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บทคัดยอ 
งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณในรายวิชาภาษาและ

วัฒนธรรม ใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดวยรูปแบบการสอนดวยวิธีวิจัยท่ีมีตอการอานอยางมีวิจารณญาณ ใน
รายวิชาภาษาและวัฒนธรรม กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี  นักศึกษาคณะครุศาสตร ช้ันปท่ี 1ท่ีลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาภาษาและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2560 กอนและหลังการทดลอง จํานวน 96 คน ซึ่งไดมา
โดยการสุมแบบอยางงาย โดยสุมจากประชากรท่ีผูวิจัยแบงออกเปน 2 กลุม กลุมท่ีเรียนการสอนปกติและกลุมท่ี
ไดรับการจัดเรียนการสอนดวยวิธีวิจัยเปนเวลา 2 ครั้งๆละ 1 คาบเรยีน คาบเรียนละ 4 ช่ัวโมง  

ผลการวิจัย พบวา  
รูปแบบการสอนดวยวิธีวิจัยชวยพัฒนาการอานอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาไดอยาง มีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ี ระดับ .05   
นักศึกษากลุมทดลองท่ีไดรับการจดัการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีวิจยั มีความสามารถ

ในการอานอยางมีวิจารณญาณหลงัเรียนสูงกวากอนเรียนอยางเห็นไดชัด สอดคลองกับสมมติฐานท่ีผูวิจยักําหนดไว
และมีประเด็นสําคัญ 

 
คําสําคัญ : วิธีการพัฒนา/การสอนดวยวิธีวิจัย/รายวิชาภาษาและวัฒนธรรม. 
 

ABSTRACT 
This research had the objective to develop creative reading abilities in the subject of 

Languages and Culture for Bachelor’s Degree students through an instructional model by using 
research methods in Khampangpet Rajabhat University. The sample population was made up of 
96 first year Faculty of Education students who registered for this course in 2018. The Stratified 
Random Sampling method was used to get the sample. This 96 students were divided in to two 
groups to form the experimental and the control group. The experimental group learnt with the 
model using the research methods while the control group learned using the normal method 
(without the use of instructional model).   

From the study, it was found that the students from the experimental group had a 
higher mean score than the control group. The mean score for the experimental group had a 
significant increase of 0.05 while the control group showed no significant change from their pre-
test. 
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ความเปนมาและความสําคัญ 
การอานเปนทักษะสําคัญในการศึกษาคนควาศาสตร สรรพวิชาในทุกแขนง  ดังน้ันผูท่ีมีความสามารถอาน

อยางมีประสิทธิภาพยอมมีความไดเปรียบตอผูท่ีมีความสามารถในการอานระดับปานกลาง  อีกท้ังในปจจุบัน
เทคโนโลยีมีความกาวหนามากยิ่งข้ึน  ขาวสารถูกสงตอไดอยางรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้น  ดังน้ันผูรับสารจึง
ตองมีความสามารถในการอานเพ่ือจําแนกแยกแยะขอมูลขาวสารน้ันๆไดอยางเทาทัน  

ผูวิจัยในฐานะของอาจารยผูไดรับมอบหมายใหจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาและวัฒนธรรม คณะครุ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  โดยท่ัวไปวิชาภาษาไทยจะประกอบดวยทักษะสําคัญ 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟง 
การพูด การอาน และการเขียน  ผูวิจัยพบวา คะแนนทดสอบการอานของนักศึกษาผลคะแนนต่ํา แบงตามประเด็นคือ 
ทักษะการอานการอานตีความหมาย อานสรุปความ อานแยกขอเท็จจริง และการอานประเมินคา ท่ีเปนทักษะการอานข้ัน
สูงท่ีเช่ือมโยงถึงการนําไปใช การรับสารท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งในการศึกษาคนควาทุกรายวิชา  ดังน้ันผูเรียนจึงตองมี
ทักษะในการอานอยางดีเยี่ยมเพ่ือใชในการศึกษาหาความรูโดยเฉพาะ   อยางยิ่งผูท่ีกําลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา  แตเมื่อ
เขาไปจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงในช้ันเรียน  พบปญหา  วานักศึกษาสวนใหญยังมีประสิทธิภาพในการอาน
ไดไมดีเทาท่ีควร  ดังน้ันผูวิจัยจึงสอบถามความตองการจากนักศึกษา  และพบวานักศึกษาตองการใหมีการเพ่ิมพูน
ทักษะในดานการอานใหมากข้ึน 
 การอานเพ่ือมีวิจารณญาณตองอาศัยปจจัยหลายประการ นักวิชาการดานการอานไดอธิบายปจจัยตอการ
อานและการคิดอยางมีวิจารณญาณ สรุปไดวา ปจจัยท่ีสงผลคือ ความสามารถทางภาษา ประสบการณเดิมของ
ผูอาน วัตถุประสงคในการอาน ความสามารถในการคิดและอธิบายเรื่องท่ีอานได ดังท่ี Raygor and Raygor (1985 
: 162) กลาววา ระดับความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณมี 3 ระดับ คือ ระดับแรกเปนความเขาใจระดับ
อักษร ระดับท่ีสองเปนความเขาใจระดับตีความ และระดับท่ีสามเปนความเขาใจระดับการใช  ท้ังน้ีแนวคิดการแบง
ระดับการอานอยางมีวิจารณญาณมีความสอดคลองกันคือ แบงความสามารถในการคิดเพ่ือการตีความ  วิเคราะห
ตามลําดับจากงายไปยาก โดยเริ่มจากระดับการเขาใจความหมายของอักษร  ระดับการตีความเพ่ือเขาใจสารของ
ผูเขียน ไปจนถึงความเขาใจในระดับสูง คือ การประเมินคาสิ่งท่ีอาน สามารถนําคุณคาท่ีไดรับไปประยุกตใช เมื่อ
พิจารณาระดับความสามารถในการอานข้ันสูงตอไป 

การจัดกิจกรรมการสอนทักษะการอานใหมีประสิทธิภาพและไดพบวารูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธี
วิจัย (Research – Based Instructional Model)  เปนรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึง ในรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบ CRP ท่ีพัฒนาข้ึนโดยคณะวิจัยโครงการพัฒนา ครุศึกษาเชิงสรางสรรคและผลิตภาพ คณะ
ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รูปแบบการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีวิจัย เนนการจัดการเรียนรูท่ีนําไปสูการ
พัฒนาคุณลักษณะของผูเรียน เปนการสรางความรูดวยตนเอง ท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรยีนรูอยางแทจริงดวยตนเอง 
จากการตั้งคําถามและแสวงหาคําตอบจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย มีทักษะในการคิดวิเคราะห สังเคราะหอยางมี
เหตุผลประกอบ รวมถึงสามารถคนหาปญหาของตนเอง ตั้งคําถามและตอบคําถามท่ีตนเองตองการทราบจาก
บทเรียนโดยการคนควาและเลอืกสรรขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการเรียนรู ผูวิจัยจึงมีความเห็นวาการจัดการเรียนการ
สอนในลักษณะน้ีนาจะสามารถพัฒนาทักษะการอานของนักศึกษาได โดยเฉพาะทักษะการอานเพ่ือความเขาใจ 
เพราะรูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีวิจัย เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาคุณลักษณะหลากหลายประการ
ของผูเรียนรวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะหซึ่งสามารถนํามาสนับสนุนความสามารถในการอานเพ่ือความ
เขาใจได 

อีกท้ังแนวคิดพ้ืนฐานของรูปแบบการเรยีนการสอนดวยวิธีวิจัย มาจากแนวคิดสําคญัในการจดัการเรียนรู 5 
แนวคิด คือ การเรยีนรูแบบใชวิจัยเปนหลัก (Research-Based Learning)   การเรียนรูแบบใชปญหาเปนหลัก 
(Problem-Based Learning) การเรียนรูตามสภาพจริง (Authentic Learning) การเรียนรูรวมกัน (Collaborative 
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Learning) และการเรียนแบบนําตนเอง (Self-Directed Learning) มาประกอบเปนข้ันตอนการจดัการเรียนการ
สอน 4 ข้ัน (ไพฑูรย  สินลารัตน, 2549: 31)  

โดนการศึกษาการใชรูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีวิจัยจะเนนการพัฒนาทักษะการสื่อสาร การคิด
วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคาขอมูลหรือขอสรุปตางๆเพ่ือใชตัดสินใจแกปญหาของตนเองตามท่ีระบุไว และเขียน
สรุปเปนรายงานเชิงวิจัย ดังน้ันผูวิจัยจึงนํารูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีวิจัยมาใชในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เน่ืองจากในแตละข้ันตอนของการ
เรียน ผูเรียนจะตองคนควาหาขอมูลจากแหลงตางๆท่ีมีความหลากหลาย ดวยการอานและสรุปประเด็นความรู เพ่ือ
นําขอมูลไปใชแกปญหาการเรียนท่ีตนเองประสบตามท่ีระบุไว รวมท้ังประมวลความรูของตนเอง เขียนเปนรายงาน
เชิงวิจัยท่ีมีท้ังเน้ือหาความรู กระบวนการเรียนรูและผลของการนําความรูไปใช ดังน้ันผูเรียนจะตองมีความรูในดาน
เน้ือหาท่ีเรียนเปนอยางดี อีกท้ังยังเปนการกระตุนใหผูเรียนใฝรู ใฝเรียน และสามารถเรียนรูดวยตนเองอีกดวย 

ผูวิจัย พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีวิจัยสามารถชวยใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูท่ีดีข้ึนในการ
เรียนวิชาตางๆ เน่ืองจากการวางแผนการศึกษาและคนควาขอมูลเพ่ือนํามาตอบประเด็นตางๆน้ัน นักศึกษาจะตอง
ศึกษาเอกสารท่ีมาจากหลายแหลงขอมูล โดยใชการคิดวิเคราะห สรปุและเลือกใชขอมูลตางๆ ในข้ันตอนน้ีนักศึกษา
จะตองใชการอานเพ่ือความเขาใจมาชวยวิเคราะห สังเคราะหและสรุปขอมูล จากน้ันตองนําขอมูลท่ีไดไปใชใน
สถานการณจริง  เพ่ือตอบประเดน็ท่ีตั้งไวและสรุปออกมาเปนรายงานเชิงวิจัย ซึ่งเปนการทบทวนความรูท้ังหมดของ 
นักศึกษาตั้งแตตน รูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีวิจยัจึงนาจะพัฒนาความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณ
ในรายวิชาภาษาและวัฒนธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใหดีข้ึนได 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. ศึกษาผลของการใชรูปแบบการสอนดวยวิธีวิจัยเพ่ือสงเสริมการอานอยางมีวิจารณญาณ ในวิชาภาษา
และวัฒนธรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณ กอนและหลังการใชรูปแบบการสอนวิธี
วิจัย 

  
สมมติฐานการวิจัย 
 นักศึกษาท่ีเรียนดวยรูปแบบการสอนดวยวิธีวิจัย เพ่ือสงเสริมการอานอยางมีวิจารณญาณ มี
ความสามารถอยางอยางมีวิจารณญาณ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 
ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตดานเน้ือหา 
 เน้ือหาท่ีใชการทดลองจะคัดเลือกเน้ือหาความสามารถในการอานอยางวิจารณญาณ ในรายวิชาภาษาและ

วัฒนธรรม คือ การจดัการเรียนการสอนดวยรูปแบบการสอนวิธีวิจัย 4 ข้ันตอน ในแผนการเรียนรายวิชาภาษาและ
วัฒนธรรม เรื่องการอานอยางมีวิจารณญาณ  จํานวน 5 แบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ  

ระยะเวลาในการทดลอง 
  ภาคเรยีนท่ี 2   ปการศึกษา 2560 โดยทดลองสอน ระหวางการเรียนการสอนในสัปดาหท่ี 1 
วันท่ี  8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง  การเรียนการสอนในสัปดาหท่ี 4 วันท่ี 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 ใช
เวลาทดลอง  2 ครั้ง ๆ ละ 1 คาบๆละ 4 ช่ัวโมง ซึ่งไมรวมเวลาในการทดสอบกอนและหลังเรียน  

ดานตัวแปร 
ตัวแปรตน คือ  วิธีการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการสอนดวยวิธีวิจัย 
ตัวแปรตาม ไดแก  การอานอยางมีวิจารณญาณ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
 
 
  

 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ประชาการ 

     ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปท่ี 1 รหัสนักศึกษา 6011203 
,6011204 ,6011216,6011217 ท่ีลงทะเบียนเรียนใน ปการศึกษา 2560  รายวิชาภาษาและวัฒนธรรม  คณะครุ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  จํานวน 117 คน  โดยมีกลุมตัวอยาง นักศึกษาท่ีใชเปนนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร ช้ันปท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนใน ปการศึกษา 2560 รายวิชาภาษาและวัฒนธรรม ในภาคเรียนท่ี 2  กลุม
ตัวอยาง จํานวน 96 คน  ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบอยางงาย จากประชากรท่ีผูวิจัยแบงออกเปน 2 กลุม กลุมท่ีเรียน
การสอนปกติและกลุมท่ีไดรับการจัดเรียนการสอนดวยวิธีวิจัย  

 
 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยและเคร่ืองมือวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการทดลองครั้งน้ี คือ แผนการจัดการเรียนรูรูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีวิจัยซึ่งผูวิจัย
สรางข้ึนโดยดําเนินตามข้ันตอน ดังน้ี 
 1. แบบวัดความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณ ใชเปนแบบวัดความสามารถในการอานอยางมี
วิจารณญาณ กลุมทดลองกอน และ หลังการทดลอง 

2.  จัดทําแผนการจัดการเรียนการสอน มคอ.3 และวางแผนการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการท้ังการอาน
และการเขียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีวิจัย (ไพฑูรย สินลารัตน, 2549: 31) เปนการเรียนจัดการสอน
ประกอบดวยข้ันตอน 4 ข้ันตอน ดังอธิบายตอไปน้ี 

  ขั้นท่ี 1 ตีความ/กําหนดปญหา (Define): การเรียนการสอนโดยใชประเด็นหลักในเน้ือหารายวิชาหรือ
ปญหาเปนหลักเปนการเรียนรูรวมกัน 
 สํารวจประเด็น (Explore)  ผูเรยีนรวมกันอภปิรายเพ่ือกําหนดประเด็นหรือสํารวจปญหาท่ีจะ
ศึกษา 
 จัดลําดับความสําคัญ (Prioritize) ผูเรยีนรวมกันจดัอันดับความสําคญัของประเด็นท่ีจะศึกษา 
 เลือกประเด็น (Select)  ผูเรยีนรวมกันเลือกประเด็นท่ีจะศกึษา 
 กําหนดคําถามการวิจัย (Set Questions) ผูเรียนรวมกันกําหนดคาํถามการศึกษา 
 กําหนดตัวแปร (Define variables) ผูเรยีนรวมกันกําหนดตัวแปรหรือประเด็นหลักท่ีจะศึกษา  

   ขั้นท่ี 2 วางแผนงาน (Design):  กําหนดวิธีการและรูปแบบท่ีจะศึกษาประเด็นท่ีกําหนด 
 กําหนดสมมติฐาน (Set hypothesis) ผูเรยีนรวมกันกําหนดสมมติฐานหรือขอสันนิษฐานดวยตนเองโดย
มี 

ผูสอนเปนผูช้ีแนะแนวทาง 
ออกแบบ (Design) ผูเรยีนรวมกันออกแบบการศึกษาดวยตนเอง โดยมีผูสอนเปนผู

ช้ีแนะแนวทาง 
   ขั้นท่ี 3 ดําเนินการตามแผน (Implement): ดําเนินการศึกษาตามแบบท่ีไดกําหนด 

 เก็บรวบรวมขอมูล (Collect)   ผูเรยีนชวยกับเก็บรวบรวมขอมูล 
 วิเคราะหขอมูล (Analyze)  ผูเรยีนชวยกันวิเคราะหขอมูล 

การอานอยางมีวิจารณญาณ 
วิธีการการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการ

สอนดวยวิธีวิจัย 
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 สรุปผล (Conclude)  ผูเรยีนรวมกันสรุปผล 
   ขั้นท่ี 4 นําผลท่ีไดไปใชแกปญหาเพ่ือพัฒนา (Improvement): นําผลท่ีไดจากการศึกษามาทดลอง

หรือ 
ตรวจสอบ 

 ทดลองใชในสถานการณจริง (Apply) ผูเรยีนรวมกันนําผลการวิจัยไปทดลองปฏิบัติหรือตรวจสอบ
รวมกัน 
 พัฒนาการปฏิบัติงาน  (Improve) ผูเรยีนรวมกันนําขอมลูยอนกลับท่ีไดมาพัฒนาการทํางาน 

3. แบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ใชฝกสําหรับครศุาสตร รายวิชาภาษาและวัฒนธรรม 
เรื่อง  

การพัฒนาทักษะการรับสารการอาน มี 5 แบบฝก  ใชฝก 5 ทักษะ  ดังน้ี 
    แบบฝกท่ี 1  ฝกทักษะการตัดสนิใจโดยใชเหตผุล 
    แบบฝกท่ี 2  ฝกทักษะการสรุปความ 
    แบบฝกท่ี 3  ฝกทักษะการหาวัตถุประสงค หรือจุดมุงหมายของผูเขียน 
    แบบฝกท่ี 4  ฝกทักษะการแยกขอเท็จจริงออกจากขอคิดเห็น 
    แบบฝกท่ี 5  ฝกทักษะการจับประเด็นความคดิสําคญั (สาระสาํคญั ขอคิดของเรื่อง) 
 ขั้นตอนในการฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ มี 5 ข้ันตอน ดังน้ี  
    ข้ันตอนท่ี 1  ข้ันศึกษาขอมูลและตั้งสมมติฐาน ข้ันน้ีใชเวลา 5 นาที 
    ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันทดสอบสมมติฐาน  ข้ันน้ีใชเวลา 10 นาที 
    ข้ันตอนท่ี 3  ข้ันฝกอาน การคิดอยางมีวิจารณญาณ  ข้ันน้ีใชเวลา 10 นาที 
    ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันอภิปรายการอานการคิด  ข้ันน้ีใชเวลา 15 นาที 
    ข้ันตอนท่ี 5  ข้ันทดสอบความสามารถทางการอานหลังการฝก  ข้ันน้ีใชเวลา 10 นาที 
 
 เคร่ืองมือวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยมี 2 ประเภท คือ เครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูล  ไดแก แบบวัด
ความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณ  มีลักษณะเปนแบบเลอืกตอบชนิด 4 ตัวเลือก  จํานวน 55 ขอ วัด
ความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณ 5 ระดับ  คือ 1.พิจารณาการใชเหตุผลในตัดสินใจ  2.พิจารณาการสรุป
ความ  3.พิจารณาการหาวัตถุประสงค หรือจุดมุงหมายของผูเรียน   4.พิจารณาการแยกขอเท็จจริงออกจาก
ขอคิดเห็น 5. ประเมินคณุคาการจบัความคิดสําคัญ  มีคาความเท่ียง ตั้งแต .60 ข้ึนไป  คาความยากงาย ระหวาง .20 
- .80 และคาอํานาจจําแนก ตั้งแต .20 ข้ึนไป (พวงรัตน ทวีรัตน, 2538: 129-130)  ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา 
แบบวัดทักษะความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณ มีคาความเท่ียงของแบบทดสอบท้ังฉบับ เทากับ .873  
คาความยากงายรายขออยูระหวาง .23 - .78  และคาอํานาจจาํแนกรายขออยูระหวาง .21 - .85 
  เครื่องมือการทดลอง ไดแก แผนการจัดการเรียนรูการรับสารดวยการอานอยางมีวิจารณญาณ 
และแบบฝกทักษะการอานอยางมวิีจารณญาณ 5 แบบฝก ใชฝก 5 ทักษะ โดยใชวิธีการการสอนดวยวิธีวิจัย จํานวน 
1 แผน การดําเนินการวิจัย ผูวิจัยวัดความสามารถในการการอานอยางมีวิจารณญาณของกลุมทดลอง กอนการ
ทดลอง  แลวดําเนินการจัดการเรยีนรูดวยตนเองโดยจัดการเรยีนรูตามแผน  การจดัการเรียนรูโดยใชรูปแบบการ
เรียนการสอนดวยวิธีวิจยั ใชเวลา 2 สัปดาห สัปดาหละ 4  ช่ัวโมง  เมื่อจัดการเรียนรูครบตามท่ีกําหนดแลว ผูวิจยัให
กลุมตัวอยางทําแบบวัดความสามารถในการอาน จากน้ันนําคะแนนความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณ 

กอนและหลังการทดลอง มาหาคามัชฌิมเลขคณติ x   คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (s) และ วิเคราะหความแตกตางของ
คาเฉลี่ย โดยการทดสอบคา t (t - test)  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณกอนและหลังการทดลอง 
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สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนดวยวิธีวิจยั เพ่ือสงเสริมการอานอยางมีวิจารณญาณ ในวิชา
ภาษาและวัฒนธรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตร ีของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี ประจําปการศึกษา 2560 คณะ
ครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 
  1.รูปแบบการสอนดวยวิธีวิจัยชวยพัฒนาการอานอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาไดอยาง มี
นัยสําคญัทางสถิติท่ี ระดับ .05 

      2.นักศึกษาท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีวิจยัมีความสามารถการ
อานอยางมีวิจารณญาณหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองเมื่อคํานวณคาอัตราสวนวิกฤต (t - test) ของผลตาง
ระหวางคามัชฌมิเลขคณติของความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณ ( x ) กอนและหลังการทดลอง ได
เทากับ 13.69 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบวา การศึกษาผลของการใชรูปแบบการสอนดวยวิธีวิจัย เพ่ือสงเสริมการอานอยางมี
วิจารณญาณ ในวิชาภาษาและวัฒนธรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบวา นักศึกษาท่ีไดรับการจัดการเรียนรู
โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีวิจัยมคีวามสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณหลังการทดลองสูงกวากอน  
การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานท่ีผูวิจัยกําหนดไว จากการสังเกตลักษณะ
พฤติกรรมของนักศึกษากลุมตัวอยางท่ีฝกทักษะอานอยางมีวิจารณญาณ โดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมี
วิจารณญาณ  พบวา 
 ระยะแรกของการฝก  นักศึกษายังไมมีความมั่นใจในการตอบคําถามใน   แบบฝกดวยตัวเองมีการ
ถามกันในกลุมเพ่ือน  บางคนไมสามารถตั้งสมมติฐานไดดวยตัวเอง เมื่อมีการเฉลยทุกข้ันตอน ท่ีอยูในแบบฝกทําให
นักศึกษาทราบผลการอานอยางมีวิจารณญาณของตนเอง  จึงเกิดความมั่นใจมากข้ึน  สวนข้ัน การอภิปรายในกลุม
น้ัน  ชวงแรกการฝกทักษะนักศึกษาไมกลาแสดงความคิดเห็นตอกลุมเทาใดนัก หลังจากการฝก    ผานไป 1-2 แบบ
ฝก นักศึกษามีความกลาท่ีจะแสดงความคิดเห็นมากข้ึน  และใชเวลาในการอภิปรายเพ่ิมข้ึนจากเดิมซึ่งตรงกับ ปาริ
ชาติ ตามวงค  (2551 : 83)  ไดกลาววา รูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีวิจัยมุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคแบบ 4ร. ตามหลักสัตตศิลา (ไพฑูรย  สินลารัตน, 2549 :54) คือ 1) เปนผูรูทันรูนําโลก 2) เรียนรูชํานาญ 
เช่ียวชาญปฏิบัติ 3) รวมพลังสรางสรรคสังคม และ 4) รักษวัฒนธรรมไทย ใฝสันติ  โดยรูปแบบการเรียนการสอน
ดวยวิธีวิจัยเนนการจัดการเรียนรู    ท่ีนําไปสูภาคปฏิบัติจนเกิดความชํานาญ ซึ่ง Dallman และคณะ (1978: 129) 
กลาวถึงความสามารถอานเพ่ือความเขาใจวา คือ 1) ความเขาใจระดับขอเท็จจริง (the factual level) หมายถึง ความ
เขาใจในสารสนเทศท่ีกลาวไวตรงๆ ในเรื่องท่ีอาน ทักษะยอยในช้ันน้ี ไดแก การรูความหมายของคํา การหาใจความ
สําคัญ การหารายละเอียด และการอานเพ่ือทําตามคําแนะนํา 2) ความเขาใจระดับตีความ (the interpretive 
level) หมายถึง ความสามารถเขาใจสิ่งท่ีไมไดกลาวไวตรงๆ ในเน้ือเรื่อง แตจะใชความสามารถในการสรุปอางอิง 
และลงความเห็น ทักษะยอยในข้ันน้ี ไดแก    การยอความและการเรียบเรียง การไดมาซึ่งขอสรุป และการทํานายผล
ท่ีจะเกิดตามมา3) ความเขาใจระดับประเมินคา (the evaluative level) หมายถึง การประเมินคาสิ่งท่ีอานโดยมิได
มุงจับผิดแตข้ึนอยูกับการใชขอมูล หรือองคประกอบจํานวนมากจากการอานมาพิจารณาอยางใชเหตุผล โดยอาศัย
ความรูและประสบการณในเรื่องน้ันในการตั้งเกณฑมาตรฐานเพ่ือตัดสิน ทักษะท่ีจําเปนในการอานระดับน้ี คือ การ
อานอยางมีวิจารณญาณ จึงมีความเช่ือมโยงกับความสามารถอานอยางมีวิจารณญาณ เชน พิจารณาคุณคาและ
ความคิดตางๆในงานเขียน และสามารถบงช้ีถึงวัตถุประสงคของผูแตงได ดวยการมีทักษะการแสวงหา/คัดสรร/สราง
ความรู มีการใชและจัดการความรู และมีทักษะในการวิเคราะหขอมูลตางๆ  
 การเปรียบเทียบความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณ กอนและหลังการใชรูปแบบการสอนวิธีวิจัย 
 พบวา รูปแบบการเรยีนการสอนดวยวิธีวิจัยพัฒนามาจากแนวคดิการจัดการเรยีนการสอนท่ีสงเสริม การเรยีนรูท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปดโอกาสใหนักศึกษาไดออกแบบการเรยีนรูดวยตนเอง อภิปรายแสดงความคดิเห็นรวมกัน 
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ซึ่งเปนการสรางแรงจูงใจในการเรยีนรู ทําใหผูเรียนมีความสนใจและกระตือรือรน อีกท้ังยังเปนการกระตุนใหผูเรยีน
เกิดกระบวนการอานและคิดอยางมีวิจารณญาณ และในแตละข้ันของการเรียนผูเรียนจะตองคนควาหาขอมูลจาก
แหลงตางๆท่ีมีอยูอยางหลากหลายดวยการอานและวิเคราะหขอมูลตางๆ สรุปประเด็นความรู เพ่ือนํามาใชแกปญหา
หรือตอบประเด็นท่ีกําหนดไว การคัดสรรขอมลู  นักศึกษาจะตองใชการอานและความคิดอยางมีวิจารณญาณเพ่ือ
พิจารณา สังเคราะหขอมลูท่ีหลากหลายและเลือกสรรขอมลูเพ่ือนํามาใช สอดคลองกับ จิตราภรณ ดวงจุมพล. 
(2543) ศึกษา    ผลของการใชกระบวนการสอนอานแบบปฏิบัติท่ีมตีอ ความสามรถในการอาน ซึ่ง ความเขาใจ
ภาษาไทยทําใหนักศึกษารูจักใชความเขาใจในการอานไตรตรองขอมลูและการคดิกอนท่ีจะเช่ือถือขอมูลใดๆ กับ 
ขวัญชนก นัยจรัญ. (2551). ไดศึกผลของการใชรูปแบบการเรยีนการสอนดวยวิธีวิจยัท่ีมีตอ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
วรรณคดีไทยและความสามารถในการอานออยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีการดําเนินการ
สอนตามรูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีวิจัย ท้ัง 4 ข้ัน ทําใหนักศึกษามีความรูในดานเน้ือหาท่ีเรียนเปนอยางดี 
กระตุนใหนักศึกษาเปนเกิดทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ  นอกจากน้ีในการดําเนินการสอนตามรูปแบบการ
เรียนการสอนดวยวิธีวิจยั ท้ัง 4 ข้ัน ทําใหนักศึกษามีความรูในดานเน้ือหาท่ีเรียนเปนอยางดี กระตุนใหนักศึกษาเปน
ผูใฝรูใฝเรยีน และมีทักษะในการคดัสรรขอมูลท่ีนาเช่ือถือ โดยเฉพาะอยางยิ่งในโลกปจจุบันมีขอมูลขาวสารมากมาย
และหลากหลาย การฝกฝนใหนักศึกษามีทักษะในการอานอยางมีประสิทธิภาพจึงเปนสิ่งสําคัญ ซึ่งจะชวยพัฒนาให
นักเรียนรูจักคิดหาเหตผุลกอนท่ีจะปกใจเช่ือถือขอมูลตางๆ พรอมกันน้ียังเปนเครื่องมือใหผูเรียนไดเรยีนรูตลอดชีวิต
อีกดวย ในกรณีน้ีเห็นไดจากการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาจากแบบวัดความสามารถในการอานเพ่ือความ
เขาใจ  

ซึ่งจากผลการวิจัยครั้งน้ีนักศึกษาสามารถทําแบบวัดการอานอยางมีวิจารณญาณไดคะแนนเพ่ิมข้ึนจากกอน  
การจัดการเรียนรูดวยรูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีวิจัยจนเปนท่ีนาพอใจ 

 
ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 1.  ควรมีการใชรูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีวิจัยกับทักษะการเขียนเพ่ือการสื่อสาร 

2. รูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีวิจัยเปนรูปแบบการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลาง เปดโอกาส          
ใหผูเรียนไดแสดงความสามารถเต็มตามศักยภาพของตน  ดังน้ันควรมีการศึกษา วิจัยผลการใชรูปแบบการเรียนการสอน
ดวยวิธีวิจัยในรายวิชาอ่ืนๆ เชน ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา   เปนตน 

 
บรรณานุกรม 

ขวัญชนก นัยจรัญ. (2551). ผลของการใชรูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีวิจัยท่ีมีตอ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วรรณคดีไทยและความสามารถในการอานออยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
วิทยาลัยนาฏศิลป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตร
มหาบัณฑิตบัณฑิต ภาควิชา หลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศกึษา. บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ  
มหาวิทยาลยั.  

จิตราภรณ ดวงจุมพล. (2543) . ผลของการใชกระบวนการสอนอานแบบปฏิบัติท่ีมีตอ ความสามรถในการอาน
 เพ่ือความเขาใจภาษาไทย และทัศนคติตอการอานภาษาไทยของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 2 
กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธปรญิญาครุศาสตรมหาบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลยั 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
 

 

 



247 
 

 

ปาริชาต ิตามวงค. (2551). ผลของการใชรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎกีารตอบสนอง ของผูอานท่ีมีตอ  
ความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจและเจตคติตอวรรณกรรมลานนาของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑติบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

พรทิพย ศิริสมบูรณเวช. (2547). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวรรณคดีไทยตามทฤษฎ ีการตอบสนอง
 ของผูอานเพ่ือเสริมสรางความสามารถดานการตอบสนองตอวรรณคดี การอานเพ่ือความเขาใจและ
 การคิดไตรตรองของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต. วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและ
 การสอน บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั.  
พวงรัตน ทวีรัตน. (2538). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร. กรุงเทพมหานคร:สํานักทดสอบทาง 

การศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร.  
ไพฑูรย สินลารัตน และคณะ. (2549). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CRP. โครงการวิจัย. คณะ 

ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. เอกสารอัดสําเนา,  
Anderson, C. R., and other. (1985). Becoming a nation of reader : the report of the  

commission on Reading. Washington, D.C.: National Academy of Education, National 
Institute of Education, Center for the Study of Reading.  

Dallmann, M., and Boer, J. J. (1978). The teaching of reading. New York: Holt.  
Miller, W.H. (1990). Reading comprehension activities kit. New York: The Center for  

Applied Research in Education.  
Raygor, A.L and Rayger, R.D. (1985). Effective reading. New York: McGraw – Hill.  

 


