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บทคัดย่อ

โครงการส่งเสริมทักษะการคิดวิจารณญาณและการท�างานเป็นทีมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนานักเรียนให้คิดเป็น และสามารถท�างานเป็น
ทีมร่วมกันเพื่อนนักเรียน เพื่อสร้างผลงานของทีมได้ส�าเร็จลุล่วงได้ การวิจัยนี้

จงึมวีตัถุประสงค์เพือ่ 1) รายงานผลการด�าเนนิงานโครงการส่งเสริมทกัษะการคดิวจิารณญาณและ
การท�างานเป็นทมีของนกัเรยีน ชัน้ประถมศึกษาปีที ่6 โรงเรียนอนบุาลมหาสารคาม 2) ประเมินโครงการ
ส่งเสริมทักษะการคิดวิจารณญาณและการท�างานเป็นทีมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
อนบุาลมหาสารคาม โดยใช้รปูแบบการประเมนิ CIPPIEST และ 3) ศกึษาแนวทางการส่งเสริมทกัษะการ
คิดวิจารณญาณและการท�างานเป็นทีมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมโดยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ จากกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน จ�านวนรวม 297 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม จ�านวน 2 ฉบับ และแบบสัมภาษณ์ จ�านวน 1 ฉบับ  
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า

1. โครงการส่งเสริมทักษะการคิดวิจารณญาณและการท�างานเป็นทีมของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ส่งผลให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณ 
และทักษะการท�างานเป็นทีม โดยมีผลการประเมินนักเรียนโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด และผลการ
ประเมินผลงานของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

2. ผลประเมินโครงการส่งเสริมทักษะการคิดวิจารณญาณและการท�างานเป็นทีมของนักเรียน 
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนอนบุาลมหาสารคาม โดยใช้รปูแบบการประเมนิ CIPPIEST พบว่า โครงการ
มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุกด้าน โดยมีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

3. แนวทางการสง่เสริมทักษะการคิดวิจารณญาณและการท�างานเป็นทีมของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมโครงการหรือการน�าแนวทางการ
จัดกิจกรรมโครงการไปประยุกต์ใช้ ควรจัดในลักษณะการเรียนรู้เชิงรุก ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ได้แลก
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เปลี่ยนความคิดเห็น และได้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง โดยอาจจัดให้มีการประกวดผลงาน โครงงาน 
โดยสิง่ส�าคญั คอื การให้นกัเรยีนตระหนกัถงึเป้าหมายของการเรยีนและการสร้างผลงาน เพือ่ให้เกดิความ
ภาคภูมิใจจากสิ่งที่นักเรียนได้ท�า และส่งเสริมคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ให้เกิดขึ้น 

คำ�สำ�คัญ: การประเมินโครงการ, ทักษะการคิด, ทักษะการท�างานเป็นทีม

Abstract

Project of Enhance the Critical Thinking Skills and Teamwork Skills for Prathumsuksa 
6 Students, Anuban Mahasarakham School was to develop students can thinking skills and 
teamwork skills with other students to successfully to created a team product. This research 
objective was to 1) Report the Project to Enhance the Critical Thinking Skills and Teamwork 
Skills for Prathumsuksa 6 Students, Anuban Mahasarakham School, 2) Evaluation the Project 
to Enhance the Critical Thinking Skills and Teamwork Skills for Prathumsuksa 6 Students, 
Anuban Mahasarakham School by used CIPPIEST Model, and 3) Study guidelines for to 
Enhance the Critical Thinking Skills and Teamwork Skills for Prathumsuksa 6 Students, 
Anuban Mahasarakham School. This mix--method research collected quantitative data and 
qualitative data from a sample group consisted administrators, teachers, the Basic education 
board and students total of 297 persons. The research instruments were 2 questionnaires 
and an interview form. Data analyzed used mean, standard deviation, and quantitative data 
analyzed by content analysis. The research result were found that;

1. The Project to Enhance the Critical Thinking Skills and Teamwork Skills for  
Prathumsuksa 6 Students, Anuban Mahasarakham School makes students develop the  
critical thinking skills and teamwork skills the student evaluate results overall were at the 
highest levels and students’ products assessed overall were at the highest levels.

2. The results of the evaluation Project to Enhance the Critical Thinking Skills and 
Teamwork Skills for Prathumsuksa 6 Students, Anuban Mahasarakham School by CIPPIEST 
Model were found that the project passed all criteria, the overall assessment results are at 
a high level.

3. The guidelines to Enhance the Critical Thinking Skills and Teamwork Skills 
for Prathumsuksa 6 Students, Anuban Mahasarakham School in summary; Project  
implementation or how to use the project guidelines to apply should be managed in active 
learning, student can work and share their opinions and created the product by themselves, 
by possibly organizing a contest of works, projects, where the important thing is to make 
students aware of the goals of learning and creating works. to bring pride in what students 
have done and promote the character of the curious learners.

Keywords: Project Evaluation,Thinking Skills,Teamwork Skills
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บทนำา

พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545และ (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2553 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 
มาตรา 6 มจีดุมุ่งหมายเพือ่พฒันาคนให้เป็นมนษุย์
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม ความรู้  
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด�ารงชวีติ สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ืน่ได้อย่างมคีวามสขุ  
มาตรา 22 ได้ก�าหนดแนวทางการจัดการศึกษา
ที่ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนเป็นมีความส�าคัญ  
มคีวามรู ้มีการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได้ ให้ผูเ้รยีน
สามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ และมาตรา 23 การจัดการศึกษาต้อง
เน้นความส�าคญัทัง้ความรู ้คุณธรรม และบูรณาการ
ตามความเหมาะสม และมาตรา 24 ให้สถานศกึษา
จดัเน้ือหาสาระและกจิกรรมให้สอดคล้องกบัความ
สนใจและความถนดัของผูเ้รยีน โดยค�านึงถงึความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด 
การจัดการ การเผชญิสถานการณ์และการประยกุต์
ความรู้มาใช้และปลูกฝัง คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
และลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของการเปล่ียนแปลงทาง
สงัคมและเทคโนโลยอีย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดผลดีผล
เสีย ต่อการด�าเนนิชวีติในปัจจุบนั ดังนัน้ เราต้องมี
การปรบัเปล่ียนวถีิการด�าเนนิชวิีตให้สามารถด�ารง
อยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ มีความสุขบนพ้ืนฐานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและย่ังยืน แผนการศึกษา
แห่งชาติของกระทรวงศกึษาธกิาร ฉบบัที ่12 (พ.ศ. 
2560-2574) ได้กล่าวถงึการพฒันาการศกึษาตาม
วสิยัทศัน์ทีว่่า “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด�ารงชีวิตอย่างมี
ความสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 
21” โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือพัฒนาระบบกระบวนการ
จดัการศึกษาทีม่คีณุภาพและประสทิธภิาพ พฒันา

คนไทยให้เป็นพลเมอืงด ีมคีณุลกัษณะ ทกัษะและ
สมรรถนะ พฒันาสงัคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรยีนรู้  
และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ
ผนกึก�าลงัมุง่สูก่ารพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนื ตาม
หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง โดยมเีป้าหมาย 
2 ด้าน 1) เพือ่พฒันาผูเ้รยีนทกุคนให้มคีณุลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) 
และ 2) เพือ่การจดัการศึกษาท่ีบรรลเุป้าหมาย 53 
ตวัชีว้ดั 6 ยทุธศาสตร์ของการพัฒนาการศกึษาไทย

ทกัษะการคดิวจิารณญาณและทกัษะการ
ท�างานเป็นทีม เป็นทักษะในทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 ทีต้่องพฒันาให้เกดิขึน้แก่นกัเรยีน เนือ่งมาจาก
สภาวการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ท�าให้นักเรียนในยุคนี้ ได้รับผลกระทบทั้งในมิติ
การใช้ชีวิต การเรียนรู้ครอบครัว ตลอดจนภาวะ
เสี่ยงต่างๆ ซึ่งสะท้อนถึงสังคมและความทันสมัย
ทั้งปวง ดังนั้น นักเรียนจะต้องปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือการด�ารงอยูอ่ย่างมคีณุภาพ 
จะตอ้งเปน็ผู้ทีม่คีวามรู้และทกัษะในการรบัมือกบั
การเปลีย่นแปลงท่ีเกดิข้ึนได้ และมีความสามารถใน
การปรับตัว จึงจ�าเป็นต้องพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะชีวิต (ทิศนา แขมณี, 2554; วิจารณ์  
พานิช, 2555) และต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ เพื่อ
ความอยู่รอดในสังคม (Martin, 2010) นักเรียน
ในยุคน้ีมีความเป็นเลิศในเน้ือหา (สาระของการ
เรียนรู้หลัก) ไม่เพียงพออีกต่อไป ในยุคที่มีความรู้
และข้อมลูข่าวสารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา นกัเรยีน
ต้องมีทกัษะด้านการคิดอย่างมีวจิารณญาณ เพือ่ให้
สามารถคิด วิเคราะห์ และพิจารณาสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างชัดเจน และเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง 
การมทีกัษะการคดิวจิารณญาณ จะช่วยให้นักเรยีน
ตดัสนิใจเรือ่งต่างๆ ได้อย่างไม่ผดิพลาด และช่วยให้
ด�าเนนิชวีติในยคุข้อมลูข่าวสารนี ้ได้อย่างปลอดภยั
และมีประสิทธิภาพ โลกยุคศตวรรษที่ 21 มีความ
จ�าเป็นที่ทุกคนต้องเรียนรู้การพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน และการท�างานร่วม
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กนัให้ประสบผลส�าเรจ็ การอยูร่อดด้วยตวัเพยีงคน
เดยีว อาจไม่เพยีงพอส�าหรบัยคุแห่งศตวรรษที ่21 
นี้ ทักษะการท�างานเป็นทีม จึงมีความส�าคัญและ
จ�าเป็น ครูจ�าเป็นต้องสร้างนักเรียนให้รู้จักค�าว่า
ทีม และการท�างานเป็นทีม หรือ Teamwork ซึ่ง
จะท�าให้นักเรียนสามารถด�าเนินชีวิต และท�างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

โรงเรยีนอนบุาลมหาสารคาม ตระหนกัถึง
ความส�าคัญและความจ�าเป็นในการพฒันานกัเรยีน 
ให้เป็นผูม้ทีกัษะแห่งศตวรรษที ่21 ในปีการศกึษา 
2562 โรงเรียนได้ด�าเนินงานโครงการส่งเสริม
ทักษะการคิดวิจารณญาณและการท�างานเป็นทีม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นโครงการ
ทีมุ่ง่พฒันานกัเรยีนให้คดิเป็น และสามารถท�างาน
เป็นทมีร่วมกนัเพือ่นนกัเรยีน เพือ่สร้างผลงานของ
ทมีได้ส�าเร็จลุล่วงได้ ผลการด�าเนนิงานโครงการใน
ครัง้นี ้ถอืว่า มคีวามส�าเรจ็ลลุ่วงอย่างเป็นรปูธรรม 
นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณ 
และทักษะการท�างานเป็นทีม นักเรียนสามารถ
สร้างผลงานเป็นหนังสือภาพได้ส�าเร็จลุล่วงทุก
ทีม การด�าเนินงานโครงการนี้ ยังเป็นแนวทางที่
ดีในการพัฒนานักเรียนต่อๆ มา โดยการด�าเนิน
โครงการครั้งนี้ ผู้วิจัยในฐานะรองผู้อ�านวยการ
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม และผู้รับผิดชอบ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนจึงได้ท�าการ
ประเมนิโครงการทกัษะการคดิวจิารณญาณและการ
ท�างานเป็นทีมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โดยใช้วิธีการประเมินโครงการรูปแบบ CIPPIEST 
ท�าการประเมินโครงการใน 8 ด้าน คือ ด้านบริบท 
ด้านปัจจัยน�าเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต 
ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผลด้านความย่ังยืน 
และด้านการถ่ายโอนความรู้ โดยผลการประเมิน
โครงการคร้ังน้ี จะท�าให้ทราบข้อมูลเชิงลึกในการ
พัฒนานักเรียนในลักษณะโครงการ และจะท�าให้
ได้แนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อการต่อยอดการพัฒนา
นักเรียนในโอกาสต่อๆ ไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. รายงานผลการด�าเนินงานโครงการ 
ส่งเสริมทักษะการคิดวิจารณญาณและการท�างาน
เป็นทมีของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีน
อนุบาลมหาสารคาม 

2. ประเมนิโครงการส่งเสรมิทกัษะการคดิ
วจิารณญาณและการท�างานเป็นทมีของนกัเรยีนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST 

3. ศึกษาแนวทางการส่งเสริมทกัษะการคดิ
วจิารณญาณและการท�างานเป็นทมีของนกัเรยีนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. ได้ข้อมูลรายงานผลการด�าเนินงาน
โครงการส่งเสริมทกัษะการคดิวจิารณญาณและการ
ท�างานเป็นทีมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนอนบุาลมหาสารคาม ส�าหรับผู้บริหาร ผู้วจัิย 
ผูเ้กีย่วข้อง และผูส้นใจ ใช้เป็นข้อมลูสารสนเทศ และ
จดัเกบ็เป็นข้อมลูอ้างองิผลการด�าเนนิงานโครงการ

2. ได้ข้อมูลผลประเมินโครงการส่งเสริม
ทักษะการคิดวิจารณญาณและการท�างานเป็น
ทีมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
อนุบาลมหาสารคาม โดยใช้รูปแบบการประเมิน 
CIPPIEST ส�าหรบัผูบ้รหิาร ผูว้จิยั ผูเ้กีย่วข้อง และ
ผู้สนใจ ใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการน�าสู่การ
ปรบัปรงุคณุภาพของการด�าเนนิงานโครงการ หรอื
เป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนต่อไป

3. ศึกษาแนวทางการส่งเสริมทกัษะการคดิ
วจิารณญาณและการท�างานเป็นทมีของนกัเรยีนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
ส�าหรับผู้บริหาร ผู้วิจัย ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ  
ใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือน�าไปใช้ในการปรบัปรุง
การด�าเนินงานโครงการ หรือเป็นแนวทางในการ
พัฒนานักเรียนในลักษณะโครงการอื่นๆ ต่อไป
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วิธีดำาเนินการวิจัย

1. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร 3 
คน ครู 96 คน คณะกรรมการสถานศึกษา 13 
คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 354 คน 
รวมจ�านวน 466 คน 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร 
3 คน ครู 96 คน คณะกรรมการสถานศึกษา 13 
คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 185 คน 
รวมจ�านวน 297 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในก�รเก็บรวบรวม
ข้อมูล ประกอบด้วย 

2.1 แบบประเมินผลโครงการ จ�านวน 1 
ฉบบั มลีกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั คอื มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยที่สุด มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(IOC) ระหว่าง 0.60-1.00 ค่าอ�านาจจ�าแนก (r

xy
) 

ระหว่าง 0.31-0.725 และค่าความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบั 
(α) เท่ากับ 0.75

2.2 แบบประเมินโครงการ (CIPPIEST) 
จ�านวน 1 ฉบับ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คือ มากทีส่ดุ มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ดุ มค่ีาความเทีย่งตรง
เชิงเนื้อหา (IOC) ระหว่าง 0.60-1.00 ค่าอ�านาจ
จ�าแนก (r

xy
) ระหว่าง 0.34-0.76 และค่าความ 

เชื่อมั่นทั้งฉบับ (α) เท่ากับ 0.74

2.3 แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
จ�านวน 1 ฉบับ 

3. เก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง ดังนี้

3.1 แบบประเมินผลโครงการ ด�าเนนิการ
เกบ็รวบรวมข้อมลูหลังจากเสร็จส้ินการด�าเนินงาน
โครงการ

3.2 แบบประเมินโครงการ (CIPPIEST) 
ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังจาก
เสร็จสิ้นการด�าเนินงานโครงการ

3.3 แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 
จ�านวน 1 ฉบับ ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลหลงั
จากเสร็จสิ้นการด�าเนินงานโครงการ

4. ก�รจัดกระทำ�และก�รวเิคร�ะหข์อ้มูล 

4.1 การจัดกระท�ากับข้อมูลเชิงปริมาณ 
โดยการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของการ
ตอบแบบประเมนิ และวเิคราะห์ข้อมลูโดยวเิคราะห์
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

4.2 การจัดกระท�ากับข้อมูลเชิงคุณภาพ 
โดยการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของผล
การตอบแบบสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลโดย
วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย

ผลการวจัิยคร้ังนี ้สามารถสรปุผลการวจิยั 
ได้ดังนี้ 

1. โครงการส่งเสรมิทักษะการคดิวจิารณญาณ
และการท�างานเป็นทมีของนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปี
ท่ี 6 โรงเรยีนอนบุาลมหาสารคาม ส่งผลให้นกัเรยีน
เกิดการพฒันาทกัษะการคดิ และทกัษะการท�างาน
เป็นทีม โดยมีผลการประเมินนักเรียนโดยรวม  
อยู่ในระดับมากที่สุด และผลการประเมินผลงาน
ของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

2. ผลประเมนิโครงการส่งเสรมิทกัษะการ
คดิวจิารณญาณและการท�างานเป็นทมีของนักเรียน 
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนอนบุาลมหาสารคาม 
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โดยใช้รูปแบบการประเมนิ CIPPIEST พบว่า โครงการ
มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุกด้าน โดยมีผลการ
ประเมนิโดยรวมอยูใ่นระดับมาก และเมือ่พจิารณา
เป็นรายด้าน พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
มากที่สุดสามด้าน คือ ด้านผลผลิต ด้านการถ่าย
โอนความรู้ และด้านความยั่งยืน ส่วนด้านบริบท 
ด้านปัจจยัน�าเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลกระทบ 
ด้านประสทิธผิล มผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัมาก 

3. แนวทางการส่งเสริมทักษะการคิด
วจิารณญาณและการท�างานเป็นทมีของนกัเรยีนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมโครงการหรือการน�า
แนวทางการจัดกิจกรรมโครงการไปประยุกต์ใช้ 
ควรจัดในลักษณะการเรียนรู้เชิงรุก ให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได้
สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง โดยอาจจัดให้มีการ
ประกวดผลงาน โครงงาน โดยสิ่งส�าคัญ คือ การ
ให้นกัเรยีนตระหนักถงึเป้าหมายของการเรยีนและ
การสร้างผลงาน เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจจาก 
สิ่งท่ีนักเรียนได้ท�า และส่งเสริมคุณลักษณะใฝ ่
เรียนรู้ให้เกิดขึ้น 

อภิปราย

ผลการวจิยัอภปิรายผลการวจิยั ได้ดงัต่อไปนี้

1. โครงการส่งเสรมิทักษะการคดิวจิารณญาณ
และการท�างานเป็นทมีของนกัเรียนช้ันประถมศกึษาปี
ที ่6 โรงเรยีนอนบุาลมหาสารคาม ส่งผลให้นกัเรยีน
เกิดการพฒันาทกัษะการคดิ และทกัษะการท�างาน
เป็นทีม โดยมีผลการประเมินนักเรียนโดยรวม อยู่
ในระดับมากที่สุด และผลการประเมินผลงานของ
นักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด การพัฒนา
นกัเรยีนโดยใช้โครงการในครัง้นี ้นกัเรยีนได้ฝึกการ
คดิและการท�างานเป็นทมี เพือ่สร้างผลงานของทมี
ตนเองตามโจทย์ที่ก�าหนดให้ ท�าให้นักเรียนได้ฝึก
การคิดวางแผน คิดในเชิงลึก และกว้าง เพื่อสร้าง

เนือ้หาและโครงสร้างของเรือ่งราว ออกแบบภาพและ
สร้างเป็นหนงัสอืนทิานภาพผลงานของทมีตนเองได้  
ซึ่งกิจกรรมของโครงการครั้งนี้ กระตุ้นให้นักเรียน 
ได้คิด และมีส่วนร่วมกับเพื่อนร่วมทีม เพื่อให้
สามารถสร้างสรรค์เป็นผลงานของทมีได้ ซึง่มผีลการ
วิจยัที่เป็นไปในแนวทางเดยีวกนั คือ ผลการศกึษา
ของ จนัทร์ธกิาญ เสาร์เจรญิ (2562) ได้ศกึษาการ
ใช้เทคนิคการตั้งค�าถามไฟว์ดับเบิ้ลยูวันเอช เพื่อ 
ส่งเสรมิทกัษะการคดิวเิคราะห์ของนักเรยีนช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้าน
นาโต่ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย
ทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

2. ผลประเมนิโครงการส่งเสรมิทกัษะการ
คดิวจิารณญาณและการท�างานเป็นทมีของนักเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนอนบุาลมหาสารคาม 
โดยใช้รูปแบบการประเมนิ CIPPIEST พบว่า โครงการ
มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุกด้าน โดยมีผลการ
ประเมินโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพจิารณา
เป็นรายด้าน พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
มากที่สุดสามด้าน คือ ด้านผลผลิต ด้านการถ่าย
โอนความรู้ และด้านความยั่งยืน ส่วนด้านบริบท 
ด้านปัจจยัน�าเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลกระทบ 
ด้านประสทิธผิล มผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัมาก 

3. แนวทางการส่งเสริมทักษะการคิด
วจิารณญาณและการท�างานเป็นทมีของนกัเรยีนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมโครงการหรือการน�า
แนวทางการจัดกิจกรรมโครงการไปประยุกต์ใช้ 
ควรจัดในลักษณะการเรียนรู้เชิงรุก ให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได้
สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง โดยอาจจัดให้มีการ
ประกวดผลงาน โครงงาน โดยสิ่งส�าคัญ คือ การ
ให้นักเรียนตระหนักถึงเป้าหมายของการเรียน
และการสร้างผลงาน เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ
จากส่ิงท่ีนักเรียนได้ท�า และส่งเสริมคุณลักษณะ
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ใฝ่เรียนรู้ให้เกิดขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ 
ฉันทนา สนานคุณ (2559) ได้ศึกษาการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบ CIPPIEST 
Model: กรณีศึกษาโรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์
ธนกุล อุปถัมภ์) จังหวัดอ่างทอง ผลการประเมิน
พบว่า ด้านบริบท มีการก�าหนดนโยบายและแผน
พัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษโดยให้ยึดหลักสูตร
แกนกลางการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 
มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนภาษาอังกฤษ ด้านประเมินผลกระทบการ
จดัการเรยีนรูท้ีส่อดคล้องกบัการพฒันาสมองด้วย
กจิกรรมทีห่ลากหลายส่งผลให้นกัเรยีนสนใจในการ
เรียนและมีความสุขต่อการเรียน 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย

การด�าเนินงานโครงการพฒันาผู้เรียน ควร
มีการก�าหนดทิศทางการพัฒนาที่ต้องการอย่าง
ชัดเจนและด�าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมี
การประเมินผลการพฒันาเพือ่น�าเสนอต่อผูบ้รหิาร

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับผู้ปฏิบัติ

2.1 การประเมนิผลโครงการควรวางแผน
การปฏบิตัอิย่างชดัเจน และแยกเครือ่งมอืไว้ส�าหรบั
การประเมนิแต่ละด้าน เช่น การประเมนิด้านบรบิท 
และปัจจยัน�าเข้า เป็นการประเมนิในช่วงก่อนด�าเนิน
งานโครงการ เป็นต้น

2.2 การประเมินผลโครงการ อาจมีการ
ปรับใช้เครื่องมือที่เหมาะสมส�าหรับการประเมิน
ทกัษะการคดิวจิารณญาณ และการประเมนิทกัษะ
การท�างานเป็นทีม 

2.3 การตัดสินผลงานของนักเรียน ควร 
มุง่เน้นให้เกดิการยอมรบัในผลงานและความสามารถ
ของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ 
และเกิดทัศนคติที่ดีในการท�างานเป็นทีม

3. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยต่อไป

3.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
เครื่องมือประเมินทักษะการคิดวิจารณญาณ หรือ
เครื่องมือประเมินทักษะการท�างานเป็นทีมของ
นักเรียนเพิ่มเติม 

3.2 ควรศึกษาการพฒันาทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 ด้านอื่นๆ ของนักเรียน โดยใช้การพัฒนา 
ในลักษณะของโครงการ
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