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ณ ตะกัวทุ่ง และ อ.ดร.อนิรุทธิ สติมน.
ั 267 หน้า.
การวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือ 1) เปรี ยบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยน
ทีเรี ยนจากการเรี ยนแบบผสมผสาน ทีมีระดับการสื บเสาะต่างกัน 2) เปรี ยบเทียบคะแนนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรี ยนทีมีกลุ่มพหุ ปัญญาต่างกัน 3) เพือศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเรี ยนแบบ
ผสมผสานทีมี ระดับการสื บเสาะต่างกัน ทีมี ต่อการคิดอย่างมี วิจารณญาณของนักเรี ยนที มี พหุ ปัญญา
ต่ า งกัน กลุ่ มตัว อย่า งที ใช้ในการวิ จัยครั งนี ได้แ ก่ นัก เรี ยนชันมัธ ยมศึ ก ษาปี ที 3โรงเรี ยนเทศบาล 5
พหลโยธิ นรามินทรภักดี สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จํานวน 90 คน เครื องมือทีใช้ในการ
วิจยั ได้แก่ 1) กิจกรรมการเรี ยนผสมผสานทีมีกิจกรรมการเรี ยนในห้องเรี ยน และบนอีเลิร์น นิ ง ทีมีระดับ
การสื บเสาะต่างกัน 2) แบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยมีค่าสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลการวิจยั คือ1) ค่าสถิติพืนฐาน 2) ค่าสถิติที (t-test independent) 3) วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-Way ANOVA) และ 4) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-Way ANOVA)
ผลการวิจยั พบว่า 1) นักเรี ยนทีเรี ยนจากการเรี ยนแบบผสมผสาน ทีมีระดับการสื บเสาะ
ต่างกัน มีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
2) นักเรี ยนที เรี ยนจากการเรี ยนแบบผสมผสาน ที มี กลุ่ มพหุ ปัญญาต่ างกัน มีคะแนนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และ 3) มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเรี ยน
แบบผสมผสานที มี ระดับ การสื บ เสาะต่ า งกัน ต่ อ การคิด อย่างมี วิ จารณญาณของนักเรี ยนที มี ก ลุ่ ม พหุ
ปั ญญาต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
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The purposes of the study were 1) to compare the scores of critical thinking of students
trained by blended learning method with different levels of inquiry 2) to compare the scores of critical
thinking of students with different multiple intelligence and 3) to study the interaction among blended
learning with different levels of inquiry of students with different multiple intelligence. The subject
consisted of the ninety of the ninth grade of the municipality 5 school Paholyotinramintarapakdee
Ratchaburi province. The research instruments used for this study were: blended learning method with
different levels of inquiry with both in class and e-learning activities and critical thinking test . The data
were analyzed by using the following statistics: 1) basic statistics 2) independent t – test 3) one-way
ANOVA and 4) two-way ANOVA
The results of the study were as follows:
1) The critical thinking scores of each blended learning group of students with different
levels of inquiry were not statistic significantly different among each group at .05 level.
2) The critical thinking scores of each blended learning group of students with different
multiple intelligence groups were not statistic significantly different among each group at .05 level.
3) There was an interaction toward critical thinking between the blended learning with
different levels of inquiry of students with different multiple intelligence groups with statistically
significant at level of .05.
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บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
จากสภาพปั จ จุ บ นั ของโลกแห่ ง เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการเปลี ยนแปลงอย่า ง
รวดเร็ วและมีอยูต่ ลอดเวลานัน ไม่วา่ จะเป็ นในด้านความรู้ทีจะต้องมีเทคโนโลยีต่าง ๆ มาเกียวข้อง
เป็ นส่ วนใหญ่โดยเฉพาะในด้านการศึกษา ทําให้เกิดความต้องการขึนในชีวิตและเกิ ดปั ญหาต่าง ๆ
ตลอดเวลา นําผลกระทบมาสู่ การดําเนินชีวติ ในแต่ละวันของทุกคน และปั ญหาทีเกิดขึนนันไม่มีใคร
สามารถจะปฏิ เ สธมัน ได้ ไม่ ว่า จะเป็ นด้า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม การเมื อ ง ศี ล ธรรมจริ ย ธรรม
สิ งแวดล้อม รวมทังด้านการศึกษา ซึ งจะต้องดําเนิ นการแก้ไข เพือให้ทุกคนดําเนินชีวิตในสังคมได้
อย่างเป็ นสุ ข ปั ญหาด้า นการจัดการศึ ก ษาที ส่ ง เสริ ม ทัก ษะการคิ ดขันสู ง ของนัก เรี ย นในระดับ
การศึกษาภาคบังคับ พบว่าเด็กไทยมีคะแนนจากการทําข้อสอบทีวัดด้านการคิดวิเคราะห์ หรื อการ
เขียนตอบสําหรับข้อคําถามทีต้องให้อธิ บายยาว ๆ เพือจะทดสอบการวิเคราะห์ของนักเรี ยนนันไม่
สามารถทําข้อสอบแนวนีได้ และจากผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขนพื
ั นฐานหรื อทีเรี ยกว่า
โอเน็ต ทีเก็บสถิติ 4 ปี ตังแต่ปี 2548-2551 พบว่า นักเรี ยนมีคะแนนผลสัมฤทธิ ตําลงทุกปี (สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ,2551) โดยเฉพาะชันมัธยมศึกษาปี ที 6 ซึ งสอดคล้องกับผลการ
ทดสอบแห่งชาติขนสู
ั ง หรื อเรี ยกว่า เอเน็ตของสํานักคณะกรรมการ (สกอ.) ทีทําหน้าทีสอบคัดเลือก
นักเรี ยนทีจบชันมัธยมศึกษาปี ที 6 เพือศึ กษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทีแสดงให้เห็ นว่าการจัดการ
เรี ยนการสอนในห้องเรี ยนกับข้อสอบทีใช้ทดสอบนักเรี ยนนันไม่สอดคล้องกัน เนืองจากข้อสอบที
ออกโดยสํานักทดสอบทางการศึกษานันเป็ นแนวข้อคําถามแบบคิดวิเคราะห์และหาเหตุผลเป็ นหลัก
แต่การจัดการเรี ยนการสอนของครู ยงั เป็ นแนวท่องจํา สอดคล้องกับความเห็นของสมพงษ์ จิตระดับ
(2552) อาจารย์คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ผลของการสอบโอเน็ต ทีเป็ นการ
สอบที เน้น การคิ ด วิเ คราะห์ หาเหตุ ผ ล แต่ก ระบวนการสอนเป็ นแบบท่ องจํา ประมาณ 80-90
เปอร์ เซ็นต์ นอกจากนี อุทุมพร จามรมาร (สถาบันทดสอบทางการศึกษา, 2551) ผูอ้ าํ นวยการ
สถาบันทดสอบทางการศึกษา กล่าวว่า การสอบโอเน็ตที สทศ. ดําเนิ นการสอบวัดจะเป็ นแนวการ
คิดวิเคราะห์ หาเหตุผล เพราะหลักสู ตรของการศึกษาชาติเน้นให้ผเู้ รี ยนเกิดกระบวนการเรี ยนจาก
การคิดวิเคราะห์ หาเหตุผล และเกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ งการคิดนีจัดได้วา่ เป็ นสิ งจําเป็ นใน
การดํา เนิ น ชี วิ ต ในโลกยุ ค ปั จ จุ บ ัน และจากการรายงานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสํ า นั ก งาน
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คณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ ปรากฏว่าเด็กไทยอยู่ในระดับน่ าเป็ นห่ วง คือ เด็กไทยมีความรู้
ความสามารถมี ค่าเฉลี ยอ่อนลงทังในด้านการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ อย่างมีเหตุผล การริ เริ ม
สร้ างสรรค์ การแก้ปัญหา และจากการจัดการเรี ยนการสอนโดยทัวไปของการศึกษาไทยนี พบว่า
นักเรี ยนไม่พยายามคิดและไม่มีความคิดเป็ นของตนเอง เมือคิดก็จะไม่มีการคิดนอกกรอบจากทีเคย
มีมา หรื อหาแนวทางใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาทีครู กาํ หนดให้คิด ทําให้คิดวนเวียนแก้ปัญหาซําซาก
เหมื อนเดิ มต่อเนื องกัน (อุ ษณี ย ์ โพธิ สุข และคณะ,2547 :45) ทําให้เด็กนักเรี ยนไทยและระดับ
การศึกษาไทยมีมาตรฐานทีตําเมือเทียบกับมาตรฐานของอีกในหลาย ๆ ประเทศในภูมิภาคเดียวกัน
และจากโครงการประเมิน ผลนักเรี ยนนานาชาติ 2009 หรื อ PISA (Program for International
Student Assessment) พบว่า นักเรี ยนในชนบทมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนตํากว่าในเมืองโดยเฉพาะ
โรงเรี ยนขนาดเล็ก ในการประเมินครังนี มีประเทศสมาชิกจํานวน 65 ประเทศ โดยมีการประเมิน 3
ด้า น คื อ การอ่ า น คณิ ตศาสตร์ แ ละวิท ยาศาสตร์ ผลการประเมิ นของประเทศไทยเมื อเที ย บกับ
คะแนนเฉลี ยนานาชาติ พบว่า คะแนนการอ่า น คะแนนเฉลี ยนานาชาติ 493 คะแนน ไทย 421
คะแนน อยูใ่ นอันดับช่วงที 47-51 ด้านคณิ ตศาสตร์ คะแนนเฉลียนานาชาติ 496 คะแนน ไทย 419
คะแนน อยูใ่ นอันดับช่วงที 48-62 และด้านวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลียนานาชาติ 501 คะแนน ไทย
425 คะแนน อยูใ่ นอันดับช่วงที 47-48 (สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี,2551)
และจากผลของการทดสอบของสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของสมาคม
นานาชาติ ที ผ่ า นมา เด็ ก นัก เรี ย นไทยยัง ไม่ ไ ด้รั บ การพัฒ นาให้ มี ศ ัก ยภาพเต็ ม ตามมาตรฐาน
ความสามารถทางด้านวิชาการยังไปไม่ถึงมาตรฐาน ขาดการปลูกฝังคุณลักษณะที พึงประสงค์ เช่น
การใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ใช้เหตุผลในการ
แก้ปัญหาทีตนเองเผชิญ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,2545: 33)
หลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน 12 ปี จึงได้กาํ หนดเกี ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน
ไว้วา่ จะต้องเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เน้นให้ผเู้ รี ยนสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง สามารถนําความรู้ในวิชา
ต่าง ๆ ไปบูรณาการใช้ในการดํา รงชีวิตได้ และสามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มี
ความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ มีวิธีการแก้ปัญหา มีความสามารถในการมีความเป็ นผูน้ าํ การยอมรับ
ตนเอง สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนอย่างมีความสุ ข เสี ยสละ และทําประโยชน์ให้แก่สังคม การจัดการ
ศึกษาเพือพัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงเป็ นเรื องทีมีความจํา เป็ นอย่างยิง โดยจะต้องเป็ นการศึกษาทีมี
คุณภาพ เพือทําให้ศกั ยภาพที มีอยู่ในตัวคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที ทําให้เป็ นคนทีรู้จกั คิด
วิเคราะห์ รู้จกั แก้ปัญหา มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ รู้จกั เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง สามารถปรับตัวให้ทนั กับ
การเปลี ยนแปลงที เกิ ด ขึ นอย่า งรวดเร็ ว และสามารถดํา รงชี วิต อยู่ใ นสั ง คมได้อ ย่า งเป็ นสุ ข
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2544:1) และจากการปรับเปลียนนโยบายการศึกษา
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แห่ ง ชาติ ได้ก าํ หนดแนวทางการพัฒนาผูเ้ รี ย นตามหลัก สู ตรการศึ ก ษาขันพื นฐาน พุท ธศัก ราช
2551(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ,2551) มีจุดเน้นทีแยกแต่ระดับของการศึกษาที
เน้นการพัฒนาต่างกัน ในการศึกษาครังนีกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี
ที 3 ซึ งนักเรี ยนระดับนี จะเน้นการพัฒนาเกียวกับการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง นําความรู้ทีได้มา
วิเคราะห์ แ ละสั งเคราะห์ ด้วยตนเองเพื อนํา ไปประยุก ต์ใ ช้ใ นการดํา เนิ นชี วิต มี ก ารนํา แนวคิ ด
หลักการทฤษฎี เกียวกับเทคโนโลยี มาใช้ในการเรี ยนรู้ให้มีประสิ ทธิ ภาพ และทักษะทีสําคัญอีกข้อ
คือ การพัฒนาทักษะการคิดขันสู งทีต้องอาศัยทักษะการสื อความหมาย ทีต้องมีการพัฒนามาจาก
การคิดขันพืนฐานทีได้รับการฝึ กฝนจนชํานาญจนพัฒนาเป็ นการคิดขันสู ง โดยมีทกั ษะย่อยทีสําคัญ
คือ การคิดวิเคราะห์ ทักษะการประเมิน ทักษะการลงสรุ ปความหมาย ทักษะการสังเคราะห์ ทักษะ
การคิดสร้างสรรค์ ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และสามารถนํา
ทักษะทีเน้นนีไปใช้ในการสื อสารทังรับและส่ งสารได้แก่ การฟั ง พูด อ่าน เขียน วิเคราะห์ วิจารย์
ได้อย่างมีเหตุผลเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม จะเห็นได้วา่ การคิดเป็ นสิ งสําคัญในการจัดการศึกษา
ทีจําเป็ นอย่างเร่ งด่วนในปลูกฝังให้เกิดกับเยาวชน โดยการฝึ กให้เด็กคิดเป็ น รู้จกั ใช้วิจารณญาณใน
การตัดสิ นปั ญหา รวมทังให้มีการคิดอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาเพือตอบรับกับสิ งทีเกิดขึน
และเหตุการณ์ ทีเกิดขึนในอนาคต การสอนคิดจึงนับเป็ นจุดเริ มทีดีของการพัฒนาประเทศ เพราะ
ปั ญหาทีเกิดขึนในประเทศของเรามีมากมาย บางปั ญหาแก้ได้เพียงบางจุด บางปั ญหาแก้ไม่ได้ หรื อ
บางปั ญหาก็ไม่มีผพู ้ ยายามแก้ไข การพัฒนาศักยภาพทางการคิดของเด็กเป็ นเรื องละเอียดอ่อน และ
เป็ นยุทธศาสตร์ ทีสําคัญทีนานาประเทศกําลังจับตามองและให้ความสําคัญสู งสุ ดต่อการศึกษาใน
ประเทศ ถ้าเด็กทีผลิ ตขึนมามีความคิดทีดี มีคุณภาพก็จะทําให้ปัญหาทียังค้างคาอยู่สามารถขจัด
ออกไปได้ (อุษณี ย ์ โพธิ สุขและคณะ, 2547:3) และเมือพิจารณาหลักสู ตรการศึกษาขึนพืนฐาน
พุทธศักราช 2551 ทีต้องเสริ มให้เกิดกับผูเ้ รี ยนทีเรี ยกว่าสมรรถนะ มี 5 สมรรถนะ และทียังคงต้อง
พัฒนาให้เกิดกับนักเรี ยนและ 1 ใน 5 สมรรถนะทีสําคัญก็คือ สมรรถนะด้านการคิด ทียังคงเป็ น
ปั ญหาทีต้องแก้ไขปรับปรุ งอย่างต่อเนื องจนถึ งปั จจุบนั ดังที ผศ.ดร.อุษณี ย ์ อนุ รุทธ์วงศ์ ประธาน
ค่ายเด็กเก่งสมองไว มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ กล่าวว่า ในปั จจุบนั สังคมไทยมีระบบความคิด
เกี ยวกับเด็กไม่ถูกต้อง กระบวนการเรี ยนการสอนไม่เอือให้เด็กได้ตอบโต้หรื อเกิ ดข้อสงสัยให้กบั
ครู ส่ ว นใหญ่ จะเชื อในสิ งเดิ ม ๆ โดยครู ส อน บอก แก่ เด็ ก โดยในสถานการณ์ ปัจ จุ บ ันมี ข้อมู ล
หลากหลายและหลายทางที เด็กสามารถเรี ยนรู้ ได้ เห็ นได้ว่าการปลู กฝั งการคิ ดและวิจารณญาณ
ให้กบั นักเรี ยนอยูใ่ นขันวิกฤติ เด็กประถมจะคิดแต่สิงทีใกล้ตวั ขาดความรู้ทีเหมาะสม มีไม่เพียงพอ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการฝึ กคิดอย่างมีวิจารณญาณจะต้องฝึ กจาก 2 หัวข้อ คือ การ
เรี ยนรู ้จะถามอย่างไร และการเรี ยนรู้การใช้เหตุผลอย่างไร ดังนันผูใ้ หญ่จะต้องเสริ มให้เด็กได้ใช้
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เหตุผล มีการสื บค้นข้อมูลอย่างหลากหลาย คิดอย่างรอบคอบและรอบด้านด้วยเหตุผลและไตร่ ตรอง
ก่อนตัดสิ นใจ โดยใช้การเรี ยนรู ้แบบบูรณาการกับสาระวิชา คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา และ
ศิลปะ เป็ นสาระที ส่ งเสริ มให้เด็กได้ใช้การคิดอย่างมีเหตุผล สนุกกับการตังสมมติฐาน การค้นหา
ความจริ ง การคิดรอบด้านและสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็ น
สิ งทีเป็ นประโยชน์และเป็ นภูมิคุม้ กันตนเองให้พน้ จากสิ งทีเป็ นอันตรายได้เป็ นอย่างดี (อุษณี ย ์ อนุ
รุ ทธ์วงศ์,2545)
ดังนันการจัดการศึกษาควรมุ่งพัฒนากระบวนการทางสมองระดับสู งซึ งได้แก่ ทักษะ
การแก้ ปัญหา ความสามารถในการวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
การนําไปใช้ เพราะกระบวนการดังกล่าวจะช่วยให้ผเู้ รี ยนสามารถแสวงหาความรู้เพิมเติมเผชิ ญกับ
ปัญหาต่างๆทีเกิด ขึนในชีวติ ประจําวัน และสามารถต่อสู้กบั การเปลียนแปลงขอโลกทีเกิดขึนอย่าง
รวดเร็ ว (ประเทืองทิพย์ นวพรไพศาล, 2535 : 1) และการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีจะช่วย
ส่ งเสริ มให้กระบวนการคิดของนักเรี ยนให้เกิดความคิดระดับสู งได้นนต้
ั องสอนให้นกั เรี ยนได้มอง
เห็นปั ญหา รู้จกั ซักถาม คิดวิเคราะห์ พิจารณาคิดหาเหตุผลและเสาะแสวงหาความรู้ เพือเชือมโยง
ความคิดไปสู่ แนวทางความคิดไปสู่ แนวทางทีจะแก้ปัญหาได้ดว้ ยตนเอง
การ์ ดเนอร์ (Gardner, 1983) ได้ศึกษาเกียวกับทฤษฎีพหุ ปัญญา (Multiple Intelligence)
และพบว่า ในแต่ละคนจะมีความสามารถอย่างน้อย 8 ด้าน แล้วแต่ว่าจะมีดา้ นใดโดดเด่นออกมา
และ ถ้าครู เพียงแค่เข้าใจจุดอ่อนจุดแข็งของเด็กนักเรี ยนแต่ละคน ก็สามารถช่วยเด็กให้ประสบ
ความสําเร็ จขึนมาได้ เขาให้ขอ้ สังเกตว่า การนําเรื อง ทฤษฎีพหุ ปัญญามาปรับใช้ในห้องเรี ยนได้
เปลียนทังการสอนของครู และการเรี ยนรู้ของเด็กนักเรี ยน เพราะจะต้องมีการดูรายละเอียดของ
ความแตกต่างในตัวเด็ก เป็ นรายบุคคล และจัดสรรกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ให้เหมาะกับเด็กแต่ละคน
สิ งสําคัญคือ การจัดสิ งแวดล้อมให้เกิดการเรี ยนรู้ทีมีประสิ ทธิ ภาพทีสุ ดสําหรับเด็กแต่ละคน และ
การ์ ดเนอร์ ได้เขียนหนังสื อ เฟรม ออฟ มายด์(Frames of Mind) โดยได้จาํ แนกความสามารถของ
มนุษย์ทีมีอย่างน้อย 7 ด้านในขณะนัน แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มแรก ได้แก่ ความสามารถ
ด้านคณิ ตศาสตร์ และตรรกะ กลุ่มทีสอง ได้แก่ ความสามารถด้านดนตรี ภาษา และการเคลือนไหว
กลุ่มทีสาม ได้แก่ ความสามารถด้านการเข้าใจตัวเองและผูอ้ ืน ซึ งในการศึกษาครังนี ผูว้ ิจยั ได้นาํ
กลุ่ ม พหุ ปั ญญา 2 กลุ่ ม คื อกลุ่ มที มี ค วามสามารถด้า นคณิ ตศาสตร์ และตรรกะ และกลุ่ ม ที มี
ความสามารถด้านการเข้าใจตัวเองและผูอ้ ืน มาออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอนร่ วมกับวิธีการ
สอนแบบสื บเสาะ 3 ระดับ ส่ วนในกลุ่มทีมีความความสามารถด้านดนตรี ภาษา และการเคลือนไหว
ไม่ได้นาํ มาศึกษา เนืองจาก กิจกรรมทีมีความเหมาะสมกับกลุ่มพหุ ปัญญาในกลุ่มนี จะเน้นทางด้าน
การปฏิบตั ิ และการแสดงออกของการกระทํา เช่น การแสดงละคร การร้องเพลง การเล่นกีฬาทีต้อง
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เป็ นการปฏิ บตั ิแทบทังสิ น จึ งไม่เหมาะต่อการนํามาพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยสื อการ
เรี ย นการสอนแบบอี เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ งการปรั บ กิ จ กรรมควรให้ เ หมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(Grogory. 1996,153 อ้างถึงใน กมลรัตน์ หล้าสุ วงศ์ (2528:49) การ์ ดเนอร์ (Gardner, 1983) ได้
แสดงความเห็ นว่า ถ้านักเรี ยนแต่ละคนได้รับการจัดกิ จกรรมที เหมาะสมกับ ความสามารถของ
ตนเอง ก็จะทําให้การเรี ยนการสอนประสบผลสําเร็ จ ดังที วราภรณ์ บุตรพรหม (2547: บทคัดย่อ)
ได้จดั กิจกรรมด้วยแผนการสอนแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 5 ขันตามแนวทฤษฎีพหุ ปัญญา จํานวน 6
แผน เมือจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแล้วพบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนและการคิด
อย่างมีวิจารณญาณหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน เนืองจากกิจกรรมการเรี ยนการสอนในแต่ละขันของ
วิธีการสอนแบบสื บเสาะนี สามารถส่ งเสริ มทักษะทางปั ญญาในแต่ละด้านอยูต่ ลอดเวลา และอยู่
ในระดับเดี ยวกันกับขันตอนของการพัฒนาด้านสติปัญญา (Welch,1981) เมือนํามาจัดการเรี ยนการ
สอนร่ วมกันจะทําให้ผูเ้ รี ยนมีพฒั นาการทางปั ญญาเพิมสู งขึน ทําให้มีผลการเรี ยน การคิดอย่างมี
วิจารณญาณมากกว่าในกลุ่มทีเรี ยนด้วยการสื บเสาะแบบปกติของ สสวท. (กรนันท์ สิ มลี , 2550 :
บทคัดย่อ, เกศกนก อินแปง, 2550 : บทคัดย่อ ; พรพันธุ์ บุ่งนาแซง, 2550 : บทคัดย่อ) และจาก
การศึกษาเกียวกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษา
พุทธศักราช 2542 มาตรา 24 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ, 2545) ทีว่าให้
สถานศึกษาและหน่วยงานทีเกียวข้องดําเนินการจัดเนือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผูเ้ รี ยนโดยคํานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ทีสามารถนําแนวคิด
ทฤษฎีพหุ ปัญญามาพัฒนาออกแบบกิจกรรมทีมีความเหมาะสมกับความแตกต่างของนักเรี ยนแต่ละ
คน นับเป็ นทฤษฎีทีช่ วยจุดประกายความหวัง เปิ ดกระบวนทัศน์ใหม่ในการศึกษาด้านสติปัญญา
่มเด็กปกติ เด็กทีมีความบกพร่ อง และเด็กทีมี
ของมนุ ษย์ สามารถนํามา ประยุกต์ ใช้ได้ทงในกลุ
ั
ความสามารถพิเศษ ( ทวีศกั ดิ สิ ริรัตน์เรขา, 2549) และถ้ามีการนําหลักการ แนวคิดทฤษฎีพหุ
ปั ญญามาจัดการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรี ยนแต่ละคนเกียวกับการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณทีเป็ นการคิดระดับสู งและจําเป็ นต้องพัฒนาให้กบั นักเรี ยนทีจะนําไปประยุกต์ใช้
ในชีวติ ประจําวันได้ตามทีกําหนด
การสอนเพือพัฒ นากระบวนการคิ ด ขันสู ง ให้เ กิ ด กับ ผูเ้ รี ย นตามแนวนโยบายของ
หลักสู ตรการศึกษาในปั จจุ บนั ยังไม่บรรลุผล อาจเนืองจากนักเรี ยนยังขาดทักษะการคิดขันพืนฐาน
คือทักษะการสื อความหมายและทักษะการคิดทัวไปทีจําเป็ นต่อการพัฒนาความคิดในขันสู ง (ทิศนา
แขมมณี และคณะ,2544 : 5) ซึ งการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์เป็ นความคิด
ระดับสู ง มีความซับซ้อน( อุษณี ย ์ โพธิสุข และคณะ, 2547 :22) และเป็ นการคิดแบบมีจุดมุ่งหมาย ที
ต้องอาศัยความสามารถในการคิดอย่างมีระบบของเหตุผลเป็ นพืนฐานทีสําคัญของการคิด ดังนัน
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การที จะส่ ง เสริ ม การคิ ดอย่า งมี จุดมุ่ ง หมายได้นันต้องส่ ง เสริ ม ให้นัก เรี ย นสามารถคิ ดได้อย่า งมี
เหตุผลนันเอง (Guilford and Hoepfner, 1971:28-32) กระบวนการคิดของคนเรามีหลายรู ปแบบ
ด้วยกัน ความสามารถในการคิดวิจารณญาณ ถือว่าเป็ นกระบวนการคิดทีมีความสําคัญและจําเป็ น
อย่างยิงในการพัฒนาบุคคล การคิดวิจารณญาณเป็ นการตัดสิ นใจอย่างละเอียดรอบคอบว่าจะยอมรับ
ปฏิเสธหรื อตัดสิ นภายในหลักตรรกศาสตร์ (Good, 1973 : 608) โดยเฉพาะอย่างยิงในโลกแห่ ง
เทคโนโลยีสารสนเทศในปั จจุ บนั ถ้าขาดการคิดวิจารณญาณ การตัดสิ นใจอย่างละเอียดรอบคอบ
แล้วย่อมจะถู กครอบงําจากสิ งรอบข้างได้ง่าย การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็ นวิธีคิดอย่างมีเหตุผล
มีหลักเกณฑ์ มีประสิ ทธิ ภาพและสามารถแยกแยะ ข้อเท็จจริ ง ก่อนทีจะตัดสิ นใจว่าเชือหรื อไม่เชือ
หรื อตัดสิ นใจว่าจะทําหรื อไม่ทาํ (อุษณี ย ์ โพธิ สุข และคณะ, 2547:28 ) ซึ งสอดคล้องกับทิศนา
แขมมณี (2533 : 1) ได้กล่าวไว้วา่ ความสามารถใน “การคิด” หรื อ “การคิดอย่างมีวิจารณญาณ”
หรื อ “การคิดเป็ น” เป็ นคุณสมบัติหนึงทีพึงปรารถนาและเป็ นจุดมุ่งหมายทีสําคัญของการศึกษาและ
การสอน โดยเฉพาะอย่างยิงในสถานการณ์ปัจจุบนั ซึ งมีการเปลียนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ความรู้และ
วิทยาการใหม่ ๆ เพิมขึนอย่างรวดเร็ ว ทาให้บุคคลจําเป็ นต้องมีทกั ษะในการคิด และการคิด
วิจารณญาณ (Critical Thinking) เป็ นทักษะการคิดประเภทหนึงทีมีความสาคัญและเป็ นคุณลักษณะ
หนึงของผูเ้ รี ยน ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และการจัดการเรี ยนการสอนทีสามารถส่ งเสริ มทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้กบั นักเรี ยนได้
นัน คือ การใช้เทคนิ คการเรี ยนการสอนแบบสื บเสาะ(Inquiry Learning) ดังที อรสา พันธ์ภกั ดี
(2537) กล่าวว่าการสอนแบบสื บเสาะเป็ นวิธีการสอนทีเน้นเนื อหาให้ผเู้ รี ยนค้นหาเนื อหาด้วยตัวเอง
และหาความสัมพันธ์ของข้อมูลทีมีอยูม่ ากมายทีครู เป็ นผูเ้ สนอการเรี ยนรู้ให้ ผูเ้ รี ยนมีหน้าทีแสวงหา
คําตอบซึงมีหลายทางเลือก ผูเ้ รี ยนจะต้องใช้การคิดขันสู งจึงจะกําหนดความสัมพันธ์ของข้อมูลหรื อ
หาคําตอบของความสั ม พันธ์ ข องสถานการณ์ ต่า ง ๆ ได้ จึ งเป็ นวิธี ก ารเรี ย นการสอนที สามารถ
ส่ งเสริ มการคิดอย่างมี วิจารณญาณได้ นอกจากนี กระบวนการสอนให้นกั เรี ยนรู้จกั การแก้ปัญหา
(Problem Solving)ยังเป็ นวิธีการสอนที ส่ งเสริ ม การฝึ กวิธีคิดอย่า งมี ระบบ มี หลักเกณฑ์แ ละมี
เหตุผล สร้างประสบการณ์ให้แก่นกั เรี ยนให้รู้จกั วิธีการแก้ปัญหา (สํานักงานทดสอบทางการศึกษา
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ) จึงทําให้ผวู้ จิ ยั นําวิธีการสอนแบบสื บเสาะร่ วมกับการใช้สือการ
สอนอิเล็กทรอนิ กส์ นีมาเป็ นแนวทางในการสร้างและพัฒนารู ปแบบการเรี ยนแบบผสมผสาน เพือ
ส่ งเสิ มการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้กบั ผูเ้ รี ยน โดยนําการออกแบบการเรี ยนการสอนทีมีขนตอน
ั
การจัดกิจกรรมสอดคล้องกับทฤษฎีพหุปัญญาโดยมีขนตอนของการสอนแบบสื
ั
บเสาะทีเป็ นวิธีการ
สอนทีช่ วยให้ผเู ้ รี ยนได้รับประสบการณ์การเรี ยนทีฝึ กการคิดอย่างมีเหตุผล มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองในการเรี ยนจากขันตอนการพัฒนาการคิ ดทีเป็ นการคิดขันพืนฐานจากง่ายไปหายาก และ
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สามารถส่ งเสริ มทักษะการคิดขันสู งต่อไปให้กบั ผูเ้ รี ยนได้ ดังนันเพือให้ผเู้ รี ยนมีขนตอนการคิ
ั
ดที
เป็ นลําดับขันก่ อนที จะเรี ยนด้วยบทเรี ยนอิ เล็กทรอนิ ก ส์ ทีส่ งเสริ มการเรี ย นรู้ จากการสื บค้นด้วย
ตนเองด้วยวิธีสืบเสาะ นําไปสู่ การพัฒนาทักษะการคิดขันสู งคือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงใช้การ
เรี ยนในรู ปแบบผสมผสาน
วิธีการจัดการเรี ยนการสอนทีนักเรี ยนได้รับจากครู เป็ นผูก้ าํ หนดให้ในปั จจุบนั นันจะ
เห็ นได้ว่ามี วิธีการสอนทีสามารถแก้ปัญหาของนักเรี ยนในด้านการคิ ดได้มีหลายวิธี และวิธีทีมี
ความเหมาะสมกับหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ตามผลการวิจยั ของสถาบันส่ งเสริ ม
การสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ก็คือกระบวนการเรี ยนการสอนแบบสื บเสาะ
เสาะหาความรู ้ (Inquiry Approach) ที บูร ณาการเชื อมโยงระหว่า งเนื อหาสาระการเรี ย น
วิท ยาศาสตร์ ก บั การพัฒ นากระบวนการคิด การสํา รวจตรวจสอบเพื อการค้น พบและการ
แก้ปัญหาซึ งเป็ นการปลูกฝั งคุ ณลักษณะของนักวิทยาศาสตร์ ให้เกิ ดขึ นในตัวเด็ก ทีสําคัญทีสุ ด
ก็คื อ การพัฒนาปลูก ฝั ง ให้ “เด็ก คิดเป็ น ทํา เป็ น แก้ปั ญ หาเป็ น” ดัง ที ผลการศึก ษาในปี พ.ศ.
2544 – 2547 สาขาชีววิทยา สสวท.(สสวท,2547) ได้ดาํ เนินการวิจยั การศึกษาการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ วิ ช าชี ว วิ ท ยา ชันมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย เพื อพัฒ นาความคิ ด ระดับ สู ง คื อ ความคิ ด
วิจารณญาณ ความคิดสร้ า งสรรค์แ ละความคิด แก้ปั ญหา ที เน้น ให้ผูเ้ รี ย นสร้ า งองค์ค วามรู ้ ท าง
วิท ยาศาสตร์ ผ่า นกระบวนการคิ ด และปฏิ บตั ิ เชื อมโยงสิ งทีเรี ยนรู้ เข้ากับประสบการณ์ หรื อ
ความรู้เดิมเป็ นองค์ความรู้หรื อแนวความคิดของผูเ้ รี ยนเอง โดยใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู้แบบ
สื บเสาะหาความรู้ 5 ขันตอน คื อ (1) ขันสร้ างความสนใจ (Engagement) (2) ขันสํา รวจและค้น หา
(Exploration) (3) ขันอธิ บ ายและลงข้อสรุ ป (Explanation) (4) ขันขยายความรู ้ (Elaboration)
และ (5) ขันประเมินผล (Evaluation) ซึ งเป็ นกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ทีให้ผเู้ รี ยนมีส่วนร่ วมใน
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ตลอดเวลา ให้โอกาสแก่ผูเ้ รี ยนได้ฝึกคิด ฝึ กสังเกต ฝึ กนําเสนอ ฝึ กวิเคราะห์
วิจารณ์ ฝึ กสร้างองค์ความรู ้ โดยมีครู เป็ นผูก้ าํ กับควบคุมดําเนิ นการให้คาํ ปรึ กษาชี แนะ ช่วยเหลือ
ให้กาํ ลังใจ เป็ นผูก้ ระตุน้ ส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนคิดและเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง รวมทังร่ วมแลกเปลียนเรี ยนรู้
ผลการวิจยั พบว่า การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ แบบสื บเสาะหาความรู้ 5 ขันตอน สามารถพัฒนา
ผูเ้ รี ย นให้ ก ล้า คิ ด กล้า ทํา กล้า ซัก ถาม กล้า โต้แ ย้ง กล้า แสดงออก รู ้ จ ัก คิ ด วิ เ คราะห์
มี ค วามคิ ด หลากหลาย มี จ ิ ต วิท ยาศาสตร์ บรรยากาศการเรี ย นการสอ นดี และเป็ น
บรรยากาศการเรี ย นรู้ ที เอื อให้ก ับ นัก เรี ย นได้รั บ การเรี ย นรู ้ ย่า งอิ ส ระและสร้ า งสรรค์ ซึ งเป็ น
ปั จจัยหนึ งทีสําคัญในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ทีเอื อให้ผูเ้ รี ยน กล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออก
และพัฒนากระบวนการคิด นอกจากนี ยังพบว่าผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจในกระบวนการเรี ยนรู้แบบ
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นี โดยเฉพาะอย่างยิงเมือผูเ้ รี ยนได้ทาํ การทดลอง และมีการอภิปรายซักถาม แลกเปลียนเรี ยนรู้และ
สามารถโต้แย้งกันได้
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยนเพียงอย่างเดียวทีส่ วนใหญ่ครู จะใช้การ
สอนแบบบรรยายนันไม่เอือต่อการพัฒนาทักษะทีส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนคิดเป็ น ทําเป็ น แก้ปัญหาเป็ นได้
นักเรี ยนถูกสอนให้ท่องจํามากกว่าทีจะเรี ยนรู้ ดว้ นตนเอง ขาดแหล่งข้อมูลในการแสวงหาความรู้
ขาดปฏิ สั ม พัน ธ์ ก ับ ทังเพื อนเนื องจากกิ จ กรรมไม่ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นแบบร่ ว มมื อ ผูส้ อน และ
สิ งแวดล้อม ทําให้ขดั ต่อการพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนและการเรี ย นร่ วมกับ ผูอ้ ืน เทคโนโลยีที
สามารถนํามาใช้เพือแก้ปัญหาร่ วมกับการใช้เทคนิค วิธีการเรี ยนการสอนทีจะพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิด
ทักษะการคิดขันสู งด้วยการส่ งเสริ มการใช้แหล่งเรี ยนรู้บนเครื อข่ายอิเล็กทรอสิ กส์ ทีเรี ยกว่า เว็บ
(Web) ซึ งเป็ นนวัตกรรมการเรี ย นรู้ ที ออกแบบตามแนวคิ ดของปั ญญานิ ย มเป็ นฐานและในการ
พัฒนาบทเรี ยนเพือสร้างกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบนําทางให้ผเู้ รี ยนได้คน้ หาคําตอบของคําถามที ท้า
ทาย ทีใช้แหล่งเรี ยนรู ้ส่วนใหญ่หรื อทังหมดจาก World Wide Web นักเรี ยนสามารถสื บค้นข้อมูล
จากแหล่งเรี ยนรู ้ทีกําหนดไว้ได้ ในการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ในรู ปแบบนีใช้แนวความคิดที
ต้องช่ วยให้นกั เรี ยนใช้เวลาในการสื บค้นและเรี ยนรู้ อย่างอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทีสุ ด สามารถเข้าไป
สื บค้นได้จากแหล่งเรี ยนรู ้นนั ๆ ได้เลย แทนทีจะเสี ยเวลาในการสื บค้นจากแหล่ง อืน ๆ ซึ งอาจไม่มี
ข้อมูลหรื อสารสนเทศทีต้องการ สามารถสร้างกระบวนการพัฒนาการคิดทีเป็ นการเรี ยนรู้ อย่างมี
ความหมาย โดยที ผูเ้ รี ย นและผูส้ อนมี ป ฏิ สัม พันธ์ ก ันผ่านระบบการเรี ย นการสอนบนเครื อข่า ย
อินเตอร์ เน็ ต และไม่จาํ เป็ นจะต้องอยู่ในสถานทีและเวลาเดียวกันเหมือนกับการเรี ยนการสอนใน
ห้องเรี ยนปกติ (Khan,1997;Parson,1997; ใจทิพย์ ณ สงขลา,2542;ปรัชญนันท์ นิลสุ ข,2544;สรรัชต์
ห่ อไพศาล,2544;วิชชุดา รัตนเพียร,2542)ทีเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนแบบร่ วมมือ สามารถสร้าง
แรงจูงใจในการเรี ยนให้ก ับผูเ้ รี ยนเกิ ดการใฝ่ เรี ยนใฝ่ รู้ ได้เป็ นอย่างดี รวมทังพัฒนาและส่ งเสริ ม
ทักษะการคิด
จะเห็ น ได้ว่า การเรี ย นจากบทเรี ย นอี เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที มี ก ารออกแบบกิ จ กรรมตาม
วัตถุประสงค์ของการเรี ยนเพือพัฒนาให้นกั เรี ยนใช้ทกั ษะการคิดอย่างมีเหตุผล ไม่ได้เรี ยนรู้จากการ
ท่องจํา การเรี ยนส่ วนใหญ่จะนําไปใช้เพือให้ผเู้ รี ยนรู้จกั การแก้ปัญหา เช่ น การเรี ยนแบบใช้ปัญหา
เป็ นฐาน ทีเป็ นผลจากนําบทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้กบั ประสบการณ์เดิมอย่างหลากหลายวิธีโดย
ใช้แหล่งเรี ยนรู ้ จากข้อมูลในเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต และต้องใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในการ
พิจารณาข้อมูลทีได้รับจากแหล่งเรี ยนรู้ ซึ งทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนจะเพิมขึน
โดยใช้บทเรี ยนอิเล็กทรอนิ กส์ ในการจัดการเรี ยนการสอนนี ทําให้ผเู้ รี ยนต้องมีความสามารถด้าน
ระบุความเหมือนและแตกต่าง ระหว่างแหล่งเรี ยนรู้ทางอินเทอร์ เน็ต การกําหนดค่าความน่าเชือถือ
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จากการรวบรวมข้อมูล และการประเมินค่า การเข้าใจความสําคัญ ข้อมูล รวบรวมข้อมูล การ
สังเคราะห์ การสรุ ปข้อมูลจากสมมติฐาน เพือนําไปสู่ การแก้ปัญหาอย่างถูกต้องเหมาะสม
จากเอกสารและงานวิ จ ัย ที ทํา การศึ ก ษาทํา ให้ ผู้วิ จ ัย สนใจศึ ก ษาวิ ธี ก ารสอน ด้ว ย
คุณลักษณะบทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ ดังทีได้กล่าวไว้แล้วนัน จะช่วยให้ผเู้ รี ยนสามารถเลือก และย่อย
องค์ความรู ้ ต่างๆ รวมถึ งจับกลุ่มผูเ้ รี ยนด้วยกันได้อย่างอิ สระ สอดคล้องกับความต้องการตาม
ความสามารถทางพหุ ปัญญา ทังของตนเองและของกลุ่มได้ สนับสนุ นผูเ้ รี ยนในขันการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ และการประเมินค่า ทังยังส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนใช้จินตนาการและทักษะการแก้ปัญหา โดย
ผูเ้ รี ยนจะต้องค้นพบคําตอบและสร้ างสรรค์ด้วยตนเอง ผ่านทางบทเรี ยนอีเลิ ร์นนิ ง ทีครู ผูส้ อน
เสนอแนะอย่างมีความหมาย ส่ วนการนํากิจกรรมการเรี ยนแบบผสมผสานมาร่ วมด้วยนันก็เพราะ
ข้อดีของการเรี ยนแบบผสมผสานในด้านของเนือหาทีนํามาออกแบบสามารถกําหนดวิธีการสอนให้
มีความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและเนือหาของบทเรี ยน โดยนําวิธีการสอนแบบสื บเสาะมาจัดการเรี ยน
การสอนทีให้นกั เรี ยนเกิดการค้นพบด้วยตนเองทีมีกิจกรรมการเรี ยนการสอนของบทเรี ยนเหมาะสม
กับกลุ่มพหุ ปัญญาของผูเ้ รี ยน โดยเนื อหาจะเริ มจากง่ายไปยาก ทําให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนเป็ นระบบจน
สามารถพัฒนาการคิดขันสู งได้โดยมีขนตอน
ั
นอกจากนี การใช้ บ ทเรี ยนอี เ ลิ ร์ น นิ ง เป็ นบทเรี ยนที สามารถนํา เสนอตัว อย่ า ง
สถานการณ์จาํ ลองต่าง ๆ และแบบฝึ กหัดให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้ตามความสามารถของแต่ละคนได้มี
ประสิ ทธิภาพมากกว่าสื อชนิดอืน ๆ (นิพนธ์ ศุขปรี ดี,2531) และวิชาวิทยาศาสตร์ ก็มีความเหมาะสม
ทีจะใช้รูปแบบการเรี ยนด้วยบทเรี ยนอีเลิร์นนิง เนืองจากวิชาวิทยาศาสตร์ นีจําเป็ นทีนักเรี ยนจะต้อง
ทําการทดลอง ทําแบบฝึ กหัด มีตวั อย่างในการทํากิจกรรม ซึ งสามารถทําได้อย่างสะดวกในการ
พัฒนาด้วยบทเรี ย นอี เลิ ร์นนิ ง (นิ พนธ์ คงนิ ล ,2541) และเมื อผูเ้ รี ย นได้รับ กิ จกรรมการเรี ย นที
ออกแบบกิจกรรมตามกลุ่มพหุ ปัญญาโดยกิจกรรมการเรี ยนนีนักเรี ยนจะต้องสื บค้นข้อมูลจากแหล่ง
เรี ยนรู ้ ต่าง ๆ บนเครื อข่าย เพือหาคําตอบหรื อวิธีการทีจะนําไปสู่ การแก้ปัญหาด้วยการคิดอย่างมี
วิจารณญาณได้เป็ นอย่างดี
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพือเปรี ยบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรี ยนทีเรี ยนจากการเรี ยน
แบบผสมผสาน ทีมีระดับการสื บเสาะต่างกัน
2. เพือเปรี ยบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนทีมีกลุ่มพหุ ปัญญา
ต่างกัน
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3. เพื อศึ ก ษาปฏิ สัม พันธ์ ระหว่า งการเรี ย นแบบผสมผสานที มี ร ะดับ การสื บ เสาะ
ต่างกัน ทีมีต่อการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรี ยนทีมีพหุปัญญาต่างกัน
สมมติฐานการวิจัย
1. นัก เรี ย นที เรี ย นจากการเรี ย นแบบผสมผสาน ที มี ร ะดับ การสื บ เสาะต่ า งกัน มี
คะแนนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณแตกต่างกัน
2. นักเรี ยนทีเรี ยนจากการเรี ยนแบบผสมผสาน ทีมีกลุ่มพหุ ปัญญาต่างกัน มีคะแนน
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณแตกต่างกัน
3. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเรี ยนแบบผสมผสานทีมีระดับการสื บเสาะต่างกัน ต่อการ
คิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรี ยน ทีมีกลุ่มพหุปัญญาต่างกัน
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากร คือ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ของของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาและสังกัดเทศบาล
2. กลุ่ มตัวอย่าง คื อ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยนเทศบาล 5 พหลโยธิ น
รามินทรภักดี สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ในภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2555 จํานวน
90 คน ซึ งได้มาโดยวิธีการเจาะจง แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ๆ ละ 45 คน ตามกลุ่มของพหุ ปัญญา และเข้า
กลุ่มการทดลอง 6 กลุ่ม ๆ 15 คน
ตัวแปรทีใช้ ในการศึกษา
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานระหว่างกิ จกรรมการ
เรี ยนด้วยการเรี ยนแบบอีเลิร์นนิงและกิจกรรมการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยนปกติทีใช้วิธีสอนแบบ
สื บเสาะหาความรู้ ทีมีระดับการสื บเสาะต่างกัน 3 รู ปแบบ คือ
1.1 การเรี ยนแบบผสมผสาน 3 รู ปแบบ คือ
1.1.1 การเรี ยนแบบผสมผสาน ทีออกแบบกิจกรรมตามขันตอนการเรี ยนแบบ
สื บเสาะทีมีระดับการสื บเสาะแบบนําทาง (Directed Inquiry)
1.1.2 การเรี ยนแบบผสมผสาน ทีออกแบบกิจกรรมตามขันตอนการเรี ยนแบบ
สื บเสาะทีมีระดับการสื บเสาะแบบชีแนะแนวทาง (Guided Inquiry)
1.1.3 การเรี ยนแบบผสมผสาน ทีออกแบบกิจกรรมตามขันตอนการเรี ยนแบบ
สื บเสาะทีมีระดับการสื บเสาะแบบเปิ ด (Open Inquiry)
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1.2 กลุ่มของเชาว์ปัญญาตามทฤษฎีพหุ ปัญญาของการ์ ดเนอร์ 2 กลุ่ม ทีส่ งผลต่อ
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ คือ
1.2.1 กลุ่มความสามารถทางด้านคณิ ตศาสตร์และตรรกะ
1.2.2 กลุ่มความสามารถทางการเข้าใจตัวเองและผูอ้ ืน
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ คะแนนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
3. เนือหาทีใช้ในการศึกษาครังนี คือ เนือหาวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชันมัธยมศึกษา
ปี ที 3 สาระที 2 ชีวติ กับสิ งแวดล้อม มาตรฐานที 2.1
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คําจํากัดความทีใช้ ในการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจยั ในครังนีคือการนําวิธีสอนแบบสื บเสาะทีมีระดับการ
สื บเสาะ 3 ระดับ มาออกแบบการเรี ยนแบบผสมผสานกับกลุ่ มพหุ ปัญญา ทีมีต่อการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 วิชา วิทยาศาสตร์ เรื อง ชี วิตกับสิ งแวดล้อม ดัง
รายละเอียด ดังนี
1. การจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) หมายถึง การจัด
กิ จกรรมการเรี ยนการสอนทีผสมผสานการเรี ยนด้วยการเรี ยนแบบอีเลิ ร์นนิ ง ทีศึกษาเนื อหา ตาม
กระบวนการเรี ยนการสอนแบบสื บเสาะหาความรู้ ทีมีระดับการสื บเสาะ 3 ระดับ กับกิจกรรมการ
เรี ยนในห้องเรี ยนและกิจกรรมการเรี ยนบนอีเลอร์ นนิ ง โดยเน้นปฏิสัมพันธ์แบบประสานเวลา ทีมี
ขันเตรี ยม และขันการจัดการเรี ยนการสอนแบบสื บเสาะ 5 ขันตอน
2. การเรี ยนการสอนแบบสื บเสาะหาความรู้ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ โดยมุ่งเน้นให้นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้าหาความรู้ดว้ ยตนเองด้วยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ทีครู ผสู ้ อนเป็ นผูจ้ ดั สภาพแวดล้อมทางการเรี ยนทีเอื อต่อการเรี ยนรู้ ทีมีขนตอน
ั
ของการเรี ยนการสอน 5 ขันตอน
2.1 ขันสร้างความสนใจ(Engage) หมายถึง ขันทีครู ผสู้ อนจัดกิจกรรมให้นกั เรี ยน
หรื อสร้ างสถานการณ์กระตุน้ ยัวยุ หรื อท้าทาย ทําให้นกั เรี ยนสนใจ สงสัย ใคร่ รู้ อยากรู้อยากเห็น
เกิดความขัดแย้งหรื อเกิดปั ญหา และทําให้นกั เรี ยนต้องการศึกษา ค้นคว้า ทดลองหรื อแก้ปัญหา โดย
การสํารวจตรวจสอบ ด้วยตัวของนักเรี ยนเอง
2.2 ขันสํา รวจและค้น หา (Explore) หมายถึ ง ขันที ครู ผู้ส อนจัด กิ จ กรรมหรื อ
สถานการณ์ให้นกั เรี ยนสํารวจ ตรวจสอบปั ญหา หรื อประเด็นทีนักเรี ยนสนใจ ใคร่ รู้ มีการวางแผน
กําหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบ ตังสมมติฐาน กําหนดทางเลือกทีเป็ นไปได้เพือให้นกั เรี ยน
ลงมือปฏิบตั ิ เพือเก็บรวบรวมข้อมูล
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2.3 ขันอธิ บายและลงข้อสรุ ป (Explain) หมายถึง ขันทีครู ผสู้ อนจัดกิจกรรมหรื อ
สถานการณ์ให้นกั เรี ยนวิเคราะห์อธิบายความรู้ หรื ออภิปรายซักถามแลกเปลียนความคิดเห็น ซึ งกัน
และกันเกียวกับสิ งทีได้เรี ยนรู ้หรื อสิ งทีได้คน้ พบ เพือให้นกั เรี ยนได้พฒั นาความรู้ความเข้าใจในองค์
ความรู้ทีได้รับอย่างชัดเจน
2.4 ขันขยายความรู้ (Elaborate) ครู จดั กิ จกรรมหรื อสถานการณ์ ทีให้นักเรี ยนได้
ขยายเพิมเติม โดยนําความรู้ทีสร้ างขึนไปเชื อมโยงกับความรู้ เดิ มหรื อเติ มเต็มองค์ความรู้ ใหม่ให้
กว้างขวางสมบูรณ์ กระจ่างและลึกซึงยิงขึน
2.5 ขันประเมิ นผล (Evaluate) ครู จดั กิ จกรรมหรื อสถานการณ์ ที เปิ ดโอกาสให้
นัก เรี ย นวิเ คราะห์ วิ จ ารณ์ หรื อ อภิ ป รายซัก ถามแลกเปลี ยนองค์ค วามรู้ ซึ งกัน และกัน ในเชิ ง
เปรี ยบเทียบ ประเมิน ปรับปรุ ง เพิมเติม หรื อทบทวนใหม่ ทังกระบวนการและองค์ความรู้ หรื อเป็ น
การประเมินการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการต่าง ๆ ว่านักเรี ยนมีความรู้อะไรบ้าง อย่างไรและมากน้อย
เพียงใด
3. การจัดการเรี ยนการสอนตามระดับของการสื บเสาะหาความรู้ บนอีเลิ ร์นนิ งโดย
นักเรี ยนศึกษาค้นคว้าหาความรู้ดว้ ยตนเองด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทีครู ผสู้ อนเป็ นผูจ้ ดั
สภาพแวดล้อมทางการเรี ยนทีเอือต่อการเรี ยนรู้ ทีมีขนตอนของการเรี
ั
ยนการสอนแบบสื บเสาะหา
ความรู้ 5 ขันตอน ทีมีระดับของการสื บเสาะหาความรู้ (Level of inquiry) ต่างกัน แบ่งเป็ น 3 ระดับ
4. การเรี ยนบนอีเลิร์นนิงทีจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามขันตอนของวิธีการสอน
แบบสื บเสาะ(Inquiry Method) ทีมีระดับการสื บเสาะหาความรู้แบบนําทาง (Directed Inquiry)
หมายถึง การจัดกิจกรรมการสื บเสาะทีครู เป็ นผูก้ าํ หนดปั ญหาแก่นกั เรี ยน บอกแนวทางในการใช้
วัสดุอุปกรณ์ตามขันตอนการทดลองและการจัดกระทําข้อมูล นักเรี ยนเป็ นผูแ้ ปลความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุ ปด้วยตนเอง
5. การเรี ยนบนอีเลิร์นนิงทีจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามขันตอนของวิธีการสอน
แบบสื บเสาะ(Inquiry Method) ทีมีระดับการสื บเสาะหาความรู้ แบบชี แนะแนวทาง (Guided
Inquiry) หมายถึง การจัดกิ จกรรมการสื บเสาะโดยครู เป็ นผูก้ าํ หนดปั ญหาให้ แล้วให้กิจกรรมหรื อ
วิธีการทดลองให้ โดยนักเรี ยนเป็ นผูเ้ ลือกวิธีจากทีครู มีให้เลือกโดย นักเรี ยนแต่ละคนหรื อแต่ละ
กลุ่มจะเลือกวิธีการทดลองเอง
6. การเรี ยนบนอีเลิร์นนิงทีจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามขันตอนของวิธีการสอน
แบบสื บเสาะ (Inquiry Method) ทีมีระดับการสื บเสาะหาความรู้แบบเปิ ด (Open Inquiry) หมายถึง
การจัดกิจกรรมการสื บเสาะทีนักเรี ยนจะเป็ นผูส้ ื บเสาะปั ญหา วิธีการแก้ปัญหา การจัดกระทําข้อมูล
การแปลความหมายและการลงข้อสรุ ปด้วยตนเอง
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7. ทฤษฎี พหุ ปัญญาของ การ์ ดเนอร์ (Multiple Intelligence) คือ ความสามารถที
หลากหลายของบุคคลทีเป็ นความสามารถทีมาจากการถูกควบคุ มโดยสมองแต่ละส่ วน และการ
พัฒนาสมองต้องได้รับ การเลี ยงดูจ ากสิ งแวดล้อมทีเหมาะสม การส่ ง เสริ ม ความสามารถทาง
สติปัญญาในการทํากิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีเป้ าหมาย คิดอย่างมีเหตุผลและต้องจัดให้เหมาะสมกับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพือให้พฒั นา ความสามารถทางสติปัญญาของบุคคลในการปรับตัวให้
เข้ากับสิ งแวดล้อมและสังคมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยจําแนกความสามารถของบุคคล 8 ด้าน
ได้แ ก่ ด้า นภาษา ด้า นตรรกะและคณิ ต ศาสตร์ ด้า นเคลื อนไหว ด้า นดนตรี /จัง หวะ ด้า นมิ ติ
สัมพันธ์ ด้านการเข้าใจตนเอง ด้านการเข้าใจผูอ้ ืน และด้านการเข้าใจธรรมชาติ โดยการศึกษาครังนี
ได้นาํ กลุ่มพหุ ปัญญา 2 กลุ่ม ทีมีความเหมาะสมกับรู ปแบบการเรี ยนแบบผสมผสานแบบสื บเสาะ
ทีมีระดับการสื บเสาะต่างกันโดยใช้แบบวัดพหุปัญญาทีสร้างตามกรอบแนวคิดของการ์ดเนอร์
8. กลุ่มทีมีความสามารถด้านคณิ ตศาสตร์ และตรรกะ หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลในการใช้เหตุผล ตรรกะและจํานวน การคิดจะเป็ นไปโดยใช้แนวคิดและหลักการทีเกียวกับ
เหตุผลและรู ปแบบทางด้านตัวเลข สามารถสร้างความเชื อมโยงระหว่างข้อมูลหลาย ๆ ด้าน ชอบ
ถามคําถามและชอบการค้นคว้าทดลอง
9. กลุ่มทีมีความสามารถด้านการเข้าใจตัวเองและผูอ้ ืน หมายถึง ความสามารถของ
บุคคล ในการสะท้อนแนวคิดทีเกียวกับตนเองและสามารถตระหนักรู้ในสภาวะภายในจิตใจของตน
รู ้ถึงจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง และมีความสามารถในการสร้างสัมพันธ์และการทําความเข้าใจ
กับบุคคลอืนๆ พยายามพิจารณาสิ งต่างๆในมุมมองของคนอืนเพือให้เข้าใจว่า คนอืน ๆ คิดและรู้สึก
อย่างไร
10. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การคิดทีมีเหตุผลโดยการผ่านการพิจารณา
ไตร่ ตรองอย่างรอบคอบ และมีหลักเกณฑ์ มีหลักฐาน มีขอ้ มูลทีน่าเชือถือได้ เพือนําไปสู่ การสรุ ป
การเลือกและตัดสิ นใจทีมีประสิ ทธิ ภาพ เพือได้คาํ ตอบทีสมเหตุสมผล ของ Ennis and Millman
(1985) ประกอบด้วยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 8 องค์ประกอบโดยอาศัยแนวคิดของแบบทดสอบ
มาตรฐาน Cornell Critical Thinking Test Level x
11. การทํา ความเข้า ใจปั ญ หา หมายถึ ง ความสามารถในการแยกแยะรายละเอี ย ด
พืนฐานของปั ญหาทีพบและสามารถบอกรายละเอียดของปั ญหาทีพบได้
12. การพิจารณาความน่าเชือถือของข้อมูล หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาทีมา
ของแหล่งข้อมูล การจําแนกรายละเอียดข้อมูล การแปลความหมายของข้อมูลในเบืองต้น และการ
ตัดสิ นผลของข้อมูลทีได้จากการสังเกตด้วยตนเองจากการใช้ประสาทสัมผัสทังห้าในการพิจารณา
ว่าข้อมูลทีได้รับมีความน่าเชือถือมากน้อยเพียงใด
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13. การใช้เหตุผลเชิงนิรนัย หมายถึง ความสามารถในการนําหลักการใหญ่ไปแตกเป็ น
หลักการย่อยได้ โดยใช้หลักของเหตุผลและตรรกะ เพือใช้ในการสรุ ปผลข้อมูลทีได้รับจากการใช้
เหตุผลและตรรกะนันได้
14. การใช้เหตุผลเชิ ง อุปนัย หมายถึ ง ความสามารถในการให้ เหตุผลเพือหาข้อสรุ ป
โดยมี การยกตัวอย่างประกอบเพือให้รายละเอียดย่อย ๆ ของเนื อหาทีครอบคลุ มเพียงพอต่อการ
นําไปสู้ขอ้ สรุ ปเหตุการณ์ทวไป
ั
และลงความเห็นจากข้อเท็จจริ งทีได้จากข้อสรุ ปนันได้
15. การตัดสิ นคุณค่า หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาทางเลือกทีได้จากข้อมูล
พืนฐานทีเพียงพอ สามารถพิจารณาได้วา่ อะไรเป็ นผลทีจะเกิดขึน สามารถเปรี ยบเทียบถึงผลดีและ
ผลเสี ยทีจะได้รับก่อนการตัดสิ นใจ
16. การแปลความหมาย หมายถึง ความสามารถในการบอกหรื ออธิ บายความหมาย
ของข้อมูล จํา แนกและจัดกลุ่ มข้อมูล ได้ และให้คาํ จํากัดความหรื อนิ ย ามเชิ งปฏิ บ ตั ิ การได้ และ
ยกตัวอย่างข้อมูลทีมีลกั ษณะตรงกันข้ามได้
17. การกําหนดข้อสมมติฐาน หมายถึง ความสามารถในการใช้เหตุผลจากข้อมูล เพือ
อธิบายสาเหตุและกําหนดข้อสันนิษฐานจากข้อมูลทีพบเห็นได้
18. การแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการกําหนดปั ญหา เลือกเกณฑ์ตดั สิ นผลที
เป็ นไปได้ กําหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาทีดีทีสุ ดได้ และทบทวนทางเลือกนันอย่างมีเหตุผล
19. ปฏิสัมพันธ์ หมายถึง ผลทีเกิดขึนจากการทดลองทีมีอิทธิ พลจากตัวแปรต้นตังแต่
สองตัวขึนไป ทีมีการจัดกระทําร่ วมกันแล้วส่ งผลต่อตัวแปรตาม ต้องมีการวิเคราะห์ต่อไปตัวแปร
ต้นใดบ้างทีส่ งผลต่อตัวแปรตาม และเมือวิเคราะห์ผลแล้วพบว่าตัวแปรต้นทีหนึ งส่ งผลต่อตัวแปร
ตามมาก และตัวแปรต้นทีสองส่ งผลต่อตัวแปรตามน้อย ซึ งเรี ยกว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น
ทีหนึงและตัวแปรต้นทีสองต่อตัวแปรตามนัน
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กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจยั ในครังนีคือการนําวิธีสอนแบบสื บเสาะทีมีระดับการสื บเสาะ 3
ระดับ มาออกแบบการเรี ยนแบบผสมผสานกับกลุ่มพหุปัญญา ทีมีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 วิชา วิทยาศาสตร์ โดยนําเสนอสถานการณ์หรื อกําหนดกิจกรรมทีใช้
ในการเรี ยนในแต่ละขันของการสื บเสาะให้เหมาะสมกับพหุปัญญาแต่ละกลุ่ม ดังรายละเอียดดังนี
1. ทฤษฎี พหุ ปัญญาของการ์ ดเนอร์ (Multiple Intelligence) คือ ความสามารถที
หลากหลายของบุคคลทีเป็ นความสามารถทีมาจากการถูกควบคุมโดยสมองแต่ละส่ วน และการ
พัฒนาสมองต้องได้รับ การเลี ยงดูจ ากสิ งแวดล้อมทีเหมาะสม การส่ ง เสริ ม ความสามารถทาง
สติปัญญาในการทํากิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีเป้ าหมาย คิดอย่างมีเหตุผลและต้องจัดให้เหมาะสมกับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพือให้พฒั นา ความสามารถทางสติปัญญาของบุคคล ในการปรับตัว
ให้เข้ากับสิ งแวดล้อมและสังคมได้ อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยจําแนกความสามารถของบุคคล 8 ด้าน
ได้แ ก่ ด้า นภาษา ด้า นตรรกะและคณิ ตศาสตร์ ด้า นเคลื อนไหว ด้า นดนตรี /จังหวะ ด้า นมิ ติ
สัมพันธ์ ด้านการเข้าใจตนเอง ด้านการเข้าใจผูอ้ ืน และด้านการเข้าใจธรรมชาติ โดยการศึกษาครัง
นีได้นาํ กลุ่มพหุ ปัญญา 2 กลุ่ม ทีมีความเหมาะสมกับรู ปแบบการเรี ยนแบบผสมผสานแบบสื บเสาะ
ที มี ระดับ การสื บ เสาะต่ า งกัน โดยใช้แ บบวัด พหุ ปั ญ ญาของการ์ ด เนอร์ ซึ งกลุ่ ม ที 1 กลุ่ ม ที มี
ความสามารถด้านคณิ ตศาสตร์ และตรรกะ หมายถึ ง ความสามารถของบุคคลในการใช้เหตุผล
ตรรกะและจํา นวน การคิ ดจะเป็ นไปโดยใช้แนวคิ ดและหลัก การที เกี ยวกับเหตุ ผ ลและรู ป แบบ
ทางด้านตัวเลข สามารถสร้างความเชือมโยงระหว่างข้อมูลหลาย ๆ ด้าน ชอบถามคําถามและชอบ
การค้นคว้าทดลอง โดยกําหนดกิจกรรมหรื อสถานการณ์ทีศึกษาตามคุ ณลักษณะทีเหมาะสมกับ
พฤติกรรมของกลุ่มนี เช่น ให้จาํ แนกกลุ่มของสิ งมีชีวติ ในระบบนิเวศจากสถานการณ์ทีกําหนด หรื อ
ให้ตงสมมติ
ั
ฐานจากเหตุการณ์ทีศึกษา ส่ วนกลุ่มที 2 คือกลุ่มทีมีความสามารถด้านการเข้าใจตัวเอง
และผูอ้ ืน หมายถึง ความสามารถของบุคคล ในการสะท้อนแนวคิดทีเกียวกับตนเองและสามารถ
ตระหนักรู้ในสภาวะภายในจิตใจของตน รู้ถึงจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง และมีความสามารถใน
การสร้างสัมพันธ์ และการทําความเข้าใจกับบุคคลอืนๆ พยายามพิจารณาสิ งต่างๆในมุมมองของคน
อืนเพือให้เข้าใจว่า คนอืนๆคิดและรู้สึกอย่างไร โดยกําหนดกิจกรรม หรื อสถานการณ์ทีศึกษา ตาม
คุ ณ ลัก ษณะที เหมาะสมกับ พฤติ ก รรมของกลุ่ ม นี เช่ น ให้นัก เรี ย นแสดงความคิ ด เห็ น เกี ยวกับ
สถานการณ์ของธรรมชาติทีเกิดขึนในปัจจุบนั เป็ นต้น
2. การจัดการเรี ยนการสอนตามระดับของการสื บเสาะหาความรู้ บนอีเลิ ร์นนิ งโดย
นักเรี ยนศึกษาค้นคว้าหาความรู้ดว้ ยตนเองด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทีครู ผสู้ อนเป็ นผูจ้ ดั
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สภาพแวดล้อมทางการเรี ยนทีเอือต่อการเรี ยนรู้ ทีมีขนตอนของการเรี
ั
ยนการสอนแบบสื บเสาะหา
ความรู้ 5 ขันตอน ทีมีระดับของการสื บเสาะหาความรู้ (Level of inquiry) ต่างกัน แบ่งเป็ น 3 ระดับ
คือ
3. การเรี ยนแบบผสมผสาน(Blended Learning) ทีมีระดับการสื บเสาะหาความรู้แบบ
นําทาง (Directed Inquiry) ตามขันตอนการเรี ยนของ สสวท. ดังนี
ขันเตรี ยม ปฐมนิ เทศ แบ่งกลุ่มทดลอง แนะนําขันตอนการเรี ยนการสอนด้วย
อีเลิร์นนิง ทดสอบก่อนเรี ยน และทบทวนความรู้พืนฐานก่อนเรี ยน
ขันการจัดการเรี ยนการสอน มี 5 ขัน ของวิธีการสอนแบบสื บเสาะ
ขันตอนที 1 ขันสร้างความสนใจ(Engage)กําหนดปัญหาให้นกั เรี ยน
ขันตอนที 2 ขั นสํ า รวจและค้ น หา (Explore) ครู จัด กิ จ กรรมหรื อ
สถานการณ์ให้นกั เรี ยนวางแผนกําหนดการ หรื อกําหนดทางเลือกเพือนักเรี ยนลงมือปฏิบตั ิ
ขันตอนที 3 ขันอธิ บายและลงข้อสรุ ป (Explain) ครู จดั กิ จ กรรมหรื อ
สถานการณ์ให้นกั เรี ยนศึกษา วิเคราะห์ อธิบายความรู้ หรื ออภิปรายซักถามแลกเปลียนความคิดเห็น
บนกระดานสนทนาบนอีเลิร์นนิง
ขันตอนที 4 ขันขยายความรู้ (Elaborate) ครู จดั กิจกรรมหรื อสถานการณ์
ให้นักเรี ย นได้ข ยายเพิมเติ ม เตรี ย มแหล่ ง ข้อมูล เพื อเติมเต็มองค์ความรู้ แ ละครู ร่ว มแสดงความ
คิดเห็น
ขันตอนที 5 ขันประเมินผล (Evaluate) ครู จดั กิจกรรมหรื อสถานการณ์
ทีเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนวิเคราะห์ วิจารณ์ หรื อ อภิปรายซักถามแลกเปลียนองค์ โดยครู ใช้ขอ้ ความ
กระตุน้ ทํากิจกรรม
4. การเรี ยนแบบผสมผสาน(Blended Learning) ทีมีระดับการสื บเสาะหาความรู้แบบ
ชีแนะแนวทาง (Guided Inquiry) ตามขันตอนการเรี ยนของ สสวท. ดังนี
ขันเตรี ยม ปฐมนิเทศ แบ่งกลุ่มทดลอง แนะนําขันตอนการเรี ยนการสอนด้วย
อีเลิร์นนิง ทดสอบก่อนเรี ยน และทบทวนความรู้พืนฐานก่อนเรี ยน
ขันการจัดการเรี ยนการสอน มี 5 ขัน ของวิธีการสอนแบบสื บเสาะ
ขันตอนที 1 ขันสร้ า งความสนใจ(Engage) ครู ก ํา หนดปั ญ หาหรื อ
สถานการณ์เพือกระตุน้
ขันตอนที 2 ขันสํ า รวจและค้น หา (Explore) ครู จ ัด สถานการณ์ ใ ห้
นักเรี ยน สํารวจ วางแผนแนวทางการตรวจสอบหรื อกําหนดทางเลือกเพือลงมือปฏิบตั ิ
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ขันตอนที 3 ขันอธิบายและลงข้อสรุ ป (Explain) นักเรี ยนเลือกกิจกรรม
หรื อสถานการณ์ จ ากแหล่ ง ข้อมู ล ด้ว ยตนเอง หรื อปรึ ก ษากลุ่ ม เพื อน แลกเปลี ยนความคิ ดเห็ น
บนกระดานสนทนา โดยครู ให้คาํ ปรึ กษา
ขันตอนที 4 ขันขยายความรู้ (Elaborate)นักเรี ยนจัดเตรี ยมแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ เป็ นแนวทาง สําหรับเติมเต็มองค์ความรู้ และครู เข้าร่ วมแสดงความคิดเห็ นในกระดาน
สนทนา
ขันตอนที 5 ขันประเมินผล (Evaluate) นักเรี ยนวิเคราะห์ วิจารณ์ หรื อ
อภิปรายซักถามแลกเปลียนองค์ความรู้ โดยครู ใช้ขอ้ ความทีเตรี ยมไว้เป็ นบางครังเพือกระตุน้ การทํา
กิจกรรม
5. การเรี ยนแบบผสมผสาน(Blended Learning) ทีมีระดับการสื บเสาะหาความรู้
แบบเปิ ด (Open Inquiry) ตามขันตอนการเรี ยนของ สสวท. ดังนี
ขันเตรี ยม ปฐมนิเทศ แบ่งกลุ่มทดลอง แนะนําขันตอนการเรี ยนการสอนด้วย
อีเลิร์นนิง ทดสอบก่อนเรี ยน และทบทวนความรู้พืนฐานก่อนเรี ยน
ขันการจัดการเรี ยนการสอน มี 5 ขัน ของวิธีการสอนแบบสื บเสาะ
ขันตอนที 1 ขันสร้ า งความสนใจ(Engage)ครู กํ า หนดปั ญ หาหรื อ
สถานการณ์ให้นกั เรี ยนศึกษา
ขันตอนที 2 ขันสํารวจและค้นหา (Explore) นักเรี ยนตังสมมติฐานจาก
สถานการณ์ทีครู กาํ หนด และวางแผนการตรวจสอบเองโดยครู ให้คาํ ปรึ กษา
ขันตอนที 3 ขันอธิบายและลงข้อสรุ ป (Explain) นักเรี ยนเลือกกิจกรรม
หรื อสถานการณ์จากแหล่งข้อมูลด้วยตนเองหรื อปรึ กษาในกลุ่มเพือน และแลกเปลียนความคิดเห็น
บนกระดานสนทน
ขันตอนที 4 ขันขยายความรู้ (Elaborate) นักเรี ย นเตรี ย มและกําหนด
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพือขยายความรู้เพิมเติม
ขันตอนที 5 ขันประเมินผล (Evaluate) นักเรี ยนวิเคราะห์ วิจารณ์ หรื อ
อภิปรายซักถามแลกเปลียนองค์ความรู้ซึงกันและกัน
6. การคิ ดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การคิดทีมีเหตุผลโดยการผ่านการพิจารณา
ไตร่ ตรองอย่างรอบคอบ และมีหลักเกณฑ์ มีหลักฐาน มีขอ้ มูลทีน่าเชื อถื อได้ เพือนําไปสู่ การสรุ ป
การเลือกและตัดสิ นใจทีมีประสิ ทธิ ภาพ เพือได้คาํ ตอบทีสมเหตุสมผล ของ Ennis and Millman
(1985) ประกอบด้วยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 8 องค์ประกอบโดยอาศัยแนวคิดของแบบทดสอบ
มาตรฐาน Cornell Critical Thinking Test Level x ได้แก่ 1. การทําความเข้าใจปั ญหา 2. การพิจารณา

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

19
ความน่าเชือถือของข้อมูล 3. การใช้เหตุผลเชิงนิรนัย 4. การใช้เหตุผลเชิงอุปนัย 5. การตัดสิ นคุณค่า
6. การแปลความหมาย 7. การกําหนดข้อสมมติฐาน 8. การแก้ปัญหา
ประโยชน์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ
1. ได้แนวทางในการออกแบบบทเรี ยนแบบผสมผสานวิชา วิทยาศาสตร์ ทีมีระดับ
การสื บเสาะต่างกัน เพือพัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของผูเ้ รี ยนสู งขึน
2. ได้แนวทางในการออกแบบบทเรี ยนแบบผสมผสานวิชา วิทยาศาสตร์ ที มีกิจกรรม
การเรี ยนการสอนที เหมาะสมกับกลุ่มพหุ ปัญญา เพือพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผูเ้ รี ยน
สู งขึน
3. ได้แนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน วิชาวิทยาศาสตร์ ทีมีระดับ
การสื บเสาะต่างกัน กับผูเ้ รี ยนทีมีกลุ่มพหุ ปัญญาต่างกัน ให้เหมาะสมสอดคล้องตามผลการศึกษา
ปฏิสัมพันธ์ของงานวิจยั ในครังนี
4. เป็ นแนวทางในการประยุ ก ต์ท ฤษฎี ท างการศึ ก ษา และวิ ธี ก ารสอนอื น ๆ มา
ออกแบบบทเรี ยนแบบผสมผสาน เพือพัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของผูเ้ รี ยนให้เพิมสู งขึน
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บทที 2
เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
การศึกษาครังนี มุ่งศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรี ยนแบบผสมผสานโดยใช้วิธี การสอน
แบบสื บเสาะ เพือพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้เพิมสู งขึน ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา
ปี ที 3 ซึ งผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าเรี ยบเรี ยงและนําเสนอสาระสําคัญจากเอกสาร ตําราและผลงานวิจยั
ต่างๆ ทีมีส่วนเกียวข้องกับการศึกษาครังนี โดยนําเสนอเนือหาตามลําดับดังนี
1. การจัดการเรี ยนการสอนแบบยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
2. การจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน
3. การจัดการเรี ยนการสอนแบบสื บเสาะหาความรู้
4. การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
5. ทฤษฎีพหุปัญญา
6. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
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การจัดการเรียนการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็ นศูนย์กลาง
1. หลักการจัดการเรียนการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็ นศูนย์กลาง
แนวคิดเรื องการจัดการเรี ยนการสอนทียึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางนันเริ มตังแต่ การใช้
คําว่า instruction หรื อการเรี ยนการสอน แทนคําว่า teaching หรื อการสอนโดยมีแนวคิดว่าครู ผสู้ อน
ต้องคํานึงถึงการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ และช่วยให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ดว้ ยวิธีการต่าง ๆ มิใช่
เพียงการถ่ายทอดเนือหาความรู ้มาจากครู เพียงอย่างเดียว เช่น การให้ผเู้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิหรื อลงมือ
ทํา (learning by doing) ดังนันจึงจําเป็ นต้องทําความเข้าใจในเรื องการจัดการเรี ยนการสอนทียึด
ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางทีคํานึงถึงความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดทีผูเ้ รี ยนควรได้รับ
ครู ตอ้ งมีการจัดกิจกรรมทีเร้ าความสนใจของผูเ้ รี ยน ให้ผเู้ รี ยนมีส่วนร่ วม ซึ งครู จะต้องดําเนิ นการ
จัดการเรี ยนการสอนทีสําคัญ ๆ อยู่ 2 ประการคือ
1.1 ครู ตอ้ งจัดกิจกรรมทีเอือให้ผเู้ รี ยนมีส่วนร่ วมอย่างตืนตัว
1.2 ในขณะดําเนิ นการสอนหรื อดําเนิ นกิจกรรม ครู ควรลดบทบาทของตนลงและ
ทําหน้าทีเป็ นผูช้ ีแนะ หรื อคอยให้คาํ แนะนําแก่นกั เรี ยน
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ดังนันในสภาพทัวไปของการจัดการเรี ยนการสอนทียึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางมัก
มองว่า ผูเ้ รี ย นมี บ ทบาทสํา คัญและมี บ ทบาทเด่ นในการใช้เวลาในการเรี ย นการสอนมาก ครู ล ด
บทบาทการถ่ายทอดลงและปรับเปลียนไปทําหน้าทีอีกลักษณะหนึง
การจัดหมวดหมู่ของการจัดการเรี ยนการสอนแบบยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางโดยใช้
จุดเน้นของการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นเกณฑ์ได้ดงั นี (ทิศนา แขมมณี , 2550 : 124-148)
1. แบบเน้นตัวผูเ้ รี ยน
1.1 การจัดการเรี ยนการสอนตามเอกัตภาพ(Individualized Instruction
1.2 การจัดการเรี ยนรู้โดยผูเ้ รี ยนนําตนเอง(Self-Directed Learning)
2. แบบเน้นความรู้ ความสามารถ
2.1 การจัดการเรี ยนการสอนแบบรู้จริ ง (Mastery Learning)
2.2 การจัดการเรี ยนการสอนแบบรับประกันผล (Verification Teaching)
2.3 การจัดการเรี ยนการสอนแบบเน้นมโนทัศน์ (Concept-Based Instruction)
3. แบบเน้นประสบการณ์
3.1 การจัดการเรี ยนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning)
3.2 การจัดการเรี ยนรู้แบบรับใช้สังคม (Service Learning)
3.3 การจัดการเรี ยนรู้ตามสภาพจริ ง (Authentic Learning)
4. แบบเน้นปัญหา
4.1 การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก (Problem -Based Instruction)
4.2 การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้โครงการเป็ นหลัก (Project -Based Instruction)
5. แบบเน้นทักษะกระบวนการ
5.1 การจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นกระบวนการสื บสวน (Inquiry - Based Instruction)
5.2 การจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นกระบวนการคิด (Thinking -Based Instruction)
5.3 การจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นกระบวนการกลุ่ม (Group Process -Based Instruction)
5.4 การจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นกระบวนการวิจยั (Research-Based Instruction)
5.5 การจัด การเรี ยนการสอนโดยเน้ น กระบวนการเรี ยนรู้ ด้ ว ยตนเอง
(Instruction Emphasizing Learning Process)
6. แบบเน้นการบูรณาการ
6.1 การจัดการเรี ยนการสอนโดยการบูรณาการภายในวิชามีจุดเน้นอยูภ่ ายใน
วิชาเดียวกัน
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6.2 การจัดการเรี ยนการสอนโดยการบูรณาการระหว่างวิชามีจุดเน้นอยูท่ ีการ
นําวิชาอืนเข้าเชือมโยงด้วยกัน ตังแต่ 2 วิชาขึนไป
จากการศึกษาเกียวกับการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางนีจะเห็น
ได้ว่าการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณนัน สามารถใช้การจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้น
กระบวนการสื บสวนได้ ดังนันจึงใช้ในการวิจยั ครังนี
การเรียนการสอนแบบผสมผสาน(Blended Learning)
1. ความหมายของการเรียนแบบผสมผสาน
นักเทคโนโลยีทางการศึกษา นักวิชาการ นักออกแบบระบบการเรี ยนการสอน
หลายท่านได้ให้ความหมายของการเรี ยนแบบผสมผสานไว้หลายแนวคิด ดังนี
Driscoll (2002) ได้แบ่งแนวคิดของการเรี ยนแบบผสมผสานไว้ 4 แนวคิดด้วยกัน
ได้แก่
1. แนวคิดผสมผสานเทคโนโลยีการเรี ยนการสอน กับการเรี ยนในชันเรี ยนแบบ
ดังเดิมเพือให้บรรลุเป้ าหมายของการจัดการศึกษา Driscoll (2002)
Driscoll (2002) ให้นิยามของการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานว่าเป็ นการ
รวมหรื อผสมเทคโนโลยี กับการเรี ยนในชันเรี ยนแบบดังเดิ ม เช่ น การเรี ยนในห้องเรี ยนเสมื อน
แบบสด (live virtual classroom) การเรี ยนด้วยตนเอง (self-paced instruction) การเรี ยนรู้ร่วมกัน
(collaborative learning) วิดีโอสตรี มมิง (streaming video) เสี ยง และข้อความ เป็ นต้น เพือให้บรรลุ
ตามเป้ าหมายของการจัดการศึกษา ซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Singh (2003) ทีให้นิยามของการ
เรี ย นแบบผสมผสานไว้ว่า เป็ นการเรี ยนโดยใช้ก ารผสมผสานวิธีส อนที หลากหลายเข้า ด้วยกัน
เพือให้ผเู ้ รี ยนเกิดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนสู งสุ ด
จากทีกล่าวมาข้างต้น สามารถสรุ ปความหมายของการเรี ยนตามแนวคิดการ
ผสมผสานเทคโน โลยีของการเรี ยนการสอนไว้ว่า เป็ นการรวมวิธีการสอนที หลากหลายวิธีและ
รู ปแบบการส่ งสารทีแตกต่างกันโดยไม่คาํ นึ งถึงการใช้เทคโนโลยี เพือตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผูเ้ รี ยน เพือให้ผเู้ รี ยนทีมีความสามารถทีแตกต่างกัน สามารถเรี ยนรู้ได้อย่างเท่า
เทียมกันและเต็มตามศักยภาพของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
2. แนวคิดการผสมผสานวิธีสอนทีหลากหลายเข้าด้วยกัน (Driscoll ,2002)
Driscoll (2002) ให้นิยามของการเรี ยนแบบผสมผสาน ว่าเป็ นการผสมผสาน
วิธีสอนทีหลากหลายเข้าด้วยกัน เช่น แนวคิดสร้างสรรค์นิยม(constructivism) แนวคิดพฤติกรรม
นิยม(behaviorism) แนวคิดพุทธิ นิยม(cognitivism) เพือให้ได้ผลลัพธ์จากการเรี ยนทีดีทีสุ ด ซึ งอาจ
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ใช้หรื อไม่ใช้เทคโนโลยีการสอน(instructional technology ) ก็ได้ ซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของที
กล่าวว่าการเรี ยนผสมผสานเป็ นการผสมผสานระบบการเรี ยน ทีหลากหลายเข้าด้วยกันเพือเป็ นการ
แก้ปัญหาทีหลากหลายในการเรี ยน
จากที กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุ ปความหมายของการเรี ยนแบบผสมผสาน
ตามแนวคิดของการผสมผสานวิธีสอนทีหลากหลายเข้าด้วยกันได้วา่ การเรี ยนแบบผสมผสานเป็ น
การรวมทฤษฎีการสอนเข้าด้วยกัน รวมเอาหลักการแนวคิดวิธีการของทฤษฎีพฤติกรรมนิยมทฤษฎี
พุทธิ นิยม และทฤษฎีสร้าง สรรค์นิยมโดยการใช้ทฤษฎีการสอนทีหลากหลายเพือตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้ รี ยน ให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกันตามศักยภาพทีตนเอง
มีอยู่
3. การผสมผสานเทคโนโลยีการเรี ยนการสอนทุกรู ปแบบเกียวกับการเรี ยนการ
สอนในชันเรี ยนแบบดังเดิ มทีมีการเผชิญหน้าระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน ซึ งเป็ นมุมมองทีมีผยู้ อมรับ
กันอย่างแพร่ หลายมากทีสุ ด (Driscoll ,2002)
Smith (2001) ให้นิยามของการเรี ยนแบบผสมผสาน ว่าเป็ นการจัดการเรี ยน
การสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีทีทันสมัย เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์ เน็ต ข้อความเสี ยง(voicemail)
และการประชุ ม ทางโทรศัพ ท์ เป็ นต้น ผสมผสานกับ การจัด การศึ ก ษาแบบดังเดิ ม (traditional
education) ซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของคอยล์และมูแนน (Coil and Moonen, 2001) ทีกล่าวว่าการ
เรี ยนแบบผสมผสาน เป็ นการผสมผสานระหว่างการเรี ยนแบบเผชิญหน้ากับการเรี ยนแบบออนไลน์
เข้า ด้วยกันซึ งมี ท งส่
ั วนประกอบทีเป็ นการเรี ย นในห้องเรี ย นกับการเรี ย นแบบออนไลน์โดยใช้
จุดเด่ นของการเรี ยนแบบออนไลน์เติมเต็มช่ องว่างของการเรี ยนในห้องเรี ยน และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ สมิธ(Smith, 2001) ให้นิยามของการเรี ยนแบบผสมผสานว่าเป็ นการผสมผสาน
เทคโนโลยีการสอนในทุกรู ปแบบ เช่น วีดิทศั น์ ซีดีรอม ผสมเข้ากับการเรี ยนแบบเผชิ ญหน้า (face –
to – face) ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน
Garnham and Kaleta (2002) กล่าวว่า การเรี ยนแบบผสมผสานเป็ นการเรี ยน
ทีดีทีสุ ดเนืองจากเป็ นการผสมผสานการจัดการเรี ยนการสอนโดยการเลือกใช้คุณลักษณะทีดีทีสุ ด
ของการสอนในห้องเรี ยนและคุ ณลักษณะทีดีทีสุ ดของการสอนแบบออนไลน์เข้าด้วยกัน เพือให้
ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างอิสระ ทําให้เกิดการเรี ยนทีกระฉับกระเฉง (active learning) สามารถ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นผูท้ ีมีความกระฉับกระเฉงในการเรี ยน(active learner) และสามารถลดเวลาในการ
เข้าชันเรี ยนได้ ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Rovai and Jordan (2004) ทีพบว่า การเรี ยนแบบ
ผสมผสานทําให้ผเู ้ รี ยนมีจิตสํานึกต่อการมีส่วนร่ วมในชุมชนการเรี ยน(sence of community) มากกว่า
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การเรี ยนในสภาพแวดล้อมของห้องเรี ยนปกติ และการเรี ยนแบบออนไลน์เพียงอย่างเดี ยว (fully
online)
Voos (2003) ให้นิยามของการเรี ยนแบบผสมผสานว่า เป็ นการผสมผสานการ
เรี ยนแบบเผชิ ญหน้ากับการเรี ยนโดยใช้สือออนไลน์เข้าด้วยกัน ซึ งเป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนที
ช่วยให้ประหยัดเวลาและลดการใช้ทรัพยากรได้
ธอร์ น (Thorne, 2003) กล่าวว่าการเรี ยนแบบผสมผสานเป็ นแนวทางในการ
ปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอนที ท้า ทายและพัฒ นาความต้อ งการส่ ว นบุ ค คล โดยการเรี ย นแบบ
ผสมผสานสามารถช่วยสนับสนุนและช่วยทําให้ผเู้ รี ยน เรี ยนรู้ได้ดีขึน โดยใช้การติดต่อแบบส่ วนตัว
กับผูส้ อน
Harriman (2004) ให้นิยามของการเรี ยนแบบผสมผสานว่าเป็ นการผสมผสาน
ระหว่างการเรี ยนการสอนออนไลน์กบั การเรี ยนแบบเผชิญหน้า โดยมีเป้ าหมายเพือให้ผเู้ รี ยนเกิดการ
เรี ย นรู ้ ไ ด้อย่างเต็ม ตามศัก ยภาพและบรรลุ เป้ าหมายของการเรี ย นซึ งสอดคล้องกับแนวคิ ดของ
Rochester Institute (2004) ทีกล่าวว่า การเรี ยนแบบผสมผสาน เป็ นการผสมผสานการเรี ยนและการ
สอนในห้องเรี ยนเข้ากับการเรี ยนการสอนออนไลน์ ซึ งถือว่าเป็ นรู ปแบบวิธีการเรี ยนการสอนทีดี
ทีสุ ดในปั จจุบนั ซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของ New South Wales Department of Education and
Training (2005) ทีให้นิยามของการเรี ยนแบบผสมผสานว่า เป็ นการผสมผสานกระบวนการเรี ยน
การสอนแบบออนไลน์กบั กระบวนการเรี ยนการสอนแบบเผชิ ญหน้าเข้าด้วยกัน ซึ งสอดคล้องกับ
e–Learning Center (2005) ทีกล่าวว่าการเรี ยนแบบผสมผสาน เป็ นการผสมผสานระหว่างการเรี ยน
แบบเผชิญหน้า การเรี ยนแบบสด การเรี ยนด้วยตนเอง เข้าด้วยกัน
Australian Nation Training Authority s (2003) ทีกล่าวว่า การเรี ยนแบบ
ผสมผสานถือว่าเป็ นการเรี ยนทียืดหยุน่ สําหรับผูเ้ รี ยนทุกคน เนื องจากเป็ นการผสมผสานการเรี ยน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อเรี ยกว่าอีเลิร์นนิง (e - Learning) เข้ากับการเรี ยนในชันเรี ยนแบบ
ดังเดิม โดยใช้หลักการจัดการเรี ยนการสอนแบบยืดหยุน่ สําหรับการเรี ยนในรู ปแบบทีแตกต่างกัน
จากแนวคิ ดทีกล่า วมาข้า งต้นสามารถสรุ ปความหมายของการจัดการเรี ย น
แบบผสมผสานตามแนวคิดของการผสมผสานเทคโนโลยีการเรี ยนการสอนทุกรู ปแบบกับการเรี ยน
การสอนในชันเรี ย นแบบดังเดิ ม ทีมี การเผชิ ญหน้าระหว่า งผูเ้ รี ย นกับผูส้ อนได้ว่า การเรี ยนแบบ
ผสมผสานเป็ นการบูรณาการการเรี ยนออนไลน์ผ่านระบบเครื อข่ายและการเรี ยนในห้องเรี ยนแบบ
ดังเดิมทีมีการเรี ยนแบบเผชิญหน้าเข้าด้วยกัน โดยใช้สิงอํานวยผ่านระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เนตเป็ น
สื อ ช่องทาง และเครื องมือ ในบริ บทของสภาพแวดล้อมในการเรี ยนออนไลน์ผ่านระบบเครื อข่าย
(online learning environment) เพือสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

25
จากการเรี ยนออนไลน์ผา่ นระบบเครื อข่ายและการมีส่วนร่ วมในการเรี ยนแบบดังเดิม เพือพัฒนาให้
เกิดการเรี ยนรู ้ ทีท้าทายและตอบสนองต่อความต้องการส่ วนบุคคลของผูเ้ รี ยน ทําให้ผเู้ รี ยนพัฒนา
ความสามารถในการเรี ยนรู้ของตนเองได้ดีขึน
4. แนวคิดการผสมผสานเทคโนโลยีการเรี ยนการสอนกับการทํางานจริ ง
Driscoll (2002) ให้นิยามของการเรี ยนแบบผสมผสาน ว่าเป็ นการผสมผสาน
เทคโนโลยีการเรี ยนการสอนกับการทํางานจริ ง ซึ งสอดคล้องกับ Bersin (2003) ทีกล่าวว่า การ
เรี ยนแบบผสมผสานเป็ นส่ วนหนึ งของการฝึ กอบรมในองค์กร เป็ นการผสมผสานการเรี ยนผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์และสื ออืนๆในการส่ งผ่านความรู้ในการฝึ กอบรม
นอกจากนี The Royer Center for learning and Academic Technologies
(2004) ได้กล่ าวถึ งการเรี ยนแบบผสมผสานในมุมมองทีแตกต่างกันออกไป คือ การเรี ยนแบบ
ผสมผสานเป็ นการผสมผสานยุทธวิธีในการเรี ยนและสื อการเรี ยนการสอนทีหลากหลายเข้าด้วยกัน
เช่น การผสมผสานการสอนแบบเผชิญหน้ากับการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ การผสมผสานการ
สอนแบบเผชิญหน้ากับการเรี ยนทางไกล เป็ นต้น
จากแนวคิดของการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานทีกล่าวมาข้างต้น สามารถ
สรุ ปได้ว่า การจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน เป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีเน้น
ความยืดหยุน่ มีการผสมผสานวิธีการต่าง ๆ ในการเรี ยนการสอนทีหลากหลายเข้าด้วยกัน โดยใช้
สื อการเรี ยนการสอน กิ จกรรมการเรี ยนการสอน และรู ปแบบการเรี ยนการสอนทีหลากหลายทัง
การเรี ย นการสอนแบบออนไลน์และการเรี ย นการสอนแบบเผชิ ญหน้า เพือตอบสนองต่อความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้ รี ยน โดยมีจุดมุ่งหมายเพือให้ผเู้ รี ยนทุกคนสามารถบรรลุเป้ าหมาย
ของการจัดการเรี ยนการสอน
การเรี ยนแบบผสมผสาน เป็ นรู ปแบบการเรี ยนทีมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนโดยการสร้างสิ งแวดล้อมและบรรยากาศในการเรี ยนรู้ วิธีการสอนของผูส้ อน รู ปแบบการ
เรี ยนรู ้ผเู ้ รี ยน สื อการเรี ยนการสอน ช่องทางการสื อสาร และรู ปแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับ
ผูส้ อน ผู ้เ รี ย นกับ ผูเ้ รี ย น ผู ้เ รี ย นกับ เนื อหา ผู้เ รี ย นกับ บริ บ ทในการเรี ย นรู้ ที หลากหลายเพื อ
ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้ รี ยนแต่ละคนได้ผลลัพธ์ทีดีทีสุ ดจากการเรี ยนการ
สอน
ในการวิจยั ครังนี จะมุ่งเน้นการเรี ยนแบบผสมผสานในความหมายของการบูรณา
การ การเรี ยนออนไลน์ดว้ ยบทเรี ยนอิเล็กทรอนิ กส์ และการเรี ยนแบบในชันเรี ยนแบบดังเดิมเข้า
ด้วยกัน โดยการจัดสิ งแวดล้อมในการเรี ยนรู้ทีสนับสนุ นให้ผเู้ รี ยนเกิดการสื บค้นข้อมูลร่ วมกันใน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

26
บริ บทของการเรี ยนแบบออนไลน์ และปฏิบตั ิกิจกรรมการทดลองแบบออฟไลน์เพือจัดระบบการ
เรี ยนให้นกั เรี ยนเกิดทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณตามจุดมุ่งหมายของการเรี ยน
จากการศึกษาแนวคิดการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานของนักเทคโนโลยี
ทางการศึกษา นักวิชาการ และสถาบันการศึกษาต่างๆ พบว่า มีใช้คาํ ทีมีความหมายถึงการจัดการ
เรี ยนแบบผสมผสานไว้หลายคํา เช่น Blended Learning, Hybrid Learning, Flexible Learning,
Integrated Learning, Muti-method Learning, Mixed Mode Learning ซึ งล้วนแล้วแต่เป็ นคําที
หมายถึ งรู ปแบบการเรี ย นที มีค วามยืดหยุ่นและมีก ารผสมผสานการเรี ย นผ่านสื อ ช่ องทางและ
วิธีการสอนทีหลากหลาย คําทีหมายถึ งการจัดการเรี ยนแบบผสมผสานได้มีผใู้ ห้การยอมรับมาก
ทีสุ ดคือคําว่า “ Blended Learning ” (Driscoll,2002) ในการวิจยั ครังนี จึงใช้คาํ ว่า “Blended
Learning” และใช้คาํ แปลในภาษาไทยว่า “การเรี ยนแบบผสมผสาน”
2. องค์ ประกอบของการเรียนแบบผสมผสาน
นักออกแบบการเรี ยนการสอน (instruction designer) และนักการศึกษา นําเสนอ
แนวคิดเกียวกับองค์ประกอบของการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานไว้ดงั นี
Rovai and Jordan (2004) กล่าวว่า องค์ประกอบของการจัดการเรี ยนการสอนแบบ
ผสมผสาน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบดังนี
1. การผสมผสานสื อผสมและทรั พยากรเสมือนในระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
(blended multimedia and virtual internet resources) ประกอบด้วย
1.1 วิดีทศั น์ หรื อดีวดี ี (video/DVD)
1.2 การทัศนศึกษาเสมือน (virtual field trips)
1.3 เว็บไซต์แบบปฏิสัมพันธ์ (interative websites)
1.4 ซอฟต์แวร์ (software packages)
1.5 สื อวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์(broadcasting)
2. การผสมผสานโดยใช้เ ว็บ ไซด์ ส นับ สนุ น การเรี ย นการสอนในห้อ งเรี ย น
(classroom website) ในการสร้างสิ งแวดล้อมในการจัดการเรี ยนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน
สําหรั บ ประกาศงานที มอบหมาย รั บ -ส่ ง การบ้า น การทดสอบ การประกาศผลการเรี ย น และ
นโยบายของชันเรี ยน เป็ นต้น โดยผูส้ อนจะสร้างเว็บไซต์เพือการเรี ยนการสอนด้วยตนเอง หรื ออาจ
ทําการเชือมโยงไปยังเว็บไซต์ทีเกียวข้องก็ได้
Schmidt (2002) กําหนดองค์ประกอบสําคัญของการใช้เว็บไซต์สนับสนุ น
การเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน(web-enhanced classroom) เพือให้การจัดการเรี ยนบนเว็บแบบ
ผสมผสานประสบผลสําเร็ จไว้ 4องค์ประกอบ ได้แก่
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1. ส่ วนบริ หารจัดการระบบ (administration)
2. ส่ วนการวัดผลและประเมินผล (assessment)
3. ส่ วนนําเนือหา (content)
4. ส่ วนชุมชนการเรี ยนรู้ (community)
5. การผสมผสานโดยใช้ระบบบริ หารจัดการเรี ยนรู้ (Course Management
Systems:CMS/ Learning Mangement Systems : LMS)
ในการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานผูส้ อนใช้ระบบการบริ หารจัดการ
เรี ยนรู ้เพือช่วยในการติดต่อสื อสาร และการบริ หารจัดการกิ จกรรมการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน
เช่ น การแจกเอกสารประกอบการสอน การกําหนดวันสุ ดท้ายของการส่ งงานทีมอบหมาย การ
รวบรวมงานทีมอบหมาย(Schmidt ,2002) การแจ้งงานทีมอบหมายล่วงหน้า การแจ้งประกาศต่างๆ
การส่ งไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ถึงผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล การแจ้งข้อมูลเกียวกับรายละเอียดการสอน
และนโยบายในการให้ระดับผลการเรี ยน รวมถึงการจัดการข้อมูลส่ วนบุคคลของผูเ้ รี ยน เช่น ข้อมูล
ส่ ว นตัว เว็บ บล็อ ก ข้อ มู ล พฤติ ก รรมการเรี ย น และรายงานความก้า วหน้า ในการเรี ย นเป็ นต้น
(Zirke,2003) ระบบบริ หารจัดการเรี ยนการสอนทีเหมาะสมสําหรับการจัดการเรี ยนการสอนแบบ
ผสมผสาน ได้แก่ WebCT, Blackboard, MOODLELMSและANGEL LMS เป็ นต้น (Schmidt,
2002)
3. การผสมผสานโดยใช้การอภิปรายแบบประสานเวลาและการอภิปรายแบบไม่
ประสานเวลา (synchronous and asynchronous disucussions)
รู ปแบบของการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานทีเป็ นการผสมผสานการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยนแบบดังเดิมกับการเรี ยนแบบออนไลน์เข้าด้วยกัน การใช้
เทคโนโลยีข องการเรี ยนแบบออนไลน์เพือเข้ามาเติ ม ในส่ วนของสิ งแวดล้อมในการเรี ยนแบบ
เผชิญหน้าทําโดยการประยุกต์ใช้การอภิปรายแบบประสานเวลาและการอภิปรายแบบไม่ประสาน
เวลา โดยผูส้ อนกําหนดหัวข้อในการสนทนาคอยอํานวยความสะดวกในระหว่างการสนทนา โดย
พยายามจัดบรรยากาศ ในการเรี ยนให้เหมือนกับการสนทนาระหว่างผูเ้ รี ยนในห้องเรี ยน
ซึ งสอดคล้องกับ แนวคิ ดของ Donaldson and Conrad (2002) ที ให้
ข้อเสนอแนะว่าในการเลือกการจัดการอภิปรายแบบประสานเวลาและการอภิปรายแบบไม่ประสาน
เวลาควรคํานึงถึงจุดเด่นจุดด้อยของการสนทนาแต่ละแบบ กล่าวคือ การสนทนาแบบไม่ประสาน
เวลา (asynchronous disucussions) เช่น ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ กระดานเสวนา เหมาะสําหรับการ
สื อสารเป็ นรายบุ คคล โดยรู ปแบบการสนทนาที เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ย นมีช่วงเวลาในการสะท้อน
ความคิดของตนเองในแบบทียืดหยุ่นเพือตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้ รี ยนใน
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ขณะทีการสนทนาแบบประสานเวลา (synchronous disucussions) เช่น ห้องสนทนา เหมาะสําหรับ
การทํากิ จกรรมกลุ่มทีผูเ้ รี ยนทุกคนต้องการได้ขอ้ สรุ ป หรื อการตอบสนองจากสมาชิ กภายในกลุ่ม
เช่ น การประชุ มกลุ่ ม การระดมสมอง เป็ นต้น การจัดการสนทนาแบบประสานเวลาให้ประสบ
ความสําเร็ จควรจัดสําหรับผูเ้ รี ยนทีมีกลุ่มขนาดเล็ก การเลื อกใช้การจัดการสนทนาแบบประสาน
เวลาและไม่ประสานเวลา ผูส้ อนควรคํานึ งถึ งรู ปแบบของกิ จกรรมการเรี ยนการสอนเป็ นสําคัญ
เครื องมื อที ใช้ในการจัดชุ มชนในการเรี ยนออนไลน์ เช่ น Yahoo Groups,Tappedln Blogs และ
Eluminate เป็ นต้น
องค์ประกอบของการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน ตามแนวคิดของ
Thorne (2003)
Thorne (2003) แบ่งองค์ประกอบของการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน เป็ น
12 กลุ่ม โดยจัดเป็ น 2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ องค์ประกอบออนไลน์ (online) 6 กลุ่ม และ
องค์ประกอบออฟไลน์ (offline) 6 กลุ่มดังนี
1. องค์ประกอบด้านออฟไลน์ ประกอบด้วย 6 กลุ่ม ได้แก่
1.1 องค์ประกอบด้านออฟไลน์ดา้ นการเรี ยนในทีทํางาน ประกอบด้วย
1.1.1 ผูจ้ ัด การเรี ย นการสอนต้อ งเป็ นผู้พ ัฒ นาการเรี ย นการสอน
(manager as developer)
1.1.2 การเรี ยนรู้ในขณะปฏิบตั ิงาน(learning on the job )
1.13 การเรี ยนแบบโครงงาน(projects)
1.1.4 การฝึ กงาน(apprenticeships)
1.1.5 การติดตามผล(shadowing)
1.1.6 การมอบหมายงาน(placements)
1.1.7 การตรวจงานทีมอบหมาย(site visits)
1.2 องค์ประกอบออฟไลน์ดา้ นผูส้ อน ผูช้ ี แนะหรื อทีปรึ กษาในการเรี ยน
แบบเผชิญหน้า ประกอบด้วย
1.2.1 การสอน
1.2.2 การชีแนะ
1.2.3 การให้คาํ ปรึ กษา
1.2.4 การประเมินผลแบบ 360 องศา (360 degree feedback)
1.3 องค์ป ระกอบออฟไลน์ ด้า นห้ อ งเรี ยนแบบดังเดิ ม ประกอบด้ว ย
กิจกรรมการเรี ยนการสอนดังนี
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1.3.1 การสอนแบบบรรยาย หรื อการนําเสนองาน
1.3.2 การนําเสนอเนือหาบทเรี ยน
1.3.3 การฝึ กปฏิบตั ิการ
1.3.4 การสัมมนา
1.3.5 การแสดงบทบาทสมมติ
1.3.6 สถานการณ์จาํ ลอง
1.3.7 การประชุม
1.4 องค์ประกอบออฟไลน์ดา้ นสื อสิ งพิมพ์ ประกอบด้วยสื อสิ งพิมพ์ดงั นี
1.4.1 หนังสื อ
1.4.2 นิตยสาร
1.4.3 หนังสื อพิมพ์
1.4.4 สมุดฝึ กหัด
1.4.5 วารสาร
1.4.6 แบบสะท้อน/แบบบันทึกการเรี ยนรู้
1.5 องค์ป ระกอบออฟไลน์ ด้า นสื ออิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ประกอบด้ว ยสื อ
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อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี
1.5.1 เทปคาสเซทท์
1.5.2 ซีดีเสี ยง
1.5.3 วีดิทศั น์
1.5.4 ซีดีรอม
1.5.5 ดีวดี ี
1.6 องค์ประกอบออฟไลน์ด้านสื อวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
ประกอบด้วย สื อวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ ดังนี
1.6.1 วิทยุโทรทัศน์
1.6.2 วิทยุกระจายเสี ยง
1.6.3 วิทยุโทรทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์
2. องค์ประกอบออนไลน์ (online) ประกอบด้วย 6 กลุ่ม ได้แก่
2.1 องค์ประกอบออนไลน์ดา้ นเนือหาการเรี ยนแบบออนไลน์ ประกอบด้วย
2.1.1 ทรัพยากรพืนฐานสําหรับการเรี ยน
2.1.2 การปฏิสัมพันธ์สาํ หรับเนือหาทัวไป

30
2.1.3 การปฏิสัมพันธ์สาํ หรับเนือหาเฉพาะด้าน
2.1.4 การสนับสนุนการเรี ยน
2.1.5 สถานการณ์จาํ ลอง
2.2 องค์ป ระกอบออนไลน์ ด้า นผูส้ อน,ผูช้ ี แนะหรื อ ที ปรึ ก ษาเกี ยวกับ
อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
2.1.1 ทรัพยากรพืนฐานสําหรับการเรี ยน
2.2.1 ผูส้ อน
2.2.2 ผูช้ ีแนะ
2.2.3 ผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา
2.2.4 การให้ผลป้ อนกลับ 360 องศา
2.3 องค์ประกอบออนไลน์ดา้ นการเรี ยนรู้ร่วมกันแบบออนไลน์ ประกอบไปด้วย
2.3.1 การร่ วมมือแบบไม่ประสานเวลา ได้แก่ ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์
กระดานประกาศ
2.3.2 การร่ วมมือแบบประสานเวลา ได้แก่ การพูดคุยโดยการพิมพ์
ตัวอักษร การใช้ขอ้ มูลร่ วมกัน การประชุ มโดยใช้เสี ยง การประชุ มผ่านวิดีทศั น์ และห้องเรี ย น
เสมือน
2.4 องค์ประกอบออนไลน์ดา้ นการจัดการความรู้แบบออนไลน์
2.4.1 การสื บค้นโดยใช้ความรู้เป็ นฐาน
2.4.2 เทคโนโลยีเหมืองข้อมูล
2.4.3 การเก็บเอกสารและการค้นคืน
2.4.4 การซักถามผูเ้ ชียวชาญ
2.5 องค์ประกอบออนไลน์ดา้ นเว็บไซต์ ประกอบด้วย
2.5.1 เครื องมือทีใช้ในการสื บค้นข้อมูลทีจัดเก็บอยูใ่ นเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
2.5.2 เว็บไซต์
2.5.3 กลุ่มผูใ้ ช้งาน
2.5.4 เว็บไซต์ดา้ นธุ รกิจ
2.6 องค์ประกอบออนไลน์ดา้ นการเรี ยนผ่านอุปกรณ์เคลือนทีแบบไร้สาย
ประกอบด้วย
2.6.1 การเรี ยนผ่านเครื องคอมพิวเตอร์ แบบเลปทอป
2.6.2 การเรี ยนผ่านเครื องคอมพิวเตอร์ ขนาดพกพา
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2.6.3 การเรี ยนผ่านโทรศัพท์เคลือนทีสามารถสรุ ปองค์ประกอบของ
การเรี ยนแบบผสมผสานตามแนวคิดของ Thorne (2003) ตามองค์ประกอบออนไลน์(Online) และ
ออฟไลน์(Offline) ได้ดงั ตารางที 1
ตารางที 1 แสดงรายการส่ วนประกอบของการเรี ยนแบบผสมผสานตามแนวคิดของThorne (2003)
องค์ประกอบออฟไลน์ (Offline)
องค์ประกอบออนไลน์ (Online)
การเรี ยนในที
- ผูจ้ ดั การเรี ยนการสอนต้อง เนือหาการเรี ยนแบบ - แหล่งทรัพยากรพืนฐาน
ทํางาน
เป็ นผูพ้ ฒั นาการเรี ยนการสอน ออนไลน์ (online
สําหรับการเรี ยน (simple
(workplace
(manager as developer)
learning content)
learning resources)
learning)
- การเรี ยนรู ้ในขณะปฏิบตั ิงาน
- การปฏิสมั พันธ์สาํ หรับ
(learning on the job)
เนือหาทัวไป (interactive
- การเรี ยนแบบโครงงาน
generic content)
(projects)
- การปฏิสมั พันธ์สาํ หรับ
- การฝึ กงาน (apprenticeships)
เนือหาเฉพาะด้าน
- การติดตามผล (shadowing)
(interactive customized
- การมอบหมายงาน
content)
(placements)
- การสนับสนุนด้านการ
- การตรวจงานทีมอบหมาย
ปฏิบตั ิการ (Performance
(site visits)
support)
- สถานการณ์จาํ ลอง
(Simulations)
ผูส้ อน ผูช้ ีแนะ ที - การสอน (tutoring)
ผูส้ อน ผูช้ ีแนะ ที
- ผูส้ อนอิเล็กทรอนิกส์
ปรึ กษาในการ
- การชีแนะ (coaching)
ปรึ กษาในการเรี ยน (e-titpromg)
เรี ยนแบบ
- การให้คาํ ปรึ กษา
แบบออนไลน์
- ผูช้ ีแนะอิเล็กทรอนิกส์
เผชิญหน้า (face- (mentoring)
(e-tutoring,
(e-coaching)
e-coaching or
- ผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา
to-face tutoring, - การประเมินผลแบบ 360
coaching or
องศา (360 degree feedback) e-mentoring)
อิเล็กทรอนิกส์ (ementoring)
mentoring)

32
ตารางที 1 แสดงรายการส่ วนประกอบของการเรี ยนแบบผสมผสานตามแนวคิดของ Thorne
(2003)(ต่อ)
องค์ประกอบออฟไลน์ (Offline)
ห้องเรี ยนแบบ
- การสอนแบบบรรยาย หรื อการ
ดังเดิม (classroom) นําเสนองาน
(lectures/presentations)
- การนําเสนอเนือหาบทเรี ยน
(tutorials)
- การฝึ กปฏิบตั ิการ (workshops)
- การสัมมนา (seminars)
- การแสดงบทบาทสมมติ (role
play)
- สถานการณ์จาํ ลอง
(simulations)
- การประชุม (conferences)

สื อสิ งพิมพ์
- หนังสื อ (books)
(distributable print - นิตยสาร (magazines)
- หนังสื อพิมพ์ (newspapers)
media)
- สมุดฝึ กหัด (workbooks)
- วารสาร (keeping a journal)
- แบบสะท้อน / แบบบันทึกการ
เรี ยนรู ้

สื ออิเล็กทรอนิกส์
(distributable
electronic media)

องค์ประกอบออนไลน์ (Online)
ด้านการเรี ยนรู ้ร่วมกัน - การให้ผลป้ อนกลับแบบ360
แบบออนไลน์ (online องศา (360 degree feedback)
collaborative
- การร่ วมมือแบบไม่ประสาน
learning)
เวลา (asynchronous)
- ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์
- กระดานประกาศ
- การร่ วมมือแบบประสาน
เวลา (synchronous)
- การพูดคุยโดยการพิมพ์
ตัวอักษร (text chat)
- การใช้ขอ้ มูลร่ วมกัน
(application sharing)
- การประชุมโดยใช้เสี ยง
(audio conferencing)
- การประชุมผ่านวิดีทศั น์
(video conferencing)
- การประชุมเสมือน (virtual
classrooms)
การจัดการความรู ้
- การสื บค้นโดยใช้ความรู ้เป็ น
แบบออนไลน์ (online ฐาน (searching knowledge bases)
knowledge
- เทคโนโลยีเหมืองข้อมูล
management)
(data mining)
- การจัดเก็บเอกสารและการ
ค้นคืน (document and file
retrieval)
- การซักถามผูเ้ ชียวชาญ (ask
an expert)
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ตารางที 1 แสดงรายการส่ วนประกอบของการเรี ยนแบบผสมผสานตามแนวคิดของ Thorne
(2003)(ต่อ)
องค์ประกอบออฟไลน์ (Offline)
องค์ประกอบออนไลน์ (Online)
- ซีดีรอม (CD-ROM)
สื อ
การเรี ยนผ่าน
วิทยุกระจายเสี ยง - ดีวดี ี (DVD)- วิทยุโทรทัศน์ อุปกรณ์เคลือนที - เว็บไซต์ (websites)
- กลุ่มผูใ้ ช้งาน (user groups)
(TV)
และวิทยุ
แบบไร้สาย
- วิทยุกระจายเสี ยง (radio) (mobile learning) - เว็บไซต์ดา้ นธุรกิจ
โทรทัศน์
(e-commerce sites)- การ
- วิทยุโทรทัศน์แบบ
(broadcast
เรี ยนผ่านเครื อง
ปฏิสัมพันธ์ (interactive TV)
media)
คอมพิวเตอร์แบบเลป
ทอป
- การเรี ยนผ่านเครื อง
คอมพิวเตอร์ขนาดพกพา
(PDAs)
- การเรี ยนผ่านโทรทัศน์
เคลือนที

3. รู ปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning Models)
3.1 รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานของ Valiathan (2002)
Valiathan (2002) เสนอรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานโดย
พัฒนาจากรู ปแบบการเรี ยนแบบออนไลน์และการเรี ยนในชันเรี ยนแบบดังเดิม โดยใช้ซอฟต์แวร์
สําหรับการเรี ยนรู ้ร่วมกัน (collaboration software) หลักสู ตรการเรี ยนการสอนบนเว็บ (web-based
courses) ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพือสนับสนุนการเรี ยนรู้ (Electronic Performance Support Systems:
EPSS) และการจัดการองค์ความรู้ (knowledge management) ประกอบด้วยการเรี ยนแบบเผชิญหน้า
ในห้องเรี ยน (face-to-face classrooms) การเรี ยนบนเว็บแบบสด (live e-Learning) และการเรี ยน
ด้วยตนเองบนเว็บ (Self-paced learning)

34
3.2 รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานของ NITT
The National Institute of Tiruchirappalli (NITT) (อ้างอิงใน Valiathan, 2002)
จัดรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานเป็ น 3 รู ปแบบตามทักษะทีต้องการพัฒนาผูเ้ รี ยน
ดังนี
1. การจัด การเรี ยนแบบผสมผสานเพื อพัฒนาการเรี ย นด้านทัก ษะ (skilldriven learning)เป็ นการผสมผสานระหว่างการเรี ยนด้วยตนเอง (self-paced learning) กับการสอน
โดยผูส้ อนเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกและให้การสนับสนุนในการเรี ยนเพือพัฒนาความรู้และทักษะ
ในการเรี ยน
2. การจัด การเรี ย นแบบผสมผสานเพื อการพัฒ นาการเรี ย นด้า นเจตคติ
(attitude-driven learning)โดยใช้การผสมผสานสื อทีหลากหลายสําหรับแต่ละเหตุการณ์เพือใช้เป็ น
สื อกลางในการส่ งผ่านความรู ้เพือพัฒนาพฤติกรรมเฉพาะด้านของผูเ้ รี ยน (specific behaviors)
3. การจัดการเรี ยนแบบผสมผสานเพือการพัฒนาการเรี ยนด้านความสามารถ
(competency-driven learning) เป็ นการผสมผสานเครื องมือทีใช้ในการสนับสนุ นการสร้าง การ
จัดการองค์ความรู้โดยมีผสู้ อนเป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนําในการพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยน
การจัดรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานโดยเน้นการพัฒนาการ
เรี ยนด้านทักษะ (skill-driven learning) การพัฒนาการเรี ยนด้านเจตคติ (attitude-driven learning)
และการพัฒ นาการเรี ย นด้า นความสามารถ (competency-driven learning) ตามแนวคิ ด ของ
Valiathan (2002) สามารถแสดงได้ดงั ตารางที 2 – 4 ดังนี
ตารางที 2 แสดงองค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน โดยเน้นการพัฒนา
การเรี ยนด้านทักษะ (skill-driven learning) ตามแนวคิดของ Valiathan (2002)
ใช้เทคโนโลยีเป็ นฐาน
ไม่ใช้เทคโนโลยีเป็ นฐาน
องค์ประกอบ
(Technology-based
(Non-technology based
techniques)
techniques)
การประกาศ (announcement)

การแจ้งภาพรวมในการเรี ยน
(overview session)

- ระบบบริ หารจัดการเรี ยนรู ้
(LMS)
- การแจ้งเตือนผ่านไปรษณี ย ์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail push)
- ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์
- การสัมมนาผ่านระบบเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ต (webinar)

- จดหมาย
- โทรศัพท์

- การเรี ยนในห้องเรี ยนแบบดังเดิม
(traditional classrooms)
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ตารางที 2 แสดงองค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน โดยเน้นการพัฒนา
การเรี ยนด้านทักษะ (skill-driven learning) ตามแนวคิดของ Valiathan (2002) (ต่อ)
องค์ประกอบ

การเรี ยนด้วยตนเอง
(self-paced learning)

การตอบข้อซักถาม
(query resolution)

การสาธิ ต
(demonstration)
การฝึ กปฏิบตั ิ
(practice)
การแจ้งผลป้ อนกลับ
(feedback)
การจบบทเรี ยน
(closing session)
การรับรองผลการเรี ยน
(certification)

ใช้เทคโนโลยีเป็ นฐาน
(Technology-based techniques)
- การเรี ยนบนเว็บ (web-based
tutorial)
- หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (ebooks)
- ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพือ
สนับสนุนการเรี ยน (EPSS)
- สถานการณ์จาํ ลอง
(simulations)
- ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์
- คําถามทีถามบ่อย (FAQ)
- โปรแกรมสนทนาแบบ
ประสานเวลา (instant
messenger)
- การประชุมผ่านเว็บ
- สถานการณ์จาํ ลอง
- สถานการณ์จาํ ลอง

ไม่ใช้เทคโนโลยีเป็ นฐาน
(Non-technology based
techniques)
- บทความ
- หนังสื อ
- การสอนงาน (job-aids)
การฝึ กอบรมระหว่างปฏิบตั ิงาน
(on-the-job training)

-การประชุมแบบเผชิญหน้า

- การเรี ยนในห้องเรี ยนแบบ
ดังเดิม
- การมอบหมายงานในสมุด
ฝึ กหัด (workbook assignment)
- ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์
- การประชุมแบบเผชิญหน้า
- ใบรายงานผลการเรี ยน (print
report)
- ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์
- การเรี ยนในห้องเรี ยนแบบ
- การสัมมนาผ่านระบบเครื อข่าย ดังเดิม
อินเทอร์เน็ต (webiner)
- การทดสอบผ่านเว็บ
- การทดสอบในห้องเรี ยน (print
(web-based test)
test)
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ตารางที 3 แสดงองค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานโดยเน้นการ
พัฒนาการเรี ยนด้านเจตคติ (attitude-driven learning) ตามแนวคิดของ Valiathan (2002)
องค์ประกอบ

การประกาศ (announcement)

การแจ้งภาพรวมในการเรี ยน
(overview session)
การเรี ยนด้วยตนเอง
(self-paced learning)

การตอบข้อซักถาม
(query resolution)

การประเมินผล
(assessment)
การเรี ยนรู ้ร่วมกัน
(collaborative session)
การฝึ กปฏิบตั ิ (practice)
ผลป้ อนกลับและการจบบทเรี ยน
(feedback and closing session)

ใช้เทคโนโลยีเป็ นฐาน
(Technology-based techniques)
- ระบบบริ หารจัดการเรี ยน
- การแจ้งเตือนผ่านไปรษณี ย ์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail push)
- ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์
- การสัมมนาผ่านระบบเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ต (webinar)
- การเรี ยนบนเว็บ (web-based
tutorial)
- หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (ebooks)
- ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพือ
สนับสนุนการเรี ยน (EPSS)
- สถานการณ์จาํ ลอง
- ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์
- คําถามทีถามบ่อย (FAQ)
- โปรแกรมสนทนาแบบ
ประสานเวลา (instant
messenger)
- สถานการณ์จาํ ลอง
- การสัมมนาผ่านระบบเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ต (webinar)
- การสนทนา (chat)
- สถานการณ์จาํ ลอง
- ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์
- การสัมมนาผ่านระบบเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ต(Webinar)

ไม่ใช้เทคโนโลยีเป็ นฐาน
(Non-technology based
techniques)
- จดหมาย

- การเรี ยนในห้องเรี ยนแบบ
ดังเดิม (traditional classrooms)
- บทความ
- หนังสื อ
- สมุดฝึ กหัด (workbooks)

- การประชุมแบบเผชิญหน้า
ร่ วมกับผูเ้ ชียวชาญ (face-toface meeting with expert)

- การทดสอบ (print test)
- บทบาทสมมติกบั เพือน
(role-playing peers)
- บทบาทสมมติกบั เพือน
- การเรี ยนในห้องเรี ยนแบบ
ดังเดิม
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ตารางที 4 แสดงองค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานโดยเน้น การ
พัฒนาการเรี ยนด้านความสามารถ (competency-driven learning) ตามแนวคิดของ
Valiathan (2002)
องค์ประกอบ
ใช้เทคโนโลยีเป็ นฐาน
ไม่ใช้เทคโนโลยีเป็ นฐาน
(Technology-based techniques)
(Non-technology based
techniques)
การชีแนวทางในการเรี ยน - ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์
- โทรศัพท์
(assign guides mentors )
การสร้างชุมชนการเรี ยนรู ้ - พืนทีบนอินเทอร์ เน็ตหรื
- การเรี ยนเป็ นกลุ่ม
(create a community)
อินทราเน็ต
การฝึ กปฏิบตั ิ
- ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์
- การประชุมแบบเผชิญหน้า
(practice)
- เวทีอภิปราย (discussion
(face-to-face meetings)
forums)
- การฝึ กปฏิบตั ิการ
- สถานการณ์จาํ ลอง (simulations) (workshops)
- โทรศัพท์
การอภิปราย
- เวทีอภิปราย
- การประชุมแบบเผชิญหน้า
(hold discussion)
- การสนทนา (chat)
- ฝึ กปฏิบตั ิการ
- โทรศัพท์
การลงข้อสรุ ปเกียวกับ
- ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์
- การประชุมแบบเผชิญหน้า
ปัญหา
- โปรแกรมสนทนาแบบประสาน
(resolve queries)
เวลา (instant messenger)
รู ปแบบการเรี ยน
- เก็บรวบรวมข้อมูลในการเรี ยน - เอกสารทางราชการ(white
(capture learning)
โดยใช้ LMS / LCMS
papers)
3.3 รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานของ Carman (2002)
Carman (2002) เสนอแนวคิดเกียวกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบ
ผสมผสานว่า ประกอบด้วยองค์ประกอบทีมีการผสมผสานระหว่างการเรี ยนแบบออนไลน์และการ
เรี ยนในห้องเรี ยนแบบดังเดิม ซึ งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบดังนี
1. เหตุการณ์สด (live events) ประกอบด้วย instructor-led events การบรรยาย ใน
ชันเรี ยนแบบดังเดิม (traditional lectures) การประชุมผ่านระบบวิดีทศั น์ (video conferences) และ
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การสนทนาแบบประสานเวลา(synchronous chat sessions ) โดยเน้นกิ จกรรมและรู ป แบบ
ปฏิสัมพันธ์แบบประสานเวลา
2. การเรี ยนด้วยตนเอง (self-paced learning) โดยความจัดกิจกรรมการจัด
การเรี ยนการสอนและออกแบบเนือหาให้สอดคล้องกับประสบการณ์ในการเรี ยนของผูเ้ รี ยน เพือให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนด้วยตนเองตามความสามารถส่ วนบุคคล เครื องมือทีใช้ ได้แก่ อินเทอร์ เน็ต บทเรี ยน
บนเว็บ และซีดีรอมเพีอการสอน (CD-ROM based tutorial)
3. การเรี ยนแบบร่ วมมือ (collaboration) การเรี ยนแบบร่ วมมือสําหรั บการ
เรี ยนบนเว็บแบบผสมผสาน มุ่งเน้นการติดต่อสื อสารเพือให้เกิ ดปฏิสัมพันธ์ทางการเรี ยนระหว่าง
ผูเ้ รี ยนกับเพือนร่ วมชันเรี ยน ผูเ้ รี ยนกับผูส้ อนและผูเ้ รี ยนกับทีปรึ กษา เครื องมือทีใช้ ประกอบด้วย
ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ ห้องสนทนา และกระดานเสวนา โดยใช้กิจกรรมการอภิปรายแบบร้อยเรี ยง
(threaded discussions)และเทคนิคการคิดร่ วมกัน(come to think of it)
4. การวัดและการประเมินผล (assessment) การวัดและการประเมินผลการ
เรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนตามวัตถุ ประสงค์ของการเรี ยนประกอบด้วย การทดสอบ การสอบโดยไม่แจ้ง
ล่วงหน้า (quizzes) การตัดสิ นผลการเรี ยนการให้ผลป้ อนกลับในเชิงลึก (narrative feedback) และ
การประเมินโดยใช้แฟ้ มสะสมงาน (portfolio evaluations)
5. อุปกรณ์สนับสนุน (support Materials) อุปกรณ์ทีใช้สนับสนุ นการเรี ยน
แบบผสมผสาน ประกอบด้วย แหล่งข้อมูล อ้างอิง (reference material) ทังทางกายภาพ (Physical)
และแหล่งอ้างอิงเสมือน (Virtual) คําถามทีถูกถามซําบ่อย ๆ ( FAQ forums) และการจัดการความรู้
แบบออนไลน์ ซึ งอุปกรณ์ เหล่านี เป็ นปั จจัยสําคัญในการส่ งผ่านความรู้ การเก็บ การจดจํา และการ
ค้นคืนความรู้ของผูเ้ รี ยน (retention and transfer)
3.4 รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานของ Barnum and Paarmann
(2002)
Barnum and Paarmann (2002) เสนอแนวคิดเกียวกับรู ปการจัดการเรี ยนการ
สอนแบบผสมผสาน ว่าควรประกอบด้วย 4 องค์ประกอบดังนี
1. การส่ งผ่านข้อมูลโดยใช้เว็บ (web-based delivery)
2. กระบวนการเรี ยนแบบเผชิญหน้า (face-to-face processing)
3. การสร้างความสามารถในการเข้าถึงระบบ (creating deliverables)
4. การส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู้ ร่วมกัน (collaborative extension of
learning)

39
4. การออกแบบระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ในการออกแบบการเรี ย นการสอนแบบผสมผสานให้ป ระสบผลสําเร็ จในการ
จัดการเรี ยนรู ้ นนนั
ั กออกแบบการเรี ยนการสอน (instructional designer) ต้องคํานึ งถึงจุดประสงค์
ของการเรี ยนทีกําหนดไว้ ระยะเวลาในการเรี ยน รวมถึงความแตกต่างของรู ปแบบการเรี ยนรู้ของ
ผูเ้ รี ยน เพือใช้เป็ นข้อมูลพืนฐานในการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอนการออกแบบบทเรี ยน
และการประเมินผลการเรี ยน
จากจุ ด เด่ น ของการเรี ย นการสอนแบบผสมผสานที ทํา ให้ ค วามสั ม พัน ธ์ แ ละ
ปฏิ สัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อนและเพือนผูเ้ รี ยนคนอืน ๆ ทําให้ผเู้ รี ยนและผูส้ อนใกล้ชิดกัน
มากขึ น ทําให้ผูเ้ รี ยนสามารถแลกเปลี ยนประสบการณ์ ระหว่างกันได้โดยสะดวก สามารถเข้าใจ
เพือนร่ วมชันเรี ยน และเคารพเพือนร่ วมชันเรี ยนมากขึน ส่ งผลให้ผเู้ รี ยนมีความมันใจ ในตนเองมาก
ขึนนอกจากนี ผูเ้ รี ยนยังได้รับผลป้ อนกลับจากการเรี ยนได้ทนั ที ซึ งเป็ นการส่ งเสริ มพัฒนาการใน
การเรี ย นของผูเ้ รี ย นแต่ล ะคนให้เต็มตามศัก ยภาพที ผูเ้ รี ยนแต่ ล ะคนมี มี ผูเ้ สนอแนวทางในการ
ออกแบบบทเรี ยนแบบผสมผสาน ดังนี
The Training Place (2004) เสนอแนวทางในการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยน
การสอนแบบผสมผสาน โดยพัฒนาจากรู ปแบบระบบการเรี ยนการสอน ADDIE ประกอบด้วย 5
ขันตอน ดังนี
ขันที 1 การวิเคราะห์และการวางแผน (Analysis and Planning)
ขันที 2 การออกแบบ (Design Solutions)
ขันที 3 การพัฒนา (Development)
ขันที 4 การนําไปใช้ (Implementation)
ขันที 5 การประเมินผล (Evaluation)
1. ขันวิเคราะห์และการวางแผน (Analysis and Planning) ประกอบด้วย
การวิเ คราะห์ ผูเ้ รี ย น การปฏิ บ ัติ ก าร องค์ก ร รู ป แบบการเรี ย น และความ
ต้องการของระบบ เพือใช้ในการพัฒนาหลักสู ตร
การวิเคราะห์ทรัพยากรทีสนับสนุนต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การวิเคราะห์ความต้องการของผูเ้ รี ยน การวางแผน การนําไปใช้ การทดสอบ
และประเมินผล
การวิเคราะห์ แ ผนงาน กระบวนการทํา งาน การนํา ไปใช้ใ นภาพรวม เพื อ
นําไปสู่ การสร้างวงจรในการพัฒนาและปรับปรุ งรู ปแบบกระบวนการทํางานทีวางไว้การวิเคราะห์
ความต้องการขององค์กร
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2. ขันการออกแบบ (Design Solutions) ประกอบด้วย
กําหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู้ (objectives)
การออกแบบให้ ต อบสนองต่ อ ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลของผู้เ รี ย น
(personalization)
การออกแบบประเภทของการเรี ยนรู้ (taxonomy)
การออกแบบบริ บททีเกียวข้อง (local context) ได้แก่ บ้าน การทํางาน (on-thejob) การฝึ กปฏิบตั ิ (practicum) ห้องเรี ยน / ห้องปฏิบตั ิการ และการเรี ยนรู้ร่วมกัน (collaboration)
การออกแบบผูเ้ รี ย น (Audience) ได้แ ก่ การเรี ย นด้ว ยการนํา ตนเอง (selfdirected) การเรี ยนแบบเพือนช่วยเพือน (peer-to-peer) การเรี ยนแบบผูฝ้ ึ กสอนและผูเ้ รี ยน (trainerlearner ) การเรี ยนแบบผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษากับผูเ้ รี ยน (mentor - learner) และ Mgr-Learner
3. ขันการพัฒนา (Development) แบ่งเป็ น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบ
แบบไม่ผสานเวลา (asynchronous) องค์ประกอบแบบผสานเวลา (synchronous) และองค์ประกอบ
แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face) นําเสนอดังตารางที 5 ดังนี
ตารางที 5 แสดงองค์ประกอบของการออกแบบการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน ขันการพัฒนา
ของ The Training Place (2002)
องค์ประกอบแบบไม่ผสานเวลา
(Asynchronous)
- ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์
- กระดานข้อความ (message
boards)
- เวทีเสวนาและการสนทนาแบบ
ปฏิสมั พันธ์ (forums and
Interactive chats)
- เครื องมือทีใช้องค์ความรู ้เป็ น
ฐาน (knowledge based
performance tools)
- ระบบอิเล็กทรอนิ กส์เพือ
สนับสนุนการเรี ยน (EPSS)
- ระบบบริ หารจัดการเรี ยนรู ้
(learning management system)

องค์ประกอบแบบผสานเวลา
(Synchronous)
- การประชุมผ่านเสี ยง (audio
conferencing)
- การประชุมผ่านวิดีทศั น์ (video
conferencing)
- การประชุมผ่านดาวเทียม
(satellite conferencing)
- Online breakout rooms and
labs- - ห้องเรี ยนเสมือน (virtual
classrooms)
- การประชุมผ่านระบบออนไลน์
(online conferencing)
- การอภิปรายออนไลน์ (online
discussions)

องค์ประกอบแบบเผชิญหน้า
(Face- to - Face)
- ห้องเรี ยนแบบดังเดิม
(classroom)
- ห้องปฏิบตั ิการ (labs)
- การเผชิญหน้า (meetings)
- การประชุม (conferences)
- มหาวิทยาลัย
- ทีปรึ กษา (mentors)
- การเรี ยนแบบเพือนช่วยเพือน
(peer-to-peer lunch bag session)
- กลุ่มผูเ้ ชียวชาญ (subject matter
Experts)
- ทีมสนับสนุน (support teams)
- การแนะนําการเรี ยน
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ตารางที 5 แสดงองค์ประกอบของการออกแบบการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน ขันการพัฒนา
ของ The Training Place (2002) (ต่อ)
องค์ประกอบแบบไม่ผสานเวลา องค์ประกอบแบบผสานเวลา องค์ประกอบแบบเผชิญหน้า
(Asynchronous)
(Synchronous)
(Face- to - Face)
- เครื องมือนิ พนธ์เว็บ (web
การแนะนําการเรี ยน (orientation
authoring tools)
programs)
บราวเซอร์ (browsers)
- ระบบติดตามความก้าวหน้าของ
ผูเ้ รี ยน (performance tracking
system)
- บทความ
- ซี ดีรอม
- วีดิทศั น
- แผ่นวีดิทศั น์ (video disc)
- วิดีโอสตรี มมิง (video
Streaming)
- การฝึ กอบรมบนเว็บ (web
training)
- การติดตามงานทีมอบหมาย
(follow-up assignments)
- การทดสอบ (tests)
- การทดสอบก่อนเรี ยน (pre-test)
- การสํารวจ (surveys)
- การชีแนะแบบมีส่วนร่ วม
(participant guides)
- เครื องมืออํานวยความสะดวกใน
การเรี ยนรู ้ (just-in-time-tools)
- การประชุมทีมีการบันทึกเสี ยง
และฟังซําได้ (archived
conferences record and playback)
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4. ขันการนํา ไปใช้ (Implementation) ในการนําระบบการเรี ยนการสอนแบบ
ผสมผสานไปใช้ ต้องกําหนดประเด็นแนวทางนําไปใช้ การวางแผนการนําไปใช้ การวางแผนการ
ใช้เทคโนโลยี และการวางแผนในประเด็นอืนๆ ทีอาจเกียวข้องให้ชดั เจน เพือให้ผทู้ ีเกียวข้องกับการ
นํา ระบบการเรี ย นการสอนแบบผสมผสานไปใช้ ได้แ ก่ ผู้เ รี ย น เพื อนร่ ว มเรี ย น ผู ้ส อน และ
สถาบันการศึกษา เกิดการยอมรับและมีความเข้าใจทีถูกต้อง เพือให้การจัดการเรี ยนการสอนแบบ
ผสมผสานบรรลุเป้ าหมายทีกําหนดไว้
5. ขันการประเมินผล (Evaluation) การวัดและการประเมินผลสําหรับการจัดการ
เรี ยนการสอนแบบผสมผสานทําโดยการประเมินผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน (achieve objectives) ของ
ผูเ้ รี ยนโดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน รวมถึงการประเมินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ
การเรี ยนการสอน
Alvarez (2005) เสนอแนวคิ ด เกี ยวกับ ขันตอนการออกแบบทบเรี ย นแบบ
ผสมผสานว่าประกอบด้วย 7 ขันตอน ดังนี
1. การกําหนดจุดมุ่งหมายในแต่ละขันตอนการเรี ยน (purpose statement) และ
พิจารณาลําดับขันตอนในการเรี ยน
2. การจัดกิจกรรมระหว่างการจัดการเรี ยนการสอน (duration)
3. การกําหนดทักษะ ความรู้พืนฐานทีจําเป็ นต้องรู้ก่อนการเรี ยน (prerequisites)
(ถ้ามี)
การกําหนดจุดมุ่งหมายของการเรี ยน (learning Objectives)
การจัดการเนือหาและกิจกรรมการเรี ยนการสอน (content / learning)
การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรี ยนการสอน (application of learning
strategy)
การกําหนดกลยุทธ์ในการประเมินผล (evaluation strategy)
ปั จ จัย สํ า คัญ ที ควรคํา นึ ง ถึ ง ในการออกแบบระบบการเรี ยนการสอนแบบ
ผสมผสานให้ประสบผลสําเร็ จ ได้แก่ (Singh and Reed, 2001)
1. ปัจจัยด้านผูเ้ รี ยน (audience)
เนื องจากความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้ รี ยน นักออกแบบการเรี ยนการ
สอนควรออกแบบบทเรี ยนให้มีรูปแบบยืดหยุน่ และมีความหลากหลาย เพือให้สอดคล้องกับวิธีการ
เรี ยน รู ปแบบการเรี ยนรู ้ รู ปแบบการคิด ความสามารถในการเรี ยนรู้ และบุคลิกภาพของผูเ้ รี ยนแต่ละ
คน เพือให้ผเู ้ รี ยนทีมีความแตกต่างกันเกิดการเรี ยนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกันตามศักยภาพของตนเอง
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2. ปั จจัยด้านเนือหา (content)
เนื องจากเนื อหาที ใช้ใ นการเรี ย นการสอนมี ค วามแตกต่ า งกัน ดัง นันนัก
ออกแบบการเรี ยนการสอนควรออกแบบกิจกรรมการเรี ยนให้สอดคล้องกับลักษณะเนื อหา เพือให้
ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ได้ดีทีสุ ด เนื อหาทีเหมาะสมกับการเรี ยนแบบออนไลน์ คือ เนื อหาทีมีระดับ
ความยากไม่มากนัก และเนื อหาทีเหมาะสมกับการเรี ยนในห้องเรี ยนคือ เนื อหาทีมีความซับซ้อน
ต้องการคําอธิบายเพือความกระจ่างในการเรี ยนจากผูส้ อน และการฝึ กปฏิบตั ิการ
3. ปั จจัยด้านระบบโครงข่ายพืนฐาน (infrastructure)
เนืองจากความสามารถในการเข้าถึงระบบการจัดการเรี ยนรู้แบบผสมผสานที
แตกต่างกัน นักออกแบบการเรี ยนการสอนควรออกแบบบทเรี ยนโดยคํานึ งถึงความสามารถของ
ระบบโครงข่ า ยพื นฐาน ประกอบด้วย ความเสถี ย รของระบบ การเชื อมต่ อกับ ระบบเครื อ ข่า ย
ความเร็ วในการส่ งผ่าน รับและส่ งข้อมูล รู ปแบบของสื อสําหรับบทเรี ยน เป็ นต้น
จากการศึกษาแนวคิ ดที เกี ยวข้องกับการออกแบบระบบการเรี ยนการสอนแบบ
ผสมผสานทีกล่าวมาข้างต้น ในการวิจยั นีจึงใช้แนวคิดในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดย
เน้น องค์ป ระกอบกระบวนการ ขันตอนที มี ค วามเป็ นระบบ (System Approach) และแสดง
ความสัมพันธ์ซึงกันและกัน ตาม ADDIE Modle ซึ งเป็ นรู ปแบบทีได้รับความนิยมจากนักออกแบบ
และพัฒนาบทเรี ยน ในการพัฒนาระบบการเรี ยนการสอนมากทีสุ ด (วิชุดา รัตนเพียร, 2548) โดย
คํานึ งถึงปั จจัยด้านผูเ้ รี ยน เนื อหา และระบบโครงข่ายพืนฐาน (Singh and Reed , 2001) ในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนระดับปริ ญญาบัณฑิต ซึ งมีขนตอนดั
ั
งนี
1. ขันการวิเคราะห์ (Analysis) เป็ นการวิเคราะห์ เพีอกํา หนดรายละเอี ย ดของ
องค์ประกอบต่าง ๆ สําหรับสร้างรู ปแบบและกระบวนการเรี ยนการสอน
2. ขันการออกแบบ (Design) เป็ นการออกแบบกลยุทธ์การเรี ยนการสอน
3. ขันการพัฒนา (Development) เป็ นการพัฒนาระบบการเรี ยนการสอน และ
เครื องมือทีสนับสนุนระบบการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน
4. ขันการนํา ไปใช้ (Implementation) เป็ นการนํา รู ป แบบการเรี ย นการสอนที
พัฒนาขึนนันไปใช้ในการเรี ยนการสอนจริ ง
5. ขันการประเมินผล (Evaluation) เป็ นการประเมินผลว่าการเรี ยนการสอนตาม
รู ปแบบทีพัฒนาขึนนันบรรลุตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้หรื อไม่
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การจัดการเรียนการสอนแบบสื บเสาะหาความรู้
1. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการเรียนการสอนแบบสื บเสาะหาความรู้
แนวคิ ด พื นฐานของการสื บ สอบและการเรี ยนการสอนแบบสื บ สอบ โดย
กระบวนการสื บสอบเริ มต้นขึนในปี ค.ศ. 1957 ซึ งเป็ นระยะทีประเทศสหรัฐอเมริ กากําลังตื นตัว
ด้านการศึกษา เนืองจากประเทศรัสเซียสามารถส่ งจรวดขึนสู่ อวกาศได้สําเร็ จประเทศสหรัฐอเมริ กา
จึ ง มี ก ารปรั บ ปรุ ง วิ ช าการด้า นคณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ อ ย่า งกว้า งขวางผู้เ ชี ยวชาญด้า น
คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมประชุมปรึ กษาเพือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ขึน และพบว่าความรู ้ ดา้ นวิชาการต่าง ๆ เพิมมากขึ นเรื อย ๆ จนผูเ้ รี ยนไม่สามารถรับรู้ ได้ทงหมด
ั
และถ้าเรี ยนตามความรู ้ทีมีอยูน่ นจะทํ
ั
าให้ผเู้ รี ยนค้นพบสิ งใหม่ๆ ได้ชา้ ดังนันจึงจําเป็ นต้องปรับปรุ ง
การสอนเพือให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั คิดและนําไปสู่ การแก้ไขปัญหาได้ (วีรยุทธ วิเชียรโชติ, 2521: 43)
1. ปรั ช ญาวิท ยาศาสตร์ ดังเดิ ม ความรู้ วิ ท ยาศาสตร์ หมายถึ ง ความจริ ง หรื อ
ข้อเท็จจริ งทีมีอยู่หรื อเป็ นอยู่ ซึ งได้จากการตรวจสอบ การค้นคว้าทดลองอย่างเป็ นระบบ โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แต่ปรัชญาวิทยาศาสตร์ แนวใหม่ ความรู้วิทยาศาสตร์ เป็ นความรู้ที
เกิ ดจากการสรรสร้ างของแต่ละบุ คคล ซึ งมีอิทธิ พลมาจากความรู้ หรื อประสบการณ์ เดิ ม และสิ ง
แวด ล้อมหรื อบริ บทของสังคมของแต่ละคน
2. แนวคิดของเพียเจต์ (Piaget) เกียวกับพัฒนาการทางสติปัญญาและความคิด คือ
การที คนเรามี ปะทะสัม พันธ์ ก ับสิ งแวดล้อมตังแต่แรกเกิ ด และการปะทะสัม พันธ์ อย่า งต่อเนื อง
ระหว่า งบุ ค คลกับ สิ งแวดล้อ มนี มี ผ ลทํา ให้ระดับ สติ ปั ญ ญาและความคิ ด มี ก ารพัฒนาขึ นอย่า ง
ต่ อ เนื องอยู่ ต ลอดเวลากระบวนการที เกี ยวข้อ งกับ การพัฒ นาทางสติ ปั ญ ญาและความคิ ด มี 2
กระบวนการ คือ การปรับตัว (Adaptation) และการจัดระบบโครงสร้าง (Organization) การปรับตัว
เป็ นกระบวนการที บุ ค คลหาหนทางที จะปรั บ สภาพความไม่ ส มดุ ล ทางความคิ ด ให้ เ ข้า กับ
สิ งแวดล้อมทีอยู่รอบ ๆ ตัว และเมือบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว โครงสร้างทาง
สมองจะถู ก จัด ระบบให้ มี ค วามเหมาะสมกับ สภาพแวดล้อ ม มี รู ป แบบของความคิ ด เกิ ด ขึ น
กระบวนการปรับตัวประกอบด้วยกระบวนการทีสําคัญ 2 ประการคือ
2.1 กระบวนการดูดซึ ม (Assimilation) หมายถึ ง กระบวนการทีอิ นทรี ยซ์ ึ ม
ซาบประสบการณ์ใหม่เข้าสู่ ประสบการณ์เดิมทีเหมือนหรื อคล้ายคลึงกัน แล้วสมองก็รวบรวมปรับ
เหตุการณ์ใหม่ให้เข้ากับโครงสร้างของความคิดอันเกิดจากการเรี ยนรู้ทีมีอยูเ่ ดิม
2.2 กระบวนการปรับขยายโครงสร้าง (Accomodation) เป็ นกระบวนการทีต่อ
เนืองมาจากกระบวนการดูดซึ ม คือ ภายหลังจากทีซึ มซาบของเหตุก ารณ์ใหม่เข้ามา และปรับเข้าสู่
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โครงสร้างเดิมแล้วถ้าปรากฏว่าประสบการณ์ใหม่ทีได้รับการซึ มซาบเข้ามาให้เข้ากับประสบการณ์
เดิมได้ สมองก็จะสร้างโครงสร้างใหม่ขึนมาเพือปรับให้เข้ากับประสบการณ์ใหม่นนั
3. ทฤษฎีการสร้างเสริ มความรู้ (Constructivism) เชื อว่านักเรี ยนทุกคนมีความรู้
ความเข้าใจเกียวกับบางสิ งบางอย่างมาแล้วไม่มากก็นอ้ ย ก่อนทีครู จะจัดการเรี ยนการสอนให้เน้นว่า
การเรี ยนรู ้ เกิ ดขึนด้วยตัวของผูเ้ รี ยนรู้ เอง และการเรี ยนรู้ เรื องใหม่จะมี พืนฐานมาจากความรู้ เดิ ม
ดังนัน ประสบการณ์ เดิ มของนักเรี ยนจึ งเป็ นปั จจัยสําคัญต่อการเรี ยนรู้ เป็ นอย่างยิง กระบวนการ
เรี ยนรู้ (Process of Leaning) ทีแท้จริ งของนักเรี ยนไม่ได้เกิดจากการบอกเล่าของครู หรื อนักเรี ยน
เพี ย งแต่ จ ดจํา แนวคิ ด ต่ า ง ๆ ที มี ผู้บ อกให้ เ ท่ า นั น แต่ ก ารเรี ยนรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ต ามทฤษฎี
Constructivism เป็ นกระบวนการทีนักเรี ยนจะต้องสื บค้นเสาะหา สํารวจตรวจสอบ และค้นคว้าด้วย
วิธีการต่างๆ จนทําให้นกั เรี ยนเกิ ดความเข้าใจและเกิดการรับรู้ ความรู้นนอย่
ั างมีความหมาย จึงจะ
สามารถเป็ นองค์ความรู ้ ของนักเรี ยนเอง และเก็บเป็ นข้อมูลไว้ในสมองได้อย่างยาวนาน สามารถ
นํามาใช้ได้เมือมีสถานการณ์ใด ๆ มาเผชิญหน้า ดังนันการทีนักเรี ยนจะสร้างองค์ความรู้ได้ ต้องผ่าน
กระบวนการเรี ย นรู ้ ที หลากหลาย โดยเฉพาะอย่า งยิงกระบวนการสื บ เสาะหาความรู้ (Inquiry
Process)
จิตวิทยาทีเป็ นพืนฐานของการเรี ยนรู้แบบสื บเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
1. การเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์นนผู
ั เ้ รี ยนจะเรี ยนรู้ได้ดียิงขึนต่อเมือผูเ้ รี ยนได้เกียวข้อง
โดยตรงกับการค้นหาความรู ้นนั ๆ มากกว่าการบอกให้ผเู้ รี ยนรู้
2. การเรี ยนรู ้ จะเกิดได้ดีทีสุ ด เมือสถานการณ์แวดล้อมในการเรี ยนรู้นนยั
ั วยุให้
ผูเ้ รี ยนอยากเรี ย น ไม่ใ ช่ บีบบังคับผูเ้ รี ย น และครู ตอ้ งจัดกิ จกรรมทีจะนํา ไปสู่ ความสําเร็ จในการ
ค้นคว้าทดลอง
3. วิธีการนําเสนอของครู จะต้องส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนรู้จกั คิด มีความคิดสร้างสรรค์
ให้โอกาสผูเ้ รี ยนได้ใช้ความคิดของตนเองมากทีสุ ด
ทังนีกิจกรรมทีจะให้ผเู้ รี ยนทําการสํารวจตรวจสอบจะต้องเชือมโยงกับความรู้เดิม
และผูเ้ รี ยนมีความรู ้และทักษะเพียงพอทีจะแสวงหาความรู้ใหม่ โดยกิจกรรมทีจัดควรเป็ นกิจกรรม
นําไปสู่ การสํารวจตรวจสอบ หรื อแสวงหาความรู้ใหม่
จากแนวคิ ด ในการปรั บปรุ ง คุ ณ ภาพการศึ ก ษาทํา ให้ ซัคแมน(Suchman) จัด ตัง
โครงการวิจยั เกี ยวกับการเรี ยนการสอนแบบสื บเสาะขึนทีมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ในปี ค.ศ. 1961
และเริ มใช้สอนในวิชาวิทยาศาสตร์ เพือให้ผเู้ รี ยนได้คน้ พบหลักการและกฎเกณฑ์ดว้ ยตนเอง โดยมี
ความเชือว่า การเรี ยนรู ้เป็ นสิ งทีผูเ้ รี ยนสามารถใช้วธิ ี การและความสามารถของตนเองหาความรู้โดย
นําวิธีการทางวิทยาศาสตร์ มาใช้เป็ นเครื องมือ และเชื อว่าโดยธรรมชาติแล้วผูเ้ รี ยนมีความอยากรู้
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อยากเห็นและมีความต้องการมีการพัฒนาความรู้ขึนไปเรื อย ๆ เพือสนองธรรมชาตินนั ดังนันการ
เรี ย นรู ้ จึ ง ควรมี ก ารเตรี ย มสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ให้ ผู้เ รี ย นได้เ รี ย นรู้ สิ งใหม่ ๆ ด้ว ยตนเองอย่ า ง
กระตือรื อร้น ซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Gunter, Estes, และ Schwab (1995) ทีกล่าวว่า บุคคลจะ
สามารถเรี ยนรู ้ ได้ดีทีสุ ดในสิ งทีเราสงสัยและสับสน เมือผูเ้ รี ยนถามว่า “ทําไม” ด้วยความสงสัยที
แท้จริ ง ผูเ้ รี ยนมักจะรับข้อมูลและเก็บไว้เป็ นความเข้าใจของตนเอง ผูเ้ รี ยนจะเข้าใจประโยชน์ของ
การทํางานในรายวิชา โดยการมีส่วนร่ วมในการรู้และการคิดซึงเป็ นส่ วนหนึงของทุก ๆ รายวิชา
ดังนันจึงอาจสรุ ปได้วา่ การเรี ยนการสอนแบบสื บสอบมีความเชือว่า
1. มนุ ษย์ตอ้ งการสื บเสาะโดยธรรมชาติอยู่แล้วเมือประสบกับเหตุการณ์ หรื อ
ปรากฎการณ์ทีทําให้เกิดความสงสัย
2. มนุษย์สามารถตระหนักและเรี ยนรู้ทีจะวิเคราะห์กลยุทธ์การคิดของตนเองได้
3. กลยุทธ์การคิดแบบใหม่ ๆ สามารถสอนให้ได้โดยตรง เพิมเติมจากกลยุทธ์ที
บุคคลมีอยู่
4. การสื บเสาะโดยใช้วิธีการร่ วมมือกัน ช่วยส่ งเสริ มความคิดทีกว้างขวาง และ
ช่ วยให้ผูเ้ รี ย น เรี ย นรู ้ พิสู จน์ ทดสอบและสร้ า งความรู้ ต่า ง ๆ ขึนมาได้ และความรู้ นันสามารถ
อธิบายได้หลายแนวทาง
5. การฝึ กการสื บเสาะมีจุดประสงค์เพือช่วยให้ผเู้ รี ยนได้พฒั นาความสามารถทาง
สติ ปัญญาและทัก ษะต่าง ๆ ที จํา เป็ นในการแสวงหาความรู้ ทีเกิ ดจากความอยากรู้ อยากเห็ นของ
ผูเ้ รี ยนเองด้วยเหตุนี ซัคแมน จึงใช้วิธีการให้ผเู้ รี ยนได้หาความรู้โดยอิสระ แต่อยูใ่ นวิถีทางทีได้วาง
ไว้แล้วสิ งที ซัคแมน ต้องการให้ผเู ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิก็คือ ให้ผเู้ รี ยนถามถึงข้อมูล สาเหตุทีเกิดเหตุการณ์
บางอย่างขึนและประมวลออกมาเป็ นความรู้เกียวกับปรากฏการณ์หรื อเหตุการณ์นนั (สมพงษ์ สิ งหะ
พล, 2536: 93-98)
จากแนวคิดกระบวนการสื บเสาะหาความรู้ของซัคแมนได้รับความสนใจจากนัก
การศึกษาอย่างกว้างขวางโดยถูกนําไปปรับใช้ในการเรี ยนการสอนวิชาต่าง ๆ นอกเหนื อจากวิชา
วิทยาศาสตร์และได้มีการพัฒนาปรับปรุ งนํามาใช้กนั อย่างแพร่ หลายจนถึงปั จจุบนั
2. ความหมายและแนวคิ ด เกี ยวกั บ การสอนแบบสื บ เสาะหาความรู้ (Inquiry
Method)
การสอนแบบสื บเสาะหาความรู้มีผใู้ ห้ความหมายและแนวคิดหลากหลาย ดังนี
อนันต์ จันทร์ กวี (2523) กล่ าวว่า การสอนแบบสื บ เสาะหาความรู้ เป็ นวิธี การ
ส่ งเสริ มให้นักเรี ยนรู ้ จกั คิ ดด้วยตนเอง รู้ จกั ค้นคว้าหาเหตุ ผล และสามารถแก้ปัญหาได้ โดยการ
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นําเอาวิธีการต่างๆ ของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไปใช้ นอกจากนี ยังเป็ นการเรี ยนเพือพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ดว้ ย
สุ วฒั น์ นิ ยมค้า (2531) กล่าวว่าการสอนแบบสื บเสาะหาความรู้ เป็ นการสอนที
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเป็ นผูค้ น้ คว้า หรื อสื บเสาะหาความรู้เกียวกับสิ งใดสิ งหนึ งทีนักเรี ยนยังไม่เคยมี
ความรู ้ในสิ งนันมาก่อน โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็ นเครื องมือ
ดวงเดือน เทศวานิช (2535) กล่าวว่า การสอนแบบสื บเสาะหาความรู้เป็ นรู ปแบบ
การสอนทีเน้นทักษะการคิดอย่างมีระบบ โดยคํานึ งถึงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล ซึ งต้องมี
หลัก ฐานสนับ สนุ น วิ ธี นี เป็ นวิ ธี ที นัก เรี ย นพิ จ ารณาเหตุ ผ ล สามารถใช้ค ํา ถามที ถู ก ต้อ งและ
คล่องแคล่วสามารถสร้างและทดสอบสมมติฐานด้วยการทดลอง และตีความจากการทดลองด้วย
ตนเอง โดยไม่ขึ นอยู่กบั คํา อธิ บายของครู เป็ นวิธี การทีช่ วยให้นักเรี ย นมี ระบบวิธีการแก้ปั ญหา
ในทางวิทยาศาสตร์ดว้ ยตนเอง
วีรยุทธ วิเชียรโชติ (2538) ได้อธิบายความหมายของการสื บเสาะว่า เป็ นการพัฒนา
ความ สามารถในการคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยเน้นการเรี ยนรู้ทีเริ มต้นจากการ
แสวงหาความจริ ง โดยอาศัยการตังคําถามในการสังเกต วิเคราะห์ปัญหาในการอธิ บายปั ญหาพิสูจน์
ทฤษฏีดว้ ยการตังสมมติฐานตลอดจนการทดสอบสมมติฐานและนํากฎเกณฑ์ทีค้นพบไปใช้
สมจิต สวธนไพบูลย์ (2541) กล่าวว่า หลักการสอนแบบสื บเสาะหาความรู้ผเู้ รี ยน
จะต้องเป็ นผูค้ ้นคว้า หาความรู ้ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้อมก็ตาม ส่ วนครู จะเป็ นผูอ้ าํ นวยความ
สะดวกแนะนําและให้ความช่ วยเหลือเท่าทีจําเป็ น ประกอบด้วยกระบวนการทีสําคัญ ได้แก่ การ
สํารวจ และการสร้างองค์ความรู้
ชลสี ต์ จันทาสี (2543) สรุ ปความหมายของการสอนแบบสื บเสาะหาความรู้ไว้วา่
การสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้เป็ นวิธีการทีมุ่งส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนรู้จกั ค้นคว้าหาความรู้ดว้ ยตนเอง
โดยใช้ก ระบวนการแสวงหาความรู้ ซึ งครู มีหน้าที เพีย งเป็ นผูค้ อยให้ความช่ วยเหลื อ จัดเตรี ย ม
สภาพการณ์และกิจกรรมให้เอือต่อกระบวนการทีฝึ กให้คิดหาเหตุผล สื บเสาะหาความรู้ รวมทังการ
แก้ปัญหาให้ได้โดยใช้คาํ ถามและสื อการเรี ยนการสอนต่าง ๆ เช่น ของจริ ง สถานการณ์ ให้นกั เรี ยน
ลงมือปฏิบตั ิการสํารวจ ค้นหาด้วยตนเอง บรรยากาศการเรี ยนการสอนให้นกั เรี ยนมีอิสระในการ
ซักถาม การอภิปรายและมีแรงเสริ ม อาจกล่าวได้ว่าเป็ นการสอนให้นกั เรี ยนคิดเป็ น ทําเป็ น และ
แก้ปัญหาได้นนเอง
ั
มนมนัส สุ ดสิ น (2543) สรุ ปความหมายของการสอนแบบสื บเสาะหาความรู้ไว้วา่
การสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้เป็ นวิธีการหนึงทีมุ่งส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนรู้จกั ค้นคว้าหาความรู้ คิดและ
แก้ปั ญหาได้ด้วยตนเองอย่า งมี ระบบของการคิ ด ใช้ก ระบวนการของการค้นคว้า หาความรู้ ซึ ง
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ประกอบด้ว ยวิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ ทัก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเ จตคติ ท าง
วิทยาศาสตร์ ครู มีหน้าทีจัดบรรยากาศ การสอนให้เอือต่อการเรี ยนรู้ คิดแก้ปัญหาโดยใช้การทดลอง
และอภิปรายซักถามเป็ นกิจกรรมหลักในการสอน
กมลทิพย์ ต่อติ ด (2544) ได้อธิ บายความหมายของการสื บสอบว่า เป็ นวิธีการที
ผูเ้ รี ยนค้นคว้าแสวงหาความรู้โดยอาศัยการซักถามเมือเผชิ ญกับสถานการณ์หรื อปั ญหาทีทําให้เกิด
ความสงสัยแล้วลงมือปฏิบตั ิเพือการค้นพบคําตอบและข้อสรุ ปของปั ญหา ซึ งนําไปสู่ การแก้ปัญหา
ได้ดว้ ยตนเอง
จรัส สุ วรรณเวลา (2546) อธิ บายว่า กระบวนการเรี ยนรู้ ด้วยการสื บสอบ หรื อ
learning by enquiry เป็ นการตังต้นจากฐานความสงสัย แทนทีจะเป็ นความเชือในความรู้เป็ นการ
ปรับจากการเรี ยนรู ้ จากข้อสงสัยหรื อปั ญหาแล้วหาทางสื บสอบจากข้อมูลต่างๆ ทีมีการสะสมไว้
หรื อหาความจริ งจากธรรมชาติแล้วนํามาวิเคราะห์วิจารณ์จนเข้าใจหลักกฎเกณฑ์ธรรมชาติทีเป็ น
ทฤษฏี กาํ กับสิ งนันๆ อยู่ วิธีการเรี ยนแบบหลังนี จะทําให้เข้าใจได้ลึกซึ งขึน สร้างความสามารถใน
การสังเคราะห์หลักการขึนมาจากความหลากหลายทีปรากฏในธรรมชาติได้ เมือนําวิธีการนีมาใช้ใน
การแก้ปัญหาก็จะนําไปสู่ การมีนวัตกรรมหรื อริ เริ มสร้างสรรค์วิธีการแก้ปัญหาบนฐานของทฤษฏี
หรื อความเข้าใจทีสังเคราะห์ขึนได้
ทิศนา แขมมณี (2550) ให้นิยามของการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นการสื บเสาะว่า
หมายถึงการดําเนิ นการเรี ยนการสอนทีผูส้ อนกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนเกิดคําถาม เกิดความคิด ลงมือเสาะ
แสวงหาความรู ้ เพือนํามาประมวลหาคําตอบหรื อข้อสรุ ปด้วยตนเอง โดยผูส้ อนช่ วยอํานวยความ
สะดวกในการเรี ยนรู้ดา้ นต่าง ๆให้แก่ผเู้ รี ยน เช่น ในด้านการสื บค้นหาแหล่งความรู้ การศึกษาข้อมูล
การวิเคราะห์ การสรุ ปข้อมูล การอภิปรายโต้แย้งทางวิชาการและการทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน
ดิวอี (Dewey, 1933) ได้อธิบายเกียวกับการสื บเสาะ ซึ งสรุ ปได้วา่ การสื บเสาะเป็ น
การหาคํา ตอบที สงสั ย ซึ งบุ ค คลจะเกิ ด ความสงสั ย เมื อได้เ ผชิ ญ กับ สถานการณ์ ปั ญ หาซึ งเป็ น
สถานการณ์ ทีเขารับรู ้ ว่าองค์ประกอบของสถานการณ์นันไม่เข้ากัน บุคคลจึงกําหนดว่าจะค้นหา
ข้อมูลตรงส่ วนใดของสถานการณ์นนั ซึ งเรี ยกว่า การตังปั ญหา แล้วจึงเริ มต้นทําความเข้าใจเกียวกับ
องค์ประกอบของสถานการณ์โดยทําการสังเกต เมือสังเกตพบข้อเท็จจริ งต่างๆ ของกรณี นนแล้
ั ว จึง
พิจารณาเพือกําหนดแนวคิดเกียวกับวิธีแก้ปัญหา ซึ งเป็ นแนวคิดทีควบคุมการสังเกตเพิมเติม เมือ
สังเกตได้ขอ้ มูลใหม่เพิมขึน ก็นาํ มาพิจารณาสัมพันธ์กบั ข้อมูลและแนวคิดเดิม
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ทิชเชอร์ และคนอืนๆ (Tisher, 1972) อธิ บายเกียวกับการสื บเสาะซึ งสรุ ปได้วา่ การ
สื บเสาะเป็ นทังวิธีสอน วิธีเรี ยน วิธีแก้ปัญหาอย่างมีหลักการ รวมทังเป็ นเทคนิคการค้นคว้าความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ดว้ ย
กู๊ด (Good, 1973) ได้ให้ความหมายของการสอนแบบการสื บเสาะหาความรู้วา่ เป็ น
เทคนิ คหรื อกลวิธีอย่างหนึ งในการจัดให้เกิ ดการเรี ยนรู้เนื อหาบางอย่างของวิชาวิทยาศาสตร์ โดย
กระตุน้ ให้นกั เรี ยนมีความอยากรู้อยากเห็น เสาะแสวงหาความรู้โดยการถามคําถาม และพยายาม
ค้นหาคําตอบให้พบด้วยตนเอง นอกจากนียังให้ความหมายของการสอนแบบสื บเสาะหาความรู้อีก
อย่างหนึ งว่าเป็ นวิธีการเรี ยนโดยการแก้ปัญหาจากกิจกรรมทีจัดขึน และใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์
ในการทํากิ จกรรม ซึ งปรากฏการณ์ใหม่ ๆ ทีนักเรี ยนเผชิญแต่ละครัง จะเป็ นตัวกระตุน้ การคิดกับ
การสังเกตกับสิ งทีสรุ ปพาดพิงอย่างชัดเจน ประดิษฐ์ คิดค้น ตีความหมายภายใต้สภาพแวดล้อมที
เหมาะสมทีสุ ด การใช้วธิ ี การอย่างชาญฉลาดสามารถทดสอบได้ และสรุ ปอย่างมีเหตุผล
ซันด์และโทรวบริ ดจ์ (Sun and Trowbridge, 1973) สรุ ปลักษณะของการสอนแบบ
สื บเสาะหาความรู ้ ว่า เป็ นการสอนทีผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง สร้างมโนทัศน์ดว้ ยตนเอง และเป็ นการ
พัฒ นาความสามารถด้า นต่ า งๆ ของนัก เรี ย น เช่ น ความสามารถทางวิธี ก าร ทัก ษะทางสั ง คม
ความคิดสร้างสรรค์ ซึ งต้องให้อิสระและให้ผเู้ รี ยนมีโอกาสคิด และเป็ นการเรี ยนทีเน้นการทดลอง
เพือให้ผูเ้ รี ยน ค้นพบด้วยตนเอง และการเรี ยนแบบสื บเสาะหาความรู้ จะกําหนดเวลาสําหรับการ
เรี ยนรู้
ออริ ช (Orlish, 1985) อธิ บายเกียวกับการสอนแบบสื บเสาะ สรุ ปได้วา่ การสอน
แบบสื บเสาะเป็ นการสอนที ผูเ้ รี ย นและผูส้ อนทําหน้าที เป็ นผูถ้ าม ผูค้ น้ หา ผูต้ งปั
ั ญหา และผูค้ ิ ด
พิจารณาโดยการสื บสอบต้องอาศัยกระบวนการพืนฐานหลายอย่างได้แก่ การสังเกต การจัดกลุ่ม
การคํานวณ การวัด การโยงความสัมพันธ์
เวลล์ (Well,1999) ให้ความหมายของการสื บ เสาะว่า เป็ นการดํา เนิ นการเพือ
แสวงหาคําตอบสําหรับปั ญหา โดยการใช้คาํ ถามและวิธีการต่างๆ ในการค้นหาความรู้
จอยซ์ และ เวล (Joyce and Weil, 2000) อธิ บายว่า การสื บเสาะเป็ นกระบวนการที
ผูเ้ รี ยน เรี ยนรู้จากการแสวงหาคําตอบเพืออธิ บายความเป็ นไปของสิ งต่างๆ อย่างมีระบบระเบียบมี
หลัก เกณฑ์มีล าํ ดับขันตอน โดยเริ มต้นจากการเลื อกสนใจปั ญหาบางอย่า งที ท้า ทายให้แสวงหา
คําตอบ การรวบรวมข้อมู ล การตังสมมติ ฐานและการสรุ ป ความอย่า งสมเหตุ สมผลเพื ออธิ บ าย
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เหตุการณ์ทีเป็ นปั ญหานัน และทักษะการคิดทีผูเ้ รี ยนจะได้ฝึกคือ การนําเนือหาความรู้ทีกําลังเรี ยน
ไปเชือมโยงกันอย่างสมเหตุสมผล การคิดสรุ ปความและนําข้อสรุ ปทีได้นนไปใช้
ั
ในการอธิบาย
ซานดรา เค เอเบล (Sandra K. Abell, 2002) ได้กล่าวถึงความหมายของการสื บ
เสาะหาความรู้ตามที NSES และ AAAS นิยามไว้ ดังนี
NSES (National Science Education Standards,) ได้ให้ความหมายของการสื บ
เสาะหาความรู ้วา่ เป็ นกิจกรรมทีหลากหลายเกียวกับการสังเกต การถามคําถาม การสํารวจตรวจสอบ
จากเอกสารและแหล่ ง ความรู ้ อืน ๆ การวางแผนการสํารวจตรวจสอบ การทดสอบตรวจสอบ
หลักฐานเพือเป็ นการยืนยันความรู้ทีได้คน้ พบมาแล้ว การใช้เครื องมือในการรวบรวม การวิเคราะห์
และการแปลความหมายข้อมูล การนําเสนอผลงาน การอธิ บายและการคาดคะเน และการอภิปราย
แลกเปลียนความคิดเห็นกันเกียวกับผลงานทีได้
AAAS (American Association for the Advancement of Science,1993) ได้ให้
ความหมายการสื บเสาะหาความรู ้วา่ เริ มต้นด้วยคําถามเกียวกับธรรมชาติพร้ อมทังกระตุน้ นักเรี ยน
ให้ตืนเต้นสงสัยใคร่ รู้ให้นกั เรี ยนตังใจรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน ครู เตรี ยมข้อมูลเอกสารความรู้
ต่างๆ ทีมีคนศึกษาค้นคว้ามาแล้ว เพือให้นกั เรี ยนเชื อมโยงกับความรู้ใหม่ หรื อเพือให้มองเห็นภาพ
ได้ชดั เจนลึ กซึ งขึนให้นกั เรี ยนอธิ บายให้ชดั เจน ไม่เน้นความจําเกียวกับศัพท์ทางวิชาการ และใช้
กระบวนการกลุ่ม
ดังนันกระบวนการสื บเสาะหาความรู้ (Inquiry process) จึงหมายถึง กระบวนการ
เรี ยนรู ้ ทีให้ผูเ้ รี ยนสร้ างองค์ความรู้ ใหม่ดว้ ยตนเอง โดยผ่านกระบวนการคิด การปฏิบตั ิ และใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็ นเครื องมือ โดยมีการตังคําถาม การวางแผน การใช้เครื องมือ
และเทคนิคต่าง ๆ ทีเหมาะสมในการเก็บรวบรวม เพือนําไปสู่ การวิเคราะห์ การสรุ ป และการแปล
ความหมายของข้อมูลทีได้จากกิจกรรมกลุ่มของผูเ้ รี ยน มีการอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นกัน
เพือสร้างองค์ความรู ้ใหม่
3. การแบ่ งระดับของการสื บเสาะหาความรู้ (Level of inquiry)
ในการแบ่งประเภทหรื อการแบ่งระดับของการสื บเสาะ มีนกั การศึกษาได้จาํ แนก
โดยใช้เกณฑ์ทีแตกต่างกัน ดังนี
คาริ นและซันต์(Carin and Sund ,1975) แบ่งวิธีสืบสอบเป็ น 3 ประเภท โดยใช้
บทบาทผูส้ อนและผูเ้ รี ยนเป็ นเกณฑ์ คือ
1. วิธีทาํ งานหรื อปฏิบตั ิการทดลอง วิธีนีผูส้ อนและผูเ้ รี ยนมีบทบาทเท่าเทียมกัน
โดยเตรี ยมวิธีการปฏิบตั ิทดลองไว้แล้วเป็ นระดับทีง่ายทีสุ ด
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2. วิธีสืบสวนทีผูส้ อนเป็ นผูว้ างแผน วิธีนีผูส้ อนมีบทบาทลดลงเมือเทียบกับวิธี
ที 1 ผูเ้ รี ยนมีบทบาทมากขึน ซึ งเป็ นวิธีทีซับซ้อนกว่าแบบที 1
3. วิธีสืบสวนทีผูเ้ รี ยนเป็ นผูว้ างแผนเอง วิธีนีผูเ้ รี ยนมีบทบาทมากทีสุ ด ผูส้ อนมี
บทบาทน้อยหรื อไม่มีเลย เป็ นระดับทีซับซ้อนและยากทีสุ ด ซึงในบริ บทของไทยครู ควรมีกรอบการ
ปฏิบตั ิให้กบั ผูเ้ รี ยน
ไพฑูรย์ สุ ขศรี งาม(2531: 66) แบ่งการสื บเสาะออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1. การสื บเสาะแบบสําเร็ จรู ป (Structured Inquiry) เป็ นการสื บเสาะทีครู เป็ นผู้
กําหนดปั ญหาแก่นกั เรี ยน บอกแนวทางในการใช้วสั ดุอุปกรณ์ตามขันตอนการทดลองและการจัด
กระทําข้อมูล นักเรี ยนเป็ นผูแ้ ปลความหลายข้อมูลและลงข้อสรุ ปด้วยตนเอง
2. การสื บเสาะแบบแนะนํา (Guided Inquiry) เป็ นการสื บเสาะโดยครู เป็ นผู้
กําหนดปั ญหาให้ แต่ไม่ได้กาํ หนดกิจกรรมหรื อวิธีการทดลอง นักเรี ยนเป็ นผูค้ น้ หาวิธีดงั กล่าวด้วย
ตนเองโดยอาศัยการแนะนําจากครู นักเรี ยนแต่ละคนหรื อแต่ละกลุ่มอาจมีวิธีการทดลองทีแตกต่าง
กัน
3. การสื บเสาะแบบเปิ ดกว้าง(Open Inquiry) ในการสื บเสาะแบบนีนักเรี ยนจะ
เป็ นผูส้ ื บเสาะปั ญหา วิธีการแก้ปัญหา การจัดกระทําข้อมูล การแปลความหมายและการลงข้อสรุ ป
ด้วยตนเอง จึงเป็ นการสื บเสาะทีสู งทีสุ ด นักเรี ยนจะมีกระบวนการเรี ยนทีคล้ายคลึงกับการศึกษา
ของนักวิทยาศาสตร์ มาก ในกระบวนการสื บเสาะทังสามประเภทมีจุดมุ่งหมายทีจะพัฒนานักเรี ยน
ด้านวิทยาศาสตร์ ที เน้นกระบวน การปฏิ บตั ิ ก าร สํารวจ ทดลอง และอื น ๆ ทํา ให้ เกิ ดทัก ษะ
ปฏิ บตั ิการ(Manual Skill) และทักษะการคิด (Think Skill) แต่ละรู ปแบบของการสื บเสาะก็มี
ข้อจํากัด ซึ งจําเป็ นต้องใช้กบั ศักยภาพของนัก เรี ยนในแต่ละระดับ ในกิ จกรรมทีเสริ มทักษะ
กระบวนการคิดอาจจะอยูใ่ นรู ปแบบทีไม่เน้นปฏิบตั ิการ เช่น การใช้กระบวนการสื บเสาะแบบ Oral
Inquiry เป็ นต้น
โคร์คอรันและลอว์เรน (Corcoran and Lawrence,2003) จําแนกระดับการสื บเสาะ
ตามลักษณะกิจกรรมของนักเรี ยนเป็ น 3 ระดับ ดังนี
1. การสื บเสาะหาความรู้ตามทีมีผกู้ าํ หนดไว้ให้ (Structured Inquiry) นักเรี ยนทํา
กิจกรรมต่าง ๆ ทุกขันตอน เพือวิเคราะห์ขอ้ มูล รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์คาํ ตอบของคําถาม หรื อ
ประเด็ นที กํา หนดไว้แ ล้ว ประเภทนี เหมาะสํา หรั บ ฝึ กประสบการณ์ หรื อก่ อนที จะดํา เนิ น การ
สื บเสาะในขันทีต้องปฏิบตั ิได้ดว้ ยตนเอง
2. การสื บเสาะหาความรู้ โดยมี ข ้อแนะนํา ให้ผูก้ าํ หนดให้ (Guidred Inquiry)
สามารถปรับความเป็ นจริ งได้เมือปฏิบตั ิให้เหมาะสมได้ กับสถานการณ์ ก่อนทีจะนําไปปฏิบตั ิ และ
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ครู กาํ หนดหัวข้อเรื อง หรื อคําถามให้เพือใช้ในการการสื บเสาะหาความรู้ โดยมีงานวิจยั ในอเมริ กาที
ระบุวา่ การสื บเสาะในระดับนี จะสามารถแสดงให้เห็นแล้วว่า นักเรี ยนจะประสบผลสําเร็ จมากกว่า
เช่น อเมริ กา ทีนํานักเรี ยนสามารถเรี ยนแบบสื บเสาะในขันต่อไป
3. การสื บเสาะแบบความรู้ อย่างอิสระ (Independent) ทีเริ มต้นจากผูเ้ รี ยนทุกคน
ทํากิจกรรมต่าง ๆ ทุกขันตอน เพือวิเคราะห์ขอ้ มูล รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์คาํ ตอบของคําถามด้วย
ตนเองทังหมด
สุ วิทย์ มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545: 137) ได้แบ่งประเภทของการสื บเสาะหา
ความรู้ออกเป็ น 3 ระดับ คือ
1. การสื บเสาะแบบทางเดียว (Passive Inquiry) การสอนแบบนีผูส้ อนจะเป็ นผู้
ถามนํา โดยมีนกั เรี ยนเป็ นฝ่ ายตอบเป็ นส่ วนใหญ่ แต่ผสู้ อนเป็ นผูก้ ระตุน้ เตินให้นกั เรี ยนได้ตงคํ
ั าถาม
อยู่เ สมอ สรุ ป คื อ ผู ้ส อนจะเป็ นผูถ้ ามคํา ถามร้ อ ยละ 90 นัก เรี ย นเป็ นผู้ต งคํ
ั า ถามร้ อ ยละ 10
การสอนประเภทนี เหมาะสําหรับการเริ มสอนแบบสื บเสาะเป็ นครังแรก หรื อในช่วง 3 เดือนแรก
เพราะนักเรี ยนในระบบการศึกษาไทยยังไม่คุน้ เคยกับการเป็ นผูซ้ กั ถาม
2. การสื บเสาะแบบผสมผสาน (Combined Inquiry)การสอนแบบนี ทังผูส้ อน
และผูเ้ รี ยนเป็ นผูถ้ ามคําถาม คือผูส้ อนจะเป็ นผูถ้ ามคําถามร้อยละ 50 นักเรี ยนเป็ นผูต้ งคํ
ั าถามร้อยละ
50 การสอนชนิ ดนี ใช้ในโอกาสที นักเรี ยนเริ มคุ น้ เคยกับการซักถามของผูส้ อนมากขึ น ซึ งได้ฝึก
มาแล้ววประมาณ 3 เดือน ข้อควรระวังในการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนตังคําถาม คือให้นกั เรี ยนคิดก่อน
การถามผูส้ อนและหลักการสําคัญคือ ผูส้ อนพยายามไม่ให้คาํ ตอบแต่จะส่ งเสริ มหรื อถามต่อเพือให้
นักเรี ยนค้นพบคําตอบด้วยตนเองเป็ นส่ วนใหญ่
3. การสื บเสาะแบบกระตือรื อร้น (Active Inquiry) การสอนแบบนีผูเ้ รี ยนเป็ นผู้
ถามคําถามและตอบคําถามเป็ นส่ ว นใหญ่ ผูส้ อนมี หน้า ทีแนะแนวหรื อเน้นจุ ดสํา คัญที นักเรี ย น
มองข้ามไปโดยไม่ได้อธิ บายอย่างเพียงพอ การสอนชนิ ดนีนักเรี ยนมีความชํานาญในการใช้คาํ ถาม
แบบสื บเสาะแล้ว นักเรี ยยนจึงสามารถตังคําถามและหาคําตอบด้วยตนเองเป็ นส่ วนใหญ่
ในการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้สรุ ป ระดับของการเรี ยนแบบสื บเสาะ แบ่งเป็ น 3 ระดับ
ดังนี
1. การสื บเสาะหาความรู้ แบบนําทาง (Directed Inquiry) เป็ นการสื บเสาะหา
ความรู ้ ทีให้ผูเ้ รี ยนค้นพบองค์ความรู้ ใหม่ด้วยตนเอง โดยครู เป็ นผูก้ าํ หนดปั ญหา และสาธิ ตหรื อ
อธิบายการสํารวจตรวจสอบ แล้วให้ผเู้ รี ยนปฏิบตั ิการสํารวจตรวจสอบตามวิธีการทีกําหนด
2. การสื บ เสาะหาความรู้ แ บบชี แนะแนวทาง (Guided Inquiry) เป็ นการสื บ
เสาะหาความรู ้ทีให้ผเู ้ รี ยนค้นพบองค์ความรู้ใหม่ดว้ ยตนเอง โดยครู ผสู้ อนเป็ นผูก้ าํ หนดปั ญหา และ
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ชี แนะแนวทางการสํารวจตรวจสอบ รวมทังให้คาํ ปรึ กษาหรื อแนะนําให้ผูเ้ รี ยนปฏิ บตั ิการสํารวจ
ตรวจสอบ
3. การสื บเสาะหาความรู้แบบเปิ ด (Open Inquiry) เป็ นการสื บเสาะหาความรู้ทีให้
ผูเ้ รี ยนค้นพบองค์ความรู ้ใหม่ดว้ ยตนเอง โดยให้ผเู้ รี ยนมีอิสระในการคิด โดยครู จะกําหนดขอบเขต
ของปัญหาหรื อสถานการณ์ นักเรี ยนต้องออกแบบ และปฏิบตั ิการสํารวจตรวจสอบด้วยตนเอง
4. รู ปแบบการสอนแบบวัฏจักรการสื บเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle)
วิธีการสอนแบบสื บเสาะหาความรู้เป็ นวิธีการหนึ งทีเป็ นการจัดการเรี ยนการสอน
ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง โดยมุ่งศึกษาว่า ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้ ได้อย่างไร และผูส้ อนจะจัด
กิจกรรมอย่างไรเพือให้ผเู ้ รี ยนค้นพบหรื อสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง รู ปแบบการสอนหรื อรู ปแบบการ
เรี ยนรู้จึงเน้นบทบาทของผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ซึ งมีหลายรู ปแบบ เช่น แบบ 3 ขันตอน หรื อ แบบ 4 ขัน
ตอน หรื อแบบ 5 ขันตอน ซึ งนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวไว้ดงั นี
มาสไซลาส และ ค็ อ ก (Massailas and Cox,1967) ได้เ สนอขันตอนของ
กระบวนการสื บสอบไว้ ดังนี
1. ขันเตรี ย มตัว เผชิ ญ ปั ญ หา (Orientation) เป็ นขันที ผู้เ รี ย นได้เ ห็ น หรื อ เริ มรู้
ปั ญ หา ซึ งอาจเกิ ด ขึ นจากการอ่ า นข้อ ความจากแบบเรี ย นหรื อบทความที ผูส้ อนเตรี ย มไว้เ ป็ น
จุดเริ มต้นให้เกิดความคิด เกิดปั ญหา หรื อผูส้ อนอาจเป็ นผูเ้ ตรี ยมไว้แล้ว โดยยกปั ญหาหรื อตังคําถาม
ให้ผูเ้ รี ยนวิเคราะห์ วิจารณ์ สรุ ปความจากการซักถามเพือให้เกิ ดความสงสัยซึ งจะนําไปสู่ การหา
คําตอบจากการแสวงหาข้อมูลย่างมีระบบต่อไป
2. ขันตังสมมติ ฐาน (Hypothesis) เป็ นการกําหนดแนวทางให้ผูเ้ รี ยนแสวงหา
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ด้วยการพิจารณาเรื องราวทีเกียวกับปั ญหาทีผูเ้ รี ยนได้วิเคราะห์ในขันที 1 แล้ว
สรุ ปคําตอบทีคาดว่าจะเป็ นไปได้ซึงจะต้องหาหลักฐานมาพิสูจน์หรื อทดสอบ
3. ขันนิ ยามความหมาย (Definition) เป็ นการขยายความหรื อให้ความหมายของ
คําเพือให้เข้าใจตรงกันซึ งจะเป็ นประโยชน์ในการสื บสอบข้อมูลมาทดสอบข้อสมมติฐานทีตังไว้ได้
ถูกต้อง
4. ขันสํารวจข้อมูลทีเกียวข้อง (Exploration) เป็ นการสํารวจข้อมูลโดยสํารวจว่า
ข้อมูลใดสอดคล้องหรื อขัดแย้งกับข้อสมมติฐานทีได้กาํ หนดไว้
5. ขันนเก็บรวบรวมข้อมูล (Evidencing) เป็ นการนําข้อมูลทีหามาได้ (จากขันที
4) มาสนับสนุนและพิสูจน์สมมติฐานทีกําหนดไว้
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6. ขันสรุ ป (Generalization) เป็ นการสรุ ปคํา ตอบของประเด็ น ปั ญ หาจาก
หลักฐานทีค้นคว้ามาได้ทงหมด
ั
ดังนันข้อสรุ ปนี จึงมีคุณสมบัติชวคราว
ั
เมือมีหลักฐานหรื อข้อมูล
เพิมเติมข้อสรุ ปก็อาจเปลียนแปลงได้
ซัน และทรอบริ ด (Sund และ Trowbridge, 1973) และ ออร์ ลิช และคนอืน ๆ
(Orlich, 2001) ได้อธิ บายเกี ยวกับรู ปแบบการจัดกระบวนการสื บสอบ ไว้ 2 แนวทางขึนอยู่กบั
บทบาทของผูส้ อนและผูเ้ รี ยน ได้แก่ การสื บสอบแบบมีการกําหนดแนวทาง (Guided Inquiry) และ
การสื บสอบแบบอิสระ (Free Inquiry) การสื บสอบแบบมีการกําหนดแนวทางนันผูส้ อนมีบทบาท
มากในการดําเนิ นกิ จกรรม ส่ วนในการสื บสอบแบบอิสระผูเ้ รี ยนมีบทบาทมากทีสุ ดในการดําเนิ น
กิจกรรม
1. กระบวนการสื บสอบทีผูส้ อนกําหนดแนวทางการสื บสอบ ผูส้ อนต้องวางแผน
และเตรี ยมข้อมูลพืนฐานทีเกียวข้องกับปั ญหาทีสื บสอบ ให้ผเู้ รี ยนสังเกต จัดกระทําและใช้อา้ งอิง
เป็ นคําตอบผูส้ อนมีบทบาทในการนําให้ผเู้ รี ยนดําเนินการสื บสอบตามแนวทาง โดยผูส้ อนใช้คาํ ถาม
นํา จัดเตรี ย มอุ ป กรณ์ ที จะต้องใช้ตามแนวทางนันให้ผูเ้ รี ยน และผูส้ อนควรกระตุ น้ ให้ผูเ้ รี ย นได้
แลกเปลียนข้อสรุ ปกัน โดยให้แสดงการอ้างอิงให้เพือน ๆ รับรู้ดว้ ย
2. กระบวนการสื บ สอบที ผูส้ อนไม่ไ ด้ก าํ หนดแนวทางการสื บสอบ ผูส้ อนมี
บทบาทน้อ ยกว่า แบบแรก เมื อผู ้ส อนเสนอปั ญ หาแล้ว เปิ ดโอกาสให้ ผู้เ รี ย นหาแนวทางและ
ดําเนิ นการสื บสอบวิธีต่างๆ เอง แต่ผูส้ อนต้องคอยตรวจสอบความถู กต้องในการอ้างอิงหรื ออ้าง
เหตุผลของผูเ้ รี ยนถ้าผูเ้ รี ยนอ้างเหตุผลผิด ผูส้ อนต้องชี ให้ผเู้ รี ยนเห็นจุดทีผิดหลักเหตุผล ถ้าผูเ้ รี ยน
ไม่ได้อา้ งเหตุผลผูส้ อนต้องกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนอ้าง เพือยืนยันและผูส้ อนควรกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนในชัน
ได้แลกเปลียนข้อสรุ ปกันโดยแสดงการอ้างอิงให้เพือน ๆ รับรู้ดว้ ย
กระบวนการสื บสอบของ ซัคแมน แบ่งออกเป็ น 3 ขันตอนดังนี (Suchman, 1962)
ขันที 1 ตังปั ญหา ในขันนี ผูส้ อนสร้างสถานการณ์ขึนมาเอให้เกิดช่องว่างระหว่าง
การรั บรู ้ และความคิ ดเห็ นเกี ยวกับปั ญหาทีเผชิ ญอยู่ ทําให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความต้องการที จะสื บสอบ
ต่อไป
ขันที 2 ซักถาม ในขันนี ผูเ้ รี ยนจะตังคําถามเพือซักถามผูส้ อนโดยผูส้ อนจะตอบ
คําถามในรู ปของคําตอบว่า “ใช่” หรื อ “ไม่ใช่” เท่านัน การกําหนดให้ถามและตอบแบบนี เพือให้
การเรี ยนรู ้ ดว้ ยการสื บสอบของผูเ้ รี ยนเกิดขึนด้วยตนเองมากทีสุ ด ผูเ้ รี ยนจะถูกกระตุน้ ให้รวบรวม
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ข้อมูลในการซักถามซึ งเป็ นการให้ผูเ้ รี ยนใช้เหตุผลจากความคิดของตนเองและผูเ้ รี ยนจะทําการ
ทดสอบสมมติฐานโดยการทดลอง
ขันที 3 วิจารณ์กระบวนการสื บสอบ ในขันนี ผูส้ อนจะช่ วยวิจารณ์ ว่า ผูเ้ รี ยนควร
ปรั บ ปรุ ง การถามอย่างไรบ้า ง ขันตอนใดเหมาะสมหรื อ ไม่ประการใดและควรแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง
อย่างไร
โรเมอย์ (Romey, 1968) ได้เสนอขันตอนของกระบวนการสื บสอบ สรุ ปได้ดงั นี
1. ขันเสนอปั ญหาและข้อมูลพืนฐาน ผูส้ อนเป็ นผูเ้ สนอปั ญหาพร้อมกับข้อมูล
พืนฐานทีเกียวข้องกับปั ญหาในรู ปแบบต่าง ๆ
2. ขันแปลความหมายข้อมูล ผูส้ อนนําการอภิปรายเพือให้ผเู้ รี ยนจัดกระทําหรื อ
แปลความหมายข้อมูล
3. ขันอ้างหลักการ ผูส้ อนนําการอภิปรายเพือให้ผเู้ รี ยนนําผลการจัดกระทําหรื อ
แปลความหมายข้อมูลมาอ้างอิงตามหลักเหตุผล
4. ขันสรุ ป ผูส้ อนนําการอภิปรายเพือให้ผเู้ รี ยนนําหลักฐานหรื อหลักการมาอ้าง
เพือสรุ ปเป็ นความรู้
จาร์ คอบสัน และคนอืน ๆ (Jacobson และคนอืน ๆ, 1989) ได้เสนอกระบวนการ
สื บสอบ ซึ งมีขนตอน
ั
4 ขัน สรุ ปได้ดงั นี
1. ขันเสนอปั ญหา ผูส้ อนพิจารณาเนือหาสาระแล้วระบุปัญหาทีจะสื บสอบ หรื อ
ผูส้ อนพิ จารณาจากสถานการณ์ ปัญหา ซึ งอาจเกิ ดขึ นในชันเรี ยนโดยบัง เอิ ญแล้วระบุ ปั ญหาให้
ผูเ้ รี ยนสื บเสาะ
2. ขันตังสมมติฐานผูส้ อนอาจเป็ นผูต้ งสมมติ
ั
ฐานหรื อใช้คาํ ถามนําเพือให้ผเู้ รี ยน
ตังสมมติฐาน
3. ขันรวบรวมข้อมูล ผูส้ อนอาจให้ผเู้ รี ยนรวบรวมข้อมูลจากสื อหรื อแหล่งข้อมูล
ต่า ง ๆ หรื อทํา การทดลอง ซึ งทํา ได้ท ังในและนอกชันเรี ย น หรื อ อาจทํา การทดลองที บ้า นเพื อ
รวบรวมข้อมูลซึ งจะใช้เป็ นหลักฐานสมมติฐานทีตังไว้
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4. ขันวิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผล ผูส้ อนนําการอภิปราย ให้ผเู้ รี ยนนําข้อมูลมาจัด
กระทํา ในรู ป แบบต่ า ง ๆ เพื ออ้า งในการตรวจสอบสมมติ ฐ านแล้ว สรุ ปเป็ นคํา ตอบ ซึ งเป็ น
สาระสําคัญของบทเรี ยน
มาร์ ติน และคณะ (Martin,1994 :193-197) มีความเห็ นว่าวงจรการเรี ยนรู้ ในการ
เรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ เป็ นวิธีการสื บสอบทางวิทยาศาสตร์ แบบหนึ ง และได้อธิ บายขันตอน
ของการเรี ยนการสอนตามวงจรการเรี ยนรู้ไว้ 4 ขันตอน สรุ ปได้ดงั นี
1. การสํารวจ เป็ นขันทีนักเรี ยนถูกกระตุน้ ให้เกิดความขัดแย้งทางปั ญญาและลง
มือปฏิ บตั ิ กิจกรรมต่า งๆ ด้วยตนเองเพือดู ดซับ ข้อมูล (Assimilated) มาใช้ใ นการสร้ างมโนทัศ น์
เกียวกับเรื องทีศึกษา ครู ทาํ หน้าทีเป็ นผูช้ ี แนะแนวทางในการสื บสอบ จัดหาอุปกรณ์ทีเกียวข้องกับ
มโนทัศน์ทีต้องการสอน ฯลฯ
2. การอธิ บาย เป็ นขันทีนักเรี ยนร่ วมกันสร้างมโนทัศน์เกี ยวกับเรื องทีเรี ยนโดย
ครู ทาํ หน้าทีเป็ นผูช้ ี แนวทางให้นกั เรี ยนคิดเกียวกับข้อค้นพบในขันสํารวจ รวมทังจัดระบบข้อมูลที
รวบรวมมาได้ครู อาจแนะนําศัพท์หรื อคําทีใช้เรี ยกมโนทัศน์นนเพื
ั อให้นกั เรี ยนนํามาสร้างคําอธิ บาย
มโนทัศน์ดงั กล่าวด้วยตนเอง
3. การขยายมโนทัศน์ เป็ นขันทีนัก เรี ยนนําประสบการณ์ ใหม่ มาเชื อมโยงกับ
ความรู ้เดิมของตนเอง ครู ควรส่ งเสริ มการเรี ยนแบบร่ วมมือโดยให้นกั เรี ยนหาแนวทางนําความรู้ไป
ให้ในสถานการณ์อืน ๆ รวมทังให้นกั เรี ยนอธิ บายมโนทัศน์ทีเรี ยนรู้ใหม่โดยใช้ภาษาของตนเองเพือ
ช่วยให้นกั เรี ยนเกิดความเข้าใจเกียวกับมโนทัศน์นนลึ
ั กซึงยิงขึน
4. การประเมินผล เนื องจากการเรี ยนรู้อาจจะเกิดขึนได้ทุกขันตอนของวงจรการ
เรี ยนรู ้ นีดังนันการประเมินผลจึงต้องดําเนิ นการอย่างต่อเนื องในระหว่างทีมีการเรี ยนการสอนโดย
ใช้วธิ ีการประเมินผลทีหลากหลาย
นักการศึกษาจากกลุ่ม BSCS (Biological Science Curriculum Society) ได้เสนอ
กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เพือให้ผเู้ รี ยนสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยเชื อมโยงสิ งทีเรี ยนรู้เข้ากับ
ประสบการณ์ หรื อความรู ้ เดิ ม เป็ นความรู้ หรื อแนวคิ ดของผูเ้ รี ยนเอง เรี ยกรู ปแบบการสอนนี ว่า
Inquiry cycle หรื อ 5E มีขนตอนดั
ั
งนี (BSCS. 1997)
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1. การสร้ างความสนใจ (Engage) ขันตอนนี เป็ นขันตอนแรกของกระบวนการ
เรี ยนรู ้ ที จะนําเข้า สู่ บทเรี ย น จุ ดประสงค์ที สํา คัญของขันตอนนี คือ ทําให้ผูเ้ รี ย นสนใจ ใคร่ รู้ใ น
กิจกรรมทีจะนําเข้าสู่ บทเรี ยน ควรจะเชือมโยงประสบการณ์การเรี ยนรู้เดิมกับปั จจุบนั และควรเป็ น
กิ จ กรรมที คาดว่า กํา ลัง จะเกิ ด ขึ นซึ งทํา ให้ผูเ้ รี ย นสนใจจดจ่อ ที จะศึ ก ษาความคิ ด รวบยอดและ
กระบวนการ หรื อ ทัก ษะ และเริ มคิ ด เชื อมโยงความคิ ด รวบยอด กระบวนการ หรื อ ทัก ษะกับ
ประสบการณ์เดิม
2. การสํ า รวจและค้น หา(Explore)ขันตอนนี เป็ นขันตอนที ทํา ให้ ผู้เ รี ยนมี
ประสบการณ์ร่วมกันในการสร้างและพัฒนาความคิดรวบยอด กระบวนการ และทักษะ โดยการให้
เวลาและโอกาสแก่ผูเ้ รี ยนในการทํากิจกรรมการสํารวจและค้นหาสิ งทีผูเ้ รี ยนต้องการเรี ยนรู้ ตาม
ความคิ ดเห็ นผูเ้ รี ยนแต่ล ะคน หลังจากนันผูเ้ รี ยนแต่ล ะคนได้อภิ ป รายแลกเปลี ยนความคิ ดเห็ น
เกี ยวกับการคิดรวบยอด กระบวนการ และทักษะในระหว่างทีผูเ้ รี ยนทํากิจกรรมสํารวจและค้นหา
เป็ นโอกาสทีผูเ้ รี ยนจะได้ตรวจสอบหรื อเก็บรวบรวมข้อมูลเกียวกับความคิดรวบยอดของผูเ้ รี ยนทียัง
ไม่ถูกต้องและยังไม่สมบูรณ์ โดยการให้ผูเ้ รี ยนอธิ บายและยกตัวอย่างเกี ยวกับความคิ ดเห็ นของ
ผูเ้ รี ย น ครู ควรระลึ กอยู่เสมอเกี ยวกับ ความสามารถของผูเ้ รี ย นตามประเด็นปั ญหา ผลจากการที
ผูเ้ รี ยนมีใจจดจ่อในการทํากิจกรรม ผูเ้ รี ยนควรจะสามารถเชื อมโยงการสังเกต การจําแนกตัวแปร
และคําถามเกียวกับเหตุการณ์นนได้
ั
3. การอธิ บ าย (Explain) ขันตอนนี เป็ นขันตอนที ให้ ผู้เ รี ยนได้พ ัฒ นาความ
สามารถในการอธิ บายความคิดรวบยอดทีได้จากการสํารวจและค้นหา ครู ควรให้โอกาสแก่ผเู้ รี ยน
ได้อภิปรายแลกเปลี ยนความคิ ดเห็ นกันเกี ยวกับทักษะหรื อพฤติกรรมการเรี ยนรู้ การอธิ บายนัน
ต้องการให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้ขอ้ สรุ ปร่ วมกันในการเชือมโยงสิ งทีเรี ยนรู้ ในช่วงเวลาทีเหมาะสมนีครู ควร
ชี แนะผูเ้ รี ยนเกียวกับการสรุ ปและการอธิ บายรายละเอียด แต่อย่างไรก็ตามครู ควรระลึกอยู่เสมอว่า
กิจกรรมเหล่านี ยังคงเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง นันคือ ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาความสามารถในการอธิ บาย
ด้วยตัวผูเ้ รี ยนเอง บทบาทของครู เพียงแต่ชีแนะผ่านทางกิจกรรม เพือให้ผเู้ รี ยนมีโอกาสอย่างเต็มที
ในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในความคิดรวบยอดให้ชดั เจน ในทีสุ ดผูเ้ รี ยนควรจะสามารถอธิ บาย
ความคิดรวบยอดได้อย่างเข้าใจ โดยเชือมโยงประสบการณ์ ความรู้เดิมและสิ งทีเรี ยนรู้เข้าด้วยกัน
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4. การขยายความรู้ (Elaborate) ขันตอนนี เป็ นขันตอนทีให้ผเู้ รี ยนได้ยืนยันและ
ขยายหรื อเพิมเติมความรู ้ความเข้าใจในความคิดรวบยอดให้กว้างขวางและลึกซึ งยิงขึน และยังเปิ ด
โอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกทัก ษะและปฏิ บ ตั ิตามที ผูเ้ รี ย นต้องการ ในกรณี ที ผูเ้ รี ยนไม่เข้าใจหรื อยัง
สับสนอยู่หรื ออาจจะเข้าใจเฉพาะข้อสรุ ปทีได้จากการปฏิบตั ิการสํารวจและค้นหาเท่านัน ควรให้
ประสบการณ์ใหม่ผเู ้ รี ยนจะได้พฒั นาความรู้ความเข้าใจในความคิดรวบยอดให้กว้างขวางและลึกซึ ง
ยิงขึน เป้ าหมายทีสําคัญของขันนี คือ ครู ควรชีแนะให้ผเู้ รี ยนได้นาํ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
จะทําให้ผเู้ รี ยนเกิดความคิดรวบยอด กระบวนการ และทักษะเพิมขึน
5. การประเมินผล (Evaluate) ขันตอนนี ผูเ้ รี ยนจะได้รับข้อมูลย้อนกลับเกียวกับ
การอธิ บายความรู ้ความเข้าใจของตนเอง ระหว่างการเรี ยนการสอนในขันนีของรู ปแบบการสอน ครู
ต้องกระตุน้ หรื อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนประเมินความรู้ความเข้าใจและความสามารถของตนเอง และยัง
เปิ ดโอกาสให้ครู ได้ประเมินความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะของผูเ้ รี ยนด้วย
นัก การศึ ก ษากลุ่ ม BSCS นี ยัง กล่าวเพิมเติ ม อี กว่า กระบวนการสอนแบบสื บ
เสาะหาความรู ้ เพือให้ผเู ้ รี ยนสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยเชือมโยงสิ งทีเรี ยนรู้เข้ากับประสบการณ์หรื อ
ความรู้เดิม เป็ นความรู้หรื อแนวคิดของผูเ้ รี ยนเอง สิ งทีครู ควรระลึกอยู่เสมอในแต่ละขันตอนของ
รู ปแบบการสอนนี คื อ การจัดเตรี ยมกิ จกรรม ครู ควรจัดเตรี ยมกิ จกรรมให้เหมาะสมกับ ความรู้
ความสามารถของผูเ้ รี ยน และครู ควรพิจารณาตรวจสอบบทบาทของครู และผูเ้ รี ยนในการปฏิบตั ิกิจ
กรดดรมแต่ละขันตอนว่าต้องสอดคล้องกับรู ปแบบการสอน 5Es
จอยซ์ และเวลล์ (Joyce and Weil, 2000) ได้เสนอขันของกระบวนการสื บสอบไว้
5 ขันตอนดังนี
1. ขันเสนอสถานการณ์ปัญหาทีน่าสงสัย
2. ขันรวบรวมข้อมูล
3. ขันตังสมมติฐาน
4. ขันสรุ ปเป็ นกฎเกณฑ์ในการอธิบายปัญหา
5. ขันวิเคราะห์กระบวนการสื บสอบ
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ลาสซี แมทซิ นกี และโรเลย์ (Lasley, Matczynski and Rowley, 2002) ได้แบ่ง
ขันตอนของการสื บสอบทังแบบมีการกําหนดแนวทาง (Guided Inquiry) และไม่มีการกําหนด
แนวทาง (Unguided Inquiry) ออกเป็ นขันตอนหลัก 3 ขันตอน คือ
1. การสํารวจ (Exploration) ผูเ้ รี ยนพยายามทีจะเข้าใจข้อมูลทีเกี ยวข้องโดยตรง
กับเรื องทีศึกษาอย่างชัดเจน
2. การคิ ด สิ งใหม่ (Invention) ผู้เ รี ย นเริ มทํา ความเข้า ใจข้อ มู ล ที สร้ า งขึ นใน
ขันตอนที 1 ผูเ้ รี ยนจะหารู ปแบบและพยายามจัดความคิ ดให้สามารถอธิ บายปรากฏการณ์ต่างๆ ที
สังเกตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผูเ้ รี ยนใช้ขอ้ มูลทีเกียวข้องสร้างสมมติฐานขึน
3. การค้นพบ (Discovery) ในกระบวนการนี ผูเ้ รี ย นค้น พบ ข้อจํา กัดของสิ งที
สร้างขึนขันตอนการค้นพบนี เกิดขึนเมือผูเ้ รี ยนสํารวจว่าสมมติฐานมีเหตุผลเพียงพอในการอธิ บาย
ข้อมูลทีมีหรื อไม่
บรู เดน และไบรด์ (Burden และ Byrd, 2003 ) อธิ บายว่า การสื บสอบประกอบด้วย
องค์ประกอบ 5ประการ คือ
1. ผูเ้ รี ยนถูกกระตุน้ ด้วยปั ญหาซึ งมีความสําคัญทางสังคมและมีความหมายต่อ
ผูเ้ รี ยนซึงควรเป็ นปัญหาในสภาพจริ ง และกระตุน้ และจูงใจผูเ้ รี ยนโดยการให้ผเู้ รี ยนได้หาทางแก้ไข
ปัญหาทีมีความหมายและมีอยูใ่ นสภาพจริ งนัน
2. ผูเ้ รี ยนบรรยายสิ งทีทําให้เกิดปัญหา หรื อ อุปสรรคทีขัดขวางการแก้ไขปัญหานัน
3. ผูเ้ รี ยนระบุการแก้ไขปัญหาตังสมมติฐานทีมีแนวโน้มว่าจะใช้ในการแก้ไขปัญหา
4. ผูเ้ รี ยนรวบรวมข้อมูลเพือแก้ปัญหา และทดสอบการแก้ไขปัญหา
5. ผูเ้ รี ยนวิเคราะห์ขอ้ มูลและเปรี ยบเทียบผลทีได้กบั สมมติฐานทีตังไว้ก่อนและ
ตัด สิ น ใจว่า ต้อ งการทดสอบการแก้ไ ขปั ญ หาหรื อ สมมติ ฐ านอื น ๆ อี ก หรื อ ไม่ ผู้เ รี ย นจะจัด
นิทรรศการหรื อรายงานเพือนําเสนอวิธีแก้ไขปัญหาของตนซึ งสามารถจัดทําได้หลากหลายรู ปแบบ
ลิ ม (Lim, 2001 : 633) ได้เสนอองค์ประกอบและปฏิ สั ม พันธ์ระหว่างแต่ล ะ
องค์ประกอบของการสื บสอบโดยผ่านกิจกรรมการแลกเปลียน และกระบวนการทังหมดของการ
สื บสอบมีการเปลียนแปลงอย่างต่อเนือง ดังภาพที 2

60
ถาม

วางแผน

สํารวจ

แลกเปลียน
สะท้อน

สร้าง

ภาพที 2 แสดงองค์ประกอบของการสื บสอบ ตามแนวคิดของ Lim (2001)
1. การถาม จัดคําถามหรื อปั ญหาหรื อสถานการณ์เพือเป็ นการเริ มต้น โดยคําถาม
หรื อปั ญหานันควรมีความเกียวพันกับชีวติ ความเป็ นอยูข่ องผูเ้ รี ยนและกระตุน้ ความอยากรู้อยากเห็น
ของผูเ้ รี ยน
2. การวางแผน ผูเ้ รี ยนออกแบบแผนการเรี ย นรู้ ของตนเองและกลยุทธ์ในการ
แก้ปัญหาตามกรอบเวลาทีกําหนดในการเยนเป็ นทีม ผูเ้ รี ยนจะแบ่งหน้าทีและงานสําหรับสมาชิกแต่
ละคนซึ งอาจมีการวางแผนการจัดการโครงการ หรื อ K-W-L (ซึ งได้แก่ What you know – What
you want to know – What you have learned)
3. การสํารวจ เป็ นวิธีการทีเป็ นระบบในการดําเนิ นการสื บสอบ เป็ นขันตอนใน
การนําแผนการเรี ย นรู ้ ม าใช้แก้ปั ญหาโดยผูเ้ รี ย นใช้ค วามรู้ เดิ ม ที มี การอ่ านจากเว็บ ไซต์หรื อ
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา ซึ งระบบหรื อผูอ้ าํ นวยความสะดวกจะต้องให้ความช่วยเหลือที
ทันต่อความต้องการถ้าจําเป็ น
4. การสร้ าง ผูเ้ รี ยนตีความหมายข้อมูล สังเคราะห์สิงทีค้นหา และสร้างความรู้
ใหม่ หรื อสร้างสิ งประดิษฐ์
5. การสะท้อน ผูเ้ รี ยนสะท้อนข้อสรุ ปหรื อกระบวนการสื บสอบของตนเอง และ
ประยุกต์ใช้ขอ้ สรุ ปกับสถานการณ์ใหม่ๆ และเตรี ยมคําถามใหม่สาํ หรับวงจรการสื บสอบต่อไป
Alborta Learning (2004) ได้นาํ เสนอรู ปแบบการเรี ยนแบบสื บสอบซึ งมีพืนฐานมา
จากการรวบรวมวิจยั จากทัวโลกในเวลา 30 ปี โดยประกอบด้วยขันตอนและองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี
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1. การสะท้อนการะบวนการ (Reflecting on the Process) ถูกบูรณาการเข้ากับทุก
ขันตอนของรู ป แบบการสื บ สอบ คื อ การวางแผน การสื บ ค้น การดํา เนิ น การ การสร้ า ง การ
แลกเปลียน และการประเมิน รวมทังการเชือมโยงจิตพิสัยและพุทธิสัยเข้ากับเมตาคอคนิชนั
2. การวางแผน (Planning Phase) ขันตอนนี เป็ นขันตอนทีมีความสําคัญทีสุ ดใน
กระบวนการสื บสอบ ผูเ้ รี ยนควรมีความรู้สึกทีดีต่องานทีจะทําต่อไป โดยเมือผูเ้ รี ยนสนใจในเรื องใด
เรื องหนึงแล้วผูเ้ รี ยนควรมีส่วนในการ 1) ตัดสิ นใจปั ญหาทีจะสื บสอบ 2) กําหนดวิธีการทีจะค้นหา
ข้อมูล ที จําเป็ นเกี ยวกับ เรื องที สนใจ 3) กํา หนดวิธี ก ารนําเสนอข้อมูล สํา หรั บ กลุ่ ม ผูช้ ม และ 4)
เสนอแนะเกณฑ์ในการประเมินผลงานและกระบวนการ
3. การสื บค้น (Retrieving Phase) ผูเ้ รี ยนจะต้องคิดเกี ยวกับข้อมูลทีมี แล้วและ
ข้อมูลทีต้องการ ในช่วงแรกของขันตอนนีเป็ นขันตอนทีสนุกสนานสําหรับผูเ้ รี ยน เนืองจากผูเ้ รี ยน
ได้ลงมือสื บค้นข้อมูลทีเกียวข้องกับหัวข้อทีสนใจ แต่ถา้ ข้อมูลมีจาํ นวนมาก ผูเ้ รี ยนอาจละทิงหรื อ
หยุดการสื บค้น เนืองจากผูเ้ รี ยนอาจไม่ทราบวิธีจดั การกับข้อมูลทีไม่เกียวข้องหรื อไม่สามารถค้นหา
ข้อมูลทีตรงตามความต้องการได้ซึงมักทําให้ผเู้ รี ยนเกิดความคับข้องใจ ผูส้ อนจึงต้องช่วยให้ผเู้ รี ยน
ผ่านอุปสรรคในจุดนีโดยการสอนทักษะและกลยุทธ์ในการเลือกข้อมูลทีเกียวข้องและการปรับปรุ ง
หรื อปรับเปลียนการสื บสอบ
4. ขันดําเนิ นการ (Processing Phase) เป็ นขันตอนที เริ มขึ นเมื อผูเ้ รี ยนค้นพบ
จุดเน้นหรื อแง่มุมของหัวข้อเรื องทีผูเ้ รี ยนตัดสิ นใจจะสื บสอบ การค้นหาจุดเน้นนีเป็ นสิ งทีทําได้ยาก
สําหรับผูเ้ รี ยนเนืองจากมิใช่เพียงแต่เป็ นการทําให้หวั ข้อแคบลง แต่ยงั เกียวข้องกับการตังคําถามตาม
สภาพจริ ง มุมมองส่ วนบุคคลและการตังสมมติฐานอีกด้วย ซึ งผูส้ อนควรให้ความช่ วยเหลือผูเ้ รี ยน
ในการพิจารณาเปรี ยบเทียบความเหมือนและความแตกต่างและการสังเคราะห์ขอ้ มูล
5. ขันสร้ าง (Creating Phase) เป็ นขันตอนทีผูเ้ รี ยนมีการจัดรวบรวมข้อมูล การ
สรุ ปข้อมูล โดยใช้คาํ พูดของตนเองและจัดเตรี ย มรู ปแบบการนําเสนอ ซึ งส่ วนใหญ่มกั มีปัญหา
การมีขอ้ มูลมากเกินไป ผูส้ อนควรสอนทักษะและกลยุทธ์ทีช่ วยให้ผูเ้ รี ยนสามารถจํากัดของเขต
ของงานได้
สุ นีย ์ เหมะประสิ ทธิ (2542 :7-8) จึงได้นาํ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบ 5E ของ
โครงการ ศึก ษาหลัก สู ตรวิทยาศาสตร์ ส าขาชี ววิทยาของสหรั ฐอเมริ กา (Biological Science
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Curriculum Studies หรื อ BSCS) มาทดลองดัดแปลงเพือให้เหมาะสมกับเด็กไทย โดยมุ่งเน้นให้
นักเรี ยนสามารถรวมกันแสวงหา ค้นพบและสร้างองค์รวมรู้ด้วยตนเอง อีกทังยังให้นักเรี ยนมี
โอกาสประสบผลสําเร็ จในการเรี ยนรู้อย่างมีความสุ ข ภายใต้สภาพการณ์ทีจําลองหรื อทีเป็ นจริ งแห่ ง
ชีวิต เพือให้นกั เรี ยนมีทกั ษะชีวิตและทักษะทางสังคม การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้แบบ 5E ทีได้
ดัดแปลงประกอบด้วย
1. ขันนํา (Engagement Phase) เป็ นขัน ทีครู กระตุน้ เพือสร้างความสนใจแก่
นักเรี ยนหรื อตรวจสอบ /ทบทวนความรู้และประสบการณ์เดิมของนักเรี ยน เพือนําเข้าสู่ การเรี ยนรู้
บทเรี ยนใหม่
2. ขันสํารวจ/ขันสํารวจข้อมูลเพือการค้นพบ (Exploration phase) เป็ นขันที
นักเรี ยนได้ปฏิ บตั ิกิจกรรมโดยอาจปฏิบตั ิเป็ นกลุ่มและรายบุคคล โดยนักเรี ยนสามารถนําความรู้
และประสบการณ์เดิ มมาสัมพันธ์กบั ความรู้ใหม่จึงทําให้นกั เรี ยนสามารถค้นพบหรื อสร้างความรู้
ด้วยตนเองโดยครู มีบทบาทเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ เป็ นทีปรึ กษาและเป็ นผูก้ ระตุน้
ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการค้นพบ สร้างความรู้ดว้ ยตนเอง กล่าวโดยสรุ ปขันนี เป็ นขันทีนักเรี ยนเกิ ดหรื อ
ค้นพบมโนมติ(Concept)
3. ขันอธิ บาย /ขันนําเสนอข้อมูลเพือการค้นพบ (Explanation Phase) เป็ นขัน ที
นักเรี ยนอธิ บายหรื อนําเสนอมโนมติหรื อความรู้ทีนักเรี ยนค้นพบในขัน้ ที 2 โดยอาจใช้ความรู้และ
ประสบการณ์เดิมเป็ นฐาน ประกอบกับหลักฐานและข้อมูลทีค้นพบใหม่ ครู มีบทบาทตังคําถามและ
ให้ความรู ้หรื อข้อมูลเพิมเติม เพือให้นกั เรี ยนกระจ่างชัดยิงขึน
4. ขันขยายหรื อขัน ประยุกต์ใช้มโนมติ / ขัน ประยุกต์ใช้ (Elaboration Phase)เป็ น
ขันตอนทีนักเรี ยนประยุกต์ใช้มโนมติในสถานการณ์ใหม่ หรื อในสภาพทีเป็ นจริ ง หรื อขยายมโนมตินนๆ
ั
ให้กว้างขึน จนก่อให้เกิดความรู ้สึกลึกซึ ง หรื อมโนมติอืนๆ ทีสัมพันธ์หรื อเกียวข้องกัน
5. ขันแลกเปลียนเรี ยนรู้ (Evaluation Phase) ขันนีเป็ นการประเมินการเรี ยนรู้ดว้ ย
กระบวนการต่างๆ โดยมุ่งให้นกั เรี ยนนําความรู้ทีได้มาประมวลและประยุกต์ใช้หรื อผลการค้นพบ
มาจัดแสดงเพือแลกเปลี ยนเรี ยนรู้ ความคิ ด ทัก ษะและเจตคติ ต่อการทํากิ จกรรมต่างๆโดยมี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันและปฏิสัมพันธ์กบั ครู อันก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรี ยนรู้
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สมจิต สวธนไพบูลย์ (2546:105-110) กล่าวถึงขันตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
แบบ 5E สรุ ปได้เป็ น 3 ขันคือ
1. ขัน การสํารวจข้อมูล (Exploration) เป็ นการหาข้อมูลทีเกียวข้องเรื องทีศึกษา
เพือนําไปสร้างเป็ นความคิดรวบยอด หรื อแนวคิดหลักต่อไป ข้อมูลอาจจะหามาได้ 3 แหล่ง คือ ได้
จากการสังเกตวัตถุจริ งหรื อปรากฏ
2. ขันการสรุ ปขึนเป็ นความรู้ใหม่ (Invention) ภายหลังจากการสําเร็ จแล้วนักเรี ยนจะ
ได้ขอ้ มูลเกียวกับคุณลักษณะ คุณสมบัติ การเปลียนแปลงปริ มาณและรายละเอียด ข้อมูลเหล่านีจะไม่มี
ความหมายอะไรมากนัก จะมีการนําไปคํานวณหรื อจัดกระทําเสี ยก่อน จึงจะมีความหมายพอทีจะตีความ
หรื อลงข้อสรุ ปต่อไปได้ ผลสรุ ปทีได้ส่วนใหญ่จะอยูใ่ นรู ปมโนมติหรื อหลักการ
3. ขันนําความรู ้ใหม่ไปใช้ (Discovery) เป็ นขัน ทีนักเรี ยนมีโอกาสนําเอาความรู้
ทีได้จากการค้นพบไปใช้เป็ นรากฐานสําหรับเรี ยนเรื องใหม่ต่อไปได้เป็ นการทดสอบความถูกต้อง
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท:2550) ได้นาํ เสนอจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบ 5E มาใช้ในการพัฒนาหลักสู ตรวิทยาศาสตร์ และได้เสนอขันตอนในการ
เรี ยนการสอนแบบ 5 ขันตอน (5E) คือ
1. การนําเข้าสู่ บทเรี ยน (Engagement) เป็ นการแนะนําบทเรี ยนกิ จกรรมจะ
ประกอบไปด้วยการซักถามปั ญหา การทบทวนความรู้เดิม การกําหนด กิจกรรมทีจะเกิดขึน ในการ
เรี ยนการสอนและเป้ าหมายทีต้องการ
2. การสํารวจ (Exploration) ขันนีจะเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ใช้แนวคิดทีมีอยู่
แล้วมาจัดความสัมพันธ์กบั หัวข้อทีกําลังจะเรี ยนให้เข้าเป็ นหมวดหมู่ ถ้าเป็ นกิจกรรมทีเกียวข้องกับ
การทดลอง การสํารวจ ด้วยสื บค้นด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ รวมทังเทคนิคและความรู้ทางการ
ปฏิบตั ิจะดําเนินไปด้วยตัวของนักเรี ยนเอง โดยมีครู เป็ นเพียงผูใ้ ห้คาํ แนะนําหรื อผูเ้ ริ มต้น ในกรณี ที
นักเรี ยนไม่สามารถหาจุดเริ มต้นได้
3. การอธิ บาย (Explanation) ในขัน้ ตอนนีกิจกรรมหรื อกระบวนการเรี ยนรู้จะมี
การนําความรู้ทีรวบรวมมาแล้วในขัน้ ที 2 มาใช้เป็ นพืน้ ฐานในการศึกษาหัวข้อหรื อแนวคิดทีกําลัง
ศึกษาอยู่ กิจกรรมอาจประกอบไปด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆและนําข้อมูลมา
อภิปราย
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4. การลงข้อสรุ ป (Elaboration) ในขัน ตอนนีจ้ ะเน้นให้นกั เรี ยนได้นาํ ความรู้
หรื อข้อมูลจากขันทีผ่านมาแล้ว ขันที 2 และ ขันที 3 มาใช้ กิจกรรมส่ วนใหญ่อาจเป็ นการอภิปราย
ภายในกลุ่มตนเอง เพือลงข้อสรุ ปทีแสดงถึงความเข้าใจ ใช้ทกั ษะกระบวนการและความสัมพันธ์
ระหว่างความรู ้ ต่างๆทีเกิดขัน จะช่วยให้นกั เรี ยนได้มีโอกาสปรับแนวความคิดหลักของตนเองใน
กรณี ทีไม่สอดคล้องหรื อคาดเคลือนจากข้อเท็จจริ ง
5. การประเมินผล (Evaluation) เป็ นขัน สุ ดท้ายของการเรี ยนรู้ในขันนีครู เปิ ด
โอกาสให้นกั เรี ยนได้ตรวจสอบแนวความคิดหลักทีตนเองได้เรี ยนรู้มาแล้ว โดยประเมินตนเองถึง
แนวความคิดทีได้สรุ ปในขันที 4 ว่ามีความสอดคล้องหรื อถูกต้องมากเพียงใดและมีการยอมรับมาก
น้อยเพียงใด ข้อสรุ ปทีได้จะนําไปเป็ นพืนฐานในการศึกษาต่อไป ทังนีจะรวมทังการประเมินของครู
ต่อจากการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนด้วยมีสิงเร้าทีทําให้เกิดการสื บเสาะหาความรู้ มีปัญหาทีต้องค้นหา
วิธีแก้ไข มีการสํารวจข้อมูลและการลงข้อสรุ ปนัน เป็ นความรู้ใหม่ รวมถึงนําความรู้ไปประยุกต์ใช้
เพือส่ งเสริ มการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ในการเรี ยนการสอน
วิท ยาศาสตร์ แ ต่ ล ะครั งหรื อ แต่ ล ะแนวคิ ด จะเริ มต้นจากขันนํา เข้า สู่ บทเรี ย นและจบลงโดยการ
ประเมินผล
การสอนแบบสื บเสาะนันสามารถพัฒนากระบวนการคิดระดับสู ง ซึ งเป็ นการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง ให้โอกาสแก่ผเู้ รี ยนได้ฝึกคิด ฝึ กสังเกต ฝึ กถาม-ตอบ
ฝึ กการสื อสาร ฝึ กเชือมโยงบูรณาการฝึ กนําเสนอ ฝึ กวิเคราะห์วิจารณ์ ฝึ กสร้างองค์ความรู้ โดยมีครู
เป็ นผูก้ าํ กับ ควบคุม ดําเนินการให้คาํ ปรึ กษา ชีแนะ ช่วยเหลือ ให้กาํ ลังใจ เป็ นผูก้ ระตุน้ ส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนคิด อยากรู้อยากเห็ น และสื บเสาะหาความรู้ จากการถามคําถาม และพยายามค้นหาคําตอบ
หรื อสร้ า งองค์ค วามรู ้ ใ หม่ ด้ว ยตนเองผ่ า นกระบวนการคิ ด และปฏิ บ ัติ ใช้ ก ระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เป็ นเครื องมือ รวมทังครู ร่วมแลกเปลียนเรี ยนรู้กบั ผูเ้ รี ยน และสร้างบรรยากาศการสื บ
เสาะหาความรู ้ ทีเอือให้ผูเ้ รี ยนคิดอย่างอิสระ จึ งทําให้สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (สสวท.) นํามาใช้ในการพัฒนาหลักสู ตรวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
ในการนํารู ปแบบการสอนแบบสื บเสาะนีไปใช้ สิ งทีครู ควรระลึกอยูเ่ สมอในแต่ละ
ขันตอนของรู ปแบบการสอนนี คือ การจัดเตรี ยมกิจกรรม ครู ควรจัดเตรี ยมกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
ความรู ้ความสามารถของผูเ้ รี ยน เมือครู เตรี ยมกิจกรรมแล้ว ครู ควรพิจารณาตรวจสอบบทบาทของ
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ครู และผูเ้ รี ยนในการปฏิบตั ิกิจกรรมแต่ละขันตอนว่าสอดคล้องกับรู ปแบบการสอน 5Es หรื อไม่จาก
ตาราง ต่อไปนี เพือครู จะได้ปรับหรื อพัฒนากิจกรรมให้สอดคล้องกับรู ปแบบการสอน
ตารางที 6 บทบาทของครู ในการเรี ยนการสอนแบบ Inquiry Cycle (5 Ex)
ขันตอนการเรี ยน
การสอน

สิ งทีครู ควรทํา

สอดคล้องกับ 5 Es
1. การสร้างความ - สร้างความสนใจ
สนใจ (Engage) - สร้างความอยากรู้อยากเห็น
- ตังคําถามกระตุน้ ให้นกั เรี ยนคิด
- ดึงเอาคําตอบทียังไม่ครอบคลุมสิ งที
นักเรี ยนรู ้ หรื อความคิดเกียว กับความคิด
รวบยอด หรื อเนือหาสาระ
2. การสํารวจและ - ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนทํางานร่ วมกันในการ
ค้นหา (Explore) สํารวจตรวจสอบ
- สังเกตและฟังการโต้ตอบกันระหว่าง
นักเรี ยนกับนักเรี ยน
- ซักถามเพือนําไปสู่ การสํารวจตรวจสอบ
ของนักเรี ยน
- ให้เวลานักเรี ยนในการคิดข้อสงสัย
ตลอดจนปั ญหาต่างๆ
- ทําหน้าทีให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั เรี ยน

ไม่สอดคล้องกับ 5 Es
- อธิบายความคิดรวบยอด
- ให้คาํ จํากัดความและคําตอบ
- สรุ ปประเด็นให้
- จัดคําตอบให้เป็ นหมวดหมู่
บรรยาย
- เตรี ยมคําตอบไว้ให้
- บอกหรื ออธิบายวิธีการ
แก้ปัญหา
- จัดคําตอบให้เป็ นหมวดหมู่
- บอกนักเรี ยนเมือนักเรี ยนทํา
ไม่ถูก
- ให้ขอ้ มูลหรื อข้อเท็จจริ งทีใช้
ในการแก้ปัญหา
- นํานักเรี ยนแก้ปัญหาที
ขันตอน

66

ตารางที 6 บทบาทของครู ในการเรี ยนการสอนแบบ Inquiry Cycle (5 Ex) (ต่อ)
ขันตอนการเรี ยนการ
สอน
3. การอธิบาย
(Explain)

4. การขยายความรู ้
(Elaborate)

5. การประเมินผล
(Evaluate)

สิ งทีครู ควรทํา
สอดคล้องกับ 5 Es
- ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนอธิบายความคิดรวบยอดหรื อ
แนวคิด หรื อให้คาํ จํากัดความด้วยคําพูดของ
นักเรี ยนเอง
- ให้นกั เรี ยนแสดงหลักฐาน ให้เหตุผลและอธิบาย
ให้กระจ่าง
- ให้นกั เรี ยนอธิบาย ให้คาํ จํากัดความและชีบอก
ส่วนประกอบต่างๆ ในแผนภาพ
- ให้นกั เรี ยนใช้ประสบการณ์เดิมของตนเป็ น
พืนฐานในการอธิบายความคิดรวบยอดหรื อ
แนวคิด
- คาดหวังให้นกั เรี ยนได้ใช้ประโยชน์จากการ
ชีบอกส่วน ประกอบต่างๆ ในแผนภาพคําจํากัด
ความและการอธิบายสิ งทีได้เรี ยนรู ้มาแล้ว
- ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนนําสิ งทีนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ไป
ประยุกต์ใช้หรื อขยายความรู ้และทักษะใน
สถานการณ์ใหม่- - ให้นกั เรี ยนอธิบายอย่างหลาก
หลาย
- ให้นกั เรี ยนอ้างอิงข้อมูลทีมีอยูพ่ ร้อมทังแสดง
หลักฐานและถามคําถามนักเรี ยนว่าได้เรี ยนรู ้
อะไรบ้าง หรื อได้แนวคิดอะไร (ทีจะนํากลวิธีจาก
การสํารวจตรวจสอบครังนีไปประยุกต์ใช้)
- สังเกตนักเรี ยนในการนําความ คิดรวบยอดและ
ทักษะใหม่ไปประยุกต์ใช้
- ประเมินความรู ้และทักษะของนักเรี ยน- - หา
หลักฐานทีแสดงว่านักเรี ยนได้เปลียนความคิด
หรื อพฤติกรรม
- ให้นกั เรี ยนประเมินตนเองเกียว กับการเรี ยนรู ้
และทักษะกระบวน การกลุ่ม
- ถามคําถามปลายเปิ ด เช่น ทําไมนักเรี ยนจึงคิด
เช่นนัน มีหลักฐานอะไรนักเรี ยนเรี ยนรู ้อะไรเกียว
กับสิ งนัน และจะอธิบายสิ งนันอย่างไร

ไม่สอดคล้องกับ 5 Es
- ยอมรับคําอธิบายโดยไม่มี
หลักฐานหรื อให้เหตุผลประกอบ
- ไม่สนใจคําอธิบายของนักเรี ยน
แนะนํานักเรี ยนโดยปราศจากการ
เชือมโยงแนวคิด หรื อความคิดรวบ
ยอดหรื อทักษะ

- ให้คาํ ตอบทีชัดเจน
- บอกนักเรี ยนเมือนักเรี ยนทําไม่ถูก
- ใช้เวลามากในการบรรยาย
- นํานักเรี ยนแก้ปัญหาทีละขันตอน
- อธิบายวิธีการแก้ปัญหา

- ทดสอบคํานิยามศัพท์ และข้อ
เท็จ จริ ง
- ให้แนวคิดหรื อความคิดรอบยอด
ใหม่
- ทําให้คลุมเครื อ
- ส่งเสริ มการอภิปรายทีไม่เชือมโยง
ความคิดรวบยอดหรื อทักษะ
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รู ปแบบการสอนนีสามารถสะท้อนให้เห็นว่า ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้อะไร ดังนัน รู ปแบบ
การสอนนี เป็ นทังรู ปแบบการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนและเป็ นรู ปแบบการสอนของครู นอกจากนี ยังมี
ปัจจัยเรื องบรรยากาศในการจัดการเรี ยนการสอนทีส่ งเสริ มให้การสอนแบบสื บเสาะหาความรู้บรรลุ
จุดมุ่งหมายของการเรี ยนตามทีกําหนดให้ดียงขึ
ิ น
จากขันตอนในการสื บ สอบของนัก การศึ ก ษาดัง ที กล่ า วมาแล้ว สามารถสรุ ป
ขันตอนหลักของการสื บสอบได้ดงั แสดงไว้ในตารางที 7

สรุ ป

Alberta Learning

Burden & Byrd

Lim

Lamp clehaimanot

Lasley, Matczynski

Joyce and Weil

Inquiry group

Jacobson

Martin and other

Romey

สสวท

ขันตอน

Massailas and Cox

ตารางที 7 แสดงการวิเคราะห์ขนตอนของการสื
ั
บเสาะ

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
ตังคําถามหรื อระบุปัญหา
9
9 9
9
9 9 9
วางแผนและตังสมมติฐาน
9 9
9
นิยามความหมาย
9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9
สื บสอบ สํารวจค้นหา /เก็บ
รวบรวมข้อมูล
9
ทดสอบสมมติฐาน
9
9 9 9 9 9 9
วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูล 9
9
9 9 9
สร้างข้อสรุ ป อธิบายปัญหาและ 9 9 9 9 9 9 9
นําเสนอ
9
9 9
9 9 9 9
การประเมิน สะท้อน หรื อ
วิเคราะห์กระบวนการสื บสอบ
9
ขยายความรู้
จากการศึกษาขันตอนการสื บเสาะของนักการศึกษาข้างต้น พบว่าถึงแม้มีการแบ่ง
ต่างกันแต่รายละเอียดคล้ายคลึงกัน ซึ งการวิจยั ในครังนีนําขันตอนของ สสวท.มาออกแบบบทเรี ยน
แบบบทเรี ยน
เมื อศึ กษาระดับของการสื บเสาะหาความรู้ ร่วมกับขันตอนของการสอนด้วยวิธี
สื บเสาะนีสามารถสรุ ปกิจกรรมการสอนทีสอดคล้องกับระดับการสื บเสาะได้ดงั ตารางที 8 ดังนี
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ตารางที 8 กิจกรรมการเรี ยนบนอีเลิร์นนิงทีจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามขันตอนของ วิธี
การสอน แบบสื บเสาะ(Inquiry Method) กับระดับการสื บเสาะ
ขันตอนการเรี ยน
แบบสื บเสาะ
ขันสร้างความสนใจ
(Engage)

ระดับการสื บเสาะ
แบบนําทาง
แบบชีแนะแนวทาง
(Directed Inquiry)
(Guiede Inquiry)
- ครู ผสู ้ อนเป็ นผูก้ าํ หนด - ครู ผสู ้ อนเป็ นผูก้ าํ หนด
ปั ญหาให้กบั นักเรี ยนหรื อ ปั ญหาให้กบั นักเรี ยนหรื อ
สถานการณ์เพือกระตุน้
สถานการณ์เพือกระตุน้
ให้นกั เรี ยนต้องการศึกษา ให้นกั เรี ยนต้องการศึกษา
ค้นคว้า ทดลอง หรื อ
ค้นคว้า ทดลอง หรื อ
แก้ปัญหา
แก้ปัญหา

แบบเปิ ด
(Open Inquiry)
- ครู ผสู ้ อนเป็ นผูก้ าํ หนด
ปั ญหาให้กบั นักเรี ยนหรื อ
สถานการณ์เพือกระตุน้
ให้นกั เรี ยนต้องการศึกษา
ค้นคว้า ทดลอง หรื อ
แก้ปัญหา

ขันสํารวจและค้นหา
(Explore)

- ครู ผสู ้ อนจัดกิจกรรม
หรื อสถานการณ์ให้
นักเรี ยนสํารวจ วางแผน
กําหนดแนวทางการ
สํารวจตรวจสอบ
ตังสมมติฐาน คําถาม หรื อ
กําหนดทางเลือกเพือให้
นักเรี ยนลงมือปฏิบตั ิ เพือ
เก็บรวบรวมข้อมูล

- ครู ผสู ้ อนจัดกิจกรรม
หรื อสถานการณ์ให้
นักเรี ยนสํารวจ วางแผน
กําหนดแนวทางการ
สํารวจตรวจสอบ
ตังสมมติฐาน คําถาม หรื อ
กําหนดทางเลือกเพือให้
นักเรี ยนลงมือปฏิบตั ิ เพือ
เก็บรวบรวมข้อมูล

- นักเรี ยนจะตังสมมติฐาน
จากการศึกษาจาก
สถานการณ์ทีครู กาํ หนด
และนักเรี ยนเป็ นผู ้
วางแผนกําหนดแนว
ทางการสํารวจตรวจสอบ
เอง ทีต้องลงมือปฏิบตั ิ
เพือเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเอง โดยครู เป็ น
ผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาหารื อ

ขันอธิบายและลงข้อสรุ ป
(Explain)

- ครู ผสู ้ อนจัดกิจกรรม
หรื อสถานการณ์ให้
นักเรี ยนศึกษา วิเคราะห์
อธิบายความรู ้ หรื อ
อภิปรายซักถาม
แลกเปลียนความคิดเห็น
เกียวกับสิ งทีได้เรี ยนรู ้
หรื อสิ งทีได้คน้ พบ

- ครู ให้นกั เรี ยนเลือก
กิจกรรมหรื อสถานการณ์
จากแหล่งข้อมูลด้วย
ตนเอง หรื อปรึ กษาใน
กลุ่มเพือน และศึกษา
วิเคราะห์ อธิบายความรู ้
หรื ออภิปรายซักถาม
แลกเปลียนความคิดเห็น
เกียวกับสิ งทีได้เรี ยนรู ้
หรื อสิ งทีได้คน้ พบ

- ครู ให้นกั เรี ยนเลือก
กิจกรรมหรื อสถานการณ์
จากแหล่งข้อมูลด้วย
ตนเอง หรื อปรึ กษาใน
กลุ่มเพือน และศึกษา
วิเคราะห์ อธิบายความรู ้
หรื ออภิปรายซักถาม
แลกเปลียนความคิดเห็น
เกียวกับสิ งทีได้เรี ยนรู ้
หรื อสิ งทีได้คน้ พบ
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ตารางที 8 กิจกรรมการเรี ยนบนอีเลิร์นนิงทีจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามขันตอนของ วิธี
การสอน แบบสื บเสาะ(Inquiry Method) กับระดับการสื บเสาะ (ต่อ)
ขันตอนการเรี ยน
ระดับการสื บเสาะ
แบบสื บเสาะ
แบบนําทาง
แบบชีแนะแนวทาง
แบบเปิ ด
(Directed Inquiry)
(Guiede Inquiry)
(Open Inquiry)
ขันขยายความรู้
- ครู จดั กิจกรรมหรื อ - ครู ให้นกั เรี ยน
- ครู ให้นกั เรี ยนเตรี ยม
(Elaborate)
สถานการณ์ทีให้
จัดเตรี ยมแหล่งข้อมูล และกําหนด
นักเรี ยนได้ขยาย
ต่าง ๆ เพือขยาย
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพือ
เพิมเติมโดยจัดเตรี ยม เพิมเติม เป็ นแนวทาง ขยายความรู้เพิมเติม
สําหรับเติมเต็มองค์
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ
เป็ นแนวทาง สําหรับ
เติมเต็มองค์ความรู้
เป็ นแนวทางไว้บนอี ความรู้ใหม่ให้
ใหม่ให้กว้างขวาง
เลิร์นนิง เพือเติมเต็ม กว้างขวางสมบูรณ์
กระจ่างและลึกซึง
สมบูรณ์ กระจ่างและ
องค์ความรู้ใหม่ให้
ยิงขึน
ลึกซึ งยิงขึน
กว้างขวางสมบูรณ์
กระจ่างและลึกซึง
ยิงขึน
ขันประเมินผล
- ครู จดั กิจกรรมหรื อ - ครู ผสู้ อนส่ งเสริ มให้ - ครู ผสู้ อนให้นกั เรี ยน
(Evaluate)
สถานการณ์ทีเปิ ด
นักเรี ยนวิเคราะห์
วิเคราะห์ วิจารณ์ หรื อ
โอกาสให้นกั เรี ยน
วิจารณ์ หรื อ อภิปราย อภิปรายซักถาม
วิเคราะห์ วิจารณ์ หรื อ ซักถามแลกเปลียน
แลกเปลียนองค์ความรู้
อภิปรายซักถาม
องค์ความรู้ซึงกันและ ซึ งกันและกัน เพือให้
แลกเปลียนองค์ความรู้ กัน เพือให้นกั เรี ยน
นักเรี ยนประเมินการ
ซึ งกันและกัน เป็ นการ ประเมินการเรี ยนรู้ดว้ ย เรี ยนรู้ดว้ ย
ประเมินการเรี ยนรู้ดว้ ย กระบวนการต่าง ๆ ว่า กระบวนการต่าง ๆ ว่า
กระบวนการต่าง ๆ ว่า ตนมีความรู้อะไรบ้าง ตนมีความรู้อะไรบ้าง
นักเรี ยนมีความรู้
อย่างไร และมากน้อย อย่างไร และมากน้อย
เพียงใด
อะไรบ้าง อย่างไรและ เพียงใด
มากน้อยเพียงใด
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5. บรรยากาศการเรียนการสอนแบบสื บเสาะหาความรู้
อารี พันธ์มณี (2540) กล่าวว่า องค์ประกอบสําคัญในการทําให้เกิดบรรยากาศการ
เรี ยนการสอน คือ ครู ผสู้ อนและผูเ้ รี ยน ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนต่างมีบทบาทในการสร้างบรรยากาศ ครู จะ
เป็ นผูร้ ิ เริ มสร้างบรรยากาศ ผูเ้ รี ยนเป็ นผูต้ อบสนอง และเติมสี สันให้กบั บรรยากาศการเรี ยนการสอน
ให้เป็ นไปในรู ปแบบต่าง ๆ กัน บรรยากาศการเรี ยนการสอนทีเป็ นอิสระ ท้าทาย ตืนเต้น ปลอดภัย
เป็ นประชาธิปไตย ผูส้ อนให้ความอบอุ่นทังทางกายและจิตใจ สร้างความรู้สึกไว้วางใจให้กบั ผูเ้ รี ยน
ผูเ้ รี ยนได้รับความเข้าใจเป็ นมิตร เอืออาทร ห่วงใย ตลอดจนให้ความดูแล ช่วยเหลือ จะทําให้ผเู้ รี ยน
มีความกล้าและอยากเรี ยนรู ้มากขึน บรรยากาศการเรี ยนการสอนทีมีการยอมรับ มองเห็นคุณค่าใน
ตัวผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนเป็ นบุ คคลสําคัญ มีคุณค่า และสามารถเรี ยนได้ ผูส้ อนควรแสดงความรู้ สึกการ
ยอมรับผูเ้ รี ยนอย่างจริ งใจ กระตุน้ ผูเ้ รี ยนให้ยอมรับกันเองและเชือมันว่าสามารถทําได้สาํ เร็ จ
มัสเซี ยลาส และค็อคซ์ (Massialas and Cox. 1968) ได้กล่าวว่า ห้องเรี ยนทีเป็ น
แบบสื บเสาะหาความรู ้ ควรจะมีลกั ษณะดังนี
1. ห้องเรี ยนต้องเป็ นประชาธิ ปไตย เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้แสดงความคิดเห็น
อย่างเต็มที ปั ญหาที นํามาอภิ ปรายน่ าสนใจทีจะขบคิด และสามารถตัดสิ นได้ ครู มีบทบาทเพีย ง
กระตุน้ ให้กิจกรรมการเรี ยนการสอนดําเนินไปด้วยดี
2. ทุกคนในห้องเรี ยนต้องให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี
จากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและบทความต่างๆ สรุ ปได้ว่า บรรยากาศการ
เรี ยนการสอนแบบสื บเสาะหาความรู้ทีเอือต่อการพัฒนากระบวนการคิด ควรมีลกั ษณะดังนี
1. บรรยากาศภายในห้องเรี ยน
1.1 เป็ นบรรยากาศการโต้ตอบกันระหว่างครู ก ับนักเรี ยน และนักเรี ยนกับ
นักเรี ยน อย่างสร้างสรรค์ สมเหตุสมผล
1.2 เป็ นบรรยากาศที นัก เรี ยนรู้ สึก อบอุ่นใจ ปลอดภัย ปราศจากการตํา หนิ
วิพากษ์ วิจารณ์ความคิด ไม่มีการตัดสิ นว่าถูกหรื อผิด
1.3 บรรยากาศตื นเต้น น่ า สนใจ สนุ ก สนาน เพื อให้ ก ารเรี ย นรู้ เ ป็ นแบบ
สร้างสรรค์และอิสระ
1.4 นักเรี ยนสนใจ กระตือรื อร้น ให้ความร่ วมมือในการทํากิจกรรม
2. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู กบั นักเรี ยน
2.1 ครู เป็ นกัลยาณมิตรกับนักเรี ยน เป็ นกันเอง ให้กาํ ลังใจแก่นกั เรี ยน
2.2 ครู ใจกว้าง ให้นกั เรี ยนโต้แย้งได้ ยอมรับฟังความคิดเห็นของนักเรี ยน
2.3 ครู ให้คาํ ปรึ กษา ชีแนะ และช่วยเหลือนักเรี ยน
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3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรี ยนกับนักเรี ยน
3.1 ร่ วมมือร่ วมใจในการทํากิจกรรม ช่วยกันคิด ช่วยกันทํางาน ถ้อยทีถอ้ ยอาศัย
3.2 อภิ ป รายซั ก ถามแลกเปลี ยนความคิ ด เห็ น กั น และโต้ แ ย้ง กั น อย่ า ง
สร้างสรรค์
6. รู ปแบบการจั ดกระบวนการเรี ยนรู้ แบบวัฎจักรการสื บเสาะหาความรู้ 5 ขันตอน
เพือพัฒนากระบวนการคิดระดับสู ง
ผลการวิจยั ของนักการศึกษาทําให้ได้รูปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู้แบบวัฏ
จัก รการสื บ เสาะหาความรู้ 5 ขันตอน เพื อพัฒ นากระบวนการคิ ด ระดับ สู ง ซึ งเป็ นการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง ให้โอกาสแก่ผเู้ รี ยนได้ฝึกคิด ฝึ กสังเกต ฝึ กถาม-ตอบ
ฝึ กการสื อสาร ฝึ กเชือมโยงบูรณาการฝึ กนําเสนอ ฝึ กวิเคราะห์วิจารณ์ ฝึ กสร้างองค์ความรู้ โดยมีครู
เป็ นผูก้ าํ กับ ควบคุม ดําเนิ นการให้คาํ ปรึ กษา ชีแนะ ช่วยเหลือ ให้กาํ ลังใจ เป็ นผูก้ ระตุน้ ส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนคิด อยากรู้อยากเห็ น และสื บเสาะหาความรู้ จากการถามคําถาม และพยายามค้นหาคําตอบ
หรื อสร้ า งองค์ ค วามรู ้ ใ หม่ ด้ว ยตนเองผ่า นกระบวนการคิ ด และปฏิ บ ัติ ใช้ ก ระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เป็ นเครื องมือ รวมทังครู ร่วมแลกเปลียนเรี ยนรู้กบั ผูเ้ รี ยน และสร้างบรรยากาศการสื บ
เสาะหาความรู ้ทีเอือให้ผเู ้ รี ยนคิดอย่างอิสระ ขอบข่ายรายละเอียดของรู ปแบบปรากฏ ดังนี
ตารางที 9 รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู้แบบวัฏจักรการสื บเสาะหาความรู้ 5 ขันตอน
ลักษณะของกิจกรรม
หรือสถานการณ์
1. เชือมโยงกับความรู ้
1. สร้ างความสนใจ
หรื อประสบการณ์เดิม
(Engage) ครู จดั
2. แปลกใหม่นกั เรี ยน
กิจกรรมหรื อสร้าง
สถานการณ์กระตุน้ ยัว ไม่เคยพบมาก่อน
3. ยัวยุ ท้าทาย
ยุ หรื อท้าทาย ทําให้
นักเรี ยนสนใจ สงสัย น่าสนใจ ใคร่ รู้
ใคร่ รู้ อยากรู ้อยากเห็น 4. เปิ ดโอกาสให้มี
ขัดแย้ง หรื อเกิดปั ญหา แนวทางการ
ตรวจสอบอย่าง
และทําให้นกั เรี ยน
ต้องการศึกษา ค้นคว้า หลากหลาย
ทดลอง หรื อแก้ปัญหา 5. นําไปสู่กระบวน
การตรวจสอบด้วย
(สํารวจตรวจสอบ)
ด้วยตัวของนักเรี ยนเอง ตนเองนักเรี ยนเอง
ขันตอน

บทบาทของครู
1. สร้างความสนใจ
2. สร้างความอยากรู ้อยากเห็น
3.ตังคําถาม กระตุน้ ให้นกั เรี ยนคิด
4. ให้เวลานักเรี ยนคิดก่อนตอบ
คําถาม หรื อไม่เร่ งเร้าในการตอบ
คําถาม
5. ดึงเอาคําตอบหรื อความ คิดทียัง
ไม่ชดั เจนไม่สมบูรณ์
6. เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนทําความ
กระจ่างในปัญหาทีจะสํารวจ
ตรวจสอบ
7. เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนเลือก
กําหนดปัญหาทีสํารวจตรวจสอบ

บทบาทของนักเรียน
1. ตังคําถาม
2. ตอบคําถาม
3.แสดงความคิดเห็น
4.กําหนดปัญหาหรื อ
เรื องทีจะสํารวจ
ตรวจสอบให้ชดั เจน
5. แสดงความสนใจ
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ตารางที 9 รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู้แบบวัฏจักรการสื บเสาะหาความรู้ 5 ขันตอน (ต่อ)
ลักษณะของกิจกรรม
หรือสถานการณ์
1. นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้วธิ ี
2. สํารวจและค้ นหา
แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
(Explore)
2. นักเรี ยนทํางานตาม
ครู จดั กิจกรรมหรื อ
สถานการณ์ให้นกั เรี ยน ความ คิดอย่างอิสระ
3. นักเรี ยนตังสมมติฐานได้
สํารวจตรวจสอบ
ปั ญหา หรื อประเด็นที หลากหลาย
4. พิจารณาข้อมูลและข้อ
นักเรี ยนสนใจ ใคร่ รู้
เท็จ จริ งทีปรากฏแล้ว
กําหนดสมมติฐานทีเป็ นไป
ได้
5. นักเรี ยนวางแผนแนว
ทางการสํารวจตรวจสอ
6. นักเรี ยนวิเคราะห์
อภิ ปรายเกี ยวกับ กระบวน
การสํารวจตรวจสอบ
7. นักเรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิ
ในการสํารวจตรวจสอบ
ขันตอน

บทบาทของครู
1.เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้
วิเคราะห์กระบวนการสํารวจ
ตรวจสอบ
2. ซักถามเพือนําไปสู่การ
สํารวจตรวจสอบ
3. ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้
ทํางานร่ วมกันในการสํารวจ
ตรวจสอบ
4. ให้เวลานักเรี ยนในการคิด
ไตร่ ตรองปั ญหา
5. สังเกตการณ์ทาํ งานของ
นักเรี ยน
6. ฟังการโต้ตอบกันของ
นักเรี ยน
7. ทําหน้าทีในการให้คาํ ปรึ กษา
8. อํานวยความสะดวก

บทบาทของนักเรียน

1. คิดอย่างอิสระ แต่
อยูใ่ นขอบเขตของ
กิจกรรม
2. ตังสมมติฐาน
3. พิจารณาสมมติฐาน
ทีเป็ นไปได้โดยการ
อภิปราย
4. ระดมความคิดเห็น
ในการแก้ปัญหาใน
การสํารวจตรวจสอบ
5. ตรวจสอสมมติฐาน
อย่างเป็ นระบบ
ขันตอนถูกต้อง
6. บั น ทึ ก การสั ง เกต
หรื อผลการสํ ารวจ
ตรวจสอบ อย่ า งเป็ น
ระบบ ละเอียดรอบคอบ
7. กระตือรื อร้นมุ่งมัน
ในการสํารวจตรวจสอบ
1. นักเรี ยนนําข้อมูลทีได้
1. ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้
1. อธิบายกาแก้ปัญหา
3. อธิบายและลง
หรื อผลการสํารวจ
ข้ อสรุป (Explain) ครู จากการสํารวจตรวจสอบ อธิบายผลการสํารวจ
มานําเสนอในลักษณะ
ตรวจสอบ และแนวคิดด้วย
ตรวจ สอบทีได้
จัดกิจกรรมหรื อ
คําพูดของนักเรี ยนเอง
2. อธิบายผลการ
สถานการณ์ให้นกั เรี ยน 1.1 วิเคราะห์ แปลผล
2. ให้นกั เรี ยนอธิบายโดย
สํารวจตรวจสอบ
วิเคราะห์อธิบายความรู ้ 1.2 สรุ ปผล
1.3 อภิปราย
เชือมโยงประสบการณ์ความรู ้ สอดคล้องกับข้อมูล
หรื ออภิปรายซักถาม
2. นักเรี ยนนําเสนอผล งาน เดิม และสิ งทีได้เรี ยนรู ้ หรื อ 3. อธิบายแบบ
แลกเปลียนความ
สิ งทีได้คน้ พบเข้าด้วยกัน
เชือมโยงสัมพันธ์และ
คิดเห็น ซึงกันและกัน ในรู ปแบบต่างๆ เช่น รู ป
3. ให้นกั เรี ยนอธิบายโดยมี
มีเหตุผลหลักการหรื อ
เกียวกับสิ งทีได้เรี ยนรู ้ วาด ตาราง แผนผัง
หลักฐานประกอบ
3. มีการอภิปรายซักถาม
เหตุผล หลักการ หรื อ
หรื อสิ งทีได้คน้ พบ
แลกเปลียนความคิดเห็น
หลักฐานประกอบ
4. ฟังการอธิบายของ
เพือให้นกั เรี ยนได้
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ตารางที 9 รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู้แบบวัฏจักรการสื บเสาะหาความรู้ 5 ขันตอน (ต่อ)
ขันตอน

ลักษณะของกิจกรรม
หรือสถานการณ์

พัฒนาความรู้ความเข้าใจ เกียวกับผลงานของนักเรี ยน4. มี
ในองค์ความรู้ทีได้อย่าง การพิสูจน์ตรวจสอบให้
ชัดเจน
แน่ใจ (ทําซําหรื อมีเอก สาร
อ้างอิง หรื อหลักฐานชัดเจน)
1. ให้นกั เรี ยนเชือมโยง
4. ขยายความรู้
ความรู้เดิมไปสู่ ความรู้ใหม่
(Elaborate) ครู จดั
กิ จ ก ร ร ม ห รื อ ส ถ า น 2. ให้นกั เรี ยนได้อธิบายและ
การณ์ ที ให้ นั ก เรี ยนได้ ร่ วมอภิปรายแสดงความ
ขยายเพิ ม เติ ม หรื อเติ ม คิดเห็นเพิมเติมหรื อเติมเต็ม
เต็ ม องค์ ค วามรู้ ใ หม่ ใ ห้ เพือให้ได้องค์ความรู้ที
สมบูรณ์กระจ่าง หรื อลึกซึง
กว้างขวางสมบูรณ์
ขึนหรื อขยายกรอบความรู้
กระจ่างและลึก ซึง
ความคิดให้กว้างขึน
ยิงขึน
3. ให้นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้า
หรื อทดลองเพิมขึน
4.ให้นกั เรี ยนนําความรู้ทีได้
ไปประยุกต์ใช้ในเรื องอืนๆ
หรื อสถานการณ์ใหม่
มีการตรวจสอบความถูก ต้อง
5. ประเมิ น ผล
ความชัดเจน ความสมบูรณ์
(Evaluate) ครู จ ัด
ของกระบวนการและองค์
กิ จ กรรมหรื อ
ความรู้ทีได้โดย
สถานการณ์ ที เปิ ด
1. วิเคราะห์แลกเปลียนเรี ยน
โอกาสให้นัก เรี ย น
วิเ คราะห์ วิจ ารณ์ หรื อ รู้ซึงกันและกัน
2. วิจารณ์ หรื ออภิปรายเพือ
อภิ ป รายซัก ถามแลก
เปลี ยนองค์ค วามรู้ ซึ ง เปรี ยบเทียบ ประเมิน ปรับ
ปรุ ง หรื อเพิมเติมทัง
กัน และกัน ในเชิ ง
เปรี ย บ เที ย บ ประเมิ น กระบวนการและองค์ความรู้
ปรั บ ปรุ ง เพิ มเติ ม หรื อ 3. เปรี ยบเทียบผลการสํารวจ
ตรวจสอบกับสมมติฐานที
ทบทวนใหม่ ทัง
กระบวนการและองค์ กําหนดไว้
ความรู้

บทบาทของครู

บทบาทของนักเรียน

4. ให้ความสนใจกับคําอธิบาย
ของนักศึกษา
5. ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนสรุ ปองค์
ความรู้ทีได้อย่างถูกต้องชัดเจน
1. ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนอธิบาย
อย่างละเอียดชัดเจน สมบูรณ์
และอภิปรายแสดงความคิด เห็น
เพิมเติม หรื อเติมเต็มหรื อขยาย
แนวความ คิด และทักษะจากการ
สํารวจตรวจสอบ
2. ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเชือมโยง
ความรู้จากการสํารวจตรวจสอบกับ
ความรู้อืน ๆ
3. ร่ วมอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นเพิมเติมหรื อเติมเต็ม หรื อ
ขยายกรอบความรู้

ผูอ้ ืน แล้วคิด วิเคราะห์
5.อภิปรายซักถาม
เกียวกับสิ งทีเพือน
อธิบาย
1. ใช้ขอ้ มูลจากการ
สํารวจตรวจสอบไป
อธิบายหรื อทักษะ จาก
การสํารวจตรวจสอบไป
ใช้ในสถาน การณ์ใหม่ที
คล้ายกับสถานการณ์เดิม
2. นําข้อมูลจากการ
สํารวจ ตรวจสอบไป
สร้างความรู้ใหม่
3. นําความรู้ใหม่
เชือมโยงกับความรู้เดิม
เพืออธิบาย หรื อ
นําไปใช้ในชีวติ

1. ถามคําถามเพือนําไป สู่ การ
ประเมิน
2. ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนประเมิน
กระบวนการและผลงานด้วย
ตนเอง
3. ให้นกั เรี ยนวิเคราะห์สิงทีควร
ปรับปรุ งแก้ไขในการสํารวจ
ตรวจสอบ ทังกระบวนการและ
องค์ความรู้ทีได้

1. วิเคราะห์กระบวน
การสร้างองค์ความรู้
ของตนเอง
2. ถามคําถามที
เกียวข้องจากการสังเกต
หลักฐานและคําอธิบาย
เพือความเข้าใจที
ถูกต้อง ชัดเจน สมบูรณ์
และอาจนําไปสู่ การ
สํารวจตรวจสอบใหม่
3. ประเมินกระบวนการ
และองค์ความรู้ของตน
เอง
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สสวท.ได้ทาํ การศึ กษาและวิจยั เกี ยวกับกระบวนการเรี ยนรู้ แบบสื บเสาะ 5 ขัน
พบว่า การจัดกระบวนการเรี ย นรู้ แบบสื บ เสาะหาความรู้ 5 ขันตอนสามารถพัฒนาผูเ้ รี ย นให้
กล้า คิ ด กล้า ทํา กล้า ซัก ถาม กล้า โต้แ ย้ง กล้า แสดงออก รู ้ จ ัก คิ ด วิ เ คราะห์ มี ค วามคิ ด
หลากหลาย มี จิ ต วิท ยาศาสตร์ บรรยากาศการเรี ย นการสอนดี เป็ นบรรยากาศการเรี ย นรู้
อย่า งอิ ส ระและสร้ า งสรรค์ ซึ งเป็ นปั จ จัย หนึ งที สํา คัญ ในการจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ที เอื อให้
ผูเ้ รี ยน กล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออก และพัฒนากระบวนการคิด พบว่าผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจใน
กระบวนการเรี ยนรู ้แบบนี โดยเฉพาะอย่างยิงเมือผูเ้ รี ยนได้ทาํ การทดลอง และมีการอภิปรายซักถาม
แลกเปลียนเรี ยนรู ้และสามารถโต้แย้งกันได้ นอกจากนีผู้ เรี ยนยังมีเจตคติทีดีต่อโครงการวิจยั นี ว่า ดี
ใจและภูมิใจทีได้เข้าร่ วมโครงการ ต้อง การให้มีโครงการนีต่อไป ควรให้ทุกโรงเรียนและทุ ก วิ ช าจัด การ
เรี ยนการสอนแบบนี และควรเริ มตังแต่ ชั นประถมศึ ก ษา เพื อส่ ง เสริ มให้ เ ด็ ก ไทยได้ก ล้า
คิ ด กล้าแสดงออก มีความรู ้หลากหลาย ซึ งจะทําให้การศึกษาไทยได้พฒั นายิงขึน
จากผลการวิจยั ดังกล่าวข้างต้น ในปี พ.ศ. 2548 – 2549 ของ สสวท. สาขาวิชาชี ววิทยา
เกียวกับรู ป แบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขันตอน ที สามารถพัฒนา
กระบวนการคิดระดับสู งได้นัน ทําให้ผูว้ ิจยั นํากระบวนการจัดการเรี ยนการสอนแบบสื บเสาะที
จัดกิ จกรรมตามรั บของการสื บเสาะ 3 ระดับนี เพือให้เ หมาะสมกับ นัก เรี ย นโดยใช้กิ จกรรมการ
เรี ยนแบบผสมผสานในห้องเรี ย นปกติร่ว มกับ การเรี ยนแบบอีเ ลิ ร์นนิ ง มาพัฒ นาการคิดอย่า งมี
วิจารณญาณของนักเรี ยนในครั งนี
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
1. ความหมายของการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
เอนนิส และ นอริ ส(Ennis & Norris , 1989) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ
การคิดอย่างมีเหตุผล ไตร่ ตรอง เพือการตัดสิ นใจว่าสิ งใดควรเชือและสิ งใดควรทํา
เอื อญาติ ชู ชืน ( เอือญาติ ชู ชืน, 2535: 23) ให้ความหมายว่า การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking) หมายถึง การคิดทีใช้เหตุผลในการคิดแบบไตร่ ตรอง เพือตัดสิ นใจ
เชือหรื อกระทํา ในด้านต่าง ๆ ดังนี การใช้เหตุผลเชิงอุปมาน การใช้เหตุผลเชิงอนุมาน การสังเกต
การตีความ การตังสมมุติฐาน การพิจารณาความน่าเชือถือ การตัดสิ นคุณค่า และกลวิธีการแก้ปัญหา
เพ็ญพิศุทธิ เนคมานุ รักษ์ (เพ็ญพิศุทธิ เนคมานุ รักษ์, 2536: 8) ให้ความหมายของ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ หมายถึงกระบวนการพิจารณาไตร่ ตรองอย่างรอบคอบเกียวกับข้อมูล หรื อสถานการณ์
ทีปรากฏ โดยใช้ความรู้ ความคิ ด และประสบการณ์ ของตนเองในการสํารวจหลัก ฐานอย่า ง
รอบคอบเพือไปสู่ ขอ้ สรุ ปทีสม เหตุสมผล
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ชาลิณี เอียมศรี (ชาลิณี เอียมศรี , 2536: 7) การคิดวิจารณญาณ (Critical Thinking)
หมายถึง ความสามารถทางสมองของบุคคล ทีแสดงออกมาโดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล
และตรึ กตรอง อย่างรอบคอบ เพือนําไปใช้ในการตัดสิ นใจทีจะเชือหรื อกระทําสิ งต่าง ๆ ซึ งจําแนก
ออกเป็ น 4 ความสามารถย่อย คือ ความสามารถในการพิจารณาความน่าเชื อถือของแหล่งข้อมูลและ
การสังเกต ความสามารถในการนิ รนัย ความสามารถในการอุปนัย ความสามารถในการระบุ
ข้อตกลงเบืองต้น
บํารุ ง ใหญ่สูงเนิ น (บํารุ ง ใหญ่สูงเนิ น, 2536: 8) ทักษะการคิดวิเคราะห์
วิจารณ์ หมาย ถึ ง ความสามารถในการคิดทีใช้ทกั ษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการใช้เหตุผล
ทักษะการประเมินข้อมูล และทักษะการเลื อกและตัดสิ นใจอย่างผสมผสานจนได้ขอ้ สรุ ปหรื อ
คําตอบ
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ (โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์, 2543: มปน.) ความคิดเชิงวิจารณ์
(Critical Thinking) เป็ นทัศนคติพืนฐานและทักษะทีช่วยให้ปัจเจกชนสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ และ
มีหลักการในการเชือและการตัดสิ นใจ
อําพร ไตรภัทร (อําพร ไตรภัทร, 2543: 1) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ การคิด
ไตร่ ต รองที เน้นในเรื องการตัดสิ นใจว่า จะเชื อหรื อ ไม่ เ ชื อสิ งใด หรื อ จะทํา หรื อไม่ท าํ สิ งใด
ความหมายนี ได้นบั รวมเอาความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) เข้าไว้ในคําจํากัดความของการ
คิดอย่างมี-วิจารณญาณ ด้วย
จากคํา นิ ย ามเกี ยวกับ การคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณดัง ที กล่ า วมา สามารถสรุ ป
ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ว่า หมายถึง กระบวนการคิดทีเกิ ดจากการไตร่ ตรอง
โดยใช้สติปัญญาอย่างรอบคอบ มีการใช้เหตุผลทีน่าเชื อถือ มีการพิจารณาข้อมูล การตีความหมาย
เพือนําไปสู่ คาํ ตอบทีควรเชือหรื อไม่ควรปฏิบตั ิตามหรื อไม่
2. กระบวนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
การคิ ด อย่า งมี วิจารณญาณเป็ นพฤติ ก รรมภายในสมองที ไม่ส ามารถสัง เกตได้
โดยตรงแต่ก็สามารถจะเล็งเห็นได้วา่ เกิดพฤติกรรมภายในขึน จากการศึกษาเกียวกับพฤติกรรมของ
บุคคลทีมีการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ บุคคลต่างๆ อธิ บายพฤติกรรมการแสดงออกของการคิดอย่างมี
วิจารณญาณด้วยลักษณะทีแตกต่างกันออกไป ดังนี
เดสเซล และเมย์ฮิว (Dessel and Mayhew, 1957:179–181) ได้เสนอแนวคิด
เกียวกับการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ดังนี
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1. ความสามารถในการนิยามปั ญหา เป็ นความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ ความ
หรื อสถานการณ์ ต่าง ๆ ทีเป็ นปั ญหา แล้วสามารถบอกลักษณะของปั ญหาทีเกิดได้ และการนิยาม
ปัญหานันมีความสําคัญมากสําหรับการอ่านและการฟังเรื องราวต่างๆ
2. ความสามารถในการเลือกข้อมูล ทีเกี ยวข้องกับปั ญหา เป็ นความสามารถใน
การพิจารณาและเลือกข้อมูลเพือนํามาแก้ไขปั ญหาได้อย่างถูก ต้อง การพิจารณาความพอเพียงของ
ข้อมูล การจัดระบบข้อมูล และความสามารถนีเป็ นสิ งจําเป็ นสําหรับการคิดทีจะใช้ในการแก้ปัญหา
ต่าง ๆ และมีผลกับความสามารถในการมองเห็นว่าอะไรคือปัญหาทีแท้จริ ง
3. ความสามารถในการตระหนักในข้อตกลงเบืองต้น เป็ นความสามารถในการ
พิจารณาแยกแยะข้อความใดเป็ นข้อความเบืองต้นและข้อความ ใดไม่ใช่ ขอ้ ความเบืองต้นของ
ข้อความหรื อสถานการณ์ ทีกําหนดให้แล้ว ความสามารถนี มีความสําคัญเพราะว่าทําให้เห็นความ
แตกต่างของข้อมูลเพือลงความ เห็นควรจะยอมรับหรื อไม่
4. ความสามารถในการกําหนดและเลือกสมมุติฐาน เป็ นความสามารถในการ
กําหนดหรื อเลื อกสมมุ ติฐานจากข้อความหรื อสถานการณ์ ให้ตรง กับ ปั ญหาในข้อความหรื อ
สถานการณ์นนๆ
ั ความสามารถนี มีความสําคัญเพราะทําให้มีความรอบคอบและมีความพยายามใน
การคิดถึง ความเป็ นไปได้ของการแก้ปัญหาหรื อความเป็ นไปได้ของสมมุติฐาน
5. ความสามารถในการลงสรุ ปอย่างสมเหตุสมผล เป็ นความสามารถในการคิด
พิจารณาข้อความ ทีเป็ นเหตุเป็ นผลกัน โดยคํานึงถึงข้อเท็จจริ งทีเป็ นความสาเหตุและความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุผลทัง หมดเพือลงสรุ ปได้อย่างสมเหตุสมผล ความสามารถนีมีความสําคัญเพราะทําให้
สามารถลงความเห็นตามความจริ งของหลักฐาน หรื อข้อมูลทีมีอยู่
เดอคาโรล (Decaroil, 1973:67 – 68) เสนอกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้
ดังนี
1. การนิ ยาม เป็ นการกําหนดปั ญหา ทําความตกลงเกี ยวกับความหมายของคํา
และข้อความ และการกําหนดเกณฑ์
2. การกําหนดสมมติฐาน การคิดถึงความสัมพันธ์เชิงเหตุผล หาทางเลือกและการ
พยากรณ์
3. การประมวลผลข่าวสาร เป็ นการระบุขอ้ มูลทีจําเป็ นรวบรวมข้อมูลทีเกียวข้อง
หาหลักฐานและจัดระบบข้อมูล
4. การตีความข้อเท็จจริ ง และการสรุ ปอ้างอิงจากหลักฐาน
5. การใช้เหตุผล โดยระบุเหตุ และผลความสัมพันธ์เชิงตรรกศาสตร์
6. การประเมินผล โดยอาศัยเกณฑ์ความสมเหตุสมผล
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7. การประยุกต์ใช้ หรื อนําไปปฏิบตั ิ
แดเนียล และคนอืนๆ (Danial and Others, 1984) ได้กล่าวถึงกระบวนการคิดอย่าง
มีวจิ ารณญาณ ไว้วา่ ประกอบด้วย
1. การวิเคราะห์ปัญหา และกําหนดทางแก้ (มากกว่าการด่วนสรุ ป)
2. การใช้ความรู ้เก่าในสถานการณ์ใหม่
3. การใช้กระบวนการขจัดกรณี (Method of Elimination) ชีนําสู่ ขอ้ สรุ ป
4. เห็นความขัดแย้ง และความไม่คงเส้นคงวา
5. การให้เหตุผลเชิงนิรนัย
6. ตัดสิ นได้วา่ ข้อมูลมีเพียงพอต่อการตัดสิ นใจหรื อไม่
7. จํา แนกได้ว่า การอ้า งอิ ง เป็ นไปได้ อาจเป็ นไปได้ห รื อ จํา เป็ นต้อ งเป็ นไป
ตามนัน
8. การให้เหตุผลเชิงอุปนัย
9. เรี ยนรู ้วา่ การแก้ปัญหามีได้หลายทาง
10. สามารถหาจุดเริ มต้นในลักษณะเข้าเค้าของเหตุผลในปั ญหาทีดูเหมือนจะแก้
ไม่ได้
11. สามารถจัดระบบข้อมูลให้ง่ายต่อการใช้
12. เห็นแบบแผนการตรรกวิทยา
13. พิสูจน์โดยวิธีใช้ขอ้ ขัดแย้ง
14. ตระหนักว่าปั ญหาหนึงๆ อาจจะมีทางแก้หรื อคําตอบมากกว่าหนึงคําตอบ
15. การให้เหตุผลเชิงอุปมาอุปไมย
16. รู ้จกั ลองวิธีอะไรบางอย่างในกรณี ทีตรรกวิทยาช่ วยอะไรไม่ได้ในการหาทาง
แก้ปัญหา
17. ชังใจว่าสารสนเทศทีได้ควรเชือหรื อไม่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ (2549 : 21) ได้เสนอว่า กระบวนการ
คิดอย่างมีวจิ ารณญาณประกอบด้วยกระบวนการดังต่อไปนี
1. การนิยามปัญหา หมายถึง การกําหนดปั ญหาและทําความเข้าใจกับปั ญหาโดย
พิจารณาเพือกําหนดปั ญหาข้อโต้แย้ง หรื อข้อมูลทีคลุมเครื อ รวมทังการนิยามความหมายของคําหรื
ข้อความ ปั ญหาเป็ นสิ งเร้าทีเป็ นจุดเริ มต้นของการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
2. การรวบรวมข้อมูล หมายถึ ง การรวบรวมข้อมูลทีเกี ยวข้องกับ ปั ญหา ข้อ
โต้แย้งหรื อข้อมูลทีคลุมเครื อจากแหล่งต่างๆ รวมทังการดึงข้อมูลหรื อความรู้จากประสบการณ์เดิม
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ทีมีอยูม่ าใช้ ดังนันวิธีการรวบรวมข้อมูลทีจําเป็ นสําหรับการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้แก่ การสังเกต
ทังการสังเกตด้วยตนเองและการรวบรวมข้อมูลจาการรายงานผลการสังเกตของผูอ้ ืน
3. การจัดระบบข้อมูล หมายถึง การพิจารณาความน่าเชื อถื อของแหล่ งข้อมูล
พิจารณาความเพียงพอ ของข้อมูล และการจัดระบบของข้อมูล ขณะเดียวกันก็ตอ้ งประเมินความ
ถูกต้องและความเพียงพอของข้อมูลทีรวบรวมได้ ว่าจะนําไปสู่ การอ้างอิงได้หรื อไม่ มีการจัดระบบ
ข้อมูลทีรวบรวมได้โดยแยกแยะความแตกต่างของข้อมูลคือ จําแนกความแตกต่าง ระหว่างข้อมูลที
ชัดเจนกับข้อมูลทีคลุมเครื อ ข้อมูลทีเกียวข้องกับข้อมูลทีไม่เกียวข้องกับปั ญหา การระบุขอ้ ตกลง
เบื องต้น เพื อนํา มาจัด กลุ่ ม และจัด ลํา ดับ ความสํา คัญ ของข้อ มู ล เพื อใช้เ ป็ นแนวทางในการ
ตังสมมติฐาน
4. การตังสมมติฐาน หมายถึง การพิจารณาแนวทางการสรุ ปอ้างอิงของปั ญหาข้อ
โต้แย้งโดยการนําข้อมูลทีมีการ จัดระบบแล้วมาพิจารณาเชือมโยง หาความสัมพันธ์ เพือกําหนด
แนวทางการสรุ ปที น่ าจะเป็ นไปได้ว่า จากข้อมูลทีปรากฏสามารถเป็ นไปได้ในทิศทางใดบ้า ง
เพือทีจะได้พิจารณาเลือกแนวทางทีเป็ นไปได้มากทีสุ ด
5. การสรุ ปอ้างอิงโดยใช้หลักตรรกศาสตร์ หมายถึง การพิจารณาเลือกแนวทางที
สมเหตุสมผลทีสุ ดจากข้อมูลและหลักฐานทีมีอยู่ การใช้เหตุผลเป็ นทักษะวิธีการคิดทีจําเป็ นต่อการ
ตัดสิ นใจสรุ ป และเป็ นทักษะการคิดทีสําคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดังนันการคิดอย่างมี
วิจารณญาณจึงจําเป็ นต้องใช้เหตุผลทีดีเพือนําไปสู่ ขอ้ สรุ ปอย่างสมเหตุสมผลและคุณลักษณะของ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความสัมพันธ์ กับการใช้เหตุผลแบบตรรกศาสตร์ หรื อใช้เหตุผลแบบ
อุปมานและอนุมาน
6. การประเมินสรุ ปอ้างอิง หมายถึง การประเมินความสมเหตุสมผลของการสรุ ป
อ้างอิงหลังจากการตัดสิ นใจสรุ ปโดยใช้ หลักตรรกศาสตร์ จะต้องประเมินข้อสรุ ปอ้างอิงว่า
สมเหตุสมผลหรื อไม่รวมทังพิจารณาว่าข้อสรุ ป นันสามารถนําไปใช้ประโยชน์หรื อไม่ ผลทีเกิดขึน
จะเป็ นอย่างไร ถ้าข้อมูลทีได้รับมีการเปลียนแปลงและค้นพบข้อมูลเพิมเติมต้องกลับไปรวบ รวม
ข้อมูลทีมีอยูอ่ ีกครังหนึง เพือตังสมมติฐานและข้อสรุ ปอ้างอิงใหม่ สรุ ปได้วา่ กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณเป็ นกระบวนการทีผสมผสานความสามารถ ในด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพือทําความเข้าใจ
กับปั ญหาโดยพิจารณาเพื อทําความชัดเจนว่า อะไร คื อปั ญหาที แท้จริ ง ข้อโต้แย้งหรื อข้อมูล ที
คลุมเครื อ การหา การรวบรวมประเด็นปั ญหา ทําความชัดเจนว่าอะไรเป็ นตัวปั ญหาทีแท้จริ ง การ
จัดลําดับปั ญหา การกําจัดปั ญหาทีอาจไม่ใช่ปัญหาทีแท้จริ งออกไป การแยกประเด็นปั ญหา รวมทัง
การนิยามความหมายของคําหรื อข้อความ การนิยามปัญหาเป็ นกระบวนการทีเป็ นจุดเริ มต้นของการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็ นการกระตุน้ ให้บุคคลเริ มต้นคิดเมือตระหนักว่ามีปัญหาหรื อข้อโต้แย้ง
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หรื อได้รับข้อมูลข่าวสารทีคลุ มเครื อ จะพยายามหาคําตอบทีเหมาะสม สมเหตุสมผลเพือทําความ
เข้าใจกับปัญหานัน โดยสามารถสรุ ปเป็ นรู ปแบบการสอนได้ดงั นี
1. ความสามารถในการนิยามปัญหา ข้อสรุ ปทีสมเหตุสมผล
2. ความสามารถในการเลือกข้อมูลทีเกียวข้องกับปัญหา
3. ความสามารถในการตระหนักในข้อตกลงเบืองต้น
4. ความสามารถในการกําหนดและเลือกสมมุติฐาน
5. ความสามารถในการลงสรุ ปอย่างสมเหตุสมผล
เอนนิส (Ennis, 1985 :144-146) ได้กล่าวถึง พฤติกรรมของบุคคลทีมีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณไว้วา่ มี 3 ด้านดังนี คือ
1. ด้านการแสดงออก
1.1 พูด เขียน หรื อการสื อความหมายความเข้าใจโดยมีความหมายชัดเจน
1.2 กําหนดประเด็นปั ญหาทีแน่นอน
1.3 พิจารณาสถานการณ์รวมทังหมด
1.4 แสวงหาเหตุผลและให้เหตุผล
1.5 เป็ นผูท้ ีมีความรู้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
1.6 มองหาทางเลือกหลายๆ ทาง
1.7 แสวงหาความถูกต้องแม่นยําให้มากทีสุ ดตามทีสถานการณ์ตอ้ งการ
1.8 ตระหนักถึงความเชือพืนฐานของตนเอง
1.9 เปิ ดใจกว้างพิจารณาทัศนะอืนๆ นอกเหนือจากแนวคิดของตน
1.10 ไม่ด่วนตัดสิ นใจกรณี ทีหลักฐานและเหตุผลไม่เพียงพอ
1.11 ยืนยันจุดยืนหรื อเปลียนจุดยืนเมือมีหลักฐานและเหตุผลทีเพียงพอ
1.12 ใช้การคิดวิจารณญาณของตนเอง
2. ด้านความสามารถ บอกได้ชดั เจนว่าประเด็นนันเป็ นการอ้างเหตุผลปั ญหาหรื อ
ข้อสรุ ป
2.1 วิเคราะห์การให้เหตุผล
2.2 ถามหรื อตอบคําถามเกียวกับความชัดเจนและความถูกต้องตามหลักการ
2.3 ให้นิยามหรื อแนวคิดทีมีความหมายกํากวม
2.4 ชี ให้ เ ห็ น ความคิ ด ที ซ่ อ นอยู่ เ บื องหลั ง ที ไม่ อ าจจะแสดงให้ ชั ด เจน
2.5 วินิจฉัยความน่าเชือถือของทีมาของแนวคิดและเหตุผลต่างๆ ได้
2.6 สังเกตและวินิจฉัยรายงานการสังเกตได้
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2.7 ตัด สิ น ใจด้ว ยการใช้ก ฎต่ า งๆ ได้ และประเมิ น การวิ นิ จ ฉัย ได้ด้ว ย
2.8 คิดด้วยเหตุผลจากข้อมูลทีมีอยู่แล้วสรุ ปเป็ นกฎเกณฑ์ และประเมินค่า
กระบวนการคิดหาเหตุผลทีนําไปสู่ ขอ้ สรุ ปได้
2.9 วินิจฉัยตัดสิ นค่านิ ยมต่างๆ และประเมินการวินิจฉัยตัดสิ นคุ ณค่าของ
ค่านิยมนันได้
2.10 เหตุผลโดยอาศัยหลักฐาน เหตุผลข้อสันนิษฐาน แนวคิดทีเป็ นจุดยืนของ
ข้อความทีตนเองไม่เห็นด้วยหรื อยังมีขอ้ สงสัย
2.11 ผสมผสานความสามารถและพฤติกรรมอืนๆ ในการตัดสิ นใจ และการ
เสนอผลการตัดสิ นใจให้เป็ นทียอมรับ
2.12 ดําเนินการตามระเบียบแบบแผนทีเหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น ทําตาม
ขันตอนต่างๆของการแก้ปัญหา สังเกตความคิดของตนเองและใช้เกณฑ์ทีเหมาะสมในการคิด
2.13 ไวต่อความรู้สึก ระดับความรู้ และความเป็ นผูร้ ู้ของผูอ้ ืน
2.14 ใช้วธิ ีพดู ทีเหมาะสมในการอภิปรายและเสนอความคิดเห็น
2.15 ใช้หรื อมีปฏิกิริยาต่อแนวความคิดหรื อความเชื อทีผิด ๆ ด้วยกิ ริยาที
เหมาะสม
อุษณี ย ์ โพธิ สุข (2537 : 98 – 99) ได้สรุ ปลักษณะของผูท้ ีมีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณไว้ดงั นี
1. เสาะหาปัญหา
2. เสาะหาต้นตอของปัญหา หรื อเหตุผล
3. พยายามทีจะรับข้อมูล
4. ใช้แหล่งข้อมูลมาก
5. รวบรวมสถานการณ์ทงหมดเข้
ั
าด้วยกันรวมทังบริ บทของปัญหา
6. แยกแยะประเด็นสําคัญแล้วมุ่งคิดแก้หรื อทุ่มความคิดทีเป็ นประเด็นหลัก
7. สํารวจตรวจตราหรื อใส่ ใจว่าอะไรเป็ นสิ งทีน่าเกียวข้อง
8. มองหาแนวทางหลากหลาย
9. มีจิตใจกว้างขวาง และ พิจารณาแนวความคิดของคนอืนมากกว่าของตัว ใช้
เหตุผลไตร่ ตรองอย่างรอบคอบไม่วา่ เขาจะเห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วยในเรื องนัน ก็ตาม ถ้าไม่มีเหตุผล
หรื อหลักฐานแน่ชดั ก็จะไม่ตดั สิ นใจอย่างขาดขันตอน
10. กระตือรื อร้นทีจะยืนมือเข้าจัดการหากมีเหตุผลและมีความเหมาะสม
11. จัดการงานอย่างเป็ นขันเป็ นตอนด้วยความละเอียดลึกซึง
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12. ใช้ความสามารถในเชิงวิจารณญาณอย่างมาก
13. ไวต่อความรู ้สึกการรับรู้ ค่านิยม คุณค่าขององค์ความรู้และความเชียวชาญของ
ผูอ้ ืน
อัลฟาโร เลอแฟร์ (Alfaro – Lefevre, 1994 : 10) ได้สรุ ปลักษณะการแสดงออก
ของบุคคลทีมีการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ไว้ดงั นี
1. มีความรอบรู ้เกียวกับความเชือ ความลําเอียง และอคติต่าง ๆ
2. มีความเชือมัน กระตือรื อร้น และมีเจตคติทีดีต่อคําถาม
3. มีทกั ษะในการติดต่อสื อสารทีดี เมื อมีการแลกเปลี ยนความคิดเห็น การทํา
ความเข้าใจข้อเท็จจริ ง และการแสวงหาทางเลือก
4. มี ใ จเปิ ดกว้า ง ยอมรั บ ความคิ ดที แตกต่ า งจากตน และจะตัดสิ น ใจเมื อมี
หลักฐานทีเชือถือได้
5. รู ้จกั ถ่อมตัว และยอมรับความจริ งว่า ไม่มีใครรู้ทุกสิ งทุกอย่าง
6. มีการคิดในเชิงรุ ก เน้นการป้ องกันมากกว่าการแก้ปัญหา
7. มีระบบและวิธีการทีดีในการแก้ปัญหาและตัดสิ นใจ
8. มีความยืดหยุ่น รู้จกั ปรับเปลียนวิธีการและทางเลือกเมือมีเหตุผลใหม่ทีดีพอ
9. มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับหลักตรรกศาสตร์ รู้จกั ค้นหาหลักฐานและรู้จกั
ประเมินความเสี ยงหรื อผลทีได้รับก่อนลงมือปฏิบตั ิ
10. ยอมรับว่า คําตอบทีดีทีสุ ดไม่ใช่คาํ ตอบทีสมบูรณ์ทีสุ ด
11. การรู้จกั สร้างสรรค์ และผูกพันกับสิ งดีเลิศ เพือหาทางเลือกในการปรับปรุ ง
ตนเองและปรับปรุ ง
เรนส์ (Raines, 1996 : 412) ได้สรุ ปลักษณะการแสดงออกของบุคคลที มีการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณ ดังนี
1. มีความกระตือรื อร้นอยากเรี ยนรู้จนเป็ นนิสัย
2. การมีความซือสัตย์ต่อเหตุผล
3. การมีใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นทีแตกต่าง
4. การมีขอ้ มูลทีดีใช้แหล่งข้อมูลทีเชือถือได้
5. การมีความยุติธรรมในการประเมิน
6. การกล้าผจญกับความอคติของบุคคลอืน
7. การมีความฉลาด สุ ขมุ รอบคอบในการตัดสิ นใจ
8. การมีความตังใจในการแสวงหาข้อเท็จจริ ง
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9. การมีความชัดเจนเกียวกับประเด็นปัญหา
10. การจดบันทึกเรื องราวทีซับซ้อนและสําคัญ
11. การมีความมุมานะในการแสวงหาข้อมูลและข่าวสารทีเกียวข้องกับปั ญหาและ
การตัดสิ นใจ
12. การใช้เหตุผลในการเลือกเกณฑ์ต่าง ๆ
13. การมี ค วามยื ด หยุ่น ในการปรั บ เปลี ยนความคิ ด เห็ น หรื อ ทางเลื อ กเมื อมี
หลักฐานทีดีกว่าเป็ นการแก้ไขข้อบกพร่ องเหตุผลในกระบวนการ ด้วยตนเอง
เวด (Wade, 1995) ได้สรุ ปลักษณะของผูม้ ีการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ดังนี
1. คิดตังคําถาม
2. ทําให้คาํ ถามมีความชัดเจน
3. ตรวจสอบหาข้อมูล
4. วิเคราะห์ขอ้ สันนิษฐานและความลําเอียงทีอาจเกิดขึน
5. หลีกเลียงทีจะใช้อารมณ์มาเป็ นตัวตัดสิ น
6. หลีกเลียงการคิดแบบตืน ๆ ง่าย ๆ เกินไป
7. พิจารณาถึงการตีความทีอาจเป็ นไปได้หลายทาง
8. ยอมรับว่าอาจมีภาวะกํากวมไม่ตรงไปตรงมาเกิดขึนได้
9. ตระหนักรู ้เกียวกับความคิดของตน รู้ตวั ว่าคิดอะไรอยู่
จากการศึกษาเกียวกับลักษณะของผูม้ ีการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณตามทีนักการศึกษา
หลาย ๆ ท่านกล่าวสามารถสังเคราะห์องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณได้ดงั ตารางที 10
ดังนี
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ตารางที 10 การสังเคราะห์องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ

1.การกําหนดปั ญหาและขอบเขตของปั ญหา
1.1 ทําความเข้าใจเรื องราว
1.2 ระบุประเด็นปัญหา
1.3 ตังสมมติฐาน
1.4 ระบุขอ้ ตกลงเบืองต้น
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 การสื บเสาะ ค้นหาข้อมูล
2.2 การจําแนก คัดเลือกข้อมูล
2.3 การตรวจสอบความน่าเชือถือของข้อมูล
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 เปรี ยบเทียบข้อมูล
3.2 การเชือมโยงความสัมพันธ์
3.3 การแปลความหมาย
3.4 การอธิบาย
4.การสรุ ปข้อมูล
4.1 การสรุ ปใจความสําคัญ
4.2 การสรุ ปอย่างสมเหตุสมผล
5. การประเมินข้อมูล
5.1 การทบทวนข้อมูล
5.2 การวิพากษ์วจิ ารย์ขอ้ มูล
5.3 การตัดสิ นคุณค่าของข้อมูล
6. การประยุกต์ใช้ขอ้ มูล
6.1 นําข้อมูลไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหา
6.2 การมีสมั พันธ์กบั ผูอ้ ืน
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ตวงรัตน์ (2551)

ทิศนา (2544)

Ennis (1987)

Shaver (1977)

Watson and Glaser (1964)

Bloom (1964)

องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ

Dressel and Meyhew (1957)
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กล่าวโดยสรุ ปลักษณะของผูม้ ีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ต้องเป็ นผูส้ ามารถ
เปลียนแปลงได้โดยคํานึงถึงหลักฐาน มีความสามารถในการแสดงออก มองสภาพโดยรวม แสวงหา
ข้อมูล ค้นหาประเด็นสําคัญของข้อมูลหาทางเลือก กระตือรื อร้นจัดการอย่างมีเหตุผล ยอมรับความ
คิดเห็นของผูอ้ ืน
3. เทคนิคทีช่ วยสนับสนุนการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณ
3.1 การอภิปรายเป็ นแบบการพูดซึ งมีลกั ษณะคล้ายการสนทนา แต่การอภิปราย
แตกต่างกับการสนทนาในลักษณะสําคัญ คือ การอภิปรายมีความมุ่งหมายทีกําหนดไว้ล่วงหน้า
แน่นอน เช่น การตัดสิ นใจหรื อการแก้ปัญหาในเรื องใดเรื องหนึ ง ส่ วนการสนทนาโดยทัวไปไม่ได้
กําหนดเรื องทีจะสนทนาไว้ก่อน และอาจเปลียนเรื องไปได้ต่างๆ สุ ดแต่เหตุการณ์
3.2 การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (Co-operative Learning) เป็ นวิธีการเรี ยนทีใช้ผเู้ รี ยน
ทํางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มเพือให้เกิดผลการเรี ยนรู้ ทงทางด้
ั
านองค์ความรู้ จิตใจและสังคม ช่ วยให้
ผูเ้ รี ย นเห็ น คุ ณ ค่ า ในความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คลในกลุ่ ม ผูเ้ รี ย น เคารพความคิ ด เห็ น และ
ความสามารถของผูอ้ ืนทีแตกต่างจากตน ตลอดจนรู้จกั ช่วยเหลือและสนับสนุนกลุ่มผูเ้ รี ยน ซาลวิน
(Slavin, 1995)
3.3 การระดมพลังสมองคือ การเสนอวิธีการแก้ไขปั ญหา หรื อเสนอความคิดเห็น
ของสมาชิกในกลุ่มโดยวิธีคิดแบบปั จจุบนั ทันด่วน เท่าทีความคิดของสมาชิ กคนใดคนหนึงจะคิด
ขึนมาได้ในขณะนัน ไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ มีแต่เสนอขึนมาเท่านัน คําเสนอจะถูกบันทึกไว้ (บน
กระดานดํา) เพือประเมินผลหรื อตามมติภายหลังควรใช้เมือสมาชิกในกลุ่มรู้จกั กันดี มีความรู้ใน
ปั ญหานันแล้วพอสมควร และบรรยากาศของกลุ่มเอืออํานวยให้ทุกคนมีอิสระในการแสดงความ
คิดเห็นของตนได้อย่างเต็มทีโดยไม่ตอ้ งเกรงอก เกรงใจ
3.4 การตังประเด็นคําถามการถามคําถามเป็ นทักษะทีสําคัญและมีประสิ ทธิ ภาพ
มากทีสุ ดวิธีหนึ งในการสอนทีช่ วยพัฒนา การคิดของผูเ้ รี ยนอย่างมีระบบและขันตอน การถาม
คําถามทีดีสามารถสร้างสัมพันธภาพทีดีระหว่างครู กบั นักเรี ยน เพิมความมันใจให้บรรลุความสําเร็ จ
รวมทังสามารถกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนมีความเชือมันในตนเองสู งขึน (Eggen and Kauchak, 1996 : 40)
การใช้คาํ ถาม คําถามเป็ นสิ งสําคัญต่อการเรี ยนรู้มาก การใช้คาํ ถามอย่างมีความหมายของครู จะเป็ น
การกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดพฤติกรรมการเรี ยนรู้ เพราะคําถามจะทําให้เด็กคิด เชื อมโยงความรู้เก่าสู่
ความรู ้ใหม่ ให้ความสนใจต่อสิ งทีกําลังเรี ยนรู้มากขึน ถ้าคําถาม ดีจะช่วยให้เด็กเรี ยนอย่างมีเหตุผล
ค้นคว้า หาความรู ้ แ ละขยายความคิ ด กว้างขวางยิงขึ นคํา ถามที ดี ควรเป็ นคํา ถามที เด็ก ต้องค้นหา
คําตอบ มิใช่ ให้เพียงแต่ตอบรับว่าใช่หรื อไม่ คําถามมีหลายประเภทคําถามทีครู ใช้ควรเป็ นคําถาม
ปลายเปิ ด นันคือ คําถามทีผูเ้ รี ยนต้องคิดค้นหาคําตอบ มีหลายคําตอบ ต้องอาศัยข้อมูลหลายทาง การ
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ถามด้วยคําถามแบบอเนกมัย เป็ นคําถามทีเปิ ดโอกาสให้เด็กได้คิด ได้ใช้ความรู้ สิ งทีครู ไม่ควรทํา
คือ การใช้คาํ ถามปิ ด เพราะเป็ นคําถามทิศทางเดียว คําตอบเดียว เช่น ใช่ไหม อะไรเอ่ย อาจใช้บา้ ง
เพือเป็ นคําถามนํา คําถามทีมีคาํ ตอบจํากัดไม่สร้างสรรค์ปัญญา เช่น คําถามว่า “อะไรเอ่ยต้นเท่าครก
ใบปรกดิน” เด็กทีรู ้คาํ ตอบจะตอบในทันทีวา่ “ตะไคร้” ซึ งไม่ได้หมายความว่าเด็กฉลาด แต่เด็กจํา
ได้คือเป็ นเพียงความรู ้ความจําเท่านัน (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2549)
เอกเจนและไคเชค (Eggen and Kauchak, 1992 : 40-42) ได้เสนอเทคนิคการใช้
คําถามอย่างมีประสิ ทธิ ภาพประกอบด้วย
1. ความถีของการถาม หมายถึง จํานวนครังทีครู ใช้คาํ ถามกับผูเ้ รี ยนมีผลงานวิจยั
ยืนยันว่า ยิงครู ใช้คาํ ถมทีดีมากเท่าไร ยิงเพิมผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนมากขึนเท่านัน
เนืองจากคําถามจะช่ วยกระตุน้ และรักษาการรับรู้ทางประสาทสัมผัสของผูเ้ รี ยนให้คงที และเมือมี
การสื อสารผ่านการรับรู ้ได้อย่างต่อเนืองตลอดเวลา ส่ งผลให้ผเู้ รี ยนมีความเข้าใจบทเรี ยนมากยิงขึน
และปริ มาณคําถามต้องไม่มากหรื อน้อยเกินไป ควรพิจารณาจากกิจกรรมการเรี ยนการสอน
2. การกระจายโอกาสในการถูกถามอย่างเท่าเทียมกัน การถามคําถามมากเกินไป
จะเกิดผล กระทบต่อการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนได้เช่ นกัน นอกจากจะถามคําถามทีดีแล้วต้องมีการ
กระจายการถามอย่างสมดุลทัวทังห้อง หมายถึง ทุกคนมีโอกาสเท่า ๆ กัน ทีจะถูกถาม วิธีการหนึ งที
ใช้ได้ดี คือ การเรี ยกชือให้ตอบคําถาม
3. การถามกระตุน้ หมายถึง เน้นการถามกระตุน้ เมือผูเ้ รี ยนตอบคําถามไม่ตรง
ประเด็น ไม่ชดั เจนหรื อไม่ถูกต้อง เป็ นการถามเพือชี แนะหรื อเร้าผูเ้ รี ยนเกิดกําลังใจทีจะตอบให้ตรง
ประเด็นและชัดเจนยิงขึน โดยคําถามเพือชี แนะหรื อเร้าผูเ้ รี ยนเกิดกําลังใจทีจะตอบให้ตรงประเด็น
และชัดเจนยิงขึนโดยคําถามในการกระตุน้ ทีนิยมใช้มาก คือ การให้ยกตัวอย่าง การให้เหตุผลหรื อ
ข้อมูลเพิมเติม
4. การรอคําตอบ เมือครู ถามคําถาม ต้องหยุดรอคําตอบจากผูเ้ รี ยนการหยุดรอ
คําตอบนีมีจุดมุ่งหมายเพือให้ผเู ้ รี ยนได้มีเวลาคิดหาคําตอบ ซึ งเกณฑ์ในการรอบคําตอบทีดีทีสุ ดใช้
เวลาประมาณ 3 – 5 นาที แต่จากงานวิจยั พบว่า ครู ให้เวลาเพือรอคําตอบจากผูเ้ รี ยนในเวลาอันสัน
มากเพียง 1 นาที เท่านัน นอกจากนียังพบว่า การเพิมเวลาให้ผเู้ รี ยนคิดหาคําตอบ ช่วยลดความกังวล
ของผูเ้ รี ยนได้ และทําให้ผเู ้ รี ยนคนอืนอยากมีส่วนร่ วมในการตอบคําถามมากขึน
5. การสื บเสาะหาความรู้ การสื บเสาะ เป็ นการค้นหาความจริ งโดยอาศัยหลักการ
และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็ นวิธีการจะพัฒนาความสามารถในการใช้สติปัญญาของผูเ้ รี ยน
ได้มาก เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ดว้ ยตัวของเขาเอง
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5.1 สําหรับคุณค่าของวิธีการดังกล่าวอาจสรุ ปได้ ดังนี
5.1.1 ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางในการเรี ยนการสอนเพราะเขาจะต้องกํากับการ
เรี ยนการสอนด้วยตนเอง ดังนันบทบาทของผูเ้ รี ยนจึงเป็ นผูท้ ีมีความกระฉับกระเฉง
5.1.2 การเรี ยนโดยการเน้นทีปั ญหาจะมีประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนในแง่ทีว่าฝึ ก
ให้เขาเป็ นผูร้ ู ้จกั ลักษณะวิธีการแก้ปัญหา
5.1.3 เป็ นการเรี ยนทีจะฝึ กทักษะและความสามารถในการตัดสิ นใจ
5.1.4 บทบาทของผูส้ อนเปลียนจากผูบ้ อกมาเป็ นผูถ้ าม ซึ งวิธีการดังกล่าว
จะทําให้ผเู ้ รี ยนกระตือรื อร้นมากขึน
5.1.5 เป็ นการยอมรับเจตคติของผูเ้ รี ยนแต่ละคนโดยเฉพาะในเรื องค่านิยม
และ เจตคติของผูเ้ รี ยน เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้พฒั นาค่านิยมและเจตคติไปในด้านทีดีดว้
5.2 องค์ประกอบของการสื บเสาะหาความรู้
การสอนด้วยวิธีการสื บเสาะหาความรู้ จะสําเร็ จได้มากน้อยเพียงไรขึนอยู่
กับองค์ประกอบทีมีประสิ ทธิ ภาพของวิธีการสอนดังกล่าว ดังนี
5.2.1 ผูส้ อน แม้วา่ ผูส้ อนจะไม่ได้เป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนการสอน แต่
มิได้หมายความว่าผูส้ อน จะหมดความสําคัญลงไป ตรงกันข้ามยิงมีความสําคัญต่อการเรี ยนการ
สอนมากในกรณี ทีนําวิธีการสอนแบบสื บเสาะหาความรู้มาใช้กบั ผูเ้ รี ยนกลุ่มใหญ่ผสู้ อนจะทําหน้าที
ในการเป็ นผูน้ าํ ของการอภิปราย และเป็ นผูส้ รุ ปในตอนท้าย นอกจากนันยังเป็ นผูด้ าํ เนินการในการ
อภิปรายด้วยรวมทังแก้ไขความเข้าใจผิดถ้ามีขึน ส่ วนในการทีเน้นการเรี ยน ทีเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยน
ไปสื บเสาะหาคําตอบเอาเองแต่ละคน ผูส้ อนจะเป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนําทังในแง่วิธีการหาความรู้ และ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลอีกด้วย ในการเรี ยนการสอนด้วยวิธีการสื บเสาะหาความรู้ ผูส้ อนจะต้องคอย
ช่ วยเหลื อผูเ้ รี ยนในหลาย ๆ ประการด้วยกัน เช่น แนะนําแนวทางในการค้นหาคําตอบ แนะนํา
วิธีการคิดอย่างมีระบบระเบียบ ช่วยสรุ ปคําตอบ รวมทังแก้ไขข้อเข้าใจผิด เป็ นต้น สิ งสําคัญอีกสิ ง
หนึ งทีผูส้ อนจะต้องตระหนักก็คือ ต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืนและต้องพยายามส่ งเสริ ม
และให้กาํ ลังใจแก่ผเู ้ รี ยน
5.2.2 ผูเ้ รี ยน ในวิธีการสอนแบบสื บเสาะหาความรู้ เน้นความสําคัญของ
ผูเ้ รี ยน ความสําเร็ จ ของวิธีการสอนดังกล่าวหรื อบทเรี ยนจะมีความหมายและคุณค่าเมือผูเ้ รี ยนเข้าใจ
บทบาทและหน้าทีของตนเองผูเ้ รี ยนเป็ นผูก้ าํ กับการเรี ยนการสอนด้วยตนเอง กล่าวคือ เริ มจากการ
กําหนดปั ญหาหรื อประเด็นทีตนสนใจจะศึกษา เมือได้ปัญหาแล้วจะไปเสาะหาความรู้เพือมาตอบ
ปั ญหานัน การวางแผนการหาแหล่งข้อมูลหรื อความรู้ถือว่าผูเ้ รี ยนเป็ นผูจ้ ดั ทําทังสิ น ดังนัน ผูส้ อน
ควรชีให้ผเู ้ รี ยนเห็นความสําคัญของตนเอง แนะนําให้เขาศึกษาด้วยตนเองอย่างถูกวิธีถา้ มีการฝึ กฝน
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บ่อย ๆ เช่นนี แล้วผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูเ้ คยชิ นกับระบบการศึกษาด้วยตนเองโดยไม่ตอ้ งให้ใครมากํากับ
หรื อคอยควบคุมอยูต่ ่อไป ในท้ายทีสุ ดเขาจะมีนิสัยเป็ นผูใ้ ฝ่ รู้ ซึ งนับว่าเป็ นประโยชน์อย่างมาก
5.2.3 สภาพห้องเรี ยน สภาพห้องเรี ยนหรื อบรรยากาศในห้องเรี ยนมีส่วน
ส่ งเสริ มการเรี ยน ด้วยวิธีสืบสวนสอบสวนให้สําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี ในการสร้างบรรยากาศใน
ห้องเรี ยนนันผูส้ อนควรส่ งเสริ มความอยากรู้อยากเห็นของผูเ้ รี ยน ความกระตือรื อร้นในการค้นหา
คําตอบ การยอมรับนับถือความคิดเห็นของแต่ละฝ่ ายแต่ละคน บรรยากาศดังกล่าว จะเป็ นไปได้อยู่
ทีผูส้ อน ถ้าผูส้ อนมีหวั ใจเป็ นประชาธิ ปไตยรับฟั งความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนส่ งเสริ มความใฝ่ รู้ ของ
ผูเ้ รี ยนแล้วบรรยากาศแห่ งการเรี ยนรู้ จะเกิ ดขึน แต่ถ้าผูเ้ รี ยนแสดงอาการเบือหน่ าย เฉยเมยไม่
กระตือรื อร้นบรรยากาศในห้องเรี ยนก็พลอยอับเฉาและผูเ้ รี ยนเกิดความรู้สึกไม่อยากเรี ยนต่อไป ใน
การสร้างบรรยากาศดังกล่าวผูส้ อนอาจใช้คาํ ถามทีน่าสนใจ ท้าทายให้คิดหรื ออาจนําสื อการสอน
ทังสิ งพิมพ์และโสตทัศนู ป กรณ์ ต่าง ๆ มาเสริ ม ก็อาจทํา ให้ผูเ้ รี ยนอยากเรี ยนและสนใจในการ
สื บเสาะ หาความรู้ได้
5.2.4 ปั ญหาหรื อประเด็นทีจะนํา มาสื บเสาะหาความรู้ ปัญหาที จะนํามา
ศึกษานัน อาจเป็ นปั ญหาทีเป็ นทีน่าสนใจ หรื อประเด็นทีถกเถียงกันคําตอบจากปั ญหาโดยวิธีการ
สอนแบบสื บสวนนี ไม่จาํ เป็ นจะต้องเป็ นคําตอบเดี ยว คําตอบหรื อทางเลือกอาจสรุ ปได้หลาย ๆ
ประการ ตามความคิดเห็นของผูเ้ รี ยน
5.2.5 แหล่งความรู้ การสอนโดยวิธีการสื บเสาะหาความรู้ นันผูเ้ รี ยน
จะต้องค้นหาความรู้ดว้ ยตนเอง ดังนันจะต้องอาศัยแหล่งความรู้ โดยทีผูส้ อนควรจะหามาให้ เช่น
หนังสื อ สิ งพิมพ์ สื อการสอน
5.3 ขันตอนของการสื บเสาะหาความรู้ กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ อาศัย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็ นต้นแบบ โดยมีลาํ ดับขันตอนของการสื บสวนสอบสวน ดังนี
5.3.1 ขันการสังเกต ผูส้ อนพยายามจัดสถานการณ์หรื อเสนอเรื องราวที
น่าสนใจเพือกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการสังเกตและความสงสัยในเหตุการณ์หรื อเรื องราวนัน เพือ
นําไปสู่ ปัญหาทีจะศึกษาความสําคัญในขันแรกผูส้ อนจะต้องวางแผนการเรี ยนการสอนก่อนว่าจะทํา
อย่างไรจึงจะเสนอเหตุการณ์ ทีน่ าสนใจหรื อจัดสถานการณ์อย่างไรทีจะให้ผเู้ รี ยนสนใจอย่างมาก
เพราะถ้าเหตุการณ์หรื อสิ งทีผูส้ อนเสนอให้แก่ผเู้ รี ยนเพือการนําไปสู่ ปัญหาหรื อข้อสงสัยนันไม่เป็ น
ทีน่าสนใจของผูเ้ รี ยนแล้ว การดําเนินการสอนโดยวิธีการสื บสวนสอบสวนก็อาจประสบกับความ
ล้มเหลว เมือกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสงสัยแล้ว แน่นอนผูเ้ รี ยนย่อมต้องการคําตอบเพือขจัด ความ
สงสัยนัน ผูเ้ รี ยนอาจถามผูส้ อนว่าทําไมจึงเป็ นเช่นนัน หรื อผูส้ อนเองอาจเป็ นผูถ้ ามผูเ้ รี ยนก็ได้
แล้วแต่กรณี และความสนใจของผูเ้ รี ยนว่ามีมากน้อยเพียงใดคําตอบทีจะต้องในขันนีอาจเป็ นเพียง
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แนวทางกว้าง ๆ ยังไม่ให้รายละเอียดมากนัก เพือนําไปสู่ ขนที
ั สองคือขันการอธิ บายและการค้นหา
คําตอบ
5.3.2 ขันการอธิ บาย ครู จะกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนช่วยกันค้นหาคําตอบสําหรับ
ความสงสัยนัน ๆ อาจใช้วิธีการตังสมมุติฐาน คือการให้ผเู้ รี ยนช่วยกันคิดว่าคําตอบหรื อคําอธิ บาย
ของปั ญหาหรื อความสงสัยนันควรเป็ นอย่างไร ผูส้ อนอาจจัดกิ จกรรมการอภิปรายรู ปแบบระดม
ความคิดจากความรู้เดิมของผูเ้ รี ยนในการตังสมมุติฐาน ถ้าความรู้ เดิมไม่เพียงพออาจต้องใช้ขอ้ มูล
จากแหล่ ง อื น ๆ เพิ มเติ ม ซึ งกลุ่ มผูเ้ รี ยนหรื อผูส้ อนอาจช่ วยกันกําหนดชนิ ดและวิธีก ารในการ
แสวงหาข้อมูลเพิมเติม เช่น ข้อมูลชนิดใด ทีสมควรนํามาใช้หนังสื อ ข้อเขียน คําสัมภาษณ์ ผลการ
ทดลองรวมทังวิธีการทีจะได้ขอ้ มูลนันด้วย เช่น การสัมภาษณ์ การทดลอง การทัศนศึกษา การแสดง
บทบาทสมมุติ กลุ่มอาจมอบหมายให้สมาชิกไปค้นหาข้อมูลดังกล่าว
5.3.3 ขันการพยากรณ์ ข้อมูล ทีสื บค้นหามาได้ จะนํามาอธิ บ ายข้อ
สมมุติฐานทีตังไว้ รวมทังนําความรู ้ดงั กล่าวไปอธิบายปรากฏการณ์อืนๆ ทีมีสภาพใกล้เดียงกัน
5.3.4 ขันการนําไปใช้ เมือผูเ้ รี ยนได้คน้ หาความรู้ และคําตอบเพือขจัด
ความสงสัยแล้ว ผูส้ อนจะกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนนําเอาความคิดดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยไม่
จํากัดเฉพาะสิ งทีได้แก้ไขปั ญหาไปแล้วเท่านัน การกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนนําความรู้ไปใช้ในสภาพการณ์
หรื อเหตุการณ์อืน ๆ จะทําให้ผเู ้ รี ยนมีความคิดกว้างขวางขึน และยังเป็ นการกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนมี
ความคิดสร้างสรรค์โดยเอาข้อมูลทีมีอยูเ่ ป็ นเครื องมือ
5.4 ข้อจํากัดของการสื บเสาะหาความรู้
5.4.1 ในกรณี ทีนําวิธีการสื บสวนมาใช้กบั กลุ่มผูเ้ รี ยนทีมิใช่รายบุคคลแล้ว
ผูเ้ รี ยนอาจไม่มีโอกาสร่ วมกิจกรรมทุกคนมีผเู้ รี ยนเพียงบางคนเท่านันทีมีโอกาสในการแสดงความ
คิดเห็นการตัดสิ นใจ
5.4.2 การสอนแบบสื บ เสาะหาความรู้ นันเป็ นวิธี ก ารที มุ่ ง ให้ผูเ้ รี ย นคิ ด
อย่างมีเหตุผล วิธีการดังกล่าวต้องใช้เวลามากพอสมควรแต่การสอนในชันเรี ยนส่ วนใหญ่ ผูส้ อนมัก
มีแนวโน้มจะเร่ งรัดคําตอบหรื อข้อโต้ตอบของผูเ้ รี ยนเสมอ
5.4.3 ในบางครังผูเ้ รี ยนเกิดความรู้สึกว่าปั ญหาหรื อประเด็นทีผูส้ อนหยิบ
ยกขึนมาเพือการสื บเสาะหาความรู้นนแท้
ั จริ งแล้วผูส้ อนมีคาํ ตอบอยูใ่ นใจไว้ก่อน ซึ งดูเหมือนว่า
ผูเ้ รี ยนถูกตะล่ อมให้เป็ นไปตามสิ งที ผูส้ อนคิดไว้แล้ว (อ้างอิงจาก http://203.154. 131.24/03/
uploads/school เข้าถึงเมือ 10 พฤศจิกายน 2553)
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6. เทคนิคกระบวนการคิดของสมอง 6 กระบวน (6 Motions)
การจัด กระบวนการเรี ย นรู้ ที มี ก ารประยุ ก ต์ท ฤษฎี แ ละหลัก การสู่ ก ารจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ซึงสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติออกแบบ คือ กระบวน 6
M โดยยึดหลักการคือ (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2545)
6.1 การรู้คิดของสมองซีกซ้ายและขวา (Neo – cortex)
6.2 การคิดและเรี ยนรู้ ของสมองส่ วนกลาง (Limbic Brain) ในด้านจิตพิสัย
จิตใจ ความรู ้ สึก อารมณ์ และการย่อยข้อมูลต่าง ๆ เป็ นการทํางานของสมองส่ วนกลาง เป็ น
ศูนย์กลางของการเรี ยนรู ้ทงปวง
ั
การสื อสารปฏิสัมพันธ์ทางบวกทังในและนอกกระบวนการ จะทํา
ให้ก ารเรี ย นรู ้ เกิ ดขึ นอย่า งง่ า ยดาย ราบรื น เนื องจากจิ ต ใจ อารมณ์ ผ สมผสานกับ ความคิ ดใน
บรรยากาศทีรับฟัง ตอบรับ การฟัง เกือหนุนให้กาํ ลังใจ ใช้เหตุใช้ผล ให้โอกาส และในทางตรงข้าม
การสื อสาร ปฏิสัมพันธ์แบบลบ ตําหนิ ประเมิน ประณาม ใช้ความรุ นแรง ทําให้จิตใจเครี ยด กดดัน
โกรธแค้น ต่อต้าน ดือ ส่ งผลให้สมองส่ วนกลาง Limbic brain กลันสารเคมีมาปิ ดกัน การเรี ยนรู้ของ
สมอง Neo – cortex ทังมวล ทําให้การเรี ยนรู้ทงเนื
ั อหาวิชาและจริ ยธรรมเต็มไปความลําบากยากยิง
ไม่วา่ จะใช้วธิ ี สอนแบบใดก็ตาม
6.3 การรู ้คิดและเรี ยนรู้ส่วนแรก (Reptilian Brain)
6.4 การคิดการเรี ยนรู้ดา้ นสมอง (Pre – Frontal Cortex) สําหรับ M5 และ M6
ครู ผสู้ อนต้องแสดงบทบาทตังแต่บทบาทนักเรี ยนเข้ามาสู่ โรงเรี ยนจนกลับไปสู่ บา้ น
7. วัฏจักรการเรี ยนรู้แบบ 4 ส่ วน (4 MAT) วัฏจักรแห่งการเรี ยนรู้ (4 MAT) สร้าง
ขึนโดยใช้วงกลมเป็ นสัญลักษณ์แทนการเคลือนไหวของกิจกรรมการเรี ยนรู้ พืนทีของวงกลมถูก
แบ่งออกโดยเส้นแห่ งการเรี ยนรู้ และเส้นแห่งกระบวนการจัดข้อมูลรับรู้เป็ น 4 ส่ วนกําหนดให้แต่
ละส่ วนใช้แทนกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้ 4 ลักษณะ (กรมวิชาการ, 2544)
4. การวัดการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ศิริชยั กาญจนวาสี (2544 : 180-186) กล่าวถึงการวัดความสามารถทางการคิดไว้
ดังนี
การวัดความสามารถในการคิด มีเทคนิคการวัดทีสามารถเลือกใช้ได้หลายอย่าง ไม่
ว่าจะเป็ นการวัดโดยใช้แบบทดสอบ (test) การสังเกตพฤติกรรมโดยตรง (direct observation) การ
สัมภาษณ์รายบุคคล (individual interview) การบันทึกข้อมูลส่ วนบุคคล (comprehensive personal
record)ตลอดจนการตรวจผลงานจากแฟ้ มสะสมงานหรื อ พัฒ นางาน (portfolio) ซึ งการวัด
ความสามารถในการคิดโดยใช้แบบทดสอบสามารถจําแนกได้เป็ นสองประเภท ได้แก่ แบบทดสอบ
ข้อเขียน (paper-pencil test) และแบบทดสอบปฏิบตั ิการ (performance test) แบบทดสอบข้อเขียน

90
นันนิ ยมใช้กนั อย่างแพร่ หลาย เนื องด้วยใช้ง่ายและสะดวกสําหรับผูส้ อบทังกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่
ในการพัฒนาแบบทดสอบข้อเขียนเพือวัดความสามารถในการคิด ผูพ้ ฒั นาสามารถใช้รูปแบบการ
สร้างแบบทดสอบประเภทปรนัย (objective test) หรื อแบบทดสอบประเภทอัตนัย (subjective test)
สําหรับแบบทดสอบประเภทปรนัยเป็ นแบบทดสอบทีใช้เวลาในการสร้างมากแต่ตรวจง่าย และ
นิ ยมพัฒนาเป็ นแบบทดสอบมาตรฐาน รู ปแบบการตอบทีนิ ยมใช้กนั เช่ น แบบทดสอบหลาย
ตัวเลือก (multiple-choice tests) เป็ นต้น ส่ วนแบบทดสอบประเภทอัตนัยเป็ นแบบทดสอบทีสร้าง
ง่ายแต่ตรวจยาก การพัฒนาเป็ นแบบทดสอบมาตรฐานจึงกระทําได้ยาก รู ปแบบการตอบทีนิยมใช้
กัน เช่น การตอบสัน (short answer) การเขียนตอบตามกรอบทีกําหนด (restricted essay tests) การ
เขียนตอบอย่างเป็ นอิสระ (extended essay tests) เป็ นต้น
แบบทดสอบข้อเขียนเพือวัดความสามารถในการคิด เราสามารถสร้างขึนมาใช้เอง
หรื อทีเรี ยกว่า แบบทดสอบทีครู สร้ างขึนมาใช้ (teacher-made tests) ซึ งสามารถนําไปปรับปรุ ง
พัฒนาเป็ นแบบทดสอบมาตรฐานได้ ส่ วนแบบทดสอบทีเลือกซื อจากต่างประเทศ หน่วยงานหรื อ
บริ ษทั ผูผ้ ลิ ตซึ งจะมีกลุ่มนักวัดผลผูเ้ ชี ยวชาญทําการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบจนได้มาตรฐาน
เพือการจําหน่าย ผูส้ นใจหรื อหน่วยงานทีเกียวข้องกับการทดสอบ สามารถติดต่อและสังซื อได้
แบบทดสอบวัด ความสามารถในการคิ ดอย่า งมี วิจารณญาณที เป็ นมาตรฐานมี
ผูเ้ ชียวชาญได้สร้างขึนได้แก่
1. Watson – Glaser Critical Thinking Appraisal ลักษณะทัวไปของแบบทดสอบ
แบบทดสอบนี สร้างโดย Watson และ Glaser มีการพัฒนาอย่างต่อเนืองฉบับปรับปรุ งล่าสุ ดในปี
ค.ศ. 1980 สําหรับนักเรี ยนระดับ ม.3 ถึงวัยผูใ้ หญ่ แบบทดสอบมี 2 แบบซึ งคู่ขนานกันคือ แบบ A
และแบบ B แต่ละแบบประกอบด้วยแบบทดสอบย่อยมีขอ้ สอบรวม 80 ข้อ ใช้เวลาในการสอบ 50
นาที แต่ละแบบทดสอบย่อยวัดความสามารถในการคิดต่างๆ กัน ดังนี
1.1 การนิ ยามปั ญหา สิ งทีเกียวข้องและการทําให้กระจ่าง ซึ งประกอบด้วย
ความสามารถต่างๆ ดังนี
1.1.1 ระบุประเด็นปัญหาต่างๆ ทีสําคัญ ระบุขอ้ สรุ ป
1.1.2 ระบุเหตุผลทีปรากฏและไม่ปรากฏ
1.1.3 ตังคําถามให้เหมาะในแต่ละสถานการณ์
1.1.4 ระบุขอ้ ตกลงเบืองต้น
1.2 การพิจารณาตัดสิ นข้อมูล ซึ งประกอบด้วยความสามารถต่าง ๆ ดังนี
1.2.1 ตัดสิ นความน่าเชือถือของแหล่งข้อมูลและการสังเกต
1.2.2 ตัดสิ นความเกียวข้องของข้อมูลกับปัญหา
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1.2.3 ตระหนักในความคงเส้นคงวาของข้อมูล
1.3 การอ้างอิงเพือการแก้ปัญหาและการลงข้อสรุ ปอย่างสมเหตุสมผล ซึ ง
ประกอบด้วยความสามารถต่างๆ ดังนี
1.3.1 ตัดสิ นสรุ ปแบบอุปนัยและอ้างอิง
1.3.2 การนิรนัย
1.3.2 ทํานายผลทีจะเกิดขึนตามมา
คู่ มื อ การใช้แ บบสอบได้ร ะบุ ถึ ง ผูค้ ิ ด อย่า งมี วิจ ารณญาณนัน จะต้อ งมี
สมรรถภาพในการตัดสิ นได้วา่ สิ งเหล่านีเกิดขึนหรื อไม่ ซึงมี 10 ลักษณะดังนี
1. ข้อความทีใช้สืบเนืองมาจากข้อความทีกําหนดให้
2. สิ งทีกล่าวถึงเป็ นข้อตกลงเบืองต้น
3. สิ งทีสังเกตได้มีความตรง
4. สิ งทีกล่าวหาเชือถือได้
5. การสรุ ปอ้างอิงเบืองต้นมีความถูกต้อง
6. สมมติฐานมีความสมเหตุสมผล
7. ทฤษฎีทีใช้มีความเหมาะสม
8. ประเด็นโต้งแย้งขึนกับประเด็นทีคลุมเครื อ
9. ข้อความทีใช้มีความเฉพาะและชัดเจน
10. การใช้เหตุผลได้ตรงประเด็น
2. แบบสอบ Cornell Critical Thinking Test ทัง Level X และ Z เหมาะสําหรับ
ใช้กบั กลุ่มตัวอย่างคนละกลุ่ม และสมรรถภาพทีมุ่งวัดมีความแตกต่างกันตามกลุ่มตัวอย่างทีใช้โดย
เลือกตอบ 71 ข้อ โดยวัดองค์ประกอบของการคิด 4 ด้านคือ ด้านการตัดสิ นสรุ ป การอ้างอิงแบบ
อุปนัย การตัดสิ นความน่าเชื อถือของแหล่งข้อมูลและการสังเกต การนิรนัย และการระบุขอ้ ตกลง
เบืองต้น ซึ งสมรรถภาพทีมุ่งวัดครอบคลุม 7 ลักษณะ ยกเว้นสมรรถภาพที 7-9
แบบสอบ Cornell Critical Thinking Test Level Z ใช้สําหรับนักเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษา รวมทังผูใ้ หญ่ประกอบด้วย
ข้อสอบแบบเลือกตอบ 52 ข้อ โดยวัดองค์ประกอบของการคิด 7 ด้าน คือ การนิรนัย การให้
ความหมาย ความน่าเชื อถือของแหล่ง ข้อมูล การสรุ ปโดยอ้างเหตุผลทีสนับสนุนด้วยข้อมูล การ
สรุ ป โดยการทดสอบสมมติฐานและการทํานาย การนิ ยามและการใช้เหตุผลทีไม่ปรากฏ และการ
ระบุขอ้ ตกลงเบืองต้น ซึ งสมรรถภาพทีมุ่งวัดครอบคลุมทัง 10 ลักษณะ ยกเว้นสมรรถภาพที 7 และ
เน้นน้อยลงสําหรับสมรรถภาพที 3 และ 4
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3. แบบวัด Ross Test of Higher cognition Process แบบวัดการคิดวิจารณญาณ
ฉบับนี สร้างโดย John D. Ross และ Catherine M. Ross ตังแต่ปี ค.ศ. 1976 จากนันมีการปรับปรุ ง
อย่างต่อเนืองจนปี ล่าสุ ด ค.ศ. 1979แบบวัดฉบับนีใช้วดั การคิดวิจารณญาณของเด็กตังแต่ระดับ 4 ถึง
ระดับ 6 โดยวัดความสามารถของเด็กในด้าน การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผล ซึ งสร้างขึน
ตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของ บลูม (Bloom’s Taxonomy of Educational Objective) ข้อสอบมี
ทังสิ น 105 ข้อ ซึงประกอบด้วย
3.1 การอุปมาอุปมัย (Analogies)
3.2 การอ้างเหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reason)
3.3 ข้ออ้างทีผิด (Missing Premises)
3.4 ความสัมพันธ์แบบนามธรรม (Abstract Relation)
3.5 การจัดลําดับ (Sequential Synthesis)
3.6 ยุทธวิธีการตังคําถาม (Questioning Strategies)
3.7 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีเกียวข้องและไม่เกียวข้อง (Analysis of relevant and
irrelevant information)
3.8 การวิเคราะห์การอ้างเหตุผล (Analysis of Attributes) ซึ งในแต่ละตอน
ของแบบวัดจะได้แต่ตอนที 1,3 และตอนที 7 จะเป็ นการวัดความสามารถขันการวิเคราะห์และตอน
ที 4,5และตอนที 8 จะเป็ นการวัดความสามารถขันการสังเคราะห์ ส่ วนตอนที 2 และ 6 จะเป็ นการวัด
ความสามารถขันการประเมินในการดําเนินการสอบจะแบ่งการสอบออกเป็ น 2 ช่วง โดยช่วงที 1 จะ
สอบตังแต่ตอนที 1-5 และช่วงที 2 ตังแต่ตอนที 6-8 โดยแต่ละครังจะใช้เวลาสอบ 60 นาที
ซึ งในการศึ กษาครังนี ผูว้ ิจยั ได้สร้างแบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณที
เป็ นเนื อหาเฉพาะโดยใช้แนวคิ ดตามกรอบของแบบทดสอบวัดการคิ ดอย่างมีวิจารณญาณฉบับ
มาตรฐาน Critical Thinking Test Level x (Ennis, Millman and Tomko ,1985) ทีมีค่าความ
เทียงตรง 0.67 – 0.90 ทีสร้างคําถามแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน 71 ข้อ ใช้เวลาในการทํา 50
นาที ทีวัดองค์ประกอบตามแนวคิดของแอนนิส (Ennis.1985) ซึงมีกรอบแนวคิด 8 ทักษะคือ 1) การ
ทําความเข้าใจปัญหา 2) ความน่าเชือถือของแหล่งข้อมูล 3) การใช้เหตุผลเชิงนิรนัย 4) การใช้เหตุผล
เชิงอุปนัย 5) การตัดสิ นคุ ณค่า 6) การแปลความหมาย 7) การกําหนดข้อสมมติฐาน และ8) การ
แก้ปัญหา
5. การพัฒนาเครืองมือวัดความสามารถในการคิด
การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดขึนใช้เอง (ศิริชยั กาญจนวาสี ,
2544 : 171 –179) การวัดความสามารถทางการคิดของบุคคล ผูส้ ร้างเครื องมือจะต้องมีความรอบรู้
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ในแนวคิดหรื อทฤษฎีทีเกียวข้องกับการคิด เพือนํามาเป็ นกรอบหรื อโครงสร้างของการคิด เมือมีการ
กําหนดนิ ยามเชิ งปฏิ บตั ิการของโครงสร้างหรื อองค์ประกอบการคิดแล้ว จะทําให้ได้ตวั ชี วัดหรื อ
ลักษณะพฤติกรรมเฉพาะทีเป็ นรู ปธรรม ซึ งสามารถบ่งชี ถึ งโครงสร้ างหรื อองค์ประกอบการคิด
จากนันจึงเขียนข้อความตายตัวชี วัดหรื อลักษณะพฤติกรรมเฉพาะของแต่ละองค์ประกอบของการ
คิดนันในตอนการพัฒนาแบบวัดความสามารถทางการคิด มีขนตอนดํ
ั
าเนินการทีสําคัญ ดังนี
1. กําหนดจุดมุ่งหมายของการวัด กําหนดจุดมุ่งหมายสําคัญของการสร้างแบบวัด
ความสามารถทางการคิดผูพ้ ฒั นาแบบวัดจะต้องพิจารณาจุดมุ่งหมายของการนําแบบวัดไปใช้ดว้ ย
ว่าต้องการวัดความสามารถทางการคิดทัวๆ ไป หรื อต้องการวัดความสามารถทางการคิดเฉพาะ
วิช าการวัด นันมุ่ ง ติ ด ตามความก้า วหน้า ของความสามารถทางการคิ ด หรื อต้อ งการเน้นการ
ประเมิ น ผลสรุ ป รวมสํ า หรั บ การตัด สิ น ใจรวมทังการแปลผลการวัด เน้น การเปรี ย บเที ย บกับ
มาตรฐานของกลุ่ม หรื อต้องการเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์หรื อมาตรฐานทีกําหนดไว้
2. กําหนดกรอบของการวัดและนิ ยามเชิ งปฏิ บตั ิการผูพ้ ฒั นาแบบวัดควรศึกษา
เอกสาร แนวคิดทฤษฎี ทีเกี ยวข้องกับความสามารถทางการคิดตามจุดมุ่งหมายทีต้องการผูพ้ ฒั นา
แบบวัดควรคัดเลือกแนวคิดหรื อทฤษฎีทีเหมาะสมกับบริ บทและจุดมุ่งหมายทีต้องการเป็ นหลักแล้ว
ศึกษาให้เข้าใจอย่างลึกซึ ง เพือกําหนดโครงสร้าง องค์ประกอบของความสามารถทางการคิดตาม
ทฤษฎีและให้นิยามเชิ งปฏิ บตั ิการของแต่ละองค์ประกอบในเชิงรู ปธรรมของพฤติกรรมทีสามารถ
บ่งชีถึงลักษณะแต่ละองค์ประกอบของการคิดนันได้
3. สร้ า งผัง ข้อ สอบ การสร้ า งผัง ข้อ สอบเป็ นการกํา หนดเค้า โครงของแบบ
สามารถทางการคิดทีต้องการสร้างให้ครอบคลุมโครงสร้างหรื อองค์ประกอบใดบ้างตามทฤษฎีและ
กําหนดว่าแต่ละส่ วนมีนาหนั
ํ กความสําคัญมากน้อยเพียงใด
4. เขียนข้อสอบ กําหนดรู ปแบบของการเขียนข้อสอบ ตัวคําถาม ตัวคําตอบ และ
วิธีการตรวจให้คะแนน เมือกําหนดรู ปแบบของข้อสอบแล้ว ก็ลงมือร่ างข้อสอบตามผังข้อสอบที
กําหนดไว้จนครบทุกองค์ประกอบ ภาษาทีใช้ควรเป็ นไปตามหลักการเขียนข้อสอบทีดีโดยทัวไป
แต่สิงทีต้องระมัดระวังเป็ นพิเศษ ได้แก่ การเขียนข้อสอบให้วดั ตรงตามโครงสร้างของการวัด
พยายามหลีกเลียงคําถามนําและคําถามทีทําให้ผตู้ อบแสร้งตอบดี หลังจากร่ างข้อสอบแล้วควรมีการ
ทบทวนข้อสอบเพือพิจารณาความเหมาะสมของการวัดและความชัดเจนของภาษาทีใช้ โดยผูเ้ ขียน
ข้อสอบเองและผูต้ รวจสอบทีมีความเชียวชาญในการสร้างแบบสอบวัดความสามารถในการคิด
5. นําแบบสอบวัดไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจริ ง หรื อกลุ่มใกล้เคียง แล้วนํา
ผลการตอบมาทํา การวิเคราะห์ หาคุ ณภาพโดยทํา การวิเคราะห์ ข้อสอบและวิเคราะห์ แ บบสอบ
วิเคราะห์ ขอ้ สอบเพือตรวจสอบคุ ณภาพของข้อสอบเป็ นรายข้อในด้านความยากง่ ายและอํานาจ
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จําแนก เพือคัดเลือกข้อสอบทีมีความยากง่ายพอเหมาะและมีอาํ นาจจําแนกสู งไว้พร้อมทังปรับปรุ ง
ข้อทีไม่เหมาะสมคัดเลือกข้อสอบ ทีมีคุณภาพเหมาะสมและข้อสอบทีปรับปรุ งแล้วให้ได้จาํ นวน
ตามผังข้อสอบเพือให้ผเู ้ ชี ยวชาญตรวจความเทียงตรงตามเนื อหาแล้วนําไปทดลองใช้ใหม่อีกครัง
เพือวิเคราะห์แบบสอบในด้านความเทียงหรื อความเชื อมัน (Reliability) แบบสอบควรมีค่าความ
เชือมันอย่างน้อย 0.50 จึงเหมาะทีจะนํามาใช้ได้ ส่ วนการตรวจสอบความตรงหรื อความเทียงตรง
(Validity)ของแบบสอบถ้าสามารถหาเครื องมือวัดความสามารถทางการคิดทีเป็ นมาตรฐานสําหรับ
ใช้เปรี ยบเทียบได้ก็ควรคํานวณค่าสัมประสิ ทธิ ความตรงตามสภาพ (concurrent validity) ของแบบ
สอบด้วย
6. นําแบบวัดไปใช้จริ ง หลังจากวิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบเป็ นรายข้อและ
วิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบทังฉบับว่าเป็ นไปตามเกณฑ์คุณภาพทีต้องการแล้ว จึงนําแบบวัด
ความสามารถทางการคิดไปใช้กบั กลุ่มเป้ าหมายจริ ง ในการใช้แบบวัดทุกครังควรมีการรายงานค่า
ความเชือมันทุกครังก่อนนําผลการวัดไปแปลความหมาย
ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligence)
ในการเรี ยนการสอนนัน ในสภาวะปกติมกั จะเน้นความสามารถของสมองในด้านของ
การใช้ภาษา การใช้ทกั ษะทางคณิ ตศาสตร์ และการคิดเชิงเหตุผล หรื อทีรู้จกั กันในนามของการคิด
เชิ งตรรกะ ซึ งทําให้นกั เรี ยนไม่สามารถพัฒนาความสามารถได้เท่าทีควร ดังทีจะเห็นได้จากการที
นัก เรี ย นบางคนมีค วามสามารถหลายด้า น เช่ น ศิ ล ปะ ดนตรี หรื ออื นๆ แต่ ก ลับ ต้องมานังเรี ย น
วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ทีไม่ชอบ เมือผลการเรี ยนไม่ดี ผูป้ กครอง ครู ก็ลงโทษนักเรี ยนหาว่า “โง่”
แต่ทีจริ งแล้ว ถ้าพัฒนาให้ถูกด้าน นักเรี ยนคนนันอาจจะมีความสามารถมากกว่าทีเห็นทัวไป ทฤษฎี
การสอนแบบนีจึงถือกําเนิดขึนมาในวงการศึกษา เรี ยกว่า “ทฤษฎีการสอนแบบพหุ ปัญญา (Multiple
Intelligence)”
5.1 ความหมาย และความเป็ นมาของทฤษฎีการสอนแบบพหุปัญญา
ทิศนา แขมมณี (2545 : 85) ได้กล่าวถึงทฤษฎีการสอนแบบพหุ ปัญญาว่า ผูบ้ ุกเบิก
ทฤษฎีการสอนแบบนี คือ ดร.การ์ ดเนอร์ (Gardner) นักจิตวิทยาชาวอเมริ กนั จากมหาวิทยาลัยฮาร์
วาร์ ด (Harvard University) โดยเขาได้เขียนหนังสื อเรื อง “Frames of Mind : The Theory of
Multiple Intelligences” ซึ งได้รั บ ความสนใจอย่า งกว้า งขวาง แนวคิ ด ของเขาก่ อ ให้เ กิ ด การ
เปลี ยนแปลงทางความคิ ดเกียวกับ “เชาวน์ปัญญา” เป็ นอย่างมาก และกลายเป็ นทฤษฎีทีกําลังมี
อิทธิพลอย่างกว้างขวางต่อการจัดการศึกษาและการเรี ยนการสอน ในปั จจุบนั
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ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาแบบเดิมนัน มักจะเน้นความสามารถในเชิงภาษา คณิ ตศาสตร์
และความคิดเชิงตรรกะ ดังจะเห็นได้จากการสอบคัดเลือกทัวไป ทังวิชาวัดแววความเป็ นครู ในการ
สอบแอดมิชชันเข้ามหาวิทยาลัย หรื อ ข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มักจะเน้นองค์ประกอบ 3 ด้านนี
เป็ นหลัก และถือว่าเป็ นสิ งกําหนดระดับเชาวน์ปัญญาของบุคคลไปตลอดชีวิต เพราะทฤษฎีเดิมถือ
ว่า เชาวน์ปัญญาจะไม่มีการเปลี ยนแปลงตลอดชี วิต แต่การ์ ดเนอร์ ได้ให้ความหมายของเชาวน์
ปัญญาใหม่วา่ (Gardner. 1983 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี . 2545 : 86)
“ความสามารถในการแก้ ปัญหาในสภาพแวดล้ อมต่ างๆ หรื อการ
สร้ างสรรค์ ผลงานต่ างๆ ซึ งจะมีความสัมพันธ์ กับบริ บททางวัฒนธรรมใน
แต่ ละแห่ ง รวมทังความสามารถในการตังปั ญหาเพือจะหาคําตอบและ
เพิมพูนความรู้ ”
การ์ดเนอร์ นนั มีความเชือพืนฐานเกียวกับสติปัญญาทีสําคัญ 2 ประการ คือ
1. เชาวน์ ปั ญ ญาของบุ ค คลมิ ไ ด้ มี เ พี ย งความสามารถทางภาษา และทาง
คณิ ตศาสตร์ เท่านัน แต่มีอยู่อย่างหลากหลายถึง 8 ประเภทด้วยกัน (ดังจะได้กล่าวต่อไป) แต่การ์ ด
เนอร์ เองก็ ก ล่ า วว่าอาจจะมี ม ากกว่า 8 ประเภท โดยคนแต่ล ะคนจะมี ค วามสามารถเฉพาะด้า น
แตกต่างกันไป ซึ งสอดคล้องกับเรื องของความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสามารถทีแตกต่างกัน
ออกไปนี เมือผสมผสานออกมาแล้วจะก่อให้เกิดเอกลักษณ์เฉพาะตัวบุคคล
2. เชาวน์ปัญญาไม่ใช่สิงทีมันคงถาวรตังแต่เกิ ดจนกระทังตาย หากแต่สามารถ
เปลียน แปลงได้ตามสภาพแวดล้อม และการส่ งเสริ มทีเหมาะสม
การ์ ดเนอร์ (Gardner, 1983) เองได้อธิ บ ายถึ งเชาวน์ปั ญญาไว้ว่า ประกอบด้วย
ความสามารถ 3 ประการ ได้แก่
1. ความสามารถในการแก้ปัญหาในสภาพการณ์ต่างๆ ทีเป็ นไปตามธรรมชาติ
และตามบริ บททางวัฒนธรรมของแต่ละบุคคล
2. ความสามารถในการสร้ างสรรค์ผ ลงานทีมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสั ม พันธ์ ก ับ
บริ บททางวัฒนธรรม
3. ความสามารถในการแสวงหาหรื อตังปัญหาเพือหาคําตอบและเพิมพูนความรู้
5.2 องค์ ประกอบของทฤษฎีการสอนแบบพหุปัญญา (เชาวน์ ปัญญา 8 ด้ าน)
จากทีกล่าวมาแล้วข้างต้นว่า การ์ ดเนอร์ ได้เสนอว่าเชาวน์ปัญญาของบุคคลไว้ 8
ด้าน โดย พงษ์ศกั ดิ แป้ นแก้ว (2546 : 109 – 114) ได้อธิ บายไว้อย่างละเอียดดังนี

96
1. สติ ปั ญญาด้า นภาษา (Linguistic Intelligence) สติ ปัญญาด้านภาษาเป็ น
ความสามารถในการเลื อกใช้ถ้อยคํา ภาษาที แสดงออกในการสื อความหมาย โดยมี ส มองส่ ว น
Brocals Area ซึ งเป็ นสมองส่ วนหน้า ควบคุมการเรี ยบเรี ยงประโยคออกมาเป็ นประโยคทีสื อความ
ตามหลักภาษาหากสมองส่ วนนี อาจจะทําให้สือสารกับผูอ้ ื นไม่รู้เรื อง แต่ยงั ฟั งหรื ออ่านสิ งต่างๆ
แล้วเข้าใจได้อยู่
ลักษณะสําคัญของบุคคลทีมีสติปัญญาด้านภาษา เป็ นบุคคลทีเห็นคุณค่าของ
หนังสื อ ชอบอ่านหนังสื อแล้วพูดหรื อเล่าในสิ งทีอ่าน
มีความจําดีในชือต่างๆ สถานที วัน เดือน ปี หรื อสิ งเล็กๆ น้อยๆ ทีพบ
สามารถนึกคิดถ้อยคําต่างๆ ในใจได้ก่อนทีจะพูดหรื ออ่านสิ งเหล่านัน
สื อสารกับผูอ้ ืนโดยใช้ภาษาได้เป็ นอย่างดี
สนุ กสนานกับการเล่นเกมทีเกียวกับการใช้คาํ (อักษรไขว้ ต่อคํา) การพูดคํา
สัมผัส (การแต่งคําประพันธ์/กลอนสด) การเล่นคําผวน
เป็ นผูม้ ีความสามารถด้านการเขียน สะกดคําได้อย่างถูกต้อง ใช้คาํ ศัพท์ต่างๆ
ได้อย่างดี
มีความสามารถในการเรี ยนรู้ภาษาอืนได้อย่างดี
มีความพยายามทีจะพัฒนาการใช้ภาษาของตนเอง จะสามารถสร้ างคําทังใน
การพูดและการเขียนในรู ปแบบใหม่ได้อย่างสมําเสมอ
เป็ นคนรักการอ่าน การเขียน การเล่าเรื อง แต่งคําประพันธ์ โต้วาที เล่าขําขัน
ร่ วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่างๆ
ชอบเรี ยนวิ ช าภาษาไทย ภาษาต่ า งประเทศ ประวัติ ศ าสตร์ มากกว่ า
คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
มี ความสนใจในอาชี พที เกี ยวข้องกับ การใช้ภาษา เช่ น กวี นัก พูด นัก เขี ย น
นักกฎหมาย เป็ นต้น
มีทกั ษะทางภาษาทีมีประสิ ทธิ ภาพทังการฟัง พูด อ่าน และเขียน
2. สติ ปั ญญา ในการใช้ เ หตุ ผลเชิ งตรรกะแล ะ คณิ ตศาส ตร์ (Logical–
Mathematical Intelligence)สติปัญญาในด้านการใช้เหตุผลเชิ งตรรกะและคณิ ตศาสตร์ และด้าน
ภาษาทีกล่าวไปข้างต้น มักจะถื อว่าเป็ นสติปัญญาขันทัวไปของมนุ ษย์ มักจะวัดผ่านแบบทดสอบ
ต่างๆ เชาวน์ปัญญาในด้านนี มีสมองส่ วนควบคุมกลไกในการแก้ปัญหาในการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
และการคํานวณทางคณิ ตศาสตร์ การ์ ดเนอร์ กล่าวถึงสติปัญญาในด้านนี ว่า มีองค์ประกอบ 3 ด้าน
คือ
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ด้านการคิดคํานวณทางคณิ ตศาสตร์ (mathmatics)
ด้านวิทยาศาสตร์ (Science)
ด้านการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ (Logic)
ลัก ษณะสํ า คัญ ของบุ ค คลที มี ส ติ ปั ญ ญาในการใช้เ หตุ ผ ลเชิ ง ตรรกะและ
คณิ ตศาสตร์
เข้าใจสิ งต่างๆ และบทบาทของสิ งเหล่านันตามสภาพทีเป็ นอยูใ่ นสิ งแวดล้อม
เข้าใจในเรื องจํานวน ตัวเลข และมีทกั ษะในการคิดคํานวณ เช่น การประมาณ
ค่า การทํานายค่าทางสถิ ติ การแสดงผลข้อมูลโดยกราฟแบบต่างๆ รวมทังรู้จกั ใช้เทคนิ คในการ
แก้ปัญหาเกียวกับคณิ ตศาสตร์
มีทกั ษะในการแก้ปัญหาโดยพิจารณาเหตุและผล (Critical Thinking)
เข้า ใจรู ป แบบและความสัม พันธ์ ข องสิ งต่ า งๆโดยรู้ จ ัก ใช้สัญ ลัก ษณ์ ที เป็ น
รู ปธรรมเพือแสดงในสิ งทีเป็ นนามธรรม สามารถอธิบายเรื องมโนมติในเรื องต่างๆ ได้
มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) รู้ จกั รวบรวมข้อมูล
ตังสมมติฐาน ตรวจสอบสมมติฐาน และลงข้อสรุ ปเพือแก้ปัญหาทีพบได้
ชอบศึ ก ษาหรื อเรี ยนในวิ ช าที ซั บ ซ้ อ น เช่ น แคลคู ล ั ส วิ ท ยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
ชอบในอาชี พทีเกี ยวข้องกับการคํานวณ การใช้เหตุผล และวิทยาศาสตร์ เช่ น
นักบัญชี นักวิทยาศาสตร์ นักคอมพิวเตอร์ นักกฎหมาย และวิศวกร
มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ในเชิงวิทยาศาสตร์ ชอบศึกษากลไกการทํางานของ
อุปกรณ์เครื องใช้ต่างๆ
3. สติปัญญาด้านการเคลือนไหวร่ างกายและกล้ามเนื อ (Bodily – Kinesthetic
Intelligence) สติ ปัญญาในด้านนี เป็ นความสามารถในการใช้ส่วนของร่ างกายเพือการแสดงออก
สร้าง สรรค์ หรื อสื อสารกับผูอ้ ืนได้อย่างคล่องแคล่ว ผูท้ ีมีเชาวน์ปัญญาในด้านนี จะมีสมองส่ วนที
เรี ยกว่า Cortex โดยสมองส่ วนหนึ งจะเป็ นหลักในการควบคุมการเคลือนไหวของร่ างกาย อีกด้าน
หนึงไขว้กนั (ขวาควบคุมซ้าย ซ้ายควบคุมขวา) คนทีถนัดขวาจะมีการพัฒนาทีชัดเจนมาตังแต่เด็ก
ลัก ษณะสํ า คัญ ของบุ ค คลที มี ส ติ ปั ญ ญาด้า นการเคลื อนไหวร่ า งกายและ
กล้ามเนือ
ชอบสํารวจสภาพแวดล้อม วัตถุต่างๆ โดยการสัมผัส จับต้อง เคลือนไหวใน
สิ งทีต้องการเรี ยนรู้
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เรี ยนรู ้ ไ ด้ดีเมือได้เข้า ไปมีส่ วนร่ วมโดยตรง จดจํา ได้ดีในสิ งที ลงมือปฏิ บ ตั ิ
มากกว่าฟัง หรื อสังเกตเพียงอย่างเดียว
ชอบเรี ย นในสิ งที เป็ นรู ป ธรรม เช่ น ทัศ นศึ ก ษา แบบจํา ลองสิ งต่ า งๆ เล่ น
บทบาทสมมติ เกม การออกกําลังกาย
แสดงทัก ษะในการทํา งานที มี ก ารเคลื อนไหวได้อย่า งคล่ อ งแคล่ ว มี ค วาม
สามารถด้านกีฬา เป็ นนักกีฬา
รับรู ้และตอบรับกับสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยระบบทางกายภาพ
มี ท ัก ษะทางการแสดง กี ฬ า เต้น รํ า เย็บ ปั ก ถัก ร้ อ ย แกะสลัก ดนตรี เช่ น
keyboard
ประดิ ษฐ์คิดค้นวิธีใหม่ๆ ที ใช้ทกั ษะทางร่ างกาย เช่ น ออกแบบท่าทาง การ
เต้นรํา คิดกีฬาใหม่ๆ หรื อกิจกรรมทางกายภาพด้านอืนๆ
มี ล ัก ษณะที เป็ นคนที ชอบเคลื อนไหว คล่ อ งแคล่ ว และสนุ ก กับ การอยู่
กลางแจ้งมากกว่าในร่ ม ไม่ชอบนังนิงเป็ นเวลานานๆ
ชอบทํางานต่างๆ ทีใช้มือ ชอบสิ งของที จะนํามาสร้ างหรื อประดิษฐ์เป็ นสิ ง
ต่างๆ ได้
ชอบแยกแยะสิ งต่างๆ เพือสํารวจส่ วนประกอบต่างๆ และสามารถประกอบ
เข้ารู ปเหมือนเดิมได้
สนใจในวิ ช าชี พ ที เกี ยวกับ การกี ฬ า เต้น รํ า ศัล ยแพทย์ ช่ า งก่ อ สร้ า ง นัก
ประดิษฐ์ เป็ นต้น
4. สติ ปั ญ ญาด้า นการมองเห็ นและมิ ติสั ม พันธ์ (Visual/Spatial Intelligence)
เชาวน์ปัญญาด้านนี ถูกควบคุมโดยสมองซี กขวา และแสดงออกทางความสามารถด้านศิลปะ การ
วาดภาพ การสร้างภาพ การคิดเป็ นภาพ การเห็นรายละเอียด การใช้สี การสร้างสรรค์งานต่าง ๆ และ
มักจะเป็ นผูม้ องเห็นวิธีแก้ปัญหาในมโนภาพ เชาวน์ปัญญาในด้านนีเป็ นเชาวน์ปัญญาทีมนุษย์มีมา
แต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เพราะมนุษย์วาดภาพเพือสื อสารความหมายมาตังแต่สมัยนัน
ลักษณะสําคัญของบุคคลทีมีสติปัญญาด้านการมองเห็นและมิติสัมพันธ์
ชอบมองและสั ง เกตรายละเอี ย ดของสิ งต่า งๆ ที พบเห็ นได้ดี ไม่ ว่า จะเป็ น
รู ปร่ าง ลักษณะ สี
บอกตําแหน่งและทิศทางของวัตถุสิงของต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ ว คล่องแคล่ว
และถูกต้อง
สามารถอธิ บายรายละเอียดของภาพหรื อแผนผังต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี
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ชอบการเขี ยนภาพ วาดภาพ ประดิ ษ ฐ์วตั ถุ สิ งของ ทังงานปั นและงานฝี มื อ
ต่างๆ ทีเกียวข้องกับงานทัศนศิลป์
ชอบเล่ น เกมที เกี ยวกับ การสร้ า งภาพหรื อ จิ น ตนาการในใจ เช่ น หมากรุ ก
หมากฮอส อักษรไขว้ ภาพต่อ (Jigsaw) เป็ นต้น
เขียนแผนผังแสดงตําแหน่งทีตังของสิ งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
มีความสนใจในการประกอบอาชี พเกียวกับศิลปะ เช่น นักถ่ายรู ป วิศวกร นัก
ออกแบบ จิตรกร รวมทังนักบิน สถาปนิก
สร้างสรรค์ผลงานแปลกใหม่เกียวกับงานศิลป์ เสมอ
มีมุมมองในสิ งต่างๆ ทีแตกต่างไปจากคนอื น (New perspective) รวมทัง
มองเห็นในสิ งทีซ่อนหรื อแฝงอยูโ่ ดยทีคนอืนอาจไม่เห็นหรื อไม่เข้าใจ เช่น การมองภาพศิลปะ
5. สติปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence) เชาวน์ปัญญาด้านนี ถูกควบคุ ม
โดยสมองซี กขวาตอนบน บุคคลทีมี สติปัญญาทางด้านนี จะแสดงออกทางความสามารถในด้าน
จังหวะ การร้องเพลง การฟั งเพลงและดนตรี การแต่งเพลง การเต้น และมีความไวต่อการรับรู้เสี ยง
และจังหวะต่างๆ โดยทีบางครังอาจดูเหมือนไม่มีความสามารถ เช่น เล่นเปี ยโนได้ แต่ไม่สามารถ
เล่นเครื องดนตรี อืนๆ ได้ หรื อ บางครั งในการเรี ยนทฤษฎี ดนตรี อาจจะสอบตก แต่ร้องเพลงได้
ไพเราะ เป็ นต้น
ลักษณะสําคัญของบุคคลทีมีสติปัญญาด้านดนตรี
เป็ นผูม้ ีความสุ ข สนุกสนานกับการฟังเพลงจากวิทยุ เทป ซีดี
ชอบเคาะมือ เคาะเท้า เป็ นจังหวะหรื อ ผิวปาก ฮัมเพลง ในขณะทํางาน
รู ้จกั ท่วงทํานอง จังหวะ ลีลาของเพลงต่างๆ มากมาย
ร้องเพลงได้ไพเราะหรื อเล่นดนตรี ต่างๆ เก่ง
มีท่วงที จังหวะ และลีลาในการพูดหรื อเคลือนไหว ทีแสดงออกทานดนตรี ได้
อย่างเด่นชัด
ชอบร้องเพลงคลอตามขณะเปิ ดเพลง ชอบการแสดงดนตรี (Concert) ชอบเล่น
เครื องดนตรี ประเภทต่างๆ
ชอบสะสมข้อมูลต่างๆ เกียวกับดนตรี เช่น เทปเพลง เนือเพลง ซี ดี วีดีโอเพลง
เครื องดนตรี ต่างๆ เป็ นต้น
สนใจฟังเสี ยงดนตรี หรื อเสี ยงอืนๆ รอบๆ ตัว และพยายามหาโอกาสในการ
ฟัง สามารถคิดประกอบกับเสี ยงดนตรี หรื อเสี ยงธรรมชาติอืนๆ ได้อย่างรวดเร็ ว
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สามารถฟั งและตอบรับกับเสี ยงต่างๆ รอบตัว แล้วเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานให้
อยูใ่ นรู ปแบบทีมีความหมายได้
สามารถพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการร้ องเพลงหรื อเล่นดนตรี ได้ดี
ทังการร้องเดียว หรื อกับคนอืนๆ ได้
มีความสนใจในอาชี พทีเกียวกับดนตรี เช่ น นักร้ อง นักดนตรี ครู สอนดนตรี
คนทําเครื องดนตรี นักแต่งเพลง ผูอ้ าํ นวยเพลง เป็ นต้น
6. สติปัญญาด้านการเข้ากับผูอ้ ืน (Interpersonal Intelligence) เชาว์ปัญญาด้านนี
ถู ก ควบคุ ม โดยสมองส่ วนหน้า หากสมองด้านนี ถู ก ทํา ลายจะทํา ให้เกิ ดปั ญหาในการเข้า สั ง คม
ความสามารถทีแสดงออกทางด้านนี เห็ นได้จากการปฏิ สัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน การทํางานกับผูอ้ ืน การ
เข้าใจและเคารพผูอ้ ืน การแก้ปัญหาความขัดแย้ง และการจัดระเบียบ ผูม้ ีความสามารถทางด้านนี มัก
เป็ นผูท้ ีมีความไวต่อความรู ้สึกและความต้องการของผูอ้ ืน
ลักษณะสําคัญของบุคคลทีมีสติปัญญาด้านการเข้ากับผูอ้ ืน
มีความสัมพันธ์กบั ครอบครัวและชอบปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน
สร้างและรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูอ้ ืนในสังคม
พยายามใช้วธิ ี ทีหลากหลายเพือเข้าไปมีส่วนสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน
รับรู้ และเข้า ใจความรู้ สึก ความคิด แรงจูงใจ พฤติกรรม และวิถีชีวิต ความ
เป็ นอยูข่ องผูอ้ ืน
เข้ามามีส่วนร่ วมในการทํางานกับผูอ้ ืน และสามารถรับบทบาทหลายอย่างที
เหมาะสมตังแต่ผนู ้ าํ จนถึงผูต้ ามกลุ่ม
มีความสามารถโน้มน้าว ชักจูง ในการแสดงความคิดเห็น หรื อการกระทําของ
ผูอ้ ืน
มีความเข้าใจและสื อสารกับผูอ้ ืนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทังด้วยวาจาและไม่
ใช้วาจา
ปรั บพฤติกรรมเข้ากับสภาพแวดล้อมหรื อกลุ่มคนทีแตกต่างหรื อจากข้อมูล
ย้อนกลับทีได้จากผูอ้ ืนได้
รับรู ้ความคิดทีหลากหลายในเรื องทีเกียวกับสังคม หรื อการเมืองต่างๆ ได้
สนใจพัฒนากระบวนการหรื อรู ปแบบต่างๆ ทางสังคม
ชอบการปรึ ก ษาหารื อในปั ญหาต่า งๆ กับ ผูอ้ ื น มากกว่า ที จะแก้ปั ญหาด้วย
ตนเอง
มีเพือนมาก โดยเฉพาะทีสนิทสนมมากๆ อย่างน้อยทีสุ ด 3 คน
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ชอบคุย สนุกกับการได้เข้าสังคม พบปะผูค้ น
ชอบการเล่นเกม กีฬา ทีมีลกั ษณะการเล่นเป็ นกลุ่ม
อาสาสมัครทีจะร่ วมทํางานกับผูอ้ ืนในเรื องใหม่ๆ เสมอ
แสดงความสามารถในการเป็ นผูน้ าํ หาเพือนๆ ร่ วมปฏิบตั ิงานอยูต่ ลอดเวลา
เป็ นสมาชิ กของชมรม องค์กร หรื อคณะกรรมการต่างๆ ทีมีความคล่องแคล่ว
และกระตือรื อร้น
มักเป็ นผูท้ ีมีผขู ้ อคําปรึ กษาหรื อขอคําแนะนําต่างๆ
แสดงความสนใจในอาชี พทีเกียวกับความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน เช่น นักการ เมือง
ผูน้ าํ ทางศาสนา ครู นักแนะแนว นักประชาสัมพันธ์ พิธีกร นักนิเทศศาสตร์ นักสังคมสงเคราะห์
เป็ นต้น
7. สติปัญญาด้านการรู้จกั และเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) บุคคลที
สามารถในการเข้าใจตนเอง มักเป็ นคนทีชอบคิด พิจารณาไตร่ ตรอง มองตนเอง และทําความเข้าใจ
ถึงความรู ้สึกและพฤติกรรมของตนเอง มักเป็ นคนทีมันคงในความคิดความเชือต่าง ๆ จะทําอะไรมัก
ต้องการเวลาในการคิดไตร่ ตรอง และชอบทีจะคิดคนเดียว ชอบความเงียบสงบ สติปัญญาทางด้านนี
มักเกิดร่ วมกับสติปัญญาด้านอืน มีลกั ษณะเป็ นปฏิสัมพันธ์ระหว่างเชาว์ปัญญา อย่างน้อย 2 ด้านขึน
ไป ผูท้ ีไม่มีสติปัญญาในด้านนี มักจะมีบุคลิกเฉือยชา เชืองช้า ไม่ยนิ ดียนิ ร้ายและเศร้าซึม
ลักษณะสําคัญของบุคคลทีมีสติปัญญาด้านการรู้จกั และเข้าใจตนเอง
มีการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมและมีขอบเขต
แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกในเรื องต่างๆ อย่างพอเหมาะ
มีเป้ าหมายในการดําเนินชีวติ ทีแน่นอนและในรู ปแบบทีถูกต้อง
ทํางานได้ดว้ ยตนเอง
มีพฒั นาการในด้านการเรี ยนรู้และบุคลิกภาพ
สามารถทําความเข้าใจในสิ งต่างๆ ทีเป็ นประสบการณ์ของชีวติ เพือนํามาใช้ใน
การปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนาตนเองให้ดีขึน
เข้าใจถึงความสําคัญของตัวเองทีมีอิทธิพลหรื อมีบทบาทและความสัมพันธ์ต่อ
บุคคลอืน
8. สติปัญญาด้านการเป็ นนักธรรมชาติวิทยา (Nationalism Intelligence) เชาวน์
ปั ญญาในด้านนี การ์ ดเนอร์ ได้เพิมหลังจากทีตีพิมพ์หนังสื อ “Frames of Mind : The Theory of
Multiple Intelligences” แล้ว แต่ก็ได้กล่าวถึงลักษณะของเชาวน์ปัญญาเหล่านีในภายหลังว่า เชาวน์
ปั ญญาด้านนี เป็ นความสามารถในการสั งเกตสิ งแวดล้อมทางธรรมชาติ การจําแนกแยกแยะ จัด
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หมวดหมู่ สิ งต่าง ๆ รอบตัว บุคคลทีมีความสามารถทางนี มักเป็ นผูร้ ักธรรมชาติ เข้าใจธรรมชาติ
ตระหนักในความสําคัญของสิ งแวดล้อมรอบตัว และมักจะชอบและสนใจสัตว์ ชอบเลียงสัตว์เลียง
เป็ นต้น
ลักษณะสําคัญของบุคคลทีมีสติปัญญาด้านการรู้จกั และเข้าใจตนเอง
เป็ นคนชอบสัตว์ ชอบเลียงสัตว์
สนใจสิ งแวดล้อม ธรรมชาติรอบตัว
สนใจความเป็ นไปในสั ง คมรอบตัว ชอบศึ ก ษาเรื องราวของมนุ ษ ย์ การ
ดํารงชีวติ จิตวิทยา
คิ ด ถึ ง การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละการพัฒ นาอย่ า งยังยื น เพื อ
สิ งแวดล้อม
เข้าใจธรรมชาติของพืชและสัตว์ได้เป็ นอย่างดี รู้ จกั ชื อต้นไม้ ดอกไม้หลาย
ชนิด
ไวต่อความรู ้สึก การเปลียนแปลงของดิน ฟ้ า อากาศ
สามารถปรับตัวเข้ากับสิ งแวดล้อมได้ดี
มีความรู ้เรื องดวงดาว จักรวาล สนใจวิวฒั นาการของสิ งมีชีวติ
5.3 การประยุกต์ ทฤษฎีการสอนแบบพหุปัญญากับการสอนในชั นเรียน
ทิศนา แขมมณี (2545 : 89 – 90) กล่าวว่า การมองและเข้าใจเชาว์ปัญญาในความ
หมายที ต่า งกัน ย่อมก่ อให้เกิ ดการกระทํา ทีแตกต่างกัน ทฤษฎี พ หุ ปั ญญา ได้ขยายขอบเขตของ
ความหมายของคําว่าปั ญญาออกไปอย่างกว้างขวางมากขึนจากเดิม ส่ งผลให้การจัดการเรี ยนการ
สอนขยายขอบเขตไปอย่างกว้างขวางเช่นกัน แนวทางการนําทฤษฎีพหุ ปัญญามาใช้ในการเรี ยนการ
สอนมีหลากหลายดังนี
1. เนืองจากผูเ้ รี ยนแต่ละคนมีเชาวน์ปัญญาแต่ละด้านไม่เหมือนกัน ดังนันในการ
จัดการเรี ยนการสอนควรมีกิจกรรมการเรี ยนรู้ทีหลากหลาย ทีสามารถส่ งเสริ มเชาวน์ปัญญาหลายๆ
ด้าน มิใช่มุ่งพัฒนาแต่เพียงเชาวน์ปัญญาด้านใดด้านหนึ งเท่านัน ดังเช่ นในอดีต เรามักจะมีการเน้น
การพัฒนาด้านภาษาและด้านคณิ ตศาสตร์หรื อด้านการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ อันเป็ นการพัฒนาสมอง
ซี กซ้ายเป็ นหลัก ทําให้ผเู ้ รี ยนไม่มีโอกาสพัฒนาเชาวน์ปัญญาด้านอืน ๆ เท่าทีควร โดยเฉพาะอย่าง
ยิ ง ผู ้เ รี ยนที มี เ ชาวน์ ปั ญ ญาด้ า นอื นสู ง จะขาดโอกาสที จะเรี ยนรู้ แ ละพัฒ นาในด้า นที ตนมี
ความสามารถหรื อถนัดเป็ นพิเศษ การจัดกิจกรรมทีส่ งเสริ มพัฒนาการของสติปัญญาหลาย ๆ ด้าน
จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนทุกคนมีโอกาสทีจะพัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน พร้อมทังช่วยส่ งเสริ มอัจฉริ ยภาพ
หรื อความสามารถเฉพาะตนของผูเ้ รี ยนไปในตัว
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2. เนืองจากผูเ้ รี ยนมีระดับพัฒนาการในเชาวน์ปัญญาแต่ละด้านไม่เท่ากัน ดังนัน
จึงจําเป็ นทีจะต้องจัดการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับขันพัฒนาการในแต่ละด้านของผูเ้ รี ยน ตัว
อย่างเช่น เด็กทีมีเชาวน์ปัญญาด้านดนตรี สูงจะพัฒนาปั ญญาด้านดนตรี ของตนไปอย่างรวดเร็ ว ต่าง
จากเด็กคนอืน ๆ ดังนัน การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน เด็กทีมีขนพั
ั ฒนาการด้านใดด้านหนึงสู ง
ควรต้องแตกต่างไปจากเด็กทีมีขนพั
ั ฒนาการในด้านนันตํากว่า
3. เนื องจากผู ้เ รี ยนแต่ ล ะคนมี เ ชาวน์ ปั ญ ญาแต่ ล ะด้ า นไม่ เ หมื อ นกัน การ
ผสมผสานของความ สามารถด้านต่าง ๆ ทีมีอยูไ่ ม่เท่ากันนี ทําให้เกิดเป็ นเอกลักษณ์ (Uniqueness)
หรื อลักษณะเฉพาะของแต่ละคนซึ งไม่เหมือนกัน หรื ออีกนัยหนึ ง เอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลทําให้
แต่ล ะคนแตกต่ า งกัน และความแตกต่า งที หลากหลาย (Diversity) นี สามารถนํา มาใช้ใ ห้เกิ ด
ประโยชน์แ ก่ ส่ วนรวม ดัง นัน กระบวนการคิ ด ที ว่าคนนี โง่ หรื อ เก่ ง กว่า คนนันคนนี จึ ง ควรจะ
เปลียนไป การสอนควรเน้นการส่ งเสริ มความเป็ นเอกลักษณ์ของผูเ้ รี ยน ครู ควรสอนโดยเน้นให้
ผูเ้ รี ยนค้นหาเอกลักษณ์ของตน ภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของตนเอง และเคารพในเอกลักษณ์ของผูอ้ ืน
รวมทังเห็ นคุ ณค่าและเรี ยนรู ้ ทีจะใช้ความแตกต่างของแต่ละบุคคลให้เป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม
เช่ น นี ผู ้เ รี ยนก็ จ ะเรี ยนรู ้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข มี ท ัศ นคติ ที ดี ต่ อ ตนเอง เห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเอง ใน
ขณะเดียวกันก็มีความเคารพในผูอ้ ืน และอยูร่ ่ วมกันอย่างเกือกูลกัน
4. ระบบการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ ควรจะต้องมีการปรับเปลียนไปจาก
แนวคิดเดิมทีใช้การทดสอบเพือวัดความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเพียงด้านใดด้านหนึงเท่านันและ
ทีสําคัญคือความ สัมพันธ์กบั บริ บททีแท้จริ งทีใช้ความสามารถนัน ๆ ตามปกติ วิธีการประเมินผล
การเรี ยนการสอนทีดี ควรมีการประเมินหลาย ๆ ด้านและในแต่ละด้านควรเป็ นการประเมินใน
สภาพการณ์ของปัญหาทีสามารถแก้ปัญหาได้ดว้ ยอุปกรณ์ทีสัมพันธ์กบั เชาวน์ปัญญาด้านนัน ๆ การ
ประเมินจะต้องครอบคลุมความสามารถในการแก้ปัญหา หรื อการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้อุปกรณ์
ทีสัมพันธ์กบั เชาวน์ปัญญาด้านนัน อีกวิธีหนึงคือการให้เรี ยนอยูใ่ นสภาพการณ์ทีซับซ้อนซึ งต้องใช้
สติปัญญาหลายด้าน หรื อการให้อุปกรณ์ซึงสัมพันธ์กบั เชาวน์ปัญญาหลาย ๆ ด้าน และสังเกตดูว่า
ผูเ้ รี ยนเลื อกใช้เชาวน์ปัญญาด้านใด หรื อศึกษาและใช้อุปกรณ์ซึงสัมพันธ์กบั เชาวน์ปัญญาด้านใด
มากเพียงไร
ในโลกยุ ค ปั จ จุ บ ัน นี ผู้เ รี ยนจํา เป็ นต้อ งใช้วิ ถี ท างในการคิ ด ที สอดคล้อ งกับ
ความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ งแต่ละคนก็มีความแตกต่างกัน ดังนัน ตารางต่อไปจะเป็ นตัวอย่าง
ของการคิ ดอย่างมีวิจารณญาณทีเป็ นวิถีทางในการคิด ซึ งเป็ นตัวอย่างของพฤติกรรมให้เห็ นตาม
ความสามารถตามสติปัญญาในแต่ละด้าน ดังตารางที 11
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ตารางที 11 พฤติกรรมความสามารถด้านพหุ ปัญญากับการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ด้ านทีถนัด
ผู้ทใฝ่ี ใจทางด้ านคําศัพท์และ
ภาษา
ผู้ทใฝ่ี ใจทางด้ านตรรกะและ
คณิตศาสตร์
ผู้ทใฝ่ี ใจทางด้ าน
ภาพและมิติ
ผู้ทใฝ่ี ใจทางด้ านดนตรี

ผู้ทใฝ่ี ใจทางด้ านร่ างกายและการ
เคลือนไหว
ผู้ทใฝ่ี ใจทางด้ านมนุษยสั มพันธ์

ผู้ทใฝ่ี ใจในเรืองของตัวตน

ผู้ทใฝ่ี ใจในเรืองของธรรมชาติ

การนําเสนอตัวอย่างการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
* การอ่านหนังสื อทบทวนหรื ออ่านเพือหาความหมาย
* การนําเสนอเพือให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
* การบรรยายขันตอนของเหตุการณ์หรื อปฏิบตั ิการ
* การวิเคราะห์ขอ้ มูลตัวเลขเพือพิจารณารู ปแบบและแนวโน้ม
* การเปรี ยบเทียบคุณลักษณะเพือแบ่งกลุ่มวัสดุ
* การควบคุมขันตอนการตัดสิ นใจในการออกแบบและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
* การวิจารณ์งานศิลปะหรื อการสร้างรู ปทรงเรขาคณิ ต
* การค้นหาคําตอบจากหลักการทีซับซ้อนหรื อวิถีทางทีวกวน
* การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง ทิศทางและ/หรื อความเร็ ว
* การฟังท่วงทํานองหรื อเนือหาของดนตรี
* การพิจารณาว่าเสี ยงดนตรี หรื อเสี ยงร้องนันๆ ถูกต้องตามทีควรหรื อไม่
* การวิเคราะห์โครงสร้างของดนตรี หรื อละครเพลง
* การพัฒนาทักษะทางด้านการคว้าจับ การตีและการขว้างหรื อปา
* การวิเคราะห์ยทุ ธวิธีทีใช้ในการเล่นเกมแบบเป็ นทีม
* การไตร่ ตรองและทําความเข้าใจว่าการบริ หารกล้ามเนือจําเพาะใดๆ มีผลดีอย่างไร
* การวิเคราะห์ปัจจัยทีส่ งผลต่อการทํางานของกลุ่ม
* การควบคุมการตัดสิ นใจในกระบวนการทีเกียวเนืองกับการกระทําอย่างเป็ น
ประชาธิปไตย
* การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของบทบาท/ความสัมพันธ์ในการแบ่งปั นหรื อในการ
ทํางานร่ วมกัน
* การระบุบ่งถึงเรื องทีตนให้ความสนใจ
* การสรุ ปเหตุผลทีเป็ นต้นตอของความเกรี ยวกราดหรื อขัดแย้งอย่างรุ นแรง
* การเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างแผนในการเรี ยนรู้หรื อในการแสวงหาความสําเร็ จ
ของตน
* การเฝ้ าสังเกตสิ งทีมีชีวติ ภายใต้สภาพแวดล้อมหรื อสถานการณ์ต่างๆ
* การตรวจสอบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัสดุ เหตุการณ์และการปฏิบตั ิการ
ต่างๆ

จากการศึ กษาเอกสารเกี ยวกับทฤษฎี พหุ ปัญญาของการ์ ดเนอร์ สรุ ปได้ว่า ใน
ปั จจุ บนั มี ปั ญญาอยู่อย่างน้อย 8 ด้าน ซึ งทฤษฎี พหุ ปัญญา ของการ์ ดเนอร์ ชี ให้เห็ นถึ งความ
หลากหลายทางปั ญญาของมนุ ษย์ มีหลายด้าน หลายมุม แต่ละด้านก็มีความอิสระในการพัฒนาตัว
ของมันเองให้เจริ ญงอกงาม ในขณะ เดียวกันก็มีการบูรณาการเข้าด้วยกัน เติมเต็มซึ งกันและกัน
แสดงออกเป็ นเอกลักษณ์ทางปั ญญาของมนุ ษย์แต่ละคน คนหนึ งอาจเก่งเพียงด้านเดี ยว หรื อเก่ง
หลายด้านหรื ออาจไม่เก่งเลยสักด้าน แต่ทีชัดเจน คือ แต่ละคนมักมีปัญญาด้านใดด้านหนึ งโดดเด่น
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กว่าเสมอ ไม่มีใครทีมีปัญญาทุกด้านเท่ากันหมดหรื อ ไม่มีเลยสักด้านเดียว นับเป็ นทฤษฎีทีช่วยจุด
ประกายความหวัง เปิ ดกระบวนทัศน์ใหม่ในการศึกษาด้านสติปัญญาของมนุ ษย์ สามารถนํามา
่ มเด็กปกติ เด็กทีมี ความบกพร่ อง และเด็กทีมีความสามารถพิเศษ(นพ.
ประยุกต์ใช้ได้ทงในกลุ
ั
ทวีศกั ดิ สิ ริรัตน์เรขา, 2549)
ในปี ค.ศ.1983 การ์ดเนอร์ (Gardner) ได้เขียนเกียวกับทฤษฎีพหุ ปัญญา ในหนังสื อ
ชือ Frames of Mind ซึ งโฮวาร์ ด การ์ ดเนอร์ ในขณะนันเป็ นอาจารย์มหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ด และได้
กล่าวถึ งความสามารถ 7 ด้าน ทําให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื องสมองและพฤติกรรมมนุ ษ ย์
เปลียนไปจากเดิม ความสามารถของมนุษย์กินความกว้างขึน การ์ ดเนอร์ ประกาศว่า “คนเราทุกคน
ล้วนมีความสามารถ แต่ความสามารถของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลย” ในตอนแรก การ์ ดเนอร์ คิด
เรื อง Multiple Intelligence แค่เป็ นทฤษฎีเชิงจิตวิทยา ไม่ได้คิดในเชิ งปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตาม เพียงแค่
เข้าใจจุดอ่อนจุดแข็งของเด็กนักเรี ยนแต่ละคน ก็สามารถช่ วยเด็กให้ประสบความสําเร็ จขึนมาได้
เขาให้ขอ้ สังเกตว่า การนําเรื อง Multiple Intelligence มาปรับใช้ในห้องเรี ยนได้เปลียนทังการสอน
ของครู และการเรี ยนรู้ของเด็กนักเรี ยน เพราะจะต้องมีการดูรายละเอียดของความแตกต่างในตัวเด็ก
เป็ นรายบุค คล และจัดสรรกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ให้เหมาะกับเด็กแต่ละคน สิ งสําคัญ ก็คือการจัด
สิ งแวดล้อมให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ทีมี ประสิ ทธิ ภาพ ทีสุ ดสําหรับเด็กแต่ละคน โดยไม่สําคัญว่าจะใช้
เทคนิควิธีใด โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ ได้รับการยอมรับเกียวกับทฤษฎี Multiple Intelligence ซึ งไม่ตอ้ งมี
การทดสอบหรื อมองหาข้อสรุ ปจากการทดสอบ แต่ใช้การวิเคราะห์อย่างเป็ นธรรมชาติว่า ทําไม
ผูค้ นทัวโลกถึงสามารถพัฒนาทักษะสําคัญๆ ขึนมาใช้ในวิถีชีวติ ได้
การ์ดเนอร์ (Gardner,1983) กล่าวว่า ความแตกต่างทีมีหลากหลายในความสามารถ
ของมนุษย์มีอย่างน้อย 8 ด้านนัน สามารถนํามาแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
กลุ่มทีหนึง ได้แก่ ความสามารถด้านคณิ ตศาสตร์ และตรรกะ
กลุ่มทีสอง ได้แก่ ความสามารถด้านดนตรี ภาษา มิติสัมพันธ์ และการเคลือนไหว
กลุ่มทีสาม ได้แก่ ความสามารถด้านการเข้าใจตัวเองและผูอ้ ืน
จากการจัดกลุ่มของพหุ ปัญญาของ การ์ ดเนอร์ ทําให้ผวู้ ิจยั สนใจทีจะนํามาพัฒนา
บทเรี ยน วิธีก ารสอน สื อการเรี ยนการสอน ที สามารถพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ
ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มของพหุ ปัญญา 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที
หนึง และกลุ่มทีสาม ทีนํารู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานมาพัฒนาให้เหมาะสมกับทัง 2
กลุ่ม เนืองจากรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานนี สามารถนํามาพัฒนาตามกลุ่มพหุ ปัญญา
ทัง 2 ได้ แต่กลุ่มพหุ ปัญญากลุ่มทีสอง ได้แก่ความสามารถด้านดนตรี ภาษา และการเคลือนไหว นัน
สื อการสอนทีใช้ในกิจกรรมการเรี ยนแบบผสมผสานนีไม่เหมาะกับกิจกรรมทีนํามาพัฒนาในกลุ่มนี
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ได้ เนื องจากการพัฒ นาพหุ ปั ญ ญากลุ่ ม ความสามารถด้า นดนตรี ภาษา มิ ติ สั ม พัน ธ์ และการ
เคลื อนไหวนี กิ จกรรมที นํา มานันต้องเป็ นประเภทลงมื อปฏิ บตั ิ กิ จกรรมจึ งจะเหมาะสมในการ
ส่ งเสริ มความสามารถมากกว่า ตามที การ์ ดเนอร์ ได้ก ล่าวไว้ว่า จะต้องใช้กิ จกรรมทีเหมาะสมกับ
ความสามารถในแต่ละด้านข้างต้น
5.4 แนวทางการนําทฤษฎีพหุปัญญาไปใช้
จากรายงานการวิ จ ัย การพัฒ นาหลั ก สู ต รและลดระย ะเวลาเรี ยนและเพิ ม
ประสบการณ์สาํ หรับนักเรี ยนทีมีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ร่ วมกับ มหาวิทยาลัยศรี นค
ริ นทรวิโรฒ(สนธิ ดา เกยูรวงศ์และคณะ, 2546 : 31-33) ทีระบุการใช้พหุ ปัญญาในห้องเรี ยนว่า การ
จะใช้พหุ ปัญญาในห้องเรี ยนนันคงต้องเริ มต้นด้วยเป้ าหมายและค่านิ ยมของการศึกษาเช่น สอนเพือ
ความเข้าใจเพือเตรี ยมบุคคลให้ทาํ งานเมือจบการศึกษา เพือพัฒนาศักยภาพของคนอย่างเต็มทีหรื อ
สอนให้เด็กเชียวชาญในวิชาหลักจึงจะสามารถตอบได้วา่ นําพหุปัญญา (MI) มาใช้ได้อย่างไร
การ์ ดเนอร์ (Gardner,1983) เห็นว่าพหุ ปัญญาจะเป็ นเครื องมือทีดี เลิศในการเรี ยน
การสอน แคมม์เปล และดิคคินสัน (Campbell and Dickinson, 1996) ได้กล่าวถึงการใช้พหุ ปัญญา
ในห้องเรี ยนดังนี
1. การใช้การนําเข้าสู่ บทเรี ยน เช่น เด็กบางคนอาจจะเข้าใจกราฟหรื อพืชคณิ ตบน
กระดานดํายาก ครู จึงนําสนามเด็กเล่นโรงเรี ยนเป็ นแกนกราฟ ครู นาํ นักเรี ยนมาทํากราฟทีสนามโดย
ทุกคนเป็ นจุดๆ หนึ งบนเส้นกราฟหรื อในออสเตรเลียมีโรงเรี ยนแห่ งหนึ งมีสนามเล่นปูอิฐเป็ นรู ป
สุ ริยจักรวาล ครู นาํ นักเรี ยนมาเรี ยนดาราศาสตร์ ในสนามให้เด็กๆ เห็นดวงดาวต่างๆ หมุนรอบดวง
อาทิตย์เป็ นต้น
2. ใช้ในการเสริ มบทเรี ยน โรงเรี ยนในอเมริ กาหลายโรงเรี ยนจัดสัปดาห์พหุ
ปั ญญา โดยพยายามใช้ปัญญาหลายๆ อย่างเข้าใจบทเรี ยน เช่น ใช้ศิลปะและการละครในการเรี ยน
วรรณคดี ห รื อ เรี ย นดาราศาสตร์ ใ นหัว ข้อ สุ ริ ย จัก รวาล โดยใช้ปั ญ ญาทางตรรกศาสตร์ แ ละ
คณิ ตศาสตร์
วัดระยะทางระหว่างดวงดาวต่างๆรอบดวงอาทิตย์ (ความสามารถทางกล้ามเนื อ
ในการเคลือนไหว) เขียน พูดบรรยายเกียวกับระบบสุ ริยะจักรวาล (การใช้ภาษาพูดและเขียน) เป็ น
ต้นแต่ละบทไม่จาํ เป็ นต้องใช้ทุกปั ญญา
3. ใช้ใ นการส่ ง เสริ ม การทํางานด้วยตนเอง โดยครู ให้เด็ ก คิด ริ เริ ม ค้นคว้า
ดําเนินการและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงงานของตนเอง ซึ งเด็กมีโอกาสใช้แทบทุกปั ญญา
ทัง 8 ด้าน
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4. ใช้ในการประเมินผล นันคือให้เด็กทีทําโครงงานเสนอโครงงานและแสดง
โครงงานหรื อฝึ กประเมินโครงงานของตนด้วยตนเองและให้เพือนๆ ช่วยประเมินด้วย ซึ งเด็กจะได้
ฝึ กปั ญญาต่างๆ หลายด้านเช่นกัน
5. การฝึ กเป็ นลูกมือ ในข้อนี ดร.การ์ ดเนอร์ ได้เสนอให้นกั เรี ยนประถมหรื อ
มัธยมฝึ กเป็ นลูกมือหรื อฝึ กงาน 3 ด้านคือ 1. ด้านศิลปหัตถกรรม 2. ด้านวิชาการ 3. ด้านร่ างกายโดย
ความร่ วมมือของชุมชน
ทีกล่าวมาแล้วเป็ นการใช้ปัญญาในการช่วยเสริ มความเข้าใจในวิชาการต่างๆ ใน
ขณะเดียวกันก็เป็ นการพัฒนาปั ญญาด้านต่างๆ ไปด้วย ถ้าหากโรงเรี ยนต้องการพัฒนาพหุ ปัญญาใน
ตัวเด็กอาจจะทําให้เด็กฝึ กกิจกรรมต่างๆ ดังรายการต่อไปนี
1. ปั ญญาด้า นภาษาพูดและภาษาเขี ยน ครู อาจใช้กระบวนการอภิปราย การ
โต้วาที เขียนโคลงกลอน นวนิยาย สัมภาษณ์หรื อฝึ กการพูดต่อหน้าสาธารณชน เป็ นต้น
2. ปั ญญาเชิ งตรรกศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ เช่ นออกแบบและทําการทดลอง
เขี ย นเชิ ง อุ ป มาอุ ป ไมย อธิ บ ายรู ปแบบหรื อ สมการ เปลี ยนข้อความโจทย์เป็ นสู ตรคณิ ตศาสตร์
เป็ นต้น
3. ปั ญญาทางกล้ามเนือและการเคลือนไหวร่ างกาย เช่น สร้างหรื อทําอะไรสัก
อย่าง แสดงความเคลื อนไหวทางร่ างกาย เพือแสดงความหมาย การแสดงหน้าชันเรี ยน จัดทัศน
ศึกษา เป็ นต้น
4. ปั ญญาด้านมิติ เช่น นํา กราฟ แผนที ชาร์ ท ทําศิลปวัสดุ แสดงภาพถ่ายหรื อ
ภาพเขียนเป็ นต้น
5. ปั ญญาด้านตนตรี การแสดงดนตรี ร้ องเพลงทําอุปกรณ์ดนตรี และแสดงให้ดู
เป็ นต้น
6. ปั ญญาด้านสังคมและความเข้าใจผูอ้ ืน เช่น จัดประชุ มเรื องใดเรื องหนึ ง ร่ วม
ในกิจกรรมบริ การชุมชน ฝึ กการให้และรับข้อมูลป้ อนกลับ เป็ นต้น
7. ฝึ กปั ญญาด้านเข้าใจตนเอง เช่ น บรรยายความสามารถของตนเองในการ
ทํางานให้สําเร็ จ กําหนดเป็ นเป้ าหมายของงานและดําเนินการจนบรรลุเป้ าหมาย บันทึกประจําวัน
เรื องใดเรื องหนึงของตนเอง ประเมินผลงานของตนเอง เป็ นต้น
8. ปั ญญาการเข้าใจสภาพธรรมชาติ เช่น ทําสมุดบันทึกการสังเกต บรรยายการ
เปลียนแปลงของสภาพแวดล้อม การเลียงสัตว์เลียง หรื อดูแลต้นไม้ สังเกตนกหรื อสัตว์ป่า เขียน
หรื อถ่ายภาพวัสดุธรรมชาติ เป็ นต้น
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จากทีกล่าวมาจะเห็นว่า คนทุกคน ครู ทุกคน และนักเรี ยนทุกคนมีปัญญาทัง 8 ด้าน
มากน้อยแตกต่างกัน แต่ละอาชี พจะต้องการปั ญญาแต่ละด้านต่างกัน ดังนันจึงควรมีการพัฒนา
ปั ญญาทัง 8 ด้านให้เกิ ดมากทีสุ ดในคนทุกคน ครู ทุกคน และนักเรี ยนหรื อเด็กทุกคน เพือความ
เฉลียวฉลาดทางสติปัญญาทีมีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ สมควรได้รับการสนับสนุ นพัฒนา
ขีดความสามารถและศักยภาพให้บรรลุถึงขีดสุ ด ในการทีจะพัฒนาไปให้ให้ถูกทิศทางหรื อไม่นนั
ขึนอยูก่ บั ระบบการจัดการ ครู นักการศึกษา และผูบ้ ริ หารทีมีแนวการปฏิบตั ิการจัดการไปในทิศทาง
เดียวกัน พร้ อมให้การสนับสนุ นอย่างต่อเนื อง มีการขานรับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาทีเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 มาตรา 24 ทีว่าให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานทีเกียวข้องดําเนินการจัดเนือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนัดของผูเ้ รี ยนโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ดังนันผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาพหุ ปัญญาของนักเรี ยนโดยจําแนกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ความสามารถทางคณิ ตศาสตร์ และตรรกะ และกลุ่มความสามารถด้านการเข้าใจตัวเองและผูอ้ ืน ซึ ง
เป็ นกลุ่ ม ที ส่ ง ผลต่ อการคิ ดอย่า งมี วิจารณญาณ และสามารถนํา มาพัฒนาวิธี ก ารสอนให้มี ค วาม
เหมาะสมกับกลุ่มของพหุ ปัญญาทัง 2 กลุ่มนีได้ โดยออกแบบและพัฒนาให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับคุณลักษณะของพหุ ปัญญาแต่ละกลุ่ม
งานวิจัยทีเกียวข้ อง
งานวิจัยเกียวกับการเรียนแบบผสมผสาน
Dodero,Fernandez and Sanz (2001) ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบข้อดี ของการเรี ยนแบบ
ผสมผสานในด้านการเรี ยนแบบมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยนและความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการเรี ยน
การสอนบนเว็บแบบผสมผสานกับการเรี ยนแบบออนไลน์เพียงอย่างเดี ยว โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่าง
ออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูเ้ รี ยนทีเรี ยนในชันเรี ยนซึ งเรี ยนแบบผสมผสาน และกลุ่มผูเ้ รี ยนทีเรี ยนที
เรี ยนแบบห้องเรี ยนเสมือน การเรี ยนการสอนจัดในห้องคอมพิวเตอร์ และให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนบนเว็บ
ประเมินผลโดยให้ผเู ้ รี ยนทําข้อสอบในชันเรี ยนและดูจากการมีส่วนร่ วมบนเว็บ การติดต่อสื อสาร
ทําโดยใช้เครื องมือต่างๆ ทีอยูใ่ นระบบเครื อข่าย วิเคราะห์การมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยนโดยวัดจากการ
อภิปรายและการตังกระทูห้ รื อโพสข้อความ จากการวิจยั พบว่า
1. การมี ส่ วนร่ ว มของนัก เรี ย นในการอภิ ป รายนันส่ ง เสริ ม การเรี ย นบนเว็บ แบบ
ผสมผสาน และช่วยทําให้การเรี ยนแบบไม่ประสานเวลามีความสมบูรณ์มากขึน
2. การเรี ยนบนเว็บแบบผสมผสานส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนมากกว่า
การเรี ยนแบบออนไลน์เพียงอย่างเดียว ทังนีขึนอยูก่ บั รู ปแบบการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนแต่ละคนด้วย
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Sevinc Gulsecen (2004) ศึกษาผลของการเรี ยนแบบผสมผสานทีมีผลต่อแรงจูงในใน
การเรี ยนของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน โดยมีสมมติฐานในการวิจยั
คือ การเรี ยนแบบผสมผสานสามารถทําให้นกั ศึกษาทีไม่ใสใจในการเรี ยน โดยเฉพาะนักศึกษาทีอยู่
ในมหาวิ ท ยาลัย เอกชนมี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ในการเรี ยนมากขึ นเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยใช้
แบบสอบถาม จากนักศึกษา 2 กลุ่ม จากมหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยของรัฐ จากการศึกษา
พบว่า
1. การเรี ยนแบบผสมผสานทําให้นกั ศึกษามีความกระตือรื อร้นในการเรี ยนมากขึน
2. นักศึกษามีแรงจูงใจในการเรี ยน อัตราการเข้าเรี ยน และความสนใจในการเรี ยน
เพิมมากขึน
3. ผลการเรี ยนจากการเรี ยนแบบผสมผสานของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐสู ง
กว่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน
4. นักศึ กษาทีมีความรู้ พืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู งสามารถเรี ยนผ่าน
ระบบการเรี ยนแบบผสมผสานได้ดีกว่านักศึกษาทีมีความรู้พืนฐานตํา
5. ความรู ้ทีพิเศษสามารถทีจะสร้างขึนได้ทงั 2 กลุ่ม โดยการเรี ยนแบบออนไลน์
6. นักศึกษามีความพึงพอใจในวิธีการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน มากกว่าการสอน
ในห้องเรี ยนแบบดังเดิม และการเรี ยนแบบออนไลน์เพียงอย่างเดียว
7. นักศึกษาทีเรี ยนโดยการเรี ยนแบบผสมผสานมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยนมาก
ขึน
Rovai and Jordan (2004) ศึกษาความเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ระหว่างการเรี ยนแบบ
ในชันเรี ยนปกติการเรี ยนแบบผสมผสานและการเรี ยนแบบออนไลน์เพียงอย่างเดียว โดยแบ่งเป็ น
นักเรี ยนในชันเรี ยนปกติ 26 คน เป็ นอาสาสมัคร 24 คน เรี ยนบนเว็บแบบผสมผสาน 28 คน
อาสาสมัคร 23 คน เรี ยนด้วยวิธีผสมผสานทังแบบในชันเรี ยนปกติและแบบอนไลน์ ผูเ้ รี ยนเรี ยน
แบบออนไลน์อย่างเดียว 25 คน อาสาสมัคร 21 คน โดนเรี ยนผ่านระบบ Blackboard และใช้แบบ
วัด CCS เป็ นเครื องมือวัดลักษณะความเป็ นชุ มชนการเรี ยนรู้ ผลการศึกษาพบว่าการเรี ยนบนเว็บ
แบบผสมผสาน สามารถสร้างความรู้สึกการเรี ยนรู้ แบบชุมชนการเรี ยนรู้ได้มากกว่ารู ปแบบอืน ๆ
โดยทําบรรยากาศในการเรี ยนเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู้มากขึน โดยเน้นทีการเรี ยนแบบกระตือรื อร้น
โดยใช้กระบวนการเรี ยนแบบร่ วมมือและสร้างสังคมแห่งความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึน
Pitik and Mallich (2004) ทําการศึกษาแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนบนเว็บแบบ
ผสมผสานโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางกับการใช้เทคโนโลยีส่งผลต่อความสามารถของผูเ้ รี ยน ผล
การศึกษาพบว่า การเรี ยนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู้ โดยมีเงือนไขทางมโนทัศน์ 3
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ประการคือ ความเป็ นจริ ง(realness) การยอมรับ(acceptance) และความเข้าใจและความเห็นอกเห็น
ใจผูอ้ ืน (empathic underatanding) และในด้านลักษระการจัดการเรี ยนบนเว็บแบบผสมผสานโดย
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางช่วยพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนได้ ดังนี
1. ความมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู้
2. ความต้องการการเรี ยนรู้ทีมากขึน
3. การช่วยให้ผเู ้ รี ยนประสบผลสําเร็ จและเกิดความเชือมันในตนเองมากขึน
4. การกระตุน้ การเรี ยนรู้โดยการค้นพบของผูเ้ รี ยน
5. ช่ วยให้เกิ ดการพัฒนาการมี ปฏิ สัม พันธ์ ระหว่างผูส้ อนกับ ผูเ้ รี ยนและผูเ้ รี ยนกับ
เพือนร่ วมชันเรี ยน
6. เพิมความสามารถในการเรี ยนด้วยตนเองของผูเ้ รี ยน
Johnson, McHugo and Hall (2006) ศึกษาวิธีการนําการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน
มาใช้ในการจัดการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา จากการวิจยั สรุ ปแนวทางในการออกแบบกิจกรรม
การเรี ยนไว้ดงั นี รู ปแบบการเรี ยนการสอนใช้ทรัพยากรออนไลน์ เช่น เนือหาวิชา งานทีมอบหมาย
เครื องมื อการเรี ย นแบบร่ วมมื อ การประเมิ นการเรี ย นการสอนออนไลน์ ร่ วมกับการเรี ยนแบบ
บรรยายในชันเรี ยนแบบดังเดิ มที เน้นการเรี ยนแบบเผชิ ญหน้าเนื อหาของบทเรี ยนแบบออนไลน์
(online content) ควรครอบคลุมเนื อหาทีเรี ยนในห้องเรี ยนแบบดังเดิมแทนการเรี ยนแบบเผชิ ญหน้า
โดยการออกแบบระบบต้องคํานึ งถึ งสิ งแวดล้อมในการเรี ยนให้ใกล้เคียงกับห้องเรี ยนแบบดังเดิม
โดยการถามปั ญหา การมอบหมายงาน การให้คาํ ปรึ กษา และการทําโครงงาน จากการวิจยั พบว่า
การเรี ยนการสอนแบบผสมผสานสามารถพัฒนาให้ผูเ้ รี ยนเกิดความเข้าใจทีลึกซึ งในองค์ความรู้ที
เรี ยนได้มากกว่าการเรี ยนออนไลน์และการเรี ยนในห้องเรี ยนแบบดังเดิมเพียงอย่างเดี ยว เนื องจาก
การเรี ยนการสอนแบบผสมผสานเป็ นการรวมเอาข้อดีทีสุ ดของวิธีการเรี ยนในชันเรี ยนแบบดังเดิม
และระบบการเรี ยนอิเล็กทรอนิ กส์ เข้าด้วยกัน โดยผูเ้ รี ยนสามารถฝึ กปฏิบตั ิการภายในห้องปฏิบตั ิ
การและฝึ กทบทวนความรู ้ในเนื อหานําไปใช้ในการแก้ปัญหาในการเรี ยนได้ตามความต้องการของ
ผูเ้ รี ยนอย่างอิสระด้วยการเรี ยนแบบออนไลน์โดยมีติวเตอร์ เป็ นผูค้ อยชีแนะเมือเกิดปั ญหา ซึ งการ
เรี ยนแบบนีสามารถพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของผูเ้ รี ยนได้ดว้ ยตนเอง
ปณิ ตา วรรณพิรุณ (2551:บทคัดย่อ ) ได้ศึกษารู ปแบบการเรี ยนบนเว็บแบบผสมผสาน
โดยใช้ปัญหาเป็ นหลักเพือพัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนิสิตปริ ญญาบัณฑิต พบว่า
1. องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนแบบผสมผสาน ประกอบด้วย 1)หลักการของ
รู ปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรู ปแบบ 3)วิธีการและกิจกรรมการเรี ยนการสอน และ4)การวัดและ
ประเมินผล ;วัตถุประสงค์ของรู ปแบบคือเพือพัฒนการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยกระบวนการเรี ยน
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การเสนอแบ่งเป็ น 2 ตอนคือ 1)ขันเตรี ยมการก่อนการเรี ยนการสอน และ2)ขันการจัดกระบวนการ
เรี ย นการสอน การวัด และประเมิ น ผลการใช้ก ารวัดพัฒ นาการคิ ด อย่า งมี วิจารณญาณและการ
ประเมินตามสภาพจริ ง และจากการสัมภาษณ์อาจารย์ในระดับอุดมศึกษา เกียวกับความเหมาะสม
ของกิ จกรรมการเรี ยนแบบผสมผสานการเรี ยนในห้องเรี ยนปกติกบั การเรี ยนบนออนไลน์ พบว่า
ควรใช้กิจกรรมในห้องเรี ยนในเนื อหาการปฏิ บตั ิ และบนออนไลน์เป็ นเนื อหาภาคทฤษฎี และมี
อัตราส่ วน 50 : 50
2. นิ สิ ตปริ ญญาบัณฑิ ต ทีเรี ยนตามรู ปแบบการเรี ยนแบบผสมผสานทีพัฒนาขึ นมี
คะแนนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01
และนิสิตมีความคิดเห็นว่าการเรี ยนตามรู ปแบบ ทีพัฒนาขึนมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก
3. ผูท้ รงคุณวุฒิประเมินรู ปแบบจํานวน 5 ท่าน มีความคิดเห็นว่ารู ปแบบการเรี ยนการ
สอนทีพัฒนาขึนนันมีความเหมาะสมอยูร่ ะดับดีมาก
4. และจากการศึกษาเกี ยวกับระยะเวลาทีสามารถพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
พบว่า การวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณควรวัดครังที 2 ในสัป์ดาห์ที 7 และพัฒนาการของการคิด
อย่างมีวิจารณญาณจะคงที ในสัป์ดาห์ที 10 โดยเวลาทีดําเนินการจัดการเรี ยนการสอนสัปดาห์ละ 2
ชัวโมง
จากงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานทีกล่าวมาข้างต้น
สามารถสรุ ปได้ว่า การเรี ยนการสอนแบบผสมผสานสามารถพัฒนาให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้ทีท้า
ทายตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลและศักยภาพทางการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน ทําให้ผเู้ รี ยน
สามารถพัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู้ของตนเองได้ดีขึน (Driscoll, 2002) และสามารถพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้มีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนเพิมขึนได้ เนื องจากการเรี ย นการสอนแบบผสมผสาน ช่ วย
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงบทบาทในการเรี ยนมากขึน (Johnson,McHugo,Hall,2006) ทําให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ อย่างมีความหมาย (Taraddi and Pokrajac, 2005) และสามารถพัฒนาการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณได้ (ปณิ ตา วรรณพิรุณ, 2551)
จะเห็ นได้ว่า การจัด การเรี ย นการสอนแบบผสมผสานสามารถทํา ให้ผูเ้ รี ยนพัฒนา
ศักยภาพทางการเรี ยนให้เพิมสู งขึนได้ ผูเ้ รี ยนรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่ วมในการเรี ยน เกิดปฏิสัมพันธ์ มี
ความสนใจและพึ ง พอใจในการเรี ย นเป็ นอย่า งดี และนอกจากนี ยัง พบว่า ผู้เ รี ย นที เรี ย นแบบ
ผสมผสานมีความสามารถในการเรี ยนเนือหาได้เร็ วกกว่าผูเ้ รี ยนทีเรี ยนผ่านออนไลน์เพียงอย่างเดียว
ดังนันผูว้ ิจยั จึ งนํา หลักการของการเรี ยนแบบผสมผสานมาใช้ในการพัฒนาทัก ษะการคิ ดอย่างมี
วิจารณญาณกับนักเรี ยน โดยการผสมผสานเทคนิควิธีการเรี ยนการสอนและสื อการเรี ยนการสอน
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ทังแบบออฟไลน์คือกิจกรรมการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยนร่ วมกับการเรี ยนแบบอีเล็กทรอนิ กส์ ที
นํามาออกแบบร่ วมกับขันตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบสื บเสาะทีมีระดับการสื บเสาะ
ต่างกันโดยปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนในแต่ละระดับทีสอดคล้องกับความสามารถของผูเ้ รี ยนตามกลุ่ม
ของพหุปัญญา 2 กลุ่ม ทีนํามาศึกษาในครังนี
งานวิจัยเกียวกับการคิดวิจารณญาณ
Pollack (1987) ศึ กษาเกี ยวกับการส่ งเสริ ม การคิดวิจารณญาณ โดยทําการศึ กษา
บรรยากาศในชันเรี ยนของเด็กฉลาดเพือส่ งเสริ มการคิดวิจารณญาณ เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ ใช้การ
สังเกต สัม ภาษณ์ และวิเคราะห์ ขอ้ มูล ในหลาย ๆ แบบ บรรยากาศที ส่ งเสริ มการคิ ด ได้แก่ การ
แข่งขัน การทํางานกลุ่ม การใช้คาํ ถาม ตารางยืดหยุน่ การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับและการประเมินผูส้ อน
จากการสังเกตพบว่า การแข่งขันระหว่างกลุ่มและการแข่งขันกับตัวเองจะทําให้เกิดความยุง่ ยากบ้าง
การทํางานกลุ่มและการเรี ยนรู ้ร่วมกันจะสร้างบรรยากาศทีพัฒนาการคิดวิจารณญาณ ให้นกั เรี ยนคิด
เป็ น ส่ วนกลวิธีการใช้คาํ ถาม การเริ มต้นคําถามให้คน้ พบและการใช้คาํ ถามปลายเปิ ด การกําหนด
ตารางยืดหยุน่ ตามความต้องการของการแก้ปัญหา การให้ขอ้ มูลย้อนกลับของผูส้ อนนันจะช่วยให้
ผูเ้ รี ยนมีกาํ ลังใจในการประเมินผลงานของตนเอง ปฏิสัมพันธ์ของตัวแปรทีกล่าวมาจะช่วยสร้าง
บรรยากาศในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
Ennis และ Norris (1990) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของการรายงานการคิดด้วยภาษาพูด
เพือทดสอบความตรงของแบบวัด การคิดวิจารณญาณ ชนิ ดเลือกตอบกับนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที 2
พบว่า การรายงานการคิดด้วยภาษาเป็ นสิ งจําเป็ นของการหาความเทียงตรงของข้อมูลและข้อมูลที
รวบรวมยังทําให้เกิดการคิดและการปฏิบตั ิเปลียนแปลงได้
Erickson, Richard Lee (2000) ทําการศึกษาวิจยั เกียวกับการพัฒนาการคิดวิจารณญาณ
ของนักศึกษาซึงได้รับการฝึ กอบรมการใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (Database) ซึ งเป็ นโปรแกรม
ทีมีความสามารถในการรับมือกับข้อมูลจํานวนมากและสามารถประยุกต์ใช้เป็ นเครื องมือพัฒนาการ
คิดวิจารณญาณได้ การวิจยั นี ทํากับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยมีกลุ่มควบคุม 1 กลุ่มและกลุ่ม
ทดลอง 2 กลุ่ม กลุ่มทดลอง 2 กลุ่มใช้ระยะเวลาในการฝึ กอบรมทีแตกต่างกัน โดยกลุ่มทดลองกลุ่ม
ที 2 ใช้เวลาฝึ กอบรมทังภาคเรี ยน เก็บคะแนนก่อนและหลังการทดลองด้วยแบบทดสอบทักษะการ
คิดวิจารณญาณของวัตสันและเกลเซอร์ ผลการวิจยั พบว่ามีความแตกต่างของระดับทักษะการคิด
วิจารณญาณ โดยกลุ่มทดลองกลุ่มที 2 มีพฒั นาทักษะการคิดวิจารณญาณเพิมขึนสู งสุ ด
เอือญาติ ชูชืน (2536 : บทคัดย่อ) ศึกษาผลการฝึ กการคิดวิจารณญาณ ตามแนวคิดของ
เอนนิ ส (Ennis,1985) ที มี ต่อความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของนักศึ ก ษาพยาบาลตํารวจ
พบว่า กลุ่มทดลองทีได้รับการฝึ กการคิดวิจารณญาณด้วยสถานการณ์ปัญหาทางการพยาบาลทาง
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อายุรศาสตร์ ส่ วนกลุ่มควบคุ มให้อ่านเอกสารทางวิชาการพยาบาลทีกําหนดให้ดว้ ยตัวเอง และใช้
แบบทดสอบความสามารถทางการคิดวิจารณญาณวัดก่อนและหลังฝึ ก และระยะติดตามผลการ
วิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนการคิดวิจารณญาณ หลังการทดลองสู งกว่าก่อนการทดลองอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิ ติที .01 แต่ไม่พบความแตกต่างก่อนและหลังการทดลองในกลุ่มควบคุ ม กลุ่ม
ทดลองได้คะแนนความสามารถทางการคิดวิจารณญาณสู งกว่ากลุ่มควบคุม และทัง 2 กลุ่มมีคะแนน
ในระยะติดตามผลไม่แตกต่างกัน
อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย (2538 : บทคัดย่อ) ศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบบการเรี ยน
ของนักศึกษากับการสอนของอาจารย์ ต่อการพัฒนาการคิดวิจารณญาณ ของนักศึกษาพยาบาล โดย
มุ่งพัฒนาการสอนของอาจารย์ในการเรี ยนการสอนภาคปฏิบตั ิทีมีทกั ษะการคิดวิจารณญาณ 7 ด้าน
ได้แก่ การระบุประเด็นสําคัญ การรวบรวมข้อมูล การพิจารณาความน่าเชื อถือของแหล่งข้อมูล การ
ระบุลกั ษณะของข้อมูล การตังสมมติฐาน การลงสรุ ปข้อมูล และการประเมินผล ผลการวิจยั พบว่า
การสอนการพัฒนาการคิดวิจารณญาณสามารถพัฒนาความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณได้สูงขึนกว่าสอน
แบบเดิม ไม่วา่ ผูเ้ รี ยนจะเรี ยนแบบใดก็ตาม
ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์ (2543 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การวิจยั การนํากระบวนการผลิตละครเวที
มาใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณ โดยทําการวิจยั กับกลุ่มนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ของ
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็ นเวลา 6 สัปดาห์ ใช้รูปแบบการวิจยั แบบ Two Group
Pretest-Posttest Design โดยกลุ่มทดลองได้ปฏิ บตั ิการผลิ ตละครเวที ส่ วนกลุ่มควบคุ มได้อ่าน
หนังสื อ การวิจยั ในครังนีวัดและประเมินทักษะการคิดวิจารณญาณด้วยแบบทดสอบที ปรับปรุ งมา
จากแบบทดสอบการคิดวิจารณญาณของวัตสันและเกลเซอร์ ผลการวิจยั พบว่านักศึกษากลุ่มทดลอง
มีทกั ษะการคิดวิจารณญาณเพิมขึนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
วรนุช เนตรพิศาลวานิช (2544) พัฒนารู ปแบบการฝึ กอบรมบนเว็บแบบด้วยการเรี ยน
แบบร่ วมมือแบบกรณี ศึกษาเพือพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณสําหรับนักศึกษาพยาบาลวิชาชี พ
โดยกลุ่มตัวอย่างได้จากความสมัครใจ จํานวน 42 คน แบ่งกลุ่มย่อย 5-6 คน กลุ่มตัวอย่างได้รับการ
ฝึ กอบรมตามรู ปแบบทีผูว้ ิจยั สร้างขึนเป็ นเวลา 10 สัปดาห์ ติดต่อสื อสารด้วยการพูดคุย ส่ งข่าวสาร
โดยใช้ไปรษณี ยอ์ ีเล็กทรอนิกส์ กระดานข่าว กระดานสนทนา ผลการวิจยั พบว่า
1. รู ปแบบการฝึ กอบรมทีพัฒ นาขึนประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 1) การฝึ ก
อบรม 2)วิธีการฝึ กอบรม 3)กิจกรรมการฝึ กอบรม
2. ผลการทดลองใช้รู ป แบบการฝึ กอบรมที พัฒ นาขึ น พบว่า หลัง การฝึ กอบรม
พยาบาลวิชาชี พมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณสู งกว่าก่อนฝึ กอบรม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ
.05
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3. ความคิ ด เห็ น เกี ยวกับ รู ป แบบการฝึ กอบรมที พัฒ นาขึ น พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า ง
มี ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากในประเด็นการจัดกิ จกรรมความร่ วมมื อการมีปฏิ สัมพันธ์กลุ่ ม
บนเว็บ การออกแบบรู ปแบบการฝึ กและความพร้อมของอุปกรณ์ในหน่วยงาน
ทวี สระนําคํา (2551:162) ศึกษาถึงผลการใช้วิธีการสอนแบบนิรนัยและวิธีสอนแบบ
อุปนัยทีมีแบบฝึ กหลังเรี ยนต่างกันโดยใช้บทเรี ยนบนเว็บในวิชาฟิ สิ กส์ ทีมีต่อการคิดวิจารณญาณ
ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที 4 โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยจัดการ
เรี ยนการสอนบนเว็บตามวิธีการของบทเรี ยนบนเว็บทัง 4 กลุ่มทดลอง ใช้เวลาเรี ยนทังหมด 4 วัน ๆ
ละ 60 นาที ซึ งผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างทีเรี ยนบทเรี ยนบนเว็บทีใช้วิธีการสอนแบบนิรนัย
และวิธีสอนแบบอุปนัยมีการคิดวิจารณญาณ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
ทังนีเนืองจากบทเรี ยนบนเว็บทีใช้วิธีการทัง 2 แบบเป็ นวิธีสอนทีมีเส้นทางการเรี ยนการสอนหรื อ
ขันตอนการสอนทีแตกต่างกันบ้าง แต่วิธีการสอนทัง 2 แบบมีการนําเสนอกระบวนการต่าง ๆ แก่
ผูเ้ รี ย นครบถ้ว นทุ ก ขันตอนเหมื อ นกัน แต่ มี ล ํา ดับ ก่ อ นหลัง ต่ า งกัน เท่ า นัน ซึ งเมื อผู้เ รี ย นผ่า น
กระบวนการเรี ยนรู ้แล้วก็จะได้รับเนือหาและหลักการเดียวกัน และกลุ่มตัวอย่างทีเรี ยนบทเรี ยนบน
เว็บ ที มี แ บบฝึ กหลังเรี ย นโดยวิ ธี ส ร้ างโจทย์ปั ญหาและวิธี แก้โ จทย์ปั ญหามี ก ารคิ ดวิจารณญาณ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีสอนและแบบฝึ ก
หลังเรี ยนทีใช้บทเรี ยนบนเว็บต่อการคิดวิจารณญาณของกลุ่มตัวอย่าง
งานวิจัยเกียวข้ องกับการเรียนการสอนแบบสื บเสาะ
อับราฮัมและเร็ นเนอร์ (Abrahum and Renner, 1986 : 121-143) ได้ศึกษาผลงานการ
วิจยั ของนักศึกษาวิทยาศาสตร์ ทีศึกษาเกียวกับวงจรการเรี ยนรู้ในวิชาเคมี ระดับมัธยมศึกษา พบว่า
นักเรี ยนทีได้รับการสอนตามแนววงจรการเรี ยนรู้ มีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนด้านเนื อหาวิชาและ
ทัก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ วิช าเคมี สู ง กว่า นัก เรี ย นที ได้รับ การสอนตามปกติ และ
นอกจากนีการสอนแบบสื บเสาะหาความรู้ยงั มีผลต่อความคงทนในผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
Lim (2001) ได้ศึกษาถึงรู ปแบบและลักษณะของการออกแบบบทเรี ยนออนไลน์ดว้ ยวิธี
สื บสวนสอบสวน โดยใช้เว็บเควสท์ เป็ นเครื องมือในการศึกษา Lim ได้ตงคํ
ั าถาม 4 ประการคือ
ก) มีองค์ประกอบอะไรบ้างทีใช้ในการออกแบบบทเรี ยนออนไลน์ด้วยวิธีสืบสวน
สอบสวน
ข) อะไรเป็ นจุดชีวัดว่าบทเรี ยนออนไลน์แบบใดออกแบบด้วยวิธีสืบสวนสอบสวน
ค) โครงสร้ างทีมีลกั ษณะเป็ นโครงร่ าง (Scaffolding) มีความสําคัญอย่างไรในการ
แนะนําผูเ้ รี ยนให้ศึกษาเรี ยนรู้ดว้ ยวิธีสืบสวนสอบสวน
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ง) ควรมี อ งค์ป ระกอบอะไรบ้า งสํ า หรั บ การออกแบบบทเรี ย นออนไลน์ ด้ว ยวิ ธี
สื บสวนสอบสวน
กัญญา ทองมัน (2534 : 83) ได้ทาํ การศึกษาผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์
และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ข องนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ทีได้รับการสอนแบบสื บเสาะหา
ความรู้ ทีทําการทดลองแบบไม่กาํ หนดทิศทางและกําหนดแนวทางผลการวิจยั พบว่า ทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
พิมพร วัฒนานนท์ (2539 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการใช้วิธีการสอนแบบสื บเสาะหา
ความรู ้ ทีเน้นยุทธวิธีวงจรการเรี ยนรู้ มาปรั บแผนการสอนเพือส่ งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์พบว่า
นักเรี ยนทีใช้แผนการสอนแบบสื บเสาะหาความรู้ทีเน้นยุทธวิธีวงจรการเรี ยนรู้มีความคิดสร้างสรรค์
และผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรี ยนทีใช้แผนการสอนปกติอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .01
ดารุ ณี เชือเจ็ดตน (2540 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสามารถในสื อความหมายข้อมูล
ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ทีได้รับการสอนแบบสื บเสาะหาความรู้ ทีเน้น
ยุทธวิธีวงจรการเรี ยน โดยศึกษา 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทีได้รับการสอนแบบปกติและการสอนตามแนว
ยุทธวิธีวงจรการเรี ยนรู้ ผลปรากฏว่ากลุ่มทีสอนตามแนวยุทธวิธีวงจรการเรี ยนรู้ มีทกั ษะในการสื อ
ความหมายข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ สูงกว่านักเรี ยนทีสอนตามปกติอย่างมีนยั สําคัญทีระดับ .01
มนมนัส สุ ดสิ น (2543 : บทคัดย่อ) ศึ กษาผลสัมฤทธิ ทางวิทยาศาสตร์ และ
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที 2 ทีได้รับการสอนแบบ
สื บ เสาะหาความรู ้ ประกอบกับ การเขี ย นแผนผังมโนมติ พบว่า ผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ย นชา
วิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนทีได้รับการสอนแบบสื บเสาะหา
ความรู ้ประกอบการเขียนแผนผังมโนมติสูงกว่าการสอนตามคู่มือครู
หทัยรัตน์ เขียวเอียม (2543 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู้ตามทฤษฎีการ
สรรค์สร้าง ความรู้เพือพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2
โรงเรี ยนช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร พบว่านักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิชา
วิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจคติต่อการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ และพฤติกรรม
การปฏิบตั ิงานกลุ่มหลังการทดลองสู งกว่าก่อนการทดลอง
กิ ต ติ ม า ธรรมราษฎ์ (2548:บทคัด ย่ อ ) ได้ ศึ ก ษาการเปรี ยบเที ย บผลการเรี ยน
วิทยาศาสตร์ แบบวัฏจักรการเรี ยนรู้โดยกําหนดและหมุนเวียนหน้าทีตามแนวทฤษฎีพหุ ปัญญากับ
การเรี ยนวัฏจักรการเรี ยนรู ้แบบปกติ ทีมีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดเชิ งมีเหตุผลและเจต
คติ เชิ งวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึ กษาปี ที 1 พบว่า เฉพาะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
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นักเรี ยนทีเรี ยนด้วยรู ปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ โดยกําหนดและหมุนเวียนหน้าทีตาม
แนวทฤษฎีพหุ ปัญญา มีคะแนนการคิดหลังเรี ยนมากกว่านักเรี ยนทีเรี ยนแบบปกติ อย่างมีนยั สําคัญ
ทีระดับ .05
โชติ ม ณี ศรี ส ว่า งวงส์ (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึก ษาการเปรี ย บเที ย บผลการเรี ย น
วิทยาศาสตร์ แบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้กบั การเรี ยนแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุ ปัญญา ทีมี
ต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณและเจตคติเชิ งวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 พบว่า
นักเรี ยนทีเรี ยนแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุ ปัญญามีความสามารถทางการคิดอย่างมี
วิจารณญาณหลังเรี ยนมากกว่านักเรี ยนทีเรี ยนแบบปกติ
สุ พิชชา คงสมมาตร (2548 : บทคัดย่อ) ศึกษาเปรี ยบเทียบการเรี ยนในกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ โดยใช้การเรี ยนแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ ตามแนวทฤษฎี พหุ ปัญญากับการเรี ยน
แบบวัฏ จัก รการเรี ย นรู้ แบบปกติ ที มี ต่ อการคิ ด อย่า งมี วิจ ารณญาณและการคิ ด เชิ งเหตุ ผ ล ของ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 พบว่า นักเรี ยนทีเรี ยนแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุ ปัญญา
มี ค วามสามารถทางด้า นการคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณมากกว่า นัก เรี ย นที เรี ย นแบบปกติ อย่า งมี
นัยสําคัญทีระดับ .05
อรุ ณรัตน์ มูลโพธิ (2549 :บทคัดย่อ) ได้ศีกษาผลการเรี ยนวิทยาศาสตร์ แบบวัฏจักร
การเรี ยนรู้ 5 ขัน ตามแนวทฤษฎีพหุ ปัญญากับการเรี ยนแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 5 ขัน ทีมีต่อการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ เจตคติเชิ งวิทยาศาสตร์ และการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 1 พบว่า นักเรี ยนทีเรี ยนแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 5 ขัน ตามแนวทฤษฎีพหุ ปัญญามี
ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ มากกว่านักเรี ยนทีเรี ยนแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 5 ขัน
สถิ ต ศิริธรรมจักร (2552: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการเรี ยนแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 5
ขันทีใช้พหุ ปัญญา กับการเรี ยนตามคู่มือครู ทีมีต่อผลสัมฤทธิทางการเรี ยน ความคิดวิจารณญาณและ
ความตระหนัก ต่ อ สิ งแวดล้อม ของนัก เรี ย นชันมัธ ยมศึ ก ษาปี ที 3 โรงเรี ย นไทยรั ฐ วิทยา 92
( ชุ มชนนาข่า) จํานวน 62 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 31 คนและกลุ่มควบคุม 31 คน โดยใช้แผนการ
เรี ยนรู้แบบแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 5 ขันทีใช้พหุ ปัญญา 4 แผน และแผนการเรี ยนตามคู่มือครู 4 แผน
ผลการวิจยั ครังนี พบว่า
1. แผนการเรี ยนรู้แบบแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 5 ขันทีใช้พหุ ปัญญา มีดชั นี ประสิ ทธิ
ผล เท่ากับ 0.7925 แสดงว่านักเรี ยนมีความก้าวหน้าทางการเรี ยนร้อยละ 79.25
2. นักเรี ยนโดยรวม นักเรี ยนชายและนักเรี ยนหญิงทีเรี ยนแบบแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้
5 ขันทีใช้พหุ ปัญญา มีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน ความคิดวิจารณญาณและเป็ นรายด้าน 4 ด้านและ
ความตระหนักต่อการอนุรักษ์สิงแวดล้อมหลังเรี ยนเพิมขึนจากก่อนเรี ยน
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3. นักเรี ยนชายมีความคิดวิจารณญาณมากกว่านักเรี ยนหญิง แต่มีผลสัมฤทธิ ทางการ
เรี ยนน้อยกว่านักเรี ยนหญิง แต่มีความตระหนักต่อสิ งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน
4. นักเรี ยนกลุ่ มทดลองมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน ความคิดวิจารณญาณและความ
ตระหนักต่อสิ งแวดล้อมมากกว่ากลุ่มควบคุม
5. มีปฏิ สัมพันธ์ ระหว่างเพศกับรู ปแบบการเรี ยน ต่อการมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน
ความคิดวิจารณญาณและความตระหนักต่อสิ งแวดล้อม
โดยสรุ ป การเรี ยนแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 5 ขันทีใช้พหุ ปัญญา มีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลเหมาะสมในการเรี ยนการสอนให้นกั เรี ยนเกิ ดความรู้ ความคิดวิจารณญาณและความ
ตระหนักต่อสิ งแวดล้อม ครู ควรมีการนําไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
จากการศึก ษางานวิจยั เกี ยวกับ การสอนแบบสื บเสาะหาความรู้ แ ละพหุ ปัญญาของ
ผูเ้ รี ยน จะเห็นได้วา่ สามารถนํามาออกแบบและพัฒนากิจกรรรมการเรี ยนการสอนแบบสื บเสาะโดย
ใช้ร่วมกับกิ จกรรมที เหมาะสมกับพหุ ปัญญาแต่ละด้าน ทําให้ความรู้ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เพิมสู งได้ โดยใช้ระยะเวลาในการจัดการเรี ยนการสอนน้อยลงกว่าการจัดการเรี ยนการสอนแบบ
ปกติ (กัญญา ทองมัน , 2534 ; ดารุ ณี เชือเจ็ดตน,2540 ; กิตติมา ธรรมราษฎ์, 2548 ; โชติมณี
ศรี สว่างวงส์ , 2548 ; สุ พิชชา คงสมมาตร , 2548 ; อรุ ณรัตน์ มูลโพธิ , 2549 ; สถิต ศิริธรรมจักร,
2552)
จากการศึ กษาเอกสารและงานวิจยั ต่าง ๆ จะเห็ นได้ว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที
เป็ นทักษะทีจําเป็ นในการดํารงชี วิตปั จจุบนั ของทุกคนในยุคแห่ งสารสนเทศทีมี การเปลี ยนแปลง
อย่างรวดเร็ ว ซึ งการคิ ดอย่างมี วิจารณญาณจะทําให้สามารถรับรู้ ข่าวสารต่าง ๆ และนําไปสู่ การ
ตัดสิ นข้อมูลทีได้รับอย่างถูกต้อง และการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถพัฒนาได้ดว้ ย
กระบวนการเรี ยนรู้ในหลาย ๆ วิธีและเมือนําทฤษฎีพหุ ปัญญามาออกแบบการจัดการเรี ยนการสอน
แล้วนําไปปฏิบตั ิ เพือให้นกั เรี ยนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของการเรี ยน ซึ งในการศึกษาครังนีผูว้ ิจยั ได้
นํากรอบแนวคิ ดของเอนนิ ส (Ennis,1989) ที เป็ นทียอมรั บอย่า งกว้า งขวาง และสามารถนํา มา
ประยุกต์ใช้ได้กบั นักเรี ยนในบริ บทของไทยในระดับมัธยมศึกษา (ทวี สระนําคํา,2551) และมีแบบ
วัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณทีสามารถนํามาพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ให้กบั นักเรี ยนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยแบบวัด Cornell Critical Thinking Test Level -x (CCTT x) ทีเป็ น
แนวทางการพัฒนาการเรี ยนแบบผสมผสานด้ว ยการเรี ยนแบบอี เล็กทรอนิ กส์ และการเรี ย นใน
ห้องเรี ยนแบบดังเดิมร่ วมกับวิธีการสอนแบบสื บเสาะ เพือส่ งเสริ มทักษะการคิดในระดับสู งได้ดี
โดยเฉพาะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ

บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครังนี เป็ นการวิจยั เพือมุ่งศึกษาผลการใช้บทเรี ยนแบบผสมผสานทีมีระดับ
การสื บเสาะต่างกันของนักเรี ยนทีมีพหุปัญญาต่างกันเพือเพิมคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นัก เรี ย นชันมัธ ยมศึ ก ษาปี ที 3 วิชา วิทยาศาสตร์ เรื อง ชี วิต กับ สิ งแวดล้อม โดยมีข นตอนการ
ั
ดําเนินการศึกษา ดังนี
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ที ใช้ในการวิจยั ครังนี เป็ นนัก เรี ยนชันมัธ ยมศึ กษาปี ที 3 ของโรงเรี ย นใน
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาและสังกัดเทศบาล
กลุ่มตัวอย่าง ทีใช้ในการวิจยั ครังนีเป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยนเทศบาล
5 พหลโยธิ นรามินทรภักดี สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ในภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา
2555 จํานวน 90 คน ซึ งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยสุ่ มมากลุ่มละ 45 คน และแบ่งเป็ น 2
่ ม ดังนี
กลุ่ม ตามกลุ่มของพหุ ปัญญา โดยมีขนตอนการสุ
ั
ขันที 1 นําแบบวัดพหุปัญญาของ เทอร์รี อาร์มสตรอง (2009) ทีสร้างตามกรอบแนวคิด
ทฤษฎี พหุ ปั ญญาของการ์ ดเนอร์ จํานวน 8 ด้า น โดยแต่ ล ะด้านมี ข ้อคํา ถามจํานวน 10 ข้อ เป็ น
แบบทดสอบทีผ่านการหาคุณภาพตามเกณฑ์ และผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบทดสอบนี มาตรวจสอบคุ ณภาพ
ด้านความเทียงตรงเชิ งเนื อหา (IOC) อีกครัง โดยผูเ้ ชี ยวชาญ ได้ค่าความเทียงตรงเชิ งเนื อหา 1.00
ทุกข้อ นําแบบวัดพหุ ปัญญามาให้นกั เรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ทําเพือแบ่งกลุ่มพหุปัญญา
ขันที 2 สุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ จากนักเรี ยนทีแบ่งกลุ่มตามพหุ ปัญญา 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มทีมีความสามารถด้านคณิ ตศาสตร์ และตรรกะและกลุ่มทีมีความสามารถด้านการเข้าใจตัวเอง
และผูอ้ ืนโดยสุ่ มมากลุ่มละ 45 คน
ขันที 3 นํากลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มทีได้จากขันที 2 มาหาตําแหน่งเปอร์ เซ็นไทล์โดย
นําคะแนน วิชา วิทยาศาสตร์ในชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ของแต่ละคน มาเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย
เพือกําหนดตําแหน่งของข้อมูล โดยในแต่ละกลุ่มย่อยมีจาํ นวน 15 คนทีคละความสามารถ โดยกลุ่ม
ย่อย A1 (ระดับการสื บเสาะแบบนํา) , A2 (ระดับการสื บเสาะแบบชี แนะแนวทาง) และ A3 (ระดับ
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การสื บเสาะแบบเปิ ด) ได้จากพหุ ปัญญากลุ่มทีมีความสามารถด้านคณิ ตศาสตร์ และตรรกะ โดยกลุ่ม
สู งมีเปอร์ เซ็นไทล์ตงแต่
ั 71ขึนไป กลุ่มกลางมีเปอร์ เซ็นไทล์ระหว่าง 35-70 และกลุ่มตํามีเปอร์ เซ็น
ไทล์ตงแต่
ั 34 ลงมา ส่ วน B1 (ระดับการสื บเสาะแบบนํา) , B2 (ระดับการสื บเสาะแบบชีแนะแนวทาง)
และ B3 (ระดับการสื บเสาะแบบเปิ ด) ได้จากพหุ ปัญญากลุ่มทีมีความสามารถด้านการเข้าใจตัวเองและ
ผูอ้ ืนโดยกลุ่มสู งมีเปอร์ เซ็นไทล์ตงแต่
ั 70 ขึนไป กลุ่มกลางมีเปอร์ เซ็นไทล์ระหว่าง 35-69 และกลุ่ม
ตํามีเปอร์เซ็นไทล์ตงแต่
ั 34 ลงมา ทําให้ได้กลุ่มทดลอง 6 กลุ่ม ดังตารางที 12
ตารางที 12 แสดงกลุ่มทดลอง 6 กลุ่ม เพือใช้ในการวิจยั แบบ 3x2 แฟคทอเรี ยล
กลุ่มพหุปัญญา
กลุ่มความสามารถด้าน
คณิ ตศาสตร์และตรรกะ
กลุ่มความสามารถด้านการเข้าใจ
ตัวเองและผูอ้ ืน
รวม

รู ปแบบการเรี ยนผสมผสานทีมีระดับการสื บเสาะ 3 ระดับ
แบบชีแนะ
แบบนําทาง
แบบเปิ ด
แนวทาง
15
15
15
(A2)
(A3)
(A1)
15
15
15
(B1)
(B2)
(B3)
30
30
30

รวม
45
45
90

จากตารางที 12 สามารถสรุ ปการสุ่ มตัวอย่างเพือจัดนักเรี ยนเข้ากลุ่มทดลองในการวิจยั
ครังนีได้ 6 กลุ่มแบบคละความสามารถ ดังนี
1. กลุ่ม A1 เป็ นกลุ่มนักเรี ยนทีมีพหุ ปัญญาทีมี ความสามารถด้านคณิ ตศาสตร์ และ
ตรรกะ ทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนแบบผสมผสานทีมีระดับการสื บเสาะแบบนําทาง (Directed Inquiry
2. กลุ่ ม A2 เป็ นกลุ่มนักเรี ยนที มีพหุ ปัญญาที มี ความสามารถด้านคณิ ตศาสตร์ และ
ตรรกะ ทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนแบบผสมผสานทีมีระดับการสื บเสาะแบบชีแนะแนวทาง (Guided Inquiry)
3. กลุ่ม A3 เป็ นกลุ่มนักเรี ยนทีมีพหุ ปัญญาทีมี ความสามารถด้านคณิ ตศาสตร์ และ
ตรรกะ ทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนแบบผสมผสานทีมีระดับการสื บเสาะแบบเปิ ด (Open Inquiry)
4. กลุ่ม B1 เป็ นกลุ่มนักเรี ยนทีมีพหุปัญญาทีมีความสามารถด้านการเข้าใจตัวเองและ
ผูอ้ ืน ทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนแบบผสมผสานทีมีระดับการสื บเสาะแบบนําทาง (Directed Inquiry)
5. กลุ่ม B2 เป็ นกลุ่มนักเรี ยนทีมีพหุปัญญาทีมีความสามารถด้านการเข้าใจตัวเองและ
ผูอ้ ืน ทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนแบบผสมผสานทีมีระดับการสื บเสาะแบบชีแนะแนวทาง (Guided Inquiry)
6. กลุ่ม B3 เป็ นกลุ่มนักเรี ยนทีมีพหุปัญญาทีมีความสามารถด้านการเข้าใจตัวเองและ
ผูอ้ ืน ทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนแบบผสมผสานทีมีระดับการสื บเสาะแบบเปิ ด (Open Inquiry)
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นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3
จํานวน 185 คน
นําแบบวัดพหุ ปัญญามาทดสอบเพือจําแนกกลุ่ม

นักเรี ยนพหุปัญญากลุ่มคณิ ตศาสตร์
และตรรกะ จํานวน 61 คน

นักเรี ยนพหุปัญญากลุ่มเข้าใจตนเอง
และผูอ้ ืน จํานวน 73 คน

ขันที 1 สุ่ มอย่างง่าย

ขันที 1 สุ่ มอย่างง่าย

กลุ่มตัวอย่างจํานวน
45 คน

กลุ่มตัวอย่างจํานวน
45 คน

เรี ยงลําดับตามตําแหน่งเปอร์เซ็นไทล์คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ ม.2

กลุ่มสูง
เปอร์เซ็น
ั
ไทล์ตงแต่
71ขึนไป

กลุ่มกลาง
เปอร์เซ็น
ไทล์ระหว่าง
35-70

กลุ่มตํา
เปอร์เซ็น
ไทล์ตงแต่
ั 34
ลงมา

กลุ่มสูง
เปอร์เซ็น
ั
ไทล์ตงแต่
70 ขึน ไป

กลุ่มกลาง
เปอร์เซ็น
ไทล์ระหว่าง
35- 69

กลุ่มตํา
เปอร์เซ็น
ไทล์ตงแต่
ั 34
ลงมา

ขันที 2 จําแนกเข้ากลุ่มตามลําดับเปอร์ เซ็นไทล์แบบคละความสามารถ

A1 :ระดับการ
สื บเสาะแบบ
นําทางจํานวน
15 คน

A2 :ระดับการ
สื บเสาะแบบชี
แนะแนวทาง
จํานวน 15 คน

A3 :ระดับการ
สื บเสาะแบบ
เปิ ดจํานวน
15 คน

B1 :ระดับการ
สื บเสาะแบบ
นําทางจํานวน
15 คน

B2 :ระดับการ
สื บเสาะแบบชี
แนะแนวทาง
จํานวน 15 คน

ภาพที 3 แสดงขันตอนการสุ่ มอย่างง่ายเพือนํานักเรี ยนเข้ากลุ่มทดลอง 6 กลุ่ม

B3 :ระดับการ
สื บเสาะแบบ
เปิ ดจํานวน
15 คน
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ขันที 4 นําแบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ วิชา วิทยาศาสตร์ เรื อง ชี วิตกับ
สิ งแวดล้อม ที สร้ า งขึ นมาทดสอบก่ อนเรี ย น แล้วนําคะแนนที ได้ม าเปรี ย บเที ยบความแตกต่า ง
ระหว่างค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื อง ชีวิตและ
สิ งแวดล้อม มาทดสอบสถิติเพือตรวจสอบความคล้ายคลึงกัน (Homogeneity) ของกลุ่มทดลองทัง 6
กลุ่ ม โดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว ผลการทดสอบคะแนนการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ ก่อนการทดลองของกลุ่มตัวอย่างทัง 6 กลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติทีระดับ .05 หมายความว่ากลุ่มทดลองทัง 6 กลุ่ม มีพืนฐานด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื อง
ชีวติ และสิ งแวดล้อม ไม่แตกต่างกัน หรื อเรี ยกว่ามีความคล้ายคลึงกัน (Homogeneity)
ตัวแปรทีใช้ ในการศึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานระหว่างกิจกรรมการเรี ยน
บนเครื อข่ายอีเลิร์นนิงและกิจกรรมการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยนปกติ ทีใช้วิธีสอนแบบสื บเสาะหา
ความรู ้ ทีมีระดับการสื บเสาะต่างกัน 3 รู ปแบบ คือ
1. การเรี ยนแบบแบบผสมผสาน 3 รู ปแบบ คือ
1.1 การเรี ย นแบบผสมผสาน ที ออกแบบกิ จ กรรมตามขันตอนการเรี ย นแบบ
สื บเสาะทีมีระดับการสื บเสาะแบบนําทาง (Directed Inquiry)
1.2 การเรี ย นแบบผสมผสาน ที ออกแบบกิ จ กรรมตามขันตอนการเรี ย นแบบ
สื บเสาะทีมีระดับการสื บเสาะแบบชีแนะแนวทาง (Guided Inquiry)
1.3 การเรี ย นแบบผสมผสาน ที ออกแบบกิ จ กรรมตามขันตอนการเรี ย นแบบ
สื บเสาะทีมีระดับการสื บเสาะแบบเปิ ด (Open Inquiry)
2. กลุ่มของเชาว์ปัญญาตามทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ ดเนอร์ 2 กลุ่ม ทีส่ งผลต่อการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณ คือ
2.1 กลุ่มความสามารถด้านคณิ ตศาสตร์ และตรรกะ
2.2 กลุ่มความสามารถด้านการเข้าใจตัวเองและผูอ้ ืน
ตัวแปรตาม ได้แก่ คะแนนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
การสร้างเครื องมือทีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
1. กิจกรรมการเรี ยนผสมผสานทีมีกิจกรรมในห้องเรี ยนและบนอีเลิร์นนิง ทีมีระดับ
การสื บเสาะต่างกัน 3 แบบ คือ
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1.1 การเรี ย นแบบผสมผสานที ออกแบบกิ จ กรรมตามขันตอนการเรี ย นแบบ
สื บเสาะทีมีระดับการสื บเสาะแบบนําทาง (Directed Inquiry)
1.2 การเรี ย นแบบผสมผสานที ออกแบบกิ จ กรรมตามขันตอนการเรี ย นแบบ
สื บเสาะทีมีระดับการสื บเสาะแบบชีแนะแนวทาง (Guided Inquiry)
1.3 การเรี ย นแบบผสมผสานที ออกแบบกิ จ กรรมตามขันตอนการเรี ย นแบบ
สื บเสาะทีมีระดับการสื บเสาะแบบเปิ ด (Open Inquiry)
2. แบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทีผูว้ ิจยั สร้างขึนโดยใช้โครงสร้างตาม
แบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ฉบับมาตรฐาน Critical Thinking Test Level x (Ennis,
Millman and Tomko ,1985) ในเนือหาวิชา วิทยาศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาปี ที 3 เรื อง ชีวติ กับสิ งแวดล้อม
การพัฒนาเครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
ในการสร้ า งเครื องมื อ ในครั งนี มี ข ันตอนการดํา เนิ นการดัง นี คื อ การเรี ย นแบบ
ผสมผสาน มีขนตอนดั
ั
งนี
1. กิจกรรมการเรี ยนแบบผสมผสาน
1.1 แผนการจัดการเรี ยนรู้สาํ หรับการเรี ยนแบบผสมผสาน
1. ศึ กษาหลัก สู ตร วิเคราะห์เนื อหา และตัวชี วัด ของกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาปี ที 3 เรื อง ชี วิตกับสิ งแวดล้อม และกําหนดเนื อเรื องสําหรับสร้ าง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ จํานวน 6 แผน เวลา 15 ชัวโมง จําแนกเนือหาเป็ นบทเรี ยน ได้ดงั นี
บทที 1 ความหมายของระบบนิเวศ
เวลา 3 ชัวโมง
บทที 2 ประชากรในระบบนิเวศ
เวลา 4 ชัวโมง
บทที 3 การถ่ายทอดพลังงาน
เวลา 4 ชัวโมง
บทที 4 วัฏจักรของสาร
เวลา 4 ชัวโมง
2. ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และหลักการของการเรี ยนแบบสื บเสาะหาความรู้
กิ จกรรมการเรี ยนที เหมาะกับพหุ ปัญญาแต่ละกลุ่ ม และการเรี ยนแบบผสมผสาน จากหนังสื อ
เอกสาร และงานวิจยั ทีเกียวข้อง รวมทังขอคําแนะนําจากอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
3. สร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู้ สําหรับใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนแบบ
ผสมผสาน โดยมีทงกิ
ั จกรรมในห้องเรี ยนและบนอีเลิร์นนิง ทีเน้นการเรี ยนแบบสื บเสาะทีมีระดับ
การสื บเสาะต่างกันแบ่งเป็ น 3 ระดับ โดยผูว้ ิจยั ออกแบบกิจกรรมแบบผสมผสานให้เหมาะสมกับ
กลุ่มพหุ ปัญญาของผูเ้ รี ยนจําแนกเป็ น 2 กลุ่ม เพือฝึ กให้ผเู้ รี ยนเกิดทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารญาณ
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4. นําแผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบผสมผสานทีสร้างขึนไปขอคําแนะนําจาก
อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ แล้วปรับปรุ ง แก้ไขตามคําแนะนํา
5. นํา แผนการจัด การเรี ย นรู้ แ บบผสมผสานที ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขแล้ว ไปให้
ผูเ้ ชี ยวชาญ ประกอบด้วยผูเ้ ชี ยวชาญด้านการเรี ยนแบบสื บ เสาะหาความรู้ ด้า นการเรี ยนแบบ
ผสมผสาน และด้านพหุ ปัญญา เพือตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องระหว่างตัวชี วัด
เนื อหา การจัดกิ จกรรม เวลา และสื อการสอนทีใช้ให้มีความถูกต้องและเหมาะสมตามระดับของ
การสื บเสาะหาความรู ้ และความเหมาะสมของกิจกรรมทีผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิตามกลุ่มพหุ ปัญญา ด้วยแบบ
ประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบผสมผสานทีผูว้ จิ ยั สร้างขึน แล้วปรับปรุ งแก้ไขก่อนนําไปจัดการ
เรี ยนการสอนจริ ง
6. นําแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบผสมผสานทีสมบูรณ์ ไปใช้ในการจัดการ
เรี ยนการสอนกับกลุ่มตัวอย่าง
1.2 กิจกรรมการเรี ยนแบบผสมผสานบนอีเลิร์นนิ ง เป็ นกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนที ออกแบบกิ จ กรรมและขันตอนการเรี ย นการสอนที เน้นการแสวงหาความรู้ และการทํา
กิจกรรมบนอีเลิร์นนิงทีพัฒนามาจากการเรี ยนแบบสื บเสาะหาความรู้ทีมีระดับการสื บเสาะต่างกัน 3
ระดับ และการทํากิจกรรมของผูเ้ รี ยนมีการออกแบบให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรี ยนแต่
ละกลุ่มทีจําแนกตามพหุ ปัญญา โดยมีลาํ ดับขันตอนของการสร้างบทเรี ยน ดังนี
1. ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี และขันตอนการสร้ างบทเรี ยนอี เลิ ร์นนิ ง รวมทัง
เครื องมือต่าง ๆ ทีใช้ทาํ กิจกรรมบนอีเลิร์นนิงของระบบบริ หารจัดการเรี ยนการสอน โดยใช้เนื อหา
วิชา วิทยาศาสตร์ ชนมั
ั ธยมศึกษาปี ที 3 เรื อง ชีวติ และสิ งแวดล้อม
2. การพัฒนาเนื อหาในหน่ วยการเรี ย นบนอี เ ลิ ร์นนิ ง เป็ นการพัฒนาและ
นําเสนอเนือหาของการเรี ยนแบบผสมผสานบนอีเลิร์นนิง ด้วยการออกแบบบทเรี ยนให้สมบูรณ์ขึน
ก่อนจะนําไปทําการผลิต ซึ งประกอบด้วยขันตอน ดังต่อไปนี
การนํา ข้อมู ล ด้านเนื อหาที ทํา การวิเคราะห์ มาออกแบบ แล้ว มาจัดทํา
Storyboard เพือให้มีความเหมาะสมบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
นํา Storyboard ที ผูว้ ิจ ัยออกแบบไปขอคําแนะนําจากอาจารย์ที ปรึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ เพือตรวจสอบและปรับปรุ ง แก้ไขตามคําแนะนํา
นํา Storyboard ที ปรั บ แก้ต ามคํา แนะนําของอาจารย์ที ปรึ ก ษาไปให้
ผูเ้ ชียวชาญตรวจสอบคุณภาพของการเรี ยนแบบผสมผสานบนอีเลิร์นนิง ตรวจสอบความเหมาะสม
และความสอดคล้องระหว่างตัวชี วัด เนื อหา การจัดกิ จกรรม เวลา และสื อการสอนทีใช้ให้ถูกต้อง
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และเหมาะสมตามระดับของการสื บเสาะหาความรู้ และความเหมาะสมของกิจกรรมทีผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิ
ตามกลุ่มพหุ ปัญญา เพือปรับปรุ งแก้ไขก่อนนําไปจัดการเรี ยนการสอนจริ ง
หลังจากปรับปรุ งตามคําแนะนําแล้วนํามาผลิตเป็ นกิจกรรมการเรี ยนแบบ
ผสมผสาน และทําการทดสอบข้อผิดพลาดในการปฏิบตั ิงาน ทําการปรับปรุ งแก้ไข และจัดทําคู่มือ
ใช้งานเพือความสะดวกในการใช้งานสําหรับผูใ้ ช้งาน
การตรวจสอบคุ ณภาพของเครื องมื อในขันตอนนี ผูว้ ิจยั นํากิ จกรรมการ
เรี ยนแบบผสมผสานทีพัฒนาขึนไปให้ผเู้ ชียวชาญทําการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนื อหา ความสอดคล้องของเนือหากับตัวชี วัด โดยนําไปตรวจสอบความเทียงตรง
ของเนือหากับตัวชีวัดของการเรี ยนวิชา วิทยาศาสตร์ชนมั
ั ธยมศึกษาปี ที 3 เรื องชีวิตและสิ งแวดล้อม
โดยใช้มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) แบบ 5 ระดับ เพือนําค่าทีได้มาหาค่าเฉลีย และแปล
ความหมายของค่าคะแนนทีได้ มีค่าเฉลียระหว่าง 4.00 - 5.00 มีค่าสู งกว่าเกณฑ์ทีกําหนดคือ 3.51
ขึนไป ซึ งแสดงว่าเนือหาทีผ่านการตรวจสอบแล้วมีความเหมาะสมทีจะนําไปใช้เป็ นเนือหาสําหรับ
การจัดการเรี ยนการสอน แล้วปรับปรุ งแก้ไข และเสนออาจารย์ทีปรึ กษา
นําบทเรี ยนทีสร้างขึนมาจัดการเรี ยนการสอนตามขันตอนการออกแบบตาม
แผนการจัดการเรี ยนรู้แบบผสมผสาน โดยใช้ระบบบริ หารจัดการเรี ยนการสอน Moodle version 1.5.4
ซึ งเป็ นโปรแกรมสําหรับสร้ างบทเรี ยนประเภทให้เปล่า (Freeware) บนระบบปฏิ บตั ิการ Microsoft
Windows XP โดยผูว้ ิจยั ได้ติดตังข้อมูลไว้ที http://krujoy.com ดังแสดงตัวอย่างหน้าแรกของบทเรี ยน
บนอีเลิร์นนิง ทีเหมือนกันทัง 6 แบบ ดังภาพ 4

ภาพที 4 แสดงหน้าแรกของบทเรี ยนบนอีเลิร์นนิง สําหรับให้ผเู้ รี ยน Log in เข้าเรี ยน

125
1.3 การสร้างแบบประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบผสมผสาน
การสร้างแบบประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบผสมผสานด้วยกิจกรรมใน
ห้องเรี ยนและด้วยการเรี ยนบนอีเลิอร์นนิง ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบประเมิน โดยมีขนตอนการสร้
ั
างดังนี
1. ศึกษาเอกสารเกียวกับหลักการ แนวคิด วิธีการสร้างแบบสอบถามและ
แบบประเมิน
2. กํา หนดวัต ถุ ป ระสงค์เ ฉพาะของการประเมิ น การเรี ย นรู้ รวมทังแบบ
ประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบผสมผสานจากขันตอนการเรี ยนแบบสื บเสาะหาความรู้ ด้วย
กิจกรรมในห้องเรี ยนและด้วยบทเรี ยนอีเลิร์นนิง
3. สร้างแบบประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบผสมผสาน
4. นําแบบประเมินทีสร้างขึนไปให้ผเู้ ชียวชาญประเมินคุณภาพของเครื องมือ
และปรับปรุ งแก้ไข โดยให้ผเู้ ชียวชาญด้านการวัดผลหรื อการวิจยั เป็ นผูต้ รวจสอบความเทียงตรงเชิง
เนือหา ได้แก่ ความสอดคล้องของข้อคําถามกับประเด็นย่อย ประเด็นหลักและวัตถุประสงค์ของ
เครื องมือและตรวจสอบความเป็ นปรนัยของแบบประเมิน ได้แก่ ความชัดเจนของภาษา การใช้ภาษา
ไม่คลุมเครื อ ไม่ซบั ซ้อน เป็ นต้น และนําข้อเสนอแนะทีได้มาปรับปรุ งแก้ไข
5. นํา แบบประเมิ น ที ได้ผ่า นการตรวจสอบคุ ณ ภาพเรี ย บร้ อ ยแล้ว ไปให้
ผูเ้ ชียวชาญด้านการเรี ยนแบบสื บเสาะหาความรู้ประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบผสมผสาน และ
ให้ผเู้ ชียวชาญทางด้านสื อการเรี ยนการสอนตรวจสอบความเหมาะสมของการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ดว้ ยการเรี ยนแบบอีเลิร์นนิ งและความคิดเห็ นเกี ยวกับองค์ประกอบและความ
เหมาะสมของขันตอนการเรี ยนรู ้ แล้วนําข้อเสนอแนะทีได้จากผูเ้ ชียวชาญมาปรับปรุ งแก้ไข
2. แบบทดสอบวัดทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ในการศึกษาครังนี ผูว้ ิจยั ได้สร้ างแบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณทีเป็ น
เนือหาเฉพาะโดยใช้แนวคิดตามกรอบของแบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณฉบับมาตรฐาน
Critical Thinking Test Level x (Ennis, Millman and Tomko ,1985) ทีมีค่าความเทียงตรง 0.67 –
0.90 ทีสร้างคําถามแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน 71 ข้อ ใช้เวลาในการทํา 50 นาที ทีวัด
องค์ประกอบตามแนวคิดของแอนนิส (Ennis,1985) ซึ งมีกรอบแนวคิด 8 ทักษะคือ 1) การทําความ
เข้าใจปั ญหา 2) ความน่าเชื อถื อของแหล่งข้อมูล 3) การใช้เหตุผลเชิ งนิ รนัย 4) การใช้เหตุผลเชิ ง
อุปนัย 5) การตัดสิ นคุณค่า 6) การแปลความหมาย 7) การกําหนดข้อสมมติฐาน และ8) การ
แก้ปัญหา โดยมีขนตอนการสร้
ั
าง ดังนี
1. ศึกษาแบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ทีมีการพัฒนาด้วยการใช้
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กรอบแนวคิดของเอนนิสอีก 3 ท่าน คือ แบบวัดการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของ วรนุช เนตรพิศาลวนิช
(2544) ทีวัดเนื อหาทางการพยาบาลโดยการปรับปรุ งข้อคําถามและสร้างข้อคําถามเพิมเติมจากของ
เอือญาติ ชู ชืน(2536) ทีใช้โครงสร้างจากเอนนิ สวัด 8 ทักษะ ทีผ่านการหาคุ ณภาพและปรับปรุ ง
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานจนได้ขอ้ คําถาม 69 ข้อมีค่าความยากง่ ายระหว่าง 0.20-0.80 และค่า
อํานาจจําแนกตังแต่ 0.20-0.69 และค่าความเชื อมันเท่ากับ 0.78 โดยใช้เวลาในการทําแบบทดสอบ
ฉบับนี 1 ชัวโมง 20 นาที ส่ วนอีกฉบับ ได้แก่แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ ทวี สระนําคํา
(2551) ทีวัดเนือหาในวิชา ฟิ สิ กส์ เรื องสมดุลกล ชันมัธยมศึกษาปี ทีที 4 ทีผ่านการหาคุณภาพของ
แบบทดสอบได้ขอ้ คําถาม 40 ข้อ มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอํานาจจําแนกตังแต่
0.20 ขึนไป และค่าความเชือมันเท่ากับ 0.82 มี 8 ทักษะ ดังตารางที 13
ตารางที 13 แสดงทักษะย่อยของการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ (ตัวชีวัดในบทเรี ยน)
ความสามารถทางการคิดอย่างมี
ทักษะย่อยของการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
วิจารณญาณ(Critical Thinking Ability)
(ตัวชีวัดในบทเรียน)
1.การทําความเข้าใจปัญหา
1.สามารถบอกรายละเอี ยดพืนฐานของปั ญหาที พบ
และสามารถจํารายละเอียดของปัญหาทีพบได้
2. ความน่าเชือถือของแหล่งข้อมูล
1.พิจารณาความน่าเชือถือของแหล่งข้อมูล
2.พิจารณารายละเอียดของข้อมูลโดยการสังเกตและ
แปลความหมายร่ วมด้วย
3.สังเกตและตัดสิ นผลของข้อมูลทีได้จากการสังเกต
ด้วยตนเองโดยใช้ประสาทสัมผัสทังห้า
3. การใช้เหตุผลเชิงนิรนัย
1.นําหลักการใหญ่แตกเป็ นหลักการย่อยได้
2.ใช้เหตุผลทางหลักการของตรรกศาสตร์
3.สามารถสรุ ปผลทีมาจากข้อสรุ ปนันๆ ได้
4. การใช้เหตุผลเชิงอุปนัย
1.สามารถหาเหตุ ผ ลเพื อหาข้อ สรุ ป จากหลัก การ
ย่อยๆ ไปสู่ หลักการใหญ่ได้
2.มีการยกตัวอย่างหรื อบอกรายละเอียดย่อย ๆ ของ
เนือหาทีครอบคลุมและมีเพียงพอ
3.สามารถสรุ ปเหตุการณ์ทวไปได้
ั
4.ลงความเห็นจากความเป็ นจริ งของข้อสรุ ปนันๆ
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ตารางที 13 แสดงทักษะย่อยของการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ (ตัวชีวัดในบทเรี ยน) (ต่อ)
ความสามารถทางการคิดอย่างมี
ทักษะย่อยของการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
วิจารณญาณ(Critical Thinking Ability)
(ตัวชีวัดในบทเรียน)
5. การตัดสิ นคุณค่า
1.สามารถพิจารณาทางเลือกโดยมีขอ้ มูลทีเพียงพอ
2.สามารถพิจารณาว่าอะไรจะเป็ นผลทีเกิดขึน
3.ชังนําหนักระหว่างดีและไม่ดี หรื อผลดีและผลเสี ย
ก่อนทีจะตัดสิ นใน
6. การแปลความหมาย
1.สามารถบอกคําเหมือน คําทีมีความหมายคล้ายกัน
ได้หรื อบอกลักษณะทางกายภาพได้
2.สามารถจําแนกและจัดกลุ่มได้
3.สามารถให้คาํ นิยามเชิงปฏิบตั ิการได้
4.สามารถยกตัวอย่างที “ใช่” และ “ไม่ใช่” ได้
7. การกําหนดข้อสมมติฐาน
1.สามารถให้เหตุผลในการอธิบายถึงสาเหตุได้
2.สามารถกําหนดข้อสันนิษฐานจากข้อความทีแสดง
หรื อสิ งทีได้พบเห็นได้
8. การแก้ปัญหา
1.สามารถกําหนดแนวทางในการแก้ปัญหาได้
2.สามารถเลือกเกณฑ์ตดั สิ นผลทีเป็ นไปได้
3.สามารถกําหนดทางเลือกทีดีทีสุ ดเพียงวิธีเดียวได้
4.สามารถทบทวนทางเลือกอย่างสมเหตุสมผล
1.1 นํา แบบทดสอบการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณเสนออาจารย์ที ปรึ กษา
ตรวจสอบและนํามาปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนําของอาจารย์ทีปรึ กษา
1.2 นํา แบบทดสอบการคิ ดอย่า งมี วิจารณญาณที ปรั บ ปรุ งแก้ไ ขแล้ว ไปให้
ผูเ้ ชี ยวชาญด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้านจิตวิทยาการศึกษา และด้านการวัดและประเมินผล
ตรวจสอบภาษา และสํานวนทีใช้ แล้วนํามาปรับปรุ งตามทีผูเ้ ชียวชาญแนะนํา
1.3 จัดทําแบบทดสอบการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณไปทดลองใช้ครังที 1 จํานวน
10 คน และครั งที 2 จํานวน 30 คน กับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ของโรงเรี ยนเทศบาล 3
(เทศบาลสงเคราะห์ ดังตัวอย่างของแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื อง ชี วิตและสิ งแวดล้อม
ดังภาพที 5
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แบบวัดการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ เรือง ชีวติ กับสิ งแวดล้ อม
คําชีแจง
1.แบบวัดฉบับนี เป็ นแบบวัดความสามารถด้านการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณสําหรับ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ในเนือหาวิชา วิทยาศาสตร์ เรื อง ชีวิตและสิ งแวดล้อม โดย
แบบทดสอบนีจะกําหนดสถานการณ์หรื อสภาพปั ญหาเพือใช้ประกอบการพิจารณา
2.แบบวัดฉบับนีแบ่งเป็ น 8 ตอน จํานวน 40 ข้อ ดังนี
3. กรุ ณาทําแบบวัดนีทุกข้อ เพือเป็ นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ผลข้อมูลทีได้อย่าง
สู งสุ ด
4. อ่านคําถามในแต่ละข้อให้เข้าใจ แล้วเลือกคําตอบทีนักเรี ยนเห็นว่าถุกต้องมากทีสุ ด
เพียงข้อเดียว แล้วทําเครื องหมาย u ลงในตัวเลือกของกระดาษคําตอบ
ตอนที 1 การทําความเข้ าใจปัญหา
คําชีแจง จงพิจารณาเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุ ดเพียงข้อเดียวลงในกระดาษคําตอบ พร้อมทัง
อธิบายเหตุผลของการเลือกคําตอบลงในช่องทีกําหนดให้ในกระดาษคําตอบ
1. ความสัมพันธ์ของสิ งมีชีวติ หลายกลุ่มกับแหล่งทีอยูใ่ นแหล่งใดแหล่งหนึง และมี
ความเกียวข้องสัมพันธ์กนั ตรงกับความหมายในข้อใด
ก.แหล่งทีอยูอ่ าศัย
ข.กลุ่มสิ งมีชีวติ
ค.สภาพแวดล้อม
ง.ระบบนิเวศ
2. นักเรี ยนกลุ่มที 1ทําการสํารวจสิ งมีชีวติ ในโรงเรี ยนพบต้นพลูด่างเกาะอยูบ่ นต้น
มะม่วง นักเรี ยนคิดว่าสิ งมีชีวติ ทัง 2 ชนิดนีมีความสัมพันธ์กนั แบบใด
ก.แบบปรสิ ต
ข.แบบอิงอาศัย
ค.แบบพึงพาอาศัย
ง.แบบได้ประโยชน์ร่วมกัน
ภาพที 5 แสดงตัวอย่างคําถามและตัวเลือกของแบบวัดการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ตอนที 1
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1.4 ผูว้ ิจยั ได้นาํ ผลจากการทําแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณทีไปทดลอง
ใช้ครังที 1 จํานวน 10 คน และครั งที 2 จํานวน 30 คน กับนักเรี ยนชันมัธยมศึ กษาปี ที 3 ของ
โรงเรี ยนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) เพือหาคุณภาพของแบบทดสอบ โดยได้ขอ้ คําถาม 40 ข้อ
มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 - 0.80 ค่าอํานาจจําแนกตังแต่ 0.25 ขึนไป และค่าความเชื อมันของ
แบบทดสอบ(Reliability) โดยใช้สู ตรสัม ประสิ ทธิ แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) (ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ.2538) ซึ งได้ค่าความเชือมัน 0.903
ผูว้ ิจยั ได้แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณทีผ่านการพิจารณาของผูท้ รงคุ ณวุฒิ
อาจารย์ทีปรึ กษา และผ่า นการทดลองใช้กบั นักเรี ยนชันมัธ ยมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยนเทศบาล 3
(เทศบาลสงเคราะห์) มาแล้ว จํานวน 2 ครัง ซึ งแต่ครังนําผลทีได้มาวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบวัด
ตามเกณฑ์มาตรฐาน และได้เกณฑ์ของเวลาทีเหมาะสมในการทําแบบวัด ดังตารางที 14
ตารางที 14 แสดงคุณภาพของแบบวัดการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ จากการทดสอบ เนือหา ชีวติ และ
สิ งแวดล้อม เรื องระบบนิเวศ
คุณภาพ
ค่าสถิติ
เกณฑ์
แบบวัดการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ครังที 1 (52 ข้อ ) ครังที 2 ( 40 ข้อ )
มาตรฐาน
1.ค่าความยากง่าย (เฉลีย)
0.462
0.425
0.20 – 0.80
2.ค่าอํานาจจําแนก (เฉลีย)
0.462
0.548
0.20 ขึนไป
3.ค่าความเชือมันของแบบวัด
0.918
0.903
0.70 ขึนไป
4.เวลาทีใช้ในการทําแบบวัด
1 ชัวโมง 30 นาที
1 ชัวโมง
การพัฒนาและทดสอบประสิ ทธิภาพของการเรียนแบบผสมผสาน
เมือผ่านการตรวจสอบจากผูท้ รงคุณวุฒิ และนํามาปรับปรุ งแก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว ผูว้ ิจยั
ได้นําแผนการจัดการเรี ย นรู ้ แ บบผสมผสาน และกิ จกรรมการเรี ย นแบบผสมผสานไปทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพ ด้วยการนําไปทดลองก่อนทีจะนําไปใช้จริ ง โดยใช้กบั สถานการณ์ จริ งเพือตรวจ
คุณภาพของกิ จกรรมการเรี ยนทีจะนําไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้
แบบผสมผสานก่อนทีจะนําไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจริ งในบทที 1 เรื องความหมายของระบบนิเวศ
นํามาทดลองกับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์ ) จังหวัด
ราชบุรี โดยดําเนินการทดลองกับผูเ้ รี ยนจํานวน 10 คน เพือทดสอบคุณภาพ ตรวจสอบปั ญหาและ
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อุปสรรคทีอาจเกิดขึนเมือนําไปใช้ในการทดลองจริ งในขันต้น ได้จากการสังเกต สัมภาษณ์นกั เรี ยน
เพือนําข้อมูลทีได้มาปรั บปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ อง และป้ องกันปั ญหาทีเกิดจากการจัดการเรี ยนการ
สอนในสภาพจริ ง จากการทดลอง พบว่า ปั ญหาของการจัดการเรี ยนการสอนด้วยบทเรี ยนแบบ
ผสมผสานนัน เมือทําการจัดการเรี ยนการสอนบนออนไลน์ อุปสรรคของการจัดการเรี ยนการสอน
ส่ วนใหญ่เกิ ดจากการขาดทักษะบางประการของการใช้เครื องมือบนเครื อข่ายทีจะนํามาใช้ในการ
จัดการเรี ยนการสอน เช่ น ขันตอนการแสดงความคิ ดเห็นของนักเรี ยนแต่ละคนในห้องกระดาน
เสวนา โดยนักเรี ยนจะต้องตอบในกระทูท้ ีครู กาํ หนดให้ไว้ แต่ปรากฏว่านักเรี ยนบางคนแสดงความ
คิดเห็ นด้วยการตังหัวข้อกระทูใ้ หม่แทนการตอบในกระทูข้ องครู และเนื อหาของใบความรู้ และ
กิจกรรมทีให้ทาํ ไม่เหมาะสมกับเวลาในการเรี ยนตามกําหนด คือ 1 ชัวโมง ต้องปรับลดกิจกรรมให้
เหมาะสม และปั ญหาของการเรี ยนจากการใช้เครื องมื อบนคอมพิวเตอร์ นนมี
ั เวอร์ ชนไม่
ั เหมือนกัน
ในแต่ละเครื องทําให้การดึงข้อมูลจากเนือหาในเว็บไซต์ไม่ได้ ดังนันจึงต้องลงโปรแกรมให้ลองรับ
กับเนื อหาที ใช้ในการเรี ยนการสอน ส่ วนกิ จกรรมในห้องเรี ยนไม่มีปั ญหาหรื ออุ ปสรรคในการ
จัดการเรี ยนการสอน
วิธีดําเนินการวิจัย
ขันตอนสําหรับการวิจยั ในครังนีมีการดําเนินการตามลําดับขันคือ
1. ศึกษาทฤษฎีเกียวกับการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
2. ศึกษาวิธีการจัดการเรี ยนการสอนทีส่ งเสริ มทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดย
พบว่ า การจัด การเรี ย นการสอนโดยให้ ผู้เ รี ย นได้ค ้น พบความรู้ ด้ว ยตนเองจากสถานการณ์ ที
กําหนดให้จะช่วยเพิมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ ผูว้ ิจยั จึงดําเนิ นการศึกษาทฤษฎีเกียวกับ
การเรี ยนการสอนโดยให้สถานการณ์กระตุน้ ให้เกิดการสื บค้น คือการจัดการเรี ยนการสอนแบบสื บ
เสาะหาความรู ้ทีมีระดับการสื บเสาะต่างกัน มาร่ วมในการจัดการเรี ยนการสอน
3. ศึกษาเอกสารและทฤษฎีเกี ยวกับเชาว์ปัญญา พบว่าเชาว์ปัญญา ของนักเรี ยนใน
ด้านต่างๆ นันสามารถพัฒนาให้เหมาะสมกับความแตกต่างของแต่ละคนได้ ถ้าครู จดั กิจกรรมให้
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน ผูว้ ิจยั จึงทําการศึกษาเกียวกับทฤษฎีพหุ ปัญญาของการ์ ดเนอร์ 8 ด้าน เพือจัด
กลุ่มนักเรี ยนตามลักษณะของพหุ ปัญญาและเลือกกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้เหมาะสม
4. ศึกษาเกียวกับเครื องมือ และสื อการสอนประเภทต่าง ๆ ทีพัฒนาและส่ งเสริ มทักษะ
การ คิ ดอย่า งมี วิจารณญาณ ซึ งพบว่า การเรี ย นแบบผสมผสานสามารถพัฒนาการคิ ดอย่า งมี
วิจารณญาณของนักเรี ยนให้เพิมสู งขึนได้
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5. จัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบผสมผสานเพือใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนที
ส่ งเสริ มทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณไปทดลองใช้กบั นักเรี ยน
6. ตรวจสอบคุ ณ ภาพของแผนการจัด การเรี ยนรู้ ที สร้ า งขึ นโดยให้ ผู้เ ชี ยวชาญ
ตรวจสอบและปรับปรุ งตามคําแนะนํา
7.
ทดลองจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามลําดับขันของแผนการจัดการเรี ยนรู้ ผ่าน
สื อการเรี ยนการสอน ด้วยการเรี ยนแบบผสมผสานโดยใช้กบั กลุ่มตัวอย่างทัง 6 กลุ่มตามขันตอนดัง
ภาพที 6 – 7 โดยมีรายละเอียดดังตารางที 15-20

สร้างความ
สนใจ

นําทาง

ตรรกะและ
คณิ ตศาสตร์

ชีแนะ
แนวทาง

ครู กาํ หนด
สถานการณ์

สํารวจ
และค้นหา

อธิบายและ
ลงสรุ ป

ขยายความรู ้

ประเมินผล

นักเรี ยน
ศึกษา
เนือหา
ตามครู
กําหนด

นักเรี ยนปฏิบตั ิ
กิจกรรมตามที
ครู กาํ หนด

นักเรี ยนค้น
คว้าเพิมเติม
จาก แหล่ง
เรี ยนรู ้ที
กําหนดให้

ครู และนักเรี ยน
ร่ วมกันแสดง
ความคิดเห็นใน
กลุ่ม/ลงสรุ ป

นักเรี ยน
เลือก
ศึกษา
เนือหาที
ครู มีให้

นักเรี ยนปฏิบตั ิ
กิจ กรรมตาม
กลุ่มเลือกมีครู
ให้คาํ แนะนํา

นักเรี ยนค้น
คว้าเพิมเติม
จากแหล่ง
เรี ยนรู ้ทีกลุ่ม
เลือก

นักเรี ยนร่ วมกัน
แสดงความ
คิดเห็นในกลุ่ม/
ลงสรุ ป ครู ร่วม
บางครัง

นักเรี ยน
ร่ วมกัน
วางแผน
และ
กําหนด

นักเรี ยนเลือก
ปฏิบตั ิกิจ
กรรมด้วย
ตนเอง/กลุ่ม

นักเรี ยนค้น
คว้าเพิมเติม
จากแหล่ง
เรี ยนรู ้ทีตน
เองกําหนด

นักเรี ยนร่ วมกัน
แสดงความ
คิดเห็นในกลุ่ม/
ลงสรุ ป

เปิ ด

ภาพที 6 ขันตอนการเรี ยนแบบผสมผสานของกลุ่มพหุปัญญาแบบคณิ ตศาสตร์ และตรรกะ
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สร้างความ
สนใจ

นําทาง

เข้าใจตนเอง
และผูอ้ ืน

ชีแนะ
แนวทาง

ครู กาํ หนด
สถานการณ์

สํารวจ
และค้นหา

อธิบายและ
ลงสรุ ป

ขยายความรู ้

ประเมินผล

นักเรี ยน
ศึกษา
เนือหา
ตามครู
กําหนด

นักเรี ยนปฏิบตั ิ
กิจกรรมตามที
ครู กาํ หนด

นักเรี ยนค้น
คว้าเพิมเติม
จาก แหล่ง
เรี ยนรู ้ที
กําหนดให้

ครู และนักเรี ยน
ร่ วมกันแสดง
ความคิดเห็นใน
กลุ่ม/ลงสรุ ป

นักเรี ยน
เลือก
ศึกษา
เนือหาที
ครู มีให้

นักเรี ยนปฏิบตั ิ
กิจ กรรมตาม
กลุ่มเลือกมีครู
ให้คาํ แนะนํา

นักเรี ยนค้น
คว้าเพิมเติม
จากแหล่ง
เรี ยนรู ้ทีกลุ่ม
เลือก

นักเรี ยนร่ วมกัน
แสดงความ
คิดเห็นในกลุ่ม/
ลงสรุ ป ครู ร่วม
บางครัง

นักเรี ยน
ร่ วมกัน
วางแผน
และ
กําหนด

นักเรี ยนเลือก
ปฏิบตั ิกิจ
กรรมด้วย
ตนเอง/กลุ่ม

นักเรี ยนค้น
คว้าเพิมเติม
จากแหล่ง
เรี ยนรู ้ทีตน
เองกําหนด

นักเรี ยนร่ วมกัน
แสดงความ
คิดเห็นในกลุ่ม/
ลงสรุ ป

เปิ ด

ภาพที 7 ขันตอนการเรี ยนแบบผสมผสานของกลุ่มพหุปัญญาแบบเข้าใจตนเองและผูอ้ ืน
ตารางที 15 กิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานด้วยวิธีการสื บเสาะแบบนําทางของกลุ่ม
พหุปัญญาด้านคณิ ตศาสตร์ และตรรกะ
สัปดาห์ที

1-2

2

พหุปัญญาด้านคณิ ตศาสตร์และตรรกะแบบนําทาง
ห้องเรี ยน
อีเลิร์นนิง
บทบาทครู
บทบาทนักเรี ยน
บทบาทครู
บทบาทนักเรี ยน
-กําหนดขันตอน
-ทํากิจกรรมสํารวจสภาพ -กําหนดขันตอนการทํา
-เรี ยนและทํากิจ กรรมการ
ทดลองและตาราง
แวดล้อมและบันทึกผล
กิจกรรมทังหมด
สํารวจตามขันตอนและ
บันทึกผลการทดลอง
-คอยให้คาํ แนะนําเสมอ
บันทึกข้อมูลทีสํารวจเป็ น
แผนภูมิลงในกระดาน
เสวนา
-กําหนดขันตอนการ
-สํารวจจํานวนประชากร -กําหนดเว็บไซด์
-ศึกษาเพิมเติมในเว็บไซด์
สํารวจลงในบัตร
ของระบบนิเวศตาม
-กระตุน้ การทํากิจกรรม
-แลกเปลียนความรู้ใน
กิจกรรม
ขันตอนในบัตรกิจกรรม และชีแนะเสมอใน
กระดานเสวนา
กระดาน เสวนา
-ทําmind map เป็ นกราฟ
แท่งตามทีคาดคะเนส่งใน
ห้องการบ้าน
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ตารางที 15 กิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานด้วยวิธีการสื บเสาะแบบนําทางของกลุ่ม
พหุปัญญาด้านคณิ ตศาสตร์ และตรรกะ (ต่อ)
สัปดาห์ที

3

4-5

5

พหุปัญญาด้านคณิ ตศาสตร์และตรรกะแบบนําทาง
ห้องเรี ยน
อีเลิร์นนิง
บทบาทครู
บทบาทนักเรี ยน
บทบาทครู
บทบาทนักเรี ยน
-กําหนดขันตอนในการ -ทําแผนภาพสายใย
-กําหนดสมมติฐานให้
-ศึกษาวิดีโอตามทีกําหนด
ทําแผนภาพสายใย
อาหารระบบนิเวศบนบก -กําหนดแหล่ง ข้อมูลและ และทําการบ้านส่ งเป็ น eอาหารระบบนิเวศบน ตามขันตอนของครู
ร่ วมแสดงความคิดเห็น
mail
-นําเสนองานและสรุ ป
-ศึกษาความรู ้เพิมเติมจาก
บก
เสมอลงในกระดาน
ความรู้
เสวนา
แหล่งข้อมูลทีครู กาํ หนด
แล้วสรุ ปความรู้ลงใน
กระดานเสวนา
-กําหนดกิจกรรมและ -ทําการทดลอง
-กําหนดสมมติฐานให้
-สื บค้นสาเหตุของการเกิด
ขันตอนในการทํา
ปรากฏการณ์เรื อนกระจก
ปรากฏการณ์เรื อนกระจก
-ส่ งรายงานการทํากิจกรรม
โปสเตอร์ลดโลกร้อน ตามขันตอนทีกําหนดให้
ในห้องการบ้าน
และจัดทําโปสเตอร์ลด
โลกร้อน
-กําหนดขันตอนการทํา -ทําโครงงานระบบนิเวศ
โครงงานระบบนิเวศป่ า ป่ าชายเลนตามทีครู
กําหนด
ชายเลน

-ให้คาํ แนะนําในการ
จัดทําเฟสบุคในกระดาน
เสวนาเสมอ

-ทํากิจกรรมแลก เปลียน
เรี ยนรู้ในกระดานเสวนา
-ทําเฟสบุคตามขันตอนทีครู
กําหนด

ตารางที 16 กิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานด้วยวิธีการสื บเสาะแบบชีแนะทางของกลุ่ม
พหุปัญญาด้านคณิ ตศาสตร์ และตรรกะ
สัปดาห์ที

1-2

พหุปัญญาด้านคณิ ตศาสตร์และตรรกะแบบชี แนะแนวทาง
ห้องเรี ยน
อีเลิร์นนิง
บทบาทครู
บทบาทนักเรี ยน
บทบาทครู
บทบาทนักเรี ยน
-มีขนตอนทดลองและ
ั
-เลือกบันทึกผลจาก
- ครู คอยให้คาํ แนะ นํา
-เรี ยนและทํากิจ กรรมการ
ตารางบันทึกผลการ
ตัวเลือกทีครู มีให้
บางครัง
สํารวจตามขันตอน
ทดลองให้นกั เรี ยน
-ทํากิจกรรมสํารวจสภาพ
-บันทึกข้อมูลทีสํารวจเป็ น
เลือก 2 แบบ
แวดล้อม
แผนภูมิลงในกระดาน
เสวนา
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ตารางที 16 กิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานด้วยวิธีการสื บเสาะแบบชีแนะทางของกลุ่ม
พหุปัญญาด้านคณิ ตศาสตร์ และตรรกะ (ต่อ)
สัปดาห์ที

2

3

4-5

5

พหุปัญญาด้านคณิ ตศาสตร์และตรรกะแบบนําทาง
ห้องเรี ยน
อีเลิร์นนิง
บทบาทครู
บทบาทนักเรี ยน
บทบาทครู
บทบาทนักเรี ยน
- ร่ วมกันกําหนด
-ร่ วมกันกําหนดขันตอน -กําหนดเว็บไซด์ 3 เว็บ
-ศึกษาเพิมเติมในเว็บไซด์
ขันตอนการสํารวจกับ การสํารวจ
ไซด์ ให้นกั เรี ยนได้เลือก -แลกเปลียนความรู้ใน
นักเรี ยน
กระดานเสวนา
-สํารวจจํานวนประชากร -ให้คาํ แนะนําบางครัง
ของระบบนิเวศ
-ทํา mind map เป็ นกราฟ
แท่งหรื อกราฟเส้นก็ได้
ตามทีคาดคะเนส่ งในห้อง
การบ้าน
-กําหนดขันตอนในการ -ทําแผนภาพสายใย
- กําหนดสมมติฐานให้
-ศึกษาวิดีโอตามทีกําหนด ทําแผนภาพสายใย
อาหารโดยเลือกจาก
-มีแหล่งข้อมูล
ศึกษาความรู ้เพิมเติมจาก
อาหาร
ระบบนิเวศบนบกหรื อป่ า ให้เลือก
แหล่งข้อมูล
ชายเลน
-ร่ วมแสดงความคิดเห็น -ทําการบ้านส่ งเป็ น e-mail
บางครังลงในกระดาน
-สรุ ปความรู้ลงในกระดาน
เสวนา
เสวนา
-กําหนดกิจกรรมให้
-กลุ่มกําหนดขันตอนการ - ให้นกั เรี ยนเลือก
-วางแผนการทดลองโดย
นักเรี ยนเลือกระหว่าง ทดลองปรากฏการณ์เรื อน สมมติฐานทีจะใช้ทดลอง สื บค้นข้อมูลจากแหล่งที
โปสเตอร์ลดโลกร้อน กระจก
เรื องปรากฏการณ์เรื อน
กําหนด แล้วเขียนรายงาน
-เลือกทํากิจกรรม
ผลการทํากิจกรรมลงใน
หรื อทํากิจกรรมกับ
กระจก
ห้องการบ้าน
ผูอ้ ืน
ระหว่างโปสเตอร์ลดโลก -กําหนดแหล่งสื บค้น
ร้อนหรื อทํากิจกรรมกับ ข้อมูลให้
ผูอ้ ืน
-กําหนดหัวข้อการทํา
-ครู ให้คาํ แนะนําใน
-ร่ วมกันเขียนขัน ตอนกลุ่ม
โครงงาน
กระดานเสวนา
เลือกบางครัง
-ร่ วมกันเขียนขัน ตอน
โครงงาน
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ตารางที 17 กิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานด้วยวิธีการสื บเสาะแบบเปิ ดของกลุ่มพหุ
ปัญญาด้านคณิ ตศาสตร์ และตรรกะ
สัปดาห์ที

1-2

2

3

พหุปัญญาด้านคณิ ตศาสตร์และตรรกะแบบเปิ ด
ห้องเรี ยน
อีเลิร์นนิง
บทบาทครู
บทบาทนักเรี ยน
บทบาทครู
บทบาทนักเรี ยน
-ให้คาํ ชีแจงการทํา
-กลุ่มออกแบบการทํา
-เรี ยนและทํากิจ กรรมการ
กิจกรรม
กิจกรรมสํารวจสภาพ
สํารวจตามขันตอนทีกลุ่ม
แวดล้อมและบันทึกผล
กําหนด
ตามทีออกแบบ
-บันทึกข้อมูลทีสํารวจเป็ น
แผนภูมิลงในกระดาน
เสวนา
-ครู จะกระตุน้ การทํา
-สํารวจจํานวนประชากร - ให้คาํ ถามกระตุน้ การทํา -ศึกษาเพิมเติมในเว็บไซด์ที
กิจกรรมเฉพาะทีจําเป็ น ของระบบนิเวศ
กิจกรรมนาน ๆ ครัง
กลุ่มเลือกและกําหนดเอง
เท่านัน
-แลกเปลียนความรู้ในกระ
ดานเสวนา
-ทําmind map หรื อเป็ น
ตารางก็ได้ตามทีคาดคะเน
ส่ งในห้องการบ้าน
- ทําแผนภาพสายใย
- ให้นกั เรี ยนร่ วมกัน
-ศึกษาวิดีโอตามทีกําหนด
อาหารตามขันตอนของ
กําหนดสมมติฐาน
และทําการบ้านส่ งเป็ น
กลุ่ม
e-mail
-นําเสนองานตาม
-นักเรี ยนศึกษาความรู้
กระบวน การของกลุ่ม
เพิมเติมจากแหล่งข้อมูลที
กลุ่มเลือก
-นําเสนองานลงในกระดาน
เสวนา

4-5

5

-เพิมเติมขันตอนให้ใน
บางครัง เมือไม่
ครบถ้วน

-เตรี ยมอุปกรณ์การ
ทดลองและทําตาม
ขันตอนทดลองทีกลุ่ม
กําหนดเอง
-ร่ วมกันกําหนดกิจกรรม
ทีจะใช้รณรงค์
ปรากฏการณ์เรื อนกระจก
-กําหนดหัวข้อการทํา
โครงงานและเขียน
ขันตอนการทํา

-ให้คาํ แนะนําเพิมเติม
บางครังในการจัดทําเฟส
บุค

-สื บค้นสาเหตุของการเกิด
ปรากฏการณ์เรื อนกระจก
-กลุ่มร่ วมกันกําหนด
สมมติฐานและออกแบบ
การทดลอง
-รายงานการทํากิจกรรมใน
ห้องการบ้าน
-ทํากิจกรรมแลก เปลียน
เรี ยนรู้และทําเฟสบุคตาม
ขันตอนทีกลุ่มเลือก
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ตารางที 18 กิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานด้วยวิธีการสื บเสาะแบบนําทางของกลุ่มพหุ
ปัญญาด้านการเข้าใจตนเองและผูอ้ ืน
สัปดาห์ที

1-2

2

3

พหุปัญญาด้านการเข้าใจตนเองและผูอ้ ืนแบบนําทาง
ห้องเรี ยน
อีเลิร์นนิง
บทบาทครู
บทบาทนักเรี ยน
บทบาทครู
บทบาทนักเรี ยน
-กําหนดกิจกรรม
-ทํากิจกรรมสํารวจสภาพ -คอยให้คาํ แนะนําเสมอ
-เรี ยนและทํากิจ กรรมการ
สํารวจสภาพ แวดล้อม แวดล้อมและบันทึกผล
สํารวจตามขันตอนทีครู
และขันตอนการทํา
กําหนด
กิจกรรมทังหมด
-บันทึกข้อมูลทีสํารวจเป็ น
แผนภูมิ
ลงในกระดานเสวนา
-สํารวจจํานวนประชากร -กําหนดเว็บไซด์
-ศึกษาเพิมเติมในเว็บไซด์ที
ของระบบนิเวศตาม
-คอยกระ ตุน้ การทํา
ครู กาํ หนด
ขันตอนในบัตรกิจ กรรม กิจกรรมเสมอในกระดาน -แลกเปลียนความรู้ใน
เสวนา
กระดานเสวนา
-เขียนบันทึกและอธิบาย
พร้อมทังทํา mind map เป็ น
กราฟแท่งตามทีคาดคะเน
ส่งในห้องการบ้าน
-โดยครู สรุ ปความรู้ให้ -ทําแผนภาพสายใย
-กําหนดสมมติฐาน
-ศึกษาวิดีโอตามทีกําหนด
อาหารระบบนิเวศบนบก -ครู กาํ หนแหล่งข้อมูล
และทําการบ้านส่ งเป็ น e-ร่ วมแสดงความคิดเห็น mail
ตามตามขันตอนครู
-นําเสนองาน
-ศึกษาความรู ้เพิมเติมจาก
เสมอ
แหล่งข้อมูลทีครู กาํ หนด
-สรุ ปความรู้ลงในกระดาน
เสวนา

4-5

-กําหนดขันตอนการ
ทดลองปรากฏการณ์
เรื อนกระจก

-ทําการทดลอง
ปรากฏการณ์เรื อนกระจก
ตามขันตอนทีกําหนดให้
-จัดทําโปสเตอร์ลดโลก
ร้อนพร้อมเขียนขันตอน
ลงในใบกิจกรรม

-กําหนดสมมติฐาน
การศึกษา

5

-กําหนดให้นกั เรี ยนทํา -ทําโครงงานระบบนิเวศ -กําหนดขันตอนการทํา
โครงงานระบบนิเวศป่ า ป่ าชายเลนโดยร่ วมกัน
เฟสบุค
ชายเลน
เขียนขันตอนในห้องเรี ยน -ให้คาํ แนะนําในการ
จัดทําเฟสบุคเสมอ

-สื บค้นสาเหตุของการเกิด
ปรากฏการณ์เรื อนกระจก
-และส่งรายงานการทํา
กิจกรรมในห้องการบ้าน

-ทํากิจกรรมแลกเปลียน
เรี ยนรู้และทําเฟสบุคตาม
ขันตอนทีครู
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ตารางที 19 กิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานด้วยวิธีการสื บเสาะแบบชีแนะแนวทางของ
กลุ่มพหุปัญญาด้านการเข้าใจตนเองและผูอ้ ืน
สัปดาห์ที

1-2

2

3

พหุปัญญาด้านการเข้าใจตนเองและผูอ้ ืนแบบชี แนะแนวทาง
ห้องเรี ยน
อีเลิร์นนิง
บทบาทครู
บทบาทนักเรี ยน
บทบาทครู
บทบาทนักเรี ยน
-ทํากิจกรรมสํารวจสภาพ -ครู กาํ หนดขันตอนทํากิจ -เรี ยนและทํากิจ กรรมการ
แวดล้อมและบันทึกผล
กรรมการสํารวจ
สํารวจตามขันตอนทีครู
ตามแบบทีกลุ่มเลือกโดย -ครู คอยให้คาํ แนะ นํา
กําหนด
เขียนบรรยาย
บางครัง
-บันทึกข้อมูลทีสํารวจเป็ น
แผนภูมิลงในกระดาน
เสวนา
-ขันตอนทีร่ วมกันทํา
-สํารวจจํานวนประชากร -กําหนดเว็บไซด์ให้
-ศึกษาเพิมเติมในเว็บไซด์ที
ระหว่างนักเรี ยน
ของระบบนิเวศตาม
นักเรี ยนเลือก
ครู มีให้เลือก
ขันตอนทีร่ วมกันทํา
-ให้คาํ แนะนําบางครังใน -แลกเปลียนความรู้ใน
ระหว่างครู
กระดานเสวนา
กระดานเสวนา
-ทํา mind map เป็ นกราฟ
แท่งหรื อกราฟเส้นและ
เขียนอธิบายตามทีคาดคะเน
ส่งในห้องการบ้าน
-ครู เพิมเติมความรู ้ส่วน -ทําแผนภาพสายใย
-กําหนดสมมติฐาน
-ศึกษาวิดีโอตามทีกําหนด
ทีขาดให้
อาหารเป็ นกลุ่มและร่ วม และแหล่งข้อมูล
และทําการบ้านส่ งเป็ น eกันทําแผน ภาพโดยเลือก -ร่ วมแสดงความคิดเห็น mail
บางครัง
จากระบบนิเวศบนบก
-ศึกษาความรู ้เพิมเติมจาก
หรื อป่ าชายเลน
แหล่งข้อมูล

4-5

-กําหนดกิจกรรมให้
นักเรี ยนเลือกระหว่าง
โปสเตอร์ลดโลกร้อน
กับการพูดให้ความรู ้
เพือ
รณรงค์

5

-ครู คอยให้คาํ แนะนํา
บางครัง

-ทําการทดลอง
ปรากฏการณ์เรื อนกระจก
ตามขันตอนทีกลุ่ม
กําหนด
-เลือกทําระหว่าง
โปสเตอร์ลดโลกร้อนกับ
การพูดให้ความรู้เพือ
รณรงค์
-กําหนดหัวข้อการทํา
โครงงาน
-ร่ วมกันเขียนขัน ตอน

-กําหนดสมมติฐาน

-คอยกระตุน้ การทํา
กิจกรรมเพือให้สมบูรณ์
มากขึน

-เลือกสมมติฐานทีจะใช้
ทดลองเรื องปรากฏการณ์
เรื อนกระจก
-วาง แผนการทดลองโดย
สื บค้นข้อมูลจากแหล่งที
กําหนดแล้วรายงานผลการ
ทํากิจกรรมลงในห้อง
การบ้าน
-ทํากิจกรรมแลกเปลียน
เรี ยนรู้และทําเฟสบุค ตาม
ขันตอนทีกลุ่มเลือก
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ตารางที 20 กิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานด้วยวิธีการสื บเสาะแบบเปิ ดของกลุ่มพหุ
ปัญญา ด้านการเข้าใจตนเองและผูอ้ ืน
สัปดาห์ที

1-2

2

3

พหุปัญญาด้านการเข้าใจตนเองและผูอ้ ืนแบบเปิ ด
ห้องเรี ยน
อีเลิร์นนิง
บทบาทครู
บทบาทนักเรี ยน
บทบาทครู
บทบาทนักเรี ยน
-ทํากิจกรรมสํารวจสภาพ
-เรี ยนและทํากิจ กรรมการ
แวดล้อมและบันทึกผล
สํารวจตามขันตอนทีกลุ่ม
ตามแบบทีกลุ่มออกแบบ
กําหนด
โดยเขียนบรรยาย
-บันทึกข้อมูลทีสํารวจเป็ น
แผนภูมิลงในกระ ดาน
เสวนา
-กระ ตุน้ การทํา
-สํารวจจํานวนประชากร
-ศึกษาเพิมเติมในเว็บไซด์ที
กิจกรรมเฉพาะทีจําเป็ น ของระบบนิเวศตาม
กลุ่มกําหนดเอง
เท่านัน
ขันตอนทีกลุ่มกําหนด
-ส่ งการบ้านทีทําแลกเปลียน
ความรู้ในกระ ดานเสวนา
และนักเรี ยนทําmind map
หรื อเป็ นตารางก็ได้และ
เขียนอธิบายตามทีคาดคะเน
ส่งในห้องการบ้าน
-ทําแผนภาพสายใย
-ศึกษาวิดีโอตามทีกําหนด
อาหารตามขันตอนของ
และทําการบ้านส่ งเป็ น email
กลุ่มกําหนด
-นําเสนองานตาม
-ศึกษาความรู ้เพิมเติมจาก
กระบวนการของกลุ่ม
แหล่งข้อมูลทีกลุ่มเลือก
-นําเสนอลงในกระดาน
สนทนา

4-5

5

-เตรี ยมอุปกรณ์การ
ทดลองและทําตาม
ขันตอนทดลองทีกลุ่ม
กําหนด
-ร่ วมกันกําหนดกิจกรรม
ทีจะใช้รณรงค์
ปรากฏการณ์เรื อนกระจก

-ครู เพิมเติมบางครัง

-กําหนดหัวข้อการทําโคร

-ครู ให้คาํ แนะนําเพิมเติม
บางครังในการจัดทําเฟส
บุค

-สื บค้นสาเหตุของการเกิด
ปรากฏการณ์เรื อนกระจก
-กําหนดสมมติฐานทีกลุ่ม
ร่ วมกันทํา
-ออกแบบการทํากิจกรรม
เองเป็ นกลุ่ม และเมือทํา
กิจกรรมกับคนอืนแล้ว
รายงานการทํากิจกรรมใน
ห้องการบ้าน
-ทํากิจกรรมแลกเปลียน
เรี ยนรู้และทําเฟสบุคตาม
ขันตอนทีกลุ่มเลือก
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8. วัดทัก ษะการคิ ดอย่า งมี วิจารณญาณหลัง เรี ยนในแต่ล ะกลุ่ม ด้วยแบบทดสอบที
ผูว้ จิ ยั สร้างขึนตามโครงสร้างของ Cornell Critical Thinking Test Level - x (CCTT x)
9. นําข้อมูลทีได้มาดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลสํ าหรับการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพือการวิจยั มีการปฏิบตั ิดงั นี
1. ขันตอนการพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู้ผวู้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูเ้ ชี ยวชาญ
และนํามาวิเคราะห์หาความสอดคล้องของความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญเพือใช้ในการสร้างแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ ทีเหมาะสมสําหรับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ดว้ ยการเรี ยนแบบผสมผสานทีมีระดับ
สื บเสาะต่างกัน
2. การวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย ความเชื อมันของแบบทดสอบ เพือพัฒนาเป็ น
แบบ ทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ทีใช้ในการเรี ยนแบบผสมผสาน
3. การประเมินคุณภาพของการเรี ยนแบบผสมผสาน โดยให้ผเู้ ชียวชาญประเมิน
4. ขันของการทดลองหาประสิ ทธิ ภาพ ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดลองกับ
กลุ่มผูเ้ รี ยน จํานวน 10 คน เพือตรวจสอบปั ญหาและอุปสรรคของการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนจากแผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการเรี ยนแบบผสมผสานทีมีระดับสื บเสาะต่างกัน เพือแก้ไขและ
ป้ องกันปั ญหาทีอาจเกิดขึนเมือนําไปใช้จริ ง
5. ขันของการทดลองภาคสนาม ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมผลของการทําแบบทดสอบวัด
คะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรี ยน (Pretest) และการทําแบบทดสอบหลังเรี ยน (Posttest)
จากกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นนักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยนเทศบาล 5 พหลโยธิ นรามินทร
ภักดี จํานวน 90 คน ทีได้มาโดยวิธีการเจาะจง โดยแบ่งเป็ น 6 กลุ่มทดลองทีได้รับการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนโดยใช้การเรี ยนแบบผสมผสาน จํานวน 90 คน โดยกําหนดการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกิจกรรมการเรี ยนแบบผสมผสานตามแผนกิจกรรมทัง 6 กลุ่มทดลอง จํานวน 5 สัปดาห์
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ค่าสถิ ติทีใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลการทดลองในการจัดการเรี ยนการสอน
ด้วยการเรี ยนแบบผสมผสานทีมีระดับการสื บเสาะต่างกัน โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพือ
วิเคราะห์ค่าทางสถิติ ดังนี
1. การประเมิ น ความเที ยงตรงของเนื อหาสํา หรั บ การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โ ดย
วิเคราะห์หาค่าเฉลียของคะแนนจากผูเ้ ชียวชาญ
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2. ประเมินแบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยวิเคราะห์หาความยากง่าย
ค่าอํานาจจําแนก และหาค่าความเชื อมัน โดยใช้สูตร KR-20 ของ Kuder Richardson ด้วยโปรแกรม
สําเร็ จรู ป TAP (Test Analysis Program version 1.0.0.0)
3. การทดสอบค่าที (t-test independent) เพือเปรี ยบเที ยบคะแนนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณหลังเรี ยนของกลุ่มพหุ ปัญญา 2 กลุ่ม
4. วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) เพือเปรี ยบเทียบ
คะแนนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณหลังเรี ยนของนักเรี ยนทีมีระดับการสื บเสาะต่างกัน
5. วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของการเรี ยนแบบผสมผสานทีมีระดับการสื บเสาะต่างกันกับ
กลุ่ ม พหุ ปั ญ ญา ด้ว ยค่ า สถิ ติ ที ใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนแบบสองทาง (Two-Way
ANOVA)

บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื อง การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์แบบผสมผสานที
มีระดับการสื บเสาะต่างกันกับผูเ้ รี ยนทีมีกลุ่มพหุปัญญาต่างกัน ทีส่ งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 โดยได้จดั การเรี ยนเป็ น 6 กลุ่ม จากนันดําเนินการวิจยั ตามแผนการ
วิจยั โดยให้นัก เรี ย น แต่ ล ะกลุ่ ม ทํากิ จกรรมบนออนไลน์ และในห้องเรี ย นตามขันตอนของการ
จัดการเรี ยนการสอนทีเหมาะสมกับกลุ่มพหุปัญญาแต่ละกลุ่มเป็ นระยะเวลา 5 สัปดาห์ แล้วรวบรวม
ข้อมูลมาวิเคราะห์ ดังนี
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที 1 การวิเคราะห์คะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณทีได้จากการวัดด้วยแบบวัด
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณทีสร้างขึนด้วยค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
ตอนที 2 การวิเคราะห์คะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณทีได้จากการวัดด้วยแบบวัด
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณทีสร้างขึน เพือเปรี ยบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรี ยน
ทีมีระดับการสื บเสาะต่างกัน จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA)
และนักเรี ยนกลุ่มพหุ ปัญญา 2 กลุ่มด้วยค่าสถิติทดสอบที (t-test independent)
ตอนที 3 การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของการเรี ยนแบบผสมผสานทีมีระดับการสื บเสาะ
ต่างกันกับกลุ่มพหุ ปัญญา ด้วยค่าสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-Way
ANOVA)
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที 1 การวิเคราะห์คะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณทีได้จากการวัดด้วยแบบวัด
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณทีสร้างขึนด้วยค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
ผูว้ ิจยั ได้ใ ห้ก ลุ่ ม ตัวอย่า งทํา แบบวัดการคิ ดอย่า งมี วิจารณญาณเนื อหาเรื อง ชี วิตกับ
สิ งแวดล้อม จํานวน 40 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที ในการทดสอบหลังการจัดการเรี ยนการสอนด้วย
บทเรี ยนแบบผสมผสานเสร็ จสิ น โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันและใช้เวลาเท่ากัน จากนันจึงนําผล
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การเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของคะแนนการคิดอย่าง
มีวจิ ารณญาณก่อนและหลังการทดลอง ดังตารางที 21
ตารางที 21 แสดงค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD) ของคะแนนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
เรื อง ชีวติ กับสิ งแวดล้อม ก่อนและหลัง
คะแนนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
กลุ่มทดลอง
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
ค่าเฉลีย
SD
ค่าเฉลีย
SD
A : บทเรี ยนแบบ
ผสมผสานของกลุ่ม
พหุปัญญาทีมีความ
สามารถด้านคณิ ตศาสตร์
และตรรกะ

B : บทเรี ยนแบบ
ผสมผสานของกลุ่ม
พหุปัญญาทีมีความ
สามารถด้านการเข้าใจ
ตัวเองและผูอ้ ืน

A1 : ทีมีระดับการสื บเสาะหา
ความรู ้แบบนําทาง (Directed
Inquiry)
A2 : ทีมีระดับการสื บเสาะหา
ความรู ้แบบชีแนะแนวทาง
(Guided Inquiry)
A3 : ทีมีระดับการสื บเสาะหา
ความรู ้แบบเปิ ด (Open
Inquiry)
B1 : ทีมีระดับการสื บเสาะหา
ความรู ้แบบนําทาง(Directed
Inquiry)
B2 : ทีมีระดับการสื บเสาะหา
ความรู ้แบบชีแนะแนวทาง
(Guided Inquiry)
B3 : ทีมีระดับการสื บเสาะหา
ความรู ้แบบเปิ ด (Open
Inquiry)

18.20

5.72

23.00

4.97

19.53

3.94

21.26

4.71

17.06

5.13

21.40

3.94

18.66

4.15

21.26

4.66

19.40

4.80

20.40

4.17

20.33

3.41

21.33

5.49

จากตารางที 21 จะเห็ นว่ากลุ่มการทดลองทุกกลุ่มมีค่าเฉลี ยของคะแนนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณเรื อง ชีวติ และสิ งแวดล้อม หลังการทดลองมากกว่าก่อนการทดลอง โดยกลุ่มทดลองทีมี
ค่าเฉลี ยของคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนการทดลองสู งสุ ด คือ กลุ่มทีเรี ยนด้วยบทเรี ยน
แบบผสมผสานของกลุ่มพหุปัญญาทีมีความสามารถด้านการเข้าใจตัวเองและผูอ้ ืนทีมีระดับการสื บ
เสาะหาความรู้แบบเปิ ด มีค่าเท่ากับ 20.33 และกลุ่มทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนแบบผสมผสานของกลุ่ม
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พหุ ปัญญาทีมีความสามารถด้านคณิ ตศาสตร์ และตรรกะทีมีระดับการสื บเสาะหาความรู้แบบเปิ ด มี
ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐานสู งสุ ด มีค่าเท่ากับ 5.13 ส่ วนกลุ่มทดลองทีมีค่าเฉลียของคะแนนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณหลังการทดลองสู งสุ ด คือ กลุ่มทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนแบบผสมผสานของกลุ่มพหุ
ปั ญญาทีมีความสามารถด้านคณิ ตศาสตร์ และตรรกะทีมีระดับการสื บเสาะหาความรู้แบบนําทาง มี
ค่าเท่ากับ 23.00 และกลุ่มทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนแบบผสมผสานของกลุ่มพหุ ปัญญาทีมีความสามารถ
ด้านการเข้าใจตัวเองและผูอ้ ืนทีมีระดับการสื บเสาะหาความรู้แบบเปิ ดมี ส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน
สู งสุ ด มีค่าเท่ากับ 5.49
ตารางที 22 แสดงค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD) ของคะแนนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
เรื อง ชีวติ กับสิ งแวดล้อม หลังเรี ยน
ระดับการสื บเสาะ

แบบนําทาง
(N = 30)

กลุ่มพหุปัญญา
คณิ ตศาสตร์และตรรกะ(N = 45)
การเข้าใจตนเองและผูอ้ ืน(N = 45)

X

23.00
21.27

SD
4.97
4.67

แบบชีแนะแนวทาง
(N = 30)
SD
X
21.27
4.71
20.40
4.17

แบบเปิ ด
(N = 30)
SD
X
21.40
3.94
21.33
5.50

จากตารางที 22 จะเห็นว่ากลุ่มการทดลองเมือจําแนกตามระดับการสื บเสาะ และกลุ่ม
พหุปัญญา กลุ่มทีมีค่าเฉลียของคะแนนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณสู งสุ ด คือ กลุ่มทีเรี ยนด้วยบทเรี ยน
แบบผสมผสานของกลุ่ มพหุ ปัญญาที มีความสามารถด้านคณิ ตศาสตร์ และตรรกะ ทีมีระดับการ
สื บเสาะ หาความรู้แบบนําทาง มีค่าเท่ากับ 23.00 มีส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.97 และกลุ่มที
เรี ยนด้วยบทเรี ยนแบบผสมผสานของกลุ่มพหุ ปัญญาทีมีความสามารถด้านการเข้าใจตนเองและ
ผูอ้ ืน ทีมีระดับการสื บเสาะหาความรู้แบบเปิ ด มีค่าเท่ากับ 21.33 มีส่วนเบียงเบนมาตรฐานสู งสุ ด มี
ค่าเท่ากับ 5.50
ตารางที 23 แสดงค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD) ของคะแนนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
หลังเรี ยน เรื อง ชีวติ กับสิ งแวดล้อม จําแนกตามระดับการสื บเสาะ
การสื บเสาะแบบนําทาง
การสื บเสาะแบบชีแนะแนวทาง
การสื บเสาะแบบเปิ ด
(N = 30)
(N = 30)
(N = 30)
X
22.13

SD
4.82

X
20.83

SD
4.40

X
21.37

SD
4.70
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จากตารางที 23 จะเห็ นว่ากลุ่ มการทดลองเมือจําแนกตามระดับการสื บเสาะ กลุ่มทีมี
ค่าเฉลียของคะแนนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณสู งสุ ด คือ กลุ่มทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนแบบผสมผสาน ที
มีระดับการสื บเสาะหาความรู้ แบบนําทาง มีค่าเท่ากับ 22.13 มีส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.82
รองลงมา คือกลุ่มทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนแบบผสมผสาน ทีมีระดับการสื บเสาะหาความรู้ แบบเปิ ดมีค่า
เท่ากับ 21.37 มีส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.70 และกลุ่มทีมีค่าเฉลียของคะแนนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณตําสุ ด คือ กลุ่มทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนแบบผสมผสานทีมีระดับการสื บเสาะหาความรู้ แบบ
ชีแนะแนวทาง มีค่าเท่ากับ 20.83 มีส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.40
ตารางที 24 แสดงค่าเฉลีย ( X ) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD) ของคะแนนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณหลังเรี ยน เรื อง ชีวติ กับสิ งแวดล้อม จําแนกตามกลุ่มพหุปัญญา
พหุ ปัญญากลุ่มคณิ ตศาสตร์ และตรรกะ
พหุปัญญากลุ่มการเข้าใจตนเองและผูอ้ ืน
(N = 45)
(N = 45)
X
21.89

SD
4.53

X
21.00

SD
4.72

จากตารางที 24 จะเห็ นว่ากลุ่มการทดลองเมือจําแนกตามกลุ่มพหุ ปัญญา กลุ่ มทีมี
ค่ า เฉลี ยของคะแนนการคิ ดอย่า งมี วิจารณญาณสู ง สุ ด คื อ กลุ่ ม พหุ ปั ญญากลุ่ ม คณิ ตศาสตร์ และ
ตรรกะมีค่าเท่ากับ 21.89 มีส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.53 และกลุ่มพหุ ปัญญากลุ่มการเข้าใจ
ตนเองและผูอ้ ืนมีค่าเท่ากับ 21.00 มีส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.72
ตอนที 2 การวิเคราะห์คะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณทีได้จากการวัดด้วยแบบวัด
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณทีสร้างขึน เพือเปรี ยบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรี ยน
ทีมีระดับการสื บเสาะต่างกัน จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA)
และนักเรี ยนกลุ่มพหุ ปัญญาต่างกันด้วย ค่าสถิติทดสอบที (t-test independent)
จากการวิเคราะห์คะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มทดลองหลังเรี ยนโดยใช้
การเรี ยนแบบผสมผสานของนักเรี ยนทีมี ระดับการสื บเสาะต่างกัน และกลุ่มพหุ ปัญญาต่างกัน โดย
ใช้สถิ ติได้แก่ ค่าเฉลี ย ( X ) ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าสถิติทดสอบที (t-test independent)
และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) รายละเอียดของผลการ
วิเคราะห์ ดังตารางที 25 และตารางที 26
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ตารางที 25 แสดงผลการเปรี ยบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรี ยนทีมีกลุ่ม
พหุปัญญา ต่างกัน ทีมีต่อคะแนนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณเรื อง ชีวติ และสิ งแวดล้อม
คะแนนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
กลุ่มพหุ ปัญญา
N
t
Sig
SD
X
คณิ ตศาสตร์และตรรกะ
45
21.87
3.47
.241
.371
เข้าใจตนเองและผูอ้ ืน

45

22.04

3.53

จากตารางที 25 แสดงผลการเปรี ยบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นัก เรี ย นที มี ก ลุ่ ม พหุ ปั ญ ญาต่ า งกัน ที มี ต่ อ คะแนนการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณเรื อง ชี วิ ต และ
สิ งแวดล้อม พบว่า นักเรี ยนทีเรี ยนจากการเรี ยนแบบผสมผสาน ทีมี กลุ่มพหุ ปัญญาต่างกัน มีคะแน
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
ตารางที 26 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวของการเรี ยนด้วยวิธีการสอนแบบ
สื บเสาะทีมีระดับการสื บเสาะต่างกัน ทีมีต่อคะแนนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
เรื อง ชีวติ และสิ งแวดล้อม
ความแปรปรวน
SS
Df
MS
F
Sig
ระหว่างกลุ่ม
9.47
15
.63
.92
.54
ภายในกลุ่ม
50.53
74
.68
รวม
60.00
89
จากตารางที 26 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวของการเรี ยนด้วย
วิธีการสอนแบบสื บเสาะที มี ระดับการสื บเสาะต่างกัน ทีมีต่อคะแนนการคิ ดอย่างมีวิจารณญาณ
เรื อง ชีวติ และสิ งแวดล้อม พบว่านักเรี ยนทีเรี ยนจากการเรี ยนแบบผสมผสาน ทีมีระดับการสื บเสาะ
ต่างกัน มีคะแนนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
ตอนที 3 การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของการเรี ยนแบบผสมผสานทีมีระดับการสื บเสาะ
ต่างกันกับกลุ่มพหุ ปัญญา ด้วยค่าสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-Way
ANOVA)
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของการเรี ยนด้วยวิธีการสื บเสาะทีมี
ระดับการสื บเสาะต่างกันและมีกลุ่มพหุ ปัญญาต่างกัน ทีมีต่อคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
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กลุ่มตัวอย่างทัง 6 กลุ่ มโดยแยกพิจารณาเป็ นภาพรวมของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้ดงั ตาราง
ที 27
ตารางที 27 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของการเรี ยนด้วยวิธีการสอนแบบ
สื บเสาะทีมีระดับการสื บเสาะต่างกันและมีกลุ่มพหุปัญญาต่างกัน ทีมีต่อคะแนน
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณเรื อง ชีวติ และสิ งแวดล้อม
แหล่งความแปรปรวน
SS
Df
MS
F
Sig
ระดับการสื บเสาะ
3.09
2
1.54
.13
.88
กลุ่มพหุ ปัญญา
19.60
1
19.60
.81
.78
ผลของปฏิสัมพันธ์
89.27
2
44.63
3.61
.03*
ความคลาดเคลือน
1038.00
84
12.36
รวม
43054.00
90
*
p ≤ .05
จากตารางที 27 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางเพือทดสอบผลของ
วิธีการสอนแบบสื บเสาะทีมีระดับการสื บเสาะต่างกัน และมีกลุ่มพหุ ปัญญาต่างกัน ทีมีต่อคะแนน
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณเรื อง ชีวติ และสิ งแวดล้อม ของกลุ่มตัวอย่าง สามารถสรุ ปผล ได้ดงั นี
1. นัก เรี ย นที เรี ย นจากการเรี ย นแบบผสมผสาน ที มี ร ะดับ การสื บ เสาะต่ า งกัน มี
คะแนนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
2. นักเรี ยนทีเรี ยนจากการเรี ยนแบบผสมผสาน ทีมีกลุ่มพหุ ปัญญาต่างกัน มีคะแนน
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
3. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเรี ยนแบบผสมผสานทีมีระดับการสื บเสาะต่างกัน ต่อการ
คิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรี ยนทีมีกลุ่มพหุปัญญาต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในตารางที 27 พบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเรี ยนแบบ
ผสมผสานที มี ระดับการสื บเสาะต่า งกัน ต่อการคิ ดอย่างมี วิจารณญาณของนักเรี ยนทีมี ก ลุ่ม พหุ
ปั ญญาต่ า งกัน จึ ง นํา ข้อมูล มาเปรี ย บเที ย บค่าเฉลี ยของกลุ่ มทดลอง โดยใช้ส ถิ ติ วิเคราะห์ ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ดังตารางที 28 และทดสอบค่าเฉลียรายคู่ ดังตาราง
ที 29
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ตารางที 28 แสดงผลการเปรี ยบเทียบวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวของกลุ่มพหุปัญญากับ
วิธีการสอนแบบสื บเสาะแบบนําทางทีมีต่อคะแนนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณเรื อง
ชีวติ และสิ งแวดล้อม
ความแปรปรวน
SS
Df
MS
F
Sig
ระหว่างกลุ่ม
41.38
1
80.03
6.97
.013*
ภายในกลุ่ม
321.47
28
11.48
รวม
401.50
29
*

p ≤ .05

จากตารางที 28 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวของกลุ่มพหุ
ปั ญญากับวิธีการสอนแบบสื บเสาะทีมีระดับการสื บเสาะ 3 แบบ พบว่า นักเรี ยนมีคะแนนการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณเรื อง ชีวติ และสิ งแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
ตารางที 29 แสดงผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรี ยนทีเรี ยนแบบผสมผสานของนักเรี ยนทีมีระดับการสื บเสาะ 3 ระดับ
การเรี ยนแบบ
ตรรกะ
ตรรกะ
ตรรกะ
เข้าใจ
เข้าใจ เข้าใจผูอ้ ืน
นําทาง
ชีแนะ
เปิ ด
ผูอ้ ืน
ผูอ้ ืน
เปิ ด
ผสมผสาน
นําทาง
ชีแนะ
ค่าเฉลีย
19.87
21.27
22.22
23.13
22.40
20.60
ตรรกะ + นําทาง
0.00
1.40
2.35
3.26*
2.53
0.73
ตรรกะ +ชีแนะ
0.00
0.95
1.86
1.13
0.67
ตรรกะ + เปิ ด
0.00
0.91
0.18
1.62
เข้าใจผูอ้ ืน+ นําทาง
0.00
0.73
2.53
เข้าใจผูอ้ ืน+ชีแนะ
0.00
1.80
เข้าใจผูอ้ ืน+เปิ ด
0.00
*
p < .05
จากตารางที 29 แสดงผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลียของคะแนนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรี ยนทีมีระดับการสื บเสาะต่างกันกับกลุ่มพหุปัญญาต่างกัน พบว่า นักเรี ยนทีมี
กลุ่มพหุ ปัญญาเข้าใจตนเองและผูอ้ ืนทีมีระดับการสื บเสาะแบบนําทางกับนักเรี ยนทีมีกลุ่มพหุ
ปัญญาด้านคณิ ตศาสตร์และตรรกะทีมีระดับการสื บเสาะแบบนําทาง มีคะแนนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ค่าเฉลียรายคู่อืนๆ ไม่แตกต่างกัน
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เมือนํามาเปรี ยบเทียบปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเรี ยนแบบผสมผสานของนักเรี ยนทีมี
ระดับการสื บเสาะต่างกันและมีพหุ ปัญญาต่างกัน ทีมีต่อคะแนนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของ
นักเรี ยนในกลุ่มตัวอย่าง ด้วยกราฟแสดงปฏิสัมพันธ์ ดังภาพที 8

ภาพที 8 แสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเรี ยนแบบผสมผสานทีมีระดับการสื บเสาะต่างกันกับ
กิจกรรมการเรี ยนตามกลุ่มพหุปัญญา
จากภาพที 8 พบว่า กลุ่มทดลองทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนแบบผสมผสานทีมีระดับการ
สื บเสาะแบบนําทางทีมีพหุ ปัญญากลุ่มความสามารถทางการเข้าใจตัวเองและผูอ้ ืน จะมีคะแนนการ
คิ ดอย่า งมี วิจารณญาณสู ง แต่พ หุ ปั ญญากลุ่ ม ความสามารถทางด้า นคณิ ตศาสตร์ และตรรกะ มี
คะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส่ วนกลุ่มทดลองทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนแบบผสมผสานทีมีระดับ
การสื บเสาะแบบชี แนะแนวทางทีมีพหุ ปัญญากลุ่มความสามารถทางการเข้าใจตัวเองและผูอ้ ืน มี
คะแนนการคิดอย่างมี วิจารณญาณสู ง แต่พหุ ปัญญากลุ่มความสามารถทางด้านคณิ ตศาสตร์ และ
ตรรกะ มีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณตํา และกลุ่มทดลองทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนแบบผสมผสาน
ทีมีระดับการสื บเสาะแบบเปิ ดทีมีพหุ ปัญญากลุ่มความสามารถทางด้านคณิ ตศาสตร์ และตรรกะ มี
คะแนนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณสู ง แต่พหุ ปัญญากลุ่มความสามารถทางการเข้าใจตัวเองและผูอ้ ืน
มีคะแนนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณตํา

บทที 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ผลการวิจยั เรื อง ปฏิ สัมพันธ์ ระหว่างการเรี ยนแบบผสมผสานทีมีระดับการสื บเสาะ
ต่างกันกับผูเ้ รี ยนทีมีกลุ่ มพหุ ปัญญาต่างกัน ทีส่ งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 3 วิชา วิทยาศาสตร์ ผูว้ จิ ยั จะเสนอสาระสําคัญตามลําดับ ดังนี
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพือเปรี ยบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรี ยนทีเรี ยนจากการเรี ยน
แบบผสมผสาน ทีมีระดับการสื บเสาะต่างกัน
2. เพือเปรี ยบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนทีมีกลุ่มพหุ ปัญญา
ต่างกัน
3. เพื อศึ ก ษาปฏิ สั ม พัน ธ์ ระหว่า งการเรี ย นแบบผสมผสานที มี ร ะดับ การสื บ เสาะ
ต่างกัน ทีมีต่อการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรี ยนทีมีพหุปัญญาต่างกัน
สมมติฐานการวิจัย
1. นัก เรี ย นที เรี ย นจากการเรี ย นแบบผสมผสาน ที มี ร ะดับ การสื บ เสาะต่ า งกัน มี
คะแนนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณแตกต่างกัน
2. นักเรี ยนทีเรี ยนจากการเรี ยนแบบผสมผสาน ทีมีกลุ่มพหุ ปัญญาต่างกัน มีคะแนน
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณแตกต่างกัน
3. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเรี ยนแบบผสมผสานทีมีระดับการสื บเสาะต่างกัน ต่อการ
คิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรี ยน ทีมีกลุ่มพหุปัญญาต่างกัน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง ทีใช้ในการวิจยั ครังนีเป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยนเทศบาล
5 พหลโยธิ นรามินทรภักดี สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ในภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา
2555 จํานวน 90 คน ซึ งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง และนํามาสุ่ มกลุ่มละ 45 คน และ
่ ม ดังนี
แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ตามกลุ่มของพหุ ปัญญา โดยมีขนตอนการสุ
ั
149

150
ขันที 1 นําแบบวัดพหุ ปัญญาของการ์ ดเนอร์ มาให้นกั เรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ทํา
แบบทดสอบเพือแบ่งกลุ่ม
ขันที 2 สุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ จากนักเรี ยนทีแบ่งกลุ่มตามพหุ ปัญญา 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มทีมีความสามารถด้านคณิ ตศาสตร์ และตรรกะและกลุ่มทีมีความสามารถด้านการเข้าใจตัวเอง
และผูอ้ ืนโดยสุ่ มมากลุ่มละ 45 คน
ขันที 3 นํากลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มทีได้จากขันที 2 มาหาตําแหน่งเปอร์ เซ็นไทล์โดย
นําคะแนน วิชา วิทยาศาสตร์ ในชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ของแต่ละคน มาเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย
เพือกําหนดตําแหน่งของข้อมูล โดยในแต่ละกลุ่มย่อยมีจาํ นวน 15 คนทีคละความสามารถ โดยกลุ่ม
ย่อย A1 (ระดับการสื บเสาะแบบนํา) , A2 (ระดับการสื บเสาะแบบชีแนะแนวทาง) และ A3 (ระดับ
การสื บเสาะแบบเปิ ด) ได้จากพหุ ปัญญากลุ่มทีมีความสามารถด้านคณิ ตศาสตร์ และตรรกะ โดย
กลุ่มสู งมีเปอร์ เซ็นไทล์ตงแต่
ั 71ขึนไป กลุ่มกลางมีเปอร์ เซ็ นไทล์ระหว่าง 35-70 และกลุ่มตํามี
เปอร์ เซ็นไทล์ตงแต่
ั 34 ลงมา ส่ วน B1 (ระดับการสื บเสาะแบบนํา) , B2 (ระดับการสื บเสาะแบบ
ชีแนะแนวทาง) และ B3 (ระดับการสื บเสาะแบบเปิ ด) ได้จากพหุ ปัญญากลุ่มทีมีความสามารถด้าน
การเข้าใจตัวเองและผูอ้ ืนโดยกลุ่มสู งมีเปอร์ เซ็นไทล์ตงแต่
ั 70 ขึนไป กลุ่มกลางมีเปอร์ เซ็นไทล์
ระหว่าง 35-69 และกลุ่มตํามีเปอร์ เซ็นไทล์ตงแต่
ั 34 ลงมา ได้กลุ่มทดลอง 6 กลุ่ม
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
1. กิจกรรมการเรี ยนผสมผสานทีมีกิจกรรมในห้องเรี ยนและบนอีเลิร์นนิ ง ทีมีระดับ
การสื บเสาะต่างกัน 3 แบบ คือ
1.1 แผนการจัดการเรี ยนรู้สาํ หรับการเรี ยนแบบผสมผสาน
1.1.1 การเรี ยนแบบผสมผสานทีออกแบบกิ จกรรมตามขันตอนการเรี ยนแบบ
สื บเสาะทีมีระดับการสื บเสาะแบบนําทาง (Directed Inquiry)
1.1.2 การเรี ยนแบบผสมผสานทีออกแบบกิจกรรมตามขันตอนการเรี ยนแบบ
สื บเสาะทีมีระดับการสื บเสาะแบบชีแนะแนวทาง (Guided Inquiry)
1.1.3 การเรี ยนแบบผสมผสานทีออกแบบกิจกรรมตามขันตอนการเรี ยนแบบ
สื บเสาะทีมีระดับการสื บเสาะแบบเปิ ด (Open Inquiry)
1.2 กิจกรรมการเรี ยนแบบผสมผสานบนอีเลิร์นนิ ง เป็ นกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนที ออกแบบกิ จ กรรมและขันตอนการเรี ย นการสอนที เน้นการแสวงหาความรู้ และการทํา
กิจกรรมบนอีเลิร์นนิงทีพัฒนามาจากการเรี ยนแบบสื บเสาะหาความรู้ทีมีระดับการสื บเสาะต่างกัน 3
ระดับ และการทํากิจกรรมของผูเ้ รี ยนมีการออกแบบให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรี ยนแต่
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ละกลุ่มทีจําแนกตามพหุ ปัญญา โดยนําบทเรี ยนทีสร้างขึนมาจัดการเรี ยนการสอนตามขันตอนการ
ออกแบบตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบผสมผสาน โดยใช้ระบบบริ หารจัดการเรี ยนการสอน
Moodle version 1.5.4 ซึ งเป็ นโปรแกรมสําหรับสร้า งบทเรี ยนประเภทให้เปล่า (Freeware) บน
ระบบปฏิบตั ิการ Microsoft Windows XP โดยผูว้ ิจยั ได้ติดตังข้อมูลไว้ที http://krujoy.com ด้วย
บทเรี ยนบนอีเลิร์นนิง ทีมีกิจกรรมตามกลุ่มพหุปัญญา 6 รู ปแบบ
1.3 แบบประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบผสมผสาน
2. แบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทีผูว้ ิจยั สร้างขึนโดยใช้โครงสร้างตาม
แบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ฉบับมาตรฐาน Critical Thinking Test Level x (Ennis,
Millman and Tomko ,1985) ในเนื อหาวิชา วิทยาศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาปี ที 3 เรื อง ชี วิตกับ
สิ งแวดล้อม ทีวัดองค์ประกอบตามแนวคิดของแอนนิส (Ennis.1985) ซึงมีกรอบแนวคิด 8 ทักษะคือ
1) การทําความเข้าใจปัญหา 2) ความน่าเชือถือของแหล่งข้อมูล 3) การใช้เหตุผลเชิงนิรนัย 4) การใช้
เหตุผลเชิงอุปนัย 5) การตัดสิ นคุณค่า 6) การแปลความหมาย 7) การกําหนดข้อสมมติฐาน และ8)
การแก้ปัญหา
เมือนําแบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณไปหาคุณภาพ ได้แก่ ระดับความยาก
ง่ายเทียบกับเกณฑ์ ได้ขอ้ คําถาม 40 ข้อ มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 - 0.80 และค่าอํานาจจําแนก
ตังแต่ 0.25 ขึนไป โดยวิเคราะห์หาระดับความยากง่ายเฉลียเท่ากับ 0.42 และค่าอํานาจจําแนกเฉลีย
เท่ากับ 0.54 และค่าความเชือมันของแบบทดสอบ 0.90
วิธีดําเนินการทดลอง
1. ผูว้ จิ ยั ประสานงานขออนุญาตผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนเทศบาล 5 พหลโยธิ นรามินทร
ภักดี เพือพิจารณาอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั
2. ผูว้ ิจ ัย ดํา เนิ น การทํา การทดสอบก่ อนเรี ย น ด้ว ยแบบทดสอบวัด การคิ ดอย่า งมี
วิจารณญาณและทําการปฐมนิเทศการเรี ยนแบบผสมผสาน การนัดหมาย การใช้บทเรี ยนและการทํา
กิจกรรมบนอีเลิร์นนิง เป็ นต้น
3. ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน ตามวิธีการและขันตอนการ
จัดกิจกรรมในแต่ละกลุ่มการทดลองทัง 6 กลุ่ม ใช้เวลาในการทํากิจกรรมทังหมด 5 สัปดาห์ สัปดาห์
ละ 3 ชัวโมง
4. ผูว้ ิจยั ทําการทดสอบหลังเรี ยน หลังจากเรี ยนจบบทเรี ยนสุ ดท้าย ด้วยแบบทดสอบ
วัดการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ

152
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและนําข้อมูลมาวิเคราะห์ผล ดังนี
1. การประเมิ น ความเที ยงตรงของเนื อหาสํ า หรั บ การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โ ดย
วิเคราะห์หาค่าเฉลียของคะแนนจากผูเ้ ชียวชาญ
2. ประเมินแบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยวิเคราะห์หาความยากง่าย
ค่าอํานาจจําแนก และหาค่าความเชือมัน โดยใช้สูตร KR-20 ของ Kuder Richardson ด้วยโปรแกรม
สําเร็ จรู ป TAP (Test Analysis Program version 1.0.0.0)
3. การทดสอบค่าที (t-test independent) เพือเปรี ยบเทียบคะแนนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณหลังเรี ยนของกลุ่มพหุ ปัญญา 2 กลุ่ม
4. วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดี ยว (One-Way ANOVA) เพือเปรี ยบเทียบ
คะแนนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณหลังเรี ยนของนักเรี ยนทีมีระดับการสื บเสาะต่างกัน
5. วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของการเรี ยนแบบผสมผสานทีมีระดับการสื บเสาะต่างกันกับ
กลุ่ ม พหุ ปั ญ ญา ด้ ว ยค่ า สถิ ติ ที ใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนแบบสองทาง (Two-Way
ANOVA)
สรุ ปผลการวิจัย
1. นัก เรี ย นที เรี ย นจากการเรี ย นแบบผสมผสาน ที มี ร ะดับ การสื บ เสาะต่ า งกัน มี
คะแนนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
2. นักเรี ยนทีเรี ยนจากการเรี ยนแบบผสมผสาน ทีมีกลุ่มพหุ ปัญญาต่างกัน มีคะแนน
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
3. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเรี ยนแบบผสมผสานทีมีระดับการสื บเสาะต่างกัน ต่อการ
คิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรี ยนทีมีกลุ่มพหุปัญญาต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ ขอ้ มูลผลการวิจยั ที สรุ ปออกมานัน พบว่ามีประเด็นทีสําคัญสําหรับ
นํามาอภิปรายผลเพือทําความเข้าใจในผลการวิจยั และสามารถนําผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน ดังนี
1. นักเรี ยนทีเรี ยนจากการเรี ยนแบบผสมผสานทีมีระดับการสื บเสาะต่างกัน มีคะแนน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ซึ งไม่เป็ นไปตาม
สมมติฐานการวิจยั ข้อที 1 กล่าวคือ นักเรี ยนที เรี ยนจากการเรี ยนแบบผสมผสานที มี ระดับการ
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สื บเสาะต่างกันมีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่แตกต่างกัน ทังนีอาจเป็ นผลมาจากขันตอน
การเรี ยนแบบผสมผสานตามวิธี การสอนแบบสื บเสาะนันมีขนตอนหลั
ั
ก 5 ขันตอนนันผูเ้ รี ยนได้
เรี ย นที มี หลัก เกณฑ์ตามลํา ดับ ที เป็ นระบบและสามารถพัฒ นาตนเองได้จากการมี ส่ วนร่ ว มใน
แสวงหาคําตอบจากแหล่งเรี ยนรู ้เพิมเติมตามกระบวนการเรี ยนการสอน ซึ งสอดคล้องกับ Joyce and
Weil (2000) ทีอธิ บายว่า การสื บเสาะเป็ นกระบวนการทีผูเ้ รี ยน เรี ยนรู้จากการแสวงหาคําตอบเพือ
อธิ บายความเป็ นไปของสิ งต่างๆ อย่างมีระบบระเบียบมีหลักเกณฑ์มีลาํ ดับขันตอน โดยเริ มต้นจาก
การเลื อกสนใจปั ญหาบางอย่างทีท้าทายให้แสวงหาคําตอบ การรวบรวมข้อมูล การตังสมมติฐาน
และการสรุ ปความอย่างสมเหตุสมผลเพืออธิ บายเหตุการณ์ ทีเป็ นปั ญหานัน และทักษะการคิดที
ผูเ้ รี ยนจะได้ฝึกคือการนําเนื อหาความรู้ทีกําลังเรี ยนไปเชือมโยงกันอย่างสมเหตุสมผล การคิดสรุ ป
ความและนําข้อสรุ ปทีได้นนไปใช้
ั
ในการอธิ บาย ถึงแม้จะมีการกําหนดกิจกรรมการเรี ยนต่างกัน
ตามระดับของการสื บ เสาะ แต่ ร ะดับ การสื บ เสาะทัง 3 ระดับ นันจะมี ก ารให้ข ้อ เสนอแนะจาก
ครู ผสู ้ อนต่างกันก็ตาม แต่อีกสิ งหนึงคือการออกแบบกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้ทาํ กิจกรรม เช่น การทํา
กราฟจํานวนสิ งมีชีวติ ป่ าชายเลน การรณรงค์ลดโลกร้อน ทีมีความเหมาะสมกับกลุ่มพหุ ปัญญาและ
ตอบสนองกับ ผูเ้ รี ย นแต่ ล ะคนได้นันยัง ส่ ง เสริ ม ให้บรรลุ จุด ประสงค์ของการเรี ย นตามตัวชี วัด
เดี ย วกันของเรื องทีเรี ย น คือนัก เรี ย นที เรี ย นตามระดับการสื บ เสาะนันมี ตวั ชี วัดสํา หรั บ กําหนด
เป้ าหมายของการเรี ยนตามหลักสู ตรนัน นักเรี ยนทุกคนต้องบรรลุตวั ชีวัดเดียวกัน และมีการร่ วมมือ
กันเรี ยนในกลุ่มทีจําแนกตามระดับของการสื บเสาะทําให้นกั เรี ยนร่ วมกันทํากิจกรรมเกิดการเรี ยนรู้
ไปพร้อมกัน ดังที สุ นีย ์ เหมะประสิ ทธิ (2542 :7-8) ทีได้นาํ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบ 5E ของ
โครงการ ศึก ษาหลัก สู ตรวิทยาศาสตร์ ส าขาชี ววิทยาของสหรั ฐอเมริ กา (Biological Science
Curriculum Studies หรื อ BSCS) มาทดลองดัดแปลงเพือให้เหมาะสมกับเด็กไทย โดยมุ่งเน้นให้
นักเรี ยนสามารถร่ วมกันแสวงหา ค้นพบและสร้างองค์รวมรู้ดว้ ยตนเอง ในขันตอนของการขยาย
ความรู ้ ของการเรี ย นแบบสื บเสาะโดยให้นัก เรี ยนค้นคว้า ข้อมูล เพิมเติ มจากแหล่ งเรี ยนรู้ ทงที
ั ครู
กําหนด กําหนดให้เลือกและรวมทังทีกลุ่มได้กาํ หนดร่ วมกัน อีกทังยังให้นกั เรี ยนมีโอกาสประสบ
ผลสําเร็ จในการเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข ภายใต้สภาพการณ์ทีจําลองหรื อทีเป็ นจริ งแห่ งชีวิต เพือให้
นักเรี ยนมีทกั ษะชี วิตและทักษะทางสังคม เช่นเดียวกับ ไพฑูรย์ สุ ขศรี งาม (2531:66) ทีได้แบ่ง
ระดับการสื บเสาะไว้ 3 ระดับ คือ 1. การสื บเสาะแบบสําเร็ จรู ป (Structured Inquiry) เป็ นการ
สื บเสาะทีครู เป็ นผูก้ าํ หนดปั ญหาแก่นกั เรี ยน บอกแนวทางในการใช้วสั ดุอุปกรณ์ตามขันตอนการ
ทดลองและการจัดกระทําข้อมูล นักเรี ยนเป็ นผูแ้ ปลความหลายข้อมูลและลงข้อสรุ ปด้วยตนเอง 2.
การสื บเสาะแบบแนะนํา (Guided Inquiry) เป็ นการสื บเสาะโดยครู เป็ นผูก้ าํ หนดปั ญหาให้ แต่ไม่ได้
กําหนดกิจกรรมหรื อวิธีการทดลอง นักเรี ยนเป็ นผูค้ น้ หาวิธีดงั กล่าวด้วยตนเองโดยอาศัยการแนะนํา
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จากครู นักเรี ยนแต่ละคนหรื อแต่ละกลุ่มอาจมีวิธีการทดลองทีแตกต่างกัน 3. การสื บเสาะแบบเปิ ด
กว้าง(Open Inquiry) ในการสื บเสาะแบบนีนักเรี ยนจะเป็ นผูส้ ื บเสาะปั ญหา วิธีการแก้ปัญหา การจัด
กระทําข้อมูล การแปลความหมายและการลงข้อสรุ ปด้วยตนเอง จึงเป็ นการสื บเสาะทีสู งทีสุ ด
นักเรี ยนจะมีกระบวนการเรี ยนทีคล้ายคลึงกับการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ มาก แต่ในกระบวนการ
สื บ เสาะทังสามประดับ มี จุ ดมุ่ง หมายที จะพัฒนานัก เรี ย นด้านวิท ยาศาสตร์ ที เน้น กระบวน การ
ปฏิบตั ิการ สํารวจ ทดลอง และอืน ๆ ทําให้เกิดทักษะปฏิบตั ิการ(Manual Skill) และทักษะการคิด
(Think Skill) โดยทีแต่ละรู ปแบบของระดับการสื บเสาะก็มีขอ้ จํากัด ซึ งจําเป็ นต้องใช้ให้เหมาะกับ
ศักยภาพของนักเรี ยนในแต่ละระดับ ในกิจกรรมทีเสริ มทักษะกระบวนการคิดอาจจะอยูใ่ นรู ปแบบ
ทีไม่เน้นปฏิ บตั ิการ เช่น การใช้กระบวนการสื บเสาะแบบ Oral Inquiry สอดคล้องกับงานวิจยั
เกี ยวกับ การสอนแบบสื บ เสาะหาความรู้ แ ละพหุ ปั ญญาของผูเ้ รี ย น จะเห็ น ได้ว่า สามารถนํา มา
ออกแบบและพัฒนากิจกรรรมการเรี ยนการสอนแบบสื บเสาะโดยใช้ร่วมกับกิจกรรมทีเหมาะสมกับ
พหุ ปัญญาแต่ละด้าน ทําให้เกิดความรู้ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณได้ โดยใช้ระยะเวลาในการจัดการ
เรี ยนการสอนน้อยลงกว่าการจัดการเรี ยนการสอนแบบปกติ (กัญญา ทองมัน , 2534 ; ดารุ ณี เชือ
เจ็ดตน,2540 ; กิตติมา ธรรมราษฎ์, 2548 ; โชติมณี ศรี สว่างวงส์ , 2548 ; สุ พิชชา คงสมมาตร ,
2548 ; อรุ ณรัตน์ มูลโพธิ , 2549 ; สถิต ศิริธรรมจักร, 2552)
และนอกจากนีในทุกระดับของการสื บเสาะ มีขนตอนที
ั
นักเรี ยนทุกคนได้รับการขยาย
ความรู้ จ ากขันที 4 ขันขยายความรู้ ( Elaborate) ของวิธี ก ารสอนแบบสื บ เสาะที แต่ล ะระดับ มี
การศึกษาความรู ้เพิมเติมจากแหล่งข้อมูลอืน ๆ มีทงที
ั ครู กาํ หนดให้ของระดับแบบนําทาง นักเรี ยน
เลือกจากทีครู มีให้ของระดับแบบชีแนะแนวทาง หรื อระดับแบบเปิ ดทีครู ให้นกั เรี ยนในกลุ่มร่ วมกัน
กําหนดเอง ล้วนแล้วแต่เป็ นแหล่ งเรี ยนรู้ทีสามารถเพิมคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ และ
เมือมาสู่ ขนที
ั 5 คือขันประเมินผล (Evaluate) ซึ งเป็ นขันทีนักเรี ยนวิเคราะห์ วิจารณ์ หรื ออภิปราย
ซักถามแลกเปลี ยนองค์ความรู ้ ซึงกันและกันในกลุ่มถึงแม้บางระดับจะมีครู ให้คาํ แนะนําเพิมเติม ก็
ตาม สิ งทีได้จากขันนี คือ นักเรี ยนทุกคน ทุกระดับได้เรี ยนรู้ ตามกระบวนการของการเรี ยนแบบ
ผสมผสานครบถ้วนเหมือนกัน ทําให้นักเรี ย นได้รับเนื อหาที เป็ นหลัก การเหมื อนกัน และได้รับ
ตัวอย่างทีเกียวข้องกับเนือหานันเหมือนกันนันเอง
2. นักเรี ยนทีเรี ยนจากการเรี ยนแบบผสมผสาน ทีมีกลุ่มพหุ ปัญญาต่างกัน มีคะแนน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ซึ งไม่เป็ นไป ตาม
สมมติฐานการวิจยั ข้อที 2 ทังนี อาจเป็ นผลมาจากกิ จกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนแต่ละกลุ่ มตาม
ความสามารถของกลุ่มพหุ ปัญญาทีผูว้ ิจยั ได้จาํ แนกจากการทําแบบทดสอบวัดพหุ ปัญญาตามกรอบ
ทฤษฎีของการ์ ดเนอร์ นันทําให้นกั เรี ยนแต่ละคนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพได้ตรงจุด ไม่ว่าจะ

155
เป็ นกิ จกรรมการสร้ างเฟสบุคของแต่ละกลุ่ม การรณรงค์เพือลดปั ญหาโลกร้ อน หรื อการจัดป้ าย
นิเทศเผยแพร่ ความรู ้ ดา้ นรักษ์โลก เป็ นต้น จนทําให้ทุกคนมีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับการ์ ดเนอร์ (Gardner,1983) ทีเขียนเกียวกับทฤษฎีพหุ ปัญญา ไว้วา่ คนเรา
ทุกคนล้วนมี ความสามารถ แต่ความสามารถของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลย ตามหลักทฤษฎี
Multiple Intelligence ทีว่า เพียงแค่เข้าใจจุดอ่อนจุดแข็งของเด็กนักเรี ยนแต่ละคน ก็สามารถช่วยเด็ก
ให้ประสบความสําเร็ จขึนมาได้ เขาให้ขอ้ สังเกตว่า การนําเรื อง Multiple Intelligence มาปรับใช้ใน
ห้องเรี ยนได้เปลียนทังการสอนของครู และการเรี ยนรู้ ของเด็กนักเรี ยน เพราะจะต้องมีการดู
รายละเอียดของความแตกต่างในตัวเด็กเป็ นรายบุคคล และจัดสรรกิจกรรมการเรี ยนรู้ให้เหมาะกับ
เด็กแต่ละคน สิ งสําคัญก็คือการจัดสิ งแวดล้อมให้เกิดการเรี ยนรู้ ทีมีประสิ ทธิ ภาพ ทีสุ ดสําหรับเด็ก
แต่ละคน โดยไม่สําคัญว่าจะใช้เทคนิ ควิธีใด และนอกจากนี ในการเรี ยนแบบผสมผสานของพหุ
ปั ญญาทัง 2 กลุ่มได้ออกแบบกิจกรรมตามกระบวนการสอนแบบสื บเสาะทีมีขนตอนที
ั
เป็ นระบบทัง
2 กลุ่ม จึงทําให้นกั เรี ยนทีเป็ นกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพิมขึนในสัดส่ วนที
ไม่แตกต่างกัน แต่ถา้ มีการออกแบบการเรี ยนการสอนแตกต่างกันอาจทําให้แตกต่างกันได้ ดังเช่น
ผลการศึกษาของ โชติมณี ศรี ส ว่างวงส์ (2548:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการเปรี ยบเทียบผลการเรี ยน
วิทยาศาสตร์แบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้กบั การเรี ยนแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุ ปัญญา ทีมี
ต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณและเจตคติเชิ งวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 พบว่า
นักเรี ยนทีเรี ยนแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุ ปัญญามีความสามารถทางการคิดอย่างมี
วิจารณญาณหลังเรี ยนมากกว่านักเรี ยนทีเรี ยนแบบปกติ และสุ พิชชา คงสมมาตร (2548:บทคัดย่อ)
ศึกษาเปรี ยบเทียบการเรี ยนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ โดยใช้การเรี ยนแบบวัฏจักรการ
เรี ยนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุ ปัญญากับการเรี ยนแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้แบบปกติ ทีมีต่อการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการคิดเชิ งเหตุผล ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 พบว่า นักเรี ยนทีเรี ยนแบบ
วัฏ จักรการเรี ย นรู้ ตามแนวทฤษฎี พ หุ ปัญญามี ความสามารถทางด้า นการคิ ดอย่า งมี วิจารณญาณ
มากกว่านักเรี ยนทีเรี ยนแบบปกติอย่างมีนยั สําคัญทีระดับ .05 สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ อรุ ณ
รัตน์ มูลโพธิ (2549:บทคัดย่อ) ได้ศีกษาผลการเรี ยนวิทยาศาสตร์ แบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 5 ขัน ตาม
แนวทฤษฎีพหุ ปัญญากับการเรี ยนแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 5 ขัน ทีมีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เจต
คติเชิงวิทยาศาสตร์ และการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 พบว่า
นักเรี ยนทีเรี ยนแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 5 ขัน ตามแนวทฤษฎีพหุ ปัญญามีความสามารถด้านการคิด
อย่างมี วิจารณญาณ มากกว่านักเรี ยนทีเรี ยนแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 5 ขัน นอกจากนี สถิ ต ศิ ริ
ธรรมจักร (2552:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการเรี ยนแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 5 ขันทีใช้พหุ ปัญญา กับการ
เรี ย นตามคู่ มื อ ครู ที มี ต่ อผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ย น ความคิ ด วิจ ารณญาณและความตระหนัก ต่ อ
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สิ งแวดล้อม ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา 92 ( ชุ มชนนาข่า) จํานวน 62
คน พบว่า นักเรี ยนโดยรวม นักเรี ยนชายและนักเรี ยนหญิงทีเรี ยนแบบแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 5 ขันที
ใช้พหุ ปัญญา มีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน ความคิดวิจารณญาณและเป็ นรายด้าน 4 ด้านและความ
ตระหนักต่อการอนุ รักษ์สิงแวดล้อมหลังเรี ยนเพิมขึนจากก่อนเรี ยน ซึ งจากผลการวิจยั ทังหมด
ข้างต้นเป็ นการศึกษาโดยใช้กระบวนการเรี ยนการสอนแบบสื บเสาะร่ วมกับแนวคิดของพหุ ปัญญา
มาดําเนินการจัดการเรี ยนการสอนทําให้นกั เรี ยนทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนแบบนีมีคะแนนเพิมสู งขึนเมือ
เปรี ยบเทียบกับการจัดการเรี ยนการสอนแบบปกติ เป็ นตัวชีให้เห็นว่านักเรี ยนทีเป็ นกลุ่มตัวอย่างใน
ครังนี ทุกคนได้รับการจัดการเรี ยนการสอนตามกระบวนการของวิธีการสอนแบบสื บเสาะโดยทีมี
กิจกรรมทีออกแบบมาทีมีความเหมาะสมกับพหุปัญญาทัง 2 กลุ่ม
ด้วยเหตุผลทีกล่าวมาจึงทําให้นกั เรี ยนทีเรี ยนจากการเรี ยนแบบผสมผสาน ทีมีกลุ่ม
พหุปัญญาต่างกัน มีคะแนนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ เรื อง ชีวติ และสิ งแวดล้อม ไม่แตกต่างกัน
3. ผลการวิจยั ในครังนี พบว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเรี ยนแบบผสมผสานทีมีระดับ
การสื บเสาะต่างกัน ต่อการคิ ดอย่างมี วิจารณญาณของนักเรี ยนทีมี กลุ่ ม พหุ ปัญญาต่า งกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ซึงเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที 3 กล่าวคือ ผลการวิจยั ในข้อนี แสดงให้
เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเรี ยนแบบผสมผสานของนักเรี ยนทีมีระดับการสื บเสาะต่างกันและมี
พหุ ปัญญาต่างกัน และเมือทดสอบหาค่าเฉลี ยรายคู่ พบว่า คะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรี ยนทีเรี ยนด้วยขันตอนการสื บเสาะแบบนําทางระหว่างกลุ่มพหุ ปัญญา 2 กลุ่มนันมีค่าเฉลี ย
แตกต่างกัน ส่ วนคู่อืน ๆ ไม่แตกต่างกัน หรื อกล่าวอีกนัยหนึงได้วา่ กลุ่มตัวอย่างทีเรี ยนด้วยบทเรี ยน
แบบผสมผสานทีมีระดับการสื บเสาะแบบนําทางทีมีพหุ ปัญญากลุ่มความสามารถทางการเข้าใจ
ตัวเองและผูอ้ ืน จะมีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณสู ง แต่พหุ ปัญญากลุ่มความสามารถทางด้าน
คณิ ตศาสตร์และตรรกะมีคะแนนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณตํา ทังนีอาจเป็ นเพราะระดับการสื บเสาะ
แบบนําทางมีความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรี ยนของพหุ ปัญญากลุ่มความสามารถทางการเข้าใจ
ตัวเองและผูอ้ ืน หรื อกล่ าวอีกในหนึ งได้ว่าถ้ากลุ่มผูเ้ รี ยนมีพหุ ปัญญากลุ่ มความสามารถทางการ
เข้าใจตัวเองและผูอ้ ืนควรใช้บทเรี ยนแบบผสมผสานทีมีระดับการสื บเสาะแบบนํา ทาง ส่ วนกลุ่ม
ตัวอย่างทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนแบบผสมผสานทีมีระดับการสื บเสาะแบบชีแนะแนวทางทีมีพหุ ปัญญา
กลุ่มความสามารถทางการเข้าใจตัวเองและผูอ้ ืน จะมีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณสู ง แต่พหุ
ปัญญากลุ่มความสามารถทางด้านคณิ ตศาสตร์ และตรรกะ กลับมีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ตํา ซึ งแสดงให้เห็นว่าระดับการสื บเสาะแบบชีแนะแนวทาง มีความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรี ยน
ของพหุ ปัญญากลุ่มความสามารถทางการเข้าใจตัวเองและผูอ้ ืนหรื อกล่าวอีกในหนึ งได้ว่าถ้ากลุ่ม
ผูเ้ รี ยนมีพหุปัญญากลุ่มความสามารถทางการเข้าใจตัวเองและผูอ้ ืนควรใช้บทเรี ยนแบบผสมผสานที
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มีระดับการสื บเสาะแบบชี แนะแนวทางและกลุ่มตัวอย่างทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนแบบผสมผสานทีมี
ระดับการสื บเสาะแบบเปิ ดทีมีพหุ ปัญญากลุ่มความสามารถทางด้านคณิ ตศาสตร์ และตรรกะ จะมี
คะแนนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณสู ง แต่พหุ ปัญญากลุ่มความสามารถทางการเข้าใจตัวเองและผูอ้ ืน
กลับมีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณตํา ซึ งแสดงให้เห็นว่าระดับการสื บเสาะแบบเปิ ด มีความ
เหมาะสมกับกิ จกรรมการเรี ยนของพหุ ปัญญากลุ่มความสามารถทางด้านคณิ ตศาสตร์ และตรรกะ
หรื อกล่าวอีกในหนึ งได้ว่าถ้ากลุ่มผูเ้ รี ยนมีพหุ ปัญญากลุ่มความสามารถทางด้านคณิ ตศาสตร์ และ
ตรรกะ ควรใช้บทเรี ยนแบบผสมผสานทีมีระดับการสื บเสาะแบบเปิ ด ซึ งแสดงให้เห็นว่าถ้ากลุ่ม
ผูเ้ รี ยนมีความสามารถด้านการเข้าใจตนเองและผูอ้ ืน สามารถใช้บทเรี ยนแบบผสมผสานทีมีระดับ
การสื บเสาะแบบนําทางหรื อจะใช้แบบชี แนะแนวทางจะพัฒนาคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ให้เพิมสู งขึนได้ แต่ถา้ ผูเ้ รี ยนมีความสามารถด้านคณิ ตศาสตร์ และตรรกะ ควรเลือกใช้บทเรี ยนแบบ
ผสมผสานทีมีระดับการสื บเสาะแบบเปิ ดจะพัฒนาคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้เพิมสู งขึน
ได้
ซึ งสาเหตุทีมีอิทธิพลต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเรี ยนแบบผสมผสานทีมีระดับการ
สื บเสาะต่างกันกับกิจกรรมการเรี ยนตามกลุ่มพหุปัญญา ในการวิจยั ครังนี คือ 1) ขันตอนของการทํา
กิจกรรมตามขันตอนแบบสื บเสาะ 5 ขันตอน แบบนําทางและแบบชีแนะแนวทาง ค่อนข้างจะมีการ
เรี ยงลําดับขันตอนการทํากิจกรรมทีกําหนดไว้อย่างชัดเจนเนืองจากมีครู คอยกําหนดหรื อชีแนะ ทํา
ให้นัก เรี ย นสามารถเรี ย นรู ้ ไ ด้ดี สามารถนํา ไปประยุก ต์ก ับ การปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมได้เ ป็ นอย่า งดี
เนื องจากกิ จ กรรมการเรี ย นส่ ว นใหญ่ นัก เรี ย นต้อ งมี ก ารสื อสาร การทํา กิ จ กรรมร่ ว มกัน และ
แลกเปลียนเรี ยนรู ้ในกลุ่ม มีการอธิ บาย ถามข้อคําถามและตอบข้อซักถาม ซึ งเป็ นกิจกรรมทีมีความ
เหมาะสมกับกลุ่มพหุ ปัญญาด้านความสามารถด้านความเข้าใจตนเองและผูอ้ ืนได้ดีกว่า 2) การทํา
กิจกรรมของแต่ละกลุ่มพหุ ปัญญามีความท้าทายให้นกั เรี ยนได้คน้ หาความรู้ หรื อแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองได้ตลอดเวลาสามารถเข้าเรี ยนซําได้ และมีแหล่งข้อมูลภายนอกทีครู กาํ หนดหรื อแนะนํา
ทําให้ผูเ้ รี ยนไม่ตอ้ งใช้เวลาในการค้นหามากเกิ นไป ทําให้นักเรี ย นสามารถตอบคําถามและทํา
ชินงานได้ตามกําหนด ทําให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ทีมีความหมาย 3) การเรี ยนแบบผสมผสานแบบ
นําทางหรื อแบบชี แนะแนวทางน่ าจะมีส่วนทําให้นกั เรี ยนในกลุ่มพหุ ปัญญาด้านคณิ ตศาสตร์ และ
ตรรกะ ทํากิ จกรรมของบทเรี ยนแบบผสมผสานแบบนําทางหรื อแบบชี แนะแนวทางทีมีกิจกรรม
ค่อนข้างเป็ นลําดับขันตอน เมือนักเรี ยนเข้าใจบทเรี ยนในขันแรก ๆ ทีเรี ยนแล้ว กลุ่มคณิ ตศาสตร์
และตรรกะทีมีระดับการสื บสอบแบบนําทางและแบบชี แนะแนวทาง จะไม่ค่อยสนใจเนื อหาใน
กิ จกรรมขันต่ อ ๆมามากนัก จึ ง ทํา ให้นัก เรี ย นกลุ่ ม พหุ ปั ญญาด้า นคณิ ตศาสตร์ แ ละตรรกะนี ทํา
คะแนนได้น้อย แต่ ใ นระดับ การสื บ เสาะแบบเปิ ด กิ จกรรมการเรี ย นการสอนผูเ้ รี ย นต้องเป็ นผู้
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กําหนดและเลือกทีจะทําโดยนักเรี ยนต้องร่ วมกันกําหนด ต้องมีการวิเคราะห์ ออกแบบเอง จึงทําให้
เกิ ดความกระตือรื อร้ นและท้าทายความสามารถ จึงทําให้มีคะแนนสู งกว่ากลุ่มพหุ ปัญญาด้านการ
เข้าใจตนเองและผูอ้ ืน
ส่ วนเหตุผลเพิมเติมทีผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลจากการสังเกตการณ์ทาํ กิ จกรรมทังในห้องเรี ยน
และบนอีเลิร์นนิ ง ในระหว่างการอํานวยความสะดวกในการเรี ยน ซึ งใช้เวลาทังหมด 5 สัปดาห์ จน
สามารถส่ ง เสริ ม การคิ ดอย่า งมี วิจารณญาณให้เกิ ดขึ นกับ กลุ่ ม ตัวอย่า งทัง 6 กลุ่ ม มี พ ฒ
ั นาการที
แตกต่ า งกัน และส่ ง ผลให้เ กิ ด ปฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งการเรี ย นการสอนแบบผสมผสาน วิ ช า
วิทยาศาสตร์ ทีมีระดับการสื บเสาะต่างกัน ทีมีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนทีมีพหุ
ปัญญาต่างกัน ในครังนีสรุ ปได้ดงั นี
1. นักเรี ยนทุกกลุ่มมีความสนใจ อยากรู้อยากเห็น ในการเรี ยนด้วยการเรี ยนการสอน
แบบผสมผสาน การร่ วมกันเรี ยนและการทํากิจกรรมในกลุ่มด้วยกันทําให้นกั เรี ยนมีความเอาใจใส่
ในการเรี ยนเป็ นพิเศษ ซึ งเป็ นแรงจูงใจอย่างหนึ งทีทําให้นักเรี ยนมีพฒั นาการด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณทีดี ขึนได้ตามลําดับ ได้เรี ยนรู้ ทีจะใช้ความแตกต่างของแต่ละบุคคลให้เป็ นประโยชน์
ต่อส่ วนรวม ผูเ้ รี ยนก็ จะเรี ย นรู ้ อย่า งมี ค วามสุ ข มีท ศั นคติ ทีดี ต่อตนเอง เห็ นคุ ณค่ าในตนเอง ใน
ขณะเดียวกันก็มีความเคารพในผูอ้ ืน และอยูร่ ่ วมกันอย่างเกือกูลกัน (ทิศนา แขมมณี , 2545)
2. เก็ บ ข้อ มู ล จากการสั ง เกตการเข้า เรี ย นของนัก เรี ย นจากบทเรี ย นบนอี เ ลิ ร์ น นิ ง
นักเรี ยนเข้าร่ วมกิ จกรรมทุกกิ จกรรมทีมี ให้ปฏิบตั ิ แสดงว่านักเรี ยนมีความสนใจในกิ จกรรมการ
เรี ยนแบบผสมผสานนีอย่างมาก เช่น การเข้าทํากิจกรรมทังหมดถึง 544 ครัง
3. นัก เรี ย นได้เ ข้า ร่ ว มกิ จ กรรมพิ เ ศษอื น ๆ ที จัด เตรี ยมไว้สํ า หรั บ การเรี ย นแบบ
ผสมผสานบนอีเลิร์นนิง ได้แก่ กระดานเสวนา ห้องส่ งการบ้าน และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
นักเรี ยนให้ความสนใจและกระตือรื อร้ นในการใช้เครื องมื อสื อสารเหล่านี อย่างดียิง โดยให้กลุ่ ม
ตัวอย่างแต่ละกลุ่มใช้เครื องมือเหล่านี แบบร่ วมมือกัน ทําให้กลุ่มตัวอย่างได้ศึกษาบทเรี ยนและทํา
กิ จกรรมทังบนบนอี เลิ ร์นนิ งและในห้องเรี ยนแบบอิ ส ระตามกลุ่ม ของตนเอง และยังได้ร่วมกัน
ปรึ กษาหารื อแลกเปลียนกันภายในกลุ่มได้อย่างเต็มที ซึ งเป็ นเหตุผลหนึงทีส่ งเสริ มกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณให้มีพฒั นาการเพิมสู งขึนตามลําดับ ซึ งสอดคล้องกับ Garnham and Kaleta
(2002) ทีกล่าวว่า การเรี ยนแบบผสมผสานเป็ นการเรี ยนทีดีทีสุ ดเนืองจากเป็ นการผสมผสานการ
จัดการเรี ยนการสอนโดยการเลือกใช้คุณลักษณะทีดีทีสุ ดของการสอนในห้องเรี ยนและคุณลักษณะ
ทีดีทีสุ ดของการสอนแบบออนไลน์เข้าด้วยกัน เพือให้ผเู้ รี ยนสามารถเรี ยนรู้ได้อย่างอิสระ ทําให้เกิด
การเรี ยนทีกระฉับกระเฉง (active learning) สามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นผูท้ ีมีความกระฉับกระเฉง
ในการเรี ยน(active learner) และสามารถลดเวลาในการเข้าชันเรี ยนได้ และยังสอดคล้องกับงานวิจยั
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ของ Rovai and Jordan (2004) ทีพบว่า การเรี ยนแบบผสมผสานทําให้ผเู้ รี ยนมีจิตสํานึกต่อการมี
ส่ วนร่ วมในชุมชนการเรี ยน(sence of community) มากกว่าการเรี ยนในสภาพแวดล้อมของห้องเรี ยน
ปกติ และการเรี ยนแบบออนไลน์เพียงอย่างเดียว (fully online) ดังแสดงในการทํากิจกรรมกระดาน
เสวนาของบทเรี ยน
4. นอกจากทีกล่าวนี แล้วยังมีกลุ่มตัวอย่างอีกจํานวนมากทีมีความสนใจในการเรี ยน
ของเนื อหาในแต่ละหน่วยการเรี ยน โดยเข้ามาศึกษาซําเนื อหาเดิม ทบทวนเนือหา และเมือมีความ
เข้าใจเพิมขึนก็ยงั เข้าร่ วมกิจกรรมในกระดานเสวนาเพิมเติมอีก สอดคล้องกับ Johnson, McHugo
and Hall (2006) ศึกษาวิธีการนําการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานมาใช้ในการจัดการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา จากการวิจยั สรุ ป แนวทางในการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนไว้ดงั นี รู ปแบบการ
เรี ยนการสอนใช้ท รัพ ยากรออนไลน์ เช่ น เนื อหาวิช า งานทีมอบหมาย เครื องมื อการเรี ย นแบบ
ร่ วมมื อ การประเมิ นการเรี ยนการสอนออนไลน์ ร่ วมกับ การเรี ยนแบบบรรยายในชันเรี ยนแบบ
ดังเดิ มที เน้นการเรี ยนแบบเผชิ ญหน้า เนื อหาของบทเรี ยนแบบออนไลน์ (online content) ควร
ครอบคลุ มเนื อหาทีเรี ยนในห้องเรี ยนแบบดังเดิ มแทนการเรี ยนแบบเผชิ ญหน้า โดยการออกแบบ
ระบบต้องคํานึ งถึ งสิ งแวดล้อมในการเรี ยนให้ใกล้เคียงกับห้องเรี ยนแบบดังเดิมโดยการถามปั ญหา
การมอบหมายงาน การให้คาํ ปรึ กษา และการทําโครงงาน จากการวิจยั พบว่า การเรี ยนการสอน
แบบผสมผสานสามารถพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเข้าใจทีลึกซึ งในองค์ความรู้ทีเรี ยนได้มากกว่าการ
เรี ยนออนไลน์และการเรี ยนในห้องเรี ยนแบบดังเดิมเพียงอย่างเดียว เนืองจากการเรี ยนการสอนแบบ
ผสมผสานเป็ นการรวมเอาข้อดี ทีสุ ดของวิธีการเรี ยนในชันเรี ยนแบบดังเดิ มและระบบการเรี ย น
อิเล็กทรอนิ กส์ เข้าด้วยกัน โดยผูเ้ รี ยนสามารถฝึ กปฏิบตั ิการภายในห้องปฏิบตั ิ การ และฝึ กทบทวน
ความรู ้ในเนื อหานําไปใช้ในการแก้ปัญหาในการเรี ยนได้ตามความต้องการของผูเ้ รี ยนอย่างอิสระ
ด้วยการเรี ยนแบบอีเลิร์นนิงโดยมีครู หรื อติวเตอร์ เป็ นผูค้ อยชีแนะเมือเกิดปั ญหา ซึ งการเรี ยนแบบนี
สามารถพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของผูเ้ รี ยนได้ดว้ ยตนเอง
5. จากการทีนักเรี ยนมีแรงจูงใจในการเข้าเรี ยนจากการเรี ยนแบบผสมผสานในครังนี
คือคะแนนทีได้จากการทํากิจกรรมต่าง ๆ บนอีเลิร์นนิงและในห้องเรี ยนทําให้นกั เรี ยนมีความสนใจ
ทีจะเข้าเรี ยนเนื อหาในหน่วยต่าง ๆ และทําชิ นงานส่ งตามลําดับ จึงเป็ นแรงจูงใจทีมีผลต่อการทํา
กิจกรรมทีมีการเข้าไปศึกษาบทเรี ยนทบทวนเรี ยนซํา และขอเพิมเติมในการแสดงความคิดเห็นต่าง
ๆ ในกระดานเสวนา เนืองจากคะแนนมีความหมายกับนักเรี ยนในกลุ่มตัวอย่างทุกคนทีจัดได้วา่ เป็ น
การเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย ซึ งสอดคล้องกับ ทฤษฎีการสร้างเสริ มความรู้ (Constructivism) เชือว่า
นักเรี ยนทุกคนมีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับบางสิ งบางอย่างมาแล้วไม่มากก็นอ้ ย ก่อนทีครู จะจัดการ
เรี ย นการสอนให้เน้นว่าการเรี ย นรู้ เกิ ดขึ นด้ว ยตัวของผูเ้ รี ย นรู้ เอง และการเรี ย นรู้ เรื องใหม่จ ะมี
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พืนฐานมาจากความรู ้เดิม ดังนัน ประสบการณ์เดิมของนักเรี ยนจึงเป็ นปั จจัยสําคัญต่อการเรี ยนรู้เป็ น
อย่างยิง กระบวนการเรี ยนรู ้ (Process of Leaning) ทีแท้จริ งของนักเรี ยนไม่ได้เกิดจากการบอกเล่า
ของครู หรื อนักเรี ยนเพียงแต่จดจําแนวคิดต่าง ๆ ทีมีผบู้ อกให้เท่านัน แต่การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ตาม
ทฤษฎี Constructivism เป็ นกระบวนการทีนักเรี ยนจะต้องสื บค้นเสาะหา สํารวจตรวจสอบ และ
ค้น คว้า ด้ว ยวิ ธี ก ารต่ า งๆ จนทํา ให้นัก เรี ย นเกิ ด ความเข้า ใจและเกิ ด การรั บ รู้ ค วามรู้ นันอย่า งมี
ความหมาย จึงจะสามารถเป็ นองค์ความรู้ของนักเรี ยนเอง
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจยั ในครังนี ซึ งเป็ นการศึกษาผลของการใช้บทเรี ยนแบบผสมผสานที
มีระดับการสื บเสาะต่างกัน ของนักเรี ยนทีมีพหุ ปัญญาต่างกัน ทีส่ งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 วิชา วิทยาศาสตร์ ผูว้ ิจยั ขอเสนอแนะการนําผลการวิจยั ไปใช้
ดังนี
1. จากผลการวิจยั ในครังนีทําให้ทราบว่านักเรี ยนทีเรี ยนแบบผสมผสานทีมีระดับ
การสื บเสาะต่างกันมีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ .05 ทําให้ได้ขอ้ สรุ ปเกี ยวกับการเรี ยนแบบผสมผสานด้วยวิธีการสอนแบบสื บเสาะโดยมี
ระดับการสื บเสาะต่างกันทีมีกิจกรรมเหมาะสมตามกลุ่มพหุ ปัญญา นันไม่ส่งผลต่อการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ซึ งหมายความว่าการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนแบบ
ผสมผสานสําหรับจัดการเรี ยนการสอนกับนักเรี ยนในระดับเดียวกับนักเรี ยนในกลุ่มตัวอย่างนี จะใช้
กิ จกรรมการเรี ยนการสอนแบบสื บ เสาะทีมี ระดับ แบบใดก็ได้ เนื องจากส่ งผลต่ อการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของกลุ่มตัวอย่างไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
2. จากผลการวิจยั ในครังนี ทําให้ทราบว่านักเรี ยนทีเรี ยนแบบผสมผสานทีมีกลุ่ม
พหุ ปัญญาต่างกันมี คะแนนการคิ ดอย่างมี วิจารณญาณไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสํา คัญทางสถิ ติที
ระดับ .05 ทําให้ได้ขอ้ สรุ ปเกียวกับการเรี ยนแบบผสมผสานด้วยวิธีการสอนแบบสื บเสาะโดยมีกลุ่ม
พหุ ปัญญาต่างกันนันไม่ส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ซึ ง
หมายความว่าการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนแบบผสมผสานด้วยวิธีการสอนแบบสื บเสาะสําหรับ
จัดการเรี ยนการสอนกับนักเรี ยนในระดับเดียวกับนักเรี ยนในกลุ่มตัวอย่างนี จะใช้กิจกรรมการเรี ยน
การสอนแบบสื บเสาะทีมีกิจกรรมทีเหมาะสมกับกลุ่มพหุ ปัญญาแบบใดก็ได้ เนื องจากส่ งผลต่อการ
คิดอย่างมีวจิ ารณญาณของกลุ่มตัวอย่างไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
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3. จากผลการวิจยั ในครังนีพบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเรี ยนแบบผสมผสาน
ทีมีระดับการสื บเสาะต่างกัน ต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนทีมีกลุ่มพหุ ปัญญาต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 หมายความว่าผูอ้ อกแบบกิจกรรมการเรี ยนแบบผสมผสานควร
ใช้วิธีการสอนแบบสื บเสาะร่ วมกับการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนให้เหมาะสมกับความสามารถ
ด้านต่าง ๆ ของกลุ่มพหุ ปัญญา เนืองจากมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเรี ยนแบบผสมผสานทีมีระดับการ
สื บเสาะต่างกันต่อการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรี ยนทีมีกลุ่มพหุ ปัญญาต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .05 ซึ งเมือทําการวัดพหุ ปัญญาของกลุ่มผูเ้ รี ยนแล้วควรเลือกใช้กิจกรรมการเรี ยน
แบบผสมผสานตามกลุ่ มพหุ ปั ญญาที จําแนกได้ คือ พหุ ปัญญากลุ่ มความสามารถทางการเข้าใจ
ตัวเองและผูอ้ ืนควรใช้บทเรี ยนแบบผสมผสานทีมีระดับการสื บเสาะแบบชีแนะแนวทางหรื อแบบ
นําทาง ส่ วนกลุ่มตัวอย่างทีมีพหุ ปัญญากลุ่มความสามารถทางด้านคณิ ตศาสตร์ และตรรกะควรใช้
บทเรี ยนแบบผสมผสานทีมีระดับการสื บเสาะแบบเปิ ด จะส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนมีคะแนนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณเพิมสู งขึน
2. ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครังต่ อไป
จากผลการวิจยั ในครังนี ซึ งเป็ นการศึกษาผลของการใช้บทเรี ยนแบบผสมผสานที
มีระดับการสื บเสาะต่างกัน ของนักเรี ยนทีมีพหุ ปัญญาต่างกัน ทีส่ งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 วิชา วิทยาศาสตร์ ผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจยั ครังต่อไป
ดังนี
1. จากผลการวิจยั ครังนี พบว่า นักเรี ยนทีเรี ยนจากการเรี ยนแบบผสมผสาน ทีมี
ระดับการสื บเสาะต่างกันมีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิ ติที ระดับ .05 ควรมี การนําวิธี การสอนอื นที สามารถส่ งเสริ ม การคิ ดอย่างมีวิจารณญาณมา
ประยุกต์ร่วมด้วย และทําการวิจยั เพือค้นหากระบวนการจัดการเรี ยนแบบผสมผสานทีเหมาะสม ซึ ง
มีการนําเสนอวิธีการสอนทีสามารถเพิมการคิดอย่างมีวจิ ารญาณอีกหลายวิธี เป็ นต้น
2. จากผลการวิ จ ัย ครั งนี ที มี ก ารกํา หนดกิ จ กรรมการเรี ย นให้ เ หมาะสมกับ
ความสามารถของกลุ่มพหุ ปัญญา 2 กลุ่มนัน พบว่า นักเรี ยนทีเรี ยนจากการเรี ยนแบบผสมผสาน ทีมี
กลุ่มพหุ ปัญญา ต่างกัน มีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีระดับ .05 ซึ งการเรี ยนแบบผสมผสานทีให้นกั เรี ยนได้ทาํ กิจกรรมต่าง ๆ ตามกลุ่มพหุ ปัญญาทีมี
ความสามารถต่างกัน นันผูว้ ิจยั ได้จดั กลุ่มผูเ้ รี ยนเพียง 2 กลุ่ม ถ้ามีการศึกษาโดยกําหนดกิจกรรมให้
ย่อยลงไปเป็ นด้าน ๆ ตามทีการ์ ดเนอร์ จาํ แนกไว้ 8 ด้าน เพือศึกษาว่าเปรี ยบเทียบว่าให้ผลต่อการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรี ยนแตกต่างกันหรื อไม่
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3. จากผลการวิจยั พบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเรี ยนแบบผสมผสานทีมีระดับ
การสื บเสาะต่างกัน ต่ อการคิดอย่างมี วิจารณญาณของนักเรี ยนทีมี กลุ่ ม พหุ ปัญญาต่า งกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ซึ งพบว่าการสอนด้วยวิธีแบบสื บเสาะทีมีระดับต่างกันร่ วมกับกลุ่ม
พหุ ปัญญาส่ งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสอนแบบสื บเสาะมีขนตอนการจั
ั
ดการเรี ยนการ
สอนอีกหลายรู ปแบบ ซึ งน่าสนใจสําหรับนํามาเป็ นตัวแปรการวิจยั ทีน่าสนใจสําหรับการเรี ยนแบบ
ผสมผสานในโอกาสต่อไป
4. ในการวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาตัวแปรตาม คือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรี ยน ซึ งในการศึกษาครั งต่อไปทีน่ าสนใจ คือ การจัดการเรี ยนแบบผสมผสานทีมีระดับการ
สื บ เสาะ ต่ างกันร่ วมกับความสามารถของกลุ่ มพหุ ปั ญญา ที ส่ ง ผลต่อตัวแปรอืน ๆ เช่ น การคิ ด
วิ เ คราะห์ การคิ ด สั ง เคราะห์ หรื อ นํา ไปส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นมี ท ัก ษะที จํา เป็ นในการดํา เนิ น
ชีวติ ประจําวัน เช่น ทักษะการแก้ปัญหา เป็ นต้น
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ผูเ้ ชียวชาญด้านการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุ วรรณ ภาควิชาครุ ศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิ ตา วรรณพิรุณ ภาควิชาครุ ศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สระนําคํา

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วทิ ยาศาสตร์
โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ศึกษาศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. ผูเ้ ชียวชาญด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื อสารการศึกษา
คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวี สระนําคํา

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วทิ ยาศาสตร์
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ศึกษาศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิ ตา วรรณพิรุณ ภาควิชาครุ ศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
อาจารย์ ดร.วีระ สุ ภะ

สาขานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุ งเทพ
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3. ผูเ้ ชียวชาญด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบสื บเสาะ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื อสารการศึกษา
คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวี สระนําคํา

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วทิ ยาศาสตร์
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ศึกษาศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์ นิตยา สมทรัพย์

ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. ผูเ้ ชียวชาญด้านจิตวิทยา (พหุปัญญา)และสถิติสาํ หรับการวิจยั
อาจารย์ ดร. วิวฒั น์ วรวงษ์
สาขาจิตวิทยาการให้คาํ ปรึ กษาและการ
แนะแนว คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรศิริ ปิ ยะพิมลสิ ทธิ
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. ผูเ้ ชียวชาญด้านเนือหาวิทยาศาสตร์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวี สระนําคํา กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วทิ ยาศาสตร์
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ศึกษาศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ นิตยา สมทรัพย์

ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ หทัยรัตน์ ภวังค์รัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้วทิ ยาศาสตร์
โรงเรี ยนเทศบาล ๕ พหลโยธินรามินทรภักดี
จังหวัดราชบุรี
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ตารางที 30 ตัวอย่างกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานด้วยวิธีการสื บเสาะแบบนําทางของ
กลุ่มพหุ ปัญญาด้านคณิ ตศาสตร์และตรรกะ
กิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน
สัปดาห์
เรื อง
ที
ห้องเรี ยน
อีเลิร์นนิง
1

ชีวติ และสิง แวดล้ อม
-ความหมายของระบบ
นิเวศ
(ตัวชีวัด ว 2.1 ม3/1 สํารวจ
ระบบนิเวศต่างๆในท้องถิน
และอธิบายความ สัมพันธ์
ขององค์ประกอบภายใน
ระบบนิเวศ )
สือการเรียน
-ระบบบริ หารจัดการ
(LMS)
-กระดานสนทนา
-แหล่งข้อมูล
-แผนภาพ
-ใบกิจกรรม

-ทดสอบก่อนเรี ยน
(ขันที 1สร้ างความสนใจ)

-ทบทวนความรู ้เดิมเกียวกับ
สิ งมีชีวติ และสิ งแวดล้อม ด้วย
ประเด็นซักถามทีครู กาํ หนดให้
คือแผนภาพห่วงโซ่อาหาร
(ขันที 4 ขยายความรู้ )

-แนะนําวิธีการลง ทะเบียนเรี ยนและ
ยืนยันการลงทะเบียนเรี ยน
-ศึกษาวิธีการใช้เครื องมือบนอีเลิร์
นนิง
(ขันที 2 สํารวจและค้นหา)

-ศึกษาความหมายและองค์ประกอบ
ของระบบนิเวศแบบต่าง ๆ จากการ
สื บค้นข้อมูลตามขันตอนทีครู
กําหนด

-กิจกรรมที 1 สํารวจสภาพ
แวดล้อม ในโรงเรี ยน และให้
นักเรี ยนแต่ละกลุ่มออกแบบการ (ขันที 3 อธิบายและลงข้ อสรุป)
สํารวจ และเก็บข้อมูล
-ให้นกั เรี ยนจําแนกชนิดของ
สิ งมีชีวติ ตามเกณฑ์ทีกําหนดใน
กระดานสนทนาของตนและในกลุ่ม
ด้วยห้องสนทนา ตามหัวข้อทีครู
กําหนด เรื อง ความหมายและองค์
ประกอบประกอบของระบบนิเวศ
-บันทึกข้อมูลทีสาํ รวจลงในห้อง
สนทนาด้วยแผนภูมิ
(ขันที 5 ประเมิน ผล)

-อภิปรายและสรุ ปผลข้อมูลจาก
กิจกรรมที 1 และเขียนลงใน
กระดานสนทนาของตนเอง โดยครู
ให้คาํ ถามกระตุน้ อย่างสมําเสมอ
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ตารางที 31 ตัวอย่างกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานด้วยวิธีการสื บเสาะแบบชีแนะ
แนวทางของกลุ่มพหุ ปัญญาด้านคณิ ตศาสตร์และตรรกะ
สัปดาห์
เรื อง
กิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน
ที
ห้องเรี ยน
อีเลิร์นนิง
-ทดสอบก่อนเรี ยน
-แนะนําวิธีการลง ทะเบียนเรี ยนและ
ชีวติ และสิง แวดล้ อม
1
-ความหมายของระบบ
นิเวศ
(ตัวชีวัด ว 2.1 ม3/1 สํารวจ
ระบบนิเวศต่างๆใน
ท้องถินและอธิบายความ
สัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ภายในระบบนิเวศ )
สือการเรียน
-ระบบบริ หารจัดการ
(LMS)
กระดานสนทนา
-แหล่งข้อมูล
-แผนภาพ
-ใบกิจกรรม

(ขันที 1สร้ างความสนใจ)

-ทบทวนความรู ้เดิมเกียวกับ
สิ งมีชีวติ และสิ งแวดล้อม ด้วย
ประเด็นซักถาม ทีครู กาํ หนดให้
คือแผนภาพห่วงโซ่อาหาร
(ขันที 4 ขยายความรู้ )

ยืนยันการลงทะเบียนเรี ยน
-ศึกษาวิธีการใช้เครื องมือบนอีเลิร์
นนิง
(ขันที 2 สํารวจและค้นหา)

-ศึกษาความหมายและองค์ประกอบ
ของระบบนิเวศแบบต่าง ๆ จากการ
สื บค้นข้อมูลตามขันตอนทีครู
กําหนด

-กิจกรรมที 1 สํารวจสภาพ
แวดล้อม ในโรงเรี ยน และให้
นักเรี ยนแต่ละกลุ่มออกแบบการ (ขันที 3 อธิบายและลงข้ อสรุป)
สํารวจและเก็บข้อมูล
-ให้นกั เรี ยนจําแนกชนิดของ
สิ งมีชีวติ ตามเกณฑ์ทีร่ วมกันกําหนด
ในกระดานสนทนาของตนและใน
กลุ่มด้วยห้องสนทนาโดยครู กระตุน้
เรื อง ความหมาย และองค์ประกอบ
ของระบบ
-บันทึกข้อมูลทีสํารวจลงในห้อง
สนทนาด้วยแผนภูมิ
(ขันที 5 ประเมิน ผล)

-อภิปรายและสรุ ปผลข้อมูลจาก
กิจกรรมที 1 และเขียนลงใน
กระดานสนทนาของตนเอง โดยครู
ให้คาํ ถามกระตุน้ บางครัง
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ตารางที 32 ตัวอย่างกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานด้วยวิธีการสื บเสาะแบบเปิ ดของกลุ่ม
พหุปัญญาด้านคณิ ตศาสตร์ และตรรกะ
สัปดาห์
กิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานแบบนํา
เรื อง
ที
ห้องเรี ยน
อีเลิร์นนิง
(ขันที 1สร้ างความสนใจ)
-แนะนําวิธีการลง ทะเบียนเรี ยนและ
ชีวติ และสิง แวดล้ อม
1
-ความหมายของระบบ
นิเวศ
(ตัวชีวัด ว 2.1 ม3/1 สํารวจ
ระบบนิเวศต่างๆใน
ท้องถินและอธิบายความ
สัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ภายในระบบนิเวศ )
สือการเรียน
-ระบบบริ หารจัดการ
(LMS)
-กระดานสนทนา
-แหล่งข้อมูล
-แผนภาพ
-ใบกิจกรรม

-ทบทวนความรู ้เดิมเกียวกับ
สิ งมีชีวติ และสิ งแวดล้อม ด้วย
ประเด็นซักถามทีครู กาํ หนดให้
คือ แผน ภาพห่วงโซ่อาหาร

ยืนยันการลงทะเบียนเรี ยน
-ศึกษาวิธีการใช้เครื องมือบนอีเลิร์
นนิง

(ขันที 4 ขยายความรู้ )

-ศึกษาความหมายและองค์ประกอบ
ของระบบนิเวศแบบต่าง ๆ จากการ
สื บค้นข้อมูลจากขันตอนทีกลุ่ม
ตนเองร่ วมกันวางแผน

-กิจกรรมที 1 สํารวจสภาพ
แวดล้อม ในโรงเรี ยน และให้
นักเรี ยน แต่ละกลุ่มออกแบบ
การสํารวจและเก็บข้อมูล

(ขันที 2 สํารวจและค้นหา)

(ขันที 3 อธิบายและลงข้ อสรุ ป)

-ให้นกั เรี ยนจําแนกชนิดของ
สิ งมีชีวติ ตามเกณฑ์ทีกลุ่มกําหนดใน
กระดานสนทนาของตนเองและใน
กลุ่มด้วยห้องสนทนา เรื อง
ความหมายและองค์ประกอบของ
ระบบนิเวศ
-บันทึกข้อมูลทีสํารวจลงในห้อง
สนทนาด้วยแผนภูมิ
(ขันที 5 ประเมิน ผล)

-อภิปรายและสรุ ปผลข้อมูลจาก
กิจกรรมที 1 และเขียนลงใน
กระดานสนทนาของตนเอง โดย
นักเรี ยนร่ วมกันทํากิจกรรม
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ตารางที 33 กิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานด้วยวิธีการสื บเสาะแบบนําทางของกลุ่ม
พหุปัญญาด้านการเข้าใจตนเองและผูอ้ ืน
สัปดาห์
กิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานแบบนํา
เรื อง
ที
ห้องเรี ยน
อีเลิร์นนิง
-ทดสอบก่อนเรี ยน
-แนะนําวิธีการลง ทะเบียนเรี ยนและ
ชีวติ และสิง แวดล้ อม
1
-ความหมายของระบบ
นิเวศ
(ตัวชีวัด ว 2.1 ม3/1 สํารวจ
ระบบนิเวศต่างๆใน
ท้องถินและอธิบายความ
สัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ภายในระบบนิเวศ )
สือการเรียน
-ระบบบริ หารจัดการ
(LMS)
-กระดานสนทนา
-แหล่งข้อมูล
-ใบกิจกรรม

(ขันที 1สร้ างความสนใจ)

-ทบทวนความรู ้เดิมเกียวกับ
สิ งมีชีวติ และสิ งแวดล้อม ด้วย
ประเด็นซักถามทีครู กาํ หนด คือ
ภาวะโลกร้อนเกิดจากสิ งใด
(ขันที 4 ขยายความรู้ )

ยืนยันการลงทะเบียนเรี ยน
-ศึกษาวิธีการใช้เครื องมือบน
อีเลิร์นนิง
(ขันที 2 สํารวจและค้นหา)

-ศึกษาความหมายและองค์ประกอบ
ของระบบนิเวศแบบต่าง ๆ จากการ
สื บค้นข้อมูลตามขันตอนทีครู
กําหนด

-กิจกรรมที 1 สํารวจสภาพ
แวดล้อม ในโรงเรี ยน และให้
นักเรี ยนแต่ละกลุ่มออกแบบการ (ขันที 3 อธิบายและลงข้ อ สรุป)
สํารวจ และเก็บข้อมูล
-อภิปรายในกลุ่มด้วยห้องสนทนา
และเขียนสะท้อนการเรี ยนรู ้ของ
ตนเองในกระดานสนทนา เรื อง
ความหมายและองค์ประกอบ
ประกอบของระบบนิเวศ
(ขันที 5 ประเมิน ผล)

-แลกเปลียนข้อมูลทีสํารวจในห้อง
สนทนา
-อภิปรายและสรุ ปผลข้อมูลจาก
กิจกรรมที 1 และเขียนลงใน
กระดานสนทนา โดยครู ให้คาํ ถาม
กระตุน้ อย่างสมําเสมอ
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ตารางที 34 ตัวอย่างกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานด้วยวิธีการสื บเสาะแบบชีแนะ
แนวทาง ของกลุ่มพหุ ปัญญาด้านการเข้าใจตนเองและผูอ้ ืน
สัปดาห์
กิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานแบบนํา
เรื อง
ที
ห้องเรี ยน
อีเลิร์นนิง
-ทดสอบก่อนเรี ยน
-แนะนําวิธีการลง ทะเบียนเรี ยนและ
ชีวติ และสิง แวดล้ อม
1
-ความหมายของระบบ
นิเวศ
(ตัวชีวัด ว 2.1 ม3/1 สํารวจ
ระบบนิเวศต่างๆใน
ท้องถินและอธิบายความ
สัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ภายในระบบนิเวศ )
สือการเรียน
-ระบบบริ หารจัดการ
(LMS)
-กระดานสนทนา
-แหล่งข้อมูล
-ใบกิจกรรม

(ขันที 1สร้ างความสนใจ)

-ทบทวนความรู ้เดิมเกียวกับ
สิ งมีชีวติ และสิ งแวดล้อม ด้วย
ประเด็นซักถาม ทีครู กาํ หนดคือ
ภาวะโลกร้อนเกิดจากสิ งใด
(ขันที 4 ขยายความรู้ )

ยืนยันการลงทะเบียนเรี ยน
-ศึกษาวิธีการใช้เครื องมือบนอีเลิร์
นนิง
(ขันที 2 สํารวจและค้นหา)

-ศึกษาความหมายและองค์ประกอบ
ของระบบนิเวศแบบต่าง ๆ จากการ
สื บค้นข้อมูลตามขันตอนทีครู
กําหนด

-กิจกรรมที 1 สํารวจสภาพ
แวดล้อม ในโรงเรี ยน และให้
นักเรี ยนแต่ละกลุ่มออกแบบการ (ขันที 3 อธิบายและลงข้ อสรุป)
สํารวจและเก็บข้อมูล
-อภิปรายในกลุ่มด้วยห้องสนทนา
และเขียนสะท้อนการเรี ยนรู ้ของ
ตนเองในกระดานสนทนา เรื อง
ความหมายและองค์ประกอบ
ประกอบของระบบนิเวศ
(ขันที 5 ประเมิน ผล)

-แลกเปลียนข้อมูลทีสํารวจในห้อง
สนทนา
-อภิปรายและสรุ ปผลข้อมูลจาก
กิจกรรมที 1 และเขียนลงใน
กระดานสนทนา โดยครู ให้คาํ ถาม
กระตุน้ บางครัง
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ตารางที 35 ตัวอย่างกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานด้วยวิธีการสื บเสาะแบบเปิ ดของ
กลุ่มพหุ ปัญญาด้านการเข้าใจตนเองและผูอ้ ืน
สัปดาห์
กิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานแบบนํา
เรื อง
ที
ห้องเรี ยน
อีเลิร์นนิง
-ทดสอบก่อนเรี ยน
-แนะนําวิธีการลง ทะเบียนเรี ยน
ชีวติ และสิง แวดล้ อม
1
-ความหมายของระบบ
นิเวศ
(ตัวชีวัด ว 2.1 ม3/1 สํารวจ
ระบบนิเวศต่างๆใน
ท้องถินและอธิบายความ
สัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ภายในระบบนิเวศ )
สือการเรียน
-ระบบบริ หารจัดการ
(LMS)
-กระดานสนทนา
-แหล่งข้อมูล
-ใบกิจกรรม

(ขันที 1สร้ างความสนใจ)

-ทบทวนความรู ้เดิมเกียวกับ
สิ งมีชีวติ และสิ งแวดล้อม ด้วย
ประเด็นซักถามทีครู กาํ หนด คือ
ภาวะโลกร้อนเกิดจากสิ งใด
(ขันที 4 ขยายความรู้ )

และยืนยันการลงทะเบียนเรี ยน
-ศึกษาวิธีการใช้เครื องมือบนอีเลิร์
นนิง
(ขันที 2 สํารวจและค้นหา)

-ศึกษาความหมายและองค์ประกอบ
ของระบบนิเวศแบบต่าง ๆ จากการ
สื บค้นข้อมูลตามขันตอนทีกลุ่ม
ตนเองร่ วมกันวางแผน

-กิจกรรมที 1 สํารวจสภาพ
แวดล้อม ในโรงเรี ยน และให้
นักเรี ยนแต่ละกลุ่มออกแบบการ (ขันที 3 อธิบายและลงข้ อสรุป)
สํารวจและเก็บข้อมูล
-อภิปรายในกลุ่มด้วยห้องสนทนา
และเขียนสะท้อนการเรี ยนรู ้ของ
ตนเองใน กระดานสนทนา เรื อง
ความหมายและองค์ ประกอบของ
ระบบนิเวศ
(ขันที 5 ประเมิน ผล)

-แลกเปลียนข้อมูลทีสํารวจในห้อง
สนทนา
-อภิปรายและสรุ ปผลข้อมูลจาก
กิจกรรมที 1 และเขียนลงใน
กระดานสนทนา โดยนักเรี ยน
ร่ วมกันทํากิจกรรม

ภาคผนวก ค
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
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แบบวัดการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ เรือง ชีวติ กับสิ งแวดล้ อม
วิชา วิทยาศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาปี ที 3
คําชีแจง
1. แบบวัดฉบับนี เป็ นแบบวัดความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณสําหรับ
นัก เรี ย นชันมัธ ยมศึ ก ษาปี ที 3 ในเนื อหาวิช า วิท ยาศาสตร์ เรื อง ชี วิ ต และสิ งแวดล้อ ม โดย
แบบทดสอบนีจะกําหนดสถานการณ์หรื อสภาพปั ญหาเพือใช้ประกอบการพิจารณา
2. แบบวัดฉบับนีแบ่งเป็ น 8 ตอน จํานวน 40 ข้อ ทังหมด 14 หน้า
3. กรุ ณาทําแบบวัดนี ทุกข้อ เพือเป็ นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ผลข้อมูลทีได้อย่าง
สู งสุ ด
4. อ่านคําถามในแต่ละข้อให้เข้าใจ แล้วเลื อกคําตอบที นักเรี ยนเห็ นว่าถู กต้องมาก
ทีสุ ดเพียงข้อเดียว แล้วทําเครื องหมาย u ลงในช่องตัวเลือกของกระดาษคําตอบ
คําชีแจง จงพิจารณาเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุ ดเพียงข้อเดียวลงในกระดาษคําตอบ พร้อมทังอธิบาย
เหตุผลของการเลือกคําตอบลงในช่องทีกําหนดให้ในกระดาษคําตอบ
ตอนที 1 การทําความเข้ าใจปัญหา
1. ความสัมพันธ์ของสิ งมีชีวติ หลายกลุ่มกับแหล่งทีอยูใ่ นแหล่งใดแหล่งหนึง และมีความเกียวข้อง
สัมพันธ์กนั ตรงกับความหมายในข้อใด
ก. แหล่งทีอยูอ่ าศัย
ข. กลุ่มสิ งมีชีวติ
ค. สภาพแวดล้อม
ง. ระบบนิเวศ
2. นักเรี ยนกลุ่มที 1ทําการสํารวจสิ งมีชีวติ ในโรงเรี ยนพบต้นพลูด่างเกาะอยูบ่ นต้นมะม่วง นักเรี ยน
คิดว่าสิ งมีชีวติ ทัง 2 ชนิ ดนีมีความสัมพันธ์กนั แบบใด
ก. แบบปรสิ ต
ข. แบบอิงอาศัย
ค. แบบพึงพาอาศัย
ง. แบบได้ประโยชน์ร่วมกัน
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3. ปัญหา “หลังคาโลกเกิดรอยรัว” กําลังเป็ นปัญหาทีรุ นแรงอย่างยิงและมีผลกระทบต่อโลกหลาย
ด้าน ข้อใดคือปั ญหาทีถูกต้องของปัญหาดังกล่าวมากทีสุ ดและมีผลกระทบต่อโลกอย่างไร
ก. ชันโอโซนของบรรยากาศถูกทําลายลง ทําให้รังสี อลั ตราไวโอเลตเข้าสู่ โลกมากขึน
ข. เครื องบินเจ็ตปล่อยก๊าซทําลายชันบรรยากาศ ทําให้รังสี อลั ตราไวโอเลตเข้าสู่ โลกมากขึน
ค. ปรากฏการณ์ของภาวะเรื อนกระจกทีเกิดขึน ส่ งผลต่ออุณหภูมิของโลกทําให้เพิมสู งขึน
ง. โรงงานไฟฟ้ าพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศญีปุ่ นเกิดระเบิดจึงส่ งผลให้อุณหภูมิของโลก
ทําให้เพิมสู งขึน
4. นักเรี ยนทําการทดลองโดยนําปลาและสาหร่ ายใส่ ในโหลแก้ว แล้วปิ ดฝาด้วยผ้าบาง ๆ หลังจาก
นันนําไปวางไว้ตรงบริ เวณหน้าต่างมีแสงผ่าน แล้วสังเกตผลในเวลาเดิมทุกวันติดต่อกัน 1
สัปดาห์ การกระทํา ดังกล่าวต้องการศึกษาเกียวกับเรื องใด
ก. ระบบนิเวศ
ข. กลุ่มสิ งมีชีวติ
ค. แหล่งทีอยูอ่ าศัย
ง. การถ่ายทอดพลังงาน
5. ถ้านักเรี ยนไม่นาํ โหลทดลองทีมีปลาและสาหร่ ายไปไว้ในบริ เวณหน้าต่างมีแสงผ่านจะเกิดสิ ง
ใดตามมาเป็ นอันดับแรก
ก. ปลาและสาหร่ ายจะขาดอากาศหายใจ
ข. สาหร่ ายจะไม่สามารถสร้างอาหารให้กบั ปลาได้
ค. ปลาและสาหร่ ายจะแลกเปลียนก๊าซซึ งกันและกันไม่ได้
ง. ปริ มาณก๊าซออกซิ เจนและคาร์ บอนไดออกไซด์ลดลง
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ตอนที 2 ความน่ าเชื อถือของแหล่ งข้ อมูล
คําชีแจง ให้นกั เรี ยนอ่านสถานการณ์ทีกําหนดให้แล้วตอบคําถามข้อ 6 – 8
ปั ญหาการกัดเซาะชายฝังเป็ นภัยเงียบ แต่รุนแรงยิงกว่าแผ่นดินไหว หรื อสึ นามิ 30 ปี ที
ผ่านมาทังประเทศเผชิญปั ญหานี ไม่มีใครรู้วา่ แผ่นดินหายไป ขณะทีภาครัฐรู้ แต่กลับไม่ให้ความ
สนใจ อาจเพราะผลกระทบไม่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดเหมือนภัยพิบตั ิอืนๆ เรื องนีเป็ นปั ญหาใหญ่
ในอนาคต ซึงมีแนวโน้มรุ นแรงมากขึน ภาครัฐต้องตระหนักถึงภัยดังกล่าวและร่ วมกันหาทาง
แก้ปัญหาทีเกิดขึน ผูเ้ ดือดร้อนจะเพิมขึน มีการร้องเรี ยนมากขึนเรื อยๆ เพราะปั ญหาขยายวงกว้าง
ส่ วนสาเหตุสาํ คัญของการกัดเซาะมีหลายปั จจัย ตังแต่คลืนลมทะเลเปลียนแปลง การลดลงของ
ป่ าชายเลน การลดลงของตะกอนแม่นาํ ทังมาจากแผ่นดินทรุ ด การพัฒนาพืนทีชายฝังและการ
ก่อสร้างโครงสร้างต่างๆ ตามแนวชายฝัง เช่น กรณี การสร้างท่าเรื อและนิคมอุตสาหกรรม และ
อีกประการสําคัญคือ การเปลียนแปลงภูมิอากาศโลก และการเพิมขึนของระดับนําทะเลใน
อนาคต ซึงในอีก 100 ปี อุณหภูมิจะสู งขึน 2-4 องศา นําแข็งขัวโลกละลายลงสู่ ทะเล ทําให้
ระดับนําทะเลทัวโลกจะสู งขึนอีก 30-100 ซ.ม. ประเทศต่างๆ ริ มชายฝังทะเลประสบปัญหา
ชายฝังทะเลถูกกัดเซาะ
ทีมา : มติชน วันที 28 ธันวาคม 2549
6. จากสถานการณ์ นักเรี ยนคิดปั ญหาใดน่าจะเป็ นปั ญหาทีส่ งผลต่อระบบนิเวศมากทีสุ ด
ก. ปั ญหาการเกิดสึ นามิ
ข. ปั ญหาการกัดเซาะชายฝัง
ค. ปัญหาการทําลายป่ าชายเลน
ง. ปัญหาสร้างนิคมอุตสาหกรรม
7. จากสถานการณ์ นักเรี ยนสามารถสรุ ปประเด็นสําคัญได้วา่ อย่างไร
ก. การเพิมขึนของระดับนําทะเลในเกิดจากนําแข็งขัวโลกละลายลงสู่ ทะเล
ข. การสร้างท่าเรื อและนิคมอุตสาหกรรมเป็ นสาเหตุสาํ คัญของการกัดเซาะ
ค. ปั ญหาการกัดเซาะชายฝังเป็ นภัยทีมีแนวโน้มรุ นแรงมากขึน
ง. ปั ญหาการกัดเซาะชายฝังเป็ นภัยทีส่ งผลต่อธรรมชาติ
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8. จากสถานการณ์นกั เรี ยนสามารถตังสมมติฐานได้วา่ อย่างไร
ก. แผ่นดินไหวเป็ นสาเหตุมาจากการกัดเซาะชายฝัง
ข. การทีชายฝังถูกกัดเซาะมาจากการกระทําของมนุษย์
ค. ชายฝังถูกกัดเซาะมีสาเหตุมาจากนําแข็งขัวโลกละลาย
ง. ชายฝังถูกกัดเซาะมีความรุ นแรงมากกว่าการเกิดแผ่นดินไหว
9. นักเรี ยนคิดว่าข้อความใดน่าจะเป็ นจริ งมากทีสุ ด
ก. แผ่นดินไหว หรื อสึ นามิ เป็ นสาเหตุสาํ คัญทําให้เกิดชายฝังถูกทําลาย
ข. การกระทําของมนุษย์เป็ นส่ วนหนึงของปัญหาชายฝังถูกกัดเซาะ
ค. ประเทศต่างๆ ริ มชายฝังทะเลมักมีปัญหาชายฝังทะเลพังเพราะลมแรง
ง. ป่ าชายเลนถูกทําลาย ทําให้เกิดปัญหาลมเปลียนทิศ ชายฝังจึงถูกทําลาย
10. นักเรี ยนมีความคิดเห็นอย่างไรเกียวกับ “การกัดเซาะชายฝัง รุ นแรงยิงกว่าแผ่นดินไหว
หรื อสึ นามิ”
ก. เห็นด้วย เพราะ การกัดเซาะชายฝังทําให้แผ่นดินหายไปมาก
ข. เห็นด้วย เพราะ ภาครัฐเห็นว่าการกัดเซาะชายฝังทําให้คนเดือดร้อน
ค. ไม่เห็นด้วย เพราะ การกัดเซาะชายฝังเป็ นปัญหาแค่ปัญหาเดียว
ง. ไม่เห็นด้วย เพราะ การกัดเซาะชายฝังเกิดขึนทีละนิด ๆ เท่านัน
ตอนที 3 การใช้ เหตุผลเชิ งนิรนัย
คําชีแจง ให้นกั เรี ยนอ่านผลการสํารวจระบบนิเวศทีกําหนดให้แล้วตอบคําถามข้อ 11 - 15
ผลการสํ ารวจระบบนิเวศ
ระบบนิเวศในโรงเรี ยนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) บริ เวณริ มสระนําข้างโรงเรี ยน พบลูกอ๊อด
ฝูงหนึงกําลังว่ายและกินพืชนําอยูใ่ นสระ ในสระมีพืชหลายชนิ ด เช่น สาหร่ าย ผักบุง้ นอกจากนี บริ เวณ
ขอบสระยังมีนกกระจอกจํานวน 5 ตัวกําลังจิ กกิ นหนอนอยู่ ในขณะที หนอนกําลังกิ นใบกุหลาบเป็ น
อาหาร เมือระบบนิ เวศนี มีจาํ นวนนกกระจอกลดลงจะส่ งผลต่อจํานวนประชากรหนอน เป็ นอันดับแรก
และจะทําให้จาํ นวนกุหลาบเพิมมากขึน ทําให้ระบบนิเวศเสี ยสมดุล
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11. ผลการสํารวจระบบนิเวศในโรงเรี ยนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) สิ งมีชีวติ ใดเป็ น
ผูบ้ ริ โภคพืชเพียงอย่างเดียว
ก. หนอน นกกระจอก
ข. สาหร่ าย ลูกอ๊อด
ค. ลูกอ๊อด นกกระจอก
ง. หนอน ลูกอ๊อด
12. ข้อใดเรี ยงลําดับห่วงโซ่อาหารได้ถูกต้อง
ก. นกกระจอก
หนอน
กุหลาบ
ข. กุหลาบ
หนอน
ลูกอ๊อด
ค. หนอน
นกกระจอก
สาหร่ าย
ง. กุหลาบ
หนอน
นกกระจอก
13. จากข้อสรุ ป “ถ้าระบบนิเวศนีมีจาํ นวนนกกระจอกลดลงจะส่ งผลต่อจํานวนประชากรหนอน
เป็ นอันดับแรก และจะทําให้จาํ นวนกุหลาบเพิมมากขึน”
ก. ข้อสรุ ปนีสอดคล้องกับการรักษาสมดุลทางธรรมชาติของระบบนิเวศ
ข. ข้อสรุ ปนี ขัดแย้งกับการรักษาสมดุลทางธรรมชาติของระบบนิเวศ
ค. ข้อสรุ ปนีจะเกิดขึนจริงในระบบนิเวศนีก็ได้
ง. ข้อสรุ ปนีจะไม่ เกิดขึนจริงในระบบนิเวศนีก็ได้
14. เมือเวลาผ่านไปจนลูกอ๊อดเติบโตขึน เหตุการณ์ในข้อใดจะเกิดตามมา
ก. จํานวนสาหร่ ายและพืชนําจะมีปริ มาณเพิมมากขึน
ข. จํานวนสาหร่ ายและพืชนําจะมีปริ มาณลดลง
ค. จํานวนสิ งมีชีวิตริ มสระจะมีปริ มาณเพิมมากขึน
ง. จํานวนสิ งมีชีวิตริ มสระจะมีปริ มาณลดลง
15. จากสถานการณ์ทีสํารวจนํามาสรุ ปหลักการของ ห่ วงโซ่อาหาร ได้อย่างไร
ก. สาหร่ าย กุหลาบ และผักบุง้ เป็ นผูผ้ ลิตในระบบนิเวศ
ข. กุหลาบจะลดลงเมือนกกระจอกมีจาํ นวนลดลง
ค. นกกระจอกเท่านันทีทําให้ระบบนิเวศนีเสี ยสมดุล
ง. จํานวนหนอนจะเพิมตามจํานวนนกกระจอก
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ตอนที 4 การใช้ เหตุผลเชิ งอุปนัย
คําชีแจง จากสถานการณ์ “ถ้ าทุกคนไม่ ช่วยแก้ ปัญหาโลกร้ อน” แล้วตอบคําถามข้อ 16 - 20
ปั ญหาโลกร้อนยังคงดําเนิ นต่อไปบนโลกใบนี เนื องจากอุณหภูมิของโลกสู งขึน
ทุกวัน ส่ งผลให้นาแข็
ํ งขัวโลกละลายกลายเป็ นนํา ทําให้นาผิ
ํ วโลกเพิมมากขึน สาเหตุของ
การเพิมสู งขึนของอุณหภูมิมีอยูด่ ว้ ยกันหลายสาเหตุ ไม่วา่ จะเป็ นการเผาไหม้เชือเพลิงทํา
ให้ความร้ อนบนโลกเพิมขึน การทําลายต้นไม้ การทําลายป่ า ซึ งส่ งผลกระทบต่อระบบ
นิ เวศ ทําให้ขาดต้นไม้ดูดซับก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์และสร้ างก๊าซออกซิ เจนให้ก ับ
สิ งมีชีวติ จึงทําให้โลกร้อนขึน อากาศก็แห้งแล้ง เพราะไม่มีตน้ ไม้ดูดซับความชืนและนํา
จากดินไว้ นําในดินก็ละเหยไปด้วยความรวดเร็ ว ฝนไม่ตกตามฤดูกาล และเมือมีฝนตกก็
เกิดนําท่วมฉับพลัน เพราะไม่มีตน้ ไม้ช่วยดูดซับนําและชะลอการไหลของนํา จะเห็นได้
ั
งผลกระทบต่อวัฏจักรของสารในระบบนิเวศทังสิ น
ว่าสถานการณ์ทงหมดส่
16. จากสถานการณ์ทีกําหนด สาเหตุของปัญหาภาวะโลกร้อนทีสําคัญเกิดจากข้อใด
ก. การเผ้าซังข้าวในนา และการลักลอบตัดต้นไม้
ข. การเกิดนําท่วมจังหวัดนครราชสี มา และต้นไม้ถูกทําลาย
ค. การใช้รถยนต์จาํ นวนมากขึน และการเกิดนําท่วม
ง. การทําไร่ เลือนลอย และภาวะฝนไม่ตกตามฤดูกาล
17. จากสถานการณ์ทีกําหนด สามารถสรุ ปสาระสําคัญตรงกับข้อใด
ก. ปั ญหาโลกร้อนเกิดจากการตัดไม้ทาํ ลายป่ า การเผาไหม้เชื อเพลิง
ข. ภัยธรรมชาติต่าง ๆ ไม่วา่ จะนําท่วมหรื อโลกร้อนเพราะต้นไม้ลดลง
ค. วัฏจักรของสารในระบบนิเวศถูกทําลายเพราะปัญหาโลกร้อน
ง. การทําลายต้นไม้ การทําลายป่ า ส่ งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
18. “ผลจากภาวะโลกร้อนส่ งผลกระทบต่อวัฎจักรของสารในระบบนิเวศ” นักเรี ยนเห็นด้วยกับคํา
กล่าวนีหรื อไม่
ก. ไม่เห็นด้วย เพราะภาวะโลกร้อนส่ งผลต่ออุณหภูมิของโลกเพิมสู งขึน
ข. ไม่เห็นด้วย เพราะภาวะโลกร้อนส่ งผลต่อการละลายของนําแข็งขัวโลก
ค. เห็นด้วย เพราะการตัดต้นไม้ทาํ ให้โลกร้อนและมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาก
ง. เห็นด้วย เพราะทําให้นาแข็
ํ งขัวโลกละลายจากการทีมนุษย์เผาป่ าไม้ทาํ ไร่ เลือนลอย
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19. สาเหตุของ วัฏจักรก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เปลียนแปลงไปจากเดิมเนืองจากสาเหตุใด
มากทีสุ ด
ก. การเผาไหม้เชื อเพลิง
ข. การทําลายป่ า การตัดต้นไม้
ค. การละลายของนําแข็งขัวโลก
ง. การทีฝนไม่ตกตามฤดูกาล
20. นักเรี ยนสามารถป้ องกันการเกิดนําท่วมนีได้อย่างไร
ก. ปลูกต้นไม้ทดแทนทีตัด
ข. การปลูกพืชหมุนเวียน
ค. การสร้างเขือนกันนํา
ง. ไม่เผาฟางข้าวในฤดูทาํ นา
ตอนที 5 การตัดสิ นคุณค่ า
คําชีแจง ให้นกั เรี ยนอ่านสถานการณ์ทีกําหนด และตอบคําถามข้อ 21 -22
การหมุนเวียนของนําในระบบนิเวศ
พืนผิวของโลกประกอบด้วยแหล่งนําประมาณ 3 ใน 4 ส่ วน นําเป็ นสิ งจําเป็ นอย่างยิงต่อ
สิ งมีชีวติ
ทุกชนิด เพราะนําเป็ นองค์ประกอบส่ วนใหญ่ของเซลล์ เป็ นตัวกลางสําคัญของกระบวนการต่างๆ
ในสิ งมีชีวติ และเป็ นแหล่งทีอยู่ นําจัดเป็ นทรัพยากรทีสามารถสร้างทดแทนขึนใหม่ได้ นํา
ประมาณ 97 % เป็ นนําในมหาสมุทรและอีก 3% เป็ นนําทีขัวโลก แม่นาลํ
ํ าธาร นําใต้ดิน และอืน ๆ
ในการหมุนเวียนของนําเริ มจากแสงแดดทีส่ องมายังโลก โดยใช้พลังงานจากแสงแดดนีจะมีผลต่อ
การระเหย (Evaporation) และการคลายนําของพืช (Transpiration) เมือไอนําตกกระทบความเย็นจะ
เกิดการควบแน่น (Condensation) แล้วตกมาสู่ แผ่นดินและมหาสมุทร หมุนเวียนเช่นนีไปเรื อยไป
จึงทําให้เกิดวัฏจักรของนําอยูใ่ นสภาวะทีสมดุลแต่ในปัจจุบนั เสี ยสมดุลอันเนื องมาจาก สาเหตุ 2
ประการคือ การตัดไม้ทาํ ลายป่ าและการเกิดปรากฎการณ์เรื อนกระจก (Green House Effect)
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21. การหมุนเวียนนําในระบบนิเวศ เกิดจากกระบวนการใด
ก. การระเหย และการละลาย
ข. การควบแน่น และการระเหย
ค. การละลาย และการกลายเป็ นไอ
ง. การควบแน่น และการละลาย
22. การหมุนเวียนนําในระบบนิเวศ จะเสี ยสมดุลเพิมมากขึนอันเนืองมาจากสาเหตุใดทีสุ ด
ก. การคายนําของพืชลดลง
ข. ป่ าไม้ถูกทําลายเพิมมากขึน
ค. การระเหยของนํามากขึน
ง. ความร้อนบนผิวโลกเพิมขึน
คําชีแจง ให้นกั เรี ยนศึกษาการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศทีกําหนดให้แล้วตอบคําถามข้อ
23 – 25
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23. จากข้อมูลการศึกษาการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิ เวศ สิ งมีชีวติ ใดเป็ นผูบ้ ริ โภคอันดับหนึง
ทังหมด
ก. หนู ตักแตน แมงมุม
ข. กระต่าย แมลงปี กแข็ง หนู
ค. นกกินพืช กบ กระต่าย
ง. หนู นกกินพืช ตักแตน
24. ความสัมพันธ์ของสิ งมีชีวติ ในแผนภาพส่ วนใหญ่มีความสัมพันธ์แบบใด
ก. แบบได้ประโยชน์ร่วมกัน
ข. แบบพึงพาอาศัยกัน
ค. แบบเหยือกับผูล้ ่า
ง. แบบภาวะปรสิ ต
25. ถ้าตักแตนลดน้อยลง นักเรี ยนคิดว่าผลทีตามมานันข้อใดถูกต้อง
ก. แมลงปี กแข็งจะลดลงด้วย
ข. จํานวนกบจะลดลงด้วย
ค. หญ้าจะถูกหนูกินมากขึน
ง. แมงมุมจะเริ มอดอาหาร
ตอนที 6 การแปลความหมาย
26. ข้อใดมีความหมายของคําว่า “ประชากร”
ก. เอ พบว่าในสวนหลังบ้านมีสัตว์อาศัยอยูด่ ว้ ยกันหลายชนิด
ข. บี พบว่า สนามหญ้าหน้าอาคารเรี ยนมีนก 4-5 ตัวกําลังหาอาหาร
ค. ซี พบว่า ในห้องสมุดของโรงเรี ยนมีหนังสื อจํานวนมากมายให้ยมื
ง. ดี พบว่า ริ มสระนําข้างอาคารเรี ยนมีอึงอ่าง อาศัยอยูใ่ ต้กอ้ นหินใหญ่
27. สิ งมีชีวติ คู่ใดมีความสัมพันธ์กนั คล้ายกับความสัมพันธ์ของ เสื อและกวาง
ก. ต้นไม้ใหญ่และกล้วยไม้
ข. ดอกไม้และผีเสื อ
ค. ฉลามและเหาฉลาม
ง. นกเค้าแมวและหนู
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28. ถ้าให้ สุ นขั เป็ ด แมว อยูใ่ นกลุ่มเดียวกันเนื องจากเหตุผลข้อใดมากทีสุ ด
ก. เป็ นผูบ้ ริ โภคพืช
ข. เป็ นผูบ้ ริ โภคสัตว์
ค. เป็ นผูบ้ ริ โภคพืชและสัตว์
ง. เป็ นผูบ้ ริ โภคพืชอันดับแรก
29. ข้อใดเป็ นความหมายของคําว่า การถ่ ายทอดพลังงานในห่ วงโซ่ อาหาร
ก. แหล่งกําเนิดพลังงานทีใหญ่ทีสุ ดของโลกสิ งมีชีวติ คือ ดวงอาทิตย์
ข. พลังงานทีพืชได้จากดวงอาทิตย์จะเปลียนไปอยูใ่ นรู ปของสารอาหาร
ค. ผูบ้ ริ โภคจะได้รับพลังงานจากผูผ้ ลิต โดยการกินต่อไปเป็ นทอด ๆ
ง. พวกสัตว์ทีหากินอยูก่ บั พืนดิน เช่น พวกปู หอยสองกาบ และหอยนางรม
30. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของการอนุรักษ์ป่าชายเลน
ก. การให้ความรู้ ความเข้าใจ ทีจะก่อให้เกิดจิตสํานึกและเห็นความจําเป็ นในการอนุ รักษ์ และ
ฟื นฟูทรัพยากรป่ าชายเลน
ข. ปรับปรุ งกฎหมาย และระเบียบ ทีเกียวข้องกับการใช้ประโยชน์ทีดินป่ าชายเลน และขจัด
ปั ญหาการออกเอกสารสิ ทธิ ทีดินป่ าชายเลนให้หมดไป
ค. ดําเนินการสํารวจพืนทีป่ าชายเลนอย่างละเอียดและใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
ป่ าชายเลน
ง. ส่ งเสริ ม และสนับสนุน ให้มีการปลูกและฟื นฟูป่าชายเลนอย่างต่อเนือง ทังในทีดินของรัฐ
และทีดินเอกชน
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ตอนที 7 การกําหนดข้ อสมมติฐาน
คําชีแจง ให้นกั เรี ยนศึกษาสถานการณ์ ระบบนิเวศป่ าชายเลนทีกําหนดให้แล้วตอบคําถามข้อ
31 – 33
สถานการณ์ ปัจจุบันของระบบนิเวศป่ าชายเลน
โดยภาพรวมป่ าชายเลนของไทยนับว่าตกอยูใ่ นสภาพเสื อมโทรม อันเป็ นภาวะทีต่อเนืองมานับ 40
ปี สาเหตุของการลดลงของป่ าชายเลนมีหลายสาเหตุ เช่น การเพาะเลียงสัตว์นาํ โดยเฉพาะการทํานากุง้ ซึง
พืนทีป่ าชายเลนเป็ นแหล่งผลิตอินทรี ยส์ าร และธาตุอาหารทีสําคัญสําหรับสัตว์นาที
ํ อาศัยอยูใ่ นป่ าชายเลนมี
มากมายหลายชนิด เช่น กุง้ หอย ปู ปลา ดังนันนอกจากการแผ้วถางป่ าแล้วยังมีการขุดบ่อขึน
ภายหลัง ส่งผลให้มีการทําลายแหล่งแร่ ธาตุทีมีการหมุนเวียน ทําให้เกิดการเสี ยสมดุลตามระบบธรรมชาติ
ในระบบนิเวศวิทยาป่ าชายเลน และการทํานากุง้ วิธีนียังทําความเสี ยหายแก่พืนทีป่ าชายเลนมากเพราะ
นอกจากจะตัดไม้ลงแล้ว ยังต้องขุดรากถอนโคนออกหมด เป็ นการทําลายพันธุ์ไม้ป่าชายเลนทีมีอยูใ่ น
บริ เวณนัน การทําลายป่ าชายเลนในลักษณะนีเป็ นการเปลียนสภาพจากพืนทีป่ าไม้เป็ นพืนทีเพือการ
เพาะเลียงสัตว์นาอย่
ํ างถาวร ซึงเป็ นการทําลายทรัพยากรป่ าไม้และระบบนิเวศป่ าชายเลนด้วย
ทีมา : http://www.rmuti.ac.th เข้าถึงเมือ 8 สิ งหาคม 2554

31. จากสถานการณ์ทีกําหนดควรตังสมมติฐานได้อย่างไร
ก. ป่ าชายเลนของไทยยูใ่ นสภาพเสื อมโทรมเป็ นเวลา 40 ปี
ข. การเพาะเลียงสัตว์นาํ ทําให้ป่าชายเลนสมบูรณ์ มีสัตว์นาหลายชนิ
ํ
ด
ค. การเสี ยสมดุลของระบบนิเวศวิทยาป่ าชายเลนเกิดจากการเพาะเลียงสัตว์นาํ
ง. การเพาะเลียงสัตว์นาเป็
ํ นการทําลายทรัพยากรป่ าไม้และระบบนิเวศป่ าชายเลน
32. จากสมมติฐานข้อที 31 เพราะเหตุใดจึงเป็ นเช่นนัน
ก. เพราะป่ าชายเลนของไทยมีสภาพเสื อมโทรมมาเป็ นเวลา 40 ปี แล้ว
ข. เพราะมีการแผ้วถางป่ า มีการขุดบ่อ ส่ งผลให้มีการทําลายแหล่งแร่ ธาตุทีมีการหมุนเวียน
ค. เพราะการเพาะเลียงสัตว์นาสร้
ํ างรายได้ดี จึงมีคนมาทําอาชีพเพาะเลียงสัตว์นามากขึ
ํ
น
กว่าเดิม
ง. เพราะพืนทีป่ าชายเลนเป็ นแหล่งผลิตอินทรี ยส์ ารและธาตุอาหารทีสําคัญ สําหรับสัตว์นาํ
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33. เหตุผลข้อใดเกียวข้องกับการเกิดปั ญหาความเสื อมโทรมของระบบนิเวศวิทยาป่ าชายเลน
ก. การตัดไม้ในพืนทีป่ าชายเลน และริ มชายทะเล
ข. การขุดแร่ ธาตุและตัดไม้บริ เวณชายฝัง
ค. การทํานากุง้ และเพาะเลียงสัตว์นาํ
ง. การขยายพืนทีประกอบอาชีพ
คําชีแจง ให้นกั เรี ยนศึกษาแผนภาพแสดงปริ มาณของผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภคในระบบนิเวศหนึงทีอยู่
ในภาวะสมดุล แล้วตอบคําถามข้อ 34 -35

ผูบ้ ริ โภคลําดับ 3
ผูบ้ ริ โภคลําดับ 2
ผูบ้ ริ โภคลําดับ 1
ผูผ้ ลิต

34. ถ้าผูผ้ ลิตมีปริ มาณเท่ากับผูบ้ ริ โภคลําดับ 1 สมมติฐานข้อใดเหมาะสมทีสุ ด ตามหลักของ
ห่วงโซ่อาหาร
ก. ผูบ้ ริ โภคลําดับ 1 จะแย่งอาหารกันกิน
ข. ผูบ้ ริ โภคลําดับ 2 จะเพิมขึนแล้วลดลง
ค. ผูผ้ ลิตจะค่อย ๆ ลดปริ มาณลงเรื อย ๆ
ง. ผูบ้ ริ โภคลําดับ 1 จะสู ญพันธุ์
35. ถ้าผูบ้ ริ โภคอันดับสุ ดท้ายถูกฆ่าตายหมด สมมติฐานข้อใดน่าจะถูกต้องทีสุ ดตามเงือนไขขอ
ห่วงโซ่อาหาร
ก. ผูผ้ ลิตมีปริ มาณเพิมขึน และผูบ้ ริ โภคลําดับ 1 ลดลง
ข. ผูผ้ ลิตมีปริ มาณลดลง และผูบ้ ริ โภคลําดับ 2 ลดลง
ค. ผูบ้ ริ โภคลําดับ 2 เพิมขึน และผูบ้ ริ โภคลําดับ 1 ลดลง
ง. ผูบ้ ริ โภคลําดับ 1 เพิมขึน และผูบ้ ริ โภคลําดับ 2 เพิมขึน
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ตอนที 8 การแก้ปัญหา
36. การเลียงปลาตู ้ จัดได้วา่ เป็ นระบบนิเวศทีมนุษย์สร้างขึน เมือเวลาผ่านไปจํานวนปลาทีเลียงเพิม
มากขึน นําในตูป้ ลาเริ มขุ่น ทําให้ระบบนิเวศเสี ยสมดุล วิธีใดดีทีสุ ดทีจะแก้ปัญหานี ถ้านักเรี ยน
ไม่สามารถเปลียนขนาดตูป้ ลาได้
ก. นําสาหร่ ายมาปลูกในตูป้ ลาเพือเพิมก๊าซออกซิเจน
ข. นําปลาไปให้เพือนบ้านเพือลดจํานวนปลาลง
ค. เปลียนนําใหม่ให้ตูป้ ลาทุกวันเพือให้นาใสขึ
ํ น
ง. นําปลาใหญ่มาเลียงด้วยเพือลดจํานวนปลาเดิม
คําชีแจง ให้นกั เรี ยนศึกษาสภาพปั ญหาของการทําการเกษตรทีกําหนด แล้วตอบคําถาม
ข้อ 37-38
จากปั ญหาของการทําการเกษตรทัวโลกทีนับว่าเป็ นบริ เวณทีระบบนิเวศถูกทําลายมาก ทังนีเพราะมี
การใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชกันอย่างแพร่ หลาย สารพิษทีเกิดจากการเกษตรเหล่านีจะสามารถถ่ายทอดไปยัง
สิ งมีชีวติ ระดับสูง ๆ ได้ตามห่วงโซ่อาหาร เช่น ส่วนผสมของยากําจัดศัตรู พืชนัน จะตกค้างอยูใ่ นดินถูกชะ
ล้างลงในแม่นาและสะสมอยู
ํ
ใ่ นแพลงค์ตอน เมือสัตว์นาชนิ
ํ ดอืน เช่น ปลามากินแพลงค์ตอน ก็จะเข้าไป
สะสมในตัวปลาเป็ นปริ มาณมากกว่าทีอยูใ่ นแพลงค์ตอนและเมือนกซึงกินปลาและสัตว์นาอื
ํ น ๆ เข้าไป ก็จะ
สะสมไว้ในปริ มาณสูง เมือสัตว์อืนมากินนกก็ยงจะทํ
ิ าให้การสะสม ในตัวมันสูงมากขึนไปอีกสูงขึนถึงขีด
อันตรายก็จะทําให้สตั ว์ตาย ได้มีรายงานว่าในประเทศสวีเดน และในประเทศญีปุ่ นมีนกบางชนิดสูญพันธุ์ไป
แล้ว จากผลกระทบดังกล่าว

37. แนวทางในการแก้ปัญหาของระบบนิเวศนีทีดีทีสุ ดคือข้อใด
ก. เกษตรกรควรลดการใช้สารเคมีในการทําเกษตร
ข. ไม่ใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืช แต่ให้ใช้สารชีวภาพแทน
ค. สร้างเนินดินกันสวนเพือป้ องกันการชะล้างสารเคมีลงนํา
ง. เพิมปุ๋ ยบํารุ งดินเพิมทุกครังทีใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืช
38. ถ้านักเรี ยนจําเป็ นต้องใช้สารเคมีกบั พืช นักเรี ยนสามารถป้ องกันปั ญหาทีเกิดจากสถานการณ์นี
ได้อย่างไร
ก. ป้ องกันการชะล้างหน้าดิน เช่น ทําล่องนํารอบสวน
ข. ใช้ปริ มาณน้อยกว่าทีกําหนดลดสารตกค้างในดิน
ค. ปลูกพืชหมุนเวียนเพือไม่ให้หน้าดินเสื อมคุณภาพ
ง. หลีกเลียงการบริ โภคเนือสัตว์ทีได้
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คําชีแจง ให้นกั เรี ยนศึกษาเรื อง นําเจ้ าปัญหา แล้วตอบคําถามข้อ 39 - 40
นําเจ้ าปัญหา
เรื องของนํานีมีปัญหาอยูเ่ รื อย เดียวนําท่วม เดียวนําเสี ย บางทีก็นาแล้
ํ ง ถึงขนาดเมือปี
ทีผ่านมารัฐบาลต้องลงทุนประโคมข่าวอย่างใหญ่โตให้คนไทยประหยัดการใช้นาํ เพราะมัน
แล้งเสี ยจนน่ากลัวว่าเราจะขาดนําขนาดหนัก ทังนําทีทําการเกษตร นําทีกินทีใช้ และนําทีมา
ทําไฟฟ้ า จนมีข่าวว่าเราอาจต้อง ปิ ด-เปิ ดไฟสลับกันเป็ นบางวัน เพราะนําทีจะใช้ปันไฟ ที
เขือนภูมิพลลดน้อยลง ๆ อย่างน่าตกใจ และทําท่าว่าจะหมดแรงทีจะผลิตกระแสไฟได้ ซึง
นําเจ้ าปัญหา นี เกิดจากการขาดแคลนอันเป็ นผลเนื องจากการตัดไม้ทาํ ลายป่ า ทําให้ปริ มาณ
นําฝนน้อยลง เกิดความแห้งแล้ง
ทีมา : จาก พ.สุวรรณ , วารสารมูลนิ ธิ สิ งแวดล้อมเพือชี วิต ปี ที 1 ฉบับที 2 ประจําเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2539

39 เมือเกิดปั ญหาแล้ว นักเรี ยนมีแนวทางในการแก้ปัญหาเรื อง นําเจ้ าปัญหา ทีดีทีสุ ดคือข้อใด
ก. สร้างอ่างหรื อฝายกักเก็บนําเพิมขึนหลาย ๆ ที
ข. ปลูกพืชเฉพาะในฤดูฝน หรื อเมือมีนาปริ
ํ มาณเพียงพอ
ค. ใช้นาอย่
ํ างประหยัด และเพิมพืนทีป่ าไม้ทีเป็ นต้นกําเนิดนํา
ง. ลดการลักลอบตัดไม้ และมีดารปิ ด – เปิ ด ไฟฟ้ าสลับวันกัน
40. ข้อใดเป็ นข้อทีมีความเหมาะสมทีสุ ดสําหรับใช้ในการป้ องกันปัญหา เรื อง นํา ไม่ให้เกิดขึนได้
แบบยังยืน
ก. ปลูกต้นไม้ เพือเป็ นการเพิมพืนทีป่ า แหล่งต้นกําเนิดนํา
ข. ลดการใช้ไฟฟ้ าลงเนืองจากต้องใช้นาปั
ํ นกระแสไฟฟ้ า
ค. ไม่ทาํ การเกษตรหรื อปลูกพืชในฤดูแรง เนืองจากมีนาน้
ํ อย
ง. วางแผนการพร้อมรับกับสถานการณ์การคลาดแคลนนําในฤดูแล้ง
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เฉลยแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรือง ชีวติ กับสิ งแวดล้อม
วิชา วิทยาศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาปี ที 3
ตอนที 1 ทําความเข้าใจปั ญหา ข้อ 1-5

ตอนที 2 ความน่าเชือถือของแหล่งข้อมูล ข้อ 6-10

ตอนที3 การใช้เหตุผลเชิงนิรนัย ข้อ 10-15

ตอนที 4 การใช้เหตุผลเชิงอุปนัย ข้อ 16-20

ตอนที 5 การตัดสิ นคุณค่า ข้อ 21-25

ตอนที 6 การแปลความหมาย ข้อ 26-30

ตอนที 7การกําหนดข้อสมมติฐาน ข้อ 31-35 ตอนที 8 การแก้ปัญหา ข้อ 36-40

1. ง
2. ข
3. ก
4. ง
5. ข
6. ข
7. ค
8. ง
9. ข
10. ก

11. ง
12. ง
13. ก
14. ก
15. ข
16. ก
17. ก
18. ค
19. ข
20. ก

21. ข
22. ข
23. ง
24. ค
25. ก
26. ข
27. ง
28. ค
29. ค
30. ข

31. ค
32. ข
33. ค
34. ค
35. ค
36. ก
37. ข
38. ก
39. ค
40. ก
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แบบประเมินความสอดคล้องของข้อคําถามของแบบวัดการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
เรื อง ชีวติ กับสิ งแวดล้อมวิชา วิทยาศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาปี ที 3

วิทยานิพนธ์

เรื อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเรี ยนแบบผสมผสานทีมีระดับการสื บเสาะต่างกัน
กับผูเ้ รี ยนทีมีกลุ่มพหุปัญญาต่างกัน ทีส่ งผลต่อการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 วิชา วิทยาศาสตร์

อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนีย ์ ธรรมเมธา
อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม
รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรี ย ์
อาจารย์ ดร. อนิ รุทธ์ สติมนั
ผูว้ จิ ยั

ณ ตะกัวทุ่ง

นางโสรัจจ์
แสนคํา
สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการศึกษา)
ภาควิชาหลักสู ตรและวิธีสอน

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพือเปรี ยบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรี ยนทีเรี ยนจากการเรี ยน
แบบผสมผสาน ทีมีระดับการสื บเสาะต่างกัน
2. เพือเปรี ยบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรี ยนทีมีกลุ่มพหุปัญญา
ต่างกัน
3. เพื อศึ ก ษาปฏิ สัม พันธ์ ระหว่า งการเรี ย นแบบผสมผสานที มี ร ะดับ การสื บ เสาะ
ต่างกันทีมีต่อการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรี ยนทีมีพหุปัญญาต่างกัน
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ตัวแปรทีใช้ ในการศึกษา
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานระหว่างกิจกรรมการ
เรี ยนด้วยการเรี ยนแบบอีเลิร์นนิงและกิจกรรมการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยนปกติทีใช้วิธีสอนแบบ
สื บเสาะหาความรู ้ ทีมีระดับการสื บเสาะต่างกัน 3 รู ปแบบ คือ
1.1 การเรี ยนแบบผสมผสาน 3 รู ปแบบ คือ
1.1.1 การเรี ยนแบบผสมผสาน ทีออกแบบกิจกรรมตามขันตอนการเรี ยนแบบ
สื บเสาะทีมีระดับการสื บเสาะแบบนําทาง (Directed Inquiry)
1.1.2 การเรี ยนแบบผสมผสาน ทีออกแบบกิจกรรมตามขันตอนการเรี ยนแบบ
สื บเสาะทีมีระดับการสื บเสาะแบบชีแนะแนวทาง (Guided Inquiry)
1.1.3 การเรี ยนแบบผสมผสาน ทีออกแบบกิจกรรมตามขันตอนการเรี ยนแบบ
สื บเสาะทีมีระดับการสื บเสาะแบบเปิ ด (Open Inquiry)
1.2 กลุ่มของเชาว์ปัญญาตามทฤษฎีพหุ ปัญญาของการ์ ดเนอร์ 2 กลุ่ม ทีส่ งผลต่อ
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ คือ
1.2.1 กลุ่มความสามารถทางด้านคณิ ตศาสตร์และตรรกะ
1.2.2 กลุ่มความสามารถทางการเข้าใจตัวเองและผูอ้ ืน
2. ตัว แปรตาม ได้ แ ก่ คะแนนการคิ ด อย่ า งคํา จํา กัด ความของการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ
คําจํากัดความของการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
1. การคิ ดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การคิดทีมีเหตุผลโดยการผ่านการพิจารณา
ไตร่ ตรองอย่างรอบคอบ และมีหลักเกณฑ์ มีหลักฐาน มีขอ้ มูลทีน่าเชือถือได้ เพือนําไปสู่ การสรุ ป
การเลือกและตัดสิ นใจทีมีประสิ ทธิ ภาพ เพือได้คาํ ตอบทีสมเหตุสมผล ของ Ennis and Millman
(1985) ประกอบด้วยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 8 องค์ประกอบโดยอาศัยแนวคิดของแบบทดสอบ
มาตรฐาน Cornell Critical Thinking Test Level x ได้แก่
1.1 การทําความเข้าใจปั ญหา หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะรายละเอียด
พืนฐานของปั ญหาทีพบและสามารถบอกรายละเอียดของปัญหาทีพบได้
1.2 การพิจารณาความน่าเชือถือของข้อมูล หมายถึง ความสามารถในการพิจารณา
ทีมาของแหล่งข้อมูล การจําแนกรายละเอียดข้อมูล การแปลความหมายของข้อมูลในเบืองต้น และ
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การตัดสิ น ผลของข้อมู ล ที ได้จากการสังเกตด้วยตนเองจากการใช้ป ระสาทสั มผัส ทังห้า ในการ
พิจารณาว่าข้อมูลทีได้รับมีความน่าเชือถือมากน้อยเพียงใด
1.3 การใช้เหตุผลเชิ งนิ รนัย หมายถึ ง ความสามารถในการนําหลักการใหญ่ไ ป
แตกเป็ นหลักการย่อยได้ โดยใช้หลักของเหตุผลและตรรกะ เพือใช้ในการสรุ ปผลข้อมูลทีได้รับจาก
การใช้เหตุผลและตรรกะนันได้
1.4 การใช้เ หตุ ผ ลเชิ ง อุ ป นัย หมายถึ ง ความสามารถในการให้เ หตุ ผ ลเพื อหา
ข้อสรุ ปโดยมีการยกตัวอย่างประกอบเพือให้รายละเอียดย่อย ๆ ของเนือหาทีครอบคลุมเพียงพอต่อ
การนําไปสู ้ขอ้ สรุ ปเหตุการณ์ทวไป
ั
และลงความเห็นจากข้อเท็จจริ งทีได้จากข้อสรุ ปนันได้
1.5 การตัดสิ นคุ ณค่า หมายถึ ง ความสามารถในการพิจารณาทางเลื อกทีได้จาก
ข้อมูลพืนฐานทีเพียงพอ สามารถพิจารณาได้วา่ อะไรเป็ นผลทีจะเกิดขึน สามารถเปรี ยบเทียบถึงผลดี
และผลเสี ยทีจะได้รับก่อนการตัดสิ นใจ
1.6 การแปลความหมาย หมายถึ ง ความสามารถในการบอกหรื ออธิ บ าย
ความหมายของข้อมูล จําแนกและจัดกลุ่มข้อมูลได้ และให้คาํ จํากัดความหรื อนิยามเชิ งปฏิบตั ิการได้
และยกตัวอย่างข้อมูลทีมีลกั ษณะตรงกันข้ามได้
1.7 การกําหนดข้อสมมติฐาน หมายถึง ความสามารถในการใช้เหตุผลจากข้อมูล
เพืออธิบายสาเหตุและกําหนดข้อสันนิษฐานจากข้อมูลทีพบเห็นได้
1.8 การแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการกําหนดปั ญหา เลือกเกณฑ์ตดั สิ น
ผลที เป็ นไปได้ กําหนดทางเลื อกในการแก้ปั ญหาที ดี ที สุ ด ได้ และทบทวนทางเลื อกนันอย่า งมี
เหตุผล
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คําชีแจง แบบประเมินชุดนี แบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที 1 ข้อมูลของผูต้ อบแบบประเมิน
ตอนที 2 ข้อคําถามเกียวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ขอให้ท่านผูเ้ ชี ยวชาญได้กรุ ณา
แสดงความคิ ดเห็ นของท่ าน ที มี ต่อข้อคําถามในแบบทดสอบวัดการคิ ดอย่า งมีวิจารณญาณตาม
กรอบแนวคิดของเอนนิส ว่าสอดคล้องตามนิยามของการคิดอย่างมีวิจารณญาณในแต่ละด้านตามที
กําหนดหรื อไม่ โดยใส่ เครื องหมาย ( 9) ลงในช่องความคิดเห็นของท่านพร้อมเขียนข้อเสนอแนะ
ทีเป็ นประโยชน์ในการนําไปพิจารณาปรับปรุ งต่อไป โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี
+1 หมายถึง
0 หมายถึง
-1 หมายถึง

สอดคล้อง/เหมาะสมในระดับมาก
สอดคล้อง/เหมาะสมในระดับปานกลาง
สอดคล้อง/เหมาะสมในระดับน้อย

ตอนที 1 ข้อมูลของผูต้ อบแบบประเมิน
1. ชือ....................................................................ตําแหน่ง...........................................
2. องค์กร/หน่วยงาน....................................................................................................
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ตอนที 2 ข้อคําถามเกียวกับการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ข้อคําถาม

ความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชียวชาญ (IOC)
-1

ตอนที 1 การทําความเข้ าใจปัญหา
1. ความสัมพันธ์ของสิ งมีชีวติ หลายกลุ่มกับแหล่งทีอยูใ่ นแหล่งใด
แหล่งหนึง และมีความเกียวข้องสัมพันธ์กนั ตรงกับความหมายใน
ข้อใด
ก.แหล่งทีอยูอ่ าศัย
ข.กลุ่มสิ งมีชีวติ
ค.สภาพแวดล้อม
ง.ระบบนิเวศ
2. นักเรี ยนกลุ่มที 1ทําการสํารวจสิ งมีชีวติ ในโรงเรี ยนพบต้นพลู
ด่างเกาะอยูบ่ นต้นมะม่วง นักเรี ยนคิดว่าสิ งมีชีวติ ทัง 2 ชนิดนีมี
ความสัมพันธ์กนั แบบใด
ก.แบบปรสิ ต
ข.แบบอิงอาศัย
ค.แบบพึงพาอาศัย
ง.แบบได้ประโยชน์ร่วมกัน
3. ปั ญหา “หลังคาโลกเกิดรอยรัว” กําลังเป็ นปั ญหาทีรุ นแรงอย่างยิง
และมีผลกระทบต่อโลกหลายด้าน ข้อใดคือปัญหาทีถูกต้องของ
ปั ญหาดังกล่าวมากทีสุดและมีผลกระทบต่อโลกอย่างไร
ก.ชันโอโซนของบรรยากาศถูกทําลายลง ทําให้รังสี
อัลตราไวโอเลตเข้าสู่โลกมากขึน
ข.เครื องบินเจ็ตปล่อยก๊าซทําลายชันบรรยากาศ ทําให้รังสี
อัลตราไวโอเลตเข้าสู่โลกมากขึน
ค.ปรากฏการณ์ของภาวะเรื อนกระจกทีเกิดขึน ส่งผลต่อ
อุณหภูมิของโลกทําให้เพิมสูงขึน
ง.โรงงานไฟฟ้ าพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศญีปุ่ นเกิด
ระเบิดจึงส่งผลให้อุณหภูมิของโลกทําให้เพิมสูงขึน

0

+1

ข้อเสนอแนะ
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ข้อคําถาม

ความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชียวชาญ (IOC)
-1

4. นักเรี ยนทําการทดลองโดยนําปลาและสาหร่ ายใส่ในโหลแก้ว
แล้วปิ ดฝาด้วยผ้าบาง ๆ หลังจากนันนําไปวางไว้ตรงบริ เวณ
หน้าต่างมีแสงผ่าน แล้วสังเกตผลในเวลาเดิมทุกวันติดต่อกัน 1
สัปดาห์ การกระทํา ดังกล่าวต้องการศึกษาเกียวกับเรื องใด
ก.ระบบนิเวศ
ข.กลุ่มสิ งมีชีวติ
ค.แหล่งทีอยูอ่ าศัย
ง.การถ่ายทอดพลังงาน
5.ถ้านักเรี ยนไม่นาํ โหลทดลองทีมีปลาและสาหร่ ายไปไว้ในบริ เวณ
หน้าต่างมีแสงผ่านจะเกิดสิ งใดตามมาเป็ นอันดับแรก
ก.ปลาและสาหร่ ายจะขาดอากาศหายใจ
ข.สาหร่ ายจะไม่สามารถสร้างอาหารให้กบั ปลาได้
ค.ปลาและสาหร่ ายจะแลกเปลียนก๊าซซึงกันและกันไม่ได้
ง.ปริ มาณก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง

ตอนที 2 ความน่ าเชือถือของแหล่ งข้ อมูล
คําชีแจง ให้นกั เรี ยนอ่านสถานการณ์ทีกําหนดให้แล้ว
ตอบคําถามข้อ 6 – 8
ปั ญหาการกัดเซาะชายฝั งเป็ นภัยเงี ยบ แต่รุนแรงยิงกว่า
แผ่นดินไหว หรื อสึ นามิ 30 ปี ทีผ่านมาทังประเทศเผชิญปั ญหานี
ไม่มีใครรู ้ว่าแผ่นดิ นหายไป ขณะที ภาครัฐรู ้ แต่กลับไม่ให้ความ
สนใจ อาจเพราะผลกระทบไม่ปรากฏให้เห็ นเด่นชัดเหมือนภัย
พิบตั ิอืนๆ เรื องนี เป็ นปั ญหาใหญ่ในอนาคต ซึ งมีแนวโน้มรุ นแรง
มากขึ น ภาครั ฐต้องตระหนักถึ งภัยดังกล่าวและร่ วมกันหาทาง
แก้ปัญหาทีเกิดขึน ผูเ้ ดือดร้อนจะเพิมขึน มีการร้องเรี ยนมากขึน
เรื อยๆ เพราะปั ญหาขยายวงกว้าง ส่ วนสาเหตุสําคัญของการกัด
เซาะมีหลายปั จจัย ตังแต่คลืนลมทะเลเปลียนแปลง การลดลงของ
ป่ าชายเลน การลดลงของตะกอนแม่นาํ ทังมาจากแผ่นดินทรุ ด การ
พัฒ นาพื นที ชายฝั งและการก่ อ สร้ า งโครงสร้ า งต่ า งๆ ตามแนว
ชายฝัง เช่น กรณี การสร้างท่าเรื อและนิ คมอุตสาหกรรม และอีก
ประการสําคัญคือ การเปลียนแปลงภูมิอากาศโลก และ
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การเพิมขึนของระดับนําทะเลในอนาคต ซึงในอีก 100 ปี
อุณหภูมิจะสู งขึน 2-4 องศา นําแข็งขัวโลกละลายลงสู่ ทะเล ทําให้
ระดับนําทะเลทัวโลกจะสู งขึนอีก 30-100 ซ.ม. ประเทศต่างๆ ริ ม
ชายฝังทะเลประสบปั ญหาชายฝังทะเลถูกกัดเซาะ
ทีมา : มติชน วันที 28 ธันวาคม 2549
6.จากสถานการณ์ นักเรี ยนคิดปัญหาใดน่าจะเป็ นปั ญหาทีส่งผลต่อ
ระบบนิเวศมากทีสุด
ก.ปั ญหาการเกิดสึ นามิ
ข.ปั ญหาการกัดเซาะชายฝัง
ค.ปั ญหาการทําลายป่ าชายเลน
ง.ปั ญหาสร้างนิคมอุตสาหกรรม
7.จากสถานการณ์ นักเรี ยนสามารถสรุ ปประเด็นสําคัญได้วา่
อย่างไร
ก. การเพิมขึนของระดับนําทะเลในเกิดจากนําแข็งขัวโลก
ละลายลงสู่ทะเล
ข. การสร้างท่าเรื อและนิคมอุตสาหกรรมเป็ นสาเหตุ
สําคัญของการกัดเซาะ
ค. ปั ญหาการกัดเซาะชายฝังเป็ นภัยทีมีแนวโน้มรุ นแรง
มากขึน
ง. ปั ญหาการกัดเซาะชายฝังเป็ นภัยทีส่งผลต่อธรรมชาติ
8.จากสถานการณ์นกั เรี ยนสามารถตังสมมติฐานได้วา่ อย่างไร
ก. แผ่นดินไหวเป็ นสาเหตุมาจากการกัดเซาะชายฝัง
ข. การทีชายฝังถูกกัดเซาะมาจากการกระทําของมนุษย์
ค. ชายฝังถูกกัดเซาะมีสาเหตุมาจากนําแข็งขัวโลกละลาย
ง. ชายฝังถูกกัดเซาะมีความรุ นแรงมากกว่าการเกิด
แผ่นดินไหว
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9.นักเรี ยนคิดว่าข้อความใดน่าจะเป็ นจริ งมากทีสุด
ก. แผ่นดินไหว หรื อสึ นามิ เป็ นสาเหตุสาํ คัญทําให้เกิด
ชายฝังถูกทําลาย
ข. การกระทําของมนุษย์เป็ นส่วนหนึงของปัญหาชายฝัง
ถูกกัดเซาะ
ค. ประเทศต่างๆ ริ มชายฝังทะเลมักมีปัญหาชายฝังทะเล
พังเพราะลมแรง
ง. ป่ าชายเลนถูกทําลาย ทําให้เกิดปั ญหาลมเปลียนทิศ
ชายฝังจึงถูกทําลาย
10.นักเรี ยนมีความคิดเห็นอย่างไรเกียวกับ “การกัดเซาะชายฝัง
รุ นแรงยิงกว่าแผ่นดินไหว หรื อสึนามิ”
ก. เห็นด้วย เพราะ การกัดเซาะชายฝังทําให้แผ่นดิน
หายไปมาก
ข. เห็นด้วย เพราะ ภาครัฐเห็นว่าการกัดเซาะชายฝังทําให้
คนเดือดร้อน
ค. ไม่เห็นด้วย เพราะ การกัดเซาะชายฝังเป็ นปั ญหาแค่
ปั ญหาเดียว
ง. ไม่เห็นด้วย เพราะ การกัดเซาะชายฝังเกิดขึนทีละนิด ๆ เท่านัน
ตอนที 3 การใช้ เหตุผลเชิงนิรนัย
คําชีแจง ให้นกั เรี ยนอ่านผลการสํารวจระบบนิเวศทีกําหนดให้
แล้วตอบคําถามข้อ 11 - 15
ผลการสํารวจระบบนิเวศ
ระบบนิเวศในโรงเรี ยนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)
บริ เวณริ มสระนําข้างโรงเรี ยน พบลูกอ๊อด ฝูงหนึงกําลังว่ายและ
กินพืชนําอยูใ่ นสระ ในสระมีพืชหลายชนิด เช่น สาหร่ าย ผักบุง้
นอกจากนีบริ เวณขอบสระยังมีนกกระจอกจํานวน 5 ตัวกําลังจิกกิน
หนอนอยู่ ในขณะทีหนอนกําลังกินใบกุหลาบเป็ นอาหาร เมือ
ระบบนิเวศนีมีจาํ นวนนกกระจอกลดลงจะส่งผลต่อจํานวน
ประชากรหนอน เป็ นอันดับแรก และจะทําให้จาํ นวนกุหลาบเพิม
มากขึน ทําให้ระบบนิเวศเสี ยสมดุล
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11. ผลการสํารวจระบบนิเวศในโรงเรี ยนเทศบาล 5 (พหลโยธิน
รามินทรภักดี) สิ งมีชีวติ ใดเป็ นผูบ้ ริ โภคพืชเพียงอย่างเดียว
ก. หนอน นกกระจอก
ข. สาหร่ าย ลูกอ๊อด
ค. ลูกอ๊อด นกกระจอก
ง. หนอน ลูกอ๊อด
12. ข้อใดเรี ยงลําดับห่วงโซ่อาหารได้ถูกต้อง
ก. นกกระจอก หนอน
กุหลาบ
ข. กุหลาบ
หนอน
ลูกอ๊อด
ค. หนอน
นกกระจอก
สาหร่ าย
ง. กุหลาบ
หนอน
นกกระจอก
13.จากข้อสรุ ป “ถ้าระบบนิเวศนีมีจาํ นวนนกกระจอกลดลงจะ
ส่งผลต่อจํานวนประชากรหนอน เป็ นอันดับแรก และจะทําให้
จํานวนกุหลาบเพิมมากขึน”
ก. ข้อสรุ ปนีสอดคล้ องกับการรักษาสมดุลทางธรรมชาติ
ของระบบนิเวศ
ข. ข้อสรุ ปนีขัดแย้ งกับการรักษาสมดุลทางธรรมชาติของ
ระบบนิเวศ
ค. ข้อสรุ ปนีจะเกิดขึนจริงในระบบนิเวศนีก็ได้
ง. ข้อสรุ ปนีจะไม่ เกิดขึนจริงในระบบนิเวศนีก็ได้
14. เมือเวลาผ่านไปจนลูกอ๊อดเติบโตขึน เหตุการณ์ในข้อใดจะ
เกิดตามมา
ก. จํานวนสาหร่ ายและพืชนําจะมีปริ มาณเพิมมากขึน
ข. จํานวนสาหร่ ายและพืชนําจะมีปริ มาณลดลง
ค. จํานวนสิ งมีชีวติ ริ มสระจะมีปริ มาณเพิมมากขึน
ง. จํานวนสิ งมีชีวติ ริ มสระจะมีปริ มาณลดลง
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15. จากสถานการณ์ทีสํารวจนํามาสรุ ปหลักการของ ห่วงโซ่
อาหาร ได้อย่างไร
ก. สาหร่ าย กุหลาบ และผักบุง้ เป็ นผูผ้ ลิตในระบบนิเวศ
ข. กุหลาบจะลดลงเมือนกกระจอกมีจาํ นวนลดลง
ค. นกกระจอกเท่านันทีทําให้ระบบนิเวศนีเสี ยสมดุล
ง. จํานวนหนอนจะเพิมตามจํานวนนกกระจอก
ตอนที 4 การใช้ เหตุผลเชิงอุปนัย
คําชีแจง จากสถานการณ์ “ถ้ าทุกคนไม่ ช่วยแก้ปัญหาโลกร้ อน”
แล้วตอบคําถามข้อ 16 – 20
ปั ญหาโลกร้ อนยังคงดําเนิ น ต่อไปบนโลกใบนี เนื องจาก
อุณ หภู มิ ข องโลกสู ง ขึ นทุ ก วัน ส่ ง ผลให้นําแข็ง ขัวโลกละลาย
กลายเป็ นนํา ทําให้นําผิ ว โลกเพิ มมากขึ น สาเหตุ ข องการเพิ ม
สู งขึนของอุณหภูมิมีอยู่ดว้ ยกันหลายสาเหตุ ไม่วา่ จะเป็ นการเผา
ไหม้เชื อเพลิงทําให้ความร้อนบนโลกเพิมขึน การทําลายต้นไม้
การทําลายป่ า ซึงส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ทําให้ขาดต้นไม้ดูด
ซับ ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ แ ละสร้ า งก๊ า ซออกซิ เ จนให้ กับ
สิ งมีชีวติ จึงทําให้โลกร้อนขึน อากาศก็แห้งแล้ง เพราะไม่มีตน้ ไม้
ดูดซับความชื นและนําจากดินไว้ นําในดินก็ละเหยไปด้วยความ
รวดเร็ ว ฝนไม่ ต กตามฤดู ก าล และเมื อมี ฝ นตกก็ เ กิ ด นําท่ ว ม
ฉับพลัน เพราะไม่มีตน้ ไม้ช่วยดูดซับนําและชะลอการไหลของนํา
ั
งผลกระทบต่อวัฏจักรของสาร
จะเห็นได้วา่ สถานการณ์ทงหมดส่
ในระบบนิเวศทังสิ น
16. จากสถานการณ์ทีกําหนด สาเหตุของปั ญหาภาวะโลกร้อนที
สําคัญเกิดจากข้อใด
ก. การเผ้าซังข้าวในนา และการลักลอบตัดต้นไม้
ข. การเกิดนําท่วมจังหวัดนครราชสี มา และต้นไม้ถูก
ทําลาย
ค. การใช้รถยนต์จาํ นวนมากขึน และการเกิดนําท่วม
ง. การทําไร่ เลือนลอย และภาวะฝนไม่ตกตามฤดูกาล

ความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชียวชาญ (IOC)
-1
0 +1

ข้อเสนอแนะ

219
ข้อคําถาม
17. จากสถานการณ์ทีกําหนด สามารถสรุ ปสาระสําคัญตรงกับข้อใด
ก. ปั ญหาโลกร้อนเกิดจากการตัดไม้ทาํ ลายป่ า การเผาไหม้
เชือเพลิง
ข. ภัยธรรมชาติต่าง ๆ ไม่วา่ จะนําท่วมหรื อโลกร้อนเพราะ
ต้นไม้ลดลง
ค. วัฏจักรของสารในระบบนิเวศถูกทําลายเพราะปัญหาโลกร้อน
ง. การทําลายต้นไม้ การทําลายป่ า ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
18. “ผลจากภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อวัฎจักรของสารในระบบ
นิเวศ” นักเรี ยนเห็นด้วยกับคํากล่าวนีหรื อไม่
ก. ไม่เห็นด้วย เพราะภาวะโลกร้อนส่งผลต่ออุณหภูมิของ
โลกเพิมสูงขึน
ข. ไม่เห็นด้วย เพราะภาวะโลกร้อนส่งผลต่อการละลายของ
นําแข็งขัวโลก
ค. เห็นด้วย เพราะการตัดต้นไม้ทาํ ให้โลกร้อนและมีก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์มาก
ง. เห็นด้วย เพราะทําให้นาแข็
ํ งขัวโลกละลายจากการที
มนุษย์เผาป่ าไม้ทาํ ไร่ เลือนลอย
19. สาเหตุของ วัฏจักรก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เปลียนแปลงไปจาก
เดิมเนืองจากสาเหตุใดมากทีสุด
ก. การเผาไหม้เชือเพลิง
ข. การทําลายป่ า การตัดต้นไม้
ค. การละลายของนําแข็งขัวโลก
ง. การทีฝนไม่ตกตามฤดูกาล
20. นักเรี ยนสามารถป้ องกันการเกิดนําท่วมนีได้อย่างไร
ก. ปลูกต้นไม้ทดแทนทีตัด
ข. การปลูกพืชหมุนเวียน
ค. การสร้างเขือนกันนํา
ง. ไม่เผาฟางข้าวในฤดูทาํ นา
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ตอนที 5 การตัดสินคุณค่ า
คําชีแจง ให้นกั เรี ยนอ่านสถานการณ์ทีกําหนด และตอบคําถามข้อ
21 -22
การหมุนเวียนของนําในระบบนิเวศ
พืนผิวของโลกประกอบด้วยแหล่งนําประมาณ 3 ใน 4 ส่ วน นํา
เป็ นสิ งจํา เป็ นอย่ า งยิ งต่ อ สิ งมี ชี วิ ต ทุ ก ชนิ ด เพราะนํ าเป็ น
องค์ประกอบส่ วนใหญ่ของเซลล์ เป็ นตัวกลางสําคัญของกระบวน
การต่างๆ ในสิ งมีชีวิต และเป็ นแหล่งที อยู่ นําจัดเป็ นทรัพยากรที
สามารถสร้ างทดแทนขึ นใหม่ได้ นําประมาณ 97 % เป็ นนําใน
มหาสมุทรและอีก 3% เป็ นนําที ขัวโลก แม่นาลํ
ํ าธาร นําใต้ดิน และ
อืน ๆ ในการหมุนเวียนของนําเริ มจากแสงแดดทีส่ องมายังโลก โดย
ใช้พลังงานจากแสงแดดนี จะมีผลต่อการระเหย (Evaporation) และ
การคลายนําของพืช (Transpiration) เมือไอนําตกกระทบความเย็นจะ
เกิ ดการควบแน่ น (Condensation) แล้ ว ตกมาสู่ แผ่ น ดิ นและ
มหาสมุทร หมุนเวียนเช่นนีไปเรื อยไป จึงทําให้เกิดวัฏจักรของนําอยู่
ในสภาวะที สมดุลแต่ในปั จจุบนั เสี ยสมดุลอันเนื องมาจาก สาเหตุ 2
ประการคื อ การตัดไม้ทาํ ลายป่ าและการเกิ ด ปรากฎการณ์ เ รื อ น
กระจก (Green House Effect)
21. การหมุนเวียนนําในระบบนิเวศ เกิดจากกระบวนการใด
ก. การระเหย และการละลาย
ข. การควบแน่น และการระเหย
ค. การละลาย และการกลายเป็ นไอ
ง. การควบแน่น และการละลาย
22. การหมุนเวียนนําในระบบนิเวศ จะเสี ยสมดุลเพิมมากขึนอัน
เนืองมาจากสาเหตุใดทีสุด
ก. การคายนําของพืชลดลง
ข. ป่ าไม้ถูกทําลายเพิมมากขึน
ค. การระเหยของนํามากขึน
ง. ความร้อนบนผิวโลกเพิมขึน
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คําชีแจง ให้นกั เรี ยนศึกษาการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศที
กําหนดให้แล้วตอบคําถามข้อ 23 – 25

23. จากข้อมูลการศึกษาการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ สิ งมีชีวติ
ใดเป็ นผูบ้ ริ โภคอันดับหนึงทังหมด
ก. หนู ตักแตน แมงมุม
ข. กระต่าย แมลงปี กแข็ง หนู
ค. นกกินพืช กบ กระต่าย
ง. หนู นกกินพืช ตักแตน
24. ความสัมพันธ์ของสิ งมีชีวติ ในแผนภาพส่ วนใหญ่มีความสัมพันธ์แบบใด
ก. แบบได้ประโยชน์ร่วมกัน
ข. แบบพึงพาอาศัยกัน
ค. แบบเหยือกับผูล้ ่า
ง. แบบภาวะปรสิ ต
25. ถ้าตักแตนลดน้อยลง นักเรี ยนคิดว่าผลทีตามมานันข้อใดถูกต้อง
ก. แมลงปี กแข็งจะลดลงด้วย
ข. จํานวนกบจะลดลงด้วย
ค. หญ้าจะถูกหนูกินมากขึน
ง. แมงมุมจะเริ มอดอาหาร

ความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชียวชาญ (IOC)
-1
0
+1

ข้อเสนอแนะ

222
ข้อคําถาม
ตอนที 6 การแปลความหมาย
26. ข้อใดมีความหมายของคําว่า “ประชากร”
ก. เอ พบว่าในสวนหลังบ้านมีสตั ว์อาศัยอยูด่ ว้ ยกันหลายชนิด
ข. บี พบว่า สนามหญ้าหน้าอาคารเรี ยนมีนก 4-5 ตัวกําลังหา
อาหาร
ค. ซี พบว่า ในห้องสมุดของโรงเรี ยนมีหนังสื อจํานวน
มากมายให้ยมื
ง. ดี พบว่า ริ มสระนําข้างอาคารเรี ยนมีอึงอ่าง อาศัยอยูใ่ ต้
ก้อนหิ นใหญ่
27. สิ งมีชีวติ คู่ใดมีความสัมพันธ์กนั คล้ายกับความสัมพันธ์ของ เสือ
และกวาง
ก. ต้นไม้ใหญ่และกล้วยไม้
ข. ดอกไม้และผีเสื อ
ค. ฉลามและเหาฉลาม
ง. นกเค้าแมวและหนู
28. ถ้าให้ สุนขั เป็ ด แมว อยูใ่ นกลุ่มเดียวกันเนืองจากเหตุผลข้อใด
มากทีสุด
ก. เป็ นผูบ้ ริ โภคพืช
ข. เป็ นผูบ้ ริ โภคสัตว์
ค. เป็ นผูบ้ ริ โภคพืชและสัตว์
ง. เป็ นผูบ้ ริ โภคพืชอันดับแรก
29. ข้อใดเป็ นความหมายของคําว่า การถ่ ายทอดพลังงานในห่ วงโซ่
อาหาร
ก. แหล่งกําเนิดพลังงานทีใหญ่ทีสุดของโลกสิ งมีชีวติ คือดวง
อาทิตย์
ข. พลังงานทีพืชได้จากดวงอาทิตย์จะเปลียนไปอยูใ่ นรู ปของ
สารอาหาร
ค. ผูบ้ ริ โภคจะได้รับพลังงานจากผูผ้ ลิต โดยการกินต่อไป
เป็ นทอด ๆ
ง. พวกสัตว์ทีหากินอยูก่ บั พืนดิน เช่น พวกปู หอยสองกาบ
และหอยนางรม
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30. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของการอนุรักษ์ป่าชายเลน
ก. การให้ความรู ้ ความเข้าใจ ทีจะก่อให้เกิดจิตสํานึกและ
เห็นความจําเป็ นในการอนุรักษ์ และฟื นฟูทรัพยากรป่ า
ชายเลน
ข. ปรับปรุ งกฎหมาย และระเบียบ ทีเกียวข้องกับการใช้
ประโยชน์ทีดินป่ าชายเลน และขจัดปัญหาการออกเอกสารสิ ทธิ ทีดิน
ป่ าชายเลนให้หมดไป
ค. ดําเนินการสํารวจพืนทีป่ าชายเลนอย่างละเอียดและใช้
เป็ นข้อมูลในการวางแผนการจัดการป่ าชายเลน
ง. ส่งเสริ ม และสนับสนุน ให้มีการปลูกและฟื นฟูป่า
ชายเลนอย่างต่อเนือง ทังในทีดินของรัฐและทีดินเอกชน
ตอนที 7 การกําหนดข้ อสมมติฐาน
คําชีแจง ให้นกั เรี ยนศึกษาสถานการณ์ ระบบนิเวศป่ าชายเลนที
กําหนดให้แล้วตอบคําถามข้อ 31 – 33
ส ถ า น ก า ร ณ์ ปั จ จุ บั น ข อ ง ร ะ บ บ นิ เ ว ศ ป่ า ช า ย เ ล น
โดยภาพรวมป่ าชายเลนของไทยนับ ว่า ตกอยู่ใ นสภาพเสื อม
โทรม อันเป็ นภาวะทีต่อเนืองมานับ 40 ปี สาเหตุของการลดลงของ
ป่ าชายเลนมีหลายสาเหตุ เช่น การเพาะเลียงสัตว์นาํ โดยเฉพาะการ
ทํานากุ้ง ซึ งพืนที ป่ าชายเลนเป็ นแหล่งผลิ ตอิ นทรี ยส์ าร และธาตุ
อาหารที สําคัญ สํา หรั บสัต ว์นําที อาศัย อยู่ใ นป่ าชายเลนมี ม ากมาย
หลายชนิด เช่น กุง้ หอย ปู ปลา ดังนันนอกจากการแผ้วถางป่ าแล้ว
ยังมีการขุดบ่อขึนภายหลัง ส่งผลให้มีการทําลายแหล่งแร่ ธาตุทีมีการ
หมุนเวียน ทําให้เกิ ดการเสี ยสมดุ ลตามระบบธรรมชาติ ในระบบ
นิ เวศวิทยาป่ าชายเลน และการทํานากุง้ วิธีนียังทําความเสี ยหายแก่
พืนทีป่ าชายเลนมากเพราะนอกจากจะตัดไม้ลงแล้ว ยังต้องขุดราก
ถอนโคนออกหมด เป็ นการทําลายพันธุ์ไม้ป่ าชายเลนที มี อยู่ใ น
บริ เวณนัน การทําลายป่ าชายเลนในลักษณะนี เป็ นการเปลียนสภาพ
จากพืนทีป่ าไม้เป็ นพืนทีเพือการเพาะเลียงสัตว์นาอย่
ํ างถาวร ซึ งเป็ น
การทําลายทรัพยากรป่ าไม้และระบบนิเวศป่ าชายเลนด้วย
ทีมา :http://www.rmuti.ac.th เข้าถึงเมือ 8 สิ งหาคม 2554

ความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชียวชาญ (IOC)
-1
0
+1

ข้อเสนอแนะ

224
ข้อคําถาม
31. จากสถานการณ์ทีกําหนดควรตังสมมติฐานได้อย่างไร
ก. ป่ าชายเลนของไทยยูใ่ นสภาพเสื อมโทรมเป็ นเวลา 40 ปี
ข. การเพาะเลียงสัตว์นาํ ทําให้ป่าชายเลนสมบูรณ์ มีสตั ว์นาํ
หลายชนิด
ค. การเสี ยสมดุลของระบบนิเวศวิทยาป่ าชายเลนเกิดจากการ
เพาะเลียงสัตว์นาํ
ง. การเพาะเลียงสัตว์นาเป็
ํ นการทําลายทรัพยากรป่ าไม้และ
ระบบนิเวศป่ าชายเลน
32.จากสมมติฐานข้อที 31 เพราะเหตุใดจึงเป็ นเช่นนัน
ก. เพราะป่ าชายเลนของไทยมีสภาพเสื อมโทรมมาเป็ นเวลา
40 ปี แล้ว
ข. เพราะมีการแผ้วถางป่ า มีการขุดบ่อ ส่งผลให้มีการทําลาย
แหล่งแร่ ธาตุทีมีการหมุนเวียน
ค. เพราะการเพาะเลียงสัตว์นาสร้
ํ างรายได้ดี จึงมีคนมาทํา
อาชีพเพาะเลียงสัตว์นามากขึ
ํ
นกว่าเดิม
ง. เพราะพืนทีป่ าชายเลนเป็ นแหล่งผลิตอินทรี ยส์ ารและธาตุ
อาหารทีสําคัญ สําหรับสัตว์นาํ
33. เหตุผลข้อใดเกียวข้องกับการเกิดปั ญหาความเสื อมโทรมของ
ระบบนิเวศวิทยาป่ าชายเลน
ก. การตัดไม้ในพืนทีป่ าชายเลน และริ มชายทะเล
ข. การขุดแร่ ธาตุและตัดไม้บริ เวณชายฝัง
ค. การทํานากุง้ และเพาะเลียงสัตว์นาํ
ง. การขยายพืนทีประกอบอาชีพ
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คําชีแจง ให้นกั เรี ยนศึกษาแผนภาพแสดงปริ มาณของ
ผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภคในระบบนิเวศหนึงทีอยูใ่ นภาวะสมดุล แล้วตอบ
คําถามข้อ 34 -35

34. ถ้าผูผ้ ลิตมีปริ มาณเท่ากับผูบ้ ริ โภคลําดับ 1 สมมติฐานข้อใด
เหมาะสมทีสุด ตามหลักของห่วงโซ่อาหาร
ก. ผูบ้ ริ โภคลําดับ 1 จะแย่งอาหารกันกิน
ข. ผูบ้ ริ โภคลําดับ 2 จะเพิมขึนแล้วลดลง
ค. ผูผ้ ลิตจะค่อย ๆ ลดปริ มาณลงเรื อย ๆ
ง. ผูบ้ ริ โภคลําดับ 1 จะสูญพันธุ์
35. ถ้าผูบ้ ริ โภคอันดับสุดท้ายถูกฆ่าตายหมด สมมติฐานข้อใดน่าจะ
ถูกต้องทีสุดตามเงือนไขของห่วงโซ่อาหาร
ก. ผูผ้ ลิตมีปริ มาณเพิมขึน และผูบ้ ริ โภคลําดับ 1 ลดลง
ข. ผูผ้ ลิตมีปริ มาณลดลง และผูบ้ ริ โภคลําดับ 2 ลดลง
ค. ผูบ้ ริ โภคลําดับ 2 เพิมขึน และผูบ้ ริ โภคลําดับ 1 ลดลง
ง. ผูบ้ ริ โภคลําดับ 1 เพิมขึน และผูบ้ ริ โภคลําดับ 2 เพิมขึน
ตอนที 8 การแก้ปัญหา
36. การเลียงปลาตู ้ จัดได้วา่ เป็ นระบบนิเวศทีมนุษย์สร้างขึน เมือเวลา
ผ่านไปจํานวนปลาทีเลียงเพิมมากขึน นําในตูป้ ลาเริ มขุ่น ทําให้ระบบ
นิเวศเสี ยสมดุล วิธีใดดีทีสุดทีจะแก้ปัญหานี ถ้านักเรี ยนไม่สามารถ
เปลียนขนาดตูป้ ลาได้
ก. นําสาหร่ ายมาปลูกในตูป้ ลาเพือเพิมก๊าซออกซิเจน
ข. นําปลาไปให้เพือนบ้านเพือลดจํานวนปลาลง
ค. เปลียนนําใหม่ให้ตปู ้ ลาทุกวันเพือให้นาใสขึ
ํ น
ง. นําปลาใหญ่มาเลียงด้วยเพือลดจํานวนปลาเดิม
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ข้อคําถาม
คําชีแจง ให้นกั เรี ยนศึกษาสภาพปั ญหาของการทําการเกษตรที
กําหนด แล้วตอบคําถามข้อ 37-38
จากปั ญหาของการทําการเกษตรทัวโลกทีนับว่าเป็ นบริ เวณที
ระบบนิเวศถูกทําลายมาก ทังนีเพราะมีการใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืช
กันอย่างแพร่ หลาย สารพิษทีเกิดจากการเกษตรเหล่านีจะสามารถ
ถ่ายทอดไปยังสิ งมีชีวติ ระดับสูง ๆ ได้ตามห่วงโซ่อาหาร เช่น
ส่วนผสมของยากําจัดศัตรู พืชนัน จะตกค้างอยูใ่ นดินถูกชะล้างลงใน
แม่นาและสะสมอยู
ํ
ใ่ นแพลงค์ตอน เมือสัตว์นาชนิ
ํ ดอืน เช่น ปลามา
กินแพลงค์ตอน ก็จะเข้าไปสะสมในตัวปลาเป็ นปริ มาณมากกว่าทีอยู่
ในแพลงค์ตอนและเมือนกซึงกินปลาและสัตว์นาอื
ํ น ๆ เข้าไป ก็จะ
สะสมไว้ในปริ มาณสูง เมือสัตว์อืนมากินนกก็ยงจะทํ
ิ าให้การสะสม
ในตัวมันสูงมากขึนไปอีกสูงขึนถึงขีดอันตรายก็จะทําให้สตั ว์ตาย ได้
มีรายงานว่าในประเทศสวีเดน และในประเทศญีปุ่ นมีนกบางชนิด
สูญพันธุ์ไปแล้ว จากผลกระทบดังกล่าว
37. แนวทางในการแก้ปัญหาของระบบนิเวศนีทีดีทีสุดคือข้อใด
ก. เกษตรกรควรลดการใช้สารเคมีในการทําเกษตร
ข. ไม่ใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืช แต่ให้ใช้สารชีวภาพแทน
ค. สร้างเนินดินกันสวนเพือป้ องกันการชะล้างสารเคมีลงนํา
ง. เพิมปุ๋ ยบํารุ งดินเพิมทุกครังทีใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืช
38. ถ้านักเรี ยนจําเป็ นต้องใช้สารเคมีกบั พืช นักเรี ยนสามารถป้ องกัน
ปั ญหาทีเกิดจากสถานการณ์นีได้อย่างไร
ก. ป้ องกันการชะล้างหน้าดิน เช่น ทําล่องนํารอบสวน
ข. .ใช้ปริ มาณน้อยกว่าทีกําหนดลดสารตกค้างในดิน
ค. ปลูกพืชหมุนเวียนเพือไม่ให้หน้าดินเสื อมคุณภาพ
ง. หลีกเลียงการบริ โภคเนือสัตว์ทีได้
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ข้อเสนอแนะ

คําชีแจง ให้นกั เรี ยนศึกษาเรื อง นําเจ้ าปัญหา แล้วตอบคําถามข้อ
39 - 40
นําเจ้ าปัญหา
เรื องของนํานีมีปัญหาอยูเ่ รื อย เดียวนําท่วม เดียวนําเสี ย บาง
ที ก็นําแล้ง ถึ งขนาดเมื อปี ที ผ่านมารั ฐบาลต้องลงทุ นประโคมข่า ว
อย่างใหญ่โตให้คนไทยประหยัดการใช้นาํ เพราะมันแล้งเสี ยจนน่ า
กลัวว่าเราจะขาดนําขนาดหนัก ทังนําที ทําการเกษตร นําที กิ นที ใช้
และนําทีมาทําไฟฟ้ า จนมีข่าวว่าเราอาจต้อง ปิ ด-เปิ ดไฟสลับกันเป็ น
บางวัน เพราะนําทีจะใช้ปันไฟ ทีเขือนภูมิพลลดน้อยลง ๆ อย่างน่า
ตกใจ และทําท่ าว่าจะหมดแรงที จะผลิตกระแสไฟได้ ซึ ง นําเจ้ า
ปัญหา นี เกิดจากการขาดแคลนอันเป็ นผลเนื องจากการตัดไม้ทาํ ลาย
ป่ า ทําให้ปริ มาณนําฝนน้อยลง เกิดความแห้งแล้ง
ทีมา : จาก พ.สุ วรรณ , วารสารมูลนิธิ สิ งแวดล้อม
39.เมือเกิดปั ญหาแล้ว นักเรี ยนมีแนวทางในการแก้ปัญหาเรื อง นําเจ้ า
ปัญหา ทีดีทีสุดคือข้อใด
ก. สร้างอ่างหรื อฝายกักเก็บนําเพิมขึนหลาย ๆ ที
ข. ปลูกพืชเฉพาะในฤดูฝน หรื อเมือมีนาปริ
ํ มาณเพียงพอ
ค. ใช้นาอย่
ํ างประหยัด และเพิมพืนทีป่ าไม้ทีเป็ นต้นกําเนิดนํา
ง. ลดการลักลอบตัดไม้ และมีดารปิ ด – เปิ ด ไฟฟ้ าสลับวันกัน
40. ข้อใดเป็ นข้อทีมีความเหมาะสมทีสุดสําหรับใช้ในการป้ องกัน
ปั ญหา เรื อง นํา ไม่ให้เกิดขึนได้แบบยังยืน
ก. ปลูกต้นไม้ เพือเป็ นการเพิมพืนทีป่ า แหล่งต้นกําเนิดนํา
ข. ลดการใช้ไฟฟ้ าลงเนืองจากต้องใช้นาปั
ํ นกระแสไฟฟ้ า
ค. ไม่ทาํ การเกษตรหรื อปลูกพืชในฤดูแรง เนืองจากมีนาน้
ํ อย
ง. วางแผนการพร้อมรับกับสถานการณ์การคลาดแคลนนํา
ในฤดูแล้ง

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

ผูเ้ ชียวชาญ
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แบบประเมินแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนแบบผสมผสานทีมีระดับการสื บเสาะต่างกันกับผูเ้ รี ยน
ทีมีกลุ่มพหุปัญญาต่างกัน ทีส่ งผลต่อการคิดอย่างมี
อย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 วิชา วิทยาศาสตร์
(สําหรับผูเ้ ชียวชาญด้านการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ แบบสื บเสาะ)

วิทยานิพนธ์

เรื อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเรี ยนแบบผสมผสานทีมีระดับการสื บเสาะต่างกัน
กับผูเ้ รี ยนทีมีกลุ่มพหุปัญญาต่างกัน ทีส่ งผลต่อการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 วิชา วิทยาศาสตร์

อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนีย ์ ธรรมเมธา
อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม
รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรี ย ์
อาจารย์ ดร. อนิ รุทธ์ สติมนั
ผูว้ จิ ยั

ณ ตะกัวทุ่ง

นางโสรัจจ์
แสนคํา
สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการศึกษา)
ภาควิชาหลักสู ตรและวิธีสอน

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพือเปรี ยบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรี ยนทีเรี ยนจากการเรี ยน
แบบผสมผสาน ทีมีระดับการสื บเสาะต่างกัน
2. เพือเปรี ยบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรี ยนทีมีกลุ่มพหุปัญญา
ต่างกัน
3. เพือศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเรี ยนแบบผสมผสานทีมีระดับการสื บเสาะ
ต่างกัน ทีมีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนทีมีพหุปัญญาต่างกัน
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คําจํากัดความของการเรียนการสอนแบบสื บเสาะหาความรู้
การจัดการเรี ยนการสอนตามระดับของการสื บเสาะหาความรู้บนอีเลิร์นนิงโดยนักเรี ยน
ศึ ก ษาค้น คว้า หาความรู้ ด้ว ยตนเองด้ว ยกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ที ครู ผู้ส อนเป็ นผู้จ ัด
สภาพแวดล้อมทางการเรี ยนทีเอือต่อการเรี ยนรู้ ทีมีขนตอนของการเรี
ั
ยนการสอนแบบสื บเสาะหา
ความรู้ 5 ขันตอน ทีมีระดับของการสื บเสาะหาความรู้ (Level of inquiry) ต่างกัน แบ่งเป็ น 3 ระดับ
คือ
1. การเรี ยนแบบผสมผสาน(Blended Learning) ทีมีระดับการสื บเสาะหาความรู้แบบ
นําทาง (Directed Inquiry) ตามขันตอนการเรี ยนของ สสวท. ดังนี
1.1 ขันเตรี ยม ปฐมนิเทศ แบ่งกลุ่มทดลอง แนะนําขันตอนการเรี ยนการสอนด้วย
อีเลิร์นนิง ทดสอบก่อนเรี ยน และทบทวนความรู้พืนฐานก่อนเรี ยน
1.2 ขันการจัดการเรี ยนการสอน มี 5 ขัน ของวิธีการสอนแบบสื บเสาะ
ขันตอนที 1 ขันสร้างความสนใจ(Engage)กําหนดปั ญหาให้นกั เรี ยน
ขันตอนที 2 ขันสํารวจและค้นหา (Explore) ครู จัดกิจกรรมหรื อสถานการณ์
ให้นกั เรี ยนวางแผนกําหนดการ หรื อกําหนดทางเลือกเพือนักเรี ยนลงมือปฏิบตั ิ
ขันตอนที 3 ขันอธิ บ ายและลงข้อสรุ ป (Explain) ครู จ ัดกิ จ กรรมหรื อ
สถานการณ์ให้นกั เรี ยนศึกษา วิเคราะห์ อธิบายความรู้ หรื ออภิปรายซักถามแลกเปลียนความคิดเห็น
บนกระดานสนทนาบนอีเลิร์นนิง
ขันตอนที 4 ขันขยายความรู้ (Elaborate) ครู จดั กิจกรรมหรื อสถานการณ์ให้
นักเรี ยนได้ขยายเพิมเติม เตรี ยมแหล่งข้อมูล เพือเติมเต็มองค์ความรู้ และครู ร่วมแสดงความคิดเห็น
ขันตอนที 5 ขันประเมินผล (Evaluate) ครู จดั กิจกรรมหรื อสถานการณ์ทีเปิ ด
โอกาสให้นกั เรี ยนวิเคราะห์ วิจารณ์ หรื อ อภิปรายซักถามแลกเปลียนองค์ โดยครู ใช้ขอ้ ความกระตุน้
ทํากิจกรรม
2. การเรี ยนแบบผสมผสาน(Blended Learning) ทีมีระดับการสื บเสาะหาความรู้แบบ
ชีแนะแนวทาง (Guided Inquiry) ตามขันตอนการเรี ยนของ สสวท. ดังนี
2.1 ขันเตรี ยม ปฐมนิ เทศ แบ่งกลุ่มทดลอง แนะนําขันตอนการเรี ยนการสอนด้วย
อีเลิร์นนิง ทดสอบก่อนเรี ยน และทบทวนความรู้พืนฐานก่อนเรี ยน
2.2 ขันการจัดการเรี ยนการสอน มี 5 ขัน ของวิธีการสอนแบบสื บเสาะ
ขันตอนที 1 ขันสร้างความสนใจ(Engage) ครู กาํ หนดปั ญหาหรื อสถานการณ์
เพือกระตุน้
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ขันตอนที 2 ขันสํารวจและค้นหา (Explore) ครู จดั สถานการณ์ให้นกั เรี ยน
สํารวจ วางแผนแนวทางการตรวจสอบ หรื อกําหนดทางเลือกเพือลงมือปฏิบตั ิ
ขันตอนที 3 ขันอธิ บายและลงข้อสรุ ป (Explain) นักเรี ยนเลือกกิจกรรมหรื อ
สถานการณ์ จ ากแหล่ ง ข้อ มู ล ด้วยตนเอง หรื อ ปรึ ก ษากลุ่ มเพื อน แลกเปลี ยนความคิ ดเห็ น บน
กระดานสนทนา โดยครู ให้คาํ ปรึ กษา
ขันตอนที 4 ขันขยายความรู้ (Elaborate)นักเรี ยนจัดเตรี ยมแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
เป็ นแนวทาง สําหรับเติมเต็มองค์ความรู้ และครู เข้าร่ วมแสดงความคิดเห็นในกระดานสนทนา
ขันตอนที 5 ขันประเมินผล (Evaluate)นักเรี ยนวิเคราะห์ วิจารณ์ หรื อ อภิปราย
ซักถามแลกเปลียนองค์ความรู ้โดยครู ใช้ขอ้ ความทีเตรี ยมไว้เป็ นบางครังเพือกระตุน้ การทํากิจกรรม
3. การเรี ยนแบบผสมผสาน(Blended Learning) ทีมีระดับการสื บเสาะหาความรู้แบบ
เปิ ด (Open Inquiry) ตามขันตอนการเรี ยนของ สสวท. ดังนี
3.1 ขันเตรี ยม ปฐมนิเทศ แบ่งกลุ่มทดลอง แนะนําขันตอนการเรี ยนการสอนด้วย
อีเลิร์นนิง ทดสอบก่อนเรี ยน และทบทวนความรู้พืนฐานก่อนเรี ยน
3.2 ขันการจัดการเรี ยนการสอน มี 5 ขัน ของวิธีการสอนแบบสื บเสาะ
ขันตอนที 1 ขันสร้ างความสนใจ(Engage)ครู กาํ หนดปั ญหาหรื อสถานการณ์
ให้นกั เรี ยนศึกษา
ขันตอนที 2 ขันสํา รวจและค้น หา (Explore) นัก เรี ย นตังสมมติ ฐานจา
สถานการณ์ทีครู กาํ หนด และวางแผนการตรวจสอบเองโดยครู ให้คาํ ปรึ กษา
ขันตอนที 3 ขันอธิ บายและลงข้อสรุ ป (Explain) นักเรี ยนเลือกกิจกรรมหรื อ
สถานการณ์จากแหล่งข้อมูลด้วยตนเองหรื อปรึ กษาในกลุ่มเพือน และแลกเปลียนความคิดเห็น บน
กระดานสนทน
ขันตอนที 4 ขันขยายความรู้ (Elaborate) นัก เรี ย นเตรี ย มและกํา หนด
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพือขยายความรู ้เพิมเติม
ขันตอนที 5 ขันประเมินผล (Evaluate) นัก เรี ยนวิเคราะห์ วิจารณ์ หรื อ
อภิปรายซักถามแลกเปลียนองค์ความรู้ซึงกันและกัน
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คําชีแจง แบบประเมินชุดนี แบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที 1 ข้อมูลของผูต้ อบแบบประเมิน
ตอนที 2 ข้อคําถามเกี ยวกับกิจกรรมการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ แบบสื บสาะหา
ความรู ้ขอให้ท่านผูเ้ ชียวชาญได้กรุ ณาแสดงความคิดเห็นของท่าน ทีมีต่อข้อคําถามในแบบประเมิน
ว่าสอดคล้องเหมาะสมกับนิ ยามของการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ แบบสื บสาะ ในแต่ละขันตอน
ตามที กําหนดหรื อไม่ โดยใส่ เครื องหมาย ( 9) ลงในช่ องความคิ ดเห็ นของท่า นพร้ อมเขี ย น
ข้อเสนอแนะทีเป็ นประโยชน์ในการนําไปพิจารณาปรับปรุ งต่อไป โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี
5 หมายถึง เห็นด้วย/เหมาะสมในระดับมากทีสุ ด
4 หมายถึง เห็นด้วย/เหมาะสมในระดับมาก
3 หมายถึง เห็นด้วย/เหมาะสมในระดับปานกลาง
2 หมายถึง เห็นด้วย/เหมาะสมในระดับน้อย
1 หมายถึง เห็นด้วย/เหมาะสมในระดับน้อยทีสุ ด
ตอนที 1 ข้อมูลของผูต้ อบแบบประเมิน
1.ชือ............................................................................................ตําแหน่ง...........................................
2. องค์กร/หน่วยงาน...........................................................................................................................
3. ประสบการณ์ในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ...............................ระดับชันทีสอน............................
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รายละเอียดการจัดการเรี ยนการสอน
วิทยาศาสตร์แบบสื บเสาะ
1.เนื อหาทีนําเสนอตรงและครอบคลุ มตาม
ตัว ชี วัด ของการเรี ย นรู ้ มี ค วามเหมาะสม
ระดับใด
2.ขั น ต อ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร ส อ น
วิทยาศาสตร์แบบสื บเสาะแบบนําทางในแต่
ละขันมีความเหมาะสมระดับใด
-ขันสร้างความสนใจ………………………
-ขันสํารวจและค้นหา……………………...
-ขันอธิบายและลงข้อสรุ ป…………………
-ขันขยายความรู ้…………………………...
-ขันประเมินผล……………………………
3.ขั น ต อ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร ส อ น
วิ ท ยาศาสตร์ แบบสื บเสาะแบบชี แนะ
แนวทางในแต่ละขันมีความเหมาะสมระดับ
ใด
-ขันสร้างความสนใจ………………………
-ขันสํารวจและค้นหา……………………...
-ขันอธิบายและลงข้อสรุ ป…………………
-ขันขยายความรู ้…………………………..
-ขันประเมินผล……………………………
4.ขั น ต อ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร ส อ น
วิทยาศาสตร์ แบบสื บเสาะแบบเปิ ดในแต่ละ
ขันมีความเหมาะสมระดับใด
-ขันสร้างความสนใจ………………………
-ขันสํารวจและค้นหา……………………...
-ขันอธิบายและลงข้อสรุ ป…………………
-ขันขยายความรู ้…………………………...
-ขันประเมินผล……………………………

ระดับความเหมาะสม
5
4
3 2
1

ข้อเสนอแนะ
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รายละเอียดการจัดการเรี ยนการสอน
วิทยาศาสตร์แบบสื บเสาะ
5
5.การจัด การเรี ย นการสอนที มี ร ะดับ การ
สื บเสาะต่างกันกับผูเ้ รี ยนทีมีกลุ่มพหุ ปัญญา
ต่ า งกั น สามารถพั ฒ นาการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณของนักเรี ยนได้ในระดับใด
6.เวลาที ใช้ ใ นการจัด กิ จ กรรมการสอน
วิทยาศาสตร์ แบบสื บเสาะมีความเหมาะสม
ระดับใด
7.สถานการณ์ ที ใช้ใ นการจัด กิ จกรรมการ
สอนวิ ท ยาศาสตร์ แ บบสื บเสาะมี ค วาม
เหมาะสมระดับใด
8.สื อการเรี ย นที ใช้ใ นการจัดกิ จกรรมการ
สอนวิ ท ยาศาสตร์ แ บบสื บเสาะมี ค วาม
เหมาะสมระดับใด
9.กิ จ ก ร ร ม ใ น แ ต่ ล ะ ขั น ต อ น มี ค ว า ม
เหมาะสมกับ เนื อหาและระดับของผูเ้ รี ย น
แต่ละกลุ่มของพหุ ปัญญา ระดับใด
10.ความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนโดยรวมอยูใ่ นระดับใด

ระดับความเหมาะสม
4
3 2 1

ข้อเสนอแนะ

ลงชือ.................................................................
(...............................................................)
ผูเ้ ชียวชาญ
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แบบประเมินแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานทีมีระดับการสื บเสาะต่างกัน
กับผูเ้ รี ยนทีมีกลุ่มพหุ ปัญญาต่างกันที ส่ งผลต่อการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 วิชาวิทยาศาสตร์
(สําหรับผูเ้ ชียวชาญ ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามกลุ่มพหุปัญญา)

วิทยานิพนธ์ เรื อง

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเรี ยนแบบผสมผสานทีมีระดับการสื บเสาะต่างกัน
กับผูเ้ รี ยนทีมีกลุ่มพหุปัญญาต่างกัน ทีส่ งผลต่อการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 วิชาวิทยาศาสตร์

อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนีย ์ ธรรมเมธา

อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรี ย ์ ณ ตะกัวทุ่ง
อาจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมนั
ผูว้ จิ ยั

นางโสรัจจ์ แสนคํา
สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน (กลุ่มเทคโนโลยีการศึกษา)
ภาควิชาหลักสู ตรและวิธีสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพือเปรี ยบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรี ยนทีเรี ยนจากการเรี ยน
แบบผสมผสาน ทีมีระดับการสื บเสาะต่างกัน
2. เพือเปรี ยบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนทีมีกลุ่มพหุ ปัญญา
ต่างกัน
3. เพี อศึ ก ษาปฏิ สั ม พัน ธ์ ระหว่า งการเรี ย นแบบผสมผสานที มี ร ะดับ การสื บ เสาะ
ต่างกัน ทีมีต่อการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรี ยนทีมีพหุปัญญาต่างกัน
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คําจํากัดความของทฤษฎีพหุปัญญาของ การ์ ดเนอร์ (Multiple Intelligence)

ทฤษฎี พ หุ ปั ญ ญาของ การ์ ด เนอร์ (Multiple

Intelligence) คื อ ความสามารถที

หลากหลายของบุคคลที เป็ นความสามารถที มาจากการถูกควบคุมโดยสมองแต่ละส่ วน และการ
พัฒนาต้องได้รับการเลียงดูจากสิ งแวดล้อมทีเหมาะสม การส่ งเสริ มความสามารถทางสติปัญญาใน
การทํากิ จกรรมต่าง ๆ อย่างมีเป้ าหมาย คิดอย่างมีเหตุผลและต้องจัดให้เหมาะสมกับความแตกต่าง
ระหว่า งบุ ค คลเพื อให้ พ ฒ
ั นา ความสามารถทางสติ ปั ญ ญาของบุ ค คลในการปรั บ ตัวให้เ ข้า กับ
สิ งแวดล้อมและสังคมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยจําแนกความสามารถของบุ คคล 8 ด้าน ได้แก่
ด้านภาษา ด้านตรรกะและคณิ ตศาสตร์ ด้านเคลือนไหว ด้านดนตรี /จังหวะ ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านการ
เข้าใจตนเอง ด้านการเข้าใจผูอ้ ื น และด้านการเข้าใจธรรมชาติ โดยการศึกษาครังนี ได้นาํ กลุ่มพหุ
ปั ญญา 2 กลุ่ม ทีมีความเหมาะสมกับรู ปแบบการเรี ยนแบบผสมผสานแบบสื บเสาะทีมีระดับการ
สื บเสาะต่างกันโดยใช้แบบวัดพหุ ปัญญาของ การ์ดเนอร์ ได้แก่
1. กลุ่ มที มี ความสามารถด้านคณิ ตศาสตร์ และตรรกะ หมายถึ ง ความสามารถของ
บุคคลในการใช้เหตุผล ตรรกะและจํานวน การคิดจะเป็ นไปโดยใช้แนวคิดและหลักการทีเกียวกับ
เหตุผลและรู ปแบบทางด้านตัวเลข สามารถสร้างความเชือมโยงระหว่างข้อมูลหลายๆด้าน ชอบถาม
คําถามและชอบการค้นคว้าทดลอง
2. กลุ่มทีมีความสามารถด้านการเข้าใจตัวเองและผูอ้ ืน หมายถึง ความสามารถของ
บุคคล ในการสะท้อนแนวคิดทีเกี ยวกับตนเองและสามารถตระหนักรู้ ในสภาวะภายในจิตใจของ
ตนเอง รู ้ถึงจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง และมีความสามารถในการสร้างสัมพันธ์และการทําความ
เข้าใจกับบุคคลอืนๆ พยายามพิจารณาสิ งตางๆ ในมุมมองของคนอืนเพือให้เข้าใจว่า คนอืนๆคิดและรู้สึก
อย่างไร
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ตารางสรุ ปกิจกรรมการเรี ยนแบบผสมผสานด้วยวิธีการสื บเสาะต่างกันตามกลุ่มพหุปัญญา
กลุ่มพหุปัญญาด้ านคณิตศาสตร์ และ
ตรรกะ
1. ส่ งเสริ มให้มีการทดลอง และบันทึกข้อมูล
2. การใช้กราฟ แผนภูมิ และไดอะแกรม
3. การออกแบบเรขาคณิ ต
4. ให้มีการเปรี ยบเทียบ คิดวิเคราะห์ การคาด
เดาการจําแนกแยกแยะ จําแนกความสัมพันธ์
5. การกําหนดโครงเรื องในโครงงานต่างๆ
6. กิจกรรมเกียวกับคอมพิวเตอร์

7. ใช้คาํ ถาม ถามเกียวกับสิ งรอบตัว
ตัวอย่างกิจกรรม
- การอภิปรายเกียวกับเรื องทีศึกษา
- การแจกการ์ ดหรื อใบคําสังสําหรับทําการ
ทดลองโดยให้เตรี ยมอุปกรณ์มาเอง
- การแสดงข้อมูลทีศึกษาเป็ นกราฟ มีการ
เปรี ยบเทียบมีการคาดคะเนจํานวนประชากรที
จะมีขึนในอนาคตจากการศึกษาข้อมูล
- การให้โจทย์แล้วร่ วมกันวางแผนและคิด
วิเคราะห์มีการกําหนดเวลา

กลุ่มพหุปัญญาด้ านการเข้ าใจตนเองและ
ผู้อนื
1. การทํากิจกรรมกลุ่ม มีส่วนร่ วมกับผูอ้ ืน
2. แสดงบทบาทสมมติ การทํางานเป็ นกลุ่ม
3. การระดมสมอง การโต้วาที การร่ วมกัน
แก้ปัญหาและการร่ วมกันตังกฎ กติกา
4. การเล่าประวัติของตนเอง การเขียนบันทึก
ไดอารี การสะท้อนความคิดของตนเอง
5. การสร้างจินตนาการ การทํานายพยากรณ์
การทําโครงงานต่างๆ อย่างอิสระ
6. การเดินศึกษาธรรมชาติ และการสะสมสิ ง
ต่างๆ ทีมีในธรรมชาติ การทําอัลบัมภาพ
ธรรมชาติ
7. การทําโครงงานเกษตร การเลียงสัตว์ การทํา
รายงานเกียวกับเรื องสัตว์
ตัวอย่างกิจกรรม
- กิจกรรมการบอกเล่า โดยกําหนดให้มีการพูด
เรื อง..
- กิจกรรม ฉันทําได้ โดยครู อธิบายกติกาทีต้อง
ปฏิบตั ิโดยใช้เวลานานหน่อยเช่น 1 เดือนเพือ
ปลูกฝังการตัดสิ นใจให้กบั เราโดยมีเจตคติทีดี
คือ ทําได้
- การให้นกั เรี ยนเขียนเกียวกับสิ งของ ตาม
หัวข้อทีกําหนด เช่น อาหารทีเราชอบ มี
อะไรบ้างแล้วมาอภิปรายหน้าชัน และชีให้เห็น
ว่าเรากับเพือนก็มีความแตกต่างกัน
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คําชีแจง แบบประเมินชุดนี แบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที 1 ข้อมูลของผูต้ อบแบบประเมิน
ตอนที 2 ข้อคํา ถามเกี ยวกับ กิ จกรรมการจัดการเรี ย นการสอนแบบผสมผสานด้ว ย
วิ ธี ก ารสื บ เสาะต่ า งกัน ที มี ค วามเหมาะสมกับ กลุ่ ม พหุ ปั ญ ญา 2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม พหุ ปั ญ ญาด้า น
คณิ ตศาสตร์ และตรรกะ และกลุ่มพหุปัญญาด้านการเข้าใจตนเองและผูอ้ ืน ขอให้ท่านผูเ้ ชียวชาญได้
กรุ ณาแสดงความคิดเห็นของท่าน ทีมีต่อข้อคําถามในแบบประเมินว่ากิจกรรมสอดคล้องเหมาะสม
กับนิ ยามของการเรี ยนการสอนทีมีความเหมาะสมกับกลุ่มพหุ ปัญญา 2 กลุ่ม ตามทีกําหนดหรื อไม่
โดยใส่ เครื องหมาย ( 3 ) ลงในช่องความคิดเห็นของท่านพร้อมเขียนข้อเสนอแนะทีเป็ นประโยชน์
ในการนําไปพิจารณาปรับปรุ งต่อไป โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี
5

หมายถึง

เห็นด้วย/เหมาะสมในระดับมากทีสุ ด

4

หมายถึง

เห็นด้วย/เหมาะสมในระดับมาก

3

หมายถึง

เห็นด้วย/เหมาะสมในระดับปานกลาง

2

หมายถึง

เห็นด้วย/เหมาะสมในระดับน้อย

1

หมายถึง

เห็นด้วย/เหมาะสมในระดับน้อยทีสุ ด

ตอนที 1 ข้ อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน
1. ชือ
.......................................................................................................................................................
2. ตําแหน่ง.........................................................................................................................................
3. องค์กร/หน่วยงาน...........................................................................................................................
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ตอนที 2 ข้อคําถามเกียวกับกิจกรรมการจัดการเรี ยนการสอนทีมีความเหมาะสมกับกลุ่ม
พหุปัญญา 2 กลุ่ม
รายละเอียดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทีมีความ
เหมาะสมกับกลุ่มพหุปัญญา 2 กลุ่ม
1. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนมีความหลาก หลาย
เหมาะสมกับกลุ่มพหุปัญญาด้านคณิ ตศาสตร์และตรรกะ ใน
ระดับใด
2. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนมีความหลากหลาย
เหมาะสมกับกลุ่มพหุปัญญาด้านการเข้าใจตนเองและผูอ้ ืนใน
ระดับใด
3. สถานการณ์ทีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนกลุ่ม
พหุปัญญาด้านคณิ ตศาสตร์และตรรกะ มีความเหมาะสมใน
ระดับใด
4. สถานการณ์ทีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนกลุ่ม
พหุปัญญาด้านการเข้าใจตนเองและผูอ้ ืน มีความเหมาะสมใน
ระดับใด
5. สื อการเรี ยน ทีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนมี
ความเหมาะสมกับกลุ่มพหุปัญญาด้านคณิ ตศาสตร์และตรรกะ
ในระดับใด
6. สื อการเรี ยน ทีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนมี
ความเหมาะสมกับกลุ่มพหุปัญญาด้านการเข้าใจตนเองและ
ผูอ้ ืนในระดับใด
7. สร้างความสนใจและจัดแหล่งทรัพยากรสนับสนุนการเรี ยน
กลุ่มพหุปัญญาด้านคณิ ตศาสตร์และตรรกะ เหมาะสมระดับใด
8. สร้างความสนใจและจัดแหล่งทรัพยากรสนับสนุนการเรี ยนกลุ่ม
พหุปัญญาด้านการเข้าใจตนเองและผูอ้ ืนเหมาะสมระดับใด
10. ความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ตามกลุ่มพหุปัญญาต้านการเข้าใจตนเองและผูอ้ ืน โดยรวมอยู่
ในระดับใด

ระดับความเหมาะสม
5 4 3 2 1

ข้ อเสนอแนะ

ลงชือ.................................................................
(...............................................................)
ผูเ้ ชียวชาญ

ภาคผนวก ง
การหาคุณภาพแบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
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TITLE:
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***************************************************************************
Examinee Analysis
***************************************************************************
Total
Ltr
~68% C.I.
~95% C.I.
ID Score Percent Grade (Raw Score)
(Raw Score)
-- ----- ------- ----- ------------- ------------01
32
80.00%
(29.3- 34.7) (26.6- 37.4)
02
30
75.00%
(27.3- 32.7) (24.6- 35.4)
03
36
90.00%
(33.3- 38.7) (30.6- 40.0)
04
27
67.50%
(24.3- 29.7) (21.6- 32.4)
05
27
67.50%
(24.3- 29.7) (21.6- 32.4)
06
28
70.00%
(25.3- 30.7) (22.6- 33.4)
07
29
72.50%
(26.3- 31.7) (23.6- 34.4)
08
21
52.50%
(18.3- 23.7) (15.6- 26.4)
09
26
65.00%
(23.3- 28.7) (20.6- 31.4)
10
17
42.50%
(14.3- 19.7) (11.6- 22.4)
11
18
45.00%
(15.3- 20.7) (12.6- 23.4)
12
18
45.00%
(15.3- 20.7) (12.6- 23.4)
13
8
20.00%
( 5.3- 10.7) ( 2.6- 13.4)
14
8
20.00%
( 5.3- 10.7) ( 2.6- 13.4)
15
7
17.50%
( 4.3- 9.7) ( 1.6- 12.4)
16
9
22.50%
( 6.3- 11.7) ( 3.6- 14.4)
17
20
50.00%
(17.3- 22.7) (14.6- 25.4)
18
20
50.00%
(17.3- 22.7) (14.6- 25.4)
19
14
35.00%
(11.3- 16.7) ( 8.6- 19.4)
20
14
35.00%
(11.3- 16.7) ( 8.6- 19.4)
21
8
20.00%
( 5.3- 10.7) ( 2.6- 13.4)
22
15
37.50%
(12.3- 17.7) ( 9.6- 20.4)
23
15
37.50%
(12.3- 17.7) ( 9.6- 20.4)
24
9
22.50%
( 6.3- 11.7) ( 3.6- 14.4)
25
13
32.50%
(10.3- 15.7) ( 7.6- 18.4)
26
10
25.00%
( 7.3- 12.7) ( 4.6- 15.4)
27
13
32.50%
(10.3- 15.7) ( 7.6- 18.4)
28
6
15.00%
( 3.3- 8.7) ( 0.6- 11.4)
29
6
15.00%
( 3.3- 8.7) ( 0.6- 11.4)
30
6
15.00%
( 3.3- 8.7) ( 0.6- 11.4)
==========================================================================
These results have not been sorted (see data editor)
==========================================================================
Number of Examinees =
Total Possible Score=
Minimum Score
=
Maximum Score
=
Median Score
=
Mean Score
=
Standard Deviation =
Variance
=
Skewness
=
Kurtosis
=

30
40
6.000 = 15.0%
36.000 = 90.0%
15.000 = 37.5%
17.000 = 42.5%
8.714
75.933
0.483
-0.937

===============
Frequency Table
===============

Score
----6
7

Z
Score
-----1.26
-1.15

Freq.
----3
1

Rel.
Freq.
----0.100
0.033

Cum.
Freq.
----3
4

Cum.
Percent
------10.00
13.33

Percentile
Rank
---------5.0
11.7

Stanine
------2
3

Normalized
Zn Score
----------1.64
-1.19
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8
9
10
13
14
15
17
18
20
21
26
27
28
29
30
32
36

-1.03
-0.92
-0.80
-0.46
-0.34
-0.23
0.00
0.11
0.34
0.46
1.03
1.15
1.26
1.38
1.49
1.72
2.18
Totals:

3
2
1
2
2
2
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
=====
30

0.100
0.067
0.033
0.067
0.067
0.067
0.033
0.067
0.067
0.033
0.033
0.067
0.033
0.033
0.033
0.033
0.033
=====
1.000

7
9
10
12
14
16
17
19
21
22
23
25
26
27
28
29
30

23.33
30.00
33.33
40.00
46.67
53.33
56.67
63.33
70.00
73.33
76.67
83.33
86.67
90.00
93.33
96.67
100.00

18.3
26.7
31.7
36.7
43.3
50.0
55.0
60.0
66.7
71.7
75.0
80.0
85.0
88.3
91.7
95.0
98.3

=========
Bar Graph
=========
Score
------6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00
25.00
26.00
27.00
28.00
29.00
30.00
31.00
32.00
33.00
34.00
35.00
36.00

Count
----3
1
3
2
1
0
0
2
2
2
0
1
2
0
2
1
0
0
0
0
1
2
1
1
1
0
1
0
0
0
1

Graph (each @ represents 1 case)
-------------------------------@@@
@
@@@
@@
@

@@
@@
@@
@
@@
@@
@

@
@@
@
@
@
@

@

=====================
Stem-and-Leaf Display
=====================
Stem Leaves (width=10)

3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
7
7
8
8
8
9

-0.90
-0.62
-0.47
-0.34
-0.16
0.01
0.01
0.25
0.43
0.57
0.67
0.84
1.03
1.19
1.38
1.64
2.12
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---- ----------------0 . 666788899
1 . 03344
1 . 55788
2 . 001
2 . 67789
3 . 02
3 . 6

TITLE:
scince30
COMMENT: ค่าความยากง่าย-อํานาจจําแนก
***************************************************************************
Item and Test Analysis
***************************************************************************
Number Item Disc. # Correct # Correct
Point
Adj.
Item
Key
Correct Diff. Index in High Grp in Low Grp Biser. Pt Bis
------- ----- ------- ----- ----- ----------- ----------- ------- ------Item 01 (1 )
6
0.20 0.38
3 (0.38)
0 (0.00)
0.33
0.29
Item 02 (1 )
9
0.30 0.88
7 (0.88)
0 (0.00)
0.64
0.61
Item 03 (1 )
19
0.63 0.33
8 (1.00)
6 (0.67)
0.37
0.32
Item 04 (1 )
9
0.30 0.50
4 (0.50)
0 (0.00)
0.50
0.46
Item 05 (1 )
21
0.70 0.44
8 (1.00)
5 (0.56)
0.46
0.42
Item 06 (1 )
17
0.57 0.54
7 (0.88)
3 (0.33)
0.42
0.38
Item 07 (1 )
15
0.50 0.75
6 (0.75)
0 (0.00)
0.55
0.51
Item 08 (1 )
16
0.53 0.67
8 (1.00)
3 (0.33)
0.61
0.57
Item 09 (1 )
15
0.50 0.56
8 (1.00)
4 (0.44)
0.47
0.43
Item 10 (1 )
7
0.23 0.25
2 (0.25)
0 (0.00)
0.33
0.29
Item 11 (1 )
16
0.53 0.54
7 (0.88)
3 (0.33)
0.44
0.40
Item 12 (1 )
15
0.50 0.67
8 (1.00)
3 (0.33)
0.58
0.54
Item 13 (1 )
24
0.80 0.33
8 (1.00)
6 (0.67)
0.41
0.37
Item 14 (1 )
11
0.37 0.54
7 (0.88)
3 (0.33)
0.49
0.45
Item 15 (1 )
13
0.43 0.65
7 (0.88)
2 (0.22)
0.42
0.38
Item 16 (1 )
19
0.63 0.43
7 (0.88)
4 (0.44)
0.40
0.35
Item 17 (1 )
14
0.47 0.65
7 (0.88)
2 (0.22)
0.48
0.44
Item 18 (1 )
14
0.47 0.56
8 (1.00)
4 (0.44)
0.47
0.42
Item 19 (1 )
15
0.50 0.65
7 (0.88)
2 (0.22)
0.48
0.44
Item 20 (1 )
10
0.33 0.38
3 (0.38)
0 (0.00)
0.33
0.28
Item 21 (1 )
13
0.43 0.53
6 (0.75)
2 (0.22)
0.37
0.32
Item 22 (1 )
16
0.53 0.89
8 (1.00)
1 (0.11)
0.65
0.62
Item 23 (1 )
11
0.37 0.65
7 (0.88)
2 (0.22)
0.53
0.49
Item 24 (1 )
16
0.53 0.32
7 (0.88)
5 (0.56)
0.37
0.32
Item 25 (1 )
14
0.47 0.42
6 (0.75)
3 (0.33)
0.34
0.29
Item 26 (1 )
11
0.37 0.50
4 (0.50)
0 (0.00)
0.40
0.36
Item 27 (1 )
10
0.33 0.38
3 (0.38)
0 (0.00)
0.26
0.21
Item 28 (1 )
8
0.27 0.25
2 (0.25)
0 (0.00)
0.27
0.22
Item 29 (1 )
13
0.43 0.88
7 (0.88)
0 (0.00)
0.62
0.58
Item 30 (1 )
10
0.33 0.51
5 (0.63)
1 (0.11)
0.42
0.38
Item 31 (1 )
9
0.30 0.63
5 (0.63)
0 (0.00)
0.45
0.41
Item 32 (1 )
10
0.33 0.50
4 (0.50)
0 (0.00)
0.40
0.35
Item 33 (1 )
11
0.37 0.40
5 (0.63)
2 (0.22)
0.36
0.31
Item 34 (1 )
9
0.30 0.50
4 (0.50)
0 (0.00)
0.39
0.35
Item 35 (1 )
9
0.30 0.63
5 (0.63)
0 (0.00)
0.55
0.51
Item 36 (1 )
15
0.50 1.00
8 (1.00)
0 (0.00)
0.77
0.75
Item 37 (1 )
12
0.40 0.75
6 (0.75)
0 (0.00)
0.61
0.57
Item 38 (1 )
9
0.30 0.63
5 (0.63)
0 (0.00)
0.54
0.50
Item 39 (1 )
8
0.27 0.26
3 (0.38)
1 (0.11)
0.26
0.21
Item 40 (1 )
11
0.37 0.63
5 (0.63)
0 (0.00)
0.43
0.38
==========================================================================
These results have been sorted by item number
==========================================================================

243
Number of Items Excluded
Number of Items Analyzed
Mean Item Difficulty
Mean Item Discrimination
Mean Point Biserial
Mean Adj. Point Biserial
KR20 (Alpha)
KR21
SEM (from KR20)
High Grp Min Score (n=8)
Low Grp Max Score (n=9)

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0
40
0.425
0.548
0.455
0.411
0.903
0.894
2.716
26.000
9.000

Split-Half (1st/ 2nd) Reliability = 0.804 (with Spearman-Brown = 0.891)
Split-Half (Odd/Even) Reliability = 0.816 (with Spearman-Brown = 0.899)
Minimum Item Diff.
=
Minimum Disc. Index =
Minimum Pt. Biserial =

0.200, Maximum Item Diff.
= 0.800
0.250, Maximum Disc. Index = 1.000
0.260, Maximum Pt. Biserial = 0.773

To obtain a KR-20 Reliability of .80, the test must be 0.43 times as long,
for a total of 17 items of similar quality to those in the test now.
To obtain a KR-20 Reliability of .90, the test must be 0.97 times as long,
for a total of 39 items of similar quality to those in the test now.
***************************************************************************
Additional Item Analysis
***************************************************************************

Item
------Item 01
Item 02
Item 03
Item 04
Item 05
Item 06
Item 07
Item 08
Item 09
Item 10
Item 11
Item 12
Item 13
Item 14
Item 15
Item 16
Item 17
Item 18
Item 19
Item 20
Item 21
Item 22
Item 23
Item 24
Item 25
Item 26
Item 27
Item 28
Item 29
Item 30
Item 31

Scale Mean
if Item
Deleted
---------16.800
16.700
16.367
16.700
16.300
16.433
16.500
16.467
16.500
16.767
16.467
16.500
16.200
16.633
16.567
16.367
16.533
16.533
16.500
16.667
16.567
16.467
16.633
16.467
16.533
16.633
16.667
16.733
16.567
16.667
16.700

Scale SD
if Item
Deleted
-------8.588
8.427
8.546
8.494
8.513
8.515
8.449
8.421
8.488
8.582
8.504
8.433
8.557
8.487
8.515
8.534
8.484
8.492
8.484
8.569
8.543
8.397
8.468
8.543
8.559
8.530
8.604
8.606
8.417
8.526
8.517

KR20
if Item
Deleted
------0.902
0.898
0.902
0.900
0.901
0.901
0.899
0.898
0.900
0.902
0.901
0.899
0.901
0.900
0.901
0.902
0.900
0.901
0.900
0.902
0.902
0.898
0.900
0.902
0.902
0.901
0.903+
0.903+
0.898
0.901
0.901

SEM
if Item
Deleted
------2.688
2.691
2.677
2.686
2.684
2.677
2.682
2.684
2.679
2.684
2.678
2.683
2.690
2.682
2.677
2.678
2.679
2.679
2.679
2.677
2.675
2.686
2.684
2.674
2.673
2.679
2.674
2.679
2.685
2.681
2.684

Biserial
Correl.
-------0.478
0.847
0.478
0.660
0.605
0.535
0.690
0.760
0.594
0.462
0.558
0.729
0.588
0.630
0.535
0.508
0.606
0.587
0.604
0.431
0.467
0.818
0.681
0.462
0.423
0.518
0.337
0.361
0.778
0.547
0.594

Adjusted
Biserial
Correl.
-------0.419
0.804
0.415
0.606
0.548
0.474
0.638
0.712
0.536
0.401
0.498
0.679
0.532
0.574
0.474
0.447
0.549
0.529
0.547
0.367
0.403
0.774
0.628
0.398
0.358
0.457
0.270
0.296
0.731
0.487
0.537
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Item 32
16.667
8.537
0.901
2.680
0.516
0.455
Item 33
16.633
8.554
0.902
2.677
0.457
0.394
Item 34
16.700
8.545
0.902
2.682
0.517
0.457
Item 35
16.700
8.470
0.899
2.688
0.726
0.676
Item 36
16.500
8.334
0.896
2.691
0.968
0.937
Item 37
16.600
8.425
0.898
2.686
0.772
0.725
Item 38
16.700
8.474
0.899
2.688
0.715
0.664
Item 39
16.733
8.610
0.903+
2.679
0.349
0.284
Item 40
16.633
8.519
0.901
2.680
0.549
0.489
==========================================================================
+ indicates that KR20 (0.903) improves if the item is removed
Mean Biserial Correlation = 0.586
Minimum Biserial Corr.
= 0.337
Maximum Biserial Corr.
= 0.968

***************************************************************************
Answer Key Analysis
***************************************************************************
==================================
Bar Chart for Correct Answer Usage
==================================
Answer Key
---------Option 1/A
Option 2/B

Count
----40
0

Graph (each @ represents 1 case)
-------------------------------@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

=====================================
Bar Chart for Number of Options Usage
=====================================
# Options
--------2 Options

Count
----40

Graph (each @ represents 1 case)
-------------------------------@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

************************************************************
Item Included, Answer Key, Additional Correct Options
************************************************************
===============
ITEMS INCLUDED:
===============
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40
===============
ITEMS EXCLUDED:
===============
No Items were EXCLUDED from the analysis
============================
CORRECT ANSWERS (Item#-Key):
============================
# 1-1 # 2-1 # 3-1 # 4-1
#11-1 #12-1 #13-1 #14-1
#21-1 #22-1 #23-1 #24-1
#31-1 #32-1 #33-1 #34-1

# 5-1
#15-1
#25-1
#35-1

# 6-1
#16-1
#26-1
#36-1

# 7-1
#17-1
#27-1
#37-1

# 8-1
#18-1
#28-1
#38-1

# 9-1
#19-1
#29-1
#39-1

#10-1
#20-1
#30-1
#40-1
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Item Frequencies and Percentages
-- page1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* is keyed answer, # is option that discriminates better than keyed answer
Item Group
Option 1
Option 2
---- ----- ------------ -----------1 TOTAL
6*(0.200)
24 (0.800)
High
3 (0.375)
5 (0.625)
Low
0 (0.000)
9 (1.000)
Diff
3 (0.375)
-4(-0.375)
2

TOTAL
High
Low
Diff

9*(0.300)
7 (0.875)
0 (0.000)
7 (0.875)

21 (0.700)
1 (0.125)
9 (1.000)
-8(-0.875)

3

TOTAL
High
Low
Diff

19*(0.633)
8 (1.000)
6 (0.667)
2 (0.333)

11 (0.367)
0 (0.000)
3 (0.333)
-3(-0.333)

4

TOTAL
High
Low
Diff

9*(0.300)
4 (0.500)
0 (0.000)
4 (0.500)

21 (0.700)
4 (0.500)
9 (1.000)
-5(-0.500)

5

TOTAL
High
Low
Diff

21*(0.700)
8 (1.000)
5 (0.556)
3 (0.444)

9 (0.300)
0 (0.000)
4 (0.444)
-4(-0.444)

6

TOTAL
High
Low
Diff

17*(0.567)
7 (0.875)
3 (0.333)
4 (0.542)

13 (0.433)
1 (0.125)
6 (0.667)
-5(-0.542)

7

TOTAL
High
Low
Diff

15*(0.500)
6 (0.750)
0 (0.000)
6 (0.750)

15 (0.500)
2 (0.250)
9 (1.000)
-7(-0.750)

8

TOTAL
High
Low
Diff

16*(0.533)
8 (1.000)
3 (0.333)
5 (0.667)

14 (0.467)
0 (0.000)
6 (0.667)
-6(-0.667)

9

TOTAL
High
Low
Diff

15*(0.500)
8 (1.000)
4 (0.444)
4 (0.556)

15 (0.500)
0 (0.000)
5 (0.556)
-5(-0.556)

10

TOTAL
High
Low
Diff

7*(0.233)
2 (0.250)
0 (0.000)
2 (0.250)

23 (0.767)
6 (0.750)
9 (1.000)
-3(-0.250)
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Item Frequencies and Percentages
-- page2
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* is keyed answer, # is option that discriminates better than keyed answer
Item Group
Option 1
Option 2
---- ----- ------------ -----------11 TOTAL
16*(0.533)
14 (0.467)
High
7 (0.875)
1 (0.125)
Low
3 (0.333)
6 (0.667)
Diff
4 (0.542)
-5(-0.542)
12

TOTAL
High
Low
Diff

15*(0.500)
8 (1.000)
3 (0.333)
5 (0.667)

15 (0.500)
0 (0.000)
6 (0.667)
-6(-0.667)

13

TOTAL
High
Low
Diff

24*(0.800)
8 (1.000)
6 (0.667)
2 (0.333)

6 (0.200)
0 (0.000)
3 (0.333)
-3(-0.333)

14

TOTAL
High
Low
Diff

11*(0.367)
7 (0.875)
3 (0.333)
4 (0.542)

19 (0.633)
1 (0.125)
6 (0.667)
-5(-0.542)

15

TOTAL
High
Low
Diff

13*(0.433)
7 (0.875)
2 (0.222)
5 (0.653)

17 (0.567)
1 (0.125)
7 (0.778)
-6(-0.653)

16

TOTAL
High
Low
Diff

19*(0.633)
7 (0.875)
4 (0.444)
3 (0.431)

11 (0.367)
1 (0.125)
5 (0.556)
-4(-0.431)

17

TOTAL
High
Low
Diff

14*(0.467)
7 (0.875)
2 (0.222)
5 (0.653)

16 (0.533)
1 (0.125)
7 (0.778)
-6(-0.653)

18

TOTAL
High
Low
Diff

14*(0.467)
8 (1.000)
4 (0.444)
4 (0.556)

16 (0.533)
0 (0.000)
5 (0.556)
-5(-0.556)

19

TOTAL
High
Low
Diff

15*(0.500)
7 (0.875)
2 (0.222)
5 (0.653)

15 (0.500)
1 (0.125)
7 (0.778)
-6(-0.653)

20

TOTAL
High
Low
Diff

10*(0.333)
3 (0.375)
0 (0.000)
3 (0.375)

20 (0.667)
5 (0.625)
9 (1.000)
-4(-0.375)
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Item Frequencies and Percentages
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* is keyed answer, # is option that discriminates better than keyed answer
Item Group
Option 1
Option 2
---- ----- ------------ -----------21 TOTAL
13*(0.433)
17 (0.567)
High
6 (0.750)
2 (0.250)
Low
2 (0.222)
7 (0.778)
Diff
4 (0.528)
-5(-0.528)
22

TOTAL
High
Low
Diff

16*(0.533)
8 (1.000)
1 (0.111)
7 (0.889)

14 (0.467)
0 (0.000)
8 (0.889)
-8(-0.889)

23

TOTAL
High
Low
Diff

11*(0.367)
7 (0.875)
2 (0.222)
5 (0.653)

19 (0.633)
1 (0.125)
7 (0.778)
-6(-0.653)

24

TOTAL
High
Low
Diff

16*(0.533)
7 (0.875)
5 (0.556)
2 (0.319)

14 (0.467)
1 (0.125)
4 (0.444)
-3(-0.319)

25

TOTAL
High
Low
Diff

14*(0.467)
6 (0.750)
3 (0.333)
3 (0.417)

16 (0.533)
2 (0.250)
6 (0.667)
-4(-0.417)

26

TOTAL
High
Low
Diff

11*(0.367)
4 (0.500)
0 (0.000)
4 (0.500)

19 (0.633)
4 (0.500)
9 (1.000)
-5(-0.500)

27

TOTAL
High
Low
Diff

10*(0.333)
3 (0.375)
0 (0.000)
3 (0.375)

20 (0.667)
5 (0.625)
9 (1.000)
-4(-0.375)

28

TOTAL
High
Low
Diff

8*(0.267)
2 (0.250)
0 (0.000)
2 (0.250)

22 (0.733)
6 (0.750)
9 (1.000)
-3(-0.250)

29

TOTAL
High
Low
Diff

13*(0.433)
7 (0.875)
0 (0.000)
7 (0.875)

17 (0.567)
1 (0.125)
9 (1.000)
-8(-0.875)

30

TOTAL
High
Low
Diff

10*(0.333)
5 (0.625)
1 (0.111)
4 (0.514)

20 (0.667)
3 (0.375)
8 (0.889)
-5(-0.514)

248
TITLE:
scince30
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Item Frequencies and Percentages
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* is keyed answer, # is option that discriminates better than keyed answer
Item Group
Option 1
Option 2
---- ----- ------------ -----------31 TOTAL
9*(0.300)
21 (0.700)
High
5 (0.625)
3 (0.375)
Low
0 (0.000)
9 (1.000)
Diff
5 (0.625)
-6(-0.625)
32

TOTAL
High
Low
Diff

10*(0.333)
4 (0.500)
0 (0.000)
4 (0.500)

20 (0.667)
4 (0.500)
9 (1.000)
-5(-0.500)

33

TOTAL
High
Low
Diff

11*(0.367)
5 (0.625)
2 (0.222)
3 (0.403)

19 (0.633)
3 (0.375)
7 (0.778)
-4(-0.403)

34

TOTAL
High
Low
Diff

9*(0.300)
4 (0.500)
0 (0.000)
4 (0.500)

21 (0.700)
4 (0.500)
9 (1.000)
-5(-0.500)

35

TOTAL
High
Low
Diff

9*(0.300)
5 (0.625)
0 (0.000)
5 (0.625)

21 (0.700)
3 (0.375)
9 (1.000)
-6(-0.625)

36

TOTAL
High
Low
Diff

15*(0.500)
8 (1.000)
0 (0.000)
8 (1.000)

15 (0.500)
0 (0.000)
9 (1.000)
-9(-1.000)

37

TOTAL
High
Low
Diff

12*(0.400)
6 (0.750)
0 (0.000)
6 (0.750)

18 (0.600)
2 (0.250)
9 (1.000)
-7(-0.750)

38

TOTAL
High
Low
Diff

9*(0.300)
5 (0.625)
0 (0.000)
5 (0.625)

21 (0.700)
3 (0.375)
9 (1.000)
-6(-0.625)

39

TOTAL
High
Low
Diff

8*(0.267)
3 (0.375)
1 (0.111)
2 (0.264)

22 (0.733)
5 (0.625)
8 (0.889)
-3(-0.264)

40

TOTAL
High
Low
Diff

11*(0.367)
5 (0.625)
0 (0.000)
5 (0.625)

19 (0.633)
3 (0.375)
9 (1.000)
-6(-0.625)

ภาคผนวก จ
คะแนนการหาคุณภาพของเครืองมือของผู้เชียวชาญ
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ตารางที 36 แสดงคะแนนหาค่าความเทียงตรง(IOC) ผูเ้ ชียวชาญด้านการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ข้อที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คะแนนผูเ้ ชียวชาญคนที
ค่าเฉลีย
1
2
3
1
1
1
1.00
1
1
1
1.00
0
1
1
0.67
1
1
1
1.00
1
1
1
1.00
1
1
1
1.00
1
1
1
1.00
1
1
1
1.00
1
1
1
1.00
1
1
1
1.00
1
1
1
1.00
1
1
1
1.00
0
1
1
0.67
1
1
1
1.00
1
1
1
1.00
1
0
1
0.67
1
1
1
1.00
0
1
1
0.67
1
0
1
0.67
1
0
1
0.67

SD

ข้อที

0.00
0.00
0.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.58
0.00
0.00
0.58
0.00
0.58
0.58
0.58

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

คะแนนผูเ้ ชียวชาญคนที
ค่าเฉลีย
1
2
3
1
0
1
0.67
1
1
1
1.00
1
1
1
1.00
1
0
1
0.67
1
1
1
1.00
0
1
1
0.67
1
1
1
1.00
1
1
1
1.00
1
1
1
1.00
0
1
1
0.67
1
1
1
1.00
1
1
1
1.00
1
1
1
1.00
1
1
1
1.00
1
1
1
1.00
1
1
1
1.00
1
1
1
1.00
1
1
1
1.00
1
1
1
1.00
1
1
1
1.00

SD
0.58
0.00
0.00
0.58
0.00
0.58
0.00
0.00
0.00
0.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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ตารางที 37 แสดงคะแนนผูเ้ ชียวชาญด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน
ข้อที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

คะแนนผูเ้ ชียวชาญคนที
ค่าเฉลีย
1 2 3 4
4 4 5 5
4.50
3 4 4 4
3.75
4 4 4 5
4.25
3 5 4 4
4.00
5 4 4 5
4.50
4 4 4 4
4.00
3 4 4 5
4.00
4 4 4 5
4.25
4 4 4 5
4.25
4 5 4 5
4.50
4 5 4 5
4.50
3 5 4 5
4.25

SD

ข้อที

0.58
0.50
0.50
0.82
0.58
0.00
0.82
0.50
0.50
0.58
0.58
0.96

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

3

0.82

4

4

5

4.00

คะแนนผูเ้ ชียวชาญคนที
1 2 3 4
4 4 4 4
4 5 5 4
4 5 5 5
4 4 4 4
4 4 4 4
4 5 4 5
4 5 4 5
4 4 4 5
4 5 4 5
4 4 4 4
3 4 4 5
3 4 4 5

ค่าเฉลีย

SD

4.00
4.50
4.75
4.00
4.00
4.50
4.50
4.25
4.50
4.00
4.00
4.00

0.00
0.58
0.50
0.00
0.00
0.58
0.58
0.50
0.58
0.00
0.82
0.82
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ตารางที 38 แสดงคะแนนผูเ้ ชียวชาญด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบสื บเสาะ
ข้อที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
4
5
5
5
4
4
3
4
4
4

คะแนนผูเ้ ชียวชาญคนที
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

3
5
4
5
4
5
4
4
5
4
5

ค่าเฉลีย

SD

4.67
4.67
5.00
4.67
4.67
4.33
4.00
4.67
4.33
4.67

0.58
0.58
0.00
0.58
0.58
0.58
1.00
0.58
0.58
0.58

ภาคผนวก ฉ
ภาพตัวอย่างกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน
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ภาพตัวอย่างบทเรียนแบบผสมผสานบนอีเลิร์นนิง

ภาพที 9 แสดงหน้าแรกของการเรี ยนแบบผสมผสาน สําหรับ Login เข้าสู่ ระบบ

ภาพที 10 แสดงหน้าต้อนรับเมือนักเรี ยนเข้าเรี ยน

255

ภาพที 11 แสดงหน้าบทเรี ยนแบบผสมผสานของกลุ่มตรรกะและคณิ ตศาสตร์แบบนําทาง

ภาพที 12 แสดงหน้าเนือหาของบทเรี ยนแบบผสมผสานของกลุ่มเข้าใจตนเองและผูอ้ ืนแบบชีแนะแนวทาง

256

ภาพที 13 แสดงหน้ากระดานเสวนาบทที 1 ความหมายของระบบนิเวศ ของกลุ่มตรรกะและ
คณิ ตศาสตร์ แบบนําทาง

ภาพที 14 แสดงหน้าห้องส่ งการบ้าน บทที 2 ประชาการในระบบนิเวศ ของกลุ่มตรรกะและ
คณิ ตศาสตร์
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ภาพที 15 แสดงหน้ารายการลิงค์ของแหล่งข้อมูลสําหรับค้นคว้าเพิมเติมของกลุ่มตรรกะและ
คณิ ตศาสตร์ แบบนําทาง

ภาพที 16 แสดงหน้าเว็บไซด์ของลิงค์สาํ หรับนักเรี ยนใช้เป็ นแหล่งค้นคว้าเพิมเติม
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ภาพตัวอย่างการทํากิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานของนักเรียน

ภาพที 17 แสดงการเข้าห้องเรี ยนด้วยบทเรี ยนแบบผสมผสานสัปดาห์ที 1

ภาพที 18 แสดงการเรี ยนของกิจกรรมในห้องเรี ยนในสัปดาห์ที 2 กิจกรรมสํารวจระบบนิเวศ

259

ภาพที 19 แสดงการเรี ยนของกิจกรรมในห้องเรี ยนในสัปดาห์ที 3 เขียนแผนภาพสายใยอาหาร

ภาพที 20 แสดงการเรี ยนของกิจกรรมในห้องเรี ยนในสัปดาห์ที 4 วางแผนการรณรงค์ลดโลกร้อน

260

ภาพที 21 แสดงภาพโปสเตอร์รณรงค์ลดโลกร้อน สัปดาห์ที 4

ภาพที 22 แสดงภาพการทํากิจกรรมให้ความรู้ เรื อง ภาวะโลกร้อน สัปดาห์ที 4

261

ภาพที 23 แสดงป้ ายนิเทศของกิจกรรมให้ความรู้ เรื อง ภาวะโลกร้อน สัปดาห์ที 4

ภาพที 24 แสดงภาพการทํากิจกรรม ชวนน้องปลูกพืชลดโลกร้อน สัปดาห์ที 4
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ภาพที 25 แสดงการทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน

ภาพที 26 แสดงการทําแบบทดสอบหลังเรี ยน

ภาคผนวก ช
ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสองทาง

264
แสดงผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสองทาง

Univariate Analysis of Variance
Descriptive Statistics
Dependent Variable : Score
A

B

Mean

Std. Deviation

N

19.87

3.563

15

ชีแนะแนวทาง

21.27

4.148

15

เปิ ด

22.20

2.933

15

Total

21.11

3.632

45

นําทาง

23.13

3.204

15

ชีแนะแนวทาง

22.40

2.971

15

เปิ ด

20.60

4.067

15

Total

22.04

3.535

45

นําทาง

21.50

3.721

30

ชีแนะแนวทาง

21.83

3.592

30

เปิ ด

21.40

3.578

30

Total

21.58

3.595

90

ตรรกะและคณิ ต นําทาง

เข้าใจตนเอง

Total
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Tests of Between-Subjects Effects
Dependent Variable : Score
Source

Type III Sum of
Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Corrected Model

111.956a

5

22.391

1.812

.119

Intercept

41904.044

1

41904.044

3.391E3

.000

A

19.600

1

19.600

1.586

.211

B

3.089

2

1.544

.125

.883

A*B

89.267

2

44.633

3.612

.031

Error

1038.000

84

12.357

Total

43054.000

90

Corrected Total

1149.956

89

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

ชือ – สกุล
ทีอยู่
ทีทํางาน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2551

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2543 - 2548
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบนั

นางโสรัจจ์ แสนคํา
131 หมู่ 3 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
โรงเรี ยนเทศบาล 5 พหลโยธินรามินทรภักดี
ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 032 – 338604 โทรสาร 032 – 338604
e-mail joysorat1@gmail.com
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