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บทคัดย่อ

	 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้	

การสอนอ่านแบบเน้นมโนทัศน์และแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่าน

อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต	 การด�าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น	 2	 ระยะ	 คือ	 ระยะ	

การพฒันารปูแบบการเรียนการสอนโดยใช้การสอนอ่านแบบเน้นมโนทศัน์และแนวคดิการเรยีนรูแ้บบ	สบืสอบ

และระยะการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนกับประชากร	 คือ	 นักศึกษาปริญญาบัณฑิตในสถาบัน

อดุมศกึษาของรฐั	โดยเลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจงและจับสลากแบ่งเป็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ	

ซึ่งใช้เวลา	 10	 สัปดาห์	 กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 นิสิตปริญญาบัณฑิตชั้นปีที่	 1	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	

จ�านวน	21	คน	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเพือ่ประเมนิประสทิธิผลของรปูแบบการเรยีนการสอน	

คอื	แบบวดัความสามารถในการอ่านอย่างมวีจิารณญาณ	ผลการวจัิยสรปุได้ว่า	(1)	รปูแบบการเรียนการสอน

โดยใช้การสอนอ่านแบบเน้นมโนทัศน์และแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ	ประกอบด้วยหลักการของรูปแบบ

การเรียนการสอน	แนวทางในการจัดการเรียนการสอน	การเตรียม	การสอน	และขั้นตอนการจัดกิจกรรม
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การเรียนการสอน	 5	 ขั้นตอน	 ได้แก่	 (1)	 ขั้นส�ารวจตรวจตรา	 (2)	 ขั้นเรียนรู้และฝึกอ่านโดยใช้กลยุทธ	์

(3)	ขั้นตามติดสืบค้น	(4)	ขั้นลงข้อสรุป	และ	(5)	ขั้นตรวจสอบแลกเปลี่ยน	(2)	คุณภาพของรูปแบบการเรียน

การสอนที่พัฒนาขึ้นพบว่า	 นิสิตกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนน้ี	 มีความสามารถในการ

อ่านอย่างมีวจิารณญาณหลงัการทดลองสงูกว่าก่อน	การทดลองอย่างมนัียส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั	.05	และสงู

กว่ากลุม่ควบคมุอย่างมนัียส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั	.05	รวมทัง้มคีวามสามารถในการอ่านอย่างมวีจิารณญาณ

ไปในทางที่ดีขึ้น

ค�าส�าคัญ :	รูปแบบการเรียนการสอน	 การสอนอ่านแบบเน้นมโนทัศน์	 แนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ

	 การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ	นักศึกษาปริญญาบัณฑิต

Abstract 

 The objective of this study was to develop an instructional model based on concept-

oriented reading instruction and inquiry-based learning to enhance the critical reading ability 

of undergraduate students. The study was divided into two parts : the model development 

and the10-week trial. The research population was 21 first year undergraduate students at 

Srinakharinwirot University who were selected by purposive sampling and divided into two 

groups : the experimental group and the control group. The research tool used to assess the 

effectiveness of the model was a form evaluating the critical reading ability of the students.

 The study findings revealed that

 1. The model comprised the principles of the model, instructional management, 

instructional preparation and steps for organizing instructional activities. The steps

included (1) survey, (2) learning and reading practices based on the reading strategies,

(3) follow-up and research, (4) conclusion, and (5) verification and sharing.

 2. Regarding the quality of the model, the students in the experimental group 

performed better after being taught according to the model with a statistical significance 

at 0.5 and performed better than those in the control group with a statistical significance 

at 0.5.

Keywords: Instructional Model, Concept-Oriented Reading Instruction, Inquiry-Based Learning, 

 Critical reading, Undergraduate students
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บทน�ำ

	 การอ่านเป็นหัวใจของการศึกษาทุกระดับ	เพราะนอกจากจะเป็นรากฐานของการศึกษาเรียนรู้

และการพฒันาในด้านต่าง	ๆ 	แล้ว	ยงัเป็นพืน้ฐานในการด�าเนนิชีวิตและการศึกษาหาความรูอ้ย่างไม่มทีี่

สิ้นสุด	ด้วยเหตุนี้	ประเทศไทยจึงให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการอ่าน	ดังจะเห็นได้จากนโยบายด้าน

การศึกษาที่มีมาอย่างต่อเนื่อง	(ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้	TK	Park,	2554)	ในระดับอุดมศึกษาได้

จัดรายวิชาเกี่ยวกับ	 การอ่านหรือภาษาไทยอยู่ในกลุ่มภาษา	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 ซ่ึงปัญหาการอ่าน

ของนกัศึกษา	คือ	ผู้อ่านยังขาดความสามารถในการวเิคราะห์และสงัเคราะห์สิง่ทีอ่่าน	รวมถงึไม่สามารถหา

แนวคิดส�าคัญและจุดประสงค์ท่ีผู้เขยีนต้องการจะสือ่ได้	อ่านแล้วสรปุความและจับใจความไม่ได้	ทัง้ยงัไม่

สามารถเข้าใจแนวคิดของผู้เขยีนได้	ถ้าหากนกัศึกษาไม่สามารถท�าความเข้าใจบทอ่านหรอืใจความส�าคัญ

ของเรือ่ง	ไม่สามารถวิเคราะห์เรือ่งท่ีอ่านได้	กจ็ะไม่สามารถประเมนิค่าสิง่ทีอ่่านได้เช่นกัน	(แสนประเสรฐิ	

ปานเนยีม,	 2552)	 ลกัษณะดังกล่าว	 สอดคล้องกบัความสามารถในการอ่านอย่างมวิีจารณญาณซ่ึงเป็น

ความสามารถในการประเมินข้อมูลได้ว่าข้อใดเป็นข้อเท็จจริง	ข้อใดเป็นข้อคิดเห็น	สามารถวิจารณ์โดย

ใช้ประสบการณ์	ความจริง	หรือเหตุผลเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา	(Smith,	1963)

	 สาเหตุทีท่�าให้นกัศึกษามปัีญหาในการอ่านสามารถสรปุสาเหตุหลกัได้	 3	 ด้าน	 ดังนี	้ ด้านแรก	

ด้านการจัดการเรยีนการสอน	ทีส่่วนใหญ่ผู้สอนเน้นการสอนแบบบรรยายเพยีงอย่างเดียว	ท�าให้ผู้เรยีน

ไม่ได้ฝึกฝนความสามารถในการเลือกรับความจริงจากข้อมูลข่าวสารจริงและเท็จที่มีอยู่ท่วมท้น

(แสนประเสรฐิ	ปานเนยีม,	2552;	วรรณี	แกมเกตุ	และ	สุเทพ	บุญซ้อน,	2554)	ด้านที่สอง	ด้านผู้เรียน	

พบว่า	ผู้เรยีนมปัีญหาในด้านการตีความ	โดยไม่สามารถตีความจากประสบการณ์หรอืความรูท้ีม่อียูเ่ดิม

ได้	(ศนูย์ภาษาไทยสรินิธร,	2552)	และ	ด้านที่สาม	ด้านบทอ่าน	พบว่า	การใช้บทอ่านที่ไม่หลากหลาย

มีส�านวนภาษาที่เข้าใจยาก	 ไม่คุ้นเคย	 รวมถึงหนังสือบางประเภทใช้ส�านวนเชิงวิชาการและมีค�าภาษา

ต่างประเทศแทรก	 ท�าให้ต้องตีความเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่เขียน	 (ศนูย์ภาษาไทยสรินิธร,	 2552;	 สุวรรณา	

เกรียงไกรเพ็ชร์,	 2552)	 และในต่างประเทศ	 พบว่า	 นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาก็ประสบปัญหา

การอ่านเช่นเดียวกัน	กล่าวคือ	นักศึกษามีความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณต�่า	ไม่สามารถ

ใช้ความรู้พื้นฐานเดิมในการอภิปราย	 ต้ังประเด็นที่จะน�าเสนอ	 หรือใช้ในการโต้แย้งอย่างมีเหตุผล	

(Ruscio,	2001	cited	in	Tomasek,	2009)	นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจ�าเป็นต้องใช้การอ่านเพื่อ

เป็นพื้นฐานส�าหรับอนาคต	 การอ่านในระดับนี้จึงเป็นการอ่านที่ลุ่มลึกในศาสตร์สาขาวิชาชีพที่ศึกษา

เพือ่เตรยีมความพร้อมให้บณัฑติมคีวามรูค้วามสามารถก่อนออกไปประกอบอาชีพ	(ไพฑรูย์	สนิลารตัน์,	

2555)	 อย่างไรก็ตาม	 ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณนั้น	 นอกจากที่ผู้อ่านจะสามารถ

วเิคราะห์บทอ่านได้แล้ว	ผู้อ่านยังต้องสามารถประเมนิความน่าเช่ือถอืของบทอ่านอย่างรอบคอบและมี

เหตุผลเพือ่น�าไปสูก่ารประเมนิค่า	ตัดสนิ	และประยกุต์ใช้ด้วย	จึงต้องอาศัยกระบวนการทีท่�าให้ผู้เรยีน
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เกิดการคิดวิเคราะห์	ไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล	สอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ	(Inquiry-

Based	Learning)	ทีเ่น้นการฝึกให้ผู้เรยีนรูจั้กศึกษาค้นคว้าหาความรูโ้ดยการต้ังค�าถามกระตุ้นให้ผู้เรยีน

ใช้กระบวนการทางความคดิ	หาเหตผุล	พิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบเกี่ยวกับข้อมูล	สรุปเป็นหลัก

การและสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง	 (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี,	2547)

	 นอกจากการน�าแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ	 (Inquiry-Based	 Learning)	 มาเป็นฐาน

ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแล้ว	 ผู้วิจัยยังได้น�าแนวคิดการสอนอ่านแบบเน้นมโนทัศน์	

(Concept-Oriented	Reading	Instruction)	หรือ	CORI	ซึ่งเป็นกระบวนการกระตุ้นให้ผู้เรียนสร้าง

มโนทศัน์หรอืความคิดรวบยอดโดยอาศัยกลยทุธ์การอ่านแบบต่าง	ๆ 	เพือ่หาแนวคิดหรอืประเด็นส�าคัญ	

ลักษณะที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งของแนวคิดน้ีก็คือ	 การให้ผู้เรียนมีอิสระในการเลือกบทอ่านที่ใช้

ในการเรียนรู้	 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจในการอ่าน	 ท�าให้อยากที่จะเรียนรู้บทอ่าน	 และต้ังเป้าหมาย

ในการอ่านโดยเลอืกบทอ่านทีต่รงกบัความสนใจหรอืเหมาะสมกับวิชาชีพ	แรงจูงใจในการอ่านน่ีเองเป็น

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้าใจในการอ่าน	 (Guthrie	 and	 Cox,	 2001)	 นอกจากนี้	 ยังมีลักษณะเป็น

การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยอาศัยการอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน	(Guthrie	et	al.,	2007)	

	 กล่าวโดยสรปุ	แนวคิดการเรยีนรูแ้บบสบืสอบมุง่เน้นให้ผู้เรยีนรูจ้กัประเมนิข้อมลู	ช่วยส่งเสรมิ

ให้ผู้เรยีนพฒันากระบวนการคิดและแสวงหาความรูด้้วยตนเอง	โดยกระตุ้นให้ผู้เรยีนต้ังค�าถาม	ค้นหา

ค�าตอบหรือข้อสรุปด้วยตนเอง	รู้จักประเมินข้อมูลเพื่อน�าไปสู่ข้อสรุปที่เหมาะสมและการตัดสินใจที่มี

ประสทิธภิาพ	ในขณะทีก่ารสอนอ่านแบบเน้นมโนทศัน์จะท�าให้ผู้เรยีนรูจั้กต้ังเป้าหมายในการอ่าน	เลอืก

บทอ่านที่สนใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	 ทั้งยังสนับสนุนผู้เรียนให้ใช้กลยุทธ์ในการอ่านเพื่อน�า

มาท�าความเข้าใจเนื้อหาที่อ่าน	ให้ผู้เรียนพัฒนาแรงจูงใจในการอ่าน	การวิจัยครั้งนี้	จึงน�าการสอนอ่าน

แบบเน้นมโนทัศน์และแนวคิด	การเรียนรู้แบบสืบสอบ	มาเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียน

การสอนเพือ่เสรมิสร้างความสามารถในการอ่านอย่างมวีจิารณญาณของนักศึกษาปรญิญาบัณฑติ	เพือ่

เป็นแนวทางในการน�าไปใช้จัดการเรยีน	การสอนในระดับอุดมศึกษาต่อไป	โดยมกีรอบแนวคิดดังภาพ	1
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

	 การวจัิยเพือ่พฒันารปูแบบการเรยีนการสอนโดยใช้การสอนอ่านแบบเน้นมโนทศัน์และแนวคิด

การเรยีนรูแ้บบสบืสอบ	เพือ่เสรมิสร้างความสามารถในการอ่านอย่างมวิีจารณญาณของนกัศึกษาปรญิญา

บัณฑิต	มีวัตถุประสงค์ดังนี้	

แนวคิดกำรเรียนรู้แบบสืบสอบ

1.	การกระตุ้นให้ผู้เรยีนเกดิการคิดวิเคราะห์

	 ในเรื่องที่เรียน	สงสัย	สนใจ	จนน�าไปสู่

	 การต้ังค�าถามท่ีเช่ือมโยงและสัมพันธ์

	 กับเรื่องที่เรียน

2.	ผู ้เรียนส�ารวจข้อมูล	 เก็บรวบรวม	

	 วิเคราะห์	 สังเคราะห์	 และหาความ

	 สัมพันธ์ระหว่างข้อมูล	 น�ามาอธิบาย

	 เพื่อสรุปข้อมูลที่จะช่วยน�าไปสู่ความรู้

	 ความเข้าใจเรื่องหรือประเด็นท่ีศึกษา

	 อย่างสมเหตุสมผล	

3.	ผู้สอนช่วยอ�านวยความสะดวกในการ

	 เรียนรู้	 กระตุ้นให้คิด	 แนะน�าแนวทาง	

	 และช่วยตรวจสอบความเข้าใจของ

	 ผู้เรียน

4.	ผู้เรียนประเมินข้อมูลและน�าความรู ้

	 ทีไ่ด้รบัไปประยกุต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

ภำพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

แนวคิดที่ใช้ในการพัฒนารุปแบบการเรียนการสอน

กำรสอนอ่ำนแบบเน้นมโนทัศน์ 

1.	การเลือกใช้กลยุทธ์การอ่านที่เหมาะสมสอดคล้องกับ

	 ความรู้	ความสามารถและประสบการณ์ของผู้เรียน	เมื่อ

	 ผู้เรียนใช้กลยุทธ์การอ่านที่เหมาะสมจะท�าให้เข้าใจใน

	 ความคิดรวบยอดของบทอ่าน	อันน�าไปสูก่ารคิดวเิคราะห์

	 บทอ่านอย่างมีหลักการและน่าเชื่อถือ

2.	การพัฒนาแรงจูงใจในการอ่านของผู้เรียน	 โดยการใช้

	 บทอ ่านที่ เหมาะสมและมีความเช่ือมโยงกับชีวิต	

	 ประสบการณ์และความรูข้องผู้เรยีน	ส�ารวจความต้องการ

	 ของผู้เรียนเพื่อต้ังเป้าหมายในการอ่านและเช่ือมโยงบท

	 อ่านเข้าด้วยกนั	ส่งเสรมิการค้นคว้าและเลอืกข้อมลูอย่าง

	 มีที่เกี่ยวข้องอย่างมีเหตุผล	 เพื่อให้เกิดแรงจูงใจใน

	 การอ่าน

3.	การส่งเสรมิการมปีฏิสมัพนัธ์กบัผู้อ่ืน	เปิดโอกาสให้ผู้เรยีน

	 ได้แลกเปลี่ยนความคิดร่วมกัน	 น�าประสบการณ์และ

	 ความรู้ของผู้เรียนแต่ละคนมาอภิปรายเพื่อเช่ือมโยง

	 ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	 ท�าให้ได้ประโยชน์ที่กว้างขวางมาก

	 ยิ่งขึ้น

รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การสอนอ่านแบบเน้นมโนทัศน์ร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ

ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

➝
➝
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ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต

 

	 1.	เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การสอนอ่านแบบเน้นมโนทัศน์และแนวคิด

การเรยีนรูแ้บบสบืสอบ	เพือ่เสรมิสร้างความสามารถในการอ่านอย่างมวิีจารณญาณของนกัศึกษาปรญิญา

บัณฑิต

	 2.	เพือ่ศึกษาประสทิธผิลของรปูแบบการเรยีนการสอนโดยใช้การสอนอ่านแบบเน้นมโนทศัน์

และแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ	 เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของ

นักศึกษาปริญญาบัณฑิต	โดยด�าเนินการดังนี้

	 	 2.1	เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาที่เรียนด้วย

รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การสอนอ่านแบบเน้นมโนทัศน์และแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ	

ก่อนและหลังการทดลอง

	 	 2.2	เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูป

แบบการเรียนการสอนโดยใช้การสอนอ่านแบบเน้นมโนทัศน์และแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบกับ

กลุ่มที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบปกติ	

	 	 2.3	ศึกษาพัฒนาการความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาระดับ

ปรญิญาบณัฑติทีเ่รยีนด้วยรปูแบบการเรยีนการสอนโดยใช้การสอนอ่านแบบเน้นมโนทศัน์และแนวคิด

การเรียนรู้แบบสืบสอบ

ขอบเขตกำรวิจัย

	 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนการสอน	 คือ	 รูปแบบการเรียน

การสอนโดยใช้การสอนอ่านแบบเน้นมโนทศัน์และแนวคิดการเรยีนรูแ้บบสบืสอบ	โดยก�าหนดขอบเขต

การวิจัย	ดังนี้	

 1. ประชำกร ประชากรในการวิจัยครั้งนี้	 คือ	 นักศึกษาปริญญาบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐ

 2. ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย ตัวแปรท่ีใช้ในการทดลองเพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ

การเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย	2.1	ตัวแปรจัดกระท�า	คือ	รูปแบบการเรียนการสอนโดย

ใช้การสอนอ่านแบบเน้นมโนทัศน์และแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ	 และ 2.2	 ตัวแปรตาม	 คือ	

ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

 3. เนื้อหำที่ใช้ในกำรวิจัย เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 เนื้อหาตามค�าอธิบายรายวิชาของวิชา

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร	 ซ่ึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะภาษาไทยด้านต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 การฟัง	 การพูด	
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การอ่าน	 และการเขียน	 ในงานวิจัยนี้น�ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ในด้านการอ่าน	 ประกอบด้วย	

การอ่านงานเขียนเชิงวชิาการ	การอ่านบนัเทงิคดีร้อยแก้วและร้อยกรอง	ซ่ึงเนือ้หาทีอ่่านน้ีมาจากปัญหา

การอ่านและความสนใจของผู้เรียน

 4. ระยะเวลำในกำรทดลอง ระยะเวลาในการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนน้ี	 ผู้วิจัย

ด�าเนินการทดลองสอนกับกลุ่มทดลอง	 เป็นเวลา	1	ภาคการศึกษา	จ�านวน	10	สัปดาห์	สัปดาห์ละ	

2	ชั่วโมง	รวม	20	ชั่วโมง

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

 การวจัิยนีเ้ป็นการวิจัยและพฒันาโดยใช้ระเบยีบวธิวีจัิยแบบกึง่ทดลอง	มขีัน้ตอนการวจัิยแบ่ง

เป็น	2	ระยะ	ดังนี้	

 ระยะที ่1 กำรพัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กำรสอนอ่ำนแบบเน้นมโนทศัน์และ

แนวคิดกำรเรียนรู้แบบสืบสอบ	(R1&D1)	ผู้วิจัยด�าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

	 1.	ศึกษาข้อมลูเบือ้งต้นเกีย่วกบัหลกัสตูรและการจัดการเรยีนการสอนภาษาไทย	รวมทัง้ปัญหา

การอ่านในระดับอุดมศึกษา

	 2.	ศึกษาแนวคิด	ทฤษฎี	และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการสอนอ่านแบบเน้นมโนทศัน์และแนวคิด

การเรียนรู้แบบสืบสอบ

	 3.	พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การสอนอ่านแบบเน้นมโนทัศน์และแนวคิด

การเรียนรู้แบบสืบสอบ	 เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา

ปริญญาบัณฑิต	ดังนี้	

	 	 3.1	ศึกษาแนวคิด	ทฤษฎี	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนอ่านแบบเน้นมโนทัศน์และ

การเรียนรู้แบบสืบสอบให้มีความชัดเจน	รัดกุม	และครอบคลุมงานวิจัย	

	 	 3.2	ก�าหนดหลักการของรูปแบบการเรียนการสอน	 โดยผู้วิจัยน�าสาระส�าคัญของการสอน

อ่านแบบเน้นมโนทศัน์และแนวคิดการเรยีนรูแ้บบสบืสอบ	มาพฒันาเป็นหลกัการของรปูแบบการเรยีน

การสอน	จากนั้นก�าหนดแนวทางการในการจัดการเรียนการสอนตามหลักการที่พัฒนาขึ้น	

	 	 3.3	ก�าหนดขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน	 โดยผู้วิจัยน�าแนวทางของรูปแบบการเรียน

การสอนมาสังเคราะห์เป็นขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน	

	 4.	การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนและการแก้ไขปรับปรุง	 ตามขั้นตอน

ดังนี้
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ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต

 

	 	 4.1	น�ารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น	 ซ่ึงประกอบด้วย	 หลักการ	 วัตถุประสงค	์

แนวทาง	ขั้นตอน	การวัดและประเมินผล	และแผนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น	

ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ	 5	 ท่าน	 ตรวจสอบคุณภาพในด้านแนวคิดที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ

การเรยีน	การสอนและองค์ประกอบของรปูแบบการเรยีนการสอน	โดยได้ค่าคะแนนการประเมนิ	0.83

	 	 4.2	น�ารูปแบบการเรียนการสอนที่ปรับปรุงแก้ไขตามค�าแนะน�าของผู้ทรงคุณวุฒิและจาก

การน�าไปทดลองสอนนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต	 2	 ห้องเรียน	 โดยหลังจากทดลองสอนแต่ละครั้ง

ผู้วิจัยน�าผลที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอน	 แนวทางการสอน	 และการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนในแต่ละระดับขั้นของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น	

 ระยะที ่2 กำรทดลองใช้รูปแบบกำรเรียนกำรสอน (R2&D2)	ผู้วจิยัด�าเนนิการตามขัน้ตอน

ดังต่อไปนี้

	 1.	ก�าหนดแบบแผนการทดลอง	 :	 ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยแบบกึ่งทดลอง	 (Quasi-Experimental	

Research)	 แบบแผนการทดลองแบบสองกลุ่มทดสอบสองครั้งทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน	 (The	

Pretest-Posttest	Design	with	Nonequivalent	Groups)	

	 2.	ก�าหนดกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคุมทีใ่ช้ในการศึกษาคุณภาพของรปูแบบการเรยีนการสอน

โดยผู้วิจัยเลือกนิสิตปริญญาบัณฑิต	 ช้ันปีที่	 1	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ที่ลงทะเบียนเรียน

วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร	(มศว111)	จ�านวน	2	กลุ่ม	โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง	(Purposive	

Sampling)	ใช้วิธีจับสลากเพื่อเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	

	 	 ผู้วจัิยมเีกณฑ์ในการคัดเลอืกโรงเรยีน	คือ	(1)	สถาบนัอุดมศึกษาแห่งนีเ้ป็นมหาวทิยาลยัรฐั

ที่ด�าเนินการจัดการเรียนการสอนหลากหลายสาขาวิชา	 (2)	 ผู้ที่เรียนในสถาบันแห่งนี้เป็นผู้ที่สอบ

เข้าเรยีนต่อในระดับอุดมศึกษาทัง้วธิสีอบตรงและสอบตามระบบการคัดเลอืกปกติ	(3)	เป็นสถานศึกษา

ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสืบค้นและจัดกระท�าข้อมูล	และ	 (4)	สถานศึกษามี

ต้นก�าเนิดมาจากสถานศึกษาที่มุ่งผลิตครู	 จึงให้ความส�าคัญกับการใช้ภาษาไทย	 โดยก�าหนดให้นิสิต

ทกุคนต้องเรยีนรายวชิาภาษาไทยในช้ันปีที	่1	จากนัน้ผู้วจัิยจึงสุม่ห้องเรยีนแบบยกกลุม่โดยวธิจัีบสลาก

เพื่อจัดเป็นกลุ่มทดลอง	ผลปรากฏว่า	นิสิตกลุ่มเรียน	B18	จ�านวน	21	คน	เป็นกลุ่มทดลอง	และนิสิต

กลุ่มเรียน	B23	จ�านวน	24	คน	เป็นกลุ่มควบคุม

	 3.	สร้างแผนการสอนจ�านวน	10	แผน	ตามขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น

และส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ	
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	 4.	พฒันาเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลู	โดยผู้วิจัยสร้างเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวม

ข้อมลูเพือ่ประเมนิผลรปูแบบการเรยีนการสอนทีพ่ฒันาขึน้	จ�านวน	2	ฉบบั	ได้แก่	แบบวัดความสามารถ

ใน	การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ	แบ่งเป็น	แบบวัดความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ	ชุดที่	1	

(ฉบับก่อนเรียน)	และแบบวัดความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ	ชุดที่	2	 (ฉบับหลังเรียน)	

ซึ่งเป็นข้อสอบชนิดอัตนัย	ฉบับละ	25	ข้อ	โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ	4	ท่าน	ตรวจสอบคุณภาพ	โดยได้ค่า

คะแนนการประเมิน	0.95

	 5.	ด�าเนินการทดลองใช้กระบวนการเรียนการสอนและเก็บรวบรวมข้อมูล	

	 	 5.1	ก่อนการทดลอง	ผู้วจัิยให้ผู้เรยีนกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคุมท�าแบบวดัความสามารถ

ในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ	ฉบับก่อนเรียน	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	

	 	 5.2	ด�าเนินการทดลอง	ผู้วิจัยเป็นผู้ด�าเนินการสอนกลุ่มทดลองด้วยตนเองโดยใช้รูปแบบ

การเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น	10	สัปดาห์	เป็นระยะเวลา	20	ชั่วโมง	บทอ่านที่ใช้ในการทดลอง	คือ	

ข่าว	โฆษณา	สารคดี	บทความวิชาการ	และเรือ่งสัน้	ส่วนกลุม่ควบคุม	ใช้วิธกีารเรยีนการสอนตามปกติ

	 	 5.3	หลงัการทดลอง	ผู้วิจยัให้ผู้เรยีนกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคุมท�าแบบวัดความสามารถ

ในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ	ฉบับหลังเรียน	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

	 6.	การวิเคราะห์ข้อมูล	 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	 ผู้วิจัยวิเคราะห์คะแนนจากแบบวัดความ

สามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มทดลองด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป	 SPSS	 โดยการ

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนกลุ่มทดลองก่อน

เรียนและหลังเรียนตามรูปแบบ	การเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นด้วยการใช้สถิติ	t-test	for	dependent	

และเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความสามารถในการอ่านอย่างมวิีจารณญาณของผู้เรยีนกลุม่ทดลองและ

กลุ่มควบคุม	ด้วยการใช้สถิติ	t-test	for	independent

ผลกำรวิจัย

	 ผลการวจัิยเรือ่งการพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนโดยใช้การสอนอ่านแบบเน้นมโนทศัน์และ

แนวคิดการเรยีนรูแ้บบสบืสอบเพือ่เสรมิสร้างความสามารถในการอ่านอย่างมวิีจารณญาณของนกัศึกษา

ปริญญาบัณฑิต	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้	

 1. รูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่พัฒนำขึ้น มีส่วนประกอบดังนี้

 วัตถุประสงค์ของรูปแบบกำรเรียนกำรสอน	 เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านอย่าง

มีวิจารณญาณของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
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◆ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การสอนอ่านแบบเน้นมโนทัศน์และแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบเพื่อเสริมสร้าง ◆

ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต

 

 หลักกำรของรูปแบบกำรเรียนกำรสอน รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การสอนอ่านแบบ

เน้นมโนทัศน์และแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านอย่างมี

วิจารณญาณของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต	เป็นรูปแบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้จัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน

ได้ส�ารวจความต้องการของตนเอง	ก�าหนดเป้าหมายการอ่าน	เลอืกบทอ่าน	และใช้กลยทุธ์	เพือ่มาสรปุ

และวิเคราะห์บทอ่าน	 โดยผู้สอนและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน	

มีหลักการส�าคัญ	4	ประการ	ดังนี้

	 1)	การให้ผู้เรียนส�ารวจความต้องการของตนเอง	 ก�าหนดเป้าหมายการอ่าน	 ประเภทของ

บทอ่าน	และคัดเลอืกบทอ่านทีเ่ก่ียวข้องกับความรูแ้ละประสบการณ์	โดยผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรยีนสนใจ	

ท้าทาย	 จนผู้เรียนเกิดความต้องการอ่านและน�าข้อมูลมาวางแผนการใช้กลยุทธ์การอ่านได้อย่าง

เหมาะสมกับบทอ่านแต่ละประเภท

	 2)	การใช้กลยทุธ์การอ่านทีเ่หมาะสม	จะช่วยให้ผู้เรยีนสามารถสรปุความคิดรวบยอด	วเิคราะห์	

เชื่อมโยงประเด็นส�าคัญ	เรียบเรียงความคิดและประเมินคุณค่าจากเรื่องที่อ่านได้

	 3)	การสนับสนุนให้ผู้เรียนต้ังค�าถามหรือประเด็นที่เช่ือมโยงและสัมพันธ์กับความสนใจ

รวมทั้งสืบค้นข้อมูล	วิเคราะห์และประเมินข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น	โดยพิจารณาความน่าเชื่อถือของ

ข้อมลู	เช่ือมโยงข้อมลูประกอบความรูแ้ละประสบการณ์เดิม	เพือ่สร้างข้อสรปุจากบทอ่านได้ด้วยตนเอง

	 4)	การส่งเสรมิการแลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกนั	จากการอภิปราย	โดยใช้ความรูแ้ละประสบการณ์	

เพื่อตรวจสอบ	สะท้อนความคิด	สร้างความเข้าใจเชิงลึกและกว้างขวาง	 เพื่อให้ได้ข้อมูลและข้อสรุป

ที่ได้จากการอ่านและน�าไปสู่การประยุกต์ใช้ตามเป้าหมายการอ่าน

 ขั้นตอนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การสอนอ่านแบบเน้น

มโนทัศน์และแนวคิดการเรยีนรูแ้บบสบืสอบเพือ่เสรมิสร้างความสามารถในการอ่านอย่างมวิีจารณญาณ

ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต	มีขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน	5	ขั้น	ดังนี้

 1. ขั้นส�ำรวจตรวจตรำ เป็นขั้นที่ผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ส�ารวจความต้องการและก�าหนด

เป้าหมายในการอ่านด้วยตนเอง	 ให้ผู้เรียนร่วมกันคัดเลือกบทอ่านที่ตรงกับเป้าหมายในการเรียนรู	้

เพือ่น�าไปสูก่ารเลอืกบทอ่านทีม่คีวามเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์กบัผู้เรยีน	ซ่ึงมขีัน้ตอนย่อย	2	ขัน้ตอน

ดังนี้

	 	 1.1	ผู้เรยีนตรวจสอบความสนใจในการอ่านของตนเอง	โดยผู้เรยีนวิเคราะห์ความต้องการ

และความสนใจของตนเองในด้านการอ่านเพื่อเลือกบทอ่าน

	 	 1.2	ผู้เรียนก�าหนดเป้าหมายในการอ่าน	วางแผนการอ่านและก�าหนดบทอ่าน	
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	 	 	 1)	ผู้เรยีนวางแผนการอ่านของตนเอง	โดยต้ังเป้าหมายในการอ่านเนือ้หา	บทอ่าน	เวลา

ที่ใช้ในการอ่าน	ปริมาณบทอ่าน	แหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 2)	ผู้เรียนเตรียมบทอ่านที่ตนเองหรือกลุ่มสนใจตามหัวข้อการเรียนรู้

 2. ขัน้เรยีนรู้และฝึกอ่ำนโดยใช้กลยุทธ์ เป็นขัน้ทีผู้่สอนทบทวนความรูป้ระเภทของงานเขยีน

และองค์ประกอบตามโครงสร้างของงานเขียน	 และสอนกลยุทธ์การอ่านให้กับผู้เรียน	 เพื่อให้ผู้เรียน

ฝึกอ่านโดยใช้กลยุทธ์การอ่าน	 และสรุปหรือระบุใจความส�าคัญหรือความคิดรวบยอดของเรื่องที่อ่าน

ได้	ซึ่งมีขั้นตอนย่อย	3	ขั้นตอน	ดังนี้

	 	 2.1	ผู้สอนให้ความรู้ผู้เรียนเกี่ยวกับการอ่านและการใช้กลยุทธ์การอ่าน	

	 	 	 1)	ผู้สอนให้ความรูพ้ืน้ฐานเก่ียวกบัลกัษณะของบทอ่านประเภทต่าง	ๆ 	เช่น	การพจิารณา

แนวคิดหรือทรรศนะของผู้แต่ง	 การวิเคราะห์กลวิธีการแต่ง	 ภาพสะท้อนสังคม	 การวิเคราะห์ฉาก

ตัวละคร	พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย

	 	 	 2)	ผู้สอนให้ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การอ่านประเภทต่าง	ๆ	เช่น	การคาดเดาเนื้อเรื่อง	

การอ่านซ�้า	 การต้ังค�าถาม	 การสรุปเรื่อง	 การใช้ผังมโนทัศน์	 ทั้งในด้านลักษณะและวิธีใช้เพื่อให้

เหมาะสมกับงานอ่านแต่ละประเภท

	 	 2.2	ผู้เรียนฝึกอ่านและวิเคราะห์บทอ่าน

	 	 	 1)	ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย	และฝึกอ่านบทอ่านที่ผู้สอนเลือกให้

	 	 	 2)	ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายบทอ่านในด้านใจความส�าคัญ	 องค์ประกอบของบทอ่าน	

ทัศนคติ	และกลวิธีการแต่ง

	 	 	 3)	ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปและวิเคราะห์บทอ่านตัวอย่างที่ผู้สอนเตรียมมา

	 	 2.3	ผู้เรียนน�าบทอ่านที่ตนเองเลือกมาฝึกอ่านและเลือกใช้กลยุทธ์การอ่าน

	 	 	 1)	น�าบทอ่านทีต่นเองเลอืกหรอืร่วมกนัเลอืกจากการก�าหนดหวัข้อการเรยีนรูใ้นแต่ละ

สัปดาห์	มาฝึกอ่าน	โดยน�าความรู้พื้นฐานที่ได้รับและกลยุทธ์ต่าง	ๆ	มาใช้ให้เหมาะสม

	 	 	 2)	ผู้เรียนได้ผลการวิเคราะห์ตามองค์ประกอบของบทอ่าน

 3. ขั้นตำมติดสืบค้น เป็นขั้นท่ีผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนร่วมกันก�าหนดค�าถามหรือประเด็น

ส�าคัญ	เพือ่น�าไปสูก่ารสบืค้นเพิม่เติมโดยการร่วมสนทนาเก่ียวกับสิง่ทีผู้่เรยีนได้อ่าน	และให้ภูมหิลงัของ

สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ศึกษาที่ผู้เรียนจ�าเป็นต้องรู้	ซึ่งมีขั้นตอนย่อย	2	ขั้นตอนดังนี้	

	 	 3.1	ผู้เรียนระบุหัวข้อหรือค�าถามที่สนใจและเกี่ยวข้องกับบทอ่าน
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ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต

 

	 	 	 1)	ผู้เรียนร่วมกันคัดเลือกประเด็นหรือค�าถามที่ตนสนใจมากที่สุด

	 	 	 2)	ในครัง้แรกของการสบืค้น	ผู้สอนอธบิายวิธพีจิารณาและประเมนิความน่าเช่ือถอืของ

ข้อมูล	 สอนหลักในการเลือกและวางแผนการสืบค้น	 เช่น	 แหล่งที่มาของข้อมูล	 ความน่าเช่ือถือ	

ผลงาน	ความเชี่ยวชาญของผู้เขียน	การได้รับการอ้างอิงจากฐานข้อมูล	การมีคณะกรรมการกลั่นกรอง

ข้อมูล	จ�านวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิง	ค่าคะแนนของแหล่งข้อมูล

	 	 3.2	ผู้เรียนสืบค้นตามประเด็นที่ก�าหนด	โดยให้ผู้เรียนสืบค้นตามประเด็นที่กลุ่มหรือห้อง

ก�าหนดด้วยตนเอง	โดยสืบค้นจากเอกสาร	ต�ารา	หรือแหล่ง	ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์	ทั้งในและนอก

ห้องเรียน	ตามความเหมาะสมกับเวลาและเนื้อหา

 4. ขั้นลงข้อสรุป เป็นขั้นที่ผู้เรียนวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่สืบค้น	 และประมวล

ข้อสรุปอย่างมีเหตุผล	 และน�าข้อมูลที่คัดเลือกแล้วมาเช่ือมโยงกับความรู้หรือประสบการณ์หรือบท

อ่าน	ซึ่งมีขั้นตอนย่อย	2	ขั้นตอนดังนี้	

	 	 4.1	ผู้เรียนวิเคราะห์และพิจารณาบทอ่าน	 โดยให้ผู้เรียนวิเคราะห์และพิจารณาความน่า

เช่ือถือของข้อมูลที่สืบค้นด้วยตนเองตามหลักการที่ได้เรียนรู้	 และตัดสินใจเลือกเช่ือหรือไม่เช่ือใน

ข้อมูลที่สืบค้น

	 	 4.2	ผู้เรียนสรุปเนื้อหาที่ได้จากการอ่านและค้นคว้า	

	 	 	 1)	ผู้เรยีนพจิารณาความสมัพนัธ์และความเป็นเหตุเป็นผล	การสอดรบัหรอืข้อความที่

โต้แย้งระหว่างบทอ่านกับข้อมูลที่สืบค้นหรือความรู้เดิม

	 	 	 2)	ผู้เรียนพิจารณาบทอ่านทั้งในด้านความเหมาะสมของภาษา	 การน�าเสนอแนวคิด	

ความถูกต้องของเนื้อหา	

	 	 	 3)	ผู้เรียนได้ข้อสรุปในประเด็นของตนเอง

 5. ขั้นตรวจสอบแลกเปล่ียน เป็นขั้นที่ผู้เรียนร่วมกันประมวลความคิดรวบยอดที่ได้จาก

การอ่านและการค้นคว้าเพิ่มเติม	 ผ่านการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ภายในกลุ่ม	 เป็นการเช่ือมโยง

ความรู้ที่ได้รับจากบทอ่านกับข้อค้นพบที่ได้จากการเสาะแสวงหาความรู้	ซึ่งมีขั้นตอนย่อย	2	ขั้นตอน	

ดังนี้

	 	 5.1	ผู้เรียนแลกเปลี่ยนประเด็นที่ตนเองสรุปได้จากการอ่านและการสืบค้น	

	 	 	 1)	ผู้เรียนน�าข้อสรุปที่ได้จากการสืบค้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแบบกลุ่ม	 หรือ	

ห้องเรียน	หรือ	ผู้สอน	ตามลักษณะบทอ่านหรือหัวข้อการเรียนรู้ที่ก�าหนด	เพื่อให้ได้ข้อสรุป
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	 	 	 2)	ผู้เรียนเขียนบันทึกการอ่าน	โดยระบุความรู้หรือกระบวนการสืบค้นที่สามารถน�าไป

ประยุกต์ใช้ได้

	 	 5.2	ผู้เรยีนเช่ือมโยงการอ่านสูก่ารประยุกต์ใช้และวางแผนการอ่านผู้เรยีนร่วมกันวางแผน

การอ่านในครั้งต่อไป	 โดยการก�าหนดหัวข้อท่ีจะเรียนรู้ร่วมกัน	 เช่น	 เรื่องสั้นสะท้อนประชาธิปไตย	

บทความวิชาการด้านโภชนาการ	 หรือยา	 หรือเทคโนโลยี	 สารคดีท่องเที่ยวภาคเหนือ	 นวนิยายอิง

ประวัติศาสตร์

 2. ประสิทธิผลของรูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่พัฒนำขึ้น 

	 ผู้วิจัยน�าเสนอผลการวิเคราะห์ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ	ดังนี้	1)	ผลการ

เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณระหว่างก่อนและหลังการทดลอง	2)	

ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนความสามารถในการอ่านอย่างมวีจิารณญาณระหว่างกลุม่ทดลองและกลุม่

ควบคุม	และ	3)	พัฒนาการความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

ตำรำง 1 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลีย่ของคะแนนความสามารถในการอ่านอย่างมวีจิารณญาณก่อนและหลงัทดลอง

	 ของนักเรียนกลุ่มทดลอง 

กลุ่มทดลอง n

คะแนนควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณ

t Sig

คะแนนเต็ม χ S.D.

ก่อนทดลอง 21 44 19.33 4.34 15.604 .000*

หลังทดลอง 21 44 35.29 4.76

*p	<	.05	

	 ผลการทดสอบค่าที	 (t-test	 dependent)	 ในตาราง	 1	 พบว่า	 ผู้เรียนกลุ่มทดลองมีความ

สามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง	 อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	.05

ตำรำง 2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนคะแนนความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณระหว่างกลุ่ม

	 ทดลองและกลุ่มควบคุม

กลุ่มตัวอย่ำง n

คะแนนควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณ

t Sig

คะแนนเต็ม χ S.D.

ทดลอง 21 44 35.29 4.76 7.648 .000*

ควบคุม 24 44 24.33 4.82

*p	<	.05 
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ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต

 

	 ผลการทดสอบค่าที	 (t-test	 independent)	 ในตาราง	 2	 พบว่า	 ผู้เรียนกลุ่มทดลองมีความ

สามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่ากลุ่มควบคุม	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 ผลการศึกษาพัฒนาการความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ	โดยการวิเคราะห์ข้อมูล

จากบันทึกการเรียนรู้ในระหว่างและหลังการเรียนการสอนแต่ละครั้ง	 แสดงให้เห็นว่า	 ผู้เรียนมีความ

สามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณสูงขึ้น	 โดยผู้เรียนสรุปเรื่องโดยย่อได้ถูกต้องและเรียบเรียง

ได้ดีขึน้	สามารถระบแุนวคิดส�าคัญถกูต้องมากขึน้และระบแุง่คิดได้หลายข้อ	ทัง้ยังสามารถคัดสรรข้อมลู

จากแหล่งข้อมูลที่มีความถูกต้องและน่าเช่ือถือ	 รวมถึงระบุประเด็นที่สอดคล้องหรือประเด็นโต้แย้ง

เพื่อหาจุดเด่นหรือจุดบกพร่องและสามารถอธิบายการน�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้

อภิปรำยผล

	 การวิจัยครั้งนี้	ผู้วิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยมีสาระส�าคัญ	2	ประเด็น	

คือ	 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การสอนอ่านแบบเน้นมโนทัศน์และแนวคิดการเรียนรู้

แบบสืบสอบเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต	

และประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าว

	 1.	ด้านการพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนโดยใช้การสอนอ่านแบบเน้นมโนทศัน์และแนวคิด

การเรยีนรูแ้บบสบืสอบเพือ่เสรมิสร้างความสามารถในการอ่านอย่างมวีจิารณญาณของนักศึกษาปรญิญา

บณัฑติ	ผู้วิจัยมข้ีอสงัเกตทีเ่ป็นประเด็นทีม่ผีลต่อความส�าเรจ็ของการพฒันารปูแบบในครัง้น้ี	3	ประการ	

ดังนี้

	 	 ประการที่	1	ความสามารถของผู้สอนที่ส�าคัญ	2	ประการ	ได้แก่	1)	ความสามารถในการ

คัดเลอืกบทอ่านต้นแบบทีผู้่เรยีนสนใจหรอืเกีย่วข้องกับตนเอง	ช้ีแนะบทอ่านประเภทต่าง	ๆ 	และแหล่ง

เรยีนรูใ้ห้แก่ผู้เรยีน	เพือ่ให้ผู้เรยีนสามารถเลอืกบทอ่านได้ตรงตามความต้องการมากขึน้	และ	2)	ความ

สามารถในการต้ังค�าถาม	ซ่ึงความสามารถนีผู้้สอนจะต้องพยายามต้ังค�าถามเพือ่ช่วยเหลอืให้ผู้เรยีนได้

ฝึกคิด	และเข้าร่วมกิจกรรม	ผู้สอนจะต้องฝึกให้ผู้เรยีนได้ต้ังค�าถามด้วยตนเอง	และสามารถต้ังค�าถาม

ได้ยากหรือซับซ้อนขึ้น	

	 	 ประการที	่2	การให้ผู้เรยีนได้เลอืกบทอ่านด้วยตนเองโดยมผู้ีสอนเป็นผู้ช้ีแนะ	ผลการวิจัย

พบว่า	 แรงจูงใจมีส่วนส�าคัญในการสร้างความสนใจและความกระตือรือร้นในการเลือกบทอ่าน	 โดย

ผู้เรยีนส่วนใหญ่เลอืกบทอ่านจากเรือ่งทีต่นเองช่ืนชอบหรอืเรือ่งทีต่นเองถนดั	การให้ผู้เรยีนมอิีสระใน

การเลือก	บทอ่านที่ใช้ในการเรียนรู้	เป็นสิ่งที่ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจในการอ่าน	และแรงจูงใจในการ

อ่านนี่เองเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้าใจในการอ่าน	(Guthrie	and	Cox,	2001)
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	 	 ประการที่	 3	 การฝึกใช้กลยุทธ์การอ่านที่มีให้เลือกหลากหลายตามความเหมาะสมของ	

บทอ่านแต่ละประเภทและตามความสนใจความถนดัของผู้เรยีน	ท�าให้ผู้เรยีนจับประเด็นได้เรว็ขึน้และ

ถูกต้องมากยิ่งขึ้น	ผลการวิจัยพบว่า	กลยุทธ์มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้ผู้เรียนสามารถจับประเด็นได้ถูกต้อง

มากยิง่ขึน้	สามารถหาประเด็นส�าคัญหรอืความสมัพนัธ์ของเรือ่งได้ดีขึน้	และใช้เวลาในการจับประเด็น

หรือวิเคราะห์บทอ่านน้อยลง	 เพราะกลยุทธ์การอ่านจะท�าให้ผู้เรียนรับรู้ความสามารถของตนเอง	 มี

ความมั่นใจในศักยภาพการอ่าน	และควบคุมการอ่านของตนเองได้	(Guthrie,	2001)

	 2.	ด้านประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การสอนอ่านแบบเน้นมโนทัศน์และ

แนวคิดการเรยีนรูแ้บบสบืสอบเพือ่เสรมิสร้างความสามารถในการอ่านอย่างมวิีจารณญาณของนกัศึกษา

ปริญญาบัณฑิต

	 ผลจากการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น	พบว่า	ผู้เรียนกลุ่มทดลองมีความ

สามารถในการอ่านอย่างมวีจิารณญาณหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง	อย่างมนัียส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ	 .05	 และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ทั้งนี้เนื่องจากการจัด

การเรยีนการสอนด้วยรปูแบบทีพ่ฒันาขึน้เน้นการประเมนิข้อมลูจากสิง่ทีไ่ด้อ่านและสบืค้น	โดยการให้

ผู้เรยีนต้ังประเด็นค�าถามจากบทอ่าน	ค้นคว้าหาข้อมลูเพิม่เติมในประเด็นทีส่นใจ	ประเมนิความน่าเช่ือ

ถือของแหล่งข้อมูล	แล้วน�ามาสรุป	วิเคราะห์	และอภิปรายร่วมกันกับเพื่อน	ขั้นตอนการจัดการเรียน

การสอนดังกล่าวสอดคล้องกบัแนวคิดการเรยีนรูแ้บบสบืสอบทีส่ามารถฝึกฝนให้ผู้เรยีนประเมนิความ

น่าเช่ือถือของข้อมูลที่อ่านและข้อมูลที่สืบค้น	 เมื่อผู้เรียนได้อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ร่วมกัน	 จะท�าให้สามารถสรุปแนวคิดส�าคัญได้ชัดเจนยิ่งขึ้น	 ส่งผลให้ผู้เรียนได้ประโยชน์ที่กว้างขวาง

และสามารถขยายความรู้ได้มากขึ้นกว่าการเรียนรู้แบบเดี่ยว	(Grabe	and	Stoller,	2002)	นอกจากนี้

การฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กลยุทธ์แบบ	ต่าง	ๆ	ทั้งในด้านลักษณะและวิธีการใช้	ท�าให้ผู้เรียนสามารถ

สรุป	วิเคราะห์สาระของบทอ่านได้ถูกต้องมากขึ้น

	 ผลการวัดความสามารถจากแบบวดัความสามารถในการอ่านอย่างมวีจิารณญาณและจากแบบ

บันทึกการอ่านแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณที่เปลี่ยนแปลงไปในทาง

ที่ดีขึ้น	 กล่าวคือ	 กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลอง	 19.33	 คะแนน	 จากคะแนนเต็ม	 44	

คะแนน	แต่เมื่อเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นแล้ว	คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น	35.29	

คะแนน	 และเมื่อผู้เรียนกลุ่มทดลองอ่านบทอ่านแต่ละประเภทเสร็จสิ้น	 ผู้เรียนได้บันทึกผลการอ่าน

ของตนเอง	รวมจ�านวนแบบบันทึกการอ่านทั้งสิ้น	5	ฉบับ	ผลการจากเขียนแบบบันทึก	การอ่านแสดง

ให้เห็นว่า	การให้ผู้เรียนท�าแบบบันทึกการอ่านที่มีประเด็นค�าถามช่วยฝึกจับใจความส�าคัญและอธิบาย

ถึงการเลือกใช้กลยุทธ์ในแต่ละครั้ง	ท�าให้ผู้เรียนจับประเดน็ได้ถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	นอกจาก

นี้	 ยังแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายมากขึ้นเมื่ออ่านบทอ่านประเภท
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◆ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การสอนอ่านแบบเน้นมโนทัศน์และแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบเพื่อเสริมสร้าง ◆

ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต

 

ถัดไป	 เช่น	 การสรุปความ	 การท�าผังมโนทัศน์	 การต้ังค�าถามเพื่อใช้ในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม

มีความลุ่มลึกมากขึ้นกว่าเดิม	

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

	 	 1.1	เนื้อหาสาระของบทอ่านที่ใช้	ผู้สอนเลือกตามความสนใจของผู้เรียน	ซึ่งในครั้งแรก	ๆ	

ผู้สอนจะต้องช่วยเสนอประเภทของบทอ่านหรือตัวอย่างหนังสือที่น่าสนใจให้แก่ผู้เรียน	โดยพิจารณา

จากความสนใจพื้นฐานของผู้เรียน	 ค�าอธิบายรายวิชา	 งานวิจัยและข้อมูลแนะน�าหนังสือที่สอดคล้อง

กับวัยของผู้เรียน	ส่วนในครั้งถัดไป	ผู้สอนสามารถเปิดโอกาสให้ผู้เรียนค้นหาเพิ่มเติมได้เอง

	 	 1.2 ผู้สอนจะต้องมีความรู้ในด้านกลวิธีการสอนและมีความเช่ียวชาญในด้านการอ่านบท

อ่านแต่ละประเภท	และควรมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่มอบหมายให้ผู้เรียนฝึกอ่าน	โดยผู้สอนอาจขอ

ค�าแนะน�าจากผู้สอนหรอืผู้เช่ียวชาญในเนือ้หารายวิชาต่าง	ๆ 	เพือ่สามารถประเมนิความสามารถในการ

อ่านและให้ข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการสรปุและวเิคราะห์บทอ่านให้แก่ผู้เรยีนทัง้ในด้านเน้ือหา

และการพัฒนาทักษะการค้นคว้าและประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่สืบค้น

	 	 1.3 ผู้สอนต้องวิเคราะห์ความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เรียน	 เพื่อจัดเตรียมตัวอย่าง

บทอ่าน	 สื่อ	 และแหล่งการเรียนรู้ที่มีระดับความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน	 นอกจากนี้ผู้สอนควร

เตรียมความรู้พื้นฐานด้านการอ่าน	การใช้กลยุทธ์	และการสืบค้นให้แก่ผู้เรียน	

 2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	ผู้สนใจควรน�ารปูแบบการเรยีนการสอนนีไ้ปปรบัใช้ในการพฒันาความสามารถทางการ

ใช้ภาษาด้านอ่ืน	ๆ 	เช่น	การเขยีนเชิงโต้แย้ง	เพราะหลกัการของรปูแบบสามารถส่งเสรมิการคิดวเิคราะห์	

การใคร่ครวญหาเหตุผล	การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล	ซึ่งคล้ายกับลักษณะการโต้แย้ง

	 	 2.2	ผู้สนใจควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการต้ังค�าถามของ

ผู้เรียนและความสัมพันธ์ระหว่างการต้ังค�าถามกับประเภทของบทอ่าน	 เพราะในรูปแบบน้ีผู้เรียนจะ

ต้องต้ังค�าถามเพื่อกระตุ้นความคิดในแต่ละขั้นตอนเพื่อน�าไปสู่การสืบค้นด้วยตนเอง	 ซ่ึงเป็นประเด็น

ที่น่าสนใจที่จะน�ามาศึกษาในครั้งต่อไป
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◆ เพ็ญวิษา วัฒนปรีชานนท์ วิภาวรรณ วงษ์สุวรรณ์ คงเผ่า สร้อยสน สกลรักษ์ ◆
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