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การวิจัยแบ่งออกเป็น  2 ระยะ คือ  ระยะท่ี  1 ศึกษาความหมาย   องค์ประกอบและ

พฤติกรรมบ่งชีล้กัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยกลุ่มประชากรเป็นนักศกึษาชัน้ปีท่ี  1 คณะ
ครุศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  จ านวน 5,589  คน ไดจ้ากการสุม่แบบ
หลายขัน้ตอน ไดก้ลุม่ตวัอย่าง จ านวน 1,594  คน โดยมีเครื่องมือเก็บขอ้มลู คือ แบบวดัลกัษณะนิสยัการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง  พบว่า ลักษณะนิสัยการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  ประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบ คือ การมีใจท่ีเปิดกวา้ง มี  5 พฤติกรรมบ่งชี ้ความเป็น
ระบบ  มี 3 พฤติกรรมบ่งชี ้การชอบคน้หาความจริง มี 4 พฤติกรรมบ่งชี ้ ความเช่ือมั่นในตนเอง มี 3 
พฤติกรรมบ่งชี ้ความมีวฒิุภาวะ  มี 4 พฤติกรรมบ่งชี  ้ การเขา้ใจความรูส้ึกของผูอ้ื่น มี 3 พฤติกรรมบ่งชี ้
และการยืนหยดั มี 2 พฤติกรรมบ่งชี ้เม่ือวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั พบว่า คา่น า้หนกัองคป์ระกอบ
มาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.67-0.98  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 ดังนั้นโมเดลจึงสอดคลอ้งกับ
ขอ้มูลเชิงประจักษ์ และระยะท่ี  2 พัฒนาและศึกษาผลการจัดการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสริม
ลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยมีกลุ่มทดลองจ านวน  20 คน และกลุ่มควบคมุจ านวน 20 
คน จากการสุม่ตวัอย่างแบบแบ่งกลุม่ เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั  คือ การจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาฯ  แบบ
วดั   แบบสมัภาษณแ์ละแบบสงัเกตพฤติกรรม   พบว่า การจัดการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาฯ ประกอบดว้ย  5 
ขัน้ตอน คือ ขั้นท่ี 1 การกระตุน้ความสนใจ ขัน้ท่ี 2 การใหต้ัวแบบและการอธิบาย ขั้นท่ี 3 การปฏิบัติ
กิจกรรม ขั้นท่ี 4 การอภิปราย ขัน้ท่ี 5 การสะทอ้นและการสรุป ผลจากการจัดการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยา 
พบว่า นักศกึษาในกลุ่มการทดลองมีคะแนนลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนการทดลอง 
หลงัการทดลองและระยะติดตามผลแตกต่างกัน และเมื่อเปรียบกับกลุ่มควบคุม พบว่า กลุ่มทดลองมี
คะแนนลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณสงูวา่กลุม่ควบคมุ อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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This research was divided into two phases as follows: in phase one, the purpose 

was to analyst factors and indicators of behaviors of critical thinking disposition of students. 
The populations of in this study included five thousand five handred and eighty-nine who were 
first year students at Rajabhat Universities in the Northeastern Region of Thailand. The sample 
included one thousand five hundred and ninty-four students that were selected by multi-stage 
random sampling.  The empirical data were collected  using interview expert forms and a 
critical thinking disposition questionnaire. The results revealed seven factors of critical thinking 
disposition as follows:  open-minded, systematic, truth-seeking, self-confidence, maturity, 
empathy and persistence. Moreover, in order to analyze data with a second order CFA, it was 
found that a standard factor loading was between 0.67-0.98 and at a significant level of 0.01. 
Consequently, the model consised of the empirical data.  In phase two, the purpose was to 
develop and evaluate a psychological learning management to enhance critical thinking 
disposition of students. The sample of study was divided into a testing group (twenty students) 
and controll group ( twenty students)  by simple random sampling.  The tools used in the 
research consisted of the following: (1) proposed psychological learning management; (2) a 
questionnaire; (3) semi-structured interview form; and (4) a behavioral observation form. The 
proposed psychological learning management consisted of five steps:  ( 1)  attention; ( 2) 
modeling and explanations; (3) action; (4) discussion and (5) feedback and conclusion. The 
results revealed that he critical thinking disposition scores of testing group increased and 
higher than score of controlling group at a significant level of 0.01. 
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ทา้ยสดุผูว้ิจยัขอขอบคณุครอบครวั ท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือ สนบัสนุน คอยใหค้  าปรึกษา 
ใหก้ าลงัใจกนัและกนัตลอดมา รวมทัง้ขอบคณุผูใ้หค้วามช่วยเหลือและใหค้วามอนเุคราะหท์่านอ่ืนๆ 
ท่ีไมไ่ดก้ลา่วในท่ีนี ้ซึ่งคณุประโยชนจ์ากงานวิจยัครัง้นีข้อมอบใหผู้มี้พระคณุทกุทา่นตามท่ีกลา่วมา 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

สงัคมในปัจจบุนัมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สิ่งแวดลอ้มและบริบท
ตา่ง ๆ อย่างมากมาย ส่งผลใหค้นในสงัคมตอ้งพฒันาความรูข้องตนเองใหมี้ความสามารถในการ
เผชิญปัญหาและแกปั้ญหาในสถานการณต์า่ง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  (ไพฑรูย ์สินลารตัน ์และ
คณะ, 2558, น.123)ซึ่งในการพฒันาบคุคลใหเ้ผชิญกบัปัญหาไดอ้ยา่งยั่งยืนนัน้ ตอ้งสอนใหบ้คุคล
รูจ้กัวิธีคิดท่ีถูกตอ้ง เพราะวิธีคิดท่ีถูกตอ้ง จะเป็นเครื่องมือติดตวัเขาไปตลอดชีวิตและช่วยใหเ้ขา
สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2556, น. 8IV-8V)ซึ่ง
สอดคลอ้งกับแนวคิดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมุ่งยกระดบัคุณภาพผูเ้รียนใหมี้ความคิดริเริ่ม
สรา้งสรรคแ์ละใส่ใจตอ่นวตักรรม มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดแกปั้ญหา
อย่างสรา้งสรรค ์ส่ือสารไดดี้และท างานรว่มกับผูอ่ื้นได้(วิจารณ์ พานิช, 2555, น.18) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการคิด เป็นทกัษะท่ีจ าเป็นในสงัคมปัจจุบนั ดงันัน้ระบบการศึกษาตอ้งปลูกฝังใหผู้เ้รียน
สามารถพิจารณาและตดัสินใจสิ่งต่าง ๆ ไดอ้ย่างมีเหตผุลหรือสามารถเลือกบริโภคขอ้มูลข่าวสาร
ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีมีการขยายตัวของข้อมูลท่ีเป็นเท็จจ านวนมากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ในการปฏิรูปการศกึษาของประเทศไทยมีเปา้หมายส าคญั คือตอ้งการยกระดบัการศกึษา
และการเรียนรูข้องคนไทยใหมี้มาตรฐาน มีปัญญาและมีคณุธรรม บคุคลสามารถคิดวิเคราะห ์คิด
แกปั้ญหาไดอ้ย่างมีเหตผุล รวมถึงมีการคดิสรา้งสรรค ์คิดไตรต่รองและมีวิสยัทศันก์วา้งไกลในการ
ด าเนิน ชีวิต เหล่านี ้จะท าให้คนไทยเป็นพลเมืองท่ี มีคุณภาพสามารถน าพาประเทศให้
เจริญกา้วหนา้ ดงันัน้แสดงใหเ้ห็นว่าระบบการศึกษาไทยมีทิศทางและเป้าหมายในการพฒันาให้
คนไทยมีทกัษะท่ีสอดคลอ้งกับศตวรรษท่ี 21อย่างต่อเน่ือง ถึงแมก้ารศึกษาในประเทศไทยไดมุ้่ง
พฒันาการคิดในผูเ้รียนระดบัต่าง ๆ มาโดยตลอด แต่พบว่าผลการประเมินการคิดของผูเ้รียน ใน
การทดสอบ PISA ประจ าปี 2015 ท่ีมีประเทศไทยเขา้รว่มการทดสอบ PISA พบว่า ประเทศไทยมี
ผลการประเมินของผูเ้รียนทัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ การอา่น คณิตศาสตร ์และวิทยาศาสตร ์ลดลงจากเดิม
อย่างมาก โดยเฉพาะในดา้นการอ่านท่ีมีคะแนนลดลงมากท่ีสดุ (ลดลง 32 คะแนน) รองลงมาคือ
วิทยาศาสตร ์(ลดลง 23 คะแนน) และคณิตศาสตร ์(ลดลง 11 คะแนน) (สถาบนัส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, 2559, น. 14) ทัง้นีท้กัษะทัง้ 3 ดา้น จะเนน้ทกัษะการคิดของผูเ้รียน
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ใหรู้จ้กัคิดวิเคราะห ์และคิดอย่างมีวิจารณญาณซึ่งเป็นทักษะท่ีมีความจ าเป็นส าหรบัการเรียนรู้
ตลอดการด าเนินชีวิตของมนุษย์  ดังนั้นผลการทดสอบ PISA ในผู้เรียนท่ีมีคะแนนลดลงนีไ้ด ้
สะท้อนให้เห็นว่าผู้เรียนในประเทศไทยมีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์และการแก้ปัญหา
คอ่นขา้งนอ้ย สอดคลอ้งกบั ดวงจนัทร ์วรคามิน และ คณะ (2559) ท่ีไดศ้กึษาส ารวจสถานการณ์
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนไทยในระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 และระดับ
มธัยมศกึษาปีท่ี 4  พบวา่ นกัเรียนท่ีผ่านเกณฑร์อ้ยละ 60 ในดา้นการรูก้ารอ่าน การรูค้ณิตศาสตร ์
และการรูว้ิทยาศาสตร ์มีสดัส่วนนอ้ยมาก คือ รอ้ยละ 2.09 อีกทัง้สถานการณใ์นปัจจุบนัผูเ้รียนมี
ทกัษะการคิดต่อการด าเนินชีวิตค่อนขา้งนอ้ยซึ่งจะเห็นไดจ้ากการบริโภคข่าวสารในส่ือออนไลน์
หรือขอ้มูลท่ีใชใ้นการเรียนรูท่ี้ไม่ผ่านการคดักรองและตรวจสอบความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูล
ก่อนถูกน าไปใช้ในการตัดสินใจ    ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงต้อ งมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความสามารถทางการคดิอย่างแทจ้ริง และการจดัการเรียนรูต้อ้งจดัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพชีวิตจริง
มากกว่าการท่องจ าหรือเรียนในต าราเพียงอย่างเดียว โดยท่ีบคุลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับผูเ้รียน 
เช่น ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง ชุมชน ฯลฯ ตอ้งใหค้วามใส่ใจและกระตือรือรน้ท่ีจะจัดการเรียนรูท่ี้
ปลูกฝังลกัษณะนิสยัใหผู้เ้รียนคิดเป็นและท าเป็นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (สุคนธ ์สินพานนท ์และ 
คณะ, 2555, น. 8) ฉะนั้นการสอนให้ผู้เรียนคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น จึงเป็นภารกิจส าคัญของ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนและทุกหน่วยงาน ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวคิดของนักวิชาการจ านวน
มาก เช่น R. Paul and Elder (2007, p. 9) กล่าวว่า การพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะนิสัยการคิด
อย่างมีวิจารณญาณนัน้ เป็นภารกิจส าคญัของสถาบนัการศึกษาทัง้หมด  เพราะผูเ้รียนเหล่านีจ้ะ
กลายเป็นพลเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถใชเ้หตผุลอย่างมีจริยธรรมในการท าหนา้ท่ีของ
ประชาชนท่ีดีตอ่ไป  ดงันัน้ลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงเป็นคณุลกัษณะท่ีส าคญัท่ี
ชว่ยเอือ้อ านวยใหเ้กิดการคดิอยา่งมีวิจารณญาณไดมี้ประสิทธิภาพ 

 P. A. Facione (2011, pp. 1-28) ไดใ้หค้วามหมายว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็น
กระบวนการท่ีมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือใหบ้คุคลสามารถควบคมุตนเองในการตดัสินใจไดอ้ย่างมีเหตผุล
โดยพิจารณาจากหลักฐาน บริบท แนวคิด วิธีการและเกณฑป์ระกอบการตดัสินใจ  โดยการคิด
อย่างมีวิจารณญาณญาณประกอบดว้ย 2 แกนหลัก (core) คือ ทักษะทางปัญญา (cognitive 
skill) และลักษณะนิสัย (disposition) ซึ่งทั้งสองส่วนมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน สอดคล้องกับ 
อุษณีย ์อนุรุทธ์วงศ ์(2555, น. 111) กล่าวว่า การท่ีจะช่วยผูเ้รียนให้คิดอย่างมีเหตุผลและรูจ้ัก
กลั่นกรองขอ้มลูโดยไม่ดว่นสรุปตอ้งสรา้งนิสยัของการใชเ้หตผุล หลกัการ หลกัฐานและกลยทุธท่ี์
เหมาะสม จากนิยามความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงไมใ่ชมี่เพียงทกัษะทางปัญญา
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เท่านั้นแต่รวมไปถึงการมีลักษณะนิสัย (disposition) ของบุคคลดว้ย และเน่ืองจากงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งกับลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณในประเทศไทยค่อนขา้งมีนอ้ยเพราะส่วน
ใหญ่มุ่งเนน้การศึกษาการคิดอย่างมีวิจารญาณโดยตรง ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาลกัษณะ
นิสยัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณในบริบทของนกัศกึษาเพ่ือน าไปสูก่ารสรา้งเสรมิลกัษณะนิสยัการ
คดิอยา่งมีวิจารณญาณ 

ลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีผูน้ิยามไวห้ลากหลาย ดงันี ้P. A. Facione 
(2000, p. 62) ใหค้วามหมายว่า เป็นคณุลกัษณะส่วนบคุคลท่ีแสดงออกถึงแรงจงูใจภายในท่ีมีต่อ
กิจกรรมหรือการตอบสนองต่อบุคคล เหตกุารณ ์หรือพฤติกรรมท่ีเป็นนิสยั ส่วน Robert H Ennis 
(1989) ใหค้วามหมายวา่ เป็นความรูส้ึกและลกัษณะนิสยัของแตล่ะบคุคลท่ีน ามาใชก้บังานท่ีตอ้ง
ใช้ความคิด ด้าน Stephen P. Norris (1985) ให้ความหมายว่า ลักษณะนิสัยการคิดอย่างมี
วิจารณญาณเป็นรูปแบบลกัษณะของบคุคลท่ีใชใ้นกิจกรรมต่าง ๆ เป็นความสามารถท่ีชดัเจน จะ
คิดหรือเลือกโดยใช้ความสามารถของบุคคลท่ีด าเนินการอย่างเป็นขัน้ตอน ดังนั้นจึงสรุปไดว้่า 
ลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง ลักษณะของบุคคลท่ีแสดงออกถึงการใช้
ความคดิในการท างานจนเป็นนิสยัใหเ้ผชิญสิ่งตา่ง ๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา่ นักจิตวิทยาและนกัการศกึษาไดจ้  าแนกองคป์ระกอบ
ของลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ไวห้ลากหลายองคป์ระกอบ เช่น  P. A. Facione, 
Sanchez, Facione, and Gainen (1995 , pp. 5 -6) ได้อ ธิบายว่าลักษณ ะการคิดอย่ าง มี
วิจารณญาณแบ่งเป็น 7 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) การมีใจท่ีเปิดกวา้ง (open-minded) 2) มีความ
อยากรูอ้ยากเห็น (inquisitiveness) 3) มีความเป็นระบบ (systematic) 4) มีความเป็นนกัวิเคราะห ์
(analyticity) 5) การชอบค้นหาความจริง (truth-seeking) 6) มีความเช่ือมั่ นในตนเอง (self-
confidence) 7) ความมีวุฒิ ภาวะ (maturity) ส่วน Stephen P Norris and Ennis (1989) ได้
แบ่งเป็น 17 องคป์ระกอบไดแ้ก่ 1) ตัง้ค  าถามหรือคน้หาขอ้มูลจากเรื่องท่ีผ่านมา (seek a clear 
statement of the thesis or question) 2 คน้หาเหตุผล (seek reasons) 3) พยายามหาขอ้มูลท่ีดี 
(try to be well informed) 4) ใช้ข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือและอ้างอิงได้(use and mention credible 
sources) 5) พิจารณาสถานการณ์โดยรวม (take into account the total situation) 6) พยายาม
มุ่งประเด็นหลัก (try to remain relevant to the main point) 7) จดจ าความรูพื้น้ฐานไว้ (keep in 
mind the original and/or basic concern) 8)การสรา้งทางเลือก (look for alternatives) 9) การ
เปิดใจกวา้ง (be open-minded) 10) ยอมรบัหรือพิจารณาความคิดเห็นของผูอ่ื้น (take a position 
and change a position when the evidence and reasons are sufficient to do so)  11)  ใ ช้
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เหตุผลเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นเหตุผลท่ีได้รับการยอมรับ (seek as much precision as the 
subject permits) 12) ตดัสินใจดว้ยการใชข้อ้มูลและเหตุผลอย่างพอเพียง (withhold judgment 
when the evidence and reasons are insufficient) 13)มีจุดยืนและสามารถเปล่ียนจดุยืนไดเ้ม่ือ
หลักฐานและเหตุผลสนับสนุนเพียงพอ ( take a position and change a position when the 
evidence and reasons are sufficient) 14) คน้หาเหตุผลให้มากเพ่ือความถูกตอ้ง 15) จัดการ
เรื่องต่าง ๆ อย่างมีระเบียบ (deal in an orderly manner with the parts of a complex whole)
16) น าความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณมาใช ้(use one's critical thinking abilities) 
17) มีความไวต่อความรูส้ึก ระดับความรูส้ึกและระดบัการอา้งเหตุผลของผูอ่ื้น(be sensitive to 
the feelings, level of knowledge, and degree of sophistication of others) ในการวิจัยครัง้นี ้
ผูว้ิจยัไดน้  าแนวคิดของ ฟาเซียน (Facione) มาเป็นองคป์ระกอบหลกัและวิเคราะหร์ว่มกบัแนวคิด
ของนกัการศกึษาไทยดว้ยการสมัภาษณผ์ูท้รงคณุวฒุิท่ีมีความเช่ียวชาญทางดา้นจิตวิทยาและการ
คดิอย่างมีวิจารณญาณและน ามาวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัโดยใชส้ถิตอีิกครัง้ทัง้นีเ้พ่ือใหไ้ด้
องคป์ระกอบของลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีชดัเจนและสอดคลอ้งกับบริบทของ
นกัศกึษาไทยมากท่ีสดุ 

ลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นสิ่งท่ีซ่อนเรน้อยู่ภายในตวับุคคลท่ีเต็มไป
ดว้ยศักยภาพ Robert H. Ennis (1996, p. 166) เน่ืองจากลักษณะนิสัยเป็นตัวการส าคัญท่ีจะ
ก าหนดว่าเราจะคิดอย่างไรต่อสถานการณต์่าง ๆ ท่ีตอ้งเผชิญโดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากขอ้สรุปของการ
คิดนัน้จ  าเป็นตอ้งอาศยัลกัษณะนิสยัการคิดทัง้สิน้ นอกจากนีล้กัษณะนิสยัยงัสามารถผสมผสาน
กับประสบการณท์างอารมณ์ซึ่งเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา เช่น ถา้คนท่ีมีนิสยักลา้
หาญไม่ยอมใหถู้กครอบง าดว้ยประสบการณท์างอารมณ์ถึงแมจ้ะอยู่ในสถานการณค์บัขันเขาก็
สามารถตั้งสติพิจารณาใคร่ครวญถึงข้อเท็จจริงในสถานการณ์นั้นไดแ้ละการตัดสินใจย่อมมี
ประสิทธิภาพ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศ์กัดิ์, 2556, น. 17)  ซึ่งนักการศึกษาเห็นสอดคลอ้งกันว่า
ลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความส าคญัต่อคณุลกัษณะของบุคคลซึ่งมีอิทธิพลต่อ
การด าเนินชีวิต เช่น  P. A. Facione (2000, pp. 61-84) กล่าวว่า คนท่ีมีลกัษณะนิสยัการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณสูงย่อมแสดงใหเ้ห็นถึงประสบการณแ์ละความสามารถของบุคคลนัน้ พวกเขาจะ
ไดร้บัความไวว้างใจและความน่าเช่ือถือจากคนในสังคมมากกว่าคนอ่ืน ๆ รวมถึงในการท างาน 
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจก็มีโอกาสผิดพลาดไดน้้อยกว่าคนอ่ืน ๆ  ส่วน ทิศนา แขมมณี 
(2558, น. 49) กล่าวว่า ในการพิจารณาเรื่องตา่ง ๆ ตอ้งอาศยัขอ้มลูและคณุสมบตัิส่วนบคุคลบาง
ประการซึ่งมีผลตอ่การคิดและคณุภาพการคิด เช่น คนท่ีมีลกัษณะใจกวา้งยอมรบัฟังความคดิเห็น
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คนอ่ืน จะท าใหไ้ดข้อ้มูลมากกว่าคนท่ีไม่ชอบรบัฟังความคิดเห็นคนอ่ืน ท าใหเ้กิดกระบวนการคิด 
การแกปั้ญหามีประสิทธิภาพจากการใชข้อ้มลูนัน้ไดม้ากกวา่ นอกจากนีมี้งานวิจยัท่ีแสดงใหเ้ห็นว่า
ลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีอิทธิพลตอ่การเรียนรูแ้ละผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้เรียน ดังเช่น  Bell and Loon (2015, p. 119-127) ได้ศึกษาอิทธิพลของลักษณะนิสัยการคิด
อย่างมีวิจารณญาณท่ีมีตอ่การเรียนรูข้องผูเ้รียนใน UK higher education institution (HEI) พบว่า
ลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเรียนรูข้องผูเ้รียน ส่วน 
Mahmoud (2012, pp. 398-415) ไดศ้กึษาลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และลีลาการ
เรียนรูท่ี้มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร ์ 
จ  านวน 208 คน  พบว่า ลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสัมพันธ์กับลีลาการ
เรียนรูแ้บบเชิงปฏิบตัิและเชิงสงัเกต (active/reflective) ของผูเ้รียน ท่ีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 จะเห็นไดว้่าลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารญาณมีความส าคญัตอ่คณุลกัษณะส่วนบคุคลท่ี
แสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถ การเรียนรู ้การเป็นผูน้  า ดงันัน้ในการส่งเสริมผูเ้รียนใหเ้กิดลกัษณะ
นิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงจ าเป็นท่ีสถาบนัการศกึษาทุกระดบัชัน้ตอ้งใหค้วามส าคญัและ
พฒันาผูเ้รียนอยา่งตอ่เน่ือง 

การพฒันาลกัษณะนิสยัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณใหก้บัผูเ้รียน Perkins and Tishman 
(2001, p. 149) ไดเ้สนอแนวการจดัการเรียนรู ้ไวจ้  านวน 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ (1) รูปแบบจ าลองการ
ส่ือสาร (transmission Model) เป็นรูปแบบท่ีบทบาทของครูเป็นผูเ้ตรียมการและใหข้อ้มูลส่ือสาร
กบัผูเ้รียน สว่นผูเ้รียนมีบทบาทหนา้ท่ีเป็นผูร้บัขอ้มลูจากครู และ (2) รูปแบบการปลกูฝังวฒันธรรม
(enculturation model) เป็นรูปแบบการสอนท่ีเนน้การปลูกฝังวัฒนธรรมการคิด  วัฒนธรรมการ
ตอบสนอง รวมถึงความรูแ้ละการลงมือปฏิบตัิ นอกจากนี ้Perkins and Tishman (2001, p. 149) 
กล่าวว่า ผูส้อนสามารถน ารูปแบบการสอนทัง้ 2 แบบ มาพัฒนาหรือประยุกตใ์ชใ้นชัน้เรียนโดย
ผสมผสานใหมี้ประสิทธิภาพมากกวา่ท่ีเขาน าเสนอได ้และจากการทบทวนงานวิจยั พบวา่ ในการ
พฒันาลกัษณะนิสยัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณสามารถด าเนินการจดัการเรียนการสอนกบัผูเ้รียน
ไดโ้ดยตรงโดยใชเ้ทคนิควิธีการสอนแบบต่าง ๆ ได ้เช่น งานวิจยัของ Ozturk, Muslu, and Dicle 
(2008, pp. 627-632) ไดศ้ึกษาวิธีการสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐานเปรียบเทียบกับการเรียนการ
สอนแบบปกติ ในนกัศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร ์จ  านวน 147 คน พบว่าการสอนแบบใชปั้ญหา
เป็นฐาน(PBL) สามารถส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ ไดม้ากกว่า
การสอนปกติ โดยองคป์ระกอบท่ีพัฒนาสูงขึน้ ได้แก่ องค์ประกอบด้านเปิดใจกว้าง (open-
mindedness) และการค้นหาความจริง (truth-seeking)  ส่วน Hajhosseiny (2012, pp.1358-
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1368)  ไดศ้ึกษาผลการใชว้ิธีการสอนแบบสานเสวนา(dialogic teaching) ของนักศึกษาท่ีเรียน
รายวิชาจิตวิทยาการศึกษา จ านวน 40 คน พบว่า วิธีการสอนแบบเสวนา (dialogic teaching) 
ของการทดลองทั้งสองกลุ่ม คือ Group discussion และ Socratic discussion มีอิทธิพลท าให้
ลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัศึกษาสงูขึน้จากเดิม สอดคลอ้งกบั Arsal (2015, 
pp.140-153) ท่ีใชว้ิธีการสอนแบบจลุภาค (microteaching) กบันกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพ
ครู (pre-service teacher) จ  านวน 70 คน พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนลกัษณะนิสยัการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณสูงกว่ากลุ่มควบคุม  จากงานวิจัยท่ีไดน้  าเสนอนั้นแสดงให้เห็นว่ามีการพัฒนา
ลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณดว้ยการจัดการเรียนรูด้ว้ยรูปแบบและเทคนิควิธีการ 
ต่าง ๆ แต่ยงัไม่มีการน าเทคนิคทางจิตวิทยามาประยุกตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอนยังมีนอ้ย
มาก  ดงันัน้การวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะน าความรูท้างจิตวิทยาการศกึษารวมถึงเทคนิค ทาง
จิตวิทยามาออกแบบการจัดการเรียนรูใ้นลักษณะเชิงประยุกต ์เน้นการน าหลักจิตวิทยามาใช้
รว่มกบัการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ใหผู้เ้รียนสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง เนน้จดั
สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบตัิเพ่ือให้ผูเ้รียนไดป้ระสบการณ์ตรงและ
สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิมากท่ีสดุ 

การพฒันาลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถจดัการเรียนการสอนไดทุ้ก
ช่วงวยัซึ่งความยากง่ายของกิจกรรมอยู่ท่ีช่วงวยัท่ีครูตอ้งการจะพัฒนา  Bassham (2011, p.7) 
กล่าวว่า หากจะพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณในสถาบันการศึกษา เขาเห็นว่าใน
ระดบัอุดมศึกษามีความจ าเป็นตอ้งพัฒนาการคิดขัน้สูงมากกว่าระดบัอ่ืน เน่ืองจากการปฏิบัติ
กิจกรรมในมหาวิทยาลยั และความสามารถในวิเคราะหข์อ้มูลของการเรียนนัน้จ  าเป็นตอ้งอาศยั
การใชเ้หตุผลอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวคิดของ (ไพฑูรย ์สินลารตัน ์และคณะ, 
2558, น.296) ท่ีเห็นว่ามหาวิทยาลยัมีความจ าเป็นท่ีตอ้งพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็น
ล าดบัตน้เพราะเป็นระดบัการศกึษาท่ีตอ้งอาศยัวิจารณญาณในการเรียนเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ
คณะท่ีผลิตบณัฑิตไปประกอบวิชาชีพครู เน่ืองจากบณัฑิตในสาขาทางครุศาสตรห์รือศกึษาศาสตร์
เม่ือจบไปแลว้บณัฑิตจะตอ้งไปสอนนกัเรียนตามโรงเรียนตา่ง ๆ และบณัฑิตจะตอ้งสอนใหน้กัเรียน
เกิดการคิดอยา่งมีวิจารณญาณตาม พ.ร.บ ท่ีก าหนดไว ้ซึ่งหากบณัฑิตท่ีจบไปเป็นครูไม่มีลกัษณะ
นิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณแลว้ การสอนให้นักเรียนเกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณย่อม
เป็นไปไดย้าก ประกอบกบัในช่วงระดบัอดุมศึกษาเป็นช่วงวยัท่ีมีพฒันาการทางการคิดขัน้สูงและ
คดินามธรรมไดอ้ย่างสมบรูณ ์ซึ่งสอดคลอ้งกบัทฤษฎีพฒันาการของเพียรเ์จย ์ท่ีว่าชว่งวยัดงักล่าว
มีพฒันาการอยู่ในขัน้ formal operation ซึ่งเป็นขัน้ท่ีผูเ้รียนมีความพรอ้มทางดา้นปัญญาสามารถ
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คดิเชิงนามธรรมได ้คดิวิเคราะห ์มีหลกัการและจินตนาการท่ีสรา้งสรรค ์โดยเฉพาะผูเ้รียนในชัน้ปีท่ี 
1  เป็นชว่งอายวุยัรุน่ตอนปลายและก าลงัจะยา่งเขา้สูว่ยัผูใ้หญ่ มีพฒันาทางปัญญา และความคิด
เหมือนผู้ใหญ่แต่ยังขาดความรอบคอบและขาดวิจารณญาณในการตดัสินใจและเป็นวัยท่ีตอ้ง
ปรบัตวัเขา้กบัสิ่งใหม่ๆ ทัง้ทางรา่งกาย จิตใจและสงัคม (สชุา จนัทรเ์อม, 2536, น.50-51)  

ผูว้ิจัยเป็นอาจารยส์ังกัดครุศาสตร ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีหน้าท่ีรบัผิดชอบจัดการ
เรียนการสอนในกลุ่มวิชาชีพครู ในระดบัชัน้ปีท่ี 1-4  ไดส้งัเกตพบว่า ผูเ้รียนชัน้ปีท่ี 1  มีพฤติกรรม
การเรียนท่ียงัไม่เหมาะสมถึงแมส้่วนใหญ่ มีความกระตือรือรน้ในการเรียนและพยายามแสวงหา
ความรูใ้หม่ๆ อย่างสม ่าเสมอ แต่ยงัขาดทักษะการแสวงหาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย 
และประสบการณใ์นการพิจารณาขอ้มูลหรือเลือกขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ยงัมีนอ้ย ดงันัน้
ขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการเรียนจึงขาดความน่าเช่ือถือ ท าใหมี้พฤติกรรมการเสพขอ้มูลข่าวสารใน
ชีวิตประจ าวันท่ีผ่านการกลั่นกรองค่อนขา้งมีน้อยจึงมีโอกาสตัดสินใจผิดพลาด อีกทั้ง พบว่า 
พฤติกรรมของผูเ้รียนในขณะอยู่ในชัน้เรียนส่วนใหญ่ไมก่ลา้แสดงความคดิเห็นขาดความมั่นใจและ
ไมก่ลา้สอบถามอาจารยผ์ูส้อนเม่ือมีประเด็นท่ีไม่เขา้ใจ ดงันัน้ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัจึงสนใจสรา้ง
เสริมลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณใหก้บันกัศึกษาโดยการออกแบบการจดัการเรียนรู้
เชิงจิตวิทยาโดยการน าทฤษฎีการเรียนรูส้งัคมเชิงพทุธิปัญญาของแบนดรูา่ ทฤษฎีการสรา้งความรู้
ดว้ยตนเอง  ทฤษฎีการเรียนรูป้ระมวลสารสนเทศ และแนวคิดเก่ียวกบัสมองเป็นฐานผสมผสานกบั
เทคนิคตา่ง ๆ ทางจิตวิทยาเพ่ือใชใ้นการออกแบบขัน้ตอนและกิจกรรมท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบตัิ
ในสถานการณท่ี์สอดคลอ้งกบัสภาพจริงใหม้ากท่ีสดุ โดยมุ่งเนน้ท่ีการสรา้งเสริมลกัษณะนิสยัการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณในกลุ่มผูเ้รียน ระดบัชัน้ปีท่ี 1 สงักัดคณะครุศาสตร ์และการวิจยัในครัง้นี ้
ผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีการศกึษาเชิงปรมิาณและเชิงคณุภาพในการเก็บรวบรวมขอ้มลู และวิเคราะหข์อ้มูล
ในแตล่ะระยะการวิจยัเพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีครอบคลมุมากท่ีสดุ  

 
ค าถามการวิจัย 

1. ความหมาย องคป์ระกอบและพฤตกิรรมบง่ชีล้กัษณะนิสยัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
ของนกัศกึษาเป็นอยา่งไร 

2. การจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสริมลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ของนกัศกึษาควรมีการจดัการเรียนรูอ้ยา่งไรและมากนอ้ยเพียงใด 
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3. การจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสริมลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ท่ีพฒันาขึน้สามารถสรา้งเสริมลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัศึกษาไดม้ากนอ้ย
เพียงใด 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีมี้ความมุง่หมายของการวิจยั ดงันี ้
1. เพ่ือศกึษาความหมาย  องคป์ระกอบและพฤติกรรมบง่ชีล้กัษณะนิสยัการคดิอย่าง

มีวิจารณญาณในนกัศกึษา  
2. เพ่ือพฒันาและศกึษาผลการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสรมิลกัษณะนิสยั

การคดิอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศกึษา 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
ในจากการวิจยัครัง้นีไ้ดป้ระโยชน ์ดงัตอ่ไปนี ้  

1.  การวิจยัครัง้นีท้  าใหท้ราบองคป์ระกอบท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยจากการวิเคราะหเ์อกสารตามแนวคิดของ Facione และคณะร่วมกับแนวคิดอ่ืน ๆ 
พบว่ามีจ านวนทั้งสิน้  9  องคป์ระกอบแต่เม่ือผู้วิจัยได้มีการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เก่ียวกับ
องคป์ระกอบในบริบทของนักศึกษา พบว่า มีจ  านวน 7 องคป์ระกอบท่ีสอดคลอ้งกับบริบทของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนีง้านวิจัยครัง้นีย้ังได้
พฤตกิรรมบง่ชีข้องแตล่ะองคป์ระกอบท่ีมีความชดัเจนสามารถน าขอ้มลูไปวิจยัและพฒันาไดอ้ย่าง
ตอ่เน่ือง 

2.  องคก์รหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการศึกษาไดข้อ้มูลจากการวิจัยซึ่งสามารถ
น าไปใชเ้ป็นแนวนโยบายของหน่วยงานในการพัฒนาลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ใหก้บันกัศกึษาในระดบัตา่ง ๆ ได ้

3. องค์กรหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาได้คู่มือการจัดการเรียนรู้เชิง
จิตวิทยาท่ีมีขั้นตอนชัดเจนในการสรา้งเสริมลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณและไป
ประยกุตใ์ชก้บันกัเรียน และนกัศกึษาในมหาวิทยาลยัตา่ง ๆ ได ้
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ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจยัเรื่อง การจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสริมลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ ไดแ้บง่การวิจยัออกเป็น 2 ระยะ ดงันี ้
 การวิจัยระยะที่ 1  ศึกษาความหมาย องคป์ระกอบและพฤติกรรมบ่งชีลั้กษณะ

นิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา  
การวิจยัระยะท่ี 1 ผูว้ิจยัด  าเนินการวิจยัในระยะนีเ้พ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความมุ่งหมาย

การวิจยัในขอ้ท่ี 1 โดยมีเปา้หมายเพ่ือศกึษาความหมาย องคป์ระกอบและพฤติกรรมบง่ชีใ้นแตล่ะ
องคป์ระกอบของลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา ซึ่งมีการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลและวิเคราะหข์อ้มลูทัง้เชิงคณุภาพและเชิงปริมาณเพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูครอบคลมุมากท่ีสดุ โดย
ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้
องคป์ระกอบจ านวน  9 องคป์ระกอบ คือ การมีใจเปิดกวา้ง ความอยากรูอ้ยากเห็น ความเป็น
ระบบ ความเป็นนักวิเคราะห ์การชอบคน้หาความจริง ความเช่ือมั่นในตนเอง ความมีวุฒิภาวะ  
ความเขา้ใจความรูส้ึกของผูอ่ื้น และการยืนหยดั จากนัน้เก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคณุภาพโดยผูว้ิจยั
น าองค์ประกอบทั้ง 9  องค์ประกอบไปใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์เชิงลึก ( in-depth 
interview) กับผู้ทรงคุณวุฒิ จ  านวนทั้งสิน้ 6 ท่าน ท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้านจิตวิทยาและมี
ประสบการณส์อนในมหาวิทยาลยั เป็นระยะเวลา 5 ปี  โดยใชแ้บบสมัภาษณแ์บบก่ึงโครงสรา้ง ซึ่ง
ในการสมัภาษณผ์ูว้ิจัยไดส้มัภาษณใ์นประเด็นเก่ียวกบัความหมาย องคป์ระกอบ และพฤติกรรม
บง่ชีใ้นแตล่ะองคป์ระกอบของลกัษณะนิสยัการคดิอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งขอ้มลูท่ีไดจ้ะเป็นขอ้มลู
เชิงคุณภาพ และผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้ไปเป็นกรอบในการสรา้งข้อค าถาม โดยองคป์ระกอบท่ี
ผูท้รงคุณวุฒิเห็นว่าสอดคล้องกับสภาพบริบทของนักศึกษา มีจ านวน  7 องคป์ระกอบ ดงันีคื้อ  
องค์ประกอบด้านการมีใจเปิดกว้าง ประกอบด้วย  5 พฤติกรรมบ่งชี ้มีจ  านวน 9 ข้อค าถาม  
องค์ประกอบด้านความเป็นระบบ ประกอบด้วย 3 พฤติกรรมบ่งชี ้  มีจ  านวน 8 ข้อค าถาม 
องคป์ระกอบดา้นการชอบคน้หาความจรงิ  ประกอบดว้ย  4 พฤติกรรมบง่ชี ้ มีจ  านวน 7 ขอ้ค าถาม 
องคป์ระกอบดา้นความเช่ือมั่นในตนเอง  ประกอบดว้ย 3 พฤติกรรมบ่งชี ้มีจ  านวน 6 ขอ้ค าถาม  
ดา้นความมีวุฒิภาวะ ประกอบดว้ย 4 พฤติกรรมบ่งชี ้มีจ  านวน 9 ขอ้ค าถาม องคป์ระกอบความ
เขา้ใจความรูส้กึของผูอ่ื้น ประกอบดว้ย 4 พฤติกรรมบง่ชี ้มีจ  านวน 8 ขอ้ค าถาม  และองคป์ระกอบ
การยืนหยัด ประกอบดว้ย 2  พฤติกรรมบ่งชี ้จ  านวน 8 ขอ้ค าถาม โดยสรุปลักษณะนิสัยการคิด
อย่างมีวิจารณญาณจึงมีจ านวน 7 องคป์ระกอบ มี 25 พฤติกรรมบง่ชีแ้ละมีขอ้ค าถามของแบบวดั
จ านวนทัง้สิน้  55 ขอ้  หลงัจากนัน้ผูว้ิจยัน าแบบวดัฯ ไปหาคณุภาพโดยการใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 
5 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องและให้ข้อเสนอแนะเม่ือผู้วิจัยได้ปรับปรุงแบบวัดฯ ตาม
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ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญเรียบรอ้ยแลว้ จากนัน้ผูว้ิจยัจึงน าแบบวดัฯ ท่ีไดข้อ้ค าถาม จ านวน 55 
ขอ้ ไปทดลองใช้กับนักศึกษาท่ีเหมือนกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 75 คน และพบว่ามีจ านวนข้อ
ค าถาม 51 ขอ้ ท่ีเหมาะสมในการน าไปใชใ้นการวิจัย ดงันั้นแบบวัดท่ีไดจ้ึงมีขอ้ค าถามจ านวน
ทัง้สิน้ 51 ขอ้ค าถาม โดยผูว้ิจยัไดค้ดั 4 ขอ้ค าถามออกเน่ืองจากมีคา่อ านาจจ าแนกต ่ากวา่เกณฑท่ี์
ก าหนด  หลงัจากนัน้ผูว้ิจยัจึงน าแบบวดัฯ ท่ีไดไ้ปเก็บรวบรวมขอ้มลูเชิงปริมาณกบันกัศึกษากลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 8  มหาวิทยาลยั และน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั (confirm 
factor analysis) เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรา้งของแบบวดัและน าแบบวดัฯ ท่ีไดไ้ปใชใ้น
การวิจยัระยะท่ี 2 ตอ่ไป  

 
 การด าเนินการวิจัยระยะที ่1 มีขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี ้

ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัย คือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติท่ีก าลัง

ศึกษาในชัน้ปีท่ี 1 คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 
11 มหาวิทยาลยั ไดแ้ก่   มหาวิทยาลัยราชภัฏชยัภูมิ มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรมัย ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์มหาวิทยาลัยราชอุดรธานี  และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
รวมจ านวนทัง้สิน้  5,768 คน (ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา, 2559)  

 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
 กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี ภาคปกต ิสงักดัคณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งใชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างส าหรบัวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) และในการวิจัยครัง้นีผู้้วิจัยได้ก าหนด
ขนาดกลุม่ตวัอย่าง โดยใชก้ฎแห่งความชดัเจน (rule of thumb) ในอตัราสว่นระหวา่งกลุ่มตวัอย่าง
กับจ านวนพารามิเตอร ์เป็น  20:1 (Williams, Onsman, & Brown, 2012, p.1-13) ซึ่งในการวิจัย
ครัง้นีมี้จ  านวนองคป์ระกอบทัง้หมด  7  องคป์ระกอบมีพฤติกรรมบ่งชีจ้  านวน 25 พฤติกรรมบ่งชี ้
และมี 51 ข้อค าถาม ดังนั้นจ านวนพารามิ เตอร์ท่ีต้องประมาณค่ามีจ านวนทั้งหมด  65 
พารามิเตอร ์ จงึไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 1,300 คน แตเ่น่ืองจากผูว้ิจยัตอ้งการใหข้อ้มลูเชิงประจกัษ์
มีความน่าเช่ือถือจึงไดเ้พิ่มขนาดกลุ่มตวัอย่าง อีก 20%  จึงไดจ้  านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 1,560 
คน โดยไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน (Multistage Sample) (วิธีการสุม่ดบูทท่ี 3)  และ
เพ่ือเป็นการปอ้งกนัแบบวดัสญูหายหรือแบบวดัไม่สมบรูณ ์ ผูว้ิจยัจึงไดแ้จกแบบวดั จ านวน 1,600 
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ฉบบั  ภายหลงัจากการตรวจสอบความถกูตอ้งของแบบวดัผูว้ิจยัสามารถน ามาวิเคราะหข์อ้มลูได้
จ  านวน 1.594 ฉบบั ดงันัน้กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจยัจึงก าหนดเป็นจ านวน  1,594 
คน 

 
การวิจัยระยะที่ 2 การพัฒนาและศึกษาผลการจัดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาเพื่อ

สร้างเสริมลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา  
 ในการวิจยัระยะท่ี 2  ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการวิจยัเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความมุ่งหมายการ

วิจยัขอ้ท่ี 2 โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาและศึกษาผลการจัดการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยา โดยผูว้ิจยัน า
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัระยะท่ี 1 มาเป็นขอ้มูลในการออกแบบการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือ
สรา้งเสริมลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบสังเกตพฤติกรรมและแบบสัมภาษณ์
ส าหรบัใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูของนกัศกึษาในกลุ่มทดลอง  เม่ือผูว้ิจยัออกแบบการจดัการเรียนรูเ้ชิง
จิตวิทยาเรียบรอ้ยแลว้จึงเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์เพ่ือพิจารณาใหข้อ้เสนอแนะ
จากนั้นจึงน าข้อเสนอแนะมาแก้ไขปรบัปรุงให้เรียบรอ้ยก่อนส่งให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาความ
เหมาะสมและใหข้อ้เสนอแนะ จากนัน้จึงน าไปทดลองใช ้(try out) กบักลุ่มท่ีมีลกัษณะเหมือนกับ
กลุ่มทดลอง แตไ่ม่ใช่นกัศึกษากลุ่มทดลอง จ านวนทัง้สิน้ 12 คน แลว้น าผลท่ีไดม้าปรบัปรุงแกไ้ข
และจดัท าเป็นคูมื่อการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือน าไปใชก้บันกัศกึษาในกลุ่มทดลองเพ่ือศกึษา
ผลการจัดการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาท่ีมีต่อการสรา้งเสริมลักษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ตอ่ไป และในการเก็บรวบรวมขอ้มลูในการวิจยัระยะท่ี 2 ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคณุภาพโดย
ใชก้ารสมัภาษณแ์ละสงัเกตพฤติกรรมกับนกัศึกษากลุ่มทดลองเพ่ือน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการรว่ม
อภิปรายผลท่ีเกิดขึน้และเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยผู้วิจัยใช้แบบวัดฯ ท่ีได้จากการ
ด าเนินการวิจยัระยะท่ี 1 ไปวดักบันกัศึกษาในกลุ่มทดลองทัง้ก่อนและหลงัการทดลอง และน าไป
วดัอีกครัง้ใน  1 เดือนถัดไปเพ่ือติดตามผล ส าหรบักลุ่มควบคุมผูว้ิจัยเก็บรวบรวมขอ้มูลเฉพาะ
ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบวัดฯ วัดกลุ่มควบคุมก่อนการทดลอง หลังการทดลองและระยะ
ติดตามผลเช่นเดียวกัน และ น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มลูเชิงคณุภาพและเชิงปริมาณ
มาวิเคราะหร์ว่มกนั  
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 การด าเนินการวิจัยระยะที ่2 มีขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี ้
 ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีเขา้ศึกษาในปี 
2561  ภาคปกติ  สังกัดคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  มีจ  านวนทั้งสิ ้น  
531 คน (ส านกัสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบียน, 2561) 

 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยระยะท่ี 2  ผูว้ิจัยสุ่มเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยน า

แบบวดัฯ ไปวดัลกัษณะนิสยัการคดิอย่างมีวิจารณญาณกบักลุ่มประชากรจ านวน 531 คน จากนัน้
น าคะแนนท่ีไดข้องแตล่ะคนมาเฉล่ียเป็นคะแนนของสาขาวิชา และผูว้ิจยัน าคะแนนเฉล่ียท่ีไดข้อง
แตล่ะสาขามาจดัเรียงล าดบั และคดัเลือกสาขาท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด และผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่ม
ตวัอย่างแบบกลุ่ม (cluster sampling ) ไดน้กัศึกษากลุ่มทดลอง จ านวนทัง้สิน้  20 คน  และกลุ่ม
ควบคมุ จ านวนทัง้สิน้ 20 คน  (วิธีการสุม่ดบูทท่ี 3)  

ขอบเขตระยะเวลา 
 ระยะเวลาท่ีใชจ้ดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสริมลกัษณะนิสยัการคิด

อยา่งมีวิจารณญาณ จ านวน 1 ภาคการศกึษา 
ตัวแปรทีศ่ึกษา 

 1) ตวัแปรจดักระท า คือ การจดัการเรียนรู ้ไดแ้ก ่
 1.1) การจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยา 
 1.2) การจดัการเรียนรูแ้บบปกต ิ

 2) ตวัแปรตาม คือ ลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ  
 

นิยามเชิงปฏิบัตกิาร 
1. ลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การแสดงออกหรือพฤติกรรม

ของนักศึกษาท่ีกระท าจนเป็นลักษณะคงท่ีในการใชก้ระบวนการคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างมี
หลักเกณฑแ์ละตรวจสอบหลักฐานขอ้เท็จจริงต่าง ๆ อย่างรอบคอบโดยอาศยัความรู ้ความคิด 
แรงจงูใจ ความเช่ือ เจตคต ิโดยการกระท าท่ีแสดงออกมามีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

1.1 การมีใจที่ เปิดกว้าง (open-minded) หมายถึง ลักษณะของนักศึกษาท่ี
แสดงออกถึงความยืดหยุ่นทางปัญญา โดยมีการรบัฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างของผูอ่ื้นโดยไม่มี
อคต ิ รบัฟังขอ้เสนอแนะหรือการถกูวิพากษว์ิจารณโ์ดยไมมี่ความล าเอียง  ส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดเ้ขา้ใจ 
และเตม็ใจท่ีจะเผยแพรค่วามรู ้ความคดิเห็นแก่ผูอ่ื้น 
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1.2  มีความเป็นระบบ (systematic) หมายถึง ลกัษณะของนกัศึกษาท่ีแสดงออก
ถึงการสืบคน้ขอ้มูลอย่างรอบคอบใคร่ครวญไตร่ตรอง พินิจพิเคราะหก์่อนตดัสินใจใด ๆ มีการตัง้
จดุมุง่หมายในการแสวงหาขอ้มลู ท างานอยา่งเป็นระบบและมีขัน้ตอนการเก็บขอ้มลู 

1.3 การชอบค้นหาความจริง (truth-seeking) หมายถึง ลักษณะของนักศึกษาท่ี
แสดงออกถึงการกลา้สอบถามขอ้มลูตา่ง ๆ มีความซ่ือสตัยใ์นการสืบคน้ขอ้มลู แสวงหาขอ้มลูดว้ย
วิธีการท่ีหลากหลาย มีการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

1.4 ความเชื่อม่ันในตนเอง (self-confidence) หมายถึง ลักษณะของนักศึกษาท่ี
แสดงออกถึงการกลา้แสดงความคิดเห็น กลา้คิดในสิ่งท่ีแตกต่างจากเดิม  กลา้ตดัสินใจและกลา้
เผชิญความผิดพลาด 

1.5 ความมีวุฒิภาวะ (maturity) หมายถึง ลักษณะของนักศึกษาแสดงออกถึง
แนวโนม้ท่ีจะตดัสินใจแบบมีการไตรต่รอง ทบทวน อดทนและควบคมุตนเอง ยอมรบัหนทางท่ีอาจ
เป็นไปไดม้ากกวา่ 1 ทางเลือก ยอมรบัความแตกตา่งของบคุคลในการแสดงออกในเรื่องตา่ง ๆ 

1.6 เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น (empathy) หมายถึง  ลักษณะของนักศึกษาท่ี
แสดงออกถึงลักษณะการเขา้ใจความคิดและความรูส้ึกของผูอ่ื้น ใหค้วามช่วยเหลือและส่งเสริม
ผูอ่ื้นโดยไมห่วงัผลตอบแทน ใหโ้อกาสผูอ่ื้นและตระหนกัถึงความคดิเห็นของกลุม่ 

1.7 การยืนหยัด (persisting) หมายถึง ลกัษณะของนกัศกึษาท่ีแสดงออกถึงความ
ถูกต้องและยืนยันไม่เปล่ียนแปลงในความคิดและข้อมูลโดยตอ้งอาศัย ความมุ่งมั่นและเพียร
พยายาม และอดทนท าทกุอยา่งเตม็ความสามารถ 

2. การจัดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาเพื่อสร้างเสริมลักษณะนิสัยการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้พัฒนาขึน้มาส าหรบัสรา้งเสริม
ลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา โดยไดจ้ากการศึกษาเอกสาร แนวคิด 
ทฤษฎีการเรียนรู ้ไดแ้ก่ ทฤษฎีการเรียนรูป้ระมวลสารสนเทศ ทฤษฎีการสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง 
ทฤษฎีการเรียนรูส้งัคมเชิงพุทธิปัญญา และทฤษฎีเก่ียวกับสมอง รวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ลกัษณะนิสยัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ วิธีการจดัการเรียนรู ้เทคนิคการจดัการเรียนรูแ้ละเทคนิค
เชิงจิตวิทยา น ามาใชใ้นการออกแบบการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยา  ประกอบดว้ยกิจกรรม 14 ครัง้  
และมีขัน้ตอนการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยา ดงันี ้ 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน หมายถึง ขัน้ตอนท่ีมีการจดักิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเตรียมความ
พรอ้มและกระตุน้ความสนใจใหน้กัศกึษาพรอ้มท่ีจะเรียนรู ้ประกอบดว้ย  
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ข้ันที่ 1 การกระตุ้นความสนใจ (attention) หมายถึง ขัน้ตอนท่ีกระตุน้ให้
นกัศกึษากระตือรือรน้ท่ีจะเรียนรูด้ว้ยเทคนิควิธีการและกิจกรรมตา่ง ๆ เพ่ือทา้ทายและสรา้งความ
สนใจ ของนกัศกึษาและเป็นการเตรียมพรอ้มในการเรียนรู ้

ข้ันด าเนินกิจกรรม หมายถึง ขัน้ตอนท่ีมีการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการและเทคนิคท่ี
หลากหลายร่วมกับการใชเ้ทคนิคทางจิตวิทยา เพ่ือใหน้ักศึกษาเกิดการเรียนรูต้ามวัตถุประสงค์
ท่ีตัง้ไว ้ประกอบดว้ย  

ข้ันที่  2 การให้ตัวแบบและการอธิบาย (modeling & explanations) 
หมายถึง ขัน้ตอนใหข้อ้มูลเก่ียวลกัษณะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผ่านการใหต้วัแบบและการ
อธิบายของผูว้ิจยั 

ข้ันที่ 3 การปฏิบัติกิจกรรม (action) หมายถึง ขัน้ตอนสรา้งลกัษณะนิสยั
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยนักศึกษาจะตอ้งลงมือปฏิบัติดว้ยตนเอง ในขัน้นีจ้ึงใช้วิธีการ
จดัการเรียนรู ้เทคนิคการจัดการเรียนรู ้และเทคนิคเชิงจิตวิทยาด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือให้
นกัศึกษาเกิดการเรียนรูแ้ละสามารถแสดงพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงลักษณะนิสยัการคิดอย่างมี
วิจารณญาณไดถ้กูตอ้ง 

ข้ันที่ 4 การอภิปราย (discussion)  หมายถึง  ขั้นตอนสรา้งปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันผ่านการอภิปราย โดยการให้นักศึกษาได้แลกเปล่ียนพูดคุย อาจจะจัดในรูปแบบ
อภิปรายแบบกลุม่ยอ่ย หรืออภิปรายแบบกลุม่ใหญ่ 

ข้ันสรุป หมายถึง ขัน้ท่ีนกัศึกษท่ีเขา้รว่มการทดลองและผูว้ิจยัใหข้อ้มลูปอ้นกลบัทัง้
ความรูค้วามเขา้ใจและพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากการ
จดักิจกรรมตา่ง ๆ ดว้ยวิธีการตา่ง ๆ และเป็นการสรุปผลทัง้หมดจากการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยา 
ประกอบดว้ย  

ข้ันที่ 5 การสะท้อนและการสรุป (feedback and conclusion) หมายถึง 
ขัน้ตอนสะทอ้นความรูค้วามเข้าใจ  ความคิด ความรูส้ึกและพฤติกรรมของนกัศกึษาท่ีเขา้รว่มการ
ทดลองต่อการด าเนินกิจกรรมทัง้หมด และผูว้ิจยัสะทอ้นพฤติกรรมทัง้หมดของนกัศึกษาท่ีเขา้รว่ม
การทดลองถึงการลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณโดยภาพรวมเพ่ือเป็นขอ้มลูใหน้กัศกึษา
ท่ีเขา้ร่วมการทดลองไปพัฒนาตนเองและใหน้กัศึกษาสะทอ้นผลการเรียนรูเ้พ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลท่ีได้รับน าไปใช้ รวมถึงสรุปผลทั้งหมดท่ีเกิดขึน้จากการจัดกิจกรรมก่อนให้
นกัศกึษาน าไปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนรูแ้ละการด าเนินชีวิต 



 15 
 

 

3. การจัดการเรียนรู้แบบปกติ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัย
จดัเตรียมเนือ้หา ส่ือการสอนและแหล่งการเรียนรูจ้ากต าราหรือแบบเรียนเพ่ือใหเ้กิดความรูค้วาม
เขา้ใจและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานวิชาชีพครูซึ่งเนน้การบรรยาย การใชส่ื้อและการอธิบายเป็นหลกั 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจยัในครัง้นีผู้ว้ิจยัไดมี้การเก็บรวบรวมขอ้มลูเชิงคุณภาพดว้ยการวิเคราะหข์อ้มลูจาก
เอกสารและจากการสมัภาษณผ์ูท้รงคณุวฒุิท่ีมีความเช่ียวชาญทางดา้นจิตวิทยาหรือการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณและมีประสบการณ์ในการสอนในระดบัอุดมศึกษาอย่างนอ้ย 5 ปี ในประเด็นท่ี
เก่ียวกับความหมาย องค์ประกอบ พฤติกรรมบ่งชี ้ของแต่ละองค์ประกอบ  แนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาและเครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งได้แก่ แบบ
สมัภาษณ ์แบบสงัเกตพฤติกรรม จากนัน้น าขอ้มลูท่ีไดม้าสรา้งแบบวดัลกัษณะนิสยัการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ  จากนั้นน าแบบวัดฯ เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ก่อนน าไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความสอดคลอ้ง และน าแบบวดัฯ ไปหาคณุภาพโดยใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ
ความสอดคลอ้ง แลว้จึงน าไปเก็บขอ้มูลกับกลุ่มตวัอย่างเพ่ือวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั  ใน
การออกแบบการจัดการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาได้น าทฤษฎีการเรียนรูม้าวิเคราะหข์ั้นตอนการจัด
กิจกรรม ซึ่งทฤษฎีการเรียนรูด้งักล่าว ไดแ้ก่ ทฤษฎีการเรียนรูป้ระมวลสารสนเทศ  ทฤษฎีการสรา้ง
ความรูด้ว้ยตนเอง ทฤษฎีเก่ียวกบัสมองเป็นฐาน และทฤษฎีสงัคมเชิงพุทธิปัญญา รวมทัง้แนวคิด
ของ Perkins, Jay, and Tishman (1993) ซึ่งไดข้ัน้ตอนการจดัการเรียนรู ้ดงันี ้ไดแ้ก่ (1) ขัน้น าเขา้
สูบ่ทเรียน ไดแ้ก่ ขัน้การกระตุน้ความสนใจ (attention) (2) ขัน้ด  าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่  ขัน้การใหต้วั
แบบและการอธิบาย (modeling and explanations)  ขัน้การปฏิบตัิ (action)  ขัน้การอภิปรายผล 
(discussion) และ  (3) ขั้นส รุป   ได้แก่  ขั้นการสะท้อนผลและการส รุป  ( feedback and 
conclusion) นอกจากนีมี้การน าเทคนิคเชิงจิตวิทยาและการจดัการเรียนรูโ้ดยยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั
มาประยกุตใ์ชร้ว่มกนัเพ่ือใหน้กัศกึษาเกิดการเรียนรูม้ากท่ีสดุ  และส่วนประกอบในแตล่ะกิจกรรม
ไดด้ดัแปลงมาจากแผนการจดัการเรียนรูท้ั่วไป ประกอบไปดว้ย แนวคิด  วตัถุประสงค ์เวลาท่ีใช ้
การจัดการเรียนรู ้ส่ือและวัสดุอุปกรณ์ การประเมิน    ดงันัน้ในการวิจัยครัง้นีจ้ึงไดแ้บ่งการวิจัย
ออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 เป็นการศึกษาความหมาย องคป์ระกอบและพฤติกรรมบ่งชี ้
ลกัษณะนิสยัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศกึษา ระยะท่ี 2 เป็นการพฒันาและศกึษาผลการ
จดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสรมิลกัาณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัศกึษา ใน
การวิจยัระยะนีผู้ว้ิจยัไดว้ดัลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณในนกัศึกษากลุ่มทดลองดว้ย



 16 
 

 

แบบวดัฯ และสมัภาษณ ์ทัง้ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และระยะติดตามผลซึ่งระยะติดตาม
ผลจะใช้เวลาวัดใน 1 เดือนถัดมา เพ่ือตรวจสอบความคงทนของลักษณะนิสัยการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและผูว้ิจยัไดส้มัภาษณน์กัศกึษาในกลุ่มทดลองก่อนการทดลอง หลงัการทดลองและ
ระยะติดตามผลเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึก ส่วนกลุ่มควบคมุผูว้ิจยัไดต้ิดตามผลโดยใชแ้บบวดั  ดงันัน้
ในการวิจยัระยะท่ี 1 มีกรอบแนวคิดการวิจยัตามภาพประกอบ 1  ส่วนการวิจยัระยะท่ี 2  มีกรอบ
แนวคดิการวิจยัตามภาพประกอบ 2  ดงันี ้

 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 1 โมเดลทฤษฎีการวดัองค์ประกอบลกัษณะนสิยัการคดิอยา่งมีวจิารณญาณ 
 

ลักษณะนิสัยการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ

การชอบค้นหาความจริง 
(truth seeking) 

มีความเป็นระบบ 
(systematic) 

การมีใจท่ีเปิดกว้าง 
(open minded) 

ความเช่ือมั่นในตนเอง 
(self confidence) 

ความมีวฒิุภาวะ 
(maturity) 

เข้าใจความรู้สกึของผู้ อ่ืน 
(empathy)

การยืนหยัด 
(persisting) 
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ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดการวจิยั 

ระยะที ่2 พฒันาและศกึษาการจดัการเรียนเรียนรูเ้พ่ือสรา้งเสรมิลกัษณะนิสยัการคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณ  

 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้เชงิ
จิตวทิยาเพือ่สร้างเสริมลักษณะนิสัย
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
   ขัน้ท่ี 1 การกระตุน้ความสนใจ  
ขั้นด าเนินกิจกรรม 
   ขัน้ท่ี 2 การใหต้วัแบบและ การ

อธิบาย 
   ขัน้ท่ี 3 การปฏิบตัิกิจกรรม  
    ขัน้ท่ี 4 การอภิปราย  
ขั้นสรุป 
   ขัน้ท่ี 5 การสะทอ้นผลและการ
สรุปผล  

 

 

สมัภาษณผ์ูท้รงคณุวฒุิ  จ  านวน 6 ทา่น 

ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาและลกัษณะ
นิสยัการคดิอย่างมีวิจารณญาณ  
1) ทฤษฎีการเรียนรูส้งัคมเชิงพทุธิปัญญา
ของแบนดรูา่ 

2) ทฤษฎีการสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง  
3) ทฤษฎีการเรียนรูป้ระมวลสารสนเทศ 
4) แนวคิดเก่ียวกบัสมองเป็นฐาน 
5) แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะนิสยัการคดิ
อยา่งมีวิจารณญาณ 

6) แนวคิดการการจดัการเรียนรู ้

   7) แนวคิดของ Perkins,Jay & Tishman 

 

ตัวแปรจัดกระท า 
การจัดการเรียนรู้ 

1) การจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยา 
2) การจดัการเรียนรูแ้บบปกติ 

ตัวแปรตาม 

 

ลกัษณะนิสยัการคิด 

อยา่งมีวิจารณญาณ 

 



 18 
 

 

 
สมมตฐิานการวิจัย 

1.  โมเดลองค์ประกอบลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักศึกษา 
คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์

2.  นกัศกึษาครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏั ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีไดร้บัการ
จดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยามีคะแนนเฉล่ียลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนการทดลอง 
หลงัการทดลองและระยะตดิตามผลแตกตา่งกนั  

3.  นกัศกึษาคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือกลุ่มท่ี
ใช้การจัดการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาหลังการทดลองมีคะแนนเฉล่ียลักษณะนิสัยการคิดอย่างมี
วิจารณญาณสงูกวา่กลุม่ท่ีใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบปกต ิ

 



 
 

 

บทที ่2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสริมลักษณะนิสัยการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ ไดศ้ึกษาคน้ควา้เอกสาร งานวิจัยและทบทวนทฤษฎี แนวคิดท่ีเก่ียวข้อง 
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ทฤษฎีและแนวคดิทางจิตวิทยาส าหรบัพฒันาการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยา 
1.1 ความหมายของการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยา 
1.2 องคป์ระกอบของการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยา 
1.3 การออกแบบการจดัการเรียนรู ้
1.4 วิเคราะหท์ฤษฎีการเรียนรูแ้ละแนวคิดทางจิตวิทยาเพ่ือพัฒนาขัน้ตอนการ

จดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสรมิลกัษณะนิสยัการคดิอย่างมีวิจารณญาณ 
1.5 เทคนิคทางจิตวิทยาและการจดัการเรียนแบบยึดผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางส าหรบั

ใชใ้นการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยา  
1.6 การจดัการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 
 

2. แนวคดิเก่ียวกบัลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
2.1 ความหมายของลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวิจารญาณ  
2.2 องคป์ระกอบของลกัษณะนิสยัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  
2.3 การพฒันาลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ  
2.4 พฤตกิรรมบง่ชีท่ี้แสดงออกถึงการมีลกัษณะนิสยัการคิดอยา่งมีวิจารญาณ  
2.5 เครื่องมือท่ีใชว้ดัลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ  
2.6 การพฒันาลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณในระดบัอดุมศกึษา 

3. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1 งานวิจยัภายในประเทศ 
3.2 งานวิจยัตา่งประเทศ 
 



 20 
 

 

1. ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาส าหรับพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยา  
1.1 ความหมายของการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยา 

นกัวิชาการทางดา้นการศกึษาไดใ้หค้วามหมายของการจดัการเรียนรู้ ไวห้ลากหลาย
รวมถึงยงัมีค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูแ้ตกตา่งกนัออกไป เชน่ รูปแบบการสอน model 
of teaching หรือ teaching model  รูปแบบการเรียนการสอนหรือรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน instructional model หรือ teaching-learning model โดยท่ี Smith and Ragan (2004, p.4)
ใหค้วามหมายว่า การจดัการเรียนรูเ้ป็นการจดัประสบการณใ์หก้ับผูเ้รียนภายใตเ้ ง่ือนไขท่ีตอ้งให้
การเรียนรูไ้ปสู่เปา้หมายโดยผูส้อนมีการจดัเตรียมและอ านวยความสะดวก ซึ่งกระบวนการจะตอ้ง
มีระบบขัน้ตอนมีการวางแผนเครื่องมือ กิจกรรม แหล่งขอ้มูลและการประเมินอย่างชัดเจน ดา้น  
ทิศนา แขมมณี (2558, น.221-223) ใหค้วามหมายว่า วิธีการจดัการเรียนรูท่ี้จดัขึน้อยา่งเป็นระบบ
ระเบียบตามหลักปรชัญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเช่ือต่าง ๆ โดยอาศัยวิธีสอนและ
เทคนิคการสอนต่าง ๆ เขา้มาช่วยใหส้ภาพการเรียนนัน้เป็นไปตามหลกัการ ดา้นอาภรณ ์ใจเท่ียง 
(2546, น.72) ใหค้วามหมาย ของรูปแบบการเรียนรูว้่าเป็นการปฏิบตัิท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอน 
เพ่ือใหก้ารสอนด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และการเรียนรูข้องผูเ้รียนบรรลจุดุประสงคก์ารสอน
ท่ีก าหนดไว ้ส่วนประกาศิต อานุภาพแสนยากร (2555, น.108) การจดัการเรียนรู ้ หมายถึง แบบ
แผนของการจัดการเรียนการสอนท่ีจัดขึน้อย่างเป็นระบบสัมพันธส์อดคลอ้งกับทฤษฎี หลักการ
เรียนรู้ แนวคิดหรือความเช่ือต่าง ๆ ท่ี รูปแบบนั้นยึดถือและได้รับการพิสูจน์ทดสอบว่ามี
ประสิทธิภาพ และ ฆนัท ธาตุทอง (2554, น.176) กล่าวว่า รูปแบบการเรียนการสอน เป็นการ
จดัระบบความสัมพันธ์ขององคป์ระกอบต่าง ๆ เพ่ือช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความรูค้วามเขา้ใจเนือ้หา
สาระ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของขอ้มูล ขอ้เท็จจริง มโนทศันห์รือความคิดรวบยอด โดยสรุปแลว้การ
จดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยา หมายถึง การจดัการเรียนเรียนรู ้ท่ีจดัขึน้มาอย่างเป็นระบบ คลอบคลุม
องคป์ระกอบส าคญัโดยอาศยัทฤษฎีการเรียนรู ้หลักการ แนวคิดต่าง  ๆ ในการออกแบบเพ่ือให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้  โดยน าเอาเทคนิควิธีการทางจิตวิทยามา
ประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

 
1.2 องคป์ระกอบของการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยา  

องคป์ระกอบของการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาผูว้ิจยัดดัแปลงมาจากแผนการจดัการ
เรียนรู ้(ชนาธิป พรกลุ, 2551, น.86-92)  โดยประกอบดงันี ้
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1) เรื่องและเวลาท่ีใชส้อน เป็นการแสดงใหท้ราบว่าจะสอนวิชาอะไรในชั่วโมงนั่น 
สว่นเวลาท่ีใชส้อน การก าหนดเวลาจะชว่ยใหผู้ส้อนก าหนดเนือ้หาและกิจกรรมไดเ้หมาะสม 

2) จุดประสงค์การเรียนรู้ คือ ต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะหรือเจตคติ
อยา่งไร ดงันัน้การเขียนขอ้ความจงึตอ้งระบพุฤติกรรมของผูเ้รียนภายหลงัการเรียน 

3) สาระส าคญั เป็นขอ้ความแสดงใจความส าคญัของเรื่อง 
4) เนือ้หา เป็นขอ้ความท่ีขยายสาระส าคญัมีค าอธิบายและตวัอย่างเพ่ือใหเ้กิด

ความเขา้ใจกิจกรรมการเรียนการสอน คือ กิจกรรมท่ีจดัเป็นกิจกรรมการเรียนรู ้
5) กิจกรรมการเรียนรู ้เป็นส่วนท่ีแสดงวิธีด  าเนินการสอนหรือกิจกรรมเรียนรูท่ี้

ผูเ้รียนท าเป็นล าดบั 
6) ส่ือการเรียนการสอน คือ การระบส่ืุอ แหลง่การเรียนรู ้
7) การวดัและประเมินผลการเรียน คือ การอธิบายวิธีการวดัและเครื่องมือส าหรบั

การวดั 
1.3 การออกแบบการจดัการเรียนรู ้

Smith and Ragan (2004, p.10-11) ไดอ้ธิบายโมเดลการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ดงันี ้

1. การวิเคราะห ์(analysis) ประกอบดว้ยการวิเคราะห์ผู้เรียน การวิเคราะหบ์ริบท
สภาพแวดลอ้มของการเรียนรู ้และวิเคราะหก์ารเรียนรู ้ 

การวิเคราะห ์ learning   context  หรือการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มจะตอ้งท า
ความเขา้ใจแนวคิดของค าว่า  context  ก่อน context ไม่ใช่แค่เพียงสถานท่ี อาทิเช่น โรงเรียน  
บา้น  สถานท่ีท างานทางกายภาพเท่านัน้ แต่ Context ยังรวมไปถึงองคป์ระกอบต่าง ๆ ของการ
เรียนรู ้เช่น สภาพแวดล้อมทางสังคม ในการวิเคราะห์ บริบท (Context) จะต้องวิเคราะห์ใน
ประเด็นดงันี ้ คือ การหาความตอ้งการส าหรบัการสอนเพ่ือช่วยใหผู้เ้รียนบรรลุเป้าหมายของการ
เรียนรู ้  อธิบายสภาพแวดลอ้มของการเรียนรูท่ี้การสอนท่ีออกแบบนีจ้ะถกูน าไปใช ้หมายถึง อะไร
ท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู ้ และสภาพแวดล้อมท่ีจะไปสอนเป็นอย่างไร ดังนั้นในการ
ออกแบบผูอ้อกแบบสามารถประเมินความตอ้งการได ้อย่างไรก็ตามการประเมินความตอ้งการ
สามารถท่ีจะท าในรูปแบบท่ีไมเ่ป็นทางการไดแ้ตก็่ยงัจ าเป็นตอ้งท าเพ่ือศกึษาบทเรียนท่ีจ าเป็นท่ีจะ
น าไปใชใ้นการสอนเด็ก  ส่วนมากในการประเมินความตอ้งการขัน้พืน้ฐานของบทเรียนจะถกูเลือก
โดยพิจารณาจากเปา้หมายการเรียนรูข้องหลกัสตูร เป็นรายปี หรือบทเรียนท่ีนกัเรียนสว่นใหญ่บอก
ว่ายากในการเรียนรูแ้ละเรื่องหรือหัวข้อท่ียังไม่มีบทเรียนส าหรบัพรอ้มใชส้อน   ส าหรบัผูท่ี้ตอ้ง
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ออกแบบบทเรียนส าหรบัสอนโดยทั่วไป การประเมินความตอ้งการตอ้งท าในรูปแบบท่ีเป็นทางการ  
องคป์ระกอบหลักอย่างท่ีสอง ของการวิเคราะหบ์ริบทการเรียนรู ้คือ การอธิบายสภาพแวดลอ้ม
การเรียนรูปั้จจุบนั  เหมือนกับกรณีของการประเมินความตอ้งการ ถา้ตอ้งออกแบบกระบวนการ
สอนส าหรบัหอ้งเรียนของตนเอง ค าอธิบายสภาพแวดลอ้มฯ นีอ้าจจะไม่ตอ้งเป็นทางการ แตม่นัก็
เป็นสิ่งส  าคญัท่ีขาดไม่ได ้ แตถ่า้ก าลงัออกแบบส าหรบัสภาพแวดลอ้มท่ีหา่งไกล และใหญ่กวา่ การ
อธิบายจะยากขึน้และส าคญัมากขึน้  งานหลกัในส่วนนีก็้คือการคิดเก่ียวกบัระบบ (system) ท่ีจะ
น ากระบวนการสอนนีไ้ปใชง้าน ระบบการเรียนรูนี้ร้วบรวม ปัจจยัทัง้หมด ท่ีมีผลกระทบและไดร้บั
ผลกระทบ จากการเรียนรู ้อนัไดแ้ก่ ผูเ้รียน, วสัดปุระกอบการสอน, ครูผูส้อน, อปุกรณป์ระกอบการ
สอน (computer, projectors, video ฯลฯ ), สิ่งอ านวยความสะดวก และ รวมถึงชุมชน และ 
องค์กร  โดยสรุปในขั้นตอนการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ดังนี ้  ในการ วิเคราะห์การสอน 
(instructional  analysis) จะวิเคราะห์บริบท (context) วิเคราะหผ์ู้เรียน  (learners) การจัดการ
เรียนรู ้( learning task) วิเคราะหบ์ริบท  (context  analysis) ซึ่งในการวิเคราะหบ์ริบทสามารถท า
ไดโ้ดย ประเมินความตอ้งการ  (needs  assessment) ซึ่งพิจารณาเรื่องของปัญหา (problem) 
ความต้องการนวัตกรรม (innovation) ความคลาดเคล่ือน (discrepancy) ส่วนลักษณะของ
สิ่งแวดล้อม (description of environment) พิจารณาจากครูผู้สอน (teachers) หลักสูตรท่ีมีอยู ่
(existing curricula)  ส่ืออุปกรณ์ (equipment)  สิ่งอ านวยความสะดวก  องคก์ร (organization) 
ระบบท่ีมีขนาดใหญ่ (larger  system) 

การวิเคราะหผ์ูเ้รียน สิ่งส าคญัคือผูอ้อกแบบจะออกแบบการสอนเพ่ือใครเพราะ
ผูเ้รียนแตล่ะคนแต่ละช่วงชัน้มีความแตกต่างกัน ดงันัน้ผูอ้อกแบบจึงตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกับ
การเรียนรูข้องมนุษยแ์ละทฤษฎีพฒันาการ ซึ่งผูอ้อกแบบจะตอ้งประเมินคณุลกัษณะของผูเ้รียน 
อาจใชว้ิธีการสมัภาษณค์รู หรือผู้เรียน แฟ้มประวตัิส่วนบุคคล ต าราและบทความท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือ
วิเคราะหข์อ้มลูผูเ้รียนได ้

การวิเคราะห์การเรียนรู ้ผู้ออกแบบต้องระบุพฤติกรรมท่ีต้องการให้ผู้เรียน
แสดงออกอยา่งชดัเจน ดงันัน้ผูอ้อกแบบจงึตอ้งก าหนดพฤตกิรรมเปา้หมาย 

2. กลยุทธ์ (strategy) ในการออกแบบกิจกรรมการสรา้งเครื่องมือตอ้งสอดคล้องและ
สมัพนัธก์ับท่ีน าเสนอ การจดักิจกรรมผูอ้อกแบบตอ้งเนน้ใหผู้เ้รียนมีประสบการณ ์ซึ่งกลยทุธก์าร
จัดการเรียนรูจ้ะเน้นเรื่องของการเรียนรูแ้บบความคิดรวบยอด การใช้ปัญหาเป็นฐาน การใช้
ปัญญาเป็นกลยทุธใ์นการออกแบบหรือกลยทุธโ์ดยใชท้กัษะการเรียนรูแ้ละประเภทของการเรียนรู ้
ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัผูอ้อกแบบการจดัการเรียนรู ้
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3. การประเมิน (evaluation) การประเมินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การประเมิน
ระหว่า ง เรียน  ( formative evaluation) และประ เมิ น เพ่ื อส รุปผลการเรียน รู้ (summative 
evaluation) เหลา่นีผู้อ้อกแบบตอ้งพิจารณาวา่จะออกแบบการประเมินแบบใดบา้ง 

    ส่วนขัน้ตอนการจดัการเรียนรู ้อาภรณ์ ใจเท่ียง (2546, น.78-80) ไดอ้ธิบายขั้นตอน
การเรียนการสอน จะมีขัน้ตอนท่ีแตกต่างกันออกไป  ขึน้อยู่กับเทคนิควิธีการสอนท่ีผูส้อนตอ้งใช ้  
โดยทั่วไปประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน  ไดแ้ก่ 

ขัน้ท่ี 1  ขัน้น าเขา้สู่บทเรียน เป็นการเตรียมความพรอ้มผูเ้รียนและเรา้ความสนใจท า
ใหน้กัเรียนเกิดความเช่ือมโยงความรูเ้ดมิกบัความรูใ้หม ่  

ขัน้ท่ี 2 ขัน้ปฏิบตักิิจกรรม เป็นขัน้ท่ีท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูต้ามจดุประสงคข์องเรา 
กิจกรรมท่ีผูเ้รียนจะปฏิบตัิในขัน้นีมี้หลายอยา่ง  เชน่ การคน้ควา้  อภิปรายกลุ่ม  การรายงาน   การ
แสดงบทบาทสมมต ิ ฯลฯ   

ขัน้ท่ี 3 ขัน้สรุปและวดัผล  เป็นขัน้ตอนการสรุปเนือ้หาท่ีเรียนผา่นมาแลว้ทัง้หมด สรุป
ทัง้ดว้ยความคดิ ความรู ้ทกัษะ ตลอดจนน าไปใชชี้วิตในประจ าวนั   
 

1.4 วิเคราะหท์ฤษฎีการเรียนรูแ้ละแนวคิดทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้ง 
O'Tuel and Bullard (1993, p. 9-16) ไดก้ล่าวว่าทฤษฎีการเรียนรู้มีหลายทฤษฎีท่ี

น ามาใชใ้นการพฒันากระบวนการคิดแต่ทฤษฎีท่ีอา้งถึงเป็นทฤษฎีท่ีจะช่วยจดัการเรียนการสอน
ให้เกิดเรียน รู้ทางปัญญาและกระบวนการคิด  คือ ทฤษฎีการสร้างความ รู้ด้วยตนเอง 
(constructivism) และทฤษฎีประมวลสารสนเทศ (information processing theories) ดงันัน้เพ่ือ
พัฒนาขั้นตอนการจัดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาเพ่ือสร้างเสริมลักษณะนิสัยการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ผูว้ิจัยจึงไดน้  าทฤษฎีดังกล่าวมาวิเคราะห์ร่วมกับทฤษฎีอ่ืนดว้ย เน่ืองจากในการ
ทบทวนวรรณกรรมการพฒันาลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ  จะตอ้งอาศยัตวัแบบและ
การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ตอ่การสรา้งวฒันธรรมการคิดในชัน้เรียน ดงันัน้เพ่ือใหค้ลอบคลมุกับ
แนวคิดดงักล่าว ผูว้ิจัยจึงไดน้  าทฤษฎีการเรียนรูส้ังคมเชิงพุทธิปัญญา การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้
สมองเป็นฐาน (brain-based learning) และแนวคิดของ Perkins, Jay & Tishman มาวิเคราะห์
เพ่ือสรา้งเป็นขัน้ตอนการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยา โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1.4.1 ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (constructivism)  
แนวคิดส าคญั คือ  ผูเ้รียนเป็นผูส้รา้งความรู ้โดยใชก้ระบวนการทางปัญญาของ

ตนในการเรียนรูไ้ด ้โดยผู้สอนเป็นผูช้่วยให้ผู้เรียนปรบัโครงสรา้งทางปัญญา (ทิศนา แขมมณี , 
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2554, น. 90) แนวคดิของกลุม่นีไ้ดร้บัอิทธิพลมาจากเพียเจทแ์ละบรูนเนอรก์ารเรียนรูเ้กิดขึน้ไดจ้าก
การท่ีแตล่ะบคุคลไดส้รา้งความรูข้ึน้และท าใหส้  าเรจ็โดยผ่านกระบวนการของความสมดลุซึ่งกลไก
ของความสมดุลเป็นการปรบัตวัของตนเองใหเ้ข้ากับสิ่งแวดล้อมเพ่ือใหอ้ยู่ในสภาพท่ีสมดุลได้
ประกอบด้วยกระบวนการ 2 กระบวนการ คือ 1) การซึมซับหรือดูดซับ  (assimilation)เป็น
กระบวนการท่ีมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กันกับสิ่งแวดล้อมและซึมซับเอาประสบการณ์ใหม่เข้าสู่
ประสบการณ์เดิมท่ีเหมือนหรือคลายคลึงกันโดยสมองจะปรับเอาประสบการณ์ใหม่เข้ากับ
ความคิดความรูใ้นโครงสรา้งท่ีเกิดจากการเรียนรูเ้ดิมท่ีมีอยู่  2)การปรบัโครงสรา้งทางปัญญา 
(accommodation) เป็นกระบวนการท่ีตอ่เน่ืองมาจากกระบวนการซมึซบัเอาประสบการณใ์หม่เขา้
สูป่ระสบการณเ์ดมิท่ีมีอยูใ่นสมองมาก่อนแลว้ 

    หลกัในการจัดการเรียนรู ้ส  าหรบัทิศนา แขมมณี (2554, น. 90) ไดเ้สนอแนวคิด
การจดัการเรียนการสอนตามแนว constructivism ดงันี ้

1. เน้นความส าคัญของกระบวนการเรียนรูข้องผู้เรียน และความส าคัญของ
ความรูเ้ดมิ 

2. เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเป็นผูแ้สดงความรูไ้ดด้ว้ยตนเองและสามารถสรา้งความรู้
ดว้ยตนเองได ้โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ออกไปสังเกตสิ่งท่ีตนอยากรู ้มาร่วมกันอภิปรายสรุปผลการ
คน้พบ แลว้น าไปศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมจากเอกสารวิชาการ หรือแหล่งความรูท่ี้หาได ้เพ่ือตรวจ
ความรูท่ี้ไดม้า และเพิ่มเตมิเป็นองคค์วามรูท่ี้สมบรูณต์อ่ไป 

3. การเรียนรูต้อ้งใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบตัิจริง คน้หาความรูด้ว้ยตนเอง จนคน้พบ
ความรูแ้ละรูจ้กัสิ่งท่ีคน้พบ เรียนรูว้ิเคราะหต์่อจนรูจ้ริงว่า ลึกๆ แลว้สิ่งนัน้คืออะไร มีความส าคญั
มากนอ้ยเพียงไร และศกึษาคน้ควา้ใหล้กึซึง้ลงไปจนถึงรูแ้จง้ 

1.4.2 ทฤษฎีประมวลสารสนเทศ (information processing theories)  
แนวคิดส าคญั การเรียนรูเ้กิดจากการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างคณุลกัษณะของผูเ้รียน 

กระบวนการคิด ธรรมชาติของวัสดุท่ี ใช้ในการเรียนตลอดจนธรรมชาติของเกณฑ์ท่ีใช้ในการ
ประเมินผลทฤษฎีนีเ้ป็นการอธิบายเก่ียวกับ การไดม้าซึ่งความรู้ (acquire) สะสมความรู ้(store) 
และการะลกึได ้(recall) ตลอดจนการใชข้่าวสารขอ้มลูหรือกล่าวไดว้า่เป็นทฤษฎีท่ีพยายามอธิบาย
ใหเ้ขา้ใจว่ามนุษยจ์ะมีวิธีการรบัขอ้มูลข่าวสารหรือความรูใ้หม่อย่างไรเม่ือรบัมาแลว้จะมีวิธีการ
ประมวลขอ้มูลข่าวสารและเก็บสะสมไวใ้นลกัษณะใดตลอดจนจะสามารถดึงความรูน้ัน้มาใชไ้ด้
อย่างไรใหค้วามสนใจเก่ียวกับกระบวนการคิดการใหเ้หตุผลของผูเ้รียน ดงันัน้จึงมุ่งศึกษาความ 
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ใส่ใจ (attention) กลยุทธ์การเรียนรู้ (learning strategies) พื ้นฐานความรู้ (knowledge base) 
ความรูเ้ก่ียวกบัการรูค้ดิของตนเอง (metacognition)  

หลกัการจดัการเรียนการสอน ตามแนวคิดของ ลกัขณา สริวฒัน ์(2557, น.184-
192) ไดเ้สนอดงันี ้ 

1) การน าสิ่งเรา้ท่ีผูเ้รียนรูจ้กัหรือมีขอ้มลูอยู่แลว้จะสามารถช่วยใหผู้เ้รียนหนั
มาใสใ่จและรบัรูส้ิ่งนัน้โดยผูส้อนสามารถเช่ือมโยงไปถึงสิ่งใหมท่ี่เก่ียวขอ้งกบัสิ่งนัน้ได ้

2) ขอ้มลูท่ีผ่านการรบัรูแ้ลว้จะถกูน าไปเก็บไวท่ี้ความจ าระยะสัน้หากตอ้งการ
ท่ีจะจ าสิ่งนัน้ ๆ ตอ้งใชว้ิธีตา่ง ๆ ชว่ย เชน่ การทอ่งซ า้กนัหลาย ๆ ครัง้ 

3) การท่ีผู้เรียนรูต้ัวและรูจ้ักบริหารควบคุมกระบวนการทางปัญญาหรือ
กระบวนการคิดของตนก็จะสามารถท าใหบุ้คคลนัน้สามารถสั่งงานใหส้มองกระท าการตา่ง ๆ อนั
จะท าใหผู้เ้รียนประสบผลส าเรจ็ในการเรียนรูไ้ด ้ 

1.4.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา (Social Cognitive Learning 
Theory)  

 แนวคิดส าคัญ  อัลเบิรต์ บันดูรา (Albert Bandura.1925-ปัจจุบัน) เขาเป็น
นกัจิตวิทยาชาวอเมรกินั และไดต้ัง้ทฤษฎีวา่ การเรียนรูโ้ดยการสงัเกต เขาเช่ือว่าการเรียนรูเ้กิดจาก
การสังเกตและไดใ้หค้วามส าคญัของการปฏิสัมพันธ์ของอินทรียแ์ละสิ่งแวดลอ้ม และถือว่าการ
เรียนรูก็้เป็นผลของปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้รียนและสิ่งแวดล้อม โดยผูเ้รียนและสิ่งแวดลอ้มมีอิทธิพล
ตอ่กนัและกนั (ประสาร ศรีพงษเ์พลิด, 2554, น.84)  ดงัภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
        B หมายถึง พฤตกิรรมอยา่งใดอย่างหนึ่งของบคุคล 
         P หมายถึง บคุคล 
         E หมายถึง สิ่งแวดลอ้ม 

P 

B 

E 
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การสังเกตหรือการเลียนแบบแบ่งเป็น 2 ขัน้ คือ ขัน้แรกเป็นขัน้การไดร้บัมาซึ่ง
การเรียนรู ้(acquisition) ขัน้ท่ี 2 เรียกว่าขัน้การกระท า (performance) ซึ่งอาจจะกระท าหรือไม่
กระท าก็ได ้ซึ่งการเกิดกระบวนการทัง้สองจะตอ้งอาศยั ความใสใ่จ (attention) ซึ่งเกิดเป็นสิ่งแรกท่ี
ผู้เรียนจะตอ้งมีตัวแบบท่ีมีอิทธิพลต่อผู้เรียนเป็นอย่างมากเม่ือมีตัวแบบแล้วผู้เรียนจะสังเกต
พฤติกรรมของตวัแบบและบันทึกไวใ้นความจ าระยะยาวเรียกว่ากระบวนการจดจ า (retention) 
และแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวอย่าง (reproduction) แรงจูงใจจะเกิดขึน้มากน้อยอยู่ท่ีความ
คาดหวังและผลท่ีได้รับจากการเลียนแบบดังนั้น การจูงใจ (motivation) จึงช่วยให้เกิดการ
เลียนแบบในครัง้ตอ่ไปเพราะแรงจงูใจมีผลท าใหเ้กิดหรือไม่เกิดพฤติกรรม   นอกจากนีแ้นวคิดของ
แบนดรูา่ยงัเนน้ในเรื่องของสิ่งแวดลอ้ม  พฤตกิรรมและลกัษณะของตวับคุคลท่ีมีความสมัพนัธก์นั 

หลกัการจดัการเรียนรู ้ในหอ้งเรียนครูเป็นตวัแบบท่ีมีอิทธิพลต่อผูเ้รียนอย่างยิ่ง 
ผูเ้รียนเองก็เป็นไดท้ัง้ผูส้งัเกตและตวัแบบ ส าหรบัผูเ้รียนบางคนตวัแบบมีอิทธิพลมาก ดงันัน้ครูควร
ท าบรรยากาศของสังคมท่ีเป็นตัวแบบให้เด็กเห็น การใช้ตัวแบบควรให้ผู้เรียนได้เห็นหลาย ๆ 
ตวัอยา่งอาจใชต้วัแบบจากแหลง่อ่ืน ๆ เชน่ ภาพยนตร ์หนงัสือ 

 
1.4.4. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (brain-based 

learning)  
แนวคิดส าคญั สมองจะท างานไดดี้เม่ือจิตใจเบกิบาน รา่งกายแข็งแรง การเรียนรู้

ครูตอ้งสอนในสิ่งท่ีมีความหมายตอ่ผูเ้รียน ท าใหผู้เ้รียนสนใจการสอนตอ้งพฒันาทัง้สมองซีกขวา
และซีกซา้ย การไดใ้ชค้วามคดิผูเ้รียนไดใ้ชส้มองก็จะเกิดความเจรญิงอกงาม การสอนตอ้งใหง้านท่ี
ทา้ทายต่ืนตวัและน าสิ่งท่ีเรียนไปใชไ้ดจ้ริงการจดัการเรียนรูจ้ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัพฒันาการสมอง
แตล่ะช่วงวยัการจดักิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัตามหลกัการสมองกบัการเรียนรูบ้น
ความคิดพืน้ฐาน 3 ดา้น คือ อารมณเ์ป็นส่วนส าคญัในการเรียนรูทุ้กขัน้ตอน การเรียนรูต้อ้งใชทุ้ก
สว่นทัง้การคดิ ความรูส้กึและการลงมือปฏิบตัไิปพรอ้ม ๆ กนัจงึเป็นการเรียนรูท่ี้ดีท่ีสดุ 

หลักการจัดการเรียนรู ้ส  าหรบัชัยวัฒน ์สุทธิรตัน ์(2553, น.126-134) ไดเ้สนอ
หลกัการและแนวทางการจดัการเรียนการสอนโดยใชค้วามรูเ้ก่ียวกบัสมองเป็นฐาน ดงันี ้ 

1. สมองเป็นกระบวนการคู่ขนาน ครูตอ้งใช้เทคนิคท่ีหลากหลายเพ่ือกระตุ้น
สมองของผูเ้รียน นอกจากนีต้อ้งจดัใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบการเรียนรูข้องผูเ้รียนแตล่ะคนดว้ย 

2. สมองกบัการเรียนรู ้การวางแผนใหส้มองคิดและท างานทา้ทาย ยั่วยมุากท่ีสดุ
จะท าใหผู้เ้รียนใชก้ระบวนการคิด และแสดงออกอยา่งสรา้งสรรคแ์ละการจะชว่ยกระตุน้การท างาน
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สมองทัง้สองซีกใหส้อดคลอ้งกันทัง้ระบบ การคลายเครียดเป็นสิ่งส าคญั การผ่อนคลายจะช่วยให้
การเรียนรูมี้ประสิทธิภาพ การบริหารสมอง เป็นการช่วยให้เคล่ือนไหวร่างกายและเรา้ใหส้มอง
ท างานอยา่งดีการนั่งอยูท่ี่เดมิ ๆ  

3. การเรียนรูมี้มาแต่ก าเนิด มนุษยมี์การเรียนรูม้าแต่ก าเนิดและการเรียนรูท่ี้ดี
ตอ้งลงมือปฏิบตัิดว้ยตนเองหรือประสบการณ์ตรง ซึ่งการจัดการเรียนการสอนจึงตอ้งค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และมีการเคล่ือนไหวทัง้ดา้นการจัดกิจกรรม การสรา้งบรรยากาศ 
รูปแบบเนือ้หาสาระเทคนิควิธีการ สอนในสิ่งท่ีไม่ไกลตวัผูเ้รียนและวางแผนการสอนอย่างเป็น
ระบบ 

4. รูปแบบการเรียนรู้ของบุคคล ครูจึงจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับผูเ้รียนทุกรูปแบบอย่างเสมอภาคและตอ้งจัดใหค้รบองคป์ระกอบทัง้ 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
การรบัรู ้การบรูณาการความรู ้และการประยกุตใ์ช ้ 

5. ความสนใจมีความส าคญัตอ่การเรียนรู ้คนจะมีความเก่งไมเ่หมือนกนัควรเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนเป็นผูว้างแผนในการพฒันาตนเองดงันัน้ครูควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออก
ถึงความสามารถโดยการจดัเวทีใหแ้สดงออกอยา่งอิสระ 

6. สมองมีหนา้ท่ีสรา้งกระบวนการเรียนรูก้ารจดัการเรียนรูท่ี้ดีครูตอ้งเขา้ใจทกัษะ
ท่ีเก่ียวโยงกบัความสามารถของสมองแตล่ะซีก 

7. การเรียนรูใ้นสิ่งท่ีสนใจสามารถรบัรูไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนรูข้อง
มนุษย์จะมีประสิทธิภาพสูงขึน้เม่ือมีการเช่ือมโยงระหว่างประสบการณ์เดิมของผู้เรียนกับ
ประสบการณใ์นการเรียนรูใ้หมใ่นแตล่ะครัง้ของการจดัการเรียนรู ้ 

8. การเรียนรูเ้กิดขึน้เก่ียวขอ้งกบักระบวนการทัง้ในแบบท่ีมีจดุมุ่งหมายและไม่ได้
ตัง้ใจการเรียนรูส้ามารถเรียนรูใ้นสถานการณ์จริงในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้การสอนจึงตอ้งให้
โอกาสใหผู้เ้รียนไดล้องประยกุตใ์ชค้วามรูใ้นสถานการณใ์หม่ ๆ  

9. การเรียนรูเ้กิดจากกระบวนการสรา้งความเขา้ใจ และใหค้วามหมายกับสิ่งท่ี
รบัรูม้าจดัการเรียนรูใ้นสิ่งท่ีมีความหมายใหก้บัผูเ้รียนและสามารถน าสิ่งท่ีเรียนไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

10. การเรียนรูเ้กิดจากการมีปฏิสมัพนัธก์ับผูอ่ื้น ดงันัน้การจดัการเรียนการสอน
จึงเนน้การรบัรูจ้ากประสบการณ์จริง เห็นของจริง ผ่านการเล่าเรื่อง ตวัละคร การมีปฏิสัมพันธ์
ระหวา่งบคุคล  
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11. การเรียนรูคื้อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเผชิญกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมท่ี
กระตุน้การเรียนรู ้โดยเฉพาะสถานการณท่ี์ทา้ทายใหผู้เ้รียนอยากรู้อยากเห็นผา่นกระบวนการเล่น
อยา่งสนกุสนานและมีความสขุไมเ่ครียด 

12. สมองของบุคคลมีความเท่าเทียมกัน คือเราสามารถเรียนรู้ได้เต็มตาม
ศกัยภาพเทา่กนั  

โกวิทย ์ประวาทพฤกษ ์(ม.ป.ป., น.23-26 อา้งถึงใน ชยัวฒัน ์สทุธิรตัน ์(2553, น.
134-137) ไดเ้สนอแนะดงันี ้

1. การสรา้งบรรยากาศเชิงบวก และใชส่ื้อหลากหลายเพ่ือดงึดใูจ 
2. การสรา้งความหมายในการเรียนรู ้ใชต้วัอยา่งการสอนจากชีวิตจรงิ สิ่งท่ีสมัผสั

ได ้ใชเ้รื่องของผูเ้รียน ใชเ้ทคนิคช่วยจ า ใชก้ารทบทวนแบบน าเสนอ ใชก้ารท างานร่วมกันเพ่ือให้
ผูเ้รียนรบัรูห้ลายมมุมอง 

3. การพัฒนาสมองทัง้สองซีกใชค้  าพูดและภาพร่วมกัน การประเมินควรใชท้ั้ง
ค  าพดู ภาพและการปฏิบตัจิรงิ 

4. การพฒันาสมองซีกซา้ย การจดัหอ้งเรียนควรมีพืน้ท่ีท างาน กระจายคนพดูเก่ง 
ในการท างานเพ่ือใชเ้ป็นเสน้ทางท าใหบ้รรลผุลมีการใหร้างวลัเพื่อเสรมิแรง 

5. การพฒันาสมองซีกขวา ใหผู้เ้รียนมีโอกาสเลือกการท างาน การรายงานตาม
รูปแบบท่ีตนเองชอบ สนใจ ไดล้งมือปฏิบตัิจริง มีประสบการณต์รงหรือบทบาทสมมติ ผูเ้รียนได้
แลกเปล่ียนเรียนรูก้ัน ให้ผู้เรียนไดน้  าความคิดท่ีไดไ้ปใช้ในงานอ่ืน  ๆ งานในอนาคตและขยาย
ความรูอ้อกไป 

6. การสอนใหข้ยายความคิด ใชเ้กม สถานการณ์จ าลอง ใชก้ารคิดทบทวนใน
สมอง ใชส้อนเป็นล าดบั ใหผู้เ้รียนคดิวา่จะท าอยา่งไรตอ่ไปอีก เขียนการเลา่เรื่อง 
  

1.4.5. แนวคิดของ Tishman, Jay & Perkins 
 แนวคิดส าคญั การพฒันาลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณนัน้ตอ้งมีการ

ฝึกฝนเป็นประจ า ไม่ใช่แตเ่ฉพาะในชัน้เรียน ครูจ าเป็นตอ้งสรา้งใหเ้ป็นวฒันธรรมในการคิด เดวิด 
เพอรกิ์นส์ อธิบายว่าลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นลักษณะท่ีบุคคลมีความ 
โนม้เอียงทางความคิดซึ่งความโนม้เอียงนีจ้ะประกอบดว้ย ความสามารถ (abilities) ความไวต่อ
ความรูส้กึ (sensitivity) และความโนม้เอียง (inclination) ของแตล่ะบคุคลดว้ย  

 หลักการจัดการเรียนการสอน ได้มีแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบ 
enculturation model โดยรูปแบบนีเ้ป็นการศึกษาแบบรอบทิศทางและมีการจดัใหเ้ป็นวฒันธรรม
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ในชัน้เรียนเสมอ ดงันัน้จึงตอ้งพิจารณาในเรื่องของรูปแบบของการเรียน ซึ่งการใหเ้ดก็นั่งนิ่ง ๆ เพ่ือ
รบัขอ้มูลเพียงอย่างเดียวนัน้จะในสภาพแวดลอ้มนีค้วามโนม้เอียง inclination อาจจะไดร้บัการ
พัฒนาแต่ไม่เกิดการค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูล การสอนให้เกิดวัฒนธรรมในการคิดจึงต้อง
ออกแบบรอบทิศทาง ส าหรบัวตัถปุระสงคข์องโมเดลนี ้คือการใหต้วัแบบของลกัษณะนิสยัส่งเสริม
และก ากับนักเรียน และครูตอ้งมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนเก่ียวกับลักษณะนิสัยและให้สอน
ลกัษณะนิสยัโดยตรงโดยสรุป คือโมเดลนีใ้หน้  าเสนอตวัแบบก่อนและอธิบายลกัษณะการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ จดัใหมี้ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างกนัและมีการสะทอ้นผล อย่างไรก็ตามรูปแบบการสอน
อย่างใดอย่างหนึ่งไม่สามารถพฒันาลกัษณะนิสยัการคิดไดค้รบทกุองคป์ระกอบ เดวิด เพอรกิ์นส์ 
จึงเสนอแนวคิดว่า นอกจากจะสรา้งวฒันธรรมในการคิดแลว้ ตอ้งสรา้งความเช่ือมโยงในการคิด 
หรือพฒันาโดยใชโ้มเดล คดิ ท า คดิ (think-do-think) หรือโมเดล ท า คดิ ท า (do-think-do)  

 
1.4.6  ทฤษฎีของสกินเนอร์ ทฤษฎีการเรียนรู้แบบการวางเงื่อนไขแบบ 

โอเปอแรนท ์(Operant Conditioning Theory) หรือ ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบการกระท า ซึ่งมี  
สกินเนอร ์(B.F.Skinner) เป็นเจา้ของทฤษฎี  สกินเนอร ์เกิดเม่ือปี ค.ศ. 1904 เขาเป็นนกัการศกึษา
และนักจิตวิทยาท่ีมี ช่ือเสียงมาก เขาได้ทดลองเก่ียวกับการวางเง่ือนไขแบบอาการกระท า 
(Operant Conditioning) จนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางตั้งแต่ปี  ค.ศ. 1935 เป็นต้น  
สกินเนอรไ์ดท้ดลองการวางเง่ือนไขแบบโอเปอแรนทก์ับหนูและนกในห้องทดลอง จนกระทัง้ได้
หลกัการตา่ง ๆ มาเป็นแนวทางการศกึษาการเรียนรูข้องมนษุย ์
                      ทฤษฎีการเรียนรูต้ามแนวคดิของสกินเนอร ์(ทิศนา แขมมณี, 2558) 
  1. การกระท าใด ๆ ถา้ไดร้บัการเสรมิแรง จะมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดขึน้อีก สว่นการ
กระท าท่ีไมมี่การเสรมิแรง แนวโนม้ท่ีความถ่ีของการกระท านัน้จะลดลงและหายไปในท่ีสดุ 
  2. การเสรมิแรงท่ีแปรเปล่ียนท าใหก้ารตอบสนองคงทนกว่าการเสรมิแรงท่ีตายตวั 
  3. การลงโทษท าใหเ้รียนรูไ้ดเ้รว็และลืมเรว็ 

4. การใหแ้รงเสริมหรือใหร้างวลัเม่ืออินทรียก์ระท าพฤติกรรมท่ีตอ้งการ สามารถ
ชว่ยปรบัหรือปลกูฝังนิสยัท่ีตอ้งการได ้            

สกินเนอรมี์แนวคิดว่า การเรียนรู้เกิดขึน้ภายใต้เง่ือนไขและสภาวะแวดล้อมท่ี
เหมาะสม เพราะทฤษฎีนีต้อ้งการเนน้เรื่องสิ่งแวดลอ้ม สิ่งสนบัสนนุและการลงโทษ โดยพฒันาจาก
ทฤษฎีของ พาฟลอฟ และธอรน์ไดค ์โดยสกินเนอรม์องว่าพฤติกรรมของมนุษยเ์ป็นพฤติกรรมท่ี
กระท าต่อสิ่งแวดล้อมของตนเอง  พฤติกรรมของมนุษย์จะคงอยู่ตลอดไป จ าเป็นต้องมีการ
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เสริมแรง ซึ่งการเสรมิแรงนีมี้ทัง้การเสรมิแรงทางบวก (Positive Reinforcement) และการเสรมิแรง
ทางลบ (Negative Reinforcement) ซึ่งการเสริมแรง หมายถึง ผลของพฤติกรรมใด ๆ ท่ีท าให้
พฤตกิรรมนัน้เขม้แข็งขึน้และการเสรมิแรงทางบวก หมายถึง สภาพการณท่ี์ชว่ยใหพ้ฤตกิรรมโอเปอ
แรนท์เกิดขึน้ในด้านความท่ีน่าจะเป็นไปได้ ส่วนการเสริมแรงทางลบเป็นการเปล่ียนแปลง
สภาพการณอ์าจจะท าใหพ้ฤติกรรมโอเปอแรนทเ์กิดขึน้ได้ และในการดา้นการเสริมแรงนัน้ สกิน
เนอรใ์หค้วามส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง โดยไดแ้ยกวิธีการเสรมิแรงออกเป็น 2 วิธี คือ 

1. การใหก้ารเสริมแรงทกุครัง้ (continuous reinforcement) เป็นการใหก้ารเสริมแรง
ทกุครัง้ท่ีผูเ้รียนแสดงพฤตกิรรมท่ีพงึประสงคต์ามท่ีก าหนดไว ้

2. การให้การเสริมแรงเป็นครั้งคราว (partial reinforcement) เป็นการให้การ
เสริมแรงเป็นครั้งคราว โดยไม่ให้ทุกครัง้ท่ีผู้เรียนแสดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ โดยแยกการ
เสริมแรงเป็นครัง้คราวได้ (Lahey, 2004:209-210) ดงันี ้ การเสริมแรงตามอัตราส่วนท่ีแน่นอน 
(fixed ration) มีการก าหนดเกณฑพ์ฤติกรรมว่าถ้ามีการแสดงพฤติกรรมนีแ้ลว้จะมีการเสริมแรง 
คือ เสริมแรงเม่ือเกิดพฤติกรรมตามจ านวนครัง้ท่ีก าหนด  เสริมแรงตามอัตราส่วนท่ีไม่แน่นอน 
(variable ration) เสริมแรง คือ เม่ือเกิดพฤติกรรมขึน้มาจ านวนหนึ่ง ทว่าแต่ละครัง้ก็คิดจ านวนท่ี
แตกตา่งกนัออกไป เสริมแรงตามช่วงเวลาท่ีแน่นอน (fixed interval) การเสริมแรงทกุครัง้เม่ือเวลา
ผ่านไปไดร้ะยะหนึ่ง โดยพิจารณาจากพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้เม่ือครบก าหนดเวลา และเสริมแรงตาม
ชว่งเวลาท่ีไม่แน่นอน (variable interval) การเสริมแรงเม่ือเวลาผ่านไปไดร้ะยะหนึ่ง ทว่าแตล่ะครัง้
ระยะเวลาก็แตกตา่งกนัออกไป  การเสรมิแรงแตล่ะวิธีใหผ้ลตอ่การแสดงพฤตกิรรมท่ีตา่งกนั และ
พบวา่การเสรมิแรงตามอตัราสว่นท่ีไมแ่นน่อนจะใหผ้ลดีในดา้นท่ีพฤตกิรรมท่ีพึงประสงคจ์ะเกิดขึน้
ในอตัราสงูมาก และเกิดขึน้ตอ่ไปอีกเป็นเวลานานหลงัจากท่ีไมไ่ดร้บัการเสรมิแรง 

โดยสรุปแลว้ลักษณะทฤษฎีของสกินเนอร ์คือ การตอนสนองเกิดจากอินทรียเ์ป็น
ผูก้ระท าขึน้เอง (operant behavior) เท่านัน้และการตอบสนองจะเกิดขึน้โดยตัง้ใจหรือจงใจ และ
การให้ตัวเสริมแรงหลังจากท่ีมีการตอบสนองขึน้แล้ว ถือว่ารางวัลหรือตัวเสริมแรงมีความจ า
เป็นมากตอ่การวางเง่ือนไข ซึ่งเป็นไปตามกฎแหง่ผล (law of effect) 

 จากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรูเ้พ่ือสรา้งเสริม
ลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถวิเคราะห์เป็นขั้นตอนการจัดการเรียน รูเ้ชิง
จิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสรมิลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ  
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ภาพประกอบ 3 สรุปการวเิคราะหข์ัน้ตอนการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวทิยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ท่ี 5 การสะทอ้นและการสรุป  
(feedback and conclusion)  

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้  
เชิงจิตวิทยาเพื่อสร้างเสริมลักษณะ
นิสัยการคดิอยา่งมวีิจารณญาณ 

ทฤษฎี/แนวคดิ/การจัดการเรียนรู้ 

 ทฤษฎีการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐาน 
ผูเ้รยีนเรยีนรูไ้ดด้เีมื่อสนใจ บรรยากาศผอ่นคลาย ได้

ลงมือปฏิบตัิผา่นประสาทสมัผสัที่หลากหลาย 

ทฤษฎีสงัคมเชิงพทุธิปัญญา 
ผูเ้รยีนเรยีนรูไ้ดด้เีมื่อมีปฏิสมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้ม

และอาศยัการสงัเกตจากตวัแบบ 

ขัน้ท่ี 1 การกระตุน้ความใสใ่จ 
 (attention)  

ขัน้ท่ี 2 การใหต้วัแบบและการอธิบาย 
(modeling & explanations)  

ขัน้ท่ี 3 การปฏิบตัิกิจกรรม (action)  

ขัน้ท่ี 4 การอภิปราย (discussion)  

ทฤษฎีประมวลสารสนเทศ 
ผูเ้รยีนเรยีนรูไ้ดด้ีและจดจ าไดด้ถีา้ไดม้ีการฝึกปฏิบตัิ 
ฝึกทอ่งจ า และถกูกระตุน้ใหส้นใจและไดร้บัรูส้ิง่นัน้

โดยรูจ้กัควบคมุตนเอง 

แนวคิดของ Tishman, Jay & Perkins 
เนน้การใหต้วัแบบที่ดีในการคดิมกีารอภิปราย สรา้ง
ปฏิสมัพนัธใ์นชัน้เรยีนและมีการสะทอ้นผลกลบั โดย
ใชว้ธีิ คิด ปฏิบตัิ และคิด หรอืจะใหป้ฏิบตัิ คิดและ
ปฏิบตัิเพื่อสรา้งวฒันธรรมของการคิดที่ดใีนชัน้เรยีน
น าไปสูล่กัษณะนิสยัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ฝึก
ประเมินความคิดของตนเองและผูอ้ื่น 

ทฤษฎีการสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง 
ผูเ้รยีนสรา้งความรูด้ว้ยตนเองโดยอาศยัปฏิสมัพนัธ์
กบัสิง่แวดลอ้ม และอาศยัการปรบัตวัตวัโดยปรบั

โครงสรา้งทางปัญญา 
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 ขัน้ท่ี 1 การกระตุน้ความสนใจ (attention) เป็นขัน้ตอนท่ีผูส้อนจะกระตุน้ให้
ผูเ้รียนกระตือรือรน้ท่ีจะเรียนรูด้ว้ยเทคนิควิธีการและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือทา้ทายและสรา้งความ
สนใจ รวมถึงเป็นการเตรียมพรอ้มผูเ้รียนในการเรียนรู ้

 ขั้นท่ี 2  การให้ตัวแบบและการอธิบาย (modeling & explanations) เป็น
ขัน้ตอนใหข้อ้มูลเก่ียวลกัษณะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยผ่านตวัแบบและการอธิบายของ
ผูส้อน  

 ขัน้ท่ี 3 การปฏิบตัิกิจกรรม (action) เป็นขัน้ตอนสรา้งลักษณะนิสัยการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ โดยผูเ้รียนลงมือปฏิบัติโดยผู้สอนใชเ้ทคนิควิธีการต่าง  ๆ เช่น การจ าลอง
เหตุการณ์ การให้ปัญหาเพ่ือให้ผู้เรียนสืบเสาะแสวงหาค าตอบ การใช้บทบาทสมมติ การให้
ประเดน็โตแ้ยง้เพ่ือหาค าตอบ ทัง้นีเ้พ่ือสง่เสรมิลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ 

 ขัน้ท่ี 4 การอภิปราย (discussion) เป็นขัน้ตอนสรา้งปฏิสมัพนัธร์ะหว่างกัน
ผ่านการอภิปราย โดยการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้ลกเปล่ียนพูดคยุ อาจจะจดัในรูปแบบอภิปราย
แบบกลุม่ยอ่ย หรืออภิปรายแบบกลุม่ใหญ่ 

 ขัน้ท่ี 5 การสะทอ้นและการสรุป (feedback and conclusion) เป็นขัน้ตอน
ท่ีผูส้อนสะท้อนลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผู้เรียนให้ความรูค้วามเขา้ใจของ
ผูเ้รียน ทัง้นีก้ารท่ีผูเ้รียนไดส้ะทอ้นความคดิหรือน าเสนอความคิดเห็น ผูส้อนและผูเ้รียนสรุปผลท่ีได้
จากการด าเนินกิจกรรมก่อนผูเ้รียนน าไปปฏิบตัใินชีวิตประจ าวนั  

 

1.5 เทคนิคทางจิตวิทยาและการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางส าหรับการ
จดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยา  

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัการเรียนรูเ้พ่ือสรา้งเสริมลักษณะ
นิสยัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ มีการจดัการเรียนรูแ้ละเทคนิคเชิงจิตวิทยาจ านวนมาก ท่ีสามารถ
น ามาใชใ้นการจดักิจกรรม โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.5.1. กิจกรรมกลุ่ม (group dynamics) หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงต่อ
กนัภายในกลุม่ขนาดเล็ก ล าดบัขัน้ของการเรียนการสอนโดยวิธีกระบวนการกลุม่สมัพนัธ ์

1) ขั้นวางแผน ครูผู้สอนควรวางแผนวจะจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเนือ้หา
อยา่งไร 

2) ขัน้ลงมือปฏิบตั ิเป็นขัน้ท่ีสมาชิกทกุคนมีส่วนรว่มในการท ากิจกรรม มีการตอ้ง
มีกาน าเขา้สูกิ่จกรรม โดยการสรา้งแรงกระตุน้ใหอ้ยากรูอ้ยากเห็นอยากท าตอ้งการมีสว่นรว่ม 
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3) ขัน้คน้พบ เม่ือนักเรียนไดมี้ส่วนรว่มโดยการลงมือปฏิบตัิดว้ยตนเองแลว้ เขา
จะเกิดความรูส้กึและเกิดความเขา้ใจดว้ยตนเอง 

4) ขัน้วิเคราะห ์เป็นขัน้ท่ีส  าคญัท่ีสุด คือ การใหผู้เ้รียนวิเคราะหถ์ึงสิ่งท่ีไดก้ระท า
ลงไป โดยครูจะตัง้ค  าถามวา่ อะไร ท าไม และอยา่งไร 

5) ขัน้ประเมินผล เป็นขัน้น าความรูท่ี้วิเคราะหแ์ลว้ประเมิลผลร่วมกับกลุ่ม เพ่ือ
รวบรวม ความรูไ้วเ้ป็นหมวดหมู ่

6) ขัน้น าไปใชห้รือประยุกตใ์ชก้ับตนเอง ผูอ่ื้น เป็นขัน้ท่ีผูเ้รียนไดก้้าวหนา้ไปอีก
ขัน้หนึ่ง คือสามารถเช่ือมโยงสิ่งตา่งท่ีไดเ้รียนรูก้บัตนเองและผูอ่ื้นไดไ้ปใชป้ระโยชนไ์ด  ้

1.5.2 การเล่นบทบาทสมมติและการสถานการณ์จ าลอง (role playing and 
stimulations) คือกิจกรรมการเรียนรูท่ี้ผูส้อนสรา้งสถานการณ ์และบทบาทสมมติใหผู้้ เรียน แสดง
พฤติกรรมภายใน - นอก หรือนกัเรียนก าหนดบทบาทและแสดงพฤติกรรมตามขอ้ตกลง ของกลุ่ม 
ท าใหอ้าจารย ์นกัเรียน และผูแ้สดงบทบาทไดเ้ขา้ใจพฤติกรรมของบุคคล ตามสภาพการรบัรูข้อง  
ผู้ท่ีสรา้งบทบาท หรือวิธีการแก้ไขปัญหา หรือการปรบัพฤติกรรมท่ีเหมาะสม หรือความสนุก
เพลิดเพลิน การใช้บทบาทช่วยมีความส าคัญในการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญาเปิดโอกาสให้ผู้เรียนไดใ้ช้จินตนาการ ความคิด เพราะการสวมบทบาทก็จะช่วยให้
ผูเ้รียนคดิถึงลกัษณะของตวัละครนัน้ ซึ่งเทคนิคนีจ้ะชว่ยพฒันาความเช่ือมั่นในตนเองของบคุคลได ้
ซึ่งมีขัน้ตอนด าเนินการดงันี ้ 

ขั้น ท่ี  1 น าเสนอสถานการณ์ ปัญหาและบทบาทสมมติ  ผู้สอนน าเสนอ
สถานการณ ์ปัญหา และบทบาทสมมติ ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงและมีระดบัยากง่าย
เพียงใดขึน้อยู่กับวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอน  ถ้าต้องการให้ผู้เรียนเปิดเผยความคิด 
ความรูส้ึกของตนมาก บทบาทท่ีให้ควรมีลักษณะเปิดกวา้งก าหนดรายละเอียดให้น้อย แต่ถ้า
ตอ้งการประเด็นเฉพาะอย่างบทบาทสมมติควรก าหนดรายละเอียดและควบคุมการแสดงของ
ผูเ้รียนใหมุ้ง่ไปประเดน็เฉพาะนัน้ 

ขัน้ท่ี 2 เลือกผูแ้สดงผูส้อนและผูเ้รียนโดยจะใชว้ิธีการรว่มกนัเลือกผูแ้สดงหรือให้
ผูเ้รียนอาสาสมคัรก็ไดแ้ลว้แตค่วามเหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารวินิจฉยัของผูส้อน 

ขัน้ท่ี 3 จดัฉาก  ตอ้งจดัตามความพรอ้มและสภาพความเป็นอยู ่
ขัน้ท่ี 4 เตรียมผู้สังเกตการณ์ ก่อนการแสดงผู้สอนจะตอ้งเตรียมผู้ชมว่า ควร

สงัเกตอะไรและปฏิบตัติวัอยา่งไรเพ่ือใหเ้กิดการเรียนรูท่ี้ดี 
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ขั้นท่ี 5 แสดง ผู้แสดงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการท่ีจะท าให้ผู้ชมเข้าใจ
เรื่องราวหรือเหตกุารณ ์ผูแ้สดงจะตอ้งแสดงออกมาตามบทบาทท่ีตนไดร้บัใหดี้ท่ีสดุ 

ขัน้ท่ี 6 อภิปรายและประเมินผล การอภิปรายผลส่วนใหญ่จะแบ่งเป็นกลุ่มย่อย
การอภิปรายจะเป็นการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเหตกุารณ ์การแสดงออกของผูแ้สดง และควร
เปิดโอกาสใหผู้แ้สดงไดแ้สดงความคดิเห็นดว้ย 

ขั้นท่ี 7 แสดงเพิ่มเติม ควรมีการแสดงเพิ่มเติมหากผู้เรียนเสนอแนะทางออก
นอกเหนือจากท่ีไดแ้สดงไปแลว้ 

ขั้นท่ี 8 อภิปรายและประเมินผลอีกครัง้หลังจากการแสดงเพิ่มเติมกลุ่มควร
อภิปรายและประเมินผลเก่ียวกบัการแสดงครัง้ใหม่อีกดว้ย 

ขัน้ท่ี 9 แลกเปล่ียนประสบการณแ์ละกลุ่มสรุปผลการอภิปรายของกลุ่มตนและ
หารือขอ้สรุปรวม หรือการเรียนรูท่ี้ไดร้บัเก่ียวกบัความรูส้กึความคิดเห็นคา่นิยม คณุธรรม จรยิธรรม
และพฤตกิรรมของบคุคล 

1.5.3. กรณีตวัอยา่ง (case) เป็นวิธีการสอนท่ีใชก้ารสอนเรื่องราวตา่ง ๆ ท่ีเกิดขัน้จริง 
แต่น ามาดัดแปลงเพ่ือให้ผูเ้รียนใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะหแ์ละอภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรูโ้ดยผู้เรียนไดค้ิด
วิเคราะหแ์กปั้ญหา ฝึกฝนและเผชิญหนา้โดดไมต่อ้งรอใหเ้กิดปัญหา ค าตอบและการใหเ้หตผุลนั้น
จะเป็นขอ้มลูในการอภิปราย 

1.5.4. การระดมสมอง (brainstorming) หมายถึง ใหทุ้กคนระดมความคิดเห็นเพ่ือ
แสวงความคดิเห็นอย่างทั่วถึง ทกุความคิดไดร้บัการยอมรบัโดยไมมี่การโตแ้ยง้กัน แลว้น าความคิด
ทัง้มวลมาผสานกันการแลกเปล่ียนความคิดเห็น การระดมความคิดเห็นนกัเรียนเป็นทัง้ผูพู้ดท่ีดี
และผู้ฟังท่ีดี เพ่ือให้นักเรียนรบัฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน หรือแก้ไขปัญหาร่วมกัน เปิดโอกาสให้
นกัเรียนทกุคนในหอ้งเรียนไดใ้หข้อ้เสนอแนะหรือวิพากษว์ิจารณ์ ดงันัน้ผูส้อนจึงตอ้งก าหนดเรื่องท่ี
เป็นปัญหาแลว้ใหแ้ตก่ลุ่มแสดงความคิดเห็นและน าขอ้คิดเห็นนัน้มารวบรวม ใหข้อ้เสนอแนะ และ
จดบนัทกึไว ้

1.5.5 การใชต้วัแบบ (modeling) การใชต้วัแบบเป็นเทคนิคท่ีพฒันามาจากงานของ
แบนดรูา่ ในช่วงปี ค.ศ. 1969 คือ การใชต้วัแบบในโรงเรียน การใชต้วัแบบเป็นเทคนิคท่ีสามารถใช้
ปรบัพฤติกรรมทางอารมณ์ทาง สังคม หรือทักษะทางกายได ้ซึ่งนับว่าเป็นเทคนิคท่ีใชไ้ดอ้ย่าง
กวา้งขวางและเป็นธรรมชาติ โดยแบนดรู่า (Bandura, 1969) กล่าวว่า ตวัแบบนัน้ใหป้ระโยชน ์3 
ดา้น คือ ช่วยใหบ้คุคลเรียนรูพ้ฤติกรรมใหม ่ช่วยใหพ้ฤติกรรมท่ีเรียนรูม้าแลว้ไดมี้โอกาสแสดงออก 
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และมีผลใหเ้กิดการระงับพฤติกรรมบางอย่าง การเสนอตวัแบบท าใหเ้ด็กเกิดการสังเกตและท า
ตามแบบอย่าง เช่น สงัเกตตวัแบบจริง ตวัแบบจาก ภาพยนตร ์จากรูปภาพ ฯลฯ การเสนอตวัแบบ
จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็กมาก ดงัตวัอย่างการศกึษาของรอสและคณะ (Ross, 1971) ซึ่ง
ใหเ้ด็กท่ีแยกตวัออกจากสงัคมดตูวัแบบจากรูปภาพ   จากการเล่าเรื่อง ภาพยนตร ์และตวัแบบคน
จริงและแสดงการติดตอ่สมัพนัธก์บัผูอ่ื้นใหเ้ด็กด ูจากนัน้ใหแ้รงเสริมเม่ือเด็กมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น  
)(ไหมไทย ไชยพนัธ,์ 2557, น.29) การคดัเลือกตวัแบบตอ้งมีความน่าเช่ือถือ ตวัแบบและผูส้งัเกต
ควรมีลกัษณะคลา้ยกนัเพ่ือช่วยสรา้งแรงดงึดดู ลกัษณะการจดักิจกรรมท่ีเลียนแบบตอ้งไม่ซบัซอ้น 
เลียนแบบไดง้่าย การน าเสนอตวัแบบสามารถท าควบคูก่บัการเสรมิแรงได ้

1.5.6 การเสริมแรง (reinforcement) คือ สิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของ
บคุคล (แสงเดือน ทวีสิน, 2539, น.161) เป็นวิธีการของการเรียนรูแ้บบวางเง่ือนไขการกระท าของ 
สกินเนอร ์เป็นวิธีการท่ีสามารถน ามาใช้ในการแก้ไขพฤติกรรมของเด็กในโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การเสริมแรงท่ีเป็นสิ่งของ การเสริมแรงทางสงัคมท่ีเป็นค าชมเชย การใหค้วาม
สนใจ การเสริมแรงท่ีเป็นกิจกรรมท่ีเด็กชอบมากกว่ากิจกรรมการเรียน ไดแ้ก่ การเล่นเกม การท า
กิจกรรม ฯลฯ  

1.5.7 การควบคมุตนเอง (self-control) เป็นวิธีการควบคมุตนเองท่ีใชใ้นหอ้งเรียนมี
ขัน้ตอน  คือ 1) การก าหนดพฤติกรรมเป้าหมายดว้ยตนเอง 2) ก าหนดเง่ือนไขแรงเสริมหรือการ
ลงโทษดว้ยตนเอง 3) การสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมดว้ยตนเอง 4) การประเมินตนเอง 5) ใหแ้รง
เสรมิหรือลงโทษตนเอง 

1.5.8 การใหผ้ลสะทอ้นกลบั (feedback) เป็นการช่วยเหลือผูอ่ื้นใหพ้ิจารณาถึงการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเอง โดยมีแนวทางดงันี ้ ควรใหก้ารสะทอ้นกลับแก่พฤติกรรมของ
บคุคลไม่ใชบุ่คลิกภาพ สะทอ้นในเชิงบรรยายในสิ่งท่ีเกิดขึน้อย่างเป็นกลางไม่ตดัสินว่า ถกูหรือผิด 
สะท้อนกลับในสถานการณ์ท่ีเฉพาะเจาะจงมากกว่าพฤติกรรมนั้น  ๆ บอกผลสะท้อนกลับใน
เหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ ควรบอกผลสะทอ้นโดยรวม อย่าสะทอ้นกลบัแก่บุคคลจนเกินความสามารถ 
และตอ้งสะทอ้นกลบัพฤตกิรรมท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได ้(จิราภรณ ์อารยะรงัสฤษฎ,์ น.18)  

1.5.9  การท าสัญญากับตนเอง (self-contracting) เป็นเทคนิคหนึ่งในการควบคุม
ตนเองซึ่งวิธีการเป็นการท าสญัญากับตนเองในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ซึ่งการท าสญัญาตอ้ง
ท าเป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยตอ้งมีการก าหนดพฤตกิรรมท่ีเป็นเปา้หมาย และบอกวิธีการเสรมิแรง  

1.5.10   การฝึกการสอนตนเอง (self-instruction training)  เป็นเทคนิคท่ีมีอิทธิพล
ต่อการคิดซึ่งท าโดยพูดกับตนเองจากภายในใจว่าควรท าเช่นใดจนกระทั่งพฤติกรรมภายนอก
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เปล่ียนเพราะเม่ือพฤติกรรมภายในเปล่ียนพฤติกรรมภายนอกก็ย่อมเปล่ียนดว้ย (สมโภชน ์เอ่ียม
สภุาษิต, 2549, น.319) 

 1.5.11 การฝึกการเปล่ียนการตอบสนอง (alternative response training)  เป็น
เทคนิควิธีการควบคมุตนท่ีหาวิธีการแสดงการตอบสนองท่ีเหมาะสมมาแทนท่ีหรือระงบัความวิตก
กังวล มกัจะใชว้ิธีการผ่อนคลายกลา้มเนือ้ เช่น การท าสมาธิ (สมโภชน ์ เอ่ียมสุภาษิต,2549, น. 
349) 

1.5.12  การเตือนตนเอง (self-monitoring) เป็นเทคนิคท่ีมีความส าคัญมากในการ
ควบคุมตนเองและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการควบคุมตนเรียกว่า การจัดการตนเอง (self-
management) ก็ ได้ การเตือนตนเองสามารถท าได้ 2 ส่วน  คือ การสังเกตตนเอง (self-
observation) และการบนัทึกพฤติกรรมตนเอง (self-recording) (สมโภชน ์เอ่ียมสุภาษิต, 2549, 
น.337) 
 

1.6 การจดัการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 
ชนาธิป พรกุล (2551, น.7-8) ไดอ้ธิบายความหมายของผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง คือ 

การใหผู้เ้รียนมีบทบาทในการจดัการเรียนรู ้โดยท่ีกิจกรรมการเรียนรูต้อ้งพัฒนาทางดา้นรา่งกาย 
ดา้นสตปัิญญา ดา้นสงัคม ดา้นอารมณ ์

สคุนธ ์สินพานนท ์และ คณะ (2555, น.19) ไดใ้หแ้นวคดิเก่ียวกบัการจดักระบวนการ
เรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ไวว้่าเป็นกระบวนการเรียนรูซ้ึ่งตามความหมายท่ีคณะอนกุรรมการ
ปฏิรูปการเรียนรูไ้ดส้รุปว่า กระบวนการเรียนรู ้หมายถึง แนวทางท่ีจะไดซ้ึ่งความรูจ้ากความคิด 
วิเคราะห ์วางแผน ปฏิบตัิจริง ปรบัปรุงใหเ้หมาะสม สรุปและสรา้งความรูด้ว้ยตนเองกระบวนการ
เรียนรูมี้หลายลกัษณะ บคุคลอาจมีกระบวนการเรียนรูท่ี้แตกตา่งกนั การเรียนเนือ้หาสาระตา่งกนัก็
ใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน การจัดกระบวนการเรียนรูท่ี้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจึงมี
องคป์ระกอบท่ีส าคญั คือ ทุกฝ่ายมีส่วนรว่มในทุกขัน้ตอน มุ่งประโยชนส์ูงสุดแก่ผูเ้รียน ผูเ้รียนได้
พฒันาเตม็ตามศกัยภาพ ผูเ้รียนสามารถน าความรูไ้ปใชไ้ดใ้นชีวิตจรงิ 

พิมพนัธ ์เดชะคปุต ์และ พเยาว ์ยินดีสขุ (2548, น.25) ไดใ้หค้วามหมาย การจดัการ
เรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั (child - centered approach) ไวว้่าแนวการจัดการเรียนรูท่ี้เนน้ให้
ผูเ้รียนสรา้งความรูใ้หม ่และสิ่งประดิษฐ์ใหม ่โดยการใชก้ระบวนการทางปัญญา (กระบวนการคิด) 
กระบวนการทางสงัคม กระบวนการกลุ่ม และใหผู้เ้รียนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการเรียน
สามารถน าความรู ้ไปประยุกตใ์ช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้โดยครูมีบทบาทเป็นผูอ้  านวยความ
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สะดวก จดัประสบการณก์ารเรียนรูใ้หผู้เ้รียน การจดัการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง ตอ้งจดั
ใหส้อดคลอ้งกับความสนใจ ความสามารถและความถนดั เนน้การบูรณาการความรูใ้นศาสตรส์าขา
ต่าง ๆ ใชว้ิธีสอนหลากหลาย หลากหลายแหล่งความรู ้สามารถพัฒนาปัญญาอย่างหลากหลาย 
คือพฒันาพหปัุญญา รวมทัง้เนน้การใชว้ิธีการวดัผลอยา่งหลากหลายวิธี 

นอกจากนีแ้นวคดิการสรา้งความรู ้(constructivism) ไดร้บัการยอมรบัว่ามีความ
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพราะกิจกรรมต้องค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีปฏิสมัพันธก์ับสิ่งแวดลอ้ม ฝึกการคิดวิเคราะห ์สรา้ง
จินตนาการและแสดงออกอยา่งมีเหตผุล (คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิกระทรวงศกึษาธิการ, 
2543, น.19) นอกจากนีต้อ้งเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมผูเ้รียนสามารถสรา้งความรูจ้ากสิ่งท่ี
เรียนรูแ้ละเขา้ใจไดด้ว้ยตนเองครูผูส้อนเป็นเพียงผูชี้ ้แนะแนวทางหรือสนับสนุนทรพัยากรเพ่ือให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรูอ้ย่างสูงสุด โดยกิจกรรมการเรียนรูมุ้่งเนน้ใหเ้สรีภาพแก่ผูเ้รียนในการบรรลุ
เป็นผูมี้ปัญญา จากการเรียนรูด้ว้ยตนเองผ่านประสบการณต์รงท่ีไดร้บั การจดัการเรียนรูโ้ดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางครูผูส้อนตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจมีเป้าหมายของวิชาท่ีตนเองรบัผิดชอบ
อยา่งชดัเจน 

 วฒันาพร ระงับทุกข ์(2543, น.17) ไดก้ล่าวถึงแนวทางการจัดการเรียนรูท่ี้เนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั ดงันี ้ 

1) จดัเนือ้หาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกับความสนใจ และความถนัด
ของผูเ้รียน โดยค านงึถึงความแตกตา่งระหว่างบคุคล  

2) ฝึกทกัษะกระบวนการคดิ การจดัการ การเผชิญสถานการณ ์และประยกุต์
ความรูม้าใชเ้พ่ือปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหา 

3) จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนเรียนรูจ้ากประสบการณจ์รงิ  
4) จัดการเรียนรูโ้ดยผสมผสานสาระความรูด้้านต่าง  ๆ อย่างได้สัดส่วน 

สมดลุกนัรวมทัง้ปลกูฝังคณุธรรม  
5) ส่งเสรมิสนบัสนนุใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการ

สอนและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้รียน  
6) จดัการเรียนรูใ้หเ้กิดขึน้ไดท้กุเวลาทกุสถานการณ ์ท่ี 

จากท่ีกล่าวมาพอสรุปไดว้่า การจดัการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญันัน้ คือการ
จัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการท่ีหลากหลายโดยเน้นให้ผู้เรียนสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง สอดคล้องกับ 
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ (2543 , น.55) และ กุลยา ตนัติผลาชีวะ 
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(2551, น.25) กล่าวว่า การจดัการเรียนรูท่ี้ผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด มีเป้าหมายหลกัอยู่ท่ีสามารถสรา้ง
เด็กให้เรียนรู ้พัฒนาตนเองไดส้นุกกับการเรียน ส าคัญท่ีสุด คือ คุณภาพของผู้เรียน ซึ่งตอ้งให้
ความส าคญัเป็นพิเศษมากกว่าการน านวตักรรมตา่ง ๆ มาใชโ้ดยไม่มั่นใจในการส่งผลตอ่คณุภาพ
ผูเ้รียน ผูเ้รียนไดล้งมือกระท า ไดค้ิด ไดด้ว้ยตนเองมีส่วนรว่มในการเรียนรูต้ามศกัยภาพและความ
แตกต่างของผูเ้รียน ดงันัน้จะตอ้งมีการออกแบบวางแผนใหร้ดักุม ซึ่งเทคนิคการสอนท่ีใชใ้นการ
จัดการเรียนรูโ้ดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญอาจมีหลากหลายวิธีสอน เช่น การเรียนแบบร่วมมือ
เน่ืองจากเนน้การเรียนรว่มกนัของกลุ่ม ดงันัน้ความส าเร็จของกลุ่มจะเกิดขึน้จากสมาชิกของกลุ่ม 
คณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ กระทรวงศกึษาธิการ (2543, น.22)  ไดเ้สนอแนวทางการจดัการ
เรียนรูโ้ดยยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั ตอ้งส ารวจความตอ้งการ เช่น ความสนใจ ความรูพื้น้ฐานเดิม มี
การเตรียมการ โดยการเตรียมสาระการเรียนรู ้องคป์ระกอบอ่ืน ๆ ท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู ้วางแผนการ
จัดการเรียนรู้ จากนั้นด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น น าเข้าสู่บทเรียน จัดกิจกรรม วิเคราะห ์
อภิปราย ประเมินผล และสรุป น าไปประยกุตใ์ช ้

โดยสรุป การจดัการเรียนรูโ้ดยยึดผูเ้รียนเป็นศูนยเ์ป็นการจดัการเรียนรูท่ี้มุ่งเนน้
ให้ผู้เรียนไดล้งมือปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความรู ้โดยผู้สอนท าหน้าท่ีอ านวยความสะดวก ส่งเสริม
สนับสนุนใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูม้ากท่ีสุดสอดคลอ้งกับการจัดการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาท่ีมุ่งเน้น
ความความแตกต่างของผูเ้รียนและใหผู้เ้รียนสรา้งสรรคค์วามรูด้ว้ยตนเอง ผ่านการจดัการเรียนรู้
เทคนิคการจดัการเรียนรู ้และเทคนิคเชิงจิตวิทยา เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรูเ้ชิง
จิตวิทยา 

เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยยดึผู้เรียนเป็นศูนยก์ลาง 
การจดัการเรียนรูโ้ดยยดึผูเ้รียนเป็นศนูย ์มีหลากหลายวิธีการ ดงันี ้
การจดัการเรียนรูแ้บบแกปั้ญหา (problem solving) เป็นกระบวนการท่ีเนน้ใหผู้เ้รียน

ได้คิดแก้ปัญหามีขั้นตอนมีเหตุผลโดยเริ่มต้นจากการก าหนดปัญหา วางแผนแก้ปัญหา 
ตัง้สมมตฐิาน รวบรวมขอ้มลูพิสจูน ์วิเคราะหแ์ละสรุปผล 

การจดัการเรียนรูโ้ดยใชก้รณีศกึษา (case study) เป็นการจดัการเรียนรูโ้ดยใหผู้เ้รียน
ไดศ้กึษาเรื่องราว อาจจะจริงหรือไม่จริงก็ไดม้าใหผู้เ้รียนไดว้ิเคราะห ์สรุปและเช่ือมโยงเป็นความรู้
ใหม ่

การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้แผนผังมโนทัศน์ เทคนิคนี ้จะช่วยให้ผู้เรียนความรู้เกิด  
มโนทศันใ์นเรื่องท่ีเรียนไดอ้ย่างถูกตอ้ง  เทคนิคการใชแ้ผนผงัเชิงมโนทัศน ์(concept mapping) 
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ช่วยใหผู้ส้อนตรวจสอบกระบวนการคิดของผูเ้รียนว่า  คิดอะไร เขา้ใจสิ่งท่ีเรียนอย่างไรบา้งและ
แสดงออกมาเป็นแผนผงัเชิงมโนทศัน ์

การเรียนรูแ้บบรว่มมือ (cooperative learning)  รูปแบบการเรียนรูแ้บบรว่มมือ ท่ีใช้
กนัในปัจจบุนั มีหลายรูปแบบ ตวัอย่างเชน่ รูปแบบจิก๊ซอร ์(jigsaw) เป็นการสอนท่ีแบง่เนือ้หาเป็น
สว่นๆ  ผูเ้รียนจะไดร้บัมอบหมายใหศ้กึษาเนือ้หาในสว่นนัน้ก่อนท่ีจะมาเลา่ใหส้มาชิกในกลุ่มไดฟั้ง
เพ่ือแลกเปล่ียนกนั     

       
2. แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

 Boss (2012, น.4) อธิบายว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นการสะสมทักษะทาง
ปัญญาใหเ้กิดความสมบรูณซ์ึ่งส าคญัส าหรบัชีวิตประจ าวนัและการพฒันาบคุคล Cottrell (2017, 
p.1) อธิบายการคิดอย่างมีวิจารณญาณวา่เป็นกิจกรรมทางปัญญาเก่ียวขอ้งกบัการใชจ้ิต เป็นการ
เรียนรูท่ี้มีต่อการคิดในการวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและมีหนทางการประเมินซึ่ง
หมายถึงการใชก้ระบวนการทางปัญญา เช่น ความสนใจ จ าแนก เลือกและตดัสินใจส่วน N. C. 
Facione and Facione (1996) กล่าวว่า การคิดวิจารณญาณ เป็นการคิดท่ีเป็นกระบวนการท่ีมี
วัตถุประสงค ์ควบคุมตนเองในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากหลักฐาน บริบท 
แนวคิด วิธีการ และเกณฑ ์ดงันัน้ในการนิยามความหมายจึงมีผูอ้ธิบายแตกต่างกันออกไป ในปี 
1990 Facione และคณะ ไดมี้หลักฐานเชิงประจักษ์ของการอธิบายการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
มากยิ่งขึน้ เม่ือไดมี้การจดัประชมุผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 46 คน ซึ่งเป็นคณะกรรมการจากหลากหลาย
สาขาโดยเป็นตวัแทนจากทางสงัคม วิทยาศาสตร ์การศกึษา รวมทัง้สาขาจิตวิทยาในอเมริกาและ
แคนาดาเพ่ือหาขอ้สรุปเก่ียวกบัการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือใหค้ลอบคลุมและอธิบายอย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้โครงการ Delphi Research Project เพ่ือเป็นแนวทางในการประเมินทาง
การศกึษา โดยใชร้ะยะเวลา 2 ปี และผลจากโครงการวิจยัสามารถแบง่การคดิอย่างมีวิจารณญาณ
ออกเป็น  2 แกน  (core) คื อ  ทักษะ  (skill) และลักษณ ะนิ สัย  (disposition) ซึ่ งทั้ งสองมี
ความสมัพนัธก์ัน (P. A. Facione, 2000, pp.61-84) ซึ่งแต่ละแกนมีองคป์ระกอบย่อยต่าง ๆ ตาม
ภาพประกอบ 4 ดงันี ้
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ภาพประกอบ 4 โมเดลลูกบอลทีแ่สดง แกน (core) ของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
(P. A. Facione, 2000, pp.61-84) 

 
จากภาพประกอบ 4 จะเห็นไดว้่าลักษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นมิติหนึ่ง

ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสัมพันธ์ทักษะทางการคิด นอกจากนีย้ังสอดคลอ้งกับ
แนวคิดของทิศนา แขมมณี (2544, น.113) กล่าวว่า ความสามารถในการคิดของแต่ละคนไม่ได้
เกิดขึน้มาอย่างลอย ๆ แตม่นัตอ้งเช่ือมโยงและเหน่ียวน าและเอือ้อ านวยใหเ้กิดความคิด เหล่านีคื้อ
ลกัษณะนิสยัของการคิด อุปนิสยัแห่งการคิดจะเป็นการก่อตวัขึน้จากสติปัญญา บุคลิกภาพและ
ประสบการณ์ของมนุษยแ์ละช่วยใหม้นุษยเ์ขา้ถึงความสามารถทางปัญญาในการแกปั้ญหาใน
เวลาท่ีตอ้งการจะแกปั้ญหา เพ่ือใหเ้ขา้ใจเก่ียวกับลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณผูว้ิจยั
จงึขอน าเสนอประเดน็ดงันี ้ 

 
2.1 ความหมายของลกัษณะนิสยัการคดิอย่างมีวิจารญาณ  

การนิยามความหมายของลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ไดมี้นักการ
ศึกษาไดอ้ธิบายไวห้ลากหลาย เช่น  Shari Tishman and  Albert  Adrade ไดใ้หค้วามหมายของ
ลักษณะนิสัยการคิดว่าเป็นองคป์ระกอบหรือรูปแบบพฤติกรรมทางปัญญา ส่วน Lillian Katz 
(References in Dowling (2012, p.7)กล่าวว่า อุปนิสัยเป็นความแตกต่างในประเภทของการ
เรียนรูซ้ึ่งมาจากทกัษะและความรูจ้ึงอาจเป็นความคิดของอุปนิสยัของตน (habits of mind) ดา้น 
Facione (1995, อ้างอิงในธนพร แย้มสุดา (2551 , น.11-21) หมายถึง องค์ประกอบหรือ

-การตีความ (interpretation)  
-มีใจที่เปิดกวา้ง (open-mined) 

ทักษะ 
(skill)  

ลักษณะนิสัย 
(disposition) 

-การคน้หาความจรงิ (truth seeking)  

-การวิเคราะห ์(analysis)  

-การประเมิน (evaluation)  

-การอปุมา (inference)  

-การอธิบาย (explanation)  

-การก ากบัตนเอง (self-regulation)  

-ความเป็นนกัวเิคราะห ์(analyticity) 

-ความมีวฒุิภาวะ (maturity) 

-มีความอยากรูอ้ยากเห็น (inquisitiveness) 

-มีความเป็นระบบ (systematic) 

-มีความมั่นใจในตนเอง (self-confidence) 
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คุณลักษณะของบุคคลท่ีจะส่งเสริมกระบวนการพัฒนาทางปัญญา (Robert H Ennis, 1989) 
กลา่วว่า ลกัษณะนิสยัการคดิ คือ ความรูส้กึและลกัษณะนิสยัแตล่ะบคุคลท่ีจะน าออกมาใชก้บังาน
ท่ีตอ้งใชก้ารคดิ Stephen P. Norris (1985) กล่าวว่า ลกัษณะนิสยัการคิดเป็นรูปแบบลกัษณะของ
บคุคลท่ีใชเ้ป็นความสามารถอยา่งชดัเจน หรือคิดหรือเลือกโดยใชค้วามสามารถท่ีเป็นขัน้ตอนของ
พวกเขาในการแก้ปัญหาหรือตดัสินใจ ส่วน (A. L. Costa and Kallick (2000,อา้งถึงในแมน้มาศ 
สีลสัตยกุล, น.20)ได้ให้ความหมายของลักษณะนิสัยการคิด คือ พฤติกรรมท่ีต้องก ากับด้วย
ความคิด จิตท่ีฝึกฝนจนกลายเป็นกิจวตัรในการท างานซึ่งเป็นพฤติกรรมซึ่งYeh and Chen (2005, 
p.335) ไดน้ิยามความหมายของลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่า เป็นลักษณะส่วน
บคุคลทางดา้นเจตคติท่ีมีในนกัคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งประกอบดว้ย การเปิดใจกวา้ง ยอมรบั
ความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนมีความยืดยุ่นเม่ือบุคคลมีความคิดเห็นแตกต่าง ดา้นทิศนา แขมมณี 
(2544, น.113) ไดใ้หค้วามหมายว่า ลกัษณะนิสยัการคิด เป็นองคป์ระกอบหรือคุณลกัษณะของ
บุคคลท่ีจะส่งเสริมกระบวนการพัฒนาทางปัญญา โดยท่ี  บรรจง อมรชีวิน (2556, น.23) ให้
ความหมายว่า การมีอ านาจควบคมุอย่างชาญฉลาดตอ่การเผชิญปัญหาท่ีไม่อาจรูค้  าตอบไดโ้ดย
ทนัที และจิราภรณ ์ตัง้กิติภาภรณ ์(2556, น.119) กล่าวว่า นิสยั (habit) หมายถึง การกระท า การ
ตอบสนอง หรือการปฏิบตัท่ีิเกิดการสั่งสมดว้ยการกระท าซ า้ ๆ อย่างสม ่าเสมอ จนท าใหก้ารกระท า 
การตอบสนอง หรือการปฏิบตันิัน้เกิดขึน้อตัโนมตัิ จิราภรณ ์ตัง้กิติภาภรณ ์(2556, น.111) กลา่วว่า 
ลักษณะนิสัยท่ีดี คือ นิสัยท่ีเน้นการใช้ความคิดเชิงปัญญา (good habit : habit of intellectual 
mind) คือ ลักษณะประจ าตัวของบุคลท่ีมีการแสดงออกเม่ือเผชิญปัญหา เพ่ือตอบสนองต่อ
แนวโนม้ของความเจริญทางดา้นเศรษฐกิจท่ีเนน้ฐานความรูร้ะดบัโลกาภิวัตน ์โดยสรุปลกัษณะ
นิสัยการคิดวิจารญาณ (critical thinking disposition) หมายถึง ลักษณะของบุคคลท่ีแสดงออก
ถึงการใชค้วามคดิในการท างานจนเป็นนิสยัท าใหเ้ผชิญสิ่งตา่ง ๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

2.2 องคป์ระกอบของลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ  
นักการศึกษาได้พยายามจ าแนกองค์ประกอบให้คลอบคลุมกับการคิดอย่างมี

วิ จารณญ าณ โดย  N. C. Facione and Facione (1996 , p.131 ) ได้ศึ กษ าวิ จัย เก่ียวกับ
องคป์ระกอบของลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งจากผลการวิจยัของปีเตอร ์เอ ฟาส
เชียส และภรรยาของเขา ได้แบ่งคุณลักษณะนิสัยของบุคคลท่ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
(disposition components of critical thinking) ประกอบดว้ยองคป์ระกอบดงันี ้ 
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1) มีใจท่ีเปิดกวา้ง (open-mined) คือ ลกัษณะการเปิดใจกวา้งและอดทนต่อมุม
ท่ีแตกตา่งจากตนดว้ยความรูส้กึไวตอ่โอกาสท่ีตนเองจะมีความล าเอียง 

2) มีความอยากรูอ้ยากเห็น (inquisitiveness) คือ การใฝ่รูท้างสติปัญญาคนท่ีใฝ่
รูคื้อคนท่ีเห็นคุณค่าของการรบัข้อมูลอย่างเพียงพอ อยากรูว้่าสิ่งต่าง  ๆ ท างานอย่างไรและให้
คณุคา่แมส้ิ่งนัน้จะยงัไมมี่ประโยชนใ์นทนัที 

3) มีความเป็นระบบ (systematic) คือคุณลักษณะการสืบคน้ท่ีชาญฉลาด มี
จดุมุง่หมายมีขัน้ตอนและเป็นระเบียบ 

4) ความเป็นนักวิเคราะห์ (analyticity) คือคุณลักษณะต่ืนตัวต่อสถานการณ์
ปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ คาดการณ์ผลลัพธ์หรือท่ีอาจเกิดขึน้ตามมา และประยุกตใ์ช้เหตุผลและ
หลกัฐานแมปั้ญหาท่ีตอ้งเผชิญอยูจ่ะเป็นสิ่งท่ียากและทา้ทาย 

5) การชอบค้นหาความจริง (truth-seeking) คือ คุณลักษณะกล้าถามและ
ซ่ือสตัยเ์ป็นกลางในการสืบคน้ แมว้่าสิ่งท่ีจะพบจะตอบสนองความสนใจหรือไม่ตรงกบัการคิดท่ีมี
อยู ่

6) มีความมั่นใจในตนเอง (self- confidence) คือระดบัความเช่ือมั่นท่ีบคุคลหนึ่ง
มีต่อกระบวนการใชเ้หตผุลของตน คนท่ีเช่ือมั่นในตนเองในการคิดวิขารณญาณจะเช่ือตนเองใน
การตดัสินใจท่ีดี  

7) ความมีวุฒิภาวะ (maturity) คือ แนวโนม้ท่ีบุคคลนั้นจะตัดสินใจแบบมีการ
ไตร่ตรอง ทบทวน และรบัมือกับปัญหา การสืบคน้ และการตดัสินใจโดยตระหนักว่าบางปัญหา
อาจมีโครงสรา้งไมช่ดัเจน บางสถานการณต์อ้งยอมรบัทางท่ีอาจเป็นไปไดม้ากกว่าหนึ่งทางเลือก  

Marzano (1994 อ้างถึงใน แม้นมาศ สีลสัตยกุล (น.20)  ได้ระบุคุณลักษณะท่ี
ประกอบเป็นลกัษณะนิสยัไว ้7 ประการ คือ 

1) เป็นคนท่ีกระจา่งในตนเองและตอ้งการความกระจา่งในทกุ ๆ เรื่อง 
2) เปิดเผย 
3) ไมวู่ว่าม 
4) รูแ้ละเขา้ใจความคดิของตน 
5) ประเมินผลการกระท าของตนอยูเ่สมอ 
6) ท าทกุเรื่องเตม็ก าลงัความสามารถ 
7) มุง่มั่นในการท างานโดยไมห่วงัผลหรือขอ้สรุปในทนัที 
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ส าหรบั คอสตา้ (Costa) แล้วเขาใชค้  าว่า จิตท่ีหลงใหล (passions of mind) แทน
ลกัษณะนิสัย (thinking disposition) ซึ่ง Costa (2001 อา้งอิงใน บรรจง อมรชีวิน (2556, น.23) 
ไดก้ล่าวว่า ลกัษณะและพฤติกรรมตอ่ไปนีเ้ป็นลกัษณะของคนท่ีมีปัญญาท่ีใชใ้นการเผชิญปัญหา
การหาทางออกในเรื่องตา่ง ๆ โดยท่ีพฤติกรรมเหล่านีไ้ม่ไดเ้ป็นการคิดแบบแยกส่วน แตจ่ะเป็นการ
ใชใ้นลกัษณะหลากลายสถานการณซ์ึ่งมี 16 ลกัษณะซึ่งอาจจะมีมากกวา่นีแ้ตล่กัษณะเหล่านีเ้ป็น
จดุเริ่มตน้ในการหาหนทางอ่ืน ๆ ตอ่ไป ลกัษณะ16 ประการ มีดงันี ้

1)  การยืนหยดัอดทน (persisting)  
2)  การจดัการกบัความหนุหนั (managing impulsivity)  
3)  การรับฟังคนอ่ืนด้วยความเข้าใจและเห็นใจ ( listening to others with 

understanding and empathy)  
4)  การคดิอยา่งมีความยืดหยุน่ (thinking flexibly)  
5)  คิดเก่ียวกับความคิดของเรา ( thinking about our thinking) หรือเรียก 

วา่ meta-cognition  
6)  การฟันฝ่าเพ่ื อความถูกต้องและแม่นย า (striving for accuracy and 

precision)  
7)  การตัง้ปัญหาและค าถาม (questioning and posing problem)  
8)  การประยกุตใ์ชค้วามรูท่ี้มีอยูใ่นสถานการณใ์หม่ 
9)  การคดิและการส่ือสารดว้ยความชดัเจนและความถกูตอ้ง  
10) การรวบรวมขอ้มลูผา่นทางประสาทสมัผสัทัง้หมด  
11) การจดัท า การสรา้งภาพลกัษณแ์ละการสรา้งนวตักรรม  
12) การโตต้อบกบัความสงสยัและความหวาดกลวั  
13) รบัผิดชอบตอ่การเส่ียง  
14) คน้หาอารมณข์นั Costa เรียกวา่ “a whimsical frame of mind.”  
15) การคดิอยา่งเป็นอิสระ  
16) การเรียนรูอ้ยา่งตอ่เน่ือง  

การสอนนิสยัแห่งการคิด หมายถึง การสอนนอกเหนือจากเนือ้หาสาระในแต่ละวัน 
นั่นหมายถึง การก้าวเขา้สู่แต่ละกิจกรรมการเรียนรูที้ละขัน้ไปสู่การเรียนรูท่ี้เป็นอิสระตลอดชีวิต 
บ่อยครัง้ท่ีสามารถโนม้นา้วใหน้ักเรียนท ากิจกรรมจนส าเร็จลุล่วงดว้ยการลงโทษและแรงกระตุน้
จากภายนอก แรงจูงใจในลักษณะนีล้ดถอนแรงจูงใจท่ีแทจ้ริงในการเรียนรูแ้ละสามารถตดัแรง
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ปรารถนาท่ีจะใฝ่รูน้อกหอ้งเรียน การสรา้งทศันคตแิละความเช่ือเป็นแบบอยา่งท่ีจะส่งเสริมการคิด
ท่ีสรา้งสรรคแ์ละดว้ยการสรา้งวฒันธรรมหอ้งเรียนท่ียกย่องช่ืนชมความรกัในการใฝ่รู ้จะไม่จ  ากัด
นักเรียนเพียงสิ่งท่ี เรียนรู้ในโรงเรียน แต่พวกเขาสามารถสร้างประสบการณ์ใด  ๆ ก็ได้เป็น
ประสบการณแ์หง่การเรียนรู ้

Elder and Paul (2008, p. 13-15) ได้ระบุ ว่า  คุณ ลักษณะของนักคิดอย่าง มี
วิจารณญาณจะตอ้งเป็นผูร้บัสมัผสัท่ีดี รวมไปถึงคณุลกัษณะท่ีน าไปสูค่วามไมล่  าเอียง โดยพอลได้
เน้นถึงความส าคัญของการสอนว่าต้องเน้น “ลักษณะของนิสัย (traits of mind) จ  าเป็นต่อ
ความสามารถทางการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ ประกอบดว้ย  

1) ปัญญาดา้นความเป็นอิสระ (intellectual independent)  
2) ปัญญาดา้นความอยากรูอ้ยากเห็น (intellectual curiosity)  
3) ปัญญาดา้นความกลา้หาญ (intellectual courage)  
4) ปัญญาดา้นเอาใจใส ่(intellectual empathy)  
5) ปัญญาดา้นความออ่นนอ้มถ่อมตน (intellectual humility)  
6) ปัญญาดา้นความซ่ือสตัย ์(intellectual integrity)  
7) ปัญญาดา้นความขยนัมั่นเพียร (intellectual perseverance)  
8) ปัญญาดา้นความยตุธิรรม (intellectual fair-mindedness)  
9) เชาวปั์ญญาดา้นความมีวินยั (intellectual discipline)  

Richard Paul (2001) กล่าว่า ผู้ท่ีมีลักษณะการคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดีควรมี
ลกัษณะดงันี ้

1) เป็นผูค้น้หา สมมตฐิาน 
2) หาเหตผุล 
3) พยายามหาขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมมตตฐิาน 
4) ใชแ้หลง่ขอ้มลูท่ีนา่เช่ือถือและอา้งอิงแหล่งขอ้มลูท่ีได ้
5) เขา้ใจภาพรวมของสถานการณ ์
6) จ  ากดัความคดิเหมาะสมตอ่ประเด็นส าคญั 
7) จดจ าปัญหาหลกั 
8) คน้หาทางเลือกตา่ง ๆ  
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9) เปิดใจกว้างและพิจารณาการมองโลกของคนอ่ืนอย่างจริงจัง สามารถหา
เหตผุลจากจดุเริ่มตน้ในการคดิของบคุคลอ่ืนท่ีไมเ่ห็นดว้ยโดยท่ีไม่มีการไม่เห็นดว้ยนัน้มีผลกระทบ
ตอ่การหาเหตผุลและไมต่ดิใจถา้ยงัหาเหตผุลไมพ่อ 

10) เลือกสมมตฐิานและเปล่ียนความคดิเม่ือมีเหตผุลและหลกัฐานเพียงพอ 
11) หาความชดัเจนมากท่ีสดุเทา่ท่ีจะมากได ้
12) คดิอยา่งรอบคอบและละเอียดอ่อนในภาพรวม 
13) ใชค้วามสามารถการคดิอยา่งมีวิจารณญาณของตน 
14) มีความไวต่อความรูส้ึก ระดบัความรูแ้ละระดบัความแตกต่างในการคิดท่ี

ซบัซอ้นและลกึซึ่งของบคุคล 
Perkins et al. (1993, p.7)  ได้ มี มุ ม ม อง ท่ี ก ว้า งม ากขึ ้น  เม่ื อ เขาอ ธิบ ายถึ ง

องคป์ระกอบลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบ โดยเขาใชค้  า
ว่า seven key critical thinking dispositions ลกัษณะนิสยัทางการคิด 7 อย่างอนัน าไปสู่การเป็น
นกัคดิท่ีดี ดงันี ้

1) ลักษณะนิสยัท่ีชอบคิดกวา้งและทา้ทาย (the disposition to be broad and 
adventurous)  

2) ลักษณะนิสัยท่ีช่ืนชอบในการคน้หาค าถามและเสาะแสวงหาค าตอบ (the 
disposition to wonder, to identify problem, to investigate)  

3) ลักษณะนิสัยท่ีอธิบายและเข้าใจอย่างถ่องแท้  (the disposition to build 
explanation and understandings))  

4) ลักษณะนิสัยท าการวางแผนและกลยุทธ์ (the disposition to make plans 
and be strategic)  

5) ลักษณ ะนิ สัย ท่ี เอ าใจ ใส่ และละ เอียด ถ่ี ถ้ วน  ( the disposition to be 
intellectually careful and precise)  

6) ลักษณะนิสัยท่ีชอบถามหาเหตุผลและไตร่ตรองเหตุผลนัน้  (the disposition 
to ask for and evaluate reasons 

7) ลกัษณะนิสยัท่ีเป็นแบบอภิปัญญา (the disposition to be metacognitive)  
นอกจากนี้  Perkins & Jayand Tishman ได้ส ร้างความคิดรวบยอดเก่ียวกับ

องคป์ระกอบ 3 อย่างท่ีเป็นพืน้ฐานทางจิตวิทยาท่ีมีผลต่อการเกิดลกัษณะนิสยัทัง้ 7 เขาใชช่ื้อว่า 
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triadic conception of disposition ประกอบด้วย ความไวในความรูส้ึก (sensitivity) ความโน้ม
เอียง (inclination) ความสามารถ (ability)  

ปัจจบุนัยงัมีงานวิจยัจ านวนมากท่ีมีการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะ
นิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ไดแ้ก่ Kawashima and Shiomi (2007, p.187-194) ไดศ้ึกษา
องคป์ระกอบของลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
ประเทศญ่ีปุ่ น กลุ่มท่ีเขา้ร่วมวิจัยเป็นผูเ้รียน จ านวน 155 คน เป็นครู จ  านวน 47 คน โดยการวัด
ครัง้นีใ้ชแ้บบวดัลกัษณะนิสยัการคดิอย่างมีวิจารณญาณ มีจ านวน 48 ขอ้ค าถาม แบง่ช่วงคะแนน
ตัง้แต ่1-6 ตัง้แตไ่ม่ชอบถึงชอบมากท่ีสดุ จากการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ พบว่า มี 4 องค-์ประกอบ
ท่ีใชอ้ธิบายลกัษณะนิสยัการคิด ไดแ้ก่ องคป์ระกอบท่ี 1 เก่ียวกับกับทศันคติการคิดวิจารญาณ- 
องคป์ระกอบท่ี 2 ความส าคัญของทัศนคติการคิดท่ีเป็นประโยชนต์่อตนเอง องคป์ระกอบท่ี 3 
ความวิตกกังวลส าหรบัความลม้เหลวของการคิด องคป์ระกอบท่ี 4 การไม่เขา้สงัคมและทศันคติ
ความคิดท่ีแตกต่าง โดยมีค่า Alpha factors = Factor 1 =.84, Factor2 =.78, Factor 3 =.78 
และ Factor4 =.76. ส่วนจิราภรณ ์คงคุม้ (2548) ไดว้ิเคราะหอ์งคป์ระกอบลกัษณะนิสยัตามแนว
ทฤษฎีของคอสตาและคอลิคส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี3 ท่ีอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 
2547 ของโรงเรียนในสงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาเลย จ านวน 1,177 คน โดยไดม้าจาการ
สุ่มแบบแบ่งชัน้ โดยใชแ้บบวดัลักษณะนิสัยตามแนวคิดของคอสตาและคอลิค โดยแบ่งเป็น 16 
องคป์ระกอบ ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้โดยใชสู้ตรสมัประสิทธ์ิเพียรสนัมีค่า ตัง้แต่ .200-.655 มีค่า
ความเช่ือมั่น =.961 จากการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั พบว่า ภาพรวมขององคป์ระกอบมี
นยัส าคญัทางสถิติ แสดงว่านกัเรียนนัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีองคป์ระกอบลกัษณะนิสยัตามทฤษฎี
ของคอสตาและคอลิคทัง้ 16 องคป์ระกอบเม่ือจ าแนกตามเพศ พบวา่ ทกุคา่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 หมายความว่านกัเรียนหญิงนกัเรียนชายชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีองคป์ระกอบลกัษณะ
นิสยัตามทฤษฎีของคอสตาและคอลิคทัง้ 16 องคป์ระกอบ 

จากการศึกษาองคป์ระกอบของนักการศึกษาสามารถสรุปวิเคราะห์องคป์ระกอบ
ทัง้หมดไดต้ามตาราง 1 
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ตาราง 1 สรุปองคป์ระกอบจากการทบทวนเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง 
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1. ใจที่เปิดกวา้ง   -    5 
2. อยากรูอ้ยากเห็น       6 
3. นกัวิเคราะห ์ -  -    4 
4. มีความเป็นระบบ     - - 4 
5. ความเช่ือมั่นในตนเอง -  -   - 3 
6. คน้หาความจรงิ   -  -  4 
7. มีการยืนหยดั  - -     4 
8. ความมวีฒุิภาวะ    -    5 
9. ชอบความทา้ทาย  - - -  - 2 
10. มีอภิปัญญา  - - -  - 2 
11. ความเขา้ใจความรูส้กึของผูอ้ื่น  -    - 4 
12. ความเป็นอิสระ - -  -  - 2 
13. ความกลา้หาญ - -  - - - 1 
14. ออ่นนอ้มถ่อมตน - -  - - - 1 
15. ซื่อสตัย ์ - -  - - - 1 
16. ละเอียดถ่ีถว้น  - -  - - 2 
17. มีความยืดหยุน่ - - - -  - 1 
18.มวีินยั - -  - - - 1 

 
จากตาราง 1 ผลจากการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของนกัการศึกษา จะเห็นไดว้่าบาง

องคป์ระกอบมีความใกลเ้คียงและสอดคลอ้งกันและมีหลายองคป์ระกอบท่ีมีความแตกต่างกัน 
ดงันัน้ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิดของ N. C. Facione and Facione (1996) เป็นแนวคิดหลกัและวิเคราะห์
รว่มกบัแนวคิดนกัจิตวิทยาท่านอ่ืน พบว่า องคป์ระกอบไดจ้ากการวิเคราะหว์รรณกรรมมีทัง้หมด 9 
องคป์ระกอบ ดงันี ้
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1) ใจท่ีเปิดกว้าง (open-mined) คือลักษณะรบัฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและ
อดทนตอ่มมุท่ีแตกตา่งจากตนดว้ยความรูส้กึไวตอ่โอกาสท่ีตนเองจะมีความล าเอียง 

2) ความอยากรูอ้ยากเห็น (inquisitiveness) คือการใฝ่รูท้างสติปัญญาคนท่ีใฝ่รู ้
คือคนท่ีเห็นคณุคา่ของการรบัขอ้มลูอย่างเพียงพออยากรูว้า่สิ่งตา่ง ๆ ท างานอย่างไรและใหค้ณุคา่
แมส้ิ่งนัน้จะยงัไมมี่ประโยชนใ์นทนัที 

3) ความเป็นระบบ (systematic) คือคุณลักษณะการสืบค้นท่ีชาญฉลาด มี
จดุมุง่หมายมีขัน้ตอนและเป็นระเบียบ 

4) ความเป็นนักวิเคราะห์ (analyticity) คือคุณลักษณะต่ืนตัวต่อสถานการณ ์
ปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ คาดการณผ์ลลพัธห์รือท่ีอาจเกิดขึน้ตามมาและลงทนุประยกุตใ์ชเ้หตผุลและ
หลกัฐานแมปั้ญหาท่ีตอ้งเผชิญอยูจ่ะเป็นสิ่งท่ียากและทา้ทาย 

5) การชอบค้นหาความจริง  (truth-seeking) คือคุณลักษณะกล้าถามและ
ซ่ือสตัยเ์ป็นกลางในการสืบคน้ แมว้่าสิ่งท่ีจะพบจะตอบสนองความสนใจหรือไม่ตรงกบัการคิดท่ีมี
อยู ่

6) มีความเช่ือมั่นในตนเอง (self-confidence) คือ ระดับความเช่ือมั่นท่ีบุคคล
หนึ่งมีตอ่กระบวนการใชเ้หตผุลของตน คนท่ีเช่ือมั่นในตนเองในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณจะเช่ือ
ตนเองในการตดัสินใจท่ีดี  

7) ความมีวุฒิภาวะ (maturity) คือ แนวโนม้ท่ีบุคคลนั้นจะตัดสินใจแบบมีการ
ไตร่ตรอง ทบทวน และรบัมือกับปัญหา การสืบคน้ และการตดัสินใจโดยตระหนักว่าบางปัญหา
อาจมีโครงสรา้งไมช่ดัเจน บางสถานการณต์อ้งยอมรบัทางท่ีอาจเป็นไปไดม้ากกว่าหนึ่งทางเลือก  

8) ความเขา้ใจความรูส้ึกของผูอ่ื้น (empathy) คือ ลกัษณะท่ีไวต่อความคิดและ
ความรูข้องบุคคลอ่ืนเข้าใจ เห็นอกเห็นใจและเข้าใจความคิดและความรูส้ึกของคนอ่ืน โดย
ปราศจากอคต ิ

9) การยืนหยดั (persisting) คือ การไม่ยอมแพ ้มุ่งมั่นในการการท างานมีความ
เพียรพยายามไมย่อมแพต้อ่อปุสรรค และท าทกุอยา่งเตม็ความสามารถ 

จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า มีจ  านวน 7 องคป์ระกอบท่ีควรน าไป
พฒันานกัศึกษาส่วนอีก 2  องคป์ระกอบ คือ ความอยากรูอ้ยากเห็นและความเป็นนกัวิเคราะหใ์ห้
คดัออกเน่ืองจากเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความเก่ียวขอ้งนอ้ยท่ีสดุ 
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2.3 การพฒันาลกัษณะนิสยัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  
จากการศกึษาการพฒันาลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณไดมี้นกัการศกึษา

และนกัวิจยัอธิบายและศึกษาวิจยัไวจ้  านวนมากแต่มิไดอ้ธิบายเป็นขัน้ตอนเพียงน าเสนอกิจกรรม
และวิธีการพฒันาลกัษณะนิสยัการคดิวิจารญาณ  ซึ่งสามารถสรุปไดด้งันี ้

Costa and McCrae (1984, p.59-62) ได้เสนอวิธีสอนท่ีจะใช้ในการลักษณะ
นิสยัการคดิท่ีดี ดงันี ้

1) การวางแผนยุทธวิธี (planning strategy) ก่อนจดักิจกรรมครูควรชีแ้นะให้
ผูเ้รียนรูจ้กัขัน้ตอนตา่ง ๆ ท่ีควรจดจ าและแนวปฏิบตัริะหวา่งท ากิจกรรมการเรียนการสอน 

2) การตัง้ค  าถาม (generating question) สอนใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทักษะการตัง้
ค  าถามก่อนท่ีจะเริ่มกิจกรรม 

3) รูจ้กัเลือกอย่างมีสติ (choosing consciously) ครูสนับสนุนใหผู้เ้รียนเกิด
ความตระหนกัรูใ้นการคิด โดยใหผู้เ้รียนส ารวจทางเลือกการตดัสินใจของผูเ้รียนโดยพิจารณาทัง้
ก่อนและหลงัใชค้วามคดิและตดัสินใจอยู่นัน้  

4) ประเมินผลโดยเทียบกบัเกณฑท่ี์ตัง้ไว ้(evaluating with multiple criteria) 
ครูสามารถสนบัสนนุใหผู้เ้รียนเกิดความตระหนกัรูค้ิด โดยตัง้เกณฑท่ี์จะใชป้ระเมินตนเอง  

5) การใหค้วามเช่ือถือ (taking credit) ครูช่วยใหผู้เ้รียนคน้หาตนเองว่าท าสิ่ง
ใดดีและขอความคดิเห็นจากเพ่ือน  

6) การแจง้ความผิดพลาด (outlawing) ครูควรบอกใหผู้เ้รียนรูจ้กัคน้หาขอ้มลู
เพิ่มเตมิ ดีกวา่ใหผู้เ้รียนบอกวา่ ท าไมไ่ดไ้มรู่ว้า่จะท าอยา่งไร 

7) การกล่าวทบทวนความคิดของผูเ้รียน (paraphrasing of reflecting back 
student ideas) ผูส้อนตอ้งท าใหผู้เ้รียนรบัฟังความคิดของตนนอกจากการรบัฟังความคิดของคน
อ่ืน เชน่ กลา่วซ า้ประโยค 

8) การระบุพฤติกรรมของมนุษย ์(labeling student’s behavior) เม่ือครูระบุ
ถึงกระบวนทางความรูข้องผูเ้รียน จะท าใหผู้เ้รียนจดจอ่อยูก่บัพฤตกิรรมของตน 

9) การตีความหมายของค าท่ีผูเ้รียนบญัญัติขึน้ชดัเจน (clarifying student’s 
terminology) ผูเ้รียนมกัใชค้  าศพัทท่ี์เป็นค าง่าย ๆ ไม่ละเอียดชดัเจนไม่เฉพาะเจาะจงเท่าท่ีควรครู
จะตอ้งคอ่ยเป็นผูใ้หค้  าชีแ้นะ ใหน้กัเรียนอธิบายความหมายไดช้ดัเจนลกึซึง้ 



 50 
 

 

 10)  บ ท บ าท ส ม ม ติ แ ล ะ ส ถ า น ก า รณ์ จ า ล อ ง  ( role playing and 
stimulations) การใชบ้ทบาทชว่ยใหเ้กิดการรเรียนรู ้เพราะการสวมบทบาทก็จะชว่ยใหผู้เ้รียนคดิถึง
ลกัษณะของตวัละครนัน้ 

 11) การจดบันทึก (journal keeping) การจดบนัทึกจะช่วยให้ผูเ้รียนไดฝึ้ก
การสงัเคราะห ์ความคดิและการกระท าและบนัทกึไวเ้ป็นสญัลกัษณ ์

 12) การใชต้วัแบบ (modeling) เป็นการท่ีครูท าตวัเป็นแบบอย่างแก่นกัเรียน
นบัวา่เป็นสิ่งท่ีส  าคญัส าหรบัผูเ้รียน เพราะจะท าใหผู้เ้รียนเรียนแบบผูใ้หญ่รอบขา้ง 

จิราภรณ์ ตัง้กิติภาภรณ์ (2556, p.111) ไดก้ล่าวว่าการเสริมสรา้งนิสัย (habit 
formation) เป็นกระบวนการเรียนรูท่ี้ท าใหพ้ฤติกรรมเกิดความเคยชินดว้ยการปล่อยใหพ้ฤติกรรม
เกิดขึน้ซ  า้ ๆ ในสิ่งแวดลอ้มเดิม จนท าใหมี้การเพิ่มการเช่ือมโยงระหว่างสิ่งแวดลอ้มและการกระท า
อย่างลกึซึง้จนผูเ้รียนไม่อาจแยกแยะระหวา่งสิ่งเรา้และการกระท า จงึท าใหเ้กิดพฤตกิรรมอตัโนมตัิ
โดยไม่ตัง้ใจ Costa, 2008 ( อา้งอิงใน จิราภรณ ์ตัง้กิติภาภรณ ์(2556, น.127) กล่าวว่า บุคคลจะ
พัฒนานิสัยท่ีเน้นการใชค้วามคิดเชิงปัญญา (habits of mind) หรือวิธีการคิดท่ีมีประสิทธิภาพ 
(effective thinking) จะตอ้งพฒันาคณุสมบตัเิหลา่นี ้

1) ค่านิยม (value) การให้ความส าคัญกับการด าเนินชีวิตดว้ยการใช้แบบ
แผนของพฤติกรรมเชิงปัญญา (pattern in intellectual behavior) มากกว่าแบบแผนอ่ืนท่ีไม่
ก่อใหเ้กิดผลเชิงสรา้งสรรคต์่อชีวิต ค่านิยมท่ีส่งเสริมพฤติกรรมเชิงปัญญา ไดแ้ก่ ความอยากรู้
อยากเห็น (curiosity) การเปิดรบัความคิดใหม่ (openness to new ideas) และช่างคิดช่างสงสัย 
(skepticism)  

2) ความสมัครใจ ( inclination) มีความรู้สึกอยากปรับใช้แบบแผนของ
พฤตกิรรมเชิงปัญญาในทกุกรณีและโอกาส 

3) จริตหรือไหมพริบ (sensitivity) มีความพยายามหาโอกาสและจังหวะท่ี
เหมาะสมเพ่ือใชแ้บบแผนของพฤตกิรรมเชิงปัญญาอยา่งสม ่าเสมอ 

4) ความสามารถ (capability) มีความพยายามในการพฒันาความสามารถ
และทกัษะพืน้ฐานท่ีจะด าเนินชีวิตในการใชแ้บบแผนของพฤติกรรมเชิงปัญญาอยา่งสม ่าเสมอ 

5) ความผูกพัน (commitment) มีความพยายามในการฝ่าฟันอุปสรรคและ
ปรบั-ปรุงตนเองเพ่ือการแสดงออกดว้ยแบบแผนของพฤตกิรรมเชิงปัญญาอยา่งสม ่าเสมอ 

พฤติกรรมท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงการใช้แบบแผนทางความคิดเชิงปัญญา คือ 
การให้คุณค่ากับการสรา้งและปรับใช้ความคิดเชิงปัญญาในการพิจารณาและตัดสินใจเลือก
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ตัวเลือกในการแก้ปัญหาต่าง ๆ การต่ืนตัวและมีความรู้สึกไวต่อการเลือกใช้ส่ือชักน าจาก
สิ่งแวดล้อม (contextual cues) การสรา้งจิตวิญญาณและนิสัยท่ีเน้นการใช้การคิดเชิงปัญญา 
(habits of intellectual mind and heart) เป็นสิ่งท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงผูเ้รียนมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 
เน่ืองจากผูเ้รียนท่ีสามารถสรา้งจิตวิญญาณและนิสยัท่ีเนน้การใชค้วามคิดเชิงปัญญา นัน้จะช่วย
กระตุน้ให้เกิดความคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ (critical thinking) ความคิดเชิงสรา้งสรรค ์(creative 
thinking) ความคิดเชิงจริยธรรม (ethical thinking) ความคิดเชิงเหต ุ(responsible thinking) และ
ความคดิท่ีเนน้การควบคมุตนเอง (self-regulated thinking)  

ชนาธิป พรกุล (2554, น.49-51) ไดอ้ธิบายวิธีการส่งเสริมการคิดให้กับผูเ้รียน
ดงันี ้

1) การใหโ้อกาสผูเ้รียนไดค้ิด ครูควรใหผู้เ้รียนฝึกทักษะการคิดระดบัสูง เพ่ือให้
สามารถใชไ้ดอ้ย่างคล่องแคล่วและท าจนให้เป็นธรรมชาติเทคนิคการให้โอกาสผู้เรียนไดค้ิดมี
วิธีการดงันี ้

1.1)  วางขอบเขตการเรียนรูด้ว้ยค าถามท่ีใชค้วามคิด ค าถามนัน้ตอ้งกระตุน้
หรือส่งเสริมผูเ้รียนไดค้ิดและค าถามตอ้งส าคญัเก่ียวกับหัวขอ้นัน้และไม่มีค  าตอบท่ีถูกตอ้งเพียง
ค าตอบเดียว 

   1.2)  กระตุน้ใหเ้กิดความสงสยัหรือความขดัแยง้ ผูเ้รียนจะอยากคิดเม่ือสิ่ง
นัน้เป็นปัญหาของเขาครูควรหาสถานการณ์ท่ีใหผู้เ้รียนตอ้งเผชิญกับการคิดหาค าตอบควรเป็น
สถานการณท่ี์ท าใหเ้ขาสนใจอยากรู ้เชน่เหตกุารณท่ี์ไมเ่ป็นไปตามท่ีควรเป็น 

1.3)  จดักิจกรรมสรา้งความรู ้เป็นกิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนสรา้งความเขา้ใจหรือ
รูปแบบความรูใ้หม ่โดยใชว้ิธีคดิแบบตา่ง ๆ กิจกรรมสรา้งความรูมี้ 2 ประเภท  

   1.3.1) กิจกรรมสรา้งความรูร้ะยะสัน้ใชเ้วลาประมาณ 1-2 ชัว้โมง มุ่ง
สรา้งความรูใ้หม่ใหอิ้สระในวิธีคิด วิธีตอบ หรือวิธีสรา้งดงันัน้ค  าตอบหรือผลสรุปตอ้งมีหลักฐาน
และเหตผุลท่ีฟังขึน้  

   1.3.2) กิจกรรมสรา้งความรูร้ะยะยาว เป็นกิจกรรมท่ีสร้างขึน้ซึ่งใช้
เวลานานในการด าเนินงาน ดงันัน้งานจงึตอ้งใชค้วามพยายาม 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2540 , น.24-28) เสนอวิธีการ
พฒันาลกัษณะนิสยัการคดิดงันี ้
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1) ใจกวา้งเป็นธรรม จ าลองสถานการณ์หรือกิจกรรมใหน้ักเรียนไดรู้จ้ักการคิด
แบบเอาใจเขามาใส่ใจเรา ท าเช่นนีบ้อ่ย ๆ นกัเรียนจะเกิดความตระหนกัและพฒันาจนกลายเป็น
ลกัษณะนิสยัในท่ีสดุ 

2) กระตือรือรน้ ครูและพ่อแม่ ตอ้งท าตวัเป็นแบบอย่างในการกระตือรือรน้โดย 
ติดตามสถานการณ์แปลกใหม่ตลอดเวลากิจกรรมตอ้งมีความแปลกใหม่ ไม่จ  าเจ หลากหลาย 
กระตุน้ใหน้กัเรียนขยายโลกทศันต์่อสิ่งต่าง ๆ อย่างกวา้งขวาง เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดพ้บกับสิ่ง
ตา่ง ๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีไดเ้ห็นประจ าในหอ้งเรียน 

3) ช่างวิเคราะหแ์ละผสมผสาน ฝึกโดยกระตุน้ใหน้กัเรียนไดว้ิเคราะหข์อ้มลูต่าง ๆ 
อาจเป็นไดท้ัง้ขอ้มลูของตนเอง ขอ้มลูทางวิชาการ 

4) ขยัน ต่อ สูแ้ละอดทนครูตอ้งสรา้งสิ่งกระตุน้การคิดโดยการมอบหมายงานท่ี
เป็นสถานการณโ์จทยปั์ญหา ใหก้บันกัเรียนและตอ้งพยายามใหน้กัเรียนไดท้  างานนัน้จนส าเรจ็ ไม่
ทิง้งานกลางคนั  

5) มั่นใจในตวัเอง ครูจะตอ้งเปิดโอกาสและส่งเสริมใหน้กัเรียนไดแ้สดงออก และ
ไดร้บัการยอมรบัจากบคุคลอ่ืน  

6) นา่รกันา่คบ ครูตอ้งท าตวัเป็นแบบอยา่งใหก้บันกัเรียน 
 
ประพนัธศ์ริ ิสเุสารจั (2556, น.277) ไดเ้สนอการสรา้งนิสยันกัคดิ ดงันี ้

1) สร้างความกระตือรือรน้ อยากรู้ อยากเห็น  (curiosity) โดยต้องได้รับการ
กระตุน้ยั่วยโุดยใชส่ื้อค าถามกิจกรรม 

2) ฝึกใหมี้ความกลา้เส่ียง (risk taking) กลา้คิดแตกต่างไปจากคนส่วนใหญ่ โดย
ใชส้ถานการณท่ี์ยั่วยใุหค้าดการณห์รือคาดเดาสิ่งตา่ง ๆ ซึ่งอาจมีหลายค าตอบ หลายแนวทาง 

3) ความยุ่งยากซบัซอ้น (complex) ความยุ่งยากซบัซ้อนจะท าใหเ้กิดการพฒันา
ความคิดระดับสูงได้ ต้องพัฒนาจากง่ายไปยากกิจกรรมท่ีใช้และระดับความยากง่ายต้อง
สอดคลอ้งเหมาะสมกบัเดก็แตล่ะคน 

4) กระตุ้นให้เกิดจินตนาการ (imagination) เด็กต้องได้รับการกระตุ้นให้มี
ความคิด จินตนาการ สรา้งสรรคอ์ย่างหลากหลายทัง้ท่ีเป็นจินตนาการจากภาพ จากเล่านิทาน 
จากประสบการณเ์ดมิ จากเหตกุารณส์ิ่งแวดลอ้มรอบตวั จากความรูส้กึของตนเอง 
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5) ฝึกฝนให้ใจกว้าง (open mind) เด็กควรไดร้บัการฝึกฝนให้ท างานกลุ่ม การ
อภิปรายกลุ่ม การรบัฟังและยอมรบัความคิดเห็นของคนอ่ืน ยอมรบัในเหตผุลและขอ้มูลของกลุ่ม
หรือของคนอ่ืนท่ีดีกวา่หรือมีมากกวา่ 

6) สรา้งความมั่นใจในตนเอง (self confidence) ความมั่นใจในตนเองจะท าให้
เด็กมีการพฒันาความคิดและกลา้แสดงออกซึ่งความคิดการเลือกสรรกิจกรรมท่ีหลากหลายและ
เหมาะสมจะท าใหเ้ด็กกลา้แสดงออก เริ่มจากการตัง้ค  าถามง่าย ๆ การกลา้งแสดงออกอย่างง่าย
แล้วยากขึน้ตามล าดับ การเล่นและการท างานเป็นกลุ่ม แล้วลดลงจนเหลือคนเดียวซึ่งการ
แสดงออกของเดก็ตอ้งไดร้บัก าลงัใจและการสนบัสนนุจะท าใหเ้ดก็มีความมั่นใจมากขึน้ 

 นอกจากนีส้ภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในชัน้เรียนจดัว่าเป็นสิ่งเรา้ท่ีมีอิทธิพลต่อตวั
ผูเ้รียนในการเรียนรูส้ิ่งตา่ง ๆ ไดเ้ช่นกนั โดย ประพนัธศ์ิร ิสเุสารจั (2556, น.277) อธิบายว่าการจดั
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในชั้นเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดลักษณะนิสัยการคิดอย่างมี
วิจารณญาณนั้นครูต้องกระตุ้นยั่ วยุ ให้ผู้เรียนกระตือรือรน้ อยากรูอ้ยากเห็น กล้าเส่ียง กล้า
แสดงออกโดยใชค้  าถามหรือสถานการณท่ี์คาดเดา หรือคาดการณไ์ดห้ลายค าตอบสอดคลอ้งกับ 
Dowling (2012, p.9) กล่าวว่าการสรา้งลกัษณะนิสยัการคดิใหค้งทน ตอ้งค านึงถึงสภาพแวดลอ้ม
โดยจดัสภาพแวดลอ้มท่ีสนบัสนนุใหผู้เ้รียนเช่ือมโยงการคดิกบัประสบการณใ์นชีวิตจรงิ โดยเฉพาะ
การจัดใหผู้้เรียนไดมี้โอกาสหาประสบการณ์ ศึกษาส ารวจ พิจารณาและแก้ปัญหา เรียนรูจ้าก
กิจกรรม โดยผู้สอนต้องค านึงถึงขนาดของกลุ่มผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนฝึกฝน สามารถประยุกต์
ความคิดของตนเองและร่วมแบ่งปันความคิดกับผู้อ่ืน เป็นสิ่งท่ีครูควรกระท าและควรท าอย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือสรา้งวัฒนธรรมการคิด (culture of thinking) ให้กลายเป็นนิสัยของผู้เรียน ซึ่งจะ
น าไปสูล่กัษณะนิสยัการคดิท่ีดีตอ่ไป 

 
2.4 พฤติกรรมบง่ชีท่ี้แสดงออกถึงการมีลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวิจารญาณ  

ชนาธิป พรกุล (2554, น.16) ไดอ้ธิบายถึงพฤติกรรมของผูเ้รียนและครูในชัน้เรียนท่ี
เกิดการคิด ดงันี ้พฤติกรรมของผูเ้รียน ซึ่งไดแ้ก่ เลือกสิ่งท่ีเรียนและวิธีเรียน  มีปฏิสมัพนัธก์ันเพ่ือ
สรา้งความรู ้ แสดงความเขา้ใจดว้ยการอธิบายวิเคราะห ์สรุปอย่างชัดเจน  พูด อภิปรายโตแ้ยง้
ความคิด  ใหเ้หตุผลหาหลักฐานมาสนับสนุนความคิดของตน  ฟังอย่างตัง้ใจปฏิสัมพันธ์อย่าง
นุม่นวลยอมรบัและใหค้วามส าคญัความคิดท่ีขดัแยง้  แสดงการมีส่วนรว่มอยา่งแทจ้รงิ เช่น สนใจ 
ขดัจงัหวะเพ่ือชีแ้จงประเด็นหรือขยายความใหเ้ขา้ใจตรงกัน  น าความรูม้าใชใ้นการคิด  ช่วยกัน
ตรวจสอบและทบทวนความคิดเห็น กลา้ท่ีจะแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค ์มีการระดมความคิดใช้



 54 
 

 

ความผิดพลาดเป็นบทเรียนในการเรียนรูต้่อไป  ส่วนพฤติกรรมของครู ไดแ้ก่ ถามค าถามหรือให้
งานท่ีทา้ทายความคิด  ใหเ้วลาผูเ้รียนคิด  เป็นตวัอย่างนักคิดท่ีดีใหก้ับนกัเรียน ใหข้อ้มูลชัดเจน 
ฝึกการคดิใหข้อ้มลูยอ้นกลบัตรงไปตรงมา สง่เสรมิใหแ้สดงความคดิเห็นหรืออธิบายความกระจา่ง 
ฟังค าตอบหรือค าอธิบายของผูเ้รียน  ตอบสนองความคดิของผูเ้รียนและเสรมิความคิดของตนเอง 
รว่มกบัผูเ้รียนสรา้งชมุชนแหง่การเรียนรูอ้ยา่งแทจ้รงิ 
 

2.5 เครื่องมือท่ีใชว้ดัลกัษณะนิสยัการคดิอย่างมีวิจารณญาณ  
Facione กล่าววา่ ในการประเมินการคดิอยา่งมีวิจารณญาณนัน้สามารถท าได้หลาย

รูปแบบวิธี เช่น รูปแบบมาตรประมาณค่า (rating scale)  rubrics และแฟ้ม อย่างไรก็ตามจาก
งานวิจยัทางจิตวิทยาและการศึกษา พบว่า รูปแบบท่ีจะใชเ้ป็นเครื่องมือในการประเมินความคิด
ระดบัสงูไดต้อ้งมีความเท่ียงตรงและมีความเช่ือมั่น หรือลกัษณะของแบบวดัมีลกัษณะเป็นตวัเลือก
ส าหรบัประเมินทักษะทางปัญญา หรือจากการสะสมแฟ้มงาน   จากการรวบรวมเอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า มีนกัวิจยัไดพ้ฒันาเครื่องมือวดัลกัษณะนิสยัการคิดวิจารญาณจ านวน
มากและเครื่องมือท่ีใช้วัดทักษะการคิดวิจารญาณ Critical Thinking Skills นั้น  California 
Academic Press (N. C. Facione & Facione, 1996 ) ได้พัฒ น าแบบ วัด ก ารคิ ด อย่ า ง มี
วิจารณญาณด้วยเทคนิคเดลฟาย ประกอบด้วยเครื่องมือ 2 ชุด คือ ชุดท่ี 1 California Critical 
Thinking Skills Test (CCTST) แบบทดสอบประกอบดว้ยค าถาม และสถานการณ์สัน้ ๆ และให้
เลื อกค าตอบตาม ท่ีผู้ตอบต้องการ  ส่วน  ชุด ท่ี  2 California Critical Thinking Disposition 
Inventory (CCTDI) เป็น แบบส ารวจคุณลักษณะของบุคคลท่ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 7 
ประการ  ซึ่งเครื่องมือทัง้ 2 ชดุนีใ้ชใ้นการประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณในสถาบนัตา่ง ๆ ใน
สหรฐัอเมริกามากกว่า 500 แห่ง และในประเทศตา่ง ๆ มากมาย ซึ่งเครื่องมือนีมี้ประสิทธิภาพและ
ไดม้าตรฐาน 
 

2.6 การพฒันาลกัษณะนิสยัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณในระดบัอดุมศกึษา 
 2.6.1 ความจ าเป็นในการพัฒนาลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณใน

นกัศกึษาวิชาชีพครู 
     ในการพฒันาการลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณนัน้มีแนวคิดจาก

นักวิชาการศึกษาหลายท่านไดใ้ห้ข้อเสนอแนะไว้มากมายโดย  ไพฑูรย์ สินลารตัน ์และคณะ 
(2558, น.296) กลา่วว่า มีความจ าเป็นอยา่งยิ่งในการพฒันาทกัษะการคดิอยา่งมีวิจารณญาณให้
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เกิดทัง้ในระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาและอุดมศกึษา เพราะพระราชบญัญัติการศกึษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดชดัเจนในเรื่องของสถาบนัการศกึษาตอ้งมีการจดักระบวนการเรียนรู้
ใหเ้กิดทกัษะการคิดเป็น  แกปั้ญหาเป็น โดยเฉพาะสถาบนัศึกษาท่ีแกนส าคญัในการผลิตวิชาชีพ
ครู ท่ีจะตอ้งด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผู้้เรียนเกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
เน่ืองจากสถาบนัท่ีผลิตครูจะตอ้งผลิตบณัฑิตทั่ วไปท่ีจบออกไปท างานในสังคมซึ่งไม่ใช่ท  างาน
วิชาชีพครูแต่สถานประกอบการตอ้งการใหบ้ณัฑิตท่ีจบออกมามีความรูค้วามสามารถคิดเป็นท า
เป็น คิดอย่างมีวิจารณญาณ รูจ้ักแก้ปัญหาเป็น สามารถส่ือสารและท างานร่วมกับผูอ่ื้นได ้ซึ่ง
ทกัษะชีวิตเป็นทกัษะส าคญัท่ีผูป้ระกอบการในตลาดแรงงานในระดบัสากลตอ้งการ สอดคลอ้งกบั
นายวรากรณ์ สามโกเศศ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า บุคลากรท่ี
ตลาดแรงงานยคุใหม่ตอ้งการ นอกจากมีความรูแ้ลว้ตอ้งมีคณุสมบตัิดา้นการแกไ้ขปัญหา การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ความคิดสรา้งสรรค ์การจดัการบคุคล การท างานรว่มกับผูอ่ื้น มีความฉลาด
ทางอารมณ ์ตอ้งรูจ้กัประเมินและการตดัสินท่ีดี ซึ่งหลายมหาวิทยาลยัมีการสอนทกัษะเหล่านีแ้ต่
ยงัขาดกระบวนการเรียนรูท่ี้ท าใหผู้เ้รียนสามารถน าไปปฏิบตัิไดจ้ริงท าใหก้ารผลิตบณัฑิตยงัไม่
สามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานได้ (ธเนศน ์นุ่มมนั, 2559) สอดคลอ้งกบัวจันา
รตัน ์ควรดี และ ณมน จีรงัสุวรรณ (2558, น.13) ท่ีเนน้ว่าเยาวชนไทยตอ้งพัฒนาทัง้ทักษะการ
เรียนรูแ้ละทกัษะชีวิตโดยเฉพาะทกัษะชีวิตตอ้งสรา้งเป็นวฒันธรรมใหก้บัผูเ้รียนไม่ใช่เฉพาะแคใ่น
ชัน้เรียน ส่วนบณัฑิตท่ีจบออกไปแลว้ประกอบวิชาชีพครูยิ่งมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีลกัษณะนิสยั
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพราะครูเหล่านีจ้ะตอ้งออกไปสอนใหเ้ด็กรูจ้กัคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
เพ่ือให้สอดรบักับ พ.ร.บ ดังนัน้การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณในสถาบันศึกษาทางครุ
ศาสตรจ์ึงมีความจ าเป็นมากท่ีสุดในการพัฒนาแต่การจะพัฒนาให้นักศึกษามีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณไดต้อ้งปลกูฝังนิสยัการคดิท่ีดีใหก้บันกัศกึษาเสียก่อน 

 2.6.2   การพฒันาลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณในชัน้ปีท่ี 1 
 การพัฒนาลักษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถพัฒนาไดทุ้ก

ช่วงวัยทัง้นีค้วามยากง่ายของกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกับวยั อย่างไรก็ตามจากท่ีกล่าวขา้งตน้การ
พฒันาลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งพฒันาในสถาบนัอดุมศกึษา
ท่ีผลิตครู โดยเฉพาะชั้นปีท่ี 1 ซึ่งมีอายุระหว่าง 18-20 ปี ตามทฤษฎีพัฒนาของเพียรตเ์จทย ์
อธิบายว่า ตัง้แต่อายุ 12 ปี ขึน้ ขั้นพัฒนาการจะอยู่ formal operations สามารถท่ีจะคิดสิ่งท่ีเป็น
นามธรรมได ้ความสนใจในปรชัญาชีวิต ศาสนา สามารถท่ีจะใชเ้หตุผลเป็นหลกัในการตดัสินใจ 
สามารถคิดเหตุผลได้ทั้งอนุมาน อุปมานและจะมีหลักการ เหตุผลของตนเองเก่ียวกับความ
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ยุติธรรม ความเสมอภาคและมนุษยธรรม การสอนผูเ้รียนในวยันีจ้ึงควรจะทา้ทายใหเ้ด็กรูจ้กัคิด
เป็นตน้ว่า การแกปั้ญหาโดยใชห้ลักการทางวิทยาศาสตร์ การสอนความคิดรวบยอดอาจจะเริ่ม
จากความคิดรวบยอดท่ีมีความกว้างขวางและบอกคุณลักษณะท่ีส าคัญท่ีเน้นหลักทั่ ว  ๆ ไป 
สอดคลอ้งกับ คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ (2543 , น.16)อธิบายการ
เรียนรูใ้นช่วง 6-24 ปี ว่า พัฒนาการด้านสติปัญญา สามารถกระตุ้นให้รูจ้ักกระบวนการคิด
วิเคราะห ์จินตนาการ และใชเ้หตผุลได ้นอกจากนีก้ารท่ีนักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กับ
สภาพแวดลอ้มใหม่ การเปล่ียนแปลงจากนกัเรียนเป็นนกัศกึษา ตอ้งเผชิญปัญหาทัง้ดา้นการเรียน 
และการด าเนินชีวิตการสอนใหผู้เ้รียนเกิดลกัษณะนิสยัการอย่างมีวิจารณญาณจะสามารถช่วยให้
ผูเ้รียนสามารถแกปั้ญหาและตดัสินใจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

3.1 งานวิจยัภายในประเทศ 
วันทนา ศิริชาติ (2550) ได้ศึกษาลักษณะนิสัยการคิดวิพากษ์ของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และศกึษาความสมัพนัธก์บัตวัแปร การเผชิญปัญหา ความสามารถแหง่ตน 
และพฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม โดยศึกษาในนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่ี
ลงทะเบียนรายวิชากระบวนวิชา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2549 จ  านวน 295 คน โดยใชเ้ครื่องมือ
จ านวน 5 ฉบบัเพ่ือรวบรวมขอ้มูลตามตัวแปรต่าง ๆ และท าการวิเคราะหส์มัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
เพียรส์ันและวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยใช้ ANOVA พบว่าค่าเฉล่ียคะแนนลักษณะนิสัย
ภาพรวมมีคา่ต ่ากวา่เกณฑเ์ฉล่ีย และมีความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมี
ประสิทธิภาพ การรบัรูค้วามสามารถแห่งตน และพฤติกรรมการกลา้แสดงออกและมีความสมัพนัธ์
ทางลบกับพฤติกรรมเผชิญปัญหาแบบไม่มีประสิทธิภาพ ขณะท่ีเพศ ผลการเรียนไม่มีความ
แตกต่างกัน ขณะท่ีลกัษณะนิสยัการคิดวิพากษ์ชัน้ปีท่ี 4 จะสูงกว่าชัน้ปีท่ี 1 ส่วนสาขาวิชาพบว่า 
สาขาวิทยาศาสตรส์ุขภาพและวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีมีค่าคะแนนลักษณะนิสัยสูงกว่าสาขา
สงัคมศาสตร ์มนษุยศาสตร ์
 

3.2 งานวิจยัตา่งประเทศ 
3.2.1 งานวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนรูเ้พ่ือพัฒนาลักษณะนิสัยการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ 
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Qing, Ni, and Hong (2010, pp.4561-4570) ได้พัฒนาลักษณะนิสัยการคิด
อย่างมีวิจารณญาณโดยใช้กิจกรรมท่ีเน้นงานปฏิบัติ  (task-based learning) ในการสอน
ปฏิบตัิการทางวิชาเคมีกับนักเรียนมัธยม ในจงัหวดั Shaanxi ประเทศจีน เป็นเด็กนักเรียน อายุ
ระห ว่ า ง  17-19 ปี  Grade 3 in YuJin Middle School in Xian in Shaanxi Province in China 
จ  านวน121 คน โดยท่ี 60 คนเป็นกลุม่ทดลองและ 61 คนเป็นกลุ่มควบคมุ การทดลองแบง่นกัเรียน
ออกเป็น 10 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน สมาชิกในกลุ่มมีงานท่ีแตกต่างกัน เช่น คนท่ี 1 มีหนา้ท่ีก าหนด
ระยะเวลาแลว้เสรจ็ของงานและก ากบัดแูลการด าเนินงาน คนท่ี 2 ท าหนา้ท่ีเก็บรวบรวมเครื่องมือท่ี
สมัพนัธก์บัความรูต้อ่การทดลองและเครื่องมือท่ีไดร้บัมอบหมายจากภายในกลุ่มคนท่ี 3 เรียบเรียง
เครื่องมือท่ีไดจ้ากคนท่ี 2 แลว้น ามาวิเคราะห ์คนท่ี 4 ออกแบบการทดลอง คนท่ี 5 เตรียมเครื่องมือ
และน า้ยาส าหรบัการทดลอง คนท่ี 6 แสดงแผนการทดลองท่ีไดจ้ากการอภิปรายกันในกลุ่ม ก่อน
ท าการทดลอง ทัง้ 10 กลุ่มน าเสนอแผนการทดลองกลุ่มละ 5 นาที ครูประเมินการออกแบบการ
ทดลองและการปฏิบัติการทดลองของนักศึกษา ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเลือกแผนการ
ทดลองท่ีดีท่ีสุดของทั้ง 10 กลุ่ม โดยใช้ The California critical thinking disposition inventory 
(CCTD) ฉบบัแปลเป็นภาษาจีนเป็นเครื่องมือวดั ในการเก็บรวบรวมขอ้มลู พบวา่ มีคา่นยัส าคญัท่ี
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทัง้ขอ้ค าถามรวมและขอ้ค าถามย่อยทัง้ชุดของ CCTD ของทัง้สอง
หอ้ง และผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่าทัง้ขอ้ค าถามรวมและขอ้ค าถามย่อยในองคป์ระกอบของ self-
confidence ของ post-test แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ทัง้สองหอ้ง ซึ่งจากการทดลอง
นีชี้ใ้หเ้ห็นวา่ผูส้อนสามารถท่ีจะพฒันาลกัษณะนิสยัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณในผูเ้รียนได ้ 

Karami, Pakmehr, and Aghili (2012, pp.3266-3270) ไดศ้ึกษาผลการใชก้าร
เรียนรูแ้บบรว่มมือท่ีมีผลต่อลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา 
โดยใชว้ิธีการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน โดยท าการสุ่มเลือก 1 โรงเรียนจาก 3 โรงเรียนไดจ้  านวน 26 
คน เป็นกลุ่มทดลอง ขัน้แรกคือการเลือกกลุ่มทดลอง ขัน้ท่ี 2 คือ สอนวิธีการเรียนรูแ้บบรว่มมือโดย
ครูผูส้อน 3. ท าการทดสอบก่อนเรียน 4. ทดลองการใชก้ารเรียนรูแ้บบรว่มมือ 5 ทดสอบหลงัเรียน 
6 สรุปและน าเสนองาน Critical Thinking Dispositions Questionnaire พัฒนาโดย Ricketts 
(2003) จ  านวน 33 ขอ้ เป็นแบบ Likert scale จ านวน 5 ระดบั จากการวิจยัพบว่า ระหว่างทดสอบ
ก่อนเรียนและหลงัเรียนมีลกัษณะนิสยัการคิดอย่ามีวิจารณญาณแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติ (t = -4.27, p = .000) และองคป์ระกอบการสรา้งสรรคแ์ตกต่างอย่างมีนัยส าคัญเช่นกัน  
(t = -5.92, p =.000) แต่องคป์ระกอบวุฒิภาวะ (maturity) (t = -1.21, p = 0.235) และความ
มุง่มั่น (commitment) (t = -1.17, p = .252) ไมมี่ความแตกตา่งกนั 
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Yeh and Chen (2005, pp.333-340) ไดศ้ึกษาผลของโปรแกรมทางการศึกษาท่ี
มีปฏิสัมพันธ์กับระบบวีดีโอ (videodisc systems) เพ่ือพัฒนาลักษณะนิสัยการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ส าหรบัผูเ้รียน RN-BSN ในไตห้วนัโดยออกแบบการทดลองแบบกึ่งทดลอง มีการ 
pre-test และ post-test ซึ่งผู้เข้าร่วมการทดลองมีจ านวน 126 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาในปะเทศ
ไตห้วนัในรายวิชาแพทยผ์่าตดัเป็นผูผ้่านการคดัเลือกมาจากชัน้ปีท่ี 2 ของโปรแกรม RN-BSN ใน
วิทยาลัยพยาบาล ประเทศไตห้วัน เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันจึงมีเง่ือนไขว่าผู้เข้าร่วมการ
ทดลองทัง้หมดจะตอ้งรบัการฟังบรรยายการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการเรียนรูแ้บบไม่จ  ากัด
ดว้ยตนเองโดยการใช ้IVS (videodisc systems) เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมงซึ่งมีช่ือว่าการพยาบาล
การดูแลรกัษาส าหรบัผูป่้วยท่ีมีความผิดปกติหวัใจและหลอดเลือดชนิดเฉียบพลนัโปรแกรม IVS 
(videodisc systems) เป็นโปรแกรมท่ีอยู่บน window IVS ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีมีหวัขอ้จัดเตรียมไว้
เรียบรอ้ยแลว้นักศึกษาสามารถศึกษาโดยไม่มีขอ้จ ากัด ซึ่งโปรแกรมสามารถท่ีจะเลือกหัวขอ้ได้
อตัโนมัติ ไดแ้ก่ (1) โครงสรา้งการเช่ือมโยงและหลักสูตรของหัวใจ (2) ปัจจัยท่ีเส่ียง อาการเจ็บ
หนา้อก จกุ โรคหลอดเลือกหวัใจตีบความผิดปกตขิองกลา้มเนือ้หวัใจ3 ขยายเสน้เลือด, ใส่ขดลวด, 
CABG, การฟ้ืนฟูสมรรถภาพหัวใจ  (4) การดูแลรกัษาพยาบาล และ (5) ข้อมูลท่ีเก่ียวขอ้งบน
อินเทอรเ์น็ต จากผลการทดลอง พบว่า ทกุองคป์ระกอบมีความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ิ
โปแกรม IVS มีวตัถุประสงคข์องการศึกษาในสถานการณท่ี์เป็นสิ่งเรา้จริงเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ฝึกหดัการบ าบดั ดงันัน้พวกเขาไดมี้โอกาสเรียนรูว้ิธีการแกปั้ญหา การอภิปรายในการฝึกหดัและ
การแก้ปัญหา นอกจากนีพ้วกเขายังไดร้บัการฝึกให้คิดอย่างมีวิจารณญาณระหว่างการฝึกหัด
บ าบดัรกัษาดว้ย 

Evren, Bati, and Yilmaz (2012, p.2267-2272)  ได้ ศึ ก ษ า ผ ล ข อ งก า ร ใช ้ 
V-diagram ส าหรบัการจดัการเรียนการสอนในหอ้งปฏิบตัิการวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี โดยให้
ครูฝึกสอนมีลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารญาณ โดยใช้ v-diagram เป็นเครื่องมือท่ีอ านวย
ความสะดวกในการเรียนรูอ้ย่างมีความหมายและการพัฒนาทักษะการควบคุมตนเอง  (Meta 
cognition) ซึ่งพัฒนาโดย Bob Gowin ในปี 1970 เป็นเครื่องมือในควบคุมการคิดท่ีจะช่วยให้
มนุษย์เข้าใจธรรมชาติของความรูแ้ละการสร้างกระบวนการของความรู้ v-diagram ใช้เป็น
เครื่องมือในสภาพแวดลอ้มทางการศึกษาและช่วยพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนและกระตุน้ให้
ผูเ้รียนใชท้กัษะการคิด รวมถึงการสรา้งทศันคติเชิงบวกท่ีดีต่อการคิดอย่างลึกซึ่ง v-diagram จะ
เป็นการท างานระหว่างการคิดและการลงมือกระท าจะเริ่มตน้ดว้ยการวาดภาพ V ขนาดใหญ่ 
รวมถึงเขียนความรู้เป็นแนวคิดท่ีมีความรู้มาแล้วโดยผู้เรียนจะเขียนไว้ฝ่ังซ้ายของ  V และ
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ประสบการณท่ี์เป็นโครงการและขัน้ตอนของปัญหาจะอธิบายในฝ่ังอ่ืน ๆ ค าถามจะมีเป้าหมาย
หรือมีหลายค าถามซึ่งจะเป็น/มีเหมือนเป็นจดุเริ่มตน้ของกระบวนการ เป็น/มี ตัง้อยู่ในจดุกึ่งกลาง
ของแผนภาพเป็นค าถามท่ีมีเป้าหมายมีหลายค าถามเป็นการเคล่ือนท่ีอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือเช่ือมต่อ
ระหวา่งความรูท่ี้มีประสบการณแ์ละการประเมินท่ีไดม้าจากกิจกรรม สว่นการอธิบายถึง การลงมือ
ปฏิบตัิจะถกูเขียนไวฝ่ั้งขวาของ V เม่ือผูเ้รียนด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับค าถามพวกเขาจะเริ่มบนัทึก
ขอ้มลูระหว่างลงมือท ากิจกรรมและจะแปลงขอ้มลูของพวกเขาลงในตารางหรือกราฟ ฯลฯ จากนัน้
พวกเขาจะเขียนความรูแ้ละประสบการณท่ี์ตอ้งการของพวกเขาลงใน V การออกแบบการทดลอง
จะมีการแบง่เป็นกลุ่มควบคมุและกลุม่ทดลอง ซึ่งเป็นการวิจยัแบบก่ึงทดลองมีการใช ้pretest และ 
posttest ขัน้ตอนหลกั ๆ มีดงันี ้ขัน้ท่ี 1 ขัน้เตรียม สรา้งความเขา้ใจเก่ียวกับ V-diagram ใหผู้เ้รียน
เขา้ใจและครูตัง้ค  าถามโดยมุ่งไปท่ีค าว่า ท าไม อย่างไร ในหวัขอ้ท่ีเรียนเพ่ือใหน้กัศกึษาไดค้ิดเชิง
วิทยาศาสตรแ์ละไดอ้ภิปรายกลุ่มใหญ่ ขัน้ท่ี 2 ขัน้พัฒนา แบ่งเป็นกลุ่มย่อย จ านวน 3-4 คน ให้
สองคนมุ่งค  าถามปรากฏขึน้ท่ีครูยกตวัอย่าง เช่น ตน้ไมท่ี้ไม่มีสีเขียวจะสงัเคราะหใ์นฤดูหนาวได้
อย่างไร ขัน้ท่ี 3 ใหน้กัศกึษาหาค าถามท่ีตนสนใจและสรา้งค าถามท่ีเจาะจงขึน้มาในเรื่องท่ีตนเอง
สนใจ และสรา้ง V-diagram จากการอธิปรายกลุ่ม ในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองเป็นกลุ่มท่ี
ศกึษาในภาคฤดรูอ้นระหว่างปี 2010-2011 ใน state university มีผูเ้ขา้รว่มเป็นครูฝึกสอนจ านวน 
60 คน ในโปแกรมครูประถมศึกษา ท่ีมีประสบการณส์องปี โดย 30 คน เป็นกลุ่มควบคมุ และอีก 
30คน เป็นกลุ่มทดลอง แตล่ะคนอายเุฉล่ีย 20-23 ระยะเวลา 4 สปัดาห ์จ านวน 8 บทเรียน ส าหรบั
ใชใ้นการทดลองเครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมเป็น California Critical Thinking Dispositions 
Inventory (CCTDI) ท่ีแปลงเป็นภาษา Turkish มีจ  านวนทั้งหมด 75 ข้อ ประเมินในมิติดังนี ้
seeking the truth , open mindedness analyticity, inquisitiveness, systematicity, self-
confidence and maturity เป็น Likert scale มี 6 ระดับ คือ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2 
หมายถึง ไม่เห็นดว้ยปานกลาง 3 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยเล็กนอ้ย 4 หมายถึง เห็นดว้ยเล็กนอ้ย 5 
หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 6 หมายถึง เห็นดว้ยอย่างยิ่ง ในงานวิจยันีท้ดสอบก่อนและหลงั มีค่า 
Cronbach อยู่ระหว่าง .86 - .84 และผลจากการวิจยัพบว่า การใช ้v-diagram และมีกิจกรรมการ
สอนเป็นในหอ้งปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเป็นประจ าจะมีผลตอ่ลกัษณะนิสยัการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณของครูฝึกสอน และการสอนโดยใชว้ิธี V-diagrams กับวิธีการสอนท่ีเป็น
ปกติประจ ามีความแตกต่างกัน โดยท่ีองคป์ระกอบท่ีมีความแตกต่างกันทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมคือ self-confidence ส่วนองคป์ระกอบ ดา้น open mindedness และ truth seeking ทั้ง
สองกลุ่มมีลักษณะการคิดอย่างมีวิจารณญาณลดลง ขณะท่ีองคป์ระกอบ ดา้น systematicity 
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กลุม่ทดลอง มีคะแนนลกัษณะนิสยัการคดิอย่างมีวิจารณญาณเพิ่มขึน้เล็กนอ้ยขณะท่ีกลุม่ควบคมุ
มีคะแนนลดลง  

Bouhnik and Carmi (2012, pp.201-219) ได้ศึกษาสภาพการใช้ e-learning 
ในสถานศกึษา: เทคโนโลยี วิธีสอนและลกัษณะนิสยัการคดิ โดยใชท้ฤษฎีลกัษณะนิสยัการคิด ของ 
Perkins et al.  (1993)  เ ก่ี ย ว กั บ อุ ป นิ สั ย ทั้ ง  7 อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ  กั บ ผู้ เ รี ย น ใ น วิ ช า  
e-courses สาขา B.A และ M.A จ านวน 2 ภาควิชาในมหาวิทยาลัย  BarIIan ในภาควิชา
วิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีและการศึกษาการเมืองการปกครอง จ านวน 285 คน เป้าหมายของการ
วิจยัครัง้นีเ้พ่ือศึกษาผลของวิธีสอนในการศึกษาวิชา e-courses เพ่ือเปล่ียนอุปนิสัยปัญญาแห่ง
การคิด เครื่องมือท่ีใชเ้ป็นแบบวดัโดยสรา้งจากองคป์ระกอบของ Perkins และคณะ ตวัอย่างขอ้
ค าถาม เช่น ระหว่างท่ีเรียนฉันสามารถเห็นมุมมองสิ่งต่าง ๆ ท่ีแตกต่าง จากนัน้หาค่า validation 
โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เป็นผูต้รวจสอบรายการขอ้ค าถาม ขอ้ค าถามแบ่งระดบัเป็น 6 
ระดบั และท าการทดสอบก่อนและหลงัเขา้รว่ม e-course โดยแบง่เป็น 3 ระยะ ระยะท่ี 1 ก่อนท่ีจะ
เรียน ระยะท่ี 2 เรียนจบรายวิชาแลว้ และท าการวดัโดยใช้แบบวดัในระยะท่ี 3 ซึ่งระยะท่ี 3 จะท า
การทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์ และความรู้ทาง Internet และประสบการณ์จากการเข้าร่วม 
 e-courses ในการศกึษามีผลท าใหล้กัษณะนิสยัการคิดท่ีดีเปล่ียนแปลงทัง้ 7 องคป์ระกอบ และมี
ผลตอ่วิธีการสอนอย่างชดัเจน  สรุปแลว้ e-environment ช่วยท าใหเ้ปล่ียนลกัษณะนิสยัการคิดท่ีดี
และชว่ยแสดงความสามารถทางการคดิและเป็นรูปบแบบพฤติกรรมท่ีดีของผูเ้รียน 

Hajhosseiny (2012, pp.1358-1368) ได้ศึกษาผลของการใช้วิธีการสอนแบบ
สานเสวนา (dialogic teaching) ต่อลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียน โดยการ
ทดลองแบ่งเป็นกลุ่มอภิปรายและกลุ่มเสวนาบทสนทนาแบบ Socratic โดยเนน้ลกัษณะนิสยัการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิสัมพันธท์างสังคมของผูเ้รียนในมหาวิทยาลยัโดยมีขัน้ตอนดงันี ้
group discussion ใชจ้  านวน  14 บทเรียนในการบรรยาย (ใชเ้วลาบทเรียนละ 1.15 นาที) และอีก 
14 บทเรียน เป็นการอภิปรายกลุ่มและประเมินผล  ส่วน Socratic dialogue ด าเนินการโดยขัน้ท่ี 1 
ครูและนกัเรียนจะทบทวนปัญหาท่ีก าหนดให ้ขัน้ท่ี 2 ครูและนกัเรียนจะรว่มกนัอภิปรายกลุ่ม ขัน้ท่ี 
3 ครูและนักเรียนร่วมประเมินผลและสรุปผลของกลุ่ม ในการสานเสวนาแบบกลุ่ม (Group 
dialogic) จะกระท าระหว่างทางสังคม (social interaction) ของทัง้สองกลุ่มใชร้ะยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา จ านวน 28 บทเรียน โดยแบ่งเป็น 2 บทเรียน ต่อสปัดาห ์หนึ่งบทเรียนใชร้ะยะเวลา 1 
ชั่วโมง 15นาที และ1ชั่วโมง 45 นาที ก่อนท่ีจะร่วมกันอภิปรายจะใหมี้การถกเถียงกันถึงประเด็น
ตา่ง ๆ และสภาพบริบทท่ีเต็มไปดว้ยปัญหาใหม่และรว่มกนัอภิปราย ขัน้ท่ี 2 ในเวลา1.45 นาที ครู
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จะเริ่มอภิปรายในชัน้เรียนโดยมุ่งไปท่ีปัญหาท่ีเป็นนามธรรม เช่น เริ่มตน้ดว้ย อะไร ของปัญหา 
นกัเรียนจะรว่มกนัแบง่ปันค านิยามของพวกเขา การนิยามจะท าควบคูไ่ปกบัค าถามท่ีใหค้ดิอยา่งมี
วิจารณญาณ มิต ิองคป์ระกอบ และส่วนประกอบของการวิเคราะห์ ซึ่งจะท าใหน้กัเรียนสนกุสนาน
ในการอภิปรายและรู้จักวิจารณญาณในประเด็นต่าง ๆ ขั้นท่ี 3 ครูและนักเรียนจะทบทวน
ประเมินผลและสรุปผลความรูส้ึก ความเขา้ใจ ในการเสนอปัญหาการวิจยัเป็นการศกึษาวิจยัเชิง
คุณภาพดว้ยวิธีการแบบ action research ซึ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมการทดลองประกอบดว้ยนักศึกษา
สาขาการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จ  านวน 40 คน ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์
แบบเปิดกวา้งท่ีเป็นมาตรฐาน การสมัภาษณมี์ 3 ประเด็นดว้ยกัน คือ การประเมินการศกึษา การ
ประเมินปฏิสัมพันธ์และประเมินภาพรวมทั้งหมดของการจัดกิจกรรม กิจกรรมท่ีจัดขึน้ทั้งสอง
วิธีการจะใชร้ะยะเวลาจ านวน 1 ภาคการศกึษา และมีการสมัภาษณท์ัง้สองกลุ่ม เม่ือไดข้อ้มลูแลว้
จึงน ามาวิเคราะหข์อ้มูล จากผลการวิจัยดงักล่าว พบว่า วิธีการสอนแบบสนทนามีอิทธิพลต่อ 6 
องคป์ระกอบของลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ไดแ้ก่ analyticity, cognitive maturity, 
CT self-confidence, self-evaluation, open-mindedness, truth-seeking และมี อิทธิพลต่อ 7 
องค์ประกอบของปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ได้แก่ การรูจ้ักสิ่งต่าง ๆ มิตรภาพและความใกล้ชิด 
แนวโน้มของการสนทนา การตอบสนอง ความเคล่ือนไหวในชัน้เรียน  ปฏิสัมพันธ์กับครู  ความ
ใกลช้ิดในการสอน  

Tanriverdi (2013, p.31-44) ได้ศึกษาผลการใช้การวิเคราะห์ภาพยนตใ์นการ
พฒันาลกัษณะนิสยัการคดิอย่างมีวิจารณญาณในกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ซึ่งเป็นนกัศกึษาท่ี
จะออก ฝึกสอน  ชั้น ปี ท่ี  4 ใน โป รแกรมการสอนภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัย ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของตุรกี จ  านวน 49 คน ในกลุ่มทดลอง และจ านวน 53 คนในกลุ่มควบคุม
โดยท าการทดลองเป็นระยะเวลา 14 สัปดาห์ โดยใช้แบบวัด California Critical Thinking 
Disposition Inventory (CCTDI) ท่ีดดัแปลงเป็นภาษาตรุกี โดย Kokdemir (2003) เป็นผูแ้ปล ซึ่ง
มีจ  านวน 51 ขอ้ค าถาม จ านวน  6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ truth-seeking (7 ค  าถาม) analyticity (11 
ค  า ถ าม )  open-mindedness (12 ค  า ถ าม )  inquisitiveness (8 ค  า ถ า ม )  self-confidence 
 (7 ค  าถาม) และ systematicity (6 ขอ้ค าถาม) มี คา่ความเช่ือมั่น (reliability) = .88 โดยท่ีคะแนน
ต ่ากว่า 40 คะแนนแสดงใหเ้ห็นว่ามีลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณต ่า คะแนนระหว่าง 
240-300 มีลกัษณะนิสยัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณปานกลาง คะแนนสงูกว่า 300 มีลกัษณะนิสยั
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณสงู ซึ่งผลท่ีไดพ้บวา่ทัง้กลุ่มทดลองและกลุม่ควบคมุไม่มีความแตกตา่ง
อย่างมีนัยส าคญั ส่วนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของทัง้สองกลุ่มพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมี
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นยัส าคญัทางสถิติ หลงัการทดลองพบว่า กลุ่มทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัและ
เม่ือแยกเป็นองค์ประกอบ พบว่า มี open-mindedness truth-seeking curiosity แตกต่างกัน
อยา่งมีนยัส าคญั  

Arsal (2015, pp.140-153) ได้ศึกษาผลการใช้การสอนแบบจุลภาค (Micro- 
teaching) ท่ีมีต่อลักษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking dispositions) ของ
นกัศกึษาท่ีจะฝึกสอนจ านวน 70 คน (เพศหญิงคิดเป็น 64.3% และเพศชาย คิดเป็น 35.7%) สาขา
การศึกษา ในมหาวิทยาลยัตอนเหนือ ของประเทศตรุกี ซึ่งไดแ้บ่งเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 35 คน 
กลุ่มควบคมุจ านวน 35 คน ซึ่งท าการคดัเลือกโดยสมคัรใจ ซึ่งขัน้ตอนไดใ้ช ้model cycle พฒันา
โดย Allen และ Ryan (1969) โมเดลประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน ดังนี ้ขั้นวางแผน (planning)  ขั้น
สอน (teaching) ขั้นสังเกตและเสนอแนะ (observation and critique) ขั้นทบทวนการวางแผน 
(re-planning), ขัน้ทบทวนการสอน (re-teaching) และขัน้ทบทวนการสงัเกตและเสนอแนะ (re-
observation and critique) ระยะเวลาในการสอนใชเ้วลาประมาณ15-20 นาที และใชเ้วลาในการ
อภิปรายประมาณ 10 นาที โดยแบบวัดท่ีใช ้คือ The California Critical Thinking Dispositions 
Inventory (CCTDI) ป ระกอบด้วย  7 องค์ป ระกอบ  คือ  truth-seeking, open-mindedness 
analyticity systematicity inquisitiveness self-confidence and maturity จ  า น วน  75 ข้ อ  ซึ่ ง
ดดัแปลงเป็นภาษาตรุกีเหลือจ านวนทัง้สิน้  51 ขอ้ ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ มีคา่ความเช่ือมั่น 
(reliability)= .88 ท าการวิเคราะหค์วามแปรปรวน โดยใช ้ANCOVA พบว่า คะแนนเฉล่ียลกัษณะ
นิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังการทดลองของกลุ่มทดลองมีคะแนนเพิ่มขึน้ การใช ้
microteaching มีผลต่อลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณมากกว่าวิธีสอนปกติในกลุ่ม
ควบคมุ จากการวิจยันีก้ลุม่ทดลองและกลุ่มควบคมุมีลกัษณะนิสยัการการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ
สูงขึน้ทัง้สองกลุ่ม ทัง้นีเ้น่ืองจากประสบการณเ์รียนรูข้องทัง้สองกลุ่มมีความสมัพันธ์กับลักษณะ
นิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณแต่อย่างไรก็ตามลกัษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
กลุม่ทดลองสงูกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

Ozturk et al. (2008, pp.627-632) ไดศ้กึษาการใชปั้ญหาเป็นฐานและการสอน
แบบปกติมีต่อลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลศาสตร ์ชัน้ปีท่ี  4 
จ  านวน 52 คน  เพ่ือใชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างส าหรบัวิธีสอนแบบ problem-based และจ านวน 95 คน 
ใช้ส  าหรับ การสอนแบบปกติ  แบบวัดท่ีใช้เป็น  The California critical thinking disposition 
inventory (CCTDI) ท่ีพัฒนาโดย Facione & Facione (1996) แบบ Likert scale จ านวน 75 
ค  าถาม ประกอบดว้ย  7 องคป์ระกอบ และท าการดดัแปลงเป็นภาษาตรุกีโดย Kokdemir (2003) 
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เหลือจ านวน 51 ข้อค าถาม และจ านวน 6 องค์ประกอบ ได้แก่  truth-seeking (7ค าถาม) 
analyticity (11ค าถาม ) open-mindedness (12 ค  าถาม ) inquisitiveness (8 ค  าถาม ) self-
confidence (7 ค  าถาม) และ systematicity (6 ค  าถาม) ผลการวิจยัพบว่า คะแนนเฉล่ียลกัษณะ
นิสัยการคิดอย่ามีวิจารณญาณของนักศึกษาท่ีเรียน PBL model เป็น  266.0 ± 24.0 เม่ือ
เปรียบเทียบกับนักศึกษากลุ่มท่ีเรียนดว้ยวิธีการสอนแบบปกติ ท่ีมีคะแนน 255.8 ± 23.7 ซึ่งมี
ความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั (p < .05) และเม่ือจ าแนกเป็นองคป์ระกอบ พบว่า ดา้น open 
mindedness และ truth-seeking มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทั้งสองกลุ่มส่วน analyticity 
systematicity inquisitiveness และ self-confidence พบวา่ไมมี่ความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญั 

นอกจากนี ้Qing, Jing, Yazhuan, Ting, and Junping (2010, p.1429–1436) 
ไดศ้ึกษาและเปรียบเทียบผลการใชว้ิธีการสอนแบบสืบสวน (inquiry-based) ในปฏิบตัิการทาง
เคมีเพ่ือส่งเสริมลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในนกัศกึษาภาคปกติ แบง่ออกเป็นกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม จ านวนทัง้สิน้ 42 คน ในสาขาเคมี ณ มหาวิทยาลัย Shaanxi Normal 
ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศจีน ท่ีก าลงัจะออกฝึกสอน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 20 
คน และเป็นกลุ่มควบคมุ จ านวน 22 คน  การทดลองครัง้นีใ้ชก้ารทดลองทางเคมีจ านวน 10 เรื่อง 
ซึ่งเป็นเรื่องหลักท่ีนกัศึกษาตอ้งเรียนในรายวิชาดงักล่าว เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล
เป็นแบบวดั California Critical Thinking Disposition Inventory (CCTDI) (Facione & Facione, 
1992) ท่ีดัดแปลงและแปลเป็นภาษาจีน โดย LuoandYang (2001) ซึ่ งมีค่า α = .86 จาก
ผลการวิจยัคะแนนก่อนและหลงัการทดลองทัง้สองกลุ่ม พบว่า กลุม่ทดลองมีคะแนนลกัษณะนิสยั
การคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนทดลองโดยเริ่มต้นไดค้ะแนนเฉล่ีย 290.15 
หลังการทดลองได้ คะแนนเฉล่ีย 299.35 ส่วนกลุ่มควบคุม พบว่า คะแนนก่อนการทดลอง ได้
คะแนนเฉล่ีย 290.68 และหลังการทดลอง 292.86 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการ
ทดลองของทั้งสองกลุ่มด้วย t-test แบบ Independent พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญั 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือสรา้ง
เสริมลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ พบว่า มีการน าวิธีการจดัการเรียนรูห้ลากหลายวิธี
ในการน าไปใช้ในการพัฒนา และวิธีการดังกล่าวสามารถพัฒนาลักษณะนิสัยการคิดอย่างมี
วิจารณญาณได ้ซึ่งจากการศกึษาครัง้นีเ้ห็นว่ายงัไม่มีงานวิจยัท่ีน าการจดัการเรียนรูท่ี้หลากหลาย
มาออกแบบกิจกรรมเพื่อพฒันาลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
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 3.2.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเคร่ืองมือวัดลักษณะนิสัยการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  

Shin, Park, and Kim (2015, pp.342-348) ไดพ้ัฒนาเครื่องมือส าหรบัประเมิน
ลกัษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทัง้นีเ้พ่ือใหมี้ประสิทธิภาพ มีความน่าเช่ือถือและมีค่า
ความเท่ียง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยของกรุงโซล จ านวนทั้งสิน้ 
345 คน ซึ่งจ  าแนกออกเป็น 7 องคป์ระกอบดังนี ้ความมั่นใจ (confidence) ความกระตือรือรน้ 
(eager) ความเป็นธรรม (fairness) มีจุดมุ่งหมาย (objectivity) ความรอบคอบ (prudence) มี
ความสงสัย (skepticism) มีความเป็นระบบ (systematicity) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธี
การศึกษาข้อมูลท่ีเก็บมาเพียงแค่ช่วงเวลาเดียว  (cross-section) และข้อมูลช่วงระยะยาว 
(longitudinal) มีการวัดก่อนและหลังการทดลองในกลุ่มทดลองซึ่งใช้แบบวัด Yoon's Critical 
Thinking Disposition (YCTD) มีจ  านวน 27 ขอ้ มีลกัษณะเป็น Likert scale แบง่ออกเป็น 5 ระดบั 
ไดแ้ก่ ระดบั 1 คือ ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง จนถึงระดบั  5  คือ เห็นดว้ยอย่างยิ่ง ซึ่งใชก้ารวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน  (CFA) เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแบบหลายกลุ่ม 
(Multigroup confirmatory factor analysis) พบว่า ค่าความเช่ือมั่ นของแบบทดสอบ Yoon's 
Critical Thinking Disposition (YCTD) มีค่า Cronbach α มีค่าเท่ากับ .84  เม่ือจ าแนกเป็นราย
ขอ้ มีค่า Cronbach α อยู่ระหว่าง .83 ถึง .85 และหลงัการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัพบว่า
ได ้7 องคป์ระกอบ ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงความเท่ียงตรงเชิงโครงสรา้ง  

Sosu (2013, p.117-119) ได้พัฒนาและหาความเท่ียงตรงของแบบวัดทาง
จิตวิทยาเก่ียวกับลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้ช่ือแบบวัดว่า Thinking 
Disposition Scale (CTDS) กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นครัง้นีเ้ป็นกลุ่มนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีและต ่า
กว่าปริญญาตรี ในสาขาจิตวิทยาการศกึษา แบ่งเป็นกลุ่มท่ี 1 จ  านวน 467 ส  าหรบัใช ้EFA กลุ่มท่ี 
2 จ  านวน 371 คน ส าหรับวิเคราะห์ multigroup confirmatory factor analysis: MGCFA ทั้งนี ้
Critical Thinking Disposition Scale (CTDS) จากผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจ ไดผ้ล
ออกมา 2 องค์ประกอบ คือ Critical Openness และ Reflective Skepticism ผลจากการท า 
MGCFA แสดงใหเ้ห็นว่าทัง้สองกลุ่มมีความเขา้ใจเก่ียวกับขอ้ค าถามในทิศทางเดียวกัน และการ
พฒันา CTDS นีป้ระสบความส าเร็จในการจ าแนกใหเ้ห็นความแตกตา่งทัง้สองกลุ่มซึ่งเป็นไปตาม
หลักทฤษฎี ซึ่งนักการศึกษา นักจิตวิทยา นักวิจัย สามารถใช้ CTDS เป็นเครื่องมือในการวัด
ลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณได ้
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Yuan, Liao, Wang, and Chou (2014, pp.303-312) ไดศ้ึกษาพัฒนาเครื่องมือ
วดัลกัษณะนิสยัการคิดกบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพยาบาลและผูเ้รียนท่ีตกลงยอมรบัเขา้รว่ม จ านวน 
775 คน ซึ่งวตัถปุระสงคก์ารวิจยัครัง้นีเ้พ่ือพฒันาแบบวดัลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ 
โดยใชแ้บบวดั Critical Thinking Disposition Assessment (CTDA) ท่ีพัฒนาขึน้มาและจากการ
วิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งส ารวจ ได้ 3 องค์ประกอบดังนี ้ systematicity and analyticity, 
inquisitiveness and conversance และ maturity and skepticism เปอรเ์ซ็นต ์อธิบาย 63.40% 
และลักษณะของแบบวัดเป็นแบบ Likert scale มี 7 ระดับ จ านวน19 ข้อค าถามเม่ือหาค่า 
Reliability เป็นรายขอ้ไดค้า่ Cronbach’s alpha coefficients ranging อยู่ระหว่าง .86 ถึง .94  ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าทุกข้อมีความน่าเช่ือถือสามารถน าไปใช้ในการวัดได้ เม่ือตรวจสอบค่า validity 
พบว่า แบบวัดมีความตรงและสามารถท่ีจะวัดลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณใน
ผูเ้ช่ียวชาญทางพยาบาลและผูเ้รียนได ้

นอกจากนีมี้งานวิจัยจ านวนมากท่ีได้น าแบบวัด California Critical Thinking 
Dispositions (CCTDI) ท่ีพัฒนาโดย Facione & Facione (1992) มาดัดแปลงและหาคุณภาพ 
ดงัเช่น Sulaiman, Rahman, and Dzulkifli (2010, pp.282-288) ไดต้รวจสอบความเท่ียงตรงของ
California Critical Thinking Dispositions (CCTDI) ซึ่งท าการศกึษากบันกัศกึษามหาวิทยาลยัใน
มาเลเซีย ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 425 คน ลักษณะของแบบวัด
ประกอบดว้ย 75 ขอ้ค าถาม เป็นรูปแบบ Likert rating scale มี 5 ระดบั ตัง้แต่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง
จนถึงไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง โดยวัด 7 ลักษณะ คือ truth-seeking  open-mindedness analyticity 
systematicity  inquisitiveness  self-confidence และ maturity. จากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่า 
CCTD มีความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบย่อย ท่ีได้จากการสกัด
องคป์ระกอบและยืนยนัองคป์ระกอบ ดว้ย EFA และ CFA การวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่าแบบวดัมีความ
เช่ือมั่น เน่ืองจากมีคา่Cronbach alpha สงู ดงันัน้จึงสามารถน าแบบวดัไปวดัลกัษณะนิสยัการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณได ้

โดยสรุปจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องได้มีการพัฒนา
ลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณดว้ยวิธีการจดัการเรียนรูห้ลายรูปแบบ แสดงใหเ้ห็นว่า
การจดัการเรียนรูส้ามารถพฒันาลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณได ้โดยใช้ระยะเวลาใน
การพฒันาแตกตา่งกนั โดยระยะสัน้ท่ีสดุ คือ 5 กิจกรรมการทดลอง ระยะยาวท่ีสดุ คือ จ านวน 16 
สัปดาห ์(1 ภาคการศึกษา) และจากการศึกษางานวิจัยสรุปไดว้่าองคป์ระกอบท่ีใชใ้นการวิจัย
นกัวิจยัส่วนใหญ่ใชอ้งคป์ระกอบตามแนวคดิของ Facione มาประยกุตใ์ช ้นอกจากนีข้อ้คน้พบจาก



 66 
 

 

การวิจยัคือ กิจกรรมท่ีจดัขึน้ในแตค่รัง้นกัวิจยัมุ่งพฒันาทกุองคป์ระกอบไปพรอ้มกนัซึ่งผลการวิจยั
ท าให้บางองค์ประกอบไม่ มีนัยส าคัญทางสถิติ  การพัฒนาลักษณะนิสัยการคิดอย่างมี
วิจารณญาณสามารถพฒันาไดโ้ดยอาศยัการจดัการเรียนรูแ้บบตา่ง ๆ ในระยะเวลาเฉล่ียประมาณ 
1 ภาคการศึกษา โดยเครื่องมือท่ีใช้พบว่าส่วนใหญ่ใชแ้บบวดัท่ีดดัแปลงมาจาก  Facione  และ
พัฒนาแบบวัดขึน้มาเอง โดยรูปแบบเป็นแบบ Likert Scale และใช้วิธีสัมภาษณ์ (Interview) 
(Sosu, 2013; Sulaiman et al., 2010; Yeh & Chen, 2005; Yuan et al., 2014) ดังนั้น ผูว้ิจัยจึง
สนใจท่ีพัฒนาการจัดการเรียนรูเ้ชิงทางจิตวิทยามาสร้างเสริมลักษณะนิสัยการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ โดยใชร้ะยะเวลาในการจดัการเรียนรู ้1 ภาคการศกึษา และออกแบบเครื่องมือเป็น 
Likert scale รว่มกบัใชว้ิธีสมัภาษณ ์(Interview) และสงัเกตพฤตกิรรม  

 



 
 

 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัย เรื่องการจัดการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสริมลกัษณะนิสัยการคิดอย่างมี

วิจารณญาณมีวตัถปุระสงค ์ดงันี ้
1. เพ่ือศกึษาความหมาย องคป์ระกอบและพฤติกรรมบง่ชีล้กัษณะนิสยัการคิดอย่าง

มีวิจารณญาณของนกัศกึษา  
2. เพ่ือพฒันาและศกึษาผลการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสรมิลกัษณะนิสยั

การคดิอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัศกึษา 
 
      จากวตัถปุระสงคก์ารวิจยัในครัง้นี ้ผูว้ิจยัจงึไดด้  าเนินการวิจยัเป็น 2 ระยะ ดงันี ้

การวิจัยระยะที ่1 คือ การศึกษาความหมาย องคป์ระกอบและพฤติกรรมบ่งชี้
ลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักศึกษาคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   เป็นการใช้วิธีการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพร่วมกับ
การศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งในการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพจะใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก  
(in-depth interview) ในประเด็นท่ีเก่ียวกับความหมาย องคป์ระกอบ และพฤติกรรมบ่งชีร้าย
องคป์ระกอบของลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือน าขอ้มลูท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางใน
การพฒันาแบบวดั จากนัน้จึงน าแบบวดัท่ีพฒันาขึน้ไปวดันกัศึกษากลุ่มตวัอย่างเพ่ือน าขอ้มูลมา
วิเคราะหอ์งคป์ระกอบ 

การวิจัยระยะที่ 2 คือ การพัฒนาและศึกษาผลการจัดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยา
เพื่อสร้างเสริมลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการพัฒนาการจดัการเรียนรูเ้พ่ือ
สรา้งเสริมลักษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการด าเนินการวิจัยใน
ระยะท่ี 1 ร่วมกับการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาใชเ้ป็นแนวทางการพฒันา และน าการ
จดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสริมลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณไปทดลองกับ
กลุม่ตวัอยา่งและเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบวดัรว่มกบัการสงัเกตและการสมัภาษณ ์

    ในการด าเนินวิจยัครัง้นีส้ามารถสรุปไดต้ามภาพประกอบ 5 ดงันี ้ 
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 การวิจัยระยะที ่1  
การศึกษาความหมาย องคป์ระกอบและพฤตกิรรมบ่งชีลั้กษณะนิสัยการคิดอย่าง

มีวิจารณญาณของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ   
 เป็นการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับความหมาย องค์ประกอบ และพฤติกรรมบ่งชี ้ราย

องคป์ระกอบของลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณในนักศึกษา ตลอดจนแนวทางการ
พฒันาการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสริมลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก และใช้แนวค าถามแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) มี
ลกัษณะเป็นขอ้ค าถามปลายเปิด ซึ่งผูว้ิจยัไดศ้กึษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
เพ่ือน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งขอ้ค าถาม โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

      ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ อาจารยผ์ูท้รงคณุวุฒิทางดา้นจิตวิทยาหรือผูท่ี้มีความรูค้วาม
เข้าใจเก่ียวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนใน
ระดบัอดุมศกึษาไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี จ  านวน  6  ทา่น 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้ง มีขัน้ตอนสรา้งและ
หาคณุภาพ ดงันี ้(พิสณ ุฟองศร,ี 2554, น.245) 

 1. ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัการสรา้งแบบสมัภาษณแ์ละศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณเพื่อน ามาก าหนดกรอบในการสมัภาษณ ์ 

2. ก าหนดจุดมุ่งหมายของการสัมภาษณ์ โดยใช้แนวค าถามแบบกึ่งโครงสร้าง 
จากนั้นผู้วิจัยร่างข้อค าถามการสัมภาษณ์ท่ีเป็นข้อค าถามปลายเปิด โดยมีแนวค าถามหลัก
เก่ียวกับความหมาย องคป์ระกอบลักษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ พฤติกรรมบ่งชีเ้ป็น
รายองคป์ระกอบ และน าเสนอแบบสัมภาษณ์เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพ่ือ
ตรวจสอบ และใหข้อ้เสนอแนะ  และผูว้ิจยัด  าเนินการแก้ไขพรอ้มหาคุณภาพโดยใหผู้เ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (content validity) จ  านวน 3 ท่าน จากนัน้ท าการปรบัปรุงและแกไ้ข
ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ  

3.  น าแบบสมัภาษณไ์ปสมัภาษณผ์ูท้รงคณุวฒุิตามแผนท่ีก าหนดไว ้แลว้น าขอ้มลูท่ี
ไดม้าวิเคราะหข์อ้มลู  
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การวิเคราะหข้์อมูลจากแบบสัมภาษณ์  ผูว้ิจยัวิเคราะหข์อ้มูลโดยการวิเคราะห์
เนื ้อหา (content analysis) ท่ี ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณ วุฒิ ทั้ง 6 ท่าน  เพื่ อก ำหนด
ควำมหมำย องคป์ระกอบและพฤตกิรรมบ่งชีร้ำยองคป์ระกอบ ตลอดจนใชเ้ป็นแนวทางการสรา้ง
แบบวดัลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ  
 

การศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ  
 การศกึษาขอ้มลูเชิงปริมาณเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบวดัลกัษะนิสยัการคิด

อยา่งมีวิจารญาณเพ่ือน าไปวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
ประชากร  คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราช

ภัฏในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 11 มหาวิทยาลยั ซึ่งมีนกัศึกษาจ านวนทัง้สิน้ 5,589 
คน รายละเอียดดงัตาราง 2 
 

ตาราง 2 จ านวนประชากรในการศกึษาลกัษณะนสิยัการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ   

 

มหาวิทยาลยั จ านวนประชากร (คน) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภมูิ 412 
มหาวิทยาลยัราชภฏับรุีรมัย ์ 687 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 563 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 596 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรอ้ยเอ็ด 664 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 384 
มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 648 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร   391 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุนิทร ์ 268 
มหาวิทยาลยัราชอดุรธานี 527 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 449 

รวม 5,589 

ท่ีมา : (ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา, 2559) 
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กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ สังกัดคณะครุ
ศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏั ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึ่งผูว้ิจยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง 
โดยใช้กฎแห่งความชัดเจน (rule of thumb) ในอัตราส่วนระหว่างกลุ่มตัวอย่างกับจ านวน
พารามิเตอร ์เป็น  20:1 (Williams et al., 2012, p.1-13) ซึ่งในการวิจยัครัง้นีมี้จ  านวนองคป์ระกอบ
ทัง้หมด  7  องคป์ระกอบมีพฤติกรรมบ่งชีจ้  านวน 25 พฤติกรรมบ่งชีแ้ละมี 51 ขอ้ค าถาม ดงันัน้
จ  านวนพารามิเตอรท่ี์ตอ้งประมาณคา่มีจ านวนทัง้หมด  65 พารามิเตอร ์ จงึไดก้ลุม่ตวัอยา่งจ านวน 
1,300 คน  แต่เน่ืองจากผูว้ิจยัตอ้งการใหข้อ้มูลเชิงประจกัษ์มีความน่าเช่ือถือจึงเพิ่มจ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างเป็น 20% จึงไดจ้  านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิน้ 1,560 คน โดยไดจ้ากการสุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน (multi-stage sample) และเพ่ือเป็นการป้องกันแบบวัดสูญหายหรือแบบวัดไม่
สมบูรณ์  ผูว้ิจยัจึงไดแ้จกแบบวดั จ านวน 1,600 ฉบบั  ภายหลงัจากการตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของแบบวัดสามารถน ามาวิเคราะหข์อ้มูลไดจ้  านวน 1.594 ฉบบั ดงันัน้กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการ
วิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัจงึก าหนดเป็นจ านวน  1,594 คน ซึ่งมีขัน้ตอนการสุม่ดงันี ้ 

1. จ  าแนกตามกลุ่มสมาชิกเครือข่ายอดุมศึกษา เฉพาะมหาวิทยาลยัราชภัฏ
ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ าแนกเป็น กลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน และกลุ่มภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง ซึ่งมีการจ าแนกมหาวิทยาลยั ดงันี ้

1.1  มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน รวมทัง้สิน้  5 
มหาวิทยาลยั ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม มหาวิทยาลยัราช-
รอ้ยเอ็ด มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร  มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี  

1.2  มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง รวมทัง้สิน้ 6 
มหาวิทยาลยั ไดแ้ก่ มหาลยัราชภฏันครราชสีมา  มหาวิทยาลยัราชภัฏสรุินทร ์ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏบุรีรมัย ์มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี  มหาวิทยาลยัราช
ภฏัชยัภมูิ   

2.  จ  าแนกตามจ านวนนกัศึกษา โดยใชเ้กณฑ ์550 คน  ซึ่งแบ่งเป็น จ านวน
นกัศกึษาท่ีมีมากกว่า 550 คน เป็นกลุ่มขนาดใหญ่และจ านวนนกัศกึษาท่ีมีนอ้ยกว่า 550 คน เป็น
กลุม่ขนาดเล็ก  ดงันี ้

2.1  มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ประกอบ กลุ่มขนาดใหญ่ จ านวน 2 มหาวิทยาลัย  ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
มหาวิทยาลยัราชภัฏรอ้ยเอ็ด กลุ่มขนาดเล็ก  จ  านวน 3 มหาวิทยาลยั ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
เลย มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร  มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
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2.2   มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ประกอบด้วย กลุ่มขนาดใหญ่  จ  านวน 3 มหาวิทยาลัย  ได้แก่  มหาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  กลุ่มขนาดเล็ก จ านวน 3 
มหาวิทยาลยั  ไดแ้ก่  มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุนิทร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภมูิ มหาวิทยาลยัราชภฏั
อบุลราชธานี 

3.  สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling ) โดยการจับ
ฉลากมหาวิทยาลยัตามขนาด ขนาดละ 2 มหาวิทยาลยั  ไดม้หาวิทยาลยั ดงัตอ่ไปนี ้

3.1  มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ประกอบด้วย กลุ่มขนาดใหญ่  ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม กลุม่ขนาดเล็ก  ไดแ้ก่  มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย  มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี  

3.2   มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ประกอบดว้ย กลุ่มขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรมัย ์
และกลุม่ขนาดเล็ก   ไดแ้ก่  มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุนิทร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภมูิ 

4. จากนั้นท าการสุ่มโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) 
เลือกนกัศกึษาในแตล่ะมหาวิทยาลยั  โดยขนาดของกลุม่ตวัอยา่งมีรายละเอียดดงันี ้
 

ตาราง 3  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่งทีไ่ดจ้ากการสุม่ 
 

มหาวิทยาลัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน   
      ขนาดจ านวนนกัศกึษามากกวา่ 550   

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 596 232 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรอ้ยเอด็    664 225 

      ขนาดจ านวนนกัศกึษานอ้ยกวา่ 550   
มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 527 191 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย  384 185 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 391 - 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

มหาวิทยาลัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง   
      ขนาดจ านวนนกัศกึษามากกวา่ 550   

 มหาวิทยาลยัราชภฏับรุีรมัย ์ 687 228 
มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 648 218 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 563 - 

      ขนาดจ านวนนกัศกึษานอ้ยกวา่ 550   
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร ์ 268 145 
มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภมูิ 412 170 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 449 - 

รวม 5,589 1,594 

ท่ีมา: (ส  านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา, 2559) 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ  แบบวดัลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มี

ขัน้ตอนการสรา้งและหาคณุภาพ ดงันี ้            
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความหมายและองค์ประกอบของ

ลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งจากการศึกษาไดอ้งคป์ระกอบลกัษณะนิสยัการคิด
อย่างมีวิจารณญาณจ านวน 9 องคป์ระกอบ คือ  การมีใจท่ีเปิดกวา้ง (open-mined)  ความอยากรู้
อยากเห็น (inquisitiveness)  ความเป็นระบบ (systematic)  ความเป็นนกัวิเคราะห ์(analyticity)  
การชอบคน้หาความจริง (truth-seeking)  มีความเช่ือมั่นในตนเอง (self- confidence) ความมี
วุฒิภาวะ  (maturity) ด้านความเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน (empathy) และด้านการยืนหยัด 
(persisting factor)  จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้ไปเป็นกรอบในการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับ
ความหมาย องคป์ระกอบและพฤติกรรมบ่งชีร้ายองคป์ระกอบ ซึ่งองคป์ระกอบท่ีได้จากการ
สมัภาษณผ์ูท้รงคณุวฒุิ ไดจ้  านวน 7 องคป์ระกอบ โดยตดัดา้นอยากรูอ้ยากเห็น (inquisitiveness) 
และองคป์ระกอบความเป็นนกัวิเคราะห ์(analyticity) ออกเน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะนิสยัการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณน้อยท่ีสุด ส่วนองค์ประกอบด้านอ่ืน ๆ ยังคงไว้เช่นเดิม จากนั้นน า
ความหมาย องคป์ระกอบและพฤตกิรรมบง่ชีท่ี้ไดไ้ปเป็นกรอบในสรา้งแบบวดั 
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2.  ในการสรา้งแบบวดัไดก้ าหนดนิยามเชิงปฏิบตัิการและวิเคราะหจ์  านวนขอ้ค าถาม
ในแต่ละองคป์ระกอบจากความถ่ีขององคป์ระกอบท่ีไดศ้ึกษาทบทวนวรรณกรรมเอกงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งและน ามาคดิคา่น า้หนกัเป็นรอ้ยละ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

ตาราง 4 การวเิคราะหจ์ านวนขอ้ในการสรา้งแบบวดั 
 

องคป์ระกอบ ความถ่ีองคป์ระกอบ น า้หนกั จ านวนขอ้ 
ดา้นการมีใจท่ีเปิดกวา้ง (open-minded) 5 17.2% 9 
ดา้นมีความเป็นระบบ (systematic)  4 13.8% 8 
ดา้นการชอบคน้หาความจรงิ  
(truth-seeking) 

4 13.8% 7 

ดา้นมีความเช่ือมั่นในตนเอง (self-
confidence 

3 10.3% 6 

ดา้นความมีวฒุิภาวะ  (maturity) 5 17.2% 9 
ความเขา้ใจความรูส้กึของผูอ่ื้น (empathy) 4 13.8% 8 
ดา้นการยืนหยดั (persisting) 4 13.8% 8 
  100% 55 

 

จากนัน้สรา้งขอ้ค าถามตามจ านวนขอ้ท่ีไดจ้ากการวิเคราะหโ์ดยใหค้รอบคลมุ
กบัพฤตกิรรมบง่ชีแ้ตล่ะองคป์ระกอบ  

 

ตาราง 5  รายละเอยีดจ านวนขอ้ในแตล่ะพฤติกรรมบง่ชีร้ายองค์ประกอบ 
 

องคป์ระกอบ พฤตกิรรมบง่ชี ้ จ านวนขอ้ ล าดบัขอ้ รวม 
ดา้นการมีใจท่ีเปิด
กวา้ง (open-
minded)   

1. รบัฟังความคดิเห็นท่ีแตกตา่ง
ของผูอ่ื้นโดยไมมี่อคติ 

2 1-2 9 

2. รบัฟังขอ้เสนอแนะหรือขอ้
วิพากษว์ิจารณจ์ากผูอ่ื้นโดยไม่
มีความล าเอียง 

2 3-4 

3. ส่ือสารกบับคุคลอ่ืนไดเ้ขา้ใจ 2 5-6 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

 

องคป์ระกอบ พฤตกิรรมบง่ชี ้ จ านวนขอ้ ล าดบัขอ้ รวม 
 4. อดทนตอ่ความคิดท่ีแตกตา่ง 2 7-8  

5. เตม็ใจท่ีจะเผยแพรค่วามรูค้วาม
คดิเห็นแก่ผูอ่ื้น 

1 9 

ดา้นมีความเป็น
ระบบ (systematic) 

1. สืบคน้ขอ้มลูอยา่งรอบคอบและ 
ใครค่รวญไตรต่รอง พินิจ
พิเคราะหก์่อนตดัสินใจใด ๆ 

2 10-11 8 

2. มีจดุมุง่หมายในการแสวงหา
ขอ้มลู 

3 12-14 

3. ท างานอยา่งเป็นระบบและมี
ขัน้ตอนในการเก็บขอ้มลู 

3 15-17 

ดา้นการชอบคน้หา
ความจรงิ  
(truth-seeking) 

1. กลา้สอบถามขอ้มลู 2 18-19 7 
2. ซ่ือสตัยใ์นการแสวงหาขอ้มลู 2 20-21 
3. หาขอ้มลูดว้ยวิธีการท่ี

หลากหลาย 
1 22 

4. มีการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 2 23-24 
ดา้นมีความเช่ือมั่น
ในตนเอง (self-
confidence 

1. กลา้แสดงความคดิเห็น 2 25-26 6 
2. กลา้คิดในสิ่งท่ีแตกตา่งจากเดมิ 2 27-28 
3. กลา้ตดัสินใจและกลา้เผชิญ

ความผิดพลาด 
2 29-30 

ดา้นความมีวฒุิ
ภาวะ  (maturity) 

1. ตดัสินใจโดยทบทวน ไตรต่รอง 2 31-32 9 
2. อดทนและควบคมุตนเอง 3 33-35 
3. ยอมรบัหนทางท่ีอาจเป็นไปได้

มากกวา่ 1 ทางเลือก 
2 36-37 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบ พฤตกิรรมบง่ชี ้ จ านวนขอ้ ล าดบัขอ้ รวม 
 4. ยอมรบัความแตกตา่งและ

ความเหมือนของบคุคลในการ
แสดงออกในเรื่องตา่ง ๆ 

2 38-39  

ความเขา้ใจ
ความรูส้กึของผูอ่ื้น 
(empathy) 

1. เขา้ใจความคิดและความรูส้ึก
คนอ่ืน 

2 40-41 8 

2. ชว่ยเหลือและสง่เสรมิผูอ่ื้นโดย
ไมห่วงัผลตอบแทน 

3 42-44 

3. รูจ้กัใหโ้อกาสผูอ่ื้น 1 45 
4. ตระหนกัถึงความคิดเห็นของ

กลุม่ 
2 46-47 

ดา้นการยืนหยดั 
(persisting) 

1. มุง่มั่นและเพียรพยายาม 4 48-51 8 
2. อดทนท าทกุอย่างเตม็

ความสามารถ 
4 52-55 

 
ดงันัน้ในการสรา้งขอ้ค าถามแบบวดัลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีสรา้ง

ขึน้มีข้อค าถามทั้งหมด จ านวน  55 ขอ้ค าถาม  แบ่งเป็น องคป์ระกอบดา้นการมีใจท่ีเปิดกวา้ง 
(open-minded)  มี  3 พฤติกรรมบ่งชี ้  (9 ข้อค าถาม) องค์ประกอบด้านมีความเป็นระบบ 
(systematic)  มี 3 พฤติกรรมบ่งชี ้ (8 ข้อค าถาม) องคป์ระกอบด้านการชอบค้นหาความจริง 
(truth-seeking)  มี 4 พฤติกรรมบ่งชี ้(7 ขอ้ค าถาม) องคป์ระกอบดา้นมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
(self-confidence) มี 3 พฤติกรรมบ่งชี ้ (6 ข้อค าถาม)  ด้านความมีวุฒิภาวะ (maturity) มี 4 
พฤติกรรมบ่งชี ้ ( 9 ข้อค าถาม)  องค์ประกอบความเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน (empathy) มี
พฤติกรรมบ่งชี ้ มี 4 พฤติกรรมบ่งชี ้( 8  ข้อค าถาม) และด้านการยืนหยัด (persisting)  มี  3  
พฤตกิรรมบง่ชี ้(8 ขอ้ค าถาม)  

3. น าแบบวัดฯ  จ  านวน 55 ขอ้ค าถาม เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญา
นิพนธ ์ตรวจสอบ เสนอแนะและน าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงจากนัน้น าแบบวดัไปหาคณุภาพ 
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 4  การหาคณุภาพแบบวดัเพ่ือตรวจสอบคณุภาพความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
(content validity) ความถกูตอ้ง ความชดัเจนของขอ้ค าถาม ไดเ้สนอตอ่ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน 
ท่ีมีความเช่ียวชาญทางจิตวิทยาหรือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จ านวน 3 ท่านและดา้นการวิจยั
ทางการศกึษาจ านวน 2 ท่าน เพ่ือตรวจความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบันิยามเชิงปฏิบตัิการและ
พฤติกรรมบ่งชี ้ตามรายองค์ประกอบ ซึ่งผลวิเคราะห์ได้ค่า IOC (Index of Item Objective 
Congruence) อยู่ระหว่าง 0.6-1.00  ดงันัน้ขอ้ค าถามท่ีน าไปทดลองใช ้(try out) จึงมีจ  านวน  55 
ขอ้  

5. น าขอ้ค าถามท่ีผ่านเกณฑไ์ปทดลองใช ้(try out) กบันกัศกึษาท่ีมีลกัษณะ
เหมือนกับกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 75 คน เพ่ือตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (r) และค่าความ
เช่ือมั่น (reliability) แยกเป็นองคป์ระกอบและโดยรวมทัง้ฉบบั ผลจากการวิเคราะหไ์ดค้่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้ของแบบวดัฯ มีค่าอยู่ระหว่าง .360-.589  ซึ่งอยู่ในเกณฑท่ี์มีอ านาจจ าแนกดีถึงดี
มาก มีจ านวน  51  ขอ้ค าถาม ส่วนขอ้ค าถาม 4 ขอ้ท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกต ่าผูว้ิจยัไดค้ดัออก ซึ่งใน
จ านวน 4 ข้อค าถามท่ีผู้วิจัยได้คัดออกนี้เป็นข้อค าถามจากองคป์ระกอบการมีใจท่ีเปิดกว้าง 
จ านวน 1 ขอ้ค าถาม (คงเหลือ 8 ขอ้ค าถาม)   องคป์ระกอบดา้นความเช่ือมั่นในตนเอง จ านวน 2 
ขอ้ค าถาม (คงเหลือ  4 ขอ้ค าถาม) องคป์ระกอบดา้นการยืนยดั จ านวน 1 ขอ้ค าถาม  (คงเหลือ  7 
ขอ้ค าถาม)  ดงันัน้แบบวดัฯ ท่ีไดจ้ากการหาค่าอ านาจจ าแนกมีจ านวนทัง้สิน้ 51 ขอ้ค าถาม  และ 
การวิเคราะห์ความเช่ือมั่ น (reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบราค 

(Cronbach’s alpha Coefficient: ∝)  ซึ่งไดค้่าความเช่ือมั่นทัง้ฉบบัเท่ากับ .949 และเม่ือจ าแนก
เป็นรายองคป์ระกอบไดค้า่ความเช่ือมั่น (r) รายองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง .684-.864   

6  น าแบบวัดลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ท่ีผ่านเกณฑ์ไป
ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู  โดยตวัอยา่งแบบวดัมีโครงสรา้งดงันี ้
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ตาราง 6 ตวัอยา่งขอ้ค าถามในแตล่ะองคป์ระกอบมีดงันี ้  
 

ขอ้ ขอ้ความ 

ทกุ
คร
ัง้ 

บอ่
ยค
รัง้

 

บา
งค
รัง้

 

นา
น 
ๆ ค

รัง้
    
  

ไม
เ่ค
ย 

องคป์ระกอบด้านการมีใจทีเ่ปิดกว้าง       
0 ฉนัเปิดโอกาสใหเ้พ่ือนทกุคนไดแ้สดงความคิดเห็น      
องคป์ระกอบด้านความเป็นระบบ       
0 ฉนัคน้ควา้หาขอ้มลูจากหลายๆ แหลง่ก่อนน ามาใช้

ท างานสง่อาจารย ์
     

องคป์ระกอบด้านการชอบค้นหาความจริง       
0 เม่ือฉนัมีขอ้สงสยัตา่ง ๆ ฉนัจะสอบถามผูรู้ท้นัที        
องคป์ระกอบด้านความเชื่อม่ันในตนเอง       
0 เม่ือตดัสินใจแลว้ฉนัยอมรบัผลท่ีจะเกิดขึน้      
องคป์ระกอบด้านความมีวุฒภิาวะ        
0 ฉนัพิจารณาไตรต่รองขอ้มลูอยา่งละเอียดก่อน

ตดัสินใจ 
     

องคป์ระกอบความเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น       
0 เม่ือเพ่ือนทอ้แท ้ฉนัจะใหก้ าลงัใจและใหค้  าปรกึษา

เทา่ท่ีฉนัสามารถท าได ้
     

 
องคป์ระกอบด้านการยนืหยัด       
0 เม่ือฉนัแนใ่จวา่ความคิดของฉนัถกูตอ้งฉนัจะหา

หลกัฐานมาสนบัสนนุเตม็ท่ี 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บขอ้มลูในการวิจยัครัง้นี ้ ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. ผูว้ิจยัประสานกบัมหาวิทยาลยัท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง เพ่ือขอความอนเุคราะหใ์น
การจดัเก็บรวบรวมขอ้มลู โดยมีหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ พรอ้ม
ชีแ้จงรายละเอียดและวัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูลและแจง้รายละเอียดเก่ียวกับวนัท่ี 
เวลา จ านวนท่ีตอ้งการเก็บขอ้มลู  

 2. จดัเตรียมแบบวดัฯ  และด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามวนัและเวลาท่ีได้
วางแผนและประสานกบัมหาวิทยาลยัไว ้โดยผูว้ิจยัด  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเองและส่ง
ทางไปรษณีย ์โดยจัดส่งไปจ านวนทั้งสิน้ 1,600 ฉบับ ซึ่งแจกเกินจากจ านวนท่ีผู้วิจัยต้องการ
จ านวน 40 ฉบบั  ทัง้นีเ้น่ืองจากเป็นการปอ้งกนักรณีแบบวดัไดไ้ม่ครบหรือแบบวดัไม่สมบรูณ ์และ
ก่อนท่ีจะเก็บขอ้มลูไดมี้การประสานเบือ้งตน้กบัมหาวิทยาลยัท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างเพ่ือยืนยนัอีกครัง้ 
จากนั้นด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแผนท่ีก าหนดไว้คือระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2561-
พฤษภาคม 2561 เม่ือไดแ้บบวดัแลว้จึงน าแบบวดัมาตรวจสอบความสมบูรณ์และน าแบบวดัท่ีมี
ความสมบรูณม์าใชใ้นการวิเคราะห ์ ซึ่งมีจ  านวนทัง้สิน้ 1,594 ฉบบั คิดเป็นรอ้ยละ 99.31  และน า
แบบวดัทัง้หมดไปวิเคราะหข์อ้มลู 

 
การวิเคราะหข้์อมูล 

การวิเคราะหข์อ้มลูท่ีไดจ้ากการศกึษาวิจยั โดยมีการใชส้ถิตดิงัตอ่ไปนี ้
1.  สถิติท่ีใชใ้นการบรรยายคุณลักษณะของขอ้มูลซึ่งเป็นขอ้มูลทั่วไปของกลุ่ม

ตวัอยา่งในการวิจยัระยะท่ี 1 ผูว้ิจยัใช ้ความถ่ี (frequency) รอ้ยละ (percentage)  
2. สถิติท่ีใชใ้นวิเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานของตวัแปรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ คา่เฉล่ีย (mean) 

สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
3. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีศึกษาด้วยการ

วิเคราะหค์า่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั 
4. สถิติใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโดยใช้สถิติ  chi-square 

statistics  เพ่ื อวัดระดับความกลมกลืน  (Goodness of  fit  index: GFI) ระหว่าง รูปแบบ
สมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่า GFI  AGFI CFI Standardized RMR และ RMSEA โดยมี
รายละเอียดของเกณฑก์ารตรวจสอบดงันี ้ 
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ตาราง 7 ดชันวีดัระดบัความกลมกลนื (Goodness of  fit  index: GFI) 
 

ดัชนี เกณฑ ์ อ้างอิง 
Chi-square 

 
ไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 

หรือสดัสว่น Chi-square / df ไมเ่กิน 2.00 
(Hair.et.al, 2006) 

GFI มากกวา่ 0.90 (Hair.et.al, 2006) 
AGFI มากกวา่ 0.90 (Hair.et.al, 2006) 
CFI มากกวา่ 0.95 (Hair.et.al, 2006) 
RMSEA นอ้ยกวา่ 0.08 (Hair.et.al, 2006) 
SMR นอ้ยกวา่ 0.08 (Hair.et.al, 2006) 

 
หลกัการทั่วไปในการตรวจสอบคา่ Chi-square ไม่มีนยัส าคญัทางสถิต ิคา่ดชันี GFI และ 

AGFI  ตอ้งมีค่ามากกว่า 0.09  และดชันี  CFI ตอ้งมีค่ามากกว่า  0.95 และค่า RMSEA ตอ้งมีค่า
นอ้ยกวา่ 0.05 แสดงวา่โมเดลองคป์ระกอบสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ 

 
 

การวิจัยระยะที ่2  
การพัฒนาและศึกษาผลการจัดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาเพื่อสร้างเสริมลักษณะ

นิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มี
รายละเอียดในการด าเนินการดงันี ้

 การวิจัยในระยะท่ี 2 เป็นการวิจัยตามจุดมุ่งหมายการวิจัย ข้อท่ี 2 และ 3 ซึ่งมี
เป้าหมายเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสริมลักษณะนิสัยการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและศึกษาผลการจัดการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยา ในการวิจัยระยะนีมี้การเก็บรวบรวม
ขอ้มูลและวิเคราะหข์้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือน ามาใช้เป็นขอ้มูลสนับสนุนการ
อภิปรายผลเพ่ือใหข้อ้มูลคลอบคลุมตามจดุมุ่งหมายการวิจยัท่ีก าหนดไว ้ดงันัน้ในการวิจยัระยะนี ้
จึงไดแ้บ่งออกเป็น  2 ส่วน คือ 1) การพฒันาการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสริมลกัษณะ
นิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  2) การศกึษาผลการการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสริม
ลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ส่วนท่ี 1 การพัฒนาการจัดการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยา เพ่ือสรา้งเสริมลักษณะนิสัยการคิด
อยา่งมีวิจารณาญาณ 

การพัฒนาการจัดการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสริมลักษณะนิสัยการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ มีขัน้ตอนการด าเนินการดงันี ้

1. น าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการวิจยัในระยะท่ี 1 และขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณผ์ูท้รงคณุวุฒิ
น ามาเป็นแนวทางในการออกแบบการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสริมลกัษณะนิสยัการ
คดิอยา่งมีวิจารณญาณ  

2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และทฤษฎี แนวคิดทางจิตวิทยา ไดแ้ก่ ทฤษฎีการเรียนรูป้ระมวลสารสนเทศ ทฤษฎีการสรา้ง
ความรูด้ว้ยตนเอง ทฤษฎีการเรียนรูส้งัคมเชิงพทุธิปัญญา และทฤษฎีเก่ียวกบัสมอง รวมทัง้แนวคิด
การจัดการเรียนรูซ้ึ่งผูว้ิจัยน าขอ้มูลทัง้หมดมาใชเ้ป็นกรอบในการออกแบบการจัดการเรียนรูเ้ชิง
จิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสรมิลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวิจารญาณรว่มกนั  
              3.  รา่งตน้แบบการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยา ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องการศกึษา
ค้นคว้าและนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ จากนั้นเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพ่ือ
พิจารณา แลว้จึงน าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงแก้ไข และน าเสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญทางจิตวิทยาหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  จ านวน 6 ท่าน (รายละเอียดภาคผนวก ก)  เพ่ือ
ตรวจสอบความเหมาะสมโดยแบบประเมินความเหมาะสมมีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณคา่ มี 
5 ระดบั คือ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด  เม่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสม
ของการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสริมลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณแลว้จึง
น าขอ้มูลมาค านวณหาค่าเฉล่ีย และถา้ไดค้่าเฉล่ียเท่ากับ 3.50 ขึน้ไป หมายความว่าการจดัการ
เรียนรูใ้นกิจกรรมนั้นมีความเหมาะสม แต่ถ้ากิจกรรมนั้นมีค่าเฉล่ียต ่ากว่า 3.50 ลงมาแสดงว่า
กิจกรรมนัน้ไม่มีความเหมาะสมตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขตอ่ไป (ราตรี นนัทสคุนธ,์ 2556, น.79-86)  โดย
มีการก าหนดเกณฑแ์ปลผลจากคา่เฉล่ียโดยมีรายละเอียดดงันี ้

คะแนนเฉล่ีย     ความหมาย  
         4.51-5.00    เหมาะสมมากท่ีสดุ  
         3.51-4.50               เหมาะสมมาก 
   2.51-3.50    เหมาะสมปานกลาง 
  1.51-2.50    เหมาะสมนอ้ย 
  1.00-1.50      เหมาะสมนอ้ยท่ีสดุ 
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     ตาราง 8  ตวัอยา่งแบบประเมินความเหมาะสม  
 

รายการตรวจสอบ ความเหมาะสม ความคดิเห็นและ
ขอ้เสนอแนะ
เพิ่มเตมิ 

5 4 3 2 1 

1  ดา้นทฤษฎี หลกัการ   แนวคดิ       
2  ดา้นค าชีแ้จง       
3.  ดา้นเนือ้หา (แผนการจดัการเรียนรู)้       
4.  ดา้นการประเมิน       

 
4. ผูว้ิจยัน าคูมื่อการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสริมลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมี

วิจารณญาณท่ีปรบัปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(try out) กับกลุ่มท่ีมีลกัษณะเหมือนกับกลุ่มตวัอย่างแต่
ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน  12 คน และน าผลท่ีไดจ้ากการทดลองใชม้าปรบัปรุงอีกครัง้   จากนัน้
จดัท าคู่มือการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสริมลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ฉบับท่ีสมบูรณ์เพ่ือน าไปใช้กับกลุ่มทดลองซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตวัอย่างการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาตาม
ภาคผนวก ง) 

 
ส่วนท่ี 2 การศกึษาผลการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสริมลกัษณะนิสยัการ

คดิอยา่งมีวิจารณญาณ 
ในขัน้ตอนนีเ้ป็นการน าเครื่องมือการวิจยัท่ีผ่านการตรวจสอบคณุภาพแลว้ไปทดลอง

กับกลุ่มตวัอย่างเพ่ือศึกษาผลการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสริมลักษณะนิสัยการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ส าหรบันักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะครุศาสตร ์ซึ่งไดท้  าการสุ่มเลือก
สาขาการสอนภาษาจีน จ านวน 20 คน เป็นกลุ่มทดลองและจ านวน 20 คน เป็นกลุ่มควบคมุ ใน
ขัน้ตอนนีมี้วิธีการศกึษาเชิงปริมาณโดยการใชแ้บบวดัลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล และใช้วิธี
การศึกษาเชิงคุณภาพในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น
กลุ่มทดลองและสังเกตพฤติกรรมระหว่างด าเนินกิจกรรมการทดลอง จากนัน้น าขอ้มูลท่ีไดจ้าก
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การศึกษาเชิงปริมาณและการศึกษาเชิงคุณภาพมาวิเคราะหร์่วมกันเพ่ืออธิบายผลท่ีไดจ้ากการ
ศกึษาวิจยัในระยะนี ้
 

แบบแผนการทดลอง   
ในการวิจัยระยะท่ี 2  ผู้วิจัยได้มีการก าหนดแบบแผนการทดลองแบบ  pre-test  

post-test control group design  แบบมีการวดัซ า้ (repeated measure  design) 
 

กลุม่ วดัก่อน ทดลอง วดัหลงั วดัหลงัในระยะ
ตดิตาม 

E O1 X1 O2 O3 
C O1 - O2 O3 
 

ความหมายของสญัลกัษณ ์  มีดงันี ้
E      แทน  กลุม่ทดลอง   (experimental   group) 
C      แทน  กลุม่ควบคมุ  (control group) 
O1      แทน  การวดัก่อนการทดลอง  (pre-test) 
O2      แทน  การวดัหลงัการทดลอง  (post-test) 
O3      แทน  การวดัหลงัในระยะตดิตาม (follow-up) 
X1      แทน  การทดลอง (treatment) โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาเพ่ือ

เสรมิสรา้งลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ  
การด าเนินการทดลอง 

ผูว้ิจยัด าเนินการทดลอง  โดยแบง่ออกเป็น  4  ระยะ  ดงันี ้
1. ระยะก่อนการทดลอง ก่อนการทดลองผูว้ิจยัมีการจัดเตรียมความพรอ้มของ

เอกสารต่าง ๆ ตามจ านวนและระยะเวลาท่ีก าหนด หลงัจากนัน้ท าการคดัเลือกกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมโดยมีลักษณะใกล้เคียงกัน ท าการนัดหมายทั้งสองกลุ่มเพ่ือชีแ้จงและสรา้งความ
เขา้ใจในการเขา้รว่มกิจกรรม และรายละเอียดตา่ง ๆ ระหวา่งท่ีเขา้รว่มกิจกรรม และท าการทดสอบ
ก่อนการทดลอง (pre-test) ทัง้กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุก่อนด าเนินกิจกรรม  

2.  ระยะทดลองผูว้ิจยัด  าเนินการทดลองวิจยัตามแผนการทดลองท่ีจดัเตรียมไว ้
ระหว่างด าเนินการทดลองผูว้ิจยัใชว้ิธีวิจยัเชิงคณุภาพในการสงัเกตพฤติกรรมกบักลุ่มทดลองโดย
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ใชแ้บบสงัเกตพฤติกรรมในการบนัทึกในทกุกิจกรรมท่ีจดัขึน้โดยมีการอดัวีดีทัศน ์ส่วนกลุ่มควบคมุ
ใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบปกติ การทดลองผูว้ิจยัไดท้ดลองในรายวิชาจิตวิทยาส าหรบัครู  จ  านวน 2 
ชั่วโมงต่อสัปดาห ์เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (16 สัปดาห)์ ปีการศึกษา 2561  โดยด าเนิน
กิจกรรมทุกวนัพฤหสับดี ตัง้แต่วนัท่ี 5  พฤศจิกายน 2561-5 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.20 น 
ณ หอ้งประชมุชอ่แกว้  อาคาร 7 คณะครุศาสตร ์ 

3. ระยะหลังทดลอง ผูว้ิจยัใหก้ลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุท าการทดสอบดว้ย
แบบวดัลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (post-test) อีกครัง้และด าเนินการสมัภาษณก์ับ
กลุม่ทดลองเพ่ือน าขอ้มลูท่ีไดม้าประกอบการรายงาน 

4. ระยะตดิตามผลการทดลอง หลงัจากการทดลองผา่นไปเป็นระยะเวลา 1 เดือน
ผูว้ิจยันดักลุ่มทดลองมาท าแบบวดัลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณอีกครัง้  (follow-up) 
เพ่ือดคูวามคงทนของลกัษณะนิสยัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ตลอดระยะเวลา 1 เดือนท่ีผา่นมา  

ในการศึกษาผลการจัดการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสริมลักษณะนิสัยการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณ ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูและวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชว้ิธีการศกึษาเชิงปรมิาณ
และสนบัสนุนขอ้มูลดว้ยวิธีการศึกษาเชิงคณุภาพเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกและสอดคลอ้งกับสภาพ
จรงิมากท่ีสดุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้     
 

การศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ 
การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากร คือ นกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ท่ีเขา้ศกึษาในปีการศกึษา 2561 ส าหรบัการวิจยัใน

ระยะท่ี 2 ผูว้ิจยัท าการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) ในมหาวิทยาลยัราชภฏัเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 1 มหาวิทยาลยั คือ มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม ส าหรบัใชใ้น
การทดลองโดยมีประชากร จ านวน 513  คน (ส านกัสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบียน, 2561)  
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ตาราง 9 จ านวนประชากร   
 

สาขา จ านวน 
ประถมศกึษากลุม่ 1 23 
ประถมศกึษากลุม่ 2 22 
ภาษาไทย 25 
ภาษาองักฤษ 27 
ดนตรีศกึษา 29 
คณิตศาสตร ์ 29 
เคมี 26 
ชีววิทยา 26 
ฟิสิกส ์ 29 
วิทยาศาสตร ์ 22 
คอมพิวเตอรศ์กึษา 26 
การศกึษาปฐมวยั 28 
พลศกึษา 28 
สงัคมศกึษา 23 
การสอนภาษาจีน กลุม่ 1 22 
การสอนภาษาจีนกลุม่ 2 25 
การศกึษาพิเศษและภาษาไทย 22 
เทคโนโลยีการศกึษาและคอมพิวเตอรศ์กึษา 27 
อตุสาหกรรมศลิป์ 28 
จิตวิทยาการปรกึษาและการแนะแนว-คอมพิวเตอรศ์กึษา 26 

รวม 513 
 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีเข้าศึกษาในปีการศึกษา  2561 โดยการ
ด าเนินการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง มีรายละเอียดงันี ้

1. น าแบบวดัลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณไปใชก้บักลุ่มประชากรทัง้หมด
จ านวน 531 คน  แลว้จงึน าคะแนนท่ีไดจ้ากแบบวดัฯ มาคดิเป็นคะแนนเฉล่ียของสาขาวิชา  
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2. จดัเรียงคะแนนเฉล่ียตามสาขาวิชาเอกโดยเรียงล าดบัจากคะแนนท่ีมีคา่เฉล่ียมาก
ท่ีสดุจนกระทั่งต  ่าสดุ 

3. เลือกสาขาวิชาท่ีมีคะแนนลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณต ่าท่ีสุดมา 1 
สาขาวิชา ซึ่งเป็นสาขาการสอนภาษาจีนจ านวน  2  หอ้ง จากนัน้ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบ
แบ่งกลุ่ม  (Cluster Random Sampling ) ได้กลุ่มทดลอง 1 ห้อง จ านวน  20  คน  และกลุ่ม
ควบคมุ 1 หอ้ง จ านวน 20  คน  

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวจิยั 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบวัดลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ี

พฒันาขึน้ในการวิจยัระยะท่ี 1 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
1. ประสานและท าหนงัสือขออนญุาตจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินท -

รวิโรฒ เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มลูวิจยักบัคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
2. น าเครื่องมือการวิจัยท่ีเตรียมไว้แล้วไปเก็บข้อมูลตามแผนท่ีก าหนดโดยแจ้ง

นกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุใหท้ราบถึงการเขา้ร่วมกิจกรรมและการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูและชีแ้จงใหน้กัศกึษาเขา้ใจถึงวตัถปุระสงคข์องการเขา้รว่มกิจกรรม 

3. แจง้วนั เวลา ในการท่ีจะจดักิจกรรมใหก้ลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุไดท้ราบ  
 3.1. จัดเตรียมกิจกรรมตามแผน และเตรียมเครื่องมือการวิจัยท่ีผ่านการหา

คณุภาพใหพ้รอ้ม ไดแ้ก่ แบบวดัลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ตามจ านวนนกัศกึษาท่ี
เขา้รว่มการทดลองทัง้กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ และจดัเตรียมแบบวดัฯ ส าหรบัน าไปใชท้ัง้ก่อน
การทดลอง หลงัการทดลอง และระยะตดิตามผล 

  3.2. ด  าเนินการจัดกิจกรรมการทดลองและเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองตามแผนท่ี
ก าหนด โดยก่อนท่ีนกัศึกษาจะท าเขา้ร่วมกิจกรรมการทดลองผูว้ิจัยจะใหท้  าแบบวดัวดัลกัษณะ
นิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนการทดลอง หลงัการทดลองและระยะติดตามผล โดยก่อน
ทดสอบผูว้ิจยัจะชีแ้จง โดยใหน้กัศกึษาทราบว่าไม่มีผลกระทบใด ๆ ตอ่นกัศกึษาในการท าแบบวดั
ฯ เพ่ือลดภาวะความตงึเครียดและนกัศกึษาจะไดใ้หข้อ้มลูท่ีเป็นจรงิ  

4. น าแบบวัดลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ท่ีได้มาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งสมบูรณ์ และตรวจร่องรอยความตัง้ใจ ทั้งก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะ
ตดิตามผล อีกครัง้ใน 1 เดือนถดัมา เพ่ือน าขอ้มลูมาอธิบายเพิ่มเตมิแลว้จงึน าไปวิเคราะหข์อ้มลู  
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                    5. ภายหลงัสิน้สดุการทดลองและติดตามผลผูว้ิจยัไดน้  าคูมื่อการจดัการเรียนรูเ้ชิง
จิตวิทยาแจกใหก้บักลุม่ควบคมุเพ่ือน าไปใชใ้นศกึษาและสรา้งเสรมิลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมี
วิจารณญาณใหก้บัตนเองตอ่ไป 

การวเิคราะหข์อ้มูล 
การวิจัยในระยะท่ี 2 ในการศึกษาผลการจัดการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสริม

ลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ ผูว้ิจยัท าการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงปรมิาณ ดงันี ้
1. วิเคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้โดยใชค้า่รอ้ยละ  คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ของคะแนนลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีไดจ้ากการท าแบบวดัลกัษณะนิสยัการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัศกึษาทัง้กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

2. วิเคราะหค์วามแตกต่างดว้ยสถิติอนุมาน ของค่าเฉล่ียคะแนนลักษณะนิสัย
การคดิอยา่งมีวิจารณญาณ โดยใชว้ิธีการดงันี ้

2.1 เปรียบเทียบความแตกตา่งของคะแนนลกัษณะนิสยัการคิดวิจารณญาณ
ก่อนการทดลอง  หลงัการทดลองและระยะตดิตามผลดว้ยสถิติวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบวดัซ า้ 
(repeated measures ANOVA) 

2.2 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนลักษณะนิสัยการคิดอย่างมี
วิจารณญาณระหวา่งกลุม่ทดลองกบักลุม่ควบคมุ ดว้ยสถิต ิt-test แบบ independent 
 

การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
ผูใ้หข้้อมูลหลัก คือ นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน  ชัน้ปีท่ี 1 ท่ีลงทะเบียน

รายวิชาจิตวิทยาส าหรบัครูในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษา 2561 จ  านวน 20 คน ในมหาวิทยาลยัราช
ภฏัมหาสารคาม 
 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวจิยั 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสรา้งส าหรับสัมภาษณ์กลุ่ม

ทดลองและแบบสงัเกตพฤติกรรมระหว่างรว่มกิจกรรมของกลุ่มทดลองซึ่งผูว้ิจยัไดพ้ฒันา โดยการ
สมัภาษณมี์การสมัภาษณ ์3 ระยะ คือ ท าการสมัภาษณก์่อนการทดลอง และประเด็นขอ้ค าถามใน
การสัมภาษณ์เป็นค าถามปลายเปิด เก่ียวกับความคิดเห็นท่ีมีต่อลักษณะนิสัยการคิดอย่างมี
วิจารณญาณก่อนท่ีจะเขา้ร่วมการทดลอง  และสัมภาษณ์หลังเขา้ร่วมการทดลอง เป็นค าถาม
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เก่ียวกับการพัฒนาลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัด
กิจกรรม และระยะติดตามเป็นการสัมภาษณ์เก่ียวกับการน าลักษณะนิสัยการคิดอย่างมี
วิจารณญาณท่ีไดจ้ากการเขา้รว่มกิจกรรมไปใชใ้นการเรียนรูแ้ละการด าเนินชีวิตประจ าวนั    
 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล      
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยประสานเพ่ือขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการขออนุญาตมหาวิทยาราชภัฏมหาสารคาม ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูเชิงคณุภาพโดยการสมัภาษณแ์ละสงัเกตพฤติกรรมในกลุ่มทดลองท่ีใชก้ารจดัการ
เรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสริมลักษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ทัง้ก่อนการทดลอง 
หลงัการทดลองและระยะตดิตามผล จากนัน้ผูว้ิจยัด  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูตามแผนท่ีก าหนด
ไว ้โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตและการสมัภาษณ์เป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพจึงน าไปวิเคราะหแ์ละ
แปลความหมาย 
 

การวเิคราะหข์อ้มูล  
 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์และการสังเกตพฤติกรรม 

ผูว้ิจยัน าขอ้มลูท่ีไดไ้ปวิเคราะหเ์นือ้หาและแปลความหมาย  
 

 

 
 
 



 
 

 

 

บทที ่4 
ผลการศึกษาความหมาย องคป์ระกอบและ 

พฤตกิรรมบ่งชีลั้กษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 

ในการศึกษาความหมาย องคป์ระกอบและพฤติกรรมบ่งชีล้กัษณะนิสยัการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนกัศกึษา ไดด้  าเนินการวิจยัโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะหข์อ้มูลแบบโดย
ใชว้ิธีการศกึษาเชิงปรมิาณและวิธีการศกึษาเชิงคณุภาพซึ่งใชก้ารสมัภาษณ์เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูเชิงลึก
และไดอ้งคป์ระกอบท่ีมีพฤติกรรมบ่งชีแ้ต่ละองคป์ระกอบชัดเจนและครอบคลุม ดังนั้นในการ
น าเสนอผลการศึกษาจึงแบง่ออกเป็นผลการศึกษาเชิงคณุภาพในช่วงการสมัภาษณใ์นการศกึษา
เชิงคุณภาพผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกับความหมาย องคป์ระกอบและพฤติกรรมบ่งชี ้
ลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นรายองคป์ระกอบส าหรบัน าไปเป็นแนวทางในการ
พัฒนาแบบวดัลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลการศึกษาเชิงปริมาณน ามาใช้
ในช่วงการหาคณุภาพของแบบวดัและการน าแบบวดัไปใชว้ดักบักลุ่มนกัศกึษามหาวิทยาลยัราช -
ภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือน าข้อมูล ท่ี ได้มาวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน   
รายละเอียดดงันี ้

 
ผลการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความหมาย องคป์ระกอบและพฤติกรรมบ่งชี้

ลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
    ในการศึกษาเชิงคณุภาพโดยการสมัภาษณผ์ูท้รงคณุวฒุิ จ  านวน 6  ท่าน ท่ีท าหนา้ท่ี

เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษาเพ่ือให้ไดข้้อมูลเก่ียวกับความหมาย องคป์ระกอบและ
พฤติกรรมบ่งชีข้องแต่ละองคป์ระกอบในการน าไปพัฒนาแบบวัดลักษณะนิสัยการคิดย่างมี
วิจารณญาณให้สอดคล้องกับบริบทของนักศึกษาให้มากท่ีสุดนั้นผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิทางดา้นจิตวิทยาและทางดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จ านวน 6 ท่าน จาก
หลากหลายมหาวิทยาลยั (รายช่ือในภาคผนวก ก) ดว้ยแบบสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้งท่ีสรา้งขึน้ 
ซึ่งผลจากการวิเคราะหข์อ้มลูสามารถสรุปไดด้งันี ้

 
ความหมายของลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณในบรบิทของนกัศกึษา 
ในการสมัภาษณผ์ูท้รงคณุวุฒิ จ  านวน 6 ท่าน เก่ียวกับความหมายลกัษณะนิสยัการคิด

อยา่งมีวิจารณญาณ ซึ่งสว่นใหญ่มีแนวคดิไปในทิศทางเดียวกนั 
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ตาราง 10 วิเคราะหค์วามหมายลกัษณะนิสยัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์ ความหมาย 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที ่1, สัมภาษณ ์

“การแสดงออกหรือพฤติกรรมทีท่  าจนเคยชิน
ของบคุคลในการใชก้ระบวนการคิดพจิารณาไตร่ตรอง
อย่างมีหลกัเกณฑ์และตรวจสอบหลกัฐานขอ้เท็จจริง
ต่าง ๆ อย่างรอบคอบเกี่ยวกบัขอ้มูลทีเ่ป็นปัญหาหรือ
ข้อมูลที่คลุมเคลือโดยอาศัยความรู้ความคิดและ
ประสบการณ์ของตนเองในการคิดทบทวนเพือ่น าไปสู่
การสรุปอย่างสมเหตสุมผลก่อนทีจ่ะตดัสนิใจว่าจะเชื่อ
หรือไม่ เชื่อหรือตัดสินใจก่อนว่าจะกระท าหรือไม่
กระท า” 

  
ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที ่2, สัมภาษณ ์                                                  

“การแสดงออกถึงการกระท าที่เป็นลกัษณะ
คงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น ใจเย็น ค่อยๆท าไม่รีบ
รอ้น” 

 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที ่3, สัมภาษณ ์

“ลักษณะที่บุคคลคิดแบบมีเหตุผลตอ้ง
เป็นคนที่คิดสมเหตุสมผลไม่ใช่คิดเรื่อยเป่ือยใครให้
ขอ้มูลอะไรก็เชื่อใครใหข้อ้มูลอะไรเชื่อไปหมดตอ้งคิด
แบบสมเหตสุมผล”  
 
 

 
ลกัษณะนิสยัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ คือ การ
แสดงพฤตกิรรมหรือการกระท าโดยใชก้ระบวนการคิด
ไตรต่รอง  มีหลกัเกณฑ ์ สรุปอยา่งสมเหตสุมผล 
ก่อนท่ีจะตดัสินใจ 
 
 
 
 
 
 ลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณเป็น
ลกัษณะคงท่ี 
 
 
 
ลกัษณะนิสยัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณเป็นลกัษณะ
ท่ีคดิแบบมีเหตแุละผล 
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ตาราง 10 วเิคราะห์ความหมายลกัษณะนสิยัการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ( ต่อ ) 
 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์ ความหมาย 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที ่4, สัมภาษณ ์

“ตอ้งวเิคราะหข์อ้มูลต่าง ๆ ทีร่บัเขา้
มาวา่ขอ้มูลทีไ่ดม้าเป็นอย่างไร มีความ
สมเหตสุมผลหรือไม่เพราะคนทีด่ีตอ้งมีการ”
ตรวจสอบละเอียดถีถ่ว้นไม่เชือ่ขอ้มูลทีไ่ดม้าตอ้ง
ตรวจสอบขอ้มูล” 
 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที ่5, สัมภาษณ ์

    “ตอ้งเป็นคนที่ชอบคิดใคร่ครวญ
หรือทบทวนและตอ้งคิดอย่างเป็นระบบเป็นขัน้เป็น
ตอนจึงจะเรียกว่าเป็นนกัคิดที่ดี  และไม่ใช่ฟังใคร
แล้วไม่พอใจก็โกรธต้องรับฟัง  บางครั้งความ
คิดเห็นหรือสิ่งที่เรารบัรูใ้ครพูดใครใหข้อ้มูลมันขัด
กบัความเชือ่ของตนเองก็ตอ้งรบัฟัง” 
                                                                                           
ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที ่6, สัมภาษณ ์

“บางสิ่ งบ างอย่ างที่ คนคนนั้นมี
ความสามารถทางการคิด แรงจูงใจ  ความเชื่อ 
เจตคติ เหล่านีผ้มมองว่ามันคือสิ่งน าพาให้เกิด
ลกัษณะนสิยัหรือแนวโนม้ทีจ่ะคดิแบบนัน้แบบนี”้ 

 
ลกัษณะนิสยัการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณตอ้งมีความละเอียดถ่ี
ถว้น รอบคอบในการตรวจสอบขอ้มลู 
 
 
 
ลกัษณะนิสยัการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณเป็นการคิดใครค่รวญ
เป็นระบบ รบัฟังความคดิเห็นของ
ผูอ่ื้น 
 
 
 
 
ลกัษณะนิสยัการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณเป็นความสามารถทาง
ความคดิ แรงจงูใจ ความเช่ือ เจตคติ 
ท่ีมีแสดงใหเ้ห็นถึงแนวโนม้ทางการ
คดิ  

 
จากการสมัภาษณผ์ูท้รงคณุวุฒิทัง้ 6 ท่าน มีความคิดเห็นเก่ียวกับลกัษณะนิสยัการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณไปในทิศทางเดียวกัน ถึงแมว้่ารายละเอียดปลีกย่อยในบางประเด็นจะ
แตกตา่งนัน้เป็นเพราะว่าสภาพบริบทท่ีผูใ้หข้อ้มลูหลกัท าการท าหนา้ท่ีสอนอยู่นัน้มีความแตกตา่ง
กัน และผลจากการสมัภาษณ์ยงัสอดคลอ้งกับขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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ผูว้ิจยัจึงสรุปความหมายของลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณในบริบทของ
นกัศึกษา คือ  การแสดงออกหรือพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีกระท าจนเป็นลักษณะคงท่ีในการใช้
กระบวนการคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างมีหลักเกณฑแ์ละตรวจสอบหลักฐานขอ้เท็จจริงต่าง  ๆ 
อยา่งรอบคอบโดยอาศยัความรู ้ความคดิ แรงจงูใจ ความเช่ือ เจตคต ิ 

ผลจากการศึกษายังพบประเด็นท่ีน่าสนใจเก่ียวกับลักษณะนิสัยการคิดอย่างมี
วิจารณญาณคือผูท้รงคณุวฒุิมีแนวคิดท่ีว่าลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นเรื่องของ
ความสามารถทางการคิด แรงจูงใจ  ความเช่ือ และเจตคติของบุคคลซึ่งเม่ือบุคคลมีความเช่ือ  
เจตคติแบบไหนก็จะมีผลตอ่พฤตกิรรมของบคุล ดงันัน้ลกัษณะนิสยัจึงเป็นตวัก ากบั ก าหนด ใหค้น
มีแนวโนม้ทางการคิด ท่ีมีผลมาจากความเช่ือ เจตคติและแรงจงูใจซึ่งเม่ือเกิดขึน้ในตวับคุคลแลว้
จะเกิดขึน้ถาวร  
 

ดา้นองคป์ระกอบของลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ 
การสมัภาษณผ์ูท้รงคณุวฒุิเก่ียวกบัองคป์ระกอบลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณ

เป็นการใหผู้ท้รงคณุวุฒิยืนยนัองคป์ระกอบท่ีไดจ้ากการวิเคราะหเ์อกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ถึงความสอดคลอ้งกบับรบิทของนกัศกึษาในประเทศไทย  
 
 ตาราง 11  สรุปองค์ประกอบทีไ่ดศ้กึษาจากเอกสารและงานวจิยัและการสมัภาษณ์ 
 

องคป์ระกอบทีไ่ด้จาก
การศึกษาเอกสาร 

องคป์ระกอบทีไ่ด้จาก
การสัมภาษณ ์

สรุปองคป์ระกอบ 

1) การมีใจท่ีเปิดกวา้ง (open-
minded)   
2)ความอยากรูอ้ยากเห็น 
(inquisitiveness)  
 3) ความเป็นระบบ 
(systematic)    
4) ความเป็นนกัวิเคราะห ์
(analyticity) 
 

1) การมีใจท่ีเปิดกวา้ง 
(open-minded)   
2) ความเป็นระบบ 
(systematic)    
3) การชอบคน้หาความจรงิ 
(truth-seeking)  
4) ความมั่นใจในตนเอง 
(self-confidence) 

องคป์ระกอบท่ีสอดคลอ้งกนั 
1) การมีใจท่ีเปิดกวา้ง (open-
minded)   
2) ความเป็นระบบ 
(systematic)    
3) การชอบคน้หาความจรงิ 
(truth-seeking)  
4) ความมั่นใจในตนเอง (self-
confidence)  
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 ตาราง 11 (ตอ่) 
 

องคป์ระกอบทีไ่ด้จาก
การศึกษาเอกสาร 

องคป์ระกอบทีไ่ด้จาก
การสัมภาษณ ์

สรุปองคป์ระกอบ 

5) การชอบคน้หาความจรงิ 
(truth-seeking) 
6) ความมั่นใจในตนเอง (self-
confidence)  
7) ความมีวฒุิภาวะ (maturity)   
8) ความเขา้ใจความรูส้ึกผูอ่ื้น
(empathy)  
9) การยืนหยดั (Persisting) 

5) ความมีวฒุิภาวะ 
(maturity)   
6) ความเขา้ใจความรูส้ึก
ผูอ่ื้น(empathy)  
7) การยืนหยดั 
(Persisting) 

5) ความมีวฒุิภาวะ (maturity) 
6) ความเขา้ใจความรูส้ึกผูอ่ื้น 
(empathy) 
7) การยืนหยดั (Persisting) 
องคป์ระกอบท่ีผูท้รงคณุวฒุ
เห็นวา่เก่ียวขอ้งกบัลกัษณะ
นิสยัการคดิอย่างมี
วิจารณญาณนอ้ยท่ีสดุ  คือ 
ความอยากรูอ้ยากเห็น 
(inquisitiveness)  และ ความ
เป็นนกัวิเคราะห ์(analyticity) 

 
จากการสมัภาษณแ์สดงใหเ้ห็นวา่องคป์ระกอบท่ีไดจ้ากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัใน

ตา่งประเทศของลกัษณะนิสยัการคดิอย่างมีวิจารณญาณไม่แตกตา่งกนักบับริบทของนกัศกึษาใน
ประเทศไทย โดยผูท้รงคณุวฒุิสว่นใหญ่มีแนวคดิไปในทิศทางเดียวกนั เแตมี่ประเดน็ท่ีน่าสนใจ คือ 
บางองคป์ระกอบไม่จ  าเป็นตอ้งพฒันาเพราะเป็นสิ่งท่ีมีในธรรมชาติของมนุษย์ เช่น ความอยากรู้
อยากเห็น  (inquisitiveness) และองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับลักษณะนิสัยการคิดอย่างมี
วิจารณญาณน้อยท่ีสุด คือ ความเป็นนักวิเคราะห์ (analyticity)  ดังนั้นจึงไม่จ  าเป็นตอ้งน ามา
พฒันาทัง้สององคป์ระกอบก็สามารถเกิดลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ ดงัท่ีผูท้รง
วฒุิกลา่ว  

“องค์ประกอบความอยากรูอ้ยากเห็น  องค์ประกอบนีก็้เป็นกลางๆนะเพราะเป็นสิ่งที่
เป็นธรรมชาติของมนุษย์ไม่ต้องพัฒนาเขาก็มีความอยากรู้อยากเห็นอยู่แล้ว ซ่ึงถ้าจะน า
องค์ประกอบนีไ้ปพฒันาก็ไดแ้ต่หากมองเรื่องของความจ าเป็นองค์ประกอบนีเ้ป็นธรรมชาติของ
มนษุยอ์ยูแ่ลว้ไม่ตอ้งไปเสยีเวลาในการพฒันา”                                                                                              

ผูท้รงคณุวฒุิ คนท่ี 1, สมัภาษณ ์
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“ความเป็นนกัวิเคราะห์ องค์ประกอบนีค้่อนขา้งเกี่ยวขอ้งนอ้ยกบัลกัษณะนิสยัการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณ นกัวิเคราะห์จะเกี่ยวขอ้งกบัทางดา้นความสามารถมากกว่า โดยเฉพาะ
เมื่อมีการคิดวิเคราะห์ขอ้มูลที่ไดม้า โดยที่บุคคลนัน้ยงัมีอคติ จะท าใหบุ้คคลนัน้วิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยอคต ิและขอ้มูลทีไ่ดจ้ากวเิคราะหโ์ดยมีอคตก็ิจะเป็นขอ้มูลทีไ่ม่ไดม้าจากขอ้เทจ็จริงอยู่ด”ี 

                                                                                 ผูท้รงคณุวฒุิ คนท่ี 2, สมัภาษณ ์
 
โดยสรุปองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกับลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถ

น าไปพัฒนาไดมี้จ านวนทั้งสิน้ 7 องคป์ระกอบ คือ 1) องคป์ระกอบการมีใจท่ีเปิดกวา้ง (open-
minded)  2) ความเป็นระบบ (systematic)   3) การชอบค้นหาความจริงให้ปรากฏ  (truth-
seeking) 4) ความมั่นใจในการคิดของตนเอง (self-confidence) 5) ความมีวุฒิภาวะ (maturity)  
6) ความเขา้ใจความรูส้กึผูอ่ื้น (empathy) และ 7) การยืนหยดั (persisting)   

นอกจากนีผู้ท้รงคุณวุฒิยังเห็นว่าหากตอ้งพัฒนาให้เกิดขึน้ในบริบทของนักศึกษา
องคป์ระกอบท่ีส าคญัอนัดบัตน้ท่ีตอ้งใหค้วามส าคญักว่าทกุประกอบ คือ องคป์ระกอบดา้นการมี
ใจท่ีเปิดกวา้ง เพราะการท่ีมีใจท่ีเปิดกวา้งรบัฟังความคิดเห็นและรบัขอ้มลูต่าง ๆ ดว้ยใจเป็นกลาง
สามารถขจดัความล าเอียงท่ีมาจากตวับคุคลคนนัน้ ไดแ้ก่ความเช่ือ วฒันธรรม เจตคติท่ีบุคคลนัน้ 
จะส่งผลท าให้องค์ประกอบอ่ืน ๆสามารถพัฒนาให้เกิดลักษณะนิสัยการคิดท่ีดีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

 

ดา้นพฤตกิรรมบง่ชีใ้นแตล่ะองคป์ระกอบ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ  านวน 6 ท่าน มีแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมบ่งชี ้

สอดคลอ้งกบัการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยพฤตกิรรมบง่ชีท่ี้ไดจ้ากการสมัภาษณมี์
ความชัดเจนและจากการวิเคราะห์พฤติกรรมบ่งชี ้ในแต่ละองค์ประกอบพบว่าแนวคิดของ
ผูท้รงคณุวุฒิมีความสอดคลอ้งกับการวิเคราะหเ์อกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งโดยสามารถแยก
เป็นรายองคป์ระกอบ ดงันี ้
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ตาราง 12 วเิคราะหพ์ฤตกิรรมบง่ชีอ้งคป์ระกอบดา้นการมีใจทีเ่ปิดกวา้ง (open-minded) 
                    

ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์ พฤตกิรรมบ่งชีข้ององคป์ระกอบ
การมีใจทีเ่ปิดกว้าง 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที ่1 
“การยอมรบัฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่นไม่ยึด

มั่น ยอมรับพิจารณาข้อมูลหรือแนวคิดที่ยังสรุป
แน่นอนไม่ได้และเต็มใจที่จะเผยแพร่ความรู้ความ
คดิเหน็แก่ผูอ้ืน่”   

 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที ่2 
“เปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น

เพือ่น าขอ้มูลนัน้มาประกอบการตดัสินใจ” 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที ่3 
“การที่ มี ใจ เที่ ย งตรงเปิ ดรับ ข้อ มู ล โดย

ปราศจากอคติไม่ใช่เปิดรับขอ้มูลทุกอย่าง ไม่ใช่รับ
ขอ้มูลทุกอย่าง แต่เป็นขอ้มูลที่เป็นขอ้เท็จจริงดว้ย ที่
ส  าคญัเขาจะไดข้อ้มูลที่เป็นขอ้เท็จจริงคือเขาตอ้งมีใจ
เทีย่งธรรมไม่มีความล าเอยีง” 
 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที ่4 

“เปิดใจกวา้งยอมรบัฟังความคิดเห็นคน
อื่นไม่ใช่ท าตวัเป็นชาลน้ถว้ยรวมถึงคนที่เปิดใจกวา้ง
ยอมรบัขอ้มูลตา่ง ๆ ดว้ย”   
 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที ่5 

“การใหม้ีความใจกวา้ง เป็นคนที่รูจ้ักรบัฟัง
ความคิดเห็นของคนอื่น  ไม่ยึดมั่นในความคิดของ
ตนเองจนเกินไปที ่คดิวา่เราพอใจไหมกบัขอ้คอมเมน้” 

 
การมีใจเปิดกวา้งจะแสดงพฤตกิรรม
โดยการยอมรบัฟังความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้นอยา่งไมมี่อคติ 
 
 
การมีใจเปิดกวา้งตอ้งรบัขอ้มลูมา
ประกอบการตดัสินใจ 
 
 
การมีใจเปิดกวา้งตอ้งพิจารณาดว้ยใจ
เป็นกลาง 
 
 
 
การมีใจเปิดกวา้งยอมรบัฟังความ
คดิเห็น 
 
 
 
 
 
การมีใจเปิดกวา้ง คือ การรบัฟังความ
คดิเห็นของคนอ่ืน เป็นกลาง 



 96 
 

9
6 

 

ตาราง 12  (ตอ่)  
 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์ พฤตกิรรมบ่งชีข้ององคป์ระกอบ
การมีใจทีเ่ปิดกว้าง 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที ่6 
“การเปิดใจกวา้งไม่ใช่แค่รบัเพียงอย่างเดียว

คือต้องสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจด้วย เพราะถ้ารับแต่
สือ่สารไม่ตรงประเด็นก็รบัขอ้มูลมาแบบผิดๆ ทีส่  าคญั
การมีใจเปิดกวา้งนะตอ้งอดทนกับความคิดเห็นของ
คนอืน่พอสมควรเพราะบางครัง้เราการฟังขอ้เสนอแนะ
ของคนอื่นตอ้งทนฟัง มนัก็ส าคญันะ ที่ส  าคญัสื่อสาร
กบัตอ้งกระตอืรือรน้ทีจ่ะใหข้อ้อมูลกบัคนอืน่ดว้ย” 

 

 
การมีใจเปิดกวา้ง ไมไ่ดแ้คร่บัฟังแต่
ตอ้งส่ือสารใหค้นอ่ืนเขา้ใจและอดทน
ตอ่การส่ือสารทัง้เป็นผูพ้ดูและผูฟั้ง 
เตม็ใจท่ีจะถ่ายทอดขอ้มลูใหก้บัผูอ่ื้น 

 
ผลจากการวิเคราะห ์พบว่า พฤติกรรมบ่งชีข้องการมีใจท่ีเปิดกวา้งจะแสดงออกใน

ลกัษณะท่ีบคุคลนัน้รบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นโดยมีใจเป็นกลางไมมี่อคติกบัขอ้มลูท่ีไดม้า รูจ้กัรบั
ฟังข้อเสนอแนะหรือข้อวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อ่ืนโดยไม่มีความล าเอียง คือพินิจพิจารณาตาม
ขอ้เท็จจริงไม่รบัขอ้เสนอโดยไม่ผ่านการไตรต่รองว่าสิ่งนัน้ขอ้มลูเป็นอย่างไรไม่ใช่แคเ่พียงเป็นการ
รบัขอ้มลูเท่านัน้  ซึ่งการจะไดข้อ้มลูจากการเปิดใจกวา้งรบัฟังผูอ่ื้นตอ้งอาศยัความอดทนในการรบั
ฟังความคิดเห็นหรือขอ้มูลจากบุคคลอ่ืนหรือแหล่งอ่ืนถึงแมว้่าความคิดเห็นหรือขอ้มูลนัน้จะไม่
สอดคลอ้งกับความคิดเห็นของตนเองก็ตาม รวมถึงการมีใจท่ีเปิดกวา้งไม่ใช่แค่เป็นการรบัขอ้มูล
เขา้มาเพียงอย่างเดียวยงัรวมถึงการส่ือสารขอ้มลูออกไปท่ีตอ้งส่ือสารใหผู้เ้ขา้ใจในสิ่งท่ีตอ้งการจะ
ส่ือสารหรือตอ้งการขอ้มลูเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูตรงตามความตอ้งการและเป็นจรงิใหม้ากท่ีสดุ  

     โดยสรุปองคป์ระกอบดา้นการมีใจท่ีเปิดกวา้ง ประกอบดว้ย 5 พฤติกรรมบ่งชี ้  ดงันี ้ 
พฤติกรรมบง่ชีท่ี้ 1 การรบัฟังความคิดเห็นท่ีแตกตา่งของผูอ่ื้นโดยไม่มีอคติ มีจ  านวน    พฤติกรรม
บง่ชีท่ี้ 2 รบัฟังขอ้เสนอแนะหรือขอ้วิพากษว์ิจารณจ์ากผูอ่ื้นโดยไม่มีความล าเอียง พฤติกรรมบง่ชีท่ี้ 
3. ส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดเ้ขา้ใจ   พฤติกรรมบ่งชีท่ี้  4  อดทนตอ่ความคิดท่ีแตกตา่ง 5. พฤตกิรรมเต็มใจ
ท่ีจะเผยแพรค่วามรูค้วามคดิเห็นแก่ผูอ่ื้น   
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ตาราง 13 วเิคราะหพ์ฤตกิรรมบง่ชีอ้งคป์ระกอบดา้นมีความเป็นระบบ (systematic)  
 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์ พฤตกิรรมบ่งชีข้ององคป์ระกอบด้านมี
ความเป็นระบบ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที ่1 
“คิ ด ว่ า เป็ นความสาม ารถ ในการใช้

วิจารณญาณ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พินิจพิเคราะห์
ก่อนตดัสินใจใด ๆ ไมย่อมรบัสิ่งหนึ่งสิ่งใดวา่เป็นจริง
ทันทีถ้าไม่มีการพิสูจน์ท่ีเช่ือถือได้เห็นคุณค่าของ
ความเป็นระบบระเบียบน าวิธีการหลายวิ ธีมา
ตรวจสอบผล มีความละเอียดถ่ีถว้นรอบคอบมีการ
วางแผนการท างานและจดัระบบการท างาน” 

 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที ่2 
“เป็นคนชอบกลั่ นกรองนะ  จัดระบบ

ระเบียบขอ้มูลแต่ไม่ใช่เป็นคนจุกจิกนะคนละอย่าง
กันคนลักษณะท่ีเป็นระบบ คือ เขาจะคิดวางแผน
กลั่นกรองอย่างดีข้อมูลอะไรก่อนหลังซึ่งก็ส าคัญ
ส าหรับคนท่ีจะเป็นนักคิดท่ีดีเพราะมีผลต่อการ
ตดัสินใจ” 

 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที ่3 
“ผมคิดว่าความเป็นระบบคือตอ้งมีระบบ

ในความคดิ” 
 

 
บุคคลนั้นมีขั้นตอนมีการวางแผนในการ
ท างานอย่างพินิจพิจารณา สืบค้นข้อมูล
อย่างรอบคอบและ ใคร่ครวญไตร่ตรอง 
พินิจพิเคราะหก์่อนจะตดัสินใจใด ๆ 

 
 
 
 
 

บคุคลมีการจดัระบบขอ้มลู 
 
 
 

 
บคุคลท่ีมีระบบในการคดิ 
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 ตาราง 13  (ต่อ) 
 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์ พฤตกิรรมบ่งชีข้ององคป์ระกอบ
ด้านมีความเป็นระบบ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที ่4 
              “ในความคิดผมคิดว่าตอ้งรูเ้ชื่อมโยงสิ่งต่าง 
ๆ จนเห็นภาพรวมและบอกวา่อะไรควรท าก่อนอะไรควร
ท าหลงั เวลาจะตดัสินใจเขาตอ้งวาแผนหาขอ้มูลก่อน 
ตอ้งวางแผนหาขอ้มูลวา่จะท าอะไรก่อนหลงั” 
 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที ่5 

“ตอ้งเป็นคนทีช่อบคิดใคร่ควรหรือทบทวนและ
ตอ้งคิดอยา่งเป็นระบบเป็นขัน้เป็นตอนจึงจะเรียกวา่เป็น
นกัคดิทีด่ ี” 

 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที ่6 

“ในมุมมองนะคะตอ้งเป็นคนสามารถมองเห็น
ปัญหา หรือตัดสินใจได้จากการที่คนเหล่านัน้เขาเห็น
ภาพรวม แลว้รูว้่าอะไรเป้นสาเหตุ อะไรเป็นสิ่งที่ท าให้
เขาตอ้งปรบัแกไ้ข คอืรูก้ระบวนการทกุอยา่งนะคะ” 

 

 
บคุคลสามารถเช่ือมโยงทกุอย่างเป็น
ภาพรวม และสืบค้นข้อมูลอย่างมี
ขั้นตอนบุคคลท่ีคิดเป็นขั้นตอน มี
การวางแผนในการท างาน 

 
 

เป็ น ลั กษณ ะขอ งคน ท่ี คิ ด แบบ
ภาพรวมสามารถเช่ือมโยงสิ่งต่าง ๆ 
มีขัน้ตอนในการท างาน 
 
 
ท างานอยา่งเป็นระบบและมีขัน้ตอน
ในการเก็บขอ้มลู 

 
ผลจากการวิเคราะห ์พบว่า พฤติกรรมบง่ชีข้องลกัษณะท่ีแสดงออกถึงความมีระบบ

ทางความคิดคือแสดงออกถึงสืบคน้ขอ้มูลอย่างรอบคอบและ ใครค่รวญไตร่ตรอง พินิจพิเคราะห์
ก่อนจะตัดสินใจใด ๆ มีจุดมุ่งหมายในการแสวงหาข้อมูลเพ่ือให้รูข้อบเขตว่าตอ้งหาข้อมูลใน
ลกัษณะหรือรูปแบบใดจึงจะเหมาะสมกับความตอ้งการ นอกจากนีย้งัรวมไปถึงการท างานอย่าง
เป็นระบบ ชดัเจนมีแผนในการท างานและมีขัน้ตอนในการท างานและรูจ้กัเก็บขอ้มูลและเช่ือมโยง
ความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้มลูไดช้ดัเจน  

 โดยสรุปดงันัน้องคป์ระกอบดา้นมีความเป็นระบบ (systematic)  ประกอบดว้ย 3 
พฤติกรรมบ่งชี ้และมีจ านวน  8  ค าถาม ดงันี ้พฤติกรรมบ่งชีท่ี้ 1 การสืบคน้ขอ้มูลอย่างรอบคอบ
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และ ใครค่รวญไตรต่รอง พินิจพิเคราะหก์่อนตดัสินใจใด ๆ มีจ านวน 2 ขอ้ค าถาม พฤติกรรมบง่ชีท่ี้ 
2 มีจดุมุ่งหมายในการแสวงหาขอ้มลู  มีจ  านวน  3 ขอ้ค าถาม  พฤตกิรรมบง่ชีท่ี้ 3 ท างานอยา่งเป็น
ระบบและมีขัน้ตอนในการเก็บขอ้มลู  มีจ  านวน  3 ขอ้ค าถาม 
 

ตาราง 14 วเิคราะหพ์ฤตกิรรมบง่ชีอ้งคป์ระกอบดา้นการชอบคน้หาความจริง (truth-seeking) 
 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์ พฤตกิรรมบ่งชีข้ององคป์ระกอบ
ด้านการชอบค้นหาความจริง 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที ่1 
“ลกัษณะ การชอบคน้หาความจริงลกัษณะ

ที่แสดงออกมาคือบุคคลตอ้งเมื่อไดข้อ้มูลมาแลว้บุคคล
ต้องอยากพิสู จน์ว่าข้อ มูลที่ ได้มาเป็นข้อ มูลที่ เป็น
ขอ้เท็จจริงหรือไม่ ความตอ้งทีอ่ยากพสิูจน์ไม่ใช่แค่พสิูจน์
ขอ้มูลดว้ยแหล่งขอ้มูลเพียงแหล่งเดียวแลว้เชื่อทนัทีตอ้ง
อยากคน้หาจากหลายแหลง่ขอ้มูลและตอ้งแสวงหาขอ้มูล
ที่ เป็นจริงเพื่อมาแก้ปัญหาหรือตัดสินใจบนพื ้นฐาน
ขอ้เท็จจริง ดังนัน้จึงตอ้งมีการตรวจสอบละเอียดถี่ถว้น
จากขอ้มูลทีไ่ดม้า” 
 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที ่2 

“ถา้หากสงสยัอะไรเราก็จะพยายามคน้หา
ค าตอบที่เป็นจริง แต่การคน้หาความจริงตอ้งดูว่าอยู่บน
พืน้ฐานอะไร ตามการรบัรูห้รือตามขอ้เท็จจริง ซ่ึงถา้ยงัมี
อคติไม่เป็นกลาง ไม่ซื่อสตัย์ในการแสวงหาขอ้มูลขอ้มูลที่
ไดม้าก็ไม่ไดม้าจากขอ้เท็จจริง จึงตอ้งซื่อสตัย์อดทนที่จะ
หาค าตอบใหไ้ดถ้ึงแมบ้างครัง้ตอ้งหาค าตอบหลายๆวิธี
หรือหลายแหล่งก็ตอ้งอดทน บางครัง้ตอ้งกลา้ถามคนอื่น 
กลา้หาขอ้มูล” 
 
 

 
 

แสดงออกโดยการชอบค้นหาข้อมูล
จากหลายแหล่งขอ้มูล ขอ้มูลตอ้งเป็น
จรงิผา่นการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แสดงออกโดยการซ่ือสัตยใ์นการหา
ข้อมูล หาค าตอบจากหลายวิธีการ  
ตอ้งกลา้สอบถามขอ้มลู 
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ตาราง 14 (ตอ่) 
 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์ พฤตกิรรมบ่งชีข้ององคป์ระกอบ
ด้านการชอบค้นหาความจริง 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที ่3 
“ไม่ทอ้ถอ้ยเมื่อมีอุปสรรคหรือความลม้เหลว

ในการคน้หาความจริง” 
 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที ่4 

“เขาไดข้อ้มูลเขาตอ้งพิสูจน์ว่าขอ้มูลที่ไดม้า
เป็นขอ้มูลทีเ่ป็นขอ้เท็จจริงหรือไม่ ตอ้งอยากพสิูจน์ ตอ้ง
อยากคน้หาจากหลายแหลง่ขอ้มูล” 

 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที ่5 

“แสวงหาขอ้มูลทีเ่ป็นจริงเพือ่มาแกปั้ญหาหรือ
ตดัสนิใจบนพืน้ฐานขอ้เทจ็จริง” 
 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที ่6 

“ต้องมีการตรวจสอบละเอียดถี่ถ ้วนไม่ เชื่อ
ขอ้มูลทีไ่ดม้าตอ้งตรวจสอบขอ้มูล” 

 
มุง่มั่นในการหาค าตอบ 

 
 
 

แสดงออกโดยการตรวจสอบขอ้มลู
จากหลายแหลง่ 
 
 
 
หาขอ้มลูท่ีถกูตอ้งเป็นจรงิ 
 
 
 
พิจารณาขอ้มลูอยา่งรอบคอบ มีการ
ตรวจสอบขอ้มลู 

 
ผลจากการวิเคราะหพ์ฤติกรรมบง่ชีข้องการชอบคน้หาความจริงซึ่งศกึษาเอกสารและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่ามีความสอดคลอ้งกับแนวคิดของผูท้รงคณุวุฒิ คือลกัษณะของผูท่ี้ชอบ
คน้หาความจริงคือตอ้ง เป็นผูท่ี้ชอบคน้หาขอ้มูลจากหลากแหล่งขอ้มูล มีการแสวงหาขอ้มูลตาม
ขอ้เท็จจริงและรูจ้กัตรวจสอบขอ้มลูท่ีไดซ้ึ่งการท่ีบุคคลจะไดข้อ้มูลเหล่านีต้อ้งมีพฤติกรรมท่ีแสดง
ออกมาด้วยการกล้าสอบถามข้อมูล  ซ่ือสัตย์ในการแสวงหาข้อมูลหาข้อมูลด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายและมีการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิจากหลายแหลง่ขอ้มลู  

โดยสรุปองคป์ระกอบด้านการชอบค้นหาความจริง ( truth-seeking) ประกอบด้วย 4 
พฤตกิรรมบง่ชี ้และมีจ านวน  7 ขอ้ค าถาม ดงันี ้พฤติกรรมบง่ชีท่ี้ 1  กลา้สอบถามขอ้มลู มีจ  านวน  
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2 ขอ้ค าถาม  พฤติกรรมบง่ชีท่ี้ 2 ซ่ือสตัยใ์นการแสวงหาขอ้มลู  มีจ  านวน 2 ขอ้  พฤติกรรมบง่ชีท่ี้ 3  
หาข้อมูลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย จ านวน 1 ข้อค าถาม  พฤติกรรมบ่งชีท่ี้ 4 มีการตรวจสอบ
ขอ้เท็จจรงิ  มีจ  านวน  2  ขอ้ค าถาม 

 
ตาราง 15 วเิคราะหพ์ฤตกิรรมบง่ชีอ้งคป์ระกอบดา้นความเชือ่มั่นในตนเอง (self-confidence)  
 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์ พฤตกิรรมบ่งชีข้ององคป์ระกอบ
ด้านความเชื่อม่ันในตนเอง 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที ่1 
“พฤติกรรมที่แสดงออกถึงบุคคลมีความ

เชือ่มั่นในตนเอง คอื มีความคดิเหน็เป็นของตนเองอยา่ง
สมเหตสุมผล กลา้คิดและท าสิ่งต่าง ๆ ตามที่ตัง้ใจดว้ย
ตนเองโดยไม่พึ่งพาผูอ้ืน่ไม่เกรงกลวัความผดิพลาด กลา้
เผชิญกับความผิดพลาดและควบคุมพฤติกรรมการ
แสดงออกของตนเองได้รวมถึงสามารถใช้สิทธิ์ของ
ตนเองอยา่งถูกตอ้ง” 
 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที ่2 

“การทีเ่ราจะเชื่อมั่นในตนเอง ใหพ้จิารณาจาก
เวลาพูดหรือแสดงความคิดเห็น เขาจะกล้าพูด กล้า
แสดงความคิดเห็นทีเ่ป็นเช่นนัน้เพราะเขาตอ้งมีเหตผุลมี
ขอ้มูลแตถ่า้เถยีงขา้งๆ คูๆ อนันีไ้ม่ใช่ความเชือ่มั่นนะ” 

 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที ่3 

“ไม่ใช่ลังเลตอ้งเชื่อมั่น เชื่อมั่นไม่ได้แปลว่า
มั่นใจจนกระทั่งไม่ยอมรบัฟังใครนะ” 

 

 
กลา้ตดัสินใจและกลา้ท่ีจะเผชิญ
ความผิดพลาด  กลา้แสดงความ
คดิเห็นบนพืน้ฐานความถกูตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
กลา้แสดงความคดิเห็น  กลา้คดิใน
สิ่งท่ีถกูตอ้งและมีเหตผุล 
 
 
 
มีความมั่นคงภายในจิตใจ ไม่
หวั่นไหว รบัฟังบคุคลอ่ืนและเช่ือมั่น
ในสิ่งท่ีถกูตอ้ง 
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 ตาราง 15 (ตอ่)  
 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์ พฤตกิรรมบ่งชีข้ององคป์ระกอบ
ด้านความเชื่อม่ันในตนเอง 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที ่4 
“ค าว่าเชื่อมั่น  คือ คิดว่าตวัเองตอ้งท าได ้กลา้

คยุ กลา้ถาม กลา้พดูไม่ใช่กงัวลหรือกลวั” 

 
กลา้แสดงความคดิเห็น 

 
ในการศกึษาพฤติกรรมบง่ชีท่ี้แสดงออกว่าบคุคลมีความเช่ือมั่นในตนเองผลจากการ

วิเคราะหพ์บว่า แนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิสอดคล้องกับขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกงสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งการแสดงออกถึงความเช่ือมั่นในตนเองตอ้งเป็นบุคคลท่ีกลา้แสดงความ
คิดเห็น กลา้คิดในสิ่งท่ีแตกต่างจากเดิม รวมถึงกลา้ตดัสินใจและกลา้เผชิญความผิดพลาดโดยท่ี
การกลา้แสดงออกตอ้งมีความสมเหตสุมผล ใชส้ิทธ์ิของตนเองอยา่งถกูตอ้งเหมาะสม 

  โดยสรุปองคป์ระกอบดา้นความเช่ือมั่นในตนเอง (self-confidence) ประกอบดว้ย 3 
พฤติกรรมบง่ชี ้ และมีจ านวน  4  ขอ้ค าถาม ดงันี ้ พฤติกรรมบง่ชีท่ี้ 1 กลา้แสดงความคิดเห็น  ซึ่งมี
จ  านวน  1 ขอ้ค าถาม พฤติกรรมบง่ชีท่ี้ 2  กลา้คิดในสิ่งท่ีแตกตา่งจากเดิม มีจ  านวน  1  ขอ้ค าถาม 
และพฤตกิรรมบง่ชีท่ี้ 3 กลา้ตดัสินใจและกลา้เผชิญความผิดพลาด มีจ านวน 2  ขอ้ค าถาม 
 
ตาราง 16  วเิคราะหพ์ฤตกิรรมบง่ชีอ้งค์ประกอบดา้นความมีวฒุิภาวะ  (maturity) 
 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์ พฤตกิรรมบ่งชีข้ององคป์ระกอบ
ด้านความมีวุฒภิาวะ   

ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที ่1 
“ลกัษณะที่แสดงออกถึงความมีวุฒิภาวะ

บุคคลนั้นตอ้งรับผิดชอบตัวเองได ้มีความเข้าใจและ
ตัดสินใจสิ่ งต่าง ๆ ด้วยความคิดที่ เป็นเหตุเป็นผล
แสวงหาข้อเท็จจริง แยกแยะปัญหาได้ถูกต้องมีการ
ยอมรับความแตกต่างและความเหมือนของบุคคลใน
การแสดงออกในเรือ่งตา่ง ๆ” 

 
ลกัษณะท่ีแสดงออกถึงความมี
เหตผุล  ยอมรบัสิ่งท่ีเป็นอยูท่ัง้เรื่อง
ความแตกตา่งหรือความเหมือนกนั 
 



 103 
 

1
03 

 

ตาราง 16 (ตอ่) 
 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์ พฤตกิรรมบ่งชีข้ององคป์ระกอบ
ด้านความมีวุฒภิาวะ   

ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที ่2 
“รบัผิดชอบตวัเองได ้ตดัสนิใจในสถานการณ์ได้

อย่างเหมาะสมๆ รู ้ว่าอะไรควรไม่ควร จะแสดงความ
คดิเหน็ในสถานการณ์แบบใด ควบคมุตนเองยงัไง” 

 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที ่3 

“เนน้เรื่องของอารมณ์ สามารถควบคุมความ
โกรธได้เพราะเวลาคนที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกับเรา 
วิพากษ์วิจารณ์เรา เราจะเปิดรบัความคิดเห็นเขาไดต้อ้ง
รูจ้ักควบคุมอารมณ์ความโกรธไดด้ว้ย บางครัง้เราตอ้ง
อดทน รู ้จักรอ บางทีปัญหาที่เกิดขึ้นในการตัดสินใจ
แกปั้ญหามนัตอ้งใชเ้วลา การที่เรารูเ้ท่าทนัความโกรธไม่
ใจรอ้นดว่นตดัสนิใจก็จ าเป็น” 

 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที ่4 

“ก า ร รู ้จั ก ต น เอ ง  รู ้จั ก ค วบ คุ ม ค วาม คิ ด 
ความรูส้ึก คือ เขารูจ้กัควบความความคิด ความรูส้ึกของ
ตนเองได ้ เช่น ความโกรธ   ความมีอคติ ก็จ าเป็นไม่ใช่
ฟังใครแล้วไม่พอใจก็โกรธต้องรับฟัง  บางครั้งความ
คิดเห็นเห็นหรือสิ่งที่เรารบัรูใ้ครพูดใครใหข้อ้มูลมนัขดักบั
ความเชือ่ของตนเองรบัไม่ได”้ 

 

 
ตดัสินใจในสถานการณต์า่ง ๆ ได้
อยา่งเหมาะสม อยา่งใครค่รวญ
พิจารณา ควบคมุตนเองได ้

 
 
 

ควบคมุตนเองได ้ รูเ้ทา่ทนัอารมณ์
ของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การรูจ้กัควบคมุความคดิและอารมณ์
ของตนเอง 

 
ผลการวิเคราะหพ์ฤติกรรมบ่งชีข้องการแสดงออกถึงความมีวุฒิภาวะท่ีไดจ้ากการ

วิเคราะหเ์อกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสอดคลอ้งกับผูท้รงคณุวฒุิ คือ การแสดงออกถึงความมี
วฒุิภาวะตอ้งตดัสินใจโดยทบทวน ไตรต่รองอย่างอดทนและควบคมุตนเองรูเ้ท่าทนัความคิดและ
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อารมณ ์ไม่ดว่นตดัสินใจหรือใชอ้ารมณใ์นการตดัสินใจแตใ่ชเ้หตแุละผลในการตดัสินใจ และตอ้ง
ยอมรบัว่าการตดัสินใจอาจจะมากกว่า 1 ทางเลือกและตอ้งยอมรบัความแตกตา่งของบุคคลหรือ
แม้กระทั่ งความเหมือนของบุคคลในการแสดงออกในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่โกรธหรือมีอคติ ดังท่ี
ผูท้รงคณุวฒุิไดก้ลา่ววา่  

ดงันัน้องคป์ระกอบดา้นความมีวฒุิภาวะ  (maturity) ประกอบดว้ย  4 พฤติกรรมบง่ชี ้
และมีจ านวน  9  ขอ้ค าถาม ดงันัน้  พฤตกิรรมบง่ชีท่ี้ 1 ตดัสินใจโดยทบทวน ไตรต่รอง มีจ านวน  2  
ข้อค าถาม พฤติกรรมบ่งชี ้ 2 อดทนและควบคุมตนเอง  มีจ  านวน  3 ข้อ  พฤติกรรมบ่งชีท่ี้ 3 
ยอมรบัหนทางท่ีอาจเป็นไปไดม้ากกว่า 1 ทางเลือก  มีจ  านวน  2 ขอ้ค าถาม   พฤติกรรมบ่งชีท่ี้ 4  
ยอมรบัความแตกต่างและความเหมือนของบุคคลในการแสดงออกในเรื่องต่าง ๆ  มีจ  านวน  2 
ค  าถาม  
  

ตาราง 17 วเิคราะหพ์ฤตกิรรมบง่ชีด้า้นความเขา้ใจความรูส้กึของผูอ้ืน่ (empathy) 
 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์ พฤตกิรรมบ่งชีข้ององคป์ระกอบ
ความเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที ่1 
“คนที่มีลักษณะเช่นนีค้ือตอ้งมีความเห็นอก

เหน็ใจผูอ้ืน่ เอาใจเขามาใส่ใจเราอะไรดอีะไรเหมาะสมก็
ตอ้งคดิวา่สิ่งทีเ่ราท าไปจะมีผลตอ่จิตใจเขาไหม 

 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที ่2 

“พฤติกรรมชีว้ดัการเขา้ใจความรูส้ึกของผูอ้ื่น 
คือ สามารถรับรู ้ถึงความรู้สึกนึกคิดของผู ้อื่น รับ รู ้
อารมณ์และความตอ้งการของผูอ้ืน่ทีก่  าลงัประสบความ
เหตุการณ์ต่าง ๆ จากการสงัเกตภาษากายและภาษา
พดู” 
 

 
แสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจ
บคุคลอ่ืน 
 
 
 
แสดงออกถึงความไวในความรูส้กึ 
เขา้ใจความคิดความรูส้กึของผูอ่ื้น 
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ตาราง 17  (ตอ่) 
 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์ พฤตกิรรมบ่งชีข้ององคป์ระกอบ
ความเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที ่3 
“รบัรูถ้ึงความรูส้ึกนึกคิดของผูอ้ืน่ รบัรูอ้ารมณ์

และความต้องการของผู ้อื่นที่ก าลังประสบความ
เหตุการณ์ต่าง ๆ จากการสงัเกตภาษากายและภาษา
พดูช่วยเหลอืเขาอยา่งจริงใจ” 

 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที ่4 

“ความเห็นอกเห็นใจผูอ้ื่น เอาใจเขามาใส่ใจ
เราอะไรดีอะไรเหมาะสมก็ตอ้งคิดว่าสิ่งที่เราท าไปจะมี
ผลตอ่จิตใจเขาไหม” 

 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที ่5 

“การเอาใจเขามาใสใจเรา เห็นอกเห็นใจผูอ้ื่น 
ไวต่อความรูส้ึก ใหโ้อกาสคนอื่น ช่วยเหลือผูอ้ื่น เวลา
พดูคยุแตเ่รารูท้นัอารมณ์คูส่นทนา” 

 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที ่6 

“คิดถึงจิตใจคนอื่นไม่ ใช่ เอาความคิดของ
ตนเองเป็นหลกัเวลาท างานเป็นกลุ่มก็ตอ้งเขา้ใจสภาพ
ของกลุ่มยอมรบัความคิดเห็นคนอืน่เมื่อตอ้งท างานกลุ่ม 
ช่วยเหลอืเพือ่น”  

 
แสดงออกถึงรบัรูอ้ารมณแ์ละ
ชว่ยเหลือผูอ่ื้น 
 
 
 
 
แสดงออกถึงความเห็นใจบคุคลอ่ืน  
ค  านงึถึงจิตใจผูอ่ื้น รูจ้กัใสใ่จ
ความคดิความรูส้ึกผูอ่ื้น 
 
 
แสดงออกโดยการชว่ยเหลือผูอ่ื้น ให้
โอกาสผูอ่ื้น   
 
 
 
การแสดงออกถึงการตระหนกัถึง
ความคดิเห็นของกลุม่ 

 
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิดของ

ผูท้รงคณุวฒุิมีความสอดคลอ้งกนัโดยพบวา่ พฤติกรรมบง่ชีข้องความเขา้ใจความรูส้ึกของผูอ่ื้นคือ
มีการแสดงออกถึงการเอาใจเขามาใส่ใจเรา เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน เขา้ใจความคิดและความรูส้ึกคน
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อ่ืน ช่วยเหลือและส่งเสริมผูอ่ื้นโดยไม่หวงัผลตอบแทนและรูจ้กัใหโ้อกาสผูอ่ื้น รวมถึงตระหนักถึง
ความคดิเห็นของกลุม่  

สรุปองคป์ระกอบความเขา้ใจความรูส้ึกของผูอ่ื้น (empathy) ประกอบดว้ย  4 พฤตกิรรม
บง่ชี ้ และมีจ  านวน  8  ขอ้ค าถาม  ดงันี ้ พฤตกิรรมบง่ชีท่ี้ 1 เขา้ใจความคดิและความรูส้กึคนอ่ืน  มี
จ  านวน  2 ขอ้ค าถาม  พฤติกรรมบ่งชีท่ี้ 2 ช่วยเหลือและส่งเสริมผูอ่ื้นโดยไม่หวังผลตอบแทน มี
จ านวน  3 ข้อค าถาม  พฤติกรรมบ่งชี ้ท่ี  3 รู ้จักให้โอกาสผู้อ่ืน  มีจ  านวน  1 ข้อค าถามและ 
พฤตกิรรมบง่ชีท่ี้ 4 ตระหนกัถึงความคดิเห็นของกลุม่  มีจ  านวน 2 ค  าถาม  

 

ตาราง 18 วเิคราะหพ์ฤตกิรรมบง่ชีด้า้นการยนืหยดั (persisting) 
 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์ พฤตกิรรมบ่งชีข้ององคป์ระกอบ
ความเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที ่1 
“การที่จะแสดงออกถึงการยืนหยัดในการ

แสวงหาขอ้มูลพฤติกรรมตอ้งความอดทนแมจ้ะลม้เหลว
หรือมีอุปสรรคและท าเต็มความสามารถแม้ในการ
ด าเนนิการคน้หาความจริงจะยุง่ยากและใชเ้วลามาก” 
 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที ่2 

“การแสดงความถูกตอ้งดว้ยการยืนหยดัว่า
สิ่งที่คิดนัน้เป็นอย่างไรการยืนยดัเพือ่แสดงความถูกตอ้ง
จึงตอ้งอาศยัความอดทนในการท าสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องความอึด อดทน เพียรพยายามเพื่อให้ได้มาซ่ึง
ค าตอบทีถู่กตอ้งหรือขอ้มูลทีเ่ป็นขอ้เทจ็จริง” 

  
ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที ่3 

“การยืนหยัด คือ เมื่อบุคคลอดทนและ
พยายามทุกวิธีที่จะหาค าตอบแลว้ในบางครัง้บุคคลนัน้
ต้องอดทนต่อการตรวจสอบชัดเจนก่อนว่าข้อมูลนั้น
น าไปใชไ้ดไ้หม ซ่ึงถา้หากใชไ้ม่ไดก็้หาหลายๆ ทางหลาย 

 
 

การแสวงหาขอ้มลูดว้ยความอดทน
ไมท่อ้แท ้
 
 
 
 
การคน้หาขอ้มลูท่ีเป็นขอ้เท็จจรงิ
ตอ้งอาศยัความอดทน ความเพียร
พยายาม 
 
 
 
  
ลกัษณะท่ีอดทนในการหาค าตอบ
หลายวิธีเพ่ือใหไ้ดค้  าตอบท่ีชดัเจน 
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ตาราง 18 (ตอ่) 
 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์ พฤตกิรรมบ่งชีข้ององคป์ระกอบ
ความเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น 

วธีิไม่ใช่ทอ้แท ้แลว้เมือ่ไดข้อ้มูลนัน้ถูกตอ้งแลว้ก็ตอ้งยนื
หยดัไม่ใช่วา่ ลมพดัลมเพ“ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที ่4 
“ความอดทนและท าเต็มความสามารถแมใ้น

การด าเนินการคน้หาความจริงจะยุ่งยากและใชเ้วลา
มากทัง้การเรียนและการด าเนนิชีวติ” 

 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที ่5 
“การแสดงความถูกตอ้งดว้ยการยืนหยดัว่าสิ่ง

ทีค่ิดนัน้เป็นอย่างไรการยืนยดัเพือ่แสดงความถูกตอ้งจึง
ตอ้งอาศัยความอดทนในการท าสิ่งต่าง ๆ  ความอึด 
อดทน ขยนั การทีอ่ดึ อดทนเพราะมีมมุมองทีถู่กตอ้ง” 

 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที ่6 
“ขจัดความเชื่อเดิม ๆ เปิดรับข้อมูลที่ เป็น

ขอ้เท็จจริงถา้เขายืนหยัดบนข้อมูลหรือพืน้ฐานที่เป็น
ข้อเท็จจริงไม่มีอคติใด ๆเลยอันนีก็้ส าคัญ ถ้าตัวเอง
คิดเห็นถูกตอ้งแลว้ตรวจสอบชัดเจนว่าความคิดของ
ตนเองนัน้ถูกตอ้งก็ตอ้งยืนหยดัไม่ใช่ว่า ลมพดัลมเพ ถา้
ความคิดของเรามีเหตผุลทบทวนแลว้ตรวจสอบแลว้เป็น
ความคดิของตนเองแลว้ก็ยนืหยดั” 

 
 
 
 

ลกัษณะท่ีอดทนมุง่มั่นแมเ้ผชิญ
อปุสรรค 
 
 
 
การแสดงความถกูตอ้งดว้ยการจาก
สิ่งท่ีตรวจสอบเรียบรอ้ยแลว้ดว้ย
ความอดทน พยายาม มุง่มั่น 
 
 
ลกัษณะท่ีตรวจสอบขอ้เท็จจรงิแลว้
จะตอ้งยึดมั่นไมไ่หวกบัสิ่งท่ีท าให้
เกิดความลงัเล 

 
ผลจากการวิเคราะห์พฤติกรรมบ่งชี ้ท่ีได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี

เก่ียวข้องสอดคล้องกับแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิโดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงวุฒิ 4 ท่านท่ีอธิบาย
พฤติกรรมบง่ชีเ้ก่ียวกบัความสามารถในการยืนยดัตอ่การคน้หาขอ้มลูแตอี่ก 2 ท่านมีแนวคดิไปใน
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ทิศทางเดียวกนัคือการยืนหยดัเม่ือมีการตรวจสอบขอ้มลูแลว้ไม่ลงัเลตอ่ความคดิเห็นของบคุคลอ่ืน 
แต่อย่างไรก็ตามทัง้ 6 ท่านมีแนวคิดท่ีแสดงออกถึงการยืนหยดัเหมือนกัน คือ ความอดทน มุ่งมั่น
และเพียรพยายามตอ่การท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดงันัน้จงึพบว่า ลกัษณะของนกัศกึษาท่ีแสดงออกการยืน
หยดั คือ มีพฤติกรรมท่ีเม่ือบุคคลตอ้งแสวงหาขอ้มลูท่ีถูกตอ้งแลว้มาใชป้ระกอบการตดัสินใจตอ้ง
อาศยั ความมุ่งมั่นและเพียรพยายาม และอดทนท าทุกอย่างเต็มความสามารถถึงแม้จะเผชิญ
ปัญหาอุปสรรคในการสืบคน้และเม่ือไดข้้อมูลท่ีถูกตอ้งแล้วไม่หวั่นไหวหรือลังเลกับขอ้มูลท่ีไม่
นา่เช่ือถือ  

โดยสรุปองคป์ระกอบด้านการยืนหยัด (persisting) ประกอบด้วย 2 พฤติกรรมบ่งชี ้ 
จ  านวน  7 ขอ้ค าถาม  ดงันี ้พฤติกรรมบ่งชีท่ี้ 1  มุ่งมั่นและเพียรพยายาม มีจ านวน 3 ขอ้ค าถาม 
และพฤตกิรรมบง่ชีท่ี้ 2 อดทนท าทกุอยา่งเตม็ความสามารถ มีจ านวน  4  ขอ้ค าถาม  
 
ตาราง 19  การวเิคราะหข์อ้มูลเชิงคณุภาพส าหรบัแนวทางในการพฒันาแบบวดัลกัษณะนสิยัการ
คดิอยา่งมีวจิารณญาณ 
 

ประเดน็การวิเคราะหข์อ้มลู แนวทางท่ีไดส้  าหรบัน าไปพฒันาแบบวดัลกัษณะนิสยัการคดิ
อยา่งมีวิจารณญาณ 

1. ดา้นการนิยามความหมาย
ของลกัษณะนิสยัการคดิอย่าง
มีวิจารณญาณ 
 

ลกัษณะนิสยัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ หมายถึง  การ
แสดงออกหรือพฤติกรรมท่ีกระท าจนเป็นลกัษณะคงท่ีในการ
ใชก้ระบวนการคดิพิจารณาไตรต่รองอยา่งมีหลกัเกณฑแ์ละ
ตรวจสอบหลกัฐานขอ้เท็จจริงตา่ง ๆ อยา่งรอบคอบโดยอาศยั
ความรู ้ความคิด แรงจงูใจ ความเช่ือ เจตคติ 

2. ดา้นองคป์ระกอบของ
ลกัษณะนิสยัการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ 
 

ทกุองคป์ระกอบของลกัษณะนิสยัการคดิอย่างมีวิจารณญาณ
สอดคลอ้งกบับริบทไทย สามารถน ามาพฒันาได ้ซึ่ง
ประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบ 
1. ดา้นการมีใจท่ีเปิดกวา้ง (open-minded)  
2. ดา้นมีความเป็นระบบ (systematic)  
3. ดา้นการชอบคน้หาความจรงิ (truth-seeking) 
4. ดา้นมีความเช่ือมั่นในตนเอง (self-confidence)  
5. ดา้นความมีวฒุิภาวะ  (maturity)  
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ตาราง 19 (ตอ่) 
 

ประเดน็การวิเคราะหข์อ้มลู แนวทางท่ีไดส้  าหรบัน าไปพฒันาแบบวดัลกัษณะนิสยัการคดิ
อยา่งมีวิจารณญาณ 

 6. ความเขา้ใจความรูส้กึของผูอ่ื้น (empathy) 
7. ดา้นการยืนหยดั (persisting) 
สว่นองคป์ระกอบท่ีคดัออก คือ ดา้นความอยากรูอ้ยากเห็น 
เน่ืองจากเป็นธรรมชาตขิองมนษุยท่ี์ไมจ่  าเป็นตอ้งพฒันาและ
องคป์ระกอบการเป็นนกัวิเคราะหเ์พราะมีความเก่ียวขอ้งกบั
ลกัษณะนิสยัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณคอ่นขา้งนอ้ย 

3. ดา้นพฤตกิรรมบง่ชีแ้ตล่ะ
องคป์ระกอบ 

 

องคป์ระกอบด้านการมีใจทีเ่ปิดกว้าง พฤตกิรรมบง่ชี ้
ไดแ้ก่ 
1. รบัฟังความคดิเห็นท่ีแตกตา่งของผูอ่ื้นโดยไมมี่อคติ 
2. รบัฟังขอ้เสนอแนะหรือขอ้วิพากษว์ิจารณจ์ากผูอ่ื้นโดยไมมี่
ความล าเอียง 
3. ส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดเ้ขา้ใจ 
4. อดทนตอ่ความคิดท่ีแตกตา่ง 
5. เตม็ใจท่ีจะเผยแพรค่วามรูค้วามคดิเห็นแก่ผูอ่ื้น 
องคป์ระกอบด้านความเป็นระบบ  พฤติกรรมบง่ชีไ้ดแ้ก่ 
1. สืบคน้ขอ้มลูอยา่งรอบคอบและ ใครค่รวญไตรต่รอง พินิจ
พิเคราะหก์่อนตดัสินใจใด ๆ 
2. มีจดุมุง่หมายในการแสวงหาขอ้มลู 
3. ท างานอยา่งเป็นระบบและมีขัน้ตอนในการเก็บขอ้มลู  
องคป์ระกอบด้านการชอบค้นหาความจริง พฤตกิรรมบง่ชี ้
ไดแ้ก่ 
1. กลา้สอบถามขอ้มลู 
2. ซ่ือสตัยใ์นการแสวงหาขอ้มลู 
3. หาขอ้มลูดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 
4. มีการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 
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ตาราง 19 (ตอ่) 
 

ประเดน็การวิเคราะหข์อ้มลู แนวทางท่ีไดส้  าหรบัน าไปพฒันาแบบวดัลกัษณะนิสยัการคดิ
อยา่งมีวิจารณญาณ 

 องคป์ระกอบด้านความเชื่อม่ันในตนเอง พฤตกิรรมบง่ชี ้
ไดแ้ก่ 
1. กลา้แสดงความคดิเห็น 
2. กลา้คิดในสิ่งท่ีแตกตา่งจากเดมิกลา้ตดัสินใจและกลา้
เผชิญความผิดพลาด 
องคป์ระกอบด้านความมีวุฒภิาวะ   มีพฤตกิรรมบง่ชีด้งันี ้
1. ตดัสินใจโดยทบทวน ไตรต่รอง 
2. อดทนและควบคมุตนเอง 
3. ยอมรบัหนทางท่ีอาจเป็นไปไดม้ากกวา่ 1 ทางเลือก 
4. ยอมรบัความแตกตา่งและความเหมือนของบคุคลในการ
แสดงออกในเรื่องตา่ง ๆ 
องคป์ระกอบด้านการใส่ใจผู้อื่น  มีพฤตกิรรมบง่ชีด้งันี ้
1.เขา้ใจความคดิและความรูส้กึคนอ่ืน 
2. ชว่ยเหลือและสง่เสรมิผูอ่ื้นโดยไมห่วงัผลตอบแทน 
3. รูจ้กัใหโ้อกาสผูอ่ื้น 
4. ตระหนกัถึงความคิดเห็นของกลุม่ 
องคป์ระกอบด้านการยนืยัน   มีพฤตกิรรมบง่ชีด้งันี ้
1. มุง่มั่นและเพียรพยายาม 
2. อดทนท าทกุอยา่งเตม็ความสามารถ 
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ผลการศึกษาเชิงปริมาณทีเ่กี่ยวกับองคป์ระกอบของลักษณะนิสัยการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

ในการศึกษาเชิงปริมาณผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลเชิงประจกัษ์
โดยมีการส ารวจลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาคณะครุศาส ตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการ ส ารวจมาวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยืนยนัเพ่ือใหไ้ดอ้งคป์ระกอบท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์และน าไปใชเ้ป็น
แนวทางในการพฒันาการจดัการเรียนรู ้โดยแบง่การน าเสนอผลการศกึษาเป็น  2 หวัขอ้ ดงันี ้

1) ผลการศกึษาลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ  
2) ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั 
 

ผลการศกึษาลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัศกึษา 
ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะหข์อ้มลูทั่วไปของนกัศกึษา โดย พบว่า นกัศกึษาสว่นใหญ่เป็น

เพศหญิง คิดเป็นรอ้ยละ 73.10 และเป็นเพศชาย คิดเป็นรอ้ยละ 26.90  นักศึกษาส่วนใหญ่อาย ุ
19 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 61.50  รองลงมาคือ อาย ุ20  ปี คิดเป็นรอ้ยละ 21.80  อายุต  ่ากว่า 19 ปี คิด
เป็นรอ้ยละ 10.10 และอาย ุ21 ปีขึน้ไป คิดเป็นรอ้ยละ 6.50 นกัศกึษาส่วนใหญ่มีเกรดเฉล่ีย 3.01 -
4.00 คิดเป็นรอ้ยละ 61.60 นักศึกษาส่วนใหญ่เรียนในสาขาวิชาคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยี คิด
เป็นรอ้ยละ 14.43 รองลงมาคือ สาขาวิชาภาษาไทย คิดเป็นรอ้ยละ 12.99 สาขาวิชาภาษาองักฤษ 
คิดเป็นร้อยละ 12.05 สาขาวิชาการศึกษาประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 10.60 สาขาวิชา
วิทยาศาสตรท์ั่วไป คิดเป็นรอ้ยละ 9.54 สาขาวิชาฟิสิกส ์คิดเป็นรอ้ยละ 8.72 สาขาวิชาการศกึษา
ปฐมวยั คดิเป็นรอ้ยละ 8.47 สาขาวิชาสงัคมศกึษา คิดเป็นรอ้ยละ 6.52 สาขาวิชาคณิตศาสตร ์คิด
เป็นรอ้ยละ 4.08 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คิดเป็นรอ้ยละ 3.14 สาขาวิชาพลศึกษา คิดเป็นรอ้ย
ละ 2.38 สาขาวิชาศิลปศึกษา คิดเป็นรอ้ยละ 2.26 สาขาวิชาภาษาจีน คิดเป็นรอ้ยละ 1.76 
สาขาวิชาชีววิทยาและดนตรี คิดเป็นรอ้ยละ 1.32 และสาขาวิชาเคมี คิดเป็นรอ้ยละ 0.44 และ
นักศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย คิดเป็นร้อยละ 14.99 รองลงมาคือ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม คิดเป็นรอ้ยละ 14.55 มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรมัย ์คิดเป็นรอ้ย
ละ 14.30  มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี คิดเป็นรอ้ยละ 14.24 มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภมูิ คิดเป็น
รอ้ยละ 13.05 มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ คิดเป็นรอ้ยละ 11.17 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์
คิดเป็นรอ้ยละ 9.10 และมหาวิทยาลยัราชภัฏรอ้ยเอ็ด คิดเป็นรอ้ยละ 8.59  ตามล าดบั  (ผลการ
วิเคราะหข์อ้มลูตามภาคผนวก ค) 
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ผูว้ิจยัไดน้  าองคป์ระกอบลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัศึกษา มาท า
การวิเคราะหห์าค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธข์องเพียรส์ัน เพ่ือน ามาเป็นสถิติพืน้ฐานในการศึกษา
องคป์ระกอบลกัษณะนิสยัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศกึษา ดงัตาราง 20 
 

ตาราง 20  คา่เฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของลกัษณะนสิยัการคดิอย่างมีวจิารณญาณของ
นกัศกึษา  (n=1,594) 
 

ลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ Mean SD ระดับ 
การมีใจทีเ่ปิดกว้าง  4.21 0.45 มาก 
การรบัฟังความคิดเห็นท่ีแตกตา่งของผูอ่ื้นโดยไมมี่อคติ 4.45 0.54 มาก 
การรบัฟังขอ้เสนอแนะหรือขอ้วิพากษว์ิจารณจ์ากผูอ่ื้นโดยไมมี่
ความล าเอียง 

4.25 0.60 มาก 

การส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดเ้ขา้ใจ 4.26 0.56 มาก 
ความอดทนตอ่ความคิดท่ีแตกตา่ง 4.00 0.81 มาก 
ความเตม็ใจท่ีจะเผยแพรค่วามรูค้วามคดิเห็นแก่ผูอ่ื้น 4.10 0.78 มาก 
ความเป็นระบบ  4.07 0.51 มาก 
การสืบคน้ขอ้มลูอย่างรอบคอบและใครค่รวญไตรต่รองพินิจ
พิเคราะหก์่อนตดัสินใจใด ๆ 

4.07 0.62 มาก 

การมีจดุมุง่หมายในการแสวงหาขอ้มลู 4.09 0.59 มาก 
การท างานอย่างเป็นระบบและมีขัน้ตอนในการเก็บขอ้มลู 4.04 0.62 มาก 
การชอบค้นหาความจริง 4.04 0.54 มาก 
การกลา้สอบถามขอ้มลู 3.98 0.71 มาก 
ความซ่ือสตัยใ์นการแสวงหาขอ้มลู 4.04 0.69 มาก 
การหาขอ้มลูดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 4.10 0.77 มาก 
การตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 4.05 0.66 มาก 
ความเชื่อม่ันในตนเอง 3.76 0.50 มาก 
การกลา้แสดงความคิดเห็น 3.62 0.67 มาก 
การกลา้คิดในสิ่งท่ีแตกตา่งจากเดมิ 3.51 0.71 มาก 
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ตาราง 20 (ตอ่) 
 

ลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ Mean SD ระดับ 
การกลา้ตดัสินใจและกลา้เผชิญความผิดพลาด 4.16 0.66 มาก 
ความมีวุฒภิาวะ 4.02 0.51 มาก 
การตดัสินใจโดยทบทวน ไตรต่รอง 4.10 0.64 มาก 
ความอดทนและควบคมุตนเอง 3.92 0.63 มาก 
การยอมรบัหนทางท่ีอาจเป็นไปไดม้ากกว่าหนึ่งทางเลือก 3.95 0.69 มาก 
การยอมรบัความแตกตา่งและความเหมือนของบคุคลในการ
แสดงออกในเรื่องตา่ง ๆ 

4.09 0.67 มาก 

ความเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น 4.24 0.53 มาก 
ความเขา้ใจความคิดและความรูส้กึของผูอ่ื้น 4.07 0.65 มาก 
การชว่ยเหลือและสง่เสรมิผูอ่ื้นโดยไมห่วงัผลตอบแทน 4.27 0.61 มาก 
การรูจ้กัใหโ้อกาสผูอ่ื้น 4.31 0.74 มาก 
การตระหนกัถึงความคดิเห็นของกลุม่ 4.32 0.64 มาก 
การยนืหยัด 3.88 0.52 มาก 
ความมุง่มั่นและเพียรพยายาม 3.87 0.56 มาก 
ความอดทนท าทกุอย่างเตม็ความสามารถ 3.89 0.60 มาก 

 
ผลการวิเคราะหข์อ้มูลจาก ตาราง 20 พบว่า ลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ของนักศึกษาครุศาสตรช์ั้นปีท่ี 1 ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุก
องคป์ระกอบมีคา่เฉล่ียอยู่ระหวา่ง 3.76-4.24 ซึ่งอยู่ในระดบัมาก โดยการเขา้ใจความรูส้ึกของผูอ่ื้น 
(empathy) มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.24 รองลงมาคือ การมีใจท่ีเปิดกว้าง (open-minded) มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.21 ความเป็นระบบ (systematic) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.07 การชอบคน้หาความ
จริง (truth-seeking) มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.04  ความมีวฒุิภาวะ (maturity)  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.02 
การยืนหยัด (persisting)  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.88  ส่วนความเช่ือมั่นในตนเอง มีค่าเฉล่ียต ่าสุด
เทา่กบั 3.76  ตามล าดบั และสามารถพิจารณาตามรายองคป์ระกอบไดด้งันี ้
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การมีใจท่ีเปิดกว้าง (open-minded) มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 4.00-4.45 โดยการรับฟัง
ความคิดเห็นท่ีแตกต่างของผูอ่ื้นโดยไม่มีอคติ มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.45  ส่วนความอดทนต่อ
ความคดิท่ีแตกตา่ง มีคา่เฉล่ียต ่าสดุเทา่กบั 4.00  

ความเป็นระบบ (systematic) มีคา่เฉล่ียอยู่ระหว่าง 4.04-4.09 โดยการมีจดุมุ่งหมายใน
การแสวงหาขอ้มูล มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.09 ส่วนการท างานอย่างเป็นระบบและมีขัน้ตอนใน
การเก็บขอ้มลู มีคา่เฉล่ียต ่าสดุเทา่กบั 4.04  

การชอบคน้หาความจริง (truth-seeking) มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.98-4.10 โดยการหา
ข้อมูลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ  4.10 ส่วนการกล้าสอบถามข้อมูล มี
คา่เฉล่ียต ่าสดุเทา่กบั 3.98  

ความเช่ือมั่นในตนเอง (self-confidence) มีคา่เฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.51-4.16  โดยการกลา้
ตดัสินใจและกลา้เผชิญความผิดพลาด มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.16  มี ส่วนการกลา้คิดในสิ่งท่ี
แตกตา่งจากเดมิ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.51  

ความมีวุฒิภาวะ (maturity)  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92-4.10 โดยการตดัสินใจโดยทบทวน 
ไตรต่รอง มีคา่เฉล่ียสงูสดุ 4.10 สว่นความอดทนและควบคมุตนเอง มีคา่เฉล่ียต ่าสดุเทา่กบั 3.92  

การเขา้ใจความรูส้ึกของผูอ่ื้น (empathy) มีคา่เฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.07-4.32 โดยทกุตวับง่ชี ้
อยู่ในระดับมาก โดยการตระหนักถึงความคิดเห็นของกลุ่ม มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.32  ส่วน
ความเขา้ใจความคดิและความรูส้กึของผูอ่ื้น มีคา่เฉล่ียต ่าสดุเทา่กบั 4.07  

การยืนหยัด (persisting)  มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.87-3.89 โดยทุกตัวบ่งชีอ้ยู่ในระดับ
มาก โดยความอดทนท าทกุอย่างเต็มความสามารถ มีคา่เฉล่ียสงูสดุเท่ากบั  3.89 ส่วนความมุ่งมั่น
และเพียรพยายาม มีคา่เฉล่ียต ่าสดุเทา่กบั 3.87  

 
ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัของลกัษณะนิสยัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรา้ง (confirmatory 

factory analysis) ของแบบวดัลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ มีผลการวิเคราะหด์งันี ้ 
ผลการวิเคราะหห์าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธร์ะหว่างตัวแปรชีวั้ด 
ในการวิเคราะหค์า่ความสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ป็นการหาความสมัพนัธร์ะหว่างตวั

แปร เพ่ือท่ีจะน าไปใชใ้นการวิเคราะหร์ายดา้นว่ามีความเหมาะสมหรือไม่  ตวัแปรทัง้หมดตอ้งมี
ความสัมพันธ์กันในระดับพอดีและตอ้งไม่มีความสัมพันธ์กันมากเกินไปจนกลายเป็นตัวแปร
เดียวกนั (overlap variable) ดงัผลจากการหาคา่ความสมัพนัธแ์สดงในตาราง 21 
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ผลการวิเคราะหข์อ้มูลตาราง 21 พบว่า ลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณมี
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.12-0.62 โดยทุกตัวบ่งชี ้มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยการมีจุดมุ่งหมายในการแสวงหาขอ้มลู (SYF2) กบัการท างาน
อย่างเป็นระบบและมีขัน้ตอนในการเก็บขอ้มูล (SYF3) การช่วยเหลือและส่งเสริมผูอ่ื้นโดยไม่หวงั
ผลตอบแทน (EMF2) กับการตระหนักถึงความคิดเห็นของกลุ่ม (EMF4) การรูจ้ักให้โอกาสผูอ่ื้น 
(EMF3) กับการตระหนักถึงความคิดเห็นของกลุ่ม (EMF4) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์สูงสุด
เท่ากบั 0.62 ส่วนการกลา้คิดในสิ่งท่ีแตกต่างจากเดิม (SCF2) กบัการรูจ้กัใหโ้อกาสผูอ่ื้น (EMF3) 
มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธต์  ่าสดุเทา่กบั 0.12  

  

การตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักศึกษา 

การวิเคราะหข์อ้มลูในขัน้นี ้ผูว้ิจยัไดท้  าการตรวจสอบเมทรกิซเ์อกลกัษณข์องลกัษณะ
นิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัศึกษา โดยใชส้ถิติทดสอบของบารท์เลท (Bartlett’s test) 
และหาค่าความเพียงพอของกลุ่มการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยรวม (measure of sampling 
adequacy: MSA) เพ่ือท าการตรวจสอบความสมัพนัธก์นัระหวา่งองคป์ระกอบ เพ่ือน ามาใชใ้นการ
วิเคราะหอ์งคป์ระกอบตอ่ไป ดงัตาราง 22 
 
ตาราง 22 การตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวจิารณญาณของ
นกัศกึษา (n=1,594) 
 

การตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้น chi-square KMO df p 
Bartlett’s Test 16125.97 0.94 300 .00   
ความเพยีงพอของกลุม่การเลอืกกลุม่ตวัอยา่งโดยรวม (MSA) มคีา่อยูร่ะหวา่ง 0.86-0.96 

  p<.01 
 
ผลจากการวิเคราะหข์้อมูลตาราง 22 การตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของตัวบ่งชี ้

ลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาไม่ เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์  ซึ่ งมี
ความสมัพนัธก์นัเพียงพอท่ีจะสามารถน ามาวิเคราะหอ์งคป์ระกอบตอ่ไปได ้(Bartlett’s Test: chi-
square =16125.97 df=300 p=.00) เม่ือพิจารณารายตัวบ่งชี ้พบว่า ไคเซอร์-ไมเยอร-์โอลคิน 
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(KMO) เท่ากับ 0.94 และความเพียงพอของกลุ่มการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยรวม (MSA) มีค่าอยู่
ระหว่าง 0.86-0.96 แสดงว่า ตัวบ่งชีล้ักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษามี
ความสมัพนัธก์นัเพียงพอท่ีจะน ามาใชใ้นการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัตอ่ไปได ้
 

การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยันของลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนกัศกึษา 

ผูว้ิจยัไดน้  าองคป์ระกอบลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัศึกษามา
ท าการทดสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ พบว่า โมเดลการวดัลกัษณะนิสยั
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา ไม่มีความสอดคล้องกับขอ้มูลเชิงประจักษ์ ผูว้ิจัยจึง
ด าเนินการปรับโมเดลใหม่ ด้วยการลากเส้นความสัมพันธ์ระหว่างความคลาดเคล่ือนของ
องคป์ระกอบ จนขอ้มลูมีความความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์ดงัตาราง 23 
 

ตาราง 23 ค่าดชันีความความสอดคลอ้งและดชันเีปรียบเทียบของโมเดลการวดัของลกัษณะนสิยั
การคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัศกึษา (n=1,594) 
 

ดัชนี เกณฑ ์ ค่าสถติใินโมเดล อ้างอิง 
chi-square 

 
ไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 
หรือสดัสว่น chi-square / 

df ไมเ่กิน 2.00 

 chi-square =173.80 
df=162 p=.25 

173.80/162=1.07 

(Hair.et.al, 2006) 
 
 

GFI มากกวา่ 0.90 0.99 (Hair.et.al, 2006) 
GFI มากกวา่  0.90 0.98 (Hair.et.al, 2006) 
CFI มากกวา่ 0.95 1.00 (Hair.et.al, 2006) 

RMSEA นอ้ยกวา่ 0.08 0.01 (Hair.et.al, 2006) 
SRMR นอ้ยกวา่ 0.08 0.00 (Hair.et.al, 2006) 

  

ผลการวิเคราะห์ตาราง 23 เป็นผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวัด
ลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัศกึษากบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์ในดชันีกลุ่มสมับรูณ ์
พ บว่ า  ค่ า ไค -สแควร์ (chi-square) เท่ ากับ  173.80 df= 162 , p= .25, ค่ า  GFI= 0.99, ค่ า 
AGFI=0.98, ค่า  RMSEA=0.01, ค่า SRMR=0.00 ส่วนในดัชนีกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า ค่า 
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CFI=1.00 เม่ือพิจารณาตามเกณฑต์ามสอดคลอ้ง พบว่า ค่าไค -สแควรไ์ม่มีนัยส าคญัทางสถิต ิ
และดชันีอ่ืน ๆ ยงัชีใ้หเ้ห็นว่าโมเดลการวดัลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัศกึษา 
มีความสอดคลอ้งกลมกลืนกับขอ้มูลเชิงประจกัษ์ หมายความว่าโมเดลท่ีสรา้งขึน้สามารถน ามา
อธิบายลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษามีจ านวน 7 องค์ประกอบ 
ประกอบดว้ย การมีใจท่ีเปิดกวา้ง (open-minded) ความเป็นระบบ (systematic) การชอบคน้หา
ความจริง (truth-Seeking) ความเช่ือมั่นในตนเอง (self-confidence) ความมีวฒุิภาวะ (maturity) 
ความเขา้ใจความรูส้ึกของผูอ่ื้น (empathy) และ การยืนหยดั (persisting) และ จากการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยืนยนัล าดบัท่ีสองของโมเดลการวดัลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มี
รายละเอียดตาราง 24 

 

ตาราง 24 การวเิคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยนืยนัของโมเดลการวดันสิยัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
ของนกัศกึษา (n=1,594) 
 

ลักษณะนิสัยการคดิอยา่งมวีิจารณญาณ ค่าน ้าหนักองคป์ระกอบ CR 
 β SE t FS SC  
การมีใจที่เปิดกว้าง (open-minded) 0.46 0.03 18.17** - 0.90 0.81 
การรบัฟังความคิดเห็นที่แตกตา่งของผูอ้ื่นโดย
ไมม่ีอคต ิ

1.00 - - 0.03 0.51 0.26 

การรบัฟังขอ้เสนอแนะหรอืขอ้วิพากษว์ิจารณ์
จากผูอ้ื่นโดยไมม่ีความล าเอยีง 

1.20 0.07 17.97   0.09 0.61 0.37 

การสือ่สารกบัผูอ้ื่นไดเ้ขา้ใจ 0.96 0.07 13.71   0.08 0.65 0.42 
ความอดทนตอ่ความคดิที่แตกตา่ง 1.01 0.07 13.71   0.05 0.49 0.24 
ความเต็มใจที่จะเผยแพรค่วามรูค้วามคิดเห็น
แก่ผูอ้ื่น 

1.02 0.07 14.18   0.07 0.51 0.26 

ความเป็นระบบ (systematic) 0.55 0.02 23.27** - 0.82 0.67 
การสบืคน้ขอ้มลูอยา่งรอบคอบและใครค่รวญ
ไตรต่รองพินิจพิเคราะหก์่อนตดัสนิใจใด ๆ 

1.00 - - 0.17 0.67 0.44 

การมจีดุมุง่หมายในการแสวงหาขอ้มลู 1.18 0.05 23.11   0.25 0.79 0.62 
การท างานอยา่งเป็นระบบและมขีัน้ตอนในการ
เก็บขอ้มลู 

1.18 0.05 23.96   0.25 0.79 0.62 

การชอบค้นหาความจริง (truth-seeking) 0.52 0.03 20.59** - 0.91 0.83 
การกลา้สอบถามขอ้มลู 1.00 - - 0.08 0.57 0.32 
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ตาราง 24 (ตอ่) 
 

ลักษณะนิสัยการคดิอยา่งมวีิจารณญาณ ค่าน ้าหนักองคป์ระกอบ CR 
 β SE t FS SC  
ความซื่อสตัยใ์นการแสวงหาขอ้มลู 1.09 0.06 18.80   0.07 0.62 0.38 
การหาขอ้มลูดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 1.05 0.06 16.78   0.07 0.59 0.35 
การตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 1.18 0.07 18.15   0.11 0.67 0.45 
ความเชือ่ม่ันในตนเอง (self-confidence) 0.33 0.03 12.51** - 0.87 0.76 
การกลา้แสดงความคิดเห็น 1.00 - - 0.04 0.38 0.14 
การกลา้คิดในสิง่ที่แตกตา่งจากเดิม 0.90 0.08 11.28   0.02 0.34 0.12 
การกลา้ตดัสนิใจและกลา้เผชิญความผิดพลาด 1.79 0.15 11.61   0.12 0.68 0.46 
ความมีวุฒภิาวะ (maturity) 0.68 0.02 28.36** - 0.98 0.95 
การตดัสนิใจโดยทบทวน ไตรต่รอง 1.00 - - 0.11 0.70 0.49 
ความอดทนและควบคมุตนเอง 1.00 0.04 25.58   0.11 0.70 0.49 
การยอมรบัหนทางที่อาจเป็นไปไดม้ากกวา่
หนึง่ทางเลอืก 

0.95 0.04 23.06   0.06 0.66 0.44 

การยอมรบัความแตกตา่งและความเหมือน
ของบคุคลในการแสดงออกในเรือ่งตา่ง ๆ 

0.82 0.04 19.89   0.05 0.57 0.33 

ความเขา้ใจความรู้สกึของผู้อืน่ (empathy) 0.65 0.02 26.91** - 0.93 0.86 
ความเขา้ใจความคิดและความรูส้กึของผูอ้ื่น 1.00 - - 0.15 0.70 0.49 
การชว่ยเหลอืและสง่เสรมิผูอ้ื่นโดยไมห่วงั
ผลตอบแทน 

1.03 0.04 23.90   0.16 0.72 0.52 

การรูจ้กัใหโ้อกาสผูอ้ื่น 0.81 0.04 19.16   0.03 0.57 0.32 
การตระหนกัถึงความคดิเห็นของกลุม่ 0.91 0.04 21.45   0.06 0.64 0.41 
การยนืหยดั (persisting) 0.44 0.03 17.25** - 0.67 0.45 
ความมุง่มั่นและเพยีรพยายาม 1.00 - - 0.16 0.66 0.44 
ความอดทนท าทกุอยา่งเต็มความสามารถ 1.35 0.07 19.60   0.49 0.90 0.80 

chi-square =173.80 df=162 p=.25  173.80/162=1.072  GFI=0.99  AGFI=0.98 CFI=1.00 

RMSEA=0.01 SRMR=0.00 
 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูลตาราง 24 พบว่า การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัของโมเดล
การวดัลกัษณะการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.67-
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0.98 ทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชีมี้นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยความมีวุฒิภาวะ 
(maturity)  มีคา่น า้หนกัองคป์ระกอบมาตรฐานสงูสดุเท่ากบั 0.98 มีความแปรผนัรว่มกบัลกัษณะ
นิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดบัมาก (รอ้ยละ 95) รองลงมาคือ การเขา้ใจความรูส้ึก
ของผู้อ่ืน (empathy) การมีใจท่ีเปิดกวา้ง (open-minded) และการชอบคน้หาความจริง (truth-
Seeking)  มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.93, 0.91 และ 0.90 ตามล าดับ และมี
ความแปรผนัรว่มกับลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดบัสูง (รอ้ยละ 86 รอ้ยละ 
83 และร้อยละ 81)  ส่วนความเช่ือมั่ นในตนเอง (self-confidence) และความเป็นระบบ 
(systematic) มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.87 และ 0.82 มีความแปรผนัรว่มกับ
ลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดบัสูง (รอ้ยละ 76 และรอ้ยละ 67) ส่วนการยืน
หยดั (persisting) มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบมาตรฐานต ่าสุดเท่ากับ 0.67 มีความแปรผนัร่วมกับ
ลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับปานกลาง (รอ้ยละ 45) ตามล าดับ และ
สามารถพิจารณาตามรายองคป์ระกอบไดด้งันี ้

การมีใจท่ีเปิดกว้าง (open-minded)  มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 
0.49-0.65 โดยการส่ือสารกับผูอ่ื้นไดเ้ขา้ใจ มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.65 มี
ความแปรผนัรว่มกบัการมีใจท่ีเปิดกวา้งอยู่ในระดบัปานกลาง (รอ้ยละ 42) รองลงมาคือ การรบัฟัง
ขอ้เสนอแนะหรือข้อวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อ่ืนโดยไม่มีความล าเอียง มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบ
มาตรฐานเท่ากับ 0.61 มีความแปรผนัร่วมกับการมีใจท่ีเปิดกวา้งอยู่ในระดบัปานกลาง (รอ้ยละ 
37) ส่วนการรบัฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างของผูอ่ื้นโดยไม่มีอคติและความเต็มใจท่ีจะเผยแพร่
ความรูค้วามคิดเห็นแก่ผูอ่ื้น มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากันเท่ากับ  0.51 มีความแปร
ผนัรว่มกับการมีใจท่ีเปิดกวา้งอยู่ในระดบัต ่า (รอ้ยละ 26) และความอดทนต่อความคิดท่ีแตกตา่ง 
มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.49 มีความแปรผนัรว่มกับการมีใจท่ีเปิดกวา้งอยู่ใน
ระดบัต ่า (รอ้ยละ 24) 

ความเป็นระบบ (systematic) มีคา่น า้หนกัองคป์ระกอบมาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 0.67-0.79 
โดยการมีจดุมุ่งหมายในการแสวงหาขอ้มลูและการท างานอยา่งเป็นระบบและมีขัน้ตอนในการเก็บ
ขอ้มลู มีคา่น า้หนกัองคป์ระกอบมาตรฐานสงูสดุเท่ากบั 0.79 มีความแปรผนัรว่มกบัความมีระบบ
อยู่ในระดบัปานกลาง (รอ้ยละ 62) ส่วนการสืบคน้ขอ้มูลอย่างรอบคอบและใคร่ครวญไตร่ตรอง
พินิจพิเคราะหก์่อนตดัสินใจใด ๆ มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบมาตรฐานต ่าสุดเท่ากับ 0.67 มีความ
แปรผนัรว่มกบัความมีระบบอยูใ่นระดบัปานกลาง (รอ้ยละ 44) 
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การชอบคน้หาความจรงิ (truth-seeking) มีคา่น า้หนกัองคป์ระกอบมาตรฐานอยู่ระหวา่ง 
0.57-0.67 โดยการตรวจสอบขอ้เท็จจริง มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบมาตรฐานสงูสดุเท่ากบั  0.67 มี
ความแปรผันร่วมกับการชอบคน้หาความจริงอยู่ในระดับปานกลาง (รอ้ยละ 45) รองลงมาคือ 
ความซ่ือสัตย์ในการแสวงหาข้อมูลและการหาข้อมูลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย มีค่าน ้าหนัก
องคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.62 และ 0.59 มีความแปรผนัรว่มกบัการชอบคน้หาความจริงอยู่
ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 38 และร้อยละ 35) ส่วนการกล้าสอบถามข้อมูล มีค่าน ้าหนัก
องคป์ระกอบมาตรฐานต ่าสุดเท่ากับ 0.57 มีความแปรผนัรว่มกับการชอบคน้หาความจริงอยู่ใน
ระดบัต ่า (รอ้ยละ 32) 

ความเช่ือมั่ นในตนเอง (self-confidence) มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่
ระหว่าง 0.34-0.68 โดยการกลา้ตดัสินใจและกลา้เผชิญความผิดพลาด มีคา่น า้หนกัองคป์ระกอบ
มาตรฐานสูงสุดเท่ากับ 0.68 มีความแปรผันรว่มกับความเช่ือมั่นในตนเองอยู่ในระดบัปานกลาง 
(รอ้ยละ 46) รองลงมาคือ การกลา้แสดงความคิดเห็น มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากับ 
0.38 มีความแปรผนัรว่มกับความเช่ือมั่นในตนเองอยู่ในระดบัต ่า (รอ้ยละ 14) ส่วนการกลา้คิดใน
สิ่งท่ีแตกต่างจากเดิม มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบมาตรฐานต ่าสุดเท่ากับ 0.34 มีความแปรผัน
รว่มกบัความเช่ือมั่นในตนเองอยูใ่นระดบัต ่า (รอ้ยละ 12) 

ความมีวฒุิภาวะ (maturity)  มีคา่น า้หนกัองคป์ระกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.57-0.70 
โดยการตัดสินใจโดยทบทวน ไตร่ตรองและความอดทนและควบคุมตนเอง มีค่าน ้าหนัก
องคป์ระกอบมาตรฐานสงูสดุเท่ากบั 0.70 มีความแปรผนัรว่มกบัความมีวฒุิภาวะอยู่ในระดบัปาน
กลาง (รอ้ยละ 49) รองลงมาคือ การยอมรบัหนทางท่ีอาจเป็นไปไดม้ากกว่าหนึ่งทางเลือก มีค่า
น า้หนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.66 มีคา่น า้หนกัองคป์ระกอบมาตรฐานสงูสดุเท่ากบั 0.70 
มีความแปรผนัรว่มกับความมีวุฒิภาวะอยู่ในระดบัปานกลาง (รอ้ยละ 44) ส่วนการยอมรบัความ
แตกต่างและความเหมือนของบุคคลในการแสดงออกในเรื่องต่าง  ๆ มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบ
มาตรฐานต ่าสดุเทา่กบั 0.57 มีความแปรผนัรว่มกบัความมีวฒุิภาวะอยูใ่นระดบัต ่า (รอ้ยละ 33) 

การเขา้ใจความรูส้ึกของผูอ่ื้น (empathy) มีคา่น า้หนกัองคป์ระกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 
0.57-0.72 โดยการช่วยเหลือและส่งเสริมผูอ่ื้นโดยไม่หวงัผลตอบแทน มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบ
มาตรฐานสงูสดุเท่ากบั 0.72 มีความแปรผนัรว่มกบัความเขา้ใจความรูส้กึของผูอ่ื้นอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (รอ้ยละ 52) รองลงมาคือ ความเขา้ใจความคิดและความรูส้ึกของผูอ่ื้นและการตระหนกัถึง
ความคิดเห็นของกลุ่ม มีคา่น า้หนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.70 และ 0.64 มีความแปรผนั
รว่มกบัความเขา้ใจความรูส้ึกของผูอ่ื้นอยู่ในระดบัปานกลาง (รอ้ยละ 49 และรอ้ยละ 41) ส่วนการ
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รูจ้กัใหโ้อกาสผูอ่ื้น มีคา่น า้หนกัองคป์ระกอบมาตรฐานต ่าสุดเท่ากับ 0.57 มีความแปรผนัรว่มกับ
ความเขา้ใจความรูส้กึของผูอ่ื้นอยูใ่นระดบัต ่า (รอ้ยละ 32) 

การยืนหยดั (persisting) มีคา่น า้หนกัองคป์ระกอบมาตรฐานอยูร่ะหว่าง 0.66-0.90 โดย
ความอดทนท าทกุอย่างเต็มความสามารถ มีคา่น า้หนกัองคป์ระกอบมาตรฐานสงูสุดเท่ากับ 0.90 
มีความแปรผันร่วมกับความยืนหยัดอยู่ ในระดับสูง (ร้อยละ 80) ส่วนความมุ่ งมั่ นและ  
เพียรพยายาม มีคา่น า้หนกัองคป์ระกอบมาตรฐานต ่าสดุเท่ากบั 0.66 มีความแปรผนัรว่มกบัความ
ยืนหยดัอยูใ่นระดบัปานกลาง (รอ้ยละ 44)  

 
chi-square =173.80 df=162 p=.25 GFI=0.99 AGFI=0.98 CFI=1.00 RMSEA=0.01 RMR=0.00 

ภาพประกอบ 7 โมเดลการวดัของลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมวีจิารณญาณของนกัศึกษา 



 
 

 

 

 
บทที ่5 

ผลการพัฒนาและผลการจัดการเรียนรู้เชิงจติวิทยาเพือ่สร้างเสริม 
ลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 

การพัฒนาการจัดการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสริมลักษณะนิสัยการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ เป็นการด าเนินการวิจยัเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายการวิจยัขอ้ท่ี 2 และผลการ
จัดการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสริมลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  เป็นการ
ด าเนินการวิจัยตามจุดมุ่งหมายการวิจัยข้อท่ี 3   ซึ่งมีเก็บรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คณุภาพและเชิงปริมาณ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลคลอบคลมุมากท่ีสดุ โดยแบ่งการน าเสนอผลออกเป็น 2 
สว่น ดงันี ้

ส่วนท่ี 1 ผลการพฒันาการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสริมลกัษณะนิสยัการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณ 

ส่วนท่ี 2 ผลการจัดการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสริมลักาณะนิสัยการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
 
ส่วนที ่1 ผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาเพือ่สร้างเสริมลักษณะนิสัยการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 

ผลจากขอ้มูลเชิงคณุภาพในการพฒันาการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสริม
ลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ 

ผูว้ิจยัใชว้ิธีการศกึษาเชิงคณุภาพเพ่ือจะไดข้อ้มลูส าหรบัไปพฒันาการจดัการเรียนรู้
เชิงจิตวิทยาใหส้อดคลอ้งกับบริบทนกัศึกษามากท่ีสดุ โดยผูว้ิจยัสมัภาษณผ์ูท้รงคณุวุฒิทางดา้น
จิตวิทยาและการคดิอย่างมีวิจารณญาณ จ านวน 6 ท่าน จากหลากหลายมหาวิทยาลยั (รายช่ือใน
ภาคผนวก ก) ดว้ยแบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง ซึ่งผลการวิเคราะหข์อ้มลูสามารถสรุปไดด้งันี ้
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ตาราง 25 การวเิคราะหแ์นวทางในการพฒันาการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวทิยา 
 

ข้อมูลในการสัมภาษณ ์ แนวทางในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้เชิงจิตวิทยา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที ่1 
“การส่งเสริมใหน้กัศึกษามีลกัษณะนิสยัการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณตอ้งใชแ้นวทางทีห่ลากหลาย
หรือการจัดการเรียนรูท้ี่เนน้ใหม้ีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
กระตุน้ใหน้กัศึกษาบรรยายรายละเอียดประสบการณ์
ใหผู้อ้ื่นฟังอย่างมีเป้าหมาย กระตุน้ใหน้ักศึกษาได้
ตระหนักถึงความรู้สึกที่ เกิดขึ้นเพื่อน าความรู้สึก
เหล่านัน้เขา้สู่การรบัรูข้องตนเอง กระตุน้ใหน้กัศึกษา
เชื่ อ ม โย ง ค ว า ม คิ ด ค ว า ม รู้สึ ก ที่ เ กิ ด ขึ้ น จ า ก
ประสบการณ์กับความรู้เดิม  กระตุ ้นให้นักศึกษา
เชื่อมโยงขอ้มูลใหม่กบัสิ่งทีเ่คยเรียนรูม้าก่อนเชื่อมโยง
ความคิดความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์กับ
ความรูแ้ละเจตคติเดิมที่มีอยู่ การจะแกน้ิสยัจะตอ้ง
แกไ้ขที่การคิด อาจารย์ตอ้งปรบัเปลี่ยนวิธีการสอนให้
นกัศกึษาไดฝึ้กการคิดและบม่เพาะจนเป็นนิสยัและให้
เป็นวัฒนธรรมในชั้น เรียนและอาจารย์ต้องเป็น
แบบอย่างใหก้บันกัเรียนเพราะถา้ครูไม่ตรงเวลา ไม่มี
วินัย จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาและจะกลายเป็นตัว
แบบที่ไม่ดี ในเรื่องของความไม่รบัผิดชอบ ไม่มีวินัย 
ไม่มีความตัง้ใจ ท าใหน้ักศึกษาน าไปเป็นแบบอย่าง 
ดงันัน้การปลูกนิสัยการคิดที่ดีใหร้บัฟังความคิดของ
คนอื่น  ยุติธรรม ซื่อสัตย์ต้องปลูกฝังมาตั้งแต่เป็น
เดก็” 

 
การจัด การ เรีย น รู้ต้อ ง มี กิ จ ก รรม ท่ี
หลากหลาย  สรา้งการเช่ือมโยงให้เกิด
การคิด  สรา้งวฒันธรรมในชัน้เรียนใหเ้กิด
การคิด ผูส้อนตอ้งเป็นตวัแบบท่ีดี ผูส้อน
มี เทคนิควิ ธีการท่ีสอนให้เกิดการคิด 
จัดการเรียน รู้ให้ผู้ เรียน ได้ เผชิญ กับ
ประสบการณจ์รงิ 
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ตาราง 25 (ตอ่)  
 

ข้อมูลในการสัมภาษณ ์ แนวทางในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้เชิงจิตวิทยา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที ่2 
“การใชว้ิธีการตัง้ค าถามเป็นวิธีการทีช่่วยให้

นักศึกษาได้คิด โดยเฉพาะค าถามที่ให้คิดความ
ขดัแยง้จุดส าคญัคอืตอ้งพฒันาใหเ้กิดทกุองคป์ระกอบ
พรอ้มกนัทัง้หมด จะพฒันาตวัใดตวัหนึ่งเพยีงตวัเดียว
ไม่ไดเ้พราะการเป็นนกัคิดที่ดีตอ้งอาศยัองค์ประกอบ
หลายๆ องค์ประกอบร่วมกนั ซ่ึงการพฒันาล าดบัของ
ลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณผูอ้อกแบบ
ตอ้งขจดัความล าเอียงและอคติที่มาจากตวับคุคลนัน้
ก่ อ น  ห าก ข จั ด ค วาม ล า เอี ย ง ได้ก า รพัฒ น า
องค์ประกอบอื่น ๆ จึงจะมีประสิทธิภาพและตอ้งท า
อย่างสม ่าเสมอจนเกิดวฒันธรรมการคิดในชัน้เรียน 
และต้องกระตุน้ให้บุคคลเห็นคุณค่า ความจ าเป็น 
ของการมีนิสยัการคิดที่ดีและความเสียหายที่เกิดขึ้น
ถา้หากละเลยการไตร่ตรองหรือคดิอยา่งพนิจิพจิารณา 
รวมถงึตดัสนิใจโดยปราศจากขอ้มูลทีเ่ป็นจริง” 

 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที ่3 
“การพฒันาตอ้งเร่ิมตน้ทีส่รา้งวฒันธรรมการ

คิดในชัน้เรียน คือตอ้งท าใหน้กัศึกษาเห็นคณุค่า และ
เห็นความเสียหาย  อาจจะใหเ้ห็นกรณีตัวอย่าง ให้
เห็นความผิดพลาดที่เกิดขึน้ไม่จ าเป็นตอ้งยกตวัอย่าง
เฉพาะความส าเร็จ  การน าเสนอทางลบจะช่วยใหเ้ห็น
ขอ้ผิดพลาดทีเ่กิดขึน้ว่าเกิดขึน้จากเพือ่ใหบ้คุคลนัน้ได้
ตระหนกั สิ่งส าคญัคอืก่อนทีจ่ะพฒันาแตล่ะ” 

 
การพัฒนาองคป์ระกอบตอ้งพัฒนา
องค์ประกอบหลายองค์ประกอบ
พรอ้มกนัไมค่วรพฒันาตวัใดตวัหนึ่ง 
ขจดัความล าเอียงและอคต ิกระตุน้ให้
ผู้เรียนเห็นคุณค่าและความจ าเป็น 
เทคนิคการสอนใชว้ิธีการตัง้ค  าถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวทางการพัฒนาตอ้งให้นักศึกษา
ตระหนักให้เห็นคุณค่า โดยสรา้งเจต
คติท่ีดี มีกรณีตวัอย่าง มีตวัแบบ  ตอ้ง
ขจดัความล าเอียงในตวับคุคล 
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ตาราง 25  (ตอ่)  
 

ข้อมูลในการสัมภาษณ ์ แนวท างใน ก ารพั ฒ น าก าร
จัดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยา 

องค์ประกอบผูอ้อกแบบตอ้งปรับความเชื่อ เจตคติที่ของ
บคุคลนัน้ไม่ใหม้ีความล าเอียงตอ้งขจดั ก่อนทีจ่ะไปพฒันา
ดา้นอื่น ๆ และจะสรา้งคุณค่าอย่างไรใหน้ักศึกษาเห็นว่า 
นิสัยการคิดมีความส าคัญ อาจารย์ต้องพูดบ่อย พูดซ ้า 
อาจารย์นีแ้หละตวัแบบ อาจารย์ตอ้งมีนิสยัการคิดที่ดีดว้ย 
ถา้ไม่มีแลว้ไปสอนคนอื่นคงไม่น่าเชื่อถือการสอนก็ไม่เกิด
ประสทิธิภาพ”   

 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที ่4 
“การยั่วยุ หรือค าถามที่มีหลายค าตอบจะดีมาก

เพราะช่วยกระตุน้ใหน้ักศึกษากระตือรือรน้ไดค้ิด อยากรู้
อยากเห็น และพยายามถามบ่อย ๆ ใหเ้ขาคิดเอง อาจารย์
ไม่ตอ้งไปชีน้  าเขาหรืออาจมอบหมายงานใหไ้ปหาขอ้มูล
แทนที่จะสอนแค่บรรยายแล้วเอามาอภิปรายร่วมกันก็
สามารถท าได”้ 

 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที ่5 

“การใชก้รณีศึกษา การเสริมแรง การใชต้วัแบบ 
และกลุ่มสัมพันธ์ก็เป็นสิ่งที่ท าได ้ใช้แหล่งความรูต้่าง ๆ 
การใชค้ าถามหรือกิจกรรมที่ไดล้งมือกระท า  ท างานเป็น
กลุ่มบางองค์ประกอบอาจจะมอบหมายท างานเดี่ยว เช่น 
ความเชื่อมั่นในความคิดตอ้งอาศยัการท างานเดี่ยว  ส่วน
การท างานกลุ่มสามารถพฒันาองค์ประกอบดา้นอื่น ๆ ได้
หลายองคป์ระกอบ เหลา่นีส้ามารถท าไดท้ัง้หมด” 

การพัฒนาท่ีส าคัญ คือ
ปรบัเจตคติของนกัศึกษาก่อน  โดย
ใหน้กัศกึษาตระหนกัเห็นคณุคา่ของ
การคิด บทบาทของครู เป็นตวัแบบ
ท่ีดีใหก้บันกัศกึษา ปลกูฝังนิสยันิสยั
การคิด ท่ี ดีให้กับนักศึกษา  ขจัด
ความล าเอียงของนักศึกษา สรา้ง
วัฒนธรรมให้ตระหนักเห็นคุณค่า
ของการคดิท่ีดี 
 
แนวทางการพัฒนาลักษณะนิสัย
การคิดสามารถกระตุน้ดว้ยค าถาม  
อภิปราย รว่มกนั 
 
 
 
 
การพัฒนาให้พิจารณาธรรมชาติ
ขององคป์ระกอบว่าจะใช้กิจกรรม
เด่ียวห รือ กิจกรรมกลุ่ ม  การใช้
กรณีศึกษา การเสริมแรง การใชต้วั
แบบ และกลุ่มสมัพนัธก็์เป็นสิ่งท่ีท า
ได้ ใช้แหล่งความรู้ต่าง ๆ การใช้
ค  าถาม  
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ตาราง 25 (ตอ่) 
  

ข้อมูลในการสัมภาษณ ์ แนวทางในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้เชิงจิตวิทยา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที ่6 
“ในการจะพัฒนาใหเ้กิดพฤติกรรมการคิด 

ผูอ้อกแบบสามารถใชห้ลกัจิตวิทยาในสรา้งพฤติกรรม
การคิดได ้เช่น ผูอ้อกแบบอาจจะใชห้ลกัการเสริมแรง 
มาเสริมแรงใหเ้กิดพฤติกรรมการคิด โดยเฉพาะการ
เสริมแรงทางบวก   ใชก้รณีศึกษา การเสริมแรง การ
ใชต้วัแบบ และกลุ่มสมัพนัธ์ก็เป็นสิ่งที่ท าได ้ใชแ้หล่ง
ความรูต้่าง ๆ กิจกรรมที่ไดล้งมือกระท า  การปรับ
พฤติกรรมทางปัญญา ใหแ้สดงบทบาทสมมุติ  นิทาน
สอนใจ ละคร  ให้เขาเห็นกรณีตัวอย่าง แต่ผมใช้
วิธีการตั้งค าถามมากกว่า คือตั้งค าถามให้เขาได้
พยายามคิด กระตุน้เขาใหก้ระตือรือรน้ ตอ้งถามบ่อย 
ๆ ใหเ้ขาคิดเองมอบหมายงานใหไ้ปหาขอ้มูลแทนทีจ่ะ
สอนแคบ่รรยายตัง้ค าถามกระตุน้ 

“หลกัการเสริมแรงน ามาเสริมแรงใชใ้หเ้กิด
พฤติกรรมการคิด นอกจากนีย้งัมีหลายเทคนิคที่นิยม
กนัมากมายและผูอ้อกแบบสามารถน าเทคนิคเหล่านี ้
มาฝึกใหเ้กิดความช านาญจนกลายเป็นพฤติกรรม
ภายนอกทีแ่สดงออกมาได ้ลกัษณะนิสยัการคิดอย่าง
มีวจิารณญาณ จะประเมินดว้ยเครือ่งมือชนดิใดก็ตาม
สามารถใชไ้ดห้มดแตส่ิ่งทีต่อ้งค านงึถงึ คือ ประเมินให้
คลอบคลมุคลุมพฤติกรรมหรือคุณลกัษณะที่ตอ้งการ
วดั  ประเมินหลายครัง้ๆ และใชเ้ทคนิคการประเมิน
หลายวิธี  ประเมินอย่างต่อเนื่อง  ต้องได้รับความ
ร่วมมือจากผูถู้กประเมินอย่างดี ใชผ้ลการประเมินให้
ถูกตอ้ง” 

 
การจดัการเรียนรูส้ามารถใช้

เทคนิคการเสริมแรง  และการวัดให้
พิจารณาคุณภาพเป็นหลกั   กิจกรรม
ท่ีสามารถน ามาใชใ้นการจดัการเรียนรู้
มีหลากหลาย กรณีศกึษาการเสริมแรง 
กลุม่สมัพนัธ ์การใชค้  าถาม การ
ป รั บ พ ฤ ติ ก ร ร ม ท า ง ปั ญ ญ า
 แสดงบทบาทสมมติ  นิทาน
สอนใจ ละครมอบหมายงานเป็นกลุ่ม
หรืองานเด่ียว ศึกษาแหล่งความรูต้่าง 
ๆ 
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ผลจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิน ามาวิเคราะหแ์นวทางการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาไดด้งันี ้

แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาเพื่อสร้างเสริมลักษณะนิสัย
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นว่าในการพัฒนาการ
จดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยา ผูอ้อกแบบตอ้งค านงึถึงวิธีการท่ีจะชว่ยใหน้กัศกึษาเกิดการเรียนรูภ้ายใน
จิตใจโดยใหเ้กิดปัญญา เขา้ถึงความจริงของขอ้มูล ตอ้งท าใหล้ดการยึดมั่นในตวัตนของตนเอง 
เปิดรบัความคิดของบุคคลอ่ืนเพราะลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณจะส่งผลต่อการ
ปฏิบตัิตอ่ตนเองและผูอ่ื้นในอนาคต และสิ่งท่ีตอ้งพึงตระหนกัคือ ในการออกแบบการจดัการเรียนรู้
เชิงจิตวิทยานัน้กิจกรรมตอ้งกระตุน้ใหน้กัศกึษาบรรยายรายละเอียดประสบการณใ์หผู้อ่ื้นฟังอย่าง
มีเปา้หมาย  ตอ้งกระตุน้ใหน้กัศกึษาไดต้ระหนกัถึงความรูส้ึกท่ีเกิดขึน้เพ่ือน าความรูส้ึกเหลา่นัน้เขา้
สูก่ารรบัรูข้องตนเอง กระตุน้ใหน้กัศกึษาเช่ือมโยงความคิดความรูส้ึกท่ีเกิดขึน้จากประสบการณก์บั
ความรูเ้ดิม กระตุน้ใหน้ักศึกษาเช่ือมโยงขอ้มูลใหม่กับสิ่งท่ีเคยเรียนรูม้าก่อน เช่ือมโยงความคิด
ความรูส้ึกท่ีเกิดขึน้จากประสบการณ์กับความรูแ้ละเจตคติเดิมท่ีมีอยู่   นอกจากนีบ้ทบาทของ
อาจารยผ์ูส้อนก็มีความส าคญัเพราะอาจารยต์อ้งคอยบ่มเพาะเป็นแบบอย่างใหก้ับนกัศกึษา และ
สิ่งท่ีใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด คือ การจะพัฒนาลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณไดน้ั้น
ผูอ้อกแบบตอ้งขจัดความล าเอียงท่ีมาจากตวันักศึกษาก่อน คือ ความเช่ือ วัฒนธรรม เจตคติท่ี
นกัศกึษามีตอ่สิ่งตา่ง ๆ ท่ีน าไปสู่อคติ ฉะนัน้การสรา้งวฒันธรรมการคดิในชัน้เรียนใหน้กัศกึษาเห็น
คณุคา่ เห็นความจ าเป็น เห็นความเสียหายหากละเลยหรือคิด ตดัสินใจโดยปราศจากขอ้มูลท่ีเป็น
จรงิ โดยอาศยัการฝึกปฏิบตัิบอ่ย ๆ  ดงัความคดิเห็นของผูท้รงวฒุิดงันี ้

ปัจจัยทีส่ าคัญในการพัฒนาลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
จากการวิเคราะหข์อ้มูลผูท้รงคณุวุฒิเห็นว่ามีหลายปัจจยัท่ีตอ้งค านึงในการจดัการ

เรียนรูเ้ชิงจิตวิทยา คือ กระบวนการวิจยัต้องมีความชัดเจน  สภาพแวดลอ้มในชัน้เรียนตอ้งผ่อน
คลาย บรรยากาศท่ีชว่ยใหน้กัศกึษาไดก้ลา้คิดกลา้ท า กลา้แสดงออก ตวันกัศกึษาเป็นปัจจยัส าคญั
ท่ีตอ้งค านึงเพราะนกัศึกษาแต่ละคนแตกต่างกัน โดยเฉพาะเรื่องของเจตคติ ความล าเอียงท่ี เกิด
จากตวันกัศกึษาดงันัน้จึงตอ้งฝึกฝนหรือจดัประสบการณใ์หค้ิดแบบเป็นกลางมากท่ีสดุ และปัจจยั
สดุทา้ยคือ อาจารย ์ท่ีท าหนา้ท่ีสอน ตอ้งจดัการเรียนรูท่ี้เปิดโอกาสใหน้กัศกึษาไดค้ิดอย่างแทจ้ริง
อาจารยต์อ้งมีเจตคตท่ีิดีตอ่นกัศกึษา สง่เสรมินกัศกึษาอยา่งแทจ้รงิ  
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วิธีในการจัดการเรียนรู้ เทคนิคและกิจกรรมเพื่อพัฒนาลักษณะนิสัยการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ 
ในการวิเคราะหข์อ้มลูของผูท้รงคณุวฒุิเก่ียวกบัวิธีการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยา และ

เทคนิคเชิงจิตวิทยาท่ีใช้ในการสรา้งเสริมลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถใช้
วิธีการหลายวิธีหรือหลายเทคนิคร่วมกันและกิจกรรมตอ้งมุ่งเนน้ใหน้ักศึกษาเป็นผูล้งมือปฏิบัติ 
เช่น  ใชก้รณีศกึษา การเสริมแรง การใชต้วัแบบ  กลุ่มสมัพนัธ ์ การใหต้วัแบบ การใชแ้หล่งความรู้
ต่าง ๆ  การใชค้  าถาม (question) การปรบัพฤติกรรมทางปัญญา ใหแ้สดงบทบาทสมมุติ  นิทาน
สอนใจ ละคร การจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นกลุ่มย่อย ๆ เน้นการอภิปราย วิธีการเหล่านี ้จะช่วยให้
นักศึกษาไดล้งมือปฏิบัติจริง ในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองเพ่ือฝึกให้นักศึกษาได้
เผชิญกบัสถานการณท่ี์เกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนั   

ด้านการวัด 
ในการวัดลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ผูท้รงคุณวุฒิให้ความเห็นว่า  

การใชเ้ครื่องมือในการวดัลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถใชไ้ดทุ้กวิธีทัง้การวดั 
การสมัภาษณ ์และการสงัเกตพฤติกรรม แต่เครื่องมือเหล่านีจ้ะตอ้งมีคณุภาพ สามารถวดัไดต้รง
กับสภาพจริงดงันัน้จึงตอ้งมีการนิยามความหมายของสิ่งท่ีต้องการจะวดัไดช้ดัเจนทัง้นีส้ิ่งท่ีตอ้ง
ค านึงในการวดัคือการวดัตอ้งวดัหลายๆครัง้  วดัจากสภาพจริง และวดัหลากหลายมิติเช่น จากตวั
ผูเ้รียน ผูส้อน หรือเพ่ือนรว่มชัน้เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีหลากหลายมิต ิ  
 

สรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูท้รงคณุวุฒิเก่ียวกับแนวทางการพฒันาการจดัการ
เรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสริมลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณร่วมกับการศึกษา
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดส้รุปขอ้มลูดงัตาราง 26 
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ตาราง 26  การวเิคราะหข์อ้มูลทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ผูท้รงคณุวฒุิ   
 
ประเดน็จากการสัมภาษณ ์ แนวทางในการน าไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

เชิงจิตวิทยาเพือ่สร้างเสริมลักษณะนิสัยการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

ทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีน ามาใช้
ในการจดัการเรียนรูเ้ชิง
จิตวิทยา 
 

ทฤษฎีการเรียนรูใ้นกลุม่ตา่ง ๆ เชน่ กลุม่พฤตกิรรมนิยมไดแ้ก่ 
ทฤษฎีการเรียนรูข้องสกินเนอร ์และกลุม่ปัญญานิยม ทฤษฎี
การเรียนรูก้ลุม่มนษุยน์ิยม  เชน่ ของโรเจอร ์หรือทฤษฎีการ
สรา้งความรูด้ว้ยตนเอง (constructivism theory)  

แนวทางการพฒันาการ
จดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือ
สรา้งเสรมิลกัษณะนิสยัการ
คดิอยา่งมีวิจารณญาณ 
 

ลักษณะของการจัดการเรียนรู้ ตอ้งมีดงัตอ่ไปนี ้
1. ตอ้งใชรู้ปแบบการเรียนรูท่ี้มีกิจกรรมตา่ง ๆ ไมใ่ชอ่ยา่งใด

อยา่งหนึ่ง 
2.  กิจกรรมตอ้งกระตุน้ใหน้กัศกึษาไดอ้ธิปรายหรือบรรยาย

ใหผู้อ่ื้นฟัง 
3. กิจกรรมตอ้งกระตุน้ใหน้กัศกึษาไดต้ระหนกัความรูส้ึกท่ี

เกิดขึน้ 
4. กิจกรรมตอ้งกระตุน้ใหน้กัศกึษาไดเ้ช่ือมโยงความรูท่ี้เกิด

ขึน้กบัความรูเ้ดมิ 
5. กิจกรรมตอ้งกระตุน้ใหเ้ช่ือมโยงขอ้มลูใหมก่บัขอ้มลูเก่า

และความรูส้กึท่ีเกิดขึน้กบัเจตคตเิดมิท่ีมีอยู่ 
6. กิจกรรมตอ้งมีการมอบหมายงานท่ีใชค้วามคิด 
7. ตอ้งใหน้กัศกึษาฝึกฝนการคิดบอ่ย ๆ 
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ตาราง 26 (ตอ่) 
 

ประเดน็จากการสัมภาษณ ์ แนวทางในการน าไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เชิงจิตวิทยาเพือ่สร้างเสริมลักษณะนิสัยการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

 บทบาทของอาจารย ์
1. เป็นตวัแบบท่ีดีใหก้บันกัศกึษา 
2. ปลกูฝังนิสยันิสยัการคิดท่ีดีใหก้บันกัศกึษา 
3. ขจดัความล าเอียงของนกัศกึษา 
4.  สรา้งวฒันธรรมใหต้ระหนกัเห็นคณุคา่ของการคดิท่ีดี 

ปัจจยัท่ีตอ้งใหค้วามส าคญัใน
การพฒันาลกัษณะนิสยัการ
คดิอยา่งมีวิจารณญาณ 
 

ปัจจยัท่ีตอ้งใหค้วามส าคญัในการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยา มี
ดงัตอ่ไปนี ้
1. กระบวนการวิจยั มีความชดัเจน 
2. สภาพแวดลอ้มในชัน้เรียนท่ีเอือ้ตอ่การจดัการเรียนรู ้
3. นกัศกึษา ไมมี่ความล าเอียง มีเจตคตท่ีิดี และฝึกฝนบอ่ย ๆ  
4. ครูผูส้อน มีวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีสรา้งเสรมิให้

ผูเ้รียนไดค้ิด  มีเจตคตท่ีิดีตอ่ผูเ้รียน 
วิธีการจดัการเรียนรู ้เทคนิค
และกิจกรรมเพื่อพฒันา
ลกัษณะนิสยัการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ 

       วิธีการจดัการเรียนรูท่ี้ชว่ยในการสรา้งเสรมิลกัษณะนิสยั
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณมีหลากหลายวิธีท่ีสามารถน ามาใช้
ในพฒันาได ้เชน่ การใช ้PLC (Professional  Learning  
Community 
        ส่วนเทคนิคและกิจกรรมเชิงจิตวิทยาท่ีสามารถน ามาใช้
ในการพฒันามีดงัตอ่ไปนี ้กรณีศกึษา การเสรมิแรง กลุม่
สมัพนัธ ์การใชค้  าถาม การปรบัพฤติกรรมทางปัญญา แสดง
บทบาทสมมต ินิทานสอนใจ ละคร มอบหมายงานเป็นกลุ่ม
หรืองานเด่ียว  ศกึษาแหลง่ความรูต้า่ง ๆ การอภิปราย ฯลฯ 
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ผลการออกแบบการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสรมิลกัษณะนิสยัการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ 

ผู้วิจัยน าผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีได้จากการศึกษาวิจัยในระยะท่ี 1 ร่วมกับ
การศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบการจดัการเรียนรูเ้ชิง
จิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสริมลกัษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ไดผ้ลการออกแบบการจัดการ
เรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสรมิลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ ดงัตอ่ไปนี ้

ลักษณะของการจัดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยา 
        การจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเป็นการจดัการเรียนรูท่ี้มุ่งสรา้งเสรมิลกัษณะนิสยัการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณให้กับนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 สังกัดคณะครุศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ซึ่งไดล้งทะเบียนเรียนในรายวิชาจิตวิทยาส าหรบัครู ในการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยา
จะมีด าเนินการจัดการเรียนรูจ้  านวนทัง้สิน้  14 ครัง้ ซึ่งแต่ละครัง้จะมุ่งเนน้เป็นรายองคป์ระกอบ
โดยจดักิจกรรมองคป์ระกอบละ 2  ครัง้ ใชร้ะยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมครัง้ละ 2  ชั่วโมง  การ
จัดการเรียนรูแ้ต่ละครัง้จะมุ่งเน้นสรา้งเสริมให้ผู้เข้าร่วมการทดลองเข้าใจถึงพฤติกรรมบ่งชีท่ี้
แสดงออกถึงลกัษณะองคป์ระกอบของลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และใหน้กัศกึษา
กลุ่มทดลองไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการมีลักษณะตามองคป์ระกอบ โดยมีการทบทวน
ความคิดความรูส้ึกท่ีเกิดขึน้จากการฝึกปฏิบตัิ ซึ่งตอ้งอาศยัวิธีการจดัการเรียนรู ้เทคนิคการจดัการ
เรียนรูแ้ละเทคนิคทางจิตวิทยาท่ีหลากหลายมาใชใ้นการจดักิจกรรมเพ่ือใหน้กัศกึษากลุ่มทดลอง
ปฏิบตัถิกูตอ้งก่อนน าไปใชใ้นการเรียนรูแ้ละการด าเนินชีวิตตอ่ไป   

หลักการของกิจกรรม 
1) นกัศึกษาในกลุ่มทดลองไดป้ระสบการณ์ทัง้ทางตรงและทางออ้มซึ่งมีผลต่อการ

รบัรู ้แรงจงูใจและความสามารถของผูเ้รียน เพ่ือใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงลกัษณะนิสยัการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ  

2) ผูส้อนในรายวิชาอ่ืน ๆ สามารถน าการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาไปประยกุตใ์ชก้บั
รายวิชาของตนเองได ้

3) นกัศกึษาในกลุม่ทดลองทกุคนมีโอกาสเขา้รว่มกิจกรรมอย่างทั่วถึง 
4) นกัศกึษาในกลุม่ทดลองไดเ้รียนรูจ้ากตวัแบบและลงมือฝึกปฏิบตัดิว้ยตนเอง 
5) นกัศกึษาในกลุ่มทดลองไดมี้ปฏิสมัพนัธภ์ายในกลุ่ม พูดคยุ แลกเปล่ียนความคิด 

ประสบการณร์ะหวา่งกนัละกนั 
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วัตถุประสงคข์องการจัดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยา 
เพ่ือสรา้งเสริมลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ใหก้บันกัศึกษาคณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
สภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนรู้ 
สภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนรูจ้ัดให้นักศึกษาเป็นผู้ลงมือปฏิบัติมากท่ีสุด ให้

นกัศึกษาไดแ้สดงความคิดเห็นและพดูคยุอภิปรายกนัโดยมีการจดัท่ีนั่งทัง้แบบกลุ่มย่อยและกลุ่ม
ใหญ่  จดับรรยากาศในชัน้เรียนใหมี้การกระตุน้ใหน้กัศึกษาอยากรูอ้ยากเห็น ใหมี้อิสระในการคิด 
และกระตือรือรน้ 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
การประเมินผลมีการใชว้ิธีการประเมินหลากหลายมิติเพ่ือให้ไดข้อ้มูลครอบคลุมมาก

ท่ีสุดซึ่งเป็นการวดัผลท่ีไดจ้ากนกัศึกษารายงานตนเอง ไดแ้ก่ จากการสมัภาษณน์กัศกึษาในกลุ่ม
ทดลองและการใช้แบบวัดลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และผลจากผู้วิจัยสังเกต
พฤตกิรรมนกัศกึษาในกลุม่ทดลองขณะปฏิบตักิิจกรรม 

บทบาทของอาจารยผู้์สอน 
อาจารยผ์ูส้อนมีบทบาทในการช่วยเหลือ ส่งเสริม ใหน้กัศกึษาเกิดการคิดดว้ยตนเองมาก

ท่ีสุดโดยการใหน้กัศึกษาไดล้งมือปฏิบตัิกิจกรรมต่าง ๆ  รวมถึงคอยใหค้  าปรกึษา ชีแ้นะแนวทาง
และกระตุน้ใหน้กัศึกษาเกิดการเรียนรู ้ จดัเตรียมกิจกรรมและวางแผนการจดักิจกรรมส าหรบัให้
นกัศกึษาลงมือปฏิบตัิอย่างแทจ้ริง นอกจากนีย้งัมีบทบาทในการประเมินและวดัผลการเรียนรูข้อง
นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมการทดลองซึ่งตอ้งวดัและประเมินผลอย่างตรงไปตรงมา และมีการวดัและการ
ประเมินคลอบคลุมหลากหลายมิติ ดงันั้นอาจารยผ์ูส้อนจึงตอ้งเปิดโอกาสใหน้ักศึกษาไดล้งมือ
ปฏิบตัิ ไดค้ิดเองแก้ปัญหาดว้ยตนเองในสถานการณ์จริงท่ีเกิดขึน้ หรือสถานการณ์จ าลองดว้ย
วิธีการหรือเทคนิคเชิงจิตวิทยา 

บทบาทของนักศึกษา 
นักศึกษามีบทบาทหน้าท่ีในการปฏิบัติกิจกรรมตามขัน้ตอน แสดงความคิดเห็นและ

ส่ือสารกับผูอ่ื้นได ้สามารถท างานรว่มกับผูอ่ื้นได ้ยอมรบัฟังความคิดเห็นผูอ่ื้น สืบเสาะหาขอ้มูล
จากหลายแหล่งขอ้มูล  วางแผนการท างานใหเ้ป็นระบบ  ช่วยเหลือและใหโ้อกาสผู้ อ่ืน ควบคุม
อารมณต์นเองในการปฏิบตักิิจกรรมได ้ และลงมือปฏิบตักิิจกรรมตา่ง ๆ อยา่งเตม็ความสามารถ 
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ล าดับข้ันตอนและวิธีการจัดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยา 
ล าดบัขัน้ตอนและวิธีการจดัการเรียนรูไ้ดจ้ากการออกแบบการวิเคราะหข์อ้มลูในการวิจยั

ระยะท่ี 1 และจากการศึกษาทฤษฎีการเรียนรู ้อันไดแ้ก่ ทฤษฎีการเรียนรูป้ระมวลสารสนเทศ  
ทฤษฎีการสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง ทฤษฎีเก่ียวกบัสมองเป็นฐาน และทฤษฎีสงัคมเชิงพทุธิปัญญา 
รวมทัง้น  าแนวคดิของ Tishman, Jay, and Perkins (1993) มาออกแบบขัน้ตอนกิจกรรม ไดแ้ก่ (1) 
ขัน้น าเขา้สูบ่ทเรียน ไดแ้ก่ ขัน้กระตุน้ความสนใจ (attention) (2) ขัน้ด  าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่  ขัน้การ
ให้ตัวแบบและการอธิบาย (modeling and explanations) ขั้นการปฏิบัติ  (action) ขั้นการ
อภิปราย-ผล (discussion) และ (3) ขัน้สรุป  ไดแ้ก่ ขั้นการสะท้อนผลและการสรุป (feedback 
and conclusion) นอกจากนีผู้ว้ิจยัไดน้  าเทคนิคทางจิตวิทยาและการจดัการเรียนรูโ้ดยยึดผูเ้รียน
เป็นส าคญัมาประยุกตใ์ชโ้ดยการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาผูว้ิจยัดดัแปลงมาจากแผนการจดัการ
เรียนรูท้ั่ วไป ประกอบไปด้วย แนวคิด  วัตถุประสงค ์เวลาท่ีใช้ การจัดการเรียนรู ้ส่ือและวัสดุ
อปุกรณ ์การประเมินผล   

โดยสรุปการออกแบบการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสริมลกัษณะนิสัยการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ  ผูว้ิจยัน าแนวคิดการจดัการเรียนรูโ้ดยยึดผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางมาออกแบบ
พฒันาองคป์ระกอบลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จ านวน 7  องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้น
การมีใจท่ีเปิดกว้าง (open-minded)   ด้านความเป็นระบบ (systematic) ด้านการชอบค้นหา
ความจริง (truth-Seeking) ดา้นมีความเช่ือมั่นในตนเอง (self-confidence) ดา้นความมีวฒุิภาวะ 
(maturity) ด้านความเข้าใจความรูส้ึกของผู้อ่ืน (empathy) และด้านการยืนหยัด (persisting) 
ส่งผลให้การจัดการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยามีจ านวนกิจกรรมทั้งหมด 14 กิจกรรม โดย มีจ านวน
องคป์ระกอบ 7 องคป์ระกอบและมีการจัดกิจกรรมองคป์ระกอบละ  2  ครัง้ ครัง้แรกเป็นการให้
ความรู ้ความเขา้ใจและสรา้งเจตคติใหก้บันกัศึกษาในกลุ่มทดลองก่อน ครัง้ท่ีสองเป็นการมุ่งเนน้
การฝึกปฏิบตัแิละการน าไปใชใ้หถ้กูตอ้ง แตล่ะกิจกรรมจะประกอบดว้ยขัน้ตอนดงันี ้

 ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน คือ เป็นขัน้ตอนท่ีมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ส าหรบัเตรียมความ
พรอ้มและกระตุน้ความสนใจใหน้กัศกึษาในกลุม่ทดลองพรอ้มท่ีจะเรียนรู ้  ประกอบดว้ย  

ข้ันที่ 1 การกระตุ้นความสนใจ (attention)  เป็นขั้นตอนท่ีผู้วิจัยจะกระตุ้นให้
ผูเ้ขา้รว่มกระตือรือรน้ท่ีจะเรียนรูด้ว้ยเทคนิควิธีการและกิจกรรมตา่ง ๆ เพ่ือทา้ทายและสรา้งความ
สนใจ รวมถึงเป็นการเตรียมพรอ้มนกัศกึษาในกลุม่ทดลองในการเรียนรู ้
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ข้ันด าเนินกิจกรรม  คือ  ขั้นตอนท่ีมีการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการและเทคนิ คท่ี
หลากหลายรว่มกับการใชเ้ทคนิคทางจิตวิทยา เพ่ือให้นกัศกึษาในกลุ่มทดลองเกิดการเรียนรูต้าม
วตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว ้ประกอบดว้ย ขัน้ใหต้วัแบบและอธิบาย ขัน้ปฏิบตักิิจกรรม และขัน้อภิปรายผล  
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ข้ันที่ 2 การให้ตัวแบบและอธิบาย (modeling & explanations) เป็นขัน้ตอนให้
ขอ้มลูเก่ียวลกัษณะการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ โดยผา่นตวัแบบและการอธิบายของผูว้ิจยั  

ข้ันที่ 3 การปฏิบัติกิจกรรม (action) เป็นขัน้ตอนสรา้งลกัษณะนิสยัการคดิอย่างมี
วิจารณญาณ โดยนกัศกึษาในกลุ่มทดลองลงมือปฏิบตัิ  ซึ่งผูว้ิจยัจะใชว้ิธีการจัดการเรียนรู ้เทคนิค
การจัดการเรียนรู ้และเทคนิคทางจิตวิทยาดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือให้นักศึกษาในกลุ่ม
ทดลองเกิดการเรียนรูแ้ละสามารถปฏิบตัไิดอ้ย่างถกูตอ้ง 

ข้ันที่ 4 การอภิปราย (discussion) เป็นขัน้ตอนสรา้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันผ่าน
การอภิปรายความคิดเห็น โดยการเปิดโอกาสให้นักศึกษาในกลุ่มทดลองไดแ้ลกเปล่ียนพูดคุย 
อาจจะจดัในรูปแบบอภิปรายแบบกลุม่ย่อย หรืออภิปรายแบบกลุม่ใหญ่ 

ข้ันสรุป คือ ขัน้ท่ีนกัศกึษาในกลุ่มทดลองและผูว้ิจยัใหข้อ้มลูป้อนกลบัทัง้ความรูค้วาม
เขา้ใจและพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากการจดักิจกรรม
ต่าง ๆ ด้วยวิธีการต่าง ๆ และเป็นการสรุปผลทั้งหมดจากการจัดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยา 
ประกอบดว้ย ขัน้สะทอ้นและสรุปผล 

ข้ันที่  5 การสะท้อนและการสรุป (feedback and conclusion) เป็นขั้นตอน
สะท้อนความรูค้วามเขา้ใจและความรูส้ึกของนักศึกษาในกลุ่มทดลองจากการด าเนินกิจกรรม
ทั้งหมด และสะท้อนพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นกัศึกษาในกลุ่มทดลองทัง้หมดโดยผูว้ิจัยเป็นผูส้ะทอ้นเพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ี
ไดร้บัในนกัศกึษาในกลุ่มทดลองก่อนน าไปใช ้รวมถึงสรุปผลทัง้หมดท่ีเกิดขึน้จากการจดักิจกรรม
เพ่ือใหน้กัศกึษาในกลุม่ทดลองน าไปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนรูแ้ละการด าเนินชีวิตตอ่ไป               

ในการพฒันาการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาตามโครงสรา้งดงักล่าวสามารถออกกิจกรรม
ไดด้งัตอ่ไปนี ้

การปฐมนิเทศ 
การจัดปฐมนิเทศจัดขึน้เพ่ือสรา้งความสมัพันธอ์ันดีระหว่างนักวิจยัและนักศึกษากลุ่ม

ทดลองและเพ่ือชีแ้จงให้นักศึกษากลุ่มทดลองเข้าใจจุดประสงคข์องการด าเนินการวิจัย  ให้
นักศึกษาเขา้ใจบทบาทของนักศึกษาและอาจารยผ์ู้สอนในระหว่างการจัดกิจกรรม  และเพ่ือให้
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ตระหนกัถึงความส าคญั เขา้ใจและสามารถอธิบายความหมายของลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ดงันัน้กิจกรรมในการปฐมนิเทศจึงเป็นกิจกรรมท่ีเนน้การสรา้งความคุน้เคย การ
ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัการเขา้รว่มกิจกรรม รวมถึงการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเบือ้งตน้เก่ียวกับ
ลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ  

 
การจัดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยา คร้ังที่ 1 เข้าใจและตระหนักถงึการมีใจที่เปิดกว้าง 

(open-minded)  
องคป์ระกอบท่ีมุ่งเนน้ คือ องคป์ระกอบดา้นการมีใจท่ีเปิดกวา้ง โดยมีจดุประสงคเ์พ่ือให้

นกัศึกษากลุ่มทดลองเขา้ใจความหมายและอธิบายลกัษณะการมีใจท่ีเปิดกวา้ง (open-minded) 
ของตนเองท่ีมีต่อผูอ่ื้นได ้ตระหนักถึงความส าคญัของการมีใจท่ีเปิดกวา้ง (open-minded) ของ
ตนเองท่ีมีตอ่ผูอ่ื้นได ้ และแสดงลกัษณะการมีใจท่ีเปิดกวา้ง (open-minded) ตอ่ผูอ่ื้นได ้ 

ทฤษฎีการเรียนรูท่ี้น ามาใชใ้นการจดัการเรียนรู ้ไดแ้ก่ ทฤษฎีการเรียนรูข้องสกินเนอรซ์ึ่ง
น ามาใชใ้นการเสรมิแรงและทฤษฎีการเรียนรูข้องแบนดรูา่ซึ่งน ามาใชใ้นการใหต้วัแบบ 

เนือ้หาในการสรา้งเสรมิการมีใจท่ีเปิดกวา้งนัน้ ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารสนทนาถึงเหตกุารณค์วาม
ขดัแยง้เน่ืองจากไมร่บัฟังซึ่งกนัและกนัเป็นขัน้การกระตุน้ความสนใจ และในขัน้การใหต้วัแบบและ
การอธิปรายผูว้ิจยัใชว้ิธีการจดัการเรียนรูโ้ดยการใชบ้ทบาทสมมติ (role play) โดยใหใ้บงาน เรื่อง 
บทเรียนท่ีน าไปสู่ความส าเร็จและความลม้เหลว และมีกิจกรรมจ าลองสถานการณเ์พ่ือใหน้กัศกึษา
ไดแ้สดงบทบาทสมมติตามโครงเรื่องท่ีผูว้ิจัยก าหนด โดยด าเนินกิจกรรมเป็นกลุ่ม จากนัน้ในขัน้
ปฏิบัติกิจกรรมผู้วิจัยใช้กิจกรรมกลุ่มวงกลมนีมี้ความหมายซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีให้นักศึกษาวาด
วงกลมตามความตอ้งการของตนเองโดยผูว้ิจัยไม่ไดก้ าหนดขนาด จากนัน้ใหเ้พ่ือนเขียนขอ้มูล
ส าคญั เช่น การเรียน ท่ีตอ้งการส่งขอ้มูลใหก้ับเพ่ือนลงในวงกลมของกนัและกันซึ่งแต่ละคนจะมี
ขนาดวงกลมแตกตา่งกนั ในขัน้การอภิปราย ผูว้ิจยัใหน้กัศกึษาไดแ้สดงความคดิเห็นกรณีท่ีขอ้มลูท่ี
ไดม้าแตกต่างกันตามขนาดของวงกลม โดยใชก้ารอภิปรายกลุ่มย่อย (small group discussion) 
เพ่ือใหทุ้กคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรูอ้ย่างทั่วถึง และใช้
เทคนิคเชิงจิตวิทยา โดยการการฝึกการเปล่ียนการตอบสนอง (alternative response training) 
การเสริมแรง (reinforcement) ซึ่งผูว้ิจยัใชก้ารเสริมแรงทางสังคม คือ กล่าวชมเชย ยิม้ ฯลฯ เม่ือ
นักศึกษากลุ่มทดลองสามารถปฏิบตัิกิจกรรมไดถู้กตอ้งและใชก้ารควบคุมตนเองโดยการเตือน
ตนเอง (self-monitoring) ในขั้นการสะท้อนและสรุปผล ผู้วิจัยให้นักศึกษาได้สะท้อนตนเอง
เก่ียวกับการมีใจท่ีเปิดกว้างลงในแบบบันทึกพฤติกรรมซึ่งการสังเกตพฤติกรรมและบันทึก
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พฤติกรรมของตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมเป็นการใชเ้ทคนิคการเตือนตนเอง (self-monitoring)  
ผูว้ิจัยจึงสะท้อนการแสดงออกถึงพฤติกรรมการมีใจท่ีเปิดกวา้งของนักศึกษาโดยภาพรวมและ
ช่วยกันสรุปภาพรวมทั้งหมดจากนัน้มอบหมายใหบ้นัทึกพฤติกรรมในชีวิตประจ าวนัลงในสมุด
บนัทกึ 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ผู้วิจัยใช้การประเมินจากแบบบันทึกการเรียนรู้
ภายหลงัเสร็จสิน้กิจกรรม  ประเมินจากการสงัเกตพฤตกิรรมการขณะนกัศกึษากลุม่ทดลองเขา้รว่ม
กิจกรรมในชั้นเรียน  ประเมินจากสมุดบันทึกพฤติกรรมและผลการสะท้อนความคิดเห็นของ
นกัศกึษาในกลุม่ทดลอง 

 
การจัดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยา คร้ังที่ 2 เข้าใจและตระหนักถึงลักษณะความเป็น

ระบบ (systematic) 
องคป์ระกอบท่ีมุ่งพฒันา คือ องคป์ระกอบดา้นความเป็นระบบ โดยมีจุดประสงคเ์พ่ือให้

นกัศกึษากลุ่มทดลองอธิบายลกัษณะของความเป็นระบบในการสืบคน้ขอ้มูลโดยมีจดุมุ่งหมายใน
การแสวงหาขอ้มูล ท างานอย่างเป็นระบบและมีขัน้ตอนในการเก็บขอ้มูล  เขา้ใจถึงความส าคญั
และความจ าเป็นต่อการเป็นผูท่ี้มีความเป็นระบบในการสืบคน้โดยมีจุดมุ่งหมายในการแสวงหา
ขอ้มลู ท างานอย่างเป็นระบบและมีขัน้ตอนในการเก็บขอ้มลู และแสดงออกถึงลกัษณะของการเป็น
ผูท่ี้มีความเป็นระบบในการสืบคน้ขอ้มลูโดยมีจดุมุ่งหมายในการแสวงหาขอ้มูล ท างานอย่างเป็น
ระบบและมีขัน้ตอนในการเก็บขอ้มลู 

ทฤษฎีการเรียนรูท่ี้น ามาใชใ้นการจดัการเรียนรู ้ไดแ้ก่ ทฤษฎีการเรียนรูข้องสกินเนอรซ์ึ่ง
น ามาใชใ้นการเสรมิและทฤษฎีการเรียนรูข้องแบนดรูา่ซึ่งน ามาใชใ้นการใหต้วัแบบและทฤษฎีการ
สรา้งความรูด้ว้ยตนเองจากการมองเห็นภาพรวมโดยใชผ้งัมโนทศัน ์

เนื ้อหาท่ีใช้ในการสร้างเสริมความมีระบบ คือ  ในขั้นกระตุ้นความสนใจผู้วิจัยได ้
ยกตวัอย่างเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันมากระตุน้ความสนใจ และในขัน้การใหต้วัแบบและการ
อธิบาย ผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคการถามเพ่ือใหน้กัศึกษาทบทวนตนเองจากนัน้น าขอ้มูลของแต่ละคนมา
แลกเปล่ียนถึงวิธีการคิดอย่างมีระบบของแต่ละคนว่ามีเทคนิคอย่างไรโดยใชว้ิธีการจดัการเรียนรู้
โดยการอภิปรายกลุ่มย่อย (small group discussion) เพ่ือให้เกิดแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
ประสบการณร์ะหวา่งกนั และในขัน้การปฏิบตัิกิจรรมผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคการใชค้  าถามเก่ียวกบัปัญหา
ท่ีเผชิญ เช่น ปัญหาการเรียนและผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคแผนผงัมโนทศัน์ (concept mapping) มาใชใ้น
การวางแผนการแก้ปัญหาสิ่งท่ีนักศึกษาก าลังเผชิญปัญหา โดยใหน้ักศึกษาช่วยกันระดมความ
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คิดเห็นและวางแผนแกปั้ญหาท่ีแต่ละกลุ่มไดค้ดัเลือกปัญหาและตามมติท่ีประชุมกลุ่มโดยใหท้ า
เป็นแผนผงัมโนทัศน ์เพราะการใชเ้ทคนิคนีจ้ะช่วยใหน้กัศึกษาในกลุ่มทดลองมีการวางแผนการ
ท างาน ความคิดหรือขอ้มลูส าคญัโดยท าเป็นภาพเพ่ือเช่ือมโยงกนัและในระหว่างจดักิจกรรมผูว้ิจยั
ใชเ้ทคนิคทางจิตวิทยาท่ีประกอบดว้ย การเสริมแรง (reinforcement) และใชก้ารควบคุมตนเอง
โดยใชเ้ทคนิคการเตือนตนเอง (self-monitoring) ซึ่งด  าเนินการโดยให้นักศึกษาในกลุ่มทดลอง
สงัเกตพฤติกรรมและบนัทกึพฤตกิรรมของตนเองขณะปฏิบตัิกิจกรรม และในขัน้การอภิปรายจะให้
นกัศกึษาแตล่ะกลุ่มน าเสนอผลงานและแสดงความคิดเห็นเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูร้ะหวา่งกนั ในขัน้
การสะทอ้นและการสรุปผลผูว้ิจยัใหน้กัศกึษาไดส้ะทอ้นตนเองเก่ียวกับความเป็นระบบลงในแบบ
บนัทึกพฤติกรรม จากการสังเกตพฤติกรรมและบนัทึกพฤติกรรมของตนเองขณะปฏิบตัิกิจกรรม
และผูว้ิจยัสะทอ้นการแสดงออกถึงพฤติกรรมการความเป็นระบบของนกัศึกษาโดยภาพรวมและ
ช่วยกันสรุปภาพรวมทั้งหมดจากนัน้มอบหมายใหบ้นัทึกพฤติกรรมในชีวิตประจ าวนัลงในสมุด
บนัทกึ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ผูว้ิจัยประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติ
กิจกรรม ประเมินจากผลงานเป็นรายบุคคล  และผลงานกลุ่ม ประเมินจากการบนัทึกสมุดบนัทึก
พฤติกรรม ประเมินจากแบบบนัทึกผลการเรียนรู้ ส่วนนกัศึกษาประเมินตนเองจากการสะทอ้นผล
ของนกัศกึษา 

 
การจัดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยา คร้ังที่ 3 เข้าใจและตระหนักถึงลักษณะการค้นหา

ความจริงให้ปรากฏ (truth-seeking) 
องคป์ระกอบท่ีมุ่งพัฒนา คือ องคป์ระกอบด้านการคน้หาความจริงให้ปรากฏ โดย มี

จดุประสงคเ์พ่ือใหน้กัศกึษากลุ่มทดลองเขา้ใจและอธิบายถึงวิธีการชอบคน้หาความจริงใหป้รากฏ
ในการแสวงหาค าตอบหรือการแสวงหาขอ้มูลในการเรียนรู้ ตระหนกัถึงความส าคญัของการชอบ
คน้หาความจริงในการแสวงหาค าตอบหรือแสวงหาขอ้มูลในการเรียนรู้ และแสดงออกถึงลกัษณะ
ของการชอบคน้หาหาความจรงิใหป้รากฏในการแสวงหาค าตอบหรือแสวงหาขอ้มลูในการเรียนรู ้    

ทฤษฎีท่ีใชใ้นกิจกรรม ไดแ้ก่ ทฤษฎีการเรียนรูข้องสกินเนอรซ์ึ่งน ามาใชใ้นการเสริมและ
ทฤษฎีการเรียนรูข้องแบนดรูา่ซึ่งน ามาใชใ้นการใหต้วัแบบ 

เนือ้หาท่ีใชใ้นการพฒันาการชอบคน้หาความจริงใหป้รากฏ (truth-seeking) คือขัน้การ
กระตุน้ความสนใจผู้วิจยัยกประเด็นโฆษณาต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัมาน าเสนอและใหน้กัศึกษา
แสดงความคิดเห็นว่าขอ้มูลเหล่านีน้่าเช่ือถือมากนอ้ยเพียงใด จากนัน้ในขัน้ การให้ตวัแบบและ
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อธิบายผูว้ิจยัใชค้ลิปวิโอชวัสก์่อนแชรซ์ึ่งเป็นรายการท่ีสอนใหค้นในสงัคมคน้หาค าตอบก่อนจะเช่ือ
สิ่งตา่ง ๆ ใหเ้ป็นตวัแบบกบันกัศกึษา ในขัน้การปฏิบตัิกิจกรรมผูว้ิจยัไดย้กประเด็นปัญหาในสงัคม
ปัจจุบัน เช่น  ปัญหาเด็กติดเกม การใช้ส่ือออนไลน ์มาให้นักศึกษาวิเคราะหโ์ดยให้นักศึกษา
แบง่กลุ่มเพ่ือคน้หาค าตอบโดยเนน้ท่ีกระบวนการคน้หาค าตอบท่ีนกัศกึษาไปสืบคน้จากแหล่งไหน 
วิธีไหนน่าเช่ือถือหรือไม่ โดยผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการจดัการเรียนรูแ้บบอภิปรายกลุ่มย่อย (small group 
discussion) และไดน้  าเทคนิคการคิดเด่ียว คิดคู ่และคิดกลุ่ม (think-pare-share) และเทคนิคการ
ใชค้  าถามมาใชใ้นการสรา้งเสริมให้นักศึกษาในกลุ่มทดลองไดค้ิดและอภิปรายเพ่ือแลกเปล่ียน
เรียนรูก้ันซึ่งเป็นอีกวิธีการท่ีใชใ้นการแสวงหาความความจริง นอกจากนีผู้ว้ิจัยไดน้  าเทคนิคเชิง
จิตวิทยามาใชใ้นการจดัการเรียนรู ้ซึ่งไดแ้ก่  การใช้การเสรมิแรง (reinforcement) กิจกรรมกลุม่ใน
การด าเนินกิจกรรม รวมถึงมีการใช้เทคนิคการท าสัญญากับตนเอง (self-contracting) ซึ่งเป็น
เทคนิคหนึ่งของการควบคมุตนเองท่ีสามารถใชไ้ดก้ับทุกพฤติกรรม และในขัน้การอภิปรายจะให้
นกัศกึษาแตล่ะกลุม่น าเสนอผลงานและแสดงความคดิเห็น ในขัน้การสะทอ้นและการสรุปผลผูว้ิจยั
ใหน้กัศึกษาไดส้ะทอ้นตนเองเก่ียวกับการชอบคน้หาความจริงลงในแบบบนัทึกพฤติกรรมซึ่งการ
สังเกตพฤติกรรมและบันทึกพฤติกรรมของตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมซึ่งเป็นการใชเ้ทคนิคการ
เตือนตนเอง (self-monitoring)  ผูว้ิจยัจึงสะทอ้นการแสดงออกถึงพฤติกรรมชอบคน้หาความจริง
ของนกัศกึษาโดยภาพรวมและช่วยกนัสรุปภาพรวมทัง้หมดจากนัน้มอบหมายใหบ้นัทึกพฤติกรรม
ในชีวิตประจ าวนัลงในสมดุบนัทกึ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ผู้วิจัยประเมินจากใบงาน การสืบคน้หาข้อเท็จจริง  
ประเมินจากกิจกรรมกลุ่ม  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในชัน้เรียน และประเมินจากการ
บนัทึกผลการเรียนรูข้องนกัศกึษาในกลุ่มทดลอง ส่วนนกัศกึษาเขา้รว่มการทดลองประเมินตนเอง
โดยการสะทอ้นผล 

 
การจัดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยา คร้ังที่ 4 เข้าใจและตระหนักถึงลักษณะความ

เชื่อม่ันในตนเอง (self-confidence) 
องค์ประกอบท่ีมุ่งเน้นพัฒนา คือ องค์ประกอบด้านความเช่ือมั่ นในตนเอง โดย มี

จุดประสงคเ์พ่ือใหน้ักศึกษาในกลุ่มทดลองเขา้ใจและอธิบายถึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความ
เช่ือมั่นในตนเอง (self-confidence) ตระหนกัถึงการแสดงพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความเช่ือมั่นใน
ตนเอง (self-confidence) และแสดงออกถึงความเช่ือมั่นในตนเอง (self-confidence) ไดถ้กูตอ้ง 
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ทฤษฎีท่ีใชใ้นกิจกรรม ไดแ้ก่ ทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอรซ์ึ่งน ามาใชใ้นการเสริมแรง
และทฤษฎีการเรียนรูข้องแบนดรู่าซึ่งน ามาใชใ้นการใหต้วัแบบในการสรา้งความมั่นใจในตนเอง
โดยใชต้วัแบบท่ีเป็นตวับคุคล และส่ือ 

เนือ้หาในการสรา้งเสริมใหมี้ความเช่ือมั่นในตนเองนัน้ ในขัน้กระตุน้ความสนใจผูว้ิจยัให้
นักศึกษาลองทบทวนตนเองในช่วงท่ีผ่านมาว่ามีเรื่องอะไรบา้งท่ีนักศึกษาขาดความเช่ือมั่น ใน
ตนเอง จากนัน้ใหแ้สดงความคิดเห็นและช่วยกนัวิเคราะหถ์ึงปัญหาและสาเหตท่ีุท าใหข้าดความ
เช่ือมั่ นในตนเองโดยภาพรวมในขั้นการให้ตัวแบบและการอธิบายผู้วิจัยให้นักศึกษาท่ีมี
ประสบการณข์าดความเช่ือมั่นในตนเองแต่สามารถพฒันาตนเองจนกระทั่งเป็นคนท่ีกลา้พดูกลา้
แสดงความคิดเห็นมาเป็นตวัอยา่ง ขัน้การปฏิบตัิกิจกรรม ผูว้ิจยัใหน้กัศกึษาวาดรูปท่ีสะทอ้นตวัเอง
ออกมาใหม้ากท่ีสุด จ านวน 1 รูป จากนัน้จดักลุ่มและแต่ละคนน าเสนอภาพท่ีตนเองวาดและน า
ภาพแต่ละคนท่ีวาดมาจัดเรียงเป็นเรื่องราวและให้แต่ละคนในกลุ่มช่วยกันเขียนเรื่องราวให้
สอดคลอ้งกบัภาพรวมทัง้ระบช่ืุอเรื่องท่ีชว่ยกนัเรียบเรียงเรื่องราว ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีใชช่ื้อว่า ภาพส่ือ
เรื่องราวสู่ความมั่นใจ และเรื่องราวตอ้งสอดคลอ้งกบัภาพ ในกิจกรรมนีว้ิธีการจดัการเรียนรูแ้บบมี
การมอบหมายงานเด่ียวและน าเสนอความคิดเห็นในการอภิปรายกลุ่ม (group discussion) 
เน่ืองจากวิธีการดงักล่าวเป็นการเปิดโอกาสใหส้มาชิกทุกคนมีโอกาสเสนอความคิดเห็น ซึ่งวิธีการ
ดังกล่าวจะช่วยให้นักศึกษาในกลุ่มทดลองกล้าแสดงความคิดเห็น กล้าคิดและกล้าตัดสินใจ 
รว่มกับการใชเ้ทคนิคเชิงจิตวิทยา คือ การเสริมแรง (reinforcement) กิจกรรมกลุ่มและการเตือน
ตนเอง (self-monitoring) โดยเฉพาะการใช้วิธีการให้ตัวแบบ ซึ่งเป็นวิธีการท่ีประยุกตม์าจาก
ทฤษฎีการเรียนรูท้างสงัคมซึ่งเป็นเทคนิคท่ีสามารถน าไปใชป้รบัพฤติกรรมไดท้กุพฤติกรรมรว่มกบั
การใชเ้ทคนิคอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการเสริมแรงภายใน ขัน้การอภิปรายเม่ือทุกกลุ่มน าเสนอเรียบรอ้ย
แลว้จึงเป็นการแสดงความคิดเห็นของทุกคนในชัน้เก่ียวกับการปฏิบตัิกิจกรรม ในขัน้สะทอ้นและ
สรุปผล ผู้วิจัยให้นักศึกษาได้สะท้อนตนเองเก่ียวกับความเช่ือมั่นในตนเองลงในแบบบันทึก
พฤติกรรมซึ่งการสงัเกตพฤติกรรมและบนัทึกพฤติกรรมของตนเองขณะปฏิบตัิกิจกรรมเป็นการใช้
เทคนิคการเตือนตนเอง (self-monitoring)  จากนัน้ผูว้ิจยัจงึสะทอ้นการแสดงออกถึงพฤตกิรรมการ
มีความเช่ือมั่นในตนเองของนักศึกษาโดยภาพรวมและช่วยกันสรุปภาพรวมทัง้หมดของการจัด
กิจกรรมจากนั้นมอบหมายให้นักศึกษาบันทึกพฤติกรรมในชีวิตประจ าวันลงในสมุดบันทึก
พฤตกิรรม 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ผู้วิจัยใช้การประเมินจากการปฏิบัติในใบกิจกรรม
ประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรมการรว่มกิจกรรมในชัน้ ประเมินจากการจดบนัทึกในสมดุบนัทึก
พฤตกิรรม และนกัศกึษาประเมินตนเองจากกการสะทอ้นผลลงในแบบบนัทกึผลการเรียนรู ้
 

การจัดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยา คร้ังที่ 5 เข้าใจและตระหนักถงึลักษณะความมีวุฒิ
ภาวะ  (maturity)   

องคป์ระกอบท่ีมุ่งเนน้พฒันา คือ องคป์ระกอบดา้นความมีวฒุิภาวะ โดยมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือใหน้กัศกึษาเขา้ใจและอธิบายถึงพฤตกิรรมท่ีแสดงออกถึงการเป็นผูท่ี้มีวฒุิภาวะ (maturity) ได้
ตระหนักถึงการแสดงพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเป็นผูท่ี้มีวุฒิภาวะ (maturity) ในสถานการณ์
ตา่ง ๆ และแสดงออกถึงการเป็นผูท่ี้มีวฒุิภาวะ (maturity) เม่ือตอ้งอยูร่ว่มกนัหรือท างานกบัผูอ่ื้นได้
ถกูตอ้ง 

ทฤษฎีการเรียนรูท่ี้น ามาใชใ้นกิจกรรม ไดแ้ก่ ทฤษฎีการเรียนรูข้องสกินเนอรซ์ึ่งน ามาใช้
ในการเสรมิและทฤษฎีการเรียนรูข้องแบนดรูา่ซึ่งน ามาใชใ้นการใหต้วัแบบ 

เนือ้หาในการจัดกิจกรรมเพ่ือสรา้งเสริมความมีวุฒิภาวะของนักศึกษา  มีดังนีใ้นขั้น
กระตุน้ความสนใจผูว้ิจยัใหน้กัศกึษาทบทวนตนเองในการฝึกปฏิบตัิในครัง้ท่ีผา่นมาว่าเป็นอย่างไร
และในขัน้การใหต้วัแบบและการอธิบายผูว้ิจยัใหท้กุคนชว่ยกนัเลา่เหตกุารณปั์จจบุนัท่ีมีผลมาจาก
การมีวุฒิภาวะและไม่มีวุฒิภาวะของบุคคลในสงัคมมาเป็นตวัอย่าง ในขัน้การปฏิบตัิ ผูว้ิจัยน า
วิธีการจดัการเรียนรูโ้ดยใชส้ถานการณจ์ าลอง (simulation)  มาจดัการเรียนรูเ้พ่ือให้นักศึกษาใน
กลุ่มทดลองไดร้บัประสบการณใ์กลเ้คียงกับกับสถานการณจ์ริงมากท่ีสุด ซึ่งเป็นสถานการณท่ี์มี
ความคดิเห็นแตกตา่งกนั เช่น กรณีเพ่ือนถกูลวนลามหากนกัศกึษาอยูใ่นสถานการณจ์ะท าอยา่งไร
และท าไมจึงตดัสินใจเช่นนัน้ ผูว้ิจยัก าหนด 4 สถานการณท่ี์เก่ียวขอ้งกบันกัศกึษาเพ่ือใหน้กัศกึษา
ไดต้ดัสินใจในสถานการณท่ี์ใกลเ้คียงกับชีวิตมากท่ีสุด ซึ่งผูว้ิจยัใชร้ว่มกับการอภิปรายกลุ่มย่อย 
(small group discussion) เพ่ือให้นักศึกษาในกลุ่มทดลองใช้ความคิดมากท่ีสุดและทุกคนได้
แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีในการน าเสนอความคิดเห็นของตนเองตอ่สถานการณท่ี์ผูว้ิจยัก าหนด 
ในขัน้การอภิปรายผล ผูว้ิจยัใหน้กัศกึษาแสดงความคิดเห็นภาพรวมในการด าเนินกิจกรรมทัง้หมด  
โดยผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคเชิงจิตวิทยา ไดแ้ก่  การเสริมแรง (reinforcement) กระตุน้ใหน้ักศึกษาแสดง
พฤติกรรมท่ีพึงประสงคม์ากท่ีสุด ขัน้การสะท้อนและการสรุปผล ผู้วิจัยให้นักศึกษาไดส้ะท้อน
ตนเองเก่ียวกับวุฒิภาวะของตนเองลงในแบบบันทึกพฤติกรรมขณะปฏิบัติกิจกรรมเป็นการใช้
เทคนิคการเตือนตนเอง (self-monitoring) เพ่ือใหน้กัศกึษาในกลุ่มทดลองรูจ้กัควบคมุตนเองจาก
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สถานการณต์า่ง ๆ โดยการสงัเกตพฤติกรรมและบนัทึกพฤติกรรมของตนเองท่ีแสดงถึงความมีวฒุิ
ภาวะ ผูว้ิจัยสะทอ้นการแสดงออกถึงพฤติกรรมความมีวุฒิภาวะของนักศึกษาโดยภาพรวมและ
ช่วยกันสรุปภาพรวมทัง้หมด จากนัน้มอบหมายใหบ้นัทึกพฤติกรรมในชีวิตประจ าวนัลงในสมุด
บนัทกึ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ผู้วิจัยใช้การประเมินจากการปฏิบัติในใบกิจกรรม
ประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรมการรว่มกิจกรรมในชัน้ ประเมินจากการจดบนัทึกในสมดุบนัทึก
พฤตกิรรม และนกัศกึษาประเมินตนเองจากกการสะทอ้นผลลงในแบบบนัทกึผลการเรียนรู ้

 
การจัดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยา คร้ังที่  6 เข้าใจและตระหนักถึงการเข้าใจ

ความรู้สึกของผู้อื่น (empathy)  
องคป์ระกอบท่ีมุ่งเนน้พฒันา คือ องคป์ระกอบดา้นการเขา้ใจความรูส้ึกของผูอ่ื้น โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจและอธิบายถึงลักษณะของการเข้าใจความรูส้ึกของผู้อ่ืน 
(empathy) ให้ตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน (empathy) และ
แสดงออกถึงพฤตกิรรมการเขา้ใจความรูส้ึกของผูอ่ื้น (empathy) ไดถ้กูตอ้ง   

ทฤษฎีการเรียนรูท่ี้น ามาใชใ้นกิจกรรม ไดแ้ก่ ทฤษฎีการเรียนรูข้องสกินเนอรซ์ึ่งน ามาใช้
ในการเสรมิและทฤษฎีการเรียนรูข้องแบนดรูา่ซึ่งน ามาใชใ้นการใหต้วัแบบ 

เนือ้หาในจดักิจกรรมการสรา้งเสรมิใหเ้ขา้ใจความรูส้กึของผูอ่ื้น ผูว้ิจยักระตุน้ความสนใจ
โดยใชเ้ทคนิคเชิงจิตวิทยาโดยการฝึกการเปล่ียนการตอบสนอง (alternative response Training) 
เป็นวิธีการควบคมุตนเองอีกวิธีการท่ีเอามาใชเ้พ่ือลดความเครียด ความกดดนัของผู้นกัศึกษาใน
กลุ่มทดลองเพ่ือใหผ้่อนคลาย โดยใหน้ั่งในท่าท่ีสบายและจินตนาการในเรื่องท่ีผ่อนคลาย ในขัน้
การใหต้วัแบบและการอธิบายผูว้ิจยัใหด้คูลิปวีดีโอและใหส้ังเกตพฤติกรรมตวัละครในวีดีโอและ
ทบทวนว่ามีใครท่ีรูจ้กัมีลกัษณะดงัตวัละครในวิดีโอ จากนัน้พดูคยุและระดมความคิดเห็นเก่ียวกบั
ลักษณะของบุคคลท่ีมีความเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน  ขั้นการปฏิบัติผู้วิจัยใช้วิธีการสร้าง
สถานการณจ์ าลองเพ่ือใหน้กัศกึษาไดต้ดัสินใจเลือก เช่น เหตกุารณช์่อฟ้าท่ีตอ้งท างานส่งอาจารย์
และเพ่ือนชวนไปเท่ียวในเวลาเดียวกนั เพ่ือพิจารณาความแหมาะสมในการตดัสินใจใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณท่ี์นกัศกึษาก าลงัเผชิญ ในขัน้การอภิปราย เป็นการน าสถานการณต์า่ง ๆ มาแสดง
ความคิดเห็น ในขัน้การปฏิบตัิใชกิ้จกรรมกลุ่มและใหแ้สดงความคิดเห็นรว่มกนัพรอ้มกับผูว้ิจยัใช้
เทคนิคการเสริมแรง (reinforcement) เพ่ือกระตุน้ใหท้กุคนพยายามแสดงความคดิเห็นใหม้ากท่ีสดุ 
ในขัน้การสะทอ้นและการสรุปผล ผูว้ิจยัใหน้กัศกึษาไดส้ะทอ้นตนเองเก่ียวกบัการเขา้ใจความรูส้ึก
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ผูอ่ื้นในตนเองลงในแบบบนัทึกพฤติกรรมซึ่งการสงัเกตพฤติกรรมและบนัทึกพฤติกรรมของตนเอง
ขณะปฏิบตัิกิจกรรมเป็นการใชเ้ทคนิคการเตือนตนเอง (self-monitoring) เพ่ือใหน้กัศกึษาในกลุ่ม
ทดลองรูจ้กัควบคมุตนเองจากสถานการณต์่าง ๆ โดยการสงัเกตพฤติกรรมและบนัทึกพฤติกรรม
ของตนเองท่ีแสดงถึงการเขา้ใจความรูส้ึกของผูอ่ื้น ผูว้ิจยัสะทอ้นการแสดงออกถึงพฤติกรรมการมี
เขา้ใจความรูส้ึกของผู้อ่ืนของนักศึกษาโดยภาพรวมและช่วยกันสรุปภาพรวมทั้งหมด จากนั้น
มอบหมายใหน้กัศกึษากลุม่ทดลองบนัทกึพฤตกิรรมในชีวิตประจ าวนัลงในสมดุบนัทกึ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ผู้วิจัยใช้การประเมินจากการปฏิบัติในใบกิจกรรม
ประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรมการรว่มกิจกรรมในชัน้ ประเมินจากการจดบนัทึกในสมดุบนัทึก
พฤตกิรรม และนกัศกึษาประเมินตนเองจากกการสะทอ้นผลลงในแบบบนัทกึผลการเรียนรู ้

 
 การจัดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยา คร้ังที่ 7 เข้าใจและตระหนักถึงการยืนหยัด 

(persisting) 
องคป์ระกอบท่ีมุ่งเนน้พัฒนา คือ องคป์ระกอบการยืนหยัด โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือให้

นกัศกึษาเขา้ใจและอธิบายถึงลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการยืนหยดั (persisting) ตอ่การเรียนรู ้และ
การด าเนินชีวิต สามารถบอกความส าคญัของพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการยืนหยดั (persisting) 
และแสดงออกถึงการเป็นผูท่ี้มีลกัษณะการยืนหยดั (persisting) ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 ทฤษฎีการเรียนรูท่ี้น ามาใชใ้นกิจกรรม ไดแ้ก่ ทฤษฎีการเรียนรูข้องสกินเนอรซ์ึ่งน ามาใช้
ในการเสรมิและทฤษฎีการเรียนรูข้องแบนดรูา่ซึ่งน ามาใชใ้นการใหต้วัแบบ 

  เนือ้หาการจัดกิจกรรมการท่ีให้นักศึกษายืนหยัดด้วยการอดทน มีความแน่วแน่ทั้ง
ความคดิความรูส้ึก ในขัน้กระตุน้ความสนใจผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคการใชค้  าถาม โดยถามวา่ “หากทกุคน
ตดัสินใจ แบบด่วนสรุปจะเกิดอะไรขึน้” เพ่ือใหน้ักศึกษาช่วยกันแสดงความคิดเห็นและผูว้ิจยัใช้
กิจกรรมฝึกสมาธิในการสรา้งความผ่อนคลายก่อนเริ่มกิจกรรม ขัน้การใหต้วัแบบและการอธิบาย
ผูว้ิจยัใชก้รณีศกึษาโดยหยิบยกบุคคลท่ีมีความอดทนมุ่งมั่นเพียรพยายามในการคน้หาค าตอบใน
การเรียนจากนัน้ขัน้การปฏิบตัิเป็นการใชโ้ครงงานเป็นฐานมาจดักิจกรรมเพ่ือฝึกใหน้ักศึกษาได้
เผชิญกับความกดดนัในบางสถานการณ ์ทัง้การท างานและการคน้หาค าตอบโดยใหแ้ต่ละกลุ่ม
ไดร้บัมอบหมายงานคือ ให้ออกแบบส่ือท่ีเก่ียวขอ้งการการส่ือสารออนไลนต์ามอุปกรณ์ท่ีผูว้ิจัย
ก าหนดใหอ้ย่างจ ากัด  โดยแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มไม่เกิน 5 คน และแต่ละกลุ่มใหเ้วลาในการปฏิบตัิ
กิจกรรมในระยะเวลา 30 นาที และใหเ้สร็จสิน้ตามระยะเวลาท่ีผูว้ิจยัก าหนด เม่ือด าเนินการเสร็จ
สิน้แล้วให้แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานและอุปสรรคปัญหาท่ีเกิดขึน้ ในขัน้การอภิปราย ผูว้ิจัยให้



  

1
46 

 

146 

นกัศกึษารว่มกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิกิจกรรมโดยภาพโดยผูว้ิจยัไดใ้ชเ้ทคนิคทาง
จิตวิทยาด้วยการเสริมแรง (reinforcement) ในการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษามี
แรงจงูใจในการรว่มกิจกรรมการ และในขัน้สะทอ้นและสรุปผล ผูว้ิจยัใหน้กัศกึษาไดส้ะทอ้นผลการ
เรียนรู ้(reflection)เก่ียวกับการเขา้ใจความรูส้ึกผูอ่ื้นในตนเองลงในแบบบนัทึกพฤติกรรมซึ่งการ
สงัเกตพฤติกรรมและบนัทึกพฤติกรรมของตนเองขณะปฏิบตัิกิจกรรมเป็นการใชเ้ทคนิคการเตือน
ตนเอง (self-monitoring) เพ่ือใหน้กัศกึษาในกลุ่มทดลองรูจ้กัควบคมุตนเองจากสถานการณต์า่ง ๆ 
โดยการสงัเกตพฤติกรรมและบนัทึกพฤติกรรมของตนเองท่ีแสดงถึงการยืนหยดั ผูว้ิจยัสะทอ้นการ
แสดงออกถึงพฤติกรรมการการยืนหยดัของนกัศกึษาโดยภาพรวมและชว่ยกนัสรุปภาพรวมทัง้หมด 
จากนัน้มอบหมายใหน้กัศกึษากลุม่ทดลองบนัทกึพฤตกิรรมในชีวิตประจ าวนัลงในสมดุบนัทกึ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ผู้วิจัยใช้การประเมินจากการปฏิบัติในใบกิจกรรม
ประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรมการรว่มกิจกรรมในชัน้ ประเมินจากการจดบนัทึกในสมดุบนัทึก
พฤตกิรรม และนกัศกึษาประเมินตนเองจากกการสะทอ้นผลลงในแบบบนัทกึผลการเรียนรู ้

 
การจัดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยา คร้ังที่ 8  ตระหนักถึงความส าคัญและแสดงออก

ถงึการมีใจทีเ่ปิดกว้าง(open-minded)    
องค์ประกอบท่ีมุ่ ง เน้นพัฒนา คือ องค์ประกอบด้านการมีใจท่ี เปิดกว้าง โดย มี

วตัถปุระสงคเ์พ่ือใหน้กัศกึษาไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการแสดงออกถึงการมีใจปิดกวา้งต่อ
สถานการณต์า่ง ๆ และแสดงออกถึงการมีใจท่ีเปิดกวา้งไดอ้ยา่งถกูตอ้ง เหมาะสม 

ทฤษฎีการเรียนรูข้องสกินเนอรแ์ละทฤษฎีการเรียนรูข้องแบนดรู่า และทฤษฎีการสรา้ง
ความรูด้ว้ยตนเอง 

เนือ้หาการจดักิจกรรมสรา้งเสริมใหน้กัศกึษากลุ่มการทดลองมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง
การมีใจท่ีเปิดกวา้งโดยปราศจากอคติ คือ ในขัน้การกระตุน้ความสนใจผูว้ิจัยใชว้ิธีการสนทนา
เก่ียวกับการเป็นผูมี้ใจท่ีเปิดกวา้งและความส าคญัต่อการด าเนินชีวิตเพ่ือใหน้กัศึกษาไดท้บทวน
และตระหนกัถึงความส าคญัของการมีใจเปิดกวา้ง และในขัน้การใหต้วัแบบและการอธิบายผูว้ิจยั
ใหน้กัศกึษาเลือกตวัแทนจ านวน 4 คน ออกมาเล่าประสบการณข์องตนเองในการแสดงพฤติกรรม
ท่ีมีใจท่ีเปิดกวา้ง หลังจากท่ีน าไปใชใ้นการเรียนรายวิชาอ่ืนและผูว้ิจัยเช่ือมโยงใหน้ักศึกษาเห็น
ความส าคญัของการฟังและการส่ือสารท่ีมีผลต่อการมีใจท่ีเปิดกวา้ง ในขัน้การปฏิบตัิ  ผูว้ิจัยใช้
วิธีการจดัการเรียนรูโ้ดยใชส้ถานการณจ์ าลอง (simulation) โดยจ าลองสถานการณใ์นชัน้เรียนให้
เป็นบริษัทแห่งหนึ่ง และสมมติว่าให้นักศึกษาเป็นผู้ท่ีต้องการมาน าเสนอแนวคิดท่ีจะผลิต
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นวตักรรม 1 ชิน้ เก่ียวกบัปัญหาฝุ่ นในอากาศใหก้บับริษัทนัน้ ให้นกัศกึษาในกลุ่มทดลองออกแบบ
นวตักรรม จ านวน 1 ชิน้ลงในกระดาษท่ีผูว้ิจัยเตรียมไวใ้ห ้พรอ้มตัง้ช่ือนวตักรรม ส่วนประกอบ 
วิธีการใช ้ประโยชน ์จุดเด่น ราคา  ข้อจ ากัด (ถ้ามี)  และแรงบันดาลใจ  ซึ่งในกิจกรรมทุกคนมี
โอกาสไดแ้สดงความคิดเห็นและรบัฟังขอ้เสนอแนะจากบุคคลอ่ืน ซึ่งในการจดักิจกรรมผูว้ิจยัใช้
เทคนิคการฝึกการสอนตนเอง (self-instructional training)  มาใช้ร่วมกับการเสริมแรงเพ่ือให้
นักศึกษาแสดงพฤติกรรมการมีใจท่ีเปิดกว้างให้มากท่ีสุด  และในขั้นการอภิปราย ผู้วิจัยให้
นักศึกษาทุกคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากการปฏิบัติกิจกรรมและขัน้การสะท้อนและการ
สรุปผล  ผูว้ิจยัใหน้กัศึกษาไดส้ะทอ้นผลการเรียนรู ้(reflection)เก่ียวกับการมีใจท่ีเปิดกวา้งลงใน
แบบบันทึกพฤติกรรมจากการสังเกตพฤติกรรมและบันทึกพฤติกรรมของตนเองขณะปฏิบัติ
กิจกรรมเป็นการใชเ้ทคนิคการเตือนตนเอง (self-monitoring) เพ่ือใหน้กัศึกษาในกลุ่มทดลองรูจ้กั
ควบคมุตนเองจากสถานการณต์า่ง ๆ โดยการสงัเกตพฤติกรรมและบนัทึกพฤติกรรมของตนเองท่ี
แสดงถึงการมีใจท่ีเปิดกวา้งและผูว้ิจยัสะทอ้นการแสดงออกถึงพฤติกรรมการมีใจท่ีเปิดกวา้งของ
นกัศกึษาโดยภาพรวมและช่วยกนัสรุปภาพรวมทัง้หมด จากนัน้มอบหมายใหน้กัศกึษากลุ่มทดลอง
บนัทกึพฤตกิรรมในชีวิตประจ าวนัลงในสมดุบนัทกึ 

การวัดและประเมินผลการเรียน ผูว้ิจัยประเมินจากพฤติกรรมในชัน้เรียน ประเมินจาก
การกิจกรรมกลุ่ม ประเมินจากผลงาน และประเมินจากสมุดบนัทึกพฤติกรรมส่วนนกัศึกษากลุ่ม
ทดลองประเมินตนเองจากการสะทอ้นผลการเรียนรู ้

 
การจัดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยา คร้ังที่ 9  ตระหนักถึงความส าคัญและแสดงออก

ถงึความเป็นระบบในการคิด (systematic) 
องคป์ระกอบท่ีมุ่งเนน้พัฒนา คือ องคป์ระกอบดา้นความเป็นระบบ โดยมีจุดประสงค์

เพ่ือใหน้ักศึกษาในกลุ่มทดลองตระหนักถึงความส าคญัของการเป็นผูท่ี้มีความเป็นระบบในการ
สืบคน้ขอ้มูลส าหรบัใชใ้นการเรียนรู ้และการด าเนินชีวิต และแสดงลักษณะของผูท่ี้มีความเป็น
ระบบไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม  

ทฤษฎีท่ีใชใ้นการจัดกิจกรรมทฤษฎีการเรียนรูข้องสกินเนอรแ์ละทฤษฎีการเรียนรูข้อง
แบนดรูา่ และทฤษฎีการสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง 

เนือ้หาในการจัดกิจกรรมสรา้งเสริมความเป็นระบบให้เกิดขึน้ในกับนักศึกษาในกลุ่ม
ทดลองนัน้ในขัน้การกระตุน้ความสนใจผูว้ิจยัไดย้กประเด็นข่าวต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการเสพส่ือโดย
ไม่ไดพ้ิจารณามาใหน้กัศกึษาแสดงความคิดเห็นในประเด็นดงักล่าว ในขัน้การใหต้วัแบบและการ
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อธิบายผูว้ิจยัไดใ้ชค้ลิปวีดีโอเก่ียวกบัการจดัระบบขอ้มลูมาเป็นตวัแบบ และในขัน้การปฏิบตัิผูว้ิจยั
ไดแ้จกใบงานท่ี 1 เรื่อง Share&Show  ซึ่งมีการก าหนดปัญหาพฤติกรรมเช่น การมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวยัอนัควร พฤติกรรมกา้วรา้ว เพ่ือใหน้กัศกึษาไปสืบคน้ขอ้มูลและน าความรูม้าแกปั้ญหาโดย
แบ่งกลุ่มและใช้แผนผังมโนทัศน์ (concept mapping) ในการน าเสนอข้อมูลร่วมกับผู้วิจัยใช้
เทคนิคการท าสญัญาเง่ือนไข (contingency contracting) ซึ่งเป็นการท าสญัญาเง่ือนไขขอ้ตกลง
ระหว่างผูว้ิจยัและนกัศึกษาในกลุ่มทดลองเพ่ือท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการสืบคน้ขอ้มูลให้
เป็นระบบ และใช้การเสริมแรง (reinforcement) เป็นระยะให้กับนักศึกษาในกลุ่มทดลองใน
ระหว่างการปฏิบตัิกิจกรรม และในขัน้การอภิปรายผูว้ิจยัใหแ้ต่ละกลุ่มน าเสนอแผนผงัมโนทัศน์
และมีการแลกเปล่ียนซักถามพรอ้มแสดงความคิดเห็น สุดท้ายขัน้การสะท้อนและการสรุปผล 
ผูว้ิจยัใหน้ักศึกษาได้สะทอ้นผลความคิดความรูส้ึก (reflection) เก่ียวกับความมีระบบลงในแบบ
บนัทึกพฤติกรรมจากการสงัเกตพฤตกิรรมและบนัทกึพฤตกิรรมของตนเองขณะปฏิบตักิิจกรรมเป็น
การใชเ้ทคนิคการเตือนตนเอง (self-monitoring) และผู้วิจัยสะท้อนการแสดงออกถึงพฤติกรรม
ความมีระบบของนักศึกษาโดยภาพรวมและช่วยกันสรุปภาพรวมทัง้หมด จากนัน้มอบหมายให้
นกัศกึษากลุม่ทดลองบนัทกึพฤตกิรรมในชีวิตประจ าวนัลงในสมดุบนัทกึพฤตกิรรม 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ผูว้ิจยัประเมินจากพฤติกรรมในชัน้เรียน ประเมินจาก
ผลงาน และประเมินจากสมุดบนัทึกพฤติกรรมส่วนนกัศึกษากลุ่มทดลองประเมินตนเองจากการ
สะทอ้นผลการเรียนรู ้

 
การจัดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยา คร้ังที่ 10  ตระหนักถึงความส าคัญและแสดงออก

ถงึการชอบค้นหาความจริง (truth-seeking) 
องค์ประกอบท่ีมุ่งเน้นพัฒนา คือ องค์ประกอบด้านการชอบค้นหาความจริง โดย มี

จดุประสงคเ์พ่ือใหน้กัศกึษาในกลุม่ทดลองตระหนกัถึงความส าคญัและประโยชนข์องการเป็นผูท่ี้มี
ลกัษณะการชอบคน้หาความจริงใหป้รากฏแสดงออกถึงลักษณะการชอบคน้หาหาความจริงให้
ปรากฏในการแสวงหาค าตอบหรือแสวงหาขอ้มลูในการเรียนรูไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้ง เหมาะสม 

ทฤษฎีการเรียนรูท่ี้ใชใ้นการจดักิจกรรมไดแ้ก่ ทฤษฎีการเรียนรูข้องสกินเนอรเ์พ่ือน าไปใช้
ในการเสริมแรงและทฤษฎีการเรียนรูข้องแบนดูร่าเพ่ือน าไปใชใ้นการใหต้ัวแบบและทฤษฎีการ
สรา้งความรูด้ว้ยตนเอง 

เนื ้อหาท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการสรา้งเสริมให้นักศึกษากลุ่มทดลองมีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึงการคน้หาความจริงให้ปรากฏนั้น คือ ในขั้นการกระตุน้ความสนใจโดยผู้วิจัยยก
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ประเด็นขอ้มูลข่าวสารปัจจุบนัและยกตวัอย่างโฆษณาสินคา้ชนิดหนึ่งจากนัน้ผูว้ิจยัใหน้ักศึกษา
รว่มพดูคยุและสนทนากนัถึงวิธีการหาขอ้มลูเพ่ือน ามาใชใ้นการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ  ขัน้การใหต้วั
แบบและการอธิบาย เป็นขัน้ท่ีผูว้ิจยัใหน้กัศึกษาส่งตวัแทนมาเล่าประสบการณเ์ก่ียวกบัการคน้หา
ความจริงและผูว้ิจยัอธิบายเพิ่มเติม ในขัน้การปฏิบตัิผูว้จิยัแจกใบงานที่ 1 ฝึกตรวจสบขอ้เทจ็จริงก่อน
ตดัสนิใจ กรณีอาหารเสริมส าหรบัเด็กสมาธิส ัน้และใหน้กัศึกษาสืบคน้ขอ้มลูโดยใชว้ิธีการจดัการเรียนรู้
แบบจิกซอร์ (Jigsaw) ซึ่ งเป็นวิธีการท่ีนักศึกษาได้ร่วมมือกันในค้นหาข้อมูลและได้มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรูร้ะหว่างกันโดยผู้วิจัยใช้ร่วมกับเทคนิคกระตุ้นด้วยค าถามเพ่ือให้ได้คิด ได้
วิเคราะหแ์ละไดแ้สดงความคิดเห็น รวมถึงใชเ้ทคนิคเชิงจิตวิทยาในการสรา้งแรงจูงใจ  การท า
สญัญากบัตนเอง (self-contracting) ในขัน้การอภิปราย ผูว้ิจยัใหแ้ตล่ะกลุม่ออกมาน าเสนอขอ้มลู
ท่ีไดไ้ปสืบคน้และรว่มกนัแสดงความคิดเห็นถึงวิธีการหาขอ้มลูและแหล่งขอ้มูลท่ีแตก่ลุ่มไปสืบคน้
มา ขัน้การสะทอ้นและการสรุปผลในขัน้นีผู้ว้ิจยัใหน้กัศึกษาได้สะทอ้นผลการเรียนรู ้(reflection) 
เก่ียวกบัการชอบคน้หาความจริงลงในแบบบนัทึกพฤติกรรมจากการสงัเกตพฤติกรรมและบนัทึก
พฤติกรรมของตนเองขณะปฏิบตัิกิจกรรมเป็นการใชเ้ทคนิคการเตือนตนเอง (self-monitoring) ใน
การสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมของตนเอง และผูว้ิจยัสะทอ้นการแสดงออกถึงพฤติกรรมการชอบ
คน้หาความจริงของนกัศกึษาโดยภาพรวมและช่วยกนัสรุปภาพรวมทัง้หมด จากนัน้มอบหมายให้
นกัศกึษากลุม่ทดลองบนัทกึพฤตกิรรมในชีวิตประจ าวนัลงในสมดุบนัทกึพฤตกิรรม 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ผูว้ิจยัประเมินจากพฤติกรรมในชัน้เรียน ประเมินจาก
ผลงาน และประเมินจากสมุดบนัทึกพฤติกรรมส่วนนกัศึกษากลุ่มทดลองประเมินตนเองจากการ
สะทอ้นผลการเรียนรู ้

 
การจัดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยา คร้ังที่ 11 ตระหนักถึงความส าคัญและแสดงออก

ถงึความเชื่อม่ันในตนเอง (self-confidence) 
องคป์ระกอบท่ีพัฒนา คือ องคป์ระกอบดา้นความเช่ือมั่นในตนเอง โดยมีจุดประสงค์

เพ่ือใหน้กัศกึษาในกลุม่ทดลองมีเจตติท่ีดีตอ่ตนเองตระหนกัถึงประโยชนข์องความเช่ือมั่นในตนเอง 
(self-confidence) ท่ีมีต่อการเรียนรูแ้ละการด าเนินชีวิต และแสดงออกถึงลักษณะของความ
เช่ือมั่นในตนเอง (self-confidence) อยา่งถกูตอ้ง เหมาะสม 

ทฤษฎีการเรียนรูท่ี้ใชใ้นการจดักิจกรรมไดแ้ก่ ทฤษฎีการเรียนรูข้องสกินเนอร ์ทฤษฎีการ
เรียนรูข้องแบนดรูา่และทฤษฎีการสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง 
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เนือ้หาท่ีใช้ในการสรา้งเสริมให้นักศึกษามีความเช่ือมั่นในตนเองในกิจกรรมนี้ผู้วิจัย
มุ่งเนน้ใหน้ักศึกษาในกลุ่มทดลองมีความเช่ือมั่นในตนเองโดยการสร้างเจตคติท่ีดีต่อตนเองก่อน 
โดยใหเ้ห็นคณุคา่และศกัยภาพของตนเองซึ่งเป็นพืน้ฐานส าคญัท่ีจะน าไปสู่ความเช่ือมั่นในตนเอง 
ดงันัน้ขัน้การกระตุน้ความสนใจผูว้ิจัยใหน้กัศึกษาไดท้บทวนตนเองถึงสาเหตุของการขาดความ
เช่ือมั่นและแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกนัจากนัน้ผูว้ิจยัแจกใบงาน เรื่อง อะไรคือฉัน โดยให้
นกัศึกษาวาดภาพสิ่งของ 1 อย่างท่ีคิดว่าสอดคลอ้งกับตนเองพรอ้มอธิบายว่าสอดคลอ้งอย่างไร 
ในขัน้การใหต้วัแบบและการอธิบายผูว้ิจยัใชค้ลิปวิดีโอในการใหต้วัแบบบุคคลท่ีมีความเช่ือมั่นใน
ตนเองและผูว้ิจัยใช้วิธีการจัดการเรียนรูจ้ึงใชว้ิธีการจัดการเรียนรูโ้ดยใชกิ้จกรรมโตว้าทีเพ่ือเปิด
โอกาสใหท้กุคนไดแ้สดงความสามารถกลา้พดู กลา้คิดกลา้แสดงออกในทางท่ีถกูรว่มกบัใชเ้ทคนิค
เชิงวิทยา ในการเสริมแรง (reinforcement) เพ่ือกระตุน้ใหน้กัศึกษาท างานจนประสบความส าเร็จ  
และการฝึกสอนตนเอง (self-instructional training) เก่ียวกบัการสรา้งความเช่ือมั่นในตนเอง ส่วน
ในขัน้การอภิปรายเป็นการใหน้กัศกึษาแสดงความคิดเห็นจากการด าเนินกิจกรรมทัง้หมด และขัน้
การสะทอ้นและการสรุปผล ในขัน้นีผู้ว้ิจยัใหน้กัศกึษาไดส้ะทอ้นผลการเรียนรู ้(reflection) เก่ียวกบั
ความเช่ือมั่นในตนเองลงในแบบบนัทึกพฤติกรรมจากการสงัเกตพฤติกรรมและบนัทึกพฤติกรรม
ของตนเองขณะปฏิบตัิกิจกรรมเป็นการใชเ้ทคนิคการเตือนตนเอง (self-monitoring) ในการสงัเกต
และบนัทึกพฤติกรรมของตนเอง และผูว้ิจยัสะทอ้นการแสดงออกถึงพฤติกรรมการความเช่ือมั่นใน
ตนเองของนกัศกึษาโดยภาพรวมและช่วยกนัสรุปภาพรวมทัง้หมด จากนัน้มอบหมายใหน้กัศกึษา
กลุม่ทดลองบนัทกึพฤตกิรรมในชีวิตประจ าวนัลงในสมดุบนัทกึพฤตกิรรม 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู ้ผูว้ิจยัประเมินจากพฤติกรรมในชัน้เรียน ประเมินจาก
ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม และประเมินจากสมุดบันทึกพฤติกรรมส่วนนักศึกษากลุ่มทดลองประเมิน
ตนเองจากการสะทอ้นผลการเรียนรู ้

 
การจัดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยา คร้ังที่ 12 ตระหนักถึงความส าคัญและแสดงออก

ถงึความมีวุฒภิาวะ  (maturity) 
องคป์ระกอบท่ีมุ่งเน้น คือ องค์ประกอบดวามมีวุฒิภาวะ  โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้

นกัศกึษาในกลุม่ทดลองตระหนกัถึงความส าคญัของการเป็นผูท่ี้มีวฒุิภาวะ (maturity) ในการเรียน
และการด าเนินชีวิตท่ีตอ้งเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ  และแสดงออกถึงการเป็นผูท่ี้มีวุฒิภาวะ 
(maturity) ไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม 
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ทฤษฎีการเรียนรูท่ี้ใช้ในการจัดกิจกรรมไดแ้ก่ ทฤษฎีการเรียนรูข้องส กินเนอรใ์นการ
เสริมแรง ทฤษฎีการเรียนรูข้องแบนดรู่าในการใหต้วัแบบและทฤษฎีประมวลสารสนเทศในการให้
นกัศกึษาไดล้งมือปฏิบตัดิว้ยตนเอง 

เนือ้หาท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมการสรา้งเสรมิใหน้กัศกึษามีวฒุิภาวะนัน้กิจกรรมมุ่งเนน้ให้
นกัศึกษาควบคมุตนเองและควบคมุอารมณแ์ละใหต้ระหนกัเห็นความส าคญัและเห็นคณุค่าของ
การมีวุฒิภาวะ ดงันัน้ในขัน้การกระตุน้ความสนใจผูว้ิจยัยกตวัอย่างหรือขอ้ความจากการแสดง
ความคิดเห็นทั้งท่ีเหมาะสมและไม่เหมาะสมในการโพสนใ์นส่ือโซเชียลและให้นักศึกษาแสดง
ความคิดกับปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ ในขัน้การใหต้วัแบบและการอธิบายผูว้ิจยัใหน้ักศึกษาดคูลิป
วิดีโอพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการไม่มีวุฒิภาวะ เช่น การทะเลาะวิวาทจากการขาดการพินิจ
พิจารณา ในขัน้การปฏิบตัิผูว้ิจยัใชว้ิธีการจดัการเรียนรูโ้ดยจ าลองสถานการณแ์ละตอ้งเผชิญกับ
สถานการณ์ท่ีกดดนัเพ่ือใหน้กัศึกษารูจ้กัควบคุมตนเอง ซึ่งกิจกรรมจะเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งท างาน
รว่มกบัผูอ่ื้นและตอ้งตดัสินใจในสถานการณท่ี์กดดนัในการปฏิบตัิกิจกรรมตอ้งรว่มกบัผูอ่ื้น สว่นใน
ขัน้การอภิปรายเป็นการใหน้ักศึกษาแสดงความคิดเห็นจากการด าเนินกิจกรรมทัง้หมด และขัน้
สะทอ้นและสรุปผล ในขัน้นีผู้ว้ิจยัใหน้กัศึกษาได้สะทอ้นความคิดความรูส้ึก (reflection) เก่ียวกับ
ความเช่ือมั่นในตนเองลงในแบบบนัทึกพฤติกรรมจากการสงัเกตพฤติกรรมและบนัทึกพฤติกรรม
ของตนเองขณะปฏิบตัิกิจกรรมเป็นการใชเ้ทคนิคการเตือนตนเอง (self-monitoring) ในการสงัเกต
และบนัทกึพฤตกิรรมของตนเอง และผูว้ิจยัสะทอ้นการแสดงออกถึงพฤติกรรมการความมีวฒุิภาวะ
ของนกัศึกษาโดยภาพรวมและช่วยกันสรุปภาพรวมทัง้หมด จากนัน้มอบหมายใหน้ักศึกษากลุ่ม
ทดลองบนัทกึพฤตกิรรมในชีวิตประจ าวนัลงในสมดุบนัทกึพฤตกิรรม 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ผูว้ิจยัประเมินจากพฤติกรรมในชัน้เรียน ประเมินจาก
ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม และประเมินจากสมุดบันทึกพฤติกรรมส่วนนักศึกษากลุ่มทดลองประเมิน
ตนเองจากการสะทอ้นผลการเรียนรู ้

 
การจัดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยา คร้ังที่ 13  ตระหนักถึงความส าคัญและแสดงออก

ถงึความเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น  (empathy)    
องคป์ระกอบท่ีตอ้งการพฒันา คือ  องคป์ระกอบดา้นความเขา้ใจความรูส้ึกของผูอ่ื้น โดย 

มีจดุประสงคเ์พ่ือใหน้กัศึกษาในกลุ่มทดลองตระหนกัถึงความส าคญัและประโยชนข์องการเขา้ใจ
ความรูส้ึกของผูอ่ื้น (empathy) ในการเรียนและการด าเนินชีวิต และแสดงออกถึงพฤติกรรมการ
เขา้ใจความรูส้กึของผูอ่ื้น (empathy) ไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม   
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ทฤษฎีการเรียนรูท่ี้ใช้ในการจัดกิจกรรมไดแ้ก่ ทฤษฎีการเรียนรูข้องสกินเนอรใ์นการ
เสริมแรง ทฤษฎีการเรียนรูข้องแบนดรู่าในการใหต้วัแบบและทฤษฎีประมวลสารสนเทศในการให้
นกัศกึษาไดล้งมือปฏิบตัดิว้ยตนเอง 

เนือ้หาท่ีใชใ้นการสรา้งเสริมการเขา้ใจความรูส้ึกของผูอ่ื้น ผูว้ิจยัมุ่งเนน้ให้นักศึกษาใน
กลุ่มทดลองรบัฟังบคุคลอ่ืนอย่างตัง้ใจ รูจ้กัสงัเกตสิ่งตา่ง ๆ รอบตวั ดงันัน้ในขัน้กระตุน้ความสนใจ
ผูว้ิจยัใหน้ักศึกษาจินตนาการถึงความรูส้ึกเม่ือคิดถึงบุคคลท่ีรกัหรือเคารพและใหจ้  าความรูส้ึกนี ้
เม่ือเห็นบคุคลอ่ืนหรือบุคคลทั่วไปซึ่งเป็นการเปรียบเทียบความรูส้ึกทางบวกกบับคุคลอ่ืน ส่วนขัน้
ใหต้วัแบบและอธิบายเป็นกิจกรรมท่ีใหน้กัศึกษาศกึษาบุคคลท่ีเขา้ใจความรูส้ึกของคนอ่ืนทัง้จาก
คลิปและเอกสารท่ีแจกให ้ ขัน้ปฏิบตัิผูว้ิจยัใชก้ารจดัการเรียนรูโ้ดยใชก้รณีตวัอย่าง (case) ซึ่งเป็น
เรื่องราวของเด็กท่ีถกูเพ่ือนรงัเกียจและใหน้กัศกึษาลองวิเคราะหใ์นฐานะท่ีเป็นเด็ก เป็นครู เป็นตวั
เด็ก และเพ่ือนของเด็กท่ีเผชิญสถานการณ์เช่นนีจ้ะคิดและรูส้ึกอย่างไร โดยลงมือปฏิบตัิตามใบ
งานท่ี 2  เรื่อง เอาใจเขามาใส่ใจเรา ท่ีผู้วิจัยแจกให้ ขัน้อภิปราย จะเป็นขัน้ท่ีผูว้ิจัยใหน้ักศึกษา
แสดงความคิดเห็นตามประเด็นท่ีก าหนดให้ โดยใช้วิธีการอภิปรายกลุ่มย่อย (small group 
discussion) แบบฟิลิป 66 (Phillips 66) เพ่ือใหทุ้กคนไดแ้สดงความคิดเห็น และใชเ้ทคนิคการตัง้
ค  าถามในการกระตุน้ใหไ้ดค้ิดพิจารณา ไตรต่รองใหม้ากท่ีสุดรวมถึงใชเ้ทคนิคเชิงจิตวิทยาในการ
ฝึกและขัน้สะทอ้นและสรุปผล ในขัน้นีผู้ว้ิจยัใหน้กัศกึษาไดส้ะทอ้นความคิดความรูส้ึก (reflection) 
เก่ียวกับความเช่ือมั่นในตนเองลงในแบบบันทึกพฤติกรรมจากการสังเกตพฤติกรรมและบันทึก
พฤติกรรมของตนเองขณะปฏิบตัิกิจกรรมเป็นการใชเ้ทคนิคการเตือนตนเอง (self-monitoring) ใน
การสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมของตนเอง และผูว้ิจยัสะทอ้นการแสดงออกถึงพฤตกิรรมการความ
มีวุฒิความเขา้ใจความรูส้ึกของผูอ่ื้นของนกัศึกษาโดยภาพรวมและช่วยกันสรุปภาพรวมทัง้หมด 
จากนั้นมอบหมายให้นักศึกษากลุ่มทดลองบันทึกพฤติกรรมในชีวิตประจ าวันลงในสมุดบันทึก
พฤตกิรรม 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู ้ผูว้ิจยัประเมินจากพฤติกรรมในชัน้เรียน ประเมินจาก
ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม และประเมินจากสมุดบันทึกพฤติกรรมส่วนนักศึกษากลุ่มทดลองประเมิน
ตนเองจากการสะทอ้นผลการเรียนรู ้
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การจัดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยา คร้ังที่  14  ตระหนักถึงความส าคัญและการ
แสดงออกถงึการยนืหยัด (Persisting) 

องคป์ระกอบท่ีตอ้งการพฒันาคือ องคป์ระกอบดา้นการยืนหยดั ซึ่ง มีจดุประสงคเ์พ่ือให้
นกัศกึษาในกลุ่มทดลองตระหนกัถึงความส าคญัของการยืนหยดั (persisting) โดยการอดทนเพียร
พยายามและอดทนท าทุกอย่างเต็มความสามารถ และแสดงออกถึงการเป็นผูท่ี้มีลกัษณะการยืน
หยัด (persisting) โดยอดทนเพียรพยายามและอดทนท าทุกอย่างเต็มความสามารถไดอ้ย่าง
ถกูตอ้ง   

ทฤษฎีการเรียนรูท่ี้ใช้ในการจัดกิจกรรมไดแ้ก่ ทฤษฎีการเรียนรูข้องสกินเนอรใ์นการ
เสริมแรง ทฤษฎีการเรียนรูข้องแบนดรู่าในการใหต้วัแบบและทฤษฎีประมวลสารสนเทศในการให้
นกัศกึษาไดล้งมือปฏิบตัดิว้ยตนเอง 

เนือ้หาท่ีใชใ้นการจัดกิจกรรมสรา้งเสริมให้นักศึกษามีลักษณะของการยืนหยัดโดยมี
ความมุ่งมั่นและเพียรพยายามในการท าสิ่งต่าง ๆ และการแสวงหาขอ้มูลเพ่ือใชท้ั้งในเรื่องการ
เรียนรูแ้ละการด าเนินชีวิตนั้น ผู้วิจัยด าเนินการโดยขั้นการกระตุน้ความสนใจผู้วิจัยใช้ค  าถาม
กระตุน้เช่น เม่ือเผชิญอุปสรรคในการเรียนบางคนท าไมจึงผ่านปัญหาและอุปสรรคไดแ้ต่บางคน
ท าไมจึงทอ้แทซ้ึ่งเป็นการกระตุน้ใหน้กัศึกษาไดท้บทวนตนเองรว่มดว้ย ในขัน้การใหต้วัอย่างและ
การอธิบายเป็นการใหต้วัอย่างกรณีของพลอยใสและผักหวานถึงพฤติกรรมของการยืนหยดัและ
ตวัอย่างของคนท่ีทอ้แทต้่ออุปสรรค ขัน้การปฏิบตัิกิจกรรมเป็นการใชว้ิธีการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning) โดยผู้วิจัยก าหนดปัญหาและให้นักศึกษาช่วยกัน
ระดมความคิดเห็นและแก้ปัญหาจากการไปสืบค้นข้อมูล ซึ่งต้องค้นหาค าตอบด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายพรอ้มทัง้ใชเ้ทคนิคการตัง้ค  าถามกระตุน้ ส่วนในขัน้การอภิปรายเป็นการใหน้กัศึกษา
แสดงความคิดเห็นจากการด าเนินกิจกรรมทัง้หมด และขัน้การสะท้อนและการสรุปผล ในขัน้นี ้
ผูว้ิจยัใหน้กัศึกษาไดส้ะทอ้นความคิดความรูส้ึก (reflection) เก่ียวกบัความเช่ือมั่นในตนเองลงใน
แบบบันทึกพฤติกรรมจากการสังเกตพฤติกรรมและบันทึกพฤติกรรมของตนเองขณะปฏิบัติ
กิจกรรมเป็นการใชเ้ทคนิคการเตือนตนเอง (self-monitoring) ในการสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรม
ของตนเอง และผูว้ิจยัสะทอ้นการแสดงออกถึงพฤติกรรมการยืนหยดัของนักศึกษาโดยภาพรวม
และช่วยกันสรุปภาพรวมทัง้หมด จากนัน้มอบหมายใหน้กัศึกษากลุ่มทดลองบนัทึกพฤติกรรมใน
ชีวิตประจ าวนัลงในสมดุบนัทกึพฤตกิรรม 
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การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ผูว้ิจยัประเมินจากพฤติกรรมในชัน้เรียน ประเมินจาก
ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม และประเมินจากสมุดบันทึกพฤติกรรมส่วนนักศึกษากลุ่มทดลองประเมิน
ตนเองจากการสะทอ้นผลการเรียนรู ้

ปัจฉิมนิเทศ 
การปัจฉิมนิเทศมีจดุประสงคเ์พ่ือสรุปอธิบายผลการสรา้งเสริมลกัษณะนิสยัการคิดอย่าง

มีวิจารณญาณและให้นักศึกษาในกลุ่มทดลองไดส้ะท้อนภาพรวมของกิจกรรมและการพัฒนา
ลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ตลอดกิจกรรมท่ีจดัขึน้ เพ่ือประเมินลกัษณะนิสยัการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาในกลุ่มทดลองภายหลังจากการเขา้ร่วมกิจกรรมการทดลอง 
ดงันัน้ในการจดักิจกรรมจึงเป็นการให้นกัศึกษาในกลุ่มทดลองไดอ้ภิปรายแสดงความคิดเห็นและ
เปิดโอกาสใหน้กัศกึษาในกลุ่มทดลองสะทอ้นความคิดความรูส้ึกท่ีเกิดขึน้จากการเขา้รว่มกิจกรรม
ทัง้หมด และสรุปกิจกรรมทัง้หมดเป็นภาพรวม 
             ผลจากการวิเคราะหค์วามเหมาะสมในการน าการจัดการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้ง

เสริมลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณไปใช้มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.80-4. 60  ซึ่ง
หมายถึงมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากสามารถน าไปใชใ้นการสรา้งเสริมลกัษณะนิสยัการคิด
อย่างมีวิจารณญาณได้ (ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามภาคผนวก ค) นอกจากนีผู้้เช่ียวชาญให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิโดยใหเ้พิ่มเวลาจากเดมิใหเ้หมาะสมกบักิจกรรมท่ีจดั  ในการเขียนกิจกรรมให้
มีการระบุว่าแต่ละขั้นตอนขั้นใดนตอบวัตถุประสงคข์องกิจกรรมได้  โดยส่วนใหญ่กิจกรรรม
สามารถน าไปใชใ้นการสรา้งเสริมลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ไดแ้ตข่ัน้กระตุน้ความ
สนใจใหป้รบักิจกรรมใหก้ระชบัและใหไ้ปเนน้กิจกรรมหลกัท่ีตอ้งการพฒันา 

 
ผลจากการศึกษาน าร่องของการจัดการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสริมลักษณะ

นิสยัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ 
จากการศึกษาน ารอ่งของการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสริมลกัษณะนิสยัการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีผ่านการหาคณุภาพโดยใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมและ
ความเป็นไปไดแ้ลว้ผูว้ิจยัไดป้รบัแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญและตามขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพ่ือใหต้รวจสอบความเป็นไปในและความเหมาะสมใน
สถานการณ์จริงผูว้ิจัยจึงไดน้  าการจัดการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสริมลักษณะนิสัยการคิด
อย่างมีวิจารณญาณไปทดลองใชก้บันกัศกึษาท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุม่ตวัอยา่งจ านวน 12 คน  
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คือ นกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 คณะครุศาสตร ์ท่ีเขา้ศกึษาในปีการศกึษา 2561 สาขาจิตวิทยาการปรกึษา
และการแนะแนว-คอมพิวเตอรศ์กึษา  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ประเดน็เวลาในการจัดการกิจกรรม 
เน่ืองจากเวลาท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม 1.30  ชั่ วโมงยังไม่เพียงต่อกิจกรรมท่ีจัดเป็น

กิจกรรมกลุ่มซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาในการปรึกษาหารือกัน ดังนั้นจึงตอ้งปรบัเวลาให้เป็น 2  
ชั่วโมงตอ่กิจกรรมและผูว้ิจยัไดก้ าหนดเวลาในการปฏิบตักิิจกรรมแตล่ะขัน้ตอนใหช้ดัเจน 

ประเดน็องคป์ระกอบทีมุ่่งเน้นในการพัฒนา 
ในการจดักิจกรรมแต่ละครัง้สามารถเกิดองคป์ระกอบอ่ืน ๆ พรอ้มขึน้ไดผู้ว้ิจยัตอ้งชีแ้จง

ถึงองคป์ระกอบท่ีตอ้งการมุ่งเนน้เป็นหลักใหผู้เ้ขา้ร่มการทดลองไดเ้ขา้ใจ และในการจะพัฒนา
องคป์ระกอบตอ่ไปผูว้ิจยัตอ้งทบทวนองคป์ระกอบท่ีพฒันามาแลว้ก่อนเพ่ือใหเ้กิดความตอ่เน่ือง 

 
ประเดน็กิจกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยา 
บางกิจกรรมตอ้งปรบัเปล่ียนอุปกรณ์และวิธีการใหม่เน่ืองจากเม่ือน าไปใช้ในการจัด

กิจกรรมมีความยากในการปัญหาท าใหใ้ชเ้วลามากเกินไป เช่น  การจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยา ครัง้
ท่ี 2 เป็นการใหผู้ท่ี้ถูกปิดตามแกป้มเชือกไหมพรม   และบางกิจกรรมตอ้งอธิบายใหน้กัศึกษาทุก
คนเขา้ใจตรงกนัก่อนและมั่นใจวา่ทกุคนเขา้ใจตรงกนัแลว้จงึคอ่ยจดักิจกรรม 

 
 

ส่วนที่ 2 ผลการจัดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาเพื่อสร้างเสริมลักษณะนิสัยการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

ผลการศกึษาลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
การศึกษาผลการจัดการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสริมลักษณะนิสัยการคิดอย่างมี

วิจารณญาณโดยศึกษาในเชิงปริมาณของนกัศึกษาจากการวิเคราะหข์อ้มูลแบบวดัลกัษณะนิสยั
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในระยะเวลาก่อนทดลอง หลังทดลอง และระยะติดตามผล ของ
นกัศกึษากลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  มีผลการศกึษาดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 

ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหข์อ้มลูโดยการหาคา่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลกัษณะ

นิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในระยะก่อนการ
ทดลอง หลงัการทดลอง และตดิตามผล ดงัตาราง 27 
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ตาราง 27  คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของลกัษณะนสิยัการคดิอยา่งมีวจิารณญาณของ
นกัศกึษา (n=40) 

 

ลกัษณะนิสยั
การคิดฯ 

กลุม่ ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง ติดตามผล 
Mean SD ระดบั Mean SD ระดบั Mean SD ระดบั 

การมใีจที่เปิด
กวา้ง 

ทดลอง 3.98 0.30 มาก 4.53 0.49 มาก
ที่สดุ 

4.68 0.29 มาก
ที่สดุ 

 ควบคมุ 4.23 0.33 มาก 3.84 0.23 มาก 4.32 0.44 มาก 
ความเป็นระบบ ทดลอง 4.03 0.85 มาก 4.50 0.38 มาก 4.63 0.29 มาก

ที่สดุ 
 ควบคมุ 4.01 0.32 มาก 3.86 0.24 มาก 4.21 0.48 มาก 
การชอบคน้หา
ความจรงิ 

ทดลอง 3.93 0.48 มาก 4.74 0.76 มาก
ที่สดุ 

4.65 0.36 มาก
ที่สดุ 

 ควบคมุ 4.06 0.36 มาก 3.78 0.27 มาก 4.24 0.46 มาก 

ความเช่ือมั่น
ในตนเอง 

ทดลอง 3.61 0.81 มาก 4.55 0.34 มาก
ที่สดุ 

4.69 0.32 มาก
ที่สดุ 

 ควบคมุ 4.11 0.41 มาก 4.11 0.41 มาก 4.20 0.57 มาก 
ความมวีฒุิ
ภาวะ 

ทดลอง 4.09 0.38 มาก 4.42 0.40 มาก 4.61 0.35 มาก
ที่สดุ 

 ควบคมุ 3.69 0.35 มาก 3.68 0.34 มาก 4.22 0.51 มาก 
ความเขา้ใจ
ความรูส้กึ 

ทดลอง 4.23 0.31 มาก 4.52 0.42 มาก
ที่สดุ 

4.68 0.36 มาก
ที่สดุ 

ของผูอ้ื่น ควบคมุ 4.18 0.31 มาก 4.13 0.30 มาก 4.06 0.50 มาก 
การยืนหยดั ทดลอง 3.93 0.31 มาก 4.53 0.44 มาก

ที่สดุ 
4.70 0.30 มาก

ที่สดุ 
ควบคมุ 3.90 0.42 มาก 3.86 0.42 มาก 3.88 0.33 มาก 

โดยรวม ทดลอง 3.97 0.23 มาก 4.54 0.40 มาก
ที่สดุ 

4.66 0.26 มาก
ที่สดุ 

ควบคมุ 3.98 0.17 มาก 3.90 0.16 มาก 4.16 0.37 มาก 
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ผลการวิเคราะหข์อ้มูลตาราง 27 พบว่า นักศึกษาในกลุ่มทดลอง หลังการทดลองและ
ระยะติดตามผลมีลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ีย
เท่ากับ 4.54, 4.66 ตามล าดบั) ส่วนก่อนการทดลอง มีลักษณะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดย
รวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97)  ส่วนนกัศึกษากลุ่มควบคมุ ก่อนการทดลอง หลงัการ
ทดลองและระยะติดตามผลมีลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
(คา่เฉล่ียเท่ากบั 3.98, 3.90 และ 4.16 ตามล าดบั) และเม่ือจ าแนกเป็นรายองคป์ระกอบไดผ้ลการ
วิเคราะห ์ดงันี ้ 

การมีใจท่ีเปิดกวา้งของนักศึกษากลุ่มทดลอง หลังการทดลองและระยะติดตามผลมี
ค่าเฉล่ียการมีใจท่ีเปิดกวา้งอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.53, 4.68 ตามล าดบั) ส่วน
ก่อนการทดลองมีคา่เฉล่ียการมีใจเปิดกวา้งอยู่ในระดบัมาก (คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.98)  และนกัศกึษา
กลุม่ควบคมุ ก่อนการทดลอง หลงัการทดลองและระยะตดิตามผลมีคา่เฉล่ียการมีใจท่ีเปิดกวา้งอยู่
ในระดบัมาก (คา่เฉล่ียเทา่กบั  4.23, 3.84 และ 4.32  ตามล าดบั)   

ความเป็นระบบของนกัศึกษากลุ่มทดลอง ในระยะติดตามผลมีค่าเฉล่ียความเป็นระบบ 
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.63) ส่วนก่อนการทดลองและหลังการทดลองมีค่าเฉล่ีย
ความเป็นระบบอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.03, 4.50 ตามล าดับ) และนักศึกษากลุ่ม
ควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการทดลองและระยะติดตามผลมีค่าเฉล่ียความเป็นระบบอยู่ใน
ระดบัมาก (คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.01, 3.86 และ 4.21 ตามล าดบั)  

การชอบคน้หาความจริงของนกัศึกษากลุ่มทดลอง หลงัการทดลองและระยะติดตามผล 
มีค่าเฉล่ียการชอบคน้หาความจริงอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.74, 4.65 ตามล าดบั) 
ส่วนก่อนการทดลองมีค่าเฉล่ียการชอบคน้หาความจริงอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.93) 
และนกัศึกษากลุ่มควบคมุ ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และระยะติดตามผลมีค่าเฉล่ียการ
ชอบคน้หาความจรงิอยูใ่นระดบัมาก (คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.06, 3.78 และ 4.24 ตามล าดบั) 

ความเช่ือมั่นในตนเองของนักศึกษากลุ่มทดลอง หลังการทดลองและระยะติดตามผล 
มีค่าเฉล่ียความเช่ือมั่นในตนเองอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.55, 4.69 ตามล าดับ) 
ส่วนก่อนการทดลองมีค่าเฉล่ียความเช่ือมั่นในตนเองอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.61) 
และนกัศกึษากลุ่มควบคมุ ก่อนการทดลอง หลงัการทดลองและระยะติดตามผล มีคา่เฉล่ียความ
เช่ือมั่นในตนเองอยูใ่นระดบัมาก (คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.11, 4.11 และ 4.20 ตามล าดบั) 

 ความมีวฒุิภาวะของนกัศกึษากลุ่มทดลอง ระยะติดตามผลมีคา่เฉล่ียความมีวุฒิภาวะ
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.61) ส่วนก่อนการทดลองและหลังการทดลองมีค่าเฉล่ีย
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ความมีวุฒิภาวะอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.09 ,4.42 ตามล าดับ) และนักศึกษากลุ่ม
ควบคมุ ก่อนการทดลอง หลังการทดลองและระยะติดตามผล มีค่าเฉล่ียความมีวุฒิภาวะอยู่ใน
ระดบัมาก (คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.69, 3.68 และ 4.22 ตามล าดบั)  

ความเข้าใจความรูส้ึกของผู้อ่ืนของนักศึกษากลุ่มทดลอง หลังการทดลองและระยะ
ติดตามผล มีค่าเฉล่ียความเขา้ใจความรูส้ึกของผูอ่ื้นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.52  
,4.68 ตามล าดบั) ส่วนก่อนการทดลองมีค่าเฉล่ียความเขา้ใจความรูส้ึกของผูอ่ื้นอยู่ในระดบัมาก
(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.23) และนักศึกษากลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการทดลองและระยะ
ติดตามผล มีคา่เฉล่ียความเขา้ใจความรูส้ึกของผูอ่ื้นอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18, 4.13 
และ 4.06 ตามล าดบั)  

การยืนหยดัของนกัศกึษากลุ่มทดลอง หลงัการทดลองและระยะตดิตามผลมีคา่เฉล่ียการ
ยืนหยัดอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.53,4.70 ตามล าดับ) ส่วนก่อนการทดลองมี
คา่เฉล่ียการยืนหยดัอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.93)  และนกัศึกษากลุ่มควบคมุ ก่อนการ
ทดลอง หลังการทดลองและระยะติดตามผลมีค่าเฉล่ียการยืนหยัดอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 3.90, 3.86 และ 3.88 ตามล าดบั)   
  

ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบคา่เฉล่ียลกัษณะนิสยัการคดิอย่างมีวิจารณญาณของนกัศกึษา
ในกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุก่อนทดลอง หลงัการทดลองและระยะตดิตามผล 

ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหเ์ปรียบเทียบคะแนนลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ก่อน
การทดลอง  หลงัการทดลองและระยะติดตามผลของนกัศกึษาในกลุ่มทดลอง โดยใช ้T-test แบบ  
independent ซึ่งไดผ้ลการวิเคราะห ์ดงันี ้ 
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ตาราง 28  ผลการวเิคราะหเ์ปรียบเทียบคา่เฉลีย่ลกัษณะนสิยัการคดิอย่างมีวจิารณญาณของ
นกัศกึษาในกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ก่อนการทดลอง หลงัการทดลองและระยะติดตามผล
โดยรวมและจ าแนกเป็นรายองคป์ระกอบ 
   

ลกัษณะนิสยัการ
คดิอยา่งมี
วิจารณญาณ 

ชว่งเวลาการ
วดั 

กลุม่ทดลอง กลุม่ควบคมุ t p 
Mean SD Mean SD 

โดยรวม ก่อนทดลอง 3.97 0.23 3.98 0.17 0.66 .513 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  จาก ตาราง 28 พบว่า นักศึกษาในกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุมีคะแนนลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนการทดลองโดยรวมไม่แตกตา่งกัน 
และทัง้สองกลุม่อยูใ่นสาขาวิชาเดียวกนัจงึมีความเหมาะสมในการน ามาเป็นกลุ่มตวัอย่างของการ
วิจยั  นอกจากนี ้พบว่า คะแนนลกัษณะนิสยัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณหลงัการทดลอง และระยะ
ติดตามผลของนกัศึกษาในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01   

จากการสมัภาษณก์ลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุมีความรูค้วามเขา้เก่ียวกับลกัษณะ
นิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นภาพรวมแต่ยังไม่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกหรือบอก
รายละเอียดท่ีเป็นพฤติกรรมบ่งชีใ้นแตะ่องคป์ระกอบไดช้ดัเจน สะทอ้นใหเ้ห็นว่ากลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคมุโดยส่วนใหญ่ก่อนเขา้ร่วมการทดลองทดลองมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับลกัษณะ
นิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณในระดบัหนึ่งแตย่งัไม่มีทิศทางไปแนวเดียวกัน ซึ่งทัง้สองกลุ่มไม่
แตกตา่งกนั และจากการสงัเกตพฤตกิรรมในชัน้เรียนของนกัศกึษาทัง้สองกลุ่มทดลองก่อนเขา้รว่ม
การจดัการเรียนรู ้พบว่า เม่ือผูว้ิจยัมอบหมายงานใหไ้ปสืบคน้ขอ้มูลเพ่ือน ามาเสนอซึ่งขอ้มูลส่วน
ใหญ่ท่ีนกัศกึษาในกลุ่มทดลองน ามาอา้งอิงมีจ านวนไม่มากและขาดความน่าเช่ือของแหล่งขอ้มูล  
อีกทัง้ยงัพบว่าในการหาขอ้มูลยงัไม่มีการวางแผนในการท างานและบางคนยงัไม่กลา้แสดงความ
คดิเห็นเม่ือตอ้งท างานกลุม่มีเพียงบางคนท่ีกลา้แสดงความคดิเห็นและกลา้สอบถามอาจารยเ์ม่ือมี
ขอ้สงสยั นอกจากนีก้ารสัมภาษณ์ของนกัศึกษากลุ่มทดลองเก่ียวกับความจ าเป็นในการพัฒนา
ลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณในนกัศกึษาครุศาสตร ์พบว่า นกัศกึษาในกลุ่มทดลองทกุ
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คนเห็นว่ามีความจ าเป็นอย่างมากท่ีจะตอ้งพัฒนาลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณใน
นกัศกึษาคณะครุศาสตร ์สะทอ้นใหเ้ห็นว่านกัศกึษาในกลุ่มทดลองไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของ
การมีลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดังนั้นขอ้มูลเชิงคุณภาพและขอ้มูลเชิงปริมาณ
สอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกันท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าก่อนการทดลองกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุมี
แนวคิดและมีลกัาณะนิสยัการคดิอย่างมีวิจารรญาณไมแ่ตกตา่งกนัและส่วนใหญ่ยอมรบัว่าตนเอง
มีลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณเฉพาะบางสถานการณ์และต้องได้รบัการพัฒนา
เน่ืองจากเห็นว่าเป็นสิ่งจ  าเป็นทั้งในการเรียนรู้และการด าเนินชีวิต เช่น การสร้างนิสัยให้มี
วิจารณญาณในการตดัสินใจในการใชจ้า่ยสิ่งท่ีมีประโยชน ์ส่วนใหญ่จึงเห็นวา่ลกัษณะนิสยัการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณมีความสิ่งตา่ง ๆ ท่ีตอ้งพิจารณาเหตแุละผลทัง้ในการด าเนินชีวิต  
 

ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบคา่เฉล่ียลกัษณะนิสยัการคดิอย่างมีวิจารณญาณของนกัศกึษา
ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ ก่อนการทดลอง หลงัการทดลองและระยะติดตามผลดว้ย
การวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบวดัซ า้   

ในการศึกษาผลการจัดการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสริมลักษณะนิสัยการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนกัศึกษา  ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบการแจกแจงเป็นโคง้ปกติ (normality) โดย
ใชส้ถิต ิShapiro-Wilk พบวา่ ระยะเวลาก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และระยะตดิตามผล มีคา่
นยัส าคญัทางสถิติอยู่ระหว่าง .06-.90 แสดงใหเ้ห็นว่า ค่าเฉล่ียของลกัษณะนิสัยการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในระยะก่อนการทดลอง หลังการ
ทดลอง และตดิตามผล มีการแจกแจงเป็นโคง้ปกต ิ 

ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงไดน้  าค่าเฉล่ียลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัศึกษา
ในกลุ่มทดลอง มาทดสอบสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 2 โดยการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบวดัซ า้  
(one way repeated measures   ANOVA) ในการวดัก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และระยะ
ตดิตามผลของนกัศกึษากลุม่ทดลอง ซึ่งผลการวิเคราะหมี์รายละเอียดดงัตาราง 29 
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ตาราง 29  ผลการวเิคราะหเ์ปรียบเทยีบคา่เฉลีย่ลกัษณะนสิยัการคดิอย่างมีวจิารณญาณโดยรวม
ของนกัศกึษาในกลุม่ทดลอง ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และระยะติดตามผล 
 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F p. 
ระยะเวลาในการทดลอง 4.376 2 2.188   23.985 .000 
ความคลาดเคล่ือน 3.467 38 .091   

  p<.01  p<.05 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตาราง 29 พบว่า ค่าเฉล่ียลักษณะนิสัยการคิดอย่างมี

วิจารณญาณโดยรวมของนกัศกึษาในกลุ่มทดลองท่ีใชก้ารจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสริม
ลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนการทดลอง หลังการทดลองและระยะติดตามผล
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวิจยัขอ้ท่ี 2  

  ผลการวิเคราะหต์าราง 29สอดคลอ้งกบัผลการสมัภาษณน์กัศกึษาในกลุ่มทดลอง
เก่ียวกับการเขา้ร่วมการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเชิงเพ่ือสรา้งเสริมลกัษณะนิสัยการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  พบว่า ก่อนและหลงัเขา้ร่วมการทดลองมีความคิดเห็นแตกต่างกัน โดยท่ีก่อนเขา้
รว่มการทดลองนกัศึกษาในกลุ่มทดลองเห็นว่ากิจกรรมการอบรมจะเนน้การบรรยาย ไม่ไดแ้สดง
ความคิดเห็น ซึ่งเม่ือเขา้ร่วมการทดลองแลว้เห็นว่ากิจกรรมแตกต่างจากท่ีคิด คือ กิจกรรมส่วน
ใหญ่ไดล้งมือปฏิบตัิ ไดแ้สดงความคิดเห็นไดพู้ดคยุกับเพ่ือนซึ่งท าใหรู้แ้นวคิดของคนอ่ืนมากขึน้  
ดงัตวัอยา่งในการสมัภาษณน์กัศกึษากลุม่ทดลองดงันี ้
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ตาราง 30 ตวัอยา่งขอ้มูลการสมัภาษณ์ก่อนการทดลอง หลงัการทดลองและระยะตดิตามผลของ
นกัศกึษาในกลุม่ทดลอง    
  

ก่อนเขา้รว่ม หลงัเขา้รว่มกิจกรรม ระยะตดิตามผล 
“หนูขอพดูตามตรงนะคะ (ยิม้) 
พอไดย้นิว่าจะตอ้งเขา้ร่วม
กิจกรรมในใจตอนนัน้คิดว่าคง
เหมือนการอบรมทั่วไป นั่งฟัง 
นา่เบือ่ งว่ง บางทหีนูคิดว่า
เวลามีอบรมนีห้นูก็อยากมีส่วน
ร่วมบา้งนะคะ (หวัเราะ) ไม่ใช่
นั่งฟังอยา่งเดยีว แต่ก็ลองมา” 

“ตรงขา้มกบัสิ่งทีค่ิดคะ
เพราะหนูคิดวา่คงจะเหมือน
อบรมแตพ่อเขา้ร่วมกิจกรรม
หนูไดก้ลา้แสดงออกไดพู้ดได้
แสดงความคิดเหน็ ได้
ท างานกบัเพือ่น ไดท้ า
กิจกรรมกบัเพือ่น หนู
สามารถเขา้ร่วมทกุกิจกรรม
ไดโ้ดยทีไ่ม่เบือ่ อกีอย่างทีห่นู
ชอบคอื หลายวชิาทีห่นูเรียน
ไม่คอ่ยเปิดโอกาสให้
นกัศกึษาแสดงความคิดเหน็
แตพ่อเขา้ร่วมกิจกรรมหนูได้
แสดงความคิดเหน็ทกุ
กิจกรรมเลย ก็รูส้กึดนีะคะ” 

“ไดม้ีการน ามาใชท้กุ
องคป์ระกอบแตส่ิ่งทีไ่ดใ้ช้
มากทีส่ดุในการด าเนนิชีวติ
คอื การมีใจทีเ่ปิดกวา้ง ได้
ถูกน ามาใชเ้วลาท างานกบั
เพือ่น” 

“ถามวา่หนูอยากพฒันา
เปลีย่นแปลงตนเองไหมตอบ
วา่อยากมากคะ แตพ่อคดิวา่
จะตอ้งมานั่งท าใบงานๆ 
น าเสนอ มนัดูน่าเบือ่ก็ไม่อยาก
มาเทา่ไหร่แต่วา่เหน็เพือ่นมา
เยอะก็เลยลองดูสกัครัง้เลยมา
กบัเพือ่น” 

“หนูชอบคอืไดท้ ากิจกรรมแต่
ละวนัจะคอยลุน้วา่จะมี
กิจกรรมอะไรท าใหส้นกุดคีะ 
ไดค้วามรูด้ว้ย” 

“คดิว่าตนเองเปลีย่นแปลง
และเดน่ชดัทีส่ดุ คือ ก่อน
นัน้หนูเป็นคนทีไ่ม่มีความ
เชือ่มั่นในตนเอง แตห่นู
สงัเกตวา่ตนเอง
เปลีย่นแปลงเพราะหนูกลา้
แสดงความคิดเหน็กบัเพือ่น
มากขึน้ (หวัเราะ) กลา้ถาม
อาจารย์ ตอ้งค่อยเป็นค่อย
ไปคะ. 
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ตาราง 30 (ตอ่) 

 

ก่อนเข้าร่วม หลังเข้าร่วมกิจกรรม ระยะตดิตามผล 
“ความจริงก็อยากพฒันาตนเอง
เพราะเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์
ในการพัฒนาตนเอง แต่คิดว่า
ถ้ามานั่ ง ฟั งอย่ าง เดี ย วไม่ มี
กิจกรรมที่นักศึกษาได้พัฒนา
จ ริ ง ก็ จ ะ ท า ใ ห้ น่ า เบื่ อ ไ ม่
นา่สนใจ” 

“กิจกรรมไม่ รู ้สึกว่าเบื่อ 
คื อ ใจ อย ากม าอ ยู่ กั บ
เพื่อนมาท ากิจกรรมกับ
เพื่ อ น อ ยู่ แ ล้ ว ค ะ แ ต่
มาแล้วเราก็ได้รู ้ตัว เอง
มากขึ้นอย่างใจกวา้งรับ
ฟังความคิดเห็นของคน
อื่นชัดเจนมากคะเพราะ
แต่ก่อนหนูเป็นคนทีม่ั่นใจ
ในตนเองไม่ค่อยยอมรับ
ฟังเพือ่น เวลามีงานกลุม่” 

“ ที่ ใ ช้ บ่ อ ย ม า ก เ กื อ บ ทุ ก
องค์ประกอบซ่ึงมันก็ดีกับชีวิตเรา
นะคะโดยเฉพาะเรื่องการเข้าใจ
ความรูส้ึกของผูอ้ื่น เวลาที่พูดคุย
กบัเพือ่นและเพือ่นปรึกษา ก่อนนัน้
ไม่ค่อยรับฟังแต่ เมื่อลองรับฟั ง
เพือ่นดว้ยความตัง้ใจ เปิดใจกวา้ง 
เอาใจเขามาใส่ใจเราเรารูส้ึกไดว้่า
เขาเป็นอย่างไร รู ้สึกอย่างไรคิด
อย่างไร เราก็จะพิจารณาว่าจะ
พูดคุยให้ค าปรึกษาแบบไหน ก็
ช่วยให้เราพิจารณาคนรอบข้าง
มากขึน้” 

 

ในการสัมภาษณ์นักศึกษาในกลุ่มทดลองถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการเขา้ร่วม
กิจกรรม พบวา่ ปัญหาส่วนใหญ่ท่ีเผชิญคือความกงัวลในการเขา้รว่มกิจกรรมซึ่งเม่ือผูว้ิจยัไดชี้แ้จง
ใหน้กัศกึษากลุ่มทดลองไดเ้ขา้ใจถึงจดุมุง่หมายของการจดักิจกรรมจึงช่วยใหน้กัศกึษากลุม่ทดลอง
รูส้ึกผ่อนคลายลง และความเหน่ือยลา้จากการเรียนในชว่งแรกผูว้ิจยัจึงใชกิ้จกรรมผ่อนคลายก่อน
ทดลอง เพ่ือเตรียมความพรอ้มใหก้บันกัศกึษาก่อนการทดลอง  

โดยสรุปจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการศึกเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันเพราะสะท้อนให้เห็นว่าการจัดการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาส่งผลให้
คะแนนก่อน หลงัการทดลองและระยะตดิตามผลของนกัศกึษากลุม่ทดลองแตกตา่งกนั  
 
 



  

1
64 

 

164 

นอกจากนีจ้ากการศึกษาผลการจัดการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสริมลักษณะ
นิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาของนักศึกษาในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมใน
ระยะก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และสิน้สุดระยะติดตามผล เพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจยั
ข้อท่ี 3 โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ ้าสองทาง (Two-Way Repeated 
Measures ANOVA) มีผลการวิเคราะหข์อ้มลู ดงัตาราง 31 
 

ตาราง 31  การศกึษาผลการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพือ่สรา้งเสริมลกัษณะนสิยัการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณของนกัศกึษา (n=40) 
 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F p 
การมีใจท่ีเปิดกวา้ง      
ระยะเวลาในการทดลอง 3.45 2 1.72 20.78   .00 
ระหวา่งกลุม่และเวลา 4.52 2 2.26 27.20   .00 
ความคลาดเคล่ือน 6.32 76 0.08   
รวม 14.29 80 0.17   

Mauchly's W=0.91  chi-square =3.22  df=2  p=.20 
ความเป็นระบบ      
ระยะเวลาในการทดลอง 3.27 1.66 1.84 7.55   .01 
ระหวา่งกลุม่และเวลา 1.97 1.66 1.11 4.58   .01 
ความคลาดเคล่ือน 16.38 67.47 0.24   
รวม 21.62 70.79 0.30   

Mauchly's W=0.79 chi-square =8.37  df=2  p=.01 
การชอบคน้หาความจรงิ      
ระยะเวลาในการทดลอง 4.03 1.32 3.03 3.17  .05 
ระหวา่งกลุม่และเวลา 6.05 1.32 4.55 4.76  .02 
ความคลาดเคล่ือน 48.32 53.00 0.91   
รวม 58.40 55.64 1.04   

Mauchly's W=0.49 chi-square =26.02  df=2  p=.00 
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ตาราง 31 (ตอ่) 
 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F p 
ความเช่ือมั่นในตนเอง      
ระยะเวลาในการทดลอง 7.60 1.60 4.75 20.45   .00 
ระหวา่งกลุม่และเวลา 6.18 1.60 3.86 16.64   .00 
ความคลาดเคล่ือน 6.97 54.00 0.12   
รวม 20.75 57.20 0.36   

Mauchly's W=0.75  chi-square =10.62  df=2  p=.00 
ความมีวฒุิภาวะ      
ระยะเวลาในการทดลอง 5.09 2 2.55 17.95   .00 
ระหวา่งกลุม่และเวลา 0.98 2 4.93 3.46  .03 
ความคลาดเคล่ือน 10.79 76 0.14   
รวม 16.86 80 0.21   

Mauchly's W=0.88  chi-square =4.43  df=2  p=.10 
ความเขา้ใจความรูส้กึของผูอ่ื้น      
ระยะเวลาในการทดลอง 0.58 1.45 0.29 2.51 .08 
ระหวา่งกลุม่และเวลา 1.70 1.45 1.17 7.34   .00 
ความคลาดเคล่ือน 8.83 55.24 0.16   
รวม 11.11 58.14 0.19   

Mauchly's W=0.62  chi-square = 17.43 df=2  p=.00 
การยืนหยดั      
ระยะเวลาในการทดลอง 3.04 2 1.52 14.86   .00 
ระหวา่งกลุม่และเวลา 3.54 2 1.77 17.31   .00 
ความคลาดเคล่ือน 7.77 76 0.10   
รวม 14.35 80 0.17   

Mauchly's W=0.87  chi-square =5.03  df=2  p=.08 
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ตาราง 31 (ตอ่) 
 
แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F p 
ลกัษณะนิสยัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
โดยรวม 

     

ระยะเวลาในการทดลอง 3.83 2 1.91 27.76   .00 
ระหวา่งกลุม่และเวลา 2.31 2 1.15 16.80   .00 
ความคลาดเคล่ือน 5.24 76 0.06   
รวม 11.43 80 0.14   

Mauchly's W=0.99  chi-square =0.16  df=2  p=.92 

  p<.01  p<.05 
 

ผลจากการวิเคราะหข์อ้มลูตาราง 31  จากการตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของผลการ
จดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสริมลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัศกึษาใน
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุในระยะก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และระยะตดิตามผล พบว่า 
ผลต่างของค่าเฉล่ียของความแปรปรวนในการวัดซ า้ลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
โดยรวมและรายองคป์ระกอบ ประกอบดว้ย การมีใจท่ีเปิดกวา้ง ความมีวฒุิภาวะและการยืนหยดั
มีความเท่ากันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนองคป์ระกอบการชอบคน้หาความจริง ความ
เช่ือมั่นในตนเอง และความเขา้ใจความรูส้ึกของผูอ่ื้น มีความเท่ากันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 และมีค่า Mauchly's W ต  ่ากว่า 0.75 จึงอ่านผลการวิจัยแบบ Greenhouse-Geisser 
ยกเวน้ความเป็นระบบ มีความเท่ากนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีคา่ Mauchly's 
W สงูกวา่ 0.75 ขึน้ไป ผูว้ิจยัจงึอา่นผลการวิจยัแบบ Huynh-Feld ตอ่ไป 

ผลการจัดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาเพ่ือสร้างเสริมลักษณะนิสัยการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในระยะก่อนการทดลอง หลังการ
ทดลอง และระยะติดตามผล พบว่า  นกัศึกษาท่ีมีเวลาและกลุ่มท่ีแตกต่างกันมีลกัษณะนิสยัการ
คดิอย่างมีวิจารณญาณโดยรวม (F=16.80 df=2 p=.00) และรายองคป์ระกอบ ประกอบดว้ย การ
มีใจท่ีเปิดกวา้ง (F= 27.20 df=2 p=.00) ความเป็นระบบ (F=4.58 df=1.66 p=.01) ความเช่ือมั่น
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ในตนเอง (F=16.64 df=1.60 p=.00) ความเขา้ใจความรูส้ึกของผูอ่ื้น (F=7.34 df=1.45 p=.00) 
และการยืนหยดั (F=17.31 df=2 p=.00) มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ส่วนองคป์ระกอบดา้นการชอบคน้หาความจริง (F=4.76 df=1.32 p=.02) และความมีวุฒิภาวะ 
(F=3.46 df=2 p=.03) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกับ
สมมตฐิานการวิจยัขอ้ท่ี 3  



 
 

 

 

 

บทที ่6 

สรุปผล อภปิรายผลและขอ้เสนอแนะ 

 

การวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพ่ื อสร้างเสริมลักษณะนิสัยการคิดอย่างมี  
วิจารญาณสรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงันี ้
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดต้ัง้ความมุง่หมายการวิจยัไว ้ดงันี ้
1. เพ่ือศึกษาความหมาย องคป์ระกอบและพฤติกรรมบ่งชีข้องลกัษณะนิสยัการคิด

อยา่งมีวิจารณญาณ ในนกัศกึษา  
2. เพ่ือพฒันาและศกึษาผลการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสรมิลกัษณะนิสยั

การคดิอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัศกึษา 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจยันีมี้การเก็บรวบรวมขอ้มลูและวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชว้ิธีการศกึษาเชิงปรมิาณและ
เชิงคณุภาพ โดยแบง่เป็น 2 ระยะ ดงันี ้

การวิจยัระยะท่ี 1 ศกึษาความหมาย  องคป์ระกอบ และพฤติกรรมบง่ชีล้กัษณะนิสยัการ
คดิอยา่งมีวิจารณญาณ 

การวิจัยระยะท่ี 2  การพัฒนาและศึกษาการจัดการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสริม
ลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ 
 
        ดงันัน้ในการสรุปผล และอภิปรายผลน าเสนอตามระยะการวิจยัดงันี ้  
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การวิจัยระยะที่ 1  ศึกษาความหมาย  องคป์ระกอบและพฤติกรรมบ่งชีข้องลักษณะนิสัย
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในนักศึกษา  

การวิจัยในระยะท่ี 1 มีจุดประสงคเ์พ่ือศึกษาความหมาย องคป์ระกอบและพฤติกรรม
บง่ชีส้  ารวจและวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัของลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดย
มีสมมติฐานการวิจัย คือ โมเดลองค์ประกอบลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นกัศกึษา คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์สามารถอภิปราย
ไดด้งันี ้

สรุปผลการวิจัย 
ผูว้ิจยัสรุปผลการวิจยัตามความมุง่หมายของการวิจยั  ไดด้งันี ้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจาการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  เพ่ือน ามา

ประกอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีได้จากการศึกษาและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง สรุปความหมาย 
องคป์ระกอบ และพฤติกรรมบ่งชีแ้ตล่ะองคป์ระกอบของลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ดงันี ้ลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ  หมายถึง  การแสดงออกหรือพฤตกิรรมท่ีกระท าจน
เป็นลักษณะคงท่ีในการใชก้ระบวนการคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างมีหลักเกณฑแ์ละตรวจสอบ
หลกัฐานขอ้เท็จจริงต่าง ๆ อย่างรอบคอบโดยอาศยัความรู ้ความคิด แรงจูงใจ ความเช่ือ เจตคติ 
และประกอบดว้ยองคป์ระกอบ จ านวน 7 องคป์ระกอบ และ 25 พฤติกรรมบ่งชี ้และมีจ านวน 51 
ขอ้ค าถาม โดยมีรายละเอียดงันี ้

  1.1  องคป์ระกอบดา้นการมีใจท่ีเปิดกวา้ง (open-minded) มี 5 พฤติกรรมบ่งชี ้
จ  านวน 8 ขอ้ค าถาม ไดแ้ก่  รบัฟังความคดิเห็นท่ีแตกตา่งของผูอ่ื้นโดยไมมี่อคติ ( 2 ขอ้ค าถาม)  รบั
ฟังขอ้เสนอแนะหรือข้อวิพากษ์วิจารณจ์ากผูอ่ื้นโดยไม่มีความล าเอียง  (2 ขอ้ค าถาม) ส่ือสารกับ
ผูอ่ื้นไดเ้ขา้ใจ (2 ขอ้ค าถาม)  อดทนตอ่ความคดิท่ีแตกตา่ง (1 ขอ้ค าถาม)  และเต็มใจท่ีจะเผยแพร่
ความรูค้วามคดิเห็นแก่ผูอ่ื้น (1 ขอ้ค าถาม)  

1.2 องคป์ระกอบดา้นความเป็นระบบ (systematic) มี 3 พฤติกรรมบง่ชี ้จ  านวน  
8 ข้อค าถาม  ได้แก่  สืบค้นข้อมูลอย่างรอบคอบและใคร่ครวญไตร่ตรอง พินิจพิเคราะห์ก่อน
ตดัสินใจใด ๆ ( 2 ขอ้ค าถาม)  มีจุดมุ่งหมายในการแสวงหาขอ้มูล ( 3  ข้อค าถาม) และท างาน
อยา่งเป็นระบบและมีขัน้ตอนในการเก็บขอ้มลู (3  ขอ้ค าถาม)  

1.3 องคป์ระกอบดา้นการชอบคน้หาความจริง (truth-seeking) มี 4 พฤติกรรม
บ่งชีจ้  านวน 7 ข้อค าถาม ไดแ้ก่  กล้าสอบถามข้อมูล  ( 2 ขอ้ค าถาม)   ซ่ือสัตยใ์นการแสวงหา
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ขอ้มูล  (2 ข้อค าถาม)  หาขอ้มูลดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย ( 1 ขอ้ค าถาม)  และมีการตรวจสอบ
ขอ้เท็จจรงิ  ( 2 ขอ้ค าถาม ) 

1.4 องคป์ระกอบดา้นความเช่ือมั่นในตนเอง (self-confidence) มี 3 พฤติกรรม
บง่ชี ้ จ  านวน 4 ขอ้ค าถาม ไดแ้ก่  กลา้แสดงความคิดเห็น  ( 1 ขอ้ค าถาม)  กลา้คิดในสิ่งท่ีแตกตา่ง
จากเดมิ  (1 ขอ้ค าถาม)  กลา้ตดัสินใจและกลา้เผชิญความผิดพลาด  (2  ขอ้ค าถาม) 

1.5 ความมีวฒุิภาวะ(maturity) มี 4 พฤติกรรมบ่งชี ้จ  านวน  9 ขอ้ค าถาม ไดแ้ก่ 
ตดัสินใจโดยทบทวน ไตรต่รอง ( 2 ขอ้ค าถาม)  อดทนและควบคมุตนเอง ( 3  ขอ้ค าถาม)  ยอมรบั
หนทางท่ีอาจเป็นไปไดม้ากกว่า 1 ทางเลือก ( 2 ขอ้ค าถาม)  ยอมรบัความแตกต่างและความ
เหมือนของบคุคลในการแสดงออกในเรื่องตา่ง ๆ ( 2 ขอ้ค าถาม)   

1.6 การเขา้ใจความรูส้กึของผูอ่ื้น (empathy)  มี 4  พฤติกรรมบง่ชี ้จ  านวน  8 ขอ้
ค าถาม ไดแ้ก่  เขา้ใจความคิดและความรูส้ึกคนอ่ืน (2 ขอ้ค าถาม) ช่วยเหลือและส่งเสริมผูอ่ื้นโดย
ไม่หวงัผลตอบแทน   (3  ขอ้ค าถาม)  รูจ้กัใหโ้อกาสผูอ่ื้น  (1  ขอ้ค าถาม) ตระหนกัถึงความคิดเห็น
ของกลุม่ (2 ขอ้ค าถาม) 

  1.7  การยืนหยดั (persisting)  มี 2 พฤติกรรมบง่ชี ้จ  านวน 7  ขอ้ค าถาม ไดแ้ก่ 
มุง่มั่นและเพียรพยายาม  (3  ขอ้ค าถาม)  อดทนท าทกุอยา่งเตม็ความสามารถ (4  ขอ้ค าถาม)   

2. ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบลกัษณะนิสยัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
          การวิเคราะหล์กัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณเม่ือทดสอบความกลมกลืน

ของโมเดลไดค้่า ค่าไค-สแควร ์(chi-square) เท่ากับ 173.80 df=162 , p=.25, ค่า GFI=0.99, ค่า 
AGFI=0.98, ค่า RMSEA=0.01, ค่า SRMR=0.00  ซึ่งสามารถแปลความหมายไดว้่าข้อมูลเชิง
ประจกัษ์มีความสอดคลอ้งกับองคป์ระกอบลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณและค่าเม่ือ
พิจารณาค่าน า้หนกัองคป์ระกอบมาตรฐานโดยภาพรวมอยู่ระหว่าง 0.67-0.98  เม่ือแยกเป็นราย
องคป์ระกอบ พบว่า การมีใจท่ีเปิดกวา้ง (open-minded)  มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบมาตรฐานอยู่
ระหว่าง 0.49-0.65 ความเป็นระบบ (systematic) มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 
0.67-0.79 การชอบค้นหาความจริง (truth-seeking) มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่
ระหว่าง 0.57-0.67 ความเช่ือมั่นในตนเอง (self-confidence) มีคา่น า้หนกัองคป์ระกอบมาตรฐาน
อยู่ระหว่าง 0.34-0.68 ความมีวฒุิภาวะ (maturity) มีคา่น า้หนกัองคป์ระกอบมาตรฐานอยู่ระหวา่ง 
0.57-0.70 การเข้าใจความรูส้ึกของผู้อ่ืน (empathy) มีค่าน ้าหนักองคป์ระกอบมาตรฐานอยู่
ระหว่าง 0.57-0.72 และการยืนหยดั (persisting) มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 
0.66-0.90  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงใหเ้ห็นว่าองคป์ระกอบทัง้ 7 องคป์ระกอบ
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เป็นองคป์ระกอบของลกัษณะนิสยัการคดิอย่างมีวิจารณญาณซึ่งสามารถน าแบบวดัท่ีพฒันาไปใช้
ในเก็บรวบรวมขอ้มลูได ้

การอภปิรายผลการวิจัย 
1. ผลจากการศึกษาลักษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัศึกษาทัง้จาก

การศกึษาเอกสารและการสมัภาษณผ์ูท้รงคณุวฒุิ พบว่า ลกัษณะนิสยัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
หมายถึง   และมีองคป์ระกอบ จ านวน 7 องคป์ระกอบ คือ การมีใจท่ีเปิดกวา้ง (open-minded) 
ความเป็นระบบ (systematic) การชอบคน้หาความจริง (truth-Seeking) ความเช่ือมั่นในตนเอง 
(self-confidence) ความมีวฒุิภาวะ(maturity) การเขา้ใจความรูส้ึกของผูอ่ื้น (empathy) และการ
ยืนหยัด (persisting)  ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ N. C. Facione and Facione (1996, p.131) 
และผลจากการส ารวจลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั ใน
เขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบวา่ทกุองคป์ระกอบมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีเ้ป็นไปได้
ว่าจากการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทยท่ีผ่านมามีเป้าหมายส าคญัคือการยกระดบัการศกึษา
และการเรียนรูข้องคนไทยให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดสรา้งสรรค ์
สามารถไตรต่รอง จากนโยบายดงักล่าวท าใหก้ารศึกษาทุกช่วงชัน้มีการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีสอดแทรกในเรื่องการคิดอย่างมีวิจารณญาณเขา้ไปในบทเรียน สอดคลอ้งกับแนวคิดของ  
วฒันาพร ระงบัทุกข ์(2543, น.17) ท่ีกล่าวว่า ปัจจุบนัมีแนวทางการจดักระบวนการเรียนรูท่ี้เนน้
ผู้เรียนเป็นส าคัญท าให้ได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการและการเผชิญสถานการณ์ท่ี
สามารถประยกุตค์วามรูม้าใชใ้นการปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้ จึงท าใหล้กัษณะนิสยัการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณถกูบม่เพาะใหเ้กิดขึน้กบันกัศกึษาตลอดการเรียนท่ีผา่นมา  

ในการพิจารณารายองคป์ระกอบ พบว่า องค์ประกอบดา้นการเขา้ใจความรูส้ึกของ
ผูอ่ื้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  ทัง้นีเ้ป็นไปไดว้่าการเรียนชัน้ปีท่ี 1 ของนักศึกษาเป็นช่วงท่ีทุกคนตอ้ง
เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเนน้ความสามัคคี 
ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นและการรูจ้กัการท างานรว่มกนักบัผูอ่ื้น จงึท าใหน้กัศกึษาส่วนใหญ่เรียนรูท่ี้
เห็นอกเห็นใจและเขา้ใจความรูส้ึกของผูอ่ื้นจากการท่ีไดร้่วมกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนความเช่ือมั่นใน
ตนเองมีคา่เฉล่ียนอ้ยท่ีสดุ ทัง้นีเ้ป็นเพราะการเขา้เรียนในระดบัอดุมศกึษาในชัน้ปีท่ี 1 เป็นชว่งการ
เปล่ียนผ่านจากระดบัมธัยมศึกษาไปสู่ระดบัอุดมศึกษาท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในชีวิตซึ่งการ
เปล่ียนอาจส่งผลต่อความเช่ือมั่นในตนเองของนักศึกษา ซึ่ง ชนดัดา เพ็ชรประยูธ และ ชูศรี เลิศ
รตันเ์ตชากุล (2554, น.157-166) กล่าวว่า ชัน้ปีท่ี 1 เป็นช่วงการปรบัตวัต่อการเปล่ียนแปลงจึง
เรียกไดว้า่เป็นกา้วแรกและเป็นกา้วส าคญั ส าหรบัชีวิตทางการศกึษา ดงันัน้ปัญหาดา้นการปรบัตวั
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จึงมีความส าคญัอย่างยิ่ง เพราะหากบุคคลมีการปรบัตวัดีก็จะท าใหบุ้คคลนัน้มีความสุข มีความ
สบายใจในการด ารงชีวิตส่งผลใหส้งัคมมีความสขุ และเม่ือบคุคลปรบัตวัได ้ก็จะมีความเช่ือมั่นใน
ตวัเอง สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้น สอดคลอ้งกับ สุชา จนัทรเ์อม (2536, น.50) ท่ีกล่าวว่า วยัผูใ้หญ่
ตอนตน้เป็นช่วงวยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงส าคญัทัง้เรื่องการเรียน อาชีพ สงัคม ฯลฯ ท่ีตอ้งปรบัตวัเขา้
กบัสิ่งใหมต่ลอดเวลาท าใหส้่งผลตอ่บคุลิกภาพและความเช่ือมั่นของบคุคลนัน้  ดงันัน้ขอ้คน้พบใน
การศึกษาส ารวจจึงแนวทางในการพัฒนาองค์ประกอบของลักษณะนิ สัยการคิดอย่างมี
วิจารณญาณท่ีตอ้งมุง่เนน้และใหค้วามส าคญั  

  การอภปิราผลตามสมมตฐิานวิจัย 
  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่า  โมเดลกับขอ้มูลเชิงประจกัษ์โดยภาพรวมมี

ความกลมกลืนกันซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยและเม่ือพิจารณาจากค่าดชันีการวัดความ
กลมกลืนอ่ืน ๆ ก็ใหผ้ลสอดคลอ้งกนัแสดงใหเ้ห็นวา่โมเดลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัของ
ลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีประกอบไปดว้ย 7 องคป์ระกอบ สามารถวดัลกัษณะ
นิสยัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไดส้อดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษแ์ละสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
N. C. Facione and Facione (1996, p.131)และ โกวฒัน ์เทศบุตร (2560, น.328-341)ท่ีอธิบาย
ถึงลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีประกอบดว้ย ความเป็นผู้ท่ีมีใจกว้าง ความเป็น
นกัวิเคราะห ์ความเป็นผูมี้ความเช่ือมั่นในตนเอง ความเป็นนกัคน้หาความจริง และความเป็นผู้ท่ีมี
วุฒิภาวะดา้นความรู้  ดังนั้นจึงอธิบายไดว้่าองคป์ระกอบเหล่านีส้ามารถน ามาใช้ในพัฒนาใน
บรบิทของประเทศไทยได ้ 

นอกจากนีง้านวิจยัยงัมีขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจคือ องคป์ระกอบดา้นความมีวฒุิภาวะ ท่ีมีคา่
น า้หนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.98  ซึ่งเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความสมัพนัธก์บัลกัษณะนิสยั
การคิดอย่างมีวิจารณญาณมากท่ีสดุอาจเป็นไปไดว้า่ลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณเป็น
ตวัก ากับและก าหนดใหค้นมีแนวโนม้ทางการคิดท่ีดี ซึ่งเก่ียวขอ้งกับความมีวุฒิภาวะในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกับการควบคุมอารมณ์ ความคิดให้มีเหตุและผลหรือความเหมาะสมในการตัดสินใจ 
ความมีวุฒิภาวะเป็นสิ่งส าคญัในดา้นท่ีแสดงออกถึงการแกปั้ญหาและการตดัสินใจ เม่ือบุคคลมี
วุฒิภาวะท่ีมากขึน้ก็สามารถแก้ปัญหาหรือท าทุกอย่างให้เปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมซึ่ง
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของอาโนลด ์กีลเซล (Arnold Gesell) ท่ีไดอ้ธิบายว่าวฒุิภาวะเป็นสิ่งท่ีติดตวั
มาตัง้แต่ก าเนิดและเช่ือว่าเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะช่วยให้แต่ละช่วงวัยพรอ้มท าสิ่งต่าง ๆ รวมไปถึง
พฒันาการทางปัญญา  Arnold Gesell, 1880-1961 อา้งถึงใน สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2547, 
น.35) และองคป์ระกอบดา้นการยืนหยัดมีน า้หนักองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.67 ซึ่งมีค่า
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ต ่าสดุซึ่งการวิจยัครัง้นีจ้งึท าใหผู้ว้ิจยัไดข้อ้มลูท่ีจะน าไปเป็นแนวในการพฒันานกัศกึษาโดยเฉพาะ
การยืนหยดั และจากการวิเคราะหโ์มเดลทุกองคป์ระกอบ พบว่า ทุกองคป์ระกอบมีความสมัพนัธ์
อย่างมากกับลกัษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ท าใหโ้มเดลท่ีไดส้อดคลอ้งกับขอ้มูลเชิง
ประจกัษ์ซึ่งอาจมาจากการท่ีผูว้ิจยัไดมี้ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเป็น
ขัน้ตอนและมีการศกึษาคน้ควา้งานวิจยัจ านวนมากท าใหไ้ดอ้งคป์ระกอบท่ีชดัเจนประกอบกบัการ
ท่ีผูว้ิจยัไดส้มัภาษณผ์ูท้รงคณุวฒุิท่ีมีประสบการณก์ารสอนและมีความเช่ียวชาญเก่ียวขอ้งกบัการ
คดิท าใหไ้ดข้อ้มลูเชิงลึกและคลอบคลมุกบัสภาพบรบิทของไทยมากท่ีสดุจงึท าใหไ้ดอ้งคป์ระกอบท่ี
มีความชัดเจนสามารถน าไปพัฒนาต่อไปได ้นอกจากนีเ้ป็นไปไดว้่าขัน้ตอนในการสรา้งแบบวัด
ลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณผูว้ิจยักระบวนการในการสรา้งอย่างมีคณุภาพโดยไดมี้
การหาคุณภาพของแบบวัดอย่างเป็นขัน้ตอนและเป็นระบบจึงท าใหแ้บบวดัท่ีไดมี้ประสิทธิภาพ
สามารถน าไปใช้วัดลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ และเม่ือจ าแนกเป็นราย
องคป์ระกอบสามารถอภิรายตามองคป์ระกอบดงันี ้

การมีใจท่ีเปิดกว้าง (open-minded) จากการวิเคราะห์โมเดลการมีใจท่ีเปิดกว้างมี
ความสัมพันธ์กับลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณในระดับท่ีมากสอดคล้องกับผล
การศกึษาเชิงคณุภาพในการสมัภาษณผ์ูท้รงคณุวฒุิท่ีเนน้ใหค้วามส าคญักบัองคป์ระกอบการมีใจ
ท่ีเปิดกวา้งเน่ืองจากการจะพัฒนาลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณไดต้อ้งให้ผูร้บัการ
พฒันาเปิดใจกวา้งรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นโดยไม่มีอคติก่อน โดยองคป์ระกอบการมีใจท่ีเปิด
กว้างมีพฤติกรรมบ่งชี ้คือ การรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างของผู้อ่ืนโดยไม่มีอคติ  การรบัฟัง
ขอ้เสนอแนะหรือขอ้วิพากษ์วิจารณ์จากผูอ่ื้นโดยไม่มีความล าเอียง การส่ือสารกับผูอ่ื้นไดเ้ขา้ใจ 
ความอดทนต่อความคิดท่ีแตกต่าง ความเต็มใจท่ีจะเผยแพร่ความรูค้วามคิดเห็นแก่ผู้อ่ืน  โดย
พฤตกิรรมบง่ชีด้งักลา่วสามารถอธิบายองคป์ระกอบการมีใจท่ีเปิดกวา้งไดซ้ึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ โกวฒัน ์เทศบตุร (2560, น.328-341) เห็นว่า การมีใจท่ีเปิดกวา้งจะแสดงออกถึงความอดทน
และยอมรบัความคดิเห็นท่ีแตกตา่งจากตน ไวตอ่ความรูส้ึกและเขา้ใจผูอ่ื้น ควบคมุตนเองไมใ่หเ้กิด
ความล าเอียง และกลา้เปล่ียนความคิดเม่ือมีเหตผุลท่ีดีพอ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านีมี้ความส าคญัต่อ
นกัศึกษาในปัจจุบนัท่ีจะช่วยใหเ้ขา้ใจความคิดของบคุคลอ่ืน  จากงานวิจยัยงัคน้พบว่าพฤติกรรม
บง่ชีใ้นเรื่องการส่ือสารกบัผู้อ่ืนไดเ้ขา้ใจ เป็นพฤติกรรมบ่งชีท่ี้มีความสมัพนัธก์ับองคป์ระกอบดา้น
การมีใจท่ีเปิดกว้างมากท่ีสุด ทั้งนี ้เป็นไปได้ว่าพฤติกรรมบ่งชีด้ังกล่าวเป็นข้อมูลท่ีได้มาจาก
การศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลอย่างเป็นระบบทัง้จากเอกสารและสภาพบริบทท่ีเป็นจริงท าให้
องคป์ระกอบท่ีไดส้อดคลอ้งกับปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ และสอดคลอ้งกับ Boss (2010 อา้งอิงใน
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บรรจง อมรชีวิน (2556, น.20) กล่าวว่า การเป็นนักคิดวิจารณญาณท่ีดีต้องมีการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพราะต้องอาศัยข่าวสาร การรูห้นังสือ ท่ีต้องมีการฟัง การพูดและการเขียนให้
ถกูตอ้ง และตระหนกัถึงความแตกต่างในวฒันธรรมการส่ือสารและเพศทัง้เพศหญิงและเพศชาย 
และ Rosnawati, Kartowagiran, and Jailani (2015, p.186-198) เห็นว่าการมีใจท่ีเปิดกว้างมี
ความส าคัญกับนักศึกษาในปัจจุบันเพราะนักศึกษาตอ้งอยู่ในสังคมท่ีมีความหลากหลายทาง
วฒันธรรม ดงันัน้การมีใจเปิดกวา้งรบัฟังและส่ือสารใหค้นอ่ืนเขา้ใจจึงเป็นเรื่องส าคญัท่ีจะท าให้
เขา้ใจมมุมองความคดิของบคุคลท่ีมาจากหลากหลายวฒันธรรม  การส่ือสารกบับคุคลอ่ืนใหเ้ขา้ใจ
จึงเป็นพฤติกรรมบ่งชีท่ี้มีอิทธิพลและมีความสัมพันธ์กับการมีใจท่ีเปิดกวา้งมากท่ีสุด  และข้อ
คน้พบในงานวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่การพฒันาใหน้กัศกึษามีใจท่ีเปิดกวา้งจงึตอ้งพฒันาใหค้รอบคลมุ
ทัง้รบัฟังความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืน การส่ือสารใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ใจ การอดทนความคิดท่ีแตกต่าง 
และเต็มใจเผยแพรข่อ้มลูเพ่ือใหเ้กิดการรบัรูใ้นสิ่งท่ีตนเองไม่รูแ้ละรบัอย่างมีใจเป็นธรรมไมล่  าเอียง
หรือมีอคติ ส่ือสารใหส้อดคลอ้งกับความเป็นจริงไม่บิดเบือนขอ้มูล ลกัขณา สริวฒัน ์(2549, น.
121)  

ความเป็นระบบ (systematic) จากการวิเคราะหโ์มเดลความเป็นระบบมีความสมัพนัธใ์น
ระดบัท่ีมากกับลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สอดคลอ้งกบัการศกึษาเชิงคณุภาพท่ีได้
จากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกับความเป็นระบบของการคิด ท่ีแสดงให้เห็นว่าความเป็น
ระบบในการคิดมีอิทธิตอ่ลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งความเป็นระบบในการคิดจะ
แสดงออกโดยมีพฤติกรรมบ่งชี ้ประกอบด้วย การสืบค้นข้อมูลอย่างรอบคอบและใคร่ครวญ
ไตร่ตรองพินิจพิเคราะหก์่อนตัดสินใจใด ๆ การมีจุดมุ่งหมายในการแสวงหาข้อมูลการท างาน 
อย่างเป็นระบบและมีขัน้ตอนในการเก็บขอ้มูล โดยพฤติกรรมบง่ชีเ้หล่านีมี้ความสมัพนัธก์บัความ
เป็นระบบในการคิดเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการมีจุดมุ่งหมายในการแสวงหาขอ้มูล การท างาน
อย่างเป็นระบบและมีขัน้ตอนในการเก็บขอ้มูล ท่ีมีความสัมพันธ์มากท่ีสุด ซึ่งสอดคลอ้งกับอารี 
ตณัฑเ์จรญิรตัน ์(2553, น.162) ท่ีกล่าววา่ การท่ีจะแสดงออกถึงการคดิอยา่งเป็นระบบนัน้ตอ้งเป็น
คนท่ีมองภาพสิ่งต่าง ๆ แบบภาพกวา้ง รอบคอบช่างสังเกต ช่างวิเคราะห ์เก็บขอ้มูลเบือ้งตน้ให้
มากก่อนตดัสินใจ และสอดคลอ้งกบัทฤษฎีกลุ่มเกสตอลทท่ี์ใหค้วามส าคญักบัการรบัรูไ้ม่วา่จะเป็น
เหตกุารณห์รือภาพท่ีเรามองเห็นการรบัรูแ้บบส่วนรวมมากกว่าส่วนย่อยจึงจะท าใหส้ามารถจดจ า
ไดดี้และจดจ าไดน้าน ดงังานวิจยัของสุมนา โสตถิผลอนนัต ์(2017, น.200-208) ท่ีไดศ้ึกษาวิจัย
โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบระดมสมองในการจดัท าผงัมโนทศัน ์ในการพ ัฒนาความสามารถใน
การคิดเป็นระบบของนักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต วิทยาลัยฝึกหัดครู ซึ่งพบว่า 
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นกัศกึษามีการคิดเป็นระบบหลงัจากการทดลองในระดบัดี ขอ้คน้พบในการวิจยัครัง้นีแ้สดงใหเ้ห็น
วา่ความเป็นระบบเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัในการพฒันาใหเ้กิดลกัษณะนิสยัการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณและแนวคิดในการพฒันาตอ้งมุ่งเนน้ใหน้กัศกึษามีการท างานอย่างเป็นขัน้ตอน มี
การเก็บขอ้มลูเป็นระบบและใหม้องประเด็นส าคญัในภาพรวม ดงันัน้ในการพฒันาจึงสามารถให้
ผูเ้รียนใชแ้ผนผัง หรือการระดมสมองในการคิดท่ีเป็นระบบอย่างต่อเน่ืองเพ่ือสรา้งเสริมใหเ้กิด
ลกัษณะนิสยัการคดิท่ีดี ซึ่งผูว้ิจยัไดน้  าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาตอ่ไป 

การชอบคน้หาความจริง (truth-Seeking) จากการวิเคราะหโ์มเดลการชอบคน้หาความ
จริง มีความสัมพันธ์ในระดับท่ีมากกับลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณสอดคล้องกับ
การศึกษาเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีเห็นว่าการชอบค้นหาความจริงเป็น
องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยพฤติกรรมบ่งชี ้คือ การ
กลา้สอบถามขอ้มูล ความซ่ือสัตยใ์นการแสวงหาขอ้มูล  การหาขอ้มูลดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 
การตรวจสอบขอ้เท็จจริง มีความสมัพนัธก์บัองคป์ระกอบการชอบคน้หาความจรงิ โดยเฉพาะการ
ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิมีความสมัพนัธม์ากท่ีสดุสอดคลอ้งกบั โกวฒัน ์เทศบตุร (2560, น.328-341) 
ท่ีไดอ้ธิบายว่าการชอบคน้หาความจริง คือ  กระตือรือรน้ในการแสวงหาความรูอ้ยู่เสมอ  มีความ
ตอ้งการในการหาความรูค้วามจรงิท่ีดีท่ีสดุ แมว้่าความรู ้ท่ีไดอ้าจไมส่อดคลอ้งกบับคุคลอ่ืน  คดิตัง้
ค  าถามเพ่ือคน้หาความจรงิอยูเ่สมอ จากขอ้คน้พบในการวิจยัอาจเป็นไปไดว้่าในปัจจบุนัการคน้หา
ความจริงเบือ้งตน้ตอ้งมีการตรวจสอบขอ้เท็จจริงเสียก่อนเพราะปัจจบุนัมีขอ้มูลจ านวนมากท่ีเขา้
มาในชีวิตท าใหต้อ้งมีการตรวจสอบขอ้มูลหลายๆ วิธีก่อนท่ีจะน าขอ้มูลนัน้มาใชช้่วยใหผู้ว้ิจยัได้
แนวคิดในการท่ีจะพัฒนาลักษณะท่ีแสดงถึงการชอบคน้หาความจริงท่ีจะตอ้งจัดการเรียนรูใ้ห้
นกัศึกษาไดต้รวจสอบขอ้มูลจากหลายแหล่งขอ้มลู ไม่ละเลยต่อหลกัฐานเล็กนอ้ย ๆ การรกัความ
จริงต้องการพิสูจน์ความจริงจะท าให้เราต้องการท่ีเปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
(ลกัขณา สรวิฒัน,์ 2549, น.121) 

ความเช่ือมั่นในตนเอง (self-confidence) จากการวิเคราะหโ์มเดล พบว่า ความเช่ือมั่น
ในตนเองมีความสมัพนัธก์บัลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณในระดบัท่ีมาก แตพ่บว่าจาก
การส ารวจคะแนนเฉล่ียดา้นความเช่ือมั่นในตนเองของนักศึกษามีค่าน้อยท่ีสุดสอดคล้องกับ
การศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพในการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเห็นว่าความเช่ือมั่นในตนเองมี
อิทธิพลอย่างมากในลกัษณะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สะทอ้นใหเ้ห็นว่าองคป์ระกอบดา้นนีมี้
ความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งพฒันาใหก้บันกัศกึษา  โดยพฤติกรรมบง่ชีท่ี้แสดงออกถึงความเช่ือมั่น
ในตนเอง คือ การกลา้แสดงความคิดเห็น การกลา้คิดในสิ่งท่ีแตกต่างจากเดิม การกลา้ตดัสินใจ
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และกลา้เผชิญความผิดพลาด สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ทศวร มณีศรีข  า และ นิรนัดร ์จุลทรพัย ์
(2542)ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแสดงตัวกับความเช่ือมั่นในตนเองของนิสิต 
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ และมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ท่ีพบวา่บคุลิกภาพแบบแสดงตวั
มีความสมัพนัธก์ับความเช่ือมั่น กล่าวคือ หากพฒันาบุคลิกภาพกลา้แสดงออกอย่างถกูตอ้งก็จะ
ชว่ยใหเ้กิดความเช่ือมั่นในตนเองของนกัศกึษา ความเช่ือมั่นในตนเองมีความส าคญัตอ่การเป็นนกั
คิดท่ี ดี  เพราะการสร้างความเช่ือมั่ นให้กับนักศึกษาจะช่วยให้นักศึกษากล้าท่ีสอบถาม  
กลา้แสดงออกและกลา้ท่ีจะคิดซึ่งจะช่วยใหน้กัศึกษาไดข้อ้มูลประกอบการตดัสินใจมากขึน้ และ
หากนกัศึกษาไดร้บัก าลงัใจ ไดร้บัการสนบัสนนุจะยิ่งช่วยใหน้ักศกึษาเกิดความมั่นใจ ประพนัธศ์ิร ิ
สเุสารจั (2556, น.133) สง่ผลใหไ้ดข้อ้มลูอย่างหลากหลาย เพ่ือน ามาใชใ้นการตดัสินใจ ขอ้คน้พบ
ในการวิจัยครัง้นีแ้สดงใหเ้ห็นว่าองคป์ระกอบดา้นความเช่ือมั่นในตนเองจ าเป็นตอ้งพัฒนา โดย
ตอ้งใชกิ้จกรรมท่ีเนน้ใหน้กัศกึษากลา้คิด กลา้แสดงออก และกิจกรรมตอ้งมีความหลากหลายหรือ
อาจใช้ค  าถามท่ีเป็นค าถามจากง่ายไปยากเพ่ือให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในตนเองและเป็น
กิจกรรมท่ีเอือ้หรือมุง่เนน้ใหน้กัศกึษาไดท้  างานเดี่ยวหรือไดแ้สดงความสามารถออกมา 

ความมีวฒุิภาวะ (maturity)  จากการวิเคราะหโ์มเดลองคป์ระกอบดา้นความมีวฒุิภาวะ
มีความสมัพนัธ์กับลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณในระดบัมากท่ีสุด จากองคป์ระกอบ 
ทั้งหมดและมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับการศึกษาเชิงคุณภาพในการสัมภาษณ์ 
ผูท้รงวุฒิท่ีเห็นว่าความมีวุฒิภาวะเป็นองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกับลักษณะนิสัยการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ โดยมีพฤตกิรรมบง่ชี ้ประกอบดว้ย มีการตดัสินใจโดยทบทวน ไตรต่รอง ความอดทน
และควบคมุตนเอง การยอมรบัหนทางท่ีอาจเป็นไปไดม้ากกว่าหนึ่งทางเลือก การยอมรบัความ
แตกตา่งและความเหมือนของบคุคลในการแสดงออกในเรื่องตา่ง ๆ ซึ่งจากการศกึษาส ารวจ พบว่า 
นกัศึกษามีวฒุิภาวะในระดบัมาก ทัง้นีเ้ป็นไปไดว้่านกัศึกษาท่ีท าการศกึษาเป็นนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 
ซึ่งจดัว่าเป็นวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีมีประสบการณ ์ผ่านการเรียนรูส้ามารถควบคมุอารมณต์นเองไดดี้ 
คดิอย่างมีเหตผุล ท าใหว้ฒุิภาวะทางอารมณซ์ึ่งมีอิทธิพลตอ่วฒุิภาวะทางปัญญาอยู่ในระดบัมาก 
วฒุิภาวะเป็นเรื่องของการเจริญงอกงามจนถึงขีดสดุสามารถท าสิ่งตา่ง ๆไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัช่วง
วยัและวุฒิภาวะมีความสัมพนัธก์ับการเรียนรูจ้ึงอาจเป็นไปไดว้่านักศึกษามีวุฒิภาวะในระดบัท่ี
สามารถควบคมุตนเองไดท้ัง้ทางอารมณ ์ปัญญาใหเ้หมาะสมกบัวยั แต่การพฒันาใหบุ้คคลมีวุฒิ
ภาวะมากขึน้ก็สามารถท าเช่นกัน เพราะการเจริญเติบโตทางร่างกายไม่ไดห้มายความว่าจะวุฒิ
ภาวะจะสูงขึน้ตามช่วงวยัจึงเป็นไปไดว้่าความมีวุฒิภาวะจะส่งเสริมใหบุ้คคลมีลกัษณะการคิด
อยา่งวิจารณญาณได ้ 



  

1
77 

 

177 

การเขา้ใจความรูส้ึกของผูอ่ื้น (empathy) จากการวิเคราะหโ์มเดลการเขา้ใจความรูส้ึก
ของผูอ่ื้น มีความสมัพนัธก์บัลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณในระดบัท่ีมาก นอกจากนีย้งั
เป็นองคป์ระกอบท่ีมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาเชิงคุณภาพจากการ
สมัภาษณผ์ูท้รงคณุวฒุิท่ีเห็นเป็นแนวทางเดียวกนัว่าความเขา้ความรูส้ึกของผูอ่ื้นมีความเก่ียวขอ้ง
กับลักษะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าการเขา้ใจความรูส้ึกของผูอ่ื้นเป็น
องคป์ระกอบท่ีมีความส าคัญต่อลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารญาณโดยมีพฤติกรรมบ่งชี ้
ประกอบดว้ย ความเขา้ใจความคิดและความรูส้ึกของผูอ่ื้น การช่วยเหลือและส่งเสริมผูอ่ื้นโดยไม่
หวงัผลตอบแทน การรูจ้กัใหโ้อกาสผูอ่ื้น โดยเฉพาะการช่วยเหลือและส่งเสริมการคน้พบดงักล่าว
เป็นไปไดว้่าวัฒนธรรม ประเพณีของประเทศไทยมีปลูกฝ่ังและสั่งสอนในเรื่องของการพึ่งอาศยั
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันท าใหเ้กิดการช่วยเหลือบุคคลอ่ืนจนกลายเป็นนิสัยประกอบกับกิจกรรม
ในช่วงปีท่ี 1 เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเนน้ใหมี้ความสามคัคี ช่วยเหลือซึ่งกนัท าใหอ้งคป์ระกอบการเขา้ใจ
ความรูส้ึกของผูอ่ื้นเป็นองคป์ระกอบท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสดุ  ความเขา้อกเขา้ใจผูอ่ื้นคือการท่ีเขา้ไป
แทนท่ีความคิดความรูส้ึกของบุคคลนัน้เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจบุคคลนัน้อย่างแทจ้ริง เพราะโดย
ธรรมชาติบคุคลจะคิดในมุมมองของตนเองเพียงฝ่าย ในการเขา้ไปในความคิดความรูส้ึกของผูอ่ื้น
คิดภายในมุมมองของบุคคลอ่ืนจะช่วยใหเ้กิดการพิจารณาดว้ยมุมมองท่ีแตกต่างอยู่ตลอดเวลา 
ดงันัน้ขอ้คน้จากการศกึษาแสดงใหเ้ห็นว่าการพฒันาการเข้าใจความรูส้ึกผูอ่ื้นตอ้งจดักิจกรรมท่ีมี
การฝึกปฏิบตัิภายในการคิดในมมุมองของคนอ่ืน อาจเป็นจินตนาการโดยการเอาตวัเองไปแทนท่ี 
และบทบาทจ าลองตา่ง ๆ เพ่ือเกิดการตระหนกัถึงความคิดเห็น เขา้อกเขา้ใจผูอ่ื้นช่วยใหเ้ราเขา้ใจ
อย่างแทจ้ริง ก่อนน าความคิดนัน้มาพิจารณาไตรต่รองอย่างถ่ีถว้น (บรรจง อมรชีวิน, 2556, น.53-
54) 

การยืนหยดั (persisting)  จากการวิเคราะหโ์มเดลดา้นการยืนหยดัมีความสมัพนัธใ์นกบั
ลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณนอ้ยกว่าองคป์ระกอบอ่ืน และมีคา่เฉล่ียองคป์ระกอบอยู่
ในระดับต ่าท่ีสุดเม่ือเทียบกับองคป์ระกอบด้านอ่ืน ๆ  แต่จากการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการ
สมัภาษณผ์ูท้รงคณุวฒุิเห็นว่าองคป์ระกอบการยืนหยดัมีความจ าเป็นท่ีตอ้งพฒันาเพราะลกัษณะ
นิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณตอ้งอาศยัความมุ่งมั่นเพียรพยายามในการแสวงหาขอ้มูล ดงัท่ี 
ประพนัธศ์ิริ สเุสารจั (2556, น.126) กล่าวว่า ลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณตอ้งอาศยั
ความมุ่งมั่นเพียรพยายาม อดทน แม้จะเผชิญความยากล าบากในหาขอ้มูลจ าเป็นตอ้งอดทน
เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นจริง โดยองคป์ระกอบการยืนหยัดมีพฤติกรรมบ่งชีท่ี้ไดจ้ากการวิเคราะห์
ขอ้มลู คือ ความมุง่มั่นและเพียรพยายาม ความอดทนท าทกุอยา่งเต็มความสามารถ ขอ้คน้พบจาก
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การศกึษาวิจยัแมก้ารยืนหยดัจะมีความสมัพนัธก์บัลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณนอ้ย
กว่าองคป์ระกอบอ่ืน แตก่ารยืนหยดัมีความส าคญัท่ีจะช่วยใหสื้บคน้ขอ้มลูหรือการแสวงหาขอ้มูล
จากแหล่งต่างประสบความส าเร็จ เพราะการท างานอย่างมีประสิทธิภาพนัน้บุคคลจะตอ้งจดจ่อ
และตัง้ใจท างานจนกว่าจะส าเร็จ เม่ือประสบปัญหาก็จะมีผลท าใหบุ้คคลเหล่านีห้ากลยุทธใ์ชใ้น
การท างานและแกปั้ญหาวิธีการนีจ้ะท าใหเ้กิดระบบในการวิเคราะห ์และยงัรูจ้กัพยายามรวบรวม
ขอ้มูลท่ีจ  าเป็นและพยายามปรบัเปล่ียนกระบวนการจดัการกับปัญหาตลอดเวลา ดงันัน้การยืน
หยดัจงึมีความสมัพนัธก์บัความเป็นระบบในการคิดดว้ย (จิราภรณ ์ตัง้กิตภิาภรณ,์ 2556, น.121) 

ขอ้คน้พบจากการศกึษาวิจยัครัง้นี ้แสดงใหเ้ห็นวา่ทกุองคป์ระกอบท่ีไดจ้ากการศกึษาเชิง
ปรมิาณและเชิงคณุภาพมีความสอดคลอ้งกนัในการให้ความส าคญัตอ่ลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมี
วิจารณญาณทุกองคป์ระกอบเพราะมีความสัมพนัธซ์ึ่งกันและกัน ดงันัน้ในการท่ีจะเกิดลักษณะ
นิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณจะตอ้งพัฒนาให้ครอบคลุมทุกองคป์ระกอบ  และการพัฒนา
สามารถพฒันาใหเ้กิดกบันกัศกึษาในทกุระดบัชัน้ได ้โดยเฉพาะนกัศกึษาท่ีจะตอ้งออกไปประกอบ
วิชาชีพครู ซึ่งสอดคลอ้งกับการศึกษาของนักวิจัย คือ  (Kawashima & Shiomi, 2007, pp.187-
194) และงานวิจัยของ Gezer, Yildirim, and Özaydin (2017, pp.1167-1168)ท่ีอธิบายว่า
นกัศึกษาท่ีอยู่ในคณะศึกษาศาสตรมี์ความจ าเป็นอย่างมากท่ีตอ้งมีลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมี
วิจารณญาณเพราะนกัศกึษาเหล่านีใ้นอนาคตขา้งหนา้จะตอ้งไปเป็นครูผูส้อนหากจะตอ้งการให้
นักเรียนมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณครูต้องลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อน 
นอกจากนีล้กัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความเช่ือมโยงกบัการเรียนรู ้กล่าวไดว้า่หาก
เราคิดไดดี้การเรียนรูก็้จะช่วยเรียนไดดี้เชน่กนั (บรรจง อมรชีวิน, 2556, น.13) เพราะลกัษณะนิสยั
การคิดจะเป็นตัวร่วมท่ีส าคัญท่ีก าหนดว่าเราจะคิดหรือไม่คิดและท าให้ข้อสรุปการคิดนั้นเป็น
อย่างไร (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศ์ักดิ์, 2556, น.174) ดังนั้นแบบวัดลักษณะนิสัยการคิดอย่างมี
วิจารณญาณท่ีพฒันาขึน้จงึสามารถน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูในการวิจยัระยะท่ี 2  ตอ่ไป 
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การวิจัยระยะที่ 2  การพัฒนาและศึกษาการจัดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาเพื่อสร้างเสริม
ลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ส่วนที่  1 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาเพื่อสร้างเสริมลักษณะนิสัยการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

สรุปผลการวิจัย 
 การจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสริมลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

พฒันาจากทฤษฎีการสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง  ทฤษฎีประมวลสารสนเทศ ทฤษฎีสงัคมเชิงพุท ธิ
ปัญญา  และแนวคิดทางสมอง มีขัน้ตอนดงันี ้ 1) ขัน้น าเขา้สู่บทเรียน ไดแ้ก่ ขัน้การกระตุน้ความ
สนใจ (attention) (2) ขัน้ด  าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่  ขั้นการให้ตัวแบบและอธิบาย (modeling and 
explanations) ขัน้ปฏิบตัิ (action)  ขัน้การอภิปรายผล (discussion) และ (3) ขัน้สรุป  ไดแ้ก่ ขัน้
การสะทอ้นผลและการสรุป (feedback and conclusion) โดยกิจกรรมทัง้หมดมี   14 ครัง้ ครัง้ละ 
2  ชั่วโมง  ซึ่งใชว้ิธีการจดัการเรียนรูผ้สมผสานกบัเทคนิคเชิงจิตวิทยา และเม่ือตรวจสอบคณุภาพ
ของการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาจากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 6 ท่าน พบวา่ มีความเหมาะสมในระดบั
มากถึงมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.80-4.60) 

อภิปรายผลการวิจัย 
ในการวิจัยครัง้นีมี้จุดประสงคเ์พ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสริม

ลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ สามารถอภิปรายผลไดด้งันี ้ 
ผลการพฒันาการจดัการเรียนการรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสรมิลกัษณะนิสยัการคิดอย่าง

มีวิจารณญาณ ประกอบดว้ย ช่ือกิจกรรม เวลาท่ีใชใ้นการปฏิบตัิกิจกรรม สาระส าคญั จดุประสงค์
การเรียนรู ้  กิจกรรมการเรียนรู ้ ส่ือการเรียนรู ้และการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้ และกิจกรรม
การเรียนประกอบด้วยขั้นตอนดังนี ้(1) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ได้แก่ ขั้นการกระตุ้นความสนใจ 
(attention) (2) ขั้นด าเนินกิจกรรม ได้แก่  ขั้นการให้ตัวแบบและการอธิบาย(modeling and 
explanations) ขัน้ปฏิบตัิ (action)  ขัน้การอภิปรายผล (discussion) และ (3) ขัน้สรุป  ไดแ้ก่ ขัน้
การสะทอ้นผลและการสรุป (feedback and conclusion) และมีกิจกรรมจ านวน 14 กิจกรรม โดย
ทุกกิจกรรมผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสมไดค้่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.80 -4.60  ซึ่งหมายถึง 
การจัดการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสริมลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมาก  สะทอ้นใหเ้ห็นว่าการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาสามารถน าไปใชใ้นการ
สรา้งเสรมิลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณได ้ 
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ผลจากการวิจยัสามารถอภิปรายไดด้งันี ้ 
การจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสริมลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ี

ผูว้ิจยัพฒันาขึน้สามารถน าไปใชไ้ดท้ัง้นีเ้น่ืองจากผูว้ิจยัมีการออกแบบและพฒันาอย่างเป็นขัน้ตอน 
คือ มีการศกึษาและรวบรวมขอ้มลูเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากหลากหลายแหลง่ขอ้มลูมีวิธี
การศึกษาทัง้เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท าใหไ้ดข้อ้มูลครอบคลุมกับบริบทในประเทศไทยมาก
ท่ีสุด มีการหาคุณภาพและน าไปทดลองใช้น าร่องก่อนน าไปใชจ้ริงเพ่ือให้เห็นถึงปัญหาแล้วจึง
น ามาปรบัปรุงแก้ไขต่อไป และในการออกแบบแต่ละขัน้ตอนของการจัดการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยา
ผูว้ิจัยไดมี้ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับการพัฒนา
ลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณทั้งต่างประเทศและในประเทศจ านวนมาก ท าให้ได้
ขั้นตอนท่ีสังเคราะห์ออกมาคลอบคลุมกับลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณในทุก
องค์ประกอบ  นอกจากนี้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยยังได้ค  านึงถึงปัจจัยอ่ืน  ๆ       
ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะส่งผลตอ่ลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เช่น การจดัท่ีนั่ง  บรรยากาศใน
ชัน้เรียนขณะกิจกรรม  ธรรมชาติของนกัศึกษาในกลุ่มทดลองและอ่ืน ๆ เพ่ือใหก้ารออกแบบการ
จดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยามีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ  

การจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยามีพืน้ฐานการออกแบบจากการน าหลกัทฤษฎีและแนวคิด
ทางจิตวิทยาท่ีหลากหลายและครอบคลมุกบัลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เช่น  ทฤษฎี
การเรียนรูก้ารสร้างความรู้ด้วยตนเอง (constructivism)  โดยทิศนา แขมมณี (2554, น.90)  
กล่าวว่า การเรียนรู้การสร้างความรู้ด้วยตนเอง (constructivism) จะเน้นความส าคัญของ
กระบวนการเรียนรูข้องผูเ้รียน โดยผูส้อนเป็นผูช้ว่ยใหผู้เ้รียนปรบัโครงสรา้งทางปัญญา จากแนวคิด
ทฤษฎีดงักล่าวผูว้ิจยัจึงน ามาออกแบบขัน้การจดัการเรียนรูท่ี้ใหน้กัศกึษาแสดงความรูด้ว้ยตนเอง
โดยการอภิปรายและการลงมือปฏิบตัิจริง เพราะการท่ีนกัศกึษาไดส้รา้งความรูด้ว้ยตนเองจะท าให้
นักศึกษาได้ตระหนักและเข้าใจถึงความส าคัญของลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
สอดคลอ้งกับชนาธิป พรกุล (2554, น.49-51) ท่ีกล่าวว่า กิจกรรมท่ีสรา้งความรูด้ว้ยตนเองเป็น
กิจกรรมท่ีท าให้ผู้เรียนสร้างความเข้าใจและสร้างความรู้ใหม่ โดยอาศัยวิธีคิดแบบต่าง ๆ 
นอกจากนีย้ังใช้ทฤษฎีการประมวลสารสนเทศ (information processing model) เน่ืองจากเป็น
ทฤษฎีท่ีเน้นกระบวนการทางปัญญาและให้ความส าคัญกับการรับรู ้ การจ า ความสนใจ 
(attention)  เพราะการเรียนรูจ้ะมีประสิทธิภาพไดน้กัศกึษาตอ้งใหค้วามสนใจและใชก้ระบวนการ
ทางปัญญาในการพิจารณาสิ่งต่าง ๆ สอดคล้องกับความเห็นของ  Costa ( 2008 อ้างอิงใน 
จิราภรณ ์ตัง้กิติภาภรณ ์(2556, น.127) ท่ีเห็นวา่บคุคลจะพฒันานิสยัไดบ้คุคลนัน้ตอ้งใชค้วามคิด



  

1
81 

 

181 

เชิงปัญญา (habits of mind) หรือมีวิ ธีการคิดท่ี มีประสิทธิภาพ  (effective thinking) ในการ
พิจารณาสิ่งต่าง ๆ อย่างละเอียด ถ่ีถ้วน  ส่วนทฤษฎีการเรียนรูก้ลุ่มสังคมเชิงปัญญานิยมถูก
น ามาใชใ้นการออกแบบเน่ืองจากเป็นทฤษฎีท่ีมุ่งเนน้การเรียนรูเ้กิดจากการสงัเกตตวัแบบและให้
ความส าคัญกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน  (ประสาร ศรีพงษ์เพลิด, 2554, น.84) ซึ่งการท่ี
นักศึกษาได้เรียนรูจ้ากตัวแบบจะท าให้นักศึกษาได้เห็นภาพจากส่ือต่าง ๆ ท าให้เข้าใจและ
เลียนแบบพฤติกรรมไดง้่ายขึน้ ส่วนแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐาน (brain-
based learning) เป็นการเน้นความส าคัญธรรมชาติของสมองท่ีชอบการท้าทายและสร้าง
บรรยากาศใหเ้กิดการเรียนรู ้โกวิทย ์ประวาทพฤกษ์ (ม.ป.ป., น.23-26 อา้งถึงใน ชัยวฒัน ์สุทธิ
รตัน ์(2553, น.134-137) ทฤษฎีการเรียนรูด้งักลา่วเป็นการอธิบายการเรียนรูข้องมนษุยท่ี์เก่ียวขอ้ง
กบัทางปัญญาซึ่งเกิดขึน้ภายในสมองโดยอาศยัปฏิสมัพนัธก์ับสิ่งแวดลอ้มแสดงใหเ้ห็นว่าในการ
พฒันาลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณซึ่งเป็นพฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการท างาน
ของสมองตอ้งอาศยักิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้สอดคลอ้งดงันัน้การออกแบบกิจกรรม
จงึตอ้งมุ่งเนน้สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศขณะปฏิบตัิกิจกรรมดว้ย ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
O'Tuel and Bullard (1993, pp.9-16) ท่ีไดก้ล่าวว่าทฤษฎีการเรียนรูมี้หลายทฤษฎีแต่ท่ีน ามาใช้
ในการพัฒนากระบวนการคิดควรใช้ ทฤษฎีการสรา้งความรูด้้วยตนเอง(constructivism)และ
ทฤษฎีประมวลสารสนเทศ (information processing theories)  เพราะเป็นทฤษฎีท่ีจะชว่ยจดัการ
เรียนการสอนใหเ้กิดเรียนรูท้างปัญญาและกระบวนการคดิไดเ้ป็นอยา่งดี จากการสงัเคราะหท์ฤษฎี
ทัง้หมดท าใหก้ารออกแบบขัน้ตอนการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยามีความสอดคลอ้งกับการเรียนรู้
ของนกัศกึษารวมถึงเป็นขัน้ตอนท่ีออกแบบครอบคลมุกบัลกัษณะนิสยัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาท่ีได้จากการวิเคราะห์ทฤษฎีและแนวคิดทาง
จิตวิทยามีดงันี ้ 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน เป็นขัน้ตอนท่ีมีการจดักิจกรรมตา่ง ๆ เพ่ือเตรียมความพรอ้มและ
กระตุน้ความสนใจใหน้กัศกึษาในกลุม่ทดลองพรอ้มท่ีจะเรียนรู ้  ประกอบดว้ย 

ข้ันที่ 1 การกระตุ้นความสนใจ (attention) ขัน้ตอนนีผู้ว้ิจยัมีวตัถปุระสงคต์อ้งการ
กระตุน้ให้นักศึกษาในกลุ่มทดลองกระตือรือรน้ท่ีจะเรียนรูด้ว้ยดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเป็นการ
เตรียมพรอ้มในการรว่มกิจกรรมตอ่ไป ขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนแรกท่ีมีความส าคญัเพราะตอ้งกระตุน้
ให้นักศึกษาในกลุ่มทดลองรบัรูจ้ากสิ่งเรา้ต่าง ๆ ท่ีผู้วิจัยจัดขึน้สอดคล้องกับทฤษฎีประมวล
สารสนเทศ (information processing theories) ท่ีเน้นว่าขั้นนีเ้ป็นขั้นท่ีบุคคลจะคัดเลือกขอ้มูล
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ต่าง ๆ  ท่ีสนใจเขา้สู่ความจ าระยะสัน้ ส่วนแบนดูร่ามีแนวคิดว่ากระบวนนีส้  าคญัมากเพราะถ้า
ผูเ้รียนไมส่นใจหรือใสใ่จตอ่สิ่งตา่ง ๆ การเรียนรูก็้จะไมเ่กิดขึน้  

ขอ้คน้พบในขั้นนีคื้อเป็นขั้นท่ีสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาลักษณะนิสัยการคิด
อย่างมีวิจารณญาณได้และผู้วิจัยต้องให้ความส าคัญเพราะเป็นขั้นตอนแรกท่ีจะกระตุ้นให้
นกัศกึษาในกลุม่ทดลองสนใจกิจกรรมและรบัรู ้จดจ าไดดี้  

ข้ันด าเนินกิจกรรม  เป็นขั้นตอนท่ีมีการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการและเทคนิคทาง
จิตวิทยาท่ีหลากหลาย เพ่ือให้นักศึกษาในกลุ่มทดลองเกิดการเรียนรูต้ามวัตถุประสงคท่ี์ตัง้ไว ้
ประกอบดว้ย ขัน้ใหต้วัแบบและอธิบาย ขัน้ปฏิบัตกิิจกรรม และขัน้อภิปรายผล  โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

ข้ั นที่  2 การให้ ตั วแบบและการอ ธิบ าย  (modeling & explanations) มี
จุดประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาในกลุ่มทดลองเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญรวมทั้งแสดง
พฤติกรรมไดอ้ย่างถกูตอ้งโดยผา่นตวัแบบใหเ้ห็นเป็นตวัอย่างทัง้จากบคุคล ส่ือ เหตกุารณ ์ขอ้มลู ท่ี
หลากหลายและการอธิบายของผูว้ิจัยเพ่ือใหเ้กิดความคิดรวบยอด หลักการเก่ียวกับลักษณะท่ี
ตอ้งการใหเ้กิดการเรียนรูไ้ดอ้ย่างถกูตอ้งซึ่งพฤติกรรมจากตวัแบบจะเป็นแนวทางในการตอบสนอง
ของบุคคลท่ีไดจ้ากการสังเกตตวัแบบ  Bandura (1971, p.10) การให้ตวัแบบ (modeling) เป็น
การท่ีผูว้ิจยัตอ้งใหต้วัแบบแก่นกัศกึษาในกลุม่ทดลองเพราะเป็นสิ่งท่ีส  าคญัท่ีจะท าใหเ้ลียนแบบได้
ถูกตอ้ง Costa and McCrae (1984, pp.59-62) ตวัแบบเป็นสิ่งส าคญัส าหรบัการอ านวยความ
สะดวกใหน้กัศกึษาในกลุ่มทดลองสามารถแสดงพฤติกรรมไดอ้ย่างถกูตอ้งโดยใชต้วัแบบในการให้
นกัศึกษาในกลุ่มทดลองไดส้งัเกต และขัน้นีจ้ะมีการอธิบายองคป์ระกอบและพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้
เพ่ือใหน้ักศึกษาในกลุ่มทดลองไดเ้ขา้ใจ ดงันัน้ขัน้นีจ้ึงมีความส าคญัต่อการแสดงพฤติกรรมของ
นกัศกึษาในกลุ่มทดลองท่ีผูว้ิจยัไดน้  าตวัแบบต่าง ๆ มาเสนอใหน้กัศึกษาในกลุ่มทดลองไดส้งัเกต
และเรียนรูพ้รอ้มผูว้ิจยัอธิบายแตล่ะพฤตกิรรมใหเ้ขา้ใจเพื่อความชดัเจนมากขึน้ 

ขอ้คน้พบในขัน้นีคื้อการเสนอตวัแบบสามารถน าไปใชเ้ป็นขัน้ตอนในการพฒันาลกัษณะ
นิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณได ้พรอ้มกับผู้วิจัยอธิบายเพิ่มเติมจะช่วยให้นักศึกษาในกลุ่ม
ทดลองเกิดความคิดรวบยอด หลกัการจะช่วยใหน้กัศึกษาในกลุ่มทดลองแสดงพฤติกรรมไดอ้ย่าง
ถกูตอ้ง รวมถึงขัน้นีส้ามารถสรา้งเจตคตท่ีิดีตอ่ลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณได ้

ข้ันที่ 3 การปฏิบัติกิจกรรม (action) การจัดการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเป็นการน า
แนวคิดการจดัการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง ดงันัน้การจดัการเรียนรูจ้ึงเนน้ใหน้กัศึกษาใน
กลุ่มทดลองเป็นผูล้งมือปฏิบตัิ ดงันัน้ขัน้นีจ้ึงมีจุดประสงคเ์พ่ือให้นักศึกษาในกลุ่มทดลองลงมือ
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ปฏิบตัิโดยตรง ในการปฏิบตัิกิจกรรมผูว้ิจยัวิธีการและเทคนิคการจดัการเรียนรูท่ี้หลากหลายวิธีมา
ใชใ้นการจดักิจกรรม สอดคลอ้งกับทฤษฎีการสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง (constructivism)  ท่ีเนน้ให้
สรา้งความรูด้ว้ยการลงมือปฏิบตัจิรงิ คน้หาความรูด้ว้ยตนเอง สอดคลอ้งกบัค ากลา่วของ  (ชนาธิป 
พรกลุ, 2554, น.49-51) ท่ีวา่กิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนสรา้งความเขา้ใจหรือรูปแบบความรูใ้หม ่โดยใชว้ิธี
คิดแบบต่าง ๆ  ด  าเนินการกับขอ้มูล เป็นกิจกรรมท่ีกระตุน้และทา้ทายความคิดและท าใหผู้เ้รียน
ผกูพนัอยู่กบักบัการน าความคิดไปสู่การเขา้ใจหรือความรูใ้หม่ใหโ้อกาสผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการคิด
ระดบัสงูอย่างหลากหลายและฝึกท าซ า้ ๆ (ทิศนา แขมมณี, 2554, น.90) และการจดัการเรียนรูโ้ดย
ใชส้มองเป็นฐาน(brain-based learning) ซึ่งเนน้ในเรื่องของการไดร้บัรูผ้่านอวยัวะสมัผสัทัง้ 5 ซึ่ง
การลงมือปฏิบัติจะช่วยในเรื่องของการจดจ าไดดี้และเน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การเรียนรู้
ภายในตวับคุคลเกิดจากการท่ีมีปฏิสมัพนัธก์บัสงัคมและสิ่งแวดลอ้มภายนอก การจดัการเรียนรูจ้ึง
เนน้การรบัรูจ้ากประสบการณจ์รงิ เห็นของจรงิ ผา่นการเลา่เรื่อง ตวัละคร การมีปฏิสมัพนัธร์ะหวา่ง
บคุคล จึงไม่ควรบรรยายเพียงอย่างเดียว ดงันัน้ในขัน้ตอนนีผู้ว้ิจยัจึงน าวิธีการจดัการเรียนรูท่ี้เนน้
ใหน้ักศึกษาในกลุ่มทดลองลงมือปฏิบตัิ ทัง้การใชส้ถานการณ์จ าลอง บทบาทสมมติ การโตว้าที 
รว่มกับเทคนิคเชิงจิตวิทยา โดยในแต่ละกิจกรรมผูว้ิจยัใชว้ิธีการจดัการเรียนรู ้เทคนิคการจดัการ
เรียนรู ้และเทคนิคเชิงจิตวิทยาดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือใหเ้ขา้รว่มการทดลองเกิดการเรียนรู้
และสามารถปฏิบตัไิดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 ขอ้คน้พบในขัน้ตอนนีคื้อสามารถน าไปใชใ้นการพฒันาลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและเป็นขัน้ตอนท่ีเป็นหวัใจส าคญัท่ีจะช่วยใหเ้กิดการเรียนรูอ้ย่างถาวรและขัน้นีต้อ้ง
มีกิจกรรมท่ีหลากหลายใหน้กัศกึษาในกลุม่ทดลองไดล้งมือปฏิบตั ิ

ขัน้ท่ี 4 การอภิปราย (discussion) เป็นขัน้ตอนสรา้งปฏิสมัพนัธร์ะหว่างกันผ่านการ
อภิปราย โดยการเปิดโอกาสให้นักศึกษาในกลุ่มทดลองไดแ้ลกเปล่ียนพูดคุย โดยมีการจัดใน
รูปแบบอภิปรายแบบกลุ่มยอ่ย และอภิปรายแบบกลุม่ใหญ่ ซึ่ง (ชนาธิป พรกลุ, 2554, น.16) กลา่ว
ว่า การท่ีนักศึกษาในกลุ่มทดลองไดพู้ดคยุ ไดอ้ภิปรายไดน้  าความรูม้าทบทวนและช่วยกันคิดจะ
สามารถพัฒนาเก่ียวกับการคิดของนักศึกษาในกลุ่มทดลองได ้ดังงานวิจัยของ Hajhosseiny 
(2012, pp.1358-1368) ท่ีไดใ้ชก้ารอภิปรายกลุ่มร่วมกับการสอนโดยใชส้านเสวนา (dialogic)ใน
การสรา้งเสริมลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณพบว่าคะแนนลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมี
วิจารณญาณเพิ่ มสูงขึ ้นสอดคล้องกับสมองเป็นฐาน(brain-based learning) ท่ี เน้นการมี
ปฏิสมัพนัธร์ว่มกบัผูอ่ื้น และทฤษฎีการสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง (constructivism) ท่ีการอภิปรายจะ
ช่วยใหบุ้คคลเกิดการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ดงันัน้ขอ้คน้พบในขัน้ตอนการอภิปราย คือ ขัน้นีส้ามารถ
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น าไปใชเ้ป็นขัน้ตอนในการสรา้งเสริมลกัษณะนิสบัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เน่ืองจากมีความ
สอดคลอ้งกับทฤษฎีและงานวิจัยและเป็นขัน้ตอนท่ีมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งจะช่วยให้
นกัศกึษาในกลุม่ทดลองเกิดองคค์วามรูท่ี้ไดจ้ากการการรว่มกิจกรรมทัง้หมด 

ขัน้สรุป เป็นขัน้ท่ีนกัศกึษาในกลุม่ทดลองสะทอ้นและประเมินตนเองออกมาความรูค้วาม
เขา้ใจและพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากการจดักิจกรรม
ตา่ง ๆ ดว้ยวิธีการตา่ง ๆ และผูว้ิจยัใหข้อ้มลูป้อนกลบั และเป็นการสรุปผลทัง้หมดจากการจดัการ
เรียนรูเ้ชิงจิตวิทยา ประกอบดว้ย ขัน้สะทอ้นและสรุปผล 

ขัน้ท่ี 5 การสะทอ้นและการสรุปผล (feedback and conclusion) จดุประสงคข์องขัน้
นีต้อ้งการให้นักศึกษาในกลุ่มทดลองไดส้ะท้อนตนเอง (reflection)  คือ ไดป้ระเมินตนเองและ
สะท้อนความรูค้วามเขา้ใจและความรูส้ึกของนักศึกษาในกลุ่มทดลองจากการด าเนินกิจกรรม
ทั้งหมดการสะท้อนของนักศึกษาในกลุ่มทดลองมีความส าคัญเพราะช่วยให้นักศึกษาในกลุ่ม
ทดลองไดค้ิดตรกึตรอง ทบทวนและประเมินตนเองจากพฤติกรรมและเหตกุารณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้
จากการด าเนินกิจกรรมเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาตน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการสรา้งความรูด้ว้ย
ตนเอง (Constructivism) และผูว้ิจยัมีบทบาทสะทอ้นกลบั (feedback) สอดคลอ้งกับแนวคิดของ 
Costa and McCrae (1984, pp.59-62) ไดเ้สนอวิธีสอนท่ีจะใชใ้นการลกัษณะนิสยัการคิดท่ีดี ท่ี
กล่าวว่า หากครูระบุถึงกระบวนทางความรูข้องผูเ้รียน จะท าใหผู้เ้รียนจดจ่ออยู่กบัพฤติกรรมของ
ตนและผูส้อนควรแจง้ความผิดพลาด (outlawing) เพราะจะชว่ยใหผู้เ้รียนรูจ้กัคน้หาขอ้มลูเพิ่มเติม 
ดีกว่าให้ผูเ้รียนบอกว่า ท าไม่ไดไ้ม่รูว้่าจะท าอย่างไร นอกจากนีข้ึน้นีจ้ะช่วยใหน้ักศึกษาในกลุ่ม
ทดลองเห็นภาพรวมในการด าเนินกิจกรรมและการแสดงพฤติกรรมของนักศึกษาในกลุ่มทดลอง
ทั้งหมดท่ีเกิดขึน้จากการจัดกิจกรรมโดยการสะท้อนและสรุปก่อนท่ีผู้ร่วมการทดลองน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นการเรียนรูแ้ละการด าเนินชีวิตตอ่ไป 

ขอ้คน้พบในขัน้นีคื้อสามารถน าไปใชใ้นการสรา้งเสริมลักษณะนิสัยการคิดอย่างมี
วิจารณญาณไดซ้ึ่งเป็นขัน้ส  าคญัท่ีจะช่วยใหผู้ว้ิจยัทราบว่าผูเ้รียนเกิดการเรียนรูห้รือไม่จากการ
สะทอ้นและสรุปผลท่ีเกิดขึน้จึงควรจดัเป็นขัน้ตอนล าดบัสดุทา้ยในขัน้ตอนการจดัการเรียนรู ้อีกทัง้
ขัน้ตอนนีส้อดคลอ้งกบัทฤษฎีและงานวิจยัท่ีมีการน าไปใชจ้งึมีความเหมาะสมในการน ามาเป็นขัน้
ในการพฒันา 

 การจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยามีหลกัการจดักิจกรรมท่ีมุง่ใหน้กัศกึษาในกลุม่ทดลองไดร้บั
ประสบการณ ์ทกุคนมีโอกาสไดเ้ขา้รว่มกิจกรรม เพราะการในการออกแบบการจดัการเรียนรูไ้ดย้ึด
แนวคิดการจดัการเรียนรูโ้ดยยึดผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางกิจกรรมส่วนใหญ่จึงเนน้ให้นกัศกึษาในกลุ่ม
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ทดลองลงมือปฏิบตัิดว้ยตนเองผ่านประสบการณจ์ริงหรือสถานการณจ์ าลองและมุ่งปฏิสมัพนัธ์
ภายในกลุ่ม พดูคยุแลกเปล่ียนความคิดประสบการณซ์ึ่งกนัละกนั กิจกรรมจึงแบง่ออกเป็น 2 ส่วน 
คือ ครัง้ท่ี 1 เป็นการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจและตระหนักเห็นความส าคญัและครัง้ท่ี 2 เนน้การฝึก
ปฏิบตักิารแสดงพฤติกรรมตามพฤตกิรรมบง่ชีใ้นแตล่ะองคป์ระกอบ การจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยา
จึงจดักิจกรรมสรา้งเสริมลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณทัง้ 7 องคป์ระกอบโดยมุ่งสรา้ง
เสรมิองคป์ระกอบละ 2 ครัง้ รวมทัง้หมดมีกิจกรรมจ านวน  14 ครัง้  แตล่ะครัง้ใชร้ะยะเวลาการจดั
กิจกรรม 2 ชั่วโมง และมีกิจกรรมปฐมนิเทศซึ่งเป็นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างผูว้ิจยัและ
นักศึกษาในกลุ่มทดลองรวมถึงชีแ้จงจุดประสงคข์องการจัดการเรียนรูเ้พ่ือใหน้ักศึกษาในกลุ่ม
ทดลองเขา้ใจถึงการด าเนินกิจกรรมทัง้หมด สว่นการปัจฉิมนิเทศ เป็นการสรุปความรูแ้ละการแสดง
พฤตกิรรมทัง้หมดท่ีเกิดขึน้จากการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยา 

การประเมินผลลักษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ใชก้ารประเมินลักษณะนิสัย
การคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีเนน้การวดัตามสภาพจรงิ ผูว้ิจยัใชแ้บบวดัลกัษณะนิสยัการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ  การสมัภาษณแ์ละการสงัเกตพฤติกรรมของนกัศกึษาในกลุม่ทดลองซึ่งเป็นการใช้
วิธีการวัดแบบหลากหลายมิติและเป็นการประเมินผลท่ีไดส้อดคลอ้งกับสภาพจริงมากท่ีสุด ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัจ านวนมากท่ีออกแบบมาตรการวดัลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ
เป็นแบบรายงายตนเองโดยเป็นแบบ Rating scale ดงังานวิจัยของ Shin et al. (2015, pp.342-
348), Sosu (2013, pp.117-119)  Yuan et al. (2014, pp.303-312) และจากการศึกษาเชิ ง
คุณภาพได้ระบุการวัดลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าสามารถใช้แบบวัด การ
สมัภาษณห์รือการสงัเกตไดท้ัง้นีข้ึน้อยู่กบัคณุภาพของการสรา้งเครื่องมือ ดงันัน้การออกแบบการ
วดัผูว้ิจัยจึงใชแ้บบวดัร่วมกับการสัมภาษณแ์ละการสงัเกตพฤติกรรมซึ่งจะช่วยใหป้ระเมินผลได้
หลายมิติ ซึ่งทิศนา แขมมณี (2554, น.196-197) ได้อธิบายการวัดลักษณะการคิด ในส่วน
คณุลกัษณะของการคิดนัน้เป้าหมายส าคญัคือตอ้งการพัฒนาใหบุ้คคลเกิดลกัษณะนิสัยการคิด 
เช่น ขอบแสดงความคิดเห็น ช่างสงสัย ซึ่งคณุสมบตัิเหล่านีจ้ะติดตวัค่อนขา้งถาวร ดงันั้นในการ
วดัผลดา้นนีจ้งึตอ้งอาศยัเครื่องมือท่ีเก็บรวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัคณุลกัษณะ เจตคติ และพฤตกิรรม
ของผู้คิด เช่น แบบส ารวจ แบบวดัเจตคติดา้นต่าง ๆ แบบสังเกตพฤติกรรมและประเมินตนเอง   
ดงันัน้ขอ้คน้พบในการประเมินลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณพบว่าในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถใชว้ิธีการท่ีหลากหลายทั้งแบบวดั การ
สมัภาษณ ์การสงัเกต  
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ในการออกแบบการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสริมลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมี
วิจารณญาณในครั้งนี ้ผู้วิจัยเห็นข้อแตกต่างจากการวิจัยอ่ืน กล่าวคือ Evren et al. (2012 , 
pp.2267-2272) ใช ้V-diagram ขณะท่ี  Karami et al. (2012, pp.3266-3270) ใชก้ารเรียนรูแ้บบ
ร่วม มือ  และ  Hajhosseiny (2012, pp.1358-1368) ใช้วิ ธี การสอนแบบสนทนา (Dialogic 
Teaching) และวิธีการสอนแบบอ่ืน ๆ ในสรา้งเสริมลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่ง
วิธีการการจดัการเรียนรูท่ี้กล่าวมาสามารถพฒันาลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณไดแ้ต่
ยังไม่มีงานวิจัยใดท่ีน าวิธีการจัดการเรียนรูท่ี้หลากหลายมาผสมผสานกับเทคนิคเชิงจิตวิทยา  
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ออกแบบการการจัดการเรียนรูเ้พ่ือสรา้งเสริมลักษณะนิสัยการคิดอย่างมี
วิจารณญาณโดยใชว้ิธีการจดัการเรียนรูท่ี้หลากหลายวิธีมาใชใ้นการจดักิจกรรม และน าเทคนิคเชิง
จิตวิทยามาประยุกต์ใช้ร่วมกันในการจัดการเรียนรู้ เช่น การเสริมแรง กิจกรรมกลุ่ม การใช้
สถานการณ์จ าลอง การใช้กรณีศึกษา ฯลฯ ซึ่งสอดรบักับการศึกษาเชิงคุณภาพท่ีได้จากการ
สมัภาษณผ์ูท้รงคณุวุฒิไดใ้หค้ิดเห็นว่าเทคนิคทางจิตวิทยาสามารถน ามาใชใ้นการในการจดัการ
เรียนรูเ้พ่ือสร้างเสริมลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ ดังท่ี Costa and McCrae 
(1984, pp.59-62) ไดเ้สนอวิธีสอนท่ีจะใชใ้นการลกัษณะนิสยัการคิดว่าการใชส้ถานการณจ์ าลอง 
(stimulations) จะช่วยใหเ้กิดการรูค้ิด เพราะการสวมบทบาทก็จะช่วยให้นกัศึกษาคิดถึงลกัษณะ
ของตวัละครนัน้ ดงันัน้จึงท าใหก้ารวิจัยในครัง้นีมี้การออกแบบการจดัการเรียนรูท่ี้มีจุดเด่นและ
แตกตา่งจากงานวิจยัอ่ืนคือมีการบรูณาวิธีการจดัการเรียนรูร้ว่มกบัการใชเ้ทคนิคทางจิตวิทยามา
ใชใ้นการจดักิจกรรมในชัน้เรียน 

จากการอภิปรายผลทัง้หมดแสดงใหเ้ห็นว่าการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาท่ีออกแบบเพ่ือ
สรา้งเสริมลกัษณะนิสยัการคดิอย่างมีวิจารณญาณนี ้มีการพฒันาอยา่งมีขัน้ตอนและมีคณุภาพซึ่ง
กระบวนการพฒันามีการศกึษาทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพเพ่ือน าขอ้มลูมาใชใ้นการออกแบบ
ใหค้รอบคลุมกบัลกัษณะของตวัแปรมากท่ีสุดส่งผลใหส้ามารถน าไปใชใ้นการสรา้งเสริมลกัษณะ
นิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ นอกจากนีก้ารจัดการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยายังมีจุดเด่นท่ีแตกต่าง
จากการวิจยัอ่ืนคือมีการบูรณาการวิธีการจดัการเรียนรูห้ลากหลายวิธีรว่มกับเทคนิคเชิงจิตวิทยา
สง่ผลใหเ้ม่ือน าไปใชใ้นการทดลองคะแนนเฉล่ียลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณของ 
นกัศกึษาในกลุม่ทดลอง เพิ่มสงูขึน้ทกุองคป์ระกอบ  
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ส่วนที่ 2  ผลการจัดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาเพื่อสร้างเสริมลักษณะนิสัยการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ 
จุดประสงคก์ารวิจัยครัง้นีเ้พ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสริม

ลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ ซึ่งมีสมมตฐิานการวิจยั ขอ้ท่ี 2 และ ขอ้ท่ี 3  คือ  
สมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 2  นักศึกษาครุศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยามีคะแนนเฉล่ียลกัษณะนิสยัการคดิอย่าง
มีวิจารณญาณก่อนการทดลอง หลงัการทดลองและระยะตดิตามผลแตกตา่งกนั  

สมมติฐานการวิจัยขอ้ท่ี 3  นักศึกษาคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือกลุ่มท่ีใชก้ารจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยามีคะแนนเฉล่ียลักษณะนิสัยการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณแตกตา่งจากกลุม่ท่ีใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบปกต ิ

สรุปผลการวิจัย 
1. ลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยรวมและรายองคป์ระกอบของนกัศกึษา

ในกลุ่มทดลอง หลังการทดลองและเม่ือสิน้สุดระยะติดตามผลเพิ่มขึน้ก่อนการทดลอง อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

2. ลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยรวมและรายองคป์ระกอบของนกัศกึษา
ในกลุ่มทดลอง หลังการทดลองและสิน้สุดระยะติดตามผลเพิ่มขึน้มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

อธิปรายผลการวิจัย 
การอภปิรายผลตามสมมตฐิานการวิจัยข้อที ่1 
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  พบว่า นักศึกษาชั้น ปี ท่ี  1 คณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีใชก้ารจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยา หลงัเขา้รว่ม
การทดลองและสิน้สุดระยะติดตามผล มีคะแนนเฉล่ียลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เพิ่มสูงขึน้กว่าก่อนการทดลอง ซึ่งก่อนการทดลองมีค่าเฉล่ียค่าเท่ากับ 3.98 หลงัการทดลองและ
ระยะติดตามผล มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.53 ,4.68 ตามล าดบั  และเม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียลกัษณะ
นิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนการทดลอง หลังการทดลองและระยะติดตามผลของ
นักศึกษาในกลุ่มทดลองด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ ้า (one way repeated 
measures   ANOVA) พบว่า ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และระยะติดตามผลแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือจ าแนกเป็นรายองคป์ระกอบ พบว่า ระยะหลังการ
ทดลองและก่อนการทดลองทุกองคป์ระกอบแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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โดยทกุองคป์ระกอบมีคา่เฉล่ียลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัการทดลองเพิ่มสงูขึน้
แต่เม่ือเปรียบเทียบหลังการทดลองและระยะติดตามผล พบว่า ทุกองคป์ระกอบไม่แตกต่างกัน  
จากผลการวิจยัสามารถอภิปรายไดด้งันี ้

การจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสรมิลกัษณะนิสยัการคดิอย่างมีวิจารณญาณ
ท่ีผูว้ิจยัพฒันาขึน้ไดน้  าแนวคิดมาจากการจดัการเรียนรูโ้ดยยึดผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางซึ่งเป็นแนวคิด
ท่ีใหค้วามส าคญักบัความแตกตา่งระหวา่งบคุคล ผูเ้รียตอ้งมีบทบาทในการเรียนรูแ้ละตอ้งไดล้งมือ
ปฏิบตัิดว้ยตนเองจึงจะท าใหเ้กิดการเรียนรูอ้ย่างถาวร ดงันัน้กิจกรรมทัง้หมดท่ีผูว้ิจยัออกแบบจึง
เน้นใหน้ักศึกษาลงมือปฏิบัติดว้ยตนเองทัง้หมดโดยผู้วิจัยมีหน้าท่ีอ านวยความสะดวก และให้
ค  าปรึกษากรณีท่ีนักศึกษาไม่เขา้ใจในการท างานหรือปฏิบัติกิจกรรม และกิจกรรมในแต่ละวัน
ผูว้ิจยัจะออกแบบใหแ้ตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมและตามธรรมชาติของตวัแปรท่ีจะ
พฒันาในนกัศกึษา  

 การท่ีนกัศึกษาไดล้งมือปฏิบตัิดว้ยตนเองจะท าใหน้กัศึกษามีความมั่นใจในตนเอง
สามารถคิดและรตดัสินใจไดอ้ย่างมีระสิทธิภาพ นอกจากนีย้ังช่วยใหน้กัศึกษากระตือรือรน้ท่ีจะ
ปฏิบตัิกิจกรรมท่ีไดร้บัมอบหมายมากขึน้ อีกทัง้กิจกรรมท่ีผูว้ิจยัออกแบบจะเนน้ความทา้ทายเพ่ือ
กระตุน้ใหน้กัศกึษาสนใจก่อนท่ีจะเรียนรูใ้นขัน้ตอ่ไป ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคิดการใชส้มองเป็นฐาน
ท่ีเน้นว่าการเรียนรูจ้ะเกิดขึน้ได้ดีถ้าบทเรียนมีความน่าสนใจและท้าทายให้ผู้เรียนเกิ ดความ
กระหายใครเ่รียนรู ้นอกจากนีกิ้จกรรมท่ีผูว้ิจยัออกแบบยงัเนน้ปฏิบตัิสมัพนัธร์ะหว่างผูอ่ื้น  ดงัเช่น 
ผูว้ิจยัใชบ้ทบาทสมมติ (role play) ในการพฒันาการมีใจท่ีเปิดกวา้ง ซึ่งมีจุดมุ่งหมายตอ้งการให้
นกัศกึษารบัฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูอ่ื้นโดยไม่มีอคติ ในการน าบทบาทสมมติมาใช้
ในการพัฒนานีจ้ะท าใหน้ักศึกษาไดใ้ชจ้ินตนาการ และความคิด ความรูส้ึกของตนเองท่ีมีต่อตวั
ละครท่ีสวมบทบาทอยู ่ (Costa & McCrae, 1984, pp.59-62)  

จากการจดักิจกรรมดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่นกัศกึษามีการพัฒนาตนเองเก่ียวกบัการ
มีใจท่ีเปิดกวา้งโดยการยอมรบัฟังความคิดเห็นคนอ่ืน โดยนักศึกษาไดส้ะทอ้นว่ากิจกรรมช่วยให้
เกิดการเปล่ียนในตนเองเพราะก่อนท่ีจะเขา้รว่มกิจกรรมจะเป็นคนไม่ยอมรบัฟังใครและจะโมโห
เม่ือคนอ่ืนไม่เห็นดว้ยกับความคิดของตนเองซึ่งถึงแมจ้ะไม่มีการเปล่ียนแปลงมากแตก็่ช่วยใหเ้ขา
รูส้ึกมีอคติกับบุคลอ่ืนน้อยลง นอกจากนี้ผู้วิจัยยังใช้สถานการณ์จ าลอง (simulation) มาจัด
กิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมลักษณะการมีใจท่ี เปิดกว้าง (open-minded) และความมีวุฒิภาวะ  
(maturity) ซึ่งในส่วนของสถานการณ์จ าลองท่ีจัดขึน้ผูว้ิจยัจะก าหนดสถานการณ์ท่ีใกลเ้คียงกับ
สถานการณจ์ริงเพ่ือใหน้ักศึกษากลุ่มทดลองไดค้ิดไดแ้กปั้ญหาและไดร้บัประสบการณ์คลา้ยกับ
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สถานการณจ์ริงท่ีเกิดขึน้มากท่ีสดุ สอดคลอ้งกับ ระวิวรรณ  ศรีครา้มครนั (2552, น.181) ท่ีกล่าว
ว่าสถานการณจ์ าลองตอ้งจดัใหใ้กลเ้คียงกับสถานการณจ์ริงมากท่ีสุดเพราะยิ่งใกลส้ถานการณ์
จรงิมากเท่าไหรก็่ยิ่งชว่ยใหน้กัศกึษาแกปั้ญหาไดดี้เทา่นัน้ นอกจากนีผู้ว้ิจยัยงัใชเ้ทคนิคแผนผงัมโน
ทัศน์มาสรา้งเสริมลักษณะความเป็นระบบ (systematic) ซึ่งผลท่ีได้จากการจัดกิจกรรม คือ 
นกัศึกษาสามารถท าแผนผงัในชีวิตของตนเองได ้แลจากการสะทอ้นผลการเรียนรูข้องนักศึกษา 
พบว่า แผนผงัมโนทศันช์่วยท าเห็นภาพรวมของงานทัง้หมดไดช้ดัเจนท าใหสามารถปฏิบตัิงานได้
ตรงตามแผน ดงันัน้แสดงใหเ้ห็นแผนผงัมโนทศันส์ามารถพัฒนาความเป็นระบบนักศึกษาได ้ซึ่ง
สอดคลอ้งกับ Evren et al. (2012, pp.2267-2272) ท่ีไดใ้ช ้V-diagram ส าหรบัการจัดการเรียน
การสอนนกัศึกษาฝึกสอนในรายวิชาปฏิบตัิการวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และพบว่า นกัศึกษา
ฝึกสอนมีลกัษณะนิสยัการคิดอยา่งมีวิจารญาณเพิ่มสงูขึน้จากการใชแ้ผนภาพ V  ซึ่งผลปรากฏว่า 
V-diagram สามารถพัฒนาลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้เพิ่มสูงขึน้ได้    และยัง
พบว่าการจดัการเรียนรูท่ี้ส่งผลต่อนกัศึกษาอย่างเด่นชดัเจนมากท่ีสุด  คือ การจดัการเรียนรูแ้บบ
รว่มมือ (Cooperative Learning) ซึ่งเป็นวิธีการจดัการเรียนรูท่ี้ส่งเสริมใหน้กัศึกษาท างานดว้ยกัน  
ชว่ยเหลือซึ่งกนัและกนัแลกเปล่ียนเรียนรูก้นั วิธีการดงักลา่วจะชว่ยใหน้กัศกึษามีความเช่ือมั่น กลา้
คิดกล้าแสดงออก ช่วยเหลือบุคคลอ่ืน ดังนั้นในการพัฒนาการชอบค้นหาความจริง (truth-
seeking) ผูว้ิจยัจงึใชว้ิธีการจดัการเรียนรูแ้บบจิกซอร ์(Jigsaw) และเทคนิคการคิดเด่ียว คิดคู ่และ
คิดกลุ่ม (think-pare-share) ซึ่งเป็นเทคนิคของจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือมาใชใ้นการสรา้งเสริม
การชอบคน้หาความจริงเน่ืองจากเป็นวิธีการท่ีนักศึกษาไดร้่วมมือกันในหาคน้หาขอ้มูลและไดมี้
การแลกเปล่ียนเรียนรูก้ัน ซึ่งสอดคลอ้งกับ Karami et al. (2012, pp.3266-3270) ท่ีไดศ้ึกษาผล
การเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมีผลต่อลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาเขาพบว่าวิธีการแบบร่วมมือช่วยใหล้ักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพิ่ม
สูงขึน้ และจากการสังเกต พบว่า  นักศึกษาให้ความช่วยเหลือกันอย่ างเต็มท่ีและจะมีการแบ่ง
หนา้ท่ีในการท างาน เม่ือผูว้ิจยัสอบถามนกัศกึษาในกลุ่มทดลองเก่ียวกบัการแบง่หนา้ท่ีการท างาน 
พบวา่ มีการแบง่หนา้ท่ีความรบัผิดชอบจะพิจารณาจากความสามารถของแตล่ะคนและตามความ
สมคัรใจ และจากการสมัภาษณน์กัศกึษาในกลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีความพึงพอใจและมีความสุข
หากไดท้  างานหรือท ากิจกรรมรว่มกบัเพ่ือน สว่นใหญ่ใหค้วามเห็นว่าการท ากิจกรรมกบัเพ่ือนในชัน้
ทัง้กบัคนท่ีไม่คุน้เคยและกบัคนสนิทไม่ไดท้  าใหเ้ขารูส้ึกกงัวลใจ สะทอ้นใหเ้ห็นการจดัการเรียนรูท่ี้
หลากหลายช่วยใหน้กัศึกษามีลกัษณะนิสยัการคิดเพิ่มสูงขึน้  นอกจากนีย้งัมีวิธีการจดัการเรียนรู้
อีกหลายวิธีท่ีผูว้ิจยัน ามาใชใ้นการจดักิจกรรมและสามารถพฒันานกัศกึษาได ้เชน่ ผูว้ิจยัน าวิธีการ
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จดัการเรียนรูโ้ดยการใชโ้ครงงานเป็นฐาน (project-based Learning)มาสรา้งเสริมการยืนหยดัใน
นักศึกษากลุ่มทดลองเน่ืองจากการท าโครงงานนักศึกษาจะต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคดว้ย
ข้อจ ากัดต่างท่ีผู้วิจัยก าหนด กิจกรรมกลุ่ม กรณีศึกษา และอ่ืน ฯลฯ ซึ่งด้วยการจัดกิจกรรมท่ี
หลากหลายและเน้นการลงมือปฏิบัติจึงให้นักศึกษาพัฒนาลักษณะนิสัยการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และ ขอ้คน้พบท่ีไดคื้อ กิจกรรมท่ีนักศึกษาไดล้งมือปฏิบัติ นักศึกษาจะตัง้ใจและ
ปฏิบตัิงานนัน้อย่างเต็มความสามารถ สงัเกตพฤติกรรมไดจ้ากกิจกรรมโตว้าทีท่ีพบว่า แมบ้างคน
จะขาดความเช่ือมั่น ไม่กลา้แสดงออกในท่ีสาธารณะแตเ่ม่ือมอบหมายงานใหป้ฏิบัตินกัศกึษาจะ
ตัง้ใจท างานจนกวา่จะส าเรจ็  และสามารถควบคมุตนเองใหกิ้จกรรมโตว้าทีส าเร็จไปไดด้ว้ยดี  โดย 
ทิศนา แขมมณี (2554, น.350) กล่าวว่า การโตว้าทีเป็นการสรา้งเสรมิความเช่ือมั่นใหก้บันกัศกึษา 
เน่ืองจากวิธีการดงักล่าวเป็นการเปิดโอกาสใหส้มาชิกทกุคนมีโอกาสเสนอความคิดเห็นในประเด็น
ท่ีกลุม่ก าลงัสนใจ 

        การจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาท่ีผูว้ิจัยเป็นผูพ้ัฒนาแตกต่างจากการจดัการเรียนรู้
รูปแบบอ่ืน คือ ผูว้ิจยัน าเทคนิคเชิงจิตวิทยามาใช้ร่วมกับการจดัการเรียนรู ้ซึ่งจะเนน้การควบคุม
ตนและการสรา้งแรงจูงใจ ซึ่งมีเทคนิคท่ีน ามาใช ้ไดแ้ก่ การฝึกการสอนตนเอง (self-instructional 
training) ซึ่งเป็นการพดูคยุกบัตนเอง และบอกตนเองใหป้ฏิบตัิตามสิ่งท่ีตนเองตอ้งการ ซึ่งเทคนิคนี ้
มีอิทธิพลต่อการคิดของนกัศกึษาเป็นอย่างมาก (สมโภชน ์เอ่ียมสุภาษิต, 2549, น.319) กล่าวว่า 
เทคนิคนีเ้ป็นการเปล่ียนพฤติกรรมภายในว่าควรท าเช่นใดเม่ือพฤติกรรมภายในเปล่ียนพฤติกรรม
ภายนอกก็ย่อมเปล่ียนด้วย นอกจากนี้ผู้วิจัยยังใช้การท าสัญญาเง่ือนไข (contingency 
contracting) โดยให้นักศึกษาท าข้อตกกับตนเองในการลงมือปฏิบัติเป็นการคบคุมตนเองให้
ปฏิบตัิงานอย่างแทจ้ริงท าใหผ้ลลพัธเ์ป็นไปทางท่ีดีขึน้นอกจากนีย้งัมีเทคนิคควบคมุตนเองโดยใช้
วิธีการเตือนตนเอง (self-monitoring)  โดยนกัศกึษาสงัเกต และบนัทึกพฤตกิรรมของตนเองในการ
แสดงออกถึงการมีลักษณะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งเป็นการทบทวนและตรวจสอบ
พฤติกรรมตนเองของนักศึกษาในกลุ่มทดลอง ทัง้นีเ้ทคนิคการควบคมุตนเองท่ีนกัศึกษาน าไปใช้
ไดผ้ลลพัธท์ัง้เรื่องของการคิดแต่ตอ้งใชร้่วมกับการเสริมแรง ซึ่งผูว้ิจยัเสริมแรงทัง้ค  าชม และของ
รางวลั ตามชว่งเวลาตา่ง ๆ  

  ดงันัน้การวิจยัครัง้นีจ้ึงไดข้อ้คน้พบว่าการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาสามารถสรา้งเสริม
ลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการจดัการเรียนรูห้ากมีความหลากหลายจะช่วยให้
นักศึกษาไม่เกิดความเบื่อหน่ายและกิจกรรมท่ีจัดขึน้เป็นกิจกรรมท่ีมีการเคล่ือนไหวเน้นให้
นักศึกษากลุ่มทดลองได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองและการท่ีมีการน าเทคนิคทางจิตวิทยามาใช้
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สนบัสนนุในการสรา้งเสรมิลกัษณะนิสยัการคดิอย่างมีวิจารณญาณท าใหก้ารฝึกปฏิบตัิไดผ้ลลพัธ์
ท่ีดีเพราะนกัศกึษาเป็นผูก้  าหนดและควบคมุตนเองโดยผูว้ิจยัท าหนา้ท่ีสนบัสนนุและอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบตัิกิจกรรมเท่านัน้และขอ้สังเกตพบว่าเม่ือนักศึกษาเกิดลักษณะนิสัยการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณแลว้หากมีการใชอ้ยา่งตอ่เน่ืองจะท าใหเ้กิดลกัษณะนิสยัท่ีคงทนอยา่งตอ่เน่ือง 

 
       การอภปิรายผลตามสมมตฐิานการวิจัยข้อที ่2 

 ผลการทดสอบสมมตฐิานการวิจยั พบวา่   ผลการวิจยัสอดคลอ้งตามสมมตฐิานการ
วิจยั คือ  นกัศกึษาในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียลกัษณะนิสยัการคดิอย่างมีวิจารณญาณหลงัการ
ทดลองและระยะติดตามผลสูงกว่ากลุ่มควบคุม ทั้งนีอ้าจเป็นไปได้ว่านักศึกษากลุ่มทดลองมี
คา่เฉล่ียลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณสงูขึน้เป็นเพราะการจดัการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาท่ี
ผูว้ิจยัพฒันาไดอ้อกแบบและพฒันาขึน้มาคลอบคลมุกบัพฤติกรรมบง่ชีข้องแต่องคป์ระกอบอย่าง
ชดัเจน และผูว้ิจยัไดมี้กระบวนการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ และใหน้กัศกึษากลุ่มทดลองตระหนกัถึง
ความส าคญัของการมีลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณซึ่งเป็นสิ่งส าคัญต่อเจตคติของ
นักศึกษา  ซึ่งในขณะท่ีกลุ่มควบคุมกระบวนการจัดการเรียนสอนไม่มีขัน้ท่ีก าหนดชัดเจน และ
กิจกรรมท่ีน ามาไม่ไดร้ะบใุหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาติของตวัแปร กิจกรรมจึงไม่ไดห้ลากหลายท าให้
ไมค่รอบคลมุกบัพฤตกิรรมบง่ชีข้องลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ  

นอกจากนีอ้าจเป็นไปไดว้า่สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการจดัการเรียนรูข้องทัง้
สองกลุ่มแตกตา่งกนัเน่ืองจากการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยามุ่งเนน้บรรยากาศการอภิปรายพดูคยุ
แสดงความคดิอย่างอิสระท าใหก้ารจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยามีกิจกรรมส่วนใหญ่ในชัน้เรียนจะเนน้
ใหน้กัศกึษานั่งเป็นวงกลมหรือนั่งกบัพืน้เพ่ือสะดวกในการพดูคยุอภิปรายและท างานกลุ่มไดอ้ย่าง
อิสระซึ่งสอดคลอ้งกบั ชนาธิป พรกลุ (2554, น.16) ท่ีกล่าวว่า พฤติกรรมของผูส้อนมีผลการท าให้
ผูเ้รียนเกิดการคิด ผูส้อนจึงตอ้งใหเ้วลาในการคิดกบัผูเ้รียน ซึ่งสอดคลอ้งกับการสงัเกตพฤติกรรม
ของนกัศกึษาในกลุ่มทดลองขณะปฏิบตัิกิจกรรมท่ีพบว่านกัศกึษาในกลุ่มทดลองจะตัง้ใจท างานท่ี
ไดร้บัมอบหมายอย่างเต็มท่ี โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีเป็นกิจกรรมกลุม่ในขณะท่ีกลุ่มควบคมุผูว้ิจยัไม่มี
กิจกรรมผอ่นคลายและกิจกรรมกระตุน้ความสนใจท าใหบ้างคนไมอ่ยากรว่มกิจกรรมสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ Julie (Athman) Ernst and Martha Monroe (2004, pp.507-522) ท่ีไดศ้กึษาผลการ
จดัสภาพแวดลอ้มทางการศึกษาเป็นฐานตอ่ทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและลกัษณะนิสยั
การคิดย่างมีวิจารณญาณ พบว่า สิ่งแวดลอ้มทางการศึกษามีอิทธิพลอย่างมากต่อลกัษณะนิสยั
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ นอกจากนีส้ิ่งแวดลอ้มในชัน้เรียนทัง้การฝึกปฏิบตัิ การจดักลุ่ม เวลา 
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กิจกรรมจะช่วยสนบัสนุนใหเ้กิดลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณไดเ้ช่นกัน  (Mathews & 
Lowe, 2011, p.59)  

 นอกจากนีอ้าจเป็นไปไดว้า่การท่ีผูว้ิจยัมีขัน้การสรา้งความสนใจท าใหน้กัศกึษากลุ่ม
ทดลองมีความพรอ้มและมีสมาธิในเรียนรู ้ดงันัน้จึงท าใหน้กัศกึษาในกลุ่มทดลองเขา้รว่มกิจกรรม
ดว้ยความสนใจในขณะท่ีกลุ่มควบคมุผูว้ิจยัไม่ไดมี้ขัน้ตอนสรา้งความสนใจท าใหก้ลุ่มควบคมุจึง
สนใจในการเรียนรูค้อ่นขา้งนอ้ย  และกิจกรรมท่ีผูว้ิจยัพฒันาขึน้มุง่เนน้การปฏิบตัิใหก้ลุ่มทดลองได้
ลงมือปฏิบตัิท  าใหกิ้จกรรมไม่น่าเบื่อ  ส าหรบักลุ่มควบคมุอาจเป็นไปไดว้่าการจดัการเรียนรูป้กติ
ไม่ไดเ้น้นการฝึกปฏิบัติจึงท าให้กิจกรรมไม่น่าสนใจท าใหส้่งผลต่อลักษณะนิสัยการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  

ขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจ คือ การจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเป็นการจดัการเรียนรูท่ี้มุ่งเนน้
การพฒันาสรา้งเสริมลกัาณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยตรงเม่ือน ามาใชย้่อมสอดคลอ้ง
กับสภาพจริงของตัวแปรใขณะท่ีการสอนโดยวิธีปกติไม่ได้ค  านึงลักษณะการคิดอย่างมี
วิจารณญณาณแต่เป็นการจัดการเรียนรูแ้บบกว้างจึงเป็นไปไดว้่าประสิทธิภาจึงน้อยกวา้การ
จดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาท่ีพฒันาขึน้มา 

 ขอ้คน้พบส าคญัจากการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสริมลกัษณะนิสยัการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ การจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาสามารถสรา้งเสริมให้องคป์ระกอบทุก
ดา้นของลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณเพิ่มมากขึน้ อาจเป็นเพราะการออกแบบกิจกรรม
การจดัการเรียนรูโ้ดยมุ่งเนน้เป็นรายองคป์ระกอบช่วยให้นกัศึกษาในกลุ่มทดลองเขา้ใจและแสดง
พฤติกรรมไดช้ดัเจนมากขึน้ซึ่งสงัเกตไดจ้ากการสะทอ้นขอ้มลูในแตล่ะกิจกรรมพบว่านกัศกึษาใน
กลุ่มทดลองสามารถสะทอ้นพฤติกรรมของตนเองไดส้อดคลอ้งกับพฤติกรรมบ่งชี ้สอดคลอ้งกับ
งานวิจัยของ David Ampuero, Christian E. Miranda, Luisa E. Delgado, Samantha Goyen , 
and Weaver (2015, p.64) ท่ีได้สอนให้นักเรียนเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน (empathy) เพ่ือ
พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณภายใตก้ารแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใชส้งัคมเป็น
ฐานโดยรูปแบบดงักล่าวช่วยให้นักเรียนมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณไดดี้  อย่างไรก็ตามผูว้ิจัย
คน้พบว่าในการจดักิจกรรมแต่ละกิจกรรมยงัสามารถสรา้งเสริมองคป์ระกอบอ่ืน  ๆ ของลกัษณะ
นิสยัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณไดอี้กดว้ย ซึ่งแสดงใหเ้ห็นวา่ในการจดักิจกรรมสรา้งเสรมิลกัษณะ
นิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาองคป์ระกอบไดห้ลายองคป์ระกอบ
หรือสามารถจดักิจกรรมเนน้เป็นรายองคป์ระกอบก็สามารถท าได ้    
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ในการวิจยัครัง้นีภ้ายหลงัจากการทดลองสิน้สุดลงผูว้ิจยัไดน้  าคูมื่อการจดัการเรียนรู้
เชิงจิตวิทยาแจกใหก้ลุ่มควบคมุไดศ้กึษาและน าไปพฒันาตนเองเพ่ือลดความไม่เท่าเทียมกนัของ
กลุ่มตวัอย่างซึ่งจากการสัมภาษณ์พูดคุยกลุ่มควบคุมพึงพอใจในการท่ีจะน าคู่มือไปใชใ้นการ
พฒันาตนเอง      

 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ผลการศึกษาองคป์ระกอบลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา 
พบว่า ลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 7 องคป์ระกอบ คือ 
การมีใจท่ีเปิดกวา้ง ความเป็นระบบ  การชอบคน้หาความจริง ความเช่ือมั่นในตนเอง  ความมีวฒุิ
ภาวะ  การเขา้ใจความรูส้ึกผูอ่ื้น และการยืนหยดั หน่วยงานหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศกึษาน า
ผลนีไ้ปใชใ้ชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและควรใหค้วามส าคญัในการพฒันาองคป์ระกอบลกัษณะ
นิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณใหค้รอบคลมุทกุองคป์ระกอบ โดยเฉพาะองคป์ระกอบดา้นการมี
ใจท่ีเปิดกวา้งตอ้งพฒันาเป็นอนัดบัตน้ก่อนไปพฒันาองคป์ระกอบอ่ืน ๆ  

2. ผลการวิจยัครัง้นีมี้แบบวดัลกัษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัศกึษาท่ีมี
การหาคุณภาพของเครื่องมือว่ามีความน่าเช่ือถือหน่วยงานหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกับการศึกษา
สามารถน าไปใชใ้นการวดัลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาเพ่ือน าไปเป็น
แนวทางในการพฒันานกัศกึษาได ้

3. ผลการวิจัยครัง้นีก้ารจัดการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสริมลักษณะนิสัยการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนกัศึกษาสามารถพัฒนาลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นกัศึกษาใหเ้พิ่มสูงขึน้ไดห้น่วยงานหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกับการศึกษาสามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ป
ประยุกตใ์ชใ้นการพฒันากับนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภัฏอ่ืน ๆ ไดโ้ดยการบูรณาการทฤษฎีการ
เรียนรูอ่ื้น ๆ หรือวิธีการจดัการเรียนรูอ่ื้น ๆ ใหก้ารจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยามีประสิทธิภาพสูงขึน้
หรือสามารถน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการวิจยัไปใชเ้ป็นแนวนโยบายในการสรา้งเสริมลกัษณะนิสยัการคิด
อยา่งมีวิจารญาณใหก้บันกัศกึษาในชัน้ปี อ่ืน ๆ ตอ่ไปได ้

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ในการวิจยัครัง้นีไ้ดศ้กึษาในกลุม่นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราช-
ภฎัในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในการวิจยัครัง้ตอ่ไป ผูศ้กึษาวิจยัควรมีการขยายการศกึษาไป
ยงับรบิทอ่ืน ๆ  ซึ่งอาจมีสภาพแวดลอ้มท่ีแตกตา่งกนั 
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 2. ในการวิจยัครัง้นีไ้ดอ้อกแบบการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสรมิลกัษณะนิสยั
การคิดอย่างมีวิจารรญาณ โดยมุ่งเนน้การพฒันาเป็นรายองคป์ระกอบในการวิจยัครัง้ตอ่ไปผูว้ิจยั
สามารถออกแบบการจดัการเรียนรูโ้ดยมุ่งเนน้พัฒนาหลายๆองคป์ระกอบไปพรอ้มกันและมีการ
เพิ่มระยะเวลาในการติดตามความคงทนของลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือใหไ้ด้
ขอ้มลูครอบคลมุมากท่ีสดุ 

 3. ผลการวิจยัพบว่า การจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาสามารถสรา้งเสริมลกัษณะนิสยัการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 คณะครุศาสตร ์ได ้ดงันัน้ในการวิจัยครัง้ต่อไปจึง
ควรมุ่งเน้นพัฒนาลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณในชั้นปีอ่ืนหรือคณะอ่ืนเพ่ือให้
ครอบคลมุและเกิดประโยชนก์บันกัศกึษาและหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศกึษามากท่ีสดุ 
       

 

บทสรุปทีไ่ด้จากการด าเนินวิจัย 
การศกึษาวิจยั เรื่อง การจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสรมิลกัษณะนิสยัการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ  ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช ภัฏ เขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  

ในการวิจัยระยะท่ี 1 การศึกษาความหมาย องคป์ระกอบ และพฤติกรรมบ่งชีแ้ต่ละ
องคป์ระกอบ ในการวิจยัระยะนีผู้ว้ิจยัไดอ้งคค์วามรูเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของลกัษณะนิสยัการคิด
อย่างมีวิจารณญาณในบริบทไทย ซึ่งประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบ คือ การมีใจท่ีเปิดกวา้ง (open-
minded) ความเป็นระบบ (systematic) การชอบคน้หาความจรงิ (truth-seeking) ความเช่ือมั่นใน
ตนเอง (self-confidence) ความมีวุฒิภาวะ(maturity) การเขา้ใจความรูส้ึกของผูอ่ื้น (empathy) 
และการยืนหยดั (persisting) และลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณทัง้ 7 องคป์ระกอบมี
ความส าคญัและมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งสรา้งเสรมิใหก้บันกัศกึษาครุศาสตรเ์ป็นอย่างมาก รวมทัง้
องคป์ระกอบท่ีไดมี้บางองคป์ระกอบแตกต่างจากแนวคิดต่างประเทศ และการวิจัยครัง้นีท้  าให้
ผูว้ิจยัไดค้วามหมายของลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณและพฤติกรรมบง่ชีท่ี้ชดัเจนมาก
ยิ่งขึน้ท่ีจะน าไปพฒันาตอ่ไป 

ในการวิจยัระยะท่ี 2 เป็นการพฒันาและศกึษาผลการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้ง
เสริมลกัษณะนิสยัการคิดแอย่างมีวิจารณญาณ สิ่งท่ีไดจ้ากการวิจัยระยะนีคื้อ คู่มือการจัดการ
เรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสริมลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ียงัไม่มีท่ีไหนมาก่อน
และไดโ้มเดลการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาท่ีมีความส าคญัอยู่ 3 ส่วน คือ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
ผูส้อน  ผูเ้รียน และการประเมิน ส่วนท่ี 2 ไดข้ัน้ตอนการพัฒนาอย่างชัดเจน คือ  1) ขัน้น าเขา้สู่
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บทเรียน ไดแ้ก่ ขัน้การกระตุน้ความสนใจ (attention) (2) ขัน้ด  าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่  ขัน้การใหต้วั
แบบและการอธิบาย(modeling and explanations) ขัน้การปฏิบตัิ (action)  ขัน้การอภิปรายผล 
(discussion) และ  (3) ขั้นส รุป   ได้แก่  ขั้น การสะท้อนผลและการส รุป  ( feedback and 
conclusion)  และส่วนท่ี 3 องคป์ระกอบทัง้ 7 องคป์ระกอบตอ้งพัฒนาไปดว้ยกัน และจากการ
ด าเนินการวิจยัในครัง้นีผู้ว้ิจยัไดข้อ้คน้พบ คือ การวิจยัครัง้นีมี้น าวิธีการจดัการเรียนรูท่ี้หลากหลาย
มาบูรณาการร่วมกับเทคนิคทางจิตวิทยาท่ีช่วยพัฒนาลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญได้
ครอบคลมุทกุองคป์ระกอบ ซึ่งสามารถสรุปเป็นโมเดลตามภาพประกอบ 
 

 

 
ภาพประกอบ 9 โมเดลการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยา  
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือและประวัตผู้ิทรงคุณวุฒสิ าหรับสัมภาษณ ์ และ 

รายช่ือและประวัตผู้ิเช่ียวชาญในการตรวจคุณภาพเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวิจัย 
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รายช่ือและประวัตผู้ิทรงคุณวุฒสิ าหรับสัมภาษณ ์
 

ผูท้รงคณุวฒุิในการใหข้อ้มลูในการวิจยัระยะท่ี 1  ประกอบดว้ย 
รองศาสตราจารย ์ดร.สมโภชน ์เอี่ยมสุภาษิต 

อาจารยผ์ูส้อนสงักดัคณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั   
 

รองศาสตราจารย ์ดร.ทศินา   แขมมณี 
อาจารยผ์ูส้อน คณะครุศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั   
ต าแหนง่. ขา้ราชการเกษียณอายราชการ 
  

รองศาสตราจารย ์ดร.ประเทอืง  ภูมิภัทราคม 
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์และอาจารย์ผู้สอนสังกัดสาขา

จิตวิทยา คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์ต าแหน่ง. ข้าราชการเกษียณอายุ
ราชการ 

 
รองศาสตราจารย ์ดร.ลักขณา   สริวัฒน ์

สงักดัภาควิชาจิตวิทยาการศกึษาและการแนะแนว   
คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 
รองศาสตราจารย ์ ดร.ประยุทธ    ไทยธานี 

สงักดั  คณะครุศาสตร ์  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วีระพล   แสงปัญญา. 

สงักดั คณะครุศาสตร ์   จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญในการหาคณุภาพเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัส าหรบัการวิจยัระยะท่ี 1 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัระยะท่ี 1  ประกอบดว้ย (1)  แบบสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ  (2) แบบวัด
ลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ 

1. ผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาเนือ้หาในแบบสัมภาษณผู้์ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 
3  ท่าน ได้แก่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พสิมัย  รัตนโรจนส์กุล     
สงักดั คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวืโรฒ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. นริสรา พึง่โพธิ์สภ 
สงักดั  สถาบนัพฤตกิรรมศาสตร ์  มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ฐาศุกร ์จันประเสริฐ 
สงักดั  สถาบนัพฤตกิรรมศาสตร ์    มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ               

 
   2. ผูเ้ช่ียวชาญในการพิจารณาแบบวัดลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

จ านวน  5  ทา่น ไดแ้ก่  
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.รุ่งฟ้า   ล้อมในเมือง     

ความเช่ียวชาญดา้นจิตวิทยา 
รองศาสตราจารย ์ดร.นิตย ์  บุหงามงคล         

ความเช่ียวชาญดา้นจิตวิทยา   สงักดั  คณะศกึษาศาสตร ์   
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เตมิศักดิ ์ คทวานิช       
ความเช่ียวชาญดา้นจิตวิทยา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ไพศาล   วรค า          
ความเช่ียวชาญดา้นการวิจยั 
สงักดั คณะครุศาสตร ์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย.์ดร.อรอุมา    เจริญสุข      
ความเช่ียวชาญดา้นการวิจยั 
สงักดั   คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
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3. รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยส าหรับการ
วิจัยระยะที ่1 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัระยะท่ี 2  ประกอบดว้ย (1)  คู่มือการจดัการเรียนรูเ้ชิง
จิตวิทยาเพ่ือเสริมสรา้งลกัษณะนิสยัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (2)  แบบสมัภาษณ ์ จ านวน  6  
ทา่น ไดแ้ก่  

ผู้ช่วยศาสตราจารย.์ดร.รุ่งฟ้า  ล้อมในเมือง  
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นจิตวิทยา  

รองศาสตราจารย.์ดร.ปรัตถกร  เอกทัศน ์   
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นจิตวิทยา 
สงักดั  สาขาวิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร ์  
 มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย.์ดร.วีรพล   แสงปัญญา  
 ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นจิตวิทยา 
สงักดั  สาขาวิชาจิตวิทยาจิตวิทยาการศกึษา  
คณะครุศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ผู้ช่วยศาสตราจารย.์ดร.ธีระชน  พลโยธา  
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นจิตวิทยา 
สงักดั  ภาควิชาจิตวิทยา  คณะมนษุยศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

อาจารย ์ดร.ธรรมโชต ิ เอี่ยมทัศนะ 
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นจิตวิทยา 
สงักดั  ภาควิชาแนะแนวและจิตวิทยาการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย.์ดร.สมาน  เอกพมิพ ์   
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการคดิ 
สงักดั  สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน  
คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
ใบรับรองจริยธรรมการวจิัย 
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ภาคผนวก ค 
ผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือและผลการวิเคราะหข้์อมูล 
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ตาราง 32  ผลการวเิคราะห์คา่ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของขอ้ค าถามในแบบวดัลกัษณะ
นสิยัการคดิอย่างมีวจิารณญาณ  
 
รายการข้อ
ค าถาม 

ค่า  IOC รายการข้อ
ค าถาม 

ค่า  IOC รายการข้อ
ค าถาม 

ค่า  IOC 

ขอ้ท่ี 1 0.8 ขอ้ท่ี 23 1 ขอ้ท่ี 45 0.8 
ขอ้ท่ี 2 0.8 ขอ้ท่ี 24 0.8 ขอ้ท่ี 46 1 
ขอ้ท่ี 3 0.8 ขอ้ท่ี 25 1 ขอ้ท่ี 47 1 
ขอ้ท่ี 4 1 ขอ้ท่ี 26 1 ขอ้ท่ี 48 0.8 
ขอ้ท่ี 5 0.6 ขอ้ท่ี 27 0.8 ขอ้ท่ี 49 0.8 
ขอ้ท่ี 6 0.8 ขอ้ท่ี 28 0.8 ขอ้ท่ี 50 0.6 
ขอ้ท่ี 7 0.6 ขอ้ท่ี 29 1 ขอ้ท่ี 51 0.8 
ขอ้ท่ี 8 0.8 ขอ้ท่ี 30 1 ขอ้ท่ี 52 0.6 
ขอ้ท่ี 9 0.8 ขอ้ท่ี 31 1 ขอ้ท่ี 53 1 
ขอ้ท่ี 10 1 ขอ้ท่ี 32 1 ขอ้ท่ี 54 0.8 
ขอ้ท่ี 11 1 ขอ้ท่ี 33 0.8 ขอ้ท่ี 55 1 
ขอ้ท่ี 12 0.6 ขอ้ท่ี 34 1   
ขอ้ท่ี 13 0.8 ขอ้ท่ี 35 1   
ขอ้ท่ี 14 0.6 ขอ้ท่ี 36 0.8   
ขอ้ท่ี 15 1 ขอ้ท่ี 37 1   
ขอ้ท่ี 16 0.6 ขอ้ท่ี 38 0.6   
ขอ้ท่ี 17 1 ขอ้ท่ี 39 0.6   
ขอ้ท่ี 18 1 ขอ้ท่ี 40 0.8   
ขอ้ท่ี 29 1 ขอ้ท่ี 41 0.8   
ขอ้ท่ี 20 0.8 ขอ้ท่ี 42 0.8   
ขอ้ท่ี 21 0.8 ขอ้ท่ี 43 1   
ขอ้ท่ี 22 0.8 ขอ้ท่ี 44 0.8   
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 ตาราง 33 ผลการวเิคราะห์คา่อ านาจจ าแนก (r) ของขอ้ค าถามในแบบวดัลกัษณะนิสยัการคดิ
อยา่งมีวจิารณญาณ  
 
รายการข้อ
ค าถาม 

ค่า  r รายการข้อ
ค าถาม 

ค่า  r รายการข้อ
ค าถาม 

ค่า  r 

ขอ้ท่ี 1 0.376 ขอ้ท่ี 23 0.506 ขอ้ท่ี 45 0.522 
ขอ้ท่ี 2 0.433 ขอ้ท่ี 24 0.537 ขอ้ท่ี 46 0.373 
ขอ้ท่ี 3 0.483 ขอ้ท่ี 25 0.455 ขอ้ท่ี 47 0.469 
ขอ้ท่ี 4 0.434 ขอ้ท่ี 26 0.487 ขอ้ท่ี 48 0.530 
ขอ้ท่ี 5 0.511 ขอ้ท่ี 27 0.527 ขอ้ท่ี 49 0.366 
ขอ้ท่ี 6 0.455 ขอ้ท่ี 28 0.564 ขอ้ท่ี 50 0.360 
ขอ้ท่ี 7 0.423 ขอ้ท่ี 29 0.583 ขอ้ท่ี 51 0.507 
ขอ้ท่ี 8 0.476 ขอ้ท่ี 30 0.578   
ขอ้ท่ี 9 0.507 ขอ้ท่ี 31 0.549   
ขอ้ท่ี 10 0.484 ขอ้ท่ี 32 0.442   
ขอ้ท่ี 11 0.543 ขอ้ท่ี 33 0.563   
ขอ้ท่ี 12 0.508 ขอ้ท่ี 34 0.570   
ขอ้ท่ี 13 0.549 ขอ้ท่ี 35 0.521   
ขอ้ท่ี 14 0.505 ขอ้ท่ี 36 0.442   
ขอ้ท่ี 15 0.555 ขอ้ท่ี 37 0.581   
ขอ้ท่ี 16 0.528 ขอ้ท่ี 38 0.575   
ขอ้ท่ี 17 0.469 ขอ้ท่ี 39 0.528   
ขอ้ท่ี 18 0.462 ขอ้ท่ี 40 0.571   
ขอ้ท่ี 29 0.514 ขอ้ท่ี 41 0.589   
ขอ้ท่ี 20 0.497 ขอ้ท่ี 42 0.546   
ขอ้ท่ี 21 0.557 ขอ้ท่ี 43 0.577   
ขอ้ท่ี 22 0.575 ขอ้ท่ี 44 0.531   
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ค่าความเช่ือมั่ นทั้งฉบับของแบบวัดลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
(Cronbach’s Alpha)  = .949 

 

ตาราง 34 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ของแบบวดัลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวจิารณญาณ 
 

องคป์ระกอบ จ านวนขอ้ ขอ้ท่ี คา่อ านาจจ าแนก 
ดา้นการมีใจท่ีเปิดกวา้ง (open-minded) 8 1-8 .376-.511 
ดา้นมีความเป็นระบบ (systematic)  8 9-16 .487-.555 
ดา้นการชอบคน้หาความจรงิ (truth-seeking) 7 17-23 .462-.575 
ดา้นมีความเช่ือมั่นในตนเอง (self-confidence 4 24-27 .455-.537 
ดา้นความมีวฒุิภาวะ  (maturity) 9 28-36 .442-.583 
ความเขา้ใจความรูส้กึของผูอ่ื้น (empathy) 8 37-44 .528-.589 
ดา้นการยืนหยดั (persisting) 7 45-51 .360-.530 
     

ตาราง 35   คา่ความเชือ่มั่น (r) ของแบบวดัลกัษณะนสิยัการคดิอยา่งมีวจิารณญาณ  
                 

องคป์ระกอบ คา่ความเช่ือมั่น (r) 
ดา้นการมีใจท่ีเปิดกวา้ง (open-minded) .773 
ดา้นมีความเป็นระบบ (systematic)  .838 
ดา้นการชอบคน้หาความจรงิ (truth-seeking) .796 
ดา้นมีความเช่ือมั่นในตนเอง (self-confidence .684 
ดา้นความมีวฒุิภาวะ  (maturity) .835 
ความเขา้ใจความรูส้กึของผูอ่ื้น (empathy) .864 
ดา้นการยืนหยดั (persisting) .785 

รวม .949 
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ตาราง 36  คา่เฉลีย่ของการประเมินความเหมาะสมขอการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวทิยาเพือ่สรา้ง
เสริมลกัษณะนสิยัการคิดอย่างมีวจิารณญาณ    
 

รายการประเมินความเหมาะสม คา่เฉล่ีย ความหมาย 
1.ดา้นทฤษฎี หลกัการ   แนวคดิ 4.60 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
2.ดา้นค าชีแ้จง 4.40 เหมาะสมมาก 
3.ดา้นเนือ้หา (แผนการจดัการเรียนรู)้ 4.11 เหมาะสมมาก 
   3.1 การจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาท่ี 1 เขา้ใจและตระหนกั
ถึงการมีใจท่ีเปิดกวา้ง (open-minded)     

4.28 เหมาะสมมาก 

   3.2 การจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาท่ี 2 เขา้ใจและตระหนกั
ถึงลกัษณะความเป็นระบบ (systematic) 

4.32 เหมาะสมมาก 

   3.3 การจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาท่ี 3 เขา้ใจและตระหนกั
ถึงลกัษณะการคน้หาความจรงิใหป้รากฏ (truth-seeking) 

4.12 เหมาะสมมาก 

    3.4 การจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาท่ี 4 เขา้ใจและ
ตระหนกัถึงลกัษณะความเช่ือมั่นในตนเอง (self-
confidence) 

4.08 เหมาะสมมาก 

    3.5 การจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาท่ี 5 เขา้ใจและ
ตระหนกัถึงลกัษณะความมีวฒุิภาวะ  (maturity) 

4.04 เหมาะสมมาก 

     3.6 การจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาท่ี 6 เขา้ใจและ
ตระหนกัถึงการเขา้ใจความรูส้กึของผูอ่ื้น (empathy)      

4.04 เหมาะสมมาก 

     3.7 การจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาท่ี 7  เขา้ใจและ
ตระหนกัถึงการยืนหยดั (persisting) 

4.28 เหมาะสมมาก 

    3.8  การจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาท่ี 8 ตระหนกัถึง
ความส าคญัและแสดงออกถึงการมีใจท่ีเปิดกวา้ง(open-
minded)     

4.24 เหมาะสมมาก 

     3.9  การจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาท่ี 9  ตระหนกัถึง
ความส าคญัและแสดงออกถึงความเป็นระบบในการคดิ 
(systematic) 

4.16 เหมาะสมมาก 
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ตาราง 36 (ตอ่) 
 

รายการประเมินความเหมาะสม คา่เฉล่ีย ความหมาย 
     3.10 การจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาท่ี 10  ตระหนกัถึง
ความส าคญัและแสดงออกถึงการชอบคน้หาความจรงิให้
ปรากฏ (truth-seeking) 

4.16 เหมาะสมมาก 

     3.11  การจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาท่ี 11  ตระหนกัถึง
ความส าคญัและแสดงออกถึงความเช่ือมั่นในตนเอง (self-
confidence 

3.80 เหมาะสมมาก 

    3.12 การจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาท่ี 12  ตระหนกัถึง
ความส าคญัและแสดงออกถึงความมีวฒุิภาวะ  (maturity)   

3.80 เหมาะสมมาก 

     3.13  การจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาท่ี 13  ตระหนกัถึง
ความส าคญัและแสดงออกถึงความเขา้ใจความรูส้ึกของ
ผูอ่ื้น (empathy)    

4.12 เหมาะสมมาก 

     3.14 การจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาท่ี 14 ตระหนกัถึง
ความส าคญัและการแสดงออกถึงการยืนหยดั (persisting) 

4.20 เหมาะสมมาก 

4. ดา้นการวดัและการประเมิน 4.40 เหมาะสมมาก 
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ตาราง 37  ขอ้มูลทั่วไปของนกัศกึษา (n=1,594) 
 

ข้อมูลท่ัวไปของนักศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   

ชาย 428 26.90 
หญิง 1,166 73.10 
รวม 1,594 100.00 

2. อายุ   
อายตุ  ่ากวา่ 19 ปี 161 10.10 
อาย ุ19 ปี 981 61.50 
อาย ุ20 ปี 348 21.80 
อาย ุ21 ปีขึน้ไป 104 6.50 
รวม 1,594 100.00 

3. เกรดเฉล่ีย   
เกรดเฉล่ียต ่ากวา่ 2.00 10 6.00 
เกรดเฉล่ีย 2.01-3.00 516 32.40 
เกรดเฉล่ีย 3.01-4.00 1,068 61.60 
 รวม 1,594 100.00 

4. สาขาวิชา   
การศกึษาปฐมวยั 135 8.47 
การศกึษาประถมศกึษา 169 10.60 
การศกึษาพิเศษ 50 3.14 
คณิตศาสตร ์ 65 4.08 
วิทยาศาสตรท์ั่วไป 152 9.54 
ฟิสิกส ์ 139 8.72 
เคมี 7 0.44 
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ตาราง 37 (ตอ่) 

ข้อมูลท่ัวไปของนักศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชีววิทยา 21 1.32 
ภาษาไทย 207 12.99 
ภาษาองักฤษ 192 12.05 

ภาษาจีน 28 1.76 
สงัคมศกึษา 104 6.52 
พลศกึษา 38 2.38 
ศลิปศกึษา 36 2.26 
ดนตรี 21 1.32 
คอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยี 230 14.43 
รวม 1,594 100.00 

5. มหาวิทยาลัย   
มหาวิทยาลยัราชภฏับรุีรมัย ์ 228 14.30 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรอ้ยเอ็ด    137 8.59 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 227 14.24 
มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 178 11.17 
มหาลยัราชภฏัสรุนิทร ์ 145 9.10 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 232 14.55 
มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภมูิ 208 13.05 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย  239 14.99 
รวม 1,594 100.00 
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ภาคผนวก ง 

ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้เชิงจติวิทยาเพื่อสร้างเสริมลักษณะนิสัยการคิดอย่างมี

วิจารณญาณและเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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เคร่ืองมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 
เครื่องมือส าหรบัเก็บรวบรวมขอ้มลูการวิจยัระยะท่ี 1 ประกอบดว้ย 
     1.  แบบสมัภาษณส์ าหรบัผูท้รงคณุวฒุิ 
     2.  แบบวดัลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ 
เครื่องมือส าหรบัเก็บรวบรวมขอ้มลูการวิจยัระยะท่ี 2 ประกอบดว้ย 
     1.  ตัวอย่างการจัดการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสริมลักษณะนิสัยการคิด

อยา่งมีวิจารณญาณ 
     2.  แบบสงัเกตพฤตกิรรมกลุม่ตวัอยา่ง 
     3.   แบบสมัภาษณก์ลุม่ตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2
22 

 

222 

 

 

 

 

ตัวอย่างแบบสัมภาษณก์ึ่งโครงสร้างเป็นแนวทางส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพือ่พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาเพือ่สร้างเสริมลักษณะนิสัยการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ 
 
ค าชีแ้จง 
 แบบสมัภาษณช์ดุนีเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใชส้  าหรบัสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง เพ่ือใชใ้นการศกึษา
ความคดิเห็นจากผูท้รงคณุวฒุิโดยมีจดุประสงค ์ดงันี ้
 
จดุประสงคข์องการสมัภาษณ ์
5. เพ่ือนิยามความหมาย  องคป์ระกอบ และพฤตกิรรมบง่ชีร้ายองคป์ระกอบของลกัษณะนิสยั

การใหส้อดคลอ้งกบับริบทไทย 
6. เพ่ือเป็นแนวทางในการสรา้งแบบวดัลกัษณะนิสยัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ การสงัเกต

พฤตกิรรม และแบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้งส าหรบักลุม่ตวัอยา่ง 
7. เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาวิธีการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสรมิลกัษณะนิสยัการ

คดิอยา่งมีวิจารณญาณ 
 
ตอนท่ี 1  ขอ้มลูทั่วไป 
ช่ือผูท้รงคณุวฒุิ...................................................................................................................... 
ประวตัิการศกึษา ....................................................................................................................         
ประวตัิการท างาน................................................................................................................... 
ต าแหนง่................................................................................................................................. 
หนว่ยงานท่ีสงักดั.................................................................................................................... 



  

2
23 

 

223 

ความเช่ียวชาญ....................................................................................................................... 
วนัท่ีและเวลาในการสมัภาษณ…์…………………………………………………………………… 
สถานท่ีในการสมัภาษณ.์.................................................................................................... 
รายละเอียดการสมัภาษณ ์ผูว้ิจยัน าไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสรมิ
ลกัษณะนิสยัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  โดยไดแ้บง่ประเดน็ในการสมัภาษณด์งันี  ้
 
ตอนที ่ 2 ตัวอย่างแนวค าถาม 
ประเดน็ท่ี 1  ความหมายและองคป์ระกอบของลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ 
1  ลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณตามความคิดเห็นของทา่นมีหมายความวา่อยา่งไร 
.............................................................................................................................................. 
2  ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรกบัลกัษณะนิสยัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศกึษาไทยใน
ปัจจบุนั 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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ตัวอย่างแบบวัดลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking  Disposition) 
 
ค าชีแ้จง ในการตอบแบบวดั 

 ลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การแสดงออกหรือพฤติกรรมท่ี
กระท าจนเป็นลักษณะคงท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นนิสัยในการใชก้ระบวนการคิดพิจารณาไตร่ตรอง
อยา่งมีหลกัเกณฑแ์ละตรวจสอบหลกัฐานขอ้เท็จจรงิตา่ง ๆ อยา่งรอบคอบ 

  แบบวัดนี ้พัฒนาขึน้มามีจุดมุ่งหมายเพ่ือท่ีจะศึกษาลักษณะนิสัยการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ของนกัศกึษาคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภัฏในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ซึ่งผูว้ิจยัจะน าเสนอผลการวิจยัในภาพรวมซึ่งไม่กระทบกบันกัศกึษาแตอ่ย่างใด ดงันัน้จึงขอความ
กรุณาใหท้่านพิจารณาขอ้ค าถามแต่ละขอ้อย่างละเอียดและตอบตามความเป็นจริงใหค้รบทุกขอ้ 
โดยท าเครื่องหมาย / ลงในช่องว่างท่ีตรงกับความคิดหรือการกระท าของนกัศึกษาเพียงตวัเลือก
เดียว แบบวดัมีจ านวนทัง้หมด  51  ขอ้ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ทกุครัง้   หมายถึง นกัศกึษาคดิหรือกระท าสอดคลอ้งตามขอ้ความนัน้ทกุ
ครัง้  

บอ่ยครัง้     หมายถึง นกัศกึษาคดิหรือกระท าสอดคลอ้งตามขอ้ความนัน้บอ่ย 
ครัง้  

บางครัง้ หมายถึง นกัศกึษาคดิหรือกระท าสอดคลอ้งตามขอ้ความนัน้ใน
บางครัง้  

นาน ๆ 
ครัง้ 

หมายถึง นกัศกึษาคดิหรือกระท าสอดคลอ้งตามขอ้ความนัน้นาน ๆ 
ครัง้    

ไมเ่คย หมายถึง นกัศกึษาไมเ่คยคิดหรือกระท าเลย  
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ตอนที ่1  ข้อมูลท่ัวไป : รายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้ตอบแบบวัด 
เพศ            (         )  ชาย                            (      ) หญิง 
 อาย ุ         (        )  อายตุ  ่ากวา่  19   ปี       (       )  อาย ุ  19  ปี  
                 (        )  อาย ุ 20  ปี                   (       )    อายมุากกกวา่  20  ปี  
 สาขาวิชา....................................................................................................................... 
คณะ...............................................................มหาวิทยาลัย............................................ 
เกรดเฉล่ียสะสม.............................................................................................................. 
 
ตอนท่ี 2  ตวัอยา่งแบบวดัลกัษณะนิสยัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
รายการประเมิน ระดบัความคดิหรือการกระท า 

ทกุ
คร
ัง้ 

บอ่
ยค
รัง้

 

บา
งค
รัง้

 

นา
น 
ๆ ค

รัง้
    
  

ไม
เ่ค
ย 

องคป์ระกอบด้านการมีใจทีเ่ปิดกว้าง (open-
minded)     

     

ฉนัเปิดโอกาสใหเ้พ่ือนทกุคนไดแ้สดงความคิดเห็น      
ฉนัรบัฟังความคดิเห็นของผูอ่ื้นดว้ยใจเป็นกลาง       
องคป์ระกอบด้านความมรีะบบ (systematic)      
ฉนัคน้ควา้หาขอ้มลูจากหลายๆ แหลง่ก่อนน ามาใช้
ท างานสง่อาจารย ์

     

ฉนัพิจารณาความนา่เช่ือถือของแหลง่ขอ้มลูก่อน
น ามาใช ้ 

     

องคป์ระกอบด้านการชอบค้นหาความจริง 
(truth-seeking) 

     

เม่ือฉนัมีขอ้สงสยัตา่ง ๆ ฉนัจะสอบถามผูรู้ท้นัที      
เม่ือฉนัมีปัญหาในการสืบคน้ขอ้มลูฉนัจะสอบถาม
เพ่ือนจนกวา่จะเขา้ใจ 

     

องคป์ระกอบด้านความเชื่อม่ันในตนเอง (Self-
confident) 
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รายการประเมิน ระดบัความคดิหรือการกระท า 

ทกุ
คร
ัง้ 

บอ่
ยค
รัง้

 

บา
งค
รัง้

 

นา
น 
ๆ ค

รัง้
    
  

ไม
เ่ค
ย 

ถา้ฉนัมีขอ้มลูเพียงพอ ฉนัจะแสดงความคิดเห็นท่ี
เป็นประโยชนต์อ่การท างานกลุม่ทนัที 

     

ฉนัชอบกิจกรรมท่ีทา้ทายและไดค้ดิสิ่งใหม่ๆ       
องคป์ระกอบด้านความมีวุฒภิาวะ  (Maturity)        
ฉนัจะทบทวนความคิดของตนเองเสียก่อน จงึจะ
แสดงความคิดเห็นตา่งๆ  

     

ฉนัพิจารณาไตรต่รองขอ้มลูอยา่งละเอียดก่อน
ตดัสินใจ 

     

องคป์ระกอบความเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น 
(empathy) 

     

ฉนัจะท าความเขา้ใจในความคดิของคนอ่ืน ก่อนท่ี
ฉนัจะเสนอความคิดเห็นตา่งๆ ออกไป 

     

ฉนัประเมินความคิด ความรูส้กึของผูอ่ื้นก่อน ฉนัจงึ
คอ่ยแสดงความคดิเห็นของตนเอง 

     

องคป์ระกอบด้านการยนืหยัด (persisting)         
เม่ือฉนัไดร้บัผิดชอบงานตา่ง ๆ ฉนัจะพยายามท า
ใหเ้ตม็ท่ี 

     

ถา้เพ่ือนคดัคา้นโดยไมมี่ขอ้มลูเพียงพอฉนัจะรีบหา
ขอ้มลูมายืนยนัความคิดเห็นของฉนั 
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ตัวอย่างแบบสัมภาษณก์ึ่งโครงสร้างชุดที ่1  
ส าหรับสัมภาษณก์ลุ่มตัวอย่างก่อนทีเ่ข้าร่วมการจัดการเรียนรู้เชิง
จิตวิทยาเพือ่สร้างเสริมลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 
 
จดุประสงค ์  เพ่ือสอบถามความเขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณและความ
คดิเห็นเก่ียวกบัการแสดงลกัษณะนิสยัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณก่อนเขา้รว่มกิจกรรม 
 
ค าชีแ้จง 
 แบบสมัภาษณช์ดุนีเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใชส้  าหรบัสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง เพ่ือใชใ้นการศกึษา
ความคดิเห็น ความเขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณของกลุม่ตวัอยา่งก่อน
เขา้รว่มกิจกรรมการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยา  ดงันี ้
 
ตัวอย่างแนวทางการสัมภาษณ ์ 
รายละเอียดการสมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มลูหลกัหรือนกัศกึษาในกลุม่ทดลองก่อนเขา้รว่มกิจกรรมการ
จดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสรมิลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ  โดยไดแ้บง่
ประเดน็ในการสมัภาษณด์งันี ้
                           ค  าถามหลกั   1  ทา่นคดิว่าลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณจ าเป็นท่ี
ตอ้งสรา้งเสรมิในนกัศกึษาสงักดัครุศาสตรห์รือไม ่เพราะอะไร 
                          

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวอย่างแบบสัมภาษณก์ึ่งโครงสร้างชุดที ่2 ส าหรับสัมภาษณน์กัศกึษา
ในกลุม่ทดลองหลังเข้าร่วมการจัดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาเพือ่สร้างเสริม

ลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 
 
จุดประสงค ์  เพ่ือสอบถามความคดิเห็นเก่ียวกบัการเขา้รว่มกิจกรรมการจดัการเรียนรูเ้ชิง
จิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสรมิลกัษณะนิสยัการคดิอย่างมีวิจารณญาณ 
 
ค าชีแ้จง 
 แบบสมัภาษณช์ดุนีเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใชส้  าหรบัสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้ง เพ่ือใชใ้น
การศกึษาเก่ียวกบัการเขา้รว่มกิจกรรมท่ีจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาเพ่ือสรา้งเสรมิลกัษณะนิสยัการ
คดิอยา่งมีวิจารณญาณของกลุม่ตวัอยา่งหลงัเขา้รว่มกิจกรรมการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยา  ดงันี ้

 
ตัวอย่างแนวทางการสัมภาษณ ์ 
รายละเอียดการสัมภาษณผู้์ให้ข้อมูลหลักหรือนักศึกษาในกลุ่มทดลองก่อนเข้าร่วม
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาเพือ่สร้างเสริมลักษณะนิสัยการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  โดยได้แบ่งประเดน็ในการสัมภาษณด์ังนี ้

  ค าถามหลัก  1  การจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาสามารถสรา้งเสริมลกัษณะนิสยัการ
คดิอยา่งมีวิจารณญาณของทา่นไดห้รือไม ่ มากนอ้ยเพียงไร และอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวอย่างแบบสัมภาษณก์ึ่งโครงสร้างชุดที ่3 ส าหรับสัมภาษณนั์กศึกษา
กลุ่มทดลองเพื่อตดิตามผลหลังเข้าร่วมการจัดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยา

เพือ่สร้างเสริมลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 
 
จดุประสงค ์  เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของนกัศกึษาในกลุม่ทดลองเก่ียวกบัการน าลกัษณะนิสยั
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณไปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนรูแ้ละการด าเนินชีวิต 
 
ค าชีแ้จง 
 แบบสมัภาษณช์ดุนีเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใชส้  าหรบัสมัภาษณน์กัศกึษาในกลุม่ทดลองเพ่ือ
ตดิตามผลในการน าลกัษณะนิสยัการคดิอย่างมีวิจารณญาณไปใชใ้นการเรียนรูแ้ละการด าเนิน
ชีวิต หลงัจากเขา้รว่มกิจกรรมการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยา  ดงันี ้
 
ตัวอย่างแนวทางการสัมภาษณ ์ 
รายละเอียดการสัมภาษณผู้์ให้ข้อมูลหลักหรือนักศึกษาในกลุ่มทดลองเพือ่ตดิตามผลการ
น าลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณไปใช้ในการเรียนรู้และการด าเนินชีวิต  โดยได้
แบ่งประเดน็ในการสัมภาษณด์ังนี ้
 

ประเดน็ค าถาม   การน าลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณไปประยุกตใ์ช้ 
ค าถามหลัก   1. ท่านน าลักษณะนิสัยการคิดอย่างมีวิจารญาณไปใชใ้นการเรียนรู้

และการด าเนินชีวิตหรือไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวอย่างแบบสังเกตพฤตกิรรม 
(ส าหรับผู้วิจัยบันทกึการสังเกต) 

ค าชีแ้จง  แบบบนัทกึการสงัเกตพฤตกิรรมเป็นการบนัทึกการท ากิจกรรมในชัน้เรียนท่ีแสดงออกถึง
ลกัษณะนิสยัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ (critical  thinking disposition)  โดยผูว้ิจยัเป็นผูส้งัเกต
และบนัทกึพฤตกิรรมท่ีแสดงออกถึงลกัษณะนิสยัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณท่ีเกิดขึน้จรงิ โดยมี
รายละเอียดดงันี ้
 
ช่ือผูส้งัเกต............................................................................................................................. 
วนั เวลา ในสงัเกตพฤตกิรรม.................................................................................. 
การจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวิทยาท่ี...............................เรื่อง................................................ 
รายละเอียดการสงัเกตพฤติกรรมในการเรียนรายวิชาจิตวิทยาส าหรบัครูของนกัศกึษาท่ีแสดงออก
ถึงลกัษณะลกัษณะนิสยัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ โดยแยกเป็นรายองคป์ระกอบ  ดงันี  ้
 
องคป์ระกอบหลกั พฤตกิรรมบง่ชี ้ บนัทกึพฤตกิรรม 

  องคป์ระกอบ
ดา้นเปิดใจกวา้ง 
(Open-minded)     

 รบัฟังความคิดเห็นท่ี
แตกตา่งของผูอ่ื้นโดยไม่
มีอคติ 

 รบัฟังขอ้เสนอแนะ
หรือขอ้วิพากษว์ิจารณ์
ผูอ่ื้นโดยไมมี่ความ
ล าเอียง 

  ส่ือสารกบัผูอ่ื้นได้
เขา้ใจ 

  อดทนตอ่ความคดิท่ี
แตกตา่ง 

  เตม็ใจท่ีจะเผยแพร่
ความรูค้วามคดิเห็นแก่
ผูอ่ื้น 

……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
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การจัดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยา   คร้ังที ่1 
เข้าใจและตระหนักถึงการมีใจทีเ่ปิดกว้าง (Open-minded) 

 
ระดบัปรญิญาตรีชัน้ปีท่ี 1                                 ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษาท่ี  2561 
สอดแทรกในรายวิชา1031301 จิตวิทยาส าหรบัครู (Psychology  for  Teachers) 
เวลา  จ  านวน  2  ชั่วโมง                              ผูว้ิจยั  นางโชตกิา   ธรรมวิเศษ 
 
ลกัษณะนิสยัการคิดอยา่งมีวิจารญาณ 
องคป์ระกอบทีมุ่่งเน้น พฤตกิรรมบ่งชี ้ วิธีการจัดการเรียนรู้และ

เทคนิคการจัดการเรียนรู้/
เทคนิคทางจิตวิทยา 

 องคป์ระกอบดา้นการมีใจท่ี
เปิดกวา้ง (Open-minded 
Factor)     
  

 รบัฟังความคิดเห็นท่ี
แตกตา่งของผูอ่ื้นโดยไมมี่อคติ 

 รบัฟังขอ้เสนอแนะหรือขอ้
วิพากษว์ิจารณจ์ากผูอ่ื้นโดยไม่
มีความล าเอียง 

  ส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดเ้ขา้ใจ 

  อดทนตอ่ความคดิท่ี
แตกตา่ง 

  เตม็ใจท่ีจะเผยแพรค่วามรู้
ความคดิเห็นแก่ผูอ่ื้น 

วิธีการการจัดการเรียนรู้
และเทคนิคการจัดการ
เรียนรู้ 
การใชบ้ทบาทสมมต ิ(Role 
play) 
เทคนิคเชิงจิตวิทยา 
การฝึกการเปล่ียนการ
ตอบสนอง (Alternative 
Response Training) 
การเสรมิแรง 
(Reinforcement) 
การเตือนตนเอง (Self-
Monitoring) 
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1. สาระส าคัญ    
    การมีใจท่ีเปิดกวา้ง (open-minded) เป็นลกัษณะท่ีมีความส าคญัและมีความจ าเป็น

ในปัจจุบันเพราะการท่ีบุคคลเปิดใจกว้างจะท าให้บุคคลนั้นมีข้อมูลมากมายมาใช้ในการ
ประกอบการตดัสินใจ โดยท่ีการมีใจท่ีเปิดกวา้งนัน้ตอ้งรูจ้กัรบัฟังความคิดเห็นท่ีแตกตา่งของผูอ่ื้น
โดยไม่มีอคติ เพราะการรบัฟังความคิดของคนอ่ืนจะสามารถคดักรองเอาความคิดเห็นท่ีดีท่ีสุดมา
ปฏิบตั ิซึ่งจะเป็นประโยชนอ์ยา่งมากทัง้กบัตวัเองและบคุคลอ่ืน ส่วนการรบัฟังขอ้เสนอแนะหรือขอ้
วิพากษ์วิจารณจ์ากผูอ่ื้นโดยไม่มีความล าเอียงและอดทนต่อความคิดเห็นท่ีแตกต่างนัน้จะช่วยให้
บคุคลสามารถน าขอ้เสนอหรือค าวิจารณน์ัน้มาพิจารณาปรบัปรุงตนเองใหดี้ขึน้ ในการพิจารณาค า
วิพากษ์วิจารณน์ัน้บคุคลจะตอ้งเลือกหรือยอมรบัเฉพาะค าวิพากษ์วิจารณท่ี์มีประโยชน ์มีเหตผุล 
และผ่านการพิจารณาในการเลือกหรือยอมรบัความคิดเห็นนัน้ รวมถึงตอ้งรูจ้ักอดทนต่อความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างของบุคคลอ่ืนได ้ ดงันัน้นกัศึกษาคณะครุศาสตรจ์ึงควรไดร้บัการสรา้งเสริมดา้น
การมีใจท่ีเปิดกวา้งเพ่ือน าไปใชใ้นการเรียนรูแ้ละการประกอบวิชาชีพครูในอนาคตท่ีสอดคลอ้งกับ
ความตอ้งการของสงัคม 
    
2 .จุดประสงคก์ารเรียนรู้    

2.1 เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มการทดลองเขา้ใจความหมายและอธิบายลกัษณะการมีใจท่ีเปิดกวา้ง 
(Open-minded) ของตนเองท่ีมีตอ่ผูอ่ื้นได ้ 

2.2 เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มการทดลองตระหนกัถึงความส าคญัของการมีใจท่ีเปิดกวา้ง (open-
minded) ของตนเองท่ีมีตอ่ผูอ่ื้นได ้

2.3 เพ่ือใหผู้เ้ขา้ร่วมการทดลองแสดงลักษณะการมีใจท่ีเปิดกวา้ง (open-minded) ต่อ
ผูอ่ื้นได ้ 
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3. การจัดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยา  
                   กิจกรรม วิธีการจดัการเรียนรู้

และเทคนิคท่ีใช ้
สอดคลอ้ง
ตาม
จดุประสงค ์

 ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
    ข้ันที ่1 การกระตุ้นความสนใจ (attention)      
       1. ผูว้ิจยัใหผู้เ้ขา้รว่มการทดลองนั่งในทา่ท่ีสบายและผอ่น
คลายมากท่ีสดุเพ่ือท าสมาธิ โดยใหผู้เ้ขา้รว่มการทดลองนั่ง
หลบัตาท าสมาธิใชเ้วลาประมาณ 5 นาที ในการเตรียมความ
พรอ้มของผูเ้ขา้รว่มการทดลองก่อนเริ่มกิจกรรม 
      2.  เม่ือผูเ้ขา้รว่มการทดลอง ลืมตาขึน้มาจนกระทั่งครบทกุ
คนผูว้ิจยัใหผู้เ้ขา้รว่มการทดลองสนทนาถึงสถานการณค์วาม
ขดัแยง้ท่ีเกิดขึน้ในสงัคมปัจจบุนัในเหตกุารณต์า่งๆท่ีเกิดขึน้
เน่ืองจากความคดิเห็นไม่ตรงกนั ไมย่อมรบัฟังความคดิเห็นและ
ขอ้เสนอแนะของผูอ่ื้น จากนัน้ผูว้ิจยัใชค้  าถามใหผู้เ้ขา้รว่มการ
ทดลองไดต้ระหนกัโดยใชค้  าถามดงันี ้“ท่านคดิว่าจะเกิดอะไรขึน้
ถา้ทกุคนไมมี่ใจท่ีเปิดกวา้ง” จากนัน้ผูว้ิจยัเช่ือมโยงถึง
ความส าคญัของการพฒันาใหเ้ป็นผูท่ี้มีใจท่ีเปิดกวา้ง 

 
 
การฝึกการเปล่ียน
การตอบสนอง 
(alternative 
response training) 
 
 
 
 

 
 
 
 
ตระหนกัถึง
ความส าคญั
ของการมีใจท่ี
เปิดกวา้ง 
(open-
minded) 

ข้ันด าเนินกิจกรรม 
    ข้ันที ่2 การเสนอตัวแบบและอธิบาย (modeling and 
explanations) 
    1.ผูว้ิจยัใหผู้เ้ขา้รว่มการทดลองแบง่กลุม่เป็น 4 กลุม่ แตล่ะ
กลุม่จบัฉลากเลือกเรื่องท่ีจะแสดงบทบาทสมมติ จ  านวน 4  
สถานการณ ์คือ  
    เรื่องท่ี 1   สดุา....ผูท่ี้ไมย่อมเปล่ียนแปลง และประกอบดว้ย 
2 สถานการณ ์ไดแ้ก่  
     เหตกุารณท่ี์ 1  เหตกุารณเ์กิดขึน้ขณะท่ีสดุาท างานกลุ่มกบั  
     เหตกุารณท่ี์ 2  เหตกุารณก์ารท าโครงงานคูก่บัเพ่ือนของสดุา  
     เรื่องท่ี 2  การยอมรบัและการเปล่ียนแปลง 

 
 
 
 
 
  การใชบ้ทบาท 
  สมมต ิ(role play) 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
แสดง
ลกัษณะการมี
ใจท่ีเปิดกวา้ง 
(open-
minded) ได ้
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           เหตกุารณท่ี์ 1 เหตกุารณข์ณะท่ีสายทิพยส์ง่งานกบั
อาจารยโ์ดยอาจารยใ์หแ้กไ้ขงานหลายรอบ 
          เหตกุารณท่ี์ 2 เหตกุารณท่ี์สายทิพยส์  านกึผิดแลว้มาพบ
อาจารย ์
        โดยแตล่ะกลุม่ตอ้งเขียนบทบาทของตวัละครตามโครงเรื่อง
ท่ีผูว้ิจยัก าหนดและฝึกซอ้มแสดงบทบาทสมมติโดยใชเ้วลา 30 
นาที จากนัน้ใหแ้ตล่ะกลุม่ออกมาแสดงบทบาทสมมตกิลุ่มละ 
10 นาที โดยท่ีกลุม่ท่ีเหลือใหส้งัเกตพฤติกรรมและลกัษณะของ
สดุา และสายทิพยท่ี์ทัง้ 4 กลุ่มน าเสนอตามเหตกุารณต์า่งๆ  
   2.  เม่ือทกุกลุม่แสดงบทบาทสมมตคิรบทกุกลุม่ผูว้ิจยัให้
ผูเ้ขา้รว่มการทดลองชว่ยกนัเลือกผูแ้สดงบทบาทสมมตไิด้
สมจรงิและมอบของท่ีระลึกใหเ้ป็นก าลงัใจ จากนัน้ผูว้ิจยัเปิด
โอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มการทดลองแสดงความคดิเห็นจากการท่ี
ผูเ้ขา้รว่มการทดลองสงัเกตพฤติกรรมและลกัษะของตวัละครทัง้
ของสดุาและสายทิพยใ์นเหตกุารณต์า่งๆ โดยใชค้  าถามใน
ประเดน็ดงันี ้“ทา่นมีความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัพฤตกิรรมของ
สดุาและสายทิพย”์ 
 “ทา่นคดิว่าพฤติกรรมของสดุาและสายทิพยพ์ฤติกรรมของใครท่ี
แสดงใหเ้ห็นถึงการมีลกัษณะของการมีใจท่ีเปิดกวา้งและ
พฤตกิรรมใดไมเ่ปิดใจกวา้ง  และพฤตกิรรมดงักลา่วมีผลดี
ผลเสียอยา่งไร” 
    3. เม่ือผูเ้ขา้รว่มการทดลองสามารถบอกลกัษณะของการเป็น
ผูมี้ใจกวา้งจากท่ีการสงัเกตและเปรียบเทียบตวัแบบคือ สดุา
และสายทิพยไ์ดถ้กูตอ้งแลว้ จากนัน้ผูว้ิจยัอธิบายเพิ่มเตมิถึง
ลกัษณะของการมีใจท่ีเปิดกวา้งและความส าคญัของการมีใจท่ี
เปิดกวา้งตอ่ผูอ่ื้นทัง้ในการเรียนรูแ้ละการด าเนินชีวิต  และผูว้ิจยั
ใหผู้เ้ขา้รว่มการทดลองชว่ยกนัทบทวนความหมายและลกัษณะ
ของบคุคลท่ีแสดงออกถึงการมีใจท่ีเปิดกวา้งเพื่อใหเ้ห็นภาพ
ชดัเจนอีกครัง้ 

 
 
 
  
 
 
 
   การเสรมิแรง     
   (Reinforcement) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เขา้ใจ
ความหมาย
และอธิบาย
ลกัษณะการมี
ใจท่ีเปิดกวา้ง 
(Open-
minded) 
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    ข้ันที ่3 ปฏิบัต ิ(action) 
   1. ผู้วิจัยให้ผู้เข้าร่วมการทดลองปฏิบัติกิจกรรม วงกลมนีมี้
ความหมาย โดยผูว้ิจยัแจกกระดาษ A4 และปากกาใหผู้เ้ขา้รว่ม
การทดลองคนละ 1 แผ่นและให้ผูเ้ขา้ร่วมการทดลองเขียนช่ือ
ตนเองลงในกระดาษมุมขวาดา้นบน จากนั้นให้ผู้เข้าร่วมการ
ทดลองวาดวงกลมลงในกระดาษโดยท่ีผูว้ิจยัจะไมอ่ธิบายวา่วาด
แบบใด ขนาดเท่าใด เพียงแค่บอกว่าให้วาดวงกลมตามใจ
ผูเ้ขา้รว่มการทดลองแบบใดก็ได ้(ซึ่งจะมีทัง้ท่ีผูว้าดวงกลมขนาด
เล็กและวาดรูปวงกลมขนาดใหญ่)  
   2. ผูว้ิจัยใหผู้เ้ขา้ร่วมการทดลองน ากระดาษท่ีวาดรูปวงกลม
ติดดา้นหลงัของตนเองจากนัน้ใหผู้ว้ิจยัใหผู้เ้ขา้ร่วมการทดลอง
เขียนข้อความให้เพ่ือนแต่ละคนโดยตอ้งเขียนเฉพาะในพื ้นท่ี
วงกลมเท่านัน้ โดยใชค้  าสั่งดงันี ้“ใหผู้เ้ขา้ร่วมการทดลองเขียน
ข้อความอย่างสรา้งสรรค์ท่ีต้องการจะส่งข้อมูลให้เพ่ือนเป็น
ข้อความโดยเขียนได้เฉพาะในพื ้นท่ีวงกลมเท่านั้น ” โดยใช้
ระยะเวลา 5 นาที  
    ข้ันที ่ 4. อภปิราย (discussion) 
    1. ผูว้ิจยัใหผู้เ้ขา้รว่มการทดลองแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
การด าเนินกิจกรรม วงกลมนีมี้ความหมาย โดยใชค้  าถามวา่  
“ในการสง่ขอ้ความใหเ้พ่ือนท่ีวาดภาพวงกลมกบัวงกลมใหญ่
แตกตา่งกนัอยา่งไร”   และ “กิจกรรมวงกลมนีมี้ความหมาย ให้
แนวคิดอะไรเก่ียวกบัการมีใจท่ีเปิดกวา้ง” จากนัน้ผูว้ิจยัอธิบาย
เพิ่มเตมิวา่ขนาดของวงกลมเปรียบไดก้บัพืน้ท่ีท่ีแตล่ะคนยอมรบั
หรือเปิดรบัขอ้มลูตา่งๆ จากผูอ่ื้นหากขนาดวงกลมมีขนาดเล็กก็
มีพืน้ท่ีในการเขียนนอ้ยจงึเปรียบไดก้บัคนท่ีมีอคตท่ีิก าหนดพืน้ท่ี
ในการเปิดรบัขอ้มลูจากผูอ่ื้น ซึ่งมีพืน้ท่ีนอ้ยหรือบางครัง้ไมมี่
พืน้ท่ีในการรบัขอ้มลูเปรียบไดก้บัคนท่ีไมมี่ใจท่ีเปิดกวา้งตรงกนั
ขา้มวงกลมขนาดใหญ่ท่ีมีพืน้ท่ีมากก็เพ่ือนก็สามารถเขียน
ขอ้ความใหไ้ดม้าก เปรียบไดก้บัผูท่ี้มีใจท่ีเปิดกวา้งท่ีมีพืน้ท่ี

 
 
     
 
 
 
 
 กิจกรรมกลุม่ 
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เปิดรบัรบัขอ้มลูไดม้ากท าใหบ้คุคลนัน้มีขอ้มลูท่ีน าไปใชใ้นการ
ตดัสินใจไดดี้กวา่ผูมี้ขอ้มลูนอ้ย 
       2. ผูว้ิจยัใหผู้เ้ขา้รว่มการทดลองแสดงความคิดเห็นจากการ
ปฏิบตัิกิจกรรมและใหผู้เ้ขา้รว่มการทดลองอธิปรายถึงผลดีของ
การมีใจท่ีเปิดกวา้งและผลกระทบท่ีเกิดจากการไมร่บัฟังความ
คดิเห็นหรือขอ้เสนอแนะจากผูอ่ื้นทัง้ตอ่ตนเองและตอ่ผูอ่ื้น
รวมถึงใหแ้สดงความคดิเห็นถึงแนวทางการสรา้งลกัษณะการมี
ใจเปิดกวา้งกบับคุลอ่ืนท่ีถกูตอ้ง 
 ข้ันสรุป      
ข้ันที ่5 สะท้อนและสรุปผล (feedback and conclude) 
ผูว้ิจยัใหผู้เ้ขา้รว่มการทดลองสะทอ้นถึงความคิดและความรูข้อง
ตนเองเก่ียวกบัการมีใจท่ีเปิดกวา้งและสะทอ้นผลการประเมิน
ตนเองในระหวา่งด าเนินกิจกรรมผูเ้ขา้รว่มการทดลองมีการเปิด
กวา้งโดยรบัฟังความคดิเห็นของเพ่ือนในชัน้และขอ้เสนอแนะ
ของเพ่ือนในชัน้หรือไม ่และ สามารถอดทนตอ่ความคิดท่ี
แตกตา่งของเพื่อนในกลุม่และสามารถส่ือสารใหเ้พ่ือนเขา้ใจได้
หรือไม ่เตม็ใจท่ีจะเผยแพรค่วามความรูค้ามคิดใหก้บัเพ่ือน
ตลอดการท ากิจกรรมหรือไม ่โดยใหผู้เ้ขา้รว่มการทดลองช่วยกนั
สะทอ้นวา่การเป็นบคุคลท่ีมีใจท่ีเปิดกวา้งสามารถน าไปใน
ชีวิตประจ าวนัตา่งๆอยา่งไร 
3. ผูว้ิจยัและผูเ้ขา้รว่มการทดลองชว่ยกนัสรุปถึงความหมายและ
ความส าคญัของการมีใจท่ีเปิดกวา้งตอ่การเรียนรูแ้ละใน
ชีวิตประจ าวนั 
4.  ผูว้ิจยัสรุปผลการแสดงออกถึงพฤตกิรรมการมีใจท่ีเปิดกวา้ง
ของผูเ้ขา้รว่มการทดลองในภาพรวม 
5. ผูว้ิจยัใหผู้เ้ขา้รว่มการทดลองบนัทกึพฤตกิรรมของตนเองท่ี
แสดงออกถึงการมีใจท่ีเปิดกวา้งเมื่อไปเรียนในรายวิชาอ่ืนๆ หรือ
ในชีวิตประจ าวนัโดยใหผู้เ้ขา้รว่มการทดลองสงัเกตพฤติกรรม
และบนัทกึพฤตกิรรมของตนเองลงในสมดุบนัทกึพฤตกิรรม               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเตือนตนเอง 
(Self-Monitoring) 
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4. ส่ือการเรียนรู ้
1. กรณีศกึษา บทเรียนท่ีน าไปสูค่วามส าเรจ็และความลม้เหลว 
2. ใบงาน เรื่อง บทเรียนท่ีน าไปสูค่วามส าเรจ็และความลม้เหลว 
3. .กระดาษ A4 
4. ปากกา 

 
5. การวดัและประเมินผลการเรียนรู ้

1.  ประเมินจากแบบบนัทกึการเรียนรู ้
2.  ประเมินจากการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกิจกรรมในชัน้เรียน 
3.  ประเมินจากสมดุบนัทกึพฤตกิรรม 
4.  ประเมินจากผลการสะทอ้นความคดิเห็นของผูเ้ขา้รว่มการทดลอง 
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                                      กรณีตัวอย่าง เร่ือง บทเรียนทีน่ าไปสู่ความส าเร็จ 
 
เรื่องท่ี 1   สดุา....ผูท่ี้ไมย่อมเปล่ียนแปลง 
                 

สุดา  เป็น เด็ก ท่ี เรียนเก่งและขยันตั้งแต่ เป็น เด็ก  ทุกคนต่างช่ืนชมสุดาในเรื่อง
ความสามารถท่ีหลากหลายและหน้าตาท่ีสะสวยของเธอ จึงท าให้สุดากลายเป็นคนท่ีมีความ
เช่ือมั่นในตนเอค่อนขา้งงสูง และเม่ือสุดาเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย เธอคาดหวังท่ีจะเข้า
ศกึษาต่อในมหาวิทยาลยัท่ีเธอคิดว่ามีช่ือเสียงและดีท่ีสุดเพ่ือใหพ้่อแม่ภาคภูมิใจ  การเลือกเรียน
มหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงของสุดาเปา้หมาย คือ เพ่ือเป็นการเพิ่มความสามารถของตนเองและการ
ท่ีจะไดป้ระกอบอาชีพดีๆ  การศกึษาดีแลว้จะไดท้  างานท่ีดี  การเริ่มตน้เป็นนิสิตของสุดาเป็นไปได้
ดว้ยสวยงาม ความฉลาดและการกลา้พดู กลา้แสดงออกท าใหส้ดุามีเพ่ือนมากมายและเธอยงัเป็น
ท่ีช่ืนชอบของเพ่ือนและอาจารย์ในคณะ แต่เม่ืออาจารยม์อบหมายใหท้ างานกลุ่ม เพ่ือนในกลุ่ม
ของสุดาพบว่า สุดาไม่ไดส้นใจความคิดเห็นของผูอ่ื้น โดยพฤติกรรมของสุดาท่ีแสดงออกนัน้ คือ 
การไม่ยอมรบัฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน และบ่อยครัง้ท่ีท  างานกลุ่มแลว้สุดาตดัสินใจเองโดย
ยึดความคิดของตนเองเป็นส่วนใหญ่ ท าให้เพ่ือนๆ ของสุดารูส้ึกอึดอัดและเอือมระอากับการ
กระท าดงักล่าวและถึงแมเ้พ่ือนของสุดาพยายามแสดงความคิดเห็นหรือใหเ้หตผุลท่ีดีพอก็ตาม
สุดาก็ยังคงท าพฤติกรรมเช่นเดิม ไม่นานเพ่ือนของสุดาจึงค่อยๆ แยกตัวออกไปจากสุดาและ
หายไปในท่ีสดุ  แตไ่ม่วา่เพ่ือนจะคดิอยา่งไรเธอก็ไม่เคยสนใจ กระทั่งสดุาเรียนชัน้ปีสดุทา้ยเธอตอ้ง
ท าโครงงานเป็นคูก่บัเพ่ือนสง่อาจารยก์่อนจบการศกึษา สดุาคาดหวงัคงมีเพ่ือนหลายคนท่ีตอ้งการ
ท างานคู่กับสุดา เพราะสุดาเช่ือว่าทุกคนตอ้งการท างานคู่กับคนท่ีฉลาดและเก่งเหมือนเธอ แต่
ปรากฎว่าเพ่ือนส่วนใหญ่ไม่มีใครอยากท างานกับสุดา เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ไดท้  าให้สุดาได้
กลบัมาทบทวนตนเอง สุดายงัคงมองว่าถึงไม่มีคูแ่ต่เธอสามารถท างานเพียงล าพงั  แนวคิดนีส้ดุา
ยงัคงยดึถือมาเรื่อยๆ จนกระทั่งเธอไดง้านท่ีตอ้งท ารว่มกบัคนอ่ืนเชน่เดมิ 
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เร่ืองที ่2  การยอมรับและการเปล่ียนแปลง 
 

สายทิพย ์เด็กสาวท่ีเกิดมาเรียกว่า ชีวิตปานกลาง เกือบจะทุกอย่าง ซึ่งเริ่มตน้จากฐานะ
ปานกลาง หนา้ตาพอใชป้านกลาง การเรียนปานกลาง ความสามารถดา้นตา่ง  ๆ อยู่ในระดบัปาน
กลางไม่ไดโ้ดดเดน่ เรียกว่า พอท าไดบ้า้ง ดงันัน้เม่ือสายทิพยไ์ดเ้ขา้เรียนในมหาวิทยาลยัเธอจึงใช้
ชีวิตแบบปกตเิรียบง่าย เชน่เดียวกบัคนอ่ืน ๆ  ถึงแมว้า่ชีวิตของสายทิพยจ์ะเรียบง่ายไมไ่ดแ้ตกตา่ง
จากคนอ่ืน แต่เธอมีข้อดี คือ เธอเป็นคนยอมรับการเปล่ียนแปลง เพราะเธอเช่ือว่าการได้
แลกเปล่ียนความรู ้และรบัฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนเป็นสิ่งท่ีจะช่วยใหเ้ธอไดเ้รียนรูส้ิ่งใหม่ๆ 
ขอ้มูลใหม่ๆ ซึ่งจะท าให้เธอไดป้รบัปรุงเปล่ียนแปลงตนเองหากความรูห้รือข้อมูลท่ีไดม้านั้นมี
เหตผุลและน่าเช่ือถือ เม่ือตอ้งท างานส่งอาจารย ์เธอพยายามท างานออกมาใหดี้ท่ีสดุ ส่งรายงาน
ใหอ้าจารยพ์ิจารณาหลายครัง้ แตท่กุครัง้อาจารยใ์หแ้กไ้ขการเขียน ซึ่งในการแกไ้ขครัง้ท่ี 1 และครัง้
ท่ี 2   เธอยอมรบัท่ีจะแกไ้ขแตโ่ดยดีแตเ่ม่ือการแกไ้ขมากขึน้ ก็ท าใหส้ายทิพยรู์ส้ึกทอ้แท ้เบื่อหน่าย 
จนในท่ีสุดเธอไม่ไปพบอาจารย์อีกเลย ระหว่างท่ีเธออยู่ ท่ีบ้านเธอได้ลองพยายามทบทวน
เหตกุารณต์่าง ๆ พบว่าความจริงแลว้เธออาจจะมีอคติต่ออาจารยจ์ึงตดัสินใจกลบัไปหาอาจารย์
และขอโทษพรอ้มกับสัญญาว่าเขาจะปรบัปรุงตวัเองใหม่ สายทิพยเ์ริ่มเปิดใจและเปล่ียนแปลง
ความคิดของตนเอง เธออดทนและพยายามแกไ้ขงานตามท่ีอาจารยเ์สนอแนะ และเม่ือเธอเปิดใจ
รบัฟังอาจารยเ์ธอยิ่งไดแ้นวทางการท างานและการเขียนงานของตนเองชดัเจนมากขึน้ เม่ืองาน
เสร็จสมบรูณ ์เธอมองงานอย่างภาคภูมิใจความส าเร็จในครัง้นีท้  าใหส้ายทิพยน์  าความรูต้า่ง  ๆ มา
ใชใ้นงานท่ีท าในปัจจบุนั ทกุวนันี ้เธอรูจ้กัวิธีหาขอ้มลู  รูจ้กัเขียนเรียบเรียงขอ้มลูใหเ้ป็นสดัส่วนและ
สละสลวย รูจ้ักวางแผนการท างาน ท าให้หน้าท่ีการงานของเขาประสบความส าเร็จ ส ายทิพย์
กลบัไปหาอาจารยอี์กครัง้เพราะคิดว่าการท่ีเธอประสบความส าเร็จในครัง้นี ้ส่วนหนึ่งมาจากวนัท่ี
เธอเปิดใจรบัฟังความคิดเห็น และยอมรบัขอ้เสนอแนะของอาจารยแ์ละหากเธอไม่อดทนในเวลา
นัน้   สายทิพยค์งไมส่  าเรจ็การศกึษาและไดท้  างานท่ีดีประสบความส าเรจ็เหมือนอยา่งปัจจบุนันี ้
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ใบกิจกรรมที ่1 
บทเรียนทีน่ าไปสู่ความส าเร็จและความล้มเหลว 

 
จดุประสงค ์  เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มการทดลองไดเ้รียนรูจ้ากการแสดงบทบาทสมมตุขิองบคุคล

ท่ีมีใจเปิดกวา้งและบคุคลท่ีไมร่บัฟังความคดิเห็นของบคุคลอ่ืน 
ค าชีแ้จง  ใหผู้เ้ขา้รว่มการทดลองแบง่กลุม่ออกเป็น 4 กลุม่ แตล่ะกลุม่เลือกประธาน  รอง

ประธานและเลขานุการของกลุ่มจากนัน้ใหแ้ตล่ะกลุ่มอ่านกรณีตวัอย่าง เม่ืออ่านจบแลว้ใหแ้ต่ละ
กลุ่มแสดงบทบาทสมมติตามสถานการณท่ี์ก าหนดให ้โดยแตล่ะกลุ่มจะเป็นผูเ้ขียนบทและแสดง
บทบาทสมมติโดยเนือ้หาใหส้อดคลอ้งกบัโครงเรื่องท่ีก าหนดใหต้ามใบกิจกรรมท่ี 1.1  ใชเ้วลากลุ่ม
ละไม่เกิน 20 นาที ในการปรกึษาหารือและแสดงบทบาทสมมติ กลุ่มละ 10 นาที จากนัน้แตล่ะคน
สงัเกตพฤตกิรรมของสดุาและสายทิพย ์จากนัน้แตล่ะคนใหแ้สดงความคดิเห็นในประเดน็ ดงันี ้

ทา่นมีความคดิเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัพฤตกิรรมของสดุาและสายทิพย ์
ใหท้่านคิดว่าพฤติกรรมของสุดาและสายทิพยพ์ฤติกรรมของใครท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการมี

ลกัษณะของการมีใจท่ีเปิดกวา้งและพฤติกรรมใดไม่เปิดใจกวา้ง  และพฤติกรรมดงักล่าวมีผลดี
ผลเสียอยา่งไร 
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ใบกิจกรรมที ่1.1  บทบาทสมมต ิ
เหตุการณท์ี ่1 ตอน สุดา ผู้ทีไ่ม่ยอมเปล่ียนเปล่ียนแปลง 

  
ณ  มหาวิทยาลยัแหง่หนึ่งเหตกุารณเ์กิดขึน้ขณะท่ีสดุาท างานกลุม่กบัเพ่ือน 
สดุา  :   ......................................................................................................... 
.เพ่ือนของสดุา :……………………………………………………………………………………  
สดุา  :   ............................................................................................................. 
เพ่ือนของสดุา :………………………………………………………………………………… ...... 
สดุา  :   .......................................................................................................... 
เพ่ือนของสดุา :……………………………………………………………………………………  
สดุา  :   ............................................................................................................. 
เพ่ือนของสดุา :……………………………………………………………………………………  
สดุา  :   ............................................................................................................... 
เพ่ือนของสดุา :………………………………………………………………………………… ...... 
สดุา  :   ............................................................................................................... 
เพ่ือนของสดุา :……………………………………………………………………………………  
 
ช่ือกลุม่............................................................ 
สมาชิกในกลุม่ 
1………………………………………………………………………… บทบาท......................... 
2………………………………………………………………………… บทบาท......................... 
3………………………………………………………………………… บทบาท......................... 
4………………………………………………………………………… บทบาท......................... 
5………………………………………………………………………… บทบาท......................... 
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เหตุการณท์ี ่2  ตอน สุดา ผู้ทีไ่ม่ยอมเปล่ียนเปล่ียนแปลง 
 
ณ  หอ้ง Project  เหตกุารณก์ารท าโครงงานคูก่บัเพ่ือนของสดุา 
สดุา  :   ................................................................................................................................ 
.เพ่ือนของสดุา :……………………………………………………………………………………  
สดุา  :   ................................................................................................................................. 
เพ่ือนของสดุา :………………………………………………………………………………… ...... 
สดุา  :   ................................................................................................................................. 
เพ่ือนของสดุา :……………………………………………………………………………………  
สดุา  :   .................................................................................................................................เ 
พ่ือนของสดุา :……………………………………………………………………………………  
สดุา  :   ................................................................................................................................. 
เพ่ือนของสดุา :………………………………………………………………………………… ...... 
สดุา  :   ................................................................................................................................. 
เพ่ือนของสดุา :…………………………………………………………………………………… 
ช่ือกลุม่............................................................ 
สมาชิกในกลุม่ 
1……………………………………………………………………… บทบาท......................... 
2……………………………………………………………………… บทบาท......................... 
3………………………………………………………………… …… บทบาท......................... 
4……………………………………………………………………… บทบาท......................... 
5……………………………………………………………………… บทบาท......................... 
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เหตุการณท์ี ่1  ตอน  การยอมรับและการเปล่ียนแปลง   
ณ   มหาวิทยาลยัแหง่หนึ่ง เหตกุารณข์ณะท่ีสายทิพยส์ง่งานกบัอาจารยโ์ดยอาจารยใ์หแ้กไ้ขงาน
หลายรอบ 
สายทิพย ์ :…………………………………………………………………………………… 
อาจารย ์ :…………………………………………………………………………………… 
สายทิพย ์ :…………………………………………………………………………………… 
อาจารย ์ :…………………………………………………………………………………… 
สายทิพย ์ :…………………………………………………………………………………… 
อาจารย ์ :…………………………………………………………………………………… 
สายทิพย ์ :…………………………………………………………………………………… 
อาจารย ์ :…………………………………………………………………………………… 
สายทิพย ์ :…………………………………………………………………………………… 
อาจารย ์ :…………………………………………………………………………………… 
สายทพิย ์ :…………………………………………………………………………………… 
อาจารย ์ :…………………………………………………………………………………… 
สายทิพย ์ :…………………………………………………………………………………… 
อาจารย ์ :…………………………………………………………………………………… 
 
ช่ือกลุม่............................................................ 
สมาชิกในกลุม่ 
1…………………………………………………………………………… บทบาท……………… 
2…………………………………………………………………………… บทบาท……………… 
3…………………………………………………………………………… บทบาท……………… 
4…………………………………………………………………………… บทบาท……………… 
5…………………………………………………………………………… บทบาท……………… 
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เหตุการณท์ี ่2  ตอน    การยอมรับและการเปล่ียนแปลง  เหตุการณท์ี ่2  
ณ หอ้งพกัอาจารย ์เหตกุารณท่ี์สายทิพยส์  านกึผิดแลว้มาพบอาจารย ์
สายทิพย ์ :…………………………………………………………………………………… 
อาจารย ์ :…………………………………………………………………………………… 
สายทิพย ์ :…………………………………………………………………………………… 
อาจารย ์ :…………………………………………………………………………………… 
สายทิพย ์ :…………………………………………………………………………………… 
อาจารย ์ :…………………………………………………………………………………… 
สายทิพย ์ :…………………………………………………………………………………… 
อาจารย ์ :…………………………………………………………………………………… 
สายทิพย ์ :…………………………………………………………………………………… 
อาจารย ์ :…………………………………………………………………………………… 
สายทิพย ์ :…………………………………………………………………………………… 
อาจารย ์ :…………………………………………………………………………………… 
สายทิพย ์ :…………………………………………………………………………………… 
อาจารย ์ :…………………………………………………………………………………… 

 

 

แบบบันทกึผลการเรียนรู้ 
ค าชีแ้จง   ใหผู้เ้ขา้รว่มการทดลองลองวิเคราะหแ์ละทบทวนตนเองวา่ในการปฏิบตัิกิจกรรมเกิดการ
เรียนทา่นใดเรียนรูอ้ะไรบา้ง มีความคิดความรูส้ึกท่ีเกิดขึน้อยา่งไรบา้งเก่ียวกบัการมีใจท่ีเปิดกวา้ง 
 
สิ่งท่ีผูเ้ขา้รว่มการทดลองไดเ้รียนรูจ้ากการปฏิบตัิกิจกรรม 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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ความคดิความรูส้ึกและการแสดงออกเก่ียวกบัการมีใจท่ีเปิดกวา้งท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบตักิิจกรรม 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
ทา่นจะน าไปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนรูแ้ละการด าเนินชีวิตอยา่งไร 
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
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การจัดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยา คร้ังที ่2 
เข้าใจและตระหนักถึงลักษณะความเป็นระบบ (Systematic) 

 

ระดบัปรญิญาตรีชัน้ปีท่ี 1                                             ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษาท่ี  2561 
สอดแทรกในรายวิชา1031301 จิตวิทยาส าหรบัครู (psychology  for  teachers) 
เวลา  จ  านวน  2  ชั่วโมง                                             ผูว้ิจยั  นางโชติกา   ธรรมวิเศษ 
 
ลกัษณะนิสยัการคิดอยา่งมีวิจารญาณ 
องคป์ระกอบท่ีมุง่เนน้ พฤตกิรรมบง่ชี ้ วิธีการจดัการเรียนรูแ้ละเทคนิคการ

จดัการเรียนรู/้เทคนิคทางจิตวิทยา 
องคป์ระกอบดา้นความเป็น
ระบบ (systematic Factor)  
 

 

  สืบคน้ขอ้มลูอย่างรอบคอบและ 
ใครค่รวญไตรต่รอง พินิจพิเคราะห์
ก่อนตดัสินใจใดๆ 

  มีจดุมุง่หมายในการแสวงหา
ขอ้มลู 

  ท างานอยา่งเป็นระบบและมี
ขัน้ตอนในการเก็บขอ้มลู 

วิธีการจัดการเรียนรู้และเทคนิค
การจัดการเรียนรู้ 
การอภิปรายกลุม่ยอ่ย (small 
group discussion) 
เทคนิคการใชค้  าถาม 
เทคนิคแผนผงัมโนทศัน ์(concept 
mapping) 
เทคนิคทางจิตวิทยา 
การเสรมิแรง (reinforcement) 
การเตือนตนเอง  
(self-monitoring) 
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1. สาระส าคัญ    

ในสภาพปัจจุบันการท่ีบุคคลสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้
สะดวกและรวดเร็วมากขึน้นัน้ เป็นการช่วยใหบ้คุคลสามารถเรียนรู ้แกปั้ญหาและตดัสินใจไดง้่าย
ขึน้ ในขณะเดียวกันจ านวนข้อมูลท่ีมากมายนีจ้ะมีทั้งข้อมูลท่ีมีความน่าเช่ือถือและข้อมูลท่ีไม่
น่าเช่ือถือปะปนกัน ท าใหบุ้คคลตอ้งพิจารณาขอ้มูลอย่างถ่ีถ้วนก่อนน าไปใช ้อีกทัง้การท่ีบุคคล
เขา้ถึงขอ้มูลไดง้่ายท าใหข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการสืบคน้เพ่ือน ามาใชใ้นการตดัสินใจมีจ านวนมากเกิน
ความจ าเป็น จงึเป็นผลท าใหบ้คุคลตอ้งเสียเวลาในการพินิจพิจารณาขอ้มลูท่ีไดร้บันัน้วา่สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการท่ีแทจ้รงิหรือไม ่ดงันัน้หากบคุคลมีระบบและขัน้ตอนในการแสวงหาขอ้มลูอยา่งมี
จุดมุ่งหมาย มีการพินิจพิจารณาไตร่ตรองอย่างถ่ีถ้วน และมีการท างานท่ีเป็นขัน้ตอน เป็นระบบ
ชดัเจนก่อนแสวงหาขอ้มูลนัน้ จะช่วยใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ  สอดคลอ้งกับความตอ้งการ 
และลดเวลาในการพิจารณาขอ้มลู สิ่งเหลา่นีส้ะทอ้นใหเ้ห็นวา่บคุคลนัน้มีความคดิท่ีเป็นระบบและ
มีวิจารณญาณในการแสวงหาขอ้มลูก่อนน าขอ้มลูมาใชใ้นหาค าตอบ การแกปั้ญหาและการตดัสิน  
โดยลกัษณะดงักล่าวสามารถน ามาใชใ้นการเรียนของนกัศกึษาได ้เม่ือนกัศกึษาตอ้งไปสืบคน้หรือ
แสวงหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ มาประกอบรายงานตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากอาจารย์
ประจ าวิชาหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนและยงัสามารถน าใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้

 
2.วัตถุประสงค ์    

2.1 เพ่ือใหผู้เ้ขา้ร่วมการทดลองอธิบายลกัษณะของความเป็นระบบในการสืบคน้ขอ้มูล
โดยมีจดุมุง่หมายในการแสวงหาขอ้มลู ท างานอยา่งเป็นระบบและมีขัน้ตอนในการเก็บขอ้มลู 

2.2 เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มการทดลองเขา้ใจถึงความส าคญัและความจ าเป็นต่อการเป็นผูท่ี้มี
ความเป็นระบบในการสืบคน้โดยมีจดุมุ่งหมายในการแสวงหาขอ้มลู ท างานอย่างเป็นระบบและมี
ขัน้ตอนในการเก็บขอ้มลู 

2.3 เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มการทดลองแสดงออกถึงลกัษณะของการเป็นผูท่ี้มีความเป็นระบบใน
การสืบคน้ขอ้มูลโดยมีจุดมุ่งหมายในการแสวงหาขอ้มูล ท างานอย่างเป็นระบบและมีขัน้ตอนใน
การเก็บขอ้มลู 
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3. การจัดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยา  
กิจกรรม วิธีการ

จัดการ
เรียนรู้และ
เทคนิคที่ใช้ 

สอดคล้อง
ตาม

จุดประสงค ์

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
  ข้ันที ่1 กระตุ้นความสนใจ (attention) 
    1.ผูว้ิจยัใหผู้เ้ขา้รว่มการทดลองทบทวนกิจกรรมในครัง้ก่อน
เก่ียวกบัการปฏิบตัลิกัษณะของการเป็นบคุคลท่ีมีใจเปิดกวา้งรบัฟัง
ความคดิเห็นจากบคุคลอ่ืน จากนัน้ผูว้ิจยัและผูเ้ขา้รว่มการทดลอง
รว่มกนัสนทนาถึงประเดน็การมีใจท่ีเปิดกวา้งจะชว่ยใหเ้กิดความ
เป็นระบบในการคิดอยา่งไร 
   2. ผูว้ิจยัใหผู้เ้ขา้รว่มการทดลองยกตวัอย่างสถานการณ ์เก่ียวกบั
ชีวิตประจ าวนัท่ีมีระบบในการคดิ ในการหาขอ้มลูในการเรียน 

 
 
    
 
 

 

ข้ันด าเนินกิจกรรม 
  ข้ันที ่2 การน าเสนอตัวแบบและอธิบาย (modeling & 
explanations) 
   1.ผูว้ิจยัใหผู้เ้ขา้รว่มการทดลองทบทวนถึงพฤติกรรมของตนเองใน
ปัจจบุนัเก่ียวกบัวิธีการหาขอ้มลูมาใชใ้นการเรียนวา่มีการวางระบบ
การคิด การท างานอย่างไร โดยใชค้  าถาม ดงันี ้
            ค  าถามท่ี 1 “ผูเ้ขา้ร่วมการทดลองมีวธีิการหรือกระบวนการ
ในการหาขอ้มูลเพือ่น ามาใชใ้นการเรียนหรือการท างานส่งอาจารย์
ในรายวชิาตา่งๆ อย่างไร” 
           ค าถามที ่2 “ผูเ้ขา้ร่วมการทดลองพบปัญหา อปุสรรค
อยา่งไรในการแสวงหาขอ้มูลและปัญหานัน้มีผลกบัตวัผูต้นเองและ
ผูอ้ืน่อยา่งไรบา้ง”  
   2. ผูว้ิจยัใชค้  าถามกระตุน้ใหผู้เ้ขา้รว่มการทดลองทบทวน
ความคดิของตนเอง ถึงผลกระทบท่ีเกิดขึน้หากไมมี่ความเป็นระบบ
ในการแสวงหาขอ้มลูเพื่อน ามาใชใ้นการเรียนและใหผู้เ้ขา้รว่มได้

 
 
 
 
 
 
   
   เทคนิคการ
ใชค้  าถาม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
เขา้ใจถึง
ความส าคญั
และความ
จ าเป็นตอ่การ
เป็นผูท่ี้มีความ
เป็นระบบ 
 
 
อธิบาย
ลกัษณะของ
ความเป็น
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แสดงความคิดเห็นถึงวิธีการแกปั้ญหาท่ีเกิดขึน้ ดงันี ้ “สมมตวิา่
ทา่นไม่มีระบบหรือวางแผนในการท างานหรือหาขอ้มูลจะเกิดอะไร
ขึน้และทา่นจะวธีิแกปั้ญหาอยา่งไร” จากนัน้ผูว้ิจยัเปิดโอกาสให้
ผูเ้ขา้รว่มการทดลองไดแ้สดงความคดิเห็น 
  3. ผูว้ิจยัใหผู้เ้ขา้รว่มการทดลองชว่ยกนัสรุปสิ่งท่ีไดจ้ากการแสดง
ความคดิเห็น  
 
  ข้ันที ่3 ปฏิบัต ิ(action) 
        1. ผูว้ิจยัใหผู้เ้ขา้รว่มการทดลองฝึกปฏิบตัพิฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึงความเป็นระบบในคดิโดยมีขัน้ตอนในการแสวงหา
ขอ้มลู ขัน้ตอนการท างานใหช้ดัเจน ซึ่งผูว้ิจยัใหผู้เ้ขา้รว่มการทดลอง
แบง่กลุม่ออกเป็น 4 กลุม่ กลุ่มละไมเ่กิน 5 คน ใหส้มาชิกแตล่ะคน
ทบทวนปัญหาและเลือกประเดน็ปัญหาของตนเองมา จ านวน 1  
ปัญหาท่ีตอ้งการจะแกไ้ขปัญหา จากนัน้น าปัญหาของตนเองมา
เขียนเป็นแผนผงัมโนทศัน ์(concept mapping) ลงในกระดาษA4 
ท่ีผูว้ิจยัเตรียมไวใ้ห ้โดยขณะปฏิบตัิกิจกรรมผูว้ิจยัใหผู้เ้ขา้รว่มการ
ทดลองสงัเกตตนเอง (self-observation) และบนัทึกพฤติกรรมของ
ตนเอง (self-recording) ไปพรอ้มกบัปฏิบตัิกิจกรรม 
       2. ผูเ้ขา้รว่มการทดลองน าเสนอ แผนผงัมโนทศัน ์(concept 
mapping) เก่ียวกบัปัญหา สาเหต ุวิธีการแกไ้ขปัญหา ผลท่ีเกิดขึน้
จากการแกไ้ขปัญหา แลว้ใหส้มาชิกในกลุม่ชว่ยกนัเลือกประเดน็
ปัญหาท่ีสมาชิกในกลุม่น าเสนอมา 1  ปัญหาตามความสนใจและ
ตามมตขิองกลุม่ จากนัน้แตล่ะกลุม่ระดมความคิดในการวางแผน
แกปั้ญหา โดยการหาขอ้มลูเพิ่มเตมิและจดัท าเป็นแผนผงัมโนทศัน ์
(concept mapping) ลงในกระดาษชารต์ท่ีเตรียมไวใ้ห ้ 
        3. ผูเ้ขา้รว่มการทดลองแตล่ะกลุม่น าเสนอขอ้มลูหนา้ชัน้
เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มการทดลองกลุม่อ่ืนใหข้อ้เสนอแนะและใหข้อ้มลู
เพิ่มเตมิ 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  การ
อภิปราย
กลุม่ยอ่ย 
(small 
group 
discussion) 
   
แผนผงัมโน
ทศัน ์
Concept 
mapping) 

 
การเตือน
ตนเอง 
 (Self-
Monitoring) 

 
 
 
 

ระบบในการ
สืบคน้ขอ้มลู
โดยมี
จดุมุง่หมายได ้
 
 
 
 
 
 
 
แสดงออกถึง
ลกัษณะของ
การเป็นผูท่ี้มี
ความเป็น
ระบบในการ
สืบคน้ขอ้มลู 
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ข้ันที ่4 อภปิราย (discussion) 
            ผูว้ิจยัใหผู้เ้ขา้รว่มการทดลองแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
การปฎิบตักิิจกรรม รวมทัง้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหา 
อปุสรรค ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบตักิิจกรรมของกลุม่โดยภาพรวม 
และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความส าคญัของการเป็นผูท่ี้มีความ
เป็นระบบในการคิดโดยการท างานเป็นขัน้ตอน และแสวงหาขอ้มลู
อยา่งเป็นระบบ 
 

 
 

 
 
เขา้ใจถึง
ความส าคญั
และความ
จ าเป็นตอ่การ
เป็นผูท่ี้มีความ
เป็นระบบ 
 

ข้ันสรุป 
ข้ันที ่5 สะท้อนและสรุปผล (feedback and conclude) 
            1.ผูว้ิจยัใหผู้เ้ขา้รว่มการทดลองสะทอ้นความคิด ความรูส้กึ
ของตนเองท่ีเกิดขึน้จากการด าเนินกิจกรรมทัง้หมดเก่ียวกบัลกัษณะ
ท่ีแสดงออกถึงความเป็นระบบและบนัทึกลงในสมดุบนัทกึ
พฤตกิรรม และสะทอ้นความคดิเห็นเก่ียวกบัการน าผลท่ีเกิดขึน้จาก
การปฏิบตันิ  าไปใชใ้นการเรียนรายวิชาอ่ืนหรือในชีวิตประจ าวนั 
              2.ผูว้ิจยัและผูเ้ขา้รว่มการทดลองชว่ยกนัสรุปผลจากการ
ปฏิบตัิกิจกรรมทัง้หมดและสะทอ้นความส าคญัของความเป็นระบบ 
ในการสืบคน้ขอ้มลูอยา่งรอบคอบและใครค่รวญไตรต่รอง พินิจ
พิเคราะหก์่อนตดัสินใจ รวมถึงมีจดุมุง่หมายในการแสวงหาขอ้มลู 
และมีการท างานท่ีเป็นระบบและมีขัน้ตอนในการเก็บขอ้มลู   
              3. ผูว้ิจยัสะทอ้นผลการแสดงออกถึงความเป็นระบบของ
ผูเ้ขา้รว่มการทดลองในภาพรวม        
              4. ผูว้ิจยัใหผู้เ้ขา้รว่มการทดลองบนัทกึผลการเรียนรูแ้ละ
บนัทกึพฤตกิรรมท่ีแสดงออกถึงการมีความเป็นระบบในการเรียนใน
รายวิชาอ่ืนๆ และในชีวิตประจ าวนัตอ่ไปในสมดุบนัทกึพฤตกิรรม
และถา้ผูเ้ขา้รว่มการทดลองมีปฎิบตัไิดถ้กูตอ้ง ผูว้ิจยัใหผู้เ้ขา้รว่ม
การทดลองพดูกบัตนเองในใจวา่ “ฉนัท าส าเรจ็แลว้” เพ่ือเป็นการ
สรา้งก าลงัใจใหก้บัตนเองในการปฏิบตัิต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเตือน
ตนเอง 
(Self- 
Monitoring) 
การเสรมิแรง 
(Reinforcem
ent) 
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4. ส่ือการเรียนรู้ 
   1  กระดาษ A4    จ  านวน   20  แผน่ 
   2  กระดาษชารต์ จ านวน     10 แผ่น 
   3  ใบงาน 
   4  สมดุบนัทึกพฤติกรรม 
   5.  ปากกาเมจิกและกระดาษชารต์ 
   6. แบบบนัทกึผลการเรียนรูส้  าหรบัผูเ้ขา้รว่มการทดลอง 
 
5. การวัดและการประเมินผล 
    1. ประเมินจากการสงัเกตพฤตกิรรมขณะปฏิบตัิกิจกรรม 
    2. ประเมินจากผลงานเป็นรายบคุคล  และผลงานกลุ่ม 
    3. ประเมินจากการบนัทกึสมดุบนัทึกพฤติกรรม 
    4. ประเมินจากแบบบนัทึกผลการเรียนรูส้  าหรบัผูเ้ขา้รว่มการทดลอง 
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ช่ือ..................................................นามสกลุ......................................สาขา............................ 
 

กิจกรรมที ่1 
เร่ือง คิดอย่างมีระบบ 

 
จุดประสงค ์  เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มการทดลองสามารถวางแผนในการแกไ้ขปัญหา 
ค าชีแ้จง      ใหผู้เ้ขา้รว่มการทดลองเลือกปัญหาของตนเองมา 1  ปัญหาและใหว้ิเคราะหว์า่มีตวั
แปรอะไรท่ีเป็นสาเหตขุองปัญหานัน้แตล่ะสาเหตมีุความสมัพนัธก์นัหรือไมแ่ละจะมีวิธีการ
แกปั้ญหานัน้ดว้ยวิธีการใดบา้งและหากใชว้ิธีการดงักล่าวผลท่ีคาดวา่จะขึน้เป็นอยา่งไรโดยท าเป็น
แผนผงัมโนทศัน ์(concept mapping) 
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กิจกรรมที ่2 

การฝึกความเป็นระบบในการแสวงหาข้อมูล 
 

จุดประสงค ์ เพ่ือใหผู้เ้ขา้รวมการทดลองแสดงออกถึงความเป็นระบบทางการคิดในวิธีการ
แสวงหาขอ้มลู จากการใชแ้ผนผงัมโนทศัน ์
ค าชีแ้จง   1.ใหผู้เ้ขา้รว่มการทดลองแบง่กลุม่ออกเป็น 4 กลุม่ แตล่ะกลุม่จ  านวนไมเ่กิน 5 คน 
จากนัน้ใหท้กุกลุม่เลือกเลือกประเดน็ปัญหาท่ีสนใจมา 1 ปัญหา  ซึ่งเป็นปัญหาท่ีมาจากสมาชิก
กลุม่น าเสนอจากการปฏิบตัิกิจกรรมท่ี 1  
            2.เม่ือแตล่ะกลุม่ไดป้ระเดน็ปัญหาแลว้ใหส้มาชิกในกลุม่ชว่ยกนัระดมความคดิเห็นและ
วางแผนถึงวิธีการสืบคน้ขอ้มลูและจดัเก็บขอ้มลูโดยใหท้ าเป็นแผนผงัมโนทศัน ์(concept map) ลง
ในกระดาษชารต์ท่ีผูว้ิจยัแจกใหพ้รอ้มตกแตง่ใหส้วยงาม ( เวลา  15 นาที) โดยมีกรอบรายละเอียด
ในการน าเสนอแผนผงัดงันี ้
                2.1 ปัญหาท่ีกลุม่ทา่นสนใจ จ านวน 1 ปัญหา 
                2.2  ระบเุนือ้หาท่ีจะสืบคน้เพ่ือมาน าเสนอวา่มีอะไร 
                2.3  ระบแุหลง่ขอ้มลูท่ีจะไปสืบคน้ขอ้มลูตามประเดน็ตา่งๆท่ีกลุม่ไดก้ าหนดไว ้และระบุ
ช่ือแหลง่ขอ้มลูใหช้ดัเจน 
                2.4  บอกวิธีการเก็บขอ้มลูท่ีไดม้าจากการสืบคน้ขอ้มลูวา่มีการจดัเก็บอยา่งไร 
                2.5  ระบกุารมอบหมายหนา้ท่ีการท างานใหก้บัสมาชิกในกลุม่ 
                2.6  อธิบายรูปแบบท่ีจะน าเสนองานหนา้ชัน้ 
            3. ทกุกลุม่ใหด้  าเนินการหาขอ้มลูตามแผนผงัความคดิและน าเสนอหนา้ชัน้ (ใชเ้วลา
ประมาณ 30 นาที) 
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แบบบันทกึผลการเรียนรู้ส าหรับผู้เข้าร่วมการทดลอง 
ค าชีแ้จง   ใหผู้เ้ขา้รว่มการทดลองลองทบทวนและวิเคราะหต์นเองว่าในการปฏิบตักิิจกรรมทา่นใด
เรียนรูอ้ะไรบา้ง และมีความคดิความรูส้ึกท่ีเกิดขึน้อยา่งไรบา้งเก่ียวกบัการฝึกปฎิบตักิารเป็นผูท่ี้มี
ความเป็นระบบในการคิด  
   สิ่งท่ีผูเ้ขา้รว่มการทดลองไดเ้รียนรู ้
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
ความคดิความรูส้ึกท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบตักิิจกรรมเก่ียวกบัการเป็นผูท่ี้มีความเป็นระบบ 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
ทา่นจะน าลกัษณะของผูท่ี้มีความเป็นระบบไปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนรูแ้ละการด าเนินชีวิตอยา่งไร 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 



 
 

 

 

ตาราง 38  แผนการจดัการเรียนรูเ้ชิงจิตวทิยาเพือ่สรา้งเสริมลกัษณะนสิยัการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณ 
 

สปัดาหท่ี์ วนั เดือน ปี  เวลา สถานท่ี เนือ้หากิจกรรม 
1 วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2561  

เวลา 13.00-16.20 น ณ หอ้ง
ประชมุชอ่แกว้  อาคาร 7 คณะครุ
ศาสตร ์

ปฐมนิเทศ 

2 วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 
เวลา 13.00-16.20 น ณ หอ้ง
ประชมุชอ่แกว้  อาคาร 7  
คณะครุศาสตร ์

ครัง้ท่ี 1 เขา้ใจและตระหนกัถึงการมีใจท่ี
เปิดกวา้ง (open-minded)     

3 วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 
เวลา 13.00-16.20 น ณ หอ้ง
ประชมุชอ่แกว้  อาคาร 7  
คณะครุศาสตร ์

  ครัง้ท่ี 2 เขา้ใจและตระหนกัถึงลกัษณะ
ความเป็นระบบ (systematic) 

4 วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 
เวลา 13.00-16.20 น ณ หอ้ง
ประชมุชอ่แกว้  อาคาร 7  
คณะครุศาสตร ์

  ครัง้ท่ี 3 เขา้ใจและตระหนกัถึงลกัษณะ
การคน้หาความจรงิใหป้รากฏ (truth-
seeking) 

5 วนัท่ี  6 ธนัวาคม  2561  
เวลา 13.00-16.20 น ณ หอ้ง
ประชมุชอ่แกว้  อาคาร 7  
คณะครุศาสตร ์

ครัง้ท่ี 4 เขา้ใจและตระหนกัถึงลกัษณะ
ความเช่ือมั่นในตนเอง (self-confidence) 

6 วนัท่ี  13 ธนัวาคม  2561 
เวลา 13.00-16.20 น ณ หอ้ง
ประชมุชอ่แกว้  อาคาร 7  
คณะครุศาสตร ์

ครัง้ท่ี 5 เขา้ใจและตระหนกัถึงลกัษณะ
ความมีวฒุิภาวะ  (maturity)   
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ตาราง 38 (ตอ่) 
 

สปัดาหท่ี์ วนั เดือน ปี  เวลา สถานท่ี เนือ้หากิจกรรม 
7 วนัท่ี  20 ธนัวาคม  2561 

เวลา 13.00-16.20 น ณ หอ้ง
ประชมุชอ่แกว้  อาคาร 7  
คณะครุศาสตร ์

ครัง้ท่ี 6 เขา้ใจและตระหนกัถึงการเขา้ใจ
ความรูส้กึของผูอ่ื้น (empathy)     

8 วนัท่ี  27 ธนัวาคม  2561 
เวลา 13.00-16.20 น ณ หอ้ง
ประชมุชอ่แกว้  อาคาร 7  
คณะครุศาสตร ์

ครัง้ท่ี 7 เขา้ใจและตระหนกัถึงการยืนหยดั 
(persisting) 

9 วนัท่ี 10 มกราคม 2562  
เวลา 13.00-16.20 น ณ หอ้ง
ประชมุชอ่แกว้  อาคาร 7  
คณะครุศาสตร ์

ครัง้ท่ี 8  ตระหนกัถึงความส าคญัและ
แสดงออกถึงการมีใจท่ีเปิดกวา้ง(open-
minded)     

10 วนัท่ี 17 มกราคม 2562 
เวลา 13.00-16.20 น ณ หอ้ง
ประชมุชอ่แกว้  อาคาร 7 
คณะครุศาสตร ์

ครัง้ท่ี 9  ตระหนกัถึงความส าคญัและ
แสดงออกถึงความเป็นระบบในการคดิ 
(systematic) 

11 วนัท่ี 24 มกราคม 2562 
เวลา 13.00-16.20 น ณ หอ้ง
ประชมุชอ่แกว้  อาคาร 7 
คณะครุศาสตร ์

ครัง้ท่ี 10  ตระหนกัถึงความส าคญัและ
แสดงออกถึงการชอบคน้หาความจรงิให้
ปรากฏ (truth-seeking) 

12 วนัท่ี 31 มกราคม 2562 
เวลา 13.00-16.20 น ณ หอ้ง
ประชมุชอ่แกว้  อาคาร 7 
คณะครุศาสตร ์

ครัง้ท่ี 11 ตระหนกัถึงความส าคญัและ
แสดงออกถึงความเช่ือมั่นในตนเอง (self-
confidence) 
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ตาราง 38 (ตอ่) 
 

สปัดาหท่ี์ วนั เดือน ปี  เวลา สถานท่ี เนือ้หากิจกรรม 
13 วนัท่ี 7 กมุภาพนัธ ์2562  

เวลา 13.00-16.20 น ณ หอ้ง
ประชมุชอ่แกว้  อาคาร 7 
คณะครุศาสตร ์

ครัง้ท่ี 12 ตระหนกัถึงความส าคญัและ
แสดงออกถึงความมีวฒุิภาวะ  (maturity)   

14 วนัท่ี 13 กมุภาพนัธ ์2562 
เวลา 15.00-18.20 น ณ หอ้ง
ประชมุชอ่แกว้  อาคาร 7 
คณะครุศาสตร ์

 ครัง้ท่ี 13  ตระหนกัถึงความส าคญัและ
แสดงออกถึงความเขา้ใจความรูส้กึของ
ผูอ่ื้น 
(empathy)    

15 วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2562 
เวลา 13.00-16.20 น ณ หอ้ง
ประชมุชอ่แกว้  อาคาร 7 
คณะครุศาสตร ์

ครัง้ท่ี 14 ตระหนกัถึงความส าคญัและการ
แสดงออกถึงการยืนหยดั (persisting) 

16 วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2562 
เวลา 13.00-16.20 น ณ หอ้ง
ประชมุชอ่แกว้  อาคาร 7 
คณะครุศาสตร ์

  ปัจฉิมนิเทศ 

หมายเหตุ  ครั้ง ท่ี  14 ตรงกับวัน ท่ี  14 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่ ง เป็นวันสถาปนา
มหาวิทยาลยัจงึยา้ยเป็นวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ ์2562 
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ผลงานของผู้เข้าร่วมการทดลอง 
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ประวัติผ ูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล โชตกิา ธรรมวิเศษ 
วัน เดอืน ปี เกิด 8 เดือนพฤษภาคม  2520 
สถานทีเ่กิด จงัหวดัเลย 
วุฒกิารศึกษา - 2538 ศกึษาหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตรท์ั่วไป คณะครุ

ศาสตร ์มหาวิทยลยัราชภฎัเลย  
- 2545 ศกึษาหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาจิตวิทยาการศกึษา 
คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
- 2556 ศกึษาหลกัสตูรปรชัญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิจยัและพฒันา
ศกัยภาพมนษุย ์คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 488/110   หมูบ่า้นราชพฤกษ ์ ต.ศลิา อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหสัไปรษณีย ์ 
40000 

ผลงานตพีมิพ ์ Thamviset, C., Chularut, P., Lanka, W., & Sathapronwong, P. 
(2018). The Confirmatory Factor Analysis of Critical Thinking 
Disposition of Education Students. Journal of Education.   
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