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บทคัดย่อ 
การศึกษาในครั้งนี้มุ่งศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการเรียนการสอน พัฒนาการด้านการวิจารณ์วรรณกรรม 

ด้วยกระบวนการแบบ PISA โดยการมุ่งเน้นกระบวนการอ่านของกลุ่มควบคุมและกลุ่มศึกษา ซึ่ง กลุ่มควบคุมนั้น ใช้
การเรียนการสอนด้วยการศึกษากรอบคิดและทฤษฎีทางด้านวรรณกรรมทั่วไป คือ การศึกษาแนวคิด กรอบการ
วิจารณ์ด้านทฤษฎีต่างๆ  

ส่วนกลุ่มศึกษานั้น ใช้กระบวนการพัฒนาการอ่านแบบ PISA เข้ามาเป็นกระบวนการเรียนการสอนเป็น
หลัก แล้วจึงเช่ือมโยงรูปแบบการสอนเข้าสู่แนวคิดต่างๆ  

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มควบคุมนั้นมีผลการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจารณ์วรรณกรรมอยู่ในระดับ
เข้าใจ โดยเน้นการท าความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบคิดและทฤษฎีเป็นหลัก  ส่วนกลุ่มศึกษา จะพยายามท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับเนื้อหา หรือบริบทของเรื่อง แล้วจึงเชื่อมโยงแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องในการอธิบายปรากฏการณ์ของเรื่อง ซึ่งผลที่
ได้นั้น สะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการอ่านแบบ PISA ช่วยท าให้ผู้เรียนอ่านเนื้อหาอย่างเจาะลึกและเกิดมิติทางด้าน
เนื้อหา มากกว่าท่ีจะเข้าใจแนวคิด ซึ่งผลดังกล่าว นับได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญของการวิจารณ์วรรณกรรม จึงอาจสรุปได้
ว่ากระบวนการอ่านแบบ PISA ช่วยพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในด้านการวิจารณ์วรรณกรรมได้ 
ค าส าคัญ : การอ่าน / ความรูเ้รื่องการอ่าน / การวิจารณ์วรรณกรรม 
 

Abstract 
This study aimed to compare the teaching process and development of literary criticism 

with PISA by focusing reading process of the control group and the study group. The control 
group was taught by studying the general concept and theoretical framework criticism.  

In the other hand, the study group was taught by PISA, reading developing process, and 
link into the various forms of teaching.  

The study found that the control group could understand the concept and theories of 
literary criticism. However, the study group could understand them and link the concepts 
involved in explaining the phenomena of matter. The result reflected that PISA, reading 
developing process, helped students could read the content in deep and dimension to the 
content was happened on them that is the heart of literary criticism. It may be concluded that 
the reading developing process, PISA, helps learners to develop their knowledge and skills in the 
field of literary criticism. 
Keywords: PISA / Reading /  Literary Criticism 
  
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

เด็กไทยรั้งท้ายผลสอบ"PISA" นักวิชาการชี้ขาดคิดวิเคราะห์ (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 2557) ผลสอบ PISA 
เด็กไทยต่ ากว่าค่าเฉลี่ย (ไทยรัฐออนไลน์,  2557) ผลประเมิน‘PISA 2009′ไทยล้มเหลว รั้งท้ายทั้ง’อ่าน-คณิต-วิทย์’-
ชินวรณ์จี้แก้ให้ถูกจดุ (ผู้จัดการออนไลน์, 2557) 
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 จากพาดหัวข่าวข้างต้นจะเห็นถึงปัญหาของเด็กไทย ที่ไม่สามารถพัฒนาตนเองในระดับสากลได้ อาจ
เนื่องมาจากมาตรฐานของ PISA เป็นเรื่องใหม่ที่เด็กไทยยังเข้าไม่ถึง พร้อมกันนั้นการส่งเสริมองค์ความรู้ดังกล่าวยัง
ไม่แพร่หลายมากนัก โดยที่ความส าคัญของการวัดผลแบบ PISA นั้น ก็คือการวัดคุณภาพการศึกษาของชาตินั้นๆที่
เข้าร่วมโครงการ และผลที่ตามก็คือประเทศไทยอยู่ในอันดับรั้งท้ายของอาเซียน  จึงส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จ าเป็นที่จะต้องเร่งหาทางออก เพื่อท่ีจะท าให้ผลคะแนนเป็นท่ีน่าพึงพอใจ   
 การตื่นตัวต่อการวัดผลแบบ PISA มีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับการยกระดับในทุกๆช่วงช้ันการศึกษาและ
ในทุกๆองค์กร โดยเฉพาะด้านการอ่าน ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญของการเรียนรู้แบบ PISA และเป็นหนึ่งในทักษะส าคัญ
ส าหรับการใช้ภาษาไทยจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องบูรณาการไปควบคู่กับการเรียนการสอน 
 นอกจากน้ี การที่สาขาวิชาได้จัดบริการวิชาการ โครงการกัลยาณมิตรทางวิชาการครั้งที่ 5 ในปีการศึกษา 
2556 ผู้วิจัยพบว่าสามารถน ามาต่อยอดกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อไป โดยมีแนวคิดที่จะน านักศึกษา
เป็นตัวแปรในการศึกษา โดยใช้กระบวนการศึกษาแบบเปรียบเทียบ ซึ่งความรู้ และองค์ความรู้นั้น มาจากการ
ประมวลผลจากโครงการดังกล่าวเช่นกัน 
 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 นี้ ผู้ศึกษาวิจัยได้มีโอกาสสอนวิชาการวิจารณ์วรรณกรรมแก่
นักศึกษาในช้ันปีท่ี 3 จึงได้ถือโอกาสใช้ช่วงเวลานี้ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับองค์ความรู้ในการพัฒนาการอ่าน โดยการ
ใช้กระบวนการแบบ PISA มาใช้เป็นองค์ความรู้หลัก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการอ่านและการวิจารณ์
ของนักศึกษา ซึ่งผู้วิจัยจะใช้กระบวนการเปรียบเทียบกลุ่มนักศึกษา 2 กลุ่ม เพือ่ศึกษาว่ากระบวนการแบบ PISA นั้น
สามารถยกระดับการอ่านของนักศึกษาได้จริง และเพื่อสร้างตัวช้ีวัดคุณภาพการอ่านของนักศึกษาด้วยกระบวนการ
แบบ PISA เพื่อใช้ประกอบในรายวิชาวิจารณ์วรรณกรรมต่อไป 
 นอกจากน้ียังเป็นการพิสูจน์หัวใจหลักของการอ่านแบบ PISA  เรื่องการน าเนื้อหา หรือข้อมูลจากบทอ่าน
มาใช้ได้จริงในการพัฒนาทักษะชีวิต  เพราะการอ่านแบบ PISA นั้นถูกน ามาพัฒนาผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมกับ
โลกในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาต่างๆ  สอดคล้องกับเป้าหมายของการเรียนการ
สอนเกี่ยวกับการวิจารณ์วรรณกรรม  ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์เนื้อหาจากวรรณกรรมเพื่อเปรียบเทียบและปรับ
ใช้กับชีวิตจริงมากกว่าท่ีจะพิสูจน์ทราบตามทฤษฎีต่างๆ และที่ส าคัญการประเมินค่าบทอ่านที่มีลักษณะที่สอดคล้อง
กัน  จะเป็นเครื่องมือท่ีจะน าผู้เรียน หรือผู้อ่านไปสู่กระบวนการใช้ชีวิตได้ดียิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการด้านการอ่าน ของนักศึกษาท่ีใช้กระบวนการแบบ PISA และแบบการ
เรียนการสอนปกต ิ
 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ผู้วิจัยออกแบบรูปแบบการศึกษาจากกระบวนการหลักของการพัฒนาการอ่านแบบ PISA เป็น
แนวทางหลัก 

2. กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษา 2 กลุ่ม ๆ ละ 30 คน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัย มีล าดับขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 วิเคราะห์รายละเอียดเนื้อหาของกระบวนการสอนแบบ PISA  โดยการศึกษาจากคู่มือ และทฤษฎี
ต่างๆ นอกจากน้ัน ยังได้เข้าร่วมกระบวนการฝึกปฏิบัติการกับผู้เช่ียวชาญหลายท่านเพื่อเก็บรายละเอียด 
 จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมีการตื่นตัวเกี่ยวกับทักษะการอ่านแบบ PISA กันมาก ดังจะเห็นถึงหนังสือ ต ารา 
และผลงานวิจัยมากมาย  จึงนับเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ศึกษาวิจัย ที่จะใช้ค้นคว้าส าหรับการวิจัยของตนเอง เช่น 
ศรินยา  ขัติยะ (2544) เรื่อง การใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านและทักษะทาง
สังคมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 และประกายมาศ ทองหมื่น (2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้รูปแบบการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ในการอ่าน โดยวิทยานิพนธ์ของทั้งสอง ล้วนแต่ใช้การอ่าน
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แบบ PISA เป็นฐานคิดในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายของตน  ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมาย มีพัฒนาการด้านการอ่าน
ก้าวหน้า และสามารถเก็บความได้ดี 
 ซึ่งการศึกษาดังกล่าวเป็นการเก็บข้อมูลด้วยการส ารวจและแบบทดสอบหลังการเรียน  แต่ยังไม่ได้เกิด
กระบวนการบูรณาการเนื้อหาและสร้างเป็นแบบทดสอบที่ดี ท่ีจะสามารถใช้กับนักเรียนในระดับต่อไปได้ อีกทั้งยังได้
มีกระบวนการตั้งค าถามแบบ PISA ที่นักเรียนจะสามารถขยายผลเพื่อใช้ในการสอบวัดมาตรฐาน หรือ O – NET ผู้
ศึกษาวิจัย จึงได้ศึกษาแผนการเรียนการสอนแล้วท าการบูรณาการกับกระบวนการของตนเองเพื่อให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์มากที่สุด 
 ขั้นที่ 2 สังเคราะห์กระบวนการ PISA ออกมาเป็นล าดับเพื่อให้สอดคล้องกับการอ่านแบบวิจารณ์
วรรณกรรม  เนื่องจากกลวิธีหลักของ PISA แต่เดิมเป็นกระบวนการตั้งค าถามหลังจากอ่านตัวเรื่องเพียงอย่างเดียว  
แต่การวิจารณ์วรรณกรรม มีเป้าหมายเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆในวรรณกรรม  ดังนั้นการสังเคราะห์
เนื้อหาจึงเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญ เพื่อการประยุกต์ส าหรับการสอนต่อไป 
 ขั้นที่ 3 ออกแบบรูปแบบการสอน โดยการใช้กระบวนการอ่านแบบ PISA  ขั้นตอนดังกล่าวเป็นการล าดับ
เนื้อหาของวรรณกรรม ผ่านกระบวนการแบบ PISA โดยใช้ทั้งการตั้งค าถาม กระบวนการกลุ่มเพื่อออกแบบค าถาม 
และการใช้วิทยากรภายนอกประกอบการศึกษาวิจัย 
 ขั้นที่ 4  คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายไว้สองกลุ่ม เพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาวิจัย  ซึ่งข้ันตอนน้ี ผู้ศึกษาวิจัย
มีกลุ่มนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย สองกลุ่ม จึงน ามาใช้เป็นกลุ่มศึกษาทดลองส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ 
 ขั้นที่ 5 ลงมือศึกษาวิจัย 
     5.1 กลุ่มที่ 1 ใช้วิธีการสอนแบบปกติ กล่าวคือ  เน้น เนื้อหาของวรรณกรรม องค์ประกอบของการ
วิจารณ์วรรณกรรม และทฤษฎีต่างๆ 
     5.2 กลุ่มที่ 2 ใช้กระบวนการสอนแบบ PISA และสอดแทรกทฤษฎีต่างๆในการสอน  
 ขั้นที่ 6 ประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาท้ังสองกลุ่ม โดยวัดจากชุดข้อสอบแบบเดียวกัน 
 ขั้นที่ 7 สรุปผลการศึกษา 
 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการสร้างพื้นฐานกระบวนการคิดของผู้เรียน  ด้วยการใช้กระบวนการเปรียบเทียบ 
ของกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม  ดังนั้น การศึกษาจึงต้องวางพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกัน โดยกลุ่มควบคุมนั้น  จะ
ใช้กระบวนการสอนแบบเดิมที่เคยปรากฏใน มคอ.3 เป็นหลัก  เนื่องจากผู้สอนได้สอนวิชาวรรณกรรมวิจารณ์อย่าง
ต่อเนื่อง  ส่วนกลุ่มที่เราใช้แนวคิดแบบ PISA นั้น เป็นกลุ่มใหม่ ที่พยายามใช้แนวคิดใหม่เข้ามาแทรก ตั้งแต่การ
วางรากฐาน  การสอน และการประเมินผล  ดังนั้น  ผลสุดท้ายของการศึกษา  ก็คือ คะแนนเฉลี่ยของทั้งสอง
ห้องเรียน ท่ีน ามาเปรียบเทียบกันนั่นเอง  โดยมีรายละเอียดของศึกษาทดลอง ดังต่อไปนี้ 

ขั้นน า คือการสร้างความเข้าใจพื้นฐานของผู้เรียนเกี่ยวกับการวิจารณ์ การอ่าน และความส าคัญของการ
อ่านแบบ PISA โดยที่กลุ่มควบคุม จะไม่กล่าวถึงกระบวนการอ่านแบบ PISA  แม้แต่น้อย ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 1  ขั้นน า  

กลุ่มควบคุม กลุ่มศึกษา 
1.ความส าคญัของการวิจารณ์   กล่าวถึงความหมายของ
การวิจารณ์  การต่อยอดความคดิจากผลผลติความรู้จาก
ขั้นตอนการวิจักษณ์ สู่การแสดงออกทางความคิดด้วย
เหตุและผล  
2.การพัฒนาระบบคดิ สู่การแสดงออกด้วยการเขียน 
เพื่อเปิดมุมมองด้านการวิจารณ์ ดว้ยตัวอย่างต่างๆ เช่น 
รูปภาพ โฆษณา เพลง ละคร ภาพยนตร์ และ
วรรณกรรมในดวงใจ 

1.ความส าคญัของ PISA ใน ทศวรรษใหม่  เป็นการ
ยกตัวอย่างสถานการณ์ของโลก  ท่ีมีการกล่าวถึง PISA 
และย้อนมากล่าวถึงความตื่นตัวตอ่ระบบการประเมินผล
ด้าน PISA ในสังคมไทย  ผลการทดสอบและตารางการ
จัดอันดับของไทยท่ีอยู่ในต าแหน่งท้ายตาราง 
2.ความหมายของ PISA  ในฐานะที่เป็นเครื่องมือท่ีใช้
เป็นมาตรฐานการวดัผลการประเมินใหม่ส าหรับระบบ
การศึกษาในปัจจุบัน  
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จะเห็นได้ว่า กลุม่ผู้เรียนท้ังสองกลุม่ จะมีเนื้อหาหลักในข้ันตอนการน าท่ีไม่ต่างกันมาก   แต่ในรายละเอียด
ของการสอนแต่ละรายชั่วโมงก็มีการเจาะจงลึกลงไปท่ีแตกต่างกัน   

ขั้นสอน  การลงรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาของการสอนที่ต่างกัน โดยที่ใช้แนวทางแบบ PISA เป็น
แนวทางหลักส าหรับกลุ่มศึกษา โดยที่กลุ่มควบคุมจะใช้แนวทางการสอนแบบเดิม ดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 2  ขั้นสอน 

กลุ่มควบคุม กลุ่มศึกษา 
1.การสอดแทรกแนวคดิ ทฤษฎีต่างๆ จากนั้นก็น า
ตัวอย่างการวิจารณ์  งานวิจารณ์  ข้อคิดจากนักเขียน  
นักวิจารณต์่างๆมาใช้เป็นตัวอย่าง 
2.จากนั้นใช้วรรณกรรมต่างๆเป็นตัวบท เพื่อให้ผู้เรียนได้
ลองใช้แนวคิดที่ได้ศึกษา  มาแสดงความคิดเห็น และ
น าเสนอการวิจารณ์ในมุมมองต่างๆ 
3.นักศึกษา ร่วมกันเปรียบเทียบและประเมินค่าแนว
ทางการวิจารณ์ทีเ่หมาะสมกับชนิดของวรรณกรรมทีไ่ด้
น ามาศึกษา 

1.ขั้นตอนต่างๆของ PISA โดยเฉพาะ 3 ปัจจัยหลักใน
การตั้งค าถาม  เพื่อให้นักศึกษากลุม่นี้ไดต้ระหนักใน
หัวใจส าคัญ   
2.นอกเหนือจากผู้สอนเป็นผู้แนะน า  ยังได้ประสานงาน
วิทยากรผู้มคีวามรู้และประสบการณ์มาช่วยแนะน า
นักศึกษา 
3.การเลือกบทอ่านที่หลากหลายมาเป็นตันฉบับให้
นักศึกษาอ่าน  จากน้ันเข้าสู่กระบวนการตั้งค าถามแบบ
PISA  
4.จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการวิเคราะห์ข้อค าถาม 
เพื่อน าไปสู่การหาค าตอบ 
5.การแลกเปลี่ยนค าถามของกลุ่ม  จากน้ันฝึกตอบ
ค าถาม  แสดงเหตุและผลในการหาค าตอบ 
6.น าแนวคิดและทฤษฎตี่างๆที่เกี่ยวกับการวิจารณ์มา
เปรียบเทยีบกับแนวทางการหาค าตอบของนักศึกษา 

 
ขั้นสรุป เป็นกระบวนการอธิบายความเหมาะสมของแนวคิดและทฤษฎีต่างๆที่เหมาะส าหรับการน าไปใช้

ในการวิจารณ์วรรณกรรม ในส่วนของห้องเรียนปกตินั้น จะเป็นการประมวลความรู้ของแนวคิดต่อลักษณะเรื่องต่างๆ 
เช่น บทกวี เรื่องสั้น นวนิยาย สารคดี  ส่วนในห้องเรียนที่ใช้เป็นกลุ่มศึกษานั้น จะเน้นไปที่การท าความเข้าใจในเนื้อ
เรื่องของตัวบทต่างๆ หลังจากท่ีได้ตั้งค าถามในเชิง PISA ในรูปแบบต่างๆ 

ขั้นเปรียบเทียบผลการศึกษา การเปรียบเทียบผลการศึกษา จะใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันเพื่อ ให้
นักศึกษา อธิบายเนื้อหาดังกล่าวด้วยแนวคิดและกระบวนการของการวิจารณ์  โดยผลที่ได้ ดังนี้ 
ตารางที่ 3  ขั้นสรุป 

กลุ่มควบคุม กลุ่มศึกษา 
1.กลุ่มควบคุมจ านวน 30 คน ได้คะแนน เฉลี่ยดังต่อไปนี้ 
(คะแนนเต็ม 20 ) 

คน คะแนน 
2 26-30 
3 21-25 
12 16-20 
12 11-15 
1 0-10 

 

1.กลุ่มควบคุมจ านวน 30 คน ได้คะแนน เฉลี่ยดังต่อไปนี้ 
(คะแนนเต็ม 20 ) 

คน คะแนน 
8 26-30 
12 21-25 
10 16-20 
0 11-15 
0 0-10 

 

2.แนวทางในการท าแบบทดสอบ กลุ่มควบคุม จะ
พยายามหยิบยกแนวคิด แตไ่ม่พยายามเชื่อมโยงเนื้อหา
ของเรื่องเท่าที่ควร 

2.กลุ่มทดลอง แนวทางในการตอบค าถาม จะอธิบาย
ปรากฏการณ์ของเรื่อง แล้วโยงเขา้สู่แนวคิดหรือทฤษฎี  
ซึ่งเป็นการอธิบายแนวทางของวรรณกรรมได้เข้าใจ
มากกว่า 

3.การอธิบายค าตอบ มีขนาดสั้น การวิเคราะห์เรื่องมีน้อย 3.เนื้อหายาวเน้นแสดงความเข้าใจก่อนเช่ือมโยงแนวคิด  
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การศึกษา เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านแบบ PISA ในการวิจารณ์วรรณกรรม  ด้วยการใช้กลุ่มเป้าหมาย
ในช้ันเรียนเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มศึกษา พบว่ากระบวนการพัฒนาทักษะการอ่าน ด้วยการใช้กระบวนการแบบ 
PISA ปรากฏผลที่เห็นได้ชัดเจนด้วยกันดังน้ี 
ผลการเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจารณ์วรรณกรรม นักศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีผลการเรียนมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการ
เรียนการสอนแบบเดิม โดย กลุ่มที่เป็นกลุ่มควบคุมนั้น ใช้กระบวนการเรียนการสอนในการถ่ายทอดความรู้แบบปกติ 
คือการ ใช้แนวคิดและทฤษฎี เป็นเนื้อหาหลัก จากนั้นใช้ตัวบทเป็นพ้ืนท่ีส าหรับการแสดงความคิดเห็น แต่กลุ่มศึกษา
หรือกลุ่มเป้ามา ใช้กระบวนการอ่านแบบ PISA เป็นเครื่องมือเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลเป็นหลัก จากนั้นจึงเช่ือมโยงแนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  พบว่า กลุ่มศึกษามีการอธิบายเนื้อหาได้อย่างเข้าใจ  ตัวบทของเรื่องที่ถูกน ามาศึกษาถูก
กระบวนการอ่านแล้วตั้งค าถามแบบ PISA วิเคราะห์อย่างละเอียด ดังนั้น เมื่อมีการทดสอบด้วยการตั้งค าถามแนว
วิจารณ์วรรณกรรม กลุ่มเป้าหมายจึงท าออกมาได้ดี แนวทางในการตอบค าถาม การแสดงความคิดเห็นมีการแจกแจง
และครบตามองค์ประกอบของวรรณกรรม 

พัฒนาการด้านการอ่าน  ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มเป้าหมาย มีกระบวนการอ่านที่ดี เนื่องจากกระบวนการ
อ่านแบบ PISA  เป็นการส่งเสริมการอ่านด้วยกระบวนการตั้งค าถามในตัวเอง เพื่อน าไปสู่ค าตอบในทิศทางต่างๆกัน 
การตั้งค าถามแบบนี้ จะมีแนวทางในการหาค าตอบควบคู่กันไป  ดังนั้น เมื่อกลุ่มเป้าหมายมีทักษะแบบ PISA เมื่อ
อ่านตัวบท จึงมีพัฒนาการที่ดีกว่ากลุ่มที่มีวิธีการอ่านท่ัวไป หรืออ่านแบบจับใจความตามปกติ 

การต่อยอดความรู้  พบว่ากลุ่มเป้าหมาย หลังจากที่ผ่านขั้นตอนของการศึกษาวิจัย  สามารถตั้งค าถาม
เกี่ยวกับเนื้อหาใหม่ๆ โดยประเภทของค าถามทีความหลากหลายและครอบคลุมการช้ีวัดในทุกกรณี เช่น ค าถามเพื่อ
จ า  การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ การน าไปใช้  และค าถามเพื่อสะท้อนคิด  นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะสามารถน าไป
ต่อยอดส าหรับการเรียนรู้ในระดับท่ีลึกซึ้งต่อไป 
 
การอภิปรายผลการศึกษา 
 ปัจจุบันการอ่าน เป็นทักษะที่ส าคัญ  ส าหรับการเรียนการรู้ในทุกระดับช้ัน  ส าหรับประเทศไทย แม้จะให้
ความส าคัญกับการอ่านมากและมักจะถูกหยิบยกขึ้นมาให้เป็นวาระแห่งชาติในหลายๆครั้ง  แต่เครื่องมือที่น ามาใช้
ส่งเสริมกระบวนการดังกล่าวยังไม่เป็นที่ยอมรับ  หลายๆวิธีการก็ยังไม่ได้รับการส่งเสริมหรือถูกพัฒนาให้แพร่หลาย
ให้มีการใช้งานได้อย่างเป็นรูปธรรม  จึงท าให้แนวทางพัฒนาเกี่ยวกับการอ่านส าหรับคนในชาติยังเป็นปัญหาอยู่ใน
ปัจจุบัน 
 วรรณกรรม เป็นงานเขียนท่ีมีความลึกซึ้งทั้งทางด้านภาษา  เนื้อหา  กลวิธีในการเขียน  ภาพสะท้อน  และ
มุมมองของเรื่อง  ดังนั้น การเสพงานทางด้านวรรณกรรม ผู้อ่านจึงจ าเป็นต้องเข้าถึงเนื้อหาดังกล่าวด้วยความเข้าใจ  
กระทั่งการเช่ือมโยงเนื้อในเพื่อการยกระดับคุณค่าของตนเอง เช่น การวิจารณ์วรรณกรรมนั้น  ผู้อ่านจะต้อง
วิเคราะห์เนื้อหาให้ถ่องแท้ก่อนท่ีจะขยายความต่อไป  หากไม่สามารถพาตัวเองเข้าไปถึงแก่นแท้  ก็ยากที่จะหยิบยก
คุณค่าต่างๆของงานออกมามาสู่โลกภายนอกได้ 
 การอ่านแบบ PISA เป็นการอ่านที่มีกระบวนการวิเคราะห์ตั้งแต่การตั้งค าถามของผู้อ่าน เพื่อทบทวน
เนื้อหาด้วยตนเอง  ในขณะที่ผู้ศึกษา ใช้กระบวนการนี้ ควบคู่ไปกับการอ่านวรรณกรรม  จะพบว่า ตัวตนผู้อ่านนั้น
ถูกทดสอบอยู่ตลอดเวลาด้วยค าถามตามกรอบแบบPISA ซึ่งมีความหลากหลายและครอบคุลมเนื้อหา  จึงท าให้
ผู้อ่านรู้ว่าตนเองอยู่ในระดับไหนส าหรับการอ่าน การเช่ือมต่อข้อมูลที่หายไป คือเนื้อหาที่ตกหล่นดังนั้นผู้อ่านจะวสา
มารถตรวจสอบตนเองได้ในทุกขณะนั่นเอง 
 การวิจารณ์วรรณกรรม คือการเสพวรรณกรรมที่ยกระดับจากการวิจักษณ์ที่ค้นหาแง่งามของวรรณกรรม
เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานเพื่อแค่ค าตอบท่ีว่า ชอบ หรือ ไม่ชอบ เท่านั้น แต่การวิจารณ์คือการขยับตัวตน
ออกไปสู่โลกแห่งจินตนาการโดยการน าพาเนื้อหาของวรรณกรรมที่ตนอ่านออกไปด้วย พร้อมทั้งฉุดดึงเอา
องค์ประกอบต่างๆไปแผ่ขยายสร้างความน่าสนใจ และที่ส าคัญก็คือการมองหาเหตุและผลที่จะอธิบายงานของตนให้
ได้รับการยอมรับ ด้วยการน าแนวคิดและทฤษฎีต่างๆมาประกอบใช้   การศึกษาในครั้งนี้ก็มีเป้าหมายส าคัญด้วยการ
ที่กลุ่มเป้าหมายจะสามารถขยับตนเองออกไปจากหน้ากระดาษ เพื่อสามารถสร้างรูปแบบการคิดการอธิบายของตน
อย่างมีชั้นเชิง  ดังนั้นการผนวกเอากระบวนการอ่านแบบ PISA เพื่อใช้ส าหรับการวิจารณ์วรรณกรรมจึงเป็นแนวทาง
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อย่างหนึ่งส าหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน  ด้วยการตีความบริบทของเนื้อหาอย่างงละเอียดลึกซึ้ง ตั้งค าถามที่
สะท้อนคิดในมุมมองต่างๆเพื่อท าให้การวิจารณ์มีมิติมากข้ึน 
 ผลการศึกษาจึงสามารถอธิบายพัฒนาการการอ่านแบบ PISA เพื่อสามารถประยุกต์ใช้กับการเรียนการ
สอนในรายวิชาวรรณกรรมวิจารณ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเครื่องมือที่ได้ก็จะยังสามารถน าไปต่อยอดใน
กระบวนการต่างๆได้ต่อไป 
 
 ข้อเสนอแนะ 

ข้อจ ากัดบางประการส าหรับผลการศึกษาในครั้งนี้ก็คือกลุ่มที่ใช้ในการศึกษาทดลองนั้น อาจมีปัจจั ยเรื่อง
พื้นฐานความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นตัวแปรส าคัญ  ดังนั้นผู้ศึกษาจึงคิดว่าหากการศึกษาทดลองนี้จะถูกน าไปต่อ
ยอดในอนาคต จะต้องตรวจสอบพ้ืนฐานส าคัญของกลุ่มเป้าหมายเป็นส าคัญ  หากกลุ่มศึกษาเป็นกลุ่มที่มีพื้นฐานที่ดี 
ก็มักจะมีผลการศึกษาที่ดีควบคู่ไปด้วย  ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแน่ใจเป็นอย่างยิ่ง (ด้วยการทดสอบก่อน
ทดลอง)ว่ากลุ่มเป้าหมาย มีพื้นฐานด้านการอ่านหรือการวิจารณ์วรรณกรรมที่ต้องการพัฒนา  หรือเปรียบเทียบกับ
กลุ่มอื่นแล้วเห็นสมควรว่าจะต้องหาเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งที่จะกระตุ้นพัฒนาการด้านการอ่าน   จึงจะใช้ผล
การศึกษานี้เข้าไปเพิ่มเติมในกระบวนการเรียนการสอน 

การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผู้ศึกษาต้องอาศัยความรู้ความสามารถของวิทยากรเข้ามาช่วยในการแนะน าทักษะ
ในการอ่านแบบ PISA ดังนั้น ความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากรก็เป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะน าไปสู่
ความส าเร็จของการศึกษาวิจัย  หากขาดกระบวนกรที่มีความรู้ความสามารถก็อาจท าให้ผลการศึกษาไม่เป็นไปดังที่ผู้
ศึกษาคาดหวังไว้ ดังนั้น ปัจจัยเรื่องวิทยากรก็จะต้องน ามาเช่ือมโยงกับผลการศึกษาด้วยเช่นกัน 
ชุดค าถามที่กลุ่มเป้าหมายสร้างเอาไว้ เป็นการรวบรวมเนื้อหาจากสื่อและบทอ่านที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  สามารถ
น าไปเป็นตัวอย่างต่อไปได้ ส าหรับการใช้เป็นตัวอย่างค าถามแบบ PISA แต่ตัวบทเหล่านี้ อาจไม่ได้เป็นเนื้อหา
เกี่ยวกับวรรณกรรมโดยตรง  ผู้ที่จะน าผลเหล่านี้ไปใช้จะต้องมีความระมัดระวัง เพราะเป็นเพียงชุดค าถามหลังการ
ศึกษาวิจัยที่ได้จากกลุ่มศึกษา  ไม่ใช่ผลของการศึกษาท่ีเป็นวานวรรณกรรมโดยตรง 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1.ควรตรวจสอบพื้นฐานของทั้งสองกลุ่ม เพื่อใช้เป็นข้อมูลวิเคราะห์พฒันาการของผลการศึกษาวิจัย 
 2.ควรสะท้อนผลของการศึกษาวิจยัแก่ท้ังสองกลุ่ม เพื่อให้เห็นถึงจุดเด่นและจดุด้อยของตนเอง 
 3.ภายหลังจากเสร็จสิ้นการทดลอง  ควรย้อนกลับมาท าความเข้าใจกับกลุ่มแรก เพื่อสร้างการเรียนรู้ที่เท่า
เทียมกันหลังจากการศึกษาวิจัย 
 4.ผู้ศึกษาวิจัย  ต้องมีใจเป็นกลาง  ไม่คาดหวังผลการศึกษาไว้ล่วงหน้า  แม้ว่าผลที่คาดว่าจะได้รับอาจจะ
สอดคล้องกับผลที่ได้จากการศึกษาวิจัย  แต่ต้องพยายามควบคุมตนเองในการเก็บข้อมูลและในขณะที่ท าการ
ถ่ายทอดความรู้ ไม่ปิดบังความรู้ และหมกเม็ด เคล็ดลับส าหรับมุมมองการวิจารณ์วรรณกรรม  เพื่อให้ทั้งสองกลุ่ม 
ไม่เกิดค าถามเรื่องความเหลื่อมล้ าของการถ่ายทอด 
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