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บทคดัย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนระหว่างก่อนและหลงัเรียนโดย

ใชโ้มเดลเลิฟ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศาสตร์พระราชากบัการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ  านวน 45 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบวดัความสามารถใน การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ซ่ึงมีค่าเช่ือมัน่ค  านวณโดยใชสู้ตร KR – 20 ของคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน (Kuder - Richardson) อยู่ท่ี 0.974 อยู่ในระดบัดีมาก และ
แบบสัมภาษณ์ โดยน ามาวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที (t-test) และวเิคราะห์เน้ือหา 

ผลการวจิยัพบวา่ การทดสอบคะแนนความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของกลุ่มตวัอย่างหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

ค าส าคัญ : โมเดลเลิฟ ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ การจดัการเรียนรู้ 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to compare the abilities of critical thinking of students before and after studies by the Love 
Model. The samples were students at Phetchaburi Rajabhat University, totally 45 in first semester academic year B.E. 2561.   The research 
instruments were critical thinking test, the reliability test of knowledge by KR-20 was 0.974 at excellent level and interview from and the 
collected data were analyze by mean, standard deviation, t-test, and content analysis. 

The results of the research were: The posttest of critical thinking abilities of the students were higher than pretest . 
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บทน า 
  การคิดอยา่งมีวจิารณญาณเป็นความสามารถทางสมอง ซ่ึงการวดัการคิดอยา่งมีวจิารณญาณไม่สามารถเอาเคร่ืองมือวดัส่ิง
นั้นไดโ้ดยตรงเน่ืองจากไม่สามารถสังเกตไดโ้ดยตรง การวดัแต่ละคร้ังตอ้งผ่านกระบวนการทางสมอง (mental process) แต่
สามารถอนุมานโดยทางออ้มวา่ไดเ้กิดพฤติกรรมภายในข้ึน จากสถานการณ์ในสงัคมปัจจุบนัการคิดอยา่งวจิารณญาณถือเป็นทกัษะ
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ท่ีมีความส าคญั และมีผลต่อการกระท าของบุคคลแต่ละบุคคล การคิดอยา่งมีวิจารณญาณเป็นกระบวนการคิดท่ีท าให้ผูคิ้ดสามารถ
ท าการคิดไดดี้ข้ึน อยา่งสมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพ และยงัส่งผลใหผู้คิ้ดมีความสามารถคิดกวา้ง คิดลึก คิดถูกทาง คิดชดัเจน 
คิดถูกตอ้งอยา่งมีเหตุผล [1] การคิดอยา่งมีวิจารณญาณเป็นกระบวนการคิดท่ีรอบคอบ สมเหตุสมผล ผ่านการพิจารณาขอ้มูลรอบ
ดา้นอยา่งรอบคอบกวา้งไกล ลึกซ้ึง และมีการตรวจสอบความถูกตอ้งจากแหล่งท่ีใหข้อ้มูล มีการพิจารณากลัน่กรองความน่าเช่ือถือ
ไดข้องขอ้มูล มีการไตร่ตรองผลท่ีสามารถเกิดไดจ้ากการตดัสินใจทั้งดา้นคุณและโทษ คุณค่าท่ีแทจ้ริงหรือคุณค่าเทียมของส่ิงนั้น มี
การทบทวนเพ่ือหาขอ้สรุปก่อนน าไปสู่การตดัสินใจ [2] ดงันั้นหากมีความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณจะช่วยให้บุคคล
สามารถด าเนินชีวติอยา่งไม่ประมาทในสงัคมโลกศตวรรษท่ี 21 น้ี เป็นสงัคมพหุวฒันธรรม มีความหลากหลายทางเช้ือชาติ ศาสนา 
วฒันธรรม จากความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยีท่ีสามารถท าให้การติดต่อส่ือสารระหว่างกนัท าไดง่้าย รวดเร็วข้ึน และไม่มี
ขอ้จ ากดัของระยะทาง รวมไปถึงการรวมกลุ่มกนัของบรรดาประเทศต่าง ๆ เพ่ือความเจริญกา้วหน้าดา้นความมัน่คง เศรษฐกิจ 
สังคม ฯลฯ ท าให้เกิดสังคมท่ีมีความหลากหลายข้ึน และจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีสังคมจะตอ้งอยูร่่วมกนัท่ามกลางความหลากหลายได้
อยา่งสนัติสุข ภาพสังคมไทยในอนาคตท่ีพาสังคมไปในทิศทางการพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยหวงัวา่จะมีความสมดุลระหวา่งการพฒันา
เศรษฐกิจ และจิตใจ โดยตระหนกัถึงคุณค่าความส าคญัของวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม ยดึสนัติ และมีทางสาย
กลางท่ีไวแ้กไ้ขขอ้ขดัแยง้ต่างๆ ดงัท่ีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 ไดก้ าหนดทิศทางในการพฒันาประเทศซ่ึง
มุ่งให้ สังคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข ดว้ยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุม้กนัต่อ การเปล่ียนแปลง [3] ซ่ึงวิกฤตการณ์ท่ี
ใหญ่ของโลกและประเทศไทย คือ วิกฤตอารยธรรม (Civilization crisis) ท่ีมากบัอารยธรรมตะวนัตก ท่ีเป็นอารยธรรมวตัถุนิยม 
บริโภคนิยม เงินนิยม โดยไม่สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยการปรับ แต่หากเป็นการเปล่ียนวถีิคิด [4]  

รูปแบบการเรียนการสอน “รูปแบบความรัก” (Love Model) [5] มีขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นเรียนรู้ 
(Learning) ขั้นเปิดใจ (Openness) ขั้นเห็นคุณค่า (Value) และขั้นเห็นคุณงามความดี (Excellence) ซ่ึงรวมเรียกรูปแบบน้ีวา่รูปแบบ     
“ความรัก” (Love Model) โดยเป็นแนวคิดท่ีพฒันามากจากแนวคิดจิตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) ท่ีมีกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีช่วยใหผู้เ้รียนรู้จกัตนเอง รู้จกัความดี รู้จกัความงาม ความเขา้ใจธรรมชาติ ความมีสติ รอบคอบ ใคร่ครวญ เพื่อพฒันาจิตใจ
และปัญญา ประกอบกบัแนวคิดหลกัธรรมค าสอนทางพุทธศาสนาท่ีมุ่งสอนให้บุคคลท าความดี ละเวน้ความชัว่ และท าจิตใจให้
ผ่องใสบริสุทธ์ิ การน ารูปแบบความรักมาใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชา ศาสตร์พะราชากับการพฒันาทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีขั้นตอนและ
เน้ือหาวิชาประกอบไปดว้ย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 ขั้นเรียนรู้ (Learning) เป็นการจดับรรยากาศการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนไดเ้กิด
การแลกเปล่ียนประสบการณ์ อภิปราย  ตั้งค  าถาม ตอบค าถาม แสดงความรู้สึกตามประเด็นการเรียนรู้ในเน้ือหา ขั้นท่ี 2 คือ ขั้น เปิด
ใจ (Openness) เป็นการจดัการเรียนรู้เพ่ือใหผู้เ้รียนไดมี้การศึกษา คน้ควา้เพ่ิมเติม จดัให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง เช่น 
การลงพ้ืนท่ี การจดัเวทีประชาคม การลงมือปฏิบติัเพื่อพฒันา การสัมภาษณ์ปราชญ์ ผูรู้้ ผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือให้เกิดการรู้จกัชุมชน
ทอ้งถ่ินมากยิ่งข้ึน รวมไปถึงน าความรู้ท่ีมีมาแสดงความคิดเห็น เล่าประสบการณ์จริง หรือแสดงความรู้สึกต่อประเด็นการเรียนรู้
นั้น ๆ (ปัญหา ความตอ้งการ) ขั้นท่ี 3 ขั้นเห็นคุณค่า (Value) เป็นการจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นคุณค่า ความส าคญัของประเด็น
ท่ีได้เรียนรู้ โดยสามารถน าความรู้ท่ีไดเ้รียนรู้มาไตร่ตรองให้เห็นคุณค่าของส่ิงต่าง ๆ ได้ และขั้นท่ี 4 ขั้นเห็นคุณงามความดี 
(Excellence) เป็นขั้นท่ีให้ผูเ้รียนไดป้ระมวลความรู้ท่ีไดรั้บ ประสบการณ์ตรง การรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ประโยชน์ และ
คุณค่า ของประเด็นท่ีไดศึ้กษา เพ่ือให้เกิดเป็นองคค์วามรู้ โดยจากขั้นตอนดงักล่าว ไดท้ าให้นกัศึกษาเกิดความสามารถในการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณทั้ง 5 ดา้น คือ ความสามารถในการระบุประเด็นปัญหาซ่ึงอยูใ่นขั้นตอนการเรียนรู้และอภิปราย ความสามารถ
ในการพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูลในขั้นตอนการเรียนรู้ และอภิปราย ความสามารถในการนิรนัย ความสามารถใน
การอุปนยั และความสามารถในการระบุขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ในขั้นตอนการเรียนรู้ อภิปราย เห็นคุณค่า และขั้นเห็นคุณงามความดี 
 จากแนวคิดดงักล่าวผูว้จิยัจึงไดท้ าวิจยั เร่ือง ผลการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้มเดลเลิฟท่ีมีต่อความสามารถในการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี โดยเห็นว่าจะท าให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาวิชา พฒันา
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ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีเป็นทักษะท่ีส าคัญ เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนท้องถ่ินและพฒันา
ประเทศชาติต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของผูเ้รียนระหวา่งก่อนและหลงัเรียนโดยใชโ้มเดลเลิฟ 
 

ขอบเขตการด าเนินงานวจัิย 
 1. ประชากรที่ศึกษา คร้ังน้ี คือ นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศาสตร์พระราชากบั          
การพฒันาท่ีย ัง่ยนื ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 45 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง คร้ังน้ี คือ นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศาสตร์พระราชากบัการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนื ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 45 คน โดยใชว้ธีิเลือกแบบเจาะจง 
 3. ตวัแปรทีศึ่กษาในการวจิยัคร้ังนี ้คือ 
  2.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ โมเดลเลิฟ 
  2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
 4. ระยะเวลา  
  เดือนสิงหาคม 2561 – มกราคม 2562  
 5. นิยามศัพท์เฉพาะ  
 เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจศพัทเ์ฉพาะท่ีใชใ้นการวจิยัตรงกนั ผูว้จิยัจึงไดนิ้ยามความหมายไว ้ดงัน้ี 

โมเดลเลิฟ (Love Model) หมายถึง รูปแบบความรักท่ีประกอบไปดว้ย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นเรียนรู้ (Learning) ขั้นเปิดใจ 
(Openness) ขั้นเห็นคุณค่า (Value) และขั้นเห็นคุณงามความดี (Excellence) น ามาใชจ้ดัการเรียนการสอนวิชาศาสตร์พระราชากบั        
การพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยแต่ละขั้นตอนมีกิจกรรมการเรียนรู้ส าคญัคือ ขั้นเรียนรู้ (Learning) เน้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ทั้ งจาก
การศึกษาคน้ควา้ จากแหล่งหนงัสือ ต ารา แหล่งเรียนรู้ และจากประสบการณ์ตรง ขั้นเปิดใจ (Openness) เนน้การคิดหาค าตอบและ
สรุปผล ทั้งส่วนท่ีเป็นเน้ือหาสาระการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การหาค าตอบ และการสรุปเร่ืองท่ีได้ศึกษาเรียนรู้ ขั้นเห็นคุณค่า 
(Value) เนน้การวเิคราะห์ หาเหตุผลดว้ยตนเอง การท าความเขา้ใจส่ิงต่าง ๆ โดยการเช่ือมโยงสู่การพฒันาค่านิยมในการเห็นคุณค่า 
และน าไปสู่การปฏิบัติ และขั้นเห็นคุณงามความดี (Excellence) เป็นการประมวลความรู้ สู่การปฏิบัติจริง ซ่ึงจะน าไปสู่ความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 ความสามารถในคดิอย่างมวีจิารณญาณ คอื ความสามารถในการคิดท่ีมีองคป์ระกอบ คือ ความสามารถในการระบุประเด็น
ปัญหา ความสามารถในการพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูล ความสามารถในการนิรนัย ความสามารถในการอุปนยั และ
ความสามารถในการระบุขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ โดยใชแ้บบทดสอบความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 วธีิด าเนินการทดลอง 
  1. วดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ กบักลุ่มทดลองก่อนการทดลอง (pretest) โดยใชแ้บบวดัท่ีสร้างข้ึน  
   2. จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ มคอ.3 กับกลุ่มทดลอง ใชเ้วลาในการจดัการเรียนรู้จ านวน
สปัดาห์ละ 3 ชัว่โมง รวมเป็น 7 สปัดาห์ เวลาท่ีใชใ้นการทดลองภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561  
    3. หลงัการจดัการเรียนรู้ ด าเนินการวดัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กบักลุ่มทดลองหลงัการ
ทดลอง (posttest) โดยใชแ้บบวดัท่ีสร้างข้ึน และสมัภาษณ์หลงัเรียนโดยใชแ้บบสมัภาษณ์เจตคติท่ีสร้างข้ึน 
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    4. น าคะแนนท่ีได้จากการวดัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณทั้ งก่อนและหลงัการทดลองมา
วเิคราะห์ขอ้มูล 
 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั  

    1. แบบวดัความสามารถทางการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 1 ฉบบั แบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ ทดสอบ
ก่อนและหลงัเรียน  

  2. แบบสมัภาษณ์ (Interviews) จ านวน 3 ขอ้ 
การวเิคราะห์ข้อมูลของแบบวดัความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 

  ผูว้จิยัจะด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ขอ้มูลวดัความสามารถในการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณ โดยการหาค่าสถิติดงัน้ี 
   1. สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ คะแนนเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติทดสอบที (t-test) 
   2. สถิติท่ีใชห้าคุณภาพของแบบทดสอบ 
   2.1 ความเท่ียงตรง (validity) โดยศึกษาในประเด็นความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (content validity) ของ
แบบทดสอบ เพ่ือคดัเลือกขอ้ท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง ตั้งแต ่0.50 ข้ึนไป ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งอยูท่ี่ 1 
    2.2 ความยากง่าย (difficulty) และอ านาจจ าแนก วเิคราะห์โดยใชสู้ตร KR-20 เพ่ือหาความยากง่ายราย
ขอ้และอ านาจจ าแนกรายขอ้ ซ่ึงมีค่าความยากง่าย (p) ระหวา่ง 0.20 - 0.87 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหวา่ง -0.02 - 0.61 และ
ด าเนินการปรับปรุงขอ้สอบใหมี้ความเหมาะสม 
   2.3 ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ (reliability) ค านวณโดยใชสู้ตร KR – 20 ของ   คูเดอร์ – ริชาร์ดสัน 
(Kuder - Richardson) โดยค่าความเช่ือมัน่อยูท่ี่ 0.974 ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัดีมาก 

การวเิคราะห์ข้อมูลของแบบสัมภาษณ์ 
  1. การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ (Interviews) โดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) จากแบบ

สมัภาษณ์กลุ่มทดลอง 
  2. สถิติท่ีใชห้าคุณภาพของแบบสมัภาษณ์ 
    ความเท่ียงตรง (validity) โดยศึกษาในประเด็นความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (content validity) ของ
แบบทดสอบ แลว้น าผลท่ีไดม้าหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เพ่ือคดัเลือกขอ้ท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง ตั้งแต ่0.50 ข้ึนไป 
 

ผลการวจัิย 
ผูว้จิยัไดท้ าการเก็บรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
1. การเปรียบเทยีบคะแนนความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุ่มตวัอย่าง 

ตารางที ่1 ค่าเฉล่ียร้อยละ ( ) ค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(SD) และค่าสถิติทดสอบที (t-test) ของคะแนนความสามารถ 
ในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่ม 
 

Mean S.D. 
ค่าเฉลีย่ของ
ผลต่าง 

S.D. 
ค่าเฉลีย่
ผลต่าง 

t df Sig  
1 tailed 

ก่อนเรียน 15.04 6.254 
3.33 6.263 3.570 * 44 0.000 

หลงัเรียน 18.38 1.193 
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  จากตารางท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นวา่ การทดสอบคะแนนความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของกลุ่มตวัอยา่ง
มีคะแนนก่อนเรียน เฉล่ียเท่ากบั 15.04 คะแนน และมีคะแนนความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของกลุ่มตวัอยา่งหลงัเรียน
เฉล่ียเท่ากบั 15.52 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบทั้งสองคร้ังพบวา่ คะแนนสอบความสามารถในการคิดอย่างมี
วจิารณญาณหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

2. ผลการสัมภาษณ์หลงัเรียนของกลุ่มตวัอย่าง 
 จากการสมัภาษณ์หลงัเรียนของกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลและสรุปประเด็นไดด้งัน้ี 
 3.1 ความพึงพอใจต่อการน าโมเดลเลิฟมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 

  นกัศึกษามีความพึงพอใจในการน าโมเดลเลิกมาใชส้อน เน่ืองจากเห็นว่ามีขั้นตอนท่ีชดัเจน เป็นการสอนท่ีมี
ความแปลกใหม่ และสามารถใชก้บัเน้ือหาท่ีหลากหลายได ้

3.2 โมเดลเลิฟช่วยพฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณไดห้รือไม่ อยา่งไร 
  ได ้เน่ืองจากขั้นตอนมีความเหมาะสมกบัการพฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณทั้ง 5 แบบ  

3.3 ขอ้เสนอแนะในการน าโมเดลเลิฟมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 
  - ควรอธิบายขั้นตอนใหน้กัศึกษาทราบอยา่งละเอียดก่อนท่ีจะท าการสอน 
  - ควรน าวธีิการสอน หรือส่ืออ่ืน ๆ มาใชใ้นการสอนควบคู่กนั เพ่ือใหเ้กิดความแปลกใหม่มากข้ึน 

 

สรุปผลการวจัิย 
การวิจยัเร่ือง ผลการจัดการเรียนรู้หลกัสูตรทอ้งถ่ินโดยประยุกต์ใช้โมเดลเลิฟท่ีมีต่อความสามารถในการคิดอย่างมี

วจิารณญาณและเจตคติต่อชุมชนทอ้งถ่ิน: กรณีศึกษาวชิาเพชรบุรีศึกษา สามารถสรุปผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 
1. คะแนนความสามารถทางการคิดอยา่งมีวิจารณญาณหลงัเรียนของกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีจดัการเรียนรู้หลกัสูตรทอ้งถ่ินโดย

ประยกุตใ์ชโ้มเดลเลิฟมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5  
2. คะแนนเจตคติต่อชุมชนทอ้งถ่ินของกลุ่มตวัอยา่งท่ีจดัการเรียนรู้หลกัสูตรทอ้งถ่ินโดยประยกุตใ์ชโ้มเดลเลิฟมีคะแนน

เฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5  
 

อภิปรายผลการวจัิย 
การวิจัยเร่ือง ผลการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้มเดลเลิฟท่ีมีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี มีประเด็นอภิปรายท่ีส าคญั ดงัน้ี 
ความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณ  
ผลการวจิยัพบวา่ ความสามารถทางการคิดอยา่งมีวจิารณญาณหลงัเรียนของกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีจดัการเรียนรู้หลกัสูตรทอ้งถ่ิน

โดยประยกุตใ์ชโ้มเดลเลิฟมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะวา่กลุ่ม
ตวัอย่างไดรั้บการจดัการเรียนรู้วิชาศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยืนโดยใชโ้มเดลเลิฟในการจดัการเรียนรู้สามารถพฒันา
ความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ของตามแผนการจัดการเรียนรู้ (มคอ.3) ท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึนโดยผูว้ิจัยได้วดั
ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณทั้ง 5 ดา้น ดงัน้ี 
  1. ความสามารถในการระบุประเด็นปัญหา หมายถึง ความสามารถในการระบุใจความส าคญัหรือก าหนด
ประเด็นปัญหาท่ีชดัเจนจากขอ้มูล บทความหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้ 
  2. ความสามารถในการพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูลและการสังเกต หมายถึง ความสามารถในการ
พิจารณาตดัสินความถูกตอ้งของขอ้มูลความเป็นไปไดข้องขอ้ความจากรายงานท่ีไดจ้ากการสงัเกตของบุคคลต่าง ๆ 
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  3. ความสามารถในการอุปนยั หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาขอ้มูลและสถานการณ์ต่าง ๆ จากการตั้ง
ขอ้สงัเกตของบุคคลต่าง ๆ แลว้สามารถตดัสินใจไดว้า่ ขอ้เท็จจริงใดสนบัสนุน คดัคา้น หรือไม่เก่ียวขอ้งกบัขอ้สรุปท่ีไดค้าดคะเนไว ้
  4. ความสามารถในการนิรนัย หมายถึง ความสามารถในการหาขอ้สรุปในสถานการณ์ จากประโยคหลกัท่ี
ก าหนดให ้โดยอาศยัเหตุผลจากส่วนใหญ่ไปสู่ส่วนยอ่ย ซ่ึงขอ้สรุปท่ีไดต้อ้งสมเหตุสมผล 
  5. ความสามารถในการระบุขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ หมายถึง ความสามารถในการระบุวา่ขอ้ความใดเป็นขอ้ตกลง
เบ้ืองตน้ ซ่ึงเป็นขอ้ความจ าเป็นตอ้งมีก่อนขอ้สรุปท่ีก าหนดให ้เพ่ือเป็นการตรวจสอบวา่การลงขอ้สรุปมีความถูกตอ้งสมเหตุสมผล 

  โดยการจดัการเรียนรู้มีกิจกรรมท่ีส าคญั คือ กิจกรรมการลงพ้ืนท่ีเพ่ือศึกษาสภาพแวดลอ้ม ภูมิประเทศ ภูมิ
สงัคม การจดัประชาคมหมู่บา้น การรับฟังปัญหาของชุมชน การเขา้ไปศึกษาชุมชนตน้แบบท่ีไดรั้บการพฒันา การร่วมวางแผนเพ่ือ
การพฒันาชุมชนโดยนอ้มน าศาสตร์พระราชามาใชใ้นการพฒันา กิจกรรมเหล่าน้ีไดผ้า่นกระบวนการของโมเดลเลิฟ ทั้ง 4 ขั้นตอน 
คือ ขั้นเรียนรู้ ขั้นเปิดใจ ขั้นเห็นคุณค่า และขั้นเห็นคุณงามความดี ซ่ึงขั้นตอนโมเดลเลิฟช่วยพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ
ของนกัศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน จากเหตุผลขา้งท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมด จึงสรุปไดว้า่การจดัการเรียนรู้โดยประยกุตใ์ชโ้มเดลเลิฟสามารถ
พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณได ้
 

ข้อเสนอแนะ 
 การวจิยัในคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะจากการวจิยัและการวจิยัในคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 
 1.1 ควรช้ีแจงขั้นตอน รูปแบบการจดัการเรียนรู้โมเดลเลิฟใหน้กัศึกษาไดเ้ขา้ใจรูปแบบการจดัการเรียนรู้ก่อนทุกคร้ังท่ีจะ
ด าเนินการทดลองเพ่ือความเขา้ใจท่ีตรงกนั 
 1.2 ควรผสมผสานส่ือการสอนต่าง ๆ ท่ีมีความหลากหลายและน่าสนใจใหม้ากข้ึน  
 2. ข้อเสนอแนะการวจิยัคร้ังต่อไป 
 จากการวิจยัเร่ือง ผลการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้มเดลเลิฟท่ีมีต่อความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษา
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะจากการวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
 2.1 ควรมีการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัโมเดลเลิฟในรายวชิาอ่ืน  
 2.2 ควรมีการศึกษาตวัแปรอ่ืน นอกเหนือจากความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เช่น การคิดสร้างสรรค ์การ
แกปั้ญหา เป็นตน้ 
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