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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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บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ภาษามีความสําคญัต่อสังคมมนุษยเ์ป็นอนัมาก เพราะมนุษย์จาํเป็นต้องใช้ภาษาในการ
สือสารเป็นเครืองมือในการเรียนรู้ ตลอดจนการประกอบอาชีพ การพฒันาความคิด การถ่ายทอด
วฒันธรรมจากคนรุ่นหนึงไปสู่คนอีกรุ่นหนึง ภาษาของชาติใดย่อมมีความสําคญัต่อคนในชาติ 
ดงันนัภาษาไทยจึงมีความสาํคญัต่อคนไทยในฐานะทีแสดงออกถึงเอกลกัษณ์ความเป็นชาติไทย ถือ
เป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาติไทยทีคนไทยทุกคนควรภูมิใจและช่วยกนัธาํรงรักษาไว ้ดงักระแส
พระราชดาํรัสพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ภูมิพลอดุลยเดช  ซึงแสดงไวใ้นการประชุมทางวิชาการ
ของชุมนุมภาษาไทย   คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ความตอนหนึงวา่  กรมวิชาการ
( : ) 

 

...  ภาษาไทยนนัเป็นเครืองมืออยา่งหนึงของชาติ   ภาษาทงัหลายเป็นเครืองมือของมนุษยช์นิด 

หนึงคือเป็นทางสาํหรับแสดงความคิดเห็นอยา่งหนึง  เป็นสิงทีสวยงามอยา่งหนึง เช่นในทางวรรณคดี  
เป็นตน้    ฉะนนัจึงจาํเป็นตอ้งรักษาเอาไวใ้หดี้ เรานีโชคดีทีมีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควร 

อยา่งยงิทีจะรักษาไว ้    
 

นอกจากภาษาไทยจะเป็นเครืองแสดงให้เห็นถึงวฒันธรรม อารยธรรมและเอกลักษณ์
ประจาํชาติแลว้ ยงัมีความสําคญัในฐานะเป็นเครืองมือในการแสวงหาความรู้   ดงัทีหลกัสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยไดก้าํหนดวิสัยทศัน์เกียวกบัความสําคญัของภาษาไทยไวว้า่ กรมวิชาการ 
( : 8) 

  

ภาษาไทยเป็นเครืองมือของคนในชาติเพือการสือสารทาํความเขา้ใจ  และใชภ้าษา 
ในการประกอบกิจการงานทงัส่วนตน ครอบครัว   กิจกรรมทางสงัคมและประเทศชาติ  เป็น 

เครืองมือการเรียนรู้     การบนัทึกเรืองราวจากอดีตถึงปัจจุบนั        และเป็นวฒันธรรมของ 

ชาติ ดงันนัการเรียนภาษาไทยจึงตอ้งเรียนรู้  เพือใหเ้กิดทกัษะอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมในการ 

สือสารเป็นเครืองมือในการเรียนรู้แสวงหาความรู้และประสบการณ์  
 

 



 

 

2 
 

จากความสาํคญัของภาษาไทยในฐานะเป็นเครืองมือในการสือสารกนัในชีวิตประจาํวนั ใช้
ในกิจการงานต่างๆ  ฉะนนับุคคลใดทีสามารถใชภ้าษาไทยไดดี้  จะเป็นผูที้มีโอกาสดีกวา่บุคคลอืน 
เป็นทียอมรับของสังคมและสามารถดาํเนินกิจกรรมต่างๆ  อย่างมีประสิทธิภาพ  ปัจจุบนัการจดั
การศึกษา จึงใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยมากขึน การเรียนรู้ภาษาไทยมิใช่
เพียงแต่ใหอ่้านออก   ท่องจาํไดห้รือเขียนตามคาํบอกของครูไดเ้ท่านนั แต่ทวา่ผูเ้รียนจะตอ้งสามารถ
อ่านวิเคราะห์ มีวิจารณญาณในการอ่าน และสือสารความคิด ความตอ้งการของตนให้ผูอื้นไดรั้บรู้
เขา้ใจได ้ ซึงการสอนภาษาไทยในฐานะเป็นเครืองมือของการเรียนรู้มีจุดเนน้เพือให้ผูเ้รียนสามารถ
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง สามารถนาํความรู้มาใชใ้นการพฒันาตนเอง นอกจากนียงัเนน้การสอน
ภาษาเพือพฒันาความคิด ผูเ้รียนทีมีความคิดจะตอ้งมีประสบการณ์ และประมวลคาํมากพอทีจะ
สร้างความคิดได้ลึกซึง และคิดได้อย่างชาญฉลาดรอบคอบ ขณะเดียวกันก็เน้นให้ผูเ้รียนรัก
ภาษาไทยในฐานะเป็นวฒันธรรมของชาติ กรมวชิาการ ( : 1)    

การจดัการเรียนรู้ภาษาไทยให้ความสําคญักบัการพฒันาทกัษะทงั    ดา้น คือ การฟัง  การ
พดู การอ่าน และการเขียน  ในปัจจุบนัไดเ้พิมทกัษะการดูเขา้มาอีกทกัษะหนึง  ผูเ้รียนจะตอ้งไดรั้บ
การฝึกฝนทกัษะเหล่านีจนเกิดความชาํนาญและสามารถนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    การอ่าน
เป็นทกัษะการรับสารทีสําคญั  และเป็นเครืองมือในการแสวงหาความรู้ไดโ้ดยไม่มีขีดจาํกดั  ทาํให้
เป็นผูท้นัต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั  ดงัที เสาวลกัษณ์  รัตนวิชช์  ( : 84) พนิตนนัท ์ บุญพามี  ( : 

) ศิริพร ลิมตระการ ( : 5 – 6)  และ ฉวีวรรณ คูหาอภินนัท ์( : 11)  ไดก้ล่าวถึงความสําคญั
ของการอ่าน สรุปไดว้่า การอ่านมีความสําคญัมากในชีวิตประจาํวนัของทุกคน  การอ่านเป็นปัจจยั
สําคญัต่อการดาํเนินชีวิตเนืองจากวิทยาการสาขาต่างๆ เจริญก้าวหน้าและเปลียนแปลงได้อย่าง
รวดเร็ว ผูที้อ่านมากย่อมได้ประสบการณ์มาก สามารถนําความรู้และประสบการณ์ไปใช้เกิด
ประโยชน์ต่อไป การอ่านจึงเป็นรากฐานสําคญัในการศึกษา อ่านแลว้ตอ้งรู้จกัคิดพิจารณา การอ่าน
ช่วยให้มนุษยรู้์จกัตดัสินเรืองทีอ่าน สามารถสร้างความคิดรวบยอด วินิจฉัยและแกโ้จทยปั์ญหาได ้ 
การอ่านทาํใหรู้้ข่าวสารขอ้มูลต่างๆ ทวัโลก ซึงปัจจุบนัเป็นโลกของข่าวสารทาํให้ผูอ่้านมีความสุขมี
ความหวงัและมีความอยากรู้อยากเห็นอนัเป็นความตอ้งการของมนุษยทุ์กคน  การอ่านมีประโยชน์
ในการพฒันาตนเองคือ พฒันาการศึกษา พฒันาอาชีพ พฒันาคุณภาพชีวิต ทาํให้เป็นคนทนัสมยัทนั
ต่อเหตุการณ์และสนองความอยากรู้อยากเห็น    นอกจากนนัการจะพฒันาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง
กา้วหนา้ไดต้อ้งอาศยัประชาชนทีมีความรู้ความสามารถซึงความรู้ต่างๆ ไดม้าจากการอ่านนนัเอง  
ซึงแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับ นภดล จันทร์เพ็ญ ( : ) ทีได้กล่าวไวว้่า “ การอ่านมี
ความสําคญัต่อมนุษยอ์ย่างยิงโดยเฉพาะในยุคปัจจุบนัมีหนงัสือให้เลือกอ่านมากมาย  การอ่านช่วย
ใหเ้ราสามารถหาความรู้ความบนัเทิง สร้างเสริมประสบการณ์ทีเป็นประโยชน์แก่ชีวิตทงัการศึกษา
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อาชีพการงานและการอยู่ร่วมกนักบัผูอื้นในสังคม”   ดังนันการอ่านจึงเป็นพืนฐานสําคญัของ
การศึกษาและการแสวงหาความรู้ในแขนงต่างๆ การอ่านจะช่วยพฒันาสติปัญญาและเพิมพูนความรู้
เพราะในขณะทีอ่านผูอ่้านจะตอ้งใช้สติปัญญาในการวิเคราะห์ วินิจฉัยสิงทีอ่านตลอดจนนาํสิงที
อ่านมาสร้างเป็นองค์ความรู้ของตนเองผูที้อ่านมากเท่าใดก็ยิงมีความรู้เพิมมากขึนตามปริมาณของ
การอ่าน และผลการศึกษาวิจยัเกียวกบัความสําคญัของการอ่านพบว่า นักเรียนทีมีความสามารถ
ทางการอ่านสูงมกัจะมีผลสัมฤทธิในการเรียนวชิาต่างๆ สูงตามไปดว้ยเพราะนาํทกัษะการอ่านไปใช้
ในการแสวงหาความรู้และศึกษาคน้ควา้ วชิาอืนๆ  และนาํสิงทีไดอ่้านมาใชป้ระโยชน์ในการเรียน 
 โลกปัจจุบนัเป็นโลกแห่งเทคโนโลยแีละขอ้มูลข่าวสาร  มนุษยส์ามารถติดต่อสือสารกนัได้
ทวัโลก  สามารถแสวงหาความรู้และรับรู้ขอ้มูลข่าวสารผา่นสือต่างๆ  ไดแ้ก่ หนงัสือ  หนงัสือพิมพ ์
วารสารและสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึงการรับสารเหล่านีตอ้งอาศยัทกัษะการอ่านเป็นพืนฐาน และการ
อ่านทีจาํเป็นตอ้งใชอ้ยา่งยงิในยคุปัจจุบนั คือ  การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ   ซึงสมถวลิ   วิเศษสมบติั 
( : 74 )  สมพร  มนัตะสูตร ( : 14)  เพญ็พิสุทธิ  เนคมานุรักษ ์( : 12)  สมบติั  จาํปาเงิน  
สาํเนียง  มณีกาญจน์ ( : 69) ศิริพร   ลิมตระการ ( : )    และจรรยา  บุญปลอ้ง ( : )    
กล่าวถึงความสําคญัของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไวส้อดคล้องกนัสรุปได้ว่า    ผูอ่้านต้องใช้
ความคิดพิจารณา ไตร่ตรองให้รอบคอบในการตรวจสอบสิงทีอ่านอย่างถีถว้นเพือประเมินคุณค่า
ของสิงทีอ่านวา่น่าเชือถือหรือไม่เพียงใด การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณจะตอ้งอาศยัความคิดควบคู่กนั
ไป ผูอ่้านจะตอ้งใชค้วามคิดในขณะทีอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ  รู้เท่าทนัสิงทีตนอ่านไม่หลงเชือสิงใด
ก่อนทีจะคิดหาเหตุผลมาพิสูจน์ความจริง     ซึงถา้ขาดการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณแลว้ยอ่มส่งผลเสีย
เป็นอยา่งมาก  ดงันนัประชาชนในยุคปัจจุบนัจึงควรไดรั้บการฝึกฝนให้มีความสามารถในการอ่าน
อยา่งมีวจิารณญาณ  โดยเฉพาะอยา่งยงิเยาวชนซึงอยูใ่นวยัเรียนและจะเติบโตเป็นกาํลงัสําคญัในการ
พัฒนาประเทศ   หากเยาวชนขาดวิจารณญาณในการอ่านแล้ว   การรับสารต่างๆ   ย่อมขาด
ประสิทธิภาพและไม่สามารถนาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ได ้   
 ดว้ยเหตุนีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย    สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน  ( : ) ไดใ้ห้ความสําคญักบัการอ่าน
อยา่งมีวิจารณญาณจึงไดก้าํหนด  สาระที 1   การอ่าน และ มาตรฐานการเรียนรู้ ท .  ดงันี คือ  ใช้
กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพือนาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาในการดาํเนินชีวิตและมี
นิสัยรักการอ่าน    และไดก้าํหนดตวัชีวดัชนัปีระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที  ดงันี คือวิเคราะห์ วิจารณ์ 
และประเมินเรืองทีอ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบเพือให้ผูอ่้านเขา้ใจได้ดีขึน ประเมินความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลทีใช้สนบัสนุนในเรืองทีอ่าน   วิจารณ์ความสมเหตุสมผล  การลาํดับความ และ
ความเป็นไปไดข้องเรืองวิเคราะห์เพือแสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้เกียวกบัเรืองทีอ่าน  ตีความและ
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ประเมินคุณค่า นอกจากนี สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน ( : )  ยงักาํหนด
คุณภาพผูเ้รียนเกียวกบัสาระการอ่านสําหรับนกัเรียนทีจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ไวว้า่ 
อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรองเป็นทาํนองเสนาะไดถู้กตอ้ง  เขา้ใจความหมายโดยตรง
และความหมายโดยนยั  จบัใจความสําคญัและรายละเอียดของสิงทีอ่าน  แสดงความคิดเห็นและขอ้
โตแ้ยง้เกียวกบัเรืองทีอ่าน  และเขียนกรอบแนวคิด  ผงัความคิด   ย่อความ   เขียนรายงานจากสิงที
อ่านได ้วิเคราะห์ วิจารณ์ อยา่งมีเหตุผล ลาํดบัความอย่างมีขนัตอนและความเป็นไปไดข้องเรืองที
อ่าน  รวมทงัประเมินความถูกตอ้งของขอ้มูลทีใชส้นบัสนุนจากเรืองทีอ่าน  
 แมว้่ากระทรวงศึกษาธิการจะตระหนกัถึงความสําคญัของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณว่า
เป็นสิงทีจาํเป็นทีครูภาษาไทยจะตอ้งฝึกให้นกัเรียนมีทกัษะดงักล่าว แต่ในปัจจุบนัสภาพจริงของ
การเรียนการสอนทักษะการอ่านในระดับชันมัธยมศึกษาย ังประสบปัญหาการอ่านอย่างมี
วจิารณญาณอยูม่าก  ซึงพบวา่เกิดจากปัจจยั   ปัจจยัดว้ยกนั ดงันี  ปัจจยัทีเกียวขอ้งกบันกัเรียนและ
ปัจจยัทีเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนของครู โดยปัจจยัแรกคือ นักเรียนขาดทกัษะการอ่านที
ถูกตอ้ง ไม่สามารถเลือกอ่านไดอ้ย่างกวา้งขวาง และขาดวิจารณญาณในการอ่าน   ดว้ยเหตุทีอ่าน
นอ้ยและขาดการฝึกฝนอย่างต่อเนืองจริงจงั ดงัทีบนัลือ พฤกษะวนั ( : ) กล่าวถึงผลวิจยัใน
โครงการรณรงคเ์พือการอ่านพบวา่ “เด็กวยั -  คือระดบัมธัยมศึกษามีทกัษะการอ่านไม่ดีพอ อ่าน
และจบัประเด็นสําคญัไม่ไดไ้ม่มีวิจารณญาณในการอ่าน” และผะอบ  โปษะกฤษณะ ( : ) ได้
กล่าวถึงปัญหาการอ่าน  สรุปไดว้า่  นกัเรียนจบัใจความสําคญัไม่ได ้ การวิเคราะห์ยงัไม่ดีพอเพราะ
ขาดการส่งเสริมความคิด  และไม่รักการอ่านพอสมควร   มีผูที้กล่าวไวใ้นทาํนองเดียวกนัคือณรงค์
ฤทธิ ศกัดาณรงค ์( : )  และฐะปะนีย ์  นาครทรรพ ( : 37 ) ทีไดก้ล่าวถึงปัญหาการอ่าน
ของนกัเรียนสรุปไดว้า่นกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาในปัจจุบนัจาํนวนมากอ่านไม่เป็น คือ อ่านแลว้
ไม่เขา้ใจความหมายแยกใจความสาํคญัหรือสรุปใจความสาํคญัไม่ได ้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็น 
วิเคราะห์ วิจารณ์ ตีความจากเรืองทีอ่านได้  อีกทงัไม่มีนิสัยรักการอ่าน ทาํให้ขาดโอกาสในการ
แสวงหาความรู้จากหนงัสือ นอกจากนี กรรณิการ์ พวงเกษม (2527: 36)   ยงัไดก้ล่าวถึงปัญหาการ
อ่านอยา่งมีวิจารณญาณสรุปไดว้า่   นกัเรียนขาดทกัษะการอ่านอยา่งมีวิจารญาณ  ทาํให้การอ่านไม่
เกิดประโยชน์เพราะไม่ไดรั้บสาระความรู้จากเรืองทีอ่าน  เป็นผลให้ความรู้ทางวิชาการและดา้น
อืนๆ ดอ้ยลงไปนนั มีสาเหตุมาจากการทีนกัเรียนไม่มีพฒันาการทางความคิด  อ่านไดไ้ม่ลึกซึงทงันี
เพราะขาดวิจารณญาณในการอ่าน   การอ่านอย่างมีวิจารณญาณจึงเป็นส่วนสําคญัของการอ่าน
เพราะการอ่านนอกจากจะตอ้งการรายละเอียดของเรืองแลว้ควรตอ้งพิจารณาให้ไดส้าระทีผูเ้ขียนส่ง
มาดว้ยจึงจะ เกิดผลสัมฤทธิในการอ่าน   ปัจจยัทีสองคือปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการ
สอนของครู  ในปัจจุบนัจะพบวา่ครูขาดเทคนิคการสอน ซึงสมพร   มนัตะสูตร ( : - ) และ
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วิไลลกัษณ์  คีรินทร์ ( : 16) ไดก้ล่าวถึงปัญหาการสอนอ่านไวใ้นทาํนองเดียวกนัวา่  ครูไม่ค่อย
สนใจและกระตือรือร้นในวิทยาการใหม่ๆ ครูขาดทกัษะในการสอน โดยเฉพาะวิชาการอ่านมกัจะ
พยายามทีจะสอนทกัษะและกลวิธีการอ่านให้จบทนัหลกัสูตรในหนึงภาคเรียนจึงไม่มีโอกาสให้
นักเรียนได้ใช้เวลาอ่านมากๆ  ครูบางคนให้นักเรียนทาํกิจกรรมต่างๆ เช่น การถามรายละเอียด
เกียวกบัเรืองทีอ่านซึงเป็นคาํถามดา้นความจาํ  กิจกรรมนีนอกจากจะไม่ส่งเสริมการอ่านแลว้ยงัไม่
ช่วยให้เกิดความเข้าใจในเรืองทีอ่านอีกด้วย  เพราะจัดเป็นการทดสอบมากกว่าการอ่าน ซึง
สอดคลอ้งกบั สุจริต  เพียรชอบ ( : - )  และสุนนัทา  มนัเศรษฐวิทย ์( : ) ทีกล่าวถึง
ปัญหาการสอนอ่านของครูไวค้ลา้ยคลึงกนัวา่  ครูไม่เขา้ใจและไม่เปลียนแปลงวิธีสอน  มุ่งเพียงให้
นกัเรียนสอบผา่นบรรลุวตัถุประสงคข์องการอ่านในลกัษณะต่างๆ  ตามความสามารถ ไม่ไดมุ้่งให้
นกัเรียนนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั นกัเรียนจึงไม่เกิดวจิารณญาณในการอ่าน  
    การจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อนเป็นส่วนหนึงทีทาํให้เกิดปัญหาการเรียนการสอน 
ครูภาษาไทยทีสอนแบบยึดตวัครูเป็นสําคญั มกัเน้นการท่องจาํมากกว่าการฝึกให้นกัเรียนคิด จึงทาํ
ใหน้กัเรียนเกิดความเบือหน่าย  ไม่เห็นคุณค่าของวิชาภาษาไทย ส่งผลให้นกัเรียนขาดทกัษะในการ
เรียนภาษาไทยซึงสอดคลอ้งกบั ปัญหาการจดัการเรียนรู้วชิาภาษาไทยของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปี
ที     โรงเรียนสารสิทธิพิทยาลยั ทีนกัเรียนขาดความสนใจเรียนวิชาภาษาไทย   โดยเห็นวา่เป็นวิชา
ทีน่าเบือตอ้งท่องจาํ ไม่ให้ความสําคญัต่อการเรียนการสอนเท่าทีควร   คิดวา่วิชาภาษาไทยเป็นวิชา
ง่ายๆ  ไม่จาํเป็นจะตอ้งศึกษาให้ลึกซึงก็สามารถเรียนรู้ได ้ จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย ซึงแยกตามสาระการเรียนรู้    ชนัมธัยมศึกษาปีที    ระหว่างปีการศึกษา 2 – 4 
งานทะเบียนวดัผลโรงเรียนสารสิทธิพิทยาลยั ( 4: 5)  ยงัไม่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายการยกระดบั
คุณภาพการศึกษาของศูนยบ์ริการการศึกษาซาเลเซียนแห่งประเทศไทยทีกาํหนดเป้าหมายคุณภาพ
การศึกษาวชิาภาษาไทยไวใ้นระดบัร้อยละ   ดงันี 

ตารางที  ผลสมัฤทธิทางการเรียนวชิาภาษาไทยแยกตามสาระการเรียนรู้ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที    

                โรงเรียนสารสิทธิพิทยาลยัระหวา่งปีการศึกษา -  ซึงกาํหนดเป้าหมายไวร้้อยละ  ขึนไป 
สาระการเรียนรู้ คะแนน

เตม็ 
ปีการศึกษา 2 ปีการศึกษา 3 ปีการศึกษา 4 

คะแนนเฉลีย ร้อยละของ คะแนน คะแนนเฉลีย ร้อยละของ คะแนน คะแนนเฉลีย ร้อยละของ คะแนน 

การอ่าน  12.37 61.85 12.39 61.95 11.29 56.45 

การเขียน  15.65 78.25 16.14 80.70 16.72 83.60 
การฟัง การดู และการพดู  16.21 81.05 16.32 81.85 17.24 86.20 
หลกัการใชภ้าษา  16.19 80.95 16.20 81.00 16.38 81.90 
วรรณคดีและวรรณกรรม  15.51 77.55 16.11 80.55 17.89 89.45 

รวม  .  .  .  .  .  79.52 

ทีมา: งานทะเบียนวดัผล, “เอกสารสรุป ผลสัมฤทธิทางการเรียนวชิาภาษาไทยชนัมธัยมศึกษาปีที   ปี การศึกษา  – ”   
         . 
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             จากตารางที    แสดงผลสัมฤทธิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนวิชาภาษาไทยแยกตาม
สาระการเรียนรู้ต่างๆ  ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ปีการศึกษา  –  ของโรงเรียนสาร
สิทธิพิทยาลยั พบวา่ผลสัมฤทธิของสาระที  การอ่าน ในปีการศึกษา  2552-2554   มีค่าเฉลียเท่ากบั   

.  คิดเป็น ร้อยละ  .    ค่าเฉลียเท่ากบั  12.39 คิดเป็นร้อยละ .  ค่าเฉลีย เท่ากบั  11.29  คิด
เป็นร้อยละ  .  ตามลาํดบั  ซึงเมือเทียบกบัสาระอืนๆ  ปรากฏวา่  สาระที   การอ่านมีผลสัมฤทธิ
ตํา สุด  และเ มือเ ทียบกับ เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของศูนย์บ ริการการศึกษา 
ซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ตามแผนยทุธศาสตร์ปีการศึกษา 2551–  โรงเรียนสารสิทธิพิทยาลยั
ไม่ผา่นเกณฑร้์อยละ    นอกจากนีผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์ผูส้อนวิชาภาษาไทยโรงเรียนสารสิทธิพิทยา
ลยั เกียวกบัการอ่านของนกัเรียน (พรทิพย ์ไตรคุป  ภคมณ  ยงรัตน์โชติ  และวรรณทนา ด่านปาน 
สัมภาษณ์, 15 มกราคม 2555)  มีความเห็นสรุปไดว้า่การทีนกัเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนดา้น
การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณตาํอาจเป็นเพราะ  นักเรียนมีปัญหาในการอ่านหลายประการ เช่น อ่าน
แล้วตีความไม่ได้ วิเคราะห์ไม่ได้ ไม่เข้าใจแนวทางการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ไม่สนใจอ่าน
หนังสือ ไม่ชอบอ่านเรืองทีมีขนาดยาว ตอบคาํถามแสดงความคิดเห็นไม่ได้  หรือใช้ความคิด
ส่วนตวั หรือประสบการณ์ในชีวิตประจาํวนัมาตอบ และคาํตอบทีไดไ้ม่เหมาะสมกบัระดบัชนัที
เรียนเนืองจากขาดความรู้และประสบการณ์เดิม  นอกจากนีผูใ้ห้สัมภาษณ์ยงัไดก้ล่าวถึงสาเหตุของ
ปัญหาดงักล่าวสรุปไดด้งันี  ประการแรกนกัเรียนไม่มีนิสัยรักการอ่าน กล่าวคือนกัเรียนส่วนมากไม่
ชอบอ่าน หากอ่านก็จะอ่านหนงัสือการ์ตูนทีมีรูปภาพสวยงาม  ไม่สนใจอ่านหนงัสือวรรณกรรม 
วรรณคดี โดยแสดงความเห็นวา่ อ่านยากและเขา้ใจยาก ดาํเนินเรืองชา้ ทาํให้รู้สึกเบือไม่อยากอ่าน 
ประการทีสองนกัเรียนไม่มีวจิารณญาณในการเลือกหนงัสือจะสนใจอ่านตามกลุ่มเพือน เนน้ทีความ
สนุกสนานไม่คาํนึงถึงความรู้ทีไดรั้บ  ประการทีสามปัจจุบนัมีสิงทีส่งผลให้นกัเรียนไม่สนใจอ่าน
หนงัสือเนืองจากมีสือโทรทศัน์ วีดิทศัน์จึงเป็นผลให้นักเรียนไม่ไดฝึ้กทกัษะการอ่านจบัใจความ
สําคญั  การตีความ  การวิเคราะห์  และการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ  โดยเฉพาะถา้สิงทีอ่านนนัเป็น
งานเขียนประเภทบทความ เรืองสัน หรือข่าว นกัเรียนจะไม่สามารถแยกแยะขอ้เท็จจริง  ประเมินค่า 
แสดงความคิดเห็นอยา่งสมเหตุสมผลได ้  และประการสุดทา้ย  นกัเรียนไม่ชอบแสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ   ชอบทีจะได้รับความรู้จากครูผูส้อนอย่างเดียวหากมีการมอบหมายงานให้
คน้ควา้ขอ้มูลในหอ้งสมุดหรือใหอ่้านหนงัสือนอกเวลา นกัเรียนมกัจะไม่มีงานส่งหรือหากมีงานส่ง
ก็จะเป็นงานทีไม่มีคุณภาพ 

จากการประมวลปัญหาและสาเหตุทีทาํให้นักเรียนมีความบกพร่องในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณทีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นวา่ สาเหตุหนึงมาจากครูและกลวิธีการสอนของครู ดงันนัครู
ควรจดักระบวนการเรียนการสอนโดยเทคนิค และวิธีการสอนในรูปแบบใหม่ๆ ซึงสํานักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน ( : 35) ไดแ้นะแนวการจดักระบวนการเรียนรู้ไวห้ลาย
รูปแบบ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์  
การสอนดว้ย Story line การสอนดว้ยแผนภาพโครงเรืองการจดัการเรียนรู้เพือพฒันาความคิดโดย
ใช้การใช้คาํถาม  วิธีสอนตามคู่มือครู  วิธีสอนโดยการเล่านิทาน    เทคนิค CAT (Classroom 

Assessment  Techniques)  เทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้  (Cooperative Learning Strategies) 
นอกจากวธีิการจดัการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ  ดงักล่าวขา้งตน้พบวา่ยงัมีวิธีสอนทีมีความเหมาะสมจะ
นาํมาใช้ในการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณ คือ การสอนด้วยวิธีวิทยาศาสตร์   ซึงนักการศึกษา
หลายท่านไดเ้สนอแนวการสอนอ่านดว้ยวิธีวิทยาศาสตร์ว่าเป็นวิธีทีส่งเสริมให้นกัเรียนไดฝึ้กคิด
อยา่งมีวจิารณญาณเกียวกบัสือทีใชใ้นการอ่าน  สามารถใชไ้ดท้งัสือประเภททีเป็นความรู้และความ
บนัเทิง  วธีิการอ่านจะกระตุน้ใหน้กัเรียนคิดหาคาํตอบดว้ยตนเอง  เป็นการวางพืนฐานไปสู่แนวทาง
ในการฝึกให้รู้จกัคิดประโยชน์ทีนกัเรียนจะไดรั้บนอกจากจะพฒันาการอ่านแลว้ยงัจะพฒันาการ
แกปั้ญหาดว้ยตนเองโดยอาศยัขอ้มูลจากการอ่าน ดงัที ปริศนา พุทธสุวรรณ ( : - )   สุนนัทา 
มนัเศรษฐวทิย ์( : - )  สาโรจน ์แพง่ยงั ( : )  และวราภรณ์ ศุนาลยั ( : - ) ได้
เสนอวิธีการสอนอ่านดว้ยวิธีวิทยาศาสตร์แบ่งเป็น 5 ขนัคือ ขนัที .กาํหนดปัญหา ผูเ้รียนจะตอ้ง
กาํหนดปัญหาทีจะเกิดขึนดว้ยตนเอง โดยผูส้อนมีหน้าทีช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความคิดในการกาํหนด
ปัญหา โดยพยายามกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิด ให้เห็นถึงสภาพของปัญหา  และคอยให้
คาํแนะนาํจดัสภาพแวดลอ้ม  ขนัที    วิเคราะห์ปัญหา    เป็นการคาดคะเนหรือทาํนายขอ้สงสัยที
เป็นปัญหา  ซึงการคาดคะเนเหตุการณ์ขึนอยู่ กบัประสบการณ์ทางภาษาของนักเรียน ขนัที  
ตงัสมมติฐาน   สมมติฐานจะเกิดจากการไดส้ังเกตขอ้เทจ็จริงต่างๆ จนสามารถคาดคะเนอยา่งมี 

เหตุผล ขนัที  .รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล  การวเิคราะห์ขอ้มูลทีไดจ้ากการคน้ควา้ทดลองเป็นขนั
รวบรวมขอ้มูลจากการสังเกตทดลอง มีการบนัทึกผลการทดลองนนัๆ    ขนัที . สรุปผล เป็นการ
พิจารณาวา่ผลการทดลองนนัไดผ้ลสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้หรือไม่ถา้ไม่สอดคลอ้งก็ควรหา
วิธีการแกไ้ขให้เป็นผลสําเร็จ สรุปไดว้า่การนาํการสอนอ่านดว้ยวิธีวิทยาศาสตร์มาใชใ้นการสอน
อ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นการฝึกให้นักเรียนคิดแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบมีขนัตอนโดยมี  
ขนัตอน คือ กาํหนดปัญหา วิเคราะห์ปัญหา   ตงัสมมติฐาน  รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล และ 
สรุปผล  

สุนนัทา  มนัเศรษฐวิทย  ์ (2543: 133) ไดก้ล่าวถึงการสอนอ่านโดยวิธีวิทยาศาสตร์ไวว้่า 
เป็นวิธีแกปั้ญหาโดยอาศยัขอ้มูลทีรวบรวมไดจ้ากการอ่าน  จากการทดลองตลอดจนจากการใชว้ิธี
อืนๆ   การอ่านจึงเป็นวธีิการรวบรวมขอ้มูลวธีิหนึงทีจะนาํขอ้มูลนนัมาใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน
ผูอ่้านจะตอ้งพิจารณาอยา่งพินิจพิเคราะห์ในการตดัสินใจใชข้อ้มูลเหล่านนั  ซึงมาจากหลายๆ  แห่ง  
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โดยพิจารณาวา่ถูกตอ้งตรงกบัความเป็นจริงหรือไม่  นอกจากนนั นอร์ริส (Norris, 1988, อา้งถึงใน 

สุวรรณา รัตนเมธี, 2533: 40)ไดก้ล่าวถึงวิธีทางวิทยาศาสตร์วา่เป็นวิธีการทีช่วยให้นกัเรียน รู้จกัคิด
แกปั้ญหาโดยอาศยัเหตุผล รู้จกัวิธีการตงัคาํถามอยา่งฉลาดและสามารถคน้หาคาํตอบไดโ้ดยอาศยั
วิธีการอ่านทาํให้ผูอ่้านมีความคิดวิจารณญาณมากขึนสอดคลอ้งกบั  อรุณณี  สายเสรี (2536: 34) 

กล่าวว่า การนาํวิธีวิทยาศาสตร์มาพฒันาการอ่านจะเป็นวิธีหนึงทีจะช่วยให้นกัเรียนเกิดความคิด
วิจารณญาณ เพราะนกัเรียนจะตอ้งใชค้วามคิดพิจารณาเลือกขอ้มูลทีไดจ้ากการอ่านไปทดสอบกบั
สมมติฐานทีตงัไว ้   สําหรับ สุนนัทา  มนัเศรษฐวิทย ์ (2544: 133) ไดใ้ห้ความสําคญัใน การนาํวิธี
วทิยาศาสตร์มาประยกุตใ์ชใ้นการสอนอ่านภาษาไทย โดยพบวา่การสอนอ่านตามแนวคิดนีสามารถ
พฒันาความสามารถทางความคิดของนกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี แลว้ยงัช่วย ส่งเสริมใหน้กัเรียนสามารถ
สังสมประสบการณ์ทางภาษาไทยไดอ้ยา่งกวา้งขวาง รู้จกัการนาํประสบการณ์ทีไดรั้บนนัมาใชใ้น
การคิดแกปั้ญหาต่างๆ ทีเกิดขึนในระหว่างการอ่าน  นอกจากนียงัมีผูที้สนใจสอนการอ่านอยา่งมี
วจิารณญาณดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์  เช่น  ธนัยพร อินทมาส ( : 96) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการ
อ่านอยา่งมีวจิารณญาณระหวา่งการใชว้ิธีวิทยาศาสตร์กบัวิธีเล่านิทานของนกัเรียนชนัประถมศึกษา
ปีที  ผลการวิจยัพบว่า ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึนหลงัจากการใช้วิธีการสอนด้วย
วิทยาศาสตร์    ลดัดา ไขวพ้นัธ์ุ  ( : - ) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที  ทีสอนด้วยวิธีสอน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับวิธีสอนตามคู่มือครู ผลการวิจัยพบว่า ผลการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ ของนกัเรียนทีสอนดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดบัปานกลาง  รัตนา
ภรณ์   คาํมูล ( : 116-118)  การพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิทางการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้วิธีการวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  พบว่านกัเรียนมี
ผลสัมฤทธิทางด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกัน   ภานุพงษ ์   
แสงดี ( : – ) วิจยัเรืองผลการใช้วิธีวิทยาศาสตร์พฒันาทกัษะการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ
ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนมีการพฒันาความสามารถในการอ่าน
อยา่งมีวจิารณญาณสูงขึน   ณฐนน  แกว้กนัจร  ( : 48-49) ไดเ้ปรียบเทียบความสามารถทางการ
อ่านอยา่งมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  ทีไดรั้บ
การสอนอ่านดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์กบัวธีิสอนอ่านแบบปกติ ผลการวิจยัพบวา่  ความสามารถทางการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนกลุ่มทดลอง ทีได้รับการสอนอ่านด้วยวิธีวิทยาศาสตร์มี
ผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงกวา่การสอนอ่านดว้ยวธีิแบบปกติ  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการสอนอ่านอยา่งมีวิจารณญาณดว้ยวิธี
วทิยาศาสตร์  พบวา่การสอนอ่านดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์สามารถพฒันาการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของ
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ผูเ้รียนให้มีทกัษะกระบวนการอ่านได้ดีขึน   ผูว้ิจยัจึงสนใจทีจะศึกษาผลสัมฤทธิการอ่านอย่าง 
มีวิจารณญาณของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที   ทีจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีวิทยาศาสตร์   เพือ 
นาํผลการวจิยัครังนีมาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการเรียนการสอนเพือให้ผูเ้รียนมีความสามารถ
ในการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณอย่างมีประสิทธิภาพยิงขึนและเพือเป็นประโยชน์แก่ครูอาจารยแ์ละ
ผูส้อนต่อไป 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย  

การจดัการเรียนรู้เพือพฒันาการอ่านวิธีหนึงคือ วิธีวิทยาศาสตร์มีมานานแลว้ ดงัทีสุนนัทา  
มนัเศรษฐวิทย์ ( : - ) ได้กล่าวถึงประวติัความเป็นมาของการสอนการอ่านด้วยวิธี
วิทยาศาสตร์ วา่มีจุดกาํเนิดและพฒันามาจากวิธีทางวิทยาศาสตร์ โดยในปี ค.ศ.  ดิวอี (Dewey, 
อา้งถึงใน เนียม  รัตนตรัยภพ, :30)  ไดเ้สนอแนวคิดใหม่ให้มีการนาํวิธีการทางวิทยาศาสตร์มา
ใช้ในการจดัการเรียนการสอน โดยเสนอว่าการเรียนการสอนทีจดัให้แก่นักเรียนนัน  ควรเป็น
กิจกรรมทีส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดประสบการณ์จากการไดป้ฏิบติัจริง  เพือให้นกัเรียนไดเ้กิดการคิด
ซึงการคิดนีควรเป็นไปตามลาํดบัขนัทางวทิยาศาสตร์   

สําหรับประเทศไทยได้มีการนําแนวคิดเกียวกับการสอนด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ มาปรับ
ประยุกตใ์ชใ้นการเรียนการสอนอยา่งแพร่หลาย  สําหรับวิชาภาษาไทยโดยเฉพาะอยา่งยิงการสอน
เกียวกบัทกัษะการอ่านโดย  สุนนัทา  มนัเศรษฐวทิย ์( : 133)  ไดน้าํวิธีวิทยาศาสตร์มาใชใ้นการ
พฒันาทกัษะการอ่านโดยใชชื้อวา่  การสอนการอ่านโดยใชว้ธีิการวิทยาศาสตร์ ซึงการสอนการอ่าน
วิธีนีสามารถส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกอ่านอย่างมีวิจารณญาณเกียวกับเรืองทีอ่าน ด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนทีมีความเร้าใจให้นกัเรียนคิดหาคาํตอบดว้ยตนเองเป็นการวางพืนฐานไปสู่แนว
ทางการพฒันา กระบวนการอ่าน ประโยชน์ทีนักเรียนจะได้รับนัน  นอกจากจะเป็นการพฒันา
ความสามารถการอ่านแล้ว  ยงัส่งเสริมให้นักเรียนมีทกัษะในการแก้ปัญหาด้วยตนเองอย่างเป็น
ระบบโดยอาศยัขอ้มูลจากการอ่าน ซึงสุนนัทา  มนัเศรษฐวิทย ์  (2543: 133) กล่าวถึงการสอนอ่าน
โดยใช้วิธีวิทยาศาสตร์ไวว้่า เป็นวิธีแก้ปัญหาโดยอาศยัขอ้มูลทีรวบรวมได้จากการอ่าน จากการ
ทดลองตลอดจนจากการใชว้ธีิอืนๆ การอ่านจึงเป็นการรวบรวมขอ้มูลวธีิหนึงทีจะนาํขอ้มูลนนัมาใช้
ในการทดสอบสมมติฐาน ผูอ่้านจะตอ้งพิจารณาอยา่งพินิจพิเคราะห์ในการตดัสินใจโดยใชข้อ้มูล
เหล่านนั ซึงมาจากหลายๆ แห่ง โดยพิจารณาวา่ถูกตอ้งตรงกบัความเป็นจริงหรือไม่ 

การจัดการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยวิธีวิทยาศาสตร์เป็นวิธีทีส่งเสริมให้
นกัเรียนไดฝึ้กอ่านวิจารณญาณเกียวกบัสือทีนาํมาใชใ้นการอ่าน ใชไ้ดท้งัสือประเภททีเป็นความรู้
และความบนัเทิง วิธีการอ่านจะเร้าให้นกัเรียนคิดหาคาํตอบด้วยตนเอง เป็นการวางพืนฐานไปสู่
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แนวทางในการฝึกให้รู้จกัวิธีคิดประโยชน์ทีนกัเรียนจะไดรั้บนอกจากจะพฒันาการอ่านแลว้ยงัจะ
พฒันาการแกปั้ญหาดว้ยตนเองโดยอาศยัขอ้มูลจากการอ่าน  จากการศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้งกบั
การจดัการเรียนรู้การอ่านดว้ยวิธีวิทยาศาสตร์ พบว่าผูท้าํการวิจยันาํวิธีวิทยาศาสตร์ ไปใช้พฒันา
ทกัษะการอ่าน และพบว่าทาํให้นกัเรียนมีทกัษะการอ่านสูงขึน เช่นธันยพร อินทมาส ( : 96) 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการอ่านอย่างมีวิจารณญาณระหว่างการใช้วิธีวิทยาศาสตร์กบัวิธีเล่า
นิทานของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  ผลการวิจยัพบวา่ ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึน
หลงัจากการใชว้ธีิการสอนดว้ยวทิยาศาสตร์  ภานุพงษ ์   แสงดี ( : – ) วจิยัเรืองผลการใชว้ิธี
วทิยาศาสตร์พฒันาทกัษะการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  ผลการวิจยั
พบวา่นกัเรียนมีการพฒันาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณสูงขึน   ณฐนน  แกว้กนัจร  
( : 48-49) ไดเ้ปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  ทีไดรั้บการสอนอ่านดว้ยวิธีวิทยาศาสตร์กบัวิธีสอน
อ่านแบบปกติ ผลการวิจยัพบว่า  ความสามารถทางการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนกลุ่ม
ทดลอง ทีไดรั้บการสอนอ่านดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์มีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงกวา่การสอนอ่านดว้ย
วธีิแบบปกติ 

จากการศึกษาขนัตอนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีวิทยาศาสตร์ ผูว้ิจยัไดก้าํหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจยัครังนีตามขนัตอนหลกัของ สุนนัทา   มนัเศรษฐวิทย ์( : )  ซึงกล่าวถึง การสอน
อ่านด้วยวิธีวิทยาศาสตร์เป็นวิธีการทีช่วยให้นักเรียนรู้จักการคิดแก้ปัญหาด้วยเหตุผล เพราะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์เป็นวธีิการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ   โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดรายละเอียด
ของกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละขนัตอนใหเ้หมาะสมกบัการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณดงันี   

ขนัที    กาํหนดปัญหา นกัเรียนกาํหนดปัญหาจากชือบทความวา่กล่าวถึงปัญหาอะไรบา้ง  
อยา่งไร 

ขนัที   วิเคราะห์ปัญหา นกัเรียนวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทีไดจ้ากชือบทความมาพิจารณา
ร่วมกบัสาระทีไดจ้ากการอ่านบทความและประสบการณ์เดิมใหไ้ดป้ระเด็นปัญหาทีชดัเจน 

ขนัที   ตงัสมมติฐาน    นกัเรียนกาํหนดสมมติฐานหรือคาดคะเนคาํตอบของปัญหา และ
แนวทางแกไ้ข 

ขนัที   รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล   นกัเรียนรวบรวมขอ้มูลจากการอ่านบทความโดย
ละเอียด สรุปใจความสําคญั  ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น  เพือหาคาํตอบของปัญหาและตรวจสอบ
สมมติฐานทีกาํหนดไว ้

ขนัที   สรุปผล   นักเรียนพิจารณาผลการตรวจสอบสมมติฐานแล้วสรุปผลว่าคาํตอบ
เป็นไปตามทีคาดคะเนไวห้รือไม่ แสดงความคิดเห็นเพิมเติม 
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จากการศึกษาแนวคิดและหลกัการเกียวกบั การจดัการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์ ทีกล่าวมาขา้งตน้  ผูว้จิยักาํหนดกรอบแนวคิดในการวจิยัดงัแผนภูมิที  ดงันี 

การจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์   

 

 

 

ผลสัมฤทธิการอ่านอยา่งมี
วจิารณญาณ 

 

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็นต่อการจดัการ
เรียนรู้ 

ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์ 

 

ขนัที  กาํหนดปัญหา  
             นกัเรียนกาํหนดปัญหาจากชือบทความวา่กล่าวถึง     
             ปัญหาอะไรบา้ง  อยา่งไร 

ขนัที  วเิคราะห์ปัญหา  
             นกัเรียนวเิคราะห์ประเด็นปัญหาทีไดจ้ากชือบทความ   
             มาพิจารณาร่วมกบัสาระทีไดจ้ากการอ่านบทความ  
             และประสบการณ์เดิมใหไ้ดป้ระเด็นปัญหาทีชดัเจน 

ขนัที  ตงัสมมติฐาน     
             นกัเรียนกาํหนดสมมติฐานหรือคาดคะเนคาํตอบของ 

             ปัญหา และแนวทางแกไ้ข 

ขนัที  รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล    
             นกัเรียนรวบรวมขอ้มูลจากการอ่านบทความโดย 

             ละเอียด สรุปใจความสาํคญั  ขอ้เท็จจริง ขอ้คิดเห็น   
             เพือหาคาํตอบของปัญหาและตรวจสอบสมมติฐานที 

             กาํหนดไว ้

ขนัที  สรุปผล    
             นกัเรียนพิจารณาผลการตรวจสอบสมมติฐานแลว้ 

             สรุปผลวา่คาํตอบเป็นไปตามทีคาดคะเนไวห้รือไม่  
              แสดงความคิดเห็นเพิมเติม 

แผนภูมิที    กรอบแนวคิดทีใชใ้นการวจิยั 

 
ข้อคําถามการวจัิย 

. ผลสัมฤทธิการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที   ทีจดัการเรียนรู้
ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนหรือไม่  

. นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที   มีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์อยู่
ในระดบัใด 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1.  เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที     

ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์ 

. เพือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธี
วทิยาศาสตร์ 

 

สมมติฐานการวจัิย 
ผลสัมฤทธิการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาศึกษาปีที   หลงัการ

จดัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์ 

 
ขอบเขตของการวจัิย 
 .ตวัแปร 

  ตวัแปรสาํหรับการวจิยัครังนีประกอบดว้ย 

1.1 ตวัแปรตน้  (Independent  Variable)  คือ  การจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิ
วทิยาศาสตร์ 

1.2 ตวัแปรตาม (Dependent  Variables)  คือผลสัมฤทธิการอ่านอยา่งมี 

วจิารณญาณ  และ ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์ 

 2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

  .   ประชากรทีใช้ในการวิจยัครังนี คือ นักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที  โรงเรียน 
สารสิทธิพิทยาลยั อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ทีกาํลงัเรียน ภาคการศึกษาที  ปีการศึกษา   
จาํนวน   หอ้งเรียน รวมทงัสิน  คน โดยโรงเรียนจดันกัเรียนแบบคละความสามารถ 

.   กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยัครังนีคือนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที /  โรงเรียน 

สารสิทธิพิทยาลยั  อาํเภอบา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรี ทีกาํลงัเรียน ภาคการศึกษาที  ปีการศึกษา  
จาํนวน 53 คน  ไดม้าดว้ยการสุ่มอยา่งง่าย (Simple  Random  Sampling) ดว้ยวิธีจบัสลาก โดยใช้
หอ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  

 

3. เนือหา 
                 เนือหาทีใช้ในการทดลอง คือเนือหาทีเกียวกบัการอ่านอย่างวิจารณญาณ ในสาระที  1 
การอ่าน มาตรฐาน ท .   ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดไปใช้ตดัสินใจแกปั้ญหา



 

 

13 
 

และสร้างวสิัยทศัน์ในการดาํเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน  ตามหลกัสูตรสถานศึกษา พุทธศกัราช 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  โดยกาํหนดบทอ่านเป็นงานเขียนประเภทบทความ คือ   

บทความเชิงวชิาการ  บทความเชิงสารคดี  บทความเชิงธรรมะ   บทความเชิงวจิารณ์ 
 

. ระยะเวลา 
ระยะเวลาทีใชใ้นการทดลองคือ ผูว้ิจยัไดก้าํหนดเวลาทดลองทงัสิน  สัปดาห์  สัปดาห์ละ 

 วนั วนัละ  คาบ คาบละ  นาที รวม 8 คาบ ทดลองในภาคการศึกษาที   ปีการศึกษา         
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพือให้เกิดความเขา้ใจตรงกนั  ผูว้ิจยัจึงกาํหนดความหมายคาํศพัท์เฉพาะสําหรับการวิจยั
ดงัต่อไปนี 

. การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การอ่านทีผูอ่้านตอ้งเขา้ใจเรืองทีอ่าน สามารถจบั
ใจความสาํคญั ตีความ แยกขอ้เทจ็จริง ขอ้คิดเห็น วเิคราะห์ วจิารณ์ และประเมินคุณค่าเรืองทีอ่านได ้

. การจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีวิทยาศาสตร์ หมายถึง ขนัตอนการจดัการเรียนรู้การสอนอ่านที
ให้ผูเ้รียนอ่านเรืองและใชค้วามคิดเกียวกบัเรืองอยา่งละเอียด รอบคอบ กาํหนดประเด็นปัญหาและ
หาคาํตอบอย่างมีเหตุผลตามขนัตอนทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง  โดยอาศยัข้อมูลจากการอ่าน  
ประกอบดว้ยกิจกรรมการจดัการเรียนรู้  ขนัตอน คือ ) ขนักาํหนดปัญหา  2) ขนัวิเคราะห์ปัญหา   

) ขนัตงัสมมติฐาน   ) ขนัรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล    และ ) ขนัสรุปผล 
 . ผลสัมฤทธิการอ่านอยา่งวจิารณญาณ   หมายถึง  ความรู้ความสามารถทางการอ่านอยา่งมี
วิจารณญาณ โดยตอ้งจบัใจความสําคญั ตีความ แยกขอ้เท็จจริง ขอ้คิดเห็น วิเคราะห์  วิจารณ์ และ
ประเมินค่าจากเรืองทีอ่านได ้โดยดูจากคะแนนทีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิการอ่าน
อยา่งมีวจิารณญาณทีผูว้จิยัสร้างขึน  เป็นแบบทดสอบแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ   ตวัเลือก จาํนวน 
25 ขอ้ และแบบทดสอบแบบอตันยัจาํนวน  2  ขอ้   
 4. ความคิดเห็นของนกัเรียน หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที   
ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์ ในดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นบรรยากาศ และ 

ประโยชน์ทีไดรั้บ ซึงวดัไดจ้ากการตอบแบบสอบถามทีผูว้จิยัสร้างขึน 
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5. นักเรียน  หมายถึง  ผู ้ที ศึกษาอยู่ในระดับชันมัธยมศึกษาปีที   ภาคการศึกษาที   
ปีการศึกษา  โรงเรียนสารสิทธิพิทยาลยั   อาํเภอบา้นโป่ง   จงัหวดัราชบุรี 

 



 

 
บทท ี  

 
วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 

การวจิยัเรือง “การศึกษาผลสัมฤทธิการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา
ปีที  ทีจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีวิทยาศาสตร์”  ผูว้ิจยัได้ศึกษาเอกสารทีเกียวขอ้ง เพือเป็นพืนฐาน
สาํหรับการดาํเนินการวจิยั  ดงันีคือ 

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสารสิทธิพิทยาลยั   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

2. การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 

 .  ความหมายของการอ่าน 
 .  ความสาํคญัของการอ่าน 

.  ระดบัการอ่าน 

.  จุดมุ่งหมายในการอ่าน 

2.5 ความหมายของการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 

.  ทกัษะการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ   

.  กลวธีิการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ  

.  ประโยชน์ของการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 

 .  การวดัและการประเมินความสามารถในการอ่านอยา่งวจิารณญาณ 

 3. การจดัการเรียนรู้การอ่านดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์ 

  .  การจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์ 

  .  การจดัการเรียนรู้การอ่านดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์ 
4. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 .  งานวจิยัในประเทศ 

 4.  งานวจิยัต่างประเทศ 
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.หลกัสูตร 
 

. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพนืฐานพุทธศักราช   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ในการวิจยัครังนีผูว้ิจยัไดย้ึดหลกัสูตรการศึกษา  ฉบบั คือ  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษา

ขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
สารสิทธิพิทยาลยั    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   มีรายละเอียดดงันี 
 .  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช   กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย    ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ของชาติเป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัก่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย  เป็นเครืองมือในการ
ติดต่อสือสารเพือสร้างความเขา้ใจและความสัมพนัธ์ทีดีต่อกนั ทาํให้สามารถประกอบกิจธุระ การ
งาน และดาํรงชีวติร่วมกนัในสังคมประชาธิปไตยไดอ้ยา่งสันติสุข และเป็นเครืองมือในการแสวงหา
ความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพือพฒันาความรู้ พฒันากระบวนการคิด
วิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทนัต่อการเปลียนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใช้ในการพฒันาอาชีพให้มีความมนัคงทางเศรษฐกิจ   
นอกจากนียงัเป็นสือแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษดา้นวฒันธรรม  ประเพณี  และสุนทรียภาพ   
เป็นสมบติัลาํค่าควรแก่การเรียนรู้  อนุรักษ ์ และสืบสานใหค้งอยูคู่่ชาติไทยตลอดไป 

 

เรียนรู้อะไรในภาษาไทย 
 ภาษาไทยเป็นทกัษะทีตอ้งฝึกฝนจนเกิดความชาํนาญในการใช้ภาษาเพือการสือสาร การ

เรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ  และเพือนาํไปใชใ้นชีวติจริง 

การอ่าน  การอ่านออกเสียงคาํ  ประโยค   การอ่านบทร้อยแก้ว   คาํประพนัธ์ชนิดต่างๆ   
การอ่านในใจเพือสร้างความเขา้ใจ  และการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากสิงทีอ่าน   เพือนาํไป 
ปรับใชใ้นชีวติประจาํวนั 

การเขียน  การเขียนสะกดตามอกัขรวิธี   การเขียนสือสาร โดยใชถ้อ้ยคาํและรูปแบบต่างๆ ของ
การเขียน  ซึงรวมถึงการเขียนเรียงความ  ย่อความ  รายงานชนิดต่างๆ การเขียนตามจินตนาการ 
วเิคราะห์วจิารณ์  และเขียนเชิงสร้างสรรค ์ 
            การฟัง การดู และการพูด  การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  การพูดแสดงความคิดเห็น 
ความรู้สึก   พดูลาํดบัเรืองราวต่างๆ   อยา่งเป็นเหตุเป็นผล   การพูดในโอกาสต่างๆ  ทงัเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ  และการพดูเพือโนม้นา้วใจ  



 

17 

 

            หลกัการใช้ภาษาไทย  ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย   การใช้ภาษาให้ถูกตอ้ง
เหมาะสมกับโอกาสและบุคคล   การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่างๆ  และอิทธิพลของ
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  
                  วรรณคดีและวรรณกรรม      วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพือศึกษาขอ้มูล แนวความคิด 
คุณค่าของงานประพนัธ์  และความเพลิดเพลิน  การเรียนรู้และทาํความเขา้ใจบทเห่  บทร้องเล่นของ
เด็ก เพลงพืนบ้านทีเป็นภูมิปัญญาทีมีคุณค่าของไทย   ซึงได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด  ค่านิยม  
ขนบธรรมเนียมประเพณี   เรืองราวของสังคมในอดีต   และความงดงามของภาษา   เพือให้เกิดความ
ซาบซึงและภูมิใจ   ในบรรพบุรุษทีไดส้งัสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที     การอ่าน 

มาตรฐาน  ท .  ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพือนาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน
การดาํเนิน   ชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน      

สาระที     การเขียน  

มาตรฐาน ท .  ใชก้ระบวนการเขียนเขียนสือสาร เขียนเรียงความ ยอ่ความ และเขียนเรืองราวใน
รูปแบบต่าง  ๆ เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ                   

สาระที     การฟัง การดู และการพดู 

มาตรฐาน ท .  สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ และพดูแสดงความรู้ ความคิด และ    
ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์

สาระที     หลกัการใชภ้าษาไทย 

มาตรฐาน  ท .  เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปลียนแปลงของภาษาและพลงัของ
ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ                               

สาระที     วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน  ท .  เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่งเห็นคุณค่า
และนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

 

คุณภาพผู้เรียนจบชันมัธยมศึกษาปีท ี  
อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรองเป็นทาํนองเสนาะไดถู้กตอ้ง  เขา้ใจความหมาย

โดยตรงและความหมายโดยนยั  จบัใจความสาํคญัและรายละเอียดของสิงทีอ่าน  แสดงความคิดเห็น
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และขอ้โตแ้ยง้เกียวกบัเรืองทีอ่าน  และเขียนกรอบแนวคิด  ผงัความคิด   ยอ่ความ   เขียนรายงานจาก  
สิงทีอ่านได ้ วิเคราะห์  วิจารณ์  อยา่งมีเหตุผล  ลาํดบัความอยา่งมีขนัตอนและความเป็นไปไดข้อง
เรืองทีอ่าน  รวมทงัประเมินความถูกตอ้งของขอ้มูลทีใชส้นบัสนุนจากเรืองทีอ่าน 

เขียนสือสารด้วยลายมือทีอ่านง่ายชัดเจน ใช้ถอ้ยคาํได้ถูกตอ้งเหมาะสมตามระดบัภาษา
เขียนคาํขวญั คาํคม คาํอวยพรในโอกาสต่างๆ โฆษณา คติพจน์ สุนทรพจน์ ชีวประวติั อตัชีวประวติั
และประสบการณ์ต่างๆ เขียนย่อความ  จดหมายกิจธุระ แบบกรอกสมคัรงาน  เขียนวิเคราะห์ 
วิจารณ์ และแสดงความรู้ความคิดหรือโต้แยง้อย่างมีเหตุผล   ตลอดจนเขียนรายงานการศึกษา
คน้ควา้และเขียนโครงงาน 

พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์  ประเมินสิงทีได้จากการฟังและดู  นาํขอ้คิดไป
ประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจาํวนั พูดรายงานเรืองหรือประเด็นทีได้จากการศึกษาคน้ควา้อย่างเป็นระบบ      
มีศิลปะในการพูด พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวตัถุประสงค์  และพูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผล
น่าเชือถือ รวมทงัมีมารยาทในการฟัง  ดู  และพดู 

เขา้ใจและใช้คาํราชาศพัท์  คาํบาลีสันสกฤต  คาํภาษาต่างประเทศอืนๆ คาํทบัศพัท์ และ
ศพัท์บญัญติัในภาษาไทย วิเคราะห์ความแตกต่างในภาษาพูด ภาษาเขียน โครงสร้างของประโยค
รวม ประโยคซ้อน ลกัษณะภาษาทีเป็นทางการ กึงทางการและไม่เป็นทางการ และแต่งบทร้อยกรอง
ประเภทกลอนสุภาพ  กาพย ์ และโคลงสีสุภาพ 

สรุปเนือหาวรรณคดีและวรรณกรรมทีอ่าน วิเคราะห์ตวัละครสําคญั วิถีชีวิตไทย และ
คุณค่าทีได้รับจากวรรณคดีวรรณกรรมและบทอาขยาน  พร้อมทงัสรุปความรู้ข้อคิดเพือนําไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง ตวัชีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  สาระที  การอ่าน 

มาตรฐาน  ท .  ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพือนาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน
การดาํเนินชีวติ  และมีนิสัยรักการอ่าน 
 

ตารางที    ตวัชีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง   สาระที  การอ่าน  ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที   
ตวัชีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1. อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบท
ร้อยกรองไดถู้กตอ้งและเหมาะกบั
เรืองทีอ่าน 

2. ระบุความแตกต่างของคาํทีมี
ความหมายโดยตรงและความหมาย
โดยนยั 

  

การอ่านออกเสียงประกอบดว้ย 

- บทร้อยแกว้ทีเป็นบทความทวัไปและ
บทความปกิณกะ 

- บทร้อยกรอง เช่นกลอนบทละคร  กลอน
เสภา  กาพยย์านี   กาพยฉ์บงั   และ
โคลงสีสุภาพ 
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ตารางที    ตวัชีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง   สาระที  การอ่าน  ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที     
                   (ต่อ)  

ตวัชีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
. ระบุใจความสาํคญัและรายละเอียด
ของขอ้มูลทีสนบัสนุนจากเรืองที
อ่าน 

. อ่านเรืองต่างๆ แลว้เขียนกรอบ
แนวคิด ผงัความคิด บนัทึก ยอ่
ความและรายงาน 

. วเิคราะห์ วจิารณ์ และประเมินเรือง    
ทีอ่านโดยใชก้ลวธีิการเปรียบเทียบ
เพือใหผู้อ่้านเขา้ใจไดดี้ขึน    

.  ประเมินความถูกตอ้งของขอ้มูล        
ทีใชส้นบัสนุนในเรืองทีอ่าน   

. วจิารณ์ความสมเหตุสมผล  การ
ลาํดบัความ และความเป็นไปได้
ของเรือง      

. วเิคราะห์เพือแสดงความคิดเห็น
โตแ้ยง้เกียวกบัเรืองทีอ่าน   

. ตีความและประเมินคุณค่า    และ
แนวคิดทีไดจ้ากงานเขียนอยา่ง
หลากหลายเพือนาํไปใชแ้กปั้ญหา  
ในชีวติ 

. มีมารยาทในการอ่าน 

การอ่านจบัใจความสาํคญัจากสือต่าง ๆ  เช่น 

- วรรณคดีในบทเรียน 

- ข่าวและเหตุการณ์สาํคญั 

- บทความ 

- บนัเทิงคดี 

- สารคดี 

- สารคดีเชิงประวติั 

- ตาํนาน 

- งานเขียนเชิงสร้างสรรค ์

เรืองราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและกลุ่มสาระกาเรียนรู้อืน 

การอ่านตามความสนใจ เช่น 

- หนงัสืออ่านนอกเวลา 
- หนงัสืออ่านตามความสนใจและตามวยั
ของนกัเรียน 

- หนงัสืออ่านทีครูและนกัเรียนร่วมกนั
กาํหนด 

มารยาทในการอ่าน 

 

.  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสารสิทธิพิทยาลยั  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
พนัธกจิ (Mission) 
 . จดัหลกัสูตรสถานศึกษาทีส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาการเรียนรู้ตามศกัยภาพ โดยถือว่า
ผูเ้รียนมีความสาํคญัทีสุด และสามารถศึกษาต่อไปไดใ้นระดบัชนัสูงต่อไป 

 . ส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีเนน้ทกัษะกระบวนการและการจดัการโดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
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 . ส่งเสริมการใช้สือ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนในการพฒันาการ
เรียนรู้ของนกัเรียน 

 . พฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนใหเ้อือต่อการพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน 

 . จดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

 . ส่งเสริมและพฒันาบรรยากาศ สิงแวดลอ้ม ใหผู้เ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี 

 . พฒันาบุคลากรใหมี้ศกัยภาพในการจดักระบวนการเรียนรู้ 

 

เป้าหมาย (Goal) 
 . โรงเรียนสารสิทธิพิทยาลยัจดัหลกัสูตรทีสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของโรงเรียนและการ
พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน 

 . โรงเรียนสารสิทธิพิทยาลัยจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีเน้นทกัษะกระบวนการและการ
จดัการเรียนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 . นักเรียนทีจบชันสูงสุดของโรงเรียนสามารถศึกษาต่อในระดับชันทีสูงขึนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

. ครูและนกัเรียนใชสื้อ เทคโนโลยแีละแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

 5.ครูไดรั้บการพฒันาศกัยภาพอยา่งต่อเนืองและสามารถพฒันาคุณภาพการจดักระบวนการ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้เรียน 
1. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์

2. ซือสัตยสุ์จริต 

3. มีวนิยั 

4. ใฝ่เรียนรู้ 

5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 

6. มุ่งมนัในการทาํงาน 

7. รักความเป็นไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
 โรงเรียนสารสิทธิพิทยาลยัได้จดัโครงสร้างเวลาเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยใน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ไวด้งันี   
 ตารางที    โครงสร้างเวลาเรียนวชิาภาษาไทย   ระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

ระดบัชนั ภาคเรียน
ที 

รายวชิา รหสัวชิา จาํนวนคาบ หน่วยกิต 

มธัยมศึกษาปีที    ภาษาไทย ท   .  

  ภาษาไทย ท   .  
มธัยมศึกษาปีที   ภาษาไทย ท   .  

  ภาษาไทย ท   .  

มธัยมศึกษาปีที    ภาษาไทย ท   .  

  ภาษาไทย ท   .  

 

คําอธิบายรายวชิากลุ่มสาระภาษาไทย ชันมัธยมศึกษาปีท ี  
 สาระที  การอ่าน 

 รู้จกัจบัประเด็นสําคญัและรายละเอียด เขา้ใจจุดประสงค ์แยกขอ้เท็จจริง วิเคราะห์ วิจารณ์
สรุปความจากการอ่าน วรรณคดีในบทเรียน  ข่าวและเหตุการณ์สําคญั  บทความ บนัเทิงคดี  สารคดี  
สารคดีเชิงประวติั  ตาํนาน  งานเขียนเชิงสร้างสรรค์  เรืองราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้อืน  ไดอ้ยา่งมีวิจารณญาณ โดยสามารถบอกความสัมพนัธ์ของ
สิงต่าง ๆ บอกความสําคญัของเรืองและสรุปใจความสําคญัของเรือง โดยใช้แผนทีความคิดหรือ
แผนภาพความคิด พฒันาการอ่าน นาํความรู้ ความคิด พฒันาตนจากการอ่านไปใช้แกปั้ญหาและ
ตดัสินใจ (โรงเรียนสารสิทธิพิทยาลยั  : 17) 
 

ตารางที     สาระที    การอ่าน   โครงสร้างรายวชิาภาษาไทย ชนัมธัยมศึกษาปีที      

ภาค
เรียน 

ชือหน่วย 

การเรียน 

มาตรฐาน
การเรียนรู้/ 
ตวัชีวดั 

สาระสาํคญั 

เวลา 
  

คาบ 
 . อ่านออก

เสียง 
ท  .  

ม. /  
.  หลกัการอ่านออกเสียงบทร้อยแกว้ 1 

.   อ่านบทความทวัไป  บทความปกิณกะ 1 

.   อ่านบทร้อยกรอง  กลอนบทละคร กลอนเสภา 1 
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ตารางที     สาระที    การอ่าน   โครงสร้างรายวชิาภาษาไทย ชนัมธัยมศึกษาปีที   (ต่อ) 

ภาค
เรียน 

ชือหน่วย 

การเรียน 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / 
ตวัชีวดั 

สาระสาํคญั 

เวลา 
  

คาบ 
   .   อ่านบทร้อยกรอง กาพยย์านี  กาพยฉ์บงั  

       โคลงสีสุภาพ 

1 

.จบัใจนยัตรง
และนยั
ประหวดั 

ท  .  

ม. /  

ม. /  

.  การอ่านจบัใจความสาํคญั 1 

.  การอ่านจากวรรณคดีในบทเรียน 1 

.  การอ่านอ่านและเหตุการณ์สาํคญั 1 

.อ่านๆ  
สู่การเขียน 

ท  .  

ม. /  
.  การอ่านบนัเทิงคดี 2 

.  การเขียนกรอบแนวคิด  ผงัความคิด บนัทึก 1 

.   การยอ่ความและรายงาน 1 

 . อ่ า น เ ส ริ ม
คุณธรรม 

ท .  

ม /  
.  การอ่านตามความสนใจ  แม่พระมารีย ์  

      นกับุญดอมินิก  คุณพอ่ดอนบอสโก 
- 

 . อ่ า น ใ ห้ ไ ด้
อ่านใหเ้ป็น 

นาํชยัสู่ชีวติ 

ท. .  

ท   /  /   
/    /  /   
/  

.  ความหมาย  ประเภท  ตํานาน สารคดี และ
บทความ 

2 

.  การอ่านตาํนานใหเ้กิดวจิารณญาณ 2 

.  การอ่านสารคดีใหเ้กิดวจิารณญาณ 2 

.  การอ่านบทความใหเ้กิดวจิารณญาณ 8 

. อ่ า น เ ส ริ ม
คุณธรรม 

ท .  

ม /  
.  การอ่านตามความสนใจ  แม่พระมารีย ์  

      นกับุญดอมินิก  คุณพอ่ดอนบอสโก 
- 

รวม 25 

 

ในการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัใชห้น่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที 2 ไดแ้ก่ หน่วยการเรียนรู้ที 5 เรือง 
อ่านให้ได้อ่านให้เป็นนาํชัยสู่ชีวิต สาระสําคญัที  .4 เรืองการอ่านบทความให้เกิดวิจารณญาณ  
จาํนวน 8 คาบ  และผูว้จิยัไดเ้ลือกเนือหาทีนาํมาเป็นบทอ่าน ไดแ้ก่  บทความ  4   ประเภท ดงัตาราง
ที   
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             ตารางที 5  ประเภทของบทความทีนาํมาใชใ้นการสอนอ่าน 
ประเภทของบทความ จาํนวน (เรือง) เวลา (คาบ) 

. บทความวชิาการ   

. บทความเชิงสารคดี   

.บทความเชิงธรรมะ   

.บทความเชิงวจิารณ์   
 

 

. การอ่านอย่างมีวจิารณญาณ 
 การอ่านหนงัสือมีหลายระดบั เช่น อ่านออก อ่านได ้อ่านเขา้ใจเรือง สําหรับการอ่านอยา่งมี
วจิารณญาณเป็นการอ่านทีผูที้อ่านจะตอ้งใชค้วามคิด สติปัญญาอยา่งรอบคอบเพือทาํความเขา้ใจใน
เนือหาจนสามารถพิจารณาวินิจฉยัและประเมินค่าสิงทีอ่านได ้โดยอาศยัหลกัความจริงและเหตุผล
ในการพิจารณา ซึงความรู้ทีเกียวขอ้งกบัอ่านอยา่งมีวจิารณญาณมีดงันี 

 
.  ความหมายของการอ่าน        

 การอ่านเป็นความสามารถของมนุษยแ์ละเป็นสิงทีเกียวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนัของมนุษยจึ์ง
ถือว่าเป็นสิงจาํเป็นและมีความสําคญัเป็นอย่างมากในการแสวงหาความรู้และการพฒันาตนเองมี
ผูใ้ห้ความหมายของการอ่านไวห้ลายท่านด้วยกัน ดงันี คือ  เปลือง ณ นคร ( : 14–15)ให้
ความหมายของการอ่าน คือ กระบวนการทีจะเข้าใจความหมายทีติดอยู่กับตวัอกัษร ผูอ่้านทีมี
ประสบการณ์เกียวกับเรืองทีอ่านจะเข้าใจความหมายหรือตีความหมายได้ สําหรับ ประภาศรี  
สีหอาํไพ และคณะ ( : 102) กองเทพ เคลือบพณิชกุล ( : 81) จิตราภรณ์ ดว้งจุมพล ( : 

20) และสมเกียรติ กินจาํปา ( : 15)ทีไดก้ล่าวถึงความหมายของการอ่านไวใ้นทาํนองเดียวกนั   
สรุปไดว้่า การอ่านเป็นกระบวนการสือสารทีเป็นขนัตอนของ การรับสารโดยผูอ่้านใช้ประสาท
สัมผสัทางตารับภาพ ตวัอกัษรหรือสัญลกัษณ์ ดว้ยการสังเกตพิจารณา ผูอ่้านตอ้งใชป้ระสบการณ์
ของตนในดา้นความรู้ความเขา้ใจและความสามารถในระบบภาษาผ่านกระบวนการทางความคิด
ผูอ่้านจะไดเ้ก็บขอ้มูลสาระสาํคญัหรือรวบรวมความคิดทีมีอยูใ่นหนงัสือทีใชใ้นการสือสารระหวา่ง
ผูเ้ขียนกบัผูอ่้าน แปลความหมาย และทาํความเขา้ใจในสิงทีอ่านผสมผสานกบัประสบการณ์เดิมใน
การตีความและขยายความ    เพือให้เขา้ใจความหมายของเนือเรืองอนัเป็นจุดประสงคห์ลกัของการ
อ่าน ส่วนสุนนัทา มนัเศรษฐวทิย ์( : 2) และไพพรรณ อินทนิล ( : 6) ไดก้ล่าวถึงความหมาย
ของการอ่านคือกระบวนการทีสลบัซบัซ้อนตอ้งการสมาธิสูงในการทาํความเขา้ใจความหมายของ
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คาํ ขอ้ความและเรืองราวของสาระทีผูอ่้านตอ้งสามารถตีความหมายของสิงทีอ่านโดยนาํความรู้จาก
ประสบการณ์เดิมทีมีอยู่มาใช้เป็นเครืองตดัสินใจว่าผูอ่้านนันอ่านแล้วเข้าใจถูกตอ้ง นอกจากนี 
ฐะปะนีย ์ นาครทรรพ  ( : 50) ไดใ้หค้วามหมายของการอ่าน คือ การรับรู้ความหมายจากถอ้ยคาํ
ทีตีพิมพ์อยู่ในสิงพิมพ์ รับรู้ว่าผู ้เ ขียนคิดอะไร พูดอะไรหมายความอะไร สําหรับ กูดแมน 
(Goodman 1982, อา้งถึงใน อภินนัท ์อรกุล, : ) และเดอชองค ์(Dechant 1982, อา้งถึงใน 

อาํไพ ลคันาอนุสรณ์,  : 89) แฮริส และสมิธ (Harris and Smith 1976, อา้งถึงใน อาจรีย ์ 
ขณะรัตน์, : 30) ได้กล่าวถึงความหมายของการอ่านในทาํนองเดียวกันว่า การอ่านเป็น
กระบวนการซึงมีรูปแบบของการสือความหมายของผูอ่้านทีมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างถอ้ยคาํ ความคิด 
และภาษา โดยผูอ่้านตอ้งถอดรหสัความหมายของถอ้ยคาํ หรือจะใชว้ิธีคาดเดาความหมายไปเรือยๆ 
จนกวา่จะเขา้ใจความหมาย 

 จากความหมายการอ่านขา้งตน้สรุปไดว้า่ การอ่านเป็นกระบวนการรับสารโดยอาศยัการ
แปลความจากสัญลกัษณ์หรือตวัอกัษรทีใชแ้ทนคาํพดูไดอ้ยา่งสมบูรณ์  ซึงตอ้งอาศยัประสบการณ์
เดิมของผูอ่้านในการทาํความเขา้ใจความหมายของสัญลกัษณ์หรือตวัอกัษรทีอ่าน  ซึงในการอ่าน 
แต่ละครังผูอ่้านจะตอ้งรับรู้คาํเขา้ใจความหมายของสิงทีอ่าน  เขา้ใจวา่ผูเ้ขียนตอ้งการสือความหมาย
อยา่งไร จะตอ้งคิดและมีปฏิกิริยาต่อสิงทีอ่าน   
 
.  ความสําคัญของการอ่าน        

 การอ่านเป็นพืนฐานสําคญัให้เกิดการเรียนรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ไดอ้ย่างต่อเนืองตลอดชีวิต 
ความรู้ทีไดจ้ากการอ่านสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในการดาํเนินชีวิตได ้ช่วยให้ชีวิตมีความบนัเทิง 
พฒันาความเจริญงอกงามของสมองและสติปัญญา สามารถนาํมาแกไ้ขเหตุการณ์ไดท้นัท่วงที และ
ช่วยพฒันาคุณภาพชีวิต ซึงมีนกัวิชาการไดก้ล่าวถึงความสําคญัของการอ่านไวด้งันี   สนิท ตงัทว ี
( : 4-6) กล่าวว่า การอ่านเป็นกระบวนการอนัสําคญัในการแสวงหาความรู้ของมนุษย ์ เพือให้
ทนัต่อความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาการต่างๆ เป็นเครืองมือสําคญั  ในการเรียนรู้วิทยาการอย่าง
กวา้งขวาง   สาํหรับ ฉววีรรณ  คูหาภินนัท ์( : ) และพนิตนนัท ์ บุญพามี ( : )  ไดก้ล่าวถึง
ความสําคญัของการอ่านไวใ้นทาํนองเดียวกนัว่า  การอ่านมีความสําคญัอย่างยิงต่อชีวิตมนุษยใ์น
สังคมปัจจุบนั  เพราะนอกจากจะอ่านเพือความเพลิดเพลินแลว้  ยงัเป็นการแสวงหาความรู้เพิมเติม
จากข่าวสาร  สารนิเทศทุกประเภท  ช่วยให้เราสามารถติดตามความเคลือนไหวและความกา้วหน้า
ไดท้นัเหตุการณ์  นอกจากนีการอ่านยงัช่วยเพิมพูนประสบการณ์ สติปัญญาและความคิด ทาํให้เกิด
ความงอกงามทางวฒิุภาวะและวฒิุปัญญาของตนมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ทงัแก่ตนเองและสังคม   
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นอกจากนี  คลิฟฟอร์ด (Clifford 1966,  อา้งถึงใน จารุวรรณ พูเพนียด,  : 23) ได้
กล่าวถึงความสาํคญัของการอ่านไวด้งันี 

1. ช่วยสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ชีวติ        
. ช่วยในการพบปะสังสรรค ์

 . พาผูอ่้านท่องเทียวไปในสถานทีต่างๆ ทีไม่สามารถไปไดด้ว้ยตวัเอง 

 . ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 
 . ทาํใหเ้กิดความสนใจใหม่ๆ ขึนมา 
 . ไดแ้ลกเปลียนความคิดเห็นซึงกนัและกนั 

 . ไดรู้้เรืองราวต่างๆ ทีผูเ้ขียนไดบ้นัทึกไว ้

 . ช่วยในการแกไ้ขปัญหาสังคม การเมือง เศรษฐกิจและส่วนตวั 

 . ใหค้วามรู้และทกัษะเพือความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน 

 . พฒันาคุณค่าทางจริยธรรม และช่วยใหอ่้านเกิดความมนัใจในตวัเอง 

 ความสาํคญัของการอ่านดงัทีกล่าวมาแลว้ พอสรุปไดว้า่ การอ่านเป็นพืนฐานในการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและจาํเป็นอยา่งยิงในยุคขอ้มูลข่าวสาร ตอ้งแสวงหาความรู้เพือให้ทนัต่อ เหตุการณ์ ทงั
เพิมพูนสติปัญญา สามารถแกไ้ขปัญหาตนเองได้ การอ่านเป็นการพฒันาคุณภาพชีวิตดว้ยตนเอง
อย่างอิสระทาํให้เกิดความรู้ความคิดทีกวา้งไกล ช่วยในการพฒันาอาชีพให้เจริญกา้วหน้าได ้และ
ดาํเนินชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  
 

.  ระดับการอ่าน 
การอ่านมีหลายระดบั ซึงมีนกัวชิาการหลายท่านแบ่งไวด้งันี เปลือง ณ นคร ( : 37– 38) 

แบ่งไว ้  ระดบั ดงันี 

 . ระดับพืนฐานการอ่าน หมายถึง การอ่านทีสามารถอ่านออกเสียงหรืออ่านในใจได้
สามารถสะกดตวัอกัษรไดค้ล่องแคล่ว และรู้ความหมายของคาํ 
 . ระดบัอ่านตรวจตรา หมายถึง การทาํความรู้จกักบัหนงัสือทีอ่านในชีวิตการงานหรือการ
เรียนเป็นการอ่านอยา่งคร่าวๆ 

 . ระดบัการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ หมายถึง ผูอ่้านเขา้ใจหนงัสือทีอ่านไดเ้ป็นอยา่งดี เป็น
การอ่านเพือการศึกษาหาความรู้ความเขา้ใจ และใหเ้กิดสติปัญญา 
 . ระดบัการอ่านอยา่งศึกษาคน้ควา้ หมายถึง การอ่านเพือความรอบรู้ เป็นการอ่านระดบัสูง
อ่านเพือคน้ควา้เปรียบเทียบวา่ในเรืองนนัๆ มีผูใ้ดเขียนไวอ้ยา่งไร 
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 ปราณี เพชรแกว้ ( : 6) แบ่งการอ่านไวเ้ป็น  ระดบั โดยพิจารณาจากความสามารถใน
เชิงการอ่านดงันี คือ อ่านออก อ่านได ้และอ่านเป็น 

 อ่านออก หมายถึง อ่านไดถู้กตอ้งตามอกัขรวธีิ หลกัการประสมอกัษรและอ่านตามเนือเรือง
ติดต่อกนัตงัแต่ตน้จนจบแต่ไม่สามารถถ่ายทอดรายละเอียดของเนือทีอ่านได ้

 อ่านได ้หมายถึง การอ่านทีมีพฤติกรรมการอ่านออกและเมืออ่านจบแลว้ก็รู้เรืองวา่ใคร ทาํ
อะไร ทีไหน อยา่งไร แต่ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นไดม้ากกวา่นี 

 อ่านเป็น หมายถึง การอ่านทีผูอ่้านสามารถพิจารณาไดอ้ยา่งละเอียดลึกซึง และแตกฉานใน
เนือหาทีอ่าน เกิดความคิดสร้างสรรค ์และสามารถถ่ายทอดความคิดนนัออกมาใชใ้ห้เป็นประโยชน์
ในชีวติประจาํวนัของตนและผูอื้นอีกดว้ย การอ่านในระดบันีเป็นการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 

 สรุปได้ว่า การอ่านสามารถแบ่งได้เป็นหลายระดับดังนี คือ การอ่านระดับพืนฐาน ซึง
หมายถึง การอ่านทีสามารถอ่านออกเสียงหรืออ่านในใจ และรู้ความหมายของคาํแต่อาจไม่สามารถ
ถ่ายทอดรายละเอียดของเนือหาทีอ่านได ้และการอ่านระดบัสูง หมายถึงผูอ่้านเขา้ใจในเรืองทีอ่าน 
ตลอดจนสามารถพิจารณาได้อย่างละเอียดลึกซึง และสามารถถ่ายทอดความรู้นนัออกมาให้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและผูอื้นได ้

 

.  จุดมุ่งหมายในการอ่าน 
ในการอ่านหนังสือแต่ละประเภทผูอ่้านจะมีจุดมุ่งหมายในการอ่านทีแตกต่างกัน  ซึง

นกัการศึกษาและผูเ้ชียวชาญดา้นการอ่านไดแ้บ่งจุดมุ่งหมายของการอ่านสรุปไดว้า่ ดงันี 

สมพร   มนัตะสูตร ( : 9 ) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านแบ่งออกเป็น    ประเด็นคือ 

. เพือหาคาํตอบในสิงทีเราตอ้งการ ไดแ้ก่ การอ่านคาํแนะนาํ การอ่านเพือตอบปัญหาทียงั
ขอ้งใจอยู ่

. การอ่านเพือศึกษาหาความรู้ต่าง ๆ ทงัโดยละเอียดและโดยยอ่ 

. การอ่านเพือรับรู้ข่าวสาร ขอ้เทจ็จริง 

. การอ่านเพือศึกษาคน้ควา้เป็นพิเศษ เพือนาํไปใช้ประโยชน์เรืองใดเรืองหนึงหรือเพือ
เขียนตาํราวชิา 

. การอ่านเพือรวบรวมขอ้มูลเอามาทาํรายงาน ทาํวิจยัเผยแพร่ในหมู่นกัวิชาการผูส้นใจ
ทวัไปอนัเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 

 ดนยา วงศธ์นชยั ( : 9-10) และฟ้อน  เปรมพนัธ์ ( : 105)  ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายใน
การอ่านดงันี    
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 . อ่านเพือศึกษาหาความรู้ เป็นการอ่านเพือศึกษาหาความรู้ในการเรียนวิชาต่างๆ งานเขียน
ประเภทนี ไดแ้ก่ ตาํราทางวชิาการ 

 2. อ่านเพือใหรู้้เป็นการอ่านเพือตอ้งการให้รู้ในสิงทีเป็นปัญหาทีไม่เขา้ใจหรือเป็นการอ่าน
เพือรู้ข่าวสารขอ้เท็จจริงคน้หาขอ้มูล ผูอ่้านจะตอ้งอ่านหนงัสือจาํนวนมาก และใชก้ระบวนการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณในการอ่าน งานเขียนประเภทนีไดแ้ก่ วารสารวชิาการ หนงัสือพิมพ ์  

3. อ่านเพือความเพลิดเพลินและจรรโลงใจ เป็นการอ่านเพือผอ่นคลายความเครียดและหา
ความสุขใหแ้ก่ชีวติ งานเขียนประเภทนี ไดแ้ก่เรือง นวนิยาย หนงัสือจิตวทิยา 

. อ่านเพือการปรับปรุงงานอาชีพ เป็นการอ่านเพือคน้หาขอ้มูล สาระความรู้ต่างๆ ใน
สาขาวชิาของผูอ่้าน เพือนาํมาใชใ้นการพฒันาวชิาอาชีพของตน งานเขียนประเภทนีเป็นงานเขียน
เฉพาะสาขา 
 มิลเลอร์ (Miller 1979, อา้งถึงใน สุนนัทา มนัเศรษฐวทิย,์ : 56) ไดแ้บ่ง จุดมุ่งหมาย
ของการอ่านไวด้งันี 

 . อ่านเพือจบัใจความคร่าวๆ 

 . อ่านเพือจบัใจความสาํคญั 

. อ่านเพือสาํรวจรายละเอียดและจบัใจความสาํคญัทวัไป 

 . อ่านเพือความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้

 . อ่านเพือใชว้จิารณญาณติดตามขอ้ความทีอ่าน 

 . อ่านเพือการวิเคราะห์ขอ้ความหรือแนวความคิดในเรืองทีอ่าน 

 เลว ี(Levi 1990, อา้งถึงใน สุนนัทา มนัเศรษฐวทิย,์ : ) ใหจุ้ดมุ่งหมายการอ่านไวด้งันี 

 . อ่านเพือตีความสัญลกัษณ์ใหเ้ป็นความหมายทีถูกตอ้ง 

 2. อ่านเพือเรียงลาํดบัเหตุการณ์ และสรุปแนวความคิดของเรือง 

 3. อ่านเพือตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง 

สรุปไดว้า่ ความมุ่งหมายในการอ่านขึนอยูก่บัความตอ้งการ หรือความสนใจของผูอ่้าน 
จุดมุ่งหมายสาํคญัของการอ่าน คือ การอ่านเพือเพิมพูนความรู้ความคิด และความเพลิดเพลินผอ่น
คลาย เพือนาํไปใชพ้ฒันาคุณภาพชีวติ พฒันาความรู้ความสามารถการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดม้าก
นอ้ยเพียงใดขึนอยูก่บัความเขา้ใจในการอ่านของผูอ่้าน 

 
2.5 ความหมายของการอ่านอย่างมีวจิารณญาณ 

การอ่านเป็นทักษะสําคัญทีช่วยในการรับสารต่างๆ  การอ่านทีมีประสิทธิภาพทีช่วย
กลนักรองขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ คือ การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ  ซึงไดมี้ผูใ้หค้วามหมายไวห้ลาย 
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ท่านดงันี      
ประเทิน   มหาขนัธ์  ( : 173) กล่าววา่ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ หรือการอ่านอยา่ง

พินิจพิเคราะห์ คือ การอ่านทีผูอ่้านจะตอ้งมีความเขา้ใจเรืองราวทีอ่านเป็นเบืองตน้  ซึงจาํเป็นตอ้งใช้
ทกัษะสําหรับการอ่านทวัๆ ไป แล้วผูอ่้านยงัตอ้งรู้จกัประเมินความคิดของผูเ้ขียนซึงมิไดร้ะบุไว้
ตรงๆ หากผูอ่้านจะตอ้งใช้วิจารณญาณตดัสินเอง ตามความรู้ประสบการณ์ สําหรับปรียา  หิรัญ
ประดิษฐ์  ( : 64) กล่าวว่า การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ คือ การอาศยัการวิเคราะห์ ซึงหมายถึง
การคิดใคร่ครวญแยกออกเป็นส่วนๆ  การอ่านวเิคราะห์เป็นขนัแรกของการวิจารณ์  หรือตดัสินสิงที
อ่าน ซึงตอ้งมีการอธิบายลักษณะสิงทีอ่านในแง่รูปแบบ  ภาษา  และเนือหาแล้วจึงวิจารณ์หรือ
ประเมินค่าว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร เพราะอะไร   การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  ผูอ่้านจะตอ้งมีความรู้
เกียวกบัผูแ้ต่ง รู้จุดประสงค์ในการแต่ง  รูปแบบและโครงสร้างของหนงัสือรู้เรืองของภาษา  รู้จกั
การวจิารณ์   และรู้จกัหนงัสือประกอบการคน้ควา้ ทีสาํคญัก็คือตอ้งอ่านและฝึกการวิเคราะห์วิจารณ์
อยูเ่สมอจะไดว้เิคราะห์วจิารณ์ไดอ้ยา่งเทียงตรงและรวดเร็ว  ส่วนมณีรัตน์  สุภโชติรัตน์  ( : 24-

25)  ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ คือการอ่านทีผูอ่้านตอ้งพิจารณา ตดัสิน 
ประเมินค่า สิงทีผูเ้ขียนวา่เทจ็จริง  ถูกผิดเพียงไร  ซึงประกอบดว้ยทกัษะ  การแยกความเป็นจริงกบั
ความคิดเห็น  เนือเรืองทีเป็นจริงออกจากเนือเรืองทีเพอ้ฝัน  เนือหาสาระทีเกียวขอ้งหรือไม่เกียวขอ้ง  
การพิจารณาโฆษณาชวนเชือ  เหตุผลทีทาํให้ชวนเชือ  ความเหมาะสมและคุณค่า และการยอมรับ
สิงทีอ่าน  การชีวตัถุประสงค์ของผูแ้ต่ง  และการแสดงความรู้สึกต่อเรืองทีอ่าน    การอ่านอย่างมี
วจิารณญาณเป็นการอ่านโดยใชค้วามคิดพิจารณาสิงทีอ่านอยา่งมีเหตุผล สามารถเขา้ใจความคิดเห็น
ของผูเ้ขียน  แยกแยะขอ้เทจ็จริง  ขอ้คิดเห็น สรุปเรืองราว ตลอดจนประเมินสิงทีอ่าน  โดยใชค้วามรู้
และประสบการณ์เดิมไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม  สําหรับศุภวรรณ์ เล็กวิไล(2539: 23) ได้ให้
ความหมายของการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณคือ เป็นการอ่านโดยใชค้วามคิด พิจารณาสิงทีอ่านอยา่ง
มีเหตุผล สามารถเขา้ใจความคิดของผูเ้ขียน  ตีความ แยกแยะขอ้เท็จจริง ขอ้คิดเห็น จบัใจความ
สําคญัเรืองราวทีอ่านได้ ตลอดจนลงความเห็น ประเมิน ตดัสินสิงทีอ่านได้โดยใช้ความรู้และ
ประสบการณ์เดิมของผูอ่้าน และดนยา  วงศ์ธนะชัย ( : 182) กล่าวว่า การอ่านอย่างมี
วจิารณญาณ  ผูอ่้านตอ้งแยกขอ้เท็จจริงออกจากเนือหาส่วนอืนๆ  ก่อนเพือเปรียบเทียบสัดส่วนของ
เนือหาทีเป็นขอ้เท็จจริงและเนือหาทีเป็นขอ้คิดเห็น  และความรู้สึกอนันาํไปสู่การสรุปว่าผูเ้ขียนมี
เจตนาเสนอขอ้เท็จจริงซึงเป็นความรู้  หลกัการ  หรือมีเจตนาแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกในเรือง
ใด ซึงสอดคลอ้งกบัสุนนัท ์ประสานสอน ( : 19) ไดก้ล่าววา่การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณเป็นการ
อ่านขันสูงของการอ่านอย่างมีความหมายผูอ่้านต้องใช้สติปัญญาคิดหาเหตุผลและนําความรู้ 
ตลอดจนนาํประสบการณ์ของตนมาใช้ในการไตร่ตรองวิเคราะห์ วิจารณ์โดยละเอียดเกียวกบัสิงที
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อ่าน เพือหาขอ้สรุปทีสมเหตุผล ซึงนาํไปสู่การประเมินค่าสิงทีอ่านไดต้ามความเป็นจริงหรือสม
เหตุผล และสามารถนาํความรู้ทีไดจ้ากการอ่านไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้   

จากการศึกษา ความหมายการอ่านอย่างมีวิจารณญาณสรุปได ้การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ 
เป็นการอ่านระดับสูงทีผูอ่้านต้องใช้สติปัญญา ในการวิเคราะห์ วินิจฉัยในสิงทีอ่านว่าถูกต้อง 
น่าเชือถือหรือไม่ ซึงประกอบไดด้้วย   การจบัใจความสําคญั  ตีความ  แยกขอ้เท็จจริงขอ้คิดเห็น  
วเิคราะห์  วจิารณ์ และประเมินคุณค่าเรืองทีอ่านได ้

 

.  ทกัษะการอ่านอย่างมีวจิารณญาณ   
ทกัษะการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณเป็นความสามารถ ความชาํนาญในการพิจารณาเรืองราว

อยา่งมีเหตุผลของผูอ่้านซึงไดร้ะบุพฤติกรรมไวแ้ตกต่างกนัดงันี  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ( : 48) ไดร้ะบุทกัษะการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณดงันี 

. สรุปสาระสาํคญัของเรือง (Drawing inferences) 

. ระบุประเด็นสาํคญัของเรืองทีอ่าน (identifying the main idea) 

. เชือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างประเด็นความคิดต่างๆ ในเรืองทีอ่าน (seeing  the 

relationship among ideas in the story) 
. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของประเด็นสําคญัในเอกสารทีมีมาหลาย

แห่ง (recognizing similarities and differences) 
. แยกขอ้เทจ็จริงกบัขอ้คิดเห็น (identifying face and opinion) 

6. ระบุแหล่งขอ้มูลลกัษณะการนาํขอ้มูลมาใช้ และความสัมพนัธ์ของขอ้มูลทีใช้ในการ
เขียน (identifying, sources, uses and relevancy of materials) 

. บอกขอ้ตกลงเบืองตน้ทีแฝงอยู่ของผูเ้ขียนในการนาํเสนอเรือง (recognizing hidden 

assumption) 
. บอกไดว้า่ผูเ้ขียนมีแรงบนัดาลใจในการเขียนจากสิงใด (recognizing author’ s motive) 
. คน้หาอคติของผูเ้ขียนหรือประเด็นทีแสดงความเห็นโตแ้ยง้กบัขอ้เสนอทีมีมาก่อนของ

ขอ้เขียนนนั (detecting bias, contradictions) 
. ประเมินค่านาํหนกัน่าเชือถือในการอา้งเหตุผลของผูเ้ขียน (evaluating the strength of  

arguments)  
.ประเมินความน่าเชือถือของข้อมูลของข้อสรุปทีผูเ้ขียนนําเสนอ (evaluating the 

soundness of  generalization)  
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สุนนัทา มนัเศรษฐวิทย ์( : 8) ไดก้ล่าวถึงทกัษะการอ่านขนัพืนฐานเกียวขอ้งกบัลาํดบั
ขนัของการอ่าน ซึงตอ้งมีพฤติกรรมการอ่านทีนาํไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการอ่านดงันี 

 ขนัที  จาํ เป็นขนัเริมแรกของการอ่านทีสมองจะตอ้งจาํเรืองราว ความหมายของคาํ ให้คาํ
จาํกดัความของคาํยาก เหตุการณ์สาํคญั ใชว้ธีิตงัคาํถามเรืองทีอ่าน 

 ขนัที  เขา้ใจ เป็นขนัทีผูอ่้านสามารถเล่าเรืองทีอ่านดว้ยคาํพูดของตนได ้เขา้ใจ ความคิด 
ถ้อยคาํ ประโยคและข้อความทีให้คติสอนใจ สรุปเรืองเป็นแนวคิดโดยใช้คาํพูดของตนและ
เรียงลาํดบัเหตุการณ์ของเรือง 

 ขนัที  นาํไปใช ้ผูอ่้านควรมีการฝึกนาํถอ้ยคาํ ประโยคและเหตุการณ์ทีไดจ้ากการอ่านไป
ใชแ้กปั้ญหาในสถานการณ์ทีอาจจะเกิดขึนใหม่ ผูอ่้านพิจารณาในการนาํความรู้มาใชป้ระโยชน์ 

 ขนัที  วเิคราะห์ เป็นขนัทีใหผู้อ่้านแยกองคป์ระกอบยอ่ยของแนวคิดทีไดจ้ากการอ่านคาํที
มีความหมายหลายอยา่ง สามารถบอกไดว้า่องคป์ระกอบใดสัมพนัธ์กนั 

ขนัที  สังเคราะห์ เป็นขนัทีให้ผูอ่้านรู้จกัสรุปแนวคิดของเรือง คน้หาลกัษณะโครงเรืองที
คลา้ยคลึงกบัเรืองทีเคยอ่าน สามารถนาํมาเปรียบเทียบและสามารถสรุปแนวคิดทีเหมือนกนัและ
ต่างกนั 

ขนัที  ประเมินค่า เป็นขนัสูงสุดของการคิดทีให้ผูอ่้านรู้จกัตดัสินเรืองทีอ่านวา่ส่วนใดคือ
ส่วนทีเป็นจริง ส่วนใดทีเป็นขอ้คิดเห็น  พิจารณาและคน้หาคุณค่าทีปรากฏในเรือง ความเป็นเหตุผล 
เพือฝึกใหผู้อ่้านรู้จกัสังเกต การใชถ้อ้ยคาํ การบรรยายทีทาํใหเ้กิดภาพพจน์ทีไดจ้ากการอ่านเรือง  

ทกัษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจะต้องอาศยั การวิเคราะห์เป็นพืนฐานผนวกกับการ
ประเมินค่าเรืองทีเราอ่านอีกขนัหนึง คือสามารถวิจารณ์เรือง แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
วิเคราะห์ถ้อยคาํ ประโยค วิเคราะห์ ทรรศนะของผูเ้ขียนและเนือหา ซึงสุนันทา มนัเศรษฐวิทย ์
( : 8)  ไดอ้ธิบายรายละเอียดดงันี 

1. วเิคราะห์ถอ้ยคาํ เป็นการวเิคราะห์ความหมายของคาํดงันี    

 1.1 ความหมายโดยตรง หมายถึง คาํทีมีในพจนานุกรมใชใ้นชีวติประจาํวนั   
  .  ความหมายโดยนยั หมายถึง คาํทีมีความหมายซ่อนเร้น ตอ้งตีความหมายตาม
สิงแวดลอ้มสถานการณ์ของสังคม         

  .  ความหมายบริบท หมายถึง คาํทีมีความหมายขึนอยูก่บัคาํรอบขา้ง 

 . การวเิคราะห์ประโยค หมายถึง การพิจารณาการใชแ้ละเรียบเรียงคาํ ขอ้ความในประโยค
วา่ถูกตอ้งหรือไม่          

. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ หมายถึง การวิเคราะห์ความสําคญัของแต่ละตอนสามารถ
บอกไดว้า่ตอนใดมีความสาํคญัหรือไม่สาํคญั มีขอ้สรุปโตแ้ยง้กบัขอ้คิดเห็นและขอ้เทจ็จริงหรือไม่ 
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. การวเิคราะห์เปรียบเทียบ หมายถึง การนาํบทความ ขอ้ความ ข่าว จากเรืองเดียวกนันาํมา
เปรียบเทียบขอ้เหมือนและแตกต่างกนั โดยมีเหตุผลอา้งอิงอยา่งชดัเจน  

สุรีรัตน์ ไชยสุริยา ( : 24) ไดก้ล่าววา่ ทกัษะการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณจะสัมพนัธ์กบั
ความสามารถรับรู้และเข้าใจหลักการอ่านคือ ) ความสามารถในการเข้าใจความหมาย ) 
ความสามารถในการเขา้ใจจุดมุ่งหมายของภาษา  ) ความสามารถในการเขา้ใจระดับภาษา ) 
ความสามารถในการประเมินลีลาในการเขียนของผูเ้ขียน   ) ความสามารถในการระบุไดว้า่เรืองที
อ่านสอดคลอ้งกลมกลืนกนัหรือไม่  เบิร์น ( Burns, 1988: 124–125, อา้งถึงในสุนนัท ์ประสานสอน, 

: 26) ไดก้ล่าววา่ ทกัษะการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณมีลกัษณะดงันี )สรุปวินิจฉยั ตดัสิน เมือมี
ข้อมูลทีเหมาะสมเพียงพอ  )เข้าใจสิงทีอ่านอย่างชัดเจน ) ทราบจุดมุ่งหมายของผูเ้ขียน ) 
ประเมินความเชือถือของตวัผูเ้ขียน ) ประเมินความน่าเชือของขอ้มูล ) รู้เท่าทนัเทคนิคโฆษณา   
) ประเมินความสมเหตุผลของการเขียน และ ) ประเมินการใชภ้าษาของผูเ้ขียน 

วลิเลียมส์ (Williams 1986, อา้งถึงในศุภวรรณ เล็กวไิล, : 156)  ยงัไดใ้หแ้นวคิด
เกียวกบัทกัษะการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณโดยเฉพาะพฤติกรรมของผูอ่้านไวว้า่ 

1. ผูอ่้านตอ้งมีความสามารถเกียวกบัความจาํ (memory) การจาํในสิงทีผูเ้ขียน เขียนเรือง 

ขอ้เทจ็จริง วนัที คาํจาํกดัความ ใจความสาํคญัของเรือง และลาํดบัเหตุการณ์ของเรือง 

 . ความสามารถการแปล (translation) เป็นการแปลขอ้ความหรือเรืองไปแปลเป็นแผนภูมิ 
เป็นตน้  

. ผูอ่้านตอ้งตีความ (interpretation) ผูอ่้านตอ้งเขา้ใจในสิงทีผูเ้ขียนไม่ไดบ้อกไวโ้ดยตรง 
การคาดคะเนหรือทาํนายเหตุการณ์ การหาสาเหตุเมือกาํหนดผลมาให้และ การจบัใจความสําคญั
ของเรือง  

 . ผูอ่้านตอ้งสามารถประยุกตใ์ช้ (application) ผูอ่้านมีความเขา้ใจและมองเห็นหลกัการที
จะนาํความรู้ทีไดจ้ากการอ่านไปประยกุตใ์ชจ้นประสบความสาํเร็จ 

 . ผูอ่้านตอ้งสามารถวิเคราะห์ (analysis) ผูอ่้านสามารถแยกแยะส่วนย่อยทีประกอบเขา้
เป็นส่วนใหญ่ การวิเคราะห์โฆษณาชวนเชือ การวิเคราะห์คาํประพนัธ์การรู้ถึงความไม่สมเหตุผล
ของเรืองทีเขียน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นในเรืองทีอ่าน 

 . ผูอ่้านสามารถสังเคราะห์ (synthesis) เป็นการนําความคิดเห็นทีได้จากการอ่านมา
ผสมผสานกนัและเรียบเรียงใหม่ 
 . ผูอ่้านสามารถประเมิน (evaluation) ผูอ่้านกาํหนดเกณฑ์แลว้ตดัสินเรืองทีอ่านโดยอาศยั
หลกัเกณฑ์ทีตงัไวเ้ป็นบรรทดัฐาน เรืองอะไรบา้งทีเป็นขอ้เท็จจริง จินตนาการความคิดเห็น หรือ
ความเชือของเรืองทีอ่าน 
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จากหลกัการแนวคิดเกียวกบัทกัษะการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ  สรุปไดว้่าผูที้มีทกัษะการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นผูที้สามารถสรุปสาระสําคญัของเรืองไดส้ามารถแยกประเด็นวิเคราะห์
ข้อเท็จจริงออกจากข้อคิดเห็น วิเคราะห์จุดมุ่งหมาย ทัศนคติของผูแ้ต่งได้ สามารถสังเคราะห์ 
ขอ้ความทีอ่าน เขียนเพือแสดงความคิดเห็นหรือแนะนาํในการเสนอความคิดเห็นโดยมีหลกัฐาน
ขอ้มูลเหตุผลประกอบเป็นทียอมรับเชือถือและเชือมโยงเหตุการณ์กบัสถานการณ์ใหม่ การทาํนาย
คาดการณ์เหตุการณ์ทีจะเกิดขึนได ้และมีทกัษะการประเมินค่าสามารถตดัสินคุณค่าจากการอ่าน 
พิจารณาตดัสิน ความเหมาะสมของการนาํเสนองานเขียนความน่าเชือถือของขอ้มูล ตดัสินคุณค่า
ของเนือหาสาระทีไดจ้ากการอ่าน ประโยชน์ ขอ้คิดทีไดจ้ากการอ่าน 
 

.  กลวธีิการอ่านอย่างมีวจิารณญาณ 
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ผูอ่้านจะตอ้งใช้ทกัษะในการคิด พิจารณาเรืองทีอ่านและทาํ

ความเขา้ใจความหมายทีผูเ้ขียนมุ่งสือมาให ้ผูอ่้านตอ้งจบัสาระและความคิดสาํคญัของเรืองทีอ่านได้
ต้องหยงัความหมายอันแท้จริงทีผู ้เขียนซ่อนอยู่ในถ้อยคํา ต้องพิจารณาไตร่ตรอง วิเคราะห์ 
ขอ้เทจ็จริง เนือหาสาระคุณค่าดา้นต่างๆ และแสดงความคิดเห็นต่อเรืองทีอ่าน ซึงจะช่วยให้ผูอ่้านมี
ความรู้ความคิดเพิมพนูขึน นกัการศึกษาไดเ้สนอแนะกลวธีิในการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณไวด้งันี 

สุนนัทา มนัเศรษฐวทิย ์( : 85) เสนอแนะกลวธีิการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณดงันี 

. การคน้หาใจความสําคญัทีมีอยูใ่นขอ้ความแต่ละตอนของเรืองทีอ่านอยา่งพินิจพิจารณา
เพือหาประโยคทีสาํคญัทีจะมาตอบคาํถาม  

2. การคน้หาส่วนปลีกยอ่ยทีให้ความรู้ นอกเหนือจากใจความสําคญั รายละเอียดปลีกยอ่ย
เป็นส่วนเสริมใหเ้ห็นใจความสาํคญัไดช้ดัเจนยงิขึน  

3. การสังเกตเหตุการณ์ทีเรียงลาํดบั โดยพิจารณาเวลา เหตุการณ์ความจริงให้รู้จกั พิจารณา
สังเกต สิงเหล่านี จะช่วยในการเรียงลาํดบัเหตุการณ์ซึงใชป้ระโยชน์ในการจดจาํ 

. การให้รู้จกัทาํนายผล ผูอ่้านตอ้งสมมติเหตุการณ์และผลวา่จะออกมาเป็นอย่างไรอาศยั
ตอนจบของเนือเรืองเป็นแนวทางในการตงัคาํถาม ช่วยสรุปผลทีคาดวา่จะเกิดขึน 

. การคน้หาถอ้ยคาํหรือประโยคทีใหค้วามรู้สึกประทบัใจ เพือช่วยให้เขา้ใจจนเกิดความจาํ 
โดยการบนัทึกเป็นการเก็บขอ้มูลและการจดัเตรียมประสบการณ์การอ่านให้เกิดขึน 

. การเกิดอารมณ์ร่วมกับผูเ้ขียน ผูอ่้านจะจาํเหตุการณ์ต่างๆ ได้เมือเกิดอารมณ์หรือ
ความรู้สึกต่อเหตุการณ์นนัๆ ยงัเป็นการสร้างจินตนาการได ้  
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. การติดตามทิศทางการดาํเนินเรืองผูอ่้านตอ้งมีความเขา้ใจและรู้ความหมายของคาํศพัท์
เกินครึงทีมีอยูใ่นเรือง ช่วยใหเ้กิดความสนใจอยากอ่านต่อไป 

. การหาขอ้ความตามการใชป้ระโยชน์ ซึงเป็นเทคนิคการใชห้้องสมุด จะช่วยในการรวม
เนือหาทีอ่านได ้

. การรู้จกัสรุปเรืองทีอ่าน เป็นการยอ่เรืองสะดวกต่อการจดจาํ จบัประเด็นสําคญัของเรือง
ดว้ยการตงัคาํถาม เช่น ผูเ้ขียนเสนอเหตุการณ์สําคญัอะไรทีควรสรุปจากเรืองและประเด็นสําคญัที
ผูเ้ขียนนาํเขา้สู่ขอ้สรุป 

. การวิเคราะห์โครงสร้างระหว่างการอ่าน ผูอ่้านติดตามการดาํเนินเรืองจะเริมคิดและ
เห็นประเด็นสําคญั สามารถนาํไปถ่ายทอดสิงทีอ่านในส่วนทีเป็นความรู้เก็บไวใ้นสมองช่วยให้มี
ความรู้ในโครงสร้างของสารเพิมขึน 

. การศึกษารูปแบบของหนงัสือหรือเรืองทีอ่าน ผูอ่้านตอ้งรู้จกัรูปแบบของการเขียนการ
กาํหนดหวัขอ้ การให้คาํจาํกดัความ การเสนอความคิด และบทสรุป ผูอ่้านควรสังเกตผูเ้ขียนในการ
เสนอเนือหาเรียงตามลาํดบัเพือเป็นการพิจารณาความแตกต่างพร้อมทงัความเขา้ใจ ความคิดสาํคญั 

. การประเมินเนือเรือง ผูอ่้านตอ้งสามารถ บอกเนือหาความคิดของผูเ้ขียนให้รู้จกัตดัสิน
ผลทีไดจ้ากการอ่าน โดยเปรียบเทียบกบัประสบการณ์เดิมมาสร้างความคิดใหม่ใหก้วา้งขวางยงิขึน 

.การสร้างความสัมพนัธ์ส่วนตวัใหผ้กูพนักบัเรืองทีอ่านเพือนาํเรืองราวทีอ่านนาํไปใชใ้น
ชีวติจริง หรือทราบขอ้ดี ขอ้เสีย จะไดย้อ้นกลบัไปคน้ควา้เพิมเติม 

. การคน้ควา้หาแหล่งทีอา้งอิงของผูเ้ขียน ขอ้เท็จจริงจะเชือถือไดต้อ้งมีเอกสารอา้งอิงจะ
ไดรู้้จกัคน้ควา้แหล่งทีผูเ้ขียนนาํขอ้เทจ็จริงมาเสนอวา่ถูกตอ้งหรือไม่ 

.การหาแนวทางหรือจุดมุ่งหมายของผูเ้ขียน ผูอ่้านควรตงัคาํถามให้รู้จกัคิด เช่น ทาํไม
ผูเ้ขียนจึงเขียนเรืองนี อะไรทีผูเ้ขียนพยายามจะบอกใหผู้อ่้านเขา้ใจ อะไรคือจุดสาํคญัเกียวกบัคุณค่า 

. การพิจารณาขอ้ความในส่วนทีอาจแทรกการโฆษณา ผูอ่้านจะตอ้งมีทกัษะการอ่านจะ
ไดช่้วยให้พิจารณาวา่ควรเชือหรือไม่ จะไดรู้้จกัการตดัสินใจโดยใช้ความคิดของตนควรพิจาณา )
จุดมุ่งหมายของผูเ้ขียนว่าตอ้งการเสนอแนวคิดอะไร 2) พืนฐานความรู้ของผูเ้ขียน ) แหล่งทีใช้
อ้างอิงเพือรวบรวมข้อมูลทีมีลักษณะน่าเชือถือหรือไม่ และ ) การยอมรับกับเหตุผลในการ
ตดัสินใจของ 

กอคสิก (Gocsilk, 2004) ไดเ้สนอแนะกลวธีิการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณไวด้งันี 

1. กระบวนการก่อนการอ่าน (The Process : Previewing) ดาํเนินการ 

1.1 พิจารณาวตัถุประสงคใ์นการอ่าน การอ่านครังนีตอ้งการคน้หาขอ้มูลหรือวิเคราะห์
รายละเอียดจะนาํไปใชป้ระโยชน์จากเรืองทีอ่านอยา่งไร 
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1.2 พิจารณาบริบท วตัถุประสงค ์เนือเรืองทีอ่าน เช่น พิจารณาความหมายว่าอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมายของผูอ่้านทีจะอ่านเรือง คือ เขียนเมือไร พิจารณาภูมิหลงั 

1.3 พิจารณาเนือเรือง ความชดัเจนของบทนาํและขอ้สรุป คาํสําคญั รายละเอียดทีน่า
สังเกตต่างๆ สถิติ ตาราง รูปภาพ 

2. กระบวนการอ่านและทาํหมายเหตุประกอบ (The Process : Reading and Annotating) 
2.1 ระลึกถึงวตัถุประสงคใ์นการอ่านอีกครังวา่กาํลงัตอ้งการคน้หาอะไร 

2.2 อ่านและขีดเส้นใตช้าํทีผูเ้ขียนไดอ้ธิบายประเด็นสาํคญัหรือทาํบนัทึกไวข้า้ง ๆ 

2.3 อ่านและขีดเส้นใตใ้นประเด็นใหม่แต่ละประเด็นทีผูเ้ขียนกล่าวถึง 

2.4 ทาํเครืองหมายวงกลมประเด็นสาํคญัใหเ้ห็นไดช้ดัเจน 

2.5 ทาํเครืองหมายดอกจนัในส่วนทีเป็นขอ้มูลหลกัฐานทางสถิติหรือความคิดเห็น 

2.6 เขียนสรุปประเด็นเป็นวลี ประโยคสนั ๆ ในแต่ละประเด็น 

2.7 ทาํเครืองหมายคาํถามทียงัไม่เขา้ใจ 

2.8 ทาํเครืองหมายอศัเจรียต์รงขอ้ความทีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยหรือน่าสนใจ 

2.9 บนัทึกสรุปการอ่าน 

เอลกินส์ (Elkins 2004, อา้งถึงใน สุวทิย ์มูลคาํ, : 55) ไดเ้สนอแนะกลวธีิการอ่าน
อยา่งมีวจิารณญาณไวด้งันี 

 . เตรียมตวัทีจะเป็นส่วนหนึงของผูเ้ขียน (prepare to become part of the writer’s audience

โดยศึกษาประวติัของผูเ้ขียน เป้าหมายในการเขียน วตัถุประสงคใ์นการเขียนโดยสามารถอ่านได้
จากบทนาํ (introduction) 

. เตรียมการอ่านอย่างเปิดใจ (prepare to read with an open mind) ผูอ่้านอย่างมี
วจิารณญาณจะอ่านเพือแสวงหาความรู้ ผูอ่้านจะประสบความสําเร็จจะอ่านเพือพิจารณาวา่เกิดอะไร
ขึนในแต่ละหน้า ให้โอกาสผูเ้ขียนได้พฒันาความคิดอย่างยุติธรรม และผูอ่้านสามารถสะท้อน
ความคิดขอ้เทจ็จริงเกียวกบัเรืองทีอ่าน 

 . พิจารณาหัวเรือง (consider the title) เพราะบางครังหัวเรืองจะแสดงร่องรอยให้ผูอ่้าน
ทราบเกียวกบัทศันคติ เป้าหมาย มุมมองของบุคคล หรือกระบวนการต่างๆ 

 . อ่านอยา่งชา้ (Read slowly) อ่านอยา่งชา้ๆ และพิจารณาเรือง   
 . ใชพ้จนานุกรมหรืองานอา้งอิงอืนๆ ตามความเหมาะสม (use the dictionary and other 

appropriate reference works) เพราะในบางครังอาจมีคาํศพัทที์ใหค้วามหมายไม่ชดัเจน หรือคาํจาํกดั
ความทียากเกินหรือเป็นศพัทเ์ฉพาะ 
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. จดบนัทึก (take note) ขีดเส้นใตใ้นประเด็นสําคญัๆ จบัใจความสําคญัของเรืองแล้ว
บนัทึกสันๆ หลกัการ ทฤษฎีทีผูเ้ขียนนาํมาสนบัสนุน เพือใช้ในการทบทวนความจาํหรือเชือมโยง
ไปสู่เนือหาทียงัไม่ชดัเจน 

 . จดัทาํบนัทึกการอ่าน (keep a reading journal) การจดัทาํบนัทึกการอ่านเป็นสิงทีมี
ประโยชน์อย่างมากทาํให้เกิดการพฒันาความคิด สร้างนิสัยทีดี และพฒันาทงัทกัษะการอ่าน และ
การเขียนควบคู่กนั 

 ซุลลิแวน (Sullivan,2004) ไดร้ะบุขนัตอนกลวธีิการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณดงันี 
 . ศึกษาอยา่งคร่าว ๆ เกียวกบั เรืองทีจะอ่าน (textual clues) ในประเด็นสาํคญั เช่น ชือเรือง 
คาํถามทีน่าสนใจ ขอ้มูลทีน่าสนใจ ขอ้มูลเกียวกบัผูแ้ต่ง ประสบการณ์ทีผา่นมา ปีทีพิมพ ์เป็นตน้ 

              2. รู้ความมุ่งหมายในการเขียน ผูอ่้านสามารถวเิคราะห์ไดว้า่ผูเ้ขียนเขียนเพือวตัถุประสงค์
ใด 

. รู้ความคิดเห็นของผูเ้ขียนประเมินไดว้า่ความคิดเห็นของผูเ้ขียนทีแสดงไวใ้นเรืองราวทีมี
เหตุผลหรือไม่ 

. รู้ขอ้สนบัสนุนหรือขอ้โตแ้ยง้ 

. รู้ขอ้มูลทีใชใ้นการอา้งอิง ขอ้มูลทีเป็นหลกัฐานยืนยนัเป็นทีเชือถือไดห้รือไม่ 

. รู้ถึงวธีิการปฏิบติัใหเ้กิดประโยชน์ 

. รู้แหล่งทีผูเ้ขียนอา้งอิงเกียวกบัเรืองนนัๆ มีผูค้ดัคา้นหรือเป็นเห็นดว้ยกบัเรืองนนัๆ 

. มีปฏิกิริยาต่อเรืองทีอ่าน มีความคิดเห็นต่อเรืองนนัวา่ดี  ไม่ดี  
 สรุปไดว้า่ กลวธีิการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ ผูอ่้านตอ้งศึกษาสิงทีเกียวกบับริบทของเรืองที
จะอ่าน เช่น ผูเ้ขียน หวัเรือง รูปแบบการนาํเสนอ แนวคิดของผูเ้ขียน วิเคราะห์แต่ละยอ่หนา้ เพือจบั
ประเด็นสําคญัว่าผูเ้ขียนมีวตัถุประสงค์ใด สังเกตเหตุการณ์ทีเรียงลาํดบัของขอ้มูลและขอ้มูลนัน
น่าเชือถือหรือไม่ แหล่งอา้งอิงของผูเ้ขียนเพือศึกษาคน้ควา้เพิมเติมสิงทีถูกตอ้งประเมินเนือเรืองที
เป็นความคิดของผูเ้ขียน ผูอ่้านจะรู้จกัตดัสินผลทีไดจ้ากการอ่านเชือมโยงเปรียบเทียบกบัความรู้จาก
ประสบการณ์เดิมนาํไปสร้างความคิดเห็นอยา่งสมเหตุสมผลทีน่าเชือถือยิงขึน หลงัการอ่านทบทวน
การอ่านเกียวกับข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นสรุปและจดบันทึกการอ่านเป็นของตัวเอง โดยเขียน
โครงสร้างความคิดเห็นจากเรืองทีอ่านได ้
 

.  ประโยชน์ของการอ่านอย่างมีวจิารณญาณ 
 การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นทกัษะการอ่านทีมีประโยชน์และมีคุณค่าต่อการพฒันา
คุณภาพชีวิตของนกัเรียน   เป็นการฝึกฝนให้ผูอ่้านรู้จกัคิดอย่างรอบคอบ  ตดัสินใจอย่างมีเหตุผล    
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มีนักวิชาการและนักการศึกษา ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไวด้ังนี         
สมถวิล  วิเศษสมบติั  ( : )  ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไวว้่า  
สามารถนาํแนวคิดจากเรืองทีอ่านมาผสมผสานกบัประสบการณ์ของผูอ่้านเป็นแนวความคิดใหม่ 
ซึงนาํไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ไดเ้ถกิง   พนัธ์ุเถกิงอมร ( : ) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณว่า  ทาํให้ผูอ่้านสามารถวิเคราะห์ไดว้่าขอ้ความใดเป็นการแสดงความคิดเห็น  
และข้อความใดเป็นข้อเท็จจริงทีผูเ้ขียนยกมาประกอบ  กมล  การกุศล( : )ได้กล่าวถึง
ประโยชน์ของการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณไวว้า่ เป็นการอ่านอยา่งไตร่ตรองทาํให้ผูอ่้านสามารถแยก
เนือหาของข้อความทีอ่านว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จจริงส่วนใดเป็นข้อคิดเห็น  ส่วนศิริพร  พนัธ์ุดี  
( : )  ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไวส้รุปได้ว่าผูอ่้านสามารถทาํ
ความเข้าใจเรืองทีอ่านโดยใช้วิจารณญาณหาเหตุผลเพือให้ได้ความรู้ทีถูกต้อง และสามารถนํา
ความรู้นนัไปใช้แกปั้ญหาได ้ นอกจากนี สุขุม  เฉลยทรัพย ์ ( : )  กล่าวว่า  การอ่านอย่างมี
วจิารณญาณมีประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวติ ช่วยให้ผูอ่้านเกิดปัญญาความรู้กวา้งขวางเขา้ใจตนเอง มี
เจตคติทีถูกตอ้ง  สามารถวินิจฉัยขอ้ผิดถูกของเรืองต่าง ๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสามารถแกไ้ข
ปัญหาทีเกิดขึนได ้    
 

.  การวดัและการประเมินความสามารถในการอ่านอย่างวจิารณญาณ 
        การวดัและประเมินผลความสามารถในการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ  เป็นสิงจาํเป็นอยา่งยิง
ทีจะวดัความสามารถของผูเ้รียนวา่บรรลุจุดประสงค์การเรียนหรือไม่อย่างไร  โดยจะมีการวดัผล
ดงันี 

        . .  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน    
  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ( : 25) ได้กล่าวถึงวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทีถูกนํามาใช้ในการประเมินมีหลากหลายวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลต้องพิจารณาจาก
เป้าประสงค์ของการประเมินเพือให้ได้ขอ้มูลตรงสภาพจริงเกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุงพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ไดอ้ยา่งแทจ้ริง สามารถดาํเนินการไดด้งันี  
 .การใช้แบบทดสอบ ทงัลักษณะทีเป็นแบบเลือกคาํตอบ ถูก-ผิด และข้อสอบชนิดให้
ผูส้อบสร้างคาํตอบได้แก่ เติมขอ้ความลงในช่องว่าง คาํตอบสันเป็นประโยค เป็นขอ้ความเป็น
แผนภูมิ 

.การตรวจสอบจากผลงาน เช่น เรียงความ บนัทึกประจาํวนั บทร้อยกรองการทดลอง
รายงานการวิจยั แฟ้มผลงาน ผลงานจะเป็นสิงแสดงให้เห็นการนาํความรู้และทกัษะไปใช้ในการ
ปฏิบติังานของผูเ้รียน 
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. การสังเกตการปฏิบติังาน โดยผูส้อนสามารถสังเกตการนาํวิธีการเรียนรู้กระบวนการคิด
ของผูเ้รียนมากกว่าทีจะดูผลงานหรือปฏิบติั ซึงกระบวนการหนึงทีมีประสิทธิภาพ คือ การให้
นักเรียนคิดดังๆ  การตังคําถามให้นักเรียนตอบ โดยครูจะสังเกตวิธีการคิดของผู ้เรียน  เป็น
กระบวนการทีจะให้ขอ้มูลเพือการวินิจฉยัขอ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียน เหมาะกบัการประเมิน พฒันา
ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และลกัษณะนิสัย  

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ( :32) ได้ระบุถึงการวดัทักษะการคิดอย่างมี
วจิารณญาณซึงสามารถนาํมาปรับใชเ้พือวดัทกัษะการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณโดยมีแนวทางในดงันี 

. แนวทางของนักวดักลุ่มจิตมิติ (psychometric) แนวทางการวดัจิตมิตินีเป็นกลุ่มนักวดั
ทางการศึกษาและจิตวิทยา พยายามศึกษาและวดัคุณลกัษณะภาพในความคิดของมนุษยเ์ริมจาก
การศึกษา และวดัเชาวปั์ญญา (intelligence) สามารถวดัโดยการใช้แบบสอบมาตรฐาน ต่อมาได้
ขยายแนวคิดของการวดัความสามารถทางสมองสู่การวดัผลสัมฤทธิ บุคลิกภาพ ความถนัด 
ความสามารถในดา้นต่างๆ รวมทงัดา้นความคิด 

. แนวทางการวดัจากการปฏิบติัจริง (authentic  performance measurement) เป็นแนวทาง
การวดัในบริบททีเป็นธรรมชาติ โดยการเน้นการวดัจากการปฏิบติัจริง คลา้ยจริงทีมีคุณค่าต่อตวัผู ้
ปฏิบติั มิติของการวดัใช้การสังเกตภาพงานทีปฏิบติั เช่น การเขียนเรียงความ การแก้ปัญหาใน
สถานการณ์เหมือนโลกแห่งความเป็นจริง การรวบรวมงานในแฟ้มผลงานดีเด่น (portfolio) การวดั
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ (critical reading) สามารถวดัได้โดยการใช้
แบบทดสอบมาตรฐานทีใช้สําหรับวดัความสามารถในการอ่าน ซึงมีผูส้ร้างเครืองมือไวแ้ลว้หรือ
สามารถสร้างแบบวดัการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณขึนใชเ้อง ผูส้ร้างเครืองมือจะตอ้งมีความรอบรู้ใน
แนวคิดหรือทางทฤษฏีเกียวกับ การพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เพือนํามาเป็น
โครงสร้างของทกัษะการอ่าน กาํหนดนิยามเชิงปฏิบติัการตวัชีวดัหรือลกัษณะพฤติกรรมเฉพาะทีมี
คุณภาพทีคาดหวงั 

          . .   การใชค้าํถามเพือวดัทกัษะการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ    
  การใช้คาํถามเป็นการยวัยุ กระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ ให้คิดคน้หาคาํตอบ
และรวบรวมความรู้ทีตนมีอยูเ่ดิมเพือนาํมาแกไ้ขปัญหา 

วชัรา เล่าเรียนดี ( : 100–106) และสุนนัท ์ ประสานสอน ( : 27–28) ไดก้ล่าวถึง
ประเภทคาํถามของบลูม (Bloom’s Taxonomy) สามารถสรุปร่วมกนัไดด้งันี 

. คาํถามประเภทความรู้ (Knowledge) เป็นการถามเพือทดสอบความรู้จาํในสาระความรู้
ต่าง ๆ การถามไดอ้ธิบายขอ้เทจ็จริงเกียวกบัเนือเรือง บอกคาํจาํกดัความหมาย 
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. คาํถามความเขา้ใจ (Comprehension) เป็นการถามเพือทดสอบความเขา้ใจสามารถลาํดบั
เหตุการณ์เรืองดว้ยคาํพูดของตนเอง การตีความหมายจากภาพ แผนภูมิรูปภาพ ความคิด และภาพ
การ์ตูนได ้

. คาํถามการนาํไปใช ้(application) เป็นการถามเพือให้ประยุกตใ์ชค้วามรู้จากการอ่านกบั
เหตุการณ์ใหม่ การยกตวัอยา่ง 

. คาํถามการวิเคราะห์ (analysis) เป็นการถามเพือให้แจกแจงแยกแยะสาระความรู้นนัได ้
บอกความสัมพนัธ์ในเชิงเหตุและผล การลาํดบัเหตุการณ์ การวิเคราะห์โวหารในการเขียนการ
วเิคราะห์จุดมุ่งหมายเจตนาของผูเ้ขียน 

. คาํถามสังเคราะห์ (synthesis) เป็นการถามเพือสรุปเรืองราวเหตุการณ์นนัๆ เป็นมโน
ทศัน์ คติ สาํนวน สุภาษิต การคาดการณ์หรือทาํนายผลทีคาดวา่จะเกิดตามมาจากเหตุการณ์หรือการ
กระทาํนนัๆ บทพืนฐานขอ้มูลทีมีอยู ่การแกปั้ญหาทีสามารถหาคาํตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ 

. คาํถามการประเมินค่า (evaluation) เป็นการถามเพือตดัสินคุณค่าของเรืองทีอ่านด้าน
ขอ้คิด คุณค่า ทรรศนะของผูเ้ขียน ความน่าเชือถือ ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์การกระทาํของ
บุคคล หรือตวั-ละคร ตลอดจนการประเมินขอ้เทจ็จริงขอ้คิดเห็นจากขอ้เขียนนนัๆ 

วชัรา   เล่าเรียนดี ( : 67–68) ไดใ้หค้าํแนะนาํในการใชค้าํถามสาํหรับครูดงันี 
. การถามคาํถามระดบั (ใชค้วามคิด) ตอ้งมีการเตรียมตวัล่วงหนา้ในการตงัคาํถามแต่ละ

ครัง อาจถามนกัเรียนทุก  นาที หรือตามความเหมาะสมของบทเรียนและเนือหา 
. ในแต่ละคาํถามนนัควรแสดงความคิดหรือความคิดรวบยอดเพียงประเด็นเดียว 

3. ไม่ควรถามคาํถามทีใหต้อบเพียงแค่ใช่/ไม่ใช่ หรือเดาคาํตอบได ้

. ใหถ้ามคาํถามเพือใหห้าคาํตอบดว้ยการเปรียบเทียบ ความเหมือน ความแตกต่าง (ถึง
ไหน ทาํไม  อยา่งไร) การนาํความรู้ความคิดรวบยอดไปใชแ้กปั้ญหา (ใหพ้ิสูจน์วา่...) พิจารณา 
เหตุ ผล(อะไรจะเกิดขึน) 

5. พฤติกรรมทีครูควรปฏิบติัขณะถามคาํถามนกัเรียน ) หลงัจากคาํถามที (ชดัเจน) ควร
หยดุประมาณ  นาที เพือใหน้กัเรียนตอบคาํถาม ) ปรับคาํถามใหม่ ถา้นกัเรียนยงัไม่ให ้คาํตอบ 
(ถามเรืองเดิมแต่ปรับใหง่้ายชดัเจนมากขึน หรือแฝงไวด้ว้ยการแนะแนวคาํตอบ) ) ไม่เรียกชือให้
นกัเรียนตอบก่อนคาํถาม และ ) เสริมแรงใหก้าํลงัใจนกัเรียนทีตอบคาํถาม 

ดงันนั สรุปไดว้่า ในการฝึกทกัษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณมีความจาํเป็นอย่างยิงทีครู
ตอ้งตงัประเด็นคาํถามซึงคาํถามนันจะตอ้งเป็นคาํถามลกัษณะประเภทความรู้  ความเขา้ใจ  การ
นาํไปใช ้ การวิเคราะห์  สังเคราะห์  และประเมินค่า  เพือกระตุน้หรือเป็นการทา้ทายความคิดของ
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นักเรียนให้ฝึกคิดพร้อมทงัประมวลขอ้มูลเชือมโยง เหตุผลล่วงหน้าและกล้าตดัสินใจทีจะตอบ
คาํถามไดอ้ยา่งมนัใจถูกตอ้ง และสมเหตุผล 

 

3. การจัดการเรียนรู้การอ่านด้วยวธีิวทิยาศาสตร์ 
 

     .   การจัดการเรียนรู้ด้วยวธีิวทิยาศาสตร์ 
  การจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์ เป็นวถีิทางแห่งการใชส้ติปัญญาอยา่งหนึงเพราะ

เป็นการคิดอยา่งมีระเบียบแบบแผน ดงัที บาํรุง  กลดัเจริญ (2527: 54) และภพ  เลาหไพบูลย ์(2537: 

99) ไดก้ล่าวถึงวธีิวทิยาศาสตร์ไปในแนวทางเดียวกนัคือ  การจดัการเรียนรู้วธีินีเป็นการสอนทีเนน้
ใหน้กัเรียนเป็นผูคิ้ดแกปั้ญหานนั ๆ โดยการตงัสมมติฐาน เป็นวธีิการสอนทีเหมาะสมและถูกตอ้ง
ทีสุดวธีิหนึง เพราะนกัเรียนเป็นผูห้าวธีิการ เพือแกปั้ญหานนัดว้ยตนเองโดยครูเป็นเพียงผูแ้นะนาํ
เท่านนั ซึงขนัตอนในการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์มีดงันี 

ขนัที  กาํหนดของเขตปัญหา ( Location of Problem) 

ขนัที 2 ตงัสมมติฐาน ( Setting up of Hypothesis ) 

ขนัที 3 ทดลองและรวบรวมขอ้มูล ( Experimenting and Gathering of Data ) 

ขนัที 4 วเิคราะห์ขอ้มูล ( Analysis of  Data ) 

ขนัที 5 สรุป ( Conclusion ) 

จาํเนียร   ศิลปะวาณิช (2538: 59) ไดก้ล่าวถึงการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์ไวว้า่ วธีิ
สอนแบบนีไดแ้นวคิดมาจากเรืองของวทิยาศาสตร์ เพราะนกัวทิยาศาสตร์จะเชือในความจริงทีมี
เหตุผล และมีหลกัเกณฑ ์ขอ้คิดอนันีทาํใหน้กัการศึกษามองเห็นความสาํคญัทีจะนาํมาใชเ้ป็น
ประโยชน์แก่การศึกษาและวิธีสอนแบบนียงัเชือวา่คนโดยทวัไปจะไม่กระตือรือร้นทีจะทาํอะไรเลย 
ถา้หากไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึนแก่ตวัเอง การทีเราทาํงานกนัอยูก่็เพราะมีปัญหาหลายอยา่งมาคอยบีบ
คนั การเรียนก็เหมือนกนั หากผูเ้รียนไม่มีปัญหาก็จะไม่สนใจและไม่กระตือรือร้นทีจะเรียน แต่ถา้มี
ปัญหาเกิดขึนก็จะเป็นเครืองกระตุน้ใหผู้เ้รียนพยายามหาทางแกปั้ญหาใหลุ้ล่วงไปไดด้ว้ยความ
สนใจและตงัใจ แต่ละคนก็มีวธีิการทีไม่เหมือนกนันกัการศึกษาจึงไดด้ดัแปลง และปรับปรุงเป็น
แบบการสอนลาํดบัขนัต่อไปนี คือ 

ขนัที  ขนัตงัปัญหาและทาํความเขา้ใจถึงปัญหา 
             ขนันีเป็นขนัทีทาํใหน้กัเรียนเกิดปัญหา เพราะปัญหาจะทาํให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ
อยากรู้ อยากเห็นและอยากทาํกิจกรรมในสิงทีเรียน ปัญหาสําหรับการสอนนนัตอ้งเป็นปัญหาของ
นกัเรียนเกียวขอ้งกบันกัเรียน ไม่ใช่ปัญหาทีครูวางไวใ้ห้ ครูเป็นแต่คอยแนะแนวทางให้เด็กเห็นว่า
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ปัญหาอยู่ทีไหน ครูอาจทาํได้หลายวิธีทีจะให้เด็กเกิดปัญหา เช่นนําของจริง ของจาํลองมาให้
นกัเรียนดูทดลองให้พาไปศึกษานอกสถานที ลองให้ทาํดูทงั ๆ ทีไม่ทราบเรืองทีจะเรียน สนทนา
หรือเล่านิทาน เป็นตน้ วิธีการดงักล่าวยอ่มเป็นศิลปะของครูแต่ละคนทีจะดดัแปลงให้เหมาะสมกบั
เด็ก 

 ขนัที  ขนัแยกปัญหาและวางแผนแกปั้ญหา 
  เมือนกัเรียนมีปัญหามองปัญหาและเขา้ใจในความหมายของปัญหาแล้ว ครูและ
นกัเรียนจะตอ้งช่วยกนัแยกแยะปัญหาไปอย่างกวา้งขวาง เพือความสะดวกแก่การแกปั้ญหาว่าจะ
เรียนอะไรก่อนอะไรหลงั 

ขนัที  ขนัลงมือแกปั้ญหา 
 ในขนันีนักเรียนได้ลงมือแก้ปัญหาตามแผนทีวางไว  ้โดยการค้นควา้หาความรู้

ทาํงานและทดลองนบัเป็นขนัการเรียนของนกัเรียน นกัเรียนจะเรียนรู้ดว้ยการกระทาํจริงๆ เป็นส่วน
ใหญ่ 

ขนัที  ขนัวเิคราะห์ขอ้มูล 

 รวบรวมความรู้เขา้ดว้ยกนัและแสดงผลขนันีเป็นขนัทีรวบรวมความรู้ต่างๆ จาก
ปัญหาทีแกต้กไปแลว้ ความรู้ต่าง ๆ ทีไดใ้นการเรียนของแต่ละหมู่ จึงตอ้งให้นกัเรียนทุกคนทราบ
ดว้ย คือ นกัเรียนแต่ละหมู่จะตอ้งแสดงผลงานของตน ซึงกระทาํไดห้ลายทางดว้ยกนั 

ขนัที  ขนัสรุปและประเมินผล 

 เมือจบบทเรียนครังหนึง ๆ ครูและนกัเรียนจาํตอ้งกลนักรองและสรุปเขา้ดว้ยกนั 
เรียบเรียงเป็นเรืองราวให้มีระเบียบเพือบนัทึกเอาไวเ้ป็นหลกัฐาน ต่อจากนนัก็วดัผลงาน บทเรียนที
ได้เรียนไปแล้วนันได้ผลดีหรือเสียอย่างไรและผลงานของนักเรียนแต่ละคนโดยการทดสอบ
กิจกรรมทีครูและนกัเรียนร่วมกนักระทาํในขนันี 

จากการศึกษาการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีวิทยาศาสตร์ สรุปไดว้า่เป็นวิธีการสอนทีเนน้ผูเ้รียน
แกปั้ญหาดว้ยตนเอง  โดยอาศยัขอ้มูล  ทีรวบรวมไดจ้ากการอ่าน จากการทดลอง ตลอดจนการใช้
วิธีอืน ๆ  เพือนาํขอ้มูลทีไดม้าทดสอบสมมติฐานและสรุปผล ซึงมีขนัตอนดงันี  ขนัที 1 กาํหนด
ปัญหา  ขนัที  ตงัสมมติฐาน  ขนัที   ทดลอง ขนัที  4  วเิคราะห์ขอ้มูล  และขนัที  สรุป 

 
.   การจัดการเรียนรู้การอ่านด้วยวธีิวทิยาศาสตร์ 

การจดัการเรียนรู้การอ่านดว้ยวิธีวิทยาศาสตร์ เป็นวิธีสอนทีส่งเสริมให้นกัเรียนไดฝึ้กอ่าน
เกียวกบัสือทีนาํมาใชใ้นการอ่าน ใช้ไดท้งัสือประเภทให้ความรู้และความบนัเทิงวิธีการอ่านจะเร้า
ให้นักเรียนคิดหาคาํตอบด้วยตนเอง  เป็นการวางรากฐานไปสู่แนวทางของการฝึกให้รู้จักคิด 
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ประโยชน์ทีนกัเรียนจะไดรั้บนอกจากการพฒันาการอ่านแลว้  ยงัพฒันาการแกปั้ญหาด้วยตนเอง 
โดยอาศยัขอ้มูลจากการอ่านอย่างเป็นขนัตอน    ซึงปริศนา พุทธสุวรรณ ( : - ) ไดเ้สนอ  
การจดัการเรียนรู้การสอนอ่านด้วยวิธีวิทยาศาสตร์   หรือทาํนายเหตุการณ์ของเรืองก่อนการอ่าน
โดยอาศยัแนวทางจากข้อความบางตอนเป็นคาํทาํนายเหตุการณ์ในเรืองคล้ายการตงัสมมติฐาน 
ขนัตอนใน  การจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์ แบ่งเป็น  ขนัคือ 

 ขนัที  อ่านเฉพาะชือเรืองแลว้ช่วยกนัทาํนายเหตุการณ์ภายในเรืองก่อนลงมืออ่านเรือง 

 ขนัที  ให้นกัเรียนอ่านเนือเรืองประมาณหนึงในสีของเรือง แลว้ให้นกัเรียนตงัคาํทาํนาย
เพิมเติมภายหลงัทีไดท้ราบเรืองบา้งแลว้ 
 ขนัที  ให้นักเรียนอ่านต่อไปอีกหนึงในสีของเรืองทีอ่านไปแล้ว และให้นักเรียนปิด
หนงัสือแลว้ตงัคาํทาํนายเหตุการณ์ทีจะเกิดขึนต่อไป 

 ขนัที  ครูใหน้กัเรียนอ่านต่อไปอีกหนึงในสีของเรือง  
 ขนัที  ครูใหน้กัเรียนอ่านเนือเรืองทีเหลือ แลว้ช่วยกนัสรุปวา่ตรงกบัทีทาํนายหรือไม่ 
 สุนันทา  มนัเศรษฐวิทย  ์( : - ) ได้กล่าวถึงลาํดบัขนัของการสอนอ่านดว้ยวิธี
วทิยาศาสตร์ ทีนาํมาประยกุตใ์ชก้บัการอ่านภาษาไทย มี  ขนัดงันี 

 . ปัญหาทีเป็นขอ้สงสัยเกียวขอ้งกบัผูอ่้าน 

 . สมมติฐานเป็นการคาดคะเนหรือคาํทาํนายขอ้สงสัยทีเป็นปัญหา ซึงการคาดคะเนหรือ
ทาํนายข้อสงสัยทีเป็นปัญหา ซึงการคาดคะเนเหตุการณ์ขึนอยู่กับประสบการณ์ทางภาษาของ
นกัเรียน 

 . การรวบรวมขอ้มูล คือ รายละเอียด ต่างๆ อนัเป็นความรู้ทีจะนาํไปทดสอบคาํทาํนาย
หรือสมมติฐานทีกาํหนดไว ้

 . การทดสอบสมมติฐานเป็นการนาํขอ้มูลทีรวบรวมไวม้าพิจารณาวา่ใกลเ้คียง หรือตรงกบั
คาํทาํนายทีตงัไวห้รือไม่ หากใกล้เคียงหรือถูกตอ้งแสดงว่า พืนฐาน ประสบการณ์ทางภาษาของ
นกัเรียนกวา้งขวาง 

. การสรุปผลจากการดาํเนินการทงั  ขนัตอนเป็นการรวบรวมประเด็นสําคญัทีไดจ้ากการ   
ทดสอบคาํทาํนายวา่มีอะไรบา้งทีถูกตอ้งและใชไ้ด ้

สาโรจน์ แพ่งยงั ( : ) ได้กล่าวถึงขนัตอนการสอนอ่านด้วยวิธีวิทยาศาสตร์หรือวิธี
แกปั้ญหาไวด้งันี 

 .การกาํหนดปัญหาโดยครูอาจช่วยใหน้กัเรียนเกิดความคิดในการกาํหนดปัญหาขึนมา 
 .การตงัสมมติฐานทีเป็นสาเหตุของปัญหา 
 .การทดลองและการรวบรวมขอ้มูล คือ การทดลองทาํตามสมมติฐานทีตงัไว ้
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 .การวเิคราะห์ขอ้มูล เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลทีไดจ้ากการคน้ควา้ทดลอง 

 .การสรุปผลเป็นการสรุปกฎเกณฑว์า่ปัญหาเหล่านนัแกด้ว้ยวธีิใดและผลทีไดเ้ป็นอยา่งไร 

 นฤมล  สวนพนัธ์  ( : )  กล่าวถึงขนัตอนการสอนอ่านดว้ยวิธีวิทยาศาสตร์หรือวิธี
แกปั้ญหาไวด้งันี 

1. การกาํหนดปัญหา ครู นกัเรียน หรือครูกบันกัเรียนร่วมกนักาํหนดปัญหาเพือให้นกัเรียน
คิด 

 . การตงัสมมติฐานทีเป็นสาเหตุของปัญหา 
 . การทดลอง ผูเ้รียนนาํปัญหาเขา้สู่กระบวนการทดลอง 

 . การรวบรวมขอ้มูล  เป็นขนัรวบรวมขอ้มูลจากการสังเกตทดลอง  มีการบนัทึกผลการ
ทดลองนนัๆ ไว ้

.การสรุปผลเป็นขนัสุดทา้ยของกระบวนการซึงเป็นผลสรุปจากขอ้มูลต่างๆ 

 นอกจากนี วราภรณ์ ศุนาลยั ( : - ) ไดก้ล่าวถึงลาํดบัขนัตอนของการสอนอ่านดว้ย
วธีิวทิยาศาสตร์ไดด้งันี ซึงประกอบดว้ยขนัตอน  ขนัตอนคือ 

.การกาํหนดปัญหา ผูส้อนมีวิธีทีจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความคิดในการกาํหนดปัญหาดว้ย
ตนเองซึงเป็นปัญหาทีเกียวข้องกับผู ้เรียน ผู ้สอนมีหน้าทีคอยควบคุม คอยให้ค ําแนะนําจัด
สภาพแวดลอ้ม และช่วยวางจุดหมายในการแกปั้ญหาใหแ้ก่ผูเ้รียน 

.การตงัสมมติฐานผูส้อนและผูเ้รียนช่วยกนักาํหนดขอบเขตทีเป็นสาเหตุของปัญหาและ
แหล่งความรู้ต่างๆทีเกียวขอ้งกบัปัญหา 
 .การทดลอง ผูเ้รียนนาํปัญหาทีพบไปทดลองตามขนัตอนทีวางไว ้เพือตรวจสอบตาม
สมมติฐานทีตงัไว ้

.การรวบรวมขอ้มูล เป็นขนัรวบรวมขอ้มูลจากการสังเกตทดลอง  มีการบนัทึกผลการ
ทดลองนนัๆ ไว ้

.การสรุปผลเป็นการพิจารณาวา่ผลการทดลองนนัไดผ้ลการสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงั
ไวห้รือไม่  ถา้สอดคลอ้งก็ควรหาวธีิการแกไ้ขใหเ้ป็นผลสาํเร็จ 

สําหรับลดัดา ไขวพ้นัธ์ุ ( : ) กล่าวถึง การสอนอ่านดว้ยวิธีวิทยาศาสตร์ไวด้งันีการ
สอนโดยใชว้ธีิกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ควรสอนใหเ้ด็กรับประสบการณ์ในการคิดคือ 

. การกาํหนดขอบเขตของปัญหา เพือเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาหรือแนวทางการเรียนรู้ 
โดยครูพยายามกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความคิด ใหเ้ห็นถึงสภาพของปัญหา 

. การตงัสมมติฐานในการแกปั้ญหา สมมติฐานจะเกิดจากการไดส้ังเกตขอ้เท็จจริง ต่างๆ 
จนสามารถคาดคะเนอยา่งมีเหตุผล 
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 . การทดลองและการรวบรวมขอ้มูล ครูและนกัเรียนไดร่้วมกนัวางแผน เพือหาคาํตอบจาก
ปัญหาต่าง ๆ ซึงครูจะมีบทบาทเป็นทีปรึกษาคอยแนะนาํแนวทางการรวบรวมขอ้มูล 

 . การวเิคราะห์ขอ้มูล เมือครูและนกัเรียนไดค้วามรู้จากปัญหาต่าง ๆ ทีวางไวเ้ป็นแนวทาง 
แลว้นาํมาใหส้มาชิกในชนัเรียนร่วมกนัอภิปรายเพือหาขอ้สรุปของปัญหานนั 

 . การสรุปผลเป็นขนัสุดทา้ยของกระบวนการซึงเป็นผลสรุปจากขอ้มูลต่างๆ 

 สรุปไดว้า่การสอนอ่านอยา่งมีวจิารณญาณเป็นการฝึกให้นกัเรียนคิดแกปั้ญหาอยา่งมีระบบ
มีขนัตอน ซึงการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์นีสามารถพฒันาผูเ้รียนให้เกิดทกัษะกระบวนการ
คิดไดอ้ยา่งมีเหตุผล  โดยมีขนัตอนการเรียนรู้ดงันี 

ขนัที    กาํหนดปัญหา นกัเรียนกาํหนดปัญหาจากชือบทความวา่กล่าวถึงปัญหาอะไรบา้ง  
อยา่งไร 

ขนัที   วเิคราะห์ปัญหา นกัเรียนวเิคราะห์ประเด็นปัญหาทีไดจ้ากชือบทความมาพิจารณา
ร่วมกบัสาระทีไดจ้ากการอ่านบทความและประสบการณ์เดิมใหไ้ดป้ระเด็นปัญหาทีชดัเจน 

ขนัที   ตงัสมมติฐาน    นกัเรียนกาํหนดสมมติฐานหรือคาดคะเนคาํตอบของปัญหา และ
แนวทางแกไ้ข 

ขนัที   รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล   นกัเรียนรวบรวมขอ้มูลจากการอ่านบทความโดย
ละเอียด สรุปใจความสาํคญั  ขอ้เทจ็จริง ขอ้คิดเห็น  เพือหาคาํตอบของปัญหาและตรวจสอบ
สมมติฐานทีกาํหนดไว ้

ขนัที   สรุปผล   นกัเรียนพิจารณาผลการตรวจสอบสมมติฐานแลว้สรุปผลวา่คาํตอบ
เป็นไปตามทีคาดคะเนไวห้รือไม่ แสดงความคิดเห็นเพิมเติม 

จากการศึกษาขนัตอนการสอนดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์ ซึงผูว้จิยัไดน้าํมาใชใ้นการพฒันาความ 

สามารถทางการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียน และใชเ้กณฑ์ในการวดัความสามารถทางการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณหลักการของบลูม ประกอบด้วย ความสามารถด้านการวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ และการประเมินค่า  

 

. งานวจัิยทีเกียวข้อง 
 

4.1 งานวจัิยในประเทศ 
 ลดัดา ไขวพ้นัธ์ุ ( : บทคดัยอ่)   การวิจยัเรือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน
วชิาภาษาไทยดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ทีสอนดว้ยวิธีสอน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กบัวิธีสอนตามคู่มือครูวตัถุประสงค์เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ
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ทางการเรียนวชิาภาษาไทยดา้นการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ทีสอน
ดว้ยวธีิสอนกระบวนการทางวทิยาศาสตร์กบัวธีิสอนตามคู่มือครูเพือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียน
ทีมีต่อการอ่านอยา่งวิจารณญาณทีสอนดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กลุ่มตวัอยา่งคือนกัเรียน
ชันมธัยมศึกษาปีที  จาํนวน   คน เครืองมือทีใช้ในการวิจยัประกอบด้วยแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธิดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ แผนการจดัการเรียน ทีสอนการอ่านดว้ยวิธีกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์   ผลการวจิยัพบวา่ระดบัผลการเรียนดา้นการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนที
สอนดว้ยกระบวนการทาง วทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบัปานกลาง (x  = 6.78, S.D. = 1.54) และวิธีสอน
ตามคู่มือครูผา่นเกณฑ์ขนัตาํกวา่ทีกาํหนด ( x = 5.94, S.D = 0.76) ผลการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ 
ของนักเรียนทีสอนด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กบัวิธีสอนตามคู่มือครูแตกต่างกนัอย่างมี
นัยสําคัญทีระดับ. โดยวิธีการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยวิธีสอนกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบัปานกลาง 

รัตนาภรณ์   คาํมูล ( : 116-118) วิจยัเรือง การพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนและ
ผลสัมฤทธิทางการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ โดยใชว้ิธีการวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปี
ที  วตัถุประสงค์เพือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิทางการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ    กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัเป็นนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที โรงเรียนบา้นขอนยูง  
อาํเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี จาํนวน  คน  เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั แบ่งออกเป็น  ประเภท คือ 
เครืองมือทีใช้ในการทดลอง ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของผู ้วิจ ัย   แบบสังเกต 
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  แบบสัมภาษณ์นักเรียน  แบทดสอบท้ายแผนการสอน และ 
แบบทดสอบท้ายวงจร เครืองมือทีใช้ในการวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน ได้แก่ แบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธิทางการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การวิจยัครังนีใช้รูปแบบ การวิจยัเชิงปฏิบติัการ  
ขนัตอน  คือ ขนักาํหนดแผนการปฏิบติัการ  ขนัปฏิบติัการ   ขนัสังเกต  และขนัสะทอ้นผลการ
ปฏิบติั  นาํขอ้มูลทีได้จากการปฏิบติัในวงจรวิเคราะห์และใช้ปรับแผนการปฏิบติัในวงจรต่อไป  
ผลการวิจยัมีผลสัมฤทธิทางดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดบั .  

นฤมล สวนพนัธ์ ( : 47 – 48) วิจยัเรือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิดา้นการอ่านอยา่งมี
วิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  ทีสอนอ่านดว้ยวิธี
วิทยาศาสตร์กบัการสอนอ่านดว้ยวิธี SQ3R  วตัถุประสงคเ์พือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิดา้นการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชนัประถมปีที  ทีสอนอ่านด้วย
วทิยาศาสตร์ระหวา่งก่อนเรียนกบัหลงัเรียน  เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิดา้นการอยา่งมีวิจารณญาณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที    ทีสอนดว้ยวิธี  SQ3R  ระหวา่ง
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ก่อนเรียนกบัหลงัเรียน  เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิดา้นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย หลงัทดลองของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที    ทีสอนดว้ยวิธีวิทยาศาสตร์กบัการ
สอนอ่านดว้ยวิธี  SQ3R  กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  โรงเรียนบรรจงรัตน์ 
อาํเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี จาํนวน  คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง  คน และกลุ่มควบคุม  
คน  เครืองมือทีใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิด้านการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ แผนการจดัการเรียน ทีสอนอ่านดว้ยวิธีวิทยาศาสตร์และแผนการจดัการเรียนรู้ทีสอน
อ่านดว้ยวธีิ SQ3R ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนทีไดรั้บการสอนอ่านดว้ยวิธีวิทยาศาสตร์ กบันกัเรียนที
ไดรั้บการสอนอ่านดว้ยวิธี SQ3R มีผลสัมฤทธิทางดา้นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณสูงขึนอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .    และนกัเรียนทีไดรั้บการสอนอ่านดว้ยวิธีวิทยาศาสตร์กบันกัเรียนที
ไดรั้บการสอนอ่านดว้ยวธีิ SQ3R มีผลสัมฤทธิทางดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

ภานุพงษ ์ แสงดี ( : 79 – ) วิจยัเรือง ผลการใชว้ิธีวิทยาศาสตร์พฒันาทกัษะการอ่าน
อยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  วตัถุประสงคเ์พือศึกษาผลสัมฤทธิในการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที    ทีไดรั้บการฝึกอ่านโดยใชว้ิธีวิทยาศาสตร์  
กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  โรงเรียนวดัโคกกวา้ง สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาขอนแก่น เขต  จาํนวน  คน  เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัแบ่งออกเป็น  ประเภท คือ .
เครืองทีใช้ในการทดลองจริงประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้ .เครืองทีใช้ในการสะทอ้นผล
การปฏิบติังาน ประกอบดว้ย   แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู แบบสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนกัเรียน .แบบทดสอบทา้ยวงจรปฏิบติัการ   ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนทีไดรั้บการสอน
อ่านอยา่งมีวจิารณญาณโดยวธีิวทิยาศาสตร์ มีพฒันาการในการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณสูงขึน สังเกต
จากการประเมินผลทา้ยวงจรในแต่ละวงจร ได้แก่วงจรที  มีคะแนนเฉลียคิดเป็นร้อยละ .  
วงจรที  มี คะแนนเฉลียคิดเป็นร้อยละ .  และวงจรที  มีคะแนนเฉลียคิดเป็นร้อยละ .  จาก
ทงั   วงจรจะพบว่านกัเรียนมีคะแนนเฉลียสูงขึนเป็นลาํดบั นันแสดงว่านักเรียนมีการพฒันา
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และจากการทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนเพือ
ประเมินสรุป นกัเรียนมีคะแนน เฉลียทงัชนัร้อยละ .  ผ่านเกณฑ์ความรู้ทีกาํหนดไวคื้อร้อยละ 

 และมีจาํนวนนกัเรียนร้อยละ  ทีผา่นเกณฑร์อบรู้สูงกวา่เกณฑที์กาํหนดไวคื้อร้อยละ  

ณฐนน แกว้กนัจร  ( : 48 – 49 ) วิจยัเรืองการเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่าน
อยา่งมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  ทีไดรั้บการ
อ่านดว้ยวิธีวิทยาศาสตร์กบัวิธีสอนอ่านแบบปกติ  วตัถุประสงค์เพือเปรียบความสามารถทางการ
อ่านอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  ทีไดรั้บการสอนอ่านดว้ยวิธีวิทยาศาสตร์
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กบัวธีิสอนอ่านแบบปกติ กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  ภาคเรียนที  ปีการศึกษา 
 โรงเรียนวดัลาดเป้ง อาํเภอเมืองสมุทรสงคราม จงัหวดัสมุทรสงคราม กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน  

คนแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ  คน โดยกลุ่มทดลองไดรั้บการสอนอ่านดว้ยวิธี
วิทยาศาสตร์และกลุ่มควบคุมไดรั้บการสอนดว้ยวิธีสอนอ่านแบบปกติ  เครืองมือทีใช้ในการวิจยั
ประกอบดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ทีสอนอ่านดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์ แผนการจดัการเรียนรู้ทีสอนดว้ย
วิธีสอนอ่านแบบปกติ และแบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ วิเคราะห์
ขอ้มูลด้วยการทดสอบค่าทีแบบสองกลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกนั และแบบสองกลุ่มเป็นอิสระต่อกนั  
ผลการวจิยั ความสามารถทางการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนกลุ่มทดลองหลงัเรียนสูงกวา่
ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  ความสามารถทางการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ กลุ่ม 

ควบคุมหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  ความสามารถทางการอ่าน
อยา่งมีวจิารณญาณหลงัเรียน ของกลุ่มทดลองสูงกวา่กลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 
.  

 
4.2 งานวจัิยต่างประเทศ 

บอสมา (Bosma, 1981: 42) วิจยัเรือง การศึกษาเชิงทดลองเพือกาํหนดความเป็นไปไดข้อง
การใช้นิทานพืนบ้าน เพือสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณสําหรับนักเรียนชันประถมศึกษา ปีที  
โรงเรียนในรัฐแมกซิกนั ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  
จาํนวน  คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผลการวจิยัพบความสามารถในการการอยา่งมี
วิจารณญาณทงักลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกนั นอกจากนียงัพบว่า นิทานพืนเมืองทาํ
ให้มีความสนใจระหว่างการอ่านอย่างมีวิจารณญาณอยู่เสมอเพือสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับ
นกัเรียน  
 คสัสัน (Cassan, 2002 อา้งถึงใน สตรีรัตน์ เชียงกา , 2548: 41) ทาํการวิจยัเรือง การปฏิรูป
การเรียนรู้ดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณอิทธิพลเกียวกบัครอบครัวทีมีผลต่อการเขา้ใจของผูเ้รียน
ทีเป็นผูใ้หญ่  วตัถุประสงค์เพือศึกษาความเขา้ใจในสารขอ้มูลทีไดรั้บจากแหล่งพืนฐานครอบครัว 
ซึงเป็นสารทีน่าเชือถือ และสารทีมีการปฏิเสธคดัคา้น และไดน้าํกลวิธีมาช่วยเหลือนกัเรียนทีเป็น
ผูใ้หญ่ให้เกิดการพฒันาทีสมบูรณ์อนัทาํให้ประสบผลสําเร็จในชีวิตโดยเฉพาะอยา่งยิงสภาพภาวะ
สิงแวดลอ้มในวทิยาลยัการศึกษา แสดงใหเ้ห็นวา่ กบัวธีิในการพฒันาสามารถทาํให้นกัเรียนเกิดการ
ปฏิบติัสามารถเพิมพนูอตัราความรู้ทีไดรั้บจากสารสูงขึน 
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ฮาลเกลสแคมป์ (Hagleskamp , 2000 อา้งถึงในมยรีุ หรุ่นขาํ : 49) วจิยัเรืองผลการสอน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการถ่ายโอนทักษะการตดัสินทางจริยธรรมและการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนกัเรียนมธัยมศึกษาและพฒันาการทางจริยธรรม วิธีการวิจยัคือ พิจารณาผลของ
การสอนคิดอยา่งมีวิจารณญาณต่อการตดัสินใจทางจริยธรรมของนกัเรียนมธัยมศึกษาเป็น การวิจยั
กึงทดลองมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง กลุ่มตวัอยา่งเป็น
นกัเรียนชายมธัยมศึกษาและเตรียมอุดมทีเรียนทางดา้นประวติัศาสตร์ในโรงเรียนทางตอนเหนือ
ของแคลิฟอร์เนียจาํนวน  คน  ใชแ้บบวดัการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของวตัสัน และเกลเซอร์( The 

Watson-Glaser Critical Thinking) และแบบประเมินตนเอง ใชเ้วลาในการสอน  สัปดาห์โดยกลุ่ม
ทดลองได้รับการสอนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ทักษะ คือการควบคุมตนเอง(Self-

Regulation) การวิเคราะห์(Analysis) การอา้งอิง(Inference) และการประเมินผล(Evaluation) และดู
การถ่ายโยงที  ทักษะต่อเจตพิสัยและทักษะพิสัยกลุ่มควบคุมได้รับการสอนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณแบบดงัเดิม วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการตดัสิน
ทางจริยธรรม ผลการวิจยัพบว่า )ก่อนการทดลองและหลักการทดลอง  กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการตัดสินทางจริยธรรม มีความสัมพนัธ์กันอย่างมี
นยัสาํคญั 

จากการศึกษางานวิจยัทีเกียวข้องกบัการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทีจดัการเรียนรู้ด้วยวิธี
วทิยาศาสตร์ ซึงผลการวจิยัแสดงใหเ้ห็นวา่  การจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีวิทยาศาสตร์ เป็นวิธีการสอนที
นักเรียนรู้จกัคิดแก้ปัญหาอย่างมีระเบียบแบบแผน  มีขนัตอนโดยอาศัยเหตุผล  รู้จกัใช้ปัญญา
พิจารณาสิงต่าง ๆ  อย่างรอบคอบและไตร่ตรองทาํให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนและการใช้
ชีวิตประจาํวนัผลการวิจยัส่วนใหญ่พบว่าการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ทาํให้นักเรียนมี
ความสามารถทางการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณสูงขึน  ซึงผูว้ิจยัไดท้ราบถึงหลกัการจดัการเรียนรู้ดว้ย
วธีิวทิยาศาสตร์ทีจะนาํไปใชใ้นการวจิยัต่อไป 



 

 
บทท ี3 

 
วธีิดําเนินการวจัิย 

 
การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงค ์ .เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของ

นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที     ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์ และ . เพือศึกษา
ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีวิทยาศาสตร์ โดยมี
รายละเอียดและขนัตอนในการดาํเนินการวจิยัดงันี 

 .ขนัเตรียมการ 
  .   ศึกษาคน้ควา้ หนงัสือ เอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

  .   กาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 . ขันสร้างและหาคุณภาพเครืองมือ 
  .  เครืองมือทีใชใ้นการทดลอง 

   . .  แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์เรืองการอ่านอยา่งมี
วจิารณญาณ 
  .  เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

   . .  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 

   . .  แบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิ
วทิยาศาสตร์ 

 . ขนัดําเนินการทดลอง 
 . ขันวเิคราะห์ข้อมูล        
รายละเอียดของขนัตอนการวิจยั ดงัต่อไปนี 

.ขนัเตรียมการ 
.  ศึกษาคน้ควา้ หนงัสือ เอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

      . .   ศึกษาเอกสาร  ตาํรา  และงานวจิยัเกียวกบัการจดัการเรียนรู้การอ่านอยา่งมี
วจิารณญาณ  ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์  เพือเป็นแนวทางในการกาํหนดเนือหาในแผนการจดัการเรียนรู้  
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ และการสร้างเกณฑก์ารตรวจให้คะแนนในการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ 
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      . .   ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช     หลกัสูตร
สถานศึกษา   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   เพือเป็นแนวทางในการกาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้  
การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้  ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรและสาระ
การเรียนรู้ 

              . .   ศึกษาเอกสารและตาํราเกียวกบัการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้  การสร้าง
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณและแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์ 

.   กาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

     . .  ประชากรทีใชใ้นการวจิยัครังนี คือ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที โรงเรียนสารสิทธิ
พิทยาลยั  อาํเภอบ้านโป่ง    จงัหวดัราชบุรี  ทีกาํลังเรียน ภาคการศึกษาที   ปีการศึกษา   
จาํนวน   หอ้งเรียน  รวมทงัสิน    คน  โดยโรงเรียนจดันกัเรียนแบบคละความสามารถ 

     . .   กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยัครังนีคือนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที /  โรงเรียนสาร
สิทธิพิทยาลยั  อาํเภอบา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรี ทีกาํลงัเรียน ภาคการศึกษาที  ปีการศึกษา 2556  
จาํนวน  53  คน  ไดม้าดว้ยการสุ่มอยา่งง่าย  ( Simple  Random  Sampling ) ดว้ยวิธีจบัสลาก โดยใช้
หอ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

.  ตวัแปร 

  ตวัแปรสาํหรับการวจิยัครังนีประกอบดว้ย 

1.1 ตวัแปรตน้  ( Independent  Variable )  คือ   การจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิ 

วทิยาศาสตร์ 

          .   ตวัแปรตาม ( Dependent  Variables )  คือ ผลสัมฤทธิการอ่านอยา่งมี
วจิารณญาณและ ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์ 

  

แบบแผนการวจิยั 

  การวิจยัในครังนีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research)  แบบหนึงกลุ่มสอบ
ก่อนและหลงัเรียน (One – Group Pretest-Posttest Design)   (มาเรียม   นิลพนัธ์ุ  : 142-144 )   
ดงันี 
 

 ตารางที   แบบแผนการวจิยั   One – Group     Pretest-Posttest   Design   
สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 

T1 X T2 
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 ความหมายของสัญลกัษณ์ทีใชใ้นแบบแผนการวจิยั 
 T1  แทน การทดสอบก่อนเรียน 

 X1 แทน การจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์ 

 T2  แทน  การทดสอบหลงัเรียน 

  

. ขันสร้างและหาคุณภาพเครืองมือ 
    .  เครืองมือทีใชใ้นการทดลอง 

            . .  แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์เรืองการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ    จาํนวน   
  แผน ซึงมีขนัตอนการสร้างดงันี 

 . . .   ศึกษาหนงัสือ ตาํรา และเอกสารทีเกียวกบัการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 

              . . .   ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย สาระที  : การอ่านมาตรฐาน ท .  ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้ ความคิดไป
ใช้ ตดัสินใจ แก้ปัญหา ในการดาํเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน สาระที  : วรรณคดีและ
วรรณกรรม มาตรฐาน ท .  : เขา้ใจและแสดงความคิดเห็นวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อย่างเห็นคุณค่า และนาํมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  และหลกัสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย โรงเรียนสารสิทธิพิทยาลยั 

 . . .  ศึกษาหนังสือ   ตํารา  เอกสาร และงานวิจัยทีเกียวข้องกับการอ่านอย่างมี
วจิารณญาณ 

. . .   ศึกษาหนงัสือ  ตาํรา   เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธี
วทิยาศาสตร์ 

. . .    กาํหนดเนือหา เวลาเรียน และกิจกรรมทีนาํมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สือ 
การเรียนรู้ การวดัและประเมินผล โดยจดักระบวนการเรียนการสอนแบบ  Backward  Design  โดย
ใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ แผนละ   คาบ  ซึงแต่ละแผนมีองคป์ระกอบดงันี  มาตรฐานการเรียนรู้/

ตวัชีวดั   ความคิดรวบยอด  ความรู้ความเขา้ใจคงทน/ฝังแน่น     ความรู้และทกัษะ    สมรรถนะ     

คุณลกัษณะพึงประสงค ์ และการประเมินผล  กิจกรรมการเรียนรู้   สือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 

. . .  สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์เรืองการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 
จาํนวน   แผน แผนละ   คาบ รวมเป็นเวลา 8  คาบ ซึงมีรายละเอียดดงันี 

แผนการจดัการเรียนรู้ที     การอ่านบทความวชิาการ จาํนวน   คาบ  
แผนการจดัการเรียนรู้ที     การอ่านบทความเชิงสารคดี จาํนวน   คาบ 
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แผนการจดัการเรียนรู้ที     การอ่านบทความเชิงธรรมะ จาํนวน   คาบ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที     การอ่านบทความเชิงวจิารณ์ จาํนวน   คาบ 

. . .  เสนอแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีวิทยาศาสตร์เรืองการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณให้
อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องและความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content 

validity) 
. . .  เสนอแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีวิทยาศาสตร์เรืองการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณให้

ผูเ้ชียวชาญจาํนวน  ท่าน  คือ ) ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา  ) ผูเ้ชียวชาญดา้นเทคนิควิธีสอน และ )  
ผูเ้ชียวชาญด้านวดัและประเมินผล (ภาคผนวก หน้า  6 ) ตรวจสอบความถูกต้อง และความ
เทียงตรงเชิงเนือหา (content validity)  แล้วนําผลการพิจารณามาวิเคราะห์หาค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (Index of item Objective Congruence: IOC )  หากไดค่้า IOC ตงัแต่  .   ขึนไป  ถือวา่
สอดคลอ้งกบัเกณฑ์ทียอมรับไดโ้ดยใช้เกณฑ์การพิจารณาดงันี (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ : 2543: 124)   
ดงันี 

+   หมายถึง  แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
    หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 -  หมายถึง  แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้ไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

ผลการประเมินของผูเ้ชียวชาญไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้ 
. -1.00 โดยมีค่าเฉลีย ( x ) เท่ากบั  .   และผูเ้ชียวชาญได้เสนอแนะให้ปรับเกณฑ์การวดั
ประเมินผลทีสามารถเห็นเป็นรูปธรรมใหช้ดัเจนยงิขึน 

. . .    นาํแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีวิทยาศาสตร์เรืองการอ่านอย่างมีวิจารณญาณที
ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใชท้ดลองสอนกบักลุ่มทดลอง 
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แผนภูมิที     ขนัตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์เรืองการอ่านอยา่งมี   
                      วจิารณญาณ 

 

 

 

 

 

 

ขนัที 6 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์เรืองการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 

 

 

 

แผนภูมิที   ขนัตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีวทิยาศาสตร์เรืองการอ่านอยา่งมี
วจิารณญาณ 

 

.   เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

     . .   การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 
 การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนเรียน (pretest) และ
หลงัเรียน(posttest) ซึงเป็นขอ้สอบชุดเดียวกนั จาํนวน  ขอ้ ลกัษณะขอ้สอบ เป็นแบบปรนยัชนิด  

ขนัที  2  ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน   พุทธศกัราช  2551 / หลกัสูตรสถานศึกษา 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  / ทกัษะการอ่าน /  การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 

ขนัที 5 กาํหนดเนือหา  เวลาเรียน  และกิจกรรมทีจะนาํมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  
 สือการสอนวธีิและเครืองมือ  การวดัและประเมินผล 

ขนัที 7 เสนอแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์เรืองการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณต่อ 

 อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกตอ้งและความตรงเชิงเนือหา 

ขนัที 8 เสนอแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์เรืองการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณต่อ 

 ผูเ้ชียวชาญเพือตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา 

ขนัที 9 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ทีปรับปรุงแลว้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

ขนัที    ศึกษาหนงัสือ ตาํรา และเอกสารทีเกียวขอ้งกบัการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 

ขนัที   ศึกษาหนงัสือ  ตาํรา เอกสาร และงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 

ขนัที  ศึกษาหนงัสือ  ตาํรา เอกสาร และงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีวิทยาศาสตร์ 
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 ตวัเลือก  ตอบถูกได้  คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบได้  คะแนน  และขอ้สอบอตันัย   ขอ้มี
ขนัตอนการสร้างดงันี 

. . .   ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พ.ศ.  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสารสิทธิพิทยาลยั  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

. . .   ศึกษาทฤษฎี หลกัการ และวิธีการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิการอ่านอยา่งมี
วจิารณญาณ 

. . .   วิเคราะห์เนือหาสาระ และสาระการเรียนรู้เพือเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ของ
เนือหาทีเรียน 

             . . .    สร้างตารางวเิคราะห์แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ ดงันี 

ตารางที  7  วเิคราะห์แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ ระดบัชนัมธัยมศึกษาปี
ที   

 

ชือบทความ 

ตวั 

ชีวดั 

 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

ความรู้/ทกัษะตวัชีวดั 
ความ
เขา้ใจ 

การ 

นาํใช ้

การ
วเิคราะห์ 

การ
สงัเคราะห์ 

การ 

ประเมินค่า 
รวม 

.การดืมนาํ
เพือสุขภาพ 

ม. /  

ม. /  

ม. /  

ม. /  

ม. /  

ม. /  

ม. /  

ม. /  

ม. /  

ม. /  

 

1)  นกัเรียนสามารถ
สรุปสาระสาํคญัจาก
บทความทีอ่านได ้ 

) นกัเรียนสามารถ
วเิคราะห์ สงัเคราะห์  
ประเมินค่าจากบทความ
ทีอ่านได ้  

) นกัเรียนแสดงความ
คิดเห็น บทความทีอ่าน
ได ้ 

) นกัเรียนสามารถบอก
ขอ้คิดจากบทความที
อ่านได ้ 
  

 -     

.ถา้หนุ่มสาว
ไม่ทิงถิน 

 

- 
 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

.การทาํบุญ
ทีอาจเป็น
บาป 

 

- 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

.สารกนับูด
ในขนมปัง
สอดไส ้

 

- 

 

- 

 

1 
 

1 

 

1 

 

3 

.ยากบัชีวติ -      

.เศรษฐกิจ
พอเพียงฯ 

- -     

ปรนยั ม. / -        
อตันยั ม. / -  - - -    

รวมจาํนวนขอ้สอบ  
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. . .  สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  เป็นขอ้สอบแบบ
ปรนัย   ตัวเลือก   จํานวน   ข้อแบบอัตนัย   ข้อ  พร้อมเกณฑ์ให้คะแนน  ดังตารางที   
แบบทดสอบทีสร้างขึนโดยยึดจุดประสงค์การเรียนรู้เป็นหลกัและครอบคลุมเนือหาตามทีกาํหนด
ไว ้

ตารางที       เกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนน  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ  
                     ประเภทอตันยั  

ระดบัคุณภาพ คาํอธิบาย 

 

(ไม่ผา่น) 
ไม่มีคาํตอบ 

 

(ตอ้งปรับปรุง) 
เขียนคาํตอบไม่มี การสังเคราะห์ วเิคราะห์ และประเมินค่า   
ลาํดบัความไม่ไดถู้กตอ้ง  ใชภ้าษาไมส่ละสลวยและเรียบเรียง
ประโยคไม่ไดถู้กตอ้ง   

 

(พอใช)้ 
เขียนคาํตอบได ้  ดา้น ( การสังเคราะห์ หรือ วิเคราะห์ หรือ 
ประเมินค่า)    ลาํดบัความไดถู้กตอ้ง  ใชภ้าษาไม่ค่อยสละสลวย 
และเรียบเรียงประโยคไดถู้กตอ้ง  

 

( ดี ) 
เขียนคาํตอบได ้  ดา้น ( การสังเคราะห์ หรือ  วิเคราะห์ หรือ  
ประเมินค่า)   ลาํดบัความไดถู้กตอ้ง  ใชภ้าษาไม่ค่อยสละสลวย
และเรียบเรียงประโยคไดถู้กตอ้ง   

 

(ดีมาก) 
เขียนคาํตอบไดค้รบทงั    ดา้น ( การสังเคราะห์ วเิคราะห์  
ประเมินค่า)   ลาํดบัความไดถู้กตอ้ง  ใชภ้าษาไม่ค่อยสละสลวย
และเรียบเรียงประโยคไดถู้กตอ้ง   

 

(ดีเยยีม) 
เขียนคาํตอบไดค้รบทงั  ดา้น (การสังเคราะห์  วเิคราะห์  
ประเมินค่า)   ลาํดบัความไดถู้กตอ้ง  ใชภ้าษาไดอ้ยา่งสละสลวย 
และเรียบเรียงประโยคไดถู้กตอ้ง   

. . .  เสนอแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทีผูว้ิจยัสร้างขึนให้
อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ตรวจแกไ้ขความถูกตอ้งของเนือหาถอ้ยคาํภาษา 

. . .  เสนอแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและตารางวิเคราะห์
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ  ทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ให้ผูเ้ชียวชาญจาํนวน 

 ท่าน  คือ )ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา  ) ผูเ้ชียวชาญดา้นเทคนิควิธีสอน และ )  ผูเ้ชียวชาญดา้นวดั
และประเมินผล (ภาคผนวก หน้า 6 ) ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา  (Content  Validity)   
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ภาษาทีใชแ้ละดา้นวดัผลเพือนาํผลการประเมินมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC (Index of item 

Objective Congruence) ระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ค่าความสอดคลอ้งตงัแต่ .  ขึน
ไปถือวา่สอดคลอ้งกบัเกณฑที์ยอมรับได ้ โดยใชเ้กณฑ์การพิจารณาดงันี (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ : 2543: 

124)    
+   หมายถึง   แน่ใจวา่แบบทดสอบขอ้นีสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

     หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่แบบทดสอบขอ้นีสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 -   หมายถึง   แน่ใจวา่แบบทดสอบขอ้นีสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

ผลการประเมินของผูเ้ชียวชาญไดค้่าความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ
การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ  . -1.00 โดยมีค่าเฉลีย (x ) เท่ากบั  .88 

. . .  นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไป
ทดลองกบันกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที   ภาคการศึกษาที  ปีการศึกษา  ของโรงเรียนสารสิทธิ
พิทยาลยั  อาํเภอบา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรี    จาํนวน   คน ทีไดศึ้กษาเรืองนีมาแลว้  
  . . .   นาํผลการทดสอบวดัผลสัมฤทธิการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณมาวเิคราะห์รายขอ้ เพือ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ ดงันี 

แบบทดสอบประเภทปรนยั 

 1. นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณแบบปรนยั จาํนวน    ขอ้ มา
วเิคราะห์หาความยากง่าย (p)และอาํนาจจาํแนก (r ) โดยใชเ้กณฑค์วามยากง่าย  (p)  ระหวา่ง  . -

.  (พวงรัตน์   ทวีรัตน์ : 129)   และค่าอาํนาจจาํแนก โดยใชเ้กณฑค์่าอาํนาจ (r)  จาํแนกตงัแต่  
0.20 – .   (พวงรัตน์   ทวีรัตน์ : 1 )  โดยไดค้่าความยากง่าย (p)   อยูร่ะหวา่ง  .  – .   
และไดค้่าอาํนาจจาํแนก (r)  อยูร่ะหวา่ง  .  – .  

             .  ค่าความเชือมนั  โดยใชว้ิธีการของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน  จากสูตร KR-20  (พวงรัตน์  ทวี
รัตน์ : 123)  โดยใช้เกณฑ์ความเชือมนัตงัแต่  .   ขึนไป  ได้ค่าความเชือมนั ของ
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณแบบปรนยั  เท่ากบั  .  

แบบทดสอบประเภทอตันยั 

 1. นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณแบบอตันยั จาํนวน    ขอ้ มา
วเิคราะห์หาความยากง่าย (PE)   และอาํนาจจาํแนก (D ) โดยใชเ้กณฑค์วามยากง่าย  (PE)  ระหวา่ง  

. - .  (ลว้น  สายยศ   : 184,186 )      และค่าอาํนาจจาํแนก โดยใชเ้กณฑค์่าอาํนาจ (D)  
จาํแนกตงัแต่  .  – .   (ลว้น  สายยศ   : 184,186 )   โดยไดค้่าความยากง่าย  (PE)  เท่ากบั  
.   ทุกขอ้  และไดค้่าอาํนาจจาํแนก (D) ของ อยูร่ะหวา่ง  .  – .  

           2. ค่าความเชือมนั   โดยการหาค่าสัมประสิทธิ แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ ครอนบคั    
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(Cronbach) (พวงรัตน์  ทวีรัตน์ : 123)   โดยใชเ้กณฑ์ความเชือมนัตงัแต่  .   ขึนไป   ไดค้่า
ความเชือมนั ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณแบบอตันยั เท่ากบั  .  

 . .   นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
แผนภูมิที    การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณเพือใชใ้นการวจิยัมี 
ขนัตอน  
                     การสร้างดงันี 
 

   

 

  
 

 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที  ขนัตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 

ขนัที    ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พ.ศ.      หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
              ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

ขนัที    ศึกษาทฤษฏี หลกัการ และวธีิการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 
               แบบปรนยัและอตันยั 

ขนัที     วเิคราะห์เนือหาสาระ และสาระการเรียนรู้เพือเขียนผลการเรียนรู้ทีคาดหวงัของเนือหาทีเรียน 

ขนัที  สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณแบบปรนยัจาํนวน 50 ขอ้ แบบอตันยั ขอ้ 

ขนัที  เสนอแบบทดสอบใหอ้าจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกตอ้งของ  เนือหา ถอ้ยคาํภาษา 

ขนัที    เสนอแบบทดสอบทีปรับปรุงแลว้ไปใหผู้เ้ชียวชาญจาํนวน  ท่าน ประเมิน เพือหาค่าดชันีความ   
              สอดคลอ้ง ( IOC ) ระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

ขนัที    ทดลองใชก้บันกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที     จาํนวน    คน  

ขนัที       นาํผลการทดลองมาวเิคราะห์รายขอ้หาเพือตรวจสอบ    ค่าความยากง่าย  ค่าอาํนาจจาํแนก   
                 และ ค่าความเชือมนั 

ขนัที   นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

ขนัที     สร้างตารางวเิคราะห์แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 
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. .  การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์  
ขนัตอนในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นมีดงันี 

       . . .  ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี
วทิยาศาสตร์ 

         . . .  สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีวิทยาศาสตร์ เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า     (Rating scale)   ระดบัตามวิธีของ ลิเคอร์ท  ( Likert ) 
คือมากทีสุด  มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีสุด จาํนวน  ขอ้  ซึงถาม    ดา้น คือ ดา้นการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ จาํนวน  ขอ้ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ จาํนวน   ขอ้ และด้านประโยชน์ทีได้รับ
จาํนวน  ขอ้ โดยคาํถามทีใชจ้ะเป็นคาํถามเชิงนิมาน (positive)  
                                                      เกณฑก์ารกาํหนดค่าระดบัความคิดเห็น 

ระดบัความคิดเห็น เชิงนิมาน (positive) 
เห็นดว้ยมากทีสุด  

               เห็นดว้ยมาก  
               เห็นดว้ยปานกลาง  
               เห็นดว้ยนอ้ย  
               เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด  

 

 สําหรับการให้ความหมายค่าทีวดัได ้ผูว้ิจยัใชเ้กณฑ์ในการให้ความหมายซึงพฒันามาจาก
แนวคิดของ เบสท์ (Best ) จากหนังสือคู่มือการสร้างเครืองมือวดัคุณลักษณะด้านจิตพิสัยของ
กระทรวงศึกษาธิการ. สาํนกัทดสอบทางการศึกษา ( : 47-77)  ดงันี 
                                                        เกณฑก์ารแปลความหมายของค่าความคิดเห็น 

ระดบัความคิดเห็น         ค่าเฉลีย  

เห็นดว้ยมากทีสุด 4.50 – .  

เห็นดว้ยมาก 3.50 – .  

เห็นดว้ยปานกลาง 2.50 – .  

เห็นดว้ยนอ้ย 1.50 – .  

เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด . - .  
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2.2.2.3 เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ให้
อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

. . .  เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ที
ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ให้ผูเ้ชียวชาญจาํนวน  ท่าน  คือ )ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา  ) ผูเ้ชียวชาญดา้น
เทคนิควธีิสอน และ )  ผูเ้ชียวชาญดา้นวดัและประเมินผล (ภาคผนวก หนา้ 6) ตรวจสอบความถูก
ตอ้ง แลว้หาค่า  IOC  (Index of item Objective Congruence) ค่าดชันีความสอดคลอ้งตงัแต่ .  ขึน
ไป ถือวา่สอดคลอ้งกบัเกณฑ์ทียอมรับได ้ โดยใชเ้กณฑ์การพิจารณาดงันี (พวงรัตน์ ทวีรัตน์  2543: 

124)    
+   หมายถึง  แน่ใจวา่แบบสอบถามความคิดเห็นสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

     หมายถึง ไม่แน่ใจวา่แบบสอบถามความคิดเห็นสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

 -   หมายถึง แน่ใจวา่แบบสอบถามความคิดเห็นไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

ผลการประเมินของผูเ้ชียวชาญไดค้่าความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็น 
เท่ากบั  .  

. . .  นาํแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชก้บักลุ่มทดลอง  
แผนภูมิที      ขนัตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิ
วทิยาศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที   ขนัตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธี
วทิยาศาสตร์ 

ขนัที   ศึกษารูปแบบการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีวทิยาศาสตร์ 

ขนัที    สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์ 

ขนัที     เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์ ใหผู้เ้ชียวชาญ   
               จาํนวน  ท่าน ประเมิน เพือหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง ( IOC ) 

ขนัที    นาํแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์ไปใชเ้ป็นเครืองมือวจิยั 

ขนัที    เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์ใหอ้าจารยที์ 
               ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกตอ้ง 
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. ขนัดําเนินการทดลอง 
วธีิดาํเนินการวจิยัการทดลอง ผูว้จิยัไดแ้บ่งเป็น    ขนัตอน ดงันี 

.  ขนัก่อนทดลอง เป็นขนัทีผูว้จิยัเตรียมความพร้อมในดา้นต่าง ๆ  ดงันี  
   .  จดัเตรียมแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีวิทยาศาสตร์เรืองการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณที

สร้างไว ้ จาํนวน    แผน ตามแนว Backward  Design  ซึงแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบดว้ย  
มาตรฐานสาระการเรียนรู้  / ตวัชีวดั    ความคิดรวบยอด   ความเขา้ใจทีคงทน/ฝังแน่น    ความรู้และ
ทกัษะ   สมรรถนะ   คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์     คาํถามทา้ทาย    การประเมินผล  กิจกรรมการ
เรียนรู้  สือและแหล่งเรียนรู้     
        .   ผูว้ิจยัสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้กบันักเรียนกลุ่มตวัอย่าง  ฝึกทกัษะพืนฐานที
จาํเป็นทีจะนาํไปใช้  ตลอดจนชีแจงการดาํเนินการจดัการเรียนรู้ตงัแต่ตน้จนถึงสินสุดการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์ และ การวดัประเมินผลการเรียนรู้ 

                  .   ใหน้กัเรียนกลุ่มตวัอยา่งทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 

เพือวดัผลสัมฤทธิการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณทีผูว้ิจยัสร้างขึนและได้ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ชียวชาญ  ตลอดจนการวิเคราะห์หา
ประสิทธิภาพของเครืองมือแลว้ 

2. ขนัทดลอง   
   จดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์เรืองการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 

     ขนัที    กําหนดปัญหา นักเรียนกําหนดปัญหาจากชือบทความว่ากล่าวถึงปัญหา
อะไรบา้ง  อยา่งไร 

     ขนัที   วิเคราะห์ปัญหา นักเรียนวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทีได้จากชือบทความมา
พิจารณาร่วมกบัสาระทีไดจ้ากการอ่านบทความและประสบการณ์เดิมใหไ้ดป้ระเด็นปัญหาทีชดัเจน 

    ขนัที   ตงัสมมติฐาน    นกัเรียนกาํหนดสมมติฐานหรือคาดคะเนคาํตอบของปัญหา และ
แนวทางแกไ้ข 

    ขนัที   รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล   นกัเรียนรวบรวมขอ้มูลจากการอ่านบทความโดย
ละเอียด สรุปใจความสําคญั  ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น  เพือหาคาํตอบของปัญหาและตรวจสอบ
สมมติฐานทีกาํหนดไว ้

ขนัที   สรุปผล   นักเรียนพิจารณาผลการตรวจสอบสมมติฐานแล้วสรุปผลว่าคาํตอบ
เป็นไปตามทีคาดคะเนไวห้รือไม่ แสดงความคิดเห็นเพิมเติม 
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 . ขนัหลงัการทดลอง 

        ภายหลงัเสร็จสินการดาํเนินการทดลอง  ผูว้จิยันาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิการอ่าน
อยา่งมีวจิารณญาณ ทดสอบเพือวดัผลสัมฤทธิการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ หลงัการจดัการเรียนรู้ 
(Posttest) ของกลุ่มตวัอยา่ง  แลว้นาํแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิ
วทิยาศาสตร์  สอบถามนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 
 จากขนัตอนสามารถสรุปกิจกรรมและบทบาทของครูและนกัเรียน ดงัแสดงในตารางที   
ดงันี 

ตารางที    สรุปกิจกรรมการเรียนรู้และบทบาทของครูและนกัเรียน 

กิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทครู บทบาทนกัเรียน 

1.ขนัก่อนทดลอง 

- จดัเตรียมแผนการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์  

 

 

 

 

 

 

 

 

-สร้างบรรยากาศการเรียนรู้  
 

 

-ทดสอบก่อน(pretest)การ
จดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิ
วทิยาศาสตร์ 

 

1.จดัหาสือการเรียนรู้ ซึงเป็น
บทความมี  4 ประเภทดงันี 
ไดแ้ก่ ) บทความเชิงวชิาการ
เรือง ยาบา้ยาอี มหนัตภยัร้าย  
) บทความเชิงสารคดี เรือง
โรคแพอ้ากาศ ) บทความเชิง
ธรรมะ เรือง ความรักเป็นสุข
หรือเป็นทุกข ์และ ) บทความ
เชิงวจิารณ์เรือง Hormones  วยั
วา้วุน่ 

1.ชีแจงการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์และ
การวดัประเมินผล 

1.ควบคุมการทดสอบ 

 

1.ศึกษาพืนฐานการอ่าน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ฟังคาํชีแจง 

 

 
1.ทาํแบบทดสอบก่อนการ
เรียนรู้(pretest) 

2.ขนัทดลอง 
จดัการเรียนรู้การอ่านอยา่งมี
วจิารณญาณดว้ยวธีิ
วทิยาศาสตร์    ขนัตอน  
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ตารางที    สรุปกิจกรรมการเรียนรู้และบทบาทของครูและนกัเรียน (ต่อ) 

กิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทครู บทบาทนกัเรียน 

ขนัที    กาํหนดปัญหา 
 

 

ขนัที    วเิคราะห์ปัญหา 

.กระตุน้ใหน้กัเรียนกาํหนด
ปัญหา 
 

.กระตุน้ใหน้กัเรียนทาํความ
เขา้ใจ จาํแนกแยกแยะ 

.ช่วยเหลือนกัเรียน 

3.กาํกบัเวลาในการอ่าน
บทความ 

.ทาํความเขา้ใจเกียวกบัชือ
เรือง กาํหนดปัญหาใหญ่ 

2.บนัทึกลงใบงาน 
.ทาํความเขา้ใจปัญหาใหญ่
คน้หาประเด็นปัญหายอ่ยทีพบ
แยกเป็นหวัขอ้ยอ่ย 

.ซกัถามขอ้สงสัยในการ
ปฏิบติักิจกรรม 

.บนัทึกลงใบงาน 
ขนัที  ตงัสมมติฐาน .กระตุน้ใหน้กัเรียนร่วมกนั

แสดงความคิดเห็นเพือ
คาดคะเนหาสาเหตุและแนว
ทางแกไ้ขของปัญหาทีตงัไว ้

.ช่วยเหลือนกัเรียนในการ
กาํหนดสมมติฐาน  

.กาํหนดสมมติฐานเพือหา
สาเหตุและแนวทางแกไ้ขของ
ปัญหา 
.ซกัถามขอ้สงสัยในการ
ปฏิบติักิจกรรม 

3.บนัทึกลงใบงาน 
ขนัที   รวบรวมและวเิคราะห์
ขอ้มูล 
 

 

 

 

 

 

 

 

.กระตุน้ใหน้กัเรียนอ่าน
รายละเอียดของบทความ 

.ตงัคาํถาม 

.ช่วยเหลือนกัเรียน 
 

 

 

 

 

 

.อ่านและเก็บรวมรวบขอ้มูล
ของบทความอยา่งละเอียดโดย
ใชค้วามคิด แปลความ  ตีความ 
วเิคราะห์  สังเคราะห์  แยก
ขอ้เทจ็จริง วิจารณ์และประเมิน
ค่า  
.ตอบคาํถาม 

.ซกัถามขอ้สงสัยในการ
ปฏิบติักิจกรรม 

4.บนัทึกลงใบงาน  
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ตารางที    สรุปกิจกรรมการเรียนรู้และบทบาทของครูและนกัเรียน (ต่อ) 
กิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทครู บทบาทนกัเรียน 

ขนัที   สรุปผล .กระตุน้ใหน้กัเรียนร่วมกนั
อภิปรายแสดงความคิดเห็น 

.ช่วยเหลือนกัเรียนในการคิด 

.แสดงความคิดเห็นและ
สรุปผล นาํขอ้มูลมาตรวจสอบ
กบัสมมุติฐาน 

.สรุปผลแสดงคาํตอบของ
ปัญหาตามความเขา้ใจอยา่ง
ชดัเจนมีเหตุผล 

3.ขนัหลงัการทดลอง 

-ทดสอบหลงั(posttest)การ
จดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิ
วทิยาศาสตร์ 

-สอบถามความคิดเห็นทีมีต่อ
การจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิวทิยา
สาสตร์ 

 

1.ควบคุมการทดสอบ 

 

 

1.แจกและรวบรวม
แบบสอบถาม 

 

1.ทาํแบบทดสอบหลงัการ
เรียนรู้(posttest) 
 

1.ตอบแบบสอบถาม 

 
. ขันการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้วิ เคราะห์ข้อมูลตามระเบียบวิจัย   โดยใช้สถิติวิ เคราะห์ ให้ เหมาะสมกับ
วตัถุประสงคข์องการวจิยัและใชค้อมพิวเตอร์ในการวเิคราะห์  ดงันี 

.   การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือสาํหรับการวจิยั ผูว้จิยัดาํเนินการดงันี 

          .  หาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีวิทยาศาสตร์เรืองการ
อ่านอยา่งมีวจิารณญาณ   แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ  และแบบสอบถาม
ความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีวิทยาศาสตร์  ( IOC : Index of item  Objective 

Congruence ) (พวงรัตน์ ทวรัีตน์ : 2543 : 124)        

         .   หาค่าความยากง่ายและค่าอาํนาจจาํแนก 
. .   แบบทดสอบแบบปรนยั    หาค่าความยากง่าย  (p)  และค่าอาํนาจจาํแนก (r) 

 (พวงรัตน์  ทวรัีตน์ : 123) 
1.2.2 แบบทดสอบแบบอตันยั หาค่าความยากง่าย (PE) และค่าอาํนาจจาํแนก (D) 

(ลว้น สายยส : 184-186) 
      .  หาค่าความเชือมนัของแบบทดสอบ 
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                . .  หาค่าความเชือมนัของแบบทดสอบสอบปรนัย (พวงรัตน์  ทวีรัตน์ : 

123) โดยใชเ้กณฑค์วามเชือมนัตงัแต่ .  ขึนไป    
 . .   หาค่าความเชือมนัของแบบทดสอบอตันัย  โดยการหาค่าสัมประสิทธิ  

แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ ครอนบคั (Cronbach) (พวงรัตน์  ทวรัีตน์ : 123)   
  การทดสอบสมมติฐาน 

         .   การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ จากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ
การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 

                    . .   ใชส้ถิติ คือ ค่าเฉลีย   ( x ) และส่วนเบียงเบน มาตรฐาน (S.D.)  การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ   ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ จาก
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ   วิเคราะห์ความแตกต่างโดยทดสอบค่าที  
(t-test) แบบ  dependent   

         .   การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีวิทยาศาสตร์
จากแบบสอบถาม  
        . .   การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น แบบตรวจสอบรายการ   
(Rating Scale)  ระดบั ใชส้ถิติ คือ ค่าเฉลีย ( x ) และส่วนเบียงเบน มาตรฐาน (S.D.) 
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บทท ี  

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจยัเรือง การศึกษาผลสัมฤทธิการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา 
ปีที  ทีจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ ผูว้ิจยัได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างซึงเป็น
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3/6 ซึงกาํลงัศึกษาภาคเรียนที    ปีการศึกษา    โรงเรียนสารสิทธิ
พิทยาลยั  อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี จาํนวน 53  คน  ซึงไดม้าโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple  
Random  Sampling) ดว้ยวิธีการจบัสลากโดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั
ไดแ้ก่ ) แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์เรืองการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ) แบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธิการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และ ) แบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้ด้วยวิธีวิทยาศาสตร์  ซึงผูว้ิจยัได้ดาํเนินการวิจยัตามขนัตอนและนาํเสนอผลการวิเคราะห์
ขอ้มูล โดยมีรายละเอียด ตามลาํดบัดงัต่อไปนี 
 ตอนที 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที    ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์  
 ตอนที 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที  ทีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์  
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ตอนที 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที    
               ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์  มีรายละเอียดดงัตารางที 10 
 
ตารางที    ผลการศึกษาผลสัมฤทธิการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที     
              ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์  

 
  

คะแนน
เตม็ 

คะแนน
เฉลีย(x ) 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

 
ผลต่าง 
(x ) 

 
t 

 
p 

ปรนยั ก่อน  .  .  .  -45.02 .  
หลงั  .  .  

อตันยั ก่อน  .  .  .  -2 .  .  
หลงั  .  .  

รวม ก่อน  .  .  .  - .  .  
หลงั  .  .  

 
 จากตารางที  พบวา่ คะแนนผลสัมฤทธิการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของชนัมธัยมศึกษาปี
ที    หลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์ สูงกวา่ก่อนจดัการเรียนรู้ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที
ระดบั .   ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัทีตงัไวโ้ดยผลสัมฤทธิการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 หลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลีย (x )  .  
ส่วนเบียงแบนมาตรฐาน (SD)  .    แต่ก่อนจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีวิทยาศาสตร์  มีค่าเฉลีย ( x ) 

.     ส่วนเบียงแบนมาตรฐาน (SD) .          
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ตอนที     ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ย   
 วธีิวทิยาศาสตร์  มีรายละเอียดดงัตารางที 11 

ตารางที 11  ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิ
วทิยาศาสตร์ 

ความคดิเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ด้วยวธีิวทิยาศาสตร์ x  S.D ระดบัความคดิเห็น ลาํดบัท ี
ด้านการจดักจิกรรมการเรียนรู้     

. ขนัตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นลาํดบัต่อเนืองไม่สบัสน .  .  เห็นด้วยมาก  

.สามารถปฏิบติักิจกรรมตามขนัตอนไดไ้ม่ยากจนเกินไป .  .  เห็นดว้ยมาก  

.ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดคิ้ดและแสดงความคิดเห็นในทุกขนัตอนของ
การจดัการเรียนรู้ 

.  .  เห็นดว้ยมาก  

.ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดรู้้จกัการกาํหนดสมมติฐานอยา่งมีเหตุผล .  .  เห็นดว้ยมาก  

.ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดรู้้จกัคิดแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีเหตุผล .  .  เห็นดว้ยมากทีสุด  

.ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะดา้นการอ่านไดดี้ขึนและทาํให้
สรุปบทเรียนไดด้ว้ยตนเอง 

.  .  เห็นดว้ยมากทีสุด 
 

.นกัเรียนไดรู้้จกัแหล่งขอ้มูลทีหลากหลายในการศึกษาคน้ควา้เพิมเติม .  .  เห็นดว้ยมากทีสุด  
 4.48 0.65 เห็นดว้ยมาก ( ) 
ด้านบรรยากาศ     

.นกัเรียนสนุกสนานในการปฏิบติักิจกรรมทุกขนัตอน .  .  เห็นดว้ยมากทีสุด  

.นกัเรียนมีความพึงพอใจในการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม .  .  เห็นด้วยมาก  
.นกัเรียนกลา้แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟังความ

คิดเห็นของเพือน 
.  .  เห็นดว้ยมาก  

.ครูมีความเป็นกนัเองกบันกัเรียนตลอดเวลา .  .  เห็นดว้ยมาก  

.ครูคอยช่วยเหลือแนะนาํนกัเรียนในการปฏิบติักิจกรรมอยา่งทวัถึง .  .  เห็นดว้ยมากทีสุด  
 .  .  เห็นดว้ยมาก ( ) 
ด้านประโยชน์ทไีด้รับ     

.นกัเรียนไดพ้ฒันาความสามารถดา้นการอ่านและมีเป้าหมายใน 
การอ่าน 

.  .  เห็นด้วยมาก  

.นกัเรียนไดฝึ้กคิดและทาํงานอยา่งเป็นระบบ .  .  เห็นดว้ยมาก  

.นกัเรียนสามารถนาํกระบวนการอ่านไปใชใ้นชีวติประจาํวนัและใน
วชิาอืนๆ  ได ้

.  .  เห็นดว้ยมาก 
 

 . 9 . 2 เห็นดว้ยมาก ( ) 
ภาพรวม .  .  เห็นดว้ยมาก 
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จากตารางที  11  พบว่าความคิดเห็นของนักเรียน ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธี
วิทยาศาสตร์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก (x =4.45 ,S.D. = 0.66) เมือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นเกณฑ์เห็นดว้ยมากทุกดา้น ซึงเรียงลาํดบัดงันี ลาํดบัทีหนึง 
คือ ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ (x = 4.48 ,S.D. = 0.65)  ลาํดบัรองลงมาคือดา้นบรรยากาศการ
เรียนรู้ ( x = . ,S.D. = .  )และดา้นประโยชน์ทีไดรั้บจากการเรียนรู้ เห็นดว้ยมากเป็นลาํดบั
สุดทา้ย (x = . ,S.D. = . ) ซึงแต่ละดา้นมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้  นกัเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่นเกณฑเ์ห็นดว้ยมาก  เมือ
พิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปหานอ้ยสามลาํดบัแรกไดด้งันีนกัเรียนไดรู้้จกั
แหล่งขอ้มูลทีหลากหลายในการศึกษาคน้ควา้เพิมเติม  (x = . , S.D. = . )  ส่งเสริมใหน้กัเรียน
ไดพ้ฒันาทกัษะดา้นการอ่านไดดี้ขึนและทาํใหส้รุปบทเรียนไดด้ว้ยตนเอง  (x = . , S.D. = . ) 
และส่งเสริมใหน้กัเรียนไดรู้้จกัคิดแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีเหตุผล (x = . , S.D. = . )  ตามลาํดบั 
 ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ นกัเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยมาก  
เมือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปหาน้อยสามลาํดบัแรกได้ดงันี ครูคอย
ช่วยเหลือแนะนาํนกัเรียนในการปฏิบติักิจกรรมอย่างทวัถึง (x = . , S.D. = .  )  นกัเรียน
สนุกสนานในการปฏิบติักิจกรรมทุกขนัตอน ( x = . , S.D. = .  ) และนกัเรียนมีความพึง
พอใจในการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม  (x = . , S.D. = .  )  ตามลาํดบั 

ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บจากการเรียนรู้นกัเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์เห็น
ดว้ยมากทุกขอ้เมือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปหานอ้ยสามลาํดบัแรกได้
ดงันี นกัเรียนไดพ้ฒันาความสามารถดา้นการอ่านและมีเป้าหมายในการอ่าน (x  = .  , S.D. = 

. )  นกัเรียนสามารถนาํกระบวนการอ่านไปใชใ้นชีวิตประจาํและในวิชาอืนๆ ได ้(x  = . , 
S.D. = . ) และนกัเรียนไดฝึ้กคิดและทาํงานอยา่งเป็นระบบ (x = . , S.D. = .  )  ตามลาํดบั 
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บทท ี  

 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเรือง การศึกษาผลสัมฤทธิการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา 
ปีที  ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์  ในครังนีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) 
ซึงมีแบบแผนการวิจยัก่อนทดลอง  (Pre-Experimental Design)  แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลงั 
(The One- Group Pretest – Posttest Design) โดยมีวตัถุประสงค์1) เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิการ
อ่านอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที     ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธี
วทิยาศาสตร์ ) เพือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ย
วิธีวิทยาศาสตร์ซึงกลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยัครังนีคือ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที /   จาํนวน
นกัเรียนทงัสิน    คน ไดม้าดว้ยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ยวิธีการจบั
สลากโดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มทีจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีวิทยาศาสตร์การวิจยัครังนีเครืองมือทีใช้
ในการทดลองไดแ้ก่  )  แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีวิทยาศาสตร์เรืองการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ 
จาํนวน   แผน  ) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 3)แบบสอบถามความ
คิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์   สามารถสรุปผลการวจิยัดงัต่อไปนี 

สรุปผลการวจัิย 
 การวิจยัเรือง การศึกษาผลสัมฤทธิการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา 
ปีที  ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์  สามารถสรุปผลการวจิยัดงันี  

.ผลสัมฤทธิการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที ทีจดัการเรียนรู้
ดว้ยวิธีวิทยาศาสตร์ หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  เป็นไปตาม
สมมติฐานการวจิยัทีกาํหนดไว ้  

.ความคิดเห็นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที   ทีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี
วทิยาศาสตร์ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  
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อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยเรืองการศึกษาผลสัมฤทธิการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชัน

มธัยมศึกษาปีที 3  ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์   สามารถอภิปรายผลดงันี 

1. การศึกษาผลสัมฤทธิการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณพบวา่ นกัเรียนมีผลสัมฤทธิหลงัเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ  .05 เป็นไปตามสมมติฐานทีกาํหนดไว  ้ ทงันี
เนืองมาจากการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีวิทยาศาสตร์  เป็นวิธีสอนทีส่งเสริมให้นกัเรียนคิดแกปั้ญหา
ดว้ยตนเอง โดยใช้บทอ่านประเภทต่างๆ เป็นสือแสดงปัญหา ทาํให้นกัเรียนกระตือรือร้นในการ
อ่านและคิดไปตามขนัตอนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามลาํดบั ผูเ้รียนจะไดอ่้านและใช้
ความคิดไตร่ตรอง ตงัคาํถาม ตอบคาํถามระดบัต่างๆ ทงัการวิเคราะห์ ประเมินค่า เรืองราวทีปรากฏ
ในบทอ่าน ทาํให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเนือหาของบทความอย่างลึกซึงทุกแง่มุม ทงันี
ขนัตอนการอ่านและคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นการดําเนินการทีมีพืนฐานจาก
แนวคิดของนกัคิดหรือนกัวชิาการการศึกษาทุกขนัตอนกล่าวคือ   

ขนัที  1  ขนักาํหนดปัญหา เป็นขนัตอนทีนกัเรียนไดก้าํหนดปัญหาจากชือบทความว่า
กล่าวถึงปัญหา อะไร อย่างไร โดยได้กาํหนดปัญหาตามบทความในแผนการจดัการเรียนรู้คือ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที 1 บทความเชิงวิชาการเรือง ยาบา้ยาอีมหนัตภยัร้าย   แผนการจดัการเรียนรู้
ที 2 บทความเชิงสารคดีเรือง โรคแพอ้ากาศ แผนการจดัการเรียนรู้ที 3 บทความเชิงธรรมะเรือง 
ความรักเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ แผนการจดัการเรียนรู้ที 4 บทความเชิงวิจารณ์เรือง  Hormones วยั
วา้วุน่ ในขนัตอนนีนกัเรียนจะไดฝึ้กพิจารณาเนือเรืองและกาํหนดปัญหาทีปรากฏอยู ่โดยฝึกให้เป็น
ผูมี้ความรอบคอบ มีวจิารณญาณในการตดัสินใจดว้ยเหตุผล และคิดอยา่งเป็นระบบ ดงัเช่นวราภรณ์ 
ศุนาลยั (2535: 30-31) ไดก้ล่าวถึงการกาํหนดปัญหาวา่ ผูเ้รียนจะตอ้งกาํหนดปัญหาขึนดว้ยตนเอง
โดยผูส้อนมีหนา้ทีช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความคิดในการกาํหนดปัญหา โดยพยายามกระตุน้ให้นกัเรียน
เกิดความคิด ใหเ้ห็นถึงสภาพปัญหา  

ขนัที 2 ขนัวิเคราะห์ปัญหา  เป็นขนัทีนกัเรียนพิจารณาปัญหาแลว้วิเคราะห์ประเด็นปัญหา
ให้ชัดเจน โดยในแผนการจดัการเรียนรู้แต่ละแผน ได้กําหนดให้นักเรียนพิจารณาปัญหาทีได้
กาํหนดไวใ้นขนัที 1 และอ่านบทความโดยคร่าวๆ และใหใ้ชป้ระสบการณ์เดิมมาเสริมเพือวิเคราะห์
ให้ไดป้ระเด็นปัญหาทีชดัเจน ในขนัตอนนีทาํให้นกัเรียนไดใ้ช้หลกัการวิเคราะห์ไดอ้ย่างมีเหตุผล 
ซึงส่งผลให้เกิดความรู้ทีแจ่มแจง้และคงทน สอดคล้องกบั เพียเจต์ (Piaget, 1980. อ้างถึงใน 
สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543 : 119-124) ทีกล่าววา่ กระบวนการปรับเหมาะ 
(Accommodation) เป็นกระบวนการปรับความรู้เดิมเขา้กบัสิงแวดลอ้มใหม่ ปรับความคิดใหม่ให้
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สอดคล้องกบัสิงใหม่ ซึงแนวคิดขา้งตน้จะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างเขา้ใจอย่างแจ่มแจง้และ
คงทน 

ขนัที 3 ขนัตงัสมมติฐาน  นกัเรียนกาํหนดสมมติฐานหรือคาดคะเนคาํตอบของปัญหา และ
แนวทางแก้ไข  ให้นักเรียนนําปัญหาทีได้จากขนัวิเคราะห์ปัญหา มาทาํกาํหนดสมมติฐานหรือ
ทาํนายสาเหตุของปัญหาวา่น่าจะมาจากสาเหตุใดบา้งพร้อมทงัคาดคะเนแนวทางแกไ้ข ในขนันีเป็น
ขนัทีส่งเสริมให้นกัเรียนร่วมกนัหาวิธีแกปั้ญหาจากการอ่าน แล้วคาดคะเนคาํตอบอย่างมีเหตุผล 
โดยอาศยัประสบการณ์ทางภาษาของนกัเรียน โดยในแผนการจดัการเรียนรู้แต่ละแผนไดก้าํหนดให้
นกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นและอภิปรายหาขอ้สรุปโดยอ่านบทความประกอบการคิดและ
แสดงความคิดเห็น ส่งผลให้นกัเรียนเป็นคนคิดอยา่งมีเหตุผลและแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีระบบ ดงัเช่น
บาํรุง  กลดัเจริญ (2527: 54) และภพ  เลาหไพบูลย ์(2537: 99) ไดก้ล่าวถึงวิธีวิทยาศาสตร์ไปใน
แนวทางเดียวกนัคือ  การจดัการเรียนรู้วิธีนีเป็นการสอนทีเน้นให้นกัเรียนเป็นผูคิ้ดแกปั้ญหานนัๆ 
โดยการตงัสมมติฐาน เป็นวิธีการสอนทีเหมาะสมและถูกตอ้งทีสุดวิธีหนึง เพราะนกัเรียนเป็นผูห้า
วิธีการ เพือแก้ปัญหานันด้วยตนเองโดยครูเป็นเพียงผูแ้นะนาํเท่านัน ซึงสอดคล้องกบั ออสุเบล
(Ausubel, 1899. อา้งถึงใน สุภาสินี  สุภธีระ, 2534 : 25) ไดก้ล่าวไวว้า่ การทีผูเ้รียนจะเรียนรู้ไดอ้ยา่ง
มีความหมายได้นัน ผูเ้รียนตอ้งมีความสามารถในการเชือมโยงประสบการณ์เดิมทีมีอยู่ เข้ากับ
ประสบการณ์ใหม่  

ขนัที  4  ขันรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  เป็นขันทีนักเรียนต้องรวบรวมข้อมูลจาก
บทความอย่างละเอียด เพือรวบรวมขอ้มูลสําหรับตรวจสอบสมมติฐานทีตงัไว ้ในแต่ละแผนการ
จดัการเรียนรู้โดยให้นกัเรียนแต่ละคนอ่านหารายละเอียดเพือหาคาํตอบของปัญหาทีกาํหนดไว ้ทาํ
ความเขา้ใจเนือหาอย่างถ่องแท ้แล้วร่วมกนัอภิปราย สรุปใจความสําคญั ขอ้เท็จจริง ขอ้คิดเห็น 
ปัญหาและแนวทางแก้ไข จากบทความดงักล่าว แล้วนํามาพิจารณาเพือตรวจสอบสมมติฐานที
กาํหนดไว ้ ครูคอยให้คาํแนะนาํสรุปการสรุปของนกัเรียน นกัเรียนจึงเกิดการเรียนรู้และเขา้ใจใน
บทเรียนเตม็ศกัยภาพของตนเอง อีกทงันกัเรียนจะไดเ้ปลียนบทบาทหนา้ทีกนัในทุกแผนการจดัการ
เรียนรู้  ทุกคนจะมีหน้าทีรับผิดชอบเท่าเทียมกนั  ซึงกิจกรรมอภิปรายนี  นักเรียนจะดาํเนินการ
อภิปรายเอง โดยมีครูคอยให้คาํแนะนาํช่วยเหลืออย่างใกลชิ้ด  รวมถึงการเสริมแรงดว้ยการชมเชย
เป็นระยะ ทาํให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมขณะสอน  ซึงผูว้ิจยัพยายาม
กระตุน้และยวัยุให้นักเรียนสนใจในการร่วมกิจกรรมตลอดเวลา  ทาํให้สมาชิกทุกคนให้ความ
ร่วมมือในการทาํกิจกรรมเป็นอย่างดี นักเรียนเข้าใจเนือหาในบทเรียนดีขึน  ซึงสอดคล้องกับ          
ศุภวรรณ์ เล็กวิไล( 2539: 23) ได้กล่าวว่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณคือ เป็นการอ่านโดยใช้
ความคิด พิจารณาสิงทีอ่านอย่างมีเหตุผล สามารถเข้าใจความคิดของผูเ้ขียน  ตีความ แยกแยะ
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ขอ้เทจ็จริง ขอ้คิดเห็น จบัใจความสาํคญัเรืองราวทีอ่านได ้ตลอดจนลงความเห็น ประเมิน ตดัสินสิง
ทีอ่านไดโ้ดยใชค้วามรู้และประสบการณ์เดิมของผูอ่้าน 

ขนัที 5 ขนัสรุปผล  เป็นขนัทีนกัเรียนจะตอ้งตรวจสอบสมมติฐาน แลว้สรุปผลว่าคาํตอบ
นนัเป็นไปตามทีคาดคะเนไวห้รือไม่ พร้อมทงัแสดงความคิดเห็นเกียวกบับทความนีว่าเห็นด้วย
หรือไม่เพราะเหตุใด ประโยชน์ทีได้รับและขอ้คิดทีนาํไปใช้ในชีวิตประจาํวนั   ขนัตอนนีเป็น
ขนัตอนทีส่งเสริมให้นักเรียนใช้ความสามารถในการตรวจสอบความเข้าใจในการอ่าน ลาํดับ
เรืองราวตดัสินใจและเลือกแนวทางประพฤติปฏิบติัไดถู้กตอ้ง   ส่งผลให้นกัเรียนมีนิสัยทีดีในการ
อ่าน  รู้จกัแสวงหาความรู้  สําหรับพฒันาตนเองอยู่เสมอซึงสอดคล้องกบัสุนันท์ ประสานสอน 
(  : 19) ไดก้ล่าววา่การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณเป็นการอ่านขนัสูงของการอ่านอยา่งมีความหมาย
ผูอ่้านตอ้งใช้สติปัญญาคิดหาเหตุผลและนาํความรู้ ตลอดจนนาํประสบการณ์ของตนมาใช้ในการ
ไตร่ตรองวเิคราะห์ วิจารณ์โดยละเอียดเกียวกบัสิงทีอ่าน เพือหาขอ้สรุปทีสมเหตุผล ซึงนาํไปสู่การ
ประเมินค่าสิงทีอ่านไดต้ามความเป็นจริงหรือสมเหตุผล และสามารถนาํความรู้ทีไดจ้ากการอ่านไป
ใช้ในชีวิตประจาํวนัได้นอกจากนีนักเรียนมีโอกาสฝึกฝนทกัษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจาก
กิจกรรมอยา่งสมาํเสมอและต่อเนืองกนัจาํนวน  แผนการสอน ซึงเป็นกิจกรรมทีผูว้ิจยักาํหนดขึน
เอง การฝึกฝนอย่างต่อเนืองนี ย่อมทาํให้นักเรียนเกิดทกัษะในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  ซึง
เป็นไปตาม กฎแห่งการฝึกหดั   (Law of Exercise) ของ ธอร์นไดท์ (Thorndike) ทีวา่การให้ผูเ้รียน
ทาํกิจกรรมซาํๆ หรือทาํบ่อยๆ และต่อเนือง ยอ่มทาํให้ผูเ้รียนมีความคล่องแคล่วและสามารถทาํสิง
นนัไดดี้ ซึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึนดว้ย    ซึงสอดคลอ้งณฐนน แกว้กนัจร  (  : 
48 – 49 ) วิจยัการเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  ทีไดรั้บการอ่านดว้ยวิธีวิทยาศาสตร์กบัวิธีสอนอ่าน
แบบปกติ  ผลการวิจยั ความสามารถทางการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนกลุ่มทดลองหลงั
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .  ความสามารถทางการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ  กลุ่มควบคุมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .  
ความสามารถทางการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณหลงัเรียน ของกลุ่มทดลองสูงกวา่กลุ่มควบคุม อยา่งมี
นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .     และภานุพงษ์ แสงดี (  : 79 – )      วิจยัเรือง ผลการใช้วิธี
วทิยาศาสตร์พฒันาทกัษะการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที ผลการวิจยั
พบวา่ นกัเรียนทีไดรั้บการสอนอ่านอยา่งมีวิจารณญาณโดยวิธีวิทยาศาสตร์ มีพฒันาการในการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณสูงขึน สังเกตจากการประเมินผลทา้ยวงจรในแต่ละวงจร ได้แก่วงจรที  มี
คะแนนเฉลียคิดเป็นร้อยละ .  วงจรที  มี คะแนนเฉลียคิดเป็นร้อยละ .  และวงจรที  มี
คะแนนเฉลียคิดเป็นร้อยละ .  จากทงั วงจรจะพบว่านกัเรียนมีคะแนนเฉลียสูงขึนเป็นลาํดบั 
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นนัแสดงว่านกัเรียนมีการพฒันาความสามารถในการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ และจากการทดสอบ
วดัผลสัมฤทธิทางการเรียนเพือประเมินสรุป นกัเรียนมีคะแนน เฉลียทงัชนัร้อยละ .  ผา่นเกณฑ์
ความรู้ทีกาํหนดไวคื้อร้อยละ  และมีจาํนวนนกัเรียนร้อยละ  ทีผา่นเกณฑ์รอบรู้สูงกวา่เกณฑ์ที
กาํหนดไวคื้อร้อยละ  

 . การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีวิทยาศาสตร์พบว่า  
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที    มีความคิดเห็นทีมีต่อวิธีการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีวิทยาศาสตร์  โดยมี
ค่าเฉลียในระดบัเห็นดว้ยมาก  (x = . ,S.D. = .  )   เรียงลาํดบัดงันี ประเด็นทีนกัเรียนแสดง
ความคิดเห็นมากทีสุดคือ ด้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ( x = . ,S.D. = .  ) ทีเป็น
เช่นนีอาจเป็นผลมาจาก   นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเต็ม
ความสามารถของแต่ละบุคคล  ไดแ้สดงความคิดเห็นในทุกขนัตอนของกิจกรรม ซึงแต่ละคนตอ้ง
อ่านบทความอย่างละเอียดและทาํความเขา้ใจเนือหาอย่างถ่องแทแ้ลว้ร่วมกนัอภิปราย ขอ้เท็จจริง  
ข้อคิดเห็น  สรุปใจความสําคญั จากเหตุการณ์ทีเกิดขึน แล้วนําข้อมูลมาวิเคราะห์  สังเคราะห์ 
ประเมินค่า  นาํสู่การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณอยา่งแทจ้ริงดงัทีสถิต  วงศส์วรรค ์( : ) ทีกล่าว
ว่า  การทีนกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมนนั จะมีผลทาํให้ เจตคติของนกัเรียนเปลียนแปลงไป  
และ แอมซ์ (Ames   : 261-268 ) ทีกล่าวไวว้า่ การรับรู้ ภาระงาน และการมีทศันคติทีดีต่อการ
เรียนของนกัเรียนขึนอยูก่บัความพึงพอใจ  ความพยายามของนกัเรียนเอง  และภาระงานนนัตอ้งทาํ
ให้นักเรียนรู้ตืนเต้นและสนุกสนานในการเรียนรู้อีกทงัได้คน้ควา้ความรู้เพิมเติมจากแหล่งการ
เรียนรู้ทีทนัสมยัในขนัที 4  รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล กาํหนดกิจกรรมให้นักเรียนคน้ควา้หา
ความรู้เพิมเติมเช่น ยาบา้ยาอี  มหนัตภยัร้าย   Hormones  วยัวา้วุน่   จากแหล่งการเรียนรู้ทีทนัสมยั 
อาทิ คอมพิวเตอร์  โทรศพัท์มือถือ     ซึงเนือหาเพิมเติมเหล่านันเกียวข้องกับชีวิตประจาํของ
นกัเรียนทาํให้เกิดความเขา้ใจและสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพ  ซึงสอดคลอ้งกบัสกินเนอร์ 
(Skinner) ทีไดเ้สนอกฎแห่งผลทีไดรั้บ  (Law of Effect) กฎนีกล่าวถึงผลทีไดรั้บว่า  เมือผูเ้รียน
แสดงพฤติกรรมการเรียนรู้และผลจากการแสดงพฤติกรรมนนัเป็นสิงทีเขาตอ้งการ  เขาก็จะพอใจ
ต่อการเรียนนนัและแสดงพฤติกรรมนนัอีก   จึงชอบทีจะเรียนรู้เรืองนนั  
 จากผลการวิจยัในครังนี  พบว่า  การศึกษาผลสัมฤทธิการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที    ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์   สามารถทาํใหน้กัเรียนเกิดทกัษะ
การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ และมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีวิทยาศาสตร์ในระดบัดี
มากจึงถือวา่เหมาะสมทีจะนาํมาใชป้ระกอบการเรียนการสอนต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวจัิยไปใช้ 

. จากผลการวิจยั พบว่าการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทีจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีวิทยาศาสตร์   
เป็นยุทธวิธีการสอนทีมุ่งเนน้ให้นกัเรียนไดพ้ฒันาการอ่านอยา่งเป็นระบบและมีเหตุผล    เป็นการ
สอนทีนกัเรียนแต่ละคนไดรั้บประสบการณ์ตรงแต่เนืองจากมีกิจกรรมการเรียนรู้หลายขนัตอนและ
หลายกิจกรรม จึงควรมีการกาํหนดเวลาทีเหมาะสม โดยจดัหาเวลาให้ครบถว้นและต่อเนืองในการ
สอนแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ควรใชค้าบคู่ในการสอนเพือใหก้ารสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด 

. จากผลการวิจยั พบวา่นกัเรียนจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวิธีวิทยาศาสตร์    มีขอ้
คน้พบด้านพฤติกรรมดงันีคือ ในคาบเรียนที -  พฤติกรรมการเรียนไม่เป็นไปตามขนัตอนทีได้
กาํหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ เพราะมีกิจกรรมการเรียนรู้ทีนกัเรียนตอ้งปฏิบติัให้ครบทงั    
ขนัตอน นกัเรียนยงัไม่เขา้ใจกระบวนการเรียนรู้ ไม่คุน้เคยกบัวิธีการจดัการเรียนรู้ ครูไดชี้แจงและ
แนะนาํขนัตอนการเรียนรู้ดว้ยวิธีวิทยาศาสตร์ซาํอีกครัง หลงัจากนนัในคาบเรียนที -   บรรยากาศ
ในการจดัการเรียนรู้ดีขึนตามลาํดบั เนืองจากมีความเขา้ใจกิจกรรมแต่ละขนัตอน จึงปฏิบติักิจกรรม
ตามขนัตอนไดถู้กตอ้ง ดงันนัผูที้จะใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีวิทยาศาสตร์ควรสังเกตและแนะนาํ
ขนัตอนการเรียนรู้ใหน้กัเรียนเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง 

. จากผลการวิจยั พบว่านกัเรียนไม่สามารถปฏิบติักิจกรรมด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ได้อย่าง
สะดวก ในคาบเรียนที -   ไม่เป็นไปตามขนัตอนทีไดก้าํหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ เพราะ
สถานทีในหอ้งเรียนคบัแคบไม่เอือต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้    ในคาบเรียนที -   บรรยากาศใน
การจดัการเรียนรู้ดีขึนตามลาํดบั เนืองจากเปลียนสถานทีให้เหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนรู้ ดงันนั
ควรจดัเตรียมสถานทีใหเ้อือต่อกิจกรรมการเรียนรู้ 

4. จากผลการวจิยั พบวา่การปฏิบติักิจกรรมใน ขนัที  รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล ซึงเป็น
ขนัทีนกัเรียนไดจ้ะตอ้งรวบรวมขอ้มูลจากการอ่านบทความทงัจากแหล่งเรียนรู้ทีหลากหลาย เพือ
ความรวดเร็วในการปฏิบติักิจกรรม ควรจดัแหล่งเรียนรู้ อาทิ คอมพิวเตอร์ หนงัสือ ให้เพียงพอต่อ
จาํนวนนกัเรียน 

 . จากผลการวิจยั พบวา่ การให้เวลานกัเรียนในการทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ ซึงมีประเภทแบบทดสอบทงัปรนัยและอตันัย ซึงใช้เวลาในการทาํ    คาบ 
นกัเรียนไม่สามารถทาํแบบทดสอบใหท้นัเวลาทีกาํหนด จึงตอ้งขยายเวลาเป็น  คาบ ทาํให้นกัเรียน
มีเวลาในการทาํแบบทดสอบไดเ้ต็มความสามารถของตนเอง  ดงันนัจึงควรกาํหนดเวลาให้เหมาะ
กบัชนิดและปริมาณของแบบทดสอบ 
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ข้อเสนอแนะในการวจัิยครังต่อไป 
 .ควรมีการวจิยัเพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนเรืองการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ที
จดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์กบัวธีิสอนแบบอืน ๆ 
 2.ควรมีการวิจยัเพือศึกษาผลการสอนด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ ทีส่งผลต่อตวัแปรอืนๆ เช่น 
ความคิดสร้างสรรค ์ ความสามารถในการแกปั้ญหา  และทกัษะกระบวนการตดัสินใจ 

 .ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนเรืองการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ทีจดัการเรียนรู้
ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์ในระดบัการศึกษาอืนและในสังกดัต่าง ๆ  
 .ควรมีการวิจยัเพือพฒันาชุดการสอนภาษาไทยดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณทีจดัการ
เรียนรู้ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์ 
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เทพสตรี 

เนียม   รัตนตรัยภพ  ( )  “ผลการใชแ้บบฝึกเพือเสริมวิธีการทางวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที  ทีไดเ้รียนโปรมแกรมวทิยาศาสตร์” ขอนแก่น : ศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

บนัลือ   พฤกษะวนั. ( ).   มิติใหม่ในการสอนอ่าน กรุงเทพมหาคร:ไทยวฒันาพานิช. 

บาํรุง   กลดัเจริญ  ( )  วธีิสอนทวัไป  (พิมพค์รังที  ) กรุงเทพมหานคร :พิฆเณศ 
ประเทิน  มหาขนัธ์. ( ) การอ่านเบืองต้น. กรุงเทพมหานคร :โอเดียนสโตร์ 

ประภาศรี  สีหอาํไพ. ( ). วธีิสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา.  กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันา
พานิช. 

ปราณี   บุญชุ่ม ( )  หนังสือชุดคู่มือภาษาไทย  ทกัษะภาษานานาวธีิ  กรุงเทพมหาคร:คุรุสภา
ลาดพร้าว 

ปราณี    เพชรแกว้. ( )  การอ่านอย่างมีวจิารณญาณ. สุราษฎร์ธานี: สถาบนัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
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ปริศนา  พุทธสุวรรณ.( )  “การศึกษาผลสัมฤทธิทางการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณของ นกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษาปีที  โรงเรียนวดัหนองจอก กรุงเทพ”  วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตร์
มหาบณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

ปรียา หิรัญประดิษฐ.์ ( )  การใช้ภาษาไทยในวงราชการ. (พิมพค์รังที ) กรุงเทพมหาคร: 
โอเดียนสโตร์ 

เปลือง   ณ นคร. ( ). ศิลปะแห่งการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ. กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพ์
ขา้วฟ่าง จาํกดั.  

ผะอบ   โปษะกฤษณะ. ( ).  ลกัษณะเฉพาะของภาษาไทย การเขียน การอ่าน การพูด การฟัง 
และ ราชาศัพท์ (พิมพค์รังที ).  กรุงเทพมหานคร: อกัษรพิทยา. 

พนิตนนัท ์  บุญพามี (2542)  เทคนิคการอ่านเบืองต้นสําหรับสําหรับบรรณารักษ์. นครราชสีมา. 
                    สถาบนัราชภฏันครราชสีมา 

พรทิพย ์  ไตรคุป  ( )  ครูผู้สอนภาษาไทยโรงเรียนสารสิทธิพทิยาลัย. สัมภาษณ์,  มกราคม. 
พวงรัตน์   ทวรัีตน์. ( ). วิธีการวจัิยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์.  (พิมพค์รังที ). 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

เพญ็พิสุทธ์  เนคมานุรักษ.์ ( )  “การพฒันารูปแบบการคิดอยา่งมีวจิารณญาณสาํหรับนกัศึกษา
ครู” วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาการสอนภาษาไทย บณัฑิต
วทิยาลยัจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ไพพรรณ  อินทนิล ( )  การส่งเสริมการอ่าน.ชลบุรี: ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 

ฟ้อน   เปรมพนัธ์. ( )  ศาสตร์แห่งการใช้ภาษาไทย. กาญจนบุรี: สถาบนัราชภฏักาญจนบุรี 
ภคมณ  ยงรัตน์โชติ   ( ) ครูผู้สอนภาษาไทยโรงเรียนสารสิทธิพิทยาลยั สัมภาษณ์,  มกราคม. 
ภพ    เลาหโพบูลย ์ ( )  แนวการสอนวิทยาศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานิช 
ภานุพงษ ์ แสงดี.( )  “ผลการใชว้ธีิวทิยาศาสตร์พฒันาทกัษะการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณของ

นกัเรียนชนั ประถมศึกษาปีที ”  วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

มณีรัตน์  สุกโชติรัยน์.( )  การฝึกอ่านวเิคราะห์วจิารณ์. กรุงเทพมหานคร: โอเอสพรินติง. 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.( ).   ความสามารถในการอ่านอย่าง
มีวจิารณญาณ . วนัทีคน้ควา้ขอ้มูล   มกราคม .  จาก google เวปไซด ์
http://mail.kku.ac.th/malbur/subjectweb/critical-reading_ability.html 
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มยรีุ  หรุ่นขาํ.( )  “ผลการใชรู้ปแบบพฒันาการคิดอยา่งมีวจิารณญาณทีมีต่อความสามารถใน
การคิดแกปั้ญหา ในบริบทของชุมชนของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที ”   วทิยานิพนธ์
ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

มานพ   ศรีเทียม ( )  สร้างวฒันธรรมคนรุ่นใหม่ให้เป็นนักอ่าน. กรุงเทพมหานคร: เวนพิมพ ์

มาเรียม  นิลพนัธ์ุ. ( ).  วิธีวจัิยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. นครปฐม : โรงพิมพ ์
มหาวทิยาลยัศิลปากร.         

รัตนาภรณ์  คาํมูล. ( ). “การพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ โดย
ใชว้ธีิการวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที ” วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหา
บณัฑิต สถาบนัราชภฏัอุดรธานี 

ลว้น  สายยศ. ( )  เทคนิคการวจัิยทางการศึกษา. (พิมพค์รังที ).กรุงเทพมหานคร: สุวริียาศาส์น 

ลดัดา  ไขวพ้นัธ์ุ. ( ). “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนวชิาภาษาไทย ดา้นการอ่านอยา่ง
มีวจิารณญาณของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ทีสอนดว้ยวธีิสอนกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์กบัวธีิสอนตามคู่มือครู”   วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต
สาขาวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

วรรณทนา  ด่านปาน  ( )  ครูผู้สอนภาษาไทยโรงเรียนสารสิทธิพิทยาลยั สัมภาษณ์, มกราคม. 
วราภรณ์  ศุนาลยั. ( ).  หลกัสูตรและหลกัการสอน .กรุงเทพมหานคร: 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
วชัรา  เล่าเรียนดี. ( ). เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศ. นครปฐม : มหาวทิยาลยั

ศิลปากร. 

____________.  ( ). เทคนิคและยุทธวธีิพฒันาทกัษะการคิดการจัดการเรียนรู้ทีเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ. นครปฐม : มหาวทิยาลยัศิลปากร.                                                                                        

วไิลลกัษณ์   คีรินทร์. ( ). การสอนและส่งเสริมการอ่าน. นครปฐม:มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครปฐม.    

ศิริพร   พนัธ์ุดี.  ( ).  “ความสัมพนัธ์ระหวา่งความสามารถในการรับรู้ทางสายตากบัสัมฤทธิผล
ในการอ่านอยา่งมีวจิารญาณของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  จงัหวดัปทุมธานี”. 
วทิยานิพนธ์ ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบณัฑิตสาขาสอนภาษาไทย บณัฑิตวทิยาลยัหา
วทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
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ศิริพร   ลิมตระการ. ( ).  ความรู้เบืองต้นเกยีวกบัการอ่านในเอกสารการสอนชุดวชิาการสอน
ภาษาไทย หน่วยท ี -  . นนทบุรี : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

__________. ( )  การอ่านภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพ์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

ศุภวรรณ  เล็กวไิล. ( ). “ การพฒันารูปแบบการสอนอยา่งมีวจิารณญาณดว้ยกลวธีิการเรียน
ภาษาไทย โดยใชห้ลกัการเรียนรู้แบบร่วมมือสาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้” 
วทิยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรดุษฏีบณัฑิต สาขาหลกัสูตรการสอนบณัฑิตวทิยาลยั
จุฬาลงกรณ์หาวทิยาลยั. 

สถิต   วงศส์วรรค ์( )  จิตวทิยาการศึกษา.กรุงเทพมหานคร:รวมสาส์น 

สมเกียรติ  กินจาํปา. ( ).  “การศึกษาความเขา้ใจในการอ่าน ความสามารถในการเขียน และ
ความสนใจ ในการเรียนของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  ทีไดรั้บการสอนอ่านแบบ
บูรณาการของเมอร์ดอกห์  (MIT)”   บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  

สมถวลิ  วเิศษสมบติั. ( ).  วธีิสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: อกัษร
บณัฑิต. 

สมบติั จาํปาเงิน และสาํเนียง  มณีกาญจน์. ( )  หลกันักอ่าน. กรุงเทพมหานคร : เมดิคลัมีเดีย  

สมพร   มนัตะสูตร. ( ).  ก การอ่านทวัไป. (พิมพค์รังที ).  กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์. 

_______________. ( ).  ข การสอนภาษาไทย. กกรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์. 

สนิท ตงัทว.ี ( ). ศิลปะการสอนอ่านภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา.กรุงเทพมหานคร: 
โอเดียนสโตร์. 

สารสิทธิพิทยาลยั  ( )  หลกัสูตรสถานศึกษา. ราชบุรี: ศูนยบ์ริการการศึกษาซาเลเซียนแห่ง
ประเทศไทย 

สาโรจน์  แพง่ยงั. ( ). คู่มือสือการสอน.กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

สาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขนัพืนฐาน ( ).  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน 
พุทธศักราช . กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุ์มชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ
ไทย . 

สาํนกังานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ. ( ).   รายงานสรุปสาระการสัมมนาเทคนิคการพฒันา
ศักยภาพสมองให้มีประสิทธิภาพ. กรุงเทพมหานคร:สาํนกันายกรัฐมนตรี.   
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สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา ( )  ฝึกสมองให้คิดอย่างมีวจิารณญาณ กรุงเทพมหานคร:

สกศ 

สาํนกัทดสอบแห่งชาติ. ( ) คู่มือการสร้างเครืองมือวดัคุณลกัษณะด้านจิตพสัิย.
กรุงเทพมหานคร: คุรุสภา     

สุขมุ  เฉลยทรัพย.์ ( ).  การส่งเสริมการอ่าน. เพรชบุรี:  วทิยาลยัครูเพรชบุรี.           

สุจริต  เพียรชอบ. ( ).   การพฒันาการสอนภาษาไทย. (พิมพค์รังที กรุงเทพมหานคร: คณะครุ
ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.                  

สุจินต ์ วศิวธีรานนท.์ ( ) เอกสารสอนชุดพนืฐานการศึกษา. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์: 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.   

สุนนัท ์  ประสานสอน. ( ). “ผลของการใชก้ลวธีิชีนาํการอ่านและการคิดระดบัสูงทีมีต่อ
ความสามารถ ในการอ่านภาษาไทยอยา่งมีวจิารณญาณ ของนกัเรียนชนัประถมศึกษา 
ปีที ” วทิยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวชิาการสอนภาษาไทยบณัฑิต
วทิยาลยัจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  

สุนนัทา   มนัเศรษฐวทิย.์    ( )  การใช้วธีิวทิยาศาสตร์พฒันาทกัษะการอ่านอย่างมีวจิารณญาณ   
 นักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  . ศึกษาศาสตร์ปริทศัน์. , -  ( มกราคม –เมษายน) 
__________  ( )  การสอนอ่านวชิาภาษาไทย.  กรุงเทพมหานคร: ภาควชิาการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
_________.  ( ). “การศึกษาผลสัมฤทธิการอ่าน-เขียน ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที   ที

เรียนโดยใชก้ารเปลียนรูปแบบนิทานพืนบา้นในจงัหวดัยะลาและปัตตานี”  
กรุงเทพมหานคร.วารสารเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

สุนนัทา   มนัเศรษฐวทิย.์ ( )  หลกัและการอ่านภาษาไทย  กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานิช 

  _________.  ( )  เครืองมือวดัระดับการอ่านของนักเรียนชันประถมศึกษาตอนต้น   
กรุงเทพมหานคร:ภาควชิาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

__________. ( )  หลักและวชิาการสอนอ่านภาษาไทย  กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานิช 

สุภาสินี  สุภธีระ ( )  เอกสารประกอบการสอนวชิากระบวนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา. 
ขอนแก่น: คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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รายนามผูเ้ชียวชาญการตรวจเครืองมือวจิยั 
 

.อาจารยพ์รทิพย ์ไตรคุป  ตาํแหน่ง           ครู 
วฒิุการศึกษา ศศม.  สาขาการสอนภาษาไทย 

 มหาวทิยาลยัศิลปากร   
สถานทีทาํงาน โรงเรียนสารสิทธิพิทยาลยั 

 อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 
.รศ.บรรดล     สุขปิติ  ตาํแหน่ง รองศาสตราจารย ์ 

    วฒิุการศึกษา กศ.ม การวดัผลการศึกษา 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ    
กรุงเทพมหานคร 

    สถานทีทาํงาน มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
      อาํเภอเมือง  จงัหวดันครปฐม 
.ผศ.ประวณิ พนูทรัพย ์  ตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

วฒิุการศึกษา อ.ม. ภาษาไทย 
 มหาวทิยาลยัศิลปากร   

สถานทีทาํงาน มหาวทิยาลยัราชภฎันครปฐม 
      อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 
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ภาคผนวก  ข 
แผนการจดัการเรียนรู้ ดว้ยวิธีวทิยาศาสตร์เรืองการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท ี   
หน่วยการเรียนรู้เรือง การอ่านอย่างมีวจิารณญาณ  -  การอ่านบทความเชิงวชิาการ 
รหัส-ชือรายวชิา    ภาษาไทย  ท      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี                    จํานวน     คาบ 
ผู้สอน       นายชาญชยั หมนัประสงค ์    โรงเรียนสารสิทธิพิทยาลยั 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 . มาตรฐาน / ตัวชีวดั / จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 .  มาตรฐานท ี 
        มาตรฐานที  .   ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพือนาํไปใชใ้นการตดัสินใจ  
แกปั้ญหาในการดาํเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน 
 .   ตัวชีวดั 

ม. /   วเิคราะห์วจิารณ์และประเมินเรืองทีอ่านโดยใชก้ลวิธีเปรียบเทียบเพือให้ผูอ่้านเขา้ใจ
ไดดี้ขึน 
  ม. / ประเมินความถูกตอ้งของขอ้มูลทีใชส้นบัสนุนเรืองทีอ่าน 
  ม. /   วจิารณ์ความสมเหตุสมผลการลาํดบัความ และความเป็นไปไดข้องเรือง 
  ม. /   วเิคราะห์เพือแสดงความคิดเห็นเกียวกบัเรืองทีอ่าน 
  ม. /   ตีความและประเมินคุณค่าแนวคิดทีไดจ้ากงานเขียนอยา่งหลากหลาย เพือนาํไปใช้
แกปั้ญหาในชีวิต 
 .  จุดประสงค์การเรียนรู้  
  1) นกัเรียนสามารถสรุปสาระสาํคญัของบทความทีอ่านได ้
  ) นกัเรียนสามารถบอกขอ้เทจ็จริงจากบทความทีอ่านได ้ 
  ) นกัเรียนสามารถวเิคราะห์ สังเคราะห์  ประเมินค่าจากบทความทีอ่านได ้  
  ) นกัเรียนแสดงความคิดเห็นบทความทีอ่านได ้
    )  นกัเรียนมีความกระตือรือร้นตงัใจเรียนเรียน  มีความรับผดิชอบ  ปฏิบติังานทนัตาม
กาํหนดเวลาสนใจเรียนและซกัถาม  
. สาระสําคัญ 

  บทความวชิาการเป็นบทความทีผูเ้ขียนประสงคจ์ะใหค้วามรู้เกียวกบัเรืองใดเรืองหนึง
ทางวชิาการ ซึงมีเนือหาแสดงขอ้เทจ็จริง ขอ้ความรู้ทางวชิาการเรืองใดเรืองหนึง ในสาขาวชิาใดวชิา
หนึงโดยเฉพาะผูเ้ขียนอาจจะเสนอเฉพาะเนือหาสาระทางวชิาการหรือเสนอทงัเนือหาสาระ
ขอ้เทจ็จริง ซึงผูอ่้าน 
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ตอ้งใชว้จิารณญาณ  ความคิดและเหตุผลเพือวเิคราะห์ใคร่ครวญและตดัสินวา่สารทีอ่านนนัเชือถือ
ไดห้รือไม่  และสามารถประเมินค่าจากสิงทีอ่านวา่ดีมีประโยชน์อยา่งไรบา้ง  ใหข้อ้คิดหรือคติ
สอนใจอยา่งไร นกัเรียนจึงควรฝึกฝนให้เกิดความชาํนาญเพือพฒันาการอ่านให้ดีขึน 
3.สาระการเรียนรู้ 
  หลกัการอ่านบทความเชิงวชิาการอยา่งมีวจิารณญาณ  (สอนชวัโมงเตรียมความรู้) 

.สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
 .  ความสามารถในการสือสาร 
   1)  ทกัษะการอ่านอยา่งมีวิจารญาณ 
 .  ความสามารถในการคิด 
  ) ทกัษะการคิดวเิคราะห์ 
  ) ทกัษะการตีความ 
  ) ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
   .   ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวติ 
  1) กระบวนการปฏิบติั 
  ) กระบวนการทาํงานกลุ่ม 

. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
  

   1. มีวนิยั 
   . ใฝ่เรียนรู้ 
   . มีความรับผดิชอบ 
   4.  มุ่งมนัในการทาํงาน 

.การประเมินผล 
 

วธีิการ เครืองมือ เกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังาน
กลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังาน
กลุ่ม 

ดี 

ประเมินจากการอ่านอยา่งมี
วจิารณญาณ 

แบบประเมินผลการอ่านอยา่งมี
วจิารณญาณ 

ดี 
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. กจิกรรมการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์  
คาบท ี  
 .ครูสนทนากบันกัเรียนเกียวกบัความรู้เรืองการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณของ บทความเชิง
วชิาการตามทีไดศึ้กษามาในชวัโมงเตรียมความรู้ก่อนหนา้นีแลว้โดยช่วยกนัสรุปลกัษณะของ
บทความเชิงวชิาการวา่มีลกัษณะอยา่งไร (แนวคําตอบ  บทความทางวชิาการคืองานเขียนขนาดสัน
ซึงมีการกาํหนดประเด็นทีชดัเจนโดยผูเ้ขียนเรียบเรียงจากผลงานทางวชิาการของตนเองหรือของ
ผูอื้นในลกัษณะทีเป็นการวเิคราะห์วจิารณ์หรือเสนอแนวความคิดใหม่ๆจากพืนฐานทางวชิาการ
นนัๆ ) 
  .ครูแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ    คน  จาํนวน    กลุ่ม     ดว้ยวธีิการจบัสลาก 
แลว้ใหน้กัเรียนเลือกหวัหนา้กลุ่ม   เลขานุการ  พร้อมทงัตงัชือกลุ่ม 
    ขนัท ี 1  กาํหนดปัญหา     
  3. ครูแจกใบงานที   เกียวกบัการกาํหนดปัญหา  กลุ่มละ    ใบ  โดยใหน้กัเรียนเขียนชือ
สมาชิกในกลุ่ม      
  . นกัเรียนดูวดิีทศัน์เกียวกบั “นกัเรียนเมายา”     แลว้ใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นเกียวกบั
เรืองราวทีไดช้ม 
  . ครูนาํแถบประโยคชือเรืองบทความ “ยาบา้ยาอี มหนัตภยัร้าย ” ติดบนกระดาน  แลว้ให้
นกัเรียนแต่ละกลุ่ม แสดงความคิดเห็น พร้อมทงัอภิปรายแปลความวา่ชือเรืองดงักล่าวน่าจะกล่าวถึง
ปัญหาอะไรอยา่งไร  แลว้บนัทึกลงในใบงานที    ทีครูแจกให ้
  . ครูสุ่มตวัแทนกลุ่ม ออกมาเสนอขอ้สรุปของกลุ่ม จาํนวน    กลุ่ม และครูเพิมเติม   
  ขนัท ี   วิเคราะห์ปัญหา 
  .ครูแจกบทความเรือง”ยาบ้ายาอี มหันตภยัร้าย”ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มให้นักเรียนอ่าน 
คร่าว ๆ พอเขา้ใจสาระสาํคญักลุ่มละ    นาที  แลว้เก็บบทความคืน  ครูแจกใบงานที  การวิเคราะห์
ปัญหาให้แต่ละกลุ่มจากนันให้นกัเรียนวิเคราะห์ปัญหาโดยนาํประเด็นปัญหาทีได้จากใบงานที   
มาพิจารณาร่วมกบัสาระสําคญัทีไดจ้ากการอ่านบทความ เพือให้ไดป้ระเด็นปัญหาทีชดัเจนตรงกบั
บทความแลว้บนัทึกลงในใบงาน  
  .  ครูสุ่มตวัแทนกลุ่มโดยไม่ซาํกลุ่มเดิม ออกมาเสนอปัญหาจากบทความตามขอ้สรุปของ
กลุ่มจาํนวน    กลุ่ม และครูเพิมเติมใหน้กัเรียนเขา้ใจประเด็นปัญหา  
       ขนัท ี 3  ตงัสมมติฐาน   
  . ครูแจกใบงานที   กาํหนดสมมติฐาน  ใหแ้ต่ละกลุ่ม  แลว้ใหน้กัเรียนกาํหนดสมมติฐาน
หรือคาดคะเนวา่คาํตอบของปัญหา หรือวธีิแกปั้ญหามีอะไรบา้ง แลว้บนัทึกลงใบงาน 
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  .  ครูสุ่มตวัแทนกลุ่มโดยไม่ซาํกลุ่มเดิม   ออกมาสรุปสมมติฐานในการแกปั้ญหาจาก
บทความจาํนวน   กลุ่ม  และครูเพิมเติมใหน้กัเรียนเขา้ใจการตงัสมมติฐานหรือคาดคะเนคาํตอบ
การแกไ้ขปัญหา 
คาบท ี  
         ขนัท ี 4  รวบรวมข้อมูล   

.นกัเรียนเขา้กลุ่มตามกลุ่มเดิมทีไดแ้บ่งเมือชวัโมงทีแลว้ 

.ครูแจกใบงานที    รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล   บทความเรือง “ยาบา้ยาอี  มหนัตภยั
ร้าย” ใหน้กัเรียนแต่ละคนอ่านอยา่งละเอียดเพือหาคาํตอบของปัญหาทีกาํหนดไว ้โดยนกัเรียนตอ้ง
ทาํความเขา้ใจเนือหาอยา่งถ่องแท ้แลว้ร่วมกนัอภิปราย สรุปใจความสาํคญัหารายละเอียดทีสาํคญัๆ 
และขอ้เทจ็จริง ขอ้คิดจากบทความดงักล่าว โดยในการคน้หาขอ้มูลในแหล่งเรียนรู้ทีทนัสมยั เช่น 
คอมพิวเตอร์ โทรศพัท ์แลว้นาํมาพิจารณาเพือตรวจสอบสมมติฐานทีกาํหนดไวใ้นใบงานที   แลว้
บนัทึกลงใบงานที    
  . ครูสุ่มตวัแทนกลุ่มโดยไม่ซาํกลุ่มเดิม ออกเสนอผลงานจาํนวน    กลุ่ม และครูเพิมเติม  
   ขันท ี  สรุปผล    

4. ครูแจกใบงานที    สรุปผล  ใหน้กัเรียนพิจารณาผลการตรวจสอบสมมติฐานจากการทาํ
ใบงานที    แลว้สรุปผลวา่คาํตอบเป็นไปตามทีคาดคะเนไวห้รือไม่ รวมทงัแสดงความคิดเห็น
เพิมเติมเพือเชือมโยงกบัปัญหาในชีวติประจาํวนั  แลว้บนัทึกลงในใบงานทีครูแจกให ้   พร้อมทงั
นาํเสนอผล 
 5. ครูสรุปประเด็นสาํคญัของบทความและประเมินผลการทาํงานของแต่ละกลุ่ม 
 6. ใหแ้ต่ละกลุ่มนาํผลงานมาติดทีป้ายนิเทศแสดงผลงานในหอ้งเรียน 
  . สือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 .  สือการเรียนรู้ 
       ) บทความเชิงวชิาการเรือง  “ยาบา้ยาอี  มหนัตภยัร้าย” 
 ) ใบงานที 1  กาํหนดปัญหา 
     ใบงานที   วเิคราะห์ปัญหา 
     ใบงานที 3  กาํหนดสมมติฐาน 
     ใบงานที 4  รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล  
     ใบงานที 5  สรุปผล 
 . วดิีทศัน์เรือง “นกัเรียนเมายา” 
 .แถบประโยค  ยาบา้ยาอี  มหนัตภยัร้าย 
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 .ป้ายนิเทศ 
 .  แหล่งการเรียนรู้ 
  1) หอ้งสมุด     
  ) แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ 

แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานกลุ่ม 

 
เกณฑก์ารประเมิน 
     หมายถึง ดี 
     หมายถึง พอใช ้
     หมายถึง ปรับปรุง  
 

 
รายชือนกัเรียน 

ความ 
กระตือรือร้น 

การแสดง 
ความคิดเห็น 

ความ 
ผิดชอบ 

เคารพกติกา สรุป 

            ผา่น ไม่
ผา่น 

ชือกลุ่ม 
..................................................... 
สมาชิก 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
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เกณฑก์ารใหค้ะแนนการปฏิบติังานกลุ่ม 
ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดบัคะแนน 
   

 
ความกระตือรือร้น 

เขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยความ
ตงัใจ  มีการถามหรือตอบ
คาํถาม  

เขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยความ
ตงัใจ มีการถามหรือตอบ
คาํถามบา้งเป็นบางครัง  

เขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยความ
ตงัใจ   ไม่มีการถามหรือ
ตอบคาํถาม 

 
การแสดงความ
คิดเห็น 

กลา้แสดงความคิดเห็นอยา่ง
มนัใจและเป็นเหตุเป็นผล    
ประเด็น 

แสดงความคิดเห็นแต่ขาด
ความมนัใจ เป็นเหตเุป็นผล   
ประเด็น 

แสดงความคิดเห็นแต่ขาด
ความมนัใจ  และไม่เป็น
เหตุเป็นผล 

 
ความรับผิดชอบ 

ปฏิบติังานตามทีไดรั้บ
มอบหมายครบถว้นเสร็จ
สินภายในเวลาทีกาํหนด 

ปฏิบติังานตามทีไดรั้บ
มอบหมายได ้ครบถว้นแต่ใช้
เวลาเกินกาํหนด 

ปฏิบติังานตามทีไดรั้บ
มอบหมายแต่ไม่เสร็จ
สมบูรณ์ 

 
 
 เคารพกติกา 

ยอมรับการเป็นผูน้าํผูต้าม 
ยอมรับมติเสียงส่วนใหญ่  
เคารพเสียงส่วนนอ้ย รับฟัง
ความคิดเห็นทีแตกต่าง 

ยอมรับการเป็นผูน้าํผูต้าม 
ยอมรับมติเสียงส่วนใหญ่  
เคารพเสียงส่วนนอ้ย แต่ไม่
ยอมรับฟังความคิดเห็นที
แตกต่าง 

ยอมรับการเป็นผูน้าํผูต้าม 
แต่ไม่ยอมรับมติเสียง
ส่วนใหญ่  ไม่เคารพเสียง
ส่วนนอ้ย และไม่รับฟัง
ความคิดเห็นทีแตกต่าง 

ความสามารถในการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ 
 

 

ประเดน็ 
การประเมิน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
    

บอกใจความสาํคญัของ
บทความ 

บอกเนือหาสาระสาํคญั
ถูกตอ้งครบถว้นลาํดบัความ
ไดต่้อเนือง 

บอกเนือหาสาระสาํคญั ขาด
ประเดน็หลกั    ประเดน็ยอ่ย  

  ประเดน็   

บอกเนือหาสาระไดบ้า้งแต่
ขาดประเดน็หลกั  ประเดน็  
ประเดน็ยอ่ย  ประเดน็  

บอกเนือหาแต่ไม่
มีสาระสาํคญั 

ขอ้คิดจากบทความ 
ทีอ่าน 

บอกขอ้คิดไดถู้กตอ้งตรง
ประเดน็   ประเดน็  

บอกขอ้คิดไดถู้กตอ้งตรง
ประเดน็  2  ประเดน็ 

บอกขอ้คิดไดถู้กตอ้งตรง
ประเดน็  1  ประเดน็ 

ไม่บอกขอ้คิด 

แสดงความคิดเห็นจาก
บทความทีอ่าน 

เสนอความคิดเห็นดว้ยเหตุผล
และเป็นประโยชน ์

เสนอความคิดเห็นได ้
อยา่งมีเหตุผล 

เสนอความคิดเห็นแต่ไม่แสดง
เหตุผล 

ไม่แสดงความ
คิดเห็น 

เสนอขอ้เทจ็จริงจาก
บทความทีอ่าน 

เสนอขอ้เทจ็ได ้   ประเดน็
และชดัเจน 

เสนอขอ้เทจ็จริงได ้ ประเดน็
และชดัเจน 

เสนอขอ้เทจ็จริงได ้  
ประเดน็และไม่ชดัเจน 

ไม่เสนอ
ขอ้เทจ็จริง 

เสนอแนวทางแกไ้ข 
ปัญหาจากบทความทีอ่าน 

เสนอแนวทางแกไ้ขดว้ย
เหตุผลและเป็นประโยชน ์

เสนอแนวทางแกไ้ขได ้
อยา่งมีเหตุผล 

เสนอแนวทางแกไ้ขแต่ไม่
แสดงเหตุผล 

ไม่เสนอแนว
ทางแกไ้ข 
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ยาบ้า ยาอ ีมหันตภัยร้าย 
สภ าพสั ง ค ม ไท ย ปั จ จุ บัน มี แ ต่ ค ว า ม วุ่ น ว า ย   สั บสน เ ป็ น ที ม า ข อ ง ปัญห า ต่ า ง ๆ 

มากมาย  โดยเฉพาะ “ยาเสพติด”  ซึงเป็นปัญหาใหญ่ระดบัประเทศไปแลว้ แต่ทีน่าห่วงมากกว่านัน 
พบ “เด็กและเยาวชน” ตกเป็นทาสของยาเสพติดมากขึนทุกวนั จนหลายๆ คน มักได้ยินคาํทีคุน้หู
ทีว่า “ลูกชาวบา้นติดยาบา้  ลูกคนรวยติดยาอี” ทีเป็นเช่นนีเนืองจากยาบา้มีราคาถูกกว่ายาอี แต่ทงันีเมือ 

 ปีก่อน  ยาบา้ราคาเมด็ละ - ,  บาท  แต่ปัจจุบนัมีราคาลดลงเหลือ -  บาท เท่านนั 
 ผศ.ดร.สุรชยั อญัเชิญ เภสัชกรเเละอาจารยค์ณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั  กล่าวว่า  หากพดูถึงยาบา้ ก็คือ ยากลุ่มแอมเฟทตามีน (Amphetamines) โดยมีชือเรียกกนั
แต่เดิมว่า“ยาม้า” ยาชนิดนีเคยใชเ้ป็นยา รักษาโรคในอดีต มีไวส้าํหรับผูป่้วยทีเป็น โรคผล็อยหลบัโดย
ไม่รู้ตวั หรือผูที้ตอ้งการ ลดนาํหนกั แต่ในปัจจุบนัไม่ค่อยนาํมาใชก้นัแลว้ 

ยาบา้มีคุณสมบติั ในการกระตุน้ระบบประสาท และกระตุน้จิตอารมณ์อยา่งรุนแรง โดยจะมีผล
อยูไ่ดน้านประมาณ 4-6 ชวัโมง หลงัจากใชย้า ส่งผลให้ผูที้เสพนอนไม่หลบั เบืออาหาร การหายใจเร็ว
และแรง ความดนัเลือดสูงขึน รูม่านตาขยาย 

ในช่วงตน้ๆ ของการใชย้า ผูเ้สพจะรู้สึกกระชุ่มกระชวย กระฉับกระเฉง รู้สึกตืนตวั มีพลงัมาก
ขึน เกิดความมนัใจ จึงทาํให้หลงผิดคิดว่ามีประโยชน์ ช่วยให้ทาํงานไดเ้พิมมากขึน แต่หากนาํยาไปใช้
ในทางทีผดิ เสพจนติดแลว้ละก ็ผูเ้สพจะรู้สึกว่าหลงัจากเสพยาเขา้ไปแลว้ในช่วงปลายจะทาํให้มีอาการ
พูดมากขึน กา้วร้าว ยาํคิดยาํทาํ กระวนกระวาย บางครังมีอาการประสาทหลอน ไม่ว่าจะทางสายตา
หรือทางหู 

 ยาบ้า เป็นยาทีทาํหน้าทีกระตุ้นร่างกายให้ใช้พลังมากขึน กลุ่มผูที้นิยมใช้จึงเป็นกลุ่มผูใ้ช้
แรงงาน  แต่ทงันีหลงับริโภคกลบัทาํให้เบืออาหาร และนอนไม่หลบั พลงังานสํารองของร่างกายจึง
ลดลง และหลงัจากยาบา้หมดฤทธิ ผูเ้สพจะรู้สึกเหนือย และอ่อนเพลียเป็นเวลานาน รู้สึกหิวและอยาก
นอน ในกรณีทีใช้ยาบา้เป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง ถา้ใช้ต่อเนืองหลายครัง อาจทาํให้รู้สึก
สับสน วิตกกงัวลรุนแรง มีอาการประสาทหลอน และรู้สึกหวาดระแวงอย่างหนัก ซึงเป็นลกัษณะ
คลา้ย “คนบ้า” 

 ดร.สุรชยั กล่าวต่อว่า ในส่วนของยาอีซึงยอ่มาจากเอคตาซี (Ectasy) เป็นสารอนุพนัธ์ุ ตวัหนึง
ของยาบา้ มีฤทธิคลา้ยคลึงกนั โดยจะแตกต่างกนัทีผูเ้สพยาอี สภาพร่างกาย หนา้ตาจะดูไม่โทรม ซึงอาจ
ดูไม่ออกเลยกไ็ดว้่าบุคคลนนัเสพยาอี 

 ทงันีในกรณีทีมีการใชย้าบา้เกินขนาด ในระยะเฉียบพลนัจะทาํให้ตวัร้อนเหมือนเป็นไข ้เหงือ
แตกพลกั ปากแหง้ ปวดศีรษะ ผวิหนงัซีด ตาพร่า มึนงง หัวใจเตน้ผิดจงัหวะ ความดนัเลือดสูงฉับพลนั 
ตวัสันควบคุมร่างกายไม่ได ้ชกั หมดสติ ในบางรายอาจเสียชีวิต จากเส้นเลือด ในสมองแตก หัวใจวาย 
การชกั หรือตวัร้อนจดั  นอกจากนีหากใชย้าอยา่งต่อเนือง เป็นเวลานาน ยาบา้ทาํให้เกิด ความผิดปกติ
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ทางจิต คลา้ยกบัคนบา้ ชนิดหวาดระแวงและอาจก่อความรุนแรง หรืออาชญากรรมตามมาได ้ร่างกาย
จะอ่อนแอ เนืองจากขาดอาหารและขาดการพกัผ่อน เป็นเหตุเสียงต่อการเกิดโรคต่างๆ ตามมาไดง่้าย 
เช่น โรคติดเชือ เป็นตน้ 

 ในส่วนของยาอีอาการกจ็ะคลา้ยๆ กบัยาบา้ คือ เกิดความปรวนแปร ทางอารมณ์ เช่น วิตกกงัวล
รุนแรง ซึมเศร้า ความคิดหวาดระแวง กลา้มเนือเกร็งตวั คลืนไส้ ตาพร่า เป็นลม หนาวสัน เหงือแตก
และทีสําคญัคือ ประสาทหลอน  จากการทดลองกบัสัตว์ พบว่าทงัยาบา้ และยาอี มีส่วนทาํลายเซล
ประสาทบางชนิด ทาํใหส้มองเสือม ส่งผลใหก้ารทาํงานของร่างกายในส่วนทีสมองนนัควบคุมผิดปกติ
ไปดว้ย 

 “นอกจากนนัยงัเชือว่า ยาบา้และยาอี มีผลต่อตวัอ่อนดว้ย โดยพบว่าทารกทีคลอดจากมารดา ที
ติดยาบา้ มกัมีความผดิปกติ ทงัทางร่างกายและจิตใจ” ดร.สุรชยักล่าว 

 ปัจจุบนัเป็นทีน่าเป็นห่วงอย่างมาก  เมือยาเสพติดกาํลงัแพร่ระบาดไปสู่เด็กอายุ 9 -10 ขวบ
สาเหตุอาจมาจากการถูกเพือน  ผูใ้หญ่ทีรู้จกัหรือไม่รู้จกัชกัจูงให้ลองเสพ ดว้ยความอยากรู้ อยากลอง 
จึงทาํให้ถูกล่อลวงไดง่้าย  อีกทงัเด็กในช่วงอายดุงักล่าวถือไดว้่ายงัเล็กมาก  ไม่สามารถแยกแยะไดว้่า
สิงไหนผดิหรือถูก อีกทงัยงัอยูใ่นวยัทีกาํลงัอยากรู้  อยากลอง 

 นอกจากนีสาเหตุสําคญัอีกประการหนึงก็คือการขาดความอบอุ่นในครอบครัว ปัญหาพ่อแม่
หยา่ร้างกนั ผูใ้หญ่ไม่ไดส้นใจดูแลหรือเป็นทีพึงของเด็กได ้เด็กเกิดความวา้เหว่ไม่รู้จะปรึกษาใคร เลย
หนัไปหายาเสพติด  ถึงแมว้่ารัฐบาลจะประกาศสงครามกบัยาเสพติดกต็าม แต่ก็คงไม่มีวนัชนะ หากแต่
ทุกคนมองว่าหนา้ทีของรัฐบาลเท่านนั แต่ปัญหานีตอ้งเป็นหนา้ทีของทุกฝ่ายทีจะตอ้งร่วมมือกนั 

 การปราบปรามเป็นการแกปั้ญหาทีปลายเหตุ  การป้องกนัยงัคงเป็นสิงทีสําคญั โดยการให้
ความรู้ในเรืองทีเกียวขอ้งกบัยาเสพติดและโทษอยา่งต่อเนือง แก่ประชาชน ครู พ่อแม่ ผูป้กครอง เด็ก
และเยาวชน โดยเฉพาะ พ่อ แม่ ผูป้กครอง จะตอ้งเอาใจใส่ดูแลลูกหลาน ให้ความรักความอบอุ่นแก่
ครอบครัว เป็นทีพึงของพวกเขาได ้เมือมีปัญหาสามารถทีจะพูดคุยไดทุ้กเรือง ช่วยกนัแกปั้ญหา  ให้ใช้
เหตุผลมากกว่าอารมณ์ เพราะการใช้อารมณ์อาจทาํให้เด็กเกิดความกลัว น้อยใจ และไม่กล้าทีจะ
พดู  เตลิดออกจากบา้นไปพึงยาเสพติดและเสียอนาคตไดใ้นทีสุด  "เยาวชนคืออนาคตของชาติ อย่าให้
ตกเป็นทาสของยาเสพติด” 

ทีมา : สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
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สมาชิก  
._______________________________________ ประธาน 

 . ______________________________________ สมาชิก 
 . ______________________________________ สมาชิก 
 . ______________________________________ สมาชิก 
 . ______________________________________ สมาชิก 
 . ______________________________________ สมาชิก 
 . ______________________________________ สมาชิก 
 . ______________________________________ สมาชิก 
 . ___________________________________    เลขานุการ 
 
                                  

 
 

กลุ่ม................................................... 
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คาํชีแจง    จงหาคาํตอบจากบทความดงักล่าว    

.นกัเรียนเขา้ใจขอ้ความทีวา่ “ยาบ้า ยาอ ีมหันตภัยร้าย”  อยา่งไร 
           
           
           
           
            
 

.จากชือเรืองบทความทีว่า  “ยาบ้า ยาอี มหันตภัยร้าย”  นกัเรียนช่วยกนัคิดว่า ขอ้ความดงักล่าว  
กล่าวถึงปัญหาเกียวกบัอะไร  อยา่งไร   
           
           
           
            
           
           
           
            
           
           
           
            
 
 

 

ยาบ้า ยาอ ี มหันตภัยร้าย 

ใบงานที   กาํหนดปัญหา 



 
98 

 
 
 
 
 
 
 
คาํชีแจง   ใหน้กัเรียนนาํปัญหาจากใบงานที    มาวเิคราะห์ร่วมกบัสาระสาํคญัทีไดจ้ากการอ่าน 
บทความใหไ้ดปั้ญหาทีชดัเจนแลว้บนัทึกประเด็นปัญหา (ไม่กาํหนดจาํนวนประเด็นปัญหา) 

.ประเด็นปัญหาที    ............................................................................................................. 
           
           
           
            
            
 
.ประเด็นปัญหาที    ..................................................................................................... 

           
           
           
            
            
 
.ประเด็นปัญหาที    ..................................................................................................... 

           
           
           
            

 
 

ใบงานที   วเิคราะห์ปัญหา 

ยาบ้า ยาอ ี มหันตภัยร้าย 
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คาํชีแจง   ใหน้กัเรียนอ่านบทความแลว้พิจารณาปัญหาแต่ละขอ้เพือกาํหนดสาเหตุและกาํหนดแนว 
ทางแกไ้ขทีนกัเรียนคิดวา่จะทาํใหปั้ญหานนัหมดไปได ้  
ประเด็นปัญหาที       ..................................................................................................... 
น่าจะเกิดจากสาเหตุ 
           
            
แนวทางแกไ้ขปัญหา 
           
            
ประเด็นปัญหาที    ......................................................................................................... 
น่าจะเกิดจากสาเหตุ 
           
            
แนวทางแกไ้ขปัญหา 
           
            
ประเด็นปัญหาที    ......................................................................................................... 
น่าจะเกิดจากสาเหตุ 
           
            
แนวทางแกไ้ขปัญหา 
           
            

 
 

ใบงานที   ตงัสมมตฐิาน 

ยาบ้า ยาอ ี มหันตภัยร้าย 
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 คาํชีแจง  ใหน้กัเรียนอ่านรายละเอียดของบทความแลว้พิจารณาบนัทึกใจความสาํคญั และอืนๆ นาํ
ขอ้มูลมาตรวจสอบสมมติฐานทีตงัไวใ้นใบงานที     
.1.ใจความสาํคญัของบทความคือ 
           
           
           
           
           
           
            
           
            
.รายละเอียดทีสาํคญัของบทความ (บนัทึกเฉพาะหวัขอ้) 
            
            
            
            
            
.ขอ้เทจ็จริง / ขอ้คิดเห็นทีพบในบทความ   

   ขอ้เทจ็จริง     ขอ้คิดเห็น 
............................................................................. .................................................................... 
............................................................................. .................................................................... 
............................................................................. .................................................................... 
............................................................................. .................................................................... 
............................................................................. .................................................................... 

ใบงานที   รวมรวบและวเิคราะห์ข้อมูล 

ยาบ้า ยาอ ี มหันตภัยร้าย 
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.ตรวจสอบสมมติฐาน  แนวทางแกไ้ข  ปัญหาทีกาํหนดไวใ้นใบงานที     

.  ประเด็นปัญหา / แนวทางแกไ้ข  ที  .........................................................................  
       (รายละเอียดทีปรากฏในบทความและความเห็นของกลุ่ม) 
           
           
           
           
            
            

.  ประเด็นปัญหา / แนวทางแกไ้ข  ที  ............................................................................   
       (รายละเอียดทีปรากฏในบทความและความเห็นของกลุ่ม) 
           
           
           
           
           
            

.  ประเด็นปัญหา / แนวทางแกไ้ข  ที  ...........................................................................   
       (รายละเอียดทีปรากฏในบทความและความเห็นของกลุ่ม) 
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คาํชีแจง  ใหน้กัเรียนพิจารณาตรวจสอบสมมติฐานในใบงานที   และสรุปผล ขอ้มูลทีคน้พบใน
บทความ พร้อมทงัแสดงความคิดเห็นทีมีต่อบทความ  สรุปขอ้คิด และบอกประโยชน์ทีไดจ้าก
บทความ 
.สรุปผล 
ปัญหาที    ............................................................................................................................... 
แนวทางแกไ้ข   

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
ปัญหาที    .............................................................................................................................. 
แนวทางแกไ้ข   

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
ปัญหาที    .............................................................................................................................. 
แนวทางแกไ้ข   

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.นกัเรียนเห็นดว้ยกบับทความนีหรือไม่เพราะเหตุใด 
           
           
           
            

ใบงานที   สรุปผล 

ยาบ้า ยาอ ี มหันตภัยร้าย 
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.นกัเรียนไดรั้บประโยชน์ใดจากบทความนีบา้ง 
           
           
           
           
            
           
            
..นกัเรียนสามารถนาํขอ้คิดใดบา้งไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 
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ภาคผนวก ค 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิการอ่านอย่างมีวจิารณญาณก่อนเรียนและหลงัเรียน 
คําชีแจง 
 .แบบทดสอบฉบบันีจดัทาํขึน โดยมีวตัถุประสงคเ์พือทดสอบผลสัมฤทธิการอ่านอยา่งมี
วจิารณญาณของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที   
 .  ตอนที    ขอ้สอบแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบมีทงัหมด     ขอ้  ขอ้ละ    คะแนน โดย
ใหน้กัเรียนทาํเครืองหมาย    ลงในช่องกระดาษคาํตอบ ขอ้  ก  ข  ค  หรือ  ง  ทีคาดวา่เป็นคาํตอบ
ทีถูกเพียงคาํตอบเดียว 
 . ตอนที    ขอ้สอบแบบอตันยั ชนิดตอบคาํถามมีทงัหมด    ขอ้  ขอ้ละ     คะแนน   โดย
ใหน้กัเรียนเขียนคาํตอบลงในกระดาษใหไ้ดค้วามชดัเจน 
ให้นักเรียนอ่านบทความทีกาํหนดให้แล้วตอบคําถามข้อ  -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การดืมนําเพือสุขภาพ 
   นาํ...เครืองดืมพืนฐานทีจาํเป็นในชีวิตของมนุษย ์ทุกวนัคนเราตอ้งดืมนาํเพือปรับความสมดลุใน
ร่างกาย นกัวิชาการต่างก็พยายามคน้ควา้หาความรู้เรืองคุณค่าของนาํสะอาดบริสุทธิวา่ มีบทบาทต่อร่างกายมนุษยอ์ยา่งไร
โดยไดพิ้สูจน์ความจริงวา่ ร่างกายของคนเรานนัมีผวิหนงัห่อหุม้ร่างกาย ซึงภายในมีนาํเป็นส่วนประกอบของโครงร่าง 
เป็นอตัราส่วนถึง 70 เปอร์เซ็นต ์ของนาํหนกัตวั และร่างกายตอ้งการนาํสะอาดบริสุทธิถึงจาํนวนวนัละ 2 ลิตรครึงของ
นาํหนกัตวั สาํหรับผูมี้สุขภาพแขง็แรงสมบรูณ์ แต่ถา้เป็นผูป่้วยไข ้ผูมี้อาการทอ้งร่วงทอ้งเสีย นกักีฬาหรือผูท้าํงานหนกั
ตลอดวนั ร่างกายก็ตอ้งการนาํสะอาดบริสุทธิมากกวา่ 2 ลิตรครึง แลว้แต่วา่ร่างกายจะสูญเสียนาํไปเป็นเหงือหรือขบันาํ
ออกมาทางนาํปัสสาวะ มากเท่าใด คุณก็ตอ้งชดเชยดืมนาํเพิมใหเ้ท่ากบัจาํนวนทีตอ้งสูญเสียนาํไป ถา้ร่างกายของคุณ
ไดรั้บนาํไม่เพียงพอ จะมีปัญหาตามมาทนัที คือการหมุนเวยีนของกระแสเลือดในเส้นโลหิตดาํและเส้นโลหิตแดง ซึงทาํ
หนา้ทีไปสูบฉีด ไปเลียงดูบาํรุง ร่างกายทุกส่วนสัดนนัจะทาํงานไม่ไดเ้ตม็ทีทาํใหร่้างกายของคุณอ่อนแอและขีโรคโดยไม่
ทราบสาเหตุแลว้มีโรคไตตามมาติด ๆ และทีสังเกตไดง่้ายคือคุณจะมีผวิพรรณซีดเซียวไม่สดใสเปลง่ปลงัจึงทาํใหคุ้ณเป็น
คนแก่เกินวยั 

     เราจึงจาํเป็นตอ้งดืมนาํสะอาดเพือสุขภาพทีดี เพราะนาํเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของเลือดถึง 90% นาํจึงเป็น
ตวักลางสาํคญั ทีจะนาํพาก๊าซออกซิเจนจากการหายใจ นาํพาแร่ธาตุและสารอาหารต่างๆ จากการรับประทานอาหารไปสู่
ทุกๆ เซลลข์องร่างกาย เพือเผาผลาญเป็นพลงังานใหม้นุษยมี์เรียวแรง และนาํก็เป็นตวันาํพาของเสียจากการเผาผลาญ
พลงังานออกจากทุกๆ เซลล ์เพือนาํไปกาํจดัออกจากร่างกายในรูปแบบต่างๆ และนาํยงัเป็นตวัควบคุมความเป็นกรดด่าง
ของร่างกายอีกดว้ย     

ดงันนั ไม่วา่คุณจะดืมเครืองดืมใดๆ ในชีวิตประจาํวนัเป็นจาํนวนมากแลว้ก็ตาม คุณอยา่ลืมจดัหานาํบริสุทธิ
เตรียมไวใ้หทุ้กคนภายในบา้น รวมทงัตวัคุณเองดว้ย จาํนวน คนละ 2 ลิตรครึงต่อวนัต่อคนดว้ย โดยแบ่งเวลาการดืมดงันี 

   เวลาตืนนอนตอนเชา้ควรดืม 2 แกว้ และเวลาก่อนอาหารทุกมือ 1 แกว้ เวลาหลงัอาหารประมาณ 2 แกว้และ
เวลาก่อนนอนประมาณ 4-6 แกว้ 

 เรียบเรียงโดย : กรรณิการ์ เอมแสง 
                                        ขอ้มูลจาก: หนงัสือกลุสตรี ปักษแ์รก คอลมัน์ร้านขายความคิด 
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1.จากบทความนีนาํมีความสําคญัต่อร่างกายอยา่งไร 
    ก.นาํเป็นตวัทาํลายไขมนัในร่างกาย    
    ข.นาํเป็นตวักลางในการสูบฉีดเลือดในร่างกาย 
    ค.นาํเป็นตวักลางในระบบหายใจของร่างกาย 
    ง.นาํเป็นตวักลางในการนาํพาออกซิเจนแร่ธาตุและสารอาหารไปสู่เซลลข์องร่างกาย 
.เรืองใดทีไม่ไดก้ล่าวถึงในบทความนี   

    ก.ชนิดของนาํทีควรดืม      
    ข.อาการของคนดืมนาํนอ้ย 
    ค.ปริมาณนาํทีร่างกายตอ้งการ     
    ง.เครืองดืมทีไม่ควรดืมแทนนาํ 

.ถา้นกัเรียนเป็นคุณหมอนกัเรียนจะวนิิจฉยัวา่โรคใดเป็นโรคทีเกิดจากสาเหตุการขาดนาํ 
    ก.ร้อนใน  ข.ทอ้งร่วง     ค.ไขห้วดัใหญ่  ง.ปัสสาวะอกัเสบ 
.ขอ้ใดเป็นการปฏิบติัตนทีเหมาะสมทีสุด  

    ก.คุณยายดืมนาํหมกัเพือสุขภาพทุกวนั    
    ข.สมชายดืมนาํเกลือแร่หลงัจากมีอาการทอ้งเสีย 
    ค.เด็กชายนทีดืมนาํเยน็เมือมีอาการตวัร้อนเนืองจากเป็นไข ้  
    ง.สมศรีดืมนาํอดัลม หลงัจากการออกกาํลงักาย 
ให้นักเรียนอ่านบทความทีกาํหนดให้แล้วตอบคําถามข้อ   –  

ถ้าหนุ่มสาวไม่ทงิถิน 
            สถิติจาํนวนประชากรทียา้ยเขา้มาอาศยัในเมืองใหญ่ เช่นกรุงเทพฯ  หรือเมืองใหญ่อืนๆ
แสดงชดัวา่คนไทยในปัจจุบนัพอใจใชชี้วติในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ๆ  มากกวา่ในชนบท ถา้ใคร
มีโอกาสท่องเทียวไปในชนบทคงจะพบเห็นแต่เด็กและคนแก่ เพราะคนหนุ่มสาวในวยัทาํงานได้
ยา้ยเขา้ไปอยู่ในเมืองใหญ่เกือบหมด บางคนก็ออกไปขายแรงงานในต่างประเทศ เหตุใดจึงเป็น
เช่นนีคงไม่ผิดถา้จะตงัขอ้สันนิษฐานว่าเหตุผลทีคนหนุ่มสาวละทิงถินฐานบา้นเกิดคือค่าแรงงาน 
หรือค่าตอบแทนทีสูงกวา่ งานทีทาํก็สบายกวา่หรือน่าตืนเตน้กวา่   
          ถา้เราลองนึกถึงการอพยพไปขายแรงงานกนัให้ละเอียดถีถ้วนแล้ว น่าจะฉุกคิดว่า แทจ้ริง
หนุ่มสาวชาวชนบทของเรากาํลงัทาํร้ายและทาํลายตนเองอยา่งมาก เพราะเมือเราอพยพมาทาํงานใน
กรุง ไม่วา่จะเป็นกรุงเทพ กรุงไทเป กรุงกวัลาลมัเปอร์ หรือแมแ้ต่กรุงโตเกียวก็ตาม คงตอ้งพกัอาศยั 
อยู่ในชุมชนแออดั จาํตอ้งทนอยู่ในสภาพสังคมทีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพทงักายและจิต คงจะตอ้ง
เผชิญสารพิษ เสียงต่ออุบติัเหตุ ร่างกายคงเสือมโทรมเร็วกวา่ปกติทงัค่าครองชีพนนัสูงลิบถึงค่าแรง 
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จะมากก็คงเก็บออมไม่ไดย้งัมีสิงยวัยุให้ตอ้งใชเ้งินมากขึนเงินทีไดม้าคงไม่เหลือเก็บยิงกวา่นนัเมือ
เงินขาดมือ หนีสินก็เขา้มาหาเป็นอาคนัตุกะทีไม่ได้รับเชิญ สภาพทงัหมดนีเป็นตวักระตุน้ให้เกิด
ความดินรนกระเสือกกระสนอาจก่อให้เกิดอาชญากรรม ส่วนคนทีเดินทางไปขายแรงงานยงัต่าง
แดนนนัคงฝันทีจะเดินทางกลบับา้นพร้อมเงินทีสะสมไวแ้ต่ในความเป็นจริงตอ้งเสียเงินจาํนวนมาก
เป็นค่าดอกเบียของเงินกู้ทีนําไปใช้เป็นค่านายหน้าหางาน ค่าเดินทาง และค่าอืนๆ อีกมากมาย 
ขณะทีอยูต่่างแดนตอ้งจ่ายค่าครองชีพสูงลิบและค่านาํร้อนนาํชาเพือความสะดวก หรือความพอใจ
บางอยา่งบางประการถา้ตอ้งการเงินเก็บจริงๆ คงจะตอ้งอยูอ่ยา่งอดๆ อยากๆ สรุปแลว้นอ้ยคนทีจะ
ทาํได ้และกลบัมาอยา่งรํารวยอยา่งทีฝันไว ้  
             ถา้หนุ่มสาวเหล่านีไม่อพยพทิงถินฐาน ไปหาเงินในถินอืนๆไม่ปล่อยคนแก่คนเฒ่า รวมทงั
เด็กเล็กๆในครอบครัวให้อยูต่ามลาํพงัเขาเหล่านนัจะสามารถทาํอะไรไดบ้า้งในชนบทให้ไดเ้งินมา
ใชจ่้ายใหเ้พียงพอตามอตัภาพ     
            ถา้เขามีทีดินทาํการเกษตรเพียง10-15 ไร่เขาอาจทาํการเกษตรแบบผสมผสานหรือทีรู้จกั
ค่อนขา้งแพร่หลายแลว้ว่า เกษตรแบบยงัยืนคือปลูกพืชผกั เลียงสัตว ์เลียงปลาเพือการบริโภคใน
ครอบครัวใช้ทีดินทุกตารางนิว ใช้สระหรือบ่อนาํ รวมทงัพืนทีเหนือนาํให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้
ทรัพยากรทุกอยา่งทีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่าและประหยดัก็จะสามารถดาํรงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุข ไม่มี
ใครเอาเปรียบหรือกินแรงได ้ยิงกว่านนัเมือไดผ้ลผลิตแลว้กินหรือใช้ บางครังอาจนาํไปขาย หรือ
ถนอมเก็บไวใ้ช้ในวนัหนา้ได ้ทีสําคญัคือ -มีชีวิตอยู่อยา่งขยนัขนัแข็ง ไม่ปล่อยตนให้เป็นทาสของ
อบายมุขโดยเฉพาะสิงเสพติดและการพนนั หาความรู้เกียวกบัการเกษตรซึงมีผูจ้ดัให้อยา่งพร้อมมูล
ทงัจากรัฐและเอกชน คนเหล่านีก็อาจดาํรงอยูไ่ดโ้ดยไม่ตอ้งใชเ้งินมากมายนกั พึงตนเองได ้เป็นนาย
ของตวัเองไม่ตอ้งรอรับคาํสังจากใครสุขภาพกายสุขภาพจิตก็สมบูรณ์กวา่การทีตอ้งเขา้ไปทาํงานใน
เมืองแน่นอน 

  ทีมา  คู่สร้างคู่สม  ฉบบัที    หนา้   
 
 

.จากบทความนีใหข้อ้คิดอยา่งไร 
    ก.ความสุขเกิดจากครอบครัวทีอบอุ่น        
    ข.เราไม่ควรละทิงถินฐานบา้นเกิดเพือความสุขสบาย 
    ค.การเป็นนายของตวัเองคือการใชชี้วติทีไม่ตอ้งใชเ้งิน     
    ง.ชีวติจะมีความสุขได ้ ไม่จาํเป็นตอ้งอยูใ่นเมืองใหญ่เสมอไป 
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.จากบทความนีชีวติในเมืองกบัชนบท  แตกต่างกนัอยา่งไร 
    ก.ในชนบทมีพืนทาํไร่นา  ในเมืองพืนทีแออดั   
    ข.ในชนบทมีอากาศดี  ในเมืองใหญ่อากาศเป็นพิษ 
    ค.ในชนบทผูค้นมีอธัยาศยัดี  ในเมืองใหญ่ผูค้นเห็นแก่ตวั  
    ง.ในเมืองค่าครองชีพสูงกวา่  เสียงอนัตรายกวา่อยูใ่นชนบท 

.ปัจจยัสาํคญัทีทาํใหห้นุ่มสาวทิงถิน คือขอ้ใด 
     ก.เบือสภาพสังคมชนบท   ข.ทนต่อความยากลาํบากไม่ได ้
     ค.ตอ้งการความรํารวย  ความสุขสบาย  ง.ตอ้งการความศิวไิล หรูหรา ตามเมืองใหญ่ 

.บุคคลในขอ้ใดปฎิบติัตนแบบเกษตรแบบยงัยนืไดดี้ทีสุด 
   ก.นางบุญเลียงเป็ด  ไก่  ไวบ้ริโภค         ข.นางใจปลูกชมพู ่ มะม่วง   ไวบ้ริโภค 
   ค.นางมีปลูกขา้วโพด  เลียงปลา ไวบ้ริโภค      ง.นางนอ้ยปลูกมะเขือ  ผกับุง้  แตงกวาง ไวบ้ริโภค 

.จากบทความดงักล่าวบุคคลใดน่าจะมีความสุขมากทีสุด   
   ก.อาแป๊ะเปิดร้านขายของชาํไดก้าํไรวนัละ    บาท 
   ข.เพลินพิศปลูกผกัแลว้นาํไปขายทีตลาดนดัหวัคลองไดก้าํไรวนัละ    บาท 
   ค.ดอกสร้อยไปทาํงานต่างประเทศส่งเงินสร้างบา้นใหม่ใหพ้อ่แม่หลงัละ  ,   บาท 
   ง.สมชายสมคัรเป็นพนกังานโรงงานผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าในกรุงเทพไดค้่าแรงวนัละ    บาท 
 
ให้นักเรียนอ่านบทความทีกาํหนดให้แล้วตอบคําถามข้อ  –  

การทาํบุญทอีาจเป็นบาป 
 ชาวไทยเรานิยมทาํบุญในโอกาสต่างๆ ดว้ยการปล่อยนกปล่อยปลาและปล่อยเต่า ซึงเป็น
การแสดงความเมตตาต่อสัตวที์ถูกกกัขงัหรือจะตอ้งตาย เพราะถูกนาํไปเป็นอาหาร ถา้มองดูอยา่งผิว
เผนิแลว้ การทาํบุญดว้ยการปล่อยสัตวเ์หล่านีเป็นสิงทีน่าจะทาํใหผู้ก้ระทาํรู้สึกสบายและไดบุ้ญกุศล 
 การปล่อยปลานนั ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาอะไรถา้เราเลือกปลาทียงัแข็งแรงอยู่และปล่อยใน
แม่นาํลาํคลองทีสะอาด และเป็นทีอยูที่เหมาะสมของปลาแต่ละชนิดส่วนการปล่อยนกนนั อาจเป็น
ปัญหาไดคื้อ นกทีขายใหป้ล่อยจะเป็นนกกระจาบ นกกระจอก และนกกระติดก็ตาม อาจเป็นปัญหา
ไดคื้อ นกเหล่านีจะถูกขงัอยูอ่ยา่งแออดั และมีนาํและอาหารไม่เพียงพอ ส่วนใหญ่อ่อนแอและเมือ
ไดรั้บอิสรภาพในตวัเมือง ก็จะหานาํหาอาหารกินไดย้าก อาจไม่รอด ตวัทีบินไม่ไหวก็ตกอยู่ใกล้ๆ  
ทีปล่อย และมกัจะถูกคนขายหรือเด็กแถวๆนนั จบักลบัไปขายต่ออีก 
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บางแหล่งนกเหล่านีตกอยูส่ภาพทนทุกขท์รมานทีสุด คือ ผูข้ายจะเอานกใส่ไวใ้นไมที้สาน
เหมือนชะลอม มีรูโดยรอบ ชะลอมละ ๒ ตวับา้ง ๔ ตวับา้ง ผูข้ายจะวางชะลอมเล็กๆเหล่านีไวบ้น
กระจาดทีโรยขา้วเปลือกไว ้ให้   เดินขายไปเรือยๆ นกจะไดกิ้นแต่ขา้วเปลือกพอประทงัชีวิตไปได ้
แต่ไม่ค่อยไดกิ้นนาํเลยเพราะในชะลอมนนัจะใส่นาํไม่ได ้ยิงร้ายไปกวา่นนัคือผูข้ายบางคนเอานก
ใส่ถุงพลาสติกเล็กๆ โดยเจาะรูไวไ้ม่กีรู อากาศในถุงพลาสติกจะอบัและร้อนอยูต่ลอดเวลา นกจะไม่
มีโอกาสกินอาหารหรือนาํเลย 
 การปล่อยเต่านนัเป็นเรืองตอ้งระมดัระวงัมากทีสุด นายแพทยบุ์ญส่ง เลขะกุล ท่านเคยกล่าว
เตือนสติในเรืองนีไวเ้มือหลายปีมาแลว้วา่ ประเทศไทยเรานนัมีเต่าอยูห่ลากหลายชนิดทงัเต่าบกและ
เต่านาํ ซึงคนส่วนใหญ่รวมทงัคนขายเต่าดว้ย ก็ไม่รู้หรือแยกไม่ออกว่าตวัไหนเป็นเต่าบก ตวัไหน
เป็นเต่านาํ เต่าบกนันว่ายนําเป็นแต่ว่ายได้ไม่มากนัก โดยเฉพาะเมืออยู่ในสภาพทีอดอยากและ
เหนือยอ่อนก็จะจมนาํตายเสียเป็นส่วนใหญ่ แมแ้ต่ตวัทียงัแขง็แรงดีอยู ่จะพยายามตะเกียกตะกายขึน
บกอยา่งไร ผูป้ล่อยก็จะพยายามจบัโยนลงนาํไปอีกดว้ยความหวงัดี จนเต่าจมนาํตาย บ่อตามวดัทีคน
นิยมปล่อยเต่าก็มกัมีขอบบ่อทีสูงจนเต่าขึนไม่ได ้ในทีสุดเต่าจาํนวนมากก็จมนาํตาย 
 สาํหรับเต่านนัมีโอกาสรอดอยูบ่า้งแต่ไม่มากนกั เพราะเต่าเหล่านีมกัจะถูกขงัอยูใ่นภาชนะ
เป็นเวลาหลายๆวนั โดยไม่ไดกิ้นอาหารหรือนาํ และจะอยูใ่นสภาพทีอ่อนแอ ถา้ผูป้ล่อยนาํไปปล่อย
ในทีทีปลอดคนและนําสะอาด มีอาหารให้เต่ากินได้ เต่าก็จะมีโอกาสรอด แต่ทีเคยสังเกตมา
โดยเฉพาะในบริเวณส่วนลุมพินีนนั โอกาสมีนอ้ยเหลือเกิน เพราะทนัทีทีผูท้าํบุญโดยปล่อยเต่าลง
ในนาํพร้อมกบัอธิษฐานหรือขอศีลขอพรจากสิงศกัดิสิทธิไดไ้ม่ถึงอึดใจ ก็จะมีเด็กกระโจนลงไปจบั
เต่าขึนมาคืนใหผู้ข้ายมาตระเวนต่อไปอีก ทาํอยา่งนีหลายๆหน จนเต่าขาดใจตายในทีสุด 
 การหยบิยกเรืองนีขึนมากล่าวไว ้ณ ทีนีเพือใหท้่านไดพ้ิจารณาถึงทางเลือกในการทาํบุญใน
โอกาสต่างๆ ว่าท่านควรทาํบุญกบัใครและดว้ยวิธีใดทีจะไม่กลบักลายเป็นการทาํบาป หากท่าน
ยนืยนัทีจะปล่อยเต่าก็ขอใหท้ราบขอ้แตกต่างวา่ เต่านาํนนัจะมีพงัพืดระหวา่งเล็บเทา้ทุกเล็บ ส่วนเต่า
บกจะไม่มี และเต่าบกนนัจะมีหลงัเทา้ทีป้อมกลมคลา้ยเทา้ช้าง ขอ้นีควรสังเกตให้ถีถว้นก่อนทีจะ
ตดัสินใจนาํเต่าลงไปในนาํ หรือบนบกแลว้แต่ชนิดของเต่า 
 โปรดระลึกว่า ความทุกข์ทรมานของสัตวที์เกิดจากความรู้เท่าไม่ถูกการณ์ของมนุษยน์ัน 
แสนสาหสัและน่าเวทนายงินกั 
      (ก่อนจะไม่มีเธอสัตวป่์าไทย : พิศิษฐณ์พทัลุง) 
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.เรืองใดไม่ไดก้ล่าวถึงในบทความนี  
     ก.วธีิการทาํบุญ      
     ข.วนัเวลาในการทาํบุญ      
     ค.การหารายไดจ้ากการทาํบุญ     
     ง.ประเภทของสัตวใ์นการทาํบุญ 

.จากบทความการปล่อยเต่าอาจเป็นบาปไดเ้พราะเหตุใด  
     ก. เต่าเป็นสัตวเ์ชืองชา้ทาํใหศ้ตัรูมาทาํลายได ้  
     ข.เต่าเป็นสัตวไ์ม่อดทน เมือปล่อยไปอาจจะตายได ้
     ค.ผูป้ล่อยปล่อยเต่าในบ่อทีมีขอบสูงเต่าอาจจะตายได ้
     ง.ผูป้ล่อยเต่าไม่ทราบชนิดของเต่าทาํใหป้ล่อยผดิทีเต่าอาจจะตายได ้
12.จากบทความดงักล่าวตรงกบัสาํนวนใดมากทีสุด 
     ก.ทาํบุญเอาหนา้      
     ข.โปรดสัตวไ์ดบ้าป  
     ค.ทาํดีไดดี้ทาํชวัไดช้วั     
     ง.ใหทุ้กขแ์ก่ท่านทุกขน์นัถึงตวั 

.ถา้นกัเรียนจะปล่อยเต่าทาํอยา่งไรเต่าถึงจะไม่ตาย   
     ก.ศึกษาวธีิปล่อยเต่า        
     ข.ศึกษาชนิดของเต่า  
     ค.ศึกษาอาการของเต่า      
     ง.ศึกษาสถานทีปล่อยเต่า 

.การทาํบุญดว้ยการปล่อยสัตวป์ระเภทใดทีมีปัญหานอ้ยทีสุดถึงมากทีสุด 
     ก.ปลา – เต่า  - นก   
     ข.นก  -  ปลา  - เต่า  
     ค.ปลา – นก – เต่า   
     ง. นก – เต่า – ปลา 
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ให้นักเรียนอ่านสารคดีต่อไปนีแล้วตอบคําถามข้อ  -18 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

.หน่วยงานใดน่าจะเกียวขอ้งกบับทความนีมากทีสุด   
   ก. กระทรวงสาธารณสุข  ข.คณะกรรมการอาหารและยา 
   ค.คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ  ง.คณะการกรรมควบคุมเครืองอุปโภคบริโภค 

.ผลปฏิบติัตามคาํแนะนาํของผูแ้ต่งน่าจะเป็นเช่นไร   
   ก.ไม่เลือกซืออาหารทีวางขายไวน้าน ๆ     
   ข.รู้จกัป้องกนัตวัเองใหป้ลอดภยัจากสารกนับูด 
   ค.รู้จกัเลือกซืออาหารรับประทานทีปลอดภยัต่อสุขภาพ 
   ง. รับประทานอาหารทีสะอาดและปลอดภยัอยา่งแน่นอน 

.นกัเรียนคิดวา่วธีิใดจะเป็นการหลีกเลียงการทานอาหารทีมีสารกนับูดไดดี้ทีสุด  
    ก.ทานอาหารทีสดใหม่    ข.ทานอาหารทีมีในทอ้งถินเท่านนั 
    ค.ทานอาหารทีไม่มีส่วนผสมสารกนับูด     
   ง.ทานอาหารทีมีส่วนผสมสารกนับูดไดแ้ต่สังเกตดว้ยความระมดัระวงั 

สารกนับูดในขนมปังสอดไส้ 
ขนมปังสอดไส้ชนิดต่าง ๆ  ไม่วา่จะเป็นไส้ครีม  สังขยา  ถวัเขียว  ถวัแดง  ฯลฯ จดัอยูใ่น

กลุ่มของอาหารคาวและหวาน  จึงไม่แปลกทีเรามกักินเป็นอาหารหลกัในบางมือหรือกินเป็น
อาหารวา่งเป็นบางเวลา แต่อากาศร้อน ๆ  ของบา้นเราจะกินอะไรตามใจปากคงไม่ได ้ คงตอ้งมี
ขอ้ควรระวงักนัไวส้ักนิด  ปกติเรามกัจะระวงักนัเฉพาะขนมปังทีเน่าเสียแลว้เท่านนั  แต่คราวนีคง
ตอ้งระวงัขนมปังทีไม่เน่าเสียกนัดว้ยก็ขนมปังสอดไส้ทีไม่เน่าเสียอาจมีเจา้วายร้าย”สารกนับูด” 
เป็นเกราะป้องกนัเชือโรคผสมอยู ่ โดยเฉพาะขนมปังทีมีไส้ชนิดทีมีส่วนผสมของ นม เนย ไข่ ที
ปกติจะเน่าเสียไดง่้ายอยูแ่ลว้และยงิช่วงทีมีอากาศอบอา้วอยา่งนี ก็ยงิกระตุน้ให้ไส้ขนมปังสอดไส้
ใหเ้ก็บไดย้าวนานขึน สารกนับูดทีนิยมใชมี้อยูด่ว้ยกนั  ชนิดคือ กรดเบน โซอิกและกรดซอร์
บิก  หากร่างกายได้รับเจา้วายร้ายทงัสองชนิดนีในปริมาณมากและได้รับเป็นประจาํจะทาํให้
เกิดผลกระทบโดยตรงต่อตบัและไต ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบัที  เรืองวตัถุ
เจือปนอาหาร กาํหนดให้ใชก้รดซอร์บิกในแยมเยลลีและเวยชี์สไดไ้ม่เกิน ,   กรัม/กิโลกรัม  
ส่วนกรดเบน โซอิกกาํหนดใหใ้ชใ้นเนยเทียมไดไ้ม่เกิน ,  กรัม/กิโลกรัม  

ขอยาํกนัอีกครังว่า  เวลาซือขนมปังสอดไส้ตอ้งสังเกตกนัให้ดี ๆ  ร้านไหนทีวางขายไว้
นานผดิปกติ ก็อยา่ไปซือรับประทาน .......       

วทิยาศาสตร์  :157 
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ให้นักเรียนอ่านบทความทีกาํหนดให้แล้วตอบคําถามข้อ  –  
ยากบัชีวติ 

 “เขา้สู่ช่วงเทศกาลทีมีวนัหยุดยาวต่อเนืองกนัหลายวนั ผูอ่้านหลายท่านคงเตรียมตวัเลียง
ฉลอง เดินทางกลบัภูมิลาํเนา หรือไม่ก็หยุดพกัร้อนไปเทียวเฮฮากบัเพือนฝงู อาหารและเครืองดืมก็
เป็นสิงทีขาดไม่ได้เลย อย่างไรก็ตามหากมียาทีตอ้งรับประทานอยู่ เราจาํเป็นตอ้งรู้ว่าเครืองดืม
ประเภทใดทีจาํเป็นตอ้งงดเวน้ เพือสุขภาพของท่าน” 
 ยาถา้รับประทานร่วมกบั เหลา้ เบียร์ ไวน์ ซึงเป็นเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมอยู ่
ฤทธิของ แอลกอฮอล์จะไปกดประสาท ทาํให้สติสัมปชัญญะของเราลดลง และหากรับประทาน
ร่วมกบัยาทีมีฤทธิกดประสาท เช่น ยาแกแ้พ ้ยาคลายกงัวล ยาตา้นซึมเศร้า อาจทาํให้ง่วงซึม ขาด
สมาธิ ไดม้ากกวา่ปกติ ถา้รุนแรงอาจถึงขนัหมดสติ และหยุดหายใจไปเลยก็ได ้แอลกอฮอล์ยงัมีพิษ
ต่อตบั หากรับประทานร่วมกบัยาพาราเซตามอล หรือยาอืนทีมีผลต่อตบัก็มีโอกาสทาํให้เกิดตบัวาย
เฉียบพลนัได ้ยาตา้นเชือ Metronidazole เมือรับประทานร่วมกบัแอลกอฮอล์จะทาํให้เกิดอาการ
ผวิหนงัแดงจากการขยายตวัของหลอดเลือด โดยเฉพาะทีใบหนา้ ร่วมกบัอาการคลืนไส้ อาเจียน หวั
ใจเตน้เร็ว เนืองจากแอลกอฮอลเ์ป็นตวัทาํลายทีดี อาจจะเปลียนแปลงการดูดซึมยาเกินขนาดได ้
 ถึงแมว้า่เราพยายามเลียงการรับประทานยาไม่พร้อมกนัก็ใช่วา่จะปลอดภยัเสมอไป ไม่วา่ยา
หรือแอลกอฮอล ์เมือเขา้สู่ร่างกายของเรามนัยงัคงคงัคา้งในร่ายกายไปหลายชวัโมง หรืออาจเป็นวนั
เลยก็ได ้ทงันีก็ขึนกบัตวัยานนั ๆ และปริมาณแอลกอฮอลที์เราดืมเขา้ไป 
 ยากับนม นําแร่ นําผลไม้ เป็นเครืองดืมทีมกัมีแร่ธาตุและสารเคมีบางชนิดโดยเฉพาะ
แคลเซียม ซึงทาํปฏิกิริยากบัยาทีเรารับประทานได ้เป็นสารประกอบเชิงซ้อนทีไม่ดูดซึม เมือยาไม่
ถูกดูดซึมหรือดูดซึมไดน้อ้ยลง ทาํให้การรักษาไม่ไดผ้ล ยาทีไม่ควรรับประทานร่วมดว้ย ไดแ้ก่ ยา
ตา้นเชือกลุ่มเตตร้าไซคลิน (tetracycline, doxycycline) และยาตา้นเชือกลุ่มควิโนโลน (norfloxacin, 
ofloxacin, ciprofloxacin) ยารักษากระดูกพรุนกลุ่ม bisphosphonate (alendronate, risedronate, 
ibandronate) 
 ยากบัชา กาแฟ เครืองดืมชูกาํลงั เครืองดืมเหล่านนัมกัมีสารกระตุน้ประสาททีรู้จกักนัดี คือ 
คาเฟอีน ทีทาํให้รู้สึกสดชืน แต่หากไดรั้บมากเกินไปจะทาํให้กระวนกระวาย ใจสัน นอนไม่หลบั
และรับประทานร่วมกบัยาทีกระตุน้ระบบประสาท เช่น pseudoephedrine ซึงพบไดใ้นยาสูตรผสม
แก้หวดัทีหาซือได้ทวัไป ก็อาจทาํให้เกิดอาการเหล่านันมากขึนหรือนานขึน ยาบางอย่างทาํให้
คาเฟอีนอยูใ่นร่างกายไดน้านขึนซึงไดแ้ก่ ciprofloxacin cimetidine เทือตอ้งรับประทานยาเหล่านี
ควรงดเครืองดืมทีมีส่วนผสมของคาเฟอีนชวัคราว 
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ยากบัอุณหภูมิของนาํนนัสาํคญัไฉน ยาบางชนิดหา้มผสมกบันาํอุ่นหรือนาํร้อน เพราะจะทาํ
ให้ยาเสือสภาพ ไดแ้ก่ ยาปฏิชีวนะสําหรับเด็กควรใช้นาํตม้สุกทีเยน็แลว้ผสมเท่านัน สําหรับการ
รับประทานยาร่วมกบันาํอุ่นนนัไม่ไดมี้ปัญหาแต่อย่างใด เนืองจากนาํทีเราดืมลงไปนนั ร่างกายได้
ปรับเปลียนอุณหภูมิของนาํโดยอตัโนมติั 
 นําเปล่ากับยาดีทีสุด นอกจากจะไม่มีผลกับยาทีรับประทานแล้ว หากดืมในปริมาณที
เพียงพอยงัจะช่วยละลายยาและเพิมพูนการดูดซึมตลอดจนลดผลขา้งเคียงบางอย่างทีเกิดจากยา 
โดยเฉพาะยาทีทาํใหเ้กิดการระคายเคืองกระเพาะอาหาร 
 “ทุกครังทีตอ้งรับประทานยา อยา่ลืมอ่านขอ้มูลบนฉลากยา หรือสอบถามเพิมเติมกบัเภสัช
กรทีใกลบ้า้นท่าน” 

ทีมา : มูลนิธิเพือการวจิยัและพฒันาระบบยา   
 
 

.หากนกัเรียนตอ้งการทานยาปฏิชีวนะควรผสมกบันาํชนิดใด  
     ก.นาํเยน็เท่านนั     
     ข.นาํเยน็ผสมกบันาํร้อน   
     ค.นาํเยน็ผสมกบันาํอุ่น     
     ง.นาํตม้สุกทีเยน็แลว้ผสมกบันาํปกติ 

.เราควรงดเวน้การรับประทานยากบัเหลา้ เบียร์ไวท ์เพราะเหตุใด   
     ก.มีส่วนผสมของกาแฟอีนมีฤทธิกดประสาท  
     ข.มีส่วนผสมของแอลกอฮอลมี์ฤทธิกระตุน้ประสาท 
     ค.มีส่วนผสมของกาแฟอีนมีฤทธิหลอนประสาท    
     ง.มีส่วนผสมของแอลกอฮอลมี์ฤทธิกดประสาท 

.จากบทความนีตรงกบัพุทธสุภาษิตขอ้ใด   
    ก.อโรคยาปรมาลาภา    ข. อตัตาหิอตัโนนาโถ   
    ค .นตัถิ สันติปะรัง สุขงั   ง.อพัยา ปัดชงั สุขงั โลเก 

.เราควรปฏิบติัตามหลกัขอ้ใดจึงจะปลอดภยัทีสุดทีสุด 
    ก.รับประทานยากบันาํเปล่า   ข.รับประทานยาตามแพทยส์ัง 
   ค.รับประทานยากบัเหลา้เบียร์   ง.รับประทานยาไดอ้ยา่งถูกวธีิ 
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ให้นักเรียนอ่านบทความอ่านต่อไปนีแล้วตอบคําถามข้อ 22-25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. “กระแสโลกาภิวตัน์อันเชียวกราก” มีลกัษณะเช่นไร    
     ก. ความวุน่วายในสังคม 
     ข.ความแปรปรวนของคนยคุใหม่   
     ค. ความเจริญทางดา้นวตัถุอยา่งรวดเร็ว  
     ง. วถีิชีวติบนความเปลียนแปลงทีรวดเร็วของสังคม 

.หากประชาชนหลงกระแสโลกาภิวตัน์จาํทาํใหส้ังคมเป็นอยา่งไร  
    ก. เกิดความเหลือมลาํในสังคม  
    ข.มีความเจริญทางวตัถุคนไร้คุณธรรม 
    ค.วถีิชีวติคนเปลียนแปลงมีความเจริญรุ่งเรือง 
    ง.มีความวุน่วายในสังคม คนแก่งแยง่ชิงดีชิงเด่นกนั 
 
 
 
 

“เศรษฐกจิพอเพยีงในกระแสโลกาภิวตัน์” 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาทีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัพระราชทานแก่พสกนิกรปวงชนชาวไทย
มานานหลายศตวรรษแลว้ปรัชญานีสามารถประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวางซึงไดแ้ก่                                  
1. ความพอประมาณ 
2. ความมีเหตุมีผลหรือใชปั้ญญาในการแกปั้ญหา 
3. การใชภู้มิคุม้กนัใหก้บัตนเองครอบครัวและสังคมประเทศชาติ     
       ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์อนัเชียวกรากนีหากมีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือรู้จกัประมาณตนรู้จกั
ความพอดีใชจ่้ายอยา่งสมฐานะจะทาํใหทุ้กคนทุกฝ่ายรู้เท่าทนัและมีภูมิคุม้กนัทีพอเพียงทีจะรับมือกบั
โอกาสและความเสียงในกระแสยคุโลกาภิวตัน์ไดป้ระการแรกทีจะส่งผลใหเ้กิดความพอเพียงควร
เริมตน้ทีตวับุคคลนนัคือจะทาํอยา่งไรใหปั้จจยัทงัสามนีเกิดความสมดุลประเด็นก็คือความรู้, คุณธรรม, 
ความมีเหตุผล, ความเพียรเป็นองคป์ระกอบพืนฐานทีถูกแปลงไปสู่การมีภูมิคุม้กนัฉะนนัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นคาํตอบทีอยูใ่นตวัเองเพราะเป็นทงัแนวคิดและแนวปฏิบติัรวมทงัวถีิชีวติและ
วธีิการดาํเนินการ 

โดย...ธนัยวฒัร์ไชยตระกลูชยั 
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24. “....หากมีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือรู้จกัประมาณตนรู้จกัความพอดีใชจ่้ายอยา่งสมฐานะ....”            
  จากขอ้ความดงักล่าวถา้ผูป้ฏิบติัตามจะสอดคลอ้งกบัขอ้ใด   
   ก.ใครทาํตึงแลว้หยอ่นผอ่นลงเอา นกัเลงเก่าเขามาหาญราญนกัเลง 
   ข.สูงอยา่ใหสู้งกวา่ฐานนานไปลม้ จะเรียนคมเรียนเถิดอยา่เปิดฝัก 
   ค.จงฟังหูไวหู้คอยดูไป   เชือนาํใจไดก้วา่อยา่เชือยุ 
   ง.บุญหาไม่แลว้อยา่ไดท้ะนงตน  ปุถุชนรักกบัชนไม่ยงัยนื 

.ใครปฏิบติัตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงไดดี้ทีสุด 
   ก.เด็กชายเจษฏานาํสมุดเก่ามาใชจ้ดบนัทึก 
   ข.เด็กหญิงปริตาสวมชุดนกัเรียนเก่าของพีสาว 
   ค.เด็กหญิงสุปรานีแบ่งของใชส่้วนตวัใหเ้พือน    
   ง.เด็กชายพิพฒัน์แบ่งเงินค่าใชจ่้ายรายวนัเก็บออมไวเ้พือเป็นทุนการศึกษา 

 
เฉลยแบบทดสอบการเรียนรู้ 

 
ข้อ คําตอบ ข้อ คําตอบ 

 ง  ค 
 ง  ข 
 ก  ค 
 ข  ง 
 ข  ง 
 ง  ง 
 ค  ข 
 ค  ง 
 ข  ง 
 ข  ข 
 ง  ข 
 ข  ง 
 ข   
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 คาํชีแจง  ใหน้กัเรียนอ่านบทความแลว้เขียนตอบใหไ้ดใ้จความทีสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.หากคนในครอบครัวของนกัเรียนคิดจะไปทาํศลัยกรรมตกแต่งใบหนา้  แต่นกัเรียนไม่เห็นดว้ย  
จากบทความนีนกัเรียนจะให้คาํชีแนะแก่เขาอยา่งไร(ประเมินค่า) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

.ถา้สังคมขาดการแต่งสวนชีวติดว้ยตน้สุจริต  ตน้คุณธรรม  ตน้จรรยาบรรณ ตน้นาํใจ ตน้อธัยาศยั
งาม ตน้รักงาน    ตน้รักชาติบา้นเมือง  สังคมจะเป็นอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

ตอนที    ขอ้สอบแบบอตันยั ชนิดตอบคาํถามมีทงัหมด    ขอ้  ขอ้ละ     คะแนน  โดยให้
นกัเรียนเขียน  คาํตอบลงในกระดาษใหไ้ดค้วามชดัเจน 

 

แต่งสวนชีวิต 
        ถา้ชีวติคือการทาํสวน แทบทุกชีวติพยายามแต่งสวนชีวติใหส้วยสุดชีวติ  แต่หลายชีวติแต่ง
สวนชีวติดว้ยตน้ไมเ้งินทองทีขโมยเขามา   
      ครังหนึง...ไดเ้จออดีตผูน้าํฉายาจอมกินจึงหนัหลงัหนี  เพราะเห็นหนา้แลว้แสลง รวยทุจริตอยา่ง
นี...นบัถือไม่ลง   
        มีตวัอยา่งดอกไม ้ คนจดับางคนชอบเอาสีเงินทองพ่นใส่  เพือใหด้อกไมดู้หรูขึน  เป็นความ
สวยจอมปลอมทีก็มีคนหลงเห็นวา่สวย  เหมือนการยกยอ่งคนโกงวา่เก่ง ชืนชมคนสวยเก๋วา่โก ้
ทาํอยา่งไรหนอ  คนจึงจะรู้วา่ความดีจริงคืออะไร ทาํอยา่งไรแต่งสวนชีวติใหส้วยและดีแต่งอยา่งไร 
แต่งดว้ยตน้สุจริต ตน้คุณธรรม ตน้จรรยาบรรณ ตน้นาํใจ ตน้อธัยาศยังาม ตน้รักงาน  ตน้รักชาติ
บา้นเมือง                                                                      

ทีมา : จิตรา  ก่อนนัทเกียรติ.  แต่งสวนชีวิต. 
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เกณฑก์ารใหค้ะแนน  แบบทดสอบอตันยั ดา้นการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 
ระดบัคุณภาพ คาํอธิบาย 

 
(ไม่ผา่น) 

ไม่มีคาํตอบ 

 
(ตอ้งปรับปรุง) 

เขียนคาํตอบไม่มี การสังเคราะห์ วเิคราะห์ และประเมินค่า   
ลาํดบัความไม่ไดถู้กตอ้ง  ใชภ้าษาไม่สละสลวยและเรียบเรียง
ประโยคไม่ไดถู้กตอ้ง   

 
(พอใช)้ 

เขียนคาํตอบได ้  ดา้น ( การสังเคราะห์ หรือ วิเคราะห์ หรือ 
ประเมินค่า)    ลาํดบัความไดถู้กตอ้ง  ใชภ้าษาไม่ค่อยสละสลวย 
และเรียบเรียงประโยคไดถู้กตอ้ง  

 
( ดี ) 

เขียนคาํตอบได ้  ดา้น ( การสังเคราะห์ หรือ  วิเคราะห์ หรือ  
ประเมินค่า)   ลาํดบัความไดถู้กตอ้ง  ใชภ้าษาไม่ค่อยสละสลวย
และเรียบเรียงประโยคไดถู้กตอ้ง   

 
(ดีมาก) 

เขียนคาํตอบไดค้รบทงั    ดา้น ( การสังเคราะห์ วเิคราะห์  
ประเมินค่า)   ลาํดบัความไดถู้กตอ้ง  ใชภ้าษาไม่ค่อยสละสลวย
และเรียบเรียงประโยคไดถู้กตอ้ง   

 
(ดีเยยีม) 

เขียนคาํตอบไดค้รบทงั  ดา้น (การสังเคราะห์  วเิคราะห์  
ประเมินค่า)   ลาํดบัความไดถู้กตอ้ง  ใชภ้าษาไดอ้ยา่งสละสลวย 
และเรียบเรียงประโยคไดถู้กตอ้ง   
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ภาคผนวก  ง 
แบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นเพือการวจิยั เรือง 
การศึกษาผลสัมฤทธิการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 

ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์ของนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษาปีที  
 
คาํชีแจงในการตอบแบบสอบถาม 

1. แบบสอบถามความคิดเห็นฉบบันีมีทงัหมด จาํนวน  ขอ้ 
2. แบบสอบถามนีตอ้งการสอบถามเกียวกบัความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนรู้

การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์ ใหน้กัเรียนอ่าน
ขอ้ความทีถามอยา่งละเอียดและพิจารณาใหร้อบคอบก่อนแลว้จึงตดัสินใจเลือกตอบ
ขอ้ทีตรงกบัความรู้สึกมากทีสุด 

3. แบบสอบถามฉบบันีไม่มีผลต่อคะแนนในการเรียนของนกัเรียน ขอใหน้กัเรียนตอบให้
ตรงกบัความรู้สึกทีแทจ้ริงของนกัเรียน 

4. วธีิตอบแบบสอบถาม ใหน้กัเรียนอ่านขอ้ความทางซา้ยมือ แลว้ใหท้าํเครืองหมาย  
ในช่องทีตรงกบัความรู้สึกของนกัเรียนทางขวามือ ซึงมีขอ้คิดเห็น  ขอ้ คือ เห็นดว้ย
มากทีสุด เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ยนอ้ย เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด 

ตวัอยา่ง 
 
ขอ้
ที 

                                  
 
ความรู้สึกขอ้ความ 

เห็นดว้ย 
มากทีสุด 

เห็นดว้ย 
มาก 

เห็นดว้ย 
ปานกลาง 

เห็นดว้ย 
นอ้ย 

เห็นดว้ย 
นอ้ย
ทีสุด 

 นกัเรียนสามารถเรียนรู้ได้
อยา่งรวดเร็ว 

     

 
 

ขอขอบคุณทีใหค้วามร่วมมือ 
      นายชาญชยั หมนัประสงค ์

สาขาวชิาการสอนภาษาไทย ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ตารางที   แบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิวทิยาศาสตร์ 
ขอ้
ที 

                                                      ความรู้สึก          
 
ขอ้ความ 

เห็นดว้ย 
มากทีสุด 

เห็น
ดว้ย 
มาก 

เห็นดว้ย 
ปาน
กลาง 

เห็น
ดว้ย 
นอ้ย 

เห็นดว้ย 
นอ้ย
ทีสุด 

ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขนัตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นลาํดบัต่อเนือง

ไม่สับสน 
     

 สามารถปฏิบติักิจกรรมตามขนัตอนไดไ้ม่ยาก
จนเกินไป 

     

 ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดคิ้ดและแสดงความคิดเห็นใน
ทุกขนัตอนของการจดัการเรียนรู้ 

     

 ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดรู้้จกัการกาํหนดสมมติฐาน
อยา่งมีเหตุผล 

     

 ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดรู้้จกัคิดแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมี
เหตุผล 

     

 ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะดา้นการอ่านไดดี้
ขึนและทาํใหส้รุปบทเรียนไดด้ว้ยตนเอง 

     

 นกัเรียนไดรู้้จกัแหล่งขอ้มลูทีหลากหลายใน
การศึกษาคน้ควา้เพิมเติม 

     

ดา้นบรรยากาศ 
 นกัเรียนสนุกสนานในการปฏิบติักิจกรรมทุก

ขนัตอน 
     

 นกัเรียนมีความพึงพอใจในการทาํงานร่วมกนัเป็น
กลุ่ม 

     

 นกัเรียนกลา้แสดงความคิดเห็นของตนเองและ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพือน 

     

 ครูมีความเป็นกนัเองกบันกัเรียนตลอดเวลา      
 ครูคอยช่วยเหลือแนะนาํนกัเรียนในการปฏิบติั

กิจกรรมอยา่งทวัถึง 
     

ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ 
 นกัเรียนไดพ้ฒันาความสามารถดา้นการอ่านและมี

เป้าหมายในการอ่าน 
     

 นกัเรียนไดฝึ้กคิดและทาํงานอยา่งเป็นระบบ      
 นกัเรียนสามารถนาํกระบวนการอ่านไปใชใ้น

ชีวติประจาํวนัและในวชิาอืนๆ ได ้
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ภาคผนวก  จ 
ตารางและค่าความเชือมนัของแบบทดสอบ 
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ตารางที     ค่าเฉลียผลการประเมินความตรงเชิงเนือหาของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการ
เรียนก่อน และหลงัเรียนจากขอ้สอบแบบปรนยั 

จุดประสงค ์ ขอ้ ประเภท  ค่าเฉลีย 
   

1) นกัเรียนสามารถสรุปสาระสาํคญั
จากบทความทีอ่านได ้
) นกัเรียนสามารถวเิคราะห์ 
สังเคราะห์  ประเมินค่าจากบทความที
อ่านได ้  
) นกัเรียนแสดงความคิดเห็น
บทความทีอ่านได ้
) นกัเรียนสามารถบอกขอ้คิดจาก
บทความทีอ่านได ้ 
 

 ความเขา้ใจ +  +  +   
 ความเขา้ใจ +  +  +   
 วเิคราะห์ +  +  +   
 วเิคราะห์ +  +  +   
 สังเคราะห์ +1 +1 0 0.67 
 สังเคราะห์ 0 +1 +1 0.67 
 ประเมินค่า +  +  +   
 ประเมินค่า +  +  +   
 วเิคราะห์ +  +  +   

 วเิคราะห์ 0 +1 +1 0.67 
 วเิคราะห์ +  +  +   
 วเิคราะห์ +  +  +   
 สังเคราะห์ +1 +1 0 0.67 
 สังเคราะห์ 0 +1 +1 0.67 
 ประเมินค่า +  +  +   
 ประเมินค่า +  +  +   
 ประเมินค่า +  +  +   
 ประเมินค่า +  +  +   
 วเิคราะห์ 0 +1 +1 0.67 
 วเิคราะห์ +  +  +   
 วเิคราะห์ +  +  +   
 วเิคราะห์ +  +  +   
 สังเคราะห์ 0 +1 +1 0.67 
 สังเคราะห์ +  +  +   
 นาํไปใช ้ +  +  +   
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ตารางที     ค่าเฉลียผลการประเมินความตรงเชิงเนือหาของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิการอ่าน
อยา่งมีวจิารณญาณก่อน และหลงัเรียนจากขอ้สอบแบบปรนยั  (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 

จุดประสงค ์ ขอ้ ประเภท  ค่าเฉลีย 
   

1) นกัเรียนสามารถสรุปสาระสาํคญั
จากบทความทีอ่านได ้
) นกัเรียนสามารถวเิคราะห์ 
สังเคราะห์  ประเมินค่าจากบทความที
อ่านได ้  
) นกัเรียนแสดงความคิดเห็น
บทความทีอ่านได ้
) นกัเรียนสามารถบอกขอ้คิดจาก
บทความทีอ่านได ้ 
 

 นาํไปใช ้ +  +  +   
 ประเมินค่า 0 +1 +1 0.67 
 ประเมินค่า +  +  +   
 วเิคราะห์ +  +  +   
 วเิคราะห์ +1 +1 0 0.67 
 สังเคราะห์ 0 +1 +1 0.67 
 สังเคราะห์ 0 +1 +1 0.67 
 ประเมินค่า +1 +1 0 0.67 
 ประเมินค่า +1 +1 0 0.67 
 นาํไปใช ้ +  +  +   
 นาํไปใช ้ +  +  +   
 วเิคราะห์ +  +  +   
 วเิคราะห์ +1 +1 0 0.67 
 สังเคราะห์ +1 +1 0 0.67 
 สังเคราะห์ +  +  +   
 ประเมินค่า +1 +1 0 0.67 
 ประเมินค่า +  +  +   
 วเิคราะห์ +  +  +   
 วเิคราะห์ +  +  +   
 วเิคราะห์ +  +  +   



 
126 

ตารางที     ค่าเฉลียผลการประเมินความตรงเชิงเนือหาของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิการอ่านอยา่งมี
วิจารณญาณก่อน และหลงัเรียนจากขอ้สอบแบบปรนยั (ต่อ) 

 
ตารางที    ค่าเฉลียผลการประเมินความตรงเชิงเนือหาของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิการอ่านอยา่งมี 

วิจารณญาณก่อน และหลงัเรียนจากขอ้สอบแบบอตันยั 

จุดประสงค ์ ขอ้ ประเภท  ค่าเฉลีย 
   

1) นกัเรียนสามารถสรุปสาระสาํคญัจาก
บทความทีอ่านได ้

) นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ สงัเคราะห์  
ประเมินค่าจากบทความทีอ่านได ้  

) นกัเรียนแสดงความคิดเห็นบทความที
อ่านได ้

) นกัเรียนสามารถบอกขอ้คิดจาก
บทความทีอ่านได ้ 
 

 วิเคราะห์ +  +  +   
 สงัเคราะห์ 0 +1 +1 0.67 
 สงัเคราะห์ 0 +1 +1 0.67 
 ประเมินค่า +  +  +   
 ประเมินค่า 0 +1 +1 0.67 

ค่าเฉลีย .  
SD .  

จุดประสงค ์ ขอ้ ประเภท  ค่าเฉลีย 
   

1) นกัเรียนสามารถสรุปสาระสาํคญัจาก
บทความทีอ่านได ้

) นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ สงัเคราะห์  
ประเมินค่าจากบทความทีอ่านได ้  
) นกัเรียนแสดงความคิดเห็นบทความทีอ่าน
ได ้

) นกัเรียนสามารถบอกขอ้คิดจากบทความที
อ่านได ้ 
 

 ประเมินค่า +  +  +   
 ประเมินค่า +  +  +   
 สงัเคราะห์ +  +  +   
 สงัเคราะห์ +  +  +   

ค่าเฉลีย  
SD  
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ตารางที  แสดงค่าความยากง่าย (p)  และค่าอาํนาจจาํแนก (r)  ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิการ
อ่านอยา่งมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลงัเรียนของขอ้สอบ แบบปรนยั 
ข้อ p r ข้อ p r 

 .  .  * .  .  
* .  .  * .  .  
* .  .   .  .  
 .  - .   .  .  

* .  .  * .  .  
 .  .  * .  .  

* .  .   .  .  
 .  .   .  .  
 .  .  * .  .  
 .  .   .  .  

* .  .  * .  .  
* .  .   .  .  
 .  .  * .  .  

* .  .  * .  .  
* .  .   .  .  
 .  .  * .  .  

* .  .   .  .  
 .  .  * .  .  

* .  . 0  .  .  
 .  0.42 * .  .  
 .  0.29  .  .  

* .  0.58  .  .  
* .  0.58 * .  .  
 .  -0.04 * .  .  
 .  0.17  .  .  
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หมายเหตุ 
 .ขอ้สอบทีมีค่า  P    ตาํกวา่  .    จดัเป็นขอ้สอบทียาก 
 .ขอ้สอบทีมีค่า  P    สูงกวา่  .    จดัเป็นขอ้สอบทีง่าย 
 .ขอ้สอบทีมีค่า  r    ตาํกวา่   .    จดัเป็นขอ้สอบทีมีค่าอาํนาจจาํแนกตาํกวา่เกณฑ์ 
 4. ขอ้สอบทีมีค่า  r    เป็นลบ           จดัเป็นขอ้สอบทีมีไม่ค่าอาํนาจจาํแนก 
 .เนืองขอ้สอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนเรืองการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณจาํนวน  ขอ้  
ไดท้ดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งทีไม่ใช่กลุ่มทดลอง ซึงไดค้าํนวณหาจากขอ้สอบทีมีคุณภาพ จาํนวน 

 ขอ้ โดย  คดัเลือกขอ้ทีมีความยากมาก  ง่ายมาก และอาํนาจจาํแนกตามเกณฑไ์ด ้ดงันี              
, , , , , , , ,, , , , , , , , , , , , , , , ,  และ     เพือใชใ้นการ
ทดลอง 

ตารางที 16  แสดงค่าความยากง่าย (PE)  และค่าอาํนาจจาํแนก (D)  ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ  
                    การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลงัเรียนของขอ้สอบ แบบอตันยั 

ขอ้ที ค่าความยากง่าย  (PE) ค่าอาํนาจจาํแนก  (D) 
 0.84 0.96 
 0.22 0.92 
 0.22 0.81 
 0.82 0.90 

   
หมายเหตุ 
 .ขอ้สอบทีมีค่า  PE  ตาํกวา่  .    จดัเป็นขอ้สอบทียาก 
 .ขอ้สอบทีมีค่า  PE  สูงกวา่  .    จดัเป็นขอ้สอบทีง่าย 
 .ขอ้สอบทีมีค่า   D  ตาํกวา่   .    จดัเป็นขอ้สอบทีมีค่าอาํนาจจาํแนกตาํกวา่เกณฑ์ 
 .เนืองขอ้สอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนเรืองการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณจาํนวน  ขอ้  
ไดท้ดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งทีไม่ใช่กลุ่มทดลอง ซึงไดค้าํนวณหาจากขอ้สอบทีมีคุณภาพ จาํนวน  
ขอ้ โดย คดัเลือกขอ้ทีมีความยากมาก  ง่ายมาก และอาํนาจจาํแนกตามเกณฑไ์ด ้ดงันี       และ    
เพือใชใ้นการทดลอง 
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ตารางที 17  แสดงคะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของขอ้สอบแบบปรนยั                                                          
ลาํ 
ดบัที 

คะแนน ค่าความต่าง 
ก่อนเรียน หลงัเรียน 

 9 18  
 7 17  
 8 18  
 9 18  
 6 16  
 8 15  
 9 17  
 10 18  
 8 16  
 9 15  
 8 16  
 8 14  
 11 19  
 9 18  
 8 17  
 9 16  
 9 18  
 9 17  
 9 16  
 9 17  
 8 17  
 8 18  
 9 15  
 7 18  
 9 16  
 7 18  
 7 17  
 8 17  

ลาํดบั
ที 

คะแนน ค่าความต่าง 
ก่อนเรียน หลงัเรียน 

 9 15  
 9 16 7 
 9 16 7 
 8 17 9 
 9 17 8 
 8 16 8 
 10 18 8 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 8 17 9 
 9 16 7 
 7 16 9 
 9 17 8 
 8 16 8 
 8 17 9 
 8 17 9 

x 8.38 16.83  
S.D. 0.97 1.07  

t -45.02   
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ตารางที 18   แสดงคะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของขอ้สอบแบบอตันยั                              
ลาํ 
ดบัที 

คะแนน  
D 

 
D2 ก่อนเรียน หลงัเรียน 

 1 7 6 36 
 2 7 5 25 
 1 7 6 36 
 2 7 5 25 
 2 8 6 36 
 1 8 7 49 
 1 9 8 64 
 1 7 6 36 
 1 8 7 49 
 2 7 5 25 
 1 7 6 36 
 2 7 5 25 
 1 7 6 36 
 2 8 6 36 
 1 7 6 36 
 2 9 7 49 
 1 7 6 36 
 1 8 7 49 
 2 8 6 36 
 3 8 5 25 
 1 6 5 25 
 3 6 3 9 
 2 7 5 25 
 1 8 7 49 
 2 7 5 25 
 3 6 3 9 
 2 7 5 25 
 3 7 4 16 

ลาํดบั
ที 

คะแนน  
D 

 
D2 ก่อนเรียน หลงัเรียน 

 2 7 5 25 
 2 7 5 25 
 2 6 4 16 
 3 5 2 4 
 2 6 4 16 
 1 6 5 25 
 3 7 4 16 
 2 8 6 36 
 2 9 7 49 
 1 7 6 36 
 3 7 4 16 
 2 6 4 16 
 2 7 5 25 
 2 7 5 25 
 2 7 5 25 
 1 8 7 49 
 1 6 5 25 
 2 7 5 25 
 3 6 3 9 
 3 7 4 16 
 1 9 8 64 
 3 7 4 16 
 3 6 3 9 
 2 8 6 36 
 2 9 7 49 

x 1.86 7.17   
SD 0.73 0.91   

t - .     
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