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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ เปรียบเทียบการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณหลังและก่อนจัดการเรียนรูด้ ว้ ยนวัตกรรม
ห้องเรียนกลับด้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ จ�ำนวน 24
คน ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณซึ่งสร้างขึ้น
จากแนวคิดของเอนนิส ประกอบด้วย 5 ด้าน จ�ำนวน 25 ข้อ ได้แก่ ความสามารถในการระบุปัญหา ความสามารถ
ในการพิจารณาความน่าเชือ่ ถือของข้อมูลและการสังเกต ความสามารถในการอุปนัย ความสามารถในการนิรนัย และ
ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยรวมหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.04 (S.D.= 2.25 ) ก่อน
เรียนมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 11.67 (S.D.= 1.43) และเมือ่ พิจารณาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณเป็นรายด้านพบว่า ค่าเฉลีย่
ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้านความสามารถในการระบุปัญหาสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 75.0) และด้าน
ความสามารถในการนิรนัย ต�่ำที่สุด (ค่าเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 54.0) เมื่อวิเคราะห์ด้วยสถิติ t-test dependent โดย
รวมและรายด้าน ผู้เรียนมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ค�ำส�ำคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
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Abstract
The purpose of this research was to compare critical thinking after and before learning by using Flipped classroom approach of Mathayomsuksa 6 (grade 12) students of Princess Chulabhorn’s
College Science School, Buriram. The samples used in the research were 24 Mattayomsuksa 6/6
students of Princess Chulabhorn’s College Science School, Buriram which were selected from cluster sampling. The research instruments were 9 lesson plans based on Flipped classroom approach
on Soil, Rock, Mineral and Geochemistry, a 25-item critical thinking test based on 5 aspects of Ennis’s critical thinking which comprised: The ability to identify problems, ability to consider data
reliability and observation, inductive ability, deductive ability and the ability to identify basic engagement. The statistics used for analyzing the collected data were percentage, mean and standard
deviation. The t-test dependent was employed to test the hypothesis.
The research revealed that the critical thinking of the students after studying was 17.04
(S.D. = 2.25) and before studying was 11.67 (SD = 1.43). When considered critical thinking in each
aspect, it was found that the average of critical thinking in problem solving ability was the highest
(75%) and the lowest was deductive ability (54%). Critical thinking of the students after learning
was statistically higher than before learning at the significance level of .05.
Keywords : Flipped Classroom, Critical thinking

บทน�ำ

โลกแห่งการศึกษาในปัจจุบนั ได้เปลีย่ นแปลงไปอย่างมาก ด้วยอิทธิพลของยุคทีม่ คี วามเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
จากการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท�ำให้การเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกันทั่วทุกภูมิภาคของโลก
เป็นไปได้โดยง่าย เป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารที่ไร้ขีดจากัด (สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ, 2553: 1-5) การเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นในศตวรรษที่ 21 นี้ จึงส่งผลต่อวิถีการด�ำรงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ท�ำให้การเรียนรู้ในศตวรรษนี้เปลี่ยนแปลงไป
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตัวผูเ้ รียนแห่งยุคทีม่ าพร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จะมีความรักอิสระ เลือกสิง่ ทีต่ นพอใจ
แสดงความคิดเห็น มีลักษณะเฉพาะตน (customization & personalization) ชอบตรวจหาความจริงเบื้องหลัง
(scrutiny) เป็นตัวของตัวเอง ชอบความท้าทาย และสร้างปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ นื่ เพือ่ รวมตัวกันท�ำกิจกรรมและเรียนรูร้ ว่ ม
กัน รักความสนุกสนานและการเล่นเป็นส่วนหนึง่ ของงาน เป็นผูเ้ รียนในยุคดิจทิ ลั จะใช้สอื่ อิเล็กทรอนิกส์เพือ่ ช่วยสนับสนุน
การเรียน ต้องการความเร็วในการสื่อสาร การหาข้อมูลและตอบค�ำถาม สร้างนวัตกรรม ต่อทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต เป็น
เด็กที่ชอบใช้อินเตอร์เน็ต (Netizen) (วิจารณ์ พานิช, 2556ข; จินตวีร์ คล้ายสังข์. 2556; McCrindle, 2015) การ
ศึกษาของไทยในปัจจุบันส่วนมากเป็นวิธีการสอนแบบบรรยายครูส่วนใหญ่จะสอนเนื้อหาตรงๆ ไม่มีการดัดแปลง
นักเรียนจึงไม่เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง ไม่เกิดกระบวนการคิด การเรียนการสอนจึงยังเน้นครูเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
เป็นส่วนใหญ่ นักเรียนยังมีบทบาทน้อยทัง้ ในด้านการท�ำกิจกรรมระหว่างเรียนและการสรุปบทเรียน การเรียนการสอน
เน้นเนื้อหามากกว่ากระบวนการ จึงส่งผลให้เกิดปัญหาว่านักเรียนไม่สามารถเข้าถึงวิทยาศาสตร์ได้อย่างแท้จริง อีกทั้ง
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นักเรียนมีสว่ นในการคิดและการทดลองวิทยาศาสตร์คอ่ นข้างน้อย ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ปานกลางและ
ค่อนข้างต�่ำ

บทน�ำ

ในบรรดาทักษะการคิดนั้น ทักษะการคิดนั้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) เป็นกระบวนการ
คิดทีจ่ ะช่วยให้ผเู้ รียนสามารถแก้ปญ
ั หาได้อย่างมีประสิทธิภาพการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ จึงเป็นสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าในตนเอง
อย่างมากสมควรที่จะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นกับทุกคน (พิมพันธุ์ เดชะคุปต์ & พเยาว์ ยินดีสุข, 2548) การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ เป็นการคิดวิเคราะห์วิพากษ์ไตร่ตรอง ประมวล ข้อมูล ปัญหา เรื่องราวต่างๆก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อหรือ
กระท�ำสิ่งต่างๆ เพื่อให้ได้ความคิดที่รอบคอบ สมเหตุ สมผล ลึกซึ้ง โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง ไตร่ตรอง ทั้งทาง
ด้าน คุณโทษ และ คุณค่าแท้จริงที่ของสิ่งนั้น (ทิศ นา แขม มณี และ คณะ, 2544) และจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษาของส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้สรุปผลการประเมิน
คุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ภาพรวมระดับประเทศมาตรฐานที่ผลการประเมินไม่ได้มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ 4 คือผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองอย่างมีวิสัยทัศน์ และมาตรฐานด้านครู คือ มาตรฐานที่ 9 ครูผู้สอนขาดความรู้ความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ (ส�ำนักทดสอบทางการศึกษา, 2551) จากผลการประเมินดัง
กล่าวชี้ให้เห็นว่านักเรียนของไทยก�ำลังเผชิญปัญหาในการพัฒนากระบวนการคิดจ�ำเป็นอย่างเร่งด่วนที่ต้องได้รับการ
แก้ไข ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนไม่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดพัฒนากระบวนการคิด ไม่รู้จัก
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การกล้าแสดงความคิดเห็น การรู้จักการแก้ไขปัญหา การ
รู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง เพราะการจัดการเรียนรู้แบบครูคอยบอกให้ทาตามท่องจ�ำตามที่ครูสอน โดย
นักเรียนเป็นผู้รับท�ำให้ผู้เรียนเกิดความเคยชินกับวิธีการดังกล่าว (ไพฑูรย์ สิลารัตน์, 2558) ครูผู้สอนมุ่งถ่ายทอดความ
รู้ในด้านเนื้อหาวิชามากกว่าการเรียนรู้ตามสภาพบริบทที่เป็นจริง (สิปปนนท์ เกตุทัศ, 2542) นโยบายด้านการจัดการ
ศึกษาที่ต้องการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนไม่สามารถท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในตัวครูผู้สอนและนักเรียนได้ตามความต้องการ สืบเนื่องจากครูมีปัญหาในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการ
คิด (Erwin, 2003) สอดคล้องกับ (ทิศนา แขมมณี, 2546) ที่กล่าวไว้ว่า ปัญหาในการพัฒนาการคิดของผู้เรียน คือ
ครูขาดทักษะในการพัฒนาการคิดของผูเ้ รียน คือ ครูผสู้ อนไม่มคี วามรูค้ วามสามารถเกีย่ วกับกระบวนการคิด ขาดความ
รูด้ า้ นทฤษฏี หลักการ ตลอดจนแนวคิดทีเ่ ป็นพืน้ ฐานของการพัฒนาการคิด รวมไปถึงรูปแบบ วิธกี ารเทคนิคการจัดการ
เรียนรู้ หรือแม้แต่การพัฒนาการคิดซึ่งมีอยู่มากมายหลายวิธี ทาให้ครูผู้สอนขาดความมั่นใจและประสบการณ์ในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียน จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องพัฒนาครูผู้สอนให้เกิดความรู้ การที่ครู
ผู้สอนจะท�ำให้ผู้เรียนเกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้นั้นครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการคิดเสีย
ก่อน (จงกลนี ชุติมาเทวินทร์, 2554) ด้วยเหตุดังกล่าวชี้ให้เห็นความส�ำคัญและปัญหาของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ที่ครูและทุกภาคส่วนต้องเร่งรัดพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน
การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เป็นการจัดการเรียนรู้อีกแบบหนึ่งที่น่าสนใจ
และแตกต่างจากการสอนแบบบรรยายซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนที่ทันสมัยและให้นักเรียนได้
มีโอกาสเรียนรู้ผ่านกิจกรรมรูปแบบของการเรียนรู้เป็นไปได้หลายรูปแบบไม่ยึดติดกับแบบใดแบบหนึ่งหรือรูปแบบ
เดิมๆ เหมาะกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปในศตวรรษที่ 21 ท�ำให้ครูได้ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่เน้นผู้
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เรียนเป็นศูนย์กลาง นักเรียนจะเข้าห้องเรียนโดยที่มีเป้าหมายการเรียนรู้ สามารถดูแลและให้ความช่วยเหลือนักเรียน
ได้อย่างทั่วถึงมากกว่าการเรียนแบบเดิมที่ครูท�ำหน้าที่บรรยายอยู่เพียงหน้าชั้นเรียน (วิจารณ์ พานิช, 2556ค) ในการ
จัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านการพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21 จากการสร้าง
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพื่อพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียนเริ่มด้วยการฝึกให้ผู้เรียนรู้
การเรียนด้วยตนเองเช่น ให้รวู้ ธิ ดี คู ลิป การเก็บใจความ การคิดต่อยอดให้มสี มาธิให้ได้สาระ แนะให้หยุดหรือกรอกกลับ
คลิปมาดูใหม่หากสงสัย ฝึกวิธีเขียน บันทึก จดบันทึก เขียนแผนผังความคิด ก�ำหนดให้ตั้งค�ำถามที่น่าสนใจได้ และ
เตรียมถามครู ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุกมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (กิตติพันธุ์ วิบุลศิลป์, 2560; สุจิตรา ชาเคน, 2560; อาลาวีย๊ะ
สะอะ, 2560) มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตริ ะดับ .01 (ลินดา บุญรอด,
2560; ณัซรีนา่ อุเส็น, 2560)และช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ในการเรียนรู้ นักเรียนทีเ่ รียนโดยห้องเรียนกลับทางมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนสูงกว่าทีเ่ รียนโดยห้องเรียนปกติ
อย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .05 (ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี, 2558; ธนภรณ์ กาญจนพันธ์, 2559; หิรัญปกรณ์ ปลื้มมะลัง,
2559)
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมการ
คิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกศึกษาปีที่ 6 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์โลก โดยเน้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ ให้
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง ท�ำความเข้าใจ มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ สามารถ
น�ำเอาความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวัน ซึ่งจะท�ำให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ เปรียบเทียบการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณหลังและก่อนการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยนวัตกรรมห้องเรียนกลับด้าน
เรื่อง หิน ดิน แร่และธรณีกาล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ขอบเขตการวิจัย

1.ตัวแปร
		 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน
		 ตัวแปรตาม ได้แก่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2.เนื้อหา
		 รายวิชาวิทยาศาสตร์โลก 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย บุรีรัมย์
3.สถานที่
		 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุ าภรณราชวิทยาลัย จังหวัดบุรรี มั ย์ ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 32
4.ระยะเวลา
		 ผู้วิจัยได้ท�ำการทดลองนักเรียนตามแผนจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ปีท่ี 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถนุ ายน ) 2562

วารสารวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์

95

วิธีด�ำเนินการวิจัย

1.กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อ�ำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
32 จ�ำนวน 1 ห้องเรียน รวม 24 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling)
2. เครื่องมือการวิจัย
2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ตามการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง หิน ดิน แร่ และธรณีกาล ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ�ำนวน 9 แผน รวมทั้งหมด 12 ชั่วโมง วิเคราะห์ความเหมาะสมและความสอดคล้อง
ของคุณภาพแผนโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 แปลผลได้ว่ามีคุณภาพของแผนอยู่ในระดับเหมาะ
สมมากที่สุด
2.2 แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีจ�ำนวน 25 ข้อ 5 ด้าน วิเคราะห์ค่า
ความสอดคล้อง IOC โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกอยู่ระหว่าง 0.47-0.87 และความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลการทดลองในปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 โดยมีนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ซึ่งจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
เรื่อง หิน ดิน แร่ และธรณีกาล ใช้เวลาในการสอน 9 แผน 12 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนดังนี้
		 1. ให้นักเรียนท�ำแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จ�ำนวน 25 ข้อ 5 ด้าน เป็นข้อสอบชนิดปรนัยแบบเลือก
ตอบ
		 2. จัดการเรียนการสอนตามแผนจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน
		 3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบตามเนื้อหาที่ก�ำหนดไว้ นักเรียนท�ำแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
จ�ำนวน 25 ข้อ 5 ด้านแบบเลือกตอบ
		 4 . น�ำแบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณไปตรวจและน�ำคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

ผลการวิจัย

ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังและก่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม
ห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง หิน ดิน แร่ และธรณีกาลผู้วิจัยได้จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน
เพือ่ ส่งเสริมการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้แผนจัดการเรียนรูจ้ ำ� นวน 9 แผน และเปรียบ
เทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนและก่อนเรียน โดยใช้แบบวัดการคิดวิจารณญาณ ตามแนวคิดของเอนนิส
จ�ำนวน 5 ด้าน 25 ข้อ ได้ข้อมูลปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนและก่อนเรียนด้วยรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง หิน
ดิน แร่ และธรณีกาล ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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แบบทดสอบ
หลังเรียน
ก่อนเรียน

จ�ำนวนนักเรียน
24
24
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คะแนนเต็ม		
25
17.04
25
11.67

S.D.
2.25
1.43

t-test
10.12*

Sig.
.000

หมายเหตุ * คือ มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 1 พบว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนและก่อนเรียนด้วยรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง
หิน ดิน แร่ และธรณีกาล ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 11.67 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 1.43 และการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณหลังเรียน มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ
17.04 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 2.25 เมื่อเปรียบเทียบค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณหลังเรียนและก่อนเรียน พบว่านักเรียนมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้านของแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ปรากฏดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณรายด้านหลังเรียนและก่อนเรียนด้วยรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน
เรื่อง หิน ดิน แร่ และธรณีกาล ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

คะแนน

คะแนน

N

ด้านที่ 1 ความสามารถในการ
ระบุปัญหา (5 คะแนน)

หลังเรียน หลังเรียน
ก่อนเรียน ก่อนเรียน

Degree of
N
t-test
freedom (N-1)
24
23
4.50 (90.0%) 4.39*
24
2.87 (57.4%)

Sig.

ด้านที่ 2 ความสามารถใน
การพิจารณาความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลและการสังเกต
(6 คะแนน)

หลังเรียน หลังเรียน
ก่อนเรียน ก่อนเรียน

24
24

23

3.71 (61.8%) 3.340* .003
2.58 (43.0%)

ด้านที่ 3 ความสามารถในการ หลังเรียน หลังเรียน
ก่อนเรียน ก่อนเรียน
อุปนัย (5 คะแนน)

24
24

23

3.29 (65.8%) 4.608* .000
2.08 (41.6%)

ด้านที่ 4 ความสามารถในการ หลังเรียน หลังเรียน
ก่อนเรียน ก่อนเรียน
นิรนัย (2 คะแนน)

24
24

23

1.08 (54.0%) 3.817*
0.62 (31.0%)

.001

ด้านที่ 5 ความสามารถในการ หลังเรียน หลังเรียน
ก่อนเรียน ก่อนเรียน
ระบุข้อตกลงเบื้องต้น
(6 คะแนน)

24
24

23

4.42 (73.6%) 3.598*
3.50 (58.3%)

.002

.000
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จากตารางที่ 2 พบว่าการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณเป็นรายด้านหลังเรียนและก่อนเรียนด้วยรูปแบบห้องเรียนกลับ
ด้าน เรื่อง หิน ดิน แร่ และธรณีกาล พบว่านักเรียนมี การคิดวิจารณญาณ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 ความสามารถ
ในการระบุปัญหา ด้านที่ 2 ความสามารถในการพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลและการสังเกต ด้านที่ 3 ความ
สามารถในการอุปนัย ด้านที่ 4 ความสามารถในการนิรนัย และด้านที่ 5 ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น
มีค่าเฉลี่ยการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลการวิจัย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง หิน ดิน แร่และ
ธรณีกาล มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.04 (S.D.= 2.25 ) ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
11.67 (S.D.= 1.43) การคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยรวมและรายด้าน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยด้านความสามารถในการระบุปัญหาสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย คิด
เป็นร้อยละ 75.0) และด้านความสามารถในการนิรนัยต�่ำที่สุด (ค่าเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 54.0)

อภิปรายผล

นักเรียนมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังและก่อนการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง หิน ดิน
แร่และธรณีกาล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยท�ำข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบจ�ำนวน 25 ข้อ พบว่าการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณโดยรวมและรายด้านผู้เรียนมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 โดยหลังเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลีย่ ด้านความสามารถในการระบุปญ
ั หาสูงทีส่ ดุ (ค่าเฉลีย่
คิดเป็นร้อยละ 75.0) เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีเวลาในการท�ำ
กิจกรรมและเรียนรู้ด้วยตนเองจึงส่งผลให้นักเรียนสามารถระบุปัญหาต่างๆได้ดี และด้านความสามารถในการนิรนัย
ต�่ำที่สุด(ค่าเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 54.0) เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านนั้นเน้นการเรียนผ่าน
ระบบออนไลน์ดงั นัน้ ในการสรุปแบบนิรนัยถ้าผูเ้ รียนศึกษาความรูพ้ นื้ ฐานมาไม่มากพอก็จะท�ำให้ผเู้ รียนนัน้ ไม่สามารถ
หาเหตุไปสู่ข้อสรุปได้เท่าที่ควร การคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยรวมหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน การคิดอย่าง
มีวิจารณญาณหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.04 (S.D.= 2.25 ) ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.67 (S.D.= 1.43)
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติพันธุ์ วิบุลศิลป์ (2560) ซึ่งได้ท�ำการศึกษางานวิจัยแนวคิดห้องเรียนกลับทางร่วมกับ
การเรียนรู้เชิงรุกในรายวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางร่วมกับการเรียน
รู้เชิงรุกในรายวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ�ำนวน 30 คน ผลการวิจยั สรุปได้วา่ นักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางร่วมกับการเรียนรูเ้ ชิงรุก มีความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุจิตรา ชาเคน (2560) ที่ได้ท�ำการ
วิจยั นวัตกรรมห้องเรียนกลับด้านเพือ่ เพือ่ พัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณรายวิชาสังคมศึกษา ส32103 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับทาง โดยกลุ่ม
เป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนที่ 1 โรงเรียนหนองเรือวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
จ�ำนวน 41 คน ผลการวิจัย พบว่าจ�ำนวนนักเรียนร้อยละ 80.49 มีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เฉลี่ยร้อยละ
78.34 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ และ จ�ำนวนนักเรียนร้อยละ 82.93 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ
80.30 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
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ข้อเสนอแนะ

1. จากการวิจัยครั้งนี้พบว่าการสรุปแบบนิรนัยมีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุดในการวิจัยครั้งต่อไปควรจัด
กิจกรรมทีส่ ง่ เสริมการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณด้านการสรุปแบบนิรนัยเพือ่ ให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาตัวเองในด้านนีม้ ากยิง่ ขึน้
2. การน�ำกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบห้องเรียนกลับด้านไปใช้กับนักเรียนกลุ่มอื่น
ครูควรปรับเวลาในการท�ำกิจกรรมให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนจะท�ำให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ในการท�ำวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยควรศึกษาตัวแปรตามอื่นๆเพิ่มเติม
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