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บทคัดย่อ 
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเ์พื่อ 1. สร้างหน่วยการเรียนรู้ส าหรับพฒันาทักษะการคิดอย่างมีวจิารณญาณของ
นิสิตสาขาการบญัช ีให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ 2. ศึกษาพฤติกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนิสติจากกิจกรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น และ 3. เปรียบเทียบทักษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนิสิตสาขาการบญัชีก่อน
และหลังเรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่าง ได้แก ่นิสิตสาขาการบัญชี มหาวิทยาลยันเรศวร 
จ านวน 55 คน โดยการเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จากผูเ้รียนรายวิชาสัมมนาการภาษีอากร ภาคเรียนที ่1 
ปีการศึกษา 2560 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ หน่วยเรียนรู้ส าหรับพัฒนาทักษะการคดิอย่างมี
วิจารณญาณ  แบบประเมินพฤติกรรมการเรยีนรู้ของนิสติรายบคุคล และรายกลุ่ม และแบบทดสอบเลอืกตอบวัด
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณจ านวน 40 ข้อ วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมลูเชงิปริมาณโดย
ใช้สถิติค่าเฉลีย่ ร้อยละ และทดสอบ t-test และการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า 1) หน่วยการ
เรียนรูส้ าหรับพัฒนาทักษะการคดิอย่างมีวิจารณญาณของนิสิตสาขาการบัญชี มีคณุภาพตามเกณฑ์ โดยมีความ
เหมาะสมระดับมาก และมีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6327 2) นิสิตมีพฤติกรรมการคดิอย่างมีวิจารณญาณจาก
กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นในระดับดมีาก 3) ผลคะแนนทดสอบทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ค าส าคัญ : การคิดอย่างมีวิจารณญาณ / การภาษีอากร / ทักษะวิชาชีพบัญช ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          *อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบญัชี ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกจิ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร  
                        มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to: 1. construct learning units for enhancing critical thinking 
skills of accounting students according to setting criteria 2. study critical thinking behaviors 
from learning units for accounting students, and 3. compare the students’ critical thinking skills 
scores before and after using learning units.  The sample group were fifty-five accounting 
students in the Accountancy Department, Naresuan University. The researcher specifically 
selected participants from accounting students who enrolled in the Seminar in Taxation 
module of the academic year of 2017. The instruments used in this study were: learning units 
for enhancing critical thinking skills of accounting students, critical thinking behaviors 
evaluation forms and forty items of multiple choices critical thinking skills test.  The collected 
data were analyzed in terms of quantitative approach by using means, percentage and t-test 
and qualitative approach. The findings revealed that: 1) learning units for enhancing critical 
thinking skills of accounting students reached the setting criteria in the good appropriate level 
and the effectiveness index was 0.6327 2) students’ critical thinking behaviors from the 
learning unit activities were in very good level 3) the average critical thinking skills scores of 
post-test after using learning units was significantly higher than the pre-test scores at .05 level 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้นมีความส าคญัอย่างมากและควรเน้นให้มีในกระบวนการเรยีนการสอน

สาขาวิชาการบัญชีระดับอดุมศึกษา เนื่องจากเป้าหมายทีส่ าคญัของการศึกษาระดับอุดมศึกษาขั้นสูงสดุ คือ การ
ที่ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้และการประเมินค่า (Maoun, 2016) ประกอบ
กับข้อก าหนดในมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 3 ได้ก าหนดไว้ว่าผูซ้ึ่ง
จะส าเร็จการศึกษาเป็นผู้ประกอบวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับการบัญชี ต้องมีทักษะเรียงจากน้อยไปมาก 6 ประการ 
อันได้แก่  ความรู ้ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิน (Federation of 
Accounting Professions, 2014)  นิยามการคิดวิเคราะห์แบบมีวิจารณญาณ หมายถึง การศึกษา สืบค้น โดยมี
วัตถุประสงค์ในการส ารวจสถานการณ์ ปรากฏการณ์ ค าถาม หรือปัญหา เพื่อให้ไดม้าซึ่งสมมติฐาน หรือข้อสรุป
เกี่ยวกับสิ่งท่ีต้องการศึกษา โดยขอ้มูลที่ท าการรวบรวมมาได้ต้องสามารถน ามาวเิคราะห์เหตุและผล รวมทั้ง
สามารถท าการประเมินสิ่งที่ศึกษาด้วย (Paul & Elder, 2008) ผู้มีความคิดแบบมีวิจารณญาณ จะสามารถตั้ง
ค าถามส าคญั มีข้อสรุปและทางแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีการคิดประเมินทางเลือกของการแก้ไขปญัหา
หลากหลายทางและมีเหตุผลสนับสนุนในแต่ละทางเลือก รวมทั้งมีการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
ในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน การคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้น มคีวามส าคัญต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้ประกอบวิชาชีพด้านการภาษีอากร ซึ่งจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดของกฎหมายภาษี
อากร และประเด็นต่างๆ ในการปฏิบัติทางด้านภาษีท่ีมีความซับซ้อน ซึ่งหากได้รับการฝึกฝนให้มีทักษะดังกล่าว
จะท าให้เกิดการตัดสินใจที่แม่นย า และใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชีพบนหลักการ และพื้นฐานของเหตุ   
และผล หากพิจารณาธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียนสาขาการบญัชีตามทฤษฎีรูปแบบการเรียนรู้ของ  
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Kolb (1976) พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ มีรูปแบบการเรยีนรูโ้ดยการตั้งสมมติฐานและหาเหตุผลในการตอบ
สมมติฐานในการแกไ้ขปัญหาจากสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งเหมาะกับการเรียนรู้ผา่นการลงมือปฏิบัตจิากสถานการณ์
จริง สร้างความคิดรวบยอดและการทดลองผา่นประสบการณ์ (Warn, 2009) แต่ในทางปฏิบัติในการจัดการเรียน
การสอนด้านการบัญชีและภาษีอากรในปัจจุบันกลับพบว่ายังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และถูกวิพากษ์วิจารณ์
ว่ามีการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ยังไม่เพียงพอ ตัวอย่างเช่น ผู้เรียนยังประสบปัญหาในการท า
ความเข้าใจเนื้อหาและวิธีการค านวณภาษีเงินได้ ไม่สามารถท่ีจะปฏบิัติการคดิค านวณภาษีได้อย่างถูกต้อง
แม่นย า เนื่องจากขาดการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ขาดการฝึกฝนทักษะการคดิและการสรา้งความคิด
รวบยอด และขาดการอภิปรายเพือ่ให้ได้ข้อสรุปท่ีมีเหตุผล การที่ผูเ้รียนไม่สามารถมองเห็นภาพและเช่ือมโยงจาก
ทฤษฎีสู่การปฏิบัตไิด้ จึงจดจ าแตร่ายละเอียดของเนื้อหา และขาดการท าความเข้าใจและฝึกตีความกฎหมายภาษี 
ส่งผลใหม้ีผลการเรียนวิชาภาษไีมด่ีเท่าท่ีควร และไม่สามารถปฏิบัตงิานได้จริง (Ponpruksa, 2009; Kimmel, 
1995) ซึ่งหากมีการกระตุ้นให้ผูเ้รยีนทางด้านภาษีอากรไดฝ้ึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผ่านการศึกษา
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ สืบค้น ก าหนดปัญหา รวบรวมข้อมลู แก้ไขสถานการณ์ด้วยตนเอง และวิเคราะห์เหตุ
และผล รวมทั้งประเมินสิ่งที่ศึกษานั้น จะสามารถท าให้เกิดการเรียนรู้แบบลึกซึ้ง (Deep learning) มากข้ึน 
น าไปสู่การปรับใช้ได้จริงในการท างานต่อไป (Abshayawansa & Fonseca, 2010) ด้วยเล็งเห็นถึงการปลูกฝัง
ทักษะนี้ให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นในผู้เรียนสาขาบัญชี งานวจิัยชิ้นนี้จึงมุ่งพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวจิารณญาณของ
ผู้เรยีนสาขาการบัญชีโดยได้ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นให้ผูเ้รียนสามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้และการประเมินค่าความรู้ทีไ่ด้เรียนมากับความคดิรวบยอดทางดา้นภาษ ีโดย
ฝึกตั้งค าถาม ส ารวจปญัหา แก้ไขปัญหา และพัฒนาปรับปรุงวิธีการคิดอย่างต่อเนื่อง จนสามารถปฏบิตัิได้จริง
เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพในอนาคต (Kimmel, 1995) ผลการวิจยันี้อาจน าไปใช้เป็นแนวทางใน
การปลูกฝังการคิดอยา่งมีวิจารณญาณในการเรยีนการสอนวิชาทางด้านการบญัช ีและการเรียนการสอนในสาขา
วิชาชีพอ่ืน ที่เน้นการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานได้จริงในชีวิตประจ าวัน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อสร้างหน่วยการเรียนรู้ส าหรบัพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนิสิตสาขาการบัญช ีให้มี
คุณภาพตามเกณฑ ์
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนิสิตจากกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น 
 3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนิสิตสาขาการบัญชีก่อนและหลังเรียนรู้จาก
หน่วยการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการศึกษา 
  ประชากร ได้แก่ นิสิตสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2560 จ านวน 100 คน  
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวน 55 คน โดยการเลือกตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง จากผู้เรียนในรายวิชาสัมมนาการภาษีอากร ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2560 
  ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การวางแผนภาษีอากร โดยประยกุต์แนวคิดของ Hannel & Hannel (2007) และ Payakkin & 
Polpok, (2014) ประกอบด้วย ความหมายและความส าคัญของการวางแผนภาษีอากร หลักการวางแผนภาษี
อากร และการปฏิบตัิการวางแผนภาษีอากร 
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 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การพัฒนาทักษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนิสิตสาขาการบญัชี 5 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) ความสามารถในการระบุประเด็นปัญหา 2) ความสามารถในการพิจารณาความน่าเชื่อถือของ
แหล่งข้อมูล 3) ความสามารถในการอุปนัย 4) ความสามารถในการนิรนัย และ 5) ความสามารถในการระบุ
ข้อตกลงเบื้องต้น 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ คะแนนสอบจากการวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 หน่วยการเรียนรูส้ าหรับพัฒนาทักษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนิสิตสาขาการบญัชี หมายถึง 
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสรา้งขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย สาระส าคัญ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรมการเรยีนรู้ สื่อและวสัดุอุปกรณ์ และการวดัและประเมินผล โดยมี
กิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อให้บรรลุเปา้หมาย 5 ขั้น คือ 1) การก าหนดปัญหา 2) การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  
3) การประมวลและการประเมินผล 4) การประยุกต์ใช้ข้อมูลกับสถานการณ์ใกลเ้คียง และ 5) การสรุปและ
ประเมินผลการเรียนรู ้
           คุณภาพตามเกณฑ์ หมายถึง ระดับคณุภาพของหน่วยการเรียนรู้ที่ผู้วจิัยสร้างขึ้นซึ่งไดม้าจากค่าเฉลี่ย
ของความคิดเห็นโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านต่อหน่วยการเรยีนรู้ที่มีค่าสงูกว่าระดับมากขึ้นไป ค่าดัชนีประสิทธิผล     
(Effectiveness Index: E.I.) ของหน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ อัตราส่วนความก้าวหน้าในการเรียนของนิสติโดย
ค านวณจากคะแนนท่ีเพิ่มขึ้นจากการทดสอบหลังเรยีนกับการทดสอบก่อนเรียน ต่อผลต่างระหว่างคะแนนเต็ม
รวมทั้งหมดกับผลรวมของคะแนนการทดสอบก่อนเรียน โดยก าหนดเกณฑ์เท่ากับ .50 ขึ้นไป 
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง ความสามารถในการใช้กระบวนการคดิของผู้เรียน ได้แก่               
1) ความสามารถในการระบุประเด็นปัญหา ได้แก่ ความสามารถในการพิจารณาสถานการณ์ที่ก าหนดให้ แล้ว
ระบุได้ว่าสิ่งใดเป็นปัญหาของสถานการณ์นั้น  2) ความสามารถในการพิจารณาความนา่เชื่อถือของแหล่งข้อมูล 
ได้แก่ ความสามารถในการพิจารณาความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล และตัดสินได้ว่ารายงาน หรือ
ค าพูดใดมีความน่าเชื่อถือมากกว่ากัน มีความน่าเช่ือถือพอๆ กัน หรอื ไม่มีความน่าเชื่อถือเลย 3) ความสามารถ
ในการอุปนัย ได้แก่ ความสามารถในการระบไุด้ว่าสถานการณ์ที่ก าหนดให ้สนับสนุน คดัค้าน ไม่เกี่ยวข้อง หรือมี
ข้อเท็จจริงไมเ่พียงพอกับข้อสังเกตนั้น 4) ความสามารถในการนิรนยั ได้แก่ ความสามารถในการหาขอ้สรุปจาก
สถานการณ์เฉพาะที่ก าหนดให้ได้ และ 5) ความสามารถในการระบขุ้อตกลงเบื้องต้น ได้แก่ ความสามารถของ
นิสิตในการได้มาซึ่งข้อสรุปที่มคีวามถูกต้องสมเหตุสมผล สามารถหาข้อสรุปรวมทีม่ีความถูกต้องตามค านิยาม 
หรือความคดิรวบยอดได ้
          พฤติกรรมการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ หมายถึง การแสดงออกของนิสิตด้านการคดิอย่างมีวิจารณญาณ 
ได้แก่ การพูดหรือเขียนระบุประเด็นปัญหา การพิจารณาความนา่เช่ือถือแหล่งข้อมูล การแสดงเหตผุลย่อยเพื่อ
การลงสรุป การใช้วิธีการให้เหตุผลจากส่วนรวมไปหาส่วนย่อย และความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น
เกี่ยวกับภาษีอากร 
 ผู้วิจัยใช้วิธีการผสานการวจิัยทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ มี 3 ขั้นตอน ดังนี ้
 ขั้นตอนท่ี 1 (ข้ันเตรียมการ) แบ่งออกเป็น 5 ขั้น ดังนี้ 
 ขั้นที ่1 ทบทวนเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง และสร้างหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การวางแผนภาษีอากร
โดยประยุกต์แนวคดิของ Hannel & Hannel (2007) และ Payakkin & Polpok, (2014) องค์ประกอบหลักของ
หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ สาระส าคญั จุดประสงค์การเรยีนรู้ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและวสัดุอปุกรณ์ และ
การวัดและประเมินผล  
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 ขั้นที ่2 ออกแบบเนื้อหาสาระของหน่วยการเรียนรู้ จากการสังเคราะห์แนวคิดของ Hannel & Hannel 
(2007) และ Payakkin & Polpok, (2014) รวมทั้งศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยแบ่งเนือ้หา
ออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ ความหมายและความส าคญัของการวางแผนภาษีอากร หลักการวางแผนภาษีอากร 
และการปฏิบัติการวางแผนภาษีอากรและไดจ้ัดท าเอกสารหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การวางแผนภาษีอากร โดยมี
ส่วนประกอบ ได้แก่ 1) ค าอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้ที่จะน าหน่วยการเรียนรู้ไปใช้
งานสามารถเข้าใจได้ง่ายและใช้งานได้จริง 2) ใบงานของเนื้อหาท้ัง 3 หัวข้อหลักที่อธิบายจุดประสงค์ ขั้นตอน
การท างาน และการวัดผล 3) ใบความรู้ของเนื้อหาท้ัง 3 หัวข้อหลักที่อธิบายเนื้อหาส าคญั ตัวอย่าง และกิจกรรม
การเรยีนรู้  
 หัวข้อท่ี 1 เรื่องความหมายและความส าคญัของการวางแผนภาษีอากร ผู้เรยีนจะไดร้ับความรู้โดยอ่านใบ
ความรู้ที่มีเนื้อหาส าคญัได้แก ่ความหมายของการวางแผนภาษีอากร ความส าคญัของการวางแผนภาษอีากร 
ความแตกต่างระหว่างการวางแผนภาษีอากรและการหนภีาษีอากร และมีใบงานท่ี 1 ซึ่งระบุกิจกรรมให้นิสิตตอบ
ค าถามทีก่ระตุ้นให้เกิดการก าหนดปัญหา เช่น  ธุรกิจที่ท่านจะวางแผนภาษีอากร คือธุรกจิอะไร ท่านคิดว่าปัญหา
ในการวางแผนภาษีอากรของธุรกจิที่ท่านเลือกมีอะไรบ้าง เป็นต้น 
 หัวข้อท่ี 2 เรื่อง หลักการวางแผนภาษีอากร ผู้เรียนได้ศึกษาใบความรู้ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการและ
ขั้นตอนการวางแผนภาษีอากร และไดฝ้ึกตอบค าถามในใบงานท่ี 2 ทีก่ระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิดการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล เช่น ท่านเลือกค้นคว้าประเด็นทางภาษีจากแหล่งข้อมูลใดบ้างในการวางแผนภาษีอากร ท่านคิด
ว่าข้อมูลใดที่น่าเชื่อถือมากที่สดุ เพราะเหตุใด และท่านเลือกมาใช้ในการวางแผนภาษีอากรของธุรกิจท่านอย่างไร
บ้าง เป็นต้น 
 หัวข้อท่ี 3 เรื่อง การปฏิบัติการวางแผนภาษีอากร ผูเ้รียนได้ศึกษาเนือ้หาเกี่ยวกับโครงสร้างของแผนภาษี 
ตัวอย่างแผนภาษ ีประกอบด้วย ค าอธิบายลักษณะธุรกิจ วัตถุประสงค์การวางแผนภาษีอากร รูปแบบการจัด
องค์กร และกลยุทธ์ในการวางแผนภาษีแต่ละวิธี เป็นต้น ในใบงานท่ี 3 ฝึกให้ผู้เรียนเกิดการประมวลและการ
ประเมินข้อมูล ค าถามเช่น การวางแผนภาษีอากรของธุรกิจที่ท่านสนใจครั้งนี้ ท่านสร้างสถานการณ์ว่ามีกี่
ทางเลือกในการประหยัดภาษี ท่านคิดว่าจะเลือกวิธีการจึงประหยดัภาษีและถูกต้องตามกฎหมายมากที่สุด 
เพราะอะไร และมีค าถามที่กระตุน้ให้เกิดการสังเคราะห์ความคิดรวบยอด เช่น ให้ท่านสรุปองค์ความรู้ หรือ
ความคิดรวบยอดที่ตนท่ีตนไดร้ับจากการศึกษาในครั้งนี้ว่ามีอะไรบา้ง เป็นต้น 
 ขั้นที ่3 สร้างแบบทดสอบวัดทักษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ดังนี ้
   1. น ากรอบแนวคิดการสร้างเครื่องมือมาจากนักการศึกษาได้แก่ เอนิส และ มลิแมน  
(1985, cited in Pattiyatanee, Chartsuwan, & Khamdee, 2005: 2) ซึ่งมีองค์ประกอบหลักในการวัดทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 5 ด้าน จากนั้นผู้วิจัยได้น าข้อความสั้นๆ จากแหล่งอ้างอิง ได้แก่ ข่าว บทความ
วิชาการ ค าพิพากษาศาลฏีกา ฯลฯ มาใช้ในการพัฒนาแบบทดสอบ โดยมสีถานการณ์ทั้งสิ้น 11 สถานการณ์ให้
ผู้เรยีนอ่าน และเลือกค าตอบแบบปรนัยที่คิดว่าถูกต้องที่สดุเพียงข้อเดียว แบบทดสอบมีทั้งสิ้น 40 ข้อ โดย
ก าหนดให้ข้อค าถาม 1 ข้อสามารถวัดทักษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 1 ด้าน ดังที่แสดงไว้ในตารางที ่1 เพื่อใช้
เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบความตรงของแบบทดสอบก่อนส่งให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบต่อไป  
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“เมื่อพูดถึงการวางแผนภาษี หลายคนอาจคิดว่าไม่วา่จะท าวธิีไหนก็ไม่ช่วยให้ประหยัดขึ้นมาได้ หรือบางทีอาจคิดวา่ 
วางแผนภาษีก็เท่ากับเป็นการท าผิดกฎหมาย แต่ความจริงแล้วค าวา่ “การวางแผนภาษี” คือการเตรียมการเพื่อเสีย
ภาษีให้ถกูต้อง ครบถ้วน ในฐานะพลเมอืงดีและใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆ ที่กฎหมายก าหนดไว้ไปใช้ลดหย่อน
ภาษีเงินได้ประจ าปี เพือ่บรรเทาภาระภาษีให้น้อยลง ไม่ต้องเสียภาษีมากจนเกนิไป รวมถึงไม่ต้องช าระภาษีเพิ่มหรือ
เสียเบี้ยปรับโดยใช่เหตุ” (The Securities Exchange of Thailand, 2015: 1) 

ตารางที่ 1  ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินแบบทดสอบวัดทักษะการคดิอย่างมีวิจารณญาณ 
 

ค าถาม
ข้อที ่

ด้านที่ต้องการวัดผล / ประเมินผล 
ความสามารถใน
การระบุประเด็น

ปัญหา 

ความสามารถในการ
พิจารณาความ

น่าเชื่อถือของข้อมูล 

ความสามารถ
ในการอุปนัย 

ความสามารถ
ในการนิรนัย 

ความสามารถใน
การระบุข้อตกลง

เบื้องต้น 
1      
6      
8      
9      
14      

  

 เมื่อผู้เรียนอ่านข้อความสถานการณ์และท าความเข้าใจค าถามแล้ว จะพิจารณาเลือกค าตอบจาก
ตัวเลือก ก ถึง ง ดังท่ีแสดงตัวอย่างในภาพที่ 1 และ ตารางที่ 2 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างสถานการณ์เกี่ยวกับการวางแผนภาษ ี
 

ตารางที่ 2  ตัวอย่างแบบทดสอบวัดทักษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
 

ข้อ ค าถาม 
1 จากบทความ ปัญหาคืออะไร 

ก. ไม่มีวิธีไหนท่ีจะช่วยให้ประหยดัภาษีได้ 
ข. การวางแผนภาษีคือการท าผดิกฎหมาย 
ค. การที่ประชาชนไม่มีความรู้ที่ถูกตอ้งในการวางแผนภาษ ี
ง. ประชาชนเสียภาษีมากเกินไป ช าระภาษีเพิ่มหรือเสียเบี้ยปรับโดยใช่เหตุ 

  

  2. ผู้วิจัยไดส้รา้งแบบประเมินพฤตกิรรมการเรยีนรู้ของผู้เรียนรายบุคคล และรายกลุ่ม ขณะก าลัง
ศึกษาหน่วยการเรียนรู้ โดยก าหนดพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรยีน 5 ข้อ ได้แก่ 1) มีการตั้งค าถามท่ีมี
ความส าคญัและแม่นประเด็นเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากร 2) มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนภาษี
อากรในการตอบค าถาม 3) มีข้อสรุปท่ีมีหลักฐานสนับสนุน 4) มีความสามารถในการประเมินทางเลือกในการ
แก้ไขปัญหาการวางแผนภาษีอากร 4) มีความสามารถในการประเมนิทางเลือกในการแก้ไขปญัหาการวางแผน
ภาษีอากร 5) ได้ข้อสรุปเพื่อการปฏิบัติงานจริงเกีย่วกับการวางแผนภาษีอากรได้ในอนาคต ผู้วิจยัก าหนดเกณฑ์
คุณภาพในการประเมินออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับ 5 = ดีมาก ระดบั 4 = ดี ระดับ 3 = ปานกลาง            
ระดับ 2 = พอใช้ และระดับ 1 = ควรปรับปรุง  
 จากนั้นผู้วิจัยไดส้ร้างแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนรายกลุ่ม ขณะน าเสนอผลงานหน้า
ช้ันเรียน โดยก าหนดพฤติกรรมการเรียนรู้ 5 ข้อ ได้แก่ 1) การน าเสนอเนื้อหาที่มีความส าคัญและแม่นประเด็น
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เกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากร 2) มีการรวบรวมข้อมูลและมีวิธีการน าเสนอการวางแผนภาษีอากรทีม่ี
ประสิทธิภาพ 3) มีความสามารถในการประเมินทางเลือกในการแก้ไขปัญหาการวางแผนภาษีอากร               
4) มีความสามารถในการสรุปผลและตอบค าถามและแก้ไขปญัหาในสถานการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการวางแผนภาษี
อากร และ 5) มีความตรงต่อเวลาและมีความสามัคคีในกลุม่ที่น าเสนอ ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์คณุภาพในการ
ประเมินออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับ 5 = ดีมาก ระดับ 4 = ดี ระดบั 3 = ปานกลาง ระดับ 2 = พอใช้ และ
ระดับ 1 = ควรปรับปรุง  
 ขั้นที ่4 ด าเนินการตรวจสอบคณุภาพตามเกณฑ์ของหน่วยการเรียนรู ้และเอกสารประกอบหน่วยการ
เรียนรู้ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้ 
   1. หน่วยการเรยีนรู้ เรื่อง การวางแผนภาษีอากร ตรวจสอบโดยผู้เชีย่วชาญจ านวน 5 ท่าน  
ได้แก่ ผูเ้ชี่ยวชาญทางด้านการศึกษา 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษีอากร 1 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ
บัญช ี3 ท่าน ซึ่งได้พิจารณาความถูกต้อง เหมาะสมของเนื้อหา และความสอดคล้องของวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ 
ผลจากการตรวจสอบของผูเ้ชี่ยวชาญพบว่าหน่วยการเรียนรู้และเอกสารประกอบหน่วยการเรยีนรู้ที่ผู้วจิัยได้
พัฒนาขึ้นในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากผู้วิจยัได้แกไ้ขปรบัปรุงหน่วยการเรียนรู้ และเอกสารประกอบ
หน่วยการเรียนรูเ้ป็นไปตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
  2. น าหน่วยการเรยีนรู้ เรื่อง การวางแผนภาษีอากร ไปท าการทดสอบประสิทธิภาพการใช้ 
เบื้องต้น (Try Out) กับผู้เรียนสาขาวิชาการบัญชี ช้ันปีท่ี 4 คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 
มหาวิทยาลยันเรศวร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 30 คน โดยเลือกตัวอย่างจากประชากรซึ่งได้แก่ 
นิสิตสาขาการบญัช ีช้ันปีท่ี 4 จ านวนทั้งสิ้น 100 คน วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) 
(Karnjanawasri & Karnjanawasri, 2016) โดยแบ่งผู้เรียนเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เรียนเก่ง (คะแนนเฉลี่ยสะสม 
มากกว่า 3.00) กลุ่มที่เรียนปานกลาง (คะแนนเฉลีย่สะสม ระหว่าง 2.50 ถึง 3.00) และกลุ่มที่เรียนอ่อน 
(คะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.50) จากนัน้ผู้วิจัยได้สุม่ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
(Karnjanawasri & Karnjanawasri, 2016) โดยจับสลากเลือกผูเ้รยีนแต่ละกลุ่มๆ ละ 10 คน ให้มาทดลองใช้
หน่วยการเรียนรู้ทีส่ร้างขึ้นและฝึกตอบค าถามจากใบงานท่ี 1-3 รวมทั้งท าแบบทดสอบวัดการคดิแบบมี
วิจารณญาณก่อนเรียน และหลังเรยีน โดยได้ก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพแบบเดี่ยว (E1/E2) เท่ากับ 80/80 
(Promwong, 2013) ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ค านวณจาก ค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได้จากใบงานรวม
ต่อคนหารด้วยคะแนนรวมของใบงาน และ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) ค านวณจากคะแนนเฉลีย่รวมต่อคน
ของแบบทดสอบหลังเรยีนหารด้วยคะแนนเตม็ของผลการสอบหลังเรียนและคะแนนจากการประเมินงานสุดท้าย 
(ใบงานท่ี 3) ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การวางแผนภาษีอากร เท่ากับ 
91.57/87.83 และผู้วิจัยไดห้าค่าดชันีประสิทธิผลของหน่วยการเรียนรู้ (Effectiveness Index: E.I.) ของหน่วย
การเรยีนรู้ เรื่อง การวางแผนภาษอีากร พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.6327 
  3. ด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การวางแผนภาษอีากร และจดัท าเอกสาร 
ประกอบหน่วยการเรยีนรู้ฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปทดลองใช้จริง 
 ขั้นที ่5 การตรวจสอบคณุภาพของแบบทดสอบวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนเรียนและหลงั
เรียน และการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินพฤติกรรมการเรยีนรู้ของผู้เรยีนรายบุคคล และรายกลุ่ม ขณะ
ก าลังศึกษาหน่วยการเรียนรู้ และขณะน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรยีน ผู้วิจัยได้ให้ผูเ้ชี่ยวชาญกลุม่เดียวกับข้อ 1. 
พิจารณาความเหมาะสมของเครื่องมือ โดยแบบทดสอบวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนเรียนและหลัง
เรียนนั้น ผูเ้ชี่ยวชาญได้พิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและองค์ประกอบการวัดทักษะการคิดอย่างมี
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วิจารณญาณ 5 ด้าน ผู้วิจัยได้ท าการค านวณหาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) ของข้อค าถาม หากโดยเฉลี่ยมีค่า
มากกว่า 0.5 ถือว่าข้อค าถามนั้นใช้ได้ ผลการตรวจสอบพบว่าแบบทดสอบวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณมี
ข้อค าถามที่ต้องการปรับปรุงแก้ไข โดยค่า IOC ต่ ากว่า 0.5 จ านวน 4 ข้อ ส าหรับแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนรายบุคคล และรายกลุ่ม ขณะก าลังศึกษาหน่วยการเรียนรู้ และขณะน าเสนอผลงานหน้าช้ัน
เรียน ผูเ้ชี่ยวชาญได้พิจารณาความเหมาะสมของแบบประเมิน เกณฑ์ระดับคุณภาพ และองค์ประกอบของการ
ประเมินพฤติกรรมในแต่ละด้าน ผลการตรวจสอบพบว่าแบบประเมนิพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนมีความ
เหมาะสม หลังจากได้รับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญครบทั้ง 5 ท่าน ผู้วิจัยไดด้ าเนินการปรับปรุงเครื่องมอืตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญก่อนน าเครื่องมือไปใช้จริง นอกจากน้ีผูว้ิจัยได้น าแบบทดสอบวัดทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ก่อนเรียนและหลังเรยีน มาวิเคราะห์ความยากง่าย หาค่าอ านาจจ าแนก และหาค่าความเที่ยงของ
แบบทดสอบทั้งฉบับ (Reliability) (Prajanban, 2009) พบว่าแบบทดสอบที่สรา้งขึ้น มีค่าความยาก-ง่าย ของ
ข้อสอบ (P) อยูร่ะหว่าง 0.23-0.80 ค่าอ านาจจ าแนก (R) ระหว่าง 0.23-0.82 และค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบเท่ากับ 0.9598 
 ขั้นตอนท่ี 2 (ข้ันเก็บรวบรวมข้อมลูวิจัย)  
    2.1 ท าการทดลองใช้หน่วยการเรียนรู้ทีส่ร้างขึ้นกับกลุม่ตัวอย่าง โดยได้ด าเนินการสอนตาม 
แผนการเรียนรู้ที่ได้พัฒนาขึ้น ใช้เวลาในการทดลองสอน 4 สัปดาห์ รวมจ านวนเวลาทั้งสิ้น 24 ช่ัวโมง (ช่ัวโมงใน
ห้องเรียน 12 ช่ัวโมง และได้ให้นสิติศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนอกห้องเรียน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง รวม
จ านวนเวลา 12 ช่ัวโมง) ก่อนการเก็บข้อมูลได้มีการขอรับความยินยอมจากนิสิตกลุ่มตัวอย่างพร้อมลงลายมือช่ือ
เป็นลายลักษณ์อักษร  
    2.2 กลุ่มตัวอย่างได้ท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ก่อนการใช้หน่วยการเรยีนรู้  
    2.3 ผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมผูเ้รียนขณะศึกษาหน่วยการเรยีนรู้ ในสัปดาห์ที่ 1-3 โดยจดั 
กิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย 3 ขั้น ได้แก่ 1) การก าหนดปญัหา 2) การรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูล 
และ 3) การประมวลผลและการประเมินข้อมลู ผู้วิจยัได้มอบหมายให้นิสิตศึกษาหน่วยการเรียนรู้ร่วมกันกับ
สมาชิกในกลุ่ม และอภิปรายในหัวข้อเนื้อหาตามหน่วยการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยไดส้ังเกตการณ์และบันทึกการ
สังเกตการณ์ในแบบประเมินพฤตกิรรมการเรยีนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และรายกลุม่ ดังต่อไปนี้ 1) มีการตั้ง
ค าถามที่มีความส าคญัและแม่นประเด็น 2) มีการรวบรวมข้อมลูในการตอบค าถามอย่างมีประสิทธิภาพ           
3) มีข้อสรุปท่ีมีหลักฐานสนับสนุน 4) มีความสามารถในการประเมินทางเลือกในการแก้ไขปญัหาเกี่ยวกับการ
วางแผนภาษ ีและ 5) มีข้อสรุปเพือ่การปฏิบัติงานจริงได้ในอนาคต  
    2.4 ผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมผูเ้รียนรายกลุ่ม จากกจิกรรมการน าเสนอหน้าช้ันเรียนในสัปดาห์ที่ 4 
โดยจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลเุป้าหมาย 2 ขั้น ได้แก่ 1) การประยุกต์ใช้ข้อมูลกับสถานการณ์ใกล้เคียง และ      
2) ความสามารถของผูเ้รียนในการสรุปและประเมินผลการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยมอบหมายให้นิสิตน าเสนอผลงาน
รายกลุม่ ใช้เวลากลุม่ละ 30 นาที นิสิตแตล่ะกลุ่มต้องอธิบายและแสดงถึงความเข้าใจในธุรกิจท่ีตนเลือกวางแผน
ภาษี เชื่อมโยงความคดิว่าหากมสีถานการณ์ที่ต้องเลือกในการวางแผนภาษี เช่น การประกอบธุรกิจในรูปแบบ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล มีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร และสามารถอธิบายตัวอย่างสถานการณ์
ต่างๆ ได้ชัดเจนว่าการวางแผนภาษีในธุรกิจนั้นๆ มีกี่ทางเลือก แตล่ะทางเลือกต้องเสยีภาษดี้วยวิธีการใด มีภาษี
ใดบ้างที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถประเมินได้ว่าควรเลือกวางแผนภาษีด้วยวิธีใดจึงจะประหยัดภาษีที่สดุโดยนสิิต
แต่ละกลุ่มต้องสามารถตอบค าถามเพื่อนในห้องเรียนได้อย่างมีเหตุผล และมีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ ผู้วิจัยได้
สังเกตการณ์และบันทกึการสังเกตการณ์ในแบบประเมินพฤติกรรมการเรยีนรู้รายกลุม่ ดังนี ้1) มีการน าเสนอ
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เนื้อหาท่ีมีความส าคัญและแม่นประเด็น 2) มีการรวบรวมข้อมลูและมีวิธีการน าเสนอที่มีประสิทธิภาพ 3) มี
ความสามารถในการประเมินทางเลือกในการแก้ไขปญัหาการวางแผนภาษีอากร 4) มีความสามารถในการ
สรุปผลและตอบค าถามและแก้ไขปัญหาในสถานการณต์่างๆ และ 5) มีความตรงต่อเวลาและมคีวามสามัคคีใน
กลุ่มที่น าเสนอ  
    2.5 กลุ่มตัวอย่างได้ท าแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) หลังจากน าเสนอผลงาน 
 ขั้นตอนท่ี 3 (ข้ันวิเคราะห์ อภิปรายผล และสรุปผลการวิจัย)  รวบรวมข้อมูลจากคะแนนสอบ ก่อนและ
หลังเรียน และการสังเกตพฤติกรรมมาวิเคราะหผ์ล ตีความ อภิปราย สรุปผลการวจิัย และข้อเสนอแนะ โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปรมิาณ ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม SPSS เพื่อวิเคราะหส์ถิติพรรณนา ผู้วิจัยวิเคราะหโ์ดยใช้
ค่าความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถติิอนุมาน ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ t-
test ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมลูเชงิคุณภาพ ผู้วิจยัน าข้อมูลทีไ่ด้จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของผู้เรยีนมา
จัดระเบียบ และเช่ือมโยงข้อมลูตามกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา พร้อมท้ังตีความ และหาข้อสรุปว่าผู้เรยีนไดม้ี
การเรยีนรู้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพิ่มขึ้นหรือไม ่
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการสร้างและหาคณุภาพตามเกณฑ์ของหน่วยการเรียนรูส้ าหรบัพัฒนาทักษะการคิด 

อย่างมีวิจารณญาณส าหรับผู้เรยีนสาขาการบญัชี 
 ผลการตรวจสอบคณุภาพตามเกณฑ์ของหน่วยการเรยีนรู้ และเอกสารประกอบหน่วยการเรียนรูโ้ดยใช้
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน พบว่าหน่วยการเรยีนรู้และเอกสารประกอบหนว่ยการเรยีนรู้ที่ผู้วจิัยได้พัฒนาขึ้นในภาพรวม
มีความเหมาะสมในระดับมาก และมีการทดสอบประสิทธิภาพการใช้หน่วยการเรยีนรู้ที่พัฒนาขึ้นมาในเบื้องต้น  
(Try Out) กับนิสิตสาขาการบัญชี ช้ันปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 30 คน พบว่าค่าดัชนีประสิทธิผลของ
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การวางแผนภาษีอากร (Effectiveness Index: E.I.) มีค่าเท่ากับ 0.6327 ซึ่งหมายความ
ว่า หน่วยการเรยีนรู้ทีผู่้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นสามารถท าให้ผู้เรยีนมีความรู้เพิม่ขึ้น 0.6327 หรือเท่ากับ
ร้อยละ 63.27 

2. ผลการทดลองใช้หน่วยการเรียนรู้ส าหรับพัฒนาทักษะการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ 
ส าหรับผู้เรียนสาขาการบญัชี 

   2.1 พฤติกรรมการเรยีนรู้ของผู้เรียน-ผลการวิจัยเชิงปริมาณ  
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนประเมินพฤติกรรมการเรียนรูข้องผู้เรียน ขณะก าลังศึกษาหน่วย 
              การเรียนรู ้
 

หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
รายบุคคล รายกลุ่ม รายบุคคล รายกลุ่ม 

1. มีการตั้งค าถามที่มี
ความส าคญัและแม่นประเด็น  

4.31 4.00 86.20 80.00 

2. มีการรวบรวมข้อมลูในการ
ตอบค าถามอย่างมีประสิทธิภาพ  

3.02 2.73 60.40 54.60 

3. มีข้อสรุปท่ีมีหลักฐาน
สนับสนุน                  

3.35 3.27 67.00 65.40 

4. มีความสามารถในการ
ประเมินทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา  

3.29 3.18 65.80 63.60 

5. ได้ข้อสรุปเพื่อการปฏิบัติงาน
จริงได้ในอนาคต  

3.16 3.09 63.20 61.81 

คะแนนรวม (25 คะแนน) 16.85 16.55 67.40 66.20 
 

จากตารางที ่3 โดยภาพรวม ขณะก าลังศึกษาหน่วยการเรียนรู้ ผู้เรียนมีการแสดงทักษะการคดิอย่างมี
วิจารณญาณ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนรวมรายบุคคล เท่ากับ 16.85 จาก 25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
67.40 และคะแนนรวมรายกลุม่ เท่ากับ 16.55 จาก 25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 66.20 พบว่าผู้เรียนรายบุคคล
และรายกลุม่มีพฤติกรรมการตั้งค าถามที่มีความส าคัญและแม่นประเด็นมาก ส าหรับพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีนรายบคุคลในขณะก าลังศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่มคีะแนนต่ าที่สุด ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลในการตอบ
ค าถามอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้คะแนนเท่ากับ 3.02 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60.40 เช่นเดียวกับพฤติกรรม
การเรยีนรู้ของผู้เรียนรายกลุม่ โดยพบว่าในขณะก าลังศึกษาหน่วยการเรยีนรู้ ผูเ้รียนมีการรวมรวมข้อมูลในการ
ตอบค าถามอย่างมีประสิทธิภาพต่ าที่สุด คือ 2.73 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 54.60 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในขณะก าลังศึกษาหน่วยการเรียนรู้ พบว่าผู้เรยีนทั้งรายบุคคล และ

รายกลุม่ ส่วนใหญม่ีการตั้งค าถามและต้องการค าตอบท่ีแม่นประเดน็ ตัวอย่างเช่น ผู้เรียน A-11, A-16 และ
ผู้เรยีนในกลุ่ม 7, 8, 9 และกลุม่ 11 ได้มีการถาม และโตต้อบกับผูส้อนโดยถามว่าตนเองเข้าใจตามที่ผูส้อน
อธิบายให้ฟังหรือไม่ แต่ทั้งนี้พบว่าผู้เรยีนบางส่วนยังต้องการการพัฒนาทักษะในการรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบ
ค าถามอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอยา่งเช่น ผู้เรียนในกลุม่ที่ 3 และ 5 ไม่สามารถระบุความน่าเชื่อถือของ
แหล่งข้อมูลได้ ยังใช้วิธีการค้นหาค าตอบเกี่ยวกับภาษีอากรต่างๆ ผา่นการสืบค้นข้อมลูจากเว็บไซต์ที่ไม่มีความ
น่าเชื่อถือ เช่น โปรแกรมสืบค้นข้อมูลในอินเตอรเ์น็ตกูเกิล้ แทนการอ้างอิงเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ อย่างไร
ก็ตามผูเ้รียนมีความตั้งใจที่จะวางแผนภาษีอากรให้ถูกต้องและท าให้งานท่ีได้รับมอบหมายชิ้นนีส้ าเรจ็ไปด้วยดี 
เช่น ผู้เรียน A-16 และ A-29 ได้มกีารตั้งค าถามเรื่องรายการค้า ที่มาของรายได้ และวิธีการเสียภาษีเงินได้ และ
พยายามสร้างทางเลือกในการวางแผนภาษีของธุรกิจที่ตนได้รบัมอบหมาย ด้วยการถามผู้สอนถึงแหล่งข้อมูลที่
น่าเชื่อถือและยกตัวอย่างเพื่ออธิบายให้เห็นภาพการปฏิบตัิงานจริง ในตอนท้ายของการใช้หน่วยการเรยีนรู้ 
ผู้เรยีนไดส้รุปสิ่งที่ไดเ้รียนรู้มาทั้งหมดจากการศึกษาหน่วยการเรยีนรู้ เรื่อง การวางแผนภาษีอากร พบว่าผู้เรยีนมี
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ความเข้าใจในความคดิรวบยอดของการวางแผนภาษี ผู้เรียนสามารถระบุถึงความแตกต่างระหว่างการวางแผน
ภาษี กับการหนีภาษ ีว่าการวางแผนภาษีมีการค านึงถึงประเด็นทางด้านภาษีอากรที่เกีย่วข้องกับธุรกิจ มี
หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขในการปฏบิัติเพื่อให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยกิจการจะต้องเสียภาษีในจ านวนน้อยที่สุด 
แต่การหนภีาษี คือ การเจตนาแจง้ข้อความเท็จในการยื่นแบบแสดงรายการช าระภาษีอากร ผู้เรียนสะท้อนว่าตน
มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกบัลักษณะการประกอบธุรกิจที่ตนท าการวางแผนภาษี และสามารถเช่ือมโยง
ภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจได้ รวมทั้งสามารถยกตัวอย่างกรณีศกึษา ก าหนดทางเลือกในการเสียภาษีท่ี
ประหยดัที่สุดได้ นอกจากน้ียังได้เรียนรู้การท างานเป็นกลุม่ เกิดการคิดวิเคราะห์ร่วมกัน ไดห้ารือและอภิปรายกับ
เพื่อนร่วมกลุม่ถึงแนวทางในการวางแผนภาษี เกิดกระบวนการเรยีนรู้แบบศึกษาด้วยตนเอง ท าให้เข้าใจสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีและปฏิบัตไิด้ถกูต้อง ครบถ้วนมากข้ึน 

2.2 พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรยีน ขณะน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน-ผลการวจิัยเชิงปริมาณ 
 

ตารางที่ 4 ผลการเปรยีบเทียบคะแนนประเมินพฤติกรรมการเรียนรูข้องผู้เรียน ขณะน าเสนอผลงาน 
              หน้าช้ันเรียน 
 

หัวข้อการประเมิน คะแนนประเมนิพฤติกรรมรายกลุม่ 
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

1. เนื้อหาท่ีน าเสนอมีความส าคญัและแม่นประเด็น        4.36 87.20 
2. มีการรวบรวมข้อมูลและมีวิธีการน าเสนอที่มี
ประสิทธิภาพ  

4.09 81.80 

3. มีความสามารถในการประเมินทางเลือกในการ
แก้ไขปัญหา  

3.63 72.60 

4. มีความสามารถในการสรุปผลและตอบค าถาม 
แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ  

4.09 81.80 

5. มีความตรงต่อเวลาและมคีวามสามัคคีในกลุ่มที่
น าเสนอ  

4.36 87.20 

คะแนนรวม (25 คะแนน) 20.55 82.22 
 

จากตารางที ่4 โดยภาพรวม ผู้เรยีนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่แสดงทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณขณะ
น าเสนอผลงานหน้าช้ันเรยีน อยู่ในระดับดีมาก คือ มีคะแนนรวม เท่ากับ 20.55 จาก 25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
82.22 พบว่าผู้เรียนรายกลุ่มมีพฤติกรรมการน าเสนอเนื้อหาท่ีมีความส าคญัและแม่นประเด็น มีความตรงต่อเวลา
และมีความสามัคคีในกลุม่ที่น าเสนอมากที่สุด โดยได้คะแนนเท่ากัน คือ 4.36 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.20 
ส าหรับพฤติกรรมการเรียนรู้รายกลุ่มในขณะน าเสนอผลงานหนา้ช้ันเรียนที่มีคะแนนต่ าทีสุ่ด ได้แก่ การแสดง
ความสามารถในการประเมินทางเลือกในการแก้ไขปญัหา โดยได้คะแนนเท่ากับ 3.63 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
72.60  

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ขณะน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรยีน พบว่าผู้เรียนส่วนใหญม่ีความกระตือรือร้น และตั้งใจเตรียมตัวในการ

น าเสนอผลงานเป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น กลุ่ม 11 ได้น าเสนอด้วยการแสดงบทบาทสมมติ อธิบายเหตุการณ์
จ าลองหากมลีูกค้าเข้ามารับบริการวางแผนภาษีธรุกิจท่องเที่ยว ซึ่งผูเ้รียนได้พยายามอธิบายเนื้อหาส่วนท่ีส าคัญ
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ท าให้เพื่อนร่วมชั้นเรียนมองเห็นภาพและเข้าใจง่ายเกี่ยวกับรูปแบบของธุรกิจ และภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ท่องเที่ยว มีการยกตัวอย่างทางเลอืกในการเสียภาษี พร้อมท้ังอธิบายเหตผุลในการเลือกเสียภาษีที่ประหยัดและ
ถูกต้องตามกฎหมายมากทีสุ่ด ผูเ้รยีนกลุ่มที่ 5 และกลุ่มที่ 8 ได้มีการน าเสนอด้วยวดิีทัศน์ ท าให้เพื่อนรว่มช้ัน
เรียนได้เข้าใจถึงลักษณะธรุกิจที่ตนได้รับมอบหมาย และมีการอธิบายภาษีท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีที่ธุรกิจเลือกใช้ รวมทั้งแสดงการประเมินทางเลือกในการเสียภาษีอย่างถูกต้องและแม่นประเด็นในเนื้อหา 
เพื่อนร่วมชั้นเรียนตั้งใจฟัง และคอยตั้งประเด็นค าถามกลุ่มที่น าเสนอเป็นอย่างดี รวมทั้งอภิปราย หาข้อสรุป และ
เสนอแนะค าตอบของทางเลือกในการวางแผนภาษี ผู้เรยีนได้แสดงถึงความสามัคคีร่วมกันภายในกลุม่ ด้วยการ
ช่วยกันตอบค าถามของเพื่อนร่วมช้ันเรียนและน าเสนออย่างตรงต่อเวลา บรรยากาศในการเรียนมีความ
สนุกสนาน มเีสียงหัวเราะ และเสยีงปรบมือแสดงถึงความมีส่วนร่วมในการเรยีนรู้ของผู้เรียนทุกคน 

3. ผลการประเมินทักษะการคดิอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนสาขาการบัญชี ก่อนเรียนและหลังเรียน 
ตารางที่ 5 ผลการเปรยีบเทียบคะแนนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

 

จากตารางที ่5 พบว่าก่อนเรียนผู้เรียนได้คะแนนทดสอบต่ าสุด 13 คะแนน และคะแนนสูงสดุ 30 
คะแนน โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากบั 24.18 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.24 หลังการ
ใช้หน่วยการเรียนรู้ พบว่าผู้เรียนได้คะแนนทดสอบต่ าสุด 20 คะแนน และคะแนนสูงสุด 33 คะแนน โดยมี
คะแนนเฉลีย่เท่ากับ 25.89 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 64.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.92 ซึ่งหมายถึงผู้เรียนมี
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในระดับปานกลาง และจากการทดสอบ t-test พบว่ามีคา่อยู่ท่ี 3.50 ซึ่ง
หมายถึงทักษะการคดิอย่างมีวิจารณญาณของประชากรหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดับ .05 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
งานวิจัยนี้ได้ก าหนดตัวแปรอิสระ ได้แก่ การพัฒนาทักษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนิสิตสาขาการ

บัญช ี5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความสามารถในการระบุประเด็นปัญหา 2) ความสามารถในการพิจารณาความ
น่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล 3) ความสามารถในการอุปนัย 4) ความสามารถในการนรินัย และ 5) ความสามารถใน
การระบุข้อตกลงเบื้องต้น และตัวแปรตาม ได้แก่ คะแนนสอบจากการวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ผลการวิจัยพบว่า หลังจากท่ีได้เรียนรู้ผ่านหน่วยการเรียนรู้ที่พัฒนาขึน้นั้น ผู้เรียนมีคะแนนทักษะการคดิอย่างมี
วิจารณญาณหลังเรียนเพิ่มขึ้นอยา่งมีนัยส าคญั แสดงว่านสิิตสาขาการบัญชีได้เกิดการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณผ่านการเรยีนรูต้ามกจิกรรมที่ก าหนดไว้ในหน่วยการเรยีนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนสิิตได้เกดิทักษะการ
ตั้งค าถามส าคัญและแม่นประเด็นมากที่สุด ซึ่งแก้ปัญหาการเรียนรู้ทางด้านภาษีอากรทีผู่้เรยีนจดจ าแต่
รายละเอียดของเนื้อหา และเรียนรู้ภาษีด้วยความไม่เข้าใจ และไม่สามารถปฏิบตัิงานได้จริง (Ponpruksa, 2009 
และ Kimmel, 1995) การกระตุ้นผู้เรยีนให้เกิดการตั้งค าถาม จะน าไปสู่การค้นคว้าหาค าตอบด้วยความกระจ่าง
และแม่นประเด็น ท าให้ค้นคว้าหาค าตอบอย่างมีประสิทธิภาพได้ (Kimmel, 1995) ซึ่ง Kimmel (1995) ได้เน้น
ว่าการเรยีนการสอนวิชาภาษีอากรต้องกระตุ้นใหผู้้เรียนน าเอาวิชาความรู้ไปใช้ได้จริงในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกัน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อให้ผูเ้รียนได้ฝึกคิด และลงมือปฏิบัติเกีย่วกับปัญหาในการวางแผนภาษีอากรของ

คะแนน ต่ าสุด สูงสุด ค่าเฉลี่ย ร้อยละ S.D. t Df Sig 
(2 – tailed) 

α 

ก่อนเรียน 13 30 24.18 60.45 3.24  
3.50 

 
54 

  
0.05 หลังเรียน 20 33 25.89 64.73 2.92 0.001 
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ธุรกิจ จึงเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมในการท้าทายให้ผูเ้รียนได้ค้นหาค าตอบด้วยตนเอง ยิ่งไปกว่าน้ัน กิจกรรมการ
เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรูย้ังช่วยกระตุ้นให้มีการฝึกฝนความสงสยัใคร่รู้เยีย่งผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
(Professional Skepticism) เป็นการจ าลองสถานการณ์การประกอบวิชาชีพจริงในอนาคต เพราะในชีวิตการ
ท างานจริงนั้น ปัญหาทางด้านภาษี และการวางแผนภาษี มีความซบัซ้อน มีการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดของ
กฎหมายอยูเ่สมอ ผู้เรยีนจึงจ าเปน็ต้องถูกฝึกให้คิดตั้งค าถามในใจอยู่เป็นประจ า และพยายามการค้นคว้าหา
ค าตอบด้วยความกระจ่างและแมน่ประเด็นโดยอัตโนมตัิ เพื่อการท างานทางด้านภาษีท่ีมีประสิทธิภาพในอนาคต 
ผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตว่าระดับคะแนนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยรวมของผูเ้รียนยังอยู่ในระดบัปานกลาง
เท่านั้น และจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน พบว่าทักษะการรวบรวมข้อมูลในการตอบค าถามอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นทักษะที่ต้องการการพัฒนามากท่ีสดุ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผูเ้รียนยังยึดตดิกับรูปแบบการเรยีนรู้
และกลยุทธ์การเรียนแบบเดิม คือ การเรียนรู้แบบผิวเผิน (Surface Learning) (Abshayawansa & Fonseca, 
2010) ที่มุ่งเน้นหาค าตอบของปัญหาแต่ละจุด มุ่งเน้นข้อมลูที่เป็นตัวเลข เชิงปริมาณ มากกว่าเชิงคณุภาพ 
มุ่งเน้นการได้มาซึ่งข้อมลู เนื้อหาสาระของความรูเ้รื่องต่างๆ เช่น หลกัเกณฑ์ วิธีการค านวณภาษีอากร แต่ไมไ่ด้
พิจารณาท าความเข้าใจอย่างลึกซึง้ว่าเนื้อหาท่ีได้มานั้นเชื่อมโยงสมัพันธ์อย่างไรกับปัญหาทีต่นก าลังพยายาม
แก้ไข (Deep Learning) และขาดการไตร่ตรองถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิง และน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาที่ยังไม่ใช่การบูรณาการองค์ความคิดต่างๆ เข้าด้วยกัน (Abshayawansa & Fonseca, 2010, 
p.531)  
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
   ผู้เรียนสาขาการบญัชีควรได้รับการฝึกฝนเพิ่มขึ้นให้เกดิทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในรายวิชาที่

เกี่ยวข้องกับการบูรณาการความรูไ้ปใช้ปฏิบัติงานจริงในอนาคต ผู้สอนทางด้านการบัญชีควรจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ทีมุ่่งให้เกิดบรรยากาศในการเรียนท่ีกระตุ้นความสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของผู้เรียนอันน ามาสู่การ
เรียนแบบลึกซึ้ง เนื่องจากวิชาชีพบัญชีเป็นวิชาที่ต้องการประสบการณ์และความรู้ที่ทันสมยัควบคู่กัน จึงควรจัด
การศึกษาให้สอดรับกับการเปลีย่นแปลงในสังคมเศรษฐกิจ และเกดิการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญช ี

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
   เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้มีข้อจ ากัดเรื่องขอบเขตการวิจัยที่ท าการศึกษาเฉพาะผูเ้รียนสาขาการบัญช ีใน

รายวิชาสัมมนาการภาษีอากรเท่านั้น เพื่อประโยชน์ในการวิจยัที่มากข้ึน ควรขยายให้มีการทดลองใช้หน่วยการ
เรียนรู้ เรื่องการวางแผนภาษีอากร ในนิสิตสถาบันเดียวกันในภาคการศึกษาอื่น หรือนิสติสาขาการบญัชีใน
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และน าผลการศึกษามาเปรียบเทียบกัน และในอนาคตควรมีการศึกษาต่อไปอีกว่า หลังจาก
ผู้เรยีนสาขาการบัญชีได้ฝึกฝนทักษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณผ่านหน่วยการเรียนรูเ้รื่อง การวางแผนภาษีอากร
นี้แล้ว ไดม้ีการน าไปประยุกต์ใช้จรงิในชีวิตการปฏิบัติงานหรือไม่ อยา่งไร รวมถึงควรมีการสัมภาษณ์เชงิลึกถึงการ
น าเอาความคิดรวบยอดเรื่อง การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) ไปใช้ในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกัน 
หลังจากผูเ้รียนเข้าสู่การท างานในตลาดแรงงานแล้ว 
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