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บทคัดย่อ
การวิจยั ในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาและศึกษาประสิ ทธิผลของกระบวนการเรี ยนรู ้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อส่ งเสริ ม
การตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการวิจยั นี้เป็ นการวิจยั และพัฒนา มีระยะเวลาใน
การทดลองใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ 3 เดือน ในการดาเนิ นการวิจยั สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะแรกเป็ นการพัฒนากระบวนการ
เรี ยนรู ้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อส่ งเสริ มการตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณ และระยะที่ 2 เป็ นการทดลองใช้กระบวนการ
เรี ยนรู ้ ซึ่ งกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนศรัทธาสมุทร จานวน 80 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 40 คน และกลุ่มควบคุม
40 คน โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินประสิ ทธิผลของกระบวนการเรี ยนรู ้ คือ แบบวัดการตระหนักรู ้ทางภาษาอย่าง
มีวิจารณญาณในการอ่านวิชาภาษาไทย ชุ ดที่ 1 และชุ ดที่ 2 ซึ่ งเป็ นแบบคู่ขนาน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้ดงั นี้ 1) กระบวนการเรี ยนรู ้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อส่ งเสริ มการ
ตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณ มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 6 ขั้นตอน คือ ขั้นสารวจบทความ ขั้นระบุปัญหา ขั้นวิเคราะห์พฤติกรรม
เพื่อการขยายความ ขั้นตรวจสอบและประเมิ นข้อโต้แย้ง ขั้นทาความเข้าใจและสร้ างมโนทัศน์สาคัญ ขั้นการสะท้อนคิ ดในบทความ
2) นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้การอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณมีการตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณสู งกว่านักเรี ยนที่เรี ยนด้วย
กระบวนการเรี ยนรู ้แบบปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : การอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ การตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวจิ ารณญาณ

Abstract
This research aimed to develop and study of the effectiveness of learning process for critical reading to promote critical language
awareness of senior secondary students. This study was a research and development which covered 3 months of experiment in learning
process. The research was divided into 2 phrases, the first phrase was for developing learning process for critical reading to promote critical
language awareness, and phrase 2 was the test for learning process. The sample group was 80 students in Matthayom 6 from Satthasamut
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school, 40 students were in experiment group and 40 students were in control group. The tool for data collection to evaluate the effectiveness
of learning process was critical language awareness assessment form for Thai language reading set 1 and set 2 which were in parallel format.
The data analysis was proceeded with arithmetic mean, standard deviation, and t-test. The result can be concluded as follows, 1) Learning
process for critical reading to promote critical language awareness consisted of 6 steps of learning activities which are, exploring text,
identifying problem, analyzing behavior for explanation, checking and evaluating arguments, understanding and establishing core concept,
and reflecting from text 2) Students participated in learning process for critical reading showed higher critical language awareness than
students in normal instruction at significance level of 0.05
Keywords : Critical Reading, Critical Language Awareness

บทนา
การตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณเป็ นองค์ประกอบสาคัญในการดาเนิ นชีวิต ความก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆ
ทาให้การใช้ภาษาไม่ใช่เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารเท่านั้น แต่ยงั สามารถสร้างอิทธิ พลในการดาเนิ นชีวติ และการประกอบอาชีพอีก
ด้วย Moumou [1]กล่ าวว่า ในปั จจุ บันมี การเปลี่ ย นแปลงอย่างมี นัยส าคัญ ต่ อ การใช้ภาษาในสั งคม ซึ่ งเห็ นชัดจากการปรากฏ
พฤติกรรมกรรมการใช้ภาษาในการควบคุมทางสังคมโดยได้เปลี่ยนจากการบังคับสู่ การใช้อานาจผ่านภาษา ทาให้ผลลัพธ์ที่ได้คือ
การใช้ภาษาในการควบคุมทิศทางความสัมพันธ์ที่หลากหลายในระดับวิชาชีพ เช่น ระหว่างแพทย์และผูป้ ่ วย ครู ผสู ้ อนและนักเรี ยน
นักข่าวและผูใ้ ห้ขอ้ มูล เป็ นต้น [2]ดังนั้นการตระหนักรู ้ในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ จึงมีบทบาทสาคัญในการช่วยให้ผใู ้ ช้ภาษา
สามารถปฏิบตั ิและแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่มีอิทธิ พลจากภาษาที่ได้จากการอ่าน
การตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวจิ ารณญาณ หมายถึง สมรรถนะทางภาษาของนักเรี ยนที่สาคัญซึ่ งช่วยให้นกั เรี ยนสามารถ
ใช้ภาษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ Fairclough [3] เสนอทางเลือกในการเรี ยนรู ้ภาษาสองด้าน คือ 1) พัฒนาทักษะการสื่ อสาร และ
2) ส่ งเสริ มการตระหนักรู ้ ทางภาษาอย่างมี วิจารณญาณ การพัฒนาทักษะการสื่ อสารมุ่งเน้นการสร้ างผูเ้ รี ยนให้สามารถใช้ภาษา
เพื่อที่จะเติมเต็มความต้องการที่จาเป็ นของตนเองได้ ในขณะเดียวกันการส่ งเสริ มการตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรี ยน หมายถึงการพัฒนาความสามารถของนักเรี ยนที่สะท้อนการใช้อานาจในภาษา โดยที่ Fairclough [2]กล่าวอีกมุมหนึ่ งว่า
การเรี ยนรู ้ ภาษาเป็ นเพียงการเน้นที่ การพัฒนาทักษะทางภาษาเท่านั้น ซึ่ งมองข้ามประเด็นของการตระหนักรู ้ ทางภาษาอย่างมี
วิจารณญาณ สอดคล้องกับลักษณะของนักเรี ยนในระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 ในการเรี ยนรู ้ รายวิชาพื้นฐาน สาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย ซึ่ งพบว่าในเนื้ อหาสาระการเรี ยนรู ้ ในรายวิชาดังกล่าวเป็ นการเรี ยนผ่านบทประพันธ์ วรรณคดี ต้องใช้กระบวนการ
ตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณในการเข้าใจความหมายในวรรณคดีหรื อบทประพันธ์ที่ยกมาให้ จากการสังเกตพฤติกรรม
ในการเรี ยนรู ้ในปี การศึกษาที่ผา่ นมาพบว่านักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ในการอ่านหรื อการใช้ทกั ษะทางภาษาในการ ฟั ง พูด อ่าน และ
เขียน ได้เป็ นอย่างดี แต่กลับพบว่านักเรี ยนยังขาดการตระหนักรู ้เกี่ยวกับคาศัพท์ในวรรณคดีหรื อบทประพันธ์ที่ใช้เป็ นสื่ อในการ
จัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งสามารถสรุ ปลักษณะของข้อบกพร่ องที่พบคือ 1) นักเรี ยนไม่สามารถอธิ บายหรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัว
ละครในมุมมองของตนเองจากการอ่านวรรณคดีหรื อบทประพันธ์ 2) นักเรี ยนไม่สามารถแปลความ เชื่อมโยงคาศัพท์ การเลือกใช้
คาศัพท์ ของสื่ อที่กาหนดมาให้ตามบริ บทในวรรณคดีหรื อบทประพันธ์น้ นั ๆ 3) นักเรี ยนไม่สามารถเข้าใจรสของวรรณคดีหรื อคา
ประพันธ์ จากอานาจของภาษาที่ตอ้ งการสื่ ออารมณ์ ความรู ้สึก และการแสดงออกของพฤติกรรมในตัวละครได้อย่างถูกต้องจาก
การขยายความค าศัพท์ที่ ห ลากหลายในเนื้ อ ความ ซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิจัยของ Sultan, Rofinddin, Nurhadi, และ Priyatni [4]
ในการวิเคราะห์ การตระหนักรู ้ ทางภาษาอย่างมี วิจารณญาณ ที่ แสดงให้เห็ นว่าร้ อยละ 65.99 นักเรี ยนนิ ยมให้ความหมายจาก
บทความมากกว่าคติหรื อแนวความคิดสาคัญ มีเพียงร้อยละ 8.22 เท่านั้นที่มีการแสดงทัศนคติในมุมมองที่แตกต่างจากบทความ
และร้อยละ 9.03 พยายามระบุพฤติกรรมในการเลือกปฏิบตั ิที่แตกต่างออกไปจากบทความ โดยสรุ ปแล้วการตระหนักรู ้ทางภาษา
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อย่างมี วิจารณญาณ จากการอ่านจัดลาดับอยู่ในเกณฑ์ต่ า ดังนั้นจะเห็ นได้ว่าการตระหนักรู ้ ทางภาษาอย่างมี วิจารณญาณจึ งมี
ความสาคัญต่อการเรี ยนการสอนในรายวิชาภาษาไทย
แนวทางหนึ่ งที่ สามารถช่ วยให้นักเรี ยนเกิ ดการตระหนักรู ้ ทางภาษาอย่างมี วิจารณญาณคื อการส่ งเสริ มให้นักเรี ย นมี
กระบวนการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ ซึ่ งการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณทาให้ผอู ้ ่านจดจาข้อมูล ตรวจสอบ จับประเด็น ตอบสนอง และ
เชื่ อ มโยงจุ ด ประสงค์ข องแนวความคิ ด ของบทความจากการเลื อ กใช้ค าในบริ บ ทต่ า งๆที่ ผู เ้ ขี ย นให้ ม า Wallace [5]ระบุ ว่ า
วัตถุประสงค์ของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณมี 3 ด้าน ที่สาคัญคือ 1) ด้านภาษาศาสตร์ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณมุ่งเน้นการให้
ผูอ้ ่านมีส่วนร่ วมในเนื้ อความเพื่อให้พวกเขาสามารถระบุขอ้ ความสาคัญด้านความคิดหรื อแนวความคิดที่ ได้รับมาจากบทความ
2) ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณช่วยสร้างโอกาสให้ผอู ้ ่านได้พฒั นาข้อโต้แย้งที่น่าเชื่ อถือ เชื่อมโยง
ความรู ้เข้ากับบริ บททางสังคม และตั้งคาถามเกี่ยวกับเนื้ อหาในบทความเพื่อสร้างความรู ้ ซึ่ งเชื่อมโยงกับแนวทางของการคิดอย่าง
เป็ นระบบที่ตอ้ งเชื่องโยงข้อมูลแบบองค์รวม [6] และ 3) ด้านวัฒนธรรม การอ่านอย่างมีวิจารณญาณให้โอกาสผูอ้ ่านได้เพิ่มพูน
ความรู ้ของตนเองจากการทาความเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างจากมุมมองที่ต่างกัน
การอ่านอย่างมี วิจารณญาณสามารถจัดเป็ นกระบวนการที่ ผูอ้ ่านบทความและผูเ้ ขียนมี ปฏิ สัมพันธ์ต่อกัน การอ่านเป็ น
กระบวนการทางสังคมที่มองได้สองแง่มุมคือ ความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ขียนกับผูอ้ ่าน และความสัมพันธ์ทางสังคมที่ถูกสร้ างขึ้ น
ระหว่างกระบวนการอ่าน เมื่ อเชื่ อมความสัมพันธ์ระหว่างผูอ้ ่านกับเนื้ อความในบทความ ดังนั้นการอ่านอย่างมี วิจารณญาณใน
งานวิจยั นี้ ถูกพัฒนาขึ้นในบริ บททางสังคมและวัฒนธรรม พบว่ากระบวนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณมีเป้ าหมายเพื่อส่ งเสริ มการ
ตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการทาให้เห็นแนวปฏิบตั ิในการระบุแนวความคิดสาคัญ
และการขยายความ ดังนั้นกิจกรรมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจึงครอบคลุม กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมดังนี้ 1) กิจกรรมสร้างมุมมอง
ส่ วนบุคคลจากบทความ 2) กิจกรรมวิพากษ์ผลกระทบของการใช้ภาษาและความคิดทางด้านภาษาในบทความ และ 3) กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับทักษะในการระบุแนวความคิดและการขยายความพฤติกรรมจากเนื้อหาในบทความ
การอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณถูกนามาใช้เป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาการตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมี
วิจารณญาณ ซึ่ ง O’Hallaron, Palincsar และ Schleppedrell [7] ได้พฒั นาการตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวจิ ารณญาณโดยพัฒนาจาก
ทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยมี การออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่นักเรี ยนสามารถสารวจแนวความคิดและทัศนคติของผูเ้ ขี ยนได้
กิจกรรมสนับสนุนให้นกั เรี ยนใช้การประเมินตนเองในการสร้างความรู ้ของตนเอง ซึ่ งพบว่ากระบวนการเรี ยนรู ้ครอบคลุม 5 ระยะ
ซึ่ งช่วยให้นกั เรี ยนมีพฤติกรรมดังนี้ 1) เข้าใจเนื้ อความที่ไม่ได้มีเพียงข้อมูลและข้อเท็จจริ งเท่านั้น แต่ยงั มีทศั นะหรื อแนวความคิด
ของผู เ้ ขี ย นด้ว ย 2) ค้น พบทัศ นะของผู เ้ ขี ย นอย่า งลึ ก ซึ้ ง 3) เข้า ใจการใช้ภ าษาซึ่ งเผยให้ เ ห็ น ทัศ นคติ ข องผู ้เ ขี ย นที่ ชัด เจน
4) การตอบสนองเชิ งวิพากษ์ของผูอ้ ่านที่ มีต่อเนื้ อความในการเขียนของผูเ้ ขียนในบทความ และ 5) การตีความบทความจากทัศนะ
มุมมองใหม่ ผลลัพธ์ของกระบวนการสามารถแสดงให้เห็ นข้อเท็จจริ งว่าครู ผูส้ อนต้องการส่ งเสริ มให้นักเรี ยนมี การตัดสิ นใจและ
สามารถพิจารณาความหมายของเนื้อความในบทความอย่างลึกซึ้ งและมีวจิ ารณญาณ นอกจากนี้ Huh [8]ได้พฒั นาแบบจาลองการเรี ยนรู ้
เพื่อส่ งเสริ มการตระหนักรู ้อย่างมีวิจารณญาณ ซึ่ งพบว่าปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรี ยนถูกพัฒนาผ่านการถอดรหัสเนื้ อความและการทาความ
เข้าใจบทความ รวมทั้งการเขียนบทความ นอกจากนั้นการวิเคราะห์เนื้ อความสามารถแสดงให้เห็นแนวความคิด ความเชื่อส่ วนบุคคลที่
ชัดเจน ซึ่ งแบบจาลองการเรี ยนรู ้สามารถช่วยให้ึึกึนการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณและสร้างการตอบสนองอย่างมีวจิ ารณญาณ
จากข้อ มู ล ที่ ส าคัญ ข้า งต้น ผู ว้ ิ จัย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษา การพัฒ นากระบวนการเรี ย นรู ้ ก ารอ่ า นอย่า งมี วิ จ ารณญาณ
เพื่อส่ งเสริ มการตระหนักรู ้ ทางภาษาอย่างมี วิจารณญาณ ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึ กษาตอนปลาย โดยกระบวนการเรี ยนรู ้ ที่
พัฒนาขึ้ นประกอบด้วยกระบวนการซึ่ งชี้ นานักเรี ยนในการทากิ จกรรมการอ่านอย่างมี วิจารณญาณและนาไปสู่ การสร้ างการ
ตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวจิ ารณญาณ
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้การอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ เพื่อส่ งเสริ มการตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวจิ ารณญาณ ของ
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ผลของกระบวนการเรี ยนรู ้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อส่ งเสริ มการตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมี
วิจารณญาณ ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีวตั ถุประสงค์ยอ่ ยดังนี้
2.1 เพื่อเปรี ยบเที ยบการตระหนักรู ้ ท างภาษาอย่างมี วิจ ารณญาณก่ อนและหลังทดลองของนักเรี ย นที่ เรี ย นด้วย
กระบวนการเรี ยนรู ้การอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ
2.2 เพื่อเปรี ยบเทียบการตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้การอ่าน
อย่างมีวจิ ารณญาณ กับนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยกระบวนการเรี ยนการสอนแบบปกติ หลังการทดลองใช้กระบวนการเรี ยนรู ้

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ องนี้ ผวู ้ ิจยั ใช้ระเบียบวิธีวิจยั แบบการวิจยั และพัฒนา มุ่งพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
เพื่อส่ งเสริ มการตระหนักรู ้ ทางภาษาอย่างมี วิจารณญาณ ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามแนวคิดการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ และศึกษาประสิ ทธิ ผลของกระบวนการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้น โดยการทดลองใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ ซึ่ งผูว้ ิจยั มีข้ นั ตอน
การดาเนินการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ตามแนวคิดการอ่ านอย่ างมีวจิ ารณญาณ
1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6
2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวจิ ารณญาณ และแนวคิดการอ่านอย่าง
มีวิจารณญาณ
3. ด าเนิ น การพัฒ นากระบวนการเรี ย นรู ้ ก ารอ่ า นอย่า งมี วิ จ ารณญาณ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การตระหนัก รู ้ ท างภาษาอย่างมี
วิจารณญาณ ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามแนวคิดการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ โดยมีแนวทางในการพัฒนาดังนี้
3.1 ทาการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและนิยามคาจากัดความของแนวคิดการเรี ยนรู ้การอ่านอย่างมี
วิจารณญาณให้มีความชัดเจน รัดกุม และครอบคลุมงานวิจยั ที่ตอ้ งการพัฒนา
3.2 สร้างหลักการของกระบวนการเรี ยนรู ้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ผูว้ ิจยั นาสาระสาคัญของแนวคิดการเรี ยนรู ้
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ มาบูรณาการแล้วพัฒนาเป็ นหลักการของกระบวนการเรี ยนรู ้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเพื่อส่ งเสริ ม
การตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวจิ ารณญาณ จากนั้นสร้างแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางของหลักการที่พฒั นาขึ้น
3.3 ก าหนดขั้น ตอนการจัด การเรี ย นรู ้ ผูว้ ิ จัย น าหลัก การของกระบวนการเรี ย นรู ้ มาสั ง เคราะห์ เ ป็ นขั้น ตอน
การจัดการเรี ยนรู ้
4. ตรวจสอบและปรับปรุ งคุณภาพของกระบวนการเรี ยนรู ้
4.1 ตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการเรี ยนรู ้ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณที่พฒั นาขึ้น โดยผูท้ รงคุณวุฒิ โดยนาไป
ให้ผูท้ รงคุณวุฒิ 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบ แก้ไข และให้ขอ้ เสนอแนะ โดยมี ค่า IOC ของกระบวนการเรี ยนรู ้ การอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ อยูร่ ะหว่าง 0.8 – 1.0 จากนั้นนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ไขกระบวนการเรี ยนการสอน
4.2 ตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับความเป็ นไปได้ในการนาไปใช้ในสภาพการเรี ยนการสอนจริ ง
โดยสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ 3 แผน ตามขั้นตอนของกระบวนการที่พฒั นาขึ้น และปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ
จากนั้น นาไปทดลองสอนนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสมุทรสงคราม
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จานวน 1 ห้องเรี ยน ซึ่ งมี ลกั ษณะใกล้เคี ยงกับกลุ่มตัวอย่าง โดยหลังจากทดลองสอนแต่ละครั้ งผูว้ ิจัยนาผลที่ ได้ไปปรั บปรุ งแก้ไข
กระบวนการเรี ยนรู ้ แนวทางการสอน และการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ในแต่ละระดับขั้นของกระบวนการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้น
ระยะที่ 2 การทดลองใช้ กระบวนการเรียนรู้
1. กาหนดแบบแผนการทดลอง
การทดลองใช้กระบวนการเรี ย นรู ้ ผูว้ ิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบกึ่ งทดลอง (Quasi – experimental Research) และใช้แบบ
แผนการทดลองแบบมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (The Pretest – Posttest Control Group Design)
2. กาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาประสิ ทธิ ผลของกระบวนการเรี ยนการสอน
ผูว้ ิจยั เลือกโรงเรี ยนศรัทธาสมุทร กระทรวงศึกษาธิ การ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง ซึ่ งผูว้ ิจยั นา
คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาไทยพื้นฐานในภาคการศึกษาที่ผา่ นมาของนักเรี ยน 12 ห้องมาหาค่ามัชฌิมเลขคณิ ต (M) และ
ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) แล้วผูว้ ิจยั เลือก 2 ห้องเรี ยน ที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิ ต (M) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) ใกล้เคียง
กัน จากนั้นผูว้ ิจยั นาค่ามัชฌิ มเลขคณิ ตของคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาไทยมาทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ค่าเอฟ
(F-test) และทดสอบความแตกต่างของค่ามัชฌิ มเลขคณิ ตของคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนทั้งสองห้องด้วยค่าที
(t-test) พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจากการทดสอบปลายภาคการศึกษาของนักเรี ยนทั้งสองห้องไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่านักเรี ยนทั้งสองห้องมีความรู ้พ้ืนฐานทางภาษาไทยพื้นฐานไม่แตกต่างกันจากนั้นผูว้ ิจยั ได้ทาการจับ
สลากเพื่อกาหนดกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผลปรากฏว่า นักเรี ยนชั้น ม.6/2 เป็ นกลุ่มทดลอง และนักเรี ยนชั้น ม.6/4 เป็ นกลุ่ม
ควบคุม
3. สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามขั้นตอนของกระบวนการเรี ยนรู ้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณที่พฒั นาขึ้น ซึ่ งประกอบ
ไปด้วย 6 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นสารวจบทความ 2) ขั้นระบุปัญหา 3) ขั้นวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อการขยายความ 4) ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินข้อโต้แย้ง 5) ขั้นทาความเข้าใจและสร้างมโนทัศน์สาคัญ 6) ขั้นการสะท้อนคิดในบทความ และกระบวนการเรี ยนการ
สอนแบบปกติ ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นนา ขั้นสอน และขั้นสรุ ป จานวนอย่างละ 18 แผนการจัดการเรี ยนรู ้
4. พัฒนาเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู ้วิ จัย พัฒ นาเครื่ องมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของกระบวนการเรี ยนรู ้ ที่ พ ัฒ นาขึ้ น
จานวน 2 ฉบับ ได้แก่ แบบวัดการตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณในการอ่านวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1 (ใช้ทดสอบก่อนเรี ยน)
ผูว้ ิ จัยใช้เนื้ อหาเรื่ อง มัทนะพาธา และแบบวัดการตระหนักรู ้ ทางภาษาอย่างมี วิ จ ารณญาณในการอ่ านวิ ชาภาษาไทย ชุ ดที่ 2
(ใช้สาหรับทดสอบหลังเรี ยน) ผูว้ ิจยั ใช้เนื้ อหาเรื่ องสามัคคีเภทคาฉันท์ และไตรภูมิพระร่ วง ตอน มนุ สสภูมิ โดยเป็ นข้อสอบชนิ ด
อัตนัย ฉบับละ 3 ข้อ เนื่ องจากแบบวัดที่ ผูว้ ิจัยจัดทาขึ้ นต้องการวัดการตระหนักรู ้ ทางภาษาอย่างมี วิจารณญาณในการอ่านวิชา
ภาษาไทย ไม่ได้ตอ้ งการวัดผลผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ซึ่ งสนใจการพัฒนาของแต่ละองค์ประกอบย่อยของการตระหนักรู ้ทางภาษา
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยน เหตุผลที่ผูว้ ิจยั ไม่ใช้เนื้ อหาเรื่ องเดิมเพราะผูว้ ิจยั ต้องการตัดตัวแปรแทรกซ้อนในเรื่ องความคงทน
ของความรู ้ที่นักเรี ยนได้รับ โดยแบบวัดการตระหนักรู ้ ทางภาษาอย่างมี วิจารณญาณในการอ่านวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1 ใช้เนื้ อหาที่
นักเรี ยนได้เรี ยนไปแล้วก่อนเริ่ มการทดลอง ซึ่ งเป็ นเนื้ อหาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 และแบบวัดการตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมี
วิจารณญาณในการอ่านวิชาภาษาไทย ชุดที่ 2 ใช้เนื้ อหาตามเนื้ อหาสาระที่นกั เรี ยนได้รับระหว่างการทดลอง ซึ่ งมีค่า IOC ของแบบ
วัดทั้ง 2 ฉบับอยูร่ ะหว่าง 0.6 – 1.0 และแบบวัดชุดที่ 1 มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.705 และแบบวัดชุดที่ 2 มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.798
5. ดาเนินการทดลองใช้กระบวนการเรี ยนการสอน และเก็บรวบรวมข้อมูล
5.1 ก่อนการทดลอง ผูว้ ิจยั ให้นักเรี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุ มทาแบบวัดการตระหนักรู ้ ทางภาษาอย่างมี
วิจารณญาณในการอ่านวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1 ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
5.2 ผูว้ ิจยั ดาเนินการทดลองใช้กระบวนการเรี ยนรู ้การอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ โดยผูว้ จิ ยั ดาเนินการจัดการเรี ยนรู ้ท้ งั
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยมีทีมผูว้ ิจยั ร่ วมเข้าไปสังเกตการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยกลุ่มทดลอง จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
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แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นตามขั้นตอนของกระบวนการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ เพื่อส่ งเสริ มการ
ตระหนักรู ้ ท างภาษาอย่างมี วิจ ารณญาณ ของนักเรี ยนระดับมัธ ยมศึ กษาตอนปลาย และกลุ่ ม ควบคุ ม จัดกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
โดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นตามขั้นตอนของกระบวนการเรี ยนรู ้แบบปกติ โดยดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอน
จานวน 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชัว่ โมง จนครบ 18 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยแผนการจัดการเรี ยนรู ้ แต่ละแผนใช้เวลา 1 -2
ชัว่ โมงแล้วแต่ความเหมาะสม
5.3 หลังการทดลอง เมื่อผูว้ ิจยั ดาเนิ นการทดลองเสร็ จสิ้ น ผูว้ ิจยั ให้นกั เรี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทาแบบวัด
การตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้แบบวัดการตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณในการอ่านวิชาภาษาไทย
ชุดที่ 2 ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
6. วิเคราะห์ขอ้ มูล
6.1 เปรี ยบเทียบการตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนกลุ่มทดลองก่อนและหลังทดลองใช้ค่า M,
S และ t – test โดยใช้คะแนนจากแบบวัดการตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวจิ ารณญาณ ชุดที่ 1 (ก่อนเรี ยน) และแบบวัดการตระหนัก
รู ้ทางภาษาอย่างมีวจิ ารณญาณ ชุดที่ 2 (หลังเรี ยน)
6.2 เปรี ยบเทียบการตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมใช้ค่า M, S
และ t – test โดยใช้คะแนนจากแบบวัดการตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวจิ ารณญาณ ชุดที่ 2 (หลังเรี ยน)

ผลการวิจัย
1. กระบวนการเรี ยนรู ้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อส่ งเสริ มการตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ ขั้นตอนของกระบวนการเรี ยนรู ้การอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ มี 6 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นสารวจบทความ เป็ นขั้นตอนที่ให้นกั เรี ยนได้อ่านบทความ ทาความเข้าใจ รับรู ้จดจาคุณลักษณะและรายละเอียด
ของบทความ พร้อมทั้งอภิปรายการใช้ภาษาที่แสดงพฤติกรรมและเชื่อมโยงรายละเอียดของบทความกับหลักภาษา
2) ขั้นระบุ ปัญหา เป็ นขั้นตอนที่ ให้นักเรี ยนระบุปัญหาหลักเกี่ ยวกับคาศัพท์ที่ได้จากการอ่านบทความ ระบุ /พิจารณา
การเลือกใช้คาในบทความ เพื่อตีความและขยายความ พร้อมทั้งแสดงผลกระทบของการเลือกใช้คาในบทความ
3) ขั้นวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อการขยายความ เป็ นขั้นตอนที่ให้นกั เรี ยนแสดงแนวความคิดสาคัญของบทความ แยกแยะ
พฤติกรรมของการแสดงออกในบทความ และขยายความพฤติกรรมพร้ อมทั้งแสดงให้เห็ นข้อโต้แย้งเกี่ ยวกับพฤติกรรมของตัว
ละครในบทความ
4) ขั้นตรวจสอบและประเมิ นข้อโต้แย้ง เป็ นขั้นตอนที่ ให้นักเรี ยนสร้ างข้อสรุ ปที่ ได้รับจากบทความโดยการพิจารณา
ข้อมูล หลักฐานที่ผเู ้ ขียนสร้างขึ้นมีการประเมินข้อโต้แย้งและเสนอความคิดส่ วนบุคคลที่เป็ นทางเลือก
5) ขั้นทาความเข้าใจและสร้ างมโนทัศน์สาคัญ เป็ นขั้นตอนที่ ให้นกั เรี ยนตัดสิ นใจระบุแนวความคิดสาคัญที่ ได้รับจาก
ผูเ้ ขียนจากการโต้แย้ง หรื อการเสนอทัศนะความคิดทางเลือกเพื่อนาเสนอข้อสรุ ปที่เป็ นมโนทัศน์สาคัญของบทความ
6) ขั้น การสะท้อ นคิ ด ในบทความเป็ นขั้น ตอนที่ ใ ห้ นั ก เรี ยนแสดงทัศ นคติ ข องตนเองเกี่ ย วกับ บทความโดยใช้
ประสบการณ์ส่วนบุคคล
ซึ่ งใน 6 ขั้น ตอนของกระบวนการเรี ย นรู ้ ก ารอ่ า นอย่า งมี วิ จ ารณญาณ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การตระหนัก รู ้ ท างภาษาอย่า งมี
วิจารณญาณมีความสัมพันธ์กนั ในทุกขั้นตอนโดยสามารถแสดงความสัมพันธ์ของขั้นตอนได้จากรู ปดังต่อไปนี้
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1) สารวจบทความ
(Exploring text)
2) ระบุปัญหา
(Identifying problems)

6) สะท้อนคิดในบทความ
(Self-reflecting in the text)
5) ทาความเข้าใจและสร้างมโนทัศน์สาคัญ
(Understanding and creating
important concepts)

3) วิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อการขยายความ
(Analyzing domination act for Expansion)

4) ตรวจสอบและประเมินข้อโต้แย้ง
(Examination and evaluation of arguments)
รู ปที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของกระบวนการเรี ยนรู ้การอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ เพื่อส่ งเสริ มการตระหนักรู ้อย่างมีวิจารณญาณ
2. ผลของการใช้กระบวนการเรี ยนรู ้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อส่ งเสริ มการตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการทดลองดังต่อไปนี้
2.1) การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนการตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังทดลองของนักเรี ยน
ที่เรี ยนด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้การอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ (กลุ่มทดลอง)
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนการตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวจิ ารณญาณก่อนและ หลังทดลองของนักเรี ยนกลุ่ม
ทดลอง (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
กลุ่มทดลอง
n
M
S
t
ก่อนทดลอง
40
77.91
12.213
14.570*
หลังทดลอง
40
101.64
7.280
หมายเหตุ *p< .05
ข้อมูลจากตาราง 1 ผลปรากฏว่า จากการทดสอบค่าที (t - test dependent) พบว่า นักเรี ยนกลุ่มที่ เรี ยนด้วยกระบวนการ
เรี ยนรู ้ การอ่านอย่างมี วิจารณญาณ มี การตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมี วิจารณญาณหลังการทดลองสู งกว่าก่อนการทดลอง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2) การวิ เ คราะห์ ค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนการตระหนัก รู ้ ท างภาษาอย่า งมี วิ จ ารณญาณของนัก เรี ย นที่ เ รี ย นด้ว ย
กระบวนการเรี ยนรู ้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ (กลุ่มทดลอง) กับนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้แบบปกติ (กลุ่มควบคุม)
หลังการทดลองใช้กระบวนการเรี ยนรู ้
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์คา่ เฉลี่ยของคะแนนการตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรี ยนกลุ่มทดลองกับนักเรี ยนกลุ่ม
ควบคุม หลังการทดลองใช้กระบวนการเรี ยนการสอน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
กลุ่มตัวอย่าง
n
M
S
F
t
กลุ่มทดลอง
40
101.64
7.280
0.924
14.922*
กลุ่มควบคุม
40
82.92
12.141
หมายเหตุ *p< .05
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ข้อมูลจากตาราง 2 ผลปรากฏว่า จากการทดสอบค่าที (t - test independent) พบว่า นักเรี ยนกลุ่มที่เรี ยนด้วยกระบวนการ
เรี ยนรู ้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ มีการตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณสู งกว่ากลุ่มที่เรี ยนด้วยกระบวนการเรี ยนการสอน
แบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุ ปผลการวิจัย
1. กระบวนการเรี ยนรู ้ การอ่านอย่างมี วิจารณญาณ เพื่อส่ งเสริ มการตระหนักรู ้ ทางภาษาอย่างมี วิจารณญาณ มี การจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ 6 ขั้นตอน คือ ขั้นสารวจบทความ ขั้นระบุปัญหา ขั้นวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อการขยายความ ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินข้อโต้แย้ง ขั้นทาความเข้าใจและสร้างมโนทัศน์สาคัญ ขั้นการสะท้อนคิดในบทความ
2. นักเรี ยนกลุ่มที่เรี ยนด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ มีการตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณ
หลังการทดลองสู งกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้ก ารอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณมี การตระหนักรู ้ ทางภาษาอย่างมี วิจารณญาณสู งกว่านักเรี ยนที่ เรี ยนด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้แบบปกติอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
ประเด็นที่ 1 กระบวนการเรี ยนรู ้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เป็ นกระบวนการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นเพื่อส่ งเสริ มการ
ตระหนักรู ้ ทางภาษาอย่างมี วิจารณญาณ ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึ กษาตอนปลาย โดยใช้แนวคิ ดการอ่านอย่างมี วิจารณญาณ
โดยมีข้ นั ตอนของกระบวนการเรี ยนรู ้ ประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอนคือ
1) ขั้นสารวจบทความ ซึ่ งในขั้นนี้ จะช่วยส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความสามารถในการทาความเข้าใจบทความ จากการอ่าน
บทความ มีการทาความเข้าใจรายละเอียดของบทความ และพบเห็นการใช้ภาษาที่แสดงพฤติกรรมของตัวละครในบทความซึ่ ง
นักเรี ยนจะต้องเชื่อมโยงกับหลักภาษา คาศัพท์ ที่เคยได้เรี ยนไปแล้ว
2) ขั้นระบุปัญหา ในขั้นตอนนี้ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความสามารถในการตีความเพราะนักเรี ยนจะได้ ระบุปัญหาหลักที่ได้
จากการสารวจบทความ ระบุ /พิจารณาการเลือกใช้คาในบทความ เพื่อขยายความ และแสดงผลกระทบของการเลือกใช้คาใน
บทความ ซึ่ งนักเรี ยนจะเจอคาศัพท์ที่มีความหลากหลายที่นกั เรี ยนต้องตีความให้สอดคล้องตามบริ บทนั้นๆ
3) ขั้นวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อการขยายความ ซึ่ งในขั้นตอนนี้ ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความสามารถในการวิเคราะห์ความ
เพราะนักเรี ยนได้แสดงแนวความคิด แยกแยะพฤติกรรมของการแสดงออกในบทความ และขยายความพฤติกรรม พร้อมทั้งแสดง
ให้เห็นข้อโต้แย้งเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆ เพื่อการขยายความพฤติกรรมนั้นๆ ให้สอดคล้องกับบริ บทของบทความ
4) ขั้นตรวจสอบและประเมิ นข้อโต้แย้ง ซึ่ งในขั้นตอนนี้ ส่งเสริ มให้นักเรี ยนมี ความสามารถในการประเมิ นข้อโต้แย้ง
เพราะนักเรี ยนได้สร้ างข้อสรุ ปที่ ได้รับจากบทความ มี การพิจารณาหลักฐานที่ ผูแ้ ต่งสร้ างขึ้ นอย่างหลากหลาย มี การประเมิ น
ข้อโต้แย้ง รวมทั้งเสนอความคิดที่เป็ นทางเลือกให้สอดคล้องกับบริ บทของบทความ
5) ขั้นทาความเข้าใจและสร้างมโนทัศน์สาคัญซึ่ งในขั้นตอนนี้ ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความสามารถในการสรุ ปความเพราะ
นักเรี ยนได้ตดั สิ นใจเลื อกแนวความคิ ดที่ เกี่ ย วกับข้อมู ลที่ เสนอโดยผูแ้ ต่ ง มี นาเสนอข้อมู ลในการโต้แย้งหักล้าง เสนอทัศนะ
ความคิดทางเลือก เพื่อการนาเสนอข้อสรุ ปที่เป็ นมโนทัศน์สาคัญให้สอดคล้องกับบริ บทของบทความ
6) ขั้นการสะท้อนคิ ดในบทความ ซึ่ งในขั้นตอนนี้ ส่งเสริ มให้นักเรี ยนมี ความสามารถในการสะท้อนคิ ด ซึ่ งเป็ นการ
สะท้อนการเข้าถึงบทความที่อิงทัศนคติส่วนบุคคลโดยการเชื่ อมโยงเนื้ อความกับประสบการณ์ของแต่ละบุคคล จะเห็นได้ว่าทั้ง
6 ขั้นตอน เป็ นการรวมกันของความสามารถย่อยๆที่สาคัญของการตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวจิ ารณญาณ คือความสามารถในการ
ทาความเข้าใจบทความ การตีความ การวิเคราะห์ความ การประเมินข้อโต้แย้ง การสรุ ปความ และการสะท้อนคิด
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สอดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ข ้อ ที่ 1 โดยการพัฒ นากระบวนการเรี ย นรู ้ ก ารอ่ า นอย่า งมี วิ จ ารณญาณผู ว้ ิ จัย ได้พ ัฒ นา
กระบวนการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นขั้นตอนที่มีความสอดคล้องเชื่ อมโยงกัน โดยการเริ่ มต้นจากการศึกษา สังเคราะห์ สาระสาคัญ และ
หลัก การของการเรี ยนรู ้ ก ารอ่ า นอย่ า งมี วิ จ ารณญาณ จากนั้ น น าหลัก การของกระบวนการเรี ยนรู ้ ม าพัฒ นาเป็ นขั้น ตอน
ของกระบวนการเรี ยนรู ้ที่สาคัญ ซึ่ งการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ที่ผวู ้ จิ ยั จัดทาขึ้นมีการพัฒนาอย่างเป็ นขั้นตอน มีหลักการ แนวคิด
ทฤษฎี รองรั บ ส่ งผลให้กระบวนการเรี ยนรู ้ ที่พฒ
ั นาขึ้ นมี ความน่ าเชื่ อถื อนอกจากนั้นขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรี ย นรู ้ ที่
ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจยั ของ McLaughlin และ DeVoogd [9] เสนอขั้นตอนการ
เรี ยนรู ้การอ่านแบบมีวจิ ารณญาณซึ่ งประกอบด้วย 1) การส่ งเสริ มให้ผอู ้ ่านได้คิด 2) การให้แนวทางชี้แนะ 3) การขยายกระบวนการ
ความคิดให้กว้างขึ้น 4) ช่วยผูอ้ ่านสะท้อนความคิดจากบทความ นอกจากนั้นยังสัมพันธ์กบั ของ Wallace [5] ที่ได้ระบุกิจกรรมหลัก
ของการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ 3 กิจกรรมคือ 1) กิจกรรมสร้างมุมมองส่ วนบุคคลจากบทความ 2) กิจกรรมวิพากษ์ผลกระทบของ
การใช้ภาษาและความคิดทางด้านภาษาในบทความ และ 3) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทักษะในการระบุแนวความคิดและการขยาย
ความพฤติกรรมจากเนื้อหาในบทความ
ประเด็ น ที่ 2 ประสิ ท ธิ ผ ลจากการทดลองใช้ก ระบวนการเรี ย นรู ้ ก ารอ่ า นอย่ า งมี วิ จ ารณญาณ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
การตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า นักเรี ยนกลุ่มที่เรี ยนด้วยกระบวนการ
เรี ยนรู ้ การอ่านอย่างมี วิจารณญาณ มี การตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมี วิจารณญาณหลังการทดลองสู งกว่าก่อนการทดลอง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรี ยนกลุ่มที่เรี ยนด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ มีการตระหนักรู ้ทาง
ภาษาอย่างมี วิจ ารณญาณสู งกว่ากลุ่ ม ที่ เรี ย นด้วยกระบวนการเรี ย นการสอนแบบปกติ อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ .05
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 2 ทั้งนี้ เนื่ องจากกิจกรรมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ มีการจัดให้เกิดบรรยากาศภายใน
ห้องเรี ยนแบบเปิ ดที่นกั เรี ยนทุกคนได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นของตนเองจากมุมมองที่แตกต่าง สถานการณ์ประเภทนี้
เป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ จะกระตุน้ ให้เกิ ดความภาคภูมิใจและความมัน่ ใจในตนเอง ในกิ จกรรมการอ่านอย่างมี วิจารณญาณ ครู ผูส้ อนมี
บทบาทเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในการจัดการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนอาจถามคาถามที่ เกี่ ยวข้องกับบทความและเชื่ อมโยงคาถามกับ
แนวความคิดทางทัศนคติ ซึ่ ง Beck [10]ได้กล่าวว่าการจัดกิจกรรมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณนักเรี ยนจะต้องเกิดคุณลักษณะของ
การเรี ยนรู ้ 3 ประการที่สามารถพัฒนาและปรับปรุ งการตระหนักรู ้อย่างมีวจิ ารณญาณ คือ 1) การเรี ยนรู ้ทาให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมเชิง
รุ กในการอภิปรายบทความและบริ บท 2) การเรี ยนรู ้ทาให้เกิดการใช้ความหมายของบทความเพื่อสะท้อน และ 3) การเรี ยนรู ้เพื่อ
ส่ ง เสริ ม ให้นัก เรี ย นวิ จ ารณ์ บ ทความและเผยระบบความคิ ด ที่ สื่ อ ผ่า นบทความ จากการศึ ก ษางานวิ จัย พบว่า การอ่ า นอย่างมี
วิจารณญาณที่ประกอบด้วยกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบมีโครงสร้างและเหมาะสม ทาให้นกั เรี ยนกระตือรื อร้นในการประเมิน วิจารณ์
และขยายความ ข้อมูลที่พบในบทความ นอกจากนั้นยังสามารถพัฒนามุมมองและความสามารถของพวกเขาในการสะท้อนคิด
อย่างเป็ นระบบของตนเอง ด้วยประสบการณ์เชิงประจักษ์ ทาให้ส่งผลต่อการตระหนักรู ้อย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนเพราะช่วย
ให้นกั เรี ยนเกิดความเข้าใจ สามารถประเมินคุณค่าและตอบสนองกับบทความได้ [4] [6] [7] [8]

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการใช้งานวิจยั
การนากระบวนการเรี ยนรู ้ การอ่านอย่างมี วิจารณญาณเพื่อส่ งเสริ มการตระหนักรู ้ ทางภาษาอย่างมี วิจารณญาณไปใช้
ครู ผสู ้ อนต้องมีบทบาทเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในการจัดการเรี ยนรู ้ และตั้งคาถามที่เกี่ยวข้องกับบทความโดยมุ่งตั้งคาถามเพื่อให้
นักเรี ยนแสดงแนวความคิดทางทัศนคติ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการเรี ยนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส่ งผลต่อตัวแปรด้านอื่นๆ เช่น การให้
เหตุผล เป็ นต้น
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