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บทคัดย่อ 
 
 การคิดแบบมีวิจารญาณคือทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นทักษะที่กระทรวงศึกษาธิการต้องการให้เกิดกับ
นักเรียน ดังน้ันการค้นคว้าการวิจัยทางการศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ โดย
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัด
ลำปาง จำนวน 43 คน ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ผลจากกิจกรรมการพัฒนาท้องถ่ินโดยใช้ภาษาอังกฤษ
ตรวจสอบจากจำนวนโปสเตอร์ที่ได้รับการจัดทำ 
 การประเมินทักษะการนำเสนอแบบมีวิจารณญาณพบว่า นักเรียนทัง้หมดผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ร้อยละ 
75 เน่ืองจากนักเรียนสามารถระบุ (Identify) ประเด็นที่ตนเองต้องการศึกษา สามารถให้เหตุผล (Criticize) เพ่ือสนับสนุน
ประเด็นของตนเองได้ และสามารถสร้างความน่าเชื่อถือ (Evidence) ให้กับประเด็นและเหตุผลของตนเองได้ 
 การประเมินกิจกรรมการนำเสนอ (P) พบว่า เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้เน่ืองจากนักเรียนสามารถนำเสนอได้ครบ
องค์ประกอบของเน้ือหา ออกเสียงได้ถูกต้อง มีภาษากายที่เหมาะสม และไม่อ่านเน้ือหาในขณะที่นำเสนอ 
 ผลการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างพบว่า นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในการนำเสนออย่างเป็นระบบมากข้ึน 
และนำไปประยุกต์ใช้ในการนำเสนอเน้ือหาหรือสรุปองคค์วามรู้ในรายวิชาอื่นต่อไป 
 ผลการจัดทำโปสเตอร์ที่พบว่า นักเรียนจัดทำส่งครบทุกกลุ่มซึ่งรวมทั้งหมดรวมแล้วมี 12 รายการ โดยมีผลการ
ประเมินทางด้านความน่าสนใจ ความสมบูรณ์ของเน้ือหา ตัวสะกดและไวยากรณ์ และการออกแบบอยู่ในระดับ “ดี” ถึง “ดี
มาก” 
 
 
 
 
 
สำคัญ:  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การโต้แย้ง 
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The Effects of Critical Thinking Skills Development for Presentation Through the Use of 
ICE for the Students in Mutthayom Six 

 
Abstract 

 
 The purpose of this educational research was to develop critical thinking skills for presentation. 
The subjects of this study were 43 matthayom six students, of academic year 2021, Bunyawat Witthayalai 
School, Lampang. Percentages were used to analyze the data. For the disseminating activity, a total 
number of posters produced were used as a criterion.  
 
 Through an analysis of the critical thinking presentations, the students achieved the ICE critical 
thinking model for presentation which was aimed at 75%. All of them could Identify their main studying 
point; Criticize information to support their point; and exemplify it with Evidence. 
 The evaluation on the presentation (P) activity was found successful since students could present 
completed information; pronounce and enounce correctly; show proper gestures; and did not read their 
scripts during presenting.  
 The semi-interview revealed that students gained better understandings in a systematic 
presentation and would adapt the skills in other fields of studies.  
 To the evaluation of the disseminating activity, every group turned in their posters which were 12 
of them in total. The evaluations on the creativity, completion of content, spelling and grammar, and 
general presentation were found “Good” to “Very Good.”    
  
 
 
 
 
Keywords: Critical thinking, argumentation  
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1. ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรม 
            ปัจจุบันโลกแห่งอินเตอร์เน็ตทำให้การติดต่อสื่อสาร การสืบค้นข้อมูล รวมไปถึงการแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆ 
เป็นเรื่องที่สะดวก รวดเร็ว และเกิดข้ึนได้อย่างฉับพลัน อย่างไรก็ตามด้วยความสะดวกน้ีส่งผลให้เกิดปัญหาบางประการตามมา 
เช่น การรู้ไม่เท่าทันถึงการฉ้อโกงทางอินเตอร์เน็ต การใช้ถ้อยความรุนแรงเพื่อการดูถูกหรือดูหมิ่น และการรับข้อมูลอย่าง
มากมายแต่ขาดการไตร่ตรองที่ดี ปัญหาเหล่าน้ีล้วนส่งผลเสียต่อทั้งองค์กรต่างๆ และผู้ใช้อินเตอร์เน็ตรายบุคคล เพ่ือแก้ปัญหา
ดังกล่าวน้ัน ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทุกคนจึงต้องมีวิจารณญาณท่ีดีในการใช้งานแต่ละครั้ง โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มผู้ใช้ที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ การมีวิจารณญาณท่ีดีน้ันเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้ ซึ่งหน่ึงในปัจจัยที่สามารถเอ้ือให้เกิดการสร้างทักษะดังกล่าวคือ  
ทักษะในศตวรรษที่ 21  

ทักษะในศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านความคิด เช่น ทักษะด้าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) และทักษะด้านการสื่อสาร
สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information, and Media Literacy) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เช่น 
ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) และทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) รวม
ไปจนถึงทักษะการทำงานร่วมกัน เช ่น ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู ้นำ  (Collaboration, 
Teamwork, and Leadership) และทักษะด้านความเข ้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์  (Cross-cultural 
Understanding) ทักษะเหล่านี้ต่างเป็นทักษะที่ทุกคนพึงมีเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และสอดคล้องกับการการดำรงชีวิต
และการเรียนรู้ตลอดชีพ 
            จากปัญหาและประเด็นดังกล่าว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้จัดสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานและภาษาอังกฤษ
เพ่ิมเติม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเน้นให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้หลักไวยากรณ์ การเขียน การอ่าน และการพูด
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถนอกเหนือจากทักษะภาษาอังกฤษแล้ว โรงเรียนบุญวาทย์
วิทยาลัย ยังต้องการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะตามทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่างย่ิงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
(Critical Thinking Skills) อีกด้วย  
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ พบว่า เพื่อสร้างทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ผู ้นำเสนอข้อมูลต้องมีทักษะการคิดแบบเป็นระบบคือ มีประเด็นศึกษาหลัก มีประเด็นหรือเหตุผล
สนับสนุนประเด็นศึกษาหลักเหล่านั้น และมีหลักฐานยืนยันเหตุผลเหล่านั้นอีกด้วย  จากนั้นจึงนำเสนอประเด็นเหล่านั้นออก
เพ่ือทำการตัดสินใจว่าเชื่อถือได้หรือไม่ (Dewey, 1916) 
 อย่างไรก็ตามเมื่อผู้ศึกษาให้นักเรียนทำกิจกรรมการนำเสนออย่างมีวิจารณญาณพบว่า นักเรียนไม่สามารถแสดง
ศักยภาพตามทักษะดังกล่าวได้ และปัญหาที่พบหลังจากการทำกิจกรรมดังกล่าวคือ นักเรียนไม่สามารถสร้างประเด็นหลัก ไม่
สามารถให้เหตุผลเพ่ือสนับสนุนประเด็นเหล่าน้ันได้ ซึ่งส่งผลให้ประเด็นเหล่าน้ันไม่มีความน่าเชื่อถือ  
            เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการพัฒนาและทดลองใช้การ
เรียนการสอน ICE กับนักเรียนที่ผู้วิจัยสอนเพื่อทดสอบว่ารูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวสามารถพัฒนาทักษะดังกล่าวได้
หรือไม่ และเพื่อส่งเสริมให้ความรู้ที่นักเรียนได้จากการทำกิจกรรมการเรียนรู ้มีความหมายต่อนักเรียนจริง ผู้ศึกษาจะให้
นักเรียนทำกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ไปใช้ต่อ เพื่อให้
ความรู้ดังกล่าวมีส่วนช่วยพัฒนาท้องถิ่นและประเทศของตนเอง อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเป็นประชาคม
อาเซียนและการเป็นพลโลกที่ดีอีกด้วย 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเพ่ือนำเสนออย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนโดยการใช้การเรียนการสอน ICE 
 2.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพของการสอนและประสิทธิภาพของสื่อการสอนด้วยการใช้เกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 ที่ 75/75 
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3. กระบวนการผลิตงานและข้ันตอนการดำเนินงาน 
3.1 กลุ่มเป้าหมาย 
   3.1.1 กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชากรในการศึกษาครั้งน้ีได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 10 จำนวน 
43 คน ที่ต้องศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการนำเสนอ (อ33245) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัด
ลำปาง 
    3.1.2 ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย 
            กลุ่มเป้าหมายน้ีมีผลการประเมินทีไ่ม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เน่ืองจากผลการประเมินพบว่า นักเรียนทั้งหมด
ไม่สามารถนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีระบบ คือผู้เรียนไม่สามารถสร้างประเด็นหลัก ไม่สามารถให้เหตุผลเพ่ือสนับสนุนประเด็น
หลักเหล่าน้ัน และไม่สามารถหาหลักฐานมาสนับสนุนเหตุผลเหล่าน้ันได้เช่นกัน ในทางตรงกันข้ามนักเรียนทุกคนให้ข้อมูลเป็น
ภาพรวมเท่าน้ันโดยเฉพาะอย่างย่ิงข้อมูลที่เป็นหัวข้อใหญ่ (รายละเอียดเกณฑ์การประเมินเพ่ิมเติมในหัวข้อ 4.2.1)  

3.2 การออกแบบการวิจัย 
 3.2.1 กระบวนการพัฒนานวัตกรรม ICE (โดยการใช้ Dick and Carey’s ADDIE Model) 
 3.2.1.1 การเรียนการสอนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
 ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) และการทบทวนวรรณกรรม 
 ผู้วิจัยศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ (Tisana Khammani, 1997; Jinda Kaewkongdee, 1999; Suwit moonkum, 2006; Office of 
the Basic Education Commission, 2002; Pairoj Kashen, 2008; Prapansiri Susoarat, 2008; Soodjai Jankong, 2008; 
Dararat Makmeesub, 2010; Charoem Sompoo, 2012; Wannapong Triampo, 2012; Jira Wongwaiwiraya, 2013; 
Supansiri Vathakanon, 2013; EasyRoad Training, 2014; Rungson Sugunta, 2015; Paul, R., Elder, L., and Bartell 
T, 2015; Richard Paul, 2015; Stella Cottrell, 2014; Thorin Klosowski, 2015). จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า  
 ทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ หมายถึงทักษะการคิดที่ผู้คิดต้องใช้กระบวนตั้งคำถามในการตั้งประเด็นศึกษา 
และเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบ ผู้คิดจะต้องศึกษาเพื่อรวบรวมข้อมูล ความรู้ ความคิด เพื่อนำมาประกอบใช้ในการคิดพิจารณา
ไตร่ตรอง มีเหตุผล มีหลักเกณฑ์ และตรวจสอบความถูกต้องด้วยหลักฐานหรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ อย่างรอบคอบ จนนำไปสู่
คำตอบหรือการได้มาของข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อ  
 จากการวิเคราะห์การทบทวนวรรณกรรมดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ “ICE” โดยในการคิดเพ่ือ
นำเสนออย่างมีวิจารณญาณแต่ละครั้ง ผู้คิดจะต้องสามารถตั้งคำถามหรือประเด็นหลักให้ได้ก่อนว่าตนเองมีความสงสัยหรือ
ต้องการรู้อะไร (I: Identify) เมื่อได้ข้อคำถามหรือประเด็นที่ต้องการศึกษาแล้ว ผู้คิดจะต้องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องประเด็น
ศึกษาหลักเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน (C: Criticize) ที่สำคัญผู้คิดจะต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้กับประเด็นของตนเอง
ด้วยการหาหลักฐานมาสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นผลการศึกษา ผลการวิจัย หรือค่าสถิติต่างๆ (E: Evidence) และในท้ายที่สุดผู้คิด
ต้องสามารถได้ข้อสรุปสุดท้ายได้ โดยข้อสรุปดังกล่าวน้ันผู้คิดจะต้องนำไปนำเสนอ (P: Presentation) เพ่ือให้เกิดการเห็นด้วย 
ข้อโต้แย้ง และการปรับเปลี่ยนข้อมูลในลำดับต่อไป 
 จากแนวคิดของนวัตกรรม ICE เพ่ือให้กิจกรรมการเรียนรู้สัมพันธ์กับตัวชี้วัดที่กระทรวงศึกษาธิการได้ชี้แนะไว้ ผู้วิจัย
จึงศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ รวมถึง
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นตัวกำหนดขอบเขต วัตถุประสงค์ เน้ือหาที่ต้องการให้นักเรียนได้ศึกษา ซึ่ง
คือ การสื่อสารภาษาอังกฤษภายใต้ความหลากหลายของสถานการณ์ และกิจกรรมที่ต้องการให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ และได้
ออกมาเป็นผลการเรียนรู้ ดังน้ี  
 - ผลการเรียนรู้ 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 - ผลการเรียนรู้ 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
กับกาลเทศะ 
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 - ผลการเรียนรู้ 2.1 ม.6/1 เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 - ผลการเรียนรู้ 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพ้ืนฐานในการ
พัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
 ผลการเรียนรู้ที่เลือกมาน้ีสอดคล้องกับ นวัตกรรม ICE เน่ืองจาก ICE เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้
แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นต่อข้อเท็จจริงต่างๆ และข้อมูลที่นำเรียนนำเสนอน้ันเป็นข้อมูลที่เปิดกว้างจากหลากกลายซึ่ง
สามารถบูรณาการให้สอดคล้องกับองค์ความรู้หลายกลุ่มสาระฯ ที่สำคัญเมื่อนักเรียนรวบรวมข้อมูลตามกระบวนการ ICE แล้ว 
นักเรียนต้องนำเสนอข้อมูลของตนเองเพ่ือเป็นการรับข้อคิดเห็นและการตัดสินใจในลำดับต่อไป ดังน้ันผลการเรียนดังกล่างจึง
สอดคล้องกับกระบวนการ ICE 
 ขั้นการออกแบบ (Designing)  
 ผู้วิจัยออกแบบสื่อนวัตกรรมเพื ่อแก้ปัญหาที ่พบในกลุ่มเป้าหมาย โดยออกแบบและจัดทำแผนและเอกสาร
ประกอบการเรียนรู้ชื่อว่า My Local Community: Perilla Seeds Chapter ซึ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ซึ่งแผนและเอกสาร
ประกอบการเรียนรู้ดังกล่าว ผู้วิจัยออกแบบข้ันตอนในการทำการเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้าใจในการนำเสนอข้อมูลให้ครบตาม
องค์ประกอบ ICE (รายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้เพิ ่มเติมในหัวข้อ 4.2.1) จากนั้นจึงจัดหาเครื ่องมือหรือแบบ
ประเมินผลการเรียนการสอนการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและผลหลังเรียน และแบบสัมภาษณ์ 
  แบบประเมินผลการเรียนการสอนการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและผลหลังเรียนได้นำมาจากเกณฑ์การ
ประเมินในรายวิชาการเขียน Written Expression I (001-221) และ Oral Communication (001-113) จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555 (รายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวข้อ 4.2.1)  
  โดยเกณฑ์การประเมินแต่ละหัวข้อจะมีเกณฑ์การให้คะแนนเป็นระดับข้ันคะแนนจำนวน 5 ข้ัน ดังน้ี 

ตารางแสดงเกณฑ์การประเมินผลการเรียนการสอนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
5 4 3 2 1 0 

Excellent Very good Good Fair 
Needs 

Improvement 
No good at all 

ดีเย่ียม ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ไม่ดีเลย 

 ขั้นการพัฒนา (Development)  
 ผู้วิจัยนำแผนและเอกสารประกอบการเรียนรู้และเครื่องมือทั้งหมดเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญคือ ครูฝ่ายวัดประเมินผลกลุ่ม
สาระฯ จำนวน 1 คน ครูผู้สอนในระดับชั้นเดียวกันจำนวน 1 คน และหัวหน้ากลุ่มสาระฯ จำนวน 1 คนเพื่อตรวจสอบหาค่า 
IOC หลังจากท่ีให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงระหว่างวัตถุประสงค์ เน้ือหา และเครื่องมือ ของนวัตกรรม 
ICE พบว่าค่า IOC มีค่าท่ี “1” ดังน้ัน วัตถุประสงค์ แผนการจัดการเรียนรู้ และเครื่องมือที่ใช้เพ่ือจัดการเรียนการสอนโดยการ
ใช้ความจำครั้งน้ีถือว่า “สอดคล้องกัน” และสามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอนได้ 
 ขั้นการนำไปใช้ (Implement)  
 ผู้วิจัยนำแผนการจัดการเรียนรู้และเอกสารประกอบการเรียนรู้ ไปทดลองสอนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน  
 ขั้นการประเมินผล (Evaluation) 
 ผู้วิจัยนำแผนการจัดการเรียนรู้และเอกสารประกอบการเรียนรู้ ไปสอนกับกลุ่มประชากรที่ต้องการศึกษา หลังจาก
เสร็จสิ้นกิจกรรม ผู้วิจัยบันทึกผล ระบุสภาพปัญหาที่พบ และประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จากน้ันจึงนำไปปรับปรุง
แก้ไข รวมทั้งหาประสิทธิภาพของการสอนและประสิทธิภาพของสื่อการสอนด้วยการใช้เกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 ที่ 75/75 
 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.3.1 การเรียนการสอนทักษะการคิดเพื่อนำเสนออย่างมีวิจารณญาณ: การประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน  
 1. ก่อนเรียน: ผู้วิจัยให้นักเรียนทำกิจกรรมการคิดอย่างมวิีจารณญาณก่อนเรียน โดยให้นักเรียนศึกษาไวยากรณ์ที่
เก่ียวข้องกับการใช้ภาษาเพ่ือการนำเสนอ 
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 เมื่อนักเรียนเข้าใจหลักการใช้ภาษาแล้ว ผู้วิจัยให้นักเรียนต้ังคำถามเกี่ยวกับ ประโยชน์ของงาข้ีม้อนที่มีต่อร่างกาย 
ผู้วิจัยอนุญาตให้นักเรียนสืบค้นและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่นักเรียนได้เลือกไว้ แล้วจึงสรุปออกมาส่งผู้วิจัย  
 ผู้วิจัยตรวจสอบชิ้นงานของนักเรียน โดยเกณฑ์การประเมินคือนักเรียนไม่น้อยกว่า 75% จากจำนวนนักเรียนทุกคน
ควรแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณครบทุกองค์ประกอบของ ICE เกณฑ์การประเมินกิจกรรมมีการแปลค่าดังน้ี  
 

ตารางแสดงเกณฑ์การประเมินกิจกรรมก่อนเรียน 
I C E 

>75% >75% >75% 

 2. หลังเรียน: ผู้วิจัยสอนตามแผนการเรียนรู้ที่ได้กำหนดไว้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน My Local 
Community: Perilla Seeds Chapter โดยให้นักเรียนทำความเข้าใจกับประเด็นที่ตนเองได้เลือกไว้อีกครั้ง  
 จากน้ันนักเรียนจะได้เรียนรู้กิจกรรมการแยกประเภทเน้ือหา ICE เพ่ือทำความเข้าใจว่าประเภทเน้ือหาหรือ
องค์ประกอบของ ICE มีลักษณะเป็นเช่นไร โดยมีรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมและการประเมินดังน้ี 
 นักเรียนทำกิจกรรม “What nutrients do you think _____________ have?” และ “How do those 
nutrients help your body?” เพ่ือฝึกทักษะการต้ังคำถามหรือประเด็นศึกษาหลัก (I: Identify)  
 จากน้ันนักเรียนทำกิจกรรม “Nutrition Information” “Your Chosen Plant”เพ่ือฝึกทักษะการศึกษาและ
ค้นคว้าข้อมูล และสรุปข้อมูลเหล่าน้ันเป็นประเด็นต่างๆ (C: Criticize) 
 แล้วนักเรียนจึงทำกิจกรรม “Red Oak Salad” เพ่ือฝึกทักษะการวิเคราะห์และแยกข้อมูลประเภท ICE แล้วจึงสรา้ง
ประเด็น ICE ของตนเองผ่านการทำกิจกรรม “Why ____________ is good?” 
 หลักจากน้ันนักเรียนจะได้ทดลองเขียนให้ข้อมูลตามองค์ประกอบของ ICE เพ่ือสร้างความเข้าใจมากข้ึน 
 เมื่อนักเรียนเข้าใจประเภทเน้ือหาหรือองค์ประกอบ ICE แล้ว นักเรียนต้องกลับไปยังประเด็นศึกษาท่ีนักเรียนได้เลือก
ไว้อีกครั้ง หรือนักเรียนอาจต้ังประเด็นอื่นๆ ข้ึนมาอีก 2 ถึง 3 ประเด็นเพ่ือนำมาทำกิจกรรมการคิดเพ่ือนำเสนออย่างมี
วิจารณญาณ โดยนักเรียนจะได้สืบค้นและรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม แล้วจึงให้นักเรียนเขียนรายละเอียด ICE อีกครั้ง โดยนักเรียน
ต้องสามารถแสดงทักษะ I C E ตามคุณลักษณะการประเมินดังน้ี 
 

Rubric for I 

5 
Excellent 

4 
Very good 

3 
Good 

2 
Fair 

1 
Needs 

Improvement 
0 

Is clear and 
concise: the 
reader knows 

exactly what the 
body detail will 
be about and 
how the writer 

will write about it 

Is clear: the 
reader knows 
what the body 
detail will be 

about 

Is clear, but not 
insightful enough 
to explain how 
the body detail 

will be discussed 

Is vague and does 
not give an 

explanation to the 
body detail 

Does not give 
information about 

what will be 
discussed 

No good at 
all 

>75%      
  
 
 
 
 
 



7 
 

Rubric for C 

5 
Excellent 

4 
Very good 

3 
Good 

2 
Fair 

1 
Needs 

Improvement 
0 

Is exceptionally 
well-presented 

and argued; ideas 
are detailed, well-

developed, 
supported with 

specific evidence 
& facts, as well as 

examples and 
specific details 

Is well-presented 
and argued; 

ideas are 
detailed, 

developed and 
supported with 
evidence and 
details, mostly 

specific 

Is solid; ideas are 
present but not 

particularly 
developed or 

supported; some 
evidence, but 
usually of a 
generalized 

nature 

Is not solid enough; 
ideas are presented 

but not enough; 
ideas are confusing, 
underdeveloped or 

not supported 

Is not solid; ideas 
are not well 

presented, not 
particularly 

developed and 
lack support 

No good at 
all 

>75%      
 

Rubric for E 

5 
Excellent 

4 
Very good 

3 
Good 

2 
Fair 

1 
Needs 

Improvement 
0 

Provides the 
strongest  
evidence 

to support/ 
explain/analyze 
detail opinion 

Provides insightful 
evidence 

to support/ 
explain/ 

analyze detail 
opinion 

Provides limited 
and/or vague 
evidence to 

support detail 
opinion 

Provides very little 
and/or unrelated 

or incorrect 
evidence to 

support detail 
opinion 

Provides no or 
incorrect 
evidence 

to support details  
opinion 

No good at 
all 

>75%      

ดังน้ันผลการเขียนของนักเรียนจำนวนทั้งหมดต้องแสดงทักษะการคิดเพ่ือนำเสนอแบบมีวิจารณญาณครบทุก
องค์ประกอบของ ICE ร้อยละไม่ต่ำกว่า 75% ผู้วิจัยบันทึกคะแนนและจัดทำเป็นสถิติร้อยละไว้ เกณฑ์การประเมินกิจกรรม
หลังเรียนมีการแปลค่าดังน้ี 

ตารางแสดงเกณฑ์การประเมินกิจกรรมหลังเรียน 
I C E 

>75% >75% >75% 

หลังจากท่ีนักเรียนได้ส่งเน้ือหาของตนเองเสร็จแล้ว นักเรียนจะต้องทำการนำเสนอองค์ความรู้ของนักเรียนต่อเพ่ือน
ในชั้นเรียน (P) โดยนักเรียนร้อยละไม่ต่ำกว่า 75% จากนักเรียนทั้งหมดต้องสามารถนำเสนอผลงานของตนเองได้ ในระดับที่ 
“3” หรือในระดับ “ดี” ข้ึนไป เกณฑ์การประเมินการนำเสนอมีการแปลค่าดังน้ี 
 

ตารางแสดงเกณฑ์การประเมินการนำเสนอ 
แย่ 
0 

ต้องปรับปรุง 
1 

พอใช้ 
2 

ดี 
3 

ดมีาก 
4 

ดีเยี่ยม 
5 

   >75% 
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3.3.2 การสัมภาษณ์ 
 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์จะได้มาจากการสัมภาษณ์นักเรียนที่ถูกเลือกจากการสุ่มทั้งหมด 20 คน 
 คำถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ประกอบไปด้วย 2 คำถาม โดยทั้งสองคำถามน้ีเป็นการถามถึงว่า 
 - นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากหน่วยการเรียนรู้น้ี และ 
 - นักเรียนคิดว่านักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดเพ่ือนำเสนออย่างมีวิจารณญาณอย่างไร 

 3.3.3 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
  การวิจัยในครั้งน้ีใช้ ร้อยละ เป็นค่าสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะถูกนำเสนอใน
รูปแบบของการวิเคราะห์ประกอบกับสถิติร้อยละ 

4. ผลการดำเนินการและประโยชน์ที่ได้รับ 
 4.1 ผลการจัดการเรียนการสอน 
 4.1.1 การเรียนการสอนการพัฒนาทักษะการคิดเพือ่นำเสนออยา่งมีวิจารณญาณ 
 ผลการประเมินก่อนเรียนก่อนการสอนการคิดอย่างมีวิจารณญาณพบว่า จากนักเรียนทั้งหมด 43 คน ไมม่ีนักเรียนที่
สามารถแสดงทักษะการคิดเพ่ือนำเสนออย่างมีวิจารณญาณหรือผ่านเกณฑ์การประเมิน 75% ได้ เพราะนักเรียนทุกคนให้
รายละเอียดของข้อมูลงานข้ีม้อนโดยภาพรวมหรือเป็นหัวข้อใหญ่ๆ เท่าน้ัน และไม่มีการสนับสนุนโดยการใช้หลักฐานใดๆทั้งสิ้น 
ผลการประเมินเป็นไปตามตารางดังต่อไปน้ี 

 อย่างไรก็ตาม เมื่อนักเรียนได้รับเอกสารประกอบการเรียนรู้ และได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นให้นักเรียนได้
สร้างความเข้าใจการคิดเพ่ือนำเสนออย่างมีวิจารณญาณแล้ว จึงให้นักเรียนทำกิจกรรมหลังเรียนอีกครั้งพบว่า ผลการประเมิน
หลังเรียนจากนักเรียนทั้งหมด 43 คน พบว่า นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมิน 75% ที่กำหนดไว้ ผลดังตางรางต่อไปน้ี  

 จากผลการประเมินดังกล่าวจึงสามารถสรปุได้ว่า “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” เน่ืองจากนักเรียนมีทักษะการคิดเพ่ือ
นำเสนออย่างมีวิจารณญาณเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  

 

 

 

ตารางแสดงจำนวนผู้เรียนที่มีผลการประเมินก่อนเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (overall) 
ผลการประเมินก่อนเรียน (จาก 43 คน) 

เกณฑ์ 0 1 2 3 4 5 
จำนวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์  22 21    

ร้อยละ  51.16 48.84    
หมายเหตุ: รายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ิมเติมในหัวข้อ 4.2.1 

ตารางแสดงจำนวนผู้เรียนที่มีผลการประเมินก่อนเรียนและหลังเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (overall) 
ผลการทดสอบ ก่อนเรียน (จาก 43 คน) ผลการทดสอบ หลังเรียน (จาก 43 คน) 

เกณฑ์ 0 1 2 3 4 5 เกณฑ์ 0 1 2 3 4 5 
จำนวนผู้เรียนที่ผ่าน

เกณฑ์  22 21    จำนวนผู้เรียนที่ผ่าน
เกณฑ์      43 

ร้อยละ  51.16 48.84    ร้อยละ      100 
หมายเหตุ: รายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ิมเติมในหัวข้อ 4.2.1 
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 4.1.2 กิจกรรมการนำเสนอ (P) 
  หลังจากที่นักเรียนได้สรุปองคค์วามรู้ออกมาแล้ว นักเรียนจะต้องนำเสนอข้อมูลของนักเรียน ผลการประเมินกิจกรรม
การนำเสนอทั้งหมด 43 คน พบว่า นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมิน 75% ที่กำหนดไว้ ผลดังตางรางต่อไปน้ี 
 

ตารางแสดงผลการประเมินกิจกรรมการนำเสนอ (P) 

ห้อง 
จำนวน
นักเรียน 

ช่วงคะแนน แปลผล
โดยรวม 0 1 2 3 4 5 

ม.6/10 43     3 40 ผ่าน 
รวม 43     3 40 

ผ่าน ร้อยละ 100     7.00 93.00 
รวม  100 

**หมายเหตุ เกณฑ์การผ่านการประเมินคือนักเรียนไม่ต่ำ 75% ได้คะแนนในระดับที่ “3” หรือในระดับ “ดี” ข้ึนไป 

 4.1.3 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ 
  หลังจากท่ีนักเรียนนำเสนอเสร็จสิ้นแล้ว นักเรียนจะต้องจัดทำสื่อ จากการทำกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้วยการจัดทำ
โปสเตอร์ทั้งหมดพบว่า นักเรียนสามารถจัดทำแผ่นพับความรู้ได้ทั้งหมด 12 ชิ้นงาน รายละเอียดดังตางรางต่อไปน้ี 
 

สรุปจำนวนโปสเตอร ์
ระดับชั้น จำนวนชิ้นงานโปสเตอร์ (รายการ) 
ม.6/10 12 

  ทั้งน้ีการเผยแพร่ผลงานทางผู้จัดรอการประเมินงานพฤกษาศาสตร์ แล้วจึงจะให้นักเรียนได้นำเสนอ ในเบื้องต้น
นักเรียนได้จัดทำวีดีโอนำเสนอและได้เผยแพร่ทางระบบออนไลน์ไว้แล้ว (ตัวอย่างผลงานหน้า 17)   
 

 4.2 ผลการสัมภาษณ์ 
 4.2.1 การเรียนการสอนการพัฒนาทักษะการคิดเพือ่แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 
  ผู้วิจัยได้กำหนดจำนวนนักเรียนที่ต้องการสัมภาษณ์เพ่ือศกึษาและเก็บข้อมูลไว้ทั้งหมดจำนวน 20 คน (รายละเอียด
ตาม 3.2.2) ผลการสัมภาษณ์ดังน้ี 
  เมื่อถามว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากหน่วยการเรียนรู้น้ีและนักเรียนคิดว่านักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดเพ่ือ
นำเสนออย่างมีวิจารณญาณอย่างไร ผลการสัมภาษณ์ปรากฏว่า นักเรียนทุกคน (100%) กล่าวว่าก่อนการเรียนรู้ นักเรียนไม่
เคยเข้าใจมาก่อนว่า การคิดเพ่ือนำเสนออย่างมีวิจารณญาณจะมีข้ันตอนในการนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ นักเรียนทั้งหมด
คิดว่าการที่สามารถ “ระบุ” ประเด็นแบบ “ภาพรวม” ถือเป็นการสิ้นสุดและมีประสิทธิภาพเพียงพอแล้วในการนำเสนอหรือ
การให้ข้อมูล เน่ืองจากการสืบค้นข้อมูลตามเว็บไซต์ต่างๆ มักจะให้ข้อมูลประเภทน้ีเช่นเดียวกัน นอกจากน้ันแล้วนักเรียนไม่
เคยทราบมาก่อนว่าเมื่อมีการต้ังประเด็นแล้ว นักเรียนต้องหาหลักฐานมายืนยันหรือรับรองประเด็นเหล่าน้ันเพ่ือสร้างความ
น่าเชื่อถือให้ข้อมูล ส่วนนักเรียนบางคนกล่าวว่ากระบวน ICE เป็นกระบวนการที่นักเรียนไม่คุ้นชินกับการสืบค้นข้อมูลเชิงลึกใน
ลักษณะน้ีหรือหาข้อมูลที่ต้องการมาสนับสนุนเน้ือหาของตนเองได้ค่อนข้างยาก อย่างไรก็ตามหลังจากการทำกิจกรรมการ
เรียนรู้ นักเรียนทุกคน (100%) กล่าวว่านักเรียนเข้าใจและตระหนักทราบถึงการนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ และการสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้กับข้อมูลอย่างเป็นข้ันตอนแล้ว นักเรียนยังได้กล่าวอีกว่าจะนำความรู้ที่ได้จากการคิดแบบมีวิจารณญาณน้ีไป
ใช้ในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาหรือการทำงานอื่นๆ 
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 4.3 ประสิทธิภาพของการสอนและประสิทธิภาพของสือ่การสอนด้วยการใช้เกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 ที่ 75/75 
 4.3.1 หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้หาประสิทธิภาพของการสอนด้วยการใช้เกณฑ์มาตรฐาน E1 ซึ่งเป็น
ร้อยละของคะแนนทั้งหมดในห้อง ท่ีเก็บจากผลการเรียนรู้ที่คาดหลังจากการทำกิจกรรม My Local Community: Perilla 
Seeds Chapter ผลการหาประสิทธิภาพโดยการใช้สูตร E1 = (∑X/N) X 100 มีค่าเท่ากับ 94 ซึ่งมากกว่าค่าท่ีกำหนดไว้ที่ 75 
แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของการสอนทักษะ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ “มีประสิทธิภาพ” 
 4.3.2 จากน้ันผู้วิจัยจึงหาค่าประสิทธิภาพของสื่อการสอนด้วยการใช้เกณฑ์มาตรฐาน E2 ซึ่งเก็บจากผลการเรียนรูห้ลัง
หลังจากการทำกิจกรรมด้วยกระบวนการ ICE ผลการหาประสิทธิภาพโดยการใช้สูตร E2= (∑F/N) X 100 มีค่าเท่ากับ 89 ซึ่ง
มากกว่าค่าท่ีกำหนดไว้ที่ 75 แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของสื่อการสอน “มีประสิทธิภาพ” 
  จากผลการประเมิน E1 และ E2 ดังกล่าวจึงสามารถสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพของการสอนและกระบวนการสอน “มี
ประสิทธิภาพ” เน่ืองจากผลการประเมิน E1 มีผลการประเมินมากกว่าท่ีกำหนดไว้ร้อยละ 0.19 ในขณะที่ผลการประเมิน E2 มี
ผลการประเมินมากกว่าท่ีกำหนดไว้ร้อยละ 0.14 ซึ่ง “สูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้” 

 
 4.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 จากผลการใช้นวัตกรรมพบว่า สอดคล้องตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด เน่ืองจากนักเรียนทุกคน 
(100%) ผ่านเกณฑ์การประเมิน ICE หลังเรียน 75% ตามที่กำหนดไว้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการการนำเสนออย่างมีวิจารณญาณมากข้ึน ที่สำคัญนักเรียนยังได้ส่งผลงาน โปสเตอร์ความรู้ และ วีดีโอ
นำเสนอ เพ่ือนำไปเผยแพร่ในลำดับต่อไป (ตัวอย่างหน้า 23) จากผลดังกล่าวจึงส่งผลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
“ประสบความสำเรจ็” ดังน้ันนวัตกรรมน้ีจึงได้ช่วยแก้ปัญหาให้กับกลุ่มเป้าหมายและทำให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวมี
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการนำเสนออย่างคิดแบบมีวิจารณญาณได้ดีข้ึน  
 ที่สำคัญความรู้ที่นักเรียนหรือกลุ่มเป้าหมายได้รับไปน้ันสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาอื่นๆ หรือชีวิตประจำวันได้ 
เน่ืองจากองค์ความรู้ที่ตกผลึกจากนวัตกรรมที่นักเรียนได้เรียนรู้น้ันเป็นการฝึกวิธีการคิดอย่างเป็นระบบ ดังน้ันหากนักเรียน
ต้องการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแนวคิดของนักเรียนด้วยการใช้หลักการคิดแบบมีวิจารณญาณเป็นฐานการสนับสนุนข้อมูล
ต่างๆ ครูผู้สอน ผูจ้ัดทำนวัตกรรม และนักเรียนก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนรู้น้ีในบริบทที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
ได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการการเขียนรายงานและการแข่งขันต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา IS การแข่งขันการกล่าว
สุนทรพจน์ การพูดในที่สาธารณะ การแข่งขันการเขียนเรียงความ หรือการแข่งขันการโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ เน่ืองจาก
นักเรียนที่ผู้จัดทำนวัตกรรมได้ฝึกต้องนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีวิจารณญาณและเป็นข้ันเป็นตอน ข้อมูลครบถ้วน และน่าเชื่อถือ
ได้จริง จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้นักเรียนของที่ผู้จัดทำนวัตกรรมฝึกชนะการแข่งขันต่างๆ โดยมีหลักฐานดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงงานภาษาองักฤษ     การสรุปองคค์วามรู้และการนำเสนอ IS 
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รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ 

ประโยชน์ที่เพ่ือนครูได้รับคือ ครูผู้สอนในรายวิชาภาษาองักฤษสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการนำเสนอแบบเป็นข้ันตอน รวมถึงทักษะการคิดและการนำเสนอข้อมูล
แบบมีวิจารณญาณ และนวัตกรรมน้ีจะย่ิงเป็นประโยชน์มากเมื่อครูผู้สอนในรายวิชาอื่นๆ นำรูปแบบการสอน การคิดเพ่ือ
แก้ปัญหาแบบมีวิจารณญาณ น้ีไปบูรณการเพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจและมองเห็นทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณและการ
แก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมมากข้ึน ในขณะน้ีครูในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบุญวาทย์ฯ จ.ลำปาง ได้นำกระบวนการ
จากนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการสอนเพ่ือการนำเสนอปากเปล่า และการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลแล้ว 

ประโยชน์ที่ผู้บรหิารสถานศึกษาได้รับคือ ครผูู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ภายในสถานศึกษาได้รับนวัตกรรมที่
สามารถนำไปปรับหรือประยุกต์ใช้ได้ เน่ืองจากนวัตกรรมน้ีได้รับการเผยแพร่ภายในระดับสถานศึกษาและได้รับการบรรจุเก็บ
ในคลังสื่อและนวัตกรรมงานนิเทศภายในแล้ว หลักฐานดังน้ี 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

งานประกวดสื่อ นวัตกรรมและการวิจัยในชั้นเรียนฯ พ.ศ. 2561 – 2564 

ประโยชน์ต่อหน่วยงาน นวัตกรรมน้ีสามารถสร้างประโยชน์ต่อสถานศึกษาได้ เน่ืองจากเป็นนวัตกรรมที่ครูภายใน
สถานศึกษาไม่เคยจัดทำข้ึนมาก่อน ดังน้ันเมื่อนวัตกรรมน้ีได้รับการเผยแพร่ในสถานศึกษาและได้รับการบรรจุเก็บในคลังสื่อ
และนวัตกรรมงานนิเทศภายในแล้ว ครูภายในสถานศึกษาจึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพ่ือจัดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนได้ 
นอกจากน้ันแล้วเมื่อมีการประเมินต่างๆ ของโรงเรียน รูปแบบการสอนดังกล่าวน้ีจึงได้รับการนำเสนอการจัดบทเรียนดีเย่ียม
และการบูรณการในรายวิชาอื่นๆ เช่น วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) ภาคภาษาอังกฤษ ต่อคณะกรรมการการประเมินน้ันๆ 
เช่น การประเมิน สมศ. รอบ 4 หลักฐานดังน้ี 
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       การประเมิน สมศ. รอบ 4 

นอกจากน้ันแล้วนวัตกรรมน้ียังได้ก่อประโยชน์ต่อวงการวิชาชีพด้วย เพราะนวัตกรรมน้ีได้รับการเผยแพร่ให้กับ
สมาคมครูผู้สอนภาษาองักฤษจากท่ัวโลกในงานวิจัยระดับนานาชาติ ในงาน The 41st Thailand TESOL International 
Virtual Conference 2022 ระหว่างวันที่ 21 – 22 มกราคม 2565 ดังน้ันเมื่อมีผู้มาศึกษาต่อและได้นำประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน นวัตกรรมน้ีจึงสามารถก่อประโยชน์ต่อทั้งครูผูร้่วมวิชาชีพและนักเรียนได้ ท่ีสำคัญเมื่อนวัตกรรมน้ีได้รับ
การเผยแพร่และได้รับการยอมรับแล้ว ดังน้ันเมื่อมีคณะครูหรือคณะทำงานจากองค์กรหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ มาศึกษาดู
งานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หรือที่โรงเรยีนบุญวาทย์วิทยาลัย นวัตกรรมน้ีก็จะเป็นนวัตกรรมตัวอย่างให้กับผู้ที่
สนใจในการนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้ หลักฐานดังน้ี 

 

 

 

 

 

ผลงานจากการทำกิจกรรมด้วยนวัตกรรมน้ียังได้ก่อประโยชน์ต่อชุมชนได้อีกเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อบูรณ
การนวัตกรรมกับกิจกรรมพัฒนาท้องถ่ินโดยใช้ภาษาอังกฤษ เพราะนักเรียนได้นำความรู้ที่ได้ศึกษาเผยแพร่ผ่านผลงานของ
ตนเองต่อชุมชนในท้องถ่ิน ชุมชน และประเทศของตนเอง ทำให้เป็นการส่งเสริมแนวคิดการใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการนำเสนอ
หรือภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเพ่ิมมากข้ึน พร้อมกับเป็นการส่งเสริมใหผ้ลงานของนักเรียน เป็นที่รู้จักมากข้ึนในกลุ่มของ
บุคคลที่เน้นการพัฒนาอย่างย่ังยืนตามตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 17 ประการของสหประชาชาติ (Sustainable 
Development Goals – SDGs) หลักฐานดังน้ี 
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4.5 อภิปรายผล 
4.5.1 การเรียนการสอนการพัฒนาทักษะการคิดเพือ่นำเสนออยา่งมีวิจารณญาณ 
 จากการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนการคิดเพื่อนำเสนอแบบมีวิจารณญาณพบว่า ประสบความสำเร็จและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ เนื่องจากนักเรียนทุกคน (100%) มีความเข้าใจในทักษะการคิด เพื่อนำเสนอแบบมิ
วิจารณญาณเพ่ิมมากข้ึนกว่าเดิม ซึ่งแตกต่างจากผลการประเมินก่อนเรียนที่ไม่มีนักเรียนคนใดเลย (0%) ที่แสดงทักษะการคิด
แบบมีวิจารณญาณได้ 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง และหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยเน้นการคิดแบบมี
วิจารณญาณพบว่า มีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมาก เนื่องจากผลงานของนักเรียนได้แสดงให้เห็นกระบวรการคิดแบบมี
วิจารณญาณที่ครบและถูกต้อง ซึ่งเป็นไปตามที่ Thorin Klosowski (2554), Stella Cottrell (2557) และ Richard Paul 
(2558) ได้กล่าวไว้ว่ากระบวนการคิดแบบมีวิจารณญาณคือ การที่นักเรียนสามารถทำการสืบค้นหาข้อมูลเพื่อนำมาใช้เป็น
ประเด็นและหลักฐานยืนยันให้กับข้อมูลที่ตนเองศึกษาหรือเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อมูลดังกล่าวจึงมีความน่าเชื่อถือ  
 กระบวนการคิดแบบมีวิจารณญาณท่ีนักเรียนได้แสดงออกมาสามารถอธิบายได้ดังน้ี 
 จากการสัมภาษณ์นักเรียนที่แสดงกระบวนการ I พบว่าการต้ังคำถามหรือการต้ังประเด็นศึกษาเป็นข้ันตอนแรกสุดที่
นักเรียนใช้เพื่อนำตนเองเข้าสู่ประเด็นว่า “นักเรียนต้องการรู้อะไรจากงาขี้ม้อน” ซึ่งถึงแม้ว่าผู้วิจัยได้กำหนดหัวข้อไว้แล้วว่า
นักเรียนต้องเน้นไปที่ “ประโยชน์” ของสิ่งที่นักเรียนต้องการศึกษา แต่การต้ังคำถาม/ประเด็นเป็นข้ันตอนแรกในการกระตุ้นให้
นักเรียนรู ้จักตั ้งข้อสงสัยและกระตุ ้นความคิดให้นักเรียนเริ่มต้นสืบค้นข้อมูลเพื ่อหาประโยชน์จาก พันธุ ์ไม้ที ่ถูกเลือกไว้ 
กระบวนการดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎีและขั้นตอนการเรียนรู้ของ รังสรรค์ สุกันทา (2552) และ วรรณพงษ์ เตรียมโพธ์ิ 
(2555) ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เริ่มต้นตั้งคำถามหรือประเด็นจากข้อมูลจากเชิงกว้างก่อนเพื่อหาข้อมูลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นที่ได้ตั้งไว้ จากการจัดการเรียนรู้ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยพบว่า คำถามเชิงกว้างที่นักเรียนได้ใช้จึงเริ่มต้นจาก “อะไรคือ
ประโยชน์ของงาข้ีม้อน” (WHAT are the benefits of perilla seed?) ดังน้ันกระบวนการถัดไปที่นักเรียนทำคือการหาข้อมูล
เพ่ือมาใช้สนับสนุนและตอบคำถามดังกล่าวเบื้องต้น 
 เมื่อนักเรียนได้ต้ังข้อคำถามเชิงกว้างและได้ทำการค้นหาข้อมูลเพ่ือตอบปัญหาดังกล่าว ข้อมูลที่นักเรียนได้รับมาน้ัน
จึงเป็นการแสดงความสามารถในการใช้กระบวนการ C ผลการสัมภาษณ์พบว่า ข้อมูลที่นักเรียนได้สืบค้นมาในระดับแรกสุดน้ัน
นั้นเป็นเพียงแค่ความรู้ในระดับเชิงกว้างเท่านั้นซึ่งเปรียบได้เป็นหัวข้อใหญ่ๆ ที่ไม่มีการอธิบายรายละเอียดใดๆ ทั้งสิ้น ดัง
ตัวอย่างต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effectiveness for Perilla Seeds 
1. Seasonal allergies 
2. Asthma 
3. Canker sores 
4. Nausea 
5. Sunstroke 
6. Causing sweating 
7. Relieving spasms 

Health benefits of Perilla 
          Listed below are few of the health benefits of using Perilla. 
1. Lowers Cholesterol  
2. Lowered Heart Disease Risk 
3. Anti-Depressant Agent and Great for the Brain 
4. Increase Immunity 
5. Reduce stomach discomfort 
6. Reduced Oxidative Stress 
7. Cancer  
8. Prevents Cavities 
9. Effective shield against sun 
10. Decrease stomach and intestinal discomforts 
11. Managed Joint Pain and Inflammation 
12. Great for Asthma, Colds, Allergies, and Bronchitis 
13. Effective against infection or swelling 
14. Great for Problem Skin 
15. Maintain Oral Health 
16. Improves wellbeing 
17. Managed Joint Pain and Inflammation 
18. Reduced Allergy Signs and Symptoms 

I 
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จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าข้อมูลที่นักเรียนได้สืบค้นมาน้ันสามารถตอบคำถามหรือเป็นประเด็นได้แต่ในระดับเบื้องต้น
และเป็นข้อมูลเชิงกว้างเท่าน้ันซึ่งไม่มีการอธิบายหรือให้เหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น การกระทำดังกล่าวสอดคล้องกับการประเมินในครั้ง
แรกที่นักเรียนทุกกลุ่มให้ข้อมูลได้ระดับ I เท่าน้ัน ข้อสังเกตที่ได้จากผลการสัมภาษณ์ยังพบว่า นักเรียนไม่เข้าใจว่าการคิดเพ่ือ
นำเสนอแบบมีวิจารณญาณคืออะไร ดังน้ันเมื่อนักเรียนพบว่าข้อมูลประเภทน้ีมีจำนวนมาก นักเรียนจึงคิดว่าข้อมูลประเภทน้ีมี
คุณภาพเพราะครอบคลุมหลายประเด็นและคิดว่าเพียงพอในการนำมาใช้เป็นข้อมูลเพ่ือนำเสนอ จากผลการสัมภาษณ์ดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่านักเรียนไม่มีทักษะการคิดในเชิงลึก ในทางตรงกันข้ามนักเรียนทุกคนมีทักษะการคิดที่เป็นแนวกว้างเท่าน้ัน ซึ่ง
เท่ากับว่านักเรียนเลือกที่จะเชื่อในข้อมูลประเภท “หัวข้อใหญ่ๆ” เท่านั้น จากสาเหตุนี้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมในการประเมิน
ครั้งแรกของนักเรียนทุกกลุ่มจึงไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
 ในการประเมินครั้งที่สองอย่างไรก็ตาม หลังจากท่ีนักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการคิดเพ่ือนำเสนอแบบมีวิจารณญาณ
แล้ว นักเรียนมีความเข้าใจการนำเสนอข้อมูลในกระบวนการ C มากข้ึน ซึ่งจะเห็นได้จากผลงานของนักเรียนที่ไม่มีการนำเสนอ
หัวข้อใหญ่ๆหลายๆประเด็น แต่นักเรียนได้เลือกเฉพาะหัวข้อที่นักเรียนสนใจเท่านั้นแล้วจึงทำการศึกษาต่อในเชิงลึกตาม
ประเด็นนั้นๆ ต่อไป ในขั้นตอนนี้กระบวนการ Q จึงกลับเข้ามาอีกครั้ง เพราะนักเรียนจะตั้งข้อสงสัยอีกครั้งว่า “ทำไมงาข้ี-      
ม้อนจึงมีคุณสมบัติเป็นเช่นน้ัน” (WHY is that good?) จึงทำให้นักเรียนต้องสืบค้นหาข้อมูลต่อไปเพ่ือนำมาใช้สนับสนุนข้อมูล 
I ดังกล่าว และทำให้นักเรียนได้ทำการสืบค้นข้อมูลต่อไปมากขึ้นๆ เพื่อนำมาใช้เป็นหลักฐานเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ
ประเด็น I จากการสัมภาษณ์ยังพบว่า การที่นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลจากหลายๆ แหล่งการเรียนรู้เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน
รู้จักการเปรียบเทียบหรือชั่งน้ำหนักข้อมูล ซึ่งนักเรียนกล่าวว่าหากข้อมูลที่ได้มาน้ันมีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน เท่ากับว่า
ข้อมูลเหล่าน้ันมีความน่าเชื่อถือและสามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานสนับสนุนได้ อย่างไรก็ตามหากข้อมูลเหล่าน้ันเป็นข้อมูลที่ไม่
ค่อยมีความเหมือนหรือมีความแตกต่างออกไปจากประเด็นอื ่นๆ เมื่อนักเรียนศึกษาต่อแล้วและพบว่าไม่มีข้อมูลใดๆ มา
สนับสนุนต่อได้หรือมีน้อยมากนักเรียนก็จะตัดประเด็นเหล่าน้ันออกไป กระบวรการดังกล่าวเป็นการฝึกทักษะการสืบค้นเชิงลึก
และกระบวนการคิดวิเคราะห์ข้อมูล โดยข้อมูลหรือเนื้อหาที่ได้มานั้นจัดเป็นข้อมูลประเภท C หรือข้อมูลประเภทเหตุผล ที่
ส่งผลให้นักเรียนได้คำตอบต่อ Q ครั้งที่สอง กระบวนดังกล่าวน้ีสอดคล้องกับทฤษฎีและหลักการของ ทิศนา แขมมณี (2540) 
วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ (2555) สุพรรณสิริ วัฑฒกานนท์ (2556) Richard Paul และ Linda Elder (2551) Waldorf (2556)  
ที่กล่าวว่าการคิดแบบมีวิจารณญาณคือการสืบค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาใช้สนับสนุนข้อมูลและทำให้ข้อมูลมีความ
น่าเชื่อถือ ตัวอย่างการนำเสนอข้อมูลประเภท I และ C รวมถึงการต้ัง Q ซ้อนข้ึนมาดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตัวอย่างดังกล่าวจะเห็นได้ว่านักเรียนเลือกหัวข้อใหญ่หรือข้อมูลประเภท I มาเพียงประเด็นเดียวเท่าน้ัน จากน้ัน
นักเรียนจึงหาข้อมูลมาสนับสนุนต่อประเด็นดังกล่าว ซึ่งจะเห็นได้ว่าข้อมูลประเภท C ของนักเรียนจะแบ่งออกเป็นอีก 2 ระดับ
คือ C1 และ C2 โดย C1 เปรียบเสมือนเป็นหัวข้อใหญ่อีกครั้งแต่ไม่จัดเป็นหัวข้อ I เน่ืองจากข้อมูล C1 น้ีใช้เพ่ือเป็นการขยาย
ความจากหัวข้อ I จากน้ันนักเรียนจึงศึกษาประเด็นเพ่ิมเติมจาก C1 น้ันๆ เพ่ือเป็นการหาคำตอบหรือหาคำอธิบายต่อคำถามว่า 
“แล้วยังไงต่อ? (Then?)” โดยข้อมูลที่ได้มาน้ันถูกนำมาใช้อธิบายเพ่ือสนับสนุนให้เป็นข้อมูลเชิงลึกต่อไปจนกลายเป็นเหตุผล 
C2 และส่งผลให้ข้อมูลนั้นๆ มีความน่าเชื ่อถือขึ ้นมาอีกระดับหนึ่ง จากการแสดงความสามารถดังกล่าวจึงส่งผลให้การ

 (I) Perilla seeds help the excretory system to function more efficiently, such as, 
colon detoxification, weight loss, and constipation relief. (Q1: Why?) (C1) This is because 
perilla seeds contain insoluble fiber. (Q2: How?) (C2) This type of fiber promotes the 
movement of material through your digestive system and increases stool bulk. So, it can 
benefit to those who struggle with constipation or irregular stools.  

 (I) Perilla seed is beneficial to the skin (Q1: Why?) (C1) since it contains Vitamin E. 
(Q2: How?) (C2) Vitamin E is one of the essential nutrition for body’s oxidation. It is a 
natural chemical reaction helping the production of metabolism to become more 
effective for our body. It reduces aging, moisturizes the skin, and helps muscle become 
more flexible.  
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ประเมินผลในครั้งที่สองซึ่งพบว่า มีนักเรียนสามารถสนับสนุนข้อมูลผ่านกระบวนการดังกล่าวได้และส่งผลให้นักเรียนผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 
 อย่างไรก็ตาม จากการประเมินยังพบว่ามีนักเรียนจำนวนหนึ่ง จบแค่ C1 ทันทีหรือไม่มีการให้คำอธิบายเพิ่มเติม
แสดงว่านักเรียนยังไม่สามารถตอบคำถามเชิงลึกได้และแสดงให้เห็นว่านักเรียนไม่แสดงทักษะการคิดในระดับต่อไป ตัวอย่าง
ผลงานของนักเรียนที่ไม่แสดงการให้เหตุผลเชิงลึกดังน้ี 
 
 
 
 
 

 
 
 

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าข้อมูลที่นักเรียนให้มา ถึงแม้ว่ามีประเด็นที่เป็นหัวข้อใหญ่ (I) และมีสนับสนุนด้วยเหตุผล (C) 
แต่เหตุผลที่ให้มาน้ันยังสามารถต้ังถามต่อ (Q: Then?) และสามารถศึกษาเพ่ือหาคำอธิบายหรือคำตอบต่อได้ จึงแสดงให้เห็น
ว่านักเรียนยังให้ข้อมูลได้ไม่ครบถ้วนและส่งผลให้ข้อมูลดังกล่าวไม่มีความน่าเชื่อถือ ผลการสัมภาษณ์นักเรียนในกลุ่มน้ีพบว่า 
นักเรียนไม่คุ้นชินกับการหาข้อมูลเชิงลึกเน่ืองจากในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆ นักเรียนไม่ได้ฝึกหาข้อมูลเชิงลึก
ในลักษณะน้ี นักเรียนจึงคิดว่าข้อมูลที่นักเรียนหามาได้น้ันมีคุณภาพพอแล้วและไม่ศึกษาต่อ จากผลการสัมภาษณ์ดังกล่าวจึง
เป็นสาเหตุว่าทำไมนักเรียนในกลุ่มน้ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 ในการประเมินครั้งที่สองยังพบอีกด้วยว่า นักเรียนสามารถสร้างและเพิ่มน้ำหนักให้กับข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนให้
ประเด็นของตนเองมีความลึกและน่าเชื่อถือมากย่ิงข้ึนอีกด้วย โดยการกระทำดังกล่าวคือการที่นักเรียนหาหลักฐานมาสนับสนุน
เพ่ิมเติมจากการใช้กระบวนการ E เพ่ือสร้างความหนักแน่นให้กับข้อมูล ซึ่งข้อมูล E ที่นักเรียนนำเสนอน้ันพบว่าส่วนมากแล้ว
เป็นผลการรายงานจากสถาบันหรือวิจัยต่างๆ ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(I) Perilla seeds can help prevent the formation of cancer cells in the body (Q: 
Why?) (C) because perilla seeds are rich in antioxidants of perilla seed oil. (Q: How?)   

 (I) Perilla seeds can help prevent Dementia (Q: Why?) (C) because they contain 
abundant of omega-3 which is the main structural component in the brain. (Q: How?)   

 (I) Perilla seeds can prevent depressive disorder. (Q: Why?) (C1) The reason is because perilla 
seed is rich in Omega-3 and Apigenin. (Q: How?)  (C2) Omega-3 contains Docosahexaenoic Acid (DHA) 
and Eicosapentaenoic Acid (EPA.) When the body gets omega-3s and Apogenin, which help manage 
systems in the brain, causing relaxation, it reduces the anxiety that causes depression. Faculty of 
Agriculture, Chiang Mai University, also advised to use perilla oil. Particularly, the seeds of this plant 
have been reported with high Omega-3 contents.  

(Q: Which?) (E) Besides, Chinese researchers from Guizhou University found that the essential 
oil from Perilla seeds can reduce depression symptoms in rats. By giving them essential oils for 3 – 4 
weeks, the researchers note that the animal is subjected to stress, the brain-derived neurotropic factor 
(BDNF). It is the protein that helps grow and maintain neurons while reduce the quantity of pressure in 
the brain. Therefore, the level of stress is reduced. This is to conclude that Perilla seeds can prevent 
depressive disorder.   

(Q: Then?) So, when the rats receive essential oil (Omega-3) from Perilla seeds, it works as 
fluoxetine antidepressants, which the effect of pressure on these proteins is reduced.  
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จากแนวคิดของนักวิชาการทั้งหมดที่ได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่า การคิดเพื่อนำเสนอแบบมีวิจารณญาณคือการศึกษา 
การค้นคว้า การหาข้อมูลเพ่ือนำมาเป็นหลักฐานในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับข้อมูลและเพ่ือเป็นการช่วยให้การตัดสินใจใน
การรับข้อมูลง่ายข้ึน ดังน้ันข้อมูลประเภท E จึงเป็นข้อมูลหรือหลักฐานจากแหล่งอื่นๆ เพ่ิมเติมที่ช่วยเสริมความน่าเชื่อถือให้กับ
ข้อมูลมากขึ้น ผลการสัมภาษณ์ยังเผยว่าเมื่อนักเรียนพบว่าข้อมูล E มีความสัมพันธ์กับข้อมูล C แสดงว่าเหตุผลจาก C มี
ความถูกต้องจริง เน่ืองจากเป็นข้อมูลได้รับการพิสูจน์หรือทดสอบมาแล้ว 
 อย่างไรก็ตามข้อมูลประเภท E น้ีเป็นข้อมูลที่นักเรียนจำนวนหน่ึงไม่สามารถแสดงทักษะการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ
นี้ได้ จากข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์นักเรียนพบว่า นักเรียนไม่สามารถหาข้อมูลจากวิจัยหรือจากการศึกษาต่างๆไดเ้จอ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงข้อมูลที่เป็นค่าทางสถิติหรือเป็นตัวเลข ดังน้ันนักเรียนจึงไม่สามารถนำข้อมูลประเภท E มาใช้สนับสนุนได้
และทำให้นักเรียนกลุ่มน้ีไม่ผ่านการประเมิน ข้อสังเกตประการหน่ึงที่ผู้วิจัยได้รับจากการสัมภาษณ์และพบว่ามีความเกี่ยวข้อง
กับการหาข้อมูลสนับสนุนกระบวรการ E คือนักเรียนไม่เคยได้รับการฝึกทักษะการหาข้อมูลในลักษณะดังกล่าว ทำให้นักเรียน
ไม่มีความคุ้นเคยในการนำเสนอข้อมูล 
 กิจกรรมการนำเสนอข้อมูล หรือกระบวนการ P พบว่าผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้เน่ืองจากนักเรียนสามารถนำเสนอ
ข้อมูลโดยการใช้หลักภาษา ไวยากรณ์ โครงสร้างประโยค และการออกเสียงคำได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ย่ิงไป
กว่าน้ันผลจากการสัมภาษณ์ยังพบด้วยว่า กระบวนการ P น้ันมีความสำคัญต่อนักเรียน เพราะนักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิด
แบบมีวิจารณญาณในอีกระดับข้ึนมา เน่ืองจากการทำกิจกรรมในข้ันตอนน้ีนักเรียนต้องเลือกตัดสินใจในการสร้างความเชื่อถือ
ให้กับข้อมูลผ่านการหาความสมบูรณ์ของเนื้อหาที่ถูกนำเสนอ เมื่อนักเรียนพบว่าเนื้อหาที่เพื่อนนักเรียนนำเสนอนั้นมีความ
ครบถ้วนแสดงว่านักเรียนสามารถเชื่อถือข้อมูลเหล่าน้ันได้ แต่เมื่อนักเรียนมีข้อสงสัยต่อข้อมูลที่นำเสนอ แสดงว่านักเรียนเกิด
กระบวนการคิดตามในสิ่งที่ถูกนำเสนอ การคิดตามน้ีจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นคำถามที่นักเรียนได้ถามเพ่ือนของตนเอง หาก
นักเรียนกลุ่มที่ไม่สามารถให้คำตอบต่อข้อสงสัยน้ันๆ ได้ ข้อสงสัยน้ันจะกลายข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้นักเรียนกลุ่มน้ันๆ ได้ไป
ศึกษาเพิ่มเติมต่อ จากกระบวนการดังกล่าวจึงทำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดเพื่อนำเสนอแบบมีวิจารณญาณในขั้นของ Q 
อีกครั้ง  
 จากการทำกิจกรรมดังกล่าวผู้วิจัยพบว่า กระบวรการต้ังคำถามน้ันเป็นการกระบวนการที่สำคัญอย่างย่ิงในการฝึกให้
นักเรียนได้คิดแบบมีวิจารณญาณ เพราะการต้ังตำถามเป็นการฝึกให้นักเรียนได้ฝึกทำความเข้าใจในเน้ือหาว่าได้มีการแยกแยะ
เน้ือหาให้เป็นส่วน I C และ E หรือไม่ แล้วจึงทำการวิเคราะห์เน้ือหาและการสังเคราะห์เน้ือหาโดยต้ังคำถามว่าข้อมูลเหล่าน้ันมี
เน้ือหาครบถ้วนสมบูรณ์ตามกระบวนการหรือไม่ หรือมีการอธิบายเพ่ิมเติมโดยการเสริม C2 และ E หรือไม่ และสุดท้ายจึงทำ
การต้ังคำถามเพ่ือประเมินเน้ือหาในการตัดสินใจเชื่อข้อมูลเหล่าน้ัน กระบวนการดังกล่าวน้ีสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของ 
วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ (2555) ซึ่งได้กล่าวไว้ว่าการคิดเพื่อนำเสนอแบบมีวิจารณญาณนั้นมีพื้นฐานการคิดตามหลักพุทธิพสิัย

 (I) Perilla seeds can help air allergies (Q: Why?) (C1) because it has Roasmarinic Acid. (Q: How?)  
(C2) Roasmarinic Acid (RA) is a plant-based. Its property is to fight against free radicals, a toxin that 
makes physical deficiencies. It helps prevent secretion of Leukotrience which the body needs when 
there is an inflammation. This is the cause of allergies and chronic inflammation in nasal mucosa and 
sinus. It also prevents other cells in blood vessel to bring blood to other organelles in the other parts 
of body easily and quickly. Therefore, it causes stuffy nose, coughing, and sneezing.   

(Q: Which?) (E) According to Roasmarinic acid research, Journal of Restorative Medicine, Volume 
3, Number 1, April 2014, pp 121-126, it said that RA has anti-inflammation effect in rats. The objective of 
the research is to study the effects of RA against asthma. In the study, female rats were treated with RA 
(20 mg/hr) for 1 hour. They were shown that it could reduce the number of inflammatory cells and 
reduce IgE (Immunoglobin E). RA is one of the oxidant substances that contain protein. When it receives 
allergy substances, it will fix IgE in blood vessels and restore the respiratory system.  

(Q: Then?) Therefore, RA is effective at slowing the development of inflammation and can be 
used for treatment for asthma, inflammation, and a key of curing nasal allergies. So, a lot of 
consumption of perilla seed regularly can protect the body from air allergies.    
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ของเบนจามิน บลูม เพราะกระบวนการคิดแบบมีวิจารณญาณคือ การพิจารณา การไตร่ตรองข้อมูลอย่างรอบคอบผ่าน
กระบวรการคิดเชิงซับซ้อน 6 ระดับ ตามลำดับเพ่ือนำไปสู่ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลและเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ในที่สุด 
 อย่างไรก็ตามเมื่อสัมภาษณ์นักเรียนที่ไม่แสดงทักษะการตั้งคำถามออกมาพบว่ามีสาเหตุมาจากการที่นักเรียนไม่
คุ้นเคยกับกระบวนเจาะประเด็นของข้อมูลเชิงลึก และส่วนใหญ่นักเรียนชินกับการหาข้อมูลในเชิงกว้างเท่านั้น รวมไปถึง
นักเรียนจำนวนหน่ึงคิดว่าข้อมูลที่หามาได้น้ันเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงพอแล้วในการนำมาใช้เพ่ือสนับสนุนข้อมูล จากเหตุผล
ดังกล่าวจึงทำให้นักเรียนไม่เกิดการตั ้งคำถามต่อไปและทำให้กระบวรการคิดแบบมีวิจารณญาณของนักเรียนไม่ประสบ
ความสำเร็จ  
 ดังน้ันจากผลการประเมินทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณของนักเรียนถึงแม้จะผ่านเกณฑ์และไปตามวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ แต่นักเรียนจำนวนมากมีความเข้าใจในกระบวรการคิดแบบมีวิจารณญาณเพิ่มมากขึ้น ได้ฝึกทักษะการสนับสนุน
ข้อมูลที่สอดคล้องและตรงกับประเด็นที่ต้องการศึกษาให้มีความลึก และทำให้นักเรียนได้กล่าวไว้ในการสัมภาษณ์ว่านักเรียนจะ
นำทักษะการคิดน้ีไปใช้ต่อได้ในการสนับสนุนข้อมูลหรือผลงานที่นักเรียนสนใจหรือต้องการทำในอนาคต  
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5. ปัจจัยความสำเร็จ 
  จากการที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประสบความสำเร็จ ผู้วิจัยสามารถกล่าวได้ว่า ผู้วิจัยไม่ได้เป็นปัจจัยเดียวที่ส่งผล
ให้เกิดความสำเร็จ แต่มีหลากหลายปัจจัยที่ส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการดำเนินการต่างๆ ประสบความสำเร็จ 
ดังน้ี 
  ปัจจัยจากภายในสถานศึกษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองและปรับปรุง
แผนการจัดการเรียนรู้อยู่อย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้กิจกรรมการเรียนรู้มีความเป็นปัจจุบัน และปรับรูปแบบการสอนให้เป็นเชิงรุก
มากข้ึน จากน้ันครูผู้สอนทุกท่านต้องส่งแผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวให้กับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ งานนิเทศภายใน ฝ่าย
บริหารวิชาการ และผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามลำดับ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ และให้คำแนะนำเพื่อการ
ปรับปรุงหรือแก้ไข จากน้ันจึงลงนามอนุญาตให้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวเพ่ือให้ครูผู้สอนได้นำไปใช้ปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้จริง ดังน้ันจากการตรวจสอบเหล่าน้ีจึงส่งผลให้แผนการจัดการเรียนรู้มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และสามารถพัฒนาองค์
ความรู้และทักษะของผู้เรียนได้จริง จึงเป็นปัจจัยแรกที่ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประสบความสำเร็จ หลักฐานดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับอนุญาตให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ 
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  ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา หลังจากท่ีผู้วิจัยได้จัดทำนวัตกรรมและนำไปปฏิบัติจริงในชั้นเรียนแล้ว ผู้วิจัยจึงได้สรปุ
เป็นวิจัยทางการศึกษาเพ่ือนำไปเผยแพร่ในงานวิชาการต่างๆ ในลำดับต่อไป อย่างไรก็ตามก่อนที่จะเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการน้ัน งานวิจัยฉบับน้ีได้รับคำแนะนำจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษาคือ คณะศึกษานิเทศก์จาก สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ลำปาง ลำพูน และ British Council Thailand เพ่ือการปรับปรุงและแก้ไขให้กระบวนการวิจัย การเขียนรายงาน 
และการนำเสนอด้วยวาจา มีความถูกต้องตามหลักวิชาการมากข้ึน จากคำแนะนำเหล่าน้ันส่งผลให้การสรปุผลการศึกษาของ
ผู้วิจัยมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นไปตามหลักสากลของกระบวนการวิจัยมากข้ึน ส่งผลให้การดำเนินการศึกษาในครั้งน้ี
ประสบความสำเรจ็ หลักฐานดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  British Council Thailand: Presentation Preparation            คณะศึกษานิเทศก์จาก สพม. ลป ลพ 
  ปัจจัยจากชุมชน นอกจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการแล้ว ผู้วิจัยยังส่งเสริมให้นักเรียนของผู้วิจัย
ได้นำความรู้และทักษะที่ตนเองได้รับในการนำไปเผยแพร่ตามองค์กรและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้องค์
ความรู้ที่นักเรียนได้ตกผลึกสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการสนับสนุนให้การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ท่ี
ส่งเสริมให้นักเรียนในทุกๆ รุ่นท่ีผู้วิจัยสอนและชุมชนท้องถิ่นต่างมีส่วนร่วมในพัฒนาองค์ความรู้และสร้างความ
เป็นสากลให้กับจังหวัดของตนเอง ดังนั้นชุมชนท้องถิ่นและองค์กรต่างๆ จึงส่งผลให้กิจกรรมการเรียนรู้ของ
ผู้วิจัยมีความสมบูรณ์และสำเร็จมากขึ้น หลักฐานดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       การเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านหน่วยงานท้องถ่ิน             การเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านระบบออนไลน์ 

6. บทเรียนที่ได้รับ 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งน้ี บทเรียนที่ผู้วิจัยได้ค้นพบเป็นข้อคิดและแนวทางจากผู้เรียน ดังน้ี 
 ในเชิงของบทบาท ครูผู้สอน จะไม่เป็น ผู้สอน ในรูปแบบผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู ้อีกต่อไป ในทางตรงกันข้าม 
ครูผู้สอน ทุกคนจะต้องเป็นตัวเองให้เป็น ผู้อำนวยการเรียนรู้ (Facilitator) เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นการเรียนรู้ที่
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ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้และทักษะด้วยตนเอง ดังน้ันจากการจัดกิจกรรม ICE รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้น้ีทำให้ผู้วิจัยได้
เปลี่ยนบทบาทของตนเอง จาก ครู ที่มอบองค์ความรู้ให้กับนักเรียนทันที เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ที่คอยใช้คำถามในการนำ
นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้สะท้อนตัวเองว่าองค์ความรู้ที่ตนเองได้รับน้ันสมบูรณ์แล้วจริงหรือไม่ สามารถเพ่ิมเติมหรือสามารถ
ต่อยอดอะไรได้อีก ดังนั้นจากเดิมที่ผู้วิจัยจะเป็น “ผู้บอก” ผู้วิจัยจึงเป็น “ผู้ถาม” ที่สำคัญคำถามที่ผู้วิจัยใช้นั้น เป็นคำถาม
พ้ืนฐานซึ่งไม่มีความซับซ้อนใดๆ และสามารถสรุปได้ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการเรียนรู้และการใช้คำถามในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

 ในเชิงของการวิจัย ผู้วิจัยที่ต้องการจัดการเรียนการสอนการคิดแบบมีวิจารณญาณนั้นควรจัดการเรียนการสอนที่
เน้นการบูรณการกระบวนการคิดรูปแบบอื่นๆ ด้วยเช่น การกิจกรรมการเรียนรู้ Brain-based Learning (BBL) หรือ ทฤษฎี
พหุปัญญา (Multiple Intelligence) เพราะกิจกรรมการเรียนรู้นี้เป็นการเรียนรู้ที่ช่วยฝึกให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการใช้สมอง
และความคิด ตามความถนัดของตนเอง 
 ผู้วิจัยอาจให้นักเรียนนำเสนอกระบวนการคิดเพ่ือนำเสนอแบบมีวิจารณญาณด้วยตนเอง เพ่ือให้นักเรียนได้นำเสนอ
แนวติดที ่แตกต่างจากกระบวรการ ICE เพราะหากนักเรียนสามารถคิดกระบวนที่เกิดจากตนเองได้ กระบวนการคิดเพ่ือ
นำเสนอแบบมีวิจารณญาณดังกล่าวอาจมีความหมายต่อนักเรียนมากกว่ากระบวนการที่ผู้วิจัยได้จัดให้นักเรียนได้ทำกิจกรรม 
 ผู้วิจัยอาจฝึกให้นักเรียนทักษะอื่นๆ เพ่ิมเติมนอกจากทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ เช่นทักษะการแก้ปัญหา และ
การใช้เทคโนโลยีต่างๆ  
 นอกจากนั้นแล้วทางด้านเนื้อหาที่ต้องการให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ ควรมีเป็นมีเนื้อหาที่
หลากหลายมากข้ึน เช่น วิทยาศาสตร์ ศาสนา สังคม วัฒนธรรม หรือหัวข้อในความสนใจของนักเรียนเอง  
 สำหรับนักเรียน ผู้วิจัยแนะนำให้นักเรียนได้เลือกหัวข้อที่นอกเหนือจากต้นงาขี้ม้อนด้วย เนื่องจากนักเรียนอาจมี
ความสนใจที่นอกเหนือจากหัวข้อดังกล่าว 

7. การเผยแพร่ การยอมรับ รางวัลที่ได้รับ 
- ภายนอกสถานศึกษา (ระดับนานาชาติ) 

นวัตกรรมนี้ได้รับการยอมรับและคัดเลือกเป็นตัวแทนครูภาษาอังกฤษจากประเทศไทยในการเผยแพร่และนำเสนอ
ให้กับสมาคมครูผู ้สอนภาษาอังกฤษจากทั ่วโลกในงานวิจัยระดับนานาชาติ  Thailand TESOL International Virtual 
Conference 2022 ระหว่างวันที ่ 21 – 22 มกราคม 2565 ในงาน The 41st Thailand TESOL International Virtual 
Conference 2022 "ELT in the Digital Era and Beyond: Innovation, Engagement, and Resilience" เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
ได้นำนวัตกรรมไปปรับใช้ตามบริบทของตนเอง โดยผู้วิจัยได้รับทุกจาก British Council Thailand หลักฐานดังน้ี 

 
 
 

 

การกำหนด
ขอบเขต
ปัญหาให้

ทำไม 

อย่างไร 

ใคร เมื่อไร ท่ี
ไหน 

วิเคราะห์
ปัญหา 

จำแนกและ
เลือกทางเลือก
ในการแก้ปัญหา 

อะไร 

ข้อเท็จจริง 

ความคิด ความเห็น 

ค่านิยมและความเชื่อ 
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Grading Guideline for P (Presentation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 

Excellent 
4 

Very good 
3 

Good 
2 

Fair 

1 
Needs 

Improvement 
0 

Language 

- Excellent clear 
and correct 
pronunciation 
 
 
- Speak very 
fluently, not 
reading the 
script 
 
- Correct all use 
of grammar and 
vocabulary 

- Very clear and 
correct 
pronunciation 
 
 
- Speak fluently, 
not reading the 
script 
 
 
- Correct use of 
grammar and 
vocabulary 
 

- Clear and 
correct 
pronunciation 
 
 
- Look at the 
script sometimes  
 
 
 
- Have a few 
mistakes of 
grammar and 
vocabulary  

- Does not 
pronounce 
some words 
correctly  
 
- Often read the 
script  
 
 
 
- Have some 
mistakes of 
grammar and 
vocabulary 

- Have many 
problems with 
pronunciation 
 
 
- Always read 
the script 
 
 
 
- Have many 
mistakes of 
grammar and 
vocabulary 

 
 
 
 

NO 
GOOD 

AT 
ALL 

Others 

- Excellent eye-
contact and 
performance 

- Very good eye-
contact and 
performance 

- Good eye-
contact and 
performance 

- Eye-contact 
and 
performance 
are not so good 

- Eye-contact 
and 
performance are 
not good 
enough 

NO 
GOOD 

AT 
ALL 
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ตัวอย่างผลงานนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        QR Code สำหรับผลงานนักเรียนฉบับเต็ม 


