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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ยกระดับการคิดวิพากษ์สำ� หรับนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และเพื่อให้นักศึกษาครุศาสตร์ได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้
ระดับชัน้ เรียน โดยกลุม่ ตัวอย่างเป็นนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จ�ำนวน 93 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย คือ แบบวัดทักษะการคิดวิพากษ์แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จ�ำนวน 40 ข้อ
ซึง่ วัดความสามารถ 4 ด้าน คือ ด้านการนิยามปัญหา การตัดสินข้อมูล การระบุสมมติฐาน และ
การสรุปอ้างอิง โดยสถิตทิ ใี่ ช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ t-test Dependent Samples และ
t-test Independent Samples ผลการวิจยั พบว่า : 1. นักศึกษาทีไ่ ด้รบั จัดการเรียนรูเ้ พือ่ ยกระดับ
การคิดวิพากษ์มคี วามสามารถในการคิดวิพากษ์สงู กว่านักศึกษาทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูป้ กติ
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 2. นักศึกษาทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูป้ กติมคี วามสามารถใน
การคิดวิพากษ์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับการคิดวิพากษ์ ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ 3. นักศึกษาทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูก้ ารจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ยกระดับ
การคิดวิพากษ์มคี วามสามารถในการคิดวิพากษ์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ยกระดับ

การคิดวิพากษ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ 4. นักศึกษาทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรู้
ปกติมคี วามสามารถในการคิดวิพากษ์ดา้ นการนิยามปัญหา ด้านการตัดสินข้อมูลด้านการระบุ
สมมติฐานและด้านการสรุปอ้างอิงก่อนและหลังการจัดการเรียนรูไ้ ม่แตกต่างกัน 5. นักศึกษา
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับการคิดวิพากษ์มีความสามารถในการคิดวิพากษ์
ด้านการตัดสินข้อมูลด้านการระบุสมมติฐานและด้านการสรุปอ้างอิงหลังการจัดการเรียนรู้
เพือ่ ยกระดับการคิดวิพากษ์สงู กว่าก่อนการจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
ค�ำส�ำคัญ: การคิด การคิดวิพากษ์ การยกระดับการคิด การจัดการเรียนการสอน

Abstract:

The purpose of this research were to enhancement of critical thinking to learning
management in classroom for educational’s students at Bansomdejchopraya Rajabhat
University and provide education to students in the learning management class.
The sample used in this research were students from the Faculty of Education
at Bansomdejchopraya Rajabhat University, in the second semester of the 2015
academic year, two class consisted of 93 students. They were selected by Cluster
Sampling. The instruments used in this study were the critical thinking test comprised
of 4 selective situation overall this test 40 items. The research used The Randomized
Pretest-Posttest Control Group Design. The statistics used to analyze the data were
t-test for dependent samples and independent samples. The results were as follows
1. The student had participated the learning enhancement of critical thinking had
higher scores of critical thinking than the student had participated the normal activities
and significantly at the level .05. 2. The student had participated the normal activities
had no significantly. 3. The student had participated the learning enhancement of
critical thinking had significantly. 4. The student had participated the normal activities
in problem solving determination of information, assign hypothesis and reference
summation had higher than before the experiment and no significantly. 5. The student
had participated the learning enhancement of critical thinking in determination of
information, assign hypothesis and reference summation had higher than before
the experiment and significantly at the level .05
Keywords: Thinking, Critical Thinking, Enhance Thinking, Learning
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บทน�ำ

“คุณภาพของระบบการศึกษา ไม่มวี นั จะดีไปกว่าคุณภาพของครูไปได้” เป็นค�ำกล่าว
ที่สะท้อนถึงบทบาทและความส�ำคัญของครู (Barber, 2009) เนื่องจากคุณภาพครูเป็น
เครื่องสะท้อนถึงคุณภาพการศึกษา การที่ครูจะเป็นครูคุณภาพดีเพียงใดนั้นก็ขึ้นอยู่
กับว่าครูมปี ระสิทธิภาพการสอนมากน้อยเพียงใด ซึง่ ประสิทธิภาพการสอนของครูพจิ ารณา
ได้จากการที่ครูสามารถจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้มีโอกาสประสบความส�ำเร็จ
ในการเรียน
หากพิจารณาระบบการผลิตครู สถาบันการผลิตครูในระดับอุดมศึกษาจะเป็น
ผู้ผลิตโดย มีหลักสูตร ระบบกระบวนการผลิต ภายใต้กรอบและการก�ำกับดูแลคุณภาพ
จากส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคุรุสภา การพัฒนาครูจึงเป็นเงื่อนไข
ทีจ่ ำ� เป็นทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาครูซงึ่ จะไปประกอบ
อาชีพครูในอนาคต จ�ำเป็นต้องได้รับการพัฒนา เสริมสร้างและการบ่มเพาะคุณลักษณะ
ความเป็นครู การได้รับการพัฒนาทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
โดยปัจจุบนั นักศึกษาจะต้องได้รบั องค์ความรูท้ ที่ นั สมัยต่อโลกปัจจุบนั และโลกในศตวรรษที่
ประกอบกับช่วงระยะเวลานี้ เป็นช่วงของการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะด้านการผลิต
และพัฒนาครู สถาบันการผลิตครูจึงต้องหาแนวทางหรือวิธีการจัดการเรียนการสอนให้
ผูท้ จี่ ะไปเป็นครูคดิ เป็น ท�ำเป็น และแก้ปญ
ั หาได้
การศึกษาบทเรียน เป็นกระบวนการพัฒนาผูเ้ รียนทีไ่ ด้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวาง
ว่ามีประสิทธิภาพ มีการใช้วธิ กี ารดังกล่าวในหลายประเทศ เช่น ญีป่ นุ่ ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา
ไทย อินโดนีเซีย (มนตรี แย้มกสิกร, 2558) เนือ่ งจากกระบวนการศึกษาบทเรียนตัง้ อยูบ่ น
หลักการของการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล และผู้เรียนแต่ละคนต้องการการพัฒนา
ในประเด็นทีแ่ ตกต่างกัน ตามบริบทและปรากฏการณ์ ทีเ่ กิดขึน้ จริง ของผูเ้ รียนแต่ละคน
ด้วยกระบวนการของการสะท้อนความคิดจากสมาชิกกระบวนการ ผลการสะท้อนความคิด
จะช่วยให้ผเู้ รียนทีต่ อ้ งการพัฒนาตนเองได้รบั ข้อมูลย้อนกลับทีเ่ กิดจากผลการปฏิบตั ขิ อง
ตัวผู้เรียนเองหากผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้วยกระบวนการศึกษาบทเรียนอย่างต่อเนื่อง
จะท�ำให้ผเู้ รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ การวิจยั ในชัน้ เรียน การจัดการความรูท้ งั้ หมดนีจ้ ะส่ง
ผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูที่จะออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพต่อไปในอนาคต ท�ำให้ผู้เรียนมีโอกาสในการเรียนรู้ที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจะส่งผลถึงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ซึ่งเป็นหน่วยย่อยที่จะก�ำกับกลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ เมื่อพิจารณา
โครงการวิจัยการยกระดับการคิดวิพากษ์เพื่อการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนส�ำหรับนักศึกษาครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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ชัน้ เรียนของไทยในปัจจุบนั ผ่านมุมมองด้านสังคมวัฒนธรรม (Social-culture Perspective)
แล้วพบว่า สิ่งที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตลอดในชั้นเรียนของไทยคือการเน้นการถ่ายทอด
ความรูโ้ ดยมีปรัชญาทีข่ บั เคลือ่ นอยูใ่ นระดับลึกว่าความรูซ้ งึ่ เป็นข้อเท็จจริง ทีม่ คี วามถูกต้อง
แน่นอนนัน้ เป็นสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ แนวทางดังกล่าวเป็นวัฒนธรรมชัน้ เรียนทีเ่ น้นเฉพาะผลลัพธ์
(Product-oriented Approach) เท่านั้น อันน�ำมาสู่สมรรถนะของนักเรียนไทยที่ท�ำได้
เพียงงานทีท่ ำ� เป็นกิจวัตร (Routine Manual) หรือการคิดแบบซ�ำ้ ๆ (Routine Cognitive) ซึง่
เป็นทักษะที่ไม่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21 ในขณะที่ศักยภาพการคิด
อย่างเชี่ยวชาญหรือการสื่อสารที่มีความซับซ้อนจะเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานใน
ศตวรรษที่ 21 ดังนัน้ ศักยภาพของผูเ้ รียนทีช่ นั้ เรียนในระดับโรงเรียนของไทยยังไม่สามารถ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ตอบโจทย์ความต้องการนี้ได้ (ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, 2558)
การผลิตและพัฒนาครูของไทยให้มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงชั้นเรียนและตระหนักถึง
ภารกิจและทิศทางในการพัฒนาวิชาชีพของตนจึงเป็นเรื่องจ�ำเป็นและเร่งด่วน
แม้ ป ระเทศไทยจะได้ มี ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษา โดยมี จุ ด เน้ น อยู ่ ที่ ก ารปฏิ รู ป
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน แต่ยังมีปัจจัยหลายประการที่ท�ำให้การปฏิรูปไปไม่ถึง
เป้าหมาย การผลิตและพัฒนาครูยงั มีทศิ ทางแบบเดิม การจัดการเรียนการสอนแบบใหม่
เป็นแนวทางที่เน้นกระบวนการและผลลัพธ์ (Product-process Oriented Society)
ไม่สามารถเกิดขึน้ ได้จากการสอนทฤษฎี การแนะน�ำทฤษฎีการสอนแบบต่างๆ ผ่านรายวิชา
ในหลักสูตรผลิตครูเพียงอย่างเดียว หากแต่จำ� เป็นต้องมีรายวิชาทีใ่ ห้นกั ศึกษาครูได้ศกึ ษา
กระบวนการเรียนรูข้ องนักเรียนและได้รบั การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ ละสร้างองค์ความรู้
ของตนเองไปพร้อมๆ กัน
การศึกษาเป็น กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเจริญงอกงามของบุคคลและ
สังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์
จรรโลงความก้าวหน้า ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้จากสภาพแวดล้อม เป็นปัจจัย
ทีเ่ กือ้ หนุนให้บคุ คลได้เรียนรูต้ ลอดชีวติ (พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
มาตรา 4) ซึง่ สถาบันการศึกษา จ�ำเป็นต้องการจัดประสบการณ์และการเรียนการสอนให้
ผูเ้ รียนสามารถพัฒนาและสร้างข้อมูลทีเ่ ป็นองค์ความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง ให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
โครงสร้างทางปัญญาภายในของบุคคล มีปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ ต่างๆ รอบตัว สร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองผสมผสานกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ ให้มกี ารเชื่อมโยงระหว่าง
ประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ ท�ำให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้ ค้นคิด สร้างและสรุปความรู้
ขึน้ ด้วยตนเองและสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้จริง (ไพจิตร สดวกการ, 2553)
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การที่ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้โดยประยุกต์ใช้ทั้งหลักการของการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองบนฐานของประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ที่จะพบได้ในสถานการณ์
จริงจากการฝึกปฏิบัติการสอนเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะเรียนรู้
เพื่อแก้ปัญหา การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์นิเทศ ครูพี่เลี้ยงเป็น
ผูช้ แี้ นะ เสนอแนะแนวทางรวมทัง้ ได้ฝกึ ทักษะการคิดวิพากษ์และแก้ปญ
ั หาอย่างเป็นระบบ
ตลอดจนรู้จักการท�ำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาความสามารถในการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น
จากหลั ก การและเหตุ ผ ลที่ ก ล่ า วมาในข้ า งต้ น การผลิ ต ครู ใ ห้ ส ามารถค้ น หา
กระบวนการเรียนรูข้ องนักเรียนในชัน้ เรียนของตนเองจึงเป็นบทบาทหน้าทีท่ สี่ ำ� คัญทีส่ ถาบัน
การผลิตครู ต้องพัฒนากระบวนการสอนพร้อมๆ ไปกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ของผู ้ เ รี ย น ประกอบกั บ คณะผู ้ วิ จั ย เป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลการจั ด การเรี ย นการสอน
วิชาชีพครูของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ได้เล็งเห็นความส�ำคัญและสนใจที่จะศึกษาวิจัยเพื่อให้นักศึกษาได้แนวทางในการศึกษา
กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนและได้รับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ไปพร้อมๆ
กับการสร้างองค์ความรู้และ พัฒนาองค์ความรู้ของตนเองเพื่อประโยชน์ต่อวิชาชีพ และ
คุณภาพการศึกษาของประเทศต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาการคิดวิพากษ์ส�ำหรับนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2. เพือ่ ให้นกั ศึกษาครุศาสตร์ได้แนวทางในการจัดการเรียนรูร้ ะดับชัน้ เรียน

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ในการศึกษาคณะวิจยั น�ำแนวคิดการศึกษาบทเรียน (Lesson Study) มาบูรณาการ
กับการสร้างองค์ความรู้ของผู้เรียนตามแนวคิด Constructivism และการเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นทีมโดยมีกรอบแนวคิดการด�ำเนินกิจกรรมดังภาพ

โครงการวิจัยการยกระดับการคิดวิพากษ์เพื่อการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนส�ำหรับนักศึกษาครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร คือ นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน 400 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
2. กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน 93 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม
(Cluster Sampling)
เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีจ�ำนวน 4 ประเภท คือ แบบบันทึกข้อมูลแบบ
ทดสอบก่อนและแบบทดสอบหลังการทดลอง แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการวิจัย โดยเครื่องมือแต่ละชุดมีลักษณะและวัตถุประสงค์ในการใช้ดังนี้
1. แบบบันทึกข้อมูลที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม
แบบบันทึกข้อมูลเป็นแบบชนิดเติมค�ำ ใช้เก็บข้อมูลจากนักศึกษา ในการศึกษา
สภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด
2. แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการวิจัย
แบบประเมินเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ เพือ่ ให้ผทู้ รงคุณวุฒปิ ระเมินความเหมาะสม
และสอดคล้องในแต่ละด้านว่ามีความเหมาะสมที่จะน�ำไปใช้ในการประเมินความพึงพอใจ
หรือไม่เพียงใด
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3. แบบทดสอบก่อนและหลังการทดลอง
ศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการคิด สร้างแบบทดสอบ และการตรวจสอบ
คุณภาพเครือ่ งมือโดยผูท้ รงคุณวุฒใิ ห้ประเมินความเหมาะสมของข้อค�ำถาม และน�ำแบบทดสอบ
ทีไ่ ด้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของทีป่ รึกษาการวิจยั ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเพื่อยกระดับการคิดเชิงวิพากษ์เพื่อการจัดการชั้นเรียนส�ำหรับนักศึกษา
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยใช้การวิจัยเชิงทดลองครั้งนี้
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูล แบ่งออกเป็น 4 ชุดได้แก่ ข้อมูลจากแบบสอบถามศึกษาสภาพทัว่ ไป
ข้อมูลจากเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการสนทนากลุม่ ข้อมูล แบบทดสอบก่อนและหลังการทดลองและ
แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการวิจยั โดยแบ่งการวิจยั ออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
การศึกษาระยะที่ 1 ประกอบด้วยเครือ่ งมือ จ�ำนวน 2 ชุด ผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการสร้าง
และเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
ชุดที่ 1 การศึกษาสภาพทั่วไป
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังนี้
1. ข้อมูลเชิงปริมาณ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้น เพือ่ ศึกษาลักษณะของกลุม่ ตัวอย่างโดยวิเคราะห์คา่ สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลีย่ เลขคณิต (Mean) และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ส่วนที่เป็นแบบสอบถามปลายเปิดได้วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
โดยการจัดกลุ่มแจงนับ และสรุปเนื้อหาร้อยเรียงเป็นภาพรวม
ชุดที่ 2 การสนทนากลุ่ม
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตรวจข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation)
ในการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ได้แล้วเปรียบเทียบข้อมูลเป็นประเด็นเดียวกัน
โดยการวิเคราะห์สร้างข้อสรุป วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เป็นโครงสร้างใน
การพัฒนาระบบร่วมกันแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
องค์ความรูแ้ ละข้อมูลจากการ Focus Groups เป็นการวิเคราะห์เนือ้ หา โดยวิธกี ารจ�ำแนกกลุม่
สรุปเป็นเนือ้ หาในภาพรวม
โครงการวิจัยการยกระดับการคิดวิพากษ์เพื่อการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนส�ำหรับนักศึกษาครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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ระยะที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคิดเชิงวิพากษ์โดยใช้ชดุ กิจกรรมพัฒนาการคิด จ�ำนวน
10 กิจกรรม เครือ่ งมือทีใ่ ช้ ได้แก่ แบบทดสอบก่อนการทดลอง แบบทดสอบหลังการฝึกอบรม
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ได้แก่ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ผลการศึกษาผลการจัดการเรียนรูก้ ารยกระดับการคิดวิพากษ์ของ
นักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นักศึกษาได้รบั การเรียนรูแ้ บบ
ปกติ และนักศึกษาทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ยกระดับทักษะการคิดวิพากษ์ จ�ำแนกออก
เป็นทักษะการคิด 4 ด้าน ด้านละ 10 ข้อ คือ ด้านการนิยามปัญหา ด้านการตัดสินข้อมูล
ด้านการระบุสมมติฐาน และด้านการสรุปอ้างอิง รายละเอียด ดังนี้
1. นักศึกษาที่ได้รับจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับการคิดวิพากษ์ มีความสามารถใน
การคิดวิพากษ์สงู กว่านักศึกษาทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูป้ กติ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
2. นักศึกษาทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูป้ กติ มีความสามารถในการคิดวิพากษ์ ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ยกระดับการคิดวิพากษ์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
3. นักศึกษาทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูก้ ารจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ยกระดับการคิดวิพากษ์
มีความสามารถในการคิดวิพากษ์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ยกระดับการคิดวิพากษ์
แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
4. นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ปกติ มีความสามารถในการคิดวิพากษ์
ด้านการตัดสินข้อมูล ด้านการระบุสมมติฐาน และด้านการสรุปอ้างอิง ก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรูไ้ ม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
5. นักศึกษาทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ยกระดับการคิดวิพากษ์ มีความสามารถ
ในการคิดวิพากษ์ ด้านการนิยามปัญหา ด้านการตัดสินข้อมูล ด้านการระบุสมมติฐาน
และด้ า นการสรุ ป อ้ า งอิง หลัง การจัดการเรีย นรู้เ พื่อยกระดั บ การคิ ด วิ พ ากษ์ สู ง กว่ า
ก่อนการจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05

อภิปรายผล

การพัฒนาการคิดวิพากษ์สำ� หรับนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการศึกษาอย่างเป็นขัน้ ตอน ภายใต้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง จนได้กระบวนการจัดการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียนโดยการศึกษาบทเรียน และ
44

วารสารครุศาสตร์สาร : Journal of Educational Studies

การเรียนรูร้ ว่ มกันเป็นทีมเพือ่ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 8 ขัน้ ตอนทีเ่ ชือ่ มโยงกัน
คือ 1) สร้างเป้าหมายการเรียนรู้ 2) การปฏิบตั กิ ารจัดการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียน 3) สะท้อน
ความคิดจากการปฏิบตั ิ 4) สังเกตการณ์จดั การเรียนรูจ้ ากสมาชิกและอาจารย์ 5) สะท้อน
ความคิดจากการสังเกต 6) สรุปประเด็นความรู้ 7) สังเคราะห์ความรู้ 8) ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ เป็นการจัดการเรียนรูท้ สี่ ามารถยกระดับการคิดวิพากษ์ความสามารถ 4 ด้าน คือ
ด้านการนิยามปัญหา ด้านการตัดสินข้อมูล ด้านการระบุสมมติฐาน และด้านการสรุปอ้างอิง
ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้นำ� ผลการวิจยั มาอภิปรายผล ดังนี้
1. นักศึกษาทีไ่ ด้รบั จัดการเรียนรูเ้ พือ่ ยกระดับการคิดวิพากษ์ มีความสามารถในการคิด
วิพากษ์สงู กว่านักศึกษาทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูป้ กติ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
เนือ่ งจาก รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ยกระดับการคิดวิพากษ์ทผี่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ เป็นการจัด
การเรียนรูท้ เี่ น้นกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างรอบคอบตามหลักการของการประเมิน
และมีหลักฐานอ้างอิง เพือ่ หาข้อสรุปทีน่ า่ จะเป็นไปได้ ตลอดจนพิจารณาองค์ประกอบทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ หมด และใช้กระบวนการตรรกวิทยา เป็นการคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลทีม่ จี ดุ มุง่ หมาย
เพือ่ การตัดสินใจช่วยให้ตดั สินใจ สถานการณ์ได้ถกู ต้องเป็นวิธคี ดิ อย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ
มีการศึกษาข้อเท็จจริงซึง่ เป็นรูปแบบส�ำคัญในการพัฒนาวิชาชีพครู เป็นแนวทางการสอน
ทีเ่ น้นให้ผเู้ รียนได้ลงมือกระท�ำ โดยการทีผ่ เู้ รียนสร้างองค์ความรูโ้ ดยประยุกต์ใช้ทงั้ หลักการ
ของการสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเองบนฐานของประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ทจี่ ะพบ
ได้ในสถานการณ์จริงจากการฝึกปฏิบตั กิ ารสอนเป็นสิง่ กระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดความต้องการ
ทีจ่ ะเรียนรูเ้ พือ่ แก้ปญ
ั หา การค้นคว้าหาความรูด้ ว้ ยตนเอง โดยผูว้ จิ ยั เป็นผูช้ แ้ี นะเสนอแนะ
แนวทางรวมทัง้ ได้ฝกึ ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ตลอดจนรูจ้ กั การท�ำงานเป็นทีมเพือ่ พัฒนา
ความสามารถในการท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ โดยกระบวนการจัดการเรียนรูป้ ระกอบด้วยการก�ำหนด
ประเด็นทีจ่ ะสอน การวางแผนการร่วมมือกันของผูว้ จิ ยั และผูเ้ รียน การลงมือปฏิบตั ิ การประเมินผล
การเรียนรู้ รวมทัง้ การแลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ งึ่ กันและกัน โดยจัดการเรียนรู้ ขัน้ ตอน ได้แก่
1) สร้างเป้าหมายการเรียนรู้ 2) การปฏิบตั กิ ารจัดการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียน 3) สะท้อนความคิด
จากการปฏิบตั ิ 4) สังเกตการณ์จดั การเรียนรูจ้ ากสมาชิกและอาจารย์ 5) สะท้อนความคิด
จากการสังเกต 6) สรุปประเด็นความรู้ 7) สังเคราะห์ความรู้ 8) ออกแบบการจัดการเรียนรู้
เพือ่ ยกระดับการคิดวิพากษ์ความสามารถ 4 ด้าน คือ ด้านการนิยามปัญหาด้านการตัดสินข้อมูล
ด้านการระบุสมมติฐาน และด้านการสรุปอ้างอิง ซึ่งจากการน�ำรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ ท�ำให้นกั ศึกษาครุศาสตร์ทไี่ ด้รบั การจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ยกระดับการคิดวิพากษ์
จึงมีทักษะการคิดวิพากษ์สูงกว่านักศึกษาทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูป้ กติ ซึง่ สอดคล้องกับ
โครงการวิจัยการยกระดับการคิดวิพากษ์เพื่อการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนส�ำหรับนักศึกษาครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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งานวิจยั ของวิไลวรรณ ปิยะปกรณ์ (2535: 1 บทคัดย่อ) ทีไ่ ด้ศกึ ษา
การคิดวิพากษ์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ทีเ่ รียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิพากษ์ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการคิดวิพากษ์
ของนักเรียนทีเ่ รียนด้วยการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนากระบวนการคิดวิพากษ์กบั นักเรียนทีไ่ ด้รบั
การสอนตามคู่มือครูแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัยของ
วินยั ด�ำสุวรรณ (2538) ได้ศกึ ษาผลการทักษะความคิดวิพากษ์ทมี่ ตี อ่ ความสามารถด้านความ
คิดวิพากษ์และการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้
แบบทดสอบการคิดวิพากษ์ ผลการวิจยั พบว่า ค่าคะแนนความคิดวิพากษ์เพิม่ ขึน้ อย่างชัดเจน
ในระยะทีใ่ ห้การเสริมแรงและค่าเฉลีย่ ของคะแนนจะลดลงเล็กน้อยเมือ่ ลดการเสริมแรงแต่กย็ งั
สูงกว่าระยะพืน้ ฐาน คะแนนการคิดวิพากษ์หลังการฝึกของกลุม่ ทดลองสูงกว่ากลุม่ ควบคุม
แต่การทดลองทัง้ สองวิธใี ห้ผลไม่ตา่ งกัน ผลการฝึกทักษะท�ำให้คา่ สหสัมพันธ์ระหว่างความคิด
วิพากษ์กบั การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สงู ขณะทีก่ อ่ นการฝึกมีคา่ สหสัมพันธ์ตำ�่ คะแนน
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์หลังการฝึกและระยะติดตามผลสูงกว่าก่อนการฝึกแต่คะแนน
หลังการฝึกกับระยะติดตามผลไม่แตกต่างกันทีร่ ะดับนัยส�ำคัญ .01
2. นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับการคิด
วิพากษ์ มีความสามารถในการคิดวิพากษ์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
การคิดวิพากษ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ เนื่องจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพือ่ ยกระดับการคิดวิพากษ์ทผี่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ เป็นกระบวนการทีน่ กั ศึกษา ได้เรียนรู้ เรือ่ งใด
เรื่องหนึ่ง และเกิดความรู้ภายในตัวบุคคล อันเป็นผลมาจากการถ่ายทอดประสบการณ์
การแสวงหาความรู้ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล หรือกระบวนการสร้างความคิด
รวบยอด โดยเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ที่สร้างขึ้นมาด้วยตนเองที่เกิดจากการเรียนรู้ของ
บุคคลนั้นๆ สามารถน�ำไปปรับใช้ใด้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือถ่ายทอดให้บุคคลอื่น
ได้เรียนรู้ เป็นกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนในชั้นเรียนของตนเอง จึงเป็นบทบาทหน้าที่
ที่ส�ำคัญที่สถาบันการผลิตครู ต้องพัฒนากระบวนการสอนพร้อมๆ ไปกับการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน และเพื่อให้นักศึกษาได้แนวทางในการศึกษากระบวนการ
เรียนรู้ และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ไปพร้อมๆกับการสร้างองค์ความรู้และ พัฒนา
องค์ความรู้ของตนเองเพื่อประโยชน์ต่อวิชาชีพ และคุณภาพการศึกษาต่อไปในอนาคต
ซึ่งสอดคล้องกับผู้เรียนในฐานะที่เป็นนักศึกษาครู ท�ำให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของตนเอง และได้ฝึกการท�ำงาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (2542) ที่กล่าวว่า
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การสร้างองค์ความรูจ้ ากสภาพแวดล้อม เป็นปัจจัยทีเ่ กือ้ หนุนให้บคุ คลได้เรียนรูต้ ลอดชีวติ
ซึง่ สถาบันการศึกษา จ�ำเป็นต้องการจัดประสบการณ์และการเรียนรู้ ท�ำให้ผเู้ รียนสามารถ
พัฒนาและสร้างข้อมูลทีเ่ ป็นองค์ความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง เกิดการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างทาง
ปัญญาภายในของบุคคล มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ผสมผสานกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ เชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์เดิม
กับประสบการณ์ใหม่ เกิดทักษะสามารถสร้างและสรุปความรู้ขึ้นด้วยตนเองและสามารถ
น�ำไปประยุกต์ใช้ได้จริง (ไพจิตร สดวกการ, 2553) และสอดคล้องกับทิศนา แขมมณี และ
คณะ (2544) ที่กล่าวว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีลักษณะเป็นกระบวนการคิด ซึ่งจะ
ต้องด�ำเนินไปตามขั้นตอนที่จะช่วยให้การคิดนั้นประสบผลส�ำเร็จตามจุดมุ่งหมาย แต่ละ
ขัน้ ตอนต้องอาศัยทักษะการคิดย่อย ๆ เช่นการระบุประเด็นปัญหา ผูท้ สี่ ามารถระบุประเด็น
ปัญหาได้ดีและถูกต้องนั้น ต้องมีทักษะในการแสวงหาข้อมูล ตีความข้อมูล จ�ำแนกข้อมูล
และมีทักษะในการใช้เหตุผล ดังนั้น กระบวนการคิดจึงมีความซับซ้อนมากกว่าทักษะ
การคิด และต้องอาศัยทักษะการคิดเป็นพื้นฐาน หากบุคคลขาดทักษะการคิดที่จ�ำเป็น
ต่อกระบวนการนั้น ๆ ก็สามารถท�ำให้กระบวนการนั้น ๆ ขาดประสิทธิภาพได้ และ
ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิทธิพล อาจอินทร์ (2550) ที่ได้พัฒนารูปแบบ
การพัฒนาทักษะการสอนคิดวิพากษ์ส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา และศึกษา
ประสิทธิภาพของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ซึ่งพบว่า รูปแบบการพัฒนาทักษะการสอนคิด
วิพากษ์ มุ่งพัฒนาผู้สอน 3 ด้าน คือ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคิดวิพากษ์ การฝึก
กระบวนการคิดวิพากษ์ให้แก่ผู้สอน และความรู้เกี่ยวกับการสอนคิดวิพากษ์ พบว่า
ผูส้ อนเข้ารับการฝึกอบรมตามรูปแบบดังกล่าวมีคะแนนเฉลีย่ การคิดวิพากษ์หลังการอบรม
สูงกว่าเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .001 และนักเรียนมีคะแนนเฉลีย่
การคิดวิพากษ์หลังการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .001
3. นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ปกติ มีความสามารถในการคิดวิพากษ์
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ยกระดับการคิดวิพากษ์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ และมีความสามารถในการคิดวิพากษ์ ด้านการตัดสินข้อมูล ด้านการระบุสมมติฐาน
และด้านการสรุปอ้างอิง ก่อนและหลังการจัดการเรียนรูไ้ ม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
เนือ่ งจาก รูปแบบ การจัดการเรียนรูย้ งั คงเป็นการจัดการเรียนรูแ้ บบบรรยายทีก่ บั เนือ้ หา
กิจกรรมการเรียนรูข้ าดการบูรณาการ ไม่ฝกึ ให้นกั ศึกษาคิดและสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตัวเอง
ท�ำให้ความสามารถการคิดวิพากษ์ ด้านการนิยามปัญหา ด้านการตัดสินข้อมูล ด้านการระบุ
สมมติฐาน และด้านการสรุปไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
โครงการวิจัยการยกระดับการคิดวิพากษ์เพื่อการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนส�ำหรับนักศึกษาครุศาสตร์
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4. นักศึกษาทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ยกระดับการคิดวิพากษ์ มีความสามารถ
ในการคิดวิพากษ์ ด้านการตัดสินข้อมูล ด้านการระบุสมมติฐาน และด้านการสรุปอ้างอิง
หลังการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับการคิดวิพากษ์สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ ยกระดั บ การคิ ด วิ พ ากษ์ ที่ ผู ้ วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น
เป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ท�ำให้นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
เพือ่ ยกระดับการคิดวิพากษ์ มีความสามารถด้านการตัดสินข้อมูล ด้านการระบุสมมติฐาน
และด้านการสรุปอ้างอิง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มาลี ไชยเสนา (2548) ที่ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางปัญญากับการคิดวิพากษ์ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่า ทักษะการสังเกต ทักษะการสรุปความ ทักษะการท�ำนาย
ทักษะการตั้งสมมติฐาน และทักษะการเสนอทางเลือกของนักศึกษามีความสัมพันธ์กับ
การคิดวิพากษ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจยั ไปใช้
1. แบบวัดทักษะการคิดวิพากษ์สามารถน�ำไปใช้ในการประเมินความสามารถใน
การคิดวิพากษ์ของนักศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพือ่ ยกระดับการคิดวิพากษ์ของนักศึกษาต่อไป
2. นักศึกษาทีไ่ ด้รบั การพัฒนาเพือ่ ยกระดับการคิดวิพากษ์ มีความสามารถสูงขึน้ กว่า
ก่อนการทดลอง ดังนัน้ ในการจัดการเรียนรู้ สาขาวิชา ควรจะส่งเสริมทักษะการคิดวิพากษ์
ให้ทกุ รายวิชา เพือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรูใ้ นอนาคตต่อไป
3. นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับการคิดวิพากษ์หลังการจัดการเรียนรู้
มีความสามารถการคิดวิพากษ์ด้านการนิยามปัญหาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ เนือ่ งจากเป็นนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ซงึ่ มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ท�ำให้
มีพนื้ ฐานทีด่ ดี า้ นการนิยามปัญหา
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
ควรจะติดตามผลจากการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์วา่ นักศึกษาสามารถพัฒนา
กระบวนการคิดและรูปแบบการเรียนรูท้ ไี่ ด้รบั ไปขยายผลต่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในชัน้ เรียนได้หรือไม่
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