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 การวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือ 1) เปรียบเทียบคะแนนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียน
ทีเรียนจากการเรียนแบบผสมผสาน ทีมีระดบัการสืบเสาะต่างกนั 2)  เปรียบเทียบคะแนนการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณของนักเรียนทีมีกลุ่มพหุปัญญาต่างกนั 3)  เพือศึกษาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการเรียนแบบ
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   SORAT  SAENKHAM : A STUDY OF THE INTERACTION   BETWEEN SCIENCE 

SUBJECT BLENDED  LEARNING  WITH  DIFFERENT INQUIRY LEVELS AND STUDENTS WITH 

DIFFERENT MULTIPLE INTELLIGENCES  AFFECTING  CRITICAL THINKS OF MATTAYOM 

SUKSA III  STUDENTS .THESIS ADVISORS : ASST. PROF. THAPANEE THAMMETAR , Ph.D., 

ASSOC. PROF. ORNJAREE  NATAKUATOONG, Ph.D., AND ANIRUT  SATIMAN, Ed. D. 267 pp. 
 

   The purposes of the study were  1) to compare the scores of critical thinking of students 

trained by blended learning method with different levels of inquiry  2) to compare the scores of critical 

thinking of students with different multiple intelligence and 3) to study the interaction among blended 

learning with different levels of inquiry of students with different multiple intelligence. The subject 

consisted of the ninety of the ninth grade of the municipality 5 school  Paholyotinramintarapakdee  

Ratchaburi province.  The research instruments used for this study were: blended learning method with 

different levels of inquiry with both in class and e-learning activities and critical thinking test . The data 

were analyzed by using the following statistics:  1) basic statistics  2) independent t – test  3) one-way 

ANOVA and 4) two-way ANOVA 

 The results of the study were as follows:  

 1) The critical thinking scores of each blended learning group of students with different 

levels of inquiry were not statistic significantly different among each group at .05 level. 

 2) The critical thinking scores of each blended learning group of students with different 

multiple intelligence groups were not statistic significantly different among each group at .05 level.  

 3) There was an interaction toward critical thinking between the blended learning with   

different levels of  inquiry of students with different multiple intelligence groups with statistically 

significant at level of  .05.    
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บทท ี1 

 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 จากสภาพปัจจุบนัของโลกแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการเปลียนแปลงอย่าง
รวดเร็วและมีอยูต่ลอดเวลานนั ไม่วา่จะเป็นในดา้นความรู้ทีจะตอ้งมีเทคโนโลยีต่าง ๆ มาเกียวขอ้ง
เป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะในดา้นการศึกษา ทาํให้เกิดความตอ้งการขึนในชีวิตและเกิดปัญหาต่าง ๆ 
ตลอดเวลา นาํผลกระทบมาสู่การดาํเนินชีวติในแต่ละวนัของทุกคน และปัญหาทีเกิดขึนนนัไม่มีใคร
สามารถจะปฏิเสธมันได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจและสังคม การเมือง ศีลธรรมจริยธรรม 
สิงแวดลอ้ม รวมทงัดา้นการศึกษา  ซึงจะตอ้งดาํเนินการแกไ้ข เพือให้ทุกคนดาํเนินชีวิตในสังคมได้
อย่างเป็นสุข ปัญหาด้านการจัดการศึกษาทีส่งเสริมทักษะการคิดขันสูงของนักเรียนในระดับ
การศึกษาภาคบงัคบั พบวา่เด็กไทยมีคะแนนจากการทาํขอ้สอบทีวดัดา้นการคิดวิเคราะห์ หรือการ
เขียนตอบสําหรับขอ้คาํถามทีตอ้งให้อธิบายยาว ๆ เพือจะทดสอบการวิเคราะห์ของนกัเรียนนนัไม่
สามารถทาํขอ้สอบแนวนีได ้และจากผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขนัพืนฐานหรือทีเรียกวา่ 
โอเน็ต  ทีเก็บสถิติ 4 ปี ตงัแต่ปี 2548-2551 พบวา่ นกัเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิตาํลงทุกปี (สถาบนั
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ,2551) โดยเฉพาะชนัมธัยมศึกษาปีที 6 ซึงสอดคล้องกบัผลการ
ทดสอบแห่งชาติขนัสูง หรือเรียกวา่ เอเน็ตของสาํนกัคณะกรรมการ (สกอ.) ทีทาํหนา้ทีสอบคดัเลือก
นกัเรียนทีจบชนัมธัยมศึกษาปีที 6 เพือศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา ทีแสดงให้เห็นว่าการจดัการ
เรียนการสอนในห้องเรียนกบัขอ้สอบทีใชท้ดสอบนกัเรียนนนัไม่สอดคลอ้งกนั เนืองจากขอ้สอบที
ออกโดยสาํนกัทดสอบทางการศึกษานนัเป็นแนวขอ้คาํถามแบบคิดวิเคราะห์และหาเหตุผลเป็นหลกั 
แต่การจดัการเรียนการสอนของครูยงัเป็นแนวท่องจาํ สอดคลอ้งกบัความเห็นของสมพงษ ์ จิตระดบั 
(2552) อาจารยค์ณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กล่าววา่ ผลของการสอบโอเน็ต ทีเป็นการ
สอบทีเน้นการคิด วิเคราะห์ หาเหตุผล  แต่กระบวนการสอนเป็นแบบท่องจาํประมาณ 80-90 

เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี อุทุมพร จามรมาร (สถาบนัทดสอบทางการศึกษา, 2551)  ผูอ้าํนวยการ
สถาบนัทดสอบทางการศึกษา กล่าววา่ การสอบโอเน็ตที สทศ. ดาํเนินการสอบวดัจะเป็นแนวการ
คิดวิเคราะห์ หาเหตุผล เพราะหลกัสูตรของการศึกษาชาติเน้นให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการเรียนจาก
การคิดวเิคราะห์ หาเหตุผล และเกิดการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ซึงการคิดนีจดัไดว้า่เป็นสิงจาํเป็นใน
การดําเนินชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน  และจากการรายงานคุณภาพการศึกษาของสํานักงาน

1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



2 
 
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ปรากฏว่าเด็กไทยอยู่ในระดบัน่าเป็นห่วง คือ เด็กไทยมีความรู้
ความสามารถมีค่าเฉลียอ่อนลงทงัในดา้นการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างมีเหตุผล การริเริม
สร้างสรรค์ การแกปั้ญหา และจากการจดัการเรียนการสอนโดยทวัไปของการศึกษาไทยนี พบว่า
นกัเรียนไม่พยายามคิดและไม่มีความคิดเป็นของตนเอง เมือคิดก็จะไม่มีการคิดนอกกรอบจากทีเคย
มีมา หรือหาแนวทางใหม่ ๆ ในการแกปั้ญหาทีครูกาํหนดให้คิด ทาํให้คิดวนเวียนแกปั้ญหาซาํซาก
เหมือนเดิมต่อเนืองกนั (อุษณีย ์โพธิสุข และคณะ,2547 :45) ทาํให้เด็กนักเรียนไทยและระดับ
การศึกษาไทยมีมาตรฐานทีตาํเมือเทียบกบัมาตรฐานของอีกในหลาย ๆ ประเทศในภูมิภาคเดียวกนั 
และจากโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ 2009 หรือ PISA (Program for International 

Student Assessment) พบวา่ นกัเรียนในชนบทมีผลสัมฤทธิทางการเรียนตาํกวา่ในเมืองโดยเฉพาะ
โรงเรียนขนาดเล็ก ในการประเมินครังนีมีประเทศสมาชิกจาํนวน 65 ประเทศ โดยมีการประเมิน 3 
ด้าน คือ การอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผลการประเมินของประเทศไทยเมือเทียบกับ
คะแนนเฉลียนานาชาติ พบว่า คะแนนการอ่าน คะแนนเฉลียนานาชาติ 493 คะแนน ไทย 421 
คะแนน อยูใ่นอนัดบัช่วงที 47-51  ดา้นคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลียนานาชาติ 496 คะแนน ไทย 419 
คะแนน อยูใ่นอนัดบัช่วงที 48-62 และดา้นวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลียนานาชาติ 501 คะแนน ไทย  
425 คะแนน อยูใ่นอนัดบัช่วงที 47-48 (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,2551) 

และจากผลของการทดสอบของสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสมาคม
นานาชาติทีผ่านมา เด็กนักเรียนไทยยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเต็มตามมาตรฐาน 
ความสามารถทางดา้นวชิาการยงัไปไม่ถึงมาตรฐาน ขาดการปลูกฝังคุณลกัษณะที   พึงประสงค ์เช่น 
การใฝ่รู้ใฝ่เรียน การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ    ใช้เหตุผลในการ
แกปั้ญหาทีตนเองเผชิญ (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,2545: 33) 

 หลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน 12 ปี จึงไดก้าํหนดเกียวกบัการจดัการเรียนการสอน   
ไวว้า่ จะตอ้งเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั เนน้ให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สามารถนาํความรู้ในวิชา
ต่าง ๆ ไปบูรณาการใชใ้นการดาํรงชีวิตได ้ และสามารถคิดวิเคราะห์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ มี
ความคิดริเริมสร้างสรรค์ มีวิธีการแกปั้ญหา มีความสามารถในการมีความเป็นผูน้าํ การยอมรับ
ตนเอง สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นอยา่งมีความสุข เสียสละ และทาํประโยชน์ให้แก่สังคม การจดัการ
ศึกษาเพือพฒันาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเรืองทีมีความจาํเป็นอยา่งยิง โดยจะตอ้งเป็นการศึกษาทีมี
คุณภาพ เพือทาํให้ศกัยภาพทีมีอยู่ในตวัคนได้รับการพฒันาอย่างเต็มที ทาํให้เป็นคนทีรู้จกัคิด
วเิคราะห์ รู้จกัแกปั้ญหา มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์รู้จกัเรียนรู้ดว้ยตนเอง สามารถปรับตวัให้ทนักบั
การเปลียนแปลงทีเกิดขึนอย่างรวดเร็ว และสามารถดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 

(สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2544:1) และจากการปรับเปลียนนโยบายการศึกษา
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แห่งชาติ ได้กาํหนดแนวทางการพฒันาผูเ้รียนตามหลักสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 
2551(สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,2551) มีจุดเน้นทีแยกแต่ระดบัของการศึกษาที
เนน้การพฒันาต่างกนั ในการศึกษาครังนีกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัเป็นนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปี
ที 3 ซึงนกัเรียนระดบันีจะเน้นการพฒันาเกียวกบัการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง นาํความรู้ทีไดม้า
วิเคราะห์และสังเคราะห์ด้วยตนเองเพือนําไปประยุกต์ใช้ในการดาํเนินชีวิต มีการนํา แนวคิด 
หลกัการทฤษฎี เกียวกบัเทคโนโลยี มาใชใ้นการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ และทกัษะทีสําคญัอีกขอ้ 
คือ การพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงทีตอ้งอาศยัทกัษะการสือความหมาย  ทีตอ้งมีการพฒันามาจาก
การคิดขนัพืนฐานทีไดรั้บการฝึกฝนจนชาํนาญจนพฒันาเป็นการคิดขนัสูง โดยมีทกัษะยอ่ยทีสําคญั
คือ การคิดวิเคราะห์ ทกัษะการประเมิน ทกัษะการลงสรุปความหมาย ทกัษะการสังเคราะห์  ทกัษะ
การคิดสร้างสรรค์ ทกัษะการประยุกต์ใช้ความรู้ ทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และสามารถนาํ
ทกัษะทีเน้นนีไปใชใ้นการสือสารทงัรับและส่งสารไดแ้ก่ การฟัง พูด อ่าน เขียน วิเคราะห์ วิจารย ์
ไดอ้ยา่งมีเหตุผลเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม   จะเห็นไดว้า่ การคิดเป็นสิงสําคญัในการจดัการศึกษา 

ทีจาํเป็นอยา่งเร่งด่วนในปลูกฝังให้เกิดกบัเยาวชน โดยการฝึกให้เด็กคิดเป็น รู้จกัใชว้ิจารณญาณใน
การตดัสินปัญหา รวมทงัให้มีการคิดอยา่งสร้างสรรค์ในการแกปั้ญหาเพือตอบรับกบัสิงทีเกิดขึน
และเหตุการณ์ทีเกิดขึนในอนาคต การสอนคิดจึงนบัเป็นจุดเริมทีดีของการพฒันาประเทศ เพราะ
ปัญหาทีเกิดขึนในประเทศของเรามีมากมาย บางปัญหาแกไ้ดเ้พียงบางจุด บางปัญหาแกไ้ม่ได ้หรือ
บางปัญหาก็ไม่มีผูพ้ยายามแกไ้ข การพฒันาศกัยภาพทางการคิดของเด็กเป็นเรืองละเอียดอ่อน และ
เป็นยุทธศาสตร์ทีสําคญัทีนานาประเทศกาํลงัจบัตามองและให้ความสําคญัสูงสุดต่อการศึกษาใน
ประเทศ ถา้เด็กทีผลิตขึนมามีความคิดทีดี มีคุณภาพก็จะทาํให้ปัญหาทียงัคา้งคาอยู่สามารถขจดั
ออกไปได ้ (อุษณีย ์ โพธิสุขและคณะ, 2547:3)  และเมือพิจารณาหลกัสูตรการศึกษาขึนพืนฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ทีตอ้งเสริมให้เกิดกบัผูเ้รียนทีเรียกวา่สมรรถนะ มี 5 สมรรถนะ และทียงัคงตอ้ง 

พฒันาให้เกิดกบันกัเรียนและ 1 ใน 5 สมรรถนะทีสําคญัก็คือ สมรรถนะดา้นการคิด ทียงัคงเป็น
ปัญหาทีตอ้งแกไ้ขปรับปรุงอย่างต่อเนืองจนถึงปัจจุบนั ดงัที ผศ.ดร.อุษณีย ์ อนุรุทธ์วงศ์ ประธาน
ค่ายเด็กเก่งสมองไว มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กล่าววา่ ในปัจจุบนัสังคมไทยมีระบบความคิด
เกียวกบัเด็กไม่ถูกตอ้ง กระบวนการเรียนการสอนไม่เอือให้เด็กไดต้อบโตห้รือเกิดขอ้สงสัยให้กบั
ครู ส่วนใหญ่จะเชือในสิงเดิม ๆ โดยครูสอน บอก แก่เด็กโดยในสถานการณ์ปัจจุบันมีข้อมูล
หลากหลายและหลายทางทีเด็กสามารถเรียนรู้ได้ เห็นได้ว่าการปลูกฝังการคิดและวิจารณญาณ
ใหก้บันกัเรียนอยูใ่นขนัวกิฤติ  เด็กประถมจะคิดแต่สิงทีใกลต้วั ขาดความรู้ทีเหมาะสม มีไม่เพียงพอ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และการฝึกคิดอย่างมีวิจารณญาณจะตอ้งฝึกจาก 2 หัวขอ้ คือ การ
เรียนรู้จะถามอย่างไร และการเรียนรู้การใช้เหตุผลอย่างไร ดงันนัผูใ้หญ่จะตอ้งเสริมให้เด็กไดใ้ช้
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เหตุผล มีการสืบคน้ขอ้มูลอยา่งหลากหลาย คิดอยา่งรอบคอบและรอบดา้นดว้ยเหตุผลและไตร่ตรอง
ก่อนตดัสินใจ โดยใช้การเรียนรู้แบบบูรณาการกบัสาระวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา และ
ศิลปะ เป็นสาระทีส่งเสริมให้เด็กไดใ้ชก้ารคิดอย่างมีเหตุผล  สนุกกบัการตงัสมมติฐาน การคน้หา
ความจริง การคิดรอบดา้นและสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้การคิดอยา่งมีวิจารณญาณเป็น
สิงทีเป็นประโยชน์และเป็นภูมิคุม้กนัตนเองให้พน้จากสิงทีเป็นอนัตรายไดเ้ป็นอยา่งดี (อุษณีย ์ อนุ
รุทธ์วงศ,์2545) 
 ดงันนัการจดัการศึกษาควรมุ่งพฒันากระบวนการทางสมองระดบัสูงซึงไดแ้ก่ ทกัษะ
การแก ้ปัญหา ความสามารถในการวิเคราะห์  ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดอยา่งมีวิจารณญาณและ
การนาํไปใช ้เพราะกระบวนการดงักล่าวจะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถแสวงหาความรู้เพิมเติมเผชิญกบั
ปัญหาต่างๆทีเกิด ขึนในชีวติประจาํวนั  และสามารถต่อสู้กบัการเปลียนแปลงขอโลกทีเกิดขึนอยา่ง
รวดเร็ว (ประเทืองทิพย ์นวพรไพศาล, 2535 : 1)  และการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีจะช่วย
ส่งเสริมให้กระบวนการคิดของนกัเรียนให้เกิดความคิดระดบัสูงไดน้นัตอ้งสอนให้นกัเรียนไดม้อง 
เห็นปัญหา  รู้จกัซกัถาม คิดวิเคราะห์  พิจารณาคิดหาเหตุผลและเสาะแสวงหาความรู้ เพือเชือมโยง
ความคิดไปสู่แนวทางความคิดไปสู่แนวทางทีจะแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง 

 การ์ดเนอร์ (Gardner, 1983) ไดศึ้กษาเกียวกบัทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligence) 

และพบว่า ในแต่ละคนจะมีความสามารถอย่างนอ้ย 8 ดา้น แลว้แต่ว่าจะมีดา้นใดโดดเด่นออกมา 
และ  ถา้ครูเพียงแค่เขา้ใจจุดอ่อนจุดแข็งของเด็กนกัเรียนแต่ละคน ก็สามารถช่วยเด็กให้ประสบ
ความสําเร็จขึนมาได ้เขาให้ขอ้สังเกตว่า การนาํเรือง ทฤษฎีพหุปัญญามาปรับใช้ในห้องเรียนได้
เปลียนทงัการสอนของครู และการเรียนรู้ของเด็กนกัเรียน เพราะจะตอ้งมีการดูรายละเอียดของ
ความแตกต่างในตวัเด็ก เป็นรายบุคคล และจดัสรรกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะกบัเด็กแต่ละคน    
สิงสําคญัคือ การจดัสิงแวดลอ้มให้เกิดการเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพทีสุดสําหรับเด็กแต่ละคน และ
การ์ดเนอร์ไดเ้ขียนหนงัสือ เฟรม ออฟ มายด์(Frames of Mind) โดยไดจ้าํแนกความสามารถของ
มนุษยที์มีอยา่งนอ้ย 7 ดา้นในขณะนนั แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่  คือ กลุ่มแรก ไดแ้ก่ ความสามารถ
ดา้นคณิตศาสตร์และตรรกะ กลุ่มทีสอง ไดแ้ก่ ความสามารถดา้นดนตรี ภาษา และการเคลือนไหว 

กลุ่มทีสาม ไดแ้ก่ ความสามารถดา้นการเขา้ใจตวัเองและผูอื้น ซึงในการศึกษาครังนี ผูว้ิจยัไดน้าํ
กลุ่มพหุปัญญา 2 กลุ่ม คือกลุ่มทีมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และตรรกะ และกลุ่มทีมี
ความสามารถดา้นการเขา้ใจตวัเองและผูอื้น มาออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกบัวิธีการ
สอนแบบสืบเสาะ 3 ระดบั ส่วนในกลุ่มทีมีความความสามารถดา้นดนตรี ภาษา และการเคลือนไหว
ไม่ไดน้าํมาศึกษา เนืองจาก กิจกรรมทีมีความเหมาะสมกบักลุ่มพหุปัญญาในกลุ่มนีจะเนน้ทางดา้น
การปฏิบติั และการแสดงออกของการกระทาํ เช่น การแสดงละคร การร้องเพลง การเล่นกีฬาทีตอ้ง
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เป็นการปฏิบติัแทบทงัสิน จึงไม่เหมาะต่อการนาํมาพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยสือการ
เรียนการสอนแบบอีเล็กทรอนิกส์ ซึงการปรับกิจกรรมควรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
(Grogory. 1996,153 อา้งถึงใน กมลรัตน์  หลา้สุวงศ์ (2528:49)   การ์ดเนอร์ (Gardner, 1983) ได้
แสดงความเห็นว่า ถ้านักเรียนแต่ละคนได้รับการจดักิจกรรมทีเหมาะสมกบัความสามารถของ
ตนเอง   ก็จะทาํใหก้ารเรียนการสอนประสบผลสาํเร็จ   ดงัที วราภรณ์  บุตรพรหม (2547: บทคดัยอ่) 
ไดจ้ดักิจกรรมดว้ยแผนการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้  5 ขนัตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา จาํนวน 6 

แผน เมือจดักิจกรรมการเรียนการสอนแลว้พบว่า นกัเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนและการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน เนืองจากกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละขนัของ
วิธีการสอนแบบสืบเสาะนี สามารถส่งเสริมทกัษะทางปัญญาในแต่ละดา้นอยูต่ลอดเวลา   และอยู่
ในระดบัเดียวกนักบัขนัตอนของการพฒันาดา้นสติปัญญา (Welch,1981) เมือนาํมาจดัการเรียนการ
สอนร่วมกนัจะทาํให้ผูเ้รียนมีพฒันาการทางปัญญาเพิมสูงขึน ทาํให้มีผลการเรียน การคิดอย่างมี
วิจารณญาณมากกวา่ในกลุ่มทีเรียนดว้ยการสืบเสาะแบบปกติของ สสวท. (กรนนัท์  สิมลี, 2550 : 

บทคดัยอ่, เกศกนก  อินแปง, 2550 : บทคดัยอ่ ; พรพนัธ์ุ  บุ่งนาแซง, 2550 : บทคดัยอ่)  และจาก
การศึกษาเกียวกบันโยบายการปฏิรูปการศึกษาทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัตามพระราชบญัญติัการศึกษา
พุทธศกัราช 2542 มาตรา 24 (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545)  ทีว่าให้
สถานศึกษาและหน่วยงานทีเกียวขอ้งดาํเนินการจดัเนือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความ
สนใจและความถนดัของผูเ้รียนโดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ทีสามารถนาํแนวคิด
ทฤษฎีพหุปัญญามาพฒันาออกแบบกิจกรรมทีมีความเหมาะสมกบัความแตกต่างของนกัเรียนแต่ละ
คน นบัเป็นทฤษฎีทีช่วยจุดประกายความหวงั เปิดกระบวนทศัน์ใหม่ในการศึกษาดา้นสติปัญญา
ของมนุษย ์ สามารถนาํมา ประยุกต ์ใช้ไดท้งัในกลุ่มเด็กปกติ เด็กทีมีความบกพร่อง และเด็กทีมี
ความสามารถพิเศษ ( ทวีศกัดิ สิริรัตน์เรขา, 2549)  และถา้มีการนาํหลกัการ แนวคิดทฤษฎีพหุ
ปัญญามาจดัการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัความสามารถของนกัเรียนแต่ละคนเกียวกบัการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณทีเป็นการคิดระดบัสูงและจาํเป็นตอ้งพฒันาให้กบันกัเรียนทีจะนาํไปประยุกตใ์ช้
ในชีวติประจาํวนัไดต้ามทีกาํหนด 

 การสอนเพือพฒันากระบวนการคิดขนัสูงให้เกิดกับผูเ้รียนตามแนวนโยบายของ
หลกัสูตรการศึกษาในปัจจุบนัยงัไม่บรรลุผล อาจเนืองจากนกัเรียนยงัขาดทกัษะการคิดขนัพืนฐาน 
คือทกัษะการสือความหมายและทกัษะการคิดทวัไปทีจาํเป็นต่อการพฒันาความคิดในขนัสูง (ทิศนา  
แขมมณี และคณะ,2544 : 5)  ซึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์เป็นความคิด
ระดบัสูง มีความซบัซอ้น( อุษณีย ์โพธิสุข และคณะ, 2547 :22) และเป็นการคิดแบบมีจุดมุ่งหมาย  ที
ตอ้งอาศยัความสามารถในการคิดอย่างมีระบบของเหตุผลเป็นพืนฐานทีสําคญัของการคิด ดงันนั
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การทีจะส่งเสริมการคิดอย่างมีจุดมุ่งหมายได้นันตอ้งส่งเสริมให้นักเรียนสามารถคิดได้อย่างมี
เหตุผลนนัเอง (Guilford and Hoepfner, 1971:28-32) กระบวนการคิดของคนเรามีหลายรูปแบบ
ดว้ยกนั ความสามารถในการคิดวิจารณญาณ ถือวา่เป็นกระบวนการคิดทีมีความสําคญัและจาํเป็น
อยา่งยงิในการพฒันาบุคคล การคิดวจิารณญาณเป็นการตดัสินใจอยา่งละเอียดรอบคอบวา่จะยอมรับ 

ปฏิเสธหรือตดัสินภายในหลกัตรรกศาสตร์ (Good, 1973 : 608) โดยเฉพาะอย่างยิงในโลกแห่ง
เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบนัถ้าขาดการคิดวิจารณญาณ การตดัสินใจอย่างละเอียดรอบคอบ
แลว้ย่อมจะถูกครอบงาํจากสิงรอบขา้งได้ง่าย การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นวิธีคิดอย่างมีเหตุผล     

มีหลกัเกณฑ์ มีประสิทธิภาพและสามารถแยกแยะ ขอ้เท็จจริง ก่อนทีจะตดัสินใจวา่เชือหรือไม่เชือ 

หรือตดัสินใจวา่จะทาํหรือไม่ทาํ (อุษณีย ์ โพธิสุข และคณะ, 2547:28 ) ซึงสอดคลอ้งกบัทิศนา    
แขมมณี (2533 : 1) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความสามารถใน “การคิด” หรือ “การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ” 
หรือ “การคิดเป็น” เป็นคุณสมบติัหนึงทีพึงปรารถนาและเป็นจุดมุ่งหมายทีสําคญัของการศึกษาและ
การสอน โดยเฉพาะอยา่งยิงในสถานการณ์ปัจจุบนั ซึงมีการเปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ความรู้และ
วิทยาการใหม่ ๆ เพิมขึนอย่างรวดเร็ว ทาให้บุคคลจาํเป็นตอ้งมีทกัษะในการคิด และการคิด
วจิารณญาณ (Critical Thinking) เป็นทกัษะการคิดประเภทหนึงทีมีความสาคญัและเป็นคุณลกัษณะ
หนึงของผูเ้รียน ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

และการจดัการเรียนการสอนทีสามารถส่งเสริมทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณให้กบันกัเรียนได้
นนั คือ การใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ(Inquiry Learning) ดงัที อรสา พนัธ์ภกัดี 
(2537) กล่าววา่การสอนแบบสืบเสาะเป็นวธีิการสอนทีเนน้เนือหาให้ผูเ้รียนคน้หาเนือหาดว้ยตวัเอง 
และหาความสัมพนัธ์ของขอ้มูลทีมีอยูม่ากมายทีครูเป็นผูเ้สนอการเรียนรู้ให้ ผูเ้รียนมีหนา้ทีแสวงหา
คาํตอบซึงมีหลายทางเลือก ผูเ้รียนจะตอ้งใชก้ารคิดขนัสูงจึงจะกาํหนดความสัมพนัธ์ของขอ้มูลหรือ
หาคาํตอบของความสัมพนัธ์ของสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ จึงเป็นวิธีการเรียนการสอนทีสามารถ
ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณได ้นอกจากนีกระบวนการสอนให้นกัเรียนรู้จกัการแก้ปัญหา 
(Problem Solving)ยงัเป็นวิธีการสอนทีส่งเสริมการฝึกวิธีคิดอย่างมีระบบ  มีหลักเกณฑ์และมี
เหตุผล สร้างประสบการณ์ให้แก่นกัเรียนให้รู้จกัวิธีการแกปั้ญหา (สํานกังานทดสอบทางการศึกษา 
กรมวชิาการ  กระทรวงศึกษาธิการ) จึงทาํใหผู้ว้จิยันาํวธีิการสอนแบบสืบเสาะร่วมกบัการใชสื้อการ
สอนอิเล็กทรอนิกส์นีมาเป็นแนวทางในการสร้างและพฒันารูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน เพือ
ส่งเสิมการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้กบัผูเ้รียน โดยนาํการออกแบบการเรียนการสอนทีมีขนัตอน
การจดักิจกรรมสอดคลอ้งกบัทฤษฎีพหุปัญญาโดยมีขนัตอนของการสอนแบบสืบเสาะทีเป็นวิธีการ
สอนทีช่วยให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์การเรียนทีฝึกการคิดอย่างมีเหตุผล มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองในการเรียนจากขนัตอนการพฒันาการคิดทีเป็นการคิดขนัพืนฐานจากง่ายไปหายาก และ
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สามารถส่งเสริมทกัษะการคิดขนัสูงต่อไปให้กบัผูเ้รียนได ้ดงันนัเพือให้ผูเ้รียนมีขนัตอนการคิดที
เป็นลาํดบัขนัก่อนทีจะเรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ทีส่งเสริมการเรียนรู้จากการสืบคน้ด้วย
ตนเองดว้ยวธีิสืบเสาะ นาํไปสู่การพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงคือ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณจึงใชก้าร
เรียนในรูปแบบผสมผสาน 

 วิธีการจดัการเรียนการสอนทีนกัเรียนไดรั้บจากครูเป็นผูก้าํหนดให้ในปัจจุบนันนัจะ
เห็นได้ว่ามีวิธีการสอนทีสามารถแกปั้ญหาของนักเรียนในด้านการคิดได้มีหลายวิธี และวิธีทีมี
ความเหมาะสมกบัหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามผลการวิจยัของสถาบนัส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ก็คือกระบวนการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ
เสาะหาความรู้ (Inquiry Approach) ทีบูรณาการเชือมโยงระหว่างเนือหาสาระการเรียน
วิทยาศาสตร์กบัการพฒันากระบวนการคิด การสํารวจตรวจสอบเพือการคน้พบและการ
แก้ปัญหาซึงเป็นการปลูกฝังคุณลกัษณะของนักวิทยาศาสตร์ ให้เกิดขึนในตวัเด็ก ทีสาํคญัทีสุด
ก็คือ การพฒันาปลูกฝังให้ “เด็กคิดเป็น ทาํเป็น แก้ปัญหาเป็น”  ดงัทีผลการศึกษาในปีพ.ศ.
2544 – 2547 สาขาชีววิทยา สสวท.(สสวท,2547) ไดด้าํเนินการวิจยัการศึกษาการจดักระบวนการ
เรียนรู้วิชาชีววิทยา  ชันมัธยมศึกษาตอนปลาย  เพือพัฒนาความคิดระดับสูง คือ ความคิด
วจิารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์และความคิดแก้ปัญหา  ทีเน้นให้ผูเ้รียนสร้างองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบติั เชือมโยงสิงทีเรียนรู้เขา้กบัประสบการณ์ หรือ
ความรู้เดิมเป็นองคค์วามรู้หรือแนวความคิดของผูเ้รียนเอง โดยใชรู้ปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ 5 ขนัตอน คือ (1) ขนัสร้างความสนใจ (Engagement) (2) ขันสํารวจและคน้หา 
(Exploration) (3) ขนัอธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation) (4) ขนัขยายความรู้ (Elaboration) 

และ (5) ขนัประเมินผล (Evaluation) ซึงเป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้ทีให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดเวลา ให้โอกาสแก่ผูเ้รียนไดฝึ้กคิด ฝึกสังเกต ฝึกนาํเสนอ ฝึกวิเคราะห์
วิจารณ์ ฝึกสร้างองคค์วามรู้ โดยมีครูเป็นผูก้าํกบัควบคุมดาํเนินการให้คาํปรึกษาชีแนะ ช่วยเหลือ 
ให้กาํลงัใจ เป็นผูก้ระตุน้ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนคิดและเรียนรู้ดว้ยตนเอง รวมทงัร่วมแลกเปลียนเรียนรู้ 
ผลการวิจยัพบว่า  การจดักระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขนัตอน สามารถพฒันา
ผูเ้รียนให้กล ้าคิด  กล ้าทาํ  กล ้าซ ักถาม  กล ้าโต ้แย ้ง  กล ้าแสดงออก  รู้จ ักคิดวิเคราะ ห์          
มีคว ามคิดหลากหลาย  มีจิตว ิทยาศาสตร์  บรรยากาศการเ รียนการสอนดี และ เ ป็น
บรรยากาศการเรียนรู้ทีเอือให้กับนักเรียนได้รับการเรียนรู้ย่างอิสระและสร้างสรรค์ ซึงเป็น
ปัจจยัหนึงทีสาํคญัในการจดักระบวนการเรียนรู้ทีเอือให้ผูเ้รียน กลา้คิด กลา้ทาํ กลา้แสดงออก 
และพฒันากระบวนการคิด นอกจากนียงัพบวา่ผูเ้รียนมีความพึงพอใจในกระบวนการเรียนรู้แบบ
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นี โดยเฉพาะอยา่งยงิเมือผูเ้รียนไดท้าํการทดลอง และมีการอภิปรายซกัถาม แลกเปลียนเรียนรู้และ
สามารถโตแ้ยง้กนัได ้ 
 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวทีส่วนใหญ่ครูจะใช้การ
สอนแบบบรรยายนนัไม่เอือต่อการพฒันาทกัษะทีส่งเสริมใหผู้เ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญหาเป็นได ้
นกัเรียนถูกสอนให้ท่องจาํมากกว่าทีจะเรียนรู้ดว้นตนเอง ขาดแหล่งขอ้มูลในการแสวงหาความรู้ 
ขาดปฏิสัมพันธ์กับทังเพือนเนืองจากกิจกรรมไม่ส่งเสริมการเรียนแบบร่วมมือ  ผูส้อน และ
สิงแวดล้อม ทาํให้ขดัต่อการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนและการเรียนร่วมกบัผูอื้น เทคโนโลยีที
สามารถนาํมาใชเ้พือแกปั้ญหาร่วมกบัการใช้เทคนิค วิธีการเรียนการสอนทีจะพฒันาผูเ้รียนให้เกิด
ทกัษะการคิดขนัสูงดว้ยการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายอิเล็กทรอสิกส์ ทีเรียกว่า เว็บ
(Web) ซึงเป็นนวตักรรมการเรียนรู้ทีออกแบบตามแนวคิดของปัญญานิยมเป็นฐานและในการ
พฒันาบทเรียนเพือสร้างกิจกรรมการเรียนรู้แบบนาํทางให้ผูเ้รียนไดค้น้หาคาํตอบของคาํถามที   ทา้
ทาย ทีใชแ้หล่งเรียนรู้ส่วนใหญ่หรือทงัหมดจาก World Wide Web นกัเรียนสามารถสืบคน้ขอ้มูล
จากแหล่งเรียนรู้ทีกาํหนดไวไ้ด ้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบนีใชแ้นวความคิดที
ตอ้งช่วยให้นกัเรียนใชเ้วลาในการสืบคน้และเรียนรู้อยา่งอยา่งมีประสิทธิภาพทีสุด สามารถเขา้ไป
สืบคน้ไดจ้ากแหล่งเรียนรู้นนั ๆ ไดเ้ลย แทนทีจะเสียเวลาในการสืบคน้จากแหล่ง อืน ๆ ซึงอาจไม่มี
ขอ้มูลหรือสารสนเทศทีตอ้งการ สามารถสร้างกระบวนการพฒันาการคิดทีเป็นการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย โดยทีผูเ้รียนและผูส้อนมีปฏิสัมพนัธ์กันผ่านระบบการเรียนการสอนบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต และไม่จาํเป็นจะตอ้งอยู่ในสถานทีและเวลาเดียวกนัเหมือนกบัการเรียนการสอนใน
หอ้งเรียนปกติ (Khan,1997;Parson,1997; ใจทิพย ์ ณ สงขลา,2542;ปรัชญนนัท ์นิลสุข,2544;สรรัชต ์
ห่อไพศาล,2544;วิชชุดา รัตนเพียร,2542)ทีเป็นการจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือ สามารถสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนให้กับผูเ้รียนเกิดการใฝ่เรียนใฝ่รู้ได้เป็นอย่างดี รวมทงัพฒันาและส่งเสริม
ทกัษะการคิด  
 จะเห็นได้ว่าการเรียนจากบทเรียนอีเล็กทรอนิกส์ทีมีการออกแบบกิจกรรมตาม
วตัถุประสงคข์องการเรียนเพือพฒันาใหน้กัเรียนใช้ทกัษะการคิดอยา่งมีเหตุผล ไม่ไดเ้รียนรู้จากการ
ท่องจาํ การเรียนส่วนใหญ่จะนาํไปใชเ้พือให้ผูเ้รียนรู้จกัการแกปั้ญหา เช่น การเรียนแบบใชปั้ญหา
เป็นฐาน ทีเป็นผลจากนาํบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มาใชก้บัประสบการณ์เดิมอยา่งหลากหลายวิธีโดย
ใช้แหล่งเรียนรู้จากขอ้มูลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และตอ้งใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในการ
พิจารณาขอ้มูลทีไดรั้บจากแหล่งเรียนรู้  ซึงทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนจะเพิมขึน 
โดยใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในการจดัการเรียนการสอนนีทาํให้ผูเ้รียนตอ้งมีความสามารถดา้น
ระบุความเหมือนและแตกต่าง ระหวา่งแหล่งเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต การกาํหนดค่าความน่าเชือถือ
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จากการรวบรวมขอ้มูล และการประเมินค่า การเขา้ใจความสําคญัข้อมูล รวบรวมข้อมูล การ
สังเคราะห์ การสรุปขอ้มูลจากสมมติฐาน เพือนาํไปสู่การแกปั้ญหาอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

 จากเอกสารและงานวิจัยทีทําการศึกษาทําให้ผู ้วิจ ัยสนใจศึกษาวิธีการสอนด้วย
คุณลกัษณะบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ดงัทีไดก้ล่าวไวแ้ลว้นนั จะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเลือก และยอ่ย
องค์ความรู้ต่างๆ  รวมถึงจบักลุ่มผูเ้รียนด้วยกนัได้อย่างอิสระ สอดคล้องกบัความต้องการตาม
ความสามารถทางพหุปัญญา ทงัของตนเองและของกลุ่มได ้  สนบัสนุนผูเ้รียนในขนัการคิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ และการประเมินค่า ทงัยงัส่งเสริมให้ผูเ้รียนใชจิ้นตนาการและทกัษะการแกปั้ญหา โดย
ผูเ้รียนจะตอ้งค้นพบคาํตอบและสร้างสรรค์ด้วยตนเอง  ผ่านทางบทเรียนอีเลิร์นนิงทีครูผูส้อน
เสนอแนะอย่างมีความหมาย ส่วนการนาํกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานมาร่วมดว้ยนนัก็เพราะ
ขอ้ดีของการเรียนแบบผสมผสานในดา้นของเนือหาทีนาํมาออกแบบสามารถกาํหนดวิธีการสอนให้
มีความเหมาะสมกบัผูเ้รียนและเนือหาของบทเรียน โดยนาํวิธีการสอนแบบสืบเสาะมาจดัการเรียน
การสอนทีใหน้กัเรียนเกิดการคน้พบดว้ยตนเองทีมีกิจกรรมการเรียนการสอนของบทเรียนเหมาะสม
กบักลุ่มพหุปัญญาของผูเ้รียน โดยเนือหาจะเริมจากง่ายไปยาก ทาํให้ผูเ้รียนไดเ้รียนเป็นระบบจน
สามารถพฒันาการคิดขนัสูงไดโ้ดยมีขนัตอน 

 นอกจากนีการใช้บทเรียนอีเลิ ร์นนิงเป็นบทเรียนทีสามารถนําเสนอตัวอย่าง 
สถานการณ์จาํลองต่าง ๆ และแบบฝึกหดัให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ตามความสามารถของแต่ละคนไดมี้
ประสิทธิภาพมากกวา่สือชนิดอืน ๆ (นิพนธ์ ศุขปรีดี,2531) และวิชาวิทยาศาสตร์ก็มีความเหมาะสม
ทีจะใชรู้ปแบบการเรียนดว้ยบทเรียนอีเลิร์นนิง เนืองจากวิชาวิทยาศาสตร์นีจาํเป็นทีนกัเรียนจะตอ้ง
ทาํการทดลอง   ทาํแบบฝึกหดั  มีตวัอย่างในการทาํกิจกรรม ซึงสามารถทาํไดอ้ย่างสะดวกในการ
พฒันาด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง (นิพนธ์ คงนิล,2541) และเมือผูเ้รียนได้รับกิจกรรมการเรียนที
ออกแบบกิจกรรมตามกลุ่มพหุปัญญาโดยกิจกรรมการเรียนนีนกัเรียนจะตอ้งสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ บนเครือข่าย เพือหาคาํตอบหรือวิธีการทีจะนาํไปสู่การแกปั้ญหาดว้ยการคิดอย่างมี
วจิารณญาณไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1.  เพือเปรียบเทียบคะแนนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนทีเรียนจากการเรียน
แบบผสมผสาน ทีมีระดบัการสืบเสาะต่างกนั 
 2.  เพือเปรียบเทียบคะแนนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนทีมีกลุ่มพหุปัญญา
ต่างกนั 
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 3.  เพือศึกษาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการเรียนแบบผสมผสานทีมีระดับการสืบเสาะ
ต่างกนั ทีมีต่อการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนทีมีพหุปัญญาต่างกนั 

 
สมมติฐานการวจัิย 
 1.  นักเรียนทีเรียนจากการเรียนแบบผสมผสาน ทีมีระดับการสืบเสาะต่างกัน มี
คะแนนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณแตกต่างกนั 

 2.  นกัเรียนทีเรียนจากการเรียนแบบผสมผสาน ทีมีกลุ่มพหุปัญญาต่างกนั มีคะแนน
การคิดอยา่งมีวจิารณญาณแตกต่างกนั  

 3.  มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการเรียนแบบผสมผสานทีมีระดบัการสืบเสาะต่างกนั ต่อการ
คิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียน ทีมีกลุ่มพหุปัญญาต่างกนั 

 
ขอบเขตของการวจัิย 

 1. ประชากร คือ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ของของโรงเรียนในสังกดัสํานกังาน
เขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาและสังกดัเทศบาล 

 2. กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนเทศบาล 5 พหลโยธิน     
รามินทรภกัดี สังกดัเทศบาลเมืองราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ในภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2555 จาํนวน 
90 คน ซึงไดม้าโดยวิธีการเจาะจง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 45 คน ตามกลุ่มของพหุปัญญา และเขา้
กลุ่มการทดลอง 6 กลุ่ม ๆ 15 คน 

  
ตัวแปรทใีช้ในการศึกษา 
  1.  ตวัแปรตน้ ได้แก่ การจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่างกิจกรรมการ
เรียนดว้ยการเรียนแบบอีเลิร์นนิงและกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติทีใชว้ิธีสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ ทีมีระดบัการสืบเสาะต่างกนั 3 รูปแบบ คือ 

  1.1  การเรียนแบบผสมผสาน 3 รูปแบบ คือ  
   1.1.1 การเรียนแบบผสมผสาน ทีออกแบบกิจกรรมตามขนัตอนการเรียนแบบ
สืบเสาะทีมีระดบัการสืบเสาะแบบนาํทาง (Directed Inquiry) 

   1.1.2 การเรียนแบบผสมผสาน ทีออกแบบกิจกรรมตามขนัตอนการเรียนแบบ
สืบเสาะทีมีระดบัการสืบเสาะแบบชีแนะแนวทาง (Guided Inquiry) 

   1.1.3  การเรียนแบบผสมผสาน ทีออกแบบกิจกรรมตามขนัตอนการเรียนแบบ
สืบเสาะทีมีระดบัการสืบเสาะแบบเปิด (Open Inquiry)  
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  1.2 กลุ่มของเชาวปั์ญญาตามทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ 2 กลุ่ม ทีส่งผลต่อ
การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ คือ  
   1.2.1 กลุ่มความสามารถทางดา้นคณิตศาสตร์และตรรกะ   
   1.2.2 กลุ่มความสามารถทางการเขา้ใจตวัเองและผูอื้น 

 2.  ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่  คะแนนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

 3.  เนือหาทีใชใ้นการศึกษาครังนี คือ เนือหาวชิาวทิยาศาสตร์ ระดบัชนัมธัยมศึกษา 
ปีที 3 สาระที 2  ชีวติกบัสิงแวดลอ้ม มาตรฐานที 2.1  
 
คําจํากดัความทใีช้ในการวจัิย 
 กรอบแนวคิดการวจิยัในครังนีคือการนาํวธีิสอนแบบสืบเสาะทีมีระดบัการ 

สืบเสาะ 3 ระดบั มาออกแบบการเรียนแบบผสมผสานกบักลุ่มพหุปัญญา ทีมีต่อการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 วิชา วิทยาศาสตร์ เรือง ชีวิตกบัสิงแวดล้อม ดงั
รายละเอียด ดงันี  

 1. การจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) หมายถึง การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนทีผสมผสานการเรียนด้วยการเรียนแบบอีเลิร์นนิงทีศึกษาเนือหา ตาม
กระบวนการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ทีมีระดบัการสืบเสาะ 3 ระดบั กบักิจกรรมการ
เรียนในห้องเรียนและกิจกรรมการเรียนบนอีเลอร์นนิง โดยเน้นปฏิสัมพนัธ์แบบประสานเวลา ทีมี
ขนัเตรียม และขนัการจดัการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ 5 ขนัตอน 

 2. การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั โดยมุ่งเน้นให้นกัเรียนศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเองดว้ยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ทีครูผูส้อนเป็นผูจ้ดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนทีเอือต่อการเรียนรู้ ทีมีขนัตอน
ของการเรียนการสอน 5 ขนัตอน  
  2.1 ขนัสร้างความสนใจ(Engage) หมายถึง ขนัทีครูผูส้อนจดักิจกรรมให้นกัเรียน
หรือสร้างสถานการณ์กระตุน้ ยวัยุ หรือทา้ทาย ทาํให้นกัเรียนสนใจ สงสัย ใคร่รู้ อยากรู้อยากเห็น 
เกิดความขดัแยง้หรือเกิดปัญหา และทาํใหน้กัเรียนตอ้งการศึกษา คน้ควา้ ทดลองหรือแกปั้ญหา โดย
การสาํรวจตรวจสอบ ดว้ยตวัของนกัเรียนเอง 

  2.2 ขันสํารวจและค้นหา (Explore) หมายถึง ขันทีครูผู ้สอนจัดกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ให้นกัเรียนสํารวจ ตรวจสอบปัญหา หรือประเด็นทีนกัเรียนสนใจ ใคร่รู้ มีการวางแผน
กาํหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบ  ตงัสมมติฐาน  กาํหนดทางเลือกทีเป็นไปไดเ้พือให้นกัเรียน
ลงมือปฏิบติั เพือเก็บรวบรวมขอ้มูล   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



12 
 
  2.3 ขนัอธิบายและลงขอ้สรุป (Explain)  หมายถึง ขนัทีครูผูส้อนจดักิจกรรมหรือ
สถานการณ์ใหน้กัเรียนวเิคราะห์อธิบายความรู้ หรืออภิปรายซกัถามแลกเปลียนความคิดเห็น ซึงกนั
และกนัเกียวกบัสิงทีไดเ้รียนรู้หรือสิงทีไดค้น้พบ เพือใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาความรู้ความเขา้ใจในองค์
ความรู้ทีไดรั้บอยา่งชดัเจน 

  2.4 ขนัขยายความรู้ (Elaborate) ครูจดักิจกรรมหรือสถานการณ์ทีให้นักเรียนได้
ขยายเพิมเติม โดยนาํความรู้ทีสร้างขึนไปเชือมโยงกบัความรู้เดิมหรือเติมเต็มองค์ความรู้ใหม่ให้
กวา้งขวางสมบูรณ์ กระจ่างและลึกซึงยงิขึน 

  2.5 ขนัประเมินผล (Evaluate) ครูจดักิจกรรมหรือสถานการณ์ทีเปิดโอกาสให้
นักเรียนวิเคราะห์  วิจารณ์ หรือ อภิปรายซักถามแลกเปลียนองค์ความรู้ซึงกันและกันในเชิง
เปรียบเทียบ ประเมิน ปรับปรุง เพิมเติม หรือทบทวนใหม่ ทงักระบวนการและองคค์วามรู้ หรือเป็น
การประเมินการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการต่าง ๆ วา่นกัเรียนมีความรู้อะไรบา้ง  อยา่งไรและมากนอ้ย
เพียงใด   
 3. การจดัการเรียนการสอนตามระดบัของการสืบเสาะหาความรู้บนอีเลิร์นนิงโดย
นกัเรียนศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเองดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทีครูผูส้อนเป็นผูจ้ดั
สภาพแวดลอ้มทางการเรียนทีเอือต่อการเรียนรู้ ทีมีขนัตอนของการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ 5 ขนัตอน ทีมีระดบัของการสืบเสาะหาความรู้ (Level of inquiry) ต่างกนั แบ่งเป็น 3 ระดบั  

 4.  การเรียนบนอีเลิร์นนิงทีจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามขนัตอนของวิธีการสอน
แบบสืบเสาะ(Inquiry Method) ทีมีระดบัการสืบเสาะหาความรู้แบบนาํทาง (Directed Inquiry) 

หมายถึง การจดักิจกรรมการสืบเสาะทีครูเป็นผูก้าํหนดปัญหาแก่นกัเรียน  บอกแนวทางในการใช้
วสัดุอุปกรณ์ตามขนัตอนการทดลองและการจดักระทาํขอ้มูล นกัเรียนเป็นผูแ้ปลความหมายขอ้มูล
และลงขอ้สรุปดว้ยตนเอง 
 5. การเรียนบนอีเลิร์นนิงทีจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามขนัตอนของวิธีการสอน
แบบสืบเสาะ(Inquiry Method) ทีมีระดบัการสืบเสาะหาความรู้แบบชีแนะแนวทาง (Guided 

Inquiry) หมายถึง การจดักิจกรรมการสืบเสาะโดยครูเป็นผูก้าํหนดปัญหาให้ แลว้ให้กิจกรรมหรือ
วิธีการทดลองให้ โดยนกัเรียนเป็นผูเ้ลือกวิธีจากทีครูมีให้เลือกโดย นกัเรียนแต่ละคนหรือแต่ละ
กลุ่มจะเลือกวธีิการทดลองเอง  

 6.  การเรียนบนอีเลิร์นนิงทีจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามขนัตอนของวธีิการสอน 

แบบสืบเสาะ (Inquiry Method) ทีมีระดบัการสืบเสาะหาความรู้แบบเปิด (Open Inquiry)  หมายถึง 
การจดักิจกรรมการสืบเสาะทีนกัเรียนจะเป็นผูสื้บเสาะปัญหา วธีิการแกปั้ญหา การจดักระทาํขอ้มูล 
การแปลความหมายและการลงขอ้สรุปดว้ยตนเอง 
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  7. ทฤษฎีพหุปัญญาของ การ์ดเนอร์(Multiple Intelligence) คือ ความสามารถที
หลากหลายของบุคคลทีเป็นความสามารถทีมาจากการถูกควบคุมโดยสมองแต่ละส่วน และการ
พฒันาสมองต้องได้รับการเลียงดูจากสิงแวดล้อมทีเหมาะสม การส่งเสริมความสามารถทาง
สติปัญญาในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ อยา่งมีเป้าหมาย คิดอยา่งมีเหตุผลและตอ้งจดัให้เหมาะสมกบั
ความแตกต่างระหวา่งบุคคลเพือใหพ้ฒันา ความสามารถทางสติปัญญาของบุคคลในการปรับตวัให้
เขา้กบัสิงแวดลอ้มและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจาํแนกความสามารถของบุคคล 8 ดา้น 
ได้แก่ ด้านภาษา  ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านเคลือนไหว  ด้านดนตรี /จังหวะ  ด้านมิติ
สัมพนัธ์ ดา้นการเขา้ใจตนเอง ดา้นการเขา้ใจผูอื้น และดา้นการเขา้ใจธรรมชาติ โดยการศึกษาครังนี
ไดน้าํกลุ่มพหุปัญญา 2 กลุ่ม ทีมีความเหมาะสมกบัรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานแบบสืบเสาะ   
ทีมีระดบัการสืบเสาะต่างกนัโดยใชแ้บบวดัพหุปัญญาทีสร้างตามกรอบแนวคิดของการ์ดเนอร์  
 8.  กลุ่มทีมีความสามารถดา้นคณิตศาสตร์และตรรกะ หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลในการใชเ้หตุผล ตรรกะและจาํนวน การคิดจะเป็นไปโดยใชแ้นวคิดและหลกัการทีเกียวกบั
เหตุผลและรูปแบบทางดา้นตวัเลข สามารถสร้างความเชือมโยงระหวา่งขอ้มูลหลาย ๆ ดา้น ชอบ
ถามคาํถามและชอบการคน้ควา้ทดลอง 

 9.  กลุ่มทีมีความสามารถดา้นการเขา้ใจตวัเองและผูอื้น หมายถึง ความสามารถของ
บุคคล ในการสะทอ้นแนวคิดทีเกียวกบัตนเองและสามารถตระหนกัรู้ในสภาวะภายในจิตใจของตน 
รู้ถึงจุดเด่นและจุดดอ้ยของตนเอง  และมีความสามารถในการสร้างสัมพนัธ์และการทาํความเขา้ใจ
กบับุคคลอืนๆ พยายามพิจารณาสิงต่างๆในมุมมองของคนอืนเพือให้เขา้ใจวา่ คนอืน ๆ คิดและรู้สึก
อยา่งไร 

 10. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง  การคิดทีมีเหตุผลโดยการผ่านการพิจารณา
ไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ และมีหลกัเกณฑ์  มีหลกัฐาน มีขอ้มูลทีน่าเชือถือได ้เพือนาํไปสู่การสรุป 
การเลือกและตดัสินใจทีมีประสิทธิภาพ เพือไดค้าํตอบทีสมเหตุสมผล  ของ Ennis and  Millman 

(1985) ประกอบดว้ยการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 8 องคป์ระกอบโดยอาศยัแนวคิดของแบบทดสอบ
มาตรฐาน Cornell Critical Thinking Test Level x  
 11. การทาํความเข้าใจปัญหา หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะรายละเอียด
พืนฐานของปัญหาทีพบและสามารถบอกรายละเอียดของปัญหาทีพบได ้

 12. การพิจารณาความน่าเชือถือของขอ้มูล หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาทีมา
ของแหล่งขอ้มูล การจาํแนกรายละเอียดขอ้มูล การแปลความหมายของขอ้มูลในเบืองตน้ และการ
ตดัสินผลของขอ้มูลทีไดจ้ากการสังเกตดว้ยตนเองจากการใชป้ระสาทสัมผสัทงัห้าในการพิจารณา
วา่ขอ้มูลทีไดรั้บมีความน่าเชือถือมากนอ้ยเพียงใด 
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 13. การใชเ้หตุผลเชิงนิรนยั หมายถึง ความสามารถในการนาํหลกัการใหญ่ไปแตกเป็น
หลกัการยอ่ยได ้โดยใชห้ลกัของเหตุผลและตรรกะ เพือใช้ในการสรุปผลขอ้มูลทีไดรั้บจากการใช้
เหตุผลและตรรกะนนัได ้

 14. การใช้เหตุผลเชิงอุปนยั หมายถึง ความสามารถในการให้เหตุผลเพือหาขอ้สรุป
โดยมีการยกตวัอย่างประกอบเพือให้รายละเอียดย่อย ๆ ของเนือหาทีครอบคลุมเพียงพอต่อการ
นาํไปสู้ขอ้สรุปเหตุการณ์ทวัไป   และลงความเห็นจากขอ้เทจ็จริงทีไดจ้ากขอ้สรุปนนัได ้

 15. การตดัสินคุณค่า หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาทางเลือกทีไดจ้ากขอ้มูล
พืนฐานทีเพียงพอ สามารถพิจารณาไดว้า่อะไรเป็นผลทีจะเกิดขึน สามารถเปรียบเทียบถึงผลดีและ
ผลเสียทีจะไดรั้บก่อนการตดัสินใจ 

 16. การแปลความหมาย หมายถึง ความสามารถในการบอกหรืออธิบายความหมาย
ของข้อมูล จาํแนกและจดักลุ่มข้อมูลได้ และให้คาํจาํกัดความหรือนิยามเชิงปฏิบติัการได้ และ
ยกตวัอยา่งขอ้มูลทีมีลกัษณะตรงกนัขา้มได ้

 17. การกาํหนดขอ้สมมติฐาน หมายถึง ความสามารถในการใช้เหตุผลจากขอ้มูล เพือ
อธิบายสาเหตุและกาํหนดขอ้สันนิษฐานจากขอ้มูลทีพบเห็นได ้

 18. การแกปั้ญหา หมายถึง ความสามารถในการกาํหนดปัญหา เลือกเกณฑ์ตดัสินผลที
เป็นไปได ้กาํหนดทางเลือกในการแกปั้ญหาทีดีทีสุดได ้และทบทวนทางเลือกนนัอยา่งมีเหตุผล 

 19. ปฏิสัมพนัธ์ หมายถึง ผลทีเกิดขึนจากการทดลองทีมีอิทธิพลจากตวัแปรตน้ตงัแต่
สองตวัขึนไป ทีมีการจดักระทาํร่วมกนัแลว้ส่งผลต่อตวัแปรตาม ตอ้งมีการวิเคราะห์ต่อไปตวัแปร
ตน้ใดบา้งทีส่งผลต่อตวัแปรตาม และเมือวิเคราะห์ผลแลว้พบวา่ตวัแปรตน้ทีหนึงส่งผลต่อตวัแปร
ตามมาก และตวัแปรตน้ทีสองส่งผลต่อตวัแปรตามนอ้ย ซึงเรียกวา่มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้
ทีหนึงและตวัแปรตน้ทีสองต่อตวัแปรตามนนั 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 
 กรอบแนวคิดการวิจยัในครังนีคือการนาํวิธีสอนแบบสืบเสาะทีมีระดบัการสืบเสาะ 3 

ระดบั มาออกแบบการเรียนแบบผสมผสานกบักลุ่มพหุปัญญา ทีมีต่อการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 วิชา วิทยาศาสตร์ โดยนาํเสนอสถานการณ์หรือกาํหนดกิจกรรมทีใช้
ในการเรียนในแต่ละขนัของการสืบเสาะใหเ้หมาะสมกบัพหุปัญญาแต่ละกลุ่ม ดงัรายละเอียดดงันี 

  1.  ทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ (Multiple Intelligence) คือ ความสามารถที
หลากหลายของบุคคลทีเป็นความสามารถทีมาจากการถูกควบคุมโดยสมองแต่ละส่วน และการ
พฒันาสมองต้องได้รับการเลียงดูจากสิงแวดล้อมทีเหมาะสม การส่งเสริมความสามารถทาง
สติปัญญาในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ อยา่งมีเป้าหมาย คิดอยา่งมีเหตุผลและตอ้งจดัให้เหมาะสมกบั
ความแตกต่างระหวา่งบุคคลเพือให้พฒันา ความสามารถทางสติปัญญาของบุคคล    ในการปรับตวั
ใหเ้ขา้กบัสิงแวดลอ้มและสังคมได ้อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยจาํแนกความสามารถของบุคคล 8 ดา้น 
ได้แก่ ด้านภาษา  ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านเคลือนไหว ด้านดนตรี/จังหวะ ด้านมิติ
สัมพนัธ์   ดา้นการเขา้ใจตนเอง ดา้นการเขา้ใจผูอื้น และดา้นการเขา้ใจธรรมชาติ  โดยการศึกษาครัง
นีไดน้าํกลุ่มพหุปัญญา 2 กลุ่ม ทีมีความเหมาะสมกบัรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานแบบสืบเสาะ
ทีมีระดับการสืบเสาะต่างกันโดยใช้แบบวดัพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ ซึงกลุ่มที 1 กลุ่มทีมี
ความสามารถดา้นคณิตศาสตร์และตรรกะ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการใช้เหตุผล 
ตรรกะและจาํนวน การคิดจะเป็นไปโดยใช้แนวคิดและหลกัการทีเกียวกบัเหตุผลและรูปแบบ
ทางดา้นตวัเลข สามารถสร้างความเชือมโยงระหว่างขอ้มูลหลาย ๆ ดา้น ชอบถามคาํถามและชอบ
การคน้ควา้ทดลอง โดยกาํหนดกิจกรรมหรือสถานการณ์ทีศึกษาตามคุณลกัษณะทีเหมาะสมกบั
พฤติกรรมของกลุ่มนี เช่น ใหจ้าํแนกกลุ่มของสิงมีชีวติในระบบนิเวศจากสถานการณ์ทีกาํหนด หรือ
ใหต้งัสมมติฐานจากเหตุการณ์ทีศึกษา  ส่วนกลุ่มที 2 คือกลุ่มทีมีความสามารถดา้นการเขา้ใจตวัเอง
และผูอื้น หมายถึง ความสามารถของบุคคล ในการสะทอ้นแนวคิดทีเกียวกบัตนเองและสามารถ
ตระหนกัรู้ในสภาวะภายในจิตใจของตน รู้ถึงจุดเด่นและจุดดอ้ยของตนเอง  และมีความสามารถใน
การสร้างสัมพนัธ์ และการทาํความเขา้ใจกบับุคคลอืนๆ พยายามพิจารณาสิงต่างๆในมุมมองของคน
อืนเพือให้เขา้ใจวา่ คนอืนๆคิดและรู้สึกอยา่งไร โดยกาํหนดกิจกรรม หรือสถานการณ์ทีศึกษา ตาม
คุณลักษณะทีเหมาะสมกับพฤติกรรมของกลุ่มนี เช่น ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกียวกับ
สถานการณ์ของธรรมชาติทีเกิดขึนในปัจจุบนั เป็นตน้ 
 2.  การจดัการเรียนการสอนตามระดบัของการสืบเสาะหาความรู้บนอีเลิร์นนิงโดย
นกัเรียนศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเองดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทีครูผูส้อนเป็นผูจ้ดั
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สภาพแวดลอ้มทางการเรียนทีเอือต่อการเรียนรู้ ทีมีขนัตอนของการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ 5 ขนัตอน ทีมีระดบัของการสืบเสาะหาความรู้ (Level of inquiry) ต่างกนั แบ่งเป็น 3 ระดบั 
คือ 
 3. การเรียนแบบผสมผสาน(Blended Learning) ทีมีระดบัการสืบเสาะหาความรู้แบบ
นาํทาง (Directed Inquiry) ตามขนัตอนการเรียนของ สสวท. ดงันี  
   ขนัเตรียม ปฐมนิเทศ  แบ่งกลุ่มทดลอง แนะนาํขนัตอนการเรียนการสอนดว้ย
อีเลิร์นนิง ทดสอบก่อนเรียน และทบทวนความรู้พืนฐานก่อนเรียน 
   ขนัการจดัการเรียนการสอน มี 5 ขนั ของวธีิการสอนแบบสืบเสาะ 
    ขนัตอนที 1 ขนัสร้างความสนใจ(Engage)กาํหนดปัญหาใหน้กัเรียน 
    ขนัตอนที 2 ขันสํารวจและค้นหา  (Explore)  ครูจัด กิจกรรมหรือ
สถานการณ์ใหน้กัเรียนวางแผนกาํหนดการ หรือกาํหนดทางเลือกเพือนกัเรียนลงมือปฏิบติั  
    ขนัตอนที 3 ขนัอธิบายและลงข้อสรุป (Explain) ครูจดักิจกรรมหรือ
สถานการณ์ใหน้กัเรียนศึกษา วเิคราะห์ อธิบายความรู้ หรืออภิปรายซกัถามแลกเปลียนความคิดเห็น 
บนกระดานสนทนาบนอีเลิร์นนิง 
    ขนัตอนที 4 ขนัขยายความรู้ (Elaborate) ครูจดักิจกรรมหรือสถานการณ์
ให้นักเรียนได้ขยายเพิมเติม เตรียมแหล่งข้อมูล เพือเติมเต็มองค์ความรู้และครูร่วมแสดงความ
คิดเห็น 
    ขนัตอนที 5 ขนัประเมินผล (Evaluate) ครูจดักิจกรรมหรือสถานการณ์
ทีเปิดโอกาสให้นกัเรียนวิเคราะห์ วิจารณ์ หรือ อภิปรายซกัถามแลกเปลียนองค์ โดยครูใชข้อ้ความ
กระตุน้ทาํกิจกรรม 
 4. การเรียนแบบผสมผสาน(Blended Learning) ทีมีระดบัการสืบเสาะหาความรู้แบบ
ชีแนะแนวทาง (Guided Inquiry) ตามขนัตอนการเรียนของ สสวท. ดงันี  
   ขนัเตรียม ปฐมนิเทศ  แบ่งกลุ่มทดลอง แนะนาํขนัตอนการเรียนการสอนดว้ย
อีเลิร์นนิง ทดสอบก่อนเรียน และทบทวนความรู้พืนฐานก่อนเรียน 

   ขนัการจดัการเรียนการสอน มี 5 ขนั ของวธีิการสอนแบบสืบเสาะ 

    ขนัตอนที 1 ขันสร้างความสนใจ (Engage)  ครูกําหนดปัญหาหรือ
สถานการณ์เพือกระตุน้      
    ขนัตอนที 2 ขันสํารวจและค้นหา  (Explore) ครูจัดสถานการณ์ให้
นกัเรียน สาํรวจ วางแผนแนวทางการตรวจสอบหรือกาํหนดทางเลือกเพือลงมือปฏิบติั  
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    ขนัตอนที 3 ขนัอธิบายและลงขอ้สรุป (Explain) นกัเรียนเลือกกิจกรรม
หรือสถานการณ์จากแหล่งข้อมูลด้วยตนเอง หรือปรึกษากลุ่มเพือน แลกเปลียนความคิดเห็น        
บนกระดานสนทนา โดยครูใหค้าํปรึกษา 
    ขนัตอนที 4 ขนัขยายความรู้ (Elaborate)นกัเรียนจดัเตรียมแหล่งขอ้มูล
ต่าง ๆ  เป็นแนวทาง สําหรับเติมเต็มองค์ความรู้ และครูเขา้ร่วมแสดงความคิดเห็นในกระดาน
สนทนา 
    ขนัตอนที 5 ขนัประเมินผล (Evaluate) นกัเรียนวิเคราะห์ วิจารณ์ หรือ
อภิปรายซกัถามแลกเปลียนองคค์วามรู้โดยครูใชข้อ้ความทีเตรียมไวเ้ป็นบางครังเพือกระตุน้การทาํ
กิจกรรม 

  5. การเรียนแบบผสมผสาน(Blended Learning) ทีมีระดบัการสืบเสาะหาความรู้
แบบเปิด (Open Inquiry) ตามขนัตอนการเรียนของ สสวท. ดงันี  

   ขนัเตรียม ปฐมนิเทศ  แบ่งกลุ่มทดลอง แนะนาํขนัตอนการเรียนการสอนดว้ย
อีเลิร์นนิง ทดสอบก่อนเรียน และทบทวนความรู้พืนฐานก่อนเรียน 

   ขนัการจดัการเรียนการสอน มี 5 ขนั ของวธีิการสอนแบบสืบเสาะ 

    ขนัตอนที 1 ขันสร้างความสนใจ (Engage)ครูกําหนดปัญหาหรือ
สถานการณ์ใหน้กัเรียนศึกษา  
    ขนัตอนที 2 ขนัสํารวจและคน้หา (Explore) นกัเรียนตงัสมมติฐานจาก
สถานการณ์ทีครูกาํหนด และวางแผนการตรวจสอบเองโดยครูใหค้าํปรึกษา  
    ขนัตอนที 3 ขนัอธิบายและลงขอ้สรุป (Explain) นกัเรียนเลือกกิจกรรม
หรือสถานการณ์จากแหล่งขอ้มูลดว้ยตนเองหรือปรึกษาในกลุ่มเพือน และแลกเปลียนความคิดเห็น 
บนกระดานสนทน 

    ขนัตอนที 4 ขนัขยายความรู้ (Elaborate) นักเรียนเตรียมและกาํหนด
แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เพือขยายความรู้เพิมเติม  
    ขนัตอนที 5 ขนัประเมินผล (Evaluate) นกัเรียนวิเคราะห์ วิจารณ์ หรือ 
อภิปรายซกัถามแลกเปลียนองคค์วามรู้ซึงกนัและกนั  
 6. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง  การคิดทีมีเหตุผลโดยการผ่านการพิจารณา
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ และมีหลกัเกณฑ์ มีหลกัฐาน มีขอ้มูลทีน่าเชือถือได ้เพือนาํไปสู่การสรุป 
การเลือกและตดัสินใจทีมีประสิทธิภาพ เพือไดค้าํตอบทีสมเหตุสมผล ของ Ennis and Millman 

(1985) ประกอบดว้ยการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 8 องคป์ระกอบโดยอาศยัแนวคิดของแบบทดสอบ
มาตรฐาน Cornell Critical Thinking Test Level x ไดแ้ก่ 1. การทาํความเขา้ใจปัญหา 2. การพิจารณา 
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ความน่าเชือถือของขอ้มูล 3. การใชเ้หตุผลเชิงนิรนยั 4. การใชเ้หตุผลเชิงอุปนยั 5. การตดัสินคุณค่า 
6. การแปลความหมาย 7. การกาํหนดขอ้สมมติฐาน 8. การแกปั้ญหา  
 

ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 
 1.  ไดแ้นวทางในการออกแบบบทเรียนแบบผสมผสานวิชา วิทยาศาสตร์ ทีมีระดบั
การสืบเสาะต่างกนั เพือพฒันาการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของผูเ้รียนสูงขึน 
 2.  ไดแ้นวทางในการออกแบบบทเรียนแบบผสมผสานวิชา วิทยาศาสตร์ ทีมีกิจกรรม
การเรียนการสอนทีเหมาะสมกบักลุ่มพหุปัญญา เพือพฒันาการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของผูเ้รียน
สูงขึน 

 3.  ไดแ้นวทางในการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสาน วชิาวิทยาศาสตร์ ทีมีระดบั
การสืบเสาะต่างกนั กบัผูเ้รียนทีมีกลุ่มพหุปัญญาต่างกนั ให้เหมาะสมสอดคลอ้งตามผลการศึกษา
ปฏิสัมพนัธ์ของงานวจิยัในครังนี 

  4.  เป็นแนวทางในการประยุกต์ทฤษฎีทางการศึกษา และวิธีการสอนอืน ๆ มา
ออกแบบบทเรียนแบบผสมผสาน เพือพฒันาการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของผูเ้รียนใหเ้พิมสูงขึน 
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บทท ี2 

 
เอกสารและงานวจัิยทเีกียวข้อง 

 
 การศึกษาครังนีมุ่งศึกษาผลการใชรู้ปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใชว้ิธีการสอน
แบบสืบเสาะ เพือพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้เพิมสูงขึน ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา       
ปีที 3 ซึงผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้เรียบเรียงและนาํเสนอสาระสําคญัจากเอกสาร ตาํราและผลงานวิจยั
ต่างๆ ทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัการศึกษาครังนี โดยนาํเสนอเนือหาตามลาํดบัดงันี 

 1. การจดัการเรียนการสอนแบบยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

 2. การจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
 3. การจดัการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

 4. การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

 5. ทฤษฎีพหุปัญญา 
 6.  งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 
การจัดการเรียนการสอนแบบยดึผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
  1. หลกัการจัดการเรียนการสอนแบบยดึผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
  แนวคิดเรืองการจดัการเรียนการสอนทียดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางนนัเริมตงัแต่ การใช้
คาํวา่ instruction หรือการเรียนการสอน แทนคาํวา่  teaching หรือการสอนโดยมีแนวคิดวา่ครูผูส้อน
ตอ้งคาํนึงถึงการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นสาํคญั และช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยวิธีการต่าง ๆ มิใช่
เพียงการถ่ายทอดเนือหาความรู้มาจากครูเพียงอยา่งเดียว เช่น การให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัหรือลงมือ
ทาํ (learning by doing)  ดงันนัจึงจาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจในเรืองการจดัการเรียนการสอนทียึด
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางทีคาํนึงถึงความเหมาะสมกบัผูเ้รียนและเป็นประโยชน์สูงสุดทีผูเ้รียนควรไดรั้บ 
ครูตอ้งมีการจดักิจกรรมทีเร้าความสนใจของผูเ้รียน ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม ซึงครูจะตอ้งดาํเนินการ
จดัการเรียนการสอนทีสาํคญั ๆ อยู ่2 ประการคือ  
  1.1 ครูตอ้งจดักิจกรรมทีเอือใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมอยา่งตืนตวั 
  1.2 ในขณะดาํเนินการสอนหรือดาํเนินกิจกรรม ครูควรลดบทบาทของตนลงและ
ทาํหนา้ทีเป็นผูชี้แนะ หรือคอยใหค้าํแนะนาํแก่นกัเรียน 
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  ดงันันในสภาพทวัไปของการจดัการเรียนการสอนทียึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางมกั
มองว่าผูเ้รียนมีบทบาทสําคญัและมีบทบาทเด่นในการใช้เวลาในการเรียนการสอนมาก ครูลด
บทบาทการถ่ายทอดลงและปรับเปลียนไปทาํหนา้ทีอีกลกัษณะหนึง  
  การจดัหมวดหมู่ของการจดัการเรียนการสอนแบบยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางโดยใช้
จุดเนน้ของการจดัการเรียนการสอนเป็นเกณฑไ์ดด้งันี (ทิศนา  แขมมณี, 2550 : 124-148)  
  1. แบบเนน้ตวัผูเ้รียน 
   1.1 การจดัการเรียนการสอนตามเอกตัภาพ(Individualized Instruction 

   1.2 การจดัการเรียนรู้โดยผูเ้รียนนาํตนเอง(Self-Directed Learning) 

  2. แบบเนน้ความรู้ ความสามารถ 

   2.1 การจดัการเรียนการสอนแบบรู้จริง (Mastery Learning) 

   2.2 การจดัการเรียนการสอนแบบรับประกนัผล (Verification Teaching)  

   2.3 การจดัการเรียนการสอนแบบเนน้มโนทศัน์ (Concept-Based Instruction)  

  3. แบบเนน้ประสบการณ์  
       3.1 การจดัการเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์ (Experiential Learning)   
        3.2  การจดัการเรียนรู้แบบรับใชส้ังคม (Service Learning)  

      3.3  การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning)  

  4. แบบเนน้ปัญหา  
   4.1 การจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั (Problem -Based Instruction) 

   4.2 การจดัการเรียนการสอนโดยใชโ้ครงการเป็นหลกั (Project -Based Instruction)  

  5. แบบเนน้ทกัษะกระบวนการ 

       5.1 การจดัการเรียนการสอนโดยเนน้กระบวนการสืบสวน (Inquiry - Based Instruction) 

   5.2 การจดัการเรียนการสอนโดยเนน้กระบวนการคิด (Thinking -Based Instruction) 

   5.3 การจดัการเรียนการสอนโดยเนน้กระบวนการกลุ่ม (Group Process -Based Instruction) 

   5.4 การจดัการเรียนการสอนโดยเนน้กระบวนการวจิยั (Research-Based Instruction)  

   5.5 การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
(Instruction Emphasizing Learning Process)  

  6. แบบเนน้การบูรณาการ 

   6.1 การจดัการเรียนการสอนโดยการบูรณาการภายในวิชามีจุดเน้นอยูภ่ายใน
วชิาเดียวกนั  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

22 

   6.2 การจดัการเรียนการสอนโดยการบูรณาการระหวา่งวิชามีจุดเนน้อยูที่การ
นาํวชิาอืนเขา้เชือมโยงดว้ยกนั  ตงัแต่  2  วชิาขึนไป 

  จากการศึกษาเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางนีจะเห็น
ไดว้่าการพฒันาทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณนนั สามารถใช้การจดัการเรียนการสอนโดยเน้น
กระบวนการสืบสวนได ้ดงันนัจึงใชใ้นการวจิยัครังนี 

 
การเรียนการสอนแบบผสมผสาน(Blended  Learning) 
  1. ความหมายของการเรียนแบบผสมผสาน 
  นกัเทคโนโลยีทางการศึกษา  นักวิชาการ นักออกแบบระบบการเรียนการสอน
หลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการเรียนแบบผสมผสานไวห้ลายแนวคิด ดงันี 
  Driscoll (2002) ไดแ้บ่งแนวคิดของการเรียนแบบผสมผสานไว ้4 แนวคิดดว้ยกนั 
ไดแ้ก่ 
  1. แนวคิดผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอน กบัการเรียนในชนัเรียนแบบ
ดงัเดิมเพือใหบ้รรลุเป้าหมายของการจดัการศึกษา Driscoll (2002) 

    Driscoll (2002) ให้นิยามของการเรียนการสอนแบบผสมผสานว่าเป็นการ
รวมหรือผสมเทคโนโลยี  กบัการเรียนในชนัเรียนแบบดงัเดิม เช่น การเรียนในห้องเรียนเสมือน
แบบสด (live virtual classroom) การเรียนดว้ยตนเอง (self-paced instruction) การเรียนรู้ร่วมกนั
(collaborative learning)  วดีิโอสตรีมมิง (streaming video) เสียง และขอ้ความ เป็นตน้  เพือให้บรรลุ
ตามเป้าหมายของการจดัการศึกษา ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Singh (2003) ทีให้นิยามของการ
เรียนแบบผสมผสานไวว้่า เป็นการเรียนโดยใช้การผสมผสานวิธีสอนทีหลากหลายเขา้ด้วยกัน
เพือใหผู้เ้รียนเกิดผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงสุด 

   จากทีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปความหมายของการเรียนตามแนวคิดการ
ผสมผสานเทคโน โลยีของการเรียนการสอนไวว้่า เป็นการรวมวิธีการสอนทีหลากหลายวิธีและ
รูปแบบการส่งสารทีแตกต่างกนัโดยไม่คาํนึงถึงการใช้เทคโนโลยี เพือตอบสนองความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน เพือให้ผูเ้รียนทีมีความสามารถทีแตกต่างกนั สามารถเรียนรู้ไดอ้ย่างเท่า
เทียมกนัและเตม็ตามศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคน  

  2. แนวคิดการผสมผสานวธีิสอนทีหลากหลายเขา้ดว้ยกนั (Driscoll ,2002) 

   Driscoll (2002) ให้นิยามของการเรียนแบบผสมผสาน  วา่เป็นการผสมผสาน
วิธีสอนทีหลากหลายเขา้ดว้ยกนั  เช่น  แนวคิดสร้างสรรคนิ์ยม(constructivism)  แนวคิดพฤติกรรม
นิยม(behaviorism)  แนวคิดพุทธินิยม(cognitivism)  เพือให้ไดผ้ลลพัธ์จากการเรียนทีดีทีสุด ซึงอาจ
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ใชห้รือไม่ใชเ้ทคโนโลยีการสอน(instructional  technology )  ก็ได ้ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของที
กล่าววา่การเรียนผสมผสานเป็นการผสมผสานระบบการเรียน ทีหลากหลายเขา้ดว้ยกนัเพือเป็นการ
แกปั้ญหาทีหลากหลายในการเรียน 

   จากทีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปความหมายของการเรียนแบบผสมผสาน
ตามแนวคิดของการผสมผสานวิธีสอนทีหลากหลายเขา้ดว้ยกนัไดว้า่ การเรียนแบบผสมผสานเป็น
การรวมทฤษฎีการสอนเขา้ดว้ยกนั รวมเอาหลกัการแนวคิดวิธีการของทฤษฎีพฤติกรรมนิยมทฤษฎี
พุทธินิยม และทฤษฎีสร้าง สรรคนิ์ยมโดยการใชท้ฤษฎีการสอนทีหลากหลายเพือตอบสนองความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนัตามศกัยภาพทีตนเอง
มีอยู ่
  3.   การผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอนทุกรูปแบบเกียวกบัการเรียนการ
สอนในชนัเรียนแบบดงัเดิมทีมีการเผชิญหนา้ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน ซึงเป็นมุมมองทีมีผูย้อมรับ
กนัอยา่งแพร่หลายมากทีสุด (Driscoll ,2002) 

   Smith (2001)  ให้นิยามของการเรียนแบบผสมผสาน ว่าเป็นการจดัการเรียน
การสอนทางไกลโดยใชเ้ทคโนโลยีทีทนัสมยั เช่น โทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต ขอ้ความเสียง(voicemail) 
และการประชุมทางโทรศัพท์ เป็นต้น ผสมผสานกับการจัดการศึกษาแบบดังเดิม(traditional 

education) ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของคอยล์และมูแนน (Coil and Moonen, 2001) ทีกล่าววา่การ
เรียนแบบผสมผสาน เป็นการผสมผสานระหวา่งการเรียนแบบเผชิญหนา้กบัการเรียนแบบออนไลน์
เข้าด้วยกันซึงมีทงัส่วนประกอบทีเป็นการเรียนในห้องเรียนกับการเรียนแบบออนไลน์โดยใช้
จุดเด่นของการเรียนแบบออนไลน์เติมเต็มช่องว่างของการเรียนในห้องเรียน และสอดคล้องกบั
แนวคิดของ  สมิธ(Smith, 2001)   ให้นิยามของการเรียนแบบผสมผสานว่าเป็นการผสมผสาน
เทคโนโลยกีารสอนในทุกรูปแบบ เช่น วดิีทศัน์ ซีดีรอม ผสมเขา้กบัการเรียนแบบเผชิญหนา้ (face – 

to – face) ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน 

   Garnham and Kaleta  (2002)  กล่าววา่ การเรียนแบบผสมผสานเป็นการเรียน
ทีดีทีสุดเนืองจากเป็นการผสมผสานการจดัการเรียนการสอนโดยการเลือกใชคุ้ณลกัษณะทีดีทีสุด
ของการสอนในห้องเรียนและคุณลกัษณะทีดีทีสุดของการสอนแบบออนไลน์เขา้ดว้ยกนั เพือให้
ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ย่างอิสระ ทาํให้เกิดการเรียนทีกระฉับกระเฉง (active learning) สามารถ
พฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นผูที้มีความกระฉบักระเฉงในการเรียน(active learner) และสามารถลดเวลาในการ
เขา้ชันเรียนได ้ซึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ Rovai and Jordan (2004) ทีพบว่า การเรียนแบบ
ผสมผสานทาํใหผู้เ้รียนมีจิตสาํนึกต่อการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียน(sence of community) มากกวา่
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การเรียนในสภาพแวดล้อมของห้องเรียนปกติ และการเรียนแบบออนไลน์เพียงอย่างเดียว (fully 

online) 
   Voos (2003)  ใหนิ้ยามของการเรียนแบบผสมผสานวา่ เป็นการผสมผสานการ
เรียนแบบเผชิญหนา้กบัการเรียนโดยใชสื้อออนไลน์เขา้ดว้ยกนั ซึงเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที
ช่วยใหป้ระหยดัเวลาและลดการใชท้รัพยากรได ้

   ธอร์น (Thorne, 2003)  กล่าววา่การเรียนแบบผสมผสานเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนทีท้าทายและพฒันาความต้องการส่วนบุคคล โดยการเรียนแบบ
ผสมผสานสามารถช่วยสนบัสนุนและช่วยทาํใหผู้เ้รียน เรียนรู้ไดดี้ขึน โดยใชก้ารติดต่อแบบส่วนตวั
กบัผูส้อน 

   Harriman (2004) ให้นิยามของการเรียนแบบผสมผสานวา่เป็นการผสมผสาน
ระหวา่งการเรียนการสอนออนไลน์กบัการเรียนแบบเผชิญหนา้ โดยมีเป้าหมายเพือให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศกัยภาพและบรรลุเป้าหมายของการเรียนซึงสอดคล้องกับแนวคิดของ 

Rochester  Institute (2004) ทีกล่าววา่ การเรียนแบบผสมผสาน เป็นการผสมผสานการเรียนและการ
สอนในห้องเรียนเขา้กบัการเรียนการสอนออนไลน์  ซึงถือว่าเป็นรูปแบบวิธีการเรียนการสอนทีดี
ทีสุดในปัจจุบนั ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ New South Wales Department of Education and 

Training (2005)  ทีให้นิยามของการเรียนแบบผสมผสานวา่ เป็นการผสมผสานกระบวนการเรียน
การสอนแบบออนไลน์กบักระบวนการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าเขา้ดว้ยกนั ซึงสอดคลอ้งกบั 
e–Learning Center (2005) ทีกล่าววา่การเรียนแบบผสมผสาน เป็นการผสมผสานระหวา่งการเรียน
แบบเผชิญหนา้   การเรียนแบบสด   การเรียนดว้ยตนเอง   เขา้ดว้ยกนั 

   Australian Nation Training Authority s (2003) ทีกล่าวว่า การเรียนแบบ
ผสมผสานถือวา่เป็นการเรียนทียืดหยุน่สําหรับผูเ้รียนทุกคน เนืองจากเป็นการผสมผสานการเรียน
ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียกวา่อีเลิร์นนิง (e - Learning)  เขา้กบัการเรียนในชนัเรียนแบบ
ดงัเดิม โดยใชห้ลกัการจดัการเรียนการสอนแบบยดืหยุน่สาํหรับการเรียนในรูปแบบทีแตกต่างกนั 

   จากแนวคิดทีกล่าวมาขา้งต้นสามารถสรุปความหมายของการจดัการเรียน
แบบผสมผสานตามแนวคิดของการผสมผสานเทคโนโลยกีารเรียนการสอนทุกรูปแบบกบัการเรียน
การสอนในชันเรียนแบบดังเดิมทีมีการเผชิญหน้าระหว่างผูเ้รียนกับผูส้อนได้ว่า การเรียนแบบ
ผสมผสานเป็นการบูรณาการการเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายและการเรียนในห้องเรียนแบบ
ดงัเดิมทีมีการเรียนแบบเผชิญหนา้เขา้ดว้ยกนั  โดยใชสิ้งอาํนวยผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตเป็น
สือ ช่องทาง และเครืองมือ  ในบริบทของสภาพแวดลอ้มในการเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย
(online learning environment) เพือสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน โดยเน้นการมีปฏิสัมพนัธ์
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จากการเรียนออนไลน์ผา่นระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการเรียนแบบดงัเดิม เพือพฒันาให้
เกิดการเรียนรู้ทีทา้ทายและตอบสนองต่อความตอ้งการส่วนบุคคลของผูเ้รียน ทาํให้ผูเ้รียนพฒันา
ความสามารถในการเรียนรู้ของตนเองไดดี้ขึน 

  4.   แนวคิดการผสมผสานเทคโนโลยกีารเรียนการสอนกบัการทาํงานจริง  
   Driscoll  (2002)  ใหนิ้ยามของการเรียนแบบผสมผสาน  วา่เป็นการผสมผสาน
เทคโนโลยีการเรียนการสอนกบัการทาํงานจริง  ซึงสอดคลอ้งกบั Bersin (2003)  ทีกล่าววา่ การ
เรียนแบบผสมผสานเป็นส่วนหนึงของการฝึกอบรมในองค์กร  เป็นการผสมผสานการเรียนผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์และสืออืนๆในการส่งผา่นความรู้ในการฝึกอบรม 

   นอกจากนี The Royer Center for learning and Academic Technologies 

(2004) ได้กล่าวถึงการเรียนแบบผสมผสานในมุมมองทีแตกต่างกนัออกไป คือ การเรียนแบบ
ผสมผสานเป็นการผสมผสานยทุธวธีิในการเรียนและสือการเรียนการสอนทีหลากหลายเขา้ดว้ยกนั 
เช่น การผสมผสานการสอนแบบเผชิญหนา้กบัการเรียนการสอนแบบออนไลน์   การผสมผสานการ
สอนแบบเผชิญหนา้กบัการเรียนทางไกล เป็นตน้ 

  จากแนวคิดของการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานทีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถ
สรุปไดว้่า การจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  เป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีเน้น
ความยืดหยุน่  มีการผสมผสานวิธีการต่าง ๆ ในการเรียนการสอนทีหลากหลายเขา้ดว้ยกนั  โดยใช้
สือการเรียนการสอน  กิจกรรมการเรียนการสอน และรูปแบบการเรียนการสอนทีหลากหลายทงั
การเรียนการสอนแบบออนไลน์และการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า เพือตอบสนองต่อความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียน  โดยมีจุดมุ่งหมายเพือให้ผูเ้รียนทุกคนสามารถบรรลุเป้าหมาย
ของการจดัการเรียนการสอน 

  การเรียนแบบผสมผสาน เป็นรูปแบบการเรียนทีมุ่งเน้นการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนโดยการสร้างสิงแวดลอ้มและบรรยากาศในการเรียนรู้  วิธีการสอนของผูส้อน รูปแบบการ
เรียนรู้ผูเ้รียน  สือการเรียนการสอน  ช่องทางการสือสาร และรูปแบบปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบั
ผูส้อน  ผู ้เรียนกับผูเ้รียน  ผู ้เรียนกับเนือหา ผู ้เรียนกับบริบทในการเรียนรู้ทีหลากหลายเพือ
ตอบสนองต่อความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียนแต่ละคนไดผ้ลลพัธ์ทีดีทีสุดจากการเรียนการ
สอน  

  ในการวิจยัครังนีจะมุ่งเน้นการเรียนแบบผสมผสานในความหมายของการบูรณา
การ การเรียนออนไลน์ดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  และการเรียนแบบในชนัเรียนแบบดงัเดิมเขา้
ดว้ยกนั โดยการจดัสิงแวดลอ้มในการเรียนรู้ทีสนบัสนุนให้ผูเ้รียนเกิดการสืบคน้ขอ้มูลร่วมกนัใน
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บริบทของการเรียนแบบออนไลน์ และปฏิบติักิจกรรมการทดลองแบบออฟไลน์เพือจดัระบบการ
เรียนใหน้กัเรียนเกิดทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณตามจุดมุ่งหมายของการเรียน 

  จากการศึกษาแนวคิดการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานของนกัเทคโนโลยี
ทางการศึกษา  นกัวิชาการ และสถาบนัการศึกษาต่างๆ พบว่า  มีใช้คาํทีมีความหมายถึงการจดัการ
เรียนแบบผสมผสานไวห้ลายคาํ เช่น Blended  Learning, Hybrid  Learning, Flexible Learning, 

Integrated  Learning, Muti-method Learning, Mixed  Mode Learning ซึงลว้นแลว้แต่เป็นคาํที
หมายถึงรูปแบบการเรียนทีมีความยืดหยุ่นและมีการผสมผสานการเรียนผ่านสือ  ช่องทางและ
วิธีการสอนทีหลากหลาย คาํทีหมายถึงการจดัการเรียนแบบผสมผสานได้มีผูใ้ห้การยอมรับมาก
ทีสุดคือคาํว่า “ Blended  Learning ”  (Driscoll,2002) ในการวิจยัครังนีจึงใช้คาํว่า “Blended 

Learning” และใชค้าํแปลในภาษาไทยวา่ “การเรียนแบบผสมผสาน” 

 2. องค์ประกอบของการเรียนแบบผสมผสาน 
   นกัออกแบบการเรียนการสอน (instruction  designer)  และนกัการศึกษา นาํเสนอ
แนวคิดเกียวกบัองคป์ระกอบของการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานไวด้งันี 

   Rovai and Jordan (2004)  กล่าววา่ องคป์ระกอบของการจดัการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบดงันี 

   1.   การผสมผสานสือผสมและทรัพยากรเสมือนในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(blended multimedia and virtual internet resources) ประกอบดว้ย 

    1.1  วดีิทศัน์ หรือดีวดีี (video/DVD) 

    1.2  การทศันศึกษาเสมือน (virtual field trips) 

   1.3  เวบ็ไซตแ์บบปฏิสัมพนัธ์ (interative websites) 

    1.4  ซอฟตแ์วร์  (software packages) 

    1.5  สือวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์(broadcasting) 

  2.   การผสมผสานโดยใช้เว็บไซด์สนับสนุนการเรียนการสอนในห้องเรียน
(classroom  website) ในการสร้างสิงแวดลอ้มในการจดัการเรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสาน 
สําหรับประกาศงานทีมอบหมาย รับ-ส่ง การบ้าน การทดสอบ การประกาศผลการเรียน และ
นโยบายของชนัเรียน เป็นตน้ โดยผูส้อนจะสร้างเวบ็ไซตเ์พือการเรียนการสอนดว้ยตนเอง หรืออาจ
ทาํการเชือมโยงไปยงัเวบ็ไซตที์เกียวขอ้งก็ได ้

   Schmidt (2002)  กาํหนดองค์ประกอบสําคญัของการใชเ้วบ็ไซต์สนบัสนุน
การเรียนการสอนในห้องเรียน(web-enhanced  classroom)  เพือให้การจดัการเรียนบนเวบ็แบบ
ผสมผสานประสบผลสาํเร็จไว ้4องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
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   1.  ส่วนบริหารจดัการระบบ (administration) 

   2.  ส่วนการวดัผลและประเมินผล (assessment) 

   3.  ส่วนนาํเนือหา (content) 

   4.  ส่วนชุมชนการเรียนรู้ (community) 

   5.  การผสมผสานโดยใช้ระบบบริหารจดัการเรียนรู้ (Course Management 

Systems:CMS/   Learning Mangement Systems : LMS) 

   ในการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานผูส้อนใชร้ะบบการบริหารจดัการ
เรียนรู้เพือช่วยในการติดต่อสือสาร  และการบริหารจดัการกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน 
เช่น การแจกเอกสารประกอบการสอน  การกาํหนดวนัสุดทา้ยของการส่งงานทีมอบหมาย  การ
รวบรวมงานทีมอบหมาย(Schmidt ,2002)  การแจง้งานทีมอบหมายล่วงหนา้ การแจง้ประกาศต่างๆ 
การส่งไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ถึงผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  การแจง้ขอ้มูลเกียวกบัรายละเอียดการสอน 
และนโยบายในการใหร้ะดบัผลการเรียน รวมถึงการจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้รียน เช่น ขอ้มูล
ส่วนตวั เว็บบล็อก ข้อมูลพฤติกรรมการเรียน และรายงานความก้าวหน้าในการเรียนเป็นต้น 
(Zirke,2003) ระบบบริหารจดัการเรียนการสอนทีเหมาะสมสําหรับการจดัการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน ไดแ้ก่ WebCT, Blackboard, MOODLELMSและANGEL LMS เป็นตน้ (Schmidt, 

2002) 
  3. การผสมผสานโดยใชก้ารอภิปรายแบบประสานเวลาและการอภิปรายแบบไม่
ประสานเวลา (synchronous and asynchronous disucussions) 

   รูปแบบของการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานทีเป็นการผสมผสานการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบดงัเดิมกบัการเรียนแบบออนไลน์เขา้ดว้ยกนั  การใช้
เทคโนโลยีของการเรียนแบบออนไลน์เพือเข้ามาเติมในส่วนของสิงแวดล้อมในการเรียนแบบ
เผชิญหนา้ทาํโดยการประยุกตใ์ชก้ารอภิปรายแบบประสานเวลาและการอภิปรายแบบไม่ประสาน
เวลา โดยผูส้อนกาํหนดหวัขอ้ในการสนทนาคอยอาํนวยความสะดวกในระหวา่งการสนทนา   โดย
พยายามจดับรรยากาศ ในการเรียนใหเ้หมือนกบัการสนทนาระหวา่งผูเ้รียนในหอ้งเรียน 

   ซึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Donaldson and Conrad (2002) ทีให้
ขอ้เสนอแนะวา่ในการเลือกการจดัการอภิปรายแบบประสานเวลาและการอภิปรายแบบไม่ประสาน
เวลาควรคาํนึงถึงจุดเด่นจุดดอ้ยของการสนทนาแต่ละแบบ กล่าวคือ การสนทนาแบบไม่ประสาน
เวลา (asynchronous disucussions)  เช่น ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์  กระดานเสวนา เหมาะสําหรับการ
สือสารเป็นรายบุคคล โดยรูปแบบการสนทนาทีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีช่วงเวลาในการสะทอ้น
ความคิดของตนเองในแบบทียืดหยุ่นเพือตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียนใน
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ขณะทีการสนทนาแบบประสานเวลา (synchronous  disucussions)  เช่น หอ้งสนทนา เหมาะสําหรับ
การทาํกิจกรรมกลุ่มทีผูเ้รียนทุกคนตอ้งการไดข้อ้สรุป หรือการตอบสนองจากสมาชิกภายในกลุ่ม 
เช่น การประชุมกลุ่ม การระดมสมอง เป็นตน้ การจดัการสนทนาแบบประสานเวลาให้ประสบ
ความสําเร็จควรจดัสําหรับผูเ้รียนทีมีกลุ่มขนาดเล็ก การเลือกใช้การจดัการสนทนาแบบประสาน
เวลาและไม่ประสานเวลา ผูส้อนควรคาํนึงถึงรูปแบบของกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นสําคญั 
เครืองมือทีใช้ในการจดัชุมชนในการเรียนออนไลน์ เช่น Yahoo Groups,Tappedln Blogs และ 

Eluminate เป็นตน้ 

   องค์ประกอบของการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ตามแนวคิดของ 
Thorne (2003) 

   Thorne (2003)  แบ่งองคป์ระกอบของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เป็น 
12 กลุ่ม โดยจดัเป็น 2 องค์ประกอบหลกั ไดแ้ก่ องค์ประกอบออนไลน์ (online) 6  กลุ่ม และ
องคป์ระกอบออฟไลน์ (offline)  6 กลุ่มดงันี 

   1. องคป์ระกอบดา้นออฟไลน์ ประกอบดว้ย 6 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

    1.1 องคป์ระกอบดา้นออฟไลน์ดา้นการเรียนในทีทาํงาน  ประกอบดว้ย 

     1.1.1 ผูจ้ ัดการเรียนการสอนต้องเป็นผู ้พ ัฒนาการเรียนการสอน 
(manager as developer) 

     1.1.2  การเรียนรู้ในขณะปฏิบติังาน(learning on the job ) 
     1.13  การเรียนแบบโครงงาน(projects) 
     1.1.4  การฝึกงาน(apprenticeships) 
     1.1.5  การติดตามผล(shadowing) 
     1.1.6  การมอบหมายงาน(placements) 
     1.1.7  การตรวจงานทีมอบหมาย(site visits) 
    1.2  องคป์ระกอบออฟไลน์ดา้นผูส้อน ผูชี้แนะหรือทีปรึกษาในการเรียน
แบบเผชิญหนา้ ประกอบดว้ย 

     1.2.1  การสอน  
     1.2.2  การชีแนะ 

     1.2.3  การใหค้าํปรึกษา 
     1.2.4  การประเมินผลแบบ 360 องศา (360 degree feedback) 
    1.3  องค์ประกอบออฟไลน์ด้านห้องเรียนแบบดังเดิม ประกอบด้วย
กิจกรรมการเรียนการสอนดงันี 
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     1.3.1  การสอนแบบบรรยาย หรือการนาํเสนองาน 

     1.3.2  การนาํเสนอเนือหาบทเรียน 

     1.3.3  การฝึกปฏิบติัการ 

     1.3.4  การสัมมนา 
     1.3.5  การแสดงบทบาทสมมติ 

     1.3.6  สถานการณ์จาํลอง 

     1.3.7  การประชุม 

    1.4 องคป์ระกอบออฟไลน์ดา้นสือสิงพิมพ ์ประกอบดว้ยสือสิงพิมพด์งันี 

     1.4.1 หนงัสือ 

     1.4.2 นิตยสาร 

     1.4.3 หนงัสือพิมพ ์

     1.4.4 สมุดฝึกหดั 

     1.4.5  วารสาร 

     1.4.6 แบบสะทอ้น/แบบบนัทึกการเรียนรู้ 

    1.5 องค์ประกอบออฟไลน์ด้านสืออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ดงันี 

     1.5.1  เทปคาสเซทท ์

     1.5.2  ซีดีเสียง 

     1.5.3  วดิีทศัน์ 
     1.5.4  ซีดีรอม 

     1.5.5  ดีวดีี  
    1.6  องค์ประกอบออฟไลน์ด้านสือวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ 
ประกอบดว้ย สือวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ ดงันี  

     1.6.1 วทิยโุทรทศัน์ 
     1.6.2   วทิยกุระจายเสียง 

     1.6.3  วทิยโุทรทศัน์แบบปฏิสัมพนัธ์ 

   2.  องคป์ระกอบออนไลน์ (online)  ประกอบดว้ย 6 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

    2.1  องคป์ระกอบออนไลน์ดา้นเนือหาการเรียนแบบออนไลน์ ประกอบดว้ย 

     2.1.1  ทรัพยากรพืนฐานสาํหรับการเรียน 

     2.1.2  การปฏิสัมพนัธ์สาํหรับเนือหาทวัไป 
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     2.1.3  การปฏิสัมพนัธ์สาํหรับเนือหาเฉพาะดา้น 

     2.1.4  การสนบัสนุนการเรียน 

     2.1.5  สถานการณ์จาํลอง 

    2.2 องค์ประกอบออนไลน์ด้านผูส้อน ,ผูชี้แนะหรือทีปรึกษาเกียวกับ
อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบดว้ย 

     2.1.1  ทรัพยากรพืนฐานสาํหรับการเรียน 

     2.2.1  ผูส้อน 

     2.2.2  ผูชี้แนะ 

     2.2.3  ผูใ้หค้าํปรึกษา 
     2.2.4  การใหผ้ลป้อนกลบั 360 องศา 
    2.3  องคป์ระกอบออนไลน์ดา้นการเรียนรู้ร่วมกนัแบบออนไลน์ ประกอบไปดว้ย 
     2.3.1 การร่วมมือแบบไม่ประสานเวลา ไดแ้ก่ ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์  
กระดานประกาศ 

     2.3.2  การร่วมมือแบบประสานเวลา ไดแ้ก่ การพูดคุยโดยการพิมพ์
ตวัอกัษร การใช้ขอ้มูลร่วมกนั  การประชุมโดยใช้เสียง การประชุมผ่านวิดีทศัน์ และห้องเรียน
เสมือน  
    2.4  องคป์ระกอบออนไลน์ดา้นการจดัการความรู้แบบออนไลน์ 
     2.4.1  การสืบคน้โดยใชค้วามรู้เป็นฐาน 

     2.4.2  เทคโนโลยเีหมืองขอ้มูล 

     2.4.3  การเก็บเอกสารและการคน้คืน 

     2.4.4  การซกัถามผูเ้ชียวชาญ 

    2.5  องคป์ระกอบออนไลน์ดา้นเวบ็ไซต ์ ประกอบดว้ย 

     2.5.1 เครืองมือทีใชใ้นการสืบคน้ขอ้มูลทีจดัเก็บอยูใ่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
     2.5.2  เวบ็ไซต ์

     2.5.3  กลุ่มผูใ้ชง้าน 

     2.5.4  เวบ็ไซตด์า้นธุรกิจ 

    2.6  องคป์ระกอบออนไลน์ดา้นการเรียนผา่นอุปกรณ์เคลือนทีแบบไร้สาย
ประกอบดว้ย 

     2.6.1  การเรียนผา่นเครืองคอมพิวเตอร์แบบเลปทอป 
     2.6.2  การเรียนผา่นเครืองคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา 
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     2.6.3  การเรียนผา่นโทรศพัทเ์คลือนทีสามารถสรุปองคป์ระกอบของ
การเรียนแบบผสมผสานตามแนวคิดของ Thorne (2003)  ตามองคป์ระกอบออนไลน์(Online) และ
ออฟไลน์(Offline) ไดด้งัตารางที 1 

 
ตารางที 1  แสดงรายการส่วนประกอบของการเรียนแบบผสมผสานตามแนวคิดของThorne (2003) 

องคป์ระกอบออฟไลน ์(Offline) องคป์ระกอบออนไลน์ (Online) 
การเรียนในที
ทาํงาน 

(workplace 

learning) 

- ผูจ้ดัการเรียนการสอนตอ้ง
เป็นผูพ้ฒันาการเรียนการสอน 
(manager as developer) 
- การเรียนรู้ในขณะปฏิบติังาน 
(learning on the job) 
- การเรียนแบบโครงงาน 
(projects) 
- การฝึกงาน (apprenticeships) 
- การติดตามผล (shadowing) 
- การมอบหมายงาน 
(placements) 
- การตรวจงานทีมอบหมาย 
(site visits) 

เนือหาการเรียนแบบ
ออนไลน ์(online 

learning content) 

- แหล่งทรัพยากรพืนฐาน
สาํหรับการเรียน (simple 

learning resources) 
- การปฏิสมัพนัธ์สาํหรับ
เนือหาทวัไป (interactive 

generic content) 
- การปฏิสมัพนัธ์สาํหรับ
เนือหาเฉพาะดา้น 
(interactive customized 

content) 
- การสนบัสนุนดา้นการ
ปฏิบติัการ (Performance 

support) 
- สถานการณ์จาํลอง 
(Simulations) 

ผูส้อน ผูชี้แนะ ที
ปรึกษาในการ
เรียนแบบ
เผชิญหนา้ (face-

to-face tutoring, 

coaching or 

mentoring) 

- การสอน (tutoring) 
- การชีแนะ (coaching) 
- การใหค้าํปรึกษา 
(mentoring) 
- การประเมินผลแบบ 360 
องศา (360 degree feedback) 

ผูส้อน ผูชี้แนะ ที
ปรึกษาในการเรียน
แบบออนไลน ์ 
(e-tutoring,  

e-coaching or  

e-mentoring) 

- ผูส้อนอิเลก็ทรอนิกส์    
(e-titpromg) 

- ผูชี้แนะอิเลก็ทรอนิกส์ 

(e-coaching) 
- ผูใ้หค้าํปรึกษา
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-

mentoring) 
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ตารางที 1  แสดงรายการส่วนประกอบของการเรียนแบบผสมผสานตามแนวคิดของ Thorne  

 (2003)(ต่อ) 
องคป์ระกอบออฟไลน์ (Offline) องคป์ระกอบออนไลน์ (Online) 

หอ้งเรียนแบบ
ดงัเดิม (classroom) 

- การสอนแบบบรรยาย หรือการ
นาํเสนองาน 
(lectures/presentations) 
- การนาํเสนอเนือหาบทเรียน 
(tutorials) 
- การฝึกปฏิบติัการ (workshops) 
- การสมัมนา (seminars) 
- การแสดงบทบาทสมมติ (role 

play) 
- สถานการณ์จาํลอง 
(simulations) 
- การประชุม (conferences) 

ดา้นการเรียนรู้ร่วมกนั
แบบออนไลน์ (online 

collaborative 

learning) 

- การใหผ้ลป้อนกลบัแบบ360 
องศา (360 degree feedback) 
- การร่วมมือแบบไม่ประสาน
เวลา (asynchronous) 
  - ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์    
  - กระดานประกาศ 

- การร่วมมือแบบประสาน
เวลา (synchronous) 
  - การพดูคุยโดยการพิมพ์
ตวัอกัษร (text chat) 
  - การใชข้อ้มูลร่วมกนั 
(application sharing) 
  - การประชุมโดยใชเ้สียง 
(audio conferencing) 
  - การประชุมผา่นวดีิทศัน์ 
(video conferencing) 
  - การประชุมเสมือน (virtual 

classrooms) 
สือสิงพิมพ ์
(distributable print 

media) 

- หนงัสือ (books) 
- นิตยสาร (magazines) 
- หนงัสือพิมพ ์(newspapers) 
- สมุดฝึกหดั (workbooks) 
- วารสาร (keeping a journal) 
- แบบสะทอ้น / แบบบนัทึกการ
เรียนรู้ 

 

การจดัการความรู้
แบบออนไลน์ (online 

knowledge 

management) 

- การสืบคน้โดยใชค้วามรู้เป็น
ฐาน (searching knowledge bases) 
- เทคโนโลยเีหมืองขอ้มูล 
(data mining) 
- การจดัเก็บเอกสารและการ
คน้คืน (document and file 

retrieval) 
- การซกัถามผูเ้ชียวชาญ (ask 

an expert) 
 

สืออิเลก็ทรอนิกส์ 
(distributable 

electronic media) 
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ตารางที 1  แสดงรายการส่วนประกอบของการเรียนแบบผสมผสานตามแนวคิดของ Thorne  

 (2003)(ต่อ) 
องคป์ระกอบออฟไลน์ (Offline) องคป์ระกอบออนไลน์ (Online) 

สือ
วทิยกุระจายเสียง
และวทิยุ
โทรทศัน์ 
(broadcast 

media) 

- ซีดีรอม (CD-ROM) 
- ดีวดีี (DVD)- วทิยโุทรทศัน์ 
(TV) 
- วทิยกุระจายเสียง (radio) 
- วทิยโุทรทศัน์แบบ
ปฏิสัมพนัธ์ (interactive TV) 
 

การเรียนผา่น
อุปกรณ์เคลือนที
แบบไร้สาย 
(mobile learning) 

 

- เวบ็ไซต ์(websites) 
- กลุ่มผูใ้ชง้าน (user groups) 
- เวบ็ไซตด์า้นธุรกิจ             
(e-commerce sites)- การ
เรียนผา่นเครือง
คอมพิวเตอร์แบบเลป
ทอป 

- การเรียนผา่นเครือง
คอมพิวเตอร์ขนาดพกพา 
(PDAs) 
- การเรียนผา่นโทรทศัน์
เคลือนที 
 

 

 3. รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning Models) 
  3.1 รูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานของ Valiathan (2002)  
   Valiathan (2002) เสนอรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดย
พฒันาจากรูปแบบการเรียนแบบออนไลน์และการเรียนในชนัเรียนแบบดงัเดิม โดยใช้ซอฟต์แวร์
สําหรับการเรียนรู้ร่วมกนั (collaboration software) หลกัสูตรการเรียนการสอนบนเวบ็ (web-based 

courses) ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพือสนบัสนุนการเรียนรู้ (Electronic Performance Support Systems: 

EPSS) และการจดัการองคค์วามรู้ (knowledge management) ประกอบดว้ยการเรียนแบบเผชิญหนา้
ในห้องเรียน (face-to-face classrooms) การเรียนบนเวบ็แบบสด (live e-Learning) และการเรียน
ดว้ยตนเองบนเวบ็ (Self-paced learning) 
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  3.2 รูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานของ NITT 

   The National Institute of Tiruchirappalli (NITT) (อา้งอิงใน Valiathan, 2002) 
จดัรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานเป็น 3 รูปแบบตามทกัษะทีตอ้งการพฒันาผูเ้รียน 
ดงันี 

   1. การจดัการเรียนแบบผสมผสานเพือพฒันาการเรียนด้านทกัษะ (skill-

driven learning)เป็นการผสมผสานระหวา่งการเรียนดว้ยตนเอง (self-paced learning) กบัการสอน
โดยผูส้อนเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกและให้การสนบัสนุนในการเรียนเพือพฒันาความรู้และทกัษะ
ในการเรียน 

   2. การจัดการเรียนแบบผสมผสานเพือการพัฒนาการเรียนด้านเจตคติ 
(attitude-driven learning)โดยใชก้ารผสมผสานสือทีหลากหลายสําหรับแต่ละเหตุการณ์เพือใชเ้ป็น
สือกลางในการส่งผา่นความรู้เพือพฒันาพฤติกรรมเฉพาะดา้นของผูเ้รียน (specific behaviors) 
   3. การจดัการเรียนแบบผสมผสานเพือการพฒันาการเรียนดา้นความสามารถ
(competency-driven learning) เป็นการผสมผสานเครืองมือทีใช้ในการสนบัสนุนการสร้าง การ
จดัการองคค์วามรู้โดยมีผูส้อนเป็นผูใ้หค้าํแนะนาํในการพฒันาความสามารถของผูเ้รียน 

   การจดัรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยเนน้การพฒันาการ
เรียนดา้นทกัษะ (skill-driven learning) การพฒันาการเรียนดา้นเจตคติ (attitude-driven learning) 
และการพฒันาการเรียนด้านความสามารถ (competency-driven learning) ตามแนวคิดของ 
Valiathan (2002) สามารถแสดงไดด้งัตารางที 2 – 4 ดงันี 

 

ตารางที 2  แสดงองคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยเนน้การพฒันา 
                    การเรียนดา้นทกัษะ (skill-driven learning) ตามแนวคิดของ Valiathan (2002)  

องคป์ระกอบ 

ใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐาน 

(Technology-based 

techniques) 

ไม่ใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐาน 

(Non-technology based 

techniques) 
การประกาศ (announcement) - ระบบบริหารจดัการเรียนรู้ 

(LMS) 
- การแจง้เตือนผา่นไปรษณีย์
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail push) 

- จดหมาย 

- โทรศพัท ์

การแจง้ภาพรวมในการเรียน 

(overview session) 
- ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

- การสมัมนาผา่นระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (webinar) 

- การเรียนในหอ้งเรียนแบบดงัเดิม 
(traditional classrooms) 
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ตารางที 2  แสดงองคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยเนน้การพฒันา 
                    การเรียนดา้นทกัษะ (skill-driven learning) ตามแนวคิดของ Valiathan (2002) (ต่อ) 

องคป์ระกอบ ใชเ้ทคโนโลยีเป็นฐาน 

(Technology-based techniques) 
ไม่ใชเ้ทคโนโลยีเป็นฐาน 

(Non-technology based 

techniques) 
การเรียนดว้ยตนเอง 

(self-paced learning) 
- การเรียนบนเวบ็ (web-based 

tutorial) 
- หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์   (e-

books) 
- ระบบอิเลก็ทรอนิกส์เพือ
สนบัสนุนการเรียน (EPSS) 
- สถานการณ์จาํลอง 
(simulations) 

- บทความ 

- หนงัสือ 

- การสอนงาน (job-aids) 
การฝึกอบรมระหวา่งปฏิบติังาน 
(on-the-job training) 

การตอบขอ้ซกัถาม 

(query resolution) 
- ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

- คาํถามทีถามบ่อย (FAQ) 
- โปรแกรมสนทนาแบบ
ประสานเวลา (instant 

messenger) 

-การประชุมแบบเผชิญหนา้ 

การสาธิต 

(demonstration) 
- การประชุมผา่นเวบ็ 

- สถานการณ์จาํลอง 
- การเรียนในหอ้งเรียนแบบ
ดงัเดิม 

การฝึกปฏิบติั 

(practice) 
- สถานการณ์จาํลอง - การมอบหมายงานในสมุด

ฝึกหดั (workbook assignment) 
การแจง้ผลป้อนกลบั 

(feedback) 
- ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ - การประชุมแบบเผชิญหนา้ 

- ใบรายงานผลการเรียน (print 

report) 
การจบบทเรียน  
(closing session) 

- ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

- การสมัมนาผา่นระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (webiner) 

- การเรียนในหอ้งเรียนแบบ
ดงัเดิม 

การรับรองผลการเรียน 

(certification) 
- การทดสอบผา่นเวบ็          
(web-based test) 

- การทดสอบในหอ้งเรียน (print 

test) 
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ตารางที 3  แสดงองคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยเนน้การ 

                   พฒันาการเรียนดา้นเจตคติ (attitude-driven learning) ตามแนวคิดของ Valiathan (2002) 
องคป์ระกอบ ใชเ้ทคโนโลยีเป็นฐาน 

(Technology-based techniques) 
ไม่ใชเ้ทคโนโลยีเป็นฐาน 

(Non-technology based 

techniques) 
การประกาศ (announcement) - ระบบบริหารจดัการเรียน 

- การแจง้เตือนผา่นไปรษณีย์
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail push) 

- จดหมาย 

 

การแจง้ภาพรวมในการเรียน 

(overview session) 
- ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

- การสมัมนาผา่นระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (webinar) 

- การเรียนในหอ้งเรียนแบบ
ดงัเดิม (traditional classrooms) 

การเรียนดว้ยตนเอง 

(self-paced learning) 
- การเรียนบนเวบ็  (web-based 

tutorial) 
- หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์   (e-

books) 
- ระบบอิเลก็ทรอนิกส์เพือ
สนบัสนุนการเรียน (EPSS) 
- สถานการณ์จาํลอง 

- บทความ 

- หนงัสือ 

- สมุดฝึกหดั (workbooks) 
 

การตอบขอ้ซกัถาม 

(query resolution) 
- ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

- คาํถามทีถามบ่อย (FAQ) 
- โปรแกรมสนทนาแบบ
ประสานเวลา (instant 

messenger) 

- การประชุมแบบเผชิญหนา้
ร่วมกบัผูเ้ชียวชาญ (face-to-

face meeting with expert) 

การประเมินผล 

(assessment) 
- สถานการณ์จาํลอง - การทดสอบ (print test) 

การเรียนรู้ร่วมกนั 

(collaborative session) 
- การสมัมนาผา่นระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (webinar) 
- การสนทนา (chat) 

- บทบาทสมมติกบัเพือน  
(role-playing peers) 
 

การฝึกปฏิบติั (practice) - สถานการณ์จาํลอง - บทบาทสมมติกบัเพือน 
ผลป้อนกลบัและการจบบทเรียน 

(feedback and closing session) 
- ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

- การสมัมนาผา่นระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต(Webinar) 

- การเรียนในหอ้งเรียนแบบ
ดงัเดิม 
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ตารางที 4  แสดงองคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยเนน้ การ 

                   พฒันาการเรียนดา้นความสามารถ (competency-driven learning) ตามแนวคิดของ   
                   Valiathan (2002) 

องคป์ระกอบ ใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐาน 

(Technology-based techniques) 
ไม่ใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐาน 

(Non-technology based 

techniques) 
การชีแนวทางในการเรียน  
(assign guides mentors ) 

- ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์         - โทรศพัท ์

 
การสร้างชุมชนการเรียนรู้ 

(create a community) 
- พืนทีบนอินเทอร์เน็ตหรื
อินทราเน็ต 

- การเรียนเป็นกลุ่ม 

การฝึกปฏิบติั 

(practice) 
- ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

- เวทีอภิปราย  (discussion 

forums) 
- สถานการณ์จาํลอง (simulations) 

- การประชุมแบบเผชิญหนา้ 
(face-to-face meetings) 
- การฝึกปฏิบติัการ 
(workshops) 
- โทรศพัท ์

การอภิปราย 

(hold discussion) 
- เวทีอภิปราย 

- การสนทนา (chat) 
- การประชุมแบบเผชิญหนา้ 

- ฝึกปฏิบติัการ 

- โทรศพัท ์
การลงขอ้สรุปเกียวกบั
ปัญหา 
(resolve queries) 

- ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

- โปรแกรมสนทนาแบบประสาน
เวลา (instant messenger) 

- การประชุมแบบเผชิญหนา้ 

รูปแบบการเรียน 

(capture learning) 
- เกบ็รวบรวมขอ้มูลในการเรียน
โดยใช ้LMS / LCMS 

- เอกสารทางราชการ(white 

papers) 
   

  3.3 รูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานของ Carman (2002) 
   Carman (2002) เสนอแนวคิดเกียวกบัรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานวา่ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบทีมีการผสมผสานระหวา่งการเรียนแบบออนไลน์และการ
เรียนในหอ้งเรียนแบบดงัเดิม ซึงประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบดงันี 

   1. เหตุการณ์สด (live events) ประกอบดว้ย instructor-led events การบรรยาย ใน
ชนัเรียนแบบดงัเดิม (traditional lectures) การประชุมผา่นระบบวิดีทศัน์ (video conferences) และ
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การสนทนาแบบประสานเวลา(synchronous chat sessions ) โดยเน้นกิจกรรมและรูปแบบ
ปฏิสัมพนัธ์แบบประสานเวลา 
   2. การเรียนดว้ยตนเอง (self-paced learning) โดยความจดักิจกรรมการจดั 
การเรียนการสอนและออกแบบเนือหาใหส้อดคลอ้งกบัประสบการณ์ในการเรียนของผูเ้รียน เพือให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนดว้ยตนเองตามความสามารถส่วนบุคคล เครืองมือทีใช้ ไดแ้ก่ อินเทอร์เน็ต บทเรียน
บนเวบ็ และซีดีรอมเพีอการสอน (CD-ROM based tutorial) 
   3. การเรียนแบบร่วมมือ (collaboration) การเรียนแบบร่วมมือสําหรับการ
เรียนบนเวบ็แบบผสมผสาน มุ่งเน้นการติดต่อสือสารเพือให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ทางการเรียนระหว่าง
ผูเ้รียนกบัเพือนร่วมชนัเรียน ผูเ้รียนกบัผูส้อนและผูเ้รียนกบัทีปรึกษา เครืองมือทีใช้ ประกอบดว้ย 
ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ หอ้งสนทนา และกระดานเสวนา โดยใชกิ้จกรรมการอภิปรายแบบร้อยเรียง 
(threaded discussions)และเทคนิคการคิดร่วมกนั(come to think of it) 
   4. การวดัและการประเมินผล (assessment) การวดัและการประเมินผลการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนตามวตัถุประสงค์ของการเรียนประกอบดว้ย การทดสอบ การสอบโดยไม่แจง้
ล่วงหน้า (quizzes) การตดัสินผลการเรียนการให้ผลป้อนกลบัในเชิงลึก (narrative feedback) และ
การประเมินโดยใชแ้ฟ้มสะสมงาน (portfolio evaluations) 
   5. อุปกรณ์สนบัสนุน (support Materials) อุปกรณ์ทีใช้สนบัสนุนการเรียน
แบบผสมผสาน ประกอบดว้ย แหล่งขอ้มูล อา้งอิง (reference material) ทงัทางกายภาพ (Physical) 
และแหล่งอา้งอิงเสมือน (Virtual) คาํถามทีถูกถามซาํบ่อย ๆ ( FAQ forums) และการจดัการความรู้
แบบออนไลน์ ซึงอุปกรณ์เหล่านีเป็นปัจจยัสําคญัในการส่งผา่นความรู้ การเก็บ การจดจาํ และการ
คน้คืนความรู้ของผูเ้รียน (retention and transfer) 
  3.4 รูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานของ Barnum and Paarmann 

(2002) 
   Barnum and Paarmann (2002) เสนอแนวคิดเกียวกบัรูปการจดัการเรียนการ
สอนแบบผสมผสาน วา่ควรประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบดงันี 

   1. การส่งผา่นขอ้มูลโดยใชเ้วบ็ (web-based delivery) 
   2. กระบวนการเรียนแบบเผชิญหนา้ (face-to-face processing) 
   3. การสร้างความสามารถในการเขา้ถึงระบบ (creating deliverables) 
   4. การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน (collaborative extension of 

learning)  
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 4. การออกแบบระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

  ในการออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานให้ประสบผลสําเร็จในการ
จดัการเรียนรู้นนันกัออกแบบการเรียนการสอน (instructional designer) ตอ้งคาํนึงถึงจุดประสงค์
ของการเรียนทีกาํหนดไว ้ระยะเวลาในการเรียน รวมถึงความแตกต่างของรูปแบบการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน เพือใชเ้ป็นขอ้มูลพืนฐานในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนการออกแบบบทเรียน 
และการประเมินผลการเรียน 

  จากจุดเด่นของการเรียนการสอนแบบผสมผสานทีทาํให้ความสัมพนัธ์และ
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อนและเพือนผูเ้รียนคนอืน ๆ ทาํให้ผูเ้รียนและผูส้อนใกลชิ้ดกนั
มากขึน ทาํให้ผูเ้รียนสามารถแลกเปลียนประสบการณ์ระหว่างกนัไดโ้ดยสะดวก สามารถเขา้ใจ
เพือนร่วมชนัเรียน และเคารพเพือนร่วมชนัเรียนมากขึน ส่งผลให้ผูเ้รียนมีความมนัใจ ในตนเองมาก
ขึนนอกจากนีผูเ้รียนยงัไดรั้บผลป้อนกลบัจากการเรียนไดท้นัที ซึงเป็นการส่งเสริมพฒันาการใน
การเรียนของผูเ้รียนแต่ละคนให้เต็มตามศกัยภาพทีผูเ้รียนแต่ละคนมี มีผูเ้สนอแนวทางในการ
ออกแบบบทเรียนแบบผสมผสาน ดงันี 

  The Training Place (2004) เสนอแนวทางในการพฒันารูปแบบการจดัการเรียน
การสอนแบบผสมผสาน โดยพฒันาจากรูปแบบระบบการเรียนการสอน ADDIE ประกอบดว้ย 5 
ขนัตอน ดงันี 

  ขนัที 1 การวเิคราะห์และการวางแผน (Analysis and Planning) 
  ขนัที 2 การออกแบบ (Design Solutions) 
  ขนัที 3 การพฒันา (Development) 
  ขนัที 4 การนาํไปใช ้(Implementation) 
  ขนัที 5 การประเมินผล (Evaluation) 
  1. ขนัวเิคราะห์และการวางแผน (Analysis and Planning) ประกอบดว้ย 

   การวิเคราะห์ผูเ้รียน การปฏิบัติการ องค์กร รูปแบบการเรียน และความ
ตอ้งการของระบบ เพือใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร  
   การวเิคราะห์ทรัพยากรทีสนบัสนุนต่อการจดักิจกรรมการเรียน 

   การวิเคราะห์ความตอ้งการของผูเ้รียน การวางแผน การนาํไปใช ้การทดสอบ
และประเมินผล 

   การวิเคราะห์แผนงาน กระบวนการทาํงาน การนําไปใช้ในภาพรวม เพือ
นาํไปสู่การสร้างวงจรในการพฒันาและปรับปรุงรูปแบบกระบวนการทาํงานทีวางไวก้ารวิเคราะห์
ความตอ้งการขององคก์ร 
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  2.   ขนัการออกแบบ (Design Solutions) ประกอบดว้ย 

   กาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ (objectives) 
   การออกแบบให้ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู ้เ รียน 
(personalization) 
   การออกแบบประเภทของการเรียนรู้ (taxonomy) 
   การออกแบบบริบททีเกียวขอ้ง (local context) ไดแ้ก่ บา้น การทาํงาน (on-the-

job) การฝึกปฏิบติั (practicum) หอ้งเรียน / หอ้งปฏิบติัการ และการเรียนรู้ร่วมกนั (collaboration) 
   การออกแบบผูเ้รียน (Audience) ได้แก่ การเรียนด้วยการนําตนเอง (self-

directed) การเรียนแบบเพือนช่วยเพือน (peer-to-peer) การเรียนแบบผูฝึ้กสอนและผูเ้รียน (trainer-

learner ) การเรียนแบบผูใ้หค้าํปรึกษากบัผูเ้รียน (mentor - learner) และ Mgr-Learner 

  3. ขนัการพฒันา (Development) แบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบ
แบบไม่ผสานเวลา (asynchronous) องคป์ระกอบแบบผสานเวลา (synchronous) และองคป์ระกอบ
แบบเผชิญหนา้ (Face-to-Face) นาํเสนอดงัตารางที 5 ดงันี 

 

ตารางที 5  แสดงองคป์ระกอบของการออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ขนัการพฒันา  
                   ของ The Training Place (2002) 
องคป์ระกอบแบบไม่ผสานเวลา 

(Asynchronous) 
องคป์ระกอบแบบผสานเวลา 

(Synchronous) 
องคป์ระกอบแบบเผชิญหนา้ 

(Face- to - Face) 
- ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

- กระดานขอ้ความ (message 

boards) 
- เวทีเสวนาและการสนทนาแบบ
ปฏิสมัพนัธ์ (forums and 

Interactive chats) 
- เครืองมือทีใชอ้งคค์วามรู้เป็น
ฐาน (knowledge based 

performance tools) 
- ระบบอิเลก็ทรอนิกส์เพือ
สนบัสนุนการเรียน (EPSS) 
- ระบบบริหารจดัการเรียนรู้ 
(learning management system) 

- การประชุมผา่นเสียง  (audio 

conferencing)   
- การประชุมผา่นวิดีทศัน ์(video 

conferencing)    
- การประชุมผา่นดาวเทียม 
(satellite conferencing) 
- Online breakout rooms and 

labs- - หอ้งเรียนเสมือน (virtual 

classrooms) 
- การประชุมผา่นระบบออนไลน ์
(online conferencing) 
- การอภิปรายออนไลน ์ (online 

discussions)    

- หอ้งเรียนแบบดงัเดิม 
(classroom) 
- หอ้งปฏิบติัการ (labs) 
- การเผชิญหนา้ (meetings) 
- การประชุม (conferences) 
- มหาวิทยาลยั 

- ทีปรึกษา (mentors) 
- การเรียนแบบเพือนช่วยเพือน 
(peer-to-peer lunch bag session) 
- กลุ่มผูเ้ชียวชาญ (subject matter 

Experts) 
- ทีมสนบัสนุน (support teams) 
- การแนะนาํการเรียน  
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ตารางที 5  แสดงองคป์ระกอบของการออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ขนัการพฒันา  
                    ของ The Training Place (2002) (ต่อ) 
องคป์ระกอบแบบไม่ผสานเวลา 

(Asynchronous) 
องคป์ระกอบแบบผสานเวลา 

(Synchronous) 
องคป์ระกอบแบบเผชิญหนา้ 

(Face- to - Face) 
- เครืองมือนิพนธ์เวบ็ (web 

authoring tools) 
บราวเซอร์ (browsers) 
- ระบบติดตามความกา้วหนา้ของ
ผูเ้รียน (performance tracking 

system) 
- บทความ 

- ซีดีรอม 

- วีดิทศัน 

- แผน่วีดิทศัน์ (video disc) 
- วิดีโอสตรีมมิง (video 

Streaming) 
- การฝึกอบรมบนเวบ็ (web 

training) 
- การติดตามงานทีมอบหมาย 
(follow-up assignments) 
- การทดสอบ (tests) 
- การทดสอบก่อนเรียน (pre-test) 
- การสาํรวจ (surveys) 
- การชีแนะแบบมีส่วนร่วม 
(participant guides) 
- เครืองมืออาํนวยความสะดวกใน
การเรียนรู้ (just-in-time-tools) 
- การประชุมทีมีการบนัทึกเสียง
และฟังซาํได ้(archived 

conferences record and playback) 

  การแนะนาํการเรียน (orientation 

programs) 
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  4. ขนัการนําไปใช้ (Implementation) ในการนําระบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานไปใช ้ตอ้งกาํหนดประเด็นแนวทางนาํไปใช ้การวางแผนการนาํไปใช้ การวางแผนการ
ใชเ้ทคโนโลย ีและการวางแผนในประเด็นอืนๆ ทีอาจเกียวขอ้งใหช้ดัเจน เพือใหผู้ที้เกียวขอ้งกบัการ
นําระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานไปใช้ ได้แก่ ผู ้เรียน เพือนร่วมเรียน ผู ้สอน และ
สถาบนัการศึกษา เกิดการยอมรับและมีความเขา้ใจทีถูกตอ้ง เพือให้การจดัการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานบรรลุเป้าหมายทีกาํหนดไว ้

  5.  ขนัการประเมินผล (Evaluation) การวดัและการประเมินผลสําหรับการจดัการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานทาํโดยการประเมินผลสัมฤทธิทางการเรียน (achieve objectives) ของ
ผูเ้รียนโดยเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐาน รวมถึงการประเมินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการพฒันาระบบ
การเรียนการสอน 

  Alvarez (2005) เสนอแนวคิดเกียวกับขันตอนการออกแบบทบเรียนแบบ
ผสมผสานวา่ประกอบดว้ย 7 ขนัตอน ดงันี 

  1.  การกาํหนดจุดมุ่งหมายในแต่ละขนัตอนการเรียน (purpose statement) และ
พิจารณาลาํดบัขนัตอนในการเรียน 

  2.  การจดักิจกรรมระหวา่งการจดัการเรียนการสอน (duration) 
  3.  การกาํหนดทกัษะ ความรู้พืนฐานทีจาํเป็นตอ้งรู้ก่อนการเรียน (prerequisites) 
(ถา้มี) 
   การกาํหนดจุดมุ่งหมายของการเรียน (learning Objectives) 
   การจดัการเนือหาและกิจกรรมการเรียนการสอน (content / learning) 
   การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในการจดัการเรียนการสอน (application of learning 

strategy) 
   การกาํหนดกลยทุธ์ในการประเมินผล (evaluation strategy) 
  ปัจจัยสําคัญทีควรคํานึงถึงในการออกแบบระบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานใหป้ระสบผลสาํเร็จ ไดแ้ก่ (Singh and Reed, 2001) 
  1.  ปัจจยัดา้นผูเ้รียน (audience) 
   เนืองจากความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียน นกัออกแบบการเรียนการ
สอนควรออกแบบบทเรียนใหมี้รูปแบบยดืหยุน่ และมีความหลากหลาย เพือให้สอดคลอ้งกบัวิธีการ
เรียน รูปแบบการเรียนรู้ รูปแบบการคิด ความสามารถในการเรียนรู้ และบุคลิกภาพของผูเ้รียนแต่ละ
คน เพือใหผู้เ้รียนทีมีความแตกต่างกนัเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนัตามศกัยภาพของตนเอง 
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  2.  ปัจจยัดา้นเนือหา (content) 
   เนืองจากเนือหาทีใช้ในการเรียนการสอนมีความแตกต่างกัน ดังนันนัก
ออกแบบการเรียนการสอนควรออกแบบกิจกรรมการเรียนให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะเนือหา เพือให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ทีสุด เนือหาทีเหมาะสมกบัการเรียนแบบออนไลน์ คือ เนือหาทีมีระดบั
ความยากไม่มากนกั และเนือหาทีเหมาะสมกบัการเรียนในห้องเรียนคือ เนือหาทีมีความซับซ้อน
ตอ้งการคาํอธิบายเพือความกระจ่างในการเรียนจากผูส้อน และการฝึกปฏิบติัการ 

 

  3.  ปัจจยัดา้นระบบโครงข่ายพืนฐาน (infrastructure) 
   เนืองจากความสามารถในการเขา้ถึงระบบการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานที
แตกต่างกนั นกัออกแบบการเรียนการสอนควรออกแบบบทเรียนโดยคาํนึงถึงความสามารถของ
ระบบโครงข่ายพืนฐาน ประกอบด้วย ความเสถียรของระบบ การเชือมต่อกับระบบเครือข่าย 
ความเร็วในการส่งผา่น รับและส่งขอ้มูล รูปแบบของสือสาํหรับบทเรียน เป็นตน้ 

  จากการศึกษาแนวคิดทีเกียวขอ้งกบัการออกแบบระบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานทีกล่าวมาขา้งตน้ ในการวิจยันีจึงใชแ้นวคิดในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดย
เน้นองค์ประกอบกระบวนการ ขันตอนทีมีความเป็นระบบ (System Approach) และแสดง
ความสัมพนัธ์ซึงกนัและกนั ตาม ADDIE Modle ซึงเป็นรูปแบบทีไดรั้บความนิยมจากนกัออกแบบ
และพฒันาบทเรียน ในการพฒันาระบบการเรียนการสอนมากทีสุด (วิชุดา รัตนเพียร, 2548) โดย
คาํนึงถึงปัจจยัดา้นผูเ้รียน เนือหา และระบบโครงข่ายพืนฐาน (Singh and Reed , 2001) ในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนระดบัปริญญาบณัฑิต ซึงมีขนัตอนดงันี 

  1.  ขนัการวิเคราะห์ (Analysis) เป็นการวิเคราะห์เพีอกาํหนดรายละเอียดของ
องคป์ระกอบต่าง ๆ สาํหรับสร้างรูปแบบและกระบวนการเรียนการสอน 

  2.  ขนัการออกแบบ (Design) เป็นการออกแบบกลยทุธ์การเรียนการสอน 

  3.  ขนัการพฒันา (Development) เป็นการพฒันาระบบการเรียนการสอน และ
เครืองมือทีสนบัสนุนระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

  4.  ขนัการนําไปใช้ (Implementation) เป็นการนํารูปแบบการเรียนการสอนที
พฒันาขึนนนัไปใชใ้นการเรียนการสอนจริง 

  5.  ขนัการประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินผลวา่การเรียนการสอนตาม
รูปแบบทีพฒันาขึนนนับรรลุตามวตัถุประสงคที์กาํหนดไวห้รือไม่ 
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การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

  1. หลกัการ แนวคิด ทฤษฎกีารเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
  แนวคิดพืนฐานของการสืบสอบและการเรียนการสอนแบบสืบสอบ  โดย
กระบวนการสืบสอบเริมตน้ขึนในปี ค.ศ. 1957 ซึงเป็นระยะทีประเทศสหรัฐอเมริกากาํลงัตืนตวั
ดา้นการศึกษา เนืองจากประเทศรัสเซียสามารถส่งจรวดขึนสู่อวกาศไดส้ําเร็จประเทศสหรัฐอเมริกา
จึงมีการปรับปรุงวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวางผู ้เชียวชาญด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไดร่้วมประชุมปรึกษาเพือพฒันาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ขึน และพบว่าความรู้ดา้นวิชาการต่าง ๆ เพิมมากขึนเรือย ๆ จนผูเ้รียนไม่สามารถรับรู้ได้ทงัหมด 
และถา้เรียนตามความรู้ทีมีอยูน่นัจะทาํให้ผูเ้รียนคน้พบสิงใหม่ๆ ไดช้า้ดงันนัจึงจาํเป็นตอ้งปรับปรุง
การสอนเพือใหผู้เ้รียนรู้จกัคิดและนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาได ้(วรียทุธ วเิชียรโชติ, 2521: 43) 
  1. ปรัชญาวิทยาศาสตร์ดังเดิม ความรู้วิทยาศาสตร์ หมายถึง ความจริงหรือ
ขอ้เท็จจริงทีมีอยู่หรือเป็นอยู่ ซึงไดจ้ากการตรวจสอบ การคน้ควา้ทดลองอย่างเป็นระบบ โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แต่ปรัชญาวิทยาศาสตร์แนวใหม่ ความรู้วิทยาศาสตร์ เป็นความรู้ที
เกิดจากการสรรสร้างของแต่ละบุคคล ซึงมีอิทธิพลมาจากความรู้หรือประสบการณ์เดิม และสิง   
แวด ลอ้มหรือบริบทของสังคมของแต่ละคน 
  2. แนวคิดของเพียเจต ์(Piaget) เกียวกบัพฒันาการทางสติปัญญาและความคิด คือ 
การทีคนเรามีปะทะสัมพนัธ์กับสิงแวดล้อมตงัแต่แรกเกิด และการปะทะสัมพนัธ์อย่างต่อเนือง
ระหว่างบุคคลกับสิงแวดล้อมนีมีผลทาํให้ระดับสติปัญญาและความคิด มีการพฒันาขึนอย่าง
ต่อเนืองอยู่ตลอดเวลากระบวนการทีเกียวข้องกับการพัฒนาทางสติปัญญาและความคิดมี 2 
กระบวนการ คือ การปรับตวั (Adaptation) และการจดัระบบโครงสร้าง (Organization) การปรับตวั
เป็นกระบวนการทีบุคคลหาหนทางทีจะปรับสภาพความไม่สมดุลทางความคิดให้เข้ากับ
สิงแวดลอ้มทีอยู่รอบ ๆ ตวั และเมือบุคคลมีปฏิสัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้มรอบ ๆ ตวั โครงสร้างทาง
สมองจะถูกจัดระบบให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม มีรูปแบบของความคิดเกิดขึน 
กระบวนการปรับตวัประกอบดว้ยกระบวนการทีสาํคญั 2 ประการคือ 
   2.1 กระบวนการดูดซึม (Assimilation) หมายถึง กระบวนการทีอินทรียซึ์ม
ซาบประสบการณ์ใหม่เขา้สู่ประสบการณ์เดิมทีเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนั แลว้สมองก็รวบรวมปรับ
เหตุการณ์ใหม่ใหเ้ขา้กบัโครงสร้างของความคิดอนัเกิดจากการเรียนรู้ทีมีอยูเ่ดิม 
   2.2  กระบวนการปรับขยายโครงสร้าง (Accomodation) เป็นกระบวนการทีต่อ
เนืองมาจากกระบวนการดูดซึม คือ ภายหลงัจากทีซึมซาบของเหตุการณ์ใหม่เขา้มา และปรับเขา้สู่
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โครงสร้างเดิมแลว้ถา้ปรากฏวา่ประสบการณ์ใหม่ทีไดรั้บการซึมซาบเขา้มาให้เขา้กบัประสบการณ์
เดิมได ้สมองก็จะสร้างโครงสร้างใหม่ขึนมาเพือปรับใหเ้ขา้กบัประสบการณ์ใหม่นนั 
  3.  ทฤษฎีการสร้างเสริมความรู้ (Constructivism) เชือว่านกัเรียนทุกคนมีความรู้
ความเขา้ใจเกียวกบับางสิงบางอยา่งมาแลว้ไม่มากก็นอ้ย ก่อนทีครูจะจดัการเรียนการสอนให้เนน้วา่
การเรียนรู้เกิดขึนด้วยตวัของผูเ้รียนรู้เอง และการเรียนรู้เรืองใหม่จะมีพืนฐานมาจากความรู้เดิม 
ดงันัน ประสบการณ์เดิมของนกัเรียนจึงเป็นปัจจยัสําคญัต่อการเรียนรู้เป็นอย่างยิง กระบวนการ
เรียนรู้ (Process of Leaning) ทีแทจ้ริงของนกัเรียนไม่ไดเ้กิดจากการบอกเล่าของครู หรือนกัเรียน
เพียงแต่จดจําแนวคิดต่าง  ๆ  ที มีผู ้บอกให้ เท่านัน  แต่การเ รียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎี 
Constructivism เป็นกระบวนการทีนกัเรียนจะตอ้งสืบคน้เสาะหา สํารวจตรวจสอบ และคน้ควา้ดว้ย
วิธีการต่างๆ จนทาํให้นกัเรียนเกิดความเขา้ใจและเกิดการรับรู้ความรู้นนัอย่างมีความหมาย จึงจะ
สามารถเป็นองค์ความรู้ของนกัเรียนเอง และเก็บเป็นขอ้มูลไวใ้นสมองไดอ้ย่างยาวนาน สามารถ
นาํมาใชไ้ดเ้มือมีสถานการณ์ใด ๆ มาเผชิญหนา้ ดงันนัการทีนกัเรียนจะสร้างองคค์วามรู้ได ้ตอ้งผา่น
กระบวนการเรียนรู้ทีหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิงกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry 

Process) 
  จิตวทิยาทีเป็นพืนฐานของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวทิยาศาสตร์ 
  1. การเรียนรู้วทิยาศาสตร์นนัผูเ้รียนจะเรียนรู้ไดดี้ยิงขึนต่อเมือผูเ้รียนไดเ้กียวขอ้ง
โดยตรงกบัการคน้หาความรู้นนั ๆ มากกวา่การบอกใหผู้เ้รียนรู้ 
  2. การเรียนรู้จะเกิดไดดี้ทีสุด เมือสถานการณ์แวดลอ้มในการเรียนรู้นนัยวัยุให้
ผูเ้รียนอยากเรียน ไม่ใช่บีบบงัคบัผูเ้รียน และครูตอ้งจดักิจกรรมทีจะนาํไปสู่ความสําเร็จในการ
คน้ควา้ทดลอง  
  3. วธีิการนาํเสนอของครู จะตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกัคิด มีความคิดสร้างสรรค ์
ใหโ้อกาสผูเ้รียนไดใ้ชค้วามคิดของตนเองมากทีสุด 
  ทงันีกิจกรรมทีจะใหผู้เ้รียนทาํการสํารวจตรวจสอบจะตอ้งเชือมโยงกบัความรู้เดิม 
และผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะเพียงพอทีจะแสวงหาความรู้ใหม่ โดยกิจกรรมทีจดัควรเป็นกิจกรรม
นาํไปสู่การสาํรวจตรวจสอบ หรือแสวงหาความรู้ใหม่ 
  จากแนวคิดในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทาํให้ซัคแมน(Suchman) จดัตัง
โครงการวิจยัเกียวกบัการเรียนการสอนแบบสืบเสาะขึนทีมหาวิทยาลยัอิลลินอยส์ ในปี ค.ศ. 1961 
และเริมใชส้อนในวิชาวิทยาศาสตร์เพือให้ผูเ้รียนไดค้น้พบหลกัการและกฎเกณฑ์ดว้ยตนเอง โดยมี
ความเชือวา่ การเรียนรู้เป็นสิงทีผูเ้รียนสามารถใชว้ธีิการและความสามารถของตนเองหาความรู้โดย
นาํวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้เป็นเครืองมือ และเชือว่าโดยธรรมชาติแล้วผูเ้รียนมีความอยากรู้
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อยากเห็นและมีความตอ้งการมีการพฒันาความรู้ขึนไปเรือย ๆ เพือสนองธรรมชาตินนั ดงันนัการ
เรียนรู้จึงควรมีการเตรียมสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้สิงใหม่ ๆ ด้วยตนเองอย่าง
กระตือรือร้น ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Gunter, Estes, และ Schwab (1995) ทีกล่าววา่ บุคคลจะ
สามารถเรียนรู้ไดดี้ทีสุดในสิงทีเราสงสัยและสับสน เมือผูเ้รียนถามว่า “ทาํไม” ดว้ยความสงสัยที
แทจ้ริง ผูเ้รียนมกัจะรับขอ้มูลและเก็บไวเ้ป็นความเขา้ใจของตนเอง ผูเ้รียนจะเขา้ใจประโยชน์ของ
การทาํงานในรายวชิา โดยการมีส่วนร่วมในการรู้และการคิดซึงเป็นส่วนหนึงของทุก ๆ รายวชิา 
  ดงันนัจึงอาจสรุปไดว้า่ การเรียนการสอนแบบสืบสอบมีความเชือวา่ 
  1. มนุษยต์อ้งการสืบเสาะโดยธรรมชาติอยู่แลว้เมือประสบกบัเหตุการณ์ หรือ
ปรากฎการณ์ทีทาํใหเ้กิดความสงสัย 

  2.  มนุษยส์ามารถตระหนกัและเรียนรู้ทีจะวเิคราะห์กลยทุธ์การคิดของตนเองได ้

  3. กลยุทธ์การคิดแบบใหม่ ๆ สามารถสอนให้ไดโ้ดยตรง เพิมเติมจากกลยุทธ์ที
บุคคลมีอยู ่
  4.  การสืบเสาะโดยใช้วิธีการร่วมมือกนั ช่วยส่งเสริมความคิดทีกวา้งขวาง และ
ช่วยให้ผูเ้รียน เรียนรู้ พิสูจน์ ทดสอบและสร้างความรู้ต่าง ๆ ขึนมาได้ และความรู้นันสามารถ
อธิบายไดห้ลายแนวทาง 

  5. การฝึกการสืบเสาะมีจุดประสงคเ์พือช่วยให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถทาง
สติปัญญาและทกัษะต่าง ๆ ทีจาํเป็นในการแสวงหาความรู้ทีเกิดจากความอยากรู้อยากเห็นของ
ผูเ้รียนเองดว้ยเหตุนี ซคัแมน จึงใชว้ิธีการให้ผูเ้รียนไดห้าความรู้โดยอิสระ แต่อยูใ่นวิถีทางทีไดว้าง
ไวแ้ลว้สิงที ซคัแมน ตอ้งการใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัก็คือ ให้ผูเ้รียนถามถึงขอ้มูล สาเหตุทีเกิดเหตุการณ์
บางอยา่งขึนและประมวลออกมาเป็นความรู้เกียวกบัปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์นนั (สมพงษ ์สิงหะ
พล, 2536: 93-98) 
  จากแนวคิดกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ของซคัแมนไดรั้บความสนใจจากนกั
การศึกษาอย่างกวา้งขวางโดยถูกนาํไปปรับใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ นอกเหนือจากวิชา
วทิยาศาสตร์และไดมี้การพฒันาปรับปรุงนาํมาใชก้นัอยา่งแพร่หลายจนถึงปัจจุบนั 
 2. ความหมายและแนวคิดเกียวกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  (Inquiry 
Method)  
  การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้มีผูใ้หค้วามหมายและแนวคิดหลากหลาย ดงันี 
  อนันต์   จนัทร์กวี (2523) กล่าวว่า การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นวิธีการ
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จกัคิดด้วยตนเอง รู้จกัคน้ควา้หาเหตุผล และสามารถแก้ปัญหาได้ โดยการ
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นาํเอาวิธีการต่างๆ ของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ นอกจากนียงัเป็นการเรียนเพือพฒันา
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ดว้ย 
  สุวฒัน์  นิยมคา้ (2531) กล่าวว่าการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นการสอนที
ส่งเสริมให้นกัเรียนเป็นผูค้น้ควา้ หรือสืบเสาะหาความรู้เกียวกบัสิงใดสิงหนึงทีนกัเรียนยงัไม่เคยมี
ความรู้ในสิงนนัมาก่อน โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์เป็นเครืองมือ 
  ดวงเดือน  เทศวานิช (2535) กล่าววา่ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นรูปแบบ
การสอนทีเนน้ทกัษะการคิดอยา่งมีระบบ โดยคาํนึงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งเหตุและผล ซึงตอ้งมี
หลักฐานสนับสนุน วิธีนีเป็นวิธีทีนักเรียนพิจารณาเหตุผล สามารถใช้ค ําถามทีถูกต้องและ
คล่องแคล่วสามารถสร้างและทดสอบสมมติฐานดว้ยการทดลอง และตีความจากการทดลองดว้ย
ตนเอง โดยไม่ขึนอยู่กบัคาํอธิบายของครู เป็นวิธีการทีช่วยให้นักเรียนมีระบบวิธีการแก้ปัญหา
ในทางวทิยาศาสตร์ดว้ยตนเอง 

  วรียทุธ วเิชียรโชติ (2538) ไดอ้ธิบายความหมายของการสืบเสาะวา่ เป็นการพฒันา
ความ สามารถในการคิดแกปั้ญหาดว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยเนน้การเรียนรู้ทีเริมตน้จากการ
แสวงหาความจริง โดยอาศยัการตงัคาํถามในการสังเกต วิเคราะห์ปัญหาในการอธิบายปัญหาพิสูจน์
ทฤษฏีดว้ยการตงัสมมติฐานตลอดจนการทดสอบสมมติฐานและนาํกฎเกณฑที์คน้พบไปใช ้
  สมจิต  สวธนไพบูลย ์(2541) กล่าววา่ หลกัการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ผูเ้รียน
จะตอ้งเป็นผูค้ ้นควา้หาความรู้ จะโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม ส่วนครูจะเป็นผูอ้าํนวยความ
สะดวกแนะนาํและให้ความช่วยเหลือเท่าทีจาํเป็น ประกอบดว้ยกระบวนการทีสําคญั ไดแ้ก่ การ
สาํรวจ และการสร้างองคค์วามรู้ 
  ชลสีต ์  จนัทาสี (2543) สรุปความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ไวว้า่
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นวธีิการทีมุ่งส่งเสริมให้นกัเรียนรู้จกัคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง 
โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ ซึงครูมีหน้าทีเพียงเป็นผูค้อยให้ความช่วยเหลือ จดัเตรียม
สภาพการณ์และกิจกรรมใหเ้อือต่อกระบวนการทีฝึกให้คิดหาเหตุผล สืบเสาะหาความรู้ รวมทงัการ
แกปั้ญหาใหไ้ดโ้ดยใชค้าํถามและสือการเรียนการสอนต่าง ๆ เช่น ของจริง สถานการณ์ ให้นกัเรียน
ลงมือปฏิบติัการสํารวจ คน้หาดว้ยตนเอง บรรยากาศการเรียนการสอนให้นกัเรียนมีอิสระในการ
ซักถาม การอภิปรายและมีแรงเสริม อาจกล่าวได้ว่าเป็นการสอนให้นกัเรียนคิดเป็น ทาํเป็น และ
แกปั้ญหาไดน้นัเอง 
  มนมนสั   สุดสิน (2543) สรุปความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ไวว้า่
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นวธีิการหนึงทีมุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกัคน้ควา้หาความรู้ คิดและ
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างมีระบบของการคิด ใช้กระบวนการของการค้นควา้หาความรู้ ซึง
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ประกอบด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเ จตคติทาง
วทิยาศาสตร์ ครูมีหนา้ทีจดับรรยากาศ การสอนใหเ้อือต่อการเรียนรู้ คิดแกปั้ญหาโดยใชก้ารทดลอง 
และอภิปรายซกัถามเป็นกิจกรรมหลกัในการสอน 
  กมลทิพย ์ต่อติด (2544) ไดอ้ธิบายความหมายของการสืบสอบว่า เป็นวิธีการที
ผูเ้รียนคน้ควา้แสวงหาความรู้โดยอาศยัการซักถามเมือเผชิญกบัสถานการณ์หรือปัญหาทีทาํให้เกิด
ความสงสัยแลว้ลงมือปฏิบติัเพือการคน้พบคาํตอบและขอ้สรุปของปัญหา ซึงนาํไปสู่การแกปั้ญหา
ไดด้ว้ยตนเอง 

  จรัส สุวรรณเวลา (2546) อธิบายว่า กระบวนการเรียนรู้ด้วยการสืบสอบ หรือ 

learning by enquiry เป็นการตงัตน้จากฐานความสงสัย แทนทีจะเป็นความเชือในความรู้เป็นการ
ปรับจากการเรียนรู้จากขอ้สงสัยหรือปัญหาแล้วหาทางสืบสอบจากขอ้มูลต่างๆ ทีมีการสะสมไว ้
หรือหาความจริงจากธรรมชาติแลว้นาํมาวิเคราะห์วิจารณ์จนเขา้ใจหลกักฎเกณฑ์ธรรมชาติทีเป็น
ทฤษฏีกาํกบัสิงนนัๆ อยู่ วิธีการเรียนแบบหลงันีจะทาํให้เขา้ใจไดลึ้กซึงขึน สร้างความสามารถใน
การสังเคราะห์หลกัการขึนมาจากความหลากหลายทีปรากฏในธรรมชาติได ้เมือนาํวิธีการนีมาใชใ้น
การแกปั้ญหาก็จะนาํไปสู่การมีนวตักรรมหรือริเริมสร้างสรรคว์ิธีการแกปั้ญหาบนฐานของทฤษฏี
หรือความเขา้ใจทีสังเคราะห์ขึนได ้

  ทิศนา แขมมณี (2550) ให้นิยามของการจดัการเรียนการสอนทีเนน้การสืบเสาะวา่
หมายถึงการดาํเนินการเรียนการสอนทีผูส้อนกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดคาํถาม เกิดความคิด ลงมือเสาะ
แสวงหาความรู้เพือนาํมาประมวลหาคาํตอบหรือขอ้สรุปดว้ยตนเอง โดยผูส้อนช่วยอาํนวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ดา้นต่าง ๆใหแ้ก่ผูเ้รียน เช่น ในดา้นการสืบคน้หาแหล่งความรู้ การศึกษาขอ้มูล 
การวเิคราะห์ การสรุปขอ้มูล การอภิปรายโตแ้ยง้ทางวชิาการและการทาํงานร่วมกบัผูอื้น 
  ดิวอี (Dewey, 1933) ไดอ้ธิบายเกียวกบัการสืบเสาะ ซึงสรุปไดว้า่ การสืบเสาะเป็น
การหาคาํตอบทีสงสัย ซึงบุคคลจะเกิดความสงสัยเมือได้เผชิญกับสถานการณ์ปัญหาซึงเป็น
สถานการณ์ทีเขารับรู้ว่าองค์ประกอบของสถานการณ์นันไม่เขา้กนั บุคคลจึงกาํหนดว่าจะคน้หา
ขอ้มูลตรงส่วนใดของสถานการณ์นนั  ซึงเรียกวา่ การตงัปัญหา แลว้จึงเริมตน้ทาํความเขา้ใจเกียวกบั
องคป์ระกอบของสถานการณ์โดยทาํการสังเกต เมือสังเกตพบขอ้เท็จจริงต่างๆ ของกรณีนนัแลว้ จึง
พิจารณาเพือกาํหนดแนวคิดเกียวกบัวิธีแกปั้ญหา ซึงเป็นแนวคิดทีควบคุมการสังเกตเพิมเติม เมือ
สังเกตไดข้อ้มูลใหม่เพิมขึน ก็นาํมาพิจารณาสัมพนัธ์กบัขอ้มูลและแนวคิดเดิม 
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  ทิชเชอร์ และคนอืนๆ (Tisher, 1972) อธิบายเกียวกบัการสืบเสาะซึงสรุปไดว้า่ การ
สืบเสาะเป็นทงัวิธีสอน วิธีเรียน วิธีแกปั้ญหาอยา่งมีหลกัการ รวมทงัเป็นเทคนิคการคน้ควา้ความรู้
ทางวทิยาศาสตร์ดว้ย 

  กู๊ด (Good, 1973) ไดใ้หค้วามหมายของการสอนแบบการสืบเสาะหาความรู้วา่เป็น
เทคนิคหรือกลวิธีอย่างหนึงในการจดัให้เกิดการเรียนรู้เนือหาบางอย่างของวิชาวิทยาศาสตร์ โดย
กระตุน้ให้นกัเรียนมีความอยากรู้อยากเห็น เสาะแสวงหาความรู้โดยการถามคาํถาม และพยายาม
คน้หาคาํตอบให้พบดว้ยตนเอง นอกจากนียงัให้ความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้อีก
อยา่งหนึงวา่เป็นวิธีการเรียนโดยการแกปั้ญหาจากกิจกรรมทีจดัขึน และใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์
ในการทาํกิจกรรม ซึงปรากฏการณ์ใหม่ ๆ ทีนกัเรียนเผชิญแต่ละครัง จะเป็นตวักระตุน้การคิดกบั
การสังเกตกบัสิงทีสรุปพาดพิงอย่างชดัเจน ประดิษฐ์ คิดคน้ ตีความหมายภายใตส้ภาพแวดลอ้มที
เหมาะสมทีสุด การใชว้ธีิการอยา่งชาญฉลาดสามารถทดสอบได ้และสรุปอยา่งมีเหตุผล 

    ซนัดแ์ละโทรวบริดจ ์(Sun and Trowbridge, 1973) สรุปลกัษณะของการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ว่า เป็นการสอนทีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง สร้างมโนทศัน์ดว้ยตนเอง และเป็นการ
พฒันาความสามารถด้านต่างๆ ของนักเรียน เช่น ความสามารถทางวิธีการ ทักษะทางสังคม 
ความคิดสร้างสรรค ์ซึงตอ้งให้อิสระและให้ผูเ้รียนมีโอกาสคิด และเป็นการเรียนทีเนน้การทดลอง 
เพือให้ผูเ้รียน คน้พบด้วยตนเอง และการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้จะกาํหนดเวลาสําหรับการ
เรียนรู้ 

  ออริช (Orlish, 1985) อธิบายเกียวกบัการสอนแบบสืบเสาะ สรุปไดว้า่การสอน
แบบสืบเสาะเป็นการสอนทีผูเ้รียนและผูส้อนทาํหน้าทีเป็นผูถ้าม ผูค้น้หา ผูต้งัปัญหา และผูคิ้ด
พิจารณาโดยการสืบสอบตอ้งอาศยักระบวนการพืนฐานหลายอย่างไดแ้ก่ การสังเกต การจดักลุ่ม 
การคาํนวณ การวดั การโยงความสัมพนัธ์ 

  เวลล์ (Well,1999) ให้ความหมายของการสืบเสาะว่า เป็นการดาํเนินการเพือ
แสวงหาคาํตอบสาํหรับปัญหา โดยการใชค้าํถามและวธีิการต่างๆ ในการคน้หาความรู้ 

  จอยซ์ และ เวล (Joyce and Weil, 2000) อธิบายวา่ การสืบเสาะเป็นกระบวนการที
ผูเ้รียน เรียนรู้จากการแสวงหาคาํตอบเพืออธิบายความเป็นไปของสิงต่างๆ อย่างมีระบบระเบียบมี
หลกัเกณฑ์มีลาํดับขนัตอน โดยเริมตน้จากการเลือกสนใจปัญหาบางอย่างทีทา้ทายให้แสวงหา
คาํตอบ การรวบรวมข้อมูล การตงัสมมติฐานและการสรุปความอย่างสมเหตุสมผลเพืออธิบาย
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เหตุการณ์ทีเป็นปัญหานนั และทกัษะการคิดทีผูเ้รียนจะไดฝึ้กคือ การนาํเนือหาความรู้ทีกาํลงัเรียน
ไปเชือมโยงกนัอยา่งสมเหตุสมผล การคิดสรุปความและนาํขอ้สรุปทีไดน้นัไปใชใ้นการอธิบาย 

  ซานดรา เค เอเบล (Sandra K. Abell, 2002) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการสืบ
เสาะหาความรู้ตามที NSES และ AAAS นิยามไว ้ดงันี 

  NSES (National Science Education Standards,) ไดใ้ห้ความหมายของการสืบ
เสาะหาความรู้วา่เป็นกิจกรรมทีหลากหลายเกียวกบัการสังเกต การถามคาํถาม การสํารวจตรวจสอบ
จากเอกสารและแหล่งความรู้อืน ๆ การวางแผนการสํารวจตรวจสอบ การทดสอบตรวจสอบ
หลกัฐานเพือเป็นการยนืยนัความรู้ทีไดค้น้พบมาแลว้ การใชเ้ครืองมือในการรวบรวม การวิเคราะห์ 
และการแปลความหมายขอ้มูล การนาํเสนอผลงาน การอธิบายและการคาดคะเน และการอภิปราย
แลกเปลียนความคิดเห็นกนัเกียวกบัผลงานทีได ้

  AAAS (American Association for the Advancement of Science,1993) ไดใ้ห้
ความหมายการสืบเสาะหาความรู้วา่ เริมตน้ดว้ยคาํถามเกียวกบัธรรมชาติพร้อมทงักระตุน้นกัเรียน
ให้ตืนเตน้สงสัยใคร่รู้ให้นกัเรียนตงัใจรวบรวมขอ้มูลและหลกัฐาน ครูเตรียมขอ้มูลเอกสารความรู้
ต่างๆ ทีมีคนศึกษาคน้ควา้มาแลว้ เพือให้นกัเรียนเชือมโยงกบัความรู้ใหม่ หรือเพือให้มองเห็นภาพ
ไดช้ดัเจนลึกซึงขึนให้นกัเรียนอธิบายให้ชดัเจน ไม่เน้นความจาํเกียวกบัศพัท์ทางวิชาการ และใช้
กระบวนการกลุ่ม 

  ดงันนักระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry process) จึงหมายถึง กระบวนการ
เรียนรู้ทีให้ผูเ้รียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ดว้ยตนเอง โดยผ่านกระบวนการคิด  การปฏิบติั  และใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครืองมือ โดยมีการตงัคาํถาม   การวางแผน  การใช้เครืองมือ  
และเทคนิคต่าง ๆ ทีเหมาะสมในการเก็บรวบรวม เพือนาํไปสู่การวิเคราะห์  การสรุป และการแปล
ความหมายของขอ้มูลทีไดจ้ากกิจกรรมกลุ่มของผูเ้รียน   มีการอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นกนั 
เพือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 
 3. การแบ่งระดับของการสืบเสาะหาความรู้ (Level of inquiry)  
  ในการแบ่งประเภทหรือการแบ่งระดบัของการสืบเสาะ มีนกัการศึกษาไดจ้าํแนก
โดยใชเ้กณฑที์แตกต่างกนั ดงันี 
     คารินและซนัต์(Carin and Sund ,1975) แบ่งวิธีสืบสอบเป็น 3 ประเภท โดยใช้
บทบาทผูส้อนและผูเ้รียนเป็นเกณฑ ์คือ  
   1.  วิธีทาํงานหรือปฏิบติัการทดลอง วิธีนีผูส้อนและผูเ้รียนมีบทบาทเท่าเทียมกนั 
โดยเตรียมวธีิการปฏิบติัทดลองไวแ้ลว้เป็นระดบัทีง่ายทีสุด  
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  2.  วิธีสืบสวนทีผูส้อนเป็นผูว้างแผน วิธีนีผูส้อนมีบทบาทลดลงเมือเทียบกบัวิธี  
ที 1 ผูเ้รียนมีบทบาทมากขึน ซึงเป็นวธีิทีซบัซอ้นกวา่แบบที 1  
   3. วิธีสืบสวนทีผูเ้รียนเป็นผูว้างแผนเอง วิธีนีผูเ้รียนมีบทบาทมากทีสุด ผูส้อนมี
บทบาทนอ้ยหรือไม่มีเลย เป็นระดบัทีซบัซอ้นและยากทีสุด ซึงในบริบทของไทยครูควรมีกรอบการ
ปฏิบติัใหก้บัผูเ้รียน  
  ไพฑูรย ์ สุขศรีงาม(2531: 66) แบ่งการสืบเสาะออกเป็น 3 ประเภท คือ                                               
    1.  การสืบเสาะแบบสําเร็จรูป (Structured Inquiry) เป็นการสืบเสาะทีครูเป็นผู ้
กาํหนดปัญหาแก่นกัเรียน  บอกแนวทางในการใชว้สัดุอุปกรณ์ตามขนัตอนการทดลองและการจดั
กระทาํขอ้มูล นกัเรียนเป็นผูแ้ปลความหลายขอ้มูลและลงขอ้สรุปดว้ยตนเอง 

   2. การสืบเสาะแบบแนะนาํ (Guided Inquiry) เป็นการสืบเสาะโดยครูเป็นผู ้
กาํหนดปัญหาให้ แต่ไม่ไดก้าํหนดกิจกรรมหรือวิธีการทดลอง นกัเรียนเป็นผูค้น้หาวิธีดงักล่าวดว้ย
ตนเองโดยอาศยัการแนะนาํจากครู นกัเรียนแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มอาจมีวิธีการทดลองทีแตกต่าง
กนั 

     3.  การสืบเสาะแบบเปิดกวา้ง(Open Inquiry) ในการสืบเสาะแบบนีนกัเรียนจะ
เป็นผูสื้บเสาะปัญหา วิธีการแกปั้ญหา การจดักระทาํขอ้มูล การแปลความหมายและการลงขอ้สรุป
ดว้ยตนเอง จึงเป็นการสืบเสาะทีสูงทีสุด นกัเรียนจะมีกระบวนการเรียนทีคลา้ยคลึงกบัการศึกษา
ของนกัวิทยาศาสตร์มาก ในกระบวนการสืบเสาะทงัสามประเภทมีจุดมุ่งหมายทีจะพฒันานกัเรียน
ด้านวิทยาศาสตร์ทีเน้นกระบวน  การปฏิบติัการ สํารวจ ทดลอง และอืน ๆ ทาํให้เกิดทกัษะ
ปฏิบติัการ(Manual Skill) และทกัษะการคิด (Think Skill)  แต่ละรูปแบบของการสืบเสาะก็มี
ขอ้จาํกดั ซึงจาํเป็นตอ้งใช้กบัศกัยภาพของนักเรียนในแต่ละระดบั ในกิจกรรมทีเสริมทกัษะ
กระบวนการคิดอาจจะอยูใ่นรูปแบบทีไม่เนน้ปฏิบติัการ เช่น การใชก้ระบวนการสืบเสาะแบบ Oral 

Inquiry  เป็นตน้ 

  โคร์คอรันและลอวเ์รน (Corcoran and Lawrence,2003)  จาํแนกระดบัการสืบเสาะ
ตามลกัษณะกิจกรรมของนกัเรียนเป็น 3 ระดบั ดงันี 

  1. การสืบเสาะหาความรู้ตามทีมีผูก้าํหนดไวใ้ห้ (Structured Inquiry) นกัเรียนทาํ
กิจกรรมต่าง ๆ ทุกขนัตอน เพือวิเคราะห์ขอ้มูล รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์คาํตอบของคาํถาม หรือ
ประเด็นทีกาํหนดไวแ้ล้ว ประเภทนีเหมาะสําหรับฝึกประสบการณ์ หรือก่อนทีจะดําเนินการ
สืบเสาะในขนัทีตอ้งปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง 

  2.  การสืบเสาะหาความรู้โดยมีข้อแนะนาํให้ผูก้าํหนดให้ (Guidred Inquiry) 
สามารถปรับความเป็นจริงไดเ้มือปฏิบติัใหเ้หมาะสมได ้กบัสถานการณ์  ก่อนทีจะนาํไปปฏิบติั และ
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ครูกาํหนดหวัขอ้เรือง หรือคาํถามใหเ้พือใชใ้นการการสืบเสาะหาความรู้ โดยมีงานวิจยัในอเมริกาที
ระบุวา่ การสืบเสาะในระดบันีจะสามารถแสดงให้เห็นแลว้วา่ นกัเรียนจะประสบผลสําเร็จมากกวา่ 
เช่น อเมริกา ทีนาํนกัเรียนสามารถเรียนแบบสืบเสาะในขนัต่อไป 

  3. การสืบเสาะแบบความรู้อยา่งอิสระ (Independent) ทีเริมตน้จากผูเ้รียนทุกคน
ทาํกิจกรรมต่าง ๆ ทุกขนัตอน เพือวิเคราะห์ขอ้มูล รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์คาํตอบของคาํถามดว้ย
ตนเองทงัหมด  
  สุวิทย ์ มูลคาํ และอรทยั  มูลคาํ (2545: 137) ไดแ้บ่งประเภทของการสืบเสาะหา
ความรู้ออกเป็น 3 ระดบั คือ 

  1.  การสืบเสาะแบบทางเดียว (Passive Inquiry) การสอนแบบนีผูส้อนจะเป็นผู ้
ถามนาํ โดยมีนกัเรียนเป็นฝ่ายตอบเป็นส่วนใหญ่ แต่ผูส้อนเป็นผูก้ระตุน้เตินให้นกัเรียนไดต้งัคาํถาม
อยู่เสมอ สรุปคือ ผู ้สอนจะเป็นผูถ้ามคาํถามร้อยละ 90 นักเรียนเป็นผู ้ตังคาํถามร้อยละ 10 

การสอนประเภทนีเหมาะสําหรับการเริมสอนแบบสืบเสาะเป็นครังแรก หรือในช่วง 3 เดือนแรก 

เพราะนกัเรียนในระบบการศึกษาไทยยงัไม่คุน้เคยกบัการเป็นผูซ้กัถาม 

  2.  การสืบเสาะแบบผสมผสาน (Combined Inquiry)การสอนแบบนีทงัผูส้อน
และผูเ้รียนเป็นผูถ้ามคาํถาม คือผูส้อนจะเป็นผูถ้ามคาํถามร้อยละ 50 นกัเรียนเป็นผูต้งัคาํถามร้อยละ 
50 การสอนชนิดนีใช้ในโอกาสทีนักเรียนเริมคุน้เคยกบัการซักถามของผูส้อนมากขึน ซึงได้ฝึก
มาแลว้วประมาณ 3 เดือน ขอ้ควรระวงัในการส่งเสริมให้นกัเรียนตงัคาํถาม คือให้นกัเรียนคิดก่อน
การถามผูส้อนและหลกัการสําคญัคือ ผูส้อนพยายามไม่ให้คาํตอบแต่จะส่งเสริมหรือถามต่อเพือให้
นกัเรียนคน้พบคาํตอบดว้ยตนเองเป็นส่วนใหญ่  

  3.  การสืบเสาะแบบกระตือรือร้น (Active Inquiry) การสอนแบบนีผูเ้รียนเป็นผู ้
ถามคาํถามและตอบคาํถามเป็นส่วนใหญ่ ผูส้อนมีหน้าทีแนะแนวหรือเน้นจุดสําคญัทีนักเรียน
มองขา้มไปโดยไม่ไดอ้ธิบายอยา่งเพียงพอ การสอนชนิดนีนกัเรียนมีความชาํนาญในการใชค้าํถาม
แบบสืบเสาะแลว้ นกัเรียยนจึงสามารถตงัคาํถามและหาคาํตอบดว้ยตนเองเป็นส่วนใหญ่  
  ในการวจิยัครังนี ผูว้ิจยัไดส้รุป ระดบัของการเรียนแบบสืบเสาะ แบ่งเป็น 3 ระดบั 

ดงันี 

  1.  การสืบเสาะหาความรู้แบบนาํทาง (Directed Inquiry) เป็นการสืบเสาะหา
ความรู้ทีให้ผูเ้รียนคน้พบองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง โดยครูเป็นผูก้าํหนดปัญหา และสาธิตหรือ
อธิบายการสาํรวจตรวจสอบ แลว้ใหผู้เ้รียนปฏิบติัการสาํรวจตรวจสอบตามวธีิการทีกาํหนด 

  2. การสืบเสาะหาความรู้แบบชีแนะแนวทาง (Guided Inquiry) เป็นการสืบ
เสาะหาความรู้ทีให้ผูเ้รียนคน้พบองคค์วามรู้ใหม่ดว้ยตนเอง โดยครูผูส้อนเป็นผูก้าํหนดปัญหา และ
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ชีแนะแนวทางการสํารวจตรวจสอบ รวมทงัให้คาํปรึกษาหรือแนะนาํให้ผูเ้รียนปฏิบติัการสํารวจ
ตรวจสอบ 

  3. การสืบเสาะหาความรู้แบบเปิด (Open Inquiry) เป็นการสืบเสาะหาความรู้ทีให้
ผูเ้รียนคน้พบองคค์วามรู้ใหม่ดว้ยตนเอง โดยให้ผูเ้รียนมีอิสระในการคิด โดยครูจะกาํหนดขอบเขต
ของปัญหาหรือสถานการณ์ นกัเรียนตอ้งออกแบบ และปฏิบติัการสาํรวจตรวจสอบดว้ยตนเอง 

 4. รูปแบบการสอนแบบวฏัจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle) 
  วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นวิธีการหนึงทีเป็นการจดัการเรียนการสอน
ทีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดยมุ่งศึกษาว่า ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างไร และผูส้อนจะจดั
กิจกรรมอยา่งไรเพือให้ผูเ้รียนคน้พบหรือสร้างความรู้ดว้ยตนเอง รูปแบบการสอนหรือรูปแบบการ
เรียนรู้จึงเนน้บทบาทของผูเ้รียนเป็นสําคญั ซึงมีหลายรูปแบบ เช่น แบบ 3 ขนัตอน หรือ แบบ 4 ขนั 

ตอน หรือแบบ 5 ขนัตอน ซึงนกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวไวด้งันี 

  มาสไซลาส  และ  ค็อก  (Massailas and Cox,1967) ได้เสนอขันตอนของ
กระบวนการสืบสอบไว ้ดงันี 

  1. ขันเตรียมตัวเผชิญปัญหา (Orientation) เป็นขันทีผู ้เรียนได้เห็นหรือเริมรู้
ปัญหา ซึงอาจเกิดขึนจากการอ่านข้อความจากแบบเรียนหรือบทความทีผูส้อนเตรียมไวเ้ป็น
จุดเริมตน้ใหเ้กิดความคิด เกิดปัญหา หรือผูส้อนอาจเป็นผูเ้ตรียมไวแ้ลว้ โดยยกปัญหาหรือตงัคาํถาม
ให้ผูเ้รียนวิเคราะห์วิจารณ์ สรุปความจากการซักถามเพือให้เกิดความสงสัยซึงจะนาํไปสู่การหา
คาํตอบจากการแสวงหาขอ้มูลยา่งมีระบบต่อไป 

  2. ขนัตงัสมมติฐาน (Hypothesis) เป็นการกาํหนดแนวทางให้ผูเ้รียนแสวงหา
ขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ดว้ยการพิจารณาเรืองราวทีเกียวกบัปัญหาทีผูเ้รียนไดว้ิเคราะห์ในขนัที 1 แลว้
สรุปคาํตอบทีคาดวา่จะเป็นไปไดซึ้งจะตอ้งหาหลกัฐานมาพิสูจน์หรือทดสอบ 

  3. ขนันิยามความหมาย (Definition) เป็นการขยายความหรือให้ความหมายของ
คาํเพือใหเ้ขา้ใจตรงกนัซึงจะเป็นประโยชน์ในการสืบสอบขอ้มูลมาทดสอบขอ้สมมติฐานทีตงัไวไ้ด้
ถูกตอ้ง 

  4. ขนัสํารวจขอ้มูลทีเกียวขอ้ง (Exploration) เป็นการสํารวจขอ้มูลโดยสํารวจวา่
ขอ้มูลใดสอดคลอ้งหรือขดัแยง้กบัขอ้สมมติฐานทีไดก้าํหนดไว ้

  5. ขนันเก็บรวบรวมขอ้มูล (Evidencing) เป็นการนาํขอ้มูลทีหามาได ้(จากขนัที 
4) มาสนบัสนุนและพิสูจน์สมมติฐานทีกาํหนดไว ้
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  6. ขันสรุป  (Generalization)  เป็นการสรุปคําตอบของประเด็นปัญหาจาก
หลกัฐานทีคน้ควา้มาไดท้งัหมด ดงันนัขอ้สรุปนีจึงมีคุณสมบติัชวัคราว เมือมีหลกัฐานหรือขอ้มูล
เพิมเติมขอ้สรุปก็อาจเปลียนแปลงได ้

  ซนั และทรอบริด (Sund  และ Trowbridge, 1973) และ ออร์ลิช และคนอืน ๆ 
(Orlich, 2001) ได้อธิบายเกียวกบัรูปแบบการจดักระบวนการสืบสอบ ไว ้2 แนวทางขึนอยู่กบั
บทบาทของผูส้อนและผูเ้รียน ไดแ้ก่ การสืบสอบแบบมีการกาํหนดแนวทาง (Guided Inquiry) และ
การสืบสอบแบบอิสระ (Free Inquiry) การสืบสอบแบบมีการกาํหนดแนวทางนนัผูส้อนมีบทบาท
มากในการดาํเนินกิจกรรม ส่วนในการสืบสอบแบบอิสระผูเ้รียนมีบทบาทมากทีสุดในการดาํเนิน
กิจกรรม 

  1. กระบวนการสืบสอบทีผูส้อนกาํหนดแนวทางการสืบสอบ ผูส้อนตอ้งวางแผน
และเตรียมขอ้มูลพืนฐานทีเกียวขอ้งกบัปัญหาทีสืบสอบ ให้ผูเ้รียนสังเกต จดักระทาํและใช้อา้งอิง
เป็นคาํตอบผูส้อนมีบทบาทในการนาํใหผู้เ้รียนดาํเนินการสืบสอบตามแนวทาง โดยผูส้อนใชค้าํถาม
นาํจดัเตรียมอุปกรณ์ทีจะต้องใช้ตามแนวทางนันให้ผูเ้รียน และผูส้อนควรกระตุน้ให้ผูเ้รียนได้
แลกเปลียนขอ้สรุปกนั โดยใหแ้สดงการอา้งอิงใหเ้พือน ๆ รับรู้ดว้ย 

  2. กระบวนการสืบสอบทีผูส้อนไม่ได้กาํหนดแนวทางการสืบสอบ ผูส้อนมี
บทบาทน้อยกว่าแบบแรก  เมือผู ้สอนเสนอปัญหาแล้วเปิดโอกาสให้ผู ้เรียนหาแนวทางและ
ดาํเนินการสืบสอบวิธีต่างๆ เอง แต่ผูส้อนตอ้งคอยตรวจสอบความถูกตอ้งในการอา้งอิงหรืออา้ง
เหตุผลของผูเ้รียนถา้ผูเ้รียนอา้งเหตุผลผิด ผูส้อนตอ้งชีให้ผูเ้รียนเห็นจุดทีผิดหลกัเหตุผล ถา้ผูเ้รียน
ไม่ไดอ้า้งเหตุผลผูส้อนตอ้งกระตุน้ให้ผูเ้รียนอา้ง เพือยืนยนัและผูส้อนควรกระตุน้ให้ผูเ้รียนในชนั
ไดแ้ลกเปลียนขอ้สรุปกนัโดยแสดงการอา้งอิงใหเ้พือน ๆ รับรู้ดว้ย 

  กระบวนการสืบสอบของ  ซคัแมน แบ่งออกเป็น 3 ขนัตอนดงันี (Suchman, 1962)  

  ขนัที 1 ตงัปัญหา ในขนันีผูส้อนสร้างสถานการณ์ขึนมาเอให้เกิดช่องวา่งระหว่าง
การรับรู้และความคิดเห็นเกียวกับปัญหาทีเผชิญอยู่ ทาํให้ผูเ้รียนเกิดความตอ้งการทีจะสืบสอบ
ต่อไป 

  ขนัที 2 ซักถาม ในขนันีผูเ้รียนจะตงัคาํถามเพือซักถามผูส้อนโดยผูส้อนจะตอบ
คาํถามในรูปของคาํตอบวา่ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” เท่านนั การกาํหนดให้ถามและตอบแบบนีเพือให้
การเรียนรู้ดว้ยการสืบสอบของผูเ้รียนเกิดขึนดว้ยตนเองมากทีสุด ผูเ้รียนจะถูกกระตุน้ให้รวบรวม
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ขอ้มูลในการซักถามซึงเป็นการให้ผูเ้รียนใช้เหตุผลจากความคิดของตนเองและผูเ้รียนจะทาํการ
ทดสอบสมมติฐานโดยการทดลอง 

  ขนัที 3 วิจารณ์กระบวนการสืบสอบ ในขนันีผูส้อนจะช่วยวิจารณ์ว่า ผูเ้รียนควร
ปรับปรุงการถามอย่างไรบ้าง ขนัตอนใดเหมาะสมหรือไม่ประการใดและควรแก้ไขปรับปรุง
อยา่งไร 

  โรเมอย ์(Romey, 1968) ไดเ้สนอขนัตอนของกระบวนการสืบสอบ สรุปไดด้งันี 

  1. ขนัเสนอปัญหาและขอ้มูลพืนฐาน ผูส้อนเป็นผูเ้สนอปัญหาพร้อมกบัขอ้มูล
พืนฐานทีเกียวขอ้งกบัปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ 

  2. ขนัแปลความหมายขอ้มูล ผูส้อนนาํการอภิปรายเพือให้ผูเ้รียนจดักระทาํหรือ
แปลความหมายขอ้มูล 

  3. ขนัอา้งหลกัการ ผูส้อนนาํการอภิปรายเพือให้ผูเ้รียนนาํผลการจดักระทาํหรือ
แปลความหมายขอ้มูลมาอา้งอิงตามหลกัเหตุผล 

  4. ขนัสรุป ผูส้อนนาํการอภิปรายเพือให้ผูเ้รียนนาํหลกัฐานหรือหลกัการมาอา้ง
เพือสรุปเป็นความรู้ 

  จาร์คอบสัน และคนอืน ๆ (Jacobson และคนอืน ๆ, 1989) ไดเ้สนอกระบวนการ
สืบสอบ ซึงมีขนัตอน 4 ขนั สรุปไดด้งันี  
  1. ขนัเสนอปัญหา ผูส้อนพิจารณาเนือหาสาระแลว้ระบุปัญหาทีจะสืบสอบ หรือ
ผูส้อนพิจารณาจากสถานการณ์ปัญหา ซึงอาจเกิดขึนในชันเรียนโดยบงัเอิญแล้วระบุปัญหาให้
ผูเ้รียนสืบเสาะ 

  2. ขนัตงัสมมติฐานผูส้อนอาจเป็นผูต้งัสมมติฐานหรือใชค้าํถามนาํเพือให้ผูเ้รียน
ตงัสมมติฐาน 

  3. ขนัรวบรวมขอ้มูล ผูส้อนอาจใหผู้เ้รียนรวบรวมขอ้มูลจากสือหรือแหล่งขอ้มูล
ต่าง ๆ หรือทาํการทดลอง ซึงทาํได้ทังในและนอกชันเรียน หรืออาจทาํการทดลองทีบ้านเพือ
รวบรวมขอ้มูลซึงจะใชเ้ป็นหลกัฐานสมมติฐานทีตงัไว ้
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  4. ขนัวเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล ผูส้อนนาํการอภิปราย ใหผู้เ้รียนนาํขอ้มูลมาจดั
กระทําในรูปแบบต่าง  ๆ เพืออ้างในการตรวจสอบสมมติฐานแล้วสรุปเป็นคําตอบ ซึงเป็น
สาระสาํคญัของบทเรียน 

  มาร์ติน และคณะ (Martin,1994 :193-197) มีความเห็นว่าวงจรการเรียนรู้ในการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เป็นวิธีการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์แบบหนึง และไดอ้ธิบายขนัตอน
ของการเรียนการสอนตามวงจรการเรียนรู้ไว ้4 ขนัตอน สรุปไดด้งันี 

  1. การสํารวจ เป็นขนัทีนกัเรียนถูกกระตุน้ให้เกิดความขดัแยง้ทางปัญญาและลง
มือปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเองเพือดูดซับขอ้มูล (Assimilated) มาใช้ในการสร้างมโนทศัน์
เกียวกบัเรืองทีศึกษา ครูทาํหนา้ทีเป็นผูชี้แนะแนวทางในการสืบสอบ จดัหาอุปกรณ์ทีเกียวขอ้งกบั
มโนทศัน์ทีตอ้งการสอน ฯลฯ 

  2. การอธิบาย เป็นขนัทีนกัเรียนร่วมกนัสร้างมโนทศัน์เกียวกบัเรืองทีเรียนโดย
ครูทาํหนา้ทีเป็นผูชี้แนวทางให้นกัเรียนคิดเกียวกบัขอ้คน้พบในขนัสํารวจ รวมทงัจดัระบบขอ้มูลที
รวบรวมมาไดค้รูอาจแนะนาํศพัทห์รือคาํทีใชเ้รียกมโนทศัน์นนัเพือให้นกัเรียนนาํมาสร้างคาํอธิบาย
มโนทศัน์ดงักล่าวดว้ยตนเอง 

  3. การขยายมโนทศัน์ เป็นขนัทีนักเรียนนําประสบการณ์ใหม่มาเชือมโยงกับ
ความรู้เดิมของตนเอง ครูควรส่งเสริมการเรียนแบบร่วมมือโดยให้นกัเรียนหาแนวทางนาํความรู้ไป
ใหใ้นสถานการณ์อืน ๆ รวมทงัใหน้กัเรียนอธิบายมโนทศัน์ทีเรียนรู้ใหม่โดยใชภ้าษาของตนเองเพือ
ช่วยใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจเกียวกบัมโนทศัน์นนัลึกซึงยงิขึน 

  4. การประเมินผล เนืองจากการเรียนรู้อาจจะเกิดขึนไดทุ้กขนัตอนของวงจรการ
เรียนรู้นีดงันนัการประเมินผลจึงตอ้งดาํเนินการอย่างต่อเนืองในระหวา่งทีมีการเรียนการสอนโดย
ใชว้ธีิการประเมินผลทีหลากหลาย 

  นกัการศึกษาจากกลุ่ม BSCS (Biological Science Curriculum Society) ไดเ้สนอ
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพือให้ผูเ้รียนสร้างองคค์วามรู้ใหม่ โดยเชือมโยงสิงทีเรียนรู้เขา้กบั
ประสบการณ์หรือความรู้เดิม เป็นความรู้หรือแนวคิดของผูเ้รียนเอง เรียกรูปแบบการสอนนีว่า 
Inquiry cycle หรือ 5E มีขนัตอนดงันี (BSCS. 1997) 
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  1. การสร้างความสนใจ (Engage) ขนัตอนนีเป็นขนัตอนแรกของกระบวนการ
เรียนรู้ทีจะนาํเขา้สู่บทเรียน จุดประสงค์ทีสําคญัของขนัตอนนี คือ ทาํให้ผูเ้รียนสนใจ ใคร่รู้ใน
กิจกรรมทีจะนาํเขา้สู่บทเรียน ควรจะเชือมโยงประสบการณ์การเรียนรู้เดิมกบัปัจจุบนั และควรเป็น
กิจกรรมทีคาดว่ากําลังจะเกิดขึนซึงทาํให้ผูเ้รียนสนใจจดจ่อทีจะศึกษาความคิดรวบยอดและ
กระบวนการ หรือทักษะ และเริมคิดเชือมโยงความคิดรวบยอด กระบวนการ หรือทักษะกับ
ประสบการณ์เดิม 

  2. การสํารวจและค้นหา (Explore)ขันตอนนีเป็นขันตอนทีทําให้ผู ้เ รียนมี
ประสบการณ์ร่วมกนัในการสร้างและพฒันาความคิดรวบยอด กระบวนการ และทกัษะ โดยการให้
เวลาและโอกาสแก่ผูเ้รียนในการทาํกิจกรรมการสํารวจและคน้หาสิงทีผูเ้รียนตอ้งการเรียนรู้ตาม
ความคิดเห็นผูเ้รียนแต่ละคน หลังจากนันผูเ้รียนแต่ละคนได้อภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็น
เกียวกบัการคิดรวบยอด กระบวนการ และทกัษะในระหวา่งทีผูเ้รียนทาํกิจกรรมสํารวจและคน้หา 
เป็นโอกาสทีผูเ้รียนจะไดต้รวจสอบหรือเก็บรวบรวมขอ้มูลเกียวกบัความคิดรวบยอดของผูเ้รียนทียงั
ไม่ถูกตอ้งและยงัไม่สมบูรณ์ โดยการให้ผูเ้รียนอธิบายและยกตวัอย่างเกียวกบัความคิดเห็นของ
ผูเ้รียน ครูควรระลึกอยู่เสมอเกียวกบัความสามารถของผูเ้รียนตามประเด็นปัญหา ผลจากการที
ผูเ้รียนมีใจจดจ่อในการทาํกิจกรรม ผูเ้รียนควรจะสามารถเชือมโยงการสังเกต การจาํแนกตวัแปร 
และคาํถามเกียวกบัเหตุการณ์นนัได ้

  3.  การอธิบาย (Explain) ขันตอนนีเป็นขันตอนทีให้ผู ้เรียนได้พัฒนาความ 
สามารถในการอธิบายความคิดรวบยอดทีไดจ้ากการสํารวจและคน้หา ครูควรให้โอกาสแก่ผูเ้รียน
ได้อภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นกันเกียวกบัทกัษะหรือพฤติกรรมการเรียนรู้ การอธิบายนัน
ตอ้งการใหผู้เ้รียนไดใ้ชข้อ้สรุปร่วมกนัในการเชือมโยงสิงทีเรียนรู้ ในช่วงเวลาทีเหมาะสมนีครูควร
ชีแนะผูเ้รียนเกียวกบัการสรุปและการอธิบายรายละเอียด แต่อย่างไรก็ตามครูควรระลึกอยู่เสมอว่า
กิจกรรมเหล่านียงัคงเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง นนัคือ ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถในการอธิบาย
ดว้ยตวัผูเ้รียนเอง บทบาทของครูเพียงแต่ชีแนะผา่นทางกิจกรรม เพือให้ผูเ้รียนมีโอกาสอยา่งเต็มที
ในการพฒันาความรู้ความเขา้ใจในความคิดรวบยอดใหช้ดัเจน ในทีสุดผูเ้รียนควรจะสามารถอธิบาย
ความคิดรวบยอดไดอ้ยา่งเขา้ใจ โดยเชือมโยงประสบการณ์ ความรู้เดิมและสิงทีเรียนรู้เขา้ดว้ยกนั 
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  4.  การขยายความรู้ (Elaborate) ขนัตอนนีเป็นขนัตอนทีให้ผูเ้รียนไดย้ืนยนัและ
ขยายหรือเพิมเติมความรู้ความเขา้ใจในความคิดรวบยอดให้กวา้งขวางและลึกซึงยิงขึน และยงัเปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนได้ฝึกทกัษะและปฏิบติัตามทีผูเ้รียนตอ้งการ ในกรณีทีผูเ้รียนไม่เขา้ใจหรือยงั
สับสนอยู่หรืออาจจะเขา้ใจเฉพาะขอ้สรุปทีไดจ้ากการปฏิบติัการสํารวจและคน้หาเท่านนั ควรให้
ประสบการณ์ใหม่ผูเ้รียนจะไดพ้ฒันาความรู้ความเขา้ใจในความคิดรวบยอดใหก้วา้งขวางและลึกซึง
ยิงขึน เป้าหมายทีสําคญัของขนันี คือ ครูควรชีแนะให้ผูเ้รียนไดน้าํไปประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจาํวนั 
จะทาํใหผู้เ้รียนเกิดความคิดรวบยอด กระบวนการ และทกัษะเพิมขึน 

  5.  การประเมินผล (Evaluate) ขนัตอนนีผูเ้รียนจะไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัเกียวกบั
การอธิบายความรู้ความเขา้ใจของตนเอง ระหวา่งการเรียนการสอนในขนันีของรูปแบบการสอน ครู
ตอ้งกระตุน้หรือส่งเสริมให้ผูเ้รียนประเมินความรู้ความเขา้ใจและความสามารถของตนเอง และยงั
เปิดโอกาสใหค้รูไดป้ระเมินความรู้ความเขา้ใจและพฒันาทกัษะของผูเ้รียนดว้ย 

  นักการศึกษากลุ่ม BSCS นียงักล่าวเพิมเติมอีกว่า กระบวนการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ เพือใหผู้เ้รียนสร้างองคค์วามรู้ใหม่ โดยเชือมโยงสิงทีเรียนรู้เขา้กบัประสบการณ์หรือ
ความรู้เดิม เป็นความรู้หรือแนวคิดของผูเ้รียนเอง  สิงทีครูควรระลึกอยู่เสมอในแต่ละขนัตอนของ
รูปแบบการสอนนี คือ การจดัเตรียมกิจกรรม ครูควรจดัเตรียมกิจกรรมให้เหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถของผูเ้รียน  และครูควรพิจารณาตรวจสอบบทบาทของครูและผูเ้รียนในการปฏิบติักิจ
กรดดรมแต่ละขนัตอนวา่ตอ้งสอดคลอ้งกบัรูปแบบการสอน 5Es 

  จอยซ์ และเวลล์ (Joyce and Weil, 2000) ไดเ้สนอขนัของกระบวนการสืบสอบไว ้
5 ขนัตอนดงันี 

  1. ขนัเสนอสถานการณ์ปัญหาทีน่าสงสัย 

  2. ขนัรวบรวมขอ้มูล 

  3. ขนัตงัสมมติฐาน 

  4. ขนัสรุปเป็นกฎเกณฑใ์นการอธิบายปัญหา 
  5. ขนัวเิคราะห์กระบวนการสืบสอบ 
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  ลาสซี แมทซินกี และโรเลย ์(Lasley, Matczynski and Rowley, 2002) ไดแ้บ่ง
ขนัตอนของการสืบสอบทงัแบบมีการกาํหนดแนวทาง (Guided Inquiry) และไม่มีการกาํหนด
แนวทาง (Unguided Inquiry) ออกเป็นขนัตอนหลกั 3 ขนัตอน คือ 

  1. การสํารวจ (Exploration) ผูเ้รียนพยายามทีจะเขา้ใจขอ้มูลทีเกียวขอ้งโดยตรง
กบัเรืองทีศึกษาอยา่งชดัเจน 

  2. การคิดสิงใหม่ (Invention) ผู ้เรียนเริมทําความเข้าใจข้อมูลทีสร้างขึนใน
ขนัตอนที 1 ผูเ้รียนจะหารูปแบบและพยายามจดัความคิดให้สามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ที
สังเกตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผูเ้รียนใชข้อ้มูลทีเกียวขอ้งสร้างสมมติฐานขึน 

  3. การค้นพบ (Discovery) ในกระบวนการนีผูเ้รียนค้นพบ ข้อจาํกัดของสิงที
สร้างขึนขนัตอนการคน้พบนีเกิดขึนเมือผูเ้รียนสํารวจวา่สมมติฐานมีเหตุผลเพียงพอในการอธิบาย
ขอ้มูลทีมีหรือไม่ 
  บรูเดน และไบรด์ (Burden และ Byrd, 2003 ) อธิบายวา่ การสืบสอบประกอบดว้ย
องคป์ระกอบ 5ประการ คือ 

  1. ผูเ้รียนถูกกระตุน้ด้วยปัญหาซึงมีความสําคญัทางสังคมและมีความหมายต่อ
ผูเ้รียนซึงควรเป็นปัญหาในสภาพจริง และกระตุน้และจูงใจผูเ้รียนโดยการให้ผูเ้รียนไดห้าทางแกไ้ข
ปัญหาทีมีความหมายและมีอยูใ่นสภาพจริงนนั 

  2. ผูเ้รียนบรรยายสิงทีทาํใหเ้กิดปัญหา หรือ อุปสรรคทีขดัขวางการแกไ้ขปัญหานนั 

  3. ผูเ้รียนระบุการแกไ้ขปัญหาตงัสมมติฐานทีมีแนวโนม้วา่จะใชใ้นการแกไ้ขปัญหา 
  4. ผูเ้รียนรวบรวมขอ้มูลเพือแกปั้ญหา และทดสอบการแกไ้ขปัญหา 
  5. ผูเ้รียนวิเคราะห์ขอ้มูลและเปรียบเทียบผลทีไดก้บัสมมติฐานทีตงัไวก่้อนและ
ตัดสินใจว่าต้องการทดสอบการแก้ไขปัญหาหรือสมมติฐานอืน ๆ  อีกหรือไม่ ผู ้เรียนจะจัด
นิทรรศการหรือรายงานเพือนาํเสนอวธีิแกไ้ขปัญหาของตนซึงสามารถจดัทาํไดห้ลากหลายรูปแบบ  
  ลิม (Lim, 2001 : 633) ได้เสนอองค์ประกอบและปฏิสัมพนัธ์ระหว่างแต่ละ
องค์ประกอบของการสืบสอบโดยผ่านกิจกรรมการแลกเปลียน และกระบวนการทงัหมดของการ
สืบสอบมีการเปลียนแปลงอยา่งต่อเนือง ดงัภาพที 2 

 



 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2 แสดงองคป์ระกอบของการสืบสอบ ตามแนวคิดของ Lim (2001) 
 

  1. การถาม จดัคาํถามหรือปัญหาหรือสถานการณ์เพือเป็นการเริมตน้ โดยคาํถาม
หรือปัญหานนัควรมีความเกียวพนักบัชีวติความเป็นอยูข่องผูเ้รียนและกระตุน้ความอยากรู้อยากเห็น
ของผูเ้รียน 

  2. การวางแผน ผูเ้รียนออกแบบแผนการเรียนรู้ของตนเองและกลยุทธ์ในการ
แกปั้ญหาตามกรอบเวลาทีกาํหนดในการเยนเป็นทีม ผูเ้รียนจะแบ่งหนา้ทีและงานสําหรับสมาชิกแต่
ละคนซึงอาจมีการวางแผนการจดัการโครงการ หรือ K-W-L (ซึงไดแ้ก่ What you know – What 

you want to know – What you have learned) 
  3. การสํารวจ เป็นวิธีการทีเป็นระบบในการดาํเนินการสืบสอบ เป็นขนัตอนใน
การนําแผนการเรียนรู้มาใช้แก้ปัญหาโดยผูเ้รียนใช้ความรู้เดิมทีมี การอ่านจากเว็บไซต์หรือ
แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ในการแกปั้ญหา ซึงระบบหรือผูอ้าํนวยความสะดวกจะตอ้งให้ความช่วยเหลือที
ทนัต่อความตอ้งการถา้จาํเป็น 

  4. การสร้าง ผูเ้รียนตีความหมายขอ้มูล สังเคราะห์สิงทีคน้หา และสร้างความรู้
ใหม่ หรือสร้างสิงประดิษฐ ์

  5. การสะทอ้น ผูเ้รียนสะทอ้นขอ้สรุปหรือกระบวนการสืบสอบของตนเอง และ
ประยกุตใ์ชข้อ้สรุปกบัสถานการณ์ใหม่ๆ และเตรียมคาํถามใหม่สาํหรับวงจรการสืบสอบต่อไป 

  Alborta Learning (2004) ไดน้าํเสนอรูปแบบการเรียนแบบสืบสอบซึงมีพืนฐานมา
จากการรวบรวมวจิยัจากทวัโลกในเวลา 30 ปี โดยประกอบดว้ยขนัตอนและองคป์ระกอบต่าง ๆ ดงันี 

ถาม วางแผน สาํรวจ 

แลกเปลียน 

สะทอ้น สร้าง 
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  1. การสะทอ้นการะบวนการ (Reflecting on the Process) ถูกบูรณาการเขา้กบัทุก
ขันตอนของรูปแบบการสืบสอบ คือ การวางแผน การสืบค้น การดําเนินการ การสร้าง การ
แลกเปลียน และการประเมิน รวมทงัการเชือมโยงจิตพิสัยและพุทธิสัยเขา้กบัเมตาคอคนิชนั 

  2. การวางแผน (Planning Phase) ขนัตอนนีเป็นขนัตอนทีมีความสําคญัทีสุดใน
กระบวนการสืบสอบ ผูเ้รียนควรมีความรู้สึกทีดีต่องานทีจะทาํต่อไป โดยเมือผูเ้รียนสนใจในเรืองใด
เรืองหนึงแลว้ผูเ้รียนควรมีส่วนในการ 1) ตดัสินใจปัญหาทีจะสืบสอบ 2) กาํหนดวิธีการทีจะคน้หา
ข้อมูลทีจาํเป็นเกียวกับเรืองทีสนใจ 3) กาํหนดวิธีการนําเสนอข้อมูลสําหรับกลุ่มผูช้ม และ 4) 
เสนอแนะเกณฑใ์นการประเมินผลงานและกระบวนการ 

  3. การสืบคน้ (Retrieving Phase) ผูเ้รียนจะตอ้งคิดเกียวกบัขอ้มูลทีมีแล้วและ
ขอ้มูลทีตอ้งการ ในช่วงแรกของขนัตอนนีเป็นขนัตอนทีสนุกสนานสําหรับผูเ้รียน เนืองจากผูเ้รียน
ไดล้งมือสืบคน้ขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัหวัขอ้ทีสนใจ แต่ถา้ขอ้มูลมีจาํนวนมาก ผูเ้รียนอาจละทิงหรือ
หยดุการสืบคน้ เนืองจากผูเ้รียนอาจไม่ทราบวธีิจดัการกบัขอ้มูลทีไม่เกียวขอ้งหรือไม่สามารถคน้หา
ขอ้มูลทีตรงตามความตอ้งการไดซึ้งมกัทาํให้ผูเ้รียนเกิดความคบัขอ้งใจ ผูส้อนจึงตอ้งช่วยให้ผูเ้รียน
ผา่นอุปสรรคในจุดนีโดยการสอนทกัษะและกลยุทธ์ในการเลือกขอ้มูลทีเกียวขอ้งและการปรับปรุง
หรือปรับเปลียนการสืบสอบ 

  4. ขนัดาํเนินการ (Processing Phase) เป็นขนัตอนทีเริมขึนเมือผูเ้รียนค้นพบ
จุดเนน้หรือแง่มุมของหวัขอ้เรืองทีผูเ้รียนตดัสินใจจะสืบสอบ การคน้หาจุดเนน้นีเป็นสิงทีทาํไดย้าก
สาํหรับผูเ้รียนเนืองจากมิใช่เพียงแต่เป็นการทาํใหห้วัขอ้แคบลง แต่ยงัเกียวขอ้งกบัการตงัคาํถามตาม
สภาพจริง มุมมองส่วนบุคคลและการตงัสมมติฐานอีกดว้ย ซึงผูส้อนควรให้ความช่วยเหลือผูเ้รียน
ในการพิจารณาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างและการสังเคราะห์ขอ้มูล 

  5. ขนัสร้าง (Creating Phase) เป็นขนัตอนทีผูเ้รียนมีการจดัรวบรวมขอ้มูล การ
สรุปขอ้มูลโดยใช้คาํพูดของตนเองและจดัเตรียมรูปแบบการนาํเสนอ ซึงส่วนใหญ่มกัมีปัญหา
การมีขอ้มูลมากเกินไป ผูส้อนควรสอนทกัษะและกลยุทธ์ทีช่วยให้ผูเ้รียนสามารถจาํกดัของเขต
ของงานได ้

  สุนีย ์  เหมะประสิทธิ (2542 :7-8) จึงไดน้าํการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E ของ
โครงการ ศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยาของสหรัฐอเมริกา (Biological Science 
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Curriculum Studies หรือ BSCS) มาทดลองดดัแปลงเพือให้เหมาะสมกบัเด็กไทย โดยมุ่งเนน้ให้
นกัเรียนสามารถรวมกนัแสวงหา คน้พบและสร้างองค์รวมรู้ด้วยตนเอง อีกทงัยงัให้นักเรียนมี
โอกาสประสบผลสาํเร็จในการเรียนรู้อยา่งมีความสุข ภายใตส้ภาพการณ์ทีจาํลองหรือทีเป็นจริงแห่ง
ชีวิต เพือให้นกัเรียนมีทกัษะชีวิตและทกัษะทางสังคม การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E ทีได้
ดดัแปลงประกอบดว้ย 

  1. ขนันาํ (Engagement Phase) เป็นขนั ทีครูกระตุน้เพือสร้างความสนใจแก่
นกัเรียนหรือตรวจสอบ /ทบทวนความรู้และประสบการณ์เดิมของนกัเรียน เพือนาํเขา้สู่การเรียนรู้
บทเรียนใหม่ 
  2. ขนัสํารวจ/ขนัสํารวจขอ้มูลเพือการคน้พบ (Exploration phase) เป็นขนัที
นกัเรียนไดป้ฏิบติักิจกรรมโดยอาจปฏิบติัเป็นกลุ่มและรายบุคคล โดยนกัเรียนสามารถนาํความรู้
และประสบการณ์เดิมมาสัมพนัธ์กบัความรู้ใหม่จึงทาํให้นกัเรียนสามารถคน้พบหรือสร้างความรู้
ดว้ยตนเองโดยครูมีบทบาทเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในการเรียนรู้  เป็นทีปรึกษาและเป็นผูก้ระตุน้
ให้ผูเ้รียนเกิดการคน้พบ สร้างความรู้ดว้ยตนเอง กล่าวโดยสรุปขนันีเป็นขนัทีนกัเรียนเกิดหรือ
คน้พบมโนมติ(Concept) 

  3. ขนัอธิบาย /ขนันาํเสนอขอ้มูลเพือการคน้พบ (Explanation Phase) เป็นขนั ที
นกัเรียนอธิบายหรือนาํเสนอมโนมติหรือความรู้ทีนกัเรียนคน้พบในขนั้ ที 2 โดยอาจใชค้วามรู้และ
ประสบการณ์เดิมเป็นฐาน ประกอบกบัหลกัฐานและขอ้มูลทีคน้พบใหม่ ครูมีบทบาทตงัคาํถามและ
ใหค้วามรู้หรือขอ้มูลเพิมเติม เพือใหน้กัเรียนกระจ่างชดัยงิขึน 

  4. ขนัขยายหรือขนั ประยุกตใ์ชม้โนมติ / ขนั ประยุกตใ์ช ้ (Elaboration Phase)เป็น
ขนัตอนทีนกัเรียนประยกุตใ์ชม้โนมติในสถานการณ์ใหม่ หรือในสภาพทีเป็นจริง หรือขยายมโนมตินนัๆ 

ใหก้วา้งขึน จนก่อใหเ้กิดความรู้สึกลึกซึง หรือมโนมติอืนๆ ทีสัมพนัธ์หรือเกียวขอ้งกนั 

  5. ขนัแลกเปลียนเรียนรู้ (Evaluation Phase) ขนันีเป็นการประเมินการเรียนรู้ดว้ย
กระบวนการต่างๆ โดยมุ่งให้นกัเรียนนาํความรู้ทีไดม้าประมวลและประยุกตใ์ชห้รือผลการคน้พบ  

มาจดัแสดงเพือแลกเปลียนเรียนรู้ ความคิด ทกัษะและเจตคติต่อการทาํกิจกรรมต่างๆโดยมี
ปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนัและปฏิสัมพนัธ์กบัครู อนัก่อใหเ้กิดสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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  สมจิต  สวธนไพบูลย ์ (2546:105-110) กล่าวถึงขนัตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบ 5E สรุปไดเ้ป็น 3 ขนัคือ 

  1.  ขนั การสํารวจขอ้มูล (Exploration) เป็นการหาขอ้มูลทีเกียวขอ้งเรืองทีศึกษา
เพือนาํไปสร้างเป็นความคิดรวบยอด หรือแนวคิดหลกัต่อไป ขอ้มูลอาจจะหามาได้ 3 แหล่ง คือ ได้
จากการสังเกตวตัถุจริงหรือปรากฏ 

  2.  ขนัการสรุปขึนเป็นความรู้ใหม่ (Invention) ภายหลงัจากการสําเร็จแลว้นกัเรียนจะ
ไดข้อ้มูลเกียวกบัคุณลกัษณะ คุณสมบติั การเปลียนแปลงปริมาณและรายละเอียด ขอ้มูลเหล่านีจะไม่มี
ความหมายอะไรมากนกั จะมีการนาํไปคาํนวณหรือจดักระทาํเสียก่อน จึงจะมีความหมายพอทีจะตีความ
หรือลงขอ้สรุปต่อไปได ้ผลสรุปทีไดส่้วนใหญ่จะอยูใ่นรูปมโนมติหรือหลกัการ 

  3. ขนันาํความรู้ใหม่ไปใช ้(Discovery) เป็นขนั ทีนกัเรียนมีโอกาสนาํเอาความรู้
ทีไดจ้ากการคน้พบไปใชเ้ป็นรากฐานสาํหรับเรียนเรืองใหม่ต่อไปไดเ้ป็นการทดสอบความถูกตอ้ง 

  สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท:2550) ไดน้าํเสนอจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E มาใชใ้นการพฒันาหลกัสูตรวิทยาศาสตร์และไดเ้สนอขนัตอนในการ
เรียนการสอนแบบ 5 ขนัตอน (5E) คือ 

  1.  การนาํเขา้สู่บทเรียน (Engagement) เป็นการแนะนาํบทเรียนกิจกรรมจะ
ประกอบไปดว้ยการซกัถามปัญหา การทบทวนความรู้เดิม การกาํหนด กิจกรรมทีจะเกิดขึน ในการ
เรียนการสอนและเป้าหมายทีตอ้งการ 

  2.  การสํารวจ (Exploration) ขนันีจะเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดใ้ชแ้นวคิดทีมีอยู่
แลว้มาจดัความสัมพนัธ์กบัหวัขอ้ทีกาํลงัจะเรียนให้เขา้เป็นหมวดหมู่ ถา้เป็นกิจกรรมทีเกียวขอ้งกบั
การทดลอง การสํารวจ ดว้ยสืบคน้ดว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ รวมทงัเทคนิคและความรู้ทางการ
ปฏิบติัจะดาํเนินไปดว้ยตวัของนกัเรียนเอง โดยมีครูเป็นเพียงผูใ้ห้คาํแนะนาํหรือผูเ้ริมตน้ ในกรณีที
นกัเรียนไม่สามารถหาจุดเริมตน้ได ้

  3.  การอธิบาย (Explanation) ในขนั ้ตอนนีกิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรู้จะมี
การนาํความรู้ทีรวบรวมมาแลว้ในขนั้ ที 2 มาใชเ้ป็นพืน้ ฐานในการศึกษาหวัขอ้หรือแนวคิดทีกาํลงั
ศึกษาอยู ่กิจกรรมอาจประกอบไปดว้ยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งความรู้ต่างๆและนาํขอ้มูลมา
อภิปราย 
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  4.  การลงขอ้สรุป (Elaboration) ในขนั ตอนนีจ ้ ะเนน้ให้นกัเรียนไดน้าํความรู้
หรือขอ้มูลจากขนัทีผา่นมาแลว้ ขนัที 2 และ ขนัที 3 มาใช ้กิจกรรมส่วนใหญ่อาจเป็นการอภิปราย
ภายในกลุ่มตนเอง เพือลงขอ้สรุปทีแสดงถึงความเขา้ใจ ใช้ทกัษะกระบวนการและความสัมพนัธ์
ระหวา่งความรู้ต่างๆทีเกิดขนั จะช่วยให้นกัเรียนไดมี้โอกาสปรับแนวความคิดหลกัของตนเองใน
กรณีทีไม่สอดคลอ้งหรือคาดเคลือนจากขอ้เทจ็จริง 

  5.  การประเมินผล (Evaluation) เป็นขนั สุดทา้ยของการเรียนรู้ในขนันีครูเปิด
โอกาสให้นกัเรียนไดต้รวจสอบแนวความคิดหลกัทีตนเองไดเ้รียนรู้มาแลว้  โดยประเมินตนเองถึง
แนวความคิดทีไดส้รุปในขนัที 4 วา่มีความสอดคลอ้งหรือถูกตอ้งมากเพียงใดและมีการยอมรับมาก
นอ้ยเพียงใด ขอ้สรุปทีไดจ้ะนาํไปเป็นพืนฐานในการศึกษาต่อไป ทงันีจะรวมทงัการประเมินของครู
ต่อจากการเรียนรู้ของนกัเรียนดว้ยมีสิงเร้าทีทาํให้เกิดการสืบเสาะหาความรู้ มีปัญหาทีตอ้งคน้หา
วธีิแกไ้ข มีการสาํรวจขอ้มูลและการลงขอ้สรุปนนั เป็นความรู้ใหม่ รวมถึงนาํความรู้ไปประยุกตใ์ช้ 
เพือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ในการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์แต่ละครังหรือแต่ละแนวคิดจะเริมต้นจากขนันําเข้าสู่บทเรียนและจบลงโดยการ
ประเมินผล 

  การสอนแบบสืบเสาะนนัสามารถพฒันากระบวนการคิดระดบัสูง ซึงเป็นการจดั
กระบวนการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ให้โอกาสแก่ผูเ้รียนไดฝึ้กคิด ฝึกสังเกต ฝึกถาม-ตอบ 
ฝึกการสือสาร ฝึกเชือมโยงบูรณาการฝึกนาํเสนอ ฝึกวิเคราะห์วิจารณ์ ฝึกสร้างองคค์วามรู้ โดยมีครู
เป็นผูก้าํกบั ควบคุม ดาํเนินการให้คาํปรึกษา ชีแนะ ช่วยเหลือ ให้กาํลงัใจ เป็นผูก้ระตุน้ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนคิด อยากรู้อยากเห็น และสืบเสาะหาความรู้จากการถามคาํถาม และพยายามคน้หาคาํตอบ
หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเองผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ ใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เป็นเครืองมือ รวมทงัครูร่วมแลกเปลียนเรียนรู้กบัผูเ้รียน และสร้างบรรยากาศการสืบ
เสาะหาความรู้ทีเอือให้ผูเ้รียนคิดอย่างอิสระ จึงทาํให้สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี(สสวท.) นาํมาใชใ้นการพฒันาหลกัสูตรวทิยาศาสตร์ของประเทศไทย 

  ในการนาํรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะนีไปใช ้สิงทีครูควรระลึกอยูเ่สมอในแต่ละ
ขนัตอนของรูปแบบการสอนนี คือ การจดัเตรียมกิจกรรม ครูควรจดัเตรียมกิจกรรมให้เหมาะสมกบั
ความรู้ความสามารถของผูเ้รียน เมือครูเตรียมกิจกรรมแลว้ ครูควรพิจารณาตรวจสอบบทบาทของ
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ครูและผูเ้รียนในการปฏิบติักิจกรรมแต่ละขนัตอนวา่สอดคลอ้งกบัรูปแบบการสอน 5Es หรือไม่จาก
ตาราง ต่อไปนี เพือครูจะไดป้รับหรือพฒันากิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบการสอน 

 

ตารางที 6  บทบาทของครูในการเรียนการสอนแบบ Inquiry Cycle (5 Ex)  

ขนัตอนการเรียน
การสอน 

สิงทีครูควรทาํ 
สอดคลอ้งกบั 5 Es ไม่สอดคลอ้งกบั 5 Es 

1. การสร้างความ
สนใจ (Engage) 

- สร้างความสนใจ 
- สร้างความอยากรู้อยากเห็น 
- ตงัคาํถามกระตุน้ให้นกัเรียนคิด 
- ดึงเอาคาํตอบทียงัไม่ครอบคลุมสิงที
นกัเรียนรู้ หรือความคิดเกียว กบัความคิด
รวบยอด หรือเนือหาสาระ 

- อธิบายความคิดรวบยอด 
- ใหค้าํจาํกดัความและคาํตอบ 
- สรุปประเด็นให้ 
- จดัคาํตอบใหเ้ป็นหมวดหมู่ 
บรรยาย 

2.  การสาํรวจและ
คน้หา  (Explore) 

- ส่งเสริมใหน้กัเรียนทาํงานร่วมกนัในการ
สาํรวจตรวจสอบ 

- สังเกตและฟังการโตต้อบกนัระหวา่ง
นกัเรียนกบันกัเรียน 
- ซกัถามเพือนาํไปสู่การสาํรวจตรวจสอบ
ของนกัเรียน 

- ใหเ้วลานกัเรียนในการคิดขอ้สงสัย
ตลอดจนปัญหาต่างๆ  
- ทาํหนา้ทีใหค้าํปรึกษาแก่นกัเรียน 

- เตรียมคาํตอบไวใ้ห้ 
- บอกหรืออธิบายวธีิการ
แกปั้ญหา 
- จดัคาํตอบใหเ้ป็นหมวดหมู่ 
- บอกนกัเรียนเมือนกัเรียนทาํ
ไม่ถูก 

- ใหข้อ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงทีใช้
ในการแกปั้ญหา 
- นาํนกัเรียนแกปั้ญหาที
ขนัตอน 
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ตารางที 6  บทบาทของครูในการเรียนการสอนแบบ Inquiry Cycle (5 Ex) (ต่อ) 
ขนัตอนการเรียนการ

สอน 
สิงทีครูควรทาํ 

สอดคลอ้งกบั 5 Es ไม่สอดคลอ้งกบั 5 Es 
3.  การอธิบาย 
(Explain) 

- ส่งเสริมใหน้กัเรียนอธิบายความคิดรวบยอดหรือ
แนวคิด หรือใหค้าํจาํกดัความดว้ยคาํพดูของ
นกัเรียนเอง 

- ใหน้กัเรียนแสดงหลกัฐาน ใหเ้หตุผลและอธิบาย
ใหก้ระจ่าง 

- ใหน้กัเรียนอธิบาย ใหค้าํจาํกดัความและชีบอก
ส่วนประกอบต่างๆ ในแผนภาพ 

- ใหน้กัเรียนใชป้ระสบการณ์เดิมของตนเป็น
พืนฐานในการอธิบายความคิดรวบยอดหรือ
แนวคิด 

- ยอมรับคาํอธิบายโดยไม่มี
หลกัฐานหรือใหเ้หตุผลประกอบ 

- ไม่สนใจคาํอธิบายของนกัเรียน 

แนะนาํนกัเรียนโดยปราศจากการ
เชือมโยงแนวคิด หรือความคิดรวบ
ยอดหรือทกัษะ 

4.  การขยายความรู้ 
(Elaborate) 

- คาดหวงัใหน้กัเรียนไดใ้ชป้ระโยชน์จากการ
ชีบอกส่วน ประกอบต่างๆ ในแผนภาพคาํจาํกดั
ความและการอธิบายสิงทีไดเ้รียนรู้มาแลว้ 

- ส่งเสริมใหน้กัเรียนนาํสิงทีนกัเรียนไดเ้รียนรู้ไป
ประยกุตใ์ชห้รือขยายความรู้และทกัษะใน
สถานการณ์ใหม่- - ใหน้กัเรียนอธิบายอยา่งหลาก 
หลาย 

- ใหน้กัเรียนอา้งอิงขอ้มูลทีมีอยูพ่ร้อมทงัแสดง
หลกัฐานและถามคาํถามนกัเรียนวา่ไดเ้รียนรู้
อะไรบา้ง หรือไดแ้นวคิดอะไร (ทีจะนาํกลวธีิจาก
การสาํรวจตรวจสอบครังนีไปประยกุตใ์ช)้ 

- ใหค้าํตอบทีชดัเจน 

- บอกนกัเรียนเมือนกัเรียนทาํไม่ถูก 

- ใชเ้วลามากในการบรรยาย 

- นาํนกัเรียนแกปั้ญหาทีละขนัตอน 

- อธิบายวธีิการแกปั้ญหา 

5. การประเมินผล 

    (Evaluate) 
- สงัเกตนกัเรียนในการนาํความ คิดรวบยอดและ
ทกัษะใหม่ไปประยกุตใ์ช ้

- ประเมินความรู้และทกัษะของนกัเรียน- - หา
หลกัฐานทีแสดงวา่นกัเรียนไดเ้ปลียนความคิด 
หรือพฤติกรรม 

- ใหน้กัเรียนประเมินตนเองเกียว กบัการเรียนรู้
และทกัษะกระบวน การกลุ่ม 

- ถามคาํถามปลายเปิด เช่น ทาํไมนกัเรียนจึงคิด
เช่นนนั มีหลกัฐานอะไรนกัเรียนเรียนรู้อะไรเกียว 
กบัสิงนนั และจะอธิบายสิงนนัอยา่งไร 

- ทดสอบคาํนิยามศพัท ์และขอ้ 

เท็จ จริง 

- ใหแ้นวคิดหรือความคิดรอบยอด
ใหม่ 

- ทาํใหค้ลุมเครือ 

- ส่งเสริมการอภิปรายทีไม่เชือมโยง
ความคิดรวบยอดหรือทกัษะ 
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  รูปแบบการสอนนีสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อะไร ดงันนั รูปแบบ
การสอนนีเป็นทงัรูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียนและเป็นรูปแบบการสอนของครู นอกจากนียงัมี
ปัจจยัเรืองบรรยากาศในการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมใหก้ารสอนแบบสืบเสาะหาความรู้บรรลุ
จุดมุ่งหมายของการเรียนตามทีกาํหนดใหดี้ยงิขึน 

  จากขันตอนในการสืบสอบของนักการศึกษาดังทีกล่าวมาแล้ว สามารถสรุป
ขนัตอนหลกัของการสืบสอบไดด้งัแสดงไวใ้นตารางที 7 

 

ตารางที 7  แสดงการวเิคราะห์ขนัตอนของการสืบเสาะ 

ขนัตอน 
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ตงัคาํถามหรือระบุปัญหา              
วางแผนและตงัสมมติฐาน              
นิยามความหมาย              

สืบสอบ สาํรวจคน้หา /เก็บ 

รวบรวมขอ้มูล 
             

ทดสอบสมมติฐาน              

วเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล              
สร้างขอ้สรุป อธิบายปัญหาและ
นาํเสนอ 

             

การประเมิน สะทอ้น หรือ 

วเิคราะห์กระบวนการสืบสอบ 

             

ขยายความรู้              

  จากการศึกษาขนัตอนการสืบเสาะของนกัการศึกษาขา้งตน้ พบวา่ถึงแมมี้การแบ่ง
ต่างกนัแต่รายละเอียดคลา้ยคลึงกนั ซึงการวิจยัในครังนีนาํขนัตอนของ สสวท.มาออกแบบบทเรียน
แบบบทเรียน 

  เมือศึกษาระดับของการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับขนัตอนของการสอนด้วยวิธี
สืบเสาะนีสามารถสรุปกิจกรรมการสอนทีสอดคลอ้งกบัระดบัการสืบเสาะไดด้งัตารางที 8 ดงันี 
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 ตารางที 8  กิจกรรมการเรียนบนอีเลิร์นนิงทีจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามขนัตอนของ วธีิ 

                    การสอน แบบสืบเสาะ(Inquiry Method) กบัระดบัการสืบเสาะ 

ขนัตอนการเรียน 

แบบสืบเสาะ 
ระดบัการสืบเสาะ 

แบบนาํทาง 

(Directed Inquiry) 

แบบชีแนะแนวทาง 

(Guiede Inquiry) 

แบบเปิด 

(Open Inquiry) 

ขนัสร้างความสนใจ
(Engage) 
 

- ครูผูส้อนเป็นผูก้าํหนด
ปัญหาใหก้บันกัเรียนหรือ
สถานการณ์เพือกระตุน้
ใหน้กัเรียนตอ้งการศึกษา 
คน้ควา้ ทดลอง หรือ
แกปั้ญหา 

- ครูผูส้อนเป็นผูก้าํหนด
ปัญหาใหก้บันกัเรียนหรือ
สถานการณ์เพือกระตุน้
ใหน้กัเรียนตอ้งการศึกษา 
คน้ควา้ ทดลอง หรือ
แกปั้ญหา 

- ครูผูส้อนเป็นผูก้าํหนด
ปัญหาใหก้บันกัเรียนหรือ
สถานการณ์เพือกระตุน้
ใหน้กัเรียนตอ้งการศึกษา 
คน้ควา้ ทดลอง หรือ
แกปั้ญหา 

ขนัสาํรวจและคน้หา 
(Explore)  
 

- ครูผูส้อนจดักิจกรรม
หรือสถานการณ์ให้
นกัเรียนสาํรวจ วางแผน
กาํหนดแนวทางการ
สาํรวจตรวจสอบ  
ตงัสมมติฐาน คาํถาม หรือ
กาํหนดทางเลือกเพือให้
นกัเรียนลงมือปฏิบติั เพือ
เก็บรวบรวมขอ้มูล   
 

- ครูผูส้อนจดักิจกรรม
หรือสถานการณ์ให้
นกัเรียนสาํรวจ วางแผน
กาํหนดแนวทางการ
สาํรวจตรวจสอบ  
ตงัสมมติฐาน คาํถาม หรือ
กาํหนดทางเลือกเพือให้
นกัเรียนลงมือปฏิบติั เพือ
เก็บรวบรวมขอ้มูล   

- นกัเรียนจะตงัสมมติฐาน
จากการศึกษาจาก
สถานการณ์ทีครูกาํหนด 

และนกัเรียนเป็นผู ้
วางแผนกาํหนดแนว
ทางการสาํรวจตรวจสอบ
เอง ทีตอ้งลงมือปฏิบติั 
เพือเก็บรวบรวมขอ้มูล
ดว้ยตนเอง โดยครูเป็น
ผูใ้หค้าํปรึกษาหารือ 

ขนัอธิบายและลงขอ้สรุป 
(Explain)   

- ครูผูส้อนจดักิจกรรม
หรือสถานการณ์ให้
นกัเรียนศึกษา วเิคราะห์ 
อธิบายความรู้ หรือ
อภิปรายซกัถาม
แลกเปลียนความคิดเห็น
เกียวกบัสิงทีไดเ้รียนรู้
หรือสิงทีไดค้น้พบ 

- ครูใหน้กัเรียนเลือก
กิจกรรมหรือสถานการณ์
จากแหล่งขอ้มูลดว้ย
ตนเอง หรือปรึกษาใน
กลุ่มเพือน และศึกษา 
วเิคราะห์ อธิบายความรู้ 
หรืออภิปรายซกัถาม
แลกเปลียนความคิดเห็น
เกียวกบัสิงทีไดเ้รียนรู้
หรือสิงทีไดค้น้พบ 

- ครูใหน้กัเรียนเลือก
กิจกรรมหรือสถานการณ์
จากแหล่งขอ้มูลดว้ย
ตนเอง หรือปรึกษาใน
กลุ่มเพือน และศึกษา 
วเิคราะห์ อธิบายความรู้ 
หรืออภิปรายซกัถาม
แลกเปลียนความคิดเห็น
เกียวกบัสิงทีไดเ้รียนรู้
หรือสิงทีไดค้น้พบ 
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ตารางที 8  กิจกรรมการเรียนบนอีเลิร์นนิงทีจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามขนัตอนของ วธีิ 

                 การสอน แบบสืบเสาะ(Inquiry Method) กบัระดบัการสืบเสาะ (ต่อ) 
ขนัตอนการเรียน 

แบบสืบเสาะ 
ระดบัการสืบเสาะ 

แบบนาํทาง 

(Directed Inquiry) 

แบบชีแนะแนวทาง 

(Guiede Inquiry) 

แบบเปิด 

(Open Inquiry) 

ขนัขยายความรู้ 
(Elaborate) 
 

- ครูจดักิจกรรมหรือ
สถานการณ์ทีให้
นกัเรียนไดข้ยาย
เพิมเติมโดยจดัเตรียม
แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ 
เป็นแนวทางไวบ้นอี
เลิร์นนิง เพือเติมเตม็
องคค์วามรู้ใหม่ให้
กวา้งขวางสมบูรณ์ 
กระจ่างและลึกซึง
ยงิขึน 

- ครูใหน้กัเรียน
จดัเตรียมแหล่งขอ้มูล
ต่าง ๆ เพือขยาย
เพิมเติม เป็นแนวทาง 
สาํหรับเติมเตม็องค์
ความรู้ใหม่ให้
กวา้งขวางสมบูรณ์ 
กระจ่างและลึกซึง
ยงิขึน 

- ครูใหน้กัเรียนเตรียม
และกาํหนด
แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เพือ
ขยายความรู้เพิมเติม 
เป็นแนวทาง สาํหรับ
เติมเตม็องคค์วามรู้
ใหม่ใหก้วา้งขวาง
สมบูรณ์ กระจ่างและ
ลึกซึงยงิขึน 

ขนัประเมินผล 
(Evaluate) 
 

- ครูจดักิจกรรมหรือ
สถานการณ์ทีเปิด
โอกาสใหน้กัเรียน
วเิคราะห์ วิจารณ์ หรือ 
อภิปรายซกัถาม
แลกเปลียนองคค์วามรู้
ซึงกนัและกนั เป็นการ
ประเมินการเรียนรู้ดว้ย
กระบวนการต่าง ๆ วา่
นกัเรียนมีความรู้
อะไรบา้ง  อยา่งไรและ
มากนอ้ยเพียงใด 

- ครูผูส้อนส่งเสริมให้
นกัเรียนวิเคราะห์ 
วจิารณ์ หรือ อภิปราย
ซกัถามแลกเปลียน
องคค์วามรู้ซึงกนัและ
กนั เพือใหน้กัเรียน
ประเมินการเรียนรู้ดว้ย
กระบวนการต่าง ๆ วา่
ตนมีความรู้อะไรบา้ง  
อยา่งไร และมากนอ้ย
เพียงใด 

- ครูผูส้อนใหน้กัเรียน
วเิคราะห์ วิจารณ์ หรือ 
อภิปรายซกัถาม
แลกเปลียนองคค์วามรู้
ซึงกนัและกนั เพือให้
นกัเรียนประเมินการ
เรียนรู้ดว้ย
กระบวนการต่าง ๆ วา่
ตนมีความรู้อะไรบา้ง  
อยา่งไร และมากนอ้ย
เพียงใด  
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 5. บรรยากาศการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
  อารี  พนัธ์มณี (2540) กล่าววา่ องคป์ระกอบสําคญัในการทาํให้เกิดบรรยากาศการ
เรียนการสอน คือ ครูผูส้อนและผูเ้รียน ผูส้อนและผูเ้รียนต่างมีบทบาทในการสร้างบรรยากาศ ครูจะ
เป็นผูริ้เริมสร้างบรรยากาศ ผูเ้รียนเป็นผูต้อบสนอง และเติมสีสันใหก้บับรรยากาศการเรียนการสอน
ให้เป็นไปในรูปแบบต่าง ๆ กนั บรรยากาศการเรียนการสอนทีเป็นอิสระ ทา้ทาย ตืนเตน้ ปลอดภยั
เป็นประชาธิปไตย ผูส้อนใหค้วามอบอุ่นทงัทางกายและจิตใจ สร้างความรู้สึกไวว้างใจให้กบัผูเ้รียน
ผูเ้รียนไดรั้บความเขา้ใจเป็นมิตร เอืออาทร ห่วงใย ตลอดจนให้ความดูแล ช่วยเหลือ จะทาํให้ผูเ้รียน
มีความกลา้และอยากเรียนรู้มากขึน บรรยากาศการเรียนการสอนทีมีการยอมรับ มองเห็นคุณค่าใน
ตวัผูเ้รียน ผูเ้รียนเป็นบุคคลสําคญั มีคุณค่า และสามารถเรียนได้ ผูส้อนควรแสดงความรู้สึกการ
ยอมรับผูเ้รียนอยา่งจริงใจ กระตุน้ผูเ้รียนใหย้อมรับกนัเองและเชือมนัวา่สามารถทาํไดส้าํเร็จ 
  มสัเซียลาส และค็อคซ์ (Massialas and Cox. 1968) ไดก้ล่าวว่า ห้องเรียนทีเป็น
แบบสืบเสาะหาความรู้ ควรจะมีลกัษณะดงันี 
  1. หอ้งเรียนตอ้งเป็นประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็น
อย่างเต็มที ปัญหาทีนาํมาอภิปรายน่าสนใจทีจะขบคิด และสามารถตดัสินได้ ครูมีบทบาทเพียง
กระตุน้ใหกิ้จกรรมการเรียนการสอนดาํเนินไปดว้ยดี 
  2. ทุกคนในหอ้งเรียนตอ้งใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี 
  จากการศึกษาคน้ควา้จากเอกสารและบทความต่างๆ สรุปได้ว่า บรรยากาศการ
เรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ทีเอือต่อการพฒันากระบวนการคิด ควรมีลกัษณะดงันี 
  1.  บรรยากาศภายในหอ้งเรียน 
   1.1 เป็นบรรยากาศการโตต้อบกันระหว่างครูกับนักเรียน และนักเรียนกับ
นกัเรียน อยา่งสร้างสรรค ์สมเหตุสมผล 
   1.2  เป็นบรรยากาศทีนักเรียนรู้สึกอบอุ่นใจ ปลอดภยั ปราศจากการตาํหนิ 
วพิากษ ์วจิารณ์ความคิด ไม่มีการตดัสินวา่ถูกหรือผดิ 
   1.3 บรรยากาศตืนเต้น น่าสนใจ สนุกสนาน เพือให้การเรียนรู้เป็นแบบ
สร้างสรรคแ์ละอิสระ 
   1.4  นกัเรียนสนใจ กระตือรือร้น ใหค้วามร่วมมือในการทาํกิจกรรม 

  2.   ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียน 
   2.1 ครูเป็นกลัยาณมิตรกบันกัเรียน เป็นกนัเอง ใหก้าํลงัใจแก่นกัเรียน 
   2.2 ครูใจกวา้ง ใหน้กัเรียนโตแ้ยง้ได ้ยอมรับฟังความคิดเห็นของนกัเรียน 
   2.3 ครูใหค้าํปรึกษา ชีแนะ และช่วยเหลือนกัเรียน 
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  3.   ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนกบันกัเรียน 
   3.1 ร่วมมือร่วมใจในการทาํกิจกรรม ช่วยกนัคิด ช่วยกนัทาํงาน ถอ้ยทีถอ้ยอาศยั 
   3.2 อภิปรายซักถามแลกเปลียนความคิดเห็นกันและโต้แย ้งกันอย่าง
สร้างสรรค ์ 
 6. รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขันตอน 
เพอืพฒันากระบวนการคิดระดับสูง 
  ผลการวิจยัของนักการศึกษาทาํให้ได้รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้แบบวฏั
จักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขันตอน  เพือพัฒนากระบวนการคิดระดับสูง  ซึงเป็นการจัด
กระบวนการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ให้โอกาสแก่ผูเ้รียนไดฝึ้กคิด ฝึกสังเกต ฝึกถาม-ตอบ 
ฝึกการสือสาร ฝึกเชือมโยงบูรณาการฝึกนาํเสนอ ฝึกวิเคราะห์วิจารณ์ ฝึกสร้างองคค์วามรู้ โดยมีครู
เป็นผูก้าํกบั ควบคุม ดาํเนินการให้คาํปรึกษา ชีแนะ ช่วยเหลือ ให้กาํลงัใจ เป็นผูก้ระตุน้ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนคิด อยากรู้อยากเห็น และสืบเสาะหาความรู้จากการถามคาํถาม และพยายามคน้หาคาํตอบ
หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเองผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ ใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เป็นเครืองมือ รวมทงัครูร่วมแลกเปลียนเรียนรู้กบัผูเ้รียน และสร้างบรรยากาศการสืบ
เสาะหาความรู้ทีเอือใหผู้เ้รียนคิดอยา่งอิสระ ขอบข่ายรายละเอียดของรูปแบบปรากฏ ดงันี 
 
ตารางที 9  รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขนัตอน 

ขนัตอน ลกัษณะของกจิกรรม 
หรือสถานการณ์ บทบาทของครู บทบาทของนักเรียน 

1. สร้างความสนใจ 
(Engage)  ครูจดั
กิจกรรมหรือสร้าง
สถานการณ์กระตุน้ ยวั
ย ุหรือทา้ทาย ทาํให้
นกัเรียนสนใจ สงสยั 
ใคร่รู้ อยากรู้อยากเห็น 
ขดัแยง้ หรือเกิดปัญหา 
และทาํใหน้กัเรียน
ตอ้งการศึกษา คน้ควา้ 
ทดลอง หรือแกปั้ญหา 
(สาํรวจตรวจสอบ) 
ดว้ยตวัของนกัเรียนเอง 

1. เชือมโยงกบัความรู้
หรือประสบการณ์เดิม 

2. แปลกใหม่นกัเรียน
ไม่เคยพบมาก่อน 

3. ยวัย ุทา้ทาย 
น่าสนใจ ใคร่รู้ 

4. เปิดโอกาสใหมี้
แนวทางการ
ตรวจสอบอยา่ง
หลากหลาย 

5. นาํไปสู่กระบวน 
การตรวจสอบดว้ย
ตนเองนกัเรียนเอง 

1. สร้างความสนใจ 

2. สร้างความอยากรู้อยากเห็น 

3.ตงัคาํถาม กระตุน้ใหน้กัเรียนคิด 

4. ใหเ้วลานกัเรียนคิดก่อนตอบ
คาํถาม หรือไม่เร่งเร้าในการตอบ
คาํถาม 

5. ดึงเอาคาํตอบหรือความ คิดทียงั
ไม่ชดัเจนไม่สมบูรณ์ 

6. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนทาํความ
กระจ่างในปัญหาทีจะสาํรวจ
ตรวจสอบ 

7. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนเลือก
กาํหนดปัญหาทีสาํรวจตรวจสอบ 

1. ตงัคาํถาม 

2. ตอบคาํถาม 

3.แสดงความคิดเห็น 

4.กาํหนดปัญหาหรือ
เรืองทีจะสาํรวจ
ตรวจสอบใหช้ดัเจน 

5. แสดงความสนใจ 
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ตารางที 9  รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขนัตอน (ต่อ) 

ขนัตอน ลกัษณะของกจิกรรม 
หรือสถานการณ์ บทบาทของครู บทบาทของนักเรียน 

2. สํารวจและค้นหา 
(Explore)  
ครูจดักิจกรรมหรือ
สถานการณ์ใหน้กัเรียน
สาํรวจตรวจสอบ
ปัญหา หรือประเด็นที
นกัเรียนสนใจ ใคร่รู้ 
 
 
 
 

1. นกัเรียนไดเ้รียนรู้วธีิ
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

2. นกัเรียนทาํงานตาม
ความ คิดอยา่งอิสระ 

3. นกัเรียนตงัสมมติฐานได้
หลากหลาย 

4. พิจารณาขอ้มูลและขอ้
เทจ็ จริงทีปรากฏแลว้
กาํหนดสมมติฐานทีเป็นไป
ได ้

5. นกัเรียนวางแผนแนว
ทางการสาํรวจตรวจสอ 

6. นกัเรียนวเิคราะห์ 

อภิปรายเกียวกับกระบวน 
การสาํรวจตรวจสอบ 

7. นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติั
ในการสาํรวจตรวจสอบ 

1.เปิดโอกาสใหน้กัเรียนได้
วเิคราะห์กระบวนการสาํรวจ
ตรวจสอบ 

2. ซกัถามเพือนาํไปสู่การ
สาํรวจตรวจสอบ 

3. ส่งเสริมใหน้กัเรียนได้
ทาํงานร่วมกนัในการสาํรวจ
ตรวจสอบ 

4. ใหเ้วลานกัเรียนในการคิด
ไตร่ตรองปัญหา 
5. สงัเกตการณ์ทาํงานของ 

นกัเรียน 

6. ฟังการโตต้อบกนัของ 

นกัเรียน 

7. ทาํหนา้ทีในการใหค้าํ ปรึกษา 
8. อาํนวยความสะดวก 

1. คิดอยา่งอิสระ แต่
อยูใ่นขอบเขตของ
กิจกรรม 

2. ตงัสมมติฐาน 

3. พิจารณาสมมติฐาน
ทีเป็นไปไดโ้ดยการ
อภิปราย 

4. ระดมความคิดเห็น
ในการแกปั้ญหาใน
การสาํรวจตรวจสอบ 
5. ตรวจสอสมมติฐาน
อยา่งเป็นระบบ
ขนัตอนถูกตอ้ง 

6.  บันทึกการสังเกต
หรื อผลการสํ ารวจ
ตรวจสอบ อย่างเป็น
ระบบ  ละเอียดรอบคอบ 

7. กระตือรือร้นมุ่งมนั
ในการสาํรวจตรวจสอบ 

 3. อธิบายและลง
ข้อสรุป (Explain)  ครู
จดักิจกรรมหรือ
สถานการณ์ใหน้กัเรียน
วเิคราะห์อธิบายความรู้ 
หรืออภิปรายซกัถาม
แลกเปลียนความ
คิดเห็น ซึงกนัและกนั
เกียวกบัสิงทีไดเ้รียนรู้
หรือสิงทีไดค้น้พบ 
เพือใหน้กัเรียนได ้

1. นกัเรียนนาํขอ้มูลทีได้
จากการสาํรวจตรวจสอบ
มานาํเสนอในลกัษณะ 

   1.1 วเิคราะห์ แปลผล 

   1.2 สรุปผล 

   1.3 อภิปราย 

2. นกัเรียนนาํเสนอผล งาน
ในรูปแบบต่างๆ เช่น รูป
วาด ตาราง แผนผงั 

3. มีการอภิปรายซกัถาม
แลกเปลียนความคิดเห็น 

1. ส่งเสริมใหน้กัเรียนได้
อธิบายผลการสาํรวจ
ตรวจสอบ และแนวคิดดว้ย
คาํพดูของนกัเรียนเอง 

2. ใหน้กัเรียนอธิบายโดย
เชือมโยงประสบการณ์ความรู้
เดิม และสิงทีไดเ้รียนรู้ หรือ
สิงทีไดค้น้พบเขา้ดว้ยกนั 

3. ใหน้กัเรียนอธิบายโดยมี
เหตผุล หลกัการ หรือ 

หลกัฐานประกอบ 

1. อธิบายกาแกปั้ญหา
หรือผลการสาํรวจ
ตรวจ สอบทีได ้

2. อธิบายผลการ
สาํรวจตรวจสอบ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูล 

3. อธิบายแบบ
เชือมโยงสมัพนัธ์และ
มีเหตผุลหลกัการหรือ
หลกัฐานประกอบ 

4. ฟังการอธิบายของ 
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ตารางที 9  รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขนัตอน (ต่อ) 

ขนัตอน ลกัษณะของกจิกรรม 
หรือสถานการณ์ บทบาทของครู บทบาทของนักเรียน 

พฒันาความรู้ความเขา้ใจ
ในองคค์วามรู้ทีไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 

เกียวกบัผลงานของนกัเรียน4. มี
การพิสูจน์ตรวจสอบให้
แน่ใจ (ทาํซาํหรือมีเอก สาร
อา้งอิง หรือหลกัฐานชดัเจน) 

4. ใหค้วามสนใจกบัคาํอธิบาย
ของนกัศึกษา 
5. ส่งเสริมใหน้กัเรียนสรุปองค์
ความรู้ทีไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจน 

ผูอื้น แลว้คิด วเิคราะห์ 

5.อภิปรายซกัถาม
เกียวกบัสิงทีเพือน
อธิบาย 

4. ขยายความรู้ 
(Elaborate)  ครูจดั 

กิ จ ก ร ร มห รื อ ส ถ า น 
การณ์ทีให้นักเ รียนได้
ขยายเพิม เติม หรือเติม
เต็มองค์ความรู้ใหม่ให้
กวา้งขวางสมบูรณ์  
กระจ่างและลึก ซึง 

ยงิขึน 

1. ใหน้กัเรียนเชือมโยง
ความรู้เดิมไปสู่ความรู้ใหม่ 

2. ใหน้กัเรียนไดอ้ธิบายและ
ร่วมอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นเพิมเติมหรือเติมเต็ม
เพือใหไ้ดอ้งคค์วามรู้ที
สมบูรณ์กระจ่าง หรือลึกซึง
ขึนหรือขยายกรอบความรู้
ความคิดใหก้วา้งขึน 

3. ใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้ 
หรือทดลองเพิมขึน 

4.ใหน้กัเรียนนาํความรู้ทีได้
ไปประยกุตใ์ชใ้นเรืองอืนๆ 
หรือสถานการณ์ใหม่ 

1. ส่งเสริมใหน้กัเรียนอธิบาย
อยา่งละเอียดชดัเจน สมบูรณ์ 
และอภิปรายแสดงความคิด เห็น
เพิมเติม หรือเติมเต็มหรือขยาย
แนวความ คิด และทกัษะจากการ
สาํรวจตรวจสอบ 

2. ส่งเสริมใหน้กัเรียนเชือมโยง
ความรู้จากการสาํรวจตรวจสอบกบั
ความรู้อืน ๆ  

3. ร่วมอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นเพิมเติมหรือเติมเต็ม หรือ
ขยายกรอบความรู้ 

1. ใชข้อ้มลูจากการ
สาํรวจตรวจสอบไป
อธิบายหรือทกัษะ จาก
การสาํรวจตรวจสอบไป
ใชใ้นสถาน การณ์ใหม่ที
คลา้ยกบัสถานการณ์เดิม 

2. นาํขอ้มลูจากการ
สาํรวจ ตรวจสอบไป
สร้างความรู้ใหม่ 

3. นาํความรู้ใหม่
เชือมโยงกบัความรู้เดิม
เพืออธิบาย หรือ
นาํไปใชใ้นชีวติ 

5. ประเมินผล 
(Evaluate) ครูจัด
กิจกรรมหรือ
สถานการณ์ทีเปิด
โอกาสให้นักเรียน
วิเคราะห์ วิจารณ์ หรือ 
อภิปรายซักถามแลก 
เปลียนองค์ความรู้ซึง
กันและกันในเชิง
เปรียบ เทียบ ประเมิน 
ปรับปรุง เพิมเติม หรือ
ทบทวนใหม่ ทัง
กระบวนการและองค์
ความรู้  

มีการตรวจสอบความถูก ตอ้ง 
ความชดัเจน ความสมบูรณ์
ของกระบวนการและองค์
ความรู้ทีไดโ้ดย 

1. วเิคราะห์แลกเปลียนเรียน 
รู้ซึงกนัและกนั 

2. วจิารณ์ หรืออภิปรายเพือ
เปรียบเทียบ ประเมิน ปรับ 
ปรุง หรือเพิมเติมทงั
กระบวนการและองคค์วามรู้ 

3. เปรียบเทียบผลการสาํรวจ
ตรวจสอบกบัสมมติฐานที
กาํหนดไว ้

1. ถามคาํถามเพือนาํไป สู่การ
ประเมิน 

2. ส่งเสริมใหน้กัเรียนประเมิน
กระบวนการและผลงานดว้ย
ตนเอง 

3. ใหน้กัเรียนวเิคราะห์สิงทีควร
ปรับปรุงแกไ้ขในการสาํรวจ
ตรวจสอบ ทงักระบวนการและ
องคค์วามรู้ทีได ้

1. วเิคราะห์กระบวน 
การสร้างองคค์วามรู้
ของตนเอง 

2. ถามคาํถามที
เกียวขอ้งจากการสังเกต 
หลกัฐานและคาํอธิบาย
เพือความเขา้ใจที
ถูกตอ้ง ชดัเจน สมบูรณ์ 
และอาจนาํไปสู่การ
สาํรวจตรวจสอบใหม่ 

3. ประเมินกระบวนการ
และองคค์วามรู้ของตน 
เอง 
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  สสวท.ไดท้าํการศึกษาและวิจยัเกียวกบักระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขนั 
พบว่า  การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขนัตอนสามารถพฒันาผูเ้รียนให้     
กล้าคิด  กล้าทาํ  กล ้าซักถาม  กล้าโต ้แย ้ง  กล้าแสดงออก  รู้จ ักคิดวิเคราะห์  มีความคิด
หลากหลาย  มีจิตวิทยาศาสตร์  บรรยากาศการเรียนการสอนดี เป็นบรรยากาศการเรียนรู้
อย่างอิสระและสร้างสรรค์ ซึงเป็นปัจจยัหนึงทีสําคญัในการจดักระบวนการเรียนรู้ทีเอือให้
ผูเ้รียน กลา้คิด กลา้ทาํ กลา้แสดงออก และพฒันากระบวนการคิด พบวา่ผูเ้รียนมีความพึงพอใจใน
กระบวนการเรียนรู้แบบนี โดยเฉพาะอยา่งยงิเมือผูเ้รียนไดท้าํการทดลอง และมีการอภิปรายซกัถาม 
แลกเปลียนเรียนรู้และสามารถโตแ้ยง้กนัได ้นอกจากนีผู ้เรียนยงัมีเจตคติทีดีต่อโครงการวิจยันีวา่ ดี
ใจและภูมิใจทีไดเ้ขา้ร่วมโครงการ ตอ้ง การให้มีโครงการนีต่อไป ควรให้ทุกโรงเรียนและทุกวิชาจัดการ
เรียนการสอนแบบนี และควรเริมตังแต่ชันประถมศึกษา  เพือส่งเสริมให้เด็กไทยได้กล้า
คิด  กลา้แสดงออก มีความรู้หลากหลาย ซึงจะทาํใหก้ารศึกษาไทยไดพ้ฒันายงิขึน 

  จากผลการวิจยัดงักล่าวขา้งตน้ ในปีพ.ศ. 2548 – 2549 ของ สสวท. สาขาวิชาชีววิทยา 
เกียวกบัรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขนัตอน ทีสามารถพฒันา
กระบวนการคิดระดบัสูงได้นัน ทาํให้ผูว้ิจยันาํกระบวนการจดัการเรียนการสอนแบบสืบเสาะที
จดักิจกรรมตามรับของการสืบเสาะ 3 ระดบันีเพือให้เหมาะสมกบันักเรียนโดยใช้กิจกรรมการ
เรียนแบบผสมผสานในห้องเรียนปกติร่วมกบัการเรียนแบบอีเลิร์นนิงมาพฒันาการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนในครังนี    
 
การคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
  1. ความหมายของการคิดอย่างมีวจิารณญาณ                                                              
  เอนนิส และ นอริส(Ennis & Norris , 1989) กล่าววา่ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ คือ
การคิดอยา่งมีเหตุผล ไตร่ตรอง เพือการตดัสินใจวา่สิงใดควรเชือและสิงใดควรทาํ 
  เอือญาติ ชูชืน ( เอือญาติ ชูชืน, 2535: 23) ให้ความหมายว่า การคิดอย่างมี
วจิารณญาณ (Critical Thinking) หมายถึง การคิดทีใชเ้หตุผลในการคิดแบบไตร่ตรอง เพือตดัสินใจ
เชือหรือกระทาํ ในดา้นต่าง ๆ ดงันี การใชเ้หตุผลเชิงอุปมาน การใชเ้หตุผลเชิงอนุมาน การสังเกต 
การตีความ การตงัสมมุติฐาน การพิจารณาความน่าเชือถือ การตดัสินคุณค่า และกลวิธีการแกปั้ญหา 
เพ็ญพิศุทธิ เนคมานุรักษ์ (เพ็ญพิศุทธิ เนคมานุรักษ์, 2536: 8) ให้ความหมายของ การคิดอย่างมี
วจิารณญาณ หมายถึงกระบวนการพิจารณาไตร่ตรองอยา่งรอบคอบเกียวกบัขอ้มูล หรือสถานการณ์
ทีปรากฏ โดยใช้ความรู้ ความคิด  และประสบการณ์ของตนเองในการสํารวจหลกัฐานอย่าง
รอบคอบเพือไปสู่ขอ้สรุปทีสม เหตุสมผล  
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  ชาลิณี เอียมศรี (ชาลิณี เอียมศรี, 2536: 7)  การคิดวิจารณญาณ (Critical Thinking) 

หมายถึง ความสามารถทางสมองของบุคคล ทีแสดงออกมาโดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล
และตรึกตรอง อยา่งรอบคอบ เพือนาํไปใชใ้นการตดัสินใจทีจะเชือหรือกระทาํสิงต่าง ๆ ซึงจาํแนก
ออกเป็น 4 ความสามารถยอ่ย คือ ความสามารถในการพิจารณาความน่าเชือถือของแหล่งขอ้มูลและ
การสังเกต ความสามารถในการนิรนัย ความสามารถในการอุปนัย  ความสามารถในการระบุ
ขอ้ตกลงเบืองตน้ 

  บาํรุง ใหญ่สูงเนิน (บาํรุง ใหญ่สูงเนิน, 2536: 8) ทกัษะการคิดวิเคราะห์
วิจารณ์  หมาย ถึง ความสามารถในการคิดทีใช้ทกัษะการแสวงหาความรู้ ทกัษะการใช้เหตุผล 

ทกัษะการประเมินขอ้มูล และทกัษะการเลือกและตดัสินใจอย่างผสมผสานจนได้ขอ้สรุปหรือ
คาํตอบ  
  โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ (โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์, 2543: มปน.) ความคิดเชิงวิจารณ์ 

(Critical Thinking) เป็นทศันคติพืนฐานและทกัษะทีช่วยให้ปัจเจกชนสามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ และ
มีหลกัการในการเชือและการตดัสินใจ 

  อาํพร ไตรภทัร (อาํพร ไตรภทัร, 2543: 1) การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ คือ การคิด
ไตร่ตรองทีเน้นในเรืองการตัดสินใจว่าจะเชือหรือไม่เชือสิงใด หรือจะทาํหรือไม่ทาํสิงใด 
ความหมายนีไดน้บัรวมเอาความคิดสร้างสรรค ์(Creative thinking) เขา้ไวใ้นคาํจาํกดัความของการ
คิดอยา่งมี-วจิารณญาณ ดว้ย   

  จากคํานิยามเกียวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณดังทีกล่าวมา  สามารถสรุป
ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณไดว้่า หมายถึง กระบวนการคิดทีเกิดจากการไตร่ตรอง 
โดยใชส้ติปัญญาอย่างรอบคอบ มีการใช้เหตุผลทีน่าเชือถือ มีการพิจารณาขอ้มูล การตีความหมาย 
เพือนาํไปสู่คาํตอบทีควรเชือหรือไม่ควรปฏิบติัตามหรือไม่  
 2. กระบวนการคิดอย่างมีวจิารณญาณ  
  การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นพฤติกรรมภายในสมองทีไม่สามารถสังเกตได้
โดยตรงแต่ก็สามารถจะเล็งเห็นไดว้า่เกิดพฤติกรรมภายในขึน จากการศึกษาเกียวกบัพฤติกรรมของ
บุคคลทีมีการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ บุคคลต่างๆ อธิบายพฤติกรรมการแสดงออกของการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณดว้ยลกัษณะทีแตกต่างกนัออกไป ดงันี 
  เดสเซล และเมยฮิ์ว (Dessel and Mayhew, 1957:179–181) ไดเ้สนอแนวคิด
เกียวกบัการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ดงันี 
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  1.  ความสามารถในการนิยามปัญหา เป็นความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ความ  

หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ทีเป็นปัญหา แลว้สามารถบอกลกัษณะของปัญหาทีเกิดได ้ และการนิยาม
ปัญหานนัมีความสาํคญัมากสาํหรับการอ่านและการฟังเรืองราวต่างๆ 

  2.  ความสามารถในการเลือกขอ้มูล ทีเกียวขอ้งกบัปัญหา เป็นความสามารถใน
การพิจารณาและเลือกขอ้มูลเพือนาํมาแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถูก ตอ้ง การพิจารณาความพอเพียงของ
ขอ้มูล การจดัระบบขอ้มูล และความสามารถนีเป็นสิงจาํเป็นสําหรับการคิดทีจะใชใ้นการแกปั้ญหา
ต่าง ๆ และมีผลกบัความสามารถในการมองเห็นวา่อะไรคือปัญหาทีแทจ้ริง 

  3.  ความสามารถในการตระหนกัในขอ้ตกลงเบืองตน้ เป็นความสามารถในการ
พิจารณาแยกแยะขอ้ความใดเป็นขอ้ความเบืองตน้และขอ้ความ ใดไม่ใช่ขอ้ความเบืองตน้ของ
ขอ้ความหรือสถานการณ์ทีกาํหนดให้แลว้ ความสามารถนีมีความสําคญัเพราะวา่ทาํให้เห็นความ
แตกต่างของขอ้มูลเพือลงความ เห็นควรจะยอมรับหรือไม่ 
  4.  ความสามารถในการกาํหนดและเลือกสมมุติฐาน เป็นความสามารถในการ
กาํหนดหรือเลือกสมมุติฐานจากข้อความหรือสถานการณ์ให้ตรง กบัปัญหาในข้อความหรือ
สถานการณ์นนัๆ ความสามารถนีมีความสําคญัเพราะทาํให้มีความรอบคอบและมีความพยายามใน
การคิดถึง ความเป็นไปไดข้องการแกปั้ญหาหรือความเป็นไปไดข้องสมมุติฐาน 

  5.  ความสามารถในการลงสรุปอยา่งสมเหตุสมผล เป็นความสามารถในการคิด
พิจารณาขอ้ความ ทีเป็นเหตุเป็นผลกนั โดยคาํนึงถึงขอ้เท็จจริงทีเป็นความสาเหตุและความสัมพนัธ์
ระหวา่งเหตุผลทงั หมดเพือลงสรุปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ความสามารถนีมีความสําคญัเพราะทาํให้
สามารถลงความเห็นตามความจริงของหลกัฐาน หรือขอ้มูลทีมีอยู ่
  เดอคาโรล (Decaroil, 1973:67 – 68) เสนอกระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไว้
ดงันี 

  1.  การนิยาม เป็นการกาํหนดปัญหา ทาํความตกลงเกียวกบัความหมายของคาํ
และขอ้ความ และการกาํหนดเกณฑ ์

  2.  การกาํหนดสมมติฐาน การคิดถึงความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล หาทางเลือกและการ
พยากรณ์ 

  3.  การประมวลผลข่าวสาร เป็นการระบุขอ้มูลทีจาํเป็นรวบรวมขอ้มูลทีเกียวขอ้ง
หาหลกัฐานและจดัระบบขอ้มูล 

  4. การตีความขอ้เทจ็จริง และการสรุปอา้งอิงจากหลกัฐาน 

  5.  การใชเ้หตุผล โดยระบุเหตุ และผลความสัมพนัธ์เชิงตรรกศาสตร์ 

  6. การประเมินผล โดยอาศยัเกณฑค์วามสมเหตุสมผล 
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  7. การประยกุตใ์ช ้หรือนาํไปปฏิบติั 

  แดเนียล และคนอืนๆ (Danial and Others, 1984) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการคิดอยา่ง
มีวจิารณญาณ ไวว้า่ ประกอบดว้ย 

  1.  การวเิคราะห์ปัญหา และกาํหนดทางแก ้(มากกวา่การด่วนสรุป) 
  2.  การใชค้วามรู้เก่าในสถานการณ์ใหม่ 
  3.  การใชก้ระบวนการขจดักรณี (Method of Elimination) ชีนาํสู่ขอ้สรุป 

  4.  เห็นความขดัแยง้ และความไม่คงเส้นคงวา 
  5.  การใหเ้หตุผลเชิงนิรนยั 

  6.  ตดัสินไดว้า่ขอ้มูลมีเพียงพอต่อการตดัสินใจหรือไม่ 
  7.  จาํแนกได้ว่าการอ้างอิงเป็นไปได้ อาจเป็นไปได้หรือจาํเป็นต้องเป็นไป
ตามนนั 

  8.  การใหเ้หตุผลเชิงอุปนยั 

  9.  เรียนรู้วา่การแกปั้ญหามีไดห้ลายทาง 

  10. สามารถหาจุดเริมตน้ในลกัษณะเขา้เคา้ของเหตุผลในปัญหาทีดูเหมือนจะแก้
ไม่ได ้

  11.  สามารถจดัระบบขอ้มูลใหง่้ายต่อการใช ้

  12.  เห็นแบบแผนการตรรกวทิยา 
  13.  พิสูจน์โดยวธีิใชข้อ้ขดัแยง้ 

  14.  ตระหนกัวา่ปัญหาหนึงๆ อาจจะมีทางแกห้รือคาํตอบมากกวา่หนึงคาํตอบ 

  15.  การใหเ้หตุผลเชิงอุปมาอุปไมย 

  16. รู้จกัลองวิธีอะไรบางอยา่งในกรณีทีตรรกวิทยาช่วยอะไรไม่ไดใ้นการหาทาง
แกปั้ญหา 
  17. ชงัใจวา่สารสนเทศทีไดค้วรเชือหรือไม่ 
  สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2549 : 21) ไดเ้สนอวา่ กระบวนการ
คิดอยา่งมีวจิารณญาณประกอบดว้ยกระบวนการดงัต่อไปนี 

  1.  การนิยามปัญหา หมายถึง การกาํหนดปัญหาและทาํความเขา้ใจกบัปัญหาโดย
พิจารณาเพือกาํหนดปัญหาขอ้โตแ้ยง้ หรือขอ้มูลทีคลุมเครือ รวมทงัการนิยามความหมายของคาํหรื
ขอ้ความ ปัญหาเป็นสิงเร้าทีเป็นจุดเริมตน้ของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

  2.  การรวบรวมขอ้มูล หมายถึง การรวบรวมขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัปัญหา ข้อ
โตแ้ยง้หรือขอ้มูลทีคลุมเครือจากแหล่งต่างๆ รวมทงัการดึงขอ้มูลหรือความรู้จากประสบการณ์เดิม
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ทีมีอยูม่าใช ้ดงันนัวธีิการรวบรวมขอ้มูลทีจาํเป็นสาํหรับการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไดแ้ก่ การสังเกต 

ทงัการสังเกตดว้ยตนเองและการรวบรวมขอ้มูลจาการรายงานผลการสังเกตของผูอื้น 

  3.  การจดัระบบขอ้มูล หมายถึง การพิจารณาความน่าเชือถือของแหล่งขอ้มูล
พิจารณาความเพียงพอ ของขอ้มูล และการจดัระบบของขอ้มูล ขณะเดียวกนัก็ตอ้งประเมินความ
ถูกตอ้งและความเพียงพอของขอ้มูลทีรวบรวมได้ วา่จะนาํไปสู่การอา้งอิงไดห้รือไม่ มีการจดัระบบ
ขอ้มูลทีรวบรวมไดโ้ดยแยกแยะความแตกต่างของขอ้มูลคือ จาํแนกความแตกต่าง ระหวา่งขอ้มูลที
ชดัเจนกบัขอ้มูลทีคลุมเครือ ขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัขอ้มูลทีไม่เกียวขอ้งกบัปัญหา การระบุขอ้ตกลง
เบืองต้น เพือนํามาจัดกลุ่ม และจัดลาํดับความสําคัญของข้อมูลเพือใช้เป็นแนวทางในการ
ตงัสมมติฐาน 

  4.  การตงัสมมติฐาน หมายถึง การพิจารณาแนวทางการสรุปอา้งอิงของปัญหาขอ้
โตแ้ยง้โดยการนาํขอ้มูลทีมีการ จดัระบบแลว้มาพิจารณาเชือมโยง หาความสัมพนัธ์  เพือกาํหนด
แนวทางการสรุปทีน่าจะเป็นไปได้ว่า จากขอ้มูลทีปรากฏสามารถเป็นไปได้ในทิศทางใดบา้ง 

เพือทีจะไดพ้ิจารณาเลือกแนวทางทีเป็นไปไดม้ากทีสุด 

  5.  การสรุปอา้งอิงโดยใชห้ลกัตรรกศาสตร์ หมายถึง การพิจารณาเลือกแนวทางที
สมเหตุสมผลทีสุดจากขอ้มูลและหลกัฐานทีมีอยู ่การใชเ้หตุผลเป็นทกัษะวิธีการคิดทีจาํเป็นต่อการ
ตดัสินใจสรุป และเป็นทกัษะการคิดทีสําคญัของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดงันนัการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณจึงจาํเป็นตอ้งใชเ้หตุผลทีดีเพือนาํไปสู่ขอ้ สรุปอยา่งสมเหตุสมผลและคุณลกัษณะของ
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณมีความสัมพนัธ์ กบัการใช้เหตุผลแบบตรรกศาสตร์หรือใช้เหตุผลแบบ
อุปมานและอนุมาน 

  6.  การประเมินสรุปอา้งอิง หมายถึง การประเมินความสมเหตุสมผลของการสรุป
อา้งอิงหลงัจากการตดัสินใจสรุปโดยใช้ หลกัตรรกศาสตร์ จะตอ้งประเมินขอ้สรุปอา้งอิงว่า
สมเหตุสมผลหรือไม่รวมทงัพิจารณาวา่ขอ้สรุป นนัสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์หรือไม่ ผลทีเกิดขึน
จะเป็นอยา่งไร ถา้ขอ้มูลทีไดรั้บมีการเปลียนแปลงและคน้พบขอ้มูลเพิมเติมตอ้งกลบัไปรวบ รวม 
ขอ้มูลทีมีอยูอี่กครังหนึง เพือตงัสมมติฐานและขอ้สรุปอา้งอิงใหม่ สรุปไดว้า่กระบวนการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณเป็นกระบวนการทีผสมผสานความสามารถ ในดา้นต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัเพือทาํความเขา้ใจ
กบัปัญหาโดยพิจารณาเพือทาํความชัดเจนว่าอะไร คือปัญหาทีแทจ้ริง ข้อโต้แยง้หรือข้อมูลที
คลุมเครือ การหา การรวบรวมประเด็นปัญหา ทาํความชดัเจนวา่อะไรเป็นตวัปัญหาทีแทจ้ริง การ
จดัลาํดบัปัญหา การกาํจดัปัญหาทีอาจไม่ใช่ปัญหาทีแทจ้ริงออกไป การแยกประเด็นปัญหา รวมทงั
การนิยามความหมายของคาํหรือขอ้ความ การนิยามปัญหาเป็นกระบวนการทีเป็นจุดเริมตน้ของการ
คิดอยา่งมีวิจารณญาณ เป็นการกระตุน้ให้บุคคลเริมตน้คิดเมือตระหนกัว่ามีปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้ 
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หรือไดรั้บขอ้มูลข่าวสารทีคลุมเครือ จะพยายามหาคาํตอบทีเหมาะสม สมเหตุสมผลเพือทาํความ
เขา้ใจกบัปัญหานนั โดยสามารถสรุปเป็นรูปแบบการสอนไดด้งันี 

   1.  ความสามารถในการนิยามปัญหา ขอ้สรุปทีสมเหตุสมผล 

   2.  ความสามารถในการเลือกขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัปัญหา 
   3.  ความสามารถในการตระหนกัในขอ้ตกลงเบืองตน้ 

   4.  ความสามารถในการกาํหนดและเลือกสมมุติฐาน 

   5. ความสามารถในการลงสรุปอยา่งสมเหตุสมผล 

  เอนนิส (Ennis, 1985 :144-146) ไดก้ล่าวถึง พฤติกรรมของบุคคลทีมีการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณไวว้า่มี 3 ดา้นดงันี คือ 

  1.  ดา้นการแสดงออก 

   1.1 พดู เขียน หรือการสือความหมายความเขา้ใจโดยมีความหมายชดัเจน 

   1.2  กาํหนดประเด็นปัญหาทีแน่นอน 

   1.3  พิจารณาสถานการณ์รวมทงัหมด 

   1.4  แสวงหาเหตุผลและใหเ้หตุผล 

   1.5  เป็นผูที้มีความรู้ทนัสมยัอยูเ่สมอ 

   1.6  มองหาทางเลือกหลายๆ ทาง 

   1.7  แสวงหาความถูกตอ้งแม่นยาํใหม้ากทีสุดตามทีสถานการณ์ตอ้งการ 

   1.8  ตระหนกัถึงความเชือพืนฐานของตนเอง 

   1.9 เปิดใจกวา้งพิจารณาทศันะอืนๆ นอกเหนือจากแนวคิดของตน 

   1.10 ไม่ด่วนตดัสินใจกรณีทีหลกัฐานและเหตุผลไม่เพียงพอ 

   1.11 ยนืยนัจุดยนืหรือเปลียนจุดยนืเมือมีหลกัฐานและเหตุผลทีเพียงพอ 

   1.12 ใชก้ารคิดวจิารณญาณของตนเอง 

  2.  ดา้นความสามารถ บอกไดช้ดัเจนวา่ประเด็นนนัเป็นการอา้งเหตุผลปัญหาหรือ
ขอ้สรุป 

   2.1 วเิคราะห์การใหเ้หตุผล 

   2.2  ถามหรือตอบคาํถามเกียวกบัความชดัเจนและความถูกตอ้งตามหลกัการ 

     2.3 ใหนิ้ยามหรือแนวคิดทีมีความหมายกาํกวม 

   2.4 ชีให้ เ ห็นความคิดทีซ่อนอยู่ เ บืองหลังทีไม่อาจจะแสดงให้ชัดเจน 

     2.5  วนิิจฉยัความน่าเชือถือของทีมาของแนวคิดและเหตุผลต่างๆ ได ้

   2.6  สังเกตและวนิิจฉยัรายงานการสังเกตได ้
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   2.7 ตัดสินใจด้วยการใช้กฎต่างๆ ได้ และประเมินการวินิจฉัยได้ด้วย 

     2.8 คิดด้วยเหตุผลจากขอ้มูลทีมีอยู่แล้วสรุปเป็นกฎเกณฑ์ และประเมินค่า
กระบวนการคิดหาเหตุผลทีนาํไปสู่ขอ้สรุปได ้

   2.9  วินิจฉัยตดัสินค่านิยมต่างๆ และประเมินการวินิจฉัยตดัสินคุณค่าของ
ค่านิยมนนัได ้

   2.10 เหตุผลโดยอาศยัหลกัฐาน เหตุผลขอ้สันนิษฐาน แนวคิดทีเป็นจุดยืนของ
ขอ้ความทีตนเองไม่เห็นดว้ยหรือยงัมีขอ้สงสัย 

   2.11 ผสมผสานความสามารถและพฤติกรรมอืนๆ ในการตดัสินใจ  และการ
เสนอผลการตดัสินใจใหเ้ป็นทียอมรับ 

   2.12 ดาํเนินการตามระเบียบแบบแผนทีเหมาะสมกบัสถานการณ์ เช่น ทาํตาม
ขนัตอนต่างๆของการแกปั้ญหา สังเกตความคิดของตนเองและใชเ้กณฑที์เหมาะสมในการคิด 

   2.13 ไวต่อความรู้สึก ระดบัความรู้ และความเป็นผูรู้้ของผูอื้น 

   2.14 ใชว้ธีิพดูทีเหมาะสมในการอภิปรายและเสนอความคิดเห็น 

   2.15 ใช้หรือมีปฏิกิริยาต่อแนวความคิดหรือความเชือทีผิด ๆ ดว้ยกิริยาที
เหมาะสม 
  อุษณีย ์โพธิสุข (2537 : 98 – 99) ได้สรุปลกัษณะของผูที้มีการคิดอย่างมี
วจิารณญาณไวด้งันี  

  1. เสาะหาปัญหา 
  2.  เสาะหาตน้ตอของปัญหา หรือเหตุผล 

  3.  พยายามทีจะรับขอ้มูล 

  4.  ใชแ้หล่งขอ้มูลมาก 

  5.  รวบรวมสถานการณ์ทงัหมดเขา้ดว้ยกนัรวมทงับริบทของปัญหา 
  6.  แยกแยะประเด็นสาํคญัแลว้มุ่งคิดแกห้รือทุ่มความคิดทีเป็นประเด็นหลกั 

  7.  สาํรวจตรวจตราหรือใส่ใจวา่อะไรเป็นสิงทีน่าเกียวขอ้ง 

  8.  มองหาแนวทางหลากหลาย 

  9.  มีจิตใจกวา้งขวาง และ พิจารณาแนวความคิดของคนอืนมากกว่าของตวั ใช้
เหตุผลไตร่ตรองอยา่งรอบคอบไม่วา่เขาจะเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยในเรืองนนั ก็ตาม ถา้ไม่มีเหตุผล
หรือหลกัฐานแน่ชดัก็จะไม่ตดัสินใจอยา่งขาดขนัตอน 

  10. กระตือรือร้นทีจะยนืมือเขา้จดัการหากมีเหตุผลและมีความเหมาะสม 

  11. จดัการงานอยา่งเป็นขนัเป็นตอนดว้ยความละเอียดลึกซึง 
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  12. ใชค้วามสามารถในเชิงวจิารณญาณอยา่งมาก 

  13. ไวต่อความรู้สึกการรับรู้ ค่านิยม คุณค่าขององคค์วามรู้และความเชียวชาญของ
ผูอื้น 
  อลัฟาโร เลอแฟร์ (Alfaro – Lefevre, 1994 : 10) ไดส้รุปลกัษณะการแสดงออก
ของบุคคลทีมีการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ไวด้งันี 

  1.  มีความรอบรู้เกียวกบัความเชือ ความลาํเอียง และอคติต่าง ๆ 

  2.  มีความเชือมนั กระตือรือร้น และมีเจตคติทีดีต่อคาํถาม 

  3.  มีทกัษะในการติดต่อสือสารทีดี เมือมีการแลกเปลียนความคิดเห็น การทาํ
ความเขา้ใจขอ้เทจ็จริง และการแสวงหาทางเลือก 

  4.  มีใจเปิดกวา้ง ยอมรับความคิดทีแตกต่างจากตน และจะตดัสินใจเมือมี
หลกัฐานทีเชือถือได ้

  5. รู้จกัถ่อมตวั และยอมรับความจริงวา่ ไม่มีใครรู้ทุกสิงทุกอยา่ง 

  6.  มีการคิดในเชิงรุก เนน้การป้องกนัมากกวา่การแกปั้ญหา 
  7.  มีระบบและวธีิการทีดีในการแกปั้ญหาและตดัสินใจ 

  8.  มีความยืดหยุ่น รู้จกัปรับเปลียนวิธีการและทางเลือกเมือมีเหตุผลใหม่ทีดีพอ 

   9.  มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัหลกัตรรกศาสตร์ รู้จกัคน้หาหลกัฐานและรู้จกั
ประเมินความเสียงหรือผลทีไดรั้บก่อนลงมือปฏิบติั 

  10. ยอมรับวา่ คาํตอบทีดีทีสุดไม่ใช่คาํตอบทีสมบูรณ์ทีสุด 

  11. การรู้จกัสร้างสรรค์ และผูกพนักบัสิงดีเลิศ เพือหาทางเลือกในการปรับปรุง
ตนเองและปรับปรุง 
  เรนส์ (Raines, 1996 : 412) ไดส้รุปลกัษณะการแสดงออกของบุคคลทีมีการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณ ดงันี 

  1.  มีความกระตือรือร้นอยากเรียนรู้จนเป็นนิสัย 

  2.  การมีความซือสัตยต่์อเหตุผล 

  3.  การมีใจกวา้งยอมรับฟังความคิดเห็นทีแตกต่าง 

  4.  การมีขอ้มูลทีดีใชแ้หล่งขอ้มูลทีเชือถือได ้

  5.  การมีความยติุธรรมในการประเมิน 

  6.  การกลา้ผจญกบัความอคติของบุคคลอืน 

  7.  การมีความฉลาด สุขมุ รอบคอบในการตดัสินใจ 

  8.  การมีความตงัใจในการแสวงหาขอ้เทจ็จริง 
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  9.  การมีความชดัเจนเกียวกบัประเด็นปัญหา 
  10. การจดบนัทึกเรืองราวทีซบัซอ้นและสาํคญั 

  11. การมีความมุมานะในการแสวงหาขอ้มูลและข่าวสารทีเกียวขอ้งกบัปัญหาและ
การตดัสินใจ 

  12.  การใชเ้หตุผลในการเลือกเกณฑต่์าง  ๆ 

  13. การมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลียนความคิดเห็นหรือทางเลือกเมือมี
หลกัฐานทีดีกวา่เป็นการแกไ้ขขอ้บกพร่องเหตุผลในกระบวนการ ดว้ยตนเอง 
  เวด (Wade, 1995) ไดส้รุปลกัษณะของผูมี้การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ดงันี 

   1.  คิดตงัคาํถาม 

   2.  ทาํใหค้าํถามมีความชดัเจน 

   3.  ตรวจสอบหาขอ้มูล 

   4.  วเิคราะห์ขอ้สันนิษฐานและความลาํเอียงทีอาจเกิดขึน 

   5.  หลีกเลียงทีจะใชอ้ารมณ์มาเป็นตวัตดัสิน 

   6.  หลีกเลียงการคิดแบบตืน ๆ ง่าย ๆ เกินไป 

   7.  พิจารณาถึงการตีความทีอาจเป็นไปไดห้ลายทาง 

   8.  ยอมรับวา่อาจมีภาวะกาํกวมไม่ตรงไปตรงมาเกิดขึนได ้

   9.  ตระหนกัรู้เกียวกบัความคิดของตน รู้ตวัวา่คิดอะไรอยู ่
  จากการศึกษาเกียวกบัลกัษณะของผูมี้การคิดอยา่งมีวจิารณญาณตามทีนกัการศึกษา

หลาย ๆ ท่านกล่าวสามารถสงัเคราะห์องคป์ระกอบของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณไดด้งั ตารางที 10 
ดงันี  
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ตารางที 10 การสังเคราะห์องคป์ระกอบของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

องคป์ระกอบของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

แนวคิด/ทฤษฎี 

Dr
es

se
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nd
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ey
he

w 
(1

95
7)
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En
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s (
19

87
) 

ทิศ
นา

 (2
54

4)
 

ตว
งรัต

น์ (
25

51
) 

1.การกาํหนดปัญหาและขอบเขตของปัญหา        

     1.1 ทาํความเขา้ใจเรืองราว        

     1.2 ระบุประเด็นปัญหา        

     1.3 ตงัสมมติฐาน        

     1.4 ระบุขอ้ตกลงเบืองตน้        

2. การเก็บรวบรวมขอ้มูล        

     2.1 การสืบเสาะ คน้หาขอ้มูล        

     2.2 การจาํแนก คดัเลือกขอ้มูล        

     2.3 การตรวจสอบความน่าเชือถือของขอ้มูล        

3. การวเิคราะห์ขอ้มูล        

     3.1 เปรียบเทียบขอ้มูล        

     3.2 การเชือมโยงความสมัพนัธ์        

     3.3 การแปลความหมาย        

     3.4 การอธิบาย        

4.การสรุปขอ้มูล        

     4.1 การสรุปใจความสาํคญั        

     4.2 การสรุปอยา่งสมเหตุสมผล        

5. การประเมินขอ้มูล        

     5.1 การทบทวนขอ้มูล        

     5.2 การวพิากษว์จิารยข์อ้มูล        

     5.3 การตดัสินคุณค่าของขอ้มูล        

6. การประยกุตใ์ชข้อ้มูล        

     6.1 นาํขอ้มูลไปประยกุตใ์ชแ้กปั้ญหา        

     6.2 การมีสมัพนัธ์กบัผูอื้น        
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   กล่าวโดยสรุปลกัษณะของผูมี้การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ตอ้งเป็นผูส้ามารถ
เปลียนแปลงไดโ้ดยคาํนึงถึงหลกัฐาน มีความสามารถในการแสดงออก มองสภาพโดยรวม แสวงหา
ขอ้มูล คน้หาประเด็นสาํคญัของขอ้มูลหาทางเลือก กระตือรือร้นจดัการอยา่งมีเหตุผล ยอมรับความ
คิดเห็นของผูอื้น  

 3.  เทคนิคทช่ีวยสนับสนุนการคิดอย่างมีวจิารณญาณ  
  3.1 การอภิปรายเป็นแบบการพูดซึงมีลกัษณะคลา้ยการสนทนา  แต่การอภิปราย
แตกต่างกบัการสนทนาในลกัษณะสําคญั คือ การอภิปรายมีความมุ่งหมายทีกาํหนดไวล่้วงหน้า
แน่นอน เช่น การตดัสินใจหรือการแกปั้ญหาในเรืองใดเรืองหนึง ส่วนการสนทนาโดยทวัไปไม่ได้
กาํหนดเรืองทีจะสนทนาไวก่้อน และอาจเปลียนเรืองไปไดต่้างๆ สุดแต่เหตุการณ์ 

  3.2 การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Co-operative Learning) เป็นวิธีการเรียนทีใช้ผูเ้รียน
ทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มเพือให้เกิดผลการเรียนรู้ทงัทางด้านองค์ความรู้ จิตใจและสังคม ช่วยให้
ผูเ้รียนเห็นคุณค่าในความแตกต่างระหว่างบุคคลในกลุ่มผูเ้รียน เคารพความคิดเห็นและ
ความสามารถของผูอื้นทีแตกต่างจากตน ตลอดจนรู้จกัช่วยเหลือและสนบัสนุนกลุ่มผูเ้รียน ซาลวิน 
(Slavin, 1995) 

  3.3 การระดมพลงัสมองคือ การเสนอวิธีการแกไ้ขปัญหา หรือเสนอความคิดเห็น
ของสมาชิกในกลุ่มโดยวิธีคิดแบบปัจจุบนัทนัด่วน เท่าทีความคิดของสมาชิกคนใดคนหนึงจะคิด
ขึนมาไดใ้นขณะนนั ไม่มีการวิพากษว์ิจารณ์ มีแต่เสนอขึนมาเท่านนั คาํเสนอจะถูกบนัทึกไว ้(บน
กระดานดาํ) เพือประเมินผลหรือตามมติภายหลงัควรใช้เมือสมาชิกในกลุ่มรู้จกักนัดี มีความรู้ใน
ปัญหานนัแลว้พอสมควร และบรรยากาศของกลุ่มเอืออาํนวยให้ทุกคนมีอิสระในการแสดงความ
คิดเห็นของตนไดอ้ยา่งเตม็ทีโดยไม่ตอ้งเกรงอก เกรงใจ 

  3.4 การตงัประเด็นคาํถามการถามคาํถามเป็นทกัษะทีสําคญัและมีประสิทธิภาพ
มากทีสุดวิธีหนึงในการสอนทีช่วยพฒันา การคิดของผูเ้รียนอย่างมีระบบและขนัตอน การถาม
คาํถามทีดีสามารถสร้างสัมพนัธภาพทีดีระหวา่งครูกบันกัเรียน เพิมความมนัใจให้บรรลุความสําเร็จ
รวมทงัสามารถกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีความเชือมนัในตนเองสูงขึน (Eggen and Kauchak, 1996 : 40) 

 การใชค้าํถาม คาํถามเป็นสิงสาํคญัต่อการเรียนรู้มาก การใชค้าํถามอยา่งมีความหมายของครู จะเป็น
การกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ เพราะคาํถามจะทาํให้เด็กคิด เชือมโยงความรู้เก่าสู่
ความรู้ใหม่ ใหค้วามสนใจต่อสิงทีกาํลงัเรียนรู้มากขึน ถา้คาํถาม ดีจะช่วยให้เด็กเรียนอยา่งมีเหตุผล 

คน้ควา้หาความรู้และขยายความคิดกวา้งขวางยิงขึนคาํถามทีดีควรเป็นคาํถามทีเด็กตอ้งค้นหา
คาํตอบ มิใช่ให้เพียงแต่ตอบรับวา่ใช่หรือไม่ คาํถามมีหลายประเภทคาํถามทีครูใช้ควรเป็นคาํถาม
ปลายเปิด นนัคือ คาํถามทีผูเ้รียนตอ้งคิดคน้หาคาํตอบ มีหลายคาํตอบ ตอ้งอาศยัขอ้มูลหลายทาง การ
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ถามดว้ยคาํถามแบบอเนกมยั เป็นคาํถามทีเปิดโอกาสให้เด็กไดคิ้ด ไดใ้ชค้วามรู้  สิงทีครูไม่ควรทาํ
คือ การใชค้าํถามปิด เพราะเป็นคาํถามทิศทางเดียว คาํตอบเดียว เช่น ใช่ไหม อะไรเอ่ย อาจใชบ้า้ง
เพือเป็นคาํถามนาํ คาํถามทีมีคาํตอบจาํกดัไม่สร้างสรรคปั์ญญา เช่น คาํถามวา่ “อะไรเอ่ยตน้เท่าครก
ใบปรกดิน” เด็กทีรู้คาํตอบจะตอบในทนัทีวา่ “ตะไคร้” ซึงไม่ไดห้มายความวา่เด็กฉลาด แต่เด็กจาํ
ไดคื้อเป็นเพียงความรู้ความจาํเท่านนั (กุลยา ตนัติผลาชีวะ, 2549) 

  เอกเจนและไคเชค (Eggen and Kauchak, 1992 : 40-42) ไดเ้สนอเทคนิคการใช ้
คาํถามอยา่งมีประสิทธิภาพประกอบดว้ย 

  1.  ความถีของการถาม หมายถึง จาํนวนครังทีครูใชค้าํถามกบัผูเ้รียนมีผลงานวิจยั
ยืนยนัว่า ยิงครูใช้คาํถมทีดีมากเท่าไร ยิงเพิมผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียนมากขึนเท่านัน 

เนืองจากคาํถามจะช่วยกระตุน้และรักษาการรับรู้ทางประสาทสัมผสัของผูเ้รียนให้คงที และเมือมี
การสือสารผา่นการรับรู้ไดอ้ยา่งต่อเนืองตลอดเวลา ส่งผลให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจบทเรียนมากยิงขึน 

และปริมาณคาํถามตอ้งไม่มากหรือนอ้ยเกินไป ควรพิจารณาจากกิจกรรมการเรียนการสอน 

  2.  การกระจายโอกาสในการถูกถามอยา่งเท่าเทียมกนั การถามคาํถามมากเกินไป
จะเกิดผล กระทบต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนได้เช่นกนั นอกจากจะถามคาํถามทีดีแลว้ตอ้งมีการ
กระจายการถามอยา่งสมดุลทวัทงัหอ้ง หมายถึง ทุกคนมีโอกาสเท่า ๆ กนั ทีจะถูกถาม วิธีการหนึงที
ใชไ้ดดี้ คือ การเรียกชือใหต้อบคาํถาม 

  3.  การถามกระตุน้ หมายถึง เนน้การถามกระตุน้เมือผูเ้รียนตอบคาํถามไม่ตรง
ประเด็น ไม่ชดัเจนหรือไม่ถูกตอ้ง เป็นการถามเพือชีแนะหรือเร้าผูเ้รียนเกิดกาํลงัใจทีจะตอบให้ตรง
ประเด็นและชดัเจนยิงขึน โดยคาํถามเพือชีแนะหรือเร้าผูเ้รียนเกิดกาํลงัใจทีจะตอบให้ตรงประเด็น
และชดัเจนยิงขึนโดยคาํถามในการกระตุน้ทีนิยมใชม้าก คือ การให้ยกตวัอยา่ง การให้เหตุผลหรือ
ขอ้มูลเพิมเติม 

  4.  การรอคาํตอบ เมือครูถามคาํถาม ตอ้งหยุดรอคาํตอบจากผูเ้รียนการหยุดรอ
คาํตอบนีมีจุดมุ่งหมายเพือให้ผูเ้รียนไดมี้เวลาคิดหาคาํตอบ ซึงเกณฑ์ในการรอบคาํตอบทีดีทีสุดใช้
เวลาประมาณ 3 – 5 นาที แต่จากงานวิจยัพบวา่ ครูให้เวลาเพือรอคาํตอบจากผูเ้รียนในเวลาอนัสัน
มากเพียง 1 นาที เท่านนั นอกจากนียงัพบวา่ การเพิมเวลาให้ผูเ้รียนคิดหาคาํตอบ ช่วยลดความกงัวล
ของผูเ้รียนได ้และทาํใหผู้เ้รียนคนอืนอยากมีส่วนร่วมในการตอบคาํถามมากขึน 

  5. การสืบเสาะหาความรู้การสืบเสาะ เป็นการคน้หาความจริงโดยอาศยัหลกัการ
และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็นวิธีการจะพฒันาความสามารถในการใช้สติปัญญาของผูเ้รียน
ไดม้าก เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตวัของเขาเอง  
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   5.1 สาํหรับคุณค่าของวธีิการดงักล่าวอาจสรุปได ้ดงันี 

    5.1.1 ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางในการเรียนการสอนเพราะเขาจะตอ้งกาํกบัการ
เรียนการสอนดว้ยตนเอง ดงันนับทบาทของผูเ้รียนจึงเป็นผูที้มีความกระฉบักระเฉง 

    5.1.2 การเรียนโดยการเน้นทีปัญหาจะมีประโยชน์ต่อผูเ้รียนในแง่ทีว่าฝึก
ใหเ้ขาเป็นผูรู้้จกัลกัษณะวธีิการแกปั้ญหา 
    5.1.3 เป็นการเรียนทีจะฝึกทกัษะและความสามารถในการตดัสินใจ 

    5.1.4 บทบาทของผูส้อนเปลียนจากผูบ้อกมาเป็นผูถ้าม ซึงวิธีการดงักล่าว 

จะทาํใหผู้เ้รียนกระตือรือร้นมากขึน 

    5.1.5 เป็นการยอมรับเจตคติของผูเ้รียนแต่ละคนโดยเฉพาะในเรืองค่านิยม
และ เจตคติของผูเ้รียน เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาค่านิยมและเจตคติไปในดา้นทีดีดว้ 

   5.2 องคป์ระกอบของการสืบเสาะหาความรู้  

    การสอนดว้ยวธีิการสืบเสาะหาความรู้ จะสําเร็จไดม้ากนอ้ยเพียงไรขึนอยู่
กบัองคป์ระกอบทีมีประสิทธิภาพของวธีิการสอนดงักล่าว ดงันี 

    5.2.1 ผูส้อน แมว้า่ผูส้อนจะไม่ไดเ้ป็นศูนยก์ลางของการเรียนการสอน แต่
มิไดห้มายความว่าผูส้อน จะหมดความสําคญัลงไป ตรงกนัขา้มยิงมีความสําคญัต่อการเรียนการ
สอนมากในกรณีทีนาํวธีิการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้มาใชก้บัผูเ้รียนกลุ่มใหญ่ผูส้อนจะทาํหนา้ที
ในการเป็นผูน้าํของการอภิปราย และเป็นผูส้รุปในตอนทา้ย นอกจากนนัยงัเป็นผูด้าํเนินการในการ
อภิปรายดว้ยรวมทงัแกไ้ขความเขา้ใจผิดถา้มีขึน ส่วนในการทีเนน้การเรียน ทีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
ไปสืบเสาะหาคาํตอบเอาเองแต่ละคน ผูส้อนจะเป็นผูใ้ห้คาํแนะนาํทงัในแง่วิธีการหาความรู้ และ
การวิเคราะห์ขอ้มูลอีกดว้ย ในการเรียนการสอนดว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ ผูส้อนจะตอ้งคอย
ช่วยเหลือผูเ้รียนในหลาย ๆ ประการด้วยกนั เช่น แนะนาํแนวทางในการคน้หาคาํตอบ แนะนาํ
วิธีการคิดอยา่งมีระบบระเบียบ ช่วยสรุปคาํตอบ รวมทงัแกไ้ขขอ้เขา้ใจผิด เป็นตน้ สิงสําคญัอีกสิง
หนึงทีผูส้อนจะตอ้งตระหนกัก็คือ ตอ้งยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้นและตอ้งพยายามส่งเสริม
และใหก้าํลงัใจแก่ผูเ้รียน 

    5.2.2 ผูเ้รียน ในวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เน้นความสําคญัของ
ผูเ้รียน ความสาํเร็จ ของวธีิการสอนดงักล่าวหรือบทเรียนจะมีความหมายและคุณค่าเมือผูเ้รียนเขา้ใจ
บทบาทและหนา้ทีของตนเองผูเ้รียนเป็นผูก้าํกบัการเรียนการสอนดว้ยตนเอง กล่าวคือ เริมจากการ
กาํหนดปัญหาหรือประเด็นทีตนสนใจจะศึกษา เมือไดปั้ญหาแลว้จะไปเสาะหาความรู้เพือมาตอบ
ปัญหานนั การวางแผนการหาแหล่งขอ้มูลหรือความรู้ถือวา่ผูเ้รียนเป็นผูจ้ดัทาํทงัสิน ดงันนั ผูส้อน
ควรชีใหผู้เ้รียนเห็นความสาํคญัของตนเอง แนะนาํให้เขาศึกษาดว้ยตนเองอยา่งถูกวิธีถา้มีการฝึกฝน
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บ่อย ๆ เช่นนีแลว้ผูเ้รียนจะเป็นผูเ้คยชินกบัระบบการศึกษาดว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งให้ใครมากาํกบั
หรือคอยควบคุมอยูต่่อไป ในทา้ยทีสุดเขาจะมีนิสัยเป็นผูใ้ฝ่รู้ ซึงนบัวา่เป็นประโยชน์อยา่งมาก 

    5.2.3 สภาพห้องเรียน สภาพห้องเรียนหรือบรรยากาศในห้องเรียนมีส่วน
ส่งเสริมการเรียน ดว้ยวิธีสืบสวนสอบสวนให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ในการสร้างบรรยากาศใน
ห้องเรียนนนัผูส้อนควรส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็นของผูเ้รียน ความกระตือรือร้นในการคน้หา
คาํตอบ การยอมรับนบัถือความคิดเห็นของแต่ละฝ่ายแต่ละคน บรรยากาศดงักล่าว จะเป็นไปไดอ้ยู่
ทีผูส้อน ถา้ผูส้อนมีหวัใจเป็นประชาธิปไตยรับฟังความคิดเห็นของผูเ้รียนส่งเสริมความใฝ่รู้ของ
ผูเ้รียนแลว้บรรยากาศแห่งการเรียนรู้จะเกิดขึน แต่ถ้าผูเ้รียนแสดงอาการเบือหน่าย เฉยเมยไม่
กระตือรือร้นบรรยากาศในหอ้งเรียนก็พลอยอบัเฉาและผูเ้รียนเกิดความรู้สึกไม่อยากเรียนต่อไป ใน
การสร้างบรรยากาศดงักล่าวผูส้อนอาจใช้คาํถามทีน่าสนใจ ทา้ทายให้คิดหรืออาจนาํสือการสอน 
ทงัสิงพิมพ์และโสตทศันูปกรณ์ต่าง ๆ มาเสริมก็อาจทาํให้ผูเ้รียนอยากเรียนและสนใจในการ
สืบเสาะ หาความรู้ได ้

    5.2.4 ปัญหาหรือประเด็นทีจะนาํมาสืบเสาะหาความรู้ปัญหาทีจะนํามา
ศึกษานนั อาจเป็นปัญหาทีเป็นทีน่าสนใจ หรือประเด็นทีถกเถียงกนัคาํตอบจากปัญหาโดยวิธีการ
สอนแบบสืบสวนนี ไม่จาํเป็นจะตอ้งเป็นคาํตอบเดียว คาํตอบหรือทางเลือกอาจสรุปไดห้ลาย ๆ 
ประการ ตามความคิดเห็นของผูเ้รียน 

    5.2.5 แหล่งความรู้ การสอนโดยวิธีการสืบเสาะหาความรู้นนัผูเ้รียน
จะตอ้งคน้หาความรู้ดว้ยตนเอง ดงันนัจะตอ้งอาศยัแหล่งความรู้โดยทีผูส้อนควรจะหามาให้ เช่น 
หนงัสือ สิงพิมพ ์สือการสอน 

   5.3 ขนัตอนของการสืบเสาะหาความรู้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ อาศยั
วธีิการทางวทิยาศาสตร์เป็นตน้แบบ โดยมีลาํดบัขนัตอนของการสืบสวนสอบสวน ดงันี  

    5.3.1 ขนัการสังเกต ผูส้อนพยายามจดัสถานการณ์หรือเสนอเรืองราวที
น่าสนใจเพือกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการสังเกตและความสงสัยในเหตุการณ์หรือเรืองราวนนั เพือ
นาํไปสู่ปัญหาทีจะศึกษาความสาํคญัในขนัแรกผูส้อนจะตอ้งวางแผนการเรียนการสอนก่อนวา่จะทาํ
อย่างไรจึงจะเสนอเหตุการณ์ทีน่าสนใจหรือจดัสถานการณ์อย่างไรทีจะให้ผูเ้รียนสนใจอย่างมาก 

เพราะถา้เหตุการณ์หรือสิงทีผูส้อนเสนอให้แก่ผูเ้รียนเพือการนาํไปสู่ปัญหาหรือขอ้สงสัยนนัไม่เป็น
ทีน่าสนใจของผูเ้รียนแลว้ การดาํเนินการสอนโดยวิธีการสืบสวนสอบสวนก็อาจประสบกบัความ
ลม้เหลว เมือกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสงสัยแลว้ แน่นอนผูเ้รียนยอ่มตอ้งการคาํตอบเพือขจดั ความ
สงสัยนนั ผูเ้รียนอาจถามผูส้อนว่าทาํไมจึงเป็นเช่นนนั หรือผูส้อนเองอาจเป็นผูถ้ามผูเ้รียนก็ได ้

แลว้แต่กรณีและความสนใจของผูเ้รียนว่ามีมากน้อยเพียงใดคาํตอบทีจะตอ้งในขนันีอาจเป็นเพียง
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แนวทางกวา้ง ๆ ยงัไม่ให้รายละเอียดมากนกั เพือนาํไปสู่ขนัทีสองคือขนัการอธิบายและการคน้หา
คาํตอบ 

    5.3.2 ขนัการอธิบาย ครูจะกระตุน้ให้ผูเ้รียนช่วยกนัคน้หาคาํตอบสําหรับ
ความสงสัยนนั ๆ อาจใชว้ิธีการตงัสมมุติฐาน คือการให้ผูเ้รียนช่วยกนัคิดวา่คาํตอบหรือคาํอธิบาย
ของปัญหาหรือความสงสัยนนัควรเป็นอย่างไร ผูส้อนอาจจดักิจกรรมการอภิปรายรูปแบบระดม
ความคิดจากความรู้เดิมของผูเ้รียนในการตงัสมมุติฐาน ถา้ความรู้เดิมไม่เพียงพออาจตอ้งใชข้อ้มูล
จากแหล่งอืน ๆ เพิมเติม ซึงกลุ่มผูเ้รียนหรือผูส้อนอาจช่วยกนักาํหนดชนิดและวิธีการในการ
แสวงหาขอ้มูลเพิมเติม เช่น ขอ้มูลชนิดใด ทีสมควรนาํมาใชห้นงัสือ ขอ้เขียน คาํสัมภาษณ์ ผลการ
ทดลองรวมทงัวธีิการทีจะไดข้อ้มูลนนัดว้ย เช่น การสัมภาษณ์ การทดลอง การทศันศึกษา การแสดง
บทบาทสมมุติ กลุ่มอาจมอบหมายใหส้มาชิกไปคน้หาขอ้มูลดงักล่าว 

    5.3.3 ขนัการพยากรณ์ ขอ้มูลทีสืบค้นหามาได้ จะนาํมาอธิบายข้อ
สมมุติฐานทีตงัไว ้รวมทงันาํความรู้ดงักล่าวไปอธิบายปรากฏการณ์อืนๆ ทีมีสภาพใกลเ้ดียงกนั 

    5.3.4 ขนัการนาํไปใช้ เมือผูเ้รียนได้คน้หาความรู้ และคาํตอบเพือขจดั
ความสงสัยแลว้ ผูส้อนจะกระตุน้ให้ผูเ้รียนนาํเอาความคิดดงักล่าวไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ โดยไม่
จาํกดัเฉพาะสิงทีไดแ้กไ้ขปัญหาไปแลว้เท่านนั การกระตุน้ให้ผูเ้รียนนาํความรู้ไปใช้ในสภาพการณ์
หรือเหตุการณ์อืน ๆ จะทาํให้ผูเ้รียนมีความคิดกวา้งขวางขึน และยงัเป็นการกระตุน้ให้ผูเ้รียนมี
ความคิดสร้างสรรคโ์ดยเอาขอ้มูลทีมีอยูเ่ป็นเครืองมือ 

   5.4 ขอ้จาํกดัของการสืบเสาะหาความรู้ 

    5.4.1 ในกรณีทีนาํวธีิการสืบสวนมาใชก้บักลุ่มผูเ้รียนทีมิใช่รายบุคคลแลว้ 

ผูเ้รียนอาจไม่มีโอกาสร่วมกิจกรรมทุกคนมีผูเ้รียนเพียงบางคนเท่านนัทีมีโอกาสในการแสดงความ
คิดเห็นการตดัสินใจ 

    5.4.2 การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้นันเป็นวิธีการทีมุ่งให้ผูเ้รียนคิด
อยา่งมีเหตุผล วธีิการดงักล่าวตอ้งใชเ้วลามากพอสมควรแต่การสอนในชนัเรียนส่วนใหญ่ ผูส้อนมกั
มีแนวโนม้จะเร่งรัดคาํตอบหรือขอ้โตต้อบของผูเ้รียนเสมอ 

    5.4.3 ในบางครังผูเ้รียนเกิดความรู้สึกว่าปัญหาหรือประเด็นทีผูส้อนหยิบ
ยกขึนมาเพือการสืบเสาะหาความรู้นนัแทจ้ริงแลว้ผูส้อนมีคาํตอบอยูใ่นใจไวก่้อน ซึงดูเหมือนว่า
ผูเ้รียนถูกตะล่อมให้เป็นไปตามสิงทีผูส้อนคิดไวแ้ล้ว (อา้งอิงจาก http://203.154. 131.24/03/ 

uploads/school เขา้ถึงเมือ 10  พฤศจิกายน  2553) 
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  6.  เทคนิคกระบวนการคิดของสมอง 6 กระบวน (6 Motions) 

   การจัดกระบวนการเรียนรู้ทีมีการประยุกต์ทฤษฎีและหลักการสู่การจัด
กระบวนการเรียนรู้ซึงสํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติออกแบบ คือ กระบวน 6 

M โดยยดึหลกัการคือ (สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2545) 

   6.1 การรู้คิดของสมองซีกซา้ยและขวา (Neo – cortex) 

   6.2 การคิดและเรียนรู้ของสมองส่วนกลาง (Limbic Brain) ในดา้นจิตพิสัย 
จิตใจ ความรู้สึก อารมณ์ และการย่อยขอ้มูลต่าง ๆ เป็นการทาํงานของสมองส่วนกลาง เป็น
ศูนยก์ลางของการเรียนรู้ทงัปวง การสือสารปฏิสัมพนัธ์ทางบวกทงัในและนอกกระบวนการ จะทาํ
ให้การเรียนรู้เกิดขึนอย่างง่ายดาย ราบรืน เนืองจากจิตใจ อารมณ์ผสมผสานกับความคิดใน
บรรยากาศทีรับฟัง ตอบรับ การฟัง เกือหนุนใหก้าํลงัใจ ใชเ้หตุใชผ้ล ให้โอกาส และในทางตรงขา้ม
การสือสาร ปฏิสัมพนัธ์แบบลบ ตาํหนิ ประเมิน ประณาม ใชค้วามรุนแรง ทาํให้จิตใจเครียด กดดนั 
โกรธแคน้ ต่อตา้น ดือ ส่งผลใหส้มองส่วนกลาง Limbic brain กลนัสารเคมีมาปิดกนั การเรียนรู้ของ
สมอง Neo – cortex ทงัมวล ทาํให้การเรียนรู้ทงัเนือหาวิชาและจริยธรรมเต็มไปความลาํบากยากยงิ 

ไม่วา่จะใชว้ธีิสอนแบบใดก็ตาม 

   6.3  การรู้คิดและเรียนรู้ส่วนแรก (Reptilian Brain) 

   6.4 การคิดการเรียนรู้ดา้นสมอง (Pre – Frontal Cortex) สําหรับ M5 และ M6 

ครูผูส้อนตอ้งแสดงบทบาทตงัแต่บทบาทนกัเรียนเขา้มาสู่โรงเรียนจนกลบัไปสู่บา้น 

  7.  วฏัจกัรการเรียนรู้แบบ 4 ส่วน (4 MAT) วฏัจกัรแห่งการเรียนรู้ (4 MAT) สร้าง
ขึนโดยใช้วงกลมเป็นสัญลกัษณ์แทนการเคลือนไหวของกิจกรรมการเรียนรู้ พืนทีของวงกลมถูก
แบ่งออกโดยเส้นแห่งการเรียนรู้ และเส้นแห่งกระบวนการจดัขอ้มูลรับรู้เป็น 4 ส่วนกาํหนดให้แต่
ละส่วนใชแ้ทนกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 4 ลกัษณะ (กรมวชิาการ, 2544)  

 4. การวดัการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
  ศิริชยั กาญจนวาสี (2544 : 180-186) กล่าวถึงการวดัความสามารถทางการคิดไว้
ดงันี 
  การวดัความสามารถในการคิด มีเทคนิคการวดัทีสามารถเลือกใชไ้ดห้ลายอยา่ง ไม่
วา่จะเป็นการวดัโดยใชแ้บบทดสอบ (test) การสังเกตพฤติกรรมโดยตรง (direct observation) การ
สัมภาษณ์รายบุคคล (individual interview) การบนัทึกขอ้มูลส่วนบุคคล (comprehensive personal 

record)ตลอดจนการตรวจผลงานจากแฟ้มสะสมงานหรือพฒันางาน  (portfolio) ซึงการวดั
ความสามารถในการคิดโดยใชแ้บบทดสอบสามารถจาํแนกไดเ้ป็นสองประเภท ไดแ้ก่ แบบทดสอบ
ขอ้เขียน (paper-pencil test) และแบบทดสอบปฏิบติัการ (performance test) แบบทดสอบขอ้เขียน
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นนันิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย เนืองดว้ยใชง่้ายและสะดวกสําหรับผูส้อบทงักลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ 

ในการพฒันาแบบทดสอบขอ้เขียนเพือวดัความสามารถในการคิด ผูพ้ฒันาสามารถใชรู้ปแบบการ
สร้างแบบทดสอบประเภทปรนยั (objective test) หรือแบบทดสอบประเภทอตันยั (subjective test) 

สําหรับแบบทดสอบประเภทปรนยัเป็นแบบทดสอบทีใช้เวลาในการสร้างมากแต่ตรวจง่าย และ
นิยมพฒันาเป็นแบบทดสอบมาตรฐาน รูปแบบการตอบทีนิยมใช้กนั เช่น แบบทดสอบหลาย
ตวัเลือก (multiple-choice tests) เป็นตน้ ส่วนแบบทดสอบประเภทอตันยัเป็นแบบทดสอบทีสร้าง
ง่ายแต่ตรวจยาก การพฒันาเป็นแบบทดสอบมาตรฐานจึงกระทาํไดย้าก รูปแบบการตอบทีนิยมใช้
กนั เช่น การตอบสัน (short answer) การเขียนตอบตามกรอบทีกาํหนด (restricted essay tests) การ
เขียนตอบอยา่งเป็นอิสระ (extended essay tests) เป็นตน้ 
  แบบทดสอบขอ้เขียนเพือวดัความสามารถในการคิด เราสามารถสร้างขึนมาใชเ้อง
หรือทีเรียกว่า แบบทดสอบทีครูสร้างขึนมาใช ้ (teacher-made tests) ซึงสามารถนาํไปปรับปรุง
พฒันาเป็นแบบทดสอบมาตรฐานได้ ส่วนแบบทดสอบทีเลือกซือจากต่างประเทศ หน่วยงานหรือ
บริษทัผูผ้ลิตซึงจะมีกลุ่มนกัวดัผลผูเ้ชียวชาญทาํการสร้างและพฒันาแบบทดสอบจนไดม้าตรฐาน
เพือการจาํหน่าย ผูส้นใจหรือหน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัการทดสอบ สามารถติดต่อและสังซือได ้
  แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณทีเป็นมาตรฐานมี
ผูเ้ชียวชาญไดส้ร้างขึนไดแ้ก่ 
  1.  Watson – Glaser Critical Thinking Appraisal ลกัษณะทวัไปของแบบทดสอบ
แบบทดสอบนีสร้างโดย Watson และ Glaser มีการพฒันาอยา่งต่อเนืองฉบบัปรับปรุงล่าสุดในปี 

ค.ศ. 1980 สําหรับนกัเรียนระดบั ม.3 ถึงวยัผูใ้หญ่ แบบทดสอบมี 2 แบบซึงคู่ขนานกนัคือ แบบ A 

และแบบ B แต่ละแบบประกอบดว้ยแบบทดสอบยอ่ยมีขอ้สอบรวม 80 ขอ้ ใชเ้วลาในการสอบ 50 

นาที แต่ละแบบทดสอบยอ่ยวดัความสามารถในการคิดต่างๆ กนั ดงันี 
   1.1  การนิยามปัญหา สิงทีเกียวขอ้งและการทาํให้กระจ่าง ซึงประกอบดว้ย
ความสามารถต่างๆ ดงันี 
    1.1.1 ระบุประเด็นปัญหาต่างๆ ทีสาํคญั ระบุขอ้สรุป 
    1.1.2 ระบุเหตุผลทีปรากฏและไม่ปรากฏ 
    1.1.3 ตงัคาํถามใหเ้หมาะในแต่ละสถานการณ์ 
    1.1.4 ระบุขอ้ตกลงเบืองตน้ 
   1.2  การพิจารณาตดัสินขอ้มูล ซึงประกอบดว้ยความสามารถต่าง ๆ ดงันี 
    1.2.1 ตดัสินความน่าเชือถือของแหล่งขอ้มูลและการสังเกต 
    1.2.2 ตดัสินความเกียวขอ้งของขอ้มูลกบัปัญหา 



 

 

91 

    1.2.3 ตระหนกัในความคงเส้นคงวาของขอ้มูล 
   1.3  การอา้งอิงเพือการแกปั้ญหาและการลงขอ้สรุปอย่างสมเหตุสมผล ซึง
ประกอบดว้ยความสามารถต่างๆ ดงันี 
    1.3.1 ตดัสินสรุปแบบอุปนยัและอา้งอิง 
    1.3.2 การนิรนยั 
    1.3.2 ทาํนายผลทีจะเกิดขึนตามมา 
   คู่มือการใช้แบบสอบได้ระบุถึงผูคิ้ดอย่างมีวิจารณญาณนัน จะต้องมี
สมรรถภาพในการตดัสินไดว้า่สิงเหล่านีเกิดขึนหรือไม่ ซึงมี 10 ลกัษณะดงันี 
   1.  ขอ้ความทีใชสื้บเนืองมาจากขอ้ความทีกาํหนดให ้
   2.  สิงทีกล่าวถึงเป็นขอ้ตกลงเบืองตน้ 
   3.  สิงทีสังเกตไดมี้ความตรง 
   4.  สิงทีกล่าวหาเชือถือได ้
   5.  การสรุปอา้งอิงเบืองตน้มีความถูกตอ้ง 
   6.  สมมติฐานมีความสมเหตุสมผล 
   7.  ทฤษฎีทีใชมี้ความเหมาะสม 
   8.  ประเด็นโตง้แยง้ขึนกบัประเด็นทีคลุมเครือ 
   9.  ขอ้ความทีใชมี้ความเฉพาะและชดัเจน 
   10.  การใชเ้หตุผลไดต้รงประเด็น 
  2.  แบบสอบ Cornell Critical Thinking Test ทงั Level X และ Z เหมาะสําหรับ
ใชก้บักลุ่มตวัอยา่งคนละกลุ่ม และสมรรถภาพทีมุ่งวดัมีความแตกต่างกนัตามกลุ่มตวัอยา่งทีใชโ้ดย
เลือกตอบ 71 ขอ้ โดยวดัองคป์ระกอบของการคิด 4 ดา้นคือ ดา้นการตดัสินสรุป การอา้งอิงแบบ
อุปนยั การตดัสินความน่าเชือถือของแหล่งขอ้มูลและการสังเกต การนิรนยั และการระบุขอ้ตกลง
เบืองตน้ ซึงสมรรถภาพทีมุ่งวดัครอบคลุม 7 ลกัษณะ ยกเวน้สมรรถภาพที 7-9 
   แบบสอบ Cornell Critical Thinking Test Level Z ใชส้ําหรับนกัเรียนระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา รวมทงัผูใ้หญ่ประกอบดว้ย 

ขอ้สอบแบบเลือกตอบ 52 ขอ้ โดยวดัองคป์ระกอบของการคิด 7 ดา้น คือ การนิรนยั การให้
ความหมาย ความน่าเชือถือของแหล่ง ขอ้มูล การสรุปโดยอา้งเหตุผลทีสนบัสนุนดว้ยขอ้มูล การ
สรุป โดยการทดสอบสมมติฐานและการทาํนาย การนิยามและการใชเ้หตุผลทีไม่ปรากฏ และการ
ระบุขอ้ตกลงเบืองตน้ ซึงสมรรถภาพทีมุ่งวดัครอบคลุมทงั 10 ลกัษณะ ยกเวน้สมรรถภาพที 7 และ
เนน้นอ้ยลงสาํหรับสมรรถภาพที 3 และ 4 
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  3.  แบบวดั Ross Test of Higher cognition Process แบบวดัการคิดวิจารณญาณ
ฉบบันี สร้างโดย John D. Ross และ Catherine M. Ross ตงัแต่ปี ค.ศ. 1976 จากนนัมีการปรับปรุง
อยา่งต่อเนืองจนปีล่าสุด ค.ศ. 1979แบบวดัฉบบันีใชว้ดัการคิดวิจารณญาณของเด็กตงัแต่ระดบั 4 ถึง
ระดบั 6 โดยวดัความสามารถของเด็กในดา้น การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผล ซึงสร้างขึน
ตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของ บลูม (Bloom’s Taxonomy of Educational Objective) ขอ้สอบมี
ทงัสิน 105 ขอ้ ซึงประกอบดว้ย 
   3.1  การอุปมาอุปมยั (Analogies) 
   3.2  การอา้งเหตุผลแบบนิรนยั (Deductive Reason) 
   3.3  ขอ้อา้งทีผดิ (Missing Premises) 
   3.4  ความสัมพนัธ์แบบนามธรรม (Abstract Relation) 
   3.5  การจดัลาํดบั (Sequential Synthesis) 
   3.6  ยทุธวธีิการตงัคาํถาม (Questioning Strategies) 
   3.7  การวิเคราะห์ขอ้มูลทีเกียวขอ้งและไม่เกียวขอ้ง (Analysis of relevant and 

irrelevant information) 
   3.8  การวิเคราะห์การอา้งเหตุผล (Analysis of Attributes) ซึงในแต่ละตอน
ของแบบวดัจะไดแ้ต่ตอนที 1,3 และตอนที 7 จะเป็นการวดัความสามารถขนัการวิเคราะห์และตอน
ที 4,5และตอนที 8 จะเป็นการวดัความสามารถขนัการสังเคราะห์ ส่วนตอนที 2 และ 6 จะเป็นการวดั
ความสามารถขนัการประเมินในการดาํเนินการสอบจะแบ่งการสอบออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงที 1 จะ
สอบตงัแต่ตอนที 1-5 และช่วงที 2 ตงัแต่ตอนที 6-8 โดยแต่ละครังจะใชเ้วลาสอบ 60 นาที 
  ซึงในการศึกษาครังนีผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบทดสอบวดัการคิดอย่างมีวิจารณญาณที
เป็นเนือหาเฉพาะโดยใช้แนวคิดตามกรอบของแบบทดสอบวดัการคิดอย่างมีวิจารณญาณฉบบั
มาตรฐาน Critical Thinking Test Level x (Ennis, Millman and  Tomko ,1985) ทีมีค่าความ
เทียงตรง 0.67 – 0.90 ทีสร้างคาํถามแบบเลือกตอบ 3 ตวัเลือก จาํนวน 71 ขอ้ ใชเ้วลาในการทาํ 50 

นาที ทีวดัองคป์ระกอบตามแนวคิดของแอนนิส (Ennis.1985) ซึงมีกรอบแนวคิด 8 ทกัษะคือ 1) การ
ทาํความเขา้ใจปัญหา 2) ความน่าเชือถือของแหล่งขอ้มูล 3) การใชเ้หตุผลเชิงนิรนยั 4) การใชเ้หตุผล
เชิงอุปนยั 5) การตดัสินคุณค่า 6) การแปลความหมาย 7) การกาํหนดขอ้สมมติฐาน และ8) การ
แกปั้ญหา 
 5.  การพฒันาเครืองมือวดัความสามารถในการคิด 
  การพฒันาแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดขึนใชเ้อง (ศิริชยั  กาญจนวาสี, 

2544 : 171 –179) การวดัความสามารถทางการคิดของบุคคล ผูส้ร้างเครืองมือจะตอ้งมีความรอบรู้
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ในแนวคิดหรือทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัการคิด เพือนาํมาเป็นกรอบหรือโครงสร้างของการคิด เมือมีการ
กาํหนดนิยามเชิงปฏิบติัการของโครงสร้างหรือองคป์ระกอบการคิดแลว้ จะทาํให้ไดต้วัชีวดัหรือ
ลกัษณะพฤติกรรมเฉพาะทีเป็นรูปธรรม ซึงสามารถบ่งชีถึงโครงสร้างหรือองค์ประกอบการคิด
จากนนัจึงเขียนขอ้ความตายตวัชีวดัหรือลกัษณะพฤติกรรมเฉพาะของแต่ละองคป์ระกอบของการ
คิดนนัในตอนการพฒันาแบบวดัความสามารถทางการคิด มีขนัตอนดาํเนินการทีสาํคญั ดงันี 
  1.  กาํหนดจุดมุ่งหมายของการวดั กาํหนดจุดมุ่งหมายสาํคญัของการสร้างแบบวดั
ความสามารถทางการคิดผูพ้ฒันาแบบวดัจะตอ้งพิจารณาจุดมุ่งหมายของการนาํแบบวดัไปใชด้ว้ย 

วา่ตอ้งการวดัความสามารถทางการคิดทวัๆ ไป หรือตอ้งการวดัความสามารถทางการคิดเฉพาะ
วิชาการวดันันมุ่งติดตามความก้าวหน้าของความสามารถทางการคิด หรือต้องการเน้นการ
ประเมินผลสรุปรวมสําหรับการตัดสินใจรวมทังการแปลผลการวดัเน้นการเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานของกลุ่ม หรือตอ้งการเปรียบเทียบกบัเกณฑห์รือมาตรฐานทีกาํหนดไว ้
  2.  กาํหนดกรอบของการวดัและนิยามเชิงปฏิบติัการผูพ้ฒันาแบบวดัควรศึกษา
เอกสาร แนวคิดทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัความสามารถทางการคิดตามจุดมุ่งหมายทีตอ้งการผูพ้ฒันา
แบบวดัควรคดัเลือกแนวคิดหรือทฤษฎีทีเหมาะสมกบับริบทและจุดมุ่งหมายทีตอ้งการเป็นหลกัแลว้
ศึกษาให้เขา้ใจอยา่งลึกซึง เพือกาํหนดโครงสร้าง องค์ประกอบของความสามารถทางการคิดตาม
ทฤษฎีและให้นิยามเชิงปฏิบติัการของแต่ละองคป์ระกอบในเชิงรูปธรรมของพฤติกรรมทีสามารถ
บ่งชีถึงลกัษณะแต่ละองคป์ระกอบของการคิดนนัได ้
  3.  สร้างผงัข้อสอบ  การสร้างผงัข้อสอบเป็นการกําหนดเค้าโครงของแบบ
สามารถทางการคิดทีตอ้งการสร้างใหค้รอบคลุมโครงสร้างหรือองคป์ระกอบใดบา้งตามทฤษฎีและ
กาํหนดวา่แต่ละส่วนมีนาํหนกัความสาํคญัมากนอ้ยเพียงใด 
  4.  เขียนขอ้สอบ กาํหนดรูปแบบของการเขียนขอ้สอบ ตวัคาํถาม ตวัคาํตอบ และ
วิธีการตรวจให้คะแนน เมือกาํหนดรูปแบบของขอ้สอบแลว้ ก็ลงมือร่างขอ้สอบตามผงัขอ้สอบที
กาํหนดไวจ้นครบทุกองค์ประกอบ ภาษาทีใชค้วรเป็นไปตามหลกัการเขียนขอ้สอบทีดีโดยทวัไป 

แต่สิงทีตอ้งระมดัระวงัเป็นพิเศษ ได้แก่ การเขียนขอ้สอบให้วดัตรงตามโครงสร้างของการวดั
พยายามหลีกเลียงคาํถามนาํและคาํถามทีทาํใหผู้ต้อบแสร้งตอบดี หลงัจากร่างขอ้สอบแลว้ควรมีการ
ทบทวนขอ้สอบเพือพิจารณาความเหมาะสมของการวดัและความชดัเจนของภาษาทีใช้ โดยผูเ้ขียน
ขอ้สอบเองและผูต้รวจสอบทีมีความเชียวชาญในการสร้างแบบสอบวดัความสามารถในการคิด 
  5.  นาํแบบสอบวดัไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอยา่งจริง หรือกลุ่มใกลเ้คียง แลว้นาํ
ผลการตอบมาทาํการวิเคราะห์หาคุณภาพโดยทาํการวิเคราะห์ข้อสอบและวิเคราะห์แบบสอบ
วิเคราะห์ขอ้สอบเพือตรวจสอบคุณภาพของขอ้สอบเป็นรายขอ้ในด้านความยากง่ายและอาํนาจ
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จาํแนก เพือคดัเลือกขอ้สอบทีมีความยากง่ายพอเหมาะและมีอาํนาจจาํแนกสูงไวพ้ร้อมทงัปรับปรุง
ขอ้ทีไม่เหมาะสมคดัเลือกขอ้สอบ ทีมีคุณภาพเหมาะสมและขอ้สอบทีปรับปรุงแลว้ให้ไดจ้าํนวน
ตามผงัขอ้สอบเพือให้ผูเ้ชียวชาญตรวจความเทียงตรงตามเนือหาแลว้นาํไปทดลองใช้ใหม่อีกครัง
เพือวิเคราะห์แบบสอบในดา้นความเทียงหรือความเชือมนั (Reliability) แบบสอบควรมีค่าความ
เชือมนัอยา่งนอ้ย 0.50 จึงเหมาะทีจะนาํมาใชไ้ด้ ส่วนการตรวจสอบความตรงหรือความเทียงตรง
(Validity)ของแบบสอบถา้สามารถหาเครืองมือวดัความสามารถทางการคิดทีเป็นมาตรฐานสําหรับ
ใชเ้ปรียบเทียบไดก้็ควรคาํนวณค่าสัมประสิทธิความตรงตามสภาพ (concurrent validity) ของแบบ
สอบดว้ย 
  6.  นาํแบบวดัไปใช้จริง  หลงัจากวิเคราะห์คุณภาพของขอ้สอบเป็นรายขอ้และ
วิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบทงัฉบบัวา่เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพทีตอ้งการแลว้ จึงนาํแบบวดั
ความสามารถทางการคิดไปใชก้บักลุ่มเป้าหมายจริง ในการใชแ้บบวดัทุกครังควรมีการรายงานค่า
ความเชือมนัทุกครังก่อนนาํผลการวดัไปแปลความหมาย 
 
ทฤษฎพีหุปัญญา  (Multiple  Intelligence) 
 ในการเรียนการสอนนนั ในสภาวะปกติมกัจะเนน้ความสามารถของสมองในดา้นของ
การใชภ้าษา การใชท้กัษะทางคณิตศาสตร์  และการคิดเชิงเหตุผล หรือทีรู้จกักนัในนามของการคิด
เชิงตรรกะ ซึงทาํให้นกัเรียนไม่สามารถพฒันาความสามารถไดเ้ท่าทีควร ดงัทีจะเห็นไดจ้ากการที
นักเรียนบางคนมีความสามารถหลายด้าน เช่น ศิลปะ ดนตรี หรืออืนๆ แต่กลบัต้องมานังเรียน
วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทีไม่ชอบ เมือผลการเรียนไม่ดี ผูป้กครอง ครู ก็ลงโทษนกัเรียนหาวา่ “โง่” 
แต่ทีจริงแลว้ ถา้พฒันาใหถู้กดา้น นกัเรียนคนนนัอาจจะมีความสามารถมากกวา่ทีเห็นทวัไป ทฤษฎี
การสอนแบบนีจึงถือกาํเนิดขึนมาในวงการศึกษา เรียกวา่ “ทฤษฎีการสอนแบบพหุปัญญา (Multiple 

Intelligence)” 
 5.1 ความหมาย และความเป็นมาของทฤษฎกีารสอนแบบพหุปัญญา 
  ทิศนา แขมมณี (2545 : 85) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีการสอนแบบพหุปัญญาวา่ ผูบุ้กเบิก
ทฤษฎีการสอนแบบนี คือ ดร.การ์ดเนอร์  (Gardner) นกัจิตวิทยาชาวอเมริกนั จากมหาวิทยาลยัฮาร์
วาร์ด (Harvard University) โดยเขาไดเ้ขียนหนงัสือเรือง “Frames of Mind : The Theory of 

Multiple Intelligences” ซึงได้รับความสนใจอย่างกวา้งขวาง แนวคิดของเขาก่อให้เกิดการ
เปลียนแปลงทางความคิดเกียวกบั “เชาวน์ปัญญา” เป็นอย่างมาก และกลายเป็นทฤษฎีทีกาํลงัมี
อิทธิพลอยา่งกวา้งขวางต่อการจดัการศึกษาและการเรียนการสอน ในปัจจุบนั 
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  ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาแบบเดิมนนั มกัจะเนน้ความสามารถในเชิงภาษา คณิตศาสตร์ 
และความคิดเชิงตรรกะ ดงัจะเห็นไดจ้ากการสอบคดัเลือกทวัไป ทงัวิชาวดัแววความเป็นครูในการ
สอบแอดมิชชนัเขา้มหาวทิยาลยั หรือ ขอ้สอบบรรจุเขา้รับราชการ มกัจะเนน้องคป์ระกอบ 3 ดา้นนี
เป็นหลกั และถือวา่เป็นสิงกาํหนดระดบัเชาวน์ปัญญาของบุคคลไปตลอดชีวิต เพราะทฤษฎีเดิมถือ
ว่า เชาวน์ปัญญาจะไม่มีการเปลียนแปลงตลอดชีวิต แต่การ์ดเนอร์ ได้ให้ความหมายของเชาวน์
ปัญญาใหม่วา่ (Gardner. 1983 อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี.  2545 : 86)  
    “ความสามารถในการแก้ปัญหาในสภาพแวดล้อมต่างๆ หรือการ 
  สร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ซึงจะมีความสัมพันธ์กับบริบททางวฒันธรรมใน 
  แต่ละแห่ง    รวมทังความสามารถในการตังปัญหาเพือจะหาคาํตอบและ 
  เพิมพูนความรู้” 
 
  การ์ดเนอร์นนั มีความเชือพืนฐานเกียวกบัสติปัญญาทีสาํคญั 2 ประการ คือ 
  1. เชาวน์ปัญญาของบุคคลมิได้มี เพียงความสามารถทางภาษา  และทาง
คณิตศาสตร์เท่านนั แต่มีอยู่อย่างหลากหลายถึง 8 ประเภทดว้ยกนั (ดงัจะไดก้ล่าวต่อไป) แต่การ์ด
เนอร์เองก็กล่าวว่าอาจจะมีมากกว่า 8 ประเภท โดยคนแต่ละคนจะมีความสามารถเฉพาะด้าน
แตกต่างกนัไป ซึงสอดคลอ้งกบัเรืองของความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสามารถทีแตกต่างกนั
ออกไปนี เมือผสมผสานออกมาแลว้จะก่อใหเ้กิดเอกลกัษณ์เฉพาะตวับุคคล 
  2. เชาวน์ปัญญาไม่ใช่สิงทีมนัคงถาวรตงัแต่เกิดจนกระทงัตาย หากแต่สามารถ
เปลียน แปลงไดต้ามสภาพแวดลอ้ม และการส่งเสริมทีเหมาะสม 
  การ์ดเนอร์(Gardner, 1983) เองได้อธิบายถึงเชาวน์ปัญญาไวว้่า ประกอบด้วย
ความสามารถ 3 ประการ ไดแ้ก่ 
  1. ความสามารถในการแกปั้ญหาในสภาพการณ์ต่างๆ ทีเป็นไปตามธรรมชาติ 
และตามบริบททางวฒันธรรมของแต่ละบุคคล 
  2. ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานทีมีประสิทธิภาพ และสัมพนัธ์กับ
บริบททางวฒันธรรม 
  3. ความสามารถในการแสวงหาหรือตงัปัญหาเพือหาคาํตอบและเพิมพนูความรู้ 
 5.2 องค์ประกอบของทฤษฎกีารสอนแบบพหุปัญญา (เชาวน์ปัญญา 8 ด้าน) 
  จากทีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ว่า การ์ดเนอร์ ไดเ้สนอว่าเชาวน์ปัญญาของบุคคลไว ้8 
ดา้น โดย พงษศ์กัดิ แป้นแกว้ (2546 : 109 – 114) ไดอ้ธิบายไวอ้ยา่งละเอียดดงันี 
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  1. สติปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence) สติปัญญาด้านภาษาเป็น
ความสามารถในการเลือกใช้ถ้อยคาํภาษาทีแสดงออกในการสือความหมาย โดยมีสมองส่วน 
Brocals Area ซึงเป็นสมองส่วนหนา้ ควบคุมการเรียบเรียงประโยคออกมาเป็นประโยคทีสือความ
ตามหลกัภาษาหากสมองส่วนนีอาจจะทาํให้สือสารกบัผูอื้นไม่รู้เรือง แต่ยงัฟังหรืออ่านสิงต่างๆ 
แลว้เขา้ใจไดอ้ยู ่
   ลกัษณะสําคญัของบุคคลทีมีสติปัญญาดา้นภาษา เป็นบุคคลทีเห็นคุณค่าของ
หนงัสือ ชอบอ่านหนงัสือแลว้พดูหรือเล่าในสิงทีอ่าน 
    มีความจาํดีในชือต่างๆ สถานที วนั เดือน ปี หรือสิงเล็กๆ นอ้ยๆ ทีพบ 
   สามารถนึกคิดถอ้ยคาํต่างๆ ในใจไดก่้อนทีจะพดูหรืออ่านสิงเหล่านนั 
   สือสารกบัผูอื้นโดยใชภ้าษาไดเ้ป็นอยา่งดี 
   สนุกสนานกบัการเล่นเกมทีเกียวกบัการใช้คาํ (อกัษรไขว ้ต่อคาํ) การพูดคาํ
สัมผสั (การแต่งคาํประพนัธ์/กลอนสด) การเล่นคาํผวน  
   เป็นผูมี้ความสามารถดา้นการเขียน สะกดคาํไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ใช้คาํศพัทต่์างๆ 
ไดอ้ยา่งดี 
   มีความสามารถในการเรียนรู้ภาษาอืนไดอ้ยา่งดี 
   มีความพยายามทีจะพฒันาการใช้ภาษาของตนเอง จะสามารถสร้างคาํทงัใน
การพดูและการเขียนในรูปแบบใหม่ไดอ้ยา่งสมาํเสมอ 
   เป็นคนรักการอ่าน การเขียน การเล่าเรือง แต่งคาํประพนัธ์ โตว้าที เล่าขาํขนั 
ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่างๆ 
   ชอบเรียนวิชาภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ  ประวัติศาสตร์  มากกว่า
คณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์ 
   มีความสนใจในอาชีพทีเกียวข้องกบัการใช้ภาษา เช่น กวี นักพูด นักเขียน     
นกักฎหมาย เป็นตน้ 
   มีทกัษะทางภาษาทีมีประสิทธิภาพทงัการฟัง พดู อ่าน และเขียน 
  2. สติ ปัญญา ในการใช้ เห ตุผล เ ชิ งตรรกะและคณิตศาสต ร์  (Logical–

Mathematical Intelligence)สติปัญญาในด้านการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ และด้าน
ภาษาทีกล่าวไปขา้งตน้ มกัจะถือว่าเป็นสติปัญญาขนัทวัไปของมนุษย ์มกัจะวดัผ่านแบบทดสอบ
ต่างๆ เชาวน์ปัญญาในดา้นนีมีสมองส่วนควบคุมกลไกในการแกปั้ญหาในการใชเ้หตุผลเชิงตรรกะ 
และการคาํนวณทางคณิตศาสตร์ การ์ดเนอร์กล่าวถึงสติปัญญาในดา้นนีว่า มีองค์ประกอบ 3 ดา้น 
คือ 
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   ดา้นการคิดคาํนวณทางคณิตศาสตร์ (mathmatics) 
   ดา้นวทิยาศาสตร์  (Science) 
   ดา้นการใชเ้หตุผลเชิงตรรกะ (Logic) 

   ลักษณะสําคัญของบุคคลทีมีสติปัญญาในการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและ
คณิตศาสตร์ 
   เขา้ใจสิงต่างๆ และบทบาทของสิงเหล่านนัตามสภาพทีเป็นอยูใ่นสิงแวดลอ้ม 
   เขา้ใจในเรืองจาํนวน ตวัเลข และมีทกัษะในการคิดคาํนวณ เช่น การประมาณ
ค่า การทาํนายค่าทางสถิติ การแสดงผลขอ้มูลโดยกราฟแบบต่างๆ รวมทงัรู้จกัใช้เทคนิคในการ
แกปั้ญหาเกียวกบัคณิตศาสตร์ 
   มีทกัษะในการแกปั้ญหาโดยพิจารณาเหตุและผล (Critical Thinking) 
   เข้าใจรูปแบบและความสัมพนัธ์ของสิงต่างๆโดยรู้จักใช้สัญลักษณ์ทีเป็น
รูปธรรมเพือแสดงในสิงทีเป็นนามธรรม สามารถอธิบายเรืองมโนมติในเรืองต่างๆ ได ้
   มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) รู้จกัรวบรวมขอ้มูล 
ตงัสมมติฐาน ตรวจสอบสมมติฐาน และลงขอ้สรุปเพือแกปั้ญหาทีพบได ้
   ชอบศึกษาหรือเ รียนในวิชาทีซับซ้อน  เ ช่น  แคลคูลัส  วิทยาศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
   ชอบในอาชีพทีเกียวขอ้งกบัการคาํนวณ การใชเ้หตุผล และวิทยาศาสตร์ เช่น 
นกับญัชี นกัวทิยาศาสตร์ นกัคอมพิวเตอร์ นกักฎหมาย และวศิวกร 
   มีความคิดริเริมสร้างสรรคใ์นเชิงวทิยาศาสตร์ ชอบศึกษากลไกการทาํงานของ
อุปกรณ์เครืองใชต่้างๆ 
  3. สติปัญญาดา้นการเคลือนไหวร่างกายและกลา้มเนือ (Bodily – Kinesthetic 

Intelligence) สติปัญญาในด้านนีเป็นความสามารถในการใช้ส่วนของร่างกายเพือการแสดงออก 
สร้าง สรรค์ หรือสือสารกบัผูอื้นไดอ้ย่างคล่องแคล่ว ผูที้มีเชาวน์ปัญญาในดา้นนีจะมีสมองส่วนที
เรียกวา่ Cortex โดยสมองส่วนหนึงจะเป็นหลกัในการควบคุมการเคลือนไหวของร่างกาย อีกดา้น
หนึงไขวก้นั (ขวาควบคุมซา้ย ซา้ยควบคุมขวา) คนทีถนดัขวาจะมีการพฒันาทีชดัเจนมาตงัแต่เด็ก 
   ลักษณะสําคัญของบุคคลทีมีสติปัญญาด้านการเคลือนไหวร่างกายและ
กลา้มเนือ 
   ชอบสํารวจสภาพแวดลอ้ม วตัถุต่างๆ โดยการสัมผสั จบัตอ้ง เคลือนไหวใน
สิงทีตอ้งการเรียนรู้ 
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   เรียนรู้ได้ดีเมือได้เข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรง จดจาํได้ดีในสิงทีลงมือปฏิบติั
มากกวา่ฟัง หรือสังเกตเพียงอยา่งเดียว 
   ชอบเรียนในสิงทีเป็นรูปธรรม เช่น ทศันศึกษา แบบจาํลองสิงต่างๆ เล่น
บทบาทสมมติ เกม การออกกาํลงักาย 
   แสดงทักษะในการทาํงานทีมีการเคลือนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว มีความ 
สามารถดา้นกีฬา เป็นนกักีฬา 
   รับรู้และตอบรับกบัสภาพแวดลอ้มต่างๆ โดยระบบทางกายภาพ 
   มีทักษะทางการแสดง กีฬา เต้นรํา เย็บปักถักร้อย แกะสลัก ดนตรี เช่น 
keyboard 
   ประดิษฐ์คิดคน้วิธีใหม่ๆ ทีใช้ทกัษะทางร่างกาย เช่น ออกแบบท่าทาง การ
เตน้รํา คิดกีฬาใหม่ๆ หรือกิจกรรมทางกายภาพดา้นอืนๆ 
   มีลักษณะทีเป็นคนทีชอบเคลือนไหว คล่องแคล่ว  และสนุกกับการอยู่
กลางแจง้มากกวา่ในร่ม ไม่ชอบนงันิงเป็นเวลานานๆ 
   ชอบทาํงานต่างๆ ทีใช้มือ ชอบสิงของทีจะนาํมาสร้างหรือประดิษฐ์เป็นสิง
ต่างๆ ได ้
   ชอบแยกแยะสิงต่างๆ เพือสํารวจส่วนประกอบต่างๆ และสามารถประกอบ
เขา้รูปเหมือนเดิมได ้
   สนใจในวิชาชีพทีเกียวกับการกีฬา เต้นรํา ศัลยแพทย์ ช่างก่อสร้าง นัก
ประดิษฐ ์เป็นตน้ 
  4. สติปัญญาด้านการมองเห็นและมิติสัมพนัธ์ (Visual/Spatial Intelligence)
เชาวน์ปัญญาดา้นนีถูกควบคุมโดยสมองซีกขวา และแสดงออกทางความสามารถดา้นศิลปะ การ
วาดภาพ การสร้างภาพ การคิดเป็นภาพ การเห็นรายละเอียด การใชสี้ การสร้างสรรคง์านต่าง ๆ และ
มกัจะเป็นผูม้องเห็นวิธีแกปั้ญหาในมโนภาพ เชาวน์ปัญญาในดา้นนีเป็นเชาวน์ปัญญาทีมนุษยมี์มา
แต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์ เพราะมนุษยว์าดภาพเพือสือสารความหมายมาตงัแต่สมยันนั 

   ลกัษณะสาํคญัของบุคคลทีมีสติปัญญาดา้นการมองเห็นและมิติสัมพนัธ์ 

   ชอบมองและสังเกตรายละเอียดของสิงต่างๆ ทีพบเห็นได้ดี ไม่ว่าจะเป็น
รูปร่าง ลกัษณะ สี 

   บอกตาํแหน่งและทิศทางของวตัถุสิงของต่างๆ ไดอ้ย่างรวดเร็ว คล่องแคล่ว 
และถูกตอ้ง 

   สามารถอธิบายรายละเอียดของภาพหรือแผนผงัต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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   ชอบการเขียนภาพ วาดภาพ ประดิษฐ์วตัถุสิงของ ทงังานปันและงานฝีมือ
ต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบังานทศันศิลป์ 

   ชอบเล่นเกมทีเกียวกับการสร้างภาพหรือจินตนาการในใจ เช่น หมากรุก 
หมากฮอส อกัษรไขว ้ภาพต่อ (Jigsaw) เป็นตน้ 

   เขียนแผนผงัแสดงตาํแหน่งทีตงัของสิงต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

   มีความสนใจในการประกอบอาชีพเกียวกบัศิลปะ เช่น นกัถ่ายรูป วิศวกร นกั
ออกแบบ จิตรกร รวมทงันกับิน สถาปนิก 

   สร้างสรรคผ์ลงานแปลกใหม่เกียวกบังานศิลป์เสมอ  
   มีมุมมองในสิงต่างๆ ทีแตกต่างไปจากคนอืน (New perspective) รวมทงั
มองเห็นในสิงทีซ่อนหรือแฝงอยูโ่ดยทีคนอืนอาจไม่เห็นหรือไม่เขา้ใจ เช่น การมองภาพศิลปะ 

  5. สติปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence) เชาวน์ปัญญาด้านนีถูกควบคุม
โดยสมองซีกขวาตอนบน บุคคลทีมีสติปัญญาทางดา้นนี จะแสดงออกทางความสามารถในดา้น
จงัหวะ การร้องเพลง การฟังเพลงและดนตรี การแต่งเพลง การเตน้ และมีความไวต่อการรับรู้เสียง
และจงัหวะต่างๆ  โดยทีบางครังอาจดูเหมือนไม่มีความสามารถ เช่น เล่นเปียโนได ้แต่ไม่สามารถ
เล่นเครืองดนตรีอืนๆ ได ้หรือ บางครังในการเรียนทฤษฎีดนตรี อาจจะสอบตก แต่ร้องเพลงได้
ไพเราะ เป็นตน้ 

   ลกัษณะสาํคญัของบุคคลทีมีสติปัญญาดา้นดนตรี 

   เป็นผูมี้ความสุข สนุกสนานกบัการฟังเพลงจากวทิย ุเทป ซีดี 

   ชอบเคาะมือ เคาะเทา้ เป็นจงัหวะหรือ ผวิปาก ฮมัเพลง ในขณะทาํงาน 

   รู้จกัท่วงทาํนอง จงัหวะ ลีลาของเพลงต่างๆ มากมาย 

   ร้องเพลงไดไ้พเราะหรือเล่นดนตรีต่างๆ เก่ง 

   มีท่วงที จงัหวะ  และลีลาในการพดูหรือเคลือนไหว ทีแสดงออกทานดนตรีได้
อยา่งเด่นชดั 

   ชอบร้องเพลงคลอตามขณะเปิดเพลง ชอบการแสดงดนตรี (Concert) ชอบเล่น
เครืองดนตรีประเภทต่างๆ 

   ชอบสะสมขอ้มูลต่างๆ เกียวกบัดนตรี เช่น เทปเพลง เนือเพลง ซีดี วีดีโอเพลง 
เครืองดนตรีต่างๆ เป็นตน้ 

   สนใจฟังเสียงดนตรี หรือเสียงอืนๆ รอบๆ ตวั และพยายามหาโอกาสในการ
ฟัง สามารถคิดประกอบกบัเสียงดนตรี หรือเสียงธรรมชาติอืนๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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   สามารถฟังและตอบรับกบัเสียงต่างๆ รอบตวั แลว้เรียบเรียงเสียงประสานให้
อยูใ่นรูปแบบทีมีความหมายได ้

   สามารถพฒันาตนเองให้มีความสามารถในการร้องเพลงหรือเล่นดนตรีได้ดี 
ทงัการร้องเดียว หรือกบัคนอืนๆ ได ้

   มีความสนใจในอาชีพทีเกียวกบัดนตรี เช่น นกัร้อง นกัดนตรี ครูสอนดนตรี 
คนทาํเครืองดนตรี นกัแต่งเพลง ผูอ้าํนวยเพลง เป็นตน้ 

  6. สติปัญญาดา้นการเขา้กบัผูอื้น (Interpersonal Intelligence) เชาวปั์ญญาดา้นนี
ถูกควบคุมโดยสมองส่วนหน้า หากสมองด้านนีถูกทาํลายจะทาํให้เกิดปัญหาในการเข้าสังคม 
ความสามารถทีแสดงออกทางด้านนี เห็นได้จากการปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้น การทาํงานกบัผูอื้น การ
เขา้ใจและเคารพผูอื้น การแกปั้ญหาความขดัแยง้ และการจดัระเบียบ ผูมี้ความสามารถทางดา้นนี มกั
เป็นผูที้มีความไวต่อความรู้สึกและความตอ้งการของผูอื้น  

   ลกัษณะสาํคญัของบุคคลทีมีสติปัญญาดา้นการเขา้กบัผูอื้น 

   มีความสัมพนัธ์กบัครอบครัวและชอบปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้น 

   สร้างและรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูอื้นในสังคม 

   พยายามใชว้ธีิทีหลากหลายเพือเขา้ไปมีส่วนสัมพนัธ์กบัผูอื้น 

   รับรู้และเขา้ใจความรู้สึก ความคิด แรงจูงใจ พฤติกรรม และวิถีชีวิต ความ
เป็นอยูข่องผูอื้น 

   เขา้มามีส่วนร่วมในการทาํงานกบัผูอื้น และสามารถรับบทบาทหลายอย่างที
เหมาะสมตงัแต่ผูน้าํจนถึงผูต้ามกลุ่ม 

   มีความสามารถโนม้นา้ว ชกัจูง ในการแสดงความคิดเห็น หรือการกระทาํของ
ผูอื้น 

   มีความเขา้ใจและสือสารกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทงัดว้ยวาจาและไม่
ใชว้าจา 
   ปรับพฤติกรรมเขา้กบัสภาพแวดล้อมหรือกลุ่มคนทีแตกต่างหรือจากขอ้มูล
ยอ้นกลบัทีไดจ้ากผูอื้นได ้

   รับรู้ความคิดทีหลากหลายในเรืองทีเกียวกบัสังคม หรือการเมืองต่างๆ ได ้

   สนใจพฒันากระบวนการหรือรูปแบบต่างๆ ทางสังคม 

   ชอบการปรึกษาหารือในปัญหาต่างๆ กับผูอื้น มากกว่าทีจะแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง 

   มีเพือนมาก โดยเฉพาะทีสนิทสนมมากๆ อยา่งนอ้ยทีสุด 3 คน 
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   ชอบคุย สนุกกบัการไดเ้ขา้สังคม พบปะผูค้น 

   ชอบการเล่นเกม กีฬา ทีมีลกัษณะการเล่นเป็นกลุ่ม 

   อาสาสมคัรทีจะร่วมทาํงานกบัผูอื้นในเรืองใหม่ๆ เสมอ 

   แสดงความสามารถในการเป็นผูน้าํ หาเพือนๆ ร่วมปฏิบติังานอยูต่ลอดเวลา 
   เป็นสมาชิกของชมรม องค์กร หรือคณะกรรมการต่างๆ ทีมีความคล่องแคล่ว
และกระตือรือร้น 

   มกัเป็นผูที้มีผูข้อคาํปรึกษาหรือขอคาํแนะนาํต่างๆ 

   แสดงความสนใจในอาชีพทีเกียวกบัความสัมพนัธ์กบัผูอื้น เช่น นกัการ เมือง 
ผูน้าํทางศาสนา ครู นกัแนะแนว นกัประชาสัมพนัธ์ พิธีกร  นกันิเทศศาสตร์ นกัสังคมสงเคราะห์ 
เป็นตน้ 

  7. สติปัญญาดา้นการรู้จกัและเขา้ใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) บุคคลที
สามารถในการเขา้ใจตนเอง มกัเป็นคนทีชอบคิด พิจารณาไตร่ตรอง มองตนเอง และทาํความเขา้ใจ
ถึงความรู้สึกและพฤติกรรมของตนเอง มกัเป็นคนทีมนัคงในความคิดความเชือต่าง ๆ จะทาํอะไรมกั
ตอ้งการเวลาในการคิดไตร่ตรอง และชอบทีจะคิดคนเดียว ชอบความเงียบสงบ สติปัญญาทางดา้นนี 
มกัเกิดร่วมกบัสติปัญญาดา้นอืน มีลกัษณะเป็นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งเชาวปั์ญญา อยา่งนอ้ย 2 ดา้นขึน
ไป ผูที้ไม่มีสติปัญญาในดา้นนี มกัจะมีบุคลิกเฉือยชา เชืองชา้ ไม่ยนิดียนิร้ายและเศร้าซึม 

   ลกัษณะสาํคญัของบุคคลทีมีสติปัญญาดา้นการรู้จกัและเขา้ใจตนเอง 

   มีการแสดงออกทางอารมณ์อยา่งเหมาะสมและมีขอบเขต 

   แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกในเรืองต่างๆ อยา่งพอเหมาะ 

   มีเป้าหมายในการดาํเนินชีวติทีแน่นอนและในรูปแบบทีถูกตอ้ง 

   ทาํงานไดด้ว้ยตนเอง 

   มีพฒันาการในดา้นการเรียนรู้และบุคลิกภาพ 

   สามารถทาํความเขา้ใจในสิงต่างๆ ทีเป็นประสบการณ์ของชีวติเพือนาํมาใชใ้น
การปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาตนเองใหดี้ขึน 

   เขา้ใจถึงความสาํคญัของตวัเองทีมีอิทธิพลหรือมีบทบาทและความสัมพนัธ์ต่อ
บุคคลอืน 

  8. สติปัญญาดา้นการเป็นนกัธรรมชาติวิทยา (Nationalism Intelligence) เชาวน์
ปัญญาในดา้นนี การ์ดเนอร์ไดเ้พิมหลงัจากทีตีพิมพห์นงัสือ “Frames of Mind : The Theory of 

Multiple Intelligences” แลว้ แต่ก็ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของเชาวน์ปัญญาเหล่านีในภายหลงัวา่ เชาวน์
ปัญญาด้านนีเป็นความสามารถในการสังเกตสิงแวดล้อมทางธรรมชาติ การจาํแนกแยกแยะ จดั



 

 

102 

หมวดหมู่ สิงต่าง ๆ รอบตวั บุคคลทีมีความสามารถทางนี มกัเป็นผูรั้กธรรมชาติ เขา้ใจธรรมชาติ 
ตระหนกัในความสําคญัของสิงแวดลอ้มรอบตวั และมกัจะชอบและสนใจสัตว ์ชอบเลียงสัตวเ์ลียง 
เป็นตน้   
   ลกัษณะสาํคญัของบุคคลทีมีสติปัญญาดา้นการรู้จกัและเขา้ใจตนเอง 

   เป็นคนชอบสัตว ์ชอบเลียงสัตว ์

   สนใจสิงแวดลอ้ม ธรรมชาติรอบตวั  
   สนใจความเป็นไปในสังคมรอบตัว ชอบศึกษาเ รืองราวของมนุษย์ การ
ดาํรงชีวติ จิตวทิยา 
   คิดถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาอย่างย ังยืนเพือ
สิงแวดลอ้ม 

   เขา้ใจธรรมชาติของพืชและสัตวไ์ด้เป็นอย่างดี รู้จกัชือตน้ไม ้ดอกไมห้ลาย
ชนิด 

   ไวต่อความรู้สึก การเปลียนแปลงของดิน ฟ้า อากาศ 

   สามารถปรับตวัเขา้กบัสิงแวดลอ้มไดดี้ 

   มีความรู้เรืองดวงดาว จกัรวาล สนใจววิฒันาการของสิงมีชีวติ 

 5.3  การประยุกต์ทฤษฎกีารสอนแบบพหุปัญญากบัการสอนในชันเรียน 

  ทิศนา แขมมณี (2545 : 89 – 90) กล่าววา่ การมองและเขา้ใจเชาวปั์ญญาในความ 
หมายทีต่างกัน ย่อมก่อให้เกิดการกระทาํทีแตกต่างกัน ทฤษฎีพหุปัญญา ได้ขยายขอบเขตของ
ความหมายของคาํว่าปัญญาออกไปอย่างกวา้งขวางมากขึนจากเดิม ส่งผลให้การจดัการเรียนการ
สอนขยายขอบเขตไปอยา่งกวา้งขวางเช่นกนั แนวทางการนาํทฤษฎีพหุปัญญามาใชใ้นการเรียนการ
สอนมีหลากหลายดงันี  

  1. เนืองจากผูเ้รียนแต่ละคนมีเชาวน์ปัญญาแต่ละดา้นไม่เหมือนกนั ดงันนัในการ
จดัการเรียนการสอนควรมีกิจกรรมการเรียนรู้ทีหลากหลาย ทีสามารถส่งเสริมเชาวน์ปัญญาหลายๆ 
ดา้น มิใช่มุ่งพฒันาแต่เพียงเชาวน์ปัญญาดา้นใดดา้นหนึงเท่านนั ดงัเช่นในอดีต เรามกัจะมีการเน้น
การพฒันาดา้นภาษาและดา้นคณิตศาสตร์หรือดา้นการใชเ้หตุผลเชิงตรรกะ อนัเป็นการพฒันาสมอง
ซีกซ้ายเป็นหลกั ทาํให้ผูเ้รียนไม่มีโอกาสพฒันาเชาวน์ปัญญาดา้นอืน ๆ เท่าทีควร โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง  ผู ้เ รียนทีมีเชาวน์ปัญญาด้านอืนสูง  จะขาดโอกาสทีจะเรียนรู้และพัฒนาในด้านทีตนมี
ความสามารถหรือถนดัเป็นพิเศษ การจดักิจกรรมทีส่งเสริมพฒันาการของสติปัญญาหลาย ๆ ดา้น 
จะช่วยให้ผูเ้รียนทุกคนมีโอกาสทีจะพฒันาตนเองอยา่งรอบดา้น พร้อมทงัช่วยส่งเสริมอจัฉริยภาพ
หรือความสามารถเฉพาะตนของผูเ้รียนไปในตวั  
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  2.  เนืองจากผูเ้รียนมีระดบัพฒันาการในเชาวน์ปัญญาแต่ละดา้นไม่เท่ากนั ดงันนั 
จึงจาํเป็นทีจะตอ้งจดัการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัขนัพฒันาการในแต่ละดา้นของผูเ้รียน ตวั 
อยา่งเช่น เด็กทีมีเชาวน์ปัญญาดา้นดนตรีสูงจะพฒันาปัญญาดา้นดนตรีของตนไปอยา่งรวดเร็ว ต่าง
จากเด็กคนอืน ๆ ดงันนั การจดักิจกรรมการเรียนการสอน เด็กทีมีขนัพฒันาการดา้นใดดา้นหนึงสูง 
ควรตอ้งแตกต่างไปจากเด็กทีมีขนัพฒันาการในดา้นนนัตาํกวา่  
  3.  เนืองจากผู ้เ รียนแต่ละคนมีเชาวน์ปัญญาแต่ละด้านไม่ เหมือนกันการ
ผสมผสานของความ สามารถดา้นต่าง ๆ ทีมีอยูไ่ม่เท่ากนันี ทาํให้เกิดเป็นเอกลกัษณ์ (Uniqueness) 

หรือลกัษณะเฉพาะของแต่ละคนซึงไม่เหมือนกนั หรืออีกนยัหนึง เอกลกัษณ์ของแต่ละบุคคลทาํให้
แต่ละคนแตกต่างกัน และความแตกต่างทีหลากหลาย (Diversity) นี สามารถนํามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ส่วนรวม ดังนัน กระบวนการคิดทีว่าคนนีโง่ หรือเก่งกว่าคนนันคนนีจึงควรจะ
เปลียนไป การสอนควรเน้นการส่งเสริมความเป็นเอกลกัษณ์ของผูเ้รียน ครูควรสอนโดยเน้นให้
ผูเ้รียนคน้หาเอกลกัษณ์ของตน ภาคภูมิใจในเอกลกัษณ์ของตนเอง และเคารพในเอกลกัษณ์ของผูอื้น  
รวมทงัเห็นคุณค่าและเรียนรู้ทีจะใช้ความแตกต่างของแต่ละบุคคลให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
เช่นนี  ผู ้เ รียนก็จะเรียนรู้อย่างมีความสุข  มีทัศนคติทีดีต่อตนเอง  เห็นคุณค่าในตนเอง  ใน
ขณะเดียวกนัก็มีความเคารพในผูอื้น และอยูร่่วมกนัอยา่งเกือกลูกนั  

  4.  ระบบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ควรจะตอ้งมีการปรับเปลียนไปจาก
แนวคิดเดิมทีใชก้ารทดสอบเพือวดัความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเพียงด้านใดดา้นหนึงเท่านนัและ
ทีสําคญัคือความ สัมพนัธ์กบับริบททีแทจ้ริงทีใชค้วามสามารถนนั ๆ ตามปกติ วิธีการประเมินผล
การเรียนการสอนทีดี ควรมีการประเมินหลาย ๆ ด้านและในแต่ละด้านควรเป็นการประเมินใน
สภาพการณ์ของปัญหาทีสามารถแกปั้ญหาไดด้ว้ยอุปกรณ์ทีสัมพนัธ์กบัเชาวน์ปัญญาดา้นนนั ๆ การ
ประเมินจะตอ้งครอบคลุมความสามารถในการแกปั้ญหา หรือการสร้างสรรคผ์ลงานโดยใชอุ้ปกรณ์
ทีสัมพนัธ์กบัเชาวน์ปัญญาดา้นนนั อีกวิธีหนึงคือการให้เรียนอยูใ่นสภาพการณ์ทีซบัซ้อนซึงตอ้งใช้
สติปัญญาหลายดา้น หรือการให้อุปกรณ์ซึงสัมพนัธ์กบัเชาวน์ปัญญาหลาย ๆ ดา้น และสังเกตดูว่า 
ผูเ้รียนเลือกใช้เชาวน์ปัญญาดา้นใด หรือศึกษาและใช้อุปกรณ์ซึงสัมพนัธ์กบัเชาวน์ปัญญาดา้นใด 
มากเพียงไร  

  ในโลกยุคปัจจุบันนี  ผู ้เ รียนจําเป็นต้องใช้วิถีทางในการคิดทีสอดคล้องกับ
ความสามารถของแต่ละบุคคล ซึงแต่ละคนก็มีความแตกต่างกนั ดงันนั ตารางต่อไปจะเป็นตวัอยา่ง
ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณทีเป็นวิถีทางในการคิด ซึงเป็นตวัอย่างของพฤติกรรมให้เห็นตาม
ความสามารถตามสติปัญญาในแต่ละดา้น  ดงัตารางที 11 
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ตารางที 11 พฤติกรรมความสามารถดา้นพหุปัญญากบัการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  
ด้านทถีนัด การนําเสนอตวัอย่างการคดิอย่างมีวจิารณญาณ 

ผู้ทใีฝ่ใจทางด้านคาํศัพท์และ
ภาษา 

* การอ่านหนงัสือทบทวนหรืออ่านเพอืหาความหมาย 

* การนาํเสนอเพอืใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 

* การบรรยายขนัตอนของเหตุการณ์หรือปฏิบติัการ 
ผู้ทใีฝ่ใจทางด้านตรรกะและ
คณติศาสตร์ 

* การวเิคราะห์ขอ้มูลตวัเลขเพอืพจิารณารูปแบบและแนวโนม้ 

* การเปรียบเทียบคุณลกัษณะเพอืแบ่งกลุ่มวสัดุ 

* การควบคุมขนัตอนการตดัสินใจในการออกแบบและการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

ผู้ทใีฝ่ใจทางด้าน 
ภาพและมิติ 

* การวจิารณ์งานศิลปะหรือการสร้างรูปทรงเรขาคณิต 

* การคน้หาคาํตอบจากหลกัการทีซบัซอ้นหรือวถิีทางทีวกวน 
* การพจิารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งระยะทาง ทิศทางและ/หรือความเร็ว 

ผู้ทใีฝ่ใจทางด้านดนตรี * การฟังท่วงทาํนองหรือเนือหาของดนตรี 

* การพจิารณาวา่เสียงดนตรีหรือเสียงร้องนนัๆ ถกูตอ้งตามทีควรหรือไม่ 

* การวเิคราะห์โครงสร้างของดนตรีหรือละครเพลง 

ผู้ทใีฝ่ใจทางด้านร่างกายและการ
เคลอืนไหว 

* การพฒันาทกัษะทางดา้นการควา้จบั การตีและการขวา้งหรือปา 
* การวเิคราะห์ยทุธวธีิทีใชใ้นการเล่นเกมแบบเป็นทีม 

* การไตร่ตรองและทาํความเขา้ใจวา่การบริหารกลา้มเนือจาํเพาะใดๆ มีผลดีอยา่งไร 
ผู้ทใีฝ่ใจทางด้านมนุษยสัมพนัธ์ * การวเิคราะห์ปัจจยัทีส่งผลต่อการทาํงานของกลุ่ม 

* การควบคุมการตดัสินใจในกระบวนการทีเกียวเนืองกบัการกระทาํอยา่งเป็น
ประชาธิปไตย 

* การเปรียบเทียบความแตกต่างของบทบาท/ความสัมพนัธ์ในการแบ่งปันหรือในการ
ทาํงานร่วมกนั 

ผู้ทใีฝ่ใจในเรืองของตัวตน * การระบุบ่งถึงเรืองทีตนใหค้วามสนใจ 

* การสรุปเหตุผลทีเป็นตน้ตอของความเกรียวกราดหรือขดัแยง้อยา่งรุนแรง 

* การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งแผนในการเรียนรู้หรือในการแสวงหาความสาํเร็จ
ของตน 

ผู้ทใีฝ่ใจในเรืองของธรรมชาติ * การเฝ้าสังเกตสิงทีมีชีวติภายใตส้ภาพแวดลอ้มหรือสถานการณ์ต่างๆ 

* การตรวจสอบความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งวสัดุ เหตุการณ์และการปฏิบติัการ
ต่างๆ 

 

  จากการศึกษาเอกสารเกียวกบัทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ สรุปได้ว่า ใน
ปัจจุบนัมีปัญญาอยู่อย่างน้อย 8 ด้าน ซึงทฤษฎีพหุปัญญา ของการ์ดเนอร์ ชีให้เห็นถึงความ
หลากหลายทางปัญญาของมนุษย ์มีหลายดา้น หลายมุม แต่ละดา้นก็มีความอิสระในการพฒันาตวั
ของมนัเองให้เจริญงอกงาม ในขณะ เดียวกนัก็มีการบูรณาการเขา้ดว้ยกนั เติมเต็มซึงกนัและกนั 

แสดงออกเป็นเอกลกัษณ์ทางปัญญาของมนุษยแ์ต่ละคน คนหนึงอาจเก่งเพียงดา้นเดียว หรือเก่ง
หลายดา้นหรืออาจไม่เก่งเลยสักดา้น แต่ทีชดัเจน คือ แต่ละคนมกัมีปัญญาดา้นใดดา้นหนึงโดดเด่น
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กวา่เสมอ ไม่มีใครทีมีปัญญาทุกดา้นเท่ากนัหมดหรือ ไม่มีเลยสักดา้นเดียว นบัเป็นทฤษฎีทีช่วยจุด
ประกายความหวงั เปิดกระบวนทศัน์ใหม่ในการศึกษาดา้นสติปัญญาของมนุษย ์ สามารถนาํมา
ประยุกต์ใช้ได้ทงัในกลุ่มเด็กปกติ เด็กทีมีความบกพร่อง และเด็กทีมีความสามารถพิเศษ(นพ.
ทวศีกัดิ สิริรัตน์เรขา, 2549)  

  ในปี ค.ศ.1983  การ์ดเนอร์(Gardner) ไดเ้ขียนเกียวกบัทฤษฎีพหุปัญญา ในหนงัสือ
ชือ Frames of Mind ซึงโฮวาร์ด การ์ดเนอร์ ในขณะนนัเป็นอาจารยม์หาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด และได้
กล่าวถึงความสามารถ 7 ด้าน ทาํให้มีความรู้ความเขา้ใจในเรืองสมองและพฤติกรรมมนุษย์
เปลียนไปจากเดิม ความสามารถของมนุษยกิ์นความกวา้งขึน การ์ดเนอร์ประกาศวา่ “คนเราทุกคน
ลว้นมีความสามารถ แต่ความสามารถของแต่ละคนไม่เหมือนกนัเลย” ในตอนแรก การ์ดเนอร์ คิด
เรือง Multiple Intelligence แค่เป็นทฤษฎีเชิงจิตวิทยา ไม่ไดคิ้ดในเชิงปฏิบติั อยา่งไรก็ตาม เพียงแค่
เขา้ใจจุดอ่อนจุดแข็งของเด็กนกัเรียนแต่ละคน ก็สามารถช่วยเด็กให้ประสบความสําเร็จขึนมาได ้
เขาให้ขอ้สังเกตวา่ การนาํเรือง Multiple Intelligence มาปรับใชใ้นห้องเรียนไดเ้ปลียนทงัการสอน
ของครู และการเรียนรู้ของเด็กนกัเรียน  เพราะจะตอ้งมีการดูรายละเอียดของความแตกต่างในตวัเด็ก
เป็นรายบุคคล และจดัสรรกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะกบัเด็กแต่ละคน สิงสําคญัก็คือการจดั
สิงแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพ ทีสุดสําหรับเด็กแต่ละคน โดยไม่สําคญัว่าจะใช้
เทคนิควธีิใด โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ ไดรั้บการยอมรับเกียวกบัทฤษฎี Multiple Intelligence ซึงไม่ตอ้งมี
การทดสอบหรือมองหาขอ้สรุปจากการทดสอบ แต่ใช้การวิเคราะห์อย่างเป็นธรรมชาติว่า ทาํไม
ผูค้นทวัโลกถึงสามารถพฒันาทกัษะสาํคญัๆ ขึนมาใชใ้นวถีิชีวติได ้ 
  การ์ดเนอร์ (Gardner,1983) กล่าววา่ ความแตกต่างทีมีหลากหลายในความสามารถ
ของมนุษยมี์อยา่งนอ้ย 8  ดา้นนนั สามารถนาํมาแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 

  กลุ่มทีหนึง ไดแ้ก่ ความสามารถดา้นคณิตศาสตร์ และตรรกะ  

  กลุ่มทีสอง ไดแ้ก่ ความสามารถดา้นดนตรี ภาษา มิติสัมพนัธ์ และการเคลือนไหว 

  กลุ่มทีสาม ไดแ้ก่ ความสามารถดา้นการเขา้ใจตวัเองและผูอื้น  

  จากการจดักลุ่มของพหุปัญญาของ การ์ดเนอร์ ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจทีจะนาํมาพฒันา
บทเรียน วิธีการสอน สือการเรียนการสอน ทีสามารถพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกบักลุ่มของพหุปัญญา 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที
หนึง และกลุ่มทีสาม ทีนาํรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานมาพฒันาให้เหมาะสมกบัทงั 2 

กลุ่ม เนืองจากรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานนี สามารถนาํมาพฒันาตามกลุ่มพหุปัญญา
ทงั 2 ได ้แต่กลุ่มพหุปัญญากลุ่มทีสอง ไดแ้ก่ความสามารถดา้นดนตรี ภาษา และการเคลือนไหว นนั
สือการสอนทีใชใ้นกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานนีไม่เหมาะกบักิจกรรมทีนาํมาพฒันาในกลุ่มนี
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ได้ เนืองจากการพฒันาพหุปัญญากลุ่มความสามารถด้านดนตรี ภาษา มิติสัมพนัธ์  และการ
เคลือนไหวนี กิจกรรมทีนํามานันต้องเป็นประเภทลงมือปฏิบติักิจกรรมจึงจะเหมาะสมในการ
ส่งเสริมความสามารถมากกว่าตามทีการ์ดเนอร์ได้กล่าวไวว้่าจะตอ้งใช้กิจกรรมทีเหมาะสมกับ
ความสามารถในแต่ละดา้นขา้งตน้ 

 5.4  แนวทางการนําทฤษฎพีหุปัญญาไปใช้  
  จากรายงานการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรและลดระย ะเวลาเ รียนและเพิม
ประสบการณ์สาํหรับนกัเรียนทีมีความสามารถพิเศษดา้นภาษาองักฤษ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ของสาํนกังานคณะกรรมการสถานศึกษาแห่งชาติ สํานกันายกรัฐมนตรี ร่วมกบั มหาวิทยาลยัศรีนค
รินทรวิโรฒ(สนธิดา เกยรูวงศแ์ละคณะ, 2546 : 31-33) ทีระบุการใชพ้หุปัญญาในห้องเรียนวา่ การ
จะใชพ้หุปัญญาในหอ้งเรียนนนัคงตอ้งเริมตน้ดว้ยเป้าหมายและค่านิยมของการศึกษาเช่น สอนเพือ
ความเขา้ใจเพือเตรียมบุคคลให้ทาํงานเมือจบการศึกษา  เพือพฒันาศกัยภาพของคนอยา่งเต็มทีหรือ
สอนใหเ้ด็กเชียวชาญในวชิาหลกัจึงจะสามารถตอบไดว้า่นาํพหุปัญญา (MI) มาใชไ้ดอ้ยา่งไร   
  การ์ดเนอร์(Gardner,1983) เห็นว่าพหุปัญญาจะเป็นเครืองมือทีดีเลิศในการเรียน
การสอน แคมมเ์ปล และดิคคินสัน (Campbell and Dickinson, 1996) ไดก้ล่าวถึงการใชพ้หุปัญญา
ในหอ้งเรียนดงันี 

  1.  การใชก้ารนาํเขา้สู่บทเรียน เช่น เด็กบางคนอาจจะเขา้ใจกราฟหรือพืชคณิตบน
กระดานดาํยาก ครูจึงนาํสนามเด็กเล่นโรงเรียนเป็นแกนกราฟ ครูนาํนกัเรียนมาทาํกราฟทีสนามโดย
ทุกคนเป็นจุดๆ หนึงบนเส้นกราฟหรือในออสเตรเลียมีโรงเรียนแห่งหนึงมีสนามเล่นปูอิฐเป็นรูป   
สุริยจกัรวาล ครูนาํนกัเรียนมาเรียนดาราศาสตร์ในสนามให้เด็กๆ เห็นดวงดาวต่างๆ หมุนรอบดวง
อาทิตยเ์ป็นตน้ 

  2.  ใช้ในการเสริมบทเรียน โรงเรียนในอเมริกาหลายโรงเรียนจดัสัปดาห์พหุ
ปัญญา โดยพยายามใชปั้ญญาหลายๆ อยา่งเขา้ใจบทเรียน เช่น ใชศิ้ลปะและการละครในการเรียน
วรรณคดีหรือเรียนดาราศาสตร์ในหัวข้อสุริยจักรวาล  โดยใช้ปัญญาทางตรรกศาสตร์และ
คณิตศาสตร์         วดัระยะทางระหวา่งดวงดาวต่างๆรอบดวงอาทิตย ์ (ความสามารถทางกลา้มเนือ
ในการเคลือนไหว)  เขียน พูดบรรยายเกียวกบัระบบสุริยะจกัรวาล (การใชภ้าษาพูดและเขียน) เป็น
ตน้แต่ละบทไม่จาํเป็นตอ้งใชทุ้กปัญญา  
  3. ใช้ในการส่งเสริมการทาํงานด้วยตนเอง โดยครูให้เด็ก คิด ริเริม คน้ควา้ 
ดาํเนินการและรายงานผลการดาํเนินงานตามโครงงานของตนเอง ซึงเด็กมีโอกาสใชแ้ทบทุกปัญญา
ทงั 8 ดา้น 
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  4.  ใช้ในการประเมินผล นนัคือให้เด็กทีทาํโครงงานเสนอโครงงานและแสดง
โครงงานหรือฝึกประเมินโครงงานของตนดว้ยตนเองและให้เพือนๆ  ช่วยประเมินดว้ย ซึงเด็กจะได้
ฝึกปัญญาต่างๆ หลายดา้นเช่นกนั 

  5.  การฝึกเป็นลูกมือ ในขอ้นี ดร.การ์ดเนอร์ ไดเ้สนอให้นกัเรียนประถมหรือ
มธัยมฝึกเป็นลูกมือหรือฝึกงาน 3 ดา้นคือ 1. ดา้นศิลปหตัถกรรม 2. ดา้นวิชาการ 3. ดา้นร่างกายโดย
ความร่วมมือของชุมชน 

  ทีกล่าวมาแลว้เป็นการใชปั้ญญาในการช่วยเสริมความเขา้ใจในวิชาการต่างๆ ใน
ขณะเดียวกนัก็เป็นการพฒันาปัญญาดา้นต่างๆ ไปดว้ย ถา้หากโรงเรียนตอ้งการพฒันาพหุปัญญาใน
ตวัเด็กอาจจะทาํใหเ้ด็กฝึกกิจกรรมต่างๆ ดงัรายการต่อไปนี 

  1.  ปัญญาด้านภาษาพูดและภาษาเขียน ครูอาจใช้กระบวนการอภิปราย การ
โตว้าที เขียนโคลงกลอน นวนิยาย สัมภาษณ์หรือฝึกการพดูต่อหนา้สาธารณชน เป็นตน้ 

  2.  ปัญญาเชิงตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์  เช่นออกแบบและทาํการทดลอง 

เขียนเชิงอุปมาอุปไมย อธิบายรูปแบบหรือสมการ เปลียนข้อความโจทย์เป็นสูตรคณิตศาสตร์      
เป็นตน้ 

  3.  ปัญญาทางกลา้มเนือและการเคลือนไหวร่างกาย เช่น สร้างหรือทาํอะไรสัก
อย่าง แสดงความเคลือนไหวทางร่างกาย เพือแสดงความหมาย การแสดงหน้าชนัเรียน จดัทศัน
ศึกษา เป็นตน้  

  4.  ปัญญาดา้นมิติ เช่น นาํ กราฟ แผนที ชาร์ท ทาํศิลปวสัดุ แสดงภาพถ่ายหรือ
ภาพเขียนเป็นตน้  

  5.  ปัญญาดา้นตนตรี การแสดงดนตรี ร้องเพลงทาํอุปกรณ์ดนตรี และแสดงให้ดู 
เป็นตน้ 

  6.   ปัญญาดา้นสังคมและความเขา้ใจผูอื้น เช่น จดัประชุมเรืองใดเรืองหนึง ร่วม
ในกิจกรรมบริการชุมชน ฝึกการใหแ้ละรับขอ้มูลป้อนกลบั เป็นตน้ 

  7.  ฝึกปัญญาดา้นเขา้ใจตนเอง เช่น บรรยายความสามารถของตนเองในการ
ทาํงานให้สําเร็จ กาํหนดเป็นเป้าหมายของงานและดาํเนินการจนบรรลุเป้าหมาย บนัทึกประจาํวนั
เรืองใดเรืองหนึงของตนเอง ประเมินผลงานของตนเอง เป็นตน้ 

  8.  ปัญญาการเขา้ใจสภาพธรรมชาติ เช่น ทาํสมุดบนัทึกการสังเกต บรรยายการ
เปลียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม การเลียงสัตวเ์ลียง หรือดูแลตน้ไม ้ สังเกตนกหรือสัตวป่์า เขียน
หรือถ่ายภาพวสัดุธรรมชาติ เป็นตน้ 
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  จากทีกล่าวมาจะเห็นวา่ คนทุกคน ครูทุกคน และนกัเรียนทุกคนมีปัญญาทงั 8 ดา้น
มากน้อยแตกต่างกนั แต่ละอาชีพจะตอ้งการปัญญาแต่ละด้านต่างกนั ดงันันจึงควรมีการพฒันา
ปัญญาทงั 8 ดา้นให้เกิดมากทีสุดในคนทุกคน ครูทุกคน และนกัเรียนหรือเด็กทุกคน เพือความ
เฉลียวฉลาดทางสติปัญญาทีมีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ สมควรไดรั้บการสนบัสนุนพฒันา
ขีดความสามารถและศกัยภาพให้บรรลุถึงขีดสุด ในการทีจะพฒันาไปให้ให้ถูกทิศทางหรือไม่นนั
ขึนอยูก่บัระบบการจดัการ ครู นกัการศึกษา และผูบ้ริหารทีมีแนวการปฏิบติัการจดัการไปในทิศทาง
เดียวกนั พร้อมให้การสนบัสนุนอย่างต่อเนือง มีการขานรับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาทีเน้น
ผูเ้รียนเป็นสาํคญัตามพระราชบญัญติัการศึกษาพุทธศกัราช 2542 มาตรา 24 ทีวา่ให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานทีเกียวขอ้งดาํเนินการจดัเนือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความ
ถนดัของผูเ้รียนโดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล  

  ดงันนัผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาพหุปัญญาของนกัเรียนโดยจาํแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ความสามารถทางคณิตศาสตร์และตรรกะ และกลุ่มความสามารถดา้นการเขา้ใจตวัเองและผูอื้น ซึง
เป็นกลุ่มทีส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และสามารถนํามาพฒันาวิธีการสอนให้มีความ
เหมาะสมกบักลุ่มของพหุปัญญาทงั 2 กลุ่มนีได ้โดยออกแบบและพฒันาให้มีความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของพหุปัญญาแต่ละกลุ่ม  
 

งานวจัิยทีเกยีวข้อง 

 งานวจัิยเกยีวกบัการเรียนแบบผสมผสาน 

 Dodero,Fernandez and Sanz (2001) ได้ศึกษาเปรียบเทียบขอ้ดีของการเรียนแบบ
ผสมผสานในดา้นการเรียนแบบมีส่วนร่วมของผูเ้รียนและความคิดสร้างสรรคใ์นกระบวนการเรียน
การสอนบนเวบ็แบบผสมผสานกบัการเรียนแบบออนไลน์เพียงอย่างเดียว โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่าง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูเ้รียนทีเรียนในชนัเรียนซึงเรียนแบบผสมผสาน และกลุ่มผูเ้รียนทีเรียนที
เรียนแบบห้องเรียนเสมือน การเรียนการสอนจดัในห้องคอมพิวเตอร์และให้ผูเ้รียนเรียนบนเว็บ
ประเมินผลโดยให้ผูเ้รียนทาํขอ้สอบในชนัเรียนและดูจากการมีส่วนร่วมบนเวบ็ การติดต่อสือสาร
ทาํโดยใชเ้ครืองมือต่างๆ ทีอยูใ่นระบบเครือข่าย วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผูเ้รียนโดยวดัจากการ
อภิปรายและการตงักระทูห้รือโพสขอ้ความ จากการวจิยัพบวา่ 
 1. การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการอภิปรายนันส่งเสริมการเรียนบนเว็บแบบ
ผสมผสาน และช่วยทาํใหก้ารเรียนแบบไม่ประสานเวลามีความสมบูรณ์มากขึน  

 2. การเรียนบนเวบ็แบบผสมผสานส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากกว่า
การเรียนแบบออนไลน์เพียงอยา่งเดียว ทงันีขึนอยูก่บัรูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียนแต่ละคนดว้ย 
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 Sevinc Gulsecen (2004) ศึกษาผลของการเรียนแบบผสมผสานทีมีผลต่อแรงจูงในใน
การเรียนของนกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัของรัฐและมหาวิทยาลยัเอกชน โดยมีสมมติฐานในการวิจยั
คือ การเรียนแบบผสมผสานสามารถทาํให้นกัศึกษาทีไม่ใสใจในการเรียน โดยเฉพาะนกัศึกษาทีอยู่
ในมหาวิทยาลัยเอกชนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึนเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม จากนกัศึกษา 2 กลุ่ม จากมหาวิทยาลยัเอกชน และมหาวิทยาลยัของรัฐ จากการศึกษา
พบวา่ 
 1. การเรียนแบบผสมผสานทาํใหน้กัศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึน 

 2. นกัศึกษามีแรงจูงใจในการเรียน อตัราการเขา้เรียน และความสนใจในการเรียน
เพิมมากขึน 

 3. ผลการเรียนจากการเรียนแบบผสมผสานของนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัของรัฐสูง
กวา่นกัศึกษาในมหาวทิยาลยัเอกชน 

 4. นกัศึกษาทีมีความรู้พืนฐานทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศสูงสามารถเรียนผ่าน
ระบบการเรียนแบบผสมผสานไดดี้กวา่นกัศึกษาทีมีความรู้พืนฐานตาํ 
 5. ความรู้ทีพิเศษสามารถทีจะสร้างขึนไดท้งั 2 กลุ่ม โดยการเรียนแบบออนไลน์ 

 6. นกัศึกษามีความพึงพอใจในวธีิการเรียนการสอนแบบผสมผสาน มากกวา่การสอน
ในหอ้งเรียนแบบดงัเดิม และการเรียนแบบออนไลน์เพียงอยา่งเดียว 

 7. นกัศึกษาทีเรียนโดยการเรียนแบบผสมผสานมีความกระตือรือร้นในการเรียนมาก
ขึน 

 Rovai and Jordan (2004) ศึกษาความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ระหวา่งการเรียนแบบ
ในชนัเรียนปกติการเรียนแบบผสมผสานและการเรียนแบบออนไลน์เพียงอย่างเดียว โดยแบ่งเป็น
นกัเรียนในชันเรียนปกติ 26 คน เป็นอาสาสมคัร 24 คน เรียนบนเวบ็แบบผสมผสาน 28 คน 
อาสาสมคัร 23 คน เรียนดว้ยวิธีผสมผสานทงัแบบในชันเรียนปกติและแบบอนไลน์ ผูเ้รียนเรียน
แบบออนไลน์อยา่งเดียว 25 คน อาสาสมคัร 21 คน โดนเรียนผา่นระบบ Blackboard  และใชแ้บบ
วดั CCS เป็นเครืองมือวดัลกัษณะความเป็นชุมชนการเรียนรู้ ผลการศึกษาพบว่าการเรียนบนเว็บ
แบบผสมผสาน สามารถสร้างความรู้สึกการเรียนรู้แบบชุมชนการเรียนรู้ไดม้ากกวา่รูปแบบอืน ๆ 
โดยทาํบรรยากาศในการเรียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้มากขึน โดยเนน้ทีการเรียนแบบกระตือรือร้น
โดยใชก้ระบวนการเรียนแบบร่วมมือและสร้างสังคมแห่งความรู้ความเขา้ใจใหเ้กิดขึน 

 Pitik and Mallich (2004) ทาํการศึกษาแนวทางในการจดัการเรียนการสอนบนเวบ็แบบ
ผสมผสานโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางกบัการใชเ้ทคโนโลยีส่งผลต่อความสามารถของผูเ้รียน ผล
การศึกษาพบวา่ การเรียนทีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ โดยมีเงือนไขทางมโนทศัน์ 3 
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ประการคือ ความเป็นจริง(realness) การยอมรับ(acceptance) และความเขา้ใจและความเห็นอกเห็น
ใจผูอื้น (empathic underatanding) และในดา้นลกัษระการจดัการเรียนบนเวบ็แบบผสมผสานโดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางช่วยพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนได ้ดงันี 

 1. ความมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

 2. ความตอ้งการการเรียนรู้ทีมากขึน 

 3. การช่วยใหผู้เ้รียนประสบผลสาํเร็จและเกิดความเชือมนัในตนเองมากขึน 

 4. การกระตุน้การเรียนรู้โดยการคน้พบของผูเ้รียน 

 5. ช่วยให้เกิดการพฒันาการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียนและผูเ้รียนกับ
เพือนร่วมชนัเรียน 

 6. เพิมความสามารถในการเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียน  

 Johnson, McHugo and Hall (2006) ศึกษาวิธีการนาํการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
มาใชใ้นการจดัการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา จากการวิจยัสรุปแนวทางในการออกแบบกิจกรรม
การเรียนไวด้งันี รูปแบบการเรียนการสอนใชท้รัพยากรออนไลน์ เช่น เนือหาวิชา งานทีมอบหมาย 
เครืองมือการเรียนแบบร่วมมือ การประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ร่วมกับการเรียนแบบ
บรรยายในชันเรียนแบบดงัเดิมทีเน้นการเรียนแบบเผชิญหน้าเนือหาของบทเรียนแบบออนไลน์ 
(online content) ควรครอบคลุมเนือหาทีเรียนในห้องเรียนแบบดงัเดิมแทนการเรียนแบบเผชิญหนา้ 
โดยการออกแบบระบบตอ้งคาํนึงถึงสิงแวดลอ้มในการเรียนให้ใกลเ้คียงกบัห้องเรียนแบบดงัเดิม
โดยการถามปัญหา การมอบหมายงาน การให้คาํปรึกษา และการทาํโครงงาน จากการวิจยัพบว่า 
การเรียนการสอนแบบผสมผสานสามารถพฒันาให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจทีลึกซึงในองคค์วามรู้ที
เรียนไดม้ากกว่าการเรียนออนไลน์และการเรียนในห้องเรียนแบบดงัเดิมเพียงอย่างเดียว เนืองจาก
การเรียนการสอนแบบผสมผสานเป็นการรวมเอาขอ้ดีทีสุดของวิธีการเรียนในชนัเรียนแบบดงัเดิม
และระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เขา้ดว้ยกนั โดยผูเ้รียนสามารถฝึกปฏิบติัการภายในห้องปฏิบติั 
การและฝึกทบทวนความรู้ในเนือหานาํไปใชใ้นการแกปั้ญหาในการเรียนไดต้ามความตอ้งการของ
ผูเ้รียนอยา่งอิสระดว้ยการเรียนแบบออนไลน์โดยมีติวเตอร์เป็นผูค้อยชีแนะเมือเกิดปัญหา ซึงการ
เรียนแบบนีสามารถพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาของผูเ้รียนไดด้ว้ยตนเอง 

 ปณิตา  วรรณพิรุณ (2551:บทคดัยอ่ ) ไดศึ้กษารูปแบบการเรียนบนเวบ็แบบผสมผสาน
โดยใชปั้ญหาเป็นหลกัเพือพฒันาการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนิสิตปริญญาบณัฑิต พบวา่  
 1.  องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน ประกอบดว้ย 1)หลกัการของ
รูปแบบ 2) วตัถุประสงค์ของรูปแบบ 3)วิธีการและกิจกรรมการเรียนการสอน และ4)การวดัและ
ประเมินผล ;วตัถุประสงคข์องรูปแบบคือเพือพฒันการคิดอยา่งมีวิจารณญาณโดยกระบวนการเรียน
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การเสนอแบ่งเป็น 2 ตอนคือ 1)ขนัเตรียมการก่อนการเรียนการสอน และ2)ขนัการจดักระบวนการ
เรียนการสอน การวดัและประเมินผลการใช้การวดัพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
ประเมินตามสภาพจริง  และจากการสัมภาษณ์อาจารยใ์นระดบัอุดมศึกษา เกียวกบัความเหมาะสม
ของกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานการเรียนในห้องเรียนปกติกบัการเรียนบนออนไลน์ พบว่า 
ควรใช้กิจกรรมในห้องเรียนในเนือหาการปฏิบติั และบนออนไลน์เป็นเนือหาภาคทฤษฎี และมี
อตัราส่วน 50 : 50 

 2. นิสิตปริญญาบณัฑิตทีเรียนตามรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานทีพฒันาขึนมี
คะแนนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 
และนิสิตมีความคิดเห็นวา่การเรียนตามรูปแบบ ทีพฒันาขึนมีความเหมาะสมอยใูนระดบัมาก 

 3. ผูท้รงคุณวฒิุประเมินรูปแบบจาํนวน 5 ท่าน มีความคิดเห็นวา่รูปแบบการเรียนการ
สอนทีพฒันาขึนนนัมีความเหมาะสมอยูร่ะดบัดีมาก 

 4. และจากการศึกษาเกียวกบัระยะเวลาทีสามารถพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
พบวา่  การวดัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณควรวดัครังที 2 ในสัป์ดาห์ที 7 และพฒันาการของการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณจะคงที ในสัป์ดาห์ที 10 โดยเวลาทีดาํเนินการจดัการเรียนการสอนสัปดาห์ละ 2 

ชวัโมง 

 จากงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานทีกล่าวมาขา้งตน้ 
สามารถสรุปไดว้่า การเรียนการสอนแบบผสมผสานสามารถพฒันาให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ทีทา้
ทายตอบสนองต่อความแตกต่างระหวา่งบุคคลและศกัยภาพทางการเรียนรู้ของผูเ้รียน ทาํให้ผูเ้รียน
สามารถพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ของตนเองไดดี้ขึน (Driscoll, 2002) และสามารถพฒันา
ผูเ้รียนให้มีผลสัมฤทธิทางการเรียนเพิมขึนได้  เนืองจากการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ช่วย
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงบทบาทในการเรียนมากขึน   (Johnson,McHugo,Hall,2006)   ทาํให ้

 

ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ อยา่งมีความหมาย (Taraddi and Pokrajac, 2005)    และสามารถพฒันาการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณได ้(ปณิตา วรรณพิรุณ, 2551) 

 จะเห็นได้ว่าการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานสามารถทาํให้ผูเ้รียนพฒันา
ศกัยภาพทางการเรียนใหเ้พิมสูงขึนได ้ผูเ้รียนรู้สึกวา่ตนเองมีส่วนร่วมในการเรียน เกิดปฏิสัมพนัธ์ มี
ความสนใจและพึงพอใจในการเรียนเป็นอย่างดี และนอกจากนี ยงัพบว่าผู ้เรียนทีเรียนแบบ
ผสมผสานมีความสามารถในการเรียนเนือหาไดเ้ร็วกกวา่ผูเ้รียนทีเรียนผา่นออนไลน์เพียงอยา่งเดียว 
ดงันันผูว้ิจยัจึงนาํหลกัการของการเรียนแบบผสมผสานมาใช้ในการพฒันาทกัษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณกบันกัเรียน โดยการผสมผสานเทคนิควิธีการเรียนการสอนและสือการเรียนการสอน
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ทงัแบบออฟไลน์คือกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนร่วมกบัการเรียนแบบอีเล็กทรอนิกส์ที
นาํมาออกแบบร่วมกบัขนัตอนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะทีมีระดบัการสืบเสาะ
ต่างกนัโดยปฏิบติักิจกรรมการเรียนในแต่ละระดบัทีสอดคลอ้งกบัความสามารถของผูเ้รียนตามกลุ่ม
ของพหุปัญญา 2 กลุ่ม ทีนาํมาศึกษาในครังนี 

 งานวจัิยเกยีวกบัการคิดวจิารณญาณ 

 Pollack (1987) ศึกษาเกียวกบัการส่งเสริมการคิดวิจารณญาณ โดยทาํการศึกษา
บรรยากาศในชนัเรียนของเด็กฉลาดเพือส่งเสริมการคิดวิจารณญาณ เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ใชก้าร
สังเกต สัมภาษณ์ และวิเคราะห์ขอ้มูลในหลาย ๆ แบบ บรรยากาศทีส่งเสริมการคิด ได้แก่ การ
แข่งขนั การทาํงานกลุ่ม การใชค้าํถาม ตารางยดืหยุน่ การให้ขอ้มูลป้อนกลบัและการประเมินผูส้อน 
จากการสังเกตพบวา่ การแข่งขนัระหวา่งกลุ่มและการแข่งขนักบัตวัเองจะทาํให้เกิดความยุง่ยากบา้ง 
การทาํงานกลุ่มและการเรียนรู้ร่วมกนัจะสร้างบรรยากาศทีพฒันาการคิดวิจารณญาณ ให้นกัเรียนคิด
เป็น ส่วนกลวิธีการใชค้าํถาม การเริมตน้คาํถามให้คน้พบและการใชค้าํถามปลายเปิด การกาํหนด
ตารางยืดหยุน่ตามความตอ้งการของการแกปั้ญหา การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัของผูส้อนนนัจะช่วยให้
ผูเ้รียนมีกาํลงัใจในการประเมินผลงานของตนเอง ปฏิสัมพนัธ์ของตวัแปรทีกล่าวมาจะช่วยสร้าง
บรรยากาศในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

 Ennis และ Norris (1990) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ของการรายงานการคิดดว้ยภาษาพูด 
เพือทดสอบความตรงของแบบวดัการคิดวิจารณญาณ ชนิดเลือกตอบกบันกัเรียนมธัยมศึกษาปีที 2 

พบว่า การรายงานการคิดดว้ยภาษาเป็นสิงจาํเป็นของการหาความเทียงตรงของขอ้มูลและขอ้มูลที
รวบรวมยงัทาํใหเ้กิดการคิดและการปฏิบติัเปลียนแปลงได ้

 Erickson, Richard Lee (2000) ทาํการศึกษาวิจยัเกียวกบัการพฒันาการคิดวิจารณญาณ
ของนกัศึกษาซึงไดรั้บการฝึกอบรมการใชโ้ปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล (Database) ซึงเป็นโปรแกรม
ทีมีความสามารถในการรับมือกบัขอ้มูลจาํนวนมากและสามารถประยกุตใ์ชเ้ป็นเครืองมือพฒันาการ
คิดวิจารณญาณได ้ การวิจยันีทาํกบันกัศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยมีกลุ่มควบคุม 1 กลุ่มและกลุ่ม
ทดลอง 2 กลุ่ม กลุ่มทดลอง 2 กลุ่มใชร้ะยะเวลาในการฝึกอบรมทีแตกต่างกนั โดยกลุ่มทดลองกลุ่ม
ที 2 ใชเ้วลาฝึกอบรมทงัภาคเรียน เก็บคะแนนก่อนและหลงัการทดลองดว้ยแบบทดสอบทกัษะการ
คิดวิจารณญาณของวตัสันและเกลเซอร์ ผลการวิจยัพบว่ามีความแตกต่างของระดบัทกัษะการคิด
วจิารณญาณ โดยกลุ่มทดลองกลุ่มที 2 มีพฒันาทกัษะการคิดวจิารณญาณเพิมขึนสูงสุด 

 เอือญาติ ชูชืน (2536 : บทคดัยอ่) ศึกษาผลการฝึกการคิดวิจารณญาณ ตามแนวคิดของ
เอนนิส (Ennis,1985) ทีมีต่อความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลตาํรวจ 
พบว่า กลุ่มทดลองทีไดรั้บการฝึกการคิดวิจารณญาณดว้ยสถานการณ์ปัญหาทางการพยาบาลทาง
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อายุรศาสตร์ ส่วนกลุ่มควบคุมให้อ่านเอกสารทางวิชาการพยาบาลทีกาํหนดให้ดว้ยตวัเอง และใช้
แบบทดสอบความสามารถทางการคิดวิจารณญาณวดัก่อนและหลงัฝึก และระยะติดตามผลการ
วเิคราะห์ความแตกต่างของคะแนนการคิดวจิารณญาณ หลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่ง
มีนัยสําคญัทางสถิติที .01 แต่ไม่พบความแตกต่างก่อนและหลงัการทดลองในกลุ่มควบคุม กลุ่ม
ทดลองไดค้ะแนนความสามารถทางการคิดวจิารณญาณสูงกวา่กลุ่มควบคุม และทงั 2 กลุ่มมีคะแนน
ในระยะติดตามผลไม่แตกต่างกนั 

 อรพรรณ ลือบุญธวชัชยั (2538 : บทคดัยอ่) ศึกษาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างแบบการเรียน
ของนกัศึกษากบัการสอนของอาจารย ์ต่อการพฒันาการคิดวิจารณญาณ ของนกัศึกษาพยาบาล โดย
มุ่งพฒันาการสอนของอาจารยใ์นการเรียนการสอนภาคปฏิบติัทีมีทกัษะการคิดวิจารณญาณ 7 ดา้น 
ไดแ้ก่ การระบุประเด็นสําคญั การรวบรวมขอ้มูล การพิจารณาความน่าเชือถือของแหล่งขอ้มูล การ
ระบุลกัษณะของขอ้มูล การตงัสมมติฐาน การลงสรุปขอ้มูล และการประเมินผล ผลการวิจยัพบว่า 
การสอนการพฒันาการคิดวจิารณญาณสามารถพฒันาความคิดอยา่งมีวจิารณญาณไดสู้งขึนกวา่สอน
แบบเดิม ไม่วา่ผูเ้รียนจะเรียนแบบใดก็ตาม  
 ภธัทรา โตะ๊บุรินทร์ (2543 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการวจิยัการนาํกระบวนการผลิตละครเวที
มาใชใ้นการพฒันาทกัษะการคิดวจิารณญาณ โดยทาํการวิจยักบักลุ่มนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ของ
คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ใชรู้ปแบบการวิจยัแบบ Two Group 

Pretest-Posttest Design โดยกลุ่มทดลองไดป้ฏิบติัการผลิตละครเวที ส่วนกลุ่มควบคุมไดอ่้าน
หนงัสือ การวิจยัในครังนีวดัและประเมินทกัษะการคิดวิจารณญาณดว้ยแบบทดสอบทีปรับปรุงมา
จากแบบทดสอบการคิดวจิารณญาณของวตัสันและเกลเซอร์ ผลการวิจยัพบวา่นกัศึกษากลุ่มทดลอง
มีทกัษะการคิดวจิารณญาณเพิมขึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 วรนุช  เนตรพิศาลวานิช (2544) พฒันารูปแบบการฝึกอบรมบนเวบ็แบบดว้ยการเรียน
แบบร่วมมือแบบกรณีศึกษาเพือพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณสําหรับนกัศึกษาพยาบาลวิชาชีพ 
โดยกลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากความสมคัรใจ จาํนวน 42 คน แบ่งกลุ่มยอ่ย 5-6 คน กลุ่มตวัอยา่งไดรั้บการ
ฝึกอบรมตามรูปแบบทีผูว้ิจยัสร้างขึนเป็นเวลา 10 สัปดาห์ ติดต่อสือสารดว้ยการพูดคุย ส่งข่าวสาร 
โดยใชไ้ปรษณียอี์เล็กทรอนิกส์ กระดานข่าว กระดานสนทนา ผลการวจิยั พบวา่ 
 1.  รูปแบบการฝึกอบรมทีพฒันาขึนประกอบดว้ย 3 องค์ประกอบ คือ  1) การฝึก 

อบรม 2)วธีิการฝึกอบรม   3)กิจกรรมการฝึกอบรม 

 2.  ผลการทดลองใช้รูปแบบการฝึกอบรมทีพัฒนาขึน พบว่า หลังการฝึกอบรม
พยาบาลวิชาชีพมีการคิดอยา่งมีวิจารณญาณสูงกวา่ก่อนฝึกอบรม อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 

.05   
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 3.  ความคิดเห็นเกียวกับรูปแบบการฝึกอบรมทีพัฒนาขึน พบว่า  กลุ่มตัวอย่าง 

มีความพึงพอใจ อยู่ในระดบัมากในประเด็นการจดักิจกรรมความร่วมมือการมีปฏิสัมพนัธ์กลุ่ม 

บนเวบ็   การออกแบบรูปแบบการฝึกและความพร้อมของอุปกรณ์ในหน่วยงาน 

 ทวี  สระนาํคาํ (2551:162) ศึกษาถึงผลการใชว้ิธีการสอนแบบนิรนยัและวิธีสอนแบบ
อุปนยัทีมีแบบฝึกหลงัเรียนต่างกนัโดยใช้บทเรียนบนเวบ็ในวิชาฟิสิกส์ทีมีต่อการคิดวิจารณญาณ
ของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น โดยจดัการ
เรียนการสอนบนเวบ็ตามวธีิการของบทเรียนบนเวบ็ทงั 4 กลุ่มทดลอง ใชเ้วลาเรียนทงัหมด 4 วนั ๆ 
ละ 60 นาที  ซึงผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งทีเรียนบทเรียนบนเวบ็ทีใชว้ิธีการสอนแบบนิรนยั
และวิธีสอนแบบอุปนยัมีการคิดวิจารณญาณ ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05  

ทงันีเนืองจากบทเรียนบนเวบ็ทีใชว้ิธีการทงั 2 แบบเป็นวิธีสอนทีมีเส้นทางการเรียนการสอนหรือ
ขนัตอนการสอนทีแตกต่างกนับา้ง แต่วิธีการสอนทงั 2 แบบมีการนาํเสนอกระบวนการต่าง ๆ แก่
ผูเ้รียนครบถ้วนทุกขันตอนเหมือนกัน แต่มีลําดับก่อนหลังต่างกันเท่านัน ซึงเมือผู ้เรียนผ่าน
กระบวนการเรียนรู้แลว้ก็จะไดรั้บเนือหาและหลกัการเดียวกนั และกลุ่มตวัอยา่งทีเรียนบทเรียนบน
เว็บทีมีแบบฝึกหลังเรียนโดยวิธีสร้างโจทย์ปัญหาและวิธีแก้โจทย์ปัญหามีการคิดวิจารณญาณ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05  และพบปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งวิธีสอนและแบบฝึก
หลงัเรียนทีใชบ้ทเรียนบนเวบ็ต่อการคิดวจิารณญาณของกลุ่มตวัอยา่ง 

 งานวจัิยเกยีวข้องกบัการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ 

 อบัราฮมัและเร็นเนอร์ (Abrahum and Renner, 1986 : 121-143) ไดศึ้กษาผลงานการ
วิจยัของนกัศึกษาวิทยาศาสตร์ทีศึกษาเกียวกบัวงจรการเรียนรู้ในวิชาเคมี ระดบัมธัยมศึกษา พบวา่
นกัเรียนทีได้รับการสอนตามแนววงจรการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิทางการเรียนด้านเนือหาวิชาและ
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์วิชาเคมีสูงกว่านักเรียนทีได้รับการสอนตามปกติ และ
นอกจากนีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ยงัมีผลต่อความคงทนในผลสัมฤทธิทางการเรียน 

 Lim (2001) ไดศึ้กษาถึงรูปแบบและลกัษณะของการออกแบบบทเรียนออนไลน์ดว้ยวิธี
สืบสวนสอบสวน โดยใชเ้วบ็เควสท ์เป็นเครืองมือในการศึกษา Lim ไดต้งัคาํถาม 4 ประการคือ 

 ก)  มีองค์ประกอบอะไรบา้งทีใช้ในการออกแบบบทเรียนออนไลน์ด้วยวิธีสืบสวน
สอบสวน 

 ข)  อะไรเป็นจุดชีวดัวา่บทเรียนออนไลน์แบบใดออกแบบดว้ยวธีิสืบสวนสอบสวน 

 ค)  โครงสร้างทีมีลกัษณะเป็นโครงร่าง (Scaffolding) มีความสําคญัอย่างไรในการ
แนะนาํผูเ้รียนใหศึ้กษาเรียนรู้ดว้ยวธีิสืบสวนสอบสวน 
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 ง)  ควรมีองค์ประกอบอะไรบ้างสําหรับการออกแบบบทเรียนออนไลน์ด้วยวิธี
สืบสวนสอบสวน 

 กญัญา  ทองมนั (2534 : 83) ไดท้าํการศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
และทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีไดรั้บการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ทีทาํการทดลองแบบไม่กาํหนดทิศทางและกาํหนดแนวทางผลการวิจยัพบว่า ทกัษะทาง
วทิยาศาสตร์ของนกัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 พิมพร  วฒันานนท์ (2539 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ทีเน้นยุทธวิธีวงจรการเรียนรู้มาปรับแผนการสอนเพือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์พบว่า
นกัเรียนทีใชแ้ผนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ทีเนน้ยทุธวธีิวงจรการเรียนรู้มีความคิดสร้างสรรค์
และผลสัมฤทธิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์สูงกวา่นกัเรียนทีใชแ้ผนการสอนปกติอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติทีระดบั .01 

 ดารุณี  เชือเจ็ดตน (2540 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาความสามารถในสือความหมายขอ้มูล
ทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีไดรั้บการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ทีเนน้
ยุทธวิธีวงจรการเรียน โดยศึกษา 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทีไดรั้บการสอนแบบปกติและการสอนตามแนว
ยุทธวิธีวงจรการเรียนรู้ ผลปรากฏวา่กลุ่มทีสอนตามแนวยุทธวิธีวงจรการเรียนรู้ มีทกัษะในการสือ
ความหมายขอ้มูลทางวทิยาศาสตร์สูงกวา่นกัเรียนทีสอนตามปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั .01 

 มนมนัส  สุดสิน (2543 : บทคดัย่อ) ศึกษาผลสัมฤทธิทางวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ของนกัเรียนชนั้ มธัยมศึกษาปีที 2 ทีไดรั้บการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ประกอบกับการเขียนแผนผงัมโนมติ พบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรียนชา
วิทยาศาสตร์ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนทีไดรั้บการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ประกอบการเขียนแผนผงัมโนมติสูงกวา่การสอนตามคู่มือครู 

 หทยัรัตน์  เขียวเอียม (2543 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาผลการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ
สรรค์สร้าง ความรู้เพือพฒันาศกัยภาพทางดา้นวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 2

โรงเรียนช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร พบวา่นกัเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชา
วทิยาศาสตร์ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และพฤติกรรม
การปฏิบติังานกลุ่มหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง 

 กิตติมา   ธรรมราษฎ์ (2548:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลการเรียน
วิทยาศาสตร์แบบวฏัจกัรการเรียนรู้โดยกาํหนดและหมุนเวียนหนา้ทีตามแนวทฤษฎีพหุปัญญากบั
การเรียนวฏัจกัรการเรียนรู้แบบปกติ ทีมีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดเชิงมีเหตุผลและเจต
คติเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 1 พบว่า เฉพาะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
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นกัเรียนทีเรียนดว้ยรูปแบบการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้โดยกาํหนดและหมุนเวียนหน้าทีตาม
แนวทฤษฎีพหุปัญญา มีคะแนนการคิดหลงัเรียนมากกวา่นกัเรียนทีเรียนแบบปกติ อยา่งมีนยัสําคญั
ทีระดบั .05 

 โชติมณี  ศรีสว่างวงส์ (2548 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลการเรียน
วทิยาศาสตร์แบบวฏัจกัรการเรียนรู้กบัการเรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ทีมี
ต่อการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 พบว่า 
นกัเรียนทีเรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญามีความสามารถทางการคิดอย่างมี
วจิารณญาณหลงัเรียนมากกวา่นกัเรียนทีเรียนแบบปกติ  

 สุพิชชา  คงสมมาตร (2548 : บทคดัย่อ) ศึกษาเปรียบเทียบการเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้การเรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญากบัการเรียน
แบบวฏัจกัรการเรียนรู้แบบปกติ ทีมีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเชิงเหตุผล ของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 พบวา่ นกัเรียนทีเรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
มีความสามารถทางด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณมากกว่านักเรียนทีเรียนแบบปกติ อย่างมี
นยัสาํคญัทีระดบั .05 

 อรุณรัตน์  มูลโพธิ (2549 :บทคดัยอ่) ไดศี้กษาผลการเรียนวิทยาศาสตร์ แบบวฏัจกัร
การเรียนรู้ 5 ขนั ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญากบัการเรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขนั ทีมีต่อการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณ เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ และการคิดแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 1 พบวา่ นกัเรียนทีเรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขนั ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญามี
ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ มากกวา่นกัเรียนทีเรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขนั 

 สถิต ศิริธรรมจกัร (2552: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาผลการเรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 

ขนัทีใชพ้หุปัญญา กบัการเรียนตามคู่มือครูทีมีต่อผลสัมฤทธิทางการเรียน ความคิดวิจารณญาณและ
ความตระหนักต่อสิงแวดล้อม ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92                

( ชุมชนนาข่า) จาํนวน 62 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 31 คนและกลุ่มควบคุม 31 คน โดยใชแ้ผนการ
เรียนรู้แบบแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขนัทีใชพ้หุปัญญา 4 แผน และแผนการเรียนตามคู่มือครู 4 แผน 

ผลการวจิยัครังนี พบวา่ 
 1. แผนการเรียนรู้แบบแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขนัทีใชพ้หุปัญญา มีดชันีประสิทธิ 
ผล เท่ากบั 0.7925 แสดงวา่นกัเรียนมีความกา้วหนา้ทางการเรียนร้อยละ 79.25  

 2.  นกัเรียนโดยรวม นกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงทีเรียนแบบแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 
5 ขนัทีใชพ้หุปัญญา มีผลสัมฤทธิทางการเรียน ความคิดวิจารณญาณและเป็นรายดา้น 4 ดา้นและ

ความตระหนกัต่อการอนุรักษสิ์งแวดลอ้มหลงัเรียนเพิมขึนจากก่อนเรียน 
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 3.  นกัเรียนชายมีความคิดวิจารณญาณมากกวา่นกัเรียนหญิง แต่มีผลสัมฤทธิทางการ
เรียนนอ้ยกวา่นกัเรียนหญิง แต่มีความตระหนกัต่อสิงแวดลอ้มไม่แตกต่างกนั 

 4.  นักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิทางการเรียน ความคิดวิจารณญาณและความ
ตระหนกัต่อสิงแวดลอ้มมากกวา่กลุ่มควบคุม 

 5. มีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างเพศกบัรูปแบบการเรียน ต่อการมีผลสัมฤทธิทางการเรียน 
ความคิดวจิารณญาณและความตระหนกัต่อสิงแวดลอ้ม 

 โดยสรุป การเรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขนัทีใช้พหุปัญญา มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเหมาะสมในการเรียนการสอนให้นกัเรียนเกิดความรู้ ความคิดวิจารณญาณและความ
ตระหนกัต่อสิงแวดลอ้ม ครูควรมีการนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน  
 จากการศึกษางานวิจยัเกียวกบัการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้และพหุปัญญาของ
ผูเ้รียน จะเห็นไดว้า่ สามารถนาํมาออกแบบและพฒันากิจกรรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะโดย
ใช้ร่วมกบักิจกรรมทีเหมาะสมกบัพหุปัญญาแต่ละด้าน ทาํให้ความรู้ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
เพิมสูงได ้โดยใช้ระยะเวลาในการจดัการเรียนการสอนน้อยลงกว่าการจดัการเรียนการสอนแบบ
ปกติ   (กญัญา  ทองมนั , 2534 ; ดารุณี  เชือเจ็ดตน,2540 ; กิตติมา  ธรรมราษฎ์, 2548 ;  โชติมณี     
ศรีสวา่งวงส์ , 2548 ; สุพิชชา  คงสมมาตร , 2548 ; อรุณรัตน์  มูลโพธิ , 2549 ; สถิต  ศิริธรรมจกัร, 
2552) 
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัต่าง ๆ จะเห็นไดว้่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที
เป็นทกัษะทีจาํเป็นในการดาํรงชีวิตปัจจุบนัของทุกคนในยุคแห่งสารสนเทศทีมีการเปลียนแปลง
อย่างรวดเร็ว ซึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณจะทาํให้สามารถรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ และนาํไปสู่การ
ตดัสินขอ้มูลทีไดรั้บอยา่งถูกตอ้ง และการพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถพฒันาไดด้ว้ย
กระบวนการเรียนรู้ในหลาย ๆ วิธีและเมือนาํทฤษฎีพหุปัญญามาออกแบบการจดัการเรียนการสอน
แลว้นาํไปปฏิบติั เพือให้นกัเรียนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของการเรียน ซึงในการศึกษาครังนีผูว้ิจยัได้
นาํกรอบแนวคิดของเอนนิส(Ennis,1989) ทีเป็นทียอมรับอย่างกวา้งขวาง และสามารถนํามา
ประยุกตใ์ชไ้ดก้บันกัเรียนในบริบทของไทยในระดบัมธัยมศึกษา (ทวี สระนาํคาํ,2551) และมีแบบ
วดัการคิดอย่างมีวิจารณญาณทีสามารถนาํมาพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ให้กบันกัเรียนใน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ดว้ยแบบวดั  Cornell Critical Thinking Test Level -x (CCTT x) ทีเป็น
แนวทางการพฒันาการเรียนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแบบอีเล็กทรอนิกส์และการเรียนใน
ห้องเรียนแบบดงัเดิมร่วมกบัวิธีการสอนแบบสืบเสาะ เพือส่งเสริมทกัษะการคิดในระดบัสูงได้ดี 
โดยเฉพาะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 



 

 

บทท ี3 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

 การศึกษาครังนีเป็นการวิจยัเพือมุ่งศึกษาผลการใช้บทเรียนแบบผสมผสานทีมีระดบั
การสืบเสาะต่างกนัของนกัเรียนทีมีพหุปัญญาต่างกนัเพือเพิมคะแนนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของ
นักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 3 วิชา วิทยาศาสตร์ เรือง ชีวิตกับสิงแวดล้อม โดยมีขนัตอนการ
ดาํเนินการศึกษา ดงันี 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ทีใช้ในการวิจยัครังนีเป็นนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 3 ของโรงเรียนใน
สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาและสังกดัเทศบาล 

 กลุ่มตวัอยา่ง ทีใชใ้นการวิจยัครังนีเป็นนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนเทศบาล 
5 พหลโยธินรามินทรภกัดี สังกดัเทศบาลเมืองราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ในภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 
2555 จาํนวน 90 คน ซึงไดม้าโดยวธีิการเลือกแบบเจาะจง  โดยสุ่มมากลุ่มละ 45 คน และแบ่งเป็น 2 

กลุ่ม ตามกลุ่มของพหุปัญญา  โดยมีขนัตอนการสุ่ม ดงันี 

 ขนัที 1 นาํแบบวดัพหุปัญญาของ เทอร์รี อาร์มสตรอง (2009) ทีสร้างตามกรอบแนวคิด
ทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ จาํนวน 8 ด้าน โดยแต่ละด้านมีข้อคาํถามจาํนวน 10 ข้อ  เป็น
แบบทดสอบทีผ่านการหาคุณภาพตามเกณฑ์ และผูว้ิจยัไดน้าํแบบทดสอบนีมาตรวจสอบคุณภาพ
ดา้นความเทียงตรงเชิงเนือหา (IOC) อีกครัง โดยผูเ้ชียวชาญ ไดค้่าความเทียงตรงเชิงเนือหา 1.00  
ทุกขอ้ นาํแบบวดัพหุปัญญามาใหน้กัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  3  ทาํเพือแบ่งกลุ่มพหุปัญญา  
 ขนัที 2 สุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบมีระบบ จากนกัเรียนทีแบ่งกลุ่มตามพหุปัญญา 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มทีมีความสามารถดา้นคณิตศาสตร์และตรรกะและกลุ่มทีมีความสามารถดา้นการเขา้ใจตวัเอง
และผูอื้นโดยสุ่มมากลุ่มละ 45 คน  
 ขนัที 3 นาํกลุ่มตวัอยา่งแต่ละกลุ่มทีไดจ้ากขนัที  2   มาหาตาํแหน่งเปอร์เซ็นไทล์โดย
นาํคะแนน วชิา วทิยาศาสตร์ในชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ของแต่ละคน มาเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย 
เพือกาํหนดตาํแหน่งของขอ้มูล โดยในแต่ละกลุ่มยอ่ยมีจาํนวน 15 คนทีคละความสามารถ โดยกลุ่ม
ยอ่ย A1 (ระดบัการสืบเสาะแบบนาํ) , A2 (ระดบัการสืบเสาะแบบชีแนะแนวทาง) และ A3 (ระดบั
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การสืบเสาะแบบเปิด)  ไดจ้ากพหุปัญญากลุ่มทีมีความสามารถดา้นคณิตศาสตร์และตรรกะ โดยกลุ่ม
สูงมีเปอร์เซ็นไทล์ตงัแต่ 71ขึนไป  กลุ่มกลางมีเปอร์เซ็นไทล์ระหว่าง  35-70  และกลุ่มตาํมีเปอร์เซ็น
ไทล์ตงัแต่ 34 ลงมา ส่วน B1 (ระดบัการสืบเสาะแบบนาํ) , B2 (ระดบัการสืบเสาะแบบชีแนะแนวทาง) 

และ B3 (ระดบัการสืบเสาะแบบเปิด)  ไดจ้ากพหุปัญญากลุ่มทีมีความสามารถดา้นการเขา้ใจตวัเองและ
ผูอื้นโดยกลุ่มสูงมีเปอร์เซ็นไทล์ตงัแต่ 70 ขึนไป  กลุ่มกลางมีเปอร์เซ็นไทล์ระหวา่ง  35-69  และกลุ่ม
ตาํมีเปอร์เซ็นไทลต์งัแต่ 34 ลงมา ทาํใหไ้ดก้ลุ่มทดลอง 6 กลุ่ม ดงัตารางที 12 
 

ตารางที 12 แสดงกลุ่มทดลอง 6 กลุ่ม เพือใชใ้นการวจิยัแบบ 3x2 แฟคทอเรียล 

กลุ่มพหุปัญญา 
รูปแบบการเรียนผสมผสานทีมีระดบัการสืบเสาะ 3 ระดบั 

รวม 
แบบนาํทาง 

แบบชีแนะ 

แนวทาง 
แบบเปิด 

กลุ่มความสามารถดา้น 

คณิตศาสตร์และตรรกะ  
15 

(A1) 

15 

(A2) 

15 

(A3) 

45 

 

กลุ่มความสามารถดา้นการเขา้ใจ
ตวัเองและผูอื้น 

15 

(B1) 

15 

(B2) 

15 

(B3) 

45 

 

รวม 30 30 30 90 

 

 จากตารางที 12 สามารถสรุปการสุ่มตวัอยา่งเพือจดันกัเรียนเขา้กลุ่มทดลองในการวจิยั
ครังนีได ้6 กลุ่มแบบคละความสามารถ ดงันี 

 1.  กลุ่ม A1 เป็นกลุ่มนกัเรียนทีมีพหุปัญญาทีมีความสามารถดา้นคณิตศาสตร์และ
ตรรกะ ทีเรียนดว้ยบทเรียนแบบผสมผสานทีมีระดบัการสืบเสาะแบบนาํทาง (Directed Inquiry 

 2.  กลุ่ม A2 เป็นกลุ่มนักเรียนทีมีพหุปัญญาทีมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และ
ตรรกะ ทีเรียนดว้ยบทเรียนแบบผสมผสานทีมีระดบัการสืบเสาะแบบชีแนะแนวทาง (Guided Inquiry) 

 3.  กลุ่ม A3 เป็นกลุ่มนกัเรียนทีมีพหุปัญญาทีมีความสามารถดา้นคณิตศาสตร์และ
ตรรกะ ทีเรียนดว้ยบทเรียนแบบผสมผสานทีมีระดบัการสืบเสาะแบบเปิด (Open Inquiry)  

 4.  กลุ่ม B1 เป็นกลุ่มนกัเรียนทีมีพหุปัญญาทีมีความสามารถดา้นการเขา้ใจตวัเองและ
ผูอื้น ทีเรียนดว้ยบทเรียนแบบผสมผสานทีมีระดบัการสืบเสาะแบบนาํทาง (Directed Inquiry) 

 5.  กลุ่ม B2 เป็นกลุ่มนกัเรียนทีมีพหุปัญญาทีมีความสามารถดา้นการเขา้ใจตวัเองและ
ผูอื้น ทีเรียนดว้ยบทเรียนแบบผสมผสานทีมีระดบัการสืบเสาะแบบชีแนะแนวทาง (Guided Inquiry) 

 6.  กลุ่ม B3 เป็นกลุ่มนกัเรียนทีมีพหุปัญญาทีมีความสามารถดา้นการเขา้ใจตวัเองและ
ผูอื้น ทีเรียนดว้ยบทเรียนแบบผสมผสานทีมีระดบัการสืบเสาะแบบเปิด (Open Inquiry) 
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ภาพที  3 แสดงขนัตอนการสุ่มอยา่งง่ายเพือนาํนกัเรียนเขา้กลุ่มทดลอง 6 กลุ่ม 

 

 

นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 
จาํนวน 185 คน 

นาํแบบวดัพหุปัญญามาทดสอบเพือจาํแนกกลุ่ม 

นกัเรียนพหุปัญญากลุ่มคณิตศาสตร์
และตรรกะ จาํนวน 61 คน 

นกัเรียนพหุปัญญากลุ่มเขา้ใจตนเอง
และผูอื้น จาํนวน 73 คน 

เรียงลาํดบัตามตาํแหน่งเปอร์เซ็นไทลค์ะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ ม.2 

กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 
45 คน 

กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 
45 คน 

ขนัที 1 สุ่มอยา่งง่าย 

กลุ่มสูง 
เปอร์เซ็น
ไทลต์งัแต่ 
71ขึนไป 

กลุ่มกลาง 
เปอร์เซ็น

ไทลร์ะหวา่ง  
35-70 

กลุ่มตาํ 
เปอร์เซ็น
ไทลต์งัแต่ 34 
ลงมา 

กลุ่มสูง 
เปอร์เซ็น
ไทลต์งัแต่ 
70 ขึน ไป 

กลุ่มกลาง 
เปอร์เซ็น

ไทลร์ะหวา่ง  
35- 69 

กลุ่มตาํ 
เปอร์เซ็น

ไทลต์งัแต่ 34 
ลงมา 

ขนัที 1 สุ่มอยา่งง่าย 

B1 :ระดบัการ
สืบเสาะแบบ
นาํทางจาํนวน 

15 คน 

B2 :ระดบัการ
สืบเสาะแบบชี 
แนะแนวทาง 

จาํนวน 15 คน 

B3 :ระดบัการ
สืบเสาะแบบ
เปิดจาํนวน  

15 คน 

A1 :ระดบัการ
สืบเสาะแบบ
นาํทางจาํนวน 

15 คน 

A2 :ระดบัการ
สืบเสาะแบบชี 
แนะแนวทาง 

จาํนวน 15 คน 

A3 :ระดบัการ
สืบเสาะแบบ
เปิดจาํนวน  

15 คน 

ขนัที 2 จาํแนกเขา้กลุ่มตามลาํดบัเปอร์เซ็นไทลแ์บบคละความสามารถ 
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 ขนัที 4 นาํแบบทดสอบวดัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ วิชา วิทยาศาสตร์ เรือง ชีวิตกบั
สิงแวดล้อม ทีสร้างขึนมาทดสอบก่อนเรียน แล้วนําคะแนนทีได้มาเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหวา่งค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของคะแนนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เรือง ชีวิตและ
สิงแวดลอ้ม มาทดสอบสถิติเพือตรวจสอบความคลา้ยคลึงกนั (Homogeneity) ของกลุ่มทดลองทงั 6 
กลุ่ม  โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  ผลการทดสอบคะแนนการคิดอย่างมี
วจิารณญาณ ก่อนการทดลองของกลุ่มตวัอยา่งทงั 6 กลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติทีระดบั .05 หมายความวา่กลุ่มทดลองทงั 6 กลุ่ม มีพืนฐานดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เรือง 
ชีวติและสิงแวดลอ้ม ไม่แตกต่างกนั หรือเรียกวา่มีความคลา้ยคลึงกนั (Homogeneity)  
 

ตัวแปรทใีช้ในการศึกษา 
 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่างกิจกรรมการเรียน
บนเครือข่ายอีเลิร์นนิงและกิจกรรมการเรียนการสอนในหอ้งเรียนปกติ ทีใชว้ิธีสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ ทีมีระดบัการสืบเสาะต่างกนั 3 รูปแบบ คือ 

 1. การเรียนแบบแบบผสมผสาน 3 รูปแบบ คือ  
  1.1 การเรียนแบบผสมผสาน ทีออกแบบกิจกรรมตามขันตอนการเรียนแบบ
สืบเสาะทีมีระดบัการสืบเสาะแบบนาํทาง (Directed Inquiry) 

  1.2 การเรียนแบบผสมผสาน ทีออกแบบกิจกรรมตามขันตอนการเรียนแบบ
สืบเสาะทีมีระดบัการสืบเสาะแบบชีแนะแนวทาง (Guided Inquiry) 

  1.3 การเรียนแบบผสมผสาน ทีออกแบบกิจกรรมตามขันตอนการเรียนแบบ
สืบเสาะทีมีระดบัการสืบเสาะแบบเปิด (Open Inquiry)  

 2. กลุ่มของเชาวปั์ญญาตามทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ 2 กลุ่ม ทีส่งผลต่อการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณ คือ  
  2.1 กลุ่มความสามารถดา้นคณิตศาสตร์และตรรกะ     
  2.2 กลุ่มความสามารถดา้นการเขา้ใจตวัเองและผูอื้น 

 ตวัแปรตาม   ไดแ้ก่ คะแนนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

 

เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

 การสร้างเครืองมือทีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 

 1.  กิจกรรมการเรียนผสมผสานทีมีกิจกรรมในห้องเรียนและบนอีเลิร์นนิง ทีมีระดบั
การสืบเสาะต่างกนั 3 แบบ คือ  
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  1.1 การเรียนแบบผสมผสานทีออกแบบกิจกรรมตามขันตอนการเรียนแบบ
สืบเสาะทีมีระดบัการสืบเสาะแบบนาํทาง (Directed Inquiry) 

  1.2 การเรียนแบบผสมผสานทีออกแบบกิจกรรมตามขันตอนการเรียนแบบ
สืบเสาะทีมีระดบัการสืบเสาะแบบชีแนะแนวทาง (Guided Inquiry) 

  1.3 การเรียนแบบผสมผสานทีออกแบบกิจกรรมตามขันตอนการเรียนแบบ
สืบเสาะทีมีระดบัการสืบเสาะแบบเปิด (Open Inquiry)   

 2.  แบบทดสอบวดัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ทีผูว้ิจยัสร้างขึนโดยใช้โครงสร้างตาม
แบบทดสอบวดัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ฉบบัมาตรฐาน Critical Thinking Test Level x (Ennis, 

Millman and Tomko ,1985) ในเนือหาวชิา วทิยาศาสตร์ ชนัมธัยมศึกษาปีที 3 เรือง ชีวติกบัสิงแวดลอ้ม  
 

การพฒันาเครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

 ในการสร้างเครืองมือในครังนีมีขันตอนการดําเนินการดังนี คือการเรียนแบบ
ผสมผสาน  มีขนัตอนดงันี  

 1.  กิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน 

  1.1 แผนการจดัการเรียนรู้สาํหรับการเรียนแบบผสมผสาน 

   1. ศึกษาหลกัสูตร วิเคราะห์เนือหา และตวัชีวดั ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชนัมธัยมศึกษาปีที 3 เรือง ชีวิตกบัสิงแวดลอ้ม และกาํหนดเนือเรืองสําหรับสร้าง
แผนการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 6 แผน เวลา 15 ชวัโมง จาํแนกเนือหาเป็นบทเรียน ไดด้งันี 

    บทที 1   ความหมายของระบบนิเวศ    เวลา 3 ชวัโมง 

    บทที 2   ประชากรในระบบนิเวศ  เวลา 4 ชวัโมง 

    บทที 3   การถ่ายทอดพลงังาน  เวลา 4 ชวัโมง 

    บทที 4   วฏัจกัรของสาร   เวลา 4 ชวัโมง 

   2.  ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และหลักการของการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
กิจกรรมการเรียนทีเหมาะกบัพหุปัญญาแต่ละกลุ่ม และการเรียนแบบผสมผสาน จากหนังสือ 
เอกสาร และงานวจิยัทีเกียวขอ้ง รวมทงัขอคาํแนะนาํจากอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

   3.  สร้างแผนการจดัการเรียนรู้สําหรับใช้ในการจดัการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน โดยมีทงักิจกรรมในห้องเรียนและบนอีเลิร์นนิง ทีเนน้การเรียนแบบสืบเสาะทีมีระดบั
การสืบเสาะต่างกนัแบ่งเป็น 3 ระดบั  โดยผูว้ิจยัออกแบบกิจกรรมแบบผสมผสานให้เหมาะสมกบั
กลุ่มพหุปัญญาของผูเ้รียนจาํแนกเป็น 2 กลุ่ม เพือฝึกใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารญาณ 
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   4.  นาํแผนการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานทีสร้างขึนไปขอคาํแนะนาํจาก
อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ แลว้ปรับปรุง แกไ้ขตามคาํแนะนาํ 
   5.  นําแผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานทีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้
ผูเ้ชียวชาญ ประกอบด้วยผูเ้ชียวชาญด้านการเรียนแบบสืบเสาะหาความ รู้ ด้านการเรียนแบบ
ผสมผสาน และดา้นพหุปัญญา  เพือตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลอ้งระหวา่งตวัชีวดั 
เนือหา การจดักิจกรรม เวลา และสือการสอนทีใช้ให้มีความถูกตอ้งและเหมาะสมตามระดบัของ
การสืบเสาะหาความรู้ และความเหมาะสมของกิจกรรมทีผูเ้รียนปฏิบติัตามกลุ่มพหุปัญญา ดว้ยแบบ
ประเมินแผนการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานทีผูว้จิยัสร้างขึน แลว้ปรับปรุงแกไ้ขก่อนนาํไปจดัการ
เรียนการสอนจริง  

   6.  นาํแผนการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานทีสมบูรณ์ ไปใช้ในการจดัการ
เรียนการสอนกบักลุ่มตวัอยา่ง 

  1.2  กิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานบนอีเลิร์นนิง  เป็นกิจกรรมการเรียนการ
สอนทีออกแบบกิจกรรมและขนัตอนการเรียนการสอนทีเน้นการแสวงหาความรู้ และการทาํ
กิจกรรมบนอีเลิร์นนิงทีพฒันามาจากการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ทีมีระดบัการสืบเสาะต่างกนั 3 

ระดบั และการทาํกิจกรรมของผูเ้รียนมีการออกแบบให้เหมาะสมกบัความสามารถของนกัเรียนแต่
ละกลุ่มทีจาํแนกตามพหุปัญญา โดยมีลาํดบัขนัตอนของการสร้างบทเรียน ดงันี 

   1.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และขนัตอนการสร้างบทเรียนอีเลิร์นนิง รวมทงั
เครืองมือต่าง ๆ ทีใชท้าํกิจกรรมบนอีเลิร์นนิงของระบบบริหารจดัการเรียนการสอน โดยใชเ้นือหา 
วชิา วทิยาศาสตร์ชนัมธัยมศึกษาปีที 3 เรือง ชีวติและสิงแวดลอ้ม 

   2.  การพฒันาเนือหาในหน่วยการเรียนบนอีเลิร์นนิง เป็นการพฒันาและ
นาํเสนอเนือหาของการเรียนแบบผสมผสานบนอีเลิร์นนิง ดว้ยการออกแบบบทเรียนให้สมบูรณ์ขึน
ก่อนจะนาํไปทาํการผลิต ซึงประกอบดว้ยขนัตอน ดงัต่อไปนี 

    การนําข้อมูลด้านเนือหาทีทาํการวิเคราะห์ มาออกแบบ แล้วมาจัดทาํ 
Storyboard  เพือใหมี้ความเหมาะสมบนหนา้จอคอมพิวเตอร์  
    นํา Storyboard ทีผูว้ิจ ัยออกแบบไปขอคาํแนะนําจากอาจารย์ทีปรึกษา
วทิยานิพนธ์ เพือตรวจสอบและปรับปรุง แกไ้ขตามคาํแนะนาํ  
    นํา Storyboard  ทีปรับแก้ตามคาํแนะนําของอาจารย์ทีปรึกษาไปให้
ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบคุณภาพของการเรียนแบบผสมผสานบนอีเลิร์นนิง ตรวจสอบความเหมาะสม 
และความสอดคลอ้งระหว่างตวัชีวดั เนือหา การจดักิจกรรม เวลา และสือการสอนทีใช้ให้ถูกตอ้ง
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และเหมาะสมตามระดบัของการสืบเสาะหาความรู้ และความเหมาะสมของกิจกรรมทีผูเ้รียนปฏิบติั
ตามกลุ่มพหุปัญญา เพือปรับปรุงแกไ้ขก่อนนาํไปจดัการเรียนการสอนจริง 

    หลงัจากปรับปรุงตามคาํแนะนาํแลว้นาํมาผลิตเป็นกิจกรรมการเรียนแบบ
ผสมผสาน  และทาํการทดสอบขอ้ผดิพลาดในการปฏิบติังาน ทาํการปรับปรุงแกไ้ข และจดัทาํคู่มือ
ใชง้านเพือความสะดวกในการใชง้านสาํหรับผูใ้ชง้าน 

    การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือในขนัตอนนี ผูว้ิจยันาํกิจกรรมการ
เรียนแบบผสมผสานทีพฒันาขึนไปใหผู้เ้ชียวชาญทาํการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของเนือหา ความสอดคลอ้งของเนือหากบัตวัชีวดั โดยนาํไปตรวจสอบความเทียงตรง
ของเนือหากบัตวัชีวดัของการเรียนวชิา วทิยาศาสตร์ชนัมธัยมศึกษาปีที 3  เรืองชีวิตและสิงแวดลอ้ม 
โดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale)  แบบ  5 ระดบั  เพือนาํค่าทีไดม้าหาค่าเฉลีย และแปล
ความหมายของค่าคะแนนทีได ้มีค่าเฉลียระหวา่ง 4.00 - 5.00  มีค่าสูงกวา่เกณฑ์ทีกาํหนดคือ 3.51 

ขึนไป ซึงแสดงวา่เนือหาทีผา่นการตรวจสอบแลว้มีความเหมาะสมทีจะนาํไปใชเ้ป็นเนือหาสําหรับ
การจดัการเรียนการสอน แลว้ปรับปรุงแกไ้ข และเสนออาจารยที์ปรึกษา 
    นาํบทเรียนทีสร้างขึนมาจดัการเรียนการสอนตามขนัตอนการออกแบบตาม
แผนการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยใชร้ะบบบริหารจดัการเรียนการสอน Moodle version 1.5.4 

ซึงเป็นโปรแกรมสําหรับสร้างบทเรียนประเภทให้เปล่า (Freeware) บนระบบปฏิบติัการ Microsoft 

Windows XP โดยผูว้ิจยัไดติ้ดตงัขอ้มูลไวที้ http://krujoy.com  ดงัแสดงตวัอยา่งหนา้แรกของบทเรียน
บนอีเลิร์นนิง ทีเหมือนกนัทงั 6 แบบ ดงัภาพ 4 
 

 
 

ภาพที 4 แสดงหนา้แรกของบทเรียนบนอีเลิร์นนิง  สาํหรับใหผู้เ้รียน Log in เขา้เรียน 
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         1.3 การสร้างแบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

   การสร้างแบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานดว้ยกิจกรรมใน
หอ้งเรียนและดว้ยการเรียนบนอีเลิอร์นนิง  ผูว้จิยัไดส้ร้างแบบประเมิน โดยมีขนัตอนการสร้างดงันี 

   1.  ศึกษาเอกสารเกียวกบัหลกัการ แนวคิด วิธีการสร้างแบบสอบถามและ
แบบประเมิน 

   2.  กําหนดวตัถุประสงค์เฉพาะของการประเมินการเรียนรู้ รวมทังแบบ
ประเมินแผนการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานจากขนัตอนการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ ด้วย
กิจกรรมในหอ้งเรียนและดว้ยบทเรียนอีเลิร์นนิง  

   3.  สร้างแบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน   

   4.  นาํแบบประเมินทีสร้างขึนไปใหผู้เ้ชียวชาญประเมินคุณภาพของเครืองมือ
และปรับปรุงแกไ้ข โดยใหผู้เ้ชียวชาญดา้นการวดัผลหรือการวิจยัเป็นผูต้รวจสอบความเทียงตรงเชิง
เนือหา ไดแ้ก่ ความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัประเด็นยอ่ย ประเด็นหลกัและวตัถุประสงค์ของ
เครืองมือและตรวจสอบความเป็นปรนยัของแบบประเมิน ไดแ้ก่ ความชดัเจนของภาษา การใชภ้าษา
ไม่คลุมเครือ ไม่ซบัซอ้น เป็นตน้  และนาํขอ้เสนอแนะทีไดม้าปรับปรุงแกไ้ข 

   5.  นําแบบประเมินทีได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อยแล้วไปให้
ผูเ้ชียวชาญดา้นการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ประเมินแผนการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน   และ
ให้ผูเ้ชียวชาญทางด้านสือการเรียนการสอนตรวจสอบความเหมาะสมของการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการเรียนแบบอีเลิร์นนิงและความคิดเห็นเกียวกบัองค์ประกอบและความ
เหมาะสมของขนัตอนการเรียนรู้ แลว้นาํขอ้เสนอแนะทีไดจ้ากผูเ้ชียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ข 

 2.  แบบทดสอบวดัทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  

  ในการศึกษาครังนีผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบทดสอบวดัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณทีเป็น
เนือหาเฉพาะโดยใชแ้นวคิดตามกรอบของแบบทดสอบวดัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณฉบบัมาตรฐาน 
Critical Thinking Test Level x (Ennis, Millman and  Tomko ,1985) ทีมีค่าความเทียงตรง 0.67 – 

0.90 ทีสร้างคาํถามแบบเลือกตอบ 3 ตวัเลือก จาํนวน 71 ขอ้ ใช้เวลาในการทาํ 50 นาที ทีวดั
องคป์ระกอบตามแนวคิดของแอนนิส (Ennis,1985) ซึงมีกรอบแนวคิด 8 ทกัษะคือ 1) การทาํความ
เขา้ใจปัญหา 2) ความน่าเชือถือของแหล่งขอ้มูล 3) การใช้เหตุผลเชิงนิรนัย 4) การใช้เหตุผลเชิง
อุปนยั 5) การตดัสินคุณค่า 6) การแปลความหมาย 7) การกาํหนดขอ้สมมติฐาน และ8) การ
แกปั้ญหา โดยมีขนัตอนการสร้าง ดงันี 

  1.  ศึกษาแบบทดสอบวดัการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ทีมีการพฒันาดว้ยการใช ้
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กรอบแนวคิดของเอนนิสอีก 3 ท่าน คือ แบบวดัการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของ วรนุช เนตรพิศาลวนิช
(2544) ทีวดัเนือหาทางการพยาบาลโดยการปรับปรุงขอ้คาํถามและสร้างขอ้คาํถามเพิมเติมจากของ
เอือญาติ ชูชืน(2536) ทีใช้โครงสร้างจากเอนนิสวดั 8 ทกัษะ ทีผ่านการหาคุณภาพและปรับปรุง
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานจนไดข้อ้คาํถาม 69 ขอ้มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 และค่า
อาํนาจจาํแนกตงัแต่ 0.20-0.69 และค่าความเชือมนัเท่ากบั 0.78 โดยใช้เวลาในการทาํแบบทดสอบ
ฉบบันี 1 ชวัโมง 20 นาที ส่วนอีกฉบบั ไดแ้ก่แบบวดัการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ ทวี สระนาํคาํ 
(2551) ทีวดัเนือหาในวิชา ฟิสิกส์ เรืองสมดุลกล ชนัมธัยมศึกษาปีทีที 4 ทีผา่นการหาคุณภาพของ
แบบทดสอบไดข้อ้คาํถาม 40 ขอ้ มีค่าความยากง่ายระหวา่ง 0.20-0.80 และค่าอาํนาจจาํแนกตงัแต่ 
0.20 ขึนไป และค่าความเชือมนัเท่ากบั 0.82  มี 8 ทกัษะ ดงัตารางที 13 

 
ตารางที 13 แสดงทกัษะยอ่ยของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ (ตวัชีวดัในบทเรียน) 

ความสามารถทางการคิดอย่างมี
วจิารณญาณ(Critical Thinking Ability) 

ทกัษะย่อยของการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 

(ตัวชีวดัในบทเรียน) 
1.การทาํความเขา้ใจปัญหา 1.สามารถบอกรายละเอียดพืนฐานของปัญหาทีพบ

และสามารถจาํรายละเอียดของปัญหาทีพบได ้
2. ความน่าเชือถือของแหล่งขอ้มูล 1.พิจารณาความน่าเชือถือของแหล่งขอ้มูล 

2.พิจารณารายละเอียดของขอ้มูลโดยการสังเกตและ
แปลความหมายร่วมดว้ย 
3.สังเกตและตดัสินผลของขอ้มูลทีไดจ้ากการสังเกต
ดว้ยตนเองโดยใชป้ระสาทสัมผสัทงัหา้ 

3. การใชเ้หตุผลเชิงนิรนยั 1.นาํหลกัการใหญ่แตกเป็นหลกัการยอ่ยได ้

2.ใชเ้หตุผลทางหลกัการของตรรกศาสตร์ 

3.สามารถสรุปผลทีมาจากขอ้สรุปนนัๆ ได ้
4. การใชเ้หตุผลเชิงอุปนยั 1.สามารถหาเหตุผลเพือหาข้อสรุปจากหลักการ

ยอ่ยๆ ไปสู่หลกัการใหญ่ได ้

2.มีการยกตวัอย่างหรือบอกรายละเอียดย่อย ๆ ของ
เนือหาทีครอบคลุมและมีเพียงพอ 

3.สามารถสรุปเหตุการณ์ทวัไปได ้

4.ลงความเห็นจากความเป็นจริงของขอ้สรุปนนัๆ 
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ตารางที 13 แสดงทกัษะยอ่ยของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ (ตวัชีวดัในบทเรียน) (ต่อ) 
ความสามารถทางการคิดอย่างมี

วจิารณญาณ(Critical Thinking Ability) 

ทกัษะย่อยของการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 

(ตัวชีวดัในบทเรียน) 
5. การตดัสินคุณค่า 1.สามารถพิจารณาทางเลือกโดยมีขอ้มูลทีเพียงพอ 

2.สามารถพิจารณาวา่อะไรจะเป็นผลทีเกิดขึน 

3.ชงันาํหนกัระหวา่งดีและไม่ดี หรือผลดีและผลเสีย
ก่อนทีจะตดัสินใน 

6. การแปลความหมาย 1.สามารถบอกคาํเหมือน คาํทีมีความหมายคลา้ยกนั 

ไดห้รือบอกลกัษณะทางกายภาพได ้

2.สามารถจาํแนกและจดักลุ่มได ้

3.สามารถใหค้าํนิยามเชิงปฏิบติัการได ้

4.สามารถยกตวัอยา่งที “ใช่” และ “ไม่ใช่” ได ้

7. การกาํหนดขอ้สมมติฐาน 1.สามารถใหเ้หตุผลในการอธิบายถึงสาเหตุได ้

2.สามารถกาํหนดขอ้สันนิษฐานจากขอ้ความทีแสดง
หรือสิงทีไดพ้บเห็นได ้

8. การแกปั้ญหา 1.สามารถกาํหนดแนวทางในการแกปั้ญหาได ้

2.สามารถเลือกเกณฑต์ดัสินผลทีเป็นไปได ้

3.สามารถกาํหนดทางเลือกทีดีทีสุดเพียงวธีิเดียวได ้

4.สามารถทบทวนทางเลือกอยา่งสมเหตุสมผล 
 

   1.1 นําแบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณเสนออาจารย์ทีปรึกษา
ตรวจสอบและนาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษา 
   1.2  นําแบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณทีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้
ผูเ้ชียวชาญดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ดา้นจิตวิทยาการศึกษา และดา้นการวดัและประเมินผล 
ตรวจสอบภาษา และสาํนวนทีใช ้แลว้นาํมาปรับปรุงตามทีผูเ้ชียวชาญแนะนาํ 

   1.3 จดัทาํแบบทดสอบการคิดอยา่งมีวจิารณญาณไปทดลองใชค้รังที 1 จาํนวน 
10 คน และครังที 2 จาํนวน 30 คน กบันักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 3 ของโรงเรียนเทศบาล 3  

(เทศบาลสงเคราะห์   ดงัตวัอย่างของแบบวดัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรือง ชีวิตและสิงแวดลอ้ม 
ดงัภาพที 5 
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ภาพที 5 แสดงตวัอยา่งคาํถามและตวัเลือกของแบบวดัการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ตอนที 1 

 
แบบวดัการคิดอย่างมีวจิารณญาณ  เรือง ชีวติกบัสิงแวดล้อม 

คําชีแจง 
  1.แบบวดัฉบบันีเป็นแบบวดัความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณสาํหรับ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ในเนือหาวชิา วทิยาศาสตร์ เรือง ชีวิตและสิงแวดลอ้ม โดย
แบบทดสอบนีจะกาํหนดสถานการณ์หรือสภาพปัญหาเพือใชป้ระกอบการพิจารณา 
  2.แบบวดัฉบบันีแบ่งเป็น 8 ตอน จาํนวน   40   ขอ้     ดงันี 

3. กรุณาทาํแบบวดันีทุกขอ้ เพือเป็นประโยชน์ต่อการวเิคราะห์ผลขอ้มูลทีไดอ้ยา่ง
สูงสุด 
  4. อ่านคาํถามในแต่ละขอ้ใหเ้ขา้ใจ แลว้เลือกคาํตอบทีนกัเรียนเห็นวา่ถุกตอ้งมากทีสุด
เพียงขอ้เดียว แลว้ทาํเครืองหมาย  ลงในตวัเลือกของกระดาษคาํตอบ 
 
ตอนท ี 1    การทาํความเข้าใจปัญหา 
คําชีแจง   จงพิจารณาเลือกคาํตอบทีถูกตอ้งทีสุดเพียงขอ้เดียวลงในกระดาษคาํตอบ พร้อมทงั 
อธิบายเหตุผลของการเลือกคาํตอบลงในช่องทีกาํหนดใหใ้นกระดาษคาํตอบ 
  1. ความสัมพนัธ์ของสิงมีชีวติหลายกลุ่มกบัแหล่งทีอยูใ่นแหล่งใดแหล่งหนึง และมี
ความเกียวขอ้งสัมพนัธ์กนั ตรงกบัความหมายในขอ้ใด 
  ก.แหล่งทีอยูอ่าศยั 
  ข.กลุ่มสิงมีชีวติ 
  ค.สภาพแวดลอ้ม 
  ง.ระบบนิเวศ 
  2. นกัเรียนกลุ่มที 1ทาํการสาํรวจสิงมีชีวติในโรงเรียนพบตน้พลูด่างเกาะอยูบ่นตน้
มะม่วง   นกัเรียนคิดวา่สิงมีชีวติทงั 2 ชนิดนีมีความสัมพนัธ์กนัแบบใด 
  ก.แบบปรสิต 
  ข.แบบอิงอาศยั 
  ค.แบบพงึพาอาศยั 
  ง.แบบไดป้ระโยชน์ร่วมกนั 
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   1.4  ผูว้ิจยัไดน้าํผลจากการทาํแบบวดัการคิดอย่างมีวิจารณญาณทีไปทดลอง
ใช้ครังที 1 จาํนวน 10 คน และครังที 2 จาํนวน 30 คน กบันักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 3 ของ
โรงเรียนเทศบาล 3  (เทศบาลสงเคราะห์) เพือหาคุณภาพของแบบทดสอบ โดยไดข้อ้คาํถาม 40 ขอ้ 
มีค่าความยากง่ายระหวา่ง 0.20 - 0.80  ค่าอาํนาจจาํแนกตงัแต่ 0.25 ขึนไป และค่าความเชือมนัของ
แบบทดสอบ(Reliability)  โดยใช้สูตรสัมประสิทธิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) (ลว้น สายยศและองัคณา สายยศ.2538) ซึงไดค้่าความเชือมนั 0.903 

  ผูว้ิจยัได้แบบวดัการคิดอย่างมีวิจารณญาณทีผ่านการพิจารณาของผูท้รงคุณวุฒิ 
อาจารย์ทีปรึกษา และผ่านการทดลองใช้กบันักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนเทศบาล 3 

(เทศบาลสงเคราะห์) มาแลว้ จาํนวน 2 ครัง ซึงแต่ครังนาํผลทีไดม้าวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบวดั
ตามเกณฑม์าตรฐาน และไดเ้กณฑข์องเวลาทีเหมาะสมในการทาํแบบวดั ดงัตารางที 14 

 

ตารางที 14 แสดงคุณภาพของแบบวดัการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ จากการทดสอบ เนือหา ชีวติและ  
สิงแวดลอ้ม  เรืองระบบนิเวศ 

คุณภาพ 

แบบวดัการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
ค่าสถิติ เกณฑ ์

มาตรฐาน ครังที 1  (52 ขอ้ ) ครังที 2 ( 40 ขอ้ ) 
1.ค่าความยากง่าย (เฉลีย) 0.462 0.425 0.20 – 0.80 

2.ค่าอาํนาจจาํแนก (เฉลีย) 0.462 0.548 0.20 ขึนไป 
3.ค่าความเชือมนัของแบบวดั  0.918 0.903 0.70  ขึนไป 
4.เวลาทีใชใ้นการทาํแบบวดั 1 ชวัโมง 30 นาที 1 ชวัโมง  

 

การพฒันาและทดสอบประสิทธิภาพของการเรียนแบบผสมผสาน 

 เมือผา่นการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒิ และนาํมาปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยั
ได้นําแผนการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน และกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานไปทดสอบ
ประสิทธิภาพ ด้วยการนาํไปทดลองก่อนทีจะนาํไปใช้จริง โดยใช้กบัสถานการณ์จริงเพือตรวจ
คุณภาพของกิจกรรมการเรียนทีจะนาํไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้
แบบผสมผสานก่อนทีจะนาํไปใช้กบักลุ่มตวัอย่างจริงในบทที 1 เรืองความหมายของระบบนิเวศ      
นาํมาทดลองกบันกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) จงัหวดั
ราชบุรี โดยดาํเนินการทดลองกบัผูเ้รียนจาํนวน 10 คน เพือทดสอบคุณภาพ ตรวจสอบปัญหาและ
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อุปสรรคทีอาจเกิดขึนเมือนาํไปใชใ้นการทดลองจริงในขนัตน้ ไดจ้ากการสังเกต สัมภาษณ์นกัเรียน  
เพือนาํขอ้มูลทีไดม้าปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง และป้องกนัปัญหาทีเกิดจากการจดัการเรียนการ
สอนในสภาพจริง  จากการทดลอง พบว่า ปัญหาของการจดัการเรียนการสอนดว้ยบทเรียนแบบ
ผสมผสานนนั เมือทาํการจดัการเรียนการสอนบนออนไลน์ อุปสรรคของการจดัการเรียนการสอน
ส่วนใหญ่เกิดจากการขาดทกัษะบางประการของการใช้เครืองมือบนเครือข่ายทีจะนาํมาใช้ในการ
จดัการเรียนการสอน เช่น ขนัตอนการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนแต่ละคนในห้องกระดาน
เสวนา โดยนกัเรียนจะตอ้งตอบในกระทูที้ครูกาํหนดให้ไว ้แต่ปรากฏวา่นกัเรียนบางคนแสดงความ
คิดเห็นดว้ยการตงัหัวขอ้กระทูใ้หม่แทนการตอบในกระทูข้องครู และเนือหาของใบความรู้และ
กิจกรรมทีใหท้าํไม่เหมาะสมกบัเวลาในการเรียนตามกาํหนด คือ 1 ชวัโมง ตอ้งปรับลดกิจกรรมให้
เหมาะสม และปัญหาของการเรียนจากการใชเ้ครืองมือบนคอมพิวเตอร์นนัมีเวอร์ชนัไม่เหมือนกนั
ในแต่ละเครืองทาํใหก้ารดึงขอ้มูลจากเนือหาในเวบ็ไซตไ์ม่ได ้ดงันนัจึงตอ้งลงโปรแกรมให้ลองรับ
กบัเนือหาทีใช้ในการเรียนการสอน ส่วนกิจกรรมในห้องเรียนไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการ
จดัการเรียนการสอน 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 ขนัตอนสาํหรับการวจิยัในครังนีมีการดาํเนินการตามลาํดบัขนัคือ 

 1.  ศึกษาทฤษฎีเกียวกบัการพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

 2. ศึกษาวิธีการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดย
พบว่าการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู ้เรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเองจากสถานการณ์ที
กาํหนดให้จะช่วยเพิมทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณได ้ผูว้ิจยัจึงดาํเนินการศึกษาทฤษฎีเกียวกบั
การเรียนการสอนโดยใหส้ถานการณ์กระตุน้ให้เกิดการสืบคน้ คือการจดัการเรียนการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ทีมีระดบัการสืบเสาะต่างกนั มาร่วมในการจดัการเรียนการสอน 

 3.  ศึกษาเอกสารและทฤษฎีเกียวกบัเชาวปั์ญญา พบว่าเชาวปั์ญญา ของนักเรียนใน
ดา้นต่างๆ นนัสามารถพฒันาให้เหมาะสมกบัความแตกต่างของแต่ละคนได ้ถา้ครูจดักิจกรรมให้
เหมาะสมกบัผูเ้รียน ผูว้ิจยัจึงทาํการศึกษาเกียวกบัทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ 8 ดา้น เพือจดั
กลุ่มนกัเรียนตามลกัษณะของพหุปัญญาและเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนใหเ้หมาะสม  
 4.  ศึกษาเกียวกบัเครืองมือ และสือการสอนประเภทต่าง ๆ ทีพฒันาและส่งเสริมทกัษะ
การ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึงพบว่าการเรียนแบบผสมผสานสามารถพฒันาการคิดอย่างมี
วจิารณญาณของนกัเรียนใหเ้พิมสูงขึนได ้
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 5.  จดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานเพือใช้ในการจดัการเรียนการสอนที
ส่งเสริมทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณไปทดลองใชก้บันกัเรียน 

 6.  ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ทีสร้างขึนโดยให้ผู ้เ ชียวชาญ
ตรวจสอบและปรับปรุงตามคาํแนะนาํ 
 7.  ทดลองจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามลาํดบัขนัของแผนการจดัการเรียนรู้ ผา่น
สือการเรียนการสอน ดว้ยการเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้บักลุ่มตวัอยา่งทงั 6 กลุ่มตามขนัตอนดงั
ภาพที 6 – 7  โดยมีรายละเอียดดงัตารางที 15-20 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 6 ขนัตอนการเรียนแบบผสมผสานของกลุ่มพหุปัญญาแบบคณิตศาสตร์และตรรกะ 

 

 

 

ตรรกะและ 
คณิตศาสตร์ 

นาํทาง 

ชีแนะ 
แนวทาง 

เปิด 

นกัเรียน
ศึกษา
เนือหา
ตามครู
กาํหนด 

ครูกาํหนด
สถานการณ์ 

นกัเรียนปฏิบติั 
กิจกรรมตามที
ครูกาํหนด 

นกัเรียนคน้ 
ควา้เพิมเติม
จาก แหล่ง
เรียนรู้ที
กาํหนดให้ 

ครูและนกัเรียน
ร่วมกนัแสดง
ความคิดเห็นใน
กลุ่ม/ลงสรุป 

นกัเรียน
เลือก
ศึกษา
เนือหาที
ครูมีให้

นกัเรียน
ร่วมกนั
วางแผน
และ

กาํหนด

นกัเรียนปฏิบติั
กิจ กรรมตาม
กลุ่มเลือกมีครู
ให้คาํแนะนาํ 

 

นกัเรียนเลือก
ปฏิบติักิจ 
กรรมดว้ย
ตนเอง/กลุ่ม 

นกัเรียนคน้ 
ควา้เพิมเติม
จากแหล่ง
เรียนรู้ทีกลุ่ม

เลือก 

นกัเรียนคน้ 
ควา้เพิมเติม
จากแหล่ง
เรียนรู้ทีตน 
เองกาํหนด 

นกัเรียนร่วมกนั
แสดงความ

คิดเห็นในกลุ่ม/
ลงสรุป ครูร่วม

บางครัง 

นกัเรียนร่วมกนั
แสดงความ

คิดเห็นในกลุ่ม/
ลงสรุป 

สร้างความ
สนใจ 

สาํรวจ 
และคน้หา 

อธิบายและ 
ลงสรุป 

ขยายความรู้ ประเมินผล 
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ภาพที 7 ขนัตอนการเรียนแบบผสมผสานของกลุ่มพหุปัญญาแบบเขา้ใจตนเองและผูอื้น 

 

ตารางที 15 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานดว้ยวธีิการสืบเสาะแบบนาํทางของกลุ่ม 
 พหุปัญญาดา้นคณิตศาสตร์และตรรกะ 

สปัดาห์ที พหุปัญญาดา้นคณิตศาสตร์และตรรกะแบบนาํทาง 
ห้องเรียน อีเลิร์นนิง 

บทบาทครู บทบาทนกัเรียน บทบาทครู บทบาทนกัเรียน 
1-2 -กาํหนดขนัตอน

ทดลองและตาราง
บนัทึกผลการทดลอง 

-ทาํกิจกรรมสาํรวจสภาพ 
แวดลอ้มและบนัทึกผล 

-กาํหนดขนัตอนการทาํ
กิจกรรมทงัหมด 
-คอยให้คาํแนะนาํเสมอ 

-เรียนและทาํกิจ กรรมการ
สาํรวจตามขนัตอนและ
บนัทึกขอ้มูลทีสาํรวจเป็น
แผนภูมิลงในกระดาน
เสวนา 

2 -กาํหนดขนัตอนการ
สาํรวจลงในบตัร
กิจกรรม 
 

-สาํรวจจาํนวนประชากร
ของระบบนิเวศตาม
ขนัตอนในบตัรกิจกรรม 

-กาํหนดเวบ็ไซด ์
-กระตุน้ การทาํกิจกรรม
และชีแนะเสมอใน
กระดาน เสวนา 

-ศึกษาเพิมเติมในเวบ็ไซด ์
 -แลกเปลียนความรู้ใน
กระดานเสวนา  
-ทาํmind map เป็นกราฟ
แท่งตามทีคาดคะเนส่งใน
ห้องการบา้น 

เขา้ใจตนเอง
และผูอื้น 

นาํทาง 

ชีแนะ 
แนวทาง 

เปิด 

นกัเรียน
ศึกษา
เนือหา
ตามครู
กาํหนด 

ครูกาํหนด
สถานการณ์ 

นกัเรียนปฏิบติั 
กิจกรรมตามที
ครูกาํหนด 

นกัเรียนคน้ 
ควา้เพิมเติม
จาก แหล่ง
เรียนรู้ที
กาํหนดให้ 

ครูและนกัเรียน
ร่วมกนัแสดง
ความคิดเห็นใน
กลุ่ม/ลงสรุป 

นกัเรียน
เลือก
ศึกษา
เนือหาที
ครูมีให้

นกัเรียน
ร่วมกนั
วางแผน
และ

กาํหนด

นกัเรียนปฏิบติั
กิจ กรรมตาม
กลุ่มเลือกมีครู
ให้คาํแนะนาํ 

 

นกัเรียนเลือก
ปฏิบติักิจ 
กรรมดว้ย
ตนเอง/กลุ่ม 

นกัเรียนคน้ 
ควา้เพิมเติม
จากแหล่ง
เรียนรู้ทีกลุ่ม

เลือก 

นกัเรียนคน้ 
ควา้เพิมเติม
จากแหล่ง
เรียนรู้ทีตน 
เองกาํหนด 

นกัเรียนร่วมกนั
แสดงความ

คิดเห็นในกลุ่ม/
ลงสรุป ครูร่วม

บางครัง 

นกัเรียนร่วมกนั
แสดงความ

คิดเห็นในกลุ่ม/
ลงสรุป 

สร้างความ
สนใจ 

สาํรวจ 
และคน้หา 

อธิบายและ 
ลงสรุป 

ขยายความรู้ ประเมินผล 
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ตารางที 15 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานดว้ยวธีิการสืบเสาะแบบนาํทางของกลุ่ม 
 พหุปัญญาดา้นคณิตศาสตร์และตรรกะ (ต่อ) 

สปัดาห์ที พหุปัญญาดา้นคณิตศาสตร์และตรรกะแบบนาํทาง 
ห้องเรียน อีเลิร์นนิง 

บทบาทครู บทบาทนกัเรียน บทบาทครู บทบาทนกัเรียน 
3 -กาํหนดขนัตอนในการ

ทาํแผนภาพสายใย
อาหารระบบนิเวศบน
บก 
 

-ทาํแผนภาพสายใย
อาหารระบบนิเวศบนบก
ตามขนัตอนของครู 
-นาํเสนองานและสรุป
ความรู้ 

-กาํหนดสมมติฐานให้ 
-กาํหนดแหล่ง ขอ้มูลและ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เสมอลงในกระดาน
เสวนา 

-ศึกษาวิดีโอตามทีกาํหนด
และทาํการบา้นส่งเป็น e-
mail 
-ศึกษาความรู้เพิมเติมจาก
แหล่งขอ้มูลทีครูกาํหนด
แลว้สรุปความรู้ลงใน
กระดานเสวนา 

4-5 -กาํหนดกิจกรรมและ
ขนัตอนในการทาํ
โปสเตอร์ลดโลกร้อน 

-ทาํการทดลอง
ปรากฏการณ์เรือนกระจก
ตามขนัตอนทีกาํหนดให้ 
และจดัทาํโปสเตอร์ลด
โลกร้อน 

-กาํหนดสมมติฐานให ้
 

-สืบคน้สาเหตุของการเกิด
ปรากฏการณ์เรือนกระจก 
-ส่งรายงานการทาํกิจกรรม
ในห้องการบา้น 

5 -กาํหนดขนัตอนการทาํ
โครงงานระบบนิเวศป่า
ชายเลน 

-ทาํโครงงานระบบนิเวศ
ป่าชายเลนตามทีครู
กาํหนด 

-ให้คาํแนะนาํในการ
จดัทาํเฟสบุคในกระดาน
เสวนาเสมอ 

-ทาํกิจกรรมแลก เปลียน
เรียนรู้ในกระดานเสวนา 

-ทาํเฟสบุคตามขนัตอนทีครู
กาํหนด 

 

 
ตารางที 16  กิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานดว้ยวธีิการสืบเสาะแบบชีแนะทางของกลุ่ม

พหุปัญญาดา้นคณิตศาสตร์และตรรกะ 
สปัดาห์ที พหุปัญญาดา้นคณิตศาสตร์และตรรกะแบบชีแนะแนวทาง 

ห้องเรียน อีเลิร์นนิง 
บทบาทครู บทบาทนกัเรียน บทบาทครู บทบาทนกัเรียน 

1-2 -มีขนัตอนทดลองและ
ตารางบนัทึกผลการ
ทดลองให้นกัเรียน
เลือก 2 แบบ 

-เลือกบนัทึกผลจาก
ตวัเลือกทีครูมีให้ 
-ทาํกิจกรรมสาํรวจสภาพ 
แวดลอ้ม 

- ครูคอยให้คาํแนะ นาํ
บางครัง 
 

-เรียนและทาํกิจ กรรมการ
สาํรวจตามขนัตอน 
-บนัทึกขอ้มูลทีสาํรวจเป็น
แผนภูมิลงในกระดาน
เสวนา 
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ตารางที 16  กิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานดว้ยวธีิการสืบเสาะแบบชีแนะทางของกลุ่ม
พหุปัญญาดา้นคณิตศาสตร์และตรรกะ (ต่อ) 

สปัดาห์ที พหุปัญญาดา้นคณิตศาสตร์และตรรกะแบบนาํทาง 
ห้องเรียน อีเลิร์นนิง 

บทบาทครู บทบาทนกัเรียน บทบาทครู บทบาทนกัเรียน 
2 - ร่วมกนักาํหนด

ขนัตอนการสาํรวจกบั
นกัเรียน 
 
 

-ร่วมกนักาํหนดขนัตอน
การสาํรวจ 
-สาํรวจจาํนวนประชากร
ของระบบนิเวศ 

-กาํหนดเวบ็ไซด ์3 เวบ็
ไซด ์ให้นกัเรียนไดเ้ลือก 
-ให้คาํแนะนาํบางครัง 

-ศึกษาเพิมเติมในเวบ็ไซด ์
-แลกเปลียนความรู้ใน
กระดานเสวนา 
-ทาํ mind map เป็นกราฟ
แท่งหรือกราฟเส้นก็ได้
ตามทีคาดคะเนส่งในห้อง
การบา้น 

3 -กาํหนดขนัตอนในการ
ทาํแผนภาพสายใย
อาหาร 
 

-ทาํแผนภาพสายใย
อาหารโดยเลือกจาก
ระบบนิเวศบนบกหรือป่า
ชายเลน 
 

- กาํหนดสมมติฐานให้ 
-มีแหล่งขอ้มูล 
ให้เลือก 
-ร่วมแสดงความคิดเห็น
บางครังลงในกระดาน
เสวนา 

-ศึกษาวิดีโอตามทีกาํหนด -
ศึกษาความรู้เพิมเติมจาก
แหล่งขอ้มูล 
-ทาํการบา้นส่งเป็น e-mail 
-สรุปความรู้ลงในกระดาน
เสวนา 

4-5 -กาํหนดกิจกรรมให้
นกัเรียนเลือกระหวา่ง
โปสเตอร์ลดโลกร้อน
หรือทาํกิจกรรมกบั
ผูอื้น 

-กลุ่มกาํหนดขนัตอนการ
ทดลองปรากฏการณ์เรือน
กระจก 
-เลือกทาํกิจกรรม 
ระหวา่งโปสเตอร์ลดโลก
ร้อนหรือทาํกิจกรรมกบั
ผูอื้น 

- ให้นกัเรียนเลือก
สมมติฐานทีจะใชท้ดลอง
เรืองปรากฏการณ์เรือน
กระจก 
-กาํหนดแหล่งสืบคน้
ขอ้มูลให้ 

-วางแผนการทดลองโดย
สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งที
กาํหนด แลว้เขียนรายงาน
ผลการทาํกิจกรรมลงใน
ห้องการบา้น 
 

5  -กาํหนดหวัขอ้การทาํ
โครงงาน 
-ร่วมกนัเขียนขนั ตอน
โครงงาน 

-ครูให้คาํแนะนาํใน
กระดานเสวนา 

-ร่วมกนัเขียนขนั ตอนกลุ่ม
เลือกบางครัง 
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ตารางที 17  กิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานดว้ยวธีิการสืบเสาะแบบเปิดของกลุ่มพหุ
ปัญญาดา้นคณิตศาสตร์และตรรกะ 

สปัดาห์ที พหุปัญญาดา้นคณิตศาสตร์และตรรกะแบบเปิด 
ห้องเรียน อีเลิร์นนิง 

บทบาทครู บทบาทนกัเรียน บทบาทครู บทบาทนกัเรียน 
1-2 -ให้คาํชีแจงการทาํ

กิจกรรม 
-กลุ่มออกแบบการทาํ
กิจกรรมสาํรวจสภาพ 
แวดลอ้มและบนัทึกผล
ตามทีออกแบบ 

 -เรียนและทาํกิจ กรรมการ
สาํรวจตามขนัตอนทีกลุ่ม
กาํหนด 
-บนัทึกขอ้มูลทีสาํรวจเป็น
แผนภูมิลงในกระดาน
เสวนา 

2 -ครูจะกระตุน้การทาํ
กิจกรรมเฉพาะทีจาํเป็น
เท่านนั 

-สาํรวจจาํนวนประชากร
ของระบบนิเวศ 

- ให้คาํถามกระตุน้การทาํ
กิจกรรมนาน ๆ ครัง 

-ศึกษาเพิมเติมในเวบ็ไซดที์
กลุ่มเลือกและกาํหนดเอง 
-แลกเปลียนความรู้ในกระ 
ดานเสวนา 
-ทาํmind map หรือเป็น
ตารางก็ไดต้ามทีคาดคะเน
ส่งในห้องการบา้น 

3  - ทาํแผนภาพสายใย
อาหารตามขนัตอนของ
กลุ่ม 
-นาํเสนองานตาม
กระบวน การของกลุ่ม 

- ให้นกัเรียนร่วมกนั
กาํหนดสมมติฐาน 
 

-ศึกษาวิดีโอตามทีกาํหนด
และทาํการบา้นส่งเป็น 
 e-mail  
-นกัเรียนศึกษาความรู้
เพิมเติมจากแหล่งขอ้มูลที
กลุ่มเลือก 
-นาํเสนองานลงในกระดาน
เสวนา 

4-5  -เตรียมอุปกรณ์การ
ทดลองและทาํตาม
ขนัตอนทดลองทีกลุ่ม
กาํหนดเอง   
-ร่วมกนักาํหนดกิจกรรม
ทีจะใชร้ณรงค์
ปรากฏการณ์เรือนกระจก 

 -สืบคน้สาเหตุของการเกิด
ปรากฏการณ์เรือนกระจก 
-กลุ่มร่วมกนักาํหนด
สมมติฐานและออกแบบ
การทดลอง 
-รายงานการทาํกิจกรรมใน
ห้องการบา้น 

5 -เพิมเติมขนัตอนให้ใน
บางครัง เมือไม่
ครบถว้น 

-กาํหนดหวัขอ้การทาํ
โครงงานและเขียน
ขนัตอนการทาํ 

-ให้คาํแนะนาํเพิมเติม
บางครังในการจดัทาํเฟส
บุค 

-ทาํกิจกรรมแลก เปลียน
เรียนรู้และทาํเฟสบุคตาม
ขนัตอนทีกลุ่มเลือก 
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ตารางที 18  กิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานดว้ยวธีิการสืบเสาะแบบนาํทางของกลุ่มพหุ
ปัญญาดา้นการเขา้ใจตนเองและผูอื้น 

สปัดาห์ที พหุปัญญาดา้นการเขา้ใจตนเองและผูอื้นแบบนาํทาง 
ห้องเรียน อีเลิร์นนิง 

บทบาทครู บทบาทนกัเรียน บทบาทครู บทบาทนกัเรียน 
1-2 -กาํหนดกิจกรรม

สาํรวจสภาพ แวดลอ้ม
และขนัตอนการทาํ
กิจกรรมทงัหมด 
 

-ทาํกิจกรรมสาํรวจสภาพ 
แวดลอ้มและบนัทึกผล 
 

-คอยให้คาํแนะนาํเสมอ -เรียนและทาํกิจ กรรมการ
สาํรวจตามขนัตอนทีครู
กาํหนด 
-บนัทึกขอ้มูลทีสาํรวจเป็น
แผนภูมิ 
ลงในกระดานเสวนา 

2  -สาํรวจจาํนวนประชากร
ของระบบนิเวศตาม
ขนัตอนในบตัรกิจ กรรม 

-กาํหนดเวบ็ไซด ์
-คอยกระ ตุน้การทาํ
กิจกรรมเสมอในกระดาน
เสวนา 

-ศึกษาเพิมเติมในเวบ็ไซดที์
ครูกาํหนด 

-แลกเปลียนความรู้ใน
กระดานเสวนา 
-เขียนบนัทึกและอธิบาย
พร้อมทงัทาํ mind map เป็น
กราฟแท่งตามทีคาดคะเน
ส่งในห้องการบา้น 

3 -โดยครูสรุปความรู้ให้ -ทาํแผนภาพสายใย
อาหารระบบนิเวศบนบก
ตามตามขนัตอนครู 
-นาํเสนองาน 

 

-กาํหนดสมมติฐาน 
-ครูกาํหนแหล่งขอ้มูล 
-ร่วมแสดงความคิดเห็น
เสมอ 

-ศึกษาวิดีโอตามทีกาํหนด 
และทาํการบา้นส่งเป็น e-
mail 
-ศึกษาความรู้เพิมเติมจาก
แหล่งขอ้มูลทีครูกาํหนด 
-สรุปความรู้ลงในกระดาน
เสวนา 

4-5 -กาํหนดขนัตอนการ
ทดลองปรากฏการณ์
เรือนกระจก 

-ทาํการทดลอง
ปรากฏการณ์เรือนกระจก
ตามขนัตอนทีกาํหนดให้ 
-จดัทาํโปสเตอร์ลดโลก
ร้อนพร้อมเขียนขนัตอน
ลงในใบกิจกรรม 

-กาํหนดสมมติฐาน
การศึกษา 

-สืบคน้สาเหตุของการเกิด
ปรากฏการณ์เรือนกระจก 
-และส่งรายงานการทาํ
กิจกรรมในห้องการบา้น 

5 -กาํหนดให้นกัเรียนทาํ
โครงงานระบบนิเวศป่า
ชายเลน 

-ทาํโครงงานระบบนิเวศ
ป่าชายเลนโดยร่วมกนั
เขียนขนัตอนในห้องเรียน 

-กาํหนดขนัตอนการทาํ
เฟสบุค 
-ให้คาํแนะนาํในการ
จดัทาํเฟสบุคเสมอ 

-ทาํกิจกรรมแลกเปลียน
เรียนรู้และทาํเฟสบุคตาม
ขนัตอนทีครู 
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ตารางที 19  กิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานดว้ยวธีิการสืบเสาะแบบชีแนะแนวทางของ
กลุ่มพหุปัญญาดา้นการเขา้ใจตนเองและผูอื้น 

สปัดาห์ที พหุปัญญาดา้นการเขา้ใจตนเองและผูอื้นแบบชีแนะแนวทาง 
ห้องเรียน อีเลิร์นนิง 

บทบาทครู บทบาทนกัเรียน บทบาทครู บทบาทนกัเรียน 
1-2  -ทาํกิจกรรมสาํรวจสภาพ 

แวดลอ้มและบนัทึกผล
ตามแบบทีกลุ่มเลือกโดย
เขียนบรรยาย 

-ครูกาํหนดขนัตอนทาํกิจ 
กรรมการสาํรวจ 
-ครูคอยให้คาํแนะ นาํ
บางครัง 

-เรียนและทาํกิจ กรรมการ
สาํรวจตามขนัตอนทีครู
กาํหนด 
-บนัทึกขอ้มูลทีสาํรวจเป็น
แผนภูมิลงในกระดาน
เสวนา 

2 -ขนัตอนทีร่วมกนัทาํ
ระหวา่งนกัเรียน 

-สาํรวจจาํนวนประชากร
ของระบบนิเวศตาม
ขนัตอนทีร่วมกนัทาํ
ระหวา่งครู 

-กาํหนดเวบ็ไซดใ์ห้
นกัเรียนเลือก 
-ให้คาํแนะนาํบางครังใน
กระดานเสวนา 

-ศึกษาเพิมเติมในเวบ็ไซดที์
ครูมีให้เลือก 
-แลกเปลียนความรู้ใน
กระดานเสวนา 
-ทาํ mind map เป็นกราฟ
แท่งหรือกราฟเส้นและ
เขียนอธิบายตามทีคาดคะเน
ส่งในห้องการบา้น 

3 -ครูเพิมเติมความรู้ส่วน
ทีขาดให้ 

-ทาํแผนภาพสายใย
อาหารเป็นกลุ่มและร่วม 
กนัทาํแผน ภาพโดยเลือก
จากระบบนิเวศบนบก
หรือป่าชายเลน 

-กาํหนดสมมติฐาน 
และแหล่งขอ้มูล 
-ร่วมแสดงความคิดเห็น
บางครัง 
 

-ศึกษาวิดีโอตามทีกาํหนด
และทาํการบา้นส่งเป็น e-
mail 
-ศึกษาความรู้เพิมเติมจาก
แหล่งขอ้มูล 

4-5 -กาํหนดกิจกรรมให้
นกัเรียนเลือกระหวา่ง
โปสเตอร์ลดโลกร้อน
กบัการพดูให้ความรู้
เพือ 
รณรงค ์

-ทาํการทดลอง
ปรากฏการณ์เรือนกระจก
ตามขนัตอนทีกลุ่ม
กาํหนด 
-เลือกทาํระหวา่ง
โปสเตอร์ลดโลกร้อนกบั
การพดูให้ความรู้เพือ 
รณรงค ์

-กาํหนดสมมติฐาน -เลือกสมมติฐานทีจะใช้
ทดลองเรืองปรากฏการณ์
เรือนกระจก   
-วาง แผนการทดลองโดย
สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งที
กาํหนดแลว้รายงานผลการ
ทาํกิจกรรมลงในห้อง
การบา้น 

5 -ครูคอยให้คาํแนะนาํ
บางครัง 

-กาํหนดหวัขอ้การทาํ
โครงงาน 
-ร่วมกนัเขียนขนั ตอน 

-คอยกระตุน้การทาํ
กิจกรรมเพือให้สมบูรณ์
มากขึน 

-ทาํกิจกรรมแลกเปลียน
เรียนรู้และทาํเฟสบุค ตาม
ขนัตอนทีกลุ่มเลือก 
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ตารางที 20  กิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานดว้ยวธีิการสืบเสาะแบบเปิดของกลุ่มพหุ
ปัญญา ดา้นการเขา้ใจตนเองและผูอื้น 

สปัดาห์ที พหุปัญญาดา้นการเขา้ใจตนเองและผูอื้นแบบเปิด 
ห้องเรียน อีเลิร์นนิง 

บทบาทครู บทบาทนกัเรียน บทบาทครู บทบาทนกัเรียน 
1-2  -ทาํกิจกรรมสาํรวจสภาพ 

แวดลอ้มและบนัทึกผล
ตามแบบทีกลุ่มออกแบบ 
โดยเขียนบรรยาย 

 -เรียนและทาํกิจ กรรมการ
สาํรวจตามขนัตอนทีกลุ่ม
กาํหนด 
-บนัทึกขอ้มูลทีสาํรวจเป็น
แผนภูมิลงในกระ ดาน
เสวนา 

2 -กระ ตุน้การทาํ
กิจกรรมเฉพาะทีจาํเป็น
เท่านนั 

-สาํรวจจาํนวนประชากร
ของระบบนิเวศตาม
ขนัตอนทีกลุ่มกาํหนด 

 -ศึกษาเพิมเติมในเวบ็ไซดที์
กลุ่มกาํหนดเอง 
-ส่งการบา้นทีทาํแลกเปลียน
ความรู้ในกระ ดานเสวนา
และนกัเรียนทาํmind map 
หรือเป็นตารางก็ไดแ้ละ
เขียนอธิบายตามทีคาดคะเน
ส่งในห้องการบา้น 

3  -ทาํแผนภาพสายใย
อาหารตามขนัตอนของ
กลุ่มกาํหนด 
-นาํเสนองานตาม
กระบวนการของกลุ่ม 

 -ศึกษาวิดีโอตามทีกาํหนด
และทาํการบา้นส่งเป็น e-
mail 
-ศึกษาความรู้เพิมเติมจาก
แหล่งขอ้มูลทีกลุ่มเลือก 
-นาํเสนอลงในกระดาน
สนทนา 

4-5  
 

-เตรียมอุปกรณ์การ
ทดลองและทาํตาม
ขนัตอนทดลองทีกลุ่ม
กาํหนด 
-ร่วมกนักาํหนดกิจกรรม
ทีจะใชร้ณรงค์
ปรากฏการณ์เรือนกระจก 

 -สืบคน้สาเหตุของการเกิด
ปรากฏการณ์เรือนกระจก 
-กาํหนดสมมติฐานทีกลุ่ม
ร่วมกนัทาํ 
-ออกแบบการทาํกิจกรรม
เองเป็นกลุ่ม และเมือทาํ
กิจกรรมกบัคนอืนแลว้
รายงานการทาํกิจกรรมใน
ห้องการบา้น 

5 
 
 

-ครูเพิมเติมบางครัง 
 

-กาํหนดหวัขอ้การทาํโคร -ครูให้คาํแนะนาํเพิมเติม
บางครังในการจดัทาํเฟส
บุค 

-ทาํกิจกรรมแลกเปลียน
เรียนรู้และทาํเฟสบุคตาม
ขนัตอนทีกลุ่มเลือก 
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 8.  วดัทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียนในแต่ละกลุ่มด้วยแบบทดสอบที
ผูว้จิยัสร้างขึนตามโครงสร้างของ Cornell Critical Thinking Test Level - x (CCTT x) 

 9.  นาํขอ้มูลทีไดม้าดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลสําหรับการวจัิย 

  การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพือการวจิยัมีการปฏิบติัดงันี 

 1.  ขนัตอนการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ชียวชาญ 
และนาํมาวิเคราะห์หาความสอดคลอ้งของความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญเพือใชใ้นการสร้างแผนการ
จดัการเรียนรู้ทีเหมาะสมสําหรับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการเรียนแบบผสมผสานทีมีระดบั
สืบเสาะต่างกนั 

 2.   การวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย ความเชือมนัของแบบทดสอบ เพือพฒันาเป็น
แบบ ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ทีใชใ้นการเรียนแบบผสมผสาน 

 3.  การประเมินคุณภาพของการเรียนแบบผสมผสาน โดยใหผู้เ้ชียวชาญประเมิน 

 4.  ขนัของการทดลองหาประสิทธิภาพ   ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการทดลองกบั
กลุ่มผูเ้รียน จาํนวน  10  คน  เพือตรวจสอบปัญหาและอุปสรรคของการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนจากแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยการเรียนแบบผสมผสานทีมีระดบัสืบเสาะต่างกนั เพือแกไ้ขและ
ป้องกนัปัญหาทีอาจเกิดขึนเมือนาํไปใชจ้ริง 

 5.  ขนัของการทดลองภาคสนาม ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมผลของการทาํแบบทดสอบวดั
คะแนนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณก่อนเรียน (Pretest) และการทาํแบบทดสอบหลงัเรียน (Posttest) 

จากกลุ่มตวัอยา่งทีเป็นนกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนเทศบาล 5 พหลโยธินรามินทร
ภกัดี จาํนวน 90 คน ทีไดม้าโดยวิธีการเจาะจง โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่มทดลองทีไดรั้บการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนโดยใช้การเรียนแบบผสมผสาน จาํนวน 90 คน โดยกาํหนดการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานตามแผนกิจกรรมทงั 6 กลุ่มทดลอง จาํนวน 5 สัปดาห์ 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
  ค่าสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลการทดลองในการจดัการเรียนการสอน
ดว้ยการเรียนแบบผสมผสานทีมีระดบัการสืบเสาะต่างกนั โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพือ
วเิคราะห์ค่าทางสถิติ ดงันี 

 1.  การประเมินความเทียงตรงของเนือหาสําหรับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดย
วเิคราะห์หาค่าเฉลียของคะแนนจากผูเ้ชียวชาญ 
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 2.  ประเมินแบบทดสอบวดัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ โดยวิเคราะห์หาความยากง่าย 

ค่าอาํนาจจาํแนก และหาค่าความเชือมนั โดยใชสู้ตร KR-20 ของ Kuder Richardson ดว้ยโปรแกรม 
สาํเร็จรูป TAP (Test Analysis Program version 1.0.0.0) 

 3.  การทดสอบค่าที (t-test independent) เพือเปรียบเทียบคะแนนการคิดอย่างมี
วจิารณญาณหลงัเรียนของกลุ่มพหุปัญญา 2 กลุ่ม  

   4.  วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) เพือเปรียบเทียบ
คะแนนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณหลงัเรียนของนกัเรียนทีมีระดบัการสืบเสาะต่างกนั 

 5.  วเิคราะห์ปฏิสัมพนัธ์ของการเรียนแบบผสมผสานทีมีระดบัการสืบเสาะต่างกนักบั
กลุ่มพหุปัญญา  ด้วยค่าสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง  (Two-Way 

ANOVA) 
 
 

 
 



 
บทท ี4 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวจิยัเรือง  การศึกษาปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์แบบผสมผสานที
มีระดบัการสืบเสาะต่างกนักบัผูเ้รียนทีมีกลุ่มพหุปัญญาต่างกนั ทีส่งผลต่อการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 โดยไดจ้ดัการเรียนเป็น 6 กลุ่ม จากนนัดาํเนินการวิจยัตามแผนการ
วิจยั โดยให้นักเรียน แต่ละกลุ่มทาํกิจกรรมบนออนไลน์และในห้องเรียนตามขนัตอนของการ
จดัการเรียนการสอนทีเหมาะสมกบักลุ่มพหุปัญญาแต่ละกลุ่มเป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ แลว้รวบรวม
ขอ้มูลมาวเิคราะห์ ดงันี 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็น 3 ตอน คือ 

 ตอนที 1 การวิเคราะห์คะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณทีไดจ้ากการวดัดว้ยแบบวดั
การคิดอยา่งมีวจิารณญาณทีสร้างขึนดว้ยค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

 ตอนที 2 การวิเคราะห์คะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณทีไดจ้ากการวดัดว้ยแบบวดั
การคิดอยา่งมีวจิารณญาณทีสร้างขึน เพือเปรียบเทียบคะแนนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียน
ทีมีระดบัการสืบเสาะต่างกนั  จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA)  
และนกัเรียนกลุ่มพหุปัญญา 2 กลุ่มดว้ยค่าสถิติทดสอบที (t-test independent) 
 ตอนที 3 การวิเคราะห์ปฏิสัมพนัธ์ของการเรียนแบบผสมผสานทีมีระดบัการสืบเสาะ
ต่างกนักบักลุ่มพหุปัญญา ดว้ยค่าสถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-Way 

ANOVA) 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที 1 การวิเคราะห์คะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณทีไดจ้ากการวดัดว้ยแบบวดั
การคิดอยา่งมีวจิารณญาณทีสร้างขึนดว้ยค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

 ผูว้ิจยัได้ให้กลุ่มตวัอย่างทาํแบบวดัการคิดอย่างมีวิจารณญาณเนือหาเรือง ชีวิตกับ
สิงแวดล้อม จาํนวน 40 ขอ้ ใช้เวลา 60 นาที ในการทดสอบหลังการจดัการเรียนการสอนด้วย
บทเรียนแบบผสมผสานเสร็จสิน โดยใชแ้บบทดสอบชุดเดียวกนัและใชเ้วลาเท่ากนั จากนนัจึงนาํผล
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การเก็บรวบรวมขอ้มูลมาวิเคราะห์หาค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของคะแนนการคิดอยา่ง
มีวจิารณญาณก่อนและหลงัการทดลอง ดงัตารางที 21 
 

ตารางที 21  แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD) ของคะแนนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  
                    เรือง ชีวติกบัสิงแวดลอ้ม ก่อนและหลงั 

กลุ่มทดลอง 
คะแนนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 

ค่าเฉลีย SD ค่าเฉลีย SD 
A : บทเรียนแบบ 
ผสมผสานของกลุ่ม 

พหุปัญญาทีมีความ  
สามารถด้านคณิตศาสตร์
และตรรกะ 

A1 : ทีมีระดบัการสืบเสาะหา 
ความรู้แบบนาํทาง (Directed  

Inquiry) 

 

18.20 

 

5.72 

 

23.00 

 

4.97 

A2 : ทีมีระดบัการสืบเสาะหา
ความรู้แบบชีแนะแนวทาง 

(Guided Inquiry) 

 

19.53 

 

3.94 

 

21.26 

 

4.71 

A3 : ทีมีระดบัการสืบเสาะหา
ความรู้แบบเปิด (Open 

Inquiry) 

 

17.06 

 

5.13 

 

21.40 

 

3.94 

B : บทเรียนแบบ
ผสมผสานของกลุ่ม 

พหุปัญญาทีมีความ 
สามารถดา้นการเขา้ใจ
ตวัเองและผูอื้น 

B1 : ทีมีระดบัการสืบเสาะหา
ความรู้แบบนาํทาง(Directed 

Inquiry) 

 

18.66 

 

4.15 

 

21.26 

 

4.66 

B2 : ทีมีระดบัการสืบเสาะหา
ความรู้แบบชีแนะแนวทาง 

(Guided Inquiry) 

 

19.40 

 

4.80 

 

20.40 

 

4.17 

 

B3 : ทีมีระดบัการสืบเสาะหา
ความรู้แบบเปิด (Open 

Inquiry) 

 

20.33 

 

3.41 

 

21.33 

 

5.49 

 

 จากตารางที 21 จะเห็นว่ากลุ่มการทดลองทุกกลุ่มมีค่าเฉลียของคะแนนการคิดอย่างมี
วจิารณญาณเรือง ชีวติและสิงแวดลอ้ม หลงัการทดลองมากกวา่ก่อนการทดลอง โดยกลุ่มทดลองทีมี
ค่าเฉลียของคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนการทดลองสูงสุด คือ กลุ่มทีเรียนดว้ยบทเรียน
แบบผสมผสานของกลุ่มพหุปัญญาทีมีความสามารถดา้นการเขา้ใจตวัเองและผูอื้นทีมีระดบัการสืบ
เสาะหาความรู้แบบเปิด มีค่าเท่ากบั  20.33 และกลุ่มทีเรียนดว้ยบทเรียนแบบผสมผสานของกลุ่ม  
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พหุปัญญาทีมีความสามารถดา้นคณิตศาสตร์และตรรกะทีมีระดบัการสืบเสาะหาความรู้แบบเปิด มี
ส่วนเบียงเบนมาตรฐานสูงสุด มีค่าเท่ากบั 5.13  ส่วนกลุ่มทดลองทีมีค่าเฉลียของคะแนนการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณหลงัการทดลองสูงสุด คือ กลุ่มทีเรียนดว้ยบทเรียนแบบผสมผสานของกลุ่มพหุ
ปัญญาทีมีความสามารถดา้นคณิตศาสตร์และตรรกะทีมีระดบัการสืบเสาะหาความรู้แบบนาํทาง มี
ค่าเท่ากบั  23.00  และกลุ่มทีเรียนดว้ยบทเรียนแบบผสมผสานของกลุ่มพหุปัญญาทีมีความสามารถ
ดา้นการเขา้ใจตวัเองและผูอื้นทีมีระดบัการสืบเสาะหาความรู้แบบเปิดมีส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
สูงสุด มีค่าเท่ากบั 5.49  
 
ตารางที 22 แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD) ของคะแนนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  
   เรือง ชีวติกบัสิงแวดลอ้ม หลงัเรียน  
ระดบัการสืบเสาะ 

 

กลุ่มพหุปัญญา 

แบบนาํทาง 

(N = 30) 

แบบชีแนะแนวทาง 

(N = 30) 

แบบเปิด 

(N = 30) 

X  SD X  SD X  SD 

คณิตศาสตร์และตรรกะ(N = 45) 23.00 4.97 21.27 4.71 21.40 3.94 

การเขา้ใจตนเองและผูอื้น(N = 45) 21.27 4.67 20.40 4.17 21.33 5.50 

 

  จากตารางที 22 จะเห็นวา่กลุ่มการทดลองเมือจาํแนกตามระดบัการสืบเสาะ และกลุ่ม
พหุปัญญา กลุ่มทีมีค่าเฉลียของคะแนนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณสูงสุด คือ กลุ่มทีเรียนดว้ยบทเรียน
แบบผสมผสานของกลุ่มพหุปัญญาทีมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และตรรกะ ทีมีระดบัการ
สืบเสาะ หาความรู้แบบนาํทาง มีค่าเท่ากบั  23.00  มีส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 4.97 และกลุ่มที
เรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสานของกลุ่มพหุปัญญาทีมีความสามารถดา้นการเขา้ใจตนเองและ
ผูอื้น ทีมีระดบัการสืบเสาะหาความรู้แบบเปิด มีค่าเท่ากบั 21.33  มีส่วนเบียงเบนมาตรฐานสูงสุด มี
ค่าเท่ากบั 5.50  
 
ตารางที 23 แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD) ของคะแนนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  
                    หลงัเรียน เรือง ชีวติกบัสิงแวดลอ้ม จาํแนกตามระดบัการสืบเสาะ  

การสืบเสาะแบบนาํทาง 

(N = 30) 

การสืบเสาะแบบชีแนะแนวทาง 

(N = 30) 

การสืบเสาะแบบเปิด 

(N = 30) 

X  SD X  SD X  SD 

22.13 4.82 20.83 4.40 21.37 4.70 
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 จากตารางที 23 จะเห็นว่ากลุ่มการทดลองเมือจาํแนกตามระดบัการสืบเสาะ กลุ่มทีมี
ค่าเฉลียของคะแนนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณสูงสุด คือ กลุ่มทีเรียนดว้ยบทเรียนแบบผสมผสาน ที
มีระดบัการสืบเสาะหาความรู้แบบนาํทาง มีค่าเท่ากบั  22.13 มีส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 4.82 
รองลงมา คือกลุ่มทีเรียนดว้ยบทเรียนแบบผสมผสาน ทีมีระดบัการสืบเสาะหาความรู้แบบเปิดมีค่า
เท่ากบั  21.37 มีส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 4.70 และกลุ่มทีมีค่าเฉลียของคะแนนการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณตาํสุด คือ กลุ่มทีเรียนดว้ยบทเรียนแบบผสมผสานทีมีระดบัการสืบเสาะหาความรู้แบบ
ชีแนะแนวทาง มีค่าเท่ากบั 20.83 มีส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 4.40 
 
ตารางที 24 แสดงค่าเฉลีย ( X ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD) ของคะแนนการคิดอยา่งมี 
                     วจิารณญาณหลงัเรียน  เรือง ชีวติกบัสิงแวดลอ้ม จาํแนกตามกลุ่มพหุปัญญา  

พหุปัญญากลุ่มคณิตศาสตร์และตรรกะ 

(N = 45) 

พหุปัญญากลุ่มการเขา้ใจตนเองและผูอื้น 

(N = 45) 

X  SD X  SD 

  21.89 4.53 21.00 4.72 

 

 จากตารางที 24  จะเห็นว่ากลุ่มการทดลองเมือจาํแนกตามกลุ่มพหุปัญญา กลุ่มทีมี
ค่าเฉลียของคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงสุด คือ กลุ่มพหุปัญญากลุ่มคณิตศาสตร์และ
ตรรกะมีค่าเท่ากบั  21.89 มีส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 4.53 และกลุ่มพหุปัญญากลุ่มการเขา้ใจ
ตนเองและผูอื้นมีค่าเท่ากบั 21.00 มีส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 4.72   
 

 ตอนที 2 การวิเคราะห์คะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณทีไดจ้ากการวดัดว้ยแบบวดั
การคิดอยา่งมีวจิารณญาณทีสร้างขึน เพือเปรียบเทียบคะแนนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียน
ทีมีระดบัการสืบเสาะต่างกนั  จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA)  
และนกัเรียนกลุ่มพหุปัญญาต่างกนัดว้ย ค่าสถิติทดสอบที (t-test independent) 
 จากการวิเคราะห์คะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มทดลองหลงัเรียนโดยใช้
การเรียนแบบผสมผสานของนกัเรียนทีมีระดบัการสืบเสาะต่างกนั และกลุ่มพหุปัญญาต่างกนั โดย
ใช้สถิติไดแ้ก่ ค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าสถิติทดสอบที (t-test independent) 
และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA)  รายละเอียดของผลการ
วเิคราะห์ ดงัตารางที 25 และตารางที 26 
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ตารางที 25 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนทีมีกลุ่ม 

                     พหุปัญญา ต่างกนั ทีมีต่อคะแนนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณเรือง ชีวติและสิงแวดลอ้ม 

กลุ่มพหุปัญญา N 
  คะแนนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
         X                          SD 

t Sig 

คณิตศาสตร์และตรรกะ 45 21.87 3.47 .241 .371 

เขา้ใจตนเองและผูอื้น 45 22.04 3.53   

 

 จากตารางที 25  แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนทีมีกลุ่มพหุปัญญาต่างกัน  ทีมีต่อคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเรือง ชีวิตและ
สิงแวดลอ้ม พบวา่ นกัเรียนทีเรียนจากการเรียนแบบผสมผสาน ทีมีกลุ่มพหุปัญญาต่างกนั มีคะแน
การคิดอยา่งมีวจิารณญาณไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 

ตารางที 26 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวของการเรียนดว้ยวธีิการสอนแบบ  
                     สืบเสาะทีมีระดบัการสืบเสาะต่างกนั ทีมีต่อคะแนนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

                     เรือง ชีวติและสิงแวดลอ้ม 

ความแปรปรวน SS Df MS F      Sig 

ระหวา่งกลุ่ม    9.47 15 .63 .92      .54 

ภายในกลุ่ม   50.53 74 .68   

รวม   60.00 89    

 

 จากตารางที 26  แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวของการเรียนดว้ย
วิธีการสอนแบบสืบเสาะทีมีระดบัการสืบเสาะต่างกนั ทีมีต่อคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
เรือง ชีวติและสิงแวดลอ้ม พบวา่นกัเรียนทีเรียนจากการเรียนแบบผสมผสาน ทีมีระดบัการสืบเสาะ
ต่างกนั มีคะแนนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 ตอนที 3 การวิเคราะห์ปฏิสัมพนัธ์ของการเรียนแบบผสมผสานทีมีระดบัการสืบเสาะ
ต่างกนักบักลุ่มพหุปัญญา ดว้ยค่าสถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-Way 

ANOVA) 
 จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของการเรียนดว้ยวิธีการสืบเสาะทีมี
ระดบัการสืบเสาะต่างกนัและมีกลุ่มพหุปัญญาต่างกนั ทีมีต่อคะแนนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของ
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กลุ่มตวัอย่างทงั 6 กลุ่มโดยแยกพิจารณาเป็นภาพรวมของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ไดด้งัตาราง     
ที 27 

 

ตารางที 27 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของการเรียนดว้ยวธีิการสอนแบบ 

                     สืบเสาะทีมีระดบัการสืบเสาะต่างกนัและมีกลุ่มพหุปัญญาต่างกนั ทีมีต่อคะแนน 

                     การคิดอยา่งมีวจิารณญาณเรือง ชีวติและสิงแวดลอ้ม 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig 

ระดบัการสืบเสาะ 3.09 2 1.54 .13 .88 

กลุ่มพหุปัญญา 19.60 1 19.60 .81 .78 

ผลของปฏิสัมพนัธ์ 89.27 2 44.63      3.61   .03* 

ความคลาดเคลือน 1038.00 84 12.36   

รวม 43054.00 90    
*p ≤  .05 

 

 จากตารางที 27 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางเพือทดสอบผลของ
วิธีการสอนแบบสืบเสาะทีมีระดบัการสืบเสาะต่างกนั และมีกลุ่มพหุปัญญาต่างกนั ทีมีต่อคะแนน
การคิดอยา่งมีวจิารณญาณเรือง ชีวติและสิงแวดลอ้ม ของกลุ่มตวัอยา่ง สามารถสรุปผล ไดด้งันี 

 1.  นักเรียนทีเรียนจากการเรียนแบบผสมผสาน ทีมีระดับการสืบเสาะต่างกัน มี
คะแนนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 2.  นกัเรียนทีเรียนจากการเรียนแบบผสมผสาน ทีมีกลุ่มพหุปัญญาต่างกนั มีคะแนน
การคิดอยา่งมีวจิารณญาณไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 3.  มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการเรียนแบบผสมผสานทีมีระดบัการสืบเสาะต่างกนั ต่อการ
คิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนทีมีกลุ่มพหุปัญญาต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 

 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในตารางที 27 พบวา่ มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการเรียนแบบ 

ผสมผสานทีมีระดับการสืบเสาะต่างกนั ต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนทีมีกลุ่มพหุ
ปัญญาต่างกัน จึงนําข้อมูลมาเปรียบเทียบค่าเฉลียของกลุ่มทดลอง โดยใช้สถิติวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA)  ดงัตารางที 28  และทดสอบค่าเฉลียรายคู่ ดงัตาราง
ที 29 
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ตารางที 28 แสดงผลการเปรียบเทียบวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวของกลุ่มพหุปัญญากบั 

 วธีิการสอนแบบสืบเสาะแบบนาํทางทีมีต่อคะแนนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณเรือง  
 ชีวติและสิงแวดลอ้ม  
ความแปรปรวน       SS Df MS  F       Sig 

ระหวา่งกลุ่ม      41.38             1       80.03         6.97            .013* 

ภายในกลุ่ม 321.47        28       11.48   

รวม       401.50            29    

   *p ≤  .05 

  จากตารางที 28 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวของกลุ่มพหุ 

ปัญญากบัวธีิการสอนแบบสืบเสาะทีมีระดบัการสืบเสาะ 3 แบบ พบวา่ นกัเรียนมีคะแนนการคิด 

อยา่งมีวจิารณญาณเรือง ชีวติและสิงแวดลอ้ม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 

ตารางที 29 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของคะแนนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของ
นกัเรียนทีเรียนแบบผสมผสานของนกัเรียนทีมีระดบัการสืบเสาะ 3 ระดบั 

การเรียนแบบ
ผสมผสาน 

ตรรกะ 

นาํทาง 

ตรรกะ 

ชีแนะ 

ตรรกะ 

เปิด 

เขา้ใจ
ผูอื้น 
นาํทาง 

เขา้ใจ
ผูอื้น 
ชีแนะ 

เขา้ใจผูอื้น 
เปิด 

ค่าเฉลีย 19.87 21.27 22.22 23.13 22.40 20.60 

ตรรกะ + นาํทาง 0.00 1.40 2.35 3.26* 2.53 0.73 

ตรรกะ +ชีแนะ - 0.00 0.95 1.86 1.13 0.67 

ตรรกะ + เปิด - - 0.00 0.91 0.18 1.62 

เขา้ใจผูอื้น+ นาํทาง - - - 0.00 0.73 2.53 

เขา้ใจผูอื้น+ชีแนะ - - - - 0.00 1.80 

เขา้ใจผูอื้น+เปิด - - - - - 0.00 
*p < .05 

 จากตารางที 29 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียของคะแนนการคิดอยา่งมี 

วจิารณญาณของนกัเรียนทีมีระดบัการสืบเสาะต่างกนักบักลุ่มพหุปัญญาต่างกนั พบวา่ นกัเรียนทีมี 

กลุ่มพหุปัญญาเขา้ใจตนเองและผูอื้นทีมีระดบัการสืบเสาะแบบนาํทางกบันกัเรียนทีมีกลุ่มพหุ 

ปัญญาดา้นคณิตศาสตร์และตรรกะทีมีระดบัการสืบเสาะแบบนาํทาง มีคะแนนการคิดอยา่งมี 

วจิารณญาณแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ค่าเฉลียรายคู่อืนๆ ไม่แตกต่างกนั 
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 เมือนาํมาเปรียบเทียบปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการเรียนแบบผสมผสานของนกัเรียนทีมี 

ระดบัการสืบเสาะต่างกนัและมีพหุปัญญาต่างกนั ทีมีต่อคะแนนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของ
นกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ยกราฟแสดงปฏิสัมพนัธ์ ดงัภาพที 8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที 8 แสดงปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการเรียนแบบผสมผสานทีมีระดบัการสืบเสาะต่างกนักบั 

               กิจกรรมการเรียนตามกลุ่มพหุปัญญา 
 

 จากภาพที 8 พบว่า กลุ่มทดลองทีเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสานทีมีระดบัการ
สืบเสาะแบบนาํทางทีมีพหุปัญญากลุ่มความสามารถทางการเขา้ใจตวัเองและผูอื้น จะมีคะแนนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณสูง แต่พหุปัญญากลุ่มความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และตรรกะ มี
คะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส่วนกลุ่มทดลองทีเรียนดว้ยบทเรียนแบบผสมผสานทีมีระดบั
การสืบเสาะแบบชีแนะแนวทางทีมีพหุปัญญากลุ่มความสามารถทางการเขา้ใจตวัเองและผูอื้น มี
คะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูง แต่พหุปัญญากลุ่มความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และ
ตรรกะ มีคะแนนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณตาํ และกลุ่มทดลองทีเรียนดว้ยบทเรียนแบบผสมผสาน
ทีมีระดบัการสืบเสาะแบบเปิดทีมีพหุปัญญากลุ่มความสามารถทางดา้นคณิตศาสตร์และตรรกะ มี
คะแนนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณสูง แต่พหุปัญญากลุ่มความสามารถทางการเขา้ใจตวัเองและผูอื้น 
มีคะแนนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณตาํ  



 
บทท ี5 

 
สรุปผลการวจัิย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

 ผลการวิจยั เรือง ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการเรียนแบบผสมผสานทีมีระดบัการสืบเสาะ
ต่างกนักบัผูเ้รียนทีมีกลุ่มพหุปัญญาต่างกนั ทีส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 3 วชิา วทิยาศาสตร์ ผูว้จิยัจะเสนอสาระสาํคญัตามลาํดบั ดงันี 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1.  เพือเปรียบเทียบคะแนนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนทีเรียนจากการเรียน
แบบผสมผสาน ทีมีระดบัการสืบเสาะต่างกนั 
 2.  เพือเปรียบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนทีมีกลุ่มพหุปัญญา
ต่างกนั 
 3.  เพือศึกษาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการเรียนแบบผสมผสานทีมีระดับการสืบเสาะ
ต่างกนั ทีมีต่อการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนทีมีพหุปัญญาต่างกนั 
 
สมมติฐานการวจัิย 
 1.  นักเรียนทีเรียนจากการเรียนแบบผสมผสาน ทีมีระดับการสืบเสาะต่างกัน มี
คะแนนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณแตกต่างกนั 
 2.  นกัเรียนทีเรียนจากการเรียนแบบผสมผสาน ทีมีกลุ่มพหุปัญญาต่างกนั มีคะแนน
การคิดอยา่งมีวจิารณญาณแตกต่างกนั  
 3.  มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการเรียนแบบผสมผสานทีมีระดบัการสืบเสาะต่างกนั ต่อการ
คิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียน ทีมีกลุ่มพหุปัญญาต่างกนั 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่ง ทีใชใ้นการวิจยัครังนีเป็นนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนเทศบาล 
5 พหลโยธินรามินทรภกัดี สังกดัเทศบาลเมืองราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ในภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 
2555 จาํนวน 90 คน ซึงได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  และนาํมาสุ่มกลุ่มละ 45 คน และ
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามกลุ่มของพหุปัญญา โดยมีขนัตอนการสุ่ม ดงันี 
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 ขนัที 1 นาํแบบวดัพหุปัญญาของการ์ดเนอร์มาให้นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  3  ทาํ
แบบทดสอบเพือแบ่งกลุ่ม 
 ขนัที 2 สุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบมีระบบ จากนกัเรียนทีแบ่งกลุ่มตามพหุปัญญา 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มทีมีความสามารถดา้นคณิตศาสตร์และตรรกะและกลุ่มทีมีความสามารถดา้นการเขา้ใจตวัเอง
และผูอื้นโดยสุ่มมากลุ่มละ 45 คน  
 ขนัที 3 นาํกลุ่มตวัอยา่งแต่ละกลุ่มทีไดจ้ากขนัที  2   มาหาตาํแหน่งเปอร์เซ็นไทล์โดย
นาํคะแนน วชิา วทิยาศาสตร์ในชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ของแต่ละคน มาเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย 
เพือกาํหนดตาํแหน่งของขอ้มูล โดยในแต่ละกลุ่มยอ่ยมีจาํนวน 15 คนทีคละความสามารถ โดยกลุ่ม
ยอ่ย A1 (ระดบัการสืบเสาะแบบนาํ) , A2 (ระดบัการสืบเสาะแบบชีแนะแนวทาง) และ A3 (ระดบั
การสืบเสาะแบบเปิด)  ได้จากพหุปัญญากลุ่มทีมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และตรรกะ โดย
กลุ่มสูงมีเปอร์เซ็นไทล์ตงัแต่ 71ขึนไป  กลุ่มกลางมีเปอร์เซ็นไทล์ระหว่าง  35-70  และกลุ่มตาํมี
เปอร์เซ็นไทล์ตงัแต่ 34 ลงมา ส่วน B1 (ระดบัการสืบเสาะแบบนาํ) , B2 (ระดบัการสืบเสาะแบบ
ชีแนะแนวทาง) และ B3 (ระดบัการสืบเสาะแบบเปิด)  ไดจ้ากพหุปัญญากลุ่มทีมีความสามารถดา้น
การเขา้ใจตวัเองและผูอื้นโดยกลุ่มสูงมีเปอร์เซ็นไทล์ตงัแต่ 70 ขึนไป  กลุ่มกลางมีเปอร์เซ็นไทล์
ระหวา่ง  35-69  และกลุ่มตาํมีเปอร์เซ็นไทลต์งัแต่ 34 ลงมา ไดก้ลุ่มทดลอง 6 กลุ่ม 
 
เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
 1.  กิจกรรมการเรียนผสมผสานทีมีกิจกรรมในห้องเรียนและบนอีเลิร์นนิง ทีมีระดบั
การสืบเสาะต่างกนั 3 แบบ คือ 
  1.1 แผนการจดัการเรียนรู้สาํหรับการเรียนแบบผสมผสาน  
   1.1.1 การเรียนแบบผสมผสานทีออกแบบกิจกรรมตามขนัตอนการเรียนแบบ
สืบเสาะทีมีระดบัการสืบเสาะแบบนาํทาง (Directed Inquiry) 
   1.1.2 การเรียนแบบผสมผสานทีออกแบบกิจกรรมตามขนัตอนการเรียนแบบ
สืบเสาะทีมีระดบัการสืบเสาะแบบชีแนะแนวทาง (Guided Inquiry) 
   1.1.3 การเรียนแบบผสมผสานทีออกแบบกิจกรรมตามขนัตอนการเรียนแบบ
สืบเสาะทีมีระดบัการสืบเสาะแบบเปิด (Open Inquiry)   
  1.2  กิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานบนอีเลิร์นนิง  เป็นกิจกรรมการเรียนการ
สอนทีออกแบบกิจกรรมและขนัตอนการเรียนการสอนทีเน้นการแสวงหาความรู้ และการทาํ
กิจกรรมบนอีเลิร์นนิงทีพฒันามาจากการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ทีมีระดบัการสืบเสาะต่างกนั 3 

ระดบั และการทาํกิจกรรมของผูเ้รียนมีการออกแบบให้เหมาะสมกบัความสามารถของนกัเรียนแต่
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ละกลุ่มทีจาํแนกตามพหุปัญญา โดยนาํบทเรียนทีสร้างขึนมาจดัการเรียนการสอนตามขนัตอนการ
ออกแบบตามแผนการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน  โดยใช้ระบบบริหารจดัการเรียนการสอน
Moodle version 1.5.4 ซึงเป็นโปรแกรมสําหรับสร้างบทเรียนประเภทให้เปล่า (Freeware) บน
ระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows XP โดยผูว้ิจยัไดติ้ดตงัขอ้มูลไวที้ http://krujoy.com  ดว้ย
บทเรียนบนอีเลิร์นนิง ทีมีกิจกรรมตามกลุ่มพหุปัญญา 6 รูปแบบ 
  1.3  แบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
 2.  แบบทดสอบวดัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  ทีผูว้ิจยัสร้างขึนโดยใชโ้ครงสร้างตาม
แบบทดสอบวดัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ฉบบัมาตรฐาน Critical Thinking Test Level x (Ennis, 

Millman and Tomko ,1985) ในเนือหาวิชา วิทยาศาสตร์ ชนัมธัยมศึกษาปีที 3 เรือง ชีวิตกบั
สิงแวดลอ้ม ทีวดัองคป์ระกอบตามแนวคิดของแอนนิส (Ennis.1985) ซึงมีกรอบแนวคิด 8 ทกัษะคือ 
1) การทาํความเขา้ใจปัญหา 2) ความน่าเชือถือของแหล่งขอ้มูล 3) การใชเ้หตุผลเชิงนิรนยั 4) การใช้
เหตุผลเชิงอุปนยั 5) การตดัสินคุณค่า 6) การแปลความหมาย 7) การกาํหนดขอ้สมมติฐาน และ8) 

การแกปั้ญหา  
 เมือนาํแบบทดสอบวดัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไปหาคุณภาพ ไดแ้ก่ ระดบัความยาก
ง่ายเทียบกบัเกณฑ์ ไดข้อ้คาํถาม 40 ขอ้ มีค่าความยากง่ายระหวา่ง 0.20 - 0.80 และค่าอาํนาจจาํแนก
ตงัแต่ 0.25 ขึนไป  โดยวิเคราะห์หาระดบัความยากง่ายเฉลียเท่ากบั 0.42 และค่าอาํนาจจาํแนกเฉลีย
เท่ากบั 0.54  และค่าความเชือมนัของแบบทดสอบ 0.90   
 
วธีิดําเนินการทดลอง 
 1.  ผูว้จิยัประสานงานขออนุญาตผูอ้าํนวยการโรงเรียนเทศบาล 5 พหลโยธินรามินทร
ภกัดี เพือพิจารณาอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยั 
 2.  ผูว้ิจ ัยดาํเนินการทาํการทดสอบก่อนเรียน ด้วยแบบทดสอบวดัการคิดอย่างมี
วจิารณญาณและทาํการปฐมนิเทศการเรียนแบบผสมผสาน การนดัหมาย การใชบ้ทเรียนและการทาํ
กิจกรรมบนอีเลิร์นนิง เป็นตน้ 
 3.  ผูว้ิจยัดาํเนินการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ตามวิธีการและขนัตอนการ
จดักิจกรรมในแต่ละกลุ่มการทดลองทงั 6 กลุ่ม ใชเ้วลาในการทาํกิจกรรมทงัหมด 5 สัปดาห์ สัปดาห์
ละ 3 ชวัโมง  
 4.  ผูว้ิจยัทาํการทดสอบหลงัเรียน หลงัจากเรียนจบบทเรียนสุดทา้ย ดว้ยแบบทดสอบ
วดัการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลและนาํขอ้มูลมาวเิคราะห์ผล ดงันี 
 1.  การประเมินความเทียงตรงของเนือหาสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
วเิคราะห์หาค่าเฉลียของคะแนนจากผูเ้ชียวชาญ 

 2.  ประเมินแบบทดสอบวดัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ โดยวิเคราะห์หาความยากง่าย 

ค่าอาํนาจจาํแนก และหาค่าความเชือมนั โดยใชสู้ตร KR-20 ของ Kuder  Richardson ดว้ยโปรแกรม 
สาํเร็จรูป TAP (Test Analysis Program version 1.0.0.0) 
 3.  การทดสอบค่าที (t-test independent) เพือเปรียบเทียบคะแนนการคิดอย่างมี
วจิารณญาณหลงัเรียนของกลุ่มพหุปัญญา 2 กลุ่ม  
 4.  วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) เพือเปรียบเทียบ
คะแนนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณหลงัเรียนของนกัเรียนทีมีระดบัการสืบเสาะต่างกนั 
 5.  วเิคราะห์ปฏิสัมพนัธ์ของการเรียนแบบผสมผสานทีมีระดบัการสืบเสาะต่างกนักบั
กลุ่มพหุปัญญา  ด้วยค่าสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง  (Two-Way 

ANOVA) 
 
สรุปผลการวจัิย 
 1.  นักเรียนทีเรียนจากการเรียนแบบผสมผสาน ทีมีระดับการสืบเสาะต่างกัน มี
คะแนนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
 2.  นกัเรียนทีเรียนจากการเรียนแบบผสมผสาน ทีมีกลุ่มพหุปัญญาต่างกนั มีคะแนน
การคิดอยา่งมีวจิารณญาณไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
 3.  มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการเรียนแบบผสมผสานทีมีระดบัการสืบเสาะต่างกนั ต่อการ
คิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนทีมีกลุ่มพหุปัญญาต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
 
อภิปรายผลการวจัิย 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลผลการวิจยัทีสรุปออกมานนั พบว่ามีประเด็นทีสําคญัสําหรับ
นาํมาอภิปรายผลเพือทาํความเขา้ใจในผลการวิจยั  และสามารถนาํผลการวิจยัไปประยุกตใ์ชใ้ห้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ดงันี 
 1.  นกัเรียนทีเรียนจากการเรียนแบบผสมผสานทีมีระดบัการสืบเสาะต่างกนั มีคะแนน 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 ซึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจยัขอ้ที 1 กล่าวคือ นักเรียนทีเรียนจากการเรียนแบบผสมผสานทีมีระดบัการ
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สืบเสาะต่างกนัมีคะแนนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไม่แตกต่างกนั ทงันีอาจเป็นผลมาจากขนัตอน
การเรียนแบบผสมผสานตามวิธีการสอนแบบสืบเสาะนนัมีขนัตอนหลกั 5 ขนัตอนนนัผูเ้รียนได้
เรียนทีมีหลักเกณฑ์ตามลําดับทีเป็นระบบและสามารถพฒันาตนเองได้จากการมีส่วนร่วมใน
แสวงหาคาํตอบจากแหล่งเรียนรู้เพิมเติมตามกระบวนการเรียนการสอน ซึงสอดคลอ้งกบั Joyce and 

Weil (2000) ทีอธิบายวา่ การสืบเสาะเป็นกระบวนการทีผูเ้รียน เรียนรู้จากการแสวงหาคาํตอบเพือ
อธิบายความเป็นไปของสิงต่างๆ อยา่งมีระบบระเบียบมีหลกัเกณฑ์มีลาํดบัขนัตอน โดยเริมตน้จาก
การเลือกสนใจปัญหาบางอย่างทีทา้ทายให้แสวงหาคาํตอบ การรวบรวมขอ้มูล การตงัสมมติฐาน
และการสรุปความอย่างสมเหตุสมผลเพืออธิบายเหตุการณ์ทีเป็นปัญหานัน และทกัษะการคิดที
ผูเ้รียนจะไดฝึ้กคือการนาํเนือหาความรู้ทีกาํลงัเรียนไปเชือมโยงกนัอย่างสมเหตุสมผล การคิดสรุป
ความและนาํขอ้สรุปทีไดน้นัไปใช้ในการอธิบาย  ถึงแมจ้ะมีการกาํหนดกิจกรรมการเรียนต่างกนั
ตามระดับของการสืบเสาะ แต่ระดับการสืบเสาะทงั 3 ระดับนันจะมีการให้ข้อเสนอแนะจาก
ครูผูส้อนต่างกนัก็ตาม แต่อีกสิงหนึงคือการออกแบบกิจกรรมให้นกัเรียนไดท้าํกิจกรรม เช่น การทาํ
กราฟจาํนวนสิงมีชีวติป่าชายเลน การรณรงคล์ดโลกร้อน ทีมีความเหมาะสมกบักลุ่มพหุปัญญาและ
ตอบสนองกับผูเ้รียนแต่ละคนได้นันยงัส่งเสริมให้บรรลุจุดประสงค์ของการเรียนตามตวัชีวดั
เดียวกันของเรืองทีเรียน คือนักเรียนทีเรียนตามระดับการสืบเสาะนันมีตวัชีวดัสําหรับกาํหนด
เป้าหมายของการเรียนตามหลกัสูตรนนั นกัเรียนทุกคนตอ้งบรรลุตวัชีวดัเดียวกนั  และมีการร่วมมือ
กนัเรียนในกลุ่มทีจาํแนกตามระดบัของการสืบเสาะทาํให้นกัเรียนร่วมกนัทาํกิจกรรมเกิดการเรียนรู้
ไปพร้อมกนั ดงัที สุนีย ์  เหมะประสิทธิ (2542 :7-8) ทีไดน้าํการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E ของ
โครงการ ศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยาของสหรัฐอเมริกา (Biological Science 

Curriculum Studies หรือ BSCS) มาทดลองดดัแปลงเพือให้เหมาะสมกบัเด็กไทย โดยมุ่งเนน้ให้
นกัเรียนสามารถร่วมกนัแสวงหา คน้พบและสร้างองคร์วมรู้ดว้ยตนเอง ในขนัตอนของการขยาย
ความรู้ของการเรียนแบบสืบเสาะโดยให้นักเรียนค้นควา้ขอ้มูลเพิมเติมจากแหล่งเรียนรู้ทงัทีครู
กาํหนด กาํหนดให้เลือกและรวมทงัทีกลุ่มไดก้าํหนดร่วมกนั อีกทงัยงัให้นกัเรียนมีโอกาสประสบ
ผลสําเร็จในการเรียนรู้อยา่งมีความสุข ภายใตส้ภาพการณ์ทีจาํลองหรือทีเป็นจริงแห่งชีวิต เพือให้
นกัเรียนมีทกัษะชีวิตและทกัษะทางสังคม เช่นเดียวกบั ไพฑูรย ์ สุขศรีงาม (2531:66) ทีไดแ้บ่ง
ระดบัการสืบเสาะไว ้3 ระดบั คือ 1. การสืบเสาะแบบสําเร็จรูป (Structured Inquiry)  เป็นการ
สืบเสาะทีครูเป็นผูก้าํหนดปัญหาแก่นกัเรียน  บอกแนวทางในการใชว้สัดุอุปกรณ์ตามขนัตอนการ
ทดลองและการจดักระทาํขอ้มูล นกัเรียนเป็นผูแ้ปลความหลายขอ้มูลและลงขอ้สรุปดว้ยตนเอง  2. 
การสืบเสาะแบบแนะนาํ (Guided Inquiry) เป็นการสืบเสาะโดยครูเป็นผูก้าํหนดปัญหาให้ แต่ไม่ได้
กาํหนดกิจกรรมหรือวธีิการทดลอง นกัเรียนเป็นผูค้น้หาวิธีดงักล่าวดว้ยตนเองโดยอาศยัการแนะนาํ
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จากครู นกัเรียนแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มอาจมีวิธีการทดลองทีแตกต่างกนั 3. การสืบเสาะแบบเปิด
กวา้ง(Open Inquiry) ในการสืบเสาะแบบนีนกัเรียนจะเป็นผูสื้บเสาะปัญหา วิธีการแกปั้ญหา การจดั
กระทาํขอ้มูล การแปลความหมายและการลงขอ้สรุปด้วยตนเอง  จึงเป็นการสืบเสาะทีสูงทีสุด 

นกัเรียนจะมีกระบวนการเรียนทีคลา้ยคลึงกบัการศึกษาของนกัวิทยาศาสตร์มาก แต่ในกระบวนการ
สืบเสาะทงัสามประดับมีจุดมุ่งหมายทีจะพฒันานักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ทีเน้นกระบวน การ
ปฏิบติัการ สํารวจ ทดลอง และอืน ๆ ทาํให้เกิดทกัษะปฏิบติัการ(Manual Skill) และทกัษะการคิด 

(Think Skill) โดยทีแต่ละรูปแบบของระดบัการสืบเสาะก็มีขอ้จาํกดั ซึงจาํเป็นตอ้งใช้ให้เหมาะกบั
ศกัยภาพของนกัเรียนในแต่ละระดบั ในกิจกรรมทีเสริมทกัษะกระบวนการคิดอาจจะอยูใ่นรูปแบบ
ทีไม่เน้นปฏิบติัการ เช่น การใช้กระบวนการสืบเสาะแบบ Oral Inquiry สอดคลอ้งกบังานวิจยั
เกียวกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้และพหุปัญญาของผูเ้รียน จะเห็นได้ว่า สามารถนํามา
ออกแบบและพฒันากิจกรรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะโดยใชร่้วมกบักิจกรรมทีเหมาะสมกบั
พหุปัญญาแต่ละดา้น ทาํใหเ้กิดความรู้  การคิดอยา่งมีวจิารณญาณได ้โดยใชร้ะยะเวลาในการจดัการ
เรียนการสอนนอ้ยลงกวา่การจดัการเรียนการสอนแบบปกติ  (กญัญา  ทองมนั , 2534 ; ดารุณี  เชือ
เจ็ดตน,2540 ; กิตติมา  ธรรมราษฎ์, 2548 ;  โชติมณี  ศรีสวา่งวงส์ , 2548 ; สุพิชชา  คงสมมาตร , 
2548 ; อรุณรัตน์  มูลโพธิ , 2549 ; สถิต  ศิริธรรมจกัร, 2552) 

 และนอกจากนีในทุกระดบัของการสืบเสาะ มีขนัตอนทีนกัเรียนทุกคนไดรั้บการขยาย
ความรู้จากขันที 4 ขันขยายความรู้(Elaborate) ของวิธีการสอนแบบสืบเสาะทีแต่ละระดับมี
การศึกษาความรู้เพิมเติมจากแหล่งขอ้มูลอืน ๆ มีทงัทีครูกาํหนดให้ของระดบัแบบนาํทาง นกัเรียน
เลือกจากทีครูมีใหข้องระดบัแบบชีแนะแนวทาง หรือระดบัแบบเปิดทีครูให้นกัเรียนในกลุ่มร่วมกนั
กาํหนดเอง ลว้นแลว้แต่เป็นแหล่งเรียนรู้ทีสามารถเพิมคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณได ้และ
เมือมาสู่ขนัที 5 คือขนัประเมินผล (Evaluate) ซึงเป็นขนัทีนกัเรียนวิเคราะห์ วิจารณ์ หรืออภิปราย
ซกัถามแลกเปลียนองค์ความรู้ซึงกนัและกนัในกลุ่มถึงแมบ้างระดบัจะมีครูให้คาํแนะนาํเพิมเติม ก็
ตาม สิงทีได้จากขนันี คือ นักเรียนทุกคน ทุกระดบัได้เรียนรู้ตามกระบวนการของการเรียนแบบ
ผสมผสานครบถ้วนเหมือนกัน ทาํให้นักเรียนได้รับเนือหาทีเป็นหลกัการเหมือนกนัและได้รับ
ตวัอยา่งทีเกียวขอ้งกบัเนือหานนัเหมือนกนันนัเอง 
 2.  นกัเรียนทีเรียนจากการเรียนแบบผสมผสาน ทีมีกลุ่มพหุปัญญาต่างกนั มีคะแนน 
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05  ซึงไม่เป็นไป ตาม
สมมติฐานการวิจยัขอ้ที 2 ทงันีอาจเป็นผลมาจากกิจกรรมการเรียนของนกัเรียนแต่ละกลุ่มตาม
ความสามารถของกลุ่มพหุปัญญาทีผูว้ิจยัไดจ้าํแนกจากการทาํแบบทดสอบวดัพหุปัญญาตามกรอบ
ทฤษฎีของการ์ดเนอร์ นนัทาํให้นกัเรียนแต่ละคนไดรั้บการพฒันาตามศกัยภาพไดต้รงจุด ไม่ว่าจะ
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เป็นกิจกรรมการสร้างเฟสบุคของแต่ละกลุ่ม การรณรงค์เพือลดปัญหาโลกร้อน หรือการจดัป้าย
นิเทศเผยแพร่ความรู้ดา้นรักษ์โลก เป็นตน้ จนทาํให้ทุกคนมีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่
แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัการ์ดเนอร์(Gardner,1983) ทีเขียนเกียวกบัทฤษฎีพหุปัญญา ไวว้า่คนเรา
ทุกคนล้วนมีความสามารถ แต่ความสามารถของแต่ละคนไม่เหมือนกนัเลย  ตามหลกัทฤษฎี 
Multiple Intelligence ทีวา่ เพียงแค่เขา้ใจจุดอ่อนจุดแขง็ของเด็กนกัเรียนแต่ละคน ก็สามารถช่วยเด็ก
ให้ประสบความสําเร็จขึนมาได ้เขาให้ขอ้สังเกตวา่ การนาํเรือง Multiple Intelligence มาปรับใชใ้น
ห้องเรียนได้เปลียนทงัการสอนของครู และการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน  เพราะจะตอ้งมีการดู
รายละเอียดของความแตกต่างในตวัเด็กเป็นรายบุคคล และจดัสรรกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะกบั
เด็กแต่ละคน สิงสําคญัก็คือการจดัสิงแวดลอ้มให้เกิดการเรียนรู้ ทีมีประสิทธิภาพ ทีสุดสําหรับเด็ก
แต่ละคน โดยไม่สําคญัว่าจะใช้เทคนิควิธีใด  และนอกจากนีในการเรียนแบบผสมผสานของพหุ
ปัญญาทงั 2 กลุ่มไดอ้อกแบบกิจกรรมตามกระบวนการสอนแบบสืบเสาะทีมีขนัตอนทีเป็นระบบทงั 
2 กลุ่ม จึงทาํให้นกัเรียนทีเป็นกลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณเพิมขึนในสัดส่วนที
ไม่แตกต่างกนั แต่ถา้มีการออกแบบการเรียนการสอนแตกต่างกนัอาจทาํให้แตกต่างกนัได ้ดงัเช่น 
ผลการศึกษาของ โชติมณี  ศรีสว่างวงส์ (2548:บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบผลการเรียน
วทิยาศาสตร์แบบวฏัจกัรการเรียนรู้กบัการเรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ทีมี
ต่อการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 พบว่า 
นกัเรียนทีเรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญามีความสามารถทางการคิดอย่างมี
วิจารณญาณหลงัเรียนมากกวา่นกัเรียนทีเรียนแบบปกติ และสุพิชชา  คงสมมาตร (2548:บทคดัยอ่) 
ศึกษาเปรียบเทียบการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้การเรียนแบบวฏัจกัรการ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญากบัการเรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้แบบปกติ ทีมีต่อการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการคิดเชิงเหตุผล ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 พบว่า นกัเรียนทีเรียนแบบ   
วฏัจกัรการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญามีความสามารถทางด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
มากกวา่นกัเรียนทีเรียนแบบปกติอยา่งมีนยัสําคญัทีระดบั .05  สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อรุณ
รัตน์ มูลโพธิ (2549:บทคดัยอ่) ไดศี้กษาผลการเรียนวิทยาศาสตร์ แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขนั ตาม
แนวทฤษฎีพหุปัญญากบัการเรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขนั ทีมีต่อการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เจต
คติเชิงวิทยาศาสตร์ และการคิดแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 พบวา่ 
นกัเรียนทีเรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขนั ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญามีความสามารถดา้นการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ มากกว่านักเรียนทีเรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขนั  นอกจากนี สถิต ศิริ
ธรรมจกัร (2552:บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาผลการเรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขนัทีใชพ้หุปัญญา กบัการ
เรียนตามคู่มือครูทีมีต่อผลสัมฤทธิทางการเรียน ความคิดวิจารณญาณและความตระหนักต่อ
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สิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 ( ชุมชนนาข่า) จาํนวน 62 

คน พบวา่ นกัเรียนโดยรวม นกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงทีเรียนแบบแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขนัที
ใช้พหุปัญญา มีผลสัมฤทธิทางการเรียน ความคิดวิจารณญาณและเป็นรายดา้น 4 ดา้นและความ
ตระหนกัต่อการอนุรักษ์สิงแวดล้อมหลงัเรียนเพิมขึนจากก่อนเรียน  ซึงจากผลการวิจยัทงัหมด
ขา้งตน้เป็นการศึกษาโดยใชก้ระบวนการเรียนการสอนแบบสืบเสาะร่วมกบัแนวคิดของพหุปัญญา
มาดาํเนินการจดัการเรียนการสอนทาํให้นกัเรียนทีเรียนดว้ยบทเรียนแบบนีมีคะแนนเพิมสูงขึนเมือ
เปรียบเทียบกบัการจดัการเรียนการสอนแบบปกติ เป็นตวัชีให้เห็นวา่นกัเรียนทีเป็นกลุ่มตวัอยา่งใน
ครังนีทุกคนไดรั้บการจดัการเรียนการสอนตามกระบวนการของวิธีการสอนแบบสืบเสาะโดยทีมี
กิจกรรมทีออกแบบมาทีมีความเหมาะสมกบัพหุปัญญาทงั 2 กลุ่ม 
  ดว้ยเหตุผลทีกล่าวมาจึงทาํใหน้กัเรียนทีเรียนจากการเรียนแบบผสมผสาน ทีมีกลุ่ม
พหุปัญญาต่างกนั มีคะแนนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ เรือง ชีวติและสิงแวดลอ้ม ไม่แตกต่างกนั 
 3.  ผลการวจิยัในครังนี พบวา่มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการเรียนแบบผสมผสานทีมีระดบั
การสืบเสาะต่างกนั ต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนทีมีกลุ่มพหุปัญญาต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ซึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ที 3 กล่าวคือ ผลการวจิยัในขอ้นีแสดงให้
เห็นถึงปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการเรียนแบบผสมผสานของนกัเรียนทีมีระดบัการสืบเสาะต่างกนัและมี
พหุปัญญาต่างกนั และเมือทดสอบหาค่าเฉลียรายคู่ พบว่า คะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นกัเรียนทีเรียนดว้ยขนัตอนการสืบเสาะแบบนาํทางระหว่างกลุ่มพหุปัญญา 2 กลุ่มนันมีค่าเฉลีย
แตกต่างกนั ส่วนคู่อืน ๆ ไม่แตกต่างกนั หรือกล่าวอีกนยัหนึงไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งทีเรียนดว้ยบทเรียน
แบบผสมผสานทีมีระดบัการสืบเสาะแบบนาํทางทีมีพหุปัญญากลุ่มความสามารถทางการเขา้ใจ
ตวัเองและผูอื้น จะมีคะแนนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณสูง แต่พหุปัญญากลุ่มความสามารถทางดา้น
คณิตศาสตร์และตรรกะมีคะแนนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณตาํ ทงันีอาจเป็นเพราะระดบัการสืบเสาะ
แบบนาํทางมีความเหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนของพหุปัญญากลุ่มความสามารถทางการเขา้ใจ
ตวัเองและผูอื้น หรือกล่าวอีกในหนึงได้ว่าถ้ากลุ่มผูเ้รียนมีพหุปัญญากลุ่มความสามารถทางการ
เขา้ใจตวัเองและผูอื้นควรใชบ้ทเรียนแบบผสมผสานทีมีระดบัการสืบเสาะแบบนาํทาง  ส่วนกลุ่ม
ตวัอยา่งทีเรียนดว้ยบทเรียนแบบผสมผสานทีมีระดบัการสืบเสาะแบบชีแนะแนวทางทีมีพหุปัญญา
กลุ่มความสามารถทางการเขา้ใจตวัเองและผูอื้น จะมีคะแนนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณสูง แต่พหุ
ปัญญากลุ่มความสามารถทางดา้นคณิตศาสตร์และตรรกะ กลบัมีคะแนนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
ตาํ ซึงแสดงให้เห็นวา่ระดบัการสืบเสาะแบบชีแนะแนวทาง มีความเหมาะสมกบักิจกรรมการเรียน
ของพหุปัญญากลุ่มความสามารถทางการเขา้ใจตวัเองและผูอื้นหรือกล่าวอีกในหนึงไดว้่าถา้กลุ่ม
ผูเ้รียนมีพหุปัญญากลุ่มความสามารถทางการเขา้ใจตวัเองและผูอื้นควรใชบ้ทเรียนแบบผสมผสานที
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มีระดบัการสืบเสาะแบบชีแนะแนวทางและกลุ่มตวัอย่างทีเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสานทีมี
ระดบัการสืบเสาะแบบเปิดทีมีพหุปัญญากลุ่มความสามารถทางดา้นคณิตศาสตร์และตรรกะ จะมี
คะแนนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณสูง แต่พหุปัญญากลุ่มความสามารถทางการเขา้ใจตวัเองและผูอื้น
กลบัมีคะแนนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณตาํ ซึงแสดงให้เห็นวา่ระดบัการสืบเสาะแบบเปิด มีความ
เหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนของพหุปัญญากลุ่มความสามารถทางดา้นคณิตศาสตร์และตรรกะ 
หรือกล่าวอีกในหนึงได้ว่าถา้กลุ่มผูเ้รียนมีพหุปัญญากลุ่มความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และ
ตรรกะ ควรใชบ้ทเรียนแบบผสมผสานทีมีระดบัการสืบเสาะแบบเปิด   ซึงแสดงให้เห็นวา่ถา้กลุ่ม
ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นการเข้าใจตนเองและผูอื้น สามารถใชบ้ทเรียนแบบผสมผสานทีมีระดบั
การสืบเสาะแบบนาํทางหรือจะใชแ้บบชีแนะแนวทางจะพฒันาคะแนนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
ใหเ้พิมสูงขึนได ้แต่ถา้ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นคณิตศาสตร์และตรรกะ ควรเลือกใชบ้ทเรียนแบบ
ผสมผสานทีมีระดบัการสืบเสาะแบบเปิดจะพฒันาคะแนนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณให้เพิมสูงขึน
ได ้

  ซึงสาเหตุทีมีอิทธิพลต่อปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการเรียนแบบผสมผสานทีมีระดบัการ
สืบเสาะต่างกนักบักิจกรรมการเรียนตามกลุ่มพหุปัญญา ในการวิจยัครังนี คือ 1) ขนัตอนของการทาํ
กิจกรรมตามขนัตอนแบบสืบเสาะ 5 ขนัตอน แบบนาํทางและแบบชีแนะแนวทาง ค่อนขา้งจะมีการ
เรียงลาํดบัขนัตอนการทาํกิจกรรมทีกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจนเนืองจากมีครูคอยกาํหนดหรือชีแนะ ทาํ
ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดี สามารถนําไปประยุกต์กับการปฏิบัติกิจกรรมได้เป็นอย่างดี 
เนืองจากกิจกรรมการเรียนส่วนใหญ่นักเรียนต้องมีการสือสาร การทํากิจกรรมร่วมกันและ
แลกเปลียนเรียนรู้ในกลุ่ม มีการอธิบาย ถามขอ้คาํถามและตอบขอ้ซกัถาม ซึงเป็นกิจกรรมทีมีความ
เหมาะสมกบักลุ่มพหุปัญญาดา้นความสามารถดา้นความเขา้ใจตนเองและผูอื้นไดดี้กวา่  2) การทาํ
กิจกรรมของแต่ละกลุ่มพหุปัญญามีความทา้ทายให้นกัเรียนไดค้น้หาความรู้ หรือแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเองไดต้ลอดเวลาสามารถเขา้เรียนซาํได ้และมีแหล่งขอ้มูลภายนอกทีครูกาํหนดหรือแนะนาํ 
ทาํให้ผูเ้รียนไม่ตอ้งใช้เวลาในการคน้หามากเกินไป  ทาํให้นักเรียนสามารถตอบคาํถามและทาํ
ชินงานไดต้ามกาํหนด ทาํใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ทีมีความหมาย  3) การเรียนแบบผสมผสานแบบ
นาํทางหรือแบบชีแนะแนวทางน่าจะมีส่วนทาํให้นกัเรียนในกลุ่มพหุปัญญาดา้นคณิตศาสตร์และ
ตรรกะ ทาํกิจกรรมของบทเรียนแบบผสมผสานแบบนาํทางหรือแบบชีแนะแนวทางทีมีกิจกรรม
ค่อนขา้งเป็นลาํดบัขนัตอน เมือนกัเรียนเขา้ใจบทเรียนในขนัแรก ๆ ทีเรียนแลว้ กลุ่มคณิตศาสตร์
และตรรกะทีมีระดบัการสืบสอบแบบนาํทางและแบบชีแนะแนวทาง จะไม่ค่อยสนใจเนือหาใน
กิจกรรมขันต่อ ๆมามากนัก จึงทาํให้นักเรียนกลุ่มพหุปัญญาด้านคณิตศาสตร์และตรรกะนีทาํ
คะแนนได้น้อย แต่ในระดับการสืบเสาะแบบเปิด กิจกรรมการเรียนการสอนผูเ้รียนต้องเป็นผู ้



 

 

158 

กาํหนดและเลือกทีจะทาํโดยนกัเรียนตอ้งร่วมกนักาํหนด ตอ้งมีการวิเคราะห์ ออกแบบเอง จึงทาํให้
เกิดความกระตือรือร้นและทา้ทายความสามารถ จึงทาํให้มีคะแนนสูงกวา่กลุ่มพหุปัญญาดา้นการ
เขา้ใจตนเองและผูอื้น   
 ส่วนเหตุผลเพิมเติมทีผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจากการสังเกตการณ์ทาํกิจกรรมทงัในห้องเรียน
และบนอีเลิร์นนิง ในระหวา่งการอาํนวยความสะดวกในการเรียน ซึงใชเ้วลาทงัหมด 5 สัปดาห์ จน
สามารถส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้เกิดขึนกับกลุ่มตวัอย่างทงั 6 กลุ่มมีพฒันาการที
แตกต่างกันและส่งผลให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเรียนการสอนแบบผสมผสาน วิชา 
วิทยาศาสตร์ ทีมีระดบัการสืบเสาะต่างกนั ทีมีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนทีมีพหุ
ปัญญาต่างกนั ในครังนีสรุปไดด้งันี 

 1.  นกัเรียนทุกกลุ่มมีความสนใจ อยากรู้อยากเห็น ในการเรียนดว้ยการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน การร่วมกนัเรียนและการทาํกิจกรรมในกลุ่มดว้ยกนัทาํให้นกัเรียนมีความเอาใจใส่
ในการเรียนเป็นพิเศษ ซึงเป็นแรงจูงใจอย่างหนึงทีทาํให้นักเรียนมีพฒันาการดา้นการคิดอย่างมี
วิจารณญาณทีดีขึนไดต้ามลาํดบั ไดเ้รียนรู้ทีจะใชค้วามแตกต่างของแต่ละบุคคลให้เป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม ผูเ้รียนก็จะเรียนรู้อย่างมีความสุข มีทศันคติทีดีต่อตนเอง เห็นคุณค่าในตนเอง ใน
ขณะเดียวกนัก็มีความเคารพในผูอื้น และอยูร่่วมกนัอยา่งเกือกลูกนั (ทิศนา แขมมณี , 2545) 
 2.  เก็บข้อมูลจากการสังเกตการเข้าเรียนของนักเรียนจากบทเรียนบนอีเลิร์นนิง 
นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมทีมีให้ปฏิบติั แสดงว่านกัเรียนมีความสนใจในกิจกรรมการ
เรียนแบบผสมผสานนีอยา่งมาก เช่น การเขา้ทาํกิจกรรมทงัหมดถึง 544 ครัง  
 3.  นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษอืน ๆ ทีจัดเตรียมไวส้ําหรับการเรียนแบบ
ผสมผสานบนอีเลิร์นนิง ไดแ้ก่ กระดานเสวนา หอ้งส่งการบา้น และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ 
นกัเรียนให้ความสนใจและกระตือรือร้นในการใช้เครืองมือสือสารเหล่านีอย่างดียิง โดยให้กลุ่ม
ตวัอยา่งแต่ละกลุ่มใช้เครืองมือเหล่านีแบบร่วมมือกนั ทาํให้กลุ่มตวัอย่างไดศึ้กษาบทเรียนและทาํ
กิจกรรมทงับนบนอีเลิร์นนิงและในห้องเรียนแบบอิสระตามกลุ่มของตนเอง และยงัได้ร่วมกัน
ปรึกษาหารือแลกเปลียนกนัภายในกลุ่มไดอ้ยา่งเต็มที ซึงเป็นเหตุผลหนึงทีส่งเสริมกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณให้มีพฒันาการเพิมสูงขึนตามลาํดบั ซึงสอดคลอ้งกบั Garnham and Kaleta 

(2002)  ทีกล่าวว่า การเรียนแบบผสมผสานเป็นการเรียนทีดีทีสุดเนืองจากเป็นการผสมผสานการ
จดัการเรียนการสอนโดยการเลือกใชคุ้ณลกัษณะทีดีทีสุดของการสอนในห้องเรียนและคุณลกัษณะ
ทีดีทีสุดของการสอนแบบออนไลน์เขา้ดว้ยกนั เพือใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งอิสระ ทาํให้เกิด
การเรียนทีกระฉบักระเฉง (active learning) สามารถพฒันาผูเ้รียนให้เป็นผูที้มีความกระฉบักระเฉง
ในการเรียน(active learner) และสามารถลดเวลาในการเขา้ชนัเรียนได ้และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยั
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ของ Rovai and Jordan (2004) ทีพบวา่ การเรียนแบบผสมผสานทาํให้ผูเ้รียนมีจิตสํานึกต่อการมี
ส่วนร่วมในชุมชนการเรียน(sence of community) มากกวา่การเรียนในสภาพแวดลอ้มของห้องเรียน
ปกติ และการเรียนแบบออนไลน์เพียงอยา่งเดียว (fully online) ดงัแสดงในการทาํกิจกรรมกระดาน
เสวนาของบทเรียน  
 4.  นอกจากทีกล่าวนีแลว้ยงัมีกลุ่มตวัอย่างอีกจาํนวนมากทีมีความสนใจในการเรียน
ของเนือหาในแต่ละหน่วยการเรียน โดยเขา้มาศึกษาซาํเนือหาเดิม ทบทวนเนือหา และเมือมีความ
เขา้ใจเพิมขึนก็ยงัเขา้ร่วมกิจกรรมในกระดานเสวนาเพิมเติมอีก สอดคลอ้งกบั Johnson, McHugo 

and Hall (2006) ศึกษาวิธีการนาํการเรียนการสอนแบบผสมผสานมาใชใ้นการจดัการจดัการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา จากการวิจยัสรุปแนวทางในการออกแบบกิจกรรมการเรียนไวด้งันี รูปแบบการ
เรียนการสอนใช้ทรัพยากรออนไลน์ เช่น เนือหาวิชา งานทีมอบหมาย เครืองมือการเรียนแบบ
ร่วมมือ การประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ร่วมกบัการเรียนแบบบรรยายในชันเรียนแบบ
ดงัเดิมทีเน้นการเรียนแบบเผชิญหน้าเนือหาของบทเรียนแบบออนไลน์ (online content) ควร
ครอบคลุมเนือหาทีเรียนในห้องเรียนแบบดงัเดิมแทนการเรียนแบบเผชิญหน้า โดยการออกแบบ
ระบบตอ้งคาํนึงถึงสิงแวดลอ้มในการเรียนให้ใกลเ้คียงกบัห้องเรียนแบบดงัเดิมโดยการถามปัญหา 
การมอบหมายงาน การให้คาํปรึกษา และการทาํโครงงาน  จากการวิจยัพบว่า การเรียนการสอน
แบบผสมผสานสามารถพฒันาใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจทีลึกซึงในองคค์วามรู้ทีเรียนไดม้ากกวา่การ
เรียนออนไลน์และการเรียนในหอ้งเรียนแบบดงัเดิมเพียงอยา่งเดียว เนืองจากการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานเป็นการรวมเอาขอ้ดีทีสุดของวิธีการเรียนในชันเรียนแบบดงัเดิมและระบบการเรียน
อิเล็กทรอนิกส์เขา้ดว้ยกนั โดยผูเ้รียนสามารถฝึกปฏิบติัการภายในห้องปฏิบติัการ และฝึกทบทวน
ความรู้ในเนือหานาํไปใช้ในการแกปั้ญหาในการเรียนไดต้ามความตอ้งการของผูเ้รียนอย่างอิสระ
ดว้ยการเรียนแบบอีเลิร์นนิงโดยมีครูหรือติวเตอร์เป็นผูค้อยชีแนะเมือเกิดปัญหา ซึงการเรียนแบบนี
สามารถพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาของผูเ้รียนไดด้ว้ยตนเอง   
 5.  จากการทีนกัเรียนมีแรงจูงใจในการเขา้เรียนจากการเรียนแบบผสมผสานในครังนี 
คือคะแนนทีไดจ้ากการทาํกิจกรรมต่าง ๆ บนอีเลิร์นนิงและในห้องเรียนทาํให้นกัเรียนมีความสนใจ
ทีจะเขา้เรียนเนือหาในหน่วยต่าง ๆ และทาํชินงานส่งตามลาํดบั  จึงเป็นแรงจูงใจทีมีผลต่อการทาํ
กิจกรรมทีมีการเขา้ไปศึกษาบทเรียนทบทวนเรียนซาํ และขอเพิมเติมในการแสดงความคิดเห็นต่าง 
ๆ ในกระดานเสวนา เนืองจากคะแนนมีความหมายกบันกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่งทุกคนทีจดัไดว้า่เป็น
การเรียนรู้อยา่งมีความหมาย ซึงสอดคลอ้งกบั ทฤษฎีการสร้างเสริมความรู้ (Constructivism) เชือวา่
นกัเรียนทุกคนมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบับางสิงบางอยา่งมาแลว้ไม่มากก็นอ้ย ก่อนทีครูจะจดัการ
เรียนการสอนให้เน้นว่าการเรียนรู้เกิดขึนด้วยตวัของผูเ้รียนรู้เอง และการเรียนรู้เรืองใหม่จะมี
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พืนฐานมาจากความรู้เดิม ดงันนั ประสบการณ์เดิมของนกัเรียนจึงเป็นปัจจยัสําคญัต่อการเรียนรู้เป็น
อยา่งยิง กระบวนการเรียนรู้ (Process of Leaning) ทีแทจ้ริงของนกัเรียนไม่ไดเ้กิดจากการบอกเล่า
ของครู หรือนกัเรียนเพียงแต่จดจาํแนวคิดต่าง ๆ ทีมีผูบ้อกให้เท่านนั แต่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตาม
ทฤษฎี Constructivism เป็นกระบวนการทีนักเรียนจะตอ้งสืบคน้เสาะหา สํารวจตรวจสอบ และ
ค้นควา้ด้วยวิธีการต่างๆ จนทาํให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและเกิดการรับรู้ความรู้นันอย่างมี
ความหมาย จึงจะสามารถเป็นองคค์วามรู้ของนกัเรียนเอง  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ 
  จากผลการวิจยัในครังนี ซึงเป็นการศึกษาผลของการใชบ้ทเรียนแบบผสมผสานที
มีระดบัการสืบเสาะต่างกนั ของนกัเรียนทีมีพหุปัญญาต่างกนั ทีส่งผลต่อการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
ของ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 วิชา วิทยาศาสตร์ ผูว้ิจยัขอเสนอแนะการนาํผลการวิจยัไปใช ้
ดงันี  
  1.  จากผลการวจิยัในครังนีทาํใหท้ราบวา่นกัเรียนทีเรียนแบบผสมผสานทีมีระดบั
การสืบเสาะต่างกนัมีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดบั .05 ทาํให้ได้ขอ้สรุปเกียวกบัการเรียนแบบผสมผสานดว้ยวิธีการสอนแบบสืบเสาะโดยมี
ระดบัการสืบเสาะต่างกนัทีมีกิจกรรมเหมาะสมตามกลุ่มพหุปัญญา นนัไม่ส่งผลต่อการคิดอย่างมี
วจิารณญาณของ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ซึงหมายความวา่การออกแบบกิจกรรมการเรียนแบบ
ผสมผสานสาํหรับจดัการเรียนการสอนกบันกัเรียนในระดบัเดียวกบันกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่งนี จะใช้
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะทีมีระดบัแบบใดก็ได้ เนืองจากส่งผลต่อการคิดอย่างมี
วจิารณญาณของกลุ่มตวัอยา่งไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  
  2.  จากผลการวิจยัในครังนีทาํให้ทราบวา่นกัเรียนทีเรียนแบบผสมผสานทีมีกลุ่ม
พหุปัญญาต่างกนัมีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที
ระดบั .05 ทาํใหไ้ดข้อ้สรุปเกียวกบัการเรียนแบบผสมผสานดว้ยวิธีการสอนแบบสืบเสาะโดยมีกลุ่ม
พหุปัญญาต่างกนันนัไม่ส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ซึง
หมายความว่าการออกแบบกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานดว้ยวิธีการสอนแบบสืบเสาะสําหรับ
จดัการเรียนการสอนกบันกัเรียนในระดบัเดียวกบันกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่งนี จะใชกิ้จกรรมการเรียน
การสอนแบบสืบเสาะทีมีกิจกรรมทีเหมาะสมกบักลุ่มพหุปัญญาแบบใดก็ได ้เนืองจากส่งผลต่อการ
คิดอยา่งมีวจิารณญาณของกลุ่มตวัอยา่งไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
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  3.  จากผลการวิจยัในครังนีพบวา่ มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการเรียนแบบผสมผสาน
ทีมีระดบัการสืบเสาะต่างกนั ต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนทีมีกลุ่มพหุปัญญาต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 หมายความวา่ผูอ้อกแบบกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานควร
ใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะร่วมกบัการออกแบบกิจกรรมการเรียนให้เหมาะสมกบัความสามารถ
ดา้นต่าง ๆ ของกลุ่มพหุปัญญา เนืองจากมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการเรียนแบบผสมผสานทีมีระดบัการ
สืบเสาะต่างกนัต่อการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนทีมีกลุ่มพหุปัญญาต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติทีระดบั .05 ซึงเมือทาํการวดัพหุปัญญาของกลุ่มผูเ้รียนแลว้ควรเลือกใชกิ้จกรรมการเรียน
แบบผสมผสานตามกลุ่มพหุปัญญาทีจาํแนกได้ คือ พหุปัญญากลุ่มความสามารถทางการเขา้ใจ
ตวัเองและผูอื้นควรใช้บทเรียนแบบผสมผสานทีมีระดบัการสืบเสาะแบบชีแนะแนวทางหรือแบบ
นาํทาง ส่วนกลุ่มตวัอย่างทีมีพหุปัญญากลุ่มความสามารถทางดา้นคณิตศาสตร์และตรรกะควรใช้
บทเรียนแบบผสมผสานทีมีระดบัการสืบเสาะแบบเปิด จะส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคะแนนการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณเพิมสูงขึน  
 
 2. ข้อเสนอแนะในการทําวจัิยครังต่อไป 
  จากผลการวิจยัในครังนี ซึงเป็นการศึกษาผลของการใชบ้ทเรียนแบบผสมผสานที
มีระดบัการสืบเสาะต่างกนั ของนกัเรียนทีมีพหุปัญญาต่างกนั ทีส่งผลต่อการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
ของ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 วชิา วทิยาศาสตร์ ผูว้จิยัขอเสนอแนะสาํหรับการทาํวิจยัครังต่อไป 
ดงันี  
  1.  จากผลการวิจยัครังนี พบวา่ นกัเรียนทีเรียนจากการเรียนแบบผสมผสาน ทีมี
ระดบัการสืบเสาะต่างกนัมีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติทีระดับ .05 ควรมีการนําวิธีการสอนอืนทีสามารถส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณมา
ประยกุตร่์วมดว้ย และทาํการวจิยัเพือคน้หากระบวนการจดัการเรียนแบบผสมผสานทีเหมาะสม ซึง
มีการนาํเสนอวธีิการสอนทีสามารถเพิมการคิดอยา่งมีวจิารญาณอีกหลายวธีิ เป็นตน้  
  2.   จากผลการวิจัยครังนีทีมีการกําหนดกิจกรรมการเรียนให้เหมาะสมกับ
ความสามารถของกลุ่มพหุปัญญา 2 กลุ่มนนั พบวา่ นกัเรียนทีเรียนจากการเรียนแบบผสมผสาน ทีมี
กลุ่มพหุปัญญา ต่างกนั มีคะแนนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ
ทีระดบั .05 ซึงการเรียนแบบผสมผสานทีให้นกัเรียนไดท้าํกิจกรรมต่าง ๆ ตามกลุ่มพหุปัญญาทีมี
ความสามารถต่างกนั นนัผูว้ิจยัไดจ้ดักลุ่มผูเ้รียนเพียง 2 กลุ่ม ถา้มีการศึกษาโดยกาํหนดกิจกรรมให้
ยอ่ยลงไปเป็นดา้น ๆ ตามทีการ์ดเนอร์จาํแนกไว ้8 ดา้น เพือศึกษาวา่เปรียบเทียบวา่ให้ผลต่อการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนแตกต่างกนัหรือไม่ 
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  3.  จากผลการวจิยั พบวา่ มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการเรียนแบบผสมผสานทีมีระดบั
การสืบเสาะต่างกนั ต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนทีมีกลุ่มพหุปัญญาต่างกนัอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 ซึงพบวา่การสอนดว้ยวิธีแบบสืบเสาะทีมีระดบัต่างกนัร่วมกบักลุ่ม
พหุปัญญาส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสอนแบบสืบเสาะมีขนัตอนการจดัการเรียนการ
สอนอีกหลายรูปแบบ ซึงน่าสนใจสาํหรับนาํมาเป็นตวัแปรการวิจยัทีน่าสนใจสําหรับการเรียนแบบ
ผสมผสานในโอกาสต่อไป 
  4.  ในการวจิยัครังนี ผูว้จิยัไดศึ้กษาตวัแปรตาม คือ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณของ
นกัเรียน ซึงในการศึกษาครังต่อไปทีน่าสนใจ คือ การจดัการเรียนแบบผสมผสานทีมีระดบัการ
สืบเสาะ ต่างกนัร่วมกบัความสามารถของกลุ่มพหุปัญญา ทีส่งผลต่อตวัแปรอืน ๆ เช่น การคิด
วิเคราะห์  การคิด  สังเคราะห์ หรือนําไปส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะทีจําเป็นในการดําเนิน
ชีวติประจาํวนั เช่น ทกัษะการแกปั้ญหา เป็นตน้  
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปณิตา  วรรณพิรุณ ภาควชิาครุศาสตร์เทคโนโลยี  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
พระนครเหนือ 
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คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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พระนครเหนือ 
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ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ทว ี  สระนาํคาํ กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์    

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ตารางที 30 ตวัอยา่งกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานดว้ยวธีิการสืบเสาะแบบนาํทางของ 
 กลุ่มพหุปัญญาดา้นคณิตศาสตร์และตรรกะ 
สัปดาห์ 

ที 
เรือง 

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
หอ้งเรียน อีเลิร์นนิง 

1 ชีวติและสิง แวดล้อม 
-ความหมายของระบบ
นิเวศ  
(ตวัชีวดั ว 2.1 ม3/1 สาํรวจ
ระบบนิเวศต่างๆในทอ้งถิน
และอธิบายความ สมัพนัธ์
ขององคป์ระกอบภายใน
ระบบนิเวศ ) 
สือการเรียน 
-ระบบบริหารจดัการ
(LMS) 
-กระดานสนทนา 
 -แหล่งขอ้มูล  
 -แผนภาพ 
-ใบกิจกรรม 

-ทดสอบก่อนเรียน 
(ขนัที 1สร้างความสนใจ) 
  -ทบทวนความรู้เดิมเกียวกบั
สิงมีชีวติและสิงแวดลอ้ม ดว้ย 
ประเด็นซกัถามทีครูกาํหนดให ้
คือแผนภาพห่วงโซ่อาหาร 
(ขนัที 4 ขยายความรู้) 
  -กิจกรรมที 1 สาํรวจสภาพ 
แวดลอ้ม ในโรงเรียน และให้
นกัเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบการ
สาํรวจ และเก็บขอ้มูล 

-แนะนาํวธีิการลง ทะเบียนเรียนและ
ยนืยนัการลงทะเบียนเรียน  
-ศึกษาวธีิการใชเ้ครืองมือบนอีเลิร์
นนิง 
(ขนัที  2 สํารวจและค้นหา) 
-ศึกษาความหมายและองคป์ระกอบ
ของระบบนิเวศแบบต่าง ๆ  จากการ
สืบคน้ขอ้มูลตามขนัตอนทีครู
กาํหนด 
(ขนัที 3 อธิบายและลงข้อสรุป) 
-ใหน้กัเรียนจาํแนกชนิดของ
สิงมีชีวติตามเกณฑที์กาํหนดใน
กระดานสนทนาของตนและในกลุ่ม
ดว้ยหอ้งสนทนา ตามหวัขอ้ทีครู
กาํหนด เรือง ความหมายและองค ์
ประกอบประกอบของระบบนิเวศ  
-บนัทึกขอ้มูลทีสาํรวจลงในหอ้ง
สนทนาดว้ยแผนภูมิ 
(ขนัที 5 ประเมิน ผล) 
-อภิปรายและสรุปผลขอ้มูลจาก
กิจกรรมที 1 และเขียนลงใน
กระดานสนทนาของตนเอง โดยครู
ใหค้าํถามกระตุน้อยา่งสมาํเสมอ 
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ตารางที 31 ตวัอยา่งกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานดว้ยวธีิการสืบเสาะแบบชีแนะ 
 แนวทางของกลุ่มพหุปัญญาดา้นคณิตศาสตร์และตรรกะ 
สัปดาห์ 

ที 
เรือง กิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

หอ้งเรียน อีเลิร์นนิง 
1 ชีวติและสิง แวดล้อม 

-ความหมายของระบบ
นิเวศ  
(ตวัชีวดั ว 2.1 ม3/1 สาํรวจ
ระบบนิเวศต่างๆใน
ทอ้งถินและอธิบายความ 
สมัพนัธ์ขององคป์ระกอบ
ภายในระบบนิเวศ ) 
สือการเรียน 
-ระบบบริหารจดัการ
(LMS) 
กระดานสนทนา 
 -แหล่งขอ้มูล  
 -แผนภาพ 
-ใบกิจกรรม 

-ทดสอบก่อนเรียน 
 (ขนัที 1สร้างความสนใจ) 
  -ทบทวนความรู้เดิมเกียวกบั
สิงมีชีวติและสิงแวดลอ้ม ดว้ย
ประเด็นซกัถาม ทีครูกาํหนดให ้
คือแผนภาพห่วงโซ่อาหาร 
(ขนัที 4 ขยายความรู้) 
  -กิจกรรมที 1 สาํรวจสภาพ 
แวดลอ้ม ในโรงเรียน และให้
นกัเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบการ
สาํรวจและเก็บขอ้มูล 

-แนะนาํวธีิการลง ทะเบียนเรียนและ
ยนืยนัการลงทะเบียนเรียน  
-ศึกษาวธีิการใชเ้ครืองมือบนอีเลิร์
นนิง 
(ขนัที  2 สํารวจและค้นหา) 
-ศึกษาความหมายและองคป์ระกอบ
ของระบบนิเวศแบบต่าง ๆ  จากการ
สืบคน้ขอ้มูลตามขนัตอนทีครู
กาํหนด  
 (ขนัที 3 อธิบายและลงข้อสรุป) 
-ใหน้กัเรียนจาํแนกชนิดของ 
สิงมีชีวติตามเกณฑที์ร่วมกนักาํหนด
ในกระดานสนทนาของตนและใน
กลุ่มดว้ยหอ้งสนทนาโดยครูกระตุน้  
เรือง ความหมาย และองคป์ระกอบ
ของระบบ 
-บนัทึกขอ้มูลทีสาํรวจลงในหอ้ง
สนทนาดว้ยแผนภูมิ 
(ขนัที 5 ประเมิน ผล) 
-อภิปรายและสรุปผลขอ้มูลจาก
กิจกรรมที 1 และเขียนลงใน
กระดานสนทนาของตนเอง โดยครู
ใหค้าํถามกระตุน้บางครัง 
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ตารางที 32 ตวัอยา่งกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานดว้ยวธีิการสืบเสาะแบบเปิดของกลุ่ม 
                   พหุปัญญาดา้นคณิตศาสตร์และตรรกะ 
สัปดาห์ 

ที เรือง 
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานแบบนาํ 

หอ้งเรียน อีเลิร์นนิง 
1 ชีวติและสิง แวดล้อม 

-ความหมายของระบบ
นิเวศ  
(ตวัชีวดั ว 2.1 ม3/1 สาํรวจ
ระบบนิเวศต่างๆใน
ทอ้งถินและอธิบายความ 
สมัพนัธ์ขององคป์ระกอบ
ภายในระบบนิเวศ ) 
สือการเรียน 
-ระบบบริหารจดัการ
(LMS) 
-กระดานสนทนา 
-แหล่งขอ้มูล  
 -แผนภาพ 
-ใบกิจกรรม 

(ขนัที 1สร้างความสนใจ) 
-ทบทวนความรู้เดิมเกียวกบั
สิงมีชีวติและสิงแวดลอ้ม ดว้ย
ประเด็นซกัถามทีครูกาํหนดให ้
คือ แผน ภาพห่วงโซ่อาหาร 
(ขนัที 4 ขยายความรู้) 
  -กิจกรรมที 1 สาํรวจสภาพ 
แวดลอ้ม ในโรงเรียน และให้
นกัเรียน แต่ละกลุ่มออกแบบ
การสาํรวจและเก็บขอ้มูล 

-แนะนาํวธีิการลง ทะเบียนเรียนและ
ยนืยนัการลงทะเบียนเรียน  
-ศึกษาวธีิการใชเ้ครืองมือบนอีเลิร์
นนิง 
(ขนัที  2 สํารวจและค้นหา) 
-ศึกษาความหมายและองคป์ระกอบ
ของระบบนิเวศแบบต่าง ๆ  จากการ
สืบคน้ขอ้มูลจากขนัตอนทีกลุ่ม
ตนเองร่วมกนัวางแผน 
(ขนัที 3 อธิบายและลงข้อสรุป) 
-ใหน้กัเรียนจาํแนกชนิดของ
สิงมีชีวติตามเกณฑที์กลุ่มกาํหนดใน
กระดานสนทนาของตนเองและใน
กลุ่มดว้ยหอ้งสนทนา เรือง 
ความหมายและองคป์ระกอบของ
ระบบนิเวศ  
-บนัทึกขอ้มูลทีสาํรวจลงในหอ้ง
สนทนาดว้ยแผนภูมิ 
(ขนัที 5 ประเมิน ผล) 
-อภิปรายและสรุปผลขอ้มูลจาก
กิจกรรมที 1 และเขียนลงใน
กระดานสนทนาของตนเอง โดย
นกัเรียนร่วมกนัทาํกิจกรรม 
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ตารางที 33  กิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานดว้ยวธีิการสืบเสาะแบบนาํทางของกลุ่ม 
                    พหุปัญญาดา้นการเขา้ใจตนเองและผูอื้น 
สัปดาห์ 

ที เรือง 
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานแบบนาํ 

หอ้งเรียน อีเลิร์นนิง 
1 ชีวติและสิง แวดล้อม 

-ความหมายของระบบ
นิเวศ  
(ตวัชีวดั ว 2.1 ม3/1 สาํรวจ
ระบบนิเวศต่างๆใน
ทอ้งถินและอธิบายความ 
สมัพนัธ์ขององคป์ระกอบ
ภายในระบบนิเวศ ) 
 
สือการเรียน 
-ระบบบริหารจดัการ
(LMS) 
-กระดานสนทนา 
-แหล่งขอ้มูล 
-ใบกิจกรรม 

  -ทดสอบก่อนเรียน 
(ขนัที 1สร้างความสนใจ) 
  -ทบทวนความรู้เดิมเกียวกบั
สิงมีชีวติและสิงแวดลอ้ม  ดว้ย 
ประเด็นซกัถามทีครูกาํหนด คือ 
ภาวะโลกร้อนเกิดจากสิงใด 
(ขนัที 4 ขยายความรู้) 
  -กิจกรรมที 1 สาํรวจสภาพ 
แวดลอ้ม ในโรงเรียน และให้
นกัเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบการ
สาํรวจ และเก็บขอ้มูล 

-แนะนาํวธีิการลง ทะเบียนเรียนและ
ยนืยนัการลงทะเบียนเรียน  
-ศึกษาวธีิการใชเ้ครืองมือบน 
อีเลิร์นนิง 
(ขนัที  2 สํารวจและค้นหา) 
-ศึกษาความหมายและองคป์ระกอบ
ของระบบนิเวศแบบต่าง ๆ  จากการ
สืบคน้ขอ้มูลตามขนัตอนทีครู
กาํหนด  
(ขนัที 3 อธิบายและลงข้อ สรุป) 
-อภิปรายในกลุ่มดว้ยหอ้งสนทนา
และเขียนสะทอ้นการเรียนรู้ของ
ตนเองในกระดานสนทนา  เรือง 
ความหมายและองคป์ระกอบ
ประกอบของระบบนิเวศ  
(ขนัที 5 ประเมิน ผล) 
-แลกเปลียนขอ้มูลทีสาํรวจในหอ้ง
สนทนา 
-อภิปรายและสรุปผลขอ้มูลจาก
กิจกรรมที 1 และเขียนลงใน
กระดานสนทนา โดยครูใหค้าํถาม
กระตุน้อยา่งสมาํเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

191 

ตารางที 34  ตวัอยา่งกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานดว้ยวธีิการสืบเสาะแบบชีแนะ 
   แนวทาง ของกลุ่มพหุปัญญาดา้นการเขา้ใจตนเองและผูอื้น 
สัปดาห์ 

ที เรือง 
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานแบบนาํ 

หอ้งเรียน อีเลิร์นนิง 
1 ชีวติและสิง แวดล้อม 

-ความหมายของระบบ
นิเวศ  
(ตวัชีวดั ว 2.1 ม3/1 สาํรวจ
ระบบนิเวศต่างๆใน
ทอ้งถินและอธิบายความ 
สมัพนัธ์ขององคป์ระกอบ
ภายในระบบนิเวศ ) 
 
สือการเรียน 
-ระบบบริหารจดัการ
(LMS) 
-กระดานสนทนา 
-แหล่งขอ้มูล 
-ใบกิจกรรม 

-ทดสอบก่อนเรียน 
(ขนัที 1สร้างความสนใจ) 
  -ทบทวนความรู้เดิมเกียวกบั
สิงมีชีวติและสิงแวดลอ้ม ดว้ย
ประเด็นซกัถาม ทีครูกาํหนดคือ 
ภาวะโลกร้อนเกิดจากสิงใด 
(ขนัที 4 ขยายความรู้) 
  -กิจกรรมที 1 สาํรวจสภาพ 
แวดลอ้ม ในโรงเรียน และให้
นกัเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบการ
สาํรวจและเก็บขอ้มูล 

-แนะนาํวธีิการลง ทะเบียนเรียนและ
ยนืยนัการลงทะเบียนเรียน  
-ศึกษาวธีิการใชเ้ครืองมือบนอีเลิร์
นนิง 
(ขนัที  2 สํารวจและค้นหา) 
-ศึกษาความหมายและองคป์ระกอบ
ของระบบนิเวศแบบต่าง ๆ  จากการ
สืบคน้ขอ้มูลตามขนัตอนทีครู
กาํหนด  
(ขนัที 3 อธิบายและลงข้อสรุป) 
-อภิปรายในกลุ่มดว้ยหอ้งสนทนา
และเขียนสะทอ้นการเรียนรู้ของ
ตนเองในกระดานสนทนา  เรือง 
ความหมายและองคป์ระกอบ
ประกอบของระบบนิเวศ  
(ขนัที 5 ประเมิน ผล) 
-แลกเปลียนขอ้มูลทีสาํรวจในหอ้ง
สนทนา 
-อภิปรายและสรุปผลขอ้มูลจาก
กิจกรรมที 1 และเขียนลงใน
กระดานสนทนา โดยครูใหค้าํถาม
กระตุน้บางครัง 
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ตารางที 35  ตวัอยา่งกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานดว้ยวธีิการสืบเสาะแบบเปิดของ 
   กลุ่มพหุปัญญาดา้นการเขา้ใจตนเองและผูอื้น 
สัปดาห์ 

ที เรือง 
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานแบบนาํ 

หอ้งเรียน อีเลิร์นนิง 
1 ชีวติและสิง แวดล้อม 

-ความหมายของระบบ
นิเวศ  
(ตวัชีวดั ว 2.1 ม3/1 สาํรวจ
ระบบนิเวศต่างๆใน
ทอ้งถินและอธิบายความ 
สมัพนัธ์ขององคป์ระกอบ
ภายในระบบนิเวศ ) 
 
สือการเรียน 
-ระบบบริหารจดัการ
(LMS) 
-กระดานสนทนา 
-แหล่งขอ้มูล 
-ใบกิจกรรม 

-ทดสอบก่อนเรียน 
(ขนัที 1สร้างความสนใจ) 
  -ทบทวนความรู้เดิมเกียวกบั
สิงมีชีวติและสิงแวดลอ้ม ดว้ย
ประเด็นซกัถามทีครูกาํหนด คือ 
ภาวะโลกร้อนเกิดจากสิงใด 
(ขนัที 4 ขยายความรู้) 
  -กิจกรรมที 1 สาํรวจสภาพ 
แวดลอ้ม ในโรงเรียน และให้
นกัเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบการ
สาํรวจและเก็บขอ้มูล 

-แนะนาํวธีิการลง ทะเบียนเรียน
และยนืยนัการลงทะเบียนเรียน  
-ศึกษาวธีิการใชเ้ครืองมือบนอีเลิร์
นนิง 
(ขนัที  2 สํารวจและค้นหา) 
-ศึกษาความหมายและองคป์ระกอบ
ของระบบนิเวศแบบต่าง ๆ  จากการ
สืบคน้ขอ้มูลตามขนัตอนทีกลุ่ม
ตนเองร่วมกนัวางแผน 
(ขนัที 3 อธิบายและลงข้อสรุป) 
-อภิปรายในกลุ่มดว้ยหอ้งสนทนา
และเขียนสะทอ้นการเรียนรู้ของ
ตนเองใน กระดานสนทนา เรือง 
ความหมายและองค ์ประกอบของ
ระบบนิเวศ  
(ขนัที 5 ประเมิน ผล) 
-แลกเปลียนขอ้มูลทีสาํรวจในหอ้ง
สนทนา 
-อภิปรายและสรุปผลขอ้มูลจาก
กิจกรรมที 1 และเขียนลงใน
กระดานสนทนา โดยนกัเรียน
ร่วมกนัทาํกิจกรรม 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
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แบบวดัการคิดอย่างมีวจิารณญาณ  เรือง ชีวติกบัสิงแวดล้อม 
วชิา วทิยาศาสตร์    ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 

 
คําชีแจง 
  1. แบบวดัฉบบันีเป็นแบบวดัความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณสําหรับ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 3 ในเนือหาวิชา วิทยาศาสตร์ เรือง ชีวิตและสิงแวดล้อม โดย
แบบทดสอบนีจะกาํหนดสถานการณ์หรือสภาพปัญหาเพือใชป้ระกอบการพิจารณา 
  2. แบบวดัฉบบันีแบ่งเป็น 8 ตอน จาํนวน   40   ขอ้ ทงัหมด 14 หนา้     
 3.  กรุณาทาํแบบวดันีทุกขอ้ เพือเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ผลขอ้มูลทีไดอ้ย่าง
สูงสุด 

  4.  อ่านคาํถามในแต่ละขอ้ให้เขา้ใจ แล้วเลือกคาํตอบทีนักเรียนเห็นว่าถูกตอ้งมาก
ทีสุดเพียงขอ้เดียว แลว้ทาํเครืองหมาย  ลงในช่องตวัเลือกของกระดาษคาํตอบ 

 
คําชีแจง   จงพิจารณาเลือกคาํตอบทีถูกตอ้งทีสุดเพียงขอ้เดียวลงในกระดาษคาํตอบ พร้อมทงัอธิบาย 

                  เหตุผลของการเลือกคาํตอบลงในช่องทีกาํหนดใหใ้นกระดาษคาํตอบ 

 

ตอนท ี 1    การทาํความเข้าใจปัญหา 
1.  ความสัมพนัธ์ของสิงมีชีวติหลายกลุ่มกบัแหล่งทีอยูใ่นแหล่งใดแหล่งหนึง และมีความเกียวขอ้ง 

 สัมพนัธ์กนัตรงกบัความหมายในขอ้ใด 
 ก. แหล่งทีอยูอ่าศยั 
 ข. กลุ่มสิงมีชีวติ 
 ค. สภาพแวดลอ้ม 
 ง. ระบบนิเวศ 
2.  นกัเรียนกลุ่มที 1ทาํการสาํรวจสิงมีชีวติในโรงเรียนพบตน้พลูด่างเกาะอยูบ่นตน้มะม่วง นกัเรียน 

 คิดวา่สิงมีชีวติทงั 2 ชนิดนีมีความสัมพนัธ์กนัแบบใด 
 ก. แบบปรสิต 
 ข. แบบอิงอาศยั 
 ค. แบบพงึพาอาศยั 
 ง. แบบไดป้ระโยชน์ร่วมกนั 
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3.  ปัญหา “หลงัคาโลกเกิดรอยรัว” กาํลงัเป็นปัญหาทีรุนแรงอยา่งยงิและมีผลกระทบต่อโลกหลาย 

 ดา้น ขอ้ใดคือปัญหาทีถูกตอ้งของปัญหาดงักล่าวมากทีสุดและมีผลกระทบต่อโลกอยา่งไร 
 ก. ชนัโอโซนของบรรยากาศถูกทาํลายลง ทาํใหรั้งสีอลัตราไวโอเลตเขา้สู่โลกมากขึน 
 ข. เครืองบินเจต็ปล่อยก๊าซทาํลายชนับรรยากาศ ทาํใหรั้งสีอลัตราไวโอเลตเขา้สู่โลกมากขึน 
 ค. ปรากฏการณ์ของภาวะเรือนกระจกทีเกิดขึน  ส่งผลต่ออุณหภูมิของโลกทาํใหเ้พิมสูงขึน 
 ง. โรงงานไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ของประเทศญีปุ่นเกิดระเบิดจึงส่งผลใหอุ้ณหภูมิของโลก 

  ทาํใหเ้พิมสูงขึน 
 
4.  นกัเรียนทาํการทดลองโดยนาํปลาและสาหร่ายใส่ในโหลแกว้ แลว้ปิดฝาดว้ยผา้บาง ๆ หลงัจาก 

 นนันาํไปวางไวต้รงบริเวณหนา้ต่างมีแสงผา่น แลว้สังเกตผลในเวลาเดิมทุกวนัติดต่อกนั 1  

 สัปดาห์ การกระทาํ ดงักล่าวตอ้งการศึกษาเกียวกบัเรืองใด 
 ก. ระบบนิเวศ 
 ข. กลุ่มสิงมีชีวติ 
 ค. แหล่งทีอยูอ่าศยั 
 ง. การถ่ายทอดพลงังาน 
 
5. ถา้นกัเรียนไม่นาํโหลทดลองทีมีปลาและสาหร่ายไปไวใ้นบริเวณหนา้ต่างมีแสงผา่นจะเกิดสิง 

 ใดตามมาเป็นอนัดบัแรก 
 ก. ปลาและสาหร่ายจะขาดอากาศหายใจ 
 ข. สาหร่ายจะไม่สามารถสร้างอาหารใหก้บัปลาได ้
 ค. ปลาและสาหร่ายจะแลกเปลียนก๊าซซึงกนัและกนัไม่ได ้
 ง. ปริมาณก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซดล์ดลง 
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ตอนท ี 2   ความน่าเชือถือของแหล่งข้อมูล 
คําชีแจง   ใหน้กัเรียนอ่านสถานการณ์ทีกาํหนดใหแ้ลว้ตอบคาํถามขอ้ 6 – 8 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. จากสถานการณ์ นกัเรียนคิดปัญหาใดน่าจะเป็นปัญหาทีส่งผลต่อระบบนิเวศมากทีสุด 

 ก. ปัญหาการเกิดสึนามิ 

 ข. ปัญหาการกดัเซาะชายฝัง 

 ค. ปัญหาการทาํลายป่าชายเลน 

 ง. ปัญหาสร้างนิคมอุตสาหกรรม 

 

7. จากสถานการณ์ นกัเรียนสามารถสรุปประเด็นสาํคญัไดว้า่อยา่งไร 

 ก.  การเพมิขึนของระดบันาํทะเลในเกิดจากนาํแขง็ขวัโลกละลายลงสู่ทะเล 

 ข.  การสร้างท่าเรือและนิคมอุตสาหกรรมเป็นสาเหตุสาํคญัของการกดัเซาะ 

 ค.  ปัญหาการกดัเซาะชายฝังเป็นภยัทีมีแนวโนม้รุนแรงมากขึน 

 ง.  ปัญหาการกดัเซาะชายฝังเป็นภยัทีส่งผลต่อธรรมชาติ 

 

ปัญหาการกดัเซาะชายฝังเป็นภยัเงียบ  แต่รุนแรงยงิกวา่แผน่ดินไหว หรือสึนามิ  30 ปีที
ผา่นมาทงัประเทศเผชิญปัญหานี ไม่มีใครรู้วา่แผน่ดินหายไป ขณะทีภาครัฐรู้ แต่กลบัไม่ใหค้วาม
สนใจ  อาจเพราะผลกระทบไม่ปรากฏใหเ้ห็นเด่นชดัเหมือนภยัพิบติัอืนๆ  เรืองนีเป็นปัญหาใหญ่
ในอนาคต ซึงมีแนวโนม้รุนแรงมากขึน ภาครัฐตอ้งตระหนกัถึงภยัดงักล่าวและร่วมกนัหาทาง
แกปั้ญหาทีเกิดขึน  ผูเ้ดือดร้อนจะเพิมขึน มีการร้องเรียนมากขึนเรือยๆ เพราะปัญหาขยายวงกวา้ง 
ส่วนสาเหตุสาํคญัของการกดัเซาะมีหลายปัจจยั  ตงัแต่คลืนลมทะเลเปลียนแปลง การลดลงของ
ป่าชายเลน การลดลงของตะกอนแม่นาํ ทงัมาจากแผน่ดินทรุด การพฒันาพืนทีชายฝังและการ
ก่อสร้างโครงสร้างต่างๆ ตามแนวชายฝัง เช่น  กรณีการสร้างท่าเรือและนิคมอุตสาหกรรม และ
อีกประการสาํคญัคือ การเปลียนแปลงภูมิอากาศโลก และการเพิมขึนของระดบันาํทะเลใน
อนาคต  ซึงในอีก  100  ปี อุณหภูมิจะสูงขึน 2-4 องศา นาํแขง็ขวัโลกละลายลงสู่ทะเล ทาํให้
ระดบันาํทะเลทวัโลกจะสูงขึนอีก  30-100  ซ.ม. ประเทศต่างๆ ริมชายฝังทะเลประสบปัญหา
ชายฝังทะเลถูกกดัเซาะ 

ทีมา : มติชน วนัที 28 ธนัวาคม 2549 
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8. จากสถานการณ์นกัเรียนสามารถตงัสมมติฐานไดว้า่อยา่งไร 

 ก.  แผน่ดินไหวเป็นสาเหตุมาจากการกดัเซาะชายฝัง 

 ข.  การทีชายฝังถูกกดัเซาะมาจากการกระทาํของมนุษย ์

 ค.  ชายฝังถูกกดัเซาะมีสาเหตุมาจากนาํแขง็ขวัโลกละลาย 

 ง.  ชายฝังถูกกดัเซาะมีความรุนแรงมากกวา่การเกิดแผน่ดินไหว 

 

9. นกัเรียนคิดวา่ขอ้ความใดน่าจะเป็นจริงมากทีสุด 

 ก.  แผน่ดินไหว หรือสึนามิ เป็นสาเหตุสาํคญัทาํให้เกิดชายฝังถูกทาํลาย 

 ข.  การกระทาํของมนุษยเ์ป็นส่วนหนึงของปัญหาชายฝังถูกกดัเซาะ 

 ค.  ประเทศต่างๆ ริมชายฝังทะเลมกัมีปัญหาชายฝังทะเลพงัเพราะลมแรง 

 ง.  ป่าชายเลนถูกทาํลาย ทาํใหเ้กิดปัญหาลมเปลียนทิศ ชายฝังจึงถูกทาํลาย 

 

10. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไรเกียวกบั “การกดัเซาะชายฝัง รุนแรงยงิกวา่แผน่ดินไหว  
 หรือสึนามิ”  
 ก.  เห็นดว้ย เพราะ การกดัเซาะชายฝังทาํใหแ้ผน่ดินหายไปมาก 

 ข.  เห็นดว้ย เพราะ ภาครัฐเห็นวา่การกดัเซาะชายฝังทาํใหค้นเดือดร้อน 

 ค.  ไม่เห็นดว้ย เพราะ การกดัเซาะชายฝังเป็นปัญหาแค่ปัญหาเดียว 

 ง.  ไม่เห็นดว้ย เพราะ การกดัเซาะชายฝังเกิดขึนทีละนิด ๆ เท่านนั 

 

ตอนท ี 3   การใช้เหตุผลเชิงนิรนัย 

คําชีแจง   ใหน้กัเรียนอ่านผลการสาํรวจระบบนิเวศทีกาํหนดใหแ้ลว้ตอบคาํถามขอ้ 11 - 15 

 
ผลการสํารวจระบบนิเวศ  
 

 

 

 

 
 
 

 ระบบนิเวศในโรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภกัดี) บริเวณริมสระนาํขา้งโรงเรียน พบลูกออ๊ด   
ฝงูหนึงกาํลงัวา่ยและกินพืชนาํอยูใ่นสระ ในสระมีพืชหลายชนิด เช่น สาหร่าย ผกับุง้ นอกจากนีบริเวณ
ขอบสระยงัมีนกกระจอกจาํนวน 5 ตวักาํลงัจิกกินหนอนอยู่  ในขณะทีหนอนกาํลงักินใบกุหลาบเป็น
อาหาร เมือระบบนิเวศนีมีจาํนวนนกกระจอกลดลงจะส่งผลต่อจาํนวนประชากรหนอน เป็นอนัดบัแรก 
และจะทาํใหจ้าํนวนกหุลาบเพิมมากขึน ทาํใหร้ะบบนิเวศเสียสมดุล 
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11. ผลการสาํรวจระบบนิเวศในโรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภกัดี) สิงมีชีวติใดเป็น 

 ผูบ้ริโภคพืชเพียงอยา่งเดียว 

 ก.  หนอน นกกระจอก 

 ข.  สาหร่าย ลูกออ๊ด 

 ค.  ลูกออ๊ด นกกระจอก 

 ง.  หนอน  ลูกออ๊ด 
 

12. ขอ้ใดเรียงลาํดบัห่วงโซ่อาหารไดถู้กตอ้ง 

ก.  นกกระจอก             หนอน          กุหลาบ 

ข.  กุหลาบ           หนอน           ลูกออ๊ด 

ค.  หนอน          นกกระจอก           สาหร่าย  
ง.  กุหลาบ           หนอน            นกกระจอก 

 

13. จากขอ้สรุป “ถา้ระบบนิเวศนีมีจาํนวนนกกระจอกลดลงจะส่งผลต่อจาํนวนประชากรหนอน  
 เป็นอนัดบัแรก และจะทาํใหจ้าํนวนกุหลาบเพิมมากขึน”  

 ก.  ขอ้สรุปนีสอดคล้องกบัการรักษาสมดุลทางธรรมชาติของระบบนิเวศ 

 ข.  ขอ้สรุปนีขัดแย้งกบัการรักษาสมดุลทางธรรมชาติของระบบนิเวศ 

 ค.  ขอ้สรุปนีจะเกดิขึนจริงในระบบนิเวศนีก็ได ้

 ง.  ขอ้สรุปนีจะไม่เกดิขนึจริงในระบบนิเวศนีก็ได ้

 

14. เมือเวลาผา่นไปจนลูกอ๊อดเติบโตขึน เหตุการณ์ในขอ้ใดจะเกิดตามมา 
 ก. จาํนวนสาหร่ายและพืชนาํจะมีปริมาณเพิมมากขึน 

 ข.  จาํนวนสาหร่ายและพืชนาํจะมีปริมาณลดลง 

 ค.  จาํนวนสิงมีชีวิตริมสระจะมีปริมาณเพิมมากขึน 

 ง.  จาํนวนสิงมีชีวิตริมสระจะมีปริมาณลดลง 

 

15. จากสถานการณ์ทีสาํรวจนาํมาสรุปหลกัการของ ห่วงโซ่อาหาร ไดอ้ยา่งไร 

 ก.  สาหร่าย กุหลาบ และผกับุง้ เป็นผูผ้ลิตในระบบนิเวศ 

 ข.  กุหลาบจะลดลงเมือนกกระจอกมีจาํนวนลดลง 

 ค.  นกกระจอกเท่านนัทีทาํให้ระบบนิเวศนีเสียสมดุล 

 ง.  จาํนวนหนอนจะเพิมตามจาํนวนนกกระจอก 
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ตอนท ี 4   การใช้เหตุผลเชิงอุปนัย 

คําชีแจง   จากสถานการณ์ “ถ้าทุกคนไม่ช่วยแก้ปัญหาโลกร้อน” แลว้ตอบคาํถามขอ้ 16 - 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. จากสถานการณ์ทีกาํหนด สาเหตุของปัญหาภาวะโลกร้อนทีสาํคญัเกิดจากขอ้ใด 

 ก.  การเผา้ซงัขา้วในนา และการลกัลอบตดัตน้ไม  ้

 ข.  การเกิดนาํท่วมจงัหวดันครราชสีมา และตน้ไมถู้กทาํลาย 

 ค.  การใชร้ถยนตจ์าํนวนมากขึน และการเกิดนาํท่วม 

 ง.  การทาํไร่เลือนลอย และภาวะฝนไม่ตกตามฤดูกาล 
 

17. จากสถานการณ์ทีกาํหนด สามารถสรุปสาระสาํคญัตรงกบัขอ้ใด 

 ก.  ปัญหาโลกร้อนเกิดจากการตดัไมท้าํลายป่า การเผาไหมเ้ชือเพลิง 

 ข.  ภยัธรรมชาติต่าง ๆ ไม่วา่จะนาํท่วมหรือโลกร้อนเพราะตน้ไมล้ดลง 

 ค.  วฏัจกัรของสารในระบบนิเวศถูกทาํลายเพราะปัญหาโลกร้อน 

 ง.  การทาํลายตน้ไม ้การทาํลายป่า ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ  
 

18. “ผลจากภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อวฎัจกัรของสารในระบบนิเวศ” นกัเรียนเห็นดว้ยกบัคาํ 
 กล่าวนีหรือไม่ 
 ก.  ไม่เห็นดว้ย เพราะภาวะโลกร้อนส่งผลต่ออุณหภูมิของโลกเพิมสูงขึน 

 ข.  ไม่เห็นดว้ย เพราะภาวะโลกร้อนส่งผลต่อการละลายของนาํแขง็ขวัโลก 

 ค.  เห็นดว้ย เพราะการตดัตน้ไมท้าํใหโ้ลกร้อนและมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซดม์าก 

 ง.  เห็นดว้ย เพราะทาํใหน้าํแขง็ขวัโลกละลายจากการทีมนุษยเ์ผาป่าไมท้าํไร่เลือนลอย 

    ปัญหาโลกร้อนยงัคงดาํเนินต่อไปบนโลกใบนี เนืองจากอุณหภูมิของโลกสูงขึน
ทุกวนั ส่งผลใหน้าํแขง็ขวัโลกละลายกลายเป็นนาํ ทาํใหน้าํผวิโลกเพิมมากขึน สาเหตุของ
การเพิมสูงขึนของอุณหภูมิมีอยูด่ว้ยกนัหลายสาเหตุ ไม่วา่จะเป็นการเผาไหมเ้ชือเพลิงทาํ
ให้ความร้อนบนโลกเพิมขึน การทาํลายตน้ไม ้การทาํลายป่า ซึงส่งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศ ทาํให้ขาดต้นไม้ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสร้างก๊าซออกซิเจนให้กับ
สิงมีชีวติ จึงทาํให้โลกร้อนขึน อากาศก็แห้งแลง้ เพราะไม่มีตน้ไมดู้ดซบัความชืนและนาํ
จากดินไว ้นาํในดินก็ละเหยไปดว้ยความรวดเร็ว ฝนไม่ตกตามฤดูกาล และเมือมีฝนตกก็
เกิดนาํท่วมฉบัพลนั เพราะไม่มีตน้ไมช่้วยดูดซบันาํและชะลอการไหลของนาํ จะเห็นได้
วา่สถานการณ์ทงัหมดส่งผลกระทบต่อวฏัจกัรของสารในระบบนิเวศทงัสิน 
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19.  สาเหตุของ วฏัจกัรก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์เปลียนแปลงไปจากเดิมเนืองจากสาเหตุใด 

 มากทีสุด 

 ก. การเผาไหมเ้ชือเพลิง 

 ข.  การทาํลายป่า การตดัตน้ไม ้

 ค.  การละลายของนาํแขง็ขวัโลก 

 ง.  การทีฝนไม่ตกตามฤดูกาล 

 

20. นกัเรียนสามารถป้องกนัการเกิดนาํท่วมนีไดอ้ยา่งไร 

 ก.  ปลูกตน้ไมท้ดแทนทีตดั 

 ข.  การปลูกพืชหมุนเวยีน 

 ค.  การสร้างเขือนกนันาํ 
 ง.  ไม่เผาฟางขา้วในฤดูทาํนา 
 

ตอนท ี 5   การตัดสินคุณค่า  
คําชีแจง   ใหน้กัเรียนอ่านสถานการณ์ทีกาํหนด และตอบคาํถามขอ้ 21 -22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

การหมุนเวยีนของนําในระบบนิเวศ 
  พืนผวิของโลกประกอบดว้ยแหล่งนาํประมาณ 3 ใน 4 ส่วน นาํเป็นสิงจาํเป็นอยา่งยงิต่อ
สิงมีชีวติ  
ทุกชนิด เพราะนาํเป็นองคป์ระกอบส่วนใหญ่ของเซลล ์เป็นตวักลางสาํคญัของกระบวนการต่างๆ 

ในสิงมีชีวติ และเป็นแหล่งทีอยู ่นาํจดัเป็นทรัพยากรทีสามารถสร้างทดแทนขึนใหม่ได ้นาํ
ประมาณ 97 % เป็นนาํในมหาสมุทรและอีก 3% เป็นนาํทีขวัโลก แม่นาํลาํธาร นาํใตดิ้น และอืน ๆ 
ในการหมุนเวยีนของนาํเริมจากแสงแดดทีส่องมายงัโลก โดยใชพ้ลงังานจากแสงแดดนีจะมีผลต่อ
การระเหย (Evaporation) และการคลายนาํของพืช (Transpiration) เมือไอนาํตกกระทบความเยน็จะ
เกิดการควบแน่น (Condensation) แลว้ตกมาสู่แผน่ดินและมหาสมุทร หมุนเวยีนเช่นนีไปเรือยไป 
จึงทาํใหเ้กิดวฏัจกัรของนาํอยูใ่นสภาวะทีสมดุลแต่ในปัจจุบนัเสียสมดุลอนัเนืองมาจาก สาเหตุ 2 
ประการคือ การตดัไมท้าํลายป่าและการเกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก (Green House Effect)  
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21.  การหมุนเวยีนนาํในระบบนิเวศ เกิดจากกระบวนการใด 

 ก.   การระเหย และการละลาย 

 ข.   การควบแน่น และการระเหย 

 ค.   การละลาย และการกลายเป็นไอ 

 ง.  การควบแน่น และการละลาย 

 

22.  การหมุนเวยีนนาํในระบบนิเวศ  จะเสียสมดุลเพิมมากขึนอนัเนืองมาจากสาเหตุใดทีสุด 

 ก.  การคายนาํของพืชลดลง 

 ข.  ป่าไมถู้กทาํลายเพิมมากขึน 

 ค.  การระเหยของนาํมากขึน 

 ง.  ความร้อนบนผวิโลกเพิมขึน 

 

คําชีแจง   ใหน้กัเรียนศึกษาการถ่ายทอดพลงังานในระบบนิเวศทีกาํหนดใหแ้ลว้ตอบคาํถามขอ้  
                 23 – 25 
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23. จากขอ้มูลการศึกษาการถ่ายทอดพลงังานในระบบนิเวศ สิงมีชีวติใดเป็นผูบ้ริโภคอนัดบัหนึง 

 ทงัหมด 

 ก.  หนู ตกัแตน  แมงมุม 

 ข.  กระต่าย  แมลงปีกแขง็ หนู 

 ค.  นกกินพืช  กบ   กระต่าย  
 ง.  หนู  นกกินพืช  ตกัแตน 

 

24. ความสัมพนัธ์ของสิงมีชีวติในแผนภาพส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์แบบใด 

 ก.  แบบไดป้ระโยชน์ร่วมกนั 

 ข.  แบบพึงพาอาศยักนั 

 ค.   แบบเหยอืกบัผูล่้า 
 ง.   แบบภาวะปรสิต 
 

25. ถา้ตกัแตนลดนอ้ยลง นกัเรียนคิดวา่ผลทีตามมานนัขอ้ใดถูกตอ้ง 

 ก.   แมลงปีกแขง็จะลดลงดว้ย 

 ข.   จาํนวนกบจะลดลงดว้ย 

 ค.   หญา้จะถูกหนูกินมากขึน 

 ง.    แมงมุมจะเริมอดอาหาร 

 

ตอนท ี 6   การแปลความหมาย 

26.  ขอ้ใดมีความหมายของคาํวา่ “ประชากร” 

 ก.  เอ พบวา่ในสวนหลงับา้นมีสัตวอ์าศยัอยูด่ว้ยกนัหลายชนิด 

 ข.  บี พบวา่ สนามหญา้หนา้อาคารเรียนมีนก 4-5 ตวักาํลงัหาอาหาร 

 ค.  ซี พบวา่ ในหอ้งสมุดของโรงเรียนมีหนงัสือจาํนวนมากมายใหย้มื 

 ง.  ดี พบวา่ ริมสระนาํขา้งอาคารเรียนมีอึงอ่าง อาศยัอยูใ่ตก้อ้นหินใหญ่ 
 

27. สิงมีชีวติคู่ใดมีความสัมพนัธ์กนัคลา้ยกบัความสัมพนัธ์ของ เสือและกวาง 

 ก.  ตน้ไมใ้หญ่และกลว้ยไม ้

 ข.  ดอกไมแ้ละผเีสือ 

 ค.  ฉลามและเหาฉลาม 

 ง. นกเคา้แมวและหนู 
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28.  ถา้ให ้สุนขั  เป็ด  แมว  อยูใ่นกลุ่มเดียวกนัเนืองจากเหตุผลขอ้ใดมากทีสุด 

 ก.  เป็นผูบ้ริโภคพืช 

 ข.  เป็นผูบ้ริโภคสัตว ์

 ค.  เป็นผูบ้ริโภคพืชและสัตว ์

 ง.  เป็นผูบ้ริโภคพืชอนัดบัแรก 

 

29.  ขอ้ใดเป็นความหมายของคาํวา่ การถ่ายทอดพลงังานในห่วงโซ่อาหาร 

 ก.  แหล่งกาํเนิดพลงังานทีใหญ่ทีสุดของโลกสิงมีชีวติคือ ดวงอาทิตย ์

 ข.  พลงังานทีพืชไดจ้ากดวงอาทิตยจ์ะเปลียนไปอยูใ่นรูปของสารอาหาร 

 ค.  ผูบ้ริโภคจะไดรั้บพลงังานจากผูผ้ลิต โดยการกินต่อไปเป็นทอด ๆ 

 ง.  พวกสัตวที์หากินอยูก่บัพืนดิน เช่น พวกปู หอยสองกาบ และหอยนางรม 

 

30. ขอ้ใดไม่ใช่ความหมายของการอนุรักษป่์าชายเลน 

 ก.  การใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ ทีจะก่อใหเ้กิดจิตสาํนึกและเห็นความจาํเป็นในการอนุรักษ ์และ 

  ฟืนฟูทรัพยากรป่าชายเลน 

 ข.  ปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบ ทีเกียวขอ้งกบัการใชป้ระโยชน์ทีดินป่าชายเลน และขจดั 

  ปัญหาการออกเอกสารสิทธิทีดินป่าชายเลนใหห้มดไป 

 ค.  ดาํเนินการสาํรวจพืนทีป่าชายเลนอยา่งละเอียดและใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนการจดัการ 

  ป่าชายเลน 

 ง.  ส่งเสริม และสนบัสนุน ใหมี้การปลูกและฟืนฟูป่าชายเลนอยา่งต่อเนือง ทงัในทีดินของรัฐ 

  และทีดินเอกชน 
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ตอนท ี 7   การกาํหนดข้อสมมติฐาน  
 คําชีแจง   ใหน้กัเรียนศึกษาสถานการณ์ ระบบนิเวศป่าชายเลนทีกาํหนดใหแ้ลว้ตอบคาํถามขอ้  
                 31 – 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

31. จากสถานการณ์ทีกาํหนดควรตงัสมมติฐานไดอ้ยา่งไร 

 ก.   ป่าชายเลนของไทยยูใ่นสภาพเสือมโทรมเป็นเวลา 40 ปี 

 ข.  การเพาะเลียงสัตวน์าํ ทาํใหป่้าชายเลนสมบูรณ์ มีสัตวน์าํหลายชนิด 

 ค.  การเสียสมดุลของระบบนิเวศวทิยาป่าชายเลนเกิดจากการเพาะเลียงสัตวน์าํ 
 ง.  การเพาะเลียงสัตวน์าํเป็นการทาํลายทรัพยากรป่าไมแ้ละระบบนิเวศป่าชายเลน 

 

32. จากสมมติฐานขอ้ที  31  เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนนั 

 ก.  เพราะป่าชายเลนของไทยมีสภาพเสือมโทรมมาเป็นเวลา 40 ปีแลว้ 

 ข.  เพราะมีการแผว้ถางป่า มีการขดุบ่อ ส่งผลใหมี้การทาํลายแหล่งแร่ธาตุทีมีการหมุนเวยีน  

 ค. เพราะการเพาะเลียงสัตวน์าํสร้างรายไดดี้ จึงมีคนมาทาํอาชีพเพาะเลียงสัตวน์าํมากขึน 

  กวา่เดิม 

 ง.  เพราะพืนทีป่าชายเลนเป็นแหล่งผลิตอินทรียส์ารและธาตุอาหารทีสาํคญั  สาํหรับสัตวน์าํ 
 

 

 

                                      สถานการณ์ปัจจุบันของระบบนิเวศป่าชายเลน  
     โดยภาพรวมป่าชายเลนของไทยนบัวา่ตกอยูใ่นสภาพเสือมโทรม  อนัเป็นภาวะทีต่อเนืองมานบั 40 

ปี  สาเหตุของการลดลงของป่าชายเลนมีหลายสาเหตุ เช่น การเพาะเลียงสตัวน์าํ โดยเฉพาะการทาํนากุง้ ซึง
พืนทีป่าชายเลนเป็นแหล่งผลิตอินทรียส์าร และธาตุอาหารทีสาํคญัสาํหรับสตัวน์าํทีอาศยัอยูใ่นป่าชายเลนมี
มากมายหลายชนิด เช่น กุง้ หอย ปู  ปลา    ดงันนันอกจากการแผว้ถางป่าแลว้ยงัมีการขดุบ่อขึน
ภายหลงั  ส่งผลใหมี้การทาํลายแหล่งแร่ธาตุทีมีการหมุนเวยีน  ทาํใหเ้กิดการเสียสมดุลตามระบบธรรมชาติ
ในระบบนิเวศวทิยาป่าชายเลน  และการทาํนากุง้วธีินียงัทาํความเสียหายแก่พืนทีป่าชายเลนมากเพราะ
นอกจากจะตดัไมล้งแลว้  ยงัตอ้งขดุรากถอนโคนออกหมด  เป็นการทาํลายพนัธ์ุไมป่้าชายเลนทีมีอยูใ่น
บริเวณนนั  การทาํลายป่าชายเลนในลกัษณะนีเป็นการเปลียนสภาพจากพืนทีป่าไมเ้ป็นพืนทีเพือการ
เพาะเลียงสตัวน์าํอยา่งถาวร  ซึงเป็นการทาํลายทรัพยากรป่าไมแ้ละระบบนิเวศป่าชายเลนดว้ย 

                                    ทีมา :  http://www.rmuti.ac.th  เขา้ถึงเมือ 8 สิงหาคม 2554 
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33. เหตุผลขอ้ใดเกียวขอ้งกบัการเกิดปัญหาความเสือมโทรมของระบบนิเวศวทิยาป่าชายเลน 

 ก.  การตดัไมใ้นพืนทีป่าชายเลน และริมชายทะเล 

 ข.  การขดุแร่ธาตุและตดัไมบ้ริเวณชายฝัง 

 ค.  การทาํนากุง้ และเพาะเลียงสัตวน์าํ 
 ง.  การขยายพืนทีประกอบอาชีพ  
 

คําชีแจง   ใหน้กัเรียนศึกษาแผนภาพแสดงปริมาณของผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคในระบบนิเวศหนึงทีอยู ่                 
                ในภาวะสมดุล แลว้ตอบคาํถามขอ้ 34 -35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. ถา้ผูผ้ลิตมีปริมาณเท่ากบัผูบ้ริโภคลาํดบั 1 สมมติฐานขอ้ใดเหมาะสมทีสุด ตามหลกัของ 

 ห่วงโซ่อาหาร 

 ก. ผูบ้ริโภคลาํดบั 1 จะแยง่อาหารกนักิน 

 ข.  ผูบ้ริโภคลาํดบั 2 จะเพิมขึนแลว้ลดลง 

 ค.  ผูผ้ลิตจะค่อย ๆ ลดปริมาณลงเรือย ๆ  
 ง.  ผูบ้ริโภคลาํดบั 1 จะสูญพนัธ์ุ 

 

35. ถา้ผูบ้ริโภคอนัดบัสุดทา้ยถูกฆ่าตายหมด สมมติฐานขอ้ใดน่าจะถูกตอ้งทีสุดตามเงือนไขขอ 

 ห่วงโซ่อาหาร  
 ก.  ผูผ้ลิตมีปริมาณเพิมขึน และผูบ้ริโภคลาํดบั 1 ลดลง 

 ข.  ผูผ้ลิตมีปริมาณลดลง และผูบ้ริโภคลาํดบั 2 ลดลง 

 ค.  ผูบ้ริโภคลาํดบั 2 เพิมขึน และผูบ้ริโภคลาํดบั 1 ลดลง 

 ง.  ผูบ้ริโภคลาํดบั 1 เพิมขึน และผูบ้ริโภคลาํดบั 2 เพิมขึน 

ผูผ้ลิต 

ผูบ้ริโภคลาํดบั 1 

ผูบ้ริโภคลาํดบั 2 

ผูบ้ริโภคลาํดบั 3 
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ตอนท ี 8   การแก้ปัญหา 
36. การเลียงปลาตู ้จดัไดว้า่เป็นระบบนิเวศทีมนุษยส์ร้างขึน เมือเวลาผา่นไปจาํนวนปลาทีเลียงเพมิ 

 มากขึน นาํในตูป้ลาเริมขุ่น ทาํใหร้ะบบนิเวศเสียสมดุล วธีิใดดีทีสุดทีจะแกปั้ญหานี ถา้นกัเรียน 

 ไม่สามารถเปลียนขนาดตูป้ลาได ้

 ก.  นาํสาหร่ายมาปลูกในตูป้ลาเพือเพิมก๊าซออกซิเจน 

 ข.  นาํปลาไปใหเ้พือนบา้นเพือลดจาํนวนปลาลง 

 ค.  เปลียนนาํใหม่ใหตู้ป้ลาทุกวนัเพือให้นาํใสขึน 

 ง.  นาํปลาใหญ่มาเลียงดว้ยเพือลดจาํนวนปลาเดิม 
 

คําชีแจง   ใหน้กัเรียนศึกษาสภาพปัญหาของการทาํการเกษตรทีกาํหนด แลว้ตอบคาํถาม 

                ขอ้ 37-38 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. แนวทางในการแกปั้ญหาของระบบนิเวศนีทีดีทีสุดคือขอ้ใด 

 ก.  เกษตรกรควรลดการใชส้ารเคมีในการทาํเกษตร 

 ข.  ไม่ใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืช แต่ใหใ้ชส้ารชีวภาพแทน 

 ค.  สร้างเนินดินกนัสวนเพือป้องกนัการชะลา้งสารเคมีลงนาํ 
 ง.  เพิมปุ๋ยบาํรุงดินเพิมทุกครังทีใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืช 
 

38. ถา้นกัเรียนจาํเป็นตอ้งใชส้ารเคมีกบัพืช นกัเรียนสามารถป้องกนัปัญหาทีเกิดจากสถานการณ์นี 

 ไดอ้ยา่งไร 

 ก.  ป้องกนัการชะลา้งหนา้ดิน เช่น ทาํล่องนาํรอบสวน 

 ข. ใชป้ริมาณนอ้ยกวา่ทีกาํหนดลดสารตกคา้งในดิน 

 ค.  ปลูกพืชหมุนเวยีนเพือไม่ให้หนา้ดินเสือมคุณภาพ 

 ง.  หลีกเลียงการบริโภคเนือสัตวที์ได ้ 

จากปัญหาของการทาํการเกษตรทวัโลกทีนบัวา่เป็นบริเวณทีระบบนิเวศถูกทาํลายมาก ทงันีเพราะมี
การใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชกนัอยา่งแพร่หลาย สารพิษทีเกิดจากการเกษตรเหล่านีจะสามารถถ่ายทอดไปยงั
สิงมีชีวติระดบัสูง ๆ ไดต้ามห่วงโซ่อาหาร เช่น ส่วนผสมของยากาํจดัศตัรูพืชนนั จะตกคา้งอยูใ่นดินถูกชะ
ลา้งลงในแม่นาํและสะสมอยูใ่นแพลงคต์อน เมือสตัวน์าํชนิดอืน เช่น ปลามากินแพลงคต์อน  ก็จะเขา้ไป
สะสมในตวัปลาเป็นปริมาณมากกวา่ทีอยูใ่นแพลงคต์อนและเมือนกซึงกินปลาและสตัวน์าํอืน ๆ เขา้ไป ก็จะ
สะสมไวใ้นปริมาณสูง เมือสตัวอื์นมากินนกก็ยงิจะทาํใหก้ารสะสม ในตวัมนัสูงมากขึนไปอีกสูงขึนถึงขีด
อนัตรายก็จะทาํใหส้ตัวต์าย ไดมี้รายงานวา่ในประเทศสวเีดน และในประเทศญีปุ่นมีนกบางชนิดสูญพนัธ์ุไป
แลว้ จากผลกระทบดงักล่าว 
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คําชีแจง   ใหน้กัเรียนศึกษาเรือง  นําเจ้าปัญหา  แลว้ตอบคาํถามขอ้ 39 - 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

39 เมือเกิดปัญหาแลว้ นกัเรียนมีแนวทางในการแกปั้ญหาเรือง นําเจ้าปัญหา ทีดีทีสุดคือขอ้ใด 
 ก.  สร้างอ่างหรือฝายกกัเก็บนาํเพิมขึนหลาย ๆ ที 
 ข.  ปลูกพืชเฉพาะในฤดูฝน หรือเมือมีนาํปริมาณเพียงพอ 
 ค.  ใชน้าํอยา่งประหยดั และเพิมพืนทีป่าไมที้เป็นตน้กาํเนิดนาํ 
 ง.  ลดการลกัลอบตดัไม ้และมีดารปิด – เปิด ไฟฟ้าสลบัวนักนั  
 

40. ขอ้ใดเป็นขอ้ทีมีความเหมาะสมทีสุดสาํหรับใชใ้นการป้องกนัปัญหา เรือง นาํ ไม่ใหเ้กิดขึนได ้

 แบบยงัยนื 
 ก.  ปลูกตน้ไม ้เพือเป็นการเพิมพืนทีป่า แหล่งตน้กาํเนิดนาํ 
 ข.  ลดการใชไ้ฟฟ้าลงเนืองจากตอ้งใชน้าํปันกระแสไฟฟ้า 
 ค. ไม่ทาํการเกษตรหรือปลูกพืชในฤดูแรง เนืองจากมีนาํนอ้ย 

ง.  วางแผนการพร้อมรับกบัสถานการณ์การคลาดแคลนนาํในฤดูแลง้ 
 

 

 

 

 

นําเจ้าปัญหา 
เรืองของนาํนีมีปัญหาอยูเ่รือย เดียวนาํท่วม เดียวนาํเสีย บางทีก็นาํแลง้ ถึงขนาดเมือปี

ทีผา่นมารัฐบาลตอ้งลงทุนประโคมข่าวอยา่งใหญ่โตให้คนไทยประหยดัการใชน้าํ เพราะมนั
แลง้เสียจนน่ากลวัวา่เราจะขาดนาํขนาดหนกั ทงันาํทีทาํการเกษตร นาํทีกินทีใช ้และนาํทีมา
ทาํไฟฟ้า จนมีข่าวว่าเราอาจตอ้ง ปิด-เปิดไฟสลบักนัเป็นบางวนั  เพราะนาํทีจะใช้ปันไฟ ที
เขือนภูมิพลลดนอ้ยลง ๆ  อยา่งน่าตกใจ  และทาํท่าวา่จะหมดแรงทีจะผลิตกระแสไฟได ้ซึง  
นําเจ้าปัญหา นีเกิดจากการขาดแคลนอนัเป็นผลเนืองจากการตดัไมท้าํลายป่า ทาํให้ปริมาณ
นาํฝนนอ้ยลง เกิดความแหง้แลง้ 

 

ทีมา : จาก พ.สุวรรณ , วารสารมูลนิธิ สิงแวดลอ้มเพือชีวิต ปีที 1 ฉบบัที 2 ประจาํเดือนตุลาคม-ธนัวาคม 2539 
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เฉลยแบบวดัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  เรือง ชีวติกบัสิงแวดล้อม 
วชิา วทิยาศาสตร์    ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 

 
 ตอนที 1 ทาํความเขา้ใจปัญหา ขอ้ 1-5       ตอนที 2 ความน่าเชือถือของแหล่งขอ้มูล  ขอ้ 6-10 

ตอนที3 การใชเ้หตุผลเชิงนิรนยั ขอ้ 10-15       ตอนที 4 การใชเ้หตุผลเชิงอุปนยั ขอ้ 16-20 

ตอนที 5 การตดัสินคุณค่า ขอ้ 21-25        ตอนที 6 การแปลความหมาย ขอ้ 26-30 

ตอนที 7การกาํหนดขอ้สมมติฐาน ขอ้ 31-35     ตอนที 8 การแกปั้ญหา ขอ้ 36-40 

 
1.  ง 11. ง 21. ข 31. ค 
2.  ข 12. ง 22. ข 32. ข 
3.  ก 13. ก 23. ง 33. ค 
4.  ง 14. ก 24. ค 34. ค 
5.  ข 15. ข 25. ก 35. ค 
6.  ข 16. ก 26. ข 36. ก 
7.  ค 17. ก 27. ง 37. ข 
8.  ง 18. ค 28. ค 38. ก 
9.  ข 19. ข 29. ค 39. ค 
10. ก 20. ก 30. ข 40. ก 
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วทิยานิพนธ์  เรือง  ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการเรียนแบบผสมผสานทีมีระดบัการสืบเสาะต่างกนั 

กบัผูเ้รียนทีมีกลุ่มพหุปัญญาต่างกนั ทีส่งผลต่อการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ   
ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 วชิา วทิยาศาสตร์ 

 

อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์    

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ฐาปนีย ์   ธรรมเมธา 
 

อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม 

  รองศาสตราจารย ์ ดร.อรจรีย ์ ณ ตะกวัทุ่ง 

  อาจารย ์ ดร. อนิรุทธ์    สติมนั    

 

ผูว้จิยั       นางโสรัจจ ์ แสนคาํ 
  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  (กลุ่มวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา) 
  ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพือเปรียบเทียบคะแนนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนทีเรียนจากการเรียน
แบบผสมผสาน ทีมีระดบัการสืบเสาะต่างกนั 

 2. เพือเปรียบเทียบคะแนนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนทีมีกลุ่มพหุปัญญา
ต่างกนั 

 3. เพือศึกษาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการเรียนแบบผสมผสานทีมีระดับการสืบเสาะ
ต่างกนัทีมีต่อการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนทีมีพหุปัญญาต่างกนั 

 

 

แบบประเมินความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามของแบบวดัการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณ   

เรือง ชีวติกบัสิงแวดลอ้มวชิา วทิยาศาสตร์ ชนัมธัยมศึกษาปีที 3  
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ตัวแปรทใีช้ในการศึกษา 
  1.  ตวัแปรตน้ ได้แก่ การจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่างกิจกรรมการ
เรียนดว้ยการเรียนแบบอีเลิร์นนิงและกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติทีใชว้ิธีสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ ทีมีระดบัการสืบเสาะต่างกนั 3 รูปแบบ คือ 

  1.1 การเรียนแบบผสมผสาน 3 รูปแบบ คือ  
   1.1.1 การเรียนแบบผสมผสาน ทีออกแบบกิจกรรมตามขนัตอนการเรียนแบบ
สืบเสาะทีมีระดบัการสืบเสาะแบบนาํทาง (Directed Inquiry) 

   1.1.2  การเรียนแบบผสมผสาน ทีออกแบบกิจกรรมตามขนัตอนการเรียนแบบ
สืบเสาะทีมีระดบัการสืบเสาะแบบชีแนะแนวทาง (Guided Inquiry) 

   1.1.3 การเรียนแบบผสมผสาน ทีออกแบบกิจกรรมตามขนัตอนการเรียนแบบ
สืบเสาะทีมีระดบัการสืบเสาะแบบเปิด (Open Inquiry)  
  1.2 กลุ่มของเชาวปั์ญญาตามทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ 2 กลุ่ม ทีส่งผลต่อ
การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ คือ  
   1.2.1 กลุ่มความสามารถทางดา้นคณิตศาสตร์และตรรกะ   
   1.2.2 กลุ่มความสามารถทางการเขา้ใจตวัเองและผูอื้น 

 2. ตัวแปรตาม   ได้แก่   คะแนนการคิดอย่างคําจํากัดความของการคิดอย่างมี
วจิารณญาณ 

 

คําจํากดัความของการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
 1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง  การคิดทีมีเหตุผลโดยการผ่านการพิจารณา
ไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ และมีหลกัเกณฑ์  มีหลกัฐาน มีขอ้มูลทีน่าเชือถือได ้เพือนาํไปสู่การสรุป 
การเลือกและตดัสินใจทีมีประสิทธิภาพ เพือไดค้าํตอบทีสมเหตุสมผล ของ Ennis and  Millman 

(1985) ประกอบดว้ยการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 8 องคป์ระกอบโดยอาศยัแนวคิดของแบบทดสอบ
มาตรฐาน Cornell Critical Thinking Test Level x ไดแ้ก่ 

  1.1 การทาํความเขา้ใจปัญหา หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะรายละเอียด
พืนฐานของปัญหาทีพบและสามารถบอกรายละเอียดของปัญหาทีพบได ้

  1.2 การพิจารณาความน่าเชือถือของขอ้มูล หมายถึง ความสามารถในการพิจารณา
ทีมาของแหล่งขอ้มูล การจาํแนกรายละเอียดขอ้มูล การแปลความหมายของขอ้มูลในเบืองตน้ และ



 
 

211 

การตดัสินผลของข้อมูลทีได้จากการสังเกตด้วยตนเองจากการใช้ประสาทสัมผสัทงัห้าในการ
พิจารณาวา่ขอ้มูลทีไดรั้บมีความน่าเชือถือมากนอ้ยเพียงใด 

  1.3 การใช้เหตุผลเชิงนิรนัย หมายถึง ความสามารถในการนาํหลกัการใหญ่ไป
แตกเป็นหลกัการยอ่ยได ้โดยใชห้ลกัของเหตุผลและตรรกะ เพือใชใ้นการสรุปผลขอ้มูลทีไดรั้บจาก
การใชเ้หตุผลและตรรกะนนัได ้

  1.4 การใช้เหตุผลเชิงอุปนัย หมายถึง ความสามารถในการให้เหตุผลเพือหา
ขอ้สรุปโดยมีการยกตวัอยา่งประกอบเพือให้รายละเอียดยอ่ย ๆ ของเนือหาทีครอบคลุมเพียงพอต่อ
การนาํไปสู้ขอ้สรุปเหตุการณ์ทวัไป   และลงความเห็นจากขอ้เทจ็จริงทีไดจ้ากขอ้สรุปนนัได ้

  1.5 การตดัสินคุณค่า หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาทางเลือกทีได้จาก
ขอ้มูลพืนฐานทีเพียงพอ สามารถพิจารณาไดว้า่อะไรเป็นผลทีจะเกิดขึน สามารถเปรียบเทียบถึงผลดี
และผลเสียทีจะไดรั้บก่อนการตดัสินใจ 

  1.6 การแปลความหมาย  หมายถึง  ความสามารถในการบอกหรืออธิบาย
ความหมายของขอ้มูล จาํแนกและจดักลุ่มขอ้มูลได ้และใหค้าํจาํกดัความหรือนิยามเชิงปฏิบติัการได ้
และยกตวัอยา่งขอ้มูลทีมีลกัษณะตรงกนัขา้มได ้

  1.7 การกาํหนดขอ้สมมติฐาน หมายถึง ความสามารถในการใช้เหตุผลจากขอ้มูล 
เพืออธิบายสาเหตุและกาํหนดขอ้สันนิษฐานจากขอ้มูลทีพบเห็นได ้

  1.8 การแกปั้ญหา หมายถึง ความสามารถในการกาํหนดปัญหา เลือกเกณฑ์ตดัสิน
ผลทีเป็นไปได้ กาํหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาทีดีทีสุดได้ และทบทวนทางเลือกนันอย่างมี
เหตุผล 
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คําชีแจง  แบบประเมินชุดนี แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

 ตอนที 1 ขอ้มูลของผูต้อบแบบประเมิน 

 ตอนที 2 ขอ้คาํถามเกียวกบัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ขอให้ท่านผูเ้ชียวชาญไดก้รุณา
แสดงความคิดเห็นของท่าน ทีมีต่อข้อคาํถามในแบบทดสอบวดัการคิดอย่างมีวิจารณญาณตาม
กรอบแนวคิดของเอนนิส วา่สอดคลอ้งตามนิยามของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณในแต่ละดา้นตามที
กาํหนดหรือไม่ โดยใส่เครืองหมาย  ( )  ลงในช่องความคิดเห็นของท่านพร้อมเขียนขอ้เสนอแนะ
ทีเป็นประโยชน์ในการนาํไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป โดยมีเกณฑใ์นการพิจารณา ดงันี 

  

 +1 หมายถึง  สอดคลอ้ง/เหมาะสมในระดบัมาก 

 0 หมายถึง  สอดคลอ้ง/เหมาะสมในระดบัปานกลาง 

 -1 หมายถึง  สอดคลอ้ง/เหมาะสมในระดบันอ้ย 

 

ตอนท ี1 ขอ้มูลของผูต้อบแบบประเมิน 

 1. ชือ....................................................................ตาํแหน่ง........................................... 
 2. องคก์ร/หน่วยงาน.................................................................................................... 
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ตอนท ี2  ขอ้คาํถามเกียวกบัการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

 

ขอ้คาํถาม 

ความคิดเห็นของ
ผูเ้ชียวชาญ (IOC) 

 

ขอ้เสนอแนะ 

-1 0 +1 

ตอนท ี 1  การทาํความเข้าใจปัญหา 
1. ความสมัพนัธ์ของสิงมีชีวติหลายกลุ่มกบัแหล่งทีอยูใ่นแหล่งใด
แหล่งหนึง และมีความเกียวขอ้งสมัพนัธ์กนัตรงกบัความหมายใน
ขอ้ใด 

  ก.แหล่งทีอยูอ่าศยั 

  ข.กลุ่มสิงมีชีวติ 

  ค.สภาพแวดลอ้ม 

  ง.ระบบนิเวศ 

    

2. นกัเรียนกลุ่มที 1ทาํการสาํรวจสิงมีชีวติในโรงเรียนพบตน้พลู
ด่างเกาะอยูบ่นตน้มะม่วง   นกัเรียนคิดวา่สิงมีชีวติทงั 2 ชนิดนีมี
ความสมัพนัธ์กนัแบบใด 

  ก.แบบปรสิต 

  ข.แบบอิงอาศยั 

  ค.แบบพงึพาอาศยั 

  ง.แบบไดป้ระโยชน์ร่วมกนั 

    

3. ปัญหา “หลงัคาโลกเกิดรอยรัว” กาํลงัเป็นปัญหาทีรุนแรงอยา่งยงิ
และมีผลกระทบต่อโลกหลายดา้น ขอ้ใดคือปัญหาทีถูกตอ้งของ
ปัญหาดงักล่าวมากทีสุดและมีผลกระทบต่อโลกอยา่งไร 

 ก.ชนัโอโซนของบรรยากาศถูกทาํลายลง ทาํใหรั้งสี
อลัตราไวโอเลตเขา้สู่โลกมากขึน 

ข.เครืองบินเจต็ปล่อยก๊าซทาํลายชนับรรยากาศ ทาํใหรั้งสี
อลัตราไวโอเลตเขา้สู่โลกมากขึน 

 ค.ปรากฏการณ์ของภาวะเรือนกระจกทีเกิดขึน  ส่งผลต่อ
อุณหภูมิของโลกทาํใหเ้พิมสูงขึน 

 ง.โรงงานไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ของประเทศญีปุ่นเกิด
ระเบิดจึงส่งผลใหอุ้ณหภูมิของโลกทาํใหเ้พิมสูงขึน 
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ขอ้คาํถาม 

ความคิดเห็นของ
ผูเ้ชียวชาญ (IOC) 

 

ขอ้เสนอแนะ 

-1 0 +1  
4. นกัเรียนทาํการทดลองโดยนาํปลาและสาหร่ายใส่ในโหลแกว้ 
แลว้ปิดฝาดว้ยผา้บาง ๆ หลงัจากนนันาํไปวางไวต้รงบริเวณ
หนา้ต่างมีแสงผา่น แลว้สงัเกตผลในเวลาเดิมทุกวนัติดต่อกนั 1 

สปัดาห์ การกระทาํ ดงักล่าวตอ้งการศึกษาเกียวกบัเรืองใด 

ก.ระบบนิเวศ 

ข.กลุ่มสิงมีชีวติ 

ค.แหล่งทีอยูอ่าศยั 

ง.การถ่ายทอดพลงังาน 

    

5.ถา้นกัเรียนไม่นาํโหลทดลองทีมีปลาและสาหร่ายไปไวใ้นบริเวณ
หนา้ต่างมีแสงผา่นจะเกิดสิงใดตามมาเป็นอนัดบัแรก 

ก.ปลาและสาหร่ายจะขาดอากาศหายใจ 

ข.สาหร่ายจะไม่สามารถสร้างอาหารใหก้บัปลาได ้

ค.ปลาและสาหร่ายจะแลกเปลียนก๊าซซึงกนัและกนัไม่ได ้
ง.ปริมาณก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซดล์ดลง 

    

ตอนท ี 2   ความน่าเชือถือของแหล่งข้อมูล 
คําชีแจง   ใหน้กัเรียนอ่านสถานการณ์ทีกาํหนดใหแ้ลว้
ตอบคาํถามขอ้ 6 – 8 

ปัญหาการกดัเซาะชายฝังเป็นภยัเงียบ  แต่รุนแรงยิงกว่า
แผ่นดินไหว หรือสึนามิ  30 ปีทีผ่านมาทงัประเทศเผชิญปัญหานี 
ไม่มีใครรู้ว่าแผ่นดินหายไป ขณะทีภาครัฐรู้ แต่กลบัไม่ให้ความ
สนใจ  อาจเพราะผลกระทบไม่ปรากฏให้เห็นเด่นชดัเหมือนภยั
พิบติัอืนๆ  เรืองนีเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคต ซึงมีแนวโนม้รุนแรง
มากขึน ภาครัฐตอ้งตระหนักถึงภยัดังกล่าวและร่วมกันหาทาง
แกปั้ญหาทีเกิดขึน  ผูเ้ดือดร้อนจะเพิมขึน มีการร้องเรียนมากขึน
เรือยๆ เพราะปัญหาขยายวงกวา้ง ส่วนสาเหตุสําคญัของการกัด
เซาะมีหลายปัจจยั  ตงัแต่คลืนลมทะเลเปลียนแปลง การลดลงของ
ป่าชายเลน การลดลงของตะกอนแม่นาํ ทงัมาจากแผ่นดินทรุด การ
พฒันาพืนทีชายฝังและการก่อสร้างโครงสร้างต่างๆ ตามแนว
ชายฝัง เช่น  กรณีการสร้างท่าเรือและนิคมอุตสาหกรรม และอีก
ประการสาํคญัคือ การเปลียนแปลงภูมิอากาศโลก และ 
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ขอ้คาํถาม 

ความคิดเห็นของ
ผูเ้ชียวชาญ (IOC) ขอ้เสนอแนะ 

-1 0 +1 

การเพิมขึนของระดบันาํทะเลในอนาคต  ซึงในอีก  100  ปี 
อุณหภูมิจะสูงขึน 2-4 องศา นาํแข็งขวัโลกละลายลงสู่ทะเล ทาํให้
ระดบันาํทะเลทวัโลกจะสูงขึนอีก  30-100  ซ.ม. ประเทศต่างๆ ริม
ชายฝังทะเลประสบปัญหาชายฝังทะเลถูกกดัเซาะ 

ทีมา : มติชน วนัที 28 ธนัวาคม 2549 

 

6.จากสถานการณ์ นกัเรียนคิดปัญหาใดน่าจะเป็นปัญหาทีส่งผลต่อ
ระบบนิเวศมากทีสุด 

 ก.ปัญหาการเกิดสึนามิ 

 ข.ปัญหาการกดัเซาะชายฝัง 

 ค.ปัญหาการทาํลายป่าชายเลน 

 ง.ปัญหาสร้างนิคมอุตสาหกรรม 

    

7.จากสถานการณ์ นกัเรียนสามารถสรุปประเด็นสาํคญัไดว้า่
อยา่งไร 

 ก. การเพิมขึนของระดบันาํทะเลในเกิดจากนาํแขง็ขวัโลก 

ละลายลงสู่ทะเล 

 ข. การสร้างท่าเรือและนิคมอุตสาหกรรมเป็นสาเหตุ
สาํคญัของการกดัเซาะ 

 ค. ปัญหาการกดัเซาะชายฝังเป็นภยัทีมีแนวโนม้รุนแรง 

มากขึน 

 ง. ปัญหาการกดัเซาะชายฝังเป็นภยัทีส่งผลต่อธรรมชาติ 

    

8.จากสถานการณ์นกัเรียนสามารถตงัสมมติฐานไดว้า่อยา่งไร 
 ก. แผน่ดินไหวเป็นสาเหตุมาจากการกดัเซาะชายฝัง 
 ข. การทีชายฝังถูกกดัเซาะมาจากการกระทาํของมนุษย ์
 ค. ชายฝังถูกกดัเซาะมีสาเหตุมาจากนาํแขง็ขวัโลกละลาย 
 ง. ชายฝังถูกกดัเซาะมีความรุนแรงมากกวา่การเกิด 

แผน่ดินไหว 
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ขอ้คาํถาม 

ความคิดเห็นของ
ผูเ้ชียวชาญ (IOC) 

 

ขอ้เสนอแนะ 

-1 0 +1 

9.นกัเรียนคิดวา่ขอ้ความใดน่าจะเป็นจริงมากทีสุด 
 ก. แผน่ดินไหว หรือสึนามิ เป็นสาเหตุสาํคญัทาํใหเ้กิด 

ชายฝังถูกทาํลาย 
 ข. การกระทาํของมนุษยเ์ป็นส่วนหนึงของปัญหาชายฝัง 

ถูกกดัเซาะ 
 ค. ประเทศต่างๆ ริมชายฝังทะเลมกัมีปัญหาชายฝังทะเล

พงัเพราะลมแรง 
 ง. ป่าชายเลนถูกทาํลาย ทาํใหเ้กิดปัญหาลมเปลียนทิศ  

ชายฝังจึงถูกทาํลาย 

    

10.นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไรเกียวกบั “การกดัเซาะชายฝัง 
รุนแรงยงิกวา่แผน่ดินไหว หรือสึนามิ”  

 ก. เห็นดว้ย เพราะ การกดัเซาะชายฝังทาํใหแ้ผน่ดิน
หายไปมาก 

 ข. เห็นดว้ย เพราะ ภาครัฐเห็นวา่การกดัเซาะชายฝังทาํให ้

คนเดือดร้อน 

 ค. ไม่เห็นดว้ย เพราะ การกดัเซาะชายฝังเป็นปัญหาแค ่

ปัญหาเดียว 
 ง. ไม่เห็นดว้ย เพราะ การกดัเซาะชายฝังเกิดขึนทีละนิด ๆ  เท่านนั 

    

ตอนท ี 3   การใช้เหตุผลเชิงนิรนยั 
คาํชีแจง   ใหน้กัเรียนอ่านผลการสาํรวจระบบนิเวศทีกาํหนดให้
แลว้ตอบคาํถามขอ้ 11 - 15 

ผลการสํารวจระบบนิเวศ 
           ระบบนิเวศในโรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภกัดี) 
บริเวณริมสระนาํขา้งโรงเรียน พบลูกออ๊ด  ฝงูหนึงกาํลงัวา่ยและ
กินพืชนาํอยูใ่นสระ ในสระมีพืชหลายชนิด เช่น สาหร่าย ผกับุง้ 
นอกจากนีบริเวณขอบสระยงัมีนกกระจอกจาํนวน 5 ตวักาํลงัจิกกิน
หนอนอยู ่ ในขณะทีหนอนกาํลงักินใบกหุลาบเป็นอาหาร เมือ
ระบบนิเวศนีมีจาํนวนนกกระจอกลดลงจะส่งผลต่อจาํนวน
ประชากรหนอน เป็นอนัดบัแรก และจะทาํใหจ้าํนวนกหุลาบเพิม
มากขึน ทาํใหร้ะบบนิเวศเสียสมดุล 
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11. ผลการสาํรวจระบบนิเวศในโรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธิน
รามินทรภกัดี) สิงมีชีวติใดเป็นผูบ้ริโภคพืชเพียงอยา่งเดียว 

ก. หนอน นกกระจอก 

ข. สาหร่าย ลูกออ๊ด 

ค. ลูกออ๊ด นกกระจอก 

ง. หนอน  ลูกออ๊ด 

    

12. ขอ้ใดเรียงลาํดบัห่วงโซ่อาหารไดถู้กตอ้ง 

ก. นกกระจอก         หนอน          กหุลาบ 

ข. กหุลาบ           หนอน           ลูกออ๊ด 

ค. หนอน          นกกระจอก           สาหร่าย  
            ง. กหุลาบ           หนอน            นกกระจอก 
 

    

13.จากขอ้สรุป “ถา้ระบบนิเวศนีมีจาํนวนนกกระจอกลดลงจะ
ส่งผลต่อจาํนวนประชากรหนอน เป็นอนัดบัแรก และจะทาํให้
จาํนวนกหุลาบเพิมมากขึน”  

ก. ขอ้สรุปนีสอดคล้องกบัการรักษาสมดุลทางธรรมชาติ
ของระบบนิเวศ 

ข. ขอ้สรุปนีขัดแย้งกบัการรักษาสมดุลทางธรรมชาติของ
ระบบนิเวศ 

ค. ขอ้สรุปนีจะเกดิขนึจริงในระบบนิเวศนีก็ได ้
ง. ขอ้สรุปนีจะไม่เกดิขนึจริงในระบบนิเวศนีก็ได ้

 

    

14. เมือเวลาผา่นไปจนลูกออ๊ดเติบโตขึน เหตุการณ์ในขอ้ใดจะ
เกิดตามมา 

ก. จาํนวนสาหร่ายและพืชนาํจะมีปริมาณเพิมมากขึน 
ข. จาํนวนสาหร่ายและพืชนาํจะมีปริมาณลดลง 
ค. จาํนวนสิงมีชีวติริมสระจะมีปริมาณเพิมมากขึน 
ง. จาํนวนสิงมีชีวติริมสระจะมีปริมาณลดลง 
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15. จากสถานการณ์ทีสาํรวจนาํมาสรุปหลกัการของ ห่วงโซ่
อาหาร ไดอ้ยา่งไร 

ก. สาหร่าย กหุลาบ และผกับุง้ เป็นผูผ้ลิตในระบบนิเวศ 
ข. กหุลาบจะลดลงเมือนกกระจอกมีจาํนวนลดลง 
ค. นกกระจอกเท่านนัทีทาํใหร้ะบบนิเวศนีเสียสมดุล 
ง. จาํนวนหนอนจะเพิมตามจาํนวนนกกระจอก 

    

ตอนท ี 4   การใช้เหตุผลเชิงอุปนยั 
คาํชีแจง   จากสถานการณ์ “ถ้าทุกคนไม่ช่วยแก้ปัญหาโลกร้อน” 
แลว้ตอบคาํถามขอ้ 16 – 20 

 

         ปัญหาโลกร้อนยงัคงดาํเนินต่อไปบนโลกใบนี เนืองจาก
อุณหภูมิของโลกสูงขึนทุกวนั ส่งผลให้นําแข็งขัวโลกละลาย
กลายเป็นนํา ทําให้นําผิวโลกเพิมมากขึน สาเหตุของการเพิม
สูงขึนของอุณหภูมิมีอยู่ดว้ยกนัหลายสาเหตุ ไม่วา่จะเป็นการเผา
ไหมเ้ชือเพลิงทาํให้ความร้อนบนโลกเพิมขึน การทาํลายตน้ไม ้
การทาํลายป่า ซึงส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ทาํให้ขาดตน้ไมดู้ด
ซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสร้างก๊าซออกซิเจนให้กับ
สิงมีชีวติ จึงทาํใหโ้ลกร้อนขึน อากาศก็แหง้แลง้ เพราะไม่มีตน้ไม้
ดูดซบัความชืนและนาํจากดินไว ้นาํในดินก็ละเหยไปดว้ยความ
รวดเร็ว ฝนไม่ตกตามฤดูกาล และเมือมีฝนตกก็เกิดนําท่วม
ฉบัพลนั เพราะไม่มีตน้ไมช่้วยดูดซบันาํและชะลอการไหลของนาํ 
จะเห็นไดว้า่สถานการณ์ทงัหมดส่งผลกระทบต่อวฏัจกัรของสาร
ในระบบนิเวศทงัสิน 

 

16. จากสถานการณ์ทีกาํหนด สาเหตุของปัญหาภาวะโลกร้อนที
สาํคญัเกิดจากขอ้ใด 

ก. การเผา้ซงัขา้วในนา และการลกัลอบตดัตน้ไม ้
ข. การเกิดนาํท่วมจงัหวดันครราชสีมา และตน้ไมถู้ก

ทาํลาย 
ค. การใชร้ถยนตจ์าํนวนมากขึน และการเกิดนาํท่วม 
ง. การทาํไร่เลือนลอย และภาวะฝนไม่ตกตามฤดูกาล 
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17. จากสถานการณ์ทีกาํหนด สามารถสรุปสาระสาํคญัตรงกบัขอ้ใด 

ก. ปัญหาโลกร้อนเกิดจากการตดัไมท้าํลายป่า การเผาไหม้
เชือเพลิง 

ข. ภยัธรรมชาติต่าง ๆ ไม่วา่จะนาํท่วมหรือโลกร้อนเพราะ
ตน้ไมล้ดลง 

ค. วฏัจกัรของสารในระบบนิเวศถูกทาํลายเพราะปัญหาโลกร้อน 
ง. การทาํลายตน้ไม ้การทาํลายป่า ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ 

 

    

18. “ผลจากภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อวฎัจกัรของสารในระบบ
นิเวศ” นกัเรียนเห็นดว้ยกบัคาํกล่าวนีหรือไม่ 

ก. ไม่เห็นดว้ย เพราะภาวะโลกร้อนส่งผลต่ออุณหภูมิของ
โลกเพิมสูงขึน 

ข. ไม่เห็นดว้ย เพราะภาวะโลกร้อนส่งผลต่อการละลายของ
นาํแขง็ขวัโลก 

ค. เห็นดว้ย เพราะการตดัตน้ไมท้าํใหโ้ลกร้อนและมีก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดม์าก 

ง. เห็นดว้ย เพราะทาํใหน้าํแขง็ขวัโลกละลายจากการที
มนุษยเ์ผาป่าไมท้าํไร่เลือนลอย 

    

19. สาเหตขุอง วฏัจกัรก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์เปลียนแปลงไปจาก
เดิมเนืองจากสาเหตุใดมากทีสุด 

ก. การเผาไหมเ้ชือเพลิง 
ข. การทาํลายป่า การตดัตน้ไม ้
ค. การละลายของนาํแขง็ขวัโลก 
ง. การทีฝนไม่ตกตามฤดูกาล 

 

    

20. นกัเรียนสามารถป้องกนัการเกิดนาํท่วมนีไดอ้ยา่งไร 
ก. ปลูกตน้ไมท้ดแทนทีตดั 
ข. การปลูกพืชหมุนเวยีน 
ค. การสร้างเขือนกนันาํ 

ง. ไม่เผาฟางขา้วในฤดูทาํนา 
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ตอนท ี 5   การตดัสินคุณค่า  
 คาํชีแจง   ใหน้กัเรียนอ่านสถานการณ์ทีกาํหนด และตอบคาํถามขอ้ 
21 -22 

การหมุนเวยีนของนําในระบบนิเวศ 
        พืนผิวของโลกประกอบดว้ยแหล่งนาํประมาณ 3 ใน 4 ส่วน นาํ
เป็นสิงจําเป็นอย่างยิงต่อสิงมีชีวิต  ทุกชนิด  เพราะนําเป็น
องค์ประกอบส่วนใหญ่ของเซลล์ เป็นตวักลางสําคญัของกระบวน 
การต่างๆ ในสิงมีชีวิต และเป็นแหล่งทีอยู่ นาํจดัเป็นทรัพยากรที
สามารถสร้างทดแทนขึนใหม่ได้ นาํประมาณ 97 % เป็นนําใน
มหาสมุทรและอีก 3% เป็นนาํทีขวัโลก แม่นาํลาํธาร นาํใตดิ้น และ
อืน ๆ ในการหมุนเวียนของนาํเริมจากแสงแดดทีส่องมายงัโลก โดย
ใชพ้ลงังานจากแสงแดดนีจะมีผลต่อการระเหย (Evaporation) และ
การคลายนาํของพืช (Transpiration) เมือไอนาํตกกระทบความเยน็จะ
เ กิดการควบแน่น  ( Condensation) แล้วตกมา สู่แผ่น ดินและ
มหาสมุทร หมุนเวยีนเช่นนีไปเรือยไป จึงทาํให้เกิดวฏัจกัรของนาํอยู่
ในสภาวะทีสมดุลแต่ในปัจจุบนัเสียสมดุลอนัเนืองมาจาก สาเหตุ 2 
ประการคือ การตัดไม้ทาํลายป่าและการเกิดปรากฎการณ์เรือน
กระจก (Green House Effect)  
 

21. การหมุนเวยีนนาํในระบบนิเวศ เกิดจากกระบวนการใด 
ก.  การระเหย และการละลาย 
ข.  การควบแน่น และการระเหย 
ค.  การละลาย และการกลายเป็นไอ 

            ง. การควบแน่น และการละลาย 

    

22. การหมุนเวยีนนาํในระบบนิเวศ  จะเสียสมดุลเพิมมากขึนอนั
เนืองมาจากสาเหตุใดทีสุด 

ก. การคายนาํของพืชลดลง 
ข. ป่าไมถู้กทาํลายเพิมมากขึน 
ค. การระเหยของนาํมากขึน 
ง. ความร้อนบนผิวโลกเพิมขึน 
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คาํชีแจง   ใหน้กัเรียนศึกษาการถ่ายทอดพลงังานในระบบนิเวศที
กาํหนดใหแ้ลว้ตอบคาํถามขอ้ 23 – 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. จากขอ้มูลการศึกษาการถ่ายทอดพลงังานในระบบนิเวศ สิงมีชีวติ
ใดเป็นผูบ้ริโภคอนัดบัหนึงทงัหมด 

ก.  หนู ตกัแตน  แมงมุม 
ข. กระต่าย  แมลงปีกแขง็ หนู 
ค. นกกินพืช  กบ   กระต่าย  
ง. หนู  นกกินพืช  ตกัแตน 

    

24. ความสมัพนัธ์ของสิงมีชีวติในแผนภาพส่วนใหญ่มีความสมัพนัธ์แบบใด 
ก. แบบไดป้ระโยชนร่์วมกนั 
ข. แบบพึงพาอาศยักนั 
ค.  แบบเหยอืกบัผูล่้า 
ง.  แบบภาวะปรสิต 

    

25. ถา้ตกัแตนลดนอ้ยลง นกัเรียนคิดวา่ผลทีตามมานนัขอ้ใดถูกตอ้ง 
ก.  แมลงปีกแขง็จะลดลงดว้ย 
ข.  จาํนวนกบจะลดลงดว้ย 
ค.  หญา้จะถูกหนูกินมากขึน 
ง.   แมงมุมจะเริมอดอาหาร 
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ตอนท ี 6   การแปลความหมาย 
26. ขอ้ใดมีความหมายของคาํวา่ “ประชากร” 

ก. เอ พบวา่ในสวนหลงับา้นมีสตัวอ์าศยัอยูด่ว้ยกนัหลายชนิด 
ข. บี พบวา่ สนามหญา้หนา้อาคารเรียนมีนก 4-5 ตวักาํลงัหา

อาหาร 
ค. ซี พบวา่ ในหอ้งสมุดของโรงเรียนมีหนงัสือจาํนวน

มากมายใหย้มื 
ง. ดี พบวา่ ริมสระนาํขา้งอาคารเรียนมีอึงอ่าง อาศยัอยูใ่ต้

กอ้นหินใหญ่ 

    
 

27. สิงมีชีวติคู่ใดมีความสมัพนัธ์กนัคลา้ยกบัความสมัพนัธ์ของ เสือ
และกวาง 

ก. ตน้ไมใ้หญ่และกลว้ยไม ้
ข. ดอกไมแ้ละผีเสือ 
ค. ฉลามและเหาฉลาม 
ง. นกเคา้แมวและหนู 

    

28. ถา้ให ้สุนขั  เป็ด  แมว  อยูใ่นกลุ่มเดียวกนัเนืองจากเหตุผลขอ้ใด
มากทีสุด 

ก. เป็นผูบ้ริโภคพืช 
ข. เป็นผูบ้ริโภคสตัว ์

ค. เป็นผูบ้ริโภคพืชและสตัว ์
ง. เป็นผูบ้ริโภคพืชอนัดบัแรก 

    

29. ขอ้ใดเป็นความหมายของคาํวา่ การถ่ายทอดพลงังานในห่วงโซ่
อาหาร 

ก. แหล่งกาํเนิดพลงังานทีใหญ่ทีสุดของโลกสิงมีชีวติคือดวง
อาทิตย ์

ข. พลงังานทีพืชไดจ้ากดวงอาทิตยจ์ะเปลียนไปอยูใ่นรูปของ
สารอาหาร 

ค. ผูบ้ริโภคจะไดรั้บพลงังานจากผูผ้ลิต โดยการกินต่อไป
เป็นทอด ๆ 

ง. พวกสตัวที์หากินอยูก่บัพืนดิน เช่น พวกปู หอยสองกาบ 
และหอยนางรม 
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30. ขอ้ใดไม่ใช่ความหมายของการอนุรักษป่์าชายเลน 
ก. การใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ ทีจะก่อใหเ้กิดจิตสาํนึกและ

เห็นความจาํเป็นในการอนุรักษ ์และฟืนฟทูรัพยากรป่า 
ชายเลน 

ข. ปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบ ทีเกียวขอ้งกบัการใช้
ประโยชน์ทีดินป่าชายเลน และขจดัปัญหาการออกเอกสารสิทธิทีดิน
ป่าชายเลนใหห้มดไป 

ค. ดาํเนินการสาํรวจพืนทีป่าชายเลนอยา่งละเอียดและใช้
เป็นขอ้มูลในการวางแผนการจดัการป่าชายเลน 

ง. ส่งเสริม และสนบัสนุน ใหมี้การปลูกและฟืนฟปู่า 
ชายเลนอยา่งต่อเนือง ทงัในทีดินของรัฐและทีดินเอกชน 

    

ตอนท ี 7   การกาํหนดข้อสมมตฐิาน  
 คาํชีแจง   ใหน้กัเรียนศึกษาสถานการณ์ ระบบนิเวศป่าชายเลนที
กาํหนดใหแ้ลว้ตอบคาํถามขอ้ 31 – 33 

 

          ส ถ า น ก า ร ณ์ ปั จ จุ บั น ข อ ง ร ะ บ บนิ เ ว ศ ป่ า ช า ย เ ล น  
        โดยภาพรวมป่าชายเลนของไทยนับว่าตกอยู่ในสภาพเสือม
โทรม  อนัเป็นภาวะทีต่อเนืองมานบั 40 ปี  สาเหตุของการลดลงของ
ป่าชายเลนมีหลายสาเหตุ เช่น การเพาะเลียงสัตวน์าํ โดยเฉพาะการ
ทาํนากุ้ง ซึงพืนทีป่าชายเลนเป็นแหล่งผลิตอินทรียส์าร และธาตุ
อาหารทีสําคัญสําหรับสัตว์นําทีอาศัยอยู่ในป่าชายเลนมีมากมาย
หลายชนิด เช่น กุง้ หอย ปู  ปลา    ดงันนันอกจากการแผว้ถางป่าแลว้
ยงัมีการขดุบ่อขึนภายหลงั  ส่งผลใหมี้การทาํลายแหล่งแร่ธาตุทีมีการ
หมุนเวียน  ทาํให้เกิดการเสียสมดุลตามระบบธรรมชาติในระบบ
นิเวศวิทยาป่าชายเลน  และการทาํนากุง้วิธีนียงัทาํความเสียหายแก่
พืนทีป่าชายเลนมากเพราะนอกจากจะตดัไมล้งแลว้  ยงัตอ้งขุดราก
ถอนโคนออกหมด  เป็นการทาํลายพนัธ์ุไมป่้าชายเลนทีมีอยู่ใน
บริเวณนนั  การทาํลายป่าชายเลนในลกัษณะนีเป็นการเปลียนสภาพ
จากพืนทีป่าไมเ้ป็นพืนทีเพือการเพาะเลียงสัตวน์าํอยา่งถาวร  ซึงเป็น
การทาํลายทรัพยากรป่าไมแ้ละระบบนิเวศป่าชายเลนดว้ย 

               ทีมา :http://www.rmuti.ac.th  เขา้ถึงเมือ 8 สิงหาคม 2554 
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ขอ้คาํถาม 

ความคิดเห็นของ
ผูเ้ชียวชาญ (IOC) 

 

ขอ้เสนอแนะ 

-1 0 +1 

31. จากสถานการณ์ทีกาํหนดควรตงัสมมติฐานไดอ้ยา่งไร 
ก.  ป่าชายเลนของไทยยูใ่นสภาพเสือมโทรมเป็นเวลา 40 ปี 
ข. การเพาะเลียงสตัวน์าํ ทาํใหป่้าชายเลนสมบูรณ์ มีสตัวน์าํ

หลายชนิด 

ค. การเสียสมดุลของระบบนิเวศวทิยาป่าชายเลนเกิดจากการ
เพาะเลียงสตัวน์าํ 

ง. การเพาะเลียงสตัวน์าํเป็นการทาํลายทรัพยากรป่าไมแ้ละ
ระบบนิเวศป่าชายเลน 

 

    

32.จากสมมติฐานขอ้ที  31  เพราะเหตใุดจึงเป็นเช่นนนั 
 ก. เพราะป่าชายเลนของไทยมีสภาพเสือมโทรมมาเป็นเวลา 

40 ปีแลว้ 
ข. เพราะมีการแผว้ถางป่า มีการขดุบ่อ ส่งผลใหมี้การทาํลาย

แหล่งแร่ธาตุทีมีการหมุนเวยีน  
ค. เพราะการเพาะเลียงสตัวน์าํสร้างรายไดดี้ จึงมีคนมาทาํ

อาชีพเพาะเลียงสตัวน์าํมากขึนกวา่เดิม 
ง. เพราะพืนทีป่าชายเลนเป็นแหล่งผลิตอินทรียส์ารและธาตุ

อาหารทีสาํคญั  สาํหรับสตัวน์าํ 
 

    

33. เหตุผลขอ้ใดเกียวขอ้งกบัการเกิดปัญหาความเสือมโทรมของ
ระบบนิเวศวทิยาป่าชายเลน 

ก. การตดัไมใ้นพืนทีป่าชายเลน และริมชายทะเล 
ข. การขดุแร่ธาตุและตดัไมบ้ริเวณชายฝัง 
ค. การทาํนากุง้ และเพาะเลียงสตัวน์าํ 
ง. การขยายพืนทีประกอบอาชีพ  
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ขอ้คาํถาม 

ความคิดเห็นของ
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ขอ้เสนอแนะ 
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คาํชีแจง   ใหน้กัเรียนศึกษาแผนภาพแสดงปริมาณของ
ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคในระบบนิเวศหนึงทีอยูใ่นภาวะสมดุล แลว้ตอบ
คาํถามขอ้ 34 -35 

 
34. ถา้ผูผ้ลิตมีปริมาณเท่ากบัผูบ้ริโภคลาํดบั 1 สมมติฐานขอ้ใด
เหมาะสมทีสุด ตามหลกัของห่วงโซ่อาหาร 

ก.  ผูบ้ริโภคลาํดบั 1 จะแยง่อาหารกนักิน 
ข. ผูบ้ริโภคลาํดบั 2 จะเพิมขึนแลว้ลดลง 
ค. ผูผ้ลิตจะค่อย ๆ ลดปริมาณลงเรือย ๆ  
ง. ผูบ้ริโภคลาํดบั 1 จะสูญพนัธ์ุ 

    

35. ถา้ผูบ้ริโภคอนัดบัสุดทา้ยถูกฆ่าตายหมด สมมติฐานขอ้ใดน่าจะ
ถูกตอ้งทีสุดตามเงือนไขของห่วงโซ่อาหาร  

ก.  ผูผ้ลิตมีปริมาณเพิมขึน และผูบ้ริโภคลาํดบั 1 ลดลง 

ข. ผูผ้ลิตมีปริมาณลดลง และผูบ้ริโภคลาํดบั 2 ลดลง 
ค. ผูบ้ริโภคลาํดบั 2 เพิมขึน และผูบ้ริโภคลาํดบั 1 ลดลง 
ง. ผูบ้ริโภคลาํดบั 1 เพิมขึน และผูบ้ริโภคลาํดบั 2 เพิมขึน 

    

ตอนที  8   การแกปั้ญหา 
36. การเลียงปลาตู ้จดัไดว้า่เป็นระบบนิเวศทีมนุษยส์ร้างขึน เมือเวลา
ผา่นไปจาํนวนปลาทีเลียงเพิมมากขึน นาํในตูป้ลาเริมขุ่น ทาํใหร้ะบบ
นิเวศเสียสมดุล วธีิใดดีทีสุดทีจะแกปั้ญหานี ถา้นกัเรียนไม่สามารถ
เปลียนขนาดตูป้ลาได ้
ก. นาํสาหร่ายมาปลูกในตูป้ลาเพือเพิมก๊าซออกซิเจน 
ข. นาํปลาไปใหเ้พือนบา้นเพือลดจาํนวนปลาลง 
ค. เปลียนนาํใหม่ใหตู้ป้ลาทุกวนัเพือใหน้าํใสขึน 
ง. นาํปลาใหญ่มาเลียงดว้ยเพือลดจาํนวนปลาเดิม 
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ขอ้คาํถาม 

ความคิดเห็นของ
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ขอ้เสนอแนะ 
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คาํชีแจง   ใหน้กัเรียนศึกษาสภาพปัญหาของการทาํการเกษตรที
กาํหนด แลว้ตอบคาํถามขอ้ 37-38 

 

จากปัญหาของการทาํการเกษตรทวัโลกทีนบัวา่เป็นบริเวณที
ระบบนิเวศถูกทาํลายมาก ทงันีเพราะมีการใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืช
กนัอยา่งแพร่หลาย สารพิษทีเกิดจากการเกษตรเหล่านีจะสามารถ
ถ่ายทอดไปยงัสิงมีชีวติระดบัสูง ๆ ไดต้ามห่วงโซ่อาหาร เช่น 
ส่วนผสมของยากาํจดัศตัรูพืชนนั จะตกคา้งอยูใ่นดินถูกชะลา้งลงใน
แม่นาํและสะสมอยูใ่นแพลงคต์อน เมือสตัวน์าํชนิดอืน เช่น ปลามา
กินแพลงคต์อน  ก็จะเขา้ไปสะสมในตวัปลาเป็นปริมาณมากกวา่ทีอยู่
ในแพลงคต์อนและเมือนกซึงกินปลาและสตัวน์าํอืน ๆ เขา้ไป ก็จะ
สะสมไวใ้นปริมาณสูง เมือสตัวอื์นมากินนกก็ยงิจะทาํใหก้ารสะสม 

ในตวัมนัสูงมากขึนไปอีกสูงขึนถึงขีดอนัตรายก็จะทาํใหส้ตัวต์าย ได้
มีรายงานวา่ในประเทศสวเีดน และในประเทศญีปุ่นมีนกบางชนิด
สูญพนัธ์ุไปแลว้ จากผลกระทบดงักล่าว 

 

    

37. แนวทางในการแกปั้ญหาของระบบนิเวศนีทีดีทีสุดคือขอ้ใด 

ก. เกษตรกรควรลดการใชส้ารเคมีในการทาํเกษตร 
ข. ไม่ใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืช แต่ใหใ้ชส้ารชีวภาพแทน 
ค. สร้างเนินดินกนัสวนเพือป้องกนัการชะลา้งสารเคมีลงนาํ 
ง. เพิมปุ๋ยบาํรุงดินเพิมทุกครังทีใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืช 

    

38. ถา้นกัเรียนจาํเป็นตอ้งใชส้ารเคมีกบัพืช นกัเรียนสามารถป้องกนั
ปัญหาทีเกิดจากสถานการณ์นีไดอ้ยา่งไร 

ก. ป้องกนัการชะลา้งหนา้ดิน เช่น ทาํล่องนาํรอบสวน 
ข. .ใชป้ริมาณนอ้ยกวา่ทีกาํหนดลดสารตกคา้งในดิน 

ค. ปลูกพืชหมุนเวยีนเพือไม่ใหห้นา้ดินเสือมคุณภาพ 
ง. หลีกเลียงการบริโภคเนือสตัวที์ได ้ 
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คาํชีแจง   ใหน้กัเรียนศึกษาเรือง  นําเจ้าปัญหา  แลว้ตอบคาํถามขอ้ 
39 - 40 

นําเจ้าปัญหา 
เรืองของนาํนีมีปัญหาอยูเ่รือย เดียวนาํท่วม เดียวนาํเสีย บาง

ทีก็นําแลง้ ถึงขนาดเมือปีทีผ่านมารัฐบาลต้องลงทุนประโคมข่าว
อย่างใหญ่โตให้คนไทยประหยดัการใชน้าํ เพราะมนัแลง้เสียจนน่า
กลวัว่าเราจะขาดนาํขนาดหนัก ทงันาํทีทาํการเกษตร นําทีกินทีใช ้
และนาํทีมาทาํไฟฟ้า จนมีข่าววา่เราอาจตอ้ง ปิด-เปิดไฟสลบักนัเป็น
บางวนั  เพราะนาํทีจะใชปั้นไฟ ทีเขือนภูมิพลลดนอ้ยลง ๆ  อยา่งน่า
ตกใจ  และทาํท่าว่าจะหมดแรงทีจะผลิตกระแสไฟได้ ซึง นําเจ้า
ปัญหา นีเกิดจากการขาดแคลนอนัเป็นผลเนืองจากการตดัไมท้าํลาย
ป่า ทาํใหป้ริมาณนาํฝนนอ้ยลง เกิดความแหง้แลง้ 

                             ทีมา : จาก พ.สุวรรณ , วารสารมูลนิธิ สิงแวดลอ้ม 

    

39.เมือเกิดปัญหาแลว้ นกัเรียนมีแนวทางในการแกปั้ญหาเรือง นําเจ้า
ปัญหา ทีดีทีสุดคือขอ้ใด 

ก. สร้างอ่างหรือฝายกกัเก็บนาํเพิมขึนหลาย ๆ ที 
ข. ปลูกพืชเฉพาะในฤดูฝน หรือเมือมีนาํปริมาณเพียงพอ 
ค. ใชน้าํอยา่งประหยดั และเพิมพืนทีป่าไมที้เป็นตน้กาํเนิดนาํ 
ง. ลดการลกัลอบตดัไม ้และมีดารปิด – เปิด ไฟฟ้าสลบัวนักนั  

    

40. ขอ้ใดเป็นขอ้ทีมีความเหมาะสมทีสุดสาํหรับใชใ้นการป้องกนั
ปัญหา เรือง นาํ ไม่ใหเ้กิดขึนไดแ้บบยงัยนื 

ก. ปลูกตน้ไม ้เพือเป็นการเพิมพืนทีป่า แหล่งตน้กาํเนิดนาํ 
ข. ลดการใชไ้ฟฟ้าลงเนืองจากตอ้งใชน้าํปันกระแสไฟฟ้า 
ค. ไม่ทาํการเกษตรหรือปลูกพืชในฤดูแรง เนืองจากมีนาํนอ้ย 
ง. วางแผนการพร้อมรับกบัสถานการณ์การคลาดแคลนนาํ

ในฤดูแลง้ 

    

 

 

ลงชือ................................................................. 
(...............................................................) 

                                  ผูเ้ชียวชาญ         
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วทิยานิพนธ์  เรือง  ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการเรียนแบบผสมผสานทีมีระดบัการสืบเสาะต่างกนั 

กบัผูเ้รียนทีมีกลุ่มพหุปัญญาต่างกนั ทีส่งผลต่อการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ   
ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 วชิา วทิยาศาสตร์ 

 

อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์    

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ฐาปนีย ์   ธรรมเมธา 

 

อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม 

  รองศาสตราจารย ์ ดร.อรจรีย ์ ณ ตะกวัทุ่ง 

  อาจารย ์ ดร. อนิรุทธ์    สติมนั    

 

ผูว้จิยั       นางโสรัจจ ์ แสนคาํ 
  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  (กลุ่มวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา) 
  ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพือเปรียบเทียบคะแนนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนทีเรียนจากการเรียน
แบบผสมผสาน ทีมีระดบัการสืบเสาะต่างกนั 

 2. เพือเปรียบเทียบคะแนนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนทีมีกลุ่มพหุปัญญา
ต่างกนั 

 3. เพือศึกษาปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการเรียนแบบผสมผสานทีมีระดบัการสืบเสาะ 

ต่างกนั ทีมีต่อการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนทีมีพหุปัญญาต่างกนั 

 

 

แบบประเมินแผนการจดักิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานทีมีระดบัการสืบเสาะต่างกนักบัผูเ้รียน
ทีมีกลุ่มพหุปัญญาต่างกนั ทีส่งผลต่อการคิดอยา่งมี 

อยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 วชิา วทิยาศาสตร์ 
(สาํหรับผูเ้ชียวชาญดา้นการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์แบบสืบเสาะ) 



 
 

229 

คําจํากดัความของการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

 การจดัการเรียนการสอนตามระดบัของการสืบเสาะหาความรู้บนอีเลิร์นนิงโดยนกัเรียน
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทีครูผู ้สอนเป็นผู ้จ ัด
สภาพแวดลอ้มทางการเรียนทีเอือต่อการเรียนรู้ ทีมีขนัตอนของการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ 5 ขนัตอน ทีมีระดบัของการสืบเสาะหาความรู้ (Level of inquiry) ต่างกนั แบ่งเป็น 3 ระดบั 
คือ 

 1.  การเรียนแบบผสมผสาน(Blended Learning) ทีมีระดบัการสืบเสาะหาความรู้แบบ
นาํทาง (Directed Inquiry) ตามขนัตอนการเรียนของ สสวท. ดงันี  

  1.1 ขนัเตรียม ปฐมนิเทศ  แบ่งกลุ่มทดลอง แนะนาํขนัตอนการเรียนการสอนดว้ย   
อีเลิร์นนิง ทดสอบก่อนเรียน และทบทวนความรู้พืนฐานก่อนเรียน 

  1.2  ขนัการจดัการเรียนการสอน มี 5 ขนั ของวธีิการสอนแบบสืบเสาะ 

   ขนัตอนที 1 ขนัสร้างความสนใจ(Engage)กาํหนดปัญหาใหน้กัเรียน 

   ขนัตอนที 2 ขนัสํารวจและคน้หา (Explore) ครู  จดักิจกรรมหรือสถานการณ์
ใหน้กัเรียนวางแผนกาํหนดการ หรือกาํหนดทางเลือกเพือนกัเรียนลงมือปฏิบติั  
   ขนัตอนที 3 ขนัอธิบายและลงข้อสรุป (Explain)  ครูจัดกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ใหน้กัเรียนศึกษา วเิคราะห์ อธิบายความรู้ หรืออภิปรายซกัถามแลกเปลียนความคิดเห็น 
บนกระดานสนทนาบนอีเลิร์นนิง 

   ขนัตอนที 4 ขนัขยายความรู้ (Elaborate)  ครูจดักิจกรรมหรือสถานการณ์ให้
นกัเรียนไดข้ยายเพิมเติม เตรียมแหล่งขอ้มูล เพือเติมเตม็องคค์วามรู้ และครูร่วมแสดงความคิดเห็น 

   ขนัตอนที 5 ขนัประเมินผล (Evaluate) ครูจดักิจกรรมหรือสถานการณ์ทีเปิด
โอกาสใหน้กัเรียนวเิคราะห์ วจิารณ์ หรือ อภิปรายซกัถามแลกเปลียนองค์ โดยครูใชข้อ้ความกระตุน้
ทาํกิจกรรม 

 2. การเรียนแบบผสมผสาน(Blended Learning) ทีมีระดบัการสืบเสาะหาความรู้แบบ
ชีแนะแนวทาง (Guided Inquiry) ตามขนัตอนการเรียนของ สสวท. ดงันี  

  2.1  ขนัเตรียม ปฐมนิเทศ  แบ่งกลุ่มทดลอง แนะนาํขนัตอนการเรียนการสอนดว้ย
อีเลิร์นนิง ทดสอบก่อนเรียน และทบทวนความรู้พืนฐานก่อนเรียน 

  2.2 ขนัการจดัการเรียนการสอน มี 5 ขนั ของวธีิการสอนแบบสืบเสาะ 

   ขนัตอนที 1 ขนัสร้างความสนใจ(Engage) ครูกาํหนดปัญหาหรือสถานการณ์
เพือกระตุน้      
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   ขนัตอนที 2 ขนัสํารวจและคน้หา (Explore) ครูจดัสถานการณ์ให้นกัเรียน
สาํรวจ วางแผนแนวทางการตรวจสอบ  หรือกาํหนดทางเลือกเพือลงมือปฏิบติั  
   ขนัตอนที 3 ขนัอธิบายและลงขอ้สรุป (Explain)  นกัเรียนเลือกกิจกรรมหรือ
สถานการณ์จากแหล่งข้อมูลด้วยตนเอง หรือปรึกษากลุ่มเพือน  แลกเปลียนความคิดเห็น บน
กระดานสนทนา โดยครูใหค้าํปรึกษา 
   ขนัตอนที 4 ขนัขยายความรู้ (Elaborate)นกัเรียนจดัเตรียมแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ  
เป็นแนวทาง สาํหรับเติมเตม็องคค์วามรู้ และครูเขา้ร่วมแสดงความคิดเห็นในกระดานสนทนา 
   ขนัตอนที 5 ขนัประเมินผล (Evaluate)นกัเรียนวเิคราะห์ วจิารณ์ หรือ อภิปราย
ซกัถามแลกเปลียนองคค์วามรู้โดยครูใชข้อ้ความทีเตรียมไวเ้ป็นบางครังเพือกระตุน้การทาํกิจกรรม 

 3.  การเรียนแบบผสมผสาน(Blended Learning) ทีมีระดบัการสืบเสาะหาความรู้แบบ
เปิด (Open Inquiry) ตามขนัตอนการเรียนของ สสวท. ดงันี  

  3.1 ขนัเตรียม ปฐมนิเทศ  แบ่งกลุ่มทดลอง แนะนาํขนัตอนการเรียนการสอนดว้ย
อีเลิร์นนิง ทดสอบก่อนเรียน และทบทวนความรู้พืนฐานก่อนเรียน 

  3.2 ขนัการจดัการเรียนการสอน มี 5 ขนั ของวธีิการสอนแบบสืบเสาะ 

   ขนัตอนที 1 ขนัสร้างความสนใจ(Engage)ครูกาํหนดปัญหาหรือสถานการณ์
ใหน้กัเรียนศึกษา  
   ขนัตอนที 2 ขนัสํารวจและค้นหา (Explore) นักเรียนตงัสมมติฐานจา
สถานการณ์ทีครูกาํหนด และวางแผนการตรวจสอบเองโดยครูใหค้าํปรึกษา  
   ขนัตอนที 3 ขนัอธิบายและลงขอ้สรุป (Explain)  นกัเรียนเลือกกิจกรรมหรือ
สถานการณ์จากแหล่งขอ้มูลดว้ยตนเองหรือปรึกษาในกลุ่มเพือน และแลกเปลียนความคิดเห็น บน
กระดานสนทน 

   ขนัตอนที 4 ขันขยายความรู้ (Elaborate) นักเรียนเตรียมและกําหนด
แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เพือขยายความรู้เพิมเติม  
   ขนัตอนที 5 ขนัประเมินผล (Evaluate) นักเรียนวิเคราะห์ วิจารณ์ หรือ 
อภิปรายซกัถามแลกเปลียนองคค์วามรู้ซึงกนัและกนั  
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คําชีแจง  แบบประเมินชุดนี แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

 ตอนที 1 ขอ้มูลของผูต้อบแบบประเมิน 

 ตอนที 2 ขอ้คาํถามเกียวกบักิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบสาะหา
ความรู้ขอให้ท่านผูเ้ชียวชาญไดก้รุณาแสดงความคิดเห็นของท่าน ทีมีต่อขอ้คาํถามในแบบประเมิน
วา่สอดคลอ้งเหมาะสมกบันิยามของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบสาะ ในแต่ละขนัตอน
ตามทีกาํหนดหรือไม่  โดยใส่เครืองหมาย  ( )  ลงในช่องความคิดเห็นของท่านพร้อมเขียน
ขอ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์ในการนาํไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป โดยมีเกณฑใ์นการพิจารณา ดงันี 

 5 หมายถึง  เห็นดว้ย/เหมาะสมในระดบัมากทีสุด 

 4 หมายถึง  เห็นดว้ย/เหมาะสมในระดบัมาก 

 3 หมายถึง  เห็นดว้ย/เหมาะสมในระดบัปานกลาง 

 2 หมายถึง  เห็นดว้ย/เหมาะสมในระดบันอ้ย 

 1 หมายถึง  เห็นดว้ย/เหมาะสมในระดบันอ้ยทีสุด 

 

ตอนท ี1 ขอ้มูลของผูต้อบแบบประเมิน 

1.ชือ............................................................................................ตาํแหน่ง........................................... 
2. องคก์ร/หน่วยงาน........................................................................................................................... 
3. ประสบการณ์ในการสอนวชิาวทิยาศาสตร์...............................ระดบัชนัทีสอน............................ 
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รายละเอียดการจดัการเรียนการสอน
วทิยาศาสตร์แบบสืบเสาะ 

ระดบัความเหมาะสม ขอ้เสนอแนะ 

5 4 3 2 1  

1.เนือหาทีนาํเสนอตรงและครอบคลุมตาม
ตัวชีวดัของการเรียนรู้ มีความเหมาะสม
ระดบัใด 

      

2.ขัน ต อนก า ร จัด กิ จ ก ร ร ม ก า ร ส อน
วทิยาศาสตร์แบบสืบเสาะแบบนาํทางในแต่
ละขนัมีความเหมาะสมระดบัใด 

-ขนัสร้างความสนใจ……………………… 

-ขนัสาํรวจและคน้หา……………………... 
-ขนัอธิบายและลงขอ้สรุป………………… 

-ขนัขยายความรู้…………………………... 
-ขนัประเมินผล…………………………… 

      

3.ขัน ต อนก า ร จัด กิ จ ก ร ร ม ก า ร ส อน
วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะแบบชีแนะ
แนวทางในแต่ละขนัมีความเหมาะสมระดบั
ใด 

-ขนัสร้างความสนใจ……………………… 

-ขนัสาํรวจและคน้หา……………………... 
-ขนัอธิบายและลงขอ้สรุป………………… 

-ขนัขยายความรู้………………………….. 
-ขนัประเมินผล…………………………… 

      

4.ขัน ต อนก า ร จัด กิ จ ก ร ร ม ก า ร ส อน
วทิยาศาสตร์แบบสืบเสาะแบบเปิดในแต่ละ
ขนัมีความเหมาะสมระดบัใด 

-ขนัสร้างความสนใจ……………………… 

-ขนัสาํรวจและคน้หา……………………... 
-ขนัอธิบายและลงขอ้สรุป………………… 

-ขนัขยายความรู้…………………………... 
-ขนัประเมินผล…………………………… 
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รายละเอียดการจดัการเรียนการสอน
วทิยาศาสตร์แบบสืบเสาะ 

ระดบัความเหมาะสม ขอ้เสนอแนะ 

 5 4 3 2 1 

5.การจัดการเรียนการสอนทีมีระดับการ
สืบเสาะต่างกนักบัผูเ้รียนทีมีกลุ่มพหุปัญญา
ต่า งกันสามารถพัฒนาการ คิดอย่ า ง มี
วจิารณญาณของนกัเรียนไดใ้นระดบัใด 

      

6.เวลาทีใช้ในการจัดกิจกรรมการสอน
วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะมีความเหมาะสม
ระดบัใด 

      

7.สถานการณ์ทีใช้ในการจดักิจกรรมการ
สอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะมีความ
เหมาะสมระดบัใด 

      

8.สือการเรียนทีใช้ในการจดักิจกรรมการ
สอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะมีความ
เหมาะสมระดบัใด 

      

9.กิ จ ก ร ร ม ใ นแ ต่ ล ะ ขัน ตอน มี ค ว า ม
เหมาะสมกับเนือหาและระดับของผูเ้รียน
แต่ละกลุ่มของพหุปัญญา ระดบัใด 

      

10.ความเหมาะสมของแผนการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนโดยรวมอยูใ่นระดบัใด 

      

 

 

ลงชือ................................................................. 
(...............................................................) 

                                  ผูเ้ชียวชาญ         
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วทิยานิพนธ์   เรือง          ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการเรียนแบบผสมผสานทีมีระดบัการสืบเสาะต่างกนั
กบัผูเ้รียนทีมีกลุ่มพหุปัญญาต่างกนั ทีส่งผลต่อการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ
ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 วชิาวทิยาศาสตร์ 

อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฐาปนีย ์ ธรรมเมธา 

อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม รองศาสตราจารย ์ดร.อรจรีย ์ ณ ตะกวัทุ่ง 

   อาจารย ์ดร.อนิรุทธ์  สติมนั 

ผูว้จิยั   นางโสรัจจ ์ แสนคาํ 

   สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน (กลุ่มเทคโนโลยกีารศึกษา) 

   ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน มหาวทิยาลยัศิลปากร 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพือเปรียบเทียบคะแนนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนทีเรียนจากการเรียน
แบบผสมผสาน ทีมีระดบัการสืบเสาะต่างกนั 

 2. เพือเปรียบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนทีมีกลุ่มพหุปัญญา
ต่างกนั 

 3. เพีอศึกษาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการเรียนแบบผสมผสานทีมีระดับการสืบเสาะ
ต่างกนั ทีมีต่อการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนทีมีพหุปัญญาต่างกนั 

 

แบบประเมินแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานทีมีระดบัการสืบเสาะต่างกนั 

กบัผูเ้รียนทีมีกลุ่มพหุปัญญาต่างกนัที ส่งผลต่อการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 วชิาวทิยาศาสตร์ 

(สาํหรับผูเ้ชียวชาญ ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอนตามกลุ่มพหุปัญญา) 
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คาํจาํกดัความของทฤษฎพีหุปัญญาของ การ์ดเนอร์ (Multiple Intelligence) 
 ทฤษฎีพหุปัญญาของ  การ์ดเนอร์ (Multiple Intelligence) คือ ความสามารถที
หลากหลายของบุคคลทีเป็นความสามารถทีมาจากการถูกควบคุมโดยสมองแต่ละส่วน และการ
พฒันาตอ้งไดรั้บการเลียงดูจากสิงแวดลอ้มทีเหมาะสม การส่งเสริมความสามารถทางสติปัญญาใน
การทาํกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีเป้าหมาย คิดอยา่งมีเหตุผลและตอ้งจดัให้เหมาะสมกบัความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเพือให้พฒันา ความสามารถทางสติปัญญาของบุคคลในการปรับตัวให้เข้ากับ
สิงแวดลอ้มและสังคมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยจาํแนกความสามารถของบุคคล 8 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นภาษา ดา้นตรรกะและคณิตศาสตร์ ดา้นเคลือนไหว ดา้นดนตรี/จงัหวะ ดา้นมิติสัมพนัธ์ ดา้นการ
เขา้ใจตนเอง ดา้นการเขา้ใจผูอื้น และด้านการเขา้ใจธรรมชาติ โดยการศึกษาครังนีได้นาํกลุ่มพหุ
ปัญญา 2 กลุ่ม ทีมีความเหมาะสมกบัรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานแบบสืบเสาะทีมีระดบัการ
สืบเสาะต่างกนัโดยใชแ้บบวดัพหุปัญญาของ การ์ดเนอร์ ไดแ้ก่ 

 1. กลุ่มทีมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และตรรกะ หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลในการใชเ้หตุผล ตรรกะและจาํนวน การคิดจะเป็นไปโดยใชแ้นวคิดและหลกัการทีเกียวกบั
เหตุผลและรูปแบบทางดา้นตวัเลข สามารถสร้างความเชือมโยงระหวา่งขอ้มูลหลายๆดา้น ชอบถาม
คาํถามและชอบการคน้ควา้ทดลอง 
 2. กลุ่มทีมีความสามารถดา้นการเขา้ใจตวัเองและผูอื้น หมายถึง ความสามารถของ
บุคคล ในการสะทอ้นแนวคิดทีเกียวกบัตนเองและสามารถตระหนกัรู้ในสภาวะภายในจิตใจของ
ตนเอง รู้ถึงจุดเด่นและจุดดอ้ยของตนเอง และมีความสามารถในการสร้างสัมพนัธ์และการทาํความ
เขา้ใจกบับุคคลอืนๆ พยายามพิจารณาสิงตางๆ ในมุมมองของคนอืนเพือให้เขา้ใจวา่ คนอืนๆคิดและรู้สึก
อยา่งไร 
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ตารางสรุปกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานดว้ยวธีิการสืบเสาะต่างกนัตามกลุ่มพหุปัญญา 

กลุ่มพหุปัญญาด้านคณติศาสตร์และ
ตรรกะ 

กลุ่มพหุปัญญาด้านการเข้าใจตนเองและ
ผู้อนื 

1. ส่งเสริมใหมี้การทดลอง และบนัทึกขอ้มูล 1. การทาํกิจกรรมกลุ่ม มีส่วนร่วมกบัผูอื้น 

2. การใชก้ราฟ แผนภูมิ และไดอะแกรม 2. แสดงบทบาทสมมติ การทาํงานเป็นกลุ่ม 
3. การออกแบบเรขาคณิต 3. การระดมสมอง การโตว้าที การร่วมกนั

แกปั้ญหาและการร่วมกนัตงักฎ กติกา 
4. ใหมี้การเปรียบเทียบ คิดวเิคราะห์ การคาด
เดาการจาํแนกแยกแยะ จาํแนกความสัมพนัธ์ 

4. การเล่าประวติัของตนเอง การเขียนบนัทึก  
ไดอารีการสะทอ้นความคิดของตนเอง 

5. การกาํหนดโครงเรืองในโครงงานต่างๆ 5. การสร้างจินตนาการ การทาํนายพยากรณ์ 
การทาํโครงงานต่างๆ อยา่งอิสระ 

6. กิจกรรมเกียวกบัคอมพิวเตอร์ 6. การเดินศึกษาธรรมชาติ และการสะสมสิง
ต่างๆ ทีมีในธรรมชาติ การทาํอลับมัภาพ
ธรรมชาติ 

7. ใชค้าํถาม ถามเกียวกบัสิงรอบตวั 7. การทาํโครงงานเกษตร การเลียงสัตว ์การทาํ
รายงานเกียวกบัเรืองสัตว ์

ตัวอย่างกจิกรรม 
- การอภิปรายเกียวกบัเรืองทีศึกษา 
- การแจกการ์ดหรือใบคาํสังสาํหรับทาํการ
ทดลองโดยให้เตรียมอุปกรณ์มาเอง 

- การแสดงขอ้มูลทีศึกษาเป็นกราฟ มีการ
เปรียบเทียบมีการคาดคะเนจาํนวนประชากรที
จะมีขึนในอนาคตจากการศึกษาขอ้มูล 

- การใหโ้จทยแ์ลว้ร่วมกนัวางแผนและคิด
วเิคราะห์มีการกาํหนดเวลา 

 

ตัวอย่างกจิกรรม 
- กิจกรรมการบอกเล่า โดยกาํหนดใหมี้การพูด
เรือง.. 
- กิจกรรม ฉนัทาํได ้โดยครูอธิบายกติกาทีตอ้ง
ปฏิบติัโดยใชเ้วลานานหน่อยเช่น 1 เดือนเพือ
ปลูกฝังการตดัสินใจใหก้บัเราโดยมีเจตคติทีดี 
คือ ทาํได ้

- การใหน้กัเรียนเขียนเกียวกบัสิงของ ตาม
หวัขอ้ทีกาํหนด เช่น อาหารทีเราชอบ มี
อะไรบา้งแลว้มาอภิปรายหนา้ชนั และชีใหเ้ห็น
วา่เรากบัเพือนก็มีความแตกต่างกนั 
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คําชีแจง แบบประเมินชุดนี แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนที 1 ขอ้มูลของผูต้อบแบบประเมิน 

 ตอนที 2 ข้อคาํถามเกียวกับกิจกรรมการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วย
วิธีการสืบเสาะต่างกันทีมีความเหมาะสมกับกลุ่มพหุปัญญา 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพหุปัญญาด้าน
คณิตศาสตร์และตรรกะ และกลุ่มพหุปัญญาดา้นการเขา้ใจตนเองและผูอื้น ขอให้ท่านผูเ้ชียวชาญได้
กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่าน ทีมีต่อขอ้คาํถามในแบบประเมินวา่กิจกรรมสอดคลอ้งเหมาะสม
กบันิยามของการเรียนการสอนทีมีความเหมาะสมกบักลุ่มพหุปัญญา 2 กลุ่ม ตามทีกาํหนดหรือไม่ 
โดยใส่เครืองหมาย (  ) ลงในช่องความคิดเห็นของท่านพร้อมเขียนขอ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์
ในการนาํไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป โดยมีเกณฑใ์นการพิจารณา ดงันี 

  5  หมายถึง  เห็นดว้ย/เหมาะสมในระดบัมากทีสุด 

  4 หมายถึง  เห็นดว้ย/เหมาะสมในระดบัมาก 

  3  หมายถึง  เห็นดว้ย/เหมาะสมในระดบัปานกลาง 

  2 หมายถึง  เห็นดว้ย/เหมาะสมในระดบันอ้ย 

  1 หมายถึง  เห็นดว้ย/เหมาะสมในระดบันอ้ยทีสุด 

 

ตอนท ี1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน 
1. ชือ

....................................................................................................................................................... 
2. ตาํแหน่ง......................................................................................................................................... 
3. องคก์ร/หน่วยงาน........................................................................................................................... 
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ตอนที 2 ขอ้คาํถามเกียวกบักิจกรรมการจดัการเรียนการสอนทีมีความเหมาะสมกบักลุ่ม 

   พหุปัญญา 2 กลุ่ม 

รายละเอยีดกจิกรรมการจดัการเรียนการสอนทมีคีวาม
เหมาะสมกบักลุ่มพหุปัญญา 2 กลุ่ม 

ระดบัความเหมาะสม ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1 
1. การจดักิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลาก หลาย
เหมาะสมกบักลุ่มพหุปัญญาดา้นคณิตศาสตร์และตรรกะ ใน
ระดบัใด 

      

2. การจดักิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลาย
เหมาะสมกบักลุ่มพหุปัญญาดา้นการเขา้ใจตนเองและผูอื้นใน
ระดบัใด 

      

3. สถานการณ์ทีใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่ม
พหุปัญญาดา้นคณิตศาสตร์และตรรกะ มีความเหมาะสมใน
ระดบัใด 

      

4. สถานการณ์ทีใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่ม
พหุปัญญาดา้นการเขา้ใจตนเองและผูอื้น มีความเหมาะสมใน
ระดบัใด 

      

5. สือการเรียน ทีใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนมี
ความเหมาะสมกบักลุ่มพหุปัญญาดา้นคณิตศาสตร์และตรรกะ
ในระดบัใด 

      

6. สือการเรียน ทีใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนมี
ความเหมาะสมกบักลุ่มพหุปัญญาดา้นการเขา้ใจตนเองและ
ผูอื้นในระดบัใด 

      

7. สร้างความสนใจและจดัแหล่งทรัพยากรสนบัสนุนการเรียน
กลุ่มพหุปัญญาดา้นคณิตศาสตร์และตรรกะ เหมาะสมระดบัใด 

      

8. สร้างความสนใจและจดัแหล่งทรัพยากรสนบัสนุนการเรียนกลุ่ม
พหุปัญญาดา้นการเขา้ใจตนเองและผูอื้น เหมาะสมระดบัใด 

      

10. ความเหมาะสมของแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ตามกลุ่มพหุปัญญาตา้นการเขา้ใจตนเองและผูอื้น โดยรวมอยู่
ในระดบัใด 

      

 

ลงชือ................................................................. 
(...............................................................) 

                                  ผูเ้ชียวชาญ         



         
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ง 

การหาคุณภาพแบบทดสอบวดัการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
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TITLE:   scince30 
COMMENT: ค่าความยากง่าย-อาํนาจจาํแนก 
*************************************************************************** 
Examinee Analysis 
*************************************************************************** 
 
   Total          Ltr    ~68% C.I.     ~95% C.I.  
ID Score Percent Grade  (Raw Score)   (Raw Score) 
-- ----- ------- ----- ------------- ------------- 
01   32   80.00%        (29.3- 34.7)  (26.6- 37.4)  
02   30   75.00%        (27.3- 32.7)  (24.6- 35.4)  
03   36   90.00%        (33.3- 38.7)  (30.6- 40.0)  
04   27   67.50%        (24.3- 29.7)  (21.6- 32.4)  
05   27   67.50%        (24.3- 29.7)  (21.6- 32.4)  
06   28   70.00%        (25.3- 30.7)  (22.6- 33.4)  
07   29   72.50%        (26.3- 31.7)  (23.6- 34.4)  
08   21   52.50%        (18.3- 23.7)  (15.6- 26.4)  
09   26   65.00%        (23.3- 28.7)  (20.6- 31.4)  
10   17   42.50%        (14.3- 19.7)  (11.6- 22.4)  
11   18   45.00%        (15.3- 20.7)  (12.6- 23.4)  
12   18   45.00%        (15.3- 20.7)  (12.6- 23.4)  
13    8   20.00%        ( 5.3- 10.7)  ( 2.6- 13.4)  
14    8   20.00%        ( 5.3- 10.7)  ( 2.6- 13.4)  
15    7   17.50%        ( 4.3-  9.7)  ( 1.6- 12.4)  
16    9   22.50%        ( 6.3- 11.7)  ( 3.6- 14.4)  
17   20   50.00%        (17.3- 22.7)  (14.6- 25.4)  
18   20   50.00%        (17.3- 22.7)  (14.6- 25.4)  
19   14   35.00%        (11.3- 16.7)  ( 8.6- 19.4)  
20   14   35.00%        (11.3- 16.7)  ( 8.6- 19.4)  
21    8   20.00%        ( 5.3- 10.7)  ( 2.6- 13.4)  
22   15   37.50%        (12.3- 17.7)  ( 9.6- 20.4)  
23   15   37.50%        (12.3- 17.7)  ( 9.6- 20.4)  
24    9   22.50%        ( 6.3- 11.7)  ( 3.6- 14.4)  
25   13   32.50%        (10.3- 15.7)  ( 7.6- 18.4)  
26   10   25.00%        ( 7.3- 12.7)  ( 4.6- 15.4)  
27   13   32.50%        (10.3- 15.7)  ( 7.6- 18.4)  
28    6   15.00%        ( 3.3-  8.7)  ( 0.6- 11.4)  
29    6   15.00%        ( 3.3-  8.7)  ( 0.6- 11.4)  
30    6   15.00%        ( 3.3-  8.7)  ( 0.6- 11.4)  
========================================================================== 
These results have not been sorted (see data editor) 
========================================================================== 
 
Number of Examinees = 30 
Total Possible Score= 40 
Minimum Score       = 6.000 = 15.0% 
Maximum Score       = 36.000 = 90.0% 
Median Score        = 15.000 = 37.5% 
Mean Score          = 17.000 = 42.5% 
Standard Deviation  = 8.714 
Variance            = 75.933 
Skewness            = 0.483 
Kurtosis            = -0.937 
 
 
=============== 
Frequency Table 
=============== 
 
         Z           Rel.   Cum.   Cum.     Percentile           Normalized 
Score  Score  Freq.  Freq.  Freq.  Percent     Rank     Stanine   Zn Score  
-----  -----  -----  -----  -----  -------  ----------  -------  ---------- 
   6   -1.26     3   0.100     3    10.00       5.0        2        -1.64 
   7   -1.15     1   0.033     4    13.33      11.7        3        -1.19 
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   8   -1.03     3   0.100     7    23.33      18.3        3        -0.90 
   9   -0.92     2   0.067     9    30.00      26.7        4        -0.62 
  10   -0.80     1   0.033    10    33.33      31.7        4        -0.47 
  13   -0.46     2   0.067    12    40.00      36.7        4        -0.34 
  14   -0.34     2   0.067    14    46.67      43.3        5        -0.16 
  15   -0.23     2   0.067    16    53.33      50.0        5         0.01 
  17    0.00     1   0.033    17    56.67      55.0        5         0.01 
  18    0.11     2   0.067    19    63.33      60.0        6         0.25 
  20    0.34     2   0.067    21    70.00      66.7        6         0.43 
  21    0.46     1   0.033    22    73.33      71.7        6         0.57 
  26    1.03     1   0.033    23    76.67      75.0        6         0.67 
  27    1.15     2   0.067    25    83.33      80.0        7         0.84 
  28    1.26     1   0.033    26    86.67      85.0        7         1.03 
  29    1.38     1   0.033    27    90.00      88.3        8         1.19 
  30    1.49     1   0.033    28    93.33      91.7        8         1.38 
  32    1.72     1   0.033    29    96.67      95.0        8         1.64 
  36    2.18     1   0.033    30   100.00      98.3        9         2.12 
              =====  ===== 
     Totals:    30   1.000 
 
========= 
Bar Graph 
========= 
 
Score    Count  Graph (each @ represents 1 case) 
-------  -----  -------------------------------- 
  6.00      3   @@@ 
  7.00      1   @ 
  8.00      3   @@@ 
  9.00      2   @@ 
 10.00      1   @ 
 11.00      0    
 12.00      0    
 13.00      2   @@ 
 14.00      2   @@ 
 15.00      2   @@ 
 16.00      0    
 17.00      1   @ 
 18.00      2   @@ 
 19.00      0    
 20.00      2   @@ 
 21.00      1   @ 
 22.00      0    
 23.00      0    
 24.00      0    
 25.00      0    
 26.00      1   @ 
 27.00      2   @@ 
 28.00      1   @ 
 29.00      1   @ 
 30.00      1   @ 
 31.00      0    
 32.00      1   @ 
 33.00      0    
 34.00      0    
 35.00      0    
 36.00      1   @ 
 
 
===================== 
Stem-and-Leaf Display 
===================== 
 
Stem Leaves (width=10) 
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---- ----------------- 
  0 . 666788899 
  1 . 03344 
  1 . 55788 
  2 . 001 
  2 . 67789 
  3 . 02 
  3 . 6 
 
 
 
TITLE:   scince30 
COMMENT: ค่าความยากง่าย-อาํนาจจาํแนก 
*************************************************************************** 
Item and Test Analysis 
*************************************************************************** 
 
              Number  Item  Disc.  # Correct  # Correct   Point   Adj.    
Item    Key   Correct Diff. Index in High Grp in Low Grp  Biser.  Pt Bis  
------- ----- ------- ----- ----- ----------- ----------- ------- ------- 
Item 01 (1 )       6   0.20  0.38    3 (0.38)    0 (0.00)   0.33    0.29 
Item 02 (1 )       9   0.30  0.88    7 (0.88)    0 (0.00)   0.64    0.61 
Item 03 (1 )      19   0.63  0.33    8 (1.00)    6 (0.67)   0.37    0.32 
Item 04 (1 )       9   0.30  0.50    4 (0.50)    0 (0.00)   0.50    0.46 
Item 05 (1 )      21   0.70  0.44    8 (1.00)    5 (0.56)   0.46    0.42 
Item 06 (1 )      17   0.57  0.54    7 (0.88)    3 (0.33)   0.42    0.38 
Item 07 (1 )      15   0.50  0.75    6 (0.75)    0 (0.00)   0.55    0.51 
Item 08 (1 )      16   0.53  0.67    8 (1.00)    3 (0.33)   0.61    0.57 
Item 09 (1 )      15   0.50  0.56    8 (1.00)    4 (0.44)   0.47    0.43 
Item 10 (1 )       7   0.23  0.25    2 (0.25)    0 (0.00)   0.33    0.29 
Item 11 (1 )      16   0.53  0.54    7 (0.88)    3 (0.33)   0.44    0.40 
Item 12 (1 )      15   0.50  0.67    8 (1.00)    3 (0.33)   0.58    0.54 
Item 13 (1 )      24   0.80  0.33    8 (1.00)    6 (0.67)   0.41    0.37 
Item 14 (1 )      11   0.37  0.54    7 (0.88)    3 (0.33)   0.49    0.45 
Item 15 (1 )      13   0.43  0.65    7 (0.88)    2 (0.22)   0.42    0.38 
Item 16 (1 )      19   0.63  0.43    7 (0.88)    4 (0.44)   0.40    0.35 
Item 17 (1 )      14   0.47  0.65    7 (0.88)    2 (0.22)   0.48    0.44 
Item 18 (1 )      14   0.47  0.56    8 (1.00)    4 (0.44)   0.47    0.42 
Item 19 (1 )      15   0.50  0.65    7 (0.88)    2 (0.22)   0.48    0.44 
Item 20 (1 )      10   0.33  0.38    3 (0.38)    0 (0.00)   0.33    0.28 
Item 21 (1 )      13   0.43  0.53    6 (0.75)    2 (0.22)   0.37    0.32 
Item 22 (1 )      16   0.53  0.89    8 (1.00)    1 (0.11)   0.65    0.62 
Item 23 (1 )      11   0.37  0.65    7 (0.88)    2 (0.22)   0.53    0.49 
Item 24 (1 )      16   0.53  0.32    7 (0.88)    5 (0.56)   0.37    0.32 
Item 25 (1 )      14   0.47  0.42    6 (0.75)    3 (0.33)   0.34    0.29 
Item 26 (1 )      11   0.37  0.50    4 (0.50)    0 (0.00)   0.40    0.36 
Item 27 (1 )      10   0.33  0.38    3 (0.38)    0 (0.00)   0.26    0.21 
Item 28 (1 )       8   0.27  0.25    2 (0.25)    0 (0.00)   0.27    0.22 
Item 29 (1 )      13   0.43  0.88    7 (0.88)    0 (0.00)   0.62    0.58 
Item 30 (1 )      10   0.33  0.51    5 (0.63)    1 (0.11)   0.42    0.38 
Item 31 (1 )       9   0.30  0.63    5 (0.63)    0 (0.00)   0.45    0.41 
Item 32 (1 )      10   0.33  0.50    4 (0.50)    0 (0.00)   0.40    0.35 
Item 33 (1 )      11   0.37  0.40    5 (0.63)    2 (0.22)   0.36    0.31 
Item 34 (1 )       9   0.30  0.50    4 (0.50)    0 (0.00)   0.39    0.35 
Item 35 (1 )       9   0.30  0.63    5 (0.63)    0 (0.00)   0.55    0.51 
Item 36 (1 )      15   0.50  1.00    8 (1.00)    0 (0.00)   0.77    0.75 
Item 37 (1 )      12   0.40  0.75    6 (0.75)    0 (0.00)   0.61    0.57 
Item 38 (1 )       9   0.30  0.63    5 (0.63)    0 (0.00)   0.54    0.50 
Item 39 (1 )       8   0.27  0.26    3 (0.38)    1 (0.11)   0.26    0.21 
Item 40 (1 )      11   0.37  0.63    5 (0.63)    0 (0.00)   0.43    0.38 
========================================================================== 
These results have been sorted by item number 
========================================================================== 
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Number of Items Excluded   = 0 
Number of Items Analyzed   = 40 
Mean Item Difficulty       = 0.425 
Mean Item Discrimination   = 0.548 
Mean Point Biserial        = 0.455 
Mean Adj. Point Biserial   = 0.411 
KR20 (Alpha)               = 0.903 
KR21                       = 0.894 
SEM (from KR20)            = 2.716 
High Grp Min Score (n=8)   = 26.000 
Low Grp Max Score (n=9)    = 9.000 
 
Split-Half (1st/ 2nd) Reliability = 0.804 (with Spearman-Brown = 0.891) 
Split-Half (Odd/Even) Reliability = 0.816 (with Spearman-Brown = 0.899) 
 
Minimum Item Diff.   =  0.200, Maximum Item Diff.   = 0.800 
Minimum Disc. Index  =  0.250, Maximum Disc. Index  = 1.000 
Minimum Pt. Biserial =  0.260, Maximum Pt. Biserial = 0.773 
 
To obtain a KR-20 Reliability of .80, the test must be 0.43 times as long, 
  for a total of 17 items of similar quality to those in the test now. 
 
To obtain a KR-20 Reliability of .90, the test must be 0.97 times as long, 
  for a total of 39 items of similar quality to those in the test now. 
 
*************************************************************************** 
Additional Item Analysis 
*************************************************************************** 
 
         Scale Mean  Scale SD  KR20     SEM                Adjusted 
         if Item     if Item   if Item  if Item  Biserial  Biserial 
Item     Deleted     Deleted   Deleted  Deleted  Correl.   Correl.  
-------  ----------  --------  -------  -------  --------  -------- 
Item 01    16.800      8.588    0.902    2.688     0.478     0.419 
Item 02    16.700      8.427    0.898    2.691     0.847     0.804 
Item 03    16.367      8.546    0.902    2.677     0.478     0.415 
Item 04    16.700      8.494    0.900    2.686     0.660     0.606 
Item 05    16.300      8.513    0.901    2.684     0.605     0.548 
Item 06    16.433      8.515    0.901    2.677     0.535     0.474 
Item 07    16.500      8.449    0.899    2.682     0.690     0.638 
Item 08    16.467      8.421    0.898    2.684     0.760     0.712 
Item 09    16.500      8.488    0.900    2.679     0.594     0.536 
Item 10    16.767      8.582    0.902    2.684     0.462     0.401 
Item 11    16.467      8.504    0.901    2.678     0.558     0.498 
Item 12    16.500      8.433    0.899    2.683     0.729     0.679 
Item 13    16.200      8.557    0.901    2.690     0.588     0.532 
Item 14    16.633      8.487    0.900    2.682     0.630     0.574 
Item 15    16.567      8.515    0.901    2.677     0.535     0.474 
Item 16    16.367      8.534    0.902    2.678     0.508     0.447 
Item 17    16.533      8.484    0.900    2.679     0.606     0.549 
Item 18    16.533      8.492    0.901    2.679     0.587     0.529 
Item 19    16.500      8.484    0.900    2.679     0.604     0.547 
Item 20    16.667      8.569    0.902    2.677     0.431     0.367 
Item 21    16.567      8.543    0.902    2.675     0.467     0.403 
Item 22    16.467      8.397    0.898    2.686     0.818     0.774 
Item 23    16.633      8.468    0.900    2.684     0.681     0.628 
Item 24    16.467      8.543    0.902    2.674     0.462     0.398 
Item 25    16.533      8.559    0.902    2.673     0.423     0.358 
Item 26    16.633      8.530    0.901    2.679     0.518     0.457 
Item 27    16.667      8.604    0.903+   2.674     0.337     0.270 
Item 28    16.733      8.606    0.903+   2.679     0.361     0.296 
Item 29    16.567      8.417    0.898    2.685     0.778     0.731 
Item 30    16.667      8.526    0.901    2.681     0.547     0.487 
Item 31    16.700      8.517    0.901    2.684     0.594     0.537 
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Item 32    16.667      8.537    0.901    2.680     0.516     0.455 
Item 33    16.633      8.554    0.902    2.677     0.457     0.394 
Item 34    16.700      8.545    0.902    2.682     0.517     0.457 
Item 35    16.700      8.470    0.899    2.688     0.726     0.676 
Item 36    16.500      8.334    0.896    2.691     0.968     0.937 
Item 37    16.600      8.425    0.898    2.686     0.772     0.725 
Item 38    16.700      8.474    0.899    2.688     0.715     0.664 
Item 39    16.733      8.610    0.903+   2.679     0.349     0.284 
Item 40    16.633      8.519    0.901    2.680     0.549     0.489 
========================================================================== 
+ indicates that KR20 (0.903) improves if the item is removed 
 
Mean Biserial Correlation = 0.586 
Minimum Biserial Corr.    = 0.337 
Maximum Biserial Corr.    = 0.968 
 
 
 
*************************************************************************** 
Answer Key Analysis 
*************************************************************************** 
================================== 
Bar Chart for Correct Answer Usage 
================================== 
 
Answer Key  Count  Graph (each @ represents 1 case) 
----------  -----  -------------------------------- 
Option 1/A    40   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
Option 2/B     0    
 
 
===================================== 
Bar Chart for Number of Options Usage 
===================================== 
 
# Options  Count  Graph (each @ represents 1 case) 
---------  -----  -------------------------------- 
2 Options    40   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 
 
************************************************************ 
Item Included, Answer Key, Additional Correct Options 
************************************************************ 
=============== 
ITEMS INCLUDED: 
=============== 
 1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40 
 
=============== 
ITEMS EXCLUDED: 
=============== 
No Items were EXCLUDED from the analysis 
 
============================ 
CORRECT ANSWERS (Item#-Key): 
============================ 
  # 1-1  # 2-1  # 3-1  # 4-1  # 5-1  # 6-1  # 7-1  # 8-1  # 9-1  #10-1 
  #11-1  #12-1  #13-1  #14-1  #15-1  #16-1  #17-1  #18-1  #19-1  #20-1 
  #21-1  #22-1  #23-1  #24-1  #25-1  #26-1  #27-1  #28-1  #29-1  #30-1 
  #31-1  #32-1  #33-1  #34-1  #35-1  #36-1  #37-1  #38-1  #39-1  #40-1 
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TITLE:   scince30 
*************************************************************************** 
Options Analysis 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Item Frequencies and Percentages                                  -- page1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
* is keyed answer, # is option that discriminates better than keyed answer 
 
Item Group   Option 1     Option 2   
---- ----- ------------ ------------ 
  1  TOTAL    6*(0.200)   24 (0.800) 
     High     3 (0.375)    5 (0.625) 
     Low      0 (0.000)    9 (1.000) 
     Diff     3 (0.375)   -4(-0.375) 
 
  2  TOTAL    9*(0.300)   21 (0.700) 
     High     7 (0.875)    1 (0.125) 
     Low      0 (0.000)    9 (1.000) 
     Diff     7 (0.875)   -8(-0.875) 
 
  3  TOTAL   19*(0.633)   11 (0.367) 
     High     8 (1.000)    0 (0.000) 
     Low      6 (0.667)    3 (0.333) 
     Diff     2 (0.333)   -3(-0.333) 
 
  4  TOTAL    9*(0.300)   21 (0.700) 
     High     4 (0.500)    4 (0.500) 
     Low      0 (0.000)    9 (1.000) 
     Diff     4 (0.500)   -5(-0.500) 
 
  5  TOTAL   21*(0.700)    9 (0.300) 
     High     8 (1.000)    0 (0.000) 
     Low      5 (0.556)    4 (0.444) 
     Diff     3 (0.444)   -4(-0.444) 
 
  6  TOTAL   17*(0.567)   13 (0.433) 
     High     7 (0.875)    1 (0.125) 
     Low      3 (0.333)    6 (0.667) 
     Diff     4 (0.542)   -5(-0.542) 
 
  7  TOTAL   15*(0.500)   15 (0.500) 
     High     6 (0.750)    2 (0.250) 
     Low      0 (0.000)    9 (1.000) 
     Diff     6 (0.750)   -7(-0.750) 
 
  8  TOTAL   16*(0.533)   14 (0.467) 
     High     8 (1.000)    0 (0.000) 
     Low      3 (0.333)    6 (0.667) 
     Diff     5 (0.667)   -6(-0.667) 
 
  9  TOTAL   15*(0.500)   15 (0.500) 
     High     8 (1.000)    0 (0.000) 
     Low      4 (0.444)    5 (0.556) 
     Diff     4 (0.556)   -5(-0.556) 
 
 10  TOTAL    7*(0.233)   23 (0.767) 
     High     2 (0.250)    6 (0.750) 
     Low      0 (0.000)    9 (1.000) 
     Diff     2 (0.250)   -3(-0.250) 
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TITLE:   scince30 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Item Frequencies and Percentages                                  -- page2 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
* is keyed answer, # is option that discriminates better than keyed answer 
 
Item Group   Option 1     Option 2   
---- ----- ------------ ------------ 
 11  TOTAL   16*(0.533)   14 (0.467) 
     High     7 (0.875)    1 (0.125) 
     Low      3 (0.333)    6 (0.667) 
     Diff     4 (0.542)   -5(-0.542) 
 
 12  TOTAL   15*(0.500)   15 (0.500) 
     High     8 (1.000)    0 (0.000) 
     Low      3 (0.333)    6 (0.667) 
     Diff     5 (0.667)   -6(-0.667) 
 
 13  TOTAL   24*(0.800)    6 (0.200) 
     High     8 (1.000)    0 (0.000) 
     Low      6 (0.667)    3 (0.333) 
     Diff     2 (0.333)   -3(-0.333) 
 
 14  TOTAL   11*(0.367)   19 (0.633) 
     High     7 (0.875)    1 (0.125) 
     Low      3 (0.333)    6 (0.667) 
     Diff     4 (0.542)   -5(-0.542) 
 
 15  TOTAL   13*(0.433)   17 (0.567) 
     High     7 (0.875)    1 (0.125) 
     Low      2 (0.222)    7 (0.778) 
     Diff     5 (0.653)   -6(-0.653) 
 
 16  TOTAL   19*(0.633)   11 (0.367) 
     High     7 (0.875)    1 (0.125) 
     Low      4 (0.444)    5 (0.556) 
     Diff     3 (0.431)   -4(-0.431) 
 
 17  TOTAL   14*(0.467)   16 (0.533) 
     High     7 (0.875)    1 (0.125) 
     Low      2 (0.222)    7 (0.778) 
     Diff     5 (0.653)   -6(-0.653) 
 
 18  TOTAL   14*(0.467)   16 (0.533) 
     High     8 (1.000)    0 (0.000) 
     Low      4 (0.444)    5 (0.556) 
     Diff     4 (0.556)   -5(-0.556) 
 
 19  TOTAL   15*(0.500)   15 (0.500) 
     High     7 (0.875)    1 (0.125) 
     Low      2 (0.222)    7 (0.778) 
     Diff     5 (0.653)   -6(-0.653) 
 
 20  TOTAL   10*(0.333)   20 (0.667) 
     High     3 (0.375)    5 (0.625) 
     Low      0 (0.000)    9 (1.000) 
     Diff     3 (0.375)   -4(-0.375) 
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TITLE:   scince30 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Item Frequencies and Percentages                                  -- page3 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
* is keyed answer, # is option that discriminates better than keyed answer 
 
Item Group   Option 1     Option 2   
---- ----- ------------ ------------ 
 21  TOTAL   13*(0.433)   17 (0.567) 
     High     6 (0.750)    2 (0.250) 
     Low      2 (0.222)    7 (0.778) 
     Diff     4 (0.528)   -5(-0.528) 
 
 22  TOTAL   16*(0.533)   14 (0.467) 
     High     8 (1.000)    0 (0.000) 
     Low      1 (0.111)    8 (0.889) 
     Diff     7 (0.889)   -8(-0.889) 
 
 23  TOTAL   11*(0.367)   19 (0.633) 
     High     7 (0.875)    1 (0.125) 
     Low      2 (0.222)    7 (0.778) 
     Diff     5 (0.653)   -6(-0.653) 
 
 24  TOTAL   16*(0.533)   14 (0.467) 
     High     7 (0.875)    1 (0.125) 
     Low      5 (0.556)    4 (0.444) 
     Diff     2 (0.319)   -3(-0.319) 
 
 25  TOTAL   14*(0.467)   16 (0.533) 
     High     6 (0.750)    2 (0.250) 
     Low      3 (0.333)    6 (0.667) 
     Diff     3 (0.417)   -4(-0.417) 
 
 26  TOTAL   11*(0.367)   19 (0.633) 
     High     4 (0.500)    4 (0.500) 
     Low      0 (0.000)    9 (1.000) 
     Diff     4 (0.500)   -5(-0.500) 
 
 27  TOTAL   10*(0.333)   20 (0.667) 
     High     3 (0.375)    5 (0.625) 
     Low      0 (0.000)    9 (1.000) 
     Diff     3 (0.375)   -4(-0.375) 
 
 28  TOTAL    8*(0.267)   22 (0.733) 
     High     2 (0.250)    6 (0.750) 
     Low      0 (0.000)    9 (1.000) 
     Diff     2 (0.250)   -3(-0.250) 
 
 29  TOTAL   13*(0.433)   17 (0.567) 
     High     7 (0.875)    1 (0.125) 
     Low      0 (0.000)    9 (1.000) 
     Diff     7 (0.875)   -8(-0.875) 
 
 30  TOTAL   10*(0.333)   20 (0.667) 
     High     5 (0.625)    3 (0.375) 
     Low      1 (0.111)    8 (0.889) 
     Diff     4 (0.514)   -5(-0.514) 
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TITLE:   scince30 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Item Frequencies and Percentages                                  -- page4 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
* is keyed answer, # is option that discriminates better than keyed answer 
 
Item Group   Option 1     Option 2   
---- ----- ------------ ------------ 
 31  TOTAL    9*(0.300)   21 (0.700) 
     High     5 (0.625)    3 (0.375) 
     Low      0 (0.000)    9 (1.000) 
     Diff     5 (0.625)   -6(-0.625) 
 
 32  TOTAL   10*(0.333)   20 (0.667) 
     High     4 (0.500)    4 (0.500) 
     Low      0 (0.000)    9 (1.000) 
     Diff     4 (0.500)   -5(-0.500) 
 
 33  TOTAL   11*(0.367)   19 (0.633) 
     High     5 (0.625)    3 (0.375) 
     Low      2 (0.222)    7 (0.778) 
     Diff     3 (0.403)   -4(-0.403) 
 
 34  TOTAL    9*(0.300)   21 (0.700) 
     High     4 (0.500)    4 (0.500) 
     Low      0 (0.000)    9 (1.000) 
     Diff     4 (0.500)   -5(-0.500) 
 
 35  TOTAL    9*(0.300)   21 (0.700) 
     High     5 (0.625)    3 (0.375) 
     Low      0 (0.000)    9 (1.000) 
     Diff     5 (0.625)   -6(-0.625) 
 
 36  TOTAL   15*(0.500)   15 (0.500) 
     High     8 (1.000)    0 (0.000) 
     Low      0 (0.000)    9 (1.000) 
     Diff     8 (1.000)   -9(-1.000) 
 
 37  TOTAL   12*(0.400)   18 (0.600) 
     High     6 (0.750)    2 (0.250) 
     Low      0 (0.000)    9 (1.000) 
     Diff     6 (0.750)   -7(-0.750) 
 
 38  TOTAL    9*(0.300)   21 (0.700) 
     High     5 (0.625)    3 (0.375) 
     Low      0 (0.000)    9 (1.000) 
     Diff     5 (0.625)   -6(-0.625) 
 
 39  TOTAL    8*(0.267)   22 (0.733) 
     High     3 (0.375)    5 (0.625) 
     Low      1 (0.111)    8 (0.889) 
     Diff     2 (0.264)   -3(-0.264) 
 
 40  TOTAL   11*(0.367)   19 (0.633) 
     High     5 (0.625)    3 (0.375) 
     Low      0 (0.000)    9 (1.000) 
     Diff     5 (0.625)   -6(-0.625) 
 
 
 
 
 



         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก จ 

คะแนนการหาคุณภาพของเครืองมือของผู้เชียวชาญ 
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ตารางที 36  แสดงคะแนนหาค่าความเทียงตรง(IOC) ผูเ้ชียวชาญดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

ขอ้ที 
คะแนนผูเ้ชียวชาญคนที  

ค่าเฉลีย SD ขอ้ที 
คะแนนผูเ้ชียวชาญคนที 

ค่าเฉลีย SD 
1 2 3 1 2 3 

1 1 1 1 1.00 0.00 21 1 0 1 0.67 0.58 
2 1 1 1 1.00 0.00 22 1 1 1 1.00 0.00 
3 0 1 1 0.67 0.58 23 1 1 1 1.00 0.00 
4 1 1 1 1.00 0.00 24 1 0 1 0.67 0.58 
5 1 1 1 1.00 0.00 25 1 1 1 1.00 0.00 
6 1 1 1 1.00 0.00 26 0 1 1 0.67 0.58 
7 1 1 1 1.00 0.00 27 1 1 1 1.00 0.00 
8 1 1 1 1.00 0.00 28 1 1 1 1.00 0.00 
9 1 1 1 1.00 0.00 29 1 1 1 1.00 0.00 

10 1 1 1 1.00 0.00 30 0 1 1 0.67 0.58 
11 1 1 1 1.00 0.00 31 1 1 1 1.00 0.00 
12 1 1 1 1.00 0.00 32 1 1 1 1.00 0.00 
13 0 1 1 0.67 0.58 33 1 1 1 1.00 0.00 
14 1 1 1 1.00 0.00 34 1 1 1 1.00 0.00 
15 1 1 1 1.00 0.00 35 1 1 1 1.00 0.00 
16 1 0 1 0.67 0.58 36 1 1 1 1.00 0.00 
17 1 1 1 1.00 0.00 37 1 1 1 1.00 0.00 
18 0 1 1 0.67 0.58 38 1 1 1 1.00 0.00 
19 1 0 1 0.67 0.58 39 1 1 1 1.00 0.00 
20 1 0 1 0.67 0.58 40 1 1 1 1.00 0.00 
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ตารางที 37 แสดงคะแนนผูเ้ชียวชาญดา้นกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

ขอ้ที 
คะแนนผูเ้ชียวชาญคนที  

ค่าเฉลีย SD ขอ้ที 
คะแนนผูเ้ชียวชาญคนที 

ค่าเฉลีย SD 
1 2 3 4 1 2 3 4 

1 4 4 5 5 4.50 0.58 14 4 4 4 4 4.00 0.00 
2 3 4 4 4 3.75 0.50 15 4 5 5 4 4.50 0.58 
3 4 4 4 5 4.25 0.50 16 4 5 5 5 4.75 0.50 
4 3 5 4 4 4.00 0.82 17 4 4 4 4 4.00 0.00 
5 5 4 4 5 4.50 0.58 18 4 4 4 4 4.00 0.00 
6 4 4 4 4 4.00 0.00 19 4 5 4 5 4.50 0.58 
7 3 4 4 5 4.00 0.82 20 4 5 4 5 4.50 0.58 
8 4 4 4 5 4.25 0.50 21 4 4 4 5 4.25 0.50 
9 4 4 4 5 4.25 0.50 22 4 5 4 5 4.50 0.58 
10 4 5 4 5 4.50 0.58 23 4 4 4 4 4.00 0.00 
11 4 5 4 5 4.50 0.58 24 3 4 4 5 4.00 0.82 
12 3 5 4 5 4.25 0.96 25 3 4 4 5 4.00 0.82 
13 3 4 4 5 4.00 0.82  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

252 

ตารางที 38 แสดงคะแนนผูเ้ชียวชาญดา้นกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ 

ขอ้ที 
คะแนนผูเ้ชียวชาญคนที 

ค่าเฉลีย SD 
1 2 3 

1 4 5 5 4.67 0.58 
2 5 5 4 4.67 0.58 
3 5 5 5 5.00 0.00 
4 5 5 4 4.67 0.58 
5 4 5 5 4.67 0.58 
6 4 5 4 4.33 0.58 
7 3 5 4 4.00 1.00 
8 4 5 5 4.67 0.58 
9 4 5 4 4.33 0.58 

10 4 5 5 4.67 0.58 
 



         
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ฉ 

ภาพตัวอย่างกจิกรรมการเรียนแบบผสมผสาน 
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ภาพตัวอย่างบทเรียนแบบผสมผสานบนอเีลิร์นนิง 

 

ภาพที 9 แสดงหนา้แรกของการเรียนแบบผสมผสาน สาํหรับ Login เขา้สู่ระบบ 

ภาพที 10 แสดงหนา้ตอ้นรับเมือนกัเรียนเขา้เรียน 
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ภาพที 11  แสดงหนา้บทเรียนแบบผสมผสานของกลุ่มตรรกะและคณิตศาสตร์แบบนาํทาง 

 

ภาพที 12  แสดงหนา้เนือหาของบทเรียนแบบผสมผสานของกลุ่มเขา้ใจตนเองและผูอื้นแบบชีแนะแนวทาง                        
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ภาพที 13 แสดงหนา้กระดานเสวนาบทที 1 ความหมายของระบบนิเวศ ของกลุ่มตรรกะและ  
                คณิตศาสตร์ แบบนาํทาง 

 

 
ภาพที 14 แสดงหนา้ห้องส่งการบา้น บทที 2 ประชาการในระบบนิเวศ ของกลุ่มตรรกะและ 
                คณิตศาสตร์ 
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ภาพที 15 แสดงหนา้รายการลิงคข์องแหล่งขอ้มูลสาํหรับคน้ควา้เพิมเติมของกลุ่มตรรกะและ  
                คณิตศาสตร์แบบนาํทาง 
 

 
 
ภาพที 16 แสดงหนา้เวบ็ไซดข์องลิงคส์าํหรับนกัเรียนใชเ้ป็นแหล่งคน้ควา้เพิมเติม 
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ภาพตัวอย่างการทาํกจิกรรมการเรียนแบบผสมผสานของนักเรียน 
 

 
ภาพที 17 แสดงการเขา้หอ้งเรียนดว้ยบทเรียนแบบผสมผสานสัปดาห์ที 1 

 

 
ภาพที 18 แสดงการเรียนของกิจกรรมในหอ้งเรียนในสัปดาห์ที 2 กิจกรรมสาํรวจระบบนิเวศ 
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ภาพที 19 แสดงการเรียนของกิจกรรมในหอ้งเรียนในสัปดาห์ที 3 เขียนแผนภาพสายใยอาหาร 
 

 
 

ภาพที 20 แสดงการเรียนของกิจกรรมในหอ้งเรียนในสัปดาห์ที 4 วางแผนการรณรงคล์ดโลกร้อน 
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ภาพที 21 แสดงภาพโปสเตอร์รณรงคล์ดโลกร้อน สัปดาห์ที 4  
 

 
 

ภาพที 22 แสดงภาพการทาํกิจกรรมใหค้วามรู้ เรือง ภาวะโลกร้อน สัปดาห์ที 4  
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ภาพที 23 แสดงป้ายนิเทศของกิจกรรมใหค้วามรู้ เรือง ภาวะโลกร้อน สัปดาห์ที 4  
 

 
 

ภาพที 24 แสดงภาพการทาํกิจกรรม ชวนนอ้งปลูกพืชลดโลกร้อน สัปดาห์ที 4 
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ภาพที 25 แสดงการทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

ภาพที  26  แสดงการทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

 

 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง 
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แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง 

 
 

Univariate Analysis of Variance 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable : Score    

A B Mean Std. Deviation N 

ตรรกะและคณิต นาํทาง 19.87 3.563 15 

ชีแนะแนวทาง 21.27 4.148 15 

เปิด 22.20 2.933 15 

Total 21.11 3.632 45 

เขา้ใจตนเอง นาํทาง 23.13 3.204 15 

ชีแนะแนวทาง 22.40 2.971 15 

เปิด 20.60 4.067 15 

Total 22.04 3.535 45 

Total นาํทาง 21.50 3.721 30 

ชีแนะแนวทาง 21.83 3.592 30 

เปิด 21.40 3.578 30 

Total 21.58 3.595 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

265 

Tests of Between-Subjects Effects 

 

Dependent Variable : Score     

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 111.956a 5 22.391 1.812 .119 

Intercept 41904.044 1 41904.044 3.391E3 .000 

A 19.600 1 19.600 1.586 .211 

B 3.089 2 1.544 .125 .883 

A * B 89.267 2 44.633 3.612 .031 

Error 1038.000 84 12.357   

Total 43054.000 90    

Corrected Total 1149.956 89    

a. R Squared = .097 (Adjusted R Squared = .044)   
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Profile Plots 
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