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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณของผู้เรียนระหว่ำง 

ก่อนและหลงัเรยีนโดยใช้โมเดลเลฟิ กลุม่ตวัอย่ำงทีใ่ช้ในกำรวจิยั คอื นกัศกึษำมหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรุ ีทีล่งทะเบยีน

เรียนในรำยวิชำศำสตร์พระรำชำกับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 จสำนวน 45 คน เครื่องมือ 

ที่ใช้ในกำรวิจัย คือ แบบวัดควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ ซ่ึงมีค่ำเช่ือม่ันคสำนวณโดยใช้สูตร KR – 20  

ของคูเดอร์ – ริชำร์ดสัน (Kuder - Richardson) อยู่ที่ 0.974 อยู่ในระดับดีมำก และแบบสัมภำษณ์ โดยนสำมำวิเครำะห์ 

หำค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ค่ำสถิติทดสอบที (t-test) และวิเครำะห์เนื้อหำ

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรทดสอบคะแนนควำมสำมำรถในกำรคดิอย่ำงมีวิจำรณญำณของกลุ่มตวัอย่ำงหลังเรียนสูง

กว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 

ค�าส�าคัญ: โมเดลเลิฟ ควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  กำรจัดกำรเรียนรู้

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

  กำรคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณเป็นควำมสำมำรถทำงสมอง ซึง่กำรวดักำรคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณไม่สำมำรถเอำเครือ่งมอื 

วัดส่ิงนั้นได้โดยตรงเน่ืองจำกไม่สำมำรถสังเกตได้โดยตรง กำรวัดแต่ละครั้งต้องผ่ำนกระบวนกำรทำงสมอง (mental 

process) แต่สำมำรถอนมุำนโดยทำงอ้อมว่ำได้เกดิพฤตกิรรมภำยในขึน้ จำกสถำนกำรณ์ในสงัคมปัจจบุนักำรคดิอย่ำงมี

วจิำรณญำณถอืเป็นทกัษะทีม่คีวำมสสำคญั และมผีลต่อกำรกระทสำของบคุคลแต่ละบคุคล กำรคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณเป็น 

กระบวนกำรคิดที่ทสำให้ผู้คิดสำมำรถทสำกำรคิดได้ดีขึ้น อย่ำงสมเหตุสมผลและมีประสิทธิภำพ และยังส่งผลให้ผู้คิดมี

ควำมสำมำรถคิดกว้ำง คิดลึก คิดถูกทำง คิดชัดเจน คิดถูกต้องอย่ำงมีเหตผุล [1] กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณเป็นกระบวน

กำรคิดที่รอบคอบ สมเหตุสมผล ผ่ำนกำรพิจำรณำข้อมูลรอบด้ำนอย่ำงรอบคอบกว้ำงไกล ลึกซึ้ง และมีกำรตรวจสอบ

ควำมถูกต้องจำกแหล่งท่ีให้ข้อมูล มีกำรพิจำรณำกลั่นกรองควำมน่ำเช่ือถือได้ของข้อมูล มีกำรไตร่ตรองผลที่สำมำรถ

เกดิได้จำกกำรตดัสนิใจทัง้ด้ำนคณุและโทษ คณุค่ำทีแ่ท้จรงิหรอืคณุค่ำเทยีมของสิง่นัน้ มกีำรทบทวนเพือ่หำข้อสรปุก่อน

นสำไปสู่กำรตัดสินใจ [2] ดังน้ันหำกมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณจะช่วยให้บุคคลสำมำรถดสำเนินชีวิต 

อย่ำงไม่ประมำทในสังคมโลกศตวรรษท่ี 21 น้ี เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม มีควำมหลำกหลำยทำงเช้ือชำติ ศำสนำ 

วัฒนธรรม จำกควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีที่สำมำรถทสำให้กำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงกันทสำได้ง่ำย รวดเร็วขึ้น 

และไม่มีข้อจสำกัดของระยะทำง รวมไปถึงกำรรวมกลุ่มกันของบรรดำประเทศต่ำง ๆ  เพื่อควำมเจริญก้ำวหน้ำด้ำนควำม

มั่นคง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ ทสำให้เกิดสังคมที่มีควำมหลำกหลำยขึ้น และจสำเป็นอย่ำงยิ่งที่สังคมจะต้องอยู่ร่วมกันท่ำม 

กลำงควำมหลำกหลำยได้อย่ำงสนัตสิขุ ภำพสงัคมไทยในอนำคตทีพ่ำสงัคมไปในทศิทำงกำรพฒันำทีย่ัง่ยนื โดยหวงัว่ำ 

จะมีควำมสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจ และจิตใจ โดยตระหนักถึงคุณค่ำควำมสสำคัญของวัฒนธรรม 

ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม ยึดสันติ และมีทำงสำยกลำงที่ไว้แก้ไขข้อขัดแย้งต่ำง ๆ ดังที่แผนพัฒนำเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชำติฉบับที่ 11 ได้กสำหนดทิศทำงในกำรพัฒนำประเทศซ่ึงมุ่งให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข  

ด้วยควำมเสมอภำค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อ กำรเปลี่ยนแปลง [3] ซึ่งวิกฤตกำรณ์ที่ใหญ่ของโลกและประเทศไทย 

คือ วิกฤตอำรยธรรม (Civilization crisis) ที่มำกับอำรยธรรมตะวันตก ที่เป็นอำรยธรรมวัตถุนิยม บริโภคนิยม เงินนิยม 

โดยไม่สำมำรถแก้ไขได้ด้วยกำรปรับ แต่หำกเป็นกำรเปลี่ยนวิถีคิด [4] 

 รปูแบบกำรเรยีนกำรสอน “รปูแบบควำมรกั” (Love Model) [5] มขีัน้ตอนกำรจดักำรเรยีนรู ้4 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้

เรียนรู้ (Learning) ขั้นเปิดใจ (Openness) ขั้นเห็นคุณค่ำ (Value) และขั้นเห็นคุณงำมควำมดี (Excellence) ซึ่งรวมเรียก

รูปแบบนี้ว่ำรูปแบบ “ควำมรัก” (Love Model) โดยเป็นแนวคิดที่พัฒนำมำจำกแนวคิดจิตปัญญำศึกษำ (Contemplative 

Education) ที่มีกระบวนกำรเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง รู้จักควำมดี รู้จักควำมงำม ควำมเข้ำใจธรรมชำติ ควำมมี

สติ รอบคอบ ใคร่ครวญ เพื่อพัฒนำจิตใจและปัญญำ ประกอบกับแนวคิดหลักธรรมคสำสอนทำงพุทธศำสนำที่มุ่งสอน

ให้บุคคลทสำควำมดี ละเว้นควำมชั่ว และทสำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ กำรนสำรูปแบบควำมรักมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้

วชิำศำสตร์พระรำชำกบักำรพฒันำท้องถิน่ ซึง่มขีัน้ตอนและเนือ้หำวชิำประกอบไปด้วย 4 ขัน้ตอน คอื ขัน้ที ่1 ขัน้เรยีนรู ้

(Learning) เป็นกำรจัดบรรยำกำศกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนได้เกิดกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ อภิปรำย  ตั้งคสำถำม 

ตอบคสำถำม แสดงควำมรู้สึกตำมประเด็นกำรเรียนรู้ในเนื้อหำ ขั้นที่ 2 คือ ขั้น เปิดใจ (Openness) เป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ 

เพื่อให้ผู้เรียนได้มีกำรศึกษำ ค้นคว้ำเพิ่มเติม จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง เช่น กำรลงพื้นที่ กำรจัดเวที

ประชำคม กำรลงมอืปฏบิตัเิพือ่พฒันำ กำรสมัภำษณ์ปรำชญ์ ผูรู้ ้ผูเ้ชีย่วชำญ เพือ่ให้เกดิกำรรูจ้กัชมุชนท้องถิน่มำกยิง่ขึน้ 

รวมไปถึงนสำควำมรู้ท่ีมีมำแสดงควำมคิดเห็น เล่ำประสบกำรณ์จริง หรือแสดงควำมรู้สึกต่อประเด็นกำรเรียนรู้นั้น ๆ 

(ปัญหำ ควำมต้องกำร) ขั้นที่ 3 ขั้นเห็นคุณค่ำ (Value) เป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่ำ ควำมสสำคัญของ

ประเด็นที่ได้เรียนรู้ โดยสำมำรถนสำควำมรู้ที่ได้เรียนรู้มำไตร่ตรองให้เห็นคุณค่ำของสิ่งต่ำง ๆ ได้ และขั้นที่ 4 ขั้นเห็น
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คุณงำมควำมดี (Excellence) เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนได้ประมวลควำมรู้ที่ได้รับประสบกำรณ์ตรง กำรรับฟังควำมคิดเห็น

ของผู้อื่น ประโยชน์ และคุณค่ำของประเด็นที่ได้ศึกษำ เพื่อให้เกิดเป็นองค์ควำมรู้ โดยจำกขั้นตอนดังกล่ำว ได้ทสำให้

นักศึกษำเกิดควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณท้ัง 5 ด้ำน คือ ควำมสำมำรถในกำรระบุประเด็นปัญหำซึ่งอยู่

ในขั้นตอนกำรเรียนรู้และอภิปรำย ควำมสำมำรถในกำรพิจำรณำควำมน่ำเชื่อถือของแหล่งข้อมูลในขั้นตอนกำรเรียนรู้  

และอภปิรำย ควำมสำมำรถในกำรนรินยั ควำมสำมำรถในกำรอปุนยั และควำมสำมำรถในกำรระบขุ้อตกลงเบือ้งต้นใน

ขั้นตอนกำรเรียนรู้ อภิปรำย เห็นคุณค่ำ และขั้นเห็นคุณงำมควำมดี

 จำกแนวคิดดังกล่ำวผู้วิจัยจึงได้ทสำวิจัย เรื่อง ผลกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้โมเดลเลิฟที่มีต่อควำมสำมำรถใน 

กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี โดยเห็นว่ำจะทสำให้ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

ในเนือ้หำวชิำ พฒันำควำมสำมำรถในกำรคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณทีเ่ป็นทกัษะทีส่สำคญั เพือ่สร้ำงควำมแขง็แกร่งให้กบัชมุชน 

ท้องถิ่นและพัฒนำประเทศชำติต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพือ่เปรยีบเทยีบควำมสำมำรถในกำรคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณของผูเ้รยีนระหว่ำงก่อนและหลงัเรยีนโดยใช้โมเดลเลฟิ

ขอบเขตการด�าเนินงานวิจัย

 1. ประชากรที่ศึกษา ครั้งนี้ คือ นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำศำสตร์พระ

รำชำกับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 จสำนวน 45 คน

 2. กลุ่มตัวอย่าง ครั้งนี้ คือ นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำศำสตร์พระรำชำ

กับกำรพัฒนำ ที่ยั่งยืน ในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 จสำนวน 45 คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจำะจง

 3. ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือ 2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ โมเดลเลิฟ 2.2 ตัวแปรตำม ได้แก่ ควำมสำมำรถ

ในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ

 4. ระยะเวลา เดือนสิงหำคม 2561 – มกรำคม 2562

 5. นิยามศัพท์เฉพาะ  เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัยตรงกัน ผู้วิจัยจึงได้นิยำมควำมหมำยไว้ 

ดังนี้

 โมเดลเลิฟ (Love Model) หมำยถึง รูปแบบควำมรักที่ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นเรียนรู้ (Learning)  

ขั้นเปิดใจ (Openness) ขั้นเห็นคุณค่ำ (Value) และขั้นเห็นคุณงำมควำมดี (Excellence) นสำมำใช้จัดกำรเรียนกำรสอน

วิชำศำสตร์พระรำชำกับกำรพัฒนำท่ีย่ังยืน โดยแต่ละข้ันตอนมีกิจกรรมกำรเรียนรู้สสำคัญคือ ขั้นเรียนรู้ (Learning)  

เน้นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งจำกกำรศึกษำค้นคว้ำ จำกแหล่งหนังสือ ตสำรำ แหล่งเรียนรู้ และจำกประสบกำรณ์ตรง  

ขัน้เปิดใจ (Openness) เน้นกำรคดิหำคสำตอบและสรปุผล ทัง้ส่วนทีเ่ป็นเนือ้หำสำระกำรเรยีนรู ้กำรแก้ปัญหำ กำรหำคสำตอบ 

และกำรสรุปเรื่องที่ได้ศึกษำเรียนรู้ ขั้นเห็นคุณค่ำ (Value) เน้นกำรวิเครำะห์ หำเหตุผลด้วยตนเอง กำรทสำควำมเข้ำใจ

สิ่งต่ำง ๆ โดยกำรเชื่อมโยงสู่กำรพัฒนำค่ำนิยมในกำรเห็นคุณค่ำ และนสำไปสู่กำรปฏิบัติ และขั้นเห็นคุณงำมควำมดี 

(Excellence) เป็นกำรประมวลควำมรู้ สู่กำรปฏิบัติจริง ซึ่งจะนสำไปสู่ควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวม

 ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ ควำมสำมำรถในกำรคิดที่มีองค์ประกอบ คือ ควำมสำมำรถ 

ในกำรระบุประเด็นปัญหำ ควำมสำมำรถในกำรพิจำรณำควำมน่ำเชื่อถือของแหล่งข้อมูล ควำมสำมำรถในกำรนิรนัย 

ควำมสำมำรถในกำรอุปนัย และควำมสำมำรถในกำรระบุข้อตกลงเบื้องต้น โดยใช้แบบทดสอบควำมสำมำรถใน 

กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น
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วิธีด�าเนินการวิจัย

 1. วดัควำมสำมำรถในกำรคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณ กบักลุ่มทดลองก่อนกำรทดลอง (pretest) โดยใช้แบบวดัท่ีสร้ำงขึน้ 

  2. จัดกำรเรียนรู้ตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ มคอ.3 กับกลุ่มทดลอง ใช้เวลำในกำรจัดกำรเรียนรู้จสำนวนสัปดำห์

ละ 3 ชั่วโมง รวมเป็น 7 สัปดำห์ เวลำที่ใช้ในกำรทดลองภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 

  3. หลังกำรจัดกำรเรียนรู้ ดสำเนินกำรวัดควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ กับกลุ่มทดลองหลัง 

กำรทดลอง (posttest) โดยใช้แบบวัดที่สร้ำงขึ้น และสัมภำษณ์หลังเรียนโดยใช้แบบสัมภำษณ์เจตคติที่สร้ำงขึ้น

  4. นสำคะแนนทีไ่ด้จำกกำรวดัควำมสำมำรถในกำรคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณทัง้ก่อนและหลงักำรทดลองมำวเิครำะห์

ข้อมูล

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบวัดควำมสำมำรถทำงกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 1 ฉบับ แบบปรนัย 4 ตัว

เลือก จสำนวน 20 ข้อ ทดสอบก่อนและหลังเรียน 2) แบบสัมภำษณ์ (Interviews) จสำนวน 3 ข้อ

 การวิเคราะห์ข้อมูลของแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

  ผู้วิจัยจะดสำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูล ในกำรศึกษำครั้งนี้ ผู้วิจัยทสำกำรวิเครำะห์ข้อมูลวัดควำมสำมำรถ 

ในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ โดยกำรหำค่ำสถิติดังนี้

   1. สถิติพื้นฐำน ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน และค่ำสถิติทดสอบที (t-test)

   2. สถิติที่ใช้หำคุณภำพของแบบทดสอบ

   2.1 ควำมเท่ียงตรง (validity) โดยศึกษำในประเด็นควำมเที่ยงตรงตำมเนื้อหำ (content validity)  

ของแบบทดสอบ เพื่อคัดเลือกข้อที่มีค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ได้ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องอยู่ที่ 1

    2.2 ควำมยำกง่ำย (difficulty) และอสำนำจจสำแนก วิเครำะห์โดยใช้สูตร KR-20 เพื่อหำควำมยำกง่ำย 

รำยข้อและอสำนำจจสำแนกรำยข้อ ซึ่งมีค่ำควำมยำกง่ำย (p) ระหว่ำง 0.20 - 0.87 และค่ำอสำนำจจสำแนก (r) ระหว่ำง 

 -0.02 - 0.61 และดสำเนินกำรปรับปรุงข้อสอบให้มีควำมเหมำะสม

   2.3 ควำมเชือ่มัน่ของแบบทดสอบ (reliability) คสำนวณโดยใช้สตูร KR – 20 ของคเูดอร์ – รชิำร์ดสนั 

(Kuder - Richardson) โดยค่ำควำมเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.974 ซึ่งมีค่ำควำมเชื่อมั่นอยู่ในระดับดีมำก

 การวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสัมภาษณ์

  1. กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ (Interviews) โดยกำรวิเครำะห์เนื้อหำ (Content Analysis) จำกแบบ

สัมภำษณ์กลุ่มทดลอง

 2. สถิติที่ใช้หำคุณภำพของแบบสัมภำษณ์

   ควำมเทีย่งตรง (validity) โดยศกึษำในประเดน็ควำมเทีย่งตรงตำมเนือ้หำ (content validity) ของแบบทดสอบ 

แล้วนสำผลที่ได้มำหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) เพื่อคัดเลือกข้อที่มีค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป

ผลการวิจัย

 ผู้วิจัยได้ทสำกำรเก็บรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน โดยนสำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ดังนี้

 1. การเปรยีบเทยีบคะแนนความสามารถในการคดิอย่างมวิีจารณญาณระหว่างก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของกลุม่

ตัวอย่าง
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ตารางที่ 1 ค่ำเฉลี่ยร้อยละ  ค่ำเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และค่ำสถิติทดสอบที  ของคะแนนควำมสำมำรถในกำรคิด

อย่ำงมีวิจำรณญำณระหว่ำงก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่ำง

กลุ่ม Mean S.D.
ค่าเฉลี่ย

ของผลต่าง
S.D. 

ค่าเฉลี่ยผลต่าง
t df

Sig  
1 tailed

ก่อนเรียน 15.04 6.254
3.33 6.263 3.570 * 44 0.000

หลังเรียน 18.38 1.193

  จำกตำรำงท่ี 1 แสดงให้เหน็ว่ำ กำรทดสอบคะแนนควำมสำมำรถในกำรคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณของกลุม่ตวัอย่ำงมี

คะแนนก่อนเรยีน เฉลีย่เท่ำกบั 15.04 คะแนน และมคีะแนนควำมสำมำรถในกำรคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณของกลุม่ตวัอย่ำง

หลงัเรยีนเฉลีย่เท่ำกบั 15.52 คะแนน เมือ่เปรยีบเทยีบระหว่ำงคะแนนสอบทัง้สองครัง้พบว่ำ คะแนนสอบควำมสำมำรถ

ในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 

 2. ผลการสัมภาษณ์หลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง

 จำกกำรสัมภำษณ์หลังเรียนของกลุ่มตัวอย่ำง ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลและสรุปประเด็นได้ดังนี้

  3.1 ควำมพึงพอใจต่อกำรนสำโมเดลเลิฟมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้

   นกัศกึษำมคีวำมพงึพอใจในกำรนสำโมเดลเลฟิมำใช้สอน เนือ่งจำกเหน็ว่ำมขีัน้ตอนทีช่ดัเจน เป็นกำรสอน

ที่มีควำมแปลกใหม่ และสำมำรถใช้กับเนื้อหำที่หลำกหลำยได้

  3.2 โมเดลเลิฟช่วยพัฒนำควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณได้หรือไม่ อย่ำงไร

  ได้ เนื่องจำกขั้นตอนมีควำมเหมำะสมกับกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณทั้ง 5 แบบ 

  3.3 ข้อเสนอแนะในกำรนสำโมเดลเลิฟมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้

   - ควรอธิบำยขั้นตอนให้นักศึกษำทรำบอย่ำงละเอียดก่อนที่จะทสำกำรสอน

   - ควรนสำวิธีกำรสอน หรือสื่ออื่น ๆ มำใช้ในกำรสอนควบคู่กัน เพื่อให้เกิดควำมแปลกใหม่มำกขึ้น

สรุปผลการวิจัย

 กำรวิจัยเรื่อง ผลกำรจัดกำรเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นโดยประยุกต์ใช้โมเดลเลิฟที่มีต่อควำมสำมำรถในกำรคิด 

อย่ำงมีวิจำรณญำณและเจตคติต่อชุมชนท้องถิ่น: กรณีศึกษำวิชำเพชรบุรีศึกษำ สำมำรถสรุปผลกำรวิจัยได้ ดังนี้

 1. คะแนนควำมสำมำรถทำงกำรคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณหลงัเรยีนของกลุม่ตัวอย่ำง ทีจ่ดักำรเรยีนรูห้ลกัสตูรท้องถิน่ 

โดยประยุกต์ใช้โมเดลเลิฟมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.5 

 2. คะแนนเจตคติต่อชุมชนท้องถิ่นของกลุ่มตัวอย่ำงที่จัดกำรเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นโดยประยุกต์ใช้โมเดลเลิฟ

มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.5 

อภิปรายผลการวิจัย

 กำรวิจัยเรื่อง ผลกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้โมเดลเลิฟที่มีต่อควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณของ

นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี มีประเด็นอภิปรำยที่สสำคัญ ดังนี้



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 1) มกราคม-เมษายน 2562

235Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (January-April) 230-236 (2019)  Vol.9 No.1

 ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 ผลกำรวจิยัพบว่ำ ควำมสำมำรถทำงกำรคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณหลงัเรยีนของกลุม่ตวัอย่ำง ทีจ่ดักำรเรยีนรูห้ลกัสตูร

ท้องถิ่น

 โดยประยุกต์ใช้โมเดลเลิฟมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 ที่

เป็นเช่นนี้เพรำะว่ำกลุ่มตัวอย่ำงได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้วิชำศำสตร์พระรำชำกับกำรพัฒนำที่ยั่งยืนโดยใช้โมเดลเลิฟใน

กำรจดักำรเรยีนรูส้ำมำรถพฒันำควำมสำมำรถทำงกำรคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณได้ของตำมแผนกำรจดักำรเรยีนรู ้(มคอ.3)  

ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นโดยผู้วิจัยได้วัดควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณทั้ง 5 ด้ำน ดังนี้

 1. ควำมสำมำรถในกำรระบปุระเดน็ปัญหำ หมำยถงึ ควำมสำมำรถในกำรระบใุจควำมสสำคญัหรอืกสำหนดประเดน็

ปัญหำที่ชัดเจนจำกข้อมูล บทควำมหรือสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้ 

 2. ควำมสำมำรถในกำรพิจำรณำควำมน่ำเชื่อถือของแหล่งข้อมูลและกำรสังเกต หมำยถึง ควำมสำมำรถใน 

กำรพจิำรณำตดัสนิควำมถกูต้องของข้อมลูควำมเป็นไปได้ของข้อควำมจำกรำยงำนทีไ่ด้จำกกำรสงัเกตของบคุคลต่ำง ๆ

 3. ควำมสำมำรถในกำรอุปนัย หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรพิจำรณำข้อมูลและสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ จำกกำร 

ตั้งข้อสังเกตของบุคคลต่ำง ๆ แล้วสำมำรถตัดสินใจได้ว่ำ ข้อเท็จจริงใดสนับสนุน คัดค้ำน หรือไม่เกี่ยวข้องกับข้อสรุป

ที่ได้คำดคะเนไว้

 4. ควำมสำมำรถในกำรนรินยั หมำยถงึ ควำมสำมำรถในกำรหำข้อสรปุในสถำนกำรณ์ จำกประโยคหลกัทีก่สำหนด

ให้ โดยอำศัยเหตุผลจำกส่วนใหญ่ไปสู่ส่วนย่อย ซึ่งข้อสรุปที่ได้ต้องสมเหตุสมผล

 5. ควำมสำมำรถในกำรระบขุ้อตกลงเบือ้งต้น หมำยถงึ ควำมสำมำรถในกำรระบวุ่ำข้อควำมใดเป็นข้อตกลงเบือ้งต้น 

ซึง่เป็นข้อควำมจสำเป็นต้องมก่ีอนข้อสรปุทีก่สำหนดให้ เพือ่เป็นกำรตรวจสอบว่ำกำรลงข้อสรปุมคีวำมถกูต้องสมเหตสุมผล

  โดยกำรจดักำรเรยีนรูม้กีจิกรรมทีส่สำคญั คอื กจิกรรมกำรลงพืน้ทีเ่พือ่ศกึษำสภำพแวดล้อม ภมูปิระเทศ ภมูสิงัคม 

กำรจดัประชำคมหมูบ้่ำน กำรรบัฟังปัญหำของชมุชน กำรเข้ำไปศกึษำชมุชนต้นแบบทีไ่ด้รบักำรพฒันำ กำรร่วมวำงแผน

เพือ่กำรพฒันำชมุชนโดยน้อมนสำศำสตร์พระรำชำมำใช้ในกำรพฒันำ กจิกรรมเหล่ำนีไ้ด้ผ่ำนกระบวนกำรของโมเดลเลฟิ 

ทั้ง 4 ขั้นตอน คือ ขั้นเรียนรู้ ขั้นเปิดใจ ขั้นเห็นคุณค่ำ และขั้นเห็นคุณงำมควำมดี ซึ่งขั้นตอนโมเดลเลิฟช่วยพัฒนำทักษะ

กำรคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณของนกัศกึษำได้อย่ำงชดัเจน จำกเหตผุลข้ำงทีไ่ด้กล่ำวมำทัง้หมด จงึสรปุได้ว่ำกำรจดักำรเรยีนรู ้

โดยประยุกต์ใช้โมเดลเลิฟสำมำรถพัฒนำควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณได้

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

  1.1 ควรชีแ้จงขัน้ตอน รปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูโ้มเดลเลฟิให้นกัศกึษำได้เข้ำใจรปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูก่้อน

ทุกครั้งที่จะดสำเนินกำรทดลองเพื่อควำมเข้ำใจที่ตรงกัน

  1.2 ควรผสมผสำนสื่อกำรสอนต่ำง ๆ ที่มีควำมหลำกหลำยและน่ำสนใจให้มำกขึ้น

 2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป

  จำกกำรวจิยัเรือ่ง ผลกำรจดักำรเรยีนรูโ้ดยใช้โมเดลเลฟิทีม่ต่ีอควำมสำมำรถในกำรคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณของ

นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้

  2.1 ควรมีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับโมเดลเลิฟในรำยวิชำอื่น 

  2.2 ควรมีกำรศึกษำตัวแปรอ่ืน นอกเหนือจำกควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ เช่น กำรคิด

สร้ำงสรรค์ กำรแก้ปัญหำ เป็นต้น
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