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 การวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยมีความมุ่งหมายเพื่อ1) เปรียบเทียบความสามารถในการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณก่อนและหลงัเรียน ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบวฏัจักรการเรียนรู้ 7E  2) เปรียบเทียบทกัษะชีวิตก่อนและหลงัเรียน ของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7E กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ใน
การวิจัยครัง้นีคื้อนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปี ท่ี 6/3 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา  2561 จ านวน  38 คน  ท่ีได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม  (Cluster Random 
Sampling) ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลองจ านวน  12 คาบเรียน  เคร่ืองมือ ท่ีใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวฏัจักรการเรียนรู้ 7E   แบบวดัความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบอตันยั จ านวน 3 ข้อ และแบบวดัทกัษะชีวิต  แบบปรนยั จ านวน 
16 ข้อ ด าเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการทดลอง One group pretest – posttest design 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t – test for dependent Samples ผลการวิจยัพบวา่ 1) ความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนท่ีจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7E สงูกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 2) ทกัษะชีวิตของนกัเรียนท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบวฏัจกัร  การเรียนรู้ 7E สงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
ค าส าคญั : การจดัการเรียนรู้สงัคมศกึษา,การจดัการเรียนรู้โดยใช่รู้ปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7E ,
ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและทกัษะชีวิต 
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 This quasi-experimental research aimed to (1) compare the differences 

between the     pre-and-post critical thinking ability of Matthayomsuksa six students 
using the 7E learning cycle model; and (2) compare the differences between the pre-
and-post life skills of Matthayomsuksa six students using the 7E learning cycle model. 
The participants were thirty eight students of Matthayomsuksa 6/3 class at 
Chinorotwittayalai School in the first semester of the 2018 academic year and selected 
using cluster random sampling.  This research was conducted over twelve periods. The 
research instruments included (1) lesson plans based on the 7E learning cycle model; 
(2) three items on the subjective critical thinking subjective test, and (3) a sixteen 
multiple-choice life skills test. The research was conducted using a one group pretest-
posttest design. The data were analyzed using means, standard deviation, and a 
dependent sample t-test. The results revealed the following; (1) the post-critical thinking 
ability of students learning though the 7E learning cycle model was higher that the pre 
critical thinking ability at the statistical significance of .01; and (2) the post-life skills of 
the students learning through the 7E learning cycle model, which was higher than pre-
life skills with a statistical significance of .01. 

 
Keyword : Social studies instruction. 7E Learning Cycle Model. Critical thinking and Life 
skills. 
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ๆ เพื่อให้ปริญญานิพนธ์มีความสมบรูณ์มากยิ่งขึน้ ผู้วิจัยรู้สกึซาบซึง้ในความเมตตากรุณาเป็นอย่าง
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ครูณฏัฐินี แสงสขุ ผู้ เช่ียวชาญท่ีกรุณาตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ปรับปรุง แก้ไข
ข้อบกพร่อง และให้ค าแนะน าในการสร้างเคร่ืองมือให้ถูกต้องสมบรูณ์ยิ่งขึน้ รวมทัง้บุคคลท่ีผู้วิจยัได้
อ้างอิงทางวิชาการตามท่ีปรากฎในบรรณานุกรม  ขอขอบพระคุณท่านผู้ อ านวยการ และคณะครู
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ขอขอบคุณเพื่อนนิสติสาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ทกุท่านท่ีได้
ให้ค าแนะน า ให้ความช่วยเหลือ และส่งเสริมก าลงัใจเสมอมา นอกจากนีย้ังมีผู้ ให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลอือีกหลายท่าน ซึ่งผู้วิจยัไม่สามารถกลา่วนามในท่ีนีไ้ด้หมด จึงขอขอบพระคณุทกุท่านไว้ใน
โอกาสนีด้้วย 

ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา และครอบครัวของผู้ วิจัยท่ีให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ 
สง่เสริม ดูแล และให้ก าลงัใจในทุกช่วงเวลาของชีวิต จนท าให้ผู้วิจัยประสบความส าเร็จในการท า
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บทที่ 1 
บทน า 

ภมูิหลัง 
ปัจจุบนัโลกมีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอยา่งรวดเร็ว ท าให้เกิดการเปลีย่นแปลง

ทางสงัคมในหลากหลายมิติ สง่ผลต่อวิถีการด าเนินชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึงทุกมุมโลก ซึ่งข้อมูลเหลา่นีเ้ป็นปัจจัยส าคัญใน
การพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง
ของโลก มนษุย์จ าเป็นต้องมีการปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์ท่ีเปลีย่นแปลงไป ซึง่เคร่ืองมือส าคญั
ในการพัฒนาคน ก็คือ การศึกษา ดังท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
มาตรา 4 ได้ให้ความหมายของ “การศึกษา” หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพื่อการเจริญงอกงาม
ของบุคคลและสงัคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก อบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การ
สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากสภาพแวดล้อม 
สงัคม การเรียนรู้และปัจจัยเกือ้หนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต มาตรา 6 ได้ก าหนด
ความมุ่งหมายและหลกัการในการจัดการศึกษาไว้ว่า การจดัการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพฒันาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทัง้ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสขุ มาตรา 22 แนวทางการจัด
การศกึษาต้องยดึหลกัว่าผู้ เรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และถือวา่ผู้ เรียน
มีความส าคญัท่ีสดุ กระบวนการจัดการศึกษาต้องสง่เสริมให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542; 2546, น. 2-8) จะเห็นได้ว่าการศึกษาเป็น
กระบวนการในการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มีความพร้อมทัง้ทางร่างกาย จิตใจ และ
สติปัญญา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ได้
กลา่วถึงความส าคญัของกลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมวา่ ช่วยให้ผู้ เรียน
มีความรู้ ความเข้าใจ ว่ามนุษย์ด ารงชีวิตอย่างไร ทัง้ในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกันใน
สงัคม การปรับตวัตามสภาพแวดล้อม การจดัการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั นอกจากนี ้ยงัช่วย
ให้ผู้ เรียนเข้าใจถึงการพฒันา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ ท าให้เกิด
ความเข้าใจในตนเอง และผู้ อ่ืน มีความอดทน อดกลัน้ ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม 
สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสงัคมโลก 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, น. 114)โดยเน้นให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ทัง้ 5 สาระ คือ 1) ศาสนา 
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ศีลธรรม จริยธรรม 2) หน้าท่ีพลเมือง  วฒันธรรม  และการด าเนินชีวิตในสงัคม 3)  เศรษฐศาสตร์  
4) ประวติัศาสตร์ และ 5)  ภมิูศาสตร์   

จากความส าคญัของกลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมท่ีกลา่วมา
ข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่าในการจัดการเรียนการสอนวิชาสงัคมศึกษาผู้สอนจะต้องจัดการเรียนรู้
อย่างหลากหลาย เพื่อพฒันาศกัยภาพของผู้ เรียนอยา่งรอบด้าน นอกเหนือจากการให้ความรู้แล้ว 
ผู้สอนยงัจะต้องพัฒนาทกัษะและเจตคติท่ีเหมาะสมให้แก่ผู้ เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพฒันา
ทักษะการคิดซึ่งเป็นทักษะส าคัญพืน้ฐานท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตของมนุษย์ สอดคล้องกับ 
(ประพนัธ์ศิริ สเุสารัจ, 2556, น. 4) ท่ีกลา่ววา่ การมีความสามารถในการคิดจะเป็นประโยชน์อยา่ง
มากต่อการด าเนินชีวิตของมนษุย์ จะท าให้สามารถแก้ไขปัญหา รวมทัง้สามารถเลือกตดัสินใจได้
อย่างเหมาะสม และมีเหตุผล การได้รับพัฒนาการคิดตัง้แต่เยาว์วัยจะช่วยพัฒนาความคิดให้
ก้าวหน้า สง่ผลให้สติปัญญาเฉียบแหลม เป็นคนรอบคอบ ตดัสนิใจได้ถกูต้อง สามารถแก้ไขปัญหา
ตา่ง ๆ ในชีวิตได้ดี เป็นบุคคลท่ีมีคณุภาพ สามารถด ารงชีวิตในสงัคมได้อยา่งมีความสขุ  

การมุ่งมั่นพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้เกิดขึน้ในตัวผู้ เรียนนัน้มีความ
จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะท าให้ผู้ เรียนเป็นมนษุย์ท่ีสมบูรณ์ และควรมีการฝึกฝนพฒันาทกัษะการคิดใน
ทกุๆ ช่วงวยั (ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2544, น. 149-150) ได้กลา่วว่าการพฒันาความสามารถ
ทางการคิดนัน้ ควรเน้นการพฒันากระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) เพราะ
เป็นกระบวนการท่ีส าคญัและจ าเป็นส าหรับผู้ เรียนทุกระดบั เน่ืองจาการคิดอยา่งมีวิจารณญาณมี
เป้าหมายเพื่อให้ได้ความคิดท่ีผ่านการพิจารณาถึงข้อมูล หลกัฐาน และเหตุผลมาอย่างรอบคอบ
แล้ว ความคิดท่ีได้จะสามารถน าไปใช้ได้อย่างกว้างขวางในทุกสถานการณ์ ดงันัน้เม่ือบุคคลคิด
เร่ืองใดเร่ืองหนึง่และได้ความคิดท่ีผ่านการคิดอย่างมีวิจารณญาณมาแล้ว การคิดท่ีได้มาสามารถ
น าไปใช้ต่อไปได้ในกระบวนการอ่ืนๆ เช่น น าไปใช้ในการตดัสนิใจ น าไปใช้ในการแก้ปัญหา น าไป
ปฏิบติัหรือน าไปศึกษาวิจัยต่อ เป็นต้น สอดคล้องกับ (ลกัขณา สริวฒัน์, 2549, น. 102) ได้กลา่ว
วา่ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณเปรียบเสมือนเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัส าหรับคนเราท่ีใช้ในการเรียนรู้
และการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าในโลกข่าวสารข้อมูลและเต็มไปด้วยความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีเช่นปัจจุบัน บุคคลท่ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณย่อมมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ได้อย่างมีหลกัการ สามารถควบคุม จัดการ และตรวจสอบความคิดตนเองได้ รวมทัง้
สามารถตดัสนิใจและแก้ปัญหาโดยการใช้เหตผุลอยา่งถูกต้องเหมาะสม สิง่เหลา่นีเ้ป็นทกัษะท่ีดีใน
อนัท่ีจะช่วยปรับปรุงให้ชีวิตดีขึน้ และเดินไปในแนวทางท่ีถูกต้อง นอกจากนีย้งัเป็นทกัษะส าคญัท่ี
จะพัฒนาบุคคลให้มีลกัษณะ “คิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น” อันเป็นคุณลกัษณะท่ีช่วยให้
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สามารถยืนหยดัอยูไ่ด้อยา่งมัน่คงตลอดไป นบัเป็นนิมิตหมายท่ีดีท่ีสงัคมไทยควรพฒันาบุคคลให้มี
ทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ท่ีสามารถพฒันาให้เกิดขึน้ได้โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีดี
ท่ีน าไปสูก่ารคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  

การพัฒนาให้ผู้ เรียนมีทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จะท าให้ผู้ เรียนมีการคิด
พิจารณาไตร่ตรองข้อมูล และแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีผ่านเข้ามาในชีวิตได้ในระดบัหนึ่ง แต่การได้รับ
การพฒันาเพียงแค่ทกัษะการคิดเพียงอย่างเดียว ยงัไม่สามารถพฒันาคนให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ได้ 
หากเป็นเพียงคนเก่งท่ีไม่สามารถควบคุมอารมณ์และความรู้สึกได้ ขาดความเข้าใจในความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ขาดมนุษยสมัพันธ์ทีดีกับผู้ อ่ืน ก็จะท าให้บุคคลผู้นัน้อยู่ในสงัคมได้อย่าง
ยากล าบากขาดซึง่ความสขุในชีวิต ทัง้นี ้ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาได้มีนกัการศึกษาและองค์กรด้าน
สาธารณสขุพยายามท่ีจะหาวิธีแนวทางในการป้องกันปัญหาท่ีเกิดขึน้อย่างจริงจัง และเป็นการ
แก้ไขปัญหาท่ีต้นเหตุอย่างยัง่ยืน แนวคิดหนึ่งท่ีได้รับการพฒันาและขยายรูปแบบ และวิธีการกัน
อยา่งแพร่หลาย คือ การเสริมสร้างและพฒันา “ทกัษะชีวิต” ให้กับเด็ก ซึ่งเป็นแนวคิดเบือ้งต้นจาก
องค์การอนามยัโลก (World Health Organization: WHO) (ประวิต เอราวรรณ์ และนชุวนา เหลอืง
อังกูร, 2544, น. 1) ซึ่งการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนนัน้ ถือได้ว่าเป็นการสร้าง
ภมิูคุ้มกันให้กบัเยาวชน ในการท่ีจะเผชิญหน้ากบัปัญหาท่ีผา่นเข้ามาในชีวิต สามารถท่ีจะคิดแก้ไข
ปัญหาท่ีจะต้องเผชิญได้ ส าหรับประเทศไทยทักษะชีวิตได้ถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรแกนกลาง
การศกึษาขึน้พืน้ฐาน ของกระทรวงศกึษาธิการ โดยจดัอยูใ่นสมรรถนะส าคญัของผู้ เรียน 5 ประการ 

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 กลา่วถึงการพฒันาผู้ เรียนให้
มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ท่ีจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ คือ 1) 
ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 4) 
ค วาม ส าม า รถ ในก า รใช้ ทั กษ ะ ชี วิ ต  และ  5 ) ค วาม สาม า รถ ใน ก า รใช้ เท ค โน โล ยี 
(กระทรวงศกึษาธิการ, 2552, น. 1) ทกัษะชีวิตถกูก าหนดให้เป็นทกัษะส าคญัท่ีผู้ เรียนจะต้องได้รับ
การพฒันาให้เกิดขึน้กบัผู้ เรียน ซึง่ทกัษะชีวิตเป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  การท างาน และการ
อยู่ร่วมกันในสงัคมด้วยการสร้างเสริมความสมัพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและ
ความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีสง่ผลกระทบต่อตนเองและผู้ อ่ืน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, น. 4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ได้ก าหนด
องค์ประกอบของทกัษะชีวิตท่ีส าคญัท่ีจะช่วยสร้างและพฒันาภมิูคุ้มกนัชีวิตให้กบัเด็กและเยาวชน
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ในสภาพสงัคมปัจจุบัน และเตรียมพร้อมส าหรับความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตไว้ 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 การตระหนกัรู้และเห็นคณุค่าในตนเองและผู้ อ่ืน ผู้ เรียนรู้จัก
ความถนัดความสามารถ จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง เข้าใจความแตกต่าง ของแต่ละบุคคล 
องค์ประกอบท่ี 2 การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ผู้ เรียนสามารถ
แยกแยะข้อมูลขา่วสาร ปัญหาและสถานการณ์รอบตวั วิพากษ์วิจารณ์ และประเมินสถานการณ์
รอบตวัด้วยหลกัเหตุผล หาทางเลอืกและตดัสนิใจแก้ปัญหาใน สถานการณ์ตา่ง ๆ อยา่งสร้างสรรค์ 
องค์ประกอบท่ี 3 การจัดการกับอารมณ์และความเครียด ผู้ เรียนเข้าใจและรู้เท่าทนัภาวะอารมณ์
ของบุคคลรู้สาเหตุของความเครียด และองค์ประกอบท่ี 4 การสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกับผู้ อ่ืน ผู้ เรียน
เข้าใจมมุมอง อารมณ์ ความรู้สกึของผู้ อ่ืน ใช้ภาษาพูดและภาษากาย เพื่อสือ่สารความรู้สกึนึกคิด
ของตนเอง รับรู้ความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของผู้ อ่ืน  วางตัวได้ถูกต้อง เหมาะสมใน
สถานการณ์ต่าง ๆ (ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2555a, น. 9-
20) 

ผู้วิจัยในฐานะของครูผู้สอนจึงได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร หนงัสอื และงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อ
ช่วยแก้ปัญหาดงักลา่ว ซึ่งจากการศกึษาของผู้วิจัยพบวา่รูปแบบการสอนท่ีน่าสนใจ และสามารถ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ คือ รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวฏัจักรการเรียนรู้ 7E โดยมี
พืน้ฐานมาจากรูปแบบวงจรการเรียนรู้หรือวฏัจักรการเรียนรู้ (Learning Cycle) ซึง่เป็นรูปแบบการ
เรียนการสอนท่ีเร่ิมในช้ในกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดย อาตคิน และ คาร์พลสั (Atkin and 
Karplus) เป็นผู้ เสนอวงจรการเรียนรู้นีเ้ป็นคนแรก ต่อมาในปี 1967 คาร์พลัส (Karplus) ได้น า
รูปแบบการสอนนีไ้ปใช้เป็นพืน้ฐานการสอนเพื่อปรับปรุงหลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร์ของ
สหรัฐอเมริกา (SCIS) (Liewellyn, 2002, p. 91) ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเป็นแนวคิดทฤษฎีกลุ่มการ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) (ชนิดา ทาทอง, 2549, น. 125-130) ระบุวา่ จุดประสงค์
หลกัของการจัดการเรียนรู้รูปแบบวฏัจักรการเรียนรู้ 7E เพื่อกระตุ้นให้ครูผู้สอนให้ความส าคญัต่อ
การตอ่ยอดความรู้ของนกัเรียน และครูผู้สอนต้องตรวจสอบวา่ผู้ เรียนมีการใช้ความรู้ในบริบทใหม่
จากการลงมือปฏิบติัด้วยตนเอง ดงันัน้ในการจัดการเรียนรู้ครูผู้ สอนจึงจ าเป็นต้องให้ผู้ เรียนได้น า
ความรู้ท่ีสร้างขึน้มาตอ่ยอดความรู้เพื่อให้ผู้ เรียนได้เห็นความสมัพนัธ์ของสิง่ท่ีเรียน  

 จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวกบัรูปแบบการสอนวฏัจกัรการเรียนรู้ 7E พบวา่ ในปัจจุบนั
ได้มีการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวฏัจักรการเรียนรู้ 7E มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนในหลายกลุม่สาระการเรียนเรียนรู้ เพราะเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
และสง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และสามารถท่ีจะต่อยอด
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ความรู้ได้ ดังงานของ (ธนวรรณ อิสโร, 2554, น. 125) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ประวติัศาสตร์ และความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 
ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E) 
ผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ กับการจัดการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ 7 
ขัน้ (7E) นักเรียนท่ีจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .01 นักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดการ
เรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E) มีความสามารถในการคิดอยา่มีวิจารณญาณหลงัเรียนสงู
กวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

จากการศกึษาค้นคว้าของผู้วิจัยพบวา่รูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7E สามารถท่ีจะพฒันา
ทกัษะชีวิตให้เกิดแก่ผู้ เรียนได้ ดงังานวิจยัของ (นวรัตน์ สขุวฒันาสนิิทธ์ิ, 2559, น. 80-86) ได้ศกึษา
ผลของการใช้รูปแบบการสอน 7E ร่วมกับเทคนิคกลุม่ร่วมมือแข่งขนั วิชาหลกัภาษาไทย ท่ีมีต่อ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลักภาษาไทยและทักษะชีวิตของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 
ผลการวิจยัพบวา่ คะแนนทกัษะชีวิตหลงัเรียนของทัง้กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ นัน้แตกตา่งกัน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยกลุม่ทดลองมีคะแนนทกัษะชีวิตท่ีสงูกวา่กลุม่ควบคมุ  

จากข้อมลูข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนจึงท าการศึกษาผลของการจดัการเรียนรู้สงัคม
ศึกษา โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ท่ีมีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และทกัษะชีวิต ของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้สาระประวัติศาสตร์ ทัง้นีเ้พราะรูปแบบ
ของการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัจุดประสงค์ของวิชาประวติัศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนได้
สบืค้นข้อมลูอยา่งเป็นขัน้ตอน มีระเบียบแบบแผน ตามวิธีการทางประวติัศาสตร์ อีกทัง้นกัเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 เป็นวัยท่ีจะต้องก้าวจากวัยเด็กไปสู่วัยผู้ ใหญ่ ท่ีจะต้องมีการคิดพิจารณา
ไตร่ตรองวางแผนในการเลือกคณะในการศึกษาต่อ ต้องมีการปรับตวัเม่ือเข้าไปสูรั่ว้มหาวิทยาลยั 
ซึง่ทัง้ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทกัษะชีวิต จะช่วยท าให้ผู้ เรียนได้พัฒนา
ตนเองให้เป็นคนท่ีมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุ่งหมายไว้ดงันี ้

1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลงัเรียน 
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7E 

2. เพื่อเปรียบเทียบทกัษะชีวิตก่อนและหลงัเรียน ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ี
ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7E 
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ความส าคัญของการวิจัย 
การวิจัยในครัง้นี ้ท าให้ได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้วิชาสงัคมศึกษา โดยใช้รูปแบบ                

วฏัจักรการเรียนรู้ 7E ในการพฒันาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทกัษะชีวิต
ของผู้ เรียน  

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้เป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนชิโนรส
วิทยาลัย เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 11 ห้องเรียน 
จ านวน 301 คน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6/3 โรงเรียนชิโนรส

วิทยาลยั ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ซึง่ได้มาจากการสุม่ตวัอย่างแบบกลุม่ 
(Cluster Random Sampling)  ด้วยวิธีการจบัสลาก จ านวน 38 คน โดยทุก ห้องเรียนมีการจัด
นกัเรียนห้องเรียนแบบคละความสามารถ 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตวัแปรต้น แบง่เป็นดงันี ้

การจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7E 
2. ตวัแปรตาม ได้แก่  

2.1 ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  
2.2 ทกัษะชีวิต 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้วฏัจกัรการเรียนรู้ 7E หมายถึง การจัดการเรียนรู้ให้นกัเรียน

แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ อย่างมีเหตุมีผลในตนเอง ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และ
สามารถถ่ายโอนการเรียนรู้ โดยเน้นว่าการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้นัน้จะต้องมากจากตวันกัเรียนเอง และ
การเรียนรู้ใหม่จะมีพืน้ฐานมาจากความรู้เดิมของผู้ เรียนโดยใช้ทดลองกบักลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 12 
คาบ ซึง่ประกอบด้วยขัน้ตอนการสอนของรูปแบบการจดัการเรียนรู้วฏัจกัรการเรียนรู้ 7E ดงัตอ่ไปนี ้ 
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1.1 ขัน้ตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation Phase) ในขัน้นีค้รูจะตัง้ค าถาม เพื่อกระตุ้น
ให้นกัเรียนได้แสดงความรู้เดิมออกมาและเช่ือมโยงการเรียนรู้จากประสบการณ์เดิมท่ีมี 

1.2 ขัน้เร้าความสนใจ (Engagement Phase) เป็นการน าเข้าสู่บทเรียน โดยครูตัง้
ค าถามกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความสนใจ อยากท่ีจะเรียนรู้ในหวัข้อใหม่ๆ หรือประเด็นปัญหาจาก
เหตกุารณ์ประวติัศาสตร์ วา่จะศกึษาอะไร ช่วงเวลาใด สมยัใด และเพราะเหตใุด ซึง่อาจเกิดขึน้เอง
จากความสนใจของตวันกัเรียนเอง หรือเกิดจากการอภิปรายภายในกลุม่  

1.3 ขัน้ส ารวจและค้นหา (Exploration Phase) ในขัน้นีน้กัเรียนจะท าความเข้าใจใน
ประเด็นค าถามท่ีสนใจจะศกึษาอย่างถ่องแท้ มีการวางแผนก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบ 
ตัง้สมมติฐาน ก าหนดทางเลือกท่ีเป็นไปได้ ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยด าเนินการ
ส ารวจค้นคว้าข้อมูลหรือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ประเด็ นปัญหาของเหตุการณ์ ใน
ประวัติศาสตร์จากแหล่งข้อมูลทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน โดยพิจารณา ไตร่ตรองความ
นา่เช่ือถือของข้อมลูตามหลกัเกณฑ์อยา่งรอบคอบ 

1.4 ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป (Explanation Phase) ในขัน้นีน้ักเรียนน าข้อมูล
หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ หรือประเด็นปัญหาจากเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์ท่ีได้มาวิเคราะห์  
แปรผล สรุปผลความสมัพนัธ์ของสิง่ตา่ง ๆ ในรูปแบบของความคิดรวบยอด และน าเสนอผลงานใน
ชัน้เรียน 

1.5 ขัน้ขยายความรู้ (Elaboration Phase) ในขัน้นีน้ักเรียนออกแบบกิจกรรม จาก
หวัข้อท่ีตนเองศกึษา หรือประเด็นปัญหาจากเหตกุารณ์ในประวติัศาสตร์ของนกัเรียนแตล่ะกลุม่ มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเข้าใจของกลุม่ตนเองกับกลุม่อ่ืน ๆ โดยการอ้างอิงเหตุผลและหลกัฐานท่ีมี
ความนา่เช่ือถือ  

1.6 ขัน้ประเมินผล (Evaluation Phase) ในขัน้นีเ้ป็นการประเมินการเรียนรู้จากหวัข้อ
หรือประเด็นปัญหาจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ท่ีนักเรียนค้นพบ นักเรียนประเมินผลการ
น าเสนอความคิดรวบยอด และประเด็นปัญหาของกลุม่ตนเองและกลุม่อ่ืนๆ  

1.7 ขัน้น าความ รู้ไปใช้ (Extension Phase) ในขัน้นีน้ักเรียนน าความรู้ข้อสรุป
ความคิดรวบยอดท่ีได้รับไปประยกุต์ใช้ให้เหมาะสม เกิดการถ่ายโอนการเรียนรู้ 

2. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนใน
การคิดพิจารณาไตร่ตรอง อย่างรอบคอบ บนพืน้ฐานของเหตุผล และน าหลักฐานท่ีมีความ
น่าเช่ือถือมาสนบัสนุนความเช่ือหรือความรู้อย่างสมเหตุสมผล โดยปราศจากอคติ และประเมิน
ข้อมูลก่อนการตดัสนิใจเช่ือหรือลงมือกระท าสิง่ใด โดยพิจารณาจากแบบทดสอบท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้ 
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เป็นแบบทดสอบอตันยั จ านวน 3 ข้อ ซึง่ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณในงานวิจยันี ้
ประกอบด้วยลกัษณะการคิด 4 ด้าน ดงันี ้

2.1 การระบุประเด็นปัญหา หมายถึง การเข้าใจประเด็นปัญหา โดยสามารถตัง้
ค าถาม ระบุปัญหา หรือก าหนดวัตถุประสงค์ได้อย่างชัดเจนตรงประเด็น เป็นการระบุข้อตกลง
เบีอ้งต้น 

2.2 การพิจารณาไตร่ตรองข้อมูล หมายถึง การเลือกข้อมูลหรือหลักฐานจาก
แหลง่ข้อมลูท่ีมีความนา่เช่ือถือ และมีความถกูต้องตามข้อเท็จจริง 

2.3 การตัง้สมมติฐาน หมายถึง ความสามารถในการคาดการณ์ค าตอบของปัญหา
อยา่งเป็นเหตเุป็นผล โดยอาศยัข้อมลูและข้อสนันิษฐานเพื่อใช้ในการตัง้สมมติฐาน 

2.4 การอ้างอิงเพื่อลงข้อสรุป หมายถึง การอ้างอิงในการลงข้อสรุปแบบนิรนยั และ
อุปนยั อยา่งมีเหตผุลโดยใช้หลกัตรรกศาสต์เพื่อแก้ปัญหา 

3. ทกัษะชีวิต หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความสามารถในการปรับตวัของบุคคล
ในการตดัสินใจ แก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเข้ามาในชีวิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเตรียมพร้อมส าหรับ
การปรับตวัในอนาคตโดยพิจารณาจากแบบทดสอบท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ เป็นแบบปรนยั จ านวน 16 ข้อ 
ซึง่ทกัษะชีวิตงานวิจยันี ้ประกอบด้วย 4 ทกัษะ ดงันี ้

3.1 ตระหนัก รู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้ อ่ืน  หมายถึง การรู้ความถนัด 
ความสามารถจุดเด่นจุดด้อยของตนเอง เข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล รู้จักตนเอง ยอมรับ 
เห็นคณุคา่และภาคภมิูใจในตนเองและผู้ อ่ืนมีเปา้หมายในชีวิตและมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

3.2 การคิดวิเคราะห์ ตดัสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การแยกแยะ
ข้อมลูขา่วสาร ปัญหาและสถานการณ์รอบตวั วิพากษ์วิจารณ์และประเมินสถานการณ์รอบตวัด้วย
หลกัเหตุผลและข้อมูลท่ีถูกต้อง รับรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา หาทางเลือกและตัดสินใจในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ตา่งๆ อยา่งสร้างสรรค์ 

3.3 การจดัการกับอารมณ์และความเครียด หมายถึง ความเข้าใจและรู้เท่าทนัภาวะ
อารมณ์ของบุคคล รู้สาเหตุของความเครียด รู้วิธีการควบคุมอารมณ์และความเครียด รู้วิธีผ่อน
คลาย หลกีเลีย่งและปรับเปลีย่นพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอารมณ์ไม่พงึประสงค์ไปในทางท่ีดี 

3.4 การสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืน การสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืน หมายถึง การ
เข้าใจมมุมอง อารมณ์ ความรู้สกึของผู้ อ่ืน ใช้ภาษาพูดและภาษากายเพื่อสื่อสารความรู้สกึนกึคิด
ของตนเอง รับรู้ความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของผู้ อ่ืน วางตัวได้ถูกต้องเหมาะสมใน
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สถานการณ์ต่างๆ ใช้การสื่อสารท่ีสร้างสมัพนัธภาพท่ีดี สร้างความร่วมมือและท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน
ได้อยา่งมีความสขุ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

สมมติฐานในการวิจัย 
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณเปรียบเสมือนเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัส าหรับคนเราท่ีใช้ในการ

เรียนรู้และการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าในโลกข่าวสารข้อมูลและเต็มไปด้วยความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีเช่นปัจจุบัน บุคคลท่ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณย่อมมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ได้อย่างมีหลกัการ สามารถควบคุม จัดการ และตรวจสอบความคิดตนเองได้ รวมทัง้
สามารถตดัสนิใจและแก้ปัญหาโดยการใช้เหตผุลอยา่งถูกต้องเหมาะสม สิง่เหลา่นีเ้ป็นทกัษะท่ีดีใน
อนัท่ีจะช่วยปรับปรุงให้ชีวิตดีขึน้ และเดินไปในแนวทางท่ีถูกต้อง นอกจากนีย้งัเป็นทกัษะส าคญัท่ี
จะพัฒนาบุคคลให้มีลกัษณะ “คิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น” อันเป็นคุณลกัษณะท่ีช่วยให้
สามารถยืนหยดัอยูไ่ด้อยา่งมัน่คงตลอดไป นบัเป็นนิมิตหมายท่ีดีท่ีสงัคมไทยควรพฒันาบุคคลให้มี
ทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ท่ีสามารถพฒันาให้เกิดขึน้ได้โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีดี
ท่ีน าไปสูก่ารคิดอย่างมีวิจารณญาณ ลกัขณา สริวฒัน์ (2549: 102) เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการพฒันา
ทกัษะการคิดพิจารณาไตร่ตรองข้อมลู และแก้ไขปัญหาตา่งๆ อยา่งเป็นระบบ ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของ
ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณท่ีจ าเป็ฯจะต้องพฒันาให้เกิดขึน้ในตวัของผู้ เรียน 

ในสว่นของทกัษะชีวิตนัน้ถกูก าหนดให้เป็นทกัษะส าคญัท่ีผู้ เรียนจะต้องได้รับการพฒันา
ให้เกิดขึน้กับผู้ เรียน ซึ่งทักษะชีวิตเป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  การท างาน และการอยู่
ร่วมกนัในสงัคมด้วยการสร้างเสริมความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความ
ขดัแย้งต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม การปรับตวัให้ทนักบัการเปลี่ยนแปลงของสงัคมและสภาพแวดล้อม 
และการรู้จักหลีก เลี่ ย งพฤ ติก รรม ไม่ พึ งป ระสงค์ ท่ี ส่งผลกระทบต่อตน เองและผู้ อ่ื น 

ตวัจดักระท า 

การจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 
วฏัจกัรการเรียนรู้ 7E 

 

ตวัแปรตาม 

1. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
2. ทกัษะชีวิต 
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(กระทรวงศกึษาธิการ. 2552: 4) กลา่วได้ว่าการเสริมสร้างทกัษะชีวิตให้กบัผู้ เรียนนัน้ ถือได้ว่าเป็น
การสร้างภูมิคุ้มกันให้กบัผู้ เรียน ในการท่ีจะเผชิญหน้ากบัปัญหาท่ีผ่านเข้ามาในชีวิต สามารถท่ีจะ
คิดแก้ไขปัญหาท่ีจะต้องเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ท าผู้ เรียนสามารถท่ีจะด ารงชีวิตได้อย่าง
ความสขุรู้ และรู้เทา่ทนัการเปลีย่นแปลงของชีวิตในแตล่ะช่วงเวลา 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และทกัษะชีวิต ผู้วิจยัตัง้สมมติฐานไว้วา่  

1. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 
6 ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7E หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

2. ทกัษะชีวิตของนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวฏั
จกัรการเรียนรู้ 7E หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และได้น าเสนอตาม
หวัข้อตอ่ไปนี ้

1. ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
2. ทกัษะชีวิต 
3. การจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7E 
4. แนวทางการสอนประวติัศาสตร์  
5. หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม : สาระการเรียนรู้ประวติัศาสตร์ 
6. หลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั กลุม่สาระการเรียนรู้ 

สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 

1. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
1.1 ความหมายของการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 

จากการศกึษาความหมายของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ พบวา่ มีผู้ให้ความหมาย
ไว้ ตามมมุมองของแตล่ะคน แตมี่ความหมายท่ีสอดคล้องกนั ดงันี ้

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง กระบวนการคิดระดับสูง และต้องใช้
ความสามารถในการคิดท่ีหลากหลาย (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2556, น. 110) ในการคิดอย่าง
ใคร่ครวญ ไตร่ตรองประเด็นต่างๆ อย่างรอบครอบ (Dewey, 1933 Glaser, 1941 อ้างใน (อุษณีย์ 
อนุรุทธ์วงศ์, 2556, น. 89); Marzano อ้างใน (ธูปทอง กว้างสวาสด์ิ, 2554, น. 217); (ทิศนา แขม
มณี และคณะ, 2544, น. 78); (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ , 2556, น. 110) โดยอาศัยข้อเท็จจริง 
หลกัฐาน และข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาโดยยึด
หลกัการคิดอยา่งเป็นเหตุผล ก่อนตดัสนิใจวา่สิง่ใดควรเช่ือ หรือไม่ควรเช่ือ สิง่ใดควรท า หรือไม่ควร
ท า (Glaser, 1941 อ้างใน (อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์, 2556, น. 89); Marzano อ้างใน (ธูปทอง กว้าง
สวาสด์ิ, 2554, น. 217); (สคุนธ์ สินธพานนท์ และคณะ, 2555, น. 106); (ประพันธ์ศิริ สเุสารัจ, 
2556, น. 110) โดยผู้ ท่ีมีความคิดอยา่งมีวิจารณญาณ จะเป็นผู้ ท่ีมีใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ อ่ืน มีความเป็นธรรมไม่ล าเอียง (ลกัขณา สริวฒัน์, 2549, น 89); (สคุนธ์ สินธพานนท์ และ
คณะ, 2555, น. 106); (ประพนัธ์ศิริ สเุสารัจ, 2556, น. 110) เป็นความคิดท่ีเปิดกว้างมีเปา้หมายท่ี



  12 

แน่นอน มีเหตุผล มีความถูกต้องแม่นย า สามารถตรวจสอบความคิดและประเมินความคิดของ
ตนเองได้ (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2556, น. 110)ในส่วนของ มาร์ซาโน (Marzano) ได้กล่าวถึง 
ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทัง้มุมแคบ และมุมกว้าง ในมุมแคบ หมายถึง การ
ประเมินความเท่ียงตรงถูกต้องของข้อความหรือข้อมูล สว่นนิยามในมุมกว้าง หมายถึง การคิดหา
เหตุผลผละสะท้อนผลเพื่อท่ีจะตัดสินว่าจะเช่ือ หรือไม่เช่ือจะปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามผู้ ท่ีมี
ความคิดวิจารณญาณสามารถคิดวิเคราะห์โต้แย้งถกเถียงไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ หาหลกัฐานมา
ยืนยนัความคิดของตนเองจนกระทัง่ได้ข้อสรุป Marzano อ้างใน (ธูปทอง กว้างสวาสด์ิ, 2554, น. 
217) 

จากท่ีกลา่วมาข้างต้นสรุปได้ว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในงานวิจัยนีห้มายถึง
ความสามารถของนกัเรียนในการคิดพิจารณาไตร่ตรอง อยา่งรอบคอบ บนพืน้ฐานของเหตผุล และ
น าหลกัฐานท่ีมีความนา่เช่ือถือมาสนบัสนนุความเช่ือหรือความรู้อยา่งสมเหตสุมผล โดยปราศจาก
อคติและประเมินข้อมลูก่อนการตดัสนิใจเช่ือหรือลงมือกระท าสิง่ใด 

1.2 ความส าคัญของการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ มีบทบาทส าคญัในการด าเนินชีวิตในปัจจุบนั เพราะการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณเปรียบเสมือนเคร่ืองมือท่ีช่วยให้บุคคลได้คิดพิจารณา ตัดสินใจ แก้ไข
ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และการคิดอย่างมีวิจารณญาณนีจ้ะสง่ผล
ให้เด็กมีปัญญาเฉียบแหลมเป็นคนช่างคิด คิดอยา่งรอบคอบตดัสนิใจได้ถกูต้อง และเติบโตเป็นคน
ดี มีคุณภาพสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองและบ้านเมืองอย่างมีประสิทธภาพ (สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี, 2535, น. 191) 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความส าคัญส าหรับคนเราสามารถใช้ในการศึกษา
เรียนรู้ และด าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าในยุคของข้อมูลข่าวสาร และเต็มไปด้วยความเจริญก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยี บุคคลท่ีมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณย่อมมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
อยา่งมีหลกัการ สามารถควบคมุ จดัการตดัสินปัญหา และสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยหลกัเหตุผล (
(สุรีรัตน์ ไชยสุริยา, 2543, น. 11); (ลกัขณา สริวัฒน์, 2549, น. 102) นอกจากนีย้ังเป็นทักษะ
ส าคญัท่ีจะพฒันาบุคคลให้มีลกัษณะ “คิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น” อันเป็นคุณลกัษณะท่ี
ช่วยให้สามารถยืนหยดัอยู่ได้อยา่งมั่นคงตลอดไป   (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2540, น. 159-161) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพิ่มเติมว่าเป็น
กระบวนการท่ีท าให้ผู้ คิดสามารถท าสิ่งต่างๆ ได้ดีขึน้อย่างสมเหตุสมผล และมีประสทิธิภาพ และ
สง่ผลให้ผู้ คิดมีความคิดกว้าง คิดลกึ คิดถกูทาง คิดชดัเจน  
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อรพรรณ ลือบุญธวชัชัย (อรพรรณ ลือบุญธวชัชัย, 2543, น. 7-8) กลา่วว่า การคิด
อย่างมีวิจารณญาณมีความส าคัญส าหรับบุคคลทุกระดับ  ทุกอาชีพ รวมถึงการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั ดงันี ้

1. การคิดเป็นคณุสมบติัพิเศษของมนษุย์ท่ีมีสมอง มีปัญญา มนษุย์จะต้องคิดอยู่
ตลอดเวลาเพื่อพฒันาสร้างสรรค์โลก สงัคม ครอบครัว และตนเอง เพื่อการด ารงชีวิตท่ีดีขึน้ 

2. การคิดอยา่งมีวิจารณญาณจะน าไปสูค่วามร่ีดีขึน้ เม่ือมีสิ่งเร้าผา่นมากระทบ
ความรู้สกึ เราเพียงแตรั่บรู้ เม่ือเราได้ใช้ความคิดตอ่ไปเราก็จะมีการรับรู้ท่ีดีขึน้ ชดัเจนขึน้ เม่ือเราใช้
การสงัเกต เราจะเห็นข้อมูล เม่ือมีการคิดการตีความ การท าความเข้าใจข้อมลู เหตุการณ์ด้วยการ
ใช้สมองตอ่ไป เราก็จะเกิดความชดัเจนในประเด็นปัญหา สามารถอธิบายได้ ยืนยนัได้ถกูต้อง และ
เหมาะสม 

3. การคิดอยา่งมีวิจารณญาณจะน าไปสูก่ารตดัสนิใจอยา่งมีประสทิธิภาพในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน ในสงัคมยุคข้อมูลข่าวสารท่ีแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและมากมาย การ
ตดัสินเลือกรับข้อมูลขาวสาร การตัดสินใจเช่ือหรือไม่ในข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีรับทราบตลอดจน
การตดัสินใจในการเลือกปฏิบติั จ าเป็นต้องอาศยัการวิเคราะห์ วินิจฉัย และตีความข้อมูลอย่าง
ถกูต้องเหมาะสม 

4. ความ เจ ริญ ทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี  ทุ กสาขาวิชามีความ
เจริญก้าวหน้าอยา่งรวดเร็ว มนษุย์จ าเป็นต้องใช้ปัญญาในการติดตามข้อความรู้เหลา่นัน้สม ่าเสมอ 
มนุษย์ต้องคิดวิเคราะห์เพื่อประยุกต์ศาสตร์ต่างๆ ท่ีมีวิวฒันาการมากขึน้ เพื่อน าไปใช้ได้อย่าง
ถกูต้องเหมาะสม จ าเป็นต้องใช้ความคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็น
กระบวนการท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งท่ีจะท าให้บุคคล เกิดกระบวนการใช้สติปัญญาในการ
พิจารณาตดัสนิใจแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ อยา่งมีหลกัการ ถกูต้อง เหมาะสม โดยยึดหลกัของเหตผุลใน
การตดัสินใจ ซึ่งจะสง่ให้บุคคลคนนัน้เป็นท่ีต้องการของสงัคมเพราะ เป็นผู้ ท่ีพิจารณาข้อมูลอย่าง
รอบคอบรอบด้าน สามารถท่ีจะหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึน้โดยการใช้หลกัเหตุและผล 
สามารถท่ีจะจ าแนกแยกแยะข้อมูลข้อเท็จจริงไม่เช่ืออะไรง่ายๆ  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน 
และเป็นผู้ใฝ่รู้ท่ีจะหาค าตอบท่ีถกูต้องเสมอ ก่อนท่ีจะตดัสนิใจ  
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1.3 องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
นกัการศกึษาได้อธิบายถึงองค์ประกอบของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไว้หลายทา่น

ดงันี ้
เอนนิส (Ennis, 1985, p. 45-48) ได้จ าแนกองค์ประกอบของการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ ดงัตอ่ไปนี ้
1.การระบุประเด็นค าถามหรือปัญหา ได้แก่ การระบุข้อส าคัญของประเด็น

ปัญหา ข้อสรุป การให้เหตผุล การตัง้ค าถามท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ การระบุข้อตกลงเบือ้งต้น 
2.การพิจารณาตัดสินข้อมูล ได้แก่ การพิจารณาตัดสินความน่าเช่ือถือชอง

แหลง่ข้อมลู การพิจารณาความสอดคล้องของข้อมลู และการตดัสนิท่ีเก่ียวข้องกบัประเด็นปัญหา 
3.การอ้างอิงในการแก้ปัญหาและการลงข้อสรุปอย่างมีเหตุผล ได้แก่ การอ้างอิง 

และตัดสินใจในการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย นิรนัย การคาดคะเนสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ตามมาอย่างมี
เหตผุลนา่เช่ือถือ 

ฟีเลย์ (Feeley) (สคุนธ์ สินธพานนท์ และคณะ, 2555, น. 73); อ้างอิงจาก Feeley. 
1976) ได้แยกองค์ประกอบของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไว้ 10 ประการ คือ 

1. การแยกความแตกตา่งระหวา่งข้อเท็จจริง และความรู้สกึหรือความคิดเห็น 
2. การพิจารณาความเช่ือถือได้ของแหลง่ข้อมลู 
3. การพิจารณาความถกูต้องตามข้อเท็จจริงของข้อความนัน้ 
4. การแยกความแตกตา่งระหวา่งข้อมลู ข้อคิดเห็น หรือเหตผุลท่ีเก่ียวข้องและไม่

เก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์นัน้ 
5. การค้นหาสิง่ท่ีเป็นอคติหรือความล าเอียง 
6. การระบุถึงข้ออ้าง ข้อสมมติท่ีไม่กลา่วไว้ก่อน 
7. การระบุถึงข้อคิดเห็นหรือข้อโต้แย้งท่ียงัคลมุเครือ 
8. การแยกความแตกตา่งระหวา่งข้อคิดเห็นท่ีสามารถพิสจูน์ความถกูต้องได้ 
9. การตระหนกัในสิง่ท่ีไม่คงท่ีตามหลกัการและเหตผุล 
10. การพิจารณาความมัน่คงหนกัแนน่ในข้อโต้แย้งหรือข้อคิดเห็น 

วตัสนัและเกลเซอร์ (Watson, 1964, p. 3-4) ได้แบง่องค์ประกอบของการคิดอย่างมี
วิจารณญาณออกเป็น 5 องค์ประกอบ ดงันี ้

1. การสรุปอ้างอิง (Inference) เป็นการจัดอันดับเร่ืองราวความเป็นไปได้ของ
ข้อมลู ในการหาข้อสรุปบนพืน้ฐานของข้อมลูท่ีก าหนดไว้ 
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2. การยอมรับข้อตกลงเบือ้งต้น (Recognition of Assumptions) เป็นการคิด
พิจารณาระบุสมมติฐาน และตระหนกัถึงข้อตกลงเบือ้งต้น 

3. การนิรนยั (Deduction) เป็นการพิจารณาข้อมลูท่ีเป็นไปได้ตามหลกัเหตผุล 
4. การตีความ (Interpretation) เป็นการพิจารณาพยานหลกัฐาน และตัดสินใจ

ลงข้อสรุปภาพรวมบนพืน้ฐานของข้อมลูท่ีนา่เช่ือถือ 
5. การประเมินผลข้อโต้แย้ง (Evaluation of Arguments)  เป็นการประเมิน

เก่ียวกับค าถามหรือปัญหา หรือข้อสรุปของข้อมูลท่ีก าหนดไว้เพื่อพิจารณาความสอดคล้องตาม
หลกัเหตผุล 

 ชนาธิป พรกุล (2554, น.177-178) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการคิดอย่างมี
วิจารณญาณมี 4 องค์ประกอบ และในแตล่ะองค์ประกอบจะมีทกัษะท่ีสามารถน ามาใช้ในชัน้เรียน 
ได้แก่ 

1. การให้ค าจ ากัดความและการท าให้กระจ่าง ทกัษะท่ีฝึก ได้แก่ การระบุข้อสรุป 
การระบุเหตผุลท่ีกลา่วถึง การระบุและการจดัการกบัสิง่ท่ีไม่เก่ียวข้องและการสรุปยอ่ 

2. การตัง้ค าถามท่ีเหมาะสมเพื่อท าให้กระจ่างหรือท้าทาย เช่น ข้อความส าคัญ
คืออะไร หมายความวา่อย่างไร ตวัอยา่งคืออะไร อะไรไม่ใช่ตวัอยา่ง จะน าเร่ืองนีไ้ปประยกุต์ใช้ได้
อยา่งไร อะไรคือข้อเท็จจริง น่ีคือสิง่ท่ีก าลงัพดูถึงหรือไม่ มีอะไรที่ยงัไม่พดูถึง 

3. การตดัสินความน่าเช่ือถือของแหลง่ข้อมูล โดยพิจารณาจากความมีช่ือเสียง 
ความสอดคล้องกนัระหวา่งแหลง่ข้อมลู ความไม่ขดัแย้งประโยชน์ ความสามารถโดยการให้เหตผุล 

4. การแก้ปัญหาและการลงข้อสรุป โดยวิธีการนิรนัยและตดัสินอย่างเท่ียงตรง 
วิธีการอุปนยัและตดัสนิข้อสรุปการคาดคะเนผลท่ีจะเกิดตามมา 

จากองค์ประกอบข้างต้นจะเห็นว่านกัการศึกษาได้อธิบายถึงองค์ประกอบของของ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้อย่างหลากหลาย ซึ่งเม่ือวิเคราะห์แล้วจะพบว่า มีองค์ประกอบท่ี
ส าคญัท่ีกลา่วไว้เหมือนกันอยู่ 2 ประการ คือ การพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหลง่ข้อมูล และ
การลงข้อสรุปอ้างอิงตามหลกัเหตุและผล นอกจากนีย้งัมีองค์ประกอบท่ีส าคญัรองลงมา คือ การ
ระบุประเด็นปัญหาหรือค าถาม และการก าหนดสมมติฐานเชิงเหตผุล ในสว่นของ วตัสนั เกลเซอร์  
(Watson, 1964, น. 3-4)ได้กลา่วถึงการประเมินผล หรือการพยากรณ์ผลลพัธ์ตามหลกัตรรกะ และ
เพ็ญพิศุทธ์ิได้กลา่วเพ่ิมเติมถึงประเด็นในการประยกุต์ใช้ เป็นการทดสอบข้อสรุป การน าไปปฏิบติั 
สว่นของฟีเลย์( สุคนธ์  สินธพานนท์ และคณะ, 2555, น. 73; อ้างอิงจาก Feeley. 1976)  จะมี
องค์ประกอบท่ีค่อนข้างแตกตา่งจากนกัการศกึษาทา่นอ่ืนๆ เน่ืองจากเป็นการอธิบายองค์ประกอบ
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ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณในประเด็นย่อยลงไป ได้แก่ 1. การแยกความแตกต่างระหว่าง
ข้อเท็จจริง และความรู้สึกหรือความคิดเห็น 2. การพิจารณาความถูกต้องตามข้อเท็จจริงของ
ข้อความนัน้ 3. การแยกความแตกต่างระหว่างข้อมูล ข้อคิดเห็น หรือเหตุผลท่ีเก่ียวข้องและไม่
เก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์นัน้ 4.การค้นหาสิง่ท่ีเป็นอคติหรือความล าเอียง5. การระบุถึงข้อคิดเห็นหรือ
ข้อโต้แย้งท่ียงัคลมุเครือ 6. การแยกความแตกตา่งระหว่างข้อคิดเห็นท่ีสามารถพิสจูน์ความถูกต้อง
ได้ 7. การตระหนกัในสิ่งท่ีไม่คงท่ีตามหลกัการและเหตุผล และ 8. การพิจารณาความมั่นคงหนกั
แนน่ในข้อโต้แย้งหรือข้อคิดเห็น 

ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากแนวคิดของ
เอนนิส (Ennis, 1985: 45-48) ฟีเลย์ (Feeley) (สคุนธ์ สินธพานนท์และคณะ, 2550: 73; อ้างอิง
จาก Feeley. 1976) วตัสนัและเกลเซอร์ (Watson and Glaser, 1964: 3-4) ชนาธิป พรกลุ (2554: 
177-178) และเพ็ญพิศุทธ์ิ เนคมานุรักษ์ (2537: 26-27) สามารถสรุปเองค์ประกอบของ
ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ดงัแสดงในตาราง 1 

ตาราง 1 แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

นกัการศกึษา/นกัวชิาการ 
 
 
 
 
องค์ประกอบของการคดิอย่างมีวจิารณญาณ 

เอ
นน
ิส 
(2
52
8)

 

ฟีเ
ลย์
 (2
55
0)

 

วตั
สนั
แล
ะเก

ลเ
ซอ
ร์(2

50
7)

 

ชน
าธ
ิป 
(2

54
4)

 

เพ
ญ็
พศิ

ทุธิ์
 (2
53
7) 

รว
ม 

1. การพจิารณาไตร่ตรองข้อมลู      5 
2. การระบปุระเดน็ปัญหา       4 
3. การแยกแยะความแตกตา่งระหวา่งข้อเท็จจริง ความรู้สกึ 
และข้อคดิเห็น 

     1 

4. การอ้างอิงเพ่ือลงข้อสรุป       4 
5. การประเมนิผล      2 
6. การตัง้สมมตฐิาน       4 
7. การระบถุึงข้อคดิเห็น หรือข้อโต้แย้งท่ียงัคลมุเครือ      1 
8. การตระหนกัในสิง่ท่ีไม่มัน่คงตามหลกัการและเหตผุล      1 
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จากตาราง 1 แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ผู้วิจัย
ได้สงัเคราะห์องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีมีความถ่ีสงูสดุ 3 ล าดบั จากแนวคิด
จากนกัวิชาการทัง้หมด 5 ท่าน ได้ความหมายขององค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ี
ใช้ส าหรับงานวิจยันีป้ระกอบไปด้วย 4 ประเด็น ดงันี ้

1. การพิจารณาไตร่ตรองข้อมลู 
2. การระบุประเด็นปัญหา 
3. การอ้างอิงเพื่อลงข้อสรุป 
4. การตัง้สมมติฐาน 

 
1.4 แนวทางการจดัการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

นกัการศึกษา และนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไว้ดงันี ้

 ประพนัธ์ศิริ สเุสารัจ (2553, น.110)กลา่วถึงแนวทางการสอนเพื่อสง่เสริมทกัษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณว่า ในการฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้แก่นกัเรียน ครูจึง
ควรเตรียมสถานการณ์ดงันี ้

1. เตรียมข้อมูลหรือสถานการณ์อย่างน้อย 2 สถานการณ์ เพื่อให้นกัเรียนได้
สงัเกตและพิจารณาตดัสนิใจวา่ ข้อมลูใดถกูต้องหรือมีความนา่เช่ือถือมากกวา่กนั 

2. เตรียมค าถามหรือสถานการณ์ท่ีมีผู้ ตัง้ข้อสังเกตหรือให้ค าตอบไว้แล้ว 
น ามาให้นักเรียนตดัสินใจว่าข้อสงัเกตนัน้ มีข้อสนบัสนุน ข้อคดัค้านหรือไม่มีความเก่ียวข้องกับ
ข้อเท็จจริงเลย 

3. เตรียมข้อความหรือสถานการณ์ท่ีเป็นเหตเุป็นผลกัน แล้วน ามาให้นกัเรียน
สรุปจากข้อความหลกัท่ีก าหนด 

4. เตรียมข้อความหรือสถานการณ์ท่ีมีความสมัพนัธ์กนั แล้วน ามาให้นกัเรียน
ตดัสนิใจวา่ข้อความใดจ าเป็นท่ีสดุ หรือจ าเป็นต้องเกิดขึน้ก่อนจึงจะสมเหตสุมผล 

มาร์ซาโน (Maarzano, 1988) อ้างใน (ธูปทอง กว้างสวาสด์ิ, 2554, น. 219-220) 
กลา่วว่า การจัดกิจกรรมเพื่อสง่เสริมการคิดวิจารณญาณ ต้องอาศยัความสามารถทกัษะการคิด
แกนเป็นพืน้ฐาน ได้แก่ ทกัษะการเปรียบเทียบความเหมือนความตา่ง ทกัษะการวิเคราะห์ เช่น การ
แยกแยะสิ่งท่ีไม่สัมพันธ์กันและการสรุปย่อการคิดวิจารณญาณเป็นเร่ืองของการหาเหตุผล 
กิจกรรมการเรียนรู้ จึงต้องเน้นการให้ความช่วยเหลือนกัเรียนในการหาเหตุผล และใช้เหตุผลมา
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สนบัสนุนความคิดให้ถูกต้องเท่ียงตรงมากท่ีสดุ การฝึกให้นักเรียนมีความคิดวิจารณญาณท าให้
นกัเรียนสามารถคิดหาเหตผุล เข้าใจความแตกต่างของคนในเร่ืองราวของความเช่ือและความคิด 
รู้จกัเรียนรู้จากคนอ่ืนแม้อยูใ่นสถานการณ์ท่ีขดัแย้งหรือตนเองไม่เห็นด้วย คนท่ีมีความสามารถใน
การคิดวิจารณญาณท าให้คน ๆ นัน้ คิดได้หลาย ๆ วิธี นอกจากนัน้ยงัท าให้รู้จกัตนเองมากขึน้และ
ในขณะเดียวกันก็ท าให้เข้าใจ ผู้ อ่ืนมากขึน้อีกด้วย เทคนิคท่ีนิยมใช้ในการพัฒนาการคิด
วิจารณญาณ เช่น การพดูกบัตนเอง (Self-talk) เป็นกิจกรรมที่ตัง้ค าถาม ถามตวัเองเก่ียวกบัข้อมูล
ตา่ง ๆ ท่ีรับเข้ามาเพื่อการตดัสิน เช่น ตดัสินว่าข้อมลูนัน้เป็นธรรมไหม ยุติธรรมไหม เท่ียงตรงไหม 
มีประโยชน์ไหมและเป็นจริงเช่ือถือได้หรือไม่ คนท่ีมีความคิดวิจารณญาณต้องมีทัศนคติในด้าน
บวกขณะตัง้ค าถามเพื่อถามตวัเองเก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ตวัอย่างค าถามในการถามตัวเองมี
ดงัตอ่ไปนี ้

- อะไรคือประเด็นส าคญัท่ีต้องน ามาอภิปราย 
- ข้อมลูมีอคติหรือไม่ 
- ข้อมลูท่ีแสดงหลกัฐาน และตวัอยา่งท่ีสนบัสนนุมีหรือไม่ 
- นา่เช่ือถือหรือไม่ 

คนท่ีมีความคิดวิจารณญาณ หมายถึง คนท่ีไม่ยืนอยู่บนความคิดของตนเอง
อยา่งเดียวโดยไม่ผ่านกระบวนการการตรวจสอบให้รอบคอบ เช่น การทดสอบความคิดของตนเอง
โดยการตัง้สมมติฐานและทดสอบสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ซึง่เป็นการคิดอย่างรอบคอบ ไม่ยึดตนเองเป็น
ศนูย์กลาง ไม่มีอะไรผิดหมดและถกูหมดอยา่งสมบูรณ์แบบ ครูควรแก้ปัญหาการคิดแบบยึดตวัเอง
เป็นศูนย์กลาง (egocentric) โดยฝึกการคิดแบบ dialectical thinking เป็นการคิดอภิปรายโต้แย้ง 
สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากมมุมองท่ีแตกตา่ง และยงัเป็นการทดสอบจุดอ่อน และจุดแข็ง
ของข้อมูลโดยการตรวจสอบจากความเห็นท่ีตรงกนั หรือขดัแย้งกนัของคูส่นทนา ตวัอยา่งกิจกรรม
พฒันาการคิดวิจารณญาณ เช่น ในชัว่โมงสงัคมศกึษา นกัเรียนอภิปรายโต้เถียงกนัในประเด็นท่ีว่า 
คนอเมริกันท าถูกหรือไม่ท่ียึดดินแดนของอินเดียนแดง โดยแบ่งนกัเรียนออกเป็น 3 กลุม่ กลุม่ท่ี 1  
เป็นความคิดเห็นของคนอเมริกัน กลุม่ท่ี 2  เป็นอินเดียนแดง และกลุม่ท่ี 3  ตดัสินว่าความคิดใด
น่าเช่ือถือ หลงัจากนัน้ นกัเรียนทุกคนร่วมกันแสดงความคิดเห็น การคิดวิจารณญาณมีบทบาท
ส าคญัต่อสงัคมปัจจุบนั ครูจึงต้องฝึกให้นกัเรียนคิดแบบ dialogical dimension เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ อ่ืน เพื่อไม่ให้เกิดความคิดแบบ monological dimension (I am right You are 
wrong.) 
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สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2555 , น.114-115) กล่าวไว้ว่า การพัฒนา
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้แก่นกัเรียนนัน้ ครูผู้สอนมีสว่นส าคญัในการจดัการ
เรียนรู้ในรูปแบบตา่ง ๆ เช่น 

1. ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการสอน โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
เน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างเป็นระบบ ให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เปิด
โอกาสให้นกัเรียนรู้จักคิดในสิ่งท่ีเรียน รู้จกัคิดในแงก่ารตีความหมายในรายละเอียด รู้จักขยายผล
ของสิง่ท่ีคิดและปรับสิ่งท่ีได้จากการคิดดงักลา่วไปใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ ฝึกให้นกัเรียนได้รู้ปัญหา 
วิธีแก้ไขปัญหา บนพืน้ฐานของข้อมูลต่าง ๆ โดยน ามาวิเคราะห์ พิจารณาความนา่เช่ือถือก่อนการ
ตดัสนิใจ ประเด็นส าคญัคือการสร้างให้นกัเรียนรู้จกัคิดก่อนท า และสามารถอธิบายการกระท าของ
ตนวา่มีเหตุผลอย่างไร การฝึกให้นกัเรียนมีเหตุผลจะใช้ค าถามว่า “ท าไม” ให้นกัเรียนตอบ โดยมี
พืน้ฐานรองรับอยูเ่สมอ 

2. ส่งเสริมให้นักเรียนตัดสินใจด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้นักเรียนตัดสินใจ
ด้วยตนเองเป็นการพฒันาทกัษะการคิด มีความเช่ือมั่นในตนเองและมีความรู้สกึท่ีเป็นอิสระ ซึ่ง
ผู้สอนอาจจดักิจกรรมเสริมการเรียนรู้ทัง้ในและนอกโรงเรียน และให้นกัเรียนได้มีโอกาสตดัสนิใจใน
การท ากิจกรรมต่าง ๆ เป็นการฝึกฝนและพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณ อันเป็นพืน้ฐาน
ส าคญัท่ีสง่เสริมให้นกัเรียนมีทกัษะการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

3. จัดสื่อการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการฝึกทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณซึ่งสื่อมีหลายรูปแบบ สื่อสิง่พิมพ์ เช่น หนงัสือ บทความประเภทต่าง ๆ หนงัสอืพิมพ์ 
นิทาน ฯลฯ เม่ือนกัเรียนอ่านแล้วครูอาจใช้ค าถามฝึกการคิด เช่น เร่ืองนีค้ล้ายคลงึหรือแตกต่างกัน
อยา่งไร ความสมัพนัธ์เชิงเหตผุลในการอ่านจะช่วยพฒันาทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้วิธี
หนึ่ง ครูอาจจัดท าแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ซึ่งอาจมีรูปแบบหลากหลาย เช่น 
สถานการณ์จ าลอง และครูใช้ค าถามเพื่อฝึกการคิดหลงัจากนกัเรียนอ่านสถานการณ์แล้ว หรือฝึก
การคิดจากภาพ เป็นต้น 

4. ฝึกให้นกัเรียนมีการอภิปรายร่วมกันตามหวัข้อต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ หรือเป็น
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบนั จากข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากความคิดเห็นของบุคคลต่าง ๆ ในขา่ว
ประจ าวนัจากการ์ตูนล้อการเมือง จะท าให้นกัเรียนมีทกัษะในการอภิปรายเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ 
ฝึกให้นกัเรียนมีทกัษะในการลงข้อสรุปและรู้จักประเมินความคิดเห็นของผู้ อ่ืน ท าให้นกัเรียนรู้จก
การอ้างเหตผุล และรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืนด้วยใจเป็นกลาง 
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5. สง่เสริมให้นกัเรียนรู้จกัวางแผนการท างานหรือกิจกรรมต่าง ๆ โดยแนะน า
ให้นกัเรียนวางเปา้หมาย ตรวจสอบขัน้ตอนการด าเนินงานว่าเป็นไปตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ โดยมี
ข้อมูลหลกัฐานในการตรวจสอบและใช้เหตุผลในการพิจารณาตดัสินใจปรับปรุง หรือด าเนินงาน
ตามแผน และรู้จักวิธีการในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม รอบคอบ และควบคุมตนเองให้
ด าเนินงานตามแผน การท างานหรือกิจกรรมใด ๆ ก็ตามท่ีครูฝึกให้นกัเรียนรู้จักวางแผนการย่อม
เป็นการด าเนินงานและมีการตรวจสอบ ตลอดจนเม่ือมีการด าเนินงานตามแผนแล้วมีการ
ประเมินผลการท างานนัน้จัดได้ว่าเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

ชนาธิป พรกุล (2557, น.228-230) กลา่วถึง การวางแผนการสอนกระบวนการ
คิดท่ีสามารถน ามาใช้ในการจดัการเรียนรู้อยา่งมีวิจารณญาณ โดยเสนอขัน้ตอนเป็น  4 ขัน้ ดงันี ้

1. ขัน้เตรียมการ 
1.1 ศกึษาและท าความเข้าใจค าตอ่ไปนี ้

- การคิด เป็นกระบวนการทางสติปัญญา เกิดขึน้ภายในสมองของ
มนุษย์เพื่อสร้างความเข้าใจกับสิ่งต่าง ๆ ท่ีสมองรับเข้ามาอย่างเป็นขัน้ตอนแล้วแสดงการคิด
ออกมาเป็นการกระท า หรือแสดงออกในรูปแบบ หรือวิธีการตา่ง ๆ และเป็นกระบวนการเดียวกับ
การเรียนรู้ 

- ทฤษฎีการเรียนรู้ เป็นข้อความรู้ท่ีอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
เก่ียวกับการเรียนรู้ ซึ่งได้รับการพิสูจน์ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้รับการยอมรับ และ
สามารถน าไปใช้เป็นหลกัในการจดักระบวนการเรียนรู้แก่ผู้ เรียนได้ 

- การสอน เป็นกระบวนการเลือกวิธีการในการช่วยให้บุคคลอ่ืนเกิด
การเรียนรู้ซึ่งต้องด าเนินการโดยอาศยัความรู้ ความคิด และ/หรือ ความเช่ือเก่ียวกับกระบวนการ
เรียนรู้ของมนษุย์ 

- รูปแบบการสอน เป็นแบบแผนการด าเนินการสอนท่ีจัดเป็นระบบ
สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีรูปแบบนัน้ยึดถือ และได้รับการพิสจูน์ว่ามีประสิทธิภาพสามารถ
ช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของรูปแบบนัน้ 

- วิธีสอน เป็นขัน้ตอนท่ีผู้ สอนด าเนินการด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์ของวิธีการสอนนัน้ 
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- เทคนิคการสอน เป็นกลวิธีต่าง ๆ ท่ีใช้ร่วมกับรูปแบบการสอนหรือ
วิธีสอนโดยใช้เสริมในขัน้ตอน หรือการกระท าใด ๆ เพื่อให้การสอนมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
มากขึน้ (ทิศนา แขมมณี, 2547) 

- กิจกรรมการเรียนรู้/กิจกรรมการเรียนการสอน ปัจจุบนัค าทัง้ 2 ค านี ้
ถกูน ามาใช้ในความหมายเดียวกัน คือ เป็นการกระท าของครู และผู้ เรียนท่ีเกิดขึน้ในชัน้เรียนตาม
ขัน้ตอนการสอน ท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้สามารถแสดงพฤติกรรมได้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้
ของบทเรียน 

1.2 ศกึษาบทเรียนท่ีน าเสนอในหวัข้อตอ่ไปนี ้
- เนือ้หา / สาระการเรียนรู้ จัดอยู่ในประเภทใด ค าตอบนีจ้ะมี

ผลตอ่การคิดตดัสนิใจเลอืกวิธีสอนท่ีเน้นการคิด และเหมาะสมกบัเนือ้หา 
เนือ้หามี 3 ประเภท ได้แก่ 

ก.ข้อเท็จจริง ทฤษฎี หรือหลกัการ (พทุธิพิสยั) 
ข.การปฏิบติั ทกัษะกระบวนการ การกระท า (ทกัษะพิสยั) 
ค.เจตคติ คา่นิยม คณุธรรม (จิตพิสยั) 

- จุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นค าท่ีระบุพฤติกรรมท่ีแสดงระดับ
การคิดมีผลตอ่การตดัสนิใจเลอืกกระบวนการคิด 

การคิดมี 2 ระดบั ดงันี ้
- การคิดระดับต้น ได้แก่ การคิดท่ีเป็นความรู้ความจ า ความ

เข้าใจ และการน าไปใช้ 
- การคิดระดบัสงู ได้แก่ การคิดท่ีเป็นการวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ 

และการประเมิน 
2. ขัน้ตดัสนิใจเลอืก 

2.1 วิธีสอนท่ีมีขัน้ตอนการคิดและเหมาะสมกบัเนือ้หา 
2.2 เทคนิคการสอนท่ีสง่เสริมการคิด และเหมาะสมกับขัน้ตอน

ของวิธีสอน 
2.3 รูปแบบการสอนท่ีสง่เสริมการคิดและสามารถใช้ร่วมกับวิธี

สอน 
2.4 ทฤษฎีการเรียนรู้เก่ียวกับการคิดท่ีสามารถน ามาร่วม

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้ผู้ เรียนบรรลจุุดประสงค์การเรียนรู้ 
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3. ขัน้ออกแบบการสอน 

3.1 ก าหนดวิธีการและขัน้ตอนการใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ รูปแบบ
การสอน วิธีสอนและเทคนิคการสอนท่ีเลอืก 

3.2 เลอืกกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีก าหนด 
4. ขัน้เขียนแผนการสอน/แผนการจดัการเรียนรู้ 

4.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
4.2 เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ 
4.3 สาระส าคญั 
4.4 กิจกรรมการเรียนรู้/กิจกรรมการเรียนการสอน 
4.5 สือ่การเรียนรู้/แหลง่การเรียนรู้ 
4.6 การวดัผลประเมินผล 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ผู้สอนจะต้องกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการคิด เป็นท่ีปรึกษาแนะแนวทางในการจัดการ
เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย การใช้ค าถาม การเตรียม
สถานการณ์ตา่งๆ เพื่อให้ผู้ เรียนได้ฝึกคิดไตร่ตรองพิจารณาเหตผุล จ าแนกแยกแยะข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็นของข้อมลู เพื่อสรุปข้อมลูไว้ใช้ในการตดัสนิใจโดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบสบืสอบ 

 
1.5 การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

การจัดการเรียนรู้ในวิชาสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณมี
ความส าคัญและมีประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนรู้ เพราะในการเรียนรู้นัน้ไม่ได้หมายความว่า
นกัเรียนจะต้องรับข้อมูลแต่ฝ่ายเดียวเท่านัน้ การสอนท่ีดีนัน้จะต้องให้นกัเรียนมีโอกาสพิจารณา
และตดัสินใจข้อมูล ต่าง ๆ ท่ีครูเสนอ ซึ่งจะถือได้ว่าเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ท่ีส าคัญ
และเป็นไปตามสภาพความเป็นจริง (วลยั  พานิช 2550: น.38-40)  สว่น (วิภาพรรณ พินลา 2560: 
น.25-26) ได้กลา่วถึงแนวทางการจดัการเรียนรู้ในวิชาสงัคมศกึษา เพื่อพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขัน้การตัง้ค าถาม (questioning) เป็นขัน้ท่ีผู้ เรียนฝึกสงัเกตสถานการณ์ปรากฎ
ตา่งๆ จากนัน้จึงฝึกให้ผู้ เรียนตัง้ค าถาม รวมทัง้คาดคะเนค าตอบ ด้วยการสืบค้นความรู้จากแหลง่
ตา่ง ๆ และสรุปเป็นค าตอบชัว่คราว 
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2. ขัน้การวางแผนแหลง่เรียนรู้ (planning resources) เป็นขัน้ตอนการออกแบบ
วางแผนเพื่อรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ จากแหลง่เรียนรู้ต่าง ๆ รวมทัง้การทดลองเป็นขัน้ใช้หลกั
นิรนัย้ เพื่อการออกแบบเก็บข้อมลู 

3. ขัน้การสร้างองค์ความ รู้ (creating knowledge) เป็นขัน้ ท่ีผู้ เรียนมีการ
วิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การสือ่ความหมายของข้อมูลด้วยแบบตา่ง ๆ หรือด้วย
ผงักราฟิก การแปลผล จนถึงการสรุปผล หรือการสร้างค าอธิบาย เป็นการสร้างองค์ความรู้ ซึ่งเป็น
แก่นของความรู้ประเภท ข้อเท็จจริง ค านิยาม มโนทศัน์ หลกัการ กฎและทฤษฎี เพื่อให้ผู้ เรียนสร้าง
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

4. ขัน้การสื่อสาร (communication) เป็นขัน้น าเสนอความรู้ด้วยการใช้ภาษาท่ี
ถกูต้อง ชดัเจน และเป็นท่ีเข้าใจ อาจเป็นการน าเสนอเป็นภาษา และน าเสนอด้วยวาจา 

5. ขัน้การตอบแทนสงัคม (community development) เป็นขัน้ตอนของการฝึก
เด็กให้มีความรู้ท่ีเข้าใจน าการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อสว่นรวม หรือเห็นประโยชน์สว่นรวมด้วย
การท างานเป็นกลุม่ร่วมกับการสร้างผลงานท่ีได้จาการแก้ปัญหาสงัคมอย่างสร้างสรรค์ ซึง่อาจเป็น
ความรู้ แนวทางสิง่ประดิษฐ์ ซึง่อาจเป็นนวตักรรมที่รับผิดชอบตอ่สงัคม อนัเป็นการแสดงออกของ
ความเกือ้กลู และแบง่ปันให้สงัคมมีสนัติอและยัง่ยืน  

จะเห็นได้วา่การจดัการเรียนรู้สงัคมศึกษาเพื่อพฒันาการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
นัน้ ผู้สอนจะต้องฝึกให้ผู้ เรียนตัง้ค าถาม และคาดคะเนค าตอบ สืบค้นข้อมูลตามของเหตุและผล 
และพิจารณาเลือกค าตอบหรือ แนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีอยูบ่นพืน้ฐานของข้อเท็จจริง
ของข้อมลู 

 
1.6 การวัดและประเมินการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 

การวดัและประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้มีนกัวิชาการศึกษาหลายทา่นได้
เสนอ แนวทางในการสร้างแบบทดสอบไว้หลายลกัษณะ ซึง่พอสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

 ชนาธิป พรกุล (2557, น.219-222) ได้กลา่วว่า การคิด หรือความคิดเป็นสิ่งท่ี
เกิดภายในสมอง เม่ือต้องการวดัความคิดจึงเป็นการวดัความสามารในการคิด ซึ่งแสดงออกใน
ลกัษณะตา่ง ๆ หรืออาจจะกลา่ววา่ การวดัการคิดเป็นการวดัสิง่ท่ีแสดงร่องรอยของการคิดสิง่ท่ีวดั 
แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) ผลของการคิด แสดงให้เห็นเป็นความคิด ผลงานหรือการกระท า 2) 
กระบวนการของการคิด แสดงให้เห็นเป็นขัน้ตอนการปฏิบติังาน หรือการแก้ปัญหา 3) คณุลกัษณะ
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ของบุคคล หรือเจตคติ สงัเกตเห็นได้จากลกัษณะการเป็นผู้ ใฝ่รู้ คิดไกล คิดลกึซึง้ คิดรอบคอบ คิด
ชดัเจน มีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ ดงั ตาราง 2 

ตาราง 2 การวดัความสามารถในการคิด 

 

ท่ีมา: ชนาธิป พรกลุ.  (2557). การสอนกระบวนการคิด : ทฤษฎีและการน าไปใช้. หน้า 220. 

1. เวลาวดั การวดัความสามารถในการคิดควรวดัก่อนการสอน ระหวา่งการสอน (ทุก
บทเรียน / หน่วยการเรียนรู้) และหลงัการสอน โดยท าอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง การวดัการคิด
อาจวดัรวมไปกบัเนือ้หาวิชาในแบบสอบตามปกติ หรือแยกตา่งหาก เพื่อให้ผู้ เรียนเห็นความส าคญั
ของการเรียนรู้ทกัษะการคิดท่ีครูสอน 

2. วิธีวดัและประเมินความสามารถในการคิด มีวิธีหลกัอยู ่2 วิธี คือ การทดสอบ และ
การสงัเกต 

2.1 การทดสอบ สามารถใช้ได้ทัง้แบบสอบปรนยั (แบบมีตวัเลือก จับคู ่หรือเติม
ค า) และแบบสอบอตันยัให้ตอบค าถาม 

สิง่ที่วดั วิธีวดั เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลของการคิด 

ความคิด 

 

ผลงาน 

การกระท า 

 

ทดสอบ 

สมัภาษณ์ 

ตรวจผลงาน 

สงัเกตพฤติกรรม 

 

แบบสอบการคิด 

แบบสมัภาษณ์ 

แบบตรวจผลงานการคิด 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการคิด 

กระบวนการของการคิด 

ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน 

 

ขัน้ตอนการแก้ปัญหา 

 

สงัเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงาน 

 

สงัเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหา 

 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงาน 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหา 

คณุลกัษณะของบุคคล/ เจตคติ 

ใฝ่รู้  

คิดไกล 

คิดลกึซึง้ 

คิดรอบคอบ 

มีวิจารณญาณ 

คิดสร้างสรรค์ 

 

 

 

 

          สงัเกตพฤติกรรมการคิด 

 

          สมัภาษณ์ 

 

 

 

 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการคิด 

 

แบบสมัภาษณ์ 
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- ทดสอบทกัษะการคิด ถามเก่ียวกบัความหมาย ยกตวัอยา่งการใช้ทกัษะ น า
ทกัษะไปใช้ และอธิบายปฏิบติัการคิด 

- ทดสอบทกัษะการคิดรวมกับเนือ้หา เป็นการทดสอบหลายทกัษะพร้อมกัน 
การคิดเป็นกระบวนการท่ีมีความซบัซ้อน ประกอบด้วยหลายทกัษะการคิด และหลายปฏิบติัการ
คิด เช่น กระบวนการแก้ปัญหา เร่ิมจากการแปล (อ่าน) ข้อมูล จัดกลุ่มข้อมูล เปรียบเทียบกับ
ข้อมูลอ่ืนและสรุปอ้างอิงไปยงัเร่ืองหรือปรากฏการณ์ การวดัความช านาญในการใช้หลายทกัษะ
เหลา่นี ้ครูสามารถสร้างแบบสอบชนิดเลอืกตอบ และตามด้วยค าถามเก่ียวกบัเนือ้หา 

2.2 การสงัเกต หมายถึง การสงัเกตพฤติกรรมของผู้ เรียนท่ีบ่งชีก้ารมีทกัษะการ
ติด การสงัเกตเป็นวิธีท่ีครูจะได้ข้อมูลเก่ียวกับพฒันาการของวิธีตอบค าถามของผู้ เรียน ข้อส าคญั
ครูต้องรู้จกัตวับง่ชีก้ารมีทกัษะจึงจะประเมินการคิดได้  

อุษณี ย์ อนุรุทธ์วงศ์ (2545 , น.251-252) ได้กล่าวว่า การวัดและประเมินผล
ความสามารถทางความคิดสามารถท าได้หลายวิธี สามารถจ าได้เป็น 3 ประเภท คือ 

1. แนวทางการวัด และประเมินผลทางการศึกษาและจิตวิทยา เป็นวิธีการ
ประเมินโดยใช้การศึกษาและวดัคุณลกัษณะภายในของมนุษย์ เร่ิมจากการศึกษาและวดัระดับ
เชาว์ปัญญา ศึกษาเก่ียวกบัสมอง ซึง่มีลกัษณะขององค์ประกอบและความสามารถท่ีแตกต่างกัน
ในแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถวัดโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน และได้พัฒนาสู่การวัดบุคลิกภาพ 
ความถนัด ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ความสามารถในด้านต่าง ๆ และ
ความสามารถทางด้านการคิดแบบทดสมอบมาตรฐานท่ีใช้ส าหรับวัดและประเมินผล
ความสามารถทางในการคิดสามารถในการคิดสามารถจดัเป็นกลุม่ได้เป็น 2 ประเภท คือ  

1.1 แบบทดสอบท่ีมีผู้ สร้างไว้แล้ว เป็นแบบทดสอบท่ีนักวิชาการ หรือ
ผู้ เช่ียวชาญ สร้างขึน้พร้อมทัง้หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบไว้แล้วจนเป็นแบบทดสอบ
มาตรฐานท่ีนิยมใช้กนัอยูท่ัว่โลก 

1.2 แบบทดสอบความสามารถท่ีสร้างขึน้เอง เกิดขึน้เน่ืองจากแบบทดสอบ
มาตรฐานท่ีใช้วดัโดยทัว่ๆ ไปนัน้ไม่สอดคล้องกับวตัถุประสงค์และความต้องการจึงต้องหาวิธีวดั
และประเมินผลให้ตรงกบัเปา้หมาย ดงันัน้แบบทดสอบท่ีสร้างขึน้เฉพาะกาลานี ้ใช้วดัความคิดตาม
แนวทางท่ีผู้จดัท าต้องการให้เกิดขึน้ 

2. การวดัและประเมินผลจากการปฏิบัติจริง แนวทางในการวดัผลในรูปแบบนี ้
เน้นท่ีการปฏิบติัจริงในชีวิต หรือในห้องเรียนของเด็ก ซึง่จะมีความซบัซ้อนและละเอียดอ่อนในการ
วดัเป็นอย่างยิ่ง เพราะการวดัด้วยวิธีนี ้เกณฑ์ในการตดัสนิว่า ผู้ใดเกิดความคิดตามจุดมุ่งหมายท่ี
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ก าหนดไว้นัน้เป็นสิ่งท่ีต้องใช้วิจารณญาณของผู้ เช่ียวชาญในการตัดสิน จึงต้องมีการก าหนด
กฎเกณฑ์ให้ชัดเจน เพราะผลงานแต่ละครัง้ท่ีออกมาเป็นคะแนนได้ การวดัและประเมินผลจึงใช้
การสงัเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม จากพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาทางการคิด การแก้ปัญหา 
ตลอดจนการประเมินตนเอง รวมทัง้การดจูากแฟม้สะสมผลงาน (Portfolio) 

3. กรอบแนวทางในการประเมินความคิดระดับสูง อีกวิธีหนึ่งท่ีผู้สอนสามารถ
พฒันาเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการคิดโดยการศึกษาคณุสมบติัความคิดท่ีต้องการประเมินให้
ชัดเจน แล้วสงัเคราะห์เป็นเกณฑ์ท่ีช่วยให้สามารถสร้างกิจกรรมสร้างสื่อและใช้กับกระบวนการ
ประมวลผลได้เป็นอย่างดี ดงัแนวทางท่ีอุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ ได้พฒันาไว้เพื่อใช้ประเมินพฤติกรรม
ทางความคิด ก่อน – หลงั การท ากิจกรรมของเยาวชน 

ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2549, น. 31-34) ได้กลา่วว่า การวดัความสามารถทางการคิดนัน้สามารถ
วดัได้หลายวิธี ซึง่มีรูปแบบแนวทางมากมายจากกลุม่นกัวดัผลทางการศกึษาและนกัจิตวิทยา โดย
ได้ยกตัวอย่างการสร้างแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (CRITICAL THINKING) ตามแนว
ทฤษฎีของ Norris และ Errins ดงัภาพประกอบ 2 
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(คณุลกัษณะท่ีมุง่วดั) 
 
 
(นิยามเชิงทฤษฎี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 การสร้างแบบวดัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ตามแนวทฤษฎีของ   

Norris และErrins 

 

การคดิอย่างมีวจิารณญาณ 
(CRITICAL THINKING) 

การคดิอย่างมีวจิารณญาณ คือ การคดิอย่างมีเหตผุลและไตร่ตรองเพ่ือน าไปสูก่ารตดัสนิใจท่ี
จะเช่ือหรือลงมือปฏิบตั ิ(Norris และ Errins 1989) การท่ีบคุคลจะมีการคดิอย่างมีเหตผุล
และไตร่ตรองได้นัน้ ควรมีความสามารถ 4 ด้านนี ้

(1) 
ความสามารถในการ
พจิารณาความ
น่าเช่ือถือของ
แหลง่ข้อมลูและการ
สงัเกต (credibility of 
sources and 
observations) 

(2) 
ความสามารถใน
การอปุนยั 
(induction) 

(3) 
ความสามารถใน
การนิรนยั 
(deduction) 

(4) 
ความสามารถใน
การระบขุ้อตกลง
เบือ้งต้น 
(assumption 
identificatuon) 

ความสามารถในการ
พจิารณาความ
ถกูต้องของข้อมลู 
ความเป็นไปได้ของ
ข้อความรายงานจาก
การสงัเกตของบคุคล
ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั
สถานการณ์ 

ความสามารถใน
การตดัสนิได้วา่
ข้อเท็จจริงใด
สนบัสนนุคดัค้าน
หรือไมเ่ก่ียวข้องกบั
ข้อสรุปท่ีคาดคะเน
ไว้ 

ความสามารถใน
การหาข้อสรุปใน
สถานการณ์เฉพาะ
จากประโยคหลกัท่ี
ก าหนดให้ 

ความสามารถใน
การระบวุา่ข้อความ
ใดเป็นข้อตกลง
เบือ้งต้นซึ่ง
จ าเป็นต้องมีก่อน
ข้อความหลกัท่ี
ก าหนดให้เพ่ือท าให้
การลงข้อสรุปมี
ความหมายถกูต้อง
ตามหลกันิรนยั 
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ภาพประกอบ 2  (ตอ่) 
 
(ก าหนด 
ลกัษณะ 
ค าถาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าถามเป็นข้อความ
รายงานหรือค าพดูจาก 
2 แหลง่ ผู้สงัเกตให้ตอบ
พิจารณาตดัสินว่า
รายงานหรือค าพดูใดมี
ความน่าเช่ือถือมากกว่า
กนั หรือ พอ ๆ กนั 

ค าถามเป็นสถานการณ์
ท่ีมีบุคคลหนึ่งตัง้
ข้อสงัเกตเป็นการ
คาดคะเนเหตกุารณ์ไว้
แล้วให้ผู้ตอบพิจารณา
ตดัสินใจว่าข้อเท็จจริงท่ี
ก าหนดให้สนบัสนุน
คดัค้านหรือไมเ่ก่ียวข้อง
กบัข้อสงัเกต 

ค าถามเป็นข้อความ
หลกัในเชิงเหตเุชิงผล  
2-3 ข้อความแล้วให้
ผู้ตอบหาข้อสรุปจาก
ข้อความหลกัท่ีก าหนด 

ค าถามเป็นสถานการณ์ท่ีมี
ความสมัพนัธ์กนัแล้วให้
ผู้ตอบพิจารณาตดัสินว่า
ข้อความตวัเลือกใดเป็น
ข้อความจ าเป็นท่ีต้อง
เกิดขึน้ก่อนเพื่อให้
สถานการณ์นัน้มี
ความหมายสมเหตสุมผล 

ในช่วงพกัการประชมุของ
การสมัมนาทางการแพทย์
ท่านหนึ่งกล่าวว่า “จาก
รายงานวิจยัทางการ
แพทย์พบว่าคนที่เป็น
ไข้หวดับ่อย ๆ จะมี
ภมูิคุ้มกนัชนิดหนึ่งที่ช่วย
ไม่ให้เป็นมะเร็ง” ส่วน
นักข่าวคนหนึ่งทีไ่ปท าข่าว
ซึง่ยืนฟังอยู่กล่าวกบัท่าน
ว่า “ไม่น่าจะเป็นไปได้ 
เพราะการที่คนเป็นไข้หวดั
ก็เน่ืองมาจากร่างกาย
อ่อนแอแล้วอยา่งนีจ้ะมี
ภมูิคุ้มกนัได้อย่างไร” ท่าน
คิดว่าค าพดูใครน่าเชือ่ถือ
กว่ากนั 
ก. ค าพดูของแพทย ์

ข. ค าพดูของนักข่าว 

ค. ค าพดูของทัง้สองคน

น่าเชื่อถือพอกนั 

 

ต ารวจตัง้ข้อสงัเกตหลงั
ตรวจค้นกระทอ่มทุกหลงั
แล้วว่า “บางทีพวกเขา
อาจหนีไปหมดแล้ว” เม่ือ
ท่านเดินเข้าไปใน
กระท่อมหลงัแรกทุก
อยา่งในกระท่อมมีฝุ่ น
เกาะมีหยากไยแ่มงมมุ
โดยทัว่ไปท่านตดัสินใจ
อยา่งไร 
ก. ข้อเท็จจริงนี ้

สนบัสนุนข้อสงัเกต

ของต ารวจ 

ข. ข้อเท็จจริงนีค้ดัค้าน

ข้อสงัเกตของต ารวจ 

ค. ข้อเท็จจริงนีไ้ม่

เก่ียวข้องกบั

ข้อสงัเกตของต ารวจ 

ถ้ามีคนลกัลอบตดัไม้
เป็นประจ า 10 ปี 
ประเทศไทยจะไมมี่ป่า
ไม้เหลือเลย 
    ปัจจุบนัมีคนลกัลอบ
ตดัไม้เป็นประจ าดงันัน้
สรุปได้ว่า 
ก. มีคนปลกูป่า

ทดแทน 

ข. ประเทศจะมีทุ่ง

หญ้าขนาดใหญ่ 

ค. อีก 10 ปีประเทศ

ไทยจะไมมี่ป่าไม้

เหลือเลย 

แมพ่ดูว่า “ได้เวลาทาน
ข้าวแล้วลกู ไปล้างมือให้
สะอาดก่อน” ข้อใดเป็น
สาเหตท่ีุน่าเช่ือถือและ
เป็นไปได้ ท่ีท าให้ข้อความ
ข้างต้นเป็นท่ียอมรับได้ 
ก. เป็นข้อปฏิบตัิกนั

โดยทัว่ไป 

ข. มือคนเรามีเชือ้โรค

หลายชนิดเกาะอยู ่

ค. เป็นการฝึกลกัษณะ

นิสยัท่ีดีให้แก่เด็กด้วย

การดแูลตนเอง 
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ภาพประกอบ 2 (ตอ่) 
 
 
ค าตอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา.  (2549). เอกสารแนวทางการ
ด าเนินงานปฏิรูปการเรียนการสอนตามเจตนารมณ์กระทรวงศกึษาธิการ “2549 ปีแห่งการปฏิรูป
การเรียนการสอน” แนวทางการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์. หน้า 31-34. 

 
เม่ือเขียนข้อสอบได้ครบตามผังข้อสอบท่ีก าหนดไว้แล้ว (ตามปกติจะเขียน

ข้อสอบเผ่ือไว้ 30-50% ของแตล่ะองค์ประกอบท่ีต้องการวดั) จากนัน้ควรทบทวนร่างข้อสอบน าไป
ทดลองใช้วิเคราะห์คณุภาพ ปรับปรุงข้อสอบ และรวบรวมเป็นฉบบัเพื่อน าไปใช้จริงตอ่ไป 

จากท่ีกลา่วมาข้างต้นสรุปได้วา่ การวดัและประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
สามารถใช้เคร่ืองมือได้อย่างหลากหลาย ได้แก่ แบบทดสอบ แบบสงัเกต แบบส ารวจรายการ 
มาตรประมาณคา่ การจดบนัทึก การสมัภาษณ์ และแบบสอบถาม เป็นต้น ซึ่งแบบทดสอบจะอยู่
ในรูปแบบใดก็ได้ เช่น เป็นแบบทดสอบแบบเลอืกตอบ หรือแบบทดสอบแบบความเรียง 

 

 

 

ข้อ ก. 
เพราะเร่ืองเก่ียวกบั
สขุภาพอนามยัหรือ
โรคตา่ง ๆ ผู้เป็น
แพทย์ย่อมมีความรู้
และตดิตามข่าวสาร
ทางด้านนีไ้ด้ดีกวา่
ดงันัน้ค าพดูของ
นายแพทย์จึง
น่าเช่ือถือกวา่ 

ข้อ ก. 
เพราะการมีฝุ่ นเกาะ
หยากไย่ แมงมมุแสดง
วา่ไม่มีคนอยู่เป็น
เวลานาน จึงท าให้
ข้อเท็จจริงนีส้นบัสนนุ
ข้อสงัเกตขอต ารวจ 

ข้อ ค. 
เพราะมีคนลกัลอบ
ตดัไม้เป็นประจ าจริง 
ซึ่งยืนยนัสว่นแรก
ของข้อความหลกั
ดงันัน้ข้อสรุปจึงเป็น
สว่นท่ีสองของ
ข้อความหลกั 

ข้อ ข. 
เพราะเวลารับประทาน
อาหารอาจใช้มือหยิบ
จบัอาหารบางอย่างถ้า
ล้างมือไมส่ะอาดเชือ้โรค
ท่ีตดิอยู่กบัมือจะเข้าสู่
ร่างกายได้ 
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1.7 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
1.7.1 งานวิจัยต่างประเทศ 
เกลเซอร์ (E. Glazer, 2001, p. 66-71)ได้ท าการศึกษาการใช้แหล่งข้อมูลจากเว็บ

เพื่อสง่เสริมการคิดอยา่งมีวิจารณญาณในโรงเรียนคณิตศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษา โดยเกลเซอร์ได้
กลา่วถึงระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกาได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ให้มีการใช้หลกัสตูรท่ีสง่เสริม
การคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยผ่านการใช้แหล่งข้อมูลจากเว็บ ทัง้นี เ้น่ืองจากเครือข่าย
เวิลด์ไวด์เว็บจะมีเคร่ืองมือและข้อมูลท่ีส่งเสริมความท้าทายและกิจกรรมท่ีส าคัญประเภทนี ้
มากมายส าหรับห้องเรียนคณิตศาสตร์ระดบัสงู (พืน้ฐานพีชคณิตไปจนถึงแคลคูลสั) ในงานวิจัยนี ้
ได้มีการน าเสนอลกัษณะท่ีช่วยกระตุ้นการสืบเสาะและการส ารวจทางคณิตศาสตร์ และกลวิธีการ
สร้างโจทย์ปัญหาท่ีท าให้ครูสามารถตัง้ค าถามส าหรับจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
นกัเรียน เพื่อช่วยสง่เสริมการคิดอยา่งมีวิจารณญาณให้เกิดการพฒันายิ่งขึน้ 

แมคคาร์ธี (McCarthy, 2004, p. 399) ได้ศกึษาการฝึกคิดอย่างมีวิจารณญาณ การ
แสดงความคิด และความเป็นนกัวิชาการของนกัเรียนเตรียมทหารอากาศ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาว่า วิธีการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแสดงความคิดเห็นมี
ความสมัพันธ์กับความเป็นนกัวิชาการหรือไม่ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนเตรียมทหารอากาศใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา การวิจัยในครัง้นี ้เป็นการศึกษาผลของการคิดท่ีมีผลต่อการเป็นผู้น าทหาร
ในกองทพัสหรัฐอเมริกา จากผลการศึกษาพบว่า การใช้วิธีคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแสดง
ความคิดเห็นมีความสัมพันธ์กับความเป็นนักวิชาการของนักเรียน เน่ืองจากการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ เป็นการคิดท่ีรอบคอบและมีเหตผุล ผลการศกึษาในครัง้นี ้ยงัมีความสมัพนัธ์กบัการ
พฒันาหลกัสตูรและการสอนของครูในสถานศกึษาอ่ืนอีกด้วย 

ซีเซอร์ (Sezer, 2009, p. 353) ได้ท าการศกึษาเก่ียวกบัการน าเอาทกัษะการคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณเข้ามาบรรจุในหลกัสตูรการศึกษาของครูในโรงเรียนประถมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ 
ผลการศกึษาพบวา่ เนือ้หาในหลกัสตูรท าให้นกัเรียนเกิดเจตคติทางบวกตอ่วิชาคณิตศาสตร์ และมี
ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณเพิ่มสงูขึน้ 

 
1.7.2 งานวิจัยในประเทศ 
ปณุณวชั  ทพัธวชั (2555, น.93-108)ได้ศกึษาการพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองกฎหมาย

อาญาน่ารู้ และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา ผลการวิจัยพบว่า ผลการเรียนรู้เร่ือง กฎหมายอาญาน่ารู้ หลงัเรียน
ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบไตรสกิขาสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ทกัษะการคิด
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อย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียนด้วยการเรียนรู้แบบไตรสิกขาสงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี ระดับ .05 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังจากท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ไตรสิกขาอยู่ในระดบัสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านโดยการเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี ้
การประเมินข้อโต้แย้ง การยอมรับข้อตกลงเบือ้งต้น การอ้างอิงหรือสรุปความ การตีความ และการ
นิรนยัตามล าดบั และ ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีตอ่การจัดการเรียนรู้แบบไตรสกิขาโดยภาพรวม
ในระดบัเห็นด้วยมาก ในด้านบรรยากาศการเรียนรู้ รองลงมาได้แก่ ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ และด้าน
กิจกรรมการเรียนรู้ ตามล าดบั 

ปิยะนันท์  ธีรานุวัฒน์ (2554, น.119-127)ได้ศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรู้และ
ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เร่ืองประเด็นส าคญัทางประวัติศาสตร์ไทยของ
นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ผลการวิจัยพบว่า ผล
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ืองประเด็นส าคญัทางประวติัศาสตร์ไทย
ของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้พบว่า ผล
การเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการศึกษา
ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการศึกษาความ
คิดเห็นของนกัเรียนทีมีตอ่การจดัการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ พบวา่โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
เห็นด้วยมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ ด้านเนือ้หา ด้าน
บรรยากาศ และด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ตามล าดบั 

วิภาดา พินลา (2554, น.89-92)ได้เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 จากการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรมของนักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT และนักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบหมวกคิด 6 ใบ พบว่า นักเรียนทัง้สองกลุ่มมีความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และความสามารถ
ในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนทัง้สองกลุม่แตกตา่งกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

นงนาฏ วงค์ค า (2554, น.58-60)ได้ศึกษาผลการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 7 อี ท่ี
เน้นกิจกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เร่ือง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความสามารถด้านการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปี ท่ี 4 
โรงเรียน พิริยาลยัจังหวัดแพร่ จังหวดัแพร่ พบว่านักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ท่ีเรียนโดยการ
จัดการเรียนรู้แบบ 7 อี ท่ีเน้นกิจกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 1.) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
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วิชาชีววิทยาสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั .05 2.) นกัเรียนมีความสามารถด้านการคิดอยา่งมีวิจารณญาณสงูกว่านกัเรียนท่ีเรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 3.) ความสามารถด้านการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ 7 อี ท่ีเน้นกิจกรรมการคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากผลการวิจัยทัง้ในและตา่งประเทศท่ีกลา่วมาข้างต้นสรุปได้ว่า การพฒันาการคิด
อย่างมีวิจารณญาณจ าเป็นต้องมีการเลือกใช้กระบวนการท่ีเหมาะสม เน่ืองจากการคิดอย่างมี
วิจารณญาณเป็นการท างานของโครงสร้างทาปัญญา และกิจกรรมทางสมอง เป็นการพฒันาการ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจ ซึ่งสามารถพัฒนาได้ด้วยการจัดเนือ้หา และวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสม การคิดท่ีดีสามารถน าไปผู้ ผลส าเร็จในการเรียนรู้ ขณะเดียวกันการเรียนรู้ท่ีดีก็ช่วย
พฒันาการคิดโดยเฉพาะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
 

2. ทักษะชีวิต  
2.1 ความหมายของทักษะชีวิต 

ทกัษะชีวิต หมายถึง ความสามารถในการปรับตวั และมีพฤติกรรมไปในทางท่ีถกูต้อง
และเหมาะสมในการท่ีจะเผชิญกับสิ่งท้าทายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ((World Health Organization, 1997, p. 1); (UNICEF, 2013, online); (ส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2555b, น. 3); (กานต์ ชญัญาแก้วแดง, 
2555, น. 25) เป็นความสามารถอันประกอบด้วยความรู้ เจตคติ และทักษะในการจัดการกับ
ปัญหาต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิต (กรมสุขภาพจิต, 2541, น. 1); (วนิดา ขาวมงคล เอกแสงศรี, 
2546, น. 1-2); (สกล วรเจริญศรี, 2550, น. 9) โดยเป็นความสามารถของมนุษย์ท่ีติดตัวมาแต่
ก าเนิด สามารถเรียนรู้จากตนเองและผู้ อ่ืน รวมทัง้สภาพแวดล้อมทัง้ทางธรรมชาติ และทางสงัคมท่ี
มนุษย์เป็นผู้สร้าง และเป็นความสามารถท่ีมนษุย์ควรพฒันาได้จนบรรลจุุดสงูสดุในชีวิต คือความ
เป็นมนษุย์ท่ีสมบูรณ์ตามศกัยภาพของแตล่ะบุคคล (วนิดา ขาวมงคล เอกแสงศรี, 2546, น. 1-2) 

จากความหมายของทกัษะชีวิตดงักลา่วข้างต้น ผู้วิจยัสรุปความหมายของทกัษะชีวิต 
หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความสามารถในการปรับตัวของบุคคลในการตัดสินใจ 
แก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเข้ามาในชีวิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเตรียมพร้อมส าหรับการปรับตวัใน
อนาคต  



  33 

2.2 องค์ประกอบของทักษะชีวติ 
ในการศกึษาองค์ประกอบของทกัษะชีวิต พบวา่ องค์กรตา่งๆ ทัง้ในและตง่ประเทศได้

ก าหนดองค์ประกอบของทักษะชีวิตแตกต่างกันไปตามบริบทของสภาพสงัคม และวัฒนธรรมท่ี
แตกต่างกันของแต่ละประเทศ โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) (World Health Organization, 
1993, p. 1-3) ได้ก าหนดองค์ประกอบของทกัษะชีวิตท่ีส าคญัไว้ 10 องค์ประกอบ จัดได้เป็น 5 คู ่
โดยแบง่ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ได้ 3 ด้าน ดงันี ้ 

1. ทักษะด้านพุทธิพิสยั (ด้านการคิด) หมายถึง การรู้จักใช้เหตุผล โดยรู้สาเหตุ
ของสิ่งท่ีเกิดขึน้ ผลท่ีเกิดขึน้ย่อมมาจากเหตุ ถ้าอยากให้ผลของการกระท าออกมาดีทัง้ต่อตนเอง 
และส่วนรวมก็ควรจะท าเหตุท่ีจะสง่ผลให้เกิดผลดี เพื่อทีจะพัฒนาชีวิตให้มีความเจริญก้าวหน้า 
และอยูร่่วมกนัในสงัคมได้อยา่งสงบสขุ ประกอบด้วยทกัษะด้านพทุธิพิสยั ดงันี ้

1.1 การคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
(Critical thinking) 

 - ก า ร คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์  (Creative thinking)  เ ป็ น
ความสามารถในการคิดท่ีเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในการค้นหาทางเลือก
ต่างๆ ท่ีจะกระท าหรือไม่กระท า และผลท่ีจะเกิดขึน้ในแต่ละทางเลือก ซึ่งบุคคลสามารถน าเอา
ประสบการณ์ท่ีผ่านมาช่วยในการตดัสินใจและแก้ไขปัญหา ถึงแม่ว่ายงัไม่มีการตัดสินใจในการ
แก้ไขปัญหาก็ตาม ความคิดสร้างสรรค์ยงัช่วยให้บุคคลสามารถปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์ตา่ง ๆ ท่ี
เกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนัได้อยา่งเหมาะสม 

- ก า รคิ ดอ ย่ า งมี วิ จ า รณ ญ าณ  (Critical thinking) เป็ น
ความสามารถในการคิดท่ีจะวิเคราะห์ข้อมลูขา่วสาร และสามารถช่วยในการประเมินปัจจยัตา่งๆ ท่ี
มีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรม เช่น ค่านิยม แรงกดดันจากกลุ่มเพื่อน และอิทธิพลจากสื่อ
ตา่งๆ ท่ีมีผลตอ่การด ารงชีวิต 

2. ทักษะด้านจิตพิสัย (ด้านจิตใจ) หมายถึง การฝึกฝนควบคุมความคิดให้อยู่ใน
สภาพท่ีมั่นคงมีจิตใจท่ีดีงาม ประกอบด้วยคณุธรรมตา่งๆ เช่น ความรัก ความเมตตากรุณา ความ
เป็นมิตร ความมีน า้ใจ ความมีสมัมาคารวะ การรู้จกัยอมรับและเห็นความส าคญัของผู้ อ่ืน ความ
กตญัญ ูความเพียรพยายาม ความซื่อสตัย์สจุริต ประกอบด้วยทกัษะด้านจิตพิสยั ดงันี  ้

2.1 การตระหนัก รู้ในตน เอ ง (Self awareness) และ  ความ เห็น ใจผู้ อ่ื น 
(Empathy)  
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-  การตระหนกัรู้ในตนเอง (Self awareness) เป็นความสามารถในการค้นหา
และรู้จกัเข้าใจตนเอง เช่น ยอมรับบุคลกิลกัษณะเด่น ลกัษณะด้อยของตนเอง รู้ความต้องการและ
สิ่งท่ีตนเองไม่ต้องการ การตระหนกัรู้ในตนเองสามารถช่วยให้บุคคลเผชิญกับความเครียดหรือ
สถานการณ์ต่างๆ ภายใต้ความกดดนั และทกัษะนีย้งัเป็นพืน้ฐานของการพฒันาทกัษะอ่ืนๆ เช่น 
การสือ่สาร การสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งบุคคล ความรู้สกึเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน 

-  ความเห็นใจผู้ อ่ืน (Empathy) เป็นความสามารถในการเข้าใจความรู้สึก
เห็นใจบุคคลท่ีแตกตา่งจากเรา ในด้านความสามารถ เพศ วยั ระดบัการศกึษา ศาสนา ความเช่ือ สี
ผิว อาชีพ ฯลฯ ท าให้เกิดความสมัพนัธ์อนัดีในสงัคม ความเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืนอีกทัง้ยงัสามารถช่วย
เป็นก าลงัใจและช่วยเหลอืบุคคลอ่ืนท่ีด้อยกวา่ หรือผู้ ท่ีได้รับความเดือดร้อน เช่น ผู้ ป่วยโรคเอดส์ ผู้
ติดยาเสพติด บุคคลท่ีมีภาวะบกพร่องทางจิตใจ หรือบุคคลท่ีไม่เป็นท่ียอมรับของสงัคม 

3. ทกัษะด้านทกัษะพิสยั (ด้านการกระท า) หมายถึง การฝึกฝนตนเองให้มีทกัษะด้าน
วินัยในตนเอง เพื่อควบคุมพฤติกรรมของตนเองให้เหมาะสม ไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืน ไม่สร้างความ
เดือดร้อนร าคาญ ไม่สร้างความล าบากให้แก่ตนเองและสงัคม สามารถอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้เป็นอยา่ง
ดี เกิดประโยชน์ต่อสงัคม เน้นความสจุริตทางกาย และวาจา ทกัษะด้านทกัษะพิสยัประกอบด้วย
กนั 3 คู ่ดงันี ้

3.1 การสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งบุคคล (Interpersonal Relationship) และการ
สือ่สารอยา่งมีประสทิธิภาพ (Effective communication)  

- การสร้างสมัพันธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal Relationship) เป็น
ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน และสามารถท่ีจะรักษาและด ารงไว้ซึ่ง
ความสมัพนัธ์อนัดีได้ยืดยาว ซึง่เป็นสิง่ส าคญัตอ่การอยูร่่วมกนัในสงัคมได้อยา่งสนัติสขุ และยงัเป็ฯ
การรักษาสมัพนัธภาพท่ีดีของสมาชิกในครอบครัว จดัเป็นสว่นส าคญัในการสนบัสนนุทางสงัคม 

- ก ารสื่ อ สารอย่ า งมี ป ระสิท ธิภ าพ  (Effective communication) เป็ น
ความสามารถในการแสดงออกของบุคคลโดยการใช้ค าพดูและทา่ทางเพื่อแสดงออกถึงความรู้สกึ
นึกคิดของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวฒันธรรม และสถานการณ์ต่างๆ โดยสามารถท่ีจะแสดง
ความคิดเห็น แสดงความต้องการ แสดงความช่ืนชม การเตือน การปฏิเสธ และการขอร้อง 

3.2 การตดัสนิใจ (Decision making) และการแก้ปัญหา (Problem Solving)  
-  การตัดสินใจ (Decision making) เป็นความสามารถในการตัดสินใจท่ี

เก่ียวกวบัสิ่งตา่งๆ ในชีวิตได้อยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เช่น ถ้าบุคคลตดัสินใจท่ีเก่ียวข้อง
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กับสุขภาพหรือความปลอดภัยในชีวิตโดยประเมินทางเลือกท่ีแตกต่าง และผลท่ีได้จากการ
ตดัสนิใจในแตล่ะทางเลอืกนัน้จะมีผลตอ่สขุภาพอนามยัของบุคคลนัน้ๆ 

-  การแก้ปัญหา (Problem Solving) เป็นความสามารถในการจัดการปัญหา
ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตได้อย่างเป็นระเบียบ โดยเฉพาะปัญหาท่ีไม่สามารถแก้ไขได้จนท าให้เกิด
ภาวะตึงเครียดทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจ ทักษะการแก้ปัญหาจะช่วยให้บุคคลสามารหถ
แก้ปัญหาตา่งๆ ในชีวิตของบุคคลนัน้ๆ ได้ 

3.3 การจัดการกบัอารมณ์ (Coping with emotion) และการจดัการความเครียด 
(Coping with stress) 

-  การจัดการกับอารมณ์ (Coping with emotion) เป็นความสามารถในการ
รู้จักเข้าใจอารมณ์ของตนเองและผู้ อ่ืน ตระหนกัถึงอารมณ์ต่างๆ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมซึ่งจะท าให้
สามารถตอบสนองตอ่อารมณ์ตา่งๆ ได้อย่างเหมาะสม เช่น อารมณ์รุนแรง ความโกรธ และความ
โศกเศร้าท่ีจะสง่ผลกระทบทางลบตอ่ร่างกายและจิตใจได้อยา่งเหมาะสม 

-  การจดัการความเครียด (Coping with stress) เป็นความสามารถในการรู้
ถึงสาเหตุของความเครียด และรู้แนวทางในการท่ีจะควบคุมระดับความเครียด รู้วิธีผ่อนคลาย
ความเครียดได้อยา่งเหมาะสม เพื่อช่วยลดปัญหาตา่งๆ ทางด้านสขุภาพ 

ส าหรับในประเทศไทย กรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ (กรมสขุภาพจิต, 2541, 
น. 1)ได้น าแนวคิดองค์ประกอบของทักษะชีวิตขององค์การอนามัยโลก (WHO) มาปรับเปลี่ยน
เพื่อให้มีความเหมาะสมความบริบทสภาพสงัคมและวฒันธรรมของไทย โดยได้แบ่งองค์ประกอบ
ของทักษะชีวิตออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพุทธิพิสยั ด้านจิตพิสยั และด้านทักษะพิสยั ในด้าน
ทกัษะพิสยันัน้ได้จัดความคิดสร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นองค์ประกอบร่วม 
และเป็นพืน้ฐานในทุกๆ องค์ประกอบ ส่วนด้านจิตพิสัย ได้จัดความตระหนักรู้ในตนเอง คู่กับ
ความเห็นในผู้ อ่ืน โดยเพิ่มด้านเจตคติอีก 1 คู่ คือ ความภูมิในในตนเอง (Self esteem) และความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม (Social responsibility) สว่นด้านทกัษะพิสยั ประกอบด้วย 3 คู ่คือ คูท่ี่ 1 การ
สร้างสมัพนัธภาพระหวา่งบุคคล และการสื่อสารอยา่งมีประสทิธิภาพ คู่ท่ี 2 การตดัสินใจและการ
แก้ปัญหา และ คูท่ี่ 3 การจดัการกบัอารมณ์ และการจดัการความเครียด ดงัภาพประกอบ 3 
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ภาพประกอบ 3 องค์ประกอบของทกัษะชีวิต 

ท่ีมา: กรมสขุภาพจิต. (2541). คู่มือการสอนทกัษะชีวิตเพื่อปอ้งกันเอดส์ ด้วยการเรียนรู้
แบบมีสว่นร่วม (ปรับปรุงครัง้ท่ี 2). หน้า 2 

ต่อมาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (ส านกัวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2555a, น. 14-15)ได้พัฒนาทักษะชีวิตในหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ว่าการพฒันาทกัษะชีวิต เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งให้
ผู้ เรียนพฒันาตนเองในด้านความรู้ ทกัษะและเจตคติในการตระหนกัรู้และเห็นคณุคา่ในตนเองและ
ผู้ อ่ืน การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียด และการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้ อ่ืน เพื่อการปรับตัว การป้องกันตนเองใน
สถานการณ์ต่างๆ จัดการกับชีวิตตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ
หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ท่ีก าหนดให้ทกัษะชีวิตเป็นสมรรถนะ
ส าคญัท่ีผู้ เรียนทกุคนพงึได้รับการพฒันา  โดยทกัษะชีวิตในสาระการเรียนรู้ จ าแนกได้เป็น 2 กลุม่ 
คือ 
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1. ทักษะชีวิตทั่วไป เป็นทักษะพืน้ฐานของผู้ เรียนในการเผชิญปัญหาปกติใน
ชีวิตประจ าวนั เช่น ความขดัแย้งทางความคิด การทะเลาะเบาะแว้ง การสือ่สารท่ีไม่มีประสทิธิภาพ 
การวิพากษ์วิจารณ์ การจ าแนกแยกแยะข้อมูลข้าวสาร การตัดสิจใจเลือกกระท าสิ่งต่างๆ การ
แก้ปัญหาในการด ารงชีวิตประจ าวนั การคิดวางแผนในการด ารงชีวิตประจ าวนั ฯลฯ ซึ่งผู้ ท่ีได้รับ
การพัฒนาทักษะชีวิตทั่วไป จะเป็นผู้ ท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดตัดสินใจ และ
แก้ปัญหาได้อยา่งเหมาะสม หรือท่ีเรียกวา่ มีความสามารถในการคิดและการสือ่ความหมาย 

2. ทกัษะชีวิตเฉพาะ เป็นทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับใช้ในการเผชิญกับปัญหาในชีวิต
ท่ีเฉพาะเจาะจง เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาเอดส์ ปัญหาเพศ การตัง้ครรภ์ท่ีไม่พร้อม ปัญหาการ
ปรับตวัในสภาวะวิกฤต ปัญหาสมัพนัธภาพท่ีไม่ดีกับเพื่อนและผู้ อ่ืน ผู้ ท่ีมีทกัษะชีวิตในการเผชิญ
ปัญหาเฉพาะเจ้าจง จะเป็นผู้ ท่ีมีความเข้มแข็งทางใจ หรือมีพลงัสขุภาพจิต ซึง่จะช่วยให้สามารถ
เอาชนะปัญหาอุปสรรคไปสูค่วามส าเร็จท่ีต้องการ สามารถปรับตวัในสถานการณ์วิกฤต และผ่าน
พ้นเหตกุารณ์วิกฤติไปได้โดยไม่เกิดผลกระทบตามมา หรือสามารถฟืน้ตวักลบัมาด าเนินชีวิตตอ่ไป
ได้อยา่งรวดเร็ว 

ทกัษะชีวิตเฉพาะถือวา่เป็นทกัษะขัน้สงูท่ีมีความส าคญัตอ่การจดัการกบัชีวิต
ตนเอง ได้แก่ ทกัษะการรู้จกัตนเอง เห็นคณุค่าในตนเองและผู้ อ่ืน เช่น การรู้ความแตกต่างระหวา่ง
ชายหญิง คณุคา่และศกัด์ิศรีของชายหญิง ทกัษะการจดัการกบัอารมณ์และความเครียด เช่น การ
คิดท่ีไม่เครียด การคิดเชิงบวก ทกัษะการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกับผู้ อ่ืน เช่น ทกัษะการปฏิเสธ การ
ชวนไปมีพฤติกรรมเสี่ยง ทักษะการใช้ภาษากายท่ีสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน การพูดสื่อสารท่ี
สร้างมิตร 

ทกัษะชีวิตเฉพาะสามารถพัฒนาได้ด้วยกระบวนการการเรียนรู้แบบมีสว่น
ร่วม กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์และการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนเป็นส าคญั ท่ีผู้ เรียนได้เรียนรู้และ
สร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับหลุม่ ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ สถานการณ์จริงในชีวิต จากสื่อและ
แหล่งเรียรรู้ท่ีมีความหมายกับชีวิตของตนเอง เช่ือมโยงชีวิตและการด าเนินชีวิตของผู้ เรียนใน
ปัจจุบนัและอนาคต 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา กระทรวงศกึษาธิการ, 2555a, น. 5-7) ได้ก าหนดองค์ประกอบทกัษะชีวิตท่ีส าคญัท่ีจะ
สร้างและพฒันาเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตให้กบัเด็กและเยาวชนในสภาพสงัคมปัจจุบนั และเตรียมพร้อม
ส าหรับอนาคตไว้ 4 องค์ประกอบ พร้อมทัง้พฤติกรรมท่ีคาดหวงัและตัวชีว้ัดทักษะชีวิตในแต่ละ
องค์ประกอบ ดงันี ้
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1. ตระหนกัรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้ อ่ืน หมายถึง การรู้ความถนดั ความ 
สามารถ จุดเด่นจุดด้อยของตนเอง เข้าใจความแตกตา่งของแต่ละบุคคล รู้จักตนเอง ยอมรับ เห็น
คณุคา่และภาคภมิูใจในตนเองและผู้ อ่ืน มีเปา้หมายในชีวิตและมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

2. การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การ
แยกแยะข้อมูลข่าวสาร ปัญหาและสถานการณ์รอบตวั วิพากษ์วิจารณ์และประเมินสถานการณ์
รอบตัวด้วยหลักเหตุผลและข้อมูลท่ีถูกต้อง รับรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา หาทางเลือกและ
ตดัสนิใจในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ตา่งๆ อยา่งสร้างสรรค์ 

3. การจัดการกับอารมณ์และความเครียด หมายถึง ความเข้าใจและรู้เท่าทัน
ภาวะอารมณ์ของบุคคล รู้สาเหตุของความเครียด รู้วิธีการควบคุมอารมณ์และความเครียด รู้วิธี
ผอ่นคลาย หลกีเลีย่งและปรับเปลีย่นพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอารมณ์ไม่พงึประสงค์ไปในทางท่ีดี 

4. การสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้ อ่ืน  หมายถึง การเข้าใจมุมมอง อารมณ์ 
ความรู้สึกของผู้ อ่ืน ใช้ภาษาพูดและภาษากายเพื่อสื่อสารความรู้สึกนึกคิดของตนเอง รับรู้
ความรู้สกึนกึคิดและความต้องการของผู้ อ่ืน วางตวัได้ถกูต้องเหมาะสมในสถานการณ์ตา่งๆ ใช้การ
สือ่สารท่ีสร้างสมัพนัธภาพท่ีดี สร้างความร่วมมือและท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุ 

จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับองค์ประกอบของทกัษะชีวิต พบว่าได้มีนกัการ
ศกึษาและองค์กรณ์ตา่งๆ ได้ก าหนดองค์ประกอบไว้หลากหลายรูปแบบ ส าหรับการวิจยันี ้ผู้วิจยัได้
เลอืกใช้องค์ประกอบทกัษะชีวิตของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานมาใช้ในการวิจัย 
เน่ืองจากมีความสอดคล้องกับหลักสูตร รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และ
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยประกอบด้วย 4 ทกัษะ ดงันี ้

1. ตระหนกัรู้และเห็นคณุคา่ในตนเองและผู้ อ่ืน  
2. การคิดวิเคราะห์ ตดัสนิใจและแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ 
3. การจดัการกบัอารมณ์และความเครียด 
4. การสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืน  

 
2.3 องค์ประกอบทักษะชีวิต พฤติกรรมทักษะชีวิตที่คาดหวงั และตัวชีว้ดัระดับ

มัธยมศึกษา 
องค์ประกอบท่ี 1 การตระหนกัรู้และเห็นคณุคา่ในตนเองและผู้ อ่ืน 

การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้ อ่ืน หมายถึง การรู้จักความถนัด
ความสามารถ จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง เข้าใจความแตกต่าง ของแต่ละบุคคล รู้จักตนเอง 
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ยอมรับ เห็นคณุคา่และภาคภูมิใจในตนเองและผู้ อ่ืน มีเปา้หมายในชีวิต และมีความรับผิดชอบต่อ
สงัคม ดงัตาราง 3  

ตาราง 3 องค์ประกอบของทกัษะชีวิต พฤติกรรมทกัษะชีวิตท่ีคาดหวงั และตวัชีว้ดัระดมัธัยมศกึษา
องค์ประกอบท่ี 1 การตระหนกัรู้และเห็นคณุคา่ในตนเองและผู้ อ่ืน 

พฤติกรรมทกัษะชีวิตที่คาดหวงั ตวัชีว้ดั พฤติกรรมชีบ้่งตวัชีว้ดัเพือ่การประเมนิ 

1. ค้นพบความชอบ ความถนดั 

ความสามารถและบุคลกิภาพของ

ตนเอง 

1.1  วิเคราะห์ความถนดั 

ความสามารถตนเองได้ 

-  แสดงความสามารถ ความถนดัของตนเอ’
ให้ผู้อื่นได้รับรู้ 

1.2    วิเคราะห์ลกัษณะสว่นตน อปุนสัยั 

และค่านิยมของ  ตนเองได้ 

-   อธิบายคณุลกัษณะทางกายภาพนิสยัใจ

คอ ความชื่นชอบ และการมีเจตคตทิี่ดี

ต่อเง่ือนไขของสงัคม 

2. ค้นพบจดุเด่นจดุด้อยของตนเอง 2.1    วิเคราะห์ก าหนดจดุเด่นจดุดด้อย 

ของโรงเรียน 

- จ าแนก แยกแยะสิง่ที่ดีและสิง่ที่ต้อง

ปรับปรุงของตนเอง 

- แสดงจดุเด่นจดุด้อยของตนเองให้ผู้อื่น

รับรู้ด้วยความมัน่ใจ 

- ยอมรับในจดุเด่นจดุด้วยของตนเอง 

2.2 ก าหนดเป้าหมายในชีวิตของตนเอง

ได้อย่างเหมาะสม 

-  ใช้ข้อมลูที่ถกูต้องในการก าหนดเป้าหมาย

ชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

3. ยอมรับความแตกต่างระหว่าง

ตนเองและผู้อื่น 

ยอมรับในความแตกต่างทางความคิด 

ความรู้สกึ และพฤติกรรมของตนเองและ

ผู้อื่นได้อย่างมีเหตผุล 

- ยอมรับความแตกต่างทางความคิด

ความรู้สกึ และพฤติกรรมของตนเองและ

ผู้อื่นได้อย่างมีเหตผุล 

4. มองตนเองและผู้อื่นในแง่บวก สะท้อนมมุมองที่ดีของตนเองและผู้อืน่ - มองตนเองและผู้อื่นเชิงบวก 

5. รักและเห็นคณุค่าในตนเองและ

ผู้อื่น 

5.1 แสดงความรู้สกึรักและเหน็
คณุค่าในตนเองและผู้อื่น 

- แสดงคณุค่าของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้ 
- ชื่นชมคณุค่าของผู้อื่นด้วยความจริงใจ 

6. มีความภาคภมูิใจในตนเองและ

ผู้อื่น 

6.1 แสดงความรู้สกึภาคภมูิใจใน
ความสามารถ ความดีของ
ตนเองและผู้อื่น 

- แสดงถึงความรู้สกึ ความภาคภมูิใจใน
ความสามารถ ความดีงามของตนเอง
และผู้อื่น 

7. มีความเชื่อมัน่ในตนเองและผู้อื่น 7.1 กล้าแสดงออกทางความคิด 
ความรู้สกึ และการกระท าของ
ตนเองด้วยความมัน่ใจ 
 

- แสดงความคิดเห็นของตนเองอย่าง
มัน่ใจ 

- แก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ที่ประสบอย่างมี
วิจารณญาณ 

7.2   ยอมรับในความคิด ความรู้สกึ และ
การกระท าที่ดีของผู้อื่น 

-   ยกย่องชมเชย ยอมรับ และให้ก าลงัใจกบัผู้
ที่กล้าคิด กล้าแสดงออก 

-   แสดงการยอมรับความคิดเห็นที่ถกูต้อง
และมีเหตผุล 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
พฤติกรรมทกัษะชีวิตที่คาดหวงั ตวัชีว้ดั พฤติกรรมชีบ้่งตวัชีว้ดัเพือ่การประเมนิ 

8. รู้สทิธิของตนองและเคารพสทิธิ
ของผู้อื่น 

8.1 เคารพในสทิธิของตนเองและผู้อื่นตาม
วิถีประชาธิปไตย 
 

-  แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตผุล 
- กล้าแสดงออกถึงความคิดเห็นอย่างมี

เหตผุลและยอมรับความคิดเห็นที่
แตกต่างหรือดีกว่าของตนเอง 

8.2  ปฏิบตัิตามสทิธิของตนเอง -   ปฏิบตัิตนตามสทิธิของตนเองและไม่ละเมิด
สทิธิของผู้อื่น 

9. มีทกัษะในการก าหนดเป้าหมาย
และทิศทางการด าเนินชีวิตสู่
ความส าเร็จ 

9.1 ก านดทิศทางและวางแผนการด าเนิน
ชีวิตไปสูเ่ป้าหมายหรือความส าเร็จที่
ตนเองคาดหวงัได้ 
 

- ใช้ข้อมลูที่ค้นคว้าในการวางเป้าหมาย
ชีวิตของตนเอง 

9.2   ปฏิบตัิตามแผนการด าเนินชีวิตที่ก าหนดไว้ 
และปรับปรุงให้มีโอกาสประสบความส า
เต็จตามเป้าหมายได้ 

-   ด าเนินชีวิตตามแผนที่ก าหนดไว้ 

10. มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 10.1 ปฏิบตัิได้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อ
สว่นรวม 
 

- ปฏิบตัิตนที่เป็นประโยชน์ต่อสว่นรวม 

10.2  ร่วมป้องกนัแก้ไขปัญหาทีอ่าจสง่ผลกระทบ
ต่อสว่นรวม 

-   มีผลงานการร่วมป้องกนัแก้ไขปัญหาสงัคม 

ท่ีมา: ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2555). (ร่าง) รู้ได้อย่างไรว่าเด็กไทยมี
ทกัษะชีวิต. หน้า 11-12 

 

องค์ประกอบท่ี 2 การคิดวิเคราะห์ ตดัสนิใจ และแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค 

การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การแยกแยะ
ข้อมูลข่าวสาร ปัญหาและสถานการณ์รอบตวั วิพากษ์วิจารณ์ และประเมินสถานการณ์รอบตัว
ด้วยหลักเหตุผลและข้อมูลท่ีถูกต้องรับรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา หาทางเลือกและตัดสินใจ
แก้ปัญหาใน สถานการณ์ตา่ง ๆ อยา่งสร้างสรรค์ ดงัตาราง 4 
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ตาราง 4องค์ประกอบของทกัษะชีวิต พฤติกรรมทกัษะชีวิตท่ีคาดหวงั และตวัชีว้ดัระดมัธัยมศกึษา 
องค์ประกอบท่ี 2 การคิดวิเคราะห์ ตดัสนิใจ และแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ 

 

พฤติกรรมทกัษะชีวิตที่คาดหวงั ตวัชีว้ดั พฤติกรรมชีบ้่งตวัชีว้ดัเพือ่การประเมนิ 

1. เลอืกรับข้อมลูข่าวสาร
อย่างไตร่ตรองและรู้เท่า
ทนัสงัคที่เปลีย่นแปลง 

วิเคราะห์ประโยชน์และคณุค่าของข้อมลูข่าวสาร 
เลอืกใช้ข้อมลูข่าวสารเพือ่สร้างภมูิความรู้และ
การตดัสนิในเมื่อเผชิญสถานการณ์รอบตวั 

- จ าแนก แยกแยะประโยชน์และ
คณุค่าของข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ ได้
อย่างสมเหตสุมผล 

- เลอืกใช้ข้อมลูข่าวสารที่ถกูต้อง
เหมาะสม ตดัสนิใจในเร่ืองต่าง ๆ 

2. ตดัสนิใจในสถานการณ์
ต่างๆ ที่เผชิญอย่างมี
เหตผุลและรอบคอบ 

2.1 ประเมนิสถานการณ์ต่างๆ ที่เผชิญด้วย
ข้อมลูและเหตผุลที่ถกูต้อง 
 

- คาดคะเนหรือประเมินสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่เผชิญอย่างมีเหตผุลโดย
ใช้ข้อมลูหรือความรู้ที่เป็นหลกัการ 
กฎ ทฤษฎี หรือประสบการณ์ 

2.2  ตดัสนิใจในสถานการณ์ต่างๆ ที่เผชิญด้วย
ทางเลอืกที่เหมาะสมและไม่เกิดผล
กระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

- ตดัสนิใจในสถานการณ์ต่าง ๆ 
อย่างหลากหลาย และเลอืกใช้
แนวทางที่เหมาะสม ไม่เกิดผล
กระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

3. แก้ปัญหาในสถานการณ์
วิกฤตได้อย่างเป็นระบบ 

3.1 แก้ปัญหาเมื่อเผชิญสถานการณ์วิกฤต
อย่างไตร่ตรองตามขัน้ตอนหลกัการ
แก้ปัญห 

- น าเสนอขัน้ตอนและผลการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์วิกฤต
อย่างรอบคอบเป็นระบบ 

3.2 วิเคราะห์ผลกระทบและหาทางป้องกนัหรือ
แก้ปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมไม่พงึ
ประสงค์ 

- แยกแยะและระบุผลกระทบที่เกิด
จากปัญหาสถานการณ์วิกฤต และ
บอกวิธีปอ้งกนัหรือแก้ปัญหาที่
เหมาะสม 

3.3  วางตวัและก าหนดท่าทีได้เหมาะสมกบั
สถานการณ์ 

- - วางตวัและก าหนดท่าทีได้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

4. มองโลกในแง่ดี 4.1 บอกสิง่ที่มองเหน็หรือมมุมองด้านดีใน
บรรยากาศหรือสภาพเหตกุารณ์ที่เป็น
ปัญหาได้ 

- มีความคิดเชิงบวกในบรรยากาศ
หรือสภาพเหตกุารณ์ที่เป็นปัญหา 

4.2 มีความยืดหยุ่นทางความคิด - - ไม่ยึดมัน่ในความคิดของตนเอง
หรือของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

5. มีทกัษะในการแสวงหา
ข้อมลูและใช้ข้อมลูให้
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และผู้อื่น 

แสวงหาข้อมลูจากแหลง่เรียนรู้ต่างๆ ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายถกูต้องเหมาะสม น ามาใช้
ประโยชน์ 

- แสวงหาข้อมลูจากแหลง่เรียนรู้
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ถกูต้อง
เหมาะสม 

- น าข้อมลูมาใช้ประโยชน์กบัตนเอง
และผู้อื่นตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

พฤติกรรมทกัษะชีวิตที่คาดหวงั ตวัชีว้ดั พฤติกรรมชีบ้่งตวัชีว้ดัเพือ่การประเมนิ 

6. ประเมนิและสร้างข้อสรุป
บทเรียนชีวิตของตนเอง 

ประเมนิและสรุปผลการกระท า การตดัสนิใจและ
การแก้ปัญหาในสถานการณ์คบัขนัจาก
ประสบการณ์ที่ดีของตนเองและผู้อื่นเป็นบทเรียน
ชีวิตของตนเอง 

- ประเมนิการกระท า การตดัสนิใจและการ
แก้ปัญหาจากประสบการณ์ที่ดขีอง
ตนเองและผู้อื่น สรุปเป็นบทเรียนหรือ
แนวทางในการด าเนินชีวิตของตนเอง
ด้วยวิธีการต่าง ๆ 

ท่ีมา: ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา. (2555). (ร่าง) รู้ได้อยา่งไรวา่เด็กไทยมี
ทกัษะชีวิต. หน้า 14-15 

 
องค์ประกอบท่ี 3 การจดัการกบัอารมณ์และความเครียด 

การจัดการกบัอารมณ์และความเครียด หมายถึง ความเข้าใจและรู้เทา่ทนัภาวะ
อารมณ์ของบุคคลรู้สาเหตุของความเครียด รู้วิธีการควบคุม อารมณ์และความเครียด รู้วิธีผ่อน
คลาย หลีกเลี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีจะก่อให้เกิดอารมณ์ไม่พึงประสงค์ไปในทางท่ีดี ดัง
ตาราง 5 

ตาราง 5 องค์ประกอบของทกัษะชีวิต พฤติกรรมทกัษะชีวิตท่ีคาดหวงั และตวัชีว้ดัระดบั
มธัยมศกึษา  

องค์ประกอบท่ี 3 การจดัการกบัอารมณ์และความเครียด 

พฤติกรรมทกัษะชีวิตที่คาดหวงั ตวัชีว้ดั พฤติกรรมชีบ้่งตวัชีว้ดัเพือ่การประเมนิ 

1. ประเมนิและรู้เท่าทนัสภาวะ
อารมณ์ที่เกิดขึน้กบัตนเอง 

1.1 ส ารวจและประเมนิอารมณ์ที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของตนเองได้ 

 

- ระบุได้ว่าตวัเองก าลงัมีอารมณ์ใดของตนเองที่มี
อิทธิพลต่อการเปลีย่นแปลงทางร่างกายและจิตใจ 

- ฝึกการรับรู้อารมณ์และประเมนิระดบัอารมณ์ของ
ตนเองว่าอารมณ์ของตนมีความรุนแรงมาก-น้อย
เพยีงใด 

 1.2  เลอืกวิธีการจดัการหรือควบคมุ
อารมณ์ของตนเองได้เหมาะสม 

-   ฝึกจดัการหรือควบคมุอารมณ์ของตนเองอย่าง
สม ่าเสมอ 

2. จดัการความขดัแย้งต่างๆ ได้
ด้วยวิธีที่เหมาะ 

2.1 เลอืกวิธีการจดัการความขดัแย้ง
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 

- อดทนตอ่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเพือ่นหรือ
การยัว่ยตุ่าง ๆ 

- หาทางเลอืกในการจดัการกบัความขดัแย้งที่
เหมาะสมกบัสถานการณ์ต่าง ๆ 

- เลอืกวิธีการจดัการกบัความขดัแย้งในสถานการณ์
ต่าง ๆ เพือ่เตรียมาพร้อมใช้ในสถานการณ์จริง 
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 

พฤติกรรมทกัษะชีวิตที่คาดหวงั ตวัชีว้ดั พฤติกรรมชีบ้่งตวัชีว้ดัเพือ่การประเมนิ 

 2.2  ยตุิความรุนแรงในสถานการณ์ต่างๆ โดย
สนัติวิธี 

-   หาทางเลอืกหรือวิธีการยตุิความรุนแรง
อย่างสนัติวิธีที่เหมาะสม 

-   เลอืกวิธีการยตุิความรุนแรงอย่างสนัติวิธีที่
เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ที่มกั
เกิดขึน้ในกลุม่ 

-   ฝึกปฏิบตัิการใช้วิธีการยตุิความรุนแรงใน
กลุม่เพือ่น 

3. รู้จกัคลายเครียดด้วยวิธีการที่
สร้างสรรค์ 

มีวิธีการคลายความเครียดอย่างสร้างสรรค์ - วิธีการผ่อนคลายความเครียดให้กบั
ตนเองอย่างมีประสทิธิภาพและ
สร้างสรรค์ 

- ฝึกปฏิบตัิการผ่อนคลายความเครียด
ให้กบัตนเองอย่างสร้างสรรค์สม ่าเสมอ 

4. รู้จกัสร้างความสขุให้กบัตนเองและ
ผู้อื่น 

มีวิธีสร้างความสขุให้กบัตนเองและผู้อื่นได้
เหมาะสมกบัเหตกุารณ์ 

- เลอืกวิธีการสร้างสขุให้กบัตนเองอย่างมี
เหตผุลปฏิบตัิได้จริง 

- ปฏิบตัิกิจกรรมที่สร้างสขุให้กบัตนเอง 
และค้นพบการเปลีย่นแปลงที่ดขีอง
ตนเอง 

- มีกลุม่เพือ่นหรือมีชมรมร่วมปฏิบตัิ
กิจกรรมที่สร้างสขุให้กบัตนเองอย่าง
สม ่าเสมอ 

 
ท่ีมา: ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา. (2555). (ร่าง) รู้ได้อยา่งไรวา่เด็กไทยมี

ทกัษะชีวิต. หน้า 16-17 
องค์ประกอบท่ี 4 การสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืน 

การสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืน หมายถึง การเข้าใจมมุมอง อารมณ์ ความรู้สกึ
ของผู้ อ่ืน ใช้ภาษาพูดและภาษากาย เพื่อสื่อสารความรู้สกึ นกึคิดของตนเอง รับรู้ความรู้สกึนกึคิด
และความต้องการของผู้ อ่ืน วางตวัได้ถูกต้อง เหมาะสมในสถานการณ์ตา่ง ๆ ใช้การสื่อสารท่ีสร้าง 
สมัพนัธภาพท่ีดีสร้างความร่วมมือและท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสข์ุ ดงัตาราง 5 
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ตาราง 6องค์ประกอบของทกัษะชีวิต พฤติกรรมทกัษะชีวิตท่ีคาดหวงั และตวัชีว้ดัระดมัธัยมศกึษา 
องค์ประกอบท่ี 3 การสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืน 

พฤติกรรมทกัษะชีวิตที่คาดหวงั ตวัชีว้ดั พฤติกรรมชีบ้่งตวัชีว้ดัเพือ่การประเมนิ 

1. ยืนยนัความต้องการของตนเอง 
ปฏิเสธและต่อรองบนพืน้ฐาน
ของความถกูต้อง 

1.1 ยืนยนัความต้องการของตนเองบนฐาน
ความถกูต้อง 
 

- พดูหรือแสดงพฤติกรรมเพือ่ยืนยนัความ
ต้องการของตนเองบนพืน้ฐานของความ
ถกูต้อง 

 1.2 ปฏิเสธและต่อรองบนพืน้ฐานความถกูต้อง 
 

- แสดงพฤติกรรมปฏิเสธและใช้ค าพดู
ต่อรองอย่างจริงจงัเพือ่ให้รอดปลอดภยั 

2. กล้าแสดงความคิดเห็นอย่าง
สร้างสรรค์ 

กล้าแสดงความคิดเห็นของตนเองต่อสถานการณ์
ต่างๆ อย่างมีเหตผุล และกลกัวิชาการที่เหมาะสม 

- กล้าพดูหรือเขียนเพือ่แสดงความคิดเหน็
ของตนเองที่มตี่อสถานการณ์ต่าง ๆ 
อย่างมีเหตผุลและถกูต้องตามหลกั
วิชาการ 

3. ท างานร่วมกนักบัผู้อื่นตามวิถี
ประชาธิปไตย 

ท างานร่วมกบัผู้อืน่บนพืน้ฐานของความเป็น
ประชาธิปไตยได้อย่างราบร่ืน 

- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นไม่ละเมิด
สทิธิของผู้อื่น ใช้เหตผุลในการคิดการ
ท างานร่วมกบัผู้อืน่และปราศจากความ
ขดัแย้ง 

4. มีจิตอาสาช่วยเหลอืผู้อื่น อาสาช่วยเหลอืผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวงั
ผลตอบแทน 

- อาสาเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
บุคคลอื่น ชมุชนและสงัคมด้วยความ
เต็มใจโดยไม่หวงัผลตอบแทน 

5. สร้างสมัพนัธภาพที่ดีกบัผู่อื่นด้วย
การสือ่สารเชิงบวก 

มีวิธีการสือ่สารกบัผู้อืน่ทัง้ด้านภาษาพดู ภาษากาย 
ด้วยความสภุาพเป็นมิตร 

สือ่สารกบัผู้อื่นทัง้ด้านภาษาพดูภาษากาย 
ด้วยความสภุาพและเป็นมิตร 

6. เคารพกฎ กติกาของสงัคม ปฏิบตัิตามกฎ กติกาของสงัคมอย่างเต็มใจทกุ
สถานการณ์ 

- ปฏิบตัิตนตามข้อตกลง ระเบียบกฎ 
กติกาต่าง ๆ ของสงัคมด้วยความเต็มใจ 

7. ให้ค าปรึกษาแก่ผู้อืน่ได้ ให้ค าปรึกษาแนะน าที่ถกูต้องแก่ผู้อืน่ - ให้ค าปรึกษา แนะน า เสนอทางเลอืกที่
ถกูต้องแก่ผู้อื่นได้ 

 

ท่ีมา: ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา. (2555). (ร่าง) รู้ได้อยา่งไรวา่เด็กไทยมี

ทกัษะชีวิต. หน้า 19-20 
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ตาราง 7แสดงพฤติกรรมทกัษะชีวิตท่ีสอดคล้องกบัตวัชีว้ดั มาตรฐานการเรียนรู้ กลุม่สาระการ
เรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 
2551 

 องค์ประกอบที่

สอดคล้อง 

รายละเอียดองค์ประกอบทกัษะชีวิต 

ที่สอดคล้องกบัตวัชีว้ดั มาตรฐานการเรียนรู้ 

ชัน้ 1 2 3 4 1. การตระหนักรู้และ

เห็นคณุค่าในตนเอง

และผู้อื่น 

2. การคิดวิเคราะห์

ตดัสินใจและ

แก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค ์

3. การจดัการกบั

อารมณ์และ

ความเครียด 

4. การสร้าง

สมัพนัธภาพที่ดีกบั

ผู้อื่น 
     

ม.

4-

6 

    1. ค้นพบจดุเด่นจดุ

ด้อยของตนเอง 

2. ยอมรับความ

แตกต่างระหว่าง

ตนเองและผู้อืน่ 

3.รักและเห็นคณุค่า

ในตนเองและผู้อื่น 

4. มีความภาคภมูิใจ

ในตนเองและผู้อื่น 

5. มีความเชื่อมัน่ใน

ตนเองและผู้อืน่ 

6. เคารพสิทธิของ

ตนเองและผู้อืน่ 

1.  ตดัสินใจอย่างมี

เหตผุลใน

สถานการณ์

ต่างๆ ที่เผชิญ 

2. แก้ปัญหาใน

สถานการณ์

วิกฤตได้อย่าง

เหมาะสม 

3. วิเคราะห์

ผลกระทบและ

หาทางปอ้งกนั

ตนเองใน

สถานการณ์

ต่างๆ 

1. ประเมินและรู้เทา่

ทนัอารมณ์

ตนเอง 

2. จดัการกบัความ

ขัดแย้งต่างๆ 

ด้วยวิธีที่

เหมาะสม 

3. รู้จกัคลายเครียด

ด้วยวิธีการ

สร้างสรรค์ 

4. รู้จกัสร้าง

ความสขุให้กบั

ตนเองและผู้อืน่ 

 

 

1. กล้าแสดงความ

คิดเห็นอย่าง

สร้างสรรค ์

2. ท างานร่วมกบั

ผู้อื่นบนพืน้ฐาน

ความเป็น

ประชาธิปไตย 

3. สร้าง

สมัพนัธภาพที่ดี

กบัผู้อื่นด้วยการ

ส่ือสารเชิงบวก 

4. เคารพกติกาของ

สงัคม 
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ตาราง 7 (ตอ่) 

 องค์ประกอบที่

สอดคล้อง 

รายละเอียดองค์ประกอบทกัษะชีวิต 

ที่สอดคล้องกบัตวัชีว้ดั มาตรฐานการเรียนรู้ 

ชัน้ 1 2 3 4 1. การตระหนักรู้และ

เห็นคณุค่าในตนเอง

และผู้อื่น 

2. การคิดวิเคราะห์

ตดัสินใจและ

แก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค ์

3. การจดัการกบั

อารมณ์และ

ความเครียด 

4. การสร้าง

สมัพนัธภาพที่ดีกบั

ผู้อื่น 
     

ม.

4-6 

     4. มีจินตนาการ

และความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค์ 

5. มองโลกในแง่ด ี

6. มีทกัษะในการ

แสวงหาและใช้

ข้อมลู 

7. ประเมินและ

สร้างข้อสรุป

บทเรียนชีวิต

ตนเอง 

  

ท่ีมา: ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา. (2555). แนวทางการพฒันาทกัษะ
ชีวิต บูรณาการการเรียนการสอน 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551. หน้า 105 

 
จุดเน้นการพฒันาทกัษะชีวิตส าหรับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 คือ ประเมินและสร้างข้อสรุป

บทเรียนชีวิตของตนเอง  ประเมินและสรุปผลการกระท า ประสบการณ์ท่ีดีของตนเองและผู้ อ่ืนเป็น
บทเรียนในชีวิตของตนเอง และเป็นแนวทางการใช้ทกัษะชีวิตในอนาคต 

จากองค์ประกอบของทกัษะชีวิตดงักลา่วข้างต้นจะพบวา่ มีการจัดองค์ประกอบของ
ทกัษะชีวิตไว้หลากหลายรูปแบบ ส าหรับการวิจัยนี ้ผู้วิจัยได้เลือกใช้องค์ประกอบทกัษะชีวิตของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานมาใช้ในการวิจัย เน่ืองจากมีความสอดคล้องกับ
หลกัสตูร รูปแบบการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน และส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน 
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2.4 การสร้างทักษะชีวิต 
ทกัษะชีวิตเป็นความสามารถท่ีเกิดในตวัผู้ เรียนได้ด้วยวิธีการส าคญั 2 วิธี คือ 

1. เกิดเองตามธรรมชาติ เป็นการเรียนรู้ท่ีขึน้อยู่กับประสบการณ์ และการมี
แบบอย่างท่ีดี แตก่ารเรียนรู้ตามธรรมชาติจะไม่มีทิศทางและเวลาท่ีแน่นอน บางครัง้กว่าจะเรียนรู้ 
ก็อาจสายเกินไป 

2. การสร้างและพฒันาโดยกระบวนการเรียนการสอน เป็นการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนได้
เรียนรู้ร่วมกันในกลุ่ม ผ่านกิจกรรรูปแบบต่างๆ ได้ลงมือปฏิบัติ ได้ร่วมคิดอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นได้แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ซึง่กันและกนั ได้สะท้อนความรู้สกึนกึคิด มมุมอง 
เช่ือมโยงสูว่ิถีชีวิตของตนเอง เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และปรับใช้กบัชีวิต 

 

2.5 วิธีการวัดและประเมนิทักษะชีวติ 
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต สามารถพัฒนาทักษะชีวิตได้

หลากหลายวิธี ทัง้นีอ้งค์การยูนิเซฟ (UNICEF, 2013, online) ได้ก าหนดระดบัการวดัและประเมิน
ทกัษะชีวิตออกเป็น 2 ระดบั คือ 

ระดบัท่ี 1 ระดบัห้องเรียนหรือระดบัโรงเรียน 
การวดัและประเมินทกัษะชีวิตในระดบัห้องเรียนหรือระดบัโรงเรียน เน้นไปท่ี

การวดัผลด้านความรู้ ด้านทศันคติ และด้านทกัษะ โดยจะต้องท าการประเมินขณะสอนและหลงั
สอน 

1. ด้านพุทธิพิสยั เป็นการวดัและประเมินผลเก่ียวกับความรู้
และความเข้าใจของทกัษะชีวิตในด้านตา่งๆ 

2. ด้านจิตพิสัย เป็นการวัดและประเมินโดยพิจารณาจาก
ลกัษณะในด้านต่างๆ ของผู้ เรียน ได้แก่ ความตัง้ใจเรียน ความเช่ือมั่น ความมั่นใจในตนเอง 
คณุธรรมและจริยธรรม 

3. ด้านทกัษะพิสยั เป็นการวดัและประเมินผลทกัษะทางสงัคม
และการปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนทัง้ด้านการติดตอ่สือ่สารหรือการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 

ระดบัท่ี2 ระดบัพฤติกรรม 
การวดัและประเมินผลในระดบัพฤติกรรม คือ การท่ีนกัเรียนน าความรู้ทกัษะ

ชีวิตท่ีได้รับและพฒันาจากระดบัห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั โดยท่ีนกัเรียนสามารถ
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พฒันาทกัษะชีวิตจนถึงระดบัท่ี 2 ได้ จ าเป็นต้องได้รับการพฒันาในระดบัท่ี 1 หรือระดบัห้องเรียน
ก่อน 

สว่นส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2555b, น. 14-15) ได้ก าหนดแนวทางในการวดัและประเมินทกัษะชีวิตใน
ชัน้เรียนเพียง 3 ลกัษณะ ดงันี ้

1. การประเมินวินิจฉัย  (Diagnostic Assessment) เป็นการประเมินท่ี เก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อค้นหาว่าผู้ เรียนมีพฤติกรรม มีข้อบกพร่องอย่างไรท่ีจะต้องได้รับการส่งเสริม 
พฒันา วิธีการประเมินอาจใช้การสงัเกต การสนทนาพดูคยุ สอบถามหรือประเมินตนเองก็ได้ 

2. การประเมินระหว่างการเรียนรู้หรือระหว่างการท ากิจกรรม (Ongoing 
Assessment) เป็นการประเมินการเรียนรู้และพฤติกรรมท่ีแสดงออกอย่างต่อเน่ืองตลอดการเรียน
การสอน เป็นการเก็บข้อมูลพฤติกรรมของผู้ เรียนในสภาพท่ีสอดคล้องกับความเป็นจริง วิธีการ
ประเมินอาจใช้การสงัเกต การสมัภาษณ์ การสอบถามพูดคุยสนทนา จดบันทึกแล้ววิเคราะห์ให้
ความเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาพฤติกรรมทกัษะตอ่ไป 

3. การประเมินสรุปรวบยอด (Summative Assessment) เป็นการประเมินการ
เรียนรู้หรือพฤติกรรมที่ได้รับการพฒันาแล้วเม่ือสิน้สดุกระบวนการพฒันา เพื่อตรวจสอบพฤติกรรม
ทกัษะชีวิตผู้ เรียนตามตวัชีว้ดั และใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับการประเมินวินิจฉัย
ก่อนการเรียนรู้ทกัษะชีวิต ท าให้ทราบพฒันาการทกัษะชีวิตของผู้ เรียน วิธีการประเมินอาจใช้การ
สงัเกต สมัภาษณ์ผู้ เรียนเป็นรายบุคคล โดยประเมินความสามารถในการเผชิญสถานการณ์ตา่งๆ 
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ และวิเคราะหความคิด ความเช่ือ การรู้คิดและภูมิคุ้มกัน
ทางปัญญาของผู้ เรียนจากการสะท้องความคิด การเช่ือมโยงความคิด และการแสดงพฤติกรรม
ตอ่เน่ืองเม่ือเสร็จสิน้กระบวนการเรียนรู้ 

การประเมินเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตจะให้ความส าคญักับการประเมินระหวา่งการ
เรียนรู้หรือระหว่างการเรียนการสอน คือ การจัดการเรียนรู้พร้อมกับการจดบนัทึกรวบรวมข้อมูล
พฤติกรรมของนกัเรียนไปพร้อมกนั และใช้ข้อมลูเหลา่นัน้มาพฒันาผู้ เรียนตอ่ไป 

นอกจากการประเมินทัง้ 3 ลักษณะดังกล่าวข้างต้น ยังมีสิ่งส าคัญท่ีควรน ามา
พิจารณาคือ ผู้ประเมินและบริบทของการประเมิน ดงันี ้

1. การประเมินภายใน (Internal Evaluation) เป็นการประเมินตนเอง (Self 
Evaluation) ซึ่งผู้ เรียนท่ีมีความสามารถในการอ่านและสามารถตีความจากประเด็นท่ีอ่านได้จึง
ประเมินตนเองได้ดี 
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2. การประเมินภายนอก (External Evaluation) เป็นการประเมินโดยผู้ อ่ืน ซึง่เป็น
บุคคลภายนอกท่ีคอยเฝา้ดู เฝา้สงัเกตพฤติกรรมและความเปลี่ยนแปลงปรับตวัของผู้ เรียนอย่าง
ตอ่เน่ือง 

การประเมินทักษะชีวิตท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือต้องประเมินทัง้การประเมิน
ภายใน และการประเมินภายนอก ถ้าการประเมินตนเองเป็นการสะท้อนความรู้คิดของตนเอง มีผล
การประเมินตรงกบัสิง่ท่ีผู้ประเมินภายนอกต้องการก็แสดงวา่ผู้ เรียนรู้จกัตนเองอยา่งแท้จริง 

ทัง้นีส้ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื น้ฐาน กระทรวงศึกษาได้พัฒนา
เคร่ืองมือในการวดัและประเมินทกัษะชีวิตตามจุดเน้นการพฒันาคุณภาพของผู้ เรียนในระดบัชัน้
มธัยมศกึษา เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถน าแบบวดัทกัษะชีวิตดงักลา่วไปใช้ในการประเมินทกัษะชีวิต
ของผู้ เรียนได้อยา่งเหมาะสม 
 

2.6 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับทักษะชีวิต 
2.6.1 งานวิจัยต่างประเทศ 

แมริออส และคณะ (Marios G.; & et al, 2006, p. 429-438) ได้ท าการศึกษาผล
ของการสอนโดยใช้โปรแกรมทักษะชีวิตในการสอนพลศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 4 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 73 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม อย่างละ 2ห้องเรียน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นโปรแกรมทักษะชีวิตช่ือว่า “GOAL” 
(Going for Goal Program) ประกอบด้วยโปรแกรมย่อย 10 โปรแกรม ใช้เวลาในการสอน
โปรแกรมละ 1 ชั่วโมง ท าการทดลองสัปดาห์ละ 2 โปรแกรม ท าการประเมินโดยใช้แบบวัด
สมรรถภาพทางกาย ความรู้เก่ียวกับทกัษะชีวิต และความเช่ือเก่ียวกบัประสิทธิผลในการใช้ทกัษะ
ชีวิต ผลการวิจัยพบว่า สมรรถภาพทางกาย ความรู้ และความเช่ือส่วนบุคคลในเร่ืองการ
ตัง้เป้าหมายเพิ่ขึน้ ซึ่งแสดงถึงประสิทธิผลของการฝึกทักษะชีวิตสามารถน า ไปใช้ได้อย่างมี
ประสทิธิผลในบริบทของการสอนพลศกึษา 

สลิกเกอร์ และคณะ (Slicker, 2005, online) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปแบบการเลีย้งดูของพ่อแม่ท่ีมีต่อการพัฒนาทักษะชีวิตของวัยรุ่นตอนปลาย ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยได้ศึกษากลุม่ตวัอยา่งจากนกัเรียนชัน้ปริญญาตรีปี 1 ในมหาวิทยาลยัมิทเซาท์
จ านวน 660 คน แบง่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.2 และเพศชายร้อยละ 22.7 มีอายเุฉลีย่ 17.9 ปี โดย
การส ารวจการรับรู้พฤติกรรมการเลีย้งดขูองพอ่แม่และการรับรู้ทกัษะชีวิตของกลุม่ตวัอยา่ง ซึง่แบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การสื่อสารระหวา่งบุคคล การตดัสนิใจ การดแูลสขุภาพ และการพฒันาอัต



  50 

ลักษณ์ส่วนบุคคล ผลจากการศึกษาพบว่า การพัฒนาทักษะชีวิตของวัย รุ่นทัง้ 4 ด้าน มี
ความสมัพนัธ์กบัรูปแบบการเลีย้งดขูองพอ่แม่อยูใ่นระดบัสงู 

ซูซาน และคณะ (Susan, 2007, p. 408-421) ได้ท าการประเมินโปรแกรมทกัษะ
ชีวิตเพื่อการป้องกนัโรคเอดส์ และเอชไอวี ส าหรับนกัเรียนประถมศกึษาของแม็กซิกัน ขอบเขตของ
มาวิจัยเป็นการประเมินผลกระทบของโปรแกรมทักษะชีวิตในด้านเจตคติ บรรทัดฐาน การรับรู้
ความสามารถของตนเอง พฤติกรรมและความสนใจ ครอบครัวของผู้ เข้าร่วมโปรแกรมเป็น
ครอบครัวท่ีมีรายได้ต ่า จ านวน 1,581 คน แบง่เป็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ใช้เวลาในการฝึก
ทกัษะชีวิต 15-20 สปัดาห์ โดยผู้ เรียนจัดท ารายงานตนเองก่อนและหลงัเข้าร่วมโปรแกรม การ
วิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์ข้อมลูหลายระดบัพบว่า โปรแกรมทกัษะชีวิตมีนยัส าคญัทางสถิติ
เป็นไปในทางบวกในด้านการสื่อสารท่ีเก่ียวกับเจตคติ การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความ
สนใจและพฤติกรรม การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคม ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การเข้าร่วม
โปรแกรมตัง้แต่เร่ิมแรก โดยมีเป้าหมายเพื่อการสื่อสารในประเด็นปัญหา  สามารถท่ีจะป้องกัน
พฤติกรรมทางเพศท่ีต่อเน่ือง เช่น เอดส์ และเอชไอวี และช่วยสง่เสริมการรับรู้เก่ียวกบับรรทดัฐาน
ทางสงัคมและบทบาททางเพศ 

 
2.6.2 งานวิจัยในประเทศ 

นวรัตน์ สุขวัฒนาสินิทธ์ิ (2559, น.80-86) ได้ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการ
สอน 7E ร่วมกบัเทคนิคกลุม่ร่วมมือแข่งขนั วิชาหลกัภาษาไทย ท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
หลกัภาษาไทยและทกัษะชีวิตของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่า คะแนนทกัษะ
ชีวิตหลงัเรียนของทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม นัน้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั .05 โดยกลุม่ทดลองมีคะแนนทกัษะชีวิตท่ีสงูกวา่กลุม่ควบคมุ ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากการสอน
ด้วยรูปแบบการสอน 7E ร่วมกับเทคนิคกลุ่มร่วมมือแข่งขัน มีส่วนช่วยให้คะแนนแตกต่างกัน 
เพราะนักเรียนได้มีโอกาสตอบค าถาม ร่วมอภิปราย ค้นหาค าตอบ และสรุปความรู้ด้วยตนเอง 
นอกจากนีเ้ม่ือพิจารณาคะแนนทักษะชีวิตของกลุ่มทดลองก่อนและหลังเรียนพบว่ามีความ
แตกต่างกันค่อนข้างมาก โดยก่อนเรียนมีคะแนนทักษะชีวิตอยู่ในระดบัค่อนข้างต ่า แต่เม่ือสอน
ด้วยรูปแบบการสอน 7E ร่วมกบัเทคนิคกลุม่ร่วมมือแข่งขนั กลุม่ทดลองมีคะแนนทกัษะชีวิตอยูใ่น
ระดบัท่ีสงูขึน้มาก และเม่ือพิจารณาคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนของนกัเรียนในกลุม่
ทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน ในขณะท่ีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของ
นักเรียนในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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เพราะวา่การจดักิจกรรมการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ 7E และเทคนิคกลุม่ร่วมมือแขง่ขนัเป็นการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นนกัเรียนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้ท ากิจกรรมต่างๆ ด้วย
ตนเองมากกว่าการเรียนการสอนปกติ นกัเรียนท่ีเป็นกลุม่ทดลองได้ท ากิจกรรมในขัน้ตอนต่างๆ 
ของการเรียนการสอนคือ ขัน้ทบทวนความรู้เดิม ขัน้ส ารวจและค้นหา ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป ขัน้
ขยายความรู้ ขัน้ประเมินผล การแข่งขนัระหว่างกลุม่ และขัน้ต่อยอดความรู้ ซึ่งนักเรียนทุกคนมี
โอกาสสร้างข้อความรู้ด้วยตนเอง 

วโรชา คล้ายแจ้ง (2552, น.52-87)ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ทักษะชีวิตด้านการตดัสินใจและการแก้ปัญหาท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เพศศึกษา 
ของนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 1 กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2551 โรงเรียนสนัติราษฎร์วิทยาลยั กรุงเทพมหานคร จ านวน 68 คน โดยแบง่เป็นกลุม่
ทดลองท่ีเรียนโดยใช้ทักษะชีวิตด้านการตัดสินใจและการแก้ปัญหา จ านวน 34 คน และกลุ่ม
ควบคุมท่ีเรียนด้วยวิธีปกติ จ านวน 34 คน ผลการวิจัยพบวา่ นกัเรียนกลุม่ทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
ด้านความรู้ และด้านเจตคติสูงขึน้ และเม่ือเปรียบเทียบก่อนเรียนและหลงัเรียน พบว่า คะแนน
เฉลีย่ด้านความรู้ และเจตคติแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นอกจากนีย้ังพบว่า
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้านความรู้ ด้านเจตคติและด้านการตดัสินใจและแก้ปัญหาของนกัเรียน
กลุม่ทดลองท่ีเรียนโดยใช้ทกัษะชีวิตกบันกัเรียนกลุม่ควบคุมท่ีเรียนโดยวิธีปกติแตกตา่งกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากผู้วิจยัได้จดัท าแผนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
หลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 และนกัเรียนกลุม่ทดลองได้เรียนรู้เร่ืองเพศศึกษา 
โดยใช้ทกัษะชีวิตและเรียนรู้กิจกรรมหลายรูปแบบ เช่น การแสดงบทบาทสมมติ การฝึกทกัษะการ
ตดัสินใจ และการแก้ปัญหา การระดมสมอง การอภิปรายกลุม่และการสาธิต เป็นต้น จึงช่วยให้
นกัเรียนมีความรู้เพิ่มขึน้ ได้แสดงความรู้สกึและเจตคติของตวัเองมากขึน้ 

วรินท์พร ฉัตรพลกิตต์ิ (2558, น.97-99)ได้ศึกษาและเปรียบเทียบทกัษะชีวิตนิสิต
ปริญญาตรี หลกัสตูรการศึกษาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒใน 5 ด้าน คือ ด้านการคิด
วิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ ด้านความตระหนักรู้ในตนเองและความเห็นใจผู้ อ่ืน ด้านการ
แก้ปัญหาและการตดัสนิใจ ด้านการสือ่สารและการสร้างสมัพนัธภาพ และด้านการจดัการอารมณ์
และความเครียด กลุม่ตวัอยา่งคือ นิสิตระดบัปริญญาตรี หลกัสตูรการศึกษาบณัฑิต ปีการศึกษา 
2556 จ านวน 341 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั ซึ่งมีความเช่ือมั่นกับ .89 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่า
คะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
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เดียว และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  โดยใช้วิธีของ Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) ผลการวิจยัพบวา่โดยรวมนิสิตมีทักษะชีวิตอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ
การเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา นิสิตจะต้องมีทกัษะความรู้ ในการเรียนมหาวิทยาลยั การ
เปรียบเทียบนิสิตชายหญิง และคณะท่ีต่างกัน ทีทกัษะชีวิตโดยรวมไม่แตกตา่งกนั นิสติท่ีศึกษาใน
ชัน้ปีท่ีต่างกัน และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่างกนัมีทกัษะชีวิตในแต่ละด้านและโดยรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นิสิตท่ีมีพืน้ฐานการใช้ชีวิตตามลกัษณะสงัคมต่างกัน 
ทกัษะชีวิตโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เอพิจารณารายด้านพบว่า ทกัษะชีวิตด้านการตระหนกัรู้ใน
ตนเองและความเห็นใจผู้ อ่ืนแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัางสถิติท่ีระดบั .05 และนิสติท่ีมีลกัษณะ
การอบรมเลีย้งดูท่ีต่างกัน มีทักษะชีวิตโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ ด้านการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ ด้านการสือ่สาร
และการสร้างสมัพนัธภาพแตกต่างกันอย่งมีนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 สว่นด้านอ่ืนๆ ไม่พบ
ความแตกตา่ง 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัทัง้ในประเทศและตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องกับ
ทกัษะชีวิต สรุปได้ว่า การน าทกัษะชีวิตมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนัน้ จะช่วยป้องกันและ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้กับเด็กและเยาวชน ช่วยในการปรับเปลี่ยนเจตคติ พฤติกรรมของผู้ เรียนให้
เป็นไปในทางท่ีถูกต้องเหมาะสม เพราะฉะนัน้ถ้าครูผู้สอน โรงเรียน และหนว่ยงานตา่งๆ ตระหนกั
และเห็นความส าคญัของการน าทกัษะชีวิตมาใช้ในการจดัการเรียนการสอน ก็จะเป็นการช่วยท าให้
ผู้ เรียนได้พฒันาไปในทางท่ีดีขึน้ เป็นการสร้างผู้ เรียนให้เติบโตขึน้เป็นผู้ ใหญ่ท่ีมีคณุภาพ และช่วย
ท าให้เกิดสมัพนัธภาพท่ีดีต่อกนัของคนในสงัคม ท าให้คนในสงัคมสามารถอยูร่่วมกันได้อยา่งสงบ
สขุ 

3. การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E 
3.1 ความเป็นมาของรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E พัฒนาขึน้โดยคาร์พลัส 
(Lawson, 1994, p. 134-139); citing Karplus 1977 ในโครงการปรับปรุงหลกัสตูรวิทยาศาสตร์ 
(Science Curriculum Improvement Study Program หรือ SCIS) เป็นหนึ่งในรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยมีขัน้ตอนในการพฒันาของรูปแบบการเรียนรู้โดยเร่ิมต้นจากวฏั
จักรการเรียนรู้ 3 ขัน้ (3-E Learning Cycle) เป็นวัฏจักรการเรียนรู้ 4 ขัน้ (4-E Learning Cycle) 
และได้รับการพฒันาตอ่เป็นวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขัน้ (5-E Learning Cycle) และวฏัจกัรการเรียนรู้ 
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7 ขัน้ (7-E Learning Cycle) ตามล าดบั ดงันี ้การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวฏัจักรการเรียนรู้ 3 
ขัน้ (3-E Learning Cycle) ของคาร์พลสั ประกอบด้วย 3 ขัน้ ดังนี ้ขัน้ส ารวจ (Exploration) ขัน้
สร้าง (Invention) และขัน้ค้นพบ (Discovery) รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวฏัจักรของคาร์พลสั
ยงัมีความสบัสนในการน าไปใช้ ในขัน้สร้างและขัน้ค้นพบ ดงันัน้ บาร์แมน และโกตาร์ (Barman, 
1989, p. 29-32) จึงได้ท าการปรับปรุงขัน้ส ารวจ (Exploration) ขัน้แนะน ามโนมติ (Concept 
Introduction)  และขัน้ประยุกต์มโนทัศน์ (Concept Application) ต่อมานักวิทยาศาสตร์ได้
ปรับเปลีย่นขัน้แนะน ามโนทศัน์ เป็นขัน้แนะน าค าส าคญั (Term Introduction) ด้วยเหตผุลท่ีวา่ครู
สามารถท่ีจะแนะน า หรืออธิบายค าส าคญั หรือนิยามค าศพัท์เฉพาะให้กบันกัเรียนได้ แตต้่องไม่ใช่
การแนะน ามโนทัศน์ให้แก่นักเรียน เพราะนักเรียนจะต้องเป็นผู้ ค้นพบ หรือสร้างมโนทัศน์ด้วย
ตนเอง (Hewson, 1988, p. 595) แต่มีการปรับเปลี่ยนช่ือของขัน้ตอนท่ี 2 ให้เหมาะสมยิ่งขึน้ 
ดังเช่น คาริน (Carin, 1993, p. 98-99) ได้ปรับเปลี่ยนขัน้สร้างมโนทัศน์ (Concept Formation) 
ส่วนอะบรูสคาโต (Abruscato joseph, 1996, p. 169) ได้ปรับเปลี่ยนเป็นขัน้ได้มาซึ่งมโนทัศน์ 
(Concept Acquisition) จากวัฏจักรการเรียนรู้ท่ีกล่าวมาทัง้ 3 ขัน้ตอน มีขัน้ตอนท่ี 2 ท่ีมี ช่ือ
แตกตา่งกัน แตอ่ธิบายความหมายใกล้เคียงกัน วฏัจกัรการเรียนรู้นีมี้ลกัษณะเหมือนเกลยีวสว่าน 
แตล่ะขัน้มีสาระส าคญั ดงันี ้ 

1. ขัน้ส ารวจ (Exploration Phase) เป็นขัน้ท่ีนักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมโดย
การสงัเกตตัง้ค าถามและคิดวิเคราะห์ ส ารวจหรือทดลองเก็บรวบรวมข้อมูล จดบันทึก โดยอาจ
ปฏิบติักิจกรรมเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุม่ยอ่ย ครูมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวก คือ สงัเกต 
ตัง้ค าถาม เพื่อกระตุ้นและชีแ้นะการเรียนรู้ของนกัเรียน เพื่อให้นกัเรียนค้นพบหรือสร้างมโนทศัน์
ด้วยตนเอง 

2. ขัน้แนะน าค าส าคัญหรือขัน้สร้างมโนทัศน์หรือขัน้ได้มาซึ่งมโนทัศน์ (Term 
Introduction/Concept Formation/Concept Acquistion Phase) เป็นขัน้ท่ีครูมีบทบาทสงู โดยตัง้
ค าถามกระตุ้นและชีแ้นะให้นักเรียนคิดเช่ือมโยงสิ่งท่ีได้ปฏิบัติในขัน้ส ารวจ โดยครูแนะน าและ
อธิบายค าศพัท์ท่ีส าคญัของมโนทศัน์นัน้ ๆ เพื่อให้นกัเรียนจดัเรียบเรียงความคิดใหม่ในการค้นพบ
และอธิบายมโนทศัน์นัน้ ๆ ขัน้นีค้รูและนกัเรียนจะมีปฏิสมัพนัธ์กันเพื่อค้นหามโนทศัน์จากข้อมูล
และการสงัเกตในขัน้ส ารวจ 

3. ขัน้ประยุกต์ใช้มโนทัศน์ (Concept Application Phase) เป็นขัน้ท่ีครูกระตุ้น
ให้นักเรียนน ามโนทัศน์ท่ีค้นพบหรือเกิดการเรียนรู้แล้ว มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่หรือ
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ปัญหาใหม่ อันจะท าให้นักเรียนขยายความเข้าใจในมโนทัศน์นัน้ ๆ มากยิ่งขึน้ ขัน้นีเ้ป็นขัน้ท่ี
นกัเรียนมีบทบาทสงู เช่นเดียวกบัขัน้ส ารวจ 

ตอ่มาได้มีการพฒันาจากวฏัจกัรการเรียนรู้ 3 ขัน้ (3-E Learning Cycle) เป็นวฏัจกัร
การเรียนรู้ 4 ขัน้ (4-E Learning Cycle) ในปี ค.ศ. 1990 โดยบาร์แมน (Abruscato joseph, 1996, 
p. 37); citing Barman. 1989 ได้ดัดแปลงและพัฒนารูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ออกเป็น 4 ขัน้ 
ได้แก่ 1) ขัน้ส ารวจ (Exploration Phase) 2) ขัน้แนะน ามโนทศัน์ (Concept Introduction Phase) 
3) ขัน้ประยุกต์ใช้  มโนทศัน์ (Concept Application Phase) และ 4) ขัน้ประเมินผลและอภิปราย 
(Evaluation and Discussion Phase) ซึง่ตอ่มานกัวิทยาศาสตร์ศกึษาบางคนได้ดดัแปลงช่ือเป็น 4 
E (Barman, 1989 , p. 30 -32) ไ ด้ แก่  1) ขั น้ ส า รวจ  (Exploration Phase) 2) ขั น้ อ ธิบ าย 
(Explanation Phase) 3) ขั น้ขยายม โนทัศ น์  (Expansion Phase) และ 4) ขั น้ ป ระ เมิ นผล 
(Evaluation Phase) ต่อมาได้มีการพฒันารูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 4 ขัน้ (4-E Learning Cycle) 
เป็นวัรูปแบบฏจักรการเรียนรู้ 5 ขัน้ (5-E Learning Cycle) ในปี ค.ศ. 1992 บายบี และคณะ 
(Bybee and others) นักการศึกษาโครงการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยาของ
สหรัฐอเมริกา (Biological Science Curriculum Studies หรือ BSCS) ได้ปรับรูปแบบวฏัจักรการ
เรียนรู้ออกเป็น 5 ขัน้ หรือเรียก ย่อวา่ 5 E เพื่อเป็นแนวทางส าหรับใช้ออกแบบการจดัการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ให้เหมาะสมยิ่งขึน้ (นนัทิยา  บุญเคลือบ, 2540, น. 13-14) ได้แก่ 1) ขัน้น าเข้าสู่
บท เรียน  (Engagement Phase) 2) ขั น้ ส า รวจ  (Exploration Phase) 3) ขั น้ อ ธิบ าย /ส ร้าง
แนวความคิด (Explanation Phase) 4) ขัน้ขยายแนวคิดหรือประยุกต์ใช้มโนทัศน์ (Expansion 
Phase) และ 5) ขัน้ประเมินผล (Evaluation Phase) และปัจจุบนัได้มีการพฒันาวฏัจกัรการเรียนรู้ 
5 ขัน้ (5-E Learning Cycle) ไปสูว่ฏัจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ (7-E Learning Cycle) ปี ค.ศ. 2003 ไอ
เสนกราฟท์ (Eisenkraft, 2003, p. 57-59) ได้ปรับรูปแบการสอนวฏัจกัรการเรียนรู้จาก 5 ขัน้ เป็น 
7 ขัน้ ได้มีการเพิ่มขัน้การสอน 2 ขัน้ คือ 1) ขัน้ตรวจสอบพืน้ความรู้เดิมของนักเรียน (Elication 
Phase) ในขัน้นีเ้ป็นขัน้ท่ีมีความจ าเป็นส าหรับการสอน เป้าหมายท่ีส าคัญในขัน้ตอนนี ้คือการ
กระตุ้นให้ผู้ เรียนมีความสนใจและต่ืนเต้นกับการเรียน สามารถสร้างความรู้อย่างมีความหมาย 
และ 2) ขัน้การน าความรู้ไปใช้ (Extension Phase) เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนเพื่อน าความรู้ความ
เข้าใจจากสิ่งท่ีได้เรียนรู้มาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย  ช่วยเพิ่มความ
ช านาญ ความเข้าใจ และความสามารถในการแก้ปัญหา  
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3.2 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ 
ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ของวฏัจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ (7-E Learning Cycle) ซึ่ง

ผู้วิจยัได้ท าการศกึษาตามแนวคิดของ Eisenkraft (Eisenkraft, 2003, p. 58) มีเนือ้หาสาระดงันี ้
1. ขัน้ตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation Phase) ในขัน้นีจ้ะเป็นขัน้ท่ีครูจะตัง้

ค าถาม เพื่อกระตุ้นให้นกัเรียนได้แสดงความรู้เดิมออกมา เพื่อครูจะได้รู้ว่า นกัเรียนแตล่ะคนมีพืน้
ฐานความรู้เดิม เทา่ไหร่จะได้วางแผนการสอนได้ถกูต้อง และครูได้รู้ว่า นกัเรียนควรจะเรียนเนือ้หา
ใดก่อนท่ีจะเรียน ในเนือ้หานัน้ๆ 

2. ขัน้เร้าความสนใจ (Engagement Phase) เป็นการน าเข้าสู่บทเรียนหรือ
เร่ือง ท่ีสนใจ ซึ่งอาจเกิดขึน้เองจากความสงสยั หรืออาจเร่ิมจากความสนใจของตัวนักเรียนเอง 
หรือเกิดจากการอภิปรายภายในกลุ่ม เร่ืองท่ีน่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ท่ีก าลงัเกิดขึน้อยู่ใน
ช่วงเวลานัน้ หรือเป็นเร่ืองท่ีเช่ือมโยงกับความรู้เดิมท่ีนักเรียนพึ่งเรียนรู้มา ครูเป็นคนกระตุ้นให้
นกัเรียนสร้างค าถามก าหนดประเด็นท่ีจะศึกษาในกรณีท่ียงัไม่มีประเด็นใดน่าสนใจ ครูอาจให้
ศึกษาจากสื่อต่าง ๆ หรือเป็นผู้ กระตุ้นด้วยการเสนอประเด็นขึน้ก่อน แต่ไม่ควรบงัคับให้นกัเรียน
ยอมรับประเด็น หรือค าถามท่ีครูก าลงัสนใจเป็นเร่ืองท่ีจะใช้ศกึษา 

3. ขัน้ส ารวจและค้นหา (Exploration Phase) ในขัน้นีจ้ะต่อเน่ืองจากขัน้เร้า
ความสนใจ ซึง่เม่ือนกัเรียนท าความเข้าใจในประเด็น หรือค าถามท่ีสนใจจะศกึษาอยา่งถ่องแท้แล้ว 
ก็มีการวางแผนก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบ ตัง้สมมติฐาน ก าหนดทางเลือกท่ีเป็นไปได้ 
ลงมือปฏิบติัเพื่อเก็บรวบรวมข้อมลู ข้อสนเทศ หรือปรากฏการณ์ตา่ง ๆ วิธีการตรวจสอบอาจท าได้
หลายวิธี เช่น ท าการทดลองท ากิจกรรมภาคสนาม การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยสร้างสถานการณ์
จ าลอง (Simulation) การศึกษาหาข้อมลูจากเอกสารอ้างอิงจากแหลง่ข้อมูลตา่ง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมลูอยา่งเพียงพอท่ีจะใช้ในขัน้ตอ่ไป 

4. ขัน้อธิบาย (Explanation Phase) ในขัน้นีเ้ม่ือนักเรียนได้ข้อมูลมาอย่าง
เพียงพอ จากการส ารวจตรวจสอบแล้วจึงน าข้อมูลข้อสนเทศท่ีได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และ
น าเสนอ ผลท่ีได้ในรูปตา่ง ๆ เช่น บรรยายสรุป สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ หรือรูปวาด สร้าง
ตาราง ฯลฯ การค้นพบในขัน้นีอ้าจเป็นไปได้หลายทาง เช่น สนบัสนุนสมมติฐานท่ีตัง้ไว้โต้แย้งกับ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หรือไม่เก่ียวข้องกับประเด็นท่ีได้ก าหนดไว้ แต่ผลท่ีได้จะอยู่ในรูปใดก็สามารถ
สร้างความรู้และช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ 

5. ขัน้ขยายความรู้ (Elaboration Phase) เป็นการน าความรู้ท่ีสร้างขึน้ไป
เช่ือมโยงกับความรู้เดิม หรือแนวความคิดท่ีได้ค้นคว้าเพิ่มเติม หรือน าแบบจ าลอง หรือข้อสรุปท่ีได้



  56 

ไปใช้อธิบายสถานการณ์ หรือเหตุการณ์อ่ืน ๆ ถ้าใช้อธิบายเร่ืองต่าง ๆ ได้มาก็แสดงว่า ข้อจ ากัด
น้อย ซึง่ก็จะช่วยให้เช่ือมโยงกบัเร่ืองราวตา่ง ๆ และท าให้เกิดความรู้กว้างขวางขึน้ 

6. ขัน้ประเมินผล (Evaluation Phase) ในขัน้นีเ้ป็นการประเมินการเรียนรู้
ด้วย กระบวนการต่าง ๆ ว่า นกัเรียนมีความรู้อะไรบ้าง อย่างไร และมากน้อยเพียงใด จากขัน้นีจ้ะ
น าไปสูก่ารน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในเร่ืองอ่ืน ๆ 

7. ขัน้น าความรู้ไปใช้ (Extension Phase) ในขัน้นีเ้ป็นขัน้ท่ีครูจะต้องมีการ
จดัเตรียม โอกาสให้นกัเรียน เพื่อให้นกัเรียนได้น าสิ่งท่ีได้เรียนมาไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
ชีวิตประจ าวนั ครูจะเป็นผู้ กระตุ้นให้นกัเรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปสร้างเป็นความรู้ใหม่ ท่ี
เรียกวา่ “การถ่ายโอนการเรียนรู้”  

จากขัน้ตอนทัง้ 7 ขัน้ ในรูปแบบการสอนโดยวัฏจักรการเรียนรู้ 7E จะให้ได้ว่า
รูปแบบการสอนโดยวฏัจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ (7E) เน้นท่ีการถ่ายโอนการเรียนรู้และให้ความส าคญั
กบัการตรวจสอบความรู้เดิมของนกัเรียนจะท าให้ครูได้ค้นพบว่า นกัเรียนจะต้องเรียนรู้อะไรก่อนท่ี
จะเรียนในเนือ้หานัน้ๆ นกัเรียนจะสร้างความรู้จากพืน้ความรู้เดิมท่ีนกัเรียนมี ท าให้นกัเรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีความหมายและแนวความคิดท่ีไม่ผิดพลาด การละเลยหรือเพิกเฉยในขัน้นีจ้ะท าให้
ยากแก่การพฒันาแนวความคิดของเด็กซึ่งจะไม่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีครูวางไว้ นอกจากนีย้งั
เน้นให้นักเรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตประจ าวัน ดัง
รูปแบบการปรับขยายรูปแบบการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ จาก 5E เป็น 7E (Eisenkraft, 2003, 
p. 57)  ดงัภาพประกอบ 4 
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ภาพประกอบ 4 เปรียบเทียบการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวฎัจกัรการเรียนรู้ 5E เป็น 7E ของไฮน์
เซนคราฟต์ (Eisenkraft) 

ท่ีมา: Eisenkraft, Arthur (2003).  Expanding the 5E Midel. Science Education. p. 
57. 

 
 

1. ขัน้สร้างความสนใจ 

1. ขัน้ตรวจสอบความรู้เดิม 
(Elicitation Phase) 

2. ขัน้เร้าความสนใจ 
(Engagement Phase) 

2. ขัน้ส ารวจและค้นหา 

3. ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป 

3. ขัน้ส ารวจและค้นหา 
(Exporation Phase) 

4. ขัน้อธิบาย 

(Explanation Phase) 

4. ขัน้ขยายความรู้ 

5. ขัน้ประเมิน 

5. ขัน้ขยายความรู้ 

(Elaboration Phase) 

6. ขัน้ประเมนิผล 
(Evaluation Phase) 

7. ขัน้น าความรู้ไปใช้ 

(Extension Phase) 
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จากการพัฒนารูปแบบวัฏจักรการเรียน รู้ 3  ขัน้  (3 -E Learning Cycle) เป็น
รูปแบบวฏัจักรการเรียนรู้ 4 ขัน้ (4-E Learning Cycle) พฒันาต่อเป็นรูปแบบวฏัจักรการเรียนรู้ 5 
ขัน้ (5-E Learning Cycle) และรูปแบบวฏัจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ (7-E Learning Cycle) ตามล าดบั
ท่ีกลา่วไปข้างต้นสามารถเปรียบเทียบได้ดงัตาราง 8 ดงันี ้

ตาราง 8 เปรียบเทียบรูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ทัง้ 4 แบบ 

แบบท่ี 1 (3 E) แบบท่ี 2 (4 E) แบบท่ี 3 (5 E) แบบท่ี 4 (7 E) 
1. ขัน้ส ารวจ 
(Explorating) 

1. ขัน้ส ารวจ 
(Exploration Phase) 

1. ขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน 
(Engagement Phase) 
 
2. ขัน้ส ารวจ 
(Exploration Phase) 

1. ขัน้ตรวจสอบความรู้
เดมิ 
(Elicitation Phase) 
2. ขัน้เร้าความสนใจ 
(Engagement 
Phase) 
3. ขัน้ส ารวจและค้นหา 
(Exploration Phase) 

2. ขัน้แนะน าค าส าคญั/
ขัน้สร้างมโนทัศน์/ขัน้
ได้มาซึ่งมโนทศัน์(Term 
Introduction Concept 
Formation Concept 
Acquisition Phase) 

2. ขัน้อธิบาย
(Explanation Phase) 

3. ขัน้อธิบาย
(Explanation Phase) 

4. ขัน้อธิบาย
(Explanation Phase) 

3. ขัน้ประยกุต์ใช้ มโน
ทศัน์ (Concept 
Acquisition Phase) 

3. ขัน้ขยายแนวความคดิ 
(Expansion Phase) 

4. ขัน้ประเมนิผล
(Evaluation Phase) 

4. ขัน้ขยายหรือ
ประยกุต์ใช้มโนทศัน์
(Expansion Phase) 

5. ขัน้ประเมนิผล
(Evaluation Phase) 

5. ขัน้ขยายความรู้
(Elaboration Phase) 

6. ขัน้ประเมนิผล 
(Evaluation Phase) 

7. ขัน้น าความรู้ไปใช้
(Extension Phase) 

 
ท่ีมา: ประภสัรา โคตะขนุ. (2553). การเรียนโดยใช้วฏัจกัรการเรียนรู้แบบ 7E. (Online) 
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การจดัการเรียนรู้ในรูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7E ท่ีกลา่วมาแล้วนัน้มีความสอดคล้อง
กับแนวคิดตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ (Constructivism) โดยเช่ือว่าผู้ เรียนทุกคนมีความรู้
ความเข้าใจบางสิ่งบางอย่างมาแล้ว ไม่มากก็น้อยจากประสบการณ์เดิมของผู้ เรียน ครูผู้ สอน
จะต้องให้ผู้ เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีพืน้ฐานมาจากการเรียนรู้
เดิม ดงันัน้ประสบการณ์เดิมของผู้ เรียนจึงมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อกระบวนการเรียนรู้ จากการ
เรียนรู้จามทฤษฎีการสร้างความรู้ เป็นกระบวนการท่ีผู้ เรียนจะต้องสบืค้น เสาะหา แสวงหาค าตอบ 
และค้นคว้าด้วยวิธีต่าง ๆ จนท าให้เกิดความเข้าใจและเกิดการรับรู้ความรู้อย่างมีความหมาย จึง
จะสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของผู้ เรียน และเก็บเป็นข้อมูลไว้ในสมอง และมาสารถน าความรู้
มาใช้เม่ือต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ การท่ีผู้ เรียนจะสร้างองค์ความรู้ได้นัน้จะต้องผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ( Inquiry Process) 
(สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2547: 13) ตามโครงการศึกษาปรับปรุงมา
จากหลกัสตูรวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยาของสหรัฐอเมริกา (BSCS) : บทบาทของครูและนกัเรียน
ในการเรียนการสอนแบบวฎัจกัรการเรียนรู้ ดงัตาราง 9  

ตาราง 9 บทบาทของครูผู้สอนและนกัเรียนตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวฏัจกัรการ
เรียนรู้ 7E 

ขัน้ตอนของรูปแบบการ
สอน 

แนวปฏิบตัิในการจดักิจกรรม 
ครู นกัเรียน 

1. ขัน้ตรวจสอบความรู้
เดมิ (Elicitation Phase) 

- ตัง้ค าถามกระตุ้นให้นกัเรียนแสดง
ความรู้เดมิออกมา 

- ประเมนิความรู้พืน้ฐานของ
นกัเรียน 

- วางแผนการสอนให้เหมาะกบั
ความรู้เดมิของนกัเรียน 

- แสดงความคดิเห็นอย่างหลากหลาย 

2. ขัน้เร้าความสนใจ 
(Engagement Phase) 

- สร้างความสนใจ 
- กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น 
- ตัง้ค าถามกระตุ้นให้นกัเรียนคดิ 
- ดงึเอาค าตอบท่ียงัไมค่รอบคลมุสิง่

ท่ีนกัเรียนรู้ หรือความคดิเก่ียวกบั
ความคิดรวบยอดหรือเนือ้หาสาระ 

- ถามค าถาม เช่น ท าไมสิง่นีจ้ึง
เกิดขึน้ ฉนัได้เรียนรู้อะไรบ้าง
เก่ียวกบัสิง่นี ้

- แสดงความสนใจ 
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ตางราง 9 (ตอ่) 
 
ขัน้ตอนของรูปแบบการ

สอน 
แนวปฏิบตัิในการจดักิจกรรม 

ครู นกัเรียน 

3. ขัน้ส ารวจและค้นหา 
(Exploration Phase) 

- สง่เสริมให้นกัเรียนท างานร่วมกนั
ในการส ารวจตรวจสอบ 

- สงัเกตและฟังการโต้ตอบกนั
ตรวจสอบของนกัเรียน ให้เวลา
นกัเรียนในการคดิข้อสงสยั 
ตลอดจนปัญหาตา่ง ๆ 

- ท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาแก่นกัเรียน 
- ให้นกัเรียนอธิบายค าจ ากัดความ 

และชีบ้อกสว่นประกอบต่างๆ ใน
แผนภาพ 

- ให้นกัเรียนใช้ประสอบการณ์เดมิ
ของนกัเรียนเป็นพืน้ฐานในการ
อธิบายแนวความคดิ แนวปฏิบตัิใน
การจดักิจกรรม 

- คดิอย่างอิสระแตอ่ยู่ในขอบเขต
ของกิจกรรม 

- ทดสอบการคาดคะเน 
- พยายามหาทางเลือกในการ

แก้ปัญหาและอภิปราย
ทางเลือก 

- บนัทึกการสงัเกตและข้อคดิเห็น 
- ลงข้อสรุป ให้นกัเรียนใช้

ประสบการณ์เดิมของนกัเรียน
เป็นพืน้ฐานในการอธิบาย 
แนวความคดิแนวปฏิบตัิในการ
จดักิจกรรม 

4. ขัน้อธิบายและข้อสรุป 
(Explanation Phase) 

 - อธิบายการแก้ปัญหาหรือ
ค าถามท่ีเป็นไปได้ 

- ฟังค าอธิบายของคนอ่ืนอย่างคดิ
วเิคราะห์ 

- ถามค าถามเก่ียวกบัสิง่ท่ีคนอ่ืน
ได้อธิบาย 

- ฟังและพยายามท าความเข้าใจ
เก่ียวกบัสิง่ท่ีครูอธิบาย 

- อ้างอิงกิจกรรมท่ีได้ปฏิบตัแิล้ว 
- ใช้ข้อมลูท่ีได้จากการบนัทึกการ

สงัเกตประกอบค าอธิบาย 
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ตางราง  9 (ตอ่) 
 

ขัน้ตอนของรูปแบบการ
สอน 

แนวปฏิบตัิในการจดักิจกรรม 
ครู นกัเรียน 

5. ขัน้ขยายความรู้ 
(Elaboration Phase) 

- คาดหวงัให้นกัเรียนได้ใช้ประโยชน์จาก
ค าชีบ้อกสว่นประกอบตา่ง ๆ ใน
แผนภาพหรือค าจ ากัดความและการ
อธิบายสิง่ท่ีได้เรียนรู้แล้ว 

- สง่เสริมให้นกัเรียนน าสิง่ท่ีนกัเรียนได้
เรียนรู้ไปประยกุต์ใช้ หรือขยาย
แนวความคดิและทกัษะในสถานการณ์
ใหม ่ให้นกัเรียนอธิบายอย่าง
หลากหลาย 

- ให้นกัเรียนอ้างอิงข้อมลูท่ีมีอยู่ พร้อม
ทัง้แสดงหลกัฐาน  

- ถามค าถามนกัเรียนว่าได้เรียนรู้
อะไรบ้าง หรือได้แนวความคดิอะไร 

- น าข้อมลูท่ีได้จากแผนภาพ ค า
จ ากดัความ ค าอธิบายและ
ทกัษะไปประยกุต์ใช้ใน
สถานการณ์ใหมท่ี่คล้ายกับ
สถานการณ์เดมิ 
- ใช้ข้อมลูเดิมในการถาม
ค าถาม ก าหนดจดุประสงค์ใน
การแก้ปัญหา ตดัสนิใจและ
ออกแบบการทดลอง 
- ลงข้อสรุปอย่างสมเหตสุมผล
จากหลกัฐานท่ีปรากฏ 
- บนัทึกการสงัเกตและอธิบาย 
- ตรวจสอบความเข้าใจกบั   
เพ่ือน ๆ 
 

6. ขัน้ประเมนิผล 
(Evaluation Phase) 

- สงัเกตนกัเรียนในการน าความคดิรวบ
ยอดและทกัษะใหมไ่ปประยกุต์ใช้ 

- ประเมนิความรู้ และทกัษะนกัเรียน 
- หาหลกัฐานท่ีแสดงวา่นกัเรียนได้เปล่ียน

ความคิด หรือพฤตกิรรม 
- ให้นกัเรียนประเมนิตนเองเก่ียวกบัการ

เรียนรู้และทกัษะกระบวนการกลุม่ 
- ถามค าถามปลายเปิด เช่น ท าไม

นกัเรียนจึงคดิเช่นนัน้ มีหลกัฐานอะไร 
นกัเรียนเรียนรู้อะไรเก่ียวกบัสิง่นัน้ และ
จะอธิบายสิง่นัน้อย่างไร 

- ตอบค าถามปลายเปิด โดยใช้
การสงัเกตหลกัฐาน และ
ค าอธิบายท่ียอมรับมาแล้ว 

- แสดงถึงความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัความคดิรวบยอด
หรือทกัษะ 

- ถามค าถามท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
สง่เสริมให้มีการส ารวจ
ตรวจสอบตอ่ไป 
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ตางราง  9 (ตอ่) 
 
ขัน้ตอนของรูปแบบการ

สอน 
แนวปฏิบตัิในการจดักิจกรรม 

ครู นกัเรียน 
7. ขัน้น าความรู้ไปใช้
(Extension Phase) 

- จดัเตรียมโอกาสให้นกัเรียนได้น าสิง่ท่ี
ได้จากการเรียนรู้ไปประยกุต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ใช้ในชีวติประจ าวนั 

- กระตุ้นให้นกัเรียนน าความรู้ท่ีได้รับไป
สร้างเป็นความรู้ใหม่ 

- สงัเกตวา่นกัเรียนเกิดการประยกุต์ใช้
แนวความคดิและทกัษะใหมห่รือไม่ 

- แสดงถึงการได้น าสิง่ท่ีได้จาก
การเรียนรู้ไปประยกุต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ใน
ชีวติประจ าวนั 

- เช่ือมโยงแนวความรู้ท่ีได้รับ
กบัสิง่ใหม่ 

 
ท่ีมา: ประสาท เนืองเฉลมิ. (2550, ตลุาคม-ธันวาคม). วารสารวิชาการ ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 4. 

(Online). 
ข้อมูลตาราง 9 ข้างต้นสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้รูปแบบวฏัจักรการเรียนรู้ 7E นัน้ 

ผู้สอนจะต้องเป็นผู้ ท่ีกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจในประเด็นปัญหา หรือค าถามต่าง ๆ กระตุ้น
ให้ผู้ เรียนได้คิดและส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้ท ากิจกรรม โดยมีผู้ สอนคอยอ านวยความสะดวกในการ
จัดการเรียนรู้ สว่นผู้ เรียนจะมีบทบาทโดยตรงในการเรียนรู้ เพราะผู้ เรียนจะเป็นผู้ด าเนินกิจกรรม
ตา่งๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

 
3.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ (7E) 

3.3.1 งานวิจัยต่างประเทศ 
อิบราฮิม (Ebrahim, 2004, p. 1232-A) ได้ท าการศึกษาเพื่อตรวจสอบผลการ

สอน 2 วิธี ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์พืน้ฐานในระดับ
ประถมศกึษาในประเทศคเูวต โดยใช้วิธีการสอนแบบดัง้เดิมและวิธีการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 
4-E ท าการศกึษากบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 จ านวน 111 คน จาก 4 ห้องเรียน กลุม่ทดลอง
จ านวน 56 คน ได้รับการสอนแบบวฏัจักรการเรียนรู้ สว่นกลุ่มควบคุม จ านวน 55 คน ได้รับการ
สอนแบบวิธีดัง้เดิม ระยะเวลาในการศึกษา 4 สปัดาห์ โดยครู 1 คน สอนนักเรียนชายทัง้ 2 กลุ่ม 
และครูอีก 1 คน สอนนักเรียนหญิงทัง้ 2 กลุ่ม เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวัด คือ แบบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และแบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ จากผลการศึกษาพบว่า 
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วิธีการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4-E นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ สงูกวา่วิธีสอนแบบดัง้เดิมอยา่งมีนยัส าคญั 

ซอมเมอร์ส (Somers, 2005, p. 30-32) ได้จดัการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบวฎั
จักรการเรียนรู้ 7E ในการสอนวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา เร่ืองพืชชายฝ่ังของรัฐหลยุส์เซียน่า ส าหรับ
นกัเรียนระดบัมัธยมศกึษาตอนต้น กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรียนเกรด 7 และเกรด 8 จ านวน 155 คน 
ผลการวิจยัพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียนกลุม่ท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบ
การจดัการเรียนรู้แบบวฎัจกัรการเรียนรู้ 7E แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั .01 

 
3.3.2 งานวิจัยในประเทศ 

วีระพล ภาระเวช (2550, น.77)ได้ศึกษาการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ชีววิทยา 1 ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 เร่ืองการแบง่เซลล์โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สบืเสาะความรู้ (7E) ผลการศกึษาพบว่า ผู้ เรียนร้อยละ 82.22 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการ
แบ่งเซลล์ ตัง้แตร้่อยละ 70 ขึน้ไป ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแบง่เซลล์แบบไมโทซิส
และแบบไมโอซิส หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผู้ เรียนมี
พฤติกรรมในการท างานเป็นกลุ่มและมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
ความรู้อยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก 

อรอุมา บวรศกัด์ิ (2550, น.111-112)ได้เปรียบเทียบผลการเรียนแบบวฏัจักรการ
เรียนรู้ 7 ขัน้ โดยใช้เทคนิคการรู้คิด และการเรียนแบบวฏัจักรการเรียนรู้ 5 ขัน้ ท่ีมีตอ่แนวความคิด
เก่ียวกับมโนมติฟิสิกส์ : งาน พลงังาน และโมเมนตมั และการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ ของนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีมีเพศตา่งกนั ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนโดยสว่นรวมและจ าแนกตามเพศ ท่ี
เรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 โดยใช้เทคนิคการรู้คิดสว่นใหญ่มีความเข้าใจอยา่งสมบูรณ์มากท่ีสดุ
นกัเรียนโดยสว่นรวม และจ าแนกตามเพศ ท่ีเรียนแบบวฏัจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ โดยใช้เทคนิคการรู้
คิด มีคะแนนเฉลี่ยการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ทัง้โดยรวมและเป็นรายด้าน 5 ด้านเพิ่มขึน้จากก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นักเรียนท่ีเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ โดยใช้
เทคนิคการรู้คิด มีการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์โดยรวมและเป็นรายด้าน 5 ด้าน มากกว่านกัเรียนท่ี
เรียนแบบวฏัจักรการเรียนรู้ 5 ขัน้ นกัเรียนท่ีมีเพศต่างกัน มีการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์หลงัเรียน
แบบสบืเสาะโดยรวมและเป็นรายด้าน 5 ด้าน ไม่แตกตา่งกันอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
นกัเรียนท่ีเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ โดยใช้เทคนิคการรู้คิด มีการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์
โดยรวมและเป็นรายด้าน 5 ด้านมากกว่านักเรียนท่ีเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขัน้อย่างมี
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นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และไม่มีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างเพศและรูปแบบการเรียนตอ่การมีการ
คิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์โดยรวมและเป็นรายด้าน 

สุภาพร พลพุทธา (2552, น.105)ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
กระบวนการสบืเสาะหาความรู้ตามวงจรการเรียนรู้แบบ 7E ในรายวิชาฟิสกิส์ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 
ผลการศึกษาพบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติต่อการ
เรียนวิชาฟิสิกส์และความสามรถในการสืบเสาะหาความรู้ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ี
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสบืเสาะหาความรู้ตามวงจรการเรียนรู้แบบ 7E 
ในรายวิชาฟิสกิส์หลงัการเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

อารี สขุใจวรเวทย์ (2553, น.89-90)ได้ศึกษาการพฒันาผลการเรียนรู้ เร่ือง การ
บวกและการลบของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบวฎัจกัรการเรียนรู้ 7E 
ผลการศกึษาพบวา่ ผลการเรียนรู้เร่ืองการบวกและการลบจ านวน ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 
1 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบวฎัจกัรการเรียนรู้ 7E แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
.05 และนกัเรียนมีความพึงพอใจท่ีมีต้อการจัดการเรียนรู้แบบวฎัจักรการเรียนรู้ 7E โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก 

ธนวรรณ อิสโร (2554 , น.125-133)ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ประวติัศาสตร์ และความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัรเยนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2 
ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E) 
พบว่านักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ กับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 7 ขัน้ (7E) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวติัศาสตร์แตกตา่งกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติ การจัดการเรียนรู้ทัง้2 วิธี มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 นกัเรียนท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ กับการจดัการ
เรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E) มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณแตกต่าง
กนั อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ นกัเรียนท่ีเดรียนโดยการจดัการเรียนรู้ทัง้ 2 วิธี มีความสามารถใน
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ชัญญณัฏฐ์ เอ่ียมเผ่าจีน (2556, น.103-105) ผลการศึกษาผลการเรียนรู้ของ
นกัเรียนชัน้ประมศกึษาปีท่ี 1 หลงัจดัการเรียนรู้โดยใช้วฎัจักรการเรียนรู้ 7E เร่ืองโครงสร้าง บทบาท 
สิทธิ หน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้วฎัจักรการเรียนรู้ หลงั
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เรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้วฎัจกัรการเรียนรู้ 7E โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นด้วยมาก 

กลา่วโดยสรุป การจัดการเรียนรู้รูปแบบวฏัจักรการเรียนรู้ 7E ครูผู้สอนควรออกแบบ
การเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้ เรียนได้มีสว่นร่วมในการสบืเสาะหาความรู้ทัง้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบ
เป็นกลุม่ มีการสอดแทรกค าถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจ เพื่อพฒันาทกัษะการคิดและ
สง่เสริมให้ผู้ เรียนได้น าแนวความคิดท่ีได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ทัง้นีเ้พื่อให้ผู้ เรียน
เกิดมโนทศัน์และแนวความคิดท่ีถกูต้อง 

4. แนวทางการจดัการเรียนรู้ในวิชาประวตัิศาสตร์ 
การจัดการเรียนรู้ในวิชาประวติัศาสตร์นัน้ เป็นหน้าท่ีส าคญัของครูผู้สอนประวติัศาสตร์ท่ี

จะต้องท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีถูกต้อง เพราะประวัติศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีเนือ้หาต่อเน่ือง การ
สอนประวัติศาสตร์จึงไม่สามารถน าเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งมาสอนเพียงเร่ืองเดียว เพราะจะขาดความ
ตอ่เน่ือง ขาดการเปรียบเทียบ นอกจากนีห้นงัสอืเอกสารท่ีใช้ในการอ้างอิงค้นคว้ายงัมีข้อเท็จจริงท่ี
แตกตา่งกนั ผู้สอนจึงควรแนะน าให้ผู้ เรียนได้รู้จกัการเลอืกหาข้อมลูท่ีเหมาะสมถกูต้อง  

4.1 รูปแบบของการเรียนการสอนประวตัิศาสตร์ 
ครูประวติัศาสตร์ควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับรูปแบบของการเรียนการ

สอน เทา่ท่ีใช้กนัอยูใ่นปัจจุบนัมี 2 แบบ (เฉลมิ มลลิา นิตเขตต์ปรีชา, 2559 , น. 145-149) 
4.1.1 แบบถ่ายทอดความรู้ ความคิด และประสบการณ์จากต าราให้แก่ผู้ เรียน โดย

ผา่นทางผู้สอน การเรียนในลกัษณะนี ้ผู้ เรียนเป็นฝ่ายรับ (passive) เอาความรู้และประสบการณ์
จากผู้สอนทางเดียว ไม่มีโอกาสและได้เรียนรู้วิธีแสวงหาประสบการณ์อ่ืนท่ีนอกเหนือไปจาก
ประสบการณ์ความรู้ท่ีเรียน ได้คิดเลือกแล้วว่าดีและเหมาะสมมาให้ ขัน้ตอนของการสอนโดย
อาศยัผู้สอนหรือเนือ้หาต าราเป็นหลกั  

4.1.2 แบบผู้ เรียนเสาะหาประสบการณ์ความรู้จากการลงมือกระท าด้วยตนเอง 
(Learning by doing) โดยผู้สอนเป็นผู้ช่วยให้แนวทางหรือการแนะน า ผู้ เรียนจะต้องด าเนินการเอง
ทัง้ในขัน้วางแผน ขัน้ปฏิบติักา และขัน้สรุป เพื่อประมวลความรู้เข้าด้วยกันอยา่มีระเบียบ เกิดเป็น
ประสบการณ์ และพร้อมท่ีจะน าไปใช้ตอ่ไป ระบบการเรียนการสอนแบบนีใ้นทางการศกึษาเรียกวา่ 
“child centered” ปัจจุบันมีความส าคัญ เพราะเป็นหลกัการท่ีดี ส าหนับแนวในการด าเนินการ
สอนแบบนี ้ครูประวติัศาสตร์อาจพิจารณาหลกัการและแนวทางตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
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1)ยดึหลกัการวา่ ผู้ เรียนเป็นบุคคลส าคญัท่ีสดุ สภาพการณ์ทางการเรียนการสอน 
ได้แก่ โรงเรียน อาคารเรียน หลกัสูตร วิธีการสอน เทคนิคและอุปกรณ์ เป็นเพียงสื่อการเรียน
การอสน เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้ เรียนได้เลอืกเรียนรู้ประสบการณ์อยา่งดีท่ีสดุ 

2) สง่เสริมให้ผู้ เรียนฝึกการวางแผนเป็นขัน้ๆ ตัง้แต่การก าหนดจุดประสงค์ การ
ประกอบกิจกรรม การสรุปและประเมินผลได้ด้วยตนเอง 

3) สง่เสริมความคิดริเริมสร้างสรรค์ ให้แก่ผู้ เรียน 
4) ให้ข้อแนะน าเก่ียวกับคุณค่าและประโยชน์หรือสิ่งท่ีจะเรียนต่างๆ เพื่อผู้ เรียน

จะได้แนวคิดและมองเห็นเป็นแนวทางท่ีจะน าประสบการร์การเรียนรู้ไปในชีวิตประจ าวนั เพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม ซึง่จะท าให้ผู้ เรียนเกิดแรงจูงใจให้เรียนรู้ประสบการณ์ด้วยความ
สนใจและตัง้ใจเรียน 

5) พยายามส่งเสริมและช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ ทักษะ และทัศนคติท่ีดีโดย
ตลอดเวลาและสม ่าเสมอ 

6) ใช้หลกัการทางจิตวิทยาเปน้สิง่เร้าให้ผู้ เรียนมีความสนใจ 
7) ส่งเสริมและเร้าให้ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยวิธีการวิทยาศาสตร์ และวิธีการทาง

ประวติัศาสตร์ 
8) ผู้สอนต้องเป็นตวัอยา่งท่ีดีทัง้ในทางความคิด หลกัการ และทางปฏิบติั 
9) ผู้สอนใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอนหลายๆ แบบ เพื่อเร้าความสนใจผู้ เรียน

ไม่ให้เกิดความเบื่อหนา่ย 
10) ผู้ สอนจัดและเสนอแนะกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีดี น่าสนใจ และมี

ประโยชน์สม ่าเสมอ 
ในการจัดการเรียนการสอนประวติัศาสตร์ในชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงชัน้ท่ี 4 

(ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 4-6) ผู้สอนควรสอนควรยึดหลกัการฝึกให้ผู้ เรียนได้รู้จักการคิดและคิดให้เป็น 
ซึง่หมายถึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) รู้จักการวิเคราะห์ สรุปเหตผุล และผล
สะท้อนของเหตุการณ์และเร่ืองราว ตลอดจนการรู้นักเปรียบเทียบ สงัเคราะห์ และประเมินค่า
ข้อเท็จจริงในทางประวติัศาสตร์ทัง้ในชัน้เบือ้งต้นและสงูกวา่นัน้ รวมทัง้รู้จกัวิธีการทางวิทยาศาสตร์
และประวัติศาสตร์ และรักท่ีจะใช้ช่วยค้นหาความรู้เพิ่มเติมจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ประเภทต่างๆ ทัง้นีก็้เพื่อจุดประสงค์ส าคญั คือ การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับตนเอง
ให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะท าได้ 
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4.2 วัตถุประสงค์ของการจดัการเรียนรู้ในวิชาประวัติศาสตร์ 
วตัุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนในวิชาประวติัศาสตร์ในโรงเรียน มีหลาย

ประการ พอสรุปได้ ดงันี ้(สริิวรรณ ศรีพหล, 2553, น. 132-135) 
4.2.1การพัฒนาความเป็นพลเมืองดี การท่ีผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

เร่ืองราว ความเป็นมาของมนุษยชาติในอดีต โดยเฉพาะในประเทศหรือท้องถ่ินของตน จะท าให้
นกัเรียนมีความรักความผูกพนัต่อชาติของตนเอง รวมถึงการมีความรับผิดชอบในประเทศของตน 
ความรับผิดชอบตอ่ประเทศของตนเองนี ้จ าท าให้ผู้ เรียนตระหนกัได้วา่หน้าท่ีความเป็นพลเมืองดี ท่ี
มีตอ่ประเทศชาติของตนเป็นอยา่งไร 

4.2.2 การเรียนรู้อดีตเพื่อเข้าใจสภาพปัญหาในปัจจุบนัรวมทัง้ท่ีเกิดขึน้ในอนาคต 
การสอนประวติัศาสตร์ยงัมีจุดมุ่หมายเพื่อฝึกฝนผู้ เรียน ให้ได้รับความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับ
เหตุการณ์ในอดีต เพื่อน ามาเป็นวิถีทางการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน วิชาประวัติศาสตร์จึงมี
ความส าคญัและมีประโยชน์ตอ่เยาวชน เพื่อให้เยาวชนเข้าใจสภาพของสงัคมได้ดียิ่งขึน้ 

4.2.3 การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล ต้องเน้นท่ีตัวผู้ เรียนให้ได้เรียน
ประวติัศาสตร์โดยการใช้ความคิดอย่างเป็นระบบระเบียบ ดงัท่ี สืบแสง พรหมบุญ ได้ชีใ้ห้เห็นถึง
วตัถุประสงค์ของการสอนประวัติศาสตร์ว่าควรสอนให้นกัเรียนคิดเป็นมีความเป็นตวัของตวัเอง
และสอนให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ โดยผู้ เรียนต้องปรับตนเองให้ทันกับการ
เปลีย่นแปลง  

จากวตัถปุระสงค์ของการจัดการเรียนรู้ในวิชาประวติัศาสตร์ พบว่า เป็นการสอนท่ีมุ่ง
ไปท่ีผู้ เรียนเป็นส าคญั ให้มีความรู้ความเขาใจเหตุการณ์เร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ในอดีต เพื่อน าไปสูค่วาม
เข้าใจในเร่ืองราวเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบนัและอนาคต ให้ผู้ เรียนได้คิดอย่งมีเหตุผล พร้อมทัง้
เป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ เรียนเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ 

4.3 วิธีสอนในวิชาประวตัิศาสตร์ส าหรับนักเรียนในสถานศึกษา 
การจดัการเรียนการสอนประวติัศาสตร์ มีวิธีการสอนท่ีหลากหลากหลายให้ผู้สอนได้

เลือกน าไปใช้ในการสอนให้เหมาะสมกับปริบทของผู้ เรียนและเนือ้หาของบทเรียนท่ีต้องการสอน 
โดยการจดัการเรียนการสอนในวิชาประวติัศาสตร์นัน้โดยทัว่ไปมีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ใน 2 แนวทางด้วยกนั คือ  

1. วิธีสอนโดยการเน้นข้อเท็จจริงเป็นหลกั (Information Oriented Approach) 
2. วิธีการโดยเน้นผู้ เรียนเป็นหลกั (Student Oriented Approach) 

การสอนทัง้ 2 แนวทางนี ้วิธีการท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นหลกัเป็นวิธีการสอนท่ีมีประสทิธิภาพ
มากกวา่วิธีสอนท่ีเน้นข้อเท็จจริงเป็นหลกั เพราะถ้าเป็นการสอนท่ีเน้นข้อเท็จจริง ผู้สอนไม่สามารถ
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สอนเนือ้หาได้ทัง้หมด เพราะข้อเท็จจริงหรือปัญหามีอยูม่ากมาย และมีความซบัซ้อนมากขึน้ทกุวนั 
การสอนเพียงข้อเท็จจริงอาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ผู้สอนจึงต้องใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย
เป็นสว่นใหญ่ การสอนแบบประวติัศาสตร์จึงควรเน้นผู้ เรียนเป็นหลกั พยายามพฒันาให้ผู้ เรียนมี
ความคิดวิพากษ์วิจารณ์ข้อมูลหรือหลกัฐานในอดีต หรือเหตุการณ์ท่ีก าลงัจะเกิดขึน้อย่างมีเหตุมี
ผล ซึง่ (ศรีศกัร วลัลโิภดม, 2543, น. 13)ได้ให้ความเห็นวา่ การศกึษาวิชาประวติัศาสตร์ต้องใช้การ
สร้างปัญญาและให้คนคิดเป็น ไม่ใช่ท่องจ า แต่ท่ีผ่านมา ครูสอนประวติัศาสตร์สว่นมากจะสอน
ตามต าราซึ่งไม่มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น ท าให้นกัเรียนต้องเรียนประวติัศาสตร์แบบท่องจ า 
โดยสิริวรรณ ศรีพหล (สิริวรรณ ศรีพหล, 2553, น. 139-195)ได้กลา่วถึงการน าวิธีการสอนแบบ
แบบต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในสาระประวัติศาสตร์ว่ามีอยู่
หลากหลายวิธีสอน ได้แก่ วิธีสอนโดยใช้วิธีการทางประวติัศาสตร์ วิธีสอนโดยการแก้ปัญหา และ
วิธีสอนโดยการสืบสวนสอบสวน วิธีสอนโดยการอภิปราย วิธีสอนโดยการแสดงบทบาทสมมตุ วิธี
สอนโดยการใช้สถานการณ์จ าลอง และวิธีสอนโดยการศกึษานอกสถานท่ี  

สรุปได้ว่า วิธีการสอนวิชาประวติัศาสตร์ในสถานศึกษานัน้มีด้วยกันหลากหลายวิธี 
อยู่ท่ีผู้สอนจะเลือกใช้วิธีใดท่ีมีความเหมาะสมสอดคล้องกับเนือ้หาสาระท่ีเรียน เหมาะสมกับช่วง
วยั และศกัยภาพของผู้ เรียน เพราะทุกวิธีล้วนมีคุณค่า และประโยชน์ในตวัเอง ท่ีจะช่วยให้ผู้ เรียน
ได้เกิดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในเร่ืองท่ีเรียนมากยิ่งขึน้  

5. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ) 

5.1 รายวิชาประวัติศาสตร์ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พัน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดให้

ประวัติศาสตร์เป็นสาระท่ี 4 ใน 5 สาระ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม  

สาระประวติัศาสตร์ มีมาตรฐานการเรียนรู้ 3 มาตรฐาน เป็นหลกัการส าคญัของการ
เรียนรู้ประวติัศาสตร์ โดยมาตรฐานการเรียนรู้เขียนขมวดรวมเอาความรู้ กระบวนการและเจตคติ/
คา่นิยม ท่ีส าคญั อนัเป็นลกัษณะเฉพาะของประวติัศาสตร์เอาไว้ด้วยกนัรายละเอียดของมาตรฐาน
และตวัชีว้ดัในสาระประวติัศาสตร์ มีดงันี ้

มาตรฐาน ส 4.1เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวติัศาสตร์ สามารถใช้ วิธีการทางประวติัศาสตร์มาวิเคราะห์เหตกุารณ์ตา่งๆ  อยา่งเป็นระบบ 
 



  69 

ตาราง 10 แสดงตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระประวติัศาสตร์ มาตรฐาน ส 4.1 

ตวัชีว้ดัช่วงชัน้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1. ตระหนักถึงความส าคญัของเวลาและยคุ
สมยัทางประวตัิศาสตร์ท่ีแสดงถึงการ
เปล่ียนแปลงของมนุษยชาติ 

 

1.   เวลาและยคุสมยัทางประวตัิศาสตร์ท่ีปรากฏใน
หลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ไทยและประวตัศิาสตร์
สากล 

2.    ตวัอย่างเวลาและยุคสมยัทางประวตัิศาสตร์ของสงัคม
มนษุย์ท่ีมีปรากฏในหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ 
(เช่ือมโยงกบั มฐ. ส 4.3) 

3.   ความส าคญัของเวลาและยคุสมยัทางประวตัศิาสตร์ 
2. สร้างองค์ความรู้ใหมท่างประวตัิศาสตร์

โดยใช้วธีิการทางประวตัศิาสตร์อย่าง
เป็นระบบ 

1.   ขัน้ตอนของวธีิการทางประวตัิศาสตร์ โดยน าเสนอ
ตวัอย่างทีละขัน้ตอนอย่างชดัเจน 

2.    คณุคา่และประโยชน์ของวธีิการทางประวตัศิาสตร์ท่ีมี
ตอ่การศกึษาทางประวตัศิาสตร์ 

3.    ผลการศกึษาหรือโครงงานทางประวตัศิาสตร์ 
 

ท่ีมา: ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2552),ตัวชีว้ดัและสาระการเรียนรู้
แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช  2551. หน้า 79 
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มาตรฐาน ส 4.2  เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้าน
ความสมัพันธ์และการเปลี่ยนแปลง ของเหตุการณ์อย่างต่อเน่ือง ตระหนักถึงความส าคัญ และ
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึน้ 

ตาราง 11 แสดงตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระประวติัศาสตร์ มาตรฐาน ส 4.2 

ตวัชีว้ดัช่วงชัน้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1. วเิคราะห์อิทธิพลของอารยธรรรมโบราณ  
และการติดตอ่ระหว่างโลกตะวนัออกกับ
โลกตะวนัตกท่ีมีผลต่อพฒันาการและการ
เปล่ียนแปลงของโลก 

2. วเิคราะห์เหตกุารณ์ส าคญัต่างๆท่ีส่งผลตอ่
การเปล่ียนแปลงทางสงัคม เศรษฐกิจและ
การเมืองเข้าสู่โลกสมยัปัจจบุนั 

3. วเิคราะห์ผลกระทบของการขยายอิทธิพล
ของประเทศในยโุรปไปยงัทวีปอเมริกา  
แอฟริกา และเอเชีย 

4. วเิคราะห์สถานการณ์ของโลกใน
คริสต์ศตวรรษท่ี 21 

1.  อารยธรรมของโลกยคุโบราณ ได้แก่ อารยธรรมลุม่
แมน่ า้ไทกรีส-ยเูฟรตีส ไนล์ ฮวงโห สนิธ ุและอารย
ธรรมกรีก-โรมนั 

2.  การตดิตอ่ระหวา่งโลกตะวนัออกกบัโลกตะวนัตก และ
อิทธิพลทางวฒันธรรมท่ีมีตอ่กนัและกนั 

3.  เหตกุารณ์ส าคญัตา่งๆ ท่ีสง่ผลตอ่การเปล่ียนแปลงของ
โลกในปัจจบุนั เช่นระบอบฟิวดสั  การฟืน้ฟ ูศลิป
วทิยาการสงครามครูเสด  การส ารวจทางทะเล การ
ปฏิรูปศาสนา การปฏิวตัทิางวทิยาศาสตร์ การปฏิวตัิ
อตุสาหกรรม จกัรวรรดนิิยม  ลทัธิชาตนิิยม เป็นต้น  

4.  ความร่วมมือ และความขดัแย้งของมนุษยชาต ิ     ใน
โลก   

5.  สถานการณ์ส าคญัของโลกในคริสต์ศตวรรษท่ี 21 เช่น  
         - เหตกุารณ์ 11 กนัยายน 2001 (Nine Eleven ) 

- การขาดแคลนทรัพยากร 
  - การก่อการร้าย 

        - ความขดัแย้งทางศาสนา      ฯลฯ 
 

ท่ีมา: ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2552),ตัวชีว้ดัและสาระการเรียนรู้
แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช  2551. หน้า 83-84 
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มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย  มี
ความรัก ความภมิูใจและธ ารงความเป็นไทย 

 

ตาราง 12 แสดงตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระประวติัศาสตร์ มาตรฐาน ส 4.3 

ตวัชีว้ดัช่วงชัน้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1. วเิคราะห์ประเด็นส าคญัของ
ประวตัิศาสตร์ไทย 

2. วเิคราะห์ความส าคญัของสถาบนั
พระมหากษัตริย์ตอ่ชาติไทย 

3. วเิคราะห์ปัจจยัท่ีสง่เสริมการสร้างสรรค์
ภมูปัิญญาไทย และวฒันธรรมไทย ซึ่งมี
ผลตอ่สงัคมไทยในยคุปัจจบุนั 

1.   ประเดน็ส าคญัของประวตัศิาสตร์ไทย เช่น แนวคดิ
เก่ียวกบัความเป็นมาของชาตไิทย อาณาจกัรโบราณใน
ดนิแดนไทย  และอิทธิพลท่ีมีตอ่สงัคมไทย  ปัจจยัท่ีมีผล
ตอ่การสถาปนาอาณาจกัรไทยในช่วงเวลาตา่งๆ  
สาเหตแุละผลของการปฏิรูป  ฯลฯ 

4. วเิคราะห์ผลงานของบคุคลส าคญัทัง้ชาว
ไทยและต่างประเทศท่ีมีส่วนสร้างสรรค์
วฒันธรรมไทย และประวตัศิาสตร์ไทย 

 
 

1.   บทบาทของสถาบนัพระมหากษัตริย์ในการพฒันาชาติ
ไทยในด้านต่างๆ เช่น การปอ้งกนัและรักษาเอกราชของ
ชาต ิ การสร้างสรรค์วฒันธรรมไทย 

2.   อิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัตก และตะวนัออกท่ีมีตอ่
สงัคมไทย 

3.   ผลงานของบคุคลส าคญัทัง้ชาวไทยและตา่งประเทศ ท่ีมี
สว่นสร้างสรรค์ วฒันธรรมไทย และประวตัิศาสตร์ไทย 

4.   ปัจจยัท่ีสง่เสริมความสร้างสรรค์ภมูปัิญญาไทย และ
วฒันธรรมไทย ซึ่งมีผลตอ่สงัคมไทยในยคุปัจจบุนั 

5. วางแผนก าหนดแนวทางและการมีส่วน
ร่วมการอนรัุกษ์ภมูปัิญญาไทยและ
วฒันธรรมไทย 

1.   สภาพแวดล้อมท่ีมีผลตอ่การสร้างสรรค์ภมูปัิญญาและ
วฒันธรรมไทย 

2.   วถีิชีวติของคนไทยในสมยัตา่งๆ  
3.   การสืบทอดและเปล่ียนแปลงของวฒันธรรมไทย 
4.   แนวทางการอนรัุกษ์ภมูปัิญญาและวฒันธรรมไทยและ

การมีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์ 
5.   วธีิการมีสว่นร่วมอนรัุกษ์ภมูปัิญญาและวฒันธรรมไทย 

ท่ีมา: ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา. (2552). ตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรู้
แกนกลางกลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา  ศาสนา  และวฒันธรรม ตามหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช  2551. หน้า 90-91 
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จากมาตรฐานการเรียนรู้ 3 มาตรฐาน ข้างต้น สามารถวิเคราะห์และเช่ือมโยงสาระของ

ความรู้ ทกัษะกระบวนการ และเจตคติค่านิยม ของทัง้ 3 มาตรฐานการเรียนรู้ประวติัศาสตร์ให้
สมัพนัธ์กนั ดงันี ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 5 การวิเคราะห์ความรู้ ทกัษะกระบวนการ และเจตคติคา่นิยม ของทัง้ 3 มาตรฐาน
การเรียนรู้ประวติัศาสตร์ให้สมัพนัธ์กนั 

ความรู้ ทกัษะกระบวนการ เจตคติและคา่นิยม 

- เวลาและยคุสมยัทาง 
ประวตัศิาสตร์ 

- ข้อมลูและหลกัฐานทาง 
ประวตัศิาสตร์ 

- วธีิการทางประวตัศิาสตร์ 
- พฒันาการมนุษยชาติ 
จากอดีตถึงปัจจบุนั 

- การเปล่ียนแปลงของ 
เหตกุารณ์และผลกระทบ 
ท่ีเกิดขึน้ 

- ความเป็นมาของชาตไิทย 

- วฒันธรรมและภมูปัิญญาไทย 

- บคุคลส าคญัท่ีมีสว่นปกปอ้ง
และสร้างความเจริญรุ่งเรือง
ของชาต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การอ่านอย่างกว้างขวาง 
- การสงัเกต/เปรียบเทียบ 

- การรวบรวมข้อมลูและ 
จดัระบบข้อมลู 

- สรุปจบัประเดน็ได้ชดัเจน 

- ทกัษะในการตรวจสอบ 
ประเมนิความน่าเช่ือถือ 
ของข้อมลูหลกัฐาน 

- ทกัษะในการวพิากษ์ วจิารณ์
อย่างมีเหตผุล 

- ทกัษะในการวนิิจฉยั
แยกแยะข้อเท็จจริง 

- ทกัษะการคดิวิเคราะห์และ
คดิอย่างมีวจิารณญาณ 

- การย่อความและเรียงความ 

- การเขียนด้วยภาษา
สละสลวย 

- การเลา่เร่ืองโดยอ้างอิง
ข้อมลูหลกัฐาน 

 
 
 
 
 

- ความรู้สกึร่วมเป็นอนัหนึ่ง 

อนัเดียวกนัของสงัคม 
- ตระหนกัในคณุคา่ของมรดก

ทางวฒันธรรม 

- ยอมรับในความแตกตา่ง 

ของมนษุยชาติ 
- อยู่ร่วมกบัสงัคมอ่ืนได้ 
อย่างสนัตสิขุ 

- สามารถใช้หลกัเหตผุล 
ในการด าเนินชีวติ 

- ความรักชาติและภมูิใจ 

ในความเป็นไทย 
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ท่ีมา: ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา   ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน. (2554). หน้า 15 

 
ส าหรับในการวิจยันี ้ผู้วิจัยได้ศึกษาสาระประวติัศาสตร์ มาตรฐานและตวัชีว้ดั ส.4.2 

ม.4-6/2วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญต่างๆท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม เศรษฐกิจและ
การเมืองเข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน และ ม.4-6/4 วิเคราะห์สถานการณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษท่ี 21 
โดยมีเนือ้หาเก่ียวกบั เหตกุารณ์ส าคญัตา่งๆ และสถานการณ์ส าคญัของโลกในคริสต์ศตวรรษท่ี 21  
เม่ือพิจารณารายด้านจะเห็นได้ว่าด้านความรู้ในสาระประวติัศาสตร์ ได้เน้นไปท่ีการศึกษาข้อมูล
เก่ียวกับหลักฐาน และวิธีการทางประวัติศาสตร์ รวมทัง้เหตุการณ์ ท่ีส่งผลกระทบต่อมวล
มนุษยชาติ อันจะเป็นบทเรียนของการด าเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบนั ท่ีจะไม่กระท าผิดซ า้รอย
จากเหตุการณ์ท่ีมีลกัษณะคล้ายกนัในอดีต ซึง่ผู้วิจัยจึงเห็นวา่เนือ้หาสาระในวิชาประวติัศาสตร์ มี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวฏัจักร 7E ท่ีเน้นให้ผู้ เรียนได้สืบค้น 
วิเคราะห์ข้อมลู จนไปถึงขัน้ท่ีผู้ เรียนจ าน าข้อมลูไปใช้ในการประยกุต์ใช้ในชีวิตจริง 

สว่นในด้านทกัษะกระบวนการ มีรูปแบบของทักษะท่ีสอดคล้องกับการคิดอย่างมี
วิจารณญาณหลายประการ ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลและจดัระบบข้อมูลสรุปจบัประเด็นได้ชัดเจน 
ทกัษะในการตรวจสอบประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมลูหลกัฐาน ทกัษะในการวิพากษ์ วิจารณ์
อย่างมีเหตุผล ทักษะในการวินิจฉัยแยกแยะข้อเท็จจริง ทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ซึง่ในด้านทกัษะกระบวนการของการเรียนวิชาประวติัศาสตร์นัน้ เน้นให้ผู้ เรียนได้เป็น
ผู้หาความรู้ด้วยตนเอง อย่างเป็นเหตุเป็นผล และมีการพิจารณาแยกแยะข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็น
ขัน้ตอนก่อนท่ีจะตดัสนิใจในการท่ีจะเช่ือหรือไม่เช่ือสิง่ใด ซึง่ได้สอดคล้องกบัการจดัการเรียนรู้โดย
ใช้รูปแบบวฏัจักรการเรียนรู้ 7E ท่ีมีกระบวนการจดัการเรียนรู้อย่างเป็นขัน้ตอน โดยเป็นการฝึกฝน
ให้ผู้ เรียนได้ส ารวจค้นหา เลือกข้อมูลท่ีมีความนา่เช่ือถือ วิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะความแตกต่าง
ระหว่างข้อเท็จจริง ความรู้สึก ข้อคิดเห็น โดยสามารถน าข้อมูลท่ีผ่านการวิเคราะห์แล้วมาลง
ข้อสรุป โดยอ้างอิงจากหลกัฐานท่ีมีความนา่เช่ือถือ และยงัสามารถท่ีจะขยายผลความรู้ของตนเอง
ท่ีได้ศกึษาไปสูก่ารน าความรู้ไปใช้กบัสถานการณ์จริงเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์ชิน้งานในชีวิต
จริงได้  

ทัง้นีใ้นด้านเจตคติและคา่นิยมของสาระประวติัศาสตร์ ก็มีความสอดคล้องกบัทกัษะ
ชีวิตท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานก าหนดไว้ทัง้ 4 องค์ประกอบ คือ 1) การ
ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง 2) การคิดวิเคราะห์ ตดัสินใจแก้ปัญหาอย่างสสร้างสรรค์ 3) 
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การจดัการกับอารมณ์และความเครียด และ 4) การสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ เรียน ซึ่งผู้วิจัยได้น า
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วฏัจักรการเรียนรู้ 7E โดยผู้ เรียนจะได้ฝึกฝนการท างานวางแผน 
ตรวจสอบ รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล รับฟังความคิดเห็น ร่วมกนัอภิปรายประเด็นปัญหา โดยในแต่
ละขัน้ตอนของการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวฏัจกัร 7E จะเป็นการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียน
อย่างเป็นขัน้เป็นตอนเพื่อให้นกัเรียนเป็นนกัเรียนท่ีสมบูรณ์ทัง้ในด้านความคิด สติปัญญา และใน
ด้านอารมณ์ 

6. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  
6.1 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชิโนรสวทิยาลัยตามหลักสุตรแกนกลาง

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 
วิสยัทศัน์ 

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยัมุ่งมัน่พฒันาศกัยภาพผู้ เรียนให้เป็นผู้ มีคณุธรรมมีความรู้ 
ความสามารถ ภาคภมิูใจในความเป็นไทย และเป็นพลเมืองท่ีมีคณุภาพตามาตรฐานสากล 

พนัธกิจ  
พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมน้อมน า

เศรษฐกิจพอเพียงมีบุคลกิภาพสงา่งาม 
1. สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเอง เต็มศักยภาพเพื่ อเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีในการ
พฒันาการเรียนการสอน 

2. พฒันาหลกัสตูรและจดักระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามความแตกตา่ง
ของผู้ เรียน และมุ่งสง่เสริมผู้ เรียนท่ีมีศกัยภาพสงูให้มีคณุภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยน้อม
น าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

3. บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยผู้ บริหารโรงเรียนพัฒนา
ศักยภาพให้สามารถพัฒนาระบบบริหารการจัดการให้เกิดประสิทธิภาพเกิดเครือข่ายการร่วม
พฒันาทัง้ในระดบัท้องถ่ิน ระดบัภมิูภาคระดบัประเทศและตา่งประเทศ 

6.2 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนชิโรสวทิยาลัย 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย พุทธศักราช 2559 ตามหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศกัราช 2554) ได้ก าหนด
โครงสร้างหลกัสูตรของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ 
ดงันี ้(โรงเรียนชิโรสวิทยาลยั, 2559, น. 32) 
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ตาราง 13 โครงสร้างหลกัสตูรของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – 
วิทยาศาสตร์  

ภาคเรียนท่ี 1 

กลุม่วชิา รหสัวชิา ช่ือวชิา คาบ/สปัดาห์ นก. ชม. 

พืน้ฐาน ท 33101 ภาษาไทย 5 2 1.0 40 

 ส 33101 สงัคมศกึษา 5 2 1.0 40 

 ค 33101 คณิตศาสตร์ 5 2 1.0 40 

 อ 33101 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 5 2 1.0 40 

 พ 33101 สขุศกึษา 5 1 0.5 20 

 พ 33103 พลศกึษา (ซอฟบอล) 1 0.5 20 

 ศ 33101 ศลิปะ 5 1 0.5 20 

 ง 33101 ทกัษะการด ารงชีวติ 5 1 0.5 20 

  รวม 12 6.0 240 

เพิม่เติม ส 33201 พระพทุธศาสนา 5 1 0.5 20 

 ค 33201 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 5 4 2.0 80 

 ว 33204 ฟิสกิส์ 4 3 1.5 60 

 ว 33224 เคมี 4 3 1.5 60 

 ว 33244 ชีววทิยา 4 3 1.5 60 

 อ 33201 ภาษาองักฤษฟัง – พดู 5 1 0.5 20 

 อ 30205 ภาษาองักฤษรอบรู้ 3 1 0.5 20 

 ง 33243 คอมพวิเตอร์ 5 2 1.0 40 

  รวม 18 9.0 360 

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน กิจกรรมชมุนมุ 1  20 

  แนะแนว 1  20 

  กิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ (IS3) 1  20 

  รวม 3  60 

  รวมทัง้สิน้ 33 15.0 660 
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ตาราง 13 (ตอ่) 
ภาคเรียนท่ี 2 

กลุม่วชิา รหสัวชิา ช่ือวชิา คาบ/สปัดาห์ นก. ชม. 

พืน้ฐาน ท 33102 ภาษาไทย 6 2 1.0 40 

 ส 33102 สงัคมศกึษา 6 2 1.0 40 

 ค 33102 คณิตศาสตร์ 6 2 1.0 40 

 อ 33102 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 6 2 1.0 40 

 พ 33102 สขุศกึษา 6 1 0.5 20 

 พ 33104 พลศกึษา (ลีลาศ) 1 0.5 20 

 ศ 33102 ศลิปะ 6 1 0.5 20 

 ง 33102 ทกัษะการด ารงชีวติ 6 1 0.5 20 

  รวม 12 6.0 240 

เพิม่เติม ส 33202 พระพทุธศาสนา 6 1 0.5 20 

 ค 33202 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 6 4 2.0 80 

 ว 33205 ฟิสกิส์ 5 3 1.5 60 

 ว 33225 เคมี 5 3 1.5 60 

 ว 33245 ชีววทิยา 5 3 1.5 60 

 อ 33202 ภาษาองักฤษฟัง – พดู 5 1 0.5 20 

 อ 30206 ภาษาองักฤษรอบรู้ 4 1 0.5 20 

 ง 33244 คอมพวิเตอร์ 6 2 1.0 40 

  รวม 18 9.0 360 

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน กิจกรรมชมุนมุ 1  20 

  แนะแนว 1  20 

  กิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์  1  20 

  รวม 3  60 

  รวมทัง้สิน้ 33 15.0 660 
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ตาราง 14 โครงสร้างหลกัสตูรโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยักลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษาศาสนาและ
วฒันธรรม 

ปี
ที ่
 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน 

รหสัวิชา/ชื่อวชิา รหสัวิชา/ชื่อวชิา นก. ช.ม. ชม./ปี 

1 ส 21101 สงัคมศกึษา 1 ส 21102 สงัคมศกึษา 2 1.5 60 120 
 ส 21103 ประวติัศาสตร์ไทย 1 ส 21104 ประวติัศาสตร์ไทย 2 0.5 20 40 
 ส 21241 หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม 1 ส 21242 หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม 

2 
0.5 20 40 

2 ส 22101 สงัคมศกึษา 3 ส 22102 สงัคมศกึษา 4 1.5 60 120 
 ส 22103 ประวติัศาสตร์ไทย 3 ส 22104 ประวติัศาสตร์ไทย 4 0.5 20 40 
 ส 22243 หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม 3 หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม 4 0.5 20 40 
3 ส 23101 สงัคมศกึษา 5 ส 23102 สงัคมศกึษา 6 1.5 60 120 
 ส 23103 ประวติัศาสตร์ไทย 5 ส 23104 ประวติัศาสตร์ไทย 6 0.5 20 40 

 ส 23245 หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม 5 
ส 23246 หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม 
6 

0.5 20 40 

4 ส 31101 สงัคมศกึษา 1 ส 31102 สงัคมศกึษา 2 1.0 40 80 
 ส 31103 ประวติัศาสตร์ไทย 1 ส 31104 ประวติัศาสตร์ไทย 2 0.5 20 40 
 ส 31201 พระพทุธศาสนา 1 ส 31202 พระพทุธศาสนา 2 0.5 20 40 

 ส 30241 หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม 1 
ส 30242 หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม 
2 

0.5 20 40 

5 ส 32101 สงัคมศกึษา 3 ส 32101 สงัคมศกึษา 4 1.0 40 80 
 ส 32103 ประวติัศาสตร์ไทย 3 ส 32103 ประวติัศาสตร์ไทย 4 0.5 20 40 
 ส 32201 พระพทุธศาสนา 3 ส 32202 พระพทุธศาสนา 4 0.5 20 40 
6 ส 33101 สงัคมศกึษา 5 ส 33102 สงัคมศกึษา 6 1.0 40 80 
 ส 33201 พระพทุธศาสนา 5 ส 33202 พระพทุธศาสนา 6 0.5 20 40 

 ส 30243 หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม 3 
ส 30244 หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม 
4 

0.5 20 40 

รวม 14 560 1,120 
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6.3 ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา ส 33101 สังคมศึกษา 5 
6.3.1 ค าอธิบายรายวิชา ส 33101 สังคมศึกษา 5 

ศึกษาวิเคราะห์ความส าคญัของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ท่ีแสดงถึง
การเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ การนบัและการเทียบศกัราชสากล หลกัฐานทางประวติัศาสตร์
สากล อารยธรรมของโลกตะวนัออก ได้แก่อารยธรรมจีนและอารยธรรมอินเดีย 

ศึกษาวิเคราะห์ความส าคัญของอารยธรรมโลกตะวนัตก อารยธรรมเมโสโปเต
เมีย อารยธรรมอียิปต์ อารยธรรมในตะวันออกกลาง อารยธรรมกรีกและอารยธรรมโรมัน การ
ติดตอ่ระหว่างโลกตะวนัออกกับโลกตะวนัตกและอิทธิพลท่ีมีต่อกนั เหตกุารณ์ส าคญัในสมยักลาง 
ระบอบการปกครองแบบฟิวดัล สงครามครูเสด การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ เหตุการณ์ส าคัญใน
สมยัใหม่จนถึงปัจจุบนั การส ารวจทางทะเล การลา่อาณานิคม การปฏิรูปศาสนา 

ศกึษาวิเคราะห์ความส าคญัของการปฏิวติัวิทยาศาสตร์ การปฏิวติัอุตสาหกรรม 
แนวคิดเสรีนิยม แนวคิดจักรวรรดินิยม ชาตินิยม แนวคิดสังคมนิยม อิทธิพลของอารยธรรม
ตะวนัตกและตะวนัออกท่ีมีตอ่พฒันาการและการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลกท่ีน าไปสูค่วามขดัแย้ง
และความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษท่ี 20 จนถึงปัจจุบัน สงครามโลกครัง้ท่ี 1 -2 สงครามเย็น 
องค์การระหว่างประเทศ และสถานการณ์ส าคญัของโลกในคริสต์ศตวรรษท่ี 21 ด้านการเมืองการ
ปกครอง ด้านเศรษฐกิจ สงัคมและสิง่แวดล้อม 

โดยใช้วิธีการทางประวติัศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ไขปัญหา การสบืค้น
ข้อมูลและการภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณและการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 
ตระหนกัถึงความส าคญัของอารยธรรมตะวนัออกท่ีมีผลตอ่ภมิูภาคในเอเชีย 

6.3.1.1ตวัชีว้ดั รายวิชา ส 33101 สงัคมศกึษา 5 
1)มาตรฐาน ส 4.2 ม.4-6/1 วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรรม

โบราณ  และการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกท่ีมีผลต่อพัฒนาการและการ
เปลีย่นแปลงของโลก 

2)มาตรฐาน ส 4.2 ม.4-6/2 วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคญัต่างๆท่ี
สง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลงทางสงัคม เศรษฐกิจและการเมืองเข้าสูโ่ลกสมยัปัจจุบนั 

3)มาตรฐาน ส 4.2 ม.4-6/3 วิเคราะห์ผลกระทบของการขยาย
อิทธิพลของประเทศในยโุรปไปยงัทวีปอเมริกา  แอฟริกา และเอเชีย 

4)มาตรฐาน ส 4.2 ม.4-6/4 วิเคราะห์สถานการณ์ของโลกใน
คริสต์ศตวรรษท่ี 21 
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6.3.2 โครงสร้างรายวิชา ส 33101 สังคมศึกษา 5 

ตาราง 15 โครงสร้างรายวิชา ส 33101 สงัคมศกึษา 5 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือหน่วย
การเรียน 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตวัชีว้ดั 

สาระส าคญั เวลา
(ชัว่โมง) 

น า้หนกั
คะแนน 

1 TIME 
MACHINE 

ส 4.1 ม.4-6/1 
ส 4.2 ม.4-6/2 

 
 

- การศกึษาประวตัศิาสตร์ 

- วธีิการทางประวตัศิาสตร์ 

- เวลาและช่วงสมยัทาง

ประวตัศิาสตร์ 

- การแบง่ยคุทาง

ประวตัศิาสตร์ 

4 10 

2 ย้อนรอยโลก
โบราณ 

ส 4.2 ม.4-6/1 
 
 

- อารยธรรมเมโสโปเตเมีย 

- อารยธรรมอียิปต์  

- อารยธรรมกรีก 

- อารยธรรมโรมนั 

- อารยธรรมจีน 

- อารยธรรมอินเดีย 

16 40 

3 สูก่าร
เปล่ียนแปล
ง 

ส 4.2 ม.4-6/2 
ส 4.2 ม.4-6/3 

 เหตกุารณ์ส าคญัในสมยัใหม่
จนถึงปัจจบุนั (คศ.1492-
ปัจจบุนั) 
- การปฏิวตัวิทิยาศาสตร์ 
- การปฏิวตัอิตุสาหกรรม 
- แนวคดิเสรีนิยม 
- แนวคดิจกัรวรรดนิิยม 
- แนวคดิชาตนิิยม 
- แนวคดิสงัคมนิยม 
  

4 10 

 

 



  80 

ตาราง 15 (ตอ่) 

ล าดบั 

ท่ี 

ช่ือหน่วย
การเรียน 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตวัชีว้ดั 

สาระส าคญั เวลา
(ชัว่โมง) 

น า้หนกั
คะแนน 

4 โลกแห่ง
ความ
ขดัแย้ง 

ส 4.2 ม.4-6/2 
ส 4.2 ม.4-6/3 

ความขดัแย้งและความร่วมมือ
ของมนษุยชาตใินคริสต์ศตวรรษ
ท่ี 20ถึงปัจจบุนั 

- สงครามโลกครัง้ท่ี 1 
- สงครามโลกครัง้ท่ี 2 
- สงครามเย็น 

- องค์การความร่วมมือ 

4 10 

5 สถานการ
ณ์ส าคญั
ของโลกใน
คริสต์ศตว
รรษ            
ท่ี 21 

ส 4.2 ม.4-6/4 สถานการณ์ของโลกยคุปัจจบุนัมี
ปัญหาทัง้ทางด้านการเมือง การ
ขาดแคลนทรัพยากร การก่อการ
ร้าย ความขดัแย้งทางศาสนา 
สง่ผลกระทบตอ่สภาพความ
เป็นอยู่ของมนษุย์ 

- ปัญหาการเมืองและการก่อการ
ร้าย 

- ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ 

- ปัญหาทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อม 

- ปัญหาสงัคมและวฒันธรรม 

12 30 

รวม 40 100 

 
จากโครงสร้างรายวิชา ส33101 สงัคมศึกษา 5 ของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ดงักลา่ว

ข้างต้น สรุได้ว่า การวิจัยครัง้นีผู้้ วิจยัทดลองสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 7E ในหน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 5 และ 5 เร่ือง สถานการณ์ส าคญัของโลกในคริสต์ศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วยเนือ้หา เร่ือง 
ปัญหาการเมืองและการก่อการร้าย ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม ปัญหาสงัคมและวฒันธรรม โดยใช้เวลาทดลอง จ านวน 12 คาบ 
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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวจัิย 

 
การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

1.การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 
2.การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3.การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4.การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการท าวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนชิโนรส
วิทยาลยั เขตบางกอกน้อย จังหวดักรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 11 
ห้องเรียน จ านวน 301 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครัง้นีคื้อ นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6/3 โรงเรียน

ชิโนรสวิทยาลยั ท่ีก าลงัศกึษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ซึง่ได้มาจากการสุม่ตวัอยา่งแบบ
กลุม่ (Cluster Random Sampling)  จ านวน 38 คน โดยทุกห้องเรียนมีการจัดนักเรียนห้องเรียน
แบบคละความสามารถ 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตวัแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ 

การจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7E 
ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ 

1. ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
2.ทกัษะชีวิต 
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ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครัง้นี ้ท าการทดลองโดยผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในภาค

เรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 12 คาบ ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 1 คาบ (ความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และทักษะชีวิต) และทดสอบหลังเรียน (Post-test) 1 คาบ 
(ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และทกัษะชีวิต) รวมระยะเวลา 14 คาบ 

เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย 
เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นเนือ้หาในสาระท่ี 4 : ประวติัศาสตร์ มาตรฐาน ส 4.2 

เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการณ์
เปลีย่นแปลงของเหตกุารณ์อยา่งตอ่เน่ือง ตระหนกัถึงความส าคญัและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบ
ท่ีเกิดขึน้ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ผู้วิจัยได้ก าหนดเร่ืองท่ีใช้ในการ
ทดลองโดยมีขอบเขตของเนือ้หา ดงันี ้ 

เร่ืองท่ี 1 ความขดัแย้ง : ภยัคกุคามในสงัคม 
เร่ืองท่ี 2 ปัญหาการละเมิดสทิธิมนษุยชน 
เร่ืองท่ี 3 วิกฤติพลงังานโลก 

ตาราง 16 ก าหนดการจดัการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 

ล าดบัท่ี เนือ้หา จ านวนคาบ 

1 ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 1 
2 ความขดัแย้ง : ภยัคกุคามในสงัคม 4 
3 ปัญหาการละเมิดสทิธิมนษุยชน 4 
4 วกิฤตพิลงังานโลก  4 
5 ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 1 

รวม 16 
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แบบแผนการวิจัย 
ในการวิจัยครัง้นี เ้ป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi - experimental research 

design) ผู้วิจยัได้ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลองแบบ Pre Experimental Research 
Designs แบบหนึ่งกลุ่มสอบก่อนสอบหลงั (The One-Group Pretest-Posttest Design) (ศิริชัย 
กาญจนวาส,ี 2547, น. 160) ซึง่มีรูปแบบการวิจยัดงันี ้

ตาราง 17แบบแผนการทดลองของวิจยั 

กลุม่ สอบก่อน การทดลอง สอบหลงั 
E T1 X T2 

 
 

ความหมายของสัญลักษณ์  
E   แทน  กลุม่ทดลอง 
T1  แทน  การทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ 
X   แทน  การจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวฎัจกัรการเรียนรู้ 7E  
T2  แทน  การทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้ 

 

2.การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 

1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวฏัจักรการ
เรียนรู้ 7E 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมี
วิจารญาณ และแบบวดัทกัษะชีวิต 

ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือวิจยั มีดงัตอ่ไปนี ้
2.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7E 

2.1.1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 
หลกัสตูรสถานศึกษาโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั กลุม่สาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ต ารา
เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวฎัจักรการเรียนรู้ 7E 
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2.1.2 ศึกษาองค์ประกอบและขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบวฎัจักรการเรียนรู้ 7E ในแต่ละขัน้ตอน เพื่อท าความเข้าใจในกระบวนการให้ชัดเจนมาก
ยิ่งขึน้ 

2.1.3  เลือกสาระการเรียนรู้ท่ีน ามาทดลอง คือ สาระประวติัศาสตร์ มาตรฐาน 
ตวัชีว้ดั ส 4.2 ม.4-6/4 วิเคราะห์สถานการณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษท่ี 21 เป็นเนือ้หาของหน่วย
การเรียนรู้ท่ี 5  สถานการณ์ส าคญัของโลกในคริสต์ศตวรรษ ท่ี 21 รายวิชา ส33101 สงัคมศกึษา 5  
ของโรงเรียนชิโรสวิทยาลยั ประกอบด้วยเนือ้หา 

เร่ืองท่ี 1 ความขดัแย้ง : ภยัคกุคามในสงัคม 
เร่ืองท่ี 2 ปัญหาการละเมิดสทิธิมนษุยชน 
เร่ืองท่ี 3 วิกฤติพลงังานโลก 

2.1.4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรรู้ 7E จ านวน 3 แผน 
ประกอบด้วย 

ตาราง 18แผนการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรรู้ 7E 

 
โดยในแตล่ะแผนการจดัการเรียรู้ มีองค์ประกอบ 

1)มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีว้ดั 
2)ความคิดรวบยอด/สาระส าคญั 
3)สาระการเรียนรู้ 
4)จุดประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
5)สมรรถนะส าคญัของผู้ เรียน 
6)คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
7)กระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย 7 ขัน้ คือ 

1.1ขัน้ตรวจสอบความรู้เดิม 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี เร่ือง จ านวนคาบ 

1 ความขดัแย้ง : ภยัคกุคามในสงัคม 4 
2 ปัญหาการละเมิดสทิธิมนษุยชน 4 
3 วกิฤตพิลงังานโลก  4 

รวม 12 
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1.2ขัน้เร้าความสนใจ 
1.3ขัน้ส ารวจและค้นหา 
1.4ขัน้อธิบาย 
1.5ขัน้ขยายความรู้ 
1.6ขัน้ประเมินผล 
1.7ขัน้น าความรู้ไปใช้ 

8)สือ่ / แหลง่เรียนรู้ 
9)การวดัและประเมินผล  

2.1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบ
และขอข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมและสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึน้ 

2.1.6 น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 ทา่น 
ประกอบด้วยผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนสงัคมศึกษา ผู้ เช่ียวชาญด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และผู้ เช่ียวชาญด้านทักษะชีวิต เพื่อตรวจสอบเก่ียวกับความเท่ียงตรงของเนือ้หา ภาษา และ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรู้กับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ เนือ้หา ขัน้ตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเกณฑ์การวดัและประเมินผล โดยพิจารณา
จากค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าตัง้แต่ 0.8-1.00มีคะแนนเฉลี่ยคุณภาพของแผนการ
จดัการเรียนรู้ท่ี 1 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 และแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 มีค่าเท่ากับ 0.97 1.00 
และ 1.00 ตามล าดบั ความเหมาะสมจัดอยู่ในระดับใช้ได้ และมีคุณภาพผ่านตามเกณฑ์ (ตัง้แต ่
.05 ขึน้ไป)  

2.1.7  น าแผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบวัฎจักรการเรียนรรู้ 7E ท่ีได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้จริง โดยทดลองกบักลุม่เปา้หมายเพื่อท าการวิจยัตอ่ไป 

2.2. แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมวีิจารญาณ  
2.2.1 ศึกษาทฤษฎีหลกัการการสร้างแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมี

วิจารณญาณและเกณฑ์ในการให้คะแนนแบบรูบริค (Rubric Scoring) 4 ระดบั และน าข้อมูลมา
พิจารณาแนวทางการสร้างแบบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

2.2.2 สร้างแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นลกัษณะ
อตันยั จ านวน 5 ข้อ เพื่อวดัความสามารถในการมีวิจารณญาณตามความหมาย และองค์ประกอบ
ในข้อ 2.1 โดยสร้างเกณฑ์ในการตรวจข้อสอบแบบรูบริค (Rubric Scoring) 4 ระดบั ดงัตาราง 18 
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ตาราง 19เกณฑ์ในการตรวจแบบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณแบบรูบริค 
(Rubric Scoring) 4 ระดบั 

รายการประเมนิ ระดบัคณุภาพ 

3 2 1 0 

1. การระบปุระเดน็
ปัญหา 

 

ระบปุระเดน็

ปัญหาได้ถกูต้อง 

พร้อมอธิบาย

เหตผุลครบถ้วน 

ระบปุระเดน็

ปัญหาได้ถกูต้อง 

แตอ่ธิบายเหตผุล

ไมค่รบถ้วน 

ระบปุระเดน็

ปัญหาได้ถกูต้อง

เพียงบางสว่น  

และไม่สามารถ

อธิบายเหตผุลได้ 

ระบปุระเดน็

ปัญหาไมถ่กูต้อง 

และไม่สามารถ

อธิบายเหตผุลได้ 

2. การพจิารณา
ไตร่ตรองข้อมลู 

ตดัสนิใจพจิารณา

ความน่าเช่ือถือ

ของบทความได้ 

พร้อมอธิบายเหตุ

ผลได้ถกูต้อง

ครบถ้วน 

ตดัสนิใจพจิารณา

ความน่าเช่ือถือ

ของบทความได้ 

แตอ่ธิบายเหตผุล

ไมค่รบถ้วน 

ตดัสนิใจพจิารณา

ความน่าเช่ือถือ

ของบทความได้ 

แตไ่มส่ามารถ

อธิบายเหตผุลได้ 

ไมส่ามารถ

ตดัสนิใจพจิารณา

ความน่าเช่ือถือ

ของบทความได้

และไม่สามารถ

อธิบายเหตผุลได้ 

3. กาตัง้สมมตฐิาน ก าหนดสมมตฐิาน

ได้ถกูต้อง ชดัเจน 

พร้อมอธิบาย

เหตผุลประกอบ

ครบถ้วน 

ก าหนดสมมตฐิาน

ได้ถกูต้อง ชดัเจน 

แตอ่ธิบายเหตผุล

ประกอบไม่

ครบถ้วน 

ก าหนดสมมตฐิาน

ได้ถกูต้อง 

บางสว่น แต่ไม่

สามารถอธิบาย

เหตผุลประกอบได้ 

ก าหนดสมมตฐิาน

ไมไ่ด้ และไม่

สามารถอธิบาย

เหตผุลประกอบได้ 

4. การอ้างอิงเพ่ือ
ลงข้อสรุป 

ลงข้อสรุปได้

ถกูต้อง ชดัเจน 

พร้อมอธิบาย

เหตผุลประกอบ

ครบถ้วน 

ลงข้อสรุปได้

ถกูต้อง ชดัเจน แต่

อธิบายเหตผุล

ประกอบไม่

ครบถ้วน 

ลงข้อสรุปได้

ถกูต้อง บางสว่น 

แตไ่มส่ามารถ

อธิบายเหตผุล

ประกอบได้ 

ลงข้อสรุปไม่ได้

และไม่สามารถ

อธิบายเหตผุล

ประกอบได้ 

 

2.2.3  น าแบบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณลกัษณะอตันยัทัง้ 
5 ข้อ ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อท าการปรับปรุง
แก้ไข 
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2.2.4น าแบบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณลกัษณะอตันยัทัง้ 5 
ข้อ ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วยผู้ เช่ียวชาญด้านการสอน
สงัคมศึกษา ผู้ เช่ียวชาญด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และผู้ เช่ียวชาญด้านทักษะชีวิต เพื่อ
ตรวจสอบความตรงทางเนือ้หาและหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 
(Index of Item Objective Congruence : IOC) มีค่าความสอดคล้องมากกว่าหรือเทา่กบั .50 ผล
ปรากฎว่าค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าระหว่าง 0.8-1.00 แสดงว่าแบบวัดนีส้ามารถ
น ามาใช้ในการวิจัยได้ นอกจากนีผู้้ เช่ียวชาญได้ให้ข้อปรับปรุง ในการใช้ภาษาในข้อค าถามให้มี
ความชัดเจน ตรงประเด็น   โดยผู้วิจยัได้เลอืกข้อสอบ 3 ข้อ ไปใช้ในการทดลอง โดย 2 บทความท่ี
ไม่ได้ท าการเลือกเน่ืองจากบทความมีรายละเอียดคอ่นข้างมาก และใช้เวลานานในการอ่านจึงไม่มี
เวลาเพียงพอในการทดลอง จากนัน่น าแบบวดัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณทัง้ 3 
ข้อ ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบความถกูต้อง  

2.2.5น าแบบวดัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณไปทดลองใช้ (Try 
Out) กับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ซึง่ไม่ใช่กลุม่เป้าหมายในการวิจัย 
จ านวน  30 คน น าผลคะแนนท่ีได้จากการทดลองใช้ (Try out) เพื่อหาค่าความยากงา่ย (p) และ
ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวดัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งแบบวดัมีค่า
ความยากระหว่าง 0.20-0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป ค่าความยากง่าย (p) 
เฉลีย่ 0.48 คา่อ านาจจ าแนก (r) เฉลีย่ 0.42 

2.2.6หาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliabilly) ในโปรแกรมส าเร็จรูป ซึง่ผลการวิเคราะห์คา่
ความเช่ือมั่นของแบบวดัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณทัง้ฉบบัมีค่าความเช่ือมั่น 
0.745 

2.2.7น าแบบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ทัง้ 3 ข้อ ไปใช้เป็น
เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลกับนักเรียท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่าง คือ นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6/3 ของ
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ท่ีเรียนรายวิชาสงัคมศึกษา 5  ส 33101  ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2561 

 
2.3 แบบวัดทักษะชีวิต 

2.3.1ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องโดยการศึกษาเอกสาร และ งานวิจยัท่ี
เก่ียวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาแบบวดัทกัษะชีวิต ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ านวน 30 
ข้อ โดยผู้วิจัยได้เลือกใช้องค์ประกอบทกัษะชีวิตของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน



  88 

มาใช้ในการวิจัย ซึ่งในแต่ละข้อจะมีค าตอบท่ีถูกเพียง 1 ค าตอบ ถ้าตอบถูกได้ 1 คะแนน ถ้าตอบ
ผิดได้ 0 คะแนน ก าหนดให้แตล่ะข้อมีน า้หนกัคะแนน 2.5 คะแนน โดยประเมินทัง้ 4 ตวัชีว้ดั ดงันี ้

ตวัชีว้ดัท่ี 1 ตระหนกัรู้และเห็นคณุคา่ในตนเองและผู้ อ่ืน  
ตวัชีว้ดัท่ี 2 การคิดวิเคราะห์ ตดัสนิใจและแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ 
ตวัชีว้ดัท่ี 3 การจดัการกบัอารมณ์และความเครียด  
ตวัชีว้ดัท่ี 4 การสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืน  
น าเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ

ท าการปรับปรุงแก้ไข  
2.3.2น าแบบวัดทักษะชีวิตท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน 

ประกอบด้วยผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนสงัคมศึกษา ผู้ เช่ียวชาญด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และผู้ เช่ียวชาญด้านทกัษะชีวิต เพื่อตรวจสอบความตรงทางเนือ้หาและหาคา่ดชันีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์  (Index of Item Objective Congruence : IOC) มีค่าความ
สอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ .50 ผลปรากฎวา่ค่าดชันีค้วามสอดคล้อง (IOC) มีค่าระหวา่ง 0.8-
1.00 แสดงว่าแบบวดัทกัษะชีวิตนีส้ามารถน ามาใช้ในการวิจัยได้ นอกจากนีผู้้ เช่ียวชาญได้ให้ข้อ
ปรับปรุง ข้อค าถาม ปรับปรุงค าผิด และน าแบบวดัท่ีได้ปรับปรุงแล้วให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบ
ความถกูต้อง  

2.3.3 น าแบบวดัทกัษะชีวิตไปทดลองใช้ (Try Out) กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ซึ่งไม่ใช่กลุม่เปา้หมายในการวิจัย จ านวน  30 คน น าผลคะแนนท่ีได้จาก
การทดลองใช้ (Try out) เพื่อหาค่าความยากงา่ย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวดัทกัษะ
ชีวิต ซึง่แบบวดัมีคา่ความยากระหวา่ง 0.20-0.80 และมีคา่อ านาจจ าแนกตัง้แต ่0.20 ขึน้ไป  

2.3.4 หาค่าความเช่ือมั่น (Reliabilly) ของแบบวัดทักษะชีวิตในโปรแกรมส าเร็จรูป 
ซึง่ผลการวิเคราะห์คา่ความเช่ือมัน่ 0.77 

2.3.5 น าแบบวดัทกัษะชีวิตท่ีผ่านเกณฑ์ จ านวน 16 ข้อ โดยให้คา่น า้หนกัคะแนนข้อ
ละ 2.5  คะแนน ไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลูกบันกัเรียนท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 6/3 ของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ท่ีเรียนรายวิชาสงัคมศึกษา 5    ส 33101  ใน
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 
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3.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้วิจยัได้แบง่ออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้ 

3.1 ขัน้ก่อนการจัดการเรียนรู้ เป็นขัน้ท่ีผู้วิจยัเตรียมความพร้อมในด้านตา่งๆ ดงันี ้
สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 1) แผนการจดัการเรียนรู้ 2) แบบวดัความสามารถ

ในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และ 3) แบบวดัทกัษะชีวิต 
 ให้นกัเรียนท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ

แบบประวดัทกัษะชีวิต ก่อนเรียน (Pretest)  
3.2 ขัน้การจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยด าเนินการสอนด้วยตนเองด้วยการจัดการเรียนรู้

รูปแบบวฎัจกัรการเรียนรู้ 7E ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีได้สร้างไว้ ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้ 
เวลาท่ีใช้การทดลอง โดยท าการทดลองจ านวน 6 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 2 คาบ

เรียน รวมทัง้สิน้ 12 คาบเรียน ตามวนัและเวลาท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนการจดัการเรียนรู้ 
3.3 ขัน้หลังการจัดการเรียนรู้  
เม่ือด าเนินการทดลองครบตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการสอน ผู้วิจยัด าเนินการทดสอบ

หลงัเรียน (Post-test) นกัเรียนด้วยแบบวดัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแบบ
วดัทกัษะชีวิตท่ีมีตอ่การจดัการเรียนรู้รูปแบบวฎัจกัรการเรียนรู้ 7E 

4. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
1.เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังเรียน ของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวฎัจักรการเรียนรู้ 7E โดยการ
ค านวณห่าค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่า t-test dependent for 
samples  

2. เปรียบเทียบทักษะชีวิตก่อนและหลงัเรียน ของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวฎัจกัรการเรียนรู้ 7E โดยการค านวณห่าคา่เฉลีย่  (Mean)ค่าสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และคา่ t-test dependent for samples 

สถิติท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นีใ้ช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการค านวณ โดยประกอบด้วยข้อมูล
ทางสถิติ ดงันี ้

4.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1.1 สถิติพืน้ฐาน 

4.1.1.1 หาคา่เฉลีย่ (Mean) 
4.1.1.2 หาคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
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โดยค านวณจากโปรแกรมส าเร็จรูป 
4.1.2 สถิติที่ใช้หาคุณภาพเคร่ืองมือ 

4.1.2.1 หาค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างแบบวดัจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) 
ของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7E แบบวดัความสามารถในการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณ และแบบวดัทกัษะชีวิต  

4.1.2.2 หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านานจ าแนก (r) ของแบบวัด
ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และแบบวดัทกัษะชีวิต 

4.1.2.3 หาค่าความเช่ือมั่น ของแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และแบบวดัทกัษะชีวิต  

โดยค านวณจากโปรแกรมส าเร็จรูป 
 

4.2 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
4.2.1 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนเรียนและหลัง

เรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วัฏจักรการเรียนรู้ 7E และใช้วิธีการทางสถิติ t-test 
dependent for samples  

4.2.2 เปรียบเทียบทักษะชีวิต ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้วฏัจกัรการเรียนรู้ 7E และใช้วิธีการทางสถิติ t-test dependent for samples  
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากผลการทดลอง ผู้ วิจัยได้ก าหนดสัญลกัษณ์ท่ีใช้ในการ

น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้
n          แทน ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง 
Mean          แทน คะแนนเฉลีย่ของผู้ เรียนในกลุม่ตวัอยา่ง  
SD         แทน คะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
t         แทน สถิติการแจกแจงแบบ t-test dependent for samples 
IOC         แทน คา่ความสอดคล้องของผู้ เช่ียวชาญ 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูแล้วได้น าเสนอตามล าดบั ดงันี ้

1. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนและหลังการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7E  
 

ตาราง 20เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณในภาพรวม ก่อนและหลงัการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7E  

รายการประเมนิ 
คะแนน

เตม็ 

ก่อนเรียน หลงัเรียน t df p 

Mean SD Mean SD 

ความสามารถในการคดิ

อย่างมีวจิารณญาณ 

36 17.16 5.66 29.68 3.66 13.26** 37 .000 

**p < .01 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง 19 พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบวฏัจักรการเรียนรู้ 7E สาระประวติัศาสตร์ เร่ือง ประเด็นปัญหาในคริสต์ศตวรรษท่ี 21 มี
คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนเป็น 17.16 คะแนนเบี่ยงเบน
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มาตรฐานเป็น 5.66 และคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียนเป็น 
29.68 คะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 3.66 เม่ือหาค่าเฉลี่ยของผลต่างของคะแนนความสามารถ
ในการติดอยา่งมีวิจารณญาณหลงัเรียนกบัก่อนเรียนของกลุม่ตวัอย่างพบว่า นกัเรียนท่ีเรียนรู้โดย
ใช้รูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7E มีการกระจายตวัของคะแนนสอบหลงัเรียนน้อยกวา่ก่อนเรียน และ
มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 1 

 

ตาราง 21เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณจ าแนกตามรายด้าน กอ่นและ
หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7E  

รายการประเมนิ 

ความสามารถในการคดิอย่างมี

วจิารณญาณ 

คะแนน

เตม็ 

ก่อนเรียน 

(n=38) 

หลงัเรียน 

(n=38) 

t df p 

Mean SD Mean SD 

1.  การระบปุระเดน็ปัญหา 9 4.37 1.82 7.18 1.31 7.83* 37 .000 

2. การพจิารณาไตร่ตรองข้อมลู 9 4.79 2.00 7.87 1.23 8.45* 37 .000 

3. การตัง้สมมตฐิาน 9 3.97 1.57 7.32 1.38 11.32* 37 .000 

4. การอ้างอิงเพ่ือลงข้อสรุป 9 4.03 2.15 7.32 1.28 8.21* 37 .000 

**p < .01 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง 20 พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบวฏัจักรการเรียนรู้ 7E สาระประวติัศาสตร์ เร่ือง ประเด็นปัญหาในคริสต์ศตวรรษท่ี 21 มี
คะแนนเฉลี่ยรายด้านเพิ่มขึน้  ทั ง้ 4 ด้าน เม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยของผลต่างของคะแนน
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียนกับก่อนเรียนของกลุม่ตัวอย่างในแต่ละ
องค์ประกอบพบว่า การระบุประเด็นปัญหามีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึน้ 2.81คะแนน การพิจารณา
ไตร่ตรองข้อมูลมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึน้ 3.08 คะแนน การตัง้สมมติฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึน้ 3.35 
คะแนน และการอ้างอิงเพื่อลงข้อสรุปมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึน้ 3.29 คะแนน ซึ่งองค์ประกอบท่ีมีการ
เพิ่มขึน้ของคะแนนมากท่ีสดุคือ การตัง้สมมติฐาน เน่ืองมาจากก่อนเรียนนักเรียนยังขาดความ
เข้าใจในการตัง้สมสมติฐานจึงท าให้มีคะแนนในการตัง้สมมติฐานต ่ากว่าองค์ประกอบอ่ืน ๆ แต่
หลังจากนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยมช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E สามารถช่วยให้
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นักเรียนตัง้สมมติฐานตามหลกัวิทยาศาสตร์ได้มากขึน้ และมีความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณในแตล่ะองค์ประกอบแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

2. เปรียบเทียบทกัษะชีวิต ก่อนและหลงัการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวฏัจักรการ
เรียนรู้ 7E  

ตาราง 22เปรียบเทียบทกัษะชีวิต กอ่นและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 
7E 

รายการประเมนิ 
คะแนน

เตม็ 

ก่อนเรียน หลงัเรียน t df p 

Mean SD Mean SD 

ทกัษะชีวติ 40 24.80 8.31 32.90 6.46 7.57* 37 .000 

**p < .01 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง 21 พบวา่ นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้

รูปแบบวฏัจักรการเรียนรู้ 7E สาระประวติัศาสตร์ เร่ือง ประเด็นปัญหาในคริสต์ศตวรรษท่ี 21 มี
คะแนนเฉลีย่ทกัษะชีวิตก่อนเรียนเป็น 24.80 และคะแนนเฉลีย่ทกัษะชีวิตหลงัเรียนเป็น 32.90 เม่ือ
หาค่าเฉลี่ยของผลต่างของคะแนนทักษะชีวิตหลงัเรียนกับก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่างพบว่า 
นกัเรียนท่ีเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวฏัจักรการเรียนรู้ 7E มีการกระจายตัวของคะแนนสอบหลงัเรียน
น้อยกว่าก่อนเรียน และมีทกัษะชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานข้อท่ี 2 
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ตาราง 23เปรียบเทียบทกัษะชีวิตจ าแนกทกัษะยอ่ย ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7E ทัง้ 4 องค์ประกอบ 

ทกัษะชีวติ คะแนน

เตม็ 

ก่อนเรียน 

(n=38) 

หลงัเรียน 

(n=38) 

t df p 

Mean SD Mean SD 

1. ตระหนกัรู้และเห็น

คณุคา่ในตนเองและ

ผู้ อ่ืน 

10 7.24 2.31 8.49 2.21 3.06* 37 .004 

2. การคดิวเิคราะห์ 

ตดัสนิใจและ

แก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 

10 7.76 2.84 9.41 1.08 3.54* 37 .001 

3. การจดัการกบั

อารมณ์และ

ความเครียด 

10 4.93 2.99 7.57 2.82 5.41* 37 .000 

4. การสร้าง

สมัพนัธภาพท่ีดีกบั

ผู้ อ่ืน 

10 4.87 3.07 7.57 2.69 6.68* 37 .000 

**p < .01 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง 22พบว่า นกัเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบวฏัจักรการเรียนรู้ 7E สาระประวติัศาสตร์ เร่ือง ประเด็นปัญหาในคริสต์ศตวรรษท่ี 21 มี
คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบเพิ่มขึน้ ทัง้ 4 ทักษะย่อย เม่ือหาค่าเฉลี่ยของผลต่างของคะแนน
ทกัษะชีวิตหลงัเรียนกับก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละทักษะย่อยพบว่า ทกัษะย่อยข้อท่ี 1 
ตระหนกัรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้ อ่ืนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึน้ 1.25 คะแนน ทกัษะยอ่ยข้อท่ี 2 
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึน้ 1.65 คะแนน 
ทกัษะย่อยข้อท่ี 3 การจดัการกบัอารมณ์และความเครียดมีคะแนนเฉลีย่เพิ่มขึน้ 2.64 คะแนน และ
ทกัษะยอ่ยข้อท่ี 4 การสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึน้ 2.70 คะแนน จะเห็นได้
ว่าในทักษะท่ีมีความเก่ียวข้องกับตัวผู้ เรียนโดยตรงอย่างทักษะย่อยข้อท่ี 1 ตระหนักรู้และเห็น
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คุณค่าในตนเองและผู้ อ่ืน และทักษะย่อยข้อท่ี 2 การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ผู้ เรียนจะมีคะแนนก่อนเรียนค่อนข้างสงูกว่า ทกัษะย่อยข้อท่ี 3 การจัดการกับอารมณ์
และความเครียด และทกัษะย่อยข้อท่ี 4 การสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกับผู้ อ่ืน ซึ่งทกัษะยอ่ยในข้อท่ี 3 
และ 4 เป็นทกัษะท่ีต้องไปเก่ียวข้องกับอารมณ์ และสมัพนัธภาพท่ีดีกับผู้ อ่ืน ซึ่งก่อนเรียนผู้ เรียนมี
คะแนนในด้านนีไ้ม่สูงมากนัก แต่เม่ือท าการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E 
สามารถสง่ผลให้ผู้ เรียนมีทกัษะชีวิตสงูขึน้ในทุกๆ ทกัษะย่อย โดยเฉพาะทกัษะยอ่ยท่ี 4 การสร้าง
สมัพันธภาพท่ีดีกับผู้ อ่ืน เป็นทักษะท่ีมีการเพิ่มขึน้ของคะแนนมากท่ีสุด เน่ืองมาจากในแต่ละ
ขัน้ตอนของการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ได้มีการสง่เสริมในการท างาน
กลุม่ โดยต้องอาศยัการรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน ผู้ เรียนจะต้องฝึกเป็นทัง้ผู้พูดเพื่อแสดงความ
คิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนโดยอาศยัข้อมูลท่ีอยู่บนพืน้ฐานของความเป็นจริง รู้จัก
การท่ีจะควบคมุอารมณ์ของตนเอง และร่วมกันแก้ปัญหาของสถานการณ์ต่างๆ ในแต่ละขัน้ตอน
ของการเรียนรู้ จึงท าให้ผู้ เรียนได้ถกูพฒันาทัง้ทกัษะทางด้านการคิด และทกัษะทางด้านอารมณ์ไป
พร้อม ๆ กัน แต่เน่ืองจากเวลาท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้มีค่อนข้างน้อยจึงสง่ผลให้คะแนนในแต่ละ
ทกัษะยอ่ยหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7E เพิ่มขึน้ได้ไม่สงูมากนกั และมี
ทกัษะชีวิตในแตล่ะทกัษะยอ่ยแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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บทที่ 5 
สรุป อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

การวิ จัย ในค รัง้ นี เ้ป็ นการวิ จัยกึ่ งทดลอง (Quasi-experiment research) โดย มี
จุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวฏัจักรการเรียนรู้ 7E หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน             
2) เปรียบเทียบทกัษะชีวิตของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวฏัจักร
การเรียนรู้ 7E หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
ชิโนรสวิทยาลยั ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 38 คน โดยวิธีการสุม่ตวัอย่างแบบกลุม่
(Cluster Random Sampling) ใช้เวลาด าเนินการ 14 คาบเรียน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ 
1) แบบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ แบบอตันยั จ านวน 3 บทความ โดยแตล่ะ
บทความมีค าถาม จ านวน 4 ข้อ  2) แบบวัดทักษะชีวิต แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
ผู้วิจยัได้ใช้รูปแบบการทดลองแบบหนึง่กลุม่ ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (One-group Pretest 
– Posttest Design) เม่ือสิน้สดุการทดลองได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ หา
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t – test for 
dependent for Samples 
 

สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทกัษะชีวิต ชองนกัเรียนชัน้

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E สามารถสรุป
ผลการวิจยัได้ดงันี ้

1. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7E หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

2. ทักษะชีวิตของนักเรียนท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E หลงั
เรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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อภปิรายผลการวิจัย 
ผลจากการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ สาระประวติัศาสตร์ เร่ือง “ประเด็นปัญหาใน

คริสต์ศตวรรษท่ี 21” ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวฏัจกัรการ
เรียนรู้ 7E  สามารถน ามาอภิปรายผลตามจุดมุ่งหมายของการวิจยั ได้ดงันี ้

1. จากการศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวฏัจักรการเรียนรู้ 7E หลงัเรียนสงูกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 จึงเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 1 เน่ืองจากผู้วิจัยได้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยรูปแบบวฎัจกัรการเรียนรู้ 7E ในรูปแบบของกิจกรรมกลุม่ นกัเรียนได้ร่วมกัน
ท างาน ระดมความคิด ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนการท างานร่วมกัน การรับฟังเหตุผล การ
พิจารณาไตร่ตรองข้อมูล ข้อเท็จจริงในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์ปัจจุบนั ซึง่แนวทางในการ
จดัการเรียนรู้ท่ีกลา่วมาข้างต้นนัน้ สง่ผลให้นกัเรียนได้รับการพฒันาความสามารถในการคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) การระบุประเด็นปัญหา 2) การพิจารณาไตร่ตรองข้อมลู 3) การ
ตัง้สมมติฐาน และ 4) การอ้างอิงเพื่อลงข้อสรุป สอดคล้องกบั(ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2544, น.
149-150) ได้กลา่วว่าการพฒันาความสามารถทางการคิดนัน้ ควรเน้นการพฒันากระบวนการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) เพราะเป็นกระบวนการท่ีส าคญัและจ าเป็นส าหรับผู้ เรียน
ทกุระดบั เน่ืองจาการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีเปา้หมายเพื่อให้ได้ความคิดท่ีผ่านการพิจารณาถึง
ข้อมูล หลกัฐาน และเหตุผลมาอย่างรอบคอบแล้ว ความคิดท่ีได้จะสามารถน าไปใช้ได้อย่าง
กว้างขวางในทุกสถานการณ์ ดังนัน้เม่ือบุคคลคิดเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งและได้ความคิดท่ีผ่านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณมาแล้ว การคิดท่ีได้มาสามารถน าไปใช้ต่อไปได้ในกระบวนการอ่ืนๆ เช่น 
น าไปใช้ในการตัดสินใจ น าไปใช้ในการแก้ปัญหา น าไปปฏิบัติหรือน าไปศึกษาวิจัยต่อ  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (นงนาฏ วงค์ค า, 2554, น.103-109) ได้ศกึษาผลการใช้วิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบ 7Eท่ีเน้นกิจกรรมการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เร่ือง การรักษาดลุยภาพของสิง่มีชีวิตท่ีมี
ต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปี ท่ี 4 โรงเรียน พิริยาลยัจังหวดัแพร่ จงัหวดัแพร่ พบวา่นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปี ท่ี 4 
ท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ 7E ท่ีเน้นกิจกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 1.) มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาชีววิทยาสงูกว่านกัเรียนท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 2.) นกัเรียนมีความสามารถด้านการคิดอยา่งมีวิจารณญาณสงูกวา่นกัเรียนท่ี
เรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 3.) ความสามารถด้าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ 7E ท่ีเน้นกิจกรรมการ
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คิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 ดังนัน้
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E สามารถท่ีจะช่วยพัฒนา
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนได้  ถึงแม้ว่าการจัดการเรียนรู้ใน
รูปแบบวฏัจักรการเรียนรู้ 7E จะนิยมใช้ในการจัดการเรียรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ แต่ก็สามารถ
น ามาปรับใช้ให้เข้ากับวิชาสงัคมศึกษาได้เช่นกัน เพียงแต่จ าเป็นจะต้องเลือกเนือ้หาท่ีมีความ
เหมาะสม โดยควรเลือกเนือ้หาท่ีมีลกัษณะค าถามแบบปลายเปิด เพื่อให้นกัเรียนสามารถต่อยอด
ความรู้ และสร้างสรรค์ชิน้งานได้ 

2. จากการศึกษาทักษะชีวิตของนกัเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏ
จกัรการเรียนรู้ 7E มีคะแนนเฉลี่ยทกัษะชีวิต หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ี .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ทัง้นีผู้้ วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยรูปแบบวฎัจักรการ
เรียนรู้ 7E ในรูปแบบของกิจกรรมกลุม่เพื่อเป็นการฝึกฝนทกัษะการอยู่ร่วมกันเพราะในการท างาน
กลุม่ร่วมกนัโดยผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7E ผู้ เรียนจะต้องมี
การพฒันาตนเองในการแสวงหาความรู้ เคารพและรับฟังเหตุผล ข้อเท็จจริง หลกัฐานข้อมูลจาก
ผู้ อ่ืน และต้องร่วมกันคิดวิเคราะห์สงัเคราะห์ปัญหาท่ีได้รับ ร่วมกนัตดัสินใจในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ โดยสามารถท่ีจะควบคุมอารมณ์และความเครียดเม่ือต้องเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ 
โดยเฉพาะการพฒันาทกัษะด้านการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืนซึง่ในการวิจยัในครัง้นีส้ะท้อนให้
เห็นว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้วฏัจักรการเรียนรู้ 7E ไม่ได้เป็นการพฒันาทกัษะทางด้านการคิด
เพียงอย่างเดียว แต่ด้วยกระบวนการในแต่ละขัน้ตอนทัง้ 7 ขัน้ ได้กลบัช่วยเสริมสร้างพฒันาการ
ทางด้านอารมณ์และการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกับผู้ อ่ืน โดยเฉพาะในขัน้ท่ี 3 ส ารวจและค้นหา เป็น
ขัน้ท่ีผู้ เรียนจะต้องวางแผนและแบง่หน้าท่ีในการค้นหาข้อมลู ขัน้ท่ี 4 ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป เป็น
ขัน้ท่ีผู้ เรียนจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกในกลุม่ และเลอืกท่ีจะ
ลงข้อสรุปจากข้อมูลท่ีมีความน่าเช่ือถือมากท่ีสดุ และในขัน้ท่ี 5 ขัน้ขยายความรู้ โดยผู้ เรียนจะได้
น าความรู้ท่ีผา่นการค้นคว้า และลงข้อสรุปของกลุม่ตนเองมาน าเสนอ และร่วมกนัอภิปรายกบักลุม่
อ่ืน ๆ ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในมุมมองท่ีแตกต่าง
จากลุม่ของตนเอง แนวทางในการจัดการเรียนรู้ดงักล่าวข้างต้นจึงได้ส่งผลต่อพัฒนาการทกัษะ
ชีวิตของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทัง้ 4 ทักษะย่อย ได้แก่ 1) ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้ อ่ืน 2) การคิดวิเคราะห์ ตดัสนิใจและแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ และ 3) การจดัการกับ
อารมณ์และความเครียด และ 4) การสร้างสมัพันธภาพท่ีดีกับผู้ อ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับ หลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 กล่าวถึงการพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณภาพตาม
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มาตรฐานการเรียนรู้ ท่ีจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะส าคญั 5 ประการ คือ 1) ความสามารถใน
การสือ่สาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 4) ความสามารถในการ
ใช้ทกัษะชีวิต และ 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ . 2552: 1) ทกัษะ
ชีวิตถูกก าหนดให้เป็นทกัษะส าคญัท่ีผู้ เรียนจะต้องได้รับการพฒันาให้เกิดขึน้กับผู้ เรียน ซึ่งทกัษะ
ชีวิตเป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้
ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสงัคมด้วยการสร้างเสริม
ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล การจัดการปัญหาและความขดัแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การ
ปรับตวัให้ทนักับการเปลี่ยนแปลงของสงัคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
ไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้ อ่ืน (กระทรวงศึกษาธิการ . 2552: 4) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (นวรัตน์ สขุวฒันาสินิทธ์ิ, 2559, น.80-86) ได้ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการสอน 
7E ร่วมกับเทคนิคกลุม่ร่วมมือแขง่ขนั วิชาหลกัภาษาไทย ท่ีมีตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลกั
ภาษาไทยและทกัษะชีวิตของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจัยพบวา่ คะแนนทกัษะชีวิต
หลงัเรียนของทัง้กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ นัน้แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
โดยกลุ่มทดลองมีคะแนนทักษะชีวิตท่ีสูงกว่ากลุ่มควบคุม ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากการสอนด้วย
รูปแบบการสอน 7E ร่วมกับเทคนิคกลุ่มร่วมมือแข่งขัน มีส่วนช่วยให้คะแนนแตกต่างกัน เพราะ
นกัเรียนได้มีโอกาสตอบค าถาม ร่วมอภิปราย ค้นหาค าตอบ และสรุปความรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี ้
เม่ือพิจารณาคะแนนทักษะชีวิตของกลุ่มทดลองก่อนและหลังเรียนพบว่ามีความแตกต่างกัน
ค่อนข้างมาก โดยก่อนเรียนมีคะแนนทักษะชีวิตอยู่ในระดบัค่อนข้างต ่า แต่เม่ือสอนด้วยรูปแบบ
การสอน 7E ร่วมกบัเทคนิคกลุม่ร่วมมือแขง่ขนั กลุม่ทดลองมีคะแนนทกัษะชีวิตอยูใ่นระดบัท่ีสงูขึน้
มาก และเม่ือพิจารณาคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนของนกัเรียนในกลุม่ทดลองและ
กลุม่ควบคมุไม่แตกต่างกัน ในขณะท่ีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนกัเรียนในกลุม่
ทดลองและกลุม่ควบคมุแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เพราะวา่การจดักิจกรรม
การเรียนการสอนด้วยรูปแบบ 7E และเทคนิคกลุม่ร่วมมือแข่งขนัเป็นการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นนกัเรียนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้ท ากิจกรรมตา่งๆ ด้วยตนเองมากกวา่การเรียน
การสอนปกติ นกัเรียนท่ีเป็นกลุม่ทดลองได้ท ากิจกรรมในขัน้ตอนต่างๆ ของการเรียนการสอนคือ 
ขัน้ทบทวนความรู้เดิม ขัน้ส ารวจและค้นหา ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป ขัน้ขยายความรู้ ขัน้
ประเมินผล การแข่งขันระหว่างกลุ่ม และขัน้ต่อยอดความรู้ ซึ่งนักเรียนทุกคนมีโอกาสสร้าง
ข้อความรู้ด้วยตนเองดงันัน้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวฏัจักรการเรียนรู้ 7E สามารถ
ท่ีจะช่วยพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียนได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการท าวิจัยในครัง้นีผู้้ วิจัยมีข้อเสนอแนะ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ 

และการศกึษาวิจยั ดงันี ้
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1.1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวฏัจักรการเรียนรู้ 7E ควรท่ีจะเลอืกเนือ้หาท่ี
สามารถให้นักเรียนวิเคราะห์ อภิปราย แก้ไขปัญหา หรือสถานการณ์แบบปลายเปิด เพื่อให้
นกัเรียนได้มีโอกาสได้แก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ และสามารถท่ีจะผลติชิน้งานจากสิง่ท่ีได้เรียนรู้ได้ 

1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวฏัจักรการเรียนรู้ 7E ควรท่ีจะจัด
บรรยากาศให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ในการค้นหาความรู้ของผู้ เรียน เช่น มีการจดัเตรียมสือ่ประกอบท่ีมี
ความเหมาะสม กระตุ้นความสนใจในการตัง้ประเด็นปัญหาของผู้ เรียน การจัดเตรียมเอกสาร 
หนงัสอื เพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางในการศกึษาค้นคว้าของผู้ เรียน 

1.3 การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวฏัจักรการเรียนรู้ 7E เป็นการพัฒนาทกัษะ
การสืบค้นข้อมูล ทักษการะคิด ทกัษะการเข้าสงัคม ครูผู้สอนควรมีส่วนร่วมในการกระตุ้นความ
สนใจของผู้ เรียน ให้ร่วมด้วยช่วยกนัในการระดมสมองและก าลงัในการท างานกลุม่ และชีแ้นะให้
เห็นความส าคญัของการท างานด้วยความสามคัคีเป็นหมู่คณะ 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป 
2.1 ควรมีการน ารูปแบบการวิจัยนีไ้ปใช้กับกลุ่มผู้ เรียนระดับชัน้อ่ืน ๆ เช่น 

ระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น และควรมีการน าไปวิจัยในสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ในกลุม่สาระการ
เรียนรู้สงัคมศกึษา  

2.2 ควรมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E สอนร่วมกับ
วิธีการสอนรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน การจดัการเรียนรู้แบบบูรณา
การ เป็นต้น 

2.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7E ในกลุม่สาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญที่ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E 

แบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวจิารณญาณ และแบบวัดทักษะชีวิต 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์รวี บุษยานนท์ อาจารย์สาขาการสอนสังคมศึกษา ภาควิชา
หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2. อาจารย์ ดร.วิลาวลัย์ ดา่นสริิสขุ อาจารย์ ภาควิชาหลกัสตูรและการสอน  
คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3. อาจารย์ลขิสทิธ์ิ พฒุเขียว   อาจารย์สาขาการศกึษาตลอดชีวิต  
ภาควิชาการศกึษาตลอดชีวิต  
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

4. ครูสมภพ ทองคงหาญ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม วิทยฐานะเช่ียวชาญ 
โรงเรียนศรัทธาสมทุร 

5. ครูณฏัฐินี แสงสขุ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั 
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ภาคผนวก ข  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

  1. ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ 7E   
  2. ตวัอยา่งแบบวดัความสามารถทางการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
  3. ตวัอยา่งแบบวดัทกัษะชีวิต 
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1. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 7E 

กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม   ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 

สาระประวตัศิาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 ประเดน็ปัญหาในคริสตศ์ตวรรษท่ี 21     เวลาเรียน 12 ชัว่โมง 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง ปัญหาการละเมดิสทิธิมนษุยชน               เวลาเรียน 4 ชัว่โมง 

  

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัชีว้ัด 

 มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพฒันาการของมนษุยชาติจากอดีตจนถึงปัจจบุนัในแง่

ความสมัพนัธ์และการเปลีย่นแปลงของเหตกุารณ์อยา่งตอ่เน่ือง ตระหนกัถึงความส าคญัและ

สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึน้ 

 ตวัชีว้ดั 

 มฐ. ส 4.3 ม.4-6/4 วิเคราะห์สถานการณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษท่ี 21 

 

สาระส าคัญ 

สทิธมนษุยชน สทิธิขัน้พืน้ฐานท่ีมนษุย์เกิดมาพร้อมกบัความเทา่เทียมกนัในแงศ่กัด์ิศรีความเป็น

มนษุย์และสทิธิ เพ่ือด ารงชีวิตอยา่งมีศกัด์ิศรี โดยไม่ค านงึถึงความแตกตา่งในเร่ืองเชือ้ชาติ สผิีว 

เพศ อาย ุภาษาศาสนา และสถานภาพทางกายและสขุภาพรวมทัง้ความเช่ือทางการเมือง หรือ

ความเช่ืออ่ืนๆท่ีขึน้กบัพืน้ฐานทางสงัคม สทิธิมนุษยชนจึงเป็นสิง่ท่ีไม่สามารถถ่ายทอดหรือโอน

ให้แก่ผู้ อ่ืนได้ ปัจจุบนัการละเมิดสทิธิมนษุยชนก็ยงัปรากฏอยูเ่สมอ และมีแนวโน้มท่ีจะรุนแรงยิ่งขึน้ 

ดงันัน้ประชาชนควรหนัมาตระหนกัอยา่งจริงจงัตอ่สทิธิมนษุยชนสากล ท่ีทกุคนควรได้รับการ

ปฏิบติัอยา่งเทา่เทียมกนั 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ด้านความรู้ (K) 

1. นกัเรียนสามารถยกตวัอยา่งปัญหาการละเมิดสทิธิมนษุยชนในสงัคมได้ 

2. นกัเรียนสามารถบอกแนวทางในการปอ้งกนั และแก้ไขปัญหาการละเมิดสทิธิ

มนษุยชนได้ 

ด้านทักษะ (P) 

3. นกัเรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตขุองปัญหาการละเมิดสทิธิมนษุยชนได้ 

4. นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากปัญหาการละเมิดสทิธิมนษุยชนได้ 

5. นกัเรียนสามารถสบืค้นข้อมลูปัญหาการละเมิดสทิธิมนษุยชนจากสือ่และแหลง่เรียนรู้

ท่ีหลากหลายได้ 

6. นกัเรียนสามารถสรุปผลการศกึษาค้นคว้าเร่ืองปัญหาการละเมิดสทิธิมนษุยชนได้ตรง

ตามประเด็นท่ีก าหนดได้ 

7. นกัเรียนสามารถเขียนผงัมโนทศัน์เร่ืองปัญหาการละเมิดสทิธิมนษุยชนได้ถกูต้อง 

8. นกัเรียนสามารถน าเสนอการศกึษาเร่ืองปัญหาการละเมิดสทิธิมนษุยชนหน้าชัน้เรียน

ได้ 

9. นกัเรียนสามารถจดัท าหนงัสัน้ท่ีสะท้อนปัญหาการละเมิดสทิธิมนษุยชนได้ 

10. นกัเรียนสามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนโดยใช้กระบวนการกลุม่ได้ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม (A) 

11. นกัเรียนให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมในห้องเรียน 

12. นกัเรียนมีความอดทน อดกลัน้ สามารถควบคมุอารมณ์ของตนเองในการท ากิจกรรม

กลุม่ได้ 

สาระการเรียนรู้ 

 ปัญหาการละเมิดสทิธิมนษุยชน 

1. ความหมาย ความส าคญั แนวคิดและหลกัการของสทิธิมนษุยชน 

2. สาระส าคญัของปฏิญญาสากลวา่ด้วยสทิธิมนษุยชน 

3. สถานการณ์การละเมิดสทิธิมนษุยชนท่ีเกิดขึน้ในประเทศและตา่งประเทศ 
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4. ปัญหาสทิธิมนษุยชนในประเทศไทยและแนวทางการแก้ไขปัญหาและพฒันา 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการคิด 

- ทกัษะการคิดวิเคราะห์ 

- ทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

2. ความสามารถในการสือ่สาร 

3. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 

- กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

- กระบวนการท างานกลุม่ 

4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

- กระบวนการสบืค้น 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1. มีวินยั 

2. ใฝ่เรียนรู้ 

3. มุ่งมัน่ในการท างาน 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ภาพชาวโรฮิงญาอพยพลีภ้ยัมาจากประเทศเมียนมาร์ 

2. คลปิ “ยนิูเซฟ กบั การทดลองทางสงัคมเร่ืองความเหลือ่มล า้ด้านทศันคติ” จาก 

UNICEF Thailand  

3. คลปิทดสอบสงัคม - คนขาว VS คนด า 

แหลง่เรียนรู้ 

1. ห้องสมดุ 

2. แหลง่ข้อมลูสารสนเทศ 
ชิน้งานหรือภาระงาน 

1. ผงัมโนทศัน์ ปัญหาการละเมิดสทิธิมนษุยชน 

2. หนงัสัน้เก่ียวกบัการยติุการละเมิดสทิธิมนษุยชน 
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กระบวนการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือและแหล่ง
การเรียนรู้ 

การวัดและ
ประเมินผล 

ขัน้ที่ 1 ตรวจสอบความรู้เดมิ 

1.1  ครูให้นกัเรียนดภูาพเด็กขายพวงมาลยัและภาพเด็กขอทาน 

 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้ครูตัง้ค าถาม ถามนกัเรียนว่า 

- นกัเรียนเคยพบเหน็เหตกุารณ์เหมือนในภาพดงักลา่วหรือไม่ (เคย,ไม่เคย) 

- นกัเรียนมกัพบเจอเด็กเหลา่นีท้ี่ใด (ตามสีแ่ยก,ท้องถนน,ร้านอาหาร,สะพานลอย ฯลฯ) 

- นกัเรียนรู้สกึอย่างไร เมื่อต้องพบเจอกบัเด็กเหลา่นี ้(สงสาร, เห็นอกเหน็ใจ ,อยากให้ความ
ช่วยเหลอื,สงสยั ฯลฯ) 

- นกัเรียนคิดว่าเด็กเหลา่นีจ้ะมีสทิธิได้รับการศึกษาหรือไม่ (มีสทิธิ) 
1.2  ครูเชื่อมโยงความรู้ว่าเด็กทกุคนมีสทิธิที่จะได้รับการศึกษา เพราะเป็นสทิธิขัน้พืน้ฐานที่เด็ก

ทกุคนควรจะได้รับสทิธิทางการศึกษาเป็นเพยีงสทิธิหนึ่งในสทิธิมนษุยชน จากนัน้ครูเขียนค าว่า สทิธิ
มนษุยชน บนกระดาน และให้นกัเรียนช่วยกนับอกความหมายของสทิธิมนษุยชน ตามความเข้าใจของ
นกัเรียน โดยให้ออกมาเขียนความหมายบนกระดาน 3-5 คน 

1.3   ครูให้นกัเรียนร่วมกนัตรวจสอบความหมายทีต่วัแทนนกัเรียนออกมาเขียนบนกระดานหน้า
ชัน้เรียน ถ้าหากพบว่าความหมายทีน่กัเรียนคิดแตกต่างจากของเพือ่นให้นกัเรียนน าเสนอเพิม่เติมและ
อธิบายเพิม่เติมในสว่นของตนเอง จากนัน้ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความหมายค าว่า สทิธิมนษุยชน 

-   ภาพเด็กขาย
พวงมาลยั 

-   ภาพเด็กนัง่
ขอทาน 

 
 

-   สงัเกตจาก  
   การตอบ 

   ค าถามและ  
   แสดงความ  
   คิดเห็น 

ขัน้ที่ 2 เร้าความสนใจ 

2.1 ครูให้นกัเรียนดภูาพชาวโรฮิงญาอพยพลีภ้ยัมาจากประเทศเมียนมาร์  

 
 
 
 
 

2.2 จากนัน้ครูตัง้ค าถาม ถามนกัเรียนว่า  
- นกัเรียนทราบหรือไม่ว่าภาพเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้เป็นภาพเหตกุารณ์ใด (การอพยพลีภ้ัย

ของชาวโรฮิงญา) 
- กลุม่คนที่นกัเรียนเห็นในภาพอพยพมาจากที่ใด (รัฐยะไข่ในประเทศเมียนมา) 
 - เพราะเหตุใดชาวโรฮิงญาจึงต้องอพยพออกจากประเทศเมียนมา (เกิดความขัดแย้ง

ระหว่างชาวโรฮิงญากบัประชากรส่วนใหญ่ในรัฐยะไข่ ซึ่งส่วนมากเป็นชาวพทุธ ,การโจมตีของกลุ่มติด
อาวุธชาวโรฮิงญาต่อฐานทัพของต ารวจทางตอนเหนือของรัฐยะไข่ เป็นเหตุให้กองทัพเมียนมาเร่ิม
ปฏิบตัิการปราบปราม โดยพุง่เป้าไปที่ชมุชนทัง้หมด) 

- ภาพชาว
โรฮิงญา
อพยพลีภ้ยั
มาจาก
ประเทศเมียน
มาร์ 

- ประเดน็
ค าถาม 

 

- สงัเกตจาก
การตอบ
ค าถามและ
แสดงความ
คิดเห็น 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือและแหล่ง
การเรียนรู้ 

การวัดและ
ประเมินผล 

- การกระท าของรัฐบาลเมียนมาร์ที่บีบบงัคบัและกดขี่ข่มเหงชาวโรฮิงญาจนต้องอพยพ
ออกจากประเทศถือว่าเป็นการละเมิดสทิธิมนษุยชนอย่างไร (ละเมิดสทิธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย ,
ศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ ฯลฯ) 

-    ปัญหาการละเมิดสิทธิมนษุยชนเกี่ยวข้องกบัเราหรือไม่ (เกี่ยว เพราะเราก็เป็นสว่นหนึ่ง
ของสงัคมที่ต้องมีสว่นร่วมในการรับผิดชอบ ช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนัในฐานะของเพือ่นมนษุย์) 

    2.3    ครูให้นักเรียนชมคลิป “ยูนิเซฟ กับ การทดลองทางสังคมเร่ืองความเหลื่อมล า้ด้าน
ทศันคติ” จาก UNICEF Thailand 

 
และคลปิทดสอบสงัคม - คนขาว VS คนด า 

 
โดยให้นกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นว่ารู้สึกอย่างไรกบัคลปิทัง้ 2 คลปิที่ได้ชม จากนัน้

ครูพูดเชื่อมโยงเนือ้หาจากในคลิปว่าการเลือกปฏิบัติ ปัญหาความเหลื่อมล า้ ก็เป็นการละเมิดสิทธิ
มนษุยชนในรูปแบบหนึง่ เพือ่ให้นกัเรียนเกิดความตระหนกัว่าปัญหาการละเมิดสทิธิมนุษยชนไม่ใช่ปัญหา
ไกลตวั 

  2.4   ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความส าคัญ แนวคิดหลักการของสิทธิมนุษยชน และ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสทิธิมนษุยชน 

  2.5   จากนัน้ครูแจ้งเร่ืองที่จะเรียนว่าคือ เร่ือง ปัญหาการละเมิดสทิธิมนษุยชน แจ้งจดุประสงค์
การเรียนรู้ วิธีการวดัและประเมินผลให้นกัเรียนทราบ 

- คลปิ “ยนูิเซฟ 
กบั การ
ทดลองทาง
สงัคมเร่ือง
ความเหลือ่ม
ล า้ด้าน
ทศันคติ” 
จาก 
UNICEF 
Thailand  

- คลปิทดสอบ
สงัคม  คน
ขาว VS คน
ด า ประเดน็
ค าถาม 

 

- สงัเกตจา
การตอบ
ค าถามและ
แสดงความ
คิดเห็น 

ขัน้ที่ 3 ส ารวจและค้นหา 
3.1   ให้นกัเรียนจบักลุม่ กลุม่ละ 7 คน โดยให้สมาชิกแต่ละกลุม่เลอืกประธานกลุม่ รอง

ประธานและเลขานกุาร โดยก าหนดให้แต่ละกลุม่เลอืกสถานการณ์การละเมิดสทิธิมนษุยชนกลุม่ละ 1 
สถานการณ์ จากความสนใจของสมาชิกในกลุม่ และสถานการณ์ปัญหาการละเมิดสทิธิมนษุยชนทีแ่ต่ละ
กลุม่เลอืกศึกษาจะต้องไม่ซ า้กนั โดยให้ประธานกลุม่ออกมาเขียนเร่ืองที่ต้องการศึกษาบนกระดาน 

3.2   นกัเรียนวางแผนและแบ่งหน้าที่กนัในการด าเนนิการศึกษาค้นคว้าตามประเดน็ปัญหา
ของกลุม่ตน จากสือ่และแหลง่เรียนรู้ต่างๆ อย่างหลากหลาย เช่น หนงัสอืพมิพ์ หนงัสอืต่างๆ จากเว็บไซต์ 
ที่เกี่ยวข้องกบัประเดน็ปัญหาของกลุม่ตน โดยมีประเด็นในการศึกษาค้นคว้าดงันี ้

 
 

 

- หนงัสอืพมิพ์ 

- หนงัสอืต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

- เว็บไซต์ทาง
อินเตอร์เน็ต 

- แบบบนัทึก
การสบืค้น 

- สงัเกตขณะ
นกัเรียนร่วม
กิจกรรมการ
เรียนการ
สอน 

- สงัเกต
พฤติกรรม 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือและแหล่ง
การเรียนรู้ 

การวัดและ
ประเมินผล 

1) สถานการณ์ปัญหาการละเมิดสทิธิมนษุยชน 

2) สาเหตขุองปัญหาการละเมิดสทิธิมนษุยชน 

3) ผลกระทบที่เกิดจากปัญหาการละเมิดสทิธิมนษุยชนตอ่ตนเอง/สงัคม 

4) แนวทางในการแก้ไขปัญหาการละเมิดสทิธิมนษุยชน 

5) เสนอแนะแนวทางการป้องกนัปัญหาการละเมิดสทิธิมนษุยชน 

3.3   ให้นกัเรียนน าข้อมลูที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจดลงในบนัทึกการสบืค้น 

 

 - การท างาน
กลุม่ 

-  ตรวจบนัทึก 
   การสบืค้น 

ขัน้ที่ 4 ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป 

4.1   น าข้อมลูที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและจดลงในบนัทึกการสบืค้นมาอภิปราย
แลกเปลีย่นความคิดภายในกลุม่ โดยจดัท าเป็นผงัมโนทศัน์เพือ่รวบรวมข้อเท็จจริงที่ได้จากการศึกษาตาม
ประเดน็ปัญหาของกลุม่ตนเอง ลงในกระดาษปรู๊ฟเพือ่เตรียมไว้ส าหรับการน าเสนอหน้าชัน้เรียน 

- หนงัสอืพมิพ์ 

- เว็บไซต์ 

- แหลง่เรียนรู้
ต่างๆ 
 

- สงัเกตขณะ
นกัเรียนร่วม
กิจกรรมการ
เรียนการ
สอน 

- ตรวจผงัมโน
ทศัน์ 

- สงัเกต
พฤติกรรม
การท างาน
กลุม่ 

ขัน้ที่ 5 ขัน้ขยายความรู้ 
5.1   นกัเรียนแต่ละกลุม่ออกมาน าเสนอการศึกษาค้นคว้าเร่ืองปัญหาการละเมิดสทิธิ

มนษุยชน และน าเสนอผงัมโนทศัน์ ที่ได้จากการสรุปผลการค้นคว้า จากสถานการณ์ปัญหาการละเมิด
สทิธิมนษุยชนที่นกัเรียนแต่ละกลุม่เลอืกศึกษาตามความสนใจ โดยให้เวลากลุม่ละ 3 นาที  

5.2   นกัเรียนกลุม่อืน่ ๆ ร่วมกนัอภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเห็นว่าถกูต้องสมบรูณ์หรือไม่ 
และเพิม่เติมประเด็นที่แตกต่างกนัในแต่ละกลุม่ 

5.3   เมื่อนกัเรียนน าเสนอและอภิปรายครบทกุกลุม่แล้ว ให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่จดัท าโฆษณา
รณรงค์การยตุิการละเมิดสทิธิมนษุยชนความยาวไม่เกิน 2 นาที เพือ่มาน าเสนอหน้าชัน้เรียน 

- ผงัมโนทศัน์ 

- ประเดน็
ค าถาม 

- โฆษณา 

- คอมพวิเตอร์ 

- โปรเจคเตอร์ 

- การน าเสนอ
ผงัมโนทศัน์ 

- สงัเกตจา
การตอบ
ค าถามและ
แสดงความ
คิดเห็น 

- การน าเสนอ
โฆษณา  

ขัน้ที่ 6 ขัน้ประเมนิผล 

6.1 ครูและนกัเรียนร่วมกนัประเมินผงัมโนทศัน์และการน าเสนอของแตล่ะกลุม่ ลงในแบบ
ประเมนิที่แจกให้ 

6.2 ครูและนกัเรียนร่วมกนัวิเคราะห์จดุดี จดุเด่น ข้อบกพร่อง และให้นกัเรียนร่วมกนัน าเสนอ
เผยแพร่ผลงานรับฟังความคิดเห็นเพือ่ปรับปรุงผลงาน ในแต่ละกลุม่ เพือ่น าไปพฒันางานในครัง้ต่อไป ลง
ข้อสรุปและแนวทางในการพฒันาตนเอง 

- ผงัมโนทศัน์ 

- โฆษณา 

- การน าเสนอ
ผงัมโนทศัน์ 

- การน าเสนอ
โฆษณา 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือและแหล่งการ
เรียนรู้ 

การวัดและ
ประเมินผล 

ขัน้ที่ 7 ขัน้น าความรู้ไปใช้ 

7.1   นกัเรียนแต่ละกลุม่ออกมาน าเสนอหนงัสัน้เกี่ยวกบัการยตุิการละเมิด
สทิธิมนษุยชน ที่หน้าชัน้เรียน โดยให้เวลากลุม่ละ 5 นาที  

7.2   นกัเรียนและครูร่วมกนัแสดงความคิดเห็นหนงัสัน้ของแต่ละกลุม่และ
ช่วยกนัสรุปประเด็นส าคญัของปัญหาการละเมิดสทิธิมนษุยชน 

7.3   ครูตัง้ค าถามเพือ่ตรวจสอบความเข้าใจของนกัเรียน  
- นกัเรียนมีความรู้สกึอย่างไรต่อสถานการณ์ความรุนแรงในการละเมิด

สทิธิมนษุยชนที่นกัเรียนได้เห็น 

- นกัเรียนหรือญาติพีน้่องของเราต้องเผชิญกบัปัญหาการละเมิดสทิธิ
มนษุยชนนกัเรียนจะรู้สกึอย่างไร 

- นกัเรียนมีความรู้สกึอยากจะช่วยเหลอืบุคคลที่ถกูละเมิดสทิธิมนษุยชน
หรือไม ่

- ท าไมบุคคลเหลา่นัน้ถึงต้องเผชิญกบัปัญหาการละเมิดสทิธิมนษุยชน 

- ถ้าเราไม่อยากถกูละเมิดสทิธิมนษุยชนนกัเรียนจะต้องปฏิบตัิตวัอย่างไร 
- หากนกัเรียนต้องการช่วยเหลอืบุคคลที่ถกูละเมิดสทิธิมนษุยชนนกัเรียน

จะต้องมีข้อมลูเกี่ยวกบัเร่ืองใดบ้าง จะขอความช่วยเหลอืจากใคร ท าอย่างไรจึงจะ
ปลอดภยัที่สดุ 

 -  ในอนาคตข้างหน้าถ้านกัเรียนพบเห็นการละเมิดสทิธิเด็ก คนใน
ครอบครัวถกูละเมิดสทิธิมนษุยชน นกัเรียนจะมีแนวทางการช่วยเหลอื หรือการเอาตวัรอด
จากสถานการณ์นัน้อย่างไร 
 

- ประเดน็ค าถาม 
- โฆษณา 
 
 

- สงัเกตขณะ
นกัเรียนร่วม
กิจกรรมการเรียน
การสอน 

- การตอบค าถาม 

- การน าเสนอ
โฆษณา 

 
 

 

การวัดประเมิลผล 

จุดประสงค์ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การวัด 

1. นกัเรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตขุองปัญหาการ
ละเมิดสทิธิมนษุยชนได้ 

- ตรวจผงัมโนทศัน์ 
 

- ผงัมโนทศัน์ - ผ่านเกณฑ์การประเมนิ
ระดบัดขีึน้ไป 

2. นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจาก
ปัญหาการละเมิดสทิธิมนษุยชนได้ 

- ตรวจผงัมโนทศัน์ 
 
 

- ผงัมโนทศัน์ - ผ่านเกณฑ์การประเมนิ
ระดบัดขีึน้ไป 

3. นกัเรียนสามารถยกตวัอย่างปัญหาการละเมิดสทิธิ
มนษุยชนในสงัคมได้ 

- ตรวจผงัมโนทศัน์ 
 
 

- ผงัมโนทศัน์ - ผ่านเกณฑ์การประเมนิ
ระดบัดขีึน้ไป 

4. นกัเรียนสามารถบอกแนวทางในการป้องกนั และ
ปัญหาการละเมิดสทิธิมนษุยชนได้ 

 

- ตรวจผงัมโนทศัน์ 

- สงัเกตจาการตอบ
ค าถามและแสดง
ความคิดเห็น 

- ผงัมโนทศัน์ 

- ประเดน็ค าถาม 

- ผ่านเกณฑ์การประเมนิ
ระดบัดขีึน้ไป 
- นกัเรียนร่วมกิจกรรมและ
มีสว่นร่วมในกิจกรรมร้อย
ละ 60 
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จุดประสงค์ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การวัด 

5. นกัเรียนสามารถสบืค้นข้อมลูปัญหาการละเมิดสทิธิ
มนษุยชนจากสือ่และแหลง่เรียนรู้ที่หลากหลายได้ 

- ตรวจแบบบนัทึกการ
สบืค้น 

- แบบบนัทึกการ
สบืค้น 

- ผ่านเกณฑ์การประเมนิ
ระดบัดขีึน้ไป 

6. นกัเรียนสามารถสรุปผลการศึกษาค้นคว้าเร่ือง
ปัญหาการละเมิดสทิธิมนษุยชนได้ตรงตามประเดน็
ที่ก าหนดได้ 

- ตรวจผงัมโนทศัน์ 
 
 

- ผงัมโนทศัน์ - ผ่านเกณฑ์การประเมนิ
ระดบัดขีึน้ไป 

7. นกัเรียนสามารถเขียนผงัมโนทศัน์เร่ืองปัญหาการ
ละเมิดสทิธิมนษุยชนได้ถกูต้อง 
 

- ตรวจผงัมโนทศัน์ 
 
 

- ผงัมโนทศัน์ - ผ่านเกณฑ์การประเมนิ
ระดบัดขีึน้ไป 

8. นกัเรียนสามารถน าเสนอการศึกษาเร่ืองปัญหาการ
ละเมิดสทิธิมนษุยชนหน้าชัน้เรียนได้ 
 

- การน าเสนอผลงาน
กลุม่ 

- แบบประเมนิการ
น าเสนองานกลุม่ 

- ผ่านเกณฑ์การประเมนิ
ระดบัดขีึน้ไป 

9. นกัเรียนสามารถจดัท าหนงัสัน้ที่สะท้อนปัญหาการ
ละเมิดสทิธิมนษุยชนได้ 

- ตรวจโฆษณา - หนงัสัน้ - ผ่านเกณฑ์การประเมนิ
ระดบัดขีึน้ไป 

10. นกัเรียนสามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นโดยใช้
กระบวนการกลุม่ได้ 
 

- สงัเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุม่ 

- แบบประเมนิ
พฤติกรรมการท างาน
กลุม่ 

- นกัเรียนร่วมกิจกรรมและ
มีสว่นร่วมในกิจกรรมร้อย
ละ 60 
 

11. นกัเรียนเหน็ความส าคญัและตระหนกัถึงปัญหาการ
ละเมิดสทิธิมนษุยชน 

 

- สงัเกตจาการตอบ
ค าถามและแสดง
ความคิดเห็น 

- ประเดน็ค าถาม 
 

- นกัเรียนร่วมกิจกรรมและ
มีสว่นร่วมในกิจกรรมร้อย
ละ 60 
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แบบประเมินผังมโนทศัน์ 
กลุ่มที่   ชัน้  

สมาชิกภายในกลุ่ม 
1. ....................................................................2. ................................................................. 
3. ....................................................................4. .................................................................. 
5. ....................................................................6. .................................................................. 
7. .....................................................................  
ค าชีแ้จง ให้นกัเรียนท าเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริง 
ล าดบัที่ รายการ ระดบัคุณภาพ 

4 3 2 1 

 ด้านเนือ้หา     
1 ความถกูต้องและสมบูรณ์ของเนือ้หา     
 ด้านความคิด     
1 การจดัล าดบัความคิด     
2 การแตกแขนงความคิด     
3 การประมวลความคิด     
 ด้านทักษะการเขียน     
1 การเขียนค าได้ถกูต้องชดัเจน     
2 การเขียนค าอธิบายได้อย่างถกูต้องกระชบัได้ใจความ     
 ด้านรูปแบบในการน าเสนอ     
1 การน าเสนอมีรูปแบบที่น่าสนใจ      
2 การน าเสนอมีความชดัเจน ง่ายต่อความเข้าใจ     

 รวม     

ผู้ประเมิน   ตนเอง  เพื่อน  ครู 
                                      ลงช่ือ ..................................ผู้ประเมิน 
   / /   
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
  ช่วงคะแนน    ระดบัคณุภาพ 
 4 ดีมาก 
 3 ดี 
 2 พอใช้ 
 1 ปรับปรุง 
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แบบประเมินการน าเสนอผลงานกลุ่ม 
กลุ่มที่   ชัน้  

สมาชิกภายในกลุ่ม 
1. .....................................................................2. ................................................................. 
3. .....................................................................4. ................................................................. 
5. .....................................................................6. ................................................................. 
7. .....................................................................  
ค าชีแ้จง ให้นกัเรียนท าเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริง 

ล าดบัที่ รายการ ระดบัคุณภาพ 

4 3 2 1 
1 การน าเสนอเนือ้หาถกูต้องครบถ้วน     

2 ใช้ภาษาถกูต้อง ชดัเจน เข้าใจง่าย     

3 วิธีการน าเสนอมีความน่าสนใจ     

4 การมีสว่นร่วมของสมาชิกในกลุม่     

5 มีความเหมาะสมกบัเวลา     

 รวม     

 

ผู้ประเมิน   ตนเอง  เพื่อน  ครู 
 
 ลงช่ือ................................ผู้ประเมิน 
   / /   
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ      

 

 

 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18 – 20 
14 – 17 
10 – 13 
ต ่ากวา่ 10 

ดีมาก 

ดี 

พอใช้ 
ปรับปรุง 
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รายละเอียดเกณฑ์การประเมนิการน าเสนอผลงานกลุ่ม 
รายการ
ประเมิน 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 
ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

การน าเสนอ
เนือ้หาถูกต้อง
ครบถ้วน 

เนือ้หาถกูต้อง
ครบถ้วนดีมา ก 

เนือ้หาถกูต้องแต่
ยงัขาดเนือ้หา
บางสว่นเลก็น้อย 

เนือ้หาไม่
ครบถ้วน 

เนือ้หาไม่ครบ
ถ้วย ยงัขาด
เนือ้หาอีกมาก 

ใช้ภาษาถูกต้อง 
ชัดเจน                   
เข้าใจง่าย 

ใช้ภาษาได้
ถกูต้องเหมาะสม 
ออกเสยีงได้
ถกูต้อง ล าดบั
ความชดัเจน
เข้าใจงา่ย 

ใช้ภาษาได้
ถกูต้องเหมาะสม 
ออกเสยีงได้
ถกูต้อง ล าดบั
ความได้ดี
พอสมควร 

ใช้ภาษาได้
ถกูต้องเหมาะสม 
ออกเสยีงได้
ถกูต้องพอใช้ 
ล าดบัความพอ
เข้าใจ 

ใช้ภาษาได้
ถกูต้องเหมาะสม 
ออกเสยีงได้ไม่
ถกูต้อง ล าดบั
ความไม่ชดัเจน 

วิธีการน าเสนอ
มีความน่าสนใจ 

น าเสนอได้
นา่สนใจ มีความ
สร้างสรรค์ ล าดบั
เร่ืองราวได้ดี 

น าเสนอได้
นา่สนใจ ล าดบั
เร่ืองราวได้ดี 

น าเสนอได้
นา่สนใจพอใช้ 
ล าดบัเร่ืองราวได้
พอใช้ 

น าเสนอไม่
นา่สนใจ ล าดบั
เร่ืองราวได้ไม่ดี 

การมีส่วนร่วม
ของสมาชิกใน
กลุ่ม 

มีการวาง
แผนการท างาน
อยา่งเป็นระบบ 
ผลงานเรียบร้อย
ดีมาก 

มีการวาง
แผนการท างาน
อยา่งเป็นระบบ 
ผลงานเรียบร้อย
ดี 

มีการวาง
แผนการท างาน
ไม่คอ่ยเป็นระบบ  
ผลงานพอใช้ได้ 

ไม่มีแผนการ
ท างาน ผลงาน
ไม่เรียบร้อย 

มีความ
เหมาะสมกับ
เวลา 

ท างานเสร็จสิน้
ก่อนเวลาหรือ
ตรงตามเวลาท่ี
ได้รับมอบหมาย 

ท างานสว่นใหญ่
เสร็จตามเวลาแต่
มีงานบางสว่นท่ี
ได้รับมอบหมาย
ขาดหายไป 

งานบางสว่นขาด
หายไป งานเสร็จ
ลา่ช้ากวา่เวลาท่ี
ได้รับมอบหมาย 

งานเสร็จไม่ทนั
ตามเวลาต้อง
กระตุ้นให้สง่งาน 
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2. ตวัอย่างแบบวดัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ชีวิตจณัฑาลหญิงในอินเดีย 

 

“จณัฑาล” เป็นกลุม่คนในอินเดียที่น่าสงสารอย่างไม่ต่างไปจาก “โรฮิงญา” ในแง่มมุหนึง่ “โรฮิงญา” อยู่ในสถานะ
ที่ดีกว่าเพราะหากสามารถลีภ้ัยไปอยู่ประเทศอื่นก็อาจมีชีวิตเหมือนคนธรรมดาที่มีเสรีภาพและมีกินมีใช้ แต่ 
“จัณฑาล” นัน้ยากที่จะหลดุไปจากความเป็น “จัณฑาล” ได้เลย เพราะในสงัคมฮินดูเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องด ารง
สถานะนีไ้ปตลอดชีวิต 
          Surekha Bhotmange (ขอเรียกว่า ‘สุเรขา’) ซึ่งเป็นจัณฑาลหญิงอินเดียอายุ 40 ปี  หรือที่ เรียกใน
ภาษาอังกฤษว่า “Dalit” (Broken People) หรือ “Untouchable”  เธอเป็นจัณฑาลซึ่งกล้าหาญละทิง้ความเป็น
ฮินดูและเปลี่ยนมานับถือพุทธศาสนา เธอเป็นที่เกลียดชังของชาวบ้านเน่ืองจากการพยายามออกนอกกฎของ
สงัคม ไม่ยอมอยู่ในวรรณะที่ถูกก าหนดมาแต่ก าเนิด สเุรขามีการศึกษาพอควรเช่นเดียวกบัลกู ๆ ของเธอ 3 คน 
คือลกูชาย 2 และลกูหญิง 1 ลกูชายทัง้สองก าลงัเรียนมหาวิทยาลยั ส่วนลกูคนเล็กก าลงัอยู่ในชัน้มัธยมปลาย  
เร่ืองใหญ่เกิดขึน้เมื่อหมู่บ้านจะท าถนนผ่านท่ีนาของเธอ เมื่อเธอประท้วงไม่ยอม ชาวบ้านก็เอาเกวียนมาย ่ายีนา
ของเธอ สเุรขาไม่ยอมและไปแจ้งความกับต ารวจซึ่งก็มิได้สนใจแต่อย่างใด ชาวบ้านเตือนเธอทางอ้อมถงึผลที่จะ
เกิดขึน้หากเธอไม่ยอมด้วยการบกุเข้าไปท าร้ายญาติของเธอจนตาย ถึงตรงนีต้ ารวจจึงออกแรงจบัชาวบ้านท่ีท า
ผิดกฎหมาย แต่ก็ปลอ่ยตวัออกมาหลงัจากได้ประกนัตัวเกือบจะทนัที ในเย็นวันนัน้ ชาวบ้านประมาณ 70 คน ทัง้
หญิงและชายมาล้อมบ้านเธอ เหล่าม็อบกรากเข้าลากสเุรขาและลกูทัง้ 3 คนออกมานอกบ้าน โดยสเุรขากับลกู
ทัง้ 3 ถกูตีจนตาย ศพทัง้ 4 ถกูทิง้ลงคลองใกล้บ้าน 
          สือ่รายงานว่าเป็นฆาตกรรมที่มีสาเหตจุากการที่สเุรขาเป็นชู้กบัญาติชายที่ถกูฆ่าก่อนหน้า กลุม่ Dalit ต่าง 
ๆ ที่เป็นองค์กรอยู่ทัว่ประเทศพากันประท้วงกระบวนการยติุธรรม จนมีการตัง้คณะกรรมการค้นหาความจริง และ
สรุปว่าเป็นอาชญกรรมอันเกิดจากความแค้นส่วนตัว ไม่มีหลักฐานของการข่มขืน ถึงแม้คนท าผิดถูกตัดสิน
ประหารชีวิตแต่ก็เชื่อว่าจะหลดุในศาลชัน้ต่อไปตามธรรมเนียมที่เป็นมา 
          นี่คือเร่ืองราวหนึ่งของ Dalit ซึ่งเกิดขึน้อยู่เป็นประจ า ในปัจจุบนัมีสถิติว่าอาชญกรรมที่กระท าต่อ Dalit 
โดยคนที่ไม่ใช่ Dalit นัน้เกิดขึน้ทุก 16 นาที ทุกวันหญิง Dalit มากกว่า 4 คนถูกข่มขืน ทุกอาทิตย์ถกูฆ่าตาย 13 
คน 6 คนถกูลกัพา เฉพาะในปี 2012 หญิง Dalit 1,574 คน ถกูข่มขืน และ 651 คน ถกูฆาตกรรม ปัจจุบนัมี Dalit 
ในอินเดียประมาณ 200 ล้านคน ในประชากร 1,300 ล้านคน 
ที่มา : http://www.varakorn.com/page.php?id=348 
 

http://www.varakorn.com/page.php?id=348
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ค าชีแ้จง : ให้นกัเรียนตอบค าถามตอ่ไปนี ้ 

1. หลงัจากอ่านบทความ นกัเรียนคิดวา่อะไรคือปัญหา พร้อมอธิบายเหตผุล (3 คะแนน) 

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

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

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

2. จงพิจารณาข้อมลูของบทความเพื่อน ามาตอบค าถามตอ่ไปนี ้ 

2.1 ท่ีมาของบทความนีมี้ความนา่เช่ือถือหรือไม่ เพราะเหตใุด (3 คะแนน) 

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

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

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

2.2 นกัเรียนคิดวา่มีข้อความใดในบทความท่ีสนบัสนนุให้บทความนีมี้ความนา่เช่ือถือ

มากขึน้ เพราะเหตใุด  (โดยให้นกัเรียนขีดเส้นใต้สแีดงใต้ข้อความท่ีสนบัสนนุและเขียนอธิบาย

เหตผุล) (3 คะแนน) 

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

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

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

 

3. จากปัญหาท่ีเกิดขึน้ นกัเรียนสามารถตัง้สมมติฐานได้ทัง้หมดก่ีประเด็น อะไรบ้าง พร้อม

อธิบายเหตผุลประกอบ (3 คะแนน) 

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

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

4. จากสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ในข้อท่ี 3 นกัเรียนคิดว่ามีความเป็นไปได้เพียงใด เพราะเหตใุด                        

    (3 คะแนน) 

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

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

.............................................................................................................................................. 
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3. ตัวอย่างแบบวัดทักษะชีวติ 

ค าชีแ้จง 

1. แบบวดัทกัษะชีวิตตามจุดเน๎นการพฒันาคณุภาพผู๎เรียนฉบบันี ้เป็นแบบเลอืกตอบ 4 
ตวัเลอืก โดยมีวตัถปุระสงค๑เพื่อใช๎ในการวดัทกัษะชีวิตของนกัเรียนเพื่อสรุปผลตามจุดเน๎นการ
พฒันาคณุภาพผู๎เรียน 

2. แบบวดัฉบบันีมี้ 16 ข๎อ คา่น า้หนกั ข้อละ 2.5 คะแนน  

3. นกัเรียนมีเวลาในการท าแบบวดัฉบบันี ้20 นาที 

4. ตวัอย างค าถามและวิธีตอบ 

ตัวอย่างค าถาม 

1. ปกติสาธิตวาดภาพได๎ไม่ดีนกั เขาจึงอ านต าราเก่ียวกบัการวาดภาพฝึกวาดภาพบอ่ย ๆ ระยะ
หลงัภาพของสาธิตมกัได้รับความช่ืนชมจากครูและเพื่อน ๆ สาธิตน าภาพวาดภาพแรกท่ีได้รับค า
ชมจากครูไปใสก่รอบประดบัไว้ท่ีบ้าน นกัเรียนคิดวา่สาธิตท าเช่นนัน้เพราะเหตุใด 

1) เขาชอบภาพนัน้มากท่ีสดุ  

2) เป็นภาพท่ีครูและเพื่อนๆชอบ 

3) เป็นภาพท่ีท าให๎เขาภาคภมิูใจเป็นครัง้แรก 

4) เป็นภาพท่ีท าให๎เขาต๎องใช๎ความพยายามมากท่ีสดุ 

 วิธีตอบ 

ถ้านกัเรียนคิดวา่ตวัเลอืกท่ี 1 เป็นค าตอบท่ีถกูหรือเหมาะสมท่ีสดุ ให้นกัเรียนท าเคร่ืองหมาย X ลง
ในกระดาษค าตอบตรงกบัหมายเลขข้อท่ีต้องการ ดงันี ้

ข้อ 1 2 3 4 

0 X    

ถ้าต้องการเปลีย่นค าตอบให้ขีดฆา่ค าตอบเดิมแล้วท าเคร่ืองหมาย X ลงในข้อใหม่ 

ข้อ 1 2 3 4 

0 X  X  
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1. ครูมอบหมายให้อ้นท าโครงงานสง่ภายในวนัศกุร์ แตอ้่นต้องเดินทางไปงานศพคณุตาท่ี จ.

เชียงใหม่ถ้านกัเรียนเป็นอ้นนกัเรียนจะท าอยา่งไร 2 

1) ให้คณุแม่ไปงานศพคณุตาคนเดียว 

2) รีบท าโครงงานให้เสร็จก่อนวนัศกุร์ เพื่อจะได้ไปงานศพคณุตาพร้อมกบัคณุแม่ 

3) ไปงานศพคณุตากบัคณุแม่ก่อนแล้วคอ่ยมาท าโครงงานสง่ภายหลงั 

4) ขออนญุาตสง่โครงงานภายหลงัพร้อมบอกเหตผุลกบัครูท่ีสง่โครงงานลา่ช้า 

2. ประธานคณะสมีอบหมายให้ต้อมออกแบบฉากท่ีใช้ในการตกแตง่อฒัจนัทร์ ให้เสร็จ

ภายในวนัจนัทร์ แตต้่อมต้องเดินทางไปงานบวชพี่ชายพร้อมกบัคณุพอ่ ถ้านกัเรียนเป็น

ต้อมนกัเรียนจะท าอยา่งไร  

1) ให้คณุพอ่ไปงานบวชพีช่ายคนเดียว  

2) รีบท างานให้เสร็จก อนวนัจนัทร์ เพื่อจะได้ไปงานบวชพี่ชายพร้อมกบัคณุพอ่  

3) ไปงานบวชพีช่ายกบัคณุพอ่ก่อนแล้วคอ่ยมาท างานสง่ประธานคณะสภีายหลงั  

4) ขออนญุาตสง่งานท่ีประธานคณะสมีอบหมายภายหลงัพร้อมบอกเหตุผลท่ีต้องสง่

งานล้าช้า 

3. ถ้านกัเรียนอยากได้โทรศพัท์มือถือเคร่ืองใหม่ นกัเรียนจะปฏิบติัอยา่งไร จึงจะภมิูใจที่สดุ  

1) ท างานพิเศษเพื่อหารายได้เก็บเงินไว้ซือ้ด้วยตนเอง  

2) สง่ชิน้สว่นฝาเคร่ืองด่ืมไปชิงโชคตามรายการตา่ง ๆ  

3) อดอาหารกลางวนัเพื่อน าเงินไปซือ้ด้วยตนเอง  

4) อ้อนวอนให้คณุพอ่คณุแมซ่ือ้ให้  

4. พรรษชลท ารายงานกลุม่ในสว่นท่ีได้รับมอบหมายจนเสร็จเรียบร้อย แตเ่พื่อนๆ สมาชิกคน

อ่ืน ยงัท าไม่เสร็จ ท าให้ไม่สามารถสง่รายงานฉบับสมบูรณ์ได้ หากนกัเรียนเป็นพรรษชล

นกัเรียนจะท าอยา่งไร  

1) ถามเพื่อนวา่เกิดปัญหาอะไร และช่วยเพื่อนท างานให้เสร็จสมบูรณ์  

2) ชีแ้จงให้ครูทราบถึงปัญหาท่ีเกิดภายในกลุม่และขอเลือ่นก าหนดการสง่รายงาน  

3) หยดุพกัและรอจนกวา่เพื่อนจะท าสว่นอ่ืน ๆ เสร็จ เพราะได้ท างานในสว่นของตน 

เสร็จแล้ว    

4) เตือนและกระตุ้นเพื่อนในกลุม่ให้รีบท างานให้เสร็จ 
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5. บาส  : ผู้น าชุมชน ประกาศให้พวกเราช่วยกนัวางแนวกระสอบทราย  

      แคน : ........................................................................................... 

     ถ้านกัเรียนเป็นแคนจะตอบบาสวา่อยา่งไร 

1) ผู้น าชุมชนชอบใช้แรงงานชาวบ้าน  

2) โจรปล้นยงัดีกวา่ท่ีจะต้องเจอกบัน า้ทว่มเป็นเดือน  

3) ท าทกุปีสิน้เปลอืงงบประมาณ  

4) เป็นปัญหาของสว่นรวมท่ีต้องช่วยกนัดแูล  

6. หลงัจากคณุพอ่ป่วยหนกั คณุแม่ต้องการให้ซนัท าอู่ซอ่มรถแทนคณุพอ่เพราะเป็นธุรกิจ

ของครอบครัว ทัง้ ๆ ท่ีซนัตัง้ใจจะศกึษาตอ่ในมหาวิทยาลยั ถ้านกัเรียนเป็นซนั นกัเรียนจะ

ปฏิบติัอยา่งไร  

1) อู่ซอ่มรถจะท าเม่ือใดก็ได้ เร่ืองเรียนส าคญักวา่สิง่ใด  

2) ต้องสานตอ่การท าอู่ซอ่มรถให้สามารถเลีย้งครอบครัวได้  

3) ท าอู่ซอ่มรถตามท่ีคณุแม่ต้องการ หากไม่ท าแล้วใครจะท า  

4) ท าอู่ซอ่มรถตามท่ีคณุแม่ต้องการ แตข่อสมคัรสอบเข้าเรียนตอ่ด้วย  

7. หลงัจากท่ีณัฐวฒุิพูดคยุกับคุณแม่และรับปากวา่จะสมคัรเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ แต่

ครูแนะแนวให้ค าแนะน าว่าควรเรียนคณะนิเทศศาสตร์ตามความถนดัและความสนใจของ

ตนเอง ถ้านกัเรียนเป็นณฐัวฒุิ นกัเรียนจะท าอยา่งไร  

1) สมคัรเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ตามท่ีคณุแม่ต้องการ  

2) ชีแ้จงให้คณุแม่ทราบถึงสิง่ท่ีครูแนะแนวให้ค าแนะน า  

3) เปลีย่นใจสมคัรเรียนคณะนิเทศศาสตร์โดยไม่บอกให้คณุแม่ทราบ  

4) บอกเหตผุลให่คณุแม่ทราบถึงความถนดัและความสนใจของตนเองท่ีจะสมคัร

เรียนคณะนิเทศศาสตร์  
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8. นภาไปเยี่ยมคณุยายท่ีโรงพยาบาล และทราบจากคณุหมอวา่ทา่นป่วยเป็นโรคมะเร็งถ้า

นกัเรียนเป็นนภาจะแสดงออกอยา่งไร 3 

1) คณุยายป่วยทัง้คนคงพดูอะไรไม่ออก  

2) แสดงความกงัวลเป็นหว่งวา่คณุยายจะเสยีชีวิต  

3) ให้ก าลงัใจคณุยายและบอกวา่จะมาเยี่ยมอีกขอให้หายไว ๆ  

4) พดูคยุกบัคณุยายอยา่งอารมณ์ดี ให้ก าลงัใจขอให้คณุยายหายป่วย  

9. กนกวรรณช่วยเพื่อนท าต้นฉบบัรายงานเสร็จสมบูรณ์ แตมี่เพื่อนคนหนึง่รับอาสาน า

รายงานไปพิมพ์ แล้วท าต้นฉบบัรายงานหาย ถ้านกัเรียนเป็นกนกวรรณ นกัเรียนจะท า

อยา่งไร  

1) รับท ารายงานอีกครัง้ด้วยตนเองทัง้หมด  

2) ขอร้องให้เพื่อนช่วยกนัท ารายงานนัน้ใหม่  

3) ให้เพื่อนคนท่ีท าต้นฉบบัรายงานหายท ารายงานเองทัง้หมด  

4) อาสาไปบอกครูและขอเลือ่นเวลาสง่โดยตนเองจะท าทัง้หมด 

10. ภาคภมิูตัง้ใจท าเปเปอร์มาเช่สง่อาจารย์ แตถ่กูเพื่อนแอบไปฟอ้งครูวา่ภาคภมิูไปจ้างคน

อ่ืนท า ถ้านกัเรียนเป็นภาคภมิูนกัเรียนจะท าอยา่งไร  

1) โกรธ แตไ่ม่ตอ่วา่เพื่อนและไม่แสดงอาการใด ๆ  

2) แสดงความไม่พอใจและตอ่วา่เพื่อนด้วยถ้อยค าท่ีไม่รุนแรง  

3) เฉย ๆ เพราะความจริงตนเองเป็นคนท าเปเปอร์มาเช่ด้วยตนเอง ถือคติวา่ความ

จริงเป็นสิง่ไม่ตาย3 

4) ชีแ้จงให้ครูทราบวา่ไม่ได้จ้างคนอ่ืนท าอยา่งท่ีเพือ่นเข้าใจ และท าให้ครูดอีูกครัง้

ด้วยตนเอง   
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ภาคผนวก ค. 

ผลการประเมินความสอดคล้องของผู้ เช่ียวชาญ 

(Index of Item Objective Congruence: IOC) 

1. ตวัอยา่งตารางการประเมินความสอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรู้ 

2. ตวัอยา่งตารางการประเมินความสอดคล้องของบทความในแบบวดัความสามารถในการ

คิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

3. ตวัอยา่งตารางการประเมินความสอดคล้องของข้อค าถามในบทความแบบวดั

ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

4. ตวัอยา่งตารางเกณฑ์การประเมินความสอดคล้องของค าตอบแบบวดัความสามารถใน

การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

5. ตวัอยา่งตารางการประเมินความสอดคล้องของแบบวดัทกัษะชีวิต 
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ตาราง 23 ตวัอยา่งแสดงผลการประเมินส าหรับผู้ เช่ียวชาญท่ีมีตอ่แผนการจดัการเรียนเรียนรู้โดย

ใช้รูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7E แผนฯ ท่ี 1 เร่ือง ความขดัแย้ง : ภยัคกุคามในสงัคม 

รายการประเมิน ระดบัความคิดเห็น IOC แปลผล 

+1 0 -1 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีว้ดั      

1.1  ถกูต้องตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้  
พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

1.2  มีความเหมาะสมกบัวยัของนักเรียน 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

1.3 มีประโยชน์ต่อนักเรียน 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

2. สาระส าคญั      

2.1 มีความถกูต้องตามหลกัการ 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

2.2 มีความสอดคล้องกบัเนือ้หา 4 1 0 0.80 สอดคล้อง 

2.3 มีความเหมาะสมกบัวยัของผู้ เรียน 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

3. จดุประสงค์การเรียนรู้      

3.1 มีความสอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดั 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

3.2 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกบัจดุประสงค์ 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

3.3 การประเมินผลสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

3.4 มีความสอดคล้องกบัการประเมินผล 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

4. สาระการเรียนรู้      

4.1 มีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

4.2 มีความสอดคล้องกบัเนือ้หา 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

4.3 มีความสอดคล้องกบัวยัของผู้ เรียน 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

5. กิจกรรมการเรียนรู้      

5.1 กิจกรรมการเรียนการสอนจดัได้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การ
เรียนรู้ 

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

5.2 กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้ผู้ เรียนได้คิดอยา่งมี
วิจารณญาณ 

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

5.3 กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้ผู้ เรียนได้พฒันาทกัษะชีวิต 4 1 0 0.80 สอดคล้อง 
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ตาราง 23 (ตอ่) 

รายการประเมิน ระดบัความคิดเห็น IOC แปลผล 

+1 0 -1 

5.4 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกบัการจดัการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7E 

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

5.5 สอดคล้องกบัการประเมินผล 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

6. สือ/แหล่งเรียนรู้      

6.1 มีความสอดคล้องกบัเนือ้หา 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

          6.2 มีความสอดคล้องกบักิจกรรมการเรียนรู้ 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

6.3 มีความสอดคล้องกบัวยัของผู้ เรียน 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

7. ชิน้งาน/ภาระงาน      

7.1 มีความสอดคล้องกบัเนือ้หา 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

          7.2 มีความสอดคล้องกบักิจกรรมการเรียนรู้ 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

7.3 มีความสอดคล้องกบัวยัของผู้ เรียน 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

8. การวดัประเมินผล      

8.1 มีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ และกิจกรรม 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

8.2 เป็นการวดัประเมินผลตามสภาพจริงในชัน้เรียน 4 1 0 0.80 สอดคล้อง 

      8.3 มีเกณฑ์การวดัและประเมินผลที่ชดัเจน 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 
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ตาราง 24 ตวัอยา่งแสดงผลการประเมินส าหรับผู้ เช่ียวชาญท่ีมีตอ่แผนการจดัการเรียนเรียนรู้โดย

ใช้รูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7E แผนฯ ท่ี 2 เร่ือง ปัญหาการละเมิดสทิธิมนษุยชน  

รายการประเมิน ระดบัความคิดเห็น IOC แปลผล 

+1 0 -1 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีว้ดั      

1.1  ถกูต้องตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้  
พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

1.2  มีความเหมาะสมกบัวยัของนักเรียน 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

1.3 มีประโยชน์ต่อนักเรียน 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

2. สาระส าคญั      

2.1 มีความถกูต้องตามหลกัการ 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

2.2 มีความสอดคล้องกบัเนือ้หา 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

2.3 มีความเหมาะสมกบัวยัของผู้ เรียน 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

3. จดุประสงค์การเรียนรู้      

3.1 มีความสอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดั 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

3.2 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกบัจดุประสงค์ 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

3.3 การประเมินผลสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

3.4 มีความสอดคล้องกบัการประเมินผล 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

4. สาระการเรียนรู้      

4.1 มีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

4.2 มีความสอดคล้องกบัเนือ้หา 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

4.3 มีความสอดคล้องกบัวยัของผู้ เรียน 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

5. กิจกรรมการเรียนรู้      

5.1 กิจกรรมการเรียนการสอนจดัได้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์
การเรียนรู้ 

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

5.2 กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้ผู้ เรียนได้คิดอยา่งมี
วิจารณญาณ 

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

5.3 กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้ผู้ เรียนได้พฒันาทกัษะ
ชีวิต 

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 
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ตาราง 24 (ตอ่) 

รายการประเมิน ระดบัความคิดเห็น IOC แปลผล 

+1 0 -1 

5.4 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกบัการจดัการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7E 

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

5.5 สอดคล้องกบัการประเมินผล 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

6. สือ/แหล่งเรียนรู้      

6.1 มีความสอดคล้องกบัเนือ้หา 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

          6.2 มีความสอดคล้องกบักิจกรรมการเรียนรู้ 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

6.3 มีความสอดคล้องกบัวยัของผู้ เรียน 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

7. ชิน้งาน/ภาระงาน      

7.1 มีความสอดคล้องกบัเนือ้หา 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

          7.2 มีความสอดคล้องกบักิจกรรมการเรียนรู้ 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

7.3 มีความสอดคล้องกบัวยัของผู้ เรียน 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

8. การวดัประเมินผล      

8.1 มีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ และกิจกรรม 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

8.2 เป็นการวดัประเมินผลตามสภาพจริงในชัน้เรียน 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

      8.3 มีเกณฑ์การวดัและประเมินผลที่ชดัเจน 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 
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ตาราง 25 ตวัอยา่งแสดงผลการประเมินส าหรับผู้ เช่ียวชาญท่ีมีตอ่แผนการจดัการเรียนเรียนรู้โดย

ใช้รูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7E แผนฯ ท่ี 3 เร่ือง วิกฤติพลงังานโลก  

รายการประเมิน ระดบัความคิดเห็น IOC แปลผล 

+1 0 -1 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีว้ดั      

1.1  ถกูต้องตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้  
พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

1.2  มีความเหมาะสมกบัวยัของนักเรียน 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

1.3 มีประโยชน์ต่อนักเรียน 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

2. สาระส าคญั      

2.1 มีความถกูต้องตามหลกัการ 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

2.2 มีความสอดคล้องกบัเนือ้หา 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

2.3 มีความเหมาะสมกบัวยัของผู้ เรียน 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

3. จดุประสงค์การเรียนรู้      

3.1 มีความสอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดั 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

3.2 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกบัจดุประสงค์ 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

3.3 การประเมินผลสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

3.4 มีความสอดคล้องกบัการประเมินผล 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

4. สาระการเรียนรู้      

4.1 มีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

4.2 มีความสอดคล้องกบัเนือ้หา 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

4.3 มีความสอดคล้องกบัวยัของผู้ เรียน 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

5. กิจกรรมการเรียนรู้      

5.1 กิจกรรมการเรียนการสอนจดัได้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การ
เรียนรู้ 

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

5.2 กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้ผู้ เรียนได้คิดอยา่งมีวิจารณญาณ 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

5.3 กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้ผู้ เรียนได้พฒันาทกัษะชีวิต 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 
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ตาราง 25 (ตอ่) 

รายการประเมิน ระดบัความคิดเห็น IOC แปลผล 

+1 0 -1 

5.4 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกบัการจดัการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7E 

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

5.5 สอดคล้องกบัการประเมินผล 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

6. สือ/แหล่งเรียนรู้      

6.1 มีความสอดคล้องกบัเนือ้หา 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

          6.2 มีความสอดคล้องกบักิจกรรมการเรียนรู้ 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

6.3 มีความสอดคล้องกบัวยัของผู้ เรียน 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

7. ชิน้งาน/ภาระงาน      

7.1 มีความสอดคล้องกบัเนือ้หา 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

          7.2 มีความสอดคล้องกบักิจกรรมการเรียนรู้ 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

7.3 มีความสอดคล้องกบัวยัของผู้ เรียน 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

8. การวดัประเมินผล      

8.1 มีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ และกิจกรรม 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

8.2 เป็นการวดัประเมินผลตามสภาพจริงในชัน้เรียน 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

      8.3 มีเกณฑ์การวดัและประเมินผลที่ชดัเจน 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 
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ตาราง 26 ตวัอยา่งแสดงผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ส าหรับผู้ เช่ียวชาญท่ีมีตอ่ 

บทความในแบบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  

รายการ ระดบัความคิดเห็น IOC แปลผล 

+1 0 -1 

บทความที่ 1 : ชีวิตจณัฑาลหญิงในอินเดีย 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

บทความที่ 2 : โศกนาฎกรรม 11 กนัยา ตกึเวิร์ลเทรดเซนเตอร์ 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

บทความที่ 3 : พลงังานลม 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

บทความที่ 4 : จดหมายเปิดผนึก จากเชอร์โนบิล ถงึฟุกชูิมะ 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

บทความที่ 5 : จลาจลศาสนาครัง้ร้ายแรงที่สดุ เท่าที่เคย 
                     ปรากฏในประวตัิศาสตร์ของมนษุยชาติ 

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 
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ตาราง 27 ตวัอยา่งแสดงผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ส าหรับผู้ เช่ียวชาญท่ีมีตอ่ 

ข้อค าถามในบทความของแบบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

รายการ องค์ประกอบของ
ความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 

ระดบัความคิดเห็น IOC แปลผล 
+1 0 -1 

1. หลงัจากอ่านบทความ นกัเรียนคิดว่าอะไรคอื
ปัญหา พร้อมอธิบายเหตผุล 

องค์ประกอบที่ 1 
    การระบปุระเด็นปัญหา 

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

2. จงพจิารณาข้อมลูของบทความเพือ่น ามา
ตอบค าถามต่อไปนี ้
2.1  ที่มาของบทความนีม้ีความน่าเชื่อถือ   

หรือไม่ เพราะเหตใุด 

องค์ประกอบที่ 2 
    การพจิารณาไตร่ตรอง
ข้อมลู 

4 1 0 0.80 สอดคล้อง 

2.2  นกัเรียนคิดว่ามีข้อความใดในบทความ
ที่สนบัสนนุให้บทความนีม้ีความ
น่าเชื่อถือมากขึน้ เพราะเหตใุด  (โดย
ให้นกัเรียนขีดเส้นใต้สแีดงใต้ข้อความที่
สนบัสนนุและเขียนอธิบายเหตผุล) 

4 1 0 0.80 สอดคล้อง 

3. จากปัญหาที่เกิดขึน้ นกัเรียนสามารถ
ตัง้สมมติฐานได้ทัง้หมดกี่ประเด็น อะไรบ้าง 
พร้อมอธิบายเหตผุลประกอบ 

 

องค์ประกอบที่ 3 
    การตัง้สมมติฐาน 

4 1 0 0.80 สอดคล้อง 

4. จากสมมติฐานที่ตัง้ไว้ในข้อที่ 3 นกัเรียนคดิ
ว่ามีความเป็นไปได้เพยีงใด เพราะเหตใุด 

 

องค์ประกอบที่ 4 
     การอ้างอิงเพือ่ลงข้อสรุป 

4 1 0 0.80 สอดคล้อง 
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ตาราง 28 ตวัอยา่งแสดงผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ส าหรับผู้ เช่ียวชาญท่ีมีตอ่ 

เกณฑ์การประเมินของแบบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

รายการ ระดบัคุณภาพ ระดบัความคิดเห็น IOC แปลผล 

3 2 1 0 +1 0 1 

1. การระบ ุ

   ประเด็น  
   ปัญหา 

ระบปุระเดน็
ปัญหาได้
ถกูต้อง 
พร้อม
อธิบาย
เหตผุล
ครบถ้วน 

ระบปุระเดน็
ปัญหาได้
ถกูต้อง แต่
อธิบาย
เหตผุลไม่
ครบถ้วน 

ระบปุระเดน็
ปัญหาได้
ถกูต้องเพยีง
บางสว่น  
และไม่
สามารถ
อธิบายเหตุ
ผลได้ 

ระบปุระเดน็
ปัญหาไม่
ถกูต้อง และ
ไม่สามารถ
อธิบายเหตุ
ผลได้ 

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

2. การ  
   พจิารณา  
   ไตร่ตรอง 
   ข้อมลู 

ตดัสนิใจ
พจิารณา
ความ
น่าเชื่อถือ
ของบทความ
ได้ พร้อม
อธิบายเหตุ
ผลได้ถกูต้อง
ครบถ้วน 

ตดัสนิใจ
พจิารณา
ความ
น่าเชื่อถือ
ของบทความ
ได้ แต่
อธิบาย
เหตผุลไม่
ครบถ้วน 

ตดัสนิใจ
พจิารณา
ความ
น่าเชื่อถือ
ของบทความ
ได้ แต่ไม่
สามารถ
อธิบายเหตุ
ผลได้ 

ไม่สามารถ
ตดัสนิใจ
พจิารณา
ความ
น่าเชื่อถือ
ของบทความ
ได้และไม่
สามารถ
อธิบายเหตุ
ผลได้ 

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

 ระบุข้อความ
สนบัสนนุ
ความ
น่าเชื่อถือได้
ถกูต้อง 
พร้อม
อธิบาย
เหตผุล
ครบถ้วน 

ระบุข้อความ
สนบัสนนุ
ความ
น่าเชื่อถือได้
ถกูต้อง แต่
อธิบาย
เหตผุลไม่
ครบถ้วน 

ระบุข้อความ
สนบัสนนุ
ความ
น่าเชื่อถือได้
ถกูต้อง
บางสว่นแต่
ไม่สามารถ
อธิบายเหตุ
ผลได้ 

ระบุข้อความ
สนบัสนนุ
ความ
น่าเชื่อถือ
ไม่ได้และไม่
สามารถ
อธิบายเหตุ
ผลได้ 

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 
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ตาราง 28 (ตอ่) 

รายการ ระดบัคุณภาพ ระดบัความคิดเห็น IOC แปลผล 

3 2 1 0 +1 0 1   

3. การ
ตัง้สมม
ติฐาน 

ก าหนด
สมมติฐาน
ได้ถกูต้อง 
ชดัเจน 
พร้อม
อธิบาย
เหตผุล
ประกอบ
ครบถ้วน 

ก าหนด
สมมติฐานได้
ถกูต้อง 
ชดัเจน แต่
อธิบาย
เหตผุล
ประกอบไม่
ครบถ้วน 

ก าหนด
สมมติฐาน
ได้ถกูต้อง 
บางสว่น 
แต่ไม่
สามารถ
อธิบาย
เหตผุล
ประกอบได้ 

ก าหนด
สมมติฐาน
ไม่ได้ และ
ไม่สามารถ
อธิบาย
เหตผุล
ประกอบได้ 

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

4. การ
อ้างอิง
เพือ่ลง
ข้อสรุป 

ลงข้อสรุปได้
ถกูต้อง 
ชดัเจน 
พร้อม
อธิบาย
เหตผุล
ประกอบ
ครบถ้วน 

ลงข้อสรุปได้
ถกูต้อง 
ชดัเจน แต่
อธิบาย
เหตผุล
ประกอบไม่
ครบถ้วน 

ลงข้อสรุป
ได้ถกูต้อง 
บางสว่น 
แต่ไม่
สามารถ
อธิบาย
เหตผุล
ประกอบได้ 

ลงข้อสรุป
ไม่ได้และไม่
สามารถ
อธิบาย
เหตผุล
ประกอบได้ 

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 
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ตาราง 29 ตวัอยา่งแสดงผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ส าหรับผู้ เช่ียวชาญท่ีมีตอ่ 

แบบวดัทกัษะชีวิต 

ข้อค าถาม 
ข้อท่ี 

ระดบัความคดิเห็น IOC แปลผล 
+1 0 -1 

1. 3 2 0 0.60 สอดคล้อง 
2. 3 2 0 0.60 สอดคล้อง 
3. 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 
4. 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 
5. 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 
6. 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 
7. 3 2 0 0.60 สอดคล้อง 
8. 4 1 0 0.80 สอดคล้อง 
9. 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 
10. 4 1 0 0.80 สอดคล้อง 
11. 4 1 0 0.80 สอดคล้อง 
12. 4 1 0 0.80 สอดคล้อง 
13. 3 2 0 0.60 สอดคล้อง 
14. 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 
15. 3 2 0 0.60 สอดคล้อง 
16. 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 
17. 4 1 0 0.80 สอดคล้อง 
18. 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 
19. 4 1 0 0.80 สอดคล้อง 
20. 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 
21. 3 2 0 0.60 สอดคล้อง 
22. 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 
23. 4 1 0 0.80 สอดคล้อง 
24. 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 
25. 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 
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ตาราง 29 (ตอ่) 

ข้อค าถาม 
ข้อท่ี 

ระดบัความคดิเห็น IOC แปลผล 

+1 0 -1 

26. 4 1 0 0.80 สอดคล้อง 

27. 2 3 0 0.40 ปรับปรุง 

28. 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

29. 3 2 0 0.60 สอดคล้อง 

30. 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 
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ภาคผนวก ง. 

ผลการประเมินคุณภาพของเคร่ืองมือ 

1. ตารางคา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

2. ตารางคา่ความยากงา่ย (p) คา่อ านาจจ าแนก (r) แบบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมี

วิจารณญาณ 

3. ตารางคา่ความยากงา่ย (p) คา่อ านาจจ าแนก (r) และคา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดัทกัษะ

ชีวิต 
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ตาราง 30 คา่ความเช่ือมัน่ ของแบบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณรวมคะแนนทัง้ 

3 ฉบบั โดยมีคะแนนเต็มข้อค าถามละ 9 คะแนน  
กลุม่ คนที ่ ข้อค าถามที่ 1 ข้อค าถามที่ 2 ข้อค าถามที่ 3 ข้อค าถามที่ 4 

คะแนนกลุม่เก่ง 

29 6 9 9 8 
25 5 9 9 8 

36 6 8 7 9 

27 7 7 9 4 

16 5 7 7 6 
8 2 7 8 6 

3 3 7 8 5 

7 7 5 6 4 

26 5 6 5 6 
34 6 5 7 3 

21 3 6 4 7 

23 7 5 6 3 

24 7 5 5 4 
9 1 6 3 8 

19 3 5 4 5 

คะแนนกลุม่
อ่อน 

10 2 5 5 4 
15 4 4 3 5 

5 7 3 3 3 

12 2 4 4 4 

17 3 4 6 1 
30 5 3 5 1 

2 2 4 4 3 

18 4 3 3 3 

37 7 2 3 1 
11 4 3 5 0 

คะแนนกลุม่
อ่อน 

31 6 2 3 1 

20 3 3 5 0 

35 5 2 4 0 
1 1 3 5 0 

4 2 1 2 0 

 

ผู้วิจยัได้หาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป มีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั .745 
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ตาราง 31 คา่อ านาจจ าแนก (r) และคา่ความยากงา่ย (p) ของแบบวดัความสามารถในการคิด

อยา่งมีวจิารณญาณ  

 

คา่อ านาจจ าแนกแบบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณมีคา่อ านาจจ าแนก

มากกว่า 0.20 ขึน้ไป โดยมีค่าอ านาจจ าแนกเฉลี่ยเท่ากับ 0.42 แบบวดัความสามารถในการคิด

อย่างมีวิจารณญาณสามารถจ าแนกกลุม่เก่งและกลุม่อ่อนได้ และค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 

0.20 ถึง 0.80 โดยแบบวดัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีค่าความยากง่ายเฉลี่ย 

0.48 ข้อวสอบทัง้ฉบบัมีคา่ความยากงา่ยระดบัปานกลาง 

 

ตาราง 32  ผลการวิเคราะห์คา่ความยากงา่ย (p) คา่อ านาจจ าแนก (r) และคา่ความเช่ือมัน่ของ

แบบวดัทกัษะชีวิต 

ข้อท่ี คา่ความยาก
ง่าย 
(p) 

คา่
อ านาจ
จ าแนก 
(r) 

แปลผล ข้อท่ี คา่ความยากง่าย 
(p) 

คา่อ านาจ
จ าแนก 
(r) 

แปลผล 

1 .67 .27 ใช้ได้ 16 .83 .33 ใช้ไมไ่ด้ 
2 .67 .40 ใช้ได้ 17 .97 .07 ใช้ไมไ่ด้ 
3 .83 .33 ใช้ไมไ่ด้ 18 .90 .07 ใช้ไมไ่ด้ 
4 .53 .40 ใช้ได้ 19 .60 .27 ใช้ได้ 
5 .83 .33 ใช้ไมไ่ด้ 20 .77 .33 ใช้ได้ 
6 .93 .13 ใช้ไมไ่ด้ 21 .43 .60 ใช้ได้ 
7 .93 .13 ใช้ไมไ่ด้ 22 .80 .27 ใช้ได้ 
8 .80 .40 ใช้ได้ 23 .60 .80 ใช้ได้ 
9 .53 .27 ใช้ได้ 24 .80 .40 ใช้ได้ 
10 .67 .53 ใช้ได้ 25 .80 .27 ใช้ได้ 

ข้อที่1 SH SL Xmax Xmin r p 
1 52 40 7 2 0.24 0.52 
2 70 35 9 2 0.50 0.46 
3 75 41 9 3 0.57 0.47 
4 59 25 9 0 0.38 0.47 
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ตาราง 32 (ตอ่) 

 

ข้อท่ี คา่ความยาก
ง่าย 
(p) 

คา่
อ านาจ
จ าแนก 
(r) 

แปลผล ข้อท่ี คา่ความยากง่าย 
(p) 

คา่อ านาจ
จ าแนก 
(r) 

แปลผล 

11 .50 .60 ใช้ได้ 26 .47 .67 ใช้ได้ 
12 .67 .13 ใช้ไมไ่ด้ 27 .97 .07 ใช้ไมไ่ด้ 
13 .57 .47 ใช้ได้ 28 .83 .33 ใช้ไมไ่ด้ 
14 .73 .27 ใช้ได้ 29 .40 .40 ใช้ได้ 
15 .57 .47 ใช้ได้ 30 .50 .60 ใช้ได้ 

 

ผู้วิจยัได้หาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบวดัทกัษะชีวิต โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป มีคา่

ความเช่ือมัน่เทา่กบั .872 

 

 

 

 

 
 

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวขนิษฐา เมืองจนัทบุรี 
วัน เดือน ปี เกิด 20 ตลุาคม 2529 
สถานที่เกิด กรุงเทพฯ 
วุฒิการศึกษา พ.ศ.2547    มธัยมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั  กรุงเทพฯ  

พ.ศ.2552    ศกึษาศาสตรบณัฑิต สงัคมศกึษา (เกียรตินิยมอนัดบั 2)   
                  คณะศกึษาศาสตร์ จาก มหาวิทยาลยัศิลปากร  
พ.ศ.2562   การศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิทยาการทางการศกึษา   
                  และการจดัการเรียนรู้ (สงัคมศกึษา) คณะศกึษาศาสตร์   
                  จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 180/83 ถนนอิสรภาพ แขวงวดัทา่พระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600   
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