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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยนี้เป็นกำรวิจัยเชิงก่ึงทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนำรูปแบบกำรสอนตำมแนวคิดทฤษฎี

พฒันำกำรทำงสตปัิญญำของเพยีเจต์ เพือ่พฒันำควำมสำมำรถกำรคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณ สสำหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำ 

ปีที่ 6 และ 2) เปรียบเทียบควำมสำมำรถทำงกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 ก่อนเรียน 

และหลังเรียน กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนชำตศึกษำ จสำนวน 17 คน 

โดยใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง 1 ห้อง โดยกำรแบ่งกลุ่ม เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แผนกำร

จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ และแบบทดสอบวัดควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  

ดสำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2556 สถิติที่ใช้วิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน และกำรทดสอบค่ำที

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) รูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดทฤษฎีพัฒนำกำรทำงสติปัญญำของเพียเจต์

เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ ประกอบด้วย (1) หลักกำร/แนวคิดของรูปแบบ (2) จุดมุ่งหมำยของ

รูปแบบ (3) กระบวนกำรเรียนกำรสอนของรูปแบบ และ (4) ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจำกกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบ 2) ผู้เรียน

มีควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณหลังเรียนโดยใช้รูปแบบกำรสอนตำมแนวคิดทฤษฎีพัฒนำกำรทำงสติ

ปัญญำของเพียเจต์สูงขึ้น อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05

ค�าส�าคัญ: รูปแบบกำรสอน ทฤษฎีพัฒนำกำรทำงสติปัญญำของเพียเจต์ กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ
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Abstract

 The purposes of this research were: 1) to develop Piaget’s cognitive theory-based instruction to enhance 

critical thinking skill for Prathomsuksa 6 Students and 2) to compare between the students’ critical thinking skill 

before and after learning through the developed instruction. The sample included seventeen Prathomsuksa 6 students 

from Chatrasuksa School. The research instruments involved lesson plan and critical thinking skill test. Data were 

statistically analyzed in MEAN, standard deviation and t-test.

 The findings revealed as follows. 1) The Piaget’s cognitive theory-based instruction was composed of (1) 

principle/concept (2) Objectives (3) learning activities and (4) learning outcomes. 2) The students’ critical thinking 

skill after learning through the developed instruction was higher than that before the experiment at significance level 

.05.

Keywords: Instruction, Piaget’s Cognitive Theory, Critical Thinking Skill

บทน�า

 ปัจจุบันควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนวิทยำกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมมำก

ประกอบกับเทคโนโลยีได้มีกำรพัฒนำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของมนุษย์อยู่ตลอดเวลำ ดังน้ันกำรหำควำมรู้

อยู่ตลอดเวลำจึงเป็นกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ซ่ึงส่งผลให้คนในสังคมมีกำรพัฒนำตนเองอยู่ตลอด เมื่อคนในสังคมมีกำร

พัฒนำตนเองจะทสำให้สังคมมีกำรพัฒนำตำมไปด้วย [1] กำรศึกษำเป็นเครื่องมือสสำคัญของกำรพัฒนำคนให้มีควำมรู้  

ควำมสำมำรถ มีทักษะในกำรแก้ปัญหำ และดสำเนินชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุข จัดกำรศึกษำในปัจจุบันเน้นฝึกให้ผู้เรียน

คิดเป็น แก้ปัญหำเป็น จะเป็นกำรจัดกำรศึกษำในระดับใดก็ตำม เพรำะกำรที่คนเรำจะดสำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

อย่ำงมีควำมสุข จสำเป็นต้องรู้จักคิดวิเครำะห์และเลือกสิ่งที่เหมำะสมกับตนเองมำกที่สุด เฉพำะอย่ำงยิ่งในปัจจุบันที่

สังคมและสิ่งแวดล้อมมีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำจสำเป็นต้องมีศักยภำพที่จะพัฒนำตนเองให้มำกขึ้น กำรจัดกำร

ศึกษำในอนำคตต้องเน้นพัฒนำคนให้มีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และมีทักษะในกำรแก้ปัญหำที่มี 

ควำมซับซ้อนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 กำรคดิเป็นสิง่สสำคญัในกำรพฒันำควำมสำมำรถด้ำนกำรคดิ ซึง่คณุภำพของสมองกไ็ม่ได้อยูท่ีก่ำรมสีมองเท่ำนัน้ 

แต่ขึ้นอยู่ที่กำรใช้สมองเป็นสิ่งสสำคัญ กำรฝึกทักษะกำรคิดและกระบวนกำรคิดจึงเป็นส่ิงสสำคัญอย่ำงย่ิงในกำรพัฒนำ

สติปัญญำของเด็ก เพื่อเด็กจะได้เจริญเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภำพของสังคม เป็นกสำลังสสำคัญในกำรพัฒนำประเทศ 

ต่อไป และด้วยกำรเหน็ถงึควำมสสำคญัของกำรพฒันำกำรคดิ ในพระรำชบญัญตักิำรศกึษำแห่งชำต ิพทุธศกัรำช 2545 หมวด 

4 ว่ำด้วยแนวกำรจัดกำรศึกษำ มำตรำ 22, 23 และ 24 มุ่งเน้นเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนำตำมธรรมชำติ

และเตม็ศกัยภำพ โดยจดัหลกัสตูรทีส่อดคล้องกบัองค์รวมของชวีติเชือ่มโยงชวีติของผูเ้รยีน ออกแบบกำรจดักำรเรยีนรู้

ให้ผูเ้รยีนได้มกีำรพฒันำ โดยสอดคล้องควำมต้องกำรระหว่ำงบคุคล ทัง้ควำมพร้อม วธิกีำรเรยีนรู ้[2] ทัง้นีใ้ห้สอดคล้อง 

กับกำรเรียนรู้ 5 ลักษณะ ประกอบด้วย กำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข เรียนรู้จำกกำรคิดและปฏิบัติจริง เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น 

เรียนรู้แบบบูรณำกำร เรียนรู้กระบวนกำรเรียนรู้ของตนเอง กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ได้พัฒนำเต็มศักยภำพโดยให้ 

ผูเ้รยีนเลอืกท่ีจะเรยีนและวำงแผนเรยีนรู ้เรยีนด้วยตนเองอย่ำงหลำกหลำยจำกแหล่งกำรเรยีนรูท้ีอ่ยูใ่นท้องถิน่ แสดงควำม 

คิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ สะท้อนควำมคิด ทบทวนและต่อยอดกำรเรียนรู้เรื่องที่เรียนตลอดเวลำ สรุปควำมรู้ 

ที่เรียนด้วยตนเอง และสำมำรถนสำควำมรู้ที่ได้เรียนไปใช้ในชีวิตจริง เป็นที่ยอมรับกันว่ำ กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 1) มกราคม-เมษายน 2562

206 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (January-April) 204-211 (2019)  Vol.9 No.1

เป็นศูนย์กลำงมีควำมสสำคัญท่ีสำมำรถสร้ำงและพัฒนำ “ผู้เรียน” ให้เกิดคุณลักษณะต่ำง ๆ ที่สังคมปัจจุบันต้องกำร 

เนื่องจำกเป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง เรียนในเรื่องที่เหมำะกับ 

ควำมถนดัและควำมต้องกำรของตนเอง แนวทำงกำรจดักำรเรยีนกำรสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศนูย์กลำง คอื ให้ผูเ้รยีนสร้ำง

ควำมรู้ด้วยตนเองและฝึกใช้อย่ำงชสำนำญ กระบวนกำรที่ใช้คือ 1) กระบวนกำรคิด 2) กระบวนกำรกลุ่ม

 ปัจจุบันพบว่ำนักเรียนส่วนใหญ่มีทักษะพื้นฐำนในกำรดสำเนินชีวิตดีอยู ่แล้ว แต่ถ้ำต้องใช้ควำมคิดและ 

หำเหตุผล กำรจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้แสดงควำมคิดเห็น นักเรียนยังทสำได้อยู่ในเกณฑ์ที่ตส่ำมำก [3] เช่น กำรใช้ชีวิต

ของนกัเรยีนในโรงเรยีน ยงัแสดงให้เหน็ว่ำนกัเรยีนมกีำรคดิทบทวนน้อยมำก นกัเรยีนส่วนใหญ่ยงัทสำผดิกฎของโรงเรยีน

อยู่สมสำ่เสมอ เมือ่ทสำไปแล้วกร็ูว่้ำกำรกระทสำของตนเองนัน้ผดิแต่นกัเรยีนกย็งัทสำ แสดงให้เหน็ว่ำนกัเรยีนยงัมทีกัษะกำรคดิ

อยู่ในเกณฑ์ทีต่สำ่มำก เช่น กำรใช้บรกิำรสบืค้นข้อมลูทำงอนิเตอร์เนต็ นกัเรยีนส่วนใหญ่จะเข้ำถงึข้อมลูทีไ่ม่ค่อยเหมำะสม  

ซึ่งข้อมูลเหล่ำนี้จะถูกแฝงมำในรูปของกำรโฆษณำ ด้วยควำมอยำกรู้อยำกเห็นของนักเรียนทสำให้นักเรียนยังไม่รู้จักย้ัง

คิดว่ำข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือข้อมูลใดที่ส่งผลไม่ดีต่อตนเอง

 รปูแบบกำรสอนยงัคงใช้วธิกีำรท่องจสำ ทสำให้เดก็ไม่ได้พฒันำควำมสำมำรถด้ำนกำรคดิให้มำกพอ กำรฝึกให้เดก็

รู้จักคดิเป็นมคีวำมสสำคญัมำกในปัจจบุนั เพรำะบคุคลใดสำมำรถคดิได้อย่ำงรวดเรว็และคดิได้หลำกหลำย เหน็รำยละเอยีด

และมีควำมชัดเจนในสิ่งที่ตนเองคิด สำมำรถคิดได้อย่ำงกว้ำงไกลและถูกทิศทำง รู้จักวิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงรอบคอบ

โดยใช้เหตุผลในกำรหำคสำตอบมีกำรพิจำรณำถึงผลที่จะตำมมำ มีกำรไตร่ตรองข้อมูลก่อนที่จะแสดงควำมคิดเห็น 

หรือตัดสินใจลงไป ก็จะช่วยให้กำรคิดของคนเรำมีควำมรอบคอบขึ้นหรือมีวิจำรณญำณ กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณที่

เกิดขึ้นนั้นสำมำรถนสำไปใช้ในชีวิตประจสำวันให้เกิดประโยชน์ได้ เช่นกำรตัดสินใจที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อข้อมูลข่ำวสำร 

ทสำหรือไม่ทสำในสิ่งที่ได้รับคสำสั่งมำ หรือนสำไปใช้ในกำรแก้ไขปัญหำ เป็นต้น

 ตำมทฤษฎีกำรศึกษำของเพียเจต์ [4] ได้อธิบำยกระบวนกำรคิดว่ำกระบวนกำรคิดของมนุษย์ เป็นกระบวนกำร

ภำยในของสมองที่ทสำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรรับรู้ กำรจสำ กำรคิด และกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ เป็นกระบวนกำรภำยในสมองที่

ไม่สำมำรถสังเกตหรือศึกษำได้โดยตรงแต่อนุมำนโดยทำงอ้อมว่ำได้เกิดจำกกระบวนกำรภำยใน จำกแนวทฤษฎีต่ำง ๆ  

เกีย่วกบัควำมสำมำรถทำงสมองของมนษุย์ เชือ่ว่ำควำมสำมำรถด้ำนกำรคดิสำมำรถเปลีย่นแปลงได้อยูต่ลอดเวลำ อำศยั

ข้อมูลที่เป็นตัวเร้ำเพื่อให้บุคคลจะกระทสำกับข้อมูลตำมกระบวนกำรที่เป็นระบบของกระบวนกำรคิด จำกแนวทฤษฎี

สรปุได้ว่ำกำรพฒันำกำรคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณของนกัเรยีนจะกระทสำได้โดยกำรกระตุน้ให้นกัเรยีนได้รบักำรฝึกให้คดิ

ด้วยวิธีกำรที่เหมำะสมตำมวัยเป็นลสำดับขั้นตอนตำมธรรมชำติ

 จำกกำรศึกษำแนวคิดของผู้เชี่ยวชำญเก่ียวกับรูปแบบกำรสอนเพื่อพัฒนำกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณดังกล่ำว  

สรุปได้ว่ำ กำรสอนเพื่อให้เกิดกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ เป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนำ 

ควำมสำมำรถด้ำนคิด พิจำรณำตัดสินใจเรื่องรำว แก้ไขปัญหำข้อควำมที่ให้เกิดควำมสงสัยต่ำง ๆ อย่ำงรอบคอบและ 

มีเหตุผล โดยจะเริ่มต้นด้วยกำรเสนอปัญหำหรือเสนอเรื่องรำวที่กระตุ้นให้เกิดกำรคิด ขั้นตอนต่อมำจะฝึกให้นักเรียน

ใช้ควำมคิด โดยใหน้กัเรยีนรูจ้ักกำรระบขุ้อควำมปัญหำ กำรรวบรวมข้อมลู จดัระบบข้อมูล พิจำรณำเปรียบเทียบข้อมลู 

ตั้งสมมติฐำน สรุป และประเมินผลกำรคิด [5]

 เอนนิส และ มิลแมน [6] ได้กสำหนดจุดประสงค์เพื่อวัดควำมคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณด้ำนควำมรอบคอบสสำหรับ

กลุ่มบุคคลต่ำงระดับกัน ไว้ 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนควำมสำมำรถในกำรพิจำรณำควำมน่ำเชื่อถือของแหล่งข้อมูล 2) ด้ำน

ควำมสำมำรถในกำรอุปนัย 3) ด้ำนควำมสำมำรถในกำรนิรนัย และ 4) ด้ำนควำมสำมำรถในกำรระบุข้อตกลงเบื้องต้น 

จะเห็นได้ว่ำกำรวัดกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณส่วนมำกจะเป็นกำรวัดโดยใช้แบบทดสอบที่สร้ำงขึ้นตำมจุดประสงค์ที่

ต้องกำรวัด ซึ่งพบว่ำมีควำมแตกต่ำงกันออกไป ดังนั้นกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณจึงมีควำมสสำคัญต่อกำรดสำเนินชีวิตใน
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ปัจจบัุนเป็นควำมสำมำรถทำงสตปัิญญำอย่ำงหนึง่ทีส่ำมำรถพฒันำได้ทกุระดบั ทัง้ระดบัประถมศกึษำ ระดบัมธัยมศกึษำ 

และระดบัอดุมศกึษำโดยใช้สิง่เร้ำและวธิกีำรทีเ่หมำะสมในกำรกระตุ้นให้บคุคลได้ใช้กำรคดิเพือ่เพิม่ประสทิธิภำพของ

กำรคิด [7]

 ด้วยเหตผุลดงักล่ำว ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะนสำรปูแบบกำรสอนกระบวนกำรคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณมำประยกุต์ใช้ใน

กำรสอนเพือ่ส่งเสรมิให้นกัเรยีนรูจ้กัระบปัุญหำ รวบรวมข้อมลู พจิำรณำควำมน่ำเชือ่ถอืของข้อมลู คดิอย่ำงมวีจิำรณญำณ 

ตั้งสมมติฐำน สรุปผลและประเมินผลจนสำมำรถนสำไปใช้ในชีวิตประจสำวันได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อพัฒนำรูปแบบกำรสอนตำมแนวคิดทฤษฎีพัฒนำกำรทำงสติปัญญำของเพียเจต์ เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถ

กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6

 2. เพื่อเปรียบเทียบควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 ก่อนเรียน

และหลังเรียนโดยใช้รูปแบบกำรสอนตำมแนวคิดทฤษฎีพัฒนำกำรทำงสติปัญญำของเพียเจต์

ขอบเขตของการวิจัย

 ในกำรศกึษำค้นคว้ำครัง้นีใ้ช้หลกักระบวนกำรคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณ ผูว้จิยัได้กสำหนดขอบเขตกำรศกึษำค้นคว้ำ

ไว้ดังนี้

 1. ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนชำตศึกษำ เขตบำงกอกใหญ่ 

กรุงเทพมหำนคร จสำนวน 2 ห้อง 33 คน

 2. กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 6/1 โรงเรียนชำตศึกษำ เขตบำงกอกใหญ่ 

กรุงเทพมหำนคร จสำนวน 17 คน ชำย 9 คน และหญิง 8 คน จสำนวน 1 ห้อง โดยกำรเลือกแบบเจำะจง

 3. ตัวแปรที่ใช้ศึกษำ

  3.1 ตวัแปรอสิระ คอื รปูแบบกำรสอนตำมแนวคดิทฤษฎพีฒันำกำรทำงสตปัิญญำของเพยีเจต์ เพือ่พฒันำ

ควำมสำมำรถกำรคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณของนกัเรยีน ระดบัชัน้ประถมศกึษำปีที ่6 โรงเรยีนชำตศกึษำ เขตบำงกอกใหญ่ 

กรุงเทพมหำนคร

  3.2 ตัวแปรตำม คือ ควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ

 4. เนื้อหำที่ใช้ในกำรวิจัย คือ เรื่องกำรอ่ำนจับใจควำม

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ขั้นตอนที่ 1 กำรพัฒนำรูปแบบกำรสอน ผู้วิจัยดสำเนินกำรดังต่อไปนี้

  1. กสำหนดองค์ประกอบของรูปแบบกำรสอน

   1.1 องค์ประกอบของรปูแบบในกำรพฒันำรปูแบบกำรสอน ประกอบด้วย 1) หลกักำร 2) จดุมุง่หมำย 

3) กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 4) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

   1.2 ศึกษำพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2545. ที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้

   1.3 กสำหนดกรอบแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

   1.4 กสำหนดองค์ประกอบของรูปแบบกำรสอน

  2. กำรสร้ำงรูปแบบกำรสอน ประกอบด้วย 2.1) นสำองค์ประกอบที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์มำ

เรียงลสำดับควำมสัมพันธ์ 2.2) กสำหนดขั้นตอนและรำยละเอียดของรูปแบบกำรสอน 2.3) ตรวจสอบคุณภำพ ปรับปรุงและ

แก้ไข
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   ในกำรตรวจสอบรูปแบบกำรสอน ผู้วิจัยดสำเนินกำรโดยให้คณะกรรมกำรที่ปรึกษำงำนวิจัยและ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้ำนหลักสูตรและกำรสอน ด้ำนวิจัยทำงกำรศึกษำ จสำนวน 3 ท่ำน ตรวจสอบ แก้ไข และเสนอแนะ

 ขั้นตอนที่ 2 กำรพัฒนำเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

  1. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำควำมคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 6  

โดยใช้รูปแบบกำรสอนตำมแนวคิดทฤษฎีพัฒนำกำรทำงสติปัญญำเพื่อกำรพัฒนำควำมสำมำรถกำรคิดอย่ำงมี

วิจำรณญำณ เป็นแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น 4 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ จสำนวน 12 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนกำร

สร้ำงและหำคุณภำพดังนี้ 1.1 ศึกษำพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 4 ว่ำด้วยแนวทำงกำรจัดกำร

ศึกษำ มำตรำที่ 22, 23 และ 24 1.2 ศึกษำปรัชญำกำรศึกษำ อัตถิภำวะนิยม ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง 1.3 ศึกษำทฤษฎี

กำรเรียนรูท้ำงสตปัิญญำของเพยีเจต์ ทีเ่น้นศกึษำเกีย่วกบัพฒันำกำรทำงด้ำนควำมคดิ 1.4 ศกึษำรปูแบบกำรจดักำรเรยีนรู้

เพือ่พฒันำทกัษะกำรคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณของพบิลูศร ีวำสนสมสทิธิ ์[8] 1.5 ศกึษำเนือ้หำเรือ่ง อ่ำนได้คล่อง...ต้องรูว้ธิี 

จำกหนังสือหลักภำษำไทย ป.6 และคู่มือครูสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 1.6 เขียนแผนกำรจัดกำร

เรียนรู้เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบกำรสอน

ตำมแนวคิดทฤษฎีพัฒนำกำรทำงสติปัญญำเพื่อกำรพัฒนำควำมสำมำรถกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ จสำนวน 4 แผนกำร

จัดกำรเรียนรู้ จสำนวน 12 ชั่วโมง

  แผนกำรเรียนรู้ที่ 1 แนวทำงและขั้นตอนกำรจับใจควำม

  แผนกำรเรียนรู้ที่ 2 กำรอ่ำนจับใจควำม

  แผนกำรเรียนรู้ที่ 3 กำรอ่ำนจับใจควำมบทร้อยกรอง

  แผนกำรเรียนรู้ที่ 4 กำรอ่ำนจับใจควำมบทควำมและนิทำน

วิธีกำรหำคุณภำพแผนกำรจัดกำรเรียนรู้

   1. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นไปให้อำจำรย์ผู้ควบคุมภำคนิพนธ์ตรวจสอบกำรใช้ภำษำ 

ควำมชัดเจนของข้อควำมและควำมถูกต้องของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แล้วนสำไปปรับปรุงแก้ไข

   2. นสำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชำญ 3 คน พิจำรณำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง 

(IOC) ของแผนกำรจดักำรเรยีนรู ้ผูเ้ชีย่วชำญให้ควำมคดิเหน็ตรงกนัทัง้ 3 ท่ำน ทสำให้ค่ำดชันคีวำมสอดคล้องมค่ีำเท่ำกบั 

1 ทกุข้อ ได้ปรบัปรงุภำษำทีใ่ช้ กำรวดัผลประเมนิผล และแผนกำรจดักำรเรยีนรูใ้นส่วนทีบ่กพร่องตำมผูเ้ช่ียวชำญได้ให้

ข้อเสนอแนะมำ

   3. นสำแผนกำรจดักำรเรยีนรูท้ีไ่ด้รบักำรตรวจพจิำรณำจำกผูเ้ชีย่วชำญมำแก้ไขปรบัปรงุแล้วไปทดลอง

ใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่ำง

 2. แบบทดสอบ ดสำเนินกำรสร้ำงและหำประสิทธิภำพดังนี้ 1) กสำหนดจุดมุ่งหมำยของกำรสร้ำงแบบทดสอบ

เพื่อหำรูปแบบและแนวทำงในกำรสร้ำงแบบทดสอบ 2) ศึกษำวิธีกำรสร้ำงแบบทดสอบจำกตสำรำเอกสำรและงำนวิจัย

ที่เกี่ยวข้อง 3) ศึกษำเนื้อหำเรื่องอ่ำนได้คล่อง...ต้องรู้วิธี สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 4) กสำหนด 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ที่ต้องกำรวัด 5) สร้ำงแบบทดสอบวัดควำมสำมำรถอย่ำงมีวิจำรณญำณ จสำนวน 40 ข้อ คะแนน 

เต็ม 40 คะแนน 6) กสำหนดนส้ำหนักตำมสัดส่วนขององค์ประกอบที่ต้องกำรวัดตำมแนวควำมคิดของเอนิสและมิสแมน [9]

 ขั้นตอนที่ 3 กำรทดลองใช้รูปแบบ

  1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย

   ประชำกร นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนชำตศึกษำ เขตบำงกอกใหญ่ กรุงเทพมหำนคร 

ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2556 จสำนวน 2 ห้อง 33 คน
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   กลุม่ตวัอย่ำง นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่6 โรงเรยีนชำตศกึษำ เขตบำงกอกใหญ่ กรงุเทพมหำนคร 

จสำนวน 17 คน ชำย 9 คน และหญิง 8 คน จสำนวน 1 ห้อง โดยกำรแบ่งกลุ่ม

  2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

   2.1 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดทฤษฎีพัฒนำกำรทำงสติปัญญำของเพียเจต์ เพ่ือพัฒนำ 

ควำมสำมำรถกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ จสำนวน 4 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้

   2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบวัดควำมสำมำรถอย่ำงมีวิจำรณญำณ

ก่อนเรียนและหลังเรียน

 3. กำรดสำเนินกำรทดลอง

  กำรวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัได้ดสำเนนิกำรทดลองโดยใช้แบบแผนกำรทดลองแบบหนึง่กลุม่ (One Group pretest 

–posttest design) ทดสอบก่อนเรียน–หลังเรียน ดังนี้

  3.1 ทดสอบวดัควำมรูพ้ืน้ฐำนของกลุม่ตวัอย่ำงเรือ่ง อ่ำนได้คล่อง...ต้องรูว้ธิ ีก่อนกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู้ 

ด้วยแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ โดยใช้รูปแบบกำรสอนตำมแนวคิด

ทฤษฎีพัฒนำกำรทำงสติปัญญำของเพียเจต์ เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ โดยใช้แบบทดสอบ 

ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น

  3.2 ดสำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้แผนกำรสอนโดยใช้รูปแบบรูปแบบกำรสอนตำมแนวคิด

ทฤษฎพีฒันำกำรทำงสตปัิญญำของเพยีเจต์ เพือ่พฒันำควำมสำมำรถกำรคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณ ทีผู่ว้จิยัสร้ำงขึน้ จสำนวน 

12 ชั่วโมง

  3.3 ทสำกำรทดสอบนักเรียนกลุ่มตัวอย่ำงหลังจำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนด้วยแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

โดยใช้รูปแบบกำรสอนตำมแนวคิดทฤษฎีพัฒนำกำรทำงสติปัญญำของเพียเจต์ เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถกำรคิด 

อย่ำงมีวิจำรณญำณ โดยใช้แบบทดสอบชุดเดิมอีกครั้ง

  3.4 นสำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มำทสำกำรวิเครำะห์ข้อมูล

สรุปผลการวิจัย

 1. ได้รูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวคดิทฤษฎพีัฒนำกำรทำงสติปัญญำของเพียเจต์เพื่อพัฒนำควำม

สำมำรถด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ ซึ่งประกอบด้วย หลักกำรของรูปแบบ คือ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถคิดอย่ำง

มีวิจำรณญำณ โดยอำศัยส่ิงเร้ำหรือข้อควำม บทควำม สถำนกำรณ์ที่ได้รับมีควำมสอดคล้องกับประสบกำรณ์เดิมที ่

ผู้เรียนมีอยู่กับประสบกำรณ์ใหม่ ๆ โดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือพัฒนำควำมคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณของผู้เรียนให้สูงขึ้น 

ฝึกกำรทสำงำนกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนควำมคิดซ่ึงกันและกัน โดยมีขั้นตอนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 4 ขั้นตอน คือ  

1) ขั้นตอนเสนอสถำนกำรณ์ 2) ขั้นกำรคิดรำยบุคคล 3) ขั้นกำรคิดกลุ่มย่อย 4) ขั้นอภิปรำยผล

 2. ผลกำรเปรยีบเทยีบค่ำเฉลีย่คะแนนควำมสำมำรถทำงกำรคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณก่อนเรยีน กบัค่ำเฉลีย่คะแนน

หลังเรียน

ค่ำเฉลี่ยคะแนน
ก่อนเรียน

ค่ำเฉลี่ยคะแนน
หลังเรียน

ผลต่ำงค่ำเฉลี่ยของคะแนนก่อน
ทดลองและคะแนนหลังทดลอง t Sig.

18.73 26.93 8.20 11.940 .05

* มีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
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 จำกตำรำงพบว่ำ ผลกำรประเมนิควำมสำมำรถทำงกำรคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณก่อนใช้รปูแบบกำรสอนตำมแนวคดิ

ทฤษฎพีฒันำกำรทำงสตปัิญญำของเพยีเจต์มค่ีำเฉลีย่เท่ำกบั 18.73 หลงัใช้รปูแบบกำรสอนตำมแนวคดิทฤษฎพีฒันำกำร

ทำงสตปัิญญำของเพยีเจต์ มค่ีำเฉลีย่เท่ำกบั 26.93 มผีลต่ำงของคะแนนก่อนเรยีนและคะแนนหลงัเรยีน มค่ีำเฉลีย่เท่ำกบั 

8.20 แสดงให้เห็นว่ำนักเรียนมีควำมสำมำรถทำงกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณสูงขึ้น ซึ่งควำมแตกต่ำงดังกล่ำวมีนัยสสำคัญ

ทำงสถิติที่ระดับ .05 (t = 11.940)

 ดังนั้นสรุปได้ว่ำกำรสอนตำมแนวคิดทฤษฎีพัฒนำกำรทำงสติปัญญำของเพียเจต์เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถด้ำน

กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณเป็นกำรสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และคิดอย่ำงเป็นระบบ ตำมระดับควำมสำมำรถ 

ควำมถนัดและควำมสนใจของตนเองได้เต็มที่ ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณสูง

ขึ้น ผลกำรวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของ อุทุมพร วรรณะศิลปิน [10] ที่พบว่ำ ควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำง

มีวิจำรณญำณของนักเรียนที่ได้รับกำรสอนกระบวนกำรคิดด้วยกำรใช้แบบฝึกกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณในกำรทสำ

โครงกำรวิทยำศำสตร์ สิ่งแวดล้อม สูงกว่ำนักเรียนท่ีได้รับกำรสอนตำมคู่มือครู รวมถึงงำนวิจัยของแฮร์ริสัน [11]  

ที่ศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรจสำแนกควำมคิดของ Bloom (Bloom’s Taxonomy) กับกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  

ผลกำรวิจัยพบว่ำ พฤติกรรมระดับ นสำไปใช้ วิเครำะห์ ประเมินค่ำ ตำมแนวคิดของบลูมช่วยพัฒนำส่งเสริมกำรคิดอย่ำง

มีวิจำรณญำณให้สูงขึ้น

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปฏิบัติ

  1.1 ลักษณะกำรสอนท่ีใช้กระบวนกำรคิด ครูผู ้สอนควรชี้แจงให้นักเรียนทรำบถึงจุดมุ ่งหมำยว่ำ  

เป็นกำรฝึกกระบวนกำรเรียนรู้ทักษะด้ำนควำมคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ เพื่อทสำให้นักเรียนสำมำรถพัฒนำควำมคิด 

ของตนเองได้ดีขึ้น มิได้มุ ่งเน้นให้เกิดกำรแข่งขันกันทสำคะแนนในแต่ละกลุ ่มจนเกิดควำมรู ้สึกเห็นแก่ตัวและ 

มุ่งทสำคะแนนเพื่อชัยชนะของกลุ่มมำกกว่ำจุดมุ่งหมำยอื่น

  1.2 ในกำรแบ่งกลุ่มทสำกิจกรรม ควรมีกำรจัดกลุ่มนักเรียนคละกัน คือ มีนักเรียนที่เก่ง ปำนกลำงและอ่อน  

อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อเปิดโอกำสให้นักเรียนได้ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เรียนรู ้ไปด้วยกัน เป็นกำรลดปัญหำ 

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงนักเรียนในห้องเรียน

  1.3 ครผููส้อนควรเสนอแนะวธิกีำรเรยีนกำรสอนแบบพฒันำควำมคดิในรปูแบบอืน่ทีห่ลำกหลำย นอกเหนอื

จำกกำรพดูรำยงำนหน้ำชัน้เรยีน และกำรจดักจิกรรมกลุม่ เช่น กำรแสดงบทบำทสมมตุ ิกรณศีกึษำ (Case Study) สมัมนำ 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรทสำวิจัยในครั้งต่อไป

  2.1 ควรทสำกำรวิจัยทดลองใช้รูปแบบกำรสอนตำมแนวคิดทฤษฎีพัฒนำกำรทำงสติปัญญำของเพียเจต์ 

เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณกับนักเรียนกลุ ่มตัวอย่ำงอื่นและในระดับช้ันอื่น เพ่ือศึกษำ 

ควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณของนักเรียนในแต่ละพัฒนำกำรกำรเรียนรู้

  2.2 ควรมีกำรวิจัยเก่ียวกับกำรสอนเพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถกำรคิดด้ำนอื่นด้วย เช่น กำรคิดหำเหตุผล  

กำรคิดสร้ำงสรรค์ เป็นต้น
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