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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เสริมสร้างความสามารถในการวิพากษ์ของ

นักศึกษาปริญญาบัณฑิต โดยใช้ทฤษฎีรื้อสร้างร่วมกับแนวคิดการโต้แย้ง และเพื่อประเมินคุณภาพรูปแบบการเรียน 
การสอน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตรและการสอน การสอนภาษาไทย และการวิพากษ์ รวมจ านวน  

6 คน โดยน ารูปแบบการเรียนการสอนที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพไปทดลองน าร่องกับนักศึกษาปริญญาตรีช้ันปีที่ 1  
ที่ลงทะเบียนรายวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ในสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง 

จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบของรูปแบบ

การเรียนการสอน และเอกสารประกอบ 2) แบบวัดและเกณฑ์การให้คะแนนของความสามารถในการวิพากษ์ วิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ

วิพากษ์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ชวนคิด ชวนสงสัย 2) รื้อความคิด และจัดล าดับความส าคัญ 3) ตรวจสอบ

อย่างรอบด้าน 4) แลกเปลี่ยน โต้แย้ง แสดงเหตุผล และ 5) สร้างมุมมองของตนเอง ผลการประเมินรูปแบบการเรียน 

การสอน พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.69, SD. = 0.11) ค่าดัชนี 
ความสอดคล้องของคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอน มีช่วงเท่ากับ 0.83 - 1.00 ผลการทดลองสอนน าร่อง พบว่า 

คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการวิพากษ์หลังเรียนของผู้เรียนสูงกว่าก่อนการทดลอง แสดงให้เห็นว่า เมื่อผู้เรียนสามารถ
เชื่อมโยงความรู้และความคิดจากการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอน ผู้เรียนจะวิพากษ์
และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลจนน าไปสู่การลงข้อสรุปอย่างเหมาะสมได้ 
 
ค ำส ำคัญ: รูปแบบการเรียนการสอน; ทฤษฎีรื้อสร้าง; แนวคิดการโต้แย้ง; ความสามารถในการวิพากษ์; นักศึกษาปริญญาบัณฑิต 
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Abstract 
 The objective of this study was to develop an instructional model based on deconstruction 
theory and argumentation approach to develop the critique abilities of undergraduate students and 
evaluate the quality of the instructional model. The sample included 6 experts in the fields of 
curriculum and instructional design and development, teaching the Thai Language and critiquing to 
assess the content validity and suitability of the instruments. The participants in the study were 
selected from a group of 30 students of a Thai Language and Communication undergraduate degree 
program. Research instruments comprised the consistency index of the instructional model’s 
suitability and related literature, and the critiquing ability test and scoring rubrics. Data were analyzed 
using mean and standard deviations. This instruction model consisted of 5 stages, namely, 1) 
Questioning for cognition and eliminating doubt, 2) Deconstructing ideas and arranging hierarchy, 3) 
Checking environmental conditions, 4) Sharing, arguing and reasoning, and 5) Creating personal 

perspectives. The model was found to be appropriate at the highest level (�̅�  = 4.69, SD. = 0.11) and 
the results were verified using an evaluation form (Item-Objective Congruence Index; IOC) was 
appropriate from 0.83 - 1.00. The results of the pilot study found that the score for critique abilities 
exceeded that prior to the experiment. This showed that when the students were able to make 
connections between new ideas and prior knowledge by performing various activities in each step of 
the instructional model, they could critique and express their opinions rationally, leading to more 
appropriate conclusions. 
 
Keywords: Instructional model; Deconstruction theory; Argumentation approach; Critique abilities;  
Undergraduate students  
 

บทน า 
ปัจจุบัน สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเช่ือมโยงกันทุกมิติ ประเทศไทยจึงได้เตรียมความพร้อม

ของคนให้ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสามารถในการวิพากษ์
ที่เป็นกุญแจส าคัญในการคิดและตัดสินใจ สอดคล้องกับที่ OECD (2018) กล่าวว่า ผู้เรียนในปี 2030 ต้องสามารถใช้
ความรู้ในสถานการณ์ที่ไม่รู้จักและพัฒนาตนเองด้วยการตัดสินใจ เลือก และพิจารณาสถานการณ์จากมุมมองอื่น ๆ การ
วิพากษ์ (Critique) ยังเป็นส่วนส าคัญของกระบวนการทางปัญญาที่เป็นล าดับขั้นและเพิ่มความซับซ้อนขึ้นไป ซึ่งสัมพันธ์
กับการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) อย่างใกล้ชิด จัดเป็นกระบวนการคิดที่สามารถฝึกได้ ผู้วิจัยพบว่า การวิพากษ์ 
(Critique) อยู่ ในการขั้นการประเมินผลเพื่ อการตั ดสิน ใจ (Evaluation) (Anderson & Bloom, 2001; Open 
Polytechnic Kuratini, 2014) แม้การวิพากษ์จะเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในสังคมไทยผ่านสื่อต่าง ๆ แต่สังคมไทยยังขาด
การตระหนักถึงความส าคัญของการวิพากษ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย  

สถาบันการศึกษาทุกระดับช้ันจึงเล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการวิพากษ์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นด่านสุดท้ายของการเตรียมบัณฑิตเข้าสู่โลกของการท างานจริง เนื่องจาก
ความสามารถในการวิพากษ์เป็นขีดสมรรถนะหลักของระบบสารสนเทศทางวิชาการที่ผู้เรียนจะต้องวิพากษ์เทคโนโลยีที่
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เช่ือมโยงกับปัญหาในปัจจุบันได้  (Metcalfe, Wilson, & Joham, 2002) นอกจากนี้  การวิพากษ์ยังเป็นหนึ่ งใน
ความสามารถที่ส าคัญที่สุดในมหาวิทยาลัย ผู้เรียนจะต้องวิเคราะห์ (analysis) วิพากษ์ (critique) และไตร่ตรอง 
(reflection) (UNSW, 2010) การวิพากษ์ยังเป็นชุดเครื่องมือท่ีใช้ในการพิจารณาความคิดของตนเองและผู้อื่น อย่างไรก็ดี 
การวิพากษ์ของผู้เรียนในระดับปริญญาตรียังประสบปัญหาหลายประการ ได้แก่ ประการแรก ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ
ความหมายของค าว่า “วิพากษ์”ว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นเชิงลบ แต่แท้จริงแล้วการประเมินผลที่ดีต้องพิจารณาได้ว่า
อะไรเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี ประการที่สอง ในการให้เหตุผล บุคคลมักคิดว่าตนมีเหตุผลและมีแนวโน้มที่จะเช่ือว่าระบบความ
เช่ือของตนเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ประการที่สาม บุคคลไม่ทราบว่าควรปรับปรุงการคิดที่จะน าไปใช้ในการเรียนและใน
ชีวิตประจ าวัน ประการที่สี่ ผู้เรียนไม่เต็มใจที่จะวิพากษ์ผู้เชี่ยวชาญ โดยวิตกกังวลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นของผู้ที่
มีประสบการณ์มากกว่า ประการที่ห้า การเข้าใจผิดเกี่ยวกับการท าความเข้าใจข้อมูลในการจัดการเรียนรู้  ผู้เรียนมักเลือก
ข้อเท็จจริงและค าตอบมากกว่าการเรียนรู้ความสามารถที่จะช่วยให้ตนสร้างค าตัดสินท่ีดีขึ้น และประการที่หก การเอาใจ
ใส่ในรายละเอียดไม่เพียงพอของผู้เรียน (Buranapatana, 2006) ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาความสามารถใน
การวิพากษ์ให้แก่นักศึกษาปริญญาตรี โดยจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานความรู้พื้นฐาน และฝึกการคิดควบคู่กันไป 
(Metcalfe et al., 2002; Simmons, 2013)  

จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการวิพากษ์ ผู้วิจัยพบว่า ทฤษฎีรื้อสร้าง (Deconstruction Theory) ของ Jacques Derrida เป็นทฤษฎี
หลังสมัยใหม่ (Postmodern Theory) ซึ่งหักล้างความคิดพื้นฐานของโครงสร้างนิยมที่เช่ือว่า วัตถุ (ตัวบทวรรณกรรม 
สังคม และมนุษย์) มีระบบหรือโครงสร้างซ่อนอยู่ การรื้อสร้างเป็นวิธีเปิดความคิดและมุมมองที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ อย่าง 
ไม่ตายตัว เป็นการตีความตามตัวอักษรที่มีศูนย์กลางของความหมาย (logocentric) มีความลื่นไหลและไม่คงท่ี (Derrida, 
1981) เป็นการถอดรหัสเพื่อรื้อและสร้างสิ่งที่มีอยู่แล้ว โดยพิจารณาความหมายอื่นที่ซ้อนอยู่ในความหมายหนึ่งหรือค าท่ีมี
ความหมายสองนัย (double-edged words) เพื่อแสดงให้เห็นสิ่งที่ตรงกันข้าม และการจัดล าดับความส าคัญใหม่ 
(Rolfe, 2004) ซึ่งมุ่งแสดงให้เห็นว่า ข้อความมีความหมายขัดแย้งกัน (Tyson, 2014) การรื้อสร้างยังเป็นแนวทางหนึ่งที่
มุ่งเน้นการอ่านใหม่ (Re-reading) เพื่อฝึกตีความสารและการสร้างความหมาย ซึ่งส่งเสริมความสามารถในการวิพากษ์
ของบุคคลได้ (Royle, 2003) ในด้านการจัดการศึกษา Boytchev (2015) กล่าวว่า การรื้อสร้างเป็นการแยกย่อยความรู้
หรือปรากฏการณ์ และน าความรู้นั้นมาใช้ซ ้า มี 3 ขั้นตอน ได้แก่ การแยกส่วนประกอบของความรู้ และมีความหมาย
ส าหรับผู้เรียน ต่อมาจึงใช้ความรู้ที่ได้รับการแยกส่วนประกอบมาใช้สร้างองค์ความรู้ส่วนบุคคล และผู้เรียนจัดเรียงข้อมูล
เพื่อสร้างความรู้ใหม่  

อย่างไรก็ดี ผู้ที่มีความสามารถในการวิพากษ์จะต้องค้นหาจุดอ่อนที่เป็นไปได้ในการโต้แย้ง โดยเฉพาะ  
การตั้งค าถามหรือประเด็นตา่ง ๆ เพื่อสนับสนุนการอภิปรายที่มีเหตุผล การน าแนวคิดการโต้แย้ง (Argument Approach) 
ที่ส่งเสริมการท างานร่วมกันระหว่างทฤษฎีกับหลักฐานที่น าไปสู่การสนับสนุนหรือหักล้างผลการอธิบาย เป็นการให้  
ข้อสมมติฐาน โดยเพิ่มเติมสิ่งที่จ าเป็นเพื่อไม่ให้การโต้แย้งผิดพลาด (Polat, Emre, & Aydoğan, 2016) และจ าเป็นต้อง
เช่ือมโยงกับความรู้ที่ เป็นไปได้และการประยุกต์ใช้ความรู้กับสถานการณ์จริง  โดยการให้ เหตุผลจะสนับสนุน 
ข้อกล่าวอ้าง (claims) (Toulmin, 2003) แนวคิดการโต้แย้งเป็นการใช้ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในการแสดงความคิดเห็นที่
ประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่ 2 คนหรือมากกว่า (Lin & Mintzes, 2010) เพื่อพัฒนาความสามารถในการวิพากษ์ สอดคล้อง
ที ่Johnson and Fankhauser (2018) กล่าวว่า การวิพากษ์เกี่ยวข้องกับความสามารถในการสื่อสารและการมีส่วนร่วม 
ซึ่งส่งผลให้การรับรู้ (self-perceived) ต่อความสามารถในการวิพากษ์ของตนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มพูน
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ความสามารถในการคิดขั้นสูง โดยใช้ “วิภาษวิธี” เพื่อพัฒนาความคิดแบบองค์รวม (holistic view) แนวคิด 
การโต้แย้งยังกระตุ้นให้ผู้เรียนมุ่งมั่นแสวงหาหลักฐานและเหตุผล รับฟังมุมมองของคนที่เห็นต่างจนน าไปสู่การเปลี่ยน
ความคิด พัฒนาทักษะการสื่อสาร การเป็นพลเมืองที่ดี และการใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ (อัศวิน ธะนะปัด, 2558) 

ทฤษฎีรื้อสร้างและแนวคิดการโต้แย้งมีความสัมพันธ์กันในลักษณะการเสริมสร้างความสามารถในการวิพากษ์
ของบุคคลได้ กล่าวคือ การรื้อสร้างช่วยให้บุคคลมีความระมัดระวังรอบคอบ การไตร่ตรองสะท้อนคิด และพิจารณา  
สิ่งรอบตัวด้วยวิธีการที่หลากหลาย เริ่มจากการพิจารณาข้อความด้วยความสงสัยและความกระตือรือร้น การตั้งค าถาม 
และวิเคราะห์สาร โดยไม่ได้ถือความคิดของตนเป็นใหญ่ (egocentric) เป็นการเปิดความคิดและมุมมองที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ 
(Adeosun & Okafor, 2016) รวมทั้งช่วยในการประเมินสถานการณ์ในฐานะเทคโนโลยีส าหรับความคิด (Crowe & 
O'Malley, 2006)  ในขณะที่แนวคิดการโต้แย้งท าให้ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงและแสดงข้อกล่าวอ้างผ่านการให้เหตุผล
สนับสนุน และให้ข้อมูลเพิ่มเติม อีกทั้งยังช่วยผลิตความรู้   การให้ความคิดใหม่ ๆ ที่ ได้ผล และเกิดข้อค้นพบ 
(Smyrnaiou, Petropoulou, & Sotiriou, 2015) ซึ่งสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถวิพากษ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ถูกวิธีและ
สมเหตุสมผล  

การวิพากษ์นับเป็นความสามารถที่ส าคัญ  จ าเป็นส าหรับผู้ เรียนในการใช้ชีวิตยุคปัจจุบัน หากผู้เรียน
ระดับอุดมศึกษาสามารถวิพากษ์และการถ่ายโอนความรู้ ย่อมท าให้ผู้เรียนมีโอกาสในการมองโลกที่อยู่ท่ามกลางสังคม
พลวัตได้อย่างลุ่มลึกมากยิ่งขึ้น (Simmons, 2013) ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีรื้อสร้างและแนวคิดการโต้แย้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิพากษ์ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต เพื่อพัฒนา
ความคิด และบ่มเพาะสติปัญญาในการแสดงความคิดเห็นโดยมีเหตุผลรองรับ ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองในอนาคตของ
ประเทศไทยที่สามารถเผชิญกับสถานการณ์ปัญหาที่ซับซ้อนและสร้างพลังทางปัญญาเพือ่จรรโลงสังคมและมนุษยชาติได้
อย่างแท้จริง 

 
วัตถุประสงคใ์นการวิจัย  

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีรื้อสร้างและแนวคิดการโต้แย้งเพื่อเสริมสร้างความสามารถ  
ในการวิพากษ์ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต 

2. เพื่อประเมินคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีรื้อสร้างและแนวคิดการโต้แย้งเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการวิพากษ์ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and development)  รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี 
รื้อสร้างและแนวคิดการโต้แย้งเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการวิพากษ์ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต แบ่งออกเป็น 2 
ระยะ ดังนี ้

ระยะที่ 1 (R1) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี 
ร้ือสร้างและแนวคิดการโต้แย้งเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการวิพากษ์ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต  

ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน มีประเด็นในการศึกษา ดังนี้ 
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1.ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
1.1 ศึกษาแนวโน้มความต้องการ สภาพปัญหาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการวิพากษ์ของ

นักศึกษาปริญญาบัณฑิตเพื่อก าหนดประเด็นปัญหาในการวิจัย  
1.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การเสริมสร้างความสามารถในการวิพากษ์ ผู้วิจัยใช้

วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เพื่อก าหนดนิยามและวิเคราะห์องค์ประกอบของความสามารถในการ
วิพากษ์ ได้แก่ การจัดกระท าข้อมูล การประเมิน การสะท้อนคิด และการลงความเห็น จากนั้นจึงศึกษาแนวคิดและทฤษฎี
ที่จะน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ ทฤษฎีรื้อสร้างและแนวคิดการโต้แย้ง โดยใช้
แหล่งข้อมูลจากเอกสาร ต ารา บทความ หนังสือ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ  

2. ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
ผู้วิจัยน าข้อมูลและสาระส าคัญที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ในข้อ 1 มาก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย

เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เสริมสร้างความสามารถในการวิพากษ์ ได้แก่ ทฤษฎีรื้อสร้าง และแนวคิดการ
โต้แย้ง ดังนี ้

 
 
 
 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 
ระยะที่ 2 (D1) การพัฒนาและรับรองรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีร้ือสร้างและแนวคิดการโต้แย้ง

เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการวิพากษ์ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
ผู้วิจัยน าข้อมูลและสาระส าคัญของแนวคิดทฤษฎีทีน่ าไปใช้เสรมิสร้างความสามารถในการวิพากษ์จากการศึกษา

และวิเคราะห์ในระยะที่ 1 มาเป็นพื้นฐานและแนวทางในการด าเนินการวิจัยในระยะที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
และตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนที่เสริมสร้างความสามารถในการวิพากษ์ การด าเนินการมดีังนี ้ 

1. ร่างเอกสารรูปแบบการเรียนการสอน คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้ 
2. น าเอกสารรูปแบบการเรียนการสอน คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้  

(ฉบับร่าง) เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  
3. ปรับปรุง แก้ไขเอกสารตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยด าเนินการดังนี้ 
3.1 ศึกษาทฤษฎีรื้อสร้างและแนวคิดการโต้แย้ง วิเคราะห์หลักการของทั้ง 2 แนวคิด หลังจากนั้นสังเคราะห์

หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความสามารถในการวิพากษ ์
3.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักการของรูปแบบการเรียนการสอน  
3.3 น าหลักการและวัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอนมาวิเคราะห์ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนใน

การวิพากษ์ มาก าหนดขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอน พฤติกรรมการเรียนการสอนตามบทบาทผู้สอนและบทบาท
ผู้เรียน  

ทฤษฎีรื้อสร้าง 

แนวคิดการโตแ้ย้ง 

รูปแบบการเรียนการสอนที่ 
เสริมสร้างความสามารถในการวิพากษ์ 
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3.4 ก าหนดแนวทางการวัดประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของรูปแบบการเรียนการสอน  

4. น าร่างเอกสารที่ผ่านการเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยเลือกแบบเจาะจงเพื่อ
พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากความถูกต้อง ความครอบคลุม ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของเนื้อหา
ด้วยการประเมินความสอดคล้องของรูปแบบการเรียนการสอน คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน และแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตรและการสอน จ านวน 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอนภาษาไทย 
จ านวน 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิพากษ์ จ านวน 1 คน รวมจ านวน 6 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง 
น าร่อง ได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรีช้ันปีท่ี 1 ในสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง จ านวน 30 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  1) แบบประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอน และเอกสารประกอบ
รูปแบบการเรียนการสอน (ฉบับร่าง) แบบประเมินแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แบบประเมินความถูกต้อง เหมาะสม 
และส่วนที่ 2 แบบประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน และ 2) แบบวัดและเกณฑ์ 
การให้คะแนนของความสามารถในการวิพากษ์ (ฉบับร่าง) 

แบบประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอน และเอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการสอน (ฉบับ
ร่าง) 
 ส่วนที่ 1 แบบประเมินความถูกต้อง เหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนและเอกสารประกอบรูปแบบ 
การเรียนการสอน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ 1 คะแนน (รายละเอียดดังกล่าวมีความถูกต้อง และ
เหมาะสมในระดับน้อยที่สุด) จนถึง 5 คะแนน (รายละเอียดดังกล่าวมีความถูกต้องและเหมาะสมในระดับมากที่สุด) 
ประเมินเป็นรายข้อแล้วน าผลคะแนนท่ีได้มาหาค่าเฉลี่ย แล้วเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด (บุญชม ศรีสะอาด, 2560) ดังนี ้

คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมมากท่ีสุด  
คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก  
คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง  
คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย  
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด  

การก าหนดคะแนนเฉลี่ยของผลของการประเมิน คือ คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ถือว่าใช้ได้ ไม่ต้องปรับปรุง 
แต่ถ้าคะแนนเฉลี่ยต ่ากว่า 3.50 ต้องปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ส่วนที่ 2 แบบประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน เป็นแบบประเมินแบบ
ตรวจสอบรายการตามเกณฑ์การประเมิน มีลักษณะเป็นมาตรประมาณ 3 ระดับ ได้แก่ ถูกต้องเหมาะสม ไม่แน่ใจ  
ไม่ถูกต้อง/ไม่เหมาะสม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นปลายเปิด  ผู้วิจัยน าผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญมาวิเคราะห์
คะแนนความถูกต้อง เหมาะสม และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC)  
 แบบวัดและเกณฑ์การให้คะแนนของความสามารถในการวิพากษ์ (ฉบับร่าง) 
 ผู้วิจัยน าผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญมาวิเคราะห์คะแนนความถูกต้อง เหมาะสม และหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของแบบวัดความสามารถในการวิพากษ์ จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ แบบวัดความสามารถในการวิพากษ์ก่อน และ
หลังเรียนแบบอัตนัย ซึ่งมีลักษณะคู่ขนานกัน รูปแบบข้อสอบและจ านวนข้อค าถามเท่ากันและมีค่าความยากง่ายใกล้เคียง
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กัน จ านวน 2 ตอน 8 ข้อ รวม 50 คะแนน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ ได้แก่ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ และ
ปรับปรุง  
 
 การสร้างและตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 1. ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของร่างรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ก าหนดประเด็นในการประเมินความ
ถูกต้อง เหมาะสมตามองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ หลักการ  วัตถุประสงค์ ขั้นตอน และ 
การประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอน  
 2. น าแบบประเมินรูปแบบการเรียนการสอน แบบวัดและเกณฑ์การให้คะแนนของความสามารถในการวิพากษ์
เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมของเนื้อหาและการใช้ภาษา หลังจากนั้นปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ  
 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
 1. น าร่างรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีรือ้สร้างและแนวคิดการโต้แย้งเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
วิพากษ์ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต โดยการวิเคราะห์หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักการของ
ทฤษฎีรื้อสร้างและแนวคิดการโต้แย้งเพื่อน ามาเป็นพื้นฐานในการก าหนดวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการเรียนการสอน และ 
การวัดและประเมินผล และน าร่างแบบวัดความสามารถและเกณฑ์การให้คะแนนของความสามารถในการวิพากษ์เสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
 2. รวบรวมผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วน ามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และเทียบ
ระดับคะแนนความถูกต้อง เหมาะสม โดยน าคะแนนเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 
 3. เสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนเพื่อปกป้องบุคคลจากความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นจากการเข้า
ร่วมการวิจัย โดยได้รับอนุมัติให้ด าเนินการศึกษาวิจัยจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในคน กลุ่มสหสถาบัน ชุด
ที่ 2 สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามใบรับรองโครงการวิจัยที่ 067/63  
เลขท่ี COA No. 103/2563 ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2563 
ผลการศึกษา 
 ผู้วิจัยน าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 2 ประเด็นสอดคล้องตามวัตถุประสงค์การวิจัย ได้แก่ ผลการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน และผลการประเมินคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอน มีรายละเอียดดังนี้  
 1. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีร้ือสร้างและแนวคิดการโต้แย้งเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการวิพากษ์ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต  
 ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่รองรับรูปแบบการเรียนการสอนที่จะน าไปเสริมสร้างความสามารถในการวิพากษ์
ให้แก่ผู้เรียน พบว่า ทฤษฎีรื้อสร้างช่วยให้ผู้เรียนเห็นมุมมองใหม่ผ่านการวิเคราะห์คู่ตรงข้ามหรือไม่สอดคล้องกัน  
ส่วนแนวคิดการโต้แย้งช่วยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม แล้วน าความรู้ที่ได้มาสร้างข้อสรุปที่ถูกต้องเหมาะสม ดังนี ้

1.1 รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีร้ือสร้างและแนวคิดการโต้แย้งเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการ
วิพากษ์ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต แสดงได้ดังรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีรือ้สร้างและแนวคิดการโต้แย้ง 
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการวิพากษ์ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต 

 

องค์ประกอบของแผนภาพข้างต้น มีรายละเอียด ดังนี้ 
1) หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน มี 5 ประการ ดังน้ี 
1.1 การเรียนรู้โดยศึกษาเรื่องราว ปัญหา ประเด็นหรือสถานการณ์ที่มีลักษณะก ากวมและความคลุมเครือ  

โดยเช่ือมโยงความรู้ และประสบการณ์เดิมเพื่อท าความเข้าใจสถานการณ์ที่ก าหนด 
1.2 การเรียนรู้โดยการพิจารณาความแตกตา่ง และความไม่สอดคล้องกันของข้อความหรือสถานการณท์ี่ก าหนด 

โดยฝึกแยกส่วนประกอบของข้อมูลเพื่อเห็นสิ่งท่ีไม่ได้ให้ความส าคัญหรือละไว้ 
1.3 การเรียนรู้โดยการจัดล าดับความส าคัญผ่านการแสวงหาข้อโต้แย้ง หลักฐาน และเหตุผลสนับสนุนจาก

แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ร่วมกับการค้นหาข้อมูล โดยอาศัยประสบการณ์ ทัศนคติ น ้าเสียง บริบทของชีวิตจริง  และสังคมเพื่อ
สังเคราะห์ความรู้ ใช้มุมมองที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างรอบด้านเพื่อตอบค าถามท่ีเป็นข้อสงสัย 

1.4 การเรียนรู้ โดยใช้มุ มมองที่ แตกต่ างและรอบด้ านผ่ านการจัดกิจกรรมที่ ส่ ง เสริมปฏิ สั มพั นธ์  
ในช้ันเรียนอันหลากหลาย โดยอธิบาย อภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามลักษณะผู้เรียน เพื่อพิจารณาเหตุผล 
ข้อมูล ข้อจ ากัดในมุมมองของตนและผู้อื่น อันจะน าไปสู่การท าความเข้าใจ ตัดสินใจ และประเมินว่าจะเช่ือหรือไม่เชื่อ 

1.5 การเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมในการน าเสนอผลที่เกิดขึ้นจากการให้มุมมองอื่น ให้ทางเลือกหรือสร้าง
ความหมายใหม่ เพ่ือท าให้เกิดการยอมรับในทางเลือก หรือความหมายใหม่ที่สมเหตุสมผล. 

 

ชวนคิด ชวนสงสยั  รื้อความคิด และ
จัดล าดบัความส าคัญ 

ตรวจสอบ 
อย่างรอบด้าน 

แลกเปลีย่น โต้แย้ง  
แสดงเหตุผล 

สร้างมุมมอง
ของตนเอง 

หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีรื้อสร้างและแนวคิดการโตแ้ย้ง 

การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามรปูแบบการเรียนการสอน 
 

  
วัตถุประสงค์เพ่ือ 

เสริมสรา้ง
ความสามารถ 
ในการวิพากษ ์

 

1 

2 

4 

5 

3 
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2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน 
รูปแบบการเรียนการสอนตามการทฤษฎีรื้อสร้างและแนวคิดการโต้แย้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการวิพากษ์ โดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิดอย่างรอบด้านและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  
3) ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน มี 5 ขั้นตอน ดังนี ้
ขั้นตอนที่ 1 ชวนคิด ชวนสงสัย เป็นขั้นตอนของการตรวจสอบพื้นฐานความคิดของผู้เรียน กล่าวคือ ผู้สอน

วิเคราะห์ความคิดและมุมมองของผู้เรียนเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน โดยผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันตั้งค าถามในประเด็นที่ยังเป็น
ข้อสงสัย  

ขั้นตอนที่ 2 รื้อความคิด และจัดล าดับความส าคัญ เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนได้ขบคิดและพิจารณาปัญหา 
เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งที่แตกต่าง เป็นคู่เด่น ไม่สอดคล้อง หรือตรงกันข้าม แล้วน ามาเรียบเรียงและจัดล าดับความคิด 
ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 2 ขั้น ดังนี ้

1. ผู้เรียนก าหนดและเปรียบเทียบสิ่งที่แตกต่าง เป็นคู่เด่น ไม่สอดคล้อง หรือตรงกันข้ามในสถานการณ์  
2. ผู้เรียนจัดล าดับความส าคัญของสิ่งที่แตกต่าง เป็นคู่เด่น ไม่สอดคล้อง หรือตรงกันข้ามที่ก าหนดไว ้ 
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบอย่างรอบด้าน เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนตรวจสอบลักษณะของความรู้และข้อมูลที่มีใน

ขั้นตอนท่ี 2 และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 2 ขั้น ดังนี ้
1. ผู้เรียนพิจารณา และตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานที่มีอยู่ 
2. ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลและหลักฐานเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  
ขั้นตอนท่ี 4 แลกเปลี่ยน โต้แย้ง แสดงเหตุผล เป็นขั้นตอนท่ีให้ผู้เรียนได้รับฟังข้อมูลและหลักฐานต่าง ๆ ร่วมกับ

เพื่อนในช้ันเรียน ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 3 ขั้น ดังนี ้ 
1. ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นของตนเอง แล้วน ามาอภิปรายแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดกับผู้อื่น  
2. ผู้เรียนค้นหาข้อดี ข้อจ ากัดหรือข้อบกพร่องที่มีในมุมมองของตนเองและข้อโต้แย้งของผู้อื่น  
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปแนวคิดที่ได้จากการอภิปราย และพิจารณาความเป็นไปได้ของข้อสรุป 
ขั้นตอนท่ี 5 สร้างมุมมองของตนเอง เป็นข้ันตอนการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลที่เป็นของตนเองหลังจาก

ที่ได้ใช้ข้อมูลและหลักฐานต่าง ๆ มาจัดการกับปัญหาและสถานการณ์ ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 2 ขั้น ดังนี ้
1. ผู้เรียนพิจารณาความคิดของตนเองและมุมมองของผู้อื่นเพื่อน ามาจัดการกับสถานการณ์นั้นอีกครั้ง  
2. ผู้เรียนสร้างมุมมองที่สมเหตุสมผลของตนเอง  
4) การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอน 
ผู้วิจัยก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน  โดย

ก่อนและหลังการทดลองใช้แบบวัดความสามารถในการวิพากษ์ ระหว่างการทดลองใช้แบบวัดความสามารถในการ
วิพากษ์ในรูปแบบแบบฝึกหัด และประเมินจากแบบบันทึกการเรียนรู้ รวมทั้งสังเกตพฤติกรรมการท ากิจกรรมในช้ันเรียน  

1.2 ผลการประเมินคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอน แบบวัดและเกณฑ์การให้คะแนนของความสามารถ
ในการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ มีรายละเอียด ดังน้ี 

1.2.1 ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอน  
ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่มีความเห็นว่า รูปแบบการเรียนการสอนมีความสอดคลอ้งกับการเสริมสร้างความสามารถ

ในการวิพากษ์ หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนมีความครอบคลุมทฤษฎีรื้อสร้างและแนวคิดการโต้แย้ง  
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ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับหลักการของรูปแบบการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล
ตรงตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน ผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิมีดังนี้ 

1.2.1.1 คะแนนเฉลี่ยของรูปแบบการเรียนการสอน  อยู่ ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.69, SD. = 0.11)  
เมื่อจ าแนกรายองค์ประกอบ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยความถูกต้อง เหมาะสมระหว่าง 4.50 – 4.83 คะแนน  
โดยองค์ประกอบที่มีคะแนนเฉลี่ยความถูกต้อง เหมาะสมมากที่สุด ได้แก่ วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน คือ 

4.83 คะแนน (�̅� = 4.83, SD. = 0.41) ส่วนองค์ประกอบที่มีคะแนนเฉลี่ยความถูกต้อง เหมาะสมน้อยที่สุด ได้แก่ 
หลักการ ขั้นตอน และการวัดและประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย คือ 4.67 คะแนน (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความถูกต้อง เหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น 

หัวข้อการประเมิน �̅� SD. ระดับ อันดับ 

1. หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน 4.67 0.52 มากที่สุด 3 

2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน 4.83 0.41 มากที่สุด 1 

3. ขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอน     

ขั้นตอนที่ 1 ชวนคิด ชวนสงสัย 4.67 0.52 มากที่สุด  

ขั้นตอนที่ 2 รื้อความคิด และจัดล าดับความส าคัญ 4.83 0.41 มากที่สุด  

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบอย่างรอบด้าน 4.5 0.55 มาก  

ขั้นตอนที่ 4 แลกเปลี่ยน โต้แย้ง แสดงเหตุผล   4.5 0.55 มาก  

ขั้นตอนที่ 5 สร้างมุมมองของตนเอง 4.83 0.41 มากที่สุด  

รวม 4.67 0.07 มากที่สุด 3 

4. พฤติกรรมผู้สอนและพฤติกรรมผู้เรยีน     

ขั้นตอนที่ 1 ชวนคิด ชวนสงสัย 4.83 0.41 มากที่สุด  

ขั้นตอนที่ 2 รื้อความคิด และจัดล าดับความส าคัญ 4.67 0.52 มากที่สุด  

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบอย่างรอบด้าน 4.67 0.52 มากที่สุด  

ขั้นตอนที่ 4 แลกเปลี่ยน โต้แย้ง แสดงเหตุผล   4.67 0.52 มากที่สุด  

ขั้นตอนที่ 5 สร้างมุมมองของตนเอง 4.67 0.52 มากที่สุด  

รวม 4.7 0.05 มากที่สุด 2 

5.การวัดและประเมินผลรูปแบบการเรยีนการสอน 4.67 0.52 มากที่สุด 3 

โดยรวม 4.69 0.11 มากที่สุด  

 
1.2.1.2 ค่าดัชนีความสอดคล้องของคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอน 
จากการตรวจสอบองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนของผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(IOC) มีช่วงเท่ากับ 0.83 - 1.00 ซึ่งสามารถน าไปทดลองใช้ได้ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  คะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และค่าดัชนีความสอดคล้องของคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอน 

รายการประเมิน ความตรง 

IOC แปลผล 

จุดประสงคข์องรูปแบบการเรยีนการสอน 
ครอบคลุมลักษณะความสามารถในการวิพากษ์  องค์ประกอบและพฤตกิรรมที่ต้องการศึกษาชัดเจน 1 สอดคล้อง 
แนวคิดพื้นฐานของรูปแบบการเรียนการสอน 
1. แนวคิด หลักการของทฤษฎีรื้อสร้างชดัเจนสอดคล้องกับจุดประสงค์ของรูปแบบ 0.83 สอดคล้อง 
2. แนวคิด หลักการของแนวคิดการโตแ้ย้งชัดเจนสอดคล้องกับจุดประสงค์ของรูปแบบ 1 สอดคล้อง 
3. การวิเคราะหแ์นวคิด หลกัการของทฤษฎีรื้อสร้างเหมาะสม  0.83 สอดคล้อง 
4. การวิเคราะหแ์นวคิด หลกัการของแนวคิดการโต้แย้งเหมาะสม  1 สอดคล้อง 
หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน 
1. หลักการของรูปแบบมีการบูรณาการทฤษฎีรื้อสร้างและแนวคิดการโตแ้ย้งครอบคลุม ครบถ้วน  0.83 สอดคล้อง 
2. หลักการของรูปแบบมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน 1 สอดคล้อง 
ขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอน 
1. ขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนสอดคล้องกับหลักการของแนวคิดพื้นฐาน และจุดประสงค์ของรูปแบบ 1 สอดคล้อง 
2. ล าดับขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสม ชัดเจน เขา้ใจง่าย 1 สอดคล้อง 
3. กิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 1 สอดคล้อง 
พฤติกรรมผู้สอนและพฤติกรรมผู้เรียน 
1. พฤติกรรมผู้สอนสอดคล้องกับกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอน 1 สอดคล้อง 

2. พฤติกรรมผู้เรียนสอดคล้องกับกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอน 0.83 สอดคล้อง 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของรปูแบบการเรียนการสอน 
1. เครื่องมือวัดและประเมินผลสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอน 1 สอดคล้อง 
2. รูปแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลกอ่น ระหว่างเรียน และหลังเรียน มีความเหมาะสม 1 สอดคล้อง 
3. เครื่องมือวัดและประเมินผลให้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ข้อมูล 1 สอดคล้อง 
แผนการจัดการเรยีนรู ้
สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการเรียนการสอน  กระบวนการจัดการเรียนการสอนครบถ้วน สมบูรณ์ และ
สามารถน าไปใช้ได้จริง 

1 สอดคล้อง 

เอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการสอน 
รายละเอียดครบถว้น ชัดเจน และสามารถน าไปใช้ได้จริง 1 สอดคล้อง 

 
1.2.1.3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมในการปรับปรุงคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอน 
ผู้ ท รงคุณ วุฒิ ได้ มี ข้ อ เสนอแนะและความคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม ในการปรับปรุ งคุณ ภาพของรูปแบบ  

การเรียนการสอน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1) แนวคิดพ้ืนฐานของรูปแบบการเรียนการสอน ด้วยตรรกะธรรมชาติของมนุษย์ จะมีเหตุผลของตนเอง และ

มักแสดงเหตุผลทั้งถูกและไม่ถูกต้อง โดยจะหยิบยกหลักฐานมาประกอบเฉพาะที่ตนต้องการ ในการวัดและประเมินผล
การวิพากษ์ของผู้เรียน ผู้สอนจึงควรพิจารณาเหตุผลและความหนักแน่นของข้อมูลทีผู่้เรียนน ามาใช้เป็นส าคัญ 

2) ขั้นตอนการเรียนการสอน ขั้นตอนที่ 2 รื้อความคิด และจัดล าดับความส าคัญ ควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนคิด
ในมุมมองที่หลากหลาย โดยอาจยั งไม่สรุปค าตอบ แบบตายตัว ในขั้นตอนที่  3 ตรวจสอบอย่างรอบด้าน  
ควรให้ผู้เรียนสืบค้นโดยใช้เครื่องมือหรือช่องทางต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลมาสนับสนุนความคิด  
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ในขั้นตอนที่ 5 สร้างมุมมองของตนเอง ผู้เรียนจะถูกตัดสินหรือประเมินค่ามุมมองที่ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นตามเกณฑ์
การประเมินผล ผู้สอนควรอธิบายกับผู้เรียนว่า การตัดสินดังกล่าวจ าเป็นต้องมีเพราะอะไรเพื่อไม่ให้ผู้เรียนวิตกกังวล 
ว่าตนจะตอบผิดในการสร้างมุมมองใหม่ ท้ังนี้ ในการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนวิพากษ์ ผู้สอนควรใช้ทั้งการอภิปราย 
ซึ่งเป็นการพูดและการเขียนผสมกัน เนื่องจากการอธิบายและการเขียนข้อความยาวอาจจะบั่นทอนก าลังใจของผู้เรียนได้ 

3) ระยะเวลา ควรเพิ่มระยะเวลาให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลและหลักฐานจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติม 
4) พฤติกรรมของผู้สอนและผู้เรียน ในการแลกเปลี่ยนความคิดของผู้เรียน ผู้สอนจะต้องท าให้ห้องเรียนเป็น

พื้นที่ปลอดภัย (safe space) ถ้าผู้สอนตัดสินความคิดของผู้ เรียน ท าให้จะไปไม่ถึ งจุดประสงค์ของรูปแบบ 
การเรียนการสอน เพราะการพัฒนาความคิดไมจ่ าเป็นตอ้งมีค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียว ทั้งนี้ ผู้สอนควรคอยสังเกต 
ช่วยเหลือ และกระตุ้นผู้เรียนที่ไม่ถนัดในการคิดวิเคราะห์ ไม่กล้าแสดงออกหรือไม่กล้าโตแ้ย้งผู้เรียนทีเ่ห็นต่างกับตนด้วย  

5) คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน ควรระบุแนวทางพิจารณาค าตอบของผู้เรียนไว้ในคู่มือการใช้รูปแบบ
การเรียนการสอน เพราะค าตอบท่ีเกิดขึ้นในช้ันเรียนอาจมีทั้งค าตอบที่ถูกต้องและถูกใจ กรณีเน้นน ้าหนักการให้คะแนนที่
การให้เหตุผล ควรพิจารณาความหนักแน่นของเหตุผลที่ใช้สนับสนุน 

6) การเลือกบทอ่านหรือสถานการณ์ที่น ามาใช้ ควรพิจารณาเลือกข้อเขียนที่มีความหมายแฝงด้วย ผู้วิจัยจึง
ปรับบทอ่านและสถานการณ์ เช่น กวีนิพนธ์ ข่าว และวีดิทัศน์ต่าง ๆ ที่ปรากฏความหมายแฝงด้วย 

 
1.2.2 ผลการประเมินคุณภาพของแบบวัดและเกณฑ์การให้คะแนนของความสามารถในการวิพากษ์ 
ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดและเกณฑ์การให้คะแนนของความสามารถในการวิพากษ์ พบว่า มีค่าดัชนี

ความสอดคล้องเฉลี่ยของทุกรายการเท่ากับช่วง 0.75 – 1 เมื่อพิจารณาการตรวจสอบองค์ประกอบของเครื่องมือที่ใช้วัด
ความสามารถในการวิพากษ์ขององค์ประกอบทั้ง 4 พบว่า องค์ประกอบความสามารถในการจัดกระท าข้อมูล มีค่า IOC 
เท่ากับช่วง 0.75 – 1 ความสามารถในการประเมิน มีค่า IOC เท่ากับ 1 ความสามารถในการสะท้อนคิด มีค่าเท่ากับช่วง 
0.75 – 1 และความสามารถในการลงความเห็น มีค่า IOC เท่ากับช่วง 0.88 – 1   

 
2. ผลการประเมินคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอน  
ผู้วิจัยปรับปรุงรายละเอียดของรูปแบบการเรียนการสอนตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ ข้างต้น แล้วน าไป

ประเมินคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอน โดยทดลองน าร่อง 2 ครั้ง กับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนรายวิชา
ภาษาไทยและการสื่อสาร ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ในสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง จ านวน 30 คน โดยได้
วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการวิพากษ์ก่อนและหลังใช้รูปแบบการเรียนการสอนจากแบบวัด
และเกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการวิพากษ์ พบว่า คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการวิพากษ์ของผู้เรียนก่อน 
การทดลองเท่ากับ 31.97 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองเท่ากับ 37.47 ในการทดลองน าร่องมีข้อค้นพบ ดังนี ้

ผลการทดลองน าร่องคร้ังที่ 1 พบว่า ผู้เรียนยังมีแนวโน้มคล้อยตามข้อมูลจากบทอ่านหรือสถานการณ์ที่
ก าหนด ยังไม่สามารถคิดประเด็นที่แตกต่างออกไป เมื่อผู้วิจัยใช้การยกตัวอย่างและแสดงวิธีคิดเพื่อรื้อความคิดเดิมของ
ผู้เรียน ขอบเขตความคิดของผู้เรียนในการวิพากษ์ยังไม่กว้ างขวาง เพราะผู้เรียนเลือกระบุประเด็นเดียวกับที่ผู้วิจัย
ยกตัวอย่าง ผู้เรียนยังลังเลและไม่สามารถตัดสินใจว่าแหล่งข้อมูลที่ให้น่าเชื่อถือหรือไม่ และไม่มั่นใจว่าข้อมูลหรือหลักฐาน
ที่น ามาสนับสนุนสอดคล้องกับประเด็น ตลอดจนไม่สามารถระบุจุดมุ่งหมายแฝงในสารหรือน าเสนอมุมมองอื่นได้  
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ผู้วิจัยน าข้อค้นพบจากผลการทดลองน าร่องครั้งที่ 1 มาปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการ
เรียนการสอน ได้แก่ ขั้นตอนของรูปแบบ ในขั้นตอนที่ 1 ได้ปรับค าถามให้ใกล้เคียงกับชีวิตประจ าวันของผู้เรียนมากขึ้น 
ขั้นตอนที่ 2 แนะน าผู้เรียนให้ทราบว่าเมื่อไรต้องเชื่อมโยงความคิดกับสถานการณ์ที่ก าหนด ขั้นตอนท่ี 3 ก าหนดให้ผู้เรียน
ตรวจสอบความคิดว่าจะใช้ประเด็นใดในการโต้แย้งหรือสนับสนุนความคิด แล้วจึงให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง 
ขั้นตอนที่ 4 ก าหนดบทบาทของผู้เรียนในการท างานกลุ่ม และขั้นตอนที่ 5 ก าหนดให้ผู้เรียนตรวจสอบความคิด ระบุ
เหตุผล และข้อสรุปท่ีสมเหตุสมผลอีกครั้ง ด้านระยะเวลา ได้ก าหนดกรอบเวลาการฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ชัดเจน และได้ลด
ขนาดจ านวนของสมาชิกในแต่ละกลุ่มเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียน  

ผลการทดลองน าร่องคร้ังที่ 2 พบว่า ผู้เรียนสามารถขยายขอบเขตทางความคิดได้ดีขึ้นและแสดงความคิดเห็น
ที่มีต่อสถานการณ์ในมุมมองต่าง ๆ ได้น่าสนใจ โดยดึงประสบการณ์เดิมและสามารถเลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มา
ประกอบความคิด และน าความคิดต่าง ๆ มาใช้ลงข้อสรุปในการท ากิจกรรมได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

การอภิปรายผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีรื้อสร้างและแนวคิดการโต้แย้งเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการวิพากษ์ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี ้

1. การอภิปรายผลเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  
การอภิปรายผลเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วยจุดเด่นของรูปแบบการเรียนการ

สอน และโอกาสในการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ มีรายละเอียด ดังน้ี 
1.1 จุดเด่นของรูปแบบการเรียนการสอน 
จากการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีรื้อสร้างและแนวคิดการโต้แย้งที่มีความ

เหมาะสมในระดับมากที่สุด ผู้วิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนมีจุดเด่น 3 ประการ ดังนี้  
1.1.1 พัฒนาตามหลักการที่มีแนวคิดทฤษฎีรองรับและผ่านการตรวจสอบคุณภาพ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน

หลักสูตรและการสอน การสอนภาษาไทย และการวิพากษ์ ซึ่งได้หาค่าดัชนีประสิทธิผล แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข พบว่า 
องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนที่มีคะแนนเฉลี่ยความถูกต้อง  เหมาะสมมากที่สุด ได้แก่ วัตถุประสงค์ของ

รูปแบบการเรียนการสอน (�̅� = 4.83, SD. = 0.41) เนื่องจากวัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอนมุ่งเสริมสร้าง
ความสามารถในการวิพากษ์ โดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลผ่านการท ากิจกรรมที่ท า
ให้ผู้เรียนไม่ต้องกังวลว่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากผู้อื่นจะเป็นสิ่งที่ผิด กล่าวคือ ทฤษฎีรื้อสร้างเป็นการตั้งค าถาม และ
ตอบค าถามต่อประเด็นที่ยังคลุมเครือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาเหตุผล และถอดความคิดที่แฝงอยู่ว่าแต่ละสิ่งมีความ
เกี่ยวข้องกันและกันอย่างไร เป็นทฤษฎีที่อธิบายและแสดงให้เห็นที่มาของการผลิตสารนั้น ๆ ส่วนแนวคิดการโต้แย้ง
มุ่งเน้นการสื่อสารระหว่างบุคคลเพื่ออธิบายค าตอบ แสดงให้เห็นมุมมองที่แตกต่างออกไป โดยให้เหตุผล และหลักฐาน
สนับสนุนเชิงประจักษ์ เชื่อมโยงข้อมูลและหลักฐานต่าง ๆ พร้อมทั้งระบุข้อจ ากัดหรือข้อบกพร่องของอีกฝ่ายเพื่อน าไปสู่
ข้อสรุปที่เหมาะสม ซึ่งพัฒนาความสามารถในการวิพากษ์ได้ สอดคล้องกับท่ี Sokhi-Bulley (2013) กล่าวว่า การวิพากษ์
เป็นความสามารถในการระบุแนวคิด มุมมอง และทัศนคติ รวมทั้งวิธีการตั้งค าถาม ซึ่งเป็นการตรวจสอบความหมายที่
ผลิตขึ้นในสังคม  

1.1.2 มีขั้นตอนของรูปแบบที่น ามาใช้เสริมสร้างความสามารถในการวิพากษ์ได้ แต่ละขั้นตอนของรูปแบบการ
เรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นมีหลักการที่น าไปสู่การเสริมสร้างความสามารถในการวิพากษ์ของผู้เรียน ซึ่งให้ผู้เรียนเชื่อมโยง
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ความรู้ในตนกับความรู้ต่าง ๆ อย่างรอบด้าน อันน าไปสู่การพัฒนาการคิดขั้นสูง ไตร่ตรองข้อมูลโดยใช้เหตุผล และ
หลักฐานต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือประกอบ จนสามารถตัดสินใจและลงความเห็นที่เหมาะสมได้ ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่  2 ผู้เรียนได้ส ารวจความคิด ใช้ประสบการณ์เดิม เช่ือมโยงกับประสบการณ์ใหม่ 
การตั้งค าถามเกี่ยวกับประเด็นที่ยังเป็นข้อสงสัยกับผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนระบุประเด็นได้ โดยน าข้อมูลต่าง ๆ มาจัดกระท า 
ทั้งการวิเคราะห์ และการตีความสาร เมื่อผู้เรียนได้จัดกระท ากับข้อมูลด้วยการพิจารณาคู่ตรงกันข้าม ขัดแย้งหรือไม่
สอดคล้องกัน ผู้เรียนได้เห็นร่องรอยของความคิดที่ผู้น าเสนอสารไม่ได้น าเสนอให้เห็นเด่นชัดหรือน าเสนออย่าง
ตรงไปตรงมา สอดคล้องกับที่ ออมสิน จตุพร (2556) กล่าวว่า ความรู้เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นในบริบทของสังคมวัฒนธรรมและ
การเมืองที่มีความแตกต่างและหลากหลาย ไม่ได้มีความเป็นกลาง แต่มีลักษณะที่สัมพันธ์กับบริบทสังคมนั้น ๆ แต่ขึ้นอยู่
กับการตีความของแต่ละบุคคล ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวได้ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการจัดกระท าข้อมูลของผู้เรียน 

ขั้นตอนที่ 3 และขั้นที่ 4 ท าให้ผู้เรียนสามารถระบุการตัดสินใจของตนเอง การท ากิจกรรมการส ารวจตรวจสอบ
ข้อมูลต่าง  ๆ ท าให้ผู้เรียนมีทางเลือกเพิ่มมากข้ึน มีข้อมูลหลากหลายเพื่อประกอบการตัดสินใจ และลงข้อสรุป สอดคล้อง
กับที่  อรวรรณ ปิลันธน์ โอวาท (2547) ให้ความเห็นว่า ในการวิพากษ์  การประเมินเป็นมิติที่ต้องให้ เหตุผล  
อันประกอบด้วยความรู้และความเหมาะสม ในขณะเดียวกันกับท่ี Open Polytechnic Kuratini (2014) กล่าวว่า ในการ
ประเมินมุมมองมาจากการที่บุคคลวิเคราะห์ข้อมูล มองเห็นมุมมองที่แตกต่าง และมีข้อมูลหรือหลักฐานสนับสนุนที่ไม่
เท่ากัน เมื่อบุคคลมีข้อมูลที่ครบถ้วนอย่างเพียงพอในทุกมุมมอง จะท าให้ตัดสินใจได้ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับมุมมอง
นั้นบนฐานของหลักการและเหตุผล การให้ผู้เรียนโต้แย้งระหว่างเพื่อนในช้ันเรียนยังส่งเสริมความสามารถในการตัดสินใจ
และสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้เรียน ผู้เรียนจะตัดสินใจได้ดีขึ้นเมื่อพบสถานการณ์อื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดการโต้แย้ง
ที่ผู้เรียนมีบทบาทในการปฏิสัมพันธ์กันเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง ปรับความคิด และคิดเช่ือมโยงอย่างเป็นระบบ สอดคล้อง
กับ Akbari, Seifoori, and Ahour (2018) ทีก่ล่าวว่า ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย เชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่รู้
แล้วกับสิ่งใหม่ การได้ข้อเสนอแนะจากโต้ตอบของเพื่อนและผู้สอนท าให้ผู้เรียนแก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูกต้องในระดับที่
สูงขึ้น 

ขั้นตอนที่ 2 – 4 ผู้เรียนได้พบความคิดในประเด็นที่เคยมองข้ามไป แล้วน ามาทบทวน และไตร่ตรองใหม่ผ่าน
การจัดล าดับความส าคัญของสิ่งที่แตกต่าง เป็นคู่เด่น ไม่สอดคล้อง หรือตรงกันข้าม ซึ่งการตั้งค าถามกับตนเอง และ
ทบทวนประเด็นนั้น ๆ เป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบความคิดที่เกิดขึ้นจากการท ากิจกรรมในช้ันเรียน 
และหลังการเรียนรู้ (Moule, Aveyard, & Goodman, 2016) เป็นการเสริมสร้างความสามารถในการสะท้อนคิด  

ขั้นตอนที่ 5 การให้ผู้เรียนลงข้อสรุปของประเด็นวิพากษ์อีกครั้งโดยผ่านกระบวนการคิด และประมวลข้อมูลทั้ง
จากความรู้เดิม บทอ่าน วีดิทัศน์หรือสถานการณ์ และจากเพื่อนร่วมช้ันเรียน ผู้เรียนสามารถจัดเรียงข้อมูลและสร้าง
ความคิดใหม่ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเหมือนกับความรู้เดิมที่มี เป็นการพัฒนาความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ส่วน
บุคคลของผู้เรียน สอดคล้องกับที่ Boytchev (2015) กล่าวว่า ผู้เรียนจะมีกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้เมื่อได้ผ่าน
ช่วงของการท าความเข้าใจข้อมูล และสร้างความรู้ผ่านวิธีการที่หลากหลาย จนสร้างความรู้ใหม่ท่ีสร้างสรรค์ได้ 

1.1.3 บทอ่านและสถานการณ์ที่น ามาใช้ในรูปแบบการเรียนการสอนมีความหลากหลายและเหมาะสม ผู้สอน
เลือกบทอ่านหรือสถานการณ์ที่เป็นที่ถกเถียงอยู่ในกระแสของสังคม และทันสมัย แต่ยังมีความคลุมเครือหรือก ากวม 
รวมทั้งเป็นเรื่องที่เช่ือมโยงกับชีวิตและประสบการณ์จริงของผู้เรียน เช่น กรณีผู้เรียนเป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
สามารถเลือกเรื่องกิจกรรมรับน้อง การแต่งกายมาเรียนด้วยชุดไปรเวตหรือชุดเครื่องแบบ และอาชีพของคนยุคใหม่  
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บทอ่านและสถานการณ์ที่ใช้ควรพิจารณาจากช่วงวัย ประสบการณ์ร่วม และความสนใจของผู้เรียน ตลอดจนเป็นเรื่องที่มี
เจตนาแฝงของผู้ส่งสารเพื่อให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม และหาข้อสรุปร่วมกันในช้ันเรียน   

1.2 โอกาสในการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ 
การวิพากษ์เป็นความสามารถท่ีเกิดจากกระบวนการคิดจึงมีความส าคัญต่อผู้เรียนทุกคนทั้งในการเรียน การใช้

ชีวิต และการท างานในอนาคต รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นจึงมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับการน าไปใช้พัฒนา
ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา ในการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ควรค านึงถึงลักษณะเฉพาะ ความรู้และประสบการณ์
ร่วมของผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนแต่ละช่วงวัยจะสามารถวิพากษ์เรื่องราวหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้กว้างขวางลึกซึ้งไม่เหมือนกัน 
ผู้สอนจะต้องพิจารณาความรู้และประสบการณ์ร่วมของผู้เรียนเพื่อให้ การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

2. การอภิปรายผลเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอน 
ในการประเมินคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอนโดยทดลองน าร่องจ านวน 2 ครั้ง ผู้วิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ย

ความสามารถในการวิพากษ์หลังเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน จากการสังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน ผู้เรียนมี
พฤติกรรมแตกต่างกันในการทดลองแต่ละครั้ง กล่าวคือ ในการทดลองครั้งแรก ผู้เรียนยังไม่สามารถแสดงความคิดเห็นท่ีมี
เหตุผลในมุมมองของตนเองได้ดีนักและฝึกปฏิบัติแต่ละกิจกรรมได้ช้ากว่าที่ก าหนด แต่ในครั้งที่ 2 ผู้เรียนสามารถเลือก
ประเด็นท่ีจะน ามาพิจารณาแสดงความคิดเห็น โดยคิดในสิ่งท่ีเป็นคู่เด่น ตรงกันข้าม ขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันได้ดียิ่งขึ้น 
จนสามารถสร้างมุมมองใหม่ที่แตกต่างและมีเหตุผลรองรับ สอดคล้องกับที่  Open Polytechnic Kuratini (2014)  
กล่าวว่า ผู้เรียนจะต้องสังเคราะห์หรือสร้างแนวคิดใหม่ในมุมมองของตนเองที่ตอบสนองประเด็นปัญหาอย่างมีเหตุผล ซึ่ง
อาจมีมากกว่าหนึ่งแนวคิดหรืออาจเลือกเพียงแนวคิดที่ดีที่สุดเพียงแนวคิดเดียว ดังนั้น ในการวิพากษ์ที่แตกต่างกันของ
ผู้เรียนทั้งการยืนยันมุมมองเดิม  การลงความเห็นเพิ่มเติมจากเค้าความคิดเดิม และการลงความเห็นใหม่ เกิดจากการที่
ผู้เรียนแต่ละคนเช่ือมโยงประสบการณ์ และความรู้ที่ตนมี แล้วน ามาสะท้อนคิดจากประสบการณ์ใหม่มาสร้างมุมมองใหม่
ได้ไม่เหมือนกัน 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

งานวิจัยนี้ พบว่า การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีรื้อสร้างและแนวคิด 
การโต้แย้งให้ประสบความส าเร็จขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านผู้สอน ผู้เรียน เนื้อหา การจัดกิจกรรมและบรรยากาศในการเรียนรู้ 
ดังนี ้

1. ด้านผู้สอน ผู้สอนควรจัดการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยค านึงว่ารูปแบบการเรียนการสอนนี้มุ่ง
พัฒนาวิธีการคิดที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสะท้อนความคิดในมุมมองของตน ผู้สอนควรรับฟังทุกความคิดของ
ผู้เรียน กรณีที่ผู้เรียนน าเสนอความคิดในปริมาณมากหรือให้มุมมองใหม่ แต่ยังขาดคุณภาพ ผู้สอนควรสาธิตวิธีการคิด 
โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถาม กลวิธีการสอนที่กระตุ้นการเสริมตอ่การเรยีนรูแ้ละสรา้งความตื่นตวัให้ผู้เรยีนต้องการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  

2. ด้านผู้เรียน การกระตุ้นให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งเห็นคุณค่าของทุกความคิดเห็นที่เกิดขึ้นทั้งใน
และนอกห้องเรียน จะท าให้ผู้เรียนเข้าใจความซับซ้อนของสถานการณ์และแสดงความคิดเห็นได้ลุ่มลึกมากขึ้น 
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3. ด้านเนื้อหา ผู้สอนควรปรับเนื้อหาหรือสถานการณ์ที่ใช้ใหม้ีความยากง่าย เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนและ
บริบททางสังคม และควรเลือกเรื่องหรือใช้สถานการณ์ที่เป็นเรื่องสาธารณะเพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิพากษ์ได้อย่าง
กว้างขวาง 

4. ด้านการจัดกิจกรรมและบรรยากาศในการเรียนรู้ ผู้สอนควรสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เชิงบวก สร้างพื้นที่
ปลอดภัยทางความคิด เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยเน้นการเรียนรู้ร่วมกัน และการเรียนรู้แบบ
เพื่อนคู่คิด (Think Pair Share) ผู้สอนควรระมัดระวังในการปรับแต่งและตัดสินความคิดของผู้เรียน เมื่อใช้ขั้นตอนของ
รูปแบบการเรียนการสอน การให้ผู้เรียนร่วมมือกันเรียนรู้ โดยเปลี่ยนหน้าท่ีและสลับบทบาทในการท างานท้ังการเป็นผู้น า 
ผู้ตาม ผู้สนับสนุน และผู้คัดค้านความคิด จะท าให้ผู้เรียนยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ผู้สอนจะต้อง
พิจารณาเวลาและจ านวนผู้เรียนเพื่อก าหนดรูปแบบการสร้างปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน กรณีผู้เรียนมีจ านวนน้อย ควร
ก าหนดให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายกลุ่มย่อย แต่กรณีผู้เรียนมีจ านวนมาก ควรก าหนดประเด็นอภิปรายและให้ผู้เ รียน
อภิปรายร่วมกันในช้ันเรียน 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชาเฉพาะที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนขบคิดใน
มุมมองต่าง ๆ อย่างกว้างขวางมากขึ้น เช่น ประเด็นทางวรรณกรรม วรรณคดี สังคม และการสื่อสาร  

2. ควรศึกษาประสิทธิผลของการน ารูปแบบการเรียนการสอนนี้ที่มีผลต่อตัวแปรอื่น เช่น ความสามารถในการ
วิจารณ์ประเด็นทางสังคม การแสดงความคิดเห็น การคิดอย่างเป็นระบบ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

3. ควรศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการวิพากษ์เพิ่มเติม เช่น ทฤษฎีการศึกษาเชิงวิพากษ์ (Critical Pedagogy) 
การเรียนรู้เชิงวิพากษ์ (Critical literacy) และการฝึกปฏิบัติการสะท้อนคิด (reflective practice)  
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ดียิ่ง 
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