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บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชาวเขา
เผ่าม้ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ในจังหวัดตาก เครื่องมือวิจัยที่ใช้ได้แก่ แบบทดสอบวัดทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบตามองค์ประกอบของทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3 องค์ประกอบ1) การนิยามปัญหา 2) การพิจารณาตัดสินและประมวลผล
ข้อมูล และ 3) การลงข้อสรุป จำานวน 30 ข้อ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา เป็นนักเรียนชาวเขาเผ่าม้งที่กำาลัง
ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำานวน 30 คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง 
ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนชาวเขาเผ่าม้งที่ศึกษา มีคะแนนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เฉลี่ย 
13.07 คะแนน โดยมีคะแนนสูงสุด 20 คะแนน และคะแนนต่ำาสุด 7 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3.59 เม่ือทำาการแบ่งระดับทักษะการคิดอย่างมีจารณญาณ พบว่า นักเรียนกลุ่มนี้มีค่าคะแนนทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ อยู่ระดับพอใช้คิดเป็นร้อยละ 13.33 (n= 4) ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 
23.33 (n= 7) และระดับน้อยมากคิดเป็นร้อยละ 63.33 (n= 19) นอกจากนี้เมื่อพิจารณาแยกตาม
องค์ประกอบของทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ พบว่าองค์ประกอบที่นักเรียนตอบถูกมากที่สุด
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คือ การพิจารณาตัดสินและประมวลผลข้อมูลคิดเป็นร้อยละ 60.24 การนิยามปัญหาคิดเป็นร้อยละ  
34.44 และการลงข้อสรุป คิดเป็นร้อยละ 25.67 ตามลำาดับ

คำ�สำ�คัญ: ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ, นักเรียนชาวเขาเผ่าม้ง, การนิยามปัญหา, การพิจารณา
ตัดสินและประมวลผลข้อมูล, การลงข้อสรุป 

Abstract
The purpose of this study was to study critical thinking skills of Hmong hilltribe 

students who were studying in seventh grade, in Tak province of Thailand. The research 
instrument used in this study was the critical thinking skills test developed by researcher. The 
test was a multiple-choice test which composed of 30 items with 30 total scores including 
three compositions of critical thinking skills ; 1) problem defining 2) decision making and 
data processing and 3) making conclusion. The participant in this study were 30 Hmong 
hilltribe students using purposive sampling who were studying in seventh grade in academic 
year 2015. The findings of the study revealed that the mean score of critical thinking skills of 
Hmong hilltribe students equaled 13.07. The maximum score was 20. The minimum score 
was 7 with the standard deviation 3.59. Moreover, the levels of critical thinking skills presented 
that 13.33% (n=4) of these students had critical thinking skills in a fair level, 23.33% (n=7) 
in a poor level and 63.33% (n=19) in a very poor level. In addition, considering separately 
in each composition of critical thinking skills, the results found that 60.24% of students got 
the right answers in decision making and data processing, 34.44% in problem defining and 
25.67% in making conclusion, respectively.

Keywords: Critical thinking skills, Hmong hilltribe students, Problem defining, Decision  
making and data processing, Making conclusion

บทนำา
ข้อมูลข่าวสารในยุคปัจจุบันมีลักษณะ

เป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้ง
การปฏิวัติเทคโนโลยีด้านการสื่อสารโทรคมนาคม
ทำาให้ผู้คนทั่วโลกติดต่อกันได้ภายในระยะเวลา
อันสั้นและสามารถเข้าถึง ข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ 
ได้อย่างง่ายดายผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น 
อินเทอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์ และระบบ

สัญญาณจานดาวเทียม เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงมี
ข้อมูลมากมายที่ผู้คนสามารถเข้าถึงเช่ือมโยงและ
นำาไปใช้ได้ แต่ทั้งนี้ข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นอาจเป็น
ข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ได้ จึงต้องมีสิ่ง 
ที่ช่วยในการคัดกรองความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ในการเลือกที่จะรับข้อมูลเหล่านั้น (เจษฎา  
เด่นดวงบริพันธ์, 2555 ; พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 
2545 ; วิจารณ ์พานชิ, 2555 ; อุษณยี ์อนรุทุธว์งศ,์  
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2555) ซึ่งสิ่งที่ช่วยในการคัดกรองข้อมูลเหล่านั้น 
คือทักษะที่เกี่ยวข้องกับการคิดที่ควรมีอยู่ในตัว
บุคคล นั่นคือทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะสำาคัญที่จำาเป็น ในศตวรรษ
ที่ 21 เนื่องจากการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 1) 
เป็นการคิดเพื่อนำาไปสู่การดำารงชีวิตที่ดีขึ้น หรือ
เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดต่อการเลือกใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 2) เปน็การคดิทีจ่ะนำาไปสูค่วามรูท้ีด่ขีึน้
เพราะมีการพิจารณาไตร่ตรอง รวบรวมข้อมูลได้
ถูกต้องเหมาะสม 3) เป็นการคิดที่จะนำาไปสู่การ
ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ ในยุคข้อมูลข่าวสารที่
หลากหลาย และ 4) เป็นการคิดที่สามารถก่อให้
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างต่อเน่ืองในโลก
ท่ีมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคสารสนเทศ 
(วิจารณ์ พานิช, 2555 ; บุบผา เมฆศรีทองคำา
และดนุลดา จามจุรี, มปพ ; สนธิ พลชัยยา, 
2557) ปัจจุบันมีงานวิจัยที่ได้ศึกษาทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณในกลุ่มคนที่มีความหลาก
หลายของช่วงอายุ เช่นในระดับอุดมศึกษา ธันยา
กร ช่วยทุกข์เพื่อน (2556) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์ ระดับอุดมศึกษา
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นกระบวนการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ พิริยลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์ (2556) 
ได้ศึกษาเกี่ยวกับการสอนนักศึกษาพยาบาลเพ่ือ
พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สายันต์ 
โพธิ์เกตุ และทวี สระน้ำาคำา (2556) ได้ศึกษา
เก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วม
มือบนเว็บวิชาฟิสิกส์ที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ ของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในระดับ
มัธยมศึกษานั้น วันเพ็ญ บูรณสุข, สุธี พรรณ
หาญ และศักดิ์ สุวรรณฉาย (2556) ได้ศึกษา
เกีย่วกบัการพฒันามโนทศันท์างวทิยาศาสตรแ์ละ 
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้วิธีการ
จัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน 
สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดูแรนและ

เซนเดก (Duran and Sendag, 2012) ได้ทำาการ
ศกึษาเกีย่วกบัขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัการคดิอยา่ง
มีวิจารณญาณ ของนักเรียนในเขตเมืองระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โปรแกรมไอที/สะเต็ม 
นอกจากนีใ้นระดบัประถมศกึษา แมสซา (Massa, 
2014) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณระดับประถมศึกษา สันติ กิจลือ
เกยีรต ิ(2555) ไดศ้กึษาความเชือ่ในหนา้ท่ีของครู
เกีย่วกบัการศึกษาเชงิทดลองกระบวนการเรยีนรูท้ี่
ผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แบบร่วมมือกับ การ
เรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก เพื่อเสริมสร้างทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิภารัตน์ จังหวัดปทุมธานี 
ทั้งนี้จากการทบทวนวรรณกรรมการศึกษาทักษะ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณในกลุ่มคนที่มี
ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ มีลักษณะทาง 
พื้นฐานความเชื่อ ภาษา ประเพณี และวัฒนธรรม
ที่แตกต่างกัน ยังไม่พบมากนักจึงเป็นอีกหนึ่งกลุ่ม
การศึกษาที่น่าสนใจ

ประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาค
เหนือหลายจังหวัด เช่น ตาก เชียงใหม่ เชียงราย 
แม่ฮ่องสอน เพชรบูรณ์ พิษณุโลก แพร่ น่าน เป็น
จังหวัดที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ อาทิ 
ม้ง อาข่า มูเซอ ลีซอ เย้า เป็นต้น ทำาให้คนใน
เขตพื้นที่จังหวัดเหล่านี้มีทั้งภาษาพูด ประเพณี 
วัฒนธรรมและความเชื่อที่แตกต่างกันออกไป ซึ่ง
เมื่อพิจารณาในบริบทของโรงเรียนในเขตพื้นที่
เหล่านี้ กรณีตัวอย่างจังหวัดตาก พบว่ามีนักเรียน 
ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ เรียนร่วมกับ
นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์คนเมือง ซึ่งจากข้อมูลท่ี 
ผูว้จิยัไดท้ำาการสมัภาษณน์ายสจุริต กำาเนดิบรรพต 
(2556, สัมภาษณ์) ครูผู้สอนอาวุโสที่เป็นชาวเขา
เผ่าม้งบุคคลที่มีความรู้ในเรื่องชาวเขาเผ่าม้งใน
เชิงลึกและเป็นบุคคลที่ชาวเขาเผ่าม้งในท้องถิ่น
ให้ความเคารพนับถือ สรุปได้ว่า นักเรียนกลุ่มนี้
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จะพูดภาษาของตนเองเป็นภาษาหลัก ใช้ภาษา
ไทยเป็นภาษาที่สอง และมีความเชื่อดั้งเดิมที่ถ่าย
ทอดต่อๆ กันมาตามวัฒนธรรมและประเพณีที่ 
แตกต่างกันในแต่ละชาติพันธุ์ ความเชื่อบางเรื่อง
เป็นกุศโลบาย ในการสอน แตบ่างเร่ืองกเ็ปน็ความ
เช่ือที่ไม่สอดคล้อง และไม่สมเหตุสมผลกับองค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนได้รับ อาทิ การ
ท่ีเดก็มคีวามเครยีดสะสมจนเกดิปญัหาสภาวะทาง
จิต แต่ผู้ปกครองไม่กล้าพาไปพบจิตแพทย์เพราะ
ถกูผู้ใหญข่องเผา่ห้ามไว ้โดยการหา้มพาเด็กไปพบ
แพทย์น้ันตั้งอยู่บนฐานความเช่ือเรื่องเด็กจะเสีย
ชวีติเพราะผดิผ ีอยา่งไรกต็ามนักเรยีนยังเลอืกทีจ่ะ
เช่ือและศรทัธาในเรือ่งนัน้ๆ ตอ่ไปเพราะกลวัเรือ่ง
การผดิผ ีเปน็ตน้ และจากความเช่ือ วฒันธรรมของ
ชนเผ่า อาจเปน็เหตผุลหนึง่ทีท่ำาใหก้ารจดักจิกรรม
การเรียนรู้ในโรงเรียนกับกลุ่มนักเรียนที่มีความ
หลากหลายทางชาติพันธุ์ของจังหวัดตาก บรรลุ
เป้าหมายต่ำากว่าเกณฑ์ ในด้านต่างๆ เช่น ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำากว่าค่าเฉลี่ยของระดับ
ประเทศ ด้านสมรรถนะของนักเรียน โดยเฉพาะ
มาตรฐานที่ 4 นักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
มคีวามคดิสร้างสรรค ์คิดไตรต่รอง และมวีสัิยทศัน ์
อยู่ในระดบัพอใช ้(สำานกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา, 2554) จากสภาพ
บริบทของโรงเรียนขยายโอกาส สำานักงานเขต
พื้นที่การประถมศึกษาตาก เขต 2 อำาเภอพบพระ 
มีโรงเรียนที่นักเรียนเป็นชาวเขาเผ่าม้งจำานวน
มาก ซ่ึงจากข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ทำาการสัมภาษณ์ 
นายเดชา แสงท้าว บุคคลที่เป็นชาวเขาเผ่าม้งและ
ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งใน
สำานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาตาก เขต 2 
และนางธัญญลักษณ์ เชิดสวรรค์ ครูผู้สอนอาวุโส
ที่มีประสบการณ์การสอนในชุมชนของชาวเขาเผ่า
มง้กวา่ 27 ปี ซ่ึงบุคคลทัง้สองเปน็ผูท้ีค่วามรู้ความ
เข้าใจเรื่องประเพณี วัฒนธรรม และความเช่ือ

ของชาวเขาเผ่าม้ง (2557, สัมภาษณ์) สรุปได้ว่า 
นักเรียนกลุ่มนี้ยังมีพฤติกรรมด้านความเชื่อและ
ความศรทัธาทีสื่บตอ่กันมาของบรรพบรุุษ เชน่ การ
นับถือผี การรักษาโรคจากคนที่นับถือของชนเผ่า 
แม้ว่านักเรียนจะมีความรู้แต่ก็ยังขาดการคิดอย่าง
มวีจิารณญาณควบคูไ่ปดว้ย ทัง้นีเ้มือ่เดก็ไดพ้ฒันา
ความสามารถในการคิดอย่างเต็มที่ เมื่อพบกับ 
ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ ที่ต้องการการ 
ตัดสินใจ ก็จะสามารถไตร่ตรอง ใคร่ครวญ 
พิจารณาข้อมูล จนสามารถสรุปหรือตัดสินใจได้
อย่างดีสมเหตุสมผล จนพร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่มี
วุฒิภาวะได้ ตามทฤษฎีพัฒนาทางสติปัญญาของ
เพยีเจตท์ีเ่สนอวา่ พฒันาการของมนษุย์มลีกัษณะ
เดียวกันในช่วงอายุที่เท่ากัน และแตกต่างกันใน
ชว่งอายทุีแ่ตกตา่งกนัซึง่เปน็ผลมาจากปฏสัิมพนัธ์
ระหว่างบคุคลกบัสิง่แวดลอ้ม (สรุางค ์โคว้ตระกลู, 
2554) 

ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาทักษะการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณในกลุ่มนักเรียนที่เป็นชาวเขาเผ่า
ม้งเพราะทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มี
ความสำาคัญในการพิจารณารับข้อมูลข่าวสารเป็น
อย่างยิ่ง โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนใน
ช่วงอายุตั้งแต่ 11 ปีเป็นต้นไป เนื่องจากเด็กใน
วัยนี้จะสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล สามารถ
คิดในสิ่งที่ซับซ้อนอย่างเป็นนามธรรมได้ (สุรางค์  
โค้วตระกูล, 2554) สามารถคิดอย่างนัก
วิทยาศาสตร์ในการต้ังสมมติฐาน คิดหาเหตุผล
นอกเหนือจากข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่งในช่วงอายุนี้จะตรง
กับนักเรียนที่กำาลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 1

วัตถุประสงค์
เ พื่ อ ศึ ก ษ า ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด อ ย่ า ง มี

วิจารณญาณของนักเรียนชาวเขาเผ่าม้งระดับชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ในจังหวัดตาก
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วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรได้แก่ นักเรียนชาวเขาเผ่าม้ง ที่
กำาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนขยายโอกาส สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาตาก เขต 2 
จำานวน 7 โรงเรียน

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชาวเขาเผ่า
ม้งทีก่ำาลงัศกึษาในช้ันมธัยมศกึษาปทีี ่1 ภาคเรยีน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนขยายโอกาส 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาตาก 
เขต 2 จำานวน 30 คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย ได้แก่ แบบ
ทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ก�รดำ�เนินก�รวิจัย 

ในการศึกษาทักษะการ คิดอ ย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนชาวเขาเผ่าม้งที่กำาลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ใน
จังหวัดตากผู้วิจัยแบ่งการดำาเนินงานวิจัยออกเป็น 
2 ขั้นดังนี้ 

ขั้นท่ี 1 การพัฒนาแบบทดสอบการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 

ขั้นที่  2 การเก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูล

ขั้นท่ี 1 การพัฒนาแบบทดสอบการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ มี การดำาเนินการดังนี้

1. ศึกษาและให้คำาจำากัดความ คำาว่า 
“การคิดอย่างมีวิจารณญาณ” และองค์ประกอบ
ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง 
ทักษะกระบวนการคิดทางสมองในการพิจารณา 
ไตร่ตรอง ปัญหา ประเด็นสถานการณ์หรือข้อมูล

อยา่งรอบคอบมีเหตผุล โดยใช้ความรูป้ระสบการณ ์
ผ่านกระบวนการคิดท่ีเป็นข้ันตอนเพื่อนำาไปสู่การ
ลงข้อสรุปได้อย่างสมเหตุสมผลหรือสามารถแก้
ปัญหาในสถานการณ์ที่พบได้ โดยองค์ประกอบ
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้มาจากการ
สงัเคราะหแ์นวคดิทีเ่สนอโดยนกัการศกึษาทัง้หมด 
5 คน ไดแ้ก ่เอนนสี (Ennis, 1985: 44-46) เควล์
มอล์ซ (Quellmalz, 1985: 9-34) สเติร์นเบอร์ก
และบารอน (Sternberg and Baron, 1985: 40-
43) ดีคาโรลี (Decaroli, 1973: 67-69) และนีด
เลอร ์(Kneedler, 1985 อา้งถงึใน สำานกังานคณะ
กรรมการการศกึษาแหง่ชาต,ิ 2540) ประกอบดว้ย 
3 องค์ประกอบหลัก คือ 1) การนิยามปัญหา 2) 
การพจิารณาตดัสนิและประมวลผลข้อมลู และ 3) 
การลงข้อสรุป และทั้ง 3 องค์ประกอบของทักษะ
การคดิอยา่งมวีจิารณญาณไดน้ยิามศพัทเ์ชงิปฏบิตัิ
การดังนี้

1) การนิยามปัญหา หมายถึง การ
กำาหนดปัญหาและทำาความเข้าใจปัญหาหรือ
ประเด็นสถานการณ์ ศึกษาประเด็นปัญหาหรือ
สถานการณ์ กำาหนดประเด็นท่ีชัดเจนในการ
ศกึษา และตระหนกัถงึความสำาคญัของปญัหาหรอื
สถานการณ์ 

2) การพิจารณาตัดสินและประมวลผล
ขอ้มลู หมายถงึ รวบรวมขอ้มลูและพจิารณาขอ้มลู
ที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาหรือสถานการณ์และ
เลอืกใชข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง การตดัสนิใจว่าขอ้มลูทีม่ี
อยูเ่พยีงพอและวางแผนวิธีการแก้ปญัหาหรือเผชญิ
กับสถานการณ์ได้หลากหลายวิธี

3) การลงข้อสรุป หมายถึง การหาความ
สัมพันธ์ ความเช่ือมโยงหาความสำาคัญของข้อมูล 
และอธบิายถงึความเปน็ไปไดข้องขอ้สรปุ ตดัสินใจ
ลงข้อสรุปเมื่อเหตุผลเพียงพอและเชื่อถือได้

ดงันัน้ แบบทดสอบทีพ่ฒันาข้ึนตอ้งมอีงค์
ประกอบทั้ง 3 องค์ประกอบครบถ้วน จึงสามารถ
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วัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ตรงความ
ต้องการ

2. กำาหนดองค์ประกอบของแบบทดสอบ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ต้องการพัฒนาให้

ครอบคลุม คำาจำากัดความในข้อ 1 โดยทำาการ
กำาหนดเป็นรหัสเพื่อความสะดวกในการให้ผู้
เชี่ยวชาญประเมิน แสดงได้ดังตารางที่ 1

ตัวอย่�งสถ�นก�รณ์
สถ�นก�รณ์ที่ 4 ก�รส�ธิตประสิทธิภ�พน้ำ�ย�ล้�งจ�น ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อหนึ่ง 
 ผู้สาธิตทำาการทดลองเพื่อให้ประชาชนที่ผ่านไปมาเห็นถึงประสิทธิภาพน้ำายาล้างจาน ดังนี้ 
 1. ในการทดลองนั้น ใช้น้ำายาล้างจานผลิตภัณฑ์ยี่ห้อหนึ่งผสมน้ำา ในอัตรา 1:8 (น้ำายา 1 ส่วน น้ำา  
  8 ส่วน)  
 2. น้ำายาล้างจานยี่ห้ออื่นๆ ไม่ผสมน้ำา 
 3. ทาเนยลงบนจานใส 2 ใบ แทนไขมัน 
 4. ใช้น้ำายาล้างจานผลิตภัณฑ์ยี่ห้อหนึ่งที่ผสมน้ำาแล้ว ละเลงคลุกเคล้าเข้ากับเนยบนจานใบที่หนึ่ง 
 5. ใช้น้ำายาล้างจานอีกยี่ห้อ ผสมคลุกเคล้ากับเนย บนจานใบที่สอง 
 6. จากนั้น ใช้น้ำาเปล่าเทราด ผ่านจานทั้งสอง ปรากฏว่า น้ำายาล้างจานผลิตภัณฑ์ยี่ห้อหนึ่งทำาความ 
  สะอาดได้มากกว่าเพราะไม่มีคราบสกปรกของเนยเหลืออยู่ แต่จานที่ใช้น้ำายาล้างจานยี่ห้ออื่นๆ  
  ไม่ผสมน้ำายังมีคราบสกปรกของเนยเหลืออยู่บนจาน

ต�ร�งที่ 1 การกำาหนดรหสัองค์ประกอบของทกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณเพือ่การประเมนิสำาหรบั
ผู้เชี่ยวชาญ

ทักษะก�รคิดขั้นสูง องค์ประกอบที่ต้องก�รวัด

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

การนิยามปัญหา (T1) 

การพิจารณาตัดสินและประมวลผลข้อมูล (T2) 

การลงข้อสรุป (T3) 

3. กำาหนดสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจำาวันหรือเลือกสถานการณ์ข่าวที่ต้อง
ใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารและ
สอดคล้องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ เร่ืองสารและ
สมบัติของสาร มาใช้ในการพัฒนาแบบทดสอบ 
โดยลกัษณะสถานการณ ์สภาพปญัหา จะอยู่ในรปู

แบบความเรียงสัน้ๆ ทีไ่ดม้าจากบทความ รายงาน
ต่างๆ บทสนทนาที่พบในชีวิตประจำาวัน หรือใช้
สถานการณ์จำาลอง โดยคำาตอบอาจเป็นข้อสรุป
ของสถานการณ์ หรือปัญหานั้น ประกอบด้วย 15 
สถานการณ์ ตัวอย่างเช่น
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4. นำาสถานการณ์ที่ ได้มาเขียนแบบ
ทดสอบ โดยกำาหนดรูปแบบของการเขียนแบบ
ทดสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ประกอบด้วย
ส่วนของคำาถามและคำาตอบ กำาหนดวิธีการตรวจ
ให้คะแนน ให้คำาตอบที่ถูกต้องตรงกับคำาเฉลย
ได้ 1 คะแนน ถ้าตอบผิดหรือไม่มีคำาตอบให้ 0 
คะแนน เมื่อกำาหนดรูปแบบของแบบทดสอบแล้ว 
จึงเขียนแบบทดสอบตามที่กำาหนดไว้จนครบทุก

องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดย
ใช้รหัสที่กำาหนดไว้ในข้อที่ 2 ภาษาที่ใช้ควรเป็นไป
ตามหลักการเขียนแบบทดสอบที่ดีโดยทั่วไป ทั้งนี้
สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ การเขียน
แบบทดสอบให้วัดได้ตรงตามจุดประสงค์ของการ
วัด จากสถานการณ์ 15 สถานการณ์ ได้แบบ
ทดสอบจำานวนทั้งหมด 45 ข้อ ตัวอย่างข้อสอบ
ที่ใช้สถานการณ์ในข้อที่ 3 แสดงได้ดังตารางที่ 2

ต�ร�งที่ 2 ตัวอย่างข้อสอบวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ตัวอย่างข้อสอบจากสถานการณ์ ที่ 4

T1

1. การนิยามปัญหา จากการสาธิตการทดลองน้ำายางล้างจานคือข้อใด  
 ก. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำายาล้างจาน 
 ข. น้ำายาล้างจานมีประสิทธิภาพในการจัดคราบไขมัน 
 ค. น้ำายาล้างจานผลิตภัณฑ์ยี่ห้อหนึ่งดีกว่ายี่ห้ออื่น 
 ง. อัตราส่วนที่เหมาะของน้ำาที่ผสมน้ำายาล้างจาน

T2

2. ถ้าต้องการให้การทดดลองนี้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือควรมีมีวิธีการทดลองอย่างไร 
 ก. ทำาการทดลองซ้ำาอย่างน้อย 3 รอบ 
 ข. ต้องควบคุมตัวแปรให้เหมือนกัน เช่น น้ำายาล้างจานยี่ห้ออื่นก็ต้องผสมน้ำาให้อัตราส่วนที่เท่ากัน  
 ค. ต้องเพิ่มการทดลองในการทำาความสะอาดอย่างอื่นเพิ่มนอกจากคราบเนย 
 ง. ต้องกำาหนดตัวแปรต้นให้เหมือนตั้งสมติฐานและวางแผนในการเป็นการทดลองและรวบรวมข้อมูลสรุป

T3

3. จากการสาธิตการทดลองนี้ข้อใดเป็นข้อมูลที่พิสูจน์แล้วและถูกต้อง เชื่อถือได้มากที่สุด 
 ก. น้ำายาล้างจานยี่ห้อหนึ่ง มีประสิทธิภาพดีกว่ายี่ห้ออื่น 
 ข. น้ำายาล้างจานที่ผสมน้ำาจะมีประสิทธิภาพในการทำาทำาความสะอาดได้ดีกว่าน้ำายาล้างจานที่ไม่ผสมน้ำา 
 ค. น้ำายาล้างจานยี่ห้ออื่นมีประสิทธิภาพและคุณภาพไม่ดีเท่าน้ำายาล้างจานผลิตภัณฑ์ยี่ห้อหนึ่ง 
 ง. อัตราส่วนระหว่างน้ำายาล้างจานกับน้ำาที่ดีที่สุด และทำาให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด คือ น้ำายาล้างจาน 
1 ส่วน กับน้ำา 8 ส่วน

5. นำาแบบทดสอบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน พิจารณาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคำาถามและวัตถุประสงค์ 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) 
ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คำาถามกบัองค์ประกอบ
ของทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการใช้
ภาษา ทั้งหมด 45 ข้อ จากผลการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญปรากฏว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง

ระหว่างข้อคำาถามกับองค์ประกอบของทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และด้านการใช้ภาษาอยู่
ระหว่าง 0.6 - 1.0 มีแบบทดสอบ 5 ข้อ คือข้อ  
4, 5, 6, 20 และ 21 ที่ไม่สอดคล้อง ผู้วิจัยจึง
ดำาเนินการตดัแบบทดสอบทัง้ 5 ขอ้ออก และปรบั
แกไ้ขบางขอ้ตามคำาเสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญจนได้
แบบทดสอบจำานวน 40 ข้อ
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6. นำาแบบทดสอบไปทดลองใช้ กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เป็นชาวเขาเผ่า
ม้งและผ่านการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในสาระ
ที่ 3 สารและสมบัติของสาร ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จำานวน 106 คน เพือ่หาคุณภาพแบบทดสอบกอ่น
นำาไปใช ้โดยการนำาผลการตอบมาทำาการวเิคราะห์
คุณภาพของแบบทดสอบ พบว่า ค่าความยากง่าย 
(p) ของข้อสอบแต่ละข้อมีค่าอยู่ระหว่าง 0.36 - 
0.58 และอำานาจจำาแนก (r) ของขอ้สอบแต่ละขอ้มี
คา่อยูร่ะหวา่ง 0.22 - 0.65 และหาคา่ความเช่ือมัน่

ของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR - 20 ของคูเดอร์  
ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson) ได้ค่าความเชื่อ
มั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ มีค่า 0.88 จากนั้นผู้
วิจัยทำาการปรับปรุงข้อสอบที่ไม่เหมาะสมและคัด
เลอืกขอ้สอบทีม่คีวามยากงา่ยและมอีำานาจจำาแนก
ทีเ่หมาะสมและ ใหไ้ดจ้ำานวนตามความตอ้งการ ซึง่
แบบทดสอบสำาหรับการนำาไปใช้ประกอบด้วย 10 
สถานการณ์ จำานวน 30 ขอ้ โดยขัน้ตอนการพัฒนา
แบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถ
แสดงได้ดังภาพที่ 1

ภ�พที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาแบบทดสอบทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ศึกษาให้คำาจำากัดความและสังเคราะห์องค์ประกอบของทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

กำาหนดรหัสองค์ประกอบทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้อง

กำาหนดสถานการณ์ของแบบทดสอบ จำานวน 15 สถานการณ์

เขียนแบบทดสอบ จำานวน 45 ข้อ 

นำาแบบทดสอบไปประเมินความสอดคล้องในด้านต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญจำานวน 5 คน

นำาแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำานวน 106 คน 
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ขั้นที่  2 การเก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูล

นำาแบบทดสอบที่พัฒนาขึ้นไปทำาการ
เก็บข้อมูลกับ นักเรียนโรงเรียนแห่งหน่ึง สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาตาก เขต 2 
ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 ที่เป็นนักเรียน
ชาวเขาเผ่าม้งอยู่ จำานวน 30 คน โดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling) จากนั้นนำา
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปผล

 

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาทักษะการคิดอย่ างมี

วิจารณญาณของนักเรียนชาวเขาเผ่าม้งที่กำาลัง

ศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 1 จำานวน 
30 คนได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เมื่อ
ทำาการวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณจาก
แบบทดสอบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น จำานวน 30 ข้อ 
คะแนนเตม็ 30 คะแนน ผลการศกึษาพบว่า ทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนที่เป็นก
ลุ่มตัวอย่าง มีคะแนนเฉลี่ย 13.07 คะแนน โดย
มีนักเรียนได้ คะแนนสูงสุด 20 คะแนน คะแนน 
ต่ำาสุด 7 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3.59 เมือ่ทำาการวเิคราะหแ์บง่ระดบัความสามารถ
ของทกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีน
ชาวเขาเผ่าม้ง ตามจำานวนและร้อยละได้ผลการ
ศึกษาดังตารางที่ 3

ต�ร�งที่ 3 ระดับทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชาวเขาเผ่าม้ง

คะแนน ระดับทักษะก�รคิดอย่�งมีจ�รณญ�ณ
จำ�นวน
นักเรียน

ร้อยละของ
นักเรียน

24 ขึ้นไป มีทักษะการคิดอย่างมีจารณญาณดีมาก 0 0.00

21-23 มีทักษะการคิดอย่างมีจารณญาณดี 0 0.00

18-20 มีทักษะการคิดอย่างมีจารณญาณพอใช้ 4 13.33

15-17 มีทักษะการคิดอย่างมีจารณญาณน้อย 7 23.33

14 ลงไป มีทักษะการคิดอย่างมีจารณญาณน้อยมากควรปรับปรุง 19 63.33

จากตารางที่  3 แสดงว่ านัก เรียน
กลุ่มตัวอย่าง ได้คะแนนทักษะการคิดอย่างมี
วจิารณญาณอยูใ่นระดับพอใช้ คะแนนระหวา่ง 18 
-20 คะแนน จำานวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 13.33 
ได้คะแนนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ใน

ระดบันอ้ย คะแนนระหวา่ง 15 -17 คะแนนจำานวน 
7 คนคดิเป็นรอ้ยละ 23.33 และ ได้คะแนนทกัษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับน้อยมาก 
ต่ำากว่า 14 คะแนน จำานวน 19 คนคิดเป็นร้อย
ละ 63.3 แสดงผลการศกึษาเปน็กราฟ ดงัภาพที ่2
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เม่ือศึกษาระดับทักษะการคิดอย่างมี
วจิารณญาณตามองค์ประกอบหลกัของทกัษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ การนิยามปัญหา การ

พิจารณาตัดสินและประมวลผลข้อมูล และการลง
ข้อสรุป ได้ผลดังตารางที่ 4

ระดับทักษะการคิด
อย่างมี วิจารณญาณ

ร้อยละรอยละ  

ภาพที่ 2 กราฟแสดงผลการศึกษาระดับทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน
ชาวเขาเผามง 
 เมื่อศึกษาระดับทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณตามองคประกอบหลักของทักษะ
การคิดอยางมีวิจารณญาณ คือ การนิยามปญหา การพิจารณาตัดสนิและประมวลผลขอมูล 
และการลงขอสรุป ไดผลดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 ผลการศึกษาแยกตามองคประกอบของทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

องคประกอบของทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ รอยละของนักเรียน 
การนิยามปญหา 34.44 
การพิจารณาตัดสินและประมวลผลขอมูล 60.24 
การลงขอสรุป 25.67 

 จากตารางที ่4 แสดงวานักเรยีนกลุมตัวอยาง เมื่อวิเคราะหตามองคประกอบของ
ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ พบวาองคประกอบทีน่กัเรียนตอบถูกมากทีสุ่ดคือ การ
พิจารณาตัดสินและประมวลผลขอมูล คิดเปนรอยละ 60.24 ลําดับที่ 2 คือการนิยามปญหา 
คิดเปนรอยละ 34.44 และลําดับสุดทาย คือการลงขอสรปุ คิดเปนรอยละ 25.67แสดงผล
การศึกษาเปนกราฟ ดังภาพที่ 3 
 
 
 
 

ระดับทักษะการคิด
อยางมี วิจารณญาณ 

ภาพที่ 2 กราฟแสดงผลการศึกษาระดับทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชาวเขาเผ่าม้ง

ต�ร�งที่ 4 ผลการศึกษาแยกตามองค์ประกอบของทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

องค์ประกอบของทักษะก�รคิดอย่�งมีวิจ�รณญ�ณ ร้อยละของนักเรียน

การนิยามปัญหา 34.44

การพิจารณาตัดสินและประมวลผลข้อมูล 60.24

การลงข้อสรุป 25.67

จากตารางที่ 4 แสดงว่านักเรียนกลุ่ม
ตวัอยา่ง เม่ือวเิคราะหต์ามองคป์ระกอบของทกัษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ พบว่าองค์ประกอบที่
นักเรียนตอบถูกมากที่สุดคือ การพิจารณาตัดสิน
และประมวลผลข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 60.24 

ลำาดับที่ 2 คือการนิยามปัญหา คิดเป็นร้อยละ 
34.44 และลำาดับสุดท้าย คือการลงข้อสรุป คิด
เป็นร้อยละ 25.67แสดงผลการศึกษาเป็นกราฟ 
ดังภาพที่ 3
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อภิปรายผล
จากสภาพบรบิทของโรงเรยีนขยายโอกาส 

สำานักงานเขตพืน้ทีก่ารประถมศกึษาตาก เขต 2 มี
โรงเรยีนทีม่นัีกเรยีนเปน็ชาวเขาเผา่ม้งจำานวนมาก 
พบว่านักเรียนกลุ่มนี้ยังมีพฤติกรรมความเชื่อและ
ความศรทัธาท่ีสบืตอ่กนัมาของบรรพบรุษุ เช่นการ
นับถือผี การรักษาโรคจากคนที่นับถือของชนเผ่า 
และการเชื่อถือข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ทางสังคม
ออนไลน์ การโฆษณาชวนเช่ือตา่งๆ แมว้า่นกัเรยีน
จะมีองค์ความรู้แต่ก็ยังขาดทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (เดชา แสงท้าว, 2557, สัมภาษณ์) 
ในการที่จะเลือกรับหรือไม่รับข้อมูล 

จากการทำาวิจัยศึกษาเรื่องทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณในกลุ่มนักเรียนที่เป็นชาว
เขาเผ่าม้ง เมื่อทำาการสังเคราะห์ทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ จะได้ 3 องค์ประกอบหลัก
คือ 1) การนิยามปัญหา 2) การพิจารณาตัดสิน
และประมวลผลข้อมูล และ 3) การลงข้อสรุป 
สอดคล้องกับ กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช (2558) ที่
แยกองค์ประกอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็น 

การกำาหนดความชัดเจนของปัญหาการแสวงหา
แนวทางในการตอบปัญหา การวิเคราะห์อย่าง
มีเหตุผล การลงข้อสรุปและการตัดสินใจ เมื่อ
วิเคราะห์แยกตามองค์ประกอบหลักของการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ โดยจากการศึกษาทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณในกลุ่มนักเรียนที่เป็นชาว
เขาเผ่าม้ง ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการ
วจิยัพบวา่นกัเรยีนชาวเขาเผา่มง้สว่นใหญม่ทีกัษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ อยู่ระดับระดับน้อย
มากคิดเป็นร้อยละ 63.33 ระดับน้อย คิดเป็น
ร้อยละ 23.33 และระดับพอใช้คิดเป็น ร้อยละ 
13.33 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าเด็กนักเรียนชาวเขา
เผ่าม้งยังคงมีความเชื่อที่ไม่เชื่อมโยงกับองค์ความ
รู้ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งสอดคล้องกับ เดชา แสงท้าว  
(2557, สัมภาษณ์) ที่กล่าวว่านักเรียนชาวเขา
เผ่าม้งมีความรู้ในด้านเนื้อหาวิชาการแต่ขาด
การเช่ือมโยงอย่าง มีวิจารณญาณทำาให้ผลการ
วัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณออกมาอยู่
ในระดับน้อยมาก เมื่อวิเคราะห์จากคำาตอบของ
นักเรียน พบว่านักเรียนจะเชื่อและตัดสินใจตาม
ที่ข้อมูลในบทความหรือข้อมูลในสถานการณ์ที่

รอยละ  

 
ภาพที่ 3 กราฟแสดงผลการศึกษาแยกตามองคประกอบทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ

ของนักเรียนชาวเขาเผามง 
อภิปรายผล 
 จากสภาพบริบทของโรงเรียนขยายโอกาส สํานักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษา
ตาก เขต 2 มีโรงเรียนทีม่ีนักเรียนเปนชาวเขาเผามงจํานวนมาก พบวานักเรียนกลุมนี้ยังมี
พฤติกรรมความเชื่อและความศรทัธาที่สืบตอกันมาของบรรพบุรุษ เชนการนับถือผี การ
รักษาโรคจากคนที่นับถือของชนเผา และการเชื่อถือขอมูลขาวสารที่เผยแพรทางสังคม
ออนไลน การโฆษณาชวนเชื่อตางๆ แมวานักเรียนจะมีองคความรูแตก็ยังขาดทักษะการคิด
อยางมีวิจารณญาณ (เดชา แสงทาว, 2557, สัมภาษณ) ในการที่จะเลือกรับหรือไมรับขอมูล  

จากการทําวิจัยศึกษาเรื่องทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณในกลุมนักเรียนที่เปน
ชาวเขาเผามง เมื่อทําการสงัเคราะหทักษะการคิดอยางมวิีจารณญาณ จะได 3 องคประกอบ
หลักคือ 1) การนิยามปญหา 2) การพิจารณาตัดสินและประมวลผลขอมูล และ 3) การลง
ขอสรุป สอดคลองกับ กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช (2558) ที่แยกองคประกอบการคิดอยางมี
วิจารณญาณเปน การกําหนดความชัดเจนของปญหาการแสวงหาแนวทางในการตอบ
ปญหา การวิเคราะหอยางมีเหตผุล การลงขอสรุปและการตัดสนิใจ เมื่อวิเคราะหแยกตาม
องคประกอบหลักของการคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยจากการศึกษาทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณในกลุมนักเรียนที่เปนชาวเขาเผามง ระดับชัน้ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัย
พบวานักเรียนชาวเขาเผามงสวนใหญมทีักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ อยูระดับระดับ
นอยมากคิดเปนรอยละ 63.33 ระดับนอย คิดเปนรอยละ 23.33 และระดับพอใชคิดเปน  
รอยละ 13.33 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาเด็กนักเรียนชาวเขาเผามงยังคงมีความเชื่อทีไ่ม
เชื่อมโยงกับองคความรูทางวิทยาศาสตรซึ่งสอดคลองกับ เดชา แสงทาว (2557, สัมภาษณ) 

องคประกอบทักษะ 
การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

องค์ประกอบ
ทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ

ร้อยละ

ภาพที่ 3 กราฟแสดงผลการศึกษาแยกตามองค์ประกอบทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชาวเขาเผ่าม้ง
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แบบทดสอบให้มา โดยใช้ข้อมูลดังกล่าวมาลงข้อ
สรุปและผนวกความคิดเข้ากับความเช่ือของชาว
เขาเผ่ามง้ โดยขาดการไตรต่รอง ไมม่กีารพิจารณา
วิเคราะห์ข้อเท็จจริงของข้อมูลก่อนลงข้อสรุป 
เม่ือวเิคราะหแ์ยกตามองค์ประกอบหลักของทกัษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณพบว่าองค์ประกอบที่
นักเรียนตอบถูกมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด คือ การ
พิจารณาตัดสินและประมวลผลข้อมูลคิดเป็นร้อย
ละ 60.24 การนิยามปญัหาคิดเปน็รอ้ยละ 34.44 
และการลงข้อสรุป คิดเป็นร้อยละ 25.67 ตาม
ลำาดับ ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนที่เป็น
ชาวเขาเผ่าม้งได้เรียนและฝึกทักษะการคิดจาก
การเรยีนวชิาวทิยาศาสตรซ์ึง่จะเหน็ได้วา่นักเรยีนมี
ความรูใ้นเน้ือหาทีเ่ปน็ขอ้เทจ็จรงิทางวทิยาศาสตร์
มีการพิจารณาตัดสินและประมวลผลข้อมูลได้ 
ซ่ึงจากผลการวิจัยนักเรียนกลุ่มน้ีตอบคำาถามได้
ถูกต้องในองค์ประกอบที่ 2 การพิจารณาตัดสิน
และประมวลผลข้อมูล มากที่สุด และตอบคำาถาม
ได้ถูกต้องในองค์ประกอบที่ 3 การลงข้อสรุป  
น้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ สายันต์ โพธิ์เกตุและ
ทวี สระน้ำาคำา (2555) ที่ได้ศึกษาการพัฒนารูป
แบบการเรียนรู้แบบร่วมมือบนเว็บไซต์วิชาฟิสิกส์
ที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของ
นกัศกึษาวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน พบว่าเมื่อพิจารณาทักษะการคิด
อยา่งมวีจิารณญาณของศึกษาวศิวกรรมศาสตรใ์น
แตล่ะประเดน็ทกัษะการคิดอย่างมวีจิารณญาณท่ีมี
ค่าคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือการรวบรวมข้อมูล การ
ระบุปัญหา การตั้งสมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล 

และการสรุปอ้างอิง ตามลำาดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมา
จากนักเรียนกลุ่มนี้ มีองค์ความรู้แต่ขาดการคิด
อย่างมีวิจารณญาณที่เชื่อมโยงอย่างสมเหตุสมผล
ไปสู่การลงข้อสรุปที่ถูกต้อง ส่งผลทำาให้นักเรียน
ชาวเขาเผ่าม้งส่วนใหญ่มีทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณอยู่ในระดับน้อยมาก สอดคล้อง
กับ โอไบรอัน (O’Brien, 2013) ที่ได้ศึกษาการ
พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ พบว่านักเรียน
มีความรู้ มีข้อมูลแต่ไม่สามารถนำาไปลงข้อสรุป
หรือเชื่อมโยงความรู้ได้ จึงพัฒนาทักษะการคิด
อยา่งมวีจิารณญาณ โดยการใชก้ารตัง้คำาถาม การ
ใช้เหตุผล การหาข้อมูล และเพิ่มประสบการณ์
จนนักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณได้สูงขึ้น 

ข้อเสนอแนะ
1 .  แ บ บ ท ด ส อ บ ก า ร คิ ด อ ย่ า ง มี

วิจารณญาณ เรือ่งสารและสมบตัขิองสาร สามารถ
นำาไปใช้วัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
สำาหรับนักเรียนกลุ่มอื่นๆ ที่มีความเชื่อคล้ายคลึง
กัน ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในชั้นปีที่ 1 ได้

2. จากข้อมูลการวิจัยควรศึกษาถึงการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้และกิจกรรม
การเรียนรู้ที่อยู่บนพื้นฐานบริบท สอดคล้องกับ
วัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อของชาวเขาเผ่า
มง้แมจ้ะไมส่ามารถเปลีย่นเปลีย่นความเชือ่ได ้แต่
สามารถพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนให้ใช้ควบคู่กันไปได้อย่างเหมาะสม
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