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บทคดัย่อ 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถ

ในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน  และศึกษาความ

พึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ัง

น้ีเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ของโรงเรียนกลุ่มดอกแกว้ ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปี 

การศึกษา 2559  โดยวิธีสุ่มอยา่งง่าย จาํนวน 2 โรงเรียน รวม 30 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั

ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองทิศ แผนท่ี แผนผงั 

และเร่ือง รูปส่ีเหล่ียม แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบวดัความสามารถในการคิดอย่าง 

มีวิจารณญาณ และแบบวดัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน 

ใชแ้บบแผนการทดลองเป็นแบบกลุ่มเดียววดัสองคร้ังโดยใชเ้วลาในการทดลอง 28  ชัว่โมง  

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพื้นฐานและการทดสอบค่าสถิติที 

 ผลการวิจยัพบวา่ 

 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐานสูง

กวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 2.  ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช ้

สมองเป็นฐานสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานอยู่ใน 

ระดบัมาก  และสูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ABSTRACT 
 

 The objective of the study on learning   provision on mathematics by using brain –  
based  learning to  enhancing  critical  thinking  abilities were to compare  the pre and post 
treatments of brain – based learning  affecting and to investigate  the  students satisfaction 
towards the brain – based  learning model. The sampling group of this study consisted of the 30 
students studying in the second semester in academic year 2016 of grade 6 .  Dok-Kaew  group 
primary schools by simple random sampling. The research instruments  consisted of brain – based  
learning mathematics- topics which direction map diagram and square-teaching  plans , students 
achievements evaluation  paper ,critical  thinking abilities evaluation paper and the students 
satisfaction towards the brain – based  learning evaluation paper. This research is one group pre-
test post test design and the duration used for brain – based learning was 28 hours.  Statistics used 
to analyze data were basic statistics, t-test dependent and one sample t-test. 

The results of found that. 
1.  The leaning achievement result of the students after the brain – based learning was  

undertaken were higher at the statistical significant at .01 level. 
2.  The critical thinking ability result of the students after the brain – based learning  

was undertaken were higher at the statistical significant at .01 level. 
3.  The satisfaction of the students to the brain – based learning was much and  

higher than standard at the statistical significant at .01 level. 
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บทที ่ 1 
บทนํา 

  
1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 โลกปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  ซ่ึงเป็นผลมาจากความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  และวิทยาการด้านต่างๆ  ประเทศไทยจึงตอ้งมีการปรับทิศทาง 
ในการพฒันาทุกๆดา้น  โดยเฉพาะในดา้นการศึกษาท่ีมีบทบาทสาํคญัอย่างยิ่งในการพฒันามนุษย ์                 
ส่งผลให้พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ  และหน่วยงานทางการศึกษา            
มีการกาํหนดจุดมุ่งหมายและนโยบายในการจดัการศึกษาเพ่ือพฒันาคนไทย และเยาวชนของชาติ
เข้า สู่โลกในยุคศตวรรษท่ี  21 โดยมุ่งส่ง เสริมให้มี คุณธรรม  รักความเป็นไทย  มีทักษะ                        
การคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  มีทกัษะด้านเทคโนโลยี  มีจริยธรรม 
และวฒันธรรมใหด้าํรงอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ,2542)           
ซ่ึงการเรียนรู้ในกระแสโลกาภิวฒัน์ในยุคศตวรรษท่ี 21 เป็นการขบัเคล่ือนดว้ยพลงัความคิด
สร้างสรรคแ์ละแบ่งปัน  ดว้ยศกัยภาพความรู้และภูมิปัญญาผสานกบัความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ี 
ใชก้ารจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัโดยเนน้กระบวนการเรียนรู้มากกว่ากระบวนการสอน 
โดยผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ในแนวทางของตนเองตามความสนใจ อาจกล่าวไดว้่าทกัษะทางการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นั้นประกอบไปดว้ยการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ การแกปั้ญหา การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ การคิดสร้างสรรค์ การเป็นผูน้ํา การนําไปประยุกต์ใช้ การติดต่อส่ือสาร (ชฎาภรณ์  
สงวนแกว้,2551, น.1และ George,2008, p.1)  สอดคลองกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติฉบบั 
2542  มาตราท่ี 24  ท่ีมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง  เพื่อเป็นการฝึกทกัษะกระบวนการคิด 
การจดัการ  การเผชิญสถานการณ์  และการประยกุตใ์ชค้วามรู้เพื่อนาํมาแกปั้ญหาได ้ โดยส่ิงเหล่าน้ี
จาํเป็นตอ้งใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นทกัษะพื้นฐานทั้งส้ิน (ราชกิจจานุเบกษา 
,2542:21)  ดังนั้ นในการศึกษารัฐบาลจึงได้มีการกําหนดหลักสูตรข้ึน  เพื่อใช้เป็นแนวทาง 
ในการจดัการเรียนรู้โดยตอ้งเน้นให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ด้วยสมอง  ด้วยกายและใจ เพื่อให้ผูเ้รียน 
เป็นผูส้ร้างความรู้ผ่านกระบวนการคิดดว้ยตนเอง  โดยให้มีการเช่ือมโยงกบัธรรมชาติ  ผูเ้รียนท่ี 
พึงปรารถนาในอนาคตควรเป็นผูเ้รียนท่ีมีทกัษะการคิด  ซ่ึงการพฒันาความสามารถดา้นการคิดนั้น  
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ควรเนน้การพฒันากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ทั้งน้ีเพราะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็น
พื้นฐานของการคิดทั้งปวง (ชลลดา ลิขสิทธ์ิ , 2548, น.2) 

 การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ (Critical  thinking) หมายถึงการคิดท่ีจะนาํไปสู่การตดัสินใจ 
หรือแกปั้ญหาอย่างถูกตอ้งเหมาะสม ซ่ึงมีขั้นตอนท่ีจะตอ้งพิจารณาขอ้มูลอย่างละเอียดรอบคอบ 
สมเหตุสมผล    ผ่านการพิจารณาปัจจัยรอบด้านอย่างกวา้งขวาง ลึกซ้ึง และผ่านการพิจารณา
กลัน่กรอง ไตร่ตรอง ทั้งดา้นคุณ-โทษ มีหลกัเกณฑ์ มีหลกัฐานท่ีเช่ือถือไดเ้พื่อนาํไปสู่การสรุป
ตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพว่าส่ิงใดถูกต้อง ส่ิงใดควรเช่ือส่ิงใดควรเลือก หรือส่ิงใดควรทํา  
เป็นความสามารถทางกระบวนการทางปัญญา ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ เกิดความจาํ เขา้ใจ จนถึง  
ขั้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า  (ทิศนา แขมมณี, 2558 , น.304-305 ,สุวิทย ์  
มูลคาํ ,2549 น, 9 และ Bloom, 1979, p.38)     

 คณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัยิง่ในการพฒันาความคิดและความสามารถทางสมอง
ของมนุษยท์างหน่ึง  ทาํให้มนุษยมี์ความคิดสร้างสรรค ์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน  
สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถ่ีถว้นรอบคอบ  ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน 
ตดัสินใจ  แกปั้ญหา และนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม นอกจากน้ีคณิตศาสตร์
ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาทางดา้นวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และศาสตร์อ่ืนๆ  ตลอดจนเป็น
พื้นฐานของการคน้ควา้วิจยัทุกประเภท  คณิตศาสตร์จึงเป็นปัจจยัสาํคญัในการพฒันาคุณภาพของ
มนุษย ์(กระทรวงศึกษาธิการ , 2551 ,น. 56)  ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551  ไดมุ่้งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญับนพ้ืนฐานความเช่ือว่า  ทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาได้เต็มศักยภาพ โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง  
นอกจากน้ีตอ้งมีทกัษะและกระบวนการ  ไม่ว่าจะเป็นทกัษะการคิด  การสร้างปัญญา ทกัษะในการ
ดาํรงชีวิต  กระบวนการแกปั้ญหา  การให้เหตุผล  การส่ือสาร โดยเฉพาะทางดา้นคณิตศาสตร์   
ตอ้งมีการเช่ือมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ  ควบคู่กบัคุณธรรม  จริยธรรมและ
ค่านิยม  ซ่ึงมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานและเคร่ืองมือในการเรียนรู้สาระต่างๆ 
ท่ีจาํเป็นสําหรับผูเ้รียน  โดยกาํหนดให้ผูเ้รียนตอ้งมีความรู้เก่ียวกับจาํนวนและการดาํเนินการ   
การวดั  เรขาคณิต  พีชคณิต  การวิเคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น   

 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน ( O – NET ) วิชาคณิตศาสตร์
ของชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา  2558  พบว่า มีแนวโนม้ลดลง  โดย สาระท่ี  2  เร่ืองการวดั           
มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 31.02   และสาระท่ี 3 เร่ืองเรขาคณิต มีค่าเฉล่ีย 47.53  จะเห็นไดว้่าทั้ง 2 สาระ
มีค่าเฉล่ียตํ่ากว่าร้อยละ 50 ซ่ึง อยูใ่นระดบัท่ีไม่น่าพอใจ  ซ่ึงไดส่้งผลกระทบต่อคุณภาพผูเ้รียนและ
ระบบการศึกษาโดยรวม (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  องคก์ารมหาชน ปี 2558) อีกทั้ง
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คะแนนการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ซ่ึงผูว้ิจยัเป็นผูส้อนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า สาระท่ี 2 เร่ืองการวดั มีคะแนนเฉล่ียตํ่ากว่าคะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 
โดยไดค้ะแนนเฉล่ียร้อยละ 25.00   และสาระท่ี 3 เร่ืองเรขาคณิต  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 50.00    
(ฝ่ายวิชาการและวิจยั, 2558,น.3) ซ่ึง ทั้ง 2 สาระคะแนนเฉล่ียตํ่ากว่าเป้าหมายของสถานศึกษา  
ในเร่ืองการประกนัคุณภาพภายใน ท่ีกาํหนดไวร้้อยละ 65.00  จึงนบัไดว้า่เป็นปัญหาท่ีสาํคญัอยา่งยิง่
ท่ีควรจะไดรั้บการแกไ้ข    

จากปัญหาดงักล่าว จะเห็นไดว้่า แนวทางในการแกไ้ขปัญหาของการจดัการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์  ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนนั้น  ตอ้งเน้นให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง โดยคาํนึง 
ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพฒันาการทางสมอง  ซ่ึงในปัจจุบนัไดมี้การพฒันารูปแบบการ
จดัการเรียนรู้เพ่ือตอบสนองการเรียนรู้ของผูเ้รียน ทางเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจก็คือ แนวคิดการจดัการ
เรียนรู้โดยใช ้สมองเป็นฐาน (Brain – Based Learning : BBL)  เป็นแนวทางหน่ึงท่ีสามารถนาํมาใช้
ในการพฒันาการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ได ้ เน่ืองจากการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐานเป็น
การสอนแบบเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั  โดยใช้การพฒันากระบวนการคิด  การลงมือทาํจริงตาม
หลกัการของสมองกบัการเรียนรู้  ซ่ึงการเรียนรู้แบบน้ีส่งผลให้เซลล์สมองไดรั้บการกระตุน้ให้
ทาํงานและเกิดการพฒันาการทาํให้เกิดปัญญาเพ่ือใช้แก้ปัญหาท่ีอยู่ในระดับสูงข้ึน สามารถ 
เก็บความรู้ได้ในความจาํระยะยาวท่ีพร้อมจะนําไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อีกทั้ งการเรียนรู้ 
ตอ้งใชทุ้กส่วน  ทั้งการคิด  ความรู้สึก  และการลงมือปฏิบติัจริงไปพร้อมๆกนั จึงเป็นการเรียนรู้ท่ีดี
ท่ีสุด (สถาบนัพฒันาคุณภาพวิชาการ, 2549 ,น. 8-12) นอกจากน้ีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ให้สอดคลอ้งกบัการทาํงานของสมองจะทาํให้ผูเ้รียนรู้สึกว่าถูกทา้ทายไม่น่าเบ่ือ  สามารถเรียน 
ดว้ยความสนุกสนาน เพลิดเพลินต่อเน่ืองเป็นเวลานาน  เน่ืองจากกระบวนการทาํงานของสมอง 
เป็นไปตามธรรมชาติ ส่งผลให้นักเรียนได้พฒันาตามความสามารถเต็มศักยภาพของตนเอง  
(เชียร พานิช, 2544 ,น. 21) 
 จากหลกัการและเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ทาํให้ผูว้ิจยั มีความสนใจท่ีจะศึกษาการจดัการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใชส้มองเป็นฐาน (Brain – Based Learning : BBL) เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ โดยเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ท่ีจะทาํใหผู้เ้รียน
พฒันาความสามารถสูงสุดตามศกัยภาพของแต่ละคน อีกทั้งยงัเป็นการพฒันาผูเ้รียนเพื่อเขา้สู่โลก
ในศตวรรษท่ี 21 และสามารถนาํความรู้ท่ีมีไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัต่อไปได ้   
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1.2  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มอง

เป็นฐาน(BBL) 
2.   เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณก่อนและหลงัไดรั้บ                

การจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน(BBL) 
3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน(BBL) 

 
1.3  สมมติฐานการวจัิย 

1. นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL) 

2. นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL) มีความสามารถในการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณสูงกวา่ก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL) 

3. นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL) มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ 
สูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนด  อยูใ่นระดบัมาก 
 
1.4  กรอบแนวคดิในการวจัิย   

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั  รวมทั้งการศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางการศึกษาท่ีผา่น
มาผูว้ิจยัพบว่าการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน(BBL) ส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีมีอยูแ่ลว้ในตนเอง  บนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล  สามารถเช่ือมโยงกบั
ส่ิงต่างๆโดยผ่านประสาทสัมผสัทั้ง 5 ของมนุษย ์(สมยศ ชิตมงคล,2549, น.150-1451) เพื่อสร้าง
ขอ้สรุปท่ีสมเหตุสมผลและนาํไปใชใ้นการเลือกรับขอ้มูลข่าวสารเหล่านั้นอีกทั้งการเรียนรู้ตอ้งใช้
ทุกส่วน  ทั้งการคิด  ความรู้สึก  และการลงมือปฏิบติัจริงไปพร้อมๆกนั  จึงเป็นการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุด 
ในการพฒันากระบวนการคิด (สถาบนัพฒันาคุณภาวิชาการ, 2549, น.8-12 ) ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจ
การจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใชส้มองเป็นฐาน(BBL) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณซ่ึงสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัดงัภาพประกอบ 1.1 
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ตัวแปรต้น                     ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1.1  กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
1.5  ขอบเขตของการวจัิย 
1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ของกลุ่ม โรงเรียนดอก
แกว้  สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2  ปี
การศึกษา 2559 จาํนวน 99 คน  จาก ทั้งหมด 7 โรงเรียน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ของกลุ่มโรงเรียน
ดอกแกว้  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2559 จาํนวน 30 คน จาก 2 โรงเรียน  ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย (Sample 
Random Sampling) 
2.  ตวัแปรท่ีศึกษา 

ตวัแปรตน้ (Independent  Variables)   คือ การจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน 
ตวัแปรตาม (Dependent  Variables)  คือ 

-  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
-  ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
-  ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนรู้ 

3.  เน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยั 
 เน้ือหาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในคร้ังน้ี คือ เร่ือง ทิศ  แผนท่ี แผนผงั และ
เร่ืองรูปส่ีเหล่ียม  รหสัวิชา ค16101 ใชเ้วลาเรียน 4 ชัว่โมงต่อสปัดาห์โดยมีรายละเอียดของเร่ืองดงัน้ี 

1)  เร่ือง ทิศ  แผนท่ี  แผนผงั  มีเร่ืองยอ่ยดงัน้ี 

การจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

ความพึงพอใจ DPU
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-  ทิศ 
-  การบอกตาํแหน่งโดยใชทิ้ศ 
-  มาตราส่วน 
-  การอ่านแผนท่ีและแผนผงั 
-  การเขียนแผนท่ีและแผนผงั 

2)  เร่ือง รูปส่ีเหล่ียม 
-  ทบทวนลกัษณะเฉพาะของรูปส่ีเหล่ียมชนิดต่างๆ 
-  เสน้ทแยงมุมของรูปส่ีเหล่ียม 
-  การสร้างรูปส่ีเหล่ียม 
-  การหาพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมโดยใชค้วามยาวของดา้นและความสูง 
-  การหาพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมโดยใชค้วามยาวของเสน้ทแยงมุม 
-  การคาดคะเนพ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียม 

 4.  ระยะเวลาดาํเนินการวิจยั 
 ระยะเวลาในการดาํเนินการวิจยัในคร้ังน้ีใชเ้วลา  7 สัปดาห์ รวม 32 ชัว่โมง โดยทาํการ
ทดสอบก่อนเรียน 2 ชัว่โมง  ดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้  28 ชัว่โมง และ ทดสอบหลงัเรียน 2 ชัว่โมง  
 
1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ 

 การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL)  หมายถึง  การนําความรู้ ความเขา้ใจ 

เก่ียวกบัเร่ืองสมองและการทาํงานของสมองมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการออกแบบการเรียนการสอน
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัภาวะการพฒันาของสมอง ซ่ึงจะทาํให้ผูเ้รียนมีความสามารถ
สูงสุดเต็มตามศกัยภาพของแต่ละคน  ซ่ึงผูว้ิจยัสังเคราะห์จากแนวคิดของ McCarthy(1980) ,           
JENSEN (2000),ปราณี อ่อนศรี (2552),ธัญชนก  โหน่งกดหลด  (2554),ฉวีวรรณ  สีสม (2555), 
สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2556)  และสรุปออกมา ประกอบดว้ย  4 ขั้นตอน ดงัน้ี  

 1) เตรียมความพร้อม(Preparation)  เป็นขั้นท่ีผูส้อนสร้างกิจกรรมดว้ยท่าทางต่างๆ 
เพื่อใหส้มองผอ่นคลาย  พร้อมทั้งทบทวนความรู้เดิมของผูเ้รียน 

 2) เพิ่มเติมความรู้(More Knowledge)  เป็นขั้นท่ีผูส้อนตกลงการจดัการเรียนรู้ร่วมกบั
ผูเ้รียน แลว้นาํความรู้ใหม่ถ่ายทอดใหผู้เ้รียน 

 3) เขา้สู่ประสบการณ์(Experience)  เป็นขั้นท่ีผูส้อนจดักิจกรรมท่ีหลากหลายให้กับ
ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติั  เพื่อเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่  โดยผา่นประสบการณ์จนเกิดทกัษะ
การเรียนรู้ 
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 4) พฒันาความคิดรวบยอด(Development Concept)  เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนสรุปความรู้จาก
การจัดประสบการณ์ และสามารถนําความรู้ท่ีได้นําไปปรับปรุงแก้ไขพร้อมทั้ งปรับใช้ใน
ชีวิตประจาํวนัได ้

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง  คะแนนผลการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีได้จากการ         
ทาํแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เ ร่ือง ทิศ แผนท่ี แผนผงั  และ                 
เร่ืองรูปส่ีเหล่ียม ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยวดัพฤติกรรมการเรียนรู้ 4 ดา้น คือ  ความจาํ  ความเขา้ใจ     
การประยกุตใ์ช ้ และการวิเคราะห์    

 ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  หมายถึง  ความสามารถของผูเ้รียน             
ท่ีแสดงออกโดยการใช้การคิด   การตัดสินใจ   และการไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลรอบคอบ                 
ในการพิจารณาขอ้มูล เพ่ือนาํขอ้มูลมาใชใ้นการเรียนรู้หรือศึกษาตามความสนใจประเมินจากแบบ
วดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณท่ี   ผูว้ิจยัปรับปรุงมาจากของ อรพิณ พฒันผล (2551)  
โดยวดัความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณซ่ึงผูว้ิจยัสังเคราะห์จากแนวคิดของ Dressel & 
Mayhew (1967) ,Ennis (1985) ,Kneedler (1987) และสรุปออกมาได ้ 4 ดา้นคือ 1)การนิยามของ
ปัญหา 2) การตดัสินขอ้มูล  3) การระบุสมมติฐาน และ 4) การสรุปอา้งอิง 

 ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรู้สึกชอบ  ยินดี  และเต็มใจ  ต่อส่ิงท่ีไดรั้บจากการจดั    
การเรียนรู้  โดยวดัไดจ้ากแบบสอบถามท่ีพิจารณาในดา้น 3  ดา้น ประกอบดว้ย 1) บรรยากาศ             
การเรียนรู้   2) ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้   และ 3) ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้  

 
1.7  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ผลจากการวิจยัในคร้ังน้ีจะใหไ้ดก้ารจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใชส้มองเป็นฐาน
(BBL) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  เร่ือง ทิศ  แผนท่ี  แผนผงั  และ   
เร่ืองรูปส่ีเหล่ียมท่ีมีประสิทธิผลสาํหรับเป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการเรียนรู้ในระดบัประถม 
ศึกษา ทาํใหผู้เ้รียนสามารถสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง อีกทั้งพฒันาความสามารถในการคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณ  ซ่ึงเป็นส่ิงจาํเป็นต่อการตดัสินใจ การทาํงาน การดาํรงชีวิต และการแกไ้ขปัญหา
เฉพาะหนา้ไดอ้ยา่งทนัท่วงที  ซ่ึงจะส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน(BBL) เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียน                           
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  
2.1  การจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน(BBL) 

2.1.1  ความหมายของการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน 
2.1.2  หลกัการของการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน 
2.1.3  พื้นฐานของการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน 
2.1.4  สมองกบัการเรียนรู้ 
2.1.5  การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดโดยใชส้มองเป็นฐาน 

2.2  การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
2.2.1  ความหมายของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
2.2.2  ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
2.2.3  องคป์ระกอบการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
2.2.4  ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
2.2.5  ขั้นตอนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
2.2.6  ลกัษณะของผูท่ี้คิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
2.2.7  ประโยชน์ของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
2.2.8  การวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

2.3  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
2.3.1 ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
2.3.2 ความหมายของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
2.3.3 ประเภทของแบบทดสอบ 
2.3.4 การสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
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2.4  ความพึงพอใจ 
2.4.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
2.4.2 ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ 
2.4.3 การวดัความพึงพอใจ 

2.5  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1  การจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : BBL) 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน  (BBL) เป็นทฤษฏีท่ีอธิบายการเรียนรู้ 
โดยอาศยัความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างและการทาํงานของสมอง ซ่ึงเป็นทฤษฏีการเรียนรู้
ทฤษฏีใหม่ ท่ี เ กิดจากการพัฒนาด้าน ชีววิทยา  ( Birlogical Science)  ด้านประสาทวิทยา 
(Neuroscience) และวิทยาศาสตร์ ท่ีศึกษาเก่ียวกบัปัญญา (Cognitive Science) พฒันาการและ 
การทาํงานของสมอง  เพื่อตอ้งการทราบว่าสมองเรียนรู้ได้อย่างไร โดยในแง่มุมด้านชีววิทยา 
ทําให้ทราบถึงวิว ัฒนาการของสมองมนุษย์จากระดับเ ร่ิมต้นจนสู่ระดับสูงสุดในปัจจุบัน  
ทั้ งน้ีเพื่อการปรับตัวในการตอบสนองต่อส่ิงท้าทายต่าง ๆ เพื่อให้มนุษย์สามารถอยู่รอดได ้ 
ส่วนในดา้นประสาทวิทยา  ผลจากความกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยแีละดา้นการแพทยท์าํใหเ้กิดความ
เขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพของสมองจนถึงระดบัเซลล์ ทาํให้ทราบกระบวนการทาํงาน 
ของสมองและการแสดงพฤติกรรมของมนุษย ์ส่วนวิทยาศาสตร์ท่ีศึกษาเก่ียวกบัปัญญา (Corgnitive 
Science) ทาํให้เกิดความเขา้ใจในดา้นจิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ของมนุษยเ์ช่นแรงจูงใจ  
การจดจาํ และการคิด ความเข้าใจเก่ียวกับศาสตร์ทั้ งสามด้านน้ี ทาํให้เกิดความรู้ในลักษณะ 
สหวิทยาการ (Interdisciplinary  Knowledge) ท่ีไขไปสู่ความเขา้ใจท่ีน่าสนใจและทา้ทายในการ
กาํหนดแนวทางการจดัการศึกษา (Education  Establishment) ท่ีอาศยัการเลียนแบบการทาํงาน 
ของสมองมนุษยป์รับใชใ้นการศึกษา เน่ืองจากผลการศึกษาขา้งตน้ท่ีเก่ียวกบัสมอง ทาํให้ทราบว่า 
มีปรากฏการณ์อะไรบ้างท่ี เกิดข้ึนในสมอง  โดยเฉพาะขณะอยู่ในสถานการณ์การเรียนรู้  
(Learning  Situation) และมีเง่ือนไขอะไรบา้งท่ีเหมาะสมสาํหรับทาํใหเ้กิดการเรียนรู้และการคิดท่ีมี
ประสิทธิผล (สมยศ ชิตมงคล,2549, น. 150-1451) ความรู้เก่ียวกบัสมองท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้  
ทาํให้เขา้ใจถึงพื้นฐานโครงสร้างและการทาํงานของสมองมากข้ึน ทาํให้รู้ว่าสมองเกิดการเรียนรู้
อย่างไร มีพฒันาการอย่างไร ดงันั้นการจดัการเรียนการสอนท่ีปรับให้สอดคลอ้งกับการทาํงาน 
ของสมองจึงเป็นส่ิงจาํเป็น และถือเป็นแนวโนม้ท่ีสาํคญัท่ีไดน้าํความรู้ดา้นสมอง ซ่ึงถือเป็นกลจกัร 

สาํคญัของการเรียนรู้มาปรับใชใ้นการเรียนการสอน และเป็นไปตามธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์
อยา่งแทจ้ริง  หากเขา้ใจกระบวนการต่าง ๆ และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ของสมองกจ็ะนาํไปสู่
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การจดัสภาพการณ์ท่ีทาํให้สมองเกิดการเรียนรู้อยา่งเกิดประสิทธิภาพและสามารถพฒันาสมองได้
เตม็ศกัยภาพ  

2.1.1  ความหมายของการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน  
มีนกัการศึกษาไดใ้หค้าํจาํกดัความไวห้ลายท่านดงัน้ี  
เคนย ์และเคนย ์(Caine  And  Caine, 1989 ,น.65-73 ) อธิบายว่า การเรียนรู้โดยใชส้มอง

เป็นฐานเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีอยู่บนพื้นฐานของโครงสร้างและหนา้ท่ีการทาํงานของสมอง หาก
สมองยงัปฏิบัติตามกระบวนการทาํงานปกติการเรียนรู้ก็ยงัจะเกิดข้ึนต่อไป ทฤษฏีน้ีเป็นสห
วิทยาการ เพื่อทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุดซ่ึงมาจากงานวิจยัทางประสาทวิทยา 

 อีริค เจนเซน (Eric  Jensen,2000 ,น.6 ) ไดใ้หนิ้ยามว่า การเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน 

คือ การเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติการเรียนรู้ของสมอง เป็นการเรียนรู้ท่ีตอ้งตอบคาํถามท่ีว่า 

อะไรบา้งท่ีดีต่อสมอง ดงันั้นความหมายจึงเป็นการเรียนรู้ท่ีผสมผสานหรือรวบรวมหลากหลาย
ทักษะความรู้เพื่อนํามาใช้ในการส่งเสริมการทาํงานของสมอง เช่น  ความรู้ทางคณิตศาสตร์     

ประสาทวิทยา  จิตวิทยา  สงัคมศาสตร์  พนัธุศาสตร์  ชีววิทยา  และชีวะประสาทวิทยา ซ่ึงเป็นการนาํ
ความรู้การทาํงานหรือธรรมชาติการเรียนรู้ของสมองมาใชใ้นการออกแบบการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ของสมองใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 นิโคลา คอน (Nicola  Call, 2003 ,น.9 )กล่าวว่าการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐานคือการ
เรียนรู้ท่ีอธิบายการประยุกตใ์ชค้วามรู้ แนวคิดและทฤษฏีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัสมองมาช่วยเด็กให้เกิด
การเรียนรู้ท่ีถาวรมากท่ีสุด ถา้มีความรู้เก่ียวกบัทฤษฏีท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัของการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็น
ฐานก็สามารถนาํความรู้ แนวคิด หรือ ทฤษฏีท่ีหลากหลายเหล่านั้นไปใช ้เพื่อฝึกหรือส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเดก็ได ้

 อคัรภูมิ จารุภากร และพรพิไล เลิศวิชา (2550 , น.234 ) ไดใ้ห้ความหมายว่า การเรียนรู้         

โดยเขา้ใจสมอง คือ การทาํความเขา้ใจหรือมีมุมมองต่อกระบวนการเรียนรู้ โดยอิงอาศยัความรู้
ความเขา้ใจจากการทาํงานของสมอง  

 ลดัดาวลัย ์แกว้วรรณ (2550) กล่าววา่ การเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน เป็นการนาํความรู้ 

ความเขา้ใจเก่ียวกับสมองไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพฒันา
ความสามารถสูงสุดตามศกัยภาพในการเรียนรู้ของมนุษยแ์ต่ละช่วงวยั สมองมนุษยเ์ป็นอวยัวะท่ี
สาํคญัท่ีสุดท่ีมนุษยต์อ้งใชใ้นการเรียนรู้   
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 แสงเดือน คงนาวงั (2550) ไดก้ล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน หมายถึงการ
เรียนรู้ท่ีใชโ้ครงสร้างและหนา้ท่ีของสมองเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้โดยไม่สกดักั้นการทาํงานของ
สมอง แต่เป็นการส่งเสริมให้สมองได้ปฏิบติัหน้าท่ีให้สมบูรณ์ท่ีสุดภายใตแ้นวคิดท่ีว่า ทุกคน
สามารถเรียนรู้ได ้ทุกคนมีสมองพร้อมท่ีจะเรียนรู้มาตั้งแต่กาํเนิด 

สถาบนัวิทยาการเรียนรู้ (2550, น.8) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การเรียนรู้โดยใช้สมอง 
เ ป็นฐาน  คือ  การนําองค์ความ รู้ เ ร่ืองสมองและธรรมชาติการ เ รียน รู้ของสมองมาใช ้
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการอ่ืน  ๆ  ท่ี เ ก่ียวข้องเพื่อสร้างศักยภาพสูงสุด 
ในการเรียนรู้ของมนุษย ์

 จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า  การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน  หมายถึง  
การนําความรู้  ความเข้าใจ เก่ียวกับเร่ืองสมองและการทาํงานของสมองมาใช้เป็นเคร่ืองมือ 
ในการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัภาวะการพฒันาของสมอง 

ซ่ึงจะทาํใหผู้เ้รียนมีความสามารถสูงสุดเตม็ตามศกัยภาพของแต่ละคน 
2.1.2  หลกัการของการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน 

เคนย ์และเคนย ์(Caine  and  Caine, 1990 ) แห่งมหาวิทยาลยัมลรัฐแคลิฟอร์เนียไดเ้สนอ
หลกัการ 12 ประการในการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน โดยใหเ้ลือกใชข้อ้ท่ีทาํใหก้ารเรียนรู้
เกิดข้ึนมากท่ีสุดและการเรียนการสอนบรรลุผลสูงสุดเท่าใดก็ได้ ดังต่อไปน้ี(Caine And  
Caine,1990, P.66-70, อา้งถึงใน อารี สณัหฉวี , 2550 , น.76-77) 

1.  สมองมีระบบการเรียนรู้ท่ีซับซ้อนมากเพราะรวมไปถึงร่างกาย การเคล่ือนไหว 

ความคิด อารมณ์ ส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเกิดข้ึนพร้อมกนั (THE  BRAIN  IS A PARALLEL  PROCESSOR) 
2 .   สมองจะมีการเ รียน รู้ถ้า มีปฏิสัมพันธ์กับผู ้อ่ืนและในสังคม  ส่ิ งแวดล้อม                                  

(THE  BRAIN / MIND IS SOCIAL) 
3.  สมองจะมีการแสวงหาความหมาย ความเขา้ใจประสบการณ์ในชีวิต ตลอดเวลา              

(THE SEARCH FOR MEANING IS INNATE) 
4.  การแสงหาความหมายและความเขา้ใจในประสบการณ์ โดยจดัเป็นหมวด หมู่ แบบ

แผน (THE SEARCH FOR MEANING OCCURS THROUGH PATTERNING) 
5.  อารมณ์มีส่วนสาํคญัในการเรียนรู้ (EMOTIOUS AND CRITICAL TO PATTERNING) 
6.  การเรียนรู้ของสมอง จะเรียนรู้พร้อมๆกัน ทั้งท่ีเป็นภาพรวมและท่ีเป็นส่วนย่อย                      

(THE BRAIN PROCESSER PARTS WHOLES SIMULTANEOUSLY) 
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7.  การเรียนรู้ของสมองจะเกิดจากทั้ งการตั้ งจุดสนใจเร่ืองการศึกษา และเกิดจาก
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมิไดต้ั้งใจศึกษา  (LEARNING INVOLVES BOTH FOCUSED ATTENTION AND 

PERIPHERAL PERCEPTION) 
8.  การเรียนรู้จะมีกระบวนการท่ีรู้โดยรู้ตวั (มีจิตสาํนึก) และการรู้โดยไม่รู้ตวั (จากจิตใต้

สาํนึก) (LEARNING IS BOTH CONSCIOUS AND UNCONSCIOUS) 
9.  สมองมีความจาํอย่างน้อย 2 แบบคือความจาํแบบเช่ือมโยงมิติ/ระยะ ซ่ึงบันทึก

ประสบการณ์ประจาํวนัของเรา และความจาํแบบท่องจาํ ซ่ึงเก่ียวกบัขอ้เทจ็จริงและทกัษะแบบแยก
ส่วน (THERE ARE AT LEAST TWO APPROACHES TO MEMORY : SPATIAL MEMORY SYSTEM, RATE 

LEARNING SYSTEM) 
10.  การเรียนรู้ของสมองเป็นไปตามพฒันาการ (LEARNING DEVELOPMENTAL) 
11.  การเรียนรู้แบบซบัซอ้นจะเรียนไดดี้ ในบรรยากาศท่ีย ัว่ยแุละทา้ทายให้เส่ียง แต่ถา้

บรรยากาศเครียดและกดดนัมาก ๆ จะทาํใหไ้ม่เกิดการเรียนรู้ (COMPLEX LEARNING IS ENHANCED 

BY CHALLENGE AND INHIBITED BY THREAT) 
12.  สมองของแต่ละคนมีความเฉพาะของตน (EACH BRAIN UNIQUE) 
นอกจากน้ี เคนย ์และเคนย ์(CAINE  AND  CAINE, 1990 ) สรุปว่า ภาวะท่ีดีท่ีสุดในการใช้

สมองของมนุษยคื์อ การใชขี้ดความสามารถทางสมองเพ่ือเช่ือมโงและการเขา้ใจในส่ิงท่ีเป็นเง่ือนไข
สูงสุดในกระบวนการ  มีองคป์ระกอบ 3 ขอ้ เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน(BBL) 

ท่ีจะทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีซบัซอ้น คือ 
1.  การต่ืนตวัท่ีผอ่นคลาย (Relaxed  alertness) คือ การพยายามลดความกลวัใน 

ตวัผูเ้รียนทาํให้ผูเ้รียนเกิดการต่ืนตวัแบบผ่อนคลาย  เป็นการสร้างบรรยากาศให้ผูเ้รียนไม่รู้สึก
เหมือนถูกกดดนั  แต่มีความทา้ทายชวนใหค้น้ควา้หาคาํตอบ 

2.  การผสมผสานประสบการณ์ท่ีลงตวั(Orchestrated  immersion in Complex  
experiment) การจดัประสบการณ์เรียนรู้ตอ้งสัมพนัธ์กบัความรู้สึก  ตระหนกั  จดจ่อท่ีจะเรียนโดย
ผา่นการไดย้นิ ไดด้ม  สมัผสั  ไดชิ้มรส  และไดเ้คล่ือนไหวร่างกาย  ไดเ้ช่ือมโยงความรู้เดิมมาใชก้บั
การเรียนรู้ส่ิงใหม่  มีความกระตือรือร้นท่ีจะแกปั้ญหาท่ีเขา้มาเผชิญหนา้  ฝึกปฏิบติัคน้หา  คาํตอบ  
และเนน้การมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น 

3.  การจดัประสบการณ์ท่ีเป็นกระบวนการอย่างกระตือรือร้น (Active Processingof 
Experience) เป็นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีความหมายต่อผูเ้รียน  ทาํใหเ้กิดความรู้จากการ
กระทาํดว้ยตนเอง  เป็นการใหเ้ด็กลงมือทดลอง  ประดิษฐ ์หรือ ไดเ้ล่าประสบการณจริงท่ีเก่ียวขอ้ง  
ผูส้อนใชค้าํถามเพ่ือใหผู้เ้รียนพิจารณา  หรือคน้หาคาํตอบอยา่งกระตือรือร้น 
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 สุนทร  โคตรบรรเทา (2548, น.7) ไดใ้หห้ลกัการเรียนรู้ของผูเ้รียนจากส่ิงท่ีทาํใหผู้เ้รียน

สามารถเรียนรู้ไดดี้โดยสมองเป็นฐาน มีดงัต่อไปน้ี 
 1.  บรรยากาศการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบดว้ย สภาพแวดลอ้มในห้องเรียน ท่านั่งส่ือการ

เรียนรอบขา้ง ปัจจยัดา้นครู 
 2.  การเรียนรู้แบบองค์รวม  หรือการเรียนรู้ทั้ งหมดท่ีเก่ียวข้องกับร่างกาย  จิตใจ 

ความรู้สึก ความเช่ือ ปัญหาส่วนตวั และเจตคติ ลว้นมีผลกระทบต่อความสามารถในการเรียนรู้
ทั้งส้ิน 

3.  สมองกบัการนอนหลบั ความเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลา้ ความเครียด ความกังวล หรือ
อุปสรรคต่าง ๆทาํให้เกิดสภาพการเรียนรู้ท่ีไม่ดี การนอนหลบัสนิทซ่ึงเป็นการนอนพกัผ่อนโดย 
ไม่มีความเครียดใดๆ ทั้งส้ิน เพื่อให้สมองสามารถใช้ระยะของการเคล่ือนตาเร็ว (Rapid Eye 
Movement – rem Stages) ไดอ้ยา่งเหมาะสมเพื่อใหส้มองไดพ้กัผอ่นและประมวลขอ้มูลตามสบาย
ไม่ตอ้งรีบร้อน ทาํใหส้มองมีเวลาทาํความสะอาดจิตใจ (Mental House Cleaning) จดัเครือข่ายเซลล์
สมองใหม่และประมวลเหตุการณ์ทางอารมณ์ ดังนั้ นจึงส่งเสริมให้เด็กได้นอนหลับพกัผ่อน 
ใหเ้พียงพอในเวลากลางคืน  

 4.   การตั้ งเป้าหมายการเรียนรู้ เป้าหมายเป็นส่ิงท่ีดี  ซ่ึงไม่จําเป็นต้องยากเกินไป 
ในการบรรลุหรือง่ายเกินไปในการทาํงานให้สาํเร็จ เป้าหมายตอ้งเป็นส่ิงทาํนายไดแ้ละบรรลุไดใ้น
เวลาเดียวกนั ดงันั้นการตั้งเป้าหมายจาํเป็นตอ้งอยู่ในบริบทของระบบความเช่ือและความสามารถ
ของนกัเรียน ภายในสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออาํนวยเท่านั้นเป้าหมายจึงจะบรรลุได ้

5.  อุปสรรคต่อการเรียนรู้ เม่ือสมองรับรู้อาการตกใจ หรืออนัตราย ร่างกายจะมีปฏิกิริยา
ตอบโต้โดยอตัโนมติั  ปรากฏการณ์ของสมองเช่นน้ี  เรียกว่า การเปล่ียนตํ่าลง (Downshifting)  
เม่ือสมองเปล่ียนตํ่าลง จะทาํให้ความสามารถในการเรียนรู้ การคิด การวางแผน การแก้ปัญหา  
การหาขอ้มูลข่าวสาร การคิดสร้างสรรค ์และทกัษะการตดัสินใจลดตํ่าลง 

6.  โภชนาการกบัการเรียนรู้ นกัเรียนตอ้งไดรั้บการส่งเสริมให้เอาใจใส่ในการบริโภค
อาหารและโภชนาการท่ีเหมาะสมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ และความสามารถ 
ในการคิด ส่ิงท่ีสมองตอ้งการมากท่ีสุดคือ ออกซิเจน ถา้สมองขาดออกซิเจนแลว้ ตวัถ่ายทอดเซลล์
สมองอ่ืน ๆ อาทาํให้การเรียนรู้และการคิดช้าลงหรือเร็วข้ึนก็ได้ สารไทโรซีน ซ่ึงตามปกติพบ 
ในอาหารท่ีมีโปรตีนสูงช่วยกระตุน้ความต่ืนตวัและการทาํงาของสมอง อาหารท่ีอุดมดว้ยโปรตีน 

ไดแ้ก่ ไข่ ปลา หมู ไก่ โยเกิร์ต และเนยแขง็เป็นตน้ 
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7.  ความตั้ งใจในการเรียนรู้ การทาํให้นักเรียนมีความตั้ งใจและคงความตั้ งใจไว ้
เป็นภารกิจท่ีท้าทายสําหรับครูอาจารย์ ระดับความตั้ งใจมีขีดจํากัดจากการเปล่ียนแปลงใน 
ด้านอารมณ์ระดับกรดอามิโน ฮอร์โมนและเน้ือหาวิชา ตามปกติช่วงความสนใจของนักเรียน 
มีช่วงอยู่ระหว่าง 20-25 นาที ระหว่างการเร่ิมตน้เสนอเน้ือหากบัการจบเสนอเน้ือหา และระหว่าง
การเสนอแนวคิดสําคญักบัการสั่งงานพิเศษแก่นักเรียน ดงันั้นครูอาจารยต์อ้งมีส่ิงกระตุน้ท่ีแปลก
ใหม่หรือมีความเขม้ทางอารมณ์ระดบัสูงเพื่อให้ไดค้วามตั้งใจของผูเ้รียน ในระหว่างท่ีมีการสอน
หรือการอภิปรายนาน ๆ ครูอาจารยค์วรมีกิจกรรมการลดความเครียด เช่น การยดืเสน้แขน ขา 

8.  ระดบัความคงทนในการเรียนรู้ ข้ึนอยู่กบัวิธีการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารนั้น ซ่ึงมีระดบั
อตัราดงัต่อไปน้ี การอ่าน 10 %  การไดย้ิน 20 % การเห็น 30 %  การฟัง การเห็น  50 % การฟัง 
การเห็น การพดู 70 % การฟัง การเห็น การพดู การทาํ 90 % 

9.  การเรียนรู้แบบเนน้การผอ่นคลาย การเรียนรู้จะทาํไดดี้ท่ีสุดเม่ือนกัเรียนมีการเรียนรู้
แบบเนน้หรือมีใจจดจ่อ และการเรียนรู้แบบผอ่นคลายหรือกระจายทัว่ไปสลบักนัไป เช่น มีเวลาคิด
เน้นหนัก 10 นาที และคิดกระจาย 2-5 นาที สลบักันไปตลอดช่วงการเรียน เวลาสูงสุดสําหรับ 
การเรียนรู้แบบเนน้ประมาณ 20-25 นาที แลว้ให้เวลาสําหรับการคิดแบบผ่อนคลายหรือคิดทัว่ไป 
อีก 2-5 นาที ในกิจกรรมหรือการประมวลขอ้มูลทางสมองจะทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุด 

10.  การเรียนสามขั้นตอน  ในห้องเรียนโดยทัว่ไปปกติครูเป็นผูถ่้ายทอดหรือเป็นผูใ้ห้
ขอ้มูลข่าวสารแก่นกัเรียนหรือให้ปัจจยัป้อน ต่อมาอีกระยะหน่ึงทาํการทดสอบหรือให้เด็กทบทวน
หรือท่องจาํ เพื่อวดัความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีไดเ้รียน หรือปัจจยัผลผลิต ส่วนส่ิงท่ีอยู่ระหว่างปัจจยั
ป้อนกบัปัจจยัผลผลิตคือ การบูรณาการ ซ่ึงโยงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัป้อน ชีวิตของผูเ้รียน 
ถา้ปัจจัยป้อนไม่มีความเก่ียวขอ้งหรือสัมพนัธ์กับชีวิตผูเ้รียนแลว้ ปัจจัยผลผลิตคงได้น้อยมาก  
ดงันั้นการเรียนรู้จึงมี 3 ขั้นตอน คือ ปัจจยัป้อน การบูรณาการและปัจจยัผลผลิต 

11.  การฟักตวัในการเรียนรู้ เป็นกระบวนการเพื่อใหแ้นวคิด ความรู้ และขอ้มูลข่าวสาร
มีการชะลอตวัหรือการปล่อยท้ิงไวช้ัว่ขณะจนกว่ามีการเรียนรู้แจง้หรือ “ประสบการณ์ อ๋อใช่เลย” 

ในส่ิงนั้น 
12.  คุณสมบติัของขอ้มูลข่าวสารท่ีทาํให้จาํไดดี้ท่ีสุด ผูเ้รียนจะจาํไดดี้ท่ีสุด ถา้ขอ้มูล

ข่าวสารมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
12.1  มีความสมัพนัธ์กบัประสาทสมัผสั โดยเฉพาะประสาทสมัผสัการเห็น 
12.2  อยู่ในบริบทของอารมณ์ เช่น อารมณ์ความรัก อารมณ์ความสุขหรืออารมณ์

โศกเศร้า 
12.3  มีคุณสมบติัโดดเด่นหรือแตกต่าง 
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12.4  มีความสมัพนัธ์อยา่งหนกัแน่น 
12.5  มีความจาํเป็นต่อการอยูร่อด 
12.6  มีความสาํคญัในทางส่วนตวั 
12.7  มีการทาํซํ้ าบ่อย 
12.8  เป็นส่ิงแรกหรือส่ิงสุดทา้ยในเวลาเรียน 

จากการคน้พบหลกัการทาํงานของสมอง สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการศึกษา
รวมทั้งขอ้เสนอแนะในการจดัการศึกษา ดงัน้ี (วิทยากร เชียงกลู, 25, น.124-126) 

1.  เสนอเน้ือหาโดยใชย้ทุธวิธีการสอนท่ีหลายหลาย 
2.  ตระหนกัว่านกัเรียนแต่ละคนมีความพร้อมในการเรียนไม่เท่ากนัเสมอไป ตอ้งผนวก

เอาความรู้และการปฏิบติั สุขภาพทั้งกายและใจ (การออกกาํลงักาย การผ่อนความเครียด การกิน
อาหารท่ีดี) 

3.  พยายามทาํให้บทเรียนและกิจกรรมกระตุน้ความสนใจในการหาความหมายของ
จิตใจ 

4.  เสนอขอ้มูลภายในบริบทโดยบริบทหน่ึง เพื่อท่ีผูเ้รียนจะสามารถบ่งช้ีจุดของแบบ
แผนได ้และสามารถเช่ือมต่อกบัประสบการณ์ก่อนหนา้น้ีของเขาได ้

5.  สร้างบรรยากาศในห้องเรียน ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนและครูมีทศันคติในทางบวก
เก่ียวกบัการเรียนการสอน สนบัสนุนให้นกัเรียนตระหนักในเร่ือง อารมณ์ ความรู้สึกของพวกเขา
และตระหนักว่า อารมณ์นั้นมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ ครูท่ีมีอารมณ์ดีและอารมณ์ขนั จะสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ท่ีดี 

6.  พยายามอยา่สอนขอ้มูลเป็นเร่ือง ๆ โดยไม่เช่ือมโยงกบับริบทใหญ่ การสอนแบบแยก
ส่วนทาํใหก้ารเรียนรู้เขา้ใจยาก ควรออกแบบกิจกรรมท่ีใหส้มองทั้งสองซีกมีปฏิสมัพนัธ์และส่ือสาร
ถึงกนัและกนั 

7.  วางส่ือการเรียนรู้ไวร้อบหอ้งเพ่ือใหมี้อิทธิพลต่อการเรียนรู้ทางออ้ม ควรตระหนกัว่า 

ความกระตือรือร้นของครู การทาํตวัเป็นแบบอย่างและการช้ีแนะเป็นสัญลกัษณ์ท่ีสําคญัท่ีช่วยให้
ผูเ้รียนเห็นคุณค่าของส่ิงท่ีกาํลงัเรียน 

8.  ใชเ้ทคนิคการจูงใจเพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดการเช่ือมโยงของบุคคลสนบัสนุนกระบวนการ
เรียนรู้อยา่งกระตือรือร้น ผา่นการสะทอ้นกลบัและการรู้จกัความคิดของตนเอง เพื่อช่วยให้นกัเรียน
ไดส้าํรวจการเรียนรู้ของตนเองอยา่งมีจิตสาํนึก 

9.  การสอนขอ้มูลและทกัษะโดยไม่สัมพนัธ์กบัประสบการณ์ก่อนหน้าน้ีของผูเ้รียน
บงัคบัใหผู้เ้รียนตอ้งพึ่งพาการจาํแบบท่องจาํ 
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10.  ใชเ้ทคนิคท่ีสร้างหรือเลียนแบบประสบการณ์จริงของโลกและใชป้ระสาทสัมผสัท่ี
หลากหลาย 

11.  พยายามสร้างบรรยากาศต่ืนตวัแบบผอ่นคลาย 
12.  ใชยุ้ทธศาสตร์การสอนเพ่ือเร้าความสนใจของผูเ้รียน และให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออก

ตามความถนดัของเขาทั้งดา้นการฟัง การจินตนาการเป็นภาพ การปฏิบติัและอารมณ์ 
สรุปไดว้่าหลกัในการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน ตอ้งจดัการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบั

การทาํงานของสมอง โดยสมองจะเรียนรู้ได้ดีข้ึนอยู่กับอารมณ์เป็นสําคญั ดังนั้ นจึงควรสร้าง
บรรยากาศเชิงบวกกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ ตระหนกัในส่ิงท่ีเรียน สร้างบรรยากาศท่ีทา้ทาย
ยัว่ยผุูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้อยา่งสนุกสนาน และผอ่นคลาย ทั้งน้ีตอ้งคาํนึงถึงความสามารถในการ
เรียนรู้ของสมองแต่ละบุคคล และพฒันาการตามวยัดว้ย 

2.1.3  พื้นฐานของการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน 
เคนยแ์ละเคนย ์(Caine and Caine) สรุปว่า ภาวะท่ีดีท่ีสุดในการใชส้มองของมนุษยคื์อ

การใช้ขีดความสามารถทางสมองเพ่ือการเช่ือมโยงและการเขา้ใจส่ิงท่ีเป็นเง่ือนไขสูงสุดใน
กระบวนการ มีองคป์ระกอบ 3 ขอ้ เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน BBL ท่ีจะทาํให้
เกิดการเรียนรู้ท่ีซบัซอ้นคือ (องัสนา  ศรีสวนแตง, 2555, น.50) 

1.  การต่ืนตวัท่ีผอ่นคลาย (Relaxed Alertuess) คือ การพยายามลดความกลวัในตวัผูเ้รียน
ทาํให้ผูเ้รียนเกิดการต่ืนตวัแบบผ่อนคลาย เป็นการสร้างบรรยากาศให้ผูเ้รียนไม่รู้สึกเหมือนถูก
กดดนั แต่มีความทา้ทายชวนใหค้น้ควา้หาคาํตอบ 

2.  การผสมผสานประสบการณ์ท่ีลงตวั (Orchestrated Immersion in Complex 
experience)  การจดัการประสบการณ์เรียนรู้ตอ้งสันพนัธ์กบัความรู้สึก ตระหนัก จดจ่อท่ีจะเรียน
โดยผา่นการไดเ้ห็น ไดย้นิ ไดด้ม สัมผสั ไดชิ้มรสและไดเ้คล่ือนไหวร่างกาย ไดเ้ช่ือมโยงความรู้เดิม
มาใชก้บัการเรียนรู้ส่ิงใหม่ มีความกระตือรือร้นท่ีจะแกปั้ญหาท่ีเขา้มาเผชิญหน้าฝึกปฏิบติัคน้หา
คาํตอบและเนน้การมีปฏิสมัพนัธ์ผูอ่ื้น 

3.  การจดัประสบการณ์ท่ีเป็นกระบวนการอย่างกระตือรือร้น (Active Processing of 
Experience) เป็นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีความหมายต่อผูเ้รียน ทาํให้เกิดความรู้จากการ
กระทาํดว้ยตนเอง เป็นการให้เด็กลงมือทดลอง ประดิษฐ์ หรือไดเ้ล่าประสบการณ์จริงท่ีเก่ียวขอ้ง
ผูส้อนใชค้าํถามเพ่ือใหผู้เ้รียนพิจารณา หรือคน้หาคาํตอบอยา่งกระตือรือร้น 
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สรุปไดว้า่การเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน มีหลกัการพื้นฐานวา่สมองจะทาํหนา้ท่ีในการ
เรียนรู้ไดดี้ต่อเม่ือสมองมีความพร้อม  ซ่ึงตอ้งผสานกนัเป็นองคร์วมกบัร่างกาย และจิตใจดงันั้น
สมองจะเรียนรู้ไดดี้เม่ือร่างกายอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง และในขณะเดียวกนัก็ตอ้งอยู่ใน
อารมณ์ ความรู้สึกพร้อมในการเรียน 

2.1.4  สมองกบัการเรียนรู้ 
สมองเป็นอวยัวะท่ีทาํหนา้ท่ีในการรับสัมผสัต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การมองเห็น การไดย้ิน  

การดม การสมัผสั เม่ือมนุษยไ์ดรั้บประสบการณ์จากส่ิงแวดลอ้มรอบตวั ก็จะสัญญาณไปสู่สมองใน
ส่วนท่ีเรียกว่า ทาลามสั ซ่ึงเป็นส่วนท่ีอยู่ติดกบัแกนสมอง ทาลามสัจะทาํการกลัน่กรองตรวจสอบ
ขอ้มูล ถา้เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอยู่รอดของชีวิตสมองจะส่ังการทนัทีเพื่อให้เอาชีวิตรอดจาก
อนัตรายซ่ึงเรามกัเรียกพฤติกรรมแบบน้ีว่าเป็นสัญชาตญาณ ถา้เป็นการรับรู้ในสภาพปกติสัญญาณ
จะเปล่ียนเส้นทางถูกส่งไปยงัส่วนท่ีเรียกว่า อมิกดาลา ส่วนน้ีจะทาํหนา้ท่ีเก่ียวกบัความรู้สึกและมี
ส่วนสําคญัในการเรียนรู้ของมนุษย  ์จะเป็นส่วนท่ีเก็บความจาํ ถา้เป็นสภาพท่ีมีความยินดี พอใจ 

สนุก การทาํงานสมองส่วนน้ีก็จะทาํงานไดดี้ สามารถเก็บความจาํไดม้าก ในส่วนน้ีจะถูกนาํไปใช้
ในการจดัการเรียนรู้ โดยยึดหลกัการสร้างบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย การสร้างปฏิสัมพนัธ์เชิงบวก 

ขอ้มูลท่ีผนวกความรู้สึกน้ีแลว้จะถูกส่งต่อไปยงัส่วนท่ีเรียกว่า ฮิปโปแคมปัส ซ่ึงจะถูกประมวลว่า               

มีความสําคัญ  ความหมายหรือไม่  โดยมีการนําความ รู้ เ ดิม ท่ีจดจําไว้มา ร่วมประมวล                                 

หากมีความสัมพนัธ์กนัก็จะเกิดการเรียนรู้และเช่ือมโยงขอ้มูล สมองก็จะเร่ิมกระบวนการจดจาํ             

โดยอาจเสริมเพิ่มเติมเขา้ไปกบัขอ้มูลเดิม และเก็บไวใ้นโอกาสต่อไปกลายเป็นความจาํระยะยาว                         

แต่ถา้ขอ้มูลไม่มีความหมาย หรือมีความสําคญัน้อยสมองก็จะมีการจดจาํไวช้ัว่คราวเป็นความจาํ
ระยะสั้น  ซ่ึงเม่ือเวลาผ่านไปก็อาจมีการลืมเลือน ความรู้น้ีถูกนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน
โดยใช้วิธีการทบทวนบทเรียน  หรือการให้แบบฝึกหัดท่ีต่อเน่ืองเป็นขั้น ๆ ไป (สถาบนัพฒันา
คุณภาพวิชาการ , 2549 , น.3-5) 

เม่ือเรารู้ว่าสมอง ทาํอย่างไรและการเรียนรู้เกิดข้ึนอย่างไร เราก็สามารถออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด (วิโรจน ์ลกัขณาอดิศร, 2550) 

1.  คนเราเกิดมาพร้อมกบัจาํนวนเซลลส์มองท่ีเพียงพอต่อการดาํรงชีวิต 
2.  การขยายตวัของสมองไม่ไดม้าจากการเพ่ิมจาํนวนของเซลล์ของสมอง แต่มาจาก  

“ใยประสาท” 
3.  สมองมีความยืดหยุ่น หากเราใชส้มองในการแกไ้ขปัญหา สมองก็จะมีการสร้างใย

ประสาทเพ่ิมข้ึน แต่ถา้ไม่ไดใ้ชใ้ยประสาทกจ็ะถูกทาํลายลงไป 
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4.  อารมณ์มีความสัมพนัธ์กบัการเรียนรู้ โดยอารมณ์จะเป็นตวัช่วยเราในการเรียกความ
ทรงจาํเดิมท่ีเกบ็ไวใ้นสมอง 

5.  ภาวะของสมองท่ีเหมาะสมท่ีสุดต่อการเรียนรู้ว่า ความต่ืนตัวแบบ  ผ่อนคลาย              

(RELAXED ALERTNESS)  
6.  การเรียนรู้จะประสบความสาํเร็จท่ีสุดเม่ือกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั

ประสบการณ์ทางกายภาพท่ีเป็นรูปธรรมตบัตอ้งได ้
7.  เราจะจาํส่ิงต่าง ๆ ได้แม่นยาํท่ีสุดเม่ือขอ้เท็จจริงต่าง ๆ และทักษะฝังอยู่ในจาก

กิจกรรมในชีวิตจริงตามธรรมชาติ ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดความจาํการเรียนรู้โดยอาศยัประสบการณ์ 
8.  เราเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ เหล่านั้นโดยการปฏิบติั หรือการฝึกทาํ 
9.  สมองซีกซา้ย คือ ตรรกะ ตวัเลข การวิเคราะห์ 
10.  สมองซีกขวา สัง่การเก่ียวกบั ศิลปะ ดนตรี จินตนาการ การสงัเคราะห์  

2.1.5  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดโดยใชส้มองเป็นฐาน 
จากหลกัการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐานไดมี้นกัวิชาการหลายท่าน  นาํไปพฒันา

รูปแบบการจดัการเรียนรู้  ดงัน้ี  
แมคคาที (McCarthy  1980 อา้งใน  ประพนัธ์ศิริ  สุเสารัจ, 2548 , น.79-82) ไดพ้ฒันา

รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐานซึงมี 8 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ขั้นสร้างคุณค่าและประสบการณ์ (พฒันาสมองซีกขวา) ผูส้อนทาํหน้าท่ีสร้าง

กิจกรรมเพื่อเช่ือมโยงความรู้เดิม 
2. ขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์ (พฒันาสมองซีกซา้ย)  ผูส้อนทาํหนา้ท่ีกระตุน้ให้ผูเ้รียน

ฝึกใหท้าํกิจกรรมกลุ่มอยา่งหลากหลาย 
3. ขั้นปรับเปล่ียนประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด (พฒันาสมองซึกขวา)  

ครูทาํหนา้ท่ีกระตุน้ให้ผูเ้รียนนาํประสบการณ์ท่ีไดเ้รียนมาเช่ือมโยงกบัความรู้เดิม โดยผูส้อนเป็น
คนเตรียมขอ้มูล 

4. ขั้นพฒันาความคิดรวบยอด (พฒันาสมองซีกซ้าย) ผูส้อนให้ทฤษฎีหรือแนวคิด
เพิ่มเติมใหก้บัผูเ้รียน 

5. ขั้นลงมือปฏิบติัจากกรอบความคิดท่ีกาํหนด (พฒันาสมองซีกซา้ย) ผูส้อนจดักิจกรรม
ใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง  โดยผูส้อนเป็นผูค้วบคุมเตรียมการทุกอยา่งใหก้บัผูเ้รียน 

6. ขั้นสร้างช้ินงานเพื่อสะทอ้นความคิดของตนเอง (พฒันาสมองซีกขวา ) ผูส้อนเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนเรียนสร้างช้ินงานตามความคิดสร้างสรรคข์องตนเอง 
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7.  ขั้นวิเคราะห์คุณค่าและการประยุกตใ์ช ้( พฒันาสมองซีกซา้ย ) ผูส้อนให้ผูเ้รียน
วิเคราะห์ช้ินงานของตนเองพร้อมทั้งดดัแปลงแกไ้ขช้ินงานของตนเองใหดี้ข้ึนกวา่เดิม 

8.  ขั้นแลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้กบัผูอ่ื้น ( พฒันาสมองซีกขวา ) ผูส้อนเปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนแสดงช้ินงานกบัเพื่อนๆ  ซ่ึงเป็นการแบ่งปันโอกาสการเรียนรู้และประสบการณ์
ใหก้บัผูอ่ื้นได ้

เจนเซ่น (2000) ไดเ้สนอขั้นตอนการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐานว่ามี 5  ขั้นตอนเรียง
ตามลาํดบัไดด้งัน้ี 

1. ขั้นการเตรียมสมอง (Preparation) เป็นการเตรียมสมองสําหรับการเช่ือมโยงการ
เรียนรู้ ผูส้อนอาจจะให้กาํลงัใจหรือกระตุน้ผูเ้รียนดว้ยการอภิปรายเก่ียวกบัส่ิงท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
มาแลว้และสอบถามความตอ้งการของผูเ้รียนวา่ตอ้งการเรียนรู้เก่ียวกบัอะไรในหวัขอ้อีกบา้ง 

2.  ขั้นใหค้วามรู้ใหม่ (Acquistion) เป็นการเตรียมสมองเพ่ือซึมซบัขอ้มูลใหม่ สมองจะ
เช่ือมโยงระหวา่งขอ้มูลความรู้เพิ่มเติมกบัขอ้มูลใหม่ตามความเป็นจริงอยา่งสร้างสรรค ์

3.  ขั้นทาํความเขา้ใจอย่างละเอียด (Elaboration) ผูเ้รียนจะเรียนรู้โดยการใชข้อ้มูลและ
ขอ้คิดเห็นเพื่อสนบัสนุนเช่ือมโยงการเรียนรู้และเพื่อตรวจสอบแกไ้ขขอ้มูลท่ีผดิพลาด 

4.  ขั้นจดจาํขอ้มูลท่ีเรียนรู้ (Memory  formation) สมองจะทาํงานภายใตส้ถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึนโดยดึงขอ้มูลจากการเรียนรู้ทั้งอารมณ์และสภาพทางร่างกายของผูเ้รียนในเวลานั้นมาใชแ้บบ
ไม่รู้ตวัเป็นไปโดยอตัโนมติั การสร้างความจาํเกิดข้ึนทั้งในขณะท่ีผูเ้รียนพกัผอ่นและนอนหลบั 

5.  ขั้นบูรณาการ ความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ (Function Integration) ผูเ้รียนจะประยกุต์
ขอ้มูลเดิมมาใชก้บัสถานการณ์ใหม่เช่น ผูเ้คยเรียนการซ่อมเคร่ืองมือ อุปกรณ์ โดยการดูการซ่อมอบ
ท่ีบา้นพกัแลว้เขาตอ้งสามารถประยกุตท์กัษะการซ่อมเตาอบไปซ่อมอุปกรณ์ชนิดอ่ืนๆไดด้ว้ย  

ปราณี  อ่อนศรี (2552 , น.89 – 90 ) ไดพ้ฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็น
ฐาน ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนซ่ึงเรียกวา่ ACTOR  Model  ดงัน้ี 

1. วิธีเพื่อการผอ่นคลาย ( Appproach  To  Relaxation )  เป็นขั้นท่ีผูส้อนจดักิจกรรมเพ่ือ
เสริมบรรยากาศท่ีท้าทายการเรียนรู้  กระตุ้นจิตใจให้ผูเ้รียนมีความต่ืนตัว  เช่น การทาํสมาธิ   
การเปิดเพลง  เป็นตน้ 

2.  การใชผ้งัมโนทศัน์  ( Concept  Mapping )  เป็นขั้นท่ีผูส้อนจดักิจกรรมการรวมกลุ่ม
เพื่อร่วมกนัจดัแบบแผนการจดัการเรียนรู้  

3. การถ่ายโยงการเรียน  ( Transfer  of  Learning )  เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนและผูส้อนร่วมกนั
สรุปประเดน็เพื่อสามารถเช่ือมโยงกบัประสบการณ์ท่ีมีอยูก่่อนได ้
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4. การบริหารสมอง ( Operation  to  Brain – Gym )  เป็นขั้นท่ีผูส้อนจดักิจกรรมให้
ผูเ้รียนฝึกการบริหารสมองตามท่าท่ีกาํหนดให ้ เพื่อใหส้มองซีกซา้ยซีกขวาทาํงานประสานกนั 

5. การคิดไตร่ตรอง  ( Reflection )  เป็นขั้นท่ีผูส้อนจดักิจกรรมเพื่อให้ผูเ้รียนคิด
ไตร่ตรองจากการนาํเสนอในใบงาน  โดยการตั้งคาํถาม 

ธญัชนก  โหน่งกดหลด  ( 2554 , น.78 – 79 ) ไดพ้ฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดย
สมองเป็นฐาน ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ขั้น ดงัน้ี 

1. ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน  เป็นขั้นท่ีผูส้อนจดักิจกรรมเพ่ือให้เกิดความคุน้เคยระหว่าง
ผูส้อนและผูเ้รียนโดยใชเ้กม   บทเพลง ฯลฯ 

2. ขั้นตกลงกระบวนการเรียนรู้  เป็นขั้นท่ีผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสนทนาเพ่ือเป็นการ
กระตุน้ใหเ้ดก็เกิดความตอ้งการเรียนรู้ 

3. ขั้นเสนอความรู้ เป็นขั้นท่ีผูส้อนจดัประสบการณ์เพื่อให้ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามคิดและ
จินตนาการ 

4. ขั้นฝึกทกัษะ  เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนไดร่้วมกนัทาํกิจกรรมเพ่ือพฒันากระบวนการคิด                
การมีส่วนร่วม  ในการสร้างผลงาน 

5. ขั้นแลกเปล่ียนเรียนรู้  เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนนาํผลงานมานาํเสนอหลงัจากท่ีไดรั้บการ
เรียนรู้แลว้ 

6. ขั้นสรุปความรู้  เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนสรุปองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้แลว้สรุปผงั
ความคิด 

ฉวีวรรณ  สีสม ( 2555 ,น.51-52 ) ไดพ้ฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็น
ฐาน ซ่ึงประกอบดว้ย  6  ขั้นตอน  ซ่ึงเรียกวา่  BRAISE  Model  ดงัน้ี 

1. ขั้นบริหารสมอง (Brain – Gym)  เป็นขั้นท่ีฝึกสมองซีกซา้ยซีกขวาให้ทาํงาน
ประสานกนั รวมทั้งสร้างความสมดุลใหก้บัสมอง  โดยใหผู้เ้รียนฝึกดว้ยท่าทางต่างๆประมาณ   5 - 
10 นาที   

2. ขั้นกระตุน้สมอง  ( Rouse )  เป็นขั้นท่ีสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ดีท่ีสุด  ทาํให้
ผูเ้รียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ช่วยใหค้น้หาคาํตอบ  และทบทวนความรู้เดิม 

3. ขั้นจดัประสบการณ์ ( Accessing  to Information) เป็นขั้นท่ีผูส้อนจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย  เพื่อใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้จากบทเรียน 

 4. ขั้นฝึกประสบการณ์ ( Implementation )  เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนนาํความรู้มาลงมือปฏิบติั
เพื่อใหเ้กิดทกัษะในการเรียนรู้ 
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 5. ขั้นสรุปประสบการณ์ ( Summary )  เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนสามารถสรุปองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บ
จากการจดัประสบการณ์ 

 6. ขั้นขยายความรู้ ( Etension )  เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนสามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้นได ้

สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ( 2556 : 10 – 11 )   ไดพ้ฒันารูปแบบการจดัการ
เรียนรู้โดยมุ่งเนน้การนาํแนวคิดในการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการทางสมอง มี 4 ขั้น 
ดงัน้ี 

 ขั้นท่ี 1 สัมผสัของจริงหรือวตัถุสามมิติ  ท่ีนาํมาใชเ้ป็นส่ือในการเรียนรู้ในห้องเรียน / 
นอกหอ้งเรียนเพื่อเกบ็ประสบการณ์ 

 ขั้นท่ี 2 กา้วจากการเรียนรู้จากการสัมผสัของจริงหรือวตัถุสามมิติข้ึนสู่กระบวนการ
เรียนรู้โดยใชส้มองคิดเทียบเคียงของจริงหรือวตัถุสามมิติข้ึนเป็นภาพ 

 ขั้นท่ี  3  กา้วจากการเรียนรู้จากภาพ  ข้ึนสู่กระบวนการเรียนรู้โดยใหส้มองเห็นภาพคู่
กบัสญัลกัษณ์ 

 ขั้นท่ี  4  กา้วจากการเรียนรู้จากภาพ  ข้ึนสู่กระบวนการเรียนรู้โดยใชส้ัญลกัษณ์เพียง
อยา่งเดียว  

จากการศึกษางานวิจยัของนกัวิชาการหลายท่านผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์ออกมาเป็นขั้นตอน                  
ดงัตารางท่ี  2.1  
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ตาราง  2.1 แสดงการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชส้มองเป็นฐานตามแนวคิดของนกัวิชาการ 
 

McCarthy 
(1980) 

JENSEN  
(2000) 

ปราณี อ่อนศรี 
(2552) 

ธญัชนก  โหน่งกดหลด  
(2554) 

ฉวีวรรณ  สีสม 
(2555) 

สาํนกัวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา (2556) 

สรุปแนวคิดของ
นกัวิชาการ 

1. ขั้นสร้างคุณค่าและ
ประสบการณ์  
2. ขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์  
3. ขั้นปรับเปลี่ยนประสบการณ์
เป็นความคิดรวบยอด  
4. ขั้นพฒันาความคิดรวบยอด  
5. ขั้นลงมือปฏิบตัิจากกรอบ
ความคิดที่กาํหนด  
6. ขั้นสร้างชิ้นงานเพื่อสะทอ้น
ความคิดของตนเอง  
7. ขั้นวิเคราะห์คุณค่าและการ
ประยกุตใ์ช ้ 
8. ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การเรียนรู้กบัผูอ้ื่น 

1.  ขั้นการเตรียม
สมอง  
2.  ขั้นใหค้วามรู้
ใหม่ 
3.  ขั้นทาํความ
เขา้ใจอยา่งละเอียด  
4.  ขั้นจดจาํขอ้มูล
ที่เรียนรู้  
5.  ขั้นบูรณาการ 

ความรู้เดิมกบั
ความรู้ใหม่ 

1. วิธีเพื่อการ
ผอ่นคลาย  
2.  การใชผ้งั
มโนทศัน ์  
3. การถ่ายโยง
การเรียน   
4. การบริหาร
สมอง  
5. การคิด
ไตร่ตรอง   
 

1. ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน   
2. ขั้นตกลงกระบวนการ
เรียนรู้   
3. ขั้นเสนอความรู้  
4. ขั้นฝึก 
5. ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
6. ขั้นสรุปความรู้   
7. ขั้นกิจกรรมเกม 
(ทดสอบ)   

1. ขั้นบริหารสมอง  
2. ขั้นกระตุน้สมอง   
3. ขั้นจดัประสบการณ์  
4. ขั้นฝึก
ประสบการณ์  
5. ขั้นสรุป
ประสบการณ์  
6. ขั้นขยายความรู้ 

ขั้นที่ 1 สมัผสัของจริง 
ขั้นที่ 2  กระบวนการ
เรียนรู้โดยใชส้มองคิด
เทียบเคียงของจริง 
ขั้นที่  3  ใหส้มองเห็น
ภาพคู่กบัสญัลกัษณ์ 
ขั้นที่  4  กระบวนการ
เรียนรู้โดยใชส้ญัลกัษณ์
เพียงอยา่งเดียว  
 

1.เตรียมความพร้อม  
2.เพิ่มเติมความรู้ 
3.สู่เขา้ประสบการณ์ 
4.พฒันาความคิดรวบ
ยอด 
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 จากตาราง 2.1 จะเห็นไดว้่าแนวคิดของการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน

ของนกัวิชาการท่ีไดน้าํมาสงัเคราะห์นั้น ผูว้ิจยัสรุปได ้4 ขั้นตอน คือ 1.เตรียมความพร้อม 2.เพิ่มเติม

ความรู้ 3.เขา้สู่ประสบการณ์ และ 4.พฒันาความคิดรวบยอด  ซ่ึงรายละเอียดของแต่ละขั้นแสดงได้

ดงัตาราง 2.2 

 
ตาราง 2.2 สรุปแนวคิดของนกัวิชาการเก่ียวกบักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน 
 

ขั้นตอนของรูปแบบ จุดมุ่งหมาย กจิกรรมการเรียนรู้ 
1.  เตรียมความพร้อม 
(Preparation)   

1. เพื่อใหผู้เ้รียนรู้สึกผอ่นคลาย 
พร้อมท่ีจะรับการจดัการเรียนรู้ 
2.  เพื่อใหผู้เ้รียนทบทวน
ความรู้เดิม ก่อนไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้ 

- เป็นขั้นท่ีผูส้อนสร้างกิจกรรม ดว้ย
ท่าทางต่างๆ เพื่อใหส้มองผอ่นคลาย 
พร้อมทั้งทบทวนความรู้เดิมของผูเ้รียน 

2.  เพิ่มเติมความรู้ 
(More Knowledge)   

1.  เพื่อใหผู้เ้รียนและผูส้อนมี
ความเขา้ใจตรงกนักบั
จุดประสงคก์ารจดัการเรียนรู้ 
2.  เพื่อใหผู้เ้รียนเช่ือมโยง
ความรู้กบัประสบการณ์ใน
ชีวิตประจาํวนั 

- เป็นขั้นท่ีผูส้อนตกลงการจดัการเรียนรู้
ร่วมกบัผูเ้รียน แลว้นาํความรู้ใหม่
ถ่ายทอดใหผู้เ้รียน 
 

3.  เขา้สู่ประสบการณ์ 
(To Experience)   

1. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถ
วิเคราะห์ประเดน็เร่ืองท่ี
ตอ้งการศึกษาไปสู่การปฏิบติั 
2. เพื่อใหผู้เ้รียนเกิด
ประสบการณ์จากความรู้ใหม่ 

- เป็นขั้นท่ีผูส้อนจดักิจกรรมท่ี
หลากหลายใหก้บัผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติั 
เพื่อเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่  
โดยผา่นประสบการณ์จนเกิดทกัษะการ
เรียนรู้ 

4.  พฒันาความคิด
รวบยอด
(Development 
Concept)   

1.   เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถสรุป
เป็นองคค์วามรู้ได ้
2.  เพื่อใหผู้เ้รียนนาํไปใชใ้น
ชีวิตประวนัไดอ้ยา่งมีความสุข 

- เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนสรุปความรู้จากการจดั
ประสบการณ์ และสามารถนาํความรู้ท่ี
ไดน้าํไปปรับปรุงแกไ้ขพร้อมทั้งปรับใช้
ในชีวิตประจาํวนัได ้
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  จากตาราง 2.2  จะเห็นได้ว่ากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานทั้ง 4 ขั้นตอน  

ท่ีผูว้ิจัยสังเคราะห์และสรุปมาจากนักวิชาการหลายๆท่าน ทั้งในประเทศและต่างประเทศนั้ น 

สอดคลอ้งกบัพฒันาการของสมอง ซ่ึงในงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็น

ฐานตามขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นน้ี  
 

2.2  การคดิอย่างมีวจิารณญาณ           
2.2.1  ความหมายของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  มีนกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 
ดิวอ้ี ( Dewey ,1933, น.30 )กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณคือ การคิดอย่าง

ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง ท่ีเร่ิมตน้จากสถานการณ์ ท่ีมีความยุง่ยากและส้ินสุดดว้ยสถานการณ์ท่ีชดัเจน 
วตัสัน และเกลเซอร์ (Watson and Galser.1964 : 24 ) กล่าวว่า การคิดอย่างมี

วิจารณญาณ คือ เป็นกระบวนการคิดท่ีประกอบดว้ย เจตคติ ความรู้และทกัษะโดยเนน้ท่ีเจตคติใน
การแสวงหาความรู้ การยอมรับการแสวงหาหลกัฐานมาสนบัสนุนขอ้อา้ง ใชค้วามรู้ในการอนุมาน 
การสรุปผลการประเมินผล และตดัสินความถูกตอ้งของขอ้ความอยา่งเหมาะสม 

 ฮิวการ์ด (Hilgard.1962 ,น.12 ) กล่าวว่า การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ คือ ความสามารถ
ในการตดัสินขอ้ความหรือปัญหาวา่ส่ิงใดเป็นจริง ส่ิงใดเป็นเหตุเป็นผลกนั 

 กู๊ด (Good 1973 , น.680 ) กล่าววา่ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ คือ การคิดอยา่งรอบคอบ
ตามหลกัของการประเมินและมีหลกัฐานอา้งอิงเพื่อหาขอ้สรุปท่ีน่าจะเป็นไปไดต้ลอดจนพิจารณา
องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดและใชก้ระบวนการตรรกวิทยาได ้อยา่งถูกตอ้ง สมเหตุสมผล 

ฮดัจินส์ (Hudgins.1977 , น.173-206 ) กล่าวว่า การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ คือ การมีเจต
คติในการคน้ควา้หาหลกัฐาน เพื่อการวิเคราะห์และประเมินขอ้โตแ้ยง้ต่าง ๆ การมีทกัษะในการใช้
ความรู้ จาํแนกขอ้มูล และตรวจสอบขอ้สมมติฐาน เพื่อหาขอ้สรุปอยา่งสมเหตุสมผล 

 บลูม (Bloom 1979 , น.38) กล่าวว่า การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ คือ ความสามารถทาง
กระบวนการทางปัญญา ท่ีเก่ียวข้องกับการรับรู้ เกิดความจํา เข้าใจ จนถึง ขั้นการวิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ และประเมินค่า 

ฟาเซียน ( Fcience.1984 , น.253-261) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ 
กระบวนการหาขอ้สรุปจากขอ้ความกลุ่มหน่ึงอยา่งมีเหตุมีผลถูกตอ้งตามหลกัตรรกวิทยา 
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 เร็จจิโร (Reggiero.1974 , น.253 ) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ การ
ตรวจสอบคาํตอบของประเด็นปัญหาหรือปัญหาท่ีเสนออย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อตดัสินความ
หนกัแน่นและความไม่หนกัแน่นของคาํตอบนั้น 

 เอนนิส (Ennis 1985 , น.122-131) กล่าวว่า การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ คือ การคิด
พิจารณาไตร่ตรองอยา่งมีเหตุผล ท่ีมีจุดหมายเพื่อการตดัสินใจวา่ส่ิงใดควรเช่ีอหรือส่ิงใดควรทาํช่วย
ใหต้ดัสินใจสภาพการณ์ไดถู้กตอ้ง 

 มวัร์และมาร์เกอร์ (More and Parker.1986 , น.4-5 )กล่าวว่า การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
คือ การพิจารณาไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ ในการตดัสินใจท่ีจะรับหรือปฏิเสธขอ้อา้งต่าง ๆ เป็นการ
ตดัสินใจอย่างฉลาด โดยมีการประเมินสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างสุขุมรอบคอบ และเช่ือมโยง
ประเดน็ปัญหา เพื่อพิจารณาตดัสินใจการกระทาํต่าง ๆ อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

วนิดา ปานโต (2543 , น.11) กล่าวว่า การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ คือ กระบวนการใช้
สติปัญญาในการคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างสุขุม รอบคอบ มีเหตุผล มีการประเมินสถานการณ์
เช่ือมโยงเหตุการณ์ สรุปความ ตีความโดยอาศยัความรู้ความคิดและประสบการณ์ของคนในการ
สาํรวมหลกัฐานอยา่งละเอียด เพื่อนาํไปสู่ขอ้สรุปท่ีสมเหตุสมผล 

ดารุณี  บุญวิ (2543 , น.6) กล่าวว่า การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ คือ ความสามารถในการ
คิดไตร่ตรองอยา่งรอบคอบดว้ยเหตุผลในการตดัสินใจเก่ียวกบัปัญหาต่าง ๆ  

 สุนีย ์ ผจญศิลป์ (2547 , น.22) กล่าวว่า การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ คือ การคิดพิจารณา
ไตร่ตรองท่ีตอ้งอาศยัเหตุผล ความรู้และประสบการณ์ประกอบการตดัสินใจเก่ียวกบัสถานการณ์
ปัญหาท่ีปรากฏเพื่อการตดัสินใจ 

ทิพาวดี  คล่ีขจาย (2548 , น.10 – 11 ) กล่าววา่ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ คือความสนใจ
ในการพิจารณาไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ ใคร่ครวญ วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินผลในขอ้ความ
ท่ีเป็นปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้โดยหาหลกัฐานท่ีมีเหตุผลหรือขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือได ้มาสนบัสนุน ยนืยนั
ในการตดัสินช้ีขาดตามเร่ืองราวหรือสถานการณ์นั้น ๆ เพื่อลงสรุปอย่างสมเหตุสมผลท่ีถูกตอ้งว่า
ควรเช่ือหรือไม่เช่ือ ในสถานการณ์ท่ีไดรั้บมา 

 ทิศนา  แขมมณี (2548 , น.3074-305) กล่าวว่า การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เป็นความคิด
ท่ีรอบคอบสมเหตุสมผล  ผ่านการพิจารณาปัจจยัรอบด้านอย่างกวา้งขวาง ลึกซ้ึง และผ่านการ
พิจารณากลัน่กรอง ไตร่ตรอง ทั้งดา้นคุณ-โทษ และคุณค่าท่ีแทจ้ริงของส่ิงนั้นมาแลว้ 
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สุวิทย ์ มูลคาํ (2549 , น.9) กล่าววา่ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ คือ การคิดท่ีมีเหตุผลโดย
ผา่นการพิจารณาไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ มีหลกัเกณฑ ์มีหลกัฐานท่ีเช่ือถือไดเ้พ่ือนาํไปสู่การสรุป
ตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพวา่ส่ิงใดถูกตอ้ง ส่ิงใดควรเช่ือส่ิงใดควรเลือก หรือส่ิงใดควรทาํ 

สรุปไดว้่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การคิดท่ีจะนาํไปสู่การตดัสินใจ หรือ
แกปั้ญหาอย่างถูกตอ้งเหมาะสมอย่างซ่ึงมีขั้นตอนท่ีจะตอ้งพิจารณาขอ้มูลอย่างละเอียดรอบคอบ 
สมเหตุสมผล ลึกซ้ึง กลัน่กรอง ไตร่ตรองคุณค่าท่ีแทจ้ริงของส่ิงนั้นมากเพียงพอ 
2.2.2  ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

การคิดอยา่งมีวิจารณญาณเป็นความสามารถทางสมองท่ีมีกระบวนการท่ีซบัซอ้น มีผูท่ี้
เสนอทฤษฏีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไวห้ลายท่านดงัน้ี 

1 )  ทฤษฏีพัฒนาการทาง ปัญญาของ เ พี ย เ จท์  ( Piaget’s Theory of Intellectual 
Development) (ทิศนา แขมมณี,2544, น.13-14 ; อา้งอิงจาก  Piaget,1964 ) 

เพียเจท์ (Piaget, 1964)  ได้ศึกษาเก่ียวกับเด็กว่า  เด็กมีการปรับตัวและการแปล
ความหมายของส่ิงของและเหตุการณ์ในส่ิงแวดลอ้มดว้ยวิธีการของตนดว้ยวิธีการใด โดยมีแนวคิด
ว่าเชาวปั์ญญาเป็นการปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มทั้งทางชีวภาพและสังคม ส่วนพฒันาการทาง
เชาวน์ปัญญาเป็นผลมาจากประสบการณ์ท่ีเด็กมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวัตั้งแต่เกิดอย่าง
ต่อเน่ืองทาํให้เกิดการปรับปรุงเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างบุคคลและ
ส่ิงแวดลอ้มภายนอก รวมทั้งกระบวนการคิดของตน คนเราจะใชก้ระบวนการดงักล่าวสร้างระบบ
การคิดทาํให้บุคคลสามารถพฒันาการคิดไดอ้ย่างรอบคอบ เพื่อให้เขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงรอบตวัเราได ้        
ทาํให้การพฒันาการทางสมองของมนุษยเ์กิดข้ึนไดอ้ย่างต่อเน่ือง และจะพฒันาในชั้นสูงต่อไป             
การพฒันาดา้นเชาวน์ปัญญาท่ีสาํคญัท่ีเพียเจทน์าํเสนอดงัน้ีคือ 

1.  การรับเขา้มาและปรับให้เขา้กนั (Assimilation and Accommodation)  เด็กจะรู้จกั
เขา้ใจส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการมีปฏิสัมพนัธ์และการปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มนั้น เป็นการะบวนการท่ี
เรียกว่าการปรับตวั (Adaptation) หรือการสร้างสมดุล (Equilibrium) กระบวนการน้ีประกอบดว้ย 
การรับเขา้มา และการปรับให้เขา้กนั สาํหรับการรับเขา้มาหมายถึง การจดัประสบการณ์ใหม่ให้ลง
ตวัไดเ้หมาะกบัโครงสร้างหรือแผนภูมิความคิดท่ีมีอยู่ก่อน และการปรับให้เขา้กนั หมายถึง การ
ปรับเปล่ียนแผนภูมิความคิดให้เหมาะสมกบัประสบการณ์ท่ีรับเขา้มาใหม่               เด็กเล็กจะรับ
ส่ิงแวดลอ้มเขา้มาดว้ยการจบั  ดูด เขยา่ ตรวจสอบ เป็นตน้ และกระบวนการปรับใหเ้ขา้กนัก็เกิดข้ึน
เม่ือส่ิงแวดลอ้มขดัขวาง เคล่ือนท่ี ทาํให้เจ็บปวด ให้รางวลั ลงโทษ หรือมีปฏิกิริยาตอบสนองใน
ลกัษณะอ่ืน ๆ เม่ือเด็กเติบโตข้ึนแผนภูมิความคิด โครงสร้างทางสมองและแบบแผนพฤติกรรมก็จะ
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ละเอียดประณีตมากข้ึน ในการตอบสนองต่อประสบการณ์ ดังนั้นเชาวน์ปัญญาของผูใ้หญ่ จึง
ปรับเปล่ียนแผนภูมิความคิดใหมี้ความคิดสงบเยอืกเยน็ลง เม่ือไดรั้บอนัตรายทางร่างกายจึงกล่าวได้
วา่บุคคลมีแนวโนม้ผสมผสานแผนภูมิความคิดระดบัสูงข้ึน ซ่ึงเรียกวา่ การจดัระบบ(Organization) 

2. ระยะพฒันาการทางเชาวน์ปัญญาการพฒันาการการรู้คิดท่ีเกิดข้ึนดว้ยการรับเขา้มา
และการปรับให้เขา้กนักบัโครงภายนอกนั้นสามารถแบ่งไดอ้อกเป็น4 ระยะ ตามลาํดบัพฒันาการ 
ดงัน้ี 

ระยะแรก ขั้นการเคล่ือนไหวและประสาทสัมผสั (Sensorimotor Stage) เร่ิมตั้งแต่แรก
เกิดถึงประมาณ 2 ขวบเป็นขั้นท่ีเด็กสามารถแสดงออกทางการเคล่ือนไหวกลา้มเน้ือ มีปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้มดว้ยการกระทาํการคิดของเด็กในขั้นน้ีใชส้ัญลกัษณ์นอ้ยมาก จะเขา้ใจส่ิง
ต่าง ๆ จากการกระทาํและการเคล่ือนไหว และจะเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตวัท่ีเขาสามารถใชป้ระสาท
สมัผสัไดเ้ท่านั้น 

ระยะท่ีสอง ขั้นก่อนการปฏิบติัการ (Preoperational Stage) อายปุระมาณ 2-7 ปี เป็นขั้น
ท่ีเดก็เร่ิมใชภ้าษาและสญัลกัษณ์อยา่งอ่ืน การเรียนรู้เป็นไปอยา่งรวดเร็วภาษาเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้
เด็กสร้างความคิดรวบยอด หรือมโนทศัน์เก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ แต่เด็กในขั้นน้ีพฒันาการดา้นการคิดยงั
ไม่สมเหตุสมผลเดก็ยงัยดึติดอยูก่บัการรับรู้ ซ่ึงเป็นขอ้จาํกดั 6 ประการของการคิดคือ  

1.  การยดึติดอยูก่บัส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม 
2.  ไม่มีความสามารถคิดยอ้นกลบัโดยการใชห้ลกัการเหตุผล 
3.  การยดึตนเองเป็นศูนยก์ลาง เขา้ใจวา่คนอ่ืนคิดหรือเขา้ใจเหมือนตนเอง                      
4.  การมองปัญหาส่ิงของหรือเหตุการณ์ทีละดา้นไม่สามารถพิจารณาหลายดา้นได ้
5.  การตดัสินส่ิงต่าง ๆ ตามสถานท่ีรับรู้หรือมองเห็นขณะนั้นเท่านั้น 
6.  การเช่ือมโยงเหตุการณ์หรือส่ิงของโดยไม่ไดใ้ชห้ลกัเหตุผล 
ระยะท่ีสาม ชั้นปฏิบติัการดว้ยรูปธรรม (Concrete Operation Stage) อายปุระมาณ 7-11 

ปี เป็นขั้นท่ีเดก็สามารถคิดดว้ยการใชส้ญัลกัษณ์และภาษา สามารถสร้างภาพแทนในใจได ้การคิดมี
ลกัษณะยดึตนเองเป็นศูนยก์ลางนอ้ยลง สามารถแกปั้ญหาท่ีเป็นรูปธรรมไดเ้ขา้ใจหลกัการคงอยูข่อง
สสารไดว้่าสสารหรือส่ิงของแมจ้ะเปล่ียนสภาพไปก็ยงัคงมีปริมาณเท่าเดิมสามารถคิดยอ้นกลบัได ้
รวมทั้งสามารถจดัประเภทส่ิงของไดต้ลอดจนเขา้ใจในเร่ืองของการเปรียบเทียบ 

ระยะท่ีส่ี ขั้นปฏิบติัการดว้ยนามธรรม (Formal Operation Stage) อายปุระมาณ 12-15 ปี 
เป็นขั้นท่ีเด็กสามารถเขา้ใจในส่ิงท่ีเป็นนามธรรมได ้มีการคิดอย่างสมเหตุสมผลในการแกปั้ญหา
สามารถแกปั้ญหาไดห้ลาย ๆ ทาง สามารถคิดแบบวิทยาศาสตร์ได ้รู้จกัคิดไดด้ว้ยการสร้างภาพใน
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ใจข้ึน สามารถคิดเก่ียวกับส่ิงท่ีนอกเหนือไปจากส่ิงปัจจุบนั มีความพอใจท่ีจะคิดวิจารณญาณ
เก่ียวกบัส่ิงท่ีเป็นนามธรรม สามารถคิดสร้างทฤษฏีและทดสอบแบบวิทยาศาสตร์ได ้การคิดของเด็ก
จะไม่ยึดติดอยู่กับขอ้มูลท่ีมาจากการสังเกตเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการคิดท่ีอยู่ในรูปของการ
ตั้งสมมติฐานหรือสถานการณ์ท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริง ๆ มีความคิดเป็นของตนเองและเขา้ใจความคิด
ของผูอ่ื้นดว้ย 

สรุปไดว้่า การพฒันาของการคิดซ่ึงพฒันาการในขั้นตน้จะเป็นพื้นฐานของพฒันาการ
ในขั้นสูงโดยอาศยัองค์ประกอบท่ีสําคญั 4 ประการ คือ การเจริญเติบโตของร่างกาย  วุฒิภาวะ 
ประสบการณ์ทางกายภาพและทางสมอง ประสบการณ์ทางสังคม และสภาวะสมดุล ซ่ึงเป็น
กระบวนการท่ีแต่ละคนใช้ในการปรับตัว ขั้นพฒันาการของการคิดจะมีการเปล่ียนแปลงไป
ตามลาํดบัขั้น  

2)  ทฤษฏีเชาวน์ปัญญาสามศรของสเติร์นเบอร์ก (A Triarchic Theory of Human 
Intelligence) 

สเติร์นเบอร์ก (ทิศนา แขมมณี, 2544, น. 30-31 ; อา้งอิงจาก Sternberg, 1985) ไดเ้สนอ
แนวคิดเก่ียวกบัสติปัญญา โดยใชท้ฤษฏีช่ือว่า ทฤษฏีสามศร (Triarchic Theory 1985) เสนอว่า 
ส่วนประกอบของสติปัญญามี 3 ส่วน ซ่ึงสามารถอธิบายเป็นทฤษฏียอ่ย 3 ทฤษฏีดงัน้ี 

1.  ทฤษฏีย่อยดา้นบริบทสังคม (Contextual Subtheory) กล่าวถึงความสามารถทาง
สติปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบับริบททางสังคมและวฒันธรรมของบุคคล  รวมทั้งการปฏิบติัและการ
กระทาํท่ีแสดงถึงความเฉลียวฉลาดของสติปัญญาในบริบทของสงัคม ซ่ึงประกอบดว้ย 

1.1  ความสามารถในการปรับเปล่ียนตนเองใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีจุดมุ่งหมาย 
(Adaptation) 

1.2  การเลือกส่ิงแวดลอ้มท่ีอาํนวยประโยชน์สูงสุด (Selection) มากกว่าท่ีจะทาํตาม
ความเคยชิน 

1.3  ความสามารถในการดดัแปลงและปรับแต่งส่ิงแวดลอ้ม (Shaping) ใหเ้หมาะสม
กบัทกัษะความสามารถและค่านิยมของตน 

2.  ทฤษฏีย่อยด้านประสบการณ์ (Experiential Subtheory) กล่าวถึงผลของ
ประสบการณ์ท่ีมีต่อความสามารถทางปัญญา ซ่ึงเก่ียวขอ้งกับความสามารถในการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงและนาํความรู้มาใชใ้นการสร้างสรรค ์ประกอบดว้ย 
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 2.1 ความสามารถในการแกปั้ญหาแปลกใหม่ เป็นความสามารถในการคิดส่ิงใหม่ๆ 
ทั้งทางวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ 
 2.2  ความคล่องในการประมวลผลขอ้มูลท่ีมี รวมทั้งความสามารถท่ีจะเช่ือมโยง
ความสามารถทั้งสองอยา่งเพื่อเพิ่มพนูทกัษะการแกปั้ญหาใหดี้ข้ึน 

3.  ทฤษฏียอ่ยดา้นกระบวนการคิด (Componential Subtheory) กล่าวถึงความสามารถ
ทางสติปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการคิด หรือความสามารถในการเรียนรู้ส่ือใหม่ ซ่ึงครอบคลุม
องคป์ระกอบ 3 ประการคือ 
 3.1  องคป์ระกอบดา้นปรับความคิด(Meta-Component) เป็นกระบวนการคิดสั่งการ
ซ่ึงประกอบด้วยการประมวลความรู้ คิดแก้ปัญหา วางแผนติดตาม และประเมินผลเพื่อให้งาน
ดาํเนินไปอยา่งถูกตอ้ง 
 3.2  องคป์ระกอบดา้นปฏิบติั   (Performance Component) เป็นกระบวนการลงมือ
ปฏิบติัตามการตดัสินใจสัง่การ องคป์ระกอบดา้นการปรับความคิดและองคป์ระกอบดา้นการปฏิบติั
เป็นกระบวนการท่ีควบคู่ไปดว้ยกนั เพราะการคิดอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการแกปั้ญหา เน่ืองจาก
ไม่มีการปฏิบัติ ส่วนการปฏิบัติอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอจะตอ้งอาศยัองค์ประกอบการคิดอย่าง
เหมาะสมช่วยองคป์ระกอบดา้นการปฏิบติั ประกอบดว้ยองคป์ระกอบการคิดย่อย ๆ ไดแ้ก่ การ
เขา้รหสั การรวบรวมและเปรียบเทียบ การตอบสนองและการพฒันาสติปัญญาในการแกปั้ญหา 
 3.3  องคป์ระกอบดา้นการแสวงหาความรู้ (Knowledge-Acquisition Components) 
เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ซ่ึงเป็นส่วนประกอบสําคัญของสติปัญญา  จึงต้องอาศัย
กระบวนการคดัเลือก มีการเลือกขอ้มูลเขา้รหัส การเลือกวิธีการประมวลขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้
เกิดภาพรวมท่ียอมรับได้ การเลือกวิธีการเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีได้รับมากับขอ้มูลเดิมท่ีมีอยู่แลว้ 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลความรู้ใหม่ท่ีเหมาะสมเขา้ไวใ้นระบบความจาํ 
 แนวคิดของเครสเซลและเมยฮิ์ว (Dressel.; & Mayhew. 1967 : 179-181)ไดก้ล่าวถึง
ความสามารถท่ีถือวา่เป็นกระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ประกอบดว้ยความสามารถในดา้นต่าง 
ๆ 5 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 

1.  ความสามารถในการนิยามปัญหา ประกอบดว้ย 
              1.1  การตระหนักถึงความเป็นไปของปัญหา ได้แก่ การรู้ถึงเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัในสภาพการณ์ การรู้ถึงความขดัแยง้และเร่ืองราวท่ีสาํคญัในสภาพการณ์ การระบุ
จุดเช่ือมต่อท่ีขาดหายไปของชุดของเหตุการณ์ หรือความคิดและการรู้ถึงสภาพปัญหาท่ียงัไม่มี
คาํตอบ 
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 1.2  การนิยามปัญหา ได้แก่ การระบุถึงธรรมชาติของปัญหา ความเขา้ใจถึงส่ิงท่ี
เก่ียวขอ้งและจาํเป็นในการแก้ปัญหา นิยามองค์ประกอบของปัญหา ซ่ึงมีความยุ่งยากและเป็น
นามธรรมให้เป็นรูปธรรมจาํแนกแยกแยะองค์ประกอบของปัญหาท่ีมีความซับซ้อนออกเป็น
ส่วนประกอบท่ีสามารถจดักระทาํได ้ระบุองคป์ระกอบท่ีสําคญัของปัญหา จดัองคป์ระกอบของ
ปัญหาใหเ้ป็นลาํดบัขั้นตอน 

2.  ความสามารถในการเลือกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการหาคาํตอบของปัญหา คือ การ
ตัดสินใจว่าข้อมูลใดมีความจําเป็นต่อการแก้ปัญหาการจําแนกแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้กับ
แหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือไม่ได ้การระบุว่าขอ้มูลใดควรยอมรับหรือไม่ การเลือกตวัอยา่งขอ้มูลท่ีมีความ
เพียงพอและเช่ือถือไตลอดจนการจดัระบบระเบียบของขอ้มูล 

3.  ความสามารถในการระบุขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ ประกอบดว้ย การระบุขอ้ตกลงท่ีผูอ้า้ง
เหตุผลไม่ได้กล่าวไว  ้การระบุขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ท่ีคดัคา้นการอา้งเหตุผล และการระบุขอ้ตกลง
เบ้ืองตน้ท่ีไม่เก่ียวกบัการอา้ง 

4.  ความสามารถในการกาํหนดและเลือกสมมติฐาน ประกอบดว้ย การคน้หาการช้ีแนะ
ต่อคาํตอบปัญหา การกาํหนดสมมติฐานต่าง ๆ โดยอาศยัขอ้มูลและขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ การเลือก
สมมติฐานท่ีมีความเป็นไปไดม้ากท่ีสุดมาพิจารณาเป็นอนัดบัแรก การตรวจสอบความสอดคลอ้ง
ระหว่างสมมติฐานกบัขอ้มูลและขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ การกาํหนดสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลท่ียงั
ไม่ทราบและเป็นขอ้มูลท่ีจาํเป็น 

5.  ความสามารถในการสรุปอยา่งสมเหตุสมผล และการตดัสินความสมเหตุสมผลของ
การคิดหาเหตุผล ซ่ึงประกอบดว้ย 
             5.1  การลงสรุปอยา่งสมเหตุสมผล โดยอาศยัขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ สมมติฐานและขอ้มูล
ท่ีเก่ียวขอ้ง ได้แก่ การระบุความสัมพนัธ์ระหว่างคาํกับประพจน์ การระบุเง่ือนไขท่ีจาํเป็นและ
เง่ือนไขท่ีเพียงพอ การระบุความสมัพนัธ์เชิงเหตุผล และการระบุและกาํหนดขอ้สรุป 
 5.2  การพิจารณาตดัสินความสมเหตุสมผลของกระบวนการท่ีนาํไปสู่ขอ้สรุปไดแ้ก่ 
การจาํแนกการสรุปท่ีสมเหตุสมผลจากการสรุปท่ีอาศยัค่านิยม ความพึงพอใจ และความลาํเอียงการ
จาํแนกระหว่างการคิดหาเหตุผลท่ีมีขอ้สรุปไดแ้น่นอนกบัการคิดหาเหตุผลท่ีไม่สามารถหาขอ้สรุป
ท่ีเป็นขอ้ยติุได ้
 5.3  การประเมินขอ้สรุปโดยอาศยัเกณฑก์ารประยกุตใ์ช ้ไดแ้ก่ การระบุถึงเง่ือนไขท่ี
จาํเป็นต่อการพิสูจน์ขอ้สรุป การรู้ถึงเง่ือนไขท่ีทาํให้ขอ้สรุปไม่สามารถนาํไปปฏิบติัได ้และการ
ตดัสินความเพียงพอของขอ้สรุปในลกัษณะท่ีเป็นคาํตอบของปัญหา 
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 แนวคิดของวตัสันและเกลเซอร์ (Watson and Glaser, 1964, p.10) ไดเ้สนอแนวคิดไว ้
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณประกอบดว้ย เจตคติ ความรู้และทกัษะดงัน้ี 

1.  เจตคติ หมายถึง ความสนใจในการแสวงหาความรู้ ความสามารถในการพิจารณา
ปัญหา ตลอดจนมีนิสยัในการคน้หาหลกัฐานมาสนบัสนุนส่ิงท่ีอา้งวา่จริง 

2.  ความรู้ หมายถึง ความสามารถในการอนุมาน สรุปใจความสาํคญั และการสรุปความ
เหมือน โดยพิจารณาหลกัฐานและการใชห้ลกัตรรกศาสตร์ 

3.  ทกัษะ หมายถึง ความสามารถท่ีจะนาํทั้งเจตคติและความรู้ไปประยุกตใ์ชพ้ิจารณา
ตดัสินปัญหา สถานการณ์ ขอ้ความหรือขอ้สรุปต่าง ๆไดแ้ละไดเ้สนอว่ากระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณประกอบดว้ยความสามารถยอ่ย ๆ ดงัน้ี 
                     1)  ความสามารถในการอา้งอิงหรือสรุปความ (Interence) หมายถึง ความสามารถใน
การจาํแนกความน่าจะเป็นของขอ้มูลหรือการสรุปขอ้มูลต่าง ๆ ของขอ้มูลท่ีกาํหนดใหไ้ด ้
 2 )   ความสามารถในการตระหนัก ถึ งข้อตกลง เ บ้ืองต้น  ( Recognition of 
Assumptions) เป็นความสามารถในการรับรู้ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้หรือขอ้ความสมมติท่ีกาํหนดใน
ประโยคโดยสามารถจาํแนกว่าขอ้ความใดเป็นขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ หรือขอ้ความใดไม่เป็นขอ้ตกลง
เบ้ืองตน้ 
 3)  ความสามารถในการนิรนัย (Deduction) เป็นความสามารถในการจาํแนกว่า 
ขอ้สรุปใดเป็นผลจากความสัมพนัธ์ของสถานการณ์ท่ีกาํหนดให้อย่างแน่นอนและขอ้ความใดไม่
เป็นผลต่อความสมัพนัธ์นั้น 
 4)  ความสามารถในการตีความ (Interpretation) เป็นความสามารถในการลง
ความเห็นและอธิบายความเป็นไปได้ของข้อสรุป จําแนกได้ว่าข้อสรุปใดท่ีเป็นไปได้ตาม
สถานการณ์ท่ีกาํหนดให ้
 5) ความสามารถในการประเมินขอ้โตแ้ยง้ (Evaluation of Arguments) เป็น
ความสามารถในการประเมินนํ้ าหนักขอ้มูลเพื่อตดัสินว่าเขา้ประเด็นกับเร่ืองหรือไม่ เห็นด้วย
หรือไม่เห็นดว้ย ควรหรือไม่ควร 
  แนวคิดของนีดเลอร์ (Woolfolk,1987, น.312 ; Citing Kneedler, 1985, p.227 )              
ไดก้าํหนดความสามารถในกระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณเป็น 3 กลุ่ม คือ 
 1.  การนิยามและทาํความกระจ่างขดัของปัญหา ซ่ึงจาํแนกเป็นความสามารถย่อยๆ 
ไดแ้ก่ 

DPU



32 
 

  1.1  การระบุเร่ืองราวท่ีสําคญัหรือการระบุปัญหา เป็นความสามารถในการระบุ
ความสาํคญัของเร่ืองท่ีอ่าน การอา้งเหตุผล ภาพลอ้ทางการเมือง การใชเ้หตุผลต่าง ๆ และขอ้สรุปใน
การอา้งเหตุผล 

 1.2  การเปรียบเทียบความคลา้ยคลึง และความแตกต่างระหว่างคน วตัถุ ส่ิงของ 
ความคิด หรือผลลพัธ์ตั้งแต่ 2 อยา่งข้ึนไป 

 1.3  การกําหนดว่าขอ้มูลใดมีความเก่ียวข้อง เป็นความสามารถในการจาํแนก
ระหว่างขอ้มูลท่ีสามารถพิสูจน์ความถูกตอ้งไดก้บัขอ้มูลท่ีไม่สามารถพิสูจน์ความถูกตอ้งไดร้วมทั้ง
การจาํแนกระหวา่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราว 

 1.4  การกาํหนดคาํถามท่ีเหมาะสม เป็นความสามารถในการกาํหนดคาํถามซ่ึงจะ
นาํไปสู่ความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงและชดัเจนเก่ียวกบัเร่ืองราว 
 2.  การพิจารณาตดัสินขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัปัญหา จาํแนกเป็นความสามารถยอ่ย 
ๆ ไดแ้ก่ 

 2.1 การจาํแนกหลกัฐาน เป็นลกัษณะขอ้เทจ็จริง ความคิดเห็น ซ่ึงพิจารณาตดัสินโดย
ใชเ้หตุผล เป็นความสามารถในการประยุกตเ์กณฑ์ต่างๆ เพื่อพิจารณาตดัสินลกัษณะคุณภาพของ
การสงัเกตและการคิดหาเหตุผล 

 2.2 การตรวจสอบความสอดคลอ้ง เป็นความสามารถในการตดัสินว่าขอ้ความหรือ
สัญลักษณ์ท่ีกาํหนดมีความสอดคล้องสัมพนัธ์ซ่ึงกันและกัน และมีความสอดคลอ้งกับบริบท
ทั้งหมดหรือไม่ 

 2.3 การระบุขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ท่ีไม่ได้กล่าวอา้ง เป็นความสามารถในการระบุว่า
ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ในท่ีไม่ไดก้ล่าวไวใ้นการอา้งเหตผล 

 2.4  การระบุภาพพจน์ ในการอา้งเหตุผลเป็นความสามารถของการระบุความคิดเห็น
ท่ีบุคคลยดึติด หรือความคิดตามประเพณีนิยม      

 2.5  การระบุความมีอคติปัจจัยทางอารมณ์และการโฆษณา เป็นความสามารถ 
ในการระบุความมีอคติในการอา้งเหตุผลและการตดัสินความเช่ือถือไดข้องแหล่งขอ้มูล 

 2.6  การระบุความแตกต่างระหวา่งระบบค่านิยมและอุดมการณ์เป็นความสามารถใน
การระบุความคลา้ยคลึงและความแตกต่างระหวา่งระบบค่านิยมและอุดมการณ์ 
 3.  การแกปั้ญหาหรือการลงสรุป จาํแนกเป็น 2 ความสามารถยอ่ย ไดแ้ก่ 
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 3.1  การระบุความเพียงพอของขอ้มูล เป็นความสามารถในการตดัสินในว่าขอ้มูลท่ีมี
อยู่เพียงพอทั้ งด้านปริมาณและคุณภาพต่อการนําไปสู่ขอ้สรุป การตัดสินใจ หรือการกาํหนด
สมมติฐานท่ีเป็นไปไดห้รือไม่ 

 3.2  การพยากรณ์ผลลพัธ์ท่ีอาจเป็นไปได ้เป็นความสามารถในการทาํนายผลลพัธ์ท่ี
อาจเป็นไปไดข้องเหตุการณ์ หรือชุดของเหตุการณ์ต่าง ๆ  
  แนวความคิดของเอนนิส (Ennis) ซ่ึงได้นิยามการคิดอย่างมีวิจารณญาณเผยแพร่ 
เป็นคร้ังแรกในปี 1962 และไดป้รับขยายค่านิยามให้ครอบคลุมมากข้ึนในปี 1985 และต่อมาใน 
ปี 1989 เขาไดเ้ขียนหนงัสือร่วมกบันอริส (Noris)  มีช่ือว่า Evaluating Critical Thinking  คาํนิยาม
ในหนังสือน้ีมีความหมายเช่นเดียวกันกับคาํนิยามท่ีเคยให้ไว้คือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
เป็นการคิดอยา่งมีเหตุผล และการคิดแบบไตร่ตรองเพ่ือการตดัสินใจก่อนจะเช่ือหรือก่อนจะลงมือ
ปฏิบติั (Ennis . 1985 , น.45-48 ) และเสนอแนวคิดเก่ียวกบัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไวด้งัน้ี 
 1.  ทกัษะการนิยาม ไดแ้ก่ การระบุจุดสําคญัของประเด็นปัญหา ขอ้สรุป ระบุเหตุผล  
ทั้งท่ีปรากฏและไม่ปรากฏ การตั้งคาํถามท่ีเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ การระบุเง่ือนไขและ
ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 
 2.  ทกัษะการตดัสินขอ้มูล ไดแ้ก่ การตดัสินความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูลการตดัสิน
ความเก่ียวขอ้งกบัประเดน็ปัญหา การพิจารณาความสอดคลอ้ง 
 3.  ทกัษะการสรุปอา้งอิงในการแก้ปัญหาและการลงสรุปอย่างสมเหตุสมผลได้แก่  
การอา้งอิงและการสรุปแบบอุปนยั การนิรนยัโดยมีความตรง การทาํนายส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนตามมาอยา่ง
น่าเช่ือถือ 
 ดีคาโรลี (Decaroli, 1973, น.67-69) เสนอแนวคิดเก่ียวกบัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ดงัน้ี 
  1.  การนิยาม เป็นการกาํหนดปัญหาทาํความตกลงเก่ียวกับความหมายของคาํและ
ขอ้ความและการกาํหนดเกณฑ ์
 2.  การแสวงหาสมมติฐาน การคิดถึงความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล การหาทางเลือกและการ
พยากรณ์ 
 3.  การประมวลผลข่าวสาร เป็นการระบุขอ้มูลท่ีจาํเป็น รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งหา
หลกัฐานและจดัระบบขอ้มูลท่ีจาํเป็น รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งหาหลกัฐานและจดัระบบขอ้มูล 
 4.  การตีความขอ้เทจ็จริงและการสรุปอา้งอิงจากหลกัฐาน การระบุอคติ 
 5.  การใชเ้หตุผล โดยระบุความสมัพนัธ์เชิงตรรกศาสตร์ 
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 6.  การประเมินผล โดยอาศยัเกณฑ ์กาํหนดความสมเหตุสมผล 
 7.  การประยกุต ์เป็นการทดสอบขอ้สรุป การสรุปอา้งถึง การนาํไปปฏิบติั  
 เควลลม์อลซ์ (Quellmaiz. 1985 , น.312 ) ไดส้รุปความคลา้ยคลึงกนัของทกัษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณระหว่างทฤษฏีของนกัจิตวิทยากบัทฤษฏีของนกัปรัชญาใน 4 ขั้นตอนย่อยของ
กระบวนการคิด ดงัน้ี 
  1.  ขั้นการนิยามปัญหา ตามทฤษฏีของนกัจิตวิทยาเป็นการคน้หาองคป์ระกอบท่ีสาํคญั
ของปัญหากับขั้นการทาํความกระจ่างตามทฤษฏีของนักปรัชญา ซ่ึงประกอบด้วย การกาํหนด
คาํถามวิเคราะห์องคป์ระกอบของปัญหาและการนิยาคาํถาม   
 2.  ขั้นการระบุขอ้มูล เน้ือหาและกระบวนการท่ีจาํเป็นในการแกปั้ญหา ตามทฤษฏีของ
นกัจิตวิทยา ตรงกบัขั้นการตดัสินความเช่ือถือไดข้องขอ้มูลท่ีนาํมาสนบัสนุน แหล่งขอ้มูลตลอดจน
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสงัเกต ตามทฤษฏีของนกัปรัชญา 
 3 .   ขั้ นการนําข้อมูลมาประกอบใช้เพื่อการแก้ปัญหาตามทฤษฏีทางจิตวิทยา               
ตรงกบัขั้นตอนการคิดหาเหตุผลตามทฤษฏีของนักปรัชญา ซ่ึงประกอบดว้ยการคิดหาเหตุผลเชิง
อนุมานและการคิดหาเหตุผลเชิงอุปมาน 
 4.  ขั้นการประเมินผลสาํเร็จของคาํตอบตามทฤษฏีของนกัจิตวิทยา ตรงกบัขั้นการใช้
เกณฑใ์นการตดัสินความเพียงพอของคาํตอบตามทฤษฏีของนกัปรัชญา 
จากการวิเคราะห์ทฤษฏีและแนวคิดของนกัจิตวิทยา ผูเ้ช่ียวชาญ ทางดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ พบว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณประกอบดว้ยกระบวนการต่าง ๆ หลายขั้นตอน 
ซ่ึงมีส่วนท่ีมีความคลา้ยคลึงและต่างกนัออกไปบา้ง  

2.2.3  องคป์ระกอบการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
 สุวิทย ์ มูลคาํ (2549 , น.11)ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไว้

ดงัน้ี 
1.  เพื่อใหไ้ดค้วามคิดท่ีรอบคอบสมเหตุสมผล ผา่นการพิจารณากลัน่กรองอยา่งดีแลว้ 
2.  เพื่อประเมินหรือทาํใหค้วามคิดชดัเจนเพื่อมุ่งเนน้การตดัสินใจวา่ควรทาํหรือควรเช่ือ

นาํการตดัสินใจสู่การปฏิบติั 
3. เพื่อการหาคาํตอบท่ีถูกตอ้งเหมาะสมกบัปัญหา มีการแกปั้ญหาอย่างมีเหตุผลและ

สอดคลอ้ง 
4.  เพื่อการศึกษาวิจยัและเรียนรู้ 
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5.  เพื่อการคิดริเร่ิมสร้างสรรคเ์ป็นการสร้างความคิดใหม่และส่ิงประดิษฐใ์หม่ท่ีไม่เคยมี
มาก่อน 
 เดคาโรลี (Decarolo.1973 , น.67-68 ) ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบของการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณไวด้งัน้ี 
 1.  การกาํหนดปัญหา 
 2. การแสวงหาสมมติฐาน 

3. การประมวลข่าวสาร 
4. การตีความขอ้เทจ็จริงและการลงสรุปอา้งอิงจากหลกัฐาน 
5. การใชเ้หตุผลโดยระบุเหตุผลความสมัพนัธ์เชิงตรรกศาสตร์ 
6. การประเมินผลโดยอาศยัความสมัพนัธ์เชิงตรรกศาสตร์ 
7. การประยกุตใ์ชก้ารสรุปอา้งอิงหรือนาํไปปฏิบติั 

 แมทธิว  ( Matthew,  1993, น .58)  ได้ก ล่ าว ถึง  องค์ประกอบของการ คิดอย่ า ง 
มีวิจารณญาณไวด้งัน้ี 
 1. การประเมินค่า 
 2.  การประเมินผล 
 3. การตั้งขอ้สนันิษฐาน 
 4. การวินิจฉยั 
 5. การวางหลกัการ 
 6. การหาความสมัพนัธ์ 

7. การตั้งสมมติฐาน 
8. การเสนอขอ้คิดเห็น 
9. การตดัสินใจ 

 สรุปไดว้า่ การคิดอยา่งมีวิจารญาณมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั คือจุดหมาย ประเดน็คาํถาม 
สารสนเทศ ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ แนวคิดอย่างมีเหตุผล ขอ้สันนิษฐาน และการนาํไปใช้และผลท่ี
ตามมา 

2.2.4  ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
 ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณเป็นความสามารถทางสมองซ่ึง การวดัการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณไม่สามารถเอาเคร่ืองมือวดัส่ิงนั้นไดโ้ดยตรง เน่ืองจากไม่สามารถสังเกตได้
โดยตรง การวดัแต่ละคร้ังตอ้งผา่นกระบวนการทางสมอง (Mental Process ) แต่สามารถอนุมานโดย
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ทางออ้มว่าได้เกิดพฤติกรรมภายในข้ึน มีนักวิชาการไดก้ล่าวถึงความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ไวด้งัน้ี 
 วตัสันและเกลเซอร์ ( Watson and Glaser, 1964, p.1) ไดส้รุปความสามารถในการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณไวด้งัน้ี 
  1. สามารถจาํแนกความน่าจะเป็นของขอ้สรุปและการแยกความคิดเห็นออกจาก
ขอ้เทจ็จริงท่ีคาดคะเนจากสถานการณ์ท่ีกาํหนดไว ้
 2. สามารถจาํแนกไดว้า่ขอ้ความใดเป็นขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ท่ีตอ้งยอมรับก่อนมีการโตแ้ยง้ 
 3. สามารจาํแนกไดว้า่ขอ้ความใดเป็นผลมาจากความสมัพนัธ์ของสถานการณ์ท่ีกาํหนดไว ้
  4. สามารถจาํแนกได้ว่าขอ้สรุปใดเป็นลักษณะหรือคุณสมบัติทั่วไปท่ีได้จาก
สถานการณ์ท่ีกาํหนดไว ้
  5. สามารถจาํแนกไดว้่าการอา้งเหตุผลใดมีความหนกัแน่นเช่ือถือไดห้รือไม่หนกัแน่น
เม่ือพิจารณาตามความสาํคญัและความเก่ียวขอ้งกบัประเดน็ปัญหา 
 เอนนิส (Ennis.1985 , น.44-46 )ไดส้รุปความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไว้
ดงัน้ี 
  1.  สามารถกาํหนดหรือระบุประเดน็คาํถามหรือปัญหา 
 2.  สามารถคิดวิเคราะห์ขอ้โตแ้ยง้ 
  3.  สามารถถามดว้ยคาํถามท่ีทา้ทายและตอบคาํถามไดอ้ยา่งชดัเจน 
 4.  สามารถพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูล 
  5.  สามารถสงัเกต และตดัสินผลขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสงัเกตดว้ยตนเอง 
 6.  สามารถนิรนยัและตดัสินผลนิรนยั 
 7.  สามารถอุปนยัและตดัสินอุปนยั 
  8.  สามารถตดัสินคุณค่าโดยพิจารณาทางเลือก  ช่างนํ้ าหนกัระหว่างผลดี ผลเสีย ก่อน
จดัสินใจได ้
 9.  สามารถใหค้วามหมาย และตดัสินความหมายของคาํต่าง ๆได ้
  10.  สามารถระบุขอ้สนันิษฐานได ้
  11.  สามารถตดัสินใจเพื่อนาํไปปฏิบติัได ้
  12.  สามารถปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้นได ้
 กรมวิชาการ (2543, น.4-5 ; อา้งถึงใน อารีย  ์วาสุเทพ ,2549, น.35) ไดส้รุป
ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ไวด้งัน้ี 
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  1.  มีกระบวนการคิดท่ีรอบคอบ สมเหตุสมผล ผ่านการพิจารณาขอ้มูลรอบดา้นอย่าง
รอบคอบกวา้งไกล ลึกซ้ึง 
  2.  มีการตรวจสอบความถูกตอ้งจากแหล่งท่ีให้ขอ้มูล มีการกลัน่กรองความน่าเช่ือได้
ของขอ้มูล 
  3.  มีการไตร่ตรองผลท่ีสามารถเกิดไดจ้ากการตดัสินใจทั้งดา้นคุณและโทษ คุณค่าท่ี
แทจ้ริงหรือคุณค่าเทียมของส่ิงนั้น 
  4.  มีการทบทวนเพื่อหาขอ้สรุปก่อนนาํไปสู่การตดัสินใจ พฤติกรรมท่ีแสดงแบ่งเป็น 4 
ระดบั ดงัน้ี 

4.1  ระดบัการตดัสินใจโดยใชค้วามรู้และประสบการณ์ของตวัเองเป็นหลกั 
4.2  ระดบัการตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลรอบดา้นในการพิจารณา 
4.3  ระดบัการตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลรอบดา้นพิจารณาอย่างมีเหตุผลทั้งดา้นดีและ

ดา้นเสีย 
4.4  ระดับการตดัสินใจโดยใช้ขอ้มูลรอบด้านพิจารณาอย่างมีเหตุผล และมีการ

ทบทวนคาํถามของการตดัสินใจ 
 สรุปได้ว่าความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของบุคคลท่ีกล่าวมาขา้งต้น
จดัเป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกมา ซ่ึงใชเ้ป็นตวับ่งช้ีท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงคุณสมบติัของบุคคลท่ี
มีความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ หากบุคคลไดแ้สดงพฤติกรรมนั้น ๆ ออกมาก็สามารถ
สรุปไดว้า่เขาเป็นผูท่ี้มีความสามารในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ดงันั้น การวดัความสามารถในการ
คิดอยา่งมีวิจารณญาณตอ้งวดัจากพฤติกรรมท่ีแสดงออก     

2.2.5  ขั้นตอนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
 การคิดอย่างมีวิจารณญาณประกอบดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดนับตั้งแต่
การกาํหนดปัญหาจนถึงการประเมินสรุปและตดัสิน ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ โดยมีผูก้ล่าวถึง
ขั้นตอนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณดงัต่อไปน้ี  
 เดรสเซลและเมยฮิ์ว (Dressesl and Mayhew, 1957, น.179-181 ) ไดก้ล่าวถึง ขั้นตอน
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณไวด้งัน้ี 
  1.  การนิยามปัญหา ประกอบดว้ย 

  1.1  การตระหนักถึงความเป็นไปของปัญหา ได้แก่ การล่วงรู้เ ง่ือนไขต่าง ๆ  
ท่ีมีความสัมพนัธ์ในสภาพการณ์ การรู้ถึงความขดัแยง้และเร่ืองราวท่ีสาํคญัในสภาพการณ์ การระบุ
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จุดเช่ือมต่อท่ีขาดหายไปของชุดเหตุการณ์ หรือความคิดและการรับรู้ถึงสภาพปัญหาท่ียงัไม่มี
คาํตอบ 

 1.2  การนิยามปัญหา ได้แก่ การระบุถึงธรรมชาติของปัญหาความเขา้ใจถึงส่ิงท่ี
เก่ียวขอ้งและจาํเป็นในการแก้ปัญหา นิยามองค์ประกอบของปัญหา ซ่ึงมีความยุ่งยากและเป็น
นามธรรมให้เป็นรูปธรรม จําแนกแยกแยะองค์ประกอบของปัญหาท่ีมีความซับซ้อนออก             
เป็นส่วนประกอบท่ีสามารถกระทาํได ้ ระบุองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของปัญหาจดัองคป์ระกอบของ
ปัญหาใหเ้ป็นลาํดบัขั้นตอน 

 1.3  การเลือกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับการหาคาํตอบของปัญหา คือ การตดัสินใจว่า
ขอ้มูลใดมีความจาํเป็นต่อการแกปั้ญหา การจาํแนกแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดก้บัแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือ
ไม่ได ้การระบุว่าขอ้มูลใดควรยอมรับหรือไม่ การเลือกตวัอย่างของขอ้มูลท่ีมีความเพียงพอและ
เช่ือถือไดต้ลอดจนการจดัระบบระเบียบของขอ้มูล 

 1.4  การระบุขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ ประกอบดว้ย การระบุขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ท่ีผูอ้า้งเหตุผล
ไม่ไดก้ล่าวได ้การระบุขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ท่ีคดัคา้นการอา้งเหตุผล และการระบุขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกบัการอา้ง 

 1.5  การกาํหนดและเลือกสมมติฐาน ประกอบดว้ย การคน้หา การช้ีแนะ (Clues)  
ต่อคาํตอบปัญหา การกาํหนดสมมติฐานต่าง ๆ โดยอาศยัขอ้มูลและขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ การเลือก
สมมติฐานท่ีมีความเป็นไปได้มากท่ีสุดมาพิจารณาเป็นอนัดับแรก การตรวจ ความสอดคลอ้ง
ระหวา่งสมมติฐานกบัขอ้มูล และขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ การกาํหนดสมมติฐาน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลท่ียงั
ไม่ทราบและเป็นขอ้มูลท่ีจาํเป็น 

 1.6  การสรุปอย่างสมเหตุสมผล  และการตดัสินความสมเหตุสมผลของการคิดหา
เหตุผล 
  2.  การเลือกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการหาคาํตอบของปัญหา คือ การตดัสินใจว่าขอ้มูลใด
มีความจาํเป็นต่อการแกปั้ญหา  การจาํแนกแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดก้บัแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ีอถือไม่ได้
การระบุวา่ขอ้มูลใดควรยอมรับหรือไม่  การเลือกตวัอยา่งของขอ้มูลท่ีมีความเพียงพอและเช่ือถือได้
ตลอดจนการจดัระบบระเบียบขอ้มูล 
  3.  การระบุขอ้ตกลงเบ้ืองตน้  ประกอบดว้ย  การระบุขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ท่ีผูอ้า้งเหตุผล
ไม่ไดก้ล่าวได ้การระบุขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ท่ีคดัคา้นการอา้งเหตุผล และการระบุขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกบัการอา้ง 
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  4.  การกําหนดและเลือกสมมติฐาน ประกอบด้วย การค้นหา การช้ีแนะ (Clues)  
ต่อคาํตอบปัญหา การกาํหนดสมมติฐานต่าง ๆ โดยอาศยัขอ้มูลและขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ การเลือก
สมมติฐานท่ีมีความเป็นไปได้มากท่ีสุดมาพิจารณาเป็นอันดับแรก การตรวจความสอดคล้อง
ระหวา่งสมมติฐานกบัขอ้มูล  และขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ การกาํหนดสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลท่ียงั
ไม่ทราบและเป็นขอ้มูลท่ีจาํเป็น 
  5.  การสรุปอยา่งสมเหตุสมผล  และการตดัสินความสมเหตุสมผลของการคิดหาเหตุผล
ประกอบดว้ย 
 5.1  การสรุปอยา่งสมเหตุสมผล  โดยอาศยัขอ้ตกลงเบ้ืองตน้สมมติฐานและขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ การระบุความสัมพนัธ์ระหว่างคาํกบัประพจน์ การระบุถึงเง่ือนไขท่ีจาํเป็นและ
เง่ือนไขท่ีเพียงพอ  การระบุความสมัพนัธ์เชิงเหตุ และการระบุกาํหนดขอ้สรุป 
 5.2  การพิจารณาตดัสินความสมเหตุสมผลของกระบวนการท่ีนาํไปสู่ขอ้สรุป ไดแ้ก่ 
การจาํแนกการสรุปท่ีสมเหตุสมผลจากการสรุปท่ีอาศยัค่านิยม  ความพึงพอใจ และความลาํเอียง 
การจาํแนกระหว่างการคิดหาเหตุผลท่ีมีขอ้สรุปไดแ้น่นอนกบัการคิดหาเหตุผล ท่ีไม่สามารถหา
ขอ้สรุปท่ีเป็นขอ้ยติุได ้
 5.3  การประเมินขอ้สรุป โดยอาศยัเกณฑก์ารประยกุตใ์ช ้ไดแ้ก่  การระบุเง่ือนไขท่ี
จาํเป็นต่อการพิสูจน์ขอ้สรุป  การรู้ถึงเง่ือนไขท่ีทาํให้ขอ้สรุปไม่สามารถนาํไปปฏิบติัไดแ้ละการ
ตดัสินความเพียงพอของขอ้สรุปในลกัษณะท่ีเป็นคาํตอบของปัญหา 

 ทิศนา  แขมมณี (2548 , น.305 ) ไดก้ล่าวถึง ขั้นตอนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ไวด้งัน้ี 
 1.  ตั้งเป้าหมายในการคิด 
 2.  ระบุประเดน็ในการคิด 
  3.  ประมวลขอ้มูลทั้งทางดา้นขอ้เทจ็จริง  และความคิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีคิด

ทั้งทางกวา้ง ลึก และไกล 
  4.  วิเคราะห์ จาํแนกแยกแยะข้อมูล จัดหมวดหมู่ของข้อมูล และเลือกข้อมูลท่ีจะ

นาํมาใช ้
  5.  ประเมินขอ้มูลท่ีจะใชใ้นแง่ความถูกตอ้ง ความเพียงพอ และความน่าเช่ือถือ 
  6. ใชห้ลกัเหตุผลในการพิจารณาขอ้มูล เพื่อแสวงหาทางเลือกคาํตอบท่ีสมเหตุสมผล

ตามขอ้มูลท่ีมี 
  7.  เลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมโดยพิจารณาถึงผลท่ีจะตามมา และคุณค่าหรือความหมาย

ท่ีแทจ้ริงของส่ิงนั้น 
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  8.  ชัง่นํ้ าหนกั ผลได ้ผลเสีย คุณ-โทษ ในระยะสั้นและระยะยาว 
  9.  ไตร่ตรอง ทบทวนกลบัไปมาใหร้อบคอบ 
  10. ประเมินทางเลือกและลงความเห็นเก่ียวกบัประเดน็ท่ีคิด 
 สุวิทย ์ มูลคาํ (2549 , น.13 ) ไดก้ล่าวถึง ขั้นตอนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ไวด้งัน้ี 
  1.  การกาํหนดปัญหา  หมายถึง  การรู้จกัและทาํความเขา้ใจกบัปัญหาโดยพิจารณา

รวบรวมประเด็นปัญหา แยกแยะปัญหาและจดัลาํดบัปัญหาเพ่ือกาํหนดปัญหา ขอ้โตแ้ยง้หรือขอ้มูล
ท่ีคลุมเครือรวมทั้งการนิยามความหมายของคาํหรือขอ้ความ ส่ิงเร้าท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของการคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณนั้นเอง 

  2.  การรวบรวมขอ้มูล  หมายถึง  การแสวงหาส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาขอ้โตแ้ยง้
จาแหล่งต่าง ๆ รวมทั้งการเลือกขอ้มูลหรือความรู้จากประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู่มาใช ้ดงันั้น วิธีการ
รวบรวมขอ้มูลท่ีจาํเป็นสําหรับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ไดแ้ก่ การสังเกต ดว้ยตนเองและการ
รวบรวมขอ้มูลจากรายงานผลการสงัเกตของผูอ่ื้น 

  3.  การจดัระบบขอ้มูล  หมายถึง  การพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูล ความ
เพียงพอของขอ้มูล การจดัระบบของขอ้มูล ขณะเดียวกนัก็ตอ้งประเมินความถูกตอ้งและความ
เพียงพอของขอ้มูลท่ีรวบรวมไดว้่าจะนาํไปสู่การอา้งอิงไดห้รือไม่  โดยแยกแยะความแตกต่างของ
ขอ้มูล คือ จาํแนกความแตกต่างระหว่างขอ้มูลท่ีชดัเจนกบัขอ้มูลท่ีคลุมเครือ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ขอ้มูลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัปัญหา  การระบุขอ้ตกลงเบ้ืองตน้เพื่อนาํมาจดักลุ่มและจดัลาํดบัความสาํคญั
ของขอ้มูลเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการตั้งสมมติฐาน 

  4.  การตั้งสมมติฐาน  หมายถึง  การพิจารณาแนวทางสรุปอา้งอิงปัญหาขอ้โตแ้ยง้โดย
นาํขอ้มูลท่ีมีการจดัระบบแลว้มาเช่ือมโยงหาความสัมพนัธ์เพ่ือสรุปแนวทางท่ีน่าจะเป็นไปไดม้าก
ท่ีสุด 

  5.  การสรุปอา้งอิงโดยใช้หลกัตรรกศาสตร์  หมายถึง  การพิจารณาเลือกแนวทางท่ี
สมเหตุสมผลท่ีสุดจากขอ้มูลและหลกัฐานท่ีมีอยูใ่นการตดัสินสรุป ซ่ึงคุณลกัษณะของการคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณมีความสัมพนัธ์กบัการใชเ้หตุผลแบบตรรกศาสตร์หรือใชเ้หตุผลแบบอุปมานและ
อนุมาน 

  6.  การประเมินสรุปอ้างอิง  หมายถึง  การประเมินความสมเหตุสมผลตามหลัก
ตรรกศาสตร์โดยประเมินว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ ผลท่ี
เกิดข้ึนจะเป็นอยา่งไรถา้ขอ้มูลท่ีไดรั้บมีการเปล่ียนแปลง 
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 จากการศึกษาแนวคิดและขั้นตอนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณจากนกัวิชาการหลายๆท่าน  
ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดของนกัวิชาการมาสงัเคราะห์เป็นขั้นตอนในการพิจารณาความสามารถในการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณดงัตาราง  2.3 

 
ตาราง  2.3  แสดงความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณตามแนวคิดของนกัวิชาการ 

 

Dressel & Mayhew 
(1967) 

Ennis 
(1985) 

Kneedler 
(1987) 

สรุปแนวคิดของ
นกัวิชาการ 

1.  ความสามารถใน
การนิยามปัญหา 
2.  ความสามารถใน
การเลือกขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการหา
คาํตอบของปัญหา 
3.  ความสามารถใน
การระบุขอ้ตกลง
เบ้ืองตน้ 
4.  ความสามารถใน
การกาํหนดและเลือก
สมมติฐาน 
5.  ความสามารถใน
การสรุปอยา่ง
สมเหตุสมผล และการ
ตดัสินความ
สมเหตุสมผลของการ
คิดหาเหตุผล 

1.  ทกัษะการนิยาม 
2.  ทกัษะการตดัสิน
ขอ้มูล 
3.  ทกัษะการสรุป
อา้งอิงในการ
แกปั้ญหาและการลง
สรุปอยา่ง
สมเหตุสมผล 

1. การนิยามและทาํ
ความกระจ่างขดัของ
ปัญหา 
2.  การพิจารณาตดัสิน
ขอ้มูลท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบั
ปัญหา 
3.  การแกปั้ญหาหรือ
การลงสรุป 
 

1. ก า ร นิ ย า ม ข อ ง
ปัญหา 
2. การตดัสินขอ้มูล   
3. การระบุสมมติฐาน  
4. การสรุปอา้งอิง 
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 จากตาราง 2.3 จะเห็นไดว้่าความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ประกอบดว้ย 4 

ขั้นตอน ท่ีผูว้ิจยัสังเคราะห์และสรุปมาจากนกัวิชาการหลายๆท่าน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นั้ น สอดคล้องกับการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผูว้ิจัยจะพิจารณา

ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณจาก  4 ขั้นตอนน้ีคือ  1) ขั้นการนิยามของปัญหาโดย

พิจารณาความเป็นไปไดแ้ละหาแนวทางการแกไ้ขปัญหา  2) ขั้นการตดัสินขอ้มูลเพื่อท่ีจะนาํมาใช้

ในการแกไ้ขปัญหา 3) ขั้นระบุสมมติฐานและเลือกสมมติฐานเพ่ือหาวิธีการแกไ้ขปัญหา  และ 4 ) 

ขั้นการสรุปอา้งอิงและประเมินดว้ยเหตุผลเป็นการสรุปการนาํไปใชป้ระโยชน์  

2.2.6  ลกัษณะของผูท่ี้คิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
 มีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงลักษณะของผู ้ท่ี คิดอย่างมีวิจารณญาณไว้

หลากหลายซ่ึงจะได้นําเสนอให้เห็นลกัษณะท่ีเหมือนกันและลกัษณะของผูท่ี้มีความคิดอย่างมี
วิจารณญาณดงัน้ี 

 นอริส และเอนนิส (Norris and Ennis.1989 , น.144 -146 ) ไดก้ล่าวถึง ลกัษณะของผูท่ี้
คิดอยา่งมีวิจารณญาณ ไวด้งัน้ี 
 1.  คน้หาขอ้ความท่ีชดัเจนของประเดน็หรือขอ้คาํถาม 
 2.  คน้หาเหตุผล 
 3.  พยายามแสวงหารับรู้ขอ้มูลท่ีดี 
 4.  ใชแ้หล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือไดแ้ละอา้งอิงถึงแหล่งขอ้มูลนั้น 
 5.  คาํนึงถึงสถานการณ์รวมทั้งหมด 
 6.  คงความสอดคลอ้งของประเดน็สาํคญัไว ้
 7.  จดจาํเร่ืองเดิมหรือความรู้พื้นฐาน 
 8.  คน้หาทางเลือกต่าง ๆ  
 9.  เปิดใจกวา้ง 
 10.  ตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลและเหตุผลอยา่งเพียงพอ 
 11.  มีจุดยนืและสามารถเปล่ียนแปลงจุดยนืไดถ้า้มีหลกัฐานและเหตุผลเพียงพอ 
 12.  คน้หาความถูกตอ้งใหม้ากท่ีสุด 
 13.  จดัเร่ืองราวท่ีซบัซอ้นใหมี้ลกัษณะเป็นลาํดบัขั้นตอน 
 14.  นาํความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณมาใช ้
 15.  มีความไวต่อความรู้สึก  ระดบัความรู้และการอา้งอิงเหตุผลของผูอ่ื้น 
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 เครก (Craig, 1996, p.108-11 ) ไดก้ล่าวถึง ลกัษณะของผูท่ี้คิดอยา่งมีวิจารณญาณ  
ไวด้งัน้ี 
 1.  ใชค้าํถามท่ีเป็นลกัษณะอธิบายเหตุการณ์ 
 2.  คน้หาคาํตอบเก่ียวกบัปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
 3.  ตระหนกัวา่ปรากฏการณ์บางอยา่งท่ีนกัวิทยาศาสตร์อธิบายไม่เหมาะสม 
 4.  ไม่ยกใหเ้ป็นเร่ืองของธรรมชาติในการอธิบาย 

5.  ไม่เช่ือเร่ืองวิญญาณ 
  6.  ตระหนักว่าคาํของนักวิทยาศาสตร์อาจถูกตอ้งในวนัน้ีและอาจปรับปรุงใหม่โดย
นกัวิทยาศาสตร์คนเดิมหรือคนใหม่ในวนัขา้งหนา้ 

7.  ยอมเปล่ียนความคิดเม่ือมีหลกัฐานใหม่ท่ีดีกวา่ 
8.  ไม่ใช่การเดาในการขอ้เทจ็จริง 
9.  ทาํการทดลองซํ้า ๆ เพื่อตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 
10.  หาหลกัฐานเพิ่มเติมเม่ือมีหลกัฐานไม่เพียงพอ 
11.  ละท้ิงความคิดท่ีผดิ ๆ 
12.  เตม็ใจท่ีจะรับการตรวจสอบคาํสรุป 
13.  ถามถึงแหล่งความรู้ท่ีผดิ ๆ 
14.  พิสูจน์คาํกล่าวของคนอ่ืน ๆ  
15.  ไม่ยอมรับความเช่ือหรือความกลวัท่ีไม่มีเหตุผล 
16.  ถามเก่ียวกบัความเช่ือหรือความกลวัท่ีไม่มีเหตุผล 
17.  ตั้งสมมติฐานในการแกปั้ญหา 
18.  เสนอวิธีการในการตรวจสอบสมมติฐาน 
19.  ตระหนกัถึงความสาํคญัของความรู้ท่ีเช่ือถือได ้
20.  เช่ือมัน่ในวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
ศิริกาญจน์  โกสุมภ ์และดารณี คาํวจันงั (2544 , น.63 ) ไดก้ล่าวถึง ลกัษณะของผูท่ี้คิด

อยา่งมีวิจารณญาณ ไวด้งัน้ึ 
1.  คิดอยา่งอิสระ 
2.  ใส่ใจในความคิดของผูอ่ื้น 
3.  รู้ขอ้จาํกดัในการคิดของตน 
4.  กลา้ทางปัญญา 
5.  ซ่ือสตัย ์
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6.  มีความเพียร 
7.  ใชเ้หตุผล 
8.  อยากรู้อยากเห็น 
9.  มีคุณธรรม 
10.  รับผดิชอบ 
สุวิทย ์ มูลคาํ (2549 , น.25) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของผูท่ี้มีการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไว้

ดงัน้ี 
1.  ตรวจสอบ 
2.  ใฝ่รู้ 
3.  ทาํใหก้ระจ่าง 
4.  จดัระบบ 
5.  ใหเ้หตุผล 
6.  ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
7.  วิเคราะห์ 
8.  รอบคอบ 
9.  แจกแจงขอ้สรุป 
10.  เปรียบเทียบ 
11.  ตั้งสมมติฐาน 
12.  ทาํนาย/คาดการณ์ 
13.  ประเมิน 
14.  สงัเคราะห์ 
สุนีย ์ผจญศิลป์ (2554 , น.40) ไดก้ล่าวถึง ลกัษณะของผูท่ี้คิดอยา่งมีวิจารณญาณ ไวด้งัน้ี  
1.  การตระหนกัและเห็นปัญหาท่ีมีอยู ่
2.  การตั้งสมมติฐาน 
3.  การคิดหาวิธีทดสอบสมมติฐาน 
4.  การรวบรวมขอ้มูลและขอ้เทจ็จริง 
5.  การรับหรือปฏิเสธสมมติฐาน 
6.  การสรุปผล 
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สรุปได้ว่า ลกัษณะของผูท่ี้คิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย การคิดตั้ งคาํถามท่ี
ชัดเจนใฝ่รู้ อยากหาคาํตอบใหม่ ๆ แสวงหาขอ้มูล เพื่อตอบคาํถาม รวบรวมขอ้มูล ตรวจสอบ
ขอ้เท็จจริงยอมรับว่าตวัเองยงัมีความรู้ความเขา้ไม่เพียงพอท่ีจะเปล่ียนความคิดได ้ประเมินขอ้
ถกเถียงได้และตดัสินเร่ืองราวจากการรวบรวมขอ้เท็จจริง ความแม่นยาํสามารถ ถกเถียงอย่าง
สร้างสรรค ์

2.2.7  ประโยชน์ของการฝึกคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
การช่วยพฒันาเด็กให้มีพลงัทางด้านความคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ รู้จกัวิเคราะห์

ไตร่ตรอง คิดหาเหตุผล คิดใหมี้ประสิทธิภาพ ตอ้งฝึกในหลาย ๆ สถานการณ์ โรงเรียนควรนาํแนว
ทางการฝึกเขา้ไปผสมผสานกบัทุกเน้ือหาวิชา ซ่ึงเด็กจะไดว้ิธีคิดอยา่งเป็นธรรมชาติ ประโยชน์และ
ความสาํคญัของการฝึกคิดอยา่งมีวิจารณญาณท่ีจะใหเ้ดก็มีความคิดอยา่งมีวิจารณญาณประกอบดว้ย 

ศิริกาญจน์  โกสุมภ ์และดารณะ คาํวจันงั (2544 , น.64) ไดก้ล่าวถึง ประโยชน์ของการ
ฝึกคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ไวด้งัน้ึ 

1.  ช่วยใหป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งมีหลกัการและมีเหตุผล 
2.  ช่วยใหก้ารประเมินงานโดยใชเ้กณฑท่ี์สมเหตุสมผล 
3.  ช่วยใหรู้้จกัประเมินตนเองอยา่งมีเหตุผลและฝึกการตดัสินใจ 
4.  ช่วยใหรู้้เน้ือหาอยา่งมีความหมายและเป็นประโยชน์ 
5.  ช่วยใหก้ารฝึกทกัษะการใชเ้หตุผลในการแกปั้ญหา 
6.  ช่วยให้ฝึกการกาํหนดเป้าหมายรวบรวมขอ้มูลเชิงประจักษ์คน้หาความรู้ทฤษฏี

หลกัการตั้งขอ้สนันิษฐานตีความหมายและส่ือความหมาย 
7.  ช่วยใหก้ารฝึกประสบความสาํเร็จในการใชภ้าษาและส่ือความหมาย 
8.  ช่วยให้คิดอยา่งชดัเจน คิดยา่งถูกตอ้งคิดอยา่งแจ่มแจง้ คิดอยา่งกวา้ง คิดอยา่งลุ่มลึก 

และคิดอยา่งสมเหตุสมผล 
9.  ช่วยให้เป็นผูมี้ปัญญา มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินยั มีความเมตตา และเป็นผูมี้

ประโยชน์ 
10.  ช่วยใหส้ามารถอ่าน เขียน พดู ฟังไดดี้ 
11. ช่วยให้พฒันาความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งต่อเน่ืองในสถานการณ์ท่ี

โลกมีการเปล่ียนแปลงสู่ยคุข่าวสาร ขอ้มูลสารสนเทศ 
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อุษณีย ์ อนุรุทธ์วงศ ์(2545 , น.88- 89 ) ไดก้ล่าวถึง ประโยชน์ของการฝึกคิดอย่างมี
วิจารณญาณไวด้งัน้ี 

1.  ใหเ้ขา้ใจท่ีจะประเมินขอ้มูล 
2.  ช้ีประเดน็ท่ีชอบเอ่ยอา้งผดิ ๆ ถูก ๆ 
3.  มีความเขา้ใจส่ิงท่ีถูกเอ่ยอา้ง 
4.  สามารถแยกแยะความแตกต่างว่า อะไรคือความรู้ อะไรคือความจริง และอะไรเป็น

เพียงความคิดเห็น 
5.  รู้จกัประมวลขอ้มูล ประมวลความคิด 
6.  รู้จกัจดัลาํดบัขอ้มูล 
7.  รู้จกัสรุปเหตุผลขอ้มูลหรือประเดน็ต่าง ๆ  
8.  มองเห็นส่ิงต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ รู้วา่อะไรสาํคญัหรือไม่สาํคญั 
9.  รู้จกัใฝ่หาทางออกท่ีหลากหลายมากข้ึน  หาหนทางใหม่ ๆ 
10.  รู้จกัตั้งเป้าหมาย 
11.  รู้จกัท่ีจะวางแผนงานล่วงหนา้ 
12.  ทาํงานเป็นระบบมากข้ึน 
13.  มีความสามารถในเชิงเปรียบเทียบและมองเห็นความแตกต่างของส่ิงต่าง ๆ ชดัเจน

ยิง่ข้ึน 
14.  ตดัสินใจไดดี้ แม่นยาํ มีหลกัเกณฑ ์
15.  สามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ไดดี้ 
16.  รู้จกัเปิดกวา้ง ฟังความรอบดา้น ไม่ด่วนตดัสินใจโดยขาดขอ้มูล 
17.  มีการคาดการณ์ไดดี้ข้ึน 
สรุปไดว้่า ประโยชน์ของการฝึกคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบดว้ย รู้จกัประมวล

ขอ้มูลประมวลความคิด รู้จกัจดัลาํดบัขอ้มูล รู้จกัสรุปเหตุผลขอ้มูลท่ีประเด็นต่าง ๆ มองเห็นส่ิงต่าง 
ๆ อยา่งเป็นระบบ รู้ว่าอะไรสาํคญัหรือไม่สาํคญั รู้จกัใฝ่หาทางออกท่ีหลายกลายข้ึน หาหนทางใหม่ 
ๆ รู้จกัตั้งเป้าหมาย มีการทาํงานเป็นระบบมากข้ึน  มีความสามารถในเชิงเปรียบเทียบและมองเห็น
ความแตกต่างของส่ิงต่าง ๆ ชดัเจนข้ึน ตดัสินใจไดดี้ แม่นยาํ มีหลกัเกณฑ์ สามารถแกไ้ขปัญหา     
ต่าง ๆ ไดดี้ 
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2.2.8  การวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
ผูว้ิจัยศึกษาเอกสารเก่ียวกับการวัดและประเมินความสามารถในการคิดอย่างมี

วิจารณญาณและนาํเสนอใน 3 ประเด็น คือ ประเภทและแนวทางการวดั  หลกัการและขั้นตอนการ
สร้างแบบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และตวัอยา่งแบบวดัความสามารถในการ
คิดแบบมีวิจารณญาณ ซ่ีงมีรายละเอียดดงัน้ี    

1)  ประเภทและแนวทางการวดั  
เอนนิส (Ennis, 1985 , น.85 – 102 ) ไดก้ล่าวถึง การวดัความสามารถในการคิดอยา่งมี

วิจารณญาณ ซ่ึงเป็นแบบทดสอบวดัการคิดวิจารณญาณตามแนวคิดของเอนนิส (Cornell Critical 
Thinking Test ,Lever X and Lever Z ) เป็นแบบทดสอบวดัการคิดวิจารณญาณท่ีสร้างและพฒันา
โดยเอนนิสไดส้ร้างแบบทดสอบเป็น 2 ฉบบั ใชว้ดักบักลุ่มบุคคลต่างระดบักนัดงัน้ี 

1.  แบบทดสอบวดัการคิดวิจารณญาณคอร์เนลลร์ะดบัเอกซ์ (Cornell Critical Thinking 
Test ,Lever X ) เป็นแบบทดสอบท่ีใชส้าํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 ถึง มธัยมศึกษา
ตอนตน้แบ่งออกเป็น 4 ตอนคือ 

ตอนท่ี 1 การอุปนยั เป็นการพิจารณาเน้ือความของขอ้มูลโดยคณะสาํรวจกลุ่มยอ่ย 
ตอนท่ี 2 ความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูลและการสงัเกตขอ้สอบแต่ละขอ้ 
ตอนท่ี 3 การนิรนยั เป็นขอ้สอบท่ีผูส้าํรวจให้เหตุผลในเร่ืองตอ้งกระทาํอะไรบา้งและ

ควรยกเวน้ในเร่ืองใดบา้ง 
ตอนท่ี 4 การระบุขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของขอ้สอบแต่ละขอ้ ผูต้อบตอ้งพิจารณาว่าตวัเลือก

ใดท่ีเป็นเหตุเป็นผลท่ียอมรับได ้
2.  แบบทดสอบวดัการคิดวิจารณญาณคอร์เนลลร์ะดบัเอกซ์ (Cornell Critical Thinking 

Test, Lever Z ) เป็นแบบทดสอบท่ีใชส้าํหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาปัญญาเลิศ นกัศึกษาระดบั
วิทยาลยัรวมทั้งผูใ้หญ่ แบ่งออกเป็น 7 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 การพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูล 
ตอนท่ี 2 การพยากรณ์และการวางแผนการทดลอง 
ตอนท่ี 3 การอา้งเหตุผลผดิหลกัตรรกะ 
ตอนท่ี 4 การนิรนยั 
ตอนท่ี 5 การอุปนยั 
ตอนท่ี 6 การใหค้าํจาํกดัความ 
ตอนท่ี 7 การระบุขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 
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สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2540 , น.85-91  อา้งถึงในอารีย ์วาสุเทพ 
2549 , น.37) ไดก้ล่าวถึง การวดัความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณดว้ยแบบทดสอบ  
ซ่ึงมี 2 ลกัษณะ คือ แบบทดสอบมาตรฐานท่ีมีผูส้ร้างไวแ้ลว้  กบัแบบทดสอบวดัการคิดอย่างมี
วิจารณญาณท่ีสร้างข้ึนใชเ้อง ไวด้งัน้ี 

1.  แบบทดสอบวดัการคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีเป็นมาตรฐาน ซ่ึงเป็นแบบทดสอบ 
ท่ีมีผูส้ร้างไวแ้ลว้ ตามแนวของวตัสันและเกลเซอร์ (Watson-Glaser Thinking Apprasal , Cornell 
Critical Thinking Test ) 

2.  แบบทดสอบวดัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณท่ีสร้างข้ึนใชเ้อง  ซ่ึงผูส้ร้างแบบวดัตอ้งมี
ความรู้ในทฤษฏีเก่ียวกบัการคิด เพื่อนาํมาเป็นกรอบหรือโครงสร้างของการคิดเม่ือกาํหนดนิยามเชิง
ปฏิบติัการของโครงสร้างหรือองคป์ระกอบของการคิดแลว้  จะทาํให้เห็นลกัษณะพฤติกรรมท่ีเป็น
รูปธรรม จากนั้นจึงเขียนขอ้ความ ตามตวัช้ีท่ีแสดงลกัษณะเฉพาะของกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติไดเ้สนอการสร้างแบบทดสอบวดัการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณไว ้มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
            2.1  กาํหนดจุ่งมุ่งหมายของแบบทดสอบ คือ การกาํหนดจุดมุ่งหมาย ซ่ึงผูพ้ฒันา
แบบทดสอบท่ีใช้วดั จะตอ้งพิจารณาจุดมุ่งหมายของการใช้แบบทดสอบด้วยว่าตอ้งการใช้วดั
ความสามารถในการคิดทัว่ ๆ ไป หรือตอ้งการวดัความสามารถในการคิดเฉพาะวิชา 
  2.2  กาํหนดกรอบของการวดัและนิยามเชิงปฏิบติัการณ์ คือ การท่ีผูว้ิจยัศึกษา
เอกสารแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถของการคิดท่ีตอ้งการ 
  2.3  การสร้างผงัขอ้สอบเป็นการกาํหนดโครงสร้างของแบบวดัความสามารถ
ทางการคิดท่ีตอ้งการสร้างว่า ตอ้งการสร้างให้ครอบคลุมองค์ประกอบใดบา้งและแต่ละส่วนมี
นํ้าหนกัความสาํคญัมากนอ้ยเพียงใด 
  2.4  เขียนขอ้สอบ กาํหนดรูปแบบของการเขียนขอ้สอบ ตวัคาํถามตวัคาํตอบ และ
วิธีการตรวจให้คะแนน จากนั้ นจึงลงมือร่างข้อสอบ ตามผงัข้อสอบท่ีกําหนดไว้จนครบทุก
องค์ประกอบ ตรวจสอบความชดัเจนของภาษาท่ีใช ้โดยผูเ้ขียนขอ้สอบเอง และผูต้รวจสอบท่ีมี
ความเช่ียวชาญในการสร้างขอ้สอบ 
  2.5  นําแบบทดสอบไปทดลองใช้ วิเคราะห์คุณภาพและปรับปรุง วิเคราะห์
ขอ้สอบเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของขอ้สอบเป็นรายขอ้ในดา้นความยาก (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r)  
เพื่อคดัเลือกขอ้สอบท่ีมีคุณภาพ และปรับปรุงขอ้สอบท่ีไม่เหมาะสม 
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  2.6  การนําแบบทดสอบไปใช้จริง  ในการทาํวิจยัน้ีผูว้ิจยัสร้างแบบทดสองวดั
ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณข้ึนเอง  โดยดาํเนินการสร้างแบบทดสอบตามแนวทาง
ของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 

ทิศนา  แขมมณี (2544 , น.169-170 ) ไดก้ล่าวถึง การวดัความสามารถในการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ ไวด้งัน้ี 

1.  แนวทางนักวดักลุ่มจิตนิติ (Psychometic) เป็นของกลุ่มนักวดัทางการศึกษาและ
จิตวิทยาท่ีพยายามศึกษาและวดัคุณลกัษณะภายในของมนุษยม์าเกือบศตวรรษ เร่ิมจากการศึกษา
และวดัเชาวปั์ญญา(Intelligence) ศึกษาโครงสร้างทางสมองของมนุษยด์ว้ยความเช่ือมีลกัษณะเป็น
องคป์ระกอบและมีระดบัความสามารถท่ีแตกต่างกนัในแต่ละคน ซ่ึงสามารถวดัไดโ้ดยการใชแ้บบ
วดัมาตรฐาน  ต่อมาได้ขยายแนวคิดของการวดัความสามารถทางสมองสู่การวดัผลสัมฤทธ์ิวดั
บุคลิกภาพ ความถนดัและความสามารถในดา้นต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถในการคิด 

2.  แนวทางของการวดัจากการปฏิบติั  (Authentic Performance ) แนวทางน้ีเป็น
ทางเลือกใหม่ท่ีเสนอโดยนกัวดัการเรียนรู้ในการบริบทท่ีเป็นธรรมชาติ โดยการเนน้การวดัจากการ
ปฏิบติัในชีวิตจริงหรือคลา้ยจริงท่ีมีคุณค่าต่อผูป้ฏิบติัและการประเมินตนเองเทคนิคการวดัใชก้าร
สังเกตสภาพงานท่ีปฏิบติั จากการเขียนเรียงความ การแกปั้ญหาในสถานการณ์เหมือนโลกแห่ง
ความเป็นจริงและการรวบรวมงานในแฟ้มสะสมผลงาน หรือพฒันางาน  

สรุปจากการศึกษาแบบวดัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  จะเห็นไดว้่า
แบบวดัท่ีใชว้ดัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้น จะมีทั้งแบบทดสอบมาตรฐานท่ีมี
ผูส้ร้างไวแ้ลว้  กบัแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณท่ีสร้างข้ึนใชเ้อง ใน
งานวิจยัน้ีผูว้ิจยัวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณโดยใชแ้บบวดัท่ีสร้างข้ึนเอง ซ่ึงผูว้ิจยั
ปรับปรุง มาจากของ อรพิณ  พฒันผล  (2551)  ท่ีวดัความสามารถการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 4 ดา้น
คือ  1) การนิยามของปัญหา  2) การตดัสินขอ้มูล  3) การระบุสมมติฐาน และ 4) การสรุปอา้งอิง  
 
2.3  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 2.3.1  ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

นกัการศึกษากล่าวถึงความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 
กู๊ด (1973 อา้งถึงใน วิษา  สาํราญใจ, 2552 , น.20 ) ไดใ้หค้วามหมายของผลสัมฤทธ์

ทางการเรียนว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหมายถึง ความรู้ท่ีไดรั้บ หรือทกัษะท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้
ในวิชาต่างๆ  ซ่ึงวดัไดจ้ากคะแนนท่ีผูส้อนให ้ หรือคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบ 
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ไอเซนค ์, อาโนลว ์และ มิชิลี (1972 อา้งอิงใน พฒันาพงษ ์ สีกา, 2551 , น.31) ไดใ้ห้
ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง ขนาดของความสาํเร็จท่ีไดจ้ากการเรียนโดยอาศยั
ความสามารถเฉพาะตวัของบุคคล  โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอาจไดจ้ากการทดสอบ เช่น การ
สังเกต  หรือการตรวจการบา้น  หรือเกรดของการเรียน  ซ่ึงตอ้งอาศยักระบวนการท่ีซับซ้อนและ
ระยะเวลา หรืออาจวดัดว้ยแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทัว่ไป 

พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2545 , น.29) ให้ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนว่า หมายถึง 
คุณลักษณะ รวมถึงความรู้ความสามารถของบุคคลอันเป็นผลมาจากการเรียนการสอน คือมวล
ประสบการณ์ทั้งปวงท่ีบุคคลไดรั้บการเรียนการสอน ทาํให้บุคคลเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม      
ในดา้นต่าง ๆ ของสมรรถภาพสมอง 

สายหยดุ เอียดสี (2545 , น.17) กล่าวว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถ
ทางดา้นสติปัญญา (Cognitive Domain) ในการเรียนหรืออาจกล่าวไดว้่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
วิชาคณิตศาสตร์กคื็อผลสาํเร็จ ของการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ท่ีประเมินเป็นระดบัความสามารถ 

ธีราพร ภู่ตระกูล  (2546 , น.22) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ หมายถึง 
ความสามารถทางดา้นสติปัญญา (Cognitive Domain) ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

สมนึก ภทัทิยธนี (2546 , น.62) กล่าวว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คุณลกัษณ์และ
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการฝึกอบรม หรือการสอนจึงเป็นการตรวจสอบความสามารถ
หรือความสมัฤทธ์ิผลของบุคคลวา่เรียนรู้แลว้เท่าไร มีความสามารถชนิดใด 

พฒันาพงษ ์ สีกา (2551 , น.32)  ไดใ้หค้วามหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหมายถึง  
ผลท่ีเกิดจากการกระทําของบุคคล  ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเน่ืองจากการได้รับ
ประสบการณ์โดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง  หรือจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน  และสามารถ
ประเมินหรือวดัประมาณค่าไดจ้ากการทดสอบ  หรือสงัเกตพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลง  

จากความหมายดังกล่าวข้างต้น ผูว้ิจัยสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง
คุณลกัษณะความรู้ความสามารถและประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีบุคคลไดรั้บจากการเรียนการสอน    
เป็นผลให้บุคคลเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดจ้ากการวดั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 2.3.2  ความหมายของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

บรรพต สุวรรณประเสริฐ (2544, น.124; วราภรณ์ หลายทวีวฒัน์. 2553, น.874) ไดใ้ห้
ความหมายแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบท่ีใชว้ดัความกา้วหน้า
ของผูเ้รียนในส่วนท่ีเป็นมโนมติทั้ งหลายในเน้ือหา แบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิจะเป็น
แบบทดสอบท่ีแสดงใหเ้ห็นความสามารถของนกัเรียน 
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พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ ( 2545 , น.96 ) ไดใ้ห้ความหมายของแบบทดสอบวดัผลสมฤทธ์ิ
ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบท่ีใชว้ดัความรู้  ทกัษะ  และความสามารถทางวิชาการท่ีนกัเรียน
ไดเ้รียนรู้มาแลว้วา่บรรลุผลสาํเร็จตามจุดประสงคท่ี์กาํหนดไวเ้พียงใด 

ล้วน  สายยศ  และอังคณา สายยศ  (2545  , น .146 – 147) ได้ให้ความหมายของ
แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไวว้่าเป็นแบบทดสอบท่ีวดัความรู้ของนกัเรียนท่ีไดเ้รียนไป
แลว้ ซ่ึงมกัจะเป็นขอ้คาํถามใหน้กัเรียนตอบหรือใหน้กัเรียนปฏิบติัจริง  

สมพร  เช่ือพนัธ์ ( 2547 , น.59 ) กล่าวว่า แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
หมายถึง  แบบทดสอบหรือชุดของขอ้สอบท่ีใชว้ดัความสาํเร็จหรือความหรือความสามารถในการ
ทาํกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีเป็นผลมาจากจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนว่า
ผา่นจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีตั้งไวเ้พียงใด 

สิริพร ทิพยค์ง (2550 , น.193-195) กล่าวว่า แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง ชุด
คาํถามท่ีมีการวดัพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนว่านกัเรียนมีความรู้ ทกัษะ และสมรรถภาพทาง
สมอง ดา้นต่าง ๆ ในเร่ืองท่ีเรียนรู้ไปแลว้มากนอ้ยเพียงใด   

จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า แบบทดวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หมายถึง  แบบท่ีใชว้ดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ทั้งดา้นความรู้  ทกัษะ  และความสามารถท่ีตรง
ตามจุดประสงคท่ี์กาํหนดไวข้า้งตน้ 
 2.3.3  ประเภทของแบบทดสอบ 

พร้อมพรรณ อุดมสิน (2544 , น.28 – 51) ไดแ้บ่งแบบทดสอบท่ีใช้ในห้องเรียนเป็น
ประเภทต่าง ๆ ดงัน้ี 

ประเภทท่ี 1 แบบทดสอบแบบอตันัย (Subjective Test) เป็นแบบทดสอบท่ีกาํหนด
ปัญหาหรือคาํถามให้และให้ผูต้อบแสดงความรู้ ความเขา้ใจ และความคิด ภายในระยะเวลาท่ี
กาํหนดให ้ไดแ้ก่ แบบทดสอบชนิดความเรียง และแบบทดสอบชนิดใหค้าํตอบคาํถามสั้น ๆ   

ประเภทท่ี 2 แบบทดสอบแบบปรนยั (Objective Test) คือ แบบทดสอบท่ีมีคาํตอบไวใ้ห้
แล้ว ผู ้สอบจะต้องตัดสินใจเลือกข้อท่ีต้องการ หรือพิจารณาข้อความท่ีให้ไว้ว่าถูกหรือผิด                             
ซ่ึงแบบทดสอบชนิดน้ีแบ่งออกเป็น แบบถูก – ผิด แบบจับคู่ แบบจัดลําดับ แบบเลือกตอบ
แบบทดสอบแบบปรนยัมีหลายชนิดแบ่งออกไดด้งัน้ี 

1.  แบบทดสอบแบบถูกผดิ (True-False Items)แบบทดสอบแบบถูกผดิคือ แบบทดสอบ
ชนิดเลือกตอบ 2 ตวัเลือก โดยมีขอ้ความให้ผูส้อบเลือกตอบว่า ถูกหรือผิด จริงหรือไม่จริง เห็นดว้ย
หรือ   ไม่เห็นดว้ย บางกรณีใหพ้ิจารณาวา่ขอ้ความนั้นถูกหรือผดิ และแกข้อ้ความท่ีผดิใหถู้ก 
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2.  แบบทดสอบแบบเติมคาํหรือตอบสั้น ๆ (Completion or Short – Answer Items) 
แบบทดสอบแบบเติมคาํตอบหรือตอบสั้น ๆ เป็นแบบทดสอบท่ีให้เขียนคาํตอบแบบสั้น ๆ หรือ    
ใหเ้ติมความในช่องว่างใหส้มบูรณ์ แบบทดสอบชนิดน้ีจดัอยูใ่นประเภท “Supply type item” คือ 
แบบทดสอบท่ีตอ้งการใหผู้ต้อบหาคาํตอบเองไดแ้ก่ 

2.1 แบบทดสอบแบบจับคู่ (Matching) แบบทดสอบแบบจับคู่ ประกอบด้วย 
ขอ้ความเรียงกนัเป็นแถว โดยปกติจะให้ขอ้ความทางซ้ายมือเป็นคาํถาม (Premise) ขอ้ความทาง
ขวามือเป็นคาํตอบ (Response) ผูส้อบจะตอ้งเลือกขอ้ความทางขวามือมาใส่ไวห้น้าขอ้ความทาง
ซา้ยมือท่ีมีความสอดคลอ้งกนั 

2.2  แบบทดสอบแบบจดัลาํดบั (Rearrangement) แบบทดสอบแบบจดัลาํดบั   เป็น
แบบทดสอบท่ีมกัจะถามถึงขั้นตอนหรือลาํดบัของวิธีพิสูจน์ หรือการคิดแกโ้จทยปั์ญหาว่าจะตอ้ง
ทาํอะไรก่อนหลงั 

2.3  แบบทดสอบแบบเลือกคาํตอบ (Multiple Choice Test) แบบทดสอบแบบเลือก
คาํตอบเป็นแบบทดสอบท่ีใชก้นัอยา่งกวา้งขวางในขอ้สอบมาตรฐาน และขอ้สอบท่ีครูสร้างข้ึนเอง 
แบบทดสอบชนิดน้ีประกอบดว้ยส่วนใหญ่ ๆ 2 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 เป็นตวัคาํถามนาํ มีหนา้ท่ีเสนอปัญหาและวางกรอบแห่งปัญหา 
ส่วนท่ี 2 เป็นตวัเลือกหรือตวัเลือกตอบ ตวัเลือกน้ีแยกเป็น 2 ประเภทคือ 

-  ตวัเลือกท่ีเป็นคาํตอบ 
-  ตวัเลือกท่ีไม่ใช่คาํตอบ ซ่ึงเรียกวา่ตวัลวง 

ขอ้ดีของแบบทดสอบแบบเลือกคาํตอบ 
1. สามารถวดัผลิตผลของการเรียนรู้ไดห้ลายดา้น ตั้งแต่พฤติกรรมพุทธิพิสัยขั้นตน้

ไปจนกระทัง่พทุธิพิสยัขั้นสูง 
2. เป็นแบบทดสอบท่ีมีโอกาสเดาถูกได้น้อย เป็นผลให้ขอ้สอบมีความตรง 

(Validity) สูงกวา่แบบถูก – ผดิ 
3.  เป็นแบบทดสอบท่ีสามารถวดัพฤติกรรมไดห้ลายดา้นทาํให้ขอ้สอบมีความตรง

คือสามารถวดัในส่ิงท่ีเราตอ้งการวดัได ้
4.  เป็นแบบทดสอบท่ีสามารถออกให้ง่ายหรือยากก็ได ้จึงสามารถใชท้ดสอบกบั

ผูเ้รียนไดทุ้กระดบัชั้น 
5.  แบบทดสอบน้ีเหมาะสมท่ีจะใชเ้พื่อวิเคราะห์แบบทดสอบ (Item Analysis) 

สามารถวิเคราะห์หาความยากง่ายของแบบทดสอบ หาประสิทธิภาพของตวัลวงหาค่าอาํนาจ จาํแนก
ของแบบทดสอบ ผลจากการวิเคราะห์จะทาํใหป้รับปรุงแบบทดสอบใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึน 
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6. มีความเท่ียงธรรมและเป็นปรนยัในการตรวจใหค้ะแนน 
7. แบบทดสอบแบบเลือกคาํตอบดีกว่าแบบเติมคาํ ในแง่ท่ีทาํให้ปัญหาเร่ืองความ

กาํกวมหมดไปได ้เพราะมีคาํตอบใหเ้ลือก 
8. สามารถใชแ้ผนผงั รูปภาพ กราฟ เป็นตวัปัญหาไดง่้าย 
9. ผูอ้อกขอ้สอบไม่ตอ้งกงัวลลกัษณะท่ีเป็นเอกพนัธ์ (Homogeneous) ของเน้ือหา

เหมือนแบบทดสอบแบบจบัคู่ เพราะแบบทดสอบแบบเลือกตอบสามารถออกใหข้อ้ความส้ินสุดใน
ตวัเองในแบบทดสอบแต่ละขอ้ 

10. เน่ืองจากแบบทดสอบน้ีมีตวัลวง จึงทาํให้สามารถวินิจฉัยไดว้่านกัเรียนมีความ
บกพร่องหรือไม่เขา้ใจวิชาท่ีเรียนอยา่งไรบา้ง 

ขอ้จาํกดัของแบบทดสอบแบบเลือกตอบมีดงัน้ี 
1. สร้างคาํถามท่ีชดัเจนเป็นปรนยั ตรงประเดน็ หรือมีประเดน็เดียวไดย้าก 
2. สร้างคาํถามท่ีวดัความคิดระดับสูงและทักษะกระบวนการได้ยาก ส่วนใหญ่              

วดัผลการเรียนรู้ในระดบัความรู้ความจาํและความเขา้ใจ และวดัไดเ้พียงดา้นใดดา้นหน่ึง 
ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชแ้บบทดสอบชนิดแบบเลือกตอบ นาํมาสร้างเป็น

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เน่ืองจากแบบทดสอบแบบเลือกตอบเป็นแบบทดสอบท่ี
สามารถวดัผลผลิตของการเรียนรู้ไดห้ลายดา้น และสามารถวิเคราะห์ความยากง่าย หาค่าอาํนาจ
จาํแนก แบบทดสอบ   มีความเท่ียงธรรมและเป็นปรนยัในการตรวจใหค้ะแนน 
 2.3.4  การสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ชมนาด เช้ือสุวรรณทวี (2542 , น.114 – 116 ; อา้งถึงใน วลัภา ฉิมพาลี. 2552 , น.67) 
กล่าวถึง ลกัษณะของแบบทดสอบท่ีดีไวว้า่     ถา้แบบทดสอบมีคุณภาพดีจะทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
มีความเท่ียงตรงสูง นาํไปใชป้ระเมินคุณภาพการเรียนการสอนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ยติุธรรม ซ่ึงลกัษณะ
ของแบบทดสอบท่ีดีควรเป็นดงัน้ี 

1.  มีความตรง (Validity) สามารถวดัส่ิงท่ีตอ้งการวดัไดถู้กตอ้ง ตรงตามจุดประสงค ์
การหาค่าความตรงโดยการใช้สูตร เม่ือ IOC เป็นดัชนีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกับ
จุดประสงค ์    เชิงพฤติกรรม ซ่ึงมีเกณฑว์่าถา้ IOC > 0.5 ถือว่าขอ้คาํถามนั้นวดัไดส้อดคลอ้งกบั
เน้ือหา/จุดประสงค ์หรือถา้ IOC   0.5 ถือวา่ขอ้ความนั้นวดัไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือหา/จุดประสงค ์

2.  มีความเท่ียง (Reliability) มีความคงเส้นคงวาของคะแนนในการวดัแต่ละคร้ัง วดัซํ้ า
แลว้คะแนนไม่เปล่ียนแปลง เช่น สอบคร้ังแรกไดค้ะแนนสูง คร้ังต่อมาสอบในเง่ือนไขเดียวกนั และ
กลุ่มผูส้อบกลุ่มเดียวกนั คะแนนท่ีไดต้อ้งสัมพนัธ์กบัคะแนนในคร้ังแรก ค่าดชันีท่ีใชว้ดัความเท่ียง 
คือ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation : r) ระหว่างคะแนนสองชุด โดยใชสู้ตรคูเดอร์ -           
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ริชาร์ดสัน (Kuder – Richardson) ในการสอบกลุ่มเดียวกนัใชแ้บบทดสอบฉบบัเดียวกนั ค่าความ
เท่ียงมีค่าอยู่ระหว่าง -1.00 กบั 1.00 ค่าความเท่ียงยิ่งสูงมากเท่าไรยิ่งดี โดยปกติขอ้สอบท่ีดีควรมี
ความเท่ียงไม่ตํ่ากวา่ 0.60 

3.  มีความเป็นปรนยั (Objectivity) คือ มีความชดัเจนในคาํถาม ในการตรวจใหค้ะแนน 
4.  มีความยากง่ายพอเหมาะ (Difficulty) นิยมใหค่้าความยากอยูร่ะหว่าง 0.20 ถึง 0.80 

ขอ้สอบท่ีมีความยากง่ายปานกลาง จะช่วยให้แปลความหมายของคะแนนไดดี้ ช่วยให้ขอ้สอบมีค่า
อาํนาจจาํแนกสูง ทาํให้การกระจายของคะแนนมีความแปรปรวนสูง ซ่ึงจะมีผลทาํให้แบบทดสอบ
ทั้งฉบบัมีความเช่ือมัน่สูงตามไปดว้ย 

5.  ค่าอาํนาจจาํแนก (Discrimination) เป็นคุณสมบติัของขอ้สอบท่ีจะจาํแนกคนเก่ง คน
อ่อน ตามความสามารถ ค่าอาํนาจจาํแนกของขอ้สอบหาจากสหสัมพนัธ์แบบไบซีเรียล (Biserial 
Correlation) มีค่าระหว่าง -1.00 ถึง 1.00 ถา้ขอ้ใดมี r บวกสูง แสดงว่าสามารถจาํแนกผูส้อบท่ีเป็น
คนเก่งออกจากคนอ่อนไดล้ะเอียดมาก ถา้ค่า r ของตวัลวงควรคิดลบ เพราะตวัลวงควรจะลวงใหค้น
กลุ่มอ่อนเลือกมากกวา่คนกลุ่มเก่ง 

6.  มีความยติุธรรม (Fairness) ใหค้วามเสมอภาคเท่าเทียมกนั ไม่เปิดโอกาสใหค้นเก่ง
หรือคนอ่อนเดาขอ้สอบได ้วดัไดค้รอบคลุม มีจาํนวนขอ้มาก ไม่ใชโ้จทยเ์ป็นภาษาองักฤษ จะทาํให้
คนเก่งภาษาองักฤษไดเ้ปรียบ 

7.  นาํไปใชไ้ดส้ะดวก (Usability) เช่น สะดวกในการดาํเนินการสอบ 
บลูม (อา้งถึงในไดทิ้ศนา แขมมณี , 2545)  จดัจุดมุ่งหมายทางการศึกษาไว ้3 ดา้นคือ  

ดา้นพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทกัษะพิสัย ซ่ึงในดา้นพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)นั้น บลูมไดจ้ดั
ระดบัจุดมุ่งหมายตามระดบัความรู้จากตํ่าไปสูงไว ้6 ระดบัคือ ระดบัความรู้ความจาํ ความเขา้ใจ                  
การนาํไปใช ้การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินผล ซ่ึงผูส้อนสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนว
ในการตั้งคาํถาม เพ่ือกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการคิดในระดบัท่ีสูงข้ึนไปเร่ือย ๆ ตวัอยา่งเช่น เม่ือถาม
คาํถามแลว้พบวา่ ผูเ้รียนมีความรู้ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงแลว้ ผูส้อนควรตั้งคาํถามในระดบัท่ีสูงข้ึน  คือ
ระดบัความเขา้ใจ หรือถา้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจแลว้ ผูส้อนก็ควรตั้งคาํถามในระดบัท่ีสูงข้ึนไปอีก คือ
ระดบัการนาํไปใชก้ารท่ีผูส้อนจะสามารถตั้งคาํถามเพ่ือกระตุน้ความคิดของผูเ้รียนตามจุดมุ่งหมาย
ทางดา้นพุทธิพิสัยของบลูมให้สูงข้ึนนั้นผูส้อนจาํเป็นตอ้งมีความเขา้ใจในความหมายของระดบั
ความรู้ทั้ง 6 ประการ ผูส้อนจาํเป็นตอ้งเขา้ใจลกัษณะของความรู้แต่ละระดบั  และพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึงความรู้นั้นดงัน้ี 

1. การเรียนรู้ในระดบัความรู้ ความจาํ (Knowledge) การเรียนรู้ในระดบัน้ีเป็นการเรียนรู้
ท่ีผูเ้รียนสามารถตอบไดว้่าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มามีสาระอะไรบา้ง ซ่ึงการท่ีสามารถตอบไดน้ั้นไดม้าจาก
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การจดจาํเป็นสาํคญั ดงันั้น คาํถามท่ีใชใ้นการทดสอบการเรียนรู้ในระดบัน้ี จึงมกัเป็นคาํถามท่ีถาม
ถึงขอ้มูล สาระ รายละเอียดของส่ิงท่ีเรียนรู้ และให้ผูเ้รียนแสดงพฤติกรรมท่ีบ่งช้ีว่าตนมีความรู้
ความจาํในเร่ืองนั้นๆดงัตวัอยา่งดงัน้ี 

พฤติกรรมท่ีบ่งช้ีถึงการเรียนรู้ในระดบัความรู้ความจาํ 
-  บอก – รวบรวม 
-  เล่า – ประมวล 
-  ช้ี – จดัลาํดบั 
-  ระบุ – ใหค้วามหมาย 
- จาํแนก - ใหค้าํนิยาม 
-  ท่อง – เลือก 
เน้ือหา/ส่ิงท่ีถามถึง 
-  ศพัท ์- วิธีการ    
-  เกณฑ ์– หมวดหมู่ 
-  กระบวนการ – ระบบ 
-  รายละเอียด – ความสมัพนัธ์ 
-  ระเบียบ –บุคคล 
-  สาเหตุ – แบบแผน 
-  เหตุการณ์ – หลกัการ 
-  ทฤษฎี – โครงสร้าง 
-  สถานท่ี – องคป์ระกอบ 
-  สญัลกัษณ์ – เวลา 
-  กฎ – คุณลกัษณะ 
2. การเรียนรู้ในระดบัความเขา้ใจ (Comprehension) หมายถึงการเรียนรู้ในระดบัท่ี

ผูเ้รียนเขา้ใจความหมายความสัมพนัธ์และโครงสร้างของส่ิงท่ีเรียนและสามารถอธิบายส่ิงท่ีเรียนรู้
นั้นไดด้ว้ยคาํพดูของตนเอง ผูเ้รียนท่ีมีความเขา้ใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หลงัจากไดค้วามรู้ในเร่ืองนั้น
มาแลว้ จะสามารถแสดงออกไดห้ลายทาง เช่นสามารถตีความได ้แปลความได ้เปรียบเทียบได ้บอก
ความแตกต่างได ้เป็นตน้ ดงันั้น คาํถามในระดบัน้ีจึงมกัเป็นคาํถามท่ีช่วยใหผู้เ้รียนแสดงพฤติกรรม
ท่ีบ่งช้ีถึงความเขา้ใจของตนในเร่ืองนั้น ๆ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

พฤติกรรมท่ีบ่งช้ีถึงการเรียนรู้ในระดบัความเขา้ใจ 
-  อธิบาย (โดยใชค้าํพดู) – ขยายความ 
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-  เปรียบเทียบ – ลงความเห็น 
-  แปลความหมาย – แสดงความคิดเห็น 
-  ตีความหมาย - คาดการณ์ คาดคะเน 
- สรุป ยอ่ – ทาํนาย 
-  บอกใจความสาํคญั – กะประมาณ  

เน้ือหา/ส่ิงท่ีถามถึง 
-  ศพัท ์– วิธีการ 
-  ความหมาย – กระบวนการ 
-  คาํนิยาม - ทฤษฎี หลกัการ 
-  ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม - แบบแผน โครงสร้าง 
-  ผลท่ีจะเกิดข้ึน – ความสมัพนัธ์ 
-  ผลกระทบ - เหตุการณ์ สถานการณ์ 

3.  การเรียนรู้ในระดบัการนาํไปใช(้Application) หมายถึงการเรียนรู้ในระดบัท่ีผูเ้รียน
สามารถนาํขอ้มูล ความรู้ และความเขา้ใจท่ีไดเ้รียนรู้มาไปใชใ้นการหาคาํตอบและแกปั้ญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ดงันั้นคาํถามในระดบัน้ีจึงมกัประกอบดว้ยสถานการณ์ท่ีผูเ้รียนจะตอ้งดึงความรู้ 
ความเขา้ใจ มาใช้ในการหาคาํตอบ โดยผูเ้รียนมีพฤติกรรมท่ีบ่งช้ีถึงการเรียนรู้ในระดบัสามารถ
นาํไปใชไ้ดด้งัตวัอยา่งต่อไปน้ี    

พฤติกรรมท่ีบ่งช้ีถึงการเรียนรู้ในระดบัการนาํความรู้ไปใช ้
-  ประยกุต ์ปรับปรุง- แกปั้ญหา 
-  เลือก- จดั 
-  ทาํ ปฏิบติั แสดง สาธิต ผลิต 
เน้ือหา/ส่ิงท่ีถามถึง 
- กฎ – วิธีการ 
-  หลกัการ – กระบวนการ 
-  ทฤษฎี – ปัญหา 
-  ปรากฏการณ์ – ขอ้สรุป 
-  ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม - ขอ้เทจ็จริง 
4.  การเรียนรู้ในระดบัการวิเคราะห์ (Analysis) หมายถึงการเรียนรู้ในระดบัท่ีผูเ้รียน

ตอ้งใชก้ารคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการคิดท่ีลึกซ้ึงข้ึนเน่ืองจากไม่สามารถหาคาํตอบไดจ้ากขอ้มูล
ท่ีมีอยู่โดยตรง ผูเ้รียนตอ้งใชค้วามคิดหาคาํตอบจากการแยกแยะขอ้มูลและหาความสัมพนัธ์ของ
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ขอ้มูลท่ีแยกแยะนั้น หรืออีกนยัหน่ึงคือการเรียนรู้ในระดบัท่ีผูเ้รียนสามารถจบัไดว้า่อะไรเป็นสาเหตุ 
เหตุผลหรือแรงจูงใจท่ีอยู่เบ้ืองหลงัปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หน่ึงการวิเคราะห์โดยทัว่ไป มี 2 
ลกัษณะคือ 

  4.1 การวิเคราะห์จากขอ้มูลท่ีมีอยูเ่พื่อใหไ้ดข้อ้สรุปและหลกัการท่ีสามารถนาํไปใช้
ในสถานการณ์อ่ืน ๆ ได ้

   4.2 การวิเคราะห์ขอ้สรุป ขอ้อา้งอิง หรือหลกัการต่าง ๆ เพื่อหาหลกัฐานท่ีสามารถ
สนบัสนุนหรือปฏิเสธขอ้ความนั้นตวัอยา่งพฤติกรรมท่ีสามารถบ่งช้ีถึงการเรียนรู้ในระดบัวิเคราะห์
ได ้มีดงัน้ี 

พฤติกรรมท่ีบ่งช้ีถึงการเรียนรู้ในระดบัการวิเคราะห์ 
-  จาํแนกแยกแยะ – หาขอ้อา้งอิง 
-  หาเหตุและผล – หาหลกัฐาน 
-  หาความสมัพนัธ์ – ตรวจสอบ 
-  หาขอ้สรุป – จดักลุ่ม 
-  หาหลกัการ - ระบุ ช้ี 
เน้ือหา/ส่ิงท่ีถามถึง 
-  ขอ้มูล ขอ้ความ เร่ืองราว เหตุการณ์ 
-  เหตุและผล องคป์ระกอบ ความคิดเห็น 
-  สมมติฐาน ขอ้ยติุ ความมุ่งหมาย 
-  รูปแบบ ระบบ โครงสร้าง 
-  วิธีการ กระบวนการ 
5. การเรียนรู้ในระดบัการสังเคราะห์ (Synthesis) หมายถึงการเรียนรู้ท่ีอยู่ในระดบัท่ี

ผูเ้รียนสามารถ 
1)  คิด ประดิษฐ ์ส่ิงใหม่ข้ึนมาได ้ซ่ึงอาจอยูใ่นรูปของส่ิงประดิษฐ ์ความคิด หรือ ภาษา 
2)  ทาํนายสถานการณ์ในอนาคตได ้
3)  คิดวิธีการแกปั้ญหาได ้(แต่แตกต่างจากการแกปั้ญหาในขั้นการนาํไปใช ้ซ่ึงจะมี

คาํตอบถูกเพียงคาํตอบเดียว แต่วิธีการแกปั้ญหาในขั้นน้ี อาจมีคาํตอบไดห้ลายคาํตอบ) พฤติกรรมท่ี
สามารถบ่งช้ีการเรียนรู้ในระดบัน้ี มีดงัน้ี 

พฤติกรรมท่ีบ่งช้ีถึงการเรียนรู้ในระดบัการสงัเคราะห์ 
-  เขียนบรรยาย อธิบาย เล่า บอก เรียบเรียง 
-  สร้าง จดั ประดิษฐ ์แต่ง ดดัแปลง ปรับ แกไ้ข ทาํใหม่ ออกแบบ ปฏิบติั 
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-  คิดริเร่ิม ตั้งสมมติฐาน ตั้งจุดมุ่งหมาย ทาํนาย 
-  แจกแจงรายละเอียด จดัหมวดหมู่ 
-  สถานการณ์ วิธีแกปั้ญหา 
เน้ือหา/ส่ิงท่ีถามถึง 
-  ความคิด การศึกษาคน้ควา้ แผนงาน 
-  สมมติฐาน จุดมุ่งหมาย 
-  ทฤษฎี หลกัการ โครงสร้าง รูปแบบ แบบแผน ส่วนประกอบ ความสัมพนัธ์ แผนภาพ 

แผนภูมิ ผงักราฟิก 
6.  การเรียนรู้ในระดบัการประเมินผล (Evaluation) หมายถึงการเรียนรู้ในระดบัท่ี

ผูเ้รียนตอ้งใชก้ารตดัสินคุณค่า ซ่ึงก็หมายความว่า ผูเ้รียนจะตอ้งสามารถตั้งเกณฑ์ในการประเมิน
หรือตดัสินคุณค่าต่าง ๆ ได ้และแสดงความคิดเห็นในเร่ืองนั้นได ้พฤติกรรมบ่งช้ีการเรียนรู้ในระดบั
น้ีมีตวัอยา่งดงัน้ีพฤติกรรมท่ีบ่งช้ีถึงการเรียนรู้ในระดบัการประเมินผล 

-  วิพากษว์ิจารณ์ ตดัสิน ประเมินค่า ตีค่า สรุป     
-  เปรียบเทียบ จดัอนัดบั กาํหนดเกณฑ/์กาํหนดมาตรฐาน 
-  ตดัสินใจ แสดงความคิดเห็นใหเ้หตุผล บอกหลกัฐานเน้ือหา/ส่ิงท่ีถามถึง 
-  ขอ้มูล ขอ้เทจ็จริง การกระทาํความคิดเห็น- ความถูกตอ้ง ความแม่นยาํ 
-  มาตรฐาน เกณฑ ์หลกัการ ทฤษฎี- คุณภาพ ประสิทธิภาพ 
-  ความเช่ือมัน่ ความคลาดเคล่ือน อคติ 
-  วิธีการ ประโยชน์ ค่านิยม 
สุมาลี จนัทร์ชลอ (2547 , น.50) กล่าวว่าการสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ให้มีคุณภาพนั้ น ผูส้อนต้องเขา้ใจทั้ งเน้ือหา และจุดประสงค์ท่ีจะวดัต้องรู้ถึงกระบวนการคิด                
ในการปฏิบติังานของนักเรียน รู้จกัลกัษณะเด่นและขอ้บกพร่องของขอ้สอบแต่ละชนิด เพื่อจะ
นาํไปใชใ้หเ้หมาะสม และควรพิจารณาแนวทางต่อไปน้ี 

1. แบบทดสอบท่ีใชป้ระเมินวตัถุประสงคท่ี์สําคญัของการสอนท่ีสามารถสอบวดัได้
โดยใชแ้บบทดสอบท่ีเป็นขอ้เขียน 

2.แบบทดสอบสะท้อนให้เห็นทั้ งจุดประสงค์ท่ีเป็นเน้ือหาและจุดประสงค์ท่ีเป็น
กระบวนการสาํคญัท่ีเนน้ในหลกัสูตร 

3. แบบทดสอบสะทอ้นให้เห็นทั้งจุดประสงคใ์นการวดั เช่น วดัประเมินความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลหรือวดัเพื่อแยกแยะผูท่ี้ไดเ้รียนรู้ 

DPU



58 
 

4.ขอ้สอบควรมีความเหมาะสมกับระดับความสามารถของผูอ่้านและมีความยาวท่ี
พอเหมาะ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2552 , น.29) ไดก้ล่าวถึงการสร้างแบบทดสอบว่ามีขั้นตอนท่ี
สาํคญัดงัต่อไปน้ี 

1. ศึกษาจุดมุ่งหมายของการวดัผล สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ผลการเรียนรู้        
ท่ีคาดหวงั และมโนทศัน์ 

2. กาํหนดสาระการเรียนรู้และตวัช้ีวดัท่ีตอ้งการวดั 
3. เลือกประเภทของแบบทดสอบอย่างหลากหลาย เพื่อให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสแสดง

ความรู้ความสามารถอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
4. กาํหนดจาํนวนขอ้สอบ การกระจายของเน้ือหาสาระท่ีตอ้งการทดสอบและเวลาท่ีใช้

ทดสอบ 
5. สร้างแบบทดสอบตามคุณลักษณะท่ีกาํหนด โดยคาํนึงถึงเทคนิคของการสร้าง

แบบทดสอบและความสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย 
6. ตรวจสอบความเท่ียงตรงและความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ บางแบบอาจต้อง

ตรวจสอบความเป็นปรนยัดว้ย 
คุณลกัษณะของแบบทดสอบท่ีดีมีหลายประการดงัน้ี 
1.  มีความตรงเป็นแบบทดสอบท่ีสามารถนําไปวดัในส่ิงท่ีเราตอ้งการวดัได้อย่าง

ถูกตอ้งครบถว้น ตรงตามจุดประสงคท่ี์ตอ้งการวดั 
2 .  มีความเช่ือมั่น  เป็นแบบทดสอบท่ีสามารถให้ผลการวัดได้คงท่ีไม่ว่าจะนํา

แบบทดสอบนั้นไปวดัก่ีคร้ัง 
3.  มีความเป็นปรนยั เป็นแบบทดสอบท่ีมีคาํถามชดัเจน เฉพาะเจาะจง เม่ือนกัเรียนอ่าน

คาํถามจะเขา้ใจตรงกนัว่าโจทยก์าํหนดอะไรมาให้ และถามอะไร การตรวจให้คะแนน และ   การ
แปลความหมายของคะแนนชัดเจน โดยผูต้รวจทุกคนสามารถตรวจให้คะแนนตรงกันแปล
ความหมายของคะแนนตรงกนั 

4.  การถามลึก เป็นการถามถึงพฤติกรรมขั้นสูงกว่าความรู้ ความจาํ ไดแ้ก่ความเขา้ใจ                       
การนาํไปใช ้การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์และการประมาณค่า 

5.  ความยติุธรรม คาํถามของแบบทดสอบไม่ช้ีแนะให้นกัเรียนฉลาดใชไ้หวพริบ ใน
การเดาไดถู้กตอ้ง และตอ้งไม่เป็นขอ้สอบลาํเอียงต่อกลุ่มนกัเรียนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ 

6.  อาํนาจจาํแนก แบบทดสอบสามารถแยกไดว้่าใครเก่ง ใครอ่อน โดยสามารถจาํแนก
นกัเรียนเป็นประเภท ไดทุ้กระดบัอยา่งละเอียด 
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7.  ความยากง่ายพอเหมาะ แบบทดสอบตอ้งไม่ยากเกินไปและไม่ง่ายเกินไป ขอ้สอบ
แต่ละขอ้ควรมีความยากง่ายเฉล่ียแลว้ จะมีนกัเรียนประมาณ 50% ตอบไดถู้กตอ้ง และอีก 50% ตอบ
ผดิหรือตอบไม่ได ้

สรุปแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนส่วนใหญ่เป็นแบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึน       
เพื่อวดัผลท่ีเกิดจากการเรียนการสอน โดยปกติมกัเน้นผลทางดา้นวิชาการ การวดัผลอาจทาํได ้
หลายวิธี เคร่ืองมือท่ีใช้วดัมีหลายแบบและจุดประสงค์ท่ีจะนํามาวดัมีหลายด้านซ่ึงเป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดของแต่ละสาระการเรียนรู้ 
 
2.4  ความพงึพอใจ 
 2.4.1  ความหมายของความพึงพอใจ 

มอร์ส (Mose. 1955 , น.27 ; อา้งถึงใน วลัภา ฉิมพาลี, 2552 , น.48) ไดใ้หค้วามหมายว่า
ความพึงพอใจ หมายถึง ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีสามารถถอดความเครียดของผูอ่ื้นท่ีทาํงานให้ลดนอ้ยลง   
ถา้เกิดความเครียดมาก ก็จะทาํให้เกิดความไม่พอใจในการทาํงาน และความเครียดน้ีมีผลมาจาก
ความตอ้งการของมนุษย ์เม่ือมนุษยมี์ความตอ้งการมากจะเกิดปฏิกิริยาเรียกร้องหาวิธีตอบสนอง 
ความเครียดกจ็ะลดนอ้ยลงหรือหมดไป ความพึงพอใจกจ็ะมากข้ึน 

วลัแมน (Wolmam , 1973 , น.384 ) ให้ความหมายไวว้่า  ความพึงพอใจ หมายถึง 
ความรู้สึกท่ีมีความสุขเม่ือไดรั้บผลสาํเร็จตามความมุ่งหมาย ความตอ้งการหรือแรงจูงใจ 

วอลเลอร์สไตล ์(Wallerstein,1995, น.27 )อา้งอิงจาก อคัรเดช จาํนงธรรม ,2549, น.30 ) 
ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่าเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือได้รับผลสําเร็จตามความมุ่ง
หมายความพึงพอใจเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน แต่สามารถ
คาดคะเนไดว้่ามีหรือไม่มี  จากการสังเกตพฤติกรรมของคนเท่านั้น  การท่ีจะทาํให้คนเกิดความพึง
พอใจมีปัจจยัและองคป์ระกอบท่ีเป็นสาเหตุแห่งความพึงพอใจ 
  จีรนนัท ์กณัฑวงศ ์(2545, น.25) หมายถึงสภาวะของจิตใจในการปฏิบติังานนั้นๆโดย
ประเมิน ในภาพรวมตั้งแต่การปฏิบติัในระหวา่งการปฏิบติังาน และเม่ือประเมินหลงัการปฏิบติังาน 
  กฤตวรรณ จึงพฒันา (2547 , น.5) สรุปว่า ความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึกของ
นกัเรียนท่ีมีต่อแผนการจดักิจกรรมนั้นๆ หรือการปฏิบติักิจกรรมนั้นๆ 
  ธีรพล ทะวาปี (2547 , น.10) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการทาํงานเป็นความรู้สึกพอใจ
ของบุคคลท่ีมีต่องาน และส่ิงแวดลอ้ม เกิดจากการไดรั้บสนองตอบความตอ้งการทาํงานดา้นร่างกาย
และจิตใจ ก่อใหเ้กิดความเตม็ใจ ท่ีจะปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมาย 
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  สลิลลา ชาญเช่ียว (2547 , น.41) สรุปว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดหรือ
เจตคติของบุคคลท่ีมีต่อการทาํงานหรือการปฏิบติักิจกรรมในเชิงบวก 
  สรชยั พิศาลบุตร (2549 , น.8 – 29) กล่าววา่ ความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึกถูกใจใน
ส่ิงท่ีไดรั้บประสบการณ์ท่ีเหมาะสม ทาํใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปจากเดิม ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการ
วดัความพึงพอใจดงัน้ี   1. ทาํใหท้ราบถึงความรู้ความเขา้ใจของผูท่ี้ถูกวดัความพึงพอใจ   2. เพื่อให้
ทราบถึงความตอ้งการเพิ่มจากส่ือท่ีไดรั้บอยู ่ และ 3. ทาํใหท้ราบถึงคุณสมบติั และลกัษณะของส่ือท่ี
นาํมาใชต้ามความตอ้งการของผูท่ี้ถูกวดัความพึงพอใจ 
  เณศรา  โฉมรุ่ง (2552 , น.68) กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกท่ีดีของบุคคล
ท่ีเม่ือไดรั้บการตอบสนองตามท่ีตนเองตอ้งการ ดังนั้น ความพึงพอใจในการเรียนรู้จึงหมายถึง 
ความรู้สึกท่ีดี ๆ  ท่ีมีต่อการไดร่้วมปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ  ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้จนบรรลุ
เป้าหมายของการเรียนรู้นั้น 
                  สรุปได้ว่าความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีเกิดข้ึนเม่ือได้รับการ
ตอบสนองตามความตอ้งการหรือแรงจูงใจของตนเองและมีความสุขเม่ือไดรั้บผลสาํเร็จโดยสังเกต
ไดจ้ากการแสดงออกมาทางพฤติกรรม 
 2.4.2  ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ 
  ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีดี ท่ีชอบ ท่ีพอใจ หรือท่ีประทบัใจของบุคคลต่อส่ิงใด
ส่ิงหน่ึงท่ีไดรั้บ  ซ่ึงส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการทั้งในดา้นร่างกายและจิตใจ  บุคคลทุก
คนมีความตอ้งการแตกต่างกัน และมีความตอ้งการหลายระดับ หากได้รับการตอบสนองก็จะ
ก่อให้เกิดความพึงพอใจ ดงันั้นการจดัการเรียนรู้ใด ๆ ก็ตามท่ีจะทาํให้ผูเ้รียนเกิดความพึงพอใจใน
การเรียนรู้ไดน้ั้นจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน  ซ่ึงมาสโลว ์(Maslow .1970 : 69-80) 
ไดเ้สนอทฤษฏีความตอ้งการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจสรุปไดด้งัน้ี 
  1.  ลกัษณะความตอ้งการของมนุษย ์ไดแ้ก่ 
 1.1  ความตอ้งการของมนุษยเ์ป็นไปตามลาํดบัขั้นความสาํคญั  โดยเร่ิมจากระดบั
ความตอ้งการขั้นสูงสุด 
 1.2  มนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอ  เม่ือความต้องการอย่างหน่ึงได้รับการ
ตอบสนองแลว้กมี็ความตอ้งการส่ิงใหม่เขา้มาแทนท่ี 
 1.3  เม่ือความตอ้งการในระดับหน่ึงได้รับการตอบสนองแลว้จะไม่จูงให้เกิด
พฤติกรรมต่อส่ิงนั้น  แต่ะมีความตอ้งการในระดบัสูงเขา้มาแทน และเป็นแรงจูงใจใหเ้กิดพฤติกรรม
นั้น 
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 1.4  ความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนอาศยัซ่ึงกันและกัน  มีลกัษณะควบคู่ คือ เม่ือความ
ตอ้งการอยา่งหน่ึงยงัไม่หมดส้ินไปกจ็ะมีความตอ้งการอีกอยา่งหน่ึงเกิดข้ึนมา 
             2.  ลาํดบัขั้นความตอ้งการของมนุษย ์มี 5 ระดบั ไดแ้ก่ 
                           2.1  ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological needs) เป็นความตอ้งการ
พื้นฐานเพื่อความอยูร่อดในการดาํรงชีวิต เช่น ความตอ้งการอาหาร นํ้า อากาศ เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษา
โรค ท่ีอยูอ่าศยัและความตอ้งการทางเพศ ความตอ้งการทางดา้นร่างกายจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของคนกต่็อเม่ือ ความตอ้งการทั้งหมดของคนยงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง 
                          2.2  ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety needs) เป็นความรู้สึกท่ีตอ้งการความ
มัน่คง ปลอดภยัทั้งในปัจจุบนัและอนาคต ซ่ึงรวมถึงความกา้วหนา้และความอบอุ่นใจ 
                           2.3  ความตอ้งการทางสังคม (Social needs) เป็นส่ิงจูงใจท่ีสําคญัต่อการเกิด
พฤติกรรมความตอ้งการท่ีจะเขา้ร่วมและไดรั้บการยอมรับในสังคม ตอ้งการความเป็นมิตรและ
ความรักจากเพื่อน 
                           2.4  ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยกยอ่งหรือมีช่ือเสียง (Esteem needs) เป็นความ
ตอ้งการระดบัสูง ไดแ้ก่ ความตอ้งการอยากเด่นในสังคม รวมถึงความสาํเร็จ ความรู้ ความสามารถ 
ความเป็นอิสรภาพและเสรี และการเป็นท่ียอมรับนบัถือของคนทั้งหลาย 
                           2.5  ความตอ้งการท่ีจะประสบความสาํเร็จในชีวิต (Self-actualization needs) เป็น
ความตอ้งการระดบัสูของมนุษย ์อยากให้ตนเองประสบผลสาํเร็จสักอยา่งในชีวิต ส่วนมากจะเป็น
การนึกอยากจะเป็น อยากจะได ้ตามความคิดเห็นของตวัเอง  
 2.4.3  การวดัความพึงพอใจ 
  สาโรจน์ ไสยสมบติั  (2534 , น.39) ไดก้ล่าวไวว้่า ความพึงพอใจเกิดข้ึนหรือไม่นั้น
ข้ึนอยูก่บักระบวนการจดัการเรียนรู้ ประกอบกบัระดบัความรู้สึกของนกัเรียน ดงันั้นในการวดัความ
พึงพอใจในการเรียนรู้กระทาํไดห้ลายวิธีต่อไปน้ี 
  1.  การใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงเป็นวิธีท่ีนิยมใชม้ากอยา่งแพร่หลายวิธีหน่ึง 
  2.  การสัมภาษณ์ ซ่ึงเป็นวิธีท่ีตอ้งอาศยัเทคนิค และความชาํนาญพิเศษของผูส้ัมภาษณ์
ท่ีจูงใจใหผู้ต้อบคาํถามตามขอ้เทจ็จริง 
  3.  การสังเกต เป็นการสังเกตพฤติกรรมทั้ งก่อนการปฏิบัติกิจกรรม ขณะปฏิบัติ
กิจกรรม และหลงัการปฏิบติักิจกรรม 
  ภณิตา  ชยัปัญญา  (2541 , น.11)  ไดก้ล่าวไวว้า่ การวดัความพึงพอใจนั้นสามารถทาํได้
หลายวิธี  ดงัต่อไปน้ี 
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  1. การใชแ้บบสอบถาม  โดยผูอ้อกแบบสอบถาม  ตอ้งการทราบความคิดเห็นซ่ึง
สามารถกระทาํได้ในลักษณะกาํหนดคาํตอบให้เลือก หรือตอบคาํถามอิสระ  คาํถามดังกล่าว        
อาจถามความพอใจในดา้นต่างๆ  เพื่อให้ผูต้อบทุกคนมาเป็นแบบแผนเดียวกนั  มกัใชใ้นกรณีท่ี
ตอ้งการขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งมากๆ  วิธีน้ีนบัเป็นวิธีท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุดในการวดัทศันคติ  รูปแบบ
ของแบบสอบถามจะใชม้าตรวดัทศันคติ  ซ่ึงนิยมใชใ้นปัจจุบนัวิธีหน่ึง  คือ มาตราส่วนแบบลิเคิร์ท  
ประกอบดว้ยขอ้ความท่ีแสดงถึงทศันคติท่ีมีต่อส่ิงเร้าอย่าใดอย่างหน่ึงท่ีมีคาํตอบท่ีแสดงถึงระดบั
ความรู้สึก  5  คาํตอบ เช่น  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด 
  2. การสัมภาษณ์  เป็นวิธีการท่ีผูว้ิจยัจะตอ้งออกไปสอบถามโดยการพูดคุย โดยมีการ
เตรียมแผนงานล่วงหนา้  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด 
  3. การสงัเกต  เป็นวิธีวดัความพึงพอใจโดยการสงัเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมายไม่
วา่จะแสดงออกจากการพดูจา  กริยา  ท่าทาง  วิธีน้ีตอ้งอาศยัการกระทาํอยา่งจริงจงั  และสังเกตอยา่ง
มีระเบียบแบบแผน  วิธีน้ีเป็นวิธีการศึกษาท่ีเก่าแก่  และยงัเป็นท่ีนิยมใช้อย่างแพร่หลายจนถึง
ปัจจุบนั  
  จะเห็นว่าการวดัความพึงพอใจในการเรียนสามารถท่ีจะวดัไดห้ลายวิธี ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบั
ความสะดวก  ความเหมาะสม  ตลอดจนจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของการวดัดว้ยจึงจะส่งผลใหก้าร
วดันั้นมีประสิทธิภาพน่าเช่ือถือ ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามมาตราส่วนแบบลิเคิร์ท  
ในการวดัความพึงพอใจต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
 
2.5  เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ดารารัตน์ มากมีทรัพย ์ ( 2553, น.บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาผลการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการแกปั้ญหา ผลการวิจยั
พบว่า1)คะแนนความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาท่ีจัดการเรียนแบบ
ผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา มีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากบั 25.00 คิดเป็นร้อยละ 49.8 
และคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเท่ากับ  42 .35  คิดเป็นร้อยละ  81 .4  โดยมีค่าดัชนีประสิทธิผล
ความกา้วหนา้ทางการคิดวิจารณญาณเท่ากบัร้อยละ 63 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาท่ี
จดัการเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหามีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน 12.00  คิดเป็น
ร้อยละ 30.00 และผลการเรียนรู้หลงัเรียนมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 28.41 คิดเป็นร้อยละ 71.03 โดยมีค่า
ดัชนีประสิทธิผลความก้าวหน้าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเท่ากับร้อยละ 59 3) ความคิดเห็นของ
นักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา พบว่า3.1ก่อนการจดัการ
เรียนการสอน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .71 อยูใ่นระดบัดี 3.2  การ
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จดักิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน มีค่าเฉล่ีย       เท่ากบั 3.81 และส่วนเฉล่ียแบบมาตรฐาน เท่ากบั 
.83  อยูใ่นระดบัดี 3.3  การจดัการเรียนโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73 และส่วน
เบ่ียงแบนมาตรฐานเท่ากบั  .65 อยูใ่นระดบัดี 

 อารยา  ช่อองัชัญ  (2553, น.บทคดัย่อ)  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์พฒันาและหา
ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาอยา่งมีวิจารณญาณ 
เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิก่อนและหลงัเรียนดว้ยรูปแบบการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิด
แกปั้ญหาอยา่งมีวิจารณญาณ  และศึกษาความพึงพอใจของนกัรเยนีต่อรูปแบบการสอนเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ของโรงเรียนโรตาร่ีกรุงเทพ  จาํนวน  41  คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วิจัย  ประกอบด้วย  รูปแบบการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมี
วิจารณญาณกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  แผนการ
จดัการเรียนรู้  แบบประเมินความสอดคลอ้งของรูปแบบการสอน  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ  แบบ
วดัทกัษะการคิดในการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ  แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  แบบสอบถามความพึงพอใจ  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน    สถิติทีแบบไม่อิสระ  และการวิเคราะห์เน้ือหา  ผลการวิจยัพบว่า  รูปแบบ
การสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาอย่างมีวิจารณญาณ  มีประสิทธิภาพเท่ากบั  
86.11/87.67  เม่ือเทียบกบัเกณฑ ์80/80  ปรากฏว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้ 
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาอยา่งมีวิจารณญาณกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
โดยความสามารถในการคิดแกปั้ญหาอยา่งมีวิจารณญาณหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  ความพึงพอใจ
ของนกัเรียนต่อรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาอยา่งมีวิจารณญาณ  
พบวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 อรพิณ  พฒันผล (2555, น.บทคัดย่อ) การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อพฒันา
แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณสาํหรับนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 ผลการวิจยั
สรุปไดด้งัน้ี 1. ดา้นการพฒันาแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณสาํหรับ
นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 แบบทดสอบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  จาํนวน 40 ขอ้มี
คุณภาพดงัน้ี 1.1 ค่าความยากแต่ละดา้นอยูร่ะหว่าง .222-.798  1.2 ค่าอาํนาจจาํแนกแต่ละดา้นอยู่
ระหว่าง .200-.513  1.3 ค่าความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบทดสอบ  1.3.1 ดว้ยวิธีการหาค่า
ความสอดคลอ้งภายใน  มีค่าความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างในดา้นการนิยามปัญหา  การตดัสินขอ้มูล  
การระบุสมมติฐาน  และการสรุปอา้งอิง  .662, .714, .833 และ .757  และรวมทั้งฉบบัมีค่า .747  
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1.3.2 ด้วยวิธีการหาความสัมพนัธ์ระหว่างแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนกบัแบบทดสอบมาตรฐานมีค่า .708  1.4 ค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบทดสอบ 1.4.1  ดว้ยวิธีการหาค่า KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ตสัน (Kuder- Richardson) มีค่า .808   
1.4.2  ดว้ยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิ Br (Coefficient Br ) มีค่า .812   2. ดา้นการศึกษาเปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้านการนิยามปัญหา  การตัดสินขอ้มูล  การระบุ
สมมติฐาน  และการสรุปอา้งอิงของนกัเรียน  ช่วงชั้นท่ี 3 ท่ีมีระดบัชั้นต่างกนัและเพศต่างกนั 2.1 
นกัเรียนท่ีมีระดบัชั้นแตกต่างกนัมีความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณดา้นการนิยามปัญหา  
การตดัสินขอ้มูล  การระบุสมมติฐาน  และการสรุปอา้งอิง  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 โดยนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณดา้นการ
นิยามปัญหา  การตดัสินขอ้มูล  และการสรุปอา้งอิงสูงกว่านักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และ 2 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณดา้นการระบุสมมติฐาน
สูงกว่านกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  2.2 นกัเรียนท่ีมีเพศแตกต่างกนัมี
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้านการนิยามปัญหา  การตัดสินขอ้มูล  การระบุ
สมมติฐาน  และการสรุปอา้งอิง  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยนกัเรียนเพศ
หญิงมีความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณดา้นการนิยามปัญหา  การตดัสินขอ้มูล  การระบุ
สมมติฐาน  และการสรุปอา้งอิง  สูงกว่านกัเรียนเพศชาย  2.3  ไม่พบปฏิสัมพนัธ์ของระดบัชั้นกบั
เพศท่ีส่งผลต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณดา้นการนิยามปัญหา  ดา้นการตดัสิน
ขอ้มูล  ดา้นการระบุสมมติฐาน  และดา้นการสรุปอา้งอิง 

 องัสนา  ศรีสวนแตง (2555, น.บทคดัย่อ)ไดศึ้กษาการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็น
ฐาน(BBL) ร่วมกบัเทคนิค KWDL 2) ศึกษาความพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อ
การจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกบัเทคนิค KWDL ผลการวิจยัพบว่า1) ผลการ
เรียนรู้เร่ืองโจทยปั์ญหาระคน ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ โดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกนั
เทคนิค KWDL แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน  2) นักเรียนพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เ ร่ือง  โจทย์ปัญหาระคน  
โดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกบัเทคนิค KWDL ในระดบัมาก 

 จิระ   ว่องไววิ ริยะ  (2556,  น .บทคัดย่อ)  การวิจัยคร้ัง น้ี เ ป็นการวิจัย ก่ึงทดลอง 
(Quasi – experimental Design) มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1)เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณโดยใช้การเรียนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์นาระพฒันาสังคมและชุมชนของ
ผูเ้รียน  ศูนยก์ารศึกษานอกรระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอเขาชะเมา 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของผูเ้รียนศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
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อธัยาศยัเขาชะเมา ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชก้ารเรียนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ในสาระ
พฒันาสังคมและชุมชน  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  
ศูนยก์ารเรียนชุมชมตาํบลหว้ยทบัมอญ  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2551 โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 1 ห้องเรียน จาํนวน 25 คน  ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดรั้บการเรียนรู้โดยใชก้าร
เรียนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ในสาระพฒันาสังคมและชุมชน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั
ประกอบดว้ย  แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์  แบบวดั
ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  ผลการวิจยัพบว่า  ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดย
ใชก้ารเรียนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์  มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่า
ก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 วารุณี  เพียรประกอบ ( 2556, น.บทคดัย่อ) การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้าง
แผนการจดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 
75/75  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีเรียนโดยการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน  และเพื่อศึกษาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ี
จดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน  กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยัคือ  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
5 โรงเรียนบา้นสันกลาง  ตาํบลป่าไหน่  อาํเภอพร้าว  จงัหวดัเชียงใหม่  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2556  จาํนวน 16 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็น
ฐาน  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  แบบประเมินทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
และแบบทดสอบทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  คือ  ร้อยละ  
ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า  แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน  
เร่ืองเศษส่วนมีประสิทธิภาพเท่ากบั  81.62/81.67  สูงกว่าเกณฑท่ี์ตั้งไว ้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐานหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ  
66.41   และทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานทั้ง 5 ดา้น ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี  โดยเรียงลาํดบัดงัน้ี  ไดแ้ก่  การส่ือสาร  การส่ือ
ความหมายและการนาํเสนอ  ซ่ึงอยูใ่นระดบัดีมาก  การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ การให้เหตุผล  และการแกปั้ญหา  
อยูใ่นระดบัดี 

 
 โฮก (Hoge,2003, p.3884 A) ไดท้าํการวิจยัเก่ียวกบัการรวบรวมผลของการเรียนรู้ตาม

แนว Brain-Based Learning และการอ่านออกเขียนไดข้องนกัเรียน โดยใชย้ทุธศาสตร์การเรียนรู้
ตามแนวคิดพฒันาการและการเรียนรู้ของสมองในการส่งเสริมและพฒันานกัเรียนชั้นประถมตน้ให้
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อ่านออกเขียนได้ ด้วยรูปแบบและการสอนแบบสืบสวนสอบสวนด้วยการออกแบบเทคนิค
การศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติของสัตวแ์ละพืช ปีการศึกษา 2544 – กุมภาพนัธ์ 2545 ผลการวิจยัพบว่า 
นักเรียนทุกคนสามารถอ่านออกเขียนได ้เทคนิคการเรียนรู้โดยอาศยัแนวคิดพฒันาการและการ
เรียนรู้ของสมองเป็นตวัช่วยส่งเสริมและพฒันาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษา 

 ฟอร์ทเนอร์ (Fortner, 2005, 2882-A,อา้งถึงใน การุณ ชาญวิชานนท ์, 2551, น.28 ) 
ได้ทาํการศึกษาและทดสอบการใช้แบบฝึกหัดตามแนวสมองเป็นฐานร่วมกบัทฤษฏีพหุปัญญา 
สาํหรับนกัเรียนเกรด 6-8 ของโรงเรียนนอร์ฟอร์ดพบับลิก ซ่ึงเป็นโรงเรียนระดบักลาง ผลการวิจยั
พบวา่ผลสมัฤทธ์ิทกัษะการคิดสร้างสรรคว์ิชาคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนเกรด 6-8 สูงข้ึนหลงัจากการ
เรียนการสอนโดยใชแ้บบฝึกตามแนวสมองเป็นฐานร่วมกบัทฤษฏีพหุปัญญา 

 ดูแมน (Duman, 2006, p.Abstract) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัผลของการสอนโดยใช้
สมองเป็นฐานเพื่อท่ีจะพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนในการสอนรายวิชาสังคมศึกษา
โดยวตัถุประสงคข์องงานวิจยัคือ เปรียบเทียบการสอนระหว่างการสอนโดยใชส้มองเป็นฐานและ
การสอนแบบดั้งเดิม  และศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแรงจูงใจในการเรียนวิชาสังคมศึกษา
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชส้มองเป็นฐาน  ซ่ึงรูปแบบงานวิจยัเป็น
แบบ Pretest – posttest control group design กลุ่มตวัอยา่งคือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 
2 หอ้งเรียน  ซ่ึงทาํการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย  ซ่ึงกลุ่มทดลองใหเ้รียนโดยการสอนท่ีใชส้มองเป็นฐาน
และกลุ่มควบคุมใหเ้รียนโดยการสอนแบบดั้งเดิม  ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใช้
สมองเป็นฐานมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบดั้งเดิมอยา่งมีนยัสาํคญั
และพบว่านกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชส้มองเป็นฐานมีแรงจูงใจในการเรียนสูงกว่านักเรียนท่ี
ไดรั้บการสอนแบบดั้งเดิม 

 ออดเดน และ กลัเตคิน (Ozden and Gultekin, 2008, p.3) ไดศึ้กษาผลของการเรียนรู้โดย
ใชส้มองเป็นฐานต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนของความรู้  ในรายวิชาวิทยาศาสตร์  
ในการศึกษาน้ีเพื่อสืบเสาะผลของการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และความคงทนของความรู้   
ในการทดลองน้ีมีรูปแบบงานวิจยัคือ Pretest-posttest control design ซ่ึงทาํในปีการศึกษา  
2004-2005 ท่ี Kutahya Abddurrahman Pasa Primary School ในเมือง Kutahya ประเทศตุรกี   
ซ่ึงกลุ่มประชากรมี 2 หอ้งเรียน คือ 5-A และ 5-B โดยจะแบ่งออกเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง  
โดยแต่ละกลุ่มจะมีนกัเรียน ชั้น ป.5 จาํนวน 22 คน  ซ่ึงใชเ้วลาในการศึกษา 11 วนั  คิดเป็นจาํนวน 
18 ชัว่โมง  ตลอดกระบวนการวิจยักลุ่มควบคุมจะไดรั้บการเรียนการสอนโดยใชส้มองเป็นฐาน  
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ขณะท่ีกลุ่มควบคุมไดรั้บการเรียนการสอนแบบปกติ  ผลการวิเคราะห์การทดสอบก่อนเรียนและ
หลงัเรียน  รวมทั้งความคงทน  พบว่ากลุ่มท่ีใชก้ารเรียนการสอนโดยใชส้มองเป็นฐาน และกลุ่มท่ี
สอนแบบปกติมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั 

 จากการศึกษางานวิจยัขา้งตน้  จะเห็นว่าการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใชส้มองเป็น
ฐานสามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
ของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี  
 DPU



 
 

บทที ่3 
วธีิดาํเนินการศึกษา 

 
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษา การจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน(BBL) เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียน         
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ซ่ึงมีรายละเอียดในการดาํเนินการศึกษาดงัน้ี 
3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.3  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.4  การดาํเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
3.5  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
3.6  สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั 
  
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ของกลุ่มโรงเรียน          
ดอกแกว้   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2  ปี
การศึกษา 2559 จาํนวน 99 คน  จากทั้งหมด 7 โรงเรียน 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ของกลุ่มโรงเรียน
ดอกแกว้  สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัอ่างทอง ท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2559 จาํนวน  2 โรงเรียน รวม 30 คน ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย(Sample Random 
Sampling) 
 
3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัจาํแนกได้ 2 ประเภท คือ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง   
และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  มีรายละเอียดดงัน้ี 
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 3.2.1  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองประกอบด้วยแผนการจัดเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
(BBL)    ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจาํนวน 7  แผน โดยใชแ้นวคิดการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน
(BBL) ซ่ึงผูว้ิจยัสังเคราะห์จากแนวคิดของ McCarthy(1980) ,JENSEN (2000),ปราณี อ่อนศรี 
(2552),ธัญชนก  โหน่งกดหลด  (2554),ฉวีวรรณ  สีสม (2555),สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา (2556)  และสรุปออกมา ประกอบดว้ย  4 ขั้นตอน ดังน้ี 1) เตรียมความพร้อม
(Preparation)    2) เพิ่มเติมความรู้(More knowledge)  3) เขา้สู่ประสบการณ์(To experience)  และ4) 
พฒันาความคิดรวบยอด(Develop thinking)     
 3.2.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
              1.  แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ทิศ  แผนท่ี  แผนผงั และเร่ือง
รูปส่ีเหล่ียม เป็นแบบทดสอบปรนยั 4 ตวัเลือก จาํนวน  30 ขอ้ 
 2.  แบบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณเป็นแบบทดสอบปรนยั 4 
ตวัเลือก จาํนวน 32 ขอ้ ซ่ึงผูว้ิจยัปรับปรุงมาจาก  อรพิณ  พฒันผล  (2551)  โดยวดัความสามารถใน
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 4 ดา้นไดแ้ก่  

2.1  การนิยามของปัญหา   
2.2  การตดัสินขอ้มูล   
2.3  การระบุสมมติฐาน   
2.4  การสรุปอา้งอิง 

  3.  แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน(BBL) 
จาํนวน 15 ขอ้  โดยผูว้ิจยักาํหนดประเดน็ในการประเมินแบ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

3.1 บรรยากาศการเรียนรู้    
3.2 ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้     
3.3 ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

3.3  การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ผูว้ิจัยได้ดําเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยโดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 3.3.1  แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL) มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 
 1.  ศึกษาเอกสาร  ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้โดย
ใชส้มองเป็นฐาน (BBL) และกระบวนการจดัการเรียนรู้ 
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                2.  ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และกาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้  
 3.  วิเคราะห์และเลือกเน้ือหาเร่ืองทิศ แผนผงั และรูปส่ีเหล่ียม กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อนาํมาสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีขั้นตอน
การจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL) ใหต้รงตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 4.  ผูว้ิจยัจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้รายวิชา คณิตศาสตร์  สาํหรับใชใ้นการจดั      การ
เรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL)  เร่ืองทิศ แผนท่ี แผนผงั  และ เร่ืองรู้ส่ีเหล่ียม ประกอบดว้ย 7 
แผนการจดัการเรียนรู้โดยในแต่ละแผนใชเ้วลา 4 ชัว่โมง รวมใชเ้วลา 28 ชัว่โมง  ดงัน้ี 

 1)  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1  เร่ือง ทิศ  การบอกตาํแหน่งโดยใชทิ้ศ และ              
มาตราส่วน 

 2)  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2  เร่ือง การอ่านแผนท่ีและแผนผงั และ การเขียนแผนท่ี  
แผนผงั 

 3)  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3  เร่ือง การเขียนแผนผงัแสดงตาํแหน่งของส่ิงต่างๆและ
การเขียนแผนที  แผนผงั    

 4)  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4  เร่ือง ทบทวนลกัษณะของรูปส่ีเหล่ียมชนิดต่างๆ และ
เสน้ทแยงมุมของรูปส่ีเหล่ียม  

 5)  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5  เร่ือง การสร้างรูปส่ีเหล่ียม  
 6)  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6  เร่ือง การหาพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมโดยใชค้วามยาวของ

ดา้นและความสูง 
 7)  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7  เร่ือง การคาดคะเนพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียม  
 โดยแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบดว้ยขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 4 ขั้นตอน 

คือ  1) เตรียมความพร้อม  2) เพิ่มเติมความรู้  3) เขา้สู่ประสบการณ์ และ  4) พฒันาความคิดรวบ
ยอด   
  5.  นาํแผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองทิศ แผนท่ี  แผนผงั และรูปส่ีเหล่ียม กลุ่มสาระ        
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมแลว้ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 
   6.  ผูว้ิจยันาํแผนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 7 แผนการจดัการเรียนรู้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ
เพื่อประเมินความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้  ดว้ยดชันีความสอดคลอ้ง (Index  of  Item – 
Objective Congruence : IOC ) ประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 ท่าน ใชก้ารเลือกแบบเจาะจง  
ประกอบด้วยผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอน  ผูเ้ช่ียวชาญด้านการสอนวิชาคณิตศาสตร์                 
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และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล พบว่ามีค่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหว่าง 0.60 -1.00   
สูงกว่าระดบัความสอดคลอ้งท่ีกาํหนดว่ายอมรับไดทุ้กแผนการจดัการเรียนรู้  ไดผ้ลประเมินดงั
ตารางท่ี 3.1  
 
ตารางท่ี 3.1 ผลการตรวจสอบคุณภาพของกิจกรรมการจดัการเรียนรู้โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
 

รายการประเมิน สอดคล้อง(IOC) ความหมาย 
1. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัการจดัการ
เรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
คิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

1.00 สอดคลอ้ง 

2. แผนการจดัการเรียนรู้มีองคป์ระกอบสาํคญัครบถว้นร้อย
รัดสมัพนัธ์กนั 

1.00 สอดคลอ้ง 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู้มีความชดัเจนถูกตอ้งครอบคลุม
เน้ือหาสาระ 

1.00 สอดคลอ้ง 

4. เน้ือหา   /กิจกรรมการ จดัการเรียนรู้เหมาะสมกบัจาํนวน
เวลาท่ีกาํหนด 

1.00 สอดคลอ้ง 

5. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมแก่การนาํไปใช ้ 1.00 สอดคลอ้ง 
6. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้มีความสะดวกในการนาํไปใช ้ 1.00 สอดคลอ้ง 
7. กิจกรรมการเรียนรู้หลากหลาย  /เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน
และสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 

0.60 สอดคลอ้ง 

8. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้น้ีสามารถพฒันานักเรียนตาม
หลักก า ร เ รี ยน รู้ โดย ใช้สมอง เ ป็นฐ าน เพื่ อ ส่ ง เ ส ริม
ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

0.80 สอดคลอ้ง 

9. แต่ละขั้นตอนของกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ มีความ
สอดคลอ้งกนั 

1.00 สอดคลอ้ง 

10. มีการวดัผลและประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

1.00 สอดคลอ้ง 
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   7.  นาํแผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองทิศ แผนท่ี แผนผงั และรูปส่ีเหล่ียม กลุ่มสาระ          
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีปรับปรุงแก้ไขแลว้ไปใช ้             
กบักลุ่มตวัอยา่ง 
 3.3.2  การสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 

การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ทิศ แผนท่ี 
แผนผงั และเร่ืองรูปส่ีเหล่ียม  มีขั้นตอนการสร้าง ดงัน้ี 

1.  ศึกษาหลักการสร้างแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จากเอกสาร                      
ทางวิชาการ หนงัสือการสร้างและพฒันาแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ  

2.  ศึกษาเน้ือหาเร่ืองทิศ แผนท่ี แผนผงั  และเร่ืองรูปส่ีเหล่ียม จากคู่มือครู                
และเอกสาร ทางวิชาการต่างๆ  พร้อมทั้งวิเคราะห์เน้ือหาสาระ ตวัช้ีวดั  จุดประสงค์การเรียนรู้            
เพื่อพิจารณาความสัมพนัธ์ของเน้ือหาและกิจกรรมท่ีตอ้งการวดัพฤติกรรมการเรียนรู้  4 ดา้น             
คือ  ความจาํ  ความเขา้ใจ  การประยกุตใ์ช ้ และการวิเคราะห์   

3.  สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  โดยวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหว่างเน้ือหา  สาระสําคญัและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  ผูว้ิจยัสร้างเป็นแบบทดสอบปรนัย           
ชนิด 4 ตวัเลือก จาํนวน 40 ขอ้ 

4.  นําแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ทิศ แผนท่ี แผนผงั  และ          
เร่ืองรูปส่ีเหล่ียม เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมแลว้
ปรับปรุงแกไ้ขแบบทดสอบตามคาํแนะนาํ 

5.  นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เสนอผูเ้ช่ียวชาญ  จาํนวน 3 ท่าน 
ประกอบด้วย ผูเ้ช่ียวชาญด้านการสอนวิชาคณิตศาสตร์จาํนวน 2 ท่าน และ ด้านการวดั                
และประเมินผล 1 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบแลว้นํา               
ผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญมาคาํนวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง ( Index of Item – Objective 
Congruence : IOC )  พบว่ามีค่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหว่าง 0.67 -1.00  จาํนวน 39 ขอ้ ซ่ึงสูง
กว่าระดบัความสอดคลอ้งท่ีกาํหนดว่ายอมรับได ้และผูว้ิจยัไดน้าํขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญมา
ปรับปรุงแกไ้ข   

6.  นําแบบวัดผลสมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ทิศ แผนท่ี แผนผงั และเร่ืองรูป
ส่ีเหล่ียม จาํนวน 39 ขอ้ไปทดลองใช ้( Try – out ) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือกบันกัเรียน               
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ท่ีเคยเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 2                  
ปีการศึกษา 2559 สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาอ่างทอง   จาํนวน 32 คน  
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 7.  นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิเคราะห์รายขอ้หาค่าความยาก (p) 
และค่าอาํนาจจาํแนก (r) โดยกาํหนดค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง .20-.80 และค่าอาํนาจจาํแนก (r) 
ตั้ งแ ต่  . 20  ข้ึนไปเ ป็นข้อทดสอบท่ีใช้ได้พบว่ าได้ข้อสอบท่ีคัด เ ลือกไว้จ ํานวน  30 ข้อ  
นาํแบบทดสอบท่ีคดัเลือกไวน้าํไปหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ทั้งฉบบัโดยใชสู้ตร KR-20 ของ คูเดอร์ ริชาร์ดสนั (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ,2549, น.247) ไดค้่าความเช่ือมัน่ 
0.79 

 8. ได้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ ์        
ท่ีกาํหนด แบ่งตามพฤติกรรมการเรียนรู้ 4 ดา้น คือ  ความจาํ จาํนวน 7 ขอ้  ความเขา้ใจ จาํนวน 8 ขอ้     
การประยกุตใ์ช ้จาํนวน 6 ขอ้  และการวิเคราะห์ จาํนวน 9 ขอ้   เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการศึกษา 
โดยใช ้ทดสอบกบันกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทาํการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชข้อ้สอบ
ชุดเดียวกนั 
 3.3.3  การสร้างแบบวดัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีขั้นตอนการสร้าง
ดงัน้ี 

1. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
2. สร้างแบบวดัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณซ่ึงผูว้ิจยัปรับปรุงมา

จากอรพิณ  พฒันผล  (2551)  เป็นแบบทดสอบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก จาํนวน 40 ขอ้ 
3. นาํแบบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา

วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมแลว้ปรับปรุงแกไ้ขแบบวดัตามคาํแนะนาํ 
4. นาํแบบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 
จาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ

สอนวิชาคณิตศาสตร์  และผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการวดัและประเมินผลเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง
เชิงเน้ือหาแลว้นาํผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญมาคาํนวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of 
Item – Objective Congruence : IOC ) พบว่ามีค่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหว่าง 0.67 -1.00   
จาํนวน 40 ขอ้  ซ่ึงสูงกว่าระดบัความสอดคลอ้งท่ีกาํหนดว่ายอมรับไดแ้ละผูว้ิจยัไดน้าํขอ้เสนอแนะ
ของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ข   

5. นาํแบบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณแบบปรนยั 4 ตวัเลือก
จาํนวน 40 ขอ้ ไปทดลองใช ้(Try – out ) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือกบันกัเรียน
มธัยมศึกษาปีท่ี 1  ท่ีเคยเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 
2559 สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาอ่างทอง   จาํนวน 32 คน  
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6. นาํแบบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณมาวิเคราะห์รายขอ้เพื่อหา
คุณภาพของแบบทดสอบพิจารณาขอ้ท่ีมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง .20 - .80 ค่าอาํนาจจาํแนก 
(r) .20 ข้ึนไป เป็นขอ้ทดสอบท่ีใชไ้ดพ้บว่าไดข้อ้สอบท่ีคดัเลือกไวจ้าํนวน 32 ขอ้ นาํแบบวดั
ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณท่ีคดัเลือกไว ้ไปหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดั ทั้งฉบบั
โดยใชสู้ตร KR-20 ของ คูเดอร์ ริชาร์ดสนั(พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2549, น.247)  ไดค่้าความเช่ือมัน่ 0.85 

7. ไดแ้บบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณท่ีมีคุณภาพเป็นไปตาม
เกณฑท่ี์กาํหนดโดยวดั 4 ดา้นคือ การนิยามของปัญหา จาํนวน 8 ขอ้  การตดัสินขอ้มูล จาํนวน 9 ขอ้   
การระบุสมมติฐาน จาํนวน 7 ขอ้ และการสรุปอา้งอิง จาํนวน 8 ขอ้  ซ่ึงนาํไปใชว้ดั ความสามารถใน
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณของกลุ่มตวัอยา่งโดยทาํการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 3.3.4  การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ  มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 

1. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบสอบถามความพึงพอใจ 
  2. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้          

โดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL)   จาํนวน 15 ขอ้ เป็นคาํถามปลายเปิดโดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า          
5 ระดบั โดยใหส้อดคลอ้งกบักรอบแนวคิดของงานวิจยั 

  3. นําแบบสอบถามความพึงพอใจเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์              
เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมแลว้ปรับปรุงแกไ้ขแบบทดสอบตามคาํแนะนาํ 

  4. นาํแบบสอบถามความพึงพอใจเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน ไดแ้ก่ 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนวิชาคณิตศาสตร์  และผูเ้ช่ียวชาญ
ทางด้านการวดัและประเมินผลเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาแลว้นําผลการประเมิน             
ของผูเ้ช่ียวชาญมาคาํนวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item – Objective Congruence : 
IOC ) พบว่ามีค่าดชันีความสอดคลอ้งอยู่ระหว่าง 0.60 -1.00   สูงกว่าระดบัความสอดคลอ้งท่ี
กาํหนดวา่ยอมรับไดแ้ละผูว้ิจยัไดน้าํขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ข   

  5. นาํแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีแกไ้ขปรับปรุงสมบูรณ์แลว้ไปทดลองใช ้            
กบันกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ท่ีเคยเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 2 
ปีการศึกษา 2559 สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาอ่างทอง   จาํนวน 32 คน               
นําผลท่ีได้ไปวิเคราะห์ค่าเช่ือมัน่โดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient)          
ของครอนบาค (Cronbach) (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ. 2549 : 247)  ไดค่้าความเช่ือมัน่ 0.87 
    6. นําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจเป็นฉบับสมบูรณ์แล้วนําไปใช ้                   
กบักลุ่มตวัอยา่ง 
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3.4  การดําเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยันาํการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL)  ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งพร้อมกบั        

เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยมีขั้นตอนดงัน้ี  
 3.4.1  ผูว้ิจยัไดน้าํแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ไปใช้กบันักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ของกลุ่มโรงเรียนดอกแกว้ จาํนวน 30 คน  
จาํนวน 2 โรงเรียน ซ่ึงผูว้ิจยัดาํเนินการจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ผูว้ิจยัช้ีแจงวตัถุประสงคข์อง        
การวิจยั และอธิบายวิธีการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL) ให้กบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือให้
เกิดความเขา้ใจในบทบาท หน้าท่ี ของผูเ้รียนในการปฏิบติักิจกรรมตามแผนการจดัการเรียนรู้          
ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน จาํนวน 1 ชัว่โมง เพื่อใหน้กัเรียนเขา้ใจร่วมกนั  
 3.4.2  ผูว้ิจยัทาํการทดสอบก่อนเรียน (Pre – test) ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เร่ือง ทิศ แผนท่ี แผนผงั  และเร่ืองรูปส่ีเหล่ียม  และแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
 3.4.3  ผูว้ิจยัดาํเนิน การจดัการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์ โดยใชส้มองเป็นฐานเร่ือง ทิศ แผนท่ี 
แผนผงั  และ เร่ือง รูปส่ีเหล่ียม  ใหก้บักลุ่มตวัอยา่งใชเ้วลาในการจดัการเรียนรู้รวม 32 ชัว่โมง  โดย
ใชเ้วลาในการทดสอบก่อนเรียน 2 ชัว่โมง เวลาในการดาํเนินการจดัการเรียนรู้ 7 สัปดาห์  สัปดาห์
ละ 4 ชัว่โมง  รวม 28 ชัว่โมง และใชเ้วลาในการทดสอบหลงัเรียน 2 ชัว่โมง 
 3.4.4  ผูว้ิจยัทดสอบหลงัเรียน (post – test) ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง 
ทิศ แผนท่ี แผนผงั และเร่ืองรูปส่ีเหล่ียม แบบวดัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ 
  3.4.5  ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทาํแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง เพ่ือนาํไป
วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติและประเมินผลในขั้นต่อไป 
 
3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล  ดงัน้ี 
3.5.1  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มอง

เป็นฐาน(BBL)โดยการทดสอบที  (t- test dependent samples) 
3.5.2  เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการ

เรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน(BBL) โดยการทดสอบที  (t- test dependent samples) 
3.5.3  เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้

สมองเป็นฐาน(BBL)โดยการทดสอบที  (One Samples t- test) 
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3.6  สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 
3.6.1  สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 1. ค่าเฉล่ีย (Mean) ของคะแนนใชสู้ตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 101) 

     X     =    N
X

 

  เม่ือ X  แทน ค่าเฉล่ีย 
   X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   N แทน จาํนวนนกัเรียน   
 2. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มีสูตรดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด.2545 : 
103) 
    

S.D.      =     1)N(N
x)(xN 22




 

เม่ือ  S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
     X แทน คะแนนส่วนตวั 
    N แทน จาํนวนนกัเรียน   
     แทน ผลรวม 
 3. ค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Validity) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
โดยวิธีสูตรดชันีค่าความสอดคลอ้ง IOC (สมนึก ภทัทิยธนี. 2546 : 166-167) 

     IOC    =    N
R

 

 
  เม่ือ IOC แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งจุดประสงคก์บัเน้ือหา 
     หรือระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงค ์
   R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
   N แทน จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 4.  ค่าความยากง่าย และค่าอาํนาจจาํแนก ใช้สูตรดังน้ี (ล้วน  สายยศและอังคณา  
สายยศ, 2538, น.209 – 211) 
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 ค่าความยากง่าย 

     R
P

N
  

  เม่ือ  P แทน ค่าความยากง่าย 
   R แทน จาํนวนคนท่ีทาํขอ้นั้นถูก 
   N แทน จาํนวนคนทั้งหมดท่ีทาํขอ้นั้น 
  ค่าอาํนาจจาํแนก 

     

2

U LR R
r

N


  

  เม่ือ r แทน ค่าอาํนาจจาํแนก 
   UR  แทน จาํนวนคนกลุ่มเก่งท่ีตอบขอ้นั้นถูก 
   LR  แทน จาํนวนคนกลุ่มอ่อนท่ีตอบขอ้นั้นถูก  
    N แทน จาํนวนผูเ้รียนในกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน 
 5. ค่าความเช่ือมัน่ โดยใชสู้ตรของ Kuder – Richardson 20 หรือ KR – 20 (พิชิต  
ฤทธ์ิจรูญ, 2549, น.247) 

       










 





2

1
1 S

pq
K
K

rtt  

  เม่ือ  ttr  แทน ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
    K แทน จาํนวนขอ้ของแบบทดสอบ 
    p แทน สดัส่วนของผูท้าํถูกแต่ละขอ้   
    q แทน สดัส่วนของผูท้าํผดิในขอ้หน่ึงๆ  (q =  1 – p) 
    2S  แทน ความแปรปรวนของคะแนนของขอ้สอบทั้งฉบบั 
 6.  ค่าความเช่ือมัน่ โดยใชสู้ตรค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค(พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 
2549, น. 248) 

       
2
i

2
t

sk
α = 1

k-1 s

 
 

 
 

  เม่ือ  α  แทน สมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือวดั 
    k แทน จาํนวนขอ้คาํถาม 
    2

is  แทน ความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายขอ้ 
    2

ts  แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบบั 
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3.6.2  สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  
  1.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ทิศ แผนท่ี แผนผงั และเร่ืองรูปส่ีเหล่ียม  

และความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของผูเ้รียน ก่อนและหลงัการทดลองใช ้การจดัการ
เรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL) โดยการทดสอบค่าทางสถิติที ( t – test Dependent Samples) 
ตามสูตร ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น.109-110) 

t    =     

1n
D)(Dn

D
22





 

เม่ือ      t    แทน       ค่าสถิติท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวิกฤติ 
      D    แทน       ค่าผลต่างระหวา่งคู่คะแนน 
                  n    แทน       จาํนวนนกัเรียน    

  2.  เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ความพึงพอใจกบัคะแนนเกณฑโ์ดยใชก้าร
ทดสอบค่าทางสถิติที ( One Sample t – test ) 

     0x
t

S

n


  

เม่ือ x  แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
  0  แทน ค่าเฉล่ียของเกณฑท่ี์ตั้งข้ึน 
  S แทน ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 
  n  แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

DPU



 
 

บทที ่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 ในการวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ผล  และนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอนดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ี
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน(BBL) 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน(BBL) 
 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน(BBL) 
 ตอนท่ี 4 ผลวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
สญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 x  แทน ค่าเฉล่ียของคะแนน 
 S.D. แทน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 
 t   แทน ค่าสถิติท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวิกฤติ 
 df แทน ชั้นความเป็นอิสระ 
 p แทน ค่าความน่าจะเป็นของผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
 ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL) 
 ผูว้ิจยัวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนด้วยแบบวดัผมสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
เร่ือง  ทิศ  แผนท่ี  แผนผงั  และ เร่ืองรูปส่ีเหล่ียม  ซ่ึงเป็นขอ้สอบแบบปรนัย  ชนิด 4 ตวัเลือก  
จาํนวน 30  ขอ้  โดยทาํการทดสอบทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียน  จากนั้นนาํคะแนนมาหาค่าเฉล่ีย                 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและทาํการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 โดยใชค่้าสถิติที  (t- test dependent 
samples) ไดผ้ลดงัตาราง 4.1 
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ตารางที ่4.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการ
จดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน(BBL) 
 

คะแนน N x  S.D. ∑D ∑D2 df t p 

ก่อนเรียน 30 12.17 3.28 110 568 29 8.43* .00 
หลงัเรียน 30 15.83 3.58    

*p < .01 
 จากตารางท่ี 4.1 พบวา่หลงัจากนกัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็น
ฐาน(BBL) นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01  
 
 ตอนที ่2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเปรียบเทยีบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL) 
 ผูว้ิจยัวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนดว้ยแบบวดัความสามารถในการคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณ  ซ่ึงเป็นขอ้สอบแบบปรนยั  ชนิด 4 ตวัเลือก  จาํนวน  32  ขอ้  โดยทาํการทดสอบทั้ง
ก่อนเรียนและหลงัเรียน  จากนั้นนาํคะแนนมาหาค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและทาํการ
ทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 โดยใชค้่าสถิติที  (t- test dependent samples) ไดผ้ลดงัตาราง 4.2 
 
ตารางที ่4.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณก่อนเรียนและ
หลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน(BBL) 
 

คะแนน N x  S.D. ∑D ∑D2 df t p 

ก่อนเรียน 30 14.43 3.41 139 895 29 8.63* .00 
หลงัเรียน 30 19.07 3.35    

 *p < .01 
 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่หลงัจากนกัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็น
ฐาน(BBL) นกัเรียนมีคะแนนความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

DPU



81 
 

 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน(BBL) 
 ผูว้ิจยัไดว้ดัความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน
(BBL)  ดว้ยแบบวดัความพึงพอใจเป็นคาํถามปลายเปิดโดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า  3 ระดบั  
จาํนวน 15 ขอ้  โดยทาํการทดสอบหลงัเรียน  จากนั้นนาํคะแนนมาหาค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานและทาํการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3 โดยใชก้ารทดสอบค่าทางสถิติที ( One Sample t – 
test ) ไดผ้ลดงัตาราง 4.3 
 
ตารางที ่4.3 คะแนนความพงึพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน(BBL) 
    

องค์ประกอบของความพงึพอใจต่อ
การจัดการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 x  S.D. 
ระดับ

ความเห็น 
คะแนน
เกณฑ์ 

t p 

1. ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ 4.10 0.77 มาก 3.50 4.25* .00 
2. ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ 3.77 0.66 มาก 3.50 2.21* .00 
3. ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ 

3.66 0.77 มาก 3.50 1.13* .00 

รวม 3.84 0.37 มาก 3.50 5.05* .00 

*p < .01 
 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่หลงัจากนกัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็น
ฐาน(BBL) นกัเรียนมีคะแนนความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากและสูงกว่าเกณฑอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 
 
 ตอนที ่4 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการบนัทึกหลงัการเรียนรู้  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้รียนต่อการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใชส้มองเป็นฐาน(BBL)  ซ่ึงผูว้ิจยัไดด้าํเสนอการ
รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยผูว้ิจยัขอนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
 1.  ขอ้มูลพื้นฐานของนกัเรียน 
 2.  ความคิดเห็นของการจดัการเรียนรู้ 
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 1. ขอ้มูลพื้นฐานของนกัเรียน 
 ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลมาวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานของผูเ้รียน  โดยใชส้ถิติเบ้ืองตน้ดว้ยวิธีการ
แจกแจงความถ่ี  และค่าร้อยละไดผ้ลดงัตารางท่ี 14 ในภาคผนวก  ง  พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ท่ี
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้น้ีเป็นนกัเรียนชาย  
 2. ความคิดเห็นของการจดัการเรียนรู้ 
 ผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีไดม้าจดัแยกตามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้
โดยใชส้มองเป็นฐาน(BBL)  หลงัจากท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้  โดยผูว้ิจยัพิจารณาถึงบรรยากาศ
การเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้  และ ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้  โดยจากการ
ใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 7 แผน  
 จากการบนัทึกหลงัการเรียนรู้  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูเ้รียนต่อการจดัการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใชส้มองเป็นฐาน(BBL)  ผูว้ิจยัแยกออกเป็นความคิดเห็นของนักเรียน      
1 คน สามารถแยกความคิดเห็นไดด้งัน้ี 
 1.  ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ 

“…หอ้งเรียนน่าเรียนมาก  มีมุมสาํหรับศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม…” 
“…อากาศถ่ายเทสะดวก  เรียนแลว้ไม่อึดอดั…” 
“…มีส่วนร่วมทุกกิจกรรม…” 

 จากความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการเรียนรู้ของนกัเรียน  พบว่านกัเรียนชอบการจดั
หอ้งเรียนท่ีมีบรรยากาศเหมาะสมกบัการจดัการเรียนรู้ 
 2.  ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ 

“…เรียนสนุกมากครับ…” 
“…มีออกกาํลงักายก่อนเรียนดว้ย…” 
“…เป็นวิธีการเรียนท่ีแปลกใหม่ ไม่เคยเรียนมาก่อนค่ะ…” 
“…สนใจการเรียนมากข้ึน  เพราะมีตวัอยา่งใหดู้เยอะมาก…” 
“…ต่ืนเตน้ตลอดเวลาครับ  ไม่หลบั…” 
“…มีเตน้ดว้ย…” 

   จากความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน  พบวา่นกัเรียนสนใจการจดั 
กิจกรรมการเรียนรู้  เพราะเป็นกิจกรรมใหม่ๆท่ีไม่ซํ้ าเดิม  นักเรียนถูกกระตุน้ตลอดการเรียนรู้           
ทาํใหพ้ร้อมรับการเรียนรู้ตลอดเวลา   
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 3.  ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการกิจกรรมการเรียนรู้ 
“…สามารถอ่านแผนท่ีเวลาไปเท่ียวได…้” 
“…ทาํใหว้าดรูปเก่งข้ึน…” 
“…ช่วยออกแบบบา้นไดต้อนโต…” 

  จากความคิดเห็นเก่ียวกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บการกิจกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน  พบว่า
นกัเรียนสามารถนาํความรู้ไปปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้DPU



 
 

บทที ่ 5 
สรุป  อภปิราย  และข้อเสนอแนะ 

 
 การจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใชส้มองเป็นฐาน   เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ   สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  สรุปสาระสาํคญัของการวิจยัได้
ดงัน้ี 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน(BBL) 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลงัไดรั้บ                
การจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน(BBL) 
 3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน(BBL) 
 
สมมติฐานการวจัิย 
 1.  นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL) มีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL) 
 2.  นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL) มีความสามารถใน
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณสูงกวา่ก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL) 
 3.  นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL) มีความพึงพอใจ            
ต่อการเรียนรู้ สูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนด  อยูใ่นระดบัมาก 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ของกลุ่มโรงเรียน
ดอกแกว้  สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัอ่างทอง ท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2559 จาํนวน  2 โรงเรียน รวม 30 คน ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มตวัอย่างอยา่งง่าย(Sample Random 
Sampling) ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชป้ระกอบดว้ย แผนการจดัเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน(BBL) แบบวดั
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบวดัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน(BBL) 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัทาํการทดสอบก่อนเรียน 2 ชัว่โมงกบักลุ่มตวัอยา่งก่อน
จดัการเรียนรู้ด้วยแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบวดัความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ   จากนั้นดาํเนินการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ทิศ แผนท่ี แผนผงั และเร่ือง รูป
ส่ีเหล่ียม โดยใชส้มองเป็นฐาน ใชเ้วลา 28 ชัว่โมง และทาํการทดสอบหลงัเรียน ดว้ยแบบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  แบบวดัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน(BBL)  ใชเ้วลา 2 ชัว่โมง จากนั้นทาํการ
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการนาํคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  คะแนนความสามารถในการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ  และคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น 
ฐาน(BBL)  มาคาํนวณหาค่าเฉล่ีย  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากนั้นทาํการทดสอบสมมติฐาน
ดว้ยการทดสอบค่าที 
 
5.1  สรุปผลการวจัิย 
 ผลของการจัดการเ รียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   ของกลุ่ม
โรงเรียนดอกแกว้  สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัอ่างทอง  ปรากฏผลดงัน้ี 
  5.1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน(BBL) 
สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 5.1.2  ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน(BBL) สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 5.1.3  ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน(BBL) อยูใ่น
ระดบัมาก และสูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
5.2  อภิปรายผลการวจัิย 
 จากการศึกษาวิจัยผลการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้สมองเป็นฐาน  
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6   
สามารถนาํมาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 5.2.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัจากการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐานสูง
กว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงผลการวิจยัเป็นตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ แสดง
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ว่าเม่ือนกัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐานช่วยให้นกัเรียนพฒันาสมองได้
เตม็ศกัยภาพโดยการสร้างองคค์วามรู้จากประสบการณ์ตรงท่ีไดจ้ากการลงมือปฏิบติัจริงในกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีนักเรียนสนใจ ทาํให้นักเรียนสามารถนาํองคค์วามรู้ท่ีไดม้าปรับใชใ้นการเรียนรู้ของ
ตนเองจนส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ  
อิริค เจนเซน (Eric  Jensen, 2000) ท่ีกล่าวว่าการนาํความรู้การทาํงานหรือธรรมชาติการเรียนรู้ของ
สมองมาใชใ้นการออกแบบการเรียนรู้   จะส่งเสริมการเรียนรู้ของสมองให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของดูแมน (Duman, 2006, น.Abstract) ท่ีไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัผล
ของการสอนโดยใชส้มองเป็นฐานเพ่ือท่ีจะพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนในการสอน
รายวิชาสังคมศึกษาของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนท่ีไดรั้บการสอน
โดยใชส้มองเป็นฐานมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบดั้งเดิม และ
พบว่านกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชส้มองเป็นฐานมีแรงจูงใจในการเรียนสูงกว่านกัเรียนท่ีไดรั้บ
การสอนแบบดั้งเดิม  และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของออดเดน และ กลัเตคิน (Ozden: & Gultekin, 
2008, น.3) ท่ีไดศึ้กษาผลของการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐานต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความ
คงทนของความรู้  ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 พบว่ากลุ่มท่ีใชก้าร
เรียนการสอนโดยใชส้มองเป็นฐานมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบ
ดั้ ง เ ดิมอีกทั้ งย ังสอดคล้องกับงานวิจัยของวารุณี   เพียรประกอบ  (  2556,  น .บทคัดย่อ )  
ท่ีศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีเรียนโดยการจดัการ
เรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน ผลการวิจยัพบว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนโดยการ
จดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐานหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  
 5.2.2  ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช ้
สมองเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงผลการวิจยัเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไวแ้สดงว่าการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐานทาํให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้จาก
การลงมือปฏิบติั  ไดคิ้ด ไดว้ิเคราะห์ปัญหาท่ีมีความสมัพนัธ์กบัชีวิตประจาํวนัดว้ยตนเอง  ในการหา
เหตุผลประกอบกับการตัดสินใจ ใช้ในการแก้ปัญหา  และสรุปความท่ีตั้ งสมมติฐานได้อย่าง
สมเหตุสมผล สอดคลอ้งกับหลักการของการคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีกล่าวว่า  การคิดอย่างมี
วิจารณญาณเป็นการคิดอยา่งรอบคอบตามหลกัการประเมินผล  โดยรวบรวมขอ้มูลหรือหลกัฐานท่ี
น่าเช่ือถือมาสนับสนุนยืนยนั  ตลอดจนพิจารณาองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องทั้ งหมดและมีการ
ตรวจสอบสมมติฐานเพื่อหาขอ้สรุปอย่างสมเหตุสมผล (Watson and Galser, 1964, น.24)  
และสอดคล้องกับงานวิจัยของแมคคริง  (Mccrink, 1999,น .3420-A อ้าง ถึงใน  ธันยากร  
ช่วยทุกขเ์พื่อน,2556, น.155) ท่ีไดศึ้กษาผลของวิธีสอนของผูส้อน และรูปแบบการเรียนของผูเ้รียน
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ท่ีส่งผลต่อการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ในเขตไมอามี ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  ผลการศึกษาพบว่า วิธีการสอนของผูส้อนส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
ผูเ้รียน ผูส้อนท่ีสอนโดยใชน้วตักรรมทางการศึกษาประกอบการเรียนจะทาํใหผู้เ้รียนมีการคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณมากกว่าผูส้อนท่ีสอนตามปกติ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจิระ ว่องไววิริยะ(2556, 
น.บทคดัยอ่) ท่ีศึกษาความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณโดยใชก้ารเรียนรู้กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ในสาระพฒันาสังคมและชุมชนของผูเ้รียน ผลการวิจยัพบว่า  ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์   มีความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณสูงกวา่ก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้ 
 5.2.3  ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐานอยูใ่นระดบั 
มากและสูงกว่าเกณฑอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้สดงว่า
นักเรียนส่วนใหญ่มีความสนใจและพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
เน่ืองจากกิจกรรมการเรียนรู้น้ีมีการบริหารสมองทาํให้นกัเรียนมีความผอ่นคลาย ซ่ึงเป็นการสร้าง
บรรยากาศเชิงบวกสอดคลอ้งกบั วิทยา  เชียงกลุ (2548, น.L124-126) ท่ีกล่าวว่าการสร้างบรรยากาศ
ท่ีดี ในห้องเรียนทาํให้นกัเรียนรู้สึกผ่อนคลาย  มีทศันคติท่ีดี พร้อมท่ีจะเปิดใจรับการจดัการเรียนรู้  
อารมณ์เป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะส่งผลต่อการเรียนรู้  ถา้มีทศันคติทางบวกก็จะทาํใหอ้ารมณ์ดีมีอารมณ์ขนั 
สามารถสร้างบรรยากาศท่ีดีได ้  และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เคนย ์และเคนย ์(Caine  and  
Caine, 1990 ) ท่ีกล่าวว่า การเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐานเป็นการพยายามลดความกดดนั  ความกลวั  
ของผูเ้รียน ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการต่ืนตวัแบบผอ่นคลาย  มีความกระตือรือร้นท่ีจะแกปั้ญหาท่ีเขา้มา
เผชิญหนา้  ฝึกปฏิบติัคน้หา  คาํตอบ  และเนน้การมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น  และจากการสอบถามของ
ผูว้ิจยัพบวา่ นกัเรียนมีความสนใจเป็นอยา่งมากเพราะเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีไม่เคยเรียนมาก่อน  ทาํ
ให้นกัเรียนต่ืนเตน้  ต่ืนตวั  จากการถูกกระตุน้ดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตลอดเวลา  นกัเรียนมี
องคค์วามรู้และแนวความคิดใหม่ๆท่ีเกิดจากการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้  ท่ีเกิดจากการปฏิบติัจริง
จากกิจกรรมการเรียนรู้  ท่ีสําคญันักเรียนสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจาํวนัได้อย่างเกิด
ประโยชน์“…ต่ืนเตน้ตลอดเวลาครับ  ไม่หลบั…”,“…สนใจการเรียนมากข้ึน  เพราะมีตวัอยา่งให้ดู
เยอะมาก…”,“…เป็นวิธีการเรียนท่ีแปลกใหม่ ไม่เคยเรียนมาก่อนค่ะ…”  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ขององัสนา  ศรีสวนแตง (2555: บทคดัย่อ) ท่ีไดศึ้กษาการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน
ร่วมกบัเทคนิค KWDL ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง   
โจทยปั์ญหาระคน โดยใชส้มองเป็นฐาน ร่วมกบัเทคนิค KWDL อยูใ่นระดบัมาก 
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5.3  ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใชส้มองเป็นฐาน(BBL) เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน  ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการ
จดัการเรียนรู้ฯ ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะสาํหรับการนาํผลการวิจยัไปใชแ้ละขอ้เสนอแนะสําหรับการ
วิจยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
5.3.1  ขอ้เสนอแนะสาํหรับการนาํผลการวิจยัไปใช ้

1)  การจดักิจกรรมในแต่ละขั้นตอนตามการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใชส้มอง
เป็นฐาน(BBL) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ผูส้อนสามารถเลือกใช้
เทคนิคการสอนอ่ืนๆท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการในแต่ละขั้นตอนไดห้ลากหลาย  ตามเน้ือหาการเรียนรู้
หรือตามความรู้เดิมของนกัเรียน 

2)  ผูส้อนควรช้ีแจงการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนให้ชดัเจนก่อนท่ีจะเร่ิม
การจดัการเรียนรู้ บอกบทบาทของผูส้อนและผูเ้รียน วตัถุประสงคข์องการจดัการเรียนรู้ พร้อมทั้ง
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเขา้ใจ และครอบคลุมเน้ือหาท่ีศึกษาใหม้ากท่ีสุด 

3)  การกระตุน้ผูเ้รียน ถือเป็นองคป์ระกอบหลกัของการจดัการเรียนรู้น้ี ดงันั้นผูส้อน
ควรหาวิธีท่ีจะหลากหลายและทาํให้ผูเ้รียนพร้อมท่ีจะไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามเน้ือหาท่ีศึกษาให้
ไดม้ากท่ีสุด 

5.3.2  ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวิจยัคร้ังต่อไป 
1)  ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL)  

เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ 
2)  ควรนาํวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานไปใชก้บัวิชาอ่ืนๆ เพื่อศึกษาวิธี  

การจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
3)  ควรมีการเปรียบเทียบวิธีการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนท่ีมีความแตกต่างกันใน 

ดา้นต่างๆ เช่น กลุ่มเก่งกบักลุ่มอ่อน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 1 

วชิาคณติศาสตร์  (ค16101)     ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6 

หน่วยการเรียนรู้ที ่8 ทศิ  แผนที ่ แผนผงั    เวลา   12   ช่ัวโมง 

เร่ือง ทศิ  การบอกตําแหน่งโดยใช้ทศิ และ  มาตราส่วน  เวลา  4  ช่ัวโมง 

 

ความคดิรวบยอด 
 1. ทิศหลกัท่ีอยูส่ี่ทิศ คือ ทิศเหนือ  ทิศใต ้ ทิศตะวนัออก และทิศตะวนัตก ทิศอีกส่ีทิศ   

อยู่ในแนวก่ึงกลางของทิศหลกัทั้งส่ี คือทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ  อยู่ระหว่างทิศตะวนัออกกบัทิศ
เหนือโดยทาํมุม 45 องศา กบัทิศตะวนัออก  ทิศตะวนัออกเฉียงใตอ้ยูร่ะหว่างทางทิศตะวนัออกกบั
ทิศใต ้โดยทาํมุม 45 องศา  กบัทิศตะวนัออก  ทิศตะวนัตกเฉียงเหนืออยูร่ะหว่างทิศตะวนัตกกบัทิศ
เหนือ  โดยทาํมุม 45 องศา  กบัทิศตะวนัตก   ทิศตะวนัตกเฉียงใตอ้ยูร่ะหว่างทิศตะวนัตกกบัทิศใต ้
โดยทาํมุม 45 องศา กบัทิศตะวนัตก 

2. การบอกตาํแหน่งว่าตาํแหน่งหน่ึงอยูท่างทิศใดของอีกตาํแหน่งหน่ึงนั้น  จะใชทิ้ศเหนือ
หรือเขม็ทิศช่วยในการบอกตาํแหน่ง ซ่ึงสญัลกัษณ์ใชแ้ทนทิศเหนือคือ          น 

3. มาตราส่วนบอกให้รู้ถึงความยาวหรือระยะทางท่ีใช้แทนความยาวจริง    และเป็น
เคร่ืองบ่งช้ีขนาดในแผนผงัเม่ือเทียบกบัขนาดของจริง  การยอ่ส่วนหรือการขยายส่วนจาํเป็นตอ้งใช้
มาตราส่วน รูปยอ่ส่วนหรือขยายส่วนท่ีแสดงขนาดและทิศทางท่ีถูกตอ้งเรียกว่า  “แผนผงั”  จะมี 
มาตราส่วนแสดงไว ้และมีทิศเหนือกาํกบั เพื่อเป็นหลกัในการหาตาํแหน่งทิศทาง 

 
ความรู้พืน้ฐานเดิม 
 1. การวดัมุม 
 2. การวดัความยาว  
 3. ความสมัพนัธ์ของหน่วยวดัความยาว 
 4. การคูณ 
 5. การหาร  
 6. การหาพื้นท่ี 
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ขอบข่ายเนือ้หา 
        1.  ทิศทั้งแปดทิศ 
        2.  การบอกตาํแหน่งโดยใชทิ้ศ 
       3.  มาตราส่วนในแผนผงัและแผนท่ี 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้   
 นกัเรียนสามารถ 

1.  บอกช่ือทิศทั้งแปดได ้
2.  บอกมุมของทิศได ้
3.  บอกตาํแหน่งของทิศได ้
4.  วิเคราะห์ตาํแหน่งของสถานท่ีต่างๆได ้
5.  ประยกุตใ์ชม้าตราส่วนในการบอกทิศทางได ้
 

เนือ้หาสาระ 

 ทิศ หมายถึง การบอกตาํแหน่งทางภูมิศาสตร์  โดยมีทิศหลกัส่ีทิศไดแ้ก่  ทิศเหนือ  ทิศใต ้ 
ทิศตะวนัออก  และทิศตะวนัตก  ทิศรอง คือทิศท่ีอยูร่ะหว่างจุดทิศหลกัเป็นแนวเฉียง 45 องศา อนั
ไดแ้ก่ ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ทิศตะวนัตกเฉียงใต ้และทิศตะวนัตกเฉียง
เหนือ ) ซ่ึงเรียกโดยรวมวา่ ทิศทั้งแปด  
 การบอกตาํแหน่งโดยใชทิ้ศ คือ การระบุตาํแหน่งของส่ิงต่างๆ โดยใชทิ้ศหลกัและทิศรอง 

มาตราส่วนบอกใหรู้้ถึงความยาวหรือระยะทางท่ีใชแ้ทนความยาวจริงการบ่อส่วนหรือการ
ขยายส่วนจะตอ้งใชม้าตราส่วน  มาตราส่วนเป็นเคร่ืองบ่งช้ีขนาดในแผนผงั     เม่ือเทียบกบัขนาด
ของของจริง   

แผนผงั  คือ  รูปย่อส่วน  หรือ  ขยายส่วนท่ีแสดงขนาดและทิศทางท่ีถูกตอ้งแผนผงัจะมี
มาตราส่วนกาํกบั  และมีทิศเหนือกาํกบัดว้ยเพื่อเป็นหลกัในการหาตาํแหน่งทิศทาง 
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กจิกรรมการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นที ่1  เตรียมความพร้อม ( 30 นาท ี)  

1.1 ใหผู้เ้รียนบริหารสมองดว้ยท่าชูมือ  ประมาณ  5 – 10  นาที เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความ
ผอ่นคลาย  และเลือดไหลเวียนไปเล้ียงสมองไดดี้ 

1.2 ครูช้ีแจงจุดประสงคก์ารเรียนรู้  
1.3 นาํเขา้สู่บทเรียนโดยครูติดแผนภูมิเพลง ทิศทั้งแปดทิศ  นาํนกัเรียนฝึกร้องดงัน้ี 

ทศิทั้งแปดทศิ   ขอให้คดิจําให้เคยชิน 

อุดรตรงข้ามทกัษิณ  บูรพาประจิมจําไว้ 

อสีานตรงหรดี   ท่องอกีทจํีาให้ขึน้ใจ 

พายพัทั้งอยู่ทางไหน  ( ซ้ํา)  ทศิต่อไปคอือาคเนย์   

1.4 ครูทบทวนความรู้เดิมโดยตั้งคาํถามดงัน้ี  

- ทิศหลกัมีก่ีทิศ อะไรบา้ง (4 ทิศ คือ ทิศเหนือ ทิศใต ้ทิศตะวนัออก ทิศ 
ตะวนัตก) 

-  จะหาทิศไดอ้ยา่งไร (โดยใชเ้ขม็ทิศ และโดยการสงัเกตธรรมชาติดว้ยการ 
สงัเกตส่ิงต่างๆ  เช่น ดวงอาทิตย ์ ดวงจนัทร์  โบสถ ์ และดาวเหนือ) 

-       ขณะท่ีครูยนืหนา้ชั้น ครูหนัหนา้ไปทางทิศใด 
-       นกัเรียนแต่ละคนนัง่หนัหนา้ไปทางทิศใด 
-       ประตูหอ้งเรียนอยูท่างทิศใด 
-      ประตูโรงเรียนอยูท่างทิศใดของโรงเรียน 

1.5 ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายขอ้สรุปจากคาํถามดงัน้ี 
-     เราจะทราบวา่ส่ิงของต่างๆ อยูท่างทิศใดใหส้งัเกตดูวา่ตอนเชา้  พระอาทิตยข้ึ์น 

ทางทิศใด  ทิศนั้นคือทิศตะวนัออก  ทิศท่ีทางพระอาทิตยต์ก  คือ  ทิศตะวนัตกใหน้กัเรียนช้ีว่า  ทิศท่ี
พระอาทิตยข้ึ์นอยูท่างทิศไหนและทิศท่ีพระอาทิตยต์กอยูท่างทิศไหน 

- ครูใหน้กัเรียนคนหน่ึงออกมายนืหนา้ชั้นแลว้หนัไปทางทิศท่ีพระอาทิตยข้ึ์น  

(ทิศตะวนัออก)  นกัเรียนจะทราบทนัที  ทิศท่ีอยูท่างดา้นหลงัคือ ทิศตะวนัตก  ใหน้กัเรียนท่ีออกมา
หนา้ชั้นเรียน  กางแขนทั้งสองเหยยีดออกไประดบัไหล่  แลว้ถามว่าทางซา้ยมือของนกัเรียนจะเป็น
ทิศอะไร (ทิศเหนือ) และทางขวามือเป็นทิศอะไร (ทิศใต)้ 
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- ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปวา่ ในการบอกทิศนิยมใชทิ้ศเหนือเป็นเคร่ืองบ่งช้ี  

เพื่อเขา้ใจตรงกนัในการบอกทิศ 

ขั้นที ่2  เพิม่เติมความรู้   ( 90  นาท ี) 

2.1 ครูใชแ้ผนภูมิทิศทั้งแปดแสดงทิศหลกั  มาใหน้กัเรียนช่วยกนัสรุปวา่มีก่ีทิศ   
ทิศอะไรบา้ง  แต่ละทิศทาํมุมกนัก่ีองศา (มี 4 ทิศ  คือ ทิศเหนือ  ทิศใต ้ ทิศตะวนัออก และทิศ
ตะวนัตก  แต่ละทิศทาํมุม 90 องศา ซ่ึงกนัและกนั)   

2.2 ครูแนะนาํใหน้กัเรียนทราบวา่ระหวา่งทิศทั้งแปด  ซ่ึงทาํมุม 45 องศา  ซ่ึงกนัและกนันั้น 
เราสามารถ จะทราบทิศอ่ืนๆ  ภายในทิศทั้งแปดว่าทาํมุมกนัอย่างไรไดอี้ก  เช่น  ทิศเหนือกบัทิศ
ตะวนัออกเฉียงใตท้าํมุม 90 + 45 = 135 องศา  ซ่ึงกนัและกนั  ทิศตะวนัตกเฉียงใตท้าํมุมกบัทิศ
ตะวนัตกเฉียงเหนือ 45 + 45 = 90 องศา  ทิศใตก้บัทิศเหนือทาํมุม 90 + 90 = 180 องศา   

2.2 ครูมอบหมายให้นักเรียนทาํใบงานท่ี 1 เร่ืองแผนภูมิทั้งแปดเสร็จ  ครูและนักเรียน
ร่วมกนัอภิปรายและตรวจสอบความถูกตอ้ง  และมอบหมายใหน้กัเรียนกลบับา้นไปอ่านทบทวนอีก
คร้ัง  

2.3 ทบทวนความรู้เดิมเก่ียวกบัทิศหลกั  และทิศทั้งแปดจากแผนภาพ  จากนั้นนกัเรียน
ร่วมกนัอภิปรายถึงการบอกตาํแหน่งว่าตาํแหน่งหน่ึงอยู่ทางทิศใดของอีกตาํแหน่งหน่ึง จะใชทิ้ศ
เหนือหรือเขม็ทิศช่วยในการบอกตาํแหน่งดงัแผนภาพต่อไปน้ี  

 
น 

 
 

ครูถามนกัเรียนวา่  บา้นมีนาอยูท่างทิศใดของบา้นตุลา 
- ทิศตะวนัตก 

2.4 ครูแนะนาํนกัเรียนวา่ ในการบอกทิศท่ีตั้งของสถานท่ี บางคร้ังสถานท่ี อาจอยูไ่ม่ตรง 
กบัทิศใดทิศหน่ึงพอดี   จะบอกวา่สถานท่ีนั้นอยูใ่นทิศอะไร ใหพ้ิจารณาวา่สถานท่ีนั้นอยูใ่กลเ้คียง
กบัทิศใดมากกวา่ กถื็อวา่อยูใ่นทิศนั้น เช่นภาพน้ี 
 
 
 

บ้านมีนา บ้านตลุา 
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    วดัอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของบา้น 
  

ขั้นที ่3  เข้าสู่ประสบการณ์ ( 90 นาท ี) 

3.1 ทบทวนความรู้เดิมเก่ียวกบัการบอกตาํแหน่งโดยใชทิ้ศ โดยใหน้กัเรียนพิจารณา  

สถานท่ีจริงในชุมชนของนกัเรียน  แลว้ตอบคาํถามต่อไปน้ี 
- วดัท่ีอยูใ่กลท่ี้สุดคือวดัใดและอยูท่างทิศใดของบา้น และบา้นของนกัเรียนอยู่

ทางทิศใดของวดั 
- สถานีอนามยัอยูท่างทิศใดของวดั และวดัอยูท่างทิศใดของสถานีอนามยั 
- โรงเรียนอยูท่างทิศใดของวดั และวดัอยูท่างทิศใดของโรงเรียน 
- ตลาดท่ีใกลท่ี้สุดอยูท่างทิศใดของวดั และวดัอยูท่างทิศใดของตลาด 
- ตลาดอยูท่างทิศใดของสถานีอนามยั และอยูท่างทิศใดของโรงเรียน 
-     โรงเรียนอยูท่างทิศใดของบา้น และอยูท่างทิศใดของสถานีอนามยั 

3.2 นาํแผนผงัท่ีมีมาตราส่วนกาํกบั   มาใหน้กัเรียนพจิารณาและอภิปรายถึงคาํ 
วา่มาตราส่วน และแผนผงั     

3.3  ครูแนะนาํนกัเรียนวา่ แผนผงั  จะมีมาตราส่วนกาํกบัอยู ่มาตราส่วนเป็นเคร่ืองวดัขนาด
ของแผนผงั  เม่ือเทียบกบัขนาดของจริง  มาตราส่วนท่ีใช ้จะมี 2 แบบคือ 

3.3.1  ใชห้น่วยต่างกนั  เช่น 1 ซม. : 10 กม. , 1 ซม. : 100 ม. 
3.3.2  ใชห้น่วยเดียวกนั  เช่น  1 : 100 , 1 : 30,000 

3.4  ครู มอบหมาย นกัเรียนทาํใบงานท่ี 2  เร่ืองแผนท่ีหอ้งใตดิ้น เสร็จแลว้ครูและนกัเรียน
ร่วมกนัอภิปรายและตรวจสอบความถูกตอ้ง   

 

 

วดั          น 

 

                                         บา้น DPU
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ขั้นที ่4  พฒันาความคดิรวบยอด ( 30 นาท ี) 

4.1   ครูแจกกระดาษให้กลุ่มละ 1 แผ่น   ให้แต่ละกลุ่มช่วยกนัสรุปความรู้ท่ีไดจ้ากการ
เรียนรู้   ครูตรวจสอบความถูกตอ้ง และแก้ไขในขอ้บกพร่องทีละกลุ่ม    จากนั้นร่วมกันสรุป
เก่ียวกบัแผนผงัและมาตราส่วน   

4.2   ครูและนกัเรียนร่วมกนัร้องเพลงทิศทั้งแปดอีกคร้ัง 
        4.3  ครูอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัความสญัลกัษณ์ตวัอกัษรภาษาองักฤษเป็นความรู้เพิ่มเติม 
    N   ( North )   หมายถึง ทิศเหนือ 
    E   ( East )    หมายถึง ทิศตะวนัออก 
    S   ( South )   หมายถึง ทิศใต ้
    W  ( West )   หมายถึง ทิศตะวนัตก 

4.4   ครูมอบหมายใหน้กัเรียนไปทาํแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียนคณิตศาสตร์  ชั้น ป.6 
  

ส่ือการเรียนรู้ 
 1. แผนภูมิเพลงทิศทั้งแปด 
 2. ใบงาน ชุดท่ี 1 เร่ืองแผนภูมิทั้งแปด เพือ่ใชใ้นการทบทวนความรู้เร่ืองทิศทั้งแปด 
  3. ใบงาน ชุดท่ี 2  เร่ือง แผนท่ีหอ้งใตดิ้น เพื่อใชใ้นการวดัความเขา้ใจในการเรียนเร่ือง
มาตราส่วน 
 
การวดัและการประเมินผล 
  1. วิธีการวดัและการประเมินผลใชก้ารวดัความเขา้ใจของนกัเรียน จากการจดักระบวนการ
เรียนรู้ 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชป้ระกอบไปดว้ย 
  2.1 ใบงานชุดท่ี 1 เร่ือง ทิศทั้งแปด 
  2.2 ใบงานชุดท่ี 2 เร่ือง แผนผงัหอ้งใตดิ้น 
  
 3. เกณฑก์ารใหค้ะแนนประเมินจากแบบวดัของผูเ้รียนโดยครูผูส้อน ประเมินจาก 
  3.1  แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
  3.2  แบบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
 

DPU



108 
 

แหล่งการเรียนรู้เพิม่เติม 
 1.  หอ้งสมุดโรงเรียน 
 2.   หนงัสือ และตาํราท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.   เวป็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง 
  - http://www.tutormathphysics.com/index.php/component/content/article/193-math-
p6-1-no5-pararal/1527-math-p6-1-no5-pararal-01.html 
  - https://mongy.wordpress.com/category/% E0%B8%97%E0%B8%B4%E E0%B8% 
A8%E0% B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99% 
E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%87/ 
 
บันทกึผลการจัดการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
ปัญหาและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะ  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ช่ือ – สกลุ ………………………………………………….โรงเรียน……………………………… 

 

ใบงานที ่1  
ทศิทั้งแปด 

 

คาํช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเติมช่ือทิศท่ีกาํหนดใหใ้นแผนภูมิทิศทั้งแปดต่อไปน้ี 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ทศิพายพั ทศิอาคเนย์ ทศิประจิม ทศิอสีาน

 ทศิทกัษิณ ทศิหรดี  ทศิบูรพา  

ทศิอุดร 
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ช่ือ – สกลุ ………………………………………………….โรงเรียน……………………………… 

 

ใบงานที ่2  
แผนผงัห้องใต้ดิน 

คาํช้ีแจง  ใหน้กัเรียนตอบคาํถามต่อไปน้ี 

แผนผงัห้องใต้ดิน 

 

 

1. หอ้งใตดิ้นน้ีมีความกวา้งทั้งหมดก่ีเมตร     ตอบ …………………………………. 
2. หอ้งใตดิ้นน้ีมีความยาวทั้งหมดก่ีเมตร      ตอบ …………………………………. 
3. หอ้งทดลองมีพื้นท่ีเท่าใด    ตอบ …………………………………. 
4. หอ้งประชุมมีพื้นท่ีเท่าใด    ตอบ …………………………………. 
5. หอ้งแต่งตวัมีพื้นท่ีเท่าใด    ตอบ …………………………………. 
6. หอ้งทดลองอยูท่างทิศใด    ตอบ …………………………………. 
7. หอ้งประชุมอยูท่างทิศใด    ตอบ …………………………………. 
8. หอ้งประชุมและหอ้งแต่งตวัรวมกนัมีพื้นท่ีเท่าใด   ตอบ …………………………………. 

 

3  ซม. 

3  ซม. 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณติศาสตร์ 

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6 

 

คาํช้ีแจง 

1. ใหน้กัเรียนเขียนช่ือ – นามสกลุ  และช่ือโรงเรียน  ลงในกระดาษคาํตอบใหต้รงกบั
ช่องวา่งท่ีกาํหนดใหอ้ยา่งชดัเจน 

2. แบบทดสอบฉบบัน้ีเป็นแบบทดสอบปรนยัชนิด  4  ตวัเลือก  จาํนวน  30  ขอ้  รวม  30  
คะแนน ใหเ้วลาในการทาํ  60  นาที 

3. ใหน้กัเรียนอ่านคาํถามในแต่ละขอ้  แลว้พิจารณาเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว  
โดยเขียน × ใหต้รงกบัตวัเลือกในกระดาษคาํตอบ 

4. ในกรณีท่ีตอ้งการเปล่ียนคาํตอบใหน้กัเรียนลบใหส้ะอาด  แลว้เขียนเคร่ืองหมายใหม่ให้
ชดัเจน 

5. หา้มขีดเขียนเคร่ืองหมายใดๆ ลงในขอ้สอบ 
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จงเลอืกคาํตอบทีถู่กต้อง 

1.  ขอ้ใด ”ไม่” ถูกตอ้ง 

ก.   ทิศบูรพาเป็นช่ือเรียกของทิศตะวนัออก    
ข.   ทิศประจิม เป็นช่ือเรียกของทิศตะวนัตก 
ค.   ทิศพายพั เป็นช่ือเรียกของทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ      
ง.   ทิศทกัษิณ เป็นช่ือเรียกของตะวนัออกเฉียงใต ้

2.   ทิศตะวนัออกเฉียงใตเ้รียกแบบไทยวา่ทิศอะไร  
ก. พายพั           ข. ประจิม         ค.  อาคเนย ์          ง.   หรดี 

3. ทิศหลกัแต่ละทิศทาํมุมซ่ึงกนัและกนัก่ีองศา  
ก.  45 องศา                     ข.  90  องศา   
ค.  180  องศา                     ง.  270  องศา 

4.  ทิศใดทาํมุม  135  องศา  กบัทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ 
ก.  ทิศเหนือกบัทิศตะวนัตก   
ข.  ทิศเหนือกบัทิศใต ้
ค.  ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือกบัทิศตะวนัตกเฉียงใต ้   
ง.  ตะวนัออกเฉียงเหนือกบัทิศตะวนัออกเฉียงใต ้

5. กาํหนดมุมฉากส่ีมุมและใหทุ้กดา้นยาวเท่ากนั  สามารถสร้างส่ีเหล่ียมชนิดใดได ้
ก.  รูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส                 ข.  รูปส่ีเหล่ียมคางหมู  
ค.  รูปส่ีเหล่ียมผนืผา้   ง.  รูปส่ีเหล่ียมดา้นขนาน 

6.กาํหนดมุมทุกมุมไม่ใช่มุมฉาก แต่ดา้นทุกดา้นยาวเท่ากนั  สามารถสร้างส่ีเหล่ียมชนิดใดได ้
ก.  รูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส                 ข.  รูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน 
ค.  รูปส่ีเหล่ียมผนืผา้                ง.  รูปส่ีเหล่ียมดา้นขนาน 

7. ส่ีเหล่ียมรูปวา่วรูปหน่ึง มีเสน้ทแยงมุมยาว 7 ซม. และ 12 ซม. ส่ีเหล่ียมรูปน้ีจะมีพื้นท่ีเท่าไร 
ก.  8.5 ตร.ซม.                            ข.  19  ตร.ซม. 
ค.  42  ตร.ซม.                          ง.   84  ตร.ซม. 
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แบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิอย่างมีวจิารณญาณ 

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6 

 

คาํช้ีแจง 

1. ใหน้กัเรียนเขียนช่ือ – นามสกลุ  และช่ือโรงเรียน  ลงในกระดาษคาํตอบใหต้รงกบัช่องวา่งท่ี
กาํหนดใหอ้ยา่งชดัเจน 

2. แบบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนฉบบัน้ี  เป็นเคร่ืองมือท่ีใชท้ดสอบ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 โดยแบบวดัน้ีเป็นขอ้ความท่ีมีลกัษณะเป็นปัญหาขอ้โตแ้ยง้  
บทความต่างๆ หรือสถานการณ์ท่ีนกัเรียนพบในชีวิตประจาํวนั 

3. แบบทดสอบฉบบัน้ีประกอบดว้ย  สถานการณ์จาํนวน  10  สถานการณ์  แต่ละสถานการณ์
ประกอบดว้ยขอ้คาํถามจาํนวน  4  ขอ้  รวม  32 ขอ้ คะแนนรวม  32  คะแนน  เวลาในการทาํ
แบบทดสอบ  60  นาที 

4. ใหน้กัเรียนอ่านและทาํความเขา้ใจสถานการณ์ท่ีกาํหนดให ้ และพิจารณาขอ้คาํถามในแต่ละ
สถานการณ์  แลว้เลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว  โดยเขียนเคร่ืองหมาย × ใหต้รงกบั
ตวัเลือกในกระดาษคาํตอบ 

5. การทดสอบคร้ังน้ีไม่มีผลกระทบใดๆต่อนกัเรียน  กรุณาใชค้วามคิดของตนเองเท่านั้นในการตอบ 
6. การตอบแบบวดัฉบบัน้ีจะเป็นประโยชนต่์อการพฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

ของนกัเรียน  กรุณาตั้งใจทาํทุกขอ้เพ่ือจะทาํใหแ้บบวดัฉบบัน้ีมีคุณภาพในการนาํไปใชต่้อ 
7. ในกรณีท่ีตอ้งการเปล่ียนคาํตอบใหน้กัเรียนลบใหส้ะอาด  แลว้เขียนเคร่ืองหมายใหม่ใหช้ดัเจน 
8. หา้มขีดเขียนเคร่ืองหมายใดๆ ลงในขอ้สอบ 
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จงอ่านสถานการณ์ต่อไปนีแ้ล้วเลอืกคาํตอบทีถู่กต้อง 

ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ต่อไปนีแ้ล้วตอบคาํถามข้อ 1-4 

“ คาํท่ีเกิดข้ึนใหม่ๆ โดยเฉพาะภาษาใหม่ๆ ท่ีวยัรุ่นนาํมาส่ือสารในแต่ละยคุ เป็นพลงั

สะทอ้นถึงการเปล่ียนแปลงทางวิถีชีวิตอยา่งหน่ึงบ่งบอกวา่คนรุ่นน้ีเขาสนใจอะไรอิทธิพลอะไรบา้ง
ท่ีก่อใหเ้กิดคาํใหม่ๆเขา้มา  หลายคนเรียกภาษาแสลงยคุน้ีวา่  เป็นภาษารถไฟ คือ  เคล่ือนมาเร็ว  

และไปเร็ว” 

1. ประเดน็สาํคญัของสถานการณ์คือขอ้ใด  
ก. การเกิดของคาํ  
ข.  การอนุรักษภ์าษา 
ค. แนวโนม้ของภาษาไทย 
ง.  การจดัทาํพจนานุกรมใหม่ 

2. ถา้นกัเรียนตอ้งการรวบรวมคาํใหม่ท่ีเกิดข้ึนแหล่งใดจะใหข้อ้มูลดีท่ีสุด  
ก.  ครูภาษาไทย   ข.   วยัรุ่นในสมยันั้น  
ค.  นกัภาษาศาสตร์   ง.    พจนานุกรม 

3. “คาํแสลงท่ีเกิดข้ึนทาํใหเ้กิดความสบัสนและไม่เขา้ใจกนั”  จากขอ้ความขา้งตน้  ขอ้ใดเป็น
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีดีท่ีสุด  

ก.   อนุรักษค์าํเก่า  
ข.  หลีกเล่ียงการใชค้าํแสลง 
ค.  ไม่ยอมรับคนใชค้าํแสลง 
ง.  จดัทาํหนงัสือเพ่ือรวบรวมคาํใหม่ 

4. ขอ้ใดคือขอ้สรุปท่ีเหมาะสมท่ีสุด  
ก.   ยคุสมยัเปล่ียนภาษาเปล่ียน 
ข.   คาํท่ีเกิดข้ึนใหม่ทาํใหค้าํเดิมหายไป 
ค.   คาํท่ีเกิดข้ึนใหม่เป็นคาํท่ีไม่มีความหมาย 
ง.   คาํท่ีเกิดข้ึนใหม่สะทอ้นวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนไปตามกาลเวลา    
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ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ต่อไปนีแ้ล้วตอบคาํถามข้อ 5-8 

“โรคเอดส์กลายเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอนัดบัตน้ๆของคนไทย โดยในปี 2558  มีผูเ้สียชีวิต
ดว้ยโรคเอดส์  ประมาณ 16,054 คน  ดงันั้น ผลกระทบทางเศรษฐกิจ  อนัเน่ืองมาจากระบาดของ
โรคเอดส์  จึงเป็นส่ิงท่ีส่งผลกระทบต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทั้งตวัผูป่้วยเอง    ผลกระทบจากการ
เจบ็ป่วยดว้ยโรคเอดส์  กเ็ป็นเช่นเดียวกนักบัโรคร้ายชนิดอ่ืนๆ  ท่ีตอ้งรับภาระค่าใชจ่้ายในการรักษา
สูง  ภาวการณ์ดงักล่าวสามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตครอบครัวและชีวิตความเป็นอยูข่องผูป่้วยอยา่ง
มาก 
5. ปัญหาสาํคญัของสถานการณ์ดงักล่าวคือขอ้ใด 

ก.   โรคเอดส์  
ข.   ชีวิตของผูป่้วยโรคเอดส์ 
ค.   ปัญหาทางเศรษฐกิจ  
ง.   สาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทย 

6.  ขอ้มูลดงักล่าวน่าจะมาจากแหล่งใดมากท่ีสุด 
ก. สภาการวิจยั                  ข. กระทรวงสาธารณสุข  
(ค.) กองควบคุมโรคติดต่อ    ง. ศูนยว์จิยัทางเศรษฐกิจ 

7. สมมติฐานท่ีเป็นไปไดม้ากท่ีสุดของสถานการณ์คือขอ้ใด 
ก. ในอนาคตผูป่้วยโรคเอดส์จะสูงข้ึน   
ข.  ถา้มีผูป่้วยโรคเอดส์มากข้ึนจะทาํใหเ้ศรษฐกิจตกตํ่า 
ค.  ถา้ผูป่้วยโรคเอดส์คงท่ีอตัราการเสียชีวิตของคนไทยจะคงท่ี 
ง.  ถา้ค่าใชจ่้ายในการรักษาโรคเอดส์ลดลงจะทาํใหเ้ศรษฐกิจดีข้ึน 

8.  ขอ้สรุปท่ีดีท่ีสุดของสถานการณ์น้ีคือขอ้ใด 
ก.   มีผูเ้สียชีวติจากโรคเอดส์เพิ่มข้ึนทุกปี   
ข.  โรคเอดส์ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
ค.  โรคเอดส์ส่งผลกระทบต่อผูป่้วยและครอบครัวเท่านั้น 
ง.   โรคเอดส์เป็นโรคร้ายแรงตอ้งใชค้่าใชจ่้ายในการรักษามากท่ีสุด 
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แบบสอบถามความพงึพอใจทีมี่ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

 

คาํช้ีแจง   

 แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการทราบความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการจดัการ
เรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน  ในวิชาคณิตศาสตร์  ซ่ึงพิจารณา  3  ดา้น คือ  ดา้นบรรยากาศการ
เรียนรู้  ดา้นการจดัการเรียนรู้  และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้  จึงขอความ
ร่วมมือไดโ้ปรดตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ตามความเป็นจริง  เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันา
และปรับปรุง  การจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ใหดี้ยิง่ข้ึน  คาํตอบของนกัเรียนเป็นการแสดงความ
คิดเห็นซ่ึงไม่ถือวา่ถูกหรือผดิ 

 ดงันั้นขอใหน้กัเรียนตอบใหต้รงกบัความคิดเห็นและความรู้สึกท่ีแทจ้ริงของนกัเรียนมาก
ท่ีสุด 

แบบสอบถามฉบบัน้ี  แบ่งออกเป็น  3  ตอนดงัน้ี 

  1.  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

2.  ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน 

3.  ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม 
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ตอนที ่1  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

  เพศ  ชาย □   หญิง   □  

โรงเรียน…………………………………………………………………………………………… 

ตอนที ่2  ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน  

คาํช้ีแจง  ใหก้าเคร่ืองหมาย (√) ลงในช่องตามความคิดเห็นของท่าน 

 

ท่ี 

 

รายการประเมิน 

ระดบัความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด                  นอ้ยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

1 บรรยากาศการเรียนรู้      

1.1  บรรยากาศการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไม่
เหมาะสม 

     

1.2  สถานท่ีในการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความ
เหมาะสม 

     

2 การจัดกจิกรรมการเรียนรู้      

2.1  นกัเรียนมีความสุข สนุกสนานเม่ือเรียนดว้ย
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน 

     

2.2  กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐานไม่
น่าสนใจ 

     

2.3 กิจกรรมการเรียนรู้น้ีส่งเสริมความสามารถใน
การคิด 
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ท่ี 

 

รายการประเมิน 

ระดบัความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด                  นอ้ยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการจัดกจิกรรมการเรียนรู้      

3.1 นกัเรียนไดค้วามรู้และประสบการณ์ในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ 

     

3.2 นกัเรียนสามารถนาํความรู้และประสบการณ์ท่ี
ไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

     

 

ตอนที ่3  ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ค 

ภาพกจิกรรมการเรียนรู้ 
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ภาพที ่1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เตรียมความพร้อม (Preparation)   

 

ภาพที ่2 
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เพิ่มเติมความรู้ (More Knowledge)   

ภาพที ่3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขา้สู่ประสบการณ์ (Experience)   

 

ภาพที ่4 
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พฒันาความคิดรวบยอด (Development Concept)   

ภาพที ่5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอยา่งใบงานของนกัเรียน 

DPU



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพของกิจกรรมการจดัการเรียนรู้โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

ข้อที ่

ความคดิเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
คนที ่ IOC R  

 
แปล
ผล 1  2 3 4 5 

1. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัการ
จดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 1 1 1 1 1 1.00 5 

 
 

ใชไ้ด ้
2. แผนการจดัการเรียนรู้มีองคป์ระกอบสาํคญัครบถว้น
ร้อยรัดสมัพนัธ์กนั 1 1 1 1 1 1.00 5 

 
ใชไ้ด ้

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู้มีความชดัเจนถูกตอ้ง
ครอบคลุมเน้ือหาสาระ 1 1 1 1 1 1.00 5 

 
ใชไ้ด ้

4. เน้ือหา  /กิจกรรมการจดัการเรียนรู้เหมาะสมกบั
จาํนวนเวลาท่ีกาํหนด 1 1 1 1 1 1.00 5 

 
ใชไ้ด ้

5. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมแก่การ
นาํไปใช ้ 1 1 1 1 1 1.00 5 

 
ใชไ้ด ้

6. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้มีความสะดวกในการ
นาํไปใช ้ 1 1 1 1 1 1.00 5 

 
ใชไ้ด ้

7. กิจกรรมการเรียนรู้หลากหลาย  /เหมาะสมกบัวยั
ของผูเ้รียนและสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 1 0 0 1 1 0.60 5 

 
ใชไ้ด ้

8. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้น้ีสามารถพฒันานกัเรียน
ตามหลกัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 1 0 1 1 1 0.80 5 

 
 

ใชไ้ด ้
9. แต่ละขั้นตอนของกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ มีความ
สอดคลอ้งกนั 1 1 1 1 1 1.00 5 

 
ใชไ้ด ้

10. มีการวดัผลและประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1.00 5 

 
ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ทิศ  การบอก

ตาํแหน่งโดยใชทิ้ศ และ   มาตราส่วนโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

ข้อที ่

ความคดิเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
คนที ่ IOC R  

 
แปล
ผล 1  2 3 4 5 

1. องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้มีความ
สอดคลอ้งกนั 1 1 1 1 1 1.00 5 

 
ใชไ้ด ้

2. สาระสาํคญัมีความชดัเจน 1 1 1 1 1 1.00 5 ใชไ้ด ้

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบัคาํอธิบาย
รายวิชา 1 1 1 1 1 1.00 5 

 
ใชไ้ด ้

4. เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 1 1 1 0 1 0.80 5 ใชไ้ด ้

5. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1.00 5 

 
ใชไ้ด ้

6. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้เหมาะสมกบักิจกรรมการ
จดัการเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1.00 5 

 
ใชไ้ด ้

7. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ 1 1 1 0 1 0.80 5 

 
ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 3 แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง การอ่านแผนท่ีและ

แผนผงั และ การเขียนแผนท่ี  แผนผงัโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

ข้อที ่

ความคดิเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
คนที ่ IOC R  

 
แปล
ผล 1  2 3 4 5 

1. องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้มีความ
สอดคลอ้งกนั 1 1 1 1 1 1.00 5 

 
ใชไ้ด ้

2. สาระสาํคญัมีความชดัเจน 1 1 1 1 1 1.00 5 ใชไ้ด ้

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบัคาํอธิบาย
รายวิชา 1 1 1 0 1 0.80 5 

 
ใชไ้ด ้

4. เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 1 1 1 0 1 0.80 5 ใชไ้ด ้

5. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1.00 5 

 
ใชไ้ด ้

6. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้เหมาะสมกบักิจกรรมการ
จดัการเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1.00 5 

 
ใชไ้ด ้

7. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ 1 1 1 0 1 0.80 5 

 
ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 4 แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง การเขียนแผนผงั

แสดงตาํแหน่งของส่ิงต่างๆและการเขียนแผนที  แผนผงั   โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

ข้อที ่

ความคดิเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
คนที ่ IOC R  

 
แปล
ผล 1  2 3 4 5 

1. องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้มีความ
สอดคลอ้งกนั 1 1 1 1 1 1.00 5 

 
ใชไ้ด ้

2. สาระสาํคญัมีความชดัเจน 1 0 0 1 1 0.60 5 ใชไ้ด ้

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบัคาํอธิบาย
รายวิชา 1 0 0 1 1 0.60 5 

 
ใชไ้ด ้

4. เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 1 1 0 1 1 0.80 5 ใชไ้ด ้

5. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ 1 1 1 0 1 0.80 5 

 
ใชไ้ด ้

6. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้เหมาะสมกบักิจกรรมการ
จดัการเรียนรู้ 1 0 0 1 1 0.60 5 

 
ใชไ้ด ้

7. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ 1 1 1 0 1 0.80 5 

 
ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 5 แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง ทบทวนลกัษณะของ

รูปส่ีเหล่ียมชนิดต่างๆ และเสน้ทแยงมุมของรูปส่ีเหล่ียม โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

ข้อที ่

ความคดิเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
คนที ่ IOC R  

 
แปล
ผล 1  2 3 4 5 

1. องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้มีความ
สอดคลอ้งกนั 1 1 1 1 1 1.00 5 

 
ใชไ้ด ้

2. สาระสาํคญัมีความชดัเจน 1 1 1 1 1 1.00 5 ใชไ้ด ้

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบัคาํอธิบาย
รายวิชา 1 0 1 1 1 0.80 5 

 
ใชไ้ด ้

4. เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1.00 5 ใชไ้ด ้

5. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1.00 5 

 
ใชไ้ด ้

6. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้เหมาะสมกบักิจกรรมการ
จดัการเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1.00 5 

 
ใชไ้ด ้

7. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ 1 1 1 0 1 0.80 5 

 
ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 6 แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ือง การสร้างรูปส่ีเหล่ียม  

โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

ข้อที ่

ความคดิเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
คนที ่ IOC R  

 
แปล
ผล 1  2 3 4 5 

1. องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้มีความ
สอดคลอ้งกนั 1 1 1 1 1 1.00 5 

 
ใชไ้ด ้

2. สาระสาํคญัมีความชดัเจน 1 1 1 0 1 0.80 5 ใชไ้ด ้

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบัคาํอธิบาย
รายวิชา 1 1 0 0 1 0.60 5 

 
ใชไ้ด ้

4. เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 1 1 1 0 1 0.80 5 ใชไ้ด ้

5. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1.00 5 

 
ใชไ้ด ้

6. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้เหมาะสมกบักิจกรรมการ
จดัการเรียนรู้ 1 1 1 0 1 0.80 5 

 
ใชไ้ด ้

7. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ 1 1 1 0 1 0.80 5 

 
ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 7 แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 เร่ือง การหาพื้นท่ีของรูป

ส่ีเหล่ียมโดยใชค้วามยาวของดา้นและความสูงโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

ข้อที ่

ความคดิเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
คนที ่ IOC R  

 
แปล
ผล 1  2 3 4 5 

1. องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้มีความ
สอดคลอ้งกนั 1 1 1 1 1 1.00 5 

 
ใชไ้ด ้

2. สาระสาํคญัมีความชดัเจน 1 1 1 1 1 1.00 5 ใชไ้ด ้

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบัคาํอธิบาย
รายวิชา 1 1 1 1 1 1.00 5 

 
ใชไ้ด ้

4. เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 1 1 1 0 1 0.80 5 ใชไ้ด ้

5. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ 1 1 1 0 1 0.80 5 

 
ใชไ้ด ้

6. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้เหมาะสมกบักิจกรรมการ
จดัการเรียนรู้ 1 1 1 0 1 0.80 5 

 
ใชไ้ด ้

7. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ 1 1 1 0 1 0.80 5 

 
ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 8 แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7 เร่ือง การคาดคะเนพื้นท่ี

ของรูปส่ีเหล่ียมโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

ข้อที ่

ความคดิเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
คนที ่ IOC R  

 
แปล
ผล 1  2 3 4 5 

1. องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้มีความ
สอดคลอ้งกนั 1 1 1 1 1 1.00 5 

 
ใชไ้ด ้

2. สาระสาํคญัมีความชดัเจน 1 0 1 1 1 0.80 5 ใชไ้ด ้

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบัคาํอธิบาย
รายวิชา 1 1 1 0 1 0.80 5 

 
ใชไ้ด ้

4. เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 1 1 1 0 1 0.80 5 ใชไ้ด ้

5. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1.00 5 

 
ใชไ้ด ้

6. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้เหมาะสมกบักิจกรรมการ
จดัการเรียนรู้ 1 1 1 0 1 0.80 5 

 
ใชไ้ด ้

7. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ 1 1 1 0 1 0.80 5 

 
ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 9   แสดงผลการประเมินความสอดคลอ้งแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

ข้อที ่
ความคดิเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC แปลผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1 1 1  1   1.00 ใชไ้ด ้

2 1 1 1  1.00 ใชไ้ด ้

3 1 1 1  1.00 ใชไ้ด ้

4 1 1 1  1.00 ใชไ้ด ้

5 1 0 1  0.67 ใชไ้ด ้

6 1 1 1  1.00 ใชไ้ด ้

7 1 0 1  0.67 ใชไ้ด ้

8 1 0 1  0.67 ใชไ้ด ้

9 1 1 1  1.00 ใชไ้ด ้

10 1 1 1  1.00 ใชไ้ด ้

11 1 0 1 0.67 ใชไ้ด ้

12 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

13 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

14 1 1 1  1.00 ใชไ้ด ้

15 1 1 1  1.00 ใชไ้ด ้

16 1 1 0  0.67 ใชไ้ด ้

17 1 0 1  0.67 .ใชไ้ด ้

18 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

19 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

20 1 0 1  0.67 ใชไ้ด ้

21 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

22 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

23 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

24 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

DPU



133 

ตารางท่ี 9 (ต่อ) 

ข้อที ่
ความคดิเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC แปลผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

25 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

26 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

27 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

28 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

29 1 0 -1  0.00 ตดัท้ิง 

30 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

31 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

32 1 0 1 0.67 ใชไ้ด ้

33 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

34 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

35 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

36 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

37 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

38 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

39 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

40 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
 

 

 

 

 

 

 

DPU



134 

ตารางท่ี 10 แสดงผลการประเมินความสอดคลอ้งของแบบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมี

วิจารณญาณโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

ข้อที ่
ความคดิเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC แปลผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

2 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

3 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

4 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

5 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

6 1 0 1 0.67 ใชไ้ด ้

7 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

8 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

9 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

10 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

11 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

12 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

13 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

14 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

15 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

16 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

17 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

18 1 1 1  1.00 ใชไ้ด ้

19 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

20 1 0 1 0.67 ใชไ้ด ้

21 0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้

22 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

23 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 10 (ต่อ) 

ข้อที ่
ความคดิเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC แปลผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

24 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

25 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

26 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

27 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

28 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

29 1 1 0 0.67 ใชไ้ด ้

30 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

31 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

32 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

33 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

34 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

35 1 1 0 0.67 ใชไ้ด ้

36 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

37 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

38 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

39 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

40 1 1 0 0.67 ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 11 แสดงผลการประเมินความสอดคลอ้งของแบบวดัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการ

จดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐานโดยผูเ้ช่ียวชาญ  

ข้อที ่
ความคดิเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิคนที ่

IOC R  
แปล
ผล 1  2 3 4 5 

1.บรรยากาศการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไม่เหมาะสม 1 1 1 0 0 0.80 5 ใชไ้ด ้

2.สถานท่ีในการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม 1 1 1 1 1 1.00 5 ใชไ้ด ้

3.บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมใน
การทาํกิจกรรม 1 1 1 1 1 1.00 5 

ใชไ้ด ้

4.บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมได้
อยา่งอิสระ 1 1 1 1 1 1.00 5 

ใชไ้ด ้

5.การจดัมุมประสบการณ์ทาํใหน้กัเรียนฝึกคิดไดอ้ยา่ง
หลากหลาย 1 1 1 1 1 1.00 5 

 
ใชไ้ด ้

6.นกัเรียนมีความสุข สนุกสนานเม่ือเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใชส้มองเป็นฐาน 1 1 1 1 1 1.00 5 

 
ใชไ้ด ้

7.กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐานไม่น่าสนใจ 1 1 1 1 1 1.00 5 ใชไ้ด ้
8.กิจกรรมการเรียนรู้น้ีส่งเสริมความสามารถในการคิด 1 1 1 1 1 1.00 5 ใชไ้ด ้

9. กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลายทาํใหอ้ยากเรียนมากข้ึน 1 1 1 1 0 0.80 5 
 

ใชไ้ด ้
10.กิจกรรมน้ีส่งเสริมใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาการเรียนรู้ของตนเอง
อยา่งต่อเน่ือง 1 1 0 1 1 0.80 5 

 
ใชไ้ด ้

11.นกัเรียนไดค้วามรู้และประสบการณ์ในการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ 0 1 1 1 1 0.80 5 

 
ใชไ้ด ้

12.นกัเรียนสามารถนาํความรู้และประสบการณ์ท่ีไดไ้ป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ 1 1 1 1 1 1.00 5 

 
ใชไ้ด ้

13.การจดักิจกรรมการเรียนรู้น้ีไม่ช่วยใหน้กัเรียนตดัสินใจโดยใช้
เหตุผลได ้ 1 1 1 1 1 1.00 5 

 
ใชไ้ด ้

14.นกัเรียนสามารถนาํส่ิงแวดลอ้มรอบตวัมาใชใ้นกิจกรรมการ
เรียนรู้ได ้ 0 1 0 1 1 0.60 5 

 
ใชไ้ด ้

15.นกัเรียนไดเ้รียนรู้การอยูร่่วมกนัและช่วยเหลือกนั 1 0 0 1 1 0.60 5 ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 12 แสดงค่าความยากง่าย(p) และค่าอาํนาจจาํแนก(r) ค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

ข้อ R UR  LR  N p r แปลผล 
1 20 12 8 32 0.63 0.25 คดัเลือกไว ้

2 15 12 3 32 0.47 0.56 คดัเลือกไว ้
3 17 9 8 32 0.53 0.06 ตดัท้ิง 
4 20 12 8 32 0.63 0.25 คดัเลือกไว ้
5 20 15 4 32 0.63 0.69 คดัเลือกไว ้
6 20 15 5 32 0.63 0.63 คดัเลือกไว ้
7 16 10 6 32 0.50 0.25 คดัเลือกไว ้
8 18 14 4 32 0.56 0.63 คดัเลือกไว ้
9 22 9 13 32 0.69 -0.25 ตดัท้ิง 
10 18 10 8 32 0.56 0.12 ตดัท้ิง 
11 25 17 8 32 0.78 0.56 คดัเลือกไว ้
12 15 11 4 32 0.47 0.44 คดัเลือกไว ้
13 18 15 3 32 0.56 0.75 คดัเลือกไว ้
14 21 15 6 32 0.66 0.56 คดัเลือกไว ้
15 18 9 9 32 0.56 0.00 ตดัท้ิง 
16 23 14 9 32 0.72 0.31 คดัเลือกไว ้
17 21 13 8 32 0.66 0.31 คดัเลือกไว ้
18 20 15 5 32 0.63 0.63 คดัเลือกไว ้
19 16 14 2 32 0.50 0.75 คดัเลือกไว ้
20 22 15 7 32 0.69 0.50 คดัเลือกไว ้
21 20 15 5 32 0.63 0.63 คดัเลือกไว ้
22 23 12 11 32 0.72 0.06 ตดัท้ิง 
23 20 13 7 32 0.63 0.38 คดัเลือกไว ้
24 20 12 8 32 0.63 0.25 คดัเลือกไว ้
25 22 15 7 32 0.69 0.50 คดัเลือกไว ้
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ตารางท่ี 12 (ต่อ) 

ข้อ R UR  LR  N p r  แปลผล 
26 25 15 10 32 0.78 0.31 คดัเลือกไว ้
27 25 15 10 32 0.78 0.31 คดัเลือกไว ้
28 10 5 5 32 0.31 0.00 ตดัท้ิง 
29 18 12 6 32 0.56 0.38 คดัเลือกไว ้
30 20 15 5 32 0.63 0.62 คดัเลือกไว ้
31 18 9 9 32 0.56 0.00 ตดัท้ิง 
32 20 12 8 32 0.63 0.25 คดัเลือกไว ้
33 20 11 9 32 0.63 0.12 ตดัท้ิง 
34 16 7 9 32 0.50 -0.12 ตดัท้ิง 
35 20 13 7 32 0.63 0.38 คดัเลือกไว ้
36 12 8 4 32 0.38 0.25 คดัเลือกไว ้
37 20 12 8 32 0.63 0.25 คดัเลือกไว ้
38 16 10 6 32 0.50 0.25 คดัเลือกไว ้
39 18 12 6 32 0.56 0.38 คดัเลือกไว ้

 

หมายเหตุ 

1. ขอ้สอบทั้งหมด 30 ขอ้จะมีความยากง่าย (p) ตามเกณฑร์ะหวา่ง 0.20 – 0.80  ค่าอาํนาจจาํแนก (r) 

ตามเกณฑต์ั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป 

2. ขอ้สอบมีค่าความยากง่าย (p) ระหวา่ง  0.38- 0.78 

    มีค่าอาํนาจจาํแนก (r) ระหวา่ง 0.25 - 0.75 

3. แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั   0.79 
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ตารางท่ี 13 แสดงค่าความยากง่าย(p) และค่าอาํนาจจาํแนก(r) ค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดั

ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

ข้อ R UR  LR  N p r แปลผล 
1 20 12 8 32 0.63 0.25 คดัเลือกไว ้

2 18 13 5 32 0.56 0.50 คดัเลือกไว ้
3 17 11 6 32 0.53 0.31 คดัเลือกไว ้
4 20 12 8 32 0.63 0.25 คดัเลือกไว ้
5 19 10 9 32 0.59 0.06 ตดัท้ิง 
6 17 14 3 32 0.53 0.69 คดัเลือกไว ้
7 21 14 7 32 0.66 0.44 คดัเลือกไว ้
8 21 14 7 32 0.66 0.44 คดัเลือกไว ้
9 17 13 4 32 0.53 0.56 คดัเลือกไว ้
10 21 15 6 32 0.66 0.56 คดัเลือกไว ้
11 19 8 11 32 0.59 -0.19 ตดัท้ิง 
12 21 13 8 32 0.66 0.31 คดัเลือกไว ้
13 20 12 8 32 0.63 0.25 คดัเลือกไว ้
14 22 14 8 32 0.69 0.38 คดัเลือกไว ้
15 17 11 6 32 0.53 0.31 คดัเลือกไว ้
16 19 13 6 32 0.59 0.44 คดัเลือกไว ้
17 21 12 9 32 0.66 0.19 ตดัท้ิง 
18 21 10 12 32 0.66 -0.13 ตดัท้ิง 
19 23 15 8 32 0.72 0.44 คดัเลือกไว ้
20 22 15 7 32 0.69 0.50 คดัเลือกไว ้
21 17 12 5 32 0.53 0.44 คดัเลือกไว ้
22 24 15 9 32 0.75 0.38 คดัเลือกไว ้
23 23 14 9 32 0.72 0.31 คดัเลือกไว ้
24 24 12 12 32 0.75 0.00 ตดัท้ิง 
25 23 14 7 32 0.72 0.44 คดัเลือกไว ้
26 14 8 6 32 0.44 0.13 ตดัท้ิง 
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ตารางท่ี 13 (ต่อ) 

ข้อ R UR  LR  N P r แปลผล 
27 20 13 7 32 0.63 0.38 คดัเลือกไว ้
28 19 12 7 32 0.59 0.31 คดัเลือกไว ้
29 14 11 3 32 0.44 0.50 คดัเลือกไว ้
30 14 11 3 32 0.44 0.50 คดัเลือกไว ้
31 20 12 8 32 0.63 0.25 คดัเลือกไว ้
32 17 13 4 32 0.53 0.56 คดัเลือกไว ้
33 19 15 4 32 0.59 0.69 คดัเลือกไว ้
34 22 13 9 32 0.69 0.25 คดัเลือกไว ้
35 18 9 9 32 0.56 0.00 ตดัท้ิง 
36 20 15 5 32 0.63 0.63 คดัเลือกไว ้
37 19 15 4 32 0.59 0.69 คดัเลือกไว ้
38 15 10 5 32 0.47 0.31 คดัเลือกไว ้
39 21 14 7 32 0.66 0.44 คดัเลือกไว ้
40 20 10 10 32 0.63 0.00 ตดัท้ิง 

 

หมายเหตุ 

1. ขอ้สอบทั้งหมด 32 ขอ้จะมีความยากง่าย (p) ตามเกณฑร์ะหวา่ง 0.20 – 0.80 ค่าอาํนาจจาํแนก (r) 

ตามเกณฑต์ั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป 

2. ขอ้สอบมีค่าความยากง่าย (p) ระหวา่ง   0.31 – 0.75 

    มีค่าอาํนาจจาํแนก (r) ระหวา่ง 0.25 – 0.69 

3. แบบวดัความสามรถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั   0.85 
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ตารางที ่14 แสดงคะแนนก่อนเรียนกบัหลงัเรียน  เพื่อหาผลต่าง(D) และผลต่าง2 (D2) ของ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

คนที ่
กลุ่มตัวอย่าง 

ก่อนเรียน หลงัเรียน ผลต่าง(D) ผลต่าง2 (D2) 

1 10 14 4 16 
2 14 17 3 9 
3 13 13 0 0 
4 15 15 0 0 
5 9 13 4 16 
6 17 22 5 25 
7 13 15 2 4 
8 11 15 4 16 
9 12 14 2 4 
10 8 10 2 4 
11 8 11 3 9 
12 10 16 6 36 
13 12 14 2 4 
14 10 16 6 36 
15 14 16 2 4 
16 17 17 0 0 
17 20 27 7 49 
18 14 15 1 1 
19 16 17 1 1 
20 4 10 6 36 
21 9 15 6 36 
22 14 19 5 25 
23 13 18 5 25 
24 15 20 5 25 
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ตารางที ่14 (ต่อ) 

คนที ่
กลุ่มตัวอย่าง 

ก่อนเรียน หลงัเรียน ผลต่าง(D) ผลต่าง2 (D2) 

25 13 19 6 36 
26 10 15 5 25 
27 8 16 8 64 
28 11 10 -1 1 
29 12 18 6 36 
30 12 17 5 25 
รวม 365 475 110 568 
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ตารางที ่15 แสดงคะแนนก่อนเรียนกบัหลงัเรียน  เพื่อหาผลต่าง(D) และผลต่าง2 (D2) ของ

ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

คนที ่
กลุ่มตัวอย่าง 

ก่อนเรียน หลงัเรียน ผลต่าง(D) ผลต่าง2 (D2) 

1 19 22 3 9 
2 16 19 3 9 
3 15 18 3 9 
4 17 20 3 9 
5 14 21 7 49 
6 15 22 7 49 
7 16 17 1 1 
8 16 16 0 0 
9 20 26 6 36 
10 15 17 2 4 
11 8 15 7 49 
12 13 17 4 16 
13 11 14 3 9 
14 11 17 6 36 
15 15 24 9 81 
16 14 19 5 25 
17 10 16 6 36 
18 17 20 3 9 
19 19 28 9 81 
20 14 20 6 36 
21 16 17 1 1 
22 15 16 1 1 
23 10 18 8 64 
24 8 20 12 144 
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ตารางที ่15 (ต่อ) 

คนที ่
กลุ่มตัวอย่าง 

ก่อนเรียน หลงัเรียน ผลต่าง(D) ผลต่าง2 (D2) 

25 16 19 3 9 
26 18 19 1 1 
27 10 16 6 36 
28 19 25 6 36 
29 17 18 1 1 
30 9 16 7 49 
รวม 433 572 139 895 
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ตารางที ่16 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย 18 60 
หญิง 12 40 
รวม 30 100 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 

Paired Samples Statistics 

    N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair ก่อนเรียน 30 12.17 3.281 0.599 

1 หลงัเรียน 30 15.83 3.582 0.654 
 

 Paired Samples Statistics 

Pair 1  

  Paired Difference 

t df 
Sig. 

(2-tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

99% 

  

Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 
ก่อน
เรียน กบั 

หลงั
เรียน 3.67 2.383 0.435 2.467 4.866 8.428 29 0.000 

t-table= 2.756 
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การทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 

 

Paired Samples Statistics 

    N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair ก่อนเรียน 30 14.43 3.411 0.623 

1 หลงัเรียน 30 19.07 3.352 0.612 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paired Samples Statistics 
Pair 1    Paired Difference 

t df 
Sig. 

(2-tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

99% 

  

Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 
ก่อน
เรียน กบั 

หลงั
เรียน 4.63 2.942 0.537 3.153 6.114 8.627 29 0.000 

t-table= 2.756 
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การทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3 

             One - Sample Statistics 

  N Mean 
Std. 

Deviation Std. Error Mean 

หลงัเรียน 30 3.84 0.370 0.068 

One - Sample Test 

  

Test Value = 3.5 

t df Sig.(2-tailed) Mean Difference 

95% 

Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

หลงัเรียน 5.053 29 0.000 0.342 0.203 0.480 
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ประวตัิผู้เขียน 

 

ช่ือ – นามสกลุ นายณฐัพล   เฟ่ืองฟุ้ ง 

ประวติัการศึกษา ปี พ.ศ. 2557   

วิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.)  สาขาวิชาคณิตศาสตร์   

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ตาํแหน่งและหนา้ท่ีทาํงานในปัจจุบนั ครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตร์  โรงเรียนวดัแปดแกว้ 

(สพนัธ์พุม่ระชฏักลุ)  จงัหวดัอ่างทอง 
 DPU
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