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เป็นรายด้านมีดังนี้ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ล าดับถัดมาคือด้านขั้นตอน 
การจัดการเรียนรู้และด้านประโยชน์ที่ได้รับความรู้มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
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MR. KIATTIPORN SINPIBOON : THE DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING 
ABILITY USING QUESTION-BASED LEARNING WITH MULTI-MEDIA FOR STUDENTS GRADE 
12  THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR SIRIWAN VANICHWATANAVORACHAI, Ph.D. 

The purposes of this research were to: 1) compare the critical thinking 
ability of students grade 12 before and after using question-based learning with multi-
media. 2) study the opinion of student grade 12 about instruction with the 
development of critical thinking ability using question-based learning with multi-media. 
The sample of this research consisted of 25 students grade 12/1. Students studying in 
second semester during the academic year 2017 in Tawarawadee School, Nakhon 
Pathom. The instrument employed to collect data were: 1) lesson plans 2) a critical 
thinking test and 4) a questionnaire on the opinion of students towards the instruction 
with the development of critical thinking ability using question-based learning with 
multi-media. The collected data was analysed for mean (X) standard deviation (S.D.) 
t-test dependent and content analysis 

The finding were as follows: 

1. The critical thinking of students gained after using question-based 
learning with multi-media was higher than before at the level of .05 significance. 
Consider each side. Descending order: 1. Decision making 2. Identify problems and 
3. Consider the reliability of the data. 

2. The opinions of students towards the instruction with using question-
based learning with multi-media were at the highest level of agreement. Consider each 
side. Descending order: 1) Learning atmosphere 2) Learning Management and 
3) Knowledge gained 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีความพร้อมและสามารถด ารงอยู่ได้ในศตวรรษที่  21  
ในยุคที่ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information  
and Communication Technology: ICT) ท าให้เป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับคนในยุคศตวรรษที่ 21  
มีความแตกต่างไปจากยุคศตวรรษที่ 20 เหตุเนื่องจากงานที่เคยใช้คนท างานกับเครื่องจักรก าลัง 
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพราะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีได้ขยายขีดความสามารถจนสามารถ  
ท างานแทนที่คนได้  ซึ่งเป็นงานที่ป้อนค าสั่งให้คอมพิวเตอร์ท าแทน แต่สัดส่วนแรงงานระดับชาติ 
บางส่วนที่เพิ่มขึ้นในงานที่เน้นการคิดอย่างผู้เชี่ยวชาญและต้องใช้การสื่อสารที่ซับซ้อนซึ่งเป็นงาน 
ที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถท าแทนได้ จากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญและจ าเป็นมากในการ  
เรียนรู้กระแสของการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่จะเกิดขึ้น บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนจึงต้องมี  
ความต่ืนตัวและเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้  
โดยร่วมกันสร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้  
ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน  
เพื่อใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ดังนั้นการจัดการศึกษาในยุค  
ศตวรรษที่ 21 มีความส าคัญและเน้นให้เกิดทักษะที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ว่าจะเป็น 
การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น รวมถึงทักษะทางความคิดไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการคิดอย่า งม ี
วิจารณญาณ ทักษะการคิดแก้ปัญหา ทักษะด้านการสร้างสรรค์ ทักษะด้านความเข้าใจความต่าง  
วัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า ทักษะด้านการ 
สื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ รวมถึงทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสาร ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (วิจารณ์ พานิช, 2555: 16-21) 

ดังพระราโชวาท ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทาน 
ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2532 ความตอนหนึ่ง 
กล่าวว่า  
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วิจารณญาณ ได้แก่ ความหยั่งรู้ อันเป็นเหตุให้สามารถวิเคราะห์และ
วินิจฉัยเหตุผลตลอดจนส่วนดีส่วนเสียต่างๆ เรื่องต่างๆ ได้อย่างละเอียดรอบคอบ 
และถูกต้องถ่องแท้ วิจารณญาณจะเกิดได้ด้วยการฝึกอบรมประการแรกคือศึกษา 
อบรมทางวิชาความรู้ซึ่งจะต้องกระท าอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความรู้และ
ประสบการณ์อันกว้างไกล ประการต่อไปได้แก่ ศึกษาอบรมทางความคิดจิตใจซึ่งก็
ต้องฝึกขัดเกลาอยู่เสมอมิได้ขาด เพื่อให้ความคิดจิตใจ มั่นคง เข้มแข็ง และเข้า
ระเบียบอันดีงาม คือมีความสะอาด ประณีต เที่ยงตรง เป็นอิสระและเป็นกลาง 
ไม่คิดเข้าข้างตนเองไม่คิดเข้าข้างผูอ้ื่นตามอ านาจคติ 

 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 (ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559) ได้ระบุ 

ไว้ตอนหนึ่งว่า ผู้ส าเร็จการศึกษาขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผล ทักษะการเรียนรู้  
ในศตวรรษที่ 21และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลิตภาพของก าลังแรงงานภายใต้ 
ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ประเทศไทยก าลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับความท้า
ทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นแรงกดดันภายนอกจากกระแสโลกาภิวัตน์ ฉะนั้น 
หลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องมีความยืดหยุ่นหลากหลาย สนองตอบความต้องการ 
ของผู้เรียน ทั้งผู้ที่อยู่ในวัยเรียนและผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงาน โดยไม่จ ากัดเวลา สถานที่ และเป็นไปเพื่อ 
สร้างคุณลักษณะนิสัย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 องค์ความรู้ที่ส าคัญ 
ในศตวรรษที่ 21 และทักษะการด ารงชีวิต รวมทั้งพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน ที่ผู้เรียนสามารถทดสอบ วัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนเพื่อสะสมหน่วยการเรียน  
และเทียบโอน เพื่อยกระดับคุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาต ิ

จะเห็นได้ว่าการคิด เป็นรากฐานส าคัญของการเรียนรู้ บุคคลที่มีการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี 
วิจารณญาณจะมีความสามารถในด้านการพัฒนาการและการใช้สติปัญญา การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี 
วิจารณญาณเป็นความคิดเชิงรุกเป็นทักษะส าคัญและเป็นทักษะที่พัฒนาได้เมื่อนักเรียนมีทักษะการคิด  
นักเรียนจะสามารถแก้ปัญหาตัดสินใจอย่างมีเหตุผล จ าแนกแยกแยะและเชื่อมโยงและจัดระบบข้อมูล 
ได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ความรู้ประยุกต์แก้ไขปัญหาในสถานการณ์อื่นตลอดจนสามารถท านาย  
ผลที่ตามมาได้ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2559) การคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงถือเป็น 
กระบวนการที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับประชาชนในสังคมประชาธิปไตย ทั้งนี้เพราะ 
ประชาชนจะต้องใช้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หาสาเหตุและเหตุผลที่ จะน ามาสู่การสนับสนุน  
ความเชื่อ เพื่อที่จะหาทางเลือกและตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง (Dressel, 1957, อ้างถึงใน 
ดารณี บุญวิก, 2543: 1) 
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เมื่อศึกษาโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International  
Student Assessment :PISA) ได้วัดระดับการอ่านของนักเรียนไทยที่ต้องใช้ความคิดระดับวิจารณญาณ  
ได้แสดงแนวโน้มคะแนนการอ่านของนักเรียนไทยลดลงจาก PISA ปี พ.ศ.2555 ถึง PISAปี พ.ศ.2558  
คะแนนการอ่านลดลงอย่างมีนัยส าคัญ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2560)  
และจากการส ารวจ การมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรือนของส านักงานสถิติแห่งชาติ  
พบว่าเมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมของวัยรุ่นไทยกับประเทศอื่น ที่มีศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสูงกว่า 
ไทยแล้วนับว่าน่าเป็นห่วง เยาวชนไม่สามารถจัดระเบียบการใช้อินเทอร์เน็ตให้มีเหมาะสม  
ขาดวิจารณญาณ ขาดความรู้เท่าทันสื่อก็จะส่งผลเสียต่อการเรียนและสุขภาพ และไม่เพียงแต่  
ตัววัยรุ่นเท่านั้น ยังส่งผลกระทบถึงสังคมและครอบครัว จนอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด 
และน าไปสู่ปัญหาระดับชาติได้ในที่สุด (ส านักงานสถิติแห่งชาต,ิ 2560) 

จากผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดตัวชี้วัดชั้นปีเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละชั้น ปี 
ในระดับการศึกษาภาคบังคับ จึงออกแบบเครื่องมือวัดสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนดังนี้ 1.ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 2.ความสามารถในการคิด 3.ความสามารถในการแก้ปัญหา 4.ความสามารถในการใช้  
ทักษะชีวิต 5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี โรงเรียนทวารวดี ได้ด าเนินการประเมินสมรรถนะ 
ส าคัญของผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 109 คน โดยจัดการประเมินวันที่ 25 เดือน  
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 (โรงเรียนทวารวดี, 2559) โดยมีผลการประเมินดังตารางต่อไปนี ้

 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนทวารวดี 

ระ
ดับ

ชั้น
 

จ า
นว

นผ
ู้เข

้าส
อบ

 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนในด้านความสามารถในการ 

สื่อสาร คิด แก้ปัญหา ใช้ทักษะชีวิต ใช้เทคโนโลยี 

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ 

ม.6/1 21 4.80 48.00 4.35 43.50 3.90 39.00 6.45 64.50 3.70 77.00 

ม.6/2 25 4.84 48.40 4.69 49.60 5.12 51.20 7.32 73.20 3.40 34.00 

ม.6/3 31 4.48 44.84 5.00 50.00 4.48 44.84 6.48 64.84 3.52 35.16 

ม.6/4 32 4.72 47.19 5.13 51.25 4.78 47.81 6.66 66.56 4.03 40.31 

รวม 109 18.84 188.43 19.44 194.35 18.29 182.85 26.91 269.10 14.65 146.47 

คะแนน
เฉลี่ย 

 4.71 4.86 4.57 6.73 3.66 

ร้อยละ  47.11 48.59 45.71 67.28 36.62 
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จากตารางที่ 1 พบว่า จากผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของนักเรียนของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ยด้านการคิดอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 4.86 และคิดเป็นร้อยละ 48.59  
ซึ่งสมรรถนะของนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 จึงจ าเป็นต้องหาวิธีการพัฒนาความสามารถ  
ด้านการคิดของนักเรียน 

การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการคิด คือการด าเนินการเรียนการสอนโดย 
ผู้สอนใช้รูปแบบ วิธีการและเทคนิคการสอนต่างๆ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดขยายต่อเนื่องจาก 
ความคิดเดิมที่มีอยู่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น เกิดความคิดที่มีความละเอียด กว้างขวาง ลึกซึ้ง  
ถูกต้องมีเหตุผล และน่าเชื่อถือมากขึ้นกว่าเดิม (ทิศนา แขมมณี , 2557: 142) ดังนั้นการออกแบบ 
การเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงควรมีเป้าหมายให้นักเรียนสามารถใช้เหตุผล  
คิดได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลหลากหลายแบบ ได้แก่คิดแบบอุปนัย คิดแบบอนุมานแล้วแต่สถานการณ์  
เป้าหมายให้นักเรียนใช้การคิดวิเคราะห์ได้ว่าปัจจัยย่อยมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร จนเกิดผลในภาพรวม 
เป้าหมายให้นักเรียนสามารถใช้วิจารณญาณและตัดสินใจวิเคราะห์และประเมินข้อมูลหลักฐาน  
การโต้แย้ง การกล่าวอ้างและความเชื่อเปรียบเทียบประเมินความเห็น สังเคราะห์เชื่อมโยงระหว่าง  
สารสนเทศกับข้อโต้แย้ง แปลความหมายของสารสนเทศและสรุปบนฐานของการวิเคราะห์ ตีความ  
และทบทวนอย่างจริงจังด้านการเรียนรู้และกระบวนการ (วิจารณ์ พานิช, 2555: 31) ดังนั้นกิจกรรม 
การเรียนการสอนในชั้นเรียนจะต้องเน้นประโยชน์และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม  
มากที่สุด โดยผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะทางภาษา โดยจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน  
ฝึกทักษะกระบวนการคิดและการจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันและ 
แก้ไขปัญหา ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติท าให้ได้คิดให้เป็น โดย ใช้ทักษะ 
ทางภาษาร่วมกับการฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (อรพรรณ สุธาพันธ,์ 2551: 18) 

การสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดวิจารณญาณนั้นมีหลายแนวทาง การสอนโดยการใช้ค าถาม  
เป็นฐานคือเทคนิคการสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถ 
ค้นหาความรู้ แก้ปัญหา และสรุปแนวคิดหลังจากการอ่านได้ด้วยตนเอง ผู้สอนจะทราบว่าผู้เรียน 
เกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนโดยการตั้งค าถามซึ่งเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในการถ่ายทอด 
ความรู้ให้แก่ผู้เรียน การตั้งค าถามจะกระตุ้นความคิดของผู้เรียน เร้าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการ 
อ่าน การตั้งค าถามที่ดีจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์การตีความ การคิดอย่างมี  
วิจารณญาณ คิดสังเคราะห์ ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และคิดน าไปใช้ได้ สามารถถ่ายทอด  
ความรู้ได้ดี ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน สนับสนุนให้ผู้เรียนคิด เสนอความคิดเห็นและ
ปรึกษาหารือกัน จนเกิดความเข้าใจ สามารถสรุปเป็นแนวคิดได้ และเสริมสร้างนิสัยการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (ปวรา วงศ์ปัญญา, 2551: 14) ซึ่งสอดคล้องกับธีรพงษ์ แก่นอินทร์ (2554: 8) ได้กล่าวถึงแนวคิด 
การตั้งค าถามตามแนวคิดโซเครติชว่าเป็นเทคนิคการสอน ที่ช่ วยให้นักเรียนคิดหาค าตอบหรือ 
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ตอบปัญหาด้วยตนเอง โดยครูจะกระตุ้นให้นักเรียนนึกถึงเรื่องต่างๆ ที่เคยเรียนมาแล้ว ค าถามของครู 
จะเป็นแนวทางให้นักเรียนคิดค้นหาความรู้ นักเรียนจะเรียนด้วยการถูกกระตุ้นการคิด การพิจารณา  
อย่างรอบคอบเพื่อหาค าตอบที่ถูกต้อง และเป็นการเสริมสร้างสติปัญญาให้ทุกคนรู้จักแสดงความ 
คิดเห็นอภิปรายแล้วสรุปความคิดเห็นลงในแนวเดียวกัน อีกทั้งสุพลา ทองแป้น (2551: 16) ได้กล่าวถึง 
ความส าคัญของเทคนิคการใช้ค าถามเพื่อให้นักเรียนน าค าตอบที่ได้จากค าถามประมวลเป็นข้อสรุป  
ท าให้นักเรียนมีความคิดอย่างมีระบบ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและเป็นทักษะที่นักเรียน 
สามารถใช้ในการตัดสินใจอย่างถูกต้องภายใต้การพิจารณา ไตร่ตรองอย่างรอบคอบมีเหตุผลโดยเฉพาะ 
พลังค าถามนั้นจะช่วยกระตุ้นการคิดและไปสู่การเรียน สอดคล้องกับจุดหมายของการเรียนรู้เป็น  
ค าถามที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเป็นค าถามทั่วๆ ไป ช่วยพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูงและคุณลักษณะ
การเรียนรู้การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2558: 272) ซึ่งสนับสนุนความคิดด้วยทฤษฎี 
ด้านการคิดมีพื้นฐานมาจากผลงานของ เบนจามิน บลูม (Benjamin Bloom, 1956) ไว้ว่าการคิดอย่างมี 
วิจารณญาณ และการแก้ปัญหานับว่าเป็นทักษะพื้นฐานธรรมดาเช่นเดียวกับทักษะทางด้านอื่นๆ เช่น  
ทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ การสะกดค า ความรู้ทางภูมิศาสตร์และอื่นๆ แนวโน้มของการอบรม  
คือ มีการฝึกอบรมทักษะการคิดที่ให้กลายเป็น ส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมของการเรียนรู้อย่างกลมกลืน 
ในห้องฝึกอบรมที่เน้นการคิด จะมีการกระตุ้นให้ผู้รับการอบรมได้มีการสังเกตและวิเคราะห์ ฝึกใช้  
ค าถามระดับสูงขึ้น (Higher-level questions) มีการถามให้ได้คิดไตร่ตรอง (Reflect) คิดใช้เหตุผล
เกี่ยวกับความรู้ ข้อมูล และคิดแก้ปัญหา ต้องกระตุ้นให้ผู้รับการอบรมคิดเกี่ยวกับข้อมูลและกระตุ้นให้ 
คิดเกี่ยวกับการคิดด้วย เช่นการคิดเช่นนี้ถูกหรือยัง มีเหตุผลหรือไม่ มีวิธีการคิดอย่างไร ทักษะต่างๆ  
ต่อไปนี้ สามารถใช้สร้างทักษะและเพื่อฝึกการคิดในการใช้เหตุผลได้ อีกทั้งเหมาะส าหรับการสอน  
สาระที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาขัดแย้งต่างๆ ซึ่งยากแก่การตัดสินใจการสอนรูปแบบนี้จะช่วยให้ 
ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด รวมทั้งวิธีการในการท าความกระจ่าง  
ในความคิดของตน (ทิศนา แขมมณี, 2557: 240) 

ในบรรดาทักษะทางภาษา การฟังและดูเป็นทักษะที่ใช้มากที่สุดในแต่ละวัน ทั้งผ่านสื่อ 
ต่างๆ และในชีวิตประจ าวันจึงเป็นทักษะที่จ าเป็นอย่างยิ่งในการด ารงชีวิต เนื่องจากการฟังและดูเป็น
ทักษะการยอมรับสารที่ส่วนใหญ่มักเกิดร่วมกัน การรับรู้ข่าวสารจากสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ ภาพยนตร์  
ละคร การ์ตูน คอมพิวเตอร์ตลอดจนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อาศัยการรับสารจากสื่อภาพและเสียง 
พร้อมกัน ดังนั้นการฟังและดูจึงมีความส าคัญ หากรู้จักคิดพิจารณาเอาประโยชน์จากการฟังและดูจะ 
ท าให้เกิดการพัฒนา ถือเป็นการศึกษาอย่างหนึ่ง (อัจฉรา ชีวพันธ์ , 2546: 2) ดังพระราโชวาท 
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ความว่า 
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“การศึกษามิได้มาจากการฟังโอวาท หรือแม้จะฟังบรรยายสั่งสอนจากครู
อาจารย์ของแต่ละคน หมายความว่า ดูแล้ว ฟังแล้ว มาพิจารณาให้เป็นประโยชน์
แก่ตนก็นับว่าเป็นการศึกษาแล้วและเป็นการศึกษาที่ดีที่สุด” 

(พระราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
พระราชทานแก่นิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา ในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2521) 

 
ปัจจุบันเป็นยุคที่การสื่อสารและรับข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว เด็กไทยจึงบริโภคข่าวสาร  

ท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจ ตลอดจนความขัดแย้งทางการเมือง และจากข้อมูลของโครงการ   
Child watch ของกระทรวงการพัฒนาสังคมร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
สุขภาพจิต( สสส.) พบว่า ปัจจุบันเด็กทั่วโลกต่างเกิด เติบโต และตกอยู่ท่ามกลางวัฒนธรรมสื่อที่ถือ 
เป็นสิ่งแวดล้อมและปัจจัยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทีวีที่เปรียบเสมือนเพื่อน  
ประจ าบ้านของเด็ก ซึ่งพบว่า เด็กส่วนใหญ่จะใช้เวลากับการดูโทรทัศน์โดยเฉลี่ยส่วนใหญ่ประมาณ  
 3-5 ชั่วโมง ไม่รวมสื่ออินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือที่มีแนวโน้มจะเข้ามาแทนที่สื่ออื่นๆ ข้อมูลจาก 
การส ารวจวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของเด็กและเยาวชนเรื่อง "ชีวิตไซเบอร์" ในโครงการความร่วมมือ  
ระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมกับสถาบันรามจิตติ ซึ่งส ารวจกลุ่มตัวอย่างเด็กและเยาวชนทั้งสิ้น  
3,360 คน ครอบคลุมตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาใน 7 ภาค  
ได้แก่ ภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ภาคใต้ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวม 14 จังหวัด พบว่าเด็กใช้เวลาหนึ่งในสามของชีวิตกับ  
สื่อเทคโนโลยีต่างๆ จากสถิติและสถานการณ์ต่างๆ ที่เด็กไทยต้องบริโภคข้อมูลและข่าวสารในแง่ 
การแข่งขั้นธุรกิจจึงจ าเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการฟังและดูในการคัดกรองข่าวสารและข้อมูลนั้นๆ 

การพัฒนาให้เด็กไทยได้มีวิจารณญาณในการฟังและดู จ าเป็นต้องให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง  
ประกอบกับในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้เมื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนด้วยตนเอง  
ดังนั้นสื่อหลายมิติจึงเป็นเครื่องมือช่วยที่ช่วยให้ครูผู้สอนสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  
กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างกระฉับกระเฉงได้เป็นอย่างดี เมื่อผู้ เรียนเรียนด้วยสื่อหลายมิติ 
จะท าให้เกิดความกระหายในการสืบค้นข้อมูลไปอย่างไม่เบื่อหน่าย (กิดานันท์ มลิทอง, 2548: 128)  
ผู้เรียนสามารถใช้สื่อประสมหรือมัลติมีเดีย หลายๆ ทางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี (Technology- 
based Learning) ครอบคลุมวิธีการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบได้แก่การเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์  
(Computer-based Learning) การเรียนรู้บนเว็บ (Web-based Learning) ห้องเรียนเสมือนจริง  
(Virtual Classrooms) ความร่วมมือดิจิตอล (Digital Collaboration) เป็นต้นผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทเช่นอินเทอร์เน็ต ( Internet) อินทราเน็ต (Intranet) เอ็กซ์ทราเน็ต 
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(Extranet) การถ่ายทอดผ่านดาวเทียม (Satellite broadcast) แถบบันทึกเสียงและวีดีทัศน์  
(Audio/Video Tape) โทรทัศน์ที่สามารถโต้ตอบกันได้ (Interactive TV) และซีดีรอม (CD- ROM)  
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีความส าคัญมากขึ้นเป็นล าดับแต่อย่างไรก็ตาม  
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่งของเทคโนโลยีท าให้ผู้สอนจ าเป็นต้องศึกษาหาความรู้และ  
เตรียมพร้อมตนเองเพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้ในการเรียนการสอนวิธีการ 
เตรียมตัวในการใช้เทคโนโลยีในการสอนคือเทคนิครู้เขารู้เราโดยสิ่งที่ครูต้องรู้มี 2 ประการคือ 1) การรู้ 
และเข้าใจศักยภาพของทรัพยากรที่โรงเรียนมีเช่นครูต้องรู้ว่าในโรงเรียนมีอะไรที่สามารถใช้เป็น  
ประโยชน์ในการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้โดยปกติแล้วสิ่งที่โรงเรียนมีคือห้อง
คอมพิวเตอร์ ห้องโสตทัศนศึกษาห้องเรียนที่มีเครื่องฉายโปรเจคเตอร์คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะหรือ  
แบบโน้ตบุ๊ครวมไปถึงระบบขยายเสียง 2) ครูต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่สามารถน ามาใช้ในการ 
เรียนการสอนรวมไปถึงข่าวสารข้อมูลต่างๆ โปรแกรมประยุกต์ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน 
สื่อภาพและเสียงวีดิทัศน์ข่าวและประเด็นที่เป็นที่สนใจเป็นต้น เทคโนโลยีที่ครูสามารถน ามาใช้ในการ 
เรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดมีจ านวนมากและครูสามารถเลือกใช้ 
ได้ตามความถนัดหรือความสนใจยกตัวอย่างดังการใช้วีดิทัศน์การใช้ภาพและเสียงช่วยให้ผู้เรียน  
เกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้นโดยเฉพาะเนื้อหาที่เป็นนามธรรมการใช้วีดิทัศน์มีทั้งภาพยนตร์ แอนนิเมชั่น  
วีดีโอคลิป โปรแกรมกราฟิก ซึ่งแหล่งที่สามารถหาวีดิทัศน์เหล่านี้คืออินเตอร์เนต ซีดี ดีวีดี ที่มาพร้อม 
กับหนังสือเรียน (Textbook) ภาพยนตร์สารคดี เว็บไซต์ต่างๆ ทั้งนี้วีดิทัศน์จะท าหน้าที่เป็นเพียง 
สื่อหรือแหล่งการเรียนรู้ของครูเท่านั้นโดยไม่สามารถน ามาทดแทนการสอนได้ครูต้องสร้างบริบท  
(Context) หรืออรรถบท ( Theme) ของบทเรียนโดยใช้วีดิทัศน์เป็นสื่อการเรียนรู้จึงจะมีความหมาย 
ส าหรับผู้เรียน (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ,์ 2551) 

จากความส าคัญและความเป็นมาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาไทย 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จึงสนใจการน าการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับ 
การใช้มัลติมีเดียประเภทวีดิทัศน์ มาพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน เพื่อมุ่งเน้น 
ให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง เมื่อรับสารรูปแบบต่างๆ ในชีวิตประจ าวันแล้วสามารถ  
วิเคราะห์เนื้อสารได้อย่างมีเหตุผล ไตร่ตรองได้อย่างสุขุมรอบคอบ และสามารถประเมินค่าจากสิ่งที่ฟัง 
ได้ด้วยตนเอง 

 
2. กรอบแนวคิดการวิจัย 

แนวคิดเกี่ยวกับการใช้ค าถามเป็นฐาน 
การใช้ค าถามเป็นฐาน คือการกระตุ้นการเรียนรู้การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้โดยใช้ 

ค าถามเป็นการตั้งค าถามที่กระตุ้นความอยากรู้ของนักเรียน มุ่งเน้นให้เกิดแรงจูงใจและความต้องการ 
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ในการเรียนรู้เป็นส าคัญ (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2558: 184) การจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ค าถามมีนักการศึกษา
ได้น าเสนอวิธีการไว้หลายท่านดังนี้  

แนวคิดการตั้งค าถามของ Bloom (1959) ได้จัดระดับจุดมุ่งหมายตามระดับความรู้ 
จากต่ าไปสูงไว้ 6 ระดับคือ 1) ระดับความรู้ความจ า 2) ความเข้าใจ 3) การน าไปใช้ 4) การวิเคราะห์  
5) การสังเคราะห์ 6) การประเมินผล 

แนวคิดการตั้งค าถามของ The Bloom –Turner Model ว่ารูปแบบของการใช้ค าถาม
เป็นการฝึกทักษะกระบวนการที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ข้อมูลที่ได้รับซึ่งเป็นไปตามล าดับขั้นตอน คือ   
1) ถามเพื่อให้รื้อฟื้นความจ า 2) ถามเพื่อให้ได้ใจความ 3) ถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจ 4) ถามเพื่อให้ 
เกิดการวิเคราะห ์5) ถามเพื่อสร้างความคิดขึน้มาใหม่ 6) ถามเพื่อการประเมิน อีกทั้งยังมี  

แนวคิดการตั้งค าถามของค าถามของ Guilford (1967) ได้จ าแนกลักษณะของค าถาม 
ตามล าดับความคิดไว้ 5 ประเภท 1) ค าถามประเภทการฝึกปัญญาด้านความจ า 2) ค าถามประเภท 
ฝึกคิดแบบเอกนัย 3) ค าถามประเภทฝึกให้คิดแบบอเนกนัย 4) ค าถามประเภทให้คิดประเมินค่า 
5) ค าถามประเภทสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจ า 

แนวคิดการตั้งค าถามตามแนวคิดของหมวก 6 ใบของ Edward De Bono ว่า เป็นระบบ
ความคิดที่ท า ให้ผู้เรียนมีหลักในการจ าแนกความคิดออกเป็น 6 ด้านได้แก่ 1) หมวกสีขาว คือ  
การกระตุ้นให้คิดในการตั้งค าถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริง 2) หมวกสีแดง คือ การกระตุ้นให้คิดในการ 
ตั้งค าถามเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึก 3) หมวกสีเขียว คือ การกระตุ้นให้คิดในการตั้งค าถามเกี่ยวกับ 
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 4) หมวกสีเหลือง คือการกระตุ้นให้คิดในการตั้งค าถามเกี่ยวกับ 
จุดเด่น จุดเน้น หรือจุดที่ส าคัญ 5) หมวกสีด า คือ การกระตุ้นให้คิดในการตั้งค าถามเกี่ยวกับการระบุ 
ปัญหา การหาสาเหตุปัญหา 6) หมวกสีฟ้า คือ การสรุปความคิดทั้งหมดให้มองเห็นภาพรวมของ 
การคิดซึ่งลักษณะของการใช้ค าถามจากหมวก 6 ใบ เป็นค าถามเพื่อช่วยให้เกิดการคิดระดับวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และประเมินค่า (สุดตระการ ธนโกเศศ, 2542: 24) 

จากแนวคิดของนักการศึกษาหลายท่านพบว่า ประเภทการตั้งค าถามในการเรียน 
การสอนควรเน้นค าถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการคิดระดับสูงที่เป็นสื่อพัฒนากระบวนการคิด  
และการเรียนรู้ ซึ่งค าถามที่ผู้วิจัยน ามาใช้พัฒนาผู้เรียนสอดคล้องกับนักการศึกษา คือ  

1. ค าถามในระดับการวิเคราะห์ เพื่อหาสาเหตุ ล าดับและผลแนวโน้มต่างๆ 
2. ค าถามในระดับสังเคราะห์เพื่อก าหนดสมมติฐาน ข้อเสนอแนะแนวทางใหม่รวมถึง 

การคัดสรรข้อมูลต่างๆ 
3. ค าถามเพ่ือน าไปสู่การประเมินตัดสินเพ่ือหาข้อยุติในการขัดแย้งทางความคิด  

  



 9 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการใช้มัลติมีเดีย 
การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ผู้สอนสามารถเลือกใช้ 

ได้ตามความสนใจของผู้เรียนและสัมพันธ์กับสาระส าคัญที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้สื่อที่สามารถน ามาใช้ 
กระตุ้นการเรียนรู้มีหลากหลายชนิด การเลือกใช้สื่อประเภทใดขึ้นอยู่กับ บริบท สาระส าคัญที่ต้องการ 
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ธรรมชาติผู้เรียน และจุดมุ่งหมายของการกระตุ้นการเรียนรู้ปัจจุบันมีความ 
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูงมาก มีสื่อที่อยู่ในโลกออนไลน์มากมายที่สามารถคัดสรรมาใช้กระตุ้น
การเรียนรู้ได้ เพื่อให้การกระตุ้นการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้เรียนได้ดูสื่อและตอบค าถาม  
ร่วมด้วยเพื่อน าไปสู่กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ต่อไป (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2558: 187) 

มัลติมีเดียจากนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายว่าไว้ดังนี้พินิจ พินิจพงศ์ (2553: 1)  
กล่าวว่ามัลติมีเดียมี 2 ความหมาย ได้แก่ 1.1) ใช้ในความหมายตามค าแปล หมายถึงสื่อที่เกิดจาการ 
แสดงผลของข้อความ ภาพและเสียง พร้อมๆ กัน 1.2) ใช้ในความหมายปัจจุบัน หมายถึงการใช้ 
คอมพิวเตอร์เพื่อน าเอาข้อความภาพ และเสียงในรูปแบบต่างๆ ได้บันทึกไว้ในรูปข้อมูล มาแสดงผล 
แปลงกลับเป็นข้อความภาพและเสียง ทางจอภาพและล าโพง ผสมผสาน รวมทั้งควบคุมแสดงผล  
ของสื่อเหล่านั้นโดยโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์ 

ทฤษฎีของแนวคิดการเลือกสื่อการสอนของ Romiszowski ( 1999) ,แนวคิดของJerrold 
E.Kemp and Don C.Smelle ( 1989) และแนวคิดของกาญจนา คุณารักษ์ (2558) ที่มีความ
สอดคล้องกันดังนี้ 1) เลือกสื่อการสอนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 2) เนื้อหาของบทเรียน  
3) ลักษณะของผู้เรียน 4) จ านวนของผู้เรียน 6) กิจกรรมการเรียนการสอน 7) สภาพแวดล้อมน่าดึงดูด
ความสนใจและ 8) สามารถเก็บบ ารุงรักษาได้สะดวก   

ส่วนขั้นตอนการใช้สื่อมัลติมี เดียนั้นโบรักษณ์ นาคทองแก้ว  (2552: 38) อัศวพร  
แสงอรุณเลิศ (2551: 17-18) คนึงนิจ จิตตรง (2551: 22) ได้กล่าวสอดคล้องกันว่ามีขั้นตอนการใช้ 
สื่อมัลติมี เดียเพื่อการเรียนการสอนดังนี้  1. ขั้นก่อนใช้มัลติมี เดีย ผู้สอนจะต้องพิจารณาถึง 
ความเหมาะสมกับการประยุกต์ใช้ โดยอาศัยคู่มือการเลือกเรื่องที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา เหมาะสม  
กับผู้เรียน การตัดสินใจเลือกมัลติมีเดีย ท าให้มีประโยชน์ต่อการวางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จะใช้ 
ในการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนการพิจารณาใช้สื่ออื่นๆ ประกอบ 2. ขั้นการสร้างความ 
พร้อมในการใช้มัลติมีเดียจัดสภาพห้องเรียนให้เหมาะสมกับการใช้มัลติมีเดียให้ได้ผลดี การตรวจสอบ 
เครื่องฉายให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ตลอดจนอุปกรณ์หรือสื่อการสอนอื่นๆ 3.  ขั้นการเสนอใช้
มัลติมีเดียเสนอมัลติมีเดียและด าเนินการเรียนการสอนเป็นล าดับขั้น  เรียกความสนใจของผู้เรียนไปยัง 
ประเด็นส าคัญของเรื่องแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน 4. ขั้นหลังใช้มัลติมีเดียมีการอภิปรายสรุปตาม 
ประเด็นค าถามที่ตั้งไว้ตอนต้นในระหว่างอภิปรายนี้ผู้สอนจะต้องแก้ไขความคิดรวบยอดที่ผิด 
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แนวคิดเกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
จากนักการศึกษาและนักคิดหลายท่านได้กล่าวถึงกระบวนการที่ท าให้เกิดการคิดอย่างมี 

วิจารณญาณดังน้ีแนวคิดของ Dressel& Mayhew (1957: 179-181) ได้น าเสนอกระบวนการ การคิด 
อย่างมีวิจารณญาณประกอบด้วย5ขั้นตอนคือ1)ความสามารถในการนิยาม 2) การเลือกข้อมูล  
ตลอดจนการจัดระบบระเบียบของข้อมูล 3) การระบุข้อตกลงเบื้องต้น 4) การก าหนดและเลือก 
สมมติฐาน 5) การสรุปอย่างสมเหตุสมผล แนวคิดของ Decaroli (1973: 67-68) กล่าวว่า การคิด 
อย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วยกระบวนการ 8 ประการ ได้แก่1) การนิยาม เป็นการก าหนดปัญหา  
2) การวิเคราะห์ เป็นการพัฒนาข้อมูลอย่างละเอียด 3) ทักษะการสังเคราะห์เป็นการประมวลผล 
ข้อมูลระบุและรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง 4) การตีความข้อเท็จจริง และการสรุปอ้างอิง 
หาหลักฐาน การระบุอคติ การล าเอียง 5) การใช้เหตุผลโดยระบุเหตุและผล 6) การประเมินผลโดย 
การตัดสินคุณค่าของสิ่งต่างๆ อย่างสมเหตุสมผล 7) การประยุกต์ใช้หรือน าไปปฏิบัติในสถานการณ์ 
ใหม่ แนวคิดของ Ennis (1985) ได้น าเสนอกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณมี3ขั้นตอน ได้แก่  
1) การนิยามได้แก่ระบุจุดส าคัญของประเด็นปัญหา 2) การตัดสินข้อมูล การพิจารณาสอดคล้องของ
ข้อมูล 3) การอ้างอิงในการแก้ปัญหาและการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล แนวคิดของ Kneedler 
(1985: 227) กล่าวว่า ความสามารถในกระบวนคิดอย่างมีวิจารณญาณประกอบด้วย ลักษณะที่ส าคัญ  
3 ประการ ได้แก่ 1) การนิยามและท าความกระจ่างกับปัญหา 2) การพิจารณาตัดสินข้อมูลที่มี 
ความสัมพันธ์กับปัญหา 3) การแก้ปัญหาและการลงข้อสรุป ประกอบด้วย การระบุความเพียงพอของ 
ข้อมูล สามารถตัดสินใจว่า ข้อมูลที่มี เพียงพอหรือไม่ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ ตลอดจน 
การพยากรณ์หรือท านายผลลัพธ์ที่อาจเป็นไปได ้

จากแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่นักการศึกษาแต่ละท่าน 
ได้กล่าวไว้ พบว่า มีลักษณะคล้ายคลึงกันซึ่งสามารถสรุปได้ว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณมี 3 ขั้นตอน 
ดังนี้ 

1. การระบุปัญหาหรือนิยามปัญหา สามารถระบุปัญหาหลักที่ปรากฏได้อย่างถูกต้อง 
และชัดเจน และสามารถระบุเงื่อนไขหรือข้อตกลงเบื้องต้นได้  

2. การประมวลข้อเท็จจริง การวิเคราะห์และเลือกพิจารณาข้อมูลโดยสามารถหาเหตุผล 
มาสนับสนุนในการพิจารณาตามหลักการของเหตุผล หาความสอดคล้องของข้อมูลกับปัญหาที่ถูกระบุ
ไว้ หรือแยกแยะข้อมูลที่เป็นความคิดเห็น และข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง 

3. การสรุปอ้างอิงอย่างสมเหตุสมผล สามารถอ้างและตัดสินใจในการสรุปแบบอุปนัย  
นิรนัย หรือ ประเมินข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล 

จากแนวการคิดกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ค าถาม 
เป็นฐานและการใช้มัลติมีเดีย สรุปเป็นขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ได้ดังนี ้
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1. การใช้ค าถามกระตุ้นความพร้อม ครูใช้ค าถามเพื่อสร้างความพร้อมและตกลงมรรยาท
ในการรับชมมัลติมีเดียประเภทวิดิทัศน์ก่อน โดยใช้ค าถามได้ทั้งระดับต่ าและค าถามระดับสูง 

2. น าเสนอมัลติมีเดีย น าเสนอมัลติมีเดียประเภทวิดิทัศน์ครูต้องให้นักเรียนชมด้วยความ
ตั้งใจโดยครูจะเป็นผู้คอยสังเกตและควบคุมพฤติกรรมขณะรับชม 

3. อภิปรายหลังชมวิดิทัศน์ใช้ค าถามระดับสูงทั้งการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า 
4. สรุปประเด็นค าถาม นักเรียนได้ร่วมตอบค าถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ

ตนเองสรุปความคิดรวบยอดที่ได้จากค าถามลงใบงาน 
จากแนวคิดการใช้ค าถามเป็นฐาน แนวคิดการใช้มัลติมีเดียและแนวคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

จึงได้ขั้นตอนการสอนโดยใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย ดังภาพที่ 1   
  



 12 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
  

แนวคิดทีเ่กี่ยวการใช้ค าถามเป็นฐาน 

- แนวคิดการตั้งค าถามตามระดับ
ขั้นของการใช้ความคิดของ
Bloom (1956) 

- แนวคิดการตั้งค าถามของ
Bloomand Turner Model 

- แนวคิดการตั้งค าถามของ
Guildford (1972) 

- แนวคิดการตั้งค าถามของ
Eddward De Bono 

แนวคิดทีเ่กี่ยวกับการเลือกใช้มัลติมีเดยี 

- แนวคิดการเลือกสื่อการสอนของ
Romiszowski (1999) 

- แนวคิดการเลือกสื่อการสอนของ
Jerrold E.Kemp and Don 
C.Smelle (1989) 

- แนวคิดการเลือกสื่อของกาญจนา 
คุณารักษ์ (2558) 

แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

- แนวคิดของ Dressel and 
Mayhew (1957) 

- แนวคิดของ Decaroli (1973) 

- แนวคิดของ Ennis (1985) 

- แนวคิดของ Kneedler (1985) 

การสอนด้วยการใช้ค าถาม
เป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย 

 

1. การใช้ค าถามกระตุ้นความ
พร้อม 
2. น าเสนอมัลติมีเดีย 
3. อภิปราย  
4. สรุปประเด็นค าถาม 

ความสามารถด้าน
การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

 
 

ความคิดเห็นต่อการ
จัดการเรียนรู้ด้วย
การใช้ค าถามเป็น

ฐานร่วมกับ
มัลติมีเดีย 
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3. ค าถามการวิจัย 
1. นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย 

มีความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม ่
2. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับ 

มัลติมีเดียอย่างไร 
 

4. วัตถุประสงค์งานวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย 
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ค าถาม 

เป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย 
 

5. สมมติฐานการวิจัย 
1. นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย 

มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
2. นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย 

มีความคิดเห็นแบบมากที่สุด 
 

6 ขอบเขตการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากรได้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทวารวดี จ านวน  

3 ห้อง 65 คน 
 1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียน 

ที่ 2 โรงเรียนทวารวดี จ านวน 1 ห้องเรียน 25 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับสลาก 
โดยให้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

2. ตัวแปรที่ศึกษา 
 2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับกับมัลติมีเดีย 
 2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่  
  2.2.1 ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  2.2.2 ความคิดเห็นต่อการเรียนด้วยการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย 
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3. ระยะเวลา 
 ผู้วิจัยด าเนินการพัฒนาความสามารถด้วยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในรายวิชาภาษาไทย 

พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้เวลา 4 สัปดาห์ โดยสัปดาห์ละ 2 คาบ 
รวมทั้งสิ้น 8 คาบ  

4. เนื้อหาที่ใช้ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียน 

ทวารวดี หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณซึ่งมีตัวช้ีวัดต่อไปน้ี ม.4-6/1 สรุปแนวคิด  
และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู ม.4-6/2 วิเคราะห์ แนวคิด การใช้ภาษา และความน่าเชื่อถือ 
จากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผลม.4-6/3 ประเมินเรื่องที่ฟังและดู แล้วก าหนดแนวทางน าไปประยุกต์ใช้
ในการด าเนินชีวิตม.4-6/4 มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและด ู

 สาระส าคัญการวิเคราะห์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ฟังและดู  
เสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล มีมารยาทในการอ่าน ฟัง และดู มีทักษะวิจารณญาณด้วยความสุขุม  
รอบคอบเมื่อฝึกเป็นประจ าจะท าให้เป็นคนที่มีความคิดแหลมคม รู้จักคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างมีเหตุผล 
 
7. นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

ในการวิจัย การพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการนิยามศัพท์ 
เฉพาะเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันดังนี ้

การจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ค าถามเป็นฐาน หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมการ 
เรียนรู้ที่เน้นใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นความคิดของผู้เรียนโดยใช้ค าถามระดับการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และประเมินค่าแล้วนักเรียนจึงสรุปความคิดจากค าถาม 

มัลติมีเดีย หมายถึง สื่อที่ปรากฏบนคอมพิวเตอร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยรวมทั้ง 
ข้อความ เสียง ภาพ วีดีทัศน์ สไลด์ ที่ผสานกันตั้งแต่ 2 อย่างขึ้นไป หรือใช้หลากหลาย โดยมีรูปแบบ 
เป็นละคร สารคด ีรายการสนทนา และโฆษณา 

การจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ค าถามร่วมกับมัลติมีเดีย หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นการใช้ค าถามระดับวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า ควบคู่การใช้มัลติมีเดีย
ประเภทวีดีทัศน์โดยมี 4 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นการใช้ค าถามกระตุ้นความพร้อม 2. ขั้นน าเสนอมัลติมีเดีย 
3. ขั้นอภิปราย 4. ขั้นสรุปประเด็นค าถาม 

ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การระบุปัญหาหรือนิยาม 
ปัญหาหลักที่ปรากฏได้อย่างถูกต้องและชัดเจน มีการประมวลข้อเท็จจริงวิเคราะห์และพิจารณา  
เลือกข้อมูลโดยสามารถหาเหตุผลมาสนับสนุนตามหลักการของเหตุผล แล้วจึงตัดสินใจในการสรุป  
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อย่างสมเหตุสมผล โดยประเมินได้จากแบบทดสอบปรนัยจ านวน 40 ข้อ ชนิด 4 ตัวเลือกที่ผู้วิจัยพัฒนา 
ตามแนวคิดแบบทดสอบ Cornell Critical Thinking Test Level Z ของ Ennis และ Millman 

ความคิดเห็นต่อการจัดเรียนรู้ด้วยการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย หมายถึง 
ระดับความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับ  
มัลติมีเดียโดยวัดได้จากแบบสอบถามความคิดเห็น 

นักเรียน หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนวิชาภาษาไทย  
ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนทวารวดี ปีการศึกษา 2560 

 
8. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. นักเรียนเกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณอันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาเรียนรู้ 
และใช้เป็นส่วนส าคัญในกระบวนการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตของนักเรียนในระดับสูงต่อไป  

2. เป็นแนวทางการสอนส าหรับครูผู้สอนโดยการใช้ค าถามร่วมกับมัลติมีเดีย ไปพัฒนาการ 
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการฟังและดูในรายวิชาภาษาไทย หรือรายวิชา 
อื่นๆ 
 
 



 
 

16 

 
บทที่ 2 

วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 
 

การศึกษาเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการจัดการ
เรียนรู้ด้วยการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ผู้วิจัย 
ได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยตามล าดับดังนี ้ 

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และ หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนทวารวด ี

2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 2.1 ความหมายและความส าคัญ 
 2.2 องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 2.3 กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 2.4 การวัดความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
3. การฟังและการดูอย่างมีวิจารณญาณ 
 3.1 ความหมายของการฟังและด ู
 3.2 หลักการฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ 
4. การจัดการเรียนรู้ใช้ค าถามเป็นฐาน 
 4.1 การใช้ค าถามในการเรียนการสอน 
 4.2 พลังค าถาม 
 4.3 ประเภทของค าถามในการเรียนการสอน 
 4.3 เทคนิคการต้ังค าถามให้เกิดวิจารณญาณ 
5. การใช้มัลติมิเดียประกอบการสอน 
 5.1 ความหมายของมัลติมิเดีย 
 5.2 รูปแบบของมัลติมิเดียเพ่ือการเรียนการสอน 
 5.3 การประยุกต์ใช้มัลติมีเดียทางการเรียนการสอน 
 5.4 หลักการเลือกมัลติมีเดีย 
 5.5 ประเภทของดิจิทัลวีดีทัศน ์
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 6.1 งานวิจัยในประเทศ 
 6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
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1. หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
 

จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได้ระบุไว้ตอนหนึ่งว่า 
“ภาษาไทย เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ  
เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี” ซึ่งสอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตร 
ตอนหนึ่งที่กล่าวว่า ให้ผู้เรียนมีมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี 
และมีทักษะชีวิต” และยังระบุสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนให้มีความสามารถในการสื่อสารและ
ความสามารถในการคิด (ส านักวิชาการและมาตรฐาน, 2559: 27) 

รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงมีการก าหนดมาตรฐาน ในหลักสูตร
ของระดับช่วงชั้นที่ 4 ไว้ว่า “นักเรียนต้องมีวิจารณญาณต้ังค าถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ือง
ที่ฟังและดู มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู วิเคราะห์วัตถุประสงค์ แนวคิด การใช้ภาษา 
ความน่าเชื่อถือของเรื่องที่ฟังและดู ประเมินสิ่งที่ฟังและดูแล้วน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ” (กรมวิชาการ, 2546: 105) 

จะเห็นได้ว่า ทั้งจุดมุ่งหมาย สมรรถนะ มาตรฐาน ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานปี 2551 ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อใช้
เป็นทักษะหน่ึงในการด ารงชีวิต 

 
1.1 มาตรฐานและตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 

ตัวชี้วัด 
ม.4-6/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง ไพเราะ และ 

เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน 
ม.4-6/2  ตีความแปลความและขยายความเรื่องที่อ่าน 
ม.4-6/3  วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุกๆ ด้านอย่างมีเหตุผล 
ม.4-6/4 คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านและประเมินค่าเพื่อน าความรู้ความคิด 

ไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
ม.4-6/5  วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับเรื่องที่อ่าน และเสนอความคิด

ใหม่อย่างมีเหตุผล 
ม.4-6/6  ตอบค าถามจากการอ่านประเภทต่างๆ ภายในเวลาที่ก าหนด 
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ม.4-6/7  อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิดผังความคิด บันทึก ย่อความ และ 
รายงาน 

ม.4-6/8  สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ มาพัฒนาตนพัฒนาการเรียนและพัฒนาความรู้ทางอาชีพ 

ม.4-6/9  มีมารยาทในการอ่าน 
มาตรฐาน ท 2.1  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และ

เขียนเรื่องราวในรูปแบบเขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 
ม.4-6/1  เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียง

ถูกต้อง มีข้อมูล และสาระส าคัญชัดเจน  
ม.4-6/2  เขียนเรียงความ 
ม.4-6/3 เขียนยอ่ความจากสื่อที่มีรูปแบบและเนื้อหาหลากหลาย 
ม.4-6/4  ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่างๆ 
ม.4-6/5  ประเมินงานเขียนของผู้อ่ืนแล้วน ามาพัฒนางานเขียนของตนเอง 
ม.4-6/6  เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า เรื่องที่สนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ 

และใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงอย่างถูกต้อง 
ม.4-6/7  บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพื่อน าไปพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
ม.4-6/8 มีมารยาทในการเขียน 
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ 

ความคิดและความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
ตัวชี้วัด 
ม.4-6/1  สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและด ู
ม.4-6/2  วิเคราะห์ แนวคิด การใช้ภาษา และความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและ 

ดูอย่างมีเหตุผล 
ม.4-6/3  ประเมินเรื่องที่ฟังและดู แล้วก าหนดแนวทางน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน

ชีวิต 
ม.4-6/4  มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและด ู
ม.4-6/5  พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าวใจ และเสนอแนวคิด

ใหม่ด้วยภาษาถูกต้องเหมาะสม 
ม.4-6/6 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
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มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาและพลังของภาษาภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาต ิ

ตัวชี้วัด 
ม.4-6/1  อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา และลักษณะของภาษา 
ม.4-6/2  ใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค ์
ม.4-6/3  ใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะ และบุคคล รวมทั้งค าราชาศัพท์ 

อย่างเหมาะสม 
ม.4-6/4  แต่งบทร้อยกรอง 
ม.4-6/5  วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น 
ม.4-6/6 อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างค าในภาษาไทย 
ม.4-6/7 วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย

อย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ตัวชี้วัด 
ม.4-6/1  วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น 
ม.4-6/2 วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

และวิถีชีวิตของสังคมในอดตี 
ม.4-6/3  วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรม 

ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาต ิ
ม.4-6/4  สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ 

ในชีวิตจริง 
ม.4-6/5  รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา 
ม.4-6/6  ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่ก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า

ตามความสนใจและน าไปใช้อ้างอิง 
 

1.2 หลักสูตรสถานศึกษา วชิาภาษาไทย โรงเรียนทวารวด ี
ค าอธิบายรายวิชา ท33102       ภาษาไทย 6       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2      เวลา  40 ชั่วโมง        1.0 หน่วยกิต 
จากหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนทวารวดี ได้ให้ค าอธิบายรายวิชา ภาษาไทย 5 ศึกษา 

วรรณคดีเรื่องกาพย์เห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร เรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างถวายฎีกา เรื่อง 
สามก๊กตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉ ระดับภาษา ราชาศัพท์ มารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง  
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การดู การพูด วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมี  
วิจารณญาณ ประเมินคุณค่างานเขียนในด้านต่างๆ เช่นแนวคิดของผู้เขียน การใช้ถ้อยค า การเรียบเรียง  
ส านวนโวหาร กลวิธี ประเมินเรื่องที่อ่าน ฟังและดูเพื่อก าหนดแนวทางน าไปประยุกต์ใช้วิเคราะห์  
ลักษณะเด่นของวรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคม 
ในอดีต ท่องบทอาขยานตามที่ก าหนด โดยใช้ทักษะ กระบวนการอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด  
การใช้ภาษา การวิเคราะห์ การประเมินค่า การท่องจ า และการน าเสนอผลงาน เพื่อให้ใช้ภาษาถูกต้อง 
ตามระดับ ฐานะของบุคคล วิเคราะห์ ประเมินการใช้ภาษาจากสื่อ ประเมินคุณค่าของงานเขียน  
ประเมินเรื่องที่อ่าน ที่ฟังและดูเพื่อก าหนดแนวทางน าไปประยุกต์ใช้อย่างมี วิจารณญาณวิเคราะห์ 
ลักษณะเด่นของวรรณคดีและวรรณกรรม ท่องบทอาขยานตามที่ก าหนดได้ เห็นคุณค่าของการใช้  
ภาษาไทยที่ถูกต้อง เห็นคุณค่าของวรรณคดี บทอาขยาน บทร้อยกรอง รวมทั้งมีมารยาทในการใช้  
ภาษา ในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด และรักความเป็นไทย (โรงเรียนทวารวด ี: 65)  

 
โครงสร้างรายวิชา ท33102 ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย                                           

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2  
ตารางที่ 2 โครงสร้างหลักสูตรภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทวารวดี 

หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 

ตัวชี้วัด สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1. จักเชิดชู
วรรณคดี 

ม.4-6/1 อ่านออกเสียงบท 
ร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้
อย่างถูกต้อง ไพเราะ และ
เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน  
ม.4-6/2 ตีความ แปลความ และ
ขยายความเรื่องที่อ่าน 
ม.4-6/3 วิเคราะห์และวิจารณ์
เรื่องที่อ่านในทุกๆ ด้านอย่างมี
เหตุผล 
ม.4-6/4 คาดคะเนเหตุการณ์จาก
เรื่องที่อ่าน และประเมินค่าเพื่อน า
ความรู้ความคิดไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 

การวิเคราะห์ ลักษณะเด่นของ
วรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของ
สังคมในอดีต ท าให้ทราบ
ประวัติศาสตร์ของชาติเข้าใจวิถี
ชีวิตของมนุษย์ การท่องจ าบท
อาขยาน และบทร้อยกรองที่มี
คุณค่าอย่างรู้คณุค่า ท าให้เป็นคน
มีเหตุผล มีข้อมูล หลักฐานอ้างอิง
ในการพูดหรือเขียนอยู่เสมอ เป็น
บุคคลที่น่าเชื่อถือ เกิดความ
ซาบซึ้ง และช่วยเชิดชู 

8 16 
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ตารางที่ 2 โครงสร้างหลักสูตรภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทวารวดี (ต่อ) 
หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 

ตัวชี้วัด สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

 ม.4-6/5 วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดง
ความคิดเห็นโต้แย้งกับเรื่องที่อ่าน 
และเสนอความคิดใหม่อย่างมี
เหตุผล 
ม.4-6/6 ตอบค าถามจากการอ่าน
ประเภทต่างๆ ภายในเวลาที่
ก าหนด 
ม.4-6/7 อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียน
กรอบแนวคิดผังความคิด บันทึก 
ย่อความ และรายงาน 
ม.4-6/8 สังเคราะห์ความรู้จาก
การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ มาพัฒนาตน พัฒนาการ
เรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ 
ม.4-6/9 มีมารยาทในการอ่าน 
ม.4-6/5 รวบรวมวรรณกรรม
พื้นบ้านและอธิบายภูมิปัญญาทาง
ภาษา 
ม.4-6/6ท่องจ าและบอกคุณค่าบท
อาขยานตามที่ก าหนดและบทร้อย
กรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
และน าไปใช้อ้างอิง 

   

2. เขียน
สื่อสาร         
ได้ชัดแจ้ง 

ม.4-6/2 เขียนเรียงความ 
ม.4-6/3 เขียนย่อความจากสื่อที่มี
รูปแบบ และเนื้อหาหลากหลาย   
ม.4-6/4 ผลิตงานเขียนของ 
ตนเองในรูปแบบต่างๆ   
ม.4-6/5 ประเมินงานเขียนของ
ผู้อื่น แล้วน ามาพัฒนางานเขียน
ของตนเอง 

การประเมินงานเขียนของผู้อื่น
แล้วน ามาพัฒนางานเขียนของ
ตนเองอย่างมีมารยาทท าให้งาน
เขียนของตนมีคุณค่า น่าอ่าน
สื่อสารได้ชัดเจนสร้างสรรค์และ
พัฒนายิ่งขึ้น 

8 16 
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ตารางที่ 2 โครงสร้างหลักสูตรภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทวารวดี (ต่อ) 
หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 

ตัวชี้วัด สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

 ม.4-6/6 เขียนรายงานการศึกษา
ค้นคว้า เรื่องที่สนใจตามหลักการ 
เขียนเชิงวิชาการ และใช้ข้อมูล
สารสนเทศอ้างอิงอย่างถูกต้อง 
ม.4-6/7 บันทึกการศึกษาค้นคว้า
เพื่อน าไปพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ 
ม.4-6/8  มีมารยาทในการเขียน 

   

3. พูดแจก
แจง         
เชิงวิเคราะห์ 

ม.4-6/1 สรุปแนวคิด และแสดง
ความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู 
ม.4-6/2 วิเคราะห์ แนวคิด การใช้
ภาษา และความน่าเชื่อถือจาก
เรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล 
ม.4-6/3 ประเมินเรื่องที่ฟังและดู 
แล้วก าหนดแนวทางน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
ม.4-6/5 พูดในโอกาสต่างๆ พูด
แสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าวใจ  
และเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษา
ถูกต้องเหมาะสม 
ม.4-6/6 มีมารยาทในการฟัง การ
ดู และการพูด 

การประเมินเรื่องที่ฟังและดูแล้วมา
พูดก าหนดแนวทางน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต
นอกจากจะท าให้เกิดทักษะและ
มารยาทในการฟัง การดู การพูด
แล้ว ยังท าให้มีทักษะในการคิด
วิเคราะห์ แจกแจงเหตุผล 
ประเมินค่า และท าให้คุณภาพชีวิต
ของตนเองดีขึ้นอีกด้วย 

8 16 

4. ใช้ภาษา
เสนาะหู 

ม.4-6/1 อธิบายธรรมชาติของ
ภาษา พลังของภาษา และลักษณะ
ของภาษา 
ม.4-6/2 ใช้ค าและกลุ่มค าสร้าง
ประโยคตรงตามวัตถุประสงค์ 
ม.4-6/3 ใช้ภาษาเหมาะสมแก่
โอกาส กาลเทศะ และบุคคล 
รวมทั้งค าราชาศพัท์อย่าง
เหมาะสม 

การใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส 
กาลเทศะและบุคคล รวมทั้งค า
ราชาศัพท์อย่างเหมาะสม จะท าให้
เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถใน
การใช้ภาษาได้ถูกต้องตาม  

8 16 
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ตารางที่ 2 โครงสร้างหลักสูตรภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทวารวดี (ต่อ) 
หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 

ตัวชี้วัด สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

 ม.4-6/4 แต่งบทร้อยกรอง 
ม.4-6/5วิเคราะห์อิทธิพลของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น 
ม.4-6/6 อธิบายและวิเคราะห์
หลักการสร้างค าในภาษาไทย   
ม.4-6/7 วิเคราะห์และประเมิน
การใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

วัฒนธรรมไทย การสื่อสาร เป็นที่
รักใคร่ของคนรอบข้างกาย 
วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษา
จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องค านึงถึงการ
ใช้ภาษาที่เหมาะสม   

  

5. ฟังและดู                 
อย่างมี
วิจารณญาณ 

ม.4-6/1 สรุปแนวคิด และแสดง
ความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู   
ม.4-6/2 วิเคราะห์ แนวคิด การใช้
ภาษา และความน่าเชื่อถือจาก
เรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล 
ม.4-6/3 ประเมินเรื่องที่ฟังและดู 
แล้วก าหนดแนวทางน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
ม.4-6/4 มีวิจารณญาณในการ
เลือกเรื่องที่ฟังและดู 

การวิเคราะห์ วิจารณ์แสดง    
ความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ฟังและดู เสนอความคิดใหม่
อย่างมีเหตุผล มีมารยาทในการ
อ่าน ฟัง และดู มีทักษะ
วิจารณญาณด้วยความสุขุม 
รอบคอบเมื่อฝึกเป็นประจ าจะท า
ให้เป็นคนที่มีความคิดแหลมคม 
รู้จักคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างมี
เหตุผล 

8 16 

  สอบปลายภาค  20 

  รวม 40 100 

 
จากตาราง ผู้วิจัยได้ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณเป็นหน่วย

ของการด าเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับ
มัลติมีเดียใช้เวลา 8 ชั่วโมง 
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2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 
2.1 ความหมายและความส าคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหานับว่าเป็นทักษะพื้นฐานธรรมดา 
เช่นเดียวกับทักษะทางด้านอื่นๆ เช่น ทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ การสะกดค า ความรู้ทาง 
ภูมิศาสตร์และอื่นๆ แนวโน้มของการอบรม ทุกวันนี้คือ มีการฝึกอบรมทักษะการคิดที่ให้กลายเป็น  
ส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมของการเรียนรู้อย่างกลมกลืนในห้องฝึกอบรมที่เน้นการคิด จะมีการกระตุ้นให้  
ผู้รับการอบรมได้มีการสังเกตและวิเคราะห์ ฝึกใช้ค าถามระดับสูงขึ้น (Higher-level questions)  
มีการถามให้ได้คิดไตร่ตรอง (Reflect) คิดใช้เหตุผลเกี่ยวกับความรู้ ข้อมูล และคิดแก้ปัญหา  
ต้องกระตุ้นให้ผู้รับการอบรมคิดเกี่ยวกับข้อมูลและกระตุ้นให้คิดเกี่ยวกับการคิดด้วย เช่น การคิดเช่นนี้ 
ถูกหรือยัง มีเหตุผลหรือไม่ มีวิธีการคิดอย่างไร ทักษะต่างๆ ต่อไปนี้ สามารถใช้สร้างทักษะและเพื่อฝึก 
การคิดในการใช้เหตุผลได้ โดยมีนักการศึกษาได้ให้ความหมายไว้หลายท่านดังนี ้ 

Watson and Glaser (1994) กล่าวว่า เป็นความคิดประกอบด้วยทัศนคติ ความรู้ และ 
ทักษะโดยทัศนคติ หมายถึงทัศนคติต่อการแสวงหาความรู้และการยอมรับการแสวงหาหลักฐาน 
มาสนับสนุนอ้างอิงว่าเป็นจริง แล้วใช่ความรู้ด้านการอนุมาน และการสรุปเป็นกรณีทั่วไปโดยตัดสิน
จากหลักฐานอย่างสมเหตุสมผล สอดคล้องกับหลักตรรกวิทยา ตลอดจนทักษะในการใช้ทัศนคติ 
และความรู้ดังกล่าว มาประเมินตัดสินความถูกต้องของข้อความ  

Ennis (1985) กล่าวว่า การคิดวิจารณญาณว่าเป็นการคิดพิจารณาไตร่ตรองหาเหตุผล 
อย่างมีจุดหมายเพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าสิ่งใดควรเชื่อ สิ่งใดควรปฏิบัติ โดยมีพื้นฐานอยู่บนเหตุ  
และตรึกตรองตรวจสอบเหตุผลทั้งของตนเองและของผู้อื่นเพื่อน ามาประเมินและตัดสินใจ 

ชมพูนุช จันทร์แสง (2557: 36) กล่าวว่า การสะท้อนคิดอย่างมีเหตุผลมีการพิจารณา
ไตร่ตรอง ใคร่ครวญโดยอาศัยประสบการณ์ของตนเองและอาศัยข้อมูลรอบด้านเพื่อน ามาตัดสินใจ  
ที่จะเชื่อหรือไม่เช่ือสิ่งใดสิ่งหน่ึงเพ่ือให้สามารถน ามาปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 

ทิศนา แขมมณี (2557) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้นเป็นการคิดสะท้อนอย่างมี 
เหตุผลเพื่อแสดงการตัดสินใจว่าจะเชื่อหรือท าอะไร ความคิดใดจะมีเหตุผลก็ต่อเมื่อสามารถอธิบาย  
ข้อโต้แย้งหรือถกเถียงอย่างสมเหตุสมผล โดยมีหลักฐานยืนยันที่น่าเชื่อถือ 

ดรุณนภา นาชัยฤทธิ์ (2557: 59) กล่าวว่า ความคิดวิจารณญาณเป็นการคิดที่เป็นเหตุ 
เป็นผล วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า ด้วยการสังเกตเหตุการณ์ต่างๆ ประสบการณ์ต่างๆ จาก  
ประสบการณ์ตรง การคิดไตร่ตรอง การให้เหตุผล หรือทัศนคติต่อการแสวงหาความรู้ การคิดจะเริ่ม
ตั้งแต่สถานการณ์ที่มีความยุ่งยากและสิ้นสุดด้วยสถานการณ์ที่มีความชัดเจน 
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กมลพัทธ์ โพธิ์ทอง (2554: 26) กล่าวว่า คือการใช้ดุลยพินิจและพิจารณาคุณค่า โดยใช้ 
ความรู้ความคิดความสามารถในการตีความ วิเคราะห์และสังเคราะห์ได้อย่างมีเหตุผล สามารถแยก  
ข้อเท็จจริงออกจากข้อคิดเห็น ประเมินคุณค่าและตัดสินใจเลือกเชื่อหรือด าเนินการอย่างมีเหตุผล  
รวมถึงใช้ความรู้ที่มีอยู่ เดิม น ามาไตร่ตรอง เพื่อลงความเห็นที่ถูกต้องและน าความรู้มาใช้ใน  
ชีวิตประจ าวันได ้

ธราดล รานรินทร์  (2554: 35) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้นหมายถึ ง  
ความสามารถในการคิดพิจารณาไตร่ตรองสิ่งต่างๆ อย่างมีเหตุผล จากข้อมูลสถานการณ์ และ/หรือ  
ประสบการณ์ที่เคยได้รับมา โดยอาศัยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การเชื่อมโยงการอุปนัยและนิรนัย  
มาประกอบการตัดสินใจว่าสิ่งใดควรเช่ือควรท า เพื่อให้ได้ข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล 

ยุวดี สมศรี (2551: 26) กล่าวว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือกระบวนการคิดไตร่ตรอง 
อย่างละเอียดรอบคอบ ในการแก้ปัญหา โดยอาศัยหลักฐานหรือข้อมูลที่เชื่อถือได้ ประกอบกับ  
ประสบการณ์ของตนเอง วิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย อย่างมีเหตุผล เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจในสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัชรา เล่าเรียนดี (2550) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ ความสามารถในการคิด 
ที่จะเชื่อ ไม่เชื่อ ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามหลักการและเหตุผล ซึ่งรวมถึงการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  
และประเมินค่า ด้วยการสังเกตการณ์ต่างๆ ประสบการณ์ต่างๆ จากประสบการตรงการคิดไตร่ตรอง  
การให้เหตุผลและการพูดจาสื่อความหมายเพื่อจะได้แนวทางในการตัดสินใจว่าควรเชื่อหรือควรปฏิบัติ 
ตามหรือไม่ 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2545) กล่าวว่า หมายถึงความตั้งใจที่จะพิจารณาเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง โดยการไม่เห็นคล้อยตามข้อเสนออย่างง่ายๆ ตั้งแต่ค าถามท้าทาย หรือโต้แย้งสมมติฐานและ
พยายามเปิดทางความคิดออกสู่ทางต่างๆ เพื่อให้สามารถได้ค าตอบที่สมเหตุสมผลมากกว่าข้อเสนอ 
เช่นในการอ่านข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ การอ่านนิตยสาร การดูข้อความจากโฆษณา การรับข้อมูล
จากอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ข้อมูลต่างๆ เข้ามามากมายท าให้เราต้องตัดสินใจ อะไรเป็นเหตุผลในการ
ตัดสินใจและเหตุใดจึงตัดสินใจไปทางเลือกนั้นๆ 

ดังนั้นจากการให้ความหมายของนักการศึกษาและนักจิตวิทยาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า 
ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณคือ การคิดระบุปัญหาหรือนิยามปัญหาหลักที่ปรากฏได้
อย่างถูกต้องและชัดเจน มีการประมวลข้อเท็จจริงวิเคราะห์และพิจารณาเลือกข้อมูลโดยสามารถหา
เหตุผลมาสนับสนุนตามหลักการของเหตุผล แล้วจึงตัดสินใจในการสรุปอย่างสมเหตุสมผล 
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2.2 องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
นักการศึกษาหลายท่านได้อธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ 

ดังนี้ 
ชนาธิป พรกุล (2554: 177-178) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการคิดอย่างมี วิจารณญาณ 

มี 4 องค์ประกอบ และในแต่ละองค์ประกอบจะมีทักษะที่สามารถน ามาใช้ในชั้นเรียน ได้แก่ 
1. การให้ค าจ ากัดความและการท าให้กระจ่าง ทักษะที่ฝึก ได้แก่ การระบุข้อสรุป  

การระบุเหตุผลที่กล่าวถึง การระบุเหตุผลที่ไม่ได้กล่าวถึง การเปรียบเทียบความเหมือนและ  
ความ แตกต่าง การระบุและการจัดการกับสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องและการสรุปย่อ 

2. การตั้งค าถามที่เหมาะสมเพื่อท าให้กระจ่างหรือถ้าทาย เช่น ข้อความส าคัญคือ อะไร 
หมายความว่าอย่างไร ตัวอย่างคืออะไร อะไรไม่ใช่ตัวอย่างจะน าเรื่องนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ อย่างไร  
อะไรคือข้อเท็จจริง นี่คือสิ่งที่ก าลังพูดถึงหรือไม่ มีอะไรที่ยังไม่ได้พูดถึง 

3. การตัดสินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล โดยพิจารณาจากความมีชื่อเสียง  
ความสอดคล้องกันระหว่างแหล่งข้อมูล ความไม่ขัดแย้งประโยชน์ ความสามารถในการให้เหตุผล 

4. การแก้ปัญหาและการลงข้อสรุป โดยวิธีการนิรนัยและตัดสินอย่างเที่ยงตรง วิธีการ
อุปนัยและตัดสินข้อสรุปการคาดคะเนผลที่จะเกิดตามมา 

เพ็ญพิศุทธิ์ เนคมานุรักษ์ (2537) ได้แบ่งองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
เป็น 7 ด้าน  คือ 

1. การระบุประเด็นปัญหา เป็นการระบุหรือท าความเข้าใจกับประเด็นปัญหา ข้อค าถาม 
ข้ออ้าง หรือข้อโต้แย้ง ประกอบด้วย ความสามารถในการพิจารณาข้อมูลหรือสถานการณ์ ที่ปรากฏ  
รวมทั้งความหมายของค าหรือความชัดเจนของข้อความ เพื่อก าหนดประเด็นข้อสงสัย และประเด็น
หลักที่ควรพิจารณา และการแสวงหาค าตอบ 

2. การรวบรวมข้อมูล เป็นความสามารถในการรวบรวมข้อมูลทั้งทางตรงและ ทางอ้อม
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมถึงการรวมข้อมูลจากประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ ซึ่งได้จากการคิด การพูดคุย 
การสังเกตที่เกิดขึ้นจากตนเองและผู้อื่น 

3. การพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล เป็นการวัดความสามารถในการพิจารณา 
ประเมิน ตรวจสอบ ตัดสินข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยพิจารณาถึงที่มาของ ข้อมูลสถิติ  
และหลักฐานที่ปรากฏ รวมทั้งความเพียงพอของข้อมูลในแง่มุมต่างๆ ที่จะน าไปสู่การ ลงข้อสรุป 
อย่างมีเหตุผล หากยังไม่เกี่ยวข้องที่จะใช้พิจารณาลงข้อสรุป ก็จะต้องรวบรวมข้อมูล เพิ่มเติม 

4. การระบุลักษณะของข้อมูล เป็นการวัดความสามารถในการจ าแนกประเภทของ ข้อมูล 
ระบุแนวคิดที่อยู่เบื้องต้นหลังข้อมูลที่ปรากฏ ซึ่งประกอบด้วยความสามารถในการ พิจารณาแยกแยะ 
เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูล การตีความข้อมูล ประเมินว่าข้อมูลใดเป็น ข้อเท็จจริง ข้อมูลใด 
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เป็นข้อคิดเห็นรวมถึงการระบุข้อสันนิษฐานหรือข้อตกลงเบื้องต้นที่อยู่เบื้องหลังข้อมูลที่ปรากฏเป็น
การน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ที่อาศัยข้อมูลจากประสบการณ์เดิมมาร่วมพิจารณา เพื่อท าการ 
สังเคราะห์จัดกลุ่มและจัดล าดับความส าเร็จของ ข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับการพิจารณา  
ตั้งสมมติฐานต่อไป 

5. การตั้งสมมติฐานเป็นการวัดความสามารถเหนือก าหนดขอบเขต แนวทางการ  
พิจารณาหาข้อสรุปของค าถาม ประเด็นปัญหา และข้อโต้แย้ง ประกอบด้วยความสามารถในการ  
คิดถึงความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อระบุทางเลือกที่ เป็นไปได้ โดยเน้นที่   
ความสามารถพิจารณาเชื่อมโยงเหตุการณ์และสถานการณ์ 

6. การลงข้อมูล เป็นวัดความสามารถในการลงข้อสรุปโดยการใช้เหตุผลซึ่งถือว่า  
เป็นส่วนส าคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในการลงข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลนั้นอาจใช้  
เหตุผลเชิงอุปนัยหรือเหตุผลเชิงนิรนัย 

 6.1 การให้เหตุผลเชิงอุปนัย เป็นการสรุปความโดยพิจารณาข้อมูล หรือกรณี  
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะเรื่องเพื่อไปสู่กฎเกณฑ์ในที่นี้เป็นการวัดความสามารถในการสรุปความ 
เหตุการณ์ หรือข้อมูลที่ก าหนดเป็นค าถามโดยใช้ข้อมูลหรือข้อความที่บอกมาเป็นเหตุผลหรือ 
กฎเกณฑ์เพื่อการหาข้อสรุป 

 6.2 การใช้เหตุผลเชิงนิรนัย เป็นการสรุปความโดยพิจารณาเหตุผลจากกฎเกณฑ์ 
และหลักการทั่วไป ไปสู่เรื่องเฉพาะ ซึ่งเป็นการวัดความสามารถในการสรุปความโดยพิจารณาจาก 
หลักการหรือกฎเกณฑ์ทั่วไปที่ก าหนดไว้ แล้วตัดสินใจลงข้อสรุปในประเด็นค าถาม 

7. การประเมินผล เป็นการวัดความสามารถในการพิจารณา ประเมินความถูกต้อง 
สมเหตุสมผลของข้อสรุป ซึ่งต้องอาศัยความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินอย่างไตร่ตรอง  
รอบคอบ เพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลเชิงตรรกะจากข้อมูลที่มีอยู่ ข้อสรุปนี้สามารถน าไปใช้  
ประโยชน์ได้หรือไม่ มีผลตามมาอย่างไร มีการตัดสินคุณค่าได้อย่างไร และมีหลักเกณฑ์อย่างไร  
กล่าวได้ความเข้าใจกับประเด็นปัญหา ค าถาม หรือสถานการณ์ที่พบ แล้วมีการรวบรวมข้อมูลหรือข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องโดยการพิจารณาว่าข้อมูลใดมีเหตุผลน่าเช่ือถือหรือไม่ น่าเชื่อถือ แล้วจึงสรุปเพ่ือตัดสินใจ 

ผู้วิจัยจึงสรุปว่าองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณแบ่งออกเป็น 1) องค์ประกอบ 
ด้านพุทธปัญญา 2) องค์ประกอบด้านแก้ปัญหา 3) องค์ประกอบด้านการประเมิน องค์ประกอบของ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงเป็นการผสมผสานกันระหว่างองค์ประกอบที่เป็นมิติสอดคล้อง เมื่อผู้คน 
พบกับปัญหาจากสิ่งแวดล้อมบุคคลจะท าความรู้จักกับสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงสร้างของปัญหาและ 
สภาพที่ก่อให้เกิดปัญหาโดยการแปลงรูปให้เข้ากับ ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนความทรงจ า ซึ่งบางครั้งอาจมี 
การแก้ไขปัญหาหรือหาทางออกของปัญหาซึ่งอาจจะมีหลายหนทางออก อาจจะใช้การคิดทั้งแบบ  
เอกนัย และอเนกนัยสลับกันตามลักษณะของปัญหาว่าต้องการแบบใด  
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2.3 กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
นักการศึกษาหลายท่านได้อธิบายกล่าวถึงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ดังนี ้
1. แนวคิดของ Ennis (1985) ได้น าเสนอกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณมี 3 ขั้นตอน  

ได้แก่  
 1.1 การนิยามได้แก่ระบุจุดส าคัญของประเด็นปัญหา ข้อสรุป ระบุเหตุผลทั้งที่ปรากฏ 

และไม่ปรากฏ การตั้งค าถามที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ การระบุเงื่อนไขและข้อตกลงเบื้องต้น 
 1.2 การตัดสินข้อมูล ได้แก่การตัดสินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

ประเด็นปัญหา และการพิจารณาสอดคล้องของข้อมูล 
 1.3 การอ้างอิงในการแก้ปัญหา ได้แก่การอ้างและตัดสินใจในการสรุปแบบอุปนัย 

การนิรนัยโดยมีความตรงและการท านายสิ่งที่เกิดขึ้นมาอย่างน่าเช่ือถือ 
2. แนวคิดของ Kneedler (1985: 227) กล่าวว่า ความสามารถในกระบวนคิดอย่างมี

วิจารณญาณประกอบด้วย ลักษณะที่ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 
 2.1 การนิยามและท าความกระจ่างกับปัญหา ประกอบด้วย การระบุประเด็นที่ส าคัญ

หรือระบุปัญหา การเปรียบเทียบความคล้ายคลึงและความแตกต่างของคน ความคิดวัตถุสิ่งของ  
หรือผลลัพธ์ตั้งแต่ 2 สิ่งขึ้นไป การตัดสินว่า ข้อมูลใดชัดเจน คลุมเครือ เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง มีความ  
จ าเป็นและไม่มีความจ าเป็น การตั้งค าถามที่น าไปสู่ความเข้าใจและลึกซึ้งชัดเจนกับเรื่องราว 
หรือสถานการณ์ต่างๆ 

 2.2 การพิจารณาตัดสินข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับปัญหา ประกอบด้วย การจ าแนก
ความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น การตัดสินใจว่าข้อความนั้น สิ่งนั้น หรือสัญลักษณ์  
ที่ก าหนดนั้นมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันหรือไม่เพียงใด การคาดเดาหรือระบุข้อสมมุติฐาน  
ที่ไม่ได้กล่าวไว้ในการอ้างเหตุผล การระบุความคิดเดิมๆ ที่ควรยุติ การระบุความมีอคติ ปัจจัย 
ด้านอารมณ์ การโฆษณา การเข้าข้างตนเอง การระบุความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่าง  
ค่านิยมและอุดมการณ์ 

 2.3 การแก้ปัญหาและการลงข้อสรุป ประกอบด้วย การระบุความเพียงพอของข้อมูล 
สามารถตัดสินใจว่า ข้อมูลที่มีเพียงพอหรือไม่ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนการพยากรณ์
หรือท านายผลลัพธ์ที่อาจเป็นไปได ้

3. แนวคิดของ Decaroli (1973: 67-68) กล่าวว่า การคิดอย่ างมีวิจารณญาณ  
ประกอบด้วยกระบวนการ 8 ประการ ได้แก่  

 3.1 การนิยาม เป็นการก าหนดปัญหา ระบุลักษณะของสิ่งต่างๆ ระบุปัญหา รวบรวม
สาระส าคัญ และจุดเด่นของเรื่องราวต่างๆ ได้ 
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 3.2 การวิเคราะห์ เป็นการพัฒนาข้อมูลอย่างละเอียด แยกย่อยเพื่อท าความเข้าใจ 
กับสิ่งนั้นจนสามารถและตัดสินใจได้  

 3.3 ทักษะการสังเคราะห์เป็นการประมวลผลข้อมูลระบุและรวบรวมข้อมูล 
 3.4 การตีความข้อเท็จจริง และการสรุปอ้างอิงหาหลักฐาน 
 3.5 การใช้เหตุผลโดยระบุเหตุและผล ความสัมพันธ์เชิงตรรกศาสตร ์
 3.6 การประเมินผลโดยการตัดสินคุณค่าของสิ่งต่างๆ อย่างสมเหตุสมผล โดยน าผล 

ที่ได้ไปเปรียบเทียบกัน 
 3.7 การประยุกต์ใช้หรือน าไปปฏิบัติในสถานการณ์ใหม่ 
4. แนวคิดของ Dressel and Mayhew (1957: 179-181) ได้น าเสนอกระบวนการ  

การคิดอย่างมีวิจารณญาณประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 
 4.1 ความสามารถในการนิยามปัญหา ตระหนักถึงความมีอยู่ของปัญหา 
 4.2 การเลือกข้อมูล ที่ เกี่ยวข้องกับการหาค าตอบของปัญหาประกอบด้วย  

ความสามารถในการจ าแนกแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้กับที่เชื่อถือไม่ได้ ความสามารถในการระบุว่า  
ข้อมูลใดควรยอมรับ หรือไม่ควรยอมรับ การเลือกตัวอย่างของข้อมูลที่มีความเพียงพอและเชื่อถือได้ 
ตลอดจนการจัดระบบระเบียบของข้อมูล 

 4.3 การระบุข้อตกลงเบื้องต้น ประกอบด้วย ความสามารถในการระบุข้อตกลง 
เบื้องต้น ที่ผู้อ้างเหตุผลไม่ได้กล่าวไว้ ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น ที่คัดค้าน  
การอ้างเหตุผล และความสามารถในการระบุข้อตกลงเบือ้งต้นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการอ้างเหตุผล 

 4.4 การก าหนดและเลือกสมมติฐาน การเลือกสมมุติฐานที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด 
มาพิจารณาเป็นล าดับแรก การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างสมมติฐาน กับข้อมูล ข้อตกลง
เบื้องต้น และการก าหนดสมมุติฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ยังไม่ทราบ และข้อมูลที่จ าเป็น 

 4.5 การสรุปอย่างสมเหตุสมผล และการตัดสินความสมเหตุสมผลของการคิด 
หาเหตุผล การประเมินข้อสรุปโดยอาศัยเกณฑ์การประยุกต์ใช้  
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ตารางที่ 3 กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
Ennis 
(1985) 

Kneedler 
(1985) 

Decaroli 
(1973) 

Dressel & 
Mayhew (1957) 

กระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 

1. การนิยาม
ได้แก่ระบุ
จุดส าคัญของ
ประเด็นปัญหา 

1. การนิยามและ
ท าความกระจ่าง
กับปัญหา 

1. การนิยาม เป็น
การก าหนดปัญหา 

1. ความสามารถ
ในการนิยามปญัหา 

1. การระบุปัญหา
หรือนิยามปัญหา 
สามารถระบุปญัหา
หลักที่ปรากฏได้
อย่างถูกตอ้งและ
ชัดเจน ไม่คลุมเครือ
และสามารถระบุ
เงื่อนไขหรือข้อตกลง
เบื้องต้นได ้

2. การวเิคราะห์ 
เป็นการพัฒนา
ข้อมูลอย่าง
ละเอียด 

2. การพิจารณา
ตัดสินข้อมูล 

2. การพิจารณา
ตัดสินข้อมูลที่มี
ความสัมพันธ์กับ
ปัญหา 

3. การใช้เหตุผล
โดยระบุเหตุและ
ผล 

2. การเลือกขอ้มูล 
ที่เกี่ยวข้องกับการ
หาค าตอบของ
ปัญหาปัญหา 

2.การประมวล
ข้อเท็จจริงการ
วิเคราะห์และ
พิจารณาเลือกขอ้มูล
โดยสามารถหา
เหตุผลมาสนับสนุน
ในการพิจารณาตาม
หลักการของเหตุผล 
การจ าแนกความ
แตกต่างระหว่าง
ข้อเท็จจริงกับความ
คิดเห็น หาความ
สอดคล้องของขอ้มูล
กับปัญหาที่ถกูระบุไว้ 
หรือแยกแยะข้อมูลที่
เป็นความคิดเห็น 
และข้อมูลที่เป็น
ข้อเท็จจริง  

4. ทักษะการ
สังเคราะห์เป็นการ
ประมวลผลข้อมูล 

3. การระบุ
ข้อตกลงเบื้องตน้ 

5. การตีความ
ข้อเท็จจริง และ
อ้างองิหาหลักฐาน 
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ตารางที่ 3 กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (ต่อ) 
Ennis 
(1985) 

Kneedler 
(1985) 

Decaroli 
(1973) 

Dressel & 
Mayhew (1957) 

กระบวนการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ 

3. การอ้างองิใน
การแก้ปญัหา
และการหา
ข้อสรุปอย่าง
สมเหตุสมผล 

3. การแก้ปญัหา
และการลง
ข้อสรุป 

6. ประเมินผล
โดยตัดสินคุณค่า
ของสิง่ต่างๆ 
อย่าง
สมเหตุสมผล 

4. การก าหนดและ
เลือกสมมติฐาน 

3. การสรุปอ้างอิง
อย่างสมเหตุสมผล 
สามารถอ้างและ
ตัดสินใจในการสรุป
แบบอุปนัย นิรนัย 
หรือ ประเมินขอ้สรุป
อย่างสมเหตุสมผล 

7. การ
ประยุกตใ์ช้หรือ
น าไปปฏิบัติ 

5 .การสรุปอย่าง
สมเหตุสมผล 

 
จากแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่นักการศึกษาและ 

ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านได้กล่าวไว้ ผู้วิจัยจึงพบว่า มีลักษณะคล้ายกันซึ่งสามารถสรุปกระบวนการ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณได้เป็น 3 ขั้น ดังนี ้

1. การระบุปัญหาหรือนิยามปัญหา สามารถระบุปัญหาหลักที่ปรากฏได้อย่างถูกต้อง 
และชัดเจน ไม่คลุมเครือและสามารถระบุเงื่อนไขหรือข้อตกลงเบื้องต้นได้ 

2. การประมวลข้อเท็จจริงการวิเคราะห์และพิจารณาเลือกข้อมูลโดยสามารถหาเหตุผล 
มาสนับสนุนในการพิจารณาตามหลักการของเหตุผล การจ าแนกความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงกับ
ความคิดเห็น หาความสอดคล้องของข้อมูลกับปัญหาที่ถูกระบุไว้ หรือแยกแยะข้อมูลที่ เป็น  
ความคิดเห็น และข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง  

3. การสรุปอ้างอิงอย่างสมเหตุสมผล สามารถอ้างและตัดสินใจในการสรุปแบบอุปนัย  
นิรนัย หรือ ประเมินข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล 

 
2.4 การวัดความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

การวัดความสามารถด้านคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีนักการศึกษาได้ ศึกษาและพัฒนา
แบบทดสอบเพื่อวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้เหมาะกับช่วงวัยดังนี้ 

ทิศนา แขมมณี และคณะ ( 2544: 170-175) ได้กล่าวว่าแบบทดสอบเพื่อวัดการคิดอย่าง 
มีวิจารณญาณได้มีการพัฒนาแบบทดสอบอย่างหลากหลาย แต่การวัดความสามารถทางการคิดที่พบ  
ทั่วไปและมีมาตรฐานมีลักษณะเป็นแบบสอบดังนี้ 
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แบบทดสอบWatson-Glaser Critical Thinking Test 
สร้างขึ้นโดยWatson และ Glaser ตั้งแต่ปี 1937 และพัฒนาต่ออย่างต่อเนื่อง ใช้กับ 

นักเรียน Grade 9 เป็นต้นไปลักษณะของแบบทดสอบเป็นแบบคู่ขนานคือแบบทดสอบ From A และ  
From B ชนิดเลือกตอบหลายลักษณะ จ านวน 80ข้อใช้เวลาสอบ 50 นาทีวัดความสามารถ 5 ด้าน  
ดังนี้  

ด้านที่ 1 ความสามารถในการอ้างอิง เป็นการวัดความสามารถในการตัดสินจ าแนก 
ความน่าจะเป็นของข้อสรุป ว่าข้อสรุปเป็นจริงหรือเป็นเท็จ ลักษณะของแบบทดสอบจะก าหนด  
สถานการณ์มาให้ แล้วมีข้อสรุป 3-5 ข้อ ผู้ตอบต้องพิจารณาตัดสินว่าข้อสรุปแต่ละข้อเป็นเช่นไร  
โดยเลือกจากตัวเลือก 5 ตัวดังนี้ เป็นจริง น่าเป็นจริง ข้อมูลที่ให้ไม่เพียงพอ น่าจะเป็นเท็จ 

ด้านที่ 2 การระบุข้อตกลงเบื้องต้น เป็นการวัดความสามารถด้านการจ าแนกว่า ข้อความ 
ใดเป็นข้อตกลงเบื้องต้น ข้อความใดไม่เป็นข้อตกลงเบื้องต้น ลักษณะของแบบทดสอบจะก าหนด  
สถานการณ์มาให้ แล้วมีข้อความ 2-3 ข้อผู้ตอบต้องพิจารณา ตัดสินว่า ข้อความแต่ละข้อ ข้อใดเป็น  
ไม่เป็น ข้อตกลงเบื้องต้นของสถานการณ์นั้น 

ด้านที่ 3 การนิรนัย เป็นการวัดความสามารถในการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล 
จากข้ออ้าง โดยใช้หลักตรรกศาสตร์ ลักษณะของแบบทดสอบจะก าหนดข้ออ้างไว้แล้วมีข้อสรุป  
2-4 ข้อผู้ตอบต้องพิจารณา ตัดสินว่า ข้อสรุปในแต่ละข้อ เป็นข้อสรุปที่เป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้  
ตามข้ออ้างนั้น 

ด้านที่ 4 การตีความ เป็นการวัดความสามารถในการลงความเห็นและอธิบายความ 
เป็นไปได้ของข้อสรุป ลักษณะของแบบทดสอบจะก าหนดสถานการณ์มาให้ แล้วมีข้อความ 2-3 ข้อ 
ผู้ตอบต้องพิจารณา ตัดสินว่า ข้อสรุปในแต่ละข้อใช่ หรือไม่ใช่ ข้อสรุปที่จ าเป็นของสถานการณ์นั้น 

ด้านที่ 5 การประเมินข้อโต้แย้ง เป็นการวัดความสามารถในการตอบค าถามและอ้าง 
เหตุผลได้อย่างสมเหตุสมผล ลักษณะของแบบทดสอบจะก าหนดสถานการณ์มาให้ซึ่งแต่ละค าถาม  
จะมีค าตอบพร้อมเหตุผล ผู้ตอบต้องพิจารณาตัดสินว่าค าตอบใดมีความส าคัญเกี่ยวข้องกันโดยตรง 
กับค าถาม 

จากแบบทดสอบ Watson-Glaser Critical Thinking Testข้างต้นเหมาะกับนักเรียน
ตั้งแต่ Grade 9 ขึ้นไป ต่อมา Ennis and Millman (อ้างใน บรรจง อมรชีวิน, 2556: 110-126) ได้มี
การสร้างแบบทดสอบที่แยกวัดเพ่ือให้เหมาะกับช่วงอายุได้แก่ 

แบบทดสอบ Cornell Critical Thinking Test 
สร้างขึ้นโดย Ennis and Millman ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1961 (อ้างใน บรรจง อมรชีวิน, 2556: 

110-126) จากนั้นมีการพัฒนาแบบทดสอบ วัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณขึ้ นมา  
2 ฉบับเพื่อวัดกลุ่มบุคคลต่างระดับกันดังนี้ 
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1.1 แบบทดสอบ Cornell Critical Thinking Test Level X เป็นแบบทดสอบ ที่ใช้วัด
กับนักเรียนตั้งแต่ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จนถึงมัธยมศึกษา เป็นแบบทดสอบเลือกตอบชนิด  
3 ตัวเลือก จ านวน 71 ข้อใช้เวลาสอบ 50 นาทีวัดความสามารถ 4 ด้าน คือ 

 1.1.1 ความสามารถในการพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลและการสังเกต 
คือความสามารถในการพิจารณาความถูกต้องของข้อมูล ความเป็นไปได้ของข้อความ รายงานจาก  
การสังเกตบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ว่า ข้อใดมีความน่าเชื่อถือมากกว่าหรือน่าเชื่อถือ 
พอๆ กัน 

 1.1.2 ความสามารถในการอุปนัย คือความสามารถในการตัดสินใจได้ว่าข้อเท็จจริง
ใดสนับสนุน คัดค้าน หรือไม่เกี่ยวข้องกับข้อสรุปที่คาดคะเนไว้ 

 1.1.3 ความสามารถในการนิรนัย คือความสามารถในการหาข้อสรุปในสถานการณ์
เฉพาะจากประโยคหลักที่ก าหนดให้ 

 1.1.4 ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น คือความสามารถในการระบุว่า
ข้อความใดเป็นข้อตกลงเบื้องต้น จ าเป็นต้องมีก่อนข้อความหลักที่ก าหนดให้ เพื่อท าให้การลงข้อสรุป 
มีความสามารถถูกต้องตามหลักการนิยาม 

1.2 แบบทดสอบ Cornell Critical Thinking Test Level Z เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัด
กับนักเรียนมัธยมศึกษาที่มีปัญญาเลิศ และกลุ่มนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจนถึงวัยผู้ใหญ่  
เป็นแบบทดสอบชนิด 3 ตัวเลือก จ านวน 52 ข้อ ใช้เวลาสอบ 50 นาที มีองค์ประกอบ 3 ส่วน 
และแบ่งเป็นการวัดความสามารถ 7 ด้าน คือ 

 1.2.1 การนิยามปัญหาสิ่งที่ เกี่ยวข้องและการท าให้กระจ่างซึ่งประกอบด้วย
ความสามารถต่างๆ ดังนี ้

  - ด้านการระบุประเด็นปัญหาต่างๆ ที่ส าคัญ 
  - ด้านการสังเกตเพ่ือรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 
 1.2.2 การพิจารณาความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
  - ด้านการวัดความสามารถเกี่ยวกับการพิจารณาความน่าเชื่อถือของ 

แหล่งข้อมูล 
  - ด้านการระบุลักษณะของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 
 1.2.3 การอ้างอิงเพ่ือการแก้ปัญหาและการลงข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล 
  - ด้านการต้ังสมมติฐาน 
  - ด้านการลงข้อสรุปอุปนัยและนิรนัย 
  - ด้านการประเมินผล  
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ผู้วิจัยใช้แนวคิดการวัดของนักกลุ่มจิตมิติและได้พัฒนาแบบทดสอบการวัดความสามารถ 
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามแบบทดสอบมาตรฐานของ Cornell Critical Thinking Test  
Level Z ของ Ennis and Millman เนื่องจากมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาที่ใช้ในการ 
วิจัยเพราะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีช่วงวัยและความสามารถ 
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับแบบทดสอบ 

โดยมีขั้นตอนการวัดความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ค าถามร่วมกับ 
มัลติมีเดียในครั้งนี้ มีดังนี ้

1. ผู้วิจัยอธิบายจุดประสงค์และขั้นตอนการทดสอบเพื่อการวัดความสามารถทางการ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณและขั้นตอนการใช้มัลติมีเดียประเภทวิดิทัศน์ 

2. กลุ่มตัวอย่างใช้มัลติมีเดียประเภทวิดิทัศน์โดยการฟังและด ู
3. กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบตามแนวคิด Cornell Critical Thinking Test Level Z 

ของ Ennis and Millman จ านวน 40 ข้อ 4 ตัวเลือก 
 

3. การฟังและการด ู
 

3.1 ความหมายของการฟังและด ู
นักวิชาการได้ให้ความหมายของการฟังดังนี ้
ศิรินทิพย์ เด่นดวง (2554: 80) ได้ให้ความหมายว่า การแปลความหมายของเสียงที่ได้ยิน 

โดยใช้สมาธิหรือความต้ังใจอย่างจริงจังจนเกิดความเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินนั้น การฟังเป็นทักษะการสื่อสาร 
ของมนุษย์ที่มนุษย์ใช้มากกว่าทักษะอื่นในชีวิตประจ าวัน เป็นทักษะภาษาทักษะแรกที่มนุษย์สามารถ  
ปฏิบัติได้ อีกทั้งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการด ารงชีวิตเพราะการฟังเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  
รอบตัวสั่งสมเป็นความรู้สืบต่อมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

เสนีย์ วิลาวรรณ (2552: 69) ได้ให้ความหมายของการฟังว่า การฟังเป็นระบบการท างาน
ของสมองต่อเนื่องจากการได้ยินโดยน าเสียงจากการได้ยินมาตีความ ท าความเข้าใจและจดจ าไว้  
การฟังจึงเป็นกระบวนการรับรู้ใจความหรือความหมายของเสียงที่ได้ยิน 

ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 811) ได้ให้ความหมายของการฟังไว้ว่า หมายถึงตั้งใจสดับ 
คอยรับเสียงด้วยหู ได้ยิน 

กรมวิชาการ (2546: 285) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นการรับเสียงด้วยหู การได้ยิน  
นอกจากนั้นการฟังยังเป็นแหล่งข้อมูลเก็บสะสมความรู้ความเข้าใจ 

ดังนั้นการฟังจึงหมายถึง การรับเสียงด้วยหูอย่างตั้งใจเพื่อสะสมความรู้และเกิด 
ความเข้าใจตามสารที่ได้รับเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารประจ าวัน 
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นักวิชาการได้ให้ความหมายของการดูดังนี ้
ศิรินทิพย์ เด่นดวง (2554: 80) ได้ให้ความหมายว่า การดูมีความหมายได้ 2 นัย คือ 

หมายถึง การรับสารทางสายตาจากภาพ และการรับสารจากภาพและเสียง เพื่อรับรู้เหตุการณ์  
หรือเรื่องราวจากสื่อต่างๆ เพื่อรับรู้ ตีความพิจารณารายละเอียดเพ่ือความรู้และความบันเทิง 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552: 64) ได้ให้ความหมายว่า การดูเป็นการรับ 
สารจากสื่อภาพและเสียง และแสดงทรรศนะได้จากการรับรู้สาร ตีความ แปลความ วิเคราะห์และ  
ประเมินคุณค่าสารจากสื่อ ผู้ดูต้องรับรู้สารจากกดูและน ามาวิเคราะห์ ตีความและประเมินคุณค่า 

กรมวิชาการ (2546: 293) ได้กล่าวว่าการดูหมายถึง สายตาดูสื่อที่เป็นสิ่งพิมพ์หรือ 
อิเล็กทรอนิกส์ ดูสิ่งต่างๆ จากการแสดงละคร หรือจากการศึกษานอกสถานที่ เพื่อการศึกษาเล่าเรียน
หรือแสวงหาความรู้ หรือเพ่ือการบันเทิง 

การดูจึงหมายถึงการรับสารด้วยการรับสารทางตา เพื่อรับรู้ เหตุการณ์เรื่องราว  
อย่างเข้าใจและสามารถน ามาพิจารณาด้านความรู้ บันเทิง อย่างละเอียด 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ระบุความหมายของการฟังและการดูว่าเป็นการรับสารผ่านทางการใช้ 
ประสาทสัมผัสทางการมองเห็นและการได้ยินเสียง จากสื่อต่างๆ  พร้อมกันเพื่อมุ่งเน้นให้เกิด 
ความเข้าใจ ความบันเทิง โดยพิจารณาเรื่องราวอย่างละเอียด 

 
3.2 การฟังและการดูอย่างมวีิจารณญาณ 

ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณต้องผ่านกระบวนการสื่อสารหรือการรับสาร 
และการส่งสาร ดังนั้นการรับรู้โดยการรับสารคือ ดู/สังเกต (ภาพ แผนภูมิ แผนภาพ ตาราง ฯลฯ) หรือ 
ฟัง (เรื่องราว การสนทนา บทเพลง บทกลอน ละคร ฯลฯ)แล้วน าสิ่งที่ได้จากการรับสาร (ฟัง ดู อ่าน)  
สู่กระบวนการคิดวิเคราะห์ได้ผลอย่างไรจึงส่งสารออกไปโดยการบอก อธิบาย จ าแนก เปรียบเทียบ  
เห็นจุดเด่น จุดด้อย หลักการ ความส าคัญผ่านทางการพูดหรือเขียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 6) 

เมื่อพิจารณาความหมายของความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ การระบุ 
ปัญหาหรือนิยามปัญหาหลักที่ปรากฏได้อย่างถูกต้องและชัดเจน มีการประมวลข้อเท็จจริงวิเคราะห์  
และพิจารณาเลือกข้อมูลโดยสามารถหาเหตุผลมาสนับสนุนตามหลักการของเหตุผล แล้วจึงตัดสินใจ 
ในการสรุปอย่างสมเหตุสมผล และเมื่อพิจารณาความหมายของการฟังและดู มาประกอบแล้ว  
การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณจึงหมายถึง การฟังและดูอย่างไตร่ตรอง รอบคอบมีเหตุผล สามารถ  
จับใจความส าคัญระบุปัญหา แยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ตีความตลอดจนประเมินค่าของเรื่อง 
ที่ฟังและดูได้ 
  



 36 

 

หลักในการฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  
ฐะปะนี นาครทรรพ (2547: 223-232) ได้ให้ความหมายของการฟังและดูอย่างมี 

วิจารณญาณว่า หมายถึง กระบวนการรับสารด้วยการฟังและดูโดยจับประเด็นใจความส าคัญ  
ซึ่งผู้รับสารสามารถตีความ จ าแนกแยกแยะว่าประเด็นใดเป็นความจริง เป็นข้อเท็จจริง หรือเป็นความ 
คิดเห็น และสามารถท าความเข้าใจในสาระส าคัญของสารนั้น การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  
มีหลักการส าคัญดังนี ้

1. การจับจุดประสงค์ของการฟังและด ู
 การฟังและดูแต่ละบุคคลย่อมมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไป แล้วแต่ว่าบุคคลนั้น 

จะเลือกฟังหรือดูเพ่ือจุดประสงค์ใด แต่ส่วนใหญ่แล้วจุดประสงค์ของการฟังและดูสรุปได้ดังต่อไปน้ี 
 1.1 การฟังและดูเพื่อรับข่าวสาร มีจุดประสงค์เพื่อความทันสมัย ทันเหตุการณ์ เช่น 

การฟังและการดูข่าวสารบ้านเมือง ข่าวกีฬา ข่าวบันเทิง เป็นต้น 
 1.2 การฟังและดูข่าวสารเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินใจ เพราะเป็นสิ่งส าคัญ 

ในชีวิตมนุษย์ เช่นการฟังเพลง ดูละคร ดูภาพยนตร์เป็นต้น 
 1.3 การฟังและดูเพื่อพัฒนาปัญญา เป็นการศึกษาหาความรู้ความเข้าใจเพื่อประโยชน์

ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาการงานอาชีพเพื่อประโยชน์ในการด ารงชีวิต  เช่นการฟังและดูข่าว
การศึกษา สารคดี การแข่งขั้นตอบปัญหา การฟังบรรยายของวิทยากรเป็นต้น 

 1.4 การฟังและดูเพื่อพัฒนาจิตใจ เป็นการฟังและดูเพื่อพัฒนาศักยภาพที่ส าคัญ 
ของมนุษย์เช่น การฟังและดูการบรรยายธรรมะ การฟังพระบรมราโชวาทเป็นต้น 

2. การวิเคราะห์จับประเด็นจากเรื่องที่ฟังและด ู
 ฟองจันทร์ สุขยิ่ง (2553: 54) กล่าวว่า การวิเคราะห์จับประเด็นใจความส าคัญจาก 

การฟังและดู เป็นการช่วยให้เข้าใจเรื่องที่ฟังและดูง่ายและชัดเจนขึ้น ว่าผู้ส่งสารต้องการน าเสนอ  
ประเด็นส าคัญอะไร หลักการจับประเด็นจากการฟังและดู มีดังนี้ 

 2.1 ฟังและดูเรื่องราวน้ันโดยละเอียด 
 2.2 การต้ังค าถามด้วยตัวเองต่อเรื่องนั้นว่า ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร 
 2.3 ตอบค าถามสั้นๆ จากเรื่องที่ฟังและดู หรืออาจจดบันทึกสั้นๆ ไว้เพื่อเตือนความจ า 
 2.4 น าประเด็นส าคัญที่ได้มาเรียบเรียงใหม่ด้วยภาษาของตนเอง อ่านง่ายและครบถ้วน  

สามารถน ามาทบทวนได้ หากจ าเป็นต้องน าไปใช้ค้นคว้าอ้างอิง 
3. การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและด ู
 ลักษณะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นมีดังนี ้
 3.1 ลักษณะของข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริงหมายถึง ข้อความที่กล่าวถึงความจริงใน 

โลกายภาพมีลักษณะ ดังนี้ 1) เป็นความจริงตามธรรมชาติ 2) มีความเป็นไปได้ 3) มีความสมเหตุสมผล 
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 3.2 ลักษณะของข้อคิดเห็น ข้อคิดเห็นหมายถึง ข้อความที่แสดงทัศนะ ความรู้สึก 
ความคิด ความเชื่อ แนวคิดของผู้เขียน หรือผู้พูด ที่มีต่อเรืองใดเรื่องหนึ่ง มีลักษณะดังนี้ 1) เป็นความ
คิดเห็นส่วนตัว 2) เป็นข้อความที่แสดงความรู้สึก 3) เป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเน ไม่แน่นอน 
4) เป็นข้อความที่แสดงความเปรียบเทียบอุปมา อุปไมย และ 5) เป็นข้อความที่แสดงค าแนะน า  
หรือข้อเสนอแนะ 

4. การวิเคราะห์เจตนาผู้ส่งสารและคุณค่าของสาร 
 การรับสารใดๆ ก็ตาม นอกจากจับสาระส าคัญ ประเด็นส าคัญของเรื่องและวิเคราะห์

ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นแล้ว ผู้รับสารควรพิจารณาว่าผู้ส่งสารมีเจตนาในการส่งสารอย่างไร สารนั้นมี
คุณค่า หรือมีประโยชน์อย่างไร ควรชื่อถือหรือไม ่

5. การจ าแนกประเภทของการฟังและด ู
 เสนีย์ วิลาวรรณ (2552 :4) กล่าวว่า การฟังและการดูเชิงวิเคราะห์นั้น ผู้ฟังและ 

ผู้ดูจะต้องเข้าใจเนื้อหาของเรื่องที่ฟังและดู หรือเจตนาของผู้ส่งสารโดยลักษณะของเรื่องราวประเภท 
ต่างๆ วิธีการแบ่งประเภทของเรื่องที่ฟังและดูมี 2 วิธี คือ 

 1. แบ่งตามเนื้อหาของเรื่อง ได้แก ่
  1. เรื่องประเภทข้อเท็จจริง เรื่องประเภทนี้จะกล่าวถึงเรื่องราวของบุคคลใด 

บุคคลหนึ่ง หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งเรื่องราว
เหล่านั้นสามารถพิสูจน์ให้เห็นจริงได้ มีหลักฐานอ้างอิงได้ อาจเป็นเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วหรือ  
ก าลังเป็นอยู่ หรือเป็นเรื่องที่จะเกิดในอนาคต 

  2. เรื่องประเภทข้อคิดเห็น เรื่องประเภทนี้เป็นเรื่องที่แสดงความรู้สึก ความเชื่อ 
หรือแนวคิดที่ผู้พูดมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นเหตุการณ์ บุคคล วัตถุ ประพฤติการณ์นั้น  
เป็นความรู้สึก ความคิด ความเชื่อของผู้ที่พูด ซึ่งผู้ฟังหรือผู้ดูอาจเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้  
ข้อคิดเห็นเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นมาขยายข้อเท็จจริงว่า น่าจะเป็นอย่างนั้น 
อย่างนี้ดังนั้น ผู้ฟังหรือผู้ดูจะต้องพิจารณาความแตกต่างของเรื่องและแยกให้ออกว่าเรื่องนั้น  
เป็นข้อเท็จจริงล้วนๆ หรือแทรกความรู้สึกความเชื่อหรือแนวคิดของผู้ฟัง 

  3. เรื่องประเภทค าทักทายหรือค าปราศรัย เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ 
ของบุคคลในสังคม บอกให้รู้ว่าผู้พูดและผู้ฟังมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไร ในฐานะใด เช่น  
เป็นบิดา มารดากับบุตร ครูกับศิษย์ เพื่อนกับเพื่อน ผู้ใหญ่กับผู้น้อย ในการฟังอาจพบว่าเรื่องประเภท 
ค าทักทายล้วนๆ หรืออาจเป็นค าทักทายแล้วตามด้วยเรื่องประเภทข้อเท็จจริง หรือเรื่องประเภท
ข้อคิดเห็นได ้
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 2. แบ่งตามเจตนาของผู้พูด ได้แก ่
  1. เรื่องประเภทให้ความรู้ เป็นเรื่องที่มีความส าคัญมากเพราะช่วยให้ผู้ฟังผู้ดู 

เกิดความรู้ความคิดสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ความรู้
ดังกล่าวอาจเป็นความรู้เกี่ยวกับสิ่งรอบๆ ตัวทั้งใกล้และไกลตวั 

  2. เรื่องประเภทโน้มน้าวใจ เป็นเรื่องที่ผู้พูดมีเจตนาให้ผู้ฟังเชื่อ หรือคล้อยตาม
ข้อความในเรื่องนั้นๆ เรื่องประเภทนี้มีข้อความที่โน้มน้าวใจผู้ฟังให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึกหรือความ
คิดเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับผู้พูด เช่นการโฆษณา 

  3. เรื่องประเภทให้ความเพลิดเพลิน เป็นเรื่องที่ผู้พูดมีเจตนาให้ผู้ฟังหรือผู้ ดู 
เกิดอารมณ์สนุกสนานเพลิดเพลิน เรื่องประเภทนี้ได้แก่ นิยาย นิทาน เรื่องเล่า เรื่องตลกชวนขัน 
ภาพยนตร์ ละคร  

   อย่างไรก็ตามเรื่องทั้ง 3 ประเภทนี้ อาจมาในรูปคละเคล้ากัน คือให้ทั้งความรู้  
ความเพลิดเพลินและเป็นเรื่องที่โน้มน้าวใจด้วยก็ได้ ดังนั้นผู้ฟังและผู้ดูจึงต้องศึกษาข้อความและ 
รู้จักแยกข้อความในเรื่องว่าตอนใดเป็นประเภทใด 

   จากการจ าแนกหลักการฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณของนักการศึกษาข้างต้น 
ผู้วิจัยจึงได้เลือกรูปแบบของสารที่ใช้ในการฟังและดู เป็นละคร สารคดี รายการสนทนาและโฆษณา 
ส าหรับการวิจัยพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับ
มัลติมีเดีย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
4. การจัดการเรียนรู้ด้วยใชค้ าถามเป็นฐาน 

 
4.1 การใช้ค าถามในการเรียนการสอน 

ความส าคัญของเทคนิคการใช้ค าถามเพื่อให้นักเรียนน าค าตอบที่ได้จากค าถามประมวล 
เป็นข้อสรุป ท าให้นักเรียนมีความคิดอย่างมีระบบ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและ  
เป็นทักษะที่นักเรียนสามารถใช้ในการตัดสินใจอย่างถูกต้องภายใต้การพิจารณา ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ 
มีเหตุผลโดยเฉพาะพลังค าถามนั้นจะช่วยกระตุ้นการคิดและไปสู่การเรียน สอดคล้องกับจุดหมายของ 
การเรียนรู้เป็นค าถามที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเป็นค าถามทั่วๆ ไป ช่วยพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง 
และคุณลักษณะการเรียนรู้การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2558: 272) ซึ่งมีนักการศึกษา 
หลายท่านได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการใช้ค าถามในการเรียนการสอนดังนี้ 

Schiver (1992) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะหรือประเภทของค าถามที่ดีในการสอนว่า  
ค าถามที่ดีควรเป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended Question) เพราะค าถามประเภทนี้จะช่วยให้ 
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นักเรียนมีความคิดระดับที่ซับซ้อน ซึ่งหากได้รับการพัฒนาความคิดในระดับซับซ้อน นักเรียนก็จะ  
สามารถใช้กระบวนการคิดที่ได้รับการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอนั้นในระดับที่สูงขึ้นไป 

พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช (2559: 25) ได้อธิบายเทคนิคการจัดเรียนรู้โดยใช้ค าถามเป็นฐานไว้ 
ดังนี้กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ค าถามเป็นฐาน (Question-Based Learning: QBL) เป็นขั้นตอนที่จะ 
ปลูกฝังให้ผู้เรียนเข้าถึงศาสตร์ต่างๆ ด้วยค าถาม โดยผู้สอนน าเทคนิคของ PBL (Problem-Based  
Learning) เสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและการใช้ความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล จะท าให้ผู้เรียนมีภาวะ 
ผู้น าทางความคิดและการแก้ปัญหาเมื่อส าเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ กล่าวถึงใน ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย (2558: 158-159) ว่า  
เทคนิคการใช้ค าถามหรือค าสั่งให้ผู้เรียนคิดหรือลงมือปฏิบัติเพื่อเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์  
ครูควรศึกษาหรือฝึกฝนทักษะการใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นความคิดของผู้เรียน และใช้เทคนิคการ  
ตั้งค าถามเช่น การถามซ้ าเพื่อให้ผู้เรียนหลายคนมีส่วนร่วมในการตอบค าถามเดียวกัน ดังนั้นค าถาม 
จึงควรมีค าตอบที่หลากหลาย การให้เวลาผู้เรียนได้คิดหรือเรียบเรียงค าตอบ ในขณะที่ผู้เรียนตอบครู 
ไม่ควรขัดจังหวะ และเมื่อผู้เรียนตอบค าถามเสร็จครูควรให้การเสริมแรงด้วยวิธีการที่เหมาะสม  
หรือให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นระยะๆ เพื่อช่วยผู้เรียนเช่ือมโยงความคิด 

มาเรียม นิลพันธุ์ (2558: 43) ได้กล่าวถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค การใช้ 
ค าถามเป็นฐานว่า เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาการคิดของผู้เรียนให้มีความสามารถ ด้านทักษะ 
การคิดอย่างเป็นระบบ จุดเน้น คือ การกระตุ้นผู้เรียนให้สามารถคิดและตั้งค าถามกระตุ้นให้เกิดความ 
สนใจใฝ่รู้ และคิดหาค าตอบที่ถูกต้อง ค าถามมีส่วนส าคัญที่จะจุดประกายให้ผู้เรียนฉุกคิด เกิดข้อสงสัย  
ใคร่รู้เพื่อแสวงหาค าตอบ และความรู้ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด การใช้ค าถามจึงเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียน 
คิดเป็น คิดได ้

ธนภูมิ พุ่มจันทร์ (2555: 38) ได้อธิบายว่า ค าถามจัดเป็นสิ่งส าคัญที่จะน าไปบูรณาการ 
เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและโครงสร้างกระบวนการคิดที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ไตร่ตรองและ  
ตัดสินใจจากความเข้าใจของตนสามารถน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงการเรียนรู้ซึ่งจัดว่า  
การถามเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนสร้างสิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่เป็นไปและพัฒนา  
ความคิดใหม่ๆ เนื่องจากการได้มาซึ่งข้อสรุปที่แท้จริงจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้บนฐานข้อมูล 
ที่น่าเชื่อ ซึ่งจะต้องอาศัยค าถามที่โต้ตอบกันกับผู้เรียนและผู้สอน อีกทั้งการถามยังจัดเป็นเสาหลัก 
ที่ส าคัญส าหรับการค้นคว้าให้ได้มาซึ่งค าตอบที่เป็นข้อเท็จจริงและมีความถูกต้องสูง 

พันธิพา อุทัยสุข กล่าวถึงใน ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2553: 21) การใช้ค าถามเป็นประโยชน์ 
ต่อผู้เรียนอย่างมาก ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีหรือไม่ มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการถามค าถาม 
ของผู้สอนเป็นส าคัญประการหนึ่ง ถ้าผู้สอนมีเทคนิคการใช้ค าถาม จะท าให้การเรียนการสอนมีคุณค่า 



 40 

 

ภพ เลาหไพบูลย์ (2542) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะค าถามว่าครูควรใช้ค าถาม
ปลายเปิด ซึ่งจะท าให้นักเรียนคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่า การใช้ค าถามเป็นสิ่งส าคัญต่อการสอนที่ท าให้ผู้เรียนพัฒนา 
ทักษะการคิด หากผู้สอนให้ความส าคัญต่อการตั้งค าถาม ก็จะสามารถใช้ค าถามระดับสูงเพื่อพัฒนา
ความสามารถทางการคิดระดับสูงของผู้ เรียนทั้งการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4.2 พลังค าถาม 

พลังค าถาม (Power questions) ว่าเป็นเครื่องมือส าคัญที่สุดของครูเพื่อการรู้คิด เพราะ 
เป็นวิธีการที่ใช้กระตุ้นและพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนโดยเฉพาะกระบวนการคิดขั้นสูง เช่น  
การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การคิดอย่างเป็นระบบ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
การคิดสร้างสรรค์เป็นต้น (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2558: 250) 

การใช้พลังค าถามยังช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนได้อีกด้วย โดยผู้สอนใช้พลัง
ค าถามแทนค ากล่าวหรือค าถามแบบเดิม ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

ค ากล่าว/ค าถามแบบเดิม  : ท าได้หรือยัง 
พลังค าถาม : อธิบายขั้นตอนการท าได้อย่างไร 
ค ากล่าว/ค าถามแบบเดิม  : ท าไมท างานไม่เรียบร้อย 
พลังค าถาม : มีสิ่งใดที่จะแก้ไขให้เรียบร้อยอีกหรือไม ่
นอกจากนี้ผู้สอนยังสามารถใช้พลังค าถามในลักษณะต่างๆ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพ 

ของผู้เรียนดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
1. เสริมการตรวจสอบผลการเรียนรู้ของตัวเอง เช่น ลองทบทวนตรวจสอบค าตอบ 

ของตนเองอีกครั้งจะดีกว่าหรือไม่ 
2. เสริมการอธิบายขยายรายละเอียด เช่น รายละเอียดของเรื่องนี้ เป็นอย่างไร  

ช่วยอธิบายเพิ่มเติมอีก 
3. เสริมสร้างทัศนคติ เช่น มีมุมมองต่อปัญหานี้และแนวทางแก้ไขอย่างไร 
4. เสริมสร้างการสรุปแนวคิด เช่น แนวคิดหลักที่แท้จริงของเรื่องนี้คืออะไร 
5. เสริมสร้างสรุปความรู้ด้วยตัวเอง เช่น ได้ความรู้อะไรจากการท ากิจกรมการแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ครั้งนี้ 
6. เสริมการให้เหตุผลสนับสนุนการคิดและการตัดสินใจ เช่น ใช้วิธีการแตกต่างออกไป  

เพราะอะไร 
7. เสริมสร้างการแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น อะไรคือจุดดีและจุดด้อยของสิ่งนี ้
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8. เสริมสร้างการให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น เหตุใดสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
จึงมีความรุนแรงมากขึ้น 

9. เสริมสร้างการแสวงหาวิธีแก้ปัญหา เช่น จะมีวิธีการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ 
ได้อย่างไร 

10. เสริมสร้างการท านายปรากฏการณ์บางอย่าง เช่น ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเป็นผล
จากเหตุการณ์นี้คืออะไร 

11. เสริมสร้างการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เช่น ประเด็นที่น่าจะต้องศึกษาเพิ่มเติมน่าจะ
เป็นประเด็นใด  

12. เสริมสร้างการทบทวนความคิดของตนเอง เช่น มั่นใจหรือไม่ว่าสิ่งที่คิดจะน าไปปฏิบัติ
ได้จริง 

13. เสริมสร้างการก าหนดเป้าหมายของตนเอง เช่น เป้าหมายที่ส าคัญที่สุดของการ
ท างานชิ้นน้ีเป็นอย่างไร 

14. เสริมสร้างการวางแผนพัฒนาตนเอง เช่น ท าอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ตนเองครั้งนี้ 

15. เสริมความเช่ือมั่นในตนเอง เช่นไม่มีอะไรยากเกินความพยายามจริงไหม 
16. เสริมสร้างความรับผิดชอบและพยายาม เช่น สิ่งที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากใน

งานชิ้นน้ีคืออะไร 
17. เสริมสร้างการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เช่นทางออกที่ดีที่สุดของปัญหานี้ควรเป็น

อย่างไร 
18. เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต เช่น ความซื่อสัตย์ช่วยให้ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างไร 
19. เสริมสร้างการใฝ่เรียนรู้ เช่น เราสามารถเรียนรู้ตลอดเวลาได้อย่างไร 
20. เสริมสร้างการคิดเป็นระบบ เช่นขั้นตอนที่ก าหนดไว้มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร 
21. เสริมสร้างความพอเพียง เช่นการกระท าใดๆ หากมีความพอดีจะส่งผลอย่างไร 
22. เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ เช่น ถ้าไม่ท าแบบเดิมจะท าแบบใหม่อย่างไร 
23. เสริมสร้างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่นมีวิธีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

อย่างไร 
24. เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่นมั่นใจหรือไม่ว่าเพ่ือนๆจะคิดเหมือนเรา 
25. เสริมสร้างนิสัยการท างาน เช่นการตั้งใจท างานส่งผลดีต่องานนั้นอย่างไร 
26. เสริมสร้างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่นเราจะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ได้อย่างไร 
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27. เสริมสร้างจิตอาสาและจิตสาธารณะ เช่น การมีจิตอาสาและจิตสาธารณะท าได้ง่าย
โดยวิธีใด 

28. เสริมสร้างการมีวินัยด้วยตนเอง เช่น วางแผนป้องกันปัญหาและอุปสรรคไว้อย่างไร 
29. เสริมสร้างการใช่ทักษะชีวิต เช่น การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงท าได้อย่างไร 
30. เสริมสร้างคุณลักษณะพลเมืองตื่นรู้ เช่น เราจะริเริ่มกิจกรรมดีๆ ให้ชุมชนและสังคม

ได้อย่างไร 
ดังนั้นการใช้พลังค าถามเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับการกระตุ้นการคิดของผู้เรียนค าถาม 

ที่กระตุ้นการคิด (Thinking question) เป็นหัวใจส าคัญของการเรียนการสอนเพราะการเรียน 
การสอนที่ดีจะต้องใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ระบบการใช้พลังค าถาม  
ที่ชี้แนะการรู้คิด เริ่มตั้งแต่การที่ผู้สอนตั้งค าถามผู้เรียน แล้วตรวจสอบว่าสิ่งที่ผู้เรียนตอบนั้นถูกต้อง  
หรือไม่ หากถูกต้องก็จะถามด้วยค าถามที่ซับซ้อนมากขึ้น เป็นค าถามที่ ต้องใช้การคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ประเมินค่าและสร้างสรรค์ เพื่อที่จะตอบค าถาม ส าหรับกรณีที่ผู้เรียนตอบผิดพลาด ผู้สอน 
จะไม่เฉลยค าตอบทันที แต่จะใช้วิธีการตั้งพลังค าถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้เดิมเพื่อที่จ า 
น ามาตอบค าถาม ถ้าตอบได้ถูกต้องก็จะน าสู่ค าถามใหม่ถัดไป แต่ถ้าหากยังตอบผิดพลาดอยู่ ผู้สอนจะ
ให้ข้อมูลสารสนเทศเพิ่มเติมแก่ผู้เรียน เพื่อให้ตอบค าถามอีกครั้ง และถ้าหากตอบได้ถูกต้องก็จะน าสู่  
ค าถามใหม่ถัดไป แต่ถ้ายังตอบผิดพลาดอยู่ ผู้สอนจึงท าการอธิบาย และแสดงตัวอย่างเพิ่มเติม แล้วจึง 
ถามผู้เรียนด้วยค าถามเดิมซ้ าอีกครั้ง ซึ่งมีวงจรใช้ค าถามในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง (วิชัย วงษ์ใหญ่ ,  
2558: 255 ) 

ผู้วิจัยจึงได้น าเทคนิคการตั้งค าถามมาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาการคิดอย่างมี
วิจารณญาณโดยใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดียในขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ทั้งการกระตุ้นให้เกิด
ความพร้อม อภิปรายและสรุปประเด็น เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการคิดขั้นสูงและแสดงออกถึงการ
พัฒนาการเรียนรู้ 
 
4.3 ประเภทของค าถามในการเรยีนการสอน 

นักการศึกษาหลายท่านได้จ าแนกค าถามไว้หลายประเภทท าให้ผู้เรียนใช้ความคิดในระดับ
ที่แตกต่างกันเพื่อหาค าตอบ ไว้ดังน้ี 

แนวคิดการตั้งค าถามของ Bloom (1956 :201-207) ได้จ าแนกค าถามเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ของผู้เรียนออกเป็น 6 ประเภทดังน้ี 

ระดับที่ 1 ระดับความคิดที่ได้ค าตอบในระดับความรู้ความจ า (Knowledge) ซึ่งเป็น 
ระดับต่ าสุดของการใช้สมองในการคิด ระดับพฤติกรรมที่เกิดขึ้น คือ การใช้ความจ าเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ  
เป็นพฤติกรรมๆด้านการท่องจ าสิ่งที่รับรู้มาและเรียกน ามาใช้ด้วยการภาพที่ถูกจ าไว้ในร่องความจ า 
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ของสมอง ผู้ตอบจะคิดว่ามีภาพที่เก็บไว้ในสมองอยางไร ภาพที่เก็บไว้อาจเป็นรูปภาพ ตัวอักษร  
สัญลักษณ์ หรือ แผนภูมิ เป็นต้น ในระดับความรู้นี้ บลูม กล่าวว่าผู้ตอบจะใช้สมองคิดในรูปแบบของ 
การจ าได้ (Remembering); ท่องจ า (Memorizing); รู้จ า (Recognizing); ระลึกจ าคุณลักษณะ  
(Recalling identification); ระลึกจ าข่าวสาร (Recall of information); ค าที่ใช้ถาม ได้แก่ใคร Who 
อะไร what เมื่อไหร่ when ที่ไหน where มากน้อยเท่าไหร่ how much / how many 

ระดับที่ 2 ระดับความคิดที่ได้ค าตอบในระดับความเข้าใจ (Comprehension) เป็นระดับ 
ของการใช้สมองในการคิด ด้วยการพิจารณา เปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความหมายของ  
ความรู้นั้น เช่น เข้าใจหลักการ เข้าใจกระบวนการหรือวิธีการปฏิบัติ มีการมองภาพที่ปรากฏลึกลงไป 
ถึงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับ เช่น ให้แปลความ แปลข้อมูลจากสื่อชนิดหนึ่งไปยังสื่อ  
อีกชนิดหนึ่งบรรยายด้วยภาษาของตนเองหรือให้จัดระบบหรือเลือกหาข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง  
หรือข้อคิดค าถามที่ใช้คือ อย่างไร (How) ซึ่งเป็นถามเพื่อให้เกิดการอธิบาย (Describe) หรือบรรยาย  
การบรรยายนี้จะเป็นการบรรยายจากสิ่งที่เป็นจริงอยู่แล้ว เช่น บอกวิธีการขับรถ หรือการท าขนมเค้ก  
เป็นต้น เช่นให้เล่าซ้ า (Retell) สะท้อนความ (Paraphrase) 

ระดับที่ 3 ระดับความคิดที่ได้ค าตอบที่น าไปใช้ (Application) เป็นระดับของการใช้สมอง 
ในการคิดที่ให้ผู้ตอบคิดว่าจะน าความรู้นั้นไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างไร เช่น เมื่อเรียนเรื่อง  
การค านวณตัวเลขแล้วน าไปคิดเรื่องค่าใช้จ่ายประจ าวันในครอบครัว หรือการค านวณปริมาณสิ่งของ 
และเงินลงทุนเพื่อคิดจุดคุ้มทุน เป็นต้น เป็นการแก้ปัญหา น าข้อมูลมาใช้เพื่อผลิตผลลัพธ์ ใช้ข้อเท็จจริง  
กฎเกณฑ์ และหลักการ เป็นต้นค าถามที่ใช้ คือ ค าว่า อย่างไร ตัวอย่าง เช่น เหตุการณ์นี้เป็นตัวอย่าง 
ของอะไร หรือ มีความสัมพันธ์กันอย่างไรค าถามที่ใช้ ว่า ท าไม (Why) ท าไมจึงมีความส าคัญ 

ระดับที่ 4 ระดับความคิดที่ได้ค าตอบวิเคราะห์ (Analysis) เป็นระดับของการใช้พฤติกรรม 
ด้วยการคิดพิจารณาแยกย่อยข้อมูลออกมาเป็นข้อๆ เพื่อแสวงหาค าตอบ อะไรต้องท าก่อนหลัง 
เพราะอะไร การวิเคราะห์เหตุผลหลัก เหตุผลย่อย การจ าแนกองค์ประกอบเพื่อหาแนวทาง เป็นต้น 
ตัวอย่างค าถามที่ใช้ ได้แก่องค์ประกอบของสิ่งนี้มีอะไรบ้างให้จ าแนกแยกสิ่งนี้ตามแนวคิดที่ก าหนด  
ให้ท าโครงสร้างหรือไดอาแกรมให้เปรียบเทียบความเหมือนความแตกต่างให้ลงรายละเอียด 
ขององค์ประกอบ 

ระดับที่ 5 ระดับความคิดที่ได้ค าตอบสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นการน าความคิด 
มารวบรวม และมาประยุกต์ใช้เพื่อแสวงหาสิ่งใหม่ เช่น การออกแบบเครื่องแบบ เสื้อผ้าแฟชั่น  
การคิดค้นส่วนผลิตภัณฑ์ใหม่ จึงเป็นการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆ  
ทั้งที่เป็นภาษาและเป็นสิ่งของ เชื่อมโยงความคิดเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นตัวอย่างค าถามที่ใช้ ได้แก่ 
คุณคาดเดาอะไร หรืออ้างอิงจากอะไรความคิดอะไรที่สามารถน าเข้ามาผสมกลมกลืนกันได้จะสร้าง  
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หรือออกแบบสิ่งใหม่ๆ ได้อย่างไรอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเอาสิ่งเหล่านี้มารวมเข้าด้วยกัน คุณคิดว่าจะหาทาง 
แก้ปัญหาได้อย่างไร 

ระดับที่ 6 ระดับความคิดที่ได้ค าตอบประเมิน (Evaluation) เป็นการคิดที่ประเมินคุณค่า 
และมีการตัดสินใจ วินิจฉัยคุณค่า ประเมินว่า ดี หรือไม่ดี หรือประเมินผลได้ ผลเสีย การตัดสินใจ  
แก้ปัญหา ประเมินการแก้ปัญหาสิ่งที่มีข้อขัดแย้งหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกัน พัฒนาความคิดเห็น  
และการตัดสินหรือการลงความเห็นตัวอย่างค าถามที่ใช้ ได้แก่คุณเห็นด้วยไหมคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับ 
สิ่งนั้นอะไรคือสิ่งที่ส าคัญที่สุดให้จัดวางเรียงล าดับข้อคิดหรือแนวทางตามความยากง่ายคุณจะตัดสินใจ 
อย่างไรเกณฑ์อะไรที่น ามาใช้เพ่ือการวัดผล เป็นต้น 

แนวคิดการตั้งค าถามของ Guilford (1967: 91-92) ได้จ าแนกลักษณะของค าถาม 
ตามล าดับความคิดไว ้5 ประเภท 

1. ค าถามประเภทการฝึกปัญญาด้านความจ า (Convergent Question) เป็นค าถาม 
ในด้านความจ าเกี่ยวกับความจริง สูตรข้อความหรือเนื้อหาที่นักเรียนท่องจ า หรือร าลึกถึง ตัวอย่าง
ประเภทนี้ เช่นใครค้นพบออกซิเจน 

2. ค าถามประเภทฝึกคิดแบบเอกนัย (Convergent-thought Question) จะเป็นค าถาม 
ที่บังคับให้นักเรียนวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อเท็จจริงต่างๆ เข้าด้วยกันรวมทั้งการแก้ปัญหาการสรุป 
เนื้อความรู้ การพรรณนาล าดับขั้นตอนของเทคนิค ความคิดหรือหลักฐาน ค าถามที่ถูกสร้าง 
อย่างกะทัดรัดจะน านักเรียนไปสู่ค าตอบที่คาดหวัง ตัวอย่างค าถามฝึกให้คิดแบบเอกนัย  
อย่างหลักแหลมได้แก่ นักเรียนลองสรุปล าดับขั้นตอนที่ตัดสินใจจะกระท าการรักษาอวัยวะส่วนนี้ 

3. ค าถามประเภทฝึกให้คิดแบบอเนกนัย (Divergent-thought Question) เป็นค าถาม 
ที่ให้นักเรียนตีความลงความคิดเห็นข้อมูลอย่างอิสระในขอบเขตที่ก าหนด ตัวอย่างค าถามฝึกให้คิด
หลายทิศทางหรือหลายแง่มุม ได้แก่ ถ้านักเรียนเป็นคนแรกที่ถูกคัดเลือกให้ไปเยี่ยมดาวพฤหัส 
นักเรียนจ าน าสิง่จ าเป็นอะไรไปบ้าง 

4. ค าถามประเภทให้คิดประเมินค่า (Evaluative-thought Question) เป็นค าถามที่ครู
บังคับให้นักเรียนตีค่าในสิ่งที่เลือกหรือตัดสินใจเลือก 

5. ค าถามประเภทสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจ า (Routine Question) เป็นค าถามที่ครูก าหนด 
ระเบียบแบบแผนหรือสิ่งที่ท าให้เป็นประจ าตัวอย่างค าถามประเภทนี้ เช่น นักเรียนอ่านบทที่  11 
หรือยัง 

แนวคิดการตั้งค าถามตามแนวคิดหมวก 6 ใบของ Edward De Bono ว่า เป็นระบบ 
ความคิดที่ท า ให้ผู้เรียนมีหลักในการจ าแนกความคิดออกเป็น 6 ด้าน ท าให้สามารถแก้ปัญหาและ 
ตัดสินใจด้วยการคิดทีละด้านอย่างเป็นระบบ เป็นการเพิ่มศักยภาพให้ทักษะการคิด ท าให้ไม่คิด  
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กระโดดไปกระโดดมา หรือคิดพร้อมกันทุกอย่างในเวลาเดียวกัน ซึ่งท าให้สับสนใช้เวลานาน และสรุป 
ไม่ได ้(สุดตระการ ธนโกเศศ, 2542: 24) Six Thinking Hats จะประกอบด้วยหมวก 6 ใบ 6 สี คือ 

1. หมวกสีขาว คือ การกระตุ้นให้คิดในการตั้งค าถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริง 
2. หมวกสีแดง คือ การกระตุ้นให้คิดในการตั้งค าถามเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึก 
3. หมวกสีเขียว คือ การกระตุ้นให้คิดในการตั้งค าถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

ปัญหา 
4. หมวกสีเหลือง คือ การกระตุ้นให้คิดในการตั้งค าถามเกี่ยวกับจุดเด่น จุดเน้น หรือจุด 

ที่ส าคัญ 
5. หมวกสีด า คือ การกระตุ้นให้คิดในการตั้งค าถามเกี่ยวกับการระบุปัญหา การหา 

สาเหตุปัญหา 
6. หมวกสีฟ้า คือ การสรุปความคิดทั้งหมดให้มองเห็นภาพรวมของการคิด 
การตั้งค าถามตามแนวคิด ของ The Bloom –Turner Model กล่าวถึงใน สุภัททา 

ปิณฑะแพทย์ (2558) รูปแบบของการใช้ค าถามเป็นการฝึกทักษะกระบวนการที่ท าให้เกิดการเรียนรู้
ข้อมูลที่ได้รับซึ่งเป็นไปตามล าดับขั้นตอน คือ 

1. ถามเพื่อให้รื้อฟื้นความจ า (Factual) ให้บอกข้อมูลที่ได้เคยจ ามาก่อน การถาม
ประเภทนี้จะสามารถฝึกทักษะในการจดจ าข้อมูลที่เป็นภาพ เสียง และความรู้สึก  

2. ถามเพื่อให้ได้ใจความ (Comprehension) ให้อธิบายความคิดเห็นด้วยภาษาของ
ตนเอง หรือให้แปลความจากสิ่งที่ได้รับมา 

3. ถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ( Application) ในทฤษฎีทั่วไปและให้น ามาประยุกต์ 
ในสถานการณ์ให้ 

4. ถามเพื่อให้เกิดการวิเคราะห์ ( Analysis) ให้ผู้เรียนแยกส่วนที่เป็นเนื้อหาออกเป็น 
ส่วนย่อยๆ และศึกษาธรรมชาติของส่วนต่างๆ เหล่านั้น และความสัมพันธ์ ระหว่างกัน 

5. ถามเพื่อสังเคราะห์ (  Synthesis) สร้างความคิดขึ้นมาใหม่ เป็นแผนหรือเป็น 
การทดลอง 

6. ถามเพื่อการประเมิน (Evaluation) ให้ผู้เรียนท าการตัดสินใจหาข้อยุติโดยเฉพาะ 
ในเรื่องของคุณภาพ 

จากการศึกษาแนวคิดการใช้ค าถามเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ของนักวิชาการศึกษา  
และนักการศึกษาดังข้างต้น ผู้วิจัยได้น ามาสังเคราะห์ดังตารางที่ 4  
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ตารางที่ 4 แนวคิดประเภทการตั้งค าถามในการเรียนการสอน 
Bloom 
(1952) 

Guilford 
(1967) 

Edward 
(1975) 

Bloom-Tuner 
(1980) 

ประเภทการตั้ง
ค าถามในการเรียน

การสอน 
1. ระดับความคิด
ที่ได้ค าตอบใน
ระดับความรู้
ความจ า 

1. ค าถาม
ประเภทการฝึก
ปัญญาด้าน
ความจ า 

1. การกระตุ้นให้
คิดในการตั้ง
ค าถามเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริง 

1. ถามเพื่อใหร้ื้อฟื้น
ความจ า 

1.ค าถามในระดบั
การวเิคราะห์ เพื่อ
หาสาเหตุ ผล
แนวโน้มต่างๆ การ
จัดล าดับของขอ้มูล
ก่อนและหลัง 
เพราะอะไร การ
วิเคราะห์เหตุผล
หลัก เหตุผลย่อย
การจ าแนก
องค์ประกอบเพือ่หา
แนวทางการระบุ
ปัญหา การหา
สาเหตุปัญหา 

2. ระดับความคิด
ที่ได้ค าตอบใน
ระดับความเข้าใจ 

2. ถามเพื่อให้ได้
ใจความ 

3. ระดับความคิด
ที่ได้ค าตอบที่
น าไปใช ้

2. ค าถาม
ประเภทฝึกคิด
แบบเอกนัย 

2. การกระตุ้นให้
คิดในการตั้ง
ค าถามเกี่ยวกับ
การระบุปัญหา 
การหาสาเหตุ
ปัญหา 

3. ถามเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจ 

4. ระดับความคิด
ที่ได้ค าตอบ
วิเคราะห ์

4.ถามเพื่อให้เกดิ
การวเิคราะห์ 

5. ระดับความคิด
ที่ได้ค าตอบ
สังเคราะห์ 

3. ค าถาม
ประเภทฝึกให้คิด
แบบอเนกนัย 

3. การกระตุ้นให้
คิดในการตั้ง
ค าถามเกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะใน
การแก้ไขปัญหา 

5. ถามเพื่อ
สังเคราะห์ 

2. ค าถามในระดับ
สังเคราะห์เพื่อ
ก าหนดสมมติฐาน 
ข้อเสนอแนะ
แนวทางใหม่รวมถึง
การคัดสรรขอ้มลู
ต่างๆ ลงความ
คิดเห็นข้อมูลอย่าง
อิสระในขอบเขตที่
ก าหนด ฝึกให้คดิ
หลายทิศทางหรือ
หลายแง่มุม
เชื่อมโยงความคิด
เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ 
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ตารางที่ 4 แนวคิดประเภทการต้ังค าถามในการเรียนการสอน (ต่อ) 
Bloom 
(1952) 

Guilford 
(1967) 

Edward 
(1975) 

Bloom-Tuner 
(1980) 

ประเภทการตั้ง
ค าถามในการเรียน

การสอน 
6. ระดับความคิด
ที่ได้ค าตอบ
ประเมิน 

4. ค าถาม
ประเภทให้คิด
ประเมินค่า 

4. การสรุป
ความคิดทั้งหมดให้
มองเห็นภาพรวม
ของการคิด 

6. ถามเพื่อการ
ประเมิน 

3. ค าถามเพื่อ
น าไปสู่การประเมิน
ตัดสินเพื่อหาขอ้ยุติ
ในการขัดแย้งทาง
ความคิดประเมิน
คุณค่าและมีการ
ตัดสินใจ วินิจฉัย
คุณค่า ประเมินว่า 
ดี หรือไมด่ี หรอื
ประเมินผลได้ 
ผลเสีย การตัดสินใจ
แก้ปัญหา ประเมิน
การแก้ปญัหาสิง่ที่มี
ข้อขัดแย้งหรือความ
คิดเห็นที่แตกต่างกัน 

5. ค าถาม
ประเภทสิ่งที่
เกิดขึ้นเป็นประจ า 

5. การกระตุ้นให้คิด
ในการตั้งค าถาม
เกี่ยวกับจุดเด่น 
จุดเน้น หรือจุดที่
ส าคัญ 
6. การกระตุ้นให้คิด
ในการตั้งค าถาม
เกี่ยวกับอารมณ์
ความรู้สึก 

 
จากแนวคิดของนักการศึกษาหลายท่านผู้วิจัยได้สังเคราะห์จึงพบว่า ประเภทการตั้ง

ค าถามในการเรียนการสอนควรเน้นค าถามดังน้ี 
1. ค าถามในระดับการวิเคราะห์ เพื่อหาสาเหตุ ผลแนวโน้มต่างๆ การจัดล าดับของข้อมูล

ก่อนและหลัง เพราะอะไร การวิเคราะห์เหตุผลหลัก เหตุผลย่อยการจ าแนกองค์ประกอบเพื่อหาแนว
ทางการระบุปัญหา การหาสาเหตุปัญหา 

2. ค าถามในระดับสังเคราะห์เพื่อก าหนดสมมติฐาน ข้อเสนอแนะแนวทางใหม่รวมถึงการ
คัดสรรข้อมูลต่างๆ ลงความคิดเห็นข้อมูลอย่างอิสระในขอบเขตที่ก าหนด ฝึกให้คิดหลายทิศทางหรือ
หลายแง่มุมเชื่อมโยงความคิดเพ่ือให้เกิดสิ่งใหม่ 

3. ค าถามเพื่อน าไปสู่การประเมินตัดสินเพื่อหาข้อยุติในการขัดแย้งทางความคิด 
ประเมินคุณค่าและมีการตัดสินใจ วินิจฉัยคุณค่า ประเมินว่า ดี หรือไม่ดี หรือประเมินผลได้ ผลเสีย  
การตัดสินใจแก้ปัญหา ประเมินการแก้ปัญหาสิ่งที่มีข้อขัดแย้งหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 5 การต้ังค าถามเพื่อให้เกิดกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
องค์ประกอบ

ด้าน
วิจารณญาณ 

กระบวนการคดิอย่างมีวิจารณญาณ การตั้งค าถาม 
ในการเรียนการสอน 

1. องค์ประกอบ
ด้านพุทธปัญญา 

1. การระบุปัญหาหรือนิยามปัญหา สามารถระบุปัญหา
หลักที่ปรากฏได้อย่างถูกต้องและชัดเจน และสามารถ
ระบุเง่ือนไขหรือข้อตกลงเบื้องต้นได้ 

1. การต้ังค าถาม
ระดับการวิเคราะห ์

2. องค์ประกอบ
ด้านการ
แก้ปัญหา 

2. การประเมนิความน่าเช่ือถือของข้อมูลโดยสามารถ
พิจารณาหาเหตุผลมาสนับสนุนในการพิจารณา สามารถ
หาความสอดคล้องของข้อมูลกับปัญหาที่ถูกระบุไว้ หรือ
แยกแยะข้อมลูที่เป็นความคิดเห็น และข้อมลูที่เป็น
ข้อเท็จจริง 

2. การต้ังค าถาม
ระดับการคิด
สังเคราะห์ 

3. องค์ประกอบ
ด้านการตัดสิน 

3. การสรุปอ้างอิงอย่างสมเหตุสมผล สามารถอ้างและ
ตัดสินใจในการสรุปแบบอุปนัย นิรนัย หรอื ประเมิน
ข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล 

3. การต้ังค าถาม
ระดับประเมินค่า 

 
จากแนวองค์ประกอบและกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ รวมถึงการสอนโดยใช้

ค าถามเป็นฐาน ผู้วิจัยจึงได้แนวทางการตั้งค าถามเพื่อให้เกิดวิจารณญาณ และได้สร้างตัวอย่างการตั้ง
ค าถามในการวิจัย ดังนี ้

1. ปัญหาหรือประเด็นส าคัญที่นักเรียนพบจากเรื่องได้แก่อะไรบ้าง (วิเคราะห์) 
2. สาเหตุของปัญหาหรือสิ่งที่ท าให้เกิดได้แก่อะไรบ้าง , แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหลังจาก

ปัญหาหรือจากประเด็นส าคัญของเรื่องจะเป็นอย่างไร (วิเคราะห์) 
3. ถ้านักเรียนก าลังเผชิญปัญหา หรืออยู่ในสถานการณ์ของเรื่องนักเรียนจะท าอย่างไร

บ้าง ท าไมจึงคิดเช่นนั้น (สังเคราะห์) 
4. หลังจากนักเรียนได้ฟังความคิดเห็นจากเพื่อนแล้วนักเรียนจะน ามาประยุกต์กับสิ่งที่

นักเรียนคิดอย่างไร (สังเคราะห์) 
5. นักเรียนเห็นสอดคล้องกับการแก้ปัญหาของผู้อ่ืนหรือไมเ่พราะเหตุใด (ประเมนิค่า) 
6. นักเรียนเห็นสอดคล้องกับการแก้ปัญหาใดมากที่สุดยกตัวอย่างอ้างอิงอย่างมีเหตุผล

ประกอบ (ประเมินค่า) 
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4.4 เทคนคิการตั้งค าถาม 
การใช้ค าถามเป็นฐานมีเทคนิคการตั้งค าถามเพื่อใช้ในการเรียนการสอน โดยมีนัก

การศึกษาได้รวบรวมเทคนิคการตั้งค าถามดังนี้ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2559) ได้รวบรวมเทคนิคการตั้งค าถามดังนี้ 
1) ควรเริ่มการตั้งค าถามในระดับความจ าหรือความเข้าใจ (ค าถามระดับต่ า) ที่ผู้เรียน  

ส่วนใหญ่สามารถตอบได้อย่างถูกต้องก่อน เมื่อผู้เรียนตอบถูก ครูควรแสดงความชื่นชมทันที  
ด้วยค าพูดหรือใช้ภาษาท่าทาง เช่น พยักหน้า ยิ้มไห้ สัมผัส หรือเดินเข้าไปหาผู้ที่ตอบถูกก่อนที่จะเริ่ม 
ค าถามในระดับที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นทั้งนี้ ครูไม่ควรดุ หรือต าหนิผู้เรียนที่ตอบค าถามไม่ถูกต้องหรือตอบ  
ไม่ตรงประเด็น เนื่องจากการต าหนิดังกล่าวจะท าให้เกิดความอับอาย และส่งผลให้เกิดความไม่มั่นใจ
ตามมา ในกรณีเช่นนี้ ครูควรเปลี่ยนค าถามใหม่ให้ง่ายขึ้น 

2) เมื่อผู้เรียนประสบความยากล าบากในการตอบค าถามครูผู้สอนควรช่วยผู้เรียน 
ให้ตอบได้ โดยอาจใช้วิธีดังต่อไปน้ี 

- หยุดสักครู่ให้ผู้เรียนได้มีเวลาคิดหาค าตอบ 

- แนะค าตอบให้เล็กน้อย 

- ทวนค าถามซ้ า 

- เปลี่ยนวิธีถามโดยใช้ถ้อยค าใหม่ที่เข้าใจง่ายขึ้น 

- ตั้งค าถามเพ่ิมเติม 

- กระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งสมมุติฐานหรือทายค าตอบ 

- ลดระดับค าถามที่อาจจะยากเกินไปลง 
3) ถามให้ทั่วถึงทุกคน แนวทางที่ดีที่สุดคือการถามทั้งชั้นเรียน ผู้เรียนแต่ละคนควร 

เข้าใจว่า ตนเองถูกคาดหวังให้ตอบค าถาม ผู้สอนไม่ควรแสดงสัญญาณหรือท่าทีใดๆ ว่าผู้เรียนคนใด 
ควรจะตอบค าถามนั้น ผู้เรียนจะร่วมมือในการเรียนเต็มที่เมื่อรู้ว่าตนเองมีส่วนในการเรียนรู้สิ่งส าคัญ  
คือต้องท าให้ผู้เรียนมีความตื่นตัวตลอดเวลา ค าถามแต่ละค าถามควรให้ผู้เรียนที่มีความสนใจ 
ในชั้นเรียนเป็นผู้ตอบอย่างไรก็ดี ไม่ควรปล่อยให้ผู้เรียนคนใดคนหนึ่งผูกขาดการตอบค าถามอยู่เพียง 
คนเดียว ครูควรพยายามป้อนค าถามให้กับผู้เรียนที่ไม่ค่อยมีส่วนร่วมในชั้นเรียนด้วย ในกรณีที่  
ไม่มีผู้เรียนคนใดตอบค าถาม อาจรองเรียกชื่อเป็นรายบุคคลและถามผู้เรียนว่าต้องการตอบค าถามนั้น 
หรือไม่ 

4) ควรเพิ่มระดับของความยากของค าถามขึ้นตามล าดับ เพื่อ ให้เด็กพัฒนาการคิด 
ในระดับวิเคราะห์ต่อไปได้ ครูจึงต้องพัฒนาการตั้งค าถามอย่างเป็นระบบ 

5) สร้างบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนโดยการใช้ยุทธศาสตร์การตั้งค าถาม เช่น 
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- สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายในชั้นเรียนและกระตุ้นในชั้นเรียนให้คึกคักด้วยการตั้ง
ค าถาม 

- ครูพูดให้น้อยลงแต่ตั้งค าถามให้มากขึ้น 

- ตั้งค าถามที่ผู้เรียนสามารถใช้ค าถามแบบความคิดเห็นส่วนตัวให้มากขึ้น 

- ลดค าถามประเภทที่ตอบแค่ว่า “ใช”่ หรือ “ไม่ใช่” 

- หลีกเลี่ยงการต้ังค าถามหลายค าถามในเวลาเดียวกัน 

- อย่าปล่อยให้เกิดในความเงียบในชั้นเรียน 

- ตั้งค าถามให้เหมาะสมกบัวัยของผู้เรียน 

- ตั้งค าถามหลากหลายที่เปิดโอกาสให้ค้นพบเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 

- ช่วยเด็กปรับปรุงทักษะการต้ังค าถาม 
พันทิพา อุทัยสุขกล่าวถึงใน ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2553: 21-23) ถ้าผู้สอนมีเทคนิค 

ในการใช้ค าถาม จะท าให้การเรียนการสอนมีคุณค่า ซึ่งเทคนิคในการใช้ค าถามสรุปได้ดังนี้ 
1. ไม่เจาะจงผู้ตอบ 
2. ถามให้ทั่วถึง  
3. ให้โอกาสคิด  
4. ใช้ภาษาง่ายแต่เร้าใจ 
5. ให้ก าลังใจ 
6. เปิดโอกาสให้ตอบเพ่ิมเติม 
7. ให้ตอบตรงประเด็น 
8. ชื่นชม ทบทวน 
9. ไม่ถามเองตอบเอง 
10. เป็นกันเอง 
11. หลากหลายค าตอบ 
12. ถามให้สัมพันธ์กับประสบการณ ์
13. ไม่ถามคนขาดเรียน 
14. ทบทวนค าถามตนเอง 
ผู้วิจัยจึงได้สรุปเทคนิคการตั้งค าถามที่ดีนั้น จะต้องเริ่มใช้ค าถามตั้งแต่ ค าถามระดับต่ า  

เช่น ความจ า ในขณะที่ถามควรใช้สายตาให้ครอบคลุมทั้งโดยเน้นผู้ถูกถามและบรรยากาศรอบห้อง  
ปล่อยเวลาให้ผู้เรียนไตร่ตรอง หากไม่การตอบกลับให้กระตุ้นด้วยการถามซ้ า หรือเปลี่ยนค าพูดอธิบาย 
ให้ชัดขึ้น หรือ แนะน าค าตอบเล็กน้อย ผู้ถามหรือครูควรมี อวัจนภาษา ร่วมด้วยขณะที่ฟังค าตอบ เช่น 
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การพยักหน้า หรือสีหน้ายิ้มแย้มในการรับฟังค าตอบให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจ ให้ก าลังใจไม่ต าหนิ 
ในความติดที่มีตุผลแต่สนับสนุนหรือชี้แนะแสดงความคิดเห็นร่วมอย่างสมเหตุสมผล สร้างค าถาม 
ให้เหมาะกับวัยของผู้เรียนและพัฒนาระดับความยากของค าถามให้มากขึ้น จึงจ าเป็นต้องวางแผนการ 
ตั้งค าถามและคาดเดาค าตอบของผู้เรียนหลายๆ ทางเพื่อน าไปสู่ระดับค าถามที่กระตุ้นความคิด 
มากขึ้น 

 
5. การใช้มลัติมิเดียประกอบการสอน 

 
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จะเกิดการเรียนรู้ได้เมื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนด้วยตนเอง 

สื่อหลายมิติจึงเป็นเครื่องมือช่วยที่ช่วยให้ครูผู้สอนสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ กระตุ้นให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างกระฉับกระเฉงได้เป็นอย่างดี เมื่อผู้เรียนเรียนด้วยสื่อหลายมิติจะท าให้เกิดความ
กระหายในการสืบค้นข้อมูลไปอย่างไม่เบื่อหน่าย (กิดานันท์ มลิทอง, 2548: 128) 

 
5.1 ความหมายของ มัลติมเีดีย 

มัลติมีเดีย หรือ สื่อประสม มีหน่วยงานและนักการศึกษาได้ให้ข้อมูลดังนี ้
ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 56) ได้บัญญัติศัพท์ของค าว่า มัลติมีเดีย เป็นศัพท์บัญญัติ 

เทคโนโลยีสารสนเทศไว้ว่า 1. สื่อประสม 2. สื่อหลายแบบ 
พินิจ พินิจพงศ์ (2553: 1) กล่าวว่ามัลติมีเดียมี 2 ความหมาย ได้แก ่
1. ใช้ในความหมายตามค าแปล หมายถึงสื่อที่เกิดจาการแสดงผลของข้อความ ภาพและ 

เสียงพร้อมๆ กัน ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ สไลด์  
ประกอบเสียงหรือการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการสาธิตหรือการสอน หรือหมายถึง การใช้สื่อมากกว่า 
1สื่อ ร่วมกันน าเสนอข้อมูลข่าวสารโดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้รับสื่อสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้มากกว่า  
1 ช่องทาง และหลากหลายรูปแบบ 

2. ใช้ในความหมายปัจจุบัน หมายถึงการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อน าเอาข้อความภาพ  
และเสียงในรูปแบบต่างๆ ได้บันทึกไว้ในรูปข้อมูล มาแสดงผลแปลงกลับเป็นข้อความภาพและเสียง  
ทางจอภาพและล าโพง ผสมผสาน รวมทั้งควบคุมแสดงผลของสื่อเหล่านั้นโดยโปรแกรมสั่งงาน  
คอมพิวเตอร์ 

พรพิไล เลิศวิชา (2552: 15) กล่าวว่า สื่อประสม มาจากภาษาอังกฤษว่า มัลติมีเดีย  
(multimedia) ค าว่า มัลติ (multi) หมายถึง หลายๆ อย่างผสมรวมกัน ซึ่งมีศัพท์ที่ใกล้เคียงกัน เช่น  
many, much และ multiple 2 เป็นต้น ส่วนค าว่า มีเดีย (media) หมายถึง สื่อ ข่าวสาร ช่องทาง  
การติดต่อสื่อสาร เมื่อน ามารวมกันเป็นค าว่ามัลติมีเดียหรือสื่อประสมนิยมใช้ในงานด้านการศึกษา  
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เป็นอย่างมาก ซึ่งเราเรียกกันว่า การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction:  
CAI) ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความสามารถของแต่ละบุคคลโดยจะมีการโต้ตอบกับเครื่องคอมพิวเตอร ์
แสดงผลให้ผู้เรียนเห็นผ่านทางจอภาพที่ส าคัญเทคโนโลยีนี้สามารถใช้สื่อประสมหลายๆ ชนิด 
เข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นข้อความ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียง สื่อการเรียนรูปแบบนี้จึงสามารถ 
สร้างแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้นสื่อประสม จึงหมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อแสดงและน าเสนอ  
ในรูปข้อความ รูปภาพ เสียง วีดิทัศน์ โดยเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้เพื่อการท่องไปในเนื้อเรื่อง  
การมีปฏิสัมพันธ์ การสร้าง และการสื่อสาร 

นงคราญ จิตจง (2550: 2-3) ให้ความหมายว่ามัลติมีเดีย เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ 
คอมพิวเตอร์สามารถผสมผสานกันระหว่างข้อความ เสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว และวิดิทัศน์ไว้ด้วยกัน  
ตลอดจนการน าเอาระบบโต้ตอบกับผู้ใช้มาผสมผสานเข้าด้วยกัน 

ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า มัลติมีเดีย คือ สื่อที่ปรากฏบนคอมพิวเตอร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
โดยรวมทั้งข้อความ เสียง ภาพ วิดิทัศน์ สไลด์ ที่ผสานกันตั้งแต่2อย่างขึ้นไปหรือใช้หลากหลายรูปแบบ 
เพื่อใช้ในการสื่อสาร สาธิตหรือสอน 

 
5.2 รูปแบบของมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน 

บทบาทการน ามัลติมีเดียมาใช้ในการเรียนการสอนได้บูรณาการเอาข้อมูลรูปแบบต่างๆ  
เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดีโอ และข้อความ เข้าไปเป็นองค์ประกอบเพื่อการสื่อสาร และ  
การให้ประสบการณ์ เพื่อให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ (เมธี พิกุลทอง , 2559) ซึ่งจ าแนกบทบาท 
ของสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษามี 2 ประเภทดังน้ี 

1. สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการน าเสนอข้อมูล 
 เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบ เพื่อใช้ในการน าเสนอข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย 

เพื่อการศึกษา โดยใช้คอมพิวเตอร์ร่วมเป็นฐานในการน าเสนอข้อมูลด้วย เช่น ควบคุมการเสนอภาพ 
สไลด์มัลติวิชั่น ควบคุมการน าเสนอในรูปแบบของวิดีโอเชิงโต้ตอบ ( Interactive Video) และ 
เครื่องเล่นซีดี-รอม ให้เสนอภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ตามเนื้อหาบทเรียนที่ปรากฏอยู่บน 
จอคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปการสื่อสารทางเดียว 

 คุณสมบัติสื่อมัลติมีเดียเพื่อการน าเสนอข้อมูล 
- เป็นลักษณะการสื่อสารแบบทางเดียว 
- ผู้รับข้อมูลมักจะเป็นกลุ่มย่อย จนถึงกลุ่มใหญ่ 
- มีวัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อเน้นความรู้และทัศนคติ เป็นการน าเสนอข้อมูลเพื่อ  

ประกอบการตัดสินใจ ใช้ได้กับทุกสาขาอาชีพ 



 53 

 

- เน้นโครงสร้างและรูปแบบการให้ข้อมูลเป็นขั้นตอน ไม่เน้นการตรวจสอบความรู้ 
ของผู้รับข้อมูล 

- โปรแกรมส่วนมากจะควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือผู้น าเสนอ 
2. สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบ โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานในการผลิตแฟ้ม 

สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน และน าเสนอแฟ้มที่ผลิตแล้วแก่ผู้ศึกษา ผู้ศึกษาก็เพียงแต่เปิดแฟ้ม 
เพื่อเรียน หรือใช้งาน ตามที่โปรแกรมส าเร็จรูปก าหนดไว้ ก็จะได้เนื้อหาลักษณะต่างๆ อย่างครบถ้วน 
โดยการน าเสนอข้อมูลของสื่อมัลติมีเดียนี้ จะเป็นไปในลักษณะสื่อมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ์   
(Interactive) 

 คุณสมบัติสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 - เป็นลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง 
 - ผู้รับข้อมูลใช้เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเรียนเป็นกลุ่มย่อย 2-3 คน 
 - มีวัตถุประสงค์ทั่วไป และวัตถุประสงค์เฉพาะ โดยครอบคลุมทักษะความรู้ ความจ า 

ความเข้าใจ และเจตคติ ส่วนจะเน้นอย่างใดมากน้อย ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และโครงสร้างเนื้อหา 
 - รูปแบบการสอนจะเน้นการออกแบบสอน การมีปฏิสัมพันธ์ การตรวจสอบความรู้ 

โดยประยุกต์ทฤษฎีจิตวิทยา และทฤษฎีการเรียนรู้เปน็หลัก 
 - โปรแกรมได้รับการออกแบบให้ผู้เรียน เป็นผู้ควบคุมกิจกรรมการเรียนทั้งหมด 
 -  การตรวจสอบประสิทธิภาพของสื่อ นับเป็นขั้นตอนส าคัญที่ต้องกระท า 
ปิยะดนัย วิเคียน (2559) กล่าวถึง รูปแบบของสื่อประสมว่าแบ่งออกเป็น 
1. สื่อประสมที่ ไม่สามารถโต้ตอบกับผู้ ใช้ได้ (Multimedia) การน าสื่อหลายชนิด 

มาผสมผสานเข้าด้วยกัน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นตัวจัดการ และควบคุมให้สื่อต่างๆ แสดงผล 
ออกมาทางหน้าจอและล าโพงของคอมพิวเตอร์สื่อประสม  I ( Multimedia I ) เป็นสื่อประสมที่ใช้ 
โดยการน าสื่อหลายประเภท มาใช้ร่วมกันในการเรียนการสอน เช่น น าวีดิทัศน์ มาสอนประกอบการ 
บรรยายของผู้สอน โดยมีสื่อสิ่งพิมพ์ประกอบด้วย หรือสื่อประสมในชุดการเรียน หรือชุดการสอน  
การใช้สื่อประสม I นี้ ผู้เรียนและสื่อจะไม่มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกัน และจะมีลักษณะเป็น “สื่อหลาย 
แบบ” ตามศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน 

2. สื่อประสมที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ (Interactivit multimedia) กล่าวคือ โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์สามารถจัดการกับข้อมูลภาพและเสียง ให้แสดงผลบนจอในลักษณะที่โต้ตอบกับผู้ใช้ได้  
ไม่ใช่การแสดงผลรวดเดียวจบ (run through) แบบวีดิทัศน์ หรือภาพยนตร์และไม่ใช่การสื่อสารทาง 
เดียว (one-way communication) คือ ผู้ชมเป็นผู้ดูฝ่ายเดียวอีกต่อไปสื่อประสม II (Multimedia II)  
เป็นสื่อประสมที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานในการเสนอสารสนเทศ หรือการผลิตเพื่อเสนอข้อมูลประเภท 
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ต่างๆ เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษร และเสียง ในลักษณะของสื่อหลายมิติ โดยที่ ผู้ใช้มีการ
โต้ตอบกับสื่อโดยตรง โดยการใช้คอมพิวเตอร์ ในสื่อประสม II ใช้ได้ในสองลักษณะ คือ 

 2.1 การใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานในการเสนอสารสนเทศโดยการควบคุมอุปกรณ์ร่วม 
ต่างๆ ในการท างาน เช่น ควบคุมการท างานของอุปกรณ์ในสถานีงานสื่อประสม ควบคุมการเสนอ  
ภาพสไลด์มัลติวิช่ัน และการเสนอในรูปแบบของแผ่นวีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ ( Interactive Video) การใช้ 
ในลักษณะนี้คอมพิวเตอร์จะเป็นตัวกลางในการควบคุมการท างานของเครื่องเล่นแผ่นวีดิทัศน์ และ  
เครื่องเล่นซีดีรอม ให้เสนอภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวตามเนื้อหาบทเรียนที่เป็นตัวอักษรที่ปรากฏอยู ่
บนจอภาพคอมพิวเตอร์ รวมถึงควบคุมเครื่องพิมพ์ในการพิมพ์ข้อมูลต่างๆ ของบทเรียน และผลการ
เรียนของผู้เรียนแต่ละคนด้วย 

 2.2 การใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานในการผลิตแฟ้มสื่อประสมโดยการใช้โปรแกรม 
ส าเร็จรูปต่างๆ เช่น Tool Book และ Author ware และน าเสนอแฟ้มบทเรียนที่ผลิตแล้วแก่ผู้เรียน 
โปรแกรมส าเร็จรูปเหล่านี้จะช่วยในการผลิตแฟ้มบทเรียน ฝึกอบรม หรือการเสนองานในลักษณะของ 
สื่อหลายมิติ โดยในแต่ละบทเรียนจะมีเนื้อหาในลักษณะของตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพกราฟิก  
เคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน์และเสียงรวมอยู่ในแฟ้มเดียวกัน บทเรียนที่ผลิตเหล่านี้  
เรียกว่า “บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน” หรือ “CAI” นั่นเองการน าเสนอข้อมูลของสื่อประสม II นี้  
จะเป็นไปในลักษณะสื่อหลายมิติที่เน้นเชิงโต้ตอบ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลบนจอภาพได้หลาย  
ลักษณะ คือ ทั้งตัวอักษร ภาพ และเสียง และถ้าต้องการจะทราบข้อมูลมากกว่านี้ ผู้ใช้ก็เพียงแต่คลิก 
ที่ค าหรือสัญลักษณ์รูปที่ท าเป็นปุ่มในการเช่ือมโยงก็จะมีภาพ เสียง หรือข้อความอธิบายปรากฏขึ้นมา 

3. ประสมสื่อที่เป็นวัสดุ อุปกรณ์และกระบวนการเข้าร่วมกัน น ามาใช้ส าหรับการเรียน 
การสอนปกติทั่วๆ ไปเช่น ชุดอุปกรณ์ ชุดการเรียนการสอน บทเรียนแบบโปรแกรม โปรแกรมสไลด์  
ศูนย์การเรียน เป็นต้น สื่อประสมแต่ละชนิดที่จัดอยู่ในประเภทนี้มีหลักการและลักษณะเด่นแตกต่าง  
กันออกไป คือ 

 3.1 สามารถให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ด้วยตนเอง คือ มีส่วนร่วมในการกระท าหรือ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็นการเรา้ใจแก่ผู้เรียน เช่น ศูนย์การเรียน บทเรียนโปรแกรม ชุดอุปกรณ์ เป็นต้น 

 3.2 สามารถให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความรู้ความสามารถ และความแตกต่างของแต่ละ
บุคคล เช่น บทเรียนโปรแกรม ชุดการสอน เป็นต้น 

 3.3 สามารถให้ผู้เรียนใช้เรียนด้วยตนเองหรือใช้เมื่อขาดครูได้ เช่น บทเรียนแบบ
โปรแกรม ชุดการสอนรายบุคคล เป็นต้น 

 3.4 สามารถให้ผู้ เรียนได้รับผลตอบกลับทันที และได้รับความรู้สึกภาคภูมิใจ 
ในความส าเร็จ เช่น ศูนย์การเรียน การสอนแบบจุลภาค เป็นต้น 
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 3.5 สามารถใช้ประกอบการศึกษาทางไกลให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น  
ชุดการสอนทางไกลส าหรับการศึกษาเพื่อมวลชน เป็นต้น 

 3.6 สามารถใช้ส่งเสริมสมรรถภาพของครู เช่น ชุดการสอนประกอบค าบรรยาย  
เป็นต้น 

 3.7 สามารถให้ผู้ เรียนได้ฝึกความรับผิดชอบและการท างานเป็นกลุ่ม เช่น  
ศูนย์การเรียน กลุ่มสัมพันธ์ เป็นต้น 

4. ประสมสื่อประเภทฉาย เป็นการประสมโดยมีข้อจ ากัดที่ความสามารถและคุณสมบัติ
เฉพาะตัวของอุปกรณ์เครื่องฉายเป็นส าคัญ เช่น สไลด์ประกอบเสียงและวีดิทัศน์ประกอบเสียง สไลด์ 
และแผ่นโปร่งใส วีดิโออิมเมจ เป็นต้น และฉายบนจอตั้งแต่ 2 จอขึ้นไป เป็นการใช้ฉายกับผู้ชม 
เป็นกลุ่มสื่อประสมประเภทฉายนี้ สามารถใช้ประกอบการศึกษาและการเรียนการสอนโดยเฉพาะ 
ส าหรับผู้เรียนที่ชอบการเรียนรู้จากการอ่านภาพ การเสนอด้วยสื่อประเภทฉายนี้แม้ว่าในบางครั้งราคา 
การผลิตอาจจะสูงและการผลิตซับซ้อนกว่าการผลิตสื่อประสมบางชนิดในประเภทแรก แต่ผลที่ได้รับ 
จากการเสนอด้วยสื่อประสมประเภทฉายให้ผลตรงที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่สื่ออื่นไม่สามารถท าได้ 
คือให้ผลความรู้สึกอารมณ์และสุนทรียภาพแก่ผู้ชม ทั้งยังช่วยดึงดูดความสนใจให้ผู้ชมได้ติดตาม  
อย่างตื่นตาตื่นใจและมีประสิทธิภาพเป็นการช่วยในการเรียนการสอน สื่อประสมประเภทนี้  
มีคุณสมบัติเหมาะแก่การน ามาใช้ในการเรียนการสอน ได้แก ่

 4.1 ใช้เมื่อสื่อมีการเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกัน เป็นการง่ายส าหรับผู้เรียน  
ในการสังเกตและเรียนรู้สิ่งที่คล้ายคลึงกันจากสื่อต่างๆ เมื่อภาพของสิ่งนั้นๆ ปรากฏบนจอพร้อมกัน 

 4.2 ใช้สอนให้เห็นความแตกต่าง และการตัดกันเมื่อภาพหลายๆ ภาพปรากฏ 
พร้อมๆ กัน 

 4.3 ใช้มองสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากมุมที่ต่างกัน เช่น ภาพสถานที่หรืออาคารสถานที่ 
โดยภาพปรากฏพร้อมกันจากการมองในแง่มุมที่ต่างกัน 

 4.4 ใช้แสดงภาพซึ่งด าเนินเป็นขั้นตอน และสามารถเลียนแบบการเคลื่อนไหวได ้
 4.5 ใช้แสดงสิ่งที่เกิดขึ้นตามล าดับก่อนหลัง เกิดความต่อเนื่องที่ดีมีความสัมพันธ์กัน

ระหว่างภาพและเวลา ประกอบกับการจัดภาพและจอให้มีขนาดต่างกันเป็นการง่ายต่อการจดจ า 
 4.6 ใช้เน้นจุดใดจุดหนึ่งโดยตรงได้ โดยการก าหนดจุดสนใจที่ต้องการให้อยู่ใน

ต าแหน่งและรูปแบบที่ต่างกันหรืออาจท าโดยการใช้ภาพที่ซ้ าๆ กับปรากฏบนจอพร้อมๆ กัน 
 4.7 ใช้ยืดเวลาการเสนอจุดหรือส่วนที่ส าคัญของเนื้อหา เช่น บางครั้งภาพที่ส าคัญ

สามารถปรากฏอยู่บนจอต่อไปขณะที่รายละเอียดหรือส่วนที่เกี่ยวข้องได้เปลี่ยนไปในจอถัดไป 
 4.8 ใช้แสดงการเคลื่อนไหว โดยใช้หลักการฉายภาพนิ่งหลายๆ ภาพต่อเนื่องกัน 

อย่างรวดเร็วหรือใช้ความสามารถของวีดิทัศน ์
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 4.9 ใช้รวมสื่อภาพนิ่ง สไลด์ และวีดิทัศน์ ในขณะที่แสดงภาพนิ่งอาจจะมีการฉาย 
วีดิทัศน์ประกอบบนจอถัดไป 

 4.10 ใช้แสดงภาพที่เห็นได้กว้าง (Panorama) บนจอที่ติดกัน 
 4.11 ลักษณะพิเศษประการสุดท้ายที่เด่นของสื่อประสมประเภทนี้ คือ สามารถแสดง 

เนื้อหาได้มากในระยะเวลาที่จ ากัด ลักษณะพิเศษนี้ผู้สอนอาจใช้สื่อประสมนี้ในการท าเป็นบทน า  
หรือบทสรุปได้ 

5. สื่อประสมระบบการสื่อสารกับเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับ 
อุปกรณ์อื่นเช่น เครื่องเล่นซีดี–รอม เครื่องเสียงระบบดิจิตอล เครื่องเล่นแผ่นวีดิทัศน์ เป็นต้น เพื่อให้ 
คอมพิวเตอร์สามารถท างานค านวณค้นหาข้อมูล แสดงภาพวีดิทัศน์และมีเสียงต่างๆ การท างานของ  
สื่อหลายๆ อย่างในสื่อประสมประกอบด้วยการท างานของระบบเสียง (Sound) ภาพเคลื่อนไหว 
(Animation) ภาพนิ่ง (Still Images) วีดิทัศน์ (Video) และไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) ซึ่งข้อมูลที่ใช้ 
ในไฮเปอร์เท็กซ์จะแสดงเนื้อหาหลักของเรื่องราวที่ก าลังอ่านขณะนั้นโดยเน้นเนื้อหา ถ้าค าใดสามารถ 
เชื่อมจากจุดหนึ่งในเนื้อหาไปยังเนื้อหาอื่นได้ก็จะท าเป็นตัวหนาหรือขีดเส้นใต้ไว้ เมื่อผู้ใช้หรือผู้อ่าน  
ต้องการจะดูเนื้อหาก็สามารถใช้เมาส์คลิกไปยังข้อมูลหรือค าเหล่านั้นเพื่อเรียกมาดูรายละเอียดของ 
เนื้อหาได้สื่อประสมในลักษณะนี้นับว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ ก าลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง  
เพราะเป็นเทคโนโลยีที่ท าให้เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการแสดงข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ  
ดังนั้น สื่อประสมจะต้องมีคุณสมบัติส าคัญประการหนึ่ง คือ ความสามารถในการโต้ตอบ (Interactivity)  
อุปกรณ์ที่ตอบสนองความสามารถนี้ได้คือคอมพิวเตอร์นั่นเอง 

ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า มัลติมีเดีย นั้นมีหลายรูปแบบ การวิจัยการพัฒนาความสามารถ 
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดียส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 จึงเลือกรูปแบบให้มัลติมีเดียท าหน้าที่น าเสนอข้อมูลใช้เพื่อประกอบการศึกษาและการเรียน 
การสอนโดยเฉพาะส าหรับผู้เรียนที่ชอบการเรียนรู้จากการอ่านภาพ เพื่อให้ผลความรู้สึกอารมณ์ 
และสุนทรียภาพแก่ผู้ชม ทั้งยังช่วยดึงดูดความสนใจให้ผู้ชมได้ติดตามอย่างต่ืนตาตื่นใจ 

 
5.3 การประยกุต์ใช้มัลติมีเดยีทางการเรียนการสอน 

การน าเอามัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาเพื่อให้เกิดผลทางการเรียนการสอน  
มีแนวทางในการประยุกต์ใช้ตามขั้นตาม การสอนทั่วไปดังนี้( เมธี พิกุลทอง,2559) 

1. การน าเสนอเนื้อหา (Content presentation) ในรูปแบบลักษณะต่างๆ และขั้นตอน
ต่างๆ กัน 
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2. การชี้แนะผู้เรียน (Student guidance) โดยผู้เรียนไม่สามารถเปิดดูเนื้อหาที่อยู่ 
ในคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียทางการศึกษาได้ทันทีเหมือนหนังสือจึงจ าเป็นต้องมีระบบน าร่อง (Navigation  
System) ควบคู่กับการช้ีแนะเนื้อหาหรือวิธีเรียนของผู้เรียนเพื่อป้องกันผู้เรียนหลงทาง 

3. การฝึกฝนโดยผู้เรียน (Student practice) เป็นจุดเด่นของสื่อการศึกษาชนิดนี้ เพราะ 
สามารถ ก าหนดกิจกรรมและก าหนดสถานการณ์ให้ผู้ เรียนฝึกฝนตนเองได้ตามความสะดวก 
และสามารถท าซ้ าๆ กันได้โดยไม่จ ากัดเหมือนกับการฝึกฝนกับผู้สอนโดยตรง 

4. การประเมินผลการเรียนรู้  (Learning evaluation) ขั้นตอนนี้ เป็นจุดเด่นของ
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เพราะผู้เรียนสามารถประเมินผลการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ถ้าผลออกมาไม่น่า
พอใจสามารถเรียนซ้ าและประเมินผลอีกได้โดยไม่กระทบกระเทือนผู้สอน 

จากข้อมูลดังกล่าวสรุปได้ว่า มัลติมีเดีย หรือสื่อประสมมีหน้าที่ทั้งการน าเสนอข้อมูล  
และเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถใช้เพื่อน าเสนอเนื้อหา การชี้แนะผู้เรียน การฝึกฝนโดยผู้เรียน  
การประเมินผลการเรียนรู้ ในการวิจัยการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการจัดการเรียนรู้ด้วย 
การใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดียของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยจะใช้มัลติมีเดียในเชิง
การน าเสนอข้อมูลใช้เพ่ือชี้แนะผู้เรียน (Student guidance) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดวิจารณญาณ 

 
5.4 หลักการในการเลือกมัลติมีเดีย 

การเลือกมัลติมีเดียเพื่อน ามาใช้ประกอบการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้นเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง โดยในการเลือกสื่อ ผู้สอนจะต้องตั้งวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ในการเรียนให้แน่นอนเสียก่อน เพื่อใช้วัตถุประสงค์นั้นเป็นตัวชี้น าในการเลือกสื่อการสอนที่เหมาะสม 
(กิดานันท์ มลิทอง, 2540) โดยมีแนวคิดในการเลือกมัลติมีเดียดังนี ้

Romiszowski (1999) and Jerrold E. Kemp and Don C. Smelle (1989) กล่าวถึง
ในศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย (2558: 260-261) ได้อธิบายถึงหลักการในการเลือกสื่อการเรียนรู้ว่า  
สื่อการสอนมีอยู่หลากหลายรูปแบบหลากหลายประเภท  การเลือกสื่อการสอนมีความส าคัญมาก 
ต่อกระบวนการเรียนการสอน อย่างไรก็ตามในการเลือกสื่อการสอนพึงระลึกไว้เสมอว่ า “ไม่มีสื่อ 
การสอนอันใดที่ใช้ได้ดีที่สุดในทุกสถานการณ์” ในการตัดสินใจเลือกใช้สื่อการสอนต้องพิจารณา 
ถึงปัจจัยหลายๆ อย่างร่วมกัน ผู้ใช้สื่อไม่ควรยกเอาความสะดวก ความถนัด หรือความพอใจส่วนตัว  
เป็นปัจจัยส าคัญในการเลือกสื่อการสอนเพราะอาจเกิดผลเสียต่อกระบวนการเรี ยนการสอน 
ได้  แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกสื่อการสอนก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีผู้ให้ความสนใจและให้ค าแนะน าไว้ 
หลากหลายมุมมอง ในที่นี้จะน าเสนอเฉพาะแนวคิดของ  Romiszowski แนวคิดของ Jerrold  
E.Kemp and Don C.Smelle และกาญจนา คุณารักษ ์ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
แนวคิดการเลือกสื่อการสอนของ Romiszowski 
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Romiszowski กล่าวใน ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย (2558: 260-261) ได้เสนอแนวทาง
อย่างง่ายในการพิจารณาเลือกใช้สื่อการสอนไว้ว่า ในการเลือกสื่อการสอนนั้นมีปัจจัยหลายอย่างที่มี
ผลต่อการเลือกสื่อที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา ปัจจัยเหล่านั้น ได้แก่ 

1. วิธีการสอน (Instructional Method) การเลือกวิธีการสอนเป็นปัจจัยแรกที่ควบคุม 
การเลือกสื่อ หรืออย่างน้อยที่สุดก็เป็นสิ่งที่จ ากัดทางเลือกของการใช้สื่อการสอนในการน าเสนอ เช่น  
ถ้าเลือกใช้วิธีการสอนแบบอภิปรายกลุ่ม ( Group Discussion) เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกัน 
และกันระหว่าง 

2. งานการเรียนรู้ (Learning Task) สิ่งที่มีอิทธิพลต่อทางเลือกในการเลือกสื่อการสอน 
อีกประการหนึ่งคือ งานการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน เพราะสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่จ ากัดหรือควบคุมการเลือก
วิธีการสอน ตัวอย่างเช่น การฝึกอบรมผู้ตรวจการ หรือทักษะการบริหารงาน 

3. ลักษณะของผู้เรียน (Learner Characteristics) ลักษณะพิเศษเฉพาะของผู้เรียน 
ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการเลือกสื่อการสอน ตัวอย่างเช่น การสอนผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ช้า  
โดยการใช้หนังสือหรือเอกสารเป็นสื่อการสอน จะเป็นสิ่งที่ยิ่งท าให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาใน 
กระบวนการเรียนการสอน ผู้เรียนกลุ่มนี้ควรเรียนรู้จากสื่ออ่ืนๆ ที่ท าการรับรู้และเรียนรู้ได้ง่ายกว่านั้น 

4. ข้อจ ากัดในทางปฏิบัติ (Practical Constrain) ข้อจ ากัดในทางปฏิบัติในที่นี้ หมายถึง  
ข้อจ ากัดทั้งทางด้านการจัดการ และทางด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทางเลือก 
ในการเลือกใช้วิธีการสอนและสื่อการสอน เช่น สถานที่ใช้สื่อการสอน สิ่งอ านวยความสะดวก  
ขนาดพื้นที่ งบประมาณ เป็นต้น 

5. ผู้สอนหรือครู (Teacher) สื่อการสอนแต่ละชนิดไม่ว่าจะมีข้อดีอย่างไร แต่อาจไม่ถูก 
น าไปใช้เพียงเพราะผู้สอนไม่มีทักษะในการใช้สื่อนั้นๆ นอกจากประเด็นในเรื่องทักษะของผู้สอนแล้ว 
ประเด็นในเรื่องทัศนคติของผู้สอนก็เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเลือกสื่อการสอนเช่นกัน 

แนวคิดการเลือกสื่อการสอนของ Jerrold E. Kemp and Don C. Smelle 
Jerrold E. Kemp and Don C. Smelle กล่าวถึงใน ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย (2558:  

260-261) เสนอว่า นอกจากงานการเรียนรู้หรือสถานการณ์การเรียนรู้ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่ก าหนดถึงสื่อ 
ที่จะเลือกใช้แล้ว สิ่งส าคัญประการต่อมาในการพิจารณาเลือกใช้สื่อการสอนคือ คุณลักษณะของสื่อ  
ซึ่งผู้สอนควรศึกษาคุณลักษณะของสื่อแต่ละชนิดประกอบในการเลือกสื่อการสอนด้วย คุณลักษณะ
ของสื่อ (Media Attributes) หมายถึง ศักยภาพของสื่อในการแสดงออกซึ่งลักษณะต่างๆ เช่น  
การเคลื่อนไหว สี และเสียง เป็นต้นคุณลักษณะของสื่อที่ส าคัญ ได้แก่ 

1. การแสดงแทนด้วยภาพ (เชน่ ภาพถ่าย ภาพกราฟิก) 
2. ปัจจัยทางด้านขนาด (เช่น การใช้/ไม่ใช้เครื่องฉายเพื่อขยายขนาด) 
3. ปัจจัยทางด้านสี (เช่น สีสันต่างๆ ขาว-ด า) 
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4. ปัจจัยทางด้านการเคลื่อนไหว (เช่น ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว) 
5. ปัจจัยทางด้านภาษา (เช่น ข้อความ/ตัวอักษร เสียงพูด) 
6. ความสัมพันธ์ของภาพและเสียง (เช่น ภาพที่มี/ไม่มีเสียงประกอบ) 
7. ปัจจัยทางด้านการจัดระเบียบข้อมูล (ก าหนดให้ดูทีละภาพตามล าดับ หรือตามล าดับที่

ผู้ชมเลือก) 
แนวคิดการเลือกสื่อการสอน ของกาญจนา คุณารักษ์ 
กาญจนา คุณารักษ์ (2558: 469) กล่าวว่ากฎการเลือกสื่อมีอยู่ 6 ข้อ หรือเรียกว่าหลักการ 

ทั่วไปในการพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจอย่างไม่เป็นทางการในการเลือกสื่อ 
กฎข้อที ่ 1 การเรียนการสอนโดยทั่วไปแล้วต้องเลือกสื่อสงทาง ( two way media) 

นักเรียนจะเรียนได้ดีทีสุ่ดเมือ่มีปฏิสัมพันธ์กับวัตถุ ส่ือการเรียนการสอน ครู สมุดท างาน หรือโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

กฎข้อที ่ 2 สื่อทางเดียว (one way media) ควรได้รับการสนับสนุนโดยสื่อที่ให้ข้อมูล
ย้อนกลับตัวอย่างคือ ภาพยนตร์ วิดิทัศน์ จะให้ประสิทธิผลมากกว่าเมื่อมีคู่มือการใช้ควบคู่ไปด้วย 
หรือมีแบบฝึกปฏิบัติควบคู่ไปด้วย หรือมีครูซึ่งสามารถที่จะถามค าถามและตอบค าถามได้ 

กฎข้อที ่ 3 การเรียนรู้ของแต่ละบุคคลต้องการสื่อที่มีความยืดหยุ่น ตัวอย่างคือผู้ที่เรียนช้า 
อาจจะต้องการสื่อการเรียนที่แตกแขนงออกไปเป็นพิเศษ เช่นแบบฝึกหัดเสริม (remedial exercises) 
ตัวอย่างเสริมพิเศษ สื่อภาพยนตร์ ควรจะส่งเสริมโดยการเยียวยาแก้ไขหรือมีกิจกรรมที่เหมาะสมกับ 
ความต้องการของแต่ละบุคคล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถที่จะตอบสนองได้อย่างดีเลิศ 
ในความยืดหยุ่นที่มีต่อปัจเจกบุคคล 

กฎข้อที ่ 4 การน าเสนอโลกแห่งความเป็นจริงต้องการสื่อทัศนะวัสดุ ตัวอย่างนักเรียน 
พยาบาลเรียนรู้วิธีการตัดไหม จ าเป็นต้องเห็นการสาธิต (ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ การสาธิตของจริง)  
มากกว่ามากกว่าที่จะเขียนออกมาเป็นรายการตัดไหม 

กฎข้อที ่ 5 พฤติกรรมที่คาดหวังภายหลังการเรียนการสอน ควรจะได้มีการฝึกปฏิบัติ 
ในระหว่างที่มีการเรียนการสอน การได้ยินหรือการเห็นทักษะที่แสดงออกมาไม่เป็นการเพียงพอ 
ตัวอย่าง ผู้ปฏิบัติจ าเป็นต้องท าการตัดไหมตามที่เห็นในวีดิทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นการตัดไหมเทียมๆ  
หรือตัดไหมจริงๆ 

กฎข้อที ่ 6 เหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ของบทเรียนอื่นๆ  อาจจะต้องการเลือกสื่อ 
ที่มีความแตกต่างกัน ตัวอย่าง ทฤษฎีที่อยู่บนหลักการของวิธีการท าหมันอาจจะต้องการวัสดุอุปกรณ์ 
ที่เป็นสิ่งพิมพ์ ในขณะที่วิธีการตัดไหมอาจจะต้องการการสาธิตที่มีความเป็นจริงมากกว่า 

จากแนวคิดของ Romiszowski, Jerrold E.Kemp and Don C. Smelle และกาญจนา 
คุณารักษ์ ดังกล่าวจึงมีเกณฑ์ในการเลือกสื่อต้องมีแนวคิดดังนี ้
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1. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตรงกับลักษณะเนื้อหา 
2. เหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียน  
3. จ านวนผู้เรียนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
4. สภาพแวดล้อม  
5. น่าสนใจและดึงดูด  
6. สะดวกในการเก็บรักษา 
จากแนวคิดดังกล่าวจะเห็นว่ามัลติมีเดียมีหลายประเภทตามการจ าแนกไว้ข้างต้น 

แต่ต้องมีเกณฑ์ในการเลือกมัลติมีเดียให้เหมาะสม ผู้วิจัยจึงเลือกมัลติมีเดียประเภท วีดิทัศน์ เพื่อใช้ 
ประกอบการสอนโดยใช้ค าถามเป็นฐานเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยมีความสอดคล้อง  
ดังตารางที่ 6  
 
ตารางที่ 6 ความสอดคล้องของแนวคิดในการเลือกมัลติมีเดียประเภทวีดิทัศน์ที่ใช้กับงานวิจัยการ
พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ค าถามเป็นฐาน 

แนวคิดในการเลือกสื่อ ความสอดคล้องของมัลติมีเดียประเภทวีดิทัศน์ที่ใช้
ร่วมกับงานวิจัยการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
โดยใช้ค าถามเป็นฐาน 

1. สื่อต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ ได้จากตัวชี้วัดจากหน่วยการ
เรียนรู้นี้ได้แก่ 
ม.4-6/1 สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่
ฟังและดู   
ม.4-6/2 วิเคราะห์ แนวคิด การใช้ภาษา และความ
น่าเช่ือถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล 
ม.4-6/3 ประเมินเรื่องที่ฟังและดู แล้วก าหนดแนวทาง
น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
ม.4-6/4 มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและด ู
ม.4-6/6 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

2. เลือกสื่อการสอนที่ตรงกับลักษณะ
ของเนื้อหาของบทเรียน 

สื่อที่ เลือกใช้เป็นดิจิทัลวิดิทัศน์ที่ ใช้การด าเนินเรื่อง
ประเด็นต่างๆ ให้ทั้งภาพ และเสียง เหมาะกับเนื้อหา 
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ตารางที่ 6 ความสอดคล้องของแนวคิดในการเลือกมัลติมีเดียประเภทวีดิทัศน์ที่ใช้กับงานวิจัยการ
พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ค าถามเป็นฐาน (ต่อ) 

แนวคิดในการเลือกสื่อ ความสอดคล้องของมัลติมีเดียประเภทวีดิทัศน์ที่ใช้
ร่วมกับงานวิจัยการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
โดยใช้ค าถามเป็นฐาน 

3. เลือกสื่อการสอนให้เหมาะสมกับ
ลักษณะของผู้เรียน 

ผู้เรียนอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 สื่อประสมประเภท
ดิจิทัลวีดิทัศน์ที่มีความหลากหลายประเภทของเนื้อหา 
เป็นทั้งภาพยนตร์ขนาดสั้น สารคดี รายการโทรทัศน์และ
แอนิเมชัน เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีระดับการคิดขั้นสูงและ
ให้ความสนใจประเด็นที่หลากหลาย 

4. เลือกสื่อการสอนให้เหมาะสมกับ
จ านวนของผู้เรียน และกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

การใช้สื่อประสมประเภทดิจิทัลวีดิทัศน์ที่มีความน่าสนใจ 
เหมาะสมกับนักเรียนทั้งเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
อีกทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้การสอนโดยใช้
ค าถามเป็นฐาน เหมาะกับการได้รับชมดิจิทัลวีดิทัศน์เป็น
หมู่คณะก่อนร่วมกันถามตอบแสดงความคิดเห็น 

6 .  เลื อกสื่ อการสอนที่ มี ลั กษณะ
น่าสนใจและดึงดูดความสนใจ 

การน าเสนอครั้งนี้เลือกมัลติมีเดียทั้งโฆษณา ภาพยนตร์
ขนาดสั้น รายการโทรทัศน์ ซึ่งเลือกประเด็นที่มีความ
น่าสนใจทั้งในด้านเนื้อเรื่อง ประเด็นปัญหากับช่วงวัยของ
ผู้เรียนและมีความประณีตในการถ่ายท า 

7.เลือกการสอนที่มีวิธีการใช้งาน เก็บ
รักษา และบ ารุงรักษาได้สะดวก 

การน าเสนอครั้งนี้ เป็นสื่อดิจิทัลวิดิทัศน์ที่อยู่บนสื่อ
ออนไลน์ จึงมีความสะดวกในการเคลื่อนย้าย และ
นักเรียนสามารถศึกษาย้ าได้ด้วยตนเอง เป็นรายบุคคลได้ 

 
5.5 มัลติมีเดียประเภทดิจทิัลวีดิทัศน ์

ปัจจุบันมีการน ามัลติมีเดียประเภทดิจิทัลวิดิทัศน์มาประกอบการจัดการเรียนการสอนโดย
มีการจ าแนกประเภทของวิดิทัศน์ไว้เป็นประเภทต่างๆ ดังนี ้

เนาวนิตย์ สงคราม (2554: 19) ได้กล่าวถึงประเภทของดิจิทัลวีดีทัศน์ว่า ปัจจุบันวีดิทัศน์ 
เป็นองค์ประกอบหนึ่งของหน่วยงานและชีวิตประจ าวัน ภาพทุกภาพ เรื่องทุกเรื่องจากสื่อวีดิทัศน์  
มีอิทธิพลต่อทัศนคติ ความเชื่อ ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลทั่วไป เนื่องจากเป็นการบริการถึงบ้าน  
บางรายการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดและจิตวิทยา บางโฆษณา ใช้การน าเสนอซ้ าบ่อยครั้ง ท าให้ผู้ดู 
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จ าติดตา ประทับใจ และเปลี่ยนแปลงตามสื่อนั้นๆ โดยไมรู้ตัว ท าให้วีดิทัศน์เป็นสื่อที่ให้ภาพและเสียง 
ได้สมจริง โดยใช้เครื่องรับวีดิทัศน์เป็นช่องทางสื่อสาร ภาพและการแสดงต่างๆ สามารถใช้กล้องบันทึก
ได้ง่ายเสมือนภาพถ่าย แต่ที่เหนือกว่าภาพถ่ายคือ การน าเสนอภาพที่บันทึกจากกล้องวีดิทัศน์นั้น  
มีการเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติ วีดิทัศน์ในปัจจุบัน เป็นสื่ออีกชนิดหนึ่งซึ่งถูกน า มาใช้ใน  
วงการศึกษา เนื่องจากวีดิทัศน์เป็นอุปกรณ์ที่สามารถบันทึกภาพและเสียงไว้ได้พร้อมกัน สามารถแก้ไข 
และบันทึกลงใหม่ได้ อีกทั้งสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ทันทีดูภาพช้าและภาพเร็วได้ตามความต้องการ 
ที่มักใช้ในการเรียนการสอนได้แก ่

1. การบรรยาย (Narrative) เป็นดิจิทัลวีดีทัศน์ที่ปกติมักพบเห็นกันอยู่บ่อยๆ สร้างโดย 
คิดเรื่องราวให้ตรงกับเนื้อหาที่ได้รับแล้วมีการถ่ายท าลักษณะคล้ายหนังสั้นหรือละคร โทรทัศน์ หรือ
รายการโทรทัศน์รูปแบบเกมโชว์ การสัมภาษณ์ถึงประเด็นต่างๆ การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

2. สารคดี (Documentary) เป็นดิจิทัลวีดีทัศน์ที่น าเสนอเกี่ยวกับข้อเท็จจริงเรื่องราวกับ
บุคคลที่มีตัวตนอยู่จริง เหตุการณ์เกิดขึ้นจริง มีเจตนาในการให้สาระความรู้ ถ่ายสถานที่ต่างๆ 
แล้วแนะน าสถานที่ เหตุการณ์ในสถานที่นั้นๆ 

3. แอนิเมชัน (Animation) เป็นดิจิทัลวีดีทัศน์ที่สร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่น 
Macromedia Flash เพื่อน าเสนอเรื่องราวสาระต่างๆ เช่น ก้านกล้วยสอนนับเลข 

ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และนิคม ทาแดง (2560) กล่าวถึงใน Mediathail and Education 
based learning ได้จัดรูปแบบวีดิทัศน์เพ่ือการศึกษาไว้ 12 รูปแบบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

1. รูปแบบพูดคนเดียว (Monologue) เป็นรายการที่ผู้ปรากฏตัวพูดคุยกับผู้ชมเพียงหนึ่ง
คน ส่วนมากจะมีภาพประกอบเพื่อมิให้เห็นหน้าผู้พูดอยู่ตลอดเวลา 

2. รูปแบบสนทนา (Dialogue) เป็นรายการที่มีคนมาพูดคุยกันสองคน ทั้งสองคนมีผู้ถาม 
และคู่สนทนาแสดงความคิดเห็นที่น าเสนอทั้งคู่ มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสนทนาจะมีคน  
2-3 คนก็ได ้

3. รูปแบบอภิปราย (Discussion) เป็นรายการที่ผู้ด าเนินรายการอภิปรายหนึ่งคนป้อน
ประเด็นค าถามให้ผู้ร่วมอภิปรายตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่ควรเกิน 4 คน ผู้อภิปรายแต่ละคนจะแสดง
ความคิดเห็นของตนเองต่อประเด็นต่างๆ 

4. รูปแบบสัมภาษณ์ (Interview) เป็นรายการที่มีผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์ คือ 
วิทยากรและพิธีกรมาสนทนากัน 

5. รูปแบบเกมหรือตอบปัญหา (Quiz Programmed) เป็นรายการที่จัดให้มีการแข่งขัน
ระหว่างคนหรือกลุ่มของผู้ที่มาร่วมรายการด้วยการเล่นเกมหรือตอบปัญหา 

6. รูปแบบสารคดี (Documentary Programmed) เป็นรายการที่เสนอเนื้อหาด้วยภาพ
และเสียงบรรยายตลอดรายการโดยไม่มีพิธีการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
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 6.1 สารคดีเต็มรูป เป็นการด าเนินเรื่องด้วยภาพและเนื้อหาตลอดรายการ 
 6.2 กึ่งสารคดีกึ่งพูดคนเดียว (Semi Documentary) เป็นรายการที่มีผู้ด าเนินรายการ 

ท าหน้าที่เดินเรื่องพูดคุยกับผู้ชมและให้เสียงบรรยายตลอดรายการ นอกนั้นเป็นภาพแสดงเรื่องราว 
ต่างๆ 

7. รูปแบบละคร (Dramatically style) เป็นรายการที่เสนอเรื่องราวด้วยการจ าลอง
สถานการณ์ เป็นละครที่มีการก าหนดผู้แสดง จัดสร้างแสง การแต่งตัว และแต่งหน้าให้สมจริงสมจัง 
และใช้เทคนิคการละครเพื่อเสนอเรื่องราวให้เหมือนจริงมากที่สุด 

8. รูปแบบสารละคร (Docu– Drama) เป็นรายการที่ผสมผสานรูปแบบสารคดีเข้ากับ 
รูปแบบละครหรือการน าละครมาประกอบรายการที่เสนอเนื้อหาบางส่วน มิใช่เสนอเป็นละคร  
ทั้งรายการ เพื่อให้การศึกษาความรู้และแนวคิด 

9. รูปแบบสาธิต (Demonstration) เป็นรายการที่เสนอวิธีการท าอะไรสักอย่างเพื่อให้
ผู้ชมได้แนวทางไปใช้ท าจริง 

10. รูปแบบเพลงและดนตรี (Song and Music)รูปแบบเพลงและดนตรี มี 3 ลักษณะ 
 10.1 มีดนตรี นักร้องมาแสดงสด 
 10.2 ให้นักร้องมาร้องควบคู่ไปกับเสียงดนตรีที่บันทึกมาแล้ว 
 10.3 ให้นักร้องและนักดนตรีมาแสดง แต่ใช้เสียงที่บันทึกมาแล้ว 
11. รูปแบบการถ่ายทอดสด (Live Programmed) เป็นรายการที่ถ่ายทอดเหตุการณ์ 

ที่เกิดขึ้นจริงในขณะนั้น 
12. รูปแบบนิตยสาร (Magazine Programmed) เป็นรายการที่เสนอรายการหลาย

ประเด็น และหลายรูปแบบในรายการเดียวกัน 
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ตารางที่ 7 การเลือกรูปแบบมัลติมีเดียประเภทวีดิทัศน ์
เนาวนิตย์ สงคราม 

(2554 ) 
ชัยยงค์ พรหมวงศ์  

และนิคม ทาแดง (2560) 
รูปแบบมัลติมเีดีย 
ประเภทวิดทีัศน ์

1. การบรรยาย 
2. แอนิเมชัน 

1. รูปแบบพูดคนเดียว 
2. รูปแบบสนทนา 
3. รูปแบบอภิปราย 
4. รูปแบบสมัภาษณ ์
5. รูปแบบเกมหรือตอบปัญหา 
6. รูปแบบละคร 
7. รูปแบบสารละคร 
8. รูปแบบเพลงและดนตร ี
9. รูปแบบเพลงและดนตร ี
10. รูปแบบนิตยสาร 

1. รูปแบบรายการที่เน้นการ
อภิปราย สนทนาถึงประเด็น
ต่างๆ สารคดีจากเหตุการณ์จริง 
รวมถึงละครและสารละคร ที่มี
การจ าลองเรื่องราวทั้งเรื่องจริง
และเรื่องที่แต่งขึ้น 

3. สารคด ี
 

11.รูปแบบสาธิต 
12. รูปแบบสารคด ี

2. รูปแบบรายการเน้นเนื้อหาที่
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงเรื่องราวกับ
บุคคลที่มีตัวตนอยู่จริง 
เหตุการณ์เกิดขึ้นจริง มีเจตนาใน
การให้สาระความรู้ ถ่ายสถานที่
ต่างๆ แล้วแนะน าสถานที่ 
เหตุการณ์ในสถานที่นั้นๆ 

 
จากรูปแบบมัลติมีเดียประเภทวิดิทัศน์  ของชัยยงค์ พรหมวงศ์ ,นิคม ทาแดง และ 

เนาวนิตย์ สงคราม ผู้วิจัยจึงสรุปรูปแบบของมัลติมี เดียประเภทวิดิทัศน์เพื่อใช้ในการวิจัย 
การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย ได้ดังนี้ 

1. รูปแบบรายการที่เน้นการอภิปราย สนทนาถึงประเด็นต่างๆ สารคดีจากเหตุการณ์จริง  
รวมถึงละครและสารละคร ที่มีการจ าลองเรื่องราวทั้งเรื่องจริงและเรื่องที่แต่งขึ้น 

2. รูปแบบรายการเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงเรื่องราวกับบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริง 
เหตุการณ์เกิดขึ้นจริง มีเจตนาในการให้สาระความรู้ ถ่ายสถานที่ต่างๆ แล้วแนะน าสถานที่ เหตุการณ์ 
ในสถานที่นั้นๆ 
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รูปแบบของมัลติมีเดียประเภทวีดีทัศน์ที่เหมาะสมกับการน าไปใช้ในการจัดการเรียน 
การสอนจะมีทั้งลักษณะการอภิปราย สนทนาถึงประเด็นต่างๆ สารคดีจากเหตุการณ์จริง รวมถึงละคร 
และสารละคร ที่มีการจ าลองเรื่องราวทั้งเรื่องจริงและเรื่องที่แต่งขึ้น งานวิจัยการพัฒนาความสามารถ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย จึงใช้มัลติมี เดียประเภท 
วิดีทัศน์ ในรูปแบบของรายการโทรทัศน์ที่เป็นรายการสนทนา สารคดี ละครและโฆษณา 

 
5.6 ขั้นตอนการสอนโดยใช้มัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน 

ส่วนขั้นตอนการใช้สื่อมัลติมีเดียนั้น โบรักษณ์ นาคทองแก้ว (2552) อัศวพร แสงอรุณเลิศ 
(2551) คะนึงนิจ จิตตรง (2551) อรพรรณ สุธาพันธ์ (2551) ได้กล่าวสอดคล้องกันว่ามีขั้นตอนการใช้
สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนการสอนดังนี้ 

1. ขั้นก่อนใช้มัลติมีเดีย 
 1.1 ครูจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมกับการประยุกต์ใช้ โดยอาศัยคู่มือการเลือก

เรื่องที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา ความสามารถของนักเรียน ความเหมาะสมกับระดับชั้น 
 1.2 ครูจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับความเหมาะสมของเนื้อหา ความคิดรวบยอด 

ที่อาจจะไม่สมบูรณ์แบบ หรือเป็นเรื่องราวบางตอนที่ล้าสมัย การตัดสินใจเลือกมัลติมีเดีย ครูและ  
ผู้ออกแบบระบบการสอนจะต้องใช้ข้อมูลอื่นประกอบในการเลือกมัลติมีเดียด้วย 

 1.3 ทดลองใช้ดูเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการพิจารณาเลือกใช้มัลติมีเดีย ครูควรจดบันทึก
เนื้อหาความคิดรวบยอดที่ส าคัญขณะทดลองฉาย การทดลองฉายดู จะท าให้มีประโยชน์ต่อการวาง
แผนการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จะใช้ในการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนการพิจารณาใช้สื่อ
อื่นๆ ประกอบ 

2. ขั้นการสร้างความพร้อมในการใช้มัลติมีเดีย 
 จัดสภาพห้องเรียนให้เหมาะสมกับการใช้มัลติมีเดียให้ได้ผลดี การตรวจสอบเครื่องฉาย 

ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ตลอดจนอุปกรณ์หรือสื่อการสอนอื่นๆ รวมถึงการให้ค าแนะน าการใช้  
มัลติมีเดีย ครูจะต้องสร้างความเชื่อมโยงประสบการณ์เก่าเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาสาระประสบการณ์ใหม่ 
ที่จะได้เรียนรู้จากมัลติมีเดีย ครูจะต้องระบุให้เห็นว่า วัตถุประสงค์ เหตุการณ์ หรือแนวความคิดต่างๆ  
ที่ผู้เรียนจะได้ใช้มัลติมีเดีย ให้ทราบกิจกรรมที่จะต้องมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เช่น 

 2.1 อธิบายเน้ือหาความคิดรวบยอดได้เมื่อเรียนเสร็จแล้ว 
 2.2 เขียนค าถามส าคัญที่จะหาค าตอบได้จากมัลติมีเดีย 
 2.3 เขียนข้อข้องใจหรือประเด็นส าคัญของเรื่องเพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบความหมายและ

การน าไปใช ้
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3. ขั้นการเสนอใช้มัลติมีเดีย 
 เสนอมัลติมีเดียและด าเนินการเรียนการสอนเป็นล าดับขั้น เรียกความสนใจของผู้เรียน 

ไปยังประเด็นส าคัญของเรื่องแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจนพยายามอย่าให้มีสิ่งรบกวนหรือขัดจังหวะ  
การดู บางครั้งอาจต้องมีการวางแผน เช่นฉายให้ดูบางส่วนแล้วมีการอภิปรายหรือกระตุ้นยั่วยุ  
ให้ผู้เรียนอยากทราบค าตอบเนื้อเรื่องในตอนต่อไป 

4. ขั้นหลังใช้มัลติมีเดีย 
 เมื่อใช้มัลติมีเดียจบแล้วจะมีการอภิปรายสรุปตามประเด็นค าถามที่ตั้งไว้ตอนต้น 

ในระหว่างอภิปรายนี้ครูจะต้องแก้ไขความคิดรวบยอดที่ผิด 
 ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขั้นตอนการน ามัลติมีเดียเป็น 4 ขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นก่อนใช้ ขั้นสร้าง

ความพร้อม ขั้นการเสนอใช้มัลติมีเดีย และขั้นหลังใช้มัลติมีเดีย เพื่อประกอบการใช้ค าถามเป็นฐาน 
เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 
5.7 ขั้นตอนการสอนด้วยการใช้ค าถามเปน็ฐานร่วมกับมัลติมีเดีย 

จากแนวคิดและทฤษฎีของการสอนโดยใช้ค าถามและ ขั้นตอนการประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย 
เพื่อการเรียนการสอน ผู้วิจัยจึงได้น าขั้นตอนการใช้ค าถามมาใช้ในขั้นสร้างความพร้อมก่อนน าเสนอ  
มัลติมีเดียและหลังการใช้มัลติมีเดียจึงได้ขั้นตอน การสอนโดยใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย  
โดยมีขั้นตอนดังตารางที่ 8  
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ตารางที่ 8 ขั้นตอนการสอนด้วยการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย 
ขั้นตอนการใชม้ัลติมีเดีย

ในการเรียนการสอน 
แนวคิดการใชค้ าถาม 
ในการเรียนการสอน 

ขั้นตอนการใชค้ าถามเป็นฐานร่วมกับ
มัลติมีเดีย 

1. ครูสร้างความพร้อม
ก่อนน าเสนอมัลติมีเดีย 

การใช้ค าถามประเภท 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

และประเมินคา่ 

1. การใช้ค าถามกระตุ้นความพร้อม ครูใช้
ค าถามเพ่ือสร้างความพร้อมก่อนน าเสนอ
มัลติมีเดีย 

2. ครูน าเสนอมัลติมีเดีย 2. น าเสนอมัลติมีเดียครูน าเสนอมัลติมีเดีย
ประเภทวิดิทัศน์ที่เตรียมมาและสังเกต
พฤติกรรมมรรยาทของนักเรียนในขณะฟัง
และด ู

3. หลังการใชม้ัลติมีเดีย 
นักเรียนร่วมอภิปราย 

3. อภิปราย หลังการใช้มัลตมิีเดียครูและ
นักเรียนอภิปรายโดยใช้ค าถามระดับสูง
ประเภท วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมนิ
ค่า 

4. นักเรียนสรุปความคิด
รวบยอดหลังจาก
มัลติมีเดีย 

4. สรุปประเด็นค าถาม นักเรยีนสรุป
ความคิดรวบยอดจากค าถามระดับต่างๆ 
ลงใบงาน 

 
จากแนวการคิดกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยการใช้ ค าถามเป็นฐานและการใช้

มัลติมีเดีย ผู้วิจัยจึงได้ขั้นตอนการจัดการเรียนเรียนรูด้ังนี ้ 
1. การใช้ค าถามกระตุ้นความพร้อม ครูใช้ค าถามเพื่อสร้างความพร้อมก่อน น าเสนอ

มัลติมีเดีย โดยใช้ค าถามได้ทั้งระดับต่ าและค าถามระดับสูงเพื่อกระตุ้นโน้มน้าวให้นักเรียน สนใจก่อน 
และใช้ค าถามเพื่อเป็นการร่วมตกลงมรรยาทในการรับชมมัลติมีเดียประเภทวีดีทัศน์  

2. น าเสนอมัลติมีเดีย น าเสนอมัลติมีเดียประเภทวีดีทัศน์ครูต้องให้นักเรียนชมด้วยความ
ตั้งใจโดยครูจะเป็นผู้คอยสังเกตและควบคุมพฤติกรรมขณะรับชม เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับสาร  
ในการรับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  

3. อภิปราย หลังชมวีดิทัศน์ครูใช้ค าถามระดับสูงทั้งการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประเมินค่า ตัวอย่างค าถามที่ใช้ในการอภิปราย มีดังนี ้

 3.1 ปัญหาหรือประเด็นส าคัญที่นักเรียนพบจากเรื่องได้แก่อะไรบ้าง (วิเคราะห์) 
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 3.2 สาเหตุของปัญหาหรือสิ่งที่ท าให้เกิดได้แก่อะไรบ้าง , แนวโน้มที่จะ เกิดขึ้นจาก
ปัญหาหรือจากประเด็นส าคัญของเรื่องจะเป็นอย่างไร (วิเคราะห์) 

 3.3 ถ้านักเรียนก าลังเผชิญปัญหา หรืออยู่ในสถานการณ์ของเรื่องนักเรียนจะท า
อย่างไรบ้าง ท าไมจึงคิดเช่นนั้น (สังเคราะห์) 

 3.4 หลังจากนักเรียนได้ฟังความคิดเห็นจากเพื่อนแล้วนักเรียนจะน ามาประยุกต์ 
กับสิ่งที่นักเรียนคิดอย่างไร (สังเคราะห์) 

 3.5 นักเรียนเห็นสอดคล้องกับการแก้ปัญหาของผู้อื่นหรือไม่ เพราะเหตุ ใด  
(ประเมินค่า) 

 3.6 นักเรียนเห็นสอดคล้องกับการแก้ปัญหาใดมากที่สุดยกตัวอย่างอ้างอิงอย่างมี
เหตุผลประกอบ (ประเมินค่า) 

 จากแนวการตั้งค าถามดังกล่าวสามารถปรับใช้ก่อนและหลังตามประเด็นที่ครูและ 
นักเรียนร่วมกันใช้ค าถามและตอบในการอภิปรายโดยพัฒนาค าถามจากวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน 
ค่า เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถตั้งค าถามสะท้อนคิดในประเด็นที่สงสัยเกี่ยวกับมัลติมีเดียกลับหา
คุณครูและเพื่อนนักเรียนได้อย่างมีมารยาท ครูต้องคอยช่วยนักเรียนสรุปประเด็นและควบคุมเวลา 
แต่ละค าถามและค าตอบได้อย่างเหมาะสม  

4. สรุปประเด็นค าถาม หลังนักเรียนได้ร่วมตอบค าถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ
ตนเองสรุปความคิดรวบยอดที่ได้จากค าถามลงใบงาน เพื่อให้ครูได้ทราบถึงค าตอบที่มีความ
หลากหลายเพราะนักเรียนไม่สามารถตอบโดยการพูดทีละประเด็นได้ทุกคนเนื่องจากเวลาจ ากัด  

 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
6.1 งานวิจัยในประเทศ 

ชมพูนุช จันทร์แสง (2557) ได้ศึกษา ผลการประเมินตนเองโดยใช้วิธีสะท้อนคิดที่แตกต่าง 
ที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ให้ความหมาย 
ของค าว่าวิจารณญาณว่า การสะท้อนคิดอย่างมีเหตุผล มีการพิจารณาไตร่ตรอง ใคร่ครวญโดยอาศัย 
ประสบการณ์ของตนเอง อาศัยข้อมูลรอบด้าน เพื่อน ามาใช้ในการตัดสินใจที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อสิ่งใด  
สิ่งหนึ่ง เพื่อให้สามารถน าไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวันได้ ผลวิจัยพบว่า ข้อ 1) คะแนนความสามารถ 
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีการสอนปกติไม่มีกิจกรรมประเมินตนเอง 
มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนและคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ .05 กลุ่มที่ 1  
ที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบประเมินตนเองโดยใช้วิธีสะท้อนคิดแบบวงเดียว มีคะแนนเฉลี่ ยสูงกว่า 
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 และกลุ่มทดลองกลุ่มที่2 ที่เรียนด้วยวิธีการ 
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สอนแบบปกติร่วมกับกิจกรรมการประเมินตนเองโดยใช้วิธีสะท้อนคิดแบบสองวงมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ข้อ 2) คะแนนความสามารถในการคิด 
อย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนของกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ ไม่มีกิจกรรมประเมิน  
ตนเองกับกลุ่มทดลองกลุ่มที่ 1 ที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติร่วมกับกิจกรรมประเมินตนเองโดยใช้ 
วิธีสะท้อนคิดแบบสองวงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนหลังเรียน 
ของกลุ่มทดลองที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ 1) แบบประเมินตนเองโดยใช้วิธีสะท้อนคิดแบบวงเดียว 2) แบบ 
ประเมินตนเองโดยใช้วิธีการสะท้อนคิดแบบสองวง 3) แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมี 
วิจารณญาณ วิเคราะห์ข้อมูลโดย 1) วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ระหว่างกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติร่วมกับกิจกรรม 
การประเมินโดยใช้วิธีการสะท้อนคิดแบบวงเดียว และกลุ่มที่ 2 ที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ 
ร่วมกับกิจกรรมประเมินตนเองโดยใช้วิธีการสะท้อนคิดแบบสองวง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
โดยใช้สถิติทดสอบ Paired Sample T-Test และ 2) วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการคิด 
อย่างมีวิจารณญาณหลังเรียน ระหว่างกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติไม่มีกิจกรรม  
ประเมินตนเอง กลุ่มทดลองที่ 1 ที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติร่วมกับกิจกรรมการประเมินตนเอง 
โดยใช้วิธีสะท้อนคิดแบบวงเดียว และกลุ่มทดลองที่  2 ที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติร่วมกับ 
กิจกรรมการประเมินตนเองโดยใช้วิธีการสะท้อนคิดแบบสองวงของนักเรียน โดยใช้สถิติทดสอบ  
One-way Annova 

ธนภูมิ พุ่มจันทร์ (2555) ได้ศึกษา การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง 
ประเด็นทางสังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซักค้าน 
พบว่า ข้อ 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ มีผลการเรียนรู้เรื่องประเด็น 
ทางสังคม หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซักค้านสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ  
ทางสถิติที่ระดับ .05 ข้อ 2) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเรื่องประเด็นทางสังคม หลังเรียน 
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซักค้านสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
3) ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบซักค้าน โดยภาพรวมและในรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย 
มากที่สุดผู้วิจัยใช้แบบทดลองการทดลอง (Pre-Experimental Designs) แบบกลุ่มเดียวมีการสอบ 
ก่อนและสอบหลัง (One Group Pretest-Posttest Design) เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการ 
เรียนรู้เรื่องประเด็นทางสังคมโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซักค้าน ส าหรับนักเรียนชั้น  
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 4 แผน จ านวน 12 คาบเรียน 2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เรื่องประเด็น 
สังคม มีลักษณะเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจ านวน 30 ข้อ 3) แบบวัดการคิดทักษะ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องประเด็นทางสังคม เป็นแบบวัดเชิงสถานการณ์ซึ่งก าหนดเกณฑ์  
การตรวจให้คะแนนรายข้อในลักษณะของรูบิก 3 ระดับ โดยวัดความสามารถ 4 ด้านประกอบไปด้วย 



 70 

 

การระบุประเด็นปัญหา การพิจารณาความเชื่อถือของข้อมูล การตั้งสมมติฐาน การทดสอบสมมติฐาน 
และการลงข้อสรุป จ านวน 2 ข้อ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการซักค้าน เป็นแบบวัดประเมินค่า 5 ระดับโดยสอบถามด้านความ 
คิดเห็นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศในห้องเรียน ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ และ  
ด้านประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ ซึ่งแบ่งเป็นข้อย่อยจ านวน 11 ข้อ ทั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการ 
หาค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และใช้สถิติทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (T-test 
dependents) 

วิภาวี เรืองสกุล (2554) ศึกษาการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้าง 
การคิดวิจารณญาณส าหรับเด็กและเยาวชนหญิงในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานคร  
โดยมีกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือเด็กและเยาวชนอายุ 10-24 ปี ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 
หญิงบ้านปรานี ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนากิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนสามารถพัฒนา  
กิจกรรมได้ทั้งหมด 15 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมมีความสอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้มีความคิด 
วิจารณญาณ 15 ประการโดยกิจกรรมแต่ละกิจกรรมด าเนินกิจกรรมผ่านกระบวนการคิดอย่างมี 
วิจารณญาณ 7 ขั้นตอนที่มีความต่อเนื่อง ซึ่งผลการทดลองกิจกรรมพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยจาก 
แบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญ  
ทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการทดลองกิจกรรมพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการ 
เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณ อยู่ในระดับ
มาก (  = 4.34) 

กมลพัทธ์ โพธิ์ทอง (2554) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้กลวิธี  
REAP ที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการเขียนเรียงความของนักเรียน 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนที่ได้  
เรยีนตามกลวิธ ีREAP กับนักเรียนที่ได้เรียนตามการสอนปกติ 3) ความสามารถในการเขียนเรียงความ  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยกลวิธี REAP ก่อนเรียนและหลังเรียน 4) ความสามารถ   
ในการเขียนเรียงความของนักเรียนที่ได้เรียนโดยกลวิธี REAP กับนักเรียนที่ได้เรียนตามการสอน  
แบบปกติ ระยะเวลาในการสอน 5 สัปดาห์ๆ ละ 3 คาบรวม 16 แผน เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ 
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและแบบวัดความสามารถในการเขียนเรียงความ  
ได้ให้ความหมายของ การคิดอย่างมีวิจารณญาณว่า การคิดเพื่อประเมินคุณค่ าและการตัดสินใจ 
เลือกเชื่อหรือด าเนินการได้อย่างมีเหตุผล เริ่มจากการสืบแหล่งข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบหรือวิเคราะห์  
ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ท าความเข้าใจเนื้อเรื่อง ตีความ บอกจุดประสงค์ใช้ความคิดวิเคราะห์  
สังเคราะห์และประเมินค่า สรุปว่าเรื่องเชื่อถือได้เพียงใด ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ข้อ 1) ความสามารถ 
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ในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณที่เรียนด้วยกลวิธี REAP หลัง การทดลองสูงกว่าการทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ข้อ 2) ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนที่เรียน 
ด้วยกลวิธี REAP สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยส าคัญ ที่ .05 ข้อ 3) ความสามารถ 
ในการเขียนเรียงความของนักเรียนที่เรียนด้วยกลวิธี REAP หลังการทดลอง สูงกว่าการทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ข้อ 4) ความสามารถในการเขียนเรียงความของนักเรียนที่เรียนด้วยกลวิธี   
REAP สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 หลักการพื้นฐานของ REAP 
มี 4 ขั้นตอน 1) นักเรียนต้องเข้าใจความหมายของการคิดสร้างสรรค์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
2) นักเรียนต้องมีสภาพแวดล้อมปลอดภัยมั่นคง 3) นักเรียนต้อง แลกเปลี่ยนความรู้กันจากบทความ 
ที่อ่าน 4) นักเรียนได้รับแรงกระตุ้นทางความคิดที่เพิ่มมากขึ้นโดยใช้ค าพูดของตัวเอง การตั้งค าถาม  
และเปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกต่าง ความสามารถของการคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถ  
วัดได้จากผลคะแนนที่ได้จากการวัดและประเมินแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกฉบับละ 60 ข้อ 

อังคณา ทัศนเมธิน (2554) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
ที่มีต่อการคิดวิจารณญาณของเยาวชนในศูนย์เยาวชน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาระดับการ 
คิดอย่างมีวิจารญาณของเยาวชนในศูนย์เยาวชน 2. เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการศึกษา 
นอกระบบโรงเรียนที่มีต่อการคิดวิจารณญาณของเยาวชนในศูนย์เยาวชน 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจ 
ในการเข้า ร่วมกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเยาวชน  
ในศูนย์ เยาวชน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Experimental Research) ซึ่งมีการทดลอง 
แบบ One-Group Pretest-Posttest Design พบว่า ระดับการคิดวิจารณญาณ ความรู้ พฤติกรรม
และทัศนคติในด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีค่าสูงขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 1) แผนการจัด
กิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเยาวชนในศูนย์เยาวชน  
2)แบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3) แบบประเมินความพึงพอใจ 

พรพัฒน์ สัธทรักษาเวศ (2553) ได้ศึกษาผลการเรียนรู้และความสามารถในการคิดอย่างมี 
วิจารณญาณเรื่อง วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อ 1. เปรียบเทียบผลการ 
เรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่อง วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 2. ศึกษาความสามารถในการคิด 
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 3. ศึกษา 
ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จ านวน1ห้องเรียนทั้งนี้ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการเรียนรู้เรื่อง 
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วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 โดยการจัดการ 
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
2) ผลการศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ที่เรียน 
โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ภาพรวมอยู่ในระดับดี คือมี ค่าร้อยละ 75.40 และ  
3) ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้   
เรื่องวิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก ซึ่งเรียงล าดับ 
จากมากไปน้อยได้แก่ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้และด้านบรรยากาศการเรียนรู้
ตามล าดับ 

นุชนารถ ชูกลิ่น (2552) ได้ศึกษาผลของการใช้กิจกรรมการอภิปรายแบบผสมผสาน 
และกระดานสนทนาในการเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษาที่มีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 วัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือ 1) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ของนักเรียน ก่อนและหลังการเรียนที่ เรียนด้วยกรณีศึกษาที่ใช้กิจกรรมการอภิปรายต่างกัน  
2) เพื่อเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ที่เรียนด้วยกรณีศึกษาที่ใช้กิจกรรม  
การอภิปรายแบบผสมผสานกับบนกระดานสนทนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 จ านวน 50 คน แบ่งกลุ่มตัวอย่าง 
เข้ากลุ่มทดลอง กลุ่มทดลองที่ 1 ใช้กิจกรรมการอภิปรายแบบผสมผสานในการเรียนด้วยกรณีศึกษา  
กลุ่มทดลองที่ 2 ใช้กิจกรรมการอภิปรายบนกระดานสนทนาในการเรียนด้วยกรณีศึกษา เครื่องมือที่ใช้ 
ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษาบนเว็บ แบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
แบบประเมินตนเองพฤติกรรมการมีส่วนร่วมการท ากิจกรรมการอภิปราย สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์  
ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ( t–test)  
ผลการวิจัยพบว่า ข้อ 1. นักเรียนที่เรียนด้วยกรณีศึกษาโดยใช้กิจกรรมการอภิปรายที่ต่างกัน มีคะแนน 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ข้อ 2. นักเรียนที่เรียนด้วยกรณีศึกษาโดยใช้กิจกรรมการอภิปรายแบบผสมผสาน กับนักเรียนที่เรียน  
ด้วยกรณีศึกษาโดยใช้กิจกรรมการอภิปรายบนกระดานสนทนา มีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

โบวรักษณ์ นาคทรงแก้ว (2552) การใช้ภาพยนตร์ประกอบการอภิปรายเพื่อส่งเสริม 
ความสามารถการอ่านภาษาไทย ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์และความคิดอย่างมี  
วิจารณญาณของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 120 คน ผลการวิจัยพบว่า ข้อ 1) นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา มีความสามารถในการอ่านภาษาไทย หลังการเรียนโดยการใช้ภาพยนตร์ 
ประกอบการอภิปราย ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 76.44 อยู่ในระดับดี ข้อ 2) นักเรียนโรงเรียน 
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สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ หลังการเรียนโดย 
การใช้ภาพยนตร์ประกอบการอภิปราย ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ไปถึงร้อยละ 80.38อยู่ในระดับดีมาก 
ข้อ3)นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความคิดวิจารณญาณสูงขึ้น หลังการ 
เรียนโดยการใช้ภาพยนตร์ประกอบการอภิปราย 

อัญชลี โทกุล (2552) ได้ศึกษาพฤติกรรมและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ที่เรียนด้วยวิธีการใช้ค าถามผสมผสานกับการอภิปรายของการ 
แก้ปัญหา พบว่า 1) พฤติกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
สูงกว่าก่อนเรียนซึ่งอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพฤติกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ส่วนใหญ่มีมากกว่าก่อนเรียน 2) ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังเรียน  
ที่เรียนด้วยวิธีการใช้ค าถามผสมผสานกับการแก้ปัญหา โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี  
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนซึ่งอยู่ในระดับควรปรับปรุง โดยทุกขั้นของความสามารถในการคิด 
อย่างมีวิจารณญาณมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทั้งสิ้น 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ 
จัดการเรียนการสอนที่พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง พลเมืองดีในวิถี
ปัจจุบัน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากขึ้นไป 

คนึงนิจ จิตตรง (2551) ได้ศึกษา การใช้ภาพยนตร์เพื่อประกอบการอภิปรายเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์และความคิดวิจารณญาณของนักเรียนเตรียมทหาร พบว่า  
1) นักเรียนเตรียมทหารโรงเรียนเตรียมทหาร มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษหลังการเรียน
โดยใช้ภาพยนตร์ประกอบการอภิปรายผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ไปถึงร้อยละ 80.65 อยู่ในระดับดีมาก  
2) นักเรียนเตรียมทหารมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์หลังการเรียนโดยใช้
ภาพยนตร์ประกอบการอภิปรายผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ถึงร้อยละ 73.70 อยู่ในระดับดีมาก 3) นักเรียน
เตรียมทหารมีความคิดวิจารณญาณสูงขึ้นหลังการเรียนโดยใช้ภาพยนตร์ประกอบอภิปราย 

ปวรา วงศ์ปัญญา (2551) ได้ศึกษา การเปรียบเทียบผลการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคการใช้ค าถามกับการจัดกิจกรรมโดยใช้ 
เทคนิคแผนผังความคิด พบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้ 
เทคนิคการใช้ค าถาม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.68 / 76.37 และแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
หน่วยการอ่านเชิววิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.61 /76.17  
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 70/70 ที่ตั้งไว้ 2) ค่าดัชนีสัมประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย  
หน่วยการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยเทคนิคการใช้ค าถาม มีค่าเท่ากับ 0.6089 แสดงว่านักเรียน 
มีความก้าวหน้าในการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 60.89 และดัชนีประสิทธิผลของ 
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด  
มีค่าเท่ากับ 0.5879 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 58.793) นักเรียนกกลุ่มที่มี 
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การจัดกิจกรรมการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการใช้ค าถามและนักเรียนที่เรียนด้วยกลุ่มแผนผัง
ความคิด มีผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ไม่แตกต่างกัน และนักเรียนทั้งสองกลุ่มมีเจตคติต่อ
การอ่านเชิงวิเคราะห์อยู่ในระดับมาก โดยนักเรียนที่เรียนด้วยกลุ่มที่เรียนด้วยเทคนิคการใช้ค าถามมี
เจตคติต่อการอ่านเชิงวิเคราะห์สูงกว่านักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยเทคนิคแผนผังความคิดอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

กนกวรรณ ตันติธีระศักดิ์ (2551) ได้ศึกษา การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณในวิชา 
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบบลูมเพื่อมุ่งพัฒนาความสามารถ 
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณในวิชาคณิตศาสตร์โดยเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมี 
วิจารณญาณโดยรวมและเป็นรายด้านในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนของบลูม ก่อนการ 
ทดลองและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อ าเภอเมือง ราชบุรี จังหวัดราชบุรี  
จ านวน 1 ห้อง จาก 13 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 50 คน โดยวิธีสุ่มแบบแบ่งกลุ่มหรือพ้ืนที่ (Cluster  
or Area Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 
การเรียนการสอนของบลูม และ แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณในวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มไม่อิสระ  
(t-test for Dependent Sample) ผลการวิจัยพบว่าข้อ 1. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
โดยรวมในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ 
การสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนของบลูมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี  
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ข้อ 2. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นรายด้านในวิชา 
คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอน 
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนของบลูมก่อนการทดลองและหลังการทดลอง สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  
ข้อ 1ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้านการสรุปอ้างอิง ( Inference) หลังการทดลอง 
สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ข้อ2 ความสามารถในการคิดอย่างมี 
วิจารณญาณด้านการยอมรับข้อตกลงเบื้องต้น (Recognition of Assumption ) หลังการทดลอง 
สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ข้อ3 ความสามารถในการคิดอย่างมี 
วิจารณญาณด้านการนิรนัย (Deduction) หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทาง 
สถิติที่ระดับ .01 ข้อ 4 ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้านการตีความ (Interpretation)  
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ข้อ 5 ความสามารถ 
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้านการประเมินข้อโต้แย้ง (Evaluation of Arguments)หลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
Ferrell (1992, อ้างถึงใน ประกอบ กรณีกิจ , 2551) ศึกษาผลการใช้ค าถามของครู 

ต่อความคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณค าถามของครู  
กับปริมาณของค าตอบของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า  
หลังการทดลอง นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยครูใช้ค าถามมีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงขึ้น  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและมีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างปริมาณค าถามของครูและปริมาณ
ค าตอบของนักเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

Gibson (1985) ได้ท าวิจัยเรื่อง การคิดอย่างมีวิจารณญาณ รูปแบบการสื่อสาร  
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย Washing State การรวบรวมข้อมูลใช้ทดสอบ 
ก่อนและหลั ง เรียนโดยใช้แบบวัด The Cornell Critical Thinking Test, Level Z และ The 
Washington Pre College Test และน าคะแนนจากแบบวัดดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อหาผลการใช้
แบบสอนด้วยสถิต  two way ANNOVA, ANCOVA และ Multiple t- test ผลการวิจั ยพบว่ า  
ข้อ 1)กลุ่มทดลองได้รับการสอนเพื่อพัฒนาการคิดวิจารณญาณมีคะแนนการคิดวิจารณญาณ 
หลังการทดลองสูงกว่า ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ข้อ 2) ทักษะและกระบวนการ 
เฉพาะที่เกี่ยวข้อง กับการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นสิ่งสามารถก าหนด สอนและวัด ได้ และ  
ข้อ 3) โปรแกรมการสอนที่เน้นการค้นหาวิธีการอ่าน การเขียน การเข้าร่วมในชั้นเรียนสามารถ
พัฒนาการคิดวิจารณญาณได ้

Hunkins (1970, อ้างถึงใน บรรดล สุขปิติ, 2552) ศึกษาผลของค าถามประเภทวิเคราะห์ 
และประเมินค่าตามแนวคิดด้านพุทธิพิสัยของบลูมที่มีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน  
โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นสองกลุ่ม คือกลุ่ม A ได้รับการสอนโดยการใช้ค าถามแระเภทวิเคราะห์และ 
ประเมินค่า กลุ่ม B ซึ่งได้รับการสอนที่เน้นการสอนโดยใช้ โดยใช้ค าถามความรู้ความจ า ซึ่ งในแต่ละ 
คาบของการเรียน ทั้งกลุ่ม A และกลุ่ม B ได้ฝึกท ากิจกรรม คือการตอบค าถามจากเอกสารกิจกรรม  
เมื่อนักเรียนอ่านเนื้อหาที่ครูมอบหมายให้เสร็จสิ้น ซึ่งการตอบค าถามใช้ระยะเวลาประมาณ  
30-35 นาที ผลของการวิจัยพบว่า การใช้ค าถามประเภทวิเคราะห์และประเมินค่าไม่สามารถที่จะ 
พัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณได้เนื่องจากนักเรียนท ากิจกรรมโดยการตอบค าถามในเอกสาร  
กิจกรรมเป็นการจ ากัดค าตอบของนักเรียน ท าให้นักเรียนขาดการอภิปราย ซึ่งจะลดความกระตือรือร้น 
และปิดกั้นการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แต่การค้นพบจากการวิจัยอีกประเด็นคือ การใช้  
ค าถามระดับสูงช่วยพัฒนาการคิดประเมินค่าได้ดีกว่าและพัฒนาความเข้าใจของนักเรียนต่อ
ข้อเท็จจริงต่างๆ ได้ดีขึ้น 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการ 
จัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  
เป็นลักษณะของการวิจัยทดลอง (Experimental Research) ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ The One 
Group Pretest-Posttet Design (แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนหลัง) โดยใช้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนทวารวดี จ านวน 25 คน  

ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย การด าเนินการวิจัย  
วิธีและขั้นตอนการวิจัย แบบแผนการทดลอง ขั้นตอนในการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ  
การรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
1. การด าเนนิการวิจัย 

เพื่อให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ผู้วิจัยได้ก าหนด
รายละเอียดของการด าเนินการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมการวิจัยเป็นการศึกษาเอกสาร ต ารา ข้อมูล สถิติ ปัญหา  
วรรณกรรม รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการ  
เรียนรู้ การปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินงานตามโครงการวิจัย เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยใช้เครื่องมือ ได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ และแบบทดสอบวัดความคิดเห็น ที่พัฒนา  
จากการน าไปทดลองสอน รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และน ามาตรวจสอบความถูกต้อง  
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนการเสนอผลการวิจัยต่อคณะกรรมการ 
ควบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง จัดพิมพ์รายงานฉบับร่างเพื่อเสนออนุมัติโครงการวิจัย  
ปรับปรุงแก้ไข ตามที่คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ และส่งรายงานผลการวิจัย  
ฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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2. ระเบียบวิธีวิจัย 
ในระเบียบวิธีวิจัย ผู้วิจัยก าหนดรายการน าเสนอประกอบด้วยประชากรที่ศึกษา ตัวแปร 

ที่ศึกษา ดังรายละเอียด ดังนี้ 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนโรงเรียนทวารวดี สังกัดเทศบาลนครนครปฐม  
จ านวน 3 ห้องเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 3 ห้องเรียน ได้แก่  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6/1,6/2 และ 6/3 รวมนักเรียน 65 คน 

กลุ่มตัวอย่างในการท าวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จ านวน 25 คน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับสลากโดยให้ห้องเรียน 
เป็นหน่วยสุ่ม 

2. ตัวแปรที่ศกึษา 
1. ตัวแปรต้น (independent variable) ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ค าถาม 

เป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย 
2. ตัวแปรตาม (dependent variable) ได้แก่ 

 2.1 ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ค าถามเป็นฐาน

ร่วมกับมัลติมีเดีย 
3. เนื้อหาที่ใช ้

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรโรงเรียนทวารวดี  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณซึ่งมี ตัวชี้วัดต่อไปนี้ 
ม.4-6/1 สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู ม.4-6/2 วิเคราะห์ แนวคิด การใช้ 
ภาษา และความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล ม.4-6/3 ประเมินเรื่องที่ฟังและดู  
แล้วก าหนดแนวทางน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต ม.4-6/4 มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ 
ฟังและดู 

สาระส าคัญ การวิเคราะห์ วิจารณ์แสดง ความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  
ฟังและดู เสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล มีมารยาทในการอ่าน ฟัง และดู มีทักษะวิจารณญาณ  
ด้วยความสุขุม รอบคอบเมื่อฝึกเป็นประจ าจะท าให้เป็นคนที่มีความคิดแหลมคม รู้จักคิดวิเคราะห์  
วิจารณ์ อย่างมีเหตุผล 

4. ระยะเวลา 
ระยะเวลาในการด าเนินการทดลอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน  

4 สัปดาห์ๆ  ละ 2 คาบ รวม 8 คาบ ใช้ทั้งสิ้น 8 แผน แผนละ 50 นาท ี  
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5. รูปแบบการทดลอง 
การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัย เชิ งทดลอง (Experimental Research)  ประเภท 

การทดลองขั้นพื้นฐาน (Pre-Experimental Designs) แบบแผนการวิจัยกลุ่มเดียวทดสอบก่อนหลัง  
(One Group Pretest-Posttest Design) ดังต่อไปนี ้(มาเรียม นิลพันธ,์ 2558)  

 
T1 X T2 

 
T1 แทน  การทดสอบก่อนจัดการเรียนรู ้
X แทน  การจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย 
T2 แทน  การทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้  

 
6. เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยการ 
ใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 8 แผน โดยสอน 
แผนละ 50 นาทีรวม 4 สัปดาห ์

2. แบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ตามแนวคิดของ  Cornell Critical  
Thinking Test Level Z ของ Ennis จ านวน 40 ข้อ 

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ค าถาม 
เป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดียเพ่ือพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จ านวน 1 ฉบับ 
 
3. การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย 

1. การสร้างแผนการพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการ
จัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย 

1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 3  
การฟัง การดูและการพูด มาตรฐานการเรียนรู้ ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  
รวมทั้งมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ันที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

1.2 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ค าถามเป็นฐาน 
และการใช้มัลติมีเดีย 

1.3 ก าหนดเนื้อหาเพื่อน ามาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ค าถามเป็นฐาน 
ร่วมกับมัลติมีเดีย 
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1.4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดียจ านวน  
8 แผน  

 
ตารางที่ 9 ตารางวิเคราะห์แผนก าหนดหน่วยการใช้มัลติมีเดีย 

แผนที่ เรื่อง ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้/
มาตรฐาน 

มัลติมีเดีย 
ประเภทวีดีทัศน์ 

เวลา 

1 การฟังและดู                 
อย่างมี

วิจารณญาณ
ด้วยมัลติมีเดีย 

ประเภท 
สารคดี1 

ม.4-6/1 สรุปแนวคิด และ
แสดงความคิดเห็นจากเรื่อง
ที่ฟังและดู   
ม.4-6/2 วิเคราะห์ แนวคิด 
การใช้ภาษา และความ
น่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟัง
และดูอย่างมีเหตุผล 
ม.4-6/3 ประเมินเรื่องที่ฟัง
และดู แล้วก าหนดแนวทาง
น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 
ม.4-6/4 มีวิจารณญาณใน
การเลือกเรื่องที่ฟังและดู 

สาระการเรียนรู้ 
การฟัง การดู และการ
พูด 
 
มาตรฐาน 
ท 3.1สามารถเลือกฟัง
และดูอย่างมี
วิจารณญาณ และพูด
แสดงความรู้ ความคิด 
และความรู้สึกใน
โอกาสต่างๆ อย่างมี
วิจารณญาณและ
สร้างสรรค ์

สารคดี เรื่อง 
Children full 
of life Part 1 

1 คาบ
เรียน 

2 การฟังและดู                 
อย่างมี

วิจารณญาณ
ด้วยมัลติมีเดีย

ประเภท 
สารคดี2 

ม.4-6/1 สรุปแนวคิด และ
แสดงความคิดเห็นจากเรื่อง
ที่ฟังและดู   
ม.4-6/2 วิเคราะห์ แนวคิด 
การใช้ภาษา และความ
น่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟัง 
และดูอย่างมีเหตุผล 
ม.4-6/3 ประเมินเรื่องที่ฟัง
และดู แล้วก าหนดแนวทาง
น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 
ม.4-6/4 มีวิจารณญาณใน
การเลือกเรื่องที่ฟังและดู 

สาระการเรียนรู้ 
การฟัง การดู และการ
พูด 
 
มาตรฐาน 
ท 3.1สามารถเลือกฟัง
และดูอย่างมี
วิจารณญาณ และพูด
แสดงความรู้ ความคิด 
และความรู้สึกใน
โอกาสต่างๆ อย่างมี
วิจารณญาณและ
สร้างสรรค ์

สารคดี เรื่อง 
Children full 
of life Part 2 

1 คาบ
เรียน 
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ตารางที่ 9 ตารางวิเคราะห์แผนก าหนดหน่วยการใช้มัลติมีเดีย (ต่อ) 
แผนที่ เรื่อง ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้/

มาตรฐาน 
มัลติมีเดีย 

ประเภทวีดีทัศน์ 
เวลา 

3 การฟังและดู                 
อย่างมี

วิจารณญาณ
ประเภท

โฆษณาตอนที่ 
1 

ม.4-6/1 สรุปแนวคิด และ
แสดงความคิดเห็นจากเรื่อง
ที่ฟังและดู   
ม.4-6/2 วิเคราะห์ แนวคิด 
การใช้ภาษา และความ
น่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟัง 
และดูอย่างมีเหตุผล 
ม.4-6/3 ประเมินเรื่องที่ฟัง
และดู แล้วก าหนดแนวทาง
น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 
ม.4-6/4 มีวิจารณญาณใน
การเลือกเรื่องที่ฟังและดู 

สาระการเรียนรู้ 
การฟัง การดู และการ
พูด 
 
มาตรฐาน 
ท 3.1สามารถเลือกฟัง
และดูอย่างมี
วิจารณญาณ และพูด 
แสดงความรู้ ความคิด 
และความรู้สึกใน
โอกาสต่างๆ อย่างมี
วิจารณญาณและ
สร้างสรรค ์

โฆษณา ขนมลด
น้ าหนัก 
Nexday 

1 คาบ
เรียน 

4 การฟังและดู                 
อย่างมี

วิจารณญาณ
ประเภทละคร

1 

ม.4-6/1 สรุปแนวคิด และ
แสดงความคิดเห็นจากเรื่อง
ที่ฟังและดู   
ม.4-6/2 วิเคราะห์ แนวคิด 
การใช้ภาษา และความ
น่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟัง 
และดูอย่างมีเหตุผล 
ม.4-6/3 ประเมินเรื่องที่ฟัง
และดู แล้วก าหนดแนวทาง
น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 
ม.4-6/4 มีวิจารณญาณใน
การเลือกเรื่องที่ฟังและดู 

สาระการเรียนรู้ 
การฟัง การดู และการ
พูด 
 
มาตรฐาน 
ท 3.1สามารถเลือกฟัง
และดูอย่างมี
วิจารณญาณ และพูด
แสดงความรู้ ความคิด 
และความรู้สึกใน
โอกาสต่างๆ อย่างมี
วิจารณญาณและ
สร้างสรรค ์

ละคร VRZO 
ละครเรื่อง 

ความรับผิดชอบ 

1 คาบ
เรียน 
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ตารางที่ 9 ตารางวิเคราะห์แผนก าหนดหน่วยการใช้มัลติมีเดีย (ต่อ) 
แผนที่ เรื่อง ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้/

มาตรฐาน 
มัลติมีเดีย 

ประเภทวีดีทัศน์ 
เวลา 

5 การฟังและดู                 
อย่างมี

วิจารณญาณ
ประเภทข่าว

รายการ
สนทนา1 

ม.4-6/1 สรุปแนวคิด และ
แสดงความคิดเห็นจากเรื่อง
ที่ฟังและดู   
ม.4-6/2 วิเคราะห์ แนวคิด 
การใช้ภาษา และความ
น่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟัง 
และดูอย่างมีเหตุผล 
ม.4-6/3 ประเมินเรื่องที่ฟัง
และดู แล้วก าหนดแนวทาง
น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 
ม.4-6/4 มีวิจารณญาณใน
การเลือกเรื่องที่ฟังและดู 

สาระการเรียนรู้ 
การฟัง การดู และการ
พูด 
 
มาตรฐาน 
ท 3.1สามารถเลือกฟัง
และดูอย่างมี
วิจารณญาณ และพูด
แสดงความรู้ ความคิด 
และความรู้สึกใน
โอกาสต่างๆ อย่างมี
วิจารณญาณและ
สร้างสรรค ์

รายการสนทนา 
สี่มิติ วันที่ 24 
เมษายน 2558 
ในประเด็น การ

ถ่ายทอด
น าเสนอความ

คิดเห็น
เหตุการณ์ต่างๆ
ลงใน Social 
Network 

1 คาบ
เรียน 

6 การฟังและดู                 
อย่างมี

วิจารณญาณ
ประเภทข่าว

รายการ
สนทนา2 

ม.4-6/1 สรุปแนวคิด และ
แสดงความคิดเห็นจากเรื่อง
ที่ฟังและดู   
ม.4-6/2 วิเคราะห์ แนวคิด 
การใช้ภาษา และความ
น่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟัง 
และดูอย่างมีเหตุผล 
ม.4-6/3 ประเมินเรื่อง 
ที่ฟังและดู แล้วก าหนด
แนวทางน าไปประยุกต์ใช้
ในการด าเนินชีวิต 
ม.4-6/4 มีวิจารณญาณใน
การเลือกเรื่องที่ฟังและดู 

สาระการเรียนรู้ 
การฟัง การดู และการ
พูด 
 
มาตรฐาน 
ท 3.1สามารถเลือกฟัง
และดูอย่างมี
วิจารณญาณ และพูด
แสดงความรู้ ความคิด 
และ 
ความรู้สึกในโอกาส
ต่างๆ อย่างมี
วิจารณญาณและ
สร้างสรรค ์

รายการสนทนา 
Opal Law 

เฟิร์ม วันที่ 14
กันยายน2558 
ในประเด็น โดน
หลอกขายครีม

ปลอม 

1 คาบ
เรียน 
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ตารางที่ 9 ตารางวิเคราะห์แผนก าหนดหน่วยการใช้มัลติมีเดีย (ต่อ) 
แผนที่ เรื่อง ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้/

มาตรฐาน 
มัลติมีเดีย 

ประเภทวีดีทัศน์ 
เวลา 

7 การฟังและดู                 
อย่างมี

วิจารณญาณ
ประเภทละคร

2 

ม.4-6/1 สรุปแนวคิด และ
แสดงความคิดเห็นจากเรื่อง
ที่ฟังและดู   
ม.4-6/2 วิเคราะห์ แนวคิด 
การใช้ภาษา และความ
น่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟัง 
และดูอย่างมีเหตุผล 
ม.4-6/3 ประเมินเรื่องที่ฟัง
และดู แล้วก าหนดแนวทาง
น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 
ม.4-6/4 มีวิจารณญาณใน
การเลือกเรื่องที่ฟังและดู 

สาระการเรียนรู้ 
การฟัง การดู และการ
พูด 
มาตรฐาน 
ท 3.1สามารถเลือกฟัง
และดูอย่างมี
วิจารณญาณ และพูด
แสดงความรู้ ความคิด 
และความรู้สึกใน
โอกาสต่างๆ อย่างมี
วิจารณญาณและ
สร้างสรรค ์

ละครเรื่องสั้น 
GTH ใน

โครงการโตไปไม่
โกง ตอน Band 

next door 

1 คาบ
เรียน 

8 การฟังและดู                 
อย่างมี

วิจารณญาณ
ประเภทละคร 

3 

ม.4-6/1 สรุปแนวคิด และ
แสดงความคิดเห็นจากเรื่อง
ที่ฟังและดู   
ม.4-6/2 วิเคราะห์ แนวคิด 
การใช้ภาษา และความ
น่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟัง 
และดูอย่างมีเหตุผล 
ม.4-6/3 ประเมินเรื่องที่ฟัง
และดู แล้วก าหนดแนวทาง
น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 
ม.4-6/4 มีวิจารณญาณใน
การเลือกเรื่องที่ฟังและดู 

สาระการเรียนรู้ 
การฟัง การดู และการ
พูด 
 
มาตรฐาน 
ท 3.1สามารถเลือกฟัง
และดูอย่างมี
วิจารณญาณ และพูด
แสดงความรู้ ความคิด 
และความรู้สึกใน
โอกาสต่างๆ อย่างมี
วิจารณญาณและ
สร้างสรรค ์

ละครเรื่องสั้น 
GTH ใน

โครงการโตไปไม่
โกง ตอน 

คุณหนูตัวเล็ก
แบงค์ปลอม 

1 คาบ
เรียน 

 
1.5 เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปรับปรุงแก้ไข 

แผนการจัดการเรียนรู้ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในประเด็นค าถามที่ใช้  
การจัดการเรียนการสอน ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน และความเหมาะสมของมัลติมีเดียที่ใช้ 
ในการเรียนการสอน 
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1.6 เสนอแผนการเรียนรู้ต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คนประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านมัลติมีเดีย ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทย เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  
(Content Validity) ความสอดคล้องระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
โดยน้ าค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC = Index of Item Objective Congruence) ระหว่างจุดประสงค์  
เนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (มาเรียม นิลพันธ์ , 2558: 177) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา 
ข้อความในแต่ละข้อ โดยก าหนดคะแนนพิจารณาดังนี ้

+1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้นั้นมีความสอดคล้อง  
  0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้นั้นมีความสอดคล้องหรือไม ่ 
 -1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้นั้นไม่มีความสอดคล้อง  
ทั้งนี้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการ 

คิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย ส าหรับ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีรายการ ประเมิน 6 ด้าน ได้แก่ 1) ข้อค าถามของการฟังและดูอย่างมี 
วิจารณญาณจ านวน 4 ข้อ 2) ข้อค าถามเกี่ยวกับการใช้ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ค าถามร่วมกับมัลติมีเดียจ านวน 4 ข้อ 3)  ความเหมาะสมของ 
มัลติมีเดียประเภทวีดีทัศน์จ านวน 7 ข้อ รวมจ านวน 15 ข้อ ซึ่งผลการประเมินความสอดคล้อง 
ที่ได้จากผู้เช่ียวชาญอยู่ที่ 1.00 

1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ ดังนี ้
 1.7.1 การปรับค าถามขั้นอภิปรายให้เป็นค าถามระดับสูง โดยเน้นการถาม 

โดยใช้การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ และการคิดประเมินค่า 
 1.7.2 การปรับค าถามขั้นสรุปให้ชัดเจน ไม่ก ากวมและไม่ฟุ่มเฟือยเหมาะสม 

กับกลุ่มตัวอย่าง 
 จากนั้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้องเพื่อแก้ไข 

ก่อนน าไปทดลองใช้ดังนี ้
1.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ปรับปรุงแล้วไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่  6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ านวน 30 คน ซึ่งก าลังศึกษา 
อยู่ในภาคเรียนที่  1 ประจ าปีการศึกษา 2560 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองเพื่อศึกษา 
ความเป็นไปได้ 

1.9 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ไปทดลองใช้มาปรับปรุงแก้ไขดังนี้  
 1.9.1 ปรับเวลาในขั้นตอนการตอบค าถามของนักเรียนให้เหมาะสม 
 1.9.2 ปรับเวลาในขั้นตอนของสรุปให้เหมาะสม 



 84 

 

 1.10 น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความสามารถ 
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย  
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

 

 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณด้วยการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย 

 
  

ออกแบบ และร่างแผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนา
ความสามารถโดยการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยการใช้
ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย 

ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษา เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
การใช้ค าถาม และมัลติมีเดีย 

น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

ปรับปรุงแก้ไข 

น าไปทดลองใช้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 

ปรับปรุงแก้ไข 

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ปรับปรุงแก้ไข 

อาจารย์ที่ปรึกษา

ตรวจสอบ 
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2. การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
2.1 ศึกษาวิธีการเขียนและสร้างแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
2.2 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นข้อสอบ

ปรนัย 40 ข้อ เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน (pretest) และหลังเรียน (posttest) โดยเป็นข้อสอบแบบ
ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก เกณฑ์การให้คะแนน คือ ตอบถูกได้  1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน  
ยึดหลักการสร้างแบบทดสอบ Cornell Critical Thinking Test Level Z ของ Ennis ประกอบด้วย 
ข้อค าถามแบบเลือกตอบ โดยวัดองค์ประกอบของการคิด 3 ด้าน คือ 1.ด้านการระบุประเด็นปัญหา  
2.ด้านการพิจารณาข้อมูล 3.ด้านการลงข้อสรุป 

2.3 น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและตารางวิเคราะห์
แบบทดสอบไปให้อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบแล้วจึงน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า  
ดังนี้ คือปรับข้อสอบให้ตรงตามแนวคิดของ Cornell Critical Thinking Test Level Z ของ Ennis  
and Millman 

 
ตารางที่ 10 วิเคราะห์เนื้อหาความสามารถที่ต้องการวัด ลักษณะการวัด และน้ าหนักของเนื้อหาแต่ละ

ด้าน ตามแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของ Cornell 
Critical Thinking Test Level Z ของ Ennis and Millman 

ความสามารถ 
ที่ต้องการวัด 

ลักษณะการวัด 
(ข้อค าถาม) 

น้ าหนัก 
(คา่ร้อยละ) 

จ านวน
ข้อ 

ด้านการระบุ
ประเด็นปัญหา 

เป็นการวัดความสามารถในการระบุประเด็นปัญหาจากข้อความ
ที่ก าหนดเป็นการวัดความสามารถในการสังเกต เพื่อรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เป็นการวัดความสามารถเกี่ยวกับการ
พิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล การประเมินความ
ถูกต้องของข้อมูล 

37.5 15 

ด้านการ
พิจารณาข้อมูล 

เป็นการวัดความสามารถเกี่ยวกับการจ าแนกประเภทของข้อมูล 
และการระบุแนวความคิดที่อยู่เบื้องหลังข้อมูลที่ปรากฏเป็นการ
วัดความสามารถในการคิดถึงความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่าง
ข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อระบุทางเลือกที่เป็นไปได้ 

25 10 

ด้านการลง
ข้อสรุป 

เป็นการวัดความสามารถเกี่ยวกับการสรุปโดยการใช้เหตุผลแบบ
อุปนัย นิรนัยเป็นการวัดความสามารถในการยืนยันข้อสรุปหรือ
เปลี่ยนแปลงข้อสรุป และความสามารถในการท านายผล 

37.5 15 

 รวม 100 40 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
36 -40 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมาก 
31-35 คะแนน อยู่ในระดับ ดี 
25-30 คะแนน อยู่ในระดับ ปานกลาง 
20-24 คะแนน อยู่ในระดับ พอใช ้
ต่ ากว่า 20 คะแนน อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง 

2.4 น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านมัลติมีเดีย 1 คน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทย 2 คน ตรวจสอบความถูกต้องของการวัดและใช้ดุจพินิจเพื่อ
ตรวจสอบความ เที่ยงตรงของเนื้อหา และน าตารางวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ของ
ผู้เชี่ยวชาญ มา ค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องซึงได้ค่าดัชนีการสอดคล้องตั้งแต่ 0.60-1.00 และ
ปรับปรุงแก้ไขแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามค าแนะน าดังนี ้

2.4.1 ตัดข้อสอบที่เป็นค าถามระดับความรู้ความจ า  
2.4.2 ปรับภาษาให้สละสลวยและเข้าใจง่ายเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง 

2.5 น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ได้รับการ
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว น าไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบหาคุณภาพของแบบทดสอบกับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  
จ านวน 30 คน และน าผลการทดสอบมาวิเคราะห์รายข้อ หาค่าความยาก-ง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก  
(D) และค่าความเชื่อมั่น ดงันี ้

 2.5.1 การตรวจสอบความยาก-ง่าย (Difficulty) ใช้สัญลักษณ์ (P) โดยมีเกณฑ์
ก าหนดค่าความยาก-ง่าย คือ 0.20 – 0.80 (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558: 188) ซึ่งได้ค่าความยากง่ายอยู่ 
ในระดับ 0.46 -0.79 

 2.5.2 การตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) โดยใช้เกณฑ์ค่าอ านาจ
จ าแนก 0.20 ขึ้นไป ถือว่าข้อสอบสามารถจ าแนกนักเรียนเก่งและอ่อนได้ดี (มาเรียม นิลพันธุ์,  2558:  
186) ซึ่งได้ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ในระดับ 0.25 – 0.50 

 2.5.3 การตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยเลือกข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์ 
การตรวจสอบค่าความยาก-ง่าย และค่าอ านาจจ าแนก น ามาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
ใช้วิธีการของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน จากสูตร KR20 (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558: 182) ได้ค่าความเชื่อมั่น 
อยู่ที่ 0.89 

2.6 น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จ านวน 40 ข้อ 
ไปทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ (Pretest) และหลังการจัดการเรียนรู้เป็นข้อสอบชุดเดียวแต่สลับ 
ตัวเลือกโดยมีโครงสร้างแบบทดสอบดังนี ้
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ภาพที่ 3 ขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 

ขั้นตอนการวัดความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการใช้ค าถามร่วมกับ
มัลติมีเดียมีดังนี้ 

1. ผู้วิจัยอธิบายจุดประสงค์และขั้นตอนการทดสอบเพื่อการวัดความสามารถทางการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและขั้นตอนการใช้มัลติมีเดียประเภทวิดิทัศน์ 

2. กลุ่มตัวอย่างใช้มัลติมีเดียประเภทวิดิทัศน์โดยการฟังและด ู
3. กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบตามแนวคิด Cornell Critical Thinking Test Level Z  

ของ Ennis and Millman จ านวน 40 ข้อ 4 ตัวเลือก 

ผ่าน 
ไม่ผ่าน 

น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

น าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ านวน 30 คน  
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแล้วน าไปวิเคราะห์ทางสถิติหาค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก คัดเลือกข้อสอบ 

ที่มีคุณภาพ แล้วจึงน าไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มที่ไม่ใช่ตัวอย่างเพื่อหาความเชื่อมั่น 

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ปรับปรุงแก้ไข 

ผ่าน 
ไม่ผ่าน 

ปรับปรุงแก้ไข 

ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีการคิดอย่างมีวิจารณญาณและวิธีการเขียนสร้างแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ปรึกษาอาจารย์ทีป่รึกษา 
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3. ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาความสามารถด้าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย 

จ านวน 1 ฉบับ ค าถามแบ่งเป็น 3 ประเด็น คือ 1) บรรยากาศในการจัดการเรียนรู้  
2) การจัดกิจกรรมในการเรียนรู้ และ 3) ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน  
10 ข้อ เป็นแบบสอบถามมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โดยก าหนดเกณฑ์ระดับความพึงพอใจดังนี ้

ระดับคะแนน 5 คือ ความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 
ระดับคะแนน 4 คือ ความคิดเห็นในระดับมาก 
ระดับคะแนน 3 คือ ความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
ระดับคะแนน 2 คือ ความคิดเห็นในระดับน้อย 
ระดับคะแนน 1 คือ ความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด 
ค าถามแบ่งเป็น 3 ประเด็น คือ 1) บรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ 2) การจัดกิจกรรม 

ในการเรียนรู้ และ 3) ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 10 ข้อ ตามวิธีของ 
ลิเคอร์ท (Likert) โดยก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายจากคะแนนเฉลี่ย ดังต่อไปนี้ (บุญชม   
ศรีสะอาด, 2546: 72-74) 

4.50 - 5.00 หมายถึง นักเรียนมคีวามคิดเห็นในระดับมากท่ีสดุ 
3.50 - 4.49 หมายถึง นักเรียนมคีวามคิดเห็นในระดับมาก 
2.50 - 3.49 หมายถึง นักเรียนมคีวามคิดเห็นในระดับปานกลาง 
1.50 - 2.49 หมายถึง นักเรียนมคีวามคิดเห็นในระดับน้อย 
1.00 - 1.49 หมายถึง นักเรียนมคีวามคิดเห็นในระดับน้อยท่ีสุด 
3.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.2 การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นจากเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง 

สร้างแบบสอบถามความคิดเห็น จ านวน 10 ข้อ แบ่งเป็นด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ และด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการการพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการจัดการ
เรียนรู้ด้วยการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย  

3.3 น าแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอต่ออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ และ 
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการวัดผล ด้านเนื้อหา และด้านการสอน จ านวน 3 คน ตรวจสอบความถูกต้อง 
ของประเด็นใช้ดุลยพินิจเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบประเมิน ข้อความ วิเคราะห์ค่าดัชนี  
ความสอดคล้อง ตามเทคนิค IOC ซึ่ง ค่า IOC ที่ได้อยู่ที่ระดับ 1.00  

3.4 น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปปรับปรุง แก้ไขข้อความให้กระชับ ชัดเจน 
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3.5 น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปใช้วัดความคิดเห็นกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
ในการทดลอง  

 

 

ภาพที่ 4 การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณด้วยการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย 

 
4. การด าเนนิการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการด าเนินการทดลอง และการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลอง 
ตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

1. ขั้นก่อนการทดลอง เป็นขั้นตอนที่วิจัยเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ต่อไปนี ้
 1.1 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้การจัดการ 

เรียนรู้การพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับ  
มัลติมีเดีย แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแบบสอบถามความ 
พึงพอใจของนักเรียนที่มีผลต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยการใช้ 
ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย 
  

น าแบบประเมินความคิดเห็นไปใช้วัดกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการทดลอง 

ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความคิดเห็นจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ออกแบบ แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการสอนโดยใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

ผ่าน 

ผ่าน 

ผู้เชี่ยวชาญ 

ปรับปรุงแก้ไข 

ปรับปรุงแก้ไข 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 
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1.2 ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถ 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยการสอนโดยใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับ  
มัลติมีเดีย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 1ฉบับ 40 ข้อโดยใช้การฟังและการดู 
มัลติมีเดียประเภทวีดีทัศน ์

1.3 ผู้วิจัยสอนการใช้มัลติมีเดียและมรรยาทในการถามตอบ มรรยาทในการดู การฟัง  
2. ขั้นการทดลอง 
 ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมี 

วิจารณญาณโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย ส าหรับนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 8 แผน ระยะเวลา  
8 ชั่วโมง ท าการทดลองสอนในช่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยมีขั้นตอนการพัฒนา 
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยการสอนโดยใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย  
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดังตารางที ่11 
 
ตารางที่ 11 ขั้นตอนการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดียและบทบาทของครูและบทบาทของ

นักเรียน 
ขั้นตอนการใช้
มัลติมีเดียใน
การเรียนการ

สอน 

แนวคิดการใช้
ค าถาม 

ในการเรียน
การสอน 

ขั้นตอนการใช้
ค าถามเป็นฐาน

ร่วมกับมัลติมีเดีย 

บทบาทของครูผู้สอน บทบาทของนักเรียน 

1. ครูสร้างความ
พร้อมก่อน
น าเสนอ
มัลติมีเดีย 

การใช้ค าถาม
ประเภท 
วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ 
และประเมิน
ค่า 

1. การใช้
ค าถามกระตุ้น
ความพร้อม ครู
ใช้ค าถามเพื่อ
สร้างความ
พร้อมก่อน
น าเสนอ
มัลติมีเดีย 

- ครูยิ้มแย้มและใช้
สายตามองนักเรียน
อย่างทั่วถึงทั้งห้อง 
- ครูสุ่มนักเรียนเพื่อ
ตอบค าถามที่ครูได้
เตรียมมาโดยเป็นค าถาม
เกี่ยวกับประสบการณ์
ของนักเรียนเพื่อน าเข้าสู่
เนื้อเรื่องในมัลติมีเดีย
ประเภทวีดีทัศน์ 
- ครูใช้ค าถามให้น้อย 
โดยครูจะเป็นผู้สรุป
ค าตอบของนักเรียนแต่ 

- นักเรียนกล้ายกมือ
และตอบค าถามของครู
ด้วยน้ าเสียงที่หนักแน่น 
- นักเรียนมีสีหน้าที่ยิ้ม
แย้มหรือแสดงสีหน้าที่
มั่นใจขณะตอบค าถาม 
- นักเรียนตอบค าถาม
ตรงประเด็นและชัดเจน 
อาจมียกตัวอย่าง
ประกอบ 
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ตารางที่ 11 ขั้นตอนการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดียและบทบาทของครูและบทบาทของ
นักเรียน (ต่อ) 

ขั้นตอนการใช้
มัลติมีเดียใน
การเรียนการ

สอน 

แนวคิดการใช้
ค าถาม 

ในการเรียน
การสอน 

ขั้นตอนการใช้
ค าถามเป็นฐาน

ร่วมกับมัลติมีเดีย 

บทบาทของครูผู้สอน บทบาทของนักเรียน 

 

การใช้ค าถาม
ประเภท 
วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ 
และประเมิน
ค่า 

 ไม่ประเมินความถูกต้อง
ของค าตอบนั้น 
- หากเกิดความเงียบใน
ชั้นเรียนไม่มีนักเรียน
ตอบค าถามให้ครูสุ่ม
นักเรียนที่กล้าแสดงออก 
โดยใช้การโน้มน้าวและ
ให้ก าลังใจหลังนักเรียน
ตอบ 

 

2. ครูน าเสนอ
มัลติมีเดีย 

2. น าเสนอ
มัลติมีเดียครู
น าเสนอมัลติมีเดีย
ประเภทวิดิ-ทัศน์ที่
เตรียมมาและ
สังเกตพฤติกรรม
มรรยาทของ
นักเรียนในขณะฟัง
และดู 

- ครูน าเสนอมัลติมีเดีย
ประเภทวีดีทัศน์ 
- ครูสังเกตนักเรียนรอบ
ห้อง และประเมิน
มารยาทการฟังและดู 
ของนักเรียน 

- นักเรียนฟังและดูด้วย
อาการส ารวมกิริยา 
- นักเรียนไม่พูดคุยกัน
ระหว่างการฟังและดู
มัลติมีเดีย 
- นักเรียนไม่ท างานอื่น
หรือไม่ท ากิจกรรม
ส่วนตัวระหว่างการฟัง
และดูมัลติมีเดีย 

3. หลังการใช้
มัลติมีเดีย 
นักเรียนร่วม
อภิปราย 

3. อภิปราย  หลัง
การใช้มัลติมีเดียครู
และนักเรียน
อภิปรายโดยใช้
ค าถามระดับสูง
ประเภท วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และ
ประเมินค่า 

- ครูเตรียมค าถามมา
ก่อน ทั้งในค าถามระดับ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และประเมินค่า 
- ครูใช้ถ้อยค าและ
น้ าเสียงในการถามที่
สุภาพ  
- ครูกระตุ้นถามซ้ าด้วย
ถ้อยค าชัดเจน ครู
ปรับเปลี่ยนล าดับของ 

- นักเรียนใช้เวลาในการ
คิดใคร่ครวญก่อนตอบ
ค าถาม 
- นักเรียนตอบตาม
ทรรศนะที่ตนเองคิด
และมีเหตุผลประกอบ
ทรรศนะนั้นอย่าง
สมเหตุสมผลและตรง
ประเด็น 
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ตารางที่ 11 ขั้นตอนการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดียและบทบาทของครูและบทบาทของ
นักเรียน (ต่อ) 

ขั้นตอนการใช้
มัลติมีเดียใน
การเรียนการ

สอน 

แนวคิดการใช้
ค าถาม 

ในการเรียน
การสอน 

ขั้นตอนการใช้
ค าถามเป็นฐาน

ร่วมกับมัลติมีเดีย 

บทบาทของครูผู้สอน บทบาทของนักเรียน 

 

การใช้ค าถาม
ประเภท 
วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ 
และประเมิน
ค่า 

 ค าถามตามการอภิปราย
ของนักเรียน 
- ครูไม่ใช้การประเมิน
ตัดสินค าตอบของ
นักเรียน 
- ครูให้ก าลังใจนักเรียน
ทุกคนหลังการตอบ
ค าถาม 

- นักเรียนร่วมอภิปราย
คิดสนับสนุนและคิด
โต้แย้งกับความคิดเห็น
ของเพื่อน ด้วยกริยา
วาจาที่สุภาพ 
- นักเรียนมีความใฝ่รู้
เปิดประเด็นใหม่หลัง
การอภิปรายจาก
ค าถามของครูจบ 

4. นักเรียนสรุป
ความคิดรวบ
ยอดหลังจาก
มัลติมีเดีย 

4. สรุปประเด็น
ค าถาม นักเรียน
สรุปความคิดรวบ
ยอดจากค าถาม
ระดับต่างๆลงใบ
งาน 

- ครูเขียนค าถามในใบ
งานจากการฟังและดู
มัลติมีเดียประเภท วีดี-
ทัศน์ด้วยค าถาม
ระดับสูง  (วิเคราะห์-
สังเคราะห์-ประเมินค่า )
เป็นถ้อยค าที่ชัดเจนและ
ตรงประเด็น 

- นักเรียนทุกคนน าไป
ตอบตามความคิดเห็น
ของนักเรียนอย่าง
สมเหตุสมผลและตรง
ประเด็น 
- นักเรียนทุกคน
สามารถเขียนตอบโดย
ใช้ความคิดระดับ
วิเคราะห,์สังเคราะห์,
ประเมินค่า 
- นักเรียนมีมารยาทใน
การเขียน 

 
3. ขั้นหลังการทดลอง 
 3.1 ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบหลังเรียน (Posttest) ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถ 

ในการคิดอดย่างมีวิจารณญาณที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งเป็นข้อสอบฉบับเดียวกับข้อสอบที่ท าการทดสอบ  
ก่อนเรียน จ านวน 40 ข้อ เป็นแบบสลับข้อ โดยใช้การฟังและการดูมัลติมีเดียประเภทวิดิทัศน์ 
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 3.2 ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาความสามารถ 
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย  
ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. น าคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ

ผลจากการท าแบบสอบถามความคิดเห็นมาวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
 1.1 การวิเคราะห์คะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ใช้การวิเคราะห์

ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 1.2 การเปรียบเทียบคะแนนจากแบบวัดการคิดวิจารณญาณโดยการทดสอบค่า  

(t-test) แบบ dependent (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558: 197) 
 1.3 การวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการพัฒนา

ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับ
มัลติมีเดียโดยใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
ตารางที่ 12 วธิีการด าเนินการวิจัย 

วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย/
เอกสาร 

เครื่องมือ/การวิเคราะห์
ข้อมูล 

เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
ก่อนและหลังเรียนด้วยการ
เรียนรู้ด้วยการใช้ค าถามเป็น
ฐานร่วมกับมัลติมีเดีย 

วัดระดับการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้ด้วย
การพัฒนาความสามารถ
ด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณด้วยการใช้
ค าถามเป็นฐานร่วมกับ
มัลติมีเดีย 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
จ านวน 25 คน 

แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ โดยหา 

- ค่าเฉลี่ย (x̅) 
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( 
S.D. ) 
- ค่าที (t-test) แบบ 
Dependent 

เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อการพัฒนา
ความสามารถด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณโดยการ
จัดการเรียนรู้ด้วยการใช้
ค าถามเป็นฐานร่วมกับ
มัลติมีเดีย 

สอบถามความคิดเห็นต่อ
การจัดการเรียนรู้ด้วยการ
พัฒนาความสามารถด้าน
การคิดอย่างมี
วิจารณญาณด้วยการใช้
ค าถามเป็นฐานร่วมกับ
มัลติมีเดีย 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
จ านวน 25 คน 

แบบสอบถามความคิดเห็น
แบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 
-Rating Scale 5 ระดับ 

ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน 
( S.D. ) 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการ 
จัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับ 
มัลติมีเดีย 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ค าถามเป็นฐาน 
ร่วมกับมัลติมีเดีย ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ค าถามเป็นฐาน 
ร่วมกับมัลติมีเดีย โดยมีแต่ละตอน ดังนี้ ด้านบรรยากาศ ด้านขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ และด้าน  
ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ 

 
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับ
มัลติมีเดีย 
ผู้วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

6 จากแบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามแนวคิด  Cornell Critical Thinking Test 
Level Z ของ Ennis and Millman ดังตารางที่ 13 
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ตารางที่ 13 เปรียบเทียบผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียน
และหลังเรียน ดว้ยการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย 

ผลการ
เรียนรู ้

N คะแนน
เต็ม 

คะแนนเฉลี่ย 

�̅� 
 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

t p 

ก่อนเรียน 25 40 25.56 4.02 -11.786 .00 
หลังเรียน 25 40 31.08 0.96 

 
จากตารางที่ 13 สรุปได้ว่า ผลคะแนนจากแบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (x̅= 31.08 , S.D. = 0.96) สูงกว่า 

คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (x̅= 25.56, S.D. = 4.02) ซึ่งเป็นตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1  
 
ตารางที่ 14 คะแนนเฉลี่ยการคิดอย่างมีวิจารณญาณรายด้าน ด้วยการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับ

มัลติมีเดีย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
กระบวน 

การคิดอย่างมี
วิจารณ-ญาณ 

คะแนน
เต็ม 

ร้อยละ ก่อนเรียน หลังเรียน ล าดับ 

�̅� S.D. ระดับ ร้อยละ �̅� S.D. ระดับ ร้อยละ 

1.การระบุ
ประเด็น 

15 37.5 9.52 1.48 ปาน
กลาง 

23.8 11.12 0.82 ดี 27.8 2 
 

2.การ
พิจารณาความ
น่าเชื่อ 
ถือ 

10 25 7.36 1.29 ปาน
กลาง 

18.4 8.64 0.84 ปาน
กลาง 

21.6 3 
 

3.การประเมิน
ตัดสินลง
ข้อสรุป 

15 37.5 9.68 1.95 ปาน
กลาง 

24.2 11.32 1.32 ดี 28.3 1 
 

รวม 40 100 25.56 4.02 ปาน
กลาง 

66.4 31.08 0.96 ดี 77.7  

 
จากตารางที่ 14 สรุปได้ว่า คะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ค าถามเป็นฐาน

ร่วมกับมัลติมีเดีย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนมีคะแนน (x̅= 31.08, S.D. = 0.96)  
ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านล าดับจากมากไปน้อย ล าดับที่ 1 คือด้านการตัดสินใจลงข้อสรุป  
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(x̅=11.32, S.D. =1.32) ล าดับที่ 2 คือด้านระบุปัญหา (x̅=11.12, S.D. =0.82) และล าดับที่ 3  

คือด้านพิจารณาความน่าเช่ือถือของข้อมูล (x̅=8.64, S.D. =0.84) 
 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับ
มัลติมีเดีย โดยมีแต่ละตอน ดังนี้ ด้านบรรยากาศ ด้านขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ และ
ด้านประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ 
ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการพัฒนาการคิด 

อย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย จ านวน 25 คน จากแบบสอบถามความ 
คิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
โดยใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดียด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนรู้  

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ เรียงล าดับเป็นรายข้อ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
น ามาสรุปการวิเคราะห์มาเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ดังตารางที่ 15 
 
ตารางที่ 15 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการพัฒนาคาม

สามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย 
ความคิดเหน็ �̅� 

 
S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
ล าดับ

ที ่
ด้านบรรยากาศการเรียนรู ้
1. เนื้อหาและแหล่งเรียนรู้ท าให้เกิดบรรยากาศการ
เรียนรู้ที่ท้าทาย 

4.52 0.59 มากที่สุด 3 

2.มีการเรียนรูม้ีบรรยากาศเป็นอิสระ อบอุ่น และผ่อน
คลาย 

4.72 0.46 มากที่สุด 1 

3. ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพนัธ์อันดี  4.72 0.46 มากที่สุด 1 
รวมบรรยากาศด้านการเรียนรู ้ 4.65 0.33 มากที่สุด 1 
ด้านขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 
4. ค าถามของครูชัดเจนและตรงประเด็น 4.64 0.57 มากที่สุด 4 
5. ค าถามของครูช่วยกระตุ้นให้ นักเรียนอยากตอบ
น าเสนอ 
ความคิดเห็นของตนเอง 

4.72 0.54 มากที่สุด 2 

6. ค าถามของครูช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น 4.88 0.33 มากที่สุด 1 
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ตารางที่ 15 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการพัฒนาคาม
สามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย                       
(ต่อ) 

ความคิดเหน็ �̅� 
 

S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

ล าดับ
ที ่

7. มัลตมิีเดียประเภทวีดิทัศน์มีความน่าสนใจและ
สามารถเข้าใจง่าย 

4.68 0.56 มากที่สุด 3 

8 .ภาพและเสยีงมีความชัดเจนในการฟังและด ู 4.32 0.56 มาก 8 
9. การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นักเรียน
สนใจในประเด็นที่เพื่อนตอบ 

4.56 0.51 มากที่สุด 7 

10.การรับฟังความคิดเห็นของครู และเพื่อนกระตุ้นให้
เราเกิดประเด็นความคิดใหม่ๆ  มากขึ้น 

4.60 0.50 มากที่สุด 6 

11. นักเรียนสนใจเรียนด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ที่ครูจัด 

4.60 0.58 มากที่สุด 5 

รวมด้านขั้นตอนการจัดการเรียนรู ้ 4.63 0.32 มากที่สุด 2 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู ้
12.นักเรียนสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับไปฟัง
และดู สารชนดิอื่นๆ ในสังคมออนไลน์ได้ 

4.68 4.48 มากที่สุด 1 

13. นักเรียนสามารถพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และน าไปใช้กับทักษะด้านอื่นได้ 

4.56 0.59 มากที่สุด 2 

รวมด้านประโยชน์ที่ได้รับความรู้ 4.58 0.53 มากที่สุด 3 
รวม 4.65 0.33 มากที่สุด  

 
จากตารางที่ 15 พบว่าความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ที่มีต่อการ 

พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย  

อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.65, S.D. = 0.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีดังนี้ ด้านบรรยากาศ 

การเรียนรู้ (x̅ = 4.65 , S.D. = 0.33) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ล าดับถัดมาคือด้านขั้นตอนการจัดการเรียนรู้  

(x̅=4.63, S.D. = 0.32) และด้านประโยชน์ที่ได้รับความรู้  (x̅=  4.58, S.D. = 0.53) มีค่าเฉลี่ย 
น้อยที่สุด 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช ้
ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ  
1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็น 
ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย ประชากรที่ใช้ในการ 
วิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนคณิตศาสตร์-สังคม โรงเรียนทวารวดี  
ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 3 ห้องเรียน จ านวน 65 คน โดยการวิจัย 
ครั้งนี้ เป็นลักษณะของการวิจัยทดลอง (Experimental Research) ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ 
The One Group Pretest-Posttet Design (แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนหลัง) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการฟังและดูอย่างมี 
วิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 8 แผน ผู้วิจัยใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 
กับนักเรียนจ านวน 10 คาบ 2) แบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีลักษณะเป็นแบบทดสอบ 
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ ตามแนวแนวคิด Cornell Critical Thinking Test Level Z 
ของ Ennis and Millman แบ่งออกเป็นขั้นระบุปัญหา ขั้นพิจารณาจ าแนกข้อมูลและขั้นประเมินหา 
ข้อตัดสินลงข้อสรุป 3) แบบสอบถามความคิดเห็นการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ค าถาม 
เป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดียในด้านบรรยากาศการเรียน ด้านการจัดการเรียนรู้และด้านประโยชน์ที่ได้รับ 

จากการเรียนรู้ ซึ่งแบ่งเป็น 13 ข้อย่อย ทั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย  (x̅) และค่า 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และใช้สถิติทดสอบค่าที แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน ( t-test dependent)  
ทั้งนี้ผลการวิจัยสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
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สรุปผลวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับ 
มัลติมีเดียของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถสรุปผลการวิจัยดังนี้ 

1. ผลการเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ค าถามเป็น
ฐานร่วมกับมัลติมีเดียสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
ตามล าดับจากมากไปน้อยดังนี้ ล าดับที่ 1 คือด้านการตัดสินใจลงข้อสรุป ล าดับที่ 2 คือด้านระบุ 
ปัญหา และล าดับที่ 3 คือด้านพิจารณาความน่าเช่ือถือของข้อมูล 

2. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยการพัฒนาการคิดแบบ
วิจารณญาณโดยใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย โดยภาพรวมและในรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีดังนี้ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ล าดับถัดมา
คือด้านขั้นตอนการจัดการเรียนรู้และด้านประโยชน์ที่ได้รับความรู้มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาคามสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการจัดการ

เรียนรู้ด้วยการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถอภิปราย
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ที่ได้รับการ 
จัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ  
ทางสถิติที่ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ทั้งนี้เนื่องจากการที่ผู้วิจัยศึกษาทักษะการคิด 
อย่างมีวิจารณญาณ สังเกตได้ว่า นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดพิจารณาอย่างต่อเนื่อง ผ่านขั้นตอนการ 
พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย ทั้ง 4 ด้านได้แก่ ขั้นการใช้ 
ค าถามกระตุ้นความพร้อม น าเสนอมัลติมีเดีย อภิปราย และสรุปประเด็นค าถาม เมื่อพิจารณาเป็น 
ขั้นตอนการสอนพบว่า ขั้นที่ 1 การใช้ค าถามกระตุ้นความพร้อมโดยสังเกตจากค าตอบที่นักเรียน 
ถ่ายทอดออกมา นักเรียนมีการคิดระดับขั้นความจ า สามารถเชื่อมโยงความทรงจ าหรือประสบการณ์ 
ของตนภายใต้สถานการณ์ที่ก าหนดให้ และกล้าคิดกล้าแสดงค าตอบอย่างตรงประเด็นสอดคล้องกับ
ค าถามเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ในขั้นที่ 2 ขั้นน าเสนอมัลติมีเดียพบว่า ในขณะที่นักเรียนชมมัลติมีเดีย 
ด้วยการฟังและดูอย่างมีมรรยาท ใช้ทักษะการฟังและดูอย่างตั้งใจ และเมื่อถึงขั้นที่ 3 การอภิปราย  
นักเรียนมีการคิดระดับสูงทั้ง วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า สังเกตได้ว่านักเรียนสามารถตอบ
ค าถามเพื่อถ่ายทอดความคิดเห็นด้วยเหตุผลที่อ้างอิงจากมัลติมีเดียที่ได้ฟังและดู ด้วยลักษณะของ 



 100 

 

ค าถามที่ครูใช้ในการอภิปราย ที่สนับสนุนการคิด เกิดประเด็นของค าถามใหม่ที่นักเรียนร่วมอภิปราย 
เพิ่มเติม สังเกตได้ว่าเป็นค าถามสะท้อนคิด ทั้งในด้านระบุปัญหาและการประเมินตัดสิน ส่วนในด้าน 
การพิจารณาข้อมูล นักเรียนมีค าถามสะท้อนคิดอยู่ในระดับน้อย และเมื่อด าเนินการถึงขั้นที่ 4 ขั้น 
สรุปผ่านใบงานที่นักเรียนสามารถตอบค าถามตามกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณทั้งในด้านของ  
ระบุปัญหา พิจารณาของข้อมูล และประเมินหาข้อสรุป นักเรียนสามารถเขียนถ่ายทอดความคิดเห็น  
ทั้งในส่วนที่ได้จากการอภิปรายและในส่วนที่นักเรียนคิดเห็นเพิ่มเติมจากการอภิปรายได้อย่าง
สมเหตุสมผล 

 อีกทั้งแบบวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณประกอบด้วยกิจกรรมที่ให้ความส าคัญ 
กับศักยภาพทางการคิดของผู้เรียน โดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลผ่านกระบวนการ 
อภิปราย การใช้ค าถามเพื่อจะน าไปสู่การกระตุ้นคิดเพื่อพิจารณาและลงข้อสรุป ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนา  
ความสามารถทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วยการระบุประเด็นปัญหา การพิจารณาจ าแนกความน่าเชื่อถือ  
ของข้อมูล และการประเมินเพื่อลงสู่ข้อสรุป โดยการพัฒนาแต่ละด้านผู้วิจัยเน้นการใช้ค าถามระดับสูง  
ประกอบไปด้วยค าถามกระตุ้นให้เกิดการวิเคราะห์ ค าถามกระตุ้นให้เกิดการสังเคราะห์และค าถาม  
กระตุ้นให้เกิดการประเมินค่า ดังเห็นได้จากค าตอบทั้งขั้นตอนที่ 3 การอภิปรายแลกเปลี่ยนความ  
คิดเห็นในห้องเรียนและขั้นตอนที่ 4 การลงข้อสรุปในใบงาน ที่มุ่งฝึกการพิจารณาให้แสดงทรรศนะ 
และโต้แย้งความคิดอย่างมีเหตุผล และพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลผ่านกระบวนการตัดสินใจ  
ในองค์ความรู้อย่างมีระบบ สอดคล้องกับ วัชรา เล่าเรียนดี (2554 : 8) กล่าวว่า การคิดอย่างมี 
วิจารณญาณ เป็นความสามารถในการคิดที่จะเชื่อไม่เชื่อ ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามด้วยหลักการและ  
เหตุผล ซึ่งรวมถึงการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าด้วยการสังเกตการณ์ต่างๆ ประสบการณ์ 
ต่างๆ จากประสบการณ์ตรง การคิดไตร่ตรอง การให้เหตุผลและการสื่อความหมาย และน าไปสู ่
ข้อสรุป นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
Beyer and Costa (1985, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรียนดี , 2554 : 33) และ Stephen Brookfield  
(1990: 197, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรียนดี, 2554: 36-37) ที่กล่าวโดยสรุปว่า การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม 
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณต้องใช้เทคนิค วิธีการสอนที่หลากหลาย เพื่อฝึกคิดไตร่ตรอง  
แยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น โดยครูต้องกระตุ้นและชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ผ่านการถาม  
ค าถามให้คิดและจะต้องใช้การคิดระดับสูง หรือค าถามปลายเปิดที่ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบเพราะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณจะถูกกระตุ้นถ้าหากถามค าถามที่เปิดกว้างให้ตอบตลอดจนการถาม  
ค าถามให้คิดและการกระตุ้นเสริมแรงทางบวกของครู นักเรียนกล้าที่จะตอบโดยไม่กลัวผิดซึ่งจะช่วย  
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ และการอภิปรายแลกเปลี่ยนก็จะสามารถพัฒนาความสามารถ 
ทางการคิดของนักเรียนได้ เนื่องจากจะได้รับข้อมูลที่หลากหลายและน าไปสู่การตัดสินใจและ 
ลงข้อสรุปได้อย่างมีเหตุผลสอดคล้องกับ วิจารณ์ พานิช (2555: 41-12) การน าเอาข่าวหรือเรื่องราว 
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ในหนังสือพิมพ์มาวิเคราะห์ตั้งค าถามร่วมกันน่าจะเป็นการเรียนหรือฝึกฝนทักษะการคิดอย่างมี  
วิจารณญาณที่ง่ายและสะดวกที่สุด แต่ครูต้องมีทักษะในการเป็นโค้ชหรือผู้อ านวยความสะดวก  
ในการเรียนรู้ เคล็ดลับคือ ให้ชวนนักเรียนวางท่าทีไม่เชื่อข่าวนั้น หรืออย่างน้อยก็ไม่เชื่อไปเสียทั้งหมด  
ชักชวนกันตั้งค าถามว่า มีความไม่แม่นย าอยู่ตรงไหนบ้าง หรือมีโอกาสที่จะบิดเบือนไปจากความจริง  
ได้อย่างไรบ้างคนที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณคือ คนที่เข้าใจว่า  “ความจริง” มีหลายชั้น และ 
ข้อเท็จจริงก็อาจจะมี “ข้อเท็จ” แฝงหรือปนอยู่กับ “ข้อจริง” ได้เสมอ นอกจากนั้นยังขึ้นกับการรับรู้ 
หรือการตีความของผู้รับสารด้วย โดยที่การบิดเบือนไปจากความจริงอาจอยู่ที่มุมมองของตัวผู้รับสาร  
ก็ได้นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนภูมิ พุ่มจันทร์  (2555) ได้ศึกษา การพัฒนาทักษะ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องประเด็นทางสังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้แบบซักค้าน พบว่า 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ป้อมนาคราชสวาทยานนท์   
มีผลการเรียนรู้เรื่องประเด็นทางสังคม หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซักค้านสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเรื่องประเด็น 
ทางสังคม หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซักค้านสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ  
ทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากพฤติกรรมของนักเรียนที่สังเกตได้และแบบทดสอบวัดทักษะการคิดอย่างมี 
วิจารณญาณ จึงท าให้เกิดพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างเป็นระบบจนสามารถน าไปสู่ข้อสรุป 
และตัดสินในประเด็นปัญหาต่างๆ อย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือสอดคล้องกับ 
แนวคิดของ Dressel and Mayhew (1957: 179-181) ที่กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณจะต้อง 
อาศัยการสรุปอย่างสมเหตุสมผลโดยอาศัยข้อตกลงเบื้องต้นสมมติฐานและข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง  
และประเมินตัดสินความสมเหตุสมผลข้อสรุปจนสามารถที่จะหาข้อสรุปที่เป็นข้อยุติได้ นอกจากนี้  
ยังสอดคล้องกับแนวคิดของกรมวิชาการ (2546: 4) และ Dewey (1993: 85) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
เป็นกระบวนการคิดที่รอบคอบสมเหตุสมผลผ่านการพิจารณาข้อมูลรอบด้าน มีการตรวจสอบความ  
ถูกต้องของข้อมูล มีการพิจารณากลั่นกรองความน่าเชื่อถือของข้อมูล เพื่อหาข้อสรุปก่อนน าไปสู่  
การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดอยู่ในระดับปานกลางคือด้า น 
การพิจารณาจ าแนกข้อมูล เนื่องจากนักเรียนมีเวลาจ ากัดในการคิดค าตอบ และอาจได้รับแรงจูงใจ  
จากการโน้มน้าวจากเหตุผลที่เพื่อนน าเสนอก่อนหน้า แต่อย่างไรก็ตามในด้านการพิจารณาในด้านการ 
พิจารณาจ าแนกข้อมูลนั้นก็ยังถือว่าเป็นความสามารถส าคัญที่ต้องพัฒนาให้เกิดขึ้น เพื่อน าไปสู่การ 
ประเมินสรุปหาข้อตัดสินใจที่สมเหตุสมผล สอดคล้องกับแนวคิดของ Dressel and Mayhew (1957:  
179-181) และ Norris and Ennis ( 1985: 45-48) ที่กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจว่าข้อมูลใดจ าเป็นต่อ 
การแก้ปัญหาจะต้องจ าแนกข้อมูลที่เชื่อถือได้ และควรสังเกตถึงการยอมรับของข้อมูลจากคนหมู่มาก 
ตลอดจนการจัดระเบียบระบบของข้อมูลและแหล่งที่มาของข้อมูล 
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2. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการพัฒนาคามสามารถด้านการ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด เมื่อสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน 
โดยใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดียพบว่า ในขั้นตอนขั้นที่ 1 การใช้ค าถามกระตุ้นความพร้อม  
นักเรียนมีสีหน้ายิ้มแย้มและกล้ายกมือตอบค าถามของครูโดยไม่ต้องเรียกบังคับตอบ ส่วนในขั้นตอน 
ที่ 2 นักเรียนฟังและดู มัลติมีเดียประเภทวีดีทัศน์ด้วยความตั้งใจ อาจมีการวิพากษ์วิจารณ์ขณะชมบ้าง 
แต่เพียงเล็กน้อยแสดงถึงความตั้งใจในการจับประเด็นเรื่องราวในมัลติมีเดีย หลังจากนั้นในขณะ  
ขั้นตอนที่ 3 นักเรียนมีการพิจารณาไตร่ตรองก่อนจะตอบค าถามของครู สังเกตได้จากหลังค าถามของ 
ครูนักเรียนใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนจะยกมือแสดงความคิดเห็นตอบครูประกอบเหตุผล และบางค าตอบ
ของนักเรียนสามารถน าไปสู่ประเด็นค าถามถัดไปของครู บางค าตอบของนักเรียนก็เกิดการกระตุ้น  
ให้นักเรียนคนอื่นเกิดค าถามใหม่ในการร่วมอภิปราย โดยเฉพาะค าถามที่ใช้ในการอภิปรายเป็น 
ค าลักษณะค าถามปลายเปิดไม่มีการตัดสินว่าค าตอบของนักเรียนจะได้รับการประเมินถูกหรือผิด  
จึงเกิดบรรยากาศที่ท าให้ผู้เรียนมีการแสดงทรรศนะและโต้แย้งด้วยเหตุผล  และในขั้นที่ 4 การสรุป 
ประเด็นค าถามผ่านใบงานนักเรียนได้สรุปประเด็นความคิดเห็นที่ได้จากการอภิปรายและเพิ่มประเด็น 
ที่นักเรียนเห็นต่างหรือไม่ได้น าเสนอในขั้นตอนที่ 3 แต่อาจมีนักเรียนบางคนไม่ชอบการเขียนสังเกต  
ได้จากปริมาณของค าตอบผ่านการพูด ที่บางคนถนัดการส่งสารด้วยการพูด ร่วมอภิปรายอยู่บ่อยครั้ง 
แต่เขียนสรุปเพียงเล็กน้อย ในขณะเดียวกัน ก็มีนักเรียนที่ถนัดการเขียนมากกว่า แม้จะร่วมอภิปราย
น้อยหรือด้วยจ ากัดด้านเวลาในการอภิปรายจึงท าให้นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 
และมีเวลาในการพิจารณาหาเหตุผลมาอ้างอิงประกอบความคิดเห็นนั้นได้  

 จากการสังเกตพฤติกรรมดังกล่าว จึงพิจารณาความคิดเห็นของนักเรียนเป็นรายด้าน 
ได้แก่ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นว่าการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ค าถาม  
เป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดียนั้นท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนและนักเรียนด้วยกัน ส่งเสริม 
ให้นักเรียนกล้าคิดสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ของ Fraenkel (1992, อ้างถึงใน สิริวรรณ สรีพหล,  
2542: 473-474)กล่าวสรุปได้ว่า กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส่วนร่วม รู้จักการท างานร่วมกันรู้จักแสดง
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเพื่อพัฒนาระดับสติปัญญา และเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนสร้างความรู้ได้ด้วย 
ตนเอง สอดคล้องกับวิจารณ์ พานิช (2555 : 48-49) การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้การบริหาร 
จัดการความรู้ภายในองค์กรให้เป็นระบบเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ได้จริงและต่อเนื่องนั้น 
เป็นสิ่งส าคัญ หากองค์กรใดมีการจัดการความรู้โดยไม่มีการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น 
ภายในองค์กรก็นับเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าการบริหารจัดการความรู้ เป็นกระบวนการที่ต้อง  
ด าเนินการที่มีความซับซ้อนมากกว่าการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรม เพราะจะต้องด าเนินการ  
หลังจากที่บุคลากรมีความรู้ความช านาญแล้วองค์กรจะท า 
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 ความคิดเห็นล าดับถัดมาคือด้านการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้แสดงโอกาสน าเสนอ  
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนอภิปรายตามประเด็นต่างๆ ที่ครูตั้งค าถามระดับสูงที่ไม่มีการก าหนดถูกผิด 
แต่ให้พิจารณาค าตอบโดยค านึงถึงความสมเหตุสมผล เปิดโอกาสให้นักเรียนรู้จักการยอมรับฟังความ 
คิดเห็นของผู้อื่น แสดงทรรศนะที่มีข้อสนับสนุนและโต้แย้งอย่างมีเหตุผล นักเรียนได้ฝึกกระบวนการ  
คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างเป็นล าดับเนื้อหาของมัลติมีเดียมีความใกล้ตัวนักเรียนประกอบกับ  
นักเรียนต้องตอบค าถามระดับสูงจากครู เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการคิดหลังการน าเสนอ
มัลติมีเดียทันที สอดคล้องกับ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2558: 250 ) ว่า พลังค าถาม (Power questions)  
ว่าเป็นเครื่องมือส าคัญที่สุดของครูเพื่อการรู้คิด เพราะเป็นวิธีการที่ใช้กระตุ้นและพัฒนากระบวนการ
คิดของผู้เรียนโดยเฉพาะกระบวนการคิดขั้นสูง เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด  
แก้ปัญหา การคิดอย่างเป็นระบบ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับ  
มาเรียม นิลพันธุ์ ได้กล่าวในเอกสารประกอบการบรรยายในหัวข้อการจัดการเรียนการสอนของผู้เรียน 
ในศตวรรษที่ 21 (2558: 43) ว่าการใช้ค าถามวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาการคิดของผู้เรียนให้มี 
ความสามารถ ด้านทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ จุดเน้น คือ การกระตุ้นผู้เรียนให้สามารถคิดและ  
ตั้งค าถามกระตุ้นให้เกิดความสนใจใฝ่รู้ และคิดหาค าตอบที่ถูกต้อง ค าถามมีส่วนส าคัญที่จะ 
จุดประกายให้ผู้เรียนฉุกคิด เกิดข้อสงสัย ใคร่รู้เพื่อแสวงหาค าตอบ และความรู้ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
การใช้ค าถามจึงเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดเป็น คิดได ้

 ด้านสุดท้ายคือด้านประโยชน์ที่ได้รับความรู้ เนื่องจากผู้วิจัยได้สังเกตนักเรียนจะต้องมี
การอภิปรายความคิดเห็นจากค าถามระดับสูงที่ครูให้ นักเรียนบางคนเกิดความสงสัยในประเด็นต่างๆ 
ที่เพื่อนน าเสนอนักเรียนมักจะสงสัยตั้งค าถามใหม่เพื่อโต้แย้งค าตอบจากเพื่อนเนื่องจากเป็นค าถาม  
ที่ไม่ได้มีการระบุถึงค าตอบที่ชัดเจน ความคิดที่จะใช้ตอบจึงมีการแสดงผลอย่างอิสระ นักเรียน 
จึงไม่สามารถสรุปหาค าตอบที่แน่นอนได้ ประกอบกับเวลาที่นักเรียนต้องหาเหตุผลเพิ่มเติม  
มาพิจารณาและจ าแนกข้อมูลมีไม่มาก จึงหาข้อมูลในการสนับสนุนความคิดเห็นและจุดยืนของตนเอง 
ยังไม่ดีนักแต่ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนด้านนี้ก็ยังอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด 

 เมื่อกล่าวโดยภาพรวมก็จัดว่า การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ค าถาม 
เป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดียเป็นการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจส าหรับนักเรียน ซึ่งผู้วิจัยสังเกตได้จาก  
บรรยากาศในการเรียนรู้ที่นักเรียนสนุกสนาน มีความกระตือรือร้นสนใจที่จะได้เรียนรู้ รู้จักไตร่ตรอง 
ประเด็นต่างๆ อย่างมีเหตุผลและนักเรียนได้รับการฝึกพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างเป็น
ระบบจึงท าให้ภาพรวมของระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุดสอดคล้องกับงานวิจัย  
ของธนภูมิ พุ่มจันทร์ (2555) ได้ศึกษา การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องประเด็น 
ทางสังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซักค้าน พบว่า 
โดยภาพรวมความคิดเห็นของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด เช่นกัน 
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ข้อเสนอแนะ 
 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการจัดการ

เรียนรู้ด้วยการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยสรุป
ข้อเสนอแนะได้ดังต่อไปนี ้

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
 1.1 จากการวิจัยพบว่า การพัฒนาคามสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดย 

การจัดการเรียนรู้โดยการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับ มัลติมีเดีย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เมื่อวัดระดับการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียน  
การสอนที่ได้จากแนวคิดของกระบวนการเกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดังนั้นหากครูต้องการ  
น าไปใช้จ าเป็นต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการแลกประสบการณ์ของนักเรียน โดยแสดงถึง  
ขั้นตอนการระบุปัญหา การพิจารณาและจ าแนกข้อมูล จนสู่การประเมินตัดสินแก้ปัญหาด้วยหลักการ 
ของเหตุผล ครู จะต้องเตรียมค าถามที่ดีในการกระตุ้นให้เหมาะกับวัยของนักเรียน และต้องมีปฏิภาณ
ในการเชื่อมโยง ประเด็นอื่นนอกเหนือจากที่ครูคาดการณ์ไว้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการคิดของ 
นักเรียน และพยายามให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี ตลอดจนการสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนที่บางคนต้องใช้เวลาในการใคร่ครวญ ครูจ าเป็นต้องให้เวลาเพื่อฝึกนักเรียนให้รู้ จักพิจารณา 
เหตุผลก่อนการประเมินตัดสินใจแก้ปัญหา  

 1.2 จากการวิจัยพบว่า การพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
โดยการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดียนั้น มีบรรยากาศที่สนุกสนานในการ 
อภิปราย เปิดอิสระกับทุกค าตอบของนักเรียน ร่วมหาข้อมูลมาสนับสนุนความคิดเห็นสู่ข้อสรุปของ
ปัญหา จึงเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้ถึงความภูมิใจในความคิดเห็นของตนเมื่อมีคนสนับสนุน ฝึกการ  
แลกเปลี่ยนและยอมรับความเห็นของผู้อื่น มีการหาข้อยุติการโต้แย้งด้วยเหตุผล ดังนั้นหากครูต้องการ
น าไปใช้ ครูจ าเป็นต้องสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ โดยให้ทั้งครูและนักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน 
ในการเรียนรู้ มีการใช้ถ้อยค าหรือข้อความที่ง่ายต่อการเข้าใจและไม่สร้างความกดดันให้กับนักเรียน  
เมื่อเกิดข้อผิดพลาด เพราะอาจท าให้นักเรียนหยุดการคิดลง ครูยังต้องสนับสนุนชื่นชมในมุมมอง 
ความเห็นที่ดีของนักเรียนและสร้างค าถามกระตุ้นคิดหากนักเรียนใช้เหตุผลอ้างอิงอย่างไม่สมเหตุ   
สมผลเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนคิดได้ด้วยตนเอง กระตุ้นให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้เป็นไปอย่าง  
สนุกสนาน 

 1.3 จากการวิจัยพบว่า การพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดียจะสังเกตจากพฤติกรรมของนักเรียน 
ที่สนใจใน มัลติมีเดียประเภทวีดีทัศน์ที่มีความหลากหลายและน่าติดตาม ดังนั้นหากครูต้องการ 
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น าไปใช้ครูจ าเป็นต้องคัดเลือกมัลติมีเดียให้มีความหลากหลาย ทันสมัยสอดคล้องกับวัยของนักเรียน  
อีกทั้งจะต้องเป็นเรื่องที่นักเรียนมีฐานความรู้และแหล่งความรู้มากพอที่จะสนับสนุนให้นักเรียน 
สร้างความรู้ด้วยตนเองเพิ่มเติมแต่หากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่นักเรียนมีประสบการณ์ยังไม่มาก  
ครูควรที่จะเตรียมข้อมูลส าหรับที่จะให้นักเรียนศึกษาได้หลากหลาย หรือระบุแหล่งข้อมูลที่ชัดเจน  
เพื่อนักเรียนจะได้สะดวกในการสืบค้นข้อมูลในการเรียนรู้เพิ่มเติม 

 1.4 จากการวิจัยพบว่า การพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับ มัลติมีเดีย จะสังเกตได้ว่าค าถามที่ใช้ถาม 
นักเรียนเป็นค าถามระดับสูงที่กระตุ้นให้นักเรียนพัฒนาความคิด หรือมีพื้นฐานความรู้เพียงพอ  
ในระดับหนึ่งในการพัฒนา หากครูต้องการน าไปใช้ครูจึงจ าเป็นต้องฝึกความสามารถพื้นฐานส าหรับ 
นักเรียนได้แก่ การจ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น การสรุปความ การสืบค้นข้อมูล เพื่อที่จะส่งเสริม
การพิจารณาความน่าเช่ือถือของข้อมูลที่จะน าไปสู่การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อท าการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาผลจากการฟังและดูจากการใช้ค าถามร่วมกับมัลติมีเดีย

เพื่อพัฒนาการคิดแบบต่างๆ เช่นความคิดสร้างสรรค์ ความคิดแก้ปัญหา  
 2.2 ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาผลจากการฟังและดูจากการใช้ค าถามร่วมกับมัลติมีเดีย

เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณในระดับชั้นอื่นๆ โดยมีการเลือกมัลติมีเดียที่เหมาะสมกับวัย 
 2.3 ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาผลการฟังและการดูจากการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับ

มัลติมีเดียเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้มัลติมีเดียประเภทต่างๆ ที่ใกล้ตัวนักเรียน เช่น 
โมบายล์ แอพพลิเคชั่น (Mobile Applications) ต่างๆ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพสื่อการเรียนรู้และความสอดคล้องของ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
ผศ.ดร.เอกนฤน บางท่าไม ้ รองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านมัลติมีเดีย 
ดร.ณัฐกิตต์ิ นาทา ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทย 
ดร.ชลธิชา หอมฟุ้ง อาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทย 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

 

- แผนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิจารณญาณโดยการจัดการเรียนรู้
โดยการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย  

- แบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจ านวน 40 ข้อ 

- แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการพัฒนาความสามารถด้าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย  
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แผนการจัดการเรียนรู้ที..1. 

หน่วยการเรียนรู้ที่...1..เรื่อง การฟังและดู อย่างมีวิจารณญาณด้วยมัลติมีเดีย ประเภทสารคด1ี 
ชื่อวิชา.......ภาษาไทย......รหัสวิชา...ท33102.........กลุ่มสาระการเรียนรู.้............ภาษาไทย............... 
ชั้น.......มัธยมศึกษาปีที ่6.....ภาคเรียนที่.....2..... ปีการศึกษา.....2560...... เวลาเรียน.......1......ชั่วโมง 
ผู้สอน.......อ.เกียรติพร  สินพิบูลย.์................... 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั 
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ
ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
 
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ (รายวิชาพื้นฐาน/รายวิชาเพิ่มเติม) 
ม.4-6/1 สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู   
ม.4-6/2 วิเคราะห์ แนวคิด การใช้ภาษา และความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล 
ม.4-6/3 ประเมินเรื่องที่ฟังและดู แล้วก าหนดแนวทางน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
ม.4-6/4 มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู  
ม.4-6/6 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด  
 
สาระส าคัญ (Concept) 

การวิเคราะห์ วิจารณ์แสดง ความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ฟังและดู เสนอความคิด
ใหม่อย่างมีเหตุผล มี มารยาทในการอ่าน ฟัง และดู  มีทักษะวิจารณญาณด้วยความสุขุม รอบคอบ
เมื่อฝึกเป็นประจ าจะท าให้เป็นคนที่มีความคิด แหลมคม รู้จักคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างมีเหตุผล  
 
สาระการเรียนรู้ (Content ประกอบด้วย 3 ด้าน) 
ด้านความรู ้ หลักการวิเคราะห์วิจารณเ์รื่องที่ฟังและดู  
ด้านทักษะ / กระบวนการ กระบวนคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ด้านเจตคติ / คุณลักษณะ มารยาทในการฟังและดู มารยาทในการวิเคราะห์วิจารณ์และมีเจตคติที่ดี

ในการน าเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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สมรรถนะส าคัญ  
1. ความสามารถในการสื่อสาร หมายถึง ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู ้ความเข้าใจ 

ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง 
2. ความสามารถในการคิด หมายถึง รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิด

อย่างวิจารณญาณ และคิดเปน็ระบบ 
 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค ์ ใฝ่เรียนรู ้
 
ชิ้นงาน / ภาระงาน (หลักฐาน หรือร่องรอยที่แสดงถึงความรู ้/ ทักษะ, ความสามารถ / คุณลักษณะ) 

ใบงานสรุปประเด็นการถามตอบโดยใช้มัลติมีเดียเน้นการเกิดกระบวนการวิจารณญาณชุดที ่1 
 

การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ตัวชี้วัด / ผลการ
เรียนรู้ / สมรรถนะ

ส าคัญ / คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ชิ้นงาน / 
 ภาระงาน 

วิธีการวัด เครื่องมือวัด 

ตัวชี้วัด 
1.ม.4-6/1 สรุป
แนวคิด และแสดง
ความคิดเห็นจากเรื่อง
ที่ฟังและดู   
2.ม.4-6/2 วิเคราะห์ 
แนวคิด การใช้ภาษา 
และความน่าเชื่อถือ
จากเรื่องที่ฟังและดู
อย่างมีเหตุผล 
3.ม.4-6/3 ประเมิน
เรื่องที่ฟังและดู แล้ว
ก าหนดแนวทางน าไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

ใบงานที่ 1 สรุป
ประเด็นการถาม
ตอบร่วมกับ
มัลติมีเดียเพื่อเน้น
การเกิด
กระบวนการคิด
อย่างมี
วิจารณญาณ
จ านวน 3 ข้อ 

ค าถามข้อที่ 1  
ระดับดีเยี่ยม 
   นักเรียนสามารถระบุประเด็นปัญหา
ได้อย่าง ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนและ
สามารถบอกสาเหตุ ที่ท าให้เกิดปัญหา
นั้นได้อย่างสมเหตุสมผล 
ระดับดี 
  นักเรียนสามารถระบุประเด็นของ
ปัญหาได้อย่างถูกต้องและสามารถ
บอกสาเหตุได้บ้าง 
ระดับพอใช้ 
  นักเรียนสามารถระบุปัญหาได้บ้าง
แต่อาจคลุมเครือและสามารถบอก
สาเหตุได้บ้าง 
ระดับปรับปรุง 

ใบงานที่ 1 สรุป
ประเด็นการถาม
ตอบโดยใช้
มัลติมีเดียเน้นการ
เกิดกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ
จ านวน 3 ข้อ 
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ตัวชี้วัด / ผลการ
เรียนรู้ / สมรรถนะ

ส าคัญ / คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ชิ้นงาน / 
 ภาระงาน 

วิธีการวัด เครื่องมือวัด 

4.ม.4-6/4 มี
วิจารณญาณในการ
เลือกเรื่องที่ฟังและดู 

   นักเรียนระบุปัญหาไม่ได้หรือไม่
ชัดเจนคลุมเครือ ไม่สามารถบอก
สาเหตุของปัญหาได้ 

 

ตัวชี้วัด 
1.ม.4-6/1 สรุป
แนวคิด และแสดง
ความคิดเห็นจากเรื่อง
ที่ฟังและดู   
2.ม.4-6/2 วิเคราะห์ 
แนวคิด การใช้ภาษา 
และความน่าเชื่อถือ
จากเรื่องที่ฟังและดู
อย่างมีเหตุผล 
3.ม.4-6/3 ประเมิน
เรื่องที่ฟังและดู แล้ว
ก าหนดแนวทาง 
น าไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิต 
4.ม.4-6/4 มี
วิจารณญาณในการ
เลือกเรื่องที่ฟังและดู 

ใบงานที่ 1 สรุป
ประเด็นการถาม
ตอบร่วมกับ
มัลติมีเดียเพื่อเน้น
การเกิด
กระบวนการคิด
อย่างมี
วิจารณญาณ
จ านวน 3 ข้อ 

ค าถามข้อที่ 2 
ระดับดีเยี่ยม 
นักเรียนสามารถพิจารณาข้อมูล
ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สมเหตุสมผล สร้างสรรค์อย่าง
เหมาะสมและระบุแนวทางหรือ
ยกตัวอย่างในการแก้ไขปัญหาได้ 
ระดับดี 
     นักเรียนสามารถพิจารณาข้อมูล
ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สมเหตุสมผล และระบุแนวทางหรือ
ยกตัวอย่างในการแก้ไขปัญหาได้  
ระดับพอใช้   
      นักเรียนสามารถพิจารณาข้อมูล
ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาได้ แต่ไม่
สามารถระบุแนวทางหรือยกตัวอย่าง
ประกอบได้ 
ระดับปรับปรุง 
       นักเรียนไม่สามารถพิจารณา
ข้อมูลทางเลือกในการแก้ไขปัญหาได้
อย่างสมเหตุสมผล และไม่สามารถ
ระบุแนวทางหรือยกตัวอย่างประกอบ
ได้ 

ใบงานที่ 1 สรุป
ประเด็นการถาม
ตอบโดยใช้
มัลติมีเดียเน้นการ
เกิดกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ
จ านวน 3 ข้อ 
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ตัวชี้วัด / ผลการ
เรียนรู้ / สมรรถนะ

ส าคัญ / คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ชิ้นงาน / 
 ภาระงาน 

วิธีการวัด เครื่องมือวัด 

ตัวชี้วัด 
1.ม.4-6/1 สรุป
แนวคิด และแสดง
ความคิดเห็นจากเรื่อง
ที่ฟังและดู   
2.ม.4-6/2 วิเคราะห์ 
แนวคิด การใช้ภาษา 
และความน่าเชื่อถือ
จากเรื่องที่ฟังและดู
อย่างมีเหตุผล 
3.ม.4-6/3 ประเมิน
เรื่องที่ฟังและดู แล้ว
ก าหนดแนวทางน าไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 
4.ม.4-6/4 มี
วิจารณญาณในการ
เลือกเรื่องที่ฟังและดู 
5.ม.4-6/6 มีมารยาท
ในการฟัง การดู และ
การพูด 

 

ใบงานที่ 1 สรุป
ประเด็นการถาม
ตอบร่วมกับ
มัลติมีเดียเพื่อเน้น
การเกิด
กระบวนการคิด
อย่างมี
วิจารณญาณ
จ านวน 3 ข้อ 
การอภิปราย
น าเสนอความ
คิดเห็น 
แบบประเมิน
สมรรถนะส าคัญ 
จ านวน 9 ข้อโดย
ใช้rating  scale 
4 ระดับ 

 

ค าถามข้อที่ 3  
ระดับดีเยี่ยม 
   สามารถตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ไข
ปัญหาจากแนวทางต่างๆ ได้ด้วย
ความสัมพันธ์ของเหตุผลด้วยวิธีการ
อุปนัย หรือ นิรนัย สามารถยืนยัน
ค าตอบหรือแนววิธีแก้ไขปัญหาอย่าง
ชัดเจนจากข้อมูลต่างๆ 
ระดับดี 
      สามารถตัดสินใจเลือกวิธีการ
แก้ไขปัญหาจากแนวทางต่างๆ ได้ด้วย
ความสัมพนัธ์ของเหตุผลด้วยวิธีการ 
อุปนัย หรือ นิรนัย สามารถยืนยัน
ค าตอบได้แต่ไม่ชัดเจน 
ระดับพอใช้  สามารถตัดสินใจเลือก
วิธีการแก้ไขปัญหาจากแนวทางต่าง ๆ 
ได้แต่ไม่สามารถยืนยันค าตอบได้ 
ระดับปรับปรุง 
  นักเรียนไม่สามารถตัดสินใจเลือก
แนวทางต่าง ๆได้ 
 
การสังเกต 
1.1  มีความสามารถในการรับ – ส่ง
สาร 
1.2  มีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ ความคิด ความเข้าใจของ
ตนเอง โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม  
1.3  ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม 
1.4  วิเคราะห์แสดงความคิดเห็นอย่าง
มีเหตุผล 

ใบงานที่ 1 สรุป
ประเด็นการถาม
ตอบโดยใช้
มัลติมีเดียเน้นการ
เกิดกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ
จ านวน 3 ข้อ 
 
แบบวัดการสังเกต
มารยาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบประเมิน
สมรรถนะส าคัญ
จ านวน 9 ข้อโดย
ใช้rating scale 4
ระดับ 
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ตัวชี้วัด / ผลการ
เรียนรู้ / สมรรถนะ

ส าคัญ / คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ชิ้นงาน / 
 ภาระงาน 

วิธีการวัด เครื่องมือวัด 

สมรรถนะส าคัญ 
1.ความสามารถในการ
สื่อสาร หมายถึง ใช้
ภาษาถ่ายทอด
ความคิด ความรู้ 
ความเข้าใจ ความรู้สึก 
และทัศนะของตนเอง 
2.ความสามารถในการ
คิด หมายถึง รู้จักคิด 

วิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดอย่าง
สร้างสรรค์ คิดอย่าง
วิจารณญาณ และคิด
เป็นระบบ 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
1. ตั้งใจ เพียร
พยายามในการเรียน
และ เข้าร่วมกิจกรรม  
2. แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ 
ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนด้วย
การเลือกใช้สื่ออย่าง
เหมาะสม  บันทึก
ความรู้ วิเคราะห์ สรุป
เป็นองค์ความรู้ 
สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

แบบประเมิน
สมรรถนะส าคัญ
จ านวน 9 ข้อ โดย
ใช้rating scale  
4 ระดับ 
แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์จ านวน  
6 ข้อ โดยใช้ 
rating scale  
4 ระดับ 

2.1  มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
2.2  มีทักษะในการคิดนอกกรอบ
อย่างสร้างสรรค ์
2.3  สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
2.5  ตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับตนเอง
ได้ 
1. ตั้งใจเรียน 
2.เอาใจใส่และมีความเพียร พยายาม
ในการเรียนรู้  
3.  มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และ  
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  
4. ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ 
เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยีต่างๆ 
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน และเลือกใช้สื่อได้อย่าง
เหมาะสม 
5. บันทึกความรู้ วิเคราะห์ข้อมูล จาก
สิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็น องค์ความรู้ 
6. แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีการ 
ต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ใน ชีวิตประจ าวัน 

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์จ านวน  
6 ข้อ โดยใช้rating  
scale 4 ระดับ 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ระบุเป็นขั้นตอน)  
1. การใช้ค าถามกระตุ้นความพร้อม 
 - ครูใช้ค าถามถามนักเรียนว่า “นักเรียนคนไหนสามารถเล่าความทรงจ าที่ประทับใจ

เกี่ยวกับครอบครัวของตนให้ผู้อื่นฟังได้บ้าง” 
 - ครูเปิดโอกาสให้นักเรียน 2-3 คน เล่าประสบการณ์สั้นๆ 1-2 คน โดยที่ครูท าหน้าที่เพียง

สรุปค าตอบแต่ไม่วิจารณ์ใดๆ จากสิ่งที่นักเรียนเล่า 
 - ครูเกริ่นน าเรื่องราวในมัลติมีเดียเรื่อง children full of life part 1 
 - ครูแนะน าหลักในการวิเคราะห์ วิจารณ์เบ้ืองต้น 
 - ครูสอนมรรยาทและข้อตกลงในการใช้มัลติมีเดีย 
2. น าเสนอมัลติมีเดีย 
 - ครูน าเสนอมัลติมีเดียประเภท สารคดี เรื่อง "children full of life part 1" เรื่องราว  

เป็นของครูชาวญี่ปุ่นที่ให้นักเรียนเขียนระบายความรู้สึกผ่านบันทึกประจ าวันและผลัดกันน ามาอ่าน
หน้าห้องเพ่ือดึงความรู้สึกที่แฝงอยู่ในตัวนักเรียนให้ระบายออกมาเพ่ือยอมรับความจริง 

3. อภิปราย 
 - ครูใช้ค าถามระดับสูงเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักเรียน 
  1 เรน ชูเอโดะ หยุดเรียนไปถึงสี่วันเนื่องด้วยสาเหตุใด นักเรียนทราบถึงสาเหตุที่เรน

ต้องหยุดเรียนได้อย่างไร  
  2 หลังจากการอ่านบันทึกประจ าวันของเรน ส่งผลกระทบต่อนักเรียนคนอ่ืนอย่างไร 
  3 ความทรงจ าของมิฟูยุคืออะไร สาเหตุใดเธอไม่เคยเล่ามาก่อน  
  4 นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ที่ครูญี่ปุ่นสรุปว่า มิฟูยุ น่าสงสารที่สุด ท าไมจึงเห็นด้วย

และท าไมจึงไม่เห็นด้วย 
  5 นอกจากการเล่าหน้าห้องแล้วนักเรียนมีวิธีใดที่จะน าเสนอ เพื่อนที่ประสบ

เหตุการณ์แบบมิฟูยุ ให้ดีขึ้นได้บ้าง 
  6 อะไร คือหลักฐานที่ส าคัญที่แสดงให้เห็นว่า การได้ให้นักเรียนเขียนประสบการณ์

แล้วออกมาเล่าหน้าห้องเป็นกิจกรรมที่ดี 
  7 อวัจนภาษาใดของ มิฟูยุที่แสดงออกถึงความสุขที่ได้เล่าเรื่องคุณพ่อของเธอ 
  8 วิธีการจัดกิจกรรมโฮมรูมของครูญี่ปุ่นท่านนี้ นักเรียนคิดว่าจะสร้างลักษณะนิสัยใด

ให้กับเด็ก และถ้านักเรียนเป็นครูนักเรียนจะจัดกิจกรรมโฮมรูมแบบครูญี่ปุ่นท่านนี้หรือไม่ 
4. สรุปประเด็นค าถาม 
 - ครูและนักเรียนร่วมสรุปประเด็นแต่ละค าถาม 
 - นักเรียนสรุปแต่ละประเด็นอย่างชัดเจนตอบค าถามลงใบงานที่ 1 
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สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู ้
มัลติมีเดียประเภท วิดิทัศน์ ประเภท สารคด ีเรื่อง children full of life part 1   

 
บันทึกหลังการสอน 

..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
 

 ลงนาม....................................................... 
  (นายเกียรตพิร  สินพิบูลย)์ 

ผู้สอน 
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แบบประเมินความสอดคลอ้งระหว่างคุณลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู ้
กับจุดประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 1 

ค าชี้แจง โปรดพิจารณาแผนการจัดการเรียนรู้และให้คะแนนความสอดคล้องระหว่างคุณลักษณะของ
แผนการจัดการเรียนรู้และจุดประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้โปรดท าเครื่องหมายลงในช่องระดับ
ความคิดเห็นของแบบประเมินในแต่ละข้อตามความคิดเห็นของท่าน ดังนี้ 

+1  หมายถึง แน่ใจว่าคุณลักษณะของแผนการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
  0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าคุณลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับ

จุดประสงค์หรือไม ่
 -1 หมายถึง แน่ใจว่าคุณลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้ไม่มีความสอดคล้องกับ

จุดประสงค ์
แผนที่ 1 การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณประเภทสารคดี เรื่อง children full of life part 1  
 
ตอนที่ 1 ข้อค าถามเกี่ยวกับการฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ 

เนื้อหา จุดประสงค์ ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ระดับความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1. ความหมาย
ของการฟังและ
ดูอย่างมี
วิจารณญาณ 

นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ 
อธิบายความหมาย
ของการฟังอย่างมี
วิจารณญาณ 

ครูแนะน าหลักในการวิเคราะห์ 
วิจารณ์เบื้องต้น 

+1 +1 +1 1.00 

2. การจับ
จุดประสงค์ของ
การฟังและดู. 

นักเรียนสามารถ
จับจุดประสงค์การ
ฟังและดูอย่างมี
วิจารณญาณ 

ครูใช้ขั้นตอนการพัฒนา
ความสามารถด้านการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณโดยใช้ค าถาม
เป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย 
1. การใช้ค าถามกระตุ้นความ
พร้อม  
2. น าเสนอมัลติมีเดีย 
3. อภิปราย 
4. สรุปประเด็นค าถาม 

+1 +1 +1 1.00 



  

 

125 

เนื้อหา จุดประสงค์ ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ระดับความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

3. การวิเคราะห์
จับประเด็นจาก 
เรื่องที่ฟังและดู 

นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์จับ 
ประเด็นจากเรื่อง
ที่ฟังและดู 

ครูใช้ขั้นตอนการพัฒนา
ความสามารถด้านการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณโดยใช้ 
ค าถามเป็นฐานร่วมกับ
มัลติมีเดีย 
1. การใช้ค าถามกระตุ้นความ
พร้อม    
2. น าเสนอมัลติมีเดีย 
3. อภิปราย 
4. สรุปประเด็นค าถาม 

+1 
 

+1 +1 1.00 

4. การวิเคราะห์
เจตนาผู้ส่งสาร
และคุณค่าของ
สาร 

นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์เจตนา
ของผู้ส่งสารและ
คุณค่าของสาร 

ครูใช้ขั้นตอนการพัฒนา
ความสามารถด้านการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณโดยใช้ค าถาม
เป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย 
1. การใช้ค าถามกระตุ้นความ
พร้อม    
2. น าเสนอมัลติมีเดีย 
3. อภิปราย 
4. สรุปประเด็นค าถาม 

+1 +1 +1 1.00 
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ตอนที่ 2 ข้อค าถามเกี่ยวกับการใช้ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมี
วิจารณญาณโดยใช้ค าถามร่วมกับมัลติมีเดีย 

ขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรู้ 

จุดประสงค์ ค าถามที่ใช้ ระดับความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

1.ใช้ค าถาม
กระตุ้นความ
พร้อม 

นักเรียนมีความ
พร้อมก่อนการใช้
ค าถามเป็นฐาน
ร่วมกับมัลติมีเดีย 

 นักเรียนคนไหนสามารถเล่า
ความทรงจ าที่ประทับใจของ
ครอบครัวให้ผู้อื่นฟังได้บ้าง 

+1 +1 +1 1.00 

2.น าเสนอ
มัลติมีเดีย 
 

นักเรียนมีความ
สนใจและตั้งใจฟัง
และดูมัลติมีเดียที่
ครูน ามาเสนอ 

 +1 +1 +1 1.00 

3.อภิปราย นักเรียนและครู
ร่วมอภิปรายถาม
ตอบโดยใช้
กระบวนการคิด
อย่างมี
วิจารณญาณ 
ค าถามที่ใช้เป็น
ค าถามระดับสูงขั้น 
- วิเคราะห์ 
- สังเคราะห์ 
- ประเมินค่า 

1 เรน ชูเอโดะ หยุดเรียนไปถึงสี่
วันเนื่องด้วยสาเหตุใด นักเรียน
ทราบถึงสาเหตุที่เรนต้องหยุด
เรียนได้อย่างไร 

+1 +1 +1 1.00 

2  หลังจากการอ่านบันทึก
ประจ าวันของเรน ส่งผลกระทบ
ต่อนักเรียนคนอื่นอย่างไน 

+1 +1 +1 1.00 

3 ความทรงจ าของมิฟูยุคืออะไร 
สาเหตุใดเธอไม่เคยเล่ามาก่อน 

+1 +1 +1 1.00 

4  นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ที่ครู
ญี่ปุ่นสรุปว่า มิฟูยุ น่าสงสาร
ที่สุด ท าไมจึงเห็นด้วยและท าไม
จึงไม่เห็นด้วย 

+1 +1 +1 1.00 

5 นอกจากการเล่าหน้าห้องแล้ว
นักเรียนมีวิธีใดที่จะน าเสนอ 
เพื่อนที่ประสบเหตุการณ์แบบมิ
ฟูยุ ให้ดีขึ้นได้บ้าง 

+1 +1 +1 1.00 
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ขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรู้ 

จุดประสงค์ ค าถามที่ใช้ ระดับความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

  6 อะไร คือหลักฐานที่ส าคัญที่
แสดงให้เห็นว่า การได้ให้
นักเรียนเขียนประสบการณ์แล้ว
ออกมาเล่าหน้าห้องเป็นกิจกรรม
ที่ดี 

+1 +1 +1 1.00 

7 อวัจนภาษาใดของ มิฟูยุที่
แสดงออกถึงความสุขที่ได้เล่า
เรื่องคุณพ่อของเธอ 

+1 +1 +1 1.00 

8 วิธีการจัดกิจกรรมโฮม- 
รูมของครูญี่ปุ่นท่านนี้ นักเรียน
คิดว่าจะสร้างลักษณะนิสัยใด
ให้กับเด็ก  
ถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะท า
อย่างไร 

+1 +1 +1 1.00 

4.สรุปประเด็น
ค าถาม 
 

นักเรียนและครู
สรุปประเด็นจาก
ค าถามและ
นักเรียนสามารถ
เขียนค าตอบลงใบ
งานได้อย่าง
สมเหตุสมผลตาม
กระบวนการคิด
อย่างมี
วิจารณญาณดังนี ้
1.ระบุปัญหา 
2.พิจารณาเลือก
ข้อมูลโดยใช้
เหตุผล 
3.การสรุปตดสิน
ใจอ้างอิงอย่าง
สมเหตุสมผล 

ค าถามในใบงาน (ใช้ค าถามที่
สอดคล้องกับกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ) 
1. ประสบการณ์ไม่ดีในชีวิตที่
นักเรียนญี่ปุ่นเจอคืออะไร   

+1 +1 +1 1.00 

2. ผลจากที่นักเรียนญี่ปุ่นชั้น
ประถมเจอประสบการณ์ไม่ดี
จากข้อ 1 คืออะไร 

+1 +1 +1 1.00 

3.นักเรียนจะมีวิธีการใด บรรเทา
ความรู้สึกของเพื่อนที่เจอ
ประสบการณ์ที่ไม่ดี   

+1 +1 +1 1.00 
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ขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรู้ 

จุดประสงค์ ค าถามที่ใช้ ระดับความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

  4.ในกรณีที่นักเรียนต้องเจอ
เหตุการณ์จากข้อ 3 นั้นจริง ๆ
นักเรียนจะเลือกวิธีที่ดีในการ
แก้ปัญหาด้วยวิธีใด 

+1 +1 +1 1.00 
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ตอนที่ 3 ความเหมาะสมของมัลติมีเดียวิดิทัศน์เพื่อใช้ในการพัฒนาความสามารถด้านการคิด 
อย่างมีวิจารณญาณ 
เรื่อง children full of life part 1 เรื่องราว เป็นของครูชาวญี่ปุ่นที่ให้นักเรียนเขียนระบาย
ความรู้สึกผ่านบันทึกประจ าวันและผลัดกันน ามาอ่านหน้าห้องเพื่อดึงความรู้สึกที่แฝงอยู่ในตัวนักเรียน
ให้ระบายออกมาเพ่ือยอมรับความจริง  เวลา 9.44 นาที 
 

เรื่องที่ประเมิน ระดับความเห็นของ
ผู้เชีย่วชาญ 

IOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1. ความเหมาะสมของเวลาในการน าเสนอ +1 +1 +1 1.00 
2. เนื้อหามีความสอดคล้องกับการต้ังค าถามระดับสูง
เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

+1 +1 +1 1.00 

3. เนื้อหามีความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง   +1 +1 +1 1.00 
4. ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย  +1 +1 +1 1.00 
5. ความชัดเจนและความเหมาะสมของเสียงหรือค า
บรรยาย  

+1 +1 +1 1.00 

6. ประโยชน์/ข้อคิดที่นักเรียนจะได้รับ +1 +1 +1 1.00 
7. ประเด็นในการน าเสนอมีความน่าสนใจ +1 +1 +1 1.00 
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เครื่องมือ 
แบบทดสอบการคิดอยา่งมีวจิารณญาณตามโดยใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย 

ตามแนวของ Cornell Critical Thinking Test Level Z ของ Ennis และ Millman 
จ านวน 60 ขอ้ 
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แบบประเมินแบบทดสอบการฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ 
ค าชี้แจง โปรดพิจารณาแผนการจัดการเรียนรู้และให้คะแนนความสอดคล้องระหว่างคุณลักษณะของ
แบบทดสอบกับกระบวนการฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับ
ความคิดเห็นของแบบประเมินในแต่ละข้อตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 

+1  หมายถึง แน่ใจว่าคุณลักษณะของแผนการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
  0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าคุณลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับ

จุดประสงค์หรือไม ่
 -1 หมายถึง แน่ใจว่าคุณลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้ไม่มีความสอดคล้องกับ

จุดประสงค ์
ข้อสอบแบ่งเป็น 2 ตอน ตอนละ 20 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 40 คะแนน (โดยคัดจาก 60 ข้อ) 
ตอนที่ 1 ฟังและดู มัลติมีเดยีประเภทวีดิทัศน์ เรื่อง ครูผูส้อนด้วยหัวใจ แล้วตอบค าถาม ข้อ 1-30 
ตอนที่ 2 ฟังและดู มัลติมีเดยีประเภทวีดิทัศน์ เรื่อง ถนนสายอาถรรพ์ 304 แล้วตอบค าถาม  

ข้อ 31-60 
ข้อ
ท่ี 

คุณลักษณะของข้อสอบ กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

1 ครู สุ ทราบได้อย่างไรว่าเชาว์เป็นเด็ก
พิเศษก่อนที่จะเข้าห้องเรียน 
ก.ผู้ปกครองให้ข้อมูลว่าพ่อกับแม่เชาว์
เลิกกัน 
ข.เพื่อนๆ น ามาฟ้องครูว่าเชาว์ไม่เล่น
กับเพื่อน 
ค.เชาว์ไม่แนะน าตัวเองกับครูสุจ้องแต่
ป้ายห้องผู้อ านวยการ 
ง.ผู้อ านวยการให้อ่านใบรับรองแพทย์
ของเชาว์ 

การระบุนิยามปัญหา 
-วัดความสามารถในการ
ระบุปัญหา 
-วัดความสามารถในการ
สังเกตเพ่ือรวบรวม
ข้อมูล 

+1 +1 +1 1.00 

2 2.จากเรื่อง พฤติกรรมของ เชาว์ในข้อ
ใดเป็นจุดเริ่มต้นในการเข้ากับเพื่อน
ไม่ได ้
ก.การชอบแกล้งเพ่ือน 
ข.การไม่แนะน าตัวเองหน้าห้อง 
ค.การไม่เคารพคุณครูสุ 
ง.การหนีเรียน 

การระบุนิยามปัญหา 
-วัดความสามารถในการ
ระบุปัญหา 
-วัดความสามารถในการ
สังเกตเพ่ือรวบรวม
ข้อมูล 

+1 -1 +1 0.33 
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ข้อ
ท่ี 

คุณลักษณะของข้อสอบ กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

3 3.จากเรื่อง เพื่อนที่ล้อเชาว์ เพราะ
สาเหตุใด 
ก.เพราะเชาว์ชอบใช้ก าลังในการแก้ไข
ปัญหา 
ข.เพราะเชาว์มีอาการเป็นเด็กพิเศษ
แตกต่างจากคนอื่น 
ค.เพราะครูล าเอียงรักเชาว์มากกว่า 
ง.เพราะผู้ปกครองเชาว์กดดันให้ครู
ดูแลเชาว์มากกว่าผู้อื่น 

การวิเคราะห์พิจารณา
เลือกข้อมูล 
- วัดความสามารถ
เกี่ยวกับพิจารณาความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล  
-วัดการจ าแนกประเภท
และแนวคิดที่อยู่
เบื้องหลังของข้อมูลที่
ปรากฏ 

+1 +1 +1 1.00 

4 จากเรื่อง ครูสุใช้วิธีใดในการแก้ไข
ปัญหาที่เพื่อนล้อเชาว์ 
ก.ใช้วิธีห้ามปรามโดยการพูด 
ข.ใช้วิธีลงโทษโดยการตี 
ค.ใช้วิธีสงบนิ่งและปล่อยผ่าน  
ง.ใช้วิธีขู่เชิญผู้ปกครอง 

การระบุนิยามปัญหา 
-วัดความสามารถในการ
ระบุปัญหา 
-วัดความสามารถในการ
สังเกตเพ่ือรวบรวม
ข้อมูล 

0 -1 +1 0.00 

5 พฤติกรรมของเชาว์ข้อใดสนับสนุนกับ
ค าพูดที่บอกว่า “เด็กพิเศษมีพฤติกรรม
ซ้ าๆ และชอบดูของหมุนๆ” จาก
หนังสือที่ครูสุอ่าน 
ก.ชอบหมุนจานข้าวให้พอดีอยู่เสมอ 
ข.ชอบวางเครื่องเขียนให้ตรงอยู่เสมอ 
ค.ชอบดูกังหันกระดาษนอกระเบียงอยู่
เสมอ 
ง.ชอบจับป้ายชื่ออยู่บ่อยอยู่เสมอ 

การวิเคราะห์พิจารณา
เลือกข้อมูล 
- วัดความสามารถ
เกี่ยวกับพิจารณาความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล  
-วัดการจ าแนกประเภท
และแนวคิดที่อยู่
เบื้องหลังของข้อมูลที่
ปรากฏ 

+1 +1 +1 1.00 

6 ตอนเริ่มเรื่อง ครูสุ สังเกตพฤติกรรมว่า 
เชาว์ไม่สนใจในสิ่งที่ครูสอน ครูสุใช้วิธี
ใด ในการให้เชาว์มาสนใจในสิ่งที่ครู
สอน 
ก.ศึกษาค้นคว้าจากห้องสมุดเกี่ยวกับ
การดูแลเด็กพิเศษ 

การระบุนิยามปัญหา 
-วัดความสามารถในการ
ระบุปัญหา 
-วัดความสามารถในการ
สังเกตเพ่ือรวบรวม
ข้อมูล 

+1 +1 +1 1.00 



  

 

133 

ข้อ
ท่ี 

คุณลักษณะของข้อสอบ กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

ข.สังเกตพฤติกรรมเพิ่มเติมว่าเชาว์
สนใจสิ่งใดแล้วน ามากระตุ้น 
ค.ใช้วิธีปรึกษาประชุมระหว่างผู้บริหาร 
ครูและผู้ปกครอง  
ง.การเสริมแรงบวกให้รางวัลและค า
ชมเชย 

7 พฤติกรรมใดที่ครูสุ ใช้เพื่อให้เชาว์
สนใจในวิชาเรียนในห้องเพิ่มเติม 
ก.การให้ค าชมเชย ก าลังใจแก่เชาว์ทุก
ครั้งที่ตั้งใจเรียน 
ข.ใส่ใจเรียกเชาว์ทุกครั้งที่เชาว์ไม่สนใจ
การเรียน 
ค.เปลี่ยนวิธีการสอนเป็นการเน้นสอน
เป็นรายบุคคลมากขึ้น 
ง.เปลี่ยนชอล์กจากสีขาวเป็นสีต่างๆ
เพื่อกระตุ้นความน่าสนใจ 

การระบุนิยามปัญหา 
-วัดความสามารถในการ
ระบุปัญหา 
-วัดความสามารถในการ
สังเกตเพ่ือรวบรวม
ข้อมูล 

+1 +1 +1 1.00 

8 จากเรื่อง ถ้านักเรียนเป็นครูสุ นักเรียน
จะเริ่มต้นอย่างไรในการดูแลเชาว์ 
ก.ขอค าแนะน าจากผู้ปกครองเพราะ
ผู้ปกครองใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุด 
ข.จ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเด็กพิเศษ
เพราะมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ 
ค.ศึกษาข้อมูลหนังสือที่เกี่ยวข้องกับ
เด็กจากห้องสมุดเพราะเป็นข้อมูลใน
การดูแลเบื้องต้น 
ง.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพราะเด็ก
พิเศษมีพฤติกรรมที่คาดเดาจึงไม่มี
หลักการในการดูแล 

การสรุปหรือประเมิน
ข้อสรุปอย่าง
สมเหตุสมผล 
-วัดความสามารถ
เกี่ยวกับการสรุปโดยใช้
เหตุผลแบบอุปนัย 
-วัดความสามารถในการ
ยืนยันข้อสรุปหรือ
ความสามารถในการ
ท านายผลที่คาดว่าน่าจะ
เกิด 

0 +1 +1 0.67 

9 การที่ครูให้เชาว์ “เป่ากบ”เพื่อ
จุดประสงค์ใด 
ก.เพื่อให้รู้จักการละเล่นของไทย 

การวิเคราะห์พิจารณา
เลือกข้อมูล 

+1 +1 +1 1.00 



  

 

134 

ข้อ
ท่ี 

คุณลักษณะของข้อสอบ กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

ข.เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับเพื่อนและครูได้ 
ค.เพื่อเป็นการบ าบัดสภาพจิตใจของ
เด็กพิเศษ 
ง.เพื่อเป็นการฝึกอวัยวะส าหรับการพูด 

- วัดความสามารถ
เกี่ยวกับพิจารณาความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล  
-วัดการจ าแนกประเภท
และแนวคิดที่อยู่
เบื้องหลังของข้อมูลที่
ปรากฏ 

10 จากเรื่องถ้านักเรียนเป็นเพื่อนของเชาว์
นักเรียนจะมีช่วยส่วนร่วมในการดูแล
เชาว์หรือไม่เพราะอะไร 
ก.ช่วยดูแลเชาว์ในเรื่องการเรียนและ
แนะน าการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนเท่าที่ท า
ได้เพราะเชาว์เป็นคนน่าสงสารและลด
ภาระงานของครูสุ 
ข.ช่วยดูแลเชาว์ในเรื่องการเรียนและ
แนะน าการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนเท่าที่ท า
ได้เพราะคนอื่นจะชื่นชมว่าเป็น
นักเรียนทีดีและได้คะแนนจิต
สาธารณะ 
ค.ไมช่่วยดูแลเชาว์ในเรื่องการเรียน
และไม่แนะน าการอยู่ร่วมกันกับเพื่อน
เพราะหน้าที่นี้ต้องอาศัยผู้มีความ
เชี่ยวชาญดูแลเด็กพิเศษ 
ง.ไม่ช่วยดูแลเชาว์ในเรื่องการเรียนและ
ไม่แนะน าการอยู่ร่วมกันกับเพื่อน
เพราะต้องมีหน้าที่ในการตั้งใจเรียน
และรับผิดชอบตนเองให้ดีเสียก่อน 

การสรุปหรือประเมิน
ข้อสรุปอย่าง
สมเหตุสมผล 
-วัดความสามารถ
เกี่ยวกับการสรุปโดยใช้
เหตุผลแบบอุปนัย 
-วัดความสามารถในการ
ยืนยันข้อสรุปหรือ
ความสามารถในการ
ท านายผลที่คาดว่าน่าจะ
เกิด 

+1 +1 +1 1.00 

11 การที่เชาว์เดินหมุนรอบโต๊ะ ระหว่างที่
คุณครูท่านอื่นก าลังสอนนั้นเป็นเพราะ
สิ่งใด 

การวิเคราะห์พิจารณา
เลือกข้อมูล 

+1 +1 +1 1.00 
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ข้อ
ท่ี 

คุณลักษณะของข้อสอบ กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

ก.ครูท่านอื่นมีความสามารถในการ
ดูแลเด็กพิเศษไม่เพียงพอ 
ข.ครูท่านอื่นไม่ให้โอกาสเชาว์ในการ
เรียกตอบเชาว์เลยต้องเรียกร้องความ
ใส่ใจ 
ค.เชาว์เปิดใจรับการเรียนการสอนกับ
ครูสุ มากกว่า 
ง.เป็นอาการปกติของเด็กพิเศษที่ท า
พฤติกรรมซ้ าๆไปมา 

- วัดความสามารถ
เกี่ยวกับพิจารณาความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล  
-วัดการจ าแนกประเภท
และแนวคิดที่อยู่
เบื้องหลังของข้อมูลที่
ปรากฏ 

12 จากข้อ 11 ท าไมนักเรียนจึงคิดว่าเป็น
สาเหตุนั้น 
ก.เพราะเชาว์มีพ่อแม่ที่เลิกกันท าให้
เชาว์กลายเป็นเด็กพิเศษ 
ข.เพราะภาพของครูสุ ที่เปิดประตูใจ
ประตูความคิดมาหาเชาว์ 
ค.เพราะครูท่านอื่นกลัวเชาว์และไม่
อยากเกี่ยวข้องด้วย 
ง.เพราะครูสุ เป็นครูคนเดียวท่ีให้
ก าลังใจเชาว์แตกต่างจากครูท่านอืน่ 

การวิเคราะห์พิจารณา
เลือกข้อมูล 
- วัดความสามารถ
เกี่ยวกับพิจารณาความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล  
-วัดการจ าแนกประเภท
และแนวคิดที่อยู่
เบื้องหลังของข้อมูลที่
ปรากฏ 

+1 +1 +1 1.00 

13 ครูสุ รู้ได้อย่างไรว่าเชาว์มี
ความสามารถพิเศษเก่งเหนือเด็ก
นักเรียนคนอื่น 
ก.ขณะเรียนเชาว์สามารถตอบได้ว่าวัน
ใดบ้างเป็นวันพระ 
ข.ขณะเรียนเชาว์สามารถตอบได้ว่าวัน
ใดบ้างเป็น 
สุริยคติหรือจันทรคติ 
ค.ขณะเรียนเชาว์สามารถค านวณได้ว่า 
วันที่ เดือนที่ ปี่ที่ ตรงกับวันอะไรบ้าง
ในรอบสัปดาห์ 

การระบุนิยามปัญหา 
-วัดความสามารถในการ
ระบุปัญหา 
-วัดความสามารถในการ
สังเกตเพ่ือรวบรวม
ข้อมูล 

+1 +1 +1 1.00 
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ข้อ
ท่ี 

คุณลักษณะของข้อสอบ กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

ง.ขณะเรียนเชาว์สามารถค านวณ บวก 
ลบ คูณ หาร ได้มากกว่าเด็กในวัย
เดียวกัน 

14 พฤติกรรมที่เชาว์แสดงถึง
ความสามารถพิเศษจากข้อ 13 นั้น
ส่งผลให้เกิดอะไรขึ้น ท าไมจึงเป็น
เช่นนั้น 
ก.ครูชื่นชมต่อหน้าเพื่อนๆในห้อง
เพราะน้อยคนจะมีความสามารถท าได้ 
ข.เชาว์ภูมิใจในตนเองเพราะสามารถ
ท าได้มากกว่าเพื่อนในห้อง 
ค.เพื่อนๆในห้องชื่นชมเพราะมีเชาว์
เป็นเด็กเก่งสามารถพึ่งพาได้ 
ง.เพื่อนๆในห้องล้อเพราะไม่เข้า
ใจความฉลาดของเชาว์ 

การวิเคราะห์พิจารณา
เลือกข้อมูล 
- วัดความสามารถ
เกี่ยวกับพิจารณาความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล  
-วัดการจ าแนกประเภท
และแนวคิดที่อยู่
เบื้องหลังของข้อมูลที่
ปรากฏ 

+1 +1 +1 1.00 

15 จากการสังเกตพฤติกรรมของเชาว์
ในขณะเรียนจาก ข้อ 13 ครูสุมั่นใจว่า
เชาว์เป็นเด็กมีความสามารถพิเศษจาก
หลักฐานชิ้นใด 
ก.พฤติกรรมของเชาว์ตรงกับ
ผู้เชี่ยวชาญบอกครู 
ข.พฤติกรรมของเชาว์ตรงกับหนังสือที่
ครูไปศึกษาค้นคว้า 
ค.คะแนนในการสอบวัดผลการเรียน
ของเชาว์สูงที่สุดของห้อง 
ง.คะแนนระหว่างเรียนของเชาว์สูงกว่า
เด็กปกติโดยทั่วไป 

การระบุนิยามปัญหา 
-วัดความสามารถในการ
ระบุปัญหา 
-วัดความสามารถในการ
สังเกตเพ่ือรวบรวม
ข้อมูล 

+1 +1 +1 1.00 

16 พฤติกรรมของเชาว์ที่หมุนรอบโต๊ะครู
ในขณะที่ครูสุไม่อยู่ห้องเกิดจากอะไร 
ก.พฤติกรรมของเด็กพิเศษที่เรียกร้อง
ความสนใจ 

การวิเคราะห์พิจารณา
เลือกข้อมูล 

+1 +1 +1 1.00 
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ข้อ
ท่ี 

คุณลักษณะของข้อสอบ กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

ข.พฤติกรรมของเด็กพิเศษที่ต่อต้าน
เพื่อนๆที่ไม่ยอมรับตนเอง 
ค.พฤติกรรมของเชาว์ที่เปิดใจยอมรับ
ครูสุ เท่านั้น 
ง.พฤติกรรมของเชาว์ที่เรียกร้องให้ครู
ท่านอื่นนอกจากครูสุ มาใส่ใจ 

- วัดความสามารถ
เกี่ยวกับพิจารณาความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล  
-วัดการจ าแนกประเภท
และแนวคิดที่อยู่
เบื้องหลังของข้อมูลที่
ปรากฏ 

17 การที่เชาว์ทะเลาะชกต่อยเพื่อนด้วย
ความโกรธ เป็นถือเป็นสิ่งผิดหรือไม่
เพราะอะไร 
ก.ไม่ผิดเพราะเพื่อนไปล้อเลียนและ
แกล้งเชาว์สมควรได้รับการตอบโต้ 
ข.ไม่ผิดเพราะเชาว์เป็นเด็กพิเศษเชาว์
มีสิทธิ์ในการป้องกันตนเอง 
ค.ผิดเพราะเชาว์เป็นเด็กนักเรียนและ
ต้องปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน 
ง.ผิดเพราะคนที่เชาว์ไปทะเลาะชก
ต่อยคือคนที่เป็นเพื่อนร่วมชั้น 

การสรุปหรือประเมิน
ข้อสรุปอย่าง
สมเหตุสมผล 
-วัดความสามารถ
เกี่ยวกับการสรุปโดยใช้
เหตุผลแบบอุปนัย 
-วัดความสามารถในการ
ยืนยันข้อสรุปหรือ
ความสามารถในการ
ท านายผลที่คาดว่าน่าจะ
เกิด 

0 +1 +1 0.67 

18 ครูสุ ใช้วิธีใดในการหยุดการทะเลาะ
วิวาท วิธีนั้นครูสุได้มาจากแหล่งใด 
ก.ใช้วิธีกอดเชาว์ วิธีนี้ได้จาก
ผู้เชี่ยวชาญ 
ข.ใช้วิธีกอดเชาว์ วิธีนี้ได้จากการอ่าน
หนังสือ 
ค.ใช้วิธีตวาดทั้งเชาว์และเพื่อนออก
จากกัน วิธีนี้ได้จากผู้เชี่ยวชาญ 
ง.ใช้วิธีตวาดทั้งเชาว์และเพื่อนออกจาก
กัน วิธีนี้ได้จากการอ่านหนังสือ 

การระบุนิยามปัญหา 
-วัดความสามารถในการ
ระบุปัญหา 
-วัดความสามารถในการ
สังเกตเพ่ือรวบรวม
ข้อมูล 

+1 +1 +1 1.00 

19 เมื่อผู้ปกครองของนักเรียนที่ถูกเชาว์
ต่อยมาคุยกับ ผู้อ านวยการ ต้องการให้
เชาว์รับผิดชอบอย่างไร 

การระบุนิยามปัญหา 
-วัดความสามารถในการ
ระบุปัญหา 

0 +1 +1 0.67 
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ข้อ
ท่ี 

คุณลักษณะของข้อสอบ กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

ก.หักคะแนนความประพฤติ 
ข.จ่ายค่ารักษาพยาบาล 
ค. ไล่ออกจากโรงเรียน 
ง.ก้มกราบผู้ปกครองและเด็กที่ถูกต่อย 

-วัดความสามารถในการ
สังเกตเพ่ือรวบรวม
ข้อมูล 

20 ครูสุ ใช้วิธีใดในการสนับสนุนค าพดู
ของตนเองที่ว่า “เชาว์ไม่ใช่เด็กปัญญา
อ่อน” 
ก.ใช้วิธีให้เชาว์ค านวนทายวันจากวันที่ 
ข.ใช้วิธีให้เชาว์แสดงการแก้โจทย์
ปัญหา 
ค.ใช้วิธีน าบอกลักษณะเด็กอัจฉริยะ
เปรียบเทียบกับเชาว์ 
ง.ใช้วิธีให้เชาว์ค านวณข้างขึ้นข้างแรม
จากวันที่ก าหนด 

การวิเคราะห์พิจารณา
เลือกข้อมูล 
- วัดความสามารถ
เกี่ยวกับพิจารณาความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล  
-วัดการจ าแนกประเภท
และแนวคิดที่อยู่
เบื้องหลังของข้อมูลที่
ปรากฏ 

+1 +1 +1 1.00 

21 การกระท าของเชาว์ที่ก้มลงมากราบขอ
โทษผู้ปกครองแสดงถึงลักษณะนิสัยใด
ของเชาว์มากที่สุด 
ก.นอบน้อมถ่อมตน 
ข.ละอายและเกรงกลัวโทษ 
ค.ความใฝ่รู้รักเรียน 
ง.การประชดประชัน 

การสรุปหรือประเมิน
ข้อสรุปอย่าง
สมเหตุสมผล 
-วัดความสามารถ
เกี่ยวกับการสรุปโดยใช้
เหตุผลแบบอุปนัย 
-วัดความสามารถในการ
ยืนยันข้อสรุปหรือ
ความสามารถในการ
ท านายผลที่คาดว่าน่าจะ
เกิด 

+1 +1 +1 1.00 

22 จากข้อ 21 ท าไมจึงเชื่อว่าเชาว์มี
ลักษณะนิสัยแบบนั้น 
ก.เชาว์มีความนอบน้อมถ่อมตนจาก
เหตุการณ์ที่เคยยกมือไหว้ครูและ
ผู้ปกครอง 

การวิเคราะห์พิจารณา
เลือกข้อมูล 
- วัดความสามารถ
เกี่ยวกับพิจารณาความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล  

+1 +1 +1 1.00 
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ข้อ
ท่ี 

คุณลักษณะของข้อสอบ กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

ข.เชาว์มีความส านึกผิดและละอายจาก
เหตุการณ์ที่เชาว์เคยเดินหมุนรอบโต๊ะ 
ค.เชาว์มีความใฝ่เรียนรู้รักเรียนเพราะ
เชาว์พูดว่าขอให้ผมได้เรียนอยู่
ตลอดเวลา 
ง.เชาว์มีการประชดประชันจาก
เหตุการณ์ที่เชาว์เดินหมุนรอบโต๊ะไม่
ยอมรับครูคนอื่นนอกจากครูสุ 

-วัดการจ าแนกประเภท
และแนวคิดที่อยู่
เบื้องหลังของข้อมูลที่
ปรากฏ 

23 การกระท าของครูสุ สมควรได้รับ
รางวัลครูดีเด่นหรือไม่เพราะสาเหตุใด 
ก.สมควรได้รับเพราะ ครูสุเสียสละ
เวลาเพื่อหาวิธีการสอนเพื่อเด็กพิเศษ 
ข.สมควรได้รับเพราะ ครูสุใจเย็นและมี
นิสัยอ่อนโยนกับผู้ปกครองที่มาติดต่อ 
ค.ไม่สมควรเพราะครูสุไม่มีเวลาดูแล
เชาว์ ต้องไปอบรมอยู่เสมอ 
ง.ไม่สมควรเพราะครูสุมาไม่ทันตอน
เชาว์ต่อยกับเพื่อน 

การสรุปหรือประเมิน
ข้อสรุปอย่าง
สมเหตุสมผล 
-วัดความสามารถ
เกี่ยวกับการสรุปโดยใช้
เหตุผลแบบอุปนัย 
-วัดความสามารถในการ
ยืนยันข้อสรุปหรือ
ความสามารถในการ
ท านายผลที่คาดว่าน่าจะ
เกิด 

0 +1 +1 0.67 

24 .การกระท าของเชาว์ สมควรได้รับ
โอกาสการกลับเข้าไปเรียนต่อหรือไม่ 
ก.ไม่สมควรจะได้รับโอกาสเพราะ เชาว์
เป็นเด็กพิเศษเรื่องความรุนแรงเป็น
อันตรายต่อบุคคลแวดล้อม 
ข.ไม่สมควรจะได้รับโอกาสเพราะ เชาว์
ก่อคดีร้ายแรงเอาไว้ควรเอาเชาว์ออก
ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง 
ค.สมควรได้รับโอกาสเพราะ เชาว์ได้
ก้มลงกราบเพื่อขอโทษแล้วและมุ่งมั่น
ที่จะเรียนต่อ 

การสรุปหรือประเมิน
ข้อสรุปอย่าง
สมเหตุสมผล 
-วัดความสามารถ
เกี่ยวกับการสรุปโดยใช้
เหตุผลแบบอุปนัย 
-วัดความสามารถในการ
ยืนยันข้อสรุปหรือ
ความสามารถในการ
ท านายผลที่คาดว่าน่าจะ
เกิด 

+1 +1 +1 1.00 
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ข้อ
ท่ี 

คุณลักษณะของข้อสอบ กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

ง.สมควรได้รับโอกาสเพราะ เชาว์
สามารถเรียนรู้ได้เท่าเทียมหรือดีกว่า
เพื่อนจากความสามารถพิเศษที่เชาว์
แสดงออก 

25 จากประโยคในเรียงความของเชาว์ ที่
บอกว่า “โตขึ้นผมอยากเป็นครู”คิดว่า
เชาว์ได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งใด 
ก.สภาพสังคมที่เปิดโอกาสให้ผู้เป็นเด็ก
พิเศษมีทางเลือกทางวิชาชีพไม่มาก 
ข.ครูสุ ที่เป็นต้นแบบในการเอาใจใส่
และเข้าใจนักเรียนที่มีความแตกต่าง 
ค.ครอบครัวที่เปิดโอกาสให้เข้ามา
โรงเรียนของเด็กปกติเพื่อบ าบัด 
ง.ผู้อ านวยการและผู้ปกครองเด็กคน
อื่นที่เริ่มเข้าใจเชาว์และสนับสนุนเชาว์
มากขึ้น 

การวิเคราะห์พิจารณา
เลือกข้อมูล 
- วัดความสามารถ
เกี่ยวกับพจิารณาความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล  
-วัดการจ าแนกประเภท
และแนวคิดที่อยู่
เบื้องหลังของข้อมูลที่
ปรากฏ 

+1 +1 +1 1.00 

26 จากข้อที่ 25 นักเรียนคิดว่า เชาว์เป็น
ครูที่ดีได้หรือไม่เพราะอะไร 
ก.เป็นครูที่ดีได้เพราะเชาว์เห็นถึง
ต้นแบบที่ดีจากครูสุ 
ข.เป็นครูที่ดีได้เพราะเชาว์มีโอกาสท า
อะไรต้องท าให้เต็มที่เสมอ 
ค.เป็นครูที่ดีได้เพราะเชาว์มีจิต
วิญญาณความเป็นครูอยู่กับตัวตั้งแต่
เด็ก 
ง.เป็นครูที่ดีไม่ได้เพราะเชาว์เป็นเด็ก
พิเศษอาจท าให้นักเรียนไม่เข้าใจได้ 

การสรุปหรือประเมิน
ข้อสรุปอย่าง
สมเหตุสมผล 
-วัดความสามารถ
เกี่ยวกับการสรุปโดยใช้
เหตุผลแบบอุปนัย 
-วัดความสามารถในการ
ยืนยันข้อสรุปหรือ
ความสามารถในการ
ท านายผลที่คาดว่าน่าจะ
เกิด 

+1 +1 +1 1.00 

27 .เรื่องราวของครูสุ และเชาว์ นักเรียน
คิดว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ 
ก.น่าจะเป็นเรื่องจริง เพราะมีรูปภาพ
ของครูสุและเชาว์คนจริงอยู่ท้ายเรื่อง 

การสรุปหรือประเมิน
ข้อสรุปอย่าง
สมเหตุสมผล 

+1 +1 +1 1.00 
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ข้อ
ท่ี 

คุณลักษณะของข้อสอบ กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

ข.น่าจะเป็นเรื่องจริง เพราะมีบุคคลที่
เคยพบทั้งครูสุและเชาว์ 
ค.น่าจะเป็นเรื่องจริง เพราะเป็นเรื่องที่
เผยแพร่กันทาง Internet 
ง.น่าจะเป็นเรื่องจริง เพราะเป็นเรื่องที่
ถ่ายทอดความเอื้ออาทรของครูที่พึงมี
ต่อลูกศิษย์ 

-วัดความสามารถ
เกี่ยวกับการสรุปโดยใช้
เหตุผลแบบอุปนัย 
-วัดความสามารถในการ
ยืนยันข้อสรุปหรือ
ความสามารถในการ
ท านายผลที่คาดว่าน่าจะ
เกิด 

28 จากเรื่องพฤติกรรมของครูสุ ตรงกับ
จรรยาบรรณของครูในข้อใดเด่นชัด
ที่สุด 
ก.จรรยาบรรณต่อตนเองข้อที่ 1 ผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมี
วินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้าน
วิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้
ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ 
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ 
ข.จรรยาบรรณต่อวิชาชีพข้อที่ 2 ผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก 
ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อ
วิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
วิชาชีพ 
ค.จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการข้อที่ 3 ผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก 
เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม 
ให้ก าลังใจ แก่ศิษย์ และผู้รับบริการ 
ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 
ง.จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการข้อที่ 7 ผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้อง
ให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอ
ภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับ

การสรุปหรือประเมิน
ข้อสรุปอย่าง
สมเหตุสมผล 
-วัดความสามารถ
เกี่ยวกับการสรุปโดยใช้
เหตุผลแบบอุปนัย 
-วัดความสามารถในการ
ยืนยันข้อสรุปหรือ
ความสามารถในการ
ท านายผลที่คาดว่าน่าจะ
เกิด 

0 +1 +1 0.67 
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ข้อ
ท่ี 

คุณลักษณะของข้อสอบ กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

ผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่
โดยมิชอบ 

29 ค าว่า “ครูแท้”จากพระราชด ารัสของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชฯ หมายถึงบุคคลในข้อใด 
ก.บุคคลที่มีความสุขจากผลทางใจจาก
การความประสบส าเร็จของลูกศิษย์ 
ข.บุคคลที่มีความสุขจากการได้รับ
รางวัลเกียรติยศจากสถาบันต่างๆ 
ค.บุคคลที่มีความสุขจากการปรับขึ้น
เงินเดือนประจ าต าแหน่ง 
ง.บุคคลที่มีความสุขจากการได้โอกาส
แสดงความสามารถด้านอื่นๆนอกจาก
การจัดการเรียนการสอน 

การระบุนิยามปัญหา 
-วัดความสามารถในการ
ระบุปัญหา 
-วัดความสามารถในการ
สังเกตเพ่ือรวบรวม
ข้อมูล 

+1 +1 +1 1.00 

30 บุคคลใดต่อไปนี้มีลักษณะของครูแท้
ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ก.สุชัยมีความสุขได้จัดงานเลี้ยงแสดง
ความขอบคุณเพื่อนๆที่ได้รับรางวัลครู
ดีเด่นประจ าปี 
ข.สุกรมมีความสุขทุกครั้งได้พัฒนา
ตนเองในการอบรมต่างๆและใช้
เศรษฐกิจพอเพียงด ารงชีพ 
ค.สุชาติมีความสุขท่ีตนได้รับการเลื่อน
ขั้นเป็นรองผู้อ านวยการหลังจาก
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก
นักเรียนได้ส าเร็จ 
ง.สุพจน์มีความสุขที่ได้เห็นนักเรียน
ของตนน าวิชาความรู้ที่ตนสอนมาใช้
แก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

การสรุปหรือประเมิน
ข้อสรุปอย่าง
สมเหตุสมผล 
-วัดความสามารถ
เกี่ยวกับการสรุปโดยใช้
เหตุผลแบบอุปนัย 
-วัดความสามารถในการ
ยืนยันข้อสรุปหรือ
ความสามารถในการ
ท านายผลที่คาดว่าน่าจะ
เกิด 

+1 +1 +1 1.00 
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ข้อ
ท่ี 

คุณลักษณะของข้อสอบ กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

31 อะไรเป็นจุดส าคัญที่เกิดขึ้นบนถนน
หมายเลข 304  
ก.อุบัติเหตุเสียชีวิตทางรถบ่อยครั้ง 
ข.การซ่อมถนนที่ใช้เวลายาวนานเพื่อ
ใช้เทศกาลปีใหม่ 
ค.วัยรุ่นมักใช้เป็นที่ประลองความเร็ว 
ง.การท าพิธีเคารพและขอขมาศาลปู่
โทน 

การระบุนิยามปัญหา 
-วัดความสามารถในการ
ระบุปัญหา 
-วัดความสามารถในการ
สังเกตเพ่ือรวบรวม
ข้อมูล 

+1 +1 +1 1.00 

32 บริเวณที่เหตุการณ์ในข้อที่ 31เกิดขึ้น
มักใกล้กับสถานที่ใด 
ก.ทางโค้งหักศอกอันตราย 
ข.ศาลปู่โทน 
ค.ทางยาวตรงที่สูงชัน 
ง.จุดพักระหว่างเดินทาง 

การระบุนิยามปัญหา 
-วัดความสามารถในการ
ระบุปัญหา 
-วัดความสามารถในการ
สังเกตเพ่ือรวบรวม
ข้อมูล 

+1 +1 +1 1.00 

33 ข้อใดไม่มีการแสดงทรรศนะของ
ผู้สื่อข่าว 
ก.และจากการที่ถนนสาย 304 แห่งนี้
เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง 
ข.ท าให้หลายคนมองไปถึงอาถรรพ์
และความเชื่อ 
ค.มีผู้เสียชีวิตจ านวนมากไม่อาจปฏิเสธ
ว่ามีสิ่งลี้ลับ 
ง.ระยะทางคดเคี้ยวบนเขาสูงเกิด
อุบัติเหตุแทบทุกสัปดาห์  

การวิเคราะห์พิจารณา
เลือกข้อมูล 
- วัดความสามารถ
เกี่ยวกับพิจารณาความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล  
-วัดการจ าแนกประเภท
และแนวคิดที่อยู่
เบื้องหลังของข้อมูลที่
ปรากฏ 

+1 +1 +1 1.00 

34 ชายแก่ ชาวบ้านที่ให้สัมภาษณ์
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไร 
ก.ได้เห็นวิญญาณจริงๆ บนถนนสาย 
304 
ข.ได้ทราบถึงสถิติของกรมทางหลวง
เกี่ยวกับอุบัติเหตุ 

การระบุนิยามปัญหา 
-วัดความสามารถในการ
ระบุปัญหา 
-วัดความสามารถในการ
สังเกตเพ่ือรวบรวม
ข้อมูล 

0 +1 +1 0.67 



  

 

144 

ข้อ
ท่ี 

คุณลักษณะของข้อสอบ กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

ค.ชายหนุ่มอายุ 18-23 แถวบ้าน
เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุบ่อย 
ง.ได้กลิ่นเหม็นคาวเวลาที่ฝนตก 

35 ชายแก่สรุปว่าอย่างไร 
ก.อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากการ
ซ่อมแซมถนนที่ใช้เวลา 
ข.อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากถนนลื่นฝน
ตกบ่อย 
ค.อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากการไม่ไป
เคารพศาลปู่โทน 
ง.อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากวิญญาณที่เคย
เสียชีวิตไปบนถนนมาก่อน 

การระบุนิยามปัญหา 
-วัดความสามารถในการ
ระบุปัญหา 
-วัดความสามารถในการ
สังเกตเพ่ือรวบรวม
ข้อมูล 

+1 +1 +1 1.00 

36 จากข้อ 35 สาเหตุใดชายแก่จึงสรุป
และเชื่อเช่นนั้น 
ก.เพราะเห็นสภาพของถนนที่ลื่นและ
อันตราย 
ข.เพราะมีคนรอดที่เป็นคนขับสิบล้อมา
เล่าให้ฟัง 
ค.เพราะทราบข่าวอุบัติเหตุอยู่เป็น
ประจ า 
ง.เพราะมีลูกหลานที่เสียชีวิตจากการ
แข่งขันความเร็ว 

การวิเคราะห์พิจารณา
เลือกข้อมูล 
- วัดความสามารถ
เกี่ยวกับพิจารณาความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล  
-วัดการจ าแนกประเภท
และแนวคิดที่อยู่
เบื้องหลังของข้อมูลที่
ปรากฏ 

+1 +1 +1 1.00 

37 ประโยคใดของชายแก่ที่อนุมานว่า ผู้
พูดแสดงความไม่มั่นใจ 
ก.ถ้าเขาจะเอาทางมันจะตรงไปเลย 
ข.หรือมันจะโกหกเราก็ไม่รู้ 
ค.ทางมันจะโค้งอย่างนี้ใช่ไหม 
ง.ตรงศาลปู่โทนที่รถวิ่งมา 

การวิเคราะห์พิจารณา
เลือกข้อมูล 
- วัดความสามารถ
เกี่ยวกับพิจารณาความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล  
-วัดการจ าแนกประเภท
และแนวคิดที่อยู่
เบื้องหลังของข้อมูลที่
ปรากฏ 

+1 +1 +1 1.00 



  

 

145 

ข้อ
ท่ี 

คุณลักษณะของข้อสอบ กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

38 สาเหตุใด ชาวบ้านถึงรู้ว่า ถึงเวลาของ
ประเพณีหิวเลือดศาลปู่โทน 
ก.เพราะมีคนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
มากกว่าปกติ 
ข.เพราะมีการน า “เลือด”มาเซ่น
บวงสรวงศาลปู่โทน 
ค.เพราะมีคนขับขี่รถแข่งกันเร็วกว่า
ปกติ 
ง.เพราะมีรถบรรทุกพุ่งตกเหวบ่อยครั้ง 

การวิเคราะห์พิจารณา
เลือกข้อมูล 
- วัดความสามารถ
เกี่ยวกับพิจารณาความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล  
-วัดการจ าแนกประเภท
และแนวคิดที่อยู่
เบื้องหลังของข้อมูลที่
ปรากฏ 

+1 +1 +1 1.00 

39 จากที่พนักงานมูลนิธิเล่า ฤดูหิวเลือด 
ตรงกับช่วงเวลาใด 
ก.ธันวาคม-มกราคม 
ข.ตุลาคม-พฤศจิกายน 
ค.พฤษภาคม-กรกฎาคม 
ง.สิงหาคม-กันยายน 

การระบุนิยามปัญหา 
-วัดความสามารถในการ
ระบุปัญหา 
-วัดความสามารถในการ
สังเกตเพ่ือรวบรวม
ข้อมูล 

0 +1 +1 0.67 

40 ช่วงเวลาที่คณะผูถ้่ายท ารายการไปเกิด
เหตุการณ์อะไรขึ้น 
ก.วัยรุ่นขับขี่โดยใช้ความเร็ว 
ข.ฝนตกติดต่อกัน 
ค.ชาวบ้านแห่บูชาปู่โทน 
ง.ได้กลิ่นคาวเลือด 

การระบุนิยามปัญหา 
-วัดความสามารถในการ
ระบุปัญหา 
-วัดความสามารถในการ
สังเกตเพ่ือรวบรวม
ข้อมูล 

+1 +1 +1 1.00 

41 ข้อใดเป็นสิ่งที่ท าให้ทีมงานรู้สึก
อัศจรรย์ใจ 
ก.ชาวบ้านที่มาบชูาปู่โทนมีความตื่น
กลัวในเทศกาลหิวเลือด 
ข.หลังปักธูปบูชาปู่โทนแล้วฝนเริ่มซา
ลง 
ค.หลังปักธูปบูชาปู่โทนเห็นสิ่งเร้นลับ
บางสิ่งบางอย่าง 
ง.อากาศเริ่มเย็นลงและบรรยากาศ
ภายนอกเงียบสนิท 

การระบุนิยามปัญหา 
-วัดความสามารถในการ
ระบุปัญหา 
-วัดความสามารถในการ
สังเกตเพ่ือรวบรวม
ข้อมูล 

-1 +1 +1 0.33 
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ข้อ
ท่ี 

คุณลักษณะของข้อสอบ กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

42 การที่ชาวบ้านศรัทธากับศาลปู่โทน ท า
ให้เกิดสิ่งใด 
ก.ชาวบ้านได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชค 
ข.ชาวบ้านไม่ได้รับอุบัติเหตุมากนัก 
ค.ชาวบ้านได้รับโอกาสพัฒนาพื้นที่ให้
เป็นแหล่งเศรษฐกิจ 
ง.ชาวบ้านปลอดภัยจากสิ่งลี้ลับไม่
เจ็บป่วย 

การวิเคราะห์พิจารณา
เลือกข้อมูล 
- วัดความสามารถ
เกี่ยวกับพิจารณาความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล  
-วัดการจ าแนกประเภท
และแนวคิดที่อยู่
เบื้องหลังของข้อมูลที่
ปรากฏ 

+1 +1 +1 1.00 

43 ชาวบ้านหลายคนมีศรัทธากับปู่โทน
มาก สังเกตได้จากอะไร 
ก.จ านวนรถที่ผ่านศาลแล้วบีบแตรอยู่
บ่อยครั้ง 
ข.การสัมภาษณ์ที่ให้ข้อมูลตรงกัน 
ค.การมาร่วมงานเทศกาลจ านวนมาก 
ง.ความร่วมมือร่วมใจในการท านุบ ารุง
ศาล 

การระบุนิยามปัญหา 
-วัดความสามารถในการ
ระบุปัญหา 
-วัดความสามารถในการ
สังเกตเพ่ือรวบรวม
ข้อมูล 

+1 +1 +1 1.00 

44 ถนนสายนี้สมควรได้รับชื่อถนนสาย
มรณะหรือไม่เพราะเหตุใด 
ก.สมควรเพราะมีวิญญาณประจ าที่อยู่
มาก 
ข.สมควรเพราะเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต
บ่อย 
ค.ไม่สมควรเพราะแค่ถนนลื่นและโค้ง
อันตรายเล็กน้อย 
ง.ไม่สมควรเพราะนิยมขับรถผ่านแค่
บางเทศกาลเท่านั้น 

การสรุปหรือประเมิน
ข้อสรุปอย่าง
สมเหตุสมผล 
-วัดความสามารถ
เกี่ยวกับการสรุปโดยใช้
เหตุผลแบบอุปนัย 
-วัดความสามารถในการ
ยืนยันข้อสรุปหรือ
ความสามารถในการ
ท านายผลที่คาดว่าน่าจะ
เกิด 

+1 +1 +1 1.00 

45 ท าไมชาวบ้านถึงเชื่อเรื่องความ
ศักดิ์สิทธิ์ของศาลปู่โทน 

การวิเคราะห์พิจารณา
เลือกข้อมูล 

+1 +1 +1 1.00 
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ข้อ
ท่ี 

คุณลักษณะของข้อสอบ กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

ก.เพราะเม่ือ 10 ปีที่แล้วมีการซ่อม
ถนนที่บนบานสังเวยวัยรุ่น แล้วมีวัยรุ่น
เสียชีวิตบนท้องถนนจริงๆ 
ข.เพราะเม่ือ 10 ปีที่แล้วมีการบูรณ
ศาลปู่โทนโดยต้องสังเวยวัยรุ่น แล้วมี
วัยรุ่นเสียชีวิตจริงๆ 
ค.เพราะทุกครั้งที่บีบแตรแสดงความ
เคารพศาลปู่โทนก็จะขับรถปลอดภัย
เสมอ 
ง.เพราะทุกครั้งที่มาร่วมพิธีงาน
เทศกาลของศาลปู่โทนก็จะขับรถ
ปลอดภัยเสมอ 

- วัดความสามารถ
เกี่ยวกับพิจารณาความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล  
-วัดการจ าแนกประเภท
และแนวคิดที่อยู่
เบื้องหลังของข้อมูลที่
ปรากฏ 

46 ชาวบ้านไม่ได้อยากให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น
อีกจึงช่วยกันท าอะไร 
ก.จัดงานเทศกาลศาลปู่โทน 
ข.เขียนป้ายเตือนทางโค้งอันตราย 
ค.ซ่อมแซมถนนอย่างเร่งรีบ 
ง.ขยายถนนให้กว้างออกไปในอนาคต 

การระบุนิยามปัญหา 
-วัดความสามารถในการ
ระบุปัญหา 
-วัดความสามารถในการ
สังเกตเพ่ือรวบรวม
ข้อมูล 

+1 +1 +1 1.00 

47 จากข้อ 46ชาวบ้านต้องการท าอะไร
เพิ่มอีกเพื่อลดอุบัติเหตุ 
ก.การท าพิธีทางพุทธศาสนา 
ข.การท าพิธีทางไสยาศาสตร์ 
ค.การของบประมาณแก้ไขถนน 
ง.การของบประมาณท าป้ายเตือน 

การระบุนิยามปัญหา 
-วัดความสามารถในการ
ระบุปัญหา 
-วัดความสามารถในการ
สังเกตเพ่ือรวบรวม
ข้อมูล 

+1 +1 +1 1.00 

48 ท าไมชาวบ้านจึงต้องท าตามข้อ  47 
เพิ่มเติม 
ก.เพราะชาวบ้านมีความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา 
ข.เพราะชาวบ้านมีความศรัทธาในเรื่อง
ลี้ลับ 

การวิเคราะห์พิจารณา
เลือกข้อมูล 
- วัดความสามารถ
เกี่ยวกับพิจารณาความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล  
-วัดการจ าแนกประเภท
และแนวคิดที่อยู่

+1 +1 +1 1.00 
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ข้อ
ท่ี 

คุณลักษณะของข้อสอบ กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

ค.เพราะชาวบ้านเชื่อกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ 
ง.เพราะชาวบ้านเชื่อว่างบประมาณ
ที่มาใช้พัฒนามีความล่าช้า 

เบื้องหลังของข้อมูลที่
ปรากฏ 

49 นักเรียนคิดว่าการกระท าของชาวบ้าน
ที่บูชาศาลปู่โทนผิดหรือไม่เพราะอะไร 
ก.ไม่ผิดเพราะการบูชาศาลปู่โทนลด
อุบัติเหตุได้จริงๆ 
ข.ไม่ผิดเพราะเป็นความเชื่อส่วนตัว
ของชาวบ้านและสังคมไทย 
ค.ผิดเพราะการเกิดอุบัติเหตุเกิดจาก
ความประมาทไม่ใช่จากสิ่งเร้นลับ 
ง.ผิดเพราะเรื่องบางเรื่องเป็นความเชื่อ
ที่เก่าและไม่เหมาะกับสังคมไทย 

การสรุปหรือประเมิน
ข้อสรุปอย่าง
สมเหตุสมผล 
-วัดความสามารถ
เกี่ยวกับการสรุปโดยใช้
เหตุผลแบบอุปนัย 
-วัดความสามารถในการ
ยืนยันข้อสรุปหรือ
ความสามารถในการ
ท านายผลที่คาดว่าน่าจะ
เกิด 

+1 +1 +1 1.00 

50 นักเรียนคิดว่าบุคคลที่ไม่มคีวามเชื่อ
ด้านไสยาศาสตร์จะต้องท าอย่างไรเมื่อ
ใช้ถนนเส้นนี้ 
ก.ขับขี่อย่างไม่ประมาทระมัดระวังมาก
ขึ้นเพราะถนนลื่นและมีโค้งอันตราย 
ข.ขับขี่อย่างไม่ประมาทระมัดระวังมาก
ขึ้นเพราะถนนช ารุดและมีสิ่งกีดขวาง
มากมาย 
ค.ขับขี่อย่างปกติเพราะไม่ว่าจะเป็น
ถนนสายใดก็เกิดอุบัติเหตุได้เสมอ 
ง.ขับขี่อย่างปกติเพราะเป็นถนนที่มีรถ
ค่อนข้างหนาแน่นเป็นเพื่อนร่วมทาง 

การสรุปหรือประเมิน
ข้อสรุปอย่าง
สมเหตุสมผล 
-วัดความสามารถ
เกี่ยวกับการสรุปโดยใช้
เหตุผลแบบอุปนัย 
-วัดความสามารถในการ
ยืนยันข้อสรุปหรือ
ความสามารถในการ
ท านายผลที่คาดว่าน่าจะ
เกิด 

+1 +1 +1 1.00 

51 นักเรียนคิดว่าใครมีพฤติกรรมไม่เหมาะ
กับการใช้ถนนเส้นนี้ 
ก.นายบี ชอบบีบแตรทุกครั้งเวลาขับ
รถผ่านศาล 

การสรุปหรือประเมิน
ข้อสรุปอย่าง
สมเหตุสมผล 

+1 +1 +1 1.00 
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ข้อ
ท่ี 

คุณลักษณะของข้อสอบ กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

ข.นายบอย ชอบขับรถเร็วเพราะคิดว่า
ช านาญเส้นทาง 
ค.นายแบงค์ ชอบให้สัญญาณไฟและ
ขับช้าๆไม่แซงใคร 
ง.นายเบน ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ปฏิบัติตามกฎจราจร 

-วัดความสามารถ
เกี่ยวกับการสรุปโดยใช้
เหตุผลแบบอุปนัย 
-วัดความสามารถในการ
ยืนยันข้อสรุปหรือ
ความสามารถในการ
ท านายผลที่คาดว่าน่าจะ
เกิด 

52 นักเรียนคิดว่าถนนสายนี้เหมาะที่จะ
พัฒนาด้านใดมากที่สุดเพื่อลดอุบัติเหตุ 
ก.การให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์กับ
ชาวบ้าน 
ข.การรีบขยายถนนและเพิ่มป้ายระวัง
ทางโค้ง 
ค.การจัดพิธีกรรมสังเวยสัตว์แทนการ
สังเวยคน 
ง.การรณรงคง์ดใช้เส้นทางนี้เมื่อถึงหน้า
เทศกาล 

การสรุปหรือประเมิน
ข้อสรุปอย่าง
สมเหตุสมผล 
-วัดความสามารถ
เกี่ยวกับการสรุปโดยใช้
เหตุผลแบบอุปนัย 
-วัดความสามารถในการ
ยืนยันข้อสรุปหรือ
ความสามารถในการ
ท านายผลที่คาดว่าน่าจะ
เกิด 

+1 +1 +1 1.00 

53 นักเรียนควรน าเสนอมัลติมีเดีย
ประเภทวิดิทัศน์เรื่องนี้ในหัวข้อการ
สัมมนาหัวข้อใดมากที่สุด 
ก.ความงมงายทางไสยาศาสตร์ของคน
ในสังคมไทย 
ข.ความบกพร่องทางกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
ค.ความเชื่อ ความศรัทธาของคนไทย
ในยุคปัจจุบัน 
ง.การพัฒนาถนนเพื่อลดอุบัติเหตุของ
กรมทางหลวง 

การสรุปหรือประเมิน
ข้อสรุปอย่าง
สมเหตุสมผล 
-วัดความสามารถ
เกี่ยวกับการสรุปโดยใช้
เหตุผลแบบอุปนัย 
-วัดความสามารถในการ
ยืนยันข้อสรุปหรือ
ความสามารถในการ
ท านายผลที่คาดว่าน่าจะ
เกิด 

+1 +1 +1 1.00 
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ข้อ
ท่ี 

คุณลักษณะของข้อสอบ กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

54 นักเรียนจะเขียนวิจารณ์ มัลติมีเดีย
ประเภทวิดิทัศน์เรื่องนี้ ลงใน Social 
Network อย่างไรให้มีมรรยาทมาก
ที่สุด 
ก.เรื่องนี้เป็นแค่ความเชื่อของคนที่มี
การศึกษาน้อยเชื่อกัน ใครเชื่อก็ปัญญา
อ่อนแล้ว 
ข.เรื่องนี้ให้ข้อควรระวังเวลาที่ขับรถ
ผ่านเส้นทางนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวัง
มากขึ้นอีก 
ค.เรื่องนี้ต้องให้ท้ังความรู้เชิง
วิทยาศาสตร์และค่านิยมความเชื่อที่
ถูกต้องกับชาวบ้านให้มากเพื่อไม่ให้
ชาวบ้านหลงศรัทธาในสิ่งที่ผิด 
ง.เรื่องนี้ฤดูหิวเลือดของเจ้าพ่อ ลามไป
ถึงภูทับเบิกด้วย ก็ช่วงฤดูท่องเที่ยวนี่..
คนก็เยอะ รถก็เยอะ อุบัติเหตุก็ต้องมี
เยอะแน่นอน 

การสรุปหรือประเมิน
ข้อสรุปอย่าง
สมเหตุสมผล 
-วัดความสามารถ
เกี่ยวกับการสรุปโดยใช้
เหตุผลแบบอุปนัย 
-วัดความสามารถในการ
ยืนยันข้อสรุปหรือ
ความสามารถในการ
ท านายผลที่คาดว่าน่าจะ
เกิด 

+1 +1 +1 1.00 

55 ถ้านักเรียนเป็นชาวบ้านบริเวณนั้นจะ
เชื่อเรื่องเทศกาลหิวเลือดหรือไม่ 
ก.เชื่อเพราะคนเฒ่าคนแก่และเพื่อน
บ้านต่างเชื่อกันหมด 
ข.ไม่เชื่อเพราะช่วงเทศกาลตรงกับฤดู
ท่องเที่ยวก็ต้องมีอุบัติเหตุเป็นธรรมดา 
ค.เชื่อเพราะเรื่องวิญญาณเป็นเรื่องน่า
กลัวที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ก็ไม่ควรลบหลู่  
ง.ไม่เชื่อเพราะยังไม่ได้รับการพิสูจน์
จากวิทยาศาสตร์ใดๆ  

การสรุปหรือประเมิน
ข้อสรุปอย่าง
สมเหตุสมผล 
-วัดความสามารถ
เกี่ยวกับการสรุปโดยใช้
เหตุผลแบบอุปนัย 
-วัดความสามารถในการ
ยืนยันข้อสรุปหรือ
ความสามารถในการ
ท านายผลที่คาดว่า 
น่าจะเกิด 

+1 +1 +1 1.00 

56  จากเรื่อง ถนนอาถรรพ์304 มีประเด็น
การโต้แย้งประเด็นใด 

การระบุนิยามปัญหา +1 +1 +1 1.00 
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ข้อ
ท่ี 

คุณลักษณะของข้อสอบ กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

ก.ฝนตกถนนลื่นท าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น
จริงหรือ 
ข.การเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเกิดจาก
ความไม่ระมัดระวังของผู้ขับขี่จริงหรือ 
ค.การเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเกิดจากสิ่ง
ลี้ลับจริงหรือ 
ง.การซ่อมแซมถนนบ่อยครั้งต้องการ
ดวงวิญญาณเพื่อเซ่นบวงสรวงจริงหรือ 

-วัดความสามารถในการ
ระบุปัญหา 
-วัดความสามารถในการ
สังเกตเพ่ือรวบรวม
ข้อมูล 

57 ข้อใดใช้เป็นข้อสนับสนุนการโต้แย้ง 
เรื่อง ถนนอาถรรพ์ 304 
ก.การบวงสรวงเป็นสิ่งที่ล้าสมัยและ
พิสูจน์ไม่ได้ 
ข.ถนนซ่อมแซมบ่อยเป็นเรื่องปกติที่จะ
เกิดอุบัติเหตุ 
ค.ถนนค่อนข้างคดเคี้ยวและลื่น
โดยเฉพาะช่วงฝนตก 
ง.การไม่ระมัดระวังประมาทย่อมเป็น
อุบัติเหตุทุกชนิดเสมอ 

การวิเคราะห์พิจารณา
เลือกข้อมูล 
- วัดความสามารถ
เกี่ยวกับพิจารณาความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล  
-วัดการจ าแนกประเภท
และแนวคิดที่อยู่
เบื้องหลังของข้อมูลที่
ปรากฏ 

+1 +1 +1 1.00 

58 ข้อใดไม่สามารถอนุมานได้จากเรื่อง 
ถนนอาถรรพ์ 304 
ก.ถนนที่เกิดอุบัติบ่อยๆย่อมต้องมีการ
บวงสรวงเซ่นวิญญาณ 
ข.ถนนที่ซ่อมแซมย่อมต้องมีการ
บวงสรวงเซ่นวิญญาณ 
ค.ถนนที่มีผู้ใช้อยู่เป็นจ านวนมากย่อม
ต้องเกิดอุบัติเหตุ 
ง.ถนนที่มีการประลองความเร็วย่อม
ต้องมีผู้เสียชีวิตบ่อยครั้ง 

การสรุปหรือประเมิน
ข้อสรุปอย่าง
สมเหตุสมผล 
-วัดความสามารถ
เกี่ยวกับการสรุปโดยใช้
เหตุผลแบบอุปนัย 
-วัดความสามารถในการ
ยืนยันข้อสรุปหรือ
ความสามารถในการ
ท านายผลที่คาดว่าน่าจะ
เกิด 

+1 +1 +1 1.00 
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ข้อ
ท่ี 

คุณลักษณะของข้อสอบ กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

59 ประโยคใดต่อไปนี้มีการใช้ภาษาเพื่อ
การโน้มน้าวใจให้เชื่อเรื่อง ถนน
อาถรรพ์ 304 
ก.เรื่องราวของถนนอาถรรพ์ 304 มี
ผู้เสียชีวิตจ านวนมาก 
ข.เรื่องราวของถนนอาถรรพ์ 304 
ชาวบ้านบริเวณนั้นต่างก็เชื่อกันอย่าง
ไม่มีข้อสงสัย 
ค.เรื่องราวของถนนอาถรรพ์ 304 
ชาวบ้านบริเวณนั้นพยายามหาวิธีแก้ไข
ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ 
ง.เรื่องราวของถนนอาถรรพ์ 304 เป็น
เรื่องที่รอการพิสูจน์จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

การวิเคราะห์พิจารณา
เลือกข้อมูล 
- วัดความสามารถ
เกี่ยวกับพิจารณาความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล  
-วัดการจ าแนกประเภท
และแนวคิดที่อยู่
เบื้องหลังของข้อมูลที่
ปรากฏ 

+1 +1 +1 1.00 

60 ค ากล่าวของบุคคลใด อนุมานได้ว่ามี
ความเชื่อเรื่อง ถนนอาถรรพ์ 304 
ก. ไม่มีเรื่องใดที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์
ไม่ได้เรื่องถนนอาถรรพ์ก็เช่นเดียวกัน 
ข. ทุกๆคนเกิดมาก็ต้องตายจะตายด้วย
อุบัติเหตุหรืออยู่เฉยๆก็ตาย ย่อมหนีไม่
พ้น 
ค. ตั้งแต่มีศาลตั้งอยู่การบวงสรวงเซ่น
วิญญาณทางอุบัติเหตุก็ลดลง 
ง. ทุกครั้งที่บีบแตรเวลาผ่านศาลย่อม
เป็นการเตือนสติของผู้ขับขี่ให้
ระมัดระวัง 

การสรุปหรือประเมิน
ข้อสรุปอย่าง
สมเหตุสมผล 
-วัดความสามารถ
เกี่ยวกับการสรุปโดยใช้
เหตุผลแบบอุปนัย 
-วัดความสามารถในการ
ยืนยันข้อสรุปหรือ
ความสามารถในการ
ท านายผลที่คาดว่าน่าจะ
เกิด 

+1 +1 +1 1.00 
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เลือกใชข้้อสอบ 40 ข้อ  
ความสามารถ 
ที่ต้องการวัด 

น้ าหนัก 
(ค่าร้อย

ละ) 

จ านวนข้อ ข้อที่เลือกใช ้

1.ด้านการระบุ
ประเด็นปัญหา 

37.5 15 1,6,7,13,15,18,19,31,32,35,40,43,46,47,56 

2.ด้านการ
พิจารณาข้อมูล 

25 10 3,5,9,11,12,33,36,37,45,57 

3.ด้านการลง
ข้อสรุป 

37.5 15 10,21,24,26,27,28,30,44,49,50,51,52,53,58,60 

รวม 100 40  
 

ตารางวัดค่าความยาก-ง่าย ( p ) และค่าความเชื่อมั่น ( r ) 
ข้อ ค่า p ค่า r ข้อ ค่า p ค่า r 
1 0.46 0.25 31 0.58 0.50 
2 0.75 0.33 32 0.71 0.25 
3 0.75 0.50 33 0.71 0.25 
4 0.54 0.25 34 0.71 0.25 
5 0.75 0.33 35 0.54 0.25 
6 0.75 0.33 36 0.54 0.25 
7 0.75 0.33 37 0.54 0.25 
8 0.71 0.25 38 0.67 0.33 
9 0.75 0.50 39 0.46 0.25 
10 0.75 0.33 40 0.46 0.42 
11 0.71 0.25 41 0.75 0.33 
12 0.67 0.33 42 0.58 0.33 
13 0.50 0.33 43 0.54 0.25 
14 0.54 0.25 44 0.38 0.25 
15 0.79 0.25 45 0.71 0.25 
16 0.67 0.33 46 0.63 0.25 
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ข้อ ค่า p ค่า r ข้อ ค่า p ค่า r 
17 0.63 0.25 47 0.38 0.25 
18 0.71 0.42 48 0.71 0.25 
19 0.75 0.50 49 0.67 0.33 
20 0.54 0.42 50 0.58 0.33 
21 0.71 0.42 51 0.54 0.42 
22 0.75 0.50 52 0.46 0.25 
23 0.63 0.25 53 0.75 0.50 
24 0.75 0.33 54 0.58 0.50 
25 0.63 0.25 55 0.67 0.33 
26 0.63 0.25 56 0.46 0.25 
27 0.58 0.33 57 0.67 0.33 
28 0.38 0.25 58 0.67 0.33 
29 0.46 0.25 59 0.63 0.25 
30 0.71 0.25 60 0.54 0.42 

 
ค่า p ค่าความยาก-ง่าย (ต้องอยู่ในระดับตั้งแต่  0.20-0.80 ) ซึ่งค่าที่ได้อยู่ระหว่างคือ 0.46 -0.79 
ค่า r ค่าอ านาจจ าแนก ( ต้องอยู่ในระดับ  0.20 ขึ้นไป ) ซึ่งค่าที่ได้อยู่ในระดับ 0.25 – 0.50 

ตารางการแสดงการวิเคราะห์ความเชื่อมัน่ของข้อสอบ 
 KR–20 เป็นสูตรในการหาค่าความเช่ือมั่นที่เหมาะส าหรับแบบทดสอบที่มีค่าความยากง่าย 
ในลักษณะกระจาย สูตรที่ใชใ้นการหามีรูปแบบดังนี้ 
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rt= 












 −
− 2tS

pq1
1n
n  

 

2
tS  = 2N

2X)(2XN −  

เมื่อ 
rt คือ สัมประสิทธิ์ของความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
n คือ จ านวนข้อของแบบทดสอบ 
p คือ สัดส่วนของผู้เรียนที่ท าข้อสอบข้อนั้นถูกกับผู้เรียนทั้งหมด 
q คือ สัดส่วนของผู้เรียนที่ท าข้อสอบข้อนั้นผิดกับผู้เรียนทั้งหมด 
2
tS  คือ ความแปรปรวนของคะแนนสอบทั้งฉบับ 

N คือ จ านวนผู้เรียน 
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แบบแสดงความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณโดยการจัการเรยีนรู้โดยการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย 
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แบบประเมินแบบสอบถามความคิดเหน็มีต่อการพัฒนาความสามารถด้านการคิด 
อย่างมีวิจารณญาณโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดีย 

 
ค าชี้แจง โปรดพิจารณาให้คะแนนความสอดคล้องแบบประเมินของแบบสอบถามความคิดเห็นมีต่อ
การพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ค าถามเป็น
ฐานร่วมกับมัลติมีเดียของนักเรียน 

โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับความคิดเห็นของแบบประเมินในแต่ละข้อตามความ
คิดเห็นของท่าน ดังนี ้

+1  หมายถึง แน่ใจว่าคุณลักษณะของแบบทดสอบมีความสอดคล้องกับจุดประสงค ์
  0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าคุณลักษณะของแบบทดสอบมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์

หรือไม ่
 -1 หมายถึง แน่ใจว่าคุณลักษณะของแบบทดสอบไม่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค ์

 
รายการประเมิน ระดับความเห็นของ

ผู้เชีย่วชาญ 
IOC 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

ด้านบรรยากาศจัดการเรียนรู้ 
1. เนื้อหาและแหล่งเรียนรู้ท าให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ท้า
ทาย +1 +1 +1 1.00 
2.มีการเรียนรูม้ีบรรยากาศเป็นอิสระ อบอุ่น และผ่อนคลาย +1 +1 +1 1.00 
3. ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพนัธ์อันดี ส่งเสริม +1 +1 +1 1.00 
ด้านขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 
4. ค าถามของครูชัดเจนและตรงประเด็น +1 +1 +1 1.00 
5. ค าถามของครูช่วยกระตุ้นให้ นักเรียนอยากตอบน าเสนอ 
ความคิดเห็นของตนเอง +1 +1 +1 1.00 
6. ค าถามของครูช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น +1 +1 +1 1.00 
7. มัลตมิีเดียประเภทวีดิทัศน์มีความน่าสนใจและสามารถ
เข้าใจง่าย +1 +1 +1 1.00 
8 .ภาพและเสยีงมีความชัดเจนในการฟังและด ู +1 +1 +1 1.00 
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รายการประเมิน ระดับความเห็นของ
ผู้เชีย่วชาญ 

IOC 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

9. การรับฟังความคิดเห็นเพื่อนขณะอภิปราย นักเรียนสนใจใน
ประเด็นที่เพื่อนตอบ +1 +1 +1 1.00 
10. การรับฟังความคิดเห็นของครู และเพ่ือนกระตุ้นให้เราเกิด
ประเด็นความคิดใหม่ๆ มากขึ้น  +1 +1 +1 1.00 
11. นักเรียนสนใจเรียนด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ครูจัด +1 +1 +1 1.00 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู ้
12. นักเรียนสามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้รับไปฟังและดู 
สารชนิดอื่นๆ ในสังคมออนไลน์ ได ้ +1 +1 +1 1.00 
13. นักเรียนสามารถพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
น าไปใช้กับทักษะด้านอ่ืนได้ +1 +1 +1 1.00 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
รูปของมลัติมีเดียประเภทวีดิทัศน ์
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แผนที่ 1 และ แผนที่ 2 Children full of life Part 1 และ Part 3 
 

 
 

  
 

  
 

  
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=1tLB1lU-H0M 
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แผนที่ 3 โฆษณาอาหารเสรมิ Nexday 
 

 
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=2vScO4J9NVw 

 
 

แผนที่ 4 VRZO นิทาน ความรับผิดชอบ 
 

 
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=I1bihIi5G4s&t=481s 
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แผนที่ 5 รายการสี่มติ วันที่ 24 เมษายน 2558 การน าเสนอความคิดเห็นลง Social Network 
 

 
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=pP7x5KNcrJ0&t=325s&index=34&list 

=PLs2MBtWHouDoH1eRMA12Mh2Bo_2B8udrn 
 
 

แผนที่ 6 รายการ Opal Law เฟิร์ม วันที่ 14 กันยายน 2558 โดนหลอกขายครีม 
 

 
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=V_2WGHkdFms 

  

https://www.youtube.com/watch?v=pP7x5KNcrJ0&t=325s&index=34&list
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แผนที่ 7 ละครเรื่องสั้น GTH ในโครงการ โตไปไม่โกง ตอน The band next door 
 

 
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=4Ril0YY-DZE&t=199s 

 
 

แผนที่ 8 ละครเรื่องสั้น GTH ในโครงการ โตไปไม่โกง ตอน คุณหนูตวัเล็กแบงค์ปลอม 
 

 
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=CzBUxDHHf08 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
รูปบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน 

การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ค าถามเป็นฐานร่วมกับมลัติมีเดีย 
ส าหรบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวตัิผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายเกียรติพร  สินพิบูลย ์
วัน เดือน ปี เกิด 12 ธันวาคม 2522 
สถานทีเ่กิด 82 ถ.ราชมรรคานอก ต.ห้วยจรเข ้อ.เมือง จ.นครปฐม 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2540     ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

    โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
พ.ศ. 2545     ส าเร็จการศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาไทย  
    คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลัยศิลปากร  
    อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม  
พ.ศ. 2557     ศึกษาต่อ ระดับปริญญามหาบัณฑิต  
    สาขาหลักสูตรและการนเิทศ  
    มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมืองนครปฐม  
    จ.นครปฐม  
พ.ศ. 2560     ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  
    สาขาหลักสูตรและการนเิทศ  
    มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมืองนครปฐม  
    จ.นครปฐม 

ที่อยู่ปัจจุบัน 82 ถ.ราชมรรคานอก  ต.ห้วยจรเข ้ อ.เมืองนครปฐม  
จ.นครปฐม  73000   
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