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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างลําดับการประมวลผลข้อมูลของคนกับรูปแบบการคิด
ในการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบนําตนเองที่มีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2) เปรียบเทียบลําดับการประมวลผลข้อมูลของคนที่ต่างกันในการ
เรียนการสอนออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบนําตนเองที่มีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ 3) เปรียบเทียบรูปแบบการคิดที่ต่างกันในการเรียนการสอนออนไลน์
ด้วยการเรียนรู้แบบนําตนเองที่มีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจําภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561 จํานวน 180 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่
แบบวัดรูปแบบการคิด บทเรียนออนไลน์ แผนการเรียนรู้แบบนําตนเอง แบบทดสอบการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติ
อ้างอิง ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบสองทาง การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัย พบว่า 1) การทดสอบความแปรปรวนพหุคูณมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างลําดับการประมวลผลข้อมูลของคน
และรูปแบบการคิดในการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบนําตนเองที่มีต่อการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
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และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาผู้เรียนที่เรียนตามลําดับการ
ประมวลผลข้อมูลของคนและรูปแบบการคิดที่ต่างกัน มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ .05 ในขณะที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน 2) ผลการเปรียบเทียบลําดับการประมวลผลข้อมูล
ของคนที่ต่างกันต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เมื่อจําแนกตามรูปแบบการคิดแบบวิเคราะห์ พบว่ามีการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจําแนกตามรูปแบบการคิดแบบจําแนก
ประเภทและแบบโยงสัมพันธ์มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่แตกต่างกัน 3) ผลการเปรียบเทียบรูปแบบการคิดที่
ต่างกันต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เมื่อจําแนกตามลําดับการประมวลผลของคนแบบบนลงล่างและแบบจาก
ตรงกลางออกไป มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจําแนก
ตามลําดับการประมวลผลของคนแบบจากล่างขึ้นบน มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่แตกต่างกัน
คําสําคัญ : ลําดับการประมวลผลข้อมูลของคน / รูปแบบการคิด /
การเรียนการสอนออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบนําตนเอง / การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ABSTRACT
This research aimed to study the interactive between the human information processing
hierarchy and cognitive styles upon critical thinking and learning achievement of
undergraduate students, to compare the human information processing hierarchy upon critical
thinking and learning achievement of undergraduate students, and to compare the cognitive
styles upon critical thinking and learning achievement of undergraduate students. The sample
group was the first-year undergraduate students at Surindra Rajabhat University in the second
semester of 2018. There were 180 students which were collected by cluster random sampling.
The instruments used in this research were a cognitive styles test, online learning, self-directed
learning plan, a critical thinking ability test, and an achievement test. The data were analyzed
by descriptive statistics and inferential statistics which included Two-way MANOVA, and Oneway ANOVA. The results found that: the first, the interaction testing of Two-way MANOVA
showed the human information processing hierarchy had a significant interacted with cognitive
styles upon critical thinking and learning achievement of the students at the .05. Furthermore,
the students who studied in different the hierarchies and cognitive styles found the critical
thinking score had a different significant at the .05 while the learning achievement score had
not different. The second, the result of comparing the human information processing hierarchy
upon critical thinking of students who had analytical style had a different significant with the
critical thinking score at the .05. Moreover, the students who had categorical style and
relational style had not a different with the critical thinking score. The third, the result of
comparing the cognitive styles upon critical thinking of the students who studied in top-down
approach and middle-out approach had a different significant with the critical thinking score at
the .05. Furthermore, the result of comparing the cognitive styles upon critical thinking of the
students who studied in bottom-up approach had not a different with the critical thinking
score.

สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.)
ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2563

ISSN 2408-0845 (Print) ISSN 2651-1487 (Online)

Keywords : Human Information Processing Hierarchy / Cognitive Styles /
Online Self-Directed Learning / Critical Thinking
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันที่การแข่งขันและความร่วมมือกันในระดับโลกเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งเป็นผลมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาคเศรษฐกิจบริการที่ขับเคลื่อนด้วย
ข้อมูล ความรู้ และนวัตกรรมได้เข้ามาแทนที่ภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังเป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงวงการธุรกิจและการทํางานที่เมื่อก่อนใช้แรงงานแบบซ้ําซากได้ถูกเปิดทางให้กับงานที่ต้องใช้สมอง
และอาศัยปฏิสัมพันธ์ แม้แต่ในกลุ่มแรงงานมีฝีมือก็ตามเทคโนโลยีได้เข้ามาแทนที่การทํางาน ขณะเดียวกันก็ได้
ถูกใช้เพื่อช่วยพนักงานที่มีทักษะในขั้นสูงให้เพิ่มผลผลิตได้มากและสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น ผู้ที่สามารถปรับตัวและสร้าง
ประโยชน์ให้องค์กร ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการทํางานด้วยการใช้ทักษะด้วยการใช้ทักษะด้านการสื่อสาร การ
แก้ปัญหา และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อปรับเปลี่ยนการทํางาน และมีผลงานตามการคาดหวังขององค์กรก็
จะได้รับผลตอบแทนและตําแหน่งงานที่เติบโตอย่างรวดเร็ว (Bellanca. & Brandt, 2011; Supising, et al.,
2018) ดังนั้นการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีภารกิจที่สําคัญในการผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานในปัจจุบัน จําเป็นอย่างยิ่งที่จะทําให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการสื่อสาร การแก้ปัญหา และการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ โดยในปัจจุบันเทคโนโลยีที่ใช้ในการสอนออนไลน์ถูกนํามาใช้ในการจัดการศึกษาระดับสูง ซึ่ง
จําเป็นต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น จัดการเรียนการสอนที่ดีที่สุด คือ
การสามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์ให้มีสภาพเรียนรู้เหมือนห้องเรียนปกติ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของผู้เรียน
ได้ (Burgess, 2015) ซึ่งวิธีการสื่อสารที่ใช้ในห้องเรียนปกติควรจะใช้ในห้องเรียนออนไลน์ด้วย (Thompsom,
et al., 2013; Tsai, et al., 2015; Chew. & NG, L.L., 2015; Mativo, et al., 2013) อย่างไรก็ตามการเรียน
การสอนออนไลน์ ผู้เรียนจะต้องสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Knowles, 1975) เรียกวิธีการสอนแบบนี้ว่า
วิธีการสอนแบบนําตนเอง (Self-directed learning) นอกจากนี้ในความคาดหวังของการจัดการศึกษาระดับสูง
จะต้องให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะการคิดอย่างวิจารณญาณ ในการคิดพิจารณา แยกแยะ ไตร่ตรองเกี่ยวกับ
สถานการณ์หรือข้อมูลต่างๆ อย่างครบถ้วนรอบด้าน และมีเหตุมีผล จนสามารถตัดสินประเมินหาข้อสรุปและ
นําไปใช้ได้ หรือแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ได้อย่างมีหลักพอ การเรียนการสอนให้มีการคิดวิจารณญาณผู้เรียนจะต้อง
สามารถแยกแยะ สิ่งที่ได้ฟัง ได้เห็น ได้อ่านแล้ววิเคราะห์วิจารณ์พิจารณาดูว่าเหมาะสม มีเหตุมีผลถูกต้องเพียงใด
สิ่งที่น่าเหมาะสมกว่าคืออะไรอีกบ้าง เพื่อสามารถนําไปใช้ได้แค่ไหนเพียงใด เพื่อผู้เรียนจะได้ปรับตัวเผชิญปัญหา
และตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม (Sinlarat, 2014) นอกจากนี้ได้มีงานวิจัยที่พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการเรียนออนไลน์ (Sroisri, 2010) ซึ่งพบว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน ในขณะที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อศึกษาตามสภาพจริงแล้วพบว่าอยู่ในระดับสูง โดยจะเห็นว่า
เมื่อมีการพัฒนาผู้เรียนผ่านการเรียนออนไลน์แล้วผลที่ได้จากงานวิจัยเกิดทั้งการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งอาจมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างกัน การเรียนรู้โดยกระบวนการคิดของมนุษย์นั้น
นักจิตวิทยาด้านความคิดและนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามนุษย์มีกระบวนการคิดที่ขาดไม่ได้ของมนุษย์หรือเครื่องจักร
นั้น คือ แนวความคิดที่เกิดจากบนลงล่าง (top-down) และแนวความคิดที่เกิดจากล่างขึ้นบน (bottom-up)
โดยแนวความคิดที่เกิดจากล่างขึ้นบนจะเกิดขึ้นเมื่อมีการดึงสิ่งหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น ตัวอย่าง กรณีศึกษา หรือ
เหตุการณ์ เชื่อมโยงไปยังอีกสิ่งหนึ่ง นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่า แนวความคิดจากบนลงล่างมีการกล่าวถึงเกิดขึ้น
เมื่อสิ่งหนึ่งเกิดจากเรื่องทั่วไป ระเบียบ กฎที่จะสรุปสิ่งที่เป็นตัวอย่าง กรณีศึกษา หรือเหตุการณ์ต่างๆ ได้การ
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จัดการเรียนรู้แบบอุปนัยเป็นตัวอย่างหนึ่งของแนวความคิดแบบล่างขึ้นบน นอกจากนี้ยังพบแนวความคิดที่อยู่
ตรงกลางระหว่างลําดับการประมวลผลข้อมูลแบบบนลงล่าง และล่างขึ้นบน คือ ลําดับการประมวลผลข้อมูลจาก
ตรงกลางออกไป (middle-out) ซึ่งจะออกไปทางบนหรือทางล่างก็ได้ (Shiu. & Sin, 2006) ได้มีงานวิจัยพัฒนา
ทักษะการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธี Top-down ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนมีความก้าวหน้า
ทางการเรียน ร้อยละ 59.17 โดยสามารถพัฒนาทักษะการฟังของนักเรียนได้อย่างน่าพอใจ นักเรียนเกิดความ
สนุกสนานและมีความกระตือรือร้นในการเรียน (Paksungkane, 2010) อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้ใหญ่ ควรคํานึงถึงความต้องการในการเรียนของแต่ละบุคคล และรูปแบบของการเรียนรู้ที่มีความ
หลากหลาย (Watanawong, 2012) ผู้เรียนมีลักษณะและความสามารถของแต่ละบุคคลที่ใช้ในการคิดแตกต่าง
กัน (Oludipe, 2014) ประกอบด้วย การคิดแบบวิเคราะห์ (analytical style) การคิดแบบจําแนกประเภท
(categorical style) และการคิดแบบโยงสัมพันธ์ (relational style) ซึ่งเป็นรูปแบบการคิดที่ส่งผลต่อการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย ได้มีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบการคิดกับ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (Pongdecha, 1999) นอกจากนี้ได้ศึกษาปัจจัยด้านแบบการคิดและ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
พบว่า ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดแบบวิเคราะห์สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทางภาษาอังกฤษได้ (Khumsawat, 2006) ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงต้องคํานึงถึงรูปแบบการคิด
ของผู้เรียน ศึกษาความเหมาะสมของวิธสี อนและกิจกรรมการเรียนรู้ ศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาให้สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
จากที่กล่าวมาทั้งหมด งานวิจัยนี้จึงได้เปรียบเทียบลําดับการประมวลผลข้อมูลของคนและรูปแบบการคิด
ในการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบนําตนเองที่มีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นของการทํางานในศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างลําดับการประมวลผลข้อมูลของคนกับรูปแบบการคิดในการเรียนการ
สอนออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบนําตนเองทีม่ ีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. เพื่อเปรียบเทียบลําดับการประมวลผลข้อมูลของคนที่ต่างกันในการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยการ
เรียนรู้แบบนําตนเองที่มีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
3. เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการคิดที่ต่างกันในการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบนําตนเองที่มี
ต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สมมติฐานของการวิจัย
1. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างลําดับการประมวลผลข้อมูลกับรูปแบบการคิด ในการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย
การเรียนรู้แบบนําตนเอง ที่มีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
2. นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนด้วยลําดับการประมวลผลข้อมูลของคนที่ต่างกันในการเรียนการสอน
ออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบนําตนเอง มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกต่างกัน
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3. นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีรูปแบบการคิดที่ต่างกันในการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบ
นําตนเอง มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกต่างกัน
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน รหัสวิชา 1501101 ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2561 จํานวน 180 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (cluster random sampling) จากนั้นให้
ผู้เรียนทดสอบวัดรูปแบบการคิดของผู้เรียน โดยแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ รูปแบบละ 60 คน ตามลําดับของ
กระบวนการคิดในการประมวลผลข้อมูลของสมองของคน ได้แก่ ลําดับของกระบวนการคิดแบบบนลงล่าง (Topdown) ลําดับของกระบวนการคิดแบบจากตรงกลางออกไป (Middle-Out) และลําดับของกระบวนการคิดแบบ
ล่างขึ้นบน (Bottom-Up) จากนั้นดําเนินการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยสุ่มผู้เรียนในแต่ละ
รูปแบบเข้ากลุ่มที่เรียนตามลําดับการประมวลผลข้อมูล ของคน 3 รูปแบบ รูปแบบละ 20 คน ตามรูปแบบการ
คิดออกเป็น ได้แก่ การคิดแบบวิเคราะห์ การคิดแบบจําแนกประเภท การคิดแบบโยงสัมพันธ์
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรต้น ได้แก่
1) ลําดับของกระบวนการคิดในการประมวลผลข้อมูลของสมองของคน 3 รูปแบบ ได้แก่ ลําดับ
ของกระบวนการคิดแบบบนลงล่าง (top-down) ลําดับของกระบวนการคิดแบบจากตรงกลางออกไป (middleout) และลําดับของกระบวนการคิดแบบล่างขึ้นบน (bottom-up)
2) รูปแบบการคิดออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การคิดแบบวิเคราะห์ การคิดแบบจําแนกประเภท
การคิดแบบโยงสัมพันธ์
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบวัดรูปแบบการคิด เพื่อวัดรูปแบบความคิดสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี แบบทดสอบนี้ได้
ออกแบบตามแนวความคิดของ Lee, et al. (1963) โดยแบ่งรูปแบบการคิดออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การคิด
แบบวิเคราะห์ การคิดแบบจําแนกประเภท การคิดแบบโยงสัมพันธ์ ผลการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ ค่า
ความเที่ยงตรงโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน คะแนนเฉลี่ย 0.50-1.00 ค่าความแปรปรวน เลือกข้อที่มีความแปรปรวน
สูงสุด และค่าความเชื่อมั่น โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค ได้ 0.709 จํานวนข้อคําถาม 40 ข้อ
2. บทเรียนออนไลน์ เพื่อจัดการเรียนรู้ตามลําดับการประมวลผลข้อมูลของคนและรูปแบบการคิดใน
การเรียนการสอนออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบนําตนเอง ที่มีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามแผนการเรียนรู้แบบนําตนเองที่ได้สร้างไว้ โดยผู้เรียนสามารถ
เข้าถึงได้ทุกทีทุกเวลา ผลการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ ค่าความเที่ยงตรงโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน คะแนน
เฉลี่ย 4.48, S.D. = 0.60 และค่าประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ (E1/E2) คือ 75.44/75.71
3. แผนการเรียนรู้แบบนําตนเอง เพื่อจัดการเรียนรู้ตามลําดับการประมวลผลข้อมูลของคนและรูปแบบ
การคิดในการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบนําตนเอง ที่มีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยแผนการเรียนรู้แบบนําตนเองนี้มีรูปแบบการเรียนรู้ 3
รูปแบบที่แตกต่างกันตามลําดับของกระบวนการคิดในการประมวลผลข้อมูลของสมองของคน ได้แก่ รูปแบบการ
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เรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบบนลงล่าง แบบจากตรงกลางออกไป และแบบล่างขึ้นบน ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้นี้
จะกิจกรรมการเรียนแบบนําตนเอง (self-directed learning) ตามแนวความคิดของ Knowles. (1975), cited
in Mingsiritham. (2009) ผลการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ ค่าความเที่ยงตรงโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน
คะแนนเฉลี่ย 4.54, S.D. = 0.71
4. แบบทดสอบความคิดอย่างวิจารณญาณ เพื่อวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี แบบทดสอบนี้ได้ออกแบบตามแนวความคิดของ Watson. & Edward. (1964),
cited in Prasititanyakit. (2005); Pattiyathani., et al. (2005) โดยจําแนกออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ การอนุมาน
(inference) การยอมรับข้อตกลงเบื้องต้น (recognition of assumption) การนิรนัย (deduction) การตีความ
(interpretation) และการประเมินข้อโต้แย้ง (evaluation of argument) ผลการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
ค่าความเที่ยงตรงโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน คะแนนเฉลี่ย 0.50-1.00 ค่าความยาก ระหว่าง 0.250-0.750 ค่า
อํานาจจําแนก ระหว่าง 0.229-0.629 และค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรวิธีของโลเวท (Lovett) ที่จุดตัด 80% ได้
0.910 จํานวนข้อคําถาม 30 ข้อ
5. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยแบบทดสอบนี้จะนําไปใช้สําหรับการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ผลการหาประสิทธิภาพ
ของเครื่องมือ ค่าความเที่ยงตรงโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน คะแนนเฉลี่ย 0.50-1.00 ค่าความยาก ระหว่าง 0.2500.750 ค่าอํานาจจําแนก ระหว่าง 0.219-0.594 และค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรวิธีของโลเวท (Lovett) ที่จุดตัด
80% ได้ 0.988 จํานวนข้อคําถาม 30 ข้อ
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย
ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์หาปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ด้วยสถิติอ้างอิง ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ความแปรปรวน
พหุคูณแบบสองทาง (Two-way MANOVA) และ 2) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way
ANOVA) โดยการวิเคราะห์ Simple Main Effect
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้
1.1 ค่าเฉลี่ยความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนที่เรียนด้วยลําดับการประมวลผล
ข้อมูลของคนแบบจากบนลงล่าง จําแนกตามรูปแบบการคิดแบบวิเคราะห์ (x� = 25.05, S.D. = 2.76) แบบ
จําแนกประเภท (x� = 23.65, S.D. = 3.10) และแบบโยงสัมพันธ์ (x� = 21.65, S.D. = 3.60) ค่าเฉลี่ย
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนที่เรียนด้วยลําดับการประมวลผลข้อมูลของคนแบบจาก
ตรงกลางออกไป จําแนกตามรูปแบบการคิดแบบวิเคราะห์ (x� = 22.50, S.D. = 3.24) แบบจําแนกประเภท
(x� = 25.00, S.D. = 2.71) และแบบโยงสัมพันธ์ (x� = 21.15, S.D. = 2.56) ค่าเฉลี่ยความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนที่เรียนด้วยลําดับการประมวลผลข้อมูลของคนแบบจากล่างขึ้นบน จําแนกตาม
รูปแบบการคิดแบบวิเคราะห์ (x� = 22.45, S.D. = 2.93) แบบจําแนกประเภท (x� = 24.00, S.D. = 2.55) และ
แบบโยงสัมพันธ์ (x� = 22.80, S.D. = 3.62)
1.2 ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยลําดับการประมวลผลข้อมูลของคนแบบ
จากบนลงล่าง จําแนกตามรูปแบบการคิดแบบวิเคราะห์ (x� = 23.05, S.D. = 3.75) แบบจําแนกประเภท
(x� = 21.65, S.D. = 2.89) และแบบโยงสัมพันธ์ (x� = 22.80, S.D. = 3.19) ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ของผู้เรียนที่เรียนด้วยลําดับการประมวลผลข้อมูลของคนแบบจากตรงกลางออกไป จําแนกตามรูปแบบการคิด
แบบวิเคราะห์ (x� = 22.70, S.D. = 3.25) แบบจําแนกประเภท (x� = 23.20, S.D. = 3.38) และแบบโยงสัมพันธ์
(x� = 21.80, S.D. = 3.12) ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยลําดับการประมวลผลข้อมูล
ของคนแบบจากล่างขึ้นบน จําแนกตามรูปแบบการคิดแบบวิเคราะห์ (x� = 21.40, S.D. = 3.39) แบบจําแนก
ประเภท (x� = 21.60, S.D. = 3.20) และแบบโยงสัมพันธ์ (x� = 22.40, S.D. = 3.83)
2. ผลการหาปฏิสัมพันธ์ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคณ
ู (Two-way MANOVA) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ
แหล่งความแปรปรวน
ลําดับการประมวลผลของคน (A)
รูปแบบการคิด (B)
ผลของปฏิสัมพันธ์ (A * B)
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Wilk’s
lambda
.982
.896
.911

F

hypothesis error df
df
.765
4.000
340.000
4.774*
4.000
340.000
2.022*
8
340

p-value
.549
.001
.043

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการทดสอบความแปรปรวนพหุคูณด้วย Wilk’s lambda พบว่า p < .05
นั่นคือ มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนตามลําดับการประมวลผลของคนและรูปแบบการคิดที่ส่งผลต่อตัว
แปรตามทั้งสองตัว อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของตัวแปร
ตามแต่ละตัว พบว่า ผู้เรียนที่เรียนตามลําดับการประมวลผลข้อมูลของคนที่ต่างกันและรูปแบบการคิดที่ต่างกัน
มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนที่เรียนตามลําดับ
การประมวลผลข้อมูลของคนที่ต่างกันและรูปแบบการคิดที่ต่างกัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน
จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของตัวแปรตามแต่ละตัว พบว่า ตัวแปรตามผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์เปรียบเทียบลําดับการประมวลผลข้อมูลของคนที่ต่างกัน
ในการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบนําตนเองที่มีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ อย่างไรก็ตามในการ
หาปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร พบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนตามลําดับการประมวลผลข้อมูลของ
คนและรูปแบบการคิด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์เปรียบเทียบลําดับการ
ประมวลผลข้อมูลของคนที่ต่างกันในการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบนําตนเองที่มีต่อการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ จําแนกตามรูปแบบการคิด (ในข้อที่ 3) และวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบการคิดที่ต่างกันในการ
เรียนการสอนออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบนําตนเองมีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จําแนกตามลําดับตามลําดับ
การประมวลผลข้อมูลของคน (ในข้อ 4)
3. ผลการเปรียบเทียบลําดับการประมวลผลข้อมูลของคนที่ต่างกันในการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยการ
เรียนรู้แบบนําตนเองที่มีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยวิธี Simple main effect
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
3.1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนที่เรียนตามลําดับการ
ประมวลผลข้อมูลของคนที่ต่างกัน (A) โดยพิจารณาเฉพาะรูปแบบการคิดแบบวิเคราะห์ B1 พบว่า ผู้เรียนที่เรียน
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ตามลําดับการประมวลผลของคนที่แตกต่างกัน 3 รูปแบบ และมีรูปแบบการคิดแบบวิเคราะห์ มีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณที่ตา่ งกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 2 เมื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
พบว่าผู้เรียนที่มีรูปแบบการคิดแบบวิเคราะห์ เมื่อเรียนตามลําดับการประมวลผลข้อมูลของคนแบบบนลงล่างจะ
มีคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าผู้เรียนที่เรียนตามลําดับการประมวลผลข้อมูลของคน
แบบจากตรงกลางออกไปและจากล่างขึ้นบน
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว A ที่ B1
ความแปรปรวน
SS
df
MS
F
p-value
ระหว่างกลุ่ม
88.433
2
44.217
4.972*
.010
ภายในกลุ่ม
506.900
57
8.893
รวม
595.333
59
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนที่เรียนตามลําดับการ
ประมวลผลข้อมูลของคนที่ต่างกัน (A) โดยพิจารณาเฉพาะรูปแบบการคิดแบบจําแนก B2 พบว่า ผู้เรียนที่มี
รูปแบบการคิดแบบจําแนกเมื่อเรียนโดยรูปแบบการเรียนตามลําดับการประมวลผลของคนที่แตกต่างกัน 3
รูปแบบ มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่แตกต่างกัน
3.3 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนที่เรียนตามลําดับการ
ประมวลผลข้อมูลของคนที่ตา่ งกัน (A) โดยพิจารณาเฉพาะรูปแบบการคิดแบบโยงสัมพันธ์ B3 พบว่า ผู้เรียนที่มี
รูปแบบการคิดแบบโยงสัมพันธ์เมื่อเรียนโดยรูปแบบการเรียนตามลําดับการประมวลผลของคนที่แตกต่างกัน 3
รูปแบบ มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่แตกต่างกัน
4. ผลการเปรียบเทียบรูปแบบการคิดที่ต่างกันในการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบนําตนเอง
ที่มีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA โดยวิธี Simple main effect
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
4.1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนที่มีรูปแบบการคิด
ต่างกัน (B) โดยพิจารณาเฉพาะรูปแบบการเรียนตามลําดับการประมวลผลข้อมูลของคนแบบจากบนลงล่างที่ A1
พบว่า ผู้เรียนที่เรียนตามลําดับการประมวลผลข้อมูลของคนแบบบนลงล่างและมีรูปแบบการคิดแบบที่แตกต่าง
กัน 3 รูปแบบ มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 3 เมื่อ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่าผู้เรียนที่เรียนตามลําดับการประมวลผลข้อมูลของคนแบบบนลงล่างและมี
รูปแบบการคิดแบบวิเคราะห์จะมีคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าผู้เรียนที่เรียน
ตามลําดับการประมวลผลข้อมูลของคนแบบบนลงล่างและมีรูปแบบการคิดแบบโยงสัมพันธ์
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว B ที่ A1
ความแปรปรวน
SS
ระหว่างกลุ่ม
116.800
ภายในกลุ่ม
574.050
รวม
690.850
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

df
2
57
59

MS
58.400
10.071

F
5.799*

p-value
.005

4.2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนที่มีรูปแบบการคิด
ต่างกัน (B) โดยพิจารณาเฉพาะรูปแบบการเรียนตามลําดับการประมวลผลข้อมูลของคนแบบจากตรงกลาง
ออกไปที่ A2 พบว่า ผู้เรียนที่เรียนตามลําดับการประมวลผลข้อมูลของคนแบบจากตรงกลางออกไปและมีรูปแบบ
การคิดแบบที่แตกต่างกัน 3 รูปแบบ มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณทีต่ ่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดังตารางที่ 4 เมื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า ผู้เรียนที่เรียนตามลําดับการประมวลผลข้อมูลของคน
แบบจากตรงกลางออกไปและมีรูปแบบการคิดแบบจําแนกประเภทจะมีคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณสูงกว่าผู้เรียนที่เรียนตามลําดับการประมวลผลข้อมูลของคนแบบจากตรงกลางออกไปและมีรูปแบบ
การคิดแบบวิเคราะห์และแบบโยงสัมพันธ์
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว B ที่ A2
ความแปรปรวน
SS
ระหว่างกลุ่ม
152.633
ภายในกลุ่ม
463.550
รวม
616.183
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

df
2
57
59

MS
76.317
8.132

F
9.384*

p-value
.000

4.3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนที่มีรูปแบบการคิด
ต่างกัน (B) โดยพิจารณาเฉพาะรูปแบบการเรียนตามลําดับการประมวลผลข้อมูลของคนแบบจากล่างขึ้นบนที่ A3
พบว่า ผู้เรียนที่เรียนตามลําดับการประมวลผลข้อมูลของคนแบบจากล่างขึ้นบนและมีรูปแบบการคิดแบบที่
แตกต่างกัน มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างลําดับการประมวลผลข้อมูลของคนกับรูปแบบการคิดในการเรียนการ
สอนออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบนําตนเองที่มีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
จากผลการวิจัยในการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผ่านการเรียนออนไลน์ พบในงานวิจัยของ Sroisri, N. (2010) พบว่า คะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามสภาพจริงซึ่งใช้การ
ประเมินแบบ Analytical Rubrics มีเกณฑ์ฎาหนั
น้ กคะแนน 1-3 พบว่า อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.73
จะเห็นว่าผลที่ได้จากงานวิจัยสามารถพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียนได้ อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้พบความแตกต่างของความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เมื่อเรียน
ตามลําดับการประมวลผลข้อมูลของคนกับรูปแบบการคิดที่แตกต่างกัน เนื่องจากผูเ้ รียนที่มีรูปแบบการคิดที่
แตกต่างกันเมื่อเรียนตามลําดับการประมวลผลข้อมูลของคนที่ต่างกันย่อมส่งผลต่อการรับรู้ตามลําดับการ
ประมวลผลนั้น และจะนําไปสู่การคิดอย่างมีวิจารณญาณที่แตกต่างกันซึ่งจะเห็นว่ามีความสัมพันธ์กัน สอดคล้อง
ของงานวิจัยของ Potisarn, et al. (2019) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างคะแนนรูปแบบการ
คิด ทั้ง 3 รูปแบบ กับคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และรูปแบบการคิดแบบทั้ง 3 รูปแบบ สามารถพยากรณ์ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ 40.59%
นอกจากนี้ยังสอดคล้องของงานวิจัยของ Pongdecha. (1999) พบว่า คะแนนแบบการคิดทั้ง 3 แบบ มี
ความสัมพันธ์กับคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้
เนื่องจากรูปแบบการคิดทั้ง 3 รูปแบบ จะแสดงออกถึงพฤติกรรมการจําแนกแยกแยะ การตีความการวิเคราะห์
ประเมินค่า การหาข้อสรุปอย่างมีเหตุผล ซึ่งเป็นความสามารถของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Thanakanya. (2003) พบว่า ความสามารถทางการคิดด้านการเปรียบเทียบปริมาณ การคิดไกล
การค้นหาตัวอักษรแบบซับซ้อน การคิดลึกซึ่ง ด้านภาษา การคิดคล่อง ด้านการลงสรุป การคิดถูกทาง และการ
จับคู่ สามารถทํานายความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
ความสามารถดังกล่าวข้างต้นจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถสรุปภาพจับคู่และให้เหตุผลตามรูปแบบการคิดของตนเอง
ได้ และนําไปสู่การมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในขณะที่ไม่พบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Konlum. (2002)
พบว่า ผู้เรียนที่มีรูปแบบการคิดต่างกัน เมื่อเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างกัน Phanlong, et al. (2009) กล่าวว่า กลวิธีการเรียนรู้ เป็น
องค์ประกอบตัวหนึ่งที่จะส่งผลต่อความสําเร็จในการเรียนการสอน ซึ่งการใช้กลวิธีการเรียนรู้ทางภาษาที่
เหมาะสมในการสอนอ่านภาษาอังกฤษ จะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้เรียนสามารถวิเคราะห์
ความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง เช่นเดียวกับ Wilson. (2003) กล่าวว่า การฟังภาษาอังกฤษเป็นการใช้
วิธีการเรียนแบบบนลงล่าง โดยจะไม่ใช้วิธีการเรียนแบบล่างขึ้นบน ซึ่งทําให้หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ารูปแบบการเรียน
แบบบนลงล่างในการพัฒนาทักษะการฟังจะเป็นวิธีการที่เหนือกว่า อย่างไรก็ตามในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาแนวทาง
ปรับปรุงการประมวลผลการรับรู้ของทักษะการฟัง พบว่า รูปแบบการเรียนแบบล่างขึ้นลงสามารถเข้ากันได้กับ
รูปแบบการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงาน เป็นต้น สังเกตเห็นว่า
เป็นวิธีการหนึ่งในการปรับปรุงความสามารถในการฟังโดยให้ผู้เรียนค้นพบจากการสร้างข้อความใหม่ด้วยตนเอง
นอกจากนี้การเรียนภาษาอังกฤษเป็นทักษะทางภาษาที่ผู้เรียนจะต้องหมั่นฝึกฝน สร้างประสบการณ์ในการใช้
ภาษาให้มาก ซึ่งการเรียนผ่านระบบการเรียนออนไลน์แบบนําตนเอง เป็นเครื่องมือที่ดีในการพัฒนาตนเอง อย่าง
ก็ตามระยะในการวิจัยมีจํากัด ดังนั้นผู้เรียนจึงจําเป็นต้องฝึกฝนเพิ่มเติมและเรียนรู้ตลอดชีวิต จากผลงานวิจัย
ข้างต้นจะเห็นว่าเมื่อเรียนตามลําดับการประมวลผลข้อมูลของคนกับรูปแบบการคิดในการเรียนการสอนออนไลน์
ด้วยการเรียนรู้แบบนําตนเองส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น แต่ไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้การสอนลําดับ
การประมวลผลข้อมูลของคน ประกอบด้วยข้อคําถามที่ถูกจัดเรียงตามลําดับการประมวลผลข้อมูลของคน
ประกอบด้วย การคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้า (predicting) การจับใจความสําคัญ (looking for the main
idea) และการสรุปย่อ (summarizing) ด้วยคําถาม 5W1H (Paksungkane, 2010) ซึ่งกระบวนการในการจับ
ใจความสําคัญ ผู้วิจัยได้ใช้ข้อคําถามในการพัฒนาความอย่างมีวิจารณญาณ มีช่วยในการจับใจความสําคัญให้กับ
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นักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ในข้อคําถามจะถูกแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ ดังนั้นผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปพร้อมๆ กัน
2. ผลการเปรียบเทียบลําดับการประมวลผลข้อมูลของคนที่ต่างกันในการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยการ
เรียนรู้แบบนําตนเองที่มีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
จากผลการวิจัยเนื่องจาก การเรียนแบบบนลงล่างเป็นการคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้า ผู้เรียนจะต้อง
มองเห็นภาพรวมของเนื้อหาก่อน แล้วจึงมาจับใจความสําคัญ และนําไปสู่การสรุปย่อเพื่อแบ่งเนื้อหาออกเป็น
ส่วนย่อย (Paksungkane, 2010) ผู้ที่เริ่มเรียนแบบบนลงล่างจะสามารถมองเห็นภาพรวมของเนื้ออีกทั้งเป็นคนที่
มีรูปแบบการคิดวิเคราะห์ที่สามารถจําแนกสิ่งของตามลักษณะทางกายภาพได้จะนําไปสู่การคิดอย่างรอบคอบ มี
เหตุผล มีหลักการในการคิดและตัดสินใจ สามารถประเมินและสรุปสถานการณ์ปัญหาได้ (Pongdecha, 1999;
Khumsawat, 2006) ในทางตรงกันข้ามผู้ที่เริ่มเรียนจากตรงกลางออกไปจะเป็นการจับใจความสําคัญของเนื้อหา
แล้วจึงสรุปย่อ จากนั้นนําไปสู่การคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้า (Paksungkane, 2010) และจากล่างขึน้ บนที่เริ่ม
ศึกษาจากการสรุปย่อ จากนั้นจับใจความสําคัญของเนื้อหา และนําไปสู่การคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้า ซึ่งทั้งจาก
ตรงกลางออกไปและจากล่างขึ้นบนจะเป็นศึกษาการคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าหลังสุด (Paksungkane, 2010)
ทําให้ผู้เรียนมองเห็นภาพรวมได้ช้า เพราะมุ่งเน้นแต่การเรียนรู้จากส่วนย่อย อีกทั้งผู้เรียนยังมีรูปแบบการคิด
วิเคราะห์ ดังนั้นความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงน้อยกว่าผู้เรียนที่เรียนตามรูปแบบการประมวลผล
จากบนลงล่าง จากการวิเคราะห์ผู้เรียนที่เรียนตามลําดับการประมวลผลของคนที่แตกต่างกัน 3 รูปแบบจําแนก
ประเภท มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่แตกต่างกัน เนื่องจากผู้เรียนเป็นคนที่มีรูปแบบการคิดแบบจําแนก
ประเภทที่สามารถจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน มีความสามารถในการอนุมานได้ มีความคิดเป็นแนวโน้มที่เป็น
จินตนาการหรือความสามารถในการคิดเป็นนามธรรม (Pongdecha, 1999; Khumsawat, 2006) ดังนั้นผู้เรียน
ที่มีรูปแบบการคิดแบบจําแนกประเภทจึงมีลักษณะการเรียนรู้ที่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้า ดังนั้นเมื่อ
เรียนตามตามลําดับการประมวลผลของคนที่แตกต่างกัน 3 รูปแบบ จึงมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่แตกต่าง
กัน จากการวิเคราะห์ผู้เรียนที่เรียนตามลําดับการประมวลผลของคนที่แตกต่างกัน 3 รูปแบบโยงสัมพันธ์ มีการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณไม่แตกต่างกัน เนื่องจากผูเ้ รียนการเรียนตามลําดับการประมวลผลข้อมูลของคนแบบล่าง
ขึ้นบนที่เริ่มศึกษาจากการสรุปย่อ จากนั้นจับใจความสําคัญของเนื้อหา และนําไปสู่การคาดเดาเหตุการณ์
ล่วงหน้า แม้ผู้ที่เริ่มเรียนจากล่างขึ้นบนจะเป็นการเรียนแบบสรุปย่อ จากนั้นเป็นการจับใจความสําคัญของเนื้อหา
แล้วจึงนําไปสู่การคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้า (Paksungkane, 2010) อย่างไรก็ตามผู้เรียนเป็นคนที่มีรูปแบบการ
คิดแบบโยงสัมพันธ์ เป็นคนที่สามารถรวมกลุ่มที่พึ่งพาซึ่งกันและกัน หรือรวมกลุ่มสิ่งที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ง
อยู่บนพื้นฐานตามลักษณะการสร้างการเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างกัน (Pongdecha, 1999; Khumsawat, 2006)
โดยในการคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้ามีความจําเป็นจะต้องคาดเดาจากสถานการณ์ที่กําหนดให้ แล้วผู้เรียน
จะต้องเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างองค์ความรู้เดิมของผู้เรียนและคาดเดาเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นคนที่มีรูปแบบ
การคิดแบบโยงสัมพันธ์เมื่อเรียนตามตามลําดับการประมวลผลของคนที่แตกต่างกัน 3 รูปแบบ จึงมีการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณไม่แตกต่างกัน
3. ผลการเปรียบเทียบรูปแบบการคิดที่ต่างกันในการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบนําตนเอง
ที่มีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
จากผลการวิจยั หากพิจารณาตามลําดับการประมวลผลข้อมูลของคนแบบจากตรงกลางออกไป จะเป็น
ขั้นตอนที่เริ่มเรียนจากการจับใจความสําคัญของเนื้อหา แล้วจึงสรุปย่อ (Paksungkane, 2010) จากนั้นนําไปสู่
การคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้า ผู้เรียนที่มีความคิดแบบจําแนกประเภทจะสามารถจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน
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มีความสามารถในการอนุมานได้ มีความคิดเป็นแนวโน้มที่เป็นจินตนาการหรือความสามารถในการคิดเป็น
นามธรรม (Pongdecha, 1999; Khumsawat, 2006) ดังนั้นจึงสามารถเริ่มต้นเรียนด้วยจากการจับใจความ
สําคัญของเนื้อหาได้ อย่างไรก็ตามผู้เรียนที่มีความคิดแบบจําแนกประเภท จะมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และคิดโยงสัมพันธ์ได้ การที่ได้เรียนตามลําดับการประมวลผลข้อมูลของคนแบบจากตรงกลางออกไปจึงสามารถ
รับรู้การนําเสนอเนื้อหาได้หลายรูปแบบ จากการวิเคราะห์ผู้เรียนที่มีรูปแบบการคิดแบบที่แตกต่างกัน 3 รูปแบบ
และเรียนตามลําดับการประมวลผลข้อมูลของคนแบบจากล่างขึ้นบน มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่แตกต่างกัน
เนื่องจากการเรียนตามลําดับการประมวลผลข้อมูลของคนแบบจากล่างขึ้นบนเป็นการแม้ผู้ที่เริ่มเรียนจากการ
สรุปย่อ จากนั้นจะเป็นการจับใจความสําคัญของเนื้อหา แล้วจึงนําไปสู่การคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้า
(Paksungkane, 2010) ผู้เรียนที่มีรูปแบบการคิดแบบวิเคราะห์จะสามารถเรียนรู้การสรุปย่อได้อย่างดี แต่การ
จับใจความสําคัญของเนื้อหาแล้วนําไปสู่การคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้านั้นอาจรับรู้การนําเสนอเนื้อหาได้ยาก
แต่ผู้เรียนที่มรี ูปแบบการคิดจําแนกประเภทแม้จะมีความสามารถในการเรียนจากการจับใจความสําคัญของ
เนื้อหา แต่เมื่อได้รับการเรียนรู้ด้วยการสรุปย่ออันเป็นการยากเนื้อหาออกเป็นส่วนย่อยด้วยคําถาม 5W1H ได้แก่
What When Where Why Who How จึงทําให้อาจเกิดความสับสนจากการนําเสนอเนื้อหาเช่นเดียวกับผู้เรียน
ที่มีรูปแบบการคิดโยงสัมพันธ์ที่สามารถรวมกลุ่มที่พึ่งพาซึ่งกันและกัน หรือรวมกลุ่มสิ่งที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกัน
ซึ่งอยู่บนพื้นฐานตามลักษณะการสร้างการเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างกัน (Pongdecha, 1999; Khumsawat,
2006)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. มหาวิทยาลัย โรงเรียน ที่มีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสามารถนําบทเรียนออนไลน์แบบ
นําตนเองไปประยุกต์ใช้สําหรับการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทั้งการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน อย่างไรก็ตามควรมีการเตรียมความพร้อมของการใช้งานบทเรียนออนไลน์แบบนํา
ตนเอง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หูฟัง เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบ
นําตนเอง ผู้สอนจําเป็นจะต้องเตรียมทรัพยากรให้พร้อมต่อการเรียนรู้ของเรียนรู้
2. นําองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ดังนี้
2.1 ผู้เรียนที่มีรูปแบบการคิดแบบวิเคราะห์ควรเรียนตามลําดับการประมวลผลข้อมูลของคนจาก
บนลงล่าง ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ การคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้า การจับใจความสําคัญ และ
การสรุปย่อ ตามลําดับ
2.2 ผู้เรียนที่มีรูปแบบการคิดแบบจําแนกประเภทควรเรียนตามลําดับการประมวลผลข้อมูลของคน
จากตรงกลางออกไป ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ การจับใจความสําคัญ การสรุปย่อ และการคาด
เดาเหตุการณ์ล่วงหน้า ตามลําดับ หรือเรียนตามลําดับการประมวลผลข้อมูลของคนจากล่างขึ้นบน ประกอบด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ การสรุปย่อ การจับใจความสําคัญ และการคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้า ตามลําดับ
2.3 ผู้เรียนที่มีรูปแบบการคิดแบบโยงสัมพันธ์ควรเรียนตามลําดับการประมวลผลข้อมูลของคนจาก
ล่างขึ้นบน ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ การสรุปย่อ การจับใจความสําคัญ และการคาดเดาเหตุการณ์
ล่วงหน้า ตามลําดับ
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
จะเห็นว่ามีปฏิสัมพันธ์ลําดับการประมวลผลข้อมูลของคนกับรูปแบบการคิดที่ส่งผลต่อความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปจึงควรมีการพัฒนารูปแบบ
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การเรียนการสอนออนไลน์แบบนําตนเองด้วยวิธีสอนตามลําดับการประมวลผลข้อมูลของคนที่ส่งผลต่อการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่มีรูปแบบการคิดแตกต่างกัน โดยผู้วิจัยจะต้อง
วิเคราะห์วิธีการสอนที่เหมาะสมกับรูปแบบการคิดของผู้เรียน นอกจากนี้ควรมีการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่
ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอื่นๆ อีกด้วย
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