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บทคดัย่อ 
การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาและศึกษาประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ เพื่อส่งเสริม

การตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   โดยการวิจยัน้ีเป็นการวิจยัและพฒันา มีระยะเวลาใน
การทดลองใชก้ระบวนการเรียนรู้ 3 เดือน ในการด าเนินการวิจยัสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรกเป็นการพฒันากระบวนการ
เรียนรู้การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ เพื่อส่งเสริมการตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวิจารณญาณ  และระยะท่ี 2 เป็นการทดลองใชก้ระบวนการ
เรียนรู้ ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรัทธาสมุทร จ านวน 80 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 40 คน และกลุ่มควบคุม 
40 คน โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อประเมินประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้ คือ แบบวดัการตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่ง
มีวิจารณญาณในการอ่านวิชาภาษาไทย ชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2 ซ่ึงเป็นแบบคู่ขนาน  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจยัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 1) กระบวนการเรียนรู้การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ เพื่อส่งเสริมการ
ตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวิจารณญาณ มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน คือ ขั้นส ารวจบทความ ขั้นระบุปัญหา ขั้นวเิคราะห์พฤติกรรม
เพื่อการขยายความ ขั้นตรวจสอบและประเมินขอ้โต้แยง้ ขั้นท าความเขา้ใจและสร้างมโนทศัน์ส าคญั ขั้นการสะท้อนคิดในบทความ  
2) นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยกระบวนการเรียนรู้การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณมีการตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวิจารณญาณสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนดว้ย
กระบวนการเรียนรู้แบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  

ค าส าคญั : การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ  การตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวจิารณญาณ 
 

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 
 
 

บทน า   
การตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวิจารณญาณเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการด าเนินชีวิต ความกา้วหนา้ทางวิทยาการต่างๆ 

ท าใหก้ารใชภ้าษาไม่ใช่เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารเท่านั้น แต่ยงัสามารถสร้างอิทธิพลในการด าเนินชีวติและการประกอบอาชีพอีก
ด้วย Moumou [1]กล่าวว่า ในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคญัต่อการใช้ภาษาในสังคม ซ่ึงเห็นชัดจากการปรากฏ
พฤติกรรมกรรมการใชภ้าษาในการควบคุมทางสังคมโดยไดเ้ปล่ียนจากการบงัคบัสู่การใชอ้  านาจผา่นภาษา ท าให้ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อ
การใชภ้าษาในการควบคุมทิศทางความสัมพนัธ์ท่ีหลากหลายในระดบัวิชาชีพ เช่น ระหวา่งแพทยแ์ละผูป่้วย ครูผูส้อนและนกัเรียน 
นกัข่าวและผูใ้ห้ขอ้มูล เป็นตน้ [2]ดงันั้นการตระหนกัรู้ในการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ จึงมีบทบาทส าคญัในการช่วยให้ผูใ้ชภ้าษา
สามารถปฏิบติัและแสดงใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมท่ีมีอิทธิพลจากภาษาท่ีไดจ้ากการอ่าน 

การตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวจิารณญาณ หมายถึง สมรรถนะทางภาษาของนกัเรียนท่ีส าคญัซ่ึงช่วยใหน้กัเรียนสามารถ
ใชภ้าษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ Fairclough [3] เสนอทางเลือกในการเรียนรู้ภาษาสองดา้น คือ  1) พฒันาทกัษะการส่ือสาร และ    
2) ส่งเสริมการตระหนักรู้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณ การพฒันาทกัษะการส่ือสารมุ่งเน้นการสร้างผูเ้รียนให้สามารถใชภ้าษา
เพื่อท่ีจะเติมเตม็ความตอ้งการท่ีจ าเป็นของตนเองได้ ในขณะเดียวกนัการส่งเสริมการตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวิจารณญาณของ
นกัเรียน หมายถึงการพฒันาความสามารถของนกัเรียนท่ีสะทอ้นการใชอ้  านาจในภาษา โดยท่ี Fairclough [2]กล่าวอีกมุมหน่ึงว่า 
การเรียนรู้ภาษาเป็นเพียงการเน้นท่ีการพฒันาทกัษะทางภาษาเท่านั้น ซ่ึงมองขา้มประเด็นของการตระหนักรู้ทางภาษาอย่างมี
วิจารณญาณ สอดคลอ้งกบัลกัษณะของนักเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ซ่ึงพบว่าในเน้ือหาสาระการเรียนรู้ในรายวิชาดงักล่าวเป็นการเรียนผ่านบทประพนัธ์ วรรณคดี ตอ้งใชก้ระบวนการ
ตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวิจารณญาณในการเขา้ใจความหมายในวรรณคดีหรือบทประพนัธ์ท่ียกมาให ้จากการสังเกตพฤติกรรม
ในการเรียนรู้ในปีการศึกษาท่ีผา่นมาพบวา่นกัเรียนสามารถเรียนรู้ในการอ่านหรือการใชท้กัษะทางภาษาในการ ฟัง พูด อ่าน และ
เขียน ไดเ้ป็นอยา่งดี แต่กลบัพบวา่นกัเรียนยงัขาดการตระหนกัรู้เก่ียวกบัค าศพัท์ในวรรณคดีหรือบทประพนัธ์ท่ีใชเ้ป็นส่ือในการ
จดัการเรียนรู้ ซ่ึงสามารถสรุปลกัษณะของขอ้บกพร่องท่ีพบคือ 1) นกัเรียนไม่สามารถอธิบายหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัตวั
ละครในมุมมองของตนเองจากการอ่านวรรณคดีหรือบทประพนัธ์ 2) นกัเรียนไม่สามารถแปลความ เช่ือมโยงค าศพัท์ การเลือกใช้
ค  าศพัท ์ของส่ือท่ีก าหนดมาให้ตามบริบทในวรรณคดีหรือบทประพนัธ์นั้นๆ 3) นกัเรียนไม่สามารถเขา้ใจรสของวรรณคดีหรือค า
ประพนัธ์ จากอ านาจของภาษาท่ีตอ้งการส่ืออารมณ์ ความรู้สึก และการแสดงออกของพฤติกรรมในตวัละครไดอ้ยา่งถูกตอ้งจาก
การขยายความค าศพัท์ท่ีหลากหลายในเน้ือความ ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ Sultan, Rofinddin, Nurhadi, และ Priyatni [4] 
ในการวิเคราะห์การตระหนักรู้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณ ท่ีแสดงให้เห็นว่าร้อยละ 65.99 นักเรียนนิยมให้ความหมายจาก
บทความมากกว่าคติหรือแนวความคิดส าคญั มีเพียงร้อยละ 8.22  เท่านั้นท่ีมีการแสดงทศันคติในมุมมองท่ีแตกต่างจากบทความ 
และร้อยละ 9.03 พยายามระบุพฤติกรรมในการเลือกปฏิบติัท่ีแตกต่างออกไปจากบทความ โดยสรุปแลว้การตระหนกัรู้ทางภาษา
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อย่างมีวิจารณญาณ จากการอ่านจัดล าดบัอยู่ในเกณฑ์ต ่า ดงันั้นจะเห็นได้ว่าการตระหนักรู้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณจึงมี
ความส าคญัต่อการเรียนการสอนในรายวชิาภาษาไทย 

แนวทางหน่ึงท่ีสามารถช่วยให้นักเรียนเกิดการตระหนักรู้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณคือการส่งเสริมให้นักเรียนมี
กระบวนการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ ซ่ึงการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณท าใหผู้อ้่านจดจ าขอ้มูล ตรวจสอบ จบัประเดน็ ตอบสนอง และ
เช่ือมโยงจุดประสงค์ของแนวความคิดของบทความจากการเลือกใช้ค  าในบริบทต่างๆท่ีผูเ้ขียนให้มา Wallace [5]ระบุว่า
วตัถุประสงคข์องการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณมี 3 ดา้น ท่ีส าคญัคือ 1) ดา้นภาษาศาสตร์ การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณมุ่งเนน้การให้
ผูอ้่านมีส่วนร่วมในเน้ือความเพ่ือให้พวกเขาสามารถระบุขอ้ความส าคญัดา้นความคิดหรือแนวความคิดท่ีไดรั้บมาจากบทความ     
2) ดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณช่วยสร้างโอกาสให้ผูอ้่านไดพ้ฒันาขอ้โตแ้ยง้ท่ีน่าเช่ือถือ เช่ือมโยง
ความรู้เขา้กบับริบททางสังคม และตั้งค  าถามเก่ียวกบัเน้ือหาในบทความเพ่ือสร้างความรู้ ซ่ึงเช่ือมโยงกบัแนวทางของการคิดอยา่ง
เป็นระบบท่ีตอ้งเช่ืองโยงขอ้มูลแบบองคร์วม [6] และ 3) ดา้นวฒันธรรม การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณให้โอกาสผูอ้่านไดเ้พ่ิมพูน
ความรู้ของตนเองจากการท าความเขา้ใจวฒันธรรมท่ีแตกต่างจากมุมมองท่ีต่างกนั 

การอ่านอย่างมีวิจารณญาณสามารถจดัเป็นกระบวนการท่ีผูอ้่านบทความและผูเ้ขียนมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั การอ่านเป็น
กระบวนการทางสังคมท่ีมองไดส้องแง่มุมคือ ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ขียนกบัผูอ้่าน และความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีถูกสร้างข้ึน
ระหว่างกระบวนการอ่าน เม่ือเช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่างผูอ้่านกบัเน้ือความในบทความ ดงันั้นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณใน
งานวิจยัน้ีถูกพฒันาข้ึนในบริบททางสังคมและวฒันธรรม พบวา่กระบวนการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมการ
ตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการท าใหเ้ห็นแนวปฏิบติัในการระบุแนวความคิดส าคญั
และการขยายความ ดงันั้นกิจกรรมการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณจึงครอบคลุม กิจกรรมหลกั 3 กิจกรรมดงัน้ี 1) กิจกรรมสร้างมุมมอง
ส่วนบุคคลจากบทความ 2) กิจกรรมวิพากษผ์ลกระทบของการใชภ้าษาและความคิดทางดา้นภาษาในบทความ และ 3) กิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทกัษะในการระบุแนวความคิดและการขยายความพฤติกรรมจากเน้ือหาในบทความ  

การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณถูกน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาการตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมี
วิจารณญาณ ซ่ึง O’Hallaron, Palincsar และ Schleppedrell  [7] ไดพ้ฒันาการตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวจิารณญาณโดยพฒันาจาก
ทางดา้นวิทยาศาสตร์ โดยมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีนักเรียนสามารถส ารวจแนวความคิดและทศันคติของผูเ้ขียนได ้
กิจกรรมสนบัสนุนใหน้กัเรียนใชก้ารประเมินตนเองในการสร้างความรู้ของตนเอง ซ่ึงพบวา่กระบวนการเรียนรู้ครอบคลุม 5 ระยะ 
ซ่ึงช่วยให้นกัเรียนมีพฤติกรรมดงัน้ี 1) เขา้ใจเน้ือความท่ีไม่ไดมี้เพียงขอ้มูลและขอ้เท็จจริงเท่านั้น แต่ยงัมีทศันะหรือแนวความคิด
ของผูเ้ขียนด้วย 2) ค้นพบทัศนะของผูเ้ขียนอย่างลึกซ้ึง 3) เข้าใจการใช้ภาษาซ่ึงเผยให้เห็นทัศนคติของผู ้เขียนท่ีชัดเจน  
4) การตอบสนองเชิงวิพากษ์ของผูอ้่านท่ีมีต่อเน้ือความในการเขียนของผูเ้ขียนในบทความ และ 5) การตีความบทความจากทศันะ
มุมมองใหม่ ผลลพัธ์ของกระบวนการสามารถแสดงให้เห็นขอ้เท็จจริงว่าครูผูส้อนตอ้งการส่งเสริมให้นักเรียนมีการตดัสินใจและ
สามารถพิจารณาความหมายของเน้ือความในบทความอยา่งลึกซ้ึงและมีวจิารณญาณ นอกจากน้ี Huh [8]ไดพ้ฒันาแบบจ าลองการเรียนรู้
เพ่ือส่งเสริมการตระหนกัรู้อยา่งมีวิจารณญาณ ซ่ึงพบวา่ปฏิสัมพนัธ์ในชั้นเรียนถูกพฒันาผา่นการถอดรหัสเน้ือความและการท าความ
เขา้ใจบทความ รวมทั้งการเขียนบทความ นอกจากนั้นการวิเคราะห์เน้ือความสามารถแสดงใหเ้ห็นแนวความคิด ความเช่ือส่วนบุคคลท่ี
ชดัเจน ซ่ึงแบบจ าลองการเรียนรู้สามารถช่วยให้ึ ึ กึนการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณและสร้างการตอบสนองอยา่งมีวจิารณญาณ 

จากข้อมูลท่ีส าคัญข้างต้น ผูว้ิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  
เพ่ือส่งเสริมการตระหนักรู้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยกระบวนการเรียนรู้ท่ี
พฒันาข้ึนประกอบดว้ยกระบวนการซ่ึงช้ีน านักเรียนในการท ากิจกรรมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและน าไปสู่การสร้างการ
ตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวจิารณญาณ 
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วตัถุประสงค์การวจิัย  
1. เพ่ือพฒันากระบวนการเรียนรู้การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ เพ่ือส่งเสริมการตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวจิารณญาณ ของ

นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
2. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ เพ่ือส่งเสริมการตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมี

วิจารณญาณ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายโดยมีวตัถุประสงคย์อ่ยดงัน้ี 
 2.1 เพ่ือเปรียบเทียบการตระหนักรู้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลงัทดลองของนักเรียนท่ีเรียนด้วย

กระบวนการเรียนรู้การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 
2.2 เพ่ือเปรียบเทียบการตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยกระบวนการเรียนรู้การอ่าน

อยา่งมีวจิารณญาณ กบันกัเรียนท่ีเรียนดว้ยกระบวนการเรียนการสอนแบบปกติ หลงัการทดลองใชก้ระบวนการเรียนรู้ 
 

วธีิด าเนินการวจิัย 

การวิจยัเร่ืองน้ีผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบการวิจยัและพฒันา มุ่งพฒันากระบวนการเรียนรู้การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ
เพ่ือส่งเสริมการตระหนักรู้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ตามแนวคิดการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ และศึกษาประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน โดยการทดลองใชก้ระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงผูว้ิจยัมีขั้นตอน
การด าเนินการวจิยัแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี 

ระยะที ่1 การพฒันากระบวนการเรียนรู้ตามแนวคดิการอ่านอย่างมวีจิารณญาณ 
1. ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6  

 2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวจิารณญาณ และแนวคิดการอ่านอยา่ง
มีวิจารณญาณ 
 3. ด าเนินการพฒันากระบวนการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือส่งเสริมการตระหนักรู้ทางภาษาอย่างมี
วิจารณญาณ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ตามแนวคิดการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ โดยมีแนวทางในการพฒันาดงัน้ี 
 3.1 ท าการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและนิยามค าจ ากดัความของแนวคิดการเรียนรู้การอ่านอยา่งมี 
วิจารณญาณใหมี้ความชดัเจน รัดกุม และครอบคลุมงานวิจยัท่ีตอ้งการพฒันา  
 3.2 สร้างหลกัการของกระบวนการเรียนรู้การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ผูว้ิจยัน าสาระส าคญัของแนวคิดการเรียนรู้
การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ มาบูรณาการแลว้พฒันาเป็นหลกัการของกระบวนการเรียนรู้การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณเพ่ือส่งเสริม
การตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวจิารณญาณ จากนั้นสร้างแนวทางการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางของหลกัการท่ีพฒันาข้ึน  
 3.3 ก าหนดขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ผูว้ิจัยน าหลักการของกระบวนการเรียนรู้  มาสังเคราะห์เป็นขั้นตอน 
การจดัการเรียนรู้  

4. ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการเรียนรู้  
 4.1 ตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการเรียนรู้การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณท่ีพฒันาข้ึน โดยผูท้รงคุณวฒิุ โดยน าไป
ให้ผูท้รงคุณวุฒิ 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบ แกไ้ข และให้ขอ้เสนอแนะ โดยมีค่า IOC ของกระบวนการเรียนรู้การอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ อยูร่ะหวา่ง 0.8 – 1.0 จากนั้นน าผลการประเมินและขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการเรียนการสอน 
 4.2 ตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการเรียนรู้เก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้นการน าไปใชใ้นสภาพการเรียนการสอนจริง 
โดยสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 3 แผน ตามขั้นตอนของกระบวนการท่ีพฒันาข้ึน และปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ 
จากนั้น น าไปทดลองสอนนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จงัหวดัสมุทรสงคราม 
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จ านวน 1 ห้องเรียน ซ่ึงมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่าง โดยหลงัจากทดลองสอนแต่ละคร้ังผูว้ิจัยน าผลท่ีไดไ้ปปรับปรุงแกไ้ข
กระบวนการเรียนรู้ แนวทางการสอน และการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ในแต่ละระดบัขั้นของกระบวนการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน 

ระยะที ่2 การทดลองใช้กระบวนการเรียนรู้ 
 1. ก าหนดแบบแผนการทดลอง 

การทดลองใช้กระบวนการเรียนรู้ผูว้ิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi – experimental Research) และใช้แบบ
แผนการทดลองแบบมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (The Pretest – Posttest Control Group Design) 
 2. ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาประสิทธิผลของกระบวนการเรียนการสอน 

ผูว้ิจยัเลือกโรงเรียนศรัทธาสมุทร กระทรวงศึกษาธิการ จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยใชก้ารเลือกแบบเจาะจง ซ่ึงผูว้ิจยัน า
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยพ้ืนฐานในภาคการศึกษาท่ีผา่นมาของนกัเรียน 12 ห้องมาหาค่ามชัฌิมเลขคณิต (M) และ
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S) แลว้ผูว้ิจยัเลือก 2 ห้องเรียน ท่ีมีค่ามชัฌิมเลขคณิต (M) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S) ใกลเ้คียง
กนั จากนั้นผูว้ิจยัน าค่ามชัฌิมเลขคณิตของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยมาทดสอบความแปรปรวนโดยใชค้่าเอฟ  
(F-test) และทดสอบความแตกต่างของค่ามชัฌิมเลขคณิตของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทั้งสองห้องดว้ยค่าที  
(t-test) พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบปลายภาคการศึกษาของนกัเรียนทั้งสองห้องไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่านกัเรียนทั้งสองห้องมีความรู้พ้ืนฐานทางภาษาไทยพ้ืนฐานไม่แตกต่างกนัจากนั้นผูว้ิจยัไดท้  าการจบั
สลากเพ่ือก าหนดกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผลปรากฏว่า นกัเรียนชั้น ม.6/2 เป็นกลุ่มทดลอง และนกัเรียนชั้น ม.6/4 เป็นกลุ่ม
ควบคุม  
 3. สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณท่ีพฒันาข้ึน ซ่ึงประกอบ
ไปดว้ย 6 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นส ารวจบทความ 2) ขั้นระบุปัญหา 3) ขั้นวิเคราะห์พฤติกรรมเพ่ือการขยายความ 4) ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินขอ้โตแ้ยง้ 5) ขั้นท าความเขา้ใจและสร้างมโนทศัน์ส าคญั 6) ขั้นการสะทอ้นคิดในบทความ และกระบวนการเรียนการ
สอนแบบปกติ ประกอบไปดว้ย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นน า ขั้นสอน และขั้นสรุป จ านวนอยา่งละ 18 แผนการจดัการเรียนรู้ 
 4. พฒันาเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

ผู ้วิจัยพัฒนาเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้ท่ีพัฒนาข้ึน  
จ านวน 2 ฉบบั ไดแ้ก่  แบบวดัการตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวิจารณญาณในการอ่านวิชาภาษาไทย ชุดท่ี 1 (ใชท้ดสอบก่อนเรียน) 
ผูว้ิจัยใช้เน้ือหาเร่ือง มัทนะพาธา และแบบวดัการตระหนักรู้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณในการอ่านวิชาภาษาไทย ชุดท่ี 2  
(ใชส้ าหรับทดสอบหลงัเรียน) ผูว้ิจยัใชเ้น้ือหาเร่ืองสามคัคีเภทค าฉันท์ และไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ โดยเป็นขอ้สอบชนิด
อตันัย ฉบบัละ 3 ขอ้ เน่ืองจากแบบวดัท่ีผูว้ิจัยจัดท าข้ึนตอ้งการวดัการตระหนักรู้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณในการอ่านวิชา
ภาษาไทย ไม่ไดต้อ้งการวดัผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงสนใจการพฒันาของแต่ละองคป์ระกอบยอ่ยของการตระหนกัรู้ทางภาษา
อยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียน เหตุผลท่ีผูว้ิจยัไม่ใชเ้น้ือหาเร่ืองเดิมเพราะผูว้ิจยัตอ้งการตดัตวัแปรแทรกซ้อนในเร่ืองความคงทน
ของความรู้ท่ีนักเรียนไดรั้บ โดยแบบวดัการตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวิจารณญาณในการอ่านวิชาภาษาไทย ชุดท่ี 1 ใชเ้น้ือหาท่ี
นกัเรียนไดเ้รียนไปแลว้ก่อนเร่ิมการทดลอง ซ่ึงเป็นเน้ือหาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 และแบบวดัการตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมี
วิจารณญาณในการอ่านวิชาภาษาไทย ชุดท่ี 2 ใชเ้น้ือหาตามเน้ือหาสาระท่ีนกัเรียนไดรั้บระหวา่งการทดลอง ซ่ึงมีค่า IOC ของแบบ
วดัทั้ง 2 ฉบบัอยูร่ะหวา่ง 0.6 – 1.0 และแบบวดัชุดท่ี 1 มีค่าความเท่ียงเท่ากบั 0.705 และแบบวดัชุดท่ี 2 มีค่าความเท่ียงเท่ากบั 0.798 
 5. ด าเนินการทดลองใชก้ระบวนการเรียนการสอน และเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 5.1 ก่อนการทดลอง ผูว้ิจยัให้นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท าแบบวดัการตระหนักรู้ทางภาษาอย่างมี
วจิารณญาณในการอ่านวชิาภาษาไทย ชุดท่ี 1 ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
 5.2 ผูว้ิจยัด าเนินการทดลองใชก้ระบวนการเรียนรู้การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ โดยผูว้จิยัด าเนินการจดัการเรียนรู้ทั้ง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยมีทีมผูว้ิจยัร่วมเขา้ไปสังเกตการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยกลุ่มทดลอง จดัการเรียนรู้โดยใช้
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนตามขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ เพ่ือส่งเสริมการ
ตระหนักรู้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และกลุ่มควบคุม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนตามขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้แบบปกติ โดยด าเนินการจดัการเรียนการสอน
จ านวน 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชัว่โมง จนครบ 18 แผนการจดัการเรียนรู้ โดยแผนการจดัการเรียนรู้แต่ละแผนใชเ้วลา 1 -2 
ชัว่โมงแลว้แต่ความเหมาะสม 
 5.3 หลงัการทดลอง เม่ือผูว้ิจยัด าเนินการทดลองเสร็จส้ิน ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท าแบบวดั
การตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวิจารณญาณ โดยใชแ้บบวดัการตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวิจารณญาณในการอ่านวิชาภาษาไทย 
ชุดท่ี 2 ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน  

6. วิเคราะห์ขอ้มูล  
 6.1 เปรียบเทียบการตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนกลุ่มทดลองก่อนและหลงัทดลองใชค้่า M, 
S และ t – test โดยใชค้ะแนนจากแบบวดัการตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวจิารณญาณ ชุดท่ี 1 (ก่อนเรียน) และแบบวดัการตระหนกั
รู้ทางภาษาอยา่งมีวจิารณญาณ ชุดท่ี 2 (หลงัเรียน) 
 6.2 เปรียบเทียบการตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมใชค้่า M, S 
และ t – test โดยใชค้ะแนนจากแบบวดัการตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวจิารณญาณ ชุดท่ี 2 (หลงัเรียน) 

 

ผลการวจิัย 
1. กระบวนการเรียนรู้การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ เพ่ือส่งเสริมการตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียน

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
ขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ ขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ มี 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1) ขั้นส ารวจบทความ เป็นขั้นตอนท่ีให้นกัเรียนไดอ้่านบทความ ท าความเขา้ใจ รับรู้จดจ าคุณลกัษณะและรายละเอียด

ของบทความ พร้อมทั้งอภิปรายการใชภ้าษาท่ีแสดงพฤติกรรมและเช่ือมโยงรายละเอียดของบทความกบัหลกัภาษา  
2) ขั้นระบุปัญหา เป็นขั้นตอนท่ีให้นักเรียนระบุปัญหาหลกัเก่ียวกบัค าศพัท์ท่ีไดจ้ากการอ่านบทความ ระบุ/พิจารณา 

การเลือกใชค้  าในบทความ เพ่ือตีความและขยายความ พร้อมทั้งแสดงผลกระทบของการเลือกใชค้  าในบทความ  
3) ขั้นวิเคราะห์พฤติกรรมเพ่ือการขยายความ เป็นขั้นตอนท่ีให้นกัเรียนแสดงแนวความคิดส าคญัของบทความ แยกแยะ

พฤติกรรมของการแสดงออกในบทความ และขยายความพฤติกรรมพร้อมทั้งแสดงให้เห็นขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัพฤติกรรมของตวั
ละครในบทความ  

4) ขั้นตรวจสอบและประเมินขอ้โตแ้ยง้ เป็นขั้นตอนท่ีให้นักเรียนสร้างขอ้สรุปท่ีไดรั้บจากบทความโดยการพิจารณา
ขอ้มูล หลกัฐานท่ีผูเ้ขียนสร้างข้ึนมีการประเมินขอ้โตแ้ยง้และเสนอความคิดส่วนบุคคลท่ีเป็นทางเลือก 

5) ขั้นท าความเขา้ใจและสร้างมโนทศัน์ส าคญั เป็นขั้นตอนท่ีให้นกัเรียนตดัสินใจระบุแนวความคิดส าคญัท่ีไดรั้บจาก
ผูเ้ขียนจากการโตแ้ยง้ หรือการเสนอทศันะความคิดทางเลือกเพื่อน าเสนอขอ้สรุปท่ีเป็นมโนทศัน์ส าคญัของบทความ  

6) ขั้ นการสะท้อนคิดในบทความเป็นขั้ นตอนท่ีให้นักเรียนแสดงทัศนคติของตนเองเก่ียวกับบทความโดยใช้
ประสบการณ์ส่วนบุคคล 

ซ่ึงใน 6 ขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือส่งเสริมการตระหนักรู้ทางภาษาอย่างมี
วจิารณญาณมีความสัมพนัธ์กนัในทุกขั้นตอนโดยสามารถแสดงความสัมพนัธ์ของขั้นตอนไดจ้ากรูปดงัต่อไปน้ี 
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รูปท่ี 1 แสดงความสัมพนัธ์ของกระบวนการเรียนรู้การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ เพ่ือส่งเสริมการตระหนกัรู้อยา่งมีวิจารณญาณ 
 2. ผลของการใชก้ระบวนการเรียนรู้การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ เพ่ือส่งเสริมการตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวิจารณญาณ 
ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มีผลการทดลองดงัต่อไปน้ี 
 2.1) การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของคะแนนการตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวิจารณญาณก่อนและหลงัทดลองของนกัเรียน
ท่ีเรียนดว้ยกระบวนการเรียนรู้การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ (กลุ่มทดลอง) 
ตาราง 1 ผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ียของคะแนนการตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวจิารณญาณก่อนและ หลงัทดลองของนกัเรียนกลุ่ม
ทดลอง (คะแนนเตม็ 120 คะแนน) 

กลุ่มทดลอง n M S  t 
ก่อนทดลอง 40 77.91 12.213 14.570* 
หลงัทดลอง 40 101.64 7.280  

หมายเหตุ  *p< .05 
ขอ้มูลจากตาราง 1 ผลปรากฏว่า จากการทดสอบค่าที (t - test dependent) พบว่า นักเรียนกลุ่มท่ีเรียนดว้ยกระบวนการ

เรียนรู้การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ มีการตระหนักรู้ทางภาษาอยา่งมีวิจารณญาณหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 2.2) การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของคะแนนการตระหนักรู้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนท่ีเรียนด้วย
กระบวนการเรียนรู้การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ (กลุ่มทดลอง) กบันกัเรียนท่ีเรียนดว้ยกระบวนการเรียนรู้แบบปกติ (กลุ่มควบคุม) 
หลงัการทดลองใชก้ระบวนการเรียนรู้ 
 

ตาราง 2 ผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ียของคะแนนการตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนกลุ่มทดลองกบันกัเรียนกลุ่ม
ควบคุม หลงัการทดลองใชก้ระบวนการเรียนการสอน (คะแนนเตม็ 120 คะแนน) 

กลุ่มตวัอยา่ง n M S F t 
กลุ่มทดลอง 40 101.64 7.280 0.924 14.922* 
กลุ่มควบคุม 40 82.92 12.141   

หมายเหตุ  *p< .05 

1) ส ารวจบทความ 
(Exploring text) 

3) วิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อการขยายความ 
(Analyzing domination act for Expansion) 

4) ตรวจสอบและประเมินขอ้โตแ้ยง้ 
(Examination and evaluation of arguments) 

 

2) ระบุปัญหา 
(Identifying problems) 

5) ท าความเขา้ใจและสร้างมโนทศัน์ส าคญั 
(Understanding and creating  

important concepts) 

6) สะทอ้นคิดในบทความ 
(Self-reflecting in the text) 
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ขอ้มูลจากตาราง 2 ผลปรากฏวา่ จากการทดสอบค่าที (t - test independent)  พบวา่ นกัเรียนกลุ่มท่ีเรียนดว้ยกระบวนการ
เรียนรู้การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ มีการตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวิจารณญาณสูงกวา่กลุ่มท่ีเรียนดว้ยกระบวนการเรียนการสอน
แบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

สรุปผลการวิจัย   
1. กระบวนการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือส่งเสริมการตระหนักรู้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณ มีการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน คือ ขั้นส ารวจบทความ ขั้นระบุปัญหา ขั้นวิเคราะห์พฤติกรรมเพ่ือการขยายความ ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินขอ้โตแ้ยง้ ขั้นท าความเขา้ใจและสร้างมโนทศัน์ส าคญั ขั้นการสะทอ้นคิดในบทความ  

2. นกัเรียนกลุ่มท่ีเรียนดว้ยกระบวนการเรียนรู้การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ มีการตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวิจารณญาณ
หลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยกระบวนการเรียนรู้การอ่าน
อยา่งมีวิจารณญาณมีการตระหนักรู้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนดว้ยกระบวนการเรียนรู้แบบปกติอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

อภิปรายผล 
 ประเดน็ท่ี 1 กระบวนการเรียนรู้การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ เป็นกระบวนการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนเพ่ือส่งเสริมการ
ตระหนักรู้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยใชแ้นวคิดการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  
โดยมีขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ ประกอบไปดว้ย 6 ขั้นตอนคือ  
 1) ขั้นส ารวจบทความ ซ่ึงในขั้นน้ีจะช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความสามารถในการท าความเขา้ใจบทความ จากการอ่าน
บทความ มีการท าความเขา้ใจรายละเอียดของบทความ และพบเห็นการใชภ้าษาท่ีแสดงพฤติกรรมของตวัละครในบทความซ่ึง
นกัเรียนจะตอ้งเช่ือมโยงกบัหลกัภาษา ค าศพัท ์ท่ีเคยไดเ้รียนไปแลว้ 
 2) ขั้นระบุปัญหา ในขั้นตอนน้ีส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความสามารถในการตีความเพราะนกัเรียนจะได ้ระบุปัญหาหลกัท่ีได้
จากการส ารวจบทความ ระบุ/พิจารณาการเลือกใชค้  าในบทความ เพื่อขยายความ และแสดงผลกระทบของการเลือกใช้ค  าใน
บทความ ซ่ึงนกัเรียนจะเจอค าศพัทท่ี์มีความหลากหลายท่ีนกัเรียนตอ้งตีความใหส้อดคลอ้งตามบริบทนั้นๆ 

3) ขั้นวิเคราะห์พฤติกรรมเพ่ือการขยายความ ซ่ึงในขั้นตอนน้ีส่งเสริมให้นกัเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ความ
เพราะนกัเรียนไดแ้สดงแนวความคิด แยกแยะพฤติกรรมของการแสดงออกในบทความ และขยายความพฤติกรรม พร้อมทั้งแสดง
ใหเ้ห็นขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัพฤติกรรมต่างๆ เพ่ือการขยายความพฤติกรรมนั้นๆ ใหส้อดคลอ้งกบับริบทของบทความ 

4) ขั้นตรวจสอบและประเมินขอ้โตแ้ยง้ ซ่ึงในขั้นตอนน้ีส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการประเมินขอ้โตแ้ยง้
เพราะนักเรียนไดส้ร้างขอ้สรุปท่ีไดรั้บจากบทความ มีการพิจารณาหลกัฐานท่ีผูแ้ต่งสร้างข้ึนอย่างหลากหลาย มีการประเมิน 
ขอ้โตแ้ยง้ รวมทั้งเสนอความคิดท่ีเป็นทางเลือกใหส้อดคลอ้งกบับริบทของบทความ 

5) ขั้นท าความเขา้ใจและสร้างมโนทศัน์ส าคญัซ่ึงในขั้นตอนน้ีส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความสามารถในการสรุปความเพราะ
นักเรียนไดต้ดัสินใจเลือกแนวความคิดท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีเสนอโดยผูแ้ต่ง มีน าเสนอขอ้มูลในการโตแ้ยง้หักลา้ง เสนอทศันะ
ความคิดทางเลือก เพ่ือการน าเสนอขอ้สรุปท่ีเป็นมโนทศัน์ส าคญัใหส้อดคลอ้งกบับริบทของบทความ 

6) ขั้นการสะทอ้นคิดในบทความ ซ่ึงในขั้นตอนน้ีส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการสะทอ้นคิด ซ่ึงเป็นการ
สะทอ้นการเขา้ถึงบทความท่ีอิงทศันคติส่วนบุคคลโดยการเช่ือมโยงเน้ือความกบัประสบการณ์ของแต่ละบุคคล จะเห็นไดว้่าทั้ง  
6 ขั้นตอน เป็นการรวมกนัของความสามารถยอ่ยๆท่ีส าคญัของการตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวจิารณญาณ คือความสามารถในการ
ท าความเขา้ใจบทความ การตีความ การวเิคราะห์ความ การประเมินขอ้โตแ้ยง้ การสรุปความ และการสะทอ้นคิด 
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สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ข้อท่ี 1 โดยการพฒันากระบวนการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณผูว้ิจัยได้พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้อยา่งเป็นขั้นตอนท่ีมีความสอดคลอ้งเช่ือมโยงกนั โดยการเร่ิมตน้จากการศึกษา สังเคราะห์ สาระส าคญั และ
หลักการของการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ จากนั้ นน าหลักการของกระบวนการเรียนรู้มาพัฒนาเป็นขั้ นตอน 
ของกระบวนการเรียนรู้ท่ีส าคญั ซ่ึงการพฒันากระบวนการเรียนรู้ท่ีผูว้จิยัจดัท าข้ึนมีการพฒันาอยา่งเป็นขั้นตอน มีหลกัการ แนวคิด 
ทฤษฎีรองรับ ส่งผลให้กระบวนการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนมีความน่าเช่ือถือนอกจากนั้นขั้นตอนของกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ี
ผูว้ิจยัพฒันาข้ึนมีความสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบังานวิจยัของ McLaughlin และ DeVoogd [9] เสนอขั้นตอนการ
เรียนรู้การอ่านแบบมีวจิารณญาณซ่ึงประกอบดว้ย 1) การส่งเสริมใหผู้อ้่านไดคิ้ด 2) การใหแ้นวทางช้ีแนะ 3) การขยายกระบวนการ
ความคิดใหก้วา้งข้ึน 4) ช่วยผูอ้่านสะทอ้นความคิดจากบทความ นอกจากนั้นยงัสัมพนัธ์กบัของ Wallace [5] ท่ีไดร้ะบุกิจกรรมหลกั
ของการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 3 กิจกรรมคือ  1) กิจกรรมสร้างมุมมองส่วนบุคคลจากบทความ 2) กิจกรรมวพิากษผ์ลกระทบของ
การใชภ้าษาและความคิดทางดา้นภาษาในบทความ และ 3) กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะในการระบุแนวความคิดและการขยาย
ความพฤติกรรมจากเน้ือหาในบทความ  

ประเด็นท่ี 2 ประสิทธิผลจากการทดลองใช้กระบวนการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือส่งเสริม 
การตระหนกัรู้ทางภาษาอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย พบวา่ นกัเรียนกลุ่มท่ีเรียนดว้ยกระบวนการ
เรียนรู้การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ มีการตระหนักรู้ทางภาษาอยา่งมีวิจารณญาณหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 และนกัเรียนกลุ่มท่ีเรียนดว้ยกระบวนการเรียนรู้การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ มีการตระหนกัรู้ทาง
ภาษาอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่ากลุ่มท่ีเรียนด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ท่ี 2  ทั้งน้ีเน่ืองจากกิจกรรมการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ  มีการจดัให้เกิดบรรยากาศภายใน
หอ้งเรียนแบบเปิดท่ีนกัเรียนทุกคนไดรั้บโอกาสในการแสดงความคิดเห็นของตนเองจากมุมมองท่ีแตกต่าง สถานการณ์ประเภทน้ี
เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะกระตุน้ให้เกิดความภาคภูมิใจและความมัน่ใจในตนเอง ในกิจกรรมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ครูผูส้อนมี
บทบาทเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการจดัการเรียนรู้ นักเรียนอาจถามค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบับทความและเช่ือมโยงค าถามกบั
แนวความคิดทางทศันคติ ซ่ึง Beck [10]ไดก้ล่าววา่การจดักิจกรรมการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณนกัเรียนจะตอ้งเกิดคุณลกัษณะของ
การเรียนรู้ 3 ประการท่ีสามารถพฒันาและปรับปรุงการตระหนกัรู้อยา่งมีวจิารณญาณ คือ 1) การเรียนรู้ท าใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมเชิง
รุกในการอภิปรายบทความและบริบท 2) การเรียนรู้ท าให้เกิดการใชค้วามหมายของบทความเพ่ือสะทอ้น และ 3) การเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนวิจารณ์บทความและเผยระบบความคิดท่ีส่ือผ่านบทความ จากการศึกษางานวิจัยพบว่าการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณท่ีประกอบดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีโครงสร้างและเหมาะสม ท าใหน้กัเรียนกระตือรือร้นในการประเมิน วิจารณ์ 
และขยายความ ขอ้มูลท่ีพบในบทความ นอกจากนั้นยงัสามารถพฒันามุมมองและความสามารถของพวกเขาในการสะทอ้นคิด
อยา่งเป็นระบบของตนเอง ดว้ยประสบการณ์เชิงประจกัษ์ ท าใหส่้งผลต่อการตระหนกัรู้อยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนเพราะช่วย
ใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจ สามารถประเมินคุณค่าและตอบสนองกบับทความได ้[4] [6] [7] [8] 

 

ข้อเสนอแนะ  
 1. ขอ้เสนอแนะในการใชง้านวิจยั 
 การน ากระบวนการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือส่งเสริมการตระหนักรู้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณไปใช้
ครูผูส้อนตอ้งมีบทบาทเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการจดัการเรียนรู้ และตั้งค  าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบับทความโดยมุ่งตั้งค  าถามเพ่ือให้
นกัเรียนแสดงแนวความคิดทางทศันคติ 

2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ส่งผลต่อตวัแปรดา้นอ่ืนๆ เช่น การให้
เหตุผล เป็นตน้ 
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