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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

59257309 : เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค้าส้าคัญ : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน, การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

นางสาว ณัฐนันท์ บุญเพ็ญ: ผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบ
สืบสวนสอบสวนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์
ต่างกัน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ ดร. น้้ามนต์ เรืองฤทธิ์ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ก่อน

และหลังเรียนโดยการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน  2) เพ่ือเปรียบเทียบ
คะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลังเรียนระหว่างกลุ่มของนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียน
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสูง กลุ่มกลาง และกลุ่มต่้า 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้น
มัธยม ศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบสืบสวนสอบสวน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2562 จ้านวน 30 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้การวิจัยประกอบด้วย  1) 
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน 2) หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน 3) แบบวัดความสามารถการคิดอย่างมี
วิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียน 4) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบ
สืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลการเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลัง
เรียน ระหว่างกลุ่มที่มีความสามารถในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ต่างกัน ด้วยการจัดการเรียนรู้
ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบสืบสวนสอบสวน ( IBL) เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ พบว่า มีความแตกต่างกัน โดยนักเรียนกลุ่มสูงมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  23.20 นักเรียน
กลุ่มปานกลางมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.90 นักเรียนกลุ่มต่้ามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.10 อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 0.48 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

59257309 : Major (EDUCATIONAL TECHNOLOGY) 
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MISS NATTANUN BOONPEN :  THE CRITICAL THINKING RESULTS BY INQUIRY-
METHOD ELECTRONIC BOOKS FOR DIFFERENT ABILITIES IN STUDYING SCIENCE COURSES 
OF MATHAYOMSUKSA 1 STUDENTS THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR NAMMON 
RUANGRIT, Ph.D. 

The purposes of this research were to 1)  To Compare critical thinking 
scores  before and after studying by Inquiry-based electronic books 2)  To Compare 
critical thinking scores between groups of students with learning ability in science 
subjects of high, middle and low groups. 3) To study satisfaction of mathayomsuksa 1 
students on Inquiry-based electronic books. The sample groups for this research were 
2nd semester, academic year 2562 in mathayomsuksa 1 students from 
Chomchon  Watrangbua School 30 peoples by Simple Random Sampling.  The 
instruments of this research were :  1)  Inquiry-based electronic books title :  Global 
Warming learning plan. 2) Inquiry-based electronic books title : Global Warming 3) Test 
of critical thinking ability before and after learning.  4)  Satisfaction Assessment form 
inquiry-based electronic books title : Global Warming. 

The results were as follows :  1)  Critical thinking results after learning were 
higher than before learning. Statistical significance at the level of .05 2) Critical thinking 
results between groups after learning are different.  By high school students has an 
average score of 23. 20, Medium group students has an average score of 16. 90, Low 
group students has an average score of 12. 10.  Statistical significance at the level of 
. 05  3)  The Student’ s Satisfaction was in most level with mean of 4. 63 and standard 
deviation of 0.48 
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บทที่ 1 

บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 โลกในศตวรรษที่ 21 เป็นโลกของสังคมยุคใหม่ ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ยุคแห่งการเชื่อมต่อ
ที่ไร้ซึ่งพรมแดน และการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ มาไว้ในโลกออนไลน์ หรือโลกที่ใช้การติดต่อสื่อสารผ่าน
อินเตอร์เน็ต เรียกได้ว่าทุกๆ คนที่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ก็สามารถเชื่อมโยงกันได้ แต่การเข้าถึง
ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างไร้พรมแดน แต่ย่อมเป็นธรรมดาที่สิ่งใดให้คุณก็มักจะให้โทษ ควบคู่กันมาเสมอ 
แต่เมื่อเรายังต้องการประโยชน์จากโลกออนไลน์อยู่  และไม่สามารถไปจ ากัดเนื้อหาสาระ ข้อมูล
สารสนเทศที่หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศได้ ก็เป็นตัวบุคคลเองที่จะต้องแยกแยะให้ได้ว่าข้อมูล
สารสนเทศใดที่สามารถเชื่อถือได้ หรือเชื่อถือไม่ได้ ซึ่งต้องอาศัยวิจารณญาณส่วนบุคคลมาเป็นตัน
ตัวก าหนดในการคัดกรองนั่นเอง 
 การคิดเป็นคุณสมบัติพิเศษของมนุษย์ที่แตกต่างไปจากสัตว์ชนิดอ่ืนๆ เพราะมนุษย์มีมันสมอง
ที่สามารถใช้คิด ให้เหตุผล และมีวิจารณญาณเป็นของตนเอง ตามแนวคิดของ อุ่นตา นพคุณ (อุ่นตา 
นพคุณ, 2528) ได้กล่าวว่า การคิดเป็นเครื่องมือส าคัญของมนุษย์ช่วยให้เห็นการณ์ไกลและควบคุม
ตนเองไปตามเจตนารมณ์ ไตร่ตรองทางเลือกและผลที่เกิดขึ้นเป็นการช่วยให้บุคคลมีสติไม่เผอเรอ รู้ว่า 
ตนก าลังท าอะไรอยู่ทุกขณะ 
 การฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) จึงเป็นอีกหนึ่งทักษะที่ มี
ความส าคัญต่อการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 นี้ ดังจะเห็นได้จาก กรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ในประเทศสหรัฐอเมริกาแนวคิดเรื่อง "ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21" (สกล สุวรรณาพิสิทธิ์, 2555) ได้ถูกพัฒนาขึ้น โดยภาคส่วนที่เกิดจากวงการนอกการศึกษา 
ประกอบด้วย บริษัทเอกชนชั้นน าขนาดใหญ่ เช่น บริษัทแอปเปิ้ล บริษัทไมโครซอฟ บริษัทวอล์ดิสนีย์ 
องค์กรวิชาชีพระดับประเทศ และส านักงานด้านการศึกษาของรัฐ รวมตัวและก่อตั้งเป็นเครือข่าย
องค์กรความร่วมมือเพ่ือทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 (Partnership for 21st Century Skills) 
หรือเรียกย่อๆ ว่า เครือข่าย P21  หน่วยงานเหล่านี้มีความกังวลและเห็นความจ าเป็นที่เยาวชน
จะต้องมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษที่  21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 
และ 19 จึงได้พัฒนาวิสัยทัศน์และกรอบความคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21ขึ้น สามารถสรุป
ทักษะส าคัญอย่างย่อๆ ที่เด็กและเยาวชนควรมีได้ว่า ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3Rs และ 
4Cs ซ่ึง 3Rs ได้แก่ การอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ และ 4Cs ได้แก่ การคิดอย่าง มีวิจารณญาณ 
การสื่อสาร การท างานร่วมกัน และการสร้างสรรค์ รวมไปถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้าน
สารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ หรือในบางในบางที่อาจ
ใช้เป็น 3R และ 7C 
 อีกท้ังการจัดการเรียนในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั้น จึงจ าเป็นต้องเน้นการจัดการเรียนที่
ส่งเสริมกระบวนการคิด ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆ การกระท าของตัวบุคคลนั้น ดังจะเห็นได้จาก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุงเน้นพัฒนาผูเรียนใหมีเกิดสมรรถนะ
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ส าคัญ ประการหนึ่งคือ ความสามารถในการคิด เป็น 1 ใน 5 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ซึ่งประกอบ
ไปด้วยความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการคิดอย่างเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรูัหรือสารสนเทศเพ่ือการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้กล่าวไว้ว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
หมายถึง การพิจารณาไตร่ตรองด้วย เหตุผลอย่างรอบครอบ โดยอาศัยหลักฐาน ข้อสรุป ที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องนั้น ๆ การคิดอย่างมีวิจารณญาณจะเริ่มจากสถานการณ์ที่  ยุ่งยาก ซับซ้อน และจบลงด้วย
สถานการณ์ท่ีมีการพิจารณาไตร่ตรองด้วยเหตุผลว่า สิ่งใด มีความส าคัญเป็นสิ่งจ าเป็นก่อนจะตัดสินใจ
เชื่อหรือปฏิบัติ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2548) ดังนั้น การด ารงชีวิตในสังคม
ของ คนในยุคนี้จึงจ าเป็นที่จะต้องมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือที่จะสามารถคิดวิเคราะห์ 
แยกแยะ ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับและสามารถปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป การศึกษาถือว่าเป็น
รากฐานของเตรียมความพร้อมในการ ออกไปด ารงชีวิตในสังคม ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรต้องมีการตื่นตัว
ในการออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะ ส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 
21 นี้ และด้วยสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นั้น ยังเป็นสาระการเรียนรู้ที่มีกระบวนการและขั้นตอนใน
การศึกษาที่เป็นระบบ มีความซับซ้อนและต้องอาศัยศักยภาพการท างานของสมอง ซึ่งเด็กจ าเป็นต้อง
ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ในขั้นตอนต่างๆ ของการศึกษา การคิดวิเคราะห์ เป็นการจ าแนกแจกแจง 
การแยกแยะองค์ประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ออกเป็นส่วนย่อยเพ่ือ
พิจารณาว่าสิ่งนั้นหรือเหตุการณ์นั้นประกอบขึ้นมาจากอะไร ประกอบได้อย่างไร มีความเชื่อมโยง
สัมพันธ์กันอย่างไร หรือหาสาเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไป ซึ่งการคิดวิเคราะห์จะต้องใช้ความเป็นเหตุเป็น
ผลเป็นพ้ืนฐาน ซึ่งจะท าให้เด็กทราบข้อเท็จจริง เหตุผลของสิ่งที่เกิดขึ้น เข้าใจความเป็นมาเป็นไปของ
เหตุการณ์ต่างๆ ทราบองค์ประกอบและข้อเท็จจริงที่เป็นฐานของความรู้ที่จะน าไปใช้ ในการตัดสินใจ
แก้ปัญหาต่อไปได ้
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) 
กล่าวถึงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ว่า “ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุ
เป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่
ตรวจสอบได้ ” ซึ่งเป็นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้น ก็เป็นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
ซึ่งเป็นไปในทิศทางท่ีคล้ายคลึงกัน 

ในส่วนของการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่าง มี  
วิจาณญาณนั้น การจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวน (inquiry-method learning) เปนกระบวน 
การเรียนรูหนึ่ง ที่เนนการพัฒนาทักษะการคิด ดวยวิธีฝกใหผูเรียนรูจักศึกษาคนควาหาความรู โดยครู
ผูสอนตั้งค าถาม กระตุนใหผูเรียนใชกระบวนการทางความคิดหาเหตุผลจนคนพบความรูหรือแนวทาง
ในการแกปญหาที่ถูกตองดวยตนเอง (สุวิทย์ มูลค า, 2550) ซึ่งจะเน้นให้ผู้เรียนใช้สมองในการคิดเพ่ือ
ค้นหาค าตอบต่างๆ ว่าจริงหรือไม่จริง ซึ่งการใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้นั้น จะท าให้
ผู้เรียนมีความกระตือรือล้นในการเรียนรู้ และเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ด้วยขั้นตอนในการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนนั้น เน้นให้เรียนคิดตามเหตุและผลจากข้อมูลที่ได้รับ หรือที่ศึกษา
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มา และท านายหรือตั้งสมมุติฐานจากสิ่งนั้นๆ เพ่ือใช้ตัดสินใจว่าสิ่งที่อยากรู้นั้น หรือค าถามนั้นที่ได้รับ
นั้นมีค าตอยที่ถูกต้องว่าอย่างไร อีกทั้งในกระบวนการหาค าตอบของผู้เรียนนั้น ผู้เรียนพัฒนาการใช้
ทักษะในหลายด้าน เช่น ทักษะทางปัญญา ผู้เรียนได้ใช้ความคิดและสติปัญญาในการหาข้อมูล แสดง
เหตุผลอย่างอิสระ, ทักษะทางสังคม ท าให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่น กล้าคิดกล้าแสดงออกหรือรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน, ทักษะทางการปฏิบัติ เป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนละเอียดถี่ถ้วนมีความ
รอบคอบ รู้จักการสังเกต ไม่เชื่ออะไรง่ายๆโดยไม่ได้ตรวจสอบก่อน ซึ่งเป็นทกัษะหลักในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ซึ่งตรงกับทฤษฎีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่เน้นความสามารถในการคิดอย่างมี
เป้าหมาย ตัดสินและก ากับได้ด้วยตนเอง เป็นผลมาจากการตีความ การวิเคราะห์ การประเมินข้อ
โต้แย้ง การสรุปอ้างอิง การอธิบายและการควบคุมตนเอง เพ่ือให้เกิดผลของการคิดที่รอบคอบ 
สมเหตุสมผล ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
 แต่การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนนั้น ก็มีข้อจ ากัดด้วยเช่นกัน เนื่องด้วยการจัดเรียน
การสอนจะขาดประสิทธิภาพ และไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ หากผู้สอนขาดทักษะในการตั้งค าถาม 
ทักษะของผู้สอนจึงจ าเป็นอย่างมากในการด าเนินการจัดการเรียนรู้  เพราะผู้สอนจะต้องเป็นคนเนิน
การหลักในการ น าพาผู้เรียนให้เกิดสถานการณ์ของการเรียนรู้  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1 นั้นมีสัดส่วนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน 200 คน 
จ านวน 103 จาก 177 โรง คิดเป็นร้อย 58 ของโรงเรียนทั้งหมดในเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนที่มีการ
จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจึงเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้
เยาวชนที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่  6 ได้มีโอกาสศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดย
เริ่มในเขตชนบท โดยใช้อาคารสถานที่และบุคลากรของโรงเรียนประถมศึกษานั้นๆ ท าให้โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาจึงมีขนาดเป็นห้องเรียนขนาดเล็ก เพียง 1 ชั้นเรียนตามจ านวนนักเรียน
เท่านั้น โดยโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามักประสบปัญหาที่คล้ายคลึงกันคือ ปัญหาการขาด
แคลนบุคลากรที่มีความรู้เรื่องหลักสูตร และความช านาญในแต่ละกลุ่มสาระ ครูหนึ่งคนอาจจะต้อง
สอนในหลายวิชาโดยที่ไม่ได้จบวิชาเอกนั้นมาโดยตรง ซึ่งเป็นที่เหตุผลหลักท่ีท าให้ครูขาดความรู้ ความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหารายวิชานั้นๆ หรือมีภาระงานที่มากขึ้นตามภาระงานของโรงเรียน ครูจึง
จะต้องใช้เวลาไปในท างานที่นอกเหนือจากการสอนในรายวิชาอีกด้วย 

จากข้อจ ากัดข้างต้น ในปัจจุบันจึงได้มีการน าเทคโนโลยีต่างๆ มาปรับใช้เพ่ือลดช่องว่างของ
การศึกษาในโรงเรียน เช่น โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรอืให้งบส าหรับสื่อ อุปกรณ์โสต
ทัศนะศึกษาในโรงเรียน ซึ่งสื่อที่ผู้วิจัยเล็งเห็นความเหมาะสมในการท าวิจัยครั้งนี้คือ  หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic book (e-book)  เป็นสื่อการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่มีการ
จัดระบบการน าเสนอเนื้อหา และกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เป็น โดยผู้เรียนสามารถอ่านและเรียนรู้
เนื้อหาสาระในเล่มได้ตามความสนใจ และความแตกต่างของแต่ละบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้ฝึก
ทักษะหรือแบบฝึก แล้วสามารถตรวจสอบความรู้ความเข้าใจด้วยตนเองจากโปรแกรมที่มีอยู่ใน
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (จิระพันธ์ เดมะ, 2545) 
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในยุคก่อนหน้านี้เป็นเพียงเอกสารในรูปแบบไฟล์  Pdf ซึ่งใช้ในการท า
ข้อความที่เป็นตัวอักษรเท่านั้น คล้ายๆกับการอ่านหนังสือ แต่แค่ย้ายมาอ่านบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
แต่ในเวลานี้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นการน าเสนอข้อมูลในรูปสื่อมัลติมีเดีย ที่มีทั้งเสียง ภาพนิ่ง และ
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ภาพเคลื่อนไหว และยังสามารถโต้ตอบกับผู้ เรียนได้อีกด้วย ที่ส าคัญสามารถเผยแพร่หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์นี้บนเครือข่ายได้อย่างสมบูรณ์ จากการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ จึงท าให้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์นั้น มีชีวิตชีวา เป็นที่ดึงดูดใจของผู้อ่าน จนทาให้มีการส่งเสริมการอ่านหนังสือมาก
ยิ่งขึ้น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นสื่อที่ใช้เรียนจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล เพ่ือลด
ข้อจ ากัดจากการอ่านหนังสือปกติ โดยผู้เรียนยังสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว การ
จัดเก็บข้อมูลมีลักษณะเป็น ข้อความหลายมิติ (Hypertext) ซึ่งนามาใช้ในรูปสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
แทนผู้อ่านสามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว และสามารถเชื่อมโยงไปยังเอกสารอ่ืนๆ ได้อย่างง่าย ดังนั้น 
การรวบรวมข้อมูลและพัฒนาเอกสารในรูปของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการ
เรียนด้วยตนเอง  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีความสามารถในการเชื่อมโยงกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท าให้
สามารถอ่านพร้อม ๆ กันได้ครั้งละหลาย ๆ คน และสามารถเผยแพร่ข้อมูลไปได้ไม่จ ากัดระยะทาง 
และที่ส าคัญคือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการเรียนรู้ทั้งการศึกษารายบุคคลและรายกลุ่มเล็ก  
หนังสือเล็กทรอนิกส์สามารถเปิดอ่านได้จากจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
เหมือนกับเปิดอ่านหนังสือโดยตรง แต่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีความสามารถมากมาย เช่น ข้อความ
ภายในหนังสือสามารถเชื่อมโยงข้อความภายในหนังสือเล่มอ่ืนได้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถแสดง
ข้อความอักษร รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว วีดิโอ นอกจากนี้ยังสามารถสอบถามและสืบค้นข้อมูล
ต่าง ๆ จากอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกอีกด้วย (น้ าทิพย์ วิภาวิน, 2542) และยังสามารถสร้างสถานการณ์ 
เนื้อเรื่อง หรือเรื่องราวประกอบการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยในการจัดการเรียนการสอนที่ต้องอาศัยขั้นตอนที่
มีล าดับขั้น หรือการสอนที่ต้องอาศัยทักษะเฉพาะ ลดบทบาทของครูผู้สอนที่ไม่ได้มีความช านาญ
เฉพาะด้านลงได้ ซึ่งมีความเหมาะสมกับโรงเรียนที่ยังไม่มีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความช านาญ
เป็นพิเศษ หรือไม่มีความช านาญด้านนั้นๆ โดยตรงเป็นต้น 
 นอกจากนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทคโนโลยีทางด้าน
คอมพิวเตอร์  และเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร  ( ICT- Information and Communication 
Technology) เป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องและตามเจตนารมณ์ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 
ทีจุดมุ่งหมายหลักในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา การศึกษาไทยจึง
ได้ให้ความส าคัญต่อกลไกของการปฏิรูปการเรียนรู้  ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักที่ส าคัญต่อการปฏิรูป
การศึกษา เพ่ือใช้ตอบสนองผู้เรียนอย่างแท้จริง ส่งผลให้เกิดการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ เหล่านี้เข้ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการการศึกษา เพ่ือให้การศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 จากความส าคัญต่างๆ ของปัญหาที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น ผู้วิจัยมีความเห็นควรในการ
ท าการศึกษาผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ต่างกัน ในการช่วย
เสริมสร้างความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นที่ก าลังจะเติบโตเป็นอนาคตของประเทศ
และกลายเป็น  ทรัพยากรที่มีค่าของโลก ให้มีความสามารถในการแยกแยะ และใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้ในการศึกษา พัฒนาตนเอง และสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ต่อไป 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความพึงพอใจ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ต่างกัน 

สาระการเรียนรู้ที่ 6.1 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ตามสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 
เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี่ และเอกภพ 
การปฏสิัมพันธ์ภายในนระบบสุริยะ และผลต่อสิ่งมีชีวิต
บนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยา

ศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าไปใช้ประโยชน ์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 
หมายถึง สื่อท่ีมีเนื้อหาสาระแบบรปูเล่ม ในลักษณะสื่อ

แบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งข้อความ ภาพน่ิง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง และการเช่ือมโยงไปยังเนื้อหาอื่น
ในเล่มเดียวกัน มีปฏิกริยาตอบกลบักับผู้ใช้งาน สามารถ
อ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
มือถือ และใช้งานได้ทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน ์

แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 
(inquiry-method learning) 

คือการเรยีนการสอนที่เน้นการฝกึใหผู้เรียนคิดแก้ปญัหา 
โดยตั้งค าถามเพื่อกระตนุใหผู้เรียนเกิดความสงสัย 

โดยตอ้งคน้หาสาเหตุ แสวงหาความจริงตามขั้นตอน 
เพื่อมาอธิบายปญัหานั้นๆ จนกระทั่งผู้เรียนสามารถสรุป

หลักการและสาเหตุของปัญหานั้นได้ดว้ยตนเอง 
 

1. ขั้นสังเกตและก าหนดปญัหา 
2. ขั้นก าหนดสมมุติฐาน 
3. ขั้นจัดกระท าข้อมลู 
4. ขั้นสรุป 
5. ขั้นน าไปใช้ 

 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

(Critical Thinking) 
เป็นการคิดอยา่งพิจารณาไตรตรองอยา่งมีเหตุผล 
และจุดมุ่งหมายเพื่อการตดัสินใจวาสิ่งใดควรเชื่อ 

ก่อนการลงมือปฏิบตั ิ
 

 โดยมีองค์ประกอบ 4 ดา้นคือ 
1. การนิยามปญัหา 
2. การตัดสินข้อมูล 
3. การระบสุมมุติฐาน 
4. การสรุปอ้างอิง 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 3.1 เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนและหลังเรียนโดยการเรียนด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
 3.2 เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลังเรียนระหว่างกลุ่มของนักเรียนที่
มี ความสามารถทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสูง กลุ่มกลาง และกลุ่มต่ า 
 3.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน  
         
สมมุติฐานของการวิจัย 
 จากการศึกษาคนควาวรรณกรรมและวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า การจัดการเรียนรูแบบสืบสวน
สอบสวน (inquiry-method learning) เปนกระบวนการเรียนรูหนึ่ง ที่เนนการพัฒนาทักษะการคิด
ด้วยวิธีฝ กใหผู เรียนรู จักศึกษาคนควาหาความรู  โดยครูผู สอนตั้งค าถามกระตุ นใหผู เรียนใช
กระบวนการทางความคิดหาเหตุผลจนคนพบความรูหรือแนวทางในการแกปญหาที่ถูกตองดวยตนเอง 
(สุวิทย์ มูลค า, 2550) ซึ่งจะเน้นให้ผู้เรียนใช้สมองในการคิดเพ่ือค้นหาค าตอบต่างๆ ว่าจริงหรือไม่จริง 
ซึ่งการใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้นั้น จะท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือล้นในการ
เรียนรู้ และเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน  นั้น 
เน้นให้เรียนคิดตามเหตุและผลจากข้อมูลที่ได้รับ หรือที่ศึกษามา และท านายหรือตั้งสมมุติฐานจากสิ่ง
นั้นๆ เพ่ือใช้ตัดสินใจว่าสิ่งที่อยากรู้นั้น หรือค าถามนั้นที่ได้รับนั้นมีค าตอยที่ถูกต้องว่าอย่างไร อีกท้ังใน
กระบวนการหาค าตอบของผู้เรียนนั้น ผู้เรียนพัฒนาการใช้ทักษะในหลายด้าน ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเป็นคน
ละเอียดถี่ถ้วนมีความรอบคอบ รู้จักการสังเกต ไม่เชื่ออะไรง่ายๆโดยไม่ได้ตรวจสอบก่อน ซึ่งตรงกับ
ทฤษฎีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่เน้นความสามารถในการคิดอย่างมี เป้าหมาย ตัดสินและก ากับได้
ด้วยตนเอง เป็นผลมาจากการตีความ การวิเคราะห ์การประเมินข้อโต้แย้ง การสรุปอ้างอิง การอธิบาย 
และการควบคุมตนเอง เพ่ือให้เกิดผลของการคิดที่รอบคอบ สมเหตุสมผล 
 ซึ่งเห็นได้จาก วิจัยเรื่อง “การศึกษาผลการเรียนรู้  และความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ เรื่องวิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5” 
โดย (พรพัฒน์ สัธนรักษาเวชพร, 2553) ผลวิจัยพบว่าความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี คือมีค่าร้อยละ 75.40 
 และวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลการเรียนรู้และความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
เรื่องประเด็นส าคัญทางประวัติศาสตร์ไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้” โดย (ปิยะนันท์ ธีรานุวัฒน์, 2554) ผลวิจัยพบว่าความสามารถด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 และจากการศึกษาคนควาวรรณกรรมพบว่า ธรรมชาติวิชาของวิชาวิทยาศาสตร์ นั้นเป็นสาระ
การเรียนรู้ที่มีกระบวนการและขั้นตอนในการศึกษาที่เป็นระบบ มีความซับซ้อนและต้องอาศัย
ศักยภาพการท างานของสมอง ซึ่งเด็กจ าเป็นต้องใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ในขั้นตอนต่างๆ ของ
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การศึกษา การคิดวิเคราะห์ เป็นการจ าแนกแจกแจง การแยกแยะองค์ประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง และตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
กล่าวถึงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ว่า “ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุ
เป็นผล  คิดสร้างสรรค์  คิดวิเคราะห์ วิจารณ์  มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้  มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่
ตรวจสอบได ้”(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) 
 ผู้วิจัยจึงมีความคิดเห็นว่าความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความสัมพันธ์กับ
รายวิชาวิทยาศาสตร์ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงได้ตั้งสมมุติฐานในการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 4.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลังเรียนระหว่างกลุ่มของ
นักเรียนที่มีความสามารถท่ีแตกต่างกัน สูงกว่าก่อนเรียน 
 4.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลังเรียนระหว่างกลุ่มของ
นักเรียนที่มีความสามารถท่ีแตกต่างกัน แตกต่างกัน 
 
ขอบเขตการวิจัย 

 ประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี 
เขต 1 อ.จอมบึง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 247 คน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 จ านวน 30 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จากนั้นท าการ
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ  (Stratified Sampling) โดยน าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ ในการเรียนภาคเรียนที่ 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2562 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จ านวน 30 คน มาจ าแนกกลุ่มผู้เรียนด้วยวิธีหาค่า
อันตรภาคชั้นตามระดับความสามารถทางการเรียนแบบอิงกลุ่ม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดยใช้เกณฑ์ 
ดังนี้ 
 1) นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กลุ่มสูง ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยแบบอิง
กลุ่ม อยู่ในช่วง 77 - 89 คะแนน จ านวน 10 คน 
 2) นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กลุ่มปานกลาง ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย
แบบอิงกลุ่ม อยู่ในช่วง 65 - 76 คะแนน จ านวน 10 คน 
 3) นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กลุ่มต่ า ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยแบบอิง
กลุ่ม อยู่ในช่วง 53 - 64 คะแนน จ านวน 10 คน 
                                                                     

 ตัวแปรที่ศึกษา 
  5.2.1 ตัวแปรต้น คือ การเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน 
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  5.2.2 ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความพึง
พอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 วิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องภาวะโลกร้อน โดยพิจารณาจากหลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่องภาวะโลกร้อนนั้น จัดอยู่ในสาระการ
เรียนรู้ที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 มาตรฐาน ว 6.1  เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี่ และเอกภพ การปฏิสัมพันธ์
ภายในนระบบสุริยะ และผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ 
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าไปใช้ประโยชน์ 
          ตัวชี้วัดที่ 6.1 ม.1/6   สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายปัจจัยทางธรรมชาติและการกระท าของ
มนุษย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก รูโหว่โอโซน และฝนกรด 
 ตัวชี้วัดที่ 6.1 ม.1/7   สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายผลของภาวะโลกร้อน รูโหว่โอโซน และ
ฝนกรด ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 

 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 ด าเนินการวิจัย ภายในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยท าการจัดการเรียนรู้สัปดาห์ละ 
3  ชั่วโมง/สัปดาห์ รวมทั้งหมด 3 สัปดาห์ 9 ชั่วโมง 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันนั้น ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดนิยาม ขอบเขต และให้ความหมายของ
ศัพท์เฉพาะส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ 
 การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน (inquiry-method learning) หมายถึง การ
เรียนการสอน ที่เนนการฝกใหผูเรียนคิดแกปญหา ซึ่งผูสอนเปนผูตั้งค าถามเพ่ือกระตุนใหผูเรียนเกิด
ความสงสัย โดยผูเรียนตองคนหาสาเหตุ เสาะแสวงหาความจริงตามขั้นตอน เพ่ือมาอธิบายปญหา
นั้นๆ จนกระท่ังผูเรียนสามารถสรุป หลักการ สาเหตุ ของปัญหานั้นได้ดวยตนเอง 
 โดยมีขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ขั้นสังเกตและนิยามปัญหา เปนขั้นที่ผูสอนสรางสถานการณที่เปนปญหาและตั้งค าถามต
างๆจาก สถานการณนั้นๆ เพ่ือใหผูเรียนสังเกตและประเมินสถานการณที่ไดรับ เปนการกระตุนและ
เร้าความ สนใจของผูเรียน  
 2. ขั้นระบุสมมุติฐาน เป็นขั้นที่ผู้เรียนคาดเดาค าตอบจากความรู้เดิมที่มี 
 3. ขั้นจัดกระท าและตัดสินข้อมูล เปนขั้นที่ผูเรียนรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือหาค าตอบในสิ่งที่สงสัยเพื่อตอบสมมุติฐานที่ได้ตั้งไว้ 
 5. ขั้นน าไปใช เปนขั้นที่ผูเรียนน าความรูใหมที่ไดไปปรับใชกับสถานการณ หรือปญหาใหมๆ 
ที่คลายคลึงกัน 
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 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)   หมายถึง  สื่อที่มีเนื้อหาสาระแบบรูปเล่ม แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ถูกสร้างด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์  มีองค์ประกอบเป็นข้อความ ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง และ สื่อประสมต่างๆ และมีการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาอ่ืนในเล่มเดียวกัน มี
ปฏิกริยาตอบกลับกับผู้ใช้งาน สามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ มือถือ 
สามารถส่งต่อไปยังผู้อ่ืนได้ ใช้งานได้ทั้งในระบบออนไลน์และสามารถดาวโหลดได้จากอินเทอร์เน็ต
เพ่ือเก็บไว้อ่านแบบออฟไลน์ 
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน หมายถึง หนังสือในลักษณะสื่อแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับการพัฒนา มีบทเรียนตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมีลักษณะเป็นบทเรียนแบบสื่อประสมแบบเป็นเรื่องราว 
สถานการณ ์ที่ต้องเรียนตามบทเรียนที่ ก าหนดให้ แบ่งออกเป็นบทเรียนตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ขั้นสังเกตและนิยามปัญหา เป็นขั้นบทน าของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีเรื่องราวการน าไปสู่
ปัญหา ผู้เรียนจะได้รับการกระตุ้นและเราความสนใจ เพ่ือให้เกิดข้อสงสัย นักเรียนจะต้องท าความ
เข้าใจกับสถานการณ ์ก าหนดประเด็นปัญหาที่ชัดเจนได้ เพ่ือไปสู่บทเรียนต่อไป 
 2. ขั้นระบุสมมุติฐาน เป็นขั้นที่บทเรียนจะก าหนดให้ผู้ เรียนได้ลองใช้ความรู้เดิม  และ
ข้อสังเกตที่ได้จากบทเรียนที่แล้ว มาก าหนดเหตุและผลของปัญหาที่เกิดข้ึน เพ่ือไปสู่บทเรียนต่อไป 
 3. ขั้นจัดกระท าและตัดสินข้อมูล เปนขั้นที่บทเรียนจะมีแหล่งข้อมูลไว้ให้ผู้เรียนสืบค้น เพ่ือ
ท าการสืบสวนสอบสวนต้นเหตุ ปัจจัยต่างๆ ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้เรียนจะได้ข้อมูลตามที่ก าหนด
ไว้เพ่ือพิจารณาความน่าเชื่อถือ และพิจารณาตัดสินใจว่าข้อใดเท็จจริงในสถานการณ์ท่ีก าหนดไว้ 
 4. ขั้นสรุป เปนขั้นที่บทเรียนถามค าถาม เพ่ือให้ผู้เรียนตอบให้ถูกต้อง โดยจะต้องมีเหตุผล
และหลักฐานจากข้อมูลที่ได้รับเท่านั้น ผู้เรียนจะต้องสรุปจากข้อมูลที่ได้รับให้ถูกต้อง เพ่ือผ่านบทเรียน 
 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การคิดอยางพิจารณาไตรตรองอยางมีเหตุผลและ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการตัดสินใจวาสิ่งใดควรเชื่อ กอนการลงมือปฏิบัติ  เป็นความสามารถในการคิดอยาง
พิจารณา ไตรตรองอยางละเอียดรอบคอบ สมเหตุสมผล มีหลักเกณฑ เพ่ือน าไปสูการตัดสินใจ หรือ
ลงขอสรุป ของสถานการณหรือแกปญหาไดอยางถูกตองมีเหตุผล ซึ่งวัดไดจากแบบทดสอบวัด
ความสามารถ ในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ หมายถึง เครื่องมือที่ใชวัด
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ของอรพิน พัฒนผล (2551) 
 มีลักษณะเปนแบบทดสอบสถานการณชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 10 สถานการณ 
สถานการณละ 4 ขอ  รวมทั้งหมด 40 ขอ  ซึ่งวัดความสามารถ 4 ดาน คือ  
 1. การนิยามปญหา หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการระบุปญหา ก าหนดค าถามที่
เหมาะสมในแตละสถานการณเมื่อก าหนดสถานการณให  
 2. การตัดสินขอมูล หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการพิจารณาตัดสิน ความนา
เชื่อถือของขอมูล แหลงขอมูล ความสอดคลองและความเพียงพอของขอมูล จ าแนกข้อมูลออกมาเป็น
ข้อเท็จจริงและขอคิดเห็น และสามารถระบุขอตกลงเบื้องตน จากขอมูลที่ก าหนดใหได  
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 3. การระบุสมมุติฐาน หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการก าหนดแนวทาง หรือ
พยากรณค าตอบ โดยอาศัยขอมูลและขอตกลงเบื้องตน รวมทั้งเลือกสมมุติฐานที่เหมาะสมโดย 
พิจารณาถึงความเปนเหตุเปนผลของปญหาและผลที่จะเกิดขึ้น  
 4. การสรุปอางอิง หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการสรุปอางอิง แบบนิรนัย อุปนัย 
จากขอมูลหรือสถานการณที่ก าหนดใหอยางสมเหตุสมผล 
 ความพึงพอใจของผู้เรียน หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็นของผู้เรียน ที่มีต่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างวิจารณญาณ ทั้งในด้าน
ประโยชน์ ที่ได้จากเรียนรู้  ความน่าสนใจของเนื้อหา และความสวยงาม  โดยใช้แบบสอบถามความพึง
พอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 นักเรียน หมายถึง ผู้ที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว อ.จอมบึง 
จ.ราชบุรี ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยน าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
ในการเรียนภาคเรียนที่ 1  แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี ้
 นักเรียนกลุ่มสูง หมายถึง นักเรียนที่สอบวัดความสามารถทางการเรียน ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ ที่ได้คะแนนอยู่ในระดับสูง ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยแบบอิงกลุ่ม อยู่ในช่วง 77 - 89 คะแนน 
 นักเรียนกลุ่มปานกลาง หมายถึง นักเรียนที่สอบวัดความสามารถทางการเรียน ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ ที่ได้คะแนนอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยแบบอิงกลุ่ม อยู่ในช่วง 65 - 76 
คะแนน 
 นักเรียนกลุ่มต่่า หมายถึง นักเรียนที่สอบวัดความสามารถทางการเรียน ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ ที่ได้คะแนนอยู่ในระดับต่ า ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยแบบอิงกลุ่ม อยู่ในช่วง 53 - 64 คะแนน 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ไดห้นังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 7.2 ได้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวน
สอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่อง ผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ต่างกัน ในการ
วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ได้แก่ 
 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 

1.1 วิสัยทัศน์ 
1.2 หลักการ 
1.3 จุดหมาย 
1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 
2.1 ความเป็นมาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 
2.2 ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 
2.3 ประเภทของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 
2.4 โครงสร้างและองค์ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 
2.5 การออกแบบและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 
2.6 ข้อดีของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
2.7 ข้อจ ากัดของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 3. การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน (inquiry-method learning) 
3.1 แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวน 
3.2 ความหมายของการสอนแบบสืบสวนสอบสวน 
3.3 ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 
3.4 ประเภทของการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 
3.5 ข้อดีของการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 
3.6 ข้อจ ากัดการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 

 4. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 
4.1 ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
4.2 ทฤษฎีทางจิตวิทยาเก่ียวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
4.3 ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
4.4 กระบวนการคิดวิจารณญาณ 
4.5 แบบทดสอบความคิดวิจารณญาณ 
4.6 แนวทางการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 
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5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน (IBL) 
5.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 

 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 วิสัยทัศน์ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็น
มนุษย ์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น
พลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้
และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอด
ชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
เต็มตามศักยภาพ  
 

 หลักการ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหลักการที่ส าคัญ  ดังนี้ 
 1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ 
เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้  ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐานของ
ความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 
 2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอ
ภาค และมีคุณภาพ 
 3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้  เวลาและการจัด           
การเรียนรู้ 
 5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 6. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 
 

 จุดหมาย 
             หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข    
มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 2.  มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี  และมี
ทักษะชีวิต  



  13 

 3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
 4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ           
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็น 1 ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 การเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์นั้น จะช่วยท าให้ผู้เรียน
สามารถน าความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการศึกษา  ค้นคว้าหาความรู้  และ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล  คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  และจิต
วิทยาศาสตร์ 
 เพราะวิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตร์
เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่าง ๆ   ตลอดจนเทคโนโลยี  เครื่องมือ
เครื่องใช้และผลผลิตต่าง ๆ  ที่มนุษย์ได้ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน เหล่านี้ล้วน
เป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืน ๆ วิทยาศาสตร์ช่วย
ให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล  คิดสร้างสรรค์  คิดวิเคราะห์ วิจารณ์   มีทักษะ
ส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้  มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  สามารถตัดสินใจโดย
ใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้   วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลก
สมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (knowledge-based society) ดังนั้นทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับ
การพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์  เพ่ือที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์
สร้างสรรค์ข้ึน สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค ์และมีคุณธรรม 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยง
ความรู้กับกระบวนการ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  โดยใช้กระบวนการในการ
สืบเสาะหา ความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย   ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มี
การท ากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น โดยได้ก าหนด
สาระส าคัญ ไว้ดังนี้ 
 สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต  สิ่งมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต 
โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต และกระบวนการด ารงชีวิต ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม การท างานของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการและความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต และเทคโนโลยีชีวภาพ 
 สาระท่ี 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  สิ่งมีชีวิตที่หลากหลายรอบตัว ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ 
การใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก ปัจจัยที่มีผลต่อการอยู่รอด
ของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
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 สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร  สมบัติของวัสดุและสาร แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค 
การเปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร  สมการเคม และการแยกสาร     
 สาระท่ี 4 แรงและการเคลื่อนที่  ธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง แรงนิวเคลียร์                    
การออกแรงกระท าต่อวัตถุ การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทาน โมเมนต์การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน  
 สาระที่  5 พลังงาน  พลังงานกับการด ารงชีวิต  การเปลี่ยนรูปพลังงาน สมบัติและ
ปรากฏการณ์ของแสง เสียง และวงจรไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กัมมันตภาพรังสีและปฏิกิริยา
นิวเคลียร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงานการอนุรักษ์พลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 
 สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก   โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก 
ทรัพยากรทางธรณี สมบัติทางกายภาพของดิน หิน น้ า อากาศ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ปรากฏการณ์ทางธรณี ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
บรรยากาศ 
 สาระที่  7 ดาราศาสตร์และอวกาศ   วิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี  เอกภพ 
ปฏิสัมพันธ์และผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก ความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก ความส าคัญ
ของเทคโนโลยีอวกาศ 
 สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การ
สืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา และจิตวิทยาศาสตร์  
  
ซึ่งในการวิจัยครั้ง มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดังนี้ 
 มาตราฐาน ว 6.1  เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี่ และเอกภพ การปฏิสัมพันธ์
ภายในนระบบสุริยะ และผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ 
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าไปใช้ประโยชน์ 
          ตัวชี้วัดที่ 6.1 ม.1/6   สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายปัจจัยทางธรรมชาติและการกระท าของ 
มนุษย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก รูโหว่โอโซน และฝนกรด 
 ตัวชี้วัดที่ 6.1 ม.1/7   สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายผลของภาวะโลกร้อน รูโหว่โอโซน และ
ฝนกรด ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Book นั้น ย่อมาจากค าว่า electronic book ซึ่งหมายถึง 
หนังสือที่ถูกสร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีลักษณะคล้ายหนังสือจริง สามารถเปิดอ่านได้ใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และมีลักษณะพิเศษคือสามารถสื่อสารกับผู้อ่านใน
ลักษณะของมัลติมีเดียได้ ได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง แต่ยังคงรักษารูปแบบ
ความเป็นหนังสือไว้ไม่ว่าจะเป็นรูปร่าง หรือลักษณะการเปิดอ่าน 
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ความเป็นมาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 
 ในปี 1938 H.G.Wells ได้ตีพิมพ์ลงในหนังสือสารานุกรมที่ชื่อว่า World Brain ซึ่งเป็นแหล่ง
ความรู้ที่สมบูรณ์และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล โดยได้รวบรวมองค์ความรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากมันสมอง
ของมนุษย์มาไว้ที่นี่ จากหนังสือชุดนี้ได้มีการน าแนวความคิดต่าง ๆ มาเรียบเรียงใหม่และก่อให้เกิด
ปรากฏ การณ์ที่พลิกโฉมหน้าไปสู่การเป็นห้องสมุดดิจิตอล 

ในปีพ.  ศ .  2488 Vannevar Bush ได้ตี พิมพ์บทความชื่ อ  As We May Think in The 
Atlantic Monthly โดยบุชได้รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับ The Memory Extender หรือที่เรียกว่า 
Memex ซึ่งใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Memory Extender Electro-mechanical Device ซึ่งสามารถ
บรรจุความรู้ที่เกิดข้ึนในโลกโดยใช้เทคนิค Micro Reduction 

ในปีพ. ศ. 2511 Alan Kay จาก KayPro frame ผู้ประดิษฐ์พีซีแบบพกพารุ่นแรก ๆ ได้
ประดิษฐ์แบบจ าลองกระดาษแข็งส าหรับ Dynabook ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีจอภาพ ด้วยความ
ละเอียดสูงมากในการดูข้อความซึ่ ง  Day ได้ เรียกมันว่า  “Super paper virtual (something 
likesuperpaper)” และยังแนะน าว่า e-book นี้จะมาแทนที่กระดาษในอนาคต 

ในปี 1971 Michael Hart ได้บันทึกเอกสารเป็นครั้งแรกในรูปแบบข้อความเต็มเก็บไว้ใน
ฐานข้อมูลและสามารถเข้าถึงได้ จากคอมพิวเตอร์เมนเฟรมของมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ (University 
of Illinois) โครงการกลูเตนเบิร์กได้รับการพัฒนาเป็นชุดวรรณกรรมคลาสสิกในห้องสมุดและสามารถ
เข้าถึงได้ทางอินเทอร์เน็ตในปี พ.ศ. 2524 มีการสร้างค าศัพท์ที่เรียกว่า The Random House 
Electronic Thesuarus มันกลายเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มแรกในโลกที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ 

สองทศวรรษต่อมาและในวันที่ 29 มีนาคม 2542 netLibrary TM ประกาศว่าจะเปิดตัวบริการ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ตที่ http://www.netlibrary.com www.netLibrary.com จาก
ประกาศนี ้บริษัท netLibrary ได้เปิดช่องทางให้ห้องสมุด และลูกค้าสามารถเข้ามาดูและค้นหารวมถึง
การยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นแหล่งข้อมูลหนังสืออ้างอิงได้ทุกท่ีทุกเวลาโดยใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัว
ของคุณ และแถบอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการค้นหา หลังจากช่วงนี้ได้มีการพัฒนาความก้าวหน้าของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไปอย่างรวดเร็วและสะดวกมากขึ้น  โดยสามารถส่งข้อมูลโดยตรงไปยัง
ผู้ใช้บริการได้เลย 

และในช่วงปี 1980-1990 ได้เกิดผลกระทบจากการตั้งเป้าหมายที่เป็นผู้ซื้อในตลาดหนังสือใน
ระดับอุดมศึกษาขึ้น โดยคาดว่าจะมีนักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายนั้นจะซื้อต าราหนังสือที่อยู่ในรูป
ของอิเล็กทรอนิกส์ และคาดว่าจะได้รับการต้อนรับในแต่ละภาคเรียนด้วยแต่สุดท้ายแนวความคิดใน
การซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ก็ค่อยๆ จางหายไปและเมื่อไม่นานมานี้ได้มีรูปแบบการบริการผ่าน
อินเตอร์เน็ตเกิดขึ้นโดยใช้แอปพลิเคชันอินเตอร์เน็ต เช่น การใช้เว็บเพจเพ่ือการน าเสนอในการอ่าน 
นอกจากนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพ่ือใช้เป็นช่องทางไปสู่ห้องสมุดทุกประเภทในการแสวงหาหนังสือที่มีใน
หอ้งสมุดเท่านั้น 
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ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือที่รู้จักกันในชื่อ e-book เป็นนวัตกรรมในอุตสาหกรรมหนังสือ
ห้องสมุด และเทคโนโลยีทางการศึกษา ส าหรับวิชาชีพห้องสมุด. เป็นพัสดุห้องสมุดสมัยใหม่ที่
เปลี่ยนไปจากรูปแบบเดิม เป็นหนังสือที่ผลิตโดยการเขียนหรือพิมพ์ตัวอักษรหรือภาพกราฟิกบนแผ่น 
กระดาษ หรือวัสดุอ่ืน ๆ ในการบันทึกเนื้อหาในรูปแบบของข้อความรูปภาพ หรือสัญลักษณ์เช่นที่ใช้
กันทั่วไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเปลี่ยนการบันทึก และน าเสนอเนื้อหาของวัสดุทั้งหมดเป็นสัญญาณ
อิเล็กทรอนิกส์ในสัญญาณดิจิทัลลงในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่นซีดีรอม (CD-ROM) หนังสือปาล์ม หนังสือ
เครือข่าย (หนังสือออนไลน์) หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ซึ่งเรียกรวมกันว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือ 
e - book (จิระพันธ์ เดมะ, 2545) 
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะเป็นรูปแบบของหนังสือรูปแบบใหม่ในยุคนี้  เพราะด้วยเหตุผลด้าน
บริบทความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีด้านข่าวสารอย่างทุกวันนี้ส่งผลท าให้เชื่อได้ว่า  
แนวโน้มของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (e-book) ซึ่งนับวันจะยิ่ง มีการพัฒนาทั้งรูปลักษณ์ และ
ความสามารถและได้รับความนิยมจากมหาชนมากขึ้น ซึ่งจะเข้ามาแทนที่หนังสือที่เป็นสิ่งพิมพ์ปกติ ที่
เคยมีบทบาทในการท าหน้าที่บันทึก และถ่ายส่งองค์ความรู้จากผู้เขียนสู่ผู้อ่านมาช้านานนับหลาย
ศตวรรษในอนาคตอย่างแน่นอน ทั้ง นี้ เพราะหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นหนังสือที่น าเอาเทคโนโลยีของ
คอมพิวเตอร์ซึ่งมีศักยภาพครบถ้วน ทั้ง ทางด้านการบันทึกและการน าเสนอการถ่ายส่งเนื้อหาสาระ 
หรือองค์ความรู้ 

มีนักวิชาการและนักวิจัยหลายคนให้ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไว้ ดังนี้ 
 สุทิน ทองไสว (สุทิน ทองไสว, 2557) กล่าวไว้ว่า e-book หรือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คือ 
เอกสารที่มีขนาดเหมาะสม ซึ่งสามารถจัดเก็บเผยแพร่หรือจ าหน่ายได้ด้วยอุปกรณ์ และวิธีการอิเล็ก 
ทรอนิกส์ โดยผู้ใช้สามารถอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นี้ผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ท่ีใช้
ส าหรับอ่าน 
 ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์ (ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์, 2545) กล่าวว่า ค าว่า e-
book คือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือการอ่านประเภทนี้จ าเป็นเช่นฮาร์ดแวร์นั่นคือคอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาอ่ืน ๆ ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ หรือซอฟต์แวร์ (Software) ที่
อ่านข้อความได้เช่นออแกไนเซอร์แบบพกพาพ็อกเก็ตพีซีหรือพีดีเอ (PDA) เป็นต้นส าหรับการดึงข้อมูล 
e-book บนเว็บไซต์ที่ให้บริการนี้ส าหรับการอ่าน ส่วนใหญ่ใช้วิธีดาวน์โหลดทางอินเทอร์เน็ต แต่ยังมี
ข้อ จ ากัด เกี่ยวกับประเภทของไฟล์ที่ไม่สามารถอ่านได้ ดังนั้นจึงมีวิธีแก้ไขโดยการน าซอฟต์แวร์บาง
ตัวมาช่วยในการอ่านข้อมูลจาก e-book คือซอฟต์แวร์ที่อ่านข้อมูลจาก e-book และซอฟต์แวร์ที่
เขียนข้อมูลลงใน e-book 
 กิดานันท ์ มลิทอง (กิดานันท์ มลิทอง, 2540) ให้ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
หมายถึง สิ่งพิมพ์ที่ได้รับการแปลงลงบนสื่อบันทึกด้วยระบบดิจิทัล เช่น ซีดีรอม หรือหนังสือท่ีพิมพ์ลง
บนสื่อบันทึกด้วยระบบดิจิทัลแทนที่จะพิมพ์ลงบนกระดาษเหมือนสิ่งพิมพ์ธรรมดา เช่น นิตยสารนิทิลุส 
ที่ผลิตออกมาด้วยการบันทึก บทความ ภาพ และเสียงลงซีดีรอม และส่งให้สมาชิกตามบ้าน
เช่นเดียวกับนิตยสารทั่วไป 
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 ไพฑูรย์ ศรีฟ้า (ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, 2551) กล่าวว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง หนังสือที่สร้าง
ขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลที่
สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ 
 ครรชิต มาลัยวงศ์ (ครรชิต มาลัยวงศ,์ 2540) ให้นิยามความหมายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ว่า 
เป็นรูปแบบของการจัดเก็บและน าเสนอข้อมูลหลากหลายรูปแบบ ทั้งท่ีเป็นข้อความ ตัวเลข ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหวและเสียงต่างๆ ข้อมูลเหล่านี้มีวิธีการเก็บในลักษณะพิเศษคือ จากแฟ้มข้อมูลหนึ่ง
ผู้อ่านสามารถเรียกดูข้อมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องได้ทันทีโดยข้อมูลจะอยู่ในแฟ้มเดียวกันหรือไม่ก็ได้ ข้อมูลที่
กล่าวมา เป็นข้อมูลที่เป็นตัวอักษรหรือตัวเลข เรียกว่าไฮเปอร์เท็กซ์ และถ้าหากข้อมูลนั้นรวมถึงเสียง
และภาพเคลื่อนไหวด้วยก็จะเรียกว่าสื่อประสมหรือไฮเปอร์มีเดีย 
 ก าธร บุญเจริญ (ก าธร บุญเจริญ, 2550) กล่าวว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หมายถึงหนังสือที่มี
ข้อความภาพเสียงกราฟิกและสื่อผสมอ่ืนๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถอ่านและดูได้บน
คอมพิวเตอร์ สามารถดาวน์โหลดได้จากอินเทอร์เน็ตเพ่ืออ่านต่อ สามารถส่งต่อให้ผู้อ่ืนทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ และสามารถเชื่อมโยงกับหนังสือเล่มอ่ืน ๆ ทางออนไลน์ได้ทันที 
 อาวัชนา สินวณิชย์กุล (อาวัชนา สินวณิชย์กุล, 2552) ให้นิยามความหมายของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ว่า หมายถึง หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบไฮเปอร์เท็กซ์ และไฮเปอร์
มีเดียผ่านจอคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ มัลติมีเดียชนิดอ่ืน ๆ ที่สามารถเชื่อมโยงหรือถ่ายโอนข้อมูลได้ 
ผู้เรียนสามารถอ่านผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาอ่ืน ๆ ได้ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปาล์ม หรือเครื่องอ่าน E-book เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านรูปแบบสิ่งพิมพ์ด้าน
อิเล็กทรอนิกส์และมัลติมีเดียที่เป็นแผ่นจานข้อมูลเสียง เช่น ซีดีรอม แผ่นซีดีรอมสามารถจัดข้อมูลได้
จ านวนมากในรูปแบบหนังสือที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ตัวอักษร ลักษณะภาพดิจิทัล ภาพแอนิเมชั่น วิดีโอ 
ภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่อง ค าพูด เสียงดนตรี และเสียงอ่ืน อยู่ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นี้ มีลักษณะการ
น าเสนอท่ีสอดคล้องและคล้ายคลึงกับการอ่านหนังสือทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจ าวัน โดยผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ตลอดเวลา และทุกสถานที่ตามที่ผู้เรียนต้องการ 
 พิรุณโปรย ส าโรงทอง (พิรุณโปรย ส าโรงทอง, 2554) ให้ความหมายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ว่า 
เป็นหนังสือที่บรรจุด้วยเนื้อหาที่เป็นตัวอักษร ภาพ, เสียง, กราฟฟิก และสื่อประสมต่างๆ ให้อยู่ใน
รูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถอ่านและดูบนเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถดาวโหลดได้จาก
อินเทอร์เน็ตเพื่อเก็บไว้อ่าน สามารถส่งต่อไปยังผู้อ่ืนได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถ
เชื่อมโยงไปยังหนังสือเล่มอ่ืนๆ ได้ทันทีที่ผ่านระบบออนไลน์ 
 จากการศึกษาคนควาความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง สื่อที่มีเนื้อหาสาระแบบรูปเล่ม ในลักษณะสื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์ ถูก
สร้างด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ มีองค์ประกอบเป็นข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และ
สื่อประสมต่างๆ และมีการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาอ่ืนในเล่มเดียวกัน มีปฏิกริยาตอบกลับกับผู้ใช้งาน 
สามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ มือถือ สามารถส่งต่อไปยังผู้อ่ืนได้ ใช้
งานได้ทั้งในระบบออนไลน์และสามารถดาวโหลดได้จากอินเทอร์เน็ตเพ่ือเก็บไว้อ่านแบบออฟไลน์ 
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ประเภทของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถแบ่งออกได้ เป็นหลายรูปแบบด้วยกันดังนี้ 
 1.รปูแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามลักษณะการเข้าถึงข้อมูลและการอ่าน 
รูปแบบนี้ จะเป็นการแบ่งประเภทของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ชัดเจนมากที่สุดกว่าทุกๆ แบบที่มีโดย
แบ่งออกเป็น (Coills & Betty A, 1991)  
  1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์อ้างอิง (Automated Reference Books) หนังสืออ้างอิง
อิเล็กทรอนิกส์ใช้การเข้าถึงข้อมูลแบบสุ่ม และอ่านจนจบเนื้อหาจากนั้นค้นหาสิ่งต่อไปที่คุณต้องการ
ทราบ สามารถด ูe-book อ้างอิงได้ รูปภาพจากฐานข้อมูลสารานุกรมจัดเป็นแหล่งข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถ
ค้นหาหรืออ่านหนังสือ ที่มีอยู่นั้นง่ายมาก ในอนาคต e-book ประเภทนี้จะเปลี่ยนไปเร็วมาก ไม่ว่าจะ
เป็นคุณภาพหรือปริมาณในฐานข้อมูล และวิธีที่ผู้อ่านสามารถค้นหาและใช้ข่าวสาร แต่พวกเขาต้อง
รักษารูปแบบการอ้างอิง 
   2) หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Automated Textbook Books) หนังสือเรียน
อิเล็กทรอนิกส์สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนใหญ่ที่อ่านตามล าดับ (Sequence) อ่านต่อ จนจบบทและอาจ
อ่านบทถัดไปตามล าดับหรือเลือกหัวข้อใหม่ตามความสนใจของหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ห ลัก
แตกต่างจากหนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ตรงที่ผู้อ่านคาดว่าจะได้รับความรู้จากการอ่าน  หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบนี้เป็นส่วนเสริมของค าจ ากัดความของหนังสือเรียน เป็นการขยายความรู้ความ
เข้าใจทางอ้อมไปยังผู้เรียนโดยใช้สื่อที่หลากหลาย 
 2. รูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามช่องทางการสื่อสาร (Barker & Philip, 
1992) สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
  1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ช่องทางการสื่อสารทางเดียวเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ผู้อ่านสามารถรับสารได้เพียงช่องทางเดียว เช่น ใช้ตาดู หรือใช้หูฟังแต่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 
ได้แก่ หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Text Books), หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพนิ่ง (Picture Books), 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หลายภาษา (Talking Books) เป็นต้น 
  2) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ช่องทางการสื่อสารหลายทางเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ที่ผู้อ่านสามารถรับข่าวสารได้หลายช่องทาง เช่น ใช้ตาดู ใช้หูฟัง ใช้มือสัมผัสหน้าจอ ได้แก่ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์สื่อประสม (Multimedia Books) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์รวมสื่อ (Poly Media Books) 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไฮเปอร์มีเดีย (Hypermedia Books) เป็นต้น 
 3. รูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหน้าที่ (P. Barker, Giller, & Susan, 1992) 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 รูปแบบ คือ 
   1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเก็บเอกสารส าคัญ จะมีที่เก็บข้อมูล ข่าวสารขนาด
ใหญ่ในรูปแบบของฐานข้อมูล วิธีใช้งานผู้ใช้ขั้นปลายสามารถใช้งานได้หลากหลาย รูปแบบ ตัวอย่าง
หนังสือประเภทนี้ ได้แก่ สารานุกรมโกรเลียร์ (Grolier Encyclopedia) สารานุกรม มัลติมีเดียคอมพ์
ตัน (Compton' s Multimedia Encyclopedia) เป็นต้น 
   2) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้ข่าวสารความรู้ จะมีลักษณะคาบเกี่ยวกับหนังสืออิเล็ก 
ทรอนิกส์รูปแบบแรก แต่ข่าวสารจะกินความแคบกว่าแบบแรกและมีลักษณะเฉพาะมากกว่ามีความ 
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สัมพันธ์กับหัวข้อเรื่องใดหัวข้อเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น หนังสือเรียนแพทยศาสตร์ออกซ ฟอร์
ดบนซีดีรอม หนังสือรายชื่อเพลงนิมบัส (Nimbus Music Catalogue) เป็นต้น  
   3) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสอน (Instructional) เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่
มีประสิทธิภาพ และมีประโยชน์อย่างมากในการถ่ายทอดความรู้ความช านาญเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ 
และการอบรมผู้เรียนจะได้รับความรู้ ทราบความก้าวหน้าในการเรียนของตนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ประเภทนี้บางส่วนจะมีการประเมินและประยุกต์ตามรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละคนจะมีการน าเสนอ
ให้เหมาะสมกบัผู้เรียนแต่ละคน เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีการออกแบบหน้าจอส าหรับ
คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานการอบรม (Computer-Based Training) 
 4. รูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามชนิดของข้อมูลข่าวสาร และเครื่องอ่านวย
ความสะดวก (Barker & Philip, 1992) อ้างถึงใน (จิระพันธ์ เดมะ, 2545) ได้แบ่งประเภทหนังสือ 
อิเล็กทรอนิกส์ ออกเป็น 10 ประเภท ดังนี้คือ  
  1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือหรือแบบต ารา (Textbook) เน้นการจัดเก็บ
และน าเสนอข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือ และภาพประกอบในรูปแบบหนังสือปกติท่ีพบเห็นทั่วไปหลัก
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชนิดนี้สามารถกล่าวได้ว่าเป็นการแปลงหนังสือจากสภาพสิ่งพิมพ์ปกติเป็น
สัญญาณดิจิตอล เพ่ิมศักยภาพเติมการน าเสนอการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อ่านกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ด้วยศักยภาพของคอมพิวเตอร์ขั้น พ้ืนฐานเช่น การเปิดหน้าหนังสือการสืบค้น การคัดลอก เป็นต้น 
  2) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือภาพนิ่ง หรืออัลบั้มภาพ (Static Picture 
Books) เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณลักษณะหลักเน้นจัดเก็บข้อมูล และน าเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ภาพนิ่ง หรืออัลบั้มภาพเป็นหลัก เสริมด้วยการน าศักยภาพของคอมพิวเตอร์มาใช้ในการน าเสนอ เช่น 
การเลือกภาพที่ต้องการ การขยายหรือย่อขนาดของภาพหรือตัวอักษรการส าเนาหรือถ่ายโอนภาพ 
การแต่งเติมภาพ การเลือกเฉพาะส่วนของภาพ (Cropping) หรือเพ่ิมข้อมูลเชื่อมโยงภายใน (Linking 
Information) เช่น เชื่อมข้อมูลอธิบายเพ่ิมเติม เชื่อมข้อมูลเสียงประกอบ เป็นต้น 
  3) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือสื่อประสม (Multimedia Books) เป็นหนังสือ 
อิเล็กทรอนิกส์ ที่เน้นการเสนอข้อมูลเนื้อหาสาระในลักษณะแบบสื่อผสมระหว่างสื่อภาพ (Visual 
Media) ที่เป็นทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวกับสื่อประเภทเสียง (Audio Media) ในลักษณะต่าง ๆ 
ผนวกกับศักยภาพของคอมพิวเตอร์อื่นเช่นเดียวกันกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ ที่กล่าวมาแล้ว 
  4) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสืออ่าน (Talking Books) เป็นหนังสือมีเสียงค า
อ่าน เมื่อเปิดหนังสือจะมีเสียงอ่าน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทนี้เหมาะส าหรับเด็กเริ่มเรียน หรือ
ส าหรับฝึกออกเสียง หรือฝึกพูด เป็นต้น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชนิดนี้เป็นการเน้นคุณลักษณะด้านการ
น าเสนอเนื้อหาที่ทั้ง เป็นตัวอักษรและเสียงเป็นคุณลักษณะหลัก นิยมใช้กับกลุ่มผู้อ่านที่มีระดับทักษะ
ทางภาษาโดยเฉพาะด้านการฟังหรือการอ่านค่อนข้างต่ าเหมาะส าหรับการเริ่มต้นเรียนภาษาของเด็กๆ 
หรือผู้ที่ก าลังฝึกภาษาท่ีสอง หรือฝึกภาษาใหม ่เป็นต้น 

5) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือภาพเคลื่อนไหว (Moving Picture Books) 
เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เน้นการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพวีดีทัศน์ (Video Clips) หรือ
ภาพยนตร์สั้น ผนวกกับข้อมูลสารสนเทศท่ีมีในรูปตัวหนังสือ ผู้อ่านสามารถเลือกชม ศึกษาข้อมูลได้ 
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ส่วนใหญ่นิยมน าเสนอข้อมูลเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ส าคัญ เช่น ภาพเหตุการณ์สงครามโลก ภาพการ
กล่าวสุนทรพจน์ของบุคคลส าคัญๆ ของโลก ภาพเหตุการณ์ความส าเร็จหรือสูญเสียของโลก เป็นต้น 
  6) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือสื่อหลากหลาย (Poly media Books) เป็น
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะสื่อประสม แต่มีความหลากหลายในคุณลักษณะด้านความเชื่อมโยง
ระหว่างข้อมูลภายในเล่มที่บันทึกในลักษณะต่าง ๆ เช่น ตัวหนังสือ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง 
ดนตรี และอ่ืน ๆ เป็นต้น 
  7) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือเชื่อมโยง (Hypermedia Book) เป็นหนังสือที่
มีคุณลักษณะสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาสาระภายในเล่ม ซึ่งผู้อ่านสามารถคลิกเพ่ือเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหา
สาระที่ออกแบบเชื่อมโยงกันภายในเล่ม การเชื่อมโยงเช่นนี้มีคุณลักษณะเช่นเดียวกันกับบทเรียน
โปรแกรมแบบแตกก่ิง (Branching Programming Instruction) นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงกับ
แหล่งเอกสารภายนอก (External or online Information Sources) เมื่อเชื่อมต่อเชื่อมระบบ
อินเตอร์เน็ต 
  8) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสืออัจฉริยะ (Intelligent Electronic Books) 
เป็นหนังสือสื่อประสม แต่มีการใช้โปรแกรมชั้นสูงที่สามารถมีปฏิกิริยา หรือปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่าน
เสมือนกับหนังสือมีสติปัญญา (อัจฉริยะ) ในการไตร่ตรอง หรือคาดคะเนในการโต้ตอบ หรือมีปฏิกิริยา
กับผู้อ่าน 
  9) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสื่อหนังสือทางไกล (Telemedia Electronic Books) 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทนี้มีคุณลักษณะหลัก ๆ คล้ายกับ Hypermedia Electronic Book แต่
เน้นการเชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลภายนอกผ่านระบบเครือข่าย ทั้งเครือข่ายเปิด และเครือข่ายเฉพาะ
สมาชิกของเครือข่าย 
  10) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไซเบอร์บุ๊ค (Cyber Books) ใช้เทคนิคของความจริง 
เสมือน (Virtual Reality) ในการสร้างสถานการณ์จ าลองเพ่ือให้ผู้เรียนรู้สึกเหมือนได้เข้าไปอยู่ใน 
ประสบการณ์จริง  
 จากการศึกษาคนควาประเภทของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า 
รูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด คือ รูปแบบมัลติมีเดีย (Multimedia e-book) เป็น
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เน้นการเสนอข้อมูลเนื้อหาสาระในลักษณะแบบสื่อผสม ระหว่างสื่อภาพที่เป็น
ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวกับสื่อประเภทเสียง (Audio Media) ในลักษณะต่าง ๆ เพ่ือช่วยกระตุ้น
ให้ผู้อ่านเกิดการเรียนรู้ อีกท้ังยังสามารถปรับเปลี่ยน แกไ้ข เพ่ิมเติมข้อมูลได้ง่ายสะดวกรวดเร็ว ท าให้
สามารถปรับปรุง ข้อมูลให้ทันสมัยกับเหตุการณ์ได้เป็นอย่างดี 
 

โครงสร้างและองค์ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 
ลักษณะโครงสร้างของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จะมีความคล้ายคลึงกับหนังสือทั่วไปที่พิมพ์ด้วย 

กระดาษ  หากจะมีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ  กระบวนการผลิต  รูปแบบ  และวิธีการอ่าน
หนังสือ  สรุปโครงสร้างทั่วไปของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ไพฑูรย ์ศรีฟ้า, 2551) ประกอบด้วย 
 1. หน้าปก (Front Cover) หมายถึง  ปกด้านหน้าของหนังสือ  ซึ่งจะอยู่ส่วนแรก  เป็นตัว
บ่งบอกว่าหนังสือเล่มนี้ชื่ออะไร  ใครเป็นผู้แต่ง ควรออกแบบให้สามารถสื่อถึงเนื้อหาภายในหนังสือได้
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มีชื่อเรื่องและชื่อผู้แต่งที่ชัดเจน มีส่วนที่เชื่อมโยงไปสู่สารบัญที่เด่นชัดหากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่ม
นั้นมีเล่มที่เป็นแบบหนังสือปกติ ควรมีการออกแบบหน้าปกของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ให้มีลักษณะ
เหมือนกับเล่ม ที่เป็นแบบปกติด้วย เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายว่าเป็นเล่มเดียวกัน นอกจากนี้อาจเพ่ือ
เป็นการดึงดูดความ สนใจผู้อ่านมากขึน้อาจใช้ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวหรือกราฟิก ก็ได้  
 2. ค่าน่า (Introduction) หมายถึง ค าบอกกล่าวของผู้เขียนเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อมูลและเรื่องราวต่างๆ ของหนังสือเล่มนั้น 
 3. สารบัญ (Contents) หมายถึง ตัวบ่งบอกหัวเรื่องส าคัญที่อยู่ภายในเล่มว่าประกอบด้วย 
อะไรบ้าง อยู่ที่หน้าใดของหนังสือ สามารถเชื่อมโยงไปสู่หน้าต่างๆ ภายในเล่มได้ ส าหรับข้อความที่ใช้
เป็นหัวข้อในสารบัญ ควรใช้ค าบอกถึงความหมายของส่วนที่จะโยงไปหาได้อย่างชัดเจน และสามารถที่
จะเชื่อมโยงไปส่ัแต่ละหน้าได้ ทันท ี 
 4. สาระของหนังสือแต่ละหน้า (Pages Contents) หมายถึง ส่วนประกอบส าคัญในแต่ละ 
หน้าที่ปรากฏภายในเล่ม ประกอบด้วย 
            1) หน้าหนังสือ (Page Number) 
            2) ข้อความ (Texts) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญมาของหนังสือทุกประเภท ในการ
ออกแบบด้านนี้อาจแบ่งได้ดังนี้ 
   2.1) ตัวอักษร รูปแบบตัวอักษรที่จะน ามาใช้กับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สิ่งที่
ส าคัญ คือการใช้รูปแบบที่อ่านง่าย ไม่ควรใช้รูปแบบตัวอักษรที่บางเกินไป เพราะจะท าให้อ่านยาก 
รูปแบบ ตัวอักษรที่นิยมใช้ เช่น Decorative, Serif, Sans Serif ซ่ึงรูปแบบอักษรแบบ Decorative 
เป็นแบบซึ่งเร้าความสนใจได้ดี Serif Typefaces เป็นรูปแบบที่ใช้ได้ด ีในส่วนขยายของการอ่าน Sans 
Serif เป็นรูปแบบ ที่ดูอ่านง่าย ส่วนใหญ่จะใช้เพ่ือเป็นหัวข้อหลัก หรือหัวข้อย่อย และพยายาม
หลีกเลี่ยงตัวอักษรแบบเอียง ขนาดของตัวอักษรนั้นขึ้นอย่ักับอุปกรณ์ที่ใช้อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เนื่องจากการมีขนาดของหน้าจอที่ไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้นควรเลือกขนาดให้พอเหมาะกับหน้าจอของ 
อุปกรณ์ซึง่หากเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์แบบปกติ ควรจะมีขนาดของตัวอักษรไม่ต่ ากว่า 14 point 
   2.2) การจัดข้อความ เป็นวิธีการที่จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถอ่านข้อความ
หรือเนื้อหา ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของเราได้ง่ายขึ้น เพราะฉะนั้นควรมีการเว้นพ้ืนที่ให้เหมาะสม 
ทั้งนี้ต้อง ขึ้นอยู่กับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่าน ขนาดและรูปแบบตัวอักษร และ
โปรแกรมท่ีใช้ในการ สร้าง และอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
  การจัดการข้อความจะส่งผลต่อความยาวของแต่ละหน้าของหนังสือที่สร้างขึ้นด้วย 
ดังนั้น ควรใช้ค าท่ีสั้นและสื่อความหมายได้ดีที่สุด ควรใช้การย่อหน้า  เครื่องหมายน าสายตา (Bullet) 
หรือการ เว้นวรรคที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้อ่านได้พักสายตา และไม่ควรตั้งค่าให้เกิดการชิดขอบของ
ตัวอักษรมาก เกินไป โดยการจัดข้อความให้ชิดขอบที่ส่วนใหญ่นิยมให้ชิดขอบด้านซ้าย แต่อย่างไรก็
ตามการจัดให้ม ี การชิดขอบของข้อความนั้นควรสอดคล้องกับลักษณะของการอ่านของตัวอักษรของ
ภาษาท่ีใช้ด้วย ว่ามี ทิศทางในการอ่านแบบไหน เช่น จากขวาไปซ้ายในส่วนข้อความในส่วนที่เป็น
หัวข้อย่อย ควรมีลักษณะ ที่เห็นได้เด่นชัด และมีลักษณะที่แตกต่างกัน รวมถึงระยะห่างของค าในแต่ละ
บรรทัดและควรใช้ค าที่สั้น ได้ใจความไม่ควรให้มีความยาวเกินหนึ่งบรรทัด  
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   2.3) การใช้ข้อความเป็นตัวช่วยในการเชื่อมโยง (Hypertext) การออกแบบ
การ เชื่อมโยงข้อมูลนั้น ควรเริ่มตัง่แต่การวางโครงสร้างของการเชื่อมโยงให้ชัดเจน เพราะโดยส่วนใหญ่
การ เชื่อมโยงในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะถูกแบ่งเป็น การเชื่อมโยงภายในและภายนอก 
   2.4) ควรมีส่วนของข้อความท่ีใช้ช่วยในการชี้แนะเนื้อหา และบอกท่ีอยู่ของ
เนื้อหา เพ่ือเป็นการสรุปให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่า ในหน้าที่ก าลังจะอ่านนี้กล่าวถึงสิ่งใด รวมทัง้ควรมี
ข้อความ หรือสัญลักษณ์เพ่ือบอกให้ผู้อ่านทราบด้วยว่าตอนนี้ผู้อ่านก าลังอยู่ที่ส่วนใดของหนังสือ เช่น 
การใส่เลขหน้า 
   2.5) การออกแบบให้ผู้ใช้มีการเพิ่มข้อความหรือเน้นข้อความได้ เพ่ือให้ผู้ใช้ 
สามารถที่จะมีการท าเครื่องหมาย Book Mark ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายและสะดวก ทั้งนี้ต้อง
ค านึงถึงโปรแกรมและอุปกรณ์ท่ีน ามาใช้อ่านว่ามีความสามารถท าได้หรือไม่ 
            3) ภาพประกอบ (Graphics) การออกแบบด้านรูปภาพ และองค์ประกอบด้าน
กราฟิกสิ่งที่ควรค านึงในการใส่รูปภาพในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คือโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์นั้นสนับสนุนไฟล์ รูปภาพในรูปแบบใดบ้าง เพ่ือที่จะมีการน าไฟล์รูปภาพที่เหมาะสม 
และรูปแบบของไฟล์รูปภาพที่น ามาใช้ควรมีขนาดของไฟล์ที่ไม่ใหญ่เกินไป เพราะจะท าให้ไฟล์หนังสือ
มีขนาดใหญ่ด้วย 
 การจัดองค์ประกอบด้านรูปภาพและกราฟิก ต้องดูองค์ประกอบโดยรวมของหน้าแต่ละ หนา้
ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างข้ึนด้วย เพ่ือมีการจัดองค์ประกอบโดยรวมให้เหมาะสม และมีการ แยก
ออกจากข้อความให้ชัดเจน หากน ารูปภาพมาใช้เป็นตัวชี้น าทางก็ควรใช้ให้สอดคล้องกับเนื้อหา และ
เป็นภาพที่สื่อความหมายของการชี้น าได้ชัดเจน เพ่ือไม่ให้ผู้ใช้สับสน และควรใช้ภาพในลักษณะ
เดียวกนัทัง้เล่มโดยภาพประกอบ (Graphics) ที่ใช้ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสื่อประสม แบ่งได้ 3 
ไฟล์ คือ  
   3.1) ไฟล์สกุล GIF (graphic interchange format) ไฟล์ชนิดบิตแมตมีการ
บีบ อัดข้อมูลภาพไฟล์มีขนาดไฟล์ต่ัางๆ มีการสูญเสียข้อมูลน้อย สามารถท าพ้ืนของภาพให้เป็นพ้ืน
แบบโปร่งใส (transparent) นิยมใช้กับภาพวาดและภาพการ์ตูน มีระบบแสดงผลแบบหยาบและ
ค่อยๆ ขยายไปส่ัละเอียดในระบบอินเทอร์เลช (interlace) มีโปรแกรมสนับสนุนจ านวนมากเรียกดูได้
กับกราฟฟิกบราวเซอร์ (graphics browser) ทุกตัวมีความสามารถน าเสนอภาพแบบเคลื่อนไหว (gif 
animation) จุดด้อยของไฟล์ประเภทนี้คือ แสดงได้เพียง 256 สี 
   3.2) ไฟล์สกุล JPEG (joint photographic experts group) เป็นไฟล์ที่มี
ความละเอียดสูง เหมาะสมกับภาพถ่าย จุดเด่นคือ สนับสนุนสีได้ถึง 24 บิต (16.7 ล้านสี) การบีบอัด
ข้อมูลไฟล์สกุล JPEG สามารถท าได้หลายระดับ ดังนี้ Max, High, Medium และ Low การบดีอัด
ข้อมูลมากจะท าให้ ลบข้อมูลบางส่วนที่ความถี่ซ้ าซ้อนกันมากที่สุดออกจากภาพ ท าให้รายละเอียด
บางส่วนหายไป มีระบบการแสดงผลแบบหยาบและค่อยๆ ขยายไปสู่ละเอียด มีโปรแกรมสนับสนุน
การสร้างเป็น จ านวนมากเรียกดูได้กับกราฟฟิกบราวเซอร์ (graphics browser) ทุกตัวตั้งคา่บีบไฟล์ได้ 
จุดด้อยคือท าให้พ้ืนของรูปโปร่งใสไม่ได้  
   3.3) ไฟล์สกุล PNG (portable network graphics) จุดเด่นคือสามารถใช้
งานข้ามระบบ และก าหนดค่าการบีบไฟล์ตามต้องการ (8 บิต, 24 บิต, 64 บิต) มีระบบการบีบอัดแบบ 
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Deflate ไม่เกิดการสูญเสีย แสดงผลแบบ (interlace) ได้เรว็กว่า GIF สามารถท าพั้นโปร่งใสได้ จุดด้อย
คือหาก ก าหนดค่าการบีบไฟล์ไว้สูงจะท าให้เวลาในการคลายไฟล์สูงตามไปด้วย แต่ขนาดของไฟล์จะมี
ขนาดต่ าไม่สนับสนุนกับกราฟฟิกบราวเซอร์ (graphics browser) รุ่นเก่าโปรแกรมสนับสนุนในการ 
สร้างมีน้อย       
  4) เสียง (Sounds) เป็นสื่อช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในเนื้อหาได้ดีขึ้นและท าให้
คอมพิวเตอร์ มีชีวิตชีวาขึ้น ด้วยการเพ่ิมการ์ดเสียงและโปรแกรมสนับสนุนเสียง อาจอยู่ในรูปของ
เสียงดนตรี เสียงสังเคราะห์ปรุงแต่ง การใช้เสียงในมัลติมีเดียนั้น ผู้สร้างต้องแปลงสัญญาณเสียงไฟฟ้า
เป็นสัญญาณเสียง analog ผ่านจากเครื่องเล่นวิทยุ เทปคาสเซ็ทหรือแผ่นซีดี การอัดเสียงผ่าน
ไมโครโฟน ต่อเข้าไลน์อิน ( line – in ) ที่พอร์ต (port) การ์ดเสียงได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านไมโครโฟน 
และ การ์ดเสียงที่มีคุณภาพดีย่อมจะท าให้ได้เสียงที่มีคุณภาพดีด้วยเช่นกัน ไฟล์เสียงมีหลายแบบ ได้แก่ 
ไฟล์สกุล WAV และ MIDI (musica instrument digital interface) ไฟล์ WAV ใช้เนื้อที่ในการเก็บสูง 
มากส่วนไฟล์ MIDI เป็นไฟล์ที่นิยมใช้ในการเก็บเสียงดนตรี 
            5)  ภาพเคลื่อนไหว (Video Clips. flash) เกิดจากชุดภาพที่มีความแตกต่าง น ามา
แสดงเรียงต่อเนื่องกันไป ความแตกต่างของแต่ละภาพที่น าเสนอท าให้มองเห็นเป็นการเคลื่อนไหวของ
สิ่งต่างๆ ในเทคนิคเดียวกับภาพยนตร์การ์ตูน ภาพเคลื่อนไหวจะท าให้สามารถน าเสนอความคิดท่ี
ซับซ้อนหรือยุ่งยากให้ง่ายต่อการเข้าใจและสามารถก าหนดลักษณะและเส้นทางท่ีจะให้ภาพนั้นเคลื่อน 
ที่ไป-มาตามต้องการคล้ายกับการสร้างภาพยนตร์ขึ้นมาตอนหนึ่งนั่นเอง การแสดงสีการลบภาพโดยท า
ให้ ภาพเลือนจางหายหรือท าให้ภาพปรากฏขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ กันนับเป็นสื่อที่ดีอีกชนิดหนึ่งใน
มัลติมีเดียโปรแกรมสนับสนุนการสร้างภาพเคลื่อนไหวมีอยู่หลายโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้ 
และจัดเก็บภาพเป็นไฟล์สกุล Gif ไฟล์ประเภทนี้คือ มีขนาดไฟล์ต่างๆ สามารถท าพ้ืนของภาพให้ เป็น
พ้ืนแบบโปร่งใสได้ (transparent) เรียกดูได้กับกราฟฟิกบราวเซอร์ (graphics browsers) ทุกตัวแต ่
สามารถแสดงผลได้เพียง 256 สี  
           6) การเชื่อมโยงข้อมูลแบบปฏิสัมพันธ์ (interactive links) หมายถึง การที่ผู้ใช้
มัลติมีเดีย สามารถเลือกข้อมูลได้ตามต้องการโดยใช้ตัวอักษร ปุ่ม หรือภาพ ส าหรับตัวอักษรที่จะ
สามารถ เชื่อมโยงได้ จะเป็นตัวอักษรที่มีสีแตกต่างจากอักษรตัวอื่น ๆ ส่วนปุ่มก็จะมีลักษณะคล้ายกับ
ปุ่มเพ่ือชมภาพยนตร์หรือคลิกลงบนปุ่มเพ่ือเข้าไปหาข้อมูลที่ต้องการหรือเปลี่ยนหน้าข้อมูลส่วนมัลติ 
มีเดียปฏิสัมพันธ์ เป็นการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะการสื่อสารไป - มา ทัง้สองทาง คือ การ
โต้ตอบ ระหว่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์และการมีปฏิสัมพันธ์ผู้ใช้เลือกได้ว่าจะดู ข้อมูล ดูภาพ ฟังเสียง หรือดู
ภาพวีดิทัศน์ ซ่ึงรูปแบบของการมีปฏิสัมพันธ์อาจอย่ัในรูปใดรูปหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   6.1) การใช้เมนู (menu driven) ลักษณะทั่วไปของการใช้เมนู ได้แกก่ารจัด
อันดับหัวข้อช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกข่าวสารและข้อมูลที่ต้องการได้ตามท่ีต้องการและสนใจการใช้
งานเมนูมักประกอบด้วยเมนูหลักซ่ึงจะแสดงชื่อเรื่องหลักให้เลือก และเมื่อน าทางไปยังแต่ละหัวข้อ
หลักจะมีเมนูย่อยที่มีหัวข้อต่างกันให้เลือกหรือแยกไปยังเนื้อหาหรือส่วนนั้นทันที 
   6.2) การใช้ฐานข้อมูลไฮเปอร์มีเดีย (hypermedia databas) เป็นรูปแบบ
ของการโต้ตอบที่ให้ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะท าตามเส้นทางเพ่ือเชื่อมโยงค าส าคัญ - ค าข้อความเสียง
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หรือรูปภาพซึ่งเชื่อมโยงกันในลักษณะคล้ายใยแมงมุม ซึ่งสามารถเดินหน้าถอยหลังได้ตามความ
ต้องการของผู้ใช้ 

5. อ้างอิง (Reference) หมายถึง แหล่งข้อมูลที่ใช้น ามาอ้างอิง อาจเป็นเอกสาร ต าราหรือ
เว็บไซต์ก็ได้ 
 6. ดัชนี ( Index) หมายถึง การระบุค าส าคัญหรือค าหลักต่างๆ ที่อยู่ภายในเล่มโดย
เรียงล าดับตัวอักษรให้สะดวกต่อการค้นหา พร้อมระบุเลขหน้าและจุดเชื่อมโยง การออกแบบดัชนี
ส าหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีลักษณะคล้ายกับหนังสือปกติ คือ เรียงตามอักษร แต่มีข้อเด่นกว่าที่
สามารถสร้างการเชื่อมโยงระหว่างดัชนีไปสู่ข้อมูลใน หนังสือที่ถูกต้องจะสามารถช่วยให้ค้นหาได้ง่าย
ขึ้น ซ่ึงจะน าไปสู่อีกรูปแบบหนึ่งของการเป็นตัวน าทาง (Navigator) ที่ดีนอกจากนอกจากการ
ออกแบบลักษณะของดัชนีที่สะดุดตา เห็นได้ชัด  
 7. ปกหลัง (Back Cover) หมายถึง ปกด้านหลังของหนังสือซึ่งจะอยู่ส่วนท้ายเล่ม 
 

การออกแบบและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 
 ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียน 5 ขั้นตอน หลัก (ไพโรจน์ ตีรณธนากุล, ไพบูลย์ เกียรติโกมล, & 
เสกสรร แย้มพินิจ, 2546) ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์เนื้อหา (Analysis) ในการพัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอน ผู้พัฒนาต้องท า
ความเข้าใจกับเนื้อหาที่จะน ามาใส่ในบทเรียน เพ่ือก าหนดให้ชัดเจนว่าจะให้ผู้เรียน เรียนอะไรบ้าง 
เรียนอะไรก่อน เรียนอะไรหลัง เพ่ือไม่ให้ซ้ าซ้อนในแต่ละหัวข้อ ไม่ให้สิ่งที่เรียนนั้น มากหรือน้อยเกินไป 
ยากหรือง่ายเกินไป การวิเคราะห์เนื้อหาเป็นขั้นตอนแรกของการพัฒนา บทเรียนมีข้ันตอนย่อยๆ 3 
ขั้นตอน 
  1) การสร้างแผนภูมิระดมสมอง (Brain Storm Chart Creation) ขั้นการ สร้าง
แผนภูมิระดมสมองเป็นการน าเทคนิคการระดมสมองเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อรวบรวมหัวเรื่องท่ี ควรจะมี
อยู่ในบทเรียนหลักการระดมสมองเป็นการระดมความคิด โดยเริ่มจากการเขียนชื่อเรื่องที่สร้างเป็น
บทเรียนไว้ตรงกลางและให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาวิชา ช่วยกันระดมสมองแจงหัวเรื่องที่ ควรจะ
สอนในวิชานั้นโดยโยง ออกจากชื่อเรื่องหลักขยายออกไปเป็นชั้น ๆ มีเส้นเชื่อมให้เห็น ความสัมพันธ์
ของหัวเรื่องหลักกับหัวเรื่องย่อย หลังจากผ่านกระบวนการระดมสมองแล้วผลที่ได้จะ เป็นแผนภูมิ
ระดมสมองที่แสดงถึงหัวเรื่องที่ควรจะมีอยู่ในบทเรียน 
  2) การสร้างแผนภูมิหัวเรื่องสัมพันธ์ (Concept Chart Creation) แนวคิด ของ
แผนภูมิหัวเรื่องสัมพันธ์คือ การจัดกลุ่มของหัวเรื่องที่ระดมสมองได้ให้เป็นกลุ่มหรือหมวดหมู่ที่ สัมพันธ์
กันโดยน าแผนภูมิระดมสมองมาท าการศึกษาความถูกต้อง ความสอดคล้องของทฤษฎี หลักการเหตุผล
ความสัมพันธ์และความต่อเนื่องกันของหัวเรื่องอย่างละเอียด อาจมีการตัดหรือเพ่ิม หัวข้อเรื่องตาม
เหตุผลและความเหมาะสมจนสามารถอธิบาย และตอบค าถามได้ผลที่ได้จะเป็น แผนภูมิหัวเรื่อง
สัมพันธ์ จากการสร้างแผนภูมิระดมสมองที่เน้นปริมาณและให้อิสระในการแสดง ความคิดจะท าให้ได้
หัวเรื่องจ านวนมากแต่เมื่อพิจารณาให้ดี 
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  3) การสร้างแผนภูมิโครงข่ายเนื้อหา (Content Network Chart Creation) ในการ
สร้างแผนภูมิโครงข่ายเนื้อหา เป็นขั้นตอนที่จะต้องท าต่อจากแผนภูมิหัวเรื่องสัมพันธ์ เพราะ หลังจาก
ทีส่ร้าง 
แผนภูมิหัวเรื่องสัมพันธ์แล้ว จะได้หัวเรื่องที่มีการจัดกลุ่มแบ่งเป็นหมวดหมู่อย่าง เหมาะสม แต่ยังไม่
สามารถน าไปใช้ได ้ เพราะว่ายังมิได้มีการจัดเรียงล าดับว่ากลุ่มเนื้อหาใดจะต้อง เรียนก่อนเรียนหลัง
อย่างไร 
 
 2. การออกแบบหน่วยการเรียน (Design) ขั้นตอนในการออกแบบบทเรียน จะมีข้ันตอน
หลัก 2 ขั้นตอน ที่ต้องท าอย่างต่อเนื่องกัน 
  1) การก าหนดวิธีในการน าเสนอหน่วยการเรียนและเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ของเนื้อหาการก าหนดกลวิธีในการน าเสนอหน่วยการเรียนและเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของ
เนื้อหาแบ่งเป็นขั้นตอนย่อย ๆ 3 ขัน้ตอน คือ 
   1.1) การแบ่งเนื้อหาออกเป็นหน่วยการเรียน ภายหลังเสร็จขั้นตอนการ
วิเคราะห์ เนื้อหา ซึ่งเท่ากับว่าได้รวบรวมหัวเรื่องเนื้อหาและได้จัดล าดับความสัมพันธ์ เสร็จสิ้นขั้นตอน
การวิเคราะห์เนื้อหา ขั้นตอบต่อไปจะน าเนื้อหาในแผนภูมิโครงข่ายมาแบ่งเป็นหน่วย การเรียน เพ่ือให้
เหมาะสมกับการเรียนของผู้เรียน การแบ่งเนื้อหาออกเป็นหน่วยการเรียน จะเริ่มแบ่งเนื้อหาเป็นหน่วย 
โดยพิจารณากลุ่มเนื้อหาที่สามารถจัดไว้ในหน่วยเดียวกันได้ แบ่งเนื้อหาให้มีขนาดเหมาะสมกับการ
เรียนเนื้อหาแต่ละครั้งท าให้การเรียนเนื้อหาแต่ละหน่วยมีขนาดเหมาะสมกับผู้เรียน เนื้อหาที่มีปริมาณ
เหมาะสม ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสใคร่ครวญเนื้อหาและเรียนรู้ไปทีละขั้นตามล าดับ ประสิทธิผลการ
เรียนรู้จะสูงท าให้ผู้เรียนสามารถ ประสบความส าเร็จในการเรียนได้สูง 
   1.2) การสร้างแผนภูมิหน่วยการเรียนเมื่อจัดแบ่งหน่วยการเรียนในแผนภูมิ
โครงข่ายเนื้อหาเสร็จแล้ว ให้น าแต่ละหน่วยมาจัดล าดับ และความสัมพันธ์ในแนวเดียวกับแผนภูมิ
โครงข่ายเนื้อหา ซึ่งจะได้แผนภูมิหน่วยการเรียนวิชา (Course Flow Chart) ลักษณะของการ สร้าง
แผนภูมิหน่วยการเรียนวิชา จะท าให้ทราบล าดับการน าเสนอเนื้อหาตามล าดับของหน่วยการ เรียนได้
สมบูรณ์ 
   1.3) การก าหนด และเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ของเนื้อหาแต่ละ
หน่วยการเรียน เมื่อแบ่งเนื้อหาออกเป็นหน่วยการเรียนแล้วจะต้องการก าหนดและเขียนวัตถุประสงค์ 
เชิงพฤติกรรมของเนื้อหาแต่ละหน่วยการเรียนให้ชัดเจน วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของแต่ละหน่วย
การเรียนเมื่อเขียนเสร็จทุกหน่วยแล้วจะต้องมีการตรวจสอบเพ่ือให้แน่ใจว่าทุกวัตถุประสงค์สอดคล้อง 
และความชัดเจนถึงพฤติกรรม ที่มุ่งหวัง ท าให้ทราบเป้าหมายขอบเขตเนื้อหาที่จ าเป็นในแต่ละหน่วย 
เป็นการก าหนดทิศทาง วิธีการในการเรียนรู้เป็นแนวทางในการก าหนดการทดสอบและการประเมิน 
ผลของวิชานั้นๆ 
  2) การออกแบบแผนภูมิการน าเสนอในแต่ละหน่วยการเรียน คือ การออกแบบ
แผนภูมิการน าเสนอในแต่ละหน่วยการเรียนนั่นเอง เป็นการ ออกแบบการ สอนจะต้องมีการวางแผน
ล่วงหน้าโดยพยายามตอบค าถามว่า เราสอนอะไร เพ่ือมุ่ง หมายใด โครงสร้างการน าเสนอแบบใด ใช้
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วิธีการใด ใช้เครื่องมืออะไรในการเรียนการสอนบน บทเรียนออนไลน์ รวมไปถึงมีการวัดและการ
ประเมินผลการเรียนอย่างไร 

3. การพัฒนาหน่วยการเรียน (Development) ขั้นการพัฒนาหน่วยการเรียน เป็นการ
พัฒนาเนื้อหาหน่วยการเรียนให้สมบูรณ์ก่อนที่จะน าไปเขียนโปรแกรม ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยๆ 4 
ขั้นตอน 
   1) การเขียนรายละเอียดเนื้อหาลงบนกรอบการสอน การเขียน รายละเอียดเนื้อหา
ลงบนกรอบการสอน หรือการเขียนสคริปต์นี้ หากเปรียบเทียบกับการผลิตรายการ โทรทัศน์ก็คือการ
เขียนบทรายการก่อนที่จะน าไปถ่ายท าจริง ส าหรับกรอบการสอนนั้น การเขียน เนื้อหาลงในกรอบการ
สอน จะต้องเขียนไปที่ละกรอบตามล าดับเนื้อหาและวิธีการสอนได้ออกแบบ ไว้เขียนจนกระท่ังครบทุก
เนื้อหาก็จะเสร็จสิ้นกระบวนการนี้ 
  2) การจัดล าดับกรอบการสอน หลังจากท่ีเขียนกรอบการสอนเสร็จแล้ว ในขั้นนี้จะ
เป็นการน ากรอบการสอนมาตรวจสอบล าดับการน าเสนอตามที่ได้วางแผนไว้ในการ ตรวจสอบล าดับ
เนื้อหาจะมีการตรวจสอบ 2 ขั้นตอน คือ 
   - การตรวจสอบความต่อเนื่องของเนื้อหาในหน่วยการเรียน เดียวกัน เพ่ือดู
ว่ามีความเหมาะสมต่อเนื่องกันหรือไม่ และตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ครบถ้วนหรือไม่ 
   - การตรวจสอบการเชื่อมโยงของเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียน เพ่ือดูว่า
การเชื่อมโยงของเนื้อหาแต่ละหน่วยเป็นไปตามท่ีได้วิเคราะห์ไว้หรือไม่ ภายหลังจากท่ีท าการ
ตรวจสอบล าดับของเนื้อหาตามข้ันตอนแล้ว ก็ถือว่าเสร็จสิ้น กระบวนการจัดล าดับกรอบการสอน 
เนื้อหาทั้งหมดนี้ เป็นข้อมูลบนกระดาษท่ีฉายภาพบทเรียน คอมพิวเตอร์การสอนได้ครบ 
  3) การตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ภายหลังการน ากรอบการสอน ไปจัด
เรียงล าดับและตรวจสอบล าดับอย่างถูกต้องแล้ว ในขั้นตอนนี้เป็นการน าเอาบทเรียนที่พัฒนาขึ้น ไปท า
การตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ที่พัฒนา ขึ้น โดยท า 2 ด้านต่อเนื่องกันคือ การตรวจสอบ ความ
ถูกต้องของเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาก่อนจะน าไปพัฒนาเป็นบทเรียนออนไลน์ก่อนจะมี การ
น าไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมายที่จะเรียนเนื้อหานั้น ๆ 
  4) การสร้างแบบทดสอบและประเมินคุณภาพของแบบทดสอบ ในขั้นตอนนี้จะเป็น
การเขียนและประเมินคุณภาพของแบบทดสอบ แล้วน าแบบทดสอบไปหา คุณภาพกับกลุ่มผู้เรียนที่
เคยเรียนเนื้อหานั้นมาแล้ว เพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบด้านต่าง ๆ โดย เริ่มจากการสร้าง
แบบทดสอบตามหลักการเขียนแบบทดสอบ จากนั้นน าไปทดลองกับกลุ่มผู้มีความรู้ หรือเคยเรียน
เนื้อหานั้นมาแล้ว ใช้ประมาณ 3 - 100 คน เมื่อผู้เรียนท าข้อสอบเสร็จแล้ว ให้น าขอ้สอบ มาหาค่าความ
ยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่น 
  หลังจากน าแบบทดสอบไปทดลองแล้ว น าข้อที่ยังไม่ได้ตามเกณฑ์ไปปรับปรุงแก้ไข 
ทดลอง จนกว่าจะใช้ได้ผลที่ได้ทั้งหมดซึ่งได้แก่ กรอบการสอนที่ได้ตรวจสอบคุณภาพแล้ว และ
แบบทดสอบ ที่ได้ตามเกณฑ์ จะรวมกันเป็นตัวบทเรียน ที่พร้อมด้วยส่วนของการวัดและการประเมิน
ด้วย ซึ่งพร้อม ที่จะน าไปจัดท าเป็นโปรแกรมต่อไป 
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4. การพัฒนาเนื้อหาสู่โปรแกรม (Implementation) ขั้นการพัฒนาเนื้อหาสู่ โปรแกรมนี้ 
เป็นขั้นที่ท าต่อจากข้ันจากพัฒนาหน่วยการเรียน โดยมีรายละเอียดและขั้นตอน ดังนี้ 
  1) การเลือกโปรแกรมที่จะใช้น าเสนอบทเรียน โดยพิจารณาโปรแกรมที่ เหมาะสม
และสามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ 
  2) การพัฒนาและจัดเตรียมสื่อที่จะประกอบบทเรียน ให้เป็นไปตาม กรอบการสอนที่
ได้เขียนไว้เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงต่าง ๆ เป็นต้น 
  3) การน าข้อมูลและเนื้อหาลงโปรแกรม 
 5. การประเมินผลบทเรียน (Evaluation) ขั้นการประเมินผลบทเรียน เป็น ขั้นตอนสุดท้าย
ของการพัฒนาบทเรียน จะต้องท าต่อจากข้ันการพัฒนาเนื้อหาสู่โปรแกรมนับเป็นขั้นตอนที่ส าคัญและ
เป็นขั้นตอนที่ขาดไม่ได้ ในกระบวนการ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1) การตรวจสอบคุณภาพของมัลติมีเดียของบทเรียน ขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบ
คุณภาพมัลติมีเดียของบทเรียนที่สร้างเสร็จแล้ว โดยใช้ผู้เชีย่วชาญในการตรวจสอบ 
  2) การทดลองกระบวนการการทดสอบหาประสิทธิภาพ ขั้นนี้เป็นการทดลองขั้นตอน 
หรือกระบวนการทดสอบหาประสิทธิภาพก่อนที่จะหาประสิทธิภาพจริง 
  3) การทดสอบหาประสิทธิภาพของบทเรียนและประสิทธิผลทางการเรียนขั้นตอนนี้
เป็นการทดสอบหาประสิทธิภาพของบทเรียนและประสิทธิผลการเรียน ซึ่งจะใช้กลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า 30 คน มาทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียน บทเรียนที่ดีจะมีค่าประสิทธิภาพใน
กระบวนการเรียน จะใกล้เคียงกับค่าประสิทธิภาพหลังการเรียน (E1/E2) และค่า ประสิทธิผล (Epre -
Epost) ควรจะมีค่าสูงกว่าร้อยละ 60 หากได้ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ถือว่าบทเรียนนั้น ใช้ได้แต่หากไม่
เป็นไปตามที่ต้องการ ก็จะต้องน าไปปรับปรุงแก้ไขให้ได้ผลตามต้องการ 

6. จัดท่าคู่มือการใช้บทเรียน ภายหลังจากการผลิตบทเรียนเสร็จแล้ว จะต้องท า คู่มือการใช้
บทเรียน เพ่ือใช้ประกอบการเรียนหากมีปัญหาสงสัยก็สามารถที่จะเปิดดูได้จากคู่มือนี้ 
 
 และโมเดลการออกแบบ ADDIE Model เป็นที่ยอมรับระดับสากลวาสามารถน ามาพัฒนา
บทเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการของหลักการออกแบบบทเรียนของเอ็ดดีโมเดล 
(ADDIE Model) ถูกน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายในงานวิจัย (นนิดา สร้อยดอกสน, 2553) 
 มีล าดับการพัฒนาเป็น 5 ขั้น ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ 
(Design) การพัฒนา (Development) การน าไปใช้  ( Implémentation) และการประเมินผล
(Evaluation) 
 
 ซ่ึงแต่ละข้ันตอนเป็นแนวทางท่ีมีลักษณะท่ียืดหยุ่นเพ่ือให้สามารถน าไปสรา้งเป็นเคร่ืองมือได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยได้น าหลักการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมา
จัดในอยู่ในขั้นตอนของ ADDIE Model ดังนี้ 
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 1) วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Analysis) 
 เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์เป็นรากฐานส าหรับขั้นตอนการออกแบบการสอนขั้นตอนอื่นๆ ใน
ระหว่างขั้นตอนนี้ คุณจะต้องระบุปัญหา, ระบุแหล่งของปัญหา และวินิจฉัยค าตอบที่ท าได้ ขั้นตอนนี้
อาจประกอบด้วยเทคนิคการวินิจฉัยเฉพาะ เช่น การวิเคราะห์ความต้องการ(ความจ าเป็น), การ
วิเคราะห์งาน, การวิเคราะห์ภารกิจ ผลลัพธ์ของขั้นตอนนี้มักประกอบด้วยเป้าหมายและรายการ
ภารกิจที่จะสอนผลลัพธ์เหล่านี้จะถูกน าเข้าไปยังขั้นตอนการออกแบบต่อไป 
 โดยพิจารณาจากค าถามเพ่ือการวิเคราะห์ดังนี้ 
                         - ใครคือกลุ่มเป้าหมายและเขาต้องมีคุณลักษณะอย่างไร 
                         - ระบุพฤติกรรมใหม่ที่คาดหวังว่าจะเกิดข้ึนกับผู้เรียน 
                         - มีข้อจ ากัดในการเรียนรู้ที่มีอยู่อะไรบ้าง 
                         - อะไรที่เป็นทางเลือกส าหรับการเรียนรู้ที่มีอยู่บ้าง 
                         - หลักการสอนที่พิจารณาเป็นแบบไหน อย่างไร 
                         - มีชว่งเวลาการพัฒนาเป็นอย่างไร 
 
  1.1 วิเคราะห์ความต้องการ (Need Analysis) ซึ่งได้แก่ความต้องการของ 
   ผู้เรียน ในช่วงวัยที่จะท าการวิจัย ดังนี้ 
        (1) ลักษณะทั่วไป 
        (2) ลักษณะเฉพาะของผู้เรียน 
  1.2 วิเคราะห์เนื้อหา (Content and Task Analysis) 
  1.3 วิเคราะห์วัตถุประสงค์ (Analyze Objective) 
  1.4 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Analyze Environment) 
  1.5 ก าหนดขอบเขตของเนื้อหา 
 
 2) ออกแบบ (Design) 
 เป็นขั้นตอนการออกแบบเกี่ยวข้องกับการใช้ผลลัพธ์จากขั้นตอนการวิเคราะห์ เพ่ือวางแผน
กลยุทธ์ส าหรับพัฒนาการสอน ในระหว่างขั้นตอนนี้คุณจะต้องก าหนดโครงร่างวิธีการให้บรรลุถึง
เป้าหมายการสอน ซึ่งได้รับการวินิจฉัยในระหว่างข้ันตอนการวิเคราะห์ และขยายผลสารัตถะการสอน 
ประกอบ ด้วยรายละเอียดแต่ละส่วน ดังนี้ 
  2.1. การออกแบบเนื้อหา (Coursework) ซึ่งจะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก ่
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เนื้อหา แบบทดสอบก่อนบทเรียน (Pre-test) สื่อ กิจกรรม วิธีการน าเสนอ 
และแบบ ทดสอบหลังบทเรียน (Post-test) 
  2.2 การออกแบบผังงาน (Flowchart) เพ่ือก าหนดขั้นตอนการเข้าสู่ส่วนต่างๆ ของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ส่วนของชื่อเรื่อง ส่วนแนะน าการใช้ ส่วนวัตถุประสงค์ในการเรียน ส่วนของ
เนื้อหา ส่วนของแบบทดสอบ ตลอดจนการก าหนดในส่วนของการออกจากบทเรียน การออกแบบใน
ส่วนของการด าเนินเนื้อหานั้นมีความส าคัญเป็นอย่างมาก ผู้ออกแบบต้องก าหนดการเดินเรื่องในบท
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ต่างๆ และเนื้อหาย่อยในแต่ละบทให้มีความสะดวกในการเรียน ดังนั้นในผู้สร้างต้องน าหลักการ
ออกแบบการสอนมาช่วยในการออกแบบ 
  2.3 การออกแบบบทด าเนินเรื่อง (Storyboard) หมายถึง การเขียนเรื่องราวของ
บทเรียนที่ประกอบด้วยเนื้อหา แบ่งออกเป็นเฟรมตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และรูปแบบการ
น าเสนอโดยร่างเป็นเฟรมย่อยๆ เรียงตามล าดับตั้งแต่เฟรมที่ 1 จนถึงเฟรมสุดท้ายของบทเรียน บท
ด าเนินเรื่องจะประกอบ ด้วยภาพ ข้อความ ลักษณะของภาพและเงื่อนไขต่างๆ โดยมีลักษณะ
เช่นเดียวกับบทสคริปต์ของการถ่ายท าสไลด์หรือภาพยนตร์ การเขียนบทด าเนินเรื่องจะยึดหลักของ
ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เนื้อหาที่ผ่านมาเป็นหลัก บทด าเนินเรื่องจะใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
บทเรียนในขั้นต่อไป 
  2.4 การออกแบบหน้าจอภาพ (Screen Design) 
  การออกแบบหน้าจอภาพ หมายถึง การจัดพ้ืนที่ของจอภาพเพ่ือใช้ในการน าเสนอ
เนื้อหา ภาพ และส่วนประกอบอื่นๆ สิ่งที่ต้องพิจารณา มีดังนี้ 
   1) การก าหนดความละเอียดภาพ (Resolution) 
   2) การจัดพ้ืนที่แต่ละหน้าจอภาพในการน าเสนอ 
   3) การเลือกรูปแบบและขนาดของตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   4). การก าหนดสี ได้แก่ สีของตัวอักษร (Font Color) , สีของฉากหลัง 
(Background) สีของส่วนอื่นๆ 
   5) การก าหนดโปรแกรมในการออกแบบ (Programming) 
   การเลือกโปรแกรมหลักและโปรแกรมตกแต่งในการสร้างบทเรียน 
โปรแกรมหลักและโปรแกรมเสริมที่ใช้ในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นั้นมีหลายโปรแกรม เช่น Filp 
Publisher, FilpAlbum 6, Desktop Author, Macromedia Flash, Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator เป็นต้น การเลือกใช้โปรแกรมใดนั้นโดยมากจะขึ้นอยู่กับความถนัดของผู้สร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เป็น 
ส าคัญ แต่อย่างไรก็ตามการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มักใช้โปรแกรมหลักที่ใช้ในการสร้างเพียง
โปรแกรม เดียว แต่อีกลักษณะหนึ่งก็คือ การใช้โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ โดยที่ผู้สร้างจะต้องอาศัย
ความช านาญและมีประสบการณ์ในด้านการเขียนใช้หลายโปรแกรมร่วมกัน นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึง
เครื่องมืออื่นๆ อีก มากมาย เช่น กล้องโทรทัศน์ เครื่องตัดต่อ หรือโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อเพ่ือสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว ห้องบันทึกและอุปกรณ์ส าหรับบันทึกเสียง กล้องถ่ายภาพนิ่งส าหรับสร้างภาพนิ่ง เป็น
ต้น 
 3) การพัฒนา (Development) 
 เป็นขันตอนทีน าผลลัพธ์ทีได้จากขันตอนการออกแบบมาด าเนินการต่อเป็นการลงมือปฏิบัติ
จริง เพือพัฒนาเป็นบทเรียนตามแผนการทีวิเคราะห์ไว้ตังแต่ขันตอนแรก โดยใช้ระบบนิพนธ์ หรือ
ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ เพือให้ได้มาซึ่งบทเรียนต้นแบบ พร้อมจะน าไปทดลองใช้ในขั้นต่อไป ซ่ึง
ประกอบด้วยการ ด าเนินการต่าง ๆ ดังนี้ 
  3.1 การเตรียมการ เกี่ยวกับองค์ประกอบดังนี้ 
   1) การเตรียมข้อความ เนื้อหา 
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   1) การเตรียมภาพ 
   1) การเตรียมเสียง 
   1) การเตรียมโปรแกรมในการออกแบบ 
  3.2 การการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หลังจากได้เตรียมข้อความ ภาพ เสียง และ
ส่วนอื่น เรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปเป็นการสร้างบทเรียน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดการ เพ่ือเปลี่ยน 
story board ให้กลายเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
  3.3 การทดลอง เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพและข้อบกพร่องของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) โดยทดลองดังนี้ 
   1) ทดลองรายบุคคล (One to one) 
   2) ทดลองกับกลุ่มย่อย (Small group Tryout)   
   3) ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง (Try out) 
 
 4) การน่าไปใช้ (Implementation) 
 เป็นขั้นตอนการด าเนินการให้เป็นผล หมายถึง การน าส่งที่แท้จริงของการสอน ไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบชั้นเรียน หรือห้องทดลอง หรือรูปแบบใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานก็ตาม จุดมุ่งหมายของขั้นตอนนี้
คือการ น าส่งการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขั้นตอนนี้จะต้องให้การส่งเสริมความเข้าใจ
ของผู้เรียนในสารปัจจัยต่างๆ, สนับสนุนการเรียนรอบรู้ของผู้เรียนในวัตถุประสงค์ต่างๆ และ เป็น
หลักประกันในการถ่ายโอนความรู้ของผู้เรียนจากสภาพแวดล้อมการเรียนไปยังการงานได้เป็นการน า
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ทีพัฒนาขึน้ไปใช้กบกลุ่มเป้าหมายตามวิธีการทีวางแผนไว้ตังแต่ต้น 
ประกอบด้วยการด าเนินการต่างๆ ดังนี้ 
  4.1 ขั้นเตรียมการ ทั้งในด้านสถานที่ อุปกรณ ์ผู้สอนและผู้เรียน 
  4.2 ขั้นทดลอง  
  4.3 ขั้นการวิเคราะห์ผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ได้ตั้งไว้ และสรุปผลการทดลอง 
 
 5) การประเมินผล (Evaluation) 
 ขั้นการประเมินผลประกอบด้วยสองส่วนคือ การประเมินผลรูปแบบ  (Formative) และการ
ประเมินผลในภาพรวม (Summative) การประเมินผลรูปแบบคือการน าเสนอในแต่ละขั้นของ ADDIE 
Process ซึ่งเป็นการประเมินผลเพ่ือพัฒนา และการประเมินผลในภาพรวมจะท าเมื่อการสอนเสร็จสิ้น
เพ่ือประเมินผลประสิทธิผลการสอนทั้งหมดข้อมูลจากการประเมินผลรวมโดยปกติมักจะถูกใช้เพ่ือการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบการสอน 
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 ก่อนขั้นตอนการจัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นั้น ควรได้ท าการศึกษาขั้นตอนและกวนการใน
การจัดท าสื่อที่ถูกต้องและเหมาะสม เพ่ือการผลิตที่มีคุณภาพและสามารถน าไปใช้ได้จริง โดย
การศึกษาให้มีความเข้าใจในขั้นตอนและกระบวนการจัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้อง ว่ามี
ขั้นตอนการด าเนินการอย่างไร โดยมีกระบวนการในการจัดท าแบบสังเขป ตามโครงสร้าง
ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2 กระบวนการจัดท้าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

ส ารวจปัจจัยส าคัญและหาข้อสรุป 
(Discovery workshop) 

จัดท าแผนผังโครงสร้างข้อมูล 
(Flow Chart) 

จัดเตรียมและพัฒนาเนื้อหา 
(Content Development) 

ออกแบบบทด าเนินเรื่องและ
หน้าจอแสดงผล 

(Storyboard and 
Screen design) 

จัดท าโปรแกรมและตัวเลือก
การใช้งาน 

(Programming) 

ผสานเนื้อหาการออกแบบ 
(Execution) 

การตรวจสอบและประเมินผล 
(Evaluation) 

ดูแลและพัฒนา 
(Development) 
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ข้อดีของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 สุทิน ทองไสว (สุทิน ทองไสว, 2552) กล่าวเกี่ยวกับข้อดีของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไว้ใน
วารสารวิชาการ  
ดังนี้คือ  
 1. ประหยัดพ้ืนที่ในการเก็บ เนื่องงจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้สร้างขึ้นมาให้อย่ัในรูปของ 
ไฟล์ดิจิตอล ผู้ใช้สามารถจัดเก็บหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้หลายเล่ม ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่อง
เดียว หรือบันทึกลงบนแผ่นซีดี-รอมที่มีขนาดกะทัดรัดได้ ในขณะที่การจัดเก็บหนังสือจ านวน มากนั้น 
จะต้องอาศัยชั้นวางหนังสือขนาดใหญ่ และสิ้นเปลืองพ้ืนทีใ่นการจัดเก็บมาก  
 2. การมีระบบนาวิเกชั่น (Navigation) และไฮเปอร์ลิงค์ (Hyperlinks) ท าให้ผู้ใช้สามารถ 
ค้นหาข้อมูล และเนื้อหาสาระส าคัญท่ีมีอย่ัภายในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายกว่าค้นหาจากหนังสือ  
 3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บางเล่ม จะอ้างอิงถึงชื่อเว็บไซต์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เพ่ือให้ผู้ใช้
สามารถเข้าไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ เมือ่ผู้ใช้คลิกท่ีลิงค ์(Link) หรือชื่อเว็บไซต์ นั้นๆ 
ก็สามารถเข้าส่ัเว็บไซต์ได้ทันที  
 4. กระบวนการจัดท าและการผลิตนั้น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถจัดท าและผลิตได้  
รวดเร็วกว่าการจัดพิมพ์หนังสือทั่วไป และในกรณีท่ีมีข้อผิดพลาดระหว่างจัดท าก็สามารถควบคุม และ
แก้ไขได้ง่ายกว่า  
 และในการเลือกสื่อและวิธีการน าเสนอสื่ออย่างเหมาะสมจะเป็นการช่วยสนับสนุนให้สามารถ 
ถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถกระต้นความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 
สื่อแต่ละชนิดจะมีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันออกไป ฉะนั้นในการเลือกสื่อ เราต้องค านึงถึงปัจจัยที่ 
เกีย่วข้อง ดังนี้ 
 - คุณสมบัติของสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้ 
 - บุคลิกลักษณะของผู้เรียนและสื่อทีต่อบสนองความต้องการของผู้เรียนได้ 
 - สภาพแวดล้อมในการเรียนและอุปกรณ์ท่ีช่วยส่ัอให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 สุทิน  โรจน์ประเสริฐ (สุทิน โรจน์ประเสริฐ , 2552) กล่าวเกี่ยวกับข้อดีของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ไว้  ดังนี้ 
 1. เป็นสื่อที่รวมเอาจุดเด่นของสื่อแบบต่างๆ มารวมอยู่ในสื่อตัวเดียว คือ สามารถแสดงภาพ 
แสง เสียง ภาพเคลื่อนไหว และการมีปฎิสัมพันธ์กับผู้ใช้ 
 2. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาวิชาได้เร็วขึ้น 
 3. ครูสามารถใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในการชักจูงผู้เรียนในการอ่าน การเขียน การ ฟัง และ
การ พูดได ้
 4. มีความสามารถในการออนไลน์ผ่านเครือข่าย และเชื่อมโยงไปสู่โฮมเพจและเว็ปไซต์ต่างๆ 
อีกท่ีงยังสามารถอ้างอิงในเชิงวิชาการได้ 
 5. สนับสนุนการเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือน  ห้องสมุดเสมือนและห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ 
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 6. มีลักษณะไม่ตายตัว สามารถแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังสามารถ
เชื่อมโยงไปสู่ข้อมูลที่เก่ียวข้องได้ โดยใช้ความสามารถของไฮเปอร์เท็กซ์ 
 7. ความคล่องตัวในการสอนหรืออบรมนอกสถานที่  การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะช่วยให้
เกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถสร้างเก็บไว้ในแผ่นซีดีได้ ไม่ต้องหอบหิ้วสื่อซึ่งมีจ านวนมาก 
 8. การพิมพ์ท าได้รวดเร็วกว่าแบบใช้กระดาษ สามารถท าส าเนาได้เท่าที่ต้องการ ประหยัด
วัสดุในการสร้างสื่อ อีกท้ังยังช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
 9. มีความทนทาน และสะดวกต่อการเก็บบ ารุงรักษา ลดปัญหาการจัดเก็บเอกสาร ย้อนหลัง
ซ่ึงต้องใช้เนื้อที่ค่อนข้างมากในการจัดเก็บ สามารถรักษาหนังสือหายากและต้นฉบับเขียน ไม่ให้เสื่อม
คุณภาพ 
 10. ช่วยให้นักวิชาการและนักเขียนสามารถเผยแพร่ผลงานเขียนได้อย่างรวดเร็ว  
 
 เสาวลักษณ์ ญาณสมบัติ (เสาวลักษณ์ ญาณสมบัติ, 2544)ส หนังสืออิเล็กทรอนิกส์นั้นมี
ประโยชน์ต่อผู้อ่าน โดยมีรายละเอียดโดยสรุป ดังต่อไปนี้ 
 1. ช่วยให้ผู้เรียนสามารถย้อนกลับเพ่ือทบทวนบทเรียนหากไม่เข้าใจ และสามารถเลือกเรียน
ได้ตามเวลา และสถานที่ท่ีตนเองสะดวก 
 2. การตอบสนองที่รวดเร็วของคอมพิวเตอร์ที่ให้ทั้งสีสัน ภาพ และเสียง ท า ให้เกิดความ
ตื่นเต้นและไม ่เบื่อหน่าย 
 3. ช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีประสิทธิภาพในแง่ที่ลดเวลาลด
ค่าใช้จ่าย สนอง ความต้องการและความสามารถของบุคคล มีประสิทธิผลในแง่ที่ท า ให้ผู้เรียนบรรลุ
จุดมุ่งหมาย 
 4. ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนหัวข้อที่สนใจข้อใดก่อนก็ได้ และสามารถย้อนกลับไปกลับมาใน 
เอกสาร หรือ กลับมาเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นใหม่ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
 5. สามารถแสดงทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงได้พร้อมกัน หรือจะเลือกให้
แสดง เพียง อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ 
 6. การจัดเก็บข้อมูลจะสามารถจัดเก็บไฟล์แยกระหว่างตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและ
เสียง โดย ใช้เท็กซ์ไฟล์เป็นศูนย์รวม แล้วเรียกมาใช้ร่วมกันได้โดยการเชื่อมโยงข้อมูลจากสื่อต่างๆ ที่
อยู่คนละที่เข้าด้วยกัน 
 7. สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข เพ่ิมเติมข้อมูลได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ท าให้สามารถ
ปรับปรุง บทเรียน ให้ทันสมัยกับเหตุการณ์ได้เป็นอย่างดี 
 8. ผู้เรียนสามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องที่ก าลังศึกษา จากแฟ้มเอกสารอ่ืนๆ ที่
เชื่อมโยงอยู่ ได้อย่างไม่จ ากัดจากทั่วโลก 
 9. เสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้มีเหตุผล มีความคิดและทัศนะที่เป็น Logical เพราะการโต้ตอบ 
กับเครื่อง คอมพิวเตอร์ ผู้เรียนจะต้องท า อย่างมีขั้นตอน มีระเบียบ และมีเหตุผลพอสมควรเป็นการ
ฝึกลักษณะนิสัยที่ดีให้ กับผู้เรียน 
 10. ผู้เรียนสามารถบูรณาการการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ เข้าด้วยกันได้อย่างเกี่ยวเนื่อง
และมีความหมาย 
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 11. อาจารย์มีเวลาติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียนแต่ละคนได้มากข้ึน 
 12. อาจารย์มีเวลาศึกษาต ารา และพัฒนาความสามารถของตนเองได้มากข้ึน 
 13. ช่วยพัฒนาทางวิชาการ 
 

และจากนักวิชาการหลายท่าน ดังนี้ 
 1. ช่วยให้นักเรียนสามารถย้อนกลับเพื่อทบทวนบทเรียนหากไม่เข้าใจ และสามารถ  เลือก
เรียนได้ตามเวลาและสถานที่ที่ตนเองสะดวก 
 2. ช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีประสิทธิภาพในงานที่ละเวลาลด
ค่าใช้จ่าย สนองความต้องการและความสามารถของบุคคล มีประสิทธิผลในแง่ที่ท าให้นักเรียนบรรลุ
จุดมุ่งหมาย (วารินทร์ รัศมีพรหม, 2542) 
 3. สามารถแสดงข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงได้พร้อมกัน หรือจะเลือกให้
แสดงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ (ครรชิต มาลัยวงศ,์ 2540) 
 4. แล้วเรียกมาใช้ร่วมกันได้ โดยการ เชื่อมโยงข้อมูลจากสื่อต่างๆ ที่อยู่คนละที่เข้าด้วยกัน 
(ศรันย์ ไมตรีเวช, 2540) 
 5. นักเรียนสามารถบูรณาการการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ได้อย่างเกี่ยวเนื่อง
และมีความหมาย (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2541) 
 
 จากข้อดีของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น สรุปได้ว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มี
ข้อดีแบ่งออกเป็น 3 ด้านได้ 1) ความสะดวกและความคล่องตัว ในการใช้งาน การจัดเก็บ และการ
รักษาสภาพ รวมทั้งการประหยัดทรัพยากรในการจัดท าส าเนา ทั้งกับผู้สอนและผู้เรียน 2) เป็นสื่อการ
เรียนการสอนที่น่าสนใจสามารถเพ่ิมสนใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยความหลากหลายของสื่อ ซึ่ง
ส่งผลด้านที่ 3) ช่วยกระตุ้นประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ 
 

ข้อจ ากัดของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 ถึงแม้ว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะมีข้อดีที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอนมากมายแต่ก็ยังมี  
ข้อจ ากัดด้วยดังต่อไปนี้ 
 (ทิพย์มณฑา สดชื่น, 2544) ได้สรุปไว้  ดังนี้ 
         1. คนโดยส่วนมากยังคงชินอยู่กับสื่อที่อยู่ในรูปกระดาษมากกว่า 
         2. ต้องการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตในการดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ 
         3. การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพที่ดี  ผู้สร้างต้องมีความรู้ และความ 
ช านาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการสร้างสื่อดีพอสมควร 
         4. ผู้ใช้สื่อบางกลุ่มยังไม่สามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ดีเพียงต่อการใช้งาน 
         5. ใช้เวลาในการออกแบบมาก เพราะต้องใช้ทักษะในการออกแบบเพ่ือให้ได้สื่อที่มีคุณภาพ 
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 (สุทิน โรจน์ประเสริฐ, 2552) กล่าวเกีย่วกับข้อจ ากัดของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไว้ ดังนี้ 
 1. คนไทยส่วนใหญ่ยังคงชินอยู่กับสื่อท่ีอยู่ในรูปกระดาษมากกว่า อีกท้ังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ยังไม่สามารถใช้งานได้ง่ายเมื่อเทียบกับสื่อสิ่งพิมพ์ และความสะดวกในการอ่านก็ยัง น้อยกว่ามาก 
 2. หากโปรแกรมสื่อมีขนาดไฟล์ใหญ่มากจะท าให้การเปลี่ยนหน้าจอมีความล่าช้า 
 3. การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพที่ดี ผู้สร้างต้องมีความรู้ และความ
ช านาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการสร้างสื่อดีพอสมควร 
 4. ผู้ใช้สื่ออาจจะไม่ใช่ผู้สร้างสื่อฉะนั้นการปรับปรุงสื่อจึงท าได้ยากหากผู้สอนไม่มีความรู้ด้าน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 5. ใช้เวลาในการออกแบบมาก เพราะต้องใช้ทักษะในการออกแบบเป็นอย่างดี เพ่ือให้ได้สื่อที่
มีคุณภาพ 
 
  (บุญเลิศ อรุณพิบูลย์, 2551) ได้สรุปข้อจ ากัดของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออกเป็นข้อๆ 
ดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้เรียนจะต้องมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่าย นอกจากตัง้ใจเรียนเนื้อหา 
 2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มเดียวกันหรือหน้าเดียวกัน เมื่อจะอ่านด้วยโปรแกรม Browser 
ต่างๆ กันอาจแสดงผลในลักษณะที่ต่าง ๆ กัน เช่น ข้อความในระดับเดียวกันแสดงขนาดรูปแบบ และ
สีของคัวอักษรไม่เหมือนกัน ทัง้นี้แล้วแต่ผู้ผลิตจะออกแบบโปรแกรม Browser มาให้แสดงผล เหมือน
หรือต่างกันอย่างไร แม้แต่โปรแกรม Browser เดียวกันก็ต่างกันเพราะผู้ใช้สามารถก าหนด ตัวเลือก 
(option) ได้แตกต่างกัน หรือใช้คอมพิวเตอร์ที่มีความละเอียดหน้าจอสูง ก็จะสามารถแสดง รูปภาพ
ได้ชัดเจนและสวยงาม กว่าคอมพิวเตอร์ที่มีจอภาพความละเอียดต่ า 
 3. ความเร็วของระบบเครือข่ายมีผลต่อการเข้าถึงหรือการอ่านเนื้อหา 
 4. ความสามารถในการอ่านในสภาพแวดล้อมทั่วไป ความสามารถในการพกพาความสามารถ
ในการอ่านที่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์รอให้บูท (boot) และโหลดโปรแกรม Browser เข้า มาจนกว่าจะ
หาสิ่งที่ต้องการพบ  
 5. การอ่านหลงทางของเนื้อหา เมื่อเข้าไปในไฮเปอร์เท็กซ์และไฮเปอร์มีเดีย ซ่ึงมีผลต่อการ 
เรียนรู้และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียน  
 6. บุคลิกภาพของการอ่านหนังสือจะเปลี่ยนไปจากเดิม ซ่ึงจะส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่ 
ยังไม่มีผลสรุปเปรียบเทียบที่แน่นอน  
 7. ความยากในการวิเคราะห์และออกแบบเนื้อหา ส าหรับการจ าลองหรือแสดงผลเนื้อหาให้ 
ง่ายต่อการอ่านและการเรียนรู้ภายใต้เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามต้องการ   
 
 จากข้อจ ากัดของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น  สรุปได้ว่า  หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์มีข้อจ ากัด แบ่งออกเป็น ด้าน ได้แก่ 1) ข้อจ ากัดในด้านอุปกรณ ์เครือข่าย ที่ยังไม่ดีมาก
เท่าที่ควร 2) ความช านาญของผู้สอน และผู้เรียนในการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 3) คุณภาพของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ส่วนมากผู้ออกแบบกับผู้สอนไม่ใช้คนเดียวกัน 
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 และจากการศึกษาข้อดีและข้อจ ากัดของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นั้น ผู้วิจัยมีความเห็นด้วย
เทคโนโลยีและการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันได้กระโดดก้าวไกลมากขึ้นแล้ว นักเรียนสามารถเข้าถึง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้มากขึ้น โรงเรียนรัฐบาลมีบริการอินเตอร์ไร้สาย มีโปรแกรมในการ
ออกแบบสร้างสื่อมากยิ่งขึ้น ขนาดเล็กลง และสะดวกสบายมากขึ้น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นสื่อ
สมัยใหม่ที่ไม่ได้ใหม่เกินไป และไม่ตกยุคสมัยเนื่องจากมีการพัฒนาโปรแกรมรองรับ และความสามารถ
ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาไปในทุกวัน 
 
การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน (inquiry-method learning) 

 แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวน 
 r.Richard Suchman กล่าวว่า “ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้ เป็นผลที่ได้มาจากการ ศึกษา
ค้นคว้า โดยเฉพาะการศึกษาที่เรียกว่า สืบสวนสอบสวน” ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ควรส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าและสืบสวนสอบสวนความรู้ด้วยตนเอง ทั้งยังช่วยให้เกิดความคิดอย่างมี
เหตุผลอีกด้วย และจากความเชื่อดังกล่าว Richard Suchman ได้ตั้งโครงการวิจัยเกี่ยวกับการสอน
แบบสืบสวนสอบสวน (Inquiry) ขึ้นที่มหาวิทยาลัย Illinois โดยเน้นการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีให้
นักเรียนตั้งค าถาม เพ่ือให้นักเรียนค้นพบหลักการและกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองส าหรับใน
ประเทศไทย ดร.วีระยุทธ วิเชียรโชติ ได้ตั้งโครงการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบสืบสวน
สอบสวนขึ้นในช่วงปี พ.ศ.2513-2514 แต่การเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนของ ดร.วีระยุทธ 
วิเชียรโชติ มีความแตกต่างจากการสอนแบบ Inquiry ของ Suchman เพราะดร.วีระยุทธ วิเชียรโชติ 
มีความคิดว่าการสอนแบบ Inquiry ของ Suchman นั้นไม่เหมาะสมกับเด็กนักเรียนไทย ซึ่งไม่ค่อย
ชอบถามและด้อยความสามารถทางความคิด อันอาจจะท าให้เด็กไทยเกิดความเบื่อหน่ายและท้อแท้
ต่อวิธีการนี้ ดร.วีระยุทธ วิเชียรโชติ จึงได้พัฒนาทฤษฎีการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวน 
 การสอนแบบสืบสวนสอบสวน มีชื่อเรียกแตกต่างกันหลายชื่อ เช่น การสอนแบบสืบสวน
สอบสวน การสอนแบบสืบสอบ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ การสอนแบบให้คิดสืบค้น และการ
สอนโดยนักเรียนค้นหาความรู้โดยใช้กระบวนการคิด เป็นต้น 
 วีระยุทธ วิเชียรโชติ (วีรยุทธ วิเชียรโชต,ิ 2521) ไดใ้ห้ความหมายไว้ว่า การเรียนการสอนแบบ
สืบสวนสอบสวนคือการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา โดยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งในหลักการของการด าเนินชีวิตแบบประชาธิปไตย เรียกว่า ปัญญาธรรม นอกจาก 
นั้นการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนยังเน้นการเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากการแสวงหา น าไปสู่การค้น 
พบหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เป็นวิทยาศาสตร์ และสรุปลงด้วยการน าเอาหลักเกณฑ์ใช้เป็นประโยชน์ในชีวิต
จริง ในรูปของประยุกต์วิทยาอีกด้วย 
 นาตยา ภัทรแสงไทย (นาตยา ภัทรแสงไทย, 2525) ได้ให้ความหมายการสืบสวนสอบสวนไว้
ว่า การสอนแบบสืบสวนสอบสวน เป็นกระบวนการแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล โดย
จะเริ่มต้นด้วยปัญหา จากนั้นจึงตั้งสมมติฐาน ทดสอบสมมติฐาน หาแนวทางแก้ปัญหา โดยอาศัยข้อมูล
ที่รวบรวมมาได้ วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมมาได้ จากนั้นจึงน ามาทดสอบสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ แก้ปัญหาจนได้ข้อสรุปออกมา 
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 จากการศึกษาแนวคิดของการจัดการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวน ที่ได้กล่าวมาข้างต้น 
สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยการใช้วิธีการสืบสวนสอบสวน เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้
รู้จักกระบวนการแสวงหาความรู้อีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนค้นพบความจริงต่างๆ ด้วยตนเอง โดย
อาศัยวิธีการแก้ปัญหา 
 

ความหมายของการสอนแบบสืบสวนสอบสวน 
 วิธีสอนที่เรียกวา Inquiry ไดมีนักการศึกษาหลายทานเรียกชื่อตางๆ  กันออกไป เชน “การ 
สืบเสาะหาความรู” “การสืบสวนสอบสวน” “การสืบเรื่องราว” “การสืบคิดคน” เปนตนส าหรับการ
กลาวถึง Inquiry ในครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกใชค าวา “สืบสวนสอบสวน” 
 Sund & Trowbridge (Sun R.B. & Trowbridge L.W, 1973) ไดนิยามการสอนแบบสืบสวน 
สอบสวน (Inquiry) วา เป็นการคนควาหาความรูหรือความจริง โดยเนนที่วิธีการหาความจริง มากกว
าอางความจริงซึ่งเปน ผลมาจากการคนควา สิ่งส าคัญในการสอนแบบนี้คือ ครูจะตองบอกใหนักเรียนรู
จักวิธีการเรียนรู เห็นไดวาการสอนแบบสืบสวนสอบสวนนี้ มีความสัมพันธในรูปแบบที่เนนการพัฒนา
ความสามารถในการคิดแกปญหา มุงใหผูเรียนคนควาหาค าตอบดวยตนเอง โดยใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ซึ่งครูจะเปนผูเราเพ่ือกระตุนใหผูเรียนเกิด ความสงสัย ชวยจัดสถานการณและอุปกรณ
ใหเหมาะสมกับการแกปญหา และอาจรวมมืออภิปราย กับนักเรียนเพื่อใหนักเรียนไดสังกัปที่ถูกตอง 
 Good (Good C.V, 1973) ไดใหค าจ ากัดความของการสอนแบบสืบสวนสอบสวนวาม ี
ลักษณะเปน แบบเดียวกับการสอนโดยวิธีแกปญหาโดยระบุลักษณะ ส าคัญคอื 

(1). เปนการเรียนจากกิจกรรมที่จัดข้ึน 
 (2). ผูเรียนใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการท ากิจกรรม 
 Carin (Carin, 1993) กลาววา การสอนแบบสืบสวนสอบสวนเปนกระบวนการที่เมื่อ พบป
ญหาแลวมีการตั้งสมมติฐานหรือหาค าตอบที่เปนไปได ทดสอบสมมติฐานนั้นดวยขอมูลที่รวบรวมได
และพยายามประยุกตขอสรุปนั้นมาเปนความรูใหมโดยประเด็นหลักอยูที่กระบวนการมากกว่าผลผลิต 
 Moore & Quinn (Moore & Cheri Quinn, 1992) กลาววา การสอนแบบสืบสวนสอบสวน 
นั้นเปนการเรียนรูที่มุงมั่นเพ่ือทีจ่ะแกปญหา โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการหาค าตอบ  
 วีรยุทธ วิเชียรโชติ (วีรยุทธ วิเชียรโชติ, 2521) กลาววา การสอนแบบสืบสวนสอบสวนเปนกระ
บวนการสืบ แสวงหา ความจริง เพ่ือน าไปสูการคนพบตามธรรมชาติ ลักษณะคุณสมบัติตางๆ ตลอด
จนคนพบกฎเกณฑของธรรม ชาติแลวน ากฎเกณฑที่คนพบนั้นมาประยุกตใชอยางสรางสรรค 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537) ไดใหความหมาย
ของการสอนแบบสืบสวน สอบสวนวาเปนกระบวนการตรวจสอบปญหา หรือสถานการณอันหนึ่งอัน
ใดในการคนหาความจริงการสืบสวนสอบสวนเปนรูปแบบการเรียนการสอนที่ผูสอนจัดสถานการณที่
เปนปญหาใหผูเรียนเกิดความสงสัย สถานการณนั้น จึงเปนปญหาส าหรับผูเรียน ท าใหผูเรียนตองค
นหาสาเหตุเพื่อมาอธิบาย ปญหานั้น โดยผเูรียนและผูสอนเปนผูสืบสวนสอบสวนดวยการตั้งค าถาม จุด
มุงหมายปลายทางคือผูเรียนสามารถสรุปความรูไดดวยตนเอง 
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 สมชาย ชูชาติ (สมชาย ชูชาต,ิ 2538) กลาววา วิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวนเป็นวิธีสอน
ทีเ่ปิดโอกาส ใหผู้เรียนนั้น เรียนรูดวยตนเอง โดยอาศัยหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตรเชนเดียว
กับวิธีการสอน แบบแกปญหา เพ่ือพัฒนาความสามารถในการใชสติปญญาของผูเรียน 
 จากการศึกษาคนควาความหมายของการสอนแบบสืบสวนสอบสวน ขางตนสรุปไดวา การ
สอนแบบสืบสวนสอบสวน หมายถึง การเรียนการสอน ที่เนนการฝกใหผูเรียนคิดแกปญหา ซึ่งผูสอนเป
นผูตั้งค าถามเพ่ือกระตุนใหผูเรียนเกิดความสงสัย โดยผูเรียนตองคนหาสาเหตุ เสาะแสวงหาความจริง
ตามข้ันตอน เพ่ือมาอธิบายปญหานั้นๆ จนกระท่ังผูเรียนสามารถสรุป หลักการ สาเหตุ ของปัญหานั้น
ได้ดวยตนเอง 
 

ขั้นตอนในการจัดการเรียนรูแ้บบสืบสวนสอบสวน 
Bruner (Bruner J. S, 1966) ไดเสนอกระบวนการสืบสวนสอบสวนไวเปน 4 ขั้น ซึ่งเปนที่ รู

จักกันในชื่อ OEPC Techniques ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
ขั้นที่ 1 ขั้นการสังเกต ( Observation ) เป็นขั้นที่ครูสร้างสถานการณ์ หรือทดลองให้นักเรียน

ได้สังเกต และวิเคราะห์องค์ประกอบและธรรมชาติของปัญหาอย่างละเอียด ซึ่งเด็กจะถามเพ่ือให้ได้
ข้อมูลมา เพ่ืออภิปรายข้อสงสัยที่เกิดขึ้น ค าตอบค าถามต้องเป็นแบบ “ ใช่ หรือ ไม่ใช่ ” หรืออาจจะ
เป็นไปได้แล้วแต่กรณี เพ่ือกระตุ้นให้ถามโดยใช้ความคิด ในขั้นนี้ครูจะไม่อธิบายอะไรนอกจากค าถาม 
 

ขั้นที ่2 ขั้นการอภิปรายปัญหา ( Explanation ) เด็กจะอาศัยข้อมูลที่ได้เป็นเหตุผลมาอภิปราย
หรืออธิบายปัญหาหรือสาเหตุปัญหา ส่วนมากใช้ความคิดแบบโยงความสัมพันธ์และแบบอ้างอิง อันจะ
น าไปสร้างสมมติฐานทั่วไปและทฤษฎี ค าอธิบายในขั้นนี้ไม่จ าเป็นที่จะต้องเป็นความจริงเสมอไป 
เพราะค า อธิบายนั้นก็คือ สมมติฐานกว้างๆ หรือทฤษฎีนั่นเอง ซึ่งยังเป็นการคาดคะเนอยู่ ความจริง
อาจไม่เป็นไปตามค าอธิบายนี้ก็ได้ ขั้นที่กล่าวมานี้เป็นเพียงข้ันของการสืบสวนเท่านั้น 
 

ขั้นที่ 3 ขั้นพยากรณ์หรือท านายผล ( Prediction ) เมื่อลองตั้งสมมติฐานเพ่ือหาทางอธิบายว่า
ปัญหาเหล่านั้นมีมูลเหตุจากอะไรแล้วผู้เรียนพอจะจับเค้าโครงของปัญหาได้ชัดขั้น ดังนั้นก็สามารถ
ตั้งสมมติฐานเชิงท านายได้ หรือคาดคะเนผลของสาเหตุต่างๆ ได้ การเรียนที่ส าคัญในขั้นนี้คือ การ
เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา โดยน าหลักการเรียนรู้ในขั้นที่ 2 มาใช้ ซึ่งเป็นการสอบสวนนั่นเอง 
 

ขั้นที่ 4 ขั้นควบคุมและสร้างสรรค์ ( Control or Greativity ) หรือขั้นน าไปใช้ เป็นขั้นที่น าผล
ของการแก้ปัญหา หรือสิ่งที่ค้นพบในขั้นอธิบายและขั้นท านายผล มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริง 
สามารถประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ วิธีการใหม ่เพ่ือเกิดประโยชน์และน าไปใช้ได้ 
 

วีรยุทธ วิเชียรโชติ (วีรยุทธ วิเชียรโชติ, 2521) ไดกลาวถึงขั้นตอนการสอนแบบสืบสวน
สอบสวน ทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ขั้นการใหสังกัปแนวหนา (สน.) คือ ขั้นที่ครูปูพ้ืนฐานความพรอมใหผูเรียนทั้ง ในดาน 
ความรูและการสรางแรงจูงใจ ใหนักเรียนเกิดความกระหายใครจะแสวงหาความจริง 
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ขั้นที่ 2 ขั้นสังเกต (ส.) คือ ขั้นที่ครูสรางสถานการณใหนักเรียนไดสังเกต ซึ่งสวนใหญจะเปน 
สถานการณที่เปนปญหาหรือเปนการแสดงละครปริศนา ในขั้นนี้ครูสงเสริมใหนักเรียนฝกการ คิดวิ
เคราะห  

ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบาย (อ.) คือ ขั้นที่ครูกระตุนใหนักเรียนหาค าอธิบายหรือหาสาเหตุของ ปญหา  
ของจิตในรูปของการใหเหตุผล ในขั้นนี้นักเรียนมีโอกาสฝกการตั้งสมมติฐาน ทฤษฎีฝกการคิด แบบมี
เหตุผล และฝกการวิเคราะหระบบจากผลไปหาเหตุหรือจากปญหาไปหาสาเหตุ 

ขั้นที่ 4 ขั้นท านายและทดสอบ (ท.) คือ ขั้นที่ครูจะชวยใหนักเรียนรูจักหาวิธีที่จะพิสูจน 
ค าอธิบายหรือทฤษฎีที่นักเรียนไดชวยกันสรางขึ้น โดยการฝกใหรูจักการท านายผลเมื่อเราแปรคา 
สาเหตุและฝกใหรูจักการแกปญหาดวยการตั้งสมมติฐานเชิงท านาย ตลอดจนการทดสอบสมมติฐาน 
นั้น 

ขั้นที่ 5 ขั้นควบคุมและคิดสรางสรรค (ค.) คือ ขั้นที่ครูสงเสริมใหนักเรียนน าเอา หลักการ กฎ
เกณฑและวิธีแกปญหาที่คนพบไปใชปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเกิดการ ควบคุมและ  
สรางสรรคสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกของมนุษย์ 
 
 วิชิต สุรัตนเรืองชัย (วิชิต สุรัตน์เรืองชัย, 2540) กลาวถึง ขั้นตอนการสอนแบบสืบสวน
สอบสวนไว 4 ขั้น ดังนี้  

1.1. สังเกต เปนขั้นตอนที่ครูผูสอนก าหนดสถานการณปญหา หรือเรื่องราว หรือการ ทดลอง
ที่นาสนใจใหนักเรียนสังเกตและเกิดความสงสัยขึ้น หากนักเรียนสังเกตแลวไมเกิดความสงสัย หรือ
เกิดปญหาขึ้น ครูผูสอนอาจชี้น าปญหาใหนักเรียนก็ได 
 1.2. ท านาย เปนขั้นตอนที่นักเรียนคาดเดาค าตอบของปญหาที่สงสัย โดยกอนที่จะท านาย
นักเรียนจะท าการสืบสวนสอบสวนโดยใชค าถามตางๆกับครูเพ่ือใหไดขอมูลมากที่สุด ครูจะ ตอบ
เพียงกวางๆในหลักการ ไมตอบค าตอบโดยตรง เพ่ือกระตุนใหนักเรียนใชค าถามอยาง กวางขวาง 
ลึกซึ้ง จากนั้นนักเรียนจะท านายค าตอบของปญหาในขั้นตอนแรก 
 1.3. ทดลอง เปนขั้นตอนที่นักเรียนด าเนินการพิสูจนค าตอบที่คาดเดาหรือท านาย วาถูกตอง
หรือไม โดยการทดลองตามแนวทางที่ครูผูสอนเตรียมไวหรือหากเปนปญหาที่ไมตองทดลอง เพ่ือหา
ค าตอบก็อาจใชการศึกษาคนควาหรือวิธีการอ่ืนใดเพ่ือพิสูจนค าท านายดังกลาว 
 1.4.สรุป เปนขั้นตอนการสรุปผลการทดลองหรือศึกษาคนควาวาค าตอบที่ท านายไวถูก หรือ
ผิดและสรุปเปนองคความรูใหมตอไป 
 
 บรรจง อมรชีวิน (บรรจง อมรชีวิน, 2556) กลาวถึงข้ันตอนการสอนแบบสืบสวนสอบสวน 
ไว 4 ขั้น ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 กระตุ้นให้ผู้เรียนมองเห็นปัญหา ผู้สอนพูดคุยกับผู้เรียนให้ผู้เรียนเกิดค าถามและเกิด
ปัญหาโดยอาจจะสร้างสถานการณ์ เช่น การทดลองเรื่อง 1 เรื่องใดให้ด ูให้นักเรียนสื่ออย่างหนึ่งอย่าง
ใดเช่น สไลด์ประกอบค าบรรยาย วีดีทัศน์ ภาพยนตร์ ของจริง รูปภาพหรือเรื่องเล่าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ให้ฟัง จากนั้นให้ผู้เรียนช่วยกันตั้งสมมติฐานในสาเหตุของปัญหา 
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 ขั้น 2 ขั้นสืบสวนสอบสวน ผู้ เรียนก าหนดแนวทางที่จะค้นหาค าตอบเหล่านี้ โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งควรจะมีแนวทางหลายวิธีการ จากนั้นผู้เรียนท าการรวบรวมข้อมูล
โดยอาจจะ ทดลองตามขั้นตอน ในขณะที่รวบรวมข้อมูล หรือการทดลองต้องบันทึกผลตลอดเวลา 
บางครั้งอาจจะมีกิจกรรมเพ่ิมเติม เช่น การส ารวจ การศึกษานอกสถานที่ การสัมภาษณ์ การปฏิบัติ
ภาคสนาม เป็นต้น 
 ขั้นที่ 3 ขั้นทดสอบสมมุติฐาน เมื่อผู้เรียนสอบสวนข้อมูลดังกล่าวช่วยกันวิเคราะห์ข้อมูลหรือ
ผลที่ได้จากการสืบสวนสอบสวนนั้น แล้วสรุปเป็นข้อมูลเพ่ือตอบสมมุติฐานที่ได้ก าหนดไว้ ตั้งแต่ตอน
แรกว่าจะตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่ 
 ขั้นที ่4 สรุปค าตอบ โดนผู้เรียนและผู้สอนช่วยการสรุปค าตอบ 
 ขั้นที่ 5 ขั้นการน าไปใช้ ผู้เรียนและผู้สอนวิเคราะห์ข้อสอบที่เกิดขึ้นและช่วยการอภิปรายว่า
จะน าไปใช้ในสถานการณ์ได้อย่างไร 
 
 จากการศึกษาคนควาขางตน สรุปไดวา ขั้นตอนการการสอนแบบสืบสวนสอบสวนเปนไป ใน
แนวเดียวกัน โดยเริ่มตนดวยการที่ผูสอนสรางสถานการณหรือปญหาใหกับนักเรียน อาจจะเปน การ
พูดหรือการใชค าถามเพ่ือสรางความสนใจใหกับผูเรียน ใหผูเรียนไดรวมกันคิด สังเกต คาดคะเน 
แนวทางในการแกปญหา ลงมือปฏิบัติการแกปญหา สรุปผลการแกปญหา และน าความรูใหมที่ไดไป 
ใช 
 แตในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดสรุปเปนขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดังนี้  
 โดยมีขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ขั้นสังเกตุและนิยามปัญหา เปนขั้นที่ผูสอนสรางสถานการณที่เปนปญหาและตั้งค าถาม   
ตางๆ จาก สถานการณนั้นๆ เพ่ือใหผูเรียนสังเกตและประเมินสถานการณที่ไดรับเปนการกระตุน 
และเราความ สนใจของผูเรียน  
 2. ขั้นระบุสมมุติฐาน เป็นขั้นที่ผู้เรียนคาดเดาค าตอบจากความรู้เดิมที่มี 
 3. ขั้นจัดกระท าและตัดสินข้อมูล เปนขั้นที่ผูเรียนรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือหาค าตอบในสิ่งที่สงสัยเพื่อตอบสมมุติฐานที่ได้ตั้งไว้ 
 5. ขั้นน าไปใช เปนขั้นที่ผูเรียนน าความรูใหมที่ไดไปปรับใชกับสถานการณหรือปญหา ใหมๆ 
ที่คลายคลึงกัน 
 

ประเภทของการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 
ชนาธิป พรกุล (ชนาธิป พรกุล, 2554) กลาวถึงประเภทการสอนแบบสืบสวนสอบสวน ไว้ดังนี้ 

 1. การสอนโดยครูเป็นผู้ชี้แนะ (guided inquiry) การสอนประเภทนี้ครูมีบทบาทมาก ควบคุม
ให้ผู้เรียนเดินไปตามทางท่ีครูวางแผน ครูเป็นผู้เริ่มปัญหา ให้ข้อมูล และใช้ค าถาม เพ่ือให้ผู้เรียนคิด
แบบอุปนัยจนได้ค าตอบ ซึ่งเป็นค าตอบที่ครูมีอยู่ในใจแล้ว การสอนแบบนี้ครูต้องมีทักษะการใช้ค าถาม 
ค าถามต้องมีหลายระดับ และหลายลักษณะ 
 2. การสอนเปิด (open inquiry) การสอบประเภทนี้ผู้เรียนมีบทบาทเป็นผู้ริเริ่ม ผู้คิด มีความ
รับผิดชอบในการเรียนของตน พ่ึงพาครูน้อยลง กระบวนการเรียนเหมือนกับการสอนแบบครูเป็นผู้
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ชี้แนะ เน้นการคิดอุปนัย ครูเรื่องบทเรียนด้วยปัญหา และช่วยผู้เรียนตั้งสมมติฐาน เก็บรวบรวมข้อมูล 
ตั้งค าถาม หาค าตอบเอง และลงข้อสรุป 
 3. การสอนเป็นรายบุคคล (individualized inquiry investigation) การสอนประเภทนี ้
คล้ายกับการสอนเปิด เพราะให้อิสระกับผู้เรียนในการแก้ปัญหาที่ตนสนใจมาท าการสืบสวนสอบสวน 
ผู้เรียนจะท าสัญญากับครูอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ หรือข้อเขียน ขึ้นอยู่กับการตกลง
ระหว่างครูและผู้เรียน ในสัญญาจากถึงเวลาที่ผู้เรียนต้องการใช้ในการศึกษาเรื่องนั้น การสอบจะแยก
สอบจากปกติหรือไม่ รูปแบบการน าเสนอ วิธีประเมินผล หลังการท าสัญญา กูเรียนต้องส่งโครงการ
ท างานเป็นลายลักษณ์อักษร ครูช่วยแนะน าการสืบค้นแต่ไม่ตัดสินใจให้ บทบาทของครูคือให้การ
สนับสนุน ส่งเสริม ให้ก าลังใจ และช่วยเหลือเท่าท่ีจ าเป็น 
 
 สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ, 2545) กล่าวไว้ว่า การจัดการ
เรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนนั้นมีสื่อกลางส าคัญ คือการใช้ค าถามและการตอบค าถาม ดังนั้นอาจแบ่ง
การสืบสวนสอบสวนโดยพิจารณาลักษณะการถามระหว่างครูผู้จัดการเรียนรู้และผู้เรียน ได้ดังนี้ 
 สามารถแบ่งตามลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็น 3 ประเภท คือ 
 1. ผู้สอนมีบทบาทส าคัญในการสืบสวนสอบสวน (Passive Inquiry)  
 เป็นลักษณะของการสอนตามรูปแบบของ Hilda Taba ซึ่งเป็นลักษณะครูเป็นผู้ตั้งค าถาม 
และผู้เรียนเป็นผู้ตอบค าถาม นั่นคือผู้เรียนจะต้องเป็นแหล่งข้อมูลหรือควบคุมข้อมูล วิธีนีผู้้สอนมี
บทบาทส าคัญ    ในการใช้ค าถามกระตุ้นเป็นแนวทางให้ผู้เรียนคิดหาค าตอบ เหมาะส าหรับการเริ่ม 
สอนแบบสืบสวนสอบสวน เนื่องจากผู้สอนจะเป็นผู้ใช้ค าถามถามน าไปสู่ค าตอบและพยายามกระตุ้น 
ให้ผู้เรียนตั้งค าถามอยู่เสมอ ผู้สอนเป็นผู้ตั้งค าถามเป็นส่วนใหญ่ คือ ประมาณร้อยละ 90 ส่วนผู้เรียน 
จะเป็นผู้ตั้งค าถามเองประมาณร้อยละ 10 เท่านั้น และส่วนใหญ่ผู้เรียนจะเป็นผู้ตอบค าถาม 
 
 2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสืบสวนสอบสวน (Combined Inquiry) 
 วิธีการสอนแบบนี้เป็นการประยุกต์ใช้วิธีการของ Taba และ Suchman เข้าด้วยกัน กล่าวคือ 
ครูถาม-ผู้เรียนตอบ ผู้เรียนถาม-ครูตอบ สลับกันไปแล้วแต่ความเหมาะสม แต่สิ่งส าคัญที่สุดที่ครูควร
ระลึกไว้เสมอคือ ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าใจร้อนรีบบอกผู้เรียน วิธีนี้ผู้สอนและผู้เรียนเป็น
ผู้ด าเนินการในการสืบสวนสอบสวนร่วมกัน โดยผู้สอนเป็นผู้ตั้งค าถามเท่าๆ กับ ผู้เรียน คือ ประมาณ 
ร้อยละ 50 ซ่ึงเหมาะส าหรับการเรียนที่ผู้เรียนได้ผ่านขั้นของ Passive Inquiry มาแล้ว ผู้เรียนจะ
คุ้นเคยกับการตอบค าถามและฝึกการตั้งค าถาม การซักถามปัญหาในขั้นนี้ เมื่อผู้เรียนถาม ผู้สอนไม่
ควรให้ค าตอบทันทีแต่ควรจะส่งเสริม หรือถามเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนคิด ด้วยตนเอง โดยใช้ค าถามน าไป
เรื่อย ๆ จนกระทั่งผู้เรียนค้นพบค าตอบด้วยตนเอง 
 
 3. ผู้เรียนเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการสืบสวนสอบสวน (Active Inquiry) 
 เป็นการสอนตามแบบของ Suchman ซึ่งลักษณะนี้ผู้เรียนจะเป็นผู้ตั้งค าถามและครูจะเป็น
ผู้ตอบค าถาม นั่นคือครูจะเป็นแหล่งของข้อมูลหรือควบคุมข้อมูล การสอนแบบนี้ผู้เรียนจะเป็นผู้ตั้ง
ค าถาม และตอบค าถามเป็นส่วนใหญ่หลังจากท่ีได้ฝึกการตั้งค าถามและ ตอบค าถามจนคุ้นเคยมาแล้ว 
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ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการคิดการตั้งค าถามในกระบวนการสืบสวน เพ่ือหาค าตอบด้วยตนเองมา
ตามล าดับขั้น ในขั้นนี้จึงมีความสามารถ ในการสร้างกรอบความคิด การสร้างค าถามน าไปสู่การค้นพบ
ด้วยตนเอง ซึ่งผู้เรียนมีส่วนในการตั้งค าถามและตอบค าถาม ประมาณร้อยละ 90 จึงนับว่าเป็น
จุดประสงค์สูงสุดในการเรียนรู้โดยวิธีสืบสวนสอบสวน 
 
 จากการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนข้างต้นนั้น สามารถสรุป
เป็นแผนผังประเภทของการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 3 ประเภทในน้ าหนัก บทบาทของ
ผู้สอน – ผู้เรียน ตามภาพประกอบ 2 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 1 แสดงประเภทของการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 

 3 ประเภทใน น้้าหนักบทบาทของผู้สอน - ผู้เรียน 

 
ข้อดีของการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน  

 พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2542) ได้กล่าวถึงข้อดีของการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบสวนสอบสวน ไว้ดังนี้ 

1. เป็นการพัฒนาศักยภาพด้านสติปัญญาคือ ฉลาดขึ้น เป็นนักริเริ่ม สร้างสรรค์ 
และนักจัดระเบียบ 

2. การค้นพบด้วยตนเอง ท าให้เกิดแรงจูงใจภายในมากกว่าการเรียนแบบท่องจ า 
 3. ฝึกให้ผู้เรียนรู้วิธีค้นหาความรู้แก้ปัญหาด้วยตนเอง 
 4. ช่วยให้จดจ าความรู้ได้นาน และสามารถถ่ายโยงความรู้ได้ 
 5. ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน จะท าให้การเรียนมีความหมาย 
เป็นการเรียนที่มีชีวิตชีวา  
 6. ช่วยพัฒนาอัตมโนทัศน์แก่ผู้เรียน 
 7. พัฒนาให้ผู้เรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์  
 8. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นว่าจะท าการสิ่งใดๆ จะส าเร็จด้วยตนเอง สามารถคิดและ
แก้ปัญหาด้วยตนเองไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค  
 9. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์  
 10. ได้ประสบการณ์ตรงฝึกทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 



  43 

 11. สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 สาโรช โศภีรักข์ (สาโรช โศภีรกัข์, 2546) ได้กล่าวถึงข้อดีของการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวน
สอบสวนดังนี้ 
 1. เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติด้วยตนเอง 
 2. กิจกรรมที่ผู้เรียนก าหนดเอง ดังนั้นจึงเป็นการฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเปน็ แก้ปัญหาเป็น 
 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์ 
 4. ท าให้ผู้เรียนท างานด้วยกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. ผู้เรียนสามารถท างานตามความสามารถของผู้เรียนเอง 
 
 สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ, 2545) ได้กล่าวถึงข้อดีของการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน ไว้ดังนี้ 
 1. เป็นการสอนที่ช่วยพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียน โดยการตั้งค าถาม 
 2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดเวลาโดยเป็นผู้คิดและตอบ ค าถาม
หรือฝึกตั้งค าถามในกระบวนการเรียนรู้ 
 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก เป็นผู้น าในการแก้ปัญหา 
 4. ส่งเสริมและปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย 
 5. ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจที่ได้ค้นพบค าตอบด้วยตนเองเรียนเกิดความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
ในการน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ 
 
 จากการศึกษาค้นคว้าข้อดีของการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน ดังทีก่ล่าวข้างต้น สรุป
ได้ว่า ข้อดีของการการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 1) ช่วยในการพัฒนา
ศักยภาพของเรียน ทั้งในด้านสติปัญญา การแสดงออก การรู้จักไตร่ตรองหาเหตุผล และประสบณ์การ
ในการคิดแก้ปัญหา 2) ด้านความจ าที่จะช่วยให้จดจ าความรู้ได้นาน และสามารถถ่ายโยงความรู้ได้ 3) 
เกิดแรงจูงในการเรียนรู้มากกว่าการเรียนแบบท่องจ าซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ 
 

ข้อจ ากัดการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 
พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2542) ได้กล่าวถึงข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้

แบบสืบสวนสอบสวน ไว้ดังนี้ 
1. ใช้เวลามากในการสอนแต่ละครั้ง บางครั้งอาจได้เนื้อเรื่องไม่ครบตาม ก าหนดไว้ 
2. ถ้าสถานการณ์ท่ีผู้สอนสร้างไม่ชวนสงสัยไม่ชวนติดตาม จะท าให้ผู้เรียนเบื่อหน่าย 

ไม่อยากเรียน  
3. ผู้เรียนที่มีระดับสติปัญญาต่ า หรือไม่มีการกระตุ้นมากพอ จะไม่สามารถเรียนด้วยการจัดการ

เรียนรู้แบบนี้ได้  
4. เป็นการลงทุนสูง ซึ่งอาจได้ผลไม่คุ้มค่ากับการลงทุน 
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5. ถ้าผู้เรียนไม่รู้จักหลักการท างานกลุ่มท่ีถูกต้องอาจท าให้ผู้เรียนบางคน หลีกเลี่ยงงานซึ่งเกิด
การเรียนรู้  

6. ผู้สอนต้องใช้เวลาวางแผนมาก ถ้าผู้สอนมีภาระมาก อาจเกิดปัญหาด้านอารมณ์ ซึ่งมีผลต่อ
บรรยากาศในห้องเรียน 
 
 สาโรช โศภีรักข์ (สาโรช โศภีรกัข์, 2546) ได้กล่าวถึงข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบสวนสอบสวน ไว้ดังนี้ 
 1. ถ้ามีแหล่งความรู้จ ากัด ก็จะท าให้วิธีการแก้ปัญหาน้อยเกินไป ท าให้เกิดความรู้ไม่
กว้างขวาง  
 2. ถ้าขาดการรายงานที่ดีจะท าให้เสียเวลามาก 
 3. ถ้าผู้เรียนขาดความกระตือรือร้นและขาดวินัยก็จะท าให้ผลที่ได้ไม่ตรง กับวัตถุประสงค์ 
 
 สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ, 2545) ได้กล่าวถึงข้อจ ากัด
ของการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน ไว้ดังนี้ 
 1. การจัดเรียนการสอน จะขาดประสิทธิภาพ และไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ หากผู้สอนขาด
ทักษะในการตั้งค าถาม 
 2. ผู้สอนต้องคิดค าถามมาล่วงหน้าก่อนด าเนินการ 
 3. ต้องจัดสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจะใช้ด าเนินการสืบสวนสอบสวนอย่าง ครบถ้วน 
 4.ผู้สอนต้องใจกว้าง ยอมรับฟังค าถามและความคิดเห็นของผู้เรียน 
 5.ผู้สอนควรเป็นผู้ที่มีความสามารถในการให้ค าแนะน าหรือส่งเสริม ก าลังใจให้ผู้เรียนเกิด
ความคิดสืบสวนสวบสวนหาค าตอบด้วยตนเอง 
 
 จากการศึกษาค้นคว้าข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน ดังที่กล่าวข้างต้น 
สรุปได้ว่า ข้อจ ากัดของการการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 1) ใช้
ระยะเวลในการสอนค่อนข้างมากเม่ือเทียบกับการจัดการเรียนการสอบแบบปกติ  2) แหล่งที่ใช้ในการ
หาข้อมูลอาจมีจ ากัดท าให้ข้อสรุปที่ได้จ ากัดไปด้วย  3) ทักษะของผู้สอนที่จ าเป็นอย่างมากในการ
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ 
 และจากการศึกษาข้อดีและข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน ผู้วิจัยมี
ความเห็นว่าการน าการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนไปใส่ในออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เลย
นั้น จะสามารถช่วยให้ข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนลดลงได้  เพราะไม่ต้องใช้
ผู้สอนเป็นหลักในการเรียนรู้ แต่เป็นตัวหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เนื้อหาได้รับการวิเคราะห์ และมี
หลักการมากพอที่จะชี้น าผู้เรียนได้ ผู้สอนจะท าหน้าที่ในการคอยช่วยเท่านั้น 
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การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 
ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) หมายถึง กระบวนการคิดที่ใช้ เหตุใช้ผล

พิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ โดยการศึกษาข้อมูล หลักฐาน แยกแยะข้อมูลว่าข้อมูลใดคือ 
ข้อเท็จจริง ข้อมูลใดคือความคิดเห็น  ตลอดจนพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล แล้วตั้งสมมติฐาน
เพ่ือหาสาเหตุของปัญหา และสามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหานั้นๆ ได ้
 การคิดเป็นคุณสมบัติพิเศษของมนุษย์ที่แตกต่างไปจากสัตว์ชนิดอ่ืน ๆ มนุษย์มีมันสมองใช้คิด 
มีเหตุผล มีวิจารณญาณที่ถูกต้องเหมาะสม จะได้รับการยอมรับจากสังคม และเป็นผู้น าไปสู่ความ
เจริญ สอดคล้องกับแนวคิดของ อุ่นตา นพคุณ (อุ่นตา นพคุณ, 2528) ได้กล่าวว่า การคิดเป็น
เครื่องมือส าคัญของมนุษย์ช่วยให้เห็นการณ์ไกลและควบคุมตนเองไปตาม เจตนารมณ์ ไตร่ตรอง
ทางเลือกและผลที่เกิดขึ้นเป็นการช่วยให้บุคคลมีสติไม่เผอเรอ รู้ว่า ตนก าลังท าอะไรอยู่ทุกขณะ ส่วน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้น 
 ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน, 2548) ได้กล่าวไว้ว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) หมายถึง การพิจารณา
ไตร่ตรองด้วย เหตุผลอย่างรอบครอบโดยอาศัยหลักฐาน ข้อสรุป ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ การคิด
อย่างมีวิจารณญาณจะเริ่มจากสถานการณ์ที่ยุ่งยาก ซับซ้อน และจบลงด้วยสถานการณ์ที่มีการ
พิจารณาไตร่ตรองด้วยเหตุผลว่าสิ่งใด มีความส าคัญเป็นสิ่งจ า เป็นก่อนจะตัดสินใจเชื่อหรือปฏิบัติ 
 Dewey (Dewey J, 1993) ไดใหความหมายของการคิดอยางมีวิจารณญาณไววา เปนการ
คิดอยางใครครวญ ไตรตรอง รอบคอบตอความเชื่อหรือความรูตางๆ โดยอาศัยหลักฐาน  มาสนับสนุน 
รวมทั้งขอสรุปอื่นๆ ที่มาเกี่ยวของในขอบเขตของเรื่องนั้น โดยขอบเขตของการคิดอยางม ีวิจารณญาณ
นั้นมีขอบเขตอยูระหวางสองสถานการณคือ การคิดจะเริ่มตนจากสถานการณที่มีความ  ยุงยากและ
สิ้นสุดลงดวยสถานการณที่มีความชัดเจน 

Hudgins (Hudgins & Bryce B, 1997) ไดใหความหมายของการคิดอยางมีวิจารณญาณ ไว
วาการมีทัศนคติในการคนควาหาหลักฐานการวิเคราะหและประเมินขอโตแยงตางๆ การมีทักษะใน
การใชความรูจ าแนก ขอมูล และตรวจสอบขอสมมติฐานเพ่ือลงขอสรุปไดอยางมีเหตุผล 
 Ennis (Ennis, 1985) ไดใหความหมายของการคิดอยางมีวิจารณญาณไววาเปนการคิดอยาง
พิจารณาไตรตรองอยางมีเหตุผลและจุดมุงหมายเพ่ือการตัดสินใจวาสิ่งใดควรเชื่อ กอนการลงมือ
ปฏิบัติโดยเนนประเด็นส าคัญ 4 ประการคือ 1. เปนการคิดท่ีใชเหตุผล 2. เปนการคิดท่ีมีการไตรตรอง
ตรวจสอบเหตุผลทั้งของตนเองและผูอ่ืน 3. เปนการคิดที่เนนสติสัมปชัญญะ 4. เปนการคิดที่เนนการ
ตัดสินใจวาอะไรควรเชื่อ ควรปฏิบัติ 
 สรุปได้ว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง กระบวนการคิดที่ผ่านกระบวนการพิจารณา
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการคิดอย่างมี เป้าหมาย ตัดสินและก ากับ
ได้ด้วยตนเอง เป็นผลมาจากการตีความ การวิเคราะห์ การประเมินข้อโต้แย้ง การสรุปอ้างอิง การ
อธิบายและการควบคุมตนเอง เพ่ือให้เกิดผลของการคิดที่รอบคอบ สมเหตุสมผลเป็นกระบวนการที่
ช่วยในการพิจารณาหาข้อผิดพลาดในการคิดโดยเฉพาะ 
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ทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 ผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน ได้อธิบายถึงแนวคิดเกี่ยวกับความคิดวิจารณญาณไว้ที่น่าสนใจมีดังนี้  
 แนวคิดของ  Dressel and Mayhew อ้างถึ ง ใน  (ดรุณี  พงษ์ เดชา , 2542) ความคิด
วิจารณญาณประกอบด้วยความสามารถต่าง ๆ 5 ด้าน คือ 
 1. ความสามารถในการนิยามปัญหา ประกอบด้วย 
  1.1 ความสามารถในการตระหนักถึงความเป็นไปของปัญหา ได้แก่ การล่วงรู้ถึง
เงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันในสภาพการณ์ การรู้ถึงความขัดแย้งและเรื่องราวที่ส าคัญใน
สภาพการณ์ ความสามารถในการระบุจุดเชื่อมต่อที่ขาดหายไปของชุดเหตุการณ์  หรือความคิดและ
การรู้ถึงสภาพปัญหาที่ยังไม่มีค าตอบ 
  1.2 ความสามารถในการนิยามปัญหา ได้แก่ การระบุถึงธรรมชาติของปัญหา ความ
เข้าใจถึงสิ่งที่เกี่ยวข้อง และจ าเป็นในการแก้ปัญหา สามารถนิยามองค์ประกอบของปัญหา ซึ่งมีความ
ยุ่งยาก และเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม สามารถจ าแนกแยกแยะองค์ประกอบของปัญหาที่มีความ
ซับซ้อน ออกเป็นส่วนประกอบที่สามารถจัดกระท าได้ สามารถระบุองค์ประกอบที่ส าคัญของปัญหา 
สามารถขจัดองค์ประกอบให้เป็นล าดับขั้นตอน 
 2. ความสามารถในการเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการหาค าตอบของปัญหา คือ ความสามารถ
ตัดสินใจว่า ข้อมูลใดมีความจ าเป็นต่อการแก้ปัญหา ความสามารถในการระบุว่าข้อมูลใดควรยอมรับ
หรือไม่ การเลือกตัวอย่างของข้อมูลที่มีความเพียงพอและเชื่อถือได้ตลอดจนการจัดระบบระเบียบ
ข้อมูล 
 3. ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น ประกอบด้วยความสามารถในการระบุข้อตกลง
เบื้องต้นที่ผู้อ้างเหตุผลไม่ได้กล่าวไว้ ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้นที่คัดค้านการอ้าง
เหตุผล และความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการอ้างเหตุผล 
 4. ความสามารถในการก าหนด และเลือกสมมติฐาน ประกอบด้วยการค้นหาการชี้แนะ 
(Clues) ต่อค าตอบของปัญหา การก าหนดสมมติฐานต่าง ๆ โดยอาศัยข้อมูลและข้อตกลงเบื้องต้น 
การเลือกสมมติฐานที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดมาพิจารณาเป็นอันดับแรก การตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ยังไม่ทราบ 
 5. ความสามารถในการสรุปอย่างสมเหตุสมผล และการตัดสินความสมเหตุสมผลของ การคิด
หาเหตุผล ซึ่งประกอบด้วย 
  5.1 ความสามารถในการลงสรุปอย่างสมเหตุสมผลโดยอาศัยข้อตกลงเบื้องต้น
สมมติฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การระบุความสัมพันธ์ระหว่างคากับประพจน์ การระบุถึง
เงื่อนไขทีจ่ าเป็นและเงื่อนไขท่ีเพียงพอ การระบุความสัมพันธ์เชิงเหตุผล และความสามารถในการระบุ
และก าหนดข้อสรุป 
  5.2. ความสามารถในการพิจารณาตัดสินความสมเหตุสมผลของกระบวนการที่
น าไปสู่ข้อสรุป ได้แก่ การจ าแนกการสรุปที่สมเหตุสมผล จากการสรุปที่อาศัยค่านิยม ความพึงพอใจ 
และความล าเอียง การจ าแนกระหว่างการคิดหาเหตุผลที่มีข้อสรุปได้แน่นอนกับการคิดหาเหตุผลที่ไม่
สามารถหาข้อสรุปที่เป็นข้อยุติได ้
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  5.3. ความสามารถในการประเมินข้อสรุป โดยอาศัยเกณฑ์การประยุกต์ใช้ ได้แก่ 
การระบุเงื่อนไขที่จ าเป็นต่อการพิสูจน์ข้อสรุป การรู้ถึงเง่ือนไขที่ท าให้ข้อสรุปไม่สามารถนาไปปฏิบัติได้ 
และการตัดสินความเพียงพอของข้อสรุปในลักษณะที่เป็นค าตอบของปัญหา 
 
 แนวคิดของ  Watson and Glaser (Watson G & Glaser, 1964)  ได้กล่ าวว่ า  ความคิด
วิจารณญาณประกอบ ด้วย ทัศนคต ิความรู้ และทักษะ ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ทัศนคติในการสืบเสาะ ซึ่งประกอบด้วยความสามารถในการเห็นปัญหา และความต้องการ
ที่จะสืบเสาะค้นหาข้อมูล หลักฐานมาพิสูจน์ เพ่ือหาข้อเท็จจริง 
 2. ความรู้ในการหาแหล่งข้อมูลอ้างอิง และการใช้ข้อมูลอ้างอิงอย่างมีเหตุผล 
 3. ทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้และทัศนคติดังกล่าวมาใช้ให้เป็นประโยชน์ 
 จากการศึกษาค้นคว้าการวิจัยต่าง ๆ เกลเซอร์ ได้ผลสรุปว่า การวัดความสามารถทาง
ความคิดวิจารณญาณ ต้องวัดความสามารถย่อย ๆ ซึ่งมีอยู่ 5 ด้าน คือ 
 1. ความสามารถในการอ้างอิง (Inferences) เป็นการวัดความสามารถในการตัดสินจ าแนก
ความน่าจะเป็นของข้อสรุปว่า ข้อสรุปใดเป็นจริงหรือเป็นเท็จ 
 2. ความสามารถในการยอมรับข้อตกลงเบื้องต้น (Recognition of Assumptions) เป็นการ
วัดความสามารถในการจ าแนกว่า ข้อความใดเป็นข้อตกลงเบื้องต้น หรือไม่เป็นข้อตกลงเบื้องต้น 
 3. ความสามารถในการนิรนัย (Deduction) เป็นการวัดความสามารถในการหาข้อสรุปอย่าง
สมเหตุสมผลจากข้ออ้างโดยใช้หลักตรรกศาสตร์ 
 4. ความสามารถในการตีความ (Interpretation) เป็นการวัดความสามารถในการให้น้าหนัก
ข้อมูล หลักฐาน เพ่ือตัดสินความเป็นไปได้ของข้อสรุป 
 5. ความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้ง  (Evaluation of Arguments) เป็นการวัด
ความสามารถในการจ าแนกการใช้เหตุผลว่าสิ่งใดเป็นความสมเหตุสมผล 
 
 Ennis (Ennis, 1985) กลาวถึงทักษะความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ วาควร
ประกอบดวย 12 ทักษะดังตอไปนี้ 
 1. สามารถก าหนดหรือระบุประเด็นค าถามหรือปญหา 
  1.1 ระบุปญหาส าคัญไดชัดเจน  
  1.2 ระบุเกณฑเพ่ือตัดสินค าตอบที่เปนไปได 
 2. สามารถคิดวิเคราะหขอโตงแยง 
  2.1 ระบุขอมูลที่มีเหตุผลหรือนาเชื่อถือได 
  2.2 ระบุขอมูลที่ไมมีเหตุผลหรือไมนาเชื่อถือได 
  2.3 ระบุความเหมือนแลละความแตกตางของความคิดเห็นหรือขอมูลที่มีอยูได 
  2.4 สรุปได 
 3. สามารถถามค าถามท่ีทาทายและตอบค าถามไดอยางชัดเจน 
 4. สามารถพิจารณาความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล 
  4.1 เปนขอมูลจากผูเชี่ยวชาญนาเชื่อถือ  
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  4.2 เปนขอมูลที่ไมมีขอโตแยง  
  4.3 เปนขอมูลที่ไดรับการยอมรับ  
  4.4 เปนขอมูลที่สามารถใหเหตุผลวาเชื่อถือได  
 5. สามารถสังเกตและตัดสินผลขอมูลที่ไดจากการสังเกตดวยตนเองโดยใชเกณฑ ตอไปนี้  
  5.1 เปนขอมูลที่ไดจากการสังเกตดวยตนเอง โดยใชประสาทสัมผัสทั้ง 5  
  5.2 การบันทึกขอมูลเปนผลจากการสังเกตดวยตนเองและมีการบันทึกทันที 
 6. สามารถน าหลักการใหญไปแตกเปนหลักการยอยไดหรือน าหลักการไป ประยุกตใชใน
สถานการณตางๆได  
 7. สามารถอุปนัยและตัดสินผลการอุปนัยไดคือ ในการสรุปอางอิงไปยังกลุม ประชากรนั้น 
กลุมตัวอยางตองเปนตัวแทนของประชากร และกอนการอุปนัยนั้นตองมีการเก็บรวบรวมขอมูลอยาง
ถูกตอง ตาม ก าหนดและขอมูลมีเพียงพอตอการสรุปแบบอุปนัย  
 8. สามารถตัดสินคุณคาได 
  8.1 สามารถพิจารณาทางเลือก โดยมีข้อมูลพื้นฐานเพียงพอ 
  8.2 สามารถชั่งน้ัาหนักระหวางดีและไมดีหรือผลดีและผลเสียกอนการตัดสินใจ 
 9. สามารถใหความหมายของค าและตัดสินความหมาย 
 10. สามารถระบุขอสันนิษฐานได  
 11. สามารถตัดสินใจเพ่ือน าไปปฏิบัติได  
 12. การปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 
 
 และตอมาในป 1989 เขาไดเขียนหนังสือรวมกับนอริส (Noris) มีชื่อวา Evaluating Critical 
Thinking ค านิยามในหนังสือนี้มี ความหมายเชนเดียวกันกับค านิยามที่เคยใหไวคือ การคิดอยางมี
วิจารณญาณ เปนการคิดอยางมี เหตุผล และการคิดแบบไตรตรองเพ่ือการตัดสินใจกอนจะเชื่อหรือ   
กอนจะลงมือปฏิบัติ (Ennis, 1985)และเสนอแนวคิดเก่ียวกับการคิดอยางมีวิจารณญาณไวดังนี้ 
 1. ทักษะการนิยาม ไดแก การระบุจุดส าคัญของประเด็นปญหา ขอสรุป ระบุ เหตุผล ทั้งที่
ปรากฏและไมปรากฏ การตั้งค าถามที่เหมาะสมในแตละสถานการณ การระบุเงื่อนไข และขอตกลง
เบื้องตน  

2. ทักษะการตัดสินขอมูล ไดแก การตัดสินความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล การตัดสินความ
เกี่ยวของกับประเด็นปญหา การพิจารณาความสอดคลอง 
 3. ทักษะการสรุปอางอิงในการแกปญหาและการลงสรุปอยางสมเหตุสมผล ไดแก การอางอิง
และการสรุปแบบอุปนัย การนิรนัยโดยมีความตรง การท านายสิ่งที่จะเกิดข้ึนตามมา อยางนาเชื่อถือ 
 
 จากการศึกษาค้นคว้าแรวคิดของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัย
เห็นสมควรน าแนวคิดทักษะของการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ Ennis (1985) มาเป็นบรรทัดฐานใน
การวิจัย เนื่องด้วยแนวคิดนั้นสอดคล้องกับกับแบบทดสอบการวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
แบบทดสอบความคิดวิจารณญาณคอร์เนล (Cornell Critical Thinking Test) ดังจะกล่าวต่อไป ซึ่ง
คิดค้นโดย Ennis (1985) เช่นเดียวกันนั้นแบ่งการทดสอบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 4 
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ทักษะดังนี้  1) ความสามารถในการพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล  และการสังเกต 
(Credibility of Sources and Observation)  2)  ความสามารถในการนิรนัย  (Deduction)  3) 
ความสามารถในการอุปนัย (Induction) 4) ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น (Assumption 
Identification)  
 

ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 ตามแนวทฤษฏีของวัตสัน และเกลเซอร (Watson G & Glaser, 1964) กลาวถึงลักษณะของ
ผูที่มีการ คิดอยางมีวิจารณญาณไวดังนี้ 
 1. สามารถที่จะจ าแนกระดับความนาจะเปนของขอสรุปที่คาดคะเนจากสถานการณ 
ที่ก าหนดให  
 2. สามารถจ าแนกไดวาขอความใดเปนขอตกลงเบื้องตอนและตองยอมรับกอนมีการโตแยง 
หรืออธิบายขอความอ่ืนๆ 
 3. สามารถจ าแนกวาขอสรุปใดเปนผลจากความสัมพันธของสถานการณที่ก าหนดใหอยาง 
แนนอน  
 4. สามารถจ าแนกไดวาขอสรุปใดเปนลักษณะหรือคุณสมบัติทั่วไปที่ไดจาก สถานการณที่
ก าหนด   
 5. สามารถจ าแนกระหว างการอางเหตุผลที่หนักแนนกับไมหนักแนน เพ่ือพิจารณา 
ความส าคัญและเก่ียวของกับประเด็นปญหา 
 
 ตามแนวทฤษฏีของ Ennis (Ennis, 1985) มีดังนี้ 
 1. สามารถเข้าใจความหมายของข้อความหรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่จะนามาอ้างเพ่ือสนับสนุน
เหตุผลหรือโต้แย้งต่าง ๆ 
 2. สามารถตัดสินข้อความที่คลุมเครือในเหตุผลที่เสนอและต้องมีความเข้าใจในความหมาย
ของข้อความที่แตกต่างกัน 
 3. เป็นบุคคลที่สามารถพิจารณาและตัดสินข้อความที่ขัดแย้งกันได้เพ่ือประโยชน์ในการตัด
ข้อความที่ขัดแย้งออก ลักษณะเช่นนี้ต้องอาศัยพ้ืนฐานทางตรรกศาสตร์ 
 4. สามารถพิจารณาและตัดสินข้อความได้ว่ามีข้อมูลเพียงพอหรือไม่ 
 5. สามารถพิจารณาและตัดสินข้อสรุปตามที่มีข้อสนับสนุนได้ โดยการใช้การตัดสินแบบ
อนุมาน 

6. สามารถพิจารณาและตัดสินข้อความที่มีหลักฐานและนาไปประยุกต์ใช้ได้ 
7. สามารถพิจารณาและตัดสินข้อความที่สังเกตได้ว่าน่าเชื่อถือได้เพียงใด 

 8. สามารถพิจารณาและตัดสินเหตุผลในการลงข้อสรุปแบบอนุมานได้ 
 9. สามารถพิจารณาและตัดสินได้ว่ามีการก าหนดปัญหาแล้วหรือยัง 
 10. สามารถพิจารณาข้อความที่เป็นข้อตกลงเบื้องต้นได้ 
 11. สามารถพิจารณาว่ามีค านิยามเพียงพอหรือยัง 
 12. สามารถพิจารณาข้อความที่กระทาโดยผู้เชี่ยวชาญว่าเป็นที่ยอมรับได้หรือไม่  
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 ตามทฤษฎีของ Alfaro Lefevre  สรุปลักษณะของการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ว่า 
 1. มีความรอบรู้เกี่ยวกับความเชื่อ ความล าเอียง และอคติต่าง ๆ 
 2. มีความเชื่อม่ัน ความกระตือรือร้น และมีเจตคติที่ดีต่อค าถาม 
 3. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี เมือ่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การท าความเข้าใจข้อเท็จจริง 
และการแสวงหาทางเลือก 
 4. มีใจเปิดกว้าง ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากตน และตัดสินใจเมื่อมีหลักฐานเชื่อถือได้ 
 5. รู้จักถ่อมตัวและยอมรับความจริงว่าไม่มีใครรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง 
 6. มีการคิดเชิงรุก เน้นป้องกันมากกว่าการแก้ปัญหา 
 7. มีระบบที่ดีในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
 8. มีความยืดหยุ่น รู้จักปรับเปลี่ยนวิธีการและทางเลือกเม่ือมีเหตุผลใหม่ที่ดีพอ 
 9. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักตรรกศาสตร์ รู้จักค้นหาหลักฐาน และรู้จักประเมินความ
เสี่ยง หรือผลที่ได้รับก่อนลงมือปฏิบัติ 
 10.ยอมรับว่า ค าตอบที่ดีที่สุดไม่ใช่ค าตอบที่สมบูรณ์ที่สุด 
 11.การรู้จักสร้างสรรค์ และผูกพันกับสิ่งที่ดีเลิศ เพ่ือหาทางเลือกในการปรับปรุงตนเองและ
ปรับปรุงงาน 
 
 ตามแนวคิดของ Harnadek (Harnadek, 1989) ไดศึกษาลักษณะของบุคคลที่มีความคิด  
อยางมีวิจารณญาณไดดังนี้  
 1. เปดใจยอมรับความคิดใหม  
 2. ไมโตแยงในเรื่องใดๆ ถายังไมทราบรายละเอียดขอมูลของเรื่องนั้น  
 3. ทราบวาเมื่อไหรที่จ าเปนตองไดขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา  
 4. จ าแนกขอสรุปที่อาจจะเปนจริงกับขอสรุปที่ตองเปนจริง  
 5. ยอมรับวาคนเรานั้นมีความคิดท่ีแตกตางกันเก่ียวกับความหมายของค า  
 6. พยายามหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในการใหเหตุผล  
 7. พยายามถามทุกๆ สิ่งที่ไมเขาใจ  
 8. พยายามจ าแนกความคิดดวยอารมณออกจากความคิดดวยเหตุผลเชิงตรรกวิทยา  
 9. พยายามสรางค าใหมๆ เพ่ือจะไดเขาใจเมื่อผูอ่ืนกลาวถึง ตลอดจนสามารถน า ความคิด
ของตนเองมาเสนอใหผูอ่ืนเขาใจชัดเจน 
  
 ตามแนวคิดของประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2551) สรุปคุณลักษณะของผู้ที่
คิดอย่างมีวิจารณญาณว่าประกอบด้วย 5 ลักษณะส าคัญ  ดังนี้    
 1. เป็นผู้มีใจกว้าง คือ ยอมรับฟังและพิจารณาความคิดเห็นของผู้อ่ืนไม่ยึดมั่นในความคิดของ
ตนเองเป็นหลัก ไม่อคติ มีใจเป็นกลาง และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลประกอบเพียงพอ การมีใจกว้างขวาง
จะท าให้ได้ข้อมูลที่กว้างขวาง หลากหลาย มากพอต่อการใช้ในการตัดสินใจได้ดี มากข้ึน  
 2. มีความไวต่อความรู้สึกของผู้อื่นเข้าใจผู้อ่ืน การมีความรู้สึกที่ไวจะท าให้สามารถรับรู้สถาน 
การณ์ ความคิด ความรู้สึกของผู้อื่นได้ดีกว่า  
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 3. เปลี่ยนความคิดเห็นที่ตนมีอยู่ได้ ถ้ามีข้อมูลที่มีเหตุผลมากกว่า  
 4. กระตือรือร้นในการค้นหาข้อมูลและความรู้การมีข้อมูลและความรู้มากท าให้การตัดสินใจ
ย่อมถูกต้องและแม่นย า การคิดวิจารณญาณต้องการข้อมูลความรู้มากๆ เพ่ือประกอบใน การตัดสินใจ 
แม้ว่าบางข้อมูลอาจมีประโยชน์น้อยก็ตาม 
 5. เป็นผู้มีเหตุผล ไม่ใช้อคติหรืออารมณ์ในการตัดสินใจ การยอมรับข้อมูลใดๆหรือ การตัดสิน 
ใจใดๆ จะไม่เชื่อม่ันในตัวบุคคลหรืออารมณ์ ข้อมูลที่มีเหตุผลจะท าให้การตัดสินใจดีกว่าครูจึงควรต้อง
จัดบรรยากาศ และกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณลักษณะต่างๆ ดังกล่าวให้เกิด ขึ้นกับผู้เรียน เพ่ือปลูกฝัง
ความเป็นนักคิด 
 

กระบวนการคิดวิจารณญาณ 
 Decaroli (1973: 67-68) อ้างถึงใน (ศรีจันทร์ วรรณขาว, 2544) ได้เสนอกระบวนการคิด 
วิจารณญาณไว้ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การนิยามเป็นการก าหนดปัญหาทาความตกลงเกี่ยวกับความหมายของค า ข้อความ และ
การก าหนดกฎเกณฑ์ 
 2. การแสวงหาสมมติฐานการคิดถึงความสัมพันธ์เชิงเหตุผลหาทางเลือกและการพยากรณ์ 
 3. การประมวลข่าวสารเป็นการระบุข้อมูลที่จ าเป็นรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องหาหลักฐานและ
เก็บระบบข้อมลู 
 4. การตีความข้อเท็จจริงและการสรุปอ้างอิงจากหลักฐาน 
 5. การใช้เหตุผลโดยระบุเหตุผลความสัมพันธ์เชิงตรรกศาสตร์ 
 6. การประเมินผลโดยอาศัยความสัมพันธ์เชิงตรรกศาสตร์ 
 7. การประยุกต์ใช้การสรุปอ้างอิงหรือนาไปปฏิบัติ 
 
 Quellmalz (Quellmalz, 1985) ได้เสนอกระบวนการคิดวิจารณญาณไว้ดังนี้ 
 1. การระบุหรือก าหนดค าถาม วิเคราะห์ส่วนประกอบที่ส าคัญและนิยามคาส าคัญ 
 2. การตัดสินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลและการสังเกต 
 3. การสรุปอ้างโดยการนิรนัย การอุปนัย การตัดสินคุณค่าและการตัดสินความเท็จ 
 4. การใช้เกณฑ์ตัดสินความเพียงพอของข้อสรุป 
 
 เพ็ญพิสุทธิ์ เนคมานุรักษ์ (เพ็ญพิศุทธิ์ เนคมานุรักษ์, 2537) ได้สรุปกระบวนการ 
คิดวิจารณญาณไว้ดังนี้ 
 1. การระบุหรือท าความเข้าใจกับประเด็นปัญหา ข้อความ ข้ออ้าง หรือข้อโต้แย้ง 
 2. การรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับประเด็นที่พิจารณาจากแหล่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ 
 3. การพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลและการระบุความเพียงพอของข้อมูล 
 4. การระบุลักษณะของข้อมูลแยกแยะความแตกต่างระหว่างข้อมูล 
 5. การตั้งสมมติฐานโดยอาศัยความสามารถการเชื่อมความสัมพันธ์และการตั้งสมมติฐาน 
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 6. การประเมินสรุปอ้างอิงเพ่ือความสมเหตุสมผลหลังจากการตัดสินใจสรุปโดยใช้หลัก
ตรรกศาสตร์  
 
 มลิวัลย์ สมศักดิ์ (มลิวัลย์ สมศักดิ์, 2540) ได้สรุปกระบวนการคิดวิจารณญาณไว้ดังนี้ 
 1.การนิยามปัญหา หมายถึง การก าหนดปัญหาและท าความเข้าใจกับปัญหา โดยพิจารณา
ข้อมูลเพื่อก าหนดปัญหาข้อโต้แย้งหรือข้อมูลที่คลุมเครือ รวมทั้งนิยามความหมายของคา ข้อความ 
 2. การรวบรวมข้อมูล หมายถึง การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาข้อโต้แย้ง
หรือ ข้อมูลที่คลุมเครือจากแหล่งต่าง ๆ รวมทั้งการดึงข้อมูลหรือความรู้จากประสบการณ์เดิมที่มีอยู่
มาใช้ วิธีการรวบรวมข้อมูลได้แก่ การสังเกตด้วยตนเองและรวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการ
สังเกตของผู้อื่น 
 3. การจัดระบบข้อมูล หมายถึง การพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล พิจารณาความ
เพียงพอของข้อมูล และการจัดระบบข้อมูล ภายหลังจากได้รวบรวมข้อมูลจะต้องพิจารณาความ
น่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูล เพราะข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถืออาจนาไปสู่การสรุปที่
ผิดพลาด 
 4. การตั้งสมมติฐาน หมายถึง การพิจารณาแนวทางการสรุปอ้างอิงของปัญหา ข้อโต้แย้งหรือ
ข้อมูลที่คลุมเครือ โดยการนาข้อมูลที่มีการจัดระบบแล้วมาพิจารณาเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์  เพ่ือ
ก าหนดแนวทางการสรุปที่น่าเป็นไปได้ว่าจากข้อมูลที่ปรากฏสามารถเป็นไปได้ในทิศทางใดบ้าง 
เพ่ือที่จะได้พิจารณาเลือกแนวทางที่เป็นไปได้มากท่ีสุดหรือการตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล 
 5. การสรุปอ้างอิงโดยใช้หลักตรรกศาสตร์  หมายถึง การพิจารณาเลือกแนวทางที่
สมเหตุสมผลที่สุดจากข้อมูลและหลักฐานที่มีอยู่  หลังจากก าหนดแนวทางเลือกที่อาจเป็นไปได้ ก็จะ
พยายามเลือกวิธีการหรือแนวทางท่ีเป็นไปได้มากท่ีสุดที่จะนาไปสู่การสรุปที่สมเหตุสมผล 
 6. การประเมินสรุปอ้างอิง หมายถึง การประเมินความสมเหตุสมผลของการสรุปอ้างอิง 
หลังจากตัดสินใจสรุปโดยใช้หลักตรรกศาสตร์จะต้องประเมินสรุปข้ออ้างอิงว่า  สมเหตุสมผลหรือไม่ 
รวมทั้งพิจารณาว่าข้อสรุปนั้นสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร 
 
 จากการศึกษาค้นคว้ากระบวนการคิดวิจารณญาณ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น ผู้วิจัยมี
ความเห็นว่าขั้นตอนโดยส่วนมากสอดคล้องกับวิธีการจัดการเรียนรู้  อีกทั้งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
และด้วยในการ วิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย ผลการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน 
ซึ่งต้องน าขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ไปใช้อยู่ก่อนแล้วอีกด้วย จึงได้น าข้ันตอนของการจัดการเรียนรู้
แบบสืบสวนมาเป็นบรรทัดฐานในการสรุปขั้นตอนของการคิดวิจารณญาณให้สอดคล้องกันยิ่งขึ้น  
ดังต่อไปนี้ 1) การนิยายปัญหา 2) การรบรวมข้อมูล 3) การจัดระบบข้อมูล 4) การสรุปอ้างโดยการ 
นิรนัย การอุปนัย การตัดสินคุณค่าและการตัดสินความเท็จ 5) การสรุปข้อมูลเพื่อน าไปใช้หรือปฏิบัติ 
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แบบทดสอบความคิดวิจารณญาณ 
 แบบทดสอบความคิดวิจารณญาณที่สร้างขึ้น โดยใช้องค์ความรู้ทั่วไปซึ่งเป็นแบบทดสอบ 
ปรนัย มีดงันี้ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาษาแห่งชาติ, 2540) 
 1. แบบประเมินความคิดวิจารณญาณของวัตสันและเกลเซอร์ (Watson Glaser Critical 
Thinking Appraisal) แบบทดสอบนี้สร้างโดยวัตสันและเกลเซอร์  ประมาณปี ค.ศ. 1937 และ
พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ฉบับปรับปรุงล่าสุดในปี ค.ศ.1980 ส าหรับใช้กับนักเรียนระดับ ม.3 ถึงวัย
ผู้ใหญ่ แบบทดสอบมี 2 ฟอร์ม ซึ่งคู่ขนาดกัน คือ ฟอร์ม A และฟอร์ม B แต่ละฟอร์มประกอบด้วย
แบบทดสอบย่อย ข้อสอบรวมทั้งหมด 80 ข้อ ใช้ เวลาสอบ 50 นาที แต่ละแบบทดสอบวัด
ความสามารถในความคิดต่าง ๆ ดังนี้ 
 1). ความสามารถในการสรุปอ้างอิง (Inference) เป็นการวัดความสามารถในการตัดสิน
จ าแนกความน่าจะเป็นของข้อสรุปว่า ข้อสรุปใดเป็นจริงหรือเป็นเท็จ 
 2). ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น (Recognition of Assumption) เป็นการวัด
ความสามารถในการจ าแนกว่า ข้อความใดเป็นข้อตกลงเบื้องต้น หรือไม่เป็นข้อตกลงเบื้องต้น 
  3). ความสามารถในการนิรนัย (Deduction) เป็นการวัดความสามารถในการหาข้อสรุปอย่าง
สมเหตุสมผลจากข้ออ้างโดยใช้หลักตรรกศาสตร์ 
 4). ความสามารถในการตีความ (Interpretation) เป็นการวัดความสามารถในการให้น้าหนัก
ข้อมูล หลักฐาน เพ่ือตัดสินความเป็นไปได้ของข้อสรุป 
 5). ความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้ง  (Evaluation of Arguments) เป็นการวัด
ความสามารถ ในการจ าแนกการใช้เหตุผลว่าสิ่งใดเป็นความสมเหตุสมผล 
 
 2. แบบทดสอบความคิดวิจารณญาณคอร์เนล (Cornell Critical Thinking Test) 
 แบบทดสอบนี้สร้างโดยเอนนิส และมิลล์แมน ประมาณปี ค.ศ. 1961 และได้พัฒนามาเป็น
ระยะ ซึ่งฉบับปรับปรุงล่าสุดคือ ปี ค.ศ. 1985 เอนนิส และมิลล์แมน ได้สร้างแบบทดสอบเป็น 2 ฉบับ 
ใช้วัดกับกลุ่มบุคคลต่างระดับกัน ดังนี้ (Ennis, 1985) 
 1). แบบทดสอบความคิดวิจารณญาณคอร์เนล ระดับ X (Cornell Critical Thinking Test, 
Level X) แบบทดสอบความคิดวิจารณญาณคอร์เนล ระดับ X เป็นแบบทดสอบที่ใช้ส าหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษา ประกอบด้วยข้อสอบ 71 ข้อ ใช้เวลาประมาณ 50 นาท ีเป็น
แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 
 - ความสามารถในการพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล และการสังเกต (Credibility 
of Sources and Observation) 
 - ความสามารถในการนิรนัย (Deduction) 
 - ความสามารถในการอุปนัย (Induction) 
 - ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น (Assumption Identification) 
 
 2). แบบทดสอบความคิดวิจารณญาณคอร์เนล ระดับ Z (Cornell Critical Thinking Test, 
Level Z) แบบทดสอบความคิดวิจารณญาณคอร์เนล ระดับ Z เป็นแบบทดสอบที่ใช้ส าหรับนักเรียน
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มัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งผู้ใหญ่ ประกอบด้วยข้อสอบ 
72 ข้อ ใช้เวลาประมาณ 50 นาที เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก แบ่งออกเป็น 7 
ตอน คือ ความสามารถในการพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล (Credibility of Sources) 
ความสามารถในการพยากรณ์และการวางแผนการทดลอง  (Prediction and Experimental 
Planning) ความสามารถต่อการอ้างเหตุผลผิดหลักตรรกะ (Fallacies) ความสามารถในการนิรนัย 
(Deduction) ความสามารถในการอุปนัย (Induction) ความสามารถในการให้ค าจากัดความ 
(Definition) ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น (Assumption Identification) 
 
 3. แบบทดสอบความสามารถด้านการใช้เหตุผลทางภาษา (New Jersey Test of 
Reasoning Skills) 
 แบบทดสอบนี้สร้างโดยสถาบันส่งเสริมด้านปรัชญาส าหรับเด็กเพ่ือใช้ในโครงการปรัชญา
ส าหรับเด็กเมื่อปี ค.ศ. 1983 /ใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นไป จนถึงระดับมัธยมศึกษา 
แบบทดสอบนี้ต้องการวัดความสามารถด้านการใช้เหตุผลทางภาษา ลักษณะของแบบทดสอบเป็น
แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก ข้อสอบมีท้ังหมด 50 ข้อ แบ่งออกเป็น 5 ตอน คือ 
 - การระบุข้อตกลงเบื้องต้น (Assumption Identification) 
 - การอุปนัย (Induction) 
 - การอ้างเหตุผลที่ดี (Good Reasons) 
 - ชนิดและระดับ (Kind and Degrees) คุณภาพแบบทดสอบมีค่าความเที่ยงตั้งแต่ 0.85 
จนถึง 0.91 ส าหรับความตรงของแบบทดสอบ มีความครอบคลุมถึงทักษะส าคัญ 2 ประเภท ได้แก่ 
ทักษะการใช้เหตุผล ผลทักษะการ สืบเสาะ  
 
 4. แบบทดสอบวัดความสามารถทางสมองชั้นสูง (Ross Test of Higher Cognitive 
Processes) 
 แบบทดสอบนี้สร้างโดย จอห์น และแคธรีน เมื่อปี ค.ศ. 1976 และพัฒนาปรับปรุงในปี ค.ศ. 
1979 ใช้ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 แบบทดสอบนี้มุ่งวัด
ความสามารถทางสมองขั้นสูงระดับการวิเคราะห์ (Analysis) การสังเคราะห์ (Synthesis) และการ
ประเมิน (Evaluation) ตามการจัดระดับความมุ่งหมายทางการศึกษาของบลูม  (Bloom’s 
Taxonomy of Education Objectives) 
 ประกอบด้วยข้อสอบ 105 ข้อ แบ่งสอบเป็น 2 ครั้ ง  โดยครั้ งละประมาณ 60 นาที  
แบบทดสอบมีทั้งหมด 8 ตอน คือ 
 - การอุปมาอุปไมย (Analogies) 
 - การใช้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning) 
 - ข้อสมมุติที่ขาดหายไป (Missing Premises) 
 - ความสัมพันธ์เชิงนามธรรม (Abstract Relations) 
 - การสังเคราะห์อย่างเป็นล าดับ (Sequential Synthesis) 
 - กลยุทธ์การตั้งค าถาม (Questioning Strategies) 
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 - การวิ เคราะห์ความตรงประเด็นของสารสนเทศที่ ใช้  (Analysis of Relevant and 
Irrelevant Information) 
 - การวิเคราะห์คุณลักษณะ (Analysis of Attributes) 
 
 จากการศึกษาค้นคว้าแบบทดสอบแบบทดสอบความคิดวิจารณญาณ ดังกล่างมาข้างต้น 
ผู้วิจัยได้เลือกแบบทดสอบความคิดวิจารณญาณคอร์เนล (Cornell Critical Thinking Test) ซึ่งใช้วัด
กับกลุ่มที่ตรงกับกลุ่มเปล้าหมายในการทดลอง ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่  4 ถึง
มัธยมศึกษา ซ่ึงเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก แบ่งออกเป็น 4 ตอน 
 

แนวทางการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ตามแนวคิดของซีล (Seale C, 1998) เสนอแนวคิดในการฝึกนิสัยที่ดีของการคิด โดยการจัด

กิจกรรมจุดเน้น ดังนี้ 
 1. จุดเน้นที่ประสบการณ์ จะเริ่มต้นด้วยการมีประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรม หลังจากนั้นผู้เรียน
จะท าการสังเกตและพิจารณาและสร้างกรอบความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งนั้น ผู้ปฏิบัติจะถูกกระตุ้นให้คิด
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เสร็จสิ้นลงหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งการประเมินจุดแข็งจุดอ่อน และการ
อธิบายเกี่ยวกับประสบการณ์การท างาน 
 2. จุดเน้นที่การสร้างกรอบใหม่ วงจรการคิดประกอบด้วย 3 ระยะประกอบด้วย การก าหนด
ปัญหา การสร้างกรอบปัญหาใหม่และการแก้ไขปัญหา การก าหนดปัญหากระท าโดยการวิเคราะห์
สถานการณ์หรือเรื่องราว ส่วนการสร้างกรอบปัญหาใหม่ มักเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบปัญหาซื้อโดย
ใช้หลักการตามทฤษฎี จากข้อสรุปใหม่ จากการสร้างกรอบปัญหาก็จะถูกน าไปคิดเพ่ือหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาใหม ่
 3. จุดเน้นที่เป้าหมาย และข้อมูลย้อนกลับการคิดมักเกิดขึ้นในระหว่างวงจรของข้อมูล
ย้อนกลับ การกระท าและเป้าหมายในขณะที่ผู้เรียนได้เชื่อมโยงข้อมูลย้อนกลับกับการกระท าของ
ตนเองต่อเป้าหมาย การเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมาย การคิดอย่างมีวิจารณญาณจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องมี
การฝึกนิสัยในการคิด ซึ่งประกอบด้วย ความกระตือรือร้น ความคิดเห็นที่เกิดขึ้นเองโดยบุคคลนั้นและ 
การจัดล าดับการคิด 
 
 จากแนวคิดของรักไกโร (Ruggiero V.R, 1988) ได้เสนอแนะว่าความกระตือรือร้นมี
ความส าคัญส าหรับทุกขั้นตอนของการคิด โดยเฉพาะในขึ้นตอนแรก คือการสร้างความท้าทายในการ
ค้นหาสภาพความยากล าบากหรือสภาพปัญหา และความกระตือรือร้นจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้าง
นิสัยที่จะท าให้บุคคลได้มีการคิดอย่างลึกซึ้ง ซึ่งมีทั้งหมด 6 เทคนิคซึ่งจะมีความเหมาะสมกับแต่ละ
สถานการณ์ดังนี ้
 1. การสังเกตโดยใช้การดูและการฟังอย่างใกล้ชิด  เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ เพ่ือเก็บรวบรวม
รายละเอียดที่โดยปกติจะไม่พบ 
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 2. การมองหาข้อบกพร่อง การมีความรู้สึกว่ายังมี ข้อบกพร่องจะช่วยให้เกิดความส าเร็จโดย
การที่คนมีการยอมรับความคิด ระบบ กระบวนการแนวคิดและเครื่องมือ ต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ถูกกระท า
ขึ้นย่อมมีข้อบกพร่อง จึงเปิดโอกาสให้มีการปรับปรุง 
 3. การบันทึกสิ่งที่ไม่พอใจของตนเองและบุคคลอ่ืนในแต่ละวันที่สามารถจะน ามาใช้ให้เกิด
ประ โยชน์ส าหรับตัวเองได้ 
 4. การค้นหาสาเหตุของสิ่งต่าง ๆ เป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยสร้างความตื่นตัวต่อสถานการณ์ 
หรือเหตุการณ์ท่ีบุคคลไม่สามารถอธิบายสิ่งที่ไม่พึงพอใจนั้น 
 5. ความไวต่อการรับรู้ความหมายของสถานการณ์  นักคิดที่ดีมักจะมองเห็นและเข้าใจ
ผลกระทบของสิ่งต่าง ๆ ก่อนบุคคลอ่ืน 
 6. การเข้าใจและยอมรับโอกาสในการส ารวจข้อโต้แย้งประเด็นการโต้แย้งเป็นเรื่องราวที่
บุคคลไม่เห็นด้วย เนื่องจากข้อมูลที่สนับสนุนเรื่องนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
 
 ตามแนวคิดของสุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ, 2545) สรุป
แนวทางในการพัฒนาความสามารถใน การคิดอย่างมีวิจารณญาณให้แก่นักเรียน ว่าครูผู้สอนมีส่วน
ส าคัญในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  
 1.  ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการสอน โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้น 
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างเป็นระบบ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เปิดโอกาส ให้
นักเรียนรู้จักคิดในสิ่งที่เรียน 
 2. ส่งเสริมให้นักเรียนตัดสินใจด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้นักเรียนตัดสินใจด้วยตนเอง เป็นการ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิด มีความเชื่อม่ันในตนเองและมีความรู้สึกที่เป็นอิสระ  
 3. จัดสื่อการเรียนรู้แบบต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณซึ่ง 
 4. ฝึกให้นักเรียนมีการอภิปรายร่วมกันตามหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ หรือเป็นเหตุการณ์ ที่
เกิดข้ึนในปัจจุบัน จากข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
 5. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักวางแผนการท างานหรือกิจกรรมต่างๆ โดยแนะน าให้ นักเรียน
วางเป้าหมาย ตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินงานว่าเป็นไปตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ 
 
 จากการคึกษาค้นคว้าแนวคิดในการพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจาณญาณ ดังที่กล่าวมา
ข้างต้น  สรุปได้ว่า การพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจาณญาณนั้น ควรที่จะพัฒนาในด้านดังนี้ 1) 
กระบวนการสอน 2) การรู้จักยอมรับข้อพกพร่องของขั้นตอน 3) การสร้างความกระตือรือร้นให้
เกิดข้ึนก่อนการเข้าสู่กระบวนการคิดอย่างมีวิจารญาณ 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 

 งานวิจัยในประเทศ 
 กัญญา ไชยสิงห์และคณะ (กัญญา ไชยสิงห์ และคณะ, 2549) ได้พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่องการผลิต และน าเสนอสื่อการศึกษาผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การผลิตและน าเสนอสื่อการศึกษา ส าหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร 
พบว่าค่า ประสิทธิภาพ (E1/E2) มีค่าเท่ากับ 81.08/82.38 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ดังนั้นหนังสือ 
อิเล็กทรอนิกส์นี้จึงสามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 2. ความคิดเห็นของนิสิตที่มี ต่อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการผลิตและน าเสนอสื่อการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก 
 วรรณี ศรีวิลัย และวิรดา อรรถเมธากุล (วรรณี ศรีวิลัย & วิรดา อรรถเมธากุล, 2554) ได้
พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง กายวิภาคศาสตร์ของระบบหัวใจหลอดเลือด และระบบไหลเวียน
น้ าเหลือง การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนา หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง กายวิภาคศาสตร์ของ
ระบบหัวใจ หลอดเลือด และระบบไหลเวียน น้ าเหลือง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนีราชบุรีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 
จ านวน 60 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์เรื่อง กายวิภาคศาสตร์ของระบบหัวใจ 
หลอดเลือดและระบบไหลเวียนน้ าเหลือง มี ประสิทธิภาพ 73.67/75.89 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลังเรียนสูงกว่าผลการทดสอบก่อนเรียนอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 3) นักศึกษามีความ
พึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง กายวิภาค ศาสตร์ของระบบหัวใจ หลอดเลือด และระบบ
ไหลเวียนน้ าเหลืองในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56) 
 เสาวลักษณ์ ญาณสมบัติ (เสาวลักษณ์ ญาณสมบัติ, 2544) ได้ท าการวิจัย    เรื่องการพัฒนา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องนวัตกรรมการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ วัตถปุระสงค์การวิจัยเพื่อพัฒนา
และหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครูที่เรียนจาก
หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์เรื่อง นวัตกรรมการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน 
 
 งานวิจัยต่างประเทศ 
 เฮก (Hage & Ellen V, 2006) ได้วิจัยเรื่อง เทคโนโลยีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : ความสัมพันธ์
ระหว่างระดับการมีประสิทธิภาพในตนเองกับระดับการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ ผู้ใช้ที่มีเพศและ
อายุต่างกัน ผลจากการวิจัยสรุปได้ว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางด้านสถิต ิที่พบในระดับการ
ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากกลุ่มผู้ใช้ที่มีช่วงอายุต่างกัน ไม่มีความแตกต่างอย่าง มีนัยส าคัญทางด้าน
สถิติที่พบในระดับการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากกลุ่มผู้ใช้ที่มีเพศต่างกัน ไม ่ มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางด้านสถิติท่ีพบในระดับการมีประสิทธิภาพในตนเองจากกลุ่ม ผู้ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่
มีช่วงอายุต่างกัน มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางด้านสถิติท่ีพบใน ระดับการมีประสิทธิภาพใน
ตนเองจากกลุ่มผู้ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีเพศต่างกัน 
 เพียร์แมน (Pearman & Cathy J, 2004) ได้วิจัยเรื่องการศึกษาผลกระทบของการใช้ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่าค่า
คะแนนเฉลี่ยทั้งหมดในส่วนของการเล่าเรื่องด้วยปากเปล่ามีระดับสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญเมื่อใช้หนังสือ
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อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนของการวิเคราะห์ค่าคะแนนจากการเล่าเรื่องด้วยปากเปล่าของนักเรียนที่มีระดับ
ทักษะทางด้านการอ่านในหลายๆระดับ พบว่านักเรียนที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีทักษะ ทางด้านการอ่านใน
ระดับต่างกัน ก็สามารถท าคะแนนให้สูงขึ้นได้อย่างมีนัยส าคัญ เมื่อใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เช่นกัน 
ทั้งนี ้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลคงมีความผิดพลาดการในการวิเคราะห์ ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ย จากการเล่าเรื่องด้วยปากเปล่าของนักเรียน ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มท่ีมีทักษะ
ทางด้านการอ่านในระดับกลางและสูง ราว (Row, 2004) ไดเ้สนอรูปแบบการจดัการเนื้อหาผ่านทาง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จากการน าเสนอพบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะประสบผลส าเร็จหรือล้มเหลว
นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการยอมรับของผู้อ่านเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับการจดัการเนื้อหาอย่างเป็นระบบ 
และยอมรับว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นรูปแบบใหม่  ของการจดัการเนื้อหาอย่างเป็นระบบ 
 วิลสัน (Wilson, 2003) ได้ศึกษาโครงสร้างของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มุ่งประเด็นไปที่ความ
เข้าใจและเจตคติ และจุดเด่นที่ส าคัญของผู้เรียนในโรงเรียนแห่งสหราชอาณาจักร กับการสังเกตที่การ
ปรับปรุงการออกแบบของ E-book reader เพ่ือการเรียนการสอนในอนาคต ผู้เรียนมีโอกาสในการ
อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และให้ผลป้อนกลับผ่านแบบสอบถาม จากการศึกษาพบว่า ผู้เรียนสนใจ
และเอาใจใส่ในการอ่านจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน (IBL)  
 งานวิจัยในประเทศ 
 โสมพร  วงษ์พรหม (โสมพร วงษ์พรหม, 2557) วิจัยเรื่องการพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง รอบ
รู้นาฏศิลป์ไทยและการจัดระบบความคิดด้วยผังล าดับเวลาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
จัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาผลการเรียนรู้เรื่อง รอบรู้นาฏศิลป์
ไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 2) พัฒนาการ
จัดระบบความคิดด้วยการเขียนผังล าดับเวลาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบสวนสอบสวน   กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในครั้งนี้ ได้แก ่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียน
อัสสัมชัญธนบุรี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน  1 ห้องเรียน จ านวน 50 
คน ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด าเนินการทดลองใน    ภาคเรียน
ที ่1 ปีการศึกษา 2556 ระยะเวลาที่ใช้ 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนเรื่อง รอบรู้นาฏศิลป์ไทย 2) 
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เรื่อง รอบรู้นาฏศิลป์ไทย ทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวน
สอบสวน และทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 3) แบบประเมินการเขียนผังล าดับ
เวลา และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน
และการเขียนผังล าดับเวลา  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (x̅) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมติฐานแบบ t-test Dependent  
 ผลการวิจัย พบว่า 1. ผลการเรียนรู้หลังจัดการเรียนรู้เรื่อง รอบรู้นาฏศิลป์ไทย ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน  แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่ผลการเรียนรู้หลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 
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 (x̅= 15.64, S.D. = 2.74) สูงกว่าก่อนการจัด การเรียนรู้ (x̅= 8.44, S.D. = 2.38) 2. พัฒนาการ
จัดระบบความคิดด้วยการเขียนผังล าดับเวลาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก (x̅= 3.77, S.D. = .47) 3.
ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สืบสวนและการเขียนผังล าดับเวลาพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับเห็นด้วยมาก (x̅= 2.92, S.D. 
= 0.30) โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และด้านบรรยากาศการเรียนรู้ ตามล าดับ  
 
 ออมฤดี แชมอุบล (อ้อมฤดี แช่มอุบล, 2553) วิจัยเรื่องผลของการจัดการเรียนรูแบบสืบสวน
สอบ สวนที่เนนการใชค าถามหมวกความคิดหกใบเรื่องสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวที่มีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห และทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้น
มัธยม ศึกษาปที ่ 1 จุดมงุหมายเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการ คิดวิ
เคราะหและทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 กอนและหลังไดรับ
การจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชค าถามหมวกความคิดหกใบและเปรียบเทียบกับ
เกณฑ กลมุตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ภาคเรียนที่ 2 ป การศึกษา 
2552 โรงเรียนวัดสวางอารมณ อ าเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 1 หองเรียน จ านวน
นักเรียน 42 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) ระยะเวลาทดลอง
จ านวน 19 ชั่วโมง โดยใชแบบแผนการวิจัยแบบ One-Group Pretest-Posttest Design สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล คือ t–test for dependent samples และ t–test for one sample 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบ สืบสวน
สอบสวนที่เนนการใชค าถามหมวกความคิดหกใบสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู อยางมนีัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบ สืบสวน
สอบสวนที่เนนการใชค าถามหมวกความคิดหกใบผานเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยส าคัญทาง สถิติที่
ระดับ .01  
 3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน   หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบ สืบสวน
สอบสวนที่เนนการใชค าถามหมวกความคิดหกใบสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูอยางม ี นัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 
 4. ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสวน
สอบสวนที่เนนการใชค าถามหมวกความคิดหกใบผานเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01    
 5. ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียน หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสวน
สอบสวนที่เนนการใชค าถามหมวกความคิดหกใบ สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูอยางมนีัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 
 



  60 

 งานวิจัยต่างประเทศ 
 Liwei Hsu (Liwei Hsu, 2014) วิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้โปรแกรมการจัดการเรียนรู แบบ
สืบสวนสอบสวนแบบออนไลน์ เพ่ือพัฒนาการวิเคราะห์เชิงพรรณนา การวิจัยนี้ออกแบบมาเพ่ือ
ตรวจสอบโปรแกรมการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวยุโรปจากมุมมอง
การวิเคราะห์ นักท่องเที่ยว 50 คนที่เข้าร่วมการวิจัยจะถูกวัดระดับการวิเคราะห์จากตัววัดระดับการ
วิเคราะห์  ชุดการทดสอบก่อนและหลังจะถูกน ามาเพ่ือประเมินระดับการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล ผล
การทดสอบแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนผ่านโปรแกรมการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนออนไลน์ท าให้
ระดับการวิเคราะห์พัฒนาขึ้นเท่ากับ 8.3  อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์พบถึงความสัมพันธ์ของการ
พัฒนาการวิเคราะห์ระหว่างก่อนและหลังเรียนผ่านโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนแบบสืบสวน
สอบสวนออนไลน์  และความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังท าแบบทดสอบนั้นสูงกว่า  (g = .556) 
ผลการวิจัยเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนแบบสีบสวน
สอบสวนออนไลน์ในการช่วยนักท่องเที่ยวชาวยุโรปพัฒนาในด้านการวิเคราะห์อาจจะไม่สามารถช่วย
พัฒนาในระยะสั้นได ้ แต่จะช่วยพัฒนาในระยะยาวได้ 
 
 Jacky Pow and Sandy C. Li (Jacky Pow & Sandy C. Li, 2005) วิจัยเรื่องผลการเรียนรู้
ของนักเรียนต่อการใช้สื่อสารสนเทศน์บนอินเตอร์เน็ตร่วมกับการจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวน 
ในยุคของ web 2.0 คุณภาพของการเผยแพร่ข้อมูลอาจแตกต่างกันและไม่น่าเชื่อถือ  ข้อมูลที่ไม่
น่าเชื่อถือพวกนี้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของนักเรียนที่ต้องการค้นหาทางอินเตอร์เน็ตเพ่ือใช้ในการ
เรียน ขณะนี้เราไม่สามารถท าความเข้าใจได้ว่าเข้าใจว่านักเรียนเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพในระดับใด มี
ผลกระทใดบ้าง  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเข้าใจผลกระทบของนักเรียนต่อคุณภาพของข้อมูลใน
อินเตอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  วัตถุประสงค์เพ่ือท าความเข้าใจและน าไปพัฒนาในเรื่องการ
ประเมินข้อมูลของนักเรียนในการค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองและพัฒนารูปแบบในการประเมินข้อมูลใน
อินเตอร์เน็ตของนักเรียน ใช้กลุ่มทดลองจากมหาวิทยาลัยฮ่องกงโดยใช้ปัจจัยและโครงสร้างทางทฤษฎี
ของ klein's (2002) 15 ผลการทดลอง  ไดผ้ลออกมาว่า 8 ใน 15 ผลการทดลองได้ยืนยันว่านักเรียน
ใช้ข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตในการเรียนของตัวเอง 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 
 งานวิจัยในประเทศ 
 โสภาค เจริญสุข (โสภาค เจรญิสุข, 2557) วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการออกแบบอีเลิร์นนิง 
เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณ ส าหรับนิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอ
รูปแบบการออกแบบอีเลิร์นนิงเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณ ส าหรับนิสิตนักศึกษาปริญญา
บัณฑิต กลุ่มตัวอย่างที่ได้ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง 
และความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของการออกแบบและพัฒนาอีเลิร์นนิง ได้แก่ อาจารย์ที่สอนแบบ
อีเลิร์นนิง จ านวน 98 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีทดลองออกแบบการสอนอีเลิร์นนิงตามรูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนา 
ได้แก่ อาจารย์ระดับอุดม ศึกษา จ านวน 15 คน ที่ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชา กลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุม่
สังคมศาสตร์ และกลุ่มมนุษยศาสตร์ จ าแนกเป็น อาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ จ านวน 5 คน และ 
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อาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน จ านวน 5 คน และอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎ จ านวน 5 คน เมื่อ
อาจารย์ออกแบบการสอนตามรูปแบบที่ผู้วิจัยออกแบบแล้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนา
อีเลิร์นนิงและด้านการพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณจ านวน 6 คน ตรวจสอบความเหมาะสมของ
แผนการสอน และผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณจ านวน 6 คน รับรองรูปแบบ
อีเลิร์นนิง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1.องค์ประกอบของรูปแบบการออกแบบอีเลิร์นนิงเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
วิจารณญาณส าหรับนิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) คน 
ประกอบด้วย ผู้สอนออนไลน์ บุคลากรสนับสนุนการสอนออนไลน์ และผู้เรียนออนไลน์ 2) เนื้อหาวิชา
ที่สามารถบูรณาการฝึกทักษะการคิดวิจารณญาณเข้าไปกับเนื้อหา 3) สื่อและทรัพยากรการเรียนรู้
ออนไลน์ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ได้แก่ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ บทเรียนส าเร็จรูป ไฟล์วีดีโอ และ 
ไฟล์เสียง 4) กลยุทธ์และเทคนิคในการพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณออนไลน์ ได้แก่ การอภิปราย 
การใช้กรณีศึกษา การมอบหมายงานเป็นกลุ่ม และการวิพากษ์ โดยใช้ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิค เทคนิค
การตั้งค าถาม และเทคนิคหมวก 6 ใบ 5) ระบบบริหารการเรียนรู้ ประกอบด้วย ระบบจัดการหลักสูตร 
ระบบส่งเสริมการเรียนรู้ และระบบจัดการข้อมูล 6) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ จิตภาพ สังคมภาพ
และบรรยากาศเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณ 2. ขั้นตอนของรูปแบบการออกแบบอีเลิร์นนิง
เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณส าหรับนิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน
หลัก คือ 1) ขั้นเตรียมความพร้อมของรายวิชา : คัดเลือกรายวิชา เตรียมเนื้อหาและทรัพยากรการ
เรียนรู้ออนไลน์ และเตรียมผู้สอนออนไลน์ 2) ขั้นด าเนินการออกแบบเนื้อหา กลยุทธ์และเทคนิค และ
เครื่องมือส าหรับใช้ในการเรียนการรสอนแบบอีเลิร์นนิงเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณ 3) ขั้น
ผลิตและพัฒนาเครื่องมือบนระบบบริหารการเรียนรู้และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการจัดการเรียนอีเลิร์
นนิง 4) ขั้นควบคุมการเรียนการสอนตามแผนการเรียนอีเลิร์นนิงที่ได้ออกแบบไว้ และ 5) ขั้นประเมิน 
ตรวจสอบคุณภาพ และปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์
นนิงในครั้งถัดไป 3. แผนการเรียนอีเลิร์นนิงของกลุ่มตัวอย่างท่ีออกแบบมีคุณภาพด้านการออกแบบ
และพัฒนาอีเลิร์นนิง และด้านการพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 2.92 และ 
2.72 ตามล าดับ) 4. รูปแบบการออกแบบอีเลิร์นนิงเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณส าหรับนิสิต
นักศึกษาปริญญาบัณฑิต ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย= 4.00) 
 
 นวภัทร ตระกูลพร (นวภัทร ตระกูลพร, 2557) วิจัยเรื่องการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุ  ประสงค์เพ่ือ 1) 
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้การจัดกิจกรรมการ เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem-Based Learning) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวน (Group 
Investigation) ให้มีจ านวนนักเรียนร้อยละ 70 มีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
70 ขึ้นไป 2) พัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ของนักเรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน(Problem-Based Learning) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวน(Group 
Investigation) ให้นักเรียนมีคะแนนทักษะ การแสวงหาความรู้ในระดับมากขึ้นไป 3) พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้ม ี จ านวนนักเรียนร้อยละ 70 มีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
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5/2 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 26 คน การ
วิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบวิจัยเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1) เครื่องมือ
ที่ใช้ในการ ทดลองปฏิบัติการได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการเรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบสวน สอบสวน 2) เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลวิจัย ได้แก่แบบบันทึกการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของครู แบบสังเกต การจัดการเรียนรู้ แบบสัมภาษณ์นักเรียน แบบทดสอบ
ย่อยท้ายวงจรแบบวัดทักษะการแสวงหาความรู้ 3) เครื่องมือที่ ใช้ในการประเมินประสิทธิผลการ
จัดการเรียนรู้ ได้แก่ แบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่ได้พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวน 
(Group Investigation) จ านวนนักเรียน 26 คน มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 76.92 
ของนักเรียนทั้งหมดซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 2) นักเรียนที่ได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวนมีทักษะการแสวงหาความ 
รู้อยู่ในระดับมาก (μ=4.20, σ =0.60) ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดคือการปฏิบัติในระดับมากขึ้นไป 3) 
นักเรียนที่ได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วม 
กับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวนจ านวนนักเรียน 26 คน มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ 20 
คน คิดเป็นร้อยละ 76.92 ของนักเรียนทั้งหมดซึ่งผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 
 งานวิจัยต่างประเทศ 
 ฮัตจินส์ และไซบิล (Hudgins B.B & Sybil S.E, 1988) ศึกษาผลของการสอน การคิดมี
วิจารณญาณ โดยใช้เทคนิคการน าตนเองของนักเรียนเกรด 4 และ เกรด 5 นักเรียนกลุม่ทดลองได้รับ
การฝึกฝนทักษะการน าตนเอง ซึ่งประกอบด้วยการควบคุม และกระบวนการตรวจสอบการคิดของ
ตนเอง ซึ่งนักเรียนจะต้องน ามาใช้ในการควบคุมความสามารถในการก าหนดเป้าหมายของงานตลอด 
จนตรวจสอบการคิดของตนเอง ผลศึกษาพบว่านักเรียนที่ได้รับการสอนการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดย
ใช้ทักษะการน าตนเองนั้น มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่ากลุ่มควบคุม ในด้านการน าทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณไปใช้ในการแก้ปัญหาการเลือกใช้ข้อมูลให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและคุณภาพ
ค าตอบของปัญหา 
 ลัมพ์คิน (Lumpkin C.R, 1990) ศึกษาผลของการสอนการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่มีต่อ
ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในเนื้อหาวิชา
สังคมศึกษาของนักเรียนเกรด 5 จ านวน 35 คน และเกรด 6 จ านวน 45 คน ผลการศึกษาพบว่า เมื่อ
นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณแล้ว กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมที่เป็นนักเรียนเกรด 
5 มีความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ไม่แตกต่างกัน แต่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๆ มี
ความมั่นคงในเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาแตกต่างกันไม่มีนัยส าคัญทางสถิติส่วนกลุ่มทดลองที่เป็นนักเรียน
เกรด 6 มีคผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีความอดทนในเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาสูงกว่ากลุ่มควบคุม 
อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Quasi Experimental Research) โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ต่างกัน โดยมีวัตถุประสงค์คือ 
1. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนและหลังเรียนโดยการเรียนด้วยหนังสือ
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อิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน  2. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียน
ระหว่างกลุ่มของนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์  กลุ่มสูง กลุ่มกลาง 
และกลุ่มต่ า  3.  เ พ่ือศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่มีต่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน 
 
 โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 3. ระเบียบวิธีการวิจัย 
 4. เครื่องที่ใช้ในการวิจัย 
 5. ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 6. วิธีการด าเนินการวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูล 
 7. การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1   อ.จอมบึง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 247 คน 
 

 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว 
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1  ที่ก าลังศึกษาอยู่
ในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 30 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) จากนั้นท าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ  (Stratified Sampling) โดยน าคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ในการเรียนภาคเรียนที่ 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2562 มาจ าแนกกลุ่มผู้ เรียนด้วยวิธีหาค่าอันตรภาคชั้นตามระดับ
ความสามารถทางการเรียนแบบอิงกลุ่ม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
 

ซึ่งใช้เกณฑ์ดังนี้ 
  
  อันตรภาคชั้น  =  
 
  ผู้วิจัยได้จ าแนกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยออกเป็น 3 กลุ่ม คือ นักเรียนกลุ่มสูง 
จ านวน 10 คน นักเรียนกลุ่มปานกลาง จ านวน 10 คน นักเรียนกลุ่มต่ า จ านวน 10 คน โดยใช้
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์แบบอิงกลุ่ม ในการเรียนภาคเรียนที่ 1 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ าสุด 
จ านวนชั้นที่ต้องการ 

89 - 53 
3 
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ซึ่งท าการแบ่ง ดังนี้ 
 
  อันตรภาคชั้น  =   =   12 
 

คะแนนเฉลี่ย  77 - 89  หมายถึง   นักเรียนที่มรีะดับความสามารถทางการเรียo 
กลุ่มสูง 

  คะแนนเฉลี่ย  65 - 76  หมายถึง   นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียน 
      กลุ่มปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย  53 - 64  หมายถึง   นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียน 

กลุ่มต่ า 
 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

1. ตัวแปรต้น 
  1.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน 
 2. ตัวแปรตาม 
  2.1 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน 
เรื่องภาวะโลกร้อน 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  (Quasi Experimental Research) โดยใช้แบบ
แผนการวิจัยแบบ three - Group Pretest - Posttest design (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) 
ซึ่งแสดงโดยตาราง 

 

 

ตารางที่ 2 แบบแผนการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

กลุ่มทดลอง ก่อนเรียน ทดลอง หลังเรียน 

RE(H) T1 

X 

T2 

RE(M) T1 T2 

RE(L) T1 T2 
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เมื่อ R แทน การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
  RE(H) แทน การทดลองกลุ่มสูง 
  RE(M) แทน การทดลองกลุ่มปานกลาง 
  RE(L) แทน การทดลองกลุ่มต่ า 
  T1 แทน การทดสอบก่อนเรียน 
  X แทน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน 
  T2 แทน การทดสอบหลังเรียน 
 
เครื่องที่ใช้ในการวิจัย   
 เครื่องมือส่าหรับการด่าเนินการวิจัยในครั้งนี้ มีดังนี้ 
 4.1 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลก
ร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่1 
 4.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมี 
วิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 4.3 แบบวัดความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียน 
 4.4 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะ
โลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่1 
 
ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือ และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ซึ่งประกอบด้วย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ด้วย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลก
ร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยม ศึกษาปีท่ี 1 
 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยยึดหลักเนื้อหาจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
  1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
  1.2 ศึกษาจุดประสงค์ ค าอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ ในสาระที่ 6 กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 
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  1.3 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) และการจัดการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน (IBL) 
  1.4 น าหลักการที่ได้จากเอกสาร มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพ่ือออกแบบกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ 
  1.5 วิเคราะห์เนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู้ เพ่ือน ามาใช้ในการสร้างแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
  1.6 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่เรียนด้วย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวน
สอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวชี้วัด 
จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้อง และความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือน ามาปรับปรุงและแก้ไข 
  1.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการปรับปรุงและแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ไปประเมิน
หาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 6 ท่าน ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบสวนสอบสวน (IBL) จ านวน 3 ท่าน และด้านเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน (ดังภาคผนวก 
ก) โดยใช้ แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้  ส่าหรับการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 ซึ่งมีลักษณะของแบบประเมินเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเคอร์ท 
(Likert) อ้างถึง (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) แปลระดับคะแนน ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยที่สุด 
 
 การวิเคราะห์ค่าคะแนน มีดังนี ้

   5 หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
   4 หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
   3 หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
   2 หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ 
   1 หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

 โดยมีการแปลผลระดับคะแนน ตามแนวคิดของเบสท์ (Best John W, 1986) ดังนี้ 

  คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00  หมายถึง  อยู่ในระดับดีมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49  หมายถึง  อยู่ในระดับด ี
  คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49  หมายถึง  อยู่ในระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49  หมายถึง  อยู่ในระดับพอใช้ 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49  หมายถึง  อยู่ในระดับต้องปรับปรุง  

 แผนการจัดการเรียนรู้จริงต้องได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป จึงถือว่ามีคุณภาพในเกณฑ์
ที่ยอมรับได ้
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 โดยแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้  ส่าหรับการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
มีข้ันตอนการสร้างดังต่อไปนี้ 
   (1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการสร้างแบบประเมิน
คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ 
   (2) สร้างแบบประเมินคุณภาพ ส าหรับผู้ เชี่ยวชาญ เพ่ือเมื่อก าหนด
ความหมาย และขอบเขตของสิ่งที่จะประเมิน โดยสร้างแบบประเมินคุณภาพ 
 ซึ่งมีลักษณะของแบบประเมินเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเคอร์ท 
(Likert) อ้างถึงใน (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543)  แปลระดับคะแนน ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยที่สุด 
 
  การวิเคราะห์ค่าคะแนน มีดังนี ้

   5 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
   4 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
   3 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
   2 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ 
   1 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

   (3) น าแบบประเมินคุณภาพ แผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น เสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของแบบประเมินคุณภาพ 
   (4) น าแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้  ที่ปรับปรุงเรียบและ
แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา 
(Content Validity) แล้วน าไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence 
: IOC) โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
   ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้อง  ให้คะแนน +1 
   ถ้าไมแ่น่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้อง ให้คะแนน   0 
   ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่มีสอดคล้อง ให้คะแนน - 1 

  จากนั้นน าผลการประเมินมาค านวน เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้เกณฑ์
การพิจารณา คือ แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้  ต้องได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 
0.50 ขั้นไป ถือว่ามีสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ซึ่งผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) ของแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้  โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน พบว่า มีค่า
เท่ากับ 0.98 สามารถน ามาเป็นข้อค าถามในแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ได้  (ดัง
ภาคผนวก ค) 
   (5) ปรับปรุงและแก้ไขแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 



  69 

   (6) ได้แบบประเมินคุณภาพ ไปใช้ในการหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ 
ซึ่งผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 6 ท่าน พบว่า มีคุณภาพ
อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.88 และ มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.23 
(ดังภาคผนวก ค)  
  1.9 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ไปใช้ในการวิจัยต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ศึกษาจุดประสงค ์ค าอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
ในสาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 

สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน 
เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ได้แผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในงานวิจัย 

เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
เพ่ือน ามาปรับปรุงและแก้ไข 

ปรับปรุงแก้ไข 
ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

น าแผนการจัดการเรียนรู้ 
ไปประเมินหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ โดย

ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 6 ท่าน 

ปรับปรุงแก้ไข 
ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
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แผนภาพที่ 3 ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 

 
2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่าง

มีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน 

เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  2.1 วิเคราะห์ความต้องการ (Need Analysis) ซึ่งได้แก่ความต้องการของ 
 ผู้เรียน ในช่วงวัยที่จะท าการวิจัย ดังนี้ 
        (1) ลักษณะทั่วไป 
        (2) ลักษณะเฉพาะของผู้เรียน 
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  2.2 วิเคราะห์เนื้อหา (Content and Task Analysis) ในสาระการเรียนรู้ที่  6 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
  2.3 วิเคราะห์วัตถุประสงค ์(Analyze Objective) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มาตรฐาน 
 ว 6.1 ที่เก่ียวกับเรื่อง ภาวะโลกร้อน ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 6.1 ม.1/6 และ ตัวชี้วัดที่ 6.1 ม.1/7   
  2.4 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Analyze Environment) ได้แก่ ความพร้อมของ
สถานที่ และอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน 
เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  2.5 ก าหนดขอบเขตของเนื้อหา และทิศทางในการออกแบบงานให้เหมาะสมส าหรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  2.6 ก าหนดรูปแบบและออกแบบรายละเอียดการใช้งานของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง ภาวะโลกร้อน โดยออกแบบ ผังงาน (flowchart) บทด าเนินเรื่อง 
(storyboard) หน้าจอภาพ (screen design) 
  2.7 น าผังงาน (flowchart) บทด าเนินเรื่อง (storyboard) และ หน้าจอภาพ 
(screen design) ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง ภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่ออกแบบเสร็จแล้วไปเสนอต่อที่ปรึกษา เพ่ือน ามาปรับปรุงและแก้ไข 
  2.8 ด าเนินการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง ภาวะโลก
ร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ตามท่ีได้ออกแบบไว้ ดังนี้ 
   1) ขั้นสังเกตและนิยามปัญหา เป็นขั้นบทน าของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มี
เรื่องราวการน าไปสู่ปัญหา ผู้เรียนจะได้รับการกระตุ้นและเราความสนใจ เพ่ือให้เกิดข้อสงสัย นักเรียน
จะต้องท าความเข้าใจกับสถานการณ์ ก าหนดประเด็นปัญหาที่ชัดเจนได้ เพ่ือไปสู่บทเรียนต่อไป 
   2) ขั้นระบุสมมุติฐาน เป็นขั้นที่บทเรียนจะก าหนดให้ผู้เรียนได้ลองใช้ความรู้
เดิม และข้อสังเกตที่ได้จากบทเรียนที่แล้ว มาก าหนดเหตุและผลของปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือไปสู่บทเรียน
ต่อไป 
   3) ขั้นจัดกระท าและตัดสินข้อมูล เปนขั้นที่บทเรียนจะมีแหล่งข้อมูลไว้ให้
ผู้เรียนสืบค้น เพ่ือท าการสืบสวนสอบสวนต้นเหตุ ปัจจัยต่างๆ ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้เรียนจะได้
ข้อมูลตามที่ก าหนดไว้เพ่ือพิจารณาความน่าเชื่อถือ  และพิจารณาตัดสินใจว่าข้อใดเท็จจริงใน
สถานการณ์ท่ีก าหนดไว้ 
  4) ขั้นสรุป เปนขั้นที่บทเรียนถามค าถาม เพ่ือให้ผู้เรียนตอบให้ถูกต้อง โดยจะต้องมี
เหตุผลและหลักฐานจากข้อมูลที่ได้รับเท่านั้น ผู้เรียนจะต้องสรุปจากข้อมูลที่ได้รับให้ถูกต้อง 
เพ่ือจบบทเรียน 
 
  2.9 น าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง ภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่สร้างเสร็จแล้วไปเสนอต่อที่ปรึกษา เพ่ือน ามาปรับปรุงและแก้ไข 
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  2.10 ปรับปรุงและแก้ไขหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง ภาวะโลก
ร้อน ตามข้อเสนอแนะ 
  2.11 น าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปประเมินคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญ
ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้านเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ และด้านวิธี
สอนแบบสืบสวนสอบสวน จ านวน 9 ท่าน (ดังภาคผนวก ก) เพ่ือประเมินคุณภาพ โดยใช้ แบบ
ประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง ภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ  
 ซึ่งมีลักษณะของแบบประเมินเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเคอร์ท 
(Likert) อ้างถึงใน (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) แปลระดับคะแนน ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยที่สุด 
 การวิเคราะห์ค่าคะแนน มีดังนี ้

   5 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
   4 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
   3 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
   2 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ 
   1 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

 โดยมีการแปลผลระดับคะแนน ตามแนวคิดของเบสท์ (Best John W, 1986) ดังนี้ 

  คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00  หมายถึง  อยู่ในระดับดีมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49  หมายถึง  อยู่ในระดับด ี
  คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49  หมายถึง  อยู่ในระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49  หมายถึง  อยู่ในระดับพอใช้ 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49  หมายถึง  อยู่ในระดับต้องปรับปรุง  

 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ที่ผ่านการประเมินจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป จึงถือว่ามีคุณภาพในเกณฑ์
ที่ยอมรับได ้  
  โดยแบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะ
โลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยม ศึกษาปีท่ี 1 
 มีข้ันตอนการสร้างดังต่อไปนี้ 
   (1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการสร้างแบบประเมิน
คุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน 
   (2) สร้างแบบประเมินคุณภาพ ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ เมื่อก าหนดความหมาย 
และขอบเขตของสิ่งที่จะประเมิน โดยสร้างแบบประเมินขึ้นมาจ านวน 3 ชุด แบ่งเป็น ด้านการ
ออกแบบ จ านวน 1 ชุด ด้านเนื้อหา จ านวน 1 ชุด และด้านวิธีสอน จ านวน 1 ชุด 
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 ซึ่งมีลักษณะของแบบประเมินเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเคอร์ท 
(Likert) อ้างถึงใน (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) แปลระดับคะแนน ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยที่สุด 
  การวิเคราะห์ค่าคะแนน มีดังนี ้

   5 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
   4 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
   3 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
   2 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ 
   1 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

   (3) น าแบบประเมินคุณภาพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน 
เรื่องภาวะโลกร้อน ที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความ
เหมาะสมของแบบประเมินคุณภาพ 
   (4) น าแบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน 
เรื่องภาวะโลกร้อน ที่ปรับปรุงเรียบและแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านเพ่ือ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) แล้วน าไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
 
   ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้อง  ให้คะแนน +1 
   ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้อง ให้คะแนน   0 
   ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่มีสอดคล้อง ให้คะแนน - 1 

  จากนั้นน าผลการประเมินมาค านวน เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้เกณฑ์
การพิจารณา คือ แบบประเมินคุณภาพ ต้องได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขั้นไป ถือว่ามี
สอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ซึ่งผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบ
ประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน โดยผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน พบว่า ด้านการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  มีค่าเท่ากับ 1 ด้านเนื้อหาทาง
วิทยาศาสตร์ มีค่าเท่ากับ 1 และด้านวิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน มีค่าเท่ากับ 1 สามารถน ามาเป็น
ข้อค าถามในแบบประเมินคุณภาพได้ (ดังภาคผนวก ค)   
   (5) ปรับปรุงและแก้ไขแบบประเมินคุณภาพตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
   (6) ได้แบบประเมินคุณภาพ ไปใช้ในการหาคุณภาพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน 
 ซึ่งผลการประเมินคุณภาพของ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลก
ร้อน โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 ท่าน พบว่า ด้านการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.47 และ มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.29 ด้าน
เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.83 และ มีค่าส่วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.12 และด้านวิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน (IBL) มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 5 และ มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0 (ดัง
ภาคผนวก ค) 
  5.2.12 ปรับปรุงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง ภาวะโลกร้อน 
ตามค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ 
  5.2.12 ได้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่ผ่าน
การประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 
  5.2.13 น าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ไป
ทดสอบหาประสิทธิภาพ โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีคะแบบในระดับเก่ง ปานกลาง และอ่อน ท าการ
ทดลอง เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพและข้อบกพร่องของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  โดย ก าหนดเกณฑ์
ประสิทธิภาพ 80/80 ดังนี้ 
   (1) น าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง 
ภาวะโลกร้อน ไปทดลองรายบุคคล (One to one) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 3 คน โดยแบ่งเป็นนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนกลุ่มสูง จ านวน 1  คน ,
นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนกลุ่มปานกลาง จ านวน 1 คน ,นักเรียนที่มีความสามารถ
ทางการเรียนกลุ่มต่ า จ านวน 1 คน 
 
ตารางท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน จาก
การทดลองรายบุคคล (One to one) 

E1 
(ประสิทธิภาพระหว่างเรียน) 

E2 
(ประสิทธิภาพหลังเรียน) 

เกณฑ์การประเมิน 

83.33 93.33 80/80 

 จากตารางที ่3 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน พบว่านักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 3 คน ท าแบบทดสอบระหว่างเรียนได้ คิดเป็นร้อยละ 
83.33 และท าแบบทดสอบหลังเรียนได้ คิดเป็นร้อยละ 93.33 แสดงว่าประสิทธิภาพของ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.33/93.33 ดังนั้น 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
   (2) น าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ไป
ทดลองกับกลุ่มย่อย (Small group Tryout) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 9 คน โดยแบ่งเป็นนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนกลุ่มสูง จ านวน 3 คน ,นักเรียนทีม่ี
ความสามารถ ทางการเรียนกลุ่มปานกลาง จ านวน 3 คน ,นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนกลุ่ม
ต่ า จ านวน 3 คน 
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ตารางท่ี 4 สรุปผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน จาก
การทดลองกลุ่มย่อย (Small group Tryout) 

E1 
(ประสิทธิภาพระหว่างเรียน) 

E2 
(ประสิทธิภาพหลังเรียน) 

เกณฑ์การประเมิน 

85.56 91.11 80/80 

 จากตารางที่ 4 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน พบว่า
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 9 คน ท าแบบทดสอบระหว่างเรียนได้ คิด
เป็นร้อยละ 85.56 และท าแบบทดสอบหลังเรียนได้ คิดเป็นร้อยละ 91.11 แสดงว่าประสิทธิภาพของ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.56/91.11 
ดังนั้น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 
80/80 
 
  5.2.14 ได้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อนที่ผ่าน
กระบวนการตรวจสอบประสิทธิภาพแล้ว ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง (Try out) ซึ่งเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 30 คน โดยแบ่งเป็นนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนกลุ่มสูง จ านวน 
10 คน, นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนกลุ่มปานกลาง  จ านวน 10 คน, นักเรียนที่มี
ความสามารถทางการเรียนกลุ่มต่ า จ านวน 10 คน 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์ความต้องการ, เนื้อหา, วัตถุประสงค,์ สภาพแวดล้อม 
ของกลุ่มเป้าหมาย 

ออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน 
เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
เพ่ือน ามาปรับปรุงและแก้ไข 

ปรับปรุงแก้ไข 
ไม่ผ่าน 

สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน 
เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
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แผนภาพที่ 4 ขั้นตอนการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน 
เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 3. แบบวัดความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียน 
  แบบวัดความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความสามารถ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะ
โลกร้อน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งลักษณะเป็นแบบวัด ขั้นตอนในการด าเนินการ
วิเคราะห์และคัดเลือกแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียน มีดังนี ้
  3.1 ศึกษาแนวทาง วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับการวัดและการสร้างแบบ
วัด การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือน ามาวิเคราะห์เป็นหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเครื่องมือที่ใช้วัด
ความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวน
สอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน 
  3.2 วิเคราะห์และคัดเลือกแบบวัดความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือเป็น
เครื่องมือที่ใช้วัดความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
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แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน โดยคัดเลือกเป็น แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ของอรพิน พัฒนผล (อรพิน พัฒนผล, 2551) 
 มีลักษณะเปนแบบทดสอบสถานการณชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 10 สถานการณ 
สถานการณละ 4 ขอ  รวมทั้งหมด 40 ขอ  โดยวัดองคประกอบของการคิด 4 ดานคือ (1) การนิยามป
ญหา (2) การตัดสินขอมูล (3) การระบุสมมุติฐาน (4) การสรุปอางอิง 
 คะแนนเต็ม 40 คะแนน ดานละ 10 ขอ 10 คะแนน  การใหคะแนนในแตละขอจะมีค าตอบที่
ถูกตองเพียง 1 ขอ ถาตอบถูกตอง ให 1 คะแนนและตอบผิดหรือไมตอบให 0 คะแนน  โดยก าหนด 
ชวงของคะแนนการคิดอยางมีวิจารณญาณและเกณฑการแปลความหมายคะแนน  ดังนี้ 
 
   การแปลความหมายคะแนนรวมทั้งฉบับ 
      คะแนน     ความหมาย 
  35.00 - 40.00  มีการคิดอยางมีวิจารณญาณอยูในระดับสูง 
  25.00 - 34.99  มีการคิดอยางมีวิจารณญาณอยูในระดับคอนขางสูง 
  15.00 - 24.99  มีการคิดอยางมีวิจารณญาณอยูในระดับปานกลาง 
  5.00 - 14.99  มีการคิดอยางมวีิจารณญาณอยูในระดับคอนขางต่ า 
  .00 - 4.99  มีการคดิอยางมีวิจารณญาณอยูในระดับต่ า 
 

การแปลความหมายคะแนนรวมในแตละดาน 
      คะแนน     ความหมาย 
  8.60 - 10.00  มีการคิดอยางมีวิจารณญาณอยูในระดับสูง 
  6.60 - 8.59  มีการคิดอยางมีวิจารณญาณอยูในระดับคอนขางสูง 
  4.60 - 6.59  มีการคิดอยางมีวิจารณญาณอยูในระดับปานกลาง 
  2.60 - 4.59  มีการคิดอยางมวีิจารณญาณอยูในระดับคอนขางต่ า 
  0.00 - 2.59   มีการคดิอยางมีวิจารณญาณอยูในระดับต่ า 
 
  3.3 น าแบบวัดความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่คัดเลือก เสนอต่ออาจารย์
ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสมของแบบวัดความสามารถการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ เพ่ือน ามาปรับปรุงและแก้ไข 
  3.4 ได้แบบวัดความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่ผ่านการตรวจสอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 
30 คน เพ่ือน าไปเปรียบเทียบความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ก่อน - หลัง การจัดการเรียนรู้
ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมี  
วิจารณญาณ 
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4. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง 
ภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 ขั้นตอนในการด าเนินการ สร้างแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีดังนี ้
  4.1 ศึกษาแบบประเมินความพึงพอใจตามแนวคิดของ ลิเคอร์ท (Likert) จาก
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  4.2 ก าหนดโครงสร้างค าถาม และสร้างค าตอบให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ 
  4.3 ด าเนินการสร้าง สร้างแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยหนังสือ 
อิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ซึ่งการประเมินมี 3 ด้านคือ 1) 
ด้านความรู้สึกของผู้เรียน 2) ด้านเนื้อหา 3) ด้านการออกแบบสื่อ 
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 ซึ่งมีลักษณะของแบบประเมินเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเคอร์ท 
(Likert) อ้างถึงใน (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543)แปลระดับคะแนน ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยที่สุด 
 การวิเคราะห์ค่าคะแนน มีดังนี ้

  5 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด 
  4 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 
  3 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อย 
  1 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 โดยมีการแปลผลระดับคะแนน ตามแนวคิดของเบสท์ (Best John W, 1986) ดังนี้ 

  คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00  หมายถึง  อยู่ในระดับมากที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49  หมายถึง  อยู่ในระดับมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49  หมายถึง  อยู่ในระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49  หมายถึง  อยู่ในระดับน้อย 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49  หมายถึง  อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

  4.4 น าแบบประเมินความพึงพอใจที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสมของแบบประเมินความพึงพอใจ เพ่ือน ามาปรับปรุงและ
แก้ไข 
  4.5 น าแบบประเมินความพึงพอใจ ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน เพ่ือท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) แล้วน าไปหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence:  IOC) โดยก าหนดเกณฑ์การ
พิจารณา ดังนี้ 
  ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้อง  ให้คะแนน +1 
  ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้อง ให้คะแนน   0 
  ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่มีสอดคล้อง ให้คะแนน - 1 

  จากนั้นน าผลการประเมินมาค านวน เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้เกณฑ์
การพิจารณา คือ แบบประเมินความพึงพอใจต้องได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขั้นไป ถือว่ามี
สอดคล้องกันในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ ซึ่งผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบแบบ
ประเมินความพึงพอใจ โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน พบว่า มีค่าเท่ากับ 1 สามารถน ามาเป็นข้อ
ค าถามในแบบประเมินความพึงพอใจได้ (ดังภาคผนวก ค) 
  4.6 ได้แบบประเมินความพึงพอใจที่ผ่านการปรับปรุงและแก้ไขแล้ว ไปใช้ในงานวิจัย
ต่อไปได ้
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ก าหนดโครงสร้างค าถาม และสร้างค าตอบให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ 

สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ แบบมาตราส่วนประเมินค่า 

เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
เพ่ือน ามาปรับปรุงและแก้ไข 

ปรับปรุงแก้ไข 
ไม่ผ่าน 

ศึกษาแบบประเมินความพึงพอใจจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
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แผนภาพที่ 5 การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

วิธีการด าเนินการวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยกับกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1  ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่  2 ปี
การศึกษา 2562 จ านวน 30 คน โดยมีรายละเอียดและข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
 1. ขั้นเตรียมก่อนการทดลอง 
  1.1 ด่าเนินการวิเคราะห์และวางแผน 
   โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเนื้อหา ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่มีผล
ต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ น ามาวิเคราะห ์สังเคราะห ์หลักการและแนวคิด เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การออกแบบเครื่องมือในการวิจัยการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน 
เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
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  1.2 ด่าเนินการออกแบบ 
   โดยผู้วิจัยได้ท าการก าหนดรูปแบบ และสร้างเครื่องมือในการวิจัยการ
จัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ จากการน าผลการวิเคราะห์การศึกษาเนื้อหา ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมา
ก าหนดขอบเขต เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล 
  1.3 ด่าเนินการพัฒนา 
   โดยผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาเครื่องที่ใช้ในการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  (1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน  เรื่อง
ภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  (2) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
  (3) แบบวัดความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียน 
  (4) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน 
เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 
 2. ขั้นด่าเนินการทดลอง 
  2.1 ขั้นเตรียมการ 
  (1) ผู้วิจัยน าจดหมายราชการจากบัณฑิตวิทยาลัยไปถึงผู้อ านวยการโรงเรียน เพ่ือขอ
ความร่วมมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล 
  (2) ผู้วิจัยเตรียมสถานที่ ประสานโรงเรียนที่ต้องการทดลองเพ่ือจัดเตรียมสถานที่
และเครื่องมือทดลอง คือ คอมพิวเตอร์และห้องเรียน 
  (3) ผู้วิจัยเตรียมผู้เรียน โดยการปฐมนิเทศ เกี่ยวกับขั้นตอนการเรียน การวัดผล
,ประเมินผล และแสดงตัวอย่างการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลก
ร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  2.2 ขั้นทดลอง 
  (1) ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียน   ก่อนการใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน 
  (2) ให้กลุ่มตัวอย่างใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวนเรื่องภาวะโลกร้อน 
ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ โดยใช้สัปดาห์ละ 1 เล่ม 
  โดยกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องผ่านในแต่ละเล่ม มีดงันี้ 
   ขั้นสังเกตและนิยามปัญหา : เป็นขั้นบทน าของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มี 
เรื่องราวการน าไปสู่ปัญหา ผู้เรียนจะได้รับการกระตุ้นและเราความสนใจ เพ่ือให้เกิดข้อสงสัย นักเรียน
จะต้องท าความเข้าใจกับสถานการณ์ ก าหนดประเด็นปัญหาที่ชัดเจนได้ เพ่ือไปสู่บทเรียนต่อไป 
   ขั้นระบุสมมุติฐาน : เป็นขั้นที่บทเรียนจะก าหนดให้ผู้เรียนได้ลองใช้ความรู้
เดิม และข้อสังเกตที่ได้จากบทเรียนที่แล้ว มาก าหนดเหตุและผลของปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือไปสู่บทเรียน
ต่อไป 
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   ขั้นจัดกระท าและตัดสินข้อมูล : เปนขั้นที่บทเรียนจะมีแหล่งข้อมูลไว้ให้
ผู้เรียนสืบค้น เพ่ือท าการสืบสวนสอบสวนต้นเหตุ ปัจจัยต่างๆ ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้เรียนจะได้
ข้อมูลตามที่ก าหนดไว้เพ่ือพิจารณาความน่าเชื่อถือ  และพิจารณาตัดสินใจว่าข้อใดเท็จจริงใน
สถานการณ์ท่ีก าหนดไว้ 
   ขั้นสรุป : เปนขั้นที่บทเรียนถามค าถาม เพ่ือให้ผู้เรียนตอบให้ถูกต้อง โดยจะ 
ต้องมีเหตุผลและหลักฐานจากข้อมูลที่ได้รับเท่านั้น ผู้เรียนจะต้องสรุปจากข้อมูลที่ได้รับให้ถูกต้อง เพ่ือ 
ผ่านบทเรียน  
  ซึ่งมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะ
โลกร้อน จ านวน  3 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที มีชุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน 
เรื่องภาวะโลกร้อน จ านวน 3 เล่ม 3 หน่วยการเรียนรู้ และในแต่ละเล่มจะมีข้อค าถามเพ่ือทดสอบการ
เรียนรู้  4 ข้อค าถาม 5 คะแนน รวมทั้งหมด 15 คะแนน ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน มีกิจกรรมและการวัดผลดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 5 แสดงรายละเอียดกิจกรรมการเรียนและการวัดผล ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์   แบบสืบสวน
สอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน 

ขั้นตอน สถานการณ ์ การวัดผล 

เล่มท่ี 1 ท่าไมโลกถึงร้อน  

ขั้นสังเกตและ 
นิยามปัญหา 

ข่าวภาวะโลกร้อน ระบุปัญหาที่เกิดข้ึนได้ ว่าคือ ภาวะโลกร้อน 
(2 คะแนน) 

ขั้นระบุ
สมมุติฐาน 

ชวนตั้งสมมุติฐานว่า
สถานการณ์ข้างต้นเกิดจาก
อะไร 

- 

ขั้นจัดกระท า
และตัดสินข้อมูล 

สืบค้นจากแหล่งข้อมูล 5 
แหล่ง คือ หนังสือ คุณคร ู
เพ่ือน ข่าว อินเตอร์เน็ต 

ระบุแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และเหมาะสมกับ
ปัญหาข้างต้น (1 คะแนน) 

ขั้นสรุป ตอบค าถามเพ่ือสรุปความรู้ สามารถระบุค าส าคัญของปัญหา ความสัมพันธ์ 
ระหว่างข้อมูลของภาวะโลกร้อนได้ (2 คะแนน) 

เล่มท่ี 2 ใครท่าให้โลกร้อน?  

ขั้นสังเกตและ 
นิยามปัญหา 

ข่าวสาเหตุของการเกิด 
ภาวะโลกร้อน 

ระบุปัญหาที่เกิดข้ึนได้ ว่าคือ ปัจจัยที่ท าให้เกิด 
ภาวะโลกร้อน (2 คะแนน) 

ขั้นระบุ
สมมุติฐาน 

ชวนตั้งสมมุติฐานว่า
สถานการณ์ข้างต้นเกิดจาก
อะไร 

- 
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ขั้นจัดกระท า
และตัดสินข้อมูล 

สืบค้นจากแหล่งข้อมูล 5 
แหล่ง คือ หนังสือ คุณคร ู
เพ่ือน ข่าว อินเตอร์เน็ต 

ระบุแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และเหมาะสมกับ
ปัญหาข้างต้น (1 คะแนน) 

ขั้นสรุป ตอบค าถามเพ่ือสรุปความรู้ สามารถระบุทางธรรมชาติและการกระท าของ 
มนุษย์จากหลายปัจจัยได้ (2 คะแนน) 

เล่มท่ี 3 โลกร้อนแล้วเป็นยังไง?  

ขั้นสังเกตและ 
นิยามปัญหา 

ข่าว ผลกระทบจากภาวะ
โลกร้อน 

ระบุปัญหาที่เกิดข้ึนได้ ว่าคือ ผลกระทบจาก
ภาวะโลกร้อน (2 คะแนน) 

ขั้นระบุ
สมมุติฐาน 

ชวนตั้งสมมุติฐานว่า
สถานการณ์ข้างต้นเกิดจาก
อะไร 

- 

ขั้นจัดกระท า
และตัดสินข้อมูล 

สืบค้นจากแหล่งข้อมูล 5 
แหล่ง คือ หนังสือ คุณคร ู
เพ่ือน ข่าว อินเตอร์เน็ต 

ระบุแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และเหมาะสมกับ
ปัญหาข้างต้น (1 คะแนน) 

ขั้นสรุป ตอบค าถามเพ่ือสรุปความรู้ สามารถระบุผลกระทบและสาเหตุของผลกระทบ
ที่ท าให้เกิัดภาวะโลกร้อนได้ (2 คะแนน) 

 
  (3) ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนหลังการใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  (4) ให้กลุ่มตัวอย่างท า แบบประเมินความพึงพอใจ หลังการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  (5) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการทดลอง แล้วน าผลแบบวัด
ความสามารถก่อนและหลังเรียน ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
 
 3. ขั้นการวิเคราะห์ผล และสรุปผลการทดลอง 
  6.3.1 วิเคราะห์ และสรุปผลการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบ
สืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากแบบวัดความสามารถ
การคิดอย่าง มีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียน 
  6.3.2 วิเคราะห์ และสรุปผลการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบ
สืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากแบบวัดความสามารถ
การคิดอย่าง มีวิจารณญาณหลังเรียนระหว่างกลุ่ม 
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  6.3.3 วิเคราะห์ และสรุปผลความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลต่อ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากแบบประเมินความพึงพอใจ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย  
 ค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผลการทดลองด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบ
สืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีดังต่อไปนี้ 
 1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  หาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยการดัชนีความสอดคล้อง (Index of consistency 
: IOC ) โดยใช้สูตรของโรดเนลลีแลละแฮมเบิลตัน อ้างถึงใน (สมนึก ภัททิยธนี, 2544) 
 

 IOC  =  
∑R

N
 

 
 เมื่อ IOC  แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับเนื้อหาหรือ 
    ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 
  ∑R  แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
   N  แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
  Su  แทน ผลรวมของคะแนนกลุ่มเก่ง 
  SL  แทน ผลรวมของคะแนนกลุ่มอ่อน 
  N  แทน ผลรวมของคะแนนกลุ่มเก่ง หรือ อ่อน 
  Xmax  แทน คะแนนที่นักเรียนท าได้สูงสุด 
  Xmin  แทน คะแนนที่นักเรียนท าได้ต่ าสุด   
 
 
 
 2. สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  2.1 การหาค่าเฉลี่ย (x) (ล้วน สายยศ & อังคณา สายยศ, 2524) โดยใช้สูตร 
 

   x  = 
∑X

n
 

 เมื่อ  x  แทน คะแนนเฉลี่ย 
  ∑X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   n  แทน จ านวนคนของกลุ่มตัวอย่าง 
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  2.2 การหาค่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) (ล้วน สายยศ & อังคณา สายยศ, 
2524) โดยใช้สูตร 
 

   N  = √
NΣx2-(Σx)2

N(N-1)
 

 
 เมื่อ  S  แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   x  แทน คะแนนแต่ละคนในกลุ่มตัวอย่าง 
  Σx  แทน ผลรวมคะแนนแต่ละคนในกลุ่มตัวอย่าง 
   N  แทน จ านวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
         N - 1  แทน จ านวนตัวแปรอิสระ 
 
 3. สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการทดลองสมมุติฐาน 
  3.1 การหาคะแนนเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน โดย
ใช้สูตร t - test แบบ Dependent (บุญชม ศรีสะอาด, 2538) 
   

  t  = 
ΣD

√nΣD2-(ΣD)2

n-1

 

 
 เมื่อ t แทน ค่าความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 
  D แทน ผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 
  n แทน จ านวนนักเรียน 
           ΣD แทน ผลรวมของผลต่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 
           ΣD2 แทน ผลรวมของผลต่างก าลังสองคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 
         (ΣD)2 แทน ยกก าลังสองของ ผลรวมของผลต่างคะแนนก่อนและหลังเรียน 
 
  3.2 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่ม โดยใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) หรือ (F - test) (บุญชม ศรีสะอาด, 2538) 
โดยใช้สูตร 

  F = 
MSb

MSw
 

 เมื่อ F แทน อัตราส่วนของความแปรปรวน 
  MSb แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 
  MSw แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
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บทที่ 4 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัย เรื่อง ผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ต่างกัน ในครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ขั้นตอนต่อไปนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการ
จัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน 
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 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการ
จัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ระหว่างกลุ่มที่มี
ความสามารถในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ต่างกัน 
 ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-book) แบบสืบสวนสอบสวน (IBL) เรื่องภาวะโลกร้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลต่อ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการ
เรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน  
 ผลการเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้
ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ จากแบบวัดความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  จ านวน 30 คน โดยการหา
ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีผลการเปรียบเทียบดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 6 แสดงผลการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง ภาวะโลก
ร้อน ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่มีความสามารถต่างกัน 
 

ระดับความสามารถทางการเรียน n x S.D. t 

  นักเรียนกลุ่มสูง     

คะแนนก่อนเรียน (T1) 10 15.10 3.11 

-102.4* 

คะแนนหลังเรียน (T2) 10 23.20 1.99 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 

ระดับความสามารถทางการเรียน n x S.D. t 

  นักเรียนกลุ่มปานกลาง     

คะแนนก่อนเรียน (T1) 10 11.80 2.78 

-62.0* 

คะแนนหลังเรียน (T2) 10 16.90 1.45 

  นักเรียนกลุ่มต่่า     

คะแนนก่อนเรียน (T1) 10 10.00 2.40 -51.0* 
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คะแนนหลังเรียน (T2) 10 12.10 1.66 

   * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที ่6 สรุปผลการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) แบบสืบสวน 
สอบสวน (IBL) เรื่อง ภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากแบบวัดความสามารถ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า 
 นักเรียนกลุ่มสูง มีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย (x)̅ เท่ากับ 15.10 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 3.11  ส่วนคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียน มี
ค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 23.20 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.99 (รายละเอียดแสดงใน
ภาคผนวก ค ตารางที่ 18) 
 นักเรียนกลุ่มปานกลาง มีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 
11.80 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.78 ส่วนคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลัง
เรียน มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 16.90 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.45 (รายละเอียด
แสดงในภาคผนวก ค ตารางที ่19) 
 นักเรียนกลุ่มต่ า มีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 10.00 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.40 ส่วนคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียน มี
ค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 12.10 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 00.00 (รายละเอียดแสดงใน
ภาคผนวก ค ตารางที่ 20) 
 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการ
จัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง ภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้ง 3 กลุ่ม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการ
เรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ระหว่างกลุ่มที่มีความ 
สามารถในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ต่างกัน 
 ผลการเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้
ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ จากแบบวัดความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ระหว่างกลุ่ม  จ านวน 30 คน ซึ่งมี
ผลการเปรียบเทียบดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 7 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนระหว่างกลุ่ม     ของ
นักเรียนที่มีความสามารถต่างกัน    โดยทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว   (One way ANOVA) 
หรือ (F - Test) 
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แหล่งความแปรปรวน SS Df MS. F 

ระหว่างกลุ่ม (SSb) 619.80 2.00 309.90 105.38* 

ภายในกลุ่ม (SSw) 79.40 27.00 2.94  

รวม (SSt) 699.20 29.00   

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตารางที ่7 สรุปผลการเปรียบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียน ระหว่าง
กลุ่มของนักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน โดยจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบ
สืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ พบว่า ค่าการเปรียบเทียบ
ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) หรือ (F - Test) เท่ากับ 105.38 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ซึ่งน้อยกว่า มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้น คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้ง 3 
กลุ่ม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ค 
ตารางที ่21 ) 

เพ่ือให้เห็นรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้น ผู้วิจัยจึงได้ท าการเปรียบเทียบค่าความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู ่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) ซึ่งมีผลการประเมิน ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 8 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนน การคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียน    ระหว่างกลุ่มของ
นักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
 

ระดับความสามารถ 
ทางการเรียน 

กลุ่มสูง 
(𝒙 = 23.20) 

กลุ่มปานกลาง 
(𝒙 = 16.90) 

กลุ่มต่่า 
(𝒙 = 12.10) 

กลุ่มสูง 
(𝒙 = 23.20) - 6.30* 11.10* 

กลุ่มปานกลาง 
(𝒙 = 16.90) -6.30* - 4.80* 
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กลุ่มต่่า 
(𝒙 = 12.10) -11.10* -4.80* - 

 
    * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที ่ 8 สรุปผลการเปรียบเทียบ ความแตกต่างรายคู่ ของนักเรียนที่มีความสามารถ
ต่างกัน โดยจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผล
ต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า 
 นักเรียนกลุ่มสูง และนักเรียนกลุ่มปานกลาง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยระหว่างนักเรียนกลุ่มสูงกับนักเรียนกลุ่มปานกลางมีค่าเท่ากับ 6.30* ซ่ึง
นักเรียนกลุ่มสูง มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่านักเรียนกลุ่มปานกลาง 
 นักเรียนกลุ่มสูง และนักเรียนกลุ่มต่ า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยคะแนนเฉลี่ยระหว่างนักเรียนกลุ่มสูง และนักเรียนกลุ่มต่ า มีค่าเท่ากับ 11.10* ซึ่งนักเรียนกลุ่มสูง  
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่านักเรียนกลุ่มต่ า 
 นักเรียนกลุ่มปานกลาง และนักเรียนกลุ่มต่ า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยระหว่างนักเรียนกลุ่มปานกลาง และนักเรียนกลุ่มต่ า มีค่าเท่ากับ 4.80* ซ่ึง
นักเรียนกลุ่มปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่านักเรียนกลุ่มต่ า 
 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ ของนักเรียนที่มีความสามารถต่างกัน โดยจัดการเรียนรู้
ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้ง 3 กลุ่ม มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ค ตารางที่ 21 ) 
 
ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบสืบ 
สวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่มีผลต่อการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบสืบสวน
สอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (x̅)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งมีผลการเปรียบเทียบดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 9 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  แบบสืบ  
สวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ผลการ
ประเมิน 
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รายการประเมิน x̅ S.D. ระดับคุณภาพ 

1. ด้านความรู้สึกของผู้เรียน 

    1.1 ผู้เรียนมีความชอบรูปแบบการเรียนการสอน 4.83 0.38 มากที่สุด 

    1.2 ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน 4.37 0.49 มาก 

    1.3 ผู้เรียนมีความชอบภาพประกอบบทเรียน 4.80 0.41 มากที่สุด 

    1.4 ผู้เรียนมีความสะดวกในการใช้งานสื่อ 4.60 0.50 มากที่สุด 

    1.5 ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการใช้สื่อ 4.60 0.50 มากที่สุด 

ภาพรวมของด้านความรู้สึกของผู้เรียน 4.64 0.46 มากที่สุด 

2. ด้านเนื้อหา 

    2.1 เนื้อหาเข้าใจง่าย ชัดเจน ตรงประเด็น 4.70 0.47 มากที่สุด 

    2.2 การจัดล้าดับเนื้อหาแต่ละหน่วยมีความเหมาะสม 4.53 0.51 มากที่สุด 

    2.3 ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลา 4.60 0.50 มากที่สุด 

    2.4 ภารกิจและบทเรียนมีความสอดคล้อง 
และเหมาะสมกับเนื้อหา 

4.70 0.47 มากที่สุด 

    2.5 เนื้อหาในสื่อการเรียนรู้สามารถในมาใช้ 
เป็นประโยชน์ได้ 

4.73 0.45 มากที่สุด 

ภาพรวมของด้านเนื้อหา 4.65 0.48 มากที่สุด 

รายการประเมิน 
ผลการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
x̅ S.D. 

3. ด้านการออกแบบสื่อ 

    3.1 สีที่ใช้ประกอบในเนื้อหามีความเหมาะสม 4.50 0.51 มากที่สุด 

    3.2 ตัวอักษรอ่านง่าย มีความเหมาะสมและกลมกลืน 4.57 0.50 มากที่สุด 

    3.3 ภาพที่ใช้ประกอบในเนื้อหามีความสอดคล้องกับเนื้อหา 4.57 0.50 มากที่สุด 

    3.4 เสียงที่ใช้ประกอบมีความเหมาะสมกับเนื้อหาและการ
ใช้งาน 

4.70 0.47 มากที่สุด 
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    3.5 สื่อการเรียนรู้มีเทคนิคในการน้าเสนอที่เหมาะสมและ
น่าสนใจ 

4.67 0.48 มากที่สุด 

ภาพรวมของด้านการออกแบบส่ือ 4.60 0.49 มากที่สุด 

ภาพรวมของแบบประเมินความพึงพอใจ 4.63 0.48 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่  9 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลต่อ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.63 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.48 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ผู้เรียนชอบมาที่สุดคือ 
ด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̅) เท่ากับ 4.65 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.48 
รองลงมาคือ ด้านความรู้สึกของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.64 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
0.46 และในล าดับสุดท้ายคือ ด้านการออกแบบสื่อ มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.60 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.49 เมื่อพิจารณาเป็นรายการประเมินพบว่า 
 ด้านความรู้สึกของผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.64 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.46 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ในข้อ ผู้เรียนมีความชอบรูปแบบการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̅) เท่ากับ 4.83 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.38 อยู่ในระดับมากที่สุด  รองลงมาคือ ในข้อผู้เรียนมีความชอบ 
ภาพประกอบบทเรียน มีค่าเฉลี่ย (x̅)  เท่ากับ 4.80 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.41 
อยู่ในระดับมากที่สุด 
 ด้านเนื้อหา พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (x̅) 
เท่ากับ 4.65 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.48 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ในข้อ
เนื้อหาในสื่อการเรียนรู้สามารถในมาใช้เป็นประโยชน์ได้  มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.73 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.45 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ในข้อ เนื้อหาเข้าใจง่าย 
ชัดเจน ตรงประเด็น มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.70 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.47 อยู่
ในระดับมากท่ีสุด 
 ด้านการออกแบบสื่อ พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.60 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.49 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ในข้อ เสียงที่ใช้ประกอบมีความเหมาะสมกับเนื้อหาและการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̅) เท่ากับ 
4.70 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.47 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ในข้อ สื่อ
การเรียนรู้มีเทคนิคในการน าเสนอที่เหมาะสมและน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.67 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.48 อยู่ในระดับมากที่สุด 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัย เรื่อง ผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ต่างกัน การวิจัย
ในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Quasi Experimental Research)  จากผลการวิจัยสามารถน ามา 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ได้ดังต่อไปนี้ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนและหลังเรียนโดยการเรียนด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลังเรียนระหว่างกลุ่มของนักเรียนที่มี
ความสามารถทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสูง กลุ่มกลาง และกลุ่มต่ า 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-book) แบบสืบสวนสอบสวน (IBL) เรื่องภาวะโลกร้อน 
 
ขอบเขตการวิจัย 

 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 
1   อ.จอมบึง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 247 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 จ านวน 30 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จากนั้นท าการ
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ  (Strafed Sampling) โดยน าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ ในการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 30 คน มาจ าแนกกลุ่มผู้เรียนด้วยวิธีหาค่าอันตรภาคชั้นตามระดับความสามารถทางการเรียน
แบบอิงกลุ่ม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
 1) นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กลุ่มสูง ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยแบบอิง
กลุ่ม อยู่ในช่วง 77 - 89 คะแนน จ านวน 10 คน 
 2) นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กลุ่มปานกลาง ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย
แบบอิงกลุ่ม อยู่ในช่วง 65 - 76 คะแนน จ านวน 10 คน 
 3) นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กลุ่มต่ า ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยแบบอิง
กลุ่ม อยู่ในช่วง 53 - 64 คะแนน จ านวน 10 คน 
 

 ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
  3.1 ตัวแปรต้น คือ การเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน 
  3.2 ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความพึงพอใจ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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เครื่องที่ใช้ในการวิจัย   
 เครื่องมือส าหรับการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ คือ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน 
ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที ่1 
 2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 3. แบบวัดความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียน 
 4. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะ
โลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 
ปีที ่1 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง ผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
แตกต่างกัน สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ผลการเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการ
เรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. ผลการเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียน ระหว่างกลุ่มที่มี
ความสามารถในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ต่างกัน  ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ พบว่า มี
ความแตกต่างกัน โดยนักเรียนกลุ่มสูงมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 23.20 นักเรียนกลุ่มปานกลางมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 16.90 นักเรียนกลุ่มต่ ามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.10 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบ
สืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่มีผลต่อการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.63 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.48 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัย เรื่อง ผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์แตกต่างกัน 
สามารถ อภิปรายผล ได้ดงัต่อไปนี้ 
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 1. ผลการเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการ
เรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ สามารถอภิปรายผล ได้ดังต่อไปนี้ 
  1.1 ผลการเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่ม
สูงพบว่า คะแนนเฉลี่ยของการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 15.10 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 3.11 ส่วนคะแนนเฉลี่ยของการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียน 
ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน มีค่าเฉลี่ย 
(x̅) เท่ากับ 23.20 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.99  สามารถสรุปได้ว่า คะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  1.2 ผลการเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่ม
ปานกลาง พบว่า คะแนนเฉลี่ยของการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 11.80 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.78 ส่วนคะแนนเฉลี่ยของการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลัง
เรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน มี
ค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 16.90 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.45 ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า 
คะแนนเฉลี่ย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  1.3 ผลการเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่ม
ต่ าพบว่า คะแนนเฉลี่ยของการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 10.10 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.40 ส่วนคะแนนเฉลี่ยของการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียน 
ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน มีค่าเฉลี่ย 
(x̅) เท่ากับ 12.10 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.66 ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า คะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากผลการเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่มี
ความสามารถในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ต่างกันทั้ง 3 กลุ่ม ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามาร
น ามาอภิปรายผลได้ว่า คะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่มี
ความสามารถในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ต่างกันทั้ง 3 กลุ่ม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมุติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ เนื่องจากผู้วิจัยได้มีวิเคราะห์
เนื้อหา ท าความเข้าใจ ออกแบบบทเรียนเพ่ือสื่อสารออกมาในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ เป็นขั้นตอน 
และสะดวกต่อการใช้ มีการออกแบบสื่อให้มีความน่าสนใจ มีลูกเล่น เสียงประกอบ และการ
เคลื่อนไหว โดยการใช้ภาษากึ่งทางการ ประโยคเชิญชวน นักเรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเองหากไม่
เข้าใจสามารถหยุดรอได้ตามความต้องการ และยังสามารถเรียนซ้ าได้ตามต้องการจนเกิดความแม่นย า 
โดยส่วนส าคัญคือการน าการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนมาไว้ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ที่มีความแน่นอนในขั้นตอนที่ผ่านการศึกษาวรรณกรรมและพัฒนาแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่
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การจัดการเรียนการสอนแบบสวนสอบสวนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาข้อจ ากัดของการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนในด้านที่มีความจ าเป็นอย่างมากคือ ทักษะของผู้สอนที่จ าเป็น
อย่างมากในการด าเนินการจัดการเรียนรู้ เนื่องด้วยการจัดเรียนการสอนจะขาดประสิทธิภาพ และไม่
ตรงตามวัตถุประสงค์ หากผู้สอนขาดทักษะในการตั้งค าถาม เพราะผู้สอนจะต้องเป็นคนเนินการหลัก
ในการน าพาผู้เรียนให้เกิดสถานการณ์ของการเรียนรู้ ดังที่มีการกล่าวถึง ข้อจ ากัดในการจัดการเรียนรู้
แบบสืบสวนสอบสวนในหลายๆ บทความ เช่น พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2542) 
กล่าวว่า ถ้าสถานการณ์ที่ผู้สอนสร้างไม่ชวนสงสัยไม่ชวนติดตามจะท าให้ผู้เรียนเบื่อหน่ายไม่อยาก
เรียน ซึ่งมีผลต่อบรรยากาศในห้องเรียน, สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ
, 2545) ได้กล่าวว่าการจัดเรียนการสอนจะขาดประสิทธิภาพ และไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ หากผู้สอน
ขาดทักษะในการตั้งค าถามเป็นต้น และด้วยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งหมด 3 เล่ม เพ่ือให้
นักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอนซ้ าจนเกิดความม่ันใจและเคยชินในระบบการคิด การแก้ปัญหา และการหา
ค าตอบที่ถูกต้อง นักเรียนได้ลองคิดเองและทราบผลทันทีว่าสิ่งใดถูก หรือสิ่งใดผิด และในแต่ละเล่ม
ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นั้นผู้วิจัยได้เพ่ิมระดับความยากของข้อค าถามจากง่ายไปยาก และมีเนื้อหา
ที่เปลี่ยนไปในแต่ละเล่ม เพราะจะท าให้นักเรียนเจอข้อค าถามเดียว กันแต่แตกต่างสถานการณ์ จน
เกิดการเรียนรู้ที่จะน าขั้นตอนการคิดไปใช้กับเนื้อหาอ่ืนๆ ที่ไม่ได้อยู่ในบทเรียนได้ง่ายขึ้น โดยอ้างอิง
จาก พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2542) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวน
สอบสวนเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านสติปัญญา ฝึกให้ผู้เรียนรู้วิธีค้นหาความรู้แก้ปัญหาด้วยตนเอง 
สามารถถ่ายโยงความรู้ และสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งสาเหตุที่ท าให้นักเรียนทุก
กล่ัมมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมากกว่าเรียนนั้น เนื่องมาจาก นักเรียนท าแบบวัดการคิดอย่างมี
วิจารณญาณก่อนเรียน โดยใช้ความคิดเห็นส่วนตัว ความรู้เดิมที่มีมาตัดสินใจ โดยอาจจะไม่เคยทราบ 
ถึงขั้นตอนในการอ้างอิงถึงหลักความเป็นการตัดสินจากความน่าเชื่อถือ หรือจากหลักฐานที่ปรากฏ  
การหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ  ไม่ทราบว่าสิ่งใดคือข้อเท็จจริง และสิ่งใดคือสิ่งที่คิดว่าจริง และด้วย
การเรียนการสอนในชั้นตามปกติ ไม่ได้มีวิธีการสอนเพ่ือสนับสนุนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
อย่างเป็นรูปธรรม และ อีกทั้งเป็นวิธีการสอนเหมาะสมกับธรรมชาติวิชาของวิชาวิทยาศาสตร์ และ
เนื้อหาในการเรียนเป็นปัญหาที่ได้รับความสนใจอยู่ในขณะปัจจุบัน นักเรียนจึงเกิดความสนใจใน
เรื่องราวและมีความพร้อมในการเรียนรู้ตามขั้นตอนต่างๆ และตามขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้นั้น
นักเรียนได้หาค าตอบเพ่ือตอบสมมุติฐานที่ได้ตั้งไว้ตั้งแต่ต้น เป็นตัวเอกในเนื้อเรื่องที่ต้องการไขคดี
คล้ายการ์ตูนนักสืบที่เป็นที่นิยมจึงเป็นการเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนรู้ไปด้วย และเนื้อหาในบทเรียน
เป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจ าวันนักเรียนจะสามารถเข้าถึงได้ง่าย แต่ก็มีจุดจบและไม่ใช่เรื่องยากเกินไป
เพราะเป็นเนื้อหาในบทเรียนจึงเหมาะสมกับวัยและเหมาะกับวิธีการจัดการเรียนรู้ โดยในขั้นตอน ของ
การเรียนรู้ที่จะต้องแบบทดสอบนั้น ในเล่มแรกมีนักเรียนที่สามารถตอบค าถาม ในขั้นตอนแรกคือขั้น
สังเกตและนิยามปัญหา ซึ่งเป็นขั้นบทน าของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีเรื่องราวการน าไปสู่ปัญหา 
นักเรียนจะได้รับการ กระตุ้นและเราความสนใจ เพ่ือให้เกิดข้อสงสัย นักเรียนจะต้องท าความเข้าใจกับ
สถานการณ ์ก าหนดประเด็นปัญหาที่ชัดเจนได้ เพ่ือไปสู่บทเรียนต่อไปได้นั้น นักเรียนส่วนมากสามารถ
ตอบค าถามได้เลยในทันทีโดยเฉพาะในกลุ่มสูง ด้วยรูปภาพที่เห็น ชื่อของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และ
จากจุดประสงค์ในการเรียนรู้ มีนักเรียนกลุ่มต่ าส่วนน้อยเท่านั้นที่ไม่สามารถสอบค าถามได้ ด้วยอาจจะ
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มาจากการยังไม่ได้สนใจในกิจกรรมที่ก าลังเรียนเท่าที่ควร หรือยังไม่สามารถแยกค าตอบที่คล้ายคลึง
กันได้ท าให้ตอบผิดข้อ ในขั้นระบุสมมุติฐาน ซึ่งเป็นขั้นที่บทเรียนจะก าหนดให้นักเรียนได้ลองใช้ความรู้
เดิม และข้อสังเกตที่ได้จากบทเรียนที่แล้ว มาก าหนดเหตุและผลของปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือไปสู่บทเรียน
ต่อไปนั้นนักเรียนทุกคนสามารถผ่านได้เพราะไม่มีถูกผิด แต่นักเรียนกลุ่มสูงหลายคนที่ใช้เวลากับข้อนี้
ในการวิเคราะห์ก่อนแล้วจึงเลือกค าตอบแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมในการคิดวิเคราะห์  การเรียนด้วย
ความตั้งใจ หรือพฤติกรรมของนักเรียนบางคนคละกลุ่มที่มีความสนใจค่อนข้างมากในกิจกรรมการ
เรียน  ในขั้นจัดกระท าและตัดสินข้อมูล ซ่ึงเปนขั้นที่บทเรียนจะมีแหล่งข้อมูลไว้ให้นักเรียนสืบค้น เพ่ือ
ท าการสืบสวนสอบสวนต้นเหตุ ปัจจัยต่างๆ ของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น นักเรียนจะได้ข้อมูลตามที่ก าหนด
ไว้เพ่ือพิจารณาความน่าเชื่อถือ และพิจารณาตัดสินใจว่าข้อใดเท็จจริงในสถานการณ์ที่ก าหนดไว้นั้น 
นักเรียนจ านวนหนึ่งที่ค่อนข้างให้ความส าคัญและใช้เวลาในการศึกษาแหล่งข้ อมูล และนักเรียน
ส่วนมากใช้เวลาไม่นานก็สามารถหาค าตอบได้ ด้วยผู้วิจัยได้แบ่งแหล่งข้อมูลแยกไว้อย่างชัดเจน และ
จัดท าสารสนเทศไว้ให้แล้ว นักเรียนจึงไม่ต้องย่อยเนื้อหาเยอะ หรือใช้เวลาเยอะในการเรียนรู้ แต่ก็มี
แหล่งข้อมูลเพ่ิมเติมให้ศึกษาเพ่ิมหากรู้สึกว่าข้อมูลที่ได้รับนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการ และใน
ขั้นตอนสุดท้าย ขั้นสรุป ซึ่งเปนขั้นที่บทเรียนถามค าถาม เพ่ือให้นักเรียนตอบให้ถูกต้องโดยจะต้องมี
เหตุผลและหลักฐานจากข้อมูลที่ได้รับเท่านั้น นักเรียนจะต้องสรุปจากข้อมูลที่ได้รับให้ถูกต้อง เพ่ือผ่าน
บทเรียนนั้นมีจ านวนค่อนข้างน้อย เนื่องจากนักเรียนยังไม่สามารถคิดวิเคราะห์ได้ว่าควรเชื่อข้อมูลจาก
แหล่งใด หรืออ่านแล้วไม่สามารถจับใจความได้เท่าที่ควร จึงยังไม่สามารถสรุปเพ่ือมาตอบค าถามได้ 
แต่หลังจากกลับไปแหล่งข้อมูลอีกครั้งนักเรียนได้ศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนที่ยังขาดไป จึงท าให้สามารถ
กลับมาตอบค าถามได้ถูกต้อง และนักเรียนส่วนน้อยในกลุ่มนักเรียนระดับต่ าที่ต้องเข้าไปแหล่งเรียนรู้
หลายครั้งเพ่ือค้นหาค าตอบ แต่เมื่อท าซ้ าในครั้งที่ 3 นักเรียนสามารถหาข้อมูลได้ตรงจุดมากขึ้นและ
รวดเร็วมากขึ้น ในการตอบแบบทดสอบในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน ในเล่มที่ 2 
และ 3 จึงมีนักเรียนที่สามารถผ่านแบบทดสอบทดสอบในครั้งแรกในจ านวนที่มากขึ้น จากการเรียนรู้
ว่าแหล่งข้อมูลสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และครบถ้วนได้ สอดคล้องกับปิยะนันท์ ธีรา
นุวัฒน์ (ปิยะนันท์ ธีรานุวัฒน์, 2554) ที่พัฒนาผลการเรียนรู้ และความสามารถด้านการคิดอย่างมี   
วิจารณญาณ เรื่องประเด็นส าคัญทางประวัติศาสตร์ไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้จึงสามารถ ผลการวิจับพบว่า 1) ผลการเปรียบเทียบผลการ
เรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่องประเด็นส าคัญทางประวัติศาสตร์ไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่4 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้พบว่า ผลการเรียนรู้หลังเรียน (x̅ = 27.97, 
S.D. = 3.83 ) สูงกว่าก่อนเรียน (x ̅= 17.66, S.D. = 3.04) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) 
ผลการศึกษาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียน
ด้วย การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.69, S.D. = 
0.54) 3) ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา ความรู้ 
พบว่าโดยภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (x ̅= 4.12, S.D. = 0.39 ) สอดคล้องกับนวภัทร ตระกูล
พร (นวภัทร ตระกูลพร, 2557) ที่พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการ
แสวงหาความรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐานร่วมกับการเรียนแบบ ร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวน ผลวิจับพบว่า 1) นักเรียนที่ได้พัฒนา
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ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวน จ านวน 26 คน มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ 20 
คน คิดเป็นร้อยละ 76.92 ของนักเรียนทั้งหมดซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 2) นักเรียนที่ได้เรียนรู้จากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบสวน
สอบสวน มีทักษะการแสวงหาความ รู้อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.20, S.D. = 0.60) ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนดคือการปฏิบัติในระดับมากขึ้นไป 3) นักเรียนที่ได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัด
กิจกรรมการ เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเรียนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวน 
จ านวน 26 คน มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 76.92 ของนักเรียนทั้งหมดซึ่งผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด จึงสามารถกล่าวได้ว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวนนั้น 
เป็นการการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 2. ผลการเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียน ระหว่างกลุ่มที่มี
ความสามารถในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ต่างกัน ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถ
อภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ผลการเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียน ระหว่าง
กลุ่มที่มีความสามารถในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ต่างกัน กลุ่มสูง และนักเรียนกลุ่มปานกลาง มี
ความแตกต่างกันอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยระหว่างกลุ่มนักเรียนกลุ่มสูง
และนักเรียนกลุ่มปานกลาง มีค่าเท่ากับ 6.30* ซึ่งนักเรียนกลุ่มสูงมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่านักเรียนกลุ่ม
ปานกลาง  
  2.2 ผลการเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียน ระหว่าง
กลุ่มที่มีความสามารถในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ต่างกัน กลุ่มสูง และนักเรียนกลุ่มต่ า มีความ
แตกต่างกันอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยระหว่างกลุ่มนักเรียนกลุ่มสูงและ
นักเรียนกลุ่มต่ า มีค่าเท่ากับ 11.10* ซึ่งนักเรียนกลุ่มสูงมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่านักเรียนกลุ่มต่ า 
  2.3 ผลการเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียน ระหว่าง
กลุ่มที่มีความสามารถในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ต่างกัน กลุ่มปานกลางและนักเรียนกลุ่มต่ า มี
ความแตกต่างกันอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยระหว่างกลุ่มนักเรียนกลุ่ม
ปานกลางและนักเรียนกลุ่มต่ า มีค่าเท่ากับ 4.80* ซึ่งนักเรียนกลุ่มปานกลางมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
นักเรียนกลุ่มปานกลาง ซึ่งยอมรับสมมุติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ เนื่องจากนักเรียนที่มีความสามารถ
ในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับที่ต่างกันนั้น มีการตอบสนองต่อการเรียนรู้ที่ต่างกันด้วย ทั้ง
ไหวพริบและความเข้าใจในเนื้อหา ท าให้เวลาที่ใช้ในการเรียนรู้และประสิทธิภาพในการใช้แหล่งเรียนรู้
ต่างกัน ดังที่ สาโรช โศภีรักข์ (สาโรช โศภีรักข์, 2546) กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวน
สอบสวนนั้นเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนต้องปฏิบัติด้วยตนเองและสามารถท างานตาม
ความสามารถของผู้เรียนเอง ผู้วิจัยได้มีการค้นคว้า และออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้ความ
น่าสนใจ และง่ายต่อการใช้แต่ในนักเรียนที่มีความ สามารถในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับที่
ต่างกันนั้น ก็ยังไม่สามารถใช้งานสื่อได้เท่ากันในครั้งแรก ซึ่งใน นักเรียนที่มีความสามารถในการเรียน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับสูงนั้น สามารถท าคะแนนการคิดอย่างมี    วิจารณญาณหลังเรียนเพ่ิมใน
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ระดับท่ีมากกว่านักเรียนอีก 2 ระดับ โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.64 ในขณะที่นักเรียนที่มีความสามารถใน
การเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับปานกลาง และระดับต่ า สามารถท าคะแนนการคิดอย่าง มี
วิจารณญาณหลังเรียนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 43.22 และ 21.00 ตามล าดับ เนื่องจากนักเรียนในกลุ่มสูงนั้นมี
ระดับสติปัญญาที่ดีกว่า สามารถเข้าใจเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ วิธีการค้นคว้า จดจ า และตัดสินใจได้
ดีกว่าอีก 2 กลุ่มท่ีเหลือที่เรียนรู้ได้ช้ากว่า และในกลุ่มต่ าที่ไม่สามารถเรียนตามทันได้อย่างรวดเร็ว ต้อง
อาศัยการท าซ้ าเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ และสามารถจดจ าได้ กลุ่มนักเรียนระดับสูงนั้นเมื่อเทียบกับ
นักเรียนอีก 2 กลุ่ม ในการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน
จ านวน  3 เล่ม จึงเกิดองค์ความรู้ จากประสบการณ์ ความช านาญและจดจ าวิธีการได้ดีกว่า ซึ่งเป็นไป
ตามที่เคยได้ศึกษาวรรณกรรมดังที่ปรากฏในกรอบแนวคิดการ วิจัยดังที่ว่า  ธรรมชาติวิชาของวิชา
วิทยาศาสตร์ นั้นเป็นสาระการเรียนรู้ที่มีกระบวนการและขั้นตอนในการศึกษาที่เป็นระบบ มีความ
ซับซ้อนและต้องอาศัยศักยภาพการท างานของสมอง ซึ่งเด็กจ าเป็นต้องใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ใน
ขั้นตอนต่างๆของการศึกษา การคิดวิเคราะห์ เป็นการจ าแนกแจกแจง การแยกแยะองค์ประกอบของ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง และตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) พุทธศักราช 2551 กล่าวถึงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ว่า “วิทยาศาสตร์
ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะ
ส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้  มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดย
ใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้” โดยการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ตามที่ปรากฏในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) 
พุทธศักราช 2551 กล่าวอีกว่าการเรียนการสอนในรายวิชารายวิชาวิทยาศาสตร์นั้นเน้นการเชื่อมโยง
ความรู้และกระบวนการ ให้ผู้เรียนมีทักษะในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีแนวความคิดเริ่มต้นมาจากการสอนแบบสืบสวนสอบสวนที่
พัฒนาโดย วีรยุทธ วิเชียรโชติ (วีรยุทธ วิเชียรโชติ, 2521) กล่าวไว้ว่า การเรียนการสอนแบบสืบสวน
สอบสวน คือการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาโดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ และสอดคล้องกับ พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2542) ที่กล่าวว่า การ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบสวนสอบสวนเป็นการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์การเรียนรู้โดยผู้เรียนได้
ค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง หรือสร้างความรู้ด้วยตัวเองโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งแสดงให้
เห็นความเชื่อมโยงระหว่างการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์กับการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบสวนสอบสวน จึงเป็นผลให้นักเรียนกลุ่มสูงที่มีสามารถในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นั้น มีคะแนน
การคิดอย่างวิจารณญาณสูงกว่านักเรียนกลุ่มปานกลาง และรวมไปถึงไปถึงกลุ่มต่ าด้วยเช่นกัน และ
เมื่อน าคะแนนมาเปรียบเทียบเป็นรายกลุ่มแล้วยังพบว่าระยะห่างของคะแนนเฉลี่ยจากนักเรียนกลุ่ม
ต่ ากับนักเรียนกลุ่มปานกลางนั้นคะแนนเฉลี่ยห่างกันเท่ากับ 4.8 และนักเรียนกลุ่มปานกลางกับ
นักเรียนกลุ่มสูงนั้นคะแนนเฉลี่ยห่างกันเท่ากับ 6.3 จึงสามารถสรุปได้ว่านักเรียนที่มีสามารถในการ
เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ต่างกัน นั้น มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีแตกต่างกันด้วย  
 
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบ
สืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่มีผลต่อการคิดอย่างมี
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วิจารณญาณ ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.63 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 0.48 เนื่องจากนักเรียนโดยส่วนมากมีความสนใจ ตื่นเต้นในวิธีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในรูปแบบนี้ ซึ่งไม่ใช่การกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามปกติในชั้นเรียนของนักเรียน โดยได้รับ
การตอบรับที่ดี  ตั้งแต่ในขั้นการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้   นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม มีความตื่นเต้นในการได้ลองเรียนรู้ และอีกส่วนหนึ่ง คือนักเรียน
ได้ศึกษาความรู้จากสื่ออ่ืนๆ นอกเหนือจากต าราเรียน อีกทั้งสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ยังเป็นสื่อที่มี
ความน่าสนใจ ช่วยในการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ดังที่ สุทิน ทองไสว (สุทิน ทองไสว, 2557) 
กล่าวไว้ว่า การเลือกสื่อและวิธีการน าเสนอสื่ออย่างเหมาะสม จะเป็นการช่วยสนับสนุนให้สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ต่างๆ    ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้เป็น
อย่างดี เพราะตัวสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวนนั้น ทางผู้วิจัยได้มีการออกแบบตาม
ขั้นตอนการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน ให้ตัวสื่อมีเรื่องราวและน่าติดตามให้นักเรียนได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของบทเรียน โดยการรับบทเป็นตัวเอกในการสืบหาความจริง   นักเรียนจึงเกิดความภาคภูมิใจเมื่อ
สามารถตอบค าถามได้ถูกต้อง และยิ่งในนักเรียนที่สามารถผ่านแบบทดสอบได้ไวกว่าเพ่ือนก็เกิดความ
ภูมิใจมากขึ้นตามไปด้วย อีกทั้งบทเรียนมีภาพการ์ตูน เสียงประกอบ ภาพเคลื่อนไหว และออกแบบ
โทนสีของภาพ รูปแบบตัวอักษรให้เข้ากับวัย นักเรียนจึงให้ความสนใจกับตัวสื่อที่ไม่ได้เห็นพบ
ตามปกติในการการจัดการเรียนรู้ตามปกติในชั้นเรียน จึงเกิดเป็นประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่ 
นักเรียนไม่เบื่อหน่ายในการเรียนรู้และทัศคติที่ดีต่อการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่นี้ด้วย  และด้วยการ
จัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบสืบสวนสอบสวนนั้น ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ตามความต้องการของตนเอง ไม่ต้องรีบร้อนตามเพ่ือนให้ทัน สามารถค่อยเรียนรู้ในจุดที่ยาก หรือ
ย้อนกลับไปใหม่ในจุดที่ไม่เข้าใจ หรือในนักเรียนที่มีการเรียนรู้รวดเร็ว สามารถเรียนรู้ได้โดยไม่ต้องรอ
เพ่ือน ท าให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน ไม่เกิดการเบื่อหน่ายในการเรียนรู้  ตัวสื่อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน จึงเข้ามาช่วยเพ่ิมความยืดหยุ่นในการเรียนรู้ของนักเรียน
ทุกกลุ่มโดยไม่ต้องจัดนักเรียนแยกห้องเรียน นักเรียนบางคนเรียนรู้ไว บางคนเรียนรู้ช้า ในขั้นตอนที่
ต่างกัน     หรือระยะเวลารวมในการเรียนรู้ต่างกัน แต่นักเรียนทุกคนก็สามารถเรียนรู้ ผ่านหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวนได้จนจบเล่ม และสามารถหาค าตอบตามค าถามต้นเรื่องได้ โดย
เป็นเรื่องที่ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวอีกด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของเสาวลักษณ์ ญาณสมบัติ 
(เสาวลักษณ์ ญาณสมบัติ, 2544) ที่กล่าวว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์นั้นช่วยให้ผู้เรียนสามารถย้อนกลับ
เพ่ือทบทวนบทเรียนหากไม่เข้าใจ และสามารถเลือกเรียนได้ตามเวลาและสถานที่ที่ตนเองสะดวก มี
การตอบสนองที่รวดเร็วที่ให้ทั้งสีสัน ภาพ และเสียง ท าให้เกิดความตื่นเต้น และไม่เบื่อหน่าย ดังนั้น
การน าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเป็นสื่อกลางและใช้ขั้นตอนการจัดเรียนรู้ที่ผ่านการรวบรวม 
วิเคราะห์ และออกแบบให้เหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน และผ่านการประเมินคุณภาพจึงเป็นสื่อ
ที่สามารถใช้จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้  
สอดคล้องกับวิจัยของจรัสสม ปานบุตร (จรัสสม ปานบุตร, 2556) ที่พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือ
พัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 
ผลการวิจัยพบว่า 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการอ่านออกเสียงภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี
ประสิทธิภาพ 84.88/82.27 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการ
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อ่านออกเสียงภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 23.87 3) ทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย ของ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด หลังเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การ
อ่านออกเสียงภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.16 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 4) ความพึงพอใจที่มีต่อการ
เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอ่านออกเสียงภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 
6 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด อยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับวิจัยของจุรีภรณ์ ปุยะพันธ์ (จุรีภรณ์ 
ปุยะพันธ์, 2557) ที่พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการอ่านจับใจความส าคัญเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่  6 ผลการวิจัย
พบว่า 1) ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการอ่านจับใจความส าคัญเพ่ือส่งเสริมความ 
สามารถในการอ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 นี้ มีค่าเท่ากับ 
83,12/81.11 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ก าหนดไว้ 2) ผลการศึกษา
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01   3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่องการอ่านจับใจความส าคัญเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 การวิจัย เรื่อง ผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
แตกต่างกัน มีข้อเสนอแนะทั่วไป ดังต่อไปนี้ 
 1. ควรมีการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน ให้มีส่วนปฏิสัมพันธ์กับ
นักเรียนมากกว่าเดิมเพ่ือความหลากหลาย และเพ่ิมระดับศักยภาพในการใช้งาน 
 2. ควรมีการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน ให้มีกิจกรรมมากขึ้นเพ่ือ
ความสะดวกและครอบคลุมในการเรียนรู้  เช่น การเลือกแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ นอกจากที่ก าหนดไว้
เบื้องต้น การเพ่ิมความยากของแบบทดสอบในการผ่านด่านรวมไปถึงจ านวนของแบบทดสอบเพ่ือ
ความแม่นย าในการวัดผลประเมินผล 
 3. ควรมีการเตรียมพร้อมผู้ที่จะคอยช่วยเหลือ แนะน า นักเรียนให้มากยิ่งข้ึนโดยเฉพาะในครั้ง
แรกที่มีการจัดการเรียนการสอนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เพ่ือช่วยอ านวย
ความสะดวก แก้ปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยที่เกิดในระหว่างเรียน ทั้งที่เกิดกับอุปกรณ์การเรียน และ
ความเข้าใจของนักเรียน ส่งสามารถส่งผลต่อสมาธิและความน่าสนใจในการเรียนรู้ 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 การวิจัย เรื่อง ผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
แตกต่างกัน มีข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้ 
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 1. ควรมีการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน ให้ครอบคลุมหน่วยการ
เรียนรู้อื่นๆ เพ่ือท าให้การวิชาวิทยาศาสตร์เข้ากับชีวิตประจ าวันของนักเรียนมากยิ่งขึ้น 
 2. ควรมีการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน ในหลายๆสาระการเรียนรู้ 
เพ่ือช่วยส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการใช้ชีวิตประจ าวัน
ได้มากยิ่งขึ้น 
 3. ควรมีการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวนให้สามารถใช้งานได้กับ
อุปกรณ์ที่หลากหลายมากขึ้น เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน นักเรียนจะสามารถเรียนรู้ได้ตลอดทุกท่ี
ทุกเวลาโดยแท้จริง 
 4. ควรมีการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบอ่ืน 
หรือ เพ่ือทักษะอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจ าวันในด้านต่างๆ หรือใช้เนื้อหาที่ไม่ได้อยู่ใน
สาระการเรียนรู้ในโรงเรียน เพ่ือเสริมทักษะชีวิตในด้านต่างๆ เช่น สถานะการในโลกปัจจุบัน เป็นต้น 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
รายนามผู้เชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบแบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องในเครื่องมือต่างๆ 
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   ต าแหน่ง   อาจารย์ประจ าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
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   สังกัด  โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 
3. อาจารย์วรัญตี อนันตโท 
   ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ อาจารย์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
   สังกัด   โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุร ี
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รายนามผู้เชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 
 ด้านวิธีการสอน 
1. อาจารย์ ดร.อุบลวรรณ ส่งเสริม 
   ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
   สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. อาจารย์ ผศ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 
   ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
   สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3. อาจารย์อ าพร โคตะขุน 
   ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าวิชาการระดับปฐม 
   สังกัด  โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 
 
 ด้านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ 
1. อาจารย์ ผศ.ดร.อังก์ศิริ ทิพยารมณ์ 
   ต าแหน่ง   อาจารย์ประจ าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
   สังกัด   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. อาจารย์กฤติยา คงทรัพย์ 
   ต าแหน่ง  ครูช านาญการ อาจารย์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
   สังกัด  โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 
3. อาจารย์วรัญตี อนันตโท 
   ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ อาจารย์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
   สังกัด   โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุร ี
 ด้านการออกแบบ 
2. อาจารย์สุจิตรา จันทร์ลอย 
   ต าแหน่ง  ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา คณะคุรุศาสตร์ 
   ต าแหน่งผู้บริหาร รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
   สังกัด  คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 
2. อาจารย์สุธิดา ปรีชานนท์ 
   ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา 
   สังกัด  คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 
3. ดร.วรวุฒ ิมั่นสุขผล 
   ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
   สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาคผนวก ข 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
 - แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน 
ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 - แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของ แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน 
 - แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวน
สอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน 
 - หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 - แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของ แบบประเมินคุณภาพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบ
สืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน 
 - แบบประเมินคุณภาพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน 
เรื่องภาวะโลกร้อน 
 - แบบวัดความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียน 
 - แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะ
โลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่1 
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แผนกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 บรรยากาศ                 เวลา 9 ชั่วโมง 
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก (แผนที่ 1)     เวลา 3 ชั่วโมง / 1 สัปดาห ์
—————————————————————————————————————————----—————————————————- 

สาระส่าคัญ 
 สภาพลมฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงบนโลก ท าให้เกิดพายุ ปรากฏการณ์เอลนีโญ ลานีญา ซึ่ง
ส่งผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม  ปัจจัยทางธรรมชาติและการกระท าของมนุษย์ เช่น 
ภูเขาไฟระเบิด การตัดไม้ท าลายป่า การเผาไหม้ของเครื่องยนต์ และการปล่อยแก๊สเรือนกระจก มีผล
ท าให้เกิดภาวะโลกร้อน รูโหว่ของชั้นโอโซนและฝนกรด ภาวะโลกร้อน คือ ปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิ
เฉลี่ยของโลกสูงขึ้น  
 ภาวะโลกร้อน ท าให้เกดิการละลายของธารน้ าแข็ง ระดับน้ าทะเลสูงขึ้น การกัดเซาะชายฝั่ง 
เพ่ิมขึ้น น้ าท่วม ไฟป่า ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตบางชนิดสูญพันธุ์และท าให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปรูโหว่
โอโซน และฝนกรดมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
 สาระท่ี 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 มาตรฐานการเรียนรู้ ว 6.1  เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี่ และเอกภพ การ
ปฏิสัมพันธ์ภายในนระบบสุริยะ และผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ 
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าไปใช้ประโยชน์ 
          ตัวชี้วัดที่ 6.1 ม.1/6   สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายปัจจัยทางธรรมชาติและการกระท าของ
มนุษย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก รูโหว่โอโซน และฝนกรด 
 ตัวชี้วัดที่ 6.1 ม.1/7   สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายผลของภาวะโลกร้อน รูโหว่โอโซน และ 
ฝนกรด ที่มีตอ่สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกได้ 
 2. สืบค้นและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกได้ 
 3. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกได้ 
 
สาระการเรียนรู้ 
 1. สถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก 
 2. ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูบอกและอธิบายให้นักเรียนทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ อธิบายขั้นตอนในการจัดการ
เรียนรู้ และแจ้งการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้  โดยมีการวัดความสามารถการคิดอย่างมี
วิจารณญาณก่อนการเรียน และการผ่านแบบทดสอบในท้ายบทเรียน 
 2. ครูให้ค าชี้แจง และให้นักเรียนท าแบบวัดความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับ
นักเรียนช่วงชั้นที่  3 ของอรพิน พัฒนผล (2551) มีลักษณะเปนแบบทดสอบสถานการณ ชนิด
เลือกตอบ  
4 ตัวเลือก 40 ขอ ก่อนการเรียน โดยใช้เวลา 50 นาที 
 3. ครูอธิบายขั้นตอน และวิธีการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง
ภาวะโลกร้อน ตามคู่มือการใช้งาน 
 4. ครูให้นักเรียนเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน 
โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีบทเรียนตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวน
สอบสวน (inquiry-method learning) แบ่งออกเป็นบทเรียนตามขั้นตอน ดังนี้ 
  4.1 ขั้นสังเกตและนิยามปัญหา 
        1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์น าเสนอ “สถานการณ์ที่ 1” เป็นประเด็นเกี่ยวกับ
สถานการณ์ภาวะโลกร้อน ผลกระทบ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลก นักเรียน
จะได้รับการกระตุ้นและเร าความสนใจ เพ่ือให้เกิดข้อสงสัย นักเรียนจะต้องท าความเข้าใจกับ
สถานการณ ์เพ่ือสรุปรวบยอดความคิดของปัญหา 
        2) นักเรียนก าหนดประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น และท า “แบบทดสอบที่ 1” เพ่ือ
ผ่านไปสถานการณ์ต่อไป 
  4.2 ขั้นระบุสมมุติฐาน 
        นักเรียนตั้งข้อสมมุติฐานจากความรู้เดิมที่มี  เพ่ือเลือกปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลก 
  4.3 ขั้นจัดกระท าและตัดสินข้อมูล 
        1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์น าเสนอ “สถานการณ์ที่ 2” เป็นสถานการณ์ การ
ออกค้นหาค าตอบจากแหล่งอ้างอิง แหล่งความรู้ต่างๆ รวมทั้งหมด 5 แหล่ง โดยเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ
สถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก และปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของ
โลก 
        2) นักเรียนจะได้ข้อมูลตามที่ก าหนดไว้เพ่ือพิจารณาความน่าเชื่อถือ  และ
พิจารณาตัดสินใจว่าข้อใดเท็จจริงในสถานการณ์ที่ก าหนด แล้วท าจัดกระท าและตัดสินข้อมูลตามที่
ได้รับ จากแหล่ง อ้างอิงและท า “แบบทดสอบท่ี 2” เพ่ือผ่านไปสถานการณ์ต่อไป 
  4.4 ขั้นสรุป 
      นักเรียนสรุปผังข้อมูลข้อมูลที่ได้รับ เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล และท า 
“แบบทดสอบที่ 3” โดยนักเรียนจะต้องสามารถสรุปเหตุการณ์ ใจความหลักส าคัญ ได้ถูกต้องเพ่ือจบ 
แบบทดสอบ 
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การวัดผลและประเมินผล 
 1. แบบวัดความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 
ของอรพิน พัฒนผล (2551) ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 40 ขอ ก่อนการเรียน โดยใช้เวลา 50 นาที 
 2. แบบทดสอบท้ายบทเรียน โดยต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน 
 2. คู่มือการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน 
 3. แบบวัดความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 
ของอรพิน พัฒนผล (2551) ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 40 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   119 

แผนกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 บรรยากาศ                 เวลา 9 ชั่วโมง 
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก (แผนที่ 2)     เวลา 3 ชั่วโมง / 1 สัปดาห ์
————————————————————————————————-———————————————————————————- 

สาระส่าคัญ 
 สภาพลมฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงบนโลก ท าให้เกิดพายุ ปรากฏการณ์เอลนีโญ ลานีญา ซึ่ง
ส่งผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม  ปัจจัยทางธรรมชาติและการกระท าของมนุษย์ เช่น 
ภูเขาไฟระเบิด การตัดไม้ท าลายป่า การเผาไหม้ของเครื่องยนต์ และการปล่อยแก๊สเรือนกระจก มีผล
ท าให้เกิดภาวะโลกร้อน รูโหว่ของชั้นโอโซนและฝนกรด ภาวะโลกร้อน คือ ปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิ
เฉลี่ยของโลกสูงขึ้น  
 ภาวะโลกร้อน ท าให้เกิดการละลายของธารน้ าแข็ง ระดับน้ าทะเลสูงขึ้น การกัดเซาะชายฝั่ง 
เพ่ิมขึ้น น้ าท่วม ไฟป่า ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตบางชนิดสูญพันธุ์และท าให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปรูโหว่
โอโซน และฝนกรดมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
 สาระท่ี 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 มาตรฐานการเรียนรู้ ว 6.1  เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี่ และเอกภพ การ
ปฏิสัมพันธ์ภายในนระบบสุริยะ และผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ 
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าไปใช้ประโยชน์ 
          ตัวชี้วัดที่ 6.1 ม.1/6   สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายปัจจัยทางธรรมชาติและการกระท าของ
มนุษย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก รูโหว่โอโซน และฝนกรด 
 ตัวชี้วัดที่ 6.1 ม.1/7   สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายผลของภาวะโลกร้อน รูโหว่โอโซน และ 
ฝนกรด ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. สืบค้นและวิเคราะห์ปัจจัยทางธรรมชาติและการกระท าของมนุษย์ที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกได้ 
 2. ระบุปัจจัยทางธรรมชาติที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกได้ 
 3. ระบุการกระท าของมนุษย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกได้ 
 
สาระการเรียนรู้ 
 1. ปัจจัยทางธรรมชาติที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก 
 2. การกระท าของมนุษย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. 1. ครูบอกและอธิบายให้นักเรียนทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้  อธิบายขั้นตอนในการ
จัดการเรียนรู้ และแจ้งการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ โดยการผ่านแบบทดสอบในท้ายบทเรียน 
 2. ครูอธิบายขั้นตอน และวิธีการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง
ภาวะโลกร้อน ตามคู่มือการใช้งาน 
 3. ครูให้นักเรียนเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน 
โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีบทเรียนตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวน
สอบสวน (inquiry-method learning) แบ่งออกเป็นบทเรียนตามขั้นตอน ดังนี้ 
  3.1 ขั้นสังเกตและนิยามปัญหา 
        1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์น าเสนอ “สถานการณ์ที่ 1” เป็นประเด็นเกี่ยวกับ
ภาวะเรือนกระจก ปัจจัยทางธรรมชาติ และการกระท าของมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิโลก นักเรียนจะได้รับการกระตุ้นและเราความสนใจ เพ่ือให้เกิดข้อสงสัย นักเรียนจะต้องท า
ความเข้าใจกับสถานการณ ์เพ่ือสรุปรวบยอดความคิดของปัญหา 
        2) นักเรียนก าหนดประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น และท า “แบบทดสอบที่ 1” เพ่ือ
ผ่านไปสถานการณ์ต่อไป 
  3.2 ขั้นระบุสมมุติฐาน 
        นักเรียนตั้งข้อสมมุติฐานจากความรู้เดิมที่มี เพ่ือระบุปัจจัยทางธรรมชาติ และ
การกระท าของมนุษย์ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลก 
  3.3 ขั้นจัดกระท าและตัดสินข้อมูล 
        1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์น าเสนอ “สถานการณ์ที่ 2” เป็นสถานการณ์ การ
ออกค้นหาค าตอบจากแหล่งอ้างอิง แหล่งความรู้ต่างๆ รวมทั้งหมด 5 แหล่ง โดยเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ
ปัจจัยทางธรรมชาติ และการกระท าของมนุษย์ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลก 
        2) นักเรียนจะได้ข้อมูลตามที่ก าหนดไว้เพ่ือพิจารณาความน่าเชื่อถือ  และ
พิจารณาตัดสินใจว่าข้อใดเท็จจริงในสถานการณ์ที่ก าหนด แล้วท าจัดกระท าและตัดสินข้อมูลตามที่
ได้รับจากแหล่งอ้างอิง และท า “แบบทดสอบท่ี 2” เพ่ือผ่านไปสถานการณ์ต่อไป 
  3.4 ขั้นสรุป 
      นักเรียนสรุปผังข้อมูลข้อมูลที่ได้รับ เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล และท า 
“แบบทดสอบท่ี 3” โดยนักเรียนจะต้องสามารถสรุปเหตุการณ์ ใจความหลักส าคัญ ได้ถูกต้อง เพ่ือจบ
บททดสอบ 
 
การวัดผลและประเมินผล 
 1. แบบทดสอบท้ายบทเรียน โดยต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน 
 2. คู่มือการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน 
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แผนกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 บรรยากาศ                 เวลา 9 ชั่วโมง 
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก (แผนที่ 3)     เวลา 3 ชั่วโมง / 1 สัปดาห ์
————————————————————————————————-———————————————————————————- 

สาระส่าคัญ 
 สภาพลมฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงบนโลก ท าให้เกิดพายุ ปรากฏการณ์เอลนีโญ ลานีญา ซึ่ง
ส่งผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม  ปัจจัยทางธรรมชาติและการกระท าของมนุษย์ เช่น 
ภูเขาไฟระเบิด การตัดไม้ท าลายป่า การเผาไหม้ของเครื่องยนต์ และการปล่อยแก๊สเรือนกระจก มีผล
ท าให้เกิดภาวะโลกร้อน รูโหว่ของชั้นโอโซนและฝนกรด ภาวะโลกร้อน คือ ปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิ
เฉลี่ยของโลกสูงขึ้น  
 ภาวะโลกร้อน ท าให้เกิดการละลายของธารน้ าแข็ง ระดับน้ าทะเลสูงขึ้น การกัดเซาะชายฝั่ง 
เพ่ิมขึ้น น้ าท่วม ไฟป่า ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตบางชนิดสูญพันธุ์และท าให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปรูโหว่
โอโซน และฝนกรดมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
 สาระท่ี 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 มาตรฐานการเรียนรู้ ว 6.1  เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี่ และเอกภพ การ
ปฏิสัมพันธ์ภายในนระบบสุริยะ และผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ 
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าไปใช้ประโยชน์ 
          ตัวชี้วัดที่ 6.1 ม.1/6   สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายปัจจัยทางธรรมชาติและการกระท าของ
มนุษย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก รูโหว่โอโซน และฝนกรด 
 ตัวชี้วัดที่ 6.1 ม.1/7   สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายผลของภาวะโลกร้อน รูโหว่โอโซน และ 
ฝนกรด ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. สืบค้นและวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกได้ 
 2. ระบุผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 
และสิ่งแวดล้อมได้ 
 3. อภิปรายผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกต่อการด ารงชีวิตของ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้ 
 
สาระการเรียนรู้ 
 1. ภาวะโลกร้อน รูโหว่โอโซน และฝนกรด 
 2. ผลกระทบของภาวะโลกร้อน รูโหว่โอโซน และฝนกรดต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 3. การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. 1. ครูบอกและอธิบายให้นักเรียนทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้  อธิบายขั้นตอนในการ
จัดการเรียนรู้ และแจ้งการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ โดยการผ่านแบบทดสอบในท้ายบทเรียน, 
การวัดความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังการเรียน และการประเมินความพึงพอใจ 
 2. ครูอธิบายขั้นตอน และวิธีการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง
ภาวะโลกร้อน ตามคู่มือการใช้งาน 
 3. ครูให้นักเรียนเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน 
โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีบทเรียนตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ 
แบบสืบสวนสอบสวน (inquiry-method learning) แบ่งออกเป็นบทเรียนตามขั้นตอน ดังนี้ 
  3.1 ขั้นสังเกตและนิยามปัญหา 
        1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์น าเสนอ “สถานการณ์ที่ 1” เป็นประเด็นเกี่ยวกับ
ภาวะโลกร้อน รูโหว่ของโอโซน ฝนกรด ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกต่อการ
ด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม นักเรียนจะได้รับการกระตุ้นและเราความสนใจ เพ่ือให้เกิดข้อ
สงสัย นักเรียนจะต้องท าความเข้าใจกับสถานการณ์ เพ่ือสรุปรวบยอดความคิดของปัญหา 
        2) นักเรียนก าหนดประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น และท า “แบบทดสอบที่ 1” เพ่ือ
ผ่านไปสถานการณ์ต่อไป 
  3.2 ขั้นระบุสมมุติฐาน 
        นักเรียนตั้งข้อสมมุติฐานจากความรู้เดิมที่มี เพ่ือระบุผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
  3.3 ขั้นจัดกระท าและตัดสินข้อมูล 
        1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์น าเสนอ “สถานการณ์ที่ 2” เป็นสถานการณ์ การ
ออกค้นหาค าตอบจากแหล่งอ้างอิง แหล่งความรู้ต่างๆ รวมทั้งหมด 5 แหล่ง โดยเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ
ปัจจัยทางธรรมชาติ และการกระท าของมนุษย์ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลก 
        2) นักเรียนจะได้ข้อมูลตามที่ก าหนดไว้เพ่ือพิจารณาความน่าเชื่อถือ  และ
พิจารณาตัดสินใจว่าข้อใดเท็จจริงในสถานการณ์ที่ก าหนด แล้วท าจัดกระท าและตัดสินข้อมูลตามที่
ได้รับจากแหล่งอ้างอิง และท า “แบบทดสอบท่ี 2” เพ่ือผ่านไปสถานการณ์ต่อไป 
  3.4 ขั้นสรุป 
      นักเรียนสรุปผังข้อมูลข้อมูลที่ได้รับ เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล และท า 
“แบบทดสอบท่ี 3” โดยนักเรียนจะต้องสามารถสรุปเหตุการณ์ ใจความหลักส าคัญ ได้ถูกต้อง เพ่ือจบ
บททดสอบโดยผู้เรียนจะต้องผ่านข้อค าถามท้ายบทเรียนในแต่ละขั้น เพ่ือไปสู่บทเรียนต่อไป 
 4. ครูให้ค าชี้แจง และให้นักเรียนท าแบบวัดความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับ
นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ก่อนการเรียน โดยใช้เวลา 50 นาที 
 5. ครูให้ค าชี้แจง และให้นักเรียนท า แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 (e-book) แบบสืบสวนสอบสวน (IBL) เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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การวัดผลและประเมินผล 
 1. แบบทดสอบท้ายบทเรียน โดยต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 
 2. แบบวัดความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 
ของอรพิน พัฒนผล (2551) ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 40 ขอ ก่อนการเรียน โดยใช้เวลา 50 นาที 
 3. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะ
โลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 
ปีที ่1 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน 
 2. คู่มือการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน 
 3. แบบวัดความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 
ของอรพิน พัฒนผล (2551) ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 40 ขอ 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของ แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อนที่มีผลต่อ 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 
วัตถุประสงค์  การประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างแบบประเมิน
คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้วิจัยได้จัดท าประเด็นที่
เกี่ยวข้องไว้แล้วและขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม
ดังกล่าว  
 
ค่าชี้แจง  โปรดพิจารณาประเด็นข้อค าถามและให้คะแนนความสอดคล้อง ของแผนการจัดการเรียนรู้
ของแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวน
สอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
โดยท าเครื่องหมาย  𝒙  ลงในช่องว่างแต่ละข้อและโปรดให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
โดยมีรายละเอียดของการพิจารณาให้คะแนนดังนี้  

 
   +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นมีความสอดคล้อง 
     0   เมื่อไม่แน่ใจว่าเนื้อหานั้นมีความสอดคล้อง 
   - 1   เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่มีความสอดคล้อง 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของ แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อ 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

หัวข้อการวิจัย   
 ผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ต่างกัน 
 
ผู้วิจัย  
 นางสาวณัฐนันท์ บุญเพ็ญ 
 นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนและหลังเรียนโดยการเรียนด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลังเรียนระหว่างกลุ่มของนักเรียนที่มี
ความสามารถทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสูง กลุ่มกลาง และกลุ่มต่ า 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน 

 
 
 
 

 



   126 

แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของ แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อ 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ค่าชี้แจง  ท าเครื่องหมาย 𝒙ลงในช่องว่างตามการพิจารณาประเด็นข้อค าถามและให้คะแนนความ
สอดคล้องของแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวน
สอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

หมายเหตุ 
+1 0 -1 

1. แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบส าคัญครบถ้วน     

2. การเขียนสาระส าคัญมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

    

3. ก าหนดเน้ือหาสาระเหมาะสมกับคาบเวลา     

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ ครอบคลุม และสัมพันธ์กับตัวชี้วัด     

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ระบุพฤติกรรมชัดเจน สามารถวัดได้     

6. สาระการเรียนรู้ครบถ้วน สัมพันธ์กับจุดประสงค์การเรียนรู้     

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม ครบถ้วนทุกขั้นตอนตามวิธี
สอน หรือกระบวนการ หรือเทคนิคการสอนท่ีระบุไว้ในแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

    

8. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์และระดับชั้นของ
นักเรียน 

    

9. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหาสาระ     

10. กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมกระบวนการคิดของ
นักเรียน 

    

11. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนรู้ 

    

12. นักเรียนได้ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง     

13. ระบุวิธีการวัดผลประเมินผลอย่างชัดเจน      

14. ระบุเครื่องมือส าหรับการวัดผลประเมินผลอย่างชัดเจน     

15. วิธีการวัดผลประเมินผลมีความสัมพันธ์กับจุดประสงค์การเรียนรู้     
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
 
 

ลงชื่อ ______________________________________ผู้ประเมิน 
(_______________________________________)  

ต าแหน่ง____________________________________ 
 __________/__________/_________  
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แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน 
เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 
วัตถุประสงค์  การประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้วิจัยได้จัดท าประเด็นที่เกี่ยวข้องไว้แล้ว และขอความ
อนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านของข้อค าถามดังกล่าว  
 
ค่าชี้แจง  โปรดพิจารณาระดับความเหมาะสมที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ระหว่างองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของแผนการจัดการเรียนรู้ของแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
โดยท าเครื่องหมาย  𝒙  ลงในช่องว่างแต่ละข้อและโปรดให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
โดยมีรายละเอียดของการพิจารณาให้คะแนนดังนี้  

 
   5 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
   4 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
   3 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
   2 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ 
   1 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
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แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน 
เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

หัวข้อการวิจัย   
 ผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ต่างกัน 
 
ผู้วิจัย  
 นางสาวณัฐนันท์ บุญเพ็ญ 
 นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนและหลังเรียนโดยการเรียนด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลังเรียนระหว่างกลุ่มของนักเรียนที่มี
ความสามารถทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสูง กลุ่มกลาง และกลุ่มต่ า 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน 
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แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน 
เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ค่าชี้แจง  ท าเครื่องหมาย 𝒙  ลงในช่องว่าง ในช่องระดับความเหมาะสมที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
ที่มีต่อ แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน 
เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

5 4 3 2 1 

1. แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบส าคัญครบถ้วน      

2. การเขียนสาระส าคัญมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

     

3. ก าหนดเน้ือหาสาระเหมาะสมกับคาบเวลา      

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ ครอบคลุม และสัมพันธ์กับตัวชี้วัด      

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ระบุพฤติกรรมชัดเจน สามารถวัดได้      

6. สาระการเรียนรู้ครบถ้วน สัมพันธ์กับจุดประสงค์การเรียนรู้      

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม ครบถ้วนทุกขั้นตอนตามวิธี
สอน หรือกระบวนการ หรือเทคนิคการสอนท่ีระบุไว้ในแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

     

8. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์และระดับชั้นของ
นักเรียน 

     

9. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหาสาระ      

10. กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมกระบวนการคิดของ
นักเรียน 

     

11. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนรู้ 

     

12. นักเรียนได้ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง      

13. ระบุวิธีการวัดผลประเมินผลอย่างชัดเจน       

14. ระบุเครื่องมือส าหรับการวัดผลประเมินผลอย่างชัดเจน      

15. วิธีการวัดผลประเมินผลมีความสัมพันธ์กับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
 
 

ลงชื่อ ______________________________________ผู้ประเมิน 
(_______________________________________)  

ต าแหน่ง____________________________________ 
 __________/__________/_________  
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของ แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ด้านวิธีสอน) 
 
วัตถุประสงค์  การประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบ
สืบสวนสอบสวน เพ่ือสร้างประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะ
โลกร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้วิจัยได้จัดท า
ประเด็นที่เกี่ยวข้องไว้แล้วและขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อ
ค าถามดังกล่าว  
 
ค่าชี้แจง  โปรดพิจารณาประเด็นข้อค าถามและให้คะแนนความสอดคล้อง ของประเมินคุณภาพ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 
 
โดยท าเครื่องหมาย  𝒙  ลงในช่องว่างแต่ละข้อและโปรดให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
โดยมีรายละเอียดของการพิจารณาให้คะแนนดังนี้  

 
   +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นมีความสอดคล้อง 
     0   เมื่อไม่แน่ใจว่าเนื้อหานั้นมีความสอดคล้อง 
   - 1   เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่มีความสอดคล้อง 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของ แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ด้านวิธีสอน) 
 

หัวข้อการวิจัย   
 ผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ต่างกัน 
 
ผู้วิจัย  
 นางสาวณัฐนันท์ บุญเพ็ญ 
 นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนและหลังเรียนโดยการเรียนด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลังเรียนระหว่างกลุ่มของนักเรียนที่มี
ความสามารถทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสูง กลุ่มกลาง และกลุ่มต่ า 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของ แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ด้านวิธีสอน) 

 

ค่าชี้แจง  ท าเครื่องหมาย 𝒙  ลงในช่องว่างตามการพิจารณาประเด็นข้อค าถามและให้คะแนนความ
สอดคล้องของแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวน
สอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

หมายเหตุ 
+1 0 -1 

1. วิธีการสอนเมีล้าดับขั้นตอนท่ีถูกต้อง และชัดเจน     

2. ล้าดับขั้นมีความเหมาะสมกับเน้ือหา และเวลาในการเรียนรู้     

3. วิธีการสอนมีความถูกต้องตามหลักการ     

4. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับวิธีการสอน     

5. ความเหมาะสมของวิธีการสอนในแต่ละขั้นตอน     

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
 
 

ลงชื่อ ______________________________________ผู้ประเมิน 
(_______________________________________)  

ต าแหน่ง____________________________________ 
 __________/__________/_________ 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของ แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ด้านเนื้อหา) 
 
วัตถุประสงค์  การประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบ
สืบสวนสอบสวน เพ่ือสร้างประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะ
โลกร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้วิจัยได้จัดท า
ประเด็นที่เกี่ยวข้องไว้แล้วและขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อ
ค าถามดังกล่าว  
 
ค่าชี้แจง  โปรดพิจารณาประเด็นข้อค าถามและให้คะแนนความสอดคล้อง ของประเมินคุณภาพ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 
 
โดยท าเครื่องหมาย  𝒙  ลงในช่องว่างแต่ละข้อและโปรดให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
โดยมีรายละเอียดของการพิจารณาให้คะแนนดังนี้  

 
   +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นมีความสอดคล้อง 
     0   เมื่อไม่แน่ใจว่าเนื้อหานั้นมีความสอดคล้อง 
   - 1   เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่มีความสอดคล้อง 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของ แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ด้านเนื้อหา) 
 

หัวข้อการวิจัย   
 ผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ต่างกัน 
 
ผู้วิจัย  
 นางสาวณัฐนันท์ บุญเพ็ญ 
 นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนและหลังเรียนโดยการเรียนด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลังเรียนระหว่างกลุ่มของนักเรียนที่มี
ความสามารถทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสูง กลุ่มกลาง และกลุ่มต่ า 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของ แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ด้านเนื้อหา) 

 

ค่าชี้แจง  ท าเครื่องหมาย  𝒙 ลงในช่องว่างตามการพิจารณาประเด็นข้อค าถามและให้คะแนนความ
สอดคล้องของแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวน
สอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

หมายเหตุ 
+1 0 -1 

1. ด้านเน้ือหาบทเรียน 

     1.1 ความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์     

     1.2 ความถูกต้องของเนื้อหา     

     1.3 การจัดล้าดับเน้ือหามีความชัดเจน ต่อเนื่อง และเป็นไป 

          ตามล้าดับก่อน-หลัง 
    

     1.4 การใช้ภาษาถูกต้อง และเหมาะสม     

     1.5 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

         และระดับชั้นของนักเรียน 
    

     1.6 เน้ือหามีปริมาณเพียงพอท่ีจะท้าให้เกิดการเรียนรู้     

2. ด้านแบบทดสอบหลังบทเรียน 

     2.1 ความสอดคล้องของข้อค้าตอบกับเนื้อหาบทเรียน     

     2.2 ข้อค้าถามส่ือความหมายชัดเจน     

     2.3 ค้าตอบชัดเจนไม่คลุมเครือ     

     2.4 รูปแบบข้อค้าถามมีความเหมาะสม     
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
 
 

ลงชื่อ ______________________________________ผู้ประเมิน 
(_______________________________________)  

ต าแหน่ง____________________________________ 
 __________/__________/_________  
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของ แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ด้านการออกแบบ) 
 
วัตถุประสงค์  การประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบ
สืบสวนสอบสวน เพ่ือสร้างประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะ
โลกร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้วิจัยได้จัดท า
ประเด็นที่เกี่ยวข้องไว้แล้วและขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อ
ค าถามดังกล่าว  
 
ค่าชี้แจง  โปรดพิจารณาประเด็นข้อค าถามและให้คะแนนความสอดคล้อง ของประเมินคุณภาพ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
โดยท าเครื่องหมาย  𝒙  ลงในช่องว่างแต่ละข้อและโปรดให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
โดยมีรายละเอียดของการพิจารณาให้คะแนนดังนี้  

 
   +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นมีความสอดคล้อง 
     0   เมื่อไม่แน่ใจว่าเนื้อหานั้นมีความสอดคล้อง 
   - 1   เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่มีความสอดคล้อง 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของ แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ด้านการออกแบบ) 
 

หัวข้อการวิจัย   
 ผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ต่างกัน 
 
ผู้วิจัย  
 นางสาวณัฐนันท์ บุญเพ็ญ 
 นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนและหลังเรียนโดยการเรียนด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลังเรียนระหว่างกลุ่มของนักเรียนที่มี
ความสามารถทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสูง กลุ่มกลาง และกลุ่มต่ า 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของ แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ด้านการออกแบบ) 

 

ค าชี้แจง  ท าเครื่องหมาย  √  ลงในช่องว่างตามการพิจารณาประเด็นข้อค าถามและให้คะแนนความ
สอดคล้องของแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวน
สอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

หมายเหตุ 
+1 0 -1 

1. ความเหมาะสมของภาพและเสียง 

    1.1 ภาพท่ีใช้ประกอบในเน้ือหามีความสอดคล้องกับเน้ือหา     

    1.2 ขนาดของภาพประกอบ     

    1.3 เสียงที่ใช้ประกอบมีความเหมาะสมกับเน้ือหาและการใช้งาน     

2. ความเหมาะสมของตัวอักษรและสี 

    2.1 รูปแบบตัวอักษร     

    2.2 ขนาดและการจัดวางตัวอักษร     

    2.3 สีของตัวอักษร     

    2.4 สีพื้นบนจอภาพโดยรวม     

3. การออกแบบและการพัฒนา 

    3.1 การออกแบบการใช้งานหน้าจอ     

    3.2 เทคนิคการน้าเสนอ และการโต้ตอบ     

    3.2 ความเหมาะสมของปุ่มในหน้าจอ     
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
 
 

ลงชื่อ ______________________________________ผู้ประเมิน 
(_______________________________________)  

ต าแหน่ง____________________________________ 
 __________/__________/_________  
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แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน 
เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
(ด้านวิธีสอน) 

 
วัตถุประสงค์  การประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้วิจัยได้จัดท าประเด็นที่
เกี่ยวข้องไว้แล้ว และขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมที่ตรงกับความคิดเห็นของ
ท่านของข้อค าถามดังกล่าว 
 
ค่าชี้แจง  โปรดพิจารณาระดับความเหมาะสมที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ระหว่างองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เพ่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวน
สอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
โดยท าเครือ่งหมาย  𝒙  ลงในช่องว่างแต่ละข้อและโปรดให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
โดยมีรายละเอียดของการพิจารณาให้คะแนนดังนี้  

 
   5 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
   4 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
   3 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
   2 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ 
   1 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
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แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน 
เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
(ด้านวิธีสอน) 

 
หัวข้อการวิจัย   
 ผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ต่างกัน 
 
ผู้วิจัย  
 นางสาวณัฐนันท์ บุญเพ็ญ 
 นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนและหลังเรียนโดยการเรียนด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลังเรียนระหว่างกลุ่มของนักเรียนที่มี
ความสามารถทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสูง กลุ่มกลาง และกลุ่มต่ า 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน 
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แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน 

เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

(ด้านวิธีสอน) 
 
ค่าชี้แจง  ท าเครื่องหมาย √𝒙  ลงในช่องว่าง ในช่องระดับความเหมาะสมที่ตรงกับความคิดเห็นของ
ท่าน ที่มีต่อ แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มี
ผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

5 4 3 2 1 

1. วิธีการสอนเมีล้าดับขั้นตอนท่ีถูกต้อง และชัดเจน      

2. ล้าดับขั้นมีความเหมาะสมกับเน้ือหา และเวลาในการเรียนรู้      

3. วิธีการสอนมีความถูกต้องตามหลักการ      

4. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับวิธีการสอน      

5. ความเหมาะสมของวิธีการสอนในแต่ละขั้นตอน      

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
 
 

ลงชื่อ ______________________________________ผู้ประเมิน 
(_______________________________________)  

ต าแหน่ง____________________________________ 
 __________/__________/_________ 
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แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน 
เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
(ด้านเนื้อหา) 

 
วัตถุประสงค์  การประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้วิจัยได้จัดท าประเด็นที่
เกี่ยวข้องไว้แล้ว และขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมที่ตรงกับความคิดเห็นของ
ท่านของข้อค าถามดังกล่าว 
 
ค่าชี้แจง  โปรดพิจารณาระดับความเหมาะสมที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ระหว่างองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เพ่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวน
สอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
โดยท าเครื่องหมาย  𝒙  ลงในช่องว่างแต่ละข้อและโปรดให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
โดยมีรายละเอียดของการพิจารณาให้คะแนนดังนี้  

 
   5 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
   4 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
   3 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
   2 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ 
   1 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
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แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน 
เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
(ด้านเนื้อหา) 

 
หัวข้อการวิจัย   
 ผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ต่างกัน 
 
ผู้วิจัย  
 นางสาวณัฐนันท์ บุญเพ็ญ 
 นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนและหลังเรียนโดยการเรียนด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลังเรียนระหว่างกลุ่มของนักเรียนที่มี
ความสามารถทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสูง กลุ่มกลาง และกลุ่มต่ า 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน 
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แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน 

เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

(ด้านเนื้อหา) 
 
ค่าชี้แจง  ท าเครื่องหมาย 𝒙 ลงในช่องว่าง ในช่องระดับความเหมาะสมที่ตรงกับความคิดเห็นของ
ท่าน ที่มีต่อ แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มี
ผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

5 4 3 2 1 

1. ด้านเน้ือหาบทเรียน 

     1.1 ความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์      

     1.2 ความถูกต้องของเนื้อหา      

     1.3 การจัดล้าดับเน้ือหามีความชัดเจน ต่อเนื่อง และเป็นไป 

          ตามล้าดับก่อน-หลัง 
     

     1.4 การใช้ภาษาถูกต้อง และเหมาะสม      

     1.5 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

         และระดับชั้นของนักเรียน 
     

     1.6 เน้ือหามีปริมาณเพียงพอท่ีจะท้าให้เกิดการเรียนรู้      

2. ด้านแบบทดสอบหลังบทเรียน 

     2.1 ความสอดคล้องของข้อค้าตอบกับเนื้อหาบทเรียน      

     2.2 ข้อค้าถามส่ือความหมายชัดเจน      

     2.3 ค้าตอบชัดเจนไม่คลุมเครือ      

     2.4 รูปแบบข้อค้าถามมีความเหมาะสม      
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
 
 

ลงชื่อ ______________________________________ผู้ประเมิน 
(_______________________________________)  

ต าแหน่ง____________________________________ 
 __________/__________/_________  
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แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน 
เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
(ด้านการออกแบบ) 

 
วัตถุประสงค์  การประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้วิจัยได้จัดท าประเด็นที่
เกี่ยวข้องไว้แล้ว และขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมที่ตรงกับความคิดเห็นของ
ท่านของข้อค าถามดังกล่าว 
 
ค่าชี้แจง  โปรดพิจารณาระดับความเหมาะสมที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ระหว่างองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เพ่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวน
สอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
โดยท าเครื่องหมาย  𝒙  ลงในช่องว่างแต่ละข้อและโปรดให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
โดยมีรายละเอียดของการพิจารณาให้คะแนนดังนี้  

 
   5 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
   4 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
   3 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
   2 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ 
   1 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
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แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน 
เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
(ด้านการออกแบบ) 

 
หัวข้อการวิจัย   
 ผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ต่างกัน 
 
ผู้วิจัย  
 นางสาวณัฐนันท์ บุญเพ็ญ 
 นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนและหลังเรียนโดยการเรียนด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลังเรียนระหว่างกลุ่มของนักเรียนที่มี
ความสามารถทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสูง กลุ่มกลาง และกลุ่มต่ า 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน 
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แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน 
เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
(ด้านการออกแบบ) 

 
ค่าชี้แจง  ท าเครื่องหมาย  𝒙  ลงในช่องว่าง ในช่องระดับความเหมาะสมที่ตรงกับความคิดเห็นของ
ท่าน ที่มีต่อ แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มี
ผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

5 4 3 2 1 

1. ความเหมาะสมของภาพและเสียง 

    1.1 ภาพท่ีใช้ประกอบในเน้ือหามีความสอดคล้องกับเน้ือหา      

    1.2 ขนาดของภาพประกอบ      

    1.3 เสียงที่ใช้ประกอบมีความเหมาะสมกับเน้ือหาและการใช้งาน      

2. ความเหมาะสมของตัวอักษรและสี 

    2.1 รูปแบบตัวอักษร      

    2.2 ขนาดและการจัดวางตัวอักษร      

    2.3 สีของตัวอักษร      

    2.4 สีพื้นบนจอภาพโดยรวม      

3. การออกแบบและการพัฒนา 

    3.1 การออกแบบการใช้งานหน้าจอ      

    3.2 เทคนิคการน้าเสนอ และการโต้ตอบ      

    3.2 ความเหมาะสมของปุ่มในหน้าจอ      
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
 
 

ลงชื่อ ______________________________________ผู้ประเมิน 
(_______________________________________)  

ต าแหน่ง____________________________________ 
 __________/__________/_________  
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ส่าหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 3 

_____________________________________________________________________
___ 

 
 ค่าชี้แจง  
 1. ใหนักเรียนเขียนชื่อ-สกุล ชื่อโรงเรียน และระดับชั้น ลงในกระดาษค าตอบ ตรงกับชองว่าง
ที่ก าหนดใหอย่างชัดเจน 
 2. แบบทดสอบฉบับนี้ ประกอบด้วยสถานการณจ านวน 10 สถานการณ แต่ละสถานการณ
ประกอบดวยค าถาม จ านวน 4 ขอ รวมทั้งสิ้น 40 ขอ คะแนนเต็ม 40 คะแนน ใชเวลา 50 นาท ี
 3. ใหนักเรียนอ่านสถานการณที่ 1 - 10 และพิจารณาขอค าถามในแตละสถานการณ แลว 
พิจารณาเลือกค าตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว และเขียนเครื่องหมายกากบาท (×) ลงใน
กระดาษค าตอบ 
 4. ในกรณีตองการเปลี่ยนค าตอบ ใหนักเรียนลบใหสะอาดหรือขีดเสนทับเครื่องหมายเดิม แล
วเขียนเครื่องหมายใหม่ใหชัดเจน 
 5. หามขีดเขียน หรือท าเครื่องหมายใดๆ ลงในข้อสอบ 
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สถานการณที ่ 1  ใชตอบค่าถามขอ 1 – 4 
 

 
 
1. ปญหาส าคัญของสถานการณดังกลาวคือขอใด 
 ก. โรคเอดส 
 ข. ชีวิตของผูปวยโรคเอดส 
 ค. ปญหาทางเศรษฐกิจ 
 ง. สาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทย 
2. ขอมูลดังกลาวนาจะมาจากแหลงใดมากท่ีสุด 
 ก. สภาการวิจัย 
 ข. กระทรวงสาธารณสุข 
 ค. กองควบคุมโรคติดตอ 
 ง. ศูนยวิจัยทางเศรษฐกิจ 
3. สมมติฐานที่เปนไปไดมากที่สุดของสถานการณคือขอใด 
 ก. ในอนาคตผูปวยโรคเอดสจะสูงขึ้น 
 ข. ถามีผูปวยโรคเอดสมากข้ึนจะท าใหเศรษฐกิจตกต่ัา 
 ค. ถาผูปวยโรคเอดสคงท่ีอัตราการเสียชีวิตของคนไทยจะคงที่ 
 ง. ถาคาใชจายในการรักษาโรคเอดสลดลงจะท าใหเศรษฐกิจดีขึ้น 
4. ขอสรุปที่ดีที่สุดของสถานการณนี้คือขอใด 
 ก. มีผูเสียชีวิตจากโรคเอดสเพ่ิมข้ึนทุกป 
 ข. โรคเอดสสงผลกระทบตอเศรษฐกจิ 
 ค. โรคเอดสสงผลกระทบตอผูปวยและครอบครัวเทานั้น 
 ง. โรคเอดสเปนโรครายแรงตองใชคาใชจายในการรักษามากท่ีสุด 
 
 
 
 
 

 โรคเอดสกลายเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับตนๆ ของคนไทย โดยในป 2550 มีผูเสียชีวิต           
ดวยโรคเอดส ประมาณ 53,000 คน ดังนั้น ผลกระทบทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการระบาด                     
ของโรคเอดส จึงเปนสิ่งที่สงผลกระทบตอทุกฝายที่เก่ียวของ รวมทั้งตัวผูปวยเอง ผลกระทบจากการ
เจ็บปวยดวยโรคเอดส ก็เปนเชนเดียวกันกับโรครายชนิดอื่นๆ  ที่ตองรับภาระคาใชจายในการรักษาสูง 
ภาวการณดังกลาสามารถสงผลกระทบตอชีวิตครอบครัว และชีวิตความเปนอยูของผูปวยอยางมาก  
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สถานการณที ่ 2  ใชตอบค่าถามขอ 5 – 8 
 

 
 
5. ประเด็นส าคัญของสถานการณ คือขอใด 
 ก. การดื่มน้ัา 
 ข. ความอวน 
 ค. การคลายเครียด 
 ง. การออกก าลังกาย 
6. ขอใดตอไปนี้คือขอคิดเห็น 
 ก. น้ัาเปนสิ่งที่ถูกขับออกจากรางกายไดงายที่สุด 
 ข. เพียงน้ัาหนึ่งแกวก็ท าใหคุณรูสึกผอนคลายไดอยางประหลาด 
 ค. การดื่มน้ัานอกจากจะท าใหสดชื่นแลวยังท าใหผิวพรรณเปลงปลั่ง 
 ง. ผหูญิงสวนใหญมีความกังวลวาการดื่มน้ัาท าใหน้ัาหนักตัวเพ่ิมข้ึน 
7. จากสถานการณ วิธีใดจะชวยคลายความเครียดได 
 ก. วิ่ง 
 ข. ดื่มน้ัา 
 ค. เตนแอโรบิค 
 ง. รับประทานอาหาร 
8. จากสถานการณดังกลาวที่ก าหนดให สรุปไดวาอยางไร 
 ก. การดื่มน้ัาชวยใหรสูึกผอนคลาย 
 ข. การดื่มน้ัาท าใหรางกายแข็งแรง 
 ค. การออกก าลังกายชวยคลายเครียด 
 ง. การออกก าลังกายท าใหผิวพรรณเปลงปลั่ง 
 
 
 
 
 

        น้ัาเปลาเย็นๆหรือน้ัาสมคั้นสดๆ จากตูเย็น เพียงหนึ่งแกว ก็สามารถท าใหคุณรูสึกผอนคลายใน
ยามเครียดไดอยางประหลาด ผูหญิงสวนใหญมักมีความกังวลวา การดื่มน้ัาจะท าใหน้ัาหนักตัวเพ่ิมข้ึน 
ถึงแมขอมูลนี้จะเปนความจริง แตก็ไมควรลืมวา น้ัาเปนสิ่งที่ถูกขับออกจากรางกายไดงายที่สุด เพียง
แคคุณเตนแอโรบิก หรือวิ่งเหยาะๆ รอบสระน้ัาที่บาน การดื่มน้ัาเปนประจ า นอกจากจะชวยใหคุณรู
สึกสดชื่นกระปรี้กระเปราแลว ยังท าใหผิวพรรณเปลงปลั่ง     
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สถานการณที ่ 3  ใชตอบค่าถามขอ 9 - 12  
 
 
 
 
 
 
 
 
9. ปญหาที่เกี่ยวของกับสถานการณนี้มากท่ีสุดคือขอใด 
 ก. การโกหกพอแม 
 ข. การเก็บตัวเงียบในหอง 
 ค.  การเรียกรองของขวัญจากพอแม 
 ง. การเลนอินเทอรเน็ตในทางที่ไมเหมาะสม 
10. จากสถานการณขอความใดเปนขอคิดเห็นของผูเขียน 
 ก. แจ็คไดรับคอมพิวเตอรเปนของขวัญ 
 ข. แจ็คเด็กชายวัย 13 ป เริ่มเก็บตัวในหอง 
 ค. แจ็คใชเวลากับการเลนเกมคอมพิวเตอร 
 ง. แจ็คไดทองโลกไปกับสิ่งที่ไมเหมาะสมส าหรับเด็กวัยอยางเขาเลย 
11. ขอใดเปนวิธีการแกปญหาของสถานการณที่ดีที่สุด 
 ก. ไมใหเด็กใชคอมพิวเตอร 
 ข. จ ากัดเวลาการใชคอมพิวเตอร 
 ค. หลีกเลี่ยงใหเด็กใชคอมพิวเตอร 
 ง. เปลี่ยนที่วางคอมพิวเตอรใหอยูในสายตาผูปกครอง 
12. ขอสรุปที่ดีที่สุดส าหรับสถานการณคือขอใด 
 ก. อินเทอรเน็ตมีทั้งประโยชนและโทษ 
 ข. การใหเด็กใชคอมพิวเตอรมีแตอันตราย 
 ค. ผูปกครองตองดูแลการใชคอมพิวเตอรของเด็ก 
 ง. โลกอินเทอรเน็ตมีแตสิ่งที่ไมเหมาะสมส าหรับเด็ก 
 
 
 
 
 

       หลังจากไดรับคอมพิวเตอรเปนของขวัญวันเกิดจากพอและแม  “แจ็ค”…เด็กชายวัย 13 ป                   
เริ่มเก็บตัวเงียบในหอง เมื่อแมถามวาท าอะไรอยู เขามักจะตอบวาอาจารยที่โรงเรียนใหหาขอมูล      
จากอินเทอรเน็ตเพ่ือท ารายงาน โดยหารูไมวาแทจริงแลว แจ็คไดทองโลกไปกับสิ่งที่ไมเหมาะสม      
ส าหรับ เด็กวัยอยางเขาเลย เขาจดจออยูกับเกมที่ใชความรุนแรง ภาพโป และการเขาไปใน                       
หองสนทนา  พูดคุยในเรื่องที่ไรสาระและไมเหมาะสม 
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สถานการณที ่ 4  ใชตอบค่าถามขอ 13 – 16 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. ประเด็นส าคัญของสถานการณคือขอใด 
 ก. ชนิดของโรคมะเร็ง 
 ข. การบริโภคเนื้อแดง 
 ค. การปรุงอาหารจากเนื้อ 
 ง. ความเสี่ยงในการเปนโรคมะเร็ง 
14. โรคของการบริโภคเนื้อแดงขอใด ไมได ระบุในสถานการณ 
 ก. มะเร็งปอด 
 ข. มะเร็งส าไส 
 ค. มะเร็งตับออน 
 ง. มะเร็งกระเพาะอาหาร 
15. ถาเราบริโภคเนื้อที่ผานกระบวนการความรอนสูง นักเรียนคิดวาจะมีผลตอรางกายอยางไร 
 ก. ลดความเสี่ยงในการเปนมะเร็ง 
 ข. มีความเสี่ยงในการเปนโรคหัวใจ 
 ค. มีความเสี่ยงในการเปนมะเร็งปอด 
 ง. เพ่ิมความเสี่ยงในการเปนมะเร็งเม็ดเลือด 
16. ขอใดเปนขอสรุปที่สอดคลองกับสถานการณมากที่สุด 
 ก. ผูที่สูบบุหรี่จะมีความเสี่ยงในการเปนมะเร็งส าไส 
 ข. การหลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อแดงจะลดความเสี่ยงในการเปนโรคมะเร็ง 
 ค. การทานเนื้อแดงท่ีผานความรอนมากๆ จะมีโอกาสเปนมะเร็ง 
 ง. ผทูี่รับประทานเนื้อมีโอกาสเปนมะเร็งสูงกวาผูที่ไมรับประทาน 
 
 

 ส านักขาววอชิงตัน รอยเตอร เสนอขาววา นักวิจัยสหรัฐเผย ใครรับประทานเนื้อแดง 
หรือเนื้อที่ผานกระบวนการความรอนมาก ๆ มีโอกาสเสี่ยงเปนมะเร็งหลายชนิด เชน มะเร็งปอด      
และมะเร็งล าไส งานวิจัยชิ้นนี้แสดงใหเห็นความสัมพันธระหวาง เนื้อ กับ มะเร็ง และพิสูจนใหเห็น 
วาใครที่ชอบรับประทานเนื้อแดง มีโอกาสเสี่ยงเปนมะเร็งปอด หลอดอาหาร และ ตับออน         
  สถิติของผูมีอัตราเสี่ยงเปนมะเร็งหลอดอาหาร โดยคน 20 % ที่รับประทานอาหาร
ที่ผานกระบวนการปรุงแตงทั้งหลาย จะเสี่ยงเปนมะเร็งล าไส มากกวาปกติ 20% และจะเสี่ยงเปนมะ
เร็งปอดมากกวาปกติถึง 16 % 
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สถานการณที ่ 5  ใชตอบค่าถามขอ 17 – 20 
    
 
 
 
 
 
17. ประเด็นส าคัญของสถานการณคือขอใด 
 ก. การเกิดของค า 
 ข. การอนุรักษภาษา 
 ค. แนวโนมของภาษาไทย 
 ง. การจัดท าพจนานุกรมค าใหม 
18. ถานักเรียนตองการรวบรวมค าใหมที่เกิดข้ึน แหลงใดจะใหขอมูลที่ดีที่สุด 
 ก. ครูภาษาไทย 
 ข. วัยรนุในสมัยนั้น 
 ค. นักภาษาศาสตร 
 ง. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
19. “ค าแสลงยุคใหมท าใหเกิดความสับสนหรือไมเขาใจกัน” 
จากขอความดังกลาว ขอใดเปนแนว ทางการแกปญหาที่เหมาะสมที่สุด 
 ก. อนุรักษค าเกา 
 ข. หลีกเลี่ยงการใชค าแสลง 
 ค. ไมยอมรับคนที่ใชค าแสลง 
 ง. จัดท าหนังสือเพ่ือรวบรวมค าใหม 
20. ขอใดคือขอสรุปที่เหมาะสมที่สุด 
 ก. ยุคสมัยเปลี่ยน  ภาษาเปลี่ยน 
 ข. ค าท่ีเกิดขึ้นใหมท าค าเดิมหายไป 
 ค. ค าท่ีเกิดขึ้นใหมเปนค าท่ีไมมีความหมาย 
 ง. ค าเกิดขึ้นสะทอนวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา 
 
 
 
 
 

     “ค าที่เกิดขึ้นใหมๆ โดยเฉพาะภาษาใหมๆ ที่วัยรุนน ามาสื่อสารในแตละยุค เปนพลังสะทอน
ถึงการเปลี่ยนแปลงทางวิถีชีวิตอยางหนึ่ง บงบอกวา คนรุนนี้เขาสนใจอะไร อิทธิพลอะไรบางกอให
เกิดค าใหมๆ เขามา หลายคนเรียกภาษาแสลงยุคนี้วา เปนภาษารถไฟฟา คือ เคลื่อนมาเร็ว และ
ไปเร็ว”  
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สถานการณที ่ 6 ใชตอบค่าถามขอ 21 - 24     
 
 
 
 
 
 
 
 
21. ประเด็นปญหาที่ส าคัญชองสถานการณคือขอใด 
 ก. การเกิดภาวะน้ัาทวม 
 ข. การสูงขึ้นของอุณหภูมิ 
 ค. การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต 
 ง. การละลายของน้ัาแข็งข้ัวโลก 
22. ขอความใดเปนขอเท็จจริง 
 ก. ภาวะโลกรอนท าใหแผนดินลดลง 
 ข. ภาวะโลกรอนท าใหสัตวทะเลลดลง 
 ค. ถาโลกรอนขึ้นจะท าใหมนุษยลดลง 
 ง. ภาวะโลกรอนท าใหฤดูกาลเปลี่ยนแปลง 
23. ถาทุกคนชวยกันท าใหอุณหภูมิโลกไมสูงขึ้น ผลที่ตามมาจะเปนอยางไร 
 ก. ไมเกิดภัยธรรมชาติ 
 ข. ธรรมชาติเกิดความสมดุล 
 ค. เกิดวิกฤตเกี่ยวกับอุณหภูมิ 
 ง. สัตวที่ปรับตัวไดแลวจะตาย 
24. ขอสรุปที่เหมาะสมกับสถานการณคือขอใด 
 ก. พ้ืนที่บางแหงจะกลายเปนทะเลทราย 
 ข. ในอนาคตพ้ืนที่บริเวณชายฝงจะจมหาย 
 ค. การที่อุณหภูมิสูงขึ้นมีผลกระทบตอการด าเนินชีวิตของสิ่งมีชีวิต 
 ง. อุณหภูมิที่สูงข้ึนท าใหเกิดโรคระบาดรายแรง 
 
 
 
 

 ภาวะโลกรอน มีผลตอการอยูรอดของสิ่งมีชีวิต เนื่องจากอุณหภูมิสูงขึ้นท าใหฤดูกาลต
างๆ เปลี่ยนแปลง สิ่งมีชีวิตไมสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมได ก็จะคอยๆ ตายลง ผลตอม
นุษย เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น อาจท าใหบางพ้ืนที่เปนทะเลทราย ประชาชนขาดแคลนอาหารและน้ัาดื่ม   
แต บางพ้ืนที่ประสบปญหาน้ัาทวมหนัก เนื่องจากฝนตกรุนแรงขึ้น น้ัาแข็งขั้วโลกและยอดเขาสูง
ละลาย ท าใหปริมาณน้ัาทะเลสูงขึ้น พ้ืนที่ชายฝงทะเลไดรับผลกระทบ บางพ้ืนที่อาจจมหายไปอย
างถาวร 
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สถานการณที ่ 7 ใชตอบค่าถามขอ 25 - 28  
 
 
 
 
 
 
 
 
25. ประเด็นปญหาที่ส าคัญของสถานการณคือขอใด 
 ก. ปญหาอุทกภัย 
 ข. การใชสารฆาแมลง 
 ค. ปญหาคุณภาพที่ดิน 
 ง. ความยากจนของเกษตรกร 
26. ขอใดตอไปนี้เปนขอเท็จจริง 
 ก. แควนปญจาบเปนเมืองในประเทศอินเดีย 
 ข. เกษตรกรเปนหนี้สินและสูญเสียความหวังของตัวเอง 
 ค. แควนปญจาบเคยเปนดินแดนทางการเกษตรที่รุงเรืองมากท่ีสุด 
 ง. แมแตตนหมากรากไมยังหยุดผลิดอกออกผลเพราะใชยาฆาแมลงมากเกินไป 
27. สมมติฐานในขอใดนาเชื่อถือที่สุด 
 ก. การใชยาฆาแมลงท าใหระบบนิเวศเสียสมดุล 
 ข. ชาวนายากจนเนื่องจากตนทุนการท านาสูงขึ้น 
 ค. แควนปญจาบเจริญรุงเรืองเนื่องจากเกษตรกรรม 
 ง. ชาวนาสูญเสียความหวังเพราะประสบปญหาฝนแลง 
28. ขอสรุปใดถูกตองที่สุด 
 ก. เกษตรกรสวนใหญยากจน 
 ข. ความเจริญทางการเกษตรท าใหเกษตรกรยากจนลง 
 ค. การพัฒนาทางการเกษตรท าใหคุณภาพชีวิตตกต่ัา 
 ง. เกษตรกรในแควนปญจาบประสบปญหาความยากจน 
 
 
 
 

         แควนปญจาบ เคยเปนดินแดนทางการเกษตรกรรมที่มีความรุ งเรืองมากที่สุดแหงหนึ่ง                  
ในอินเดีย   แตในทุกวันนี้ ชาวนาและเกษตรกรทุกคนกลับเปนหนี้เปนสินและสูญเสียความหวัง                  
ของตนเอง พ้ืนที่ที่เหยียดยาวแผออกไปของดินแดนแหงนี้กลายเปนที่รกรางวางเปลา   ซึ่งมีน้ัาทวมขัง 
และอยางที่ชาวนาคนหนึ่งเอยเอาไววา “แมแตตนหมากรากไมยังหยุดผลิดอกออกผล เพราะการใช
ยาฆาแมลงมากจนเกินไป” 
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สถานการณที ่ 8  ใชตอบค่าถามขอ 29 - 32   
 
 
 
 
 
 
 
29. ประเด็นปญหาที่ส าคัญของสถานการณคือขอใด 
 ก. ปริมาณไขมันในรางกาย 
 ข. ความเสื่อมถอยของรางกาย 
 ค. ความเสี่ยงในการเปนโรคมะเร็ง 
 ง. การรับประทานอาหารพลังงานสูง 
30. จากสถานการณ ขอใดไมใชผลกระทบของการรับประทานอาหารที่ใหพลังงานสูง 
 ก. โรคชรา 
 ข. โรคอวน 
 ค. โรคมะเร็ง 
 ง. โรคไขมันอุดตันในเสนเลือด 
31. ขอใดเปนแนวทางในการปองกันความเสี่ยงจากโรคที่เกิดจากการสะสมไขมันที่ดีที่สุด 
 ก. รับประทานผักและผลไม 
 ข. รับประทานวิตามินและแรธาตุ 
 ค. รับประทานยาลดไขมันในเสนเลือด 
 ง. ควบคุมน้ัาหนักโดยงดรับประทานคารโบไฮเดรตและไขมัน 
32. จากสถานการณปญหาดังกลาวสรุปไดวาอยางไร 
 ก. ผักและผลไมที่มีเสนใยสูงชวยลดความเสี่ยงของการเกิดโรค 
 ข. ความเสี่ยงการเปนมะเร็งเกิดจากการไดรับพลังงานจากสารอาหาร 
 ค. การรับประทานอาหารที่มีเสนใยสูงท าใหพลังงานสะสมในรายกายลดลง 
 ง. การรับประทานอาหารพลังงานสูงท าใหเกิดการสะสมตัวของสารแอนตี้ออกซิแดนท 
 
 
 
 
 

     พฤติกรรมการรับประทานอาหารพลังงานสูง ของหวาน ของมันตั้งแตเด็ก ก็จะเพ่ิมความเสี่ยงของ
การสะสมไขมัน  และความเสี่ยงของการเปนมะเร็งหลายชนิด   โดยรวมแลวปริมาณพลังงานอาหาร ที่
รับประทานในแตละวัน  จะมีผลโดยตรงตอความเสี่ยง   อยางไรก็ตาม  สนับสนุนใหรับประทานผักสด 
ผลไมสด ที่มีเสนใยอาหารสูง มีวิตามิน แรธาตุ และสารแอนตี้ออกซิแดนท 
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สถานการณที ่ 9  ใชตอบค่าถามขอ 33 - 36   
 
 
 
 
 
 
 
 
33. ประเด็นปญหาของสถานการณนี้คือขอใด 
 ก. การฝกคิด 
 ข. การฝกตั้งค าถาม 
 ค. ความแตกตางของนักเรียน 
 ง. ปญหาของการเรียนการสอน 
34. จากสถานการณ ขอความใดเปนขอคิดเห็น 
 ก. ครูฝรั่งมีวิธีการใหเด็กถามค าถาม 
 ข. นักเรียนทุกโรงเรียนไมถามค าถาม 
 ค. ค าถามจะเกิดเมื่อเราไดรับขอมูลหลายๆ ดาน 
 ง. เมื่อครูถามวามีใครสงสัยไหม นั่งนิ่ง..เงียบเปนเปาสาก 
35. สมมติฐานที่เหมาะสมกับสถานการณนี้มากที่สุดคือขอใด 
 ก. ถาครูฝรั่งสอนจะท าใหนักเรียนเกิดค าถาม 
 ข. ถาใหขอมูลกับนักเรียนหลายดานก็จะเกิดค าถาม 
 ค. การเรียนการสอนในโรงเรียนนานาชาติดีกวาโรงเรียนไทย 
 ง. นักเรียนนานาชาติมีค าถามในการเรียนมากกวานักเรียนไทย 
36. ขอใดไมใชขอสรุปที่นาจะเปนไปไดของสถานการณดังกลาว 
 ก. เด็กไทยตั้งค าถามไดดีและเหมาะสม 
 ข. ขอมูลที่มีความขัดแยงกันจะท าใหเกิดค าถาม 
 ค. ครูตางชาติใชเทคนิคตางๆ ในการฝกใหนักเรียนถามค าถาม 
 ง. วิธีฝกการถามค าถามท าไดโดยการใหขอมูลตางๆ กับนักเรียน 
 
 
 
 

 “ผมเคยไปดูการเรียนการสอนตามโรงเรียนนานาชาติหลายๆ แหง เด็กฝร่ังหัวเงินหัวทอง                       
ตัวด า ตัวแดง นั่งเรียนกันตรึม แตพอครูถามวามีใครสงสัยไหม นั่งนิ่ง...เงียบเปนเปาสาก และไมใช 
หองเดียวโรงเรียนเดียว เปนกันทุกโรง ดูแลวก็เหมือนักเรียนไทยนั่นละ เผลอๆ เด็กไทยเราจะถามเก
งกวาดวยมั้งแตครูฝรั่งเขามีวิธีใหเด็กถามและก็เปนวิธีที่ฉลาดเสียดวยคือการใสขอมูลอีกดาน ขอมูล
เชิงลึกทุกอยางมีดานบวกและดานลบที่หักลางกัน” 
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สถานการณที ่ 10  ใชตอบค่าถามขอ 37 – 40 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
37. ประเด็นปญหาที่ส าคัญของสถานการณคือขอใด 
 ก. การเรียนรู 
 ข. การศึกษา 
 ค. การฝกคิด 
 ง. การเลียนแบบ 
38. ขอความใดตอไปนี้สอดคลองกับสถานการณที่สุด 
 ก. การศึกษาคือรากฐานแหงอารยธรรม 
 ข. การเรียนโดยไมคิดอะไรยอมเสียเปลา 
 ค. การเรียนมากๆ ท าใหเรารูวาคนเรายังรูนอยอยู 
 ง. คนที่มีการศึกษาดีจริงๆ คือคนที่ไดรับการศึกษามาดวยตนเอง 
39. สมมติฐานที่เหมาะสมกับสถานการณนี้คือขอใด 
 ก. คนดีเปนผูที่เรียนมาก มีความรูมาก 
 ข. ผูที่มีการศึกษามากคือผูพัฒนาประเทศ 
 ค. การเรียนจะไมเกิดประโยชนถาไมรจูักคิด 
 ง. ประโยชนของการเรียนรูจะเกิดตอเมื่อมีการน าไปใช 
40. จากสถานการณ สรุปไดวาอยางไร 
 ก. เราตองฝกคิดจากสิ่งที่ไดเรียนรู 
 ข. คนมีการศึกษาประเทศชาติเจริญ 
 ค. สิ่งที่เรียนมาลวนแตเปนสิ่งที่เปนประโยชน 
 ง. การเรียนวิชาที่ดีจะตองไดจากแหลงเรียนรูที่ดีเทานั้น 
 
 
 
 

        “…พวกเจานั้นการศึกษาเจริญขึ้นมากแลว ควรจะมุงในทางใชความคิดใหเปนผลดียิ่งขึ้นอีก 
ไมใชแตจะเรียนจ าตามที่สอนเทานั้น   ตองฝกหัดใชความคิด  ไมใชเชื่ออยางงมงาย  ไมใชเรียนมา 
ส าหรับท าตามไปอยางลิงมันลอคน   หรือนกแกวเลียนคนพูด   เรียนมาส าหรับคิด  ไมใชเรียนมา 
ส าหรับจ าไวเฉยๆ เทานั้น ตองคิดอีกทีหนึ่งวาจะท าอยางไรจึงจะดีขึ้นไดอีก ตองพยายามเรียนตลอด
ชีวิต ใครเขามีวิชาดีที่ไหน ตองพยายามเรียน เรียนมาแลวตองคิดตอวาจะหาวิธีอยางไรมาใชให
เหมาะส าหรับประเทศของเรา ไมใชจะเอาอยางเขาตะบันไป…” 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของ แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 
วัตถุประสงค์  การประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม เพ่ือสร้างแบบสอบถามความพึง
พอใจที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้วิจัยได้จัดท าประเด็นที่เกี่ยวข้องไว้แล้วและขอ
ความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามดังกล่าว  
 
ค่าชี้แจง  โปรดพิจารณาประเด็นข้อค าถามและให้คะแนนความสอดคล้องของแบบสอบถาม ความพึง
พอใจที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
โดยท าเครื่องหมาย  𝒙  ลงในช่องว่างแต่ละข้อและโปรดให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
โดยมีรายละเอียดของการพิจารณาให้คะแนนดังนี้  

 
   +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นมีความสอดคล้อง 
     0   เมื่อไม่แน่ใจว่าเนื้อหานั้นมีความสอดคล้อง 
   - 1   เมือ่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่มีความสอดคล้อง 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของ แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

หัวข้อการวิจัย   
 ผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ต่างกัน 
 
ผู้วิจัย  
 นางสาวณัฐนันท ์บุญเพ็ญ 
 นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนและหลังเรียนโดยการเรียนด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลังเรียนระหว่างกลุ่มของนักเรียนที่มี
ความสามารถทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสูง กลุ่มกลาง และกลุ่มต่ า 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของ แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 

 
ค่าชี้แจง  ท าเครื่องหมาย  𝒙  ลงในช่องว่างตามการพิจารณาประเด็นข้อค าถามและให้คะแนนความ
สอดคล้องของแบบสอบถาม ความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง
ภาวะโลกร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

หมายเหตุ 
+1 0 -1 

1. ด้านความรู้สึกของผู้เรียน 

    1.1 ผู้เรียนมีความชอบรูปแบบการเรียนการสอน     

    1.2 ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน     

    1.3 ผู้เรียนมีความชอบภาพประกอบบทเรียน     

    1.4 ผู้เรียนมีความสะดวกในการใช้งานส่ือ     

    1.5 ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการใช้สื่อ     

2. ด้านเน้ือหา 

    2.1 เนื้อหาเข้าใจง่าย ชัดเจน ตรงประเด็น     

    2.2 การจัดล าดับเน้ือหาแต่ละหน่วยมีความเหมาะสม     

    2.3 ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลา     

    2.4 ภารกิจและบทเรียนมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับ
เนื้อหา 

    

    2.5 เนื้อหาในสื่อการเรียนรู้สามารถในมาใช้เป็นประโยชน์ได้     

3. ด้านการออกแบบสื่อ 

    3.1 สีท่ีใช้ประกอบในเน้ือหามีความเหมาะสม     

    3.2 ตัวอักษรอ่านง่าย มีความเหมาะสมและกลมกลืน     

    3.3 ภาพท่ีใช้ประกอบในเน้ือหามีความสอดคล้องกับเน้ือหา     

    3.4 เสียงที่ใช้ประกอบมีความเหมาะสมกับเน้ือหาและการใช้งาน     
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    3.5 สื่อการเรียนรู้มีเทคนิคในการน้าเสนอที่เหมาะสมและ
น่าสนใจ 

    

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….……………………………………………………………………
…….…………………… 
 
 

ลงชื่อ ______________________________________ผู้ประเมิน 
(_______________________________________)  

ต าแหน่ง____________________________________ 
 __________/__________/_________  
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แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน 
เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ค่าชี้แจง  นักเรียนโปรดแสดงความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง
ภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่1 โดยท าเครื่องหมาย  𝒙  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความพึงพอใจของนักเรียนมากท่ีสุด 
 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

5 4 3 2 1 

1. ด้านความรู้สึกของผู้เรียน 

    1.1 ผู้เรียนมีความชอบรูปแบบการเรียนการสอน      

    1.2 ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน      

    1.3 ผู้เรียนมีความชอบภาพประกอบบทเรียน      

    1.4 ผู้เรียนมีความสะดวกในการใช้งานส่ือ      

    1.5 ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการใช้สื่อ      

2. ด้านเน้ือหา 

    2.1 เนื้อหาเข้าใจง่าย ชัดเจน ตรงประเด็น      

    2.2 การจัดล าดับเน้ือหาแต่ละหน่วยมีความเหมาะสม      

    2.3 ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลา      

    2.4 ภารกิจและบทเรียนมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับ
เนื้อหา 

     

    2.5 เนื้อหาในสื่อการเรียนรู้สามารถในมาใช้เป็นประโยชน์ได้      

3. ด้านการออกแบบสื่อ 

    3.1 สีท่ีใช้ประกอบในเน้ือหามีความเหมาะสม      

    3.2 ตัวอักษรอ่านง่าย มีความเหมาะสมและกลมกลืน      

    3.3 ภาพท่ีใช้ประกอบในเน้ือหามีความสอดคล้องกับเน้ือหา      
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    3.4 เสียงที่ใช้ประกอบมีความเหมาะสมกับเน้ือหาและการใช้งาน      

    3.5 สื่อการเรียนรู้มีเทคนิคในการน าเสนอที่เหมาะสมและ
น่าสนใจ 

     

 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................... .............................................................................................
........................................................................................................... ..................................................... 
........................................................................................................... ..................................................... 
........................................................................................................... .....................................................



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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ตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินคุณภาพ แผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑R 
ค่าดัชนีความ 

สอดคล้อง (IOC) คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1. แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบส าคัญ +1 +1 +1 3 1 

2. การเขียนสาระส าคัญมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 

3. ก าหนดเน้ือหาสาระเหมาะสมกับคาบเวลา +1 +1 +1 3 1 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ ครอบคลุม และสัมพันธ์กับ 

ตัวชี้วัด 
+1 +1 +1 3 1 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ระบุพฤติกรรมชัดเจน 

สามารถวัดได้ +1 +1 0 2 0.67 

6. สาระการเรียนรู้ครบถ้วน สัมพันธ์กับจุดประสงค์ 

การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม ครบถ้วน 

ทุกขั้นตอนตามวิธีสอน หรือกระบวนการ หรือเทคนิค 

การสอนท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
+1 +1 +1 3 1 

8. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

และระดับชั้นของนักเรียน 
+1 +1 +1 3 1 

9. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

และเนื้อหาสาระ 
+1 +1 +1 3 1 

10. กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริม
กระบวนการคิดของนักเรียน 

+1 +1 +1 3 1 

11. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ มีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 

12. นักเรียนได้ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง +1 +1 +1 3 1 

13. ระบุวิธีการวัดผลประเมินผลอย่างชัดเจน  +1 +1 +1 3 1 

14. ระบุเครื่องมือส าหรับการวัดผลประเมินผล 

อย่างชัดเจน 
+1 +1 +1 3 1 

15. วิธีการวัดผลประเมินผลมีความสัมพันธ์กับ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 

รวม     0.98 
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ตารางท่ี 11 ผลการประเมินคุณภาพของแบบประเมินคุณภาพ      แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือ 
อิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) 

N x ̅ S.D. ระดับ
คุณภาพ 1 2 3 4 5 6 

1. แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบส าคัญ
ครบถ้วน 

5 5 5 5 4 5 6 4.83 0.41 ดีมาก 

2. การเขียนสาระส าคัญมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
5 5 5 5 5 5 6 5.00 0.00 ดีมาก 

3. ก าหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับคาบเวลา 5 4 5 5 4 5 6 4.67 0.52 ดีมาก 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ ครอบคลุม และสัมพันธ์กับ 

ตัวชี้วัด 
5 5 5 5 5 4 6 4.83 0.41 ดีมาก 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ระบุพฤติกรรมชัดเจน 

สามารถวัดได้ 
5 5 5 4 4 4 6 4.50 0.55 ดีมาก 

6. สาระการเรียนรู้ครบถ้วน สัมพันธ์กับจุดประสงค ์

การเรียนรู้ 
5 5 5 5 5 4 6 4.83 0.41 ดีมาก 

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม ครบถ้วน 

ทุกขั้นตอนตามวิธีสอน หรือกระบวนการ หรือ
เทคนิค 

การสอนที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 

5 5 5 5 5 4 6 4.83 0.41 ดีมาก 

8. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
และระดับชั้นของนักเรียน 

5 5 5 5 5 5 6 5.00 0.00 ดีมาก 

9. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
และเนื้อหาสาระ 

5 5 5 5 5 4 6 4.83 0.41 ดีมาก 

10. กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
กระบวนการคิดของนักเรียน 

5 5 5 4 5 5 6 4.83 0.41 ดีมาก 

11. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ มีความสัมพันธ์ 
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 

5 5 5 5 5 5 6 5.00 0.00 ดีมาก 

12. นักเรียนได้ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง 5 5 5 5 5 5 6 5.00 0.00 ดีมาก 

13. ระบุวิธีการวัดผลประเมินผลอย่างชัดเจน  5 5 5 5 5 5 6 5.00 0.00 ดีมาก 

14. ระบุเคร่ืองมือส าหรับการวัดผลประเมินผล 

อย่างชัดเจน 
5 5 5 5 5 5 6 5.00 0.00 ดีมาก 

15. วิธีการวัดผลประเมินผลมีความสัมพันธ์กับ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
5 5 5 5 5 5 6 5.00 0.00 ดีมาก 

รวม        4.88 0.23 ดีมาก 
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ตารางท่ี 12 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของ  แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แบบสืบสวนสอบสวน ด้านการออกแบบ 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑ R 

ค่าดัชนีความ 

สอดคล้อง 
(IOC) 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1. ความเหมาะสมของภาพและเสียง 

    1.1 ภาพท่ีใช้ประกอบในเน้ือหามีความสอดคล้อง
กับเนื้อหา 

+1 +1 +1 3 1 

    1.2 ขนาดของภาพประกอบ +1 +1 +1 3 1 

    1.3 เสียงที่ใช้ประกอบมีความเหมาะสมกับเน้ือหา
และการใช้งาน 

+1 +1 +1 3 1 

2. ความเหมาะสมของตัวอักษรและสี 

    2.1 รูปแบบตัวอักษร +1 +1 +1 3 1 

    2.2 ขนาดและการจัดวางตัวอักษร +1 +1 +1 3 1 

    2.3 สีของตัวอักษร +1 +1 +1 3 1 

    2.4 สีพื้นบนจอภาพโดยรวม +1 +1 +1 3 1 

3. การออกแบบและการพัฒนา 

    3.1 การออกแบบการใช้งานหน้าจอ +1 +1 +1 3 1 

    3.2 เทคนิคการน าเสนอ และการโต้ตอบ +1 +1 +1 3 1 

    3.2 ความเหมาะสมของปุ่มในหน้าจอ +1 +1 +1 3 1 

รวม     1 
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ตารางท่ี 13 ผลการประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวนด้านการออกแบบ 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

N x̅ S.D. ระดับ
คุณภาพ คนที่ 

1 
คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

1. ความเหมาะสมของภาพและเสียง 

    1.1 ภาพท่ีใช้ประกอบในเน้ือหามีความสอดคล้อง
กับเนื้อหา 

5 4 4 3 4.33 0.58 ดี 

    1.2 ขนาดของภาพประกอบ 5 5 4 3 4.67 0.58 ดีมาก 

    1.3 เสียงที่ใช้ประกอบมีความเหมาะสมกับเน้ือหา
และการใช้งาน 

4 4 4 3 4.00 0.00 ดี 

2. ความเหมาะสมของตัวอักษรและสี 

    2.1 รูปแบบตัวอักษร 5 5 4 3 4.67 0.58 ดีมาก 

    2.2 ขนาดและการจัดวางตัวอักษร 4 4 4 3 4.00 0.00 ดี 

    2.3 สีของตัวอักษร 5 5 4 3 4.67 0.58 ดีมาก 

    2.4 สีพื้นบนจอภาพโดยรวม 5 5 5 3 5.00 0.00 ดีมาก 

3. การออกแบบและการพัฒนา 

    3.1 การออกแบบการใช้งานหน้าจอ 5 5 5 3 5.00 0.00 ดีมาก 

    3.2 เทคนิคการน าเสนอ และการโต้ตอบ 4 4 5 3 4.33 0.58 ดี 

    3.2 ความเหมาะสมของปุ่มในหน้าจอ 4 4 4 3 4.00 0.00 ดี 

รวม     4.47 0.29 ดี 
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ตารางท่ี 14 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของ  แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แบบสืบสวนสอบสวน ด้านเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑ R 

ค่าดัชนีความ 

สอดคล้อง 
(IOC) 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1. ด้านเนื้อหาบทเรียน      

     1.1 ความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ +1 +1 +1 3 1 

     1.2 ความถูกต้องของเนื้อหา +1 +1 +1 3 1 

     1.3 การจัดล าดับเน้ือหามีความชัดเจน ต่อเนื่อง 
และเป็นไปตามล าดับก่อน-หลัง 

+1 +1 +1 3 1 

     1.4 การใช้ภาษาถูกต้อง และเหมาะสม +1 +1 +1 3 1 

     1.5 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

         และระดับชั้นของนักเรียน 
+1 +1 +1 3 1 

     1.6 เน้ือหามีปริมาณเพียงพอท่ีจะท าให้เกิดการ
เรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 

2. ด้านแบบทดสอบหลังบทเรียน 

     2.1 ความสอดคล้องของข้อค าตอบกับเนื้อหา
บทเรียน 

+1 +1 +1 3 1 

     2.2 ข้อค าถามส่ือความหมายชัดเจน +1 +1 +1 3 1 

     2.3 ค าตอบชัดเจนไม่คลุมเครือ +1 +1 +1 3 1 

     2.4 รูปแบบข้อค าถามมีความเหมาะสม +1 +1 +1 3 1 

รวม     1 
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ตารางที่ 15 ผลการประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน  ด้านเนื้อหาทาง
วิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

N x S.D. 
ระดับ

คุณภาพ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1. ด้านเนื้อหาบทเรียน 

     1.1 ความสอดคล้องของเนื้อหากับ
วัตถุประสงค์ 

5 5 5 3 5.00 0.00 ดีมาก 

     1.2 ความถูกต้องของเนื้อหา 5 5 5 3 5.00 0.00 ดีมาก 

     1.3 การจัดล าดับเน้ือหามีความชัดเจน 
ต่อเนื่อง และเป็นไปตามล าดับก่อน-หลัง 

5 5 5 3 5.00 0.00 ดีมาก 

     1.4 การใช้ภาษาถูกต้อง และเหมาะสม 4 5 5 3 4.67 0.58 ดีมาก 

     1.5 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ 

         และระดับชั้นของนักเรียน 

5 5 5 3 5.00 0.00 ดีมาก 

     1.6 เน้ือหามีปริมาณเพียงพอท่ีจะท าให้เกิด
การเรียนรู้ 

4 4 4 3 4.00 0.00 ดี 

2. ด้านแบบทดสอบหลังบทเรียน 

     2.1 ความสอดคล้องของข้อค าตอบกับเนื้อหา
บทเรียน 

5 5 5 3 5.00 0.00 ดีมาก 

     2.2 ข้อค าถามส่ือความหมายชัดเจน 4 5 5 3 4.67 0.58 ดีมาก 

     2.3 ค าตอบชัดเจนไม่คลุมเครือ 5 5 5 3 5.00 0.00 ดีมาก 

     2.4 รูปแบบข้อค าถามมีความเหมาะสม 5 5 5 3 5.00 0.00 ดีมาก 

รวม     4.83 0.12 ดีมาก 
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ตารางท่ี 16 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินคุณภาพ  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แบบสืบสวนสอบสวน ด้านวิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน  
 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝒙 

ค่าดัชนีความ 

สอดคล้อง 
(IOC) 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1. วิธีการสอนเมีล าดับขั้นตอนท่ีถูกต้อง และชัดเจน +1 +1 +1 3 1 

2. ล าดับขั้นมีความเหมาะสมกับเน้ือหา และเวลา 

ในการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 

3. วิธีการสอนมีความถูกต้องตามหลักการ +1 +1 +1 3 1 

4. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับวิธีการสอน +1 +1 +1 3 1 

5. ความเหมาะสมของวิธีการสอนในแต่ละขั้นตอน +1 +1 +1 3 1 

รวม     1 

 

 

ตารางที่ 17 ผลการประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน    ด้านวิธีสอนแบบ
สืบสวนสอบสวน 
 

รายการประเมิน 
ผู้้เชี่ยวชาญ 

N x̅ S.D 
ระดับ

คุณภาพ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1. วิธีการสอนเมีล าดับขั้นตอนท่ีถูกต้อง และชัดเจน 5 5 5 3 5.00 0.00 ดีมาก 

2. ล าดับขั้นมีความเหมาะสมกับเน้ือหา และเวลา 

ในการเรียนรู้ 
5 5 5 3 5.00 0.00 ดีมาก 

3. วิธีการสอนมีความถูกต้องตามหลักการ 5 5 5 3 5.00 0.00 ดีมาก 

4. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับวิธีการสอน 5 5 5 3 5.00 0.00 ดีมาก 

5. ความเหมาะสมของวิธีการสอนในแต่ละขั้นตอน 5 5 5 3 5.00 0.00 ดีมาก 

รวม     5.00 0.00 ดีมาก 
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ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ   ก่อนเรียนและหลังเรียน 
ของนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์กลุ่มสูง 

คนที่ คะแนนก่อนเรียน 
(T1) 

คะแนนหลังเรียน 
(T2) 

d d
2 

1 13 20 -7 49 

2 12 21 -9 81 

3 12 22 -10 100 

4 18 23 -5 25 

5 12 23 -11 121 

6 20 23 -3 9 

7 13 23 -10 100 

8 15 25 -10 100 

9 18 26 -8 64 

10 18 26 -8 64 

รวม 151 232 -81 713 

ค่าเฉลี่ย 15.10 23.20   

การค่านวนค่า t - test แบบ dependent ของการทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์กลุ่มสูง 
โดยการทดสอบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ (Paired Sample Test) 
 
 เปิดค่าวิกฤตที่ตารางแจกแจง t แบบ 2 หาง ที ่α =.01    df = 10-1=9 
 ได้ค่า t เท่ากับ 3.250 
 

สูตร t   =    
ΣD

√nΣD2-(ΣD)
2

n-1

     

  t   =   
-81

√10(-81)
2
-(713)

10-1

        =     
-81

0.8
    =   -102.4 
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ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ   ก่อนเรียนและหลังเรียน 
ของนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์กลุ่มปานกลาง 

คนที่ คะแนนก่อนเรียน 
(T1) 

คะแนนหลังเรียน 
(T2) 

d d
2 

1 11 15 -4 16 

2 12 15 -3 9 

3 12 15 -3 9 

4 9 17 -8 64 

5 8 17 -9 81 

6 11 17 -6 36 

7 11 18 -7 49 

8 16 18 -2 4 

9 11 18 -7 49 

10 17 19 -2 4 

รวม 118 169 -51 321 

ค่าเฉลี่ย 11.80 16.90   

 
การค่านวนค่า t - test แบบ dependent ของการทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์กลุ่มสูง 
โดยการทดสอบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ (Paired Sample Test) 
 
 เปิดค่าวิกฤตที่ตารางแจกแจง t แบบ 2 หาง ที ่α = .01    df = 10 - 1 = 9 
 ได้ค่า t เท่ากับ 3.250 

สูตร t   =         
ΣD

√nΣD2-(ΣD)2

n-1

     

 

  t   =  
-51

√10(-51)
2
-(321)

10-1

    =     
-51

0.8
    =   -62.0 
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ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ   ก่อนเรียนและหลังเรียน 
ของนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์กลุ่มปานกลาง 

คนที่ คะแนนก่อนเรียน 
(T1) 

คะแนนหลังเรียน 
(T2) 

d d
2 

1 6 9 -3 9 

2 7 10 -3 9 

3 9 11 -2 4 

4 11 12 -1 1 

5 11 12 -1 1 

6 8 13 -5 25 

7 11 13 -2 4 

8 11 13 -2 4 

9 13 14 -1 1 

10 13 14 -1 1 

รวม 100 121 -21 59 

ค่าเฉลี่ย 10.00 12.10   

การค่านวนค่า t - test แบบ dependent ของการทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์กลุ่มสูง 
โดยการทดสอบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ (Paired Sample Test) 
 
 เปิดค่าวิกฤตที่ตารางแจกแจง t แบบ 2 หาง ที ่α=.01    df=10-1=9 
 ได้ค่า t เท่ากับ 3.250 

สูตร t   =      ΣD

√nΣD2-(ΣD)2

n-1

   

 

  t   =  -21

√10(-21)2-(59)
10-1

    =     -21

0.4
      =   -51.0 
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ตารางท่ี 21 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว  ระหว่างกลุ่ม  (One way ANONA)   หรอื
(F - test) ของนักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน 
 

 x1 x2 x3  (x1)
2
 (x2)

2
 (x3)

2
  

1 20 15 9  400 225 81  

2 21 15 10  441 225 100  

3 22 15 11  484 225 121  

4 23 17 12  529 289 144  

5 23 17 12  529 289 144  

6 23 17 13  529 289 169  

7 23 18 13  529 324 169  

8 25 18 13  625 324 169  

9 26 18 14  676 324 196  

10 26 19 14  676 361 196  

 232 169 121 522 5,418 2,875 1,489 9,782 

n 10 10 10 30 10 10 10 30 

 
 
 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS. F 

ระหว่างกลุ่ม (SSb) 619.80 2.00 309.90 105.38 

ภายในกลุ่ม (SSw) 79.40 27.00 2.94  

รวม (SSt) 699.20 29.00   
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ตารางท่ี 22 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของ    แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑R 
ค่าดัชนีความ 

สอดคล้อง (IOC) คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1. ด้านความรู้สึกของผู้เรียน 

    1.1 ผู้เรียนมีความชอบรูปแบบการเรียนการสอน +1 +1 +1 3 1 

    1.2 ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน +1 +1 +1 3 1 

    1.3 ผู้เรียนมีความชอบภาพประกอบบทเรียน +1 +1 +1 3 1 

    1.4 ผู้เรียนมีความสะดวกในการใช้งานส่ือ +1 +1 +1 3 1 

    1.5 ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการใช้สื่อ +1 +1 +1 3 1 

2. ด้านเนื้อหา 

    2.1 เนื้อหาเข้าใจง่าย ชัดเจน ตรงประเด็น +1 +1 +1 3 1 

    2.2 การจัดล าดับเน้ือหาแต่ละหน่วย 

มีความเหมาะสม 
+1 +1 +1 3 1 

    2.3 ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลา +1 +1 +1 3 1 

    2.4 ภารกิจและบทเรียนมีความสอดคล้อง 

และเหมาะสมกับเน้ือหา 
+1 +1 +1 3 1 

    2.5 เนื้อหาในสื่อการเรียนรู้สามารถในมาใช้ 
เป็นประโยชน์ได้ +1 +1 +1 3 1 

3. ด้านการออกแบบสื่อ 

    3.1 สีท่ีใช้ประกอบในเน้ือหามีความเหมาะสม +1 +1 +1 3 1 

    3.2 ตัวอักษรอ่านง่าย มีความเหมาะสมและ
กลมกลืน 

+1 +1 +1 3 1 

    3.3 ภาพท่ีใช้ประกอบในเน้ือหามีความสอดคล้อง 

กับเนื้อหา 
+1 +1 +1 3 1 

    3.4 เสียงที่ใช้ประกอบมีความเหมาะสมกับ 

เนื้อหาและการใช้งาน 
+1 +1 +1 3 1 

    3.5 สื่อการเรียนรู้มีเทคนิคในการน าเสนอ 

ท่ีเหมาะสมและน่าสนใจ 
+1 +1 +1 3 1 

รวม     1 
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ตารางที่ 23 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ที่มีต่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องภาวะโลกร้อน 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
x̅ S.D. 

1. ด้านความรู้สึกของผู้เรียน 

    1.1 ผู้เรียนมีความชอบรูปแบบการเรียนการสอน 4.83 0.38 มากที่สุด 

    1.2 ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน 4.37 0.49 มาก 

    1.3 ผู้เรียนมีความชอบภาพประกอบบทเรียน 4.80 0.41 มากที่สุด 

    1.4 ผู้เรียนมีความสะดวกในการใช้งานส่ือ 4.60 0.50 มากที่สุด 

    1.5 ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการใช้สื่อ 4.60 0.50 มากที่สุด 

2. ด้านเนื้อหา 

    2.1 เนื้อหาเข้าใจง่าย ชัดเจน ตรงประเด็น 4.70 0.47 มากที่สุด 

    2.2 การจัดล าดับเน้ือหาแต่ละหน่วยมีความเหมาะสม 4.53 0.51 มากที่สุด 

    2.3 ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลา 4.60 0.50 มากที่สุด 

    2.4 ภารกิจและบทเรียนมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับ
เนื้อหา 

4.70 0.47 มากที่สุด 

    2.5 เนื้อหาในสื่อการเรียนรู้สามารถในมาใช้เป็นประโยชน์ได้ 4.73 0.45 มากที่สุด 

3. ด้านการออกแบบสื่อ 

    3.1 สีท่ีใช้ประกอบในเน้ือหามีความเหมาะสม 4.50 0.51 มากที่สุด 

    3.2 ตัวอักษรอ่านง่าย มีความเหมาะสมและกลมกลืน 4.57 0.50 มากที่สุด 

    3.3 ภาพท่ีใช้ประกอบในเน้ือหามีความสอดคล้องกับเน้ือหา 4.57 0.50 มากที่สุด 

    3.4 เสียงที่ใช้ประกอบมีความเหมาะสมกับเน้ือหาและการใช้งาน 4.70 0.47 มากที่สุด 

    3.5 สื่อการเรียนรู้มีเทคนิคในการน าเสนอที่เหมาะสมและ
น่าสนใจ 

4.67 0.48 มากที่สุด 

รวม 4.63 0.48 มากที่สุด 
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ภาคผนวก ง 
ภาพตัวอย่างและคู่มือการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน 

เรื่อง ภาวะโลกร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
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ภาพตัวอย่างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน 
เรื่อง ภาวะโลกร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
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คู่มือการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบสวนสอบสวน 

เรื่อง ภาวะโลกร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 
1. เปิดคอมพิวเตอร์ 
2. ขั้นตอนในการดาวน์โหลดไฟล์ (หากมีไฟล์อยู่แล้ว ให้ข้ามไปที่ข้อ 3) 
 2.1 น าเม้าส์มาคลิ๊กท่ีลิงค์ด้านล่าง เพ่ือน าไปหาที่อยู่ไฟล์ 
https://drive.google.com/open?id=1pwdPV0VTpg2ggzAdZ3FDG5sKxOL7owwh 
 2.2 เลือกดาวน์โหลดเล่มที่ต้องการเรียน (มีทั้ง 3 เล่ม) โดยการคลิ๊กขวา แล้วเลือกที่ 
“Download” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3 หลังไฟล์ดาวน์โหลดเรียบร้อย (สามารถดูไฟล์ได้ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลด) และแตกไฟล์ 
 
3. คลิ๊กเข้าไปในโฟลเดอร์ เปิดไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ชื่อ “index.html” ด้วยการคลิ๊ก
ขวาและใช้ค าสั่งเปิดด้วย google chrome 
  
 
 
 
 
 
 
4. สามารถเริ่มต้นเรียนด้วยการคลิ๊ก 1 ครั้ง และเรียนด้วยการใช้เม้าส์ 
 
 
 
 
 

 

https://drive.google.com/open?id=1pwdPV0VTpg2ggzAdZ3FDG5sKxOL7owwh
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวณัฐนันท์ บุญเพ็ญ 
วัน เดือน ปี เกิด 28 กันยายน 2535 
สถานที่เกิด ราชบุรี 
วุฒิการศึกษา ปี พ.ศ. 2553 ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

โรงเรียนราชโบิกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี  
 
ปี พ.ศ. 2553 ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์  
สาขาวิชานิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน 

ที่อยู่ปัจจุบัน 403 หมู่ 1 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180   
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