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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 preand-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 pretestposttest 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 prelife skills with a statistical significance of .01.

Keyword : Social studies instruction. 7E Learning Cycle Model. Critical thinking and Life
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ปั จจุบนั โลกมีความเจริ ญก้ าวหน้ าด้ านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ ว ทาให้ เกิดการเปลีย่ นแปลง
ทางสังคมในหลากหลายมิติ ส่งผลต่อวิถีการดาเนินชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะการเผยแพร่ ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ เป็ นไปด้ วยความรวดเร็ วและทั่วถึงทุกมุมโลก ซึ่งข้ อ มูลเหล่านี ้เป็ นปั จจัยสาคั ญใน
การพัฒนาประเทศให้ มีความเจริ ญก้ าวหน้ าไปอย่างรวดเร็ วท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง
ของโลก มนุษย์จาเป็ นต้ องมีการปรับตัวให้ เข้ ากับสถานการณ์ ที่เปลีย่ นแปลงไป ซึง่ เครื่ องมือสาคัญ
ในการพัฒ นาคน ก็ คือ การศึก ษา ดังที่ พ ระราชบัญ ญั ติก ารศึก ษาแห่งชาติ พุท ธศัก ราช 2542
มาตรา 4 ได้ ให้ ความหมายของ “การศึกษา” หมายถึง กระบวนการเรี ยนรู้ เพื่อการเจริ ญงอกงาม
ของบุ ค คลและสังคมโดยการถ่ ายทอดความรู้ การฝึ ก อบรม การสืบ สานทางวัฒ นธรรม การ
สร้ างสรรค์ จรรโลงความก้ าวหน้ าทางวิช าการ การสร้ างองค์ ค วามรู้ อันเกิ ดจากสภาพแวดล้ อ ม
สังคม การเรี ยนรู้ และปั จจัยเกือ้ หนุนให้ บุคคลเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มาตรา 6 ได้ กาหนด
ความมุ่งหมายและหลักการในการจัดการศึกษาไว้ ว่า การจัดการศึกษาต้ องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให้ เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทงั ้ ร่ างกาย จิตใจ สติปัญ ญา ความรู้ และคุณธรรม มี จริ ยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยูร่ ่ วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข มาตรา 22 แนวทางการจัด
การศึกษาต้ องยึดหลักว่าผู้เรี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรี ยน
มีความสาคัญที่สดุ กระบวนการจัดการศึกษาต้ องส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2542; 2546, น. 2-8) จะเห็นได้ ว่าการศึกษาเป็ น
กระบวนการในการพัฒ นาคนให้ เป็ นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ มี ความพร้ อ มทังทางร่
้
างกาย จิตใจ และ
สติปัญ ญา ซึ่งสอดคล้ องกับ แนวทางในการจัดการเรี ยนรู้ ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒ นธรรม ตามหลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขันพื
้ น้ ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 ได้
กล่าวถึงความสาคัญของกลุม่ สาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่า ช่วยให้ ผ้ เู รี ยน
มีความรู้ ความเข้ าใจ ว่ามนุษย์ดารงชีวิตอย่างไร ทังในฐานะปั
้
จเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกันใน
สังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้ อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด นอกจากนี ้ ยังช่วย
ให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ ทาให้ เกิด
ความเข้ าใจในตนเอง และผู้อื่น มี ความอดทน อดกลัน้ ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม
สามารถนาความรู้ ไปปรั บใช้ ในการดาเนิน ชี วิต เป็ น พลเมื อ งดีของประเทศชาติ และสังคมโลก
(กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 2552, น. 114)โดยเน้ น ให้ ผ้ ูเรี ย นได้ เรี ย นรู้ ทัง้ 5 สาระ คื อ 1) ศาสนา
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ศีลธรรม จริ ยธรรม 2) หน้ าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม 3) เศรษฐศาสตร์
4) ประวัติศาสตร์ และ 5) ภูมิศาสตร์
จากความสาคัญของกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่กล่าวมา
ข้ างต้ น สะท้ อนให้ เห็นว่าในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาสังคมศึกษาผู้สอนจะต้ องจัดการเรี ยนรู้
อย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรี ยนอย่างรอบด้ าน นอกเหนือจากการให้ ความรู้แล้ ว
ผู้สอนยังจะต้ องพัฒนาทักษะและเจตคติที่เหมาะสมให้ แก่ผ้ ูเรี ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
ทัก ษะการคิ ด ซึ่งเป็ น ทักษะส าคัญ พื น้ ฐานที่ จ าเป็ น ในการด ารงชี วิ ต ของมนุษ ย์ สอดคล้ อ งกับ
(ประพันธ์ ศิริ สุเสารัจ, 2556, น. 4) ที่กล่าวว่า การมีความสามารถในการคิดจะเป็ นประโยชน์อย่าง
มากต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์ จะทาให้ สามารถแก้ ไขปั ญหา รวมทังสามารถเลื
้
อกตัดสินใจได้
อย่างเหมาะสม และมี เหตุผล การได้ รับพัฒ นาการคิดตังแต่
้ เยาว์ วัยจะช่วยพัฒ นาความคิดให้
ก้ าวหน้ า ส่งผลให้ สติปัญญาเฉียบแหลม เป็ นคนรอบคอบ ตัดสินใจได้ ถกู ต้ อง สามารถแก้ ไขปั ญหา
ต่าง ๆ ในชีวิตได้ ดี เป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ ภาพ สามารถดารงชีวิตในสังคมได้ อย่างมีความสุข
การมุ่งมั่นพัฒ นาทักษะการคิดอย่างมี วิจ ารณญาณให้ เกิ ดขึ ้นในตัวผู้เรี ยนนันมี
้ ความ
จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะทาให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และควรมีการฝึ กฝนพัฒนาทักษะการคิดใน
ทุกๆ ช่วงวัย (ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2544, น. 149-150) ได้ กล่าวว่าการพัฒนาความสามารถ
ทางการคิดนัน้ ควรเน้ นการพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) เพราะ
เป็ นกระบวนการที่สาคัญและจาเป็ นสาหรับผู้เรี ยนทุกระดับ เนื่องจาการคิดอย่างมีวิจารณญาณมี
เป้าหมายเพื่อให้ ได้ ความคิดที่ผ่านการพิจารณาถึงข้ อมูล หลักฐาน และเหตุผลมาอย่างรอบคอบ
แล้ ว ความคิดที่ได้ จะสามารถนาไปใช้ ได้ อ ย่างกว้ างขวางในทุกสถานการณ์ ดังนันเมื
้ ่อบุคคลคิด
เรื่ องใดเรื่ องหนึง่ และได้ ความคิดที่ผ่านการคิดอย่างมีวิจารณญาณมาแล้ ว การคิดที่ได้ มาสามารถ
นาไปใช้ ต่อไปได้ ในกระบวนการอื่นๆ เช่น นาไปใช้ ในการตัดสินใจ นาไปใช้ ในการแก้ ปัญหา นาไป
ปฏิบตั ิหรื อนาไปศึกษาวิจัยต่อ เป็ นต้ น สอดคล้ องกับ (ลักขณา สริ วฒ
ั น์ , 2549, น. 102) ได้ กล่าว
ว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณเปรี ยบเสมือนเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญสาหรับคนเราที่ใช้ ในการเรี ยนรู้
และการด าเนิ น ชี วิ ต อย่า งมี คุ ณ ค่ า ในโลกข่า วสารข้ อ มู ล และเต็ ม ไปด้ ว ยความก้ าวหน้ า ทาง
เทคโนโลยี เช่ น ปั จ จุบัน บุ คคลที่ มี การคิ ดอย่างมี วิ จ ารณญาณย่อ มมี ค วามสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์ ได้ อย่างมี หลักการ สามารถควบคุม จัดการ และตรวจสอบความคิดตนเองได้ รวมทัง้
สามารถตัดสินใจและแก้ ปัญหาโดยการใช้ เหตุผลอย่างถูกต้ องเหมาะสม สิง่ เหล่านี ้เป็ นทักษะที่ดีใน
อันที่จะช่วยปรับปรุ งให้ ชีวิตดีขึ ้น และเดินไปในแนวทางที่ถูกต้ อง นอกจากนี ้ยังเป็ นทักษะสาคัญที่
จะพัฒนาบุคคลให้ มีลกั ษณะ “คิดเป็ น ทาเป็ น และแก้ ปัญหาเป็ น” อันเป็ นคุณลักษณะที่ช่วยให้
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สามารถยืนหยัดอยูไ่ ด้ อย่างมัน่ คงตลอดไป นับเป็ นนิมิตหมายที่ดีที่สงั คมไทยควรพัฒนาบุคคลให้ มี
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่สามารถพัฒนาให้ เกิดขึ ้นได้ โดยการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่ดี
ที่นาไปสูก่ ารคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การพัฒ นาให้ ผ้ ูเรี ยนมี ทัก ษะในการคิดอย่างมี วิจ ารณญาณ จะทาให้ ผ้ ูเรี ยนมี ก ารคิ ด
พิจารณาไตร่ตรองข้ อมูล และแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ที่ผ่านเข้ ามาในชีวิตได้ ในระดับหนึ่ง แต่การได้ รับ
การพัฒนาเพียงแค่ทกั ษะการคิดเพียงอย่างเดียว ยังไม่สามารถพัฒนาคนให้ เป็ นคนที่สมบูรณ์ ได้
หากเป็ น เพี ย งคนเก่ งที่ ไม่ ส ามารถควบคุมอารมณ์ และความรู้ สึกได้ ขาดความเข้ า ใจในความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ขาดมนุษยสัมพันธ์ ทีดีกับผู้อื่น ก็จ ะทาให้ บุคคลผู้นนอยู
ั ้ ่ในสังคมได้ อย่าง
ยากลาบากขาดซึง่ ความสุขในชีวิต ทังนี
้ ้ ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมาได้ มีนกั การศึกษาและองค์กรด้ า น
สาธารณสุขพยายามที่จะหาวิธีแนวทางในการป้อ งกันปั ญหาที่เกิ ดขึ ้นอย่างจริ งจัง และเป็ นการ
แก้ ไขปั ญหาที่ต้นเหตุอย่างยัง่ ยืน แนวคิดหนึ่งที่ได้ รับการพัฒนาและขยายรู ปแบบ และวิธีการกัน
อย่างแพร่หลาย คือ การเสริ มสร้ างและพัฒนา “ทักษะชีวิต” ให้ กับเด็ก ซึ่งเป็ นแนวคิดเบื ้องต้ นจาก
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) (ประวิต เอราวรรณ์ และนุชวนา เหลือง
อังกูร, 2544, น. 1) ซึ่งการเสริ มสร้ างทักษะชีวิตให้ กับเด็กและเยาวชนนั น้ ถือได้ ว่าเป็ นการสร้ าง
ภูมิค้ มุ กันให้ กบั เยาวชน ในการที่จะเผชิญหน้ ากับปั ญหาที่ผา่ นเข้ ามาในชีวิต สามารถที่จะคิดแก้ ไข
ปั ญ หาที่ จะต้ อ งเผชิ ญ ได้ สาหรั บ ประเทศไทยทัก ษะชี วิต ได้ ถูก บรรจุอ ยู่ในหลักสูต รแกนกลาง
การศึกษาขึ ้นพื ้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดอยูใ่ นสมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน 5 ประการ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 กล่าวถึงการพัฒนาผู้เรี ยนให้
มี คุณ ภาพตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ ที่ จ ะช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนเกิ ดสมรรถนะสาคัญ 5 ประการ คือ 1)
ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการแก้ ปัญ หา 4)
ค ว า ม ส า ม า รถ ใน ก า รใช้ ทั ก ษ ะ ชี วิ ต แล ะ 5 ) ค ว า ม ส า ม า รถ ใน ก า รใช้ เท ค โน โล ยี
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, น. 1) ทักษะชีวิตถูกกาหนดให้ เป็ นทักษะสาคัญที่ผ้ เู รี ยนจะต้ องได้ รับ
การพัฒนาให้ เกิดขึ ้นกับผู้เรี ยน ซึง่ ทักษะชีวิตเป็ นความสามารถในการนากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้
ในการดาเนินชีวิตประจาวัน การเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง การเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่อง การทางาน และการ
อยู่ร่วมกันในสังคมด้ วยการสร้ างเสริ มความสัมพันธ์ อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปั ญ หาและ
ความขัด แย้ ง ต่ า ง ๆ อย่ า งเหมาะสม การปรั บ ตั ว ให้ ทัน กั บ การเปลี่ ย นแปลงของสัง คมและ
สภาพแวดล้ อม และการรู้ จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่สง่ ผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
(กระทรวงศึกษาธิ การ, 2552, น. 4) สานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขันพื
้ ้นฐาน ได้ กาหนด
องค์ประกอบของทักษะชีวิตที่สาคัญที่จะช่วยสร้ างและพัฒนาภูมิค้ มุ กันชีวิตให้ กบั เด็กและเยาวชน
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ในสภาพสังคมปั จจุบัน และเตรี ยมพร้ อมสาหรั บความเปลี่ ยนแปลงที่ จะเกิ ด ขึ ้นในอนาคตไว้ 4
องค์ประกอบ ได้ แก่ องค์ประกอบที่ 1 การตระหนักรู้ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น ผู้เรี ยนรู้ จัก
ความถนัด ความสามารถ จุ ด เด่น จุ ด ด้ อ ยของตนเอง เข้ า ใจความแตกต่า ง ของแต่ล ะบุ ค คล
องค์ ป ระกอบที่ 2 การคิ ด วิ เคราะห์ ตัด สิน ใจ และแก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ างสรรค์ ผู้ เรี ย นสามารถ
แยกแยะข้ อมูลข่าวสาร ปั ญหาและสถานการณ์ รอบตัว วิพากษ์ วิจารณ์ และประเมินสถานการณ์
รอบตัวด้ วยหลักเหตุผล หาทางเลือกและตัดสินใจแก้ ปัญหาใน สถานการณ์ตา่ ง ๆ อย่างสร้ างสรรค์
องค์ประกอบที่ 3 การจัดการกับอารมณ์ และความเครี ยด ผู้เรี ยนเข้ าใจและรู้ เท่าทันภาวะอารมณ์
ของบุคคลรู้สาเหตุของความเครี ยด และองค์ประกอบที่ 4 การสร้ างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น ผู้เรี ยน
เข้ าใจมุมมอง อารมณ์ ความรู้สกึ ของผู้อื่น ใช้ ภาษาพูดและภาษากาย เพื่อสือ่ สารความรู้ สกึ นึกคิด
ของตนเอง รั บ รู้ ความรู้ สึก นึก คิ ด และความต้ อ งการของผู้อื่ น วางตัวได้ ถูก ต้ อ ง เหมาะสมใน
สถานการณ์ ต่าง ๆ (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ, 2555a, น. 920)
ผู้วิจัยในฐานะของครู ผ้ สู อนจึงได้ ศึกษาค้ นคว้ าเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อ
ช่วยแก้ ปัญหาดังกล่าว ซึ่งจากการศึกษาของผู้วิจัยพบว่ารูปแบบการสอนที่น่าสนใจ และสามารถ
แก้ ไขปั ญหาดังกล่าวได้ คือ รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7E โดยมี
พื ้นฐานมาจากรูปแบบวงจรการเรี ยนรู้หรื อวัฏจักรการเรี ยนรู้ (Learning Cycle) ซึง่ เป็ นรูปแบบการ
เรี ยนการสอนที่เริ่ มในช้ ในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ โดย อาตคิน และ คาร์ พลัส (Atkin and
Karplus) เป็ น ผู้เสนอวงจรการเรี ย นรู้ นี ้เป็ นคนแรก ต่อ มาในปี 1967 คาร์ พลัส (Karplus) ได้ น า
รู ป แบบการสอนนี ไ้ ปใช้ เป็ น พื น้ ฐานการสอนเพื่ อ ปรั บ ปรุ งหลักสูต รการสอนวิท ยาศาสตร์ ข อง
สหรั ฐอเมริ กา (SCIS) (Liewellyn, 2002, p. 91) ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเป็ นแนวคิดทฤษฎีกลุ่มการ
สร้ างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) (ชนิดา ทาทอง, 2549, น. 125-130) ระบุวา่ จุดประสงค์
หลักของการจัดการเรี ยนรู้รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7E เพื่อกระตุ้นให้ ครู ผ้ สู อนให้ ความสาคัญต่อ
การต่อยอดความรู้ของนักเรี ยน และครูผ้ สู อนต้ องตรวจสอบว่าผู้เรี ยนมีการใช้ ความรู้ในบริ บทใหม่
จากการลงมือปฏิบตั ิด้วยตนเอง ดังนันในการจั
้
ดการเรี ยนรู้ครู ผ้ ู สอนจึงจาเป็ นต้ องให้ ผ้ เู รี ยนได้ นา
ความรู้ที่สร้ างขึ ้นมาต่อยอดความรู้เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ เห็นความสัมพันธ์ ของสิง่ ที่เรี ยน
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวกับรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7E พบว่า ในปั จจุบนั
ได้ มีการนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7E มาใช้ ในการจัดการเรี ยน
การสอนในหลายกลุม่ สาระการเรี ยนเรี ยนรู้ เพราะเป็ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่มีประสิทธิ ภาพ
และส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และสามารถที่จะต่อยอด
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ความรู้ ได้ ดัง งานของ (ธนวรรณ อิ ส โร, 2554, น. 125) ศึ ก ษาผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
ประวัติศาสตร์ และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการกับการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E)
ผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการ กับการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ 7
ขัน้ (7E) นักเรี ยนที่จัดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการ มีความสามารถในการคิดอย่างมี วิจ ารณญาณ
หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 นักเรี ยนที่เรี ยนโดยการจัดการ
เรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E) มีความสามารถในการคิดอย่ามีวิจารณญาณหลังเรี ยนสูง
กว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากการศึกษาค้ นคว้ าของผู้วิจัยพบว่า รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7E สามารถที่จะพัฒนา
ทักษะชีวิตให้ เกิดแก่ผ้ เู รี ยนได้ ดังงานวิจยั ของ (นวรัตน์ สุขวัฒนาสินิทธิ์, 2559, น. 80-86) ได้ ศกึ ษา
ผลของการใช้ รูปแบบการสอน 7E ร่ วมกับเทคนิคกลุม่ ร่ วมมื อแข่งขัน วิช าหลักภาษาไทย ที่มีต่อ
ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิช าหลักภาษาไทยและทัก ษะชี วิต ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 1
ผลการวิจยั พบว่า คะแนนทักษะชีวิตหลังเรี ยนของทังกลุ
้ ม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม นันแตกต่
้
างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยกลุม่ ทดลองมีคะแนนทักษะชีวิตที่สงู กว่ากลุม่ ควบคุม
จากข้ อมูลข้ างต้ น ผู้วิจัยในฐานะครูผ้ สู อนจึงทาการศึกษาผลของการจัดการเรี ยนรู้สงั คม
ศึกษา โดยใช้ รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7E ที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และทักษะชี วิต ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้ สาระประวัติศาสตร์ ทังนี
้ ้เพราะรู ปแบบ
ของการจัดการเรี ยนรู้ มีความเหมาะสมกับจุดประสงค์ของวิชาประวัติศาสตร์ ที่ม่งุ เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้
สืบค้ นข้ อมูลอย่างเป็ นขันตอน
้
มีระเบียบแบบแผน ตามวิธีการทางประวัติศาสตร์ อีกทังนั
้ กเรี ยนชัน้
มัธยมศึก ษาปี ที่ 6 เป็ น วัย ที่ จ ะต้ อ งก้ าวจากวัย เด็ ก ไปสู่วัย ผู้ใหญ่ ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารคิ ด พิ จ ารณา
ไตร่ตรองวางแผนในการเลือกคณะในการศึกษาต่อ ต้ องมีการปรับตัวเมื่อเข้ าไปสูร่ ัว้ มหาวิทยาลัย
ซึง่ ทังความสามารถในการคิ
้
ดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะชีวิต จะช่วยทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ พั ฒนา
ตนเองให้ เป็ นคนที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ตงความมุ
ั้
่งหมายไว้ ดงั นี ้
1. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังเรี ยน
ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7E
2. เพื่อเปรี ยบเทียบทักษะชีวิตก่อนและหลังเรี ยน ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่
ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7E
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ความสาคัญของการวิจัย
การวิจัยในครัง้ นี ้ ทาให้ ได้ แนวทางในการจัดการเรี ยนรู้ วิช าสังคมศึกษา โดยใช้ รูปแบบ
วัฏจักรการเรี ยนรู้ 7E ในการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะชีวิต
ของผู้เรี ยน
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ เป็ นนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนชิ โนรส
วิท ยาลัย เขตบางกอกน้ อ ย กรุ งเทพฯ ภาคเรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึก ษา 2561 จ านวน 11 ห้ อ งเรี ย น
จานวน 301 คน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้คือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6/3 โรงเรี ยนชิโนรส
วิทยาลัย ที่กาลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 ซึง่ ได้ มาจากการสุม่ ตัวอย่างแบบกลุม่
(Cluster Random Sampling) ด้ วยวิธีการจับสลาก จานวน 38 คน โดยทุ ก ห้ องเรี ย นมี การจั ด
นักเรี ยนห้ องเรี ยนแบบคละความสามารถ
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรต้ น แบ่งเป็ นดังนี ้
การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7E
2. ตัวแปรตาม ได้ แก่
2.1 ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2.2 ทักษะชีวิต
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ วฏั จักรการเรี ยนรู้ 7E หมายถึง การจัดการเรี ยนรู้ ให้ นกั เรี ยน
แสวงหาความรู้ ด้ ว ยตนเองอย่ า งเป็ นระบบ ส่ง เสริ ม ให้ นัก เรี ย นศึ ก ษาค้ น คว้ า หาความรู้ ทาง
ประวัติศาสตร์ อย่างมี เหตุมีผลในตนเอง ทาให้ นักเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้ อ ย่างมี ความหมาย และ
สามารถถ่ายโอนการเรี ยนรู้ โดยเน้ นว่าการเรี ยนรู้ ที่เกิดขึ ้นนันจะต้
้
องมากจากตัวนักเรี ยนเอง และ
การเรี ยนรู้ ใหม่จะมีพื ้นฐานมาจากความรู้ เดิมของผู้เรี ยนโดยใช้ ทดลองกับกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 12
คาบ ซึง่ ประกอบด้ วยขันตอนการสอนของรู
้
ปแบบการจัดการเรี ยนรู้วฏั จักรการเรี ยนรู้ 7E ดังต่อไปนี ้
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1.1 ขันตรวจสอบความรู
้
้ เดิม (Elicitation Phase) ในขันนี
้ ้ครูจะตังค
้ าถาม เพื่อกระตุ้น
ให้ นกั เรี ยนได้ แสดงความรู้เดิมออกมาและเชื่อมโยงการเรี ยนรู้จากประสบการณ์เดิมที่มี
1.2 ขัน้ เร้ าความสนใจ (Engagement Phase) เป็ นการนาเข้ าสู่บทเรี ยน โดยครู ตงั ้
คาถามกระตุ้นให้ นกั เรี ยนเกิดความสนใจ อยากที่จะเรี ยนรู้ ในหัวข้ อใหม่ๆ หรื อประเด็นปั ญหาจาก
เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ว่าจะศึกษาอะไร ช่วงเวลาใด สมัยใด และเพราะเหตุใด ซึง่ อาจเกิดขึ ้นเอง
จากความสนใจของตัวนักเรี ยนเอง หรื อเกิดจากการอภิปรายภายในกลุม่
1.3 ขันส
้ ารวจและค้ นหา (Exploration Phase) ในขันนี
้ ้นักเรี ยนจะทาความเข้ าใจใน
ประเด็นคาถามที่สนใจจะศึกษาอย่างถ่องแท้ มีการวางแผนกาหนดแนวทางการสารวจตรวจสอบ
ตังสมมติ
้
ฐาน กาหนดทางเลือกที่เป็ นไปได้ ลงมื อ ปฏิบัติเพื่อ เก็ บรวบรวมข้ อ มูล โดยดาเนินการ
ส ารวจค้ นคว้ าข้ อ มู ล หรื อ หลัก ฐานทางประวัติ ศ าสตร์ ประเด็ นปั ญ หาของเหตุ ก ารณ์ ใน
ประวัติ ศาสตร์ จากแหล่งข้ อมูลทัง้ ภายในและภายนอกโรงเรี ยน โดยพิ จ ารณา ไตร่ ต รองความ
น่าเชื่อถือของข้ อมูลตามหลักเกณฑ์อย่างรอบคอบ
1.4 ขัน้ อธิ บ ายและลงข้ อ สรุ ป (Explanation Phase) ในขัน้ นี น้ ั ก เรี ย นน าข้ อ มู ล
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ หรื อประเด็นปั ญหาจากเหตุการณ์ ในประวัติศาสตร์ ที่ได้ มาวิเคราะห์
แปรผล สรุปผลความสัมพันธ์ ของสิง่ ต่าง ๆ ในรูปแบบของความคิดรวบยอด และนาเสนอผลงานใน
ชันเรี
้ ยน
1.5 ขัน้ ขยายความรู้ (Elaboration Phase) ในขันนี
้ ้นักเรี ยนออกแบบกิจ กรรม จาก
หัวข้ อที่ตนเองศึกษา หรื อประเด็นปั ญหาจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ของนักเรี ยนแต่ละกลุม่ มา
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ความเข้ าใจของกลุม่ ตนเองกับกลุม่ อื่น ๆ โดยการอ้ างอิงเหตุผลและหลักฐานที่มี
ความน่าเชื่อถือ
1.6 ขันประเมิ
้
นผล (Evaluation Phase) ในขันนี
้ ้เป็ นการประเมินการเรี ยนรู้จากหัวข้ อ
หรื อ ประเด็น ปั ญ หาจากเหตุก ารณ์ ในประวัติศ าสตร์ ที่ นัก เรี ย นค้ น พบ นัก เรี ยนประเมิ น ผลการ
นาเสนอความคิดรวบยอด และประเด็นปั ญหาของกลุม่ ตนเองและกลุม่ อื่นๆ
1.7 ขัน้ น าความรู้ ไปใช้ (Extension Phase) ในขัน้ นี น้ ั ก เรี ย นน าความรู้ ข้ อ สรุ ป
ความคิดรวบยอดที่ได้ รับไปประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสม เกิดการถ่ายโอนการเรี ยนรู้
2. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง ความสามารถของนักเรี ยนใน
การคิ ด พิ จ ารณาไตร่ ต รอง อย่ างรอบคอบ บนพื น้ ฐานของเหตุผ ล และน าหลัก ฐานที่ มี ค วาม
น่าเชื่อถือมาสนับสนุนความเชื่อหรื อความรู้ อย่างสมเหตุสมผล โดยปราศจากอคติ และประเมิ น
ข้ อมูลก่อนการตัดสินใจเชื่อหรื อลงมือกระทาสิง่ ใด โดยพิจารณาจากแบบทดสอบที่ผ้ วู ิจัยสร้ างขึ ้น
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เป็ นแบบทดสอบอัตนัย จานวน 3 ข้ อ ซึง่ ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณในงานวิจยั นี ้
ประกอบด้ วยลักษณะการคิด 4 ด้ าน ดังนี ้
2.1 การระบุ ป ระเด็น ปั ญ หา หมายถึง การเข้ า ใจประเด็น ปั ญ หา โดยสามารถตัง้
คาถาม ระบุปัญ หา หรื อกาหนดวัตถุประสงค์ ได้ อ ย่างชัดเจนตรงประเด็น เป็ นการระบุข้อตกลง
เบี ้องต้ น
2.2 การพิ จ ารณาไตร่ ต รองข้ อ มู ล หมายถึ ง การเลือ กข้ อ มู ล หรื อ หลัก ฐานจาก
แหล่งข้ อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ และมีความถูกต้ องตามข้ อเท็จจริ ง
2.3 การตังสมมติ
้
ฐาน หมายถึง ความสามารถในการคาดการณ์ คาตอบของปั ญหา
อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล โดยอาศัยข้ อมูลและข้ อสันนิษฐานเพื่อใช้ ในการตังสมมติ
้
ฐาน
2.4 การอ้ างอิงเพื่อลงข้ อสรุ ป หมายถึง การอ้ างอิงในการลงข้ อสรุ ปแบบนิรนัย และ
อุปนัย อย่างมีเหตุผลโดยใช้ หลักตรรกศาสต์เพื่อแก้ ปัญหา
3. ทักษะชีวิต หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถในการปรับตัวของบุคคล
ในการตัดสินใจ แก้ ปัญหาต่างๆ ที่เข้ ามาในชีวิต ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและเตรี ยมพร้ อมสาหรับ
การปรับตัวในอนาคตโดยพิจารณาจากแบบทดสอบที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น เป็ นแบบปรนัย จานวน 16 ข้ อ
ซึง่ ทักษะชีวิตงานวิจยั นี ้ ประกอบด้ วย 4 ทักษะ ดังนี ้
3.1 ตระหนั ก รู้ และเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเองและผู้ อื่ น หมายถึ ง การรู้ ความถนั ด
ความสามารถจุดเด่นจุดด้ อยของตนเอง เข้ าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล รู้จักตนเอง ยอมรับ
เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในตนเองและผู้อื่นมีเป้าหมายในชีวิตและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
3.2 การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ หมายถึง การแยกแยะ
ข้ อมูลข่าวสาร ปั ญหาและสถานการณ์รอบตัว วิพากษ์ วิจารณ์และประเมินสถานการณ์รอบตัวด้ วย
หลักเหตุผลและข้ อมูลที่ถูกต้ อง รับรู้ ปั ญ หา สาเหตุของปั ญหา หาทางเลือกและตัดสินใจในการ
แก้ ปัญหาในสถานการณ์ตา่ งๆ อย่างสร้ างสรรค์
3.3 การจัดการกับอารมณ์ และความเครี ยด หมายถึง ความเข้ าใจและรู้เท่าทันภาวะ
อารมณ์ ของบุคคล รู้ สาเหตุของความเครี ยด รู้ วิธีการควบคุมอารมณ์ และความเครี ยด รู้ วิธีผ่อ น
คลาย หลีกเลีย่ งและปรับเปลีย่ นพฤติกรรมที่ก่อให้ เกิดอารมณ์ไม่พงึ ประสงค์ไปในทางที่ดี
3.4 การสร้ างสัมพันธภาพที่ดีกบั ผู้อื่น การสร้ างสัมพันธภาพที่ดีกบั ผู้อื่น หมายถึง การ
เข้ าใจมุมมอง อารมณ์ ความรู้สกึ ของผู้อื่น ใช้ ภาษาพูดและภาษากายเพื่อสื่อสารความรู้สกึ นึกคิด
ของตนเอง รั บ รู้ ความรู้ สึก นึ ก คิ ด และความต้ อ งการของผู้อื่ น วางตัว ได้ ถู ก ต้ อ งเหมาะสมใน
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สถานการณ์ต่างๆ ใช้ การสื่อสารที่สร้ างสัมพันธภาพที่ดี สร้ างความร่ วมมือและทางานร่ วมกับผู้อื่น
ได้ อย่างมีความสุข
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวจัดกระทา
การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบ
วัฏจักรการเรี ยนรู้ 7E

ตัวแปรตาม
1. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2. ทักษะชีวิต

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
สมมติฐานในการวิจัย
การคิดอย่างมีวิจารณญาณเปรี ยบเสมือนเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญสาหรับคนเราที่ใช้ ในการ
เรี ยนรู้ และการดาเนินชี วิตอย่างมีคุณค่าในโลกข่าวสารข้ อ มูลและเต็มไปด้ วยความก้ าวหน้ าทาง
เทคโนโลยี เช่ น ปั จ จุบัน บุ คคลที่ มี การคิ ดอย่างมี วิ จ ารณญาณย่อ มมี ค วามสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์ ได้ อย่างมี หลักการ สามารถควบคุม จัดการ และตรวจสอบความคิดตนเองได้ รวมทัง้
สามารถตัดสินใจและแก้ ปัญหาโดยการใช้ เหตุผลอย่างถูกต้ องเหมาะสม สิง่ เหล่านี ้เป็ นทักษะที่ดีใน
อันที่จะช่วยปรับปรุ งให้ ชีวิตดีขึ ้น และเดินไปในแนวทางที่ถูกต้ อง นอกจากนี ้ยังเป็ นทักษะสาคัญที่
จะพัฒนาบุคคลให้ มีลกั ษณะ “คิดเป็ น ทาเป็ น และแก้ ปัญหาเป็ น” อันเป็ นคุณลักษณะที่ช่วยให้
สามารถยืนหยัดอยูไ่ ด้ อย่างมัน่ คงตลอดไป นับเป็ นนิมิตหมายที่ดีที่สงั คมไทยควรพัฒนาบุคคลให้ มี
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่สามารถพัฒนาให้ เกิดขึ ้นได้ โดยการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่ดี
ที่นาไปสูก่ ารคิดอย่างมีวิจารณญาณ ลักขณา สริ วฒ
ั น์ (2549: 102) เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการพัฒนา
ทักษะการคิดพิจารณาไตร่ตรองข้ อมูล และแก้ ไขปั ญหาต่างๆ อย่างเป็ นระบบ ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่จาเป็ ฯจะต้ องพัฒนาให้ เกิดขึ ้นในตัวของผู้เรี ยน
ในส่วนของทักษะชีวิตนันถู
้ กกาหนดให้ เป็ นทักษะสาคัญที่ผ้ เู รี ยนจะต้ องได้ รับการพัฒนา
ให้ เกิ ดขึน้ กับผู้เรี ยน ซึ่งทักษะชี วิตเป็ นความสามารถในการนากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ ในการ
ดาเนิน ชี วิตประจ าวัน การเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง การเรี ย นรู้ อย่างต่อ เนื่ อ ง การทางาน และการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้ วยการสร้ างเสริ มความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างบุคคล การจัดการปั ญหาและความ
ขัดแย้ งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้ อม
และการรู้ จั ก หลี ก เลี่ ย งพฤติ ก รรม ไม่ พึ ง ป ระสงค์ ที่ ส่ ง ผลกระทบ ต่ อ ตนเองและผู้ อื่ น

10
(กระทรวงศึกษาธิ การ. 2552: 4) กล่าวได้ ว่าการเสริ มสร้ างทักษะชีวิตให้ กบั ผู้เรี ยนนัน้ ถือได้ ว่าเป็ น
การสร้ างภูมิค้ มุ กันให้ กบั ผู้เรี ยน ในการที่จะเผชิญหน้ ากับปั ญหาที่ผ่านเข้ ามาในชีวิต สามารถที่จะ
คิดแก้ ไขปั ญหาที่จะต้ องเผชิญได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม ทาผู้เรี ยนสามารถที่จะดารงชีวิตได้ อย่าง
ความสุขรู้ และรู้เท่าทันการเปลีย่ นแปลงของชีวิตในแต่ละช่วงเวลา
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ อ งกับความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และทักษะชีวิต ผู้วิจยั ตังสมมติ
้
ฐานไว้ วา่
1. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่
6 ที่จดั การเรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7E หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
2. ทักษะชีวิตของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่จัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบวัฏ
จักรการเรี ยนรู้ 7E หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ อ ง และได้ นาเสนอตาม
หัวข้ อต่อไปนี ้
1. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2. ทักษะชีวิต
3. การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7E
4. แนวทางการสอนประวัติศาสตร์
5. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : สาระการเรี ยนรู้ประวัติศาสตร์
6. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรี ยนชิโนรสวิทยาลัย กลุม่ สาระการเรี ยนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1. ความสามารถในการคิดอย่ างมีวิจารณญาณ
1.1 ความหมายของการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณ
จากการศึกษาความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ พบว่า มีผ้ ใู ห้ ความหมาย
ไว้ ตามมุมมองของแต่ละคน แต่มีความหมายที่สอดคล้ องกัน ดังนี ้
การคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณ หมายถึ ง กระบวนการคิ ด ระดับ สูง และต้ องใช้
ความสามารถในการคิ ด ที่ห ลากหลาย (ประพันธ์ ศิ ริ สุเสารั จ , 2556, น. 110) ในการคิ ดอย่า ง
ใคร่ครวญ ไตร่ตรองประเด็นต่างๆ อย่างรอบครอบ (Dewey, 1933 Glaser, 1941 อ้ างใน (อุษณีย์
อนุรุทธ์ วงศ์, 2556, น. 89); Marzano อ้ างใน (ธูปทอง กว้ างสวาสดิ์, 2554, น. 217); (ทิศนา แขม
มณี และคณะ, 2544, น. 78); (ประพัน ธ์ ศิ ริ สุเสารั จ , 2556, น. 110) โดยอาศัย ข้ อ เท็ จ จริ ง
หลักฐาน และข้ อมูลต่างๆ เพื่อใช้ ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ ปัญหาโดยยึด
หลักการคิดอย่างเป็ นเหตุผล ก่อนตัดสินใจว่าสิง่ ใดควรเชื่อ หรื อไม่ควรเชื่อ สิง่ ใดควรทา หรื อไม่ควร
ทา (Glaser, 1941 อ้ างใน (อุษณี ย์ อนุรุทธ์ วงศ์ , 2556, น. 89); Marzano อ้ างใน (ธูปทอง กว้ าง
สวาสดิ์, 2554, น. 217); (สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ, 2555, น. 106); (ประพันธ์ ศิริ สุเสารัจ ,
2556, น. 110) โดยผู้ที่มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ จะเป็ นผู้ที่มีใจกว้ าง ยอมรับฟั งความคิดเห็น
ของผู้อื่น มีความเป็ นธรรมไม่ลาเอียง (ลักขณา สริ วฒ
ั น์ , 2549, น 89); (สุคนธ์ สินธพานนท์ และ
คณะ, 2555, น. 106); (ประพันธ์ ศิริ สุเสารัจ, 2556, น. 110) เป็ นความคิดที่เปิ ดกว้ างมีเป้าหมายที่
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แน่นอน มี เหตุผล มี ความถูกต้ องแม่นยา สามารถตรวจสอบความคิดและประเมิ นความคิดของ
ตนเองได้ (ประพัน ธ์ ศิริ สุเสารั จ , 2556, น. 110)ในส่วนของ มาร์ ซ าโน (Marzano) ได้ ก ล่าวถึ ง
ความหมายของการคิดอย่างมี วิจารณญาณ ทังมุ
้ มแคบ และมุมกว้ าง ในมุมแคบ หมายถึง การ
ประเมินความเที่ยงตรงถูกต้ องของข้ อความหรื อข้ อมูล ส่วนนิยามในมุมกว้ าง หมายถึง การคิดหา
เหตุผลผละสะท้ อนผลเพื่อที่จะตัดสินว่าจะเชื่อ หรื อไม่เชื่อจะปฏิบัติตามหรื อ ไม่ปฏิบัติตามผู้ที่มี
ความคิดวิจารณญาณสามารถคิดวิเคราะห์โต้ แย้ งถกเถียงไตร่ตรองอย่างรอบคอบ หาหลักฐานมา
ยืนยันความคิดของตนเองจนกระทัง่ ได้ ข้อสรุ ป Marzano อ้ างใน (ธูปทอง กว้ างสวาสดิ์, 2554, น.
217)
จากที่กล่าวมาข้ างต้ นสรุ ปได้ ว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในงานวิจัยนี ้หมายถึง
ความสามารถของนักเรี ยนในการคิดพิจารณาไตร่ ตรอง อย่างรอบคอบ บนพื ้นฐานของเหตุผล และ
นาหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือมาสนับสนุนความเชื่อหรื อความรู้อย่างสมเหตุสมผล โดยปราศจาก
อคติและประเมินข้ อมูลก่อนการตัดสินใจเชื่อหรื อลงมือกระทาสิง่ ใด
1.2 ความสาคัญของการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีบทบาทสาคัญในการดาเนินชีวิตในปั จจุบนั เพราะการ
คิดอย่างมี วิจารณญาณเปรี ยบเสมื อ นเครื่ อ งมื อ ที่ช่วยให้ บุคคลได้ คิดพิจ ารณา ตัดสินใจ แก้ ไข
ปั ญหาในสถานการณ์ ต่างๆ ได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม และการคิดอย่างมีวิจารณญาณนี ้จะส่งผล
ให้ เด็กมีปัญญาเฉียบแหลมเป็ นคนช่างคิด คิดอย่างรอบคอบตัดสินใจได้ ถกู ต้ อง และเติบโตเป็ นคน
ดี มี คุณภาพสร้ างความมั่นคงให้ แก่ตนเองและบ้ านเมือ งอย่างมี ประสิทธภาพ (สมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี , 2535, น. 191)
การคิดอย่างมี วิจารณญาณมี ความสาคัญ สาหรับ คนเราสามารถใช้ ในการศึกษา
เรี ยนรู้ และดาเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าในยุคของข้ อมูลข่าวสาร และเต็มไปด้ วยความเจริ ญก้ าวหน้ า
ด้ านเทคโนโลยี บุคคลที่มีความคิดอย่างมีวิจ ารณญาณย่อ มมี ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
อย่างมีหลักการ สามารถควบคุม จัดการตัดสินปั ญหา และสามารถแก้ ปัญหาได้ ด้วยหลักเหตุผล (
(สุรีรัตน์ ไชยสุริยา, 2543, น. 11); (ลักขณา สริ วัฒ น์ , 2549, น. 102) นอกจากนี ย้ ังเป็ นทักษะ
สาคัญที่จะพัฒนาบุคคลให้ มีลกั ษณะ “คิดเป็ น ทาเป็ น และแก้ ปัญหาเป็ น” อันเป็ นคุณลักษณะที่
ช่วยให้ สามารถยืนหยัดอยู่ได้ อย่างมั่นคงตลอดไป (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ,
2540, น. 159-161) ได้ ก ล่าวถึงความส าคัญ ของการคิด อย่างมี วิ จ ารณญาณเพิ่ ม เติ ม ว่าเป็ น
กระบวนการที่ทาให้ ผ้ คู ิดสามารถทาสิ่งต่างๆ ได้ ดีขึ ้นอย่างสมเหตุสมผล และมีประสิทธิ ภาพ และ
ส่งผลให้ ผ้ คู ิดมีความคิดกว้ าง คิดลึก คิดถูกทาง คิดชัดเจน
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อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย (อรพรรณ ลือบุญธวัช ชัย, 2543, น. 7-8) กล่าวว่า การคิด
อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ มี ค วามส าคั ญ ส าหรั บ บุ ค คลทุ ก ระดั บ ทุ ก อาชี พ รวมถึ ง การด าเนิ น
ชีวิตประจาวัน ดังนี ้
1. การคิดเป็ นคุณสมบัติพิเศษของมนุษย์ที่มีสมอง มีปัญญา มนุษย์จะต้ องคิดอยู่
ตลอดเวลาเพื่อพัฒนาสร้ างสรรค์โลก สังคม ครอบครัว และตนเอง เพื่อการดารงชีวิตที่ดีขึ ้น
2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณจะนาไปสูค่ วามรี่ ดีขึ ้น เมื่อมีสิ่งเร้ าผ่านมากระทบ
ความรู้สกึ เราเพียงแต่รับรู้ เมื่อเราได้ ใช้ ความคิดต่อไปเราก็จะมีการรับรู้ที่ดีขึ ้น ชัดเจนขึ ้น เมื่อเราใช้
การสังเกต เราจะเห็นข้ อมูล เมื่อมีการคิดการตีความ การทาความเข้ าใจข้ อมูล เหตุการณ์ ด้วยการ
ใช้ สมองต่อไป เราก็จะเกิดความชัดเจนในประเด็นปั ญหา สามารถอธิบายได้ ยืนยันได้ ถกู ต้ อง และ
เหมาะสม
3. การคิดอย่างมีวิจารณญาณจะนาไปสูก่ ารตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพในการ
ดาเนินชี วิตประจาวัน ในสังคมยุคข้ อ มู ลข่าวสารที่ แพร่ กระจายอย่างรวดเร็ วและมากมาย การ
ตัดสินเลือกรับข้ อมูลขาวสาร การตัดสินใจเชื่อหรื อไม่ในข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่รับทราบตลอดจน
การตัดสินใจในการเลือกปฏิบตั ิ จ าเป็ นต้ องอาศัยการวิเคราะห์ วินิจฉัย และตีความข้ อ มูลอย่าง
ถูกต้ องเหมาะสม
4. ความ เจริ ญ ทางวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทุ ก สาขาวิ ช ามี ค วาม
เจริ ญก้ าวหน้ าอย่างรวดเร็ ว มนุษย์จาเป็ นต้ องใช้ ปัญญาในการติดตามข้ อความรู้เหล่านันสม
้ ่าเสมอ
มนุษย์ ต้องคิดวิเคราะห์ เพื่อประยุกต์ ศาสตร์ ต่างๆ ที่มีวิวฒ
ั นาการมากขึ ้น เพื่ อนาไปใช้ ได้ อ ย่าง
ถูกต้ องเหมาะสม จาเป็ นต้ องใช้ ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
จากที่ กล่าวมาข้ างต้ น สรุ ป ได้ ว่า การพัฒ นาการคิด อย่างมี วิจ ารณญาณเป็ น
กระบวนการที่ มี ค วามสาคัญ อย่า งยิ่ งที่ จ ะท าให้ บุ ค คล เกิ ด กระบวนการใช้ ส ติ ปั ญ ญาในการ
พิจารณาตัดสินใจแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ อย่างมีหลักการ ถูกต้ อง เหมาะสม โดยยึดหลักของเหตุผลใน
การตัดสินใจ ซึ่งจะส่งให้ บุคคลคนนันเป็
้ นที่ต้องการของสังคมเพราะ เป็ นผู้ที่พิจารณาข้ อมูลอย่าง
รอบคอบรอบด้ าน สามารถที่จะหลีกเลี่ยงข้ อ ผิดพลาดที่อ าจเกิ ดขึ ้นโดยการใช้ หลักเหตุและผล
สามารถที่จะจาแนกแยกแยะข้ อมูลข้ อเท็จจริ งไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น
และเป็ นผู้ใฝ่ ร้ ูที่จะหาคาตอบที่ถกู ต้ องเสมอ ก่อนที่จะตัดสินใจ
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1.3 องค์ ประกอบของการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณ
นักการศึกษาได้ อธิบายถึงองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ หลายท่าน
ดังนี ้
เอนนิ ส (Ennis, 1985, p. 45-48) ได้ จ าแนกองค์ ป ระกอบของการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ ดังต่อไปนี ้
1.การระบุ ป ระเด็ น ค าถามหรื อ ปั ญ หา ได้ แก่ การระบุ ข้อ ส าคัญ ของประเด็ น
ปั ญหา ข้ อสรุป การให้ เหตุผล การตังค
้ าถามที่เหมาะสมกับสถานการณ์ การระบุข้อตกลงเบื ้องต้ น
2.การพิ จ ารณาตัด สิน ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ การพิ จ ารณาตัด สิน ความน่า เชื่ อ ถื อ ชอง
แหล่งข้ อมูล การพิจารณาความสอดคล้ องของข้ อมูล และการตัดสินที่เกี่ยวข้ องกับประเด็นปั ญหา
3.การอ้ างอิงในการแก้ ปัญหาและการลงข้ อสรุ ปอย่างมีเหตุผล ได้ แก่ การอ้ างอิง
และตัดสินใจในการสร้ างข้ อสรุ ป แบบอุปนัย นิรนัย การคาดคะเนสิ่งที่จ ะเกิ ดขึ ้นตามมาอย่างมี
เหตุผลน่าเชื่อถือ
ฟี เลย์ (Feeley) (สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ, 2555, น. 73); อ้ างอิงจาก Feeley.
1976) ได้ แยกองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ 10 ประการ คือ
1. การแยกความแตกต่างระหว่างข้ อเท็จจริ ง และความรู้สกึ หรื อความคิดเห็น
2. การพิจารณาความเชื่อถือได้ ของแหล่งข้ อมูล
3. การพิจารณาความถูกต้ องตามข้ อเท็จจริ งของข้ อความนัน้
4. การแยกความแตกต่างระหว่างข้ อมูล ข้ อคิดเห็น หรื อเหตุผลที่เกี่ยวข้ องและไม่
เกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์นนั ้
5. การค้ นหาสิง่ ที่เป็ นอคติหรื อความลาเอียง
6. การระบุถึงข้ ออ้ าง ข้ อสมมติที่ไม่กล่าวไว้ ก่อน
7. การระบุถึงข้ อคิดเห็นหรื อข้ อโต้ แย้ งที่ยงั คลุมเครื อ
8. การแยกความแตกต่างระหว่างข้ อคิดเห็นที่สามารถพิสจู น์ความถูกต้ องได้
9. การตระหนักในสิง่ ที่ไม่คงที่ตามหลักการและเหตุผล
10. การพิจารณาความมัน่ คงหนักแน่นในข้ อโต้ แย้ งหรื อข้ อคิดเห็น
วัตสันและเกลเซอร์ (Watson, 1964, p. 3-4) ได้ แบ่งองค์ประกอบของการคิดอย่างมี
วิจารณญาณออกเป็ น 5 องค์ประกอบ ดังนี ้
1. การสรุ ปอ้ างอิ ง (Inference) เป็ นการจัดอันดับเรื่ อ งราวความเป็ น ไปได้ ของ
ข้ อมูล ในการหาข้ อสรุปบนพื ้นฐานของข้ อมูลที่กาหนดไว้
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2. การยอมรั บ ข้ อ ตกลงเบื อ้ งต้ น (Recognition of Assumptions) เป็ น การคิ ด
พิจารณาระบุสมมติฐาน และตระหนักถึงข้ อตกลงเบื ้องต้ น
3. การนิรนัย (Deduction) เป็ นการพิจารณาข้ อมูลที่เป็ นไปได้ ตามหลักเหตุผล
4. การตีความ (Interpretation) เป็ นการพิจารณาพยานหลักฐาน และตัดสินใจ
ลงข้ อสรุปภาพรวมบนพื ้นฐานของข้ อมูลที่นา่ เชื่อถือ
5. การประเมิ น ผลข้ อ โต้ แ ย้ ง (Evaluation of Arguments) เป็ นการประเมิ น
เกี่ยวกับคาถามหรื อปั ญหา หรื อข้ อสรุ ปของข้ อมูลที่กาหนดไว้ เพื่อพิจารณาความสอดคล้ อ งตาม
หลักเหตุผล
ชนาธิ ป พรกุล (2554, น.177-178) ได้ ก ล่าวถึ งองค์ ป ระกอบของการคิด อย่างมี
วิจารณญาณมี 4 องค์ประกอบ และในแต่ละองค์ประกอบจะมีทกั ษะที่สามารถนามาใช้ ในชันเรี
้ ยน
ได้ แก่
1. การให้ คาจากัดความและการทาให้ กระจ่าง ทักษะที่ฝึก ได้ แก่ การระบุข้อสรุ ป
การระบุเหตุผลที่กล่าวถึง การระบุและการจัดการกับสิง่ ที่ไม่เกี่ยวข้ องและการสรุปย่อ
2. การตังค
้ าถามที่เหมาะสมเพื่อทาให้ กระจ่างหรื อท้ าทาย เช่น ข้ อความสาคัญ
คืออะไร หมายความว่าอย่างไร ตัวอย่างคืออะไร อะไรไม่ใช่ตวั อย่าง จะนาเรื่ องนี ้ไปประยุกต์ใช้ ได้
อย่างไร อะไรคือข้ อเท็จจริ ง นี่คือสิง่ ที่กาลังพูดถึงหรื อไม่ มีอะไรที่ยงั ไม่พดู ถึง
3. การตัดสินความน่าเชื่อถือ ของแหล่งข้ อมูล โดยพิจารณาจากความมีชื่อเสียง
ความสอดคล้ องกันระหว่างแหล่งข้ อมูล ความไม่ขดั แย้ งประโยชน์ ความสามารถโดยการให้ เหตุผล
4. การแก้ ปัญหาและการลงข้ อสรุ ป โดยวิธีการนิรนัยและตัดสินอย่างเที่ยงตรง
วิธีการอุปนัยและตัดสินข้ อสรุปการคาดคะเนผลที่จะเกิดตามมา
จากองค์ ประกอบข้ างต้ นจะเห็นว่านักการศึกษาได้ อธิ บายถึงองค์ประกอบของของ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ อย่างหลากหลาย ซึ่งเมื่อ วิเคราะห์ แล้ วจะพบว่า มี องค์ประกอบที่
สาคัญที่กล่าวไว้ เหมือนกันอยู่ 2 ประการ คือ การพิจารณาความน่าเชื่อถือ ของแหล่งข้ อมูล และ
การลงข้ อสรุปอ้ างอิงตามหลักเหตุและผล นอกจากนี ้ยังมีองค์ประกอบที่สาคัญรองลงมา คือ การ
ระบุประเด็นปั ญหาหรื อคาถาม และการกาหนดสมมติฐานเชิงเหตุผล ในส่วนของ วัตสัน เกลเซอร์
(Watson, 1964, น. 3-4)ได้ กล่าวถึงการประเมินผล หรื อการพยากรณ์ผลลัพธ์ ตามหลักตรรกะ และ
เพ็ญพิศุทธิ์ได้ กล่าวเพิ่มเติมถึงประเด็นในการประยุกต์ใช้ เป็ นการทดสอบข้ อสรุป การนาไปปฏิบตั ิ
ส่วนของฟี เลย์ ( สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ, 2555, น. 73; อ้ างอิ งจาก Feeley. 1976) จะมี
องค์ประกอบที่ค่อนข้ างแตกต่างจากนักการศึกษาท่านอื่นๆ เนื่องจากเป็ นการอธิบายองค์ ประกอบ
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ของการคิดอย่างมี วิจารณญาณในประเด็นย่อ ยลงไป ได้ แก่ 1. การแยกความแตกต่างระหว่าง
ข้ อ เท็จ จริ ง และความรู้ สึก หรื อความคิดเห็ น 2. การพิ จ ารณาความถูกต้ อ งตามข้ อ เท็จ จริ งของ
ข้ อ ความนัน้ 3. การแยกความแตกต่างระหว่างข้ อ มูล ข้ อ คิดเห็น หรื อ เหตุผลที่เกี่ ยวข้ อ งและไม่
เกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์ นนั ้ 4.การค้ นหาสิง่ ที่เป็ นอคติหรื อความลาเอียง5. การระบุถึงข้ อคิดเห็นหรื อ
ข้ อโต้ แย้ งที่ยงั คลุมเครื อ 6. การแยกความแตกต่างระหว่างข้ อคิดเห็นที่สามารถพิสจู น์ความถูกต้ อง
ได้ 7. การตระหนักในสิ่งที่ไม่คงที่ตามหลักการและเหตุผล และ 8. การพิจารณาความมั่นคงหนัก
แน่นในข้ อโต้ แย้ งหรื อข้ อคิดเห็น
ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบของการคิดอย่างมี วิจารณญาณ จากแนวคิดของ
เอนนิส (Ennis, 1985: 45-48) ฟี เลย์ (Feeley) (สุคนธ์ สินธพานนท์และคณะ, 2550: 73; อ้ างอิ ง
จาก Feeley. 1976) วัตสันและเกลเซอร์ (Watson and Glaser, 1964: 3-4) ชนาธิ ป พรกุล (2554:
177-178) และเพ็ ญ พิ ศุ ท ธิ์ เนคมานุ รั ก ษ์ (2537: 26-27) สามารถสรุ ป เองค์ ป ระกอบของ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
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รวม

เพ็ญพิศทุ ธิ์ (2537)



ชนาธิป (2544)




วัตสันและเกลเซอร์ (2507)

1. การพิจารณาไตร่ตรองข้ อมูล
2. การระบุประเด็นปัญหา
3. การแยกแยะความแตกต่างระหว่างข้ อเท็จจริง ความรู้สกึ
และข้ อคิดเห็น
4. การอ้ างอิงเพื่อลงข้ อสรุป
5. การประเมินผล
6. การตังสมมติ
้
ฐาน
7. การระบุถึงข้ อคิดเห็น หรื อข้ อโต้ แย้ งที่ยงั คลุมเครื อ
8. การตระหนักในสิง่ ที่ไม่มนั่ คงตามหลักการและเหตุผล

ฟี เลย์ (2550)

องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ

เอนนิส (2528)

นักการศึกษา/นักวิชาการ
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จากตาราง 1 แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผู้วิจัย
ได้ สงั เคราะห์องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่มีความถี่สงู สุด 3 ลาดับ จากแนวคิด
จากนักวิชาการทังหมด
้
5 ท่าน ได้ ความหมายขององค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่
ใช้ สาหรับงานวิจยั นี ้ประกอบไปด้ วย 4 ประเด็น ดังนี ้
1. การพิจารณาไตร่ตรองข้ อมูล
2. การระบุประเด็นปั ญหา
3. การอ้ างอิงเพื่อลงข้ อสรุป
4. การตังสมมติ
้
ฐาน
1.4 แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดอย่ างมีวิจารณญาณ
นักการศึกษา และนักวิช าการหลายท่านได้ กล่าวถึงแนวทางการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อ
พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ ดงั นี ้
ประพันธ์ ศิริ สุเสารัจ (2553, น.110)กล่าวถึงแนวทางการสอนเพื่อส่งเสริ มทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณว่า ในการฝึ กทักษะการคิดอย่างมี วิจารณญาณให้ แก่นกั เรี ยน ครู จึง
ควรเตรี ยมสถานการณ์ดงั นี ้
1. เตรี ยมข้ อมูลหรื อสถานการณ์ อย่างน้ อย 2 สถานการณ์ เพื่อให้ นกั เรี ยนได้
สังเกตและพิจารณาตัดสินใจว่า ข้ อมูลใดถูกต้ องหรื อมีความน่าเชื่อถื อมากกว่ากัน
2. เตรี ย มคาถามหรื อ สถานการณ์ ที่ มีผ้ ูตงข้
ั ้ อ สังเกตหรื อ ให้ คาตอบไว้ แล้ ว
นามาให้ นักเรี ยนตัดสินใจว่าข้ อสังเกตนัน้ มี ข้อ สนับสนุน ข้ อ คัดค้ านหรื อ ไม่มีความเกี่ ยวข้ อ งกับ
ข้ อเท็จจริ งเลย
3. เตรี ยมข้ อความหรื อสถานการณ์ที่เป็ นเหตุเป็ นผลกัน แล้ วนามาให้ นกั เรี ยน
สรุปจากข้ อความหลักที่กาหนด
4. เตรี ยมข้ อความหรื อสถานการณ์ที่มีความสัมพันธ์ กนั แล้ วนามาให้ นกั เรี ยน
ตัดสินใจว่าข้ อความใดจาเป็ นที่สดุ หรื อจาเป็ นต้ องเกิดขึ ้นก่อนจึงจะสมเหตุสมผล
มาร์ ซาโน (Maarzano, 1988) อ้ างใน (ธูปทอง กว้ างสวาสดิ์, 2554, น. 219-220)
กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริ มการคิดวิจารณญาณ ต้ องอาศัยความสามารถทักษะการคิด
แกนเป็ นพื ้นฐาน ได้ แก่ ทักษะการเปรี ยบเทียบความเหมือนความต่าง ทักษะการวิเคราะห์ เช่น การ
แยกแยะสิ่งที่ ไ ม่ ส ัม พัน ธ์ กัน และการสรุ ป ย่อ การคิ ด วิจ ารณญาณเป็ นเรื่ อ งของการหาเหตุผ ล
กิจกรรมการเรี ยนรู้ จึงต้ องเน้ นการให้ ความช่วยเหลือนักเรี ยนในการหาเหตุผล และใช้ เหตุผลมา
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สนับสนุนความคิดให้ ถูกต้ องเที่ยงตรงมากที่สดุ การฝึ กให้ นักเรี ยนมีความคิดวิจารณญาณทาให้
นักเรี ยนสามารถคิดหาเหตุผล เข้ าใจความแตกต่างของคนในเรื่ องราวของความเชื่อและความคิด
รู้จกั เรี ยนรู้จากคนอื่นแม้ อยูใ่ นสถานการณ์ ที่ขดั แย้ งหรื อตนเองไม่เห็นด้ วย คนที่มีความสามารถใน
การคิดวิจารณญาณทาให้ คน ๆ นัน้ คิดได้ หลาย ๆ วิธี นอกจากนันยั
้ งทาให้ ร้ ูจกั ตนเองมากขึ ้นและ
ในขณะเดี ย วกั น ก็ ท าให้ เข้ า ใจ ผู้ อื่ น มากขึ น้ อี ก ด้ ว ย เทคนิ ค ที่ นิ ย มใช้ ในการพั ฒ นาการคิ ด
วิจารณญาณ เช่น การพูดกับตนเอง (Self-talk) เป็ นกิจกรรมที่ตงค
ั ้ าถาม ถามตัวเองเกี่ยวกับข้ อมูล
ต่าง ๆ ที่รับเข้ ามาเพื่อการตัดสิน เช่น ตัดสินว่าข้ อมูลนันเป็
้ นธรรมไหม ยุติธรรมไหม เที่ยงตรงไหม
มีประโยชน์ไหมและเป็ นจริ งเชื่อถือได้ หรื อ ไม่ คนที่มีความคิดวิจ ารณญาณต้ องมีทัศนคติในด้ าน
บวกขณะตังค
้ าถามเพื่อถามตัวเองเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ตัวอย่างคาถามในการถามตัวเองมี
ดังต่อไปนี ้
- อะไรคือประเด็นสาคัญที่ต้องนามาอภิปราย
- ข้ อมูลมีอคติหรื อไม่
- ข้ อมูลที่แสดงหลักฐาน และตัวอย่างที่สนับสนุนมีหรื อไม่
- น่าเชื่อถือหรื อไม่
คนที่มีค วามคิดวิจ ารณญาณ หมายถึง คนที่ไม่ยื นอยู่บนความคิดของตนเอง
อย่างเดียวโดยไม่ผ่านกระบวนการการตรวจสอบให้ รอบคอบ เช่น การทดสอบความคิดของตนเอง
โดยการตังสมมติ
้
ฐานและทดสอบสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ซึง่ เป็ นการคิดอย่างรอบคอบ ไม่ยึดตนเองเป็ น
ศูนย์กลาง ไม่มีอะไรผิดหมดและถูกหมดอย่างสมบูรณ์ แบบ ครูควรแก้ ปัญหาการคิดแบบยึดตัวเอง
เป็ นศูนย์กลาง (egocentric) โดยฝึ กการคิดแบบ dialectical thinking เป็ นการคิดอภิปรายโต้ แย้ ง
สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากมุมมองที่แตกต่าง และยังเป็ นการทดสอบจุดอ่อน และจุดแข็ง
ของข้ อมูลโดยการตรวจสอบจากความเห็นที่ตรงกัน หรื อขัดแย้ งกันของคูส่ นทนา ตัวอย่างกิจกรรม
พัฒนาการคิดวิจารณญาณ เช่น ในชัว่ โมงสังคมศึกษา นักเรี ยนอภิปรายโต้ เ ถียงกันในประเด็นที่ว่า
คนอเมริ กันทาถูกหรื อไม่ที่ยึดดินแดนของอินเดียนแดง โดยแบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 3 กลุม่ กลุม่ ที่ 1
เป็ นความคิดเห็นของคนอเมริ กัน กลุม่ ที่ 2 เป็ นอินเดียนแดง และกลุม่ ที่ 3 ตัดสินว่าความคิดใด
น่าเชื่อถือ หลังจากนัน้ นักเรี ยนทุกคนร่ วมกันแสดงความคิดเห็น การคิดวิจารณญาณมี บทบาท
สาคัญต่อสังคมปั จจุบนั ครูจึงต้ องฝึ กให้ นกั เรี ยนคิดแบบ dialogical dimension เพื่อรับฟั งความ
คิ ด เห็ น ของผู้ อื่ น เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เกิ ด ความคิ ด แบบ monological dimension (I am right You are
wrong.)
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สุค นธ์ สิ น ธพานนท์ และคณะ (2555, น.114-115) กล่า วไว้ ว่ า การพัฒ นา
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้ แก่นกั เรี ยนนัน้ ครูผ้ สู อนมีสว่ นสาคัญในการจัดการ
เรี ยนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
1. ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงกระบวนการสอน โดยมีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่
เน้ นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างเป็ นระบบ ให้ นกั เรี ยนมีส่วนร่วมในการเรี ยนรู้ เปิ ด
โอกาสให้ นกั เรี ยนรู้จักคิดในสิ่งที่เรี ยน รู้ จกั คิดในแง่การตีความหมายในรายละเอี ยด รู้จักขยายผล
ของสิง่ ที่คิดและปรับสิ่งที่ได้ จากการคิดดังกล่าวไปใช้ ในสถานการณ์อื่น ๆ ฝึ กให้ นกั เรี ยนได้ ร้ ูปัญหา
วิธีแก้ ไขปั ญหา บนพื ้นฐานของข้ อมูลต่าง ๆ โดยนามาวิเคราะห์ พิจารณาความน่าเชื่อถือก่อนการ
ตัดสินใจ ประเด็นสาคัญคือการสร้ างให้ นกั เรี ยนรู้ จกั คิดก่อนทา และสามารถอธิบายการกระทาของ
ตนว่ามีเหตุผลอย่างไร การฝึ กให้ นกั เรี ยนมีเหตุผลจะใช้ คาถามว่า “ทาไม” ให้ นกั เรี ยนตอบ โดยมี
พื ้นฐานรองรับอยูเ่ สมอ
2. ส่งเสริ ม ให้ นักเรี ยนตัดสินใจด้ วยตนเอง เปิ ด โอกาสให้ นักเรี ย นตัดสินใจ
ด้ วยตนเองเป็ นการพัฒนาทักษะการคิด มี ความเชื่อมั่นในตนเองและมี ความรู้ สกึ ที่เป็ นอิสระ ซึ่ง
ผู้สอนอาจจัดกิจกรรมเสริ มการเรี ยนรู้ ทงในและนอกโรงเรี
ั้
ยน และให้ นกั เรี ยนได้ มีโอกาสตัดสินใจใน
การทากิ จกรรมต่าง ๆ เป็ นการฝึ กฝนและพัฒ นาความคิดอย่างมี วิจ ารณญาณ อันเป็ นพื ้นฐาน
สาคัญที่สง่ เสริ มให้ นกั เรี ยนมีทกั ษะการเรี ยนรู้จากประสบการณ์ตรง
3. จัดสื่อการเรี ยนรู้ รู ปแบบต่าง ๆ เพื่อ ส่งเสริ มการฝึ กทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณซึ่งสื่อมีหลายรูปแบบ สื่อสิง่ พิมพ์ เช่น หนังสือ บทความประเภทต่าง ๆ หนังสือพิมพ์
นิทาน ฯลฯ เมื่อนักเรี ยนอ่านแล้ วครูอาจใช้ คาถามฝึ กการคิด เช่น เรื่ องนี ้คล้ ายคลึงหรื อแตกต่างกัน
อย่างไร ความสัมพันธ์ เชิงเหตุผลในการอ่านจะช่วยพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ วิธี
หนึ่ง ครู อ าจจัด ท าแบบฝึ ก ทัก ษะการเรี ย นรู้ ให้ แ ก่ นัก เรี ย น ซึ่ง อาจมี รูป แบบหลากหลาย เช่ น
สถานการณ์ จาลอง และครู ใช้ คาถามเพื่อฝึ กการคิดหลังจากนักเรี ยนอ่านสถานการณ์ แล้ ว หรื อฝึ ก
การคิดจากภาพ เป็ นต้ น
4. ฝึ กให้ นกั เรี ยนมีการอภิปรายร่วมกันตามหัวข้ อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ หรื อเป็ น
เหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั จากข้ อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากความคิดเห็นของบุคคลต่าง ๆ ในข่าว
ประจาวันจากการ์ ตูนล้ อการเมือง จะทาให้ นกั เรี ยนมีทกั ษะในการอภิปรายเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์
ฝึ กให้ นกั เรี ยนมีทกั ษะในการลงข้ อสรุ ปและรู้ จักประเมินความคิดเห็นของผู้อื่น ทาให้ นกั เรี ยนรู้ จก
การอ้ างเหตุผล และรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่นด้ วยใจเป็ นกลาง
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5. ส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนรู้จกั วางแผนการทางานหรื อกิจกรรมต่าง ๆ โดยแนะนา
ให้ นกั เรี ยนวางเป้าหมาย ตรวจสอบขันตอนการด
้
าเนินงานว่าเป็ นไปตามจุดมุ่งหมายหรื อไม่ โดยมี
ข้ อมูลหลักฐานในการตรวจสอบและใช้ เหตุผลในการพิจารณาตัดสินใจปรับปรุ ง หรื อดาเนินงาน
ตามแผน และรู้ จักวิ ธีการในการแก้ ปั ญ หาได้ อ ย่า งเหมาะสม รอบคอบ และควบคุม ตนเองให้
ดาเนินงานตามแผน การทางานหรื อกิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่ ครู ฝึกให้ นกั เรี ยนรู้ จักวางแผนการย่อ ม
เป็ นการด าเนิ น งานและมี ก ารตรวจสอบ ตลอดจนเมื่ อ มี ก ารด าเนิ น งานตามแผนแล้ ว มี ก าร
ประเมิ นผลการทางานนัน้ จัดได้ ว่าเป็ นแนวทางหนึ่งที่จ ะส่งเสริ มให้ นักเรี ยนได้ ใช้ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
ชนาธิ ป พรกุล (2557, น.228-230) กล่าวถึง การวางแผนการสอนกระบวนการ
คิดที่สามารถนามาใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้อย่างมีวิจารณญาณ โดยเสนอขันตอนเป็
้
น 4 ขัน้ ดังนี ้
1. ขันเตรี
้ ยมการ
1.1 ศึกษาและทาความเข้ าใจคาต่อไปนี ้
- การคิด เป็ นกระบวนการทางสติปัญ ญา เกิดขึ ้นภายในสมองของ
มนุษย์ เพื่ อสร้ างความเข้ าใจกับ สิ่งต่า ง ๆ ที่ส มองรับ เข้ ามาอย่างเป็ นขันตอนแล้
้
วแสดงการคิ ด
ออกมาเป็ นการกระทา หรื อแสดงออกในรู ปแบบ หรื อวิธีการต่าง ๆ และเป็ นกระบวนการเดียวกับ
การเรี ยนรู้
- ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ เป็ นข้ อ ความรู้ ที่ อ ธิ บ ายปรากฏการณ์ ต่ า ง ๆ
เกี่ ยวกับการเรี ยนรู้ ซึ่งได้ รับการพิสูจน์ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้ รับการยอมรับ และ
สามารถนาไปใช้ เป็ นหลักในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้แก่ผ้ เู รี ยนได้
- การสอน เป็ นกระบวนการเลือ กวิธีการในการช่วยให้ บุคคลอื่นเกิ ด
การเรี ยนรู้ซึ่งต้ องดาเนินการโดยอาศัยความรู้ ความคิด และ/หรื อ ความเชื่อเกี่ยวกับกระบวนการ
เรี ยนรู้ของมนุษย์
- รู ปแบบการสอน เป็ นแบบแผนการดาเนินการสอนที่จัดเป็ นระบบ
สอดคล้ องกับทฤษฎีการเรี ยนรู้ที่รูปแบบนันยึ
้ ดถือ และได้ รับการพิสจู น์ว่ามีประสิ ทธิ ภาพสามารถ
ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ตามจุดมุ่งหมายของรูปแบบนัน้
- วิธีสอน เป็ น ขันตอนที
้
่ ผ้ ูสอนดาเนิ นการด้ วยวิธีการต่าง ๆ เพื่ อ ให้
ผู้เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ตามวัตถุประสงค์ของวิธีการสอนนัน้

21
- เทคนิคการสอน เป็ นกลวิธีต่าง ๆ ที่ใช้ ร่วมกับรู ปแบบการสอนหรื อ
วิธีสอนโดยใช้ เสริ มในขันตอน
้
หรื อการกระทาใด ๆ เพื่อให้ การสอนมีคุณภาพ และประสิทธิ ภาพ
มากขึ ้น (ทิศนา แขมมณี, 2547)
- กิจกรรมการเรี ยนรู้/กิจกรรมการเรี ยนการสอน ปั จจุบนั คาทัง้ 2 คานี ้
ถูกนามาใช้ ในความหมายเดียวกัน คือ เป็ นการกระทาของครู และผู้เรี ยนที่เกิดขึ ้นในชันเรี
้ ยนตาม
ขันตอนการสอน
้
ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ สามารถแสดงพฤติกรรมได้ ตามจุดประสงค์การเรี ยนรู้
ของบทเรี ยน
1.2 ศึกษาบทเรี ยนที่นาเสนอในหัวข้ อต่อไปนี ้
- เนื ้อหา / สาระการเรี ยนรู้ จัดอยู่ในประเภทใด คาตอบนี ้จะมี
ผลต่อการคิดตัดสินใจเลือกวิธีสอนที่เน้ นการคิด และเหมาะสมกับเนื ้อหา
เนื ้อหามี 3 ประเภท ได้ แก่
ก.ข้ อเท็จจริ ง ทฤษฎี หรื อหลักการ (พุทธิพิสยั )
ข.การปฏิบตั ิ ทักษะกระบวนการ การกระทา (ทักษะพิสยั )
ค.เจตคติ ค่านิยม คุณธรรม (จิตพิสยั )
- จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ เป็ นคาที่ระบุพฤติกรรมที่แสดงระดับ
การคิดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกกระบวนการคิด
การคิดมี 2 ระดับ ดังนี ้
- การคิ ด ระดับ ต้ น ได้ แ ก่ การคิ ด ที่ เป็ นความรู้ ความจ า ความ
เข้ าใจ และการนาไปใช้
- การคิดระดับสูง ได้ แก่ การคิดที่เป็ นการวิเคราะห์ การสังเคราะห์
และการประเมิน
2. ขันตั
้ ดสินใจเลือก
2.1 วิธีสอนที่มีขนตอนการคิ
ั้
ดและเหมาะสมกับเนื ้อหา
2.2 เทคนิคการสอนที่สง่ เสริ มการคิด และเหมาะสมกับขันตอน
้
ของวิธีสอน
2.3 รูปแบบการสอนที่สง่ เสริ มการคิดและสามารถใช้ ร่วมกับวิธี
สอน
2.4 ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ เกี่ ย วกั บ การคิ ด ที่ ส ามารถน ามาร่ ว ม
ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ทาให้ ผ้ เู รี ยนบรรลุจุดประสงค์การเรี ยนรู้
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3. ขันออกแบบการสอน
้
3.1 กาหนดวิธีการและขันตอนการใช้
้
ทฤษฎีการเรี ยนรู้ รู ปแบบ
การสอน วิธีสอนและเทคนิคการสอนที่เลือก
3.2 เลือกกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามวิธีการ และขันตอนที
้
่กาหนด
4. ขันเขี
้ ยนแผนการสอน/แผนการจัดการเรี ยนรู้
4.1 จุดประสงค์การเรี ยนรู้
4.2 เนื ้อหา/สาระการเรี ยนรู้
4.3 สาระสาคัญ
4.4 กิจกรรมการเรี ยนรู้/กิจกรรมการเรี ยนการสอน
4.5 สือ่ การเรี ยนรู้/แหล่งการเรี ยนรู้
4.6 การวัดผลประเมินผล
จากที่ ก ล่าวมาข้ างต้ น สรุ ป ได้ ว่า ในการจัด การเรี ย นรู้ เพื่ อ พัฒ นาการคิ ด อย่า งมี
วิจารณญาณ ผู้สอนจะต้ องกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการคิด เป็ นที่ปรึกษาแนะแนวทางในการจัดการ
เรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่ อ ง โดยใช้ รูป แบบการจัด การเรี ยนรู้ ที่ห ลากหลาย การใช้ ค าถาม การเตรี ย ม
สถานการณ์ ตา่ งๆ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกคิดไตร่ตรองพิจารณาเหตุผล จาแนกแยกแยะข้ อเท็จจริ งและ
ข้ อคิดเห็นของข้ อมูล เพื่อสรุปข้ อมูลไว้ ใช้ ในการตัดสินใจโดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้แบบสืบสอบ
1.5 การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาเพื่อพัฒนาการคิดอย่ างมีวิจารณญาณ
การจัด การเรี ย นรู้ ในวิ ช าสัง คมศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณ ญาณมี
ความสาคัญ และมี ประโยชน์ ต่อกระบวนการเรี ยนรู้ เพราะในการเรี ยนรู้ นนไม่
ั ้ ได้ หมายความว่า
นักเรี ยนจะต้ องรับข้ อมูลแต่ฝ่ายเดียวเท่านัน้ การสอนที่ดีนนจะต้
ั้
องให้ นกั เรี ยนมีโอกาสพิจารณา
และตัดสินใจข้ อมูล ต่าง ๆ ที่ครู เสนอ ซึ่งจะถือได้ ว่าเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรี ยนรู้ ที่สาคัญ
และเป็ นไปตามสภาพความเป็ นจริ ง (วลัย พานิช 2550: น.38-40) ส่วน (วิภาพรรณ พินลา 2560:
น.25-26) ได้ กล่าวถึงแนวทางการจัดการเรี ยนรู้ในวิชาสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ โดยมีขนตอน
ั้
ดังนี ้
1. ขันการตั
้
งค
้ าถาม (questioning) เป็ นขันที
้ ่ผ้ เู รี ยนฝึ กสังเกตสถานการณ์ ปรากฎ
ต่างๆ จากนันจึ
้ งฝึ กให้ ผ้ เู รี ยนตังค
้ าถาม รวมทังคาดคะเนค
้
าตอบ ด้ วยการสืบค้ นความรู้จากแหล่ง
ต่าง ๆ และสรุปเป็ นคาตอบชัว่ คราว
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2. ขันการวางแผนแหล่
้
งเรี ยนรู้ (planning resources) เป็ นขันตอนการออกแบบ
้
วางแผนเพื่อรวบรวมข้ อมูล สารสนเทศ จากแหล่งเรี ยนรู้ ต่าง ๆ รวมทังการทดลองเป็
้
นขันใช้
้ หลัก
นิรนัย้ เพื่อการออกแบบเก็บข้ อมูล
3. ขั น้ การสร้ างองค์ ค วามรู้ (creating knowledge) เป็ นขั น้ ที่ ผ้ ู เรี ย นมี ก าร
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ การสือ่ ความหมายของข้ อมูลด้ วยแบบต่าง ๆ หรื อด้ วย
ผังกราฟิ ก การแปลผล จนถึงการสรุปผล หรื อการสร้ างคาอธิ บาย เป็ นการสร้ างองค์ความรู้ ซึ่งเป็ น
แก่นของความรู้ ประเภท ข้ อเท็จจริ ง คานิยาม มโนทัศน์ หลักการ กฎและทฤษฎี เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสร้ าง
องค์ความรู้ได้ ด้วยตนเอง
4. ขัน้ การสื่อสาร (communication) เป็ นขันน
้ าเสนอความรู้ ด้วยการใช้ ภาษาที่
ถูกต้ อง ชัดเจน และเป็ นที่เข้ าใจ อาจเป็ นการนาเสนอเป็ นภาษา และนาเสนอด้ วยวาจา
5. ขัน้ การตอบแทนสังคม (community development) เป็ นขันตอนของการฝึ
้
ก
เด็กให้ มีความรู้ ที่เข้ าใจนาการเรี ยนรู้ ไปใช้ ประโยชน์เพื่อส่วนรวม หรื อเห็นประโยชน์สว่ นรวมด้ วย
การทางานเป็ นกลุม่ ร่วมกับการสร้ างผลงานที่ได้ จาการแก้ ปัญหาสังคมอย่างสร้ างสรรค์ ซึง่ อาจเป็ น
ความรู้ แนวทางสิง่ ประดิษฐ์ ซึง่ อาจเป็ นนวัตกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคม อันเป็ นการแสดงออกของ
ความเกื ้อกูล และแบ่งปั นให้ สงั คมมีสนั ติอและยัง่ ยืน
จะเห็นได้ วา่ การจัดการเรี ยนรู้สงั คมศึกษาเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
นัน้ ผู้สอนจะต้ องฝึ กให้ ผ้ เู รี ยนตังค
้ าถาม และคาดคะเนคาตอบ สืบค้ นข้ อมูลตามของเหตุและผล
และพิจารณาเลือกคาตอบหรื อ แนวทางในการแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่อยูบ่ นพื ้นฐานของข้ อเท็จจริ ง
ของข้ อมูล
1.6 การวัดและประเมินการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณ
การวัดและประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้ มีนกั วิชาการศึกษาหลายท่านได้
เสนอ แนวทางในการสร้ างแบบทดสอบไว้ หลายลักษณะ ซึง่ พอสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
ชนาธิ ป พรกุล (2557, น.219-222) ได้ กล่าวว่า การคิด หรื อความคิดเป็ นสิ่งที่
เกิ ดภายในสมอง เมื่อต้ องการวัดความคิดจึงเป็ นการวัดความสามารในการคิด ซึ่งแสดงออกใน
ลักษณะต่าง ๆ หรื ออาจจะกล่าวว่า การวัดการคิดเป็ นการวัดสิง่ ที่แสดงร่ องรอยของการคิดสิง่ ที่วดั
แบ่งเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่ 1) ผลของการคิด แสดงให้ เห็นเป็ นความคิด ผลงานหรื อการกระทา 2)
กระบวนการของการคิด แสดงให้ เห็นเป็ นขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน หรื อการแก้ ปัญหา 3) คุณลักษณะ
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ของบุคคล หรื อเจตคติ สังเกตเห็นได้ จากลักษณะการเป็ นผู้ใฝ่ ร้ ู คิดไกล คิดลึกซึ ้ง คิดรอบคอบ คิด
ชัดเจน มีวิจารณญาณ คิดสร้ างสรรค์ ดัง ตาราง 2
ตาราง 2 การวัดความสามารถในการคิด
สิง่ ที่วดั

วิธีวดั

เครื่ องมือที่ใช้

ผลของการคิด
ความคิด
ผลงาน
การกระทา

ทดสอบ
สัมภาษณ์
ตรวจผลงาน
สังเกตพฤติกรรม

แบบสอบการคิด
แบบสัมภาษณ์
แบบตรวจผลงานการคิด
แบบสังเกตพฤติกรรมการคิด

กระบวนการของการคิด
ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน

สังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน

แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการแก้ ปัญหา

ขันตอนการแก้
้
ปัญหา

สังเกตพฤติกรรมการแก้ ปัญหา

คุณลักษณะของบุคคล/ เจตคติ
ใฝ่ ร้ ู
คิดไกล
คิดลึกซึ ้ง
คิดรอบคอบ
มีวิจารณญาณ
คิดสร้ างสรรค์

สังเกตพฤติกรรมการคิด

แบบสังเกตพฤติกรรมการคิด

สัมภาษณ์

แบบสัมภาษณ์

ที่มา: ชนาธิป พรกุล. (2557). การสอนกระบวนการคิด : ทฤษฎีและการนาไปใช้ . หน้ า 220.
1. เวลาวัด การวัดความสามารถในการคิดควรวัดก่อนการสอน ระหว่างการสอน (ทุก
บทเรี ยน / หน่วยการเรี ยนรู้ ) และหลังการสอน โดยทาอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง การวัดการคิด
อาจวัดรวมไปกับเนื ้อหาวิชาในแบบสอบตามปกติ หรื อแยกต่างหาก เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเห็นความสาคัญ
ของการเรี ยนรู้ทกั ษะการคิดที่ครูสอน
2. วิธีวดั และประเมินความสามารถในการคิด มีวิธีหลักอยู่ 2 วิธี คือ การทดสอบ และ
การสังเกต
2.1 การทดสอบ สามารถใช้ ได้ ทงแบบสอบปรนั
ั้
ย (แบบมีตวั เลือก จับคู่ หรื อเติม
คา) และแบบสอบอัตนัยให้ ตอบคาถาม
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- ทดสอบทักษะการคิด ถามเกี่ยวกับความหมาย ยกตัวอย่างการใช้ ทกั ษะ นา
ทักษะไปใช้ และอธิบายปฏิบตั ิการคิด
- ทดสอบทักษะการคิดรวมกับเนื ้อหา เป็ นการทดสอบหลายทักษะพร้ อมกัน
การคิดเป็ นกระบวนการที่มีความซับซ้ อน ประกอบด้ วยหลายทักษะการคิด และหลายปฏิบตั ิการ
คิด เช่น กระบวนการแก้ ปัญ หา เริ่ มจากการแปล (อ่าน) ข้ อ มูล จัดกลุ่ม ข้ อ มูล เปรี ย บเทียบกับ
ข้ อมูลอื่นและสรุ ปอ้ างอิงไปยังเรื่ องหรื อปรากฏการณ์ การวัดความชานาญในการใช้ หลายทักษะ
เหล่านี ้ ครูสามารถสร้ างแบบสอบชนิดเลือกตอบ และตามด้ วยคาถามเกี่ยวกับเนื ้อหา
2.2 การสังเกต หมายถึง การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรี ยนที่บ่งชี ้การมีทกั ษะการ
ติด การสังเกตเป็ นวิธีที่ครูจะได้ ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของวิธีตอบคาถามของผู้เรี ยน ข้ อสาคัญ
ครูต้องรู้จกั ตัวบ่งชี ้การมีทกั ษะจึงจะประเมินการคิดได้
อุ ษ ณี ย์ อนุ รุ ท ธ์ ว งศ์ (2545, น.251-252) ได้ ก ล่า วว่ า การวัด และประเมิ น ผล
ความสามารถทางความคิดสามารถทาได้ หลายวิธี สามารถจาได้ เป็ น 3 ประเภท คือ
1. แนวทางการวัด และประเมิ น ผลทางการศึก ษาและจิ ต วิ ท ยา เป็ น วิ ธี ก าร
ประเมิ นโดยใช้ การศึกษาและวัดคุณ ลักษณะภายในของมนุษย์ เริ่ มจากการศึกษาและวัดระดับ
เชาว์ปัญญา ศึกษาเกี่ยวกับสมอง ซึง่ มีลกั ษณะขององค์ประกอบและความสามารถที่แตกต่างกัน
ในแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถวัดโดยใช้ แบบทดสอบมาตรฐาน และได้ พัฒ นาสู่การวัดบุคลิกภาพ
ความถนั ด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นในรายวิ ช าต่ า ง ๆ ความสามารถในด้ านต่ า ง ๆ และ
ความสามารถทางด้ านการคิ ด แบบทดสมอบมาตรฐานที่ ใ ช้ ส าหรั บ วั ด และประเมิ น ผล
ความสามารถทางในการคิดสามารถในการคิดสามารถจัดเป็ นกลุม่ ได้ เป็ น 2 ประเภท คือ
1.1 แบบทดสอบที่ มี ผ้ ู ส ร้ างไว้ แ ล้ ว เป็ นแบบทดสอบที่ นัก วิ ช าการ หรื อ
ผู้เชี่ ยวชาญ สร้ างขึน้ พร้ อ มทัง้ หาค่าความเชื่ อ มั่นของแบบทดสอบไว้ แ ล้ วจนเป็ น แบบทดสอบ
มาตรฐานที่นิยมใช้ กนั อยูท่ วั่ โลก
1.2 แบบทดสอบความสามารถที่สร้ างขึ ้นเอง เกิดขึ ้นเนื่องจากแบบทดสอบ
มาตรฐานที่ใช้ วดั โดยทัว่ ๆ ไปนันไม่
้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และความต้ องการจึงต้ องหาวิธีวดั
และประเมินผลให้ ตรงกับเป้าหมาย ดังนันแบบทดสอบที
้
่สร้ างขึ ้นเฉพาะกาลานี ้ ใช้ วดั ความคิดตาม
แนวทางที่ผ้ จู ดั ทาต้ องการให้ เกิดขึ ้น
2. การวัดและประเมินผลจากการปฏิบัติจริ ง แนวทางในการวัดผลในรู ปแบบนี ้
เน้ นที่การปฏิบตั ิจริ งในชีวิต หรื อในห้ องเรี ยนของเด็ก ซึง่ จะมีความซับซ้ อนและละเอียดอ่อนในการ
วัดเป็ นอย่างยิ่ง เพราะการวัดด้ วยวิธีนี ้ เกณฑ์ในการตัดสินว่า ผู้ใดเกิดความคิดตามจุดมุ่งหมายที่
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กาหนดไว้ นนั ้ เป็ น สิ่งที่ ต้อ งใช้ วิจารณญาณของผู้เชี่ ย วชาญในการตัดสิน จึ งต้ อ งมี ก ารกาหนด
กฎเกณฑ์ให้ ชัดเจน เพราะผลงานแต่ละครัง้ ที่อ อกมาเป็ นคะแนนได้ การวัด และประเมิ นผลจึงใช้
การสังเกตจากการเข้ าร่ ว มกิ จ กรรม จากพฤติก รรมที่ แ สดงออกมาทางการคิ ด การแก้ ปั ญ หา
ตลอดจนการประเมินตนเอง รวมทังการดู
้
จากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
3. กรอบแนวทางในการประเมิ นความคิดระดับสูง อี กวิธีหนึ่งที่ผ้ สู อนสามารถ
พัฒนาเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการคิดโดยการศึกษาคุณสมบัติความคิดที่ต้องการประเมินให้
ชัดเจน แล้ วสังเคราะห์ เป็ นเกณฑ์ ที่ช่วยให้ สามารถสร้ างกิจ กรรมสร้ างสื่อและใช้ กับกระบวนการ
ประมวลผลได้ เป็ นอย่างดี ดังแนวทางที่อุษณี ย์ อนุรุทธ์ วงศ์ ได้ พฒ
ั นาไว้ เพื่อใช้ ประเมินพฤติกรรม
ทางความคิด ก่อน – หลัง การทากิจกรรมของเยาวชน
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิ การ, 2549, น. 31-34) ได้ กล่าวว่า การวัดความสามารถทางการคิดนันสามารถ
้
วัดได้ หลายวิธี ซึง่ มีรูปแบบแนวทางมากมายจากกลุม่ นักวัดผลทางการศึกษาและนักจิตวิทยา โดย
ได้ ยกตัวอย่างการสร้ างแบบวัดการคิดอย่างมี วิจ ารณญาณ (CRITICAL THINKING) ตามแนว
ทฤษฎีของ Norris และ Errins ดังภาพประกอบ 2
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การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
(CRITICAL THINKING)

(คุณลักษณะที่มงุ่ วัด)

(นิยามเชิงทฤษฎี)

การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ คือ การคิดอย่างมีเหตุผลและไตร่ตรองเพื่อนาไปสูก่ ารตัดสินใจที่
จะเชื่อหรื อลงมือปฏิบตั ิ (Norris และ Errins 1989) การที่บคุ คลจะมีการคิดอย่างมีเหตุผล
และไตร่ตรองได้ นนั ้ ควรมีความสามารถ 4 ด้ านนี ้

(1)
ความสามารถในการ
พิจารณาความ
น่าเชื่อถือของ
แหล่งข้ อมูลและการ
สังเกต (credibility of
sources and
observations)

(2)
ความสามารถใน
การอุปนัย
(induction)

(3)
ความสามารถใน
การนิรนัย
(deduction)

(4)
ความสามารถใน
การระบุข้อตกลง
เบื ้องต้ น
(assumption
identificatuon)

ความสามารถในการ
พิจารณาความ
ถูกต้ องของข้ อมูล
ความเป็ นไปได้ ของ
ข้ อความรายงานจาก
การสังเกตของบุคคล
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
สถานการณ์

ความสามารถใน
การตัดสินได้ วา่
ข้ อเท็จจริงใด
สนับสนุนคัดค้ าน
หรื อไม่เกี่ยวข้ องกับ
ข้ อสรุปที่คาดคะเน
ไว้

ความสามารถใน
การหาข้ อสรุปใน
สถานการณ์เฉพาะ
จากประโยคหลักที่
กาหนดให้

ความสามารถใน
การระบุวา่ ข้ อความ
ใดเป็ นข้ อตกลง
เบื ้องต้ นซึ่ง
จาเป็ นต้ องมีก่อน
ข้ อความหลักที่
กาหนดให้ เพื่อทาให้
การลงข้ อสรุปมี
ความหมายถูกต้ อง
ตามหลักนิรนัย

ภาพประกอบ 2 การสร้ างแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ตามแนวทฤษฎีของ
Norris และErrins
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ภาพประกอบ 2 (ต่อ)
(กาหนด
คาถามเป็ นข้ อความ
ลักษณะ รายงานหรื อคาพูดจาก
คาถาม) 2 แหล่ง ผู้สงั เกตให้ ตอบ
พิจารณาตัดสินว่า
รายงานหรื อคาพูดใดมี
ความน่าเชื่อถือมากกว่า
กัน หรื อ พอ ๆ กัน

ในช่วงพักการประชุมของ
การสัมมนาทางการแพทย์
ท่านหนึ่งกล่าวว่า “จาก
รายงานวิจยั ทางการ
แพทย์พบว่าคนที่เป็ น
ไข้ หวัดบ่อย ๆ จะมี
ภูมิค้ มุ กันชนิดหนึ่งที่ช่วย
ไม่ให้ เป็ นมะเร็ ง” ส่วน
นักข่าวคนหนึ่งทีไ่ ปทาข่าว
ซึง่ ยืนฟั งอยู่กล่าวกับท่าน
ว่า “ไม่น่าจะเป็ นไปได้
เพราะการที่คนเป็ นไข้ หวัด
ก็เนื่องมาจากร่ างกาย
อ่อนแอแล้ วอย่างนีจ้ ะมี
ภูมิค้ มุ กันได้ อย่างไร” ท่าน
คิดว่าคาพูดใครน่าเชือ่ ถือ
กว่ากัน
ก. คาพูดของแพทย์
ข. คาพูดของนักข่าว
ค. คาพูดของทังสองคน
้
น่าเชื่อถือพอกัน

คาถามเป็ นสถานการณ์
ที่มีบุคคลหนึ่งตัง้
ข้ อสังเกตเป็ นการ
คาดคะเนเหตุการณ์ไว้
แล้ วให้ ผ้ ตู อบพิจารณา
ตัดสินใจว่าข้ อเท็จจริ งที่
กาหนดให้ สนับสนุน
คัดค้ านหรื อไม่เกี่ยวข้ อง
กับข้ อสังเกต
ตารวจตังข้
้ อสังเกตหลัง
ตรวจค้ นกระท่อมทุกหลัง
แล้ วว่า “บางทีพวกเขา
อาจหนีไปหมดแล้ ว” เมื่อ
ท่านเดินเข้ าไปใน
กระท่อมหลังแรกทุก
อย่างในกระท่อมมีฝนุ่
เกาะมีหยากไย่แมงมุม
โดยทัว่ ไปท่านตัดสินใจ
อย่างไร
ก. ข้ อเท็จจริ งนี ้
สนับสนุนข้ อสังเกต
ของตารวจ
ข. ข้ อเท็จจริ งนี ้คัดค้ าน
ข้ อสังเกตของตารวจ
ค. ข้ อเท็จจริ งนี ้ไม่
เกี่ยวข้ องกับ
ข้ อสังเกตของตารวจ

คาถามเป็ นข้ อความ
หลักในเชิงเหตุเชิงผล
2-3 ข้ อความแล้ วให้
ผู้ตอบหาข้ อสรุ ปจาก
ข้ อความหลักที่กาหนด

คาถามเป็ นสถานการณ์ที่มี
ความสัมพันธ์กนั แล้ วให้
ผู้ตอบพิจารณาตัดสินว่า
ข้ อความตัวเลือกใดเป็ น
ข้ อความจาเป็ นที่ต้อง
เกิดขึ ้นก่อนเพื่อให้
สถานการณ์นนมี
ั้
ความหมายสมเหตุสมผล

ถ้ ามีคนลักลอบตัดไม้
เป็ นประจา 10 ปี
ประเทศไทยจะไม่มีป่า
ไม้ เหลือเลย
ปั จจุบนั มีคนลักลอบ
ตัดไม้ เป็ นประจาดังนัน้
สรุ ปได้ ว่า
ก. มีคนปลูกป่ า

แม่พดู ว่า “ได้ เวลาทาน
ข้ าวแล้ วลูก ไปล้ างมือให้
สะอาดก่อน” ข้ อใดเป็ น
สาเหตุที่น่าเชื่อถือและ
เป็ นไปได้ ที่ทาให้ ข้อความ
ข้ างต้ นเป็ นที่ยอมรับได้
ก. เป็ นข้ อปฏิบตั ิกนั

ทดแทน
ข. ประเทศจะมีทุ่ง
หญ้ าขนาดใหญ่
ค. อีก 10 ปี ประเทศ
ไทยจะไม่มีป่าไม้
เหลือเลย

โดยทัว่ ไป
ข. มือคนเรามีเชื ้อโรค
หลายชนิดเกาะอยู่
ค. เป็ นการฝึกลักษณะ
นิสยั ที่ดีให้ แก่เด็กด้ วย
การดูแลตนเอง
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ภาพประกอบ 2 (ต่อ)

คาตอบ ข้ อ ก.
เพราะเรื่ องเกี่ยวกับ
สุขภาพอนามัยหรื อ
โรคต่าง ๆ ผู้เป็ น
แพทย์ย่อมมีความรู้
และติดตามข่าวสาร
ทางด้ านนี ้ได้ ดีกว่า
ดังนันค
้ าพูดของ
นายแพทย์จึง
น่าเชื่อถือกว่า

ข้ อ ก.
เพราะการมีฝนุ่ เกาะ
หยากไย่ แมงมุมแสดง
ว่าไม่มีคนอยู่เป็ น
เวลานาน จึงทาให้
ข้ อเท็จจริงนี ้สนับสนุน
ข้ อสังเกตขอตารวจ

ข้ อ ค.
เพราะมีคนลักลอบ
ตัดไม้ เป็ นประจาจริง
ซึ่งยืนยันส่วนแรก
ของข้ อความหลัก
ดังนันข้
้ อสรุปจึงเป็ น
ส่วนที่สองของ
ข้ อความหลัก

ข้ อ ข.
เพราะเวลารับประทาน
อาหารอาจใช้ มือหยิบ
จับอาหารบางอย่างถ้ า
ล้ างมือไม่สะอาดเชื ้อโรค
ที่ตดิ อยู่กบั มือจะเข้ าสู่
ร่างกายได้

ที่มา: สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2549). เอกสารแนวทางการ
ดาเนินงานปฏิรูปการเรี ยนการสอนตามเจตนารมณ์ กระทรวงศึกษาธิ การ “2549 ปี แห่งการปฏิรูป
การเรี ยนการสอน” แนวทางการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์. หน้ า 31-34.
เมื่ อ เขี ย นข้ อ สอบได้ ค รบตามผังข้ อ สอบที่ ก าหนดไว้ แ ล้ ว (ตามปกติ จ ะเขี ย น
ข้ อสอบเผื่อไว้ 30-50% ของแต่ละองค์ประกอบที่ต้องการวัด) จากนันควรทบทวนร่
้
างข้ อสอบนาไป
ทดลองใช้ วิเคราะห์คณ
ุ ภาพ ปรับปรุงข้ อสอบ และรวบรวมเป็ นฉบับเพื่อนาไปใช้ จริ งต่อไป
จากที่กล่าวมาข้ างต้ นสรุ ปได้ วา่ การวัดและประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
สามารถใช้ เครื่ องมื อได้ อย่างหลากหลาย ได้ แก่ แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสารวจรายการ
มาตรประมาณค่า การจดบันทึก การสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม เป็ นต้ น ซึ่งแบบทดสอบจะอยู่
ในรูปแบบใดก็ได้ เช่น เป็ นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ หรื อแบบทดสอบแบบความเรี ยง
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1.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาการคิดอย่ างมีวิจารณญาณ
1.7.1 งานวิจัยต่ างประเทศ
เกลเซอร์ (E. Glazer, 2001, p. 66-71)ได้ ทาการศึกษาการใช้ แหล่งข้ อ มูลจากเว็บ
เพื่อส่งเสริ มการคิดอย่างมีวิจารณญาณในโรงเรี ยนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา โดยเกลเซอร์ ได้
กล่าวถึงระบบการศึกษาของสหรัฐ อเมริ กาได้ มีการวิพากษ์ วิจารณ์ ให้ มีการใช้ หลักสูตรที่สง่ เสริ ม
การคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณโดยผ่ า นการใช้ แหล่ ง ข้ อมู ล จากเว็ บ ทัง้ นี เ้ นื่ อ งจากเครื อ ข่ า ย
เวิล ด์ ไวด์ เว็ บ จะมี เครื่ องมื อและข้ อ มูลที่ ส่งเสริ ม ความท้ า ทายและกิ จ กรรมที่ ส าคัญ ประเภทนี ้
มากมายสาหรับห้ องเรี ยนคณิตศาสตร์ ระดับสูง (พื ้นฐานพีชคณิตไปจนถึงแคลคูลสั ) ในงานวิจัยนี ้
ได้ มีการนาเสนอลักษณะที่ช่วยกระตุ้นการสืบเสาะและการสารวจทางคณิตศาสตร์ และกลวิธีการ
สร้ างโจทย์ปัญหาที่ทาให้ ครูสามารถตังค
้ าถามสาหรับจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้ เหมาะสมกับ
นักเรี ยน เพื่อช่วยส่งเสริ มการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้ เกิดการพัฒนายิ่งขึ ้น
แมคคาร์ ธี (McCarthy, 2004, p. 399) ได้ ศกึ ษาการฝึ กคิดอย่างมีวิจารณญาณ การ
แสดงความคิด และความเป็ นนักวิชาการของนักเรี ยนเตรี ยมทหารอากาศ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
โดยมี จุ ด มุ่งหมายเพื่ อ ศึก ษาว่า วิธี ก ารคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณและการแสดงความคิ ด เห็ น มี
ความสัมพันธ์ กับความเป็ นนักวิชาการหรื อ ไม่ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนเตรี ยมทหารอากาศใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กา การวิจัยในครัง้ นี ้ เป็ นการศึกษาผลของการคิดที่มีผลต่อการเป็ นผู้นาทหาร
ในกองทัพสหรัฐอเมริ กา จากผลการศึกษาพบว่า การใช้ วิธีคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแสดง
ความคิ ด เห็ น มี ค วามสัม พัน ธ์ กั บ ความเป็ นนัก วิ ช าการของนัก เรี ย น เนื่ อ งจากการคิ ด อย่า งมี
วิจารณญาณ เป็ นการคิดที่รอบคอบและมีเหตุผล ผลการศึกษาในครั ง้ นี ้ ยังมีความสัมพันธ์ กบั การ
พัฒนาหลักสูตรและการสอนของครูในสถานศึกษาอื่นอีกด้ วย
ซีเซอร์ (Sezer, 2009, p. 353) ได้ ทาการศึกษาเกี่ยวกับการนาเอาทักษะการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณเข้ ามาบรรจุในหลักสูตรการศึกษาของครูในโรงเรี ยนประถมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์
ผลการศึกษาพบว่า เนื ้อหาในหลักสูตรทาให้ นกั เรี ยนเกิดเจตคติทางบวกต่อวิชาคณิตศาสตร์ และมี
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพิ่มสูงขึ ้น
1.7.2 งานวิจัยในประเทศ
ปุณณวัช ทัพธวัช (2555, น.93-108)ได้ ศกึ ษาการพัฒนาผลการเรี ยนรู้ เรื่ องกฎหมาย
อาญาน่ารู้ และทักษะการคิดอย่างมี วิจ ารณญาณ ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ด้ วยการ
จัดการเรี ยนรู้ แบบไตรสิกขา ผลการวิจัยพบว่า ผลการเรี ยนรู้ เรื่ อง กฎหมายอาญาน่ารู้ หลังเรี ยน
ด้ วยการจัดการเรี ยนรู้แบบไตรสิกขาสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05 ทักษะการคิด
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อย่างมีวิจารณญาณหลังเรี ยนด้ วยการเรี ยนรู้ แบบไตรสิกขาสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติ ที่ ระดับ .05 ทัก ษะการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณหลัง จากที่ ไ ด้ รั บ การจัด การเรี ย นรู้ แบบ
ไตรสิกขาอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านโดยการเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้ อยได้ ดังนี ้
การประเมินข้ อโต้ แย้ ง การยอมรับข้ อตกลงเบื ้องต้ น การอ้ างอิงหรื อสรุ ปความ การตีความ และการ
นิรนัยตามลาดับ และ ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีตอ่ การจัดการเรี ยนรู้แบบไตรสิกขาโดยภาพรวม
ในระดับเห็นด้ วยมาก ในด้ านบรรยากาศการเรี ยนรู้ รองลงมาได้ แก่ ด้ านประโยชน์ที่ได้ รับ และด้ าน
กิจกรรมการเรี ยนรู้ ตามลาดับ
ปิ ยะนันท์ ธี รานุวัฒ น์ (2554, น.119-127)ได้ ศึกษาการพัฒ นาผลการเรี ยนรู้ และ
ความสามารถด้ านการคิดอย่างมี วิจ ารณญาณ เรื่ อ งประเด็นสาคัญ ทางประวัติศาสตร์ ไทยของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ด้ วยการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ ผลการวิจัยพบว่า ผล
การเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน เรื่ องประเด็นสาคัญทางประวัติศาสตร์ ไทย
ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่เรี ยนด้ วยการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ พบว่า ผล
การเรี ย นรู้ หลัง เรี ย นสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย น อย่ า งมี นัย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 ผลการศึ ก ษา
ความสามารถด้ านการคิดอย่างมี วิจารณญาณของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่เรี ยนด้ วยการ
จัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ พ บว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการศึก ษาความ
คิดเห็นของนักเรี ยนทีมีตอ่ การจัดการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ พบว่าโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
เห็ นด้ วยมาก โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้ อ ย ได้ แก่ ด้ านประโยชน์ ที่ได้ รับ ด้ านเนื ้อหา ด้ าน
บรรยากาศ และด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ตามลาดับ
วิภ าดา พิ น ลา (2554, น.89-92)ได้ เปรี ย บเที ยบความสามารถในการคิ ดอย่างมี
วิจ ารณญาณของนัก เรี ย นชั น้ มั ธ ยมศึก ษาปี ที่ 2 จากการเรี ย นวิ ช าสังคมศึก ษา ศาสนาและ
วัฒ นธรรมของนักเรี ยนกลุ่มที่ ได้ รับ การจัด การเรี ยนรู้ แบบ 4MAT และนักเรี ยนกลุ่มที่ ได้ รับการ
จัดการเรี ยนรู้ แบบหมวกคิด 6 ใบ พบว่า นักเรี ยนทังสองกลุ
้
่มมี ความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนทังสองกลุ
้
ม่ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
นงนาฏ วงค์คา (2554, น.58-60)ได้ ศึกษาผลการใช้ วิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบ 7 อี ที่
เน้ นกิจกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่ อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนและความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4
โรงเรี ยน พิริยาลัยจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ พบว่านักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่เรี ยนโดยการ
จัดการเรี ยนรู้ แบบ 7 อี ที่เน้ นกิจกรรมการคิดอย่างมี วิจารณญาณ 1.) มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
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วิช าชี ววิทยาสูงกว่านักเรี ยนที่เรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู้ แบบปกติ อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติที่
ระดับ .05 2.) นักเรี ยนมีความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่านักเรี ยนที่เรี ยนด้ วย
การจัดการเรี ยนรู้ แบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ.05 3.) ความสามารถด้ านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยการจัดการเรี ยนรู้ แบบ 7 อี ที่เน้ นกิจกรรมการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากผลการวิจัยทังในและต่
้
างประเทศที่กล่าวมาข้ างต้ นสรุปได้ ว่า การพัฒนาการคิด
อย่างมี วิจารณญาณจาเป็ นต้ องมี การเลือ กใช้ กระบวนการที่เหมาะสม เนื่อ งจากการคิด อย่างมี
วิจารณญาณเป็ นการทางานของโครงสร้ างทาปั ญญา และกิจกรรมทางสมอง เป็ นการพัฒนาการ
แก้ ปัญ หาและการตัดสินใจ ซึ่งสามารถพัฒ นาได้ ด้วยการจัดเนื ้อหา และวิธีการจัดการเรี ยนรู้ ที่
เหมาะสม การคิด ที่ดี สามารถนาไปผู้ผลส าเร็ จ ในการเรี ยนรู้ ขณะเดีย วกันการเรี ย นรู้ ที่ดี ก็ช่ว ย
พัฒนาการคิดโดยเฉพาะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2. ทักษะชีวิต
2.1 ความหมายของทักษะชีวิต
ทักษะชีวิต หมายถึง ความสามารถในการปรับตัว และมีพฤติกรรมไปในทางที่ถกู ต้ อง
และเหมาะสมในการที่ จ ะเผชิ ญ กั บ สิ่ ง ท้ า ทายต่ า ง ๆ ที่ เกิ ด ขึ น้ ในชี วิ ต ประจ าวัน ได้ อย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ((World Health Organization, 1997, p. 1); (UNICEF, 2013, online); (ส านั ก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ, 2555b, น. 3); (กานต์ ชญัญาแก้ วแดง,
2555, น. 25) เป็ นความสามารถอัน ประกอบด้ วยความรู้ เจตคติ และทัก ษะในการจัดการกับ
ปั ญ หาต่าง ๆ ในการด าเนิ นชี วิต (กรมสุขภาพจิ ต, 2541, น. 1); (วนิ ดา ขาวมงคล เอกแสงศรี ,
2546, น. 1-2); (สกล วรเจริ ญศรี , 2550, น. 9) โดยเป็ นความสามารถของมนุษย์ ที่ติดตัวมาแต่
กาเนิด สามารถเรี ยนรู้จากตนเองและผู้อื่น รวมทังสภาพแวดล้
้
อมทังทางธรรมชาติ
้
และทางสังคมที่
มนุษย์เป็ นผู้สร้ าง และเป็ นความสามารถที่มนุษย์ควรพัฒนาได้ จนบรรลุจุดสูงสุดในชีวิต คือความ
เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล (วนิดา ขาวมงคล เอกแสงศรี , 2546, น. 1-2)
จากความหมายของทักษะชีวิตดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจยั สรุ ปความหมายของทักษะชีวิต
หมายถึ ง พฤติ ก รรมที่ แ สดงออกถึ ง ความสามารถในการปรั บ ตัว ของบุ ค คลในการตัด สิน ใจ
แก้ ปัญหาต่าง ๆ ที่เข้ ามาในชีวิต ได้ อย่างมี ประสิทธิ ภาพและเตรี ยมพร้ อมสาหรับการปรับตัวใน
อนาคต
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2.2 องค์ ประกอบของทักษะชีวติ
ในการศึกษาองค์ประกอบของทักษะชีวิต พบว่า องค์กรต่างๆ ทังในและต่
้
งประเทศได้
กาหนดองค์ ประกอบของทักษะชี วิตแตกต่างกันไปตามบริ บทของสภาพสังคม และวัฒนธรรมที่
แตกต่างกันของแต่ละประเทศ โดยองค์ ก ารอนามัยโลก (WHO) (World Health Organization,
1993, p. 1-3) ได้ กาหนดองค์ประกอบของทักษะชีวิตที่สาคัญไว้ 10 องค์ประกอบ จัดได้ เป็ น 5 คู่
โดยแบ่งตามพฤติกรรมการเรี ยนรู้ได้ 3 ด้ าน ดังนี ้
1. ทักษะด้ านพุทธิ พิสยั (ด้ านการคิด) หมายถึง การรู้ จักใช้ เหตุผล โดยรู้ สาเหตุ
ของสิ่งที่เกิดขึ ้น ผลที่เกิดขึ ้นย่อมมาจากเหตุ ถ้ าอยากให้ ผลของการกระทาออกมาดีทงต่
ั ้ อตนเอง
และส่วนรวมก็ควรจะทาเหตุที่จะส่งผลให้ เกิดผลดี เพื่อ ทีจะพัฒนาชีวิตให้ มีความเจริ ญก้ าวหน้ า
และอยูร่ ่วมกันในสังคมได้ อย่างสงบสุข ประกอบด้ วยทักษะด้ านพุทธิพิสยั ดังนี ้
1.1 การคิดสร้ างสรรค์ (Creative thinking) และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
(Critical thinking)
- ก า ร คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ( Creative thinking) เป็ น
ความสามารถในการคิดที่เป็ นส่วนช่วยในการตัด สิน ใจและแก้ ไขปั ญ หาในการค้ นหาทางเลือ ก
ต่างๆ ที่จะกระทาหรื อไม่กระทา และผลที่จ ะเกิ ดขึ ้นในแต่ละทางเลือ ก ซึ่งบุคคลสามารถนาเอา
ประสบการณ์ ที่ผ่านมาช่วยในการตัดสินใจและแก้ ไขปั ญหา ถึงแม่ว่ายังไม่มีการตัดสินใจในการ
แก้ ไขปั ญหาก็ตาม ความคิดสร้ างสรรค์ยงั ช่วยให้ บุคคลสามารถปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์ตา่ ง ๆ ที่
เกิดขึ ้นในชีวิตประจาวันได้ อย่างเหมาะสม
- กา รคิ ด อ ย่ า งมี วิ จ า รณ ญ าณ (Critical thinking) เป็ น
ความสามารถในการคิดที่จะวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร และสามารถช่วยในการประเมินปั จจัยต่างๆ ที่
มีอิ ทธิ พลต่อทัศนคติและพฤติกรรม เช่น ค่านิยม แรงกดดันจากกลุ่มเพื่อน และอิ ทธิ พลจากสื่อ
ต่างๆ ที่มีผลต่อการดารงชีวิต
2. ทักษะด้ านจิ ต พิส ัย (ด้ านจิ ต ใจ) หมายถึง การฝึ กฝนควบคุม ความคิดให้ อ ยู่ใน
สภาพที่มั่นคงมีจิตใจที่ดีงาม ประกอบด้ วยคุณธรรมต่างๆ เช่น ความรัก ความเมตตากรุ ณา ความ
เป็ นมิตร ความมีน ้าใจ ความมีสมั มาคารวะ การรู้ จกั ยอมรับและเห็นความสาคัญของผู้อื่น ความ
กตัญญู ความเพียรพยายาม ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ประกอบด้ วยทักษะด้ านจิตพิสยั ดังนี ้
2.1 การตระหนั ก รู้ ใน ตนเอ ง (Self awareness) และ ความ เห็ น ใจผู้ อื่ น
(Empathy)
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- การตระหนักรู้ในตนเอง (Self awareness) เป็ นความสามารถในการค้ นหา
และรู้ จกั เข้ าใจตนเอง เช่น ยอมรับบุคลิกลักษณะเด่น ลักษณะด้ อยของตนเอง รู้ความต้ องการและ
สิ่งที่ตนเองไม่ต้องการ การตระหนักรู้ ในตนเองสามารถช่วยให้ บุคคลเผชิญ กับความเครี ยดหรื อ
สถานการณ์ ต่างๆ ภายใต้ ความกดดัน และทักษะนี ้ยังเป็ นพื ้นฐานของการพัฒนาทักษะอื่นๆ เช่น
การสือ่ สาร การสร้ างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ความรู้สกึ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น
- ความเห็นใจผู้อื่ น (Empathy) เป็ น ความสามารถในการเข้ าใจความรู้ สึก
เห็นใจบุคคลที่แตกต่างจากเรา ในด้ านความสามารถ เพศ วัย ระดับการศึกษา ศาสนา ความเชื่อ สี
ผิว อาชีพ ฯลฯ ทาให้ เกิดความสัมพันธ์ อนั ดีในสังคม ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอีกทังยั
้ งสามารถช่วย
เป็ นกาลังใจและช่วยเหลือบุคคลอื่นที่ด้อยกว่า หรื อผู้ที่ได้ รับความเดือดร้ อน เช่น ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้
ติดยาเสพติด บุคคลที่มีภาวะบกพร่องทางจิตใจ หรื อบุคคลที่ไม่เป็ นที่ยอมรับของสังคม
3. ทักษะด้ านทักษะพิสยั (ด้ านการกระทา) หมายถึง การฝึ กฝนตนเองให้ มีทกั ษะด้ าน
วินัยในตนเอง เพื่อควบคุมพฤติกรรมของตนเองให้ เหมาะสม ไม่เบียดเบียนผู้อื่ น ไม่สร้ างความ
เดือดร้ อนราคาญ ไม่สร้ างความลาบากให้ แก่ตนเองและสังคม สามารถอยูร่ ่วมกับผู้อื่นได้ เป็ นอย่าง
ดี เกิดประโยชน์ต่อสังคม เน้ นความสุจริ ตทางกาย และวาจา ทักษะด้ านทักษะพิสยั ประกอบด้ วย
กัน 3 คู่ ดังนี ้
3.1 การสร้ างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal Relationship) และการ
สือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication)
- การสร้ างสัม พันธภาพระหว่างบุค คล (Interpersonal Relationship) เป็ น
ความสามารถในการสร้ างความสัม พัน ธ์ ที่ ดี ต่ อ กั น และสามารถที่ จ ะรั ก ษาและด ารงไว้ ซึ่ ง
ความสัมพันธ์ อนั ดีได้ ยืดยาว ซึง่ เป็ นสิง่ สาคัญต่อการอยูร่ ่วมกันในสังคมได้ อย่างสันติสขุ และยังเป็ ฯ
การรักษาสัมพันธภาพที่ดีของสมาชิกในครอบครัว จัดเป็ นส่วนสาคัญในการสนับสนุนทางสังคม
- การสื่ อ สารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Effective communication) เป็ น
ความสามารถในการแสดงออกของบุคคลโดยการใช้ คาพูดและท่าทางเพื่อแสดงออกถึงความรู้สกึ
นึกคิดของตนเองได้ อย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรม และสถานการณ์ ต่างๆ โดยสามารถที่ จะแสดง
ความคิดเห็น แสดงความต้ องการ แสดงความชื่นชม การเตือน การปฏิเสธ และการขอร้ อง
3.2 การตัดสินใจ (Decision making) และการแก้ ปัญหา (Problem Solving)
- การตัด สิน ใจ (Decision making) เป็ นความสามารถในการตัด สิน ใจที่
เกี่ยวกวับสิ่งต่างๆ ในชีวิตได้ อย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ เช่น ถ้ าบุคคลตัดสินใจที่เกี่ยวข้ อง
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กับ สุข ภาพหรื อ ความปลอดภัย ในชี วิต โดยประเมิ น ทางเลือ กที่ แ ตกต่า ง และผลที่ ได้ จ ากการ
ตัดสินใจในแต่ละทางเลือกนันจะมี
้ ผลต่อสุขภาพอนามัยของบุคคลนันๆ
้
- การแก้ ปัญหา (Problem Solving) เป็ นความสามารถในการจัดการปั ญหา
ต่างๆ ที่เกิ ดขึน้ ในชีวิตได้ อย่างเป็ นระเบียบ โดยเฉพาะปั ญ หาที่ไม่สามารถแก้ ไขได้ จ นทาให้ เกิ ด
ภาวะตึงเครี ย ดทัง้ ทางด้ านร่ างกายและจิ ตใจ ทัก ษะการแก้ ปั ญ หาจะช่ วยให้ บุ คคลสามารหถ
แก้ ปัญหาต่างๆ ในชีวิตของบุคคลนันๆ
้ ได้
3.3 การจัดการกับอารมณ์ (Coping with emotion) และการจัดการความเครี ยด
(Coping with stress)
- การจัดการกับอารมณ์ (Coping with emotion) เป็ นความสามารถในการ
รู้จักเข้ าใจอารมณ์ ของตนเองและผู้อื่น ตระหนักถึงอารมณ์ ต่างๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมซึ่งจะทาให้
สามารถตอบสนองต่ออารมณ์ ตา่ งๆ ได้ อย่างเหมาะสม เช่น อารมณ์ รุนแรง ความโกรธ และความ
โศกเศร้ าที่จะส่งผลกระทบทางลบต่อร่างกายและจิตใจได้ อย่างเหมาะสม
- การจัดการความเครี ยด (Coping with stress) เป็ นความสามารถในการรู้
ถึงสาเหตุของความเครี ยด และรู้ แนวทางในการที่จ ะควบคุมระดับความเครี ยด รู้ วิธีผ่อ นคลาย
ความเครี ยดได้ อย่างเหมาะสม เพื่อช่วยลดปั ญหาต่างๆ ทางด้ านสุขภาพ
สาหรับในประเทศไทย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (กรมสุขภาพจิต, 2541,
น. 1)ได้ นาแนวคิดองค์ ประกอบของทักษะชี วิตขององค์ การอนามัยโลก (WHO) มาปรับเปลี่ยน
เพื่อให้ มีความเหมาะสมความบริ บทสภาพสังคมและวัฒนธรรมของไทย โดยได้ แบ่งองค์ประกอบ
ของทักษะชี วิตออกเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านพุทธิ พิสยั ด้ านจิ ตพิสยั และด้ านทักษะพิสยั ในด้ าน
ทักษะพิสยั นัน้ ได้ จัดความคิดสร้ างสรรค์ และการคิดอย่างมี วิจ ารณญาณเป็ นองค์ประกอบร่ วม
และเป็ น พื น้ ฐานในทุกๆ องค์ ป ระกอบ ส่วนด้ านจิ ตพิ ส ัย ได้ จัด ความตระหนักรู้ ในตนเอง คู่กับ
ความเห็นในผู้อื่น โดยเพิ่มด้ านเจตคติอีก 1 คู่ คือ ความภูมิในในตนเอง (Self esteem) และความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Social responsibility) ส่วนด้ านทักษะพิสยั ประกอบด้ วย 3 คู่ คือ คูท่ ี่ 1 การ
สร้ างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิ ภาพ คู่ที่ 2 การตัดสินใจและการ
แก้ ปัญหา และ คูท่ ี่ 3 การจัดการกับอารมณ์ และการจัดการความเครี ยด ดังภาพประกอบ 3
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ภาพประกอบ 3 องค์ประกอบของทักษะชีวิต
ที่มา: กรมสุขภาพจิต. (2541). คู่มือการสอนทักษะชีวิตเพื่อป้องกันเอดส์ ด้ วยการเรี ยนรู้
แบบมีสว่ นร่วม (ปรับปรุงครัง้ ที่ 2). หน้ า 2
ต่อมาสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (สานักวิช าการและมาตรฐาน
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ, 2555a, น. 14-15)ได้ พัฒ นาทักษะชี วิตในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ว่าการพัฒนาทักษะชีวิต เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ ที่ม่งุ ให้
ผู้เรี ยนพัฒนาตนเองในด้ านความรู้ ทักษะและเจตคติในการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผู้อื่ น การคิ ด วิ เคราะห์ ตัด สิ น ใจและแก้ ปั ญหาอย่า งสร้ างสรรค์ การจัด การกับ อารมณ์ แ ละ
ความเครี ย ด และการสร้ างสัม พัน ธภาพที่ ดี กั บ ผู้ อื่ น เพื่ อ การปรั บ ตัว การป้ อ งกั น ตนเองใน
สถานการณ์ ต่างๆ จัดการกับชีวิตตนเองได้ อย่างมี ประสิทธิ ภาพ ซึ่งสอดคล้ อ งกับเป้าหมายของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่กาหนดให้ ทกั ษะชีวิตเป็ นสมรรถนะ
สาคัญที่ผ้ เู รี ยนทุกคนพึงได้ รับการพัฒนา โดยทักษะชีวิตในสาระการเรี ยนรู้ จาแนกได้ เป็ น 2 กลุม่
คือ
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1. ทักษะชี วิต ทั่วไป เป็ นทักษะพื ้นฐานของผู้เรี ยนในการเผชิ ญ ปั ญ หาปกติใน
ชีวิตประจาวัน เช่น ความขัดแย้ งทางความคิด การทะเลาะเบาะแว้ ง การสือ่ สารที่ไม่มีประสิทธิภาพ
การวิพ ากษ์ วิจารณ์ การจ าแนกแยกแยะข้ อ มูลข้ าวสาร การตัดสิจ ใจเลือ กกระทาสิ่งต่างๆ การ
แก้ ปัญหาในการดารงชีวิตประจาวัน การคิดวางแผนในการดารงชีวิตประจาวัน ฯลฯ ซึ่งผู้ที่ได้ รับ
การพัฒ นาทัก ษะชี วิ ต ทั่วไป จะเป็ นผู้ที่ มี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ คิด ตัด สิน ใจ และ
แก้ ปัญหาได้ อย่างเหมาะสม หรื อที่เรี ยกว่า มีความสามารถในการคิดและการสือ่ ความหมาย
2. ทักษะชีวิตเฉพาะ เป็ นทักษะที่จาเป็ นสาหรับใช้ ในการเผชิญกับปั ญหาในชีวิต
ที่เฉพาะเจาะจง เช่น ปั ญหายาเสพติด ปั ญหาเอดส์ ปั ญหาเพศ การตังครรภ์
้
ที่ไม่พร้ อม ปั ญหาการ
ปรับตัวในสภาวะวิกฤต ปั ญหาสัมพันธภาพที่ไม่ดีกับเพื่อนและผู้อื่น ผู้ที่มีทกั ษะชีวิตในการเผชิญ
ปั ญหาเฉพาะเจ้ าจง จะเป็ นผู้ที่มีความเข้ มแข็งทางใจ หรื อมีพ ลังสุขภาพจิต ซึง่ จะช่วยให้ สามารถ
เอาชนะปั ญหาอุปสรรคไปสูค่ วามสาเร็ จที่ต้องการ สามารถปรับตัวในสถานการณ์ วิกฤต และผ่าน
พ้ นเหตุการณ์ วิกฤติไปได้ โดยไม่เกิดผลกระทบตามมา หรื อสามารถฟื น้ ตัวกลับมาดาเนินชีวิตต่อไป
ได้ อย่างรวดเร็ ว
ทักษะชีวิตเฉพาะถือว่าเป็ นทักษะขันสู
้ งที่มีความสาคัญต่อการจัดการกับชีวิต
ตนเอง ได้ แก่ ทักษะการรู้ จกั ตนเอง เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น เช่น การรู้ความแตกต่างระหว่าง
ชายหญิ ง คุณค่าและศักดิ์ศรี ของชายหญิ ง ทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครี ยด เช่น การ
คิดที่ไม่เครี ยด การคิดเชิงบวก ทักษะการสร้ างสัมพันธภาพที่ ดีกับผู้อื่น เช่น ทักษะการปฏิเสธ การ
ชวนไปมี พฤติกรรมเสี่ยง ทักษะการใช้ ภาษากายที่สร้ างความเข้ าใจอันดีต่อกัน การพูดสื่อ สารที่
สร้ างมิตร
ทักษะชีวิตเฉพาะสามารถพัฒนาได้ ด้วยกระบวนการการเรี ยนรู้ แบบมี สว่ น
ร่วม กระบวนการเรี ยนรู้จากประสบการณ์ และการเรี ยนรู้ที่ผ้ เู รี ยนเป็ นสาคัญ ที่ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ และ
สร้ างความรู้ ด้วยตนเองร่ วมกับหลุม่ ได้ เรี ยนรู้ จากเหตุการณ์ สถานการณ์ จริ งในชีวิต จากสื่อและ
แหล่งเรี ยรรู้ ที่มี ความหมายกับ ชี วิตของตนเอง เชื่ อ มโยงชี วิตและการดาเนิ นชี วิต ของผู้เรี ยนใน
ปั จจุบนั และอนาคต
ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั น้ พื น้ ฐาน (ส านัก วิ ช าการและมาตรฐาน
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2555a, น. 5-7) ได้ กาหนดองค์ประกอบทักษะชีวิตที่สาคัญที่จะ
สร้ างและพัฒนาเป็ นภูมิค้ มุ กันชีวิตให้ กบั เด็กและเยาวชนในสภาพสังคมปั จจุบนั และเตรี ยมพร้ อม
สาหรับอนาคตไว้ 4 องค์ ประกอบ พร้ อมทังพฤติ
้
กรรมที่คาดหวังและตัวชี ้วัดทักษะชีวิตในแต่ละ
องค์ประกอบ ดังนี ้
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1. ตระหนักรู้ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น หมายถึง การรู้ความถนัด ความ
สามารถ จุดเด่นจุดด้ อยของตนเอง เข้ าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล รู้จักตนเอง ยอมรับ เห็น
คุณค่าและภาคภูมิใจในตนเองและผู้อื่น มีเป้าหมายในชีวิตและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2. การคิ ด วิ เคราะห์ ตัด สิ น ใจและแก้ ปั ญ หาอย่า งสร้ างสรรค์ หมายถึ ง การ
แยกแยะข้ อมูลข่าวสาร ปั ญหาและสถานการณ์ รอบตัว วิพากษ์ วิจารณ์ และประเมินสถานการณ์
รอบตัว ด้ วยหลัก เหตุผ ลและข้ อ มูล ที่ ถูก ต้ อ ง รั บ รู้ ปั ญ หา สาเหตุของปั ญ หา หาทางเลือ กและ
ตัดสินใจในการแก้ ปัญหาในสถานการณ์ตา่ งๆ อย่างสร้ างสรรค์
3. การจัดการกับอารมณ์ และความเครี ยด หมายถึง ความเข้ าใจและรู้ เท่าทัน
ภาวะอารมณ์ ของบุคคล รู้ สาเหตุของความเครี ยด รู้ วิธีการควบคุมอารมณ์ และความเครี ยด รู้วิธี
ผ่อนคลาย หลีกเลีย่ งและปรับเปลีย่ นพฤติกรรมที่ก่อให้ เกิดอารมณ์ไม่พงึ ประสงค์ไปในทางที่ดี
4. การสร้ างสัม พั น ธภาพที่ ดี กั บ ผู้ อื่ น หมายถึ ง การเข้ าใจมุ ม มอง อารมณ์
ความรู้ สึก ของผู้ อื่ น ใช้ ภ าษาพู ด และภาษากายเพื่ อ สื่อ สารความรู้ สึก นึ ก คิ ด ของตนเอง รั บ รู้
ความรู้สกึ นึกคิดและความต้ องการของผู้อื่น วางตัวได้ ถกู ต้ องเหมาะสมในสถานการณ์ตา่ งๆ ใช้ การ
สือ่ สารที่สร้ างสัมพันธภาพที่ดี สร้ างความร่วมมือและทางานร่วมกับผู้อื่ นได้ อย่างมีความสุข
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับองค์ประกอบของทักษะชีวิต พบว่าได้ มีนกั การ
ศึกษาและองค์กรณ์ตา่ งๆ ได้ กาหนดองค์ประกอบไว้ หลากหลายรูปแบบ สาหรับการวิจยั นี ้ ผู้วิจยั ได้
เลือกใช้ องค์ประกอบทักษะชีวิตของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานมาใช้ ในการวิจัย
เนื่ อ งจากมี ค วามสอดคล้ อ งกับ หลัก สูต ร รู ป แบบการจัด การเรี ย นการสอนของโรงเรี ย น และ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน โดยประกอบด้ วย 4 ทักษะ ดังนี ้
1. ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
2. การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
3. การจัดการกับอารมณ์และความเครี ยด
4. การสร้ างสัมพันธภาพที่ดีกบั ผู้อื่น
2.3 องค์ ประกอบทักษะชีวิต พฤติกรรมทักษะชีวิตที่คาดหวัง และตัวชีว้ ดั ระดับ
มัธยมศึกษา
องค์ประกอบที่ 1 การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
การตระหนักรู้ และเห็นคุณ ค่าในตนเองและผู้อื่ น หมายถึง การรู้ จักความถนัด
ความสามารถ จุ ด เด่น จุ ด ด้ อ ยของตนเอง เข้ าใจความแตกต่า ง ของแต่ละบุ ค คล รู้ จัก ตนเอง
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ยอมรับ เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในตนเองและผู้อื่น มีเป้าหมายในชีวิต และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ดังตาราง 3
ตาราง 3 องค์ประกอบของทักษะชีวิต พฤติกรรมทักษะชีวิตที่คาดหวัง และตัวชี ้วัดระดัมธั ยมศึกษา
องค์ประกอบที่ 1 การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
พฤติกรรมทักษะชีวิตที่คาดหวัง
1.

ค้ นพบความชอบ ความถนัด
ความสามารถและบุคลิกภาพของ
ตนเอง

2. ค้ นพบจุดเด่นจุดด้ อยของตนเอง

ตัวชี ้วัด

พฤติกรรมชี ้บ่งตัวชี ้วัดเพือ่ การประเมิน

1.1 วิเคราะห์ความถนัด
ความสามารถตนเองได้

- แสดงความสามารถ ความถนัดของตนเอ’
ให้ ผ้ อู ื่นได้ รับรู้

1.2 วิเคราะห์ลกั ษณะส่วนตน อุปนัสยั
และค่านิยมของ ตนเองได้

- อธิบายคุณลักษณะทางกายภาพนิสยั ใจ
คอ ความชื่นชอบ และการมีเจตคติที่ดี
ต่อเงื่อนไขของสังคม

2.1 วิเคราะห์กาหนดจุดเด่นจุดดด้ อย

-

ของโรงเรี ยน
-

3. ยอมรับความแตกต่างระหว่าง
ตนเองและผู้อื่น

จาแนก แยกแยะสิง่ ที่ดีและสิง่ ที่ต้อง
ปรับปรุ งของตนเอง
แสดงจุดเด่นจุดด้ อยของตนเองให้ ผ้ อู ื่น
รับรู้ ด้วยความมัน่ ใจ
ยอมรับในจุดเด่นจุดด้ วยของตนเอง

2.2 กาหนดเป้าหมายในชีวิตของตนเอง
ได้ อย่างเหมาะสม

- ใช้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องในการกาหนดเป้าหมาย
ชีวิตได้ อย่างเหมาะสม

ยอมรับในความแตกต่างทางความคิด

-

ความรู้ สกึ และพฤติกรรมของตนเองและ
ผู้อื่นได้ อย่างมีเหตุผล

ยอมรับความแตกต่างทางความคิด
ความรู้ สกึ และพฤติกรรมของตนเองและ
ผู้อื่นได้ อย่างมีเหตุผล

4. มองตนเองและผู้อื่นในแง่บวก

สะท้ อนมุมมองที่ดีของตนเองและผู้อนื่

-

มองตนเองและผู้อื่นเชิงบวก

5.

5.1

แสดงความรู้ สกึ รักและเห็น
คุณค่าในตนเองและผู้อื่น

-

แสดงคุณค่าของตนเองให้ ผ้ อู ื่นรับรู้
ชื่นชมคุณค่าของผู้อื่นด้ วยความจริ งใจ

6.1

แสดงความรู้ สกึ ภาคภูมิใจใน
ความสามารถ ความดีของ
ตนเองและผู้อื่น
กล้ าแสดงออกทางความคิด
ความรู้ สกึ และการกระทาของ
ตนเองด้ วยความมัน่ ใจ

-

แสดงถึงความรู้ สกึ ความภาคภูมิใจใน
ความสามารถ ความดีงามของตนเอง
และผู้อื่น
แสดงความคิดเห็นของตนเองอย่าง
มัน่ ใจ
แก้ ไขสถานการณ์ต่างๆ ที่ประสบอย่างมี
วิจารณญาณ
ยกย่องชมเชย ยอมรับ และให้ กาลังใจกับผู้
ที่กล้ าคิด กล้ าแสดงออก
แสดงการยอมรับความคิดเห็นที่ถกู ต้ อง
และมีเหตุผล

รักและเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผู้อื่น

6.

มีความภาคภูมิใจในตนเองและ
ผู้อื่น

7.

มีความเชื่อมัน่ ในตนเองและผู้อื่น

7.1

7.2 ยอมรับในความคิด ความรู้ สกึ และ
การกระทาที่ดีของผู้อื่น

-
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ตาราง 3 (ต่อ)
พฤติกรรมทักษะชีวิตที่คาดหวัง
8. รู้ สทิ ธิของตนองและเคารพสิทธิ
ของผู้อื่น

8.1

ตัวชี ้วัด
เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่นตาม
วิถีประชาธิปไตย

8.2 ปฏิบตั ิตามสิทธิของตนเอง
9.

มีทกั ษะในการกาหนดเป้าหมาย 9.1
และทิศทางการดาเนินชีวิตสู่
ความสาเร็ จ

10. มีความรับผิดชอบต่อสังคม

กานดทิศทางและวางแผนการดาเนิน
ชีวิตไปสูเ่ ป้าหมายหรือความสาเร็ จที่
ตนเองคาดหวังได้

-

-

พฤติกรรมชี ้บ่งตัวชี ้วัดเพือ่ การประเมิน
แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
กล้ าแสดงออกถึงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผลและยอมรับความคิดเห็นที่
แตกต่างหรื อดีกว่าของตนเอง
ปฏิบตั ิตนตามสิทธิของตนเองและไม่ละเมิด
สิทธิของผู้อื่น
ใช้ ข้อมูลที่ค้นคว้ าในการวางเป้าหมาย
ชีวิตของตนเอง

9.2 ปฏิบตั ิตามแผนการดาเนินชีวิตที่กาหนดไว้
และปรับปรุ งให้ มีโอกาสประสบความสา
เต็จตามเป้าหมายได้
10.1 ปฏิบตั ิได้ เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม

- ดาเนินชีวิตตามแผนที่กาหนดไว้

10.2 ร่ วมป้องกันแก้ ไขปั ญหาทีอ่ าจส่งผลกระทบ
ต่อส่วนรวม

- มีผลงานการร่ วมป้องกันแก้ ไขปั ญหาสังคม

-

ปฏิบตั ิตนที่เป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวม

ที่ม า: สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2555). (ร่ าง) รู้ ได้ อ ย่างไรว่าเด็ กไทยมี
ทักษะชีวิต. หน้ า 11-12
องค์ประกอบที่ 2 การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ หมายถึง การแยกแยะ
ข้ อมูลข่าวสาร ปั ญหาและสถานการณ์ รอบตัว วิพากษ์ วิจารณ์ และประเมิ นสถานการณ์ รอบตัว
ด้ ว ยหลักเหตุผ ลและข้ อ มูล ที่ถูก ต้ อ งรั บ รู้ ปั ญ หา สาเหตุข องปั ญ หา หาทางเลือ กและตัดสิน ใจ
แก้ ปัญหาใน สถานการณ์ตา่ ง ๆ อย่างสร้ างสรรค์ ดังตาราง 4
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ตาราง 4องค์ประกอบของทักษะชีวิต พฤติกรรมทักษะชีวิตที่คาดหวัง และตัวชี ้วัดระดัมธั ยมศึกษา
องค์ประกอบที่ 2 การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
พฤติกรรมทักษะชีวิตที่คาดหวัง
1. เลือกรับข้ อมูลข่าวสาร
อย่างไตร่ ตรองและรู้ เท่า
ทันสังคที่เปลีย่ นแปลง

ตัวชี ้วัด
วิเคราะห์ประโยชน์และคุณค่าของข้ อมูลข่าวสาร
เลือกใช้ ข้อมูลข่าวสารเพือ่ สร้ างภูมิความรู้ และ
การตัดสินในเมื่อเผชิญสถานการณ์รอบตัว

2. ตัดสินใจในสถานการณ์
ต่างๆ ที่เผชิญอย่างมี
เหตุผลและรอบคอบ

2.1

ประเมินสถานการณ์ต่างๆ ที่เผชิญด้ วย
ข้ อมูลและเหตุผลที่ถกู ต้ อง

2.2 ตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ ที่เผชิญด้ วย
ทางเลือกที่เหมาะสมและไม่เกิดผล
กระทบต่อตนเองและผู้อื่น
3. แก้ ปัญหาในสถานการณ์
วิกฤตได้ อย่างเป็ นระบบ

4. มองโลกในแง่ดี

5. มีทกั ษะในการแสวงหา
ข้ อมูลและใช้ ข้อมูลให้
เป็ นประโยชน์ต่อตนเอง
และผู้อื่น

3.1

แก้ ปัญหาเมื่อเผชิญสถานการณ์วิกฤต
อย่างไตร่ ตรองตามขันตอนหลั
้
กการ
แก้ ปัญห
3.2 วิเคราะห์ผลกระทบและหาทางป้องกันหรือ
แก้ ปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมไม่พงึ
ประสงค์
3.3 วางตัวและกาหนดท่าทีได้ เหมาะสมกับ
สถานการณ์
4.1 บอกสิง่ ที่มองเห็นหรื อมุมมองด้ านดีใน
บรรยากาศหรื อสภาพเหตุการณ์ที่เป็ น
ปั ญหาได้
4.2 มีความยืดหยุ่นทางความคิด
แสวงหาข้ อมูลจากแหล่งเรี ยนรู้ ต่างๆ ด้ วยวิธีการ
ที่หลากหลายถูกต้ องเหมาะสม นามาใช้
ประโยชน์

พฤติกรรมชี ้บ่งตัวชี ้วัดเพือ่ การประเมิน
- จาแนก แยกแยะประโยชน์และ
คุณค่าของข้ อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้
อย่างสมเหตุสมผล
- เลือกใช้ ข้อมูลข่าวสารที่ถกู ต้ อง
เหมาะสม ตัดสินใจในเรื่ องต่าง ๆ
- คาดคะเนหรื อประเมินสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่เผชิญอย่างมีเหตุผลโดย
ใช้ ข้อมูลหรื อความรู้ ที่เป็ นหลักการ
กฎ ทฤษฎี หรื อประสบการณ์
- ตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ
อย่างหลากหลาย และเลือกใช้
แนวทางที่เหมาะสม ไม่เกิดผล
กระทบต่อตนเองและผู้อื่น
- นาเสนอขันตอนและผลการ
้
แก้ ปัญหาในสถานการณ์วิกฤต
อย่างรอบคอบเป็ นระบบ
- แยกแยะและระบุผลกระทบที่เกิด
จากปั ญหาสถานการณ์วิกฤต และ
บอกวิธีปอ้ งกันหรื อแก้ ปัญหาที่
เหมาะสม
- - วางตัวและกาหนดท่าทีได้
เหมาะสมกับสถานการณ์
- มีความคิดเชิงบวกในบรรยากาศ
หรื อสภาพเหตุการณ์ที่เป็ นปั ญหา
-

-

- ไม่ยึดมัน่ ในความคิดของตนเอง
หรื อของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
แสวงหาข้ อมูลจากแหล่งเรี ยนรู้
ด้ วยวิธีการที่หลากหลาย ถูกต้ อง
เหมาะสม
นาข้ อมูลมาใช้ ประโยชน์กบั ตนเอง
และผู้อื่นตามเป้าหมายที่กาหนด
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ตาราง 4 (ต่อ)
พฤติกรรมทักษะชีวิตที่คาดหวัง
6. ประเมินและสร้ างข้ อสรุ ป
บทเรี ยนชีวิตของตนเอง

ตัวชี ้วัด
ประเมินและสรุปผลการกระทา การตัดสินใจและ
การแก้ ปัญหาในสถานการณ์คบั ขันจาก
ประสบการณ์ที่ดีของตนเองและผู้อื่นเป็ นบทเรี ยน
ชีวิตของตนเอง

-

พฤติกรรมชี ้บ่งตัวชี ้วัดเพือ่ การประเมิน
ประเมินการกระทา การตัดสินใจและการ
แก้ ปัญหาจากประสบการณ์ที่ดขี อง
ตนเองและผู้อื่น สรุปเป็ นบทเรี ยนหรื อ
แนวทางในการดาเนินชีวิตของตนเอง
ด้ วยวิธีการต่าง ๆ

ที่มา: สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2555). (ร่าง) รู้ได้ อย่างไรว่าเด็กไทยมี
ทักษะชีวิต. หน้ า 14-15
องค์ประกอบที่ 3 การจัดการกับอารมณ์และความเครี ยด
การจัดการกับอารมณ์ และความเครี ยด หมายถึง ความเข้ าใจและรู้เท่าทันภาวะ
อารมณ์ ของบุคคลรู้ สาเหตุของความเครี ยด รู้ วิธีการควบคุม อารมณ์ และความเครี ยด รู้ วิธีผ่อ น
คลาย หลีกเลี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จ ะก่อให้ เกิ ดอารมณ์ ไม่พึงประสงค์ ไปในทางที่ดี ดัง
ตาราง 5
ตาราง 5 องค์ประกอบของทักษะชีวิต พฤติกรรมทักษะชีวิตที่คาดหวัง และตัวชี ้วัดระดับ
มัธยมศึกษา
องค์ประกอบที่ 3 การจัดการกับอารมณ์และความเครี ยด
พฤติกรรมทักษะชีวิตที่คาดหวัง
1. ประเมินและรู้ เท่าทันสภาวะ
อารมณ์ที่เกิดขึ ้นกับตนเอง

1.1

ตัวชี ้วัด
สารวจและประเมินอารมณ์ที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของตนเองได้

-

2. จัดการความขัดแย้ งต่างๆ ได้
ด้ วยวิธีที่เหมาะ

1.2 เลือกวิธีการจัดการหรื อควบคุม
อารมณ์ของตนเองได้ เหมาะสม
2.1 เลือกวิธีการจัดการความขัดแย้ ง
ต่าง ๆ ได้ อย่างเหมาะสม

-

พฤติกรรมชี ้บ่งตัวชี ้วัดเพือ่ การประเมิน
ระบุได้ ว่าตัวเองกาลังมีอารมณ์ใดของตนเองที่มี
อิทธิพลต่อการเปลีย่ นแปลงทางร่ างกายและจิตใจ
ฝึ กการรับรู้อารมณ์และประเมินระดับอารมณ์ของ
ตนเองว่าอารมณ์ของตนมีความรุนแรงมาก-น้ อย
เพียงใด
ฝึ กจัดการหรื อควบคุมอารมณ์ของตนเองอย่าง
สม่าเสมอ
อดทนต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเพือ่ นหรือ
การยัว่ ยุต่าง ๆ
หาทางเลือกในการจัดการกับความขัดแย้ งที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ
เลือกวิธีการจัดการกับความขัดแย้ งในสถานการณ์
ต่าง ๆ เพือ่ เตรี ยมาพร้ อมใช้ ในสถานการณ์จริ ง
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ตาราง 5 (ต่อ)
พฤติกรรมทักษะชีวิตที่คาดหวัง

3. รู้ จกั คลายเครี ยดด้ วยวิธีการที่
สร้ างสรรค์

ตัวชี ้วัด

พฤติกรรมชี ้บ่งตัวชี ้วัดเพือ่ การประเมิน

2.2 ยุติความรุ นแรงในสถานการณ์ต่างๆ โดย
สันติวิธี

- หาทางเลือกหรือวิธีการยุติความรุ นแรง
อย่างสันติวิธีที่เหมาะสม
- เลือกวิธีการยุติความรุ นแรงอย่างสันติวิธีที่
เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ที่มกั
เกิดขึ ้นในกลุม่
- ฝึ กปฏิบตั ิการใช้ วิธีการยุติความรุ นแรงใน
กลุม่ เพือ่ น

มีวิธีการคลายความเครี ยดอย่างสร้ างสรรค์

-

4. รู้ จกั สร้ างความสุขให้ กบั ตนเองและ
ผู้อื่น

มีวิธีสร้ างความสุขให้ กบั ตนเองและผู้อื่นได้
เหมาะสมกับเหตุการณ์

-

-

วิธีการผ่อนคลายความเครี ยดให้ กบั
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและ
สร้ างสรรค์
ฝึ กปฏิบตั ิการผ่อนคลายความเครี ยด
ให้ กบั ตนเองอย่างสร้ างสรรค์สม่าเสมอ
เลือกวิธีการสร้ างสุขให้ กบั ตนเองอย่างมี
เหตุผลปฏิบตั ิได้ จริ ง
ปฏิบตั ิกิจกรรมที่สร้ างสุขให้ กบั ตนเอง
และค้ นพบการเปลีย่ นแปลงที่ดขี อง
ตนเอง
มีกลุม่ เพือ่ นหรื อมีชมรมร่ วมปฏิบตั ิ
กิจกรรมที่สร้ างสุขให้ กบั ตนเองอย่าง
สม่าเสมอ

ที่มา: สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2555). (ร่าง) รู้ได้ อย่างไรว่าเด็กไทยมี
ทักษะชีวิต. หน้ า 16-17
องค์ประกอบที่ 4 การสร้ างสัมพันธภาพที่ดีกบั ผู้อื่น
การสร้ างสัมพันธภาพที่ดีกบั ผู้อื่น หมายถึง การเข้ าใจมุมมอง อารมณ์ ความรู้สกึ
ของผู้อื่น ใช้ ภาษาพูดและภาษากาย เพื่อสื่อสารความรู้สกึ นึกคิดของตนเอง รับรู้ ความรู้ สกึ นึกคิด
และความต้ องการของผู้อื่น วางตัวได้ ถูกต้ อง เหมาะสมในสถานการณ์ ตา่ ง ๆ ใช้ การสื่อสารที่สร้ าง
สัมพันธภาพที่ดีสร้ างความร่วมมือและทางานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข์ ดังตาราง 5
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ตาราง 6องค์ประกอบของทักษะชีวิต พฤติกรรมทักษะชีวิตที่คาดหวัง และตัวชี ้วัดระดัมธั ยมศึกษา
องค์ประกอบที่ 3 การสร้ างสัมพันธภาพที่ดีกบั ผู้อื่น
พฤติกรรมทักษะชีวิตที่คาดหวัง
1. ยืนยันความต้ องการของตนเอง
ปฏิเสธและต่อรองบนพื ้นฐาน
ของความถูกต้ อง

1.1

ตัวชี ้วัด
ยืนยันความต้ องการของตนเองบนฐาน
ความถูกต้ อง

1.2

ปฏิเสธและต่อรองบนพื ้นฐานความถูกต้ อง

2. กล้ าแสดงความคิดเห็นอย่าง
สร้ างสรรค์

กล้ าแสดงความคิดเห็นของตนเองต่อสถานการณ์
ต่างๆ อย่างมีเหตุผล และกลักวิชาการที่เหมาะสม

3. ทางานร่ วมกันกับผู้อื่นตามวิถี
ประชาธิปไตย

ทางานร่ วมกับผู้อนื่ บนพื ้นฐานของความเป็ น
ประชาธิปไตยได้ อย่างราบรื่ น

4. มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น

อาสาช่วยเหลือผู้อื่นด้ วยความเต็มใจโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน

5. สร้ างสัมพันธภาพที่ดีกบั ผู่อื่นด้ วย
การสือ่ สารเชิงบวก
6. เคารพกฎ กติกาของสังคม

มีวิธีการสือ่ สารกับผู้อนื่ ทังด้
้ านภาษาพูด ภาษากาย
ด้ วยความสุภาพเป็ นมิตร
ปฏิบตั ิตามกฎ กติกาของสังคมอย่างเต็มใจทุก
สถานการณ์
ให้ คาปรึ กษาแนะนาที่ถกู ต้ องแก่ผ้ อู นื่

7. ให้ คาปรึ กษาแก่ผ้ อู นื่ ได้

พฤติกรรมชี ้บ่งตัวชี ้วัดเพือ่ การประเมิน
- พูดหรื อแสดงพฤติกรรมเพือ่ ยืนยันความ
ต้ องการของตนเองบนพื ้นฐานของความ
ถูกต้ อง
- แสดงพฤติกรรมปฏิเสธและใช้ คาพูด
ต่อรองอย่างจริ งจังเพือ่ ให้ รอดปลอดภัย
- กล้ าพูดหรื อเขียนเพือ่ แสดงความคิดเห็น
ของตนเองที่มตี ่อสถานการณ์ต่าง ๆ
อย่างมีเหตุผลและถูกต้ องตามหลัก
วิชาการ
- รับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่นไม่ละเมิด
สิทธิของผู้อื่น ใช้ เหตุผลในการคิดการ
ทางานร่ วมกับผู้อนื่ และปราศจากความ
ขัดแย้ ง
- อาสาเข้ าร่ วมกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อ
บุคคลอื่น ชุมชนและสังคมด้ วยความ
เต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน
สือ่ สารกับผู้อื่นทังด้
้ านภาษาพูดภาษากาย
ด้ วยความสุภาพและเป็ นมิตร
- ปฏิบตั ิตนตามข้ อตกลง ระเบียบกฎ
กติกาต่าง ๆ ของสังคมด้ วยความเต็มใจ
- ให้ คาปรึ กษา แนะนา เสนอทางเลือกที่
ถูกต้ องแก่ผ้ อู ื่นได้

ที่มา: สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2555). (ร่าง) รู้ได้ อย่างไรว่าเด็กไทยมี
ทักษะชีวิต. หน้ า 19-20
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ตาราง 7แสดงพฤติกรรมทักษะชีวิตที่สอดคล้ องกับตัวชี ้วัด มาตรฐานการเรี ยนรู้ กลุม่ สาระการ
เรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช
2551
องค์ประกอบที่
สอดคล้ อง

ชัน้

1

2

3

รายละเอียดองค์ประกอบทักษะชีวิต
ที่สอดคล้ องกับตัวชี ้วัด มาตรฐานการเรี ยนรู้
4

1. การตระหนักรู้และ
เห็นคุณค่าในตนเอง
และผู้อื่น

ม.     1. ค้ นพบจุดเด่นจุด
ด้ อยของตนเอง
42. ยอมรับความ
6

2. การคิดวิเคราะห์
ตัดสินใจและ
แก้ ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์

3. การจัดการกับ
อารมณ์และ
ความเครี ยด

4. การสร้ าง
สัมพันธภาพที่ดีกบั
ผู้อื่น

แตกต่างระหว่าง
ตนเองและผู้อนื่

1. ตัดสินใจอย่างมี
เหตุผลใน
สถานการณ์
ต่างๆ ที่เผชิญ
2. แก้ ปัญหาใน

1. ประเมินและรู้ เท่า 1. กล้ าแสดงความ
ทันอารมณ์
คิดเห็นอย่าง
ตนเอง
สร้ างสรรค์
2. จัดการกับความ 2. ทางานร่วมกับ
ขัดแย้ งต่างๆ
ผู้อื่นบนพื ้นฐาน

3.รักและเห็นคุณค่า
ในตนเองและผู้อื่น
4. มีความภาคภูมิใจ
ในตนเองและผู้อื่น
5. มีความเชื่อมัน่ ใน
ตนเองและผู้อนื่

สถานการณ์
วิกฤตได้ อย่าง
เหมาะสม
3. วิเคราะห์
ผลกระทบและ
หาทางป้องกัน

ด้ วยวิธีที่
เหมาะสม
3. รู้ จกั คลายเครี ยด
ด้ วยวิธีการ
สร้ างสรรค์
4. รู้ จกั สร้ าง

ความเป็ น
ประชาธิปไตย
3. สร้ าง
สัมพันธภาพที่ดี
กับผู้อื่นด้ วยการ
สื่อสารเชิงบวก

ความสุขให้ กบั
ตนเองและผู้อนื่

4. เคารพกติกาของ
สังคม

6. เคารพสิทธิของ
ตนเองและผู้อนื่

ตนเองใน
สถานการณ์
ต่างๆ
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ตาราง 7 (ต่อ)
องค์ประกอบที่
สอดคล้ อง

ชัน้

1

2

3

รายละเอียดองค์ประกอบทักษะชีวิต
ที่สอดคล้ องกับตัวชี ้วัด มาตรฐานการเรี ยนรู้
4

ม.    
4-6

1. การตระหนักรู้และ
เห็นคุณค่าในตนเอง
และผู้อื่น

2. การคิดวิเคราะห์
ตัดสินใจและ
แก้ ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์

3. การจัดการกับ
อารมณ์และ
ความเครี ยด

4. การสร้ าง
สัมพันธภาพที่ดีกบั
ผู้อื่น

4. มีจินตนาการ
และความคิด
ริ เริ่ มสร้ างสรรค์
5. มองโลกในแง่ดี
6. มีทกั ษะในการ
แสวงหาและใช้
ข้ อมูล
7. ประเมินและ
สร้ างข้ อสรุ ป
บทเรี ยนชีวิต
ตนเอง

ที่มา: สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2555). แนวทางการพัฒนาทักษะ
ชีวิต บูรณาการการเรี ยนการสอน 8 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน พุทธศักราช 2551. หน้ า 105
จุดเน้ นการพัฒนาทักษะชีวิตสาหรับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 คือ ประเมินและสร้ างข้ อสรุ ป
บทเรี ยนชีวิตของตนเอง ประเมินและสรุปผลการกระทา ประสบการณ์ ที่ดีของตนเองและผู้อื่นเป็ น
บทเรี ยนในชีวิตของตนเอง และเป็ นแนวทางการใช้ ทกั ษะชีวิตในอนาคต
จากองค์ประกอบของทักษะชีวิตดังกล่าวข้ างต้ นจะพบว่า มีการจัดองค์ประกอบของ
ทักษะชีวิตไว้ หลากหลายรู ปแบบ สาหรับการวิจัยนี ้ ผู้วิจัยได้ เลือกใช้ องค์ประกอบทักษะชีวิตของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานมาใช้ ในการวิจัย เนื่อ งจากมี ความสอดคล้ องกับ
หลักสูตร รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยน และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน
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2.4 การสร้ างทักษะชีวิต
ทักษะชีวิตเป็ นความสามารถที่เกิดในตัวผู้เรี ยนได้ ด้วยวิธีการสาคัญ 2 วิธี คือ
1. เกิ ด เองตามธรรมชาติ เป็ น การเรี ย นรู้ ที่ ขึน้ อยู่กับ ประสบการณ์ และการมี
แบบอย่างที่ดี แต่การเรี ยนรู้ตามธรรมชาติจะไม่มีทิศทางและเวลาที่แน่น อน บางครัง้ กว่าจะเรี ยนรู้
ก็อาจสายเกินไป
2. การสร้ างและพัฒนาโดยกระบวนการเรี ยนการสอน เป็ นการเรี ยนรู้ให้ ผ้ เู รี ยนได้
เรี ยนรู้ ร่ วมกัน ในกลุ่ม ผ่านกิ จกรรรู ป แบบต่างๆ ได้ ลงมื อ ปฏิบัติ ได้ ร่วมคิดอภิป รายแสดงความ
คิดเห็นได้ แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ ซงึ่ กันและกัน ได้ สะท้ อนความรู้ สกึ นึกคิด มุมมอง
เชื่อมโยงสูว่ ิถีชีวิตของตนเอง เพื่อสร้ างองค์ความรู้ใหม่และปรับใช้ กบั ชีวิต
2.5 วิธีการวัดและประเมินทักษะชีวติ
ในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่ อ พัฒ นาทัก ษะชี วิต สามารถพัฒ นาทัก ษะชี วิต ได้
หลากหลายวิธี ทังนี
้ ้องค์การยูนิเซฟ (UNICEF, 2013, online) ได้ กาหนดระดับการวัดและประเมิน
ทักษะชีวิตออกเป็ น 2 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 ระดับห้ องเรี ยนหรื อระดับโรงเรี ยน
การวัดและประเมินทักษะชีวิตในระดับห้ องเรี ยนหรื อระดับโรงเรี ยน เน้ นไปที่
การวัดผลด้ านความรู้ ด้ านทัศนคติ และด้ านทักษะ โดยจะต้ องทาการประเมินขณะสอนและหลัง
สอน
1. ด้ านพุท ธิ พิ สยั เป็ นการวัด และประเมิ นผลเกี่ ยวกับความรู้
และความเข้ าใจของทักษะชีวิตในด้ านต่างๆ
2. ด้ า นจิ ต พิ ส ัย เป็ นการวัด และประเมิ น โดยพิ จ ารณาจาก
ลัก ษณะในด้ านต่างๆ ของผู้เรี ยน ได้ แ ก่ ความตัง้ ใจเรี ยน ความเชื่ อ มั่น ความมั่น ใจในตนเอง
คุณธรรมและจริ ยธรรม
3. ด้ านทักษะพิสยั เป็ นการวัดและประเมินผลทักษะทางสังคม
และการปฏิสมั พันธ์ กบั ผู้อื่นทังด้
้ านการติดต่อสือ่ สารหรื อการทางานร่วมกับผู้อื่น
ระดับที่2 ระดับพฤติกรรม
การวัดและประเมินผลในระดับพฤติกรรม คือ การที่นกั เรี ยนนาความรู้ ทกั ษะ
ชีวิตที่ได้ รับและพัฒนาจากระดับห้ องเรี ยนไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน โดยที่นกั เรี ยนสามารถ
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พัฒนาทักษะชีวิตจนถึงระดับที่ 2 ได้ จาเป็ นต้ องได้ รับการพัฒนาในระดับที่ 1 หรื อระดับห้ องเรี ยน
ก่อน
ส่วนสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิ การ, 2555b, น. 14-15) ได้ กาหนดแนวทางในการวัดและประเมินทักษะชีวิตใน
ชันเรี
้ ยนเพียง 3 ลักษณะ ดังนี ้
1. การประเมิ น วิ นิ จ ฉั ย (Diagnostic Assessment) เป็ นการประเมิ น ที่ เก็ บ
รวบรวมข้ อมูลเพื่อค้ นหาว่าผู้เรี ยนมี พฤติกรรม มี ข้อ บกพร่ อ งอย่างไรที่จ ะต้ อ งได้ รับการส่งเสริ ม
พัฒนา วิธีการประเมินอาจใช้ การสังเกต การสนทนาพูดคุย สอบถามหรื อประเมินตนเองก็ได้
2. การประเมิ น ระหว่ า งการเรี ย นรู้ หรื อ ระหว่ า งการท ากิ จ กรรม (Ongoing
Assessment) เป็ นการประเมินการเรี ยนรู้และพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างต่อเนื่องตลอดการเรี ยน
การสอน เป็ นการเก็ บข้ อมูลพฤติกรรมของผู้เรี ยนในสภาพที่สอดคล้ อ งกับความเป็ นจริ ง วิธีการ
ประเมินอาจใช้ การสังเกต การสัมภาษณ์ การสอบถามพูดคุ ยสนทนา จดบันทึกแล้ ววิเคราะห์ ให้
ความเห็น ข้ อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมทักษะต่อไป
3. การประเมิ นสรุ ปรวบยอด (Summative Assessment) เป็ นการประเมิ นการ
เรี ยนรู้หรื อพฤติกรรมที่ได้ รับการพัฒนาแล้ วเมื่อสิ ้นสุดกระบวนการพัฒนา เพื่อตรวจสอบพฤติกรรม
ทักษะชีวิตผู้เรี ยนตามตัวชี ้วัด และใช้ ผลการประเมินเป็ นข้ อมูลเปรี ยบเทียบกับการประเมินวินิจฉัย
ก่อนการเรี ยนรู้ทกั ษะชีวิต ทาให้ ทราบพัฒนาการทักษะชีวิตของผู้เรี ยน วิธีการประเมินอาจใช้ การ
สังเกต สัมภาษณ์ ผ้ เู รี ยนเป็ นรายบุคคล โดยประเมินความสามารถในการเผชิญสถานการณ์ ตา่ งๆ
การแก้ ปัญหาในสถานการณ์ ที่กาหนดให้ และวิเคราะหความคิด ความเชื่อ การรู้คิดและภูมิค้ มุ กัน
ทางปั ญญาของผู้เรี ยนจากการสะท้ องความคิด การเชื่อมโยงความคิด และการแสดงพฤติกรรม
ต่อเนื่องเมื่อเสร็ จสิ ้นกระบวนการเรี ยนรู้
การประเมินเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตจะให้ ความสาคัญกับการประเมินระหว่างการ
เรี ยนรู้ หรื อระหว่างการเรี ยนการสอน คือ การจัดการเรี ยนรู้พร้ อมกับการจดบันทึกรวบรวมข้ อมูล
พฤติกรรมของนักเรี ยนไปพร้ อมกัน และใช้ ข้อมูลเหล่านันมาพั
้
ฒนาผู้เรี ยนต่อไป
นอกจากการประเมิ น ทัง้ 3 ลัก ษณะดั ง กล่า วข้ า งต้ น ยัง มี สิ่ งส าคัญ ที่ ค วรน ามา
พิจารณาคือ ผู้ประเมินและบริ บทของการประเมิน ดังนี ้
1. การประเมิ น ภายใน (Internal Evaluation) เป็ นการประเมิ น ตนเอง (Self
Evaluation) ซึ่งผู้เรี ยนที่มีความสามารถในการอ่านและสามารถตีความจากประเด็นที่อ่านได้ จึง
ประเมินตนเองได้ ดี
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2. การประเมินภายนอก (External Evaluation) เป็ นการประเมินโดยผู้อื่น ซึง่ เป็ น
บุคคลภายนอกที่คอยเฝ้าดู เฝ้าสังเกตพฤติกรรมและความเปลี่ยนแปลงปรับตัวของผู้เรี ยนอย่าง
ต่อเนื่อง
การประเมิ นทักษะชี วิต ที่มีป ระสิทธิ ภ าพมากที่สุดคื อ ต้ อ งประเมิ นทังการประเมิ
้
น
ภายใน และการประเมินภายนอก ถ้ าการประเมินตนเองเป็ นการสะท้ อนความรู้คิดของตนเอง มีผล
การประเมินตรงกับสิง่ ที่ผ้ ปู ระเมินภายนอกต้ องการก็แสดงว่าผู้เรี ยนรู้จกั ตนเองอย่างแท้ จริ ง
ทัง้ นี ส้ านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขัน้ พื น้ ฐาน กระทรวงศึ ก ษาได้ พั ฒ นา
เครื่ องมือในการวัดและประเมิ นทักษะชีวิ ตตามจุดเน้ นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรี ยนในระดับชัน้
มัธยมศึกษา เพื่อให้ ครูผ้ สู อนสามารถนาแบบวัดทักษะชีวิตดังกล่าวไปใช้ ในการประเมินทักษะชีวิต
ของผู้เรี ยนได้ อย่างเหมาะสม
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับทักษะชีวิต
2.6.1 งานวิจัยต่ างประเทศ
แมริ ออส และคณะ (Marios G.; & et al, 2006, p. 429-438) ได้ ทาการศึกษาผล
ของการสอนโดยใช้ โปรแกรมทัก ษะชี วิ ต ในการสอนพลศึ ก ษา กลุ่ม ตัว อย่ า งเป็ นนัก เรี ย นชั น้
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 จ านวน 4 ห้ องเรี ยน จานวนนักเรี ย น 73 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม อย่างละ 2ห้ องเรี ยน เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิจัยเป็ นโปรแกรมทักษะชี วิตชื่ อ ว่า “GOAL”
(Going for Goal Program) ประกอบด้ วยโปรแกรมย่ อ ย 10 โปรแกรม ใช้ เวลาในการสอน
โปรแกรมละ 1 ชั่ว โมง ท าการทดลองสัป ดาห์ ล ะ 2 โปรแกรม ท าการประเมิ น โดยใช้ แ บบวัด
สมรรถภาพทางกาย ความรู้ เกี่ยวกับทักษะชีวิต และความเชื่อเกี่ยวกับประสิทธิผลในการใช้ ทกั ษะ
ชี วิ ต ผลการวิ จั ย พบว่า สมรรถภาพทางกาย ความรู้ และความเชื่ อ ส่ว นบุ ค คลในเรื่ อ งการ
ตัง้ เป้า หมายเพิ่ ขึน้ ซึ่งแสดงถึ ง ประสิท ธิ ผ ลของการฝึ ก ทัก ษะชี วิ ต สามารถน าไปใช้ ได้ อ ย่า งมี
ประสิทธิผลในบริ บทของการสอนพลศึกษา
สลิก เกอร์ และคณะ (Slicker, 2005, online) ได้ ศึก ษาความสัม พัน ธ์ ระหว่า ง
รู ป แบบการเลีย้ งดู ข องพ่ อ แม่ ที่ มี ต่ อ การพัฒ นาทัก ษะชี วิ ต ของวัย รุ่ น ตอนปลาย ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา โดยได้ ศึกษากลุม่ ตัวอย่างจากนักเรี ยนชันปริ
้ ญญาตรี ปี 1 ในมหาวิทยาลัยมิทเซาท์
จานวน 660 คน แบ่งเป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 68.2 และเพศชายร้ อยละ 22.7 มีอายุเฉลีย่ 17.9 ปี โดย
การสารวจการรับรู้พฤติกรรมการเลี ้ยงดูของพ่อแม่และการรับรู้ทกั ษะชีวิตของกลุม่ ตัวอย่าง ซึง่ แบ่ง
ออกเป็ น 4 ด้ าน ได้ แก่ การสื่อสารระหว่างบุคคล การตัดสินใจ การดูแลสุขภาพ และการพัฒนาอัต
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ลัก ษณ์ ส่ว นบุ ค คล ผลจากการศึ ก ษาพบว่ า การพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต ของวัย รุ่ น ทัง้ 4 ด้ า น มี
ความสัมพันธ์ กบั รูปแบบการเลี ้ยงดูของพ่อแม่อยูใ่ นระดับสูง
ซูซาน และคณะ (Susan, 2007, p. 408-421) ได้ ทาการประเมินโปรแกรมทักษะ
ชีวิตเพื่อการป้องกันโรคเอดส์ และเอชไอวี สาหรับนักเรี ยนประถมศึกษาของแม็กซิกัน ขอบเขตของ
มาวิจัยเป็ นการประเมิ นผลกระทบของโปรแกรมทักษะชี วิตในด้ านเจตคติ บรรทัดฐาน การรับ รู้
ความสามารถของตนเอง พฤติ ก รรมและความสนใจ ครอบครั ว ของผู้เข้ า ร่ ว มโปรแกรมเป็ น
ครอบครัวที่มีรายได้ ต่า จานวน 1,581 คน แบ่งเป็ นกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ใช้ เวลาในการฝึ ก
ทักษะชี วิต 15-20 สัปดาห์ โดยผู้เรี ยนจัดทารายงานตนเองก่อ นและหลังเข้ าร่ วมโปรแกรม การ
วิเคราะห์ข้อมูล ใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลหลายระดับพบว่า โปรแกรมทักษะชีวิตมีนยั สาคัญทางสถิติ
เป็ นไปในทางบวกในด้ านการสื่อสารที่เกี่ ยวกับเจตคติ การรับรู้ ความสามารถของตนเอง ความ
สนใจและพฤติ ก รรม การรั บ รู้ บรรทัด ฐานทางสัง คม ผลการวิ จัย แสดงให้ เห็ น ว่า การเข้ าร่ ว ม
โปรแกรมตัง้ แต่เริ่ มแรก โดยมี เป้าหมายเพื่อ การสื่อสารในประเด็นปั ญ หา สามารถที่จะป้อ งกัน
พฤติกรรมทางเพศที่ต่อเนื่อง เช่น เอดส์ และเอชไอวี และช่วยส่งเสริ มการรับรู้เกี่ยวกับบรรทัดฐาน
ทางสังคมและบทบาททางเพศ
2.6.2 งานวิจัยในประเทศ
นวรั ตน์ สุขวัฒ นาสินิทธิ์ (2559, น.80-86) ได้ ศึกษาผลของการใช้ รูปแบบการ
สอน 7E ร่วมกับเทคนิคกลุม่ ร่วมมือแข่งขัน วิชาหลักภาษาไทย ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชา
หลักภาษาไทยและทักษะชีวิตของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า คะแนนทักษะ
ชี วิตหลังเรี ยนของทัง้ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม นันแตกต่
้
างกันอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05 โดยกลุม่ ทดลองมีคะแนนทักษะชีวิตที่สงู กว่ากลุม่ ควบคุม ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากการสอน
ด้ วยรู ปแบบการสอน 7E ร่ วมกับ เทคนิ คกลุ่ม ร่ วมมื อ แข่งขัน มี ส่วนช่ วยให้ คะแนนแตกต่างกัน
เพราะนักเรี ยนได้ มีโอกาสตอบคาถาม ร่ วมอภิปราย ค้ นหาคาตอบ และสรุ ปความรู้ ด้วยตนเอง
นอกจากนี เ้ มื่ อ พิ จ ารณาคะแนนทัก ษะชี วิ ต ของกลุ่ม ทดลองก่ อ นและหลังเรี ย นพบว่า มี ค วาม
แตกต่างกันค่อนข้ างมาก โดยก่อนเรี ยนมีคะแนนทักษะชี วิตอยู่ในระดับค่อ นข้ างต่า แต่เมื่อ สอน
ด้ วยรูปแบบการสอน 7E ร่วมกับเทคนิคกลุม่ ร่วมมือแข่งขัน กลุม่ ทดลองมีคะแนนทักษะชีวิตอยูใ่ น
ระดับที่สงู ขึ ้นมาก และเมื่อพิจารณาคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนของนักเรี ยนในกลุม่
ทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน ในขณะที่คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนของ
นัก เรี ย นในกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม แตกต่า งกั น อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05
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เพราะว่าการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนด้ วยรู ปแบบ 7E และเทคนิคกลุม่ ร่วมมือแข่งขันเป็ นการ
จัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง เปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนได้ ทากิจกรรมต่างๆ ด้ วย
ตนเองมากกว่าการเรี ยนการสอนปกติ นักเรี ยนที่เป็ นกลุม่ ทดลองได้ ทากิ จกรรมในขันตอนต่
้
างๆ
ของการเรี ยนการสอนคือ ขันทบทวนความรู
้
้ เดิม ขันส
้ ารวจและค้ นหา ขันอธิ
้ บายและลงข้ อสรุป ขัน้
ขยายความรู้ ขันประเมิ
้
นผล การแข่งขันระหว่างกลุม่ และขันต่
้ อ ยอดความรู้ ซึ่งนักเรี ยนทุกคนมี
โอกาสสร้ างข้ อความรู้ด้วยตนเอง
วโรชา คล้ ายแจ้ ง (2552, น.52-87)ได้ ศึกษาผลของการจัดการเรี ยนการสอนโดย
ใช้ ทักษะชีวิตด้ านการตัดสินใจและการแก้ ปัญหาที่มีต่อ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง เพศศึกษา
ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2551 โรงเรี ยนสันติราษฎร์ วิทยาลัย กรุ งเทพมหานคร จานวน 68 คน โดยแบ่งเป็ นกลุม่
ทดลองที่ เรี ยนโดยใช้ ทัก ษะชี วิตด้ านการตัดสินใจและการแก้ ปั ญ หา จานวน 34 คน และกลุ่ ม
ควบคุมที่เรี ยนด้ วยวิธีปกติ จานวน 34 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรี ยนกลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
ด้ านความรู้ และด้ านเจตคติสูงขึน้ และเมื่ อ เปรี ยบเทียบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน พบว่า คะแนน
เฉลีย่ ด้ านความรู้ และเจตคติแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี ้ยังพบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้ านความรู้ ด้ านเจตคติและด้ านการตัดสินใจและแก้ ปัญหาของนักเรี ยน
กลุม่ ทดลองที่เรี ยนโดยใช้ ทกั ษะชีวิตกับนักเรี ยนกลุม่ ควบคุมที่เรี ยนโดยวิธีปกติแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากผู้วิจยั ได้ จดั ทาแผนการเรี ยนรู้ ที่สอดคล้ องกับ
หลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2544 และนักเรี ยนกลุม่ ทดลองได้ เรี ยนรู้เรื่ องเพศศึกษา
โดยใช้ ทกั ษะชีวิตและเรี ยนรู้กิจกรรมหลายรูปแบบ เช่น การแสดงบทบาทสมมติ การฝึ กทักษะการ
ตัดสินใจ และการแก้ ปัญหา การระดมสมอง การอภิปรายกลุม่ และการสาธิ ต เป็ นต้ น จึงช่วยให้
นักเรี ยนมีความรู้เพิ่มขึ ้น ได้ แสดงความรู้สกึ และเจตคติของตัวเองมากขึ ้น
วริ นท์พร ฉัตรพลกิตติ์ (2558, น.97-99)ได้ ศึกษาและเปรี ยบเทียบทักษะชีวิตนิสิต
ปริ ญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒใน 5 ด้ าน คือ ด้ านการคิด
วิเคราะห์ และความคิดสร้ างสรรค์ ด้ านความตระหนักรู้ ในตนเองและความเห็นใจผู้อื่น ด้ านการ
แก้ ปัญหาและการตัดสินใจ ด้ านการสือ่ สารและการสร้ างสัมพันธภาพ และด้ านการจัดการอารมณ์
และความเครี ยด กลุม่ ตัวอย่างคือ นิสิตระดับปริ ญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ปี การศึกษา
2556 จานวน 341 คน เครื่ องมื อที่ใช้ ในการวิจัยได้ แก่ แบบสอบถามมี ลกั ษณะเป็ นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมี ความเชื่ อ มั่ นกับ .89 การวิเคราะห์ ข้อ มูลใช้ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่า
คะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาทดสอบที การวิเ คราะห์ ความแปรปรวนแบบทาง
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เดี ย ว และการทดสอบความแตกต่ า งเป็ นรายคู่ โดยใช้ วิ ธี ข อง Fisher’s Least Significant
Difference (LSD) ผลการวิจยั พบว่าโดยรวมนิสิตมีทักษะชีวิตอยูใ่ นระดับมาก ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะ
การเข้ าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา นิสิตจะต้ อ งมี ทกั ษะความรู้ ในการเรี ยนมหาวิทยาลัย การ
เปรี ยบเทียบนิสิตชายหญิ ง และคณะที่ต่างกัน ทีทกั ษะชีวิตโดยรวมไม่แตกต่างกัน นิสติ ที่ศึกษาใน
ชันปี
้ ที่ต่างกัน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่างกันมีทกั ษะชีวิตในแต่ละด้ านและโดยรวมแตกต่าง
กันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นิสิตที่มีพื ้นฐานการใช้ ชีวิตตามลักษณะสังคมต่างกัน
ทักษะชีวิตโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เอพิจารณารายด้ านพบว่า ทักษะชีวิตด้ านการตระหนักรู้ ใน
ตนเองและความเห็นใจผู้อื่นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญางสถิติที่ระดับ .05 และนิสติ ที่มีลกั ษณะ
การอบรมเลี ้ยงดูที่ต่างกัน มีทักษะชีวิตโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้ างสรรค์ ด้ านการสือ่ สาร
และการสร้ างสัมพันธภาพแตกต่างกั นอย่งมี นยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้ านอื่นๆ ไม่พบ
ความแตกต่าง
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทังในประเทศและต่
้
างประเทศที่เกี่ยวข้ องกับ
ทักษะชี วิต สรุปได้ ว่า การนาทักษะชีวิตมาใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนนัน้ จะช่วยป้องกันและ
แก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึน้ กับเด็กและเยาวชน ช่วยในการปรับเปลี่ยนเจตคติ พฤติกรรมของผู้เรี ยนให้
เป็ นไปในทางที่ถูกต้ องเหมาะสม เพราะฉะนันถ้
้ าครูผ้ สู อน โรงเรี ยน และหน่วยงานต่างๆ ตระหนัก
และเห็นความสาคัญของการนาทักษะชีวิตมาใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน ก็จะเป็ นการช่วยทาให้
ผู้เรี ยนได้ พฒ
ั นาไปในทางที่ดีขึ ้น เป็ นการสร้ างผู้เรี ยนให้ เติบโตขึ ้นเป็ นผู้ใหญ่ที่มีคณ
ุ ภาพ และช่วย
ทาให้ เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกันของคนในสังคม ทาให้ คนในสังคมสามารถอยูร่ ่ วมกันได้ อย่างสงบ
สุข
3. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E
3.1 ความเป็ นมาของรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E
การจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ รู ป แบบวัฏ จั ก รการเรี ย นรู้ 7E พั ฒ นาขึ น้ โดยคาร์ พ ลัส
(Lawson, 1994, p. 134-139); citing Karplus 1977 ในโครงการปรับปรุ งหลักสูตรวิทยาศาสตร์
(Science Curriculum Improvement Study Program หรื อ SCIS) เป็ นหนึ่งในรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยมีขนตอนในการพั
ั้
ฒนาของรู ปแบบการเรี ยนรู้ โดยเริ่ มต้ นจากวัฏ
จักรการเรี ยนรู้ 3 ขัน้ (3-E Learning Cycle) เป็ นวัฏจักรการเรี ยนรู้ 4 ขัน้ (4-E Learning Cycle)
และได้ รับการพัฒนาต่อเป็ นวัฏจักรการเรี ยนรู้ 5 ขัน้ (5-E Learning Cycle) และวัฏจักรการเรี ยนรู้

53
7 ขัน้ (7-E Learning Cycle) ตามลาดับ ดังนี ้ การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 3
ขัน้ (3-E Learning Cycle) ของคาร์ พ ลัส ประกอบด้ วย 3 ขัน้ ดังนี ้ ขันส
้ ารวจ (Exploration) ขัน้
สร้ าง (Invention) และขันค้
้ นพบ (Discovery) รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ แบบวัฏจักรของคาร์ พลัส
ยังมี ความสับสนในการนาไปใช้ ในขันสร้
้ างและขันค้
้ นพบ ดังนัน้ บาร์ แมน และโกตาร์ (Barman,
1989, p. 29-32) จึ งได้ ท าการปรั บ ปรุ งขัน้ สารวจ (Exploration) ขัน้ แนะน ามโนมติ (Concept
Introduction) และขัน้ ประยุ ก ต์ ม โนทัศ น์ (Concept Application) ต่ อ มานั ก วิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้
ปรับเปลีย่ นขันแนะน
้
ามโนทัศน์ เป็ นขันแนะน
้
าคาสาคัญ (Term Introduction) ด้ วยเหตุผลที่วา่ ครู
สามารถที่จะแนะนา หรื ออธิบายคาสาคัญ หรื อนิยามคาศัพท์เฉพาะให้ กบั นักเรี ยนได้ แต่ต้องไม่ใช่
การแนะนามโนทัศน์ ให้ แ ก่นักเรี ยน เพราะนักเรี ยนจะต้ อ งเป็ นผู้ค้น พบ หรื อ สร้ างมโนทัศน์ ด้ วย
ตนเอง (Hewson, 1988, p. 595) แต่มี ก ารปรั บ เปลี่ย นชื่ อ ของขัน้ ตอนที่ 2 ให้ เหมาะสมยิ่ งขึน้
ดังเช่น คาริ น (Carin, 1993, p. 98-99) ได้ ปรั บเปลี่ยนขันสร้
้ างมโนทัศน์ (Concept Formation)
ส่วนอะบรู สคาโต (Abruscato joseph, 1996, p. 169) ได้ ปรั บเปลี่ย นเป็ นขันได้
้ ม าซึ่งมโนทัศ น์
(Concept Acquisition) จากวัฏ จั ก รการเรี ย นรู้ ที่ ก ล่า วมาทัง้ 3 ขัน้ ตอน มี ขัน้ ตอนที่ 2 ที่ มี ชื่ อ
แตกต่างกัน แต่อธิ บายความหมายใกล้ เคียงกัน วัฏจักรการเรี ยนรู้ นี ้มีลกั ษณะเหมือนเกลียวสว่าน
แต่ละขันมี
้ สาระสาคัญ ดังนี ้
1. ขัน้ สารวจ (Exploration Phase) เป็ นขันที
้ ่ นักเรี ยนเป็ นผู้ป ฏิบัติกิจ กรรมโดย
การสังเกตตัง้ คาถามและคิดวิเคราะห์ สารวจหรื อ ทดลองเก็ บรวบรวมข้ อ มูล จดบันทึก โดยอาจ
ปฏิบตั ิกิจกรรมเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกลุม่ ย่อย ครูมีบทบาทเป็ นผู้อานวยความสะดวก คือ สังเกต
ตังค
้ าถาม เพื่อกระตุ้นและชีแ้ นะการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน เพื่อให้ นกั เรี ยนค้ นพบหรื อ สร้ างมโนทัศน์
ด้ วยตนเอง
2. ขัน้ แนะน าคาส าคัญ หรื อ ขัน้ สร้ างมโนทัศ น์ ห รื อ ขันได้
้ ม าซึ่งมโนทัศ น์ (Term
Introduction/Concept Formation/Concept Acquistion Phase) เป็ นขันที
้ ่ครูมีบทบาทสูง โดยตัง้
คาถามกระตุ้นและชี แ้ นะให้ นักเรี ยนคิดเชื่ อ มโยงสิ่งที่ได้ ปฏิ บัติในขันส
้ ารวจ โดยครู แนะนาและ
อธิบายคาศัพท์ ที่สาคัญของมโนทัศน์นนั ้ ๆ เพื่อให้ นกั เรี ยนจัดเรี ยบเรี ยงความคิดใหม่ในการค้ นพบ
และอธิ บายมโนทัศน์นนั ้ ๆ ขันนี
้ ค้ รู และนักเรี ยนจะมีปฏิสมั พันธ์ กันเพื่อค้ นหามโนทัศน์ จากข้ อมูล
และการสังเกตในขันส
้ ารวจ
3. ขัน้ ประยุกต์ ใช้ มโนทัศน์ (Concept Application Phase) เป็ นขันที
้ ่ ครู กระตุ้น
ให้ นักเรี ยนนามโนทัศน์ ที่ค้น พบหรื อ เกิ ดการเรี ยนรู้ แ ล้ ว มาประยุกต์ ใช้ ในสถานการณ์ ใหม่ห รื อ
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ปั ญ หาใหม่ อัน จะท าให้ นัก เรี ยนขยายความเข้ าใจในมโนทัศ น์ นนั ้ ๆ มากยิ่ งขึ ้น ขันนี
้ เ้ ป็ นขัน้ ที่
นักเรี ยนมีบทบาทสูง เช่นเดียวกับขันส
้ ารวจ
ต่อมาได้ มีการพัฒนาจากวัฏจักรการเรี ยนรู้ 3 ขัน้ (3-E Learning Cycle) เป็ นวัฏจักร
การเรี ยนรู้ 4 ขัน้ (4-E Learning Cycle) ในปี ค.ศ. 1990 โดยบาร์ แมน (Abruscato joseph, 1996,
p. 37); citing Barman. 1989 ได้ ดัดแปลงและพัฒ นารู ป แบบวัฏ จัก รการเรี ยนรู้ ออกเป็ น 4 ขัน้
ได้ แก่ 1) ขันส
้ ารวจ (Exploration Phase) 2) ขันแนะน
้
ามโนทัศน์ (Concept Introduction Phase)
3) ขันประยุ
้
กต์ใช้ มโนทัศน์ (Concept Application Phase) และ 4) ขันประเมิ
้
นผลและอภิปราย
(Evaluation and Discussion Phase) ซึง่ ต่อมานักวิทยาศาสตร์ ศกึ ษาบางคนได้ ดดั แปลงชื่อเป็ น 4
E (Barman, 1989, p. 30-32) ได้ แก่ 1) ขั น้ ส ารวจ (Exploration Phase) 2) ขั น้ อ ธิ บ า ย
(Explanation Phase) 3) ขั น้ ขยายม โนทั ศ น์ (Expansion Phase) และ 4) ขั น้ ป ระเมิ นผล
(Evaluation Phase) ต่อมาได้ มีการพัฒนารู ปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 4 ขัน้ (4-E Learning Cycle)
เป็ นวัรูป แบบฏจัก รการเรี ย นรู้ 5 ขัน้ (5-E Learning Cycle) ในปี ค.ศ. 1992 บายบี และคณะ
(Bybee and others) นัก การศึก ษาโครงการศึ ก ษาหลัก สูต รวิ ท ยาศาสตร์ ส าขาชี ว วิ ท ยาของ
สหรัฐอเมริ กา (Biological Science Curriculum Studies หรื อ BSCS) ได้ ปรับรู ปแบบวัฏจักรการ
เรี ยนรู้ ออกเป็ น 5 ขัน้ หรื อเรี ยก ย่อว่า 5 E เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับใช้ ออกแบบการจัดการเรี ยนการ
สอนวิทยาศาสตร์ ให้ เหมาะสมยิ่งขึ ้น (นันทิยา บุญเคลือบ, 2540, น. 13-14) ได้ แก่ 1) ขันน
้ าเข้ าสู่
บ ทเรี ยน (Engagement Phase) 2) ขั น้ ส ารวจ (Exploration Phase) 3) ขั น้ อ ธิ บ าย/สร้ าง
แนวความคิด (Explanation Phase) 4) ขัน้ ขยายแนวคิด หรื อ ประยุกต์ ใช้ มโนทัศน์ (Expansion
Phase) และ 5) ขันประเมิ
้
นผล (Evaluation Phase) และปั จจุบนั ได้ มีการพัฒนาวัฏจักรการเรี ยนรู้
5 ขัน้ (5-E Learning Cycle) ไปสูว่ ฏั จักรการเรี ยนรู้ 7 ขัน้ (7-E Learning Cycle) ปี ค.ศ. 2003 ไอ
เสนกราฟท์ (Eisenkraft, 2003, p. 57-59) ได้ ปรับรู ปแบการสอนวัฏจักรการเรี ยนรู้ จาก 5 ขัน้ เป็ น
7 ขัน้ ได้ มีการเพิ่มขัน้ การสอน 2 ขัน้ คือ 1) ขันตรวจสอบพื
้
้นความรู้ เดิมของนักเรี ยน (Elication
Phase) ในขันนี
้ เ้ ป็ นขัน้ ที่มีความจ าเป็ นสาหรั บการสอน เป้าหมายที่สาคัญ ในขันตอนนี
้
้ คือ การ
กระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนมี ความสนใจและตื่นเต้ นกับการเรี ยน สามารถสร้ างความรู้ อย่างมีความหมาย
และ 2) ขัน้ การนาความรู้ ไปใช้ (Extension Phase) เพื่อให้ นักเรี ยนได้ ฝึกฝนเพื่อนาความรู้ ความ
เข้ าใจจากสิ่งที่ได้ เรี ย นรู้ มาไปประยุกต์ ใช้ ในสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่ห ลากหลาย ช่ว ยเพิ่ ม ความ
ชานาญ ความเข้ าใจ และความสามารถในการแก้ ปัญหา
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3.2 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้
ขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้ ของวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7 ขัน้ (7-E Learning Cycle) ซึ่ง
ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษาตามแนวคิดของ Eisenkraft (Eisenkraft, 2003, p. 58) มีเนื ้อหาสาระดังนี ้
1. ขันตรวจสอบความรู
้
้ เดิม (Elicitation Phase) ในขันนี
้ ้จะเป็ นขันที
้ ่ครู จะตัง้
คาถาม เพื่อกระตุ้นให้ นกั เรี ยนได้ แสดงความรู้เดิมออกมา เพื่อครูจะได้ ร้ ูว่า นักเรี ยนแต่ละคนมีพื ้น
ฐานความรู้เดิม เท่าไหร่จะได้ วางแผนการสอนได้ ถกู ต้ อง และครู ได้ ร้ ูว่า นักเรี ยนควรจะเรี ยนเนื ้อหา
ใดก่อนที่จะเรี ยน ในเนื ้อหานันๆ
้
2. ขัน้ เร้ าความสนใจ (Engagement Phase) เป็ นการนาเข้ าสู่บ ทเรี ยนหรื อ
เรื่ อง ที่สนใจ ซึ่งอาจเกิ ดขึ ้นเองจากความสงสัย หรื อ อาจเริ่ มจากความสนใจของตัวนักเรี ยนเอง
หรื อ เกิ ดจากการอภิปรายภายในกลุ่ม เรื่ อ งที่น่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ ที่กาลังเกิดขึ ้นอยู่ใน
ช่วงเวลานัน้ หรื อเป็ นเรื่ องที่เชื่ อมโยงกับความรู้ เดิมที่นักเรี ยนพึ่งเรี ยนรู้ มา ครู เป็ นคนกระตุ้นให้
นักเรี ยนสร้ างคาถามกาหนดประเด็นที่จ ะศึกษาในกรณี ที่ยงั ไม่มีประเด็นใดน่าสนใจ ครู อ าจให้
ศึกษาจากสื่อต่าง ๆ หรื อเป็ นผู้กระตุ้นด้ วยการเสนอประเด็นขึ ้นก่อน แต่ไม่ควรบังคับให้ นกั เรี ยน
ยอมรับประเด็น หรื อคาถามที่ครูกาลังสนใจเป็ นเรื่ องที่จะใช้ ศกึ ษา
3. ขันส
้ ารวจและค้ นหา (Exploration Phase) ในขันนี
้ ้จะต่อ เนื่องจากขันเร้
้ า
ความสนใจ ซึง่ เมื่อนักเรี ยนทาความเข้ าใจในประเด็น หรื อคาถามที่สนใจจะศึกษาอย่างถ่องแท้ แล้ ว
ก็มีการวางแผนกาหนดแนวทางการสารวจตรวจสอบ ตังสมมติ
้
ฐาน กาหนดทางเลือกที่เป็ นไปได้
ลงมือปฏิบตั ิเพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูล ข้ อสนเทศ หรื อปรากฏการณ์ตา่ ง ๆ วิธีการตรวจสอบอาจทาได้
หลายวิธี เช่น ทาการทดลองทากิจกรรมภาคสนาม การใช้ คอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยสร้ างสถานการณ์
จาลอง (Simulation) การศึกษาหาข้ อมูลจากเอกสารอ้ างอิงจากแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ ได้ มาซึ่ง
ข้ อมูลอย่างเพียงพอที่จะใช้ ในขันต่
้ อไป
4. ขัน้ อธิ บ าย (Explanation Phase) ในขันนี
้ เ้ มื่ อ นักเรี ยนได้ ข้ อ มูล มาอย่าง
เพียงพอ จากการสารวจตรวจสอบแล้ วจึงนาข้ อมูลข้ อสนเทศที่ได้ มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และ
นาเสนอ ผลที่ได้ ในรูปต่าง ๆ เช่น บรรยายสรุป สร้ างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ หรื อรูปวาด สร้ าง
ตาราง ฯลฯ การค้ นพบในขันนี
้ ้อาจเป็ นไปได้ หลายทาง เช่น สนับสนุนสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โต้ แย้ งกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ หรื อไม่เกี่ยวข้ องกับประเด็นที่ได้ กาหนดไว้ แต่ผลที่ได้ จะอยู่ในรู ปใดก็ สามารถ
สร้ างความรู้และช่วยให้ เกิดการเรี ยนรู้ได้
5. ขัน้ ขยายความรู้ (Elaboration Phase) เป็ น การน าความรู้ ที่ ส ร้ างขึน้ ไป
เชื่อมโยงกับความรู้ เดิม หรื อแนวความคิดที่ได้ ค้นคว้ าเพิ่มเติม หรื อนาแบบจาลอง หรื อข้ อสรุ ปที่ได้
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ไปใช้ อธิ บายสถานการณ์ หรื อเหตุการณ์ อื่น ๆ ถ้ าใช้ อธิ บายเรื่ องต่าง ๆ ได้ มาก็แสดงว่า ข้ อ จากัด
น้ อย ซึง่ ก็จะช่วยให้ เชื่อมโยงกับเรื่ องราวต่าง ๆ และทาให้ เกิดความรู้กว้ างขวางขึ ้น
6. ขัน้ ประเมิ น ผล (Evaluation Phase) ในขัน้ นี เ้ ป็ น การประเมิ นการเรี ย นรู้
ด้ วย กระบวนการต่าง ๆ ว่า นักเรี ยนมีความรู้ อะไรบ้ าง อย่างไร และมากน้ อยเพียงใด จากขันนี
้ ้จะ
นาไปสูก่ ารนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในเรื่ องอื่น ๆ
7. ขัน้ นาความรู้ ไปใช้ (Extension Phase) ในขันนี
้ ้เป็ น ขันที
้ ่ครู จ ะต้ อ งมี การ
จัดเตรี ยม โอกาสให้ นกั เรี ยน เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ นาสิ่งที่ได้ เรี ยนมาไปประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์กับ
ชีวิตประจาวัน ครูจะเป็ นผู้กระตุ้นให้ นกั เรี ยนสามารถนาความรู้ ที่ได้ รับไปสร้ างเป็ นความรู้ ใหม่ ที่
เรี ยกว่า “การถ่ายโอนการเรี ยนรู้ ”
จากขัน้ ตอนทัง้ 7 ขัน้ ในรู ปแบบการสอนโดยวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7E จะให้ ได้ ว่า
รูปแบบการสอนโดยวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7 ขัน้ (7E) เน้ นที่การถ่ายโอนการเรี ยนรู้ และให้ ความสาคัญ
กับการตรวจสอบความรู้ เดิมของนักเรี ยนจะทาให้ ครู ได้ ค้นพบว่า นักเรี ยนจะต้ องเรี ยนรู้ อะไรก่อนที่
จะเรี ยนในเนื ้อหานันๆ
้ นักเรี ยนจะสร้ างความรู้จากพื ้นความรู้เดิมที่นกั เรี ยนมี ทาให้ นกั เรี ยนเกิดการ
เรี ยนรู้อย่างมีความหมายและแนวความคิดที่ไม่ผิดพลาด การละเลยหรื อเพิกเฉยในขันนี
้ ้จะทาให้
ยากแก่การพัฒนาแนวความคิดของเด็กซึ่งจะไม่เป็ นไปตามจุดมุ่งหมายที่ ครูวางไว้ นอกจากนี ้ยัง
เน้ น ให้ นักเรี ย นสามารถน าความรู้ ที่ได้ รับ ไปประยุกต์ ใช้ ให้ เกิ ดประโยชน์ กับชี วิต ประจ าวัน ดัง
รูปแบบการปรับขยายรู ปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ จาก 5E เป็ น 7E (Eisenkraft, 2003,
p. 57) ดังภาพประกอบ 4
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1. ขันตรวจสอบความรู
้
้ เดิม
(Elicitation Phase)
1.

ขันสร้
้ างความสนใจ
2. ขันเร้
้ าความสนใจ
(Engagement Phase)

2.

ขันส
้ ารวจและค้ นหา

3. ขันส
้ ารวจและค้ นหา
(Exporation Phase)

3.

ขันอธิ
้ บายและลงข้ อสรุป

4. ขันอธิ
้ บาย
(Explanation Phase)

5. ขันขยายความรู
้
้
4.

ขันขยายความรู
้
้

(Elaboration Phase)
6. ขันประเมิ
้
นผล
(Evaluation Phase)

5.

ขันประเมิ
้
น
7. ขันน
้ าความรู้ไปใช้
(Extension Phase)

ภาพประกอบ 4 เปรี ยบเทียบการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบวัฎจักรการเรี ยนรู้ 5E เป็ น 7E ของไฮน์
เซนคราฟต์ (Eisenkraft)
ที่มา: Eisenkraft, Arthur (2003). Expanding the 5E Midel. Science Education. p.
57.
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จากการพั ฒ นารู ป แบบวั ฏ จั ก รการเรี ย นรู้ 3 ขั น้ (3 -E Learning Cycle) เป็ น
รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 4 ขัน้ (4-E Learning Cycle) พัฒนาต่อเป็ นรู ปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 5
ขัน้ (5-E Learning Cycle) และรูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7 ขัน้ (7-E Learning Cycle) ตามลาดับ
ที่กล่าวไปข้ างต้ นสามารถเปรี ยบเทียบได้ ดงั ตาราง 8 ดังนี ้
ตาราง 8 เปรี ยบเทียบรูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ทงั ้ 4 แบบ
แบบที่ 1 (3 E)
1. ขันส
้ ารวจ
(Explorating)

แบบที่ 2 (4 E)
1. ขันส
้ ารวจ
(Exploration Phase)

แบบที่ 3 (5 E)
1. ขันน
้ าเข้ าสูบ่ ทเรี ยน
(Engagement Phase)
2. ขันส
้ ารวจ
(Exploration Phase)

2. ขันแนะน
้
าคาสาคัญ/
ขันสร้
้ างมโนทัศน์/ขัน้
ได้ มาซึ่งมโนทัศน์(Term
Introduction Concept
Formation Concept
Acquisition Phase)
3. ขันประยุ
้
กต์ใช้ มโน
ทัศน์ (Concept
Acquisition Phase)

2. ขันอธิ
้ บาย
(Explanation Phase)

3. ขันอธิ
้ บาย
(Explanation Phase)

3. ขันขยายแนวความคิ
้
ด
(Expansion Phase)

4. ขันขยายหรื
้
อ
ประยุกต์ใช้ มโนทัศน์
(Expansion Phase)

4. ขันประเมิ
้
นผล
(Evaluation Phase)

5. ขันประเมิ
้
นผล
(Evaluation Phase)

แบบที่ 4 (7 E)
1. ขันตรวจสอบความรู
้
้
เดิม
(Elicitation Phase)
2. ขันเร้
้ าความสนใจ
(Engagement
Phase)
3. ขันส
้ ารวจและค้ นหา
(Exploration Phase)
4. ขันอธิ
้ บาย
(Explanation Phase)

5. ขันขยายความรู
้
้
(Elaboration Phase)
6. ขันประเมิ
้
นผล
(Evaluation Phase)
7. ขันน
้ าความรู้ไปใช้
(Extension Phase)

ที่มา: ประภัสรา โคตะขุน. (2553). การเรี ยนโดยใช้ วฏั จักรการเรี ยนรู้แบบ 7E. (Online)
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การจัดการเรี ยนรู้ในรูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7E ที่กล่าวมาแล้ วนันมี
้ ความสอดคล้ อง
กับแนวคิดตามทฤษฎีการสร้ างสรรค์ความรู้ (Constructivism) โดยเชื่ อว่าผู้เรี ยนทุกคนมี ความรู้
ความเข้ าใจบางสิ่งบางอย่างมาแล้ ว ไม่ม ากก็ น้อ ยจากประสบการณ์ เดิ มของผู้เรี ยน ครู ผ้ ูสอน
จะต้ องให้ ผ้ เู รี ยนได้ เกิดการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง และการเรี ยนรู้ สิ่งใหม่ๆ มีพื ้นฐานมาจากการเรี ยนรู้
เดิม ดังนันประสบการณ์
้
เดิมของผู้เรี ยนจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อ กระบวนการเรี ยนรู้ จากการ
เรี ยนรู้จามทฤษฎีการสร้ างความรู้ เป็ นกระบวนการที่ผ้ เู รี ยนจะต้ องสืบค้ น เสาะหา แสวงหาคาตอบ
และค้ นคว้ าด้ วยวิธีต่าง ๆ จนทาให้ เกิดความเข้ าใจและเกิดการรับรู้ ความรู้ อย่างมีความหมาย จึง
จะสามารถสร้ างเป็ นองค์ความรู้ ของผู้เรี ยน และเก็บเป็ นข้ อมูลไว้ ในสมอง และมาสารถนาความรู้
มาใช้ เมื่อต้ องเผชิญหน้ ากับสถานการณ์ ต่าง ๆ การที่ผ้ เู รี ยนจะสร้ างองค์ความรู้ ได้ นันจะต้
้
องผ่าน
กระบวนการเรี ยนรู้ ที่หลากหลาย โดยเฉพาะกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process)
(สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี. 2547: 13) ตามโครงการศึกษาปรับปรุ งมา
จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยาของสหรัฐอเมริ กา (BSCS) : บทบาทของครู และนักเรี ยน
ในการเรี ยนการสอนแบบวัฎจักรการเรี ยนรู้ ดังตาราง 9
ตาราง 9 บทบาทของครูผ้ สู อนและนักเรี ยนตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบวัฏจักรการ
เรี ยนรู้ 7E
ขันตอนของรู
้
ปแบบการ
สอน
1. ขันตรวจสอบความรู
้
้
เดิม (Elicitation Phase)

แนวปฏิบตั ิในการจัดกิจกรรม
-

2. ขันเร้
้ าความสนใจ
(Engagement Phase)

-

ครู
นักเรี ยน
ตังค
้ าถามกระตุ้นให้ นกั เรี ยนแสดง - แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย
ความรู้เดิมออกมา
ประเมินความรู้พื ้นฐานของ
นักเรี ยน
วางแผนการสอนให้ เหมาะกับ
ความรู้เดิมของนักเรี ยน
สร้ างความสนใจ
- ถามคาถาม เช่น ทาไมสิง่ นี ้จึง
กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น
เกิดขึ ้น ฉันได้ เรี ยนรู้อะไรบ้ าง
ตังค
้ าถามกระตุ้นให้ นกั เรี ยนคิด
เกี่ยวกับสิง่ นี ้
ดึงเอาคาตอบที่ยงั ไม่ครอบคลุมสิง่ - แสดงความสนใจ
ที่นกั เรี ยนรู้ หรื อความคิดเกี่ยวกับ
ความคิดรวบยอดหรื อเนื ้อหาสาระ
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3. ขันส
้ ารวจและค้ นหา
(Exploration Phase)

แนวปฏิบตั ิในการจัดกิจกรรม
-

-

-

4. ขันอธิ
้ บายและข้ อสรุป
(Explanation Phase)

ครู
ส่งเสริมให้ นกั เรี ยนทางานร่วมกัน
ในการสารวจตรวจสอบ
สังเกตและฟังการโต้ ตอบกัน
ตรวจสอบของนักเรี ยน ให้ เวลา
นักเรี ยนในการคิดข้ อสงสัย
ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ
ทาหน้ าที่ให้ คาปรึกษาแก่นกั เรี ยน
ให้ นกั เรี ยนอธิบายคาจากัดความ
และชี ้บอกส่วนประกอบต่างๆ ใน
แผนภาพ
ให้ นกั เรี ยนใช้ ประสอบการณ์เดิม
ของนักเรี ยนเป็ นพื ้นฐานในการ
อธิบายแนวความคิด แนวปฏิบตั ิใน
การจัดกิจกรรม

-

-

นักเรี ยน
คิดอย่างอิสระแต่อยู่ในขอบเขต
ของกิจกรรม
ทดสอบการคาดคะเน
พยายามหาทางเลือกในการ
แก้ ปัญหาและอภิปราย
ทางเลือก
บันทึกการสังเกตและข้ อคิดเห็น
ลงข้ อสรุป ให้ นกั เรี ยนใช้
ประสบการณ์เดิมของนักเรี ยน
เป็ นพื ้นฐานในการอธิบาย
แนวความคิดแนวปฏิบตั ิในการ
จัดกิจกรรม

- อธิบายการแก้ ปัญหาหรื อ
คาถามที่เป็ นไปได้
- ฟังคาอธิบายของคนอื่นอย่างคิด
วิเคราะห์
- ถามคาถามเกี่ยวกับสิง่ ที่คนอื่น
ได้ อธิบาย
- ฟังและพยายามทาความเข้ าใจ
เกี่ยวกับสิง่ ที่ครูอธิบาย
- อ้ างอิงกิจกรรมที่ได้ ปฏิบตั แิ ล้ ว
- ใช้ ข้อมูลที่ได้ จากการบันทึกการ
สังเกตประกอบคาอธิบาย
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ตางราง 9 (ต่อ)
ขันตอนของรู
้
ปแบบการ
สอน
5. ขันขยายความรู
้
้
(Elaboration Phase)

แนวปฏิบตั ิในการจัดกิจกรรม
-

-

-

6. ขันประเมิ
้
นผล
(Evaluation Phase)

ครู
คาดหวังให้ นกั เรี ยนได้ ใช้ ประโยชน์จาก
คาชี ้บอกส่วนประกอบต่าง ๆ ใน
แผนภาพหรื อคาจากัดความและการ
อธิบายสิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้แล้ ว
ส่งเสริมให้ นกั เรี ยนนาสิง่ ที่นกั เรี ยนได้
เรี ยนรู้ไปประยุกต์ใช้ หรื อขยาย
แนวความคิดและทักษะในสถานการณ์
ใหม่ ให้ นกั เรี ยนอธิบายอย่าง
หลากหลาย
ให้ นกั เรี ยนอ้ างอิงข้ อมูลที่มีอยู่ พร้ อม
ทังแสดงหลั
้
กฐาน
ถามคาถามนักเรี ยนว่าได้ เรี ยนรู้
อะไรบ้ าง หรื อได้ แนวความคิดอะไร

- สังเกตนักเรี ยนในการนาความคิดรวบ
ยอดและทักษะใหม่ไปประยุกต์ใช้
- ประเมินความรู้ และทักษะนักเรี ยน
- หาหลักฐานที่แสดงว่านักเรี ยนได้ เปลี่ยน
ความคิด หรื อพฤติกรรม
- ให้ นกั เรี ยนประเมินตนเองเกี่ยวกับการ
เรี ยนรู้และทักษะกระบวนการกลุม่
- ถามคาถามปลายเปิ ด เช่น ทาไม
นักเรี ยนจึงคิดเช่นนัน้ มีหลักฐานอะไร
นักเรี ยนเรี ยนรู้อะไรเกี่ยวกับสิง่ นัน้ และ
จะอธิบายสิง่ นันอย่
้ างไร

-

-

-

นักเรี ยน
นาข้ อมูลที่ได้ จากแผนภาพ คา
จากัดความ คาอธิบายและ
ทักษะไปประยุกต์ใช้ ใน
สถานการณ์ใหม่ที่คล้ ายกับ
สถานการณ์เดิม
ใช้ ข้อมูลเดิมในการถาม
คาถาม กาหนดจุดประสงค์ใน
การแก้ ปัญหา ตัดสินใจและ
ออกแบบการทดลอง
ลงข้ อสรุปอย่างสมเหตุสมผล
จากหลักฐานที่ปรากฏ
บันทึกการสังเกตและอธิบาย
ตรวจสอบความเข้ าใจกับ
เพื่อน ๆ

- ตอบคาถามปลายเปิ ด โดยใช้
การสังเกตหลักฐาน และ
คาอธิบายที่ยอมรับมาแล้ ว
- แสดงถึงความรู้ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับความคิดรวบยอด
หรื อทักษะ
- ถามคาถามที่เกี่ยวข้ องเพื่อ
ส่งเสริมให้ มีการสารวจ
ตรวจสอบต่อไป
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้
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7. ขันน
้ าความรู้ไปใช้
(Extension Phase)

แนวปฏิบตั ิในการจัดกิจกรรม
-

-

ครู
จัดเตรี ยมโอกาสให้ นกั เรี ยนได้ นาสิง่ ที่
ได้ จากการเรี ยนรู้ไปประยุกต์ใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์ใช้ ในชีวติ ประจาวัน
กระตุ้นให้ นกั เรี ยนนาความรู้ที่ได้ รับไป
สร้ างเป็ นความรู้ใหม่
สังเกตว่านักเรี ยนเกิดการประยุกต์ใช้
แนวความคิดและทักษะใหม่หรื อไม่

-

-

นักเรี ยน
แสดงถึงการได้ นาสิง่ ที่ได้ จาก
การเรี ยนรู้ไปประยุกต์ใช้ ให้
เกิดประโยชน์ใน
ชีวติ ประจาวัน
เชื่อมโยงแนวความรู้ที่ได้ รับ
กับสิง่ ใหม่

ที่มา: ประสาท เนืองเฉลิม. (2550, ตุลาคม-ธันวาคม). วารสารวิชาการ ปี ที่ 10 ฉบับที่ 4.
(Online).
ข้ อมูลตาราง 9 ข้ างต้ นสรุ ปได้ ว่า การจัดการเรี ยนรู้รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7E นัน้
ผู้สอนจะต้ องเป็ นผู้ที่กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความสนใจในประเด็นปั ญหา หรื อคาถามต่าง ๆ กระตุ้น
ให้ ผ้ เู รี ยนได้ คิดและส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ทากิ จกรรม โดยมีผ้ ูสอนคอยอ านวยความสะดวกในการ
จัดการเรี ยนรู้ ส่วนผู้เรี ยนจะมีบทบาทโดยตรงในการเรี ยนรู้ เพราะผู้เรี ยนจะเป็ นผู้ดาเนินกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อสร้ างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ (7E)
3.3.1 งานวิจัยต่ างประเทศ
อิบ ราฮิม (Ebrahim, 2004, p. 1232-A) ได้ ทาการศึกษาเพื่อ ตรวจสอบผลการ
สอน 2 วิ ธี ที่ มี ต่อ ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและเจตคติ ต่ อ วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ พื น้ ฐานในระดับ
ประถมศึกษาในประเทศคูเวต โดยใช้ วิธีการสอนแบบดังเดิ
้ มและวิธีการสอนแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้
4-E ทาการศึกษากับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 จานวน 111 คน จาก 4 ห้ องเรี ยน กลุม่ ทดลอง
จานวน 56 คน ได้ รับการสอนแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ ส่วนกลุ่มควบคุม จานวน 55 คน ได้ รับการ
สอนแบบวิธีดงเดิ
ั ้ ม ระยะเวลาในการศึกษา 4 สัปดาห์ โดยครู 1 คน สอนนักเรี ยนชายทัง้ 2 กลุ่ม
และครู อี ก 1 คน สอนนัก เรี ย นหญิ งทัง้ 2 กลุ่ม เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวัด คื อ แบบวัด ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ และแบบวัดเจตคติต่อ วิชาวิทยาศาสตร์ จากผลการศึกษาพบว่า
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วิธี ก ารสอนแบบวัฏ จัก รการเรี ย นรู้ 4-E นัก เรี ย นมี ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและเจตคติ ต่อ วิ ช า
วิทยาศาสตร์ สูงกว่าวิธีสอนแบบดังเดิ
้ มอย่างมีนยั สาคัญ
ซอมเมอร์ ส (Somers, 2005, p. 30-32) ได้ จดั การเรี ยนการสอนโดยใช้ รูปแบบวัฎ
จักรการเรี ยนรู้ 7E ในการสอนวิชาสิ่งแวดล้ อมศึกษา เรื่ องพืชชายฝั่ งของรัฐหลุยส์เซียน่า สาหรับ
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนเกรด 7 และเกรด 8 จานวน 155 คน
ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุม่ ที่เรี ยนโดยใช้ รูปแบบ
การจัดการเรี ยนรู้แบบวัฎจักรการเรี ยนรู้ 7E แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ .01
3.3.2 งานวิจัยในประเทศ
วีระพล ภาระเวช (2550, น.77)ได้ ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา
ชีววิทยา 1 ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 เรื่ องการแบ่งเซลล์โดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบ
สืบเสาะความรู้ (7E) ผลการศึกษาพบว่า ผู้เรี ยนร้ อยละ 82.22 มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องการ
แบ่งเซลล์ ตั ้งแต่ร้อยละ 70 ขึ ้นไป ผู้เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
และแบบไมโอซิส หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้เรี ยนมี
พฤติกรรมในการทางานเป็ นกลุ่มและมีความพึงพอใจในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะ
ความรู้อยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก
อรอุมา บวรศักดิ์ (2550, น.111-112)ได้ เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนแบบวัฏจักรการ
เรี ยนรู้ 7 ขัน้ โดยใช้ เทคนิคการรู้คิด และการเรี ยนแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 5 ขัน้ ที่มีตอ่ แนวความคิด
เกี่ยวกับมโนมติฟิสิกส์ : งาน พลังงาน และโมเมนตัม และการคิดเชิงวิพากษ์ วิจารณ์ ของนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีเพศต่างกัน ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนโดยส่วนรวมและจาแนกตามเพศ ที่
เรี ยนแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7 โดยใช้ เทคนิคการรู้คิดส่วนใหญ่มีความเข้ าใจอย่างสมบูรณ์มากที่สดุ
นักเรี ยนโดยส่วนรวม และจาแนกตามเพศ ที่เรี ยนแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7 ขัน้ โดยใช้ เทคนิคการรู้
คิด มีคะแนนเฉลี่ยการคิดเชิงวิพากษ์ วิจารณ์ ทงโดยรวมและเป็
ั้
นรายด้ าน 5 ด้ านเพิ่มขึ ้นจากก่อ น
เรี ยนอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .05 นักเรี ยนที่เรี ยนแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7 ขัน้ โดยใช้
เทคนิคการรู้ คิด มีการคิดเชิงวิพากษ์ วิจารณ์ โดยรวมและเป็ นรายด้ าน 5 ด้ าน มากกว่านักเรี ยนที่
เรี ยนแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 5 ขัน้ นักเรี ยนที่มีเพศต่างกัน มี การคิดเชิงวิพากษ์ วิจารณ์ หลังเรี ยน
แบบสืบเสาะโดยรวมและเป็ นรายด้ าน 5 ด้ าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นักเรี ยนที่เรี ยนแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7 ขัน้ โดยใช้ เทคนิคการรู้ คิด มีการคิดเชิ งวิพากษ์ วิจ ารณ์
โดยรวมและเป็ น รายด้ าน 5 ด้ า นมากกว่านัก เรี ย นที่เรี ย นแบบวัฏ จัก รการเรี ย นรู้ 5 ขัน้ อย่างมี
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นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และไม่มีปฏิสมั พันธ์ ระหว่างเพศและรู ปแบบการเรี ยนต่อการมีการ
คิดเชิงวิพากษ์ วิจารณ์โดยรวมและเป็ นรายด้ าน
สุภ าพร พลพุท ธา (2552, น.105)ได้ ศึก ษาผลการจัดกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โดย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ตามวงจรการเรี ยนรู้ แบบ 7E ในรายวิชาฟิ สิกส์ชนมั
ั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 5
ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติต่อการ
เรี ยนวิชาฟิ สิกส์และความสามรถในการสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่
ได้ รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ตามวงจรการเรี ยนรู้ แบบ 7E
ในรายวิชาฟิ สกิ ส์หลังการเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อารี สุขใจวรเวทย์ (2553, น.89-90)ได้ ศึกษาการพัฒนาผลการเรี ยนรู้ เรื่ อง การ
บวกและการลบของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 ด้ วยการจัดการเรี ยนรู้แบบวัฎจักรการเรี ยนรู้ 7E
ผลการศึกษาพบว่า ผลการเรี ยนรู้เรื่ องการบวกและการลบจานวน ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่
1 ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้ แบบวัฎจักรการเรี ยนรู้ 7E แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
.05 และนักเรี ยนมีความพึงพอใจที่มีต้อการจัดการเรี ยนรู้แบบวัฎจักรการเรี ยนรู้ 7E โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก
ธนวรรณ อิ ส โร (2554, น.125-133)ได้ ศึ ก ษาผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
ประวัติศาสตร์ และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักรเยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการกับการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E)
พบว่านักเรี ยนที่เรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการ กับการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 7 ขัน้ (7E) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาประวัติศาสตร์ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทาง
สถิ ติ การจัด การเรี ย นรู้ ทัง้ 2 วิ ธี มี ผ ลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลัง เรี ย นสูงกว่า ก่ อ นเรี ย น อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรี ยนที่เรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ กับการจัดการ
เรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E) มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณแตกต่าง
กัน อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ นักเรี ยนที่เดรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู้ทงั ้ 2 วิธี มีความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ชัญ ญณัฏฐ์ เอี่ ยมเผ่าจี น (2556, น.103-105) ผลการศึกษาผลการเรี ยนรู้ ของ
นักเรี ยนชันประมศึ
้
กษาปี ที่ 1 หลังจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วฎั จักรการเรี ยนรู้ 7E เรื่ องโครงสร้ าง บทบาท
สิท ธิ หน้ าที่ของสมาชิ กในครอบครัวและโรงเรี ยน สูงกว่าก่อ นเรี ยนอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05 ความสามารถด้ านการคิดวิเคราะห์ หลังการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วฎั จักรการเรี ยนรู้ หลัง
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เรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการ
จัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วฎั จักรการเรี ยนรู้ 7E โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้ วยมาก
กล่าวโดยสรุป การจัดการเรี ยนรู้รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7E ครูผ้ สู อนควรออกแบบ
การเรี ยนรู้โดยเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีสว่ นร่วมในการสืบเสาะหาความรู้ ทงด้
ั ้ วยตนเองและการเรี ยนรู้แบบ
เป็ นกลุม่ มีการสอดแทรกคาถามเพื่อกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความสนใจ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและ
ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนได้ นาแนวความคิดที่ได้ จ ากการเรี ยนรู้ไปใช้ ในสถานการณ์ ใหม่ทงนี
ั ้ ้เพื่อให้ ผ้ เู รี ยน
เกิดมโนทัศน์และแนวความคิดที่ถกู ต้ อง
4. แนวทางการจัดการเรียนรู้ในวิชาประวัติศาสตร์
การจัดการเรี ยนรู้ในวิชาประวัติศาสตร์ นนั ้ เป็ นหน้ าที่สาคัญของครูผ้ สู อนประวัติศาสตร์ ที่
จะต้ องทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ที่ถูกต้ อง เพราะประวัติศาสตร์ เป็ นวิชาที่มีเนื ้อหาต่อเนื่อง การ
สอนประวัติศาสตร์ จึงไม่สามารถนาเรื่ องใดเรื่ อ งหนึ่งมาสอนเพียงเรื่ องเดียว เพราะจะขาดความ
ต่อเนื่อง ขาดการเปรี ยบเทียบ นอกจากนี ้หนังสือเอกสารที่ใช้ ในการอ้ างอิงค้ นคว้ ายังมีข้อเท็จจริ งที่
แตกต่างกัน ผู้สอนจึงควรแนะนาให้ ผ้ เู รี ยนได้ ร้ ูจกั การเลือกหาข้ อมูลที่เหมาะสมถูกต้ อง
4.1 รูปแบบของการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
ครู ประวัติศาสตร์ ควรจะต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับรู ปแบบของการเรี ยนการ
สอน เท่าที่ใช้ กนั อยูใ่ นปั จจุบนั มี 2 แบบ (เฉลิม มลิลา นิตเขตต์ปรี ชา, 2559 , น. 145-149)
4.1.1 แบบถ่ายทอดความรู้ ความคิด และประสบการณ์ จากตาราให้ แก่ผ้ เู รี ยน โดย
ผ่านทางผู้สอน การเรี ยนในลักษณะนี ้ ผู้เรี ยนเป็ นฝ่ ายรับ (passive) เอาความรู้ และประสบการณ์
จากผู้ส อนทางเดี ยว ไม่ มี โอกาสและได้ เรี ยนรู้ วิธีแ สวงหาประสบการณ์ อื่ น ที่น อกเหนื อ ไปจาก
ประสบการณ์ ความรู้ ที่เรี ยน ได้ คิดเลือ กแล้ วว่าดีและเหมาะสมมาให้ ขันตอนของการสอนโดย
้
อาศัยผู้สอนหรื อเนื ้อหาตาราเป็ นหลัก
4.1.2 แบบผู้เรี ย นเสาะหาประสบการณ์ ค วามรู้ จากการลงมื อ กระท าด้ ว ยตนเอง
(Learning by doing) โดยผู้สอนเป็ นผู้ช่วยให้ แนวทางหรื อการแนะนา ผู้เรี ยนจะต้ องดาเนินการเอง
ทังในขั
้ นวางแผน
้
ขันปฏิ
้ บตั ิกา และขันสรุ
้ ป เพื่อประมวลความรู้เข้ าด้ วยกันอย่ามีระเบียบ เกิดเป็ น
ประสบการณ์ และพร้ อมที่จะนาไปใช้ ตอ่ ไป ระบบการเรี ยนการสอนแบบนี ้ในทางการศึกษาเรี ยกว่า
“child centered” ปั จจุบันมี ความสาคัญ เพราะเป็ นหลักการที่ดี สาหนับแนวในการดาเนินการ
สอนแบบนี ้ ครูประวัติศาสตร์ อาจพิจารณาหลักการและแนวทางต่างๆ ดังต่อไปนี ้
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1)ยึดหลักการว่า ผู้เรี ยนเป็ นบุคคลสาคัญที่สดุ สภาพการณ์ทางการเรี ยนการสอน
ได้ แก่ โรงเรี ย น อาคารเรี ย น หลัก สูตร วิธีก ารสอน เทคนิค และอุป กรณ์ เป็ น เพี ยงสื่อ การเรี ย น
การอสน เพื่ออานวยความสะดวกให้ ผ้ เู รี ยนได้ เลือกเรี ยนรู้ประสบการณ์อย่างดีที่สดุ
2) ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนฝึ กการวางแผนเป็ นขันๆ
้ ตังแต่
้ การกาหนดจุดประสงค์ การ
ประกอบกิจกรรม การสรุปและประเมินผลได้ ด้วยตนเอง
3) ส่งเสริ มความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์ ให้ แก่ผ้ เู รี ยน
4) ให้ ข้อแนะนาเกี่ยวกับคุณค่าและประโยชน์ หรื อ สิ่งที่จะเรี ยนต่างๆ เพื่อผู้เรี ยน
จะได้ แนวคิดและมองเห็นเป็ นแนวทางที่จะนาประสบการร์ การเรี ยนรู้ ไปในชีวิตประจาวัน เพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ซึง่ จะทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดแรงจูงใจให้ เรี ยนรู้ ประสบการณ์ ด้วยความ
สนใจและตังใจเรี
้ ยน
5) พยายามส่งเสริ ม และช่วยให้ ผ้ ู เรี ยนเกิ ด ความรู้ ทัก ษะ และทัศนคติ ที่ดี โดย
ตลอดเวลาและสม่าเสมอ
6) ใช้ หลักการทางจิตวิทยาเป้นสิง่ เร้ าให้ ผ้ เู รี ยนมีความสนใจ
7) ส่งเสริ ม และเร้ าให้ ผ้ ูเรี ย นเรี ย นรู้ ด้ ว ยวิ ธี ก ารวิ ท ยาศาสตร์ และวิ ธี ก ารทาง
ประวัติศาสตร์
8) ผู้สอนต้ องเป็ นตัวอย่างที่ดีทงในทางความคิ
ั้
ด หลักการ และทางปฏิบตั ิ
9) ผู้สอนใช้ วิธีสอนและเทคนิคการสอนหลายๆ แบบ เพื่อเร้ าความสนใจผู้เรี ยน
ไม่ให้ เกิดความเบื่อหน่าย
10) ผู้ ส อนจัด และเสนอแนะกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ดี น่ า สนใจ และมี
ประโยชน์สม่าเสมอ
ในการจัดการเรี ยนการสอนประวัติศาสตร์ ในชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงชัน้ ที่ 4
(ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4-6) ผู้สอนควรสอนควรยึดหลักการฝึ กให้ ผ้ เู รี ยนได้ ร้ ู จักการคิดและคิดให้ เป็ น
ซึง่ หมายถึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) รู้ จักการวิเคราะห์ สรุปเหตุผล และผล
สะท้ อนของเหตุการณ์ และเรื่ องราว ตลอดจนการรู้ นักเปรี ยบเทียบ สังเคราะห์ และประเมิ นค่า
ข้ อเท็จจริ งในทางประวัติศาสตร์ ทงในชั
ั ้ นเบื
้ ้องต้ นและสูงกว่านัน้ รวมทังรู้ ้ จกั วิธีการทางวิทยาศาสตร์
และประวัติ ศ าสตร์ และรั ก ที่ จ ะใช้ ช่ วยค้ น หาความรู้ เพิ่ ม เติ ม จากหลัก ฐานทางประวัติ ศ าสตร์
ประเภทต่างๆ ทังนี
้ ้ก็เพื่อจุดประสงค์สาคัญ คือ การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ให้ กับตนเอง
ให้ มากที่สดุ เท่าที่จะทาได้
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4.2 วัตถุประสงค์ ของการจัดการเรียนรู้ในวิชาประวัติศาสตร์
วัตุประสงค์ ของการจัดการเรี ยนการสอนในวิชาประวัติศาสตร์ ในโรงเรี ยน มี หลาย
ประการ พอสรุปได้ ดังนี ้ (สิริวรรณ ศรี พหล, 2553, น. 132-135)
4.2.1การพัฒนาความเป็ นพลเมืองดี การที่ผ้ เู รี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
เรื่ องราว ความเป็ นมาของมนุษยชาติในอดีต โดยเฉพาะในประเทศหรื อท้ อ งถิ่นของตน จะทาให้
นักเรี ยนมีความรักความผูกพันต่อชาติของตนเอง รวมถึงการมีความรับผิดชอบในประเทศของตน
ความรับผิดชอบต่อประเทศของตนเองนี ้ จาทาให้ ผ้ เู รี ยนตระหนักได้ วา่ หน้ าที่ความเป็ นพลเมืองดี ที่
มีตอ่ ประเทศชาติของตนเป็ นอย่างไร
4.2.2 การเรี ยนรู้อดีตเพื่อเข้ าใจสภาพปั ญหาในปั จจุบนั รวมทังที
้ ่เกิดขึ ้นในอนาคต
การสอนประวัติศาสตร์ ยงั มีจุดมุ่หมายเพื่อฝึ กฝนผู้เรี ยน ให้ ได้ รับความรู้ และความเข้ าใจเกี่ยวกับ
เหตุ ก ารณ์ ใ นอดี ต เพื่ อ น ามาเป็ นวิ ถี ท างการด าเนิ น ชี วิ ต ในปั จ จุ บัน วิ ช าประวัติ ศ าสตร์ จึ ง มี
ความสาคัญและมีประโยชน์ตอ่ เยาวชน เพื่อให้ เยาวชนเข้ าใจสภาพของสังคมได้ ดียิ่งขึ ้น
4.2.3 การพัฒ นาทักษะการคิ ดอย่า งมี เหตุผล ต้ อ งเน้ น ที่ ตัวผู้เรี ยนให้ ได้ เรี ย น
ประวัติศาสตร์ โดยการใช้ ความคิดอย่างเป็ นระบบระเบียบ ดังที่ สืบแสง พรหมบุญ ได้ ชี ้ให้ เห็นถึง
วัตถุประสงค์ ของการสอนประวัติศาสตร์ ว่าควรสอนให้ นกั เรี ยนคิดเป็ นมี ความเป็ นตัวของตัวเอง
และสอนให้ เข้ าใจถึ ง การเปลี่ย นแปลงของสิ่งต่ า งๆ โดยผู้เรี ย นต้ อ งปรั บ ตนเองให้ ทัน กั บ การ
เปลีย่ นแปลง
จากวัตถุประสงค์ของการจัดการเรี ยนรู้ ในวิชาประวัติศาสตร์ พบว่า เป็ นการสอนที่ม่งุ
ไปที่ผ้ เู รี ยนเป็ นสาคัญ ให้ มีความรู้ความเขาใจเหตุการณ์ เรื่ องราวที่เกิดขึ ้นในอดีต เพื่อนาไปสูค่ วาม
เข้ าใจในเรื่ องราวเหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั และอนาคต ให้ ผ้ เู รี ยนได้ คิดอย่งมีเหตุผล พร้ อมทัง้
เป็ นการเตรี ยมความพร้ อมให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นพลเมืองที่ดีของชาติ
4.3 วิธีสอนในวิชาประวัติศาสตร์ สาหรับนักเรียนในสถานศึกษา
การจัดการเรี ยนการสอนประวัติศาสตร์ มีวิธีการสอนที่หลากหลากหลายให้ ผ้ สู อนได้
เลือกนาไปใช้ ในการสอนให้ เหมาะสมกับปริ บทของผู้เรี ยนและเนื ้อหาของบทเรี ยนที่ต้องการสอน
โดยการจัดการเรี ยนการสอนในวิชาประวัติศาสตร์ นนโดยทั
ั้
ว่ ไปมีการจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้ น
ใน 2 แนวทางด้ วยกัน คือ
1. วิธีสอนโดยการเน้ นข้ อเท็จจริ งเป็ นหลัก (Information Oriented Approach)
2. วิธีการโดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นหลัก (Student Oriented Approach)
การสอนทัง้ 2 แนวทางนี ้ วิธีการที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นหลักเป็ นวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ
มากกว่าวิธีสอนที่เน้ นข้ อเท็จจริ งเป็ นหลัก เพราะถ้ าเป็ นการสอนที่เน้ นข้ อเท็จจริ ง ผู้สอนไม่สามารถ
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สอนเนื ้อหาได้ ทงหมด
ั้
เพราะข้ อเท็จจริ งหรื อปั ญหามีอยูม่ ากมาย และมีความซับซ้ อนมากขึ ้นทุกวัน
การสอนเพียงข้ อเท็จจริ งอาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ผู้สอนจึงต้ องใช้ วิธีการสอนแบบบรรยาย
เป็ นส่วนใหญ่ การสอนแบบประวัติศาสตร์ จึงควรเน้ นผู้เรี ยนเป็ นหลัก พยายามพัฒนาให้ ผ้ ู เรี ยนมี
ความคิดวิพากษ์ วิจารณ์ ข้อมูลหรื อหลักฐานในอดีต หรื อเหตุการณ์ ที่กาลังจะเกิดขึ ้นอย่างมีเหตุมี
ผล ซึง่ (ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, 2543, น. 13)ได้ ให้ ความเห็นว่า การศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ ต้องใช้ การ
สร้ างปั ญญาและให้ คนคิดเป็ น ไม่ใช่ท่องจา แต่ที่ผ่านมา ครู สอนประวัติศาสตร์ สว่ นมากจะสอน
ตามตาราซึ่งไม่มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น ทาให้ นกั เรี ยนต้ องเรี ยนประวัติศาสตร์ แบบท่องจา
โดยสิริวรรณ ศรี พหล (สิริวรรณ ศรี พหล, 2553, น. 139-195)ได้ กล่าวถึงการนาวิธีการสอนแบบ
แบบต่ า ง ๆ ที่ ส ามารถน าไปประยุก ต์ ใช้ กั บ การเรี ย นการสอนในสาระประวัติ ศ าสตร์ ว่ามี อ ยู่
หลากหลายวิธีสอน ได้ แก่ วิธีสอนโดยใช้ วิธีการทางประวัติศาสตร์ วิธีสอนโดยการแก้ ปัญหา และ
วิธีสอนโดยการสืบสวนสอบสวน วิธีสอนโดยการอภิปราย วิธีสอนโดยการแสดงบทบาทสมมตุ วิธี
สอนโดยการใช้ สถานการณ์จาลอง และวิธีสอนโดยการศึกษานอกสถานที่
สรุ ปได้ ว่า วิธีการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ในสถานศึกษานันมี
้ ด้วยกันหลากหลายวิธี
อยู่ที่ผ้ สู อนจะเลือกใช้ วิธีใดที่มีความเหมาะสมสอดคล้ องกับเนื ้อหาสาระที่เรี ยน เหมาะสมกับช่วง
วัย และศักยภาพของผู้เรี ยน เพราะทุกวิธีล้วนมีคุณค่า และประโยชน์ในตัวเอง ที่จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยน
ได้ เกิดความรู้ความเข้ าใจและประสบการณ์ในเรื่ องที่เรี ยนมากยิ่งขึ ้น
5. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ )
5.1 รายวิชาประวัติศาสตร์
หลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั น้ พั น้ ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ได้ ก าหนดให้
ประวัติ ศ าสตร์ เป็ นสาระที่ 4 ใน 5 สาระ ของกลุ่ม สาระการเรี ย นรู้ สัง คมศึก ษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
สาระประวัติศาสตร์ มีมาตรฐานการเรี ยนรู้ 3 มาตรฐาน เป็ นหลักการสาคัญของการ
เรี ยนรู้ ประวัติศาสตร์ โดยมาตรฐานการเรี ยนรู้เขียนขมวดรวมเอาความรู้ กระบวนการและเจตคติ/
ค่านิยม ที่สาคัญ อันเป็ นลักษณะเฉพาะของประวัติศาสตร์ เอาไว้ ด้วยกันรายละเอียดของมาตรฐาน
และตัวชี ้วัดในสาระประวัติศาสตร์ มีดงั นี ้
มาตรฐาน ส 4.1เข้ า ใจความหมาย ความส าคั ญ ของเวลาและยุ ค สมั ย ทาง
ประวัติศาสตร์ สามารถใช้ วิธีการทางประวัติศาสตร์ มาวิเคราะห์เหตุการณ์ตา่ งๆ อย่างเป็ นระบบ
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ตาราง 10 แสดงตัวชี ้วัดและสาระการเรี ยนรู้แกนกลางสาระประวัติศาสตร์ มาตรฐาน ส 4.1
ตัวชี ้วัดช่วงชัน้
สาระการเรี ยนรู้แกนกลาง
1. ตระหนักถึงความสาคัญของเวลาและยุค 1. เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ที่ปรากฏใน
สมัยทางประวัติศาสตร์ ที่แสดงถึงการ
หลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ ไทยและประวัตศิ าสตร์
เปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ
สากล
2. ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ของสังคม
มนุษย์ที่มีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์
(เชื่อมโยงกับ มฐ. ส 4.3)
3. ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัตศิ าสตร์
2. สร้ างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ 1. ขันตอนของวิ
้
ธีการทางประวัติศาสตร์ โดยนาเสนอ
โดยใช้ วธิ ีการทางประวัตศิ าสตร์ อย่าง
ตัวอย่างทีละขันตอนอย่
้
างชัดเจน
เป็ นระบบ
2. คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัตศิ าสตร์ ที่มี
ต่อการศึกษาทางประวัตศิ าสตร์
3. ผลการศึกษาหรื อโครงงานทางประวัตศิ าสตร์

ที่มา: สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2552),ตัวชี ว้ ดั และสาระการเรี ยนรู้
แกนกลางกลุ่ม สาระการเรี ย นรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรม ตามหลักสูต รแกนกลาง
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551. หน้ า 79
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มาตรฐาน ส 4.2 เข้ าใจพัฒ นาการของมนุษยชาติจ ากอดีตจนถึงปั จ จุบันในด้ าน
ความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลง ของเหตุการณ์ อ ย่างต่อ เนื่อ ง ตระหนักถึงความสาคัญ และ
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ ้น
ตาราง 11 แสดงตัวชี ้วัดและสาระการเรี ยนรู้แกนกลางสาระประวัติศาสตร์ มาตรฐาน ส 4.2
ตัวชี ้วัดช่วงชัน้

1. วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรรมโบราณ

1.

และการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับ
โลกตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการและการ
2.
เปลี่ยนแปลงของโลก

2. วิเคราะห์เหตุการณ์สาคัญต่างๆที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองเข้ าสู่โลกสมัยปัจจุบนั

3.

3. วิเคราะห์ผลกระทบของการขยายอิทธิพล
ของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริ กา
แอฟริกา และเอเชีย

4. วิเคราะห์สถานการณ์ของโลกใน
คริ สต์ศตวรรษที่ 21

4.
5.

สาระการเรี ยนรู้แกนกลาง
อารยธรรมของโลกยุคโบราณ ได้ แก่ อารยธรรมลุม่
แม่น ้าไทกรี ส-ยูเฟรตีส ไนล์ ฮวงโห สินธุ และอารย
ธรรมกรี ก-โรมัน
การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก และ
อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีตอ่ กันและกัน
เหตุการณ์สาคัญต่างๆ ที่สง่ ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในปัจจุบนั เช่นระบอบฟิ วดัส การฟื น้ ฟู ศิลป
วิทยาการสงครามครูเสด การสารวจทางทะเล การ
ปฏิรูปศาสนา การปฏิวตั ทิ างวิทยาศาสตร์ การปฏิวตั ิ
อุตสาหกรรม จักรวรรดินิยม ลัทธิชาตินิยม เป็ นต้ น
ความร่วมมือ และความขัดแย้ งของมนุษยชาติ ใน
โลก
สถานการณ์สาคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 เช่น
- เหตุการณ์ 11 กันยายน 2001 (Nine Eleven )
- การขาดแคลนทรัพยากร
- การก่อการร้ าย
- ความขัดแย้ งทางศาสนา ฯลฯ

ที่มา: สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2552),ตัวชี ว้ ดั และสาระการเรี ยนรู้
แกนกลางกลุ่ม สาระการเรี ย นรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรม ตามหลักสูต รแกนกลาง
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551. หน้ า 83-84
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มาตรฐาน ส 4.3 เข้ าใจความเป็ นมาของชาติไทย วัฒ นธรรม ภูมิปั ญ ญาไทย มี
ความรัก ความภูมิใจและธารงความเป็ นไทย
ตาราง 12 แสดงตัวชี ้วัดและสาระการเรี ยนรู้แกนกลางสาระประวัติศาสตร์ มาตรฐาน ส 4.3
ตัวชี ้วัดช่วงชัน้

1. วิเคราะห์ประเด็นสาคัญของ
ประวัติศาสตร์ ไทย

2. วิเคราะห์ความสาคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ตอ่ ชาติไทย

3. วิเคราะห์ปัจจัยที่สง่ เสริ มการสร้ างสรรค์

สาระการเรี ยนรู้แกนกลาง
1. ประเด็นสาคัญของประวัตศิ าสตร์ ไทย เช่น แนวคิด
เกี่ยวกับความเป็ นมาของชาติไทย อาณาจักรโบราณใน
ดินแดนไทย และอิทธิพลที่มีตอ่ สังคมไทย ปัจจัยที่มีผล
ต่อการสถาปนาอาณาจักรไทยในช่วงเวลาต่างๆ
สาเหตุและผลของการปฏิรูป ฯลฯ

ภูมปิ ัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมี
ผลต่อสังคมไทยในยุคปั จจุบนั

4. วิเคราะห์ผลงานของบุคคลสาคัญทัง้ ชาว 1. บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการพัฒนาชาติ
ไทยและต่างประเทศที่มีส่วนสร้ างสรรค์
วัฒนธรรมไทย และประวัตศิ าสตร์ ไทย
2.
3.
4.

5. วางแผนกาหนดแนวทางและการมีส่วน
ร่วมการอนุรักษ์ภมู ปิ ัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทย

1.
2.
3.
4.
5.

ไทยในด้ านต่างๆ เช่น การป้องกันและรักษาเอกราชของ
ชาติ การสร้ างสรรค์วฒ
ั นธรรมไทย
อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก และตะวันออกที่มีตอ่
สังคมไทย
ผลงานของบุคคลสาคัญทังชาวไทยและต่
้
างประเทศ ที่มี
ส่วนสร้ างสรรค์ วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ ไทย
ปัจจัยที่สง่ เสริมความสร้ างสรรค์ภมู ปิ ัญญาไทย และ
วัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบนั
สภาพแวดล้ อมที่มีผลต่อการสร้ างสรรค์ภมู ปิ ัญญาและ
วัฒนธรรมไทย
วิถีชีวติ ของคนไทยในสมัยต่างๆ
การสืบทอดและเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย
แนวทางการอนุรักษ์ภมู ปิ ัญญาและวัฒนธรรมไทยและ
การมีสว่ นร่ วมในการอนุรักษ์
วิธีการมีสว่ นร่วมอนุรักษ์ภมู ปิ ัญญาและวัฒนธรรมไทย

ที่มา: สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2552). ตัวชี ้วัดและสาระการเรี ยนรู้
แกนกลางกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551. หน้ า 90-91
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จากมาตรฐานการเรี ยนรู้ 3 มาตรฐาน ข้ างต้ น สามารถวิเคราะห์และเชื่อมโยงสาระของ
ความรู้ ทักษะกระบวนการ และเจตคติค่านิยม ของทัง้ 3 มาตรฐานการเรี ยนรู้ ประวัติศาสตร์ ให้
สัมพันธ์ กนั ดังนี ้
ทักษะกระบวนการ

ความรู้
- เวลาและยุคสมัยทาง
-

-

ประวัตศิ าสตร์
ข้ อมูลและหลักฐานทาง
ประวัตศิ าสตร์
วิธีการทางประวัตศิ าสตร์
พัฒนาการมนุษยชาติ
จากอดีตถึงปัจจุบนั
การเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์และผลกระทบ
ที่เกิดขึ ้น
ความเป็ นมาของชาติไทย
วัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาไทย
บุคคลสาคัญที่มีสว่ นปกป้อง
และสร้ างความเจริญรุ่งเรื อง
ของชาติ

- การอ่านอย่างกว้ างขวาง
- การสังเกต/เปรี ยบเทียบ
- การรวบรวมข้ อมูลและ
-

-

จัดระบบข้ อมูล
สรุปจับประเด็นได้ ชดั เจน
ทักษะในการตรวจสอบ
ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้ อมูลหลักฐาน
ทักษะในการวิพากษ์ วิจารณ์
อย่างมีเหตุผล
ทักษะในการวินิจฉัย
แยกแยะข้ อเท็จจริง
ทักษะการคิดวิเคราะห์และ
คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
การย่อความและเรี ยงความ
การเขียนด้ วยภาษา
สละสลวย
การเล่าเรื่ องโดยอ้ างอิง

เจตคติและค่านิยม
- ความรู้สกึ ร่วมเป็ นอันหนึ่ง
อันเดียวกันของสังคม
- ตระหนักในคุณค่าของมรดก
ทางวัฒนธรรม
- ยอมรับในความแตกต่าง
ของมนุษยชาติ
- อยู่ร่วมกับสังคมอื่นได้
อย่างสันติสขุ
- สามารถใช้ หลักเหตุผล
ในการดาเนินชีวติ
- ความรักชาติและภูมิใจ
ในความเป็ นไทย

ข้ อมูลหลักฐาน
ภาพประกอบ 5 การวิเคราะห์ความรู้ ทักษะกระบวนการ และเจตคติคา่ นิยม ของทัง้ 3 มาตรฐาน
การเรี ยนรู้ประวัติศาสตร์ ให้ สมั พันธ์ กนั
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ที่มา: สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน. (2554). หน้ า 15
สาหรับในการวิจยั นี ้ ผู้วิจัยได้ ศึกษาสาระประวัติศาสตร์ มาตรฐานและตัวชี ้วัด ส.4.2
ม.4-6/2วิเคราะห์ เหตุการณ์ สาคัญ ต่างๆที่ ส่งผลต่อ การเปลี่ย นแปลงทางสังคม เศรษฐกิ จ และ
การเมืองเข้ าสู่โลกสมัยปั จจุบัน และ ม.4-6/4 วิเคราะห์สถานการณ์ ของโลกในคริ สต์ ศตวรรษที่ 21
โดยมีเนื ้อหาเกี่ยวกับ เหตุการณ์สาคัญต่างๆ และสถานการณ์สาคัญของโลกในคริ สต์ศตวรรษที่ 21
เมื่อพิจารณารายด้ านจะเห็นได้ ว่าด้ านความรู้ในสาระประวัติศาสตร์ ได้ เน้ นไปที่การศึกษาข้ อมูล
เกี่ ย วกั บ หลัก ฐาน และวิ ธี ก ารทางประวัติ ศ าสตร์ รวมทัง้ เหตุ ก ารณ์ ที่ ส่ง ผลกระทบต่ อ มวล
มนุษยชาติ อันจะเป็ นบทเรี ยนของการดาเนินชีวิตของคนในยุคปั จจุบนั ที่จะไม่กระทาผิดซ ้ารอย
จากเหตุการณ์ ที่มีลกั ษณะคล้ ายกันในอดีต ซึง่ ผู้วิจัยจึงเห็นว่าเนื ้อหาสาระในวิชาประวัติศาสตร์ มี
ความเหมาะสมสอดคล้ องกับการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบวัฏจักร 7E ที่เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้ สืบค้ น
วิเคราะห์ข้อมูล จนไปถึงขันที
้ ่ผ้ เู รี ยนจานาข้ อมูลไปใช้ ในการประยุกต์ใช้ ในชีวิตจริ ง
ส่วนในด้ านทักษะกระบวนการ มี รูปแบบของทักษะที่สอดคล้ องกับการคิดอย่างมี
วิจารณญาณหลายประการ ได้ แก่ การรวบรวมข้ อมูลและจัดระบบข้ อมูลสรุปจับประเด็นได้ ชัดเจน
ทักษะในการตรวจสอบประเมินความน่าเชื่อถือของข้ อมูลหลักฐาน ทักษะในการวิพากษ์ วิจารณ์
อย่างมี เหตุผล ทักษะในการวินิจฉัยแยกแยะข้ อ เท็จ จริ ง ทัก ษะการคิดวิเคราะห์ และคิ ดอย่างมี
วิจารณญาณ ซึง่ ในด้ านทักษะกระบวนการของการเรี ยนวิชาประวัติศาสตร์ นนั ้ เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้ เป็ น
ผู้หาความรู้ ด้วยตนเอง อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล และมีการพิจารณาแยกแยะข้ อมูลต่าง ๆ อย่างเป็ น
ขันตอนก่
้
อนที่จะตัดสินใจในการที่จะเชื่อหรื อไม่เชื่อสิง่ ใด ซึง่ ได้ สอดคล้ องกับการจัดการเรี ยนรู้ โดย
ใช้ รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7E ที่มีกระบวนการจัดการเรี ยนรู้อย่างเป็ นขันตอน
้
โดยเป็ นการฝึ กฝน
ให้ ผ้ เู รี ยนได้ สารวจค้ นหา เลือกข้ อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ วิเคราะห์ จาแนกแยกแยะความแตกต่าง
ระหว่างข้ อ เท็จ จริ ง ความรู้ สึก ข้ อ คิ ดเห็ น โดยสามารถน าข้ อ มูลที่ ผ่านการวิเคราะห์ แล้ วมาลง
ข้ อสรุป โดยอ้ างอิงจากหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือ และยังสามารถที่จะขยายผลความรู้ของตนเอง
ที่ได้ ศกึ ษาไปสูก่ ารนาความรู้ไปใช้ กบั สถานการณ์จริ งเพื่อแก้ ไขปั ญหาและสร้ างสรรค์ชิ ้นงานในชีวิต
จริ งได้
ทังนี
้ ้ในด้ านเจตคติและค่านิยมของสาระประวัติศาสตร์ ก็มีความสอดคล้ องกับทักษะ
ชี วิตที่ สานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐานกาหนดไว้ ทัง้ 4 องค์ ป ระกอบ คือ 1) การ
ตระหนักรู้ และเห็นคุณ ค่าในตนเอง 2) การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจแก้ ปัญ หาอย่างสสร้ างสรรค์ 3)
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การจัดการกับอารมณ์ และความเครี ยด และ 4) การสร้ างสัมพันธภาพที่ดีกบั ผู้เรี ยน ซึ่งผู้วิจัยได้ นา
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วฏั จักรการเรี ยนรู้ 7E โดยผู้เรี ยนจะได้ ฝึกฝนการทางานวางแผน
ตรวจสอบ รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล รับฟั งความคิดเห็น ร่วมกันอภิปรายประเด็นปั ญหา โดยในแต่
ละขันตอนของการจั
้
ดการเรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบวัฏจักร 7E จะเป็ นการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรี ยน
อย่างเป็ นขันเป็
้ นตอนเพื่อให้ นกั เรี ยนเป็ นนักเรี ยนที่สมบูรณ์ ทงในด้
ั ้ านความคิด สติปัญญา และใน
ด้ านอารมณ์
6. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
6.1 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยตามหลักสุตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
วิสยั ทัศน์
โรงเรี ยนชิโนรสวิทยาลัยมุ่งมัน่ พัฒนาศักยภาพผู้เรี ยนให้ เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรมมีความรู้
ความสามารถ ภาคภูมิใจในความเป็ นไทย และเป็ นพลเมืองที่มีคณ
ุ ภาพตามาตรฐานสากล
พันธกิจ
พัฒ นานัก เรี ย นให้ เป็ นบุ ค คลแห่ ง การเรี ย นรู้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมน้ อ มน า
เศรษฐกิจพอเพียงมีบุคลิกภาพสง่างาม
1. สนั บ สนุ น ส่ง เสริ ม ให้ ค รู ไ ด้ พั ฒ นาตนเอง เต็ ม ศัก ยภาพเพื่ อ เพิ่ ม พู น
ประสิท ธิ ภ าพสู่ค วามเป็ น เลิศ ในระดับ สากล สามารถใช้ ภ าษาอังกฤษ และเทคโนโลยี ในการ
พัฒนาการเรี ยนการสอน
2. พัฒนาหลักสูตรและจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ให้ เหมาะสมตามความแตกต่าง
ของผู้เรี ยน และมุ่งส่งเสริ มผู้เรี ยนที่มีศกั ยภาพสูงให้ มีคณ
ุ ภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยน้ อม
นาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. บริ ห ารจั ด การศึ ก ษาด้ ว ยระบบคุ ณ ภาพโดยผู้บ ริ ห ารโรงเรี ย นพัฒ นา
ศักยภาพให้ สามารถพัฒ นาระบบบริ หารการจัดการให้ เกิ ดประสิทธิ ภ าพเกิ ดเครื อ ข่ายการร่ วม
พัฒนาทังในระดั
้
บท้ องถิ่น ระดับภูมิภาคระดับประเทศและต่างประเทศ
6.2 โครงสร้ างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนชิโรสวิทยาลัย
หลัก สูตรสถานศึก ษา โรงเรี ยนชิ โนรสวิท ยาลัย พุท ธศัก ราช 2559 ตามหลัก สูต ร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรั บปรุง พุทธศักราช 2554) ได้ กาหนด
โครงสร้ างหลักสูตรของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 แผนการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์
ดังนี ้ (โรงเรี ยนชิโรสวิทยาลัย, 2559, น. 32)
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ตาราง 13 โครงสร้ างหลักสูตรของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 แผนการเรี ยนคณิตศาสตร์ –
วิทยาศาสตร์

กลุม่ วิชา
พื ้นฐาน

รหัสวิชา
ท 33101
ส 33101
ค 33101
อ 33101
พ 33101
พ 33103
ศ 33101
ง 33101

เพิม่ เติม

ส 33201
ค 33201
ว 33204
ว 33224
ว 33244
อ 33201
อ 30205
ง 33243

กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน

ภาคเรี ยนที่ 1
ชื่อวิชา
ภาษาไทย 5
สังคมศึกษา 5
คณิตศาสตร์ 5
ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 5
สุขศึกษา 5
พลศึกษา (ซอฟบอล)
ศิลปะ 5
ทักษะการดารงชีวติ 5
รวม
พระพุทธศาสนา 5
คณิตศาสตร์ เพิม่ เติม 5
ฟิ สกิ ส์ 4
เคมี 4
ชีววิทยา 4
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 5
ภาษาอังกฤษรอบรู้ 3
คอมพิวเตอร์ 5
รวม
กิจกรรมชุมนุม
แนะแนว
กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ (IS3)
รวม
รวมทังสิ
้ ้น

คาบ/สัปดาห์
2
2
2
2
1
1
1
1
12
1
4
3
3
3
1
1
2
18
1
1
1
3
33

นก.
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
6.0
0.5
2.0
1.5
1.5
1.5
0.5
0.5
1.0
9.0

15.0

ชม.
40
40
40
40
20
20
20
20
240
20
80
60
60
60
20
20
40
360
20
20
20
60
660
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ตาราง 13 (ต่อ)
กลุม่ วิชา
พื ้นฐาน

รหัสวิชา
ท 33102
ส 33102
ค 33102
อ 33102
พ 33102
พ 33104
ศ 33102
ง 33102

เพิม่ เติม

ส 33202
ค 33202
ว 33205
ว 33225
ว 33245
อ 33202
อ 30206
ง 33244

กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน

ภาคเรี ยนที่ 2
ชื่อวิชา
ภาษาไทย 6
สังคมศึกษา 6
คณิตศาสตร์ 6
ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 6
สุขศึกษา 6
พลศึกษา (ลีลาศ)
ศิลปะ 6
ทักษะการดารงชีวติ 6
รวม
พระพุทธศาสนา 6
คณิตศาสตร์ เพิม่ เติม 6
ฟิ สกิ ส์ 5
เคมี 5
ชีววิทยา 5
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 5
ภาษาอังกฤษรอบรู้ 4
คอมพิวเตอร์ 6
รวม
กิจกรรมชุมนุม
แนะแนว
กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
รวม
รวมทังสิ
้ ้น

คาบ/สัปดาห์
2
2
2
2
1
1
1
1
12
1
4
3
3
3
1
1
2
18
1
1
1
3
33

นก.
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
6.0
0.5
2.0
1.5
1.5
1.5
0.5
0.5
1.0
9.0

15.0

ชม.
40
40
40
40
20
20
20
20
240
20
80
60
60
60
20
20
40
360
20
20
20
60
660
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ตาราง 14 โครงสร้ างหลักสูตรโรงเรี ยนชิโนรสวิทยาลัยกลุม่ สาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม
ปี
ภาคเรี ยนที่ 1
ที่ รหัสวิชา/ชื่อวิชา

ภาคเรี ยนที่ 2
รหัสวิชา/ชื่อวิชา

จานวน
นก. ช.ม. ชม./ปี

1

ส 21101 สังคมศึกษา 1
ส 21103 ประวัติศาสตร์ ไทย 1
ส 21241 หน้ าที่พลเมืองเพิ่มเติม 1

1.5
0.5
0.5

60
20
20

120
40
40

2

ส 22101 สังคมศึกษา 3
ส 22103 ประวัติศาสตร์ ไทย 3
ส 22243 หน้ าที่พลเมืองเพิ่มเติม 3
ส 23101 สังคมศึกษา 5
ส 23103 ประวัติศาสตร์ ไทย 5

ส 21102 สังคมศึกษา 2
ส 21104 ประวัติศาสตร์ ไทย 2
ส 21242 หน้ าที่พลเมืองเพิ่มเติม
2
ส 22102 สังคมศึกษา 4
ส 22104 ประวัติศาสตร์ ไทย 4
หน้ าที่พลเมืองเพิ่มเติม 4
ส 23102 สังคมศึกษา 6
ส 23104 ประวัติศาสตร์ ไทย 6
ส 23246 หน้ าที่พลเมืองเพิ่มเติม
6
ส 31102 สังคมศึกษา 2
ส 31104 ประวัติศาสตร์ ไทย 2
ส 31202 พระพุทธศาสนา 2
ส 30242 หน้ าที่พลเมืองเพิ่มเติม
2
ส 32101 สังคมศึกษา 4
ส 32103 ประวัติศาสตร์ ไทย 4
ส 32202 พระพุทธศาสนา 4
ส 33102 สังคมศึกษา 6
ส 33202 พระพุทธศาสนา 6
ส 30244 หน้ าที่พลเมืองเพิ่มเติม
4

1.5
0.5
0.5
1.5
0.5
0.5

60
20
20
60
20
20

120
40
40
120
40
40

1.0
0.5
0.5
0.5

40
20
20
20

80
40
40
40

1.0
0.5
0.5
1.0
0.5
0.5

40
20
20
40
20
20

80
40
40
80
40
40

14

560

1,120

3

ส 23245 หน้ าที่พลเมืองเพิ่มเติม 5
4

ส 31101 สังคมศึกษา 1
ส 31103 ประวัติศาสตร์ ไทย 1
ส 31201 พระพุทธศาสนา 1
ส 30241 หน้ าที่พลเมืองเพิ่มเติม 1

5

6

ส 32101 สังคมศึกษา 3
ส 32103 ประวัติศาสตร์ ไทย 3
ส 32201 พระพุทธศาสนา 3
ส 33101 สังคมศึกษา 5
ส 33201 พระพุทธศาสนา 5
ส 30243 หน้ าที่พลเมืองเพิ่มเติม 3
รวม
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6.3 คาอธิบายรายวิชาและโครงสร้ างรายวิชา ส 33101 สังคมศึกษา 5
6.3.1 คาอธิบายรายวิชา ส 33101 สังคมศึกษา 5
ศึกษาวิเคราะห์ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ที่แสดงถึง
การเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ การนับและการเทียบศักราชสากล หลักฐานทางประวัติศาสตร์
สากล อารยธรรมของโลกตะวันออก ได้ แก่อารยธรรมจีนและอารยธรรมอินเดีย
ศึกษาวิเคราะห์ ความสาคัญของอารยธรรมโลกตะวันตก อารยธรรมเมโสโปเต
เมี ย อารยธรรมอี ยิปต์ อารยธรรมในตะวันออกกลาง อารยธรรมกรี กและอารยธรรมโรมัน การ
ติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกและอิทธิพลที่มีต่อกัน เหตุการณ์ สาคัญในสมัยกลาง
ระบอบการปกครองแบบฟิ วดัล สงครามครู เสด การฟื ้น ฟูศิลปะวิทยาการ เหตุการณ์ สาคัญ ใน
สมัยใหม่จนถึงปั จจุบนั การสารวจทางทะเล การล่าอาณานิคม การปฏิรูปศาสนา
ศึกษาวิเคราะห์ความสาคัญของการปฏิวตั ิวิทยาศาสตร์ การปฏิวตั ิอุตสาหกรรม
แนวคิ ด เสรี นิ ย ม แนวคิ ด จัก รวรรดิ นิ ย ม ชาติ นิ ย ม แนวคิ ด สัง คมนิ ย ม อิ ท ธิ พ ลของอารยธรรม
ตะวันตกและตะวันออกที่มีตอ่ พัฒนาการและการเปลีย่ นแปลงของสังคมโลกที่นาไปสูค่ วามขัดแย้ ง
และความร่ ว มมื อ ในคริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 20 จนถึ ง ปั จ จุ บัน สงครามโลกครั ง้ ที่ 1-2 สงครามเย็ น
องค์การระหว่างประเทศ และสถานการณ์ สาคัญของโลกในคริ สต์ศตวรรษที่ 21 ด้ านการเมืองการ
ปกครอง ด้ านเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้ อม
โดยใช้ วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ ไขปั ญหา การสืบค้ น
ข้ อมูลและการภิปราย เพื่อให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจมี ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อย่างมี
วิจารณญาณและการแก้ ไขปั ญหาอย่างสร้ างสรรค์และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
ตระหนักถึงความสาคัญของอารยธรรมตะวันออกที่มีผลต่อภูมิภาคในเอเชีย
6.3.1.1ตัวชี ้วัด รายวิชา ส 33101 สังคมศึกษา 5
1)มาตรฐาน ส 4.2 ม.4-6/1 วิเคราะห์อิทธิ พลของอารยธรรรม
โบราณ และการติ ด ต่อ ระหว่างโลกตะวัน ออกกับ โลกตะวัน ตกที่ มี ผลต่อ พัฒ นาการและการ
เปลีย่ นแปลงของโลก
2)มาตรฐาน ส 4.2 ม.4-6/2 วิเคราะห์เหตุการณ์ สาคัญต่างๆที่
ส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองเข้ าสูโ่ ลกสมัยปั จจุบนั
3)มาตรฐาน ส 4.2 ม.4-6/3 วิเคราะห์ผลกระทบของการขยาย
อิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริ กา แอฟริ กา และเอเชีย
4)มาตรฐาน ส 4.2 ม.4-6/4 วิเคราะห์ สถานการณ์ ของโลกใน
คริ สต์ศตวรรษที่ 21
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6.3.2 โครงสร้ างรายวิชา ส 33101 สังคมศึกษา 5
ตาราง 15 โครงสร้ างรายวิชา ส 33101 สังคมศึกษา 5
ลาดับ
ที่
1

ชื่อหน่วย
การเรี ยน
TIME
MACHINE

มาตรฐานการ
เรี ยนรู้/ตัวชี ้วัด
ส 4.1 ม.4-6/1
ส 4.2 ม.4-6/2

สาระสาคัญ

- การศึกษาประวัตศิ าสตร์
- วิธีการทางประวัตศิ าสตร์
- เวลาและช่วงสมัยทาง

เวลา
(ชัว่ โมง)
4

น ้าหนัก
คะแนน
10

16

40

4

10

ประวัตศิ าสตร์

- การแบ่งยุคทาง
ประวัตศิ าสตร์
2

3

ย้ อนรอยโลก
โบราณ

สูก่ าร
เปลี่ยนแปล
ง

ส 4.2 ม.4-6/1

ส 4.2 ม.4-6/2
ส 4.2 ม.4-6/3

-

อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
อารยธรรมอียิปต์
อารยธรรมกรี ก
อารยธรรมโรมัน
อารยธรรมจีน
อารยธรรมอินเดีย

เหตุการณ์สาคัญในสมัยใหม่
จนถึงปัจจุบนั (คศ.1492ปัจจุบนั )
- การปฏิวตั วิ ทิ ยาศาสตร์
- การปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม
- แนวคิดเสรี นิยม
- แนวคิดจักรวรรดินิยม
- แนวคิดชาตินิยม
- แนวคิดสังคมนิยม
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ตาราง 15 (ต่อ)
ลาดับ
ที่
4

ชื่อหน่วย
การเรี ยน
โลกแห่ง
ความ
ขัดแย้ ง

มาตรฐานการ
เรี ยนรู้/ตัวชี ้วัด
ส 4.2 ม.4-6/2
ส 4.2 ม.4-6/3

5

สถานการ
ณ์สาคัญ
ของโลกใน
คริสต์ศตว
รรษ
ที่ 21

ส 4.2 ม.4-6/4

รวม

สาระสาคัญ
ความขัดแย้ งและความร่วมมือ
ของมนุษยชาติในคริ สต์ศตวรรษ
ที่ 20ถึงปัจจุบนั
- สงครามโลกครัง้ ที่ 1
- สงครามโลกครัง้ ที่ 2
- สงครามเย็น
- องค์การความร่ วมมือ
สถานการณ์ของโลกยุคปัจจุบนั มี
ปัญหาทังทางด้
้
านการเมือง การ
ขาดแคลนทรัพยากร การก่อการ
ร้ าย ความขัดแย้ งทางศาสนา
ส่งผลกระทบต่อสภาพความ
เป็ นอยู่ของมนุษย์
- ปัญหาการเมืองและการก่อการ
ร้ าย
- ปัญหาทางด้ านเศรษฐกิจ
- ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อม
- ปัญหาสังคมและวัฒนธรรม

เวลา
(ชัว่ โมง)
4

น ้าหนัก
คะแนน
10

12

30

40

100

จากโครงสร้ างรายวิชา ส33101 สังคมศึกษา 5 ของโรงเรี ยนชิโนรสวิทยาลัย ดังกล่าว
ข้ างต้ น สรุได้ ว่า การวิจัยครัง้ นี ้ผู้วิจยั ทดลองสอนโดยใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ 7E ในหน่วยการ
เรี ยนรู้ที่ 5 และ 5 เรื่ อง สถานการณ์สาคัญของโลกในคริ สต์ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้ วยเนื ้อหา เรื่ อง
ปั ญ หาการเมื องและการก่อการร้ าย ปั ญ หาทางด้ านเศรษฐกิ จ ปั ญ หาทรั พยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อม ปั ญหาสังคมและวัฒนธรรม โดยใช้ เวลาทดลอง จานวน 12 คาบ
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้
1.การกาหนดประชากรและการสุม่ กลุม่ ตัวอย่าง
2.การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3.การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4.การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการทาวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนชิโนรส
วิทยาลัย เขตบางกอกน้ อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 จานวน 11
ห้ องเรี ยน จานวน 301 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยในครัง้ นี ้คือ นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6/3 โรงเรี ยน
ชิโนรสวิทยาลัย ที่กาลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 ซึง่ ได้ มาจากการสุม่ ตัวอย่างแบบ
กลุม่ (Cluster Random Sampling) จานวน 38 คน โดยทุกห้ อ งเรี ยนมี การจัดนักเรี ยนห้ องเรี ยน
แบบคละความสามารถ
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้ น (Independent Variable) ได้ แก่
การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7E
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้ แก่
1. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2.ทักษะชีวิต
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ระยะเวลาที่ใช้ ในการวิจัย
การวิจัยครัง้ นี ้ ทาการทดลองโดยผู้วิจัยดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง ในภาค
เรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 จานวน 12 คาบ ทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-test) 1 คาบ (ความสามารถ
ในการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ และทั ก ษะชี วิ ต ) และทดสอบหลัง เรี ย น (Post-test) 1 คาบ
(ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะชีวิต) รวมระยะเวลา 14 คาบ
เนือ้ หาที่ใช้ ในการวิจัย
เนื ้อหาที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นเนื ้อหาในสาระที่ 4 : ประวัติศาสตร์ มาตรฐาน ส 4.2
เข้ า ใจพั ฒ นาการของมนุ ษ ยชาติ จ ากอดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น ในด้ านความสัม พั น ธ์ แ ละการณ์
เปลีย่ นแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบ
ที่เกิ ดขึน้ ตามหลักสูต รแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐานพุทธศั กราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ผู้วิจัยได้ กาหนดเรื่ องที่ใช้ ในการ
ทดลองโดยมีขอบเขตของเนื ้อหา ดังนี ้
เรื่ องที่ 1 ความขัดแย้ ง : ภัยคุกคามในสังคม
เรื่ องที่ 2 ปั ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เรื่ องที่ 3 วิกฤติพลังงานโลก
ตาราง 16 กาหนดการจัดการเรี ยนการสอน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

เนื ้อหา
ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
ความขัดแย้ ง : ภัยคุกคามในสังคม
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
วิกฤติพลังงานโลก
ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
รวม

จานวนคาบ
1
4
4
4
1
16
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แบบแผนการวิจัย
ในการวิ จั ย ครั ง้ นี เ้ ป็ นการวิ จั ย แบบกึ่ ง ทดลอง (Quasi - experimental research
design) ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลองแบบ Pre Experimental Research
Designs แบบหนึ่งกลุ่ม สอบก่อนสอบหลัง (The One-Group Pretest-Posttest Design) (ศิริชัย
กาญจนวาสี, 2547, น. 160) ซึง่ มีรูปแบบการวิจยั ดังนี ้
ตาราง 17แบบแผนการทดลองของวิจยั
กลุม่
E

สอบก่อน
T1

การทดลอง
X

สอบหลัง
T2

ความหมายของสัญลักษณ์
E แทน กลุม่ ทดลอง
T1 แทน การทดสอบก่อนการจัดการเรี ยนรู้
X แทน การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบวัฎจักรการเรี ยนรู้ 7E
T2 แทน การทดสอบหลังการจัดการเรี ยนรู้

2.การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย
1. เครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลอง ได้ แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบวัฏจักรการ
เรี ยนรู้ 7E
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่ แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารญาณ และแบบวัดทักษะชีวิต
ขันตอนในการสร้
้
างเครื่ องมือวิจยั มีดงั ต่อไปนี ้
2.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ รูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7E
2.1.1. ศึ ก ษาหลัก สูต รแกนกลางการศึ ก ษาขัน้ พื น้ ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรี ยนชิโนรสวิทยาลัย กลุม่ สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตารา
เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบวัฎจักรการเรี ยนรู้ 7E
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2.1.2 ศึก ษาองค์ ป ระกอบและขัน้ ตอนการด าเนิ น กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โดยใช้
รู ปแบบวัฎจักรการเรี ยนรู้ 7E ในแต่ละขันตอน
้
เพื่อทาความเข้ าใจในกระบวนการให้ ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ ้น
2.1.3 เลือกสาระการเรี ยนรู้ ที่นามาทดลอง คือ สาระประวัติศาสตร์ มาตรฐาน
ตัวชีว้ ดั ส 4.2 ม.4-6/4 วิเคราะห์สถานการณ์ ของโลกในคริ สต์ศตวรรษที่ 21 เป็ นเนื ้อหาของหน่วย
การเรี ยนรู้ที่ 5 สถานการณ์ สาคัญของโลกในคริ สต์ศตวรรษ ที่ 21 รายวิชา ส33101 สังคมศึกษา 5
ของโรงเรี ยนชิโรสวิทยาลัย ประกอบด้ วยเนื ้อหา
เรื่ องที่ 1 ความขัดแย้ ง : ภัยคุกคามในสังคม
เรื่ องที่ 2 ปั ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เรื่ องที่ 3 วิกฤติพลังงานโลก
2.1.4 สร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบวัฏจักรการเรี ย นรรู้ 7E จ านวน 3 แผน
ประกอบด้ วย
ตาราง 18แผนการจัดการเรี ยนรู้แบบวัฏจักรการเรี ยนรรู้ 7E
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่
1
2
3

เรื่ อง
ความขัดแย้ ง : ภัยคุกคามในสังคม
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
วิกฤติพลังงานโลก
รวม

จานวนคาบ
4
4
4
12

โดยในแต่ละแผนการจัดการเรี ยรู้ มีองค์ประกอบ
1)มาตรฐานการเรี ยนรู้/ตัวชี ้วัด
2)ความคิดรวบยอด/สาระสาคัญ
3)สาระการเรี ยนรู้
4)จุดประสงค์การเรี ยนรู้/ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง
5)สมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
6)คุณลักษณะอันพึงประสงค์
7)กระบวนการเรี ยนรู้ ประกอบด้ วย 7 ขัน้ คือ
1.1ขันตรวจสอบความรู
้
้ เดิม
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1.2ขันเร้
้ าความสนใจ
1.3ขันส
้ ารวจและค้ นหา
1.4ขันอธิ
้ บาย
1.5ขันขยายความรู
้
้
1.6ขันประเมิ
้
นผล
1.7ขันน
้ าความรู้ไปใช้
8)สือ่ / แหล่งเรี ยนรู้
9)การวัดและประเมินผล
2.1.5 นาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ไปให้ อาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ ตรวจสอบ
และขอข้ อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ ไขแผนการจัดการเรี ยนรู้ ให้ มีความเหมาะสมและสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ ้น
2.1.6 นาแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ปรับปรุ งแก้ ไขแล้ วให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
ประกอบด้ วยผู้เชี่ยวชาญด้ านการสอนสังคมศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และผู้เชี่ ย วชาญด้ านทักษะชี วิต เพื่ อ ตรวจสอบเกี่ ย วกับความเที่ย งตรงของเนื อ้ หา ภาษา และ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้ องของแผนการจัดการเรี ยนรู้กับจุดประสงค์การ
เรี ยนรู้ เนื ้อหา ขันตอนการจั
้
ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ และเกณฑ์การวัดและประเมินผล โดยพิจารณา
จากค่า ดัชนี ค วามสอดคล้ อ ง (IOC) มี ค่า ตังแต่
้ 0.8-1.00มี ค ะแนนเฉลี่ย คุณ ภาพของแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ ที่ 1 แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 2 และแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.97 1.00
และ 1.00 ตามลาดับ ความเหมาะสมจัดอยู่ในระดับใช้ ได้ และมีคุณภาพผ่านตามเกณฑ์ (ตังแต่
้
.05 ขึ ้นไป)
2.1.7 น าแผนการจัด การเรี ย นรู้ รู ป แบบวัฎ จั ก รการเรี ย นรรู้ 7E ที่ ได้ รั บ การ
ปรับปรุงแก้ ไขแล้ วไปใช้ จริ ง โดยทดลองกับกลุม่ เป้าหมายเพื่อทาการวิจยั ต่อไป
2.2. แบบวัดความสามารถในการคิดอย่ างมีวิจารญาณ
2.2.1 ศึกษาทฤษฎีห ลักการการสร้ างแบบวัด ความสามารถในการคิด อย่ างมี
วิจารณญาณและเกณฑ์ ในการให้ คะแนนแบบรู บริ ค (Rubric Scoring) 4 ระดับ และนาข้ อมูลมา
พิจารณาแนวทางการสร้ างแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2.2.2 สร้ างแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมี วิจารณญาณ เป็ นลักษณะ
อัตนัย จานวน 5 ข้ อ เพื่อวัดความสามารถในการมีวิจารณญาณตามความหมาย และองค์ประกอบ
ในข้ อ 2.1 โดยสร้ างเกณฑ์ในการตรวจข้ อสอบแบบรูบริ ค (Rubric Scoring) 4 ระดับ ดังตาราง 18
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ตาราง 19เกณฑ์ในการตรวจแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณแบบรูบริ ค
(Rubric Scoring) 4 ระดับ
รายการประเมิน
1. การระบุประเด็น
ปัญหา

2. การพิจารณา
ไตร่ตรองข้ อมูล

ระดับคุณภาพ
3

2

1

0

ระบุประเด็น
ปัญหาได้ ถกู ต้ อง
พร้ อมอธิบาย

ระบุประเด็น
ปัญหาได้ ถกู ต้ อง
แต่อธิบายเหตุผล

ระบุประเด็น
ปัญหาได้ ถกู ต้ อง
เพียงบางส่วน

ระบุประเด็น
ปัญหาไม่ถกู ต้ อง
และไม่สามารถ

เหตุผลครบถ้ วน

ไม่ครบถ้ วน

และไม่สามารถ
อธิบายเหตุผลได้

อธิบายเหตุผลได้

ตัดสินใจพิจารณา ตัดสินใจพิจารณา ตัดสินใจพิจารณา ไม่สามารถ
ความน่าเชื่อถือ
ของบทความได้

ความน่าเชื่อถือ
ของบทความได้

ความน่าเชื่อถือ
ของบทความได้

ตัดสินใจพิจารณา
ความน่าเชื่อถือ

พร้ อมอธิบายเหตุ
ผลได้ ถกู ต้ อง
ครบถ้ วน

แต่อธิบายเหตุผล
ไม่ครบถ้ วน

แต่ไม่สามารถ
อธิบายเหตุผลได้

ของบทความได้
และไม่สามารถ
อธิบายเหตุผลได้

3. กาตังสมมติ
้
ฐาน กาหนดสมมติฐาน กาหนดสมมติฐาน กาหนดสมมติฐาน กาหนดสมมติฐาน
ได้ ถกู ต้ อง ชัดเจน ได้ ถกู ต้ อง ชัดเจน ได้ ถกู ต้ อง
ไม่ได้ และไม่
พร้ อมอธิบาย
แต่อธิบายเหตุผล บางส่วน แต่ไม่
สามารถอธิบาย

4. การอ้ างอิงเพื่อ
ลงข้ อสรุป

เหตุผลประกอบ
ครบถ้ วน

ประกอบไม่
ครบถ้ วน

สามารถอธิบาย เหตุผลประกอบได้
เหตุผลประกอบได้

ลงข้ อสรุปได้
ถูกต้ อง ชัดเจน
พร้ อมอธิบาย

ลงข้ อสรุปได้
ลงข้ อสรุปได้
ถูกต้ อง ชัดเจน แต่ ถูกต้ อง บางส่วน
อธิบายเหตุผล
แต่ไม่สามารถ

ลงข้ อสรุปไม่ได้
และไม่สามารถ
อธิบายเหตุผล

เหตุผลประกอบ
ครบถ้ วน

ประกอบไม่
ครบถ้ วน

ประกอบได้

อธิบายเหตุผล
ประกอบได้

2.2.3 นาแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณลักษณะอัตนัยทัง้
5 ข้ อ ไปให้ อาจารย์ ที่ปรึ กษาปริ ญ ญานิพนธ์ ตรวจสอบ และให้ ข้อ เสนอแนะเพื่อ ทาการปรับปรุ ง
แก้ ไข
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2.2.4นาแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณลักษณะอัตนัยทัง้ 5
ข้ อ ที่ปรับปรุ งแก้ ไขแล้ วไปให้ ผ้ เู ชี่ ยวชาญจานวน 5 ท่าน ประกอบด้ วยผู้เชี่ยวชาญด้ านการสอน
สังคมศึกษา ผู้เชี่ ยวชาญด้ านการคิดอย่างมี วิจารณญาณ และผู้เชี่ ยวชาญด้ านทักษะชี วิต เพื่อ
ตรวจสอบความตรงทางเนือ้ หาและหาค่าดัช นีความสอดคล้ อ งระหว่างข้ อ สอบกับจุ ดประสงค์
(Index of Item Objective Congruence : IOC) มีค่าความสอดคล้ องมากกว่าหรื อเท่ากับ .50 ผล
ปรากฎว่า ค่าดัชนี ค วามสอดคล้ อ ง (IOC) มี ค่า ระหว่า ง 0.8-1.00 แสดงว่า แบบวัด นี ส้ ามารถ
นามาใช้ ในการวิจัยได้ นอกจากนี ้ผู้เชี่ยวชาญได้ ให้ ข้อ ปรับปรุง ในการใช้ ภาษาในข้ อ คาถามให้ มี
ความชัดเจน ตรงประเด็น โดยผู้วิจยั ได้ เลือกข้ อสอบ 3 ข้ อ ไปใช้ ในการทดลอง โดย 2 บทความที่
ไม่ได้ ทาการเลือกเนื่องจากบทความมีรายละเอียดค่อนข้ างมาก และใช้ เวลานานในการอ่านจึงไม่มี
เวลาเพียงพอในการทดลอง จากนัน่ นาแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณทัง้ 3
ข้ อ ให้ อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้ อง
2.2.5นาแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณไปทดลองใช้ (Try
Out) กับนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนชิโนรสวิทยาลัย ซึง่ ไม่ใช่กลุม่ เป้าหมายในการวิจัย
จานวน 30 คน นาผลคะแนนที่ได้ จากการทดลองใช้ (Try out) เพื่อหาค่าความยากง่าย (p) และ
ค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมี วิจารณญาณ ซึ่งแบบวัดมี ค่า
ความยากระหว่าง 0.20-0.80 และมี ค่าอ านาจจาแนกตังแต่
้ 0.20 ขึ ้นไป ค่าความยากง่าย (p)
เฉลีย่ 0.48 ค่าอานาจจาแนก (r) เฉลีย่ 0.42
2.2.6หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliabilly) ในโปรแกรมสาเร็ จรูป ซึง่ ผลการวิเคราะห์คา่
ความเชื่อมั่นของแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมี วิจารณญาณทังฉบั
้ บมี ค่าความเชื่อมั่น
0.745
2.2.7นาแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทัง้ 3 ข้ อ ไปใช้ เป็ น
เครื่ องมือในการเก็บข้ อมูลกับนักเรี ยที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6/3 ของ
โรงเรี ยนชิ โนรสวิท ยาลัย ที่เรี ยนรายวิชาสังคมศึกษา 5 ส 33101 ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2561
2.3 แบบวัดทักษะชีวิต
2.3.1ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องโดยการศึกษาเอกสาร และ งานวิจยั ที่
เกี่ยวข้ องเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาแบบวัดทักษะชี วิต ชนิดเลือ กตอบ 4 ตัวเลือกจานวน 30
ข้ อ โดยผู้วิจัยได้ เลือกใช้ องค์ประกอบทักษะชีวิตของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
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มาใช้ ในการวิจัย ซึ่งในแต่ละข้ อจะมีคาตอบที่ถูกเพียง 1 คาตอบ ถ้ าตอบถูกได้ 1 คะแนน ถ้ าตอบ
ผิดได้ 0 คะแนน กาหนดให้ แต่ละข้ อมีน ้าหนักคะแนน 2.5 คะแนน โดยประเมินทัง้ 4 ตัวชี ้วัด ดังนี ้
ตัวชี ้วัดที่ 1 ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
ตัวชี ้วัดที่ 2 การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
ตัวชี ้วัดที่ 3 การจัดการกับอารมณ์และความเครี ยด
ตัวชี ้วัดที่ 4 การสร้ างสัมพันธภาพที่ดีกบั ผู้อื่น
นาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ ตรวจสอบ และให้ ข้อเสนอแนะเพื่อ
ทาการปรับปรุงแก้ ไข
2.3.2น าแบบวัด ทัก ษะชี วิ ต ที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไขแล้ ว ให้ ผู้เชี่ ย วชาญจ านวน 5 ท่ า น
ประกอบด้ วยผู้เชี่ยวชาญด้ านการสอนสังคมศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และผู้เชี่ยวชาญด้ านทักษะชีวิต เพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื ้อหาและหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง
ระหว่ า งข้ อสอบกั บ จุ ด ประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC) มี ค่ า ความ
สอดคล้ องมากกว่าหรื อเท่ากับ .50 ผลปรากฎว่าค่าดัชนี ้ความสอดคล้ อง (IOC) มีค่าระหว่าง 0.81.00 แสดงว่าแบบวัดทักษะชีวิตนี ้สามารถนามาใช้ ในการวิจัยได้ นอกจากนี ้ผู้เชี่ยวชาญได้ ให้ ข้อ
ปรับปรุง ข้ อคาถาม ปรับปรุงคาผิด และนาแบบวัดที่ได้ ปรับปรุงแล้ วให้ อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ
ความถูกต้ อง
2.3.3 นาแบบวัดทักษะชีวิตไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนชิโนรสวิทยาลัย ซึ่งไม่ใช่กลุม่ เป้าหมายในการวิจัย จานวน 30 คน นาผลคะแนนที่ได้ จาก
การทดลองใช้ (Try out) เพื่อหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบวัดทักษะ
ชีวิต ซึง่ แบบวัดมีคา่ ความยากระหว่าง 0.20-0.80 และมีคา่ อานาจจาแนกตังแต่
้ 0.20 ขึ ้นไป
2.3.4 หาค่าความเชื่อ มั่น (Reliabilly) ของแบบวัดทักษะชี วิต ในโปรแกรมสาเร็ จรู ป
ซึง่ ผลการวิเคราะห์คา่ ความเชื่อมัน่ 0.77
2.3.5 นาแบบวัดทักษะชีวิตที่ผ่านเกณฑ์ จานวน 16 ข้ อ โดยให้ คา่ น ้าหนักคะแนนข้ อ
ละ 2.5 คะแนน ไปใช้ เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้ อมูลกับนักเรี ยนที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 6/3 ของโรงเรี ยนชิโนรสวิทยาลัย ที่เรี ยนรายวิชาสังคมศึกษา 5 ส 33101 ใน
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561
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3.การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจยั ได้ แบ่งออกเป็ น 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
3.1 ขัน้ ก่ อนการจัดการเรียนรู้ เป็ นขันที
้ ่ผ้ วู ิจยั เตรี ยมความพร้ อมในด้ านต่างๆ ดังนี ้
สร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั 1) แผนการจัดการเรี ยนรู้ 2) แบบวัดความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ 3) แบบวัดทักษะชีวิต
ให้ นกั เรี ยนทาแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
แบบประวัดทักษะชีวิต ก่อนเรี ยน (Pretest)
3.2 ขัน้ การจัดการเรี ยนรู้ ผู้วิจัยดาเนินการสอนด้ วยตนเองด้ วยการจัดการเรี ยนรู้
รูปแบบวัฎจักรการเรี ยนรู้ 7E ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ได้ สร้ างไว้ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
เวลาที่ใช้ การทดลอง โดยทาการทดลองจานวน 6 สัปดาห์ สัป ดาห์ ละ 2 คาบ
เรี ยน รวมทังสิ
้ ้น 12 คาบเรี ยน ตามวันและเวลาที่ได้ กาหนดไว้ ในแผนการจัดการเรี ยนรู้
3.3 ขัน้ หลังการจัดการเรียนรู้
เมื่อดาเนินการทดลองครบตามที่กาหนดไว้ ในแผนการสอน ผู้วิจยั ดาเนินการทดสอบ
หลังเรี ยน (Post-test) นักเรี ยนด้ วยแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแบบ
วัดทักษะชีวิตที่มีตอ่ การจัดการเรี ยนรู้รูปแบบวัฎจักรการเรี ยนรู้ 7E
4. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
1.เปรี ยบเที ยบความสามารถในการคิด อย่างมี วิจ ารณญาณก่ อ นและหลังเรี ยน ของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบวัฎจักรการเรี ยนรู้ 7E โดยการ
ค านวณห่ า ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ค่ า ส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (SD) และค่ า t-test dependent for
samples
2. เปรี ยบเทียบทักษะชีวิตก่อนและหลังเรี ยน ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่ได้ รับ
การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบวัฎจักรการเรี ยนรู้ 7E โดยการคานวณห่าค่าเฉลีย่ (Mean)ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่า t-test dependent for samples
สถิติที่ใช้ ในการวิจยั ในครัง้ นี ้ใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการคานวณ โดยประกอบด้ วยข้ อมูล
ทางสถิติ ดังนี ้
4.1 สถิติท่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
4.1.1 สถิติพนื ้ ฐาน
4.1.1.1 หาค่าเฉลีย่ (Mean)
4.1.1.2 หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
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โดยคานวณจากโปรแกรมสาเร็ จรูป
4.1.2 สถิติท่ ใี ช้ หาคุณภาพเครื่องมือ
4.1.2.1 หาค่าดัชนีความสอดคล้ องระหว่างแบบวัดจุดประสงค์การเรี ยนรู้ (IOC)
ของแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบวัฎจักรการเรี ยนรู้ 7E แบบวัดความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และแบบวัดทักษะชีวิต
4.1.2.2 หาค่ า ความยากง่า ย (p) และค่ า อ านานจ าแนก (r) ของแบบวั ด
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแบบวัดทักษะชีวิต
4.1.2.3 หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบวัด ความสามารถในการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ และแบบวัดทักษะชีวิต
โดยคานวณจากโปรแกรมสาเร็ จรูป
4.2 สถิติท่ ใี ช้ ทดสอบสมมติฐาน
4.2.1 เปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ย น โดยใช้ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ วัฏ จั ก รการเรี ย นรู้ 7E และใช้ วิ ธี ก ารทางสถิ ติ t-test
dependent for samples
4.2.2 เปรี ยบเทีย บทักษะชี วิต ก่อ นเรี ยนและหลังเรี ย น โดยใช้ รูป แบบการจัดการ
เรี ยนรู้วฏั จักรการเรี ยนรู้ 7E และใช้ วิธีการทางสถิติ t-test dependent for samples

91

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
สัญลักษณ์ ท่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ ได้ จ ากผลการทดลอง ผู้วิจัยได้ กาหนดสัญ ลักษณ์ ที่ใช้ ในการ
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
n
แทน
ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
Mean
แทน
คะแนนเฉลีย่ ของผู้เรี ยนในกลุม่ ตัวอย่าง
SD
แทน
คะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
t
แทน
สถิติการแจกแจงแบบ t-test dependent for samples
IOC
แทน
ค่าความสอดคล้ องของผู้เชี่ยวชาญ

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ วได้ นาเสนอตามลาดับ ดังนี ้
1. เปรี ย บเที ยบความสามารถในการคิ ด อย่างมี วิ จ ารณญาณ ก่ อ นและหลังการ
จัดการเรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7E

ตาราง 20เปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณในภาพรวม ก่อนและหลังการ
จัดการเรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7E
รายการประเมิน
ความสามารถในการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณ

คะแนน
เต็ม

ก่อนเรี ยน

หลังเรี ยน

Mean

SD

Mean

SD

36

17.16

5.66

29.68

3.66

t

df

p

13.26**

37

.000

**p < .01
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากตาราง 19 พบว่า นักเรี ยนที่ ได้ รับ การจัด การเรี ย นรู้ โดยใช้
รู ปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7E สาระประวัติศาสตร์ เรื่ อ ง ประเด็นปั ญหาในคริ สต์ศตวรรษที่ 21 มี
คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรี ยนเป็ น 17.16 คะแนนเบี่ยงเบน
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มาตรฐานเป็ น 5.66 และคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรี ยนเป็ น
29.68 คะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็ น 3.66 เมื่อหาค่าเฉลี่ยของผลต่างของคะแนนความสามารถ
ในการติดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรี ยนกับก่อนเรี ยนของกลุม่ ตัวอย่างพบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนรู้ โดย
ใช้ รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7E มีการกระจายตัวของคะแนนสอบหลังเรี ยนน้ อยกว่าก่อนเรี ยน และ
มีความสามารถในการคิดอย่างมี วิจารณญาณแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานข้ อที่ 1

ตาราง 21เปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณจาแนกตามรายด้ าน ก่อนและ
หลังการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7E
รายการประเมิน
ความสามารถในการคิดอย่างมี

คะแนน
เต็ม

วิจารณญาณ
1. การระบุประเด็นปัญหา
2. การพิจารณาไตร่ตรองข้ อมูล
3. การตังสมมติ
้
ฐาน
4. การอ้ างอิงเพื่อลงข้ อสรุป

9
9
9
9

ก่อนเรี ยน
(n=38)

หลังเรี ยน
(n=38)

Mean

SD

Mean

SD

4.37
4.79
3.97
4.03

1.82
2.00
1.57
2.15

7.18
7.87
7.32
7.32

1.31
1.23
1.38
1.28

t

df

p

7.83*
8.45*
11.32*
8.21*

37
37
37
37

.000
.000
.000
.000

**p < .01
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากตาราง 20 พบว่า นักเรี ยนที่ ได้ รับ การจัด การเรี ย นรู้ โดยใช้
รู ปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7E สาระประวัติศาสตร์ เรื่ อ ง ประเด็นปั ญหาในคริ สต์ศตวรรษที่ 21 มี
คะแนนเฉลี่ ย รายด้ านเพิ่ ม ขึ น้ ทั ง้ 4 ด้ าน เมื่ อ พิ จ ารณ าค่ า เฉลี่ ย ของผลต่ า งของคะแนน
ความสามารถในการคิดอย่างมี วิจ ารณญาณหลังเรี ยนกับก่อ นเรี ยนของกลุม่ ตัวอย่างในแต่ละ
องค์ ประกอบพบว่า การระบุ ประเด็น ปั ญ หามี คะแนนเฉลี่ยเพิ่ มขึ ้น 2.81คะแนน การพิ จ ารณา
ไตร่ตรองข้ อมูลมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ ้น 3.08 คะแนน การตังสมมติ
้
ฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ ้น 3.35
คะแนน และการอ้ างอิงเพื่อลงข้ อสรุ ปมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ ้น 3.29 คะแนน ซึ่งองค์ประกอบที่มีการ
เพิ่ มขึ ้นของคะแนนมากที่สดุ คือ การตังสมมติ
้
ฐาน เนื่องมาจากก่อ นเรี ยนนักเรี ยนยังขาดความ
เข้ าใจในการตัง้ สมสมติฐานจึงทาให้ มีคะแนนในการตังสมมติ
้
ฐานต่ากว่าองค์ประกอบอื่น ๆ แต่
หลังจากนักเรี ยนได้ รับ การจัดการเรี ย นรู้ โดยมช้ รูป แบบวัฏ จักรการเรี ยนรู้ 7E สามารถช่ วยให้
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นักเรี ย นตัง้ สมมติฐานตามหลัก วิทยาศาสตร์ ได้ ม ากขึ ้น และมี ค วามสามารถในการคิ ดอย่างมี
วิจารณญาณในแต่ละองค์ประกอบแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. เปรี ยบเทียบทักษะชีวิต ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบวัฏจักรการ
เรี ยนรู้ 7E
ตาราง 22เปรี ยบเทียบทักษะชีวิต ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้
7E
รายการประเมิน

คะแนน
เต็ม

ก่อนเรี ยน

หลังเรี ยน

Mean

SD

Mean

SD

ทักษะชีวติ

40

24.80

8.31

32.90

6.46

t

df

p

7.57*

37

.000

**p < .01
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง 21 พบว่า นักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้
รู ปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7E สาระประวัติศาสตร์ เรื่ อ ง ประเด็นปั ญหาในคริ สต์ศตวรรษที่ 21 มี
คะแนนเฉลีย่ ทักษะชีวิตก่อนเรี ยนเป็ น 24.80 และคะแนนเฉลีย่ ทักษะชีวิตหลังเรี ยนเป็ น 32.90 เมื่อ
หาค่า เฉลี่ย ของผลต่างของคะแนนทัก ษะชี วิต หลัง เรี ย นกับ ก่อ นเรี ย นของกลุ่ม ตัว อย่า งพบว่า
นักเรี ยนที่เรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7E มีการกระจายตัวของคะแนนสอบหลังเรี ยน
น้ อยกว่าก่อนเรี ยน และมีทกั ษะชีวิตแตกต่างกันอย่างมี นยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไป
ตามสมมติฐานข้ อที่ 2
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ตาราง 23เปรี ยบเทียบทักษะชีวิตจาแนกทักษะย่อย ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้
รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7E ทัง้ 4 องค์ประกอบ
ทักษะชีวติ

1. ตระหนักรู้และเห็น
คุณค่าในตนเองและ
ผู้อื่น
2. การคิดวิเคราะห์
ตัดสินใจและ
แก้ ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์
3. การจัดการกับ
อารมณ์และ
ความเครี ยด
4. การสร้ าง
สัมพันธภาพที่ดีกบั
ผู้อื่น

คะแนน
เต็ม

ก่อนเรี ยน
(n=38)

หลังเรี ยน
(n=38)

t

df

p

Mean

SD

Mean

SD

10

7.24

2.31

8.49

2.21

3.06*

37

.004

10

7.76

2.84

9.41

1.08

3.54*

37

.001

10

4.93

2.99

7.57

2.82

5.41*

37

.000

10

4.87

3.07

7.57

2.69

6.68*

37

.000

**p < .01
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง 22พบว่า นักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้
รู ปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7E สาระประวัติศาสตร์ เรื่ อ ง ประเด็นปั ญหาในคริ สต์ศตวรรษที่ 21 มี
คะแนนเฉลี่ยรายองค์ ประกอบเพิ่มขึ ้น ทัง้ 4 ทักษะย่อ ย เมื่ อ หาค่าเฉลี่ยของผลต่างของคะแนน
ทักษะชี วิตหลังเรี ยนกับก่อนเรี ยนของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละทักษะย่อ ยพบว่า ทักษะย่อยข้ อ ที่ 1
ตระหนักรู้ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ ้น 1.25 คะแนน ทักษะย่อยข้ อที่ 2
การคิด วิเคราะห์ ตัด สิน ใจและแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ มีค ะแนนเฉลี่ยเพิ่ ม ขึ ้น 1.65 คะแนน
ทักษะย่อยข้ อที่ 3 การจัดการกับอารมณ์ และความเครี ยดมีคะแนนเฉลีย่ เพิ่มขึ ้น 2.64 คะแนน และ
ทักษะย่อยข้ อที่ 4 การสร้ างสัมพันธภาพที่ดีกบั ผู้อื่นมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ ้น 2.70 คะแนน จะเห็นได้
ว่าในทักษะที่ มีความเกี่ ยวข้ องกับตัวผู้เรี ยนโดยตรงอย่างทักษะย่อ ยข้ อ ที่ 1 ตระหนักรู้ และเห็ น
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คุณ ค่าในตนเองและผู้อื่ น และทักษะย่อ ยข้ อ ที่ 2 การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ ปัญ หาอย่าง
สร้ างสรรค์ ผู้เรี ยนจะมีคะแนนก่อนเรี ยนค่อนข้ างสูงกว่า ทักษะย่อยข้ อที่ 3 การจัดการกับอารมณ์
และความเครี ยด และทักษะย่อยข้ อที่ 4 การสร้ างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น ซึ่งทักษะย่อยในข้ อที่ 3
และ 4 เป็ นทักษะที่ต้องไปเกี่ยวข้ องกับอารมณ์ และสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น ซึ่งก่อนเรี ยนผู้เรี ยนมี
คะแนนในด้ านนีไ้ ม่สูงมากนัก แต่เมื่ อ ทาการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7E
สามารถส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนมีทกั ษะชีวิตสูงขึ ้นในทุกๆ ทักษะย่อย โดยเฉพาะทักษะย่อยที่ 4 การสร้ าง
สัมพัน ธภาพที่ ดีกับผู้อื่ น เป็ น ทัก ษะที่มี การเพิ่ ม ขึ ้นของคะแนนมากที่ สุด เนื่ อ งมาจากในแต่ล ะ
ขันตอนของการจั
้
ดการเรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7E ได้ มีการส่งเสริ มในการทางาน
กลุม่ โดยต้ องอาศัยการรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น ผู้เรี ยนจะต้ องฝึ กเป็ นทังผู
้ ้ พูดเพื่อแสดงความ
คิดเห็น และรับฟั งความคิดเห็นของเพื่อนโดยอาศัยข้ อ มูลที่ อยู่บนพื ้นฐานของความเป็ นจริ ง รู้จัก
การที่จะควบคุมอารมณ์ ของตนเอง และร่ วมกันแก้ ปัญหาของสถานการณ์ ต่างๆ ในแต่ละขันตอน
้
ของการเรี ยนรู้ จึงทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ ถกู พัฒนาทังทั
้ กษะทางด้ านการคิด และทักษะทางด้ านอารมณ์ไป
พร้ อม ๆ กัน แต่เนื่องจากเวลาที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ มีค่อนข้ างน้ อยจึงส่งผลให้ คะแนนในแต่ละ
ทักษะย่อยหลังการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7E เพิ่มขึ ้นได้ ไม่สงู มากนัก และมี
ทักษะชีวิตในแต่ละทักษะย่อยแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
การวิ จั ย ในครั ง้ นี เ้ ป็ นการวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง (Quasi-experiment research) โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมี วิจ ารณญาณ ของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่จัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7E หลังเรี ยนสูงกว่าก่อ นเรี ยน
2) เปรี ยบเทียบทักษะชีวิตของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่จัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบวัฏจักร
การเรี ยนรู้ 7E หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยน
ชิโนรสวิทยาลัย ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 จานวน 38 คน โดยวิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบกลุม่
(Cluster Random Sampling) ใช้ เวลาดาเนินการ 14 คาบเรี ยน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ
1) แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบอัตนัย จานวน 3 บทความ โดยแต่ละ
บทความมี คาถาม จ านวน 4 ข้ อ 2) แบบวัดทักษะชี วิต แบบปรนัย 4 ตัวเลือ ก จานวน 20 ข้ อ
ผู้วิจยั ได้ ใช้ รูปแบบการทดลองแบบหนึง่ กลุม่ ทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน (One-group Pretest
– Posttest Design) เมื่ อสิ ้นสุดการทดลองได้ นาข้ อ มูลมาวิเคราะห์ โดยใช้ สถิ ติพื ้นฐาน ได้ แก่ หา
ค่า เฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (SD) และทดสอบสมมติ ฐ านโดยใช้ ส ถิ ติ t – test for
dependent for Samples

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะชีวิต ชองนักเรี ยนชัน้
มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 6 ที่ ได้ รับ การจัด การเรี ย นรู้ โดยใช้ รูป แบบวัฏ จัก รการเรี ย นรู้ 7E สามารถสรุ ป
ผลการวิจยั ได้ ดงั นี ้
1. ความสามารถในการคิดอย่างมี วิจารณญาณของนักเรี ยนที่จัดการเรี ยนรู้ โดยใช้
รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7E หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ทักษะชี วิตของนักเรี ยนที่จัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7E หลัง
เรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู้ สาระประวัติศาสตร์ เรื่ อง “ประเด็นปั ญหาใน
คริ สต์ศตวรรษที่ 21” สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่จดั การเรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบวัฏจักรการ
เรี ยนรู้ 7E สามารถนามาอภิปรายผลตามจุดมุ่งหมายของการวิจยั ได้ ดงั นี ้
1. จากการศึก ษาความสามารถในการคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณของนัก เรี ย นชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7E หลังเรี ยนสูงกว่า
ก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .01 จึงเป็ นไปตามสมมติฐานข้ อที่ 1 เนื่องจากผู้วิจัยได้ จัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้โดยรู ปแบบวัฎจักรการเรี ยนรู้ 7E ในรูปแบบของกิจกรรมกลุม่ นักเรี ยนได้ ร่วมกัน
ทางาน ระดมความคิด ส่งเสริ ม ให้ นักเรี ยนได้ ฝึก ฝนการท างานร่ วมกัน การรั บ ฟั งเหตุผ ล การ
พิจารณาไตร่ตรองข้ อมูล ข้ อเท็จจริ งในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์ ปัจจุบนั ซึง่ แนวทางในการ
จัดการเรี ยนรู้ที่กล่าวมาข้ างต้ นนัน้ ส่งผลให้ นกั เรี ยนได้ รับการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณทัง้ 4 ด้ าน ได้ แก่ 1) การระบุประเด็นปั ญหา 2) การพิจารณาไตร่ตรองข้ อมูล 3) การ
ตังสมมติ
้
ฐาน และ 4) การอ้ างอิงเพื่อลงข้ อสรุป สอดคล้ องกับ(ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2544, น.
149-150) ได้ กล่าวว่าการพัฒนาความสามารถทางการคิดนัน้ ควรเน้ นการพัฒนากระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) เพราะเป็ นกระบวนการที่สาคัญและจาเป็ นสาหรับผู้เรี ยน
ทุกระดับ เนื่องจาการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีเป้าหมายเพื่อให้ ได้ ความคิดที่ผ่านการพิจารณาถึง
ข้ อ มูล หลัก ฐาน และเหตุผ ลมาอย่า งรอบคอบแล้ ว ความคิ ดที่ ได้ จ ะสามารถน าไปใช้ ได้ อ ย่า ง
กว้ างขวางในทุกสถานการณ์ ดังนันเมื
้ ่อ บุคคลคิดเรื่ อ งใดเรื่ องหนึ่งและได้ ความคิดที่ผ่านการคิด
อย่างมี วิจารณญาณมาแล้ ว การคิดที่ได้ มาสามารถนาไปใช้ ต่อ ไปได้ ในกระบวนการอื่ นๆ เช่ น
น าไปใช้ ใ นการตัด สิ น ใจ น าไปใช้ ในการแก้ ปั ญ หา น าไปปฏิ บัติ ห รื อ น าไปศึ ก ษาวิ จั ย ต่ อ ซึ่ ง
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ (นงนาฏ วงค์คา, 2554, น.103-109) ได้ ศกึ ษาผลการใช้ วิธีการจัดการ
เรี ยนรู้แบบ 7Eที่เน้ นกิจกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่ อง การรักษาดุลยภาพของสิง่ มีชีวิตที่มี
ต่อ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความสามารถด้ านการคิดอย่างมี วิจ ารณญาณของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยน พิริยาลัยจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ พบว่านักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4
ที่เรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู้ แบบ 7E ที่เน้ นกิจกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 1.) มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาชีววิทยาสูงกว่านักเรี ยนที่เรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู้ แบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 2.) นักเรี ยนมีความสามารถด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่านักเรี ยนที่
เรี ยนด้ วยการจัดการเรี ยนรู้แบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 3.) ความสามารถด้ าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยการจัดการเรี ยนรู้ แบบ 7E ที่เน้ นกิจกรรมการ
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คิดอย่างมี วิจารณญาณหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมี นยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนัน้
กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ รู ป แบบวัฏ จั ก รการเรี ย นรู้ 7E สามารถที่ จ ะช่ ว ยพั ฒ นา
ความสามารถในการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณของนัก เรี ย นได้ ถึ ง แม้ ว่า การจัด การเรี ย นรู้ ใน
รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7E จะนิยมใช้ ในการจัดการเรี ยรู้ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ แต่ก็สามารถ
นามาปรั บใช้ ให้ เข้ ากับวิชาสังคมศึกษาได้ เช่น กัน เพี ยงแต่จาเป็ นจะต้ อ งเลือ กเนื อ้ หาที่มีค วาม
เหมาะสม โดยควรเลือกเนื ้อหาที่มีลกั ษณะคาถามแบบปลายเปิ ด เพื่อให้ นกั เรี ยนสามารถต่อยอด
ความรู้ และสร้ างสรรค์ชิ ้นงานได้
2. จากการศึกษาทักษะชีวิตของนักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบวัฏ
จักรการเรี ยนรู้ 7E มีคะแนนเฉลี่ยทักษะชีวิต หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ .01 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานข้ อที่ 2 ทังนี
้ ้ผู้วิจัยได้ จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยรู ปแบบวัฎจักรการ
เรี ยนรู้ 7E ในรูปแบบของกิจกรรมกลุม่ เพื่อเป็ นการฝึ กฝนทักษะการอยู่ร่วมกันเพราะในการทางาน
กลุม่ ร่วมกันโดยผ่านกระบวนการการจัดการเรี ยนรู้ในรูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7E ผู้เรี ยนจะต้ องมี
การพัฒนาตนเองในการแสวงหาความรู้ เคารพและรับฟั งเหตุผล ข้ อเท็จจริ ง หลักฐานข้ อมูลจาก
ผู้อื่น และต้ องร่วมกันคิดวิเคราะห์สงั เคราะห์ปัญหาที่ได้ รับ ร่ วมกันตัดสินใจในการแก้ ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์ โดยสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ และความเครี ยดเมื่ อ ต้ องเผชิ ญ สถานการณ์ ต่าง ๆ
โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะด้ านการสร้ างสัมพันธภาพที่ดีกบั ผู้อื่นซึง่ ในการวิจยั ในครัง้ นี ้สะท้ อนให้
เห็นว่า การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วฏั จักรการเรี ยนรู้ 7E ไม่ได้ เป็ นการพัฒนาทักษะทางด้ านการคิด
เพียงอย่างเดียว แต่ด้วยกระบวนการในแต่ละขันตอนทั
้
ง้ 7 ขัน้ ได้ กลับช่วยเสริ มสร้ างพัฒนาการ
ทางด้ านอารมณ์ และการสร้ างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น โดยเฉพาะในขันที
้ ่ 3 สารวจและค้ นหา เป็ น
ขันที
้ ่ผ้ เู รี ยนจะต้ องวางแผนและแบ่งหน้ าที่ในการค้ นหาข้ อมูล ขันที
้ ่ 4 ขันอธิ
้ บายและลงข้ อสรุป เป็ น
ขันที
้ ่ผ้ เู รี ยนจะได้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และรับฟั งความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกในกลุม่ และเลือกที่จะ
ลงข้ อสรุ ปจากข้ อมูลที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สดุ และในขันที
้ ่ 5 ขันขยายความรู
้
้ โดยผู้เรี ยนจะได้
นาความรู้ที่ผา่ นการค้ นคว้ า และลงข้ อสรุปของกลุม่ ตนเองมานาเสนอ และร่วมกันอภิปรายกับกลุม่
อื่น ๆ ซึ่งจะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ แสดงความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะในมุมมองที่แตกต่าง
จากลุม่ ของตนเอง แนวทางในการจัดการเรี ยนรู้ ดงั กล่าวข้ างต้ นจึงได้ ส่งผลต่อ พัฒนาการทักษะ
ชี วิตของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ทัง้ 4 ทักษะย่อ ย ได้ แก่ 1) ตระหนักรู้ และเห็ นคุณ ค่าใน
ตนเองและผู้อื่น 2) การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ และ 3) การจัดการกับ
อารมณ์ และความเครี ยด และ 4) การสร้ างสัมพันธภาพที่ดี กับผู้อื่ น ซึ่งสอดคล้ อ งกับ หลักสูต ร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 กล่าวถึงการพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีคุณ ภาพตาม
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มาตรฐานการเรี ยนรู้ ที่จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดสมรรถนะสาคัญ 5 ประการ คือ 1) ความสามารถใน
การสือ่ สาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการแก้ ปัญหา 4) ความสามารถในการ
ใช้ ทกั ษะชีวิต และ 5) ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิ การ . 2552: 1) ทักษะ
ชีวิตถูกกาหนดให้ เป็ นทักษะสาคัญที่ผ้ เู รี ยนจะต้ องได้ รับการพัฒนาให้ เกิดขึ ้นกับผู้เรี ยน ซึ่งทักษะ
ชีวิตเป็ นความสามารถในการนากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ ในการดาเนินชีวิตประจาวัน การเรี ยนรู้
ด้ วยตนเอง การเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่อง การทางาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้ วยการสร้ างเสริ ม
ความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างบุคคล การจัดการปั ญหาและความขัดแย้ งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การ
ปรับตัวให้ ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้ อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
ไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น (กระทรวงศึกษาธิ การ . 2552: 4) สอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ (นวรัตน์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ , 2559, น.80-86) ได้ ศึกษาผลของการใช้ รูปแบบการสอน
7E ร่ วมกับเทคนิคกลุม่ ร่วมมือแข่งขัน วิชาหลักภาษาไทย ที่มีตอ่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาหลัก
ภาษาไทยและทักษะชีวิตของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า คะแนนทักษะชีวิต
หลังเรี ยนของทังกลุ
้ ม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม นันแตกต่
้
างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยกลุ่ม ทดลองมี คะแนนทัก ษะชี วิตที่ สูงกว่ากลุ่ม ควบคุม ทังนี
้ อ้ าจเนื่อ งมาจากการสอนด้ ว ย
รู ปแบบการสอน 7E ร่ วมกับเทคนิคกลุ่มร่ วมมื อแข่งขัน มีส่วนช่วยให้ คะแนนแตกต่างกัน เพราะ
นักเรี ยนได้ มีโอกาสตอบคาถาม ร่วมอภิปราย ค้ นหาคาตอบ และสรุปความรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี ้
เมื่ อ พิ จารณาคะแนนทักษะชี วิต ของกลุ่มทดลองก่อ นและหลังเรี ยนพบว่ามี ค วามแตกต่างกั น
ค่อนข้ างมาก โดยก่อนเรี ยนมีคะแนนทักษะชีวิตอยู่ในระดับค่อนข้ างต่า แต่เมื่ อสอนด้ วยรู ปแบบ
การสอน 7E ร่วมกับเทคนิคกลุม่ ร่วมมือแข่งขัน กลุม่ ทดลองมีคะแนนทักษะชีวิตอยูใ่ นระดับที่สงู ขึ ้น
มาก และเมื่อพิจารณาคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนของนักเรี ยนในกลุม่ ทดลองและ
กลุม่ ควบคุมไม่แตกต่างกัน ในขณะที่คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนของนักเรี ยนในกลุม่
ทดลองและกลุม่ ควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพราะว่าการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนด้ วยรู ปแบบ 7E และเทคนิคกลุม่ ร่ วมมื อแข่งขันเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่
เน้ นนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง เปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนได้ ทากิจกรรมต่างๆ ด้ วยตนเองมากกว่าการเรี ยน
การสอนปกติ นักเรี ยนที่เป็ นกลุม่ ทดลองได้ ทากิจกรรมในขันตอนต่
้
างๆ ของการเรี ยนการสอนคือ
ขัน้ ทบทวนความรู้ เดิ ม ขัน้ ส ารวจและค้ น หา ขัน้ อธิ บ ายและลงข้ อ สรุ ป ขัน้ ขยายความรู้ ขัน้
ประเมิ น ผล การแข่งขัน ระหว่างกลุ่ม และขัน้ ต่อ ยอดความรู้ ซึ่ง นัก เรี ย นทุ ก คนมี โอกาสสร้ าง
ข้ อความรู้ ด้วยตนเองดังนันกระบวนการจั
้
ดการเรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7E สามารถ
ที่จะช่วยพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรี ยนได้
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ข้ อเสนอแนะ
จากการทาวิจัยในครัง้ นีผ้ ้ วู ิจัยมีข้ อเสนอแนะ ซึ่งอาจเป็ นประโยชน์ต่อการจัดการเรี ยนรู้
และการศึกษาวิจยั ดังนี ้
1. ข้ อเสนอแนะทั่วไป
1.1 การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7E ควรที่จะเลือกเนื ้อหาที่
สามารถให้ นัก เรี ยนวิ เคราะห์ อภิ ป ราย แก้ ไขปั ญ หา หรื อ สถานการณ์ แ บบปลายเปิ ด เพื่ อ ให้
นักเรี ยนได้ มีโอกาสได้ แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ และสามารถที่จะผลิตชิ ้นงานจากสิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้ได้
1.2 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7E ควรที่จะจัด
บรรยากาศให้ เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ในการค้ นหาความรู้ของผู้เรี ยน เช่น มีการจัดเตรี ยมสือ่ ประกอบที่มี
ความเหมาะสม กระตุ้นความสนใจในการตังประเด็
้
น ปั ญ หาของผู้เรี ย น การจัดเตรี ยมเอกสาร
หนังสือ เพิ่มเติม เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาค้ นคว้ าของผู้เรี ยน
1.3 การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7E เป็ นการพัฒนาทักษะ
การสืบค้ นข้ อมูล ทักษการะคิด ทักษะการเข้ าสังคม ครู ผ้ สู อนควรมีส่วนร่ วมในการกระตุ้นความ
สนใจของผู้เรี ยน ให้ ร่วมด้ วยช่วยกันในการระดมสมองและกาลังในการทางานกลุม่ และชี ้แนะให้
เห็นความสาคัญของการทางานด้ วยความสามัคคีเป็ นหมู่คณะ
2. ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ ต่ อไป
2.1 ควรมี ก ารน ารู ป แบบการวิ จัย นี ไ้ ปใช้ กั บ กลุ่ม ผู้ เรี ย นระดับ ชั น้ อื่ น ๆ เช่ น
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้ น และควรมีการนาไปวิจัยในสาระการเรี ยนรู้ อื่น ๆ ในกลุม่ สาระการ
เรี ยนรู้สงั คมศึกษา
2.2 ควรมี ก ารจัด การเรี ยนรู้ โดยใช้ รูป แบบวัฏ จัก รการเรี ย นรู้ 7E สอนร่ ว มกับ
วิธีการสอนรูปแบบอื่น ๆ เช่น การจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นฐาน การจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณา
การ เป็ นต้ น
2.3 ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบผลการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบวัฏจักรการ
เรี ยนรู้ 7E ในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้อื่น ๆ
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก.
รายนามผู้เชี่ยวชาญ
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รายนามผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E
แบวัดความสามารถในการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณ และแบบวัดทักษะชีวิต
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์รวี บุษยานนท์

2. อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ ด่านสิริสขุ

3. อาจารย์ลขิ สิทธิ์ พุฒเขียว

4. ครูสมภพ ทองคงหาญ

5. ครูณฏั ฐิ นี แสงสุข

อาจารย์ สาขาการสอนสังคมศึก ษา ภาควิช า
หลัก สู ต รและการสอน คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
อาจารย์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
อาจารย์สาขาการศึกษาตลอดชีวิต
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ครู ก ลุ่ม สาระการเรี ย นรู้ สังคมศึ ก ษา ศาสนา
และวัฒนธรรม วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
โรงเรี ยนศรัทธาสมุทร
ครู ก ลุ่ม สาระการเรี ย นรู้ สังคมศึ ก ษา ศาสนา
และวัฒ นธรรม วิท ยฐานะช านาญการพิ เศษ
โรงเรี ยนชิโนรสวิทยาลัย
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ภาคผนวก ข
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู้ 7E
2. ตัวอย่างแบบวัดความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
3. ตัวอย่างแบบวัดทักษะชีวิต
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1. ตัวอย่ างแผนการจัดการเรียนรู้ 7E
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6

สาระประวัตศิ าสตร์ หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 4 ประเด็นปัญหาในคริสต์ศตวรรษที่ 21

เวลาเรี ยน 12 ชัว่ โมง

แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 2 เรื่ อง ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน

เวลาเรี ยน 4 ชัว่ โมง

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชีว้ ัด
มาตรฐานการเรี ยนรู้
มาตรฐาน ส 4.2 เข้ าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปั จจุบนั ในแง่
ความสัมพันธ์ และการเปลีย่ นแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและ
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ ้น
ตัวชี ้วัด
มฐ. ส 4.3 ม.4-6/4 วิเคราะห์สถานการณ์ของโลกในคริ สต์ศตวรรษที่ 21

สาระสาคัญ
สิทธมนุษยชน สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานที่มนุษย์เกิดมาพร้ อมกับความเท่าเทียมกันในแง่ศกั ดิ์ศรี ความเป็ น
มนุษย์และสิทธิ เพื่อดารงชีวิตอย่างมีศกั ดิ์ศรี โดยไม่คานึงถึงความแตกต่างในเรื่ องเชื ้อชาติ สีผิว
เพศ อายุ ภาษาศาสนา และสถานภาพทางกายและสุขภาพรวมทังความเชื
้
่อทางการเมือง หรื อ
ความเชื่ออื่นๆที่ขึ ้นกับพื ้นฐานทางสังคม สิทธิมนุษยชนจึงเป็ นสิง่ ที่ไม่สามารถถ่ายทอดหรื อโอน
ให้ แก่ผ้ อู ื่นได้ ปั จจุบนั การละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ยงั ปรากฏอยูเ่ สมอ และมีแนวโน้ มที่จะรุนแรงยิ่งขึ ้น
ดังนันประชาชนควรหั
้
นมาตระหนักอย่างจริ งจังต่อสิทธิมนุษยชนสากล ที่ทกุ คนควรได้ รับการ
ปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน
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จุดประสงค์ การเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
1. นักเรี ยนสามารถยกตัวอย่างปั ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมได้
2. นักเรี ยนสามารถบอกแนวทางในการป้องกัน และแก้ ไขปั ญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนได้
ด้ านทักษะ (P)
3. นักเรี ยนสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้
4. นักเรี ยนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากปั ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้
5. นักเรี ยนสามารถสืบค้ นข้ อมูลปั ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากสือ่ และแหล่งเรี ยนรู้
ที่หลากหลายได้
6. นักเรี ยนสามารถสรุปผลการศึกษาค้ นคว้ าเรื่ องปั ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ ตรง
ตามประเด็นที่กาหนดได้
7. นักเรี ยนสามารถเขียนผังมโนทัศน์เรื่ องปั ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ ถกู ต้ อง
8. นักเรี ยนสามารถนาเสนอการศึกษาเรื่ องปั ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนหน้ าชันเรี
้ ยน
ได้
9. นักเรี ยนสามารถจัดทาหนังสันที
้ ่สะท้ อนปั ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้
10. นักเรี ยนสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นโดยใช้ กระบวนการกลุม่ ได้
ด้ านคุณธรรมจริยธรรม (A)
11. นักเรี ยนให้ ความร่วมมือในการทากิจกรรมในห้ องเรี ยน
12. นักเรี ยนมีความอดทน อดกลัน้ สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองในการทากิจกรรม
กลุม่ ได้
สาระการเรียนรู้
ปั ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
1. ความหมาย ความสาคัญ แนวคิดและหลักการของสิทธิมนุษยชน
2. สาระสาคัญของปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน
3. สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ ้นในประเทศและต่างประเทศ
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4. ปั ญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและแนวทางการแก้ ไขปั ญหาและพัฒนา
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการคิด
- ทักษะการคิดวิเคราะห์
- ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2. ความสามารถในการสือ่ สาร
3. ความสามารถในการใช้ ทกั ษะชีวิต
- กระบวนการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
- กระบวนการทางานกลุม่
4. ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี
- กระบวนการสืบค้ น
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. มีวินยั
2. ใฝ่ เรี ยนรู้
3. มุ่งมัน่ ในการทางาน
สื่อและแหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพชาวโรฮิงญาอพยพลี ้ภัยมาจากประเทศเมียนมาร์
2. คลิป “ยูนิเซฟ กับ การทดลองทางสังคมเรื่ องความเหลือ่ มล ้าด้ านทัศนคติ ” จาก
UNICEF Thailand
3. คลิปทดสอบสังคม - คนขาว VS คนดา
แหล่งเรี ยนรู้
1. ห้ องสมุด
2. แหล่งข้ อมูลสารสนเทศ
ชิน้ งานหรือภาระงาน
1. ผังมโนทัศน์ ปั ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. หนังสันเกี
้ ่ยวกับการยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชน
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กระบวนการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ขัน้ ที่ 1 ตรวจสอบความรู้เดิม
1.1 ครู ให้ นกั เรี ยนดูภาพเด็กขายพวงมาลัยและภาพเด็กขอทาน

สื่อและแหล่ ง
การเรียนรู้
- ภาพเด็กขาย
พวงมาลัย
- ภาพเด็กนัง่
ขอทาน

การวัดและ
ประเมินผล
- สังเกตจาก
การตอบ
คาถามและ
แสดงความ
คิดเห็น

จากนันครู
้ ตงค
ั ้ าถาม ถามนักเรี ยนว่า

-

นักเรี ยนเคยพบเห็นเหตุการณ์เหมือนในภาพดังกล่าวหรื อไม่ (เคย,ไม่เคย)
นักเรี ยนมักพบเจอเด็กเหล่านี ้ที่ใด (ตามสีแ่ ยก,ท้ องถนน,ร้ านอาหาร,สะพานลอย ฯลฯ)
นักเรี ยนรู้ สกึ อย่างไร เมื่อต้ องพบเจอกับเด็กเหล่านี ้ (สงสาร, เห็นอกเห็นใจ ,อยากให้ ความ
ช่วยเหลือ,สงสัย ฯลฯ)

-

นักเรี ยนคิดว่าเด็กเหล่านี ้จะมีสทิ ธิได้ รับการศึกษาหรื อไม่ (มีสทิ ธิ)
1.2 ครู เชื่อมโยงความรู้ ว่าเด็กทุกคนมีสทิ ธิที่จะได้ รับการศึกษา เพราะเป็ นสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานที่เด็ก
ทุกคนควรจะได้ รับสิทธิทางการศึกษาเป็ นเพียงสิทธิหนึ่งในสิทธิมนุษยชน จากนันครู
้ เขียนคาว่า สิทธิ
มนุษยชน บนกระดาน และให้ นกั เรี ยนช่วยกันบอกความหมายของสิทธิมนุษยชน ตามความเข้ าใจของ
นักเรี ยน โดยให้ ออกมาเขียนความหมายบนกระดาน 3-5 คน
1.3 ครู ให้ นกั เรี ยนร่ วมกันตรวจสอบความหมายทีต่ วั แทนนักเรี ยนออกมาเขียนบนกระดานหน้ า
ชันเรี
้ ยน ถ้ าหากพบว่าความหมายทีน่ กั เรี ยนคิดแตกต่างจากของเพือ่ นให้ นกั เรี ยนนาเสนอเพิม่ เติมและ
อธิบายเพิม่ เติมในส่วนของตนเอง จากนันครู
้ และนักเรี ยนร่ วมกันสรุปความหมายคาว่า สิทธิมนุษยชน
ขัน้ ที่ 2 เร้ าความสนใจ
2.1 ครู ให้ นกั เรี ยนดูภาพชาวโรฮิงญาอพยพลี ้ภัยมาจากประเทศเมียนมาร์

-

ภาพชาว
โรฮิงญา
อพยพลี ้ภัย
มาจาก
ประเทศเมียน
มาร์

2.2 จากนันครู
้ ตงค
ั ้ าถาม ถามนักเรี ยนว่า
- นักเรี ยนทราบหรื อไม่ว่าภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นเป็ นภาพเหตุการณ์ใด (การอพยพลี ้ภัย
ของชาวโรฮิงญา)
- กลุม่ คนที่นกั เรี ยนเห็นในภาพอพยพมาจากที่ใด (รัฐยะไข่ในประเทศเมียนมา)
- เพราะเหตุใดชาวโรฮิงญาจึงต้ องอพยพออกจากประเทศเมียนมา (เกิดความขัดแย้ ง
ระหว่างชาวโรฮิงญากับประชากรส่วนใหญ่ ในรั ฐยะไข่ ซึ่งส่วนมากเป็ นชาวพุทธ ,การโจมตีของกลุ่มติด
อาวุธชาวโรฮิ งญาต่ อ ฐานทัพของต ารวจทางตอนเหนื อ ของรั ฐ ยะไข่ เป็ น เหตุให้ ก องทั พ เมี ยนมาเริ่ ม
ปฏิบตั ิการปราบปราม โดยพุง่ เป้าไปที่ชมุ ชนทังหมด)
้

-

ประเด็น
คาถาม

- สังเกตจาก
การตอบ
คาถามและ
แสดงความ
คิดเห็น
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- การกระทาของรัฐบาลเมียนมาร์ ที่บีบบังคับและกดขี่ข่มเหงชาวโรฮิงญาจนต้ องอพยพ
ออกจากประเทศถือว่าเป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างไร (ละเมิดสิทธิและเสรี ภาพในชีวิตและร่ างกาย ,
ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ ฯลฯ)
- ปั ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวข้ องกับเราหรื อไม่ (เกี่ยว เพราะเราก็เป็ นส่วนหนึ่ง
ของสังคมที่ต้องมีสว่ นร่ วมในการรับผิดชอบ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในฐานะของเพือ่ นมนุษย์)
2.3 ครู ใ ห้ นัก เรี ยนชมคลิป “ยูนิ เซฟ กับ การทดลองทางสัง คมเรื่ อ งความเหลื่อ มลา้ ด้ า น
ทัศนคติ” จาก UNICEF Thailand

สื่อและแหล่ ง
การเรียนรู้

-

- สังเกตจา
การตอบ
คาถามและ
แสดงความ
คิดเห็น

-

คลิปทดสอบ
สังคม คน
ขาว VS คน
ดา ประเด็น
คาถาม

-

หนังสือพิมพ์

- สังเกตขณะ

หนังสือต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ อง

-

เว็บไซต์ทาง
อินเตอร์ เน็ต

นักเรี ยนร่ วม
กิจกรรมการ
เรี ยนการ
สอน

-

แบบบันทึก
การสืบค้ น

และคลิปทดสอบสังคม - คนขาว VS คนดา

โดยให้ นกั เรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นว่ารู้ สึกอย่างไรกับคลิปทัง้ 2 คลิปที่ได้ ชม จากนัน้
ครู พูด เชื่ อมโยงเนื อ้ หาจากในคลิป ว่า การเลือ กปฏิ บัติ ปั ญ หาความเหลื่อ มลา้ ก็เป็ น การละเมิ ด สิท ธิ
มนุษยชนในรู ปแบบหนึง่ เพือ่ ให้ นกั เรี ยนเกิดความตระหนักว่าปั ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ใช่ปัญหา
ไกลตัว
2.4 ครู อ ธิ บ ายเพิ่ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ความสาคัญ แนวคิ ด หลัก การของสิท ธิ ม นุ ษ ยชน และ
ปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน
2.5 จากนันครู
้ แจ้ งเรื่องที่จะเรี ยนว่าคือ เรื่ อง ปั ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน แจ้ งจุดประสงค์
การเรี ยนรู้ วิธีการวัดและประเมินผลให้ นกั เรี ยนทราบ
ขัน้ ที่ 3 สารวจและค้ นหา
3.1 ให้ นกั เรี ยนจับกลุม่ กลุม่ ละ 7 คน โดยให้ สมาชิกแต่ละกลุม่ เลือกประธานกลุม่ รอง
ประธานและเลขานุการ โดยกาหนดให้ แต่ละกลุม่ เลือกสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนกลุม่ ละ 1
สถานการณ์ จากความสนใจของสมาชิกในกลุม่ และสถานการณ์ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนทีแ่ ต่ละ
กลุม่ เลือกศึกษาจะต้ องไม่ซ ้ากัน โดยให้ ประธานกลุม่ ออกมาเขียนเรื่องที่ต้องการศึกษาบนกระดาน
3.2 นักเรี ยนวางแผนและแบ่งหน้ าที่กนั ในการดาเนินการศึกษาค้ นคว้ าตามประเด็นปั ญหา
ของกลุม่ ตน จากสือ่ และแหล่งเรี ยนรู้ต่างๆ อย่างหลากหลาย เช่น หนังสือพิมพ์ หนังสือต่างๆ จากเว็บไซต์
ที่เกี่ยวข้ องกับประเด็นปั ญหาของกลุม่ ตน โดยมีประเด็นในการศึกษาค้ นคว้ าดังนี ้

คลิป “ยูนิเซฟ
กับ การ
ทดลองทาง
สังคมเรื่ อง
ความเหลือ่ ม
ล ้าด้ าน
ทัศนคติ”
จาก
UNICEF
Thailand

การวัดและ
ประเมินผล

- สังเกต
พฤติกรรม
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สื่อและแหล่ ง
การเรียนรู้

1) สถานการณ์ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
2) สาเหตุของปั ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
3) ผลกระทบที่เกิดจากปั ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อตนเอง/สังคม
4) แนวทางในการแก้ ไขปั ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
5) เสนอแนะแนวทางการป้องกันปั ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
3.3 ให้ นกั เรี ยนนาข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาค้ นคว้ าจดลงในบันทึกการสืบค้ น
ขัน้ ที่ 4 ขัน้ อธิบายและลงข้ อสรุ ป
4.1 นาข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาค้ นคว้ าและจดลงในบันทึกการสืบค้ นมาอภิปราย
แลกเปลีย่ นความคิดภายในกลุม่ โดยจัดทาเป็ นผังมโนทัศน์เพือ่ รวบรวมข้ อเท็จจริ งที่ได้ จากการศึกษาตาม
ประเด็นปั ญหาของกลุม่ ตนเอง ลงในกระดาษปรู๊ ฟเพือ่ เตรี ยมไว้ สาหรับการนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน

การวัดและ
ประเมินผล

- การทางาน
กลุม่
- ตรวจบันทึก
การสืบค้ น

- หนังสือพิมพ์
- เว็บไซต์
- แหล่งเรี ยนรู้
ต่างๆ

- สังเกตขณะ
นักเรี ยนร่ วม
กิจกรรมการ
เรี ยนการ
สอน

- ตรวจผังมโน
ทัศน์

- สังเกต
พฤติกรรม
การทางาน
กลุม่
ขัน้ ที่ 5 ขัน้ ขยายความรู้
5.1 นักเรี ยนแต่ละกลุม่ ออกมานาเสนอการศึกษาค้ นคว้ าเรื่องปั ญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และนาเสนอผังมโนทัศน์ ที่ได้ จากการสรุ ปผลการค้ นคว้ า จากสถานการณ์ปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนที่นกั เรี ยนแต่ละกลุม่ เลือกศึกษาตามความสนใจ โดยให้ เวลากลุม่ ละ 3 นาที
5.2 นักเรี ยนกลุม่ อืน่ ๆ ร่ วมกันอภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็นว่าถูกต้ องสมบรู ณ์หรือไม่
และเพิม่ เติมประเด็นที่แตกต่างกันในแต่ละกลุม่
5.3 เมื่อนักเรี ยนนาเสนอและอภิปรายครบทุกกลุม่ แล้ ว ให้ นกั เรี ยนแต่ละกลุม่ จัดทาโฆษณา
รณรงค์การยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนความยาวไม่เกิน 2 นาที เพือ่ มานาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน

-

ผังมโนทัศน์

-

โฆษณา

ประเด็น
คาถาม
คอมพิวเตอร์
โปรเจคเตอร์

- การนาเสนอ
ผังมโนทัศน์

- สังเกตจา
การตอบ
คาถามและ
แสดงความ
คิดเห็น

- การนาเสนอ
โฆษณา

ขัน้ ที่ 6 ขัน้ ประเมินผล
6.1 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันประเมินผังมโนทัศน์และการนาเสนอของแต่ละกลุม่ ลงในแบบ
ประเมินที่แจกให้
6.2 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันวิเคราะห์จดุ ดี จุดเด่น ข้ อบกพร่อง และให้ นกั เรี ยนร่ วมกันนาเสนอ
เผยแพร่ ผลงานรับฟั งความคิดเห็นเพือ่ ปรับปรุ งผลงาน ในแต่ละกลุม่ เพือ่ นาไปพัฒนางานในครัง้ ต่อไป ลง
ข้ อสรุ ปและแนวทางในการพัฒนาตนเอง

-

ผังมโนทัศน์
โฆษณา

- การนาเสนอ
ผังมโนทัศน์

- การนาเสนอ
โฆษณา
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กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อและแหล่ งการ
เรียนรู้

ขัน้ ที่ 7 ขัน้ นาความรู้ไปใช้
7.1 นักเรี ยนแต่ละกลุม่ ออกมานาเสนอหนังสันเกี
้ ่ยวกับการยุติการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ที่หน้ าชันเรี
้ ยน โดยให้ เวลากลุม่ ละ 5 นาที
7.2 นักเรี ยนและครู ร่วมกันแสดงความคิดเห็นหนังสันของแต่
้
ละกลุม่ และ
ช่วยกันสรุ ปประเด็นสาคัญของปั ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
7.3 ครู ตงค
ั ้ าถามเพือ่ ตรวจสอบความเข้ าใจของนักเรี ยน
- นักเรี ยนมีความรู้ สกึ อย่างไรต่อสถานการณ์ความรุ นแรงในการละเมิด
สิทธิมนุษยชนที่นกั เรี ยนได้ เห็น
- นักเรี ยนหรื อญาติพนี่ ้ องของเราต้ องเผชิญกับปั ญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนนักเรี ยนจะรู้ สกึ อย่างไร
- นักเรี ยนมีความรู้ สกึ อยากจะช่วยเหลือบุคคลที่ถกู ละเมิดสิทธิมนุษยชน
หรื อไม่
- ทาไมบุคคลเหล่านันถึ
้ งต้ องเผชิญกับปั ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
- ถ้ าเราไม่อยากถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนนักเรี ยนจะต้ องปฏิบตั ิตวั อย่างไร
- หากนักเรี ยนต้ องการช่วยเหลือบุคคลที่ถกู ละเมิดสิทธิมนุษยชนนักเรียน
จะต้ องมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ องใดบ้ าง จะขอความช่วยเหลือจากใคร ทาอย่างไรจึงจะ
ปลอดภัยที่สดุ

-

- ประเด็นคาถาม
- โฆษณา

การวัดและ
ประเมินผล

- สังเกตขณะ
นักเรี ยนร่ วม
กิจกรรมการเรี ยน
การสอน

- การตอบคาถาม
- การนาเสนอ
โฆษณา

ในอนาคตข้ างหน้ าถ้ านักเรี ยนพบเห็นการละเมิดสิทธิเด็ก คนใน

ครอบครัวถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน นักเรี ยนจะมีแนวทางการช่วยเหลือ หรื อการเอาตัวรอด
จากสถานการณ์นนอย่
ั ้ างไร

การวัดประเมิลผล
จุดประสงค์

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์ การวัด

1. นักเรี ยนสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนได้

- ตรวจผังมโนทัศน์

-

ผังมโนทัศน์

- ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ระดับดีขึ ้นไป

2. นักเรี ยนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจาก
ปั ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้

- ตรวจผังมโนทัศน์

-

ผังมโนทัศน์

- ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ระดับดีขึ ้นไป

3. นักเรี ยนสามารถยกตัวอย่างปั ญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในสังคมได้

- ตรวจผังมโนทัศน์

-

ผังมโนทัศน์

- ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ระดับดีขึ ้นไป

4. นักเรี ยนสามารถบอกแนวทางในการป้องกัน และ
ปั ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้

- ตรวจผังมโนทัศน์
- สังเกตจาการตอบ

-

ผังมโนทัศน์

- ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ระดับดีขึ ้นไป
- นักเรี ยนร่ วมกิจกรรมและ
มีสว่ นร่ วมในกิจกรรมร้ อย
ละ 60

คาถามและแสดง
ความคิดเห็น

ประเด็นคาถาม
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จุดประสงค์

วิธีการวัด

5. นักเรี ยนสามารถสืบค้ นข้ อมูลปั ญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนจากสือ่ และแหล่งเรี ยนรู้ ที่หลากหลายได้

-

6. นักเรี ยนสามารถสรุปผลการศึกษาค้ นคว้ าเรื่อง
ปั ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ ตรงตามประเด็น
ที่กาหนดได้

เครื่องมือ

เกณฑ์ การวัด

-

แบบบันทึกการ
สืบค้ น

-

- ตรวจผังมโนทัศน์

-

ผังมโนทัศน์

- ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ระดับดีขึ ้นไป

7. นักเรี ยนสามารถเขียนผังมโนทัศน์เรื่ องปั ญหาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ ถกู ต้ อง

- ตรวจผังมโนทัศน์

-

ผังมโนทัศน์

- ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ระดับดีขึ ้นไป

8. นักเรี ยนสามารถนาเสนอการศึกษาเรื่องปั ญหาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนหน้ าชันเรี
้ ยนได้

- การนาเสนอผลงาน
กลุม่

- แบบประเมินการ
นาเสนองานกลุม่

- ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ระดับดีขึ ้นไป

9. นักเรี ยนสามารถจัดทาหนังสันที
้ ่สะท้ อนปั ญหาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนได้

- ตรวจโฆษณา

-

- ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ระดับดีขึ ้นไป

10. นักเรี ยนสามารถทางานร่ วมกับผู้อื่นโดยใช้
กระบวนการกลุม่ ได้

- สังเกตพฤติกรรมการ
ทางานกลุม่

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการทางาน
กลุม่

- นักเรี ยนร่ วมกิจกรรมและ
มีสว่ นร่ วมในกิจกรรมร้ อย
ละ 60

11. นักเรี ยนเห็นความสาคัญและตระหนักถึงปั ญหาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน

- สังเกตจาการตอบ

-

- นักเรี ยนร่ วมกิจกรรมและ
มีสว่ นร่ วมในกิจกรรมร้ อย
ละ 60

ตรวจแบบบันทึกการ
สืบค้ น

คาถามและแสดง
ความคิดเห็น

หนังสัน้

ประเด็นคาถาม

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ระดับดีขึ ้นไป
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แบบประเมินผังมโนทัศน์
กลุ่มที่
ชัน้
สมาชิกภายในกลุ่ม
1. ....................................................................2. .................................................................
3. ....................................................................4. ..................................................................
5. ....................................................................6. ..................................................................
7. .....................................................................
คาชี ้แจง ให้ นกั เรี ยนทาเครื่ องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็ นจริ ง
ลาดับที่

รายการ
4

ระดับคุณภาพ
3
2

1

ด้ านเนือ้ หา
1
1
2
3
1
2
1
2

ผู้ประเมิน

ความถูกต้ องและสมบูรณ์ของเนือ้ หา
ด้ านความคิด
การจัดลาดับความคิด
การแตกแขนงความคิด
การประมวลความคิด
ด้ านทักษะการเขียน
การเขียนคาได้ ถกู ต้ องชัดเจน
การเขียนคาอธิบายได้ อย่างถูกต้ องกระชับได้ ใจความ
ด้ านรู ปแบบในการนาเสนอ
การนาเสนอมีรูปแบบที่น่าสนใจ
การนาเสนอมีความชัดเจน ง่ายต่อความเข้ าใจ
รวม

 ตนเอง

 เพื่อน

 ครู
ลงชื่อ ..................................ผู้ประเมิน
/
/

เกณฑ์ การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบประเมินการนาเสนอผลงานกลุ่ม
กลุ่มที่
ชัน้
สมาชิกภายในกลุ่ม
1. .....................................................................2. .................................................................
3. .....................................................................4. .................................................................
5. .....................................................................6. .................................................................
7. .....................................................................
คาชีแ้ จง ให้ นกั เรี ยนทาเครื่ องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็ นจริ ง
ลาดับที่

รายการ
4

1
2
3
4
5

ระดับคุณภาพ
3
2

1

การนาเสนอเนื ้อหาถูกต้ องครบถ้ วน
ใช้ ภาษาถูกต้ อง ชัดเจน เข้ าใจง่าย
วิธีการนาเสนอมีความน่าสนใจ
การมีสว่ นร่ วมของสมาชิกในกลุม่
มีความเหมาะสมกับเวลา
รวม

ผู้ประเมิน

 ตนเอง

 เพื่อน

 ครู
ลงชื่อ................................ผู้ประเมิน
/
/

เกณฑ์ การตัดสินคุณภาพ
ช่ วงคะแนน
18 – 20
14 – 17
10 – 13
ต่ากว่า 10

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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รายละเอียดเกณฑ์ การประเมินการนาเสนอผลงานกลุ่ม
รายการ
คาอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน
ประเมิน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)
เนื ้อหาถูกต้ อง
เนื ้อหาถูกต้ องแต่ เนื ้อหาไม่
เนื ้อหาไม่ครบ
การนาเสนอ
ครบถ้ วน
ถ้ วย ยังขาด
เนือ้ หาถูกต้ อง ครบถ้ วนดีมา ก ยังขาดเนื ้อหา
ครบถ้ วน
บางส่วนเล็กน้ อย
เนื ้อหาอีกมาก
ใช้ ภาษาได้
ใช้ ภาษาได้
ใช้ ภาษาได้
ใช้ ภาษาได้
ถูกต้ องเหมาะสม ถูกต้ องเหมาะสม ถูกต้ องเหมาะสม ถูกต้ องเหมาะสม
ใช้ ภาษาถูกต้ อง
ออกเสียงได้
ออกเสียงได้
ออกเสียงได้
ออกเสียงได้ ไม่
ชัดเจน
ถูกต้ อง ลาดับ
ถูกต้ อง ลาดับ
ถูกต้ องพอใช้
ถูกต้ อง ลาดับ
เข้ าใจง่ าย
ความชัดเจน
ความได้ ดี
ลาดับความพอ ความไม่ชดั เจน
เข้ าใจง่าย
พอสมควร
เข้ าใจ
นาเสนอได้
นาเสนอได้
นาเสนอได้
นาเสนอไม่
น่าสนใจ ลาดับ
วิธีการนาเสนอ น่าสนใจ มีความ น่าสนใจ ลาดับ น่าสนใจพอใช้
มีความน่ าสนใจ สร้ างสรรค์ ลาดับ เรื่ องราวได้ ดี
ลาดับเรื่ องราวได้ เรื่ องราวได้ ไม่ดี
เรื่ องราวได้ ดี
พอใช้
มีการวาง
มีการวาง
มีการวาง
ไม่มีแผนการ
การมีส่วนร่ วม แผนการทางาน แผนการทางาน แผนการทางาน ทางาน ผลงาน
ของสมาชิกใน อย่างเป็ นระบบ อย่างเป็ นระบบ ไม่คอ่ ยเป็ นระบบ ไม่เรี ยบร้ อย
กลุ่ม
ผลงานเรี ยบร้ อย ผลงานเรี ยบร้ อย ผลงานพอใช้ ได้
ดีมาก
ดี
ทางานเสร็ จสิ ้น ทางานส่วนใหญ่ งานบางส่วนขาด งานเสร็ จไม่ทนั
ก่อนเวลาหรื อ
เสร็ จตามเวลาแต่ หายไป งานเสร็ จ ตามเวลาต้ อง
มีความ
ตรงตามเวลาที่ มีงานบางส่วนที่ ล่าช้ ากว่าเวลาที่ กระตุ้นให้ สง่ งาน
เหมาะสมกับ
เวลา
ได้ รับมอบหมาย ได้ รับมอบหมาย ได้ รับมอบหมาย
ขาดหายไป
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2. ตัวอย่างแบบวัดความสามารถในการคิ ดอย่างมีวิจารณญาณ
ชีวิตจัณฑาลหญิ งในอิ นเดีย

“จัณฑาล” เป็ นกลุม่ คนในอินเดียที่น่าสงสารอย่างไม่ต่างไปจาก “โรฮิงญา” ในแง่มมุ หนึง่ “โรฮิงญา” อยู่ในสถานะ
ที่ดีกว่าเพราะหากสามารถลี ้ภัยไปอยู่ประเทศอื่นก็อ าจมีชีวิตเหมือนคนธรรมดาที่มีเสรี ภาพและมีกินมีใช้ แต่
“จัณฑาล” นั ้นยากที่จะหลุดไปจากความเป็ น “จัณ ฑาล” ได้ เลย เพราะในสังคมฮินดูเมื่อเกิดมาแล้ วก็ต้องดารง
สถานะนี ้ไปตลอดชีวิต
Surekha Bhotmange (ขอเรี ย กว่ า ‘สุเรขา’) ซึ่ ง เป็ นจั ณ ฑาลหญิ ง อิ น เดี ย อายุ 40 ปี หรื อ ที่ เรี ย กใน
ภาษาอังกฤษว่า “Dalit” (Broken People) หรื อ “Untouchable” เธอเป็ นจัณ ฑาลซึ่งกล้ าหาญละทิง้ ความเป็ น
ฮินดูและเปลี่ยนมานับถือพุทธศาสนา เธอเป็ นที่เกลียดชังของชาวบ้ านเนื่อ งจากการพยายามออกนอกกฎของ
สังคม ไม่ยอมอยู่ในวรรณะที่ถูกกาหนดมาแต่กาเนิด สุเรขามีการศึกษาพอควรเช่นเดียวกับลูก ๆ ของเธอ 3 คน
คือลูกชาย 2 และลูกหญิ ง 1 ลูกชายทั ้งสองกาลังเรี ยนมหาวิทยาลัย ส่วนลูกคนเล็กกาลังอยู่ในชัน้ มัธยมปลาย
เรื่ องใหญ่เกิดขึ ้นเมื่อหมู่บ้านจะทาถนนผ่านที่นาของเธอ เมื่ อเธอประท้ วงไม่ยอม ชาวบ้ านก็เอาเกวียนมาย่ายีนา
ของเธอ สุเรขาไม่ยอมและไปแจ้ งความกับตารวจซึ่งก็มิได้ สนใจแต่อย่างใด ชาวบ้ านเตือนเธอทางอ้ อมถึงผลที่จะ
เกิดขึ ้นหากเธอไม่ยอมด้ วยการบุกเข้ าไปทาร้ ายญาติของเธอจนตาย ถึงตรงนี ้ตารวจจึงออกแรงจับชาวบ้ านที่ทา
ผิดกฎหมาย แต่ก็ปล่อยตัวออกมาหลังจากได้ ประกันตัวเกือบจะทันที ในเย็นวันนั ้น ชาวบ้ านประมาณ 70 คน ทั ้ง
หญิ งและชายมาล้ อมบ้ านเธอ เหล่าม็อบกรากเข้ าลากสุเรขาและลูกทั ้ง 3 คนออกมานอกบ้ าน โดยสุเรขากับลูก
ทั ้ง 3 ถูกตีจนตาย ศพทั ้ง 4 ถูกทิ ้งลงคลองใกล้ บ้าน
สือ่ รายงานว่าเป็ นฆาตกรรมที่มีสาเหตุจากการที่สเุ รขาเป็ นชู้กบั ญาติชายที่ถกู ฆ่าก่อนหน้ า กลุม่ Dalit ต่าง
ๆ ที่เป็ นองค์กรอยู่ทวั่ ประเทศพากันประท้ วงกระบวนการยุติธรรม จนมีการตั ้งคณะกรรมการค้ นหาความจริ ง และ
สรุ ปว่าเป็ นอาชญกรรมอันเกิดจากความแค้ นส่วนตัว ไม่มีหลัก ฐานของการข่ม ขืน ถึงแม้ คน ทาผิดถูกตัดสิน
ประหารชีวิตแต่ก็เชื่อว่าจะหลุดในศาลชั ้นต่อไปตามธรรมเนียมที่เป็ นมา
นี่คือเรื่ องราวหนึ่งของ Dalit ซึ่งเกิดขึ ้นอยู่เป็ นประจา ในปั จจุบนั มีสถิติว่าอาชญกรรมที่กระทาต่อ Dalit
โดยคนที่ไม่ใช่ Dalit นั ้นเกิดขึ ้นทุก 16 นาที ทุกวันหญิง Dalit มากกว่า 4 คนถูกข่มขืน ทุกอาทิตย์ถกู ฆ่าตาย 13
คน 6 คนถูกลักพา เฉพาะในปี 2012 หญิง Dalit 1,574 คน ถูกข่มขืน และ 651 คน ถูกฆาตกรรม ปัจจุบนั มี Dalit
ในอินเดียประมาณ 200 ล้ านคน ในประชากร 1,300 ล้ านคน
ที่มา : http://www.varakorn.com/page.php?id=348
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คาชี ้แจง : ให้ นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี ้
1. หลังจากอ่านบทความ นักเรี ยนคิดว่าอะไรคือปัญหา พร้ อมอธิบายเหตุผล (3 คะแนน)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. จงพิจารณาข้ อมูลของบทความเพื่อนามาตอบคาถามต่อไปนี ้
2.1 ที่มาของบทความนี ้มีความน่าเชื่อถือหรื อไม่ เพราะเหตุใด (3 คะแนน)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2.2 นักเรี ยนคิดว่ามีข้อความใดในบทความที่สนับสนุนให้ บทความนี ้มีความน่าเชื่อถือ
มากขึ ้น เพราะเหตุใด (โดยให้ นกั เรี ยนขีดเส้ นใต้ สแี ดงใต้ ข้อความที่สนับสนุนและเขียนอธิบาย
เหตุผล) (3 คะแนน)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
3. จากปั ญหาที่เกิดขึ ้น นักเรี ยนสามารถตังสมมติ
้
ฐานได้ ทงหมดกี
ั้
่ประเด็น อะไรบ้ าง พร้ อม

อธิบายเหตุผลประกอบ (3 คะแนน)
.........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
4. จากสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ในข้ อที่ 3 นักเรี ยนคิดว่ามีความเป็ นไปได้ เพียงใด เพราะเหตุใด
(3 คะแนน)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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3. ตัวอย่ างแบบวัดทักษะชีวติ
คาชีแ้ จง
1. แบบวัดทักษะชีวิตตามจุดเน๎นการพัฒนาคุณภาพผู๎เรี ยนฉบับนี ้ เป็ นแบบเลือกตอบ 4
ตัวเลือก โดยมีวตั ถุประสงค๑เพื่อใช๎ในการวัดทักษะชีวิตของนักเรี ยนเพื่อสรุปผลตามจุดเน๎นการ
พัฒนาคุณภาพผู๎เรี ยน
2. แบบวัดฉบับนี ้มี 16 ข๎อ ค่าน ้าหนัก ข้ อละ 2.5 คะแนน
3. นักเรี ยนมีเวลาในการทาแบบวัดฉบับนี ้ 20 นาที
4. ตัวอยางคาถามและวิธีตอบ
ตัวอย่ างคาถาม
1. ปกติสาธิตวาดภาพได๎ไม่ดีนกั เขาจึงอานตาราเกี่ยวกับการวาดภาพฝึ กวาดภาพบ่อย ๆ ระยะ
หลังภาพของสาธิตมักได้ รับความชื่นชมจากครูและเพื่อน ๆ สาธิตนาภาพวาดภาพแรกที่ได้ รับคา
ชมจากครูไปใส่กรอบประดับไว้ ที่บ้าน นักเรี ยนคิดว่าสาธิตทาเช่นนันเพราะเหตุ
้
ใด
1) เขาชอบภาพนันมากที
้
่สดุ
2) เป็ นภาพที่ครูและเพื่อนๆชอบ
3) เป็ นภาพที่ทาให๎เขาภาคภูมิใจเป็ นครัง้ แรก
4) เป็ นภาพที่ทาให๎เขาต๎องใช๎ความพยายามมากที่สดุ
วิธีตอบ
ถ้ านักเรี ยนคิดว่าตัวเลือกที่ 1 เป็ นคาตอบที่ถกู หรื อเหมาะสมที่สดุ ให้ นกั เรี ยนทาเครื่ องหมาย X ลง
ในกระดาษคาตอบตรงกับหมายเลขข้ อที่ต้องการ ดังนี ้
ข้ อ

1

0

X

2

3

4

ถ้ าต้ องการเปลีย่ นคาตอบให้ ขีดฆ่าคาตอบเดิมแล้ วทาเครื่ องหมาย X ลงในข้ อใหม่
ข้ อ

1

0

X

2

3
X

4
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1. ครูมอบหมายให้ อ้นทาโครงงานส่งภายในวันศุกร์ แต่อ้นต้ องเดินทางไปงานศพคุณตาที่ จ.
เชียงใหม่ถ้านักเรี ยนเป็ นอ้ นนักเรี ยนจะทาอย่างไร 2
1) ให้ คณ
ุ แม่ไปงานศพคุณตาคนเดียว
2) รี บทาโครงงานให้ เสร็ จก่อนวันศุกร์ เพื่อจะได้ ไปงานศพคุณตาพร้ อมกับคุณแม่
3) ไปงานศพคุณตากับคุณแม่ก่อนแล้ วค่อยมาทาโครงงานส่งภายหลัง
4) ขออนุญาตส่งโครงงานภายหลังพร้ อมบอกเหตุผลกับครูที่สง่ โครงงานล่าช้ า
2. ประธานคณะสีมอบหมายให้ ต้อมออกแบบฉากที่ใช้ ในการตกแต่งอัฒจันทร์ ให้ เสร็ จ
ภายในวันจันทร์ แต่ต้อมต้ องเดินทางไปงานบวชพี่ชายพร้ อมกับคุณพ่อ ถ้ านักเรี ยนเป็ น
ต้ อมนักเรี ยนจะทาอย่างไร
1) ให้ คณ
ุ พ่อไปงานบวชพีช่ ายคนเดียว
2) รี บทางานให้ เสร็ จกอนวันจันทร์ เพื่อจะได้ ไปงานบวชพี่ชายพร้ อมกับคุณพ่อ
3) ไปงานบวชพีช่ ายกับคุณพ่อก่อนแล้ วค่อยมาทางานส่งประธานคณะสีภายหลัง
4)

ขออนุญาตส่งงานที่ประธานคณะสีมอบหมายภายหลังพร้ อมบอกเหตุผลที่ต้องส่ง
งานล้ าช้ า
3. ถ้ านักเรี ยนอยากได้ โทรศัพท์มือถือเครื่ องใหม่ นักเรี ยนจะปฏิบตั ิอย่างไร จึงจะภูมิใจที่สดุ
1) ทางานพิเศษเพื่อหารายได้ เก็บเงินไว้ ซื ้อด้ วยตนเอง
2)

ส่งชิ ้นส่วนฝาเครื่ องดื่มไปชิงโชคตามรายการต่าง ๆ

3) อดอาหารกลางวันเพื่อนาเงินไปซื ้อด้ วยตนเอง
4) อ้ อนวอนให้ คณ
ุ พ่อคุณแม่ซื ้อให้
4. พรรษชลทารายงานกลุม่ ในส่วนที่ได้ รับมอบหมายจนเสร็ จเรี ยบร้ อย แต่เพื่อนๆ สมาชิกคน
อื่น ยังทาไม่เสร็ จ ทาให้ ไม่สามารถส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ได้ หากนักเรี ยนเป็ นพรรษชล
นักเรี ยนจะทาอย่างไร
1) ถามเพื่อนว่าเกิดปั ญหาอะไร และช่วยเพื่อนทางานให้ เสร็ จสมบูรณ์
2) ชี ้แจงให้ ครูทราบถึงปั ญหาที่เกิดภายในกลุม่ และขอเลือ่ นกาหนดการส่งรายงาน
3) หยุดพักและรอจนกว่าเพื่อนจะทาส่วนอื่น ๆ เสร็จ เพราะได้ ทางานในส่วนของตน
เสร็ จแล้ ว
4)

เตือนและกระตุ้นเพื่อนในกลุม่ ให้ รีบทางานให้ เสร็ จ
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5. บาส : ผู้นาชุมชน ประกาศให้ พวกเราช่วยกันวางแนวกระสอบทราย
แคน : ...........................................................................................
ถ้ านักเรี ยนเป็ นแคนจะตอบบาสว่าอย่างไร
1) ผู้นาชุมชนชอบใช้ แรงงานชาวบ้ าน
2) โจรปล้ นยังดีกว่าที่จะต้ องเจอกับน ้าท่วมเป็ นเดือน
3) ทาทุกปี สิ ้นเปลืองงบประมาณ
4) เป็ นปั ญหาของส่วนรวมที่ต้องช่วยกันดูแล
6. หลังจากคุณพ่อป่ วยหนัก คุณแม่ต้องการให้ ซนั ทาอู่ซอ่ มรถแทนคุณพ่อเพราะเป็ นธุรกิจ
ของครอบครัว ทัง้ ๆ ที่ซนั ตังใจจะศึ
้
กษาต่อในมหาวิทยาลัย ถ้ านักเรี ยนเป็ นซัน นักเรี ยนจะ
ปฏิบตั ิอย่างไร
1) อู่ซอ่ มรถจะทาเมื่อใดก็ได้ เรื่ องเรี ยนสาคัญกว่าสิง่ ใด
2) ต้ องสานต่อการทาอู่ซอ่ มรถให้ สามารถเลี ้ยงครอบครัวได้
3) ทาอู่ซอ่ มรถตามที่คณ
ุ แม่ต้องการ หากไม่ทาแล้ วใครจะทา
4) ทาอู่ซอ่ มรถตามที่คณ
ุ แม่ต้องการ แต่ขอสมัครสอบเข้ าเรี ยนต่อด้ วย
7. หลังจากที่ณัฐวุฒิพูดคุยกับคุณแม่และรับปากว่าจะสมัครเรี ยนคณะวิศวกรรมศาสตร์ แต่
ครูแนะแนวให้ คาแนะนาว่าควรเรี ยนคณะนิเทศศาสตร์ ตามความถนัดและความสนใจของ
ตนเอง ถ้ านักเรี ยนเป็ นณัฐวุฒิ นักเรี ยนจะทาอย่างไร
1) สมัครเรี ยนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามที่คณ
ุ แม่ต้องการ
2) ชี ้แจงให้ คณ
ุ แม่ทราบถึงสิง่ ที่ครูแนะแนวให้ คาแนะนา
3) เปลีย่ นใจสมัครเรี ยนคณะนิเทศศาสตร์ โดยไม่บอกให้ คณ
ุ แม่ทราบ
4) บอกเหตุผลให่คณ
ุ แม่ทราบถึงความถนัดและความสนใจของตนเองที่จะสมัคร
เรี ยนคณะนิเทศศาสตร์
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8. นภาไปเยี่ยมคุณยายที่โรงพยาบาล และทราบจากคุณหมอว่าท่านป่ วยเป็ นโรคมะเร็ งถ้ า
นักเรี ยนเป็ นนภาจะแสดงออกอย่างไร 3
1) คุณยายป่ วยทังคนคงพู
้
ดอะไรไม่ออก
2) แสดงความกังวลเป็ นห่วงว่าคุณยายจะเสียชีวิต
3) ให้ กาลังใจคุณยายและบอกว่าจะมาเยี่ยมอีกขอให้ หายไว ๆ
4) พูดคุยกับคุณยายอย่างอารมณ์ดี ให้ กาลังใจขอให้ คณ
ุ ยายหายป่ วย
9. กนกวรรณช่วยเพื่อนทาต้ นฉบับรายงานเสร็ จสมบูรณ์ แต่มีเพื่อนคนหนึง่ รับอาสานา
รายงานไปพิมพ์ แล้ วทาต้ นฉบับรายงานหาย ถ้ านักเรี ยนเป็ นกนกวรรณ นักเรี ยนจะทา
อย่างไร
1) รับทารายงานอีกครัง้ ด้ วยตนเองทังหมด
้
2) ขอร้ องให้ เพื่อนช่วยกันทารายงานนันใหม่
้
3) ให้ เพื่อนคนที่ทาต้ นฉบับรายงานหายทารายงานเองทังหมด
้
4) อาสาไปบอกครูและขอเลือ่ นเวลาส่งโดยตนเองจะทาทังหมด
้
10. ภาคภูมิตงใจท
ั ้ าเปเปอร์ มาเช่สง่ อาจารย์ แต่ถกู เพื่อนแอบไปฟ้องครูวา่ ภาคภูมิไปจ้ างคน
อื่นทา ถ้ านักเรี ยนเป็ นภาคภูมินกั เรี ยนจะทาอย่างไร
1) โกรธ แต่ไม่ตอ่ ว่าเพื่อนและไม่แสดงอาการใด ๆ
2)

แสดงความไม่พอใจและต่อว่าเพื่อนด้ วยถ้ อยคาที่ไม่รุนแรง

3)

เฉย ๆ เพราะความจริ งตนเองเป็ นคนทาเปเปอร์ มาเช่ด้วยตนเอง ถือคติวา่ ความ
จริ งเป็ นสิง่ ไม่ตาย3
ชี ้แจงให้ ครูทราบว่าไม่ได้ จ้างคนอื่นทาอย่างที่เพือ่ นเข้ าใจ และทาให้ ครูดอู ีกครัง้

4)

ด้ วยตนเอง
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ภาคผนวก ค.
ผลการประเมินความสอดคล้ องของผู้เชี่ยวชาญ
(Index of Item Objective Congruence: IOC)
1. ตัวอย่างตารางการประเมินความสอดคล้ องของแผนการจัดการเรี ยนรู้
2. ตัวอย่างตารางการประเมินความสอดคล้ องของบทความในแบบวัดความสามารถในการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ
3. ตัวอย่างตารางการประเมินความสอดคล้ องของข้ อคาถามในบทความแบบวัด
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
4. ตัวอย่างตารางเกณฑ์การประเมินความสอดคล้ องของคาตอบแบบวัดความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
5. ตัวอย่างตารางการประเมินความสอดคล้ องของแบบวัดทักษะชีวิต
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ตาราง 23 ตัวอย่างแสดงผลการประเมินสาหรับผู้เชี่ยวชาญที่มีตอ่ แผนการจัดการเรี ยนเรี ยนรู้โดย
ใช้ รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7E แผนฯ ที่ 1 เรื่ อง ความขัดแย้ ง : ภัยคุกคามในสังคม
รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น

IOC

แปลผล

+1

0

-1

1.1 ถูกต้ องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื ้นฐานพุทธศักราช 2551

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

1.2 มีความเหมาะสมกับวัยของนักเรี ยน

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

1.3 มีประโยชน์ต่อนักเรี ยน

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

2.1 มีความถูกต้ องตามหลักการ

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

2.2 มีความสอดคล้ องกับเนื ้อหา
2.3 มีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรี ยน

4
5

1
0

0
0

0.80
1.00

สอดคล้ อง
สอดคล้ อง

3.1 มีความสอดคล้ องกับมาตรฐานการเรี ยนรู้ และตัวชี ้วัด

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

3.2 กิจกรรมการเรี ยนการสอนสอดคล้ องกับจุดประสงค์

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

3.3 การประเมินผลสอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
3.4 มีความสอดคล้ องกับการประเมินผล

5
5

0
0

0
0

1.00
1.00

สอดคล้ อง
สอดคล้ อง

4. สาระการเรี ยนรู้
4.1 มีความสอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

4.2 มีความสอดคล้ องกับเนื ้อหา
4.3 มีความสอดคล้ องกับวัยของผู้เรี ยน

5
5

0
0

0
0

1.00
1.00

สอดคล้ อง
สอดคล้ อง

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

4

1

0

0.80

สอดคล้ อง

1. มาตรฐานการเรี ยนรู้ /ตัวชี ้วัด

2. สาระสาคัญ

3. จุดประสงค์การเรี ยนรู้

5. กิจกรรมการเรี ยนรู้
5.1 กิจกรรมการเรี ยนการสอนจัดได้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์การ
เรี ยนรู้
5.2 กิจกรรมการเรี ยนการสอนเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ
5.3 กิจกรรมการเรี ยนการสอนเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้ พฒ
ั นาทักษะชีวิต
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ตาราง 23 (ต่อ)
รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
+1
0
-1

IOC

แปลผล

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

6.2 มีความสอดคล้ องกับกิจกรรมการเรี ยนรู้
6.3 มีความสอดคล้ องกับวัยของผู้เรี ยน

5
5

0
0

0
0

1.00
1.00

สอดคล้ อง
สอดคล้ อง

7. ชิ ้นงาน/ภาระงาน
7.1 มีความสอดคล้ องกับเนื ้อหา
7.2 มีความสอดคล้ องกับกิจกรรมการเรี ยนรู้

5
5

0
0

0
0

1.00
1.00

สอดคล้ อง
สอดคล้ อง

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

8.1 มีความสอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้ และกิจกรรม
8.2 เป็ นการวัดประเมินผลตามสภาพจริ งในชันเรี
้ ยน

5
4

0
1

0
0

1.00
0.80

สอดคล้ อง
สอดคล้ อง

8.3 มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่ชดั เจน

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

5.4 กิจกรรมการเรี ยนการสอนสอดคล้ องกับการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้
รู ปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7E
5.5 สอดคล้ องกับการประเมินผล
6. สือ/แหล่งเรี ยนรู้
6.1 มีความสอดคล้ องกับเนื ้อหา

7.3 มีความสอดคล้ องกับวัยของผู้เรี ยน
8. การวัดประเมินผล
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ตาราง 24 ตัวอย่างแสดงผลการประเมินสาหรับผู้เชี่ยวชาญที่มีตอ่ แผนการจัดการเรี ยนเรี ยนรู้โดย
ใช้ รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7E แผนฯ ที่ 2 เรื่ อง ปั ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น

IOC

แปลผล

+1

0

-1

1.1 ถูกต้ องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื ้นฐานพุทธศักราช 2551

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

1.2 มีความเหมาะสมกับวัยของนักเรี ยน

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

5

0

0

1.00

5

0

0

1.00

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง
สอดคล้ อง
สอดคล้ อง

3.1 มีความสอดคล้ องกับมาตรฐานการเรี ยนรู้ และตัวชี ้วัด

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

3.2 กิจกรรมการเรี ยนการสอนสอดคล้ องกับจุดประสงค์
3.3 การประเมินผลสอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
3.4 มีความสอดคล้ องกับการประเมินผล

5

0

0

1.00

5

0

0

1.00

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง
สอดคล้ อง
สอดคล้ อง

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

5

0

0

1.00

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง
สอดคล้ อง

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

1. มาตรฐานการเรี ยนรู้ /ตัวชี ้วัด

1.3 มีประโยชน์ต่อนักเรี ยน
2. สาระสาคัญ
2.1 มีความถูกต้ องตามหลักการ
2.2 มีความสอดคล้ องกับเนื ้อหา
2.3 มีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรี ยน
3. จุดประสงค์การเรี ยนรู้

4. สาระการเรี ยนรู้
4.1 มีความสอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
4.2 มีความสอดคล้ องกับเนื ้อหา
4.3 มีความสอดคล้ องกับวัยของผู้เรี ยน
5. กิจกรรมการเรี ยนรู้
5.1 กิจกรรมการเรี ยนการสอนจัดได้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
การเรี ยนรู้
5.2 กิจกรรมการเรี ยนการสอนเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ
5.3 กิจกรรมการเรี ยนการสอนเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้ พฒ
ั นาทักษะ
ชีวิต
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ตาราง 24 (ต่อ)
รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น

IOC

แปลผล

+1

0

-1

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

6.1 มีความสอดคล้ องกับเนื ้อหา

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

6.2 มีความสอดคล้ องกับกิจกรรมการเรี ยนรู้

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

6.3 มีความสอดคล้ องกับวัยของผู้เรี ยน

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

7.1 มีความสอดคล้ องกับเนื ้อหา

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

7.2 มีความสอดคล้ องกับกิจกรรมการเรี ยนรู้

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

7.3 มีความสอดคล้ องกับวัยของผู้เรี ยน

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

8.1 มีความสอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้ และกิจกรรม

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

8.2 เป็ นการวัดประเมินผลตามสภาพจริ งในชันเรี
้ ยน

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

8.3 มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่ชดั เจน

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

5.4 กิจกรรมการเรี ยนการสอนสอดคล้ องกับการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้
รู ปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7E
5.5 สอดคล้ องกับการประเมินผล
6. สือ/แหล่งเรี ยนรู้

7. ชิ ้นงาน/ภาระงาน

8. การวัดประเมินผล
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ตาราง 25 ตัวอย่างแสดงผลการประเมินสาหรับผู้เชี่ยวชาญที่มีตอ่ แผนการจัดการเรี ยนเรี ยนรู้โดย
ใช้ รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7E แผนฯ ที่ 3 เรื่ อง วิกฤติพลังงานโลก
รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น

IOC

แปลผล

+1

0

-1

1.1 ถูกต้ องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื ้นฐานพุทธศักราช 2551

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

1.2 มีความเหมาะสมกับวัยของนักเรี ยน

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

1.3 มีประโยชน์ต่อนักเรี ยน

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

2.1 มีความถูกต้ องตามหลักการ

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

2.2 มีความสอดคล้ องกับเนื ้อหา

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

2.3 มีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรี ยน

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

3.1 มีความสอดคล้ องกับมาตรฐานการเรี ยนรู้ และตัวชี ้วัด

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

3.2 กิจกรรมการเรี ยนการสอนสอดคล้ องกับจุดประสงค์

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

3.3 การประเมินผลสอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

3.4 มีความสอดคล้ องกับการประเมินผล

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

4.1 มีความสอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

4.2 มีความสอดคล้ องกับเนื ้อหา

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

4.3 มีความสอดคล้ องกับวัยของผู้เรี ยน

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

5.1 กิจกรรมการเรี ยนการสอนจัดได้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์การ

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

5.2 กิจกรรมการเรี ยนการสอนเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้ คิดอย่างมีวิจารณญาณ

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

5.3 กิจกรรมการเรี ยนการสอนเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้ พฒ
ั นาทักษะชีวิต

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

1. มาตรฐานการเรี ยนรู้ /ตัวชี ้วัด

2. สาระสาคัญ

3. จุดประสงค์การเรี ยนรู้

4. สาระการเรี ยนรู้

5. กิจกรรมการเรี ยนรู้
เรี ยนรู้
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ตาราง 25 (ต่อ)
รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น

IOC

แปลผล

+1

0

-1

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

6.1 มีความสอดคล้ องกับเนื ้อหา

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

6.2 มีความสอดคล้ องกับกิจกรรมการเรี ยนรู้

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

6.3 มีความสอดคล้ องกับวัยของผู้เรี ยน

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

7.1 มีความสอดคล้ องกับเนื ้อหา

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

7.2 มีความสอดคล้ องกับกิจกรรมการเรี ยนรู้

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

7.3 มีความสอดคล้ องกับวัยของผู้เรี ยน

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

8.1 มีความสอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้ และกิจกรรม

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

8.2 เป็ นการวัดประเมินผลตามสภาพจริ งในชันเรี
้ ยน

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

8.3 มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่ชดั เจน

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

5.4 กิจกรรมการเรี ยนการสอนสอดคล้ องกับการจัดการเรี ยนรู้
โดยใช้ รูปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7E
5.5 สอดคล้ องกับการประเมินผล
6. สือ/แหล่งเรี ยนรู้

7. ชิ ้นงาน/ภาระงาน

8. การวัดประเมินผล
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ตาราง 26 ตัวอย่างแสดงผลการประเมินความสอดคล้ อง (IOC) สาหรับผู้เชี่ยวชาญที่มีตอ่
บทความในแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
รายการ

ระดับความคิดเห็น

IOC

แปลผล

+1

0

-1

บทความที่ 1 : ชีวิตจัณฑาลหญิงในอินเดีย

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

บทความที่ 2 : โศกนาฎกรรม 11 กันยา ตึกเวิร์ลเทรดเซนเตอร์

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

บทความที่ 3 : พลังงานลม

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

บทความที่ 4 : จดหมายเปิ ดผนึก จากเชอร์ โนบิล ถึงฟุกชู ิมะ

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

บทความที่ 5 : จลาจลศาสนาครัง้ ร้ ายแรงที่สดุ เท่าที่เคย
ปรากฏในประวัติศาสตร์ ของมนุษยชาติ

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง
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ตาราง 27 ตัวอย่างแสดงผลการประเมินความสอดคล้ อง (IOC) สาหรับผู้เชี่ยวชาญที่มีตอ่
ข้ อคาถามในบทความของแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
รายการ

1. หลังจากอ่านบทความ นักเรี ยนคิดว่าอะไรคือ
ปั ญหา พร้ อมอธิบายเหตุผล
2. จงพิจารณาข้ อมูลของบทความเพือ่ นามา
ตอบคาถามต่อไปนี ้
2.1 ที่มาของบทความนี ้มีความน่าเชื่อถือ
หรื อไม่ เพราะเหตุใด
2.2 นักเรี ยนคิดว่ามีข้อความใดในบทความ
ที่สนับสนุนให้ บทความนี ้มีความ
น่าเชื่อถือมากขึ ้น เพราะเหตุใด (โดย
ให้ นกั เรี ยนขีดเส้ นใต้ สแี ดงใต้ ข้อความที่
สนับสนุนและเขียนอธิบายเหตุผล)
3. จากปั ญหาที่เกิดขึ ้น นักเรี ยนสามารถ
ตังสมมติ
้
ฐานได้ ทงหมดกี
ั้
่ประเด็น อะไรบ้ าง
พร้ อมอธิบายเหตุผลประกอบ

4. จากสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ในข้ อที่ 3 นักเรี ยนคิด
ว่ามีความเป็ นไปได้ เพียงใด เพราะเหตุใด

องค์ ประกอบของ
ความสามารถในการคิด
อย่ างมีวิจารณญาณ
องค์ ประกอบที่ 1
การระบุประเด็นปั ญหา

ระดับความคิดเห็น
+1
0
-1

IOC

แปลผล

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

องค์ ประกอบที่ 2
การพิจารณาไตร่ ตรอง
ข้ อมูล

4

1

0

0.80

สอดคล้ อง

4

1

0

0.80

สอดคล้ อง

องค์ ประกอบที่ 3
การตังสมมติ
้
ฐาน

4

1

0

0.80

สอดคล้ อง

องค์ ประกอบที่ 4
การอ้ างอิงเพือ่ ลงข้ อสรุ ป

4

1

0

0.80

สอดคล้ อง
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ตาราง 28 ตัวอย่างแสดงผลการประเมินความสอดคล้ อง (IOC) สาหรับผู้เชี่ยวชาญที่มีตอ่
เกณฑ์การประเมินของแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
รายการ
1. การระบุ
ประเด็น
ปั ญหา

2. การ
พิจารณา
ไตร่ ตรอง
ข้ อมูล

ระดับคุณภาพ
3

2

ระบุประเด็น
ปั ญหาได้
ถูกต้ อง
พร้ อม
อธิบาย
เหตุผล
ครบถ้ วน

ระบุประเด็น
ปั ญหาได้
ถูกต้ อง แต่
อธิบาย
เหตุผลไม่
ครบถ้ วน

ระดับความคิดเห็น
1

0

ระบุประเด็น
ปั ญหาได้
ถูกต้ องเพียง
บางส่วน
และไม่
สามารถ
อธิบายเหตุ
ผลได้
ตัดสินใจ
ตัดสินใจ
ตัดสินใจ
พิจารณา
พิจารณา
พิจารณา
ความ
ความ
ความ
น่าเชื่อถือ
น่าเชื่อถือ
น่าเชื่อถือ
ของบทความ ของบทความ ของบทความ
ได้ พร้ อม
ได้ แต่
ได้ แต่ไม่
อธิบายเหตุ อธิบาย
สามารถ
ผลได้ ถกู ต้ อง เหตุผลไม่
อธิบายเหตุ
ครบถ้ วน
ครบถ้ วน
ผลได้

ระบุประเด็น
ปั ญหาไม่
ถูกต้ อง และ
ไม่สามารถ
อธิบายเหตุ
ผลได้

ระบุข้อความ
สนับสนุน
ความ
น่าเชื่อถือได้
ถูกต้ อง
พร้ อม
อธิบาย
เหตุผล
ครบถ้ วน

ระบุข้อความ
สนับสนุน
ความ
น่าเชื่อถือได้
ถูกต้ อง แต่
อธิบาย
เหตุผลไม่
ครบถ้ วน

ระบุข้อความ
สนับสนุน
ความ
น่าเชื่อถือได้
ถูกต้ อง
บางส่วนแต่
ไม่สามารถ
อธิบายเหตุ
ผลได้

+1

0

IOC

แปลผล

1

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

ไม่สามารถ
5
ตัดสินใจ
พิจารณา
ความ
น่าเชื่อถือ
ของบทความ
ได้ และไม่
สามารถ
อธิบายเหตุ
ผลได้

0

0

1.00

สอดคล้ อง

ระบุข้อความ
สนับสนุน
ความ
น่าเชื่อถือ
ไม่ได้ และไม่
สามารถ
อธิบายเหตุ
ผลได้

0

0

1.00

สอดคล้ อง

5
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ตาราง 28 (ต่อ)
รายการ

3.

การ
ตังสมม
้
ติฐาน

4.

การ
อ้ างอิง
เพือ่ ลง
ข้ อสรุ ป

ระดับคุณภาพ

ระดับความคิดเห็น
0

แปลผล

3

2

1

0

กาหนด
สมมติฐาน
ได้ ถกู ต้ อง
ชัดเจน
พร้ อม
อธิบาย
เหตุผล
ประกอบ
ครบถ้ วน
ลงข้ อสรุ ปได้
ถูกต้ อง
ชัดเจน
พร้ อม
อธิบาย
เหตุผล
ประกอบ
ครบถ้ วน

กาหนด
สมมติฐานได้
ถูกต้ อง
ชัดเจน แต่
อธิบาย
เหตุผล
ประกอบไม่
ครบถ้ วน

กาหนด
สมมติฐาน
ได้ ถกู ต้ อง
บางส่วน
แต่ไม่
สามารถ
อธิบาย
เหตุผล
ประกอบได้
ลงข้ อสรุ ป
ได้ ถกู ต้ อง
บางส่วน
แต่ไม่
สามารถ
อธิบาย
เหตุผล
ประกอบได้

กาหนด
สมมติฐาน
ไม่ได้ และ
ไม่สามารถ
อธิบาย
เหตุผล
ประกอบได้

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

ลงข้ อสรุ ป
ไม่ได้ และไม่
สามารถ
อธิบาย
เหตุผล
ประกอบได้

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

ลงข้ อสรุ ปได้
ถูกต้ อง
ชัดเจน แต่
อธิบาย
เหตุผล
ประกอบไม่
ครบถ้ วน

+1

IOC

1
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ตาราง 29 ตัวอย่างแสดงผลการประเมินความสอดคล้ อง (IOC) สาหรับผู้เชี่ยวชาญที่มีตอ่
แบบวัดทักษะชีวิต
ข้ อคาถาม
ข้ อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ระดับความคิดเห็น
+1
0
-1
3
2
0
3
2
0
5
0
0
5
0
0
5
0
0
5
0
0
3
2
0
4
1
0
5
0
0
4
1
0
4
1
0
4
1
0
3
2
0
5
0
0
3
2
0
5
0
0
4
1
0
5
0
0
4
1
0
5
0
0
3
2
0
5
0
0
4
1
0
5
0
0
5
0
0

IOC

แปลผล

0.60
0.60
1.00
1.00
1.00
1.00
0.60
0.80
1.00
0.80
0.80
0.80
0.60
1.00
0.60
1.00
0.80
1.00
0.80
1.00
0.60
1.00
0.80
1.00
1.00

สอดคล้ อง
สอดคล้ อง
สอดคล้ อง
สอดคล้ อง
สอดคล้ อง
สอดคล้ อง
สอดคล้ อง
สอดคล้ อง
สอดคล้ อง
สอดคล้ อง
สอดคล้ อง
สอดคล้ อง
สอดคล้ อง
สอดคล้ อง
สอดคล้ อง
สอดคล้ อง
สอดคล้ อง
สอดคล้ อง
สอดคล้ อง
สอดคล้ อง
สอดคล้ อง
สอดคล้ อง
สอดคล้ อง
สอดคล้ อง
สอดคล้ อง
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ตาราง 29 (ต่อ)
ข้ อคาถาม
ข้ อที่

ระดับความคิดเห็น

IOC

แปลผล

+1

0

-1

26.

4

1

0

0.80

สอดคล้ อง

27.

2

3

0

0.40

ปรับปรุง

28.

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง

29.

3

2

0

0.60

สอดคล้ อง

30.

5

0

0

1.00

สอดคล้ อง
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ภาคผนวก ง.
ผลการประเมินคุณภาพของเครื่องมือ
1. ตารางค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2. ตารางค่าความยากง่าย (p) ค่าอานาจจาแนก (r) แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
3. ตารางค่าความยากง่าย (p) ค่าอานาจจาแนก (r) และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดทักษะ
ชีวิต
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ตาราง 30 ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณรวมคะแนนทัง้
3 ฉบับ โดยมีคะแนนเต็มข้ อคาถามละ 9 คะแนน
กลุม่

คะแนนกลุม่ เก่ง

คะแนนกลุม่
อ่อน

คะแนนกลุม่
อ่อน

คนที่
29
25
36
27
16
8
3
7
26
34
21
23
24
9
19
10
15
5
12
17
30
2
18
37
11
31
20
35
1
4

ข้ อคาถามที่ 1
6
5
6
7
5
2
3
7
5
6
3
7
7
1
3
2
4
7
2
3
5
2
4
7
4
6
3
5
1
2

ข้ อคาถามที่ 2
9
9
8
7
7
7
7
5
6
5
6
5
5
6
5
5
4
3
4
4
3
4
3
2
3
2
3
2
3
1

ข้ อคาถามที่ 3
9
9
7
9
7
8
8
6
5
7
4
6
5
3
4
5
3
3
4
6
5
4
3
3
5
3
5
4
5
2

ข้ อคาถามที่ 4
8
8
9
4
6
6
5
4
6
3
7
3
4
8
5
4
5
3
4
1
1
3
3
1
0
1
0
0
0
0

ผู้วิจยั ได้ หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
โดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรูป มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .745
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ตาราง 31 ค่าอานาจจาแนก (r) และค่าความยากง่าย (p) ของแบบวัดความสามารถในการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณ
ข้ อที่1
1
2
3
4

SH
52
70
75
59

SL
40
35
41
25

Xmax
7
9
9
9

Xmin
2
2
3
0

r
0.24
0.50
0.57
0.38

p
0.52
0.46
0.47
0.47

ค่าอานาจจาแนกแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีคา่ อานาจจาแนก
มากกว่า 0.20 ขึ ้นไป โดยมี ค่าอานาจจาแนกเฉลี่ยเท่ากับ 0.42 แบบวัดความสามารถในการคิด
อย่างมี วิจารณญาณสามารถจ าแนกกลุม่ เก่งและกลุม่ อ่อนได้ และค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง
0.20 ถึง 0.80 โดยแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีค่าความยากง่ายเฉลี่ย
0.48 ข้ อวสอบทังฉบั
้ บมีคา่ ความยากง่ายระดับปานกลาง
ตาราง 32 ผลการวิเคราะห์คา่ ความยากง่าย (p) ค่าอานาจจาแนก (r) และค่าความเชื่อมัน่ ของ
แบบวัดทักษะชีวิต
ข้ อที่

ค่าความยาก
ง่าย
(p)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

.67
.67
.83
.53
.83
.93
.93
.80
.53
.67

ค่า
อานาจ
จาแนก
(r)
.27
.40
.33
.40
.33
.13
.13
.40
.27
.53

แปลผล ข้ อที่

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ไม่ได้
ใช้ ได้
ใช้ ไม่ได้
ใช้ ไม่ได้
ใช้ ไม่ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ค่าความยากง่าย
(p)

ค่าอานาจ
จาแนก
(r)

แปลผล

.83
.97
.90
.60
.77
.43
.80
.60
.80
.80

.33
.07
.07
.27
.33
.60
.27
.80
.40
.27

ใช้ ไม่ได้
ใช้ ไม่ได้
ใช้ ไม่ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้

144
ตาราง 32 (ต่อ)
ข้ อที่

ค่าความยาก
ง่าย
(p)

11
12
13
14
15

.50
.67
.57
.73
.57

ค่า
อานาจ
จาแนก
(r)
.60
.13
.47
.27
.47

แปลผล ข้ อที่

ใช้ ได้
ใช้ ไม่ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้

26
27
28
29
30

ค่าความยากง่าย
(p)

ค่าอานาจ
จาแนก
(r)

แปลผล

.47
.97
.83
.40
.50

.67
.07
.33
.40
.60

ใช้ ได้
ใช้ ไม่ได้
ใช้ ไม่ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้

ผู้วิจยั ได้ หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบวัดทักษะชีวิต โดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรูป มีคา่
ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .872

ประวั ติผู้เขียน

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒิการศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน

นางสาวขนิษฐา เมืองจันทบุรี
20 ตุลาคม 2529
กรุงเทพฯ
พ.ศ.2547 มัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพฯ
พ.ศ.2552 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา (เกียรตินิยมอันดับ 2)
คณะศึกษาศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ.2562 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาการทางการศึกษา
และการจัดการเรี ยนรู้ (สังคมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์
จาก มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
180/83 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

