แบบวัดทักษะการมีวิจารณญาณ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 2
โครงการยกระดับคุณภาพการอ่าน การเขียน และการคิ ดวิ เคราะห์
ตามยุทธศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่ น ตามพระราโชบาย
เรื่อง การพัฒนาการอ่าน การเขียน และการคิ ดวิ เคราะห์ส่ทู กั ษะการมีวิจารณญาณ
ด้วยวิ ธีการให้ “นัง่ ร้าน” เพื่อความเฉลียวฉลาด

สอบวันที่ ..............เดือน..................................พ.ศ. ………..........
เวลา .......................... น.
ชื่อ.................................................นามสกุล....................................เลขที่นัง่ สอบ..........
สถานที่สอบ……………………………………………........................ห้องสอบที่..............
คาชี้แจง
1. ให้นักเรียนเขียนชื่อ-สกุล เลขที่นัง่ สอบ สถานที่สอบ (โรงเรียน) และห้องสอบ ให้ชดั เจน
2. แบบทดสอบมีจานวน 28 ข้อ เป็ นแบบปรนัย 3 ตัวเลือก แต่ละข้อให้นักเรียนเลือกข้อ
ที่เห็นว่าถูกที่สดุ เพียงข้อเดียว
3. ใช้ดินสอ กาเครื่องหมาย X ทับข้อที่ถกู ที่สดุ
4. คุณครูผค้ ู มุ สอบเก็บแบบวัดทุกฉบับลงในซองน้าตาล ส่งคืน

มหาวิ ทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอขอบคุณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูป้ ระสาน
โรงเรียนกลุ่มเป้ าหมาย ผูบ้ ริ หาร คุณครูผคู้ มุ สอบ นักเรียน มา ณ โอกาสนี้
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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แบบวัดทักษะการมีวิจารณญาณ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 2
การพัฒนาการอ่าน การเขียน และการคิ ดวิ เคราะห์ส่ทู กั ษะการมีวิจารณญาณ
ด้วยวิ ธีการให้ “นัง่ ร้าน” เพื่อความเฉลียวฉลาด
คาชี้แจง แบบวัดมีลกั ษณะเป็ นแบบปรนัย 3 ตัวเลือก ประกอบด้วย ทักษะการมีวจิ ารณญาณ
14 ทักษะๆ ละ 2 ข้อ รวม 28 ให้นกั เรียนทาเป็ นรายบุคคล เลือกข้อทีถ่ ูกทีส่ ุดเพียงข้อเดียว

ข้อ 1 ข้อใดเป็ นข้อคิดเห็น
ก. แม่ทุกคนรักลูก
ข. ครูทุกคนชอบสอน
ค. ปลาเป็ นสัตว์น้ า
ข้อ 2 ข้อใดเป็ นข้อเท็จจริง
ก. ไก่และเป็ ดออกลูกเป็ นไข่
ข. ไข่เป็ ดอร่อยกว่าไข่ไก่
ค. คนสวยมักจะพูดเพราะ
ข้อ 3 “ในชัวโมงวิ
่
ชาคณิตศาสตร์ครูบอกว่าการหาคาตอบของ 1+2+3 มีแค่หนึ่งวิธ”ี
ข้อใดเป็ นจริง
ก. เชื่อครู เพราะครูสอนคณิตศาสตร์ทุกชัน้
ข. ไม่เชื่อ เพราะทาแล้วมีมากกว่าหนึ่งวิธที ไ่ี ด้คาตอบเหมือนกัน
ค. ไม่แน่ใจ เพราะครูสอนหลายวิชาอาจจะไม่ชานาญจริง
ข้อ 4 “นักกีฬาทีมชาติย้าเสมอว่าน้ ายีห่ อ้ นี้ดตี ่อร่างกาย เพิม่ พลังเมื่อเสียเหงือ่ มาก ๆ
แถมราคาถูกสุด ๆ” ข้อใดเป็ นจริง
ก. ดื่มน้ ายีห่ อ้ นี้เท่านัน้ เพราะจะทาให้รา่ งกายแข็งแรง
ข. ศึกษาข้อมูลน้ ายีห่ อ้ นี้วา่ มีประโยชน์จริงหรือไม่ก่อนตัดสินใจ
ค. ซือ้ มาดื่มไม่สนใจ เพราะทีบ่ า้ นดื่มน้ ายีห่ อ้ อื่นอยูแ่ ล้ว
ข้อ 5 “เด็ก ป.2 ทีฟ่ ั นหลอหรือไม่มฟี ั นคือเด็กทีไ่ ม่แปรงฟั นทุกวัน”
ข้อความนี้เชื่อถือได้หรือไม่เพราะเหตุใด
ก. เชื่อถือได้ เพราะครูเคยบอกว่าถ้าไม่แปรงฟั น ฟั นจะผุได้
ข. เชื่อถือได้ เพราะเด็กฟั นหลอมักไม่ชอบแปรงฟั น
ค. เชื่อถือไม่ได้ เพราะไม่เป็ นจริงเนื่องจากอาจจะฟั นน้ านมหลุดก็ได้
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ข้อ 6 “สัตว์ทม่ี ปี ี กทุกชนิดบินได้” ข้อความนี้เชื่อถือได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
ก. เชื่อถือได้ เพราะสัตว์ปีกต้องบินได้
ข. เชื่อถือได้ เพราะนกมีปีกและบินได้
ค. เชื่อถือไม่ได้ เพราะไม่จริงเสมอไปเนื่องจากนกเพนกวินมีปีกแต่บนิ ไม่ได้
ทีโ่ รงอาหารของโรงเรียน
พี : ดูเค้กเนยชิน้ นัน้ สิ น่ากินจังเลย
จริงใจ : ใช่ๆ น่ากินจริงๆ ด้วย เราซือ้ มากินกันดีกว่านะ
พี : กลัวว่า กินเค้กแล้วจะทาให้อว้ น
ในทีส่ ุดเด็กหญิงพีกซ็ อ้ื เค้กมารับประทาน 3 ชิน้
ข้อ 7 ข้อความใดทีน่ กั เรียนต้องใคร่ครวญให้ดี
ก. พี จึงพูดว่า “กลัวว่า กินเค้กแล้วจะทาให้อว้ น”
ข. ในทีส่ ุดพีกซ็ อ้ื เค้กมารับประทาน 3 ชิน้
ค. อยากรับประทานเค้กเนย แต่กก็ ลัวอ้วน
นักเรียนสองคนพุดคุยกัน

อารี : มะปราง ตอนกลางวันเรามาเล่นกันนะ
มะปราง : ตกลงจ้ะ ทัง้ ทีม่ สี อบอ่านหนังสือกับครู

ข้อ 8 ข้อความนี้ ข้อใดแสดงถึงการขัดแย้งกัน
ก. มะปรางตอบตกลง
ข. อารีชวนมะปราง ตอนกลางวันเรามาเล่นกันนะ
ค. มะปรางตอบตกลง ทัง้ ทีม่ สี อบอ่านหนังสือกับครู
ข้อ 9 เด็ก 3 คน กาลังเล่นของเล่นด้วยกัน ใครเป็ นคนทีจ่ ติ ใจไม่อยูก่ บั ร่องกับรอย
ก. มาลี : ชอบๆ จริงๆ หมาตัวนี้เคลื่อนไหวได้ดว้ ย
ข. ชูใจ : ตุ๊กตานี้สวยมาก ตาสีฟ้าสวยจริงๆ รถเข็นอะไรล่ะ
ง. สุที : รถบรรทุกคันนี้ บรรทุกทรายได้เยอะเหมือนกันนะ
ดูสบิ รรทุก 2 เทีย่ วได้ตงั ้ เป็ นกอง
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ข้อ 10 อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
วารี : ลูกโป่ งมีแต่ลกู สวยๆ ลายการ์ตูนด้วย เธอไปซือ้ มาจากไหน
มีขายในงานวัดนี้ใช่ไหม ขนมมีขายเยอะเลย
สุดาอ้าปากกาลังจะตอบวารี แต่มอี าการงงๆ ข้อใดถูกต้อง
ก. วารีและสุดาทัง้ สองเป็ นคนพูดทีเ่ ข้าใจตรงกัน
ข. วารีเป็ นคนพูดไม่อยูก่ บั ร่องกับรอย
ค. สุดาไม่เข้าใจคาถาม
ข้อ 11 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกีย่ วกับการมีทกั ษะวิจารณญาณ “เกีย่ วข้องกันหรือเปล่า”
ก. นักเรียนคนที่ 1 พูดว่า “ฉันรดน้ าต้นไม้ทุกวัน”
นักเรียนคนที่ 2 พูดตอบว่า “ต้นไม้บา้ นเธอมีใบสีเขียว”
ข. นักเรียนคนที่ 1 พูดว่า “ฉันรดน้ าต้นไม้ทุกวัน”
นักเรียนคนที่ 2 พูดตอบว่า “ต้นไม้บา้ นเธอเจริญเติบโต”
ค. นักเรียนคนที่ 1 พูดว่า “ฉันรดน้ าต้นไม้ทุกวัน”
นักเรียนคนที่ 2 พูดตอบว่า “ต้นไม้บา้ นเธอจมน้ าตาย”
ข้อ 12 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกีย่ วกับการมีทกั ษะวิจารณญาณ “เกีย่ วข้องกันหรือเปล่า”
ก. นักเรียนคนที่ 1 พูดว่า “เช้านี้อากาศหนาว”
นักเรียนคนที่ 2 พูดตอบว่า “ถอดเสือ้ ออกก่อนดีกว่า”
ข. นักเรียนคนที่ 1 พูดว่า “เช้านี้อากาศหนาว”
นักเรียนคนที่ 2 พูดตอบว่า “หยิบเสือ้ กันหนาวมาใส่ดกี ว่า ”
ค. นักเรียนคนที่ 1 พูดว่า “เช้านี้อากาศหนาว”
นักเรียนคนที่ 2 พูดตอบว่า “ใส่ผา้ พันคอเพิม่ ดีกว่า”
ข้อ 13 แม่บอกให้นกั เรียนไปซือ้ เนื้อทีต่ ลาด นักเรียนจะทาอย่างไร
ก. ไปซือ้ เนื้อหมูทต่ี ลาด
ข. ไปซือ้ เนื้อไก่ทต่ี ลาด
ค. ถามแม่ก่อนว่าจะให้ซอ้ื เนื้ออะไร
ข้อ 14 ครูพดู ว่า “จะมีคนมาส่งของทีห่ อ้ งเรียน” นักเรียนจะทาอย่างไร
ก. รอรับของให้ครู
ข. ถามครูวา่ จะให้ทาอย่างไรบ้าง
ค. ให้เพือ่ นรับของให้ครู
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จากสถานการณ์ “คุณครูสอนเรือ่ งครอบครัวของฉัน โดยให้นกั เรียนรูจ้ กั
ความหมายของครอบครัว และอธิบายว่าทุกครอบครัวจะต้องมีพห่ี รือน้อง”
ใช้ตอบคาถามข้อ 15

ข้อ 15 จากสถานการณ์เป็ นการใช้การคิดวิจารณญาณแบบใด
ก. เกีย่ วข้องกันไหม
ข. ข้อมูลครบไหม
ค. ไม่อยูก่ บั ร่องกับรอย
ข้อ 16 “หลังจากทีค่ ุณครูสอนเรื่องสระเดีย่ ว คุณครูนาบัตรคามาให้นกั เรียนอ่านทีละคา
จากนัน้ ให้นกั เรียนแยกว่าคาใดเป็ นสระเดีย่ วและคาใดเป็ นสระประสม”
จากสถานการณ์ขา้ งต้น นักเรียนปฏิบตั ไิ ม่ได้ ตามการสอนข้อใด
ก. ครูสอนให้รจู้ กั เรื่อง สระเดีย่ ว
ข. ครูสอนให้นกั เรียนอ่านบัตรคา
ค. ครูสอนให้นกั เรียนแยกบัตรคาว่าคาใดเป็ นสระเดีย่ วคาใดเป็ นสระประสม
ข้อ 17 ข้อใดเป็ นจริง
ก. 8+2 = 9+1
ข. 3+4 = 5+1
ค. 4+2 = 3+2
ข้อ 18 พืชกินอาหารโดยใช้สว่ นใด
ก. ใบและกิง่
ข. ลาต้นและยอด
ค. ราก
ข้อ 19 ข้อใดผลบวกเท่ากับ 40
ก. 37+3 และ 39+1
ข. 28+11 และ 27+11
ค. 23+7 และ 32+7
ข้อ 20 ข้อใดเป็ นจริง
ก. คน ม้า บ้าน เป็ นสิง่ มีชวี ติ
ข. คน ม้า บ้าน เป็ นสิง่ ไม่มชี วี ติ
ค. คน ม้า บ้าน เป็ นสิง่ แวดล้อม

แบบวัดการมีวจิ ารณญาณ ชัน้ ป.2 หน้า....5

ข้อ 21 “การออกกาลังกายทาให้รา่ งกายแข็งแรง หากมีชุดกีฬาทีร่ าคาแพง
จะทาให้ออกกาลังกายได้มากขึน้ ” ข้อเป็ นจริง
ก. ซือ้ ชุดกีฬาแพง ๆ เพราะจะทาให้ออกกาลังกายได้วนั ละมาก ๆ
ข. ร่างกายแข็งแรงไม่เกีย่ วกับราคาของชุดกีฬา
ค. ชุดกีฬาแพง ๆ ส่งผลให้รา่ งกายแข็งแรง
ข้อ 22 โทรศัพท์ลุงพังต้องซือ้ ใหม่พนักงานขายบอกลุงว่า
“โทรศัพท์ราคาเครื่องละ 1,000 บาท หากซือ้ 3 เครื่องขึน้ ไป
จะลดราคาเหลือเครื่องละ 890 บาท” ลุงจะตัดสินใจอย่างไร
ก. ไม่ซอ้ื เพราะโฆษณาเกินจริง
ข. ซือ้ 1 เครื่อง เพราะโทรศัพท์ลุงเท่านัน้ ทีพ่ งั
ค. ซือ้ 3 เครื่อง เพราะได้ในราคาถูก
ข้อ 23 “ตัวสูงขึน้ แค่วนั ละ3ต่อวัน” สนใจติดต่อได้ทห่ี วั หน้าห้อง ข้อใดเป็ นจริง
ก. ติดต่อหัวหน้าห้อง เพราะกินแค่วนั ละ3 เม็ด จะสูงขึน้
ข. หาข้อมูลเพิม่ เติม ค่อยตัดสินใจจะเชื่อหรือไม่เชื่อ
ค. ไม่สนใจ เพราะความสูงเป็ นตามพ่อแม่
ข้อ 24 คุณยายอายุ 98 ปี “สุขภาพแข็งแรงดีมาก เล่นยิมนาสติกได้” ข้อใดเป็ นจริง
ก. เข้าไปสอบถามให้แน่ใจก่อน
ข. ไม่เชื่อ เพราะคุณยายอายุมากแล้ว
ค. เชื่อ เพราะคุณยายฝึกเล่นมาประจา
ข้อ 25 ข้อมูลในข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ท้าวสุรนารีมวี รี กรรมป้ องกันชาติ จากการรุกรานในสมัยรัชกาลที่ 3
ข. จังหวัดนครราชสีมามีพน้ื ทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในประเทศไทย

ค. ประเทศมี 75 จังหวัด
ข้อ 26 คุณครูบอกว่า “ความรูค้ น้ คว้าได้ทเ่ี ดียว จากหนังสือห้องสมุดเท่านัน้ ”
ชีวนิ ค้านในใจกับคาพูดของคุณครูขอ้ ใดเป็ นจริง
ก. ใช่ คุณครูบอกแหล่งค้นคว้าถูกต้อง
ข. ไม่ใช่ คุณครูแนะนาวิธกี ารเดิม
ค. ไม่ใช่ คุณครูเป็ นคนสอนเก่ง
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ข้อ 27 เด็กชายบอลเล่นกีฬาฟุตบอลและตะกร้อ เก่งมาก ดังนัน้ เด็กชายบอลจะต้องเล่น
กีฬาวอลเล่ยบ์ อล เก่งด้วยเช่นกัน
ก. ถูกต้อง เพราะฟุตบอลตะกร้อและวอลเล่ยบ์ อล เป็ นกีฬาทีใ่ ช้อุปกรณ์
ข. ถูกต้อง เพราะคนมีทกั ษะทางกีฬา จะเก่งกีฬาทุกชนิด
ค. ไม่ถูกต้อง เพราะฟุตบอลและตะกร้อใช้เท้า ส่วนวอลเลย์บอลใช้แขน
ดังนัน้ เด็กชายบอลอาจจะเล่นกีฬาวอลเล่ยบ์ อลไม่เก่งก็ได้
ข้อ 28 พืชทีม่ สี สี ม้ จะสารเบต้าแคโรทีนสูงซึง่ จะชวยให้มผี วิ พรรณทีด่ ี
ดังนัน้ เด็กหญิงฟ้ าใสจึงชอบทานแครอท
ก. เด็กหญิงฟ้ าใสชอบทานแครอทเพราะอยากผิวสวย
ข. คนทีไ่ ม่ทานแครอทผิวจะไม่สวย
ค. เด็กหญิงฟ้ าใสจะผิวสวย

