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 การวิจยัครังนี มีวตัถุประสงค์ ) เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาศึกษาปีที    ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีวิทยาศาสตร์ )  เพือ
ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีวิทยาศาสตร์
กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัครังนี เป็นนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที /  จาํนวน 53 คนทีกาํลงัศึกษา
ในภาคเรียนที  ปีการศึกษา   ของโรงเรียนสารสิทธิพิทยาลยั  อาํเภอบา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรี 
ซึงไดม้าจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม แบบ
แผนการวิจัยแบบหนึงกลุ่มสอบก่อนและหลังเรียน  เครืองมือทีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 

) แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีวิทยาศาสตร์เรืองการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ) แบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธิการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ  และ ) แบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้
ดว้ยวิธีวิทยาศาสตร์   วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย ( x )ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) การทดสอบค่าที(t-test) แบบไม่เป็นอิสระต่อกนั(Dependent)  

ผลการวจิยัพบวา่ 
. ผลสัมฤทธิการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาศึกษาปีที  ทีจดัการ

เรียนรู้ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.  

.นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  มีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีวิทยาศาสตร์ โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 
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 The objectives of this research were ) to compare learning achievement with the critical 

reading competency of Mathayomsuksa 3 students before and after implementation of scientific 

learning approach. ) to study the opinion of Mathayomsuksa 3 students in critical reading 

competency through scientific learning approach. The sample consisted of  students from 

Mathayomsuksa / , SarasitPhithayalai School, Banpong, Ratchaburi, second semester, academic 

year , and using simple random sampling technique with a classroom unit. This research was 

pre - experimental with one group pre-test, post-test design. The research instruments used were: ) 
critical reading competency lesson plans; of scientific learning approach ) critical reading  

competency test; ) a satisfaction survey form toward scientific learning approach.The data were 

analyzed by percentage (%), mean ( x ), standard deviation of items (S.D.), t-test  dependent  

 The research findings were as follows: 
 .The average scores of learning achievement with the critical reading competency through 

scientific learning approach of  Mathayomsuksa 3 students in the post-test were higher than pre-test 

scores were statistically significant at the .05 level. 

 .The Mathayomsuksa 3 students’ satisfaction toward the scientific learning approach 

overall were at a hight level of  agreement. 
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กติติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนืองจากได้รับความกรุณา เอาใจใส่ ให้คาํปรึกษา 
คาํแนะนาํ จากอาจารย ์ ดร.อธิกมาส  มากจุย้  รองศาสตราจารย์สมพร   ร่วมสุข   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.
ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม   อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึงได้ให้คําแนะนําอันมีค่ายิงต่อการทํา
วิทยานิพนธ์ในครังนี  พร้อมทงัคอยใหก้าํลงัใจและช่วยเหลือดว้ยดีตลอดมา  ผูวิ้จยัขอกราบขอบพระคุณ
อยา่งสูง 

ขอขอบพระคุณ  อาจารย ์ ดร.ศิริวรรณ   วณิชวฒันวรชัย    ทีไดก้รุณาเป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และ อาจารย ์ ดร.สุจิตรา  คงจินดา   ซึงไดก้รุณาเป็นผูท้รงคุณวฒิุ และใหค้าํแนะนาํ
ทีเป็นประโยชน์  จนทาํให้วิทยานิพนธ์มีความถูกตอ้งและสมบูรณ์ยิงขึน ผูวิ้จัยขอกราบขอบพระคุณ 
ในความกรุณาของทุกท่านเป็นอยา่งสูง 
 ขอขอบพระคุณ  รองศาสตราจารยบ์รรดล  สุขปิติ     ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระวิณ   พูนทรัพย ์และ
อาจารยพ์รทิพย ์   ไตรคุป    ทีได้ให้ความอนุเคราะห์ในการเป็นผูเ้ชียวชาญตรวจสอบเครืองมือ และ  
ให้ขอ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์ สําหรับการทาํวิทยานิพนธ์ให้มีความถูกตอ้งและสมบูรณ์ยิงขึน ผูว้ิจยั 
ขอกราบขอบพระคุณ ในความกรุณาของทุกท่านเป็นอยา่งสูง 
 ขอขอบพระคุณ   อาจารย์ ดร .สุนีตา  โฆษิตชัยวัฒน์    ทีกรุณาตรวจสอบความถูกต้อง 
ดา้นภาษาองักฤษและคอยเป็นกาํลงัใจใหด้ว้ยดีตลอดมา 
 ขอขอบพระคุณบาทหลวงประเสริฐ   สมงาม  เจา้คณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย  คณะ
ผูใ้หญ่  โรงเรียนสารสิทธิพิทยาลยั ทีสนบัสนุนทุนในการศึกษา และใหค้วามอนุเคราะห์ ส่งเสริม ใหผู้วิ้จยั
ไดพ้ฒันาตนเอง  ขอบคุณคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ทีใหค้วามช่วยเหลือ  ขอขอบใจนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษาปีที  โรงเรียนสารสิทธิพิทยาลยั ทีให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและทดลอง 
ใชเ้ครืองมือเป็นอยา่งดี 
 ขอขอบพระคุณ  อาจารยส์มญัญา  มณีงาม    อาจารยอ์ภิชยั  เหล่าพิเดช    อาจารยศ์กัดิชยั หุ่นนอก      
อาจารย์ธัญทิพานันท์ วราวฒันฉัตร ทีสนับสนุนข้อมูลในการจัดทําวิทยานิพนธ์ให้สําเร็จสมบูรณ์       
อาจารยสุ์ภามาศ  คว้นเครือ  อาจารยภ์คมณ  ยงรัตน์โชติ  อาจารยด์วงเนตร โล่สวสัดิกุล อาจารยน์รา  คาํดี  
อาจารยอ์ุดม คาํดี อาจารยไ์พรินทร์ พึงพงษ ์และเพือนครูผูค้อยใหก้าํลงัใจ พร้อมทงัเพือนในชนัเรียนระดบั
ปริญญาโทสาขาการสอนภาษาไทยทุกท่านทีกรุณาใหค้วามช่วยเหลือ  เป็นกาํลงัใจใหก้นัและกนัเสมอมา  
จนทาํใหว้ิทยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี   

ทา้ยสุดนี ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ  คุณแม่  ภรรยา บุตร  พี ๆ  และบุคคลในครอบครัวทุก
ท่าน ผูเ้ป็นกาํลงัใจใหโ้อกาสทางการศึกษาแก่ผูวิ้จยัเสมอมา คุณประโยชนจ์ากการวิจยัเล่มนี  ผูว้ิจยัขอมอบ
บูชาพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย ์ตลอดจนผูมี้พระคุณทุกท่านทีไดอ้บรมสงัสอนและชีแนะแนว ทางแก่
ผูวิ้จยัเสมอมาผูวิ้จยัหวงัเป็นอย่างยิงว่าวิทยานิพนธ์ฉบบันีเป็นประโยชน์ต่อครูผูส้อนตลอดจนผูที้สนใจ
โดยทวัไป 
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