
วจิัยในช้ันเรียน 
ช่ือเร่ือง การส่งเสริมการคิดอย่างมีวจิารณญาณ เร่ืองพฤติกรรมการบริโภค ของนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สังคมไทยในปัจจุบนันบัว่าเป็นสังคมแห่งการบริโภคสังคมหน่ึง พฤติกรรมการบริโภคของคนใน
สังคม  มีความแตกต่างกนัออกไปตามความจ าเป็น ฐานะทางการเงิน รสนิยม ค่านิยม รายไดข้องแต่ละบุคคล                  
การบริโภคเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีความส าคญัต่อมนุษย ์แต่จากการท่ีทรัพยากรมีอยู่จ  ากดั ในขณะท่ี
ความตอ้งการซ้ือสินคา้และบริการไม่จ  ากดั จึงท าให้มนุษยส์ามารถบริโภคเท่าท่ีตนมีก าลังซ้ือ การเรียนรู้
พฤติกรรมการบริโภคของคนไทยจะช่วยให้นกัเรียนปฏิบติัตนเป็นผูบ้ริโภคท่ีดี บริโภคสินคา้อย่างประหยดั
และ รู้คุณค่า (กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ, 2553, หนา้ 83) พฤติกรรมผูบ้ริโภค ในยุคสังคมท่ีเปล่ียนแปลง
ไปอย่างรวดเร็วน้ี จ  าเป็นท่ีจะต้องมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้เหมาะสมในแต่ละบุคคล โดยค านึงถึง                  
ความจ าเป็นและประโยชน์สูงสุด ตอ้งรู้จกัยบัย ั้งชัง่ใจไม่ตามกระแสบริโภคนิยม ซ่ึงปัจจุบนัส่ือเทคโนโลย ี        
มีความทนัสมยั สะดวกสบาย สนองความตอ้งการผูบ้ริโภคทุกรูปแบบ กอรปกบัส่ือโฆษณาท่ีน่าสนใจกระตุน้
ความต้องการบริโภคสินค้าและบริการ  สร้างค่านิยมในการบริโภคตามกระแส ส่งผลให้การจดัการทาง
การเงินของบุคคลไม่สมดุล ท าให้ได้รับความเดือดร้อนและอาจน าสู่ปัญหาสังคมตามมาได ้ทั้งน้ีการเลือก
บริโภคสินคา้และบริการ ควรเร่ิมปลูกฝังค่านิยมท่ีถูกตอ้งให้กบัเยาวชน ดว้ยเหตุท่ีเป็นวยัท่ีอยากรู้ อยากลอง 
ถูกชกัจูงไดง่้าย หากเยาวชนมีความรู้ความเขา้ใจและสามารถเลือกบริโภคสินคา้และบริการ รวมถึงรู้เท่าทนัส่ือ
โฆษณาชวนเช่ือต่างๆ มีทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซ่ึงจะเป็นภูมิคุม้กนัป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 
รวมถึงการตดัสินใจทางเศรษฐกิจในตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี กอปรกบัการทดสอบทางการศึกษาในระดบัชาติขั้น
พื้นฐาน O-NET และการทดสอบ PISA ท่ีมุ่งเนน้ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ความเขา้ใจใน
เน้ือหาสาระของโจทยท่ี์ซบัซ้อนไดเ้พื่อเตรียมความพร้อม ส าหรับการใชชี้วิตและการมีส่วนร่วมในสังคมใน
อนาคต 

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนตอ้งมีการพฒันาศกัยภาพทางสมองดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
กระบวนการคิดอย่างมิจารณญาณ คือ การเห็นปัญหา สามารถวิเคราะห์ปัญหาเพื่อพิจารณาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
และตดัสินใจเลือกทางเลือกต่างๆ โดยยึดเหตุผลเป็นส าคญั (เดือนเพ็ญ ตุ่นค า และลัดดา ศิลาน้อย, 2558,     
หน้า 3) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นกระบวนการทางสติปัญญาของบุคคลท่ีจะพิจารณาไตร่ตรอง         
อยา่งละเอียดรอบคอบเก่ียวกบัขอ้มูล หรือสถานการณ์ท่ีปรากฏ โดยอาศยัความรู้ ความคิด ทศันคติ และทกัษะ
ต่างๆ หรือประสบการณ์ของตนเองในการส ารวจและประเมินหลกัฐาน เพื่อยืนยนัสนบัสนุนหรือปฏิเสธอยา่ง
รอบคอบ เพื่อน าไปสู่ขอ้สรุปและการปฏิบติัท่ีสมเหตุสมผล  ตามองคป์ระกอบของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ               
5 องคป์ระกอบ (Dressel & Mayhew, 1957. P. 179-181 อา้งอิงใน ประทวน เลิศเดชะ, 2551,  หนา้ 20 – 21) 
ดงัน้ี 1) ก าหนดขอบเขตของปัญหาได ้ 2) เลือกสารสนเทศหรือขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการแกปั้ญหาได ้  3) ระบุ
ขอ้ความ และเป็นขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ได้  4) ก าหนดหรือเลือกสมมติฐานได้ และ 5) ลงสรุปได้อย่าง
สมเหตุสมผล ซ่ึงกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นการพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาดว้ยวิธีการฝึกให้ผูเ้รียน
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รู้จกัศึกษาคน้ควา้หาความรู้ โดยผูส้อนตั้งค  าถามกระตุน้ให้ผูเ้รียนใช้กระบวนการทางความคิดหาเหตุผลจน
คน้พบความรู้หรือแนวทางในการแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้งดว้ยตนเอง สรุปเป็นหลกัการ กฎเกณฑ์ หรือวิธีการใน
การแกปั้ญหา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการควบคุมปรับปรุงเปล่ียนแปลงสร้างสรรค์ส่ิง
ต่างๆ ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง (สุวทิย ์มูลค า และอรทยั มูลค า, 2550, หนา้ 136)  

การใช้นวตักรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้พฒันากระบวนการคิด เช่น การคิดแก้ปัญหา การคิดอย่างมี
เหตุผล และการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ   ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถศึกษาดว้ยตนเองตามความสามารถของแต่ละ
บุคคล ซ่ึงจะสนองตอบต่อความแตกต่างระหวา่งบุคคล จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละ ส่งผล
ให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงข้ึน โดยท่ีครูออกแบบกิจกรรมให้ผูเ้รียน
ศึกษาและใช้ส่ือต่างๆ มีกิจกรรมหลากหลายท่ีให้นกัเรียนไดท้  ากิจกรรม นกัเรียนมีกระบวนการกลุ่มในการ
ท างาน โดยยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั จากเหตุผลดงักล่าวผูว้จิยัจึงเห็นวา่ควรท างานวิจยัเร่ือง การส่งเสริมการคิดอยา่ง
มีวจิารณญาณ เร่ืองพฤติกรรมการบริโภค ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อพฒันาความสามารถดา้นการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณ น าไปสู่การตดัสินใจเลือกบริโภคสินคา้และบริการไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัตนเอง 
  
ความมุ่งหมายของการศึกษา 
 1.  เพื่อส่งเสริมการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ เร่ืองพฤติกรรมการบริโภค ใหก้บันกัเรียนในระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1  
 2.  เพื่อใหน้กัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีความรู้ความเขา้ใจ  และเลือกบริโภคสินคา้และบริการ 
ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัตนเอง 
  
วธีิด าเนินการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  หอ้งท่ี  1/2 โรงเรียนพิจิตร

พิทยาคม อ าเภอเมืองพิจิตร จงัหวดัพิจิตร จ านวน 40 คน ท่ีศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ของปีการศึกษา 2561 
 
             เคร่ืองมือวจัิยประกอบด้วย     
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็น “แบบทดสอบการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ” ซ่ึงเป็นแบบทดสอบท่ีมี
สถานการณ์ แบบ 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ ตามองคป์ระกอบของกระบวนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ดงัน้ี 

1. ความสามารถในการนิยามปัญหา เป็นความสามารถในการวเิคราะห์สถานการณ์ 
ต่างๆ ท่ีเป็นปัญหาเก่ียวกบัการบริโภคแลว้สามารถบอกลกัษณะของปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้ 

2. ความสามารถในการเลือกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา เป็นความสามารถในการ 
พิจารณาและเลือกขอ้มูลท่ีเป็นสาเหตุของปัญหาการบริโภคได ้ 

3. ความสามารถในการตระหนกัขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ เป็นความสามารถในการพิจารณา 
ขอ้ความหรือสถานการณ์ท่ีเก่ียวกบัการบริโภคโดยค านึงถึงขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 
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4. ความสามารถในการก าหนด และเลือกสมมติฐาน เป็นความสามารถในการก าหนด 
หรือเลือกสมมติฐานจากขอ้มูลหรือสถานการณ์ท่ีเก่ียวกบัการบริโภค โดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องการ
แกปั้ญหา 

5. ความสามารถในการสรุปอยา่งสมเหตุสมผล เป็นความสามารถท่ีใชเ้หตุและผล 
ในการคิดพิจารณาเลือกบริโภคใหเ้หมาะสมกบัตนเองได ้

  
 การสร้างเคร่ืองมือวจัิย 
การสร้างแบบทดสอบการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  

ด าเนินการดงัน้ี 
1. ศึกษาสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ในสาระเศรษฐศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  

เร่ือง พฤติกรรมการบริโภค จากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตร
สถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

2. ศึกษาองคป์ระกอบหรือตวัช้ีวดัการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ดงัน้ี 
2.1 การนิยามปัญหา เป็นความสามารถในการวเิคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ท่ีเป็น 

ปัญหาเก่ียวกบัการบริโภคแลว้สามารถบอกลกัษณะของปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้ 
2.2 การเลือกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา เป็นความสามารถในการพิจารณาและ 

เลือกขอ้มูลท่ีเป็นสาเหตุของปัญหาการบริโภคได ้ 
2.3 การตระหนกัขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ เป็นความสามารถในการพิจารณาขอ้ความหรือ 

สถานการณ์ท่ีเก่ียวกบัการบริโภคโดยค านึงถึงขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 
2.4 การก าหนด และเลือกสมมติฐาน เป็นความสามารถในการก าหนดหรือ 

เลือกสมมติฐานจากขอ้มูลหรือสถานการณ์ท่ีเก่ียวกบัการบริโภค โดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องการ
แกปั้ญหา 

2.5 การสรุปอยา่งสมเหตุสมผล เป็นความสามารถท่ีใชเ้หตุและผลในการคิด 
พิจารณาเลือกบริโภคใหเ้หมาะสมกบัตนเองได ้

3. ก าหนดจ านวนขอ้สอบและสร้างขอ้สอบใหส้อดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัการคิด 
อยา่งมีวจิารณญาณ ซ่ึงเป็นแบบอิงเกณฑ ์โดยสร้างแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 50 ขอ้  

4. น าแบบทดสอบการคิดอยา่งมีวจิารณญาณท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยณ์ฐันภาส์  
สุคนธ์ปิยสิริ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมเพื่อ
ปรับปรุงแกไ้ขให้เหมาะสมมากยิง่ข้ึน 

5. น าแบบทดสอบการคิดอยา่งมีวจิารณญาณไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบ 
ความตรงเชิงเน้ือหา เพื่อหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ดงัน้ี 

+1   เม่ือแน่ใจวา่ขอ้สอบขอ้นั้นวดัไดต้รงกบัตวัช้ีวดัการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
  0   เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้สอบขอ้นั้นวดัไดต้รงกบัตวัช้ีวดัการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
 -1   เม่ือแน่ใจวา่ขอ้สอบขอ้นั้นวดัไม่ตรงกบัตวัช้ีวดัการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 



 4 

6. น าผลการใหค้ะแนนของผูเ้ช่ียวชาญมาท าการวิเคราะห์เพื่อค านวณหาค่าดชันีความ 
สอดคลอ้ง (IOC) ถา้ขอ้ค าถามใดมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง ต ่ากวา่ 0.50 ขอ้ค าถามนั้นถูกตดัทิ้งหรือน ามา
ปรับปรุง เม่ือค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้งท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญพบวา่ แบบทดสอบ 
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ มีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.60 – 1.00 และไดน้ าขอ้เสนอแนะ 
จากผูเ้ช่ียวชาญในการเขียนขอ้ค าถามใหไ้ดใ้จความสมบูรณ์ การพิมพฉี์กค า และการพิมพค์  าซ ้ า มาด าเนินการ
ปรับปรุงแลว้จดัพิมพแ์บบทดสอบการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ จ านวน 50 ขอ้ เพื่อหาคุณภาพต่อไป 

7. น าแบบทดสอบการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ จ านวน 50 ขอ้ ไปทดสอบกบันกัเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/9 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จงัหวดัพิจิตร สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41 จ  านวน 30 คน ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจริง และเคยเรียนเน้ือหาผา่น
มาแลว้ เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

7.1 ค่าอ านาจจ าแนก (B) ของแบบทดสอบรายขอ้ โดยใชว้ธีิของ Brenan  
ไดค้่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (B) อยูร่ะหวา่ง 0.21 ถึง 0.82   

7.2 ผูว้จิยัคดัเลือกขอ้สอบท่ีใชจ้ริงจ านวน 30 ขอ้ โดยพิจารณาคดัเลือกขอ้สอบ 
ใหค้รอบคลุมตวัช้ีวดัการคิดอยา่งมีวจิารณญาณครบทั้ง 5 ตวัช้ีวดัและค านึงถึงค่าค่าอ านาจจ าแนก (B) ซ่ึงไดค้่า
อ านาจจ าแนก (B) อยูร่ะหวา่ง 0.21 ถึง 0.82   

7.3 น าขอ้สอบท่ีคดัเลือกจ านวน 30 ขอ้ มาหาความเช่ือมัน่ (Reliabilty)  
ของแบบทดสอบทั้งฉบบัโดยใชว้ธีิการของ Lovett ไดค้่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.99  

8. จดัพิมพข์อ้สอบเป็นแบบทดสอบการคิดอยา่งมีวจิารณญาณฉบบัจริง เป็นชนิด 
เลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
       การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี ไดด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. ครูช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละรายละเอียดเก่ียวกบัการเรียนการสอนให้นกัเรียนทราบ  
และใชแ้บบทดสอบการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ทดสอบนกัเรียนก่อนเรียน (Pretest) 

2. ครูจดัการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง พฤติกรรมการบริโภค กลุ่มสาระสังคมศึกษา  
ศาสนาและวฒันธรรม ดว้ยตนเอง ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 

3. เม่ือเสร็จส้ินการจดัการเรียนการสอน ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
หลงัเรียน 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล ด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

ในการวิเคราะหข์อ้มลูไดด้  าเนินการวิเคราะหข์อ้มลูดงัตอ่ไปนี ้
1. น ากระดาษค าตอบของนกัเรียนมาตรวจใหค้ะแนน โดยขอ้ท่ีตอบถกูให ้1 คะแนน  

และขอ้ท่ีตอบผิด ไม่ตอบ หรือตอบเกิน 1 ขอ้ ให ้0 คะแนน 
2. น าคะแนนของนกัเรียนทัง้หมดมาหาคา่เฉล่ีย ( ) และหาคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
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3. เปรียบเทียบการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ ของความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียท่ีไดจ้ากการทดสอบ 
ก่อนและหลงัเรียน 

           
สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวจัิย 
 การจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/2  หลงั
เรียน เร่ือง พฤติกรรมการบริโภค พบวา่ การคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนหลงัเรียนสูงข้ึน ทั้งน้ีเพราะการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้มีการปฏิบติักิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนได้มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ได้ฝึกคิดในทุกๆ ขั้นตอน จากสถานการณ์ได้มี
โอกาสแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยเช่ือมโยงไปสู่ประสบการณ์จริงในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงเป็นการสอนท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั รู้จกักระบวนการกลุ่ม การท างานเป็นทีม ส่งเสริมให้ผูเ้รียนกลา้คิดกลา้ท า กลา้แสดงความ
คิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น และช่วยกนัคิดแกปั้ญหาได ้ทั้งน้ีผูว้จิยัไดส่้งเสริมกระบวนการคิด
ผา่นการเรียนการสอนในแต่ละขั้นตอน โดยใช้วิธีการในการถามค าถามและให้นกัเรียนตอบ วิธีตอบค าถาม
จากบตัรค าถาม ซ่ึงไดใ้ช้สถานการณ์ท่ีเป็นเร่ืองใกลต้วันกัเรียน เป็นเหตุการณ์ในปัจจุบนัท่ีนกัเรียนสามารถ
เขา้ใจไดง่้ายไม่ซบัซอ้น เพื่อใหน้กัเรียน ไดฝึ้กคิดพิจารณาอยา่งรอบคอบ และมีเหตุมีผลประกอบการตดัสินใจ
เลือกบริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสมกนัตนเอง และมีนกัเรียนบางส่วนท่ีมีความคิดท่ียงัไม่สะทอ้นให้เห็นถึงการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณท่ีเก่ียวกบัการเลือกบริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม ทั้งน้ี ไม่เขา้ใจในค าถามท่ีถามในบตัรค าถาม 
มีความเข้าใจข้อความท่ีคลาดเคล่ือน ซ่ึงผูว้ิจยัได้ด าเนินการแก้ไขโดยการอธิบายขอ้ความหรือค าถามให้
นกัเรียนเขา้ใจแลว้ให้นกัเรียนคิดตอบ ซ่ึงนกัเรียนสามารถตอบได ้ซ่ึงท าให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันากระบวนการคิด 
รู้จกัคิดอยา่งเป็นระบบ และคิดอยา่งมีวจิารณญาณ   

  
ข้อเสนอแนะ 

               ข้อเสนอแนะส าหรับครู 
1. สถานการณ์หรือขอ้ความควรเป็นเร่ืองใกลต้วันกัเรียน (การด าเนินชีวติประจ าวนั)  

และอยูใ่นเหตุการณ์ปัจจุบนั  
2. การจดัการเรียนการสอน ตอ้งคอยกระตุน้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและส่งเสริมใหน้กัเรียน 

ไดฝึ้กกระบวนการคิดในทุกขั้นตอน 
3. การจดัการเรียนการสอน ควรค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล ควรเลือกกิจกรรมท่ีทุกคน 

สามารถปฏิบติัได ้
4. ควรแจง้ผลการประเมินใหน้กัเรียนทราบ เพื่อใหน้กัเรียนไดมี้ความภาคภูมิใจและเกิดความมัน่ใจ 

ในการตดัสินใจเลือกบริโภคอย่างมีเหตุผล หรือควรปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคให้เหมาะสมและเกิด
ประโยชน์กบัตนเองไดอ้ยา่งไร 
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ข้อเสนอแนะส าหรับในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
1. น าผลการวจิยัเป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมทกัษะดา้นอ่ืนๆ  

เช่น ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 
2. ควรมีการพฒันาการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ กบัเร่ืองอ่ืนๆ หรือรายวชิาอ่ืนๆ เพื่อส่งเสริม 

การคิดอยา่งมีวจิารณญาณใหก้บันกัเรียน 
3. ผูว้จิยัท่ีสนใจพฒันาการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ควรมีการศึกษาผลการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

ในเชิงคุณภาพดว้ย 
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ภาคผนวก 
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ตารางผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ตาราง 1  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความก้าวหน้าความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
            ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 
 

นักเรียน คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน คะแนนความก้าวหน้า 
1 14 22 8 
2 17 22 5 
3 13 14 1 
4 13 20 7 
5 18 28 10 
6 7 7 0 
7 13 19 6 
8 17 24 7 
9 11 19 8 
10 13 18 5 
11 8 15 7 
12 14 15 1 
13 15 25 10 
14 13 22 9 
15 10 22 12 
16 18 26 8 
17 12 26 14 
18 15 20 5 
19 19 28 9 
20 13 22 9 
21 9 22 13 
22 17 24 7 
23 16 19 3 
24 13 21 8 
25 13 23 10 
26 16 28 12 
27 15 26 11 
28 15 25 10 
29 10 26 16 
30 19 27 8 
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ตาราง 10  (ต่อ) 
 

นักเรียน คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน คะแนนความก้าวหน้า 
31 17 25 8 
32 16 20 4 
33 14 19 5 
34 14 23 9 
35 15 27 12 
36 14 23 9 
37 7 19 12 
38 17 26 9 
39 13 22 9 
40 14 27 13 

 
จากตาราง 1 พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  ทั้งหมด จ านวน 40 คนมีความก้าวหน้าจากการ

ทดสอบก่อนและหลังเรียนจ านวน 39 คน และไม่มีความก้าวหน้า จ านวน 1 คน 
 
ตาราง 2  แสดงคะแนนร้อยละของคะแนนก่อนเรียน หลังเรียน และคะแนนความก้าวหน้า ความสามารถ 
            ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2  
 

ระดับ 
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน คะแนนความก้าวหน้า 

N ร้อยละ N ร้อยละ ระดับ N ร้อยละ 
ผ่าน 18 45.00 38 95.00 ก้าวหน้า 39 97.50 

ไม่ผ่าน 22 55.00 2 5.00 ไม่ก้าวหน้า 1 2.50 
 
 
จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ทั้งหมด 40 คน คะแนนก่อนเรียนมีนักเรียนที่สอบผ่าน คิด
เป็นร้อยละ 45.00 และสอบไม่ผ่าน คิดเป็นร้อยละ 55.00  คะแนนหลังเรียนมีนักเรียนที่สอบผ่าน คิดเป็นร้อยละ 
95.00 และสอบไม่ผ่าน คิดเป็นร้อยละ 5.00 มีนักเรียนที่มีความก้าวหน้าคิดเป็น 97.50 และไม่ก้าวหน้า คิดเป็น 
2.50 
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ตาราง 3  แสดงช่วงคะแนนความก้าวหน้า ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียน 
            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 ที่มีความก้าวหน้า จ านวน 39 คน 
 

ช่วงคะแนนความก้าวหน้า N ร้อยละ 
1 – 2 2 5.13 
3 – 4 2 5.13 
5 - 6 5 12.82 
7 – 8 10 25.64 
9 – 10 11 28.21 
11 – 12 5 12.82 
13 - 14 3 7.69 
15 - 16 1 2.56 

รวม 39 100 
 
 จากตาราง 3 พบว่า ช่วงคะแนนความก้าวหน้า ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ที่มีความก้าวหน้า จ านวน 39 คน มีช่วงคะแนนที่มีความก้าวหน้ามากที่สุด อยู่ที่ 
9 – 10 คะแนน นักเรียนจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 28.21 รองลงมา คือ ช่วงคะแนน 7 – 8 คะแนน 
นักเรียนจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 25.64  และช่วงคะแนนความก้าวหน้าน้อยที่สุด คือ ช่วงคะแนน 15 – 
16 คะแนน นักเรียนจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.56 
 
ตาราง 4  แสดงการเปรียบเทยีบการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย 
             ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  7 ข้ันตอน เร่ือง พฤตกิรรมการบริโภค  
             เพือ่เสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 
 

การทดสอบ 
(n=40) 

 S.D.D t Sig.(2-tailed) 
 S.D. 

ก่อนเรียน 14.11 3.16 
-8.533 3.501 -16.352* .000 

หลงัเรียน 22.64 3.33 
*p < .05 
 
 จากตาราง 21 พบวา่ การทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1  
มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 14.11 คะแนน และ 22.64 คะแนน ตามล าดบั และเม่ือเปรียบเทียบการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้7 
ขั้นตอน เรื่อง พฤติกรรมการบริโภค เ พ่ือเสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียน                              
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 


