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บทคัดยอ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อสงเสริม

ความสามารถในการคดิอยางมีวจิารณญาณ 2) เพือ่ศกึษาประสทิธิภาพรปูแบบการเรยีนการสอนภาษาไทย 
เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณ ที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณ กอนเรียนและหลังเรียน และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการเรียน
การภาษาไทย เพือ่สงเสรมิความสามารถในการคดิอยางมวีจิารณญาณ การวจิยัครัง้นีเ้ปนการวจัิยและพฒันา 
(Research and Development) โดยกําหนดรูปแบบการทดลองแบบหนึ่งกลุมทดสอบกอนเรียนและ
หลังเรียน (One–Group Pretest Posttest Design) กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4 โรงเรียนบัวขาว จํานวน 46 คน ไดมาโดยกาสุมแบบกลุม (Cluster Random 
Sampling) ผลการวิจัยพบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผานการตรวจสอบหาประสิทธิภาพโดย
ผูเชี่ยวชาญและวิจัยเชิงปฏิบัติการ ที่มีชื่อวา ASRCA Model มีกระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอน คือ 
1) ขั้นสรางความสนใจ (Attention : A) 2) ขั้นศึกษาหาความรู (Study : S) ประกอบดวย 4 ข้ันยอย ไดแก 
(2.1) ความสามารถในการระบุขอตกลงเบ้ืองตน (2.2) ความสามารถในการพิจารณาความนาเช่ือถือของ
แหลงขอมูลและการสังเกต (2.3) ความสามารถในการคิดนิรนัย (2.4) ความสามารถในการคิดอุปนัย 
3) ขั้นสะทอนความคิด (Reflection :R) 4) ขั้นสรุป (Conclusion : C) 5) ขั้นประยุกตใชความรู (Applica-
tion : A) และประสิทธิภาพ (E1/E2) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เทากับ 88.19 /84.42 เมื่อเทียบ
กับเกณฑ 80/80 ปรากฏวามีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว สวนความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณ เทากับ 88.19 /84.42 เมื่อเทียบกับเกณฑ 80/80 ปรากฏวามีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่
กําหนดไว ความสามารถในการคิดอยางมีความพึงพอใจวิจารณญาณกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน
อยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดับ 0.05 โดยความสามารถในการวเิคราะหหลงัเรียนสงูกวากอนเรยีน นกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนการสอน ในภาพรวมอยูในระดับมาก 



Vol.6 No.1 January - June 20172

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

คําสําคัญ : 1. การคิดอยางมีวิจารณญาณ 2. รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทย

ABSTRACT

The Objectives of the research article were to 1) to develop the method of Thai 
learning and teaching in order to support the ability of judgement thinking 2) to study the 
efficiency of Thai learning and teaching method in order to support the ability 3) to 
compare the ability of judgement thinking who study with the method of Thai learning and 
teaching in order to support the ability of judgement thinking to pre and post learning 
4) to study the satisfaction of students to the method of Thai learning and teaching in 
order to support the ability of judgement thinking.This research and development was to 
set up one-group pretest and posttest design. The sampling group used in this research 
were 46 Matayom Suksa 5 students of of Buakhao School by using Cluster Random 
Sampling.The tools used in this research composed of the method of Thai learning and 
teaching in order to support the ability of judgement thinking were, lesson plans of Thai 
learning and teaching method, the achievement test, the ability of judgement thinking test, 
and the satisfaction test. The analysis data were: percentage (%), mean (x), standard
deviation (SD), t-test (Dependent Samples) and content analysis.

Results of the research found that: 
1. The method of Thai learning and teaching in order to support the ability of 

judgement thinking of Matayom Suksa 5 students had passed the efficiency examination 
by the experts and working research, called ASRCA Model which consist of principle, 
purposes, contents, learning process, developed learning method which composed of 5 
steps they were: 1) building up attention (A) 2) studying (S) with 4 sub-steps which were: 
(2.1) the ability of certifying problems (2.2) the ability of considering data sources (2.3) the 
ability of deductive reasoning thinking (2.4) the ability of inductive reasoning thinking 
3) Reflection : R 4) Conclusion 5) Application : A

2. The efficiency (E1/E2) of Thai learning and teaching in order to support the 
ability of judgement thinking students was 88.19/84.42 when compared to the criteria of 
80/80 which was higher than the expected criteria.

3.  The ability of judgement thinking students who studied with the method of Thai 
learning and teaching in order to support the ability of judgement thinking to pre and post 
learning was significantly different at the level of 0.05 (the analysis ability of post learning 
was higher than pre-learning).
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4.  The satisfaction students to the Thai learning and teaching in order to support 
the ability of judgement thinking found that they were satisfied, in general was in the 
level of “much”.

Keywords : 1. Judgement thinking 2. The method of Thai learning and teaching

1.  ความสําคัญและท่ีมาของปญหาที่ทําการวิจัย
ภาษาไทย มบีทบาทสาํคญัการเปนเครือ่งมอืในการตดิตอสือ่สาร การดาํเนนิชีวติประจาํวนัและใน

การประกอบอาชพีจะมกีารติดตอสือ่สารเพือ่ใหเกดิความเขาใจเรือ่งราว ความรูสกึ ความนกึคดิ ความตองการ
ของแตละฝาย ซึ่งไดแกผูสงสารโดยแสดงพฤติกรรมในรูปของการพูด การเขียน หรือแสดงดวยทาทาง สวน
ผูรับสารจะรับสารดวยการฟง การดู หรือการอาน แตไมวาจะเปนการสื่อสารหรือรับสารก็ตาม เปนเครื่อง
มอืสําคญัทีใ่ชเปนสะพานเชือ่มโยงเพือ่ใหเกดิความเขาใจตรงกันคอืภาษา นอกจากนัน้ภาษาไทยยงัเปนเครือ่ง
มอืในการเรยีนรแูละแสวงหาความรูบรรพบรุษุไทยไดสรางสรรค สะสม อนรุกัษและถายทอดเปนวฒันธรรม
ใหเปนมรดกของชาติโดยใชภาษาเปนสือ่ คนรนุหลังจงึใชภาษาไทยเปนเครือ่งมอืในการศกึษาแสวงหาความ
รู ประสบการณและรับสิง่ทีเ่ปนประโยชนมาใชในการพัฒนาตนเองท้ังการพัฒนาสตปิญญา กระบวนการคิด 
การวิเคราะห การวิพากษวจิารณ การแสดงความคิดเหน็ ทําใหเกดิความรูและประสบการณทีง่อกงาม กลาย
เปนผทูีม่ชีวีทศันทีส่อดคลองกบัยคุสมยั สามารถตดิตามความเจรญิกาวหนาของศาสตรตางๆจงึรเูทาทนัการ
เปล่ียนแปลงของสังคมโลกปจจุบัน ซึ่งนํามาพัฒนาประเทศชาติไดอยางดี และภาษายังเปนเครื่องมือสราง
ความเขาใจอนัดตีอกนัในประเทศไทยนอกจากจะมภีาษาไทยกลางซึง่เปนภาษาประจาํชาตแิลว เรายงัมีภาษา
ถิ่นตางๆ ซ่ึงเปนภาษาติดตอกันเฉพาะในกลุม และเมื่อกําหนดใหภาษาไทยกลางเปนภาษามาตรฐานเปน
ภาษาที่ใชรวมกัน ทําใหการสื่อสารเขาใจตรงกันทั้งในการศึกษา ในทางราชการ และในการสื่อสารมวลชน 
การใชภาษาไทยกลางชวยสงเสรมิความเขาใจอนัดีตอกันในสังคมไทยโดยสวนรวม ภาษายงัเปนเครือ่งมอืใน
การบนัทกึและถายทอดความรสูกึนกึคดิของบรรพบรุษุในรปูของวรรณคดแีละวรรณกรรม การอานและการ
ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมแตละสมัย ทําใหชนรุนหลังรับรูและเขาใจความรูสึกนึกคิดของผูแต เขาใจ
สภาพความเปนอยู เขาใจเหตุการณ เขาใจลกัษณะสงัคม และสงัคมของผูคนในสมยันัน้ๆเปนเครือ่งมอืสราง
เอกภาพของชาต ิการทีป่ระเทศไทยมภีาษาไทยกลางเปนมาตรฐานทีใ่ชรวมกนั มภีาษาไทยเปนภาษาประจาํ
ชาตทิีแ่สดงใหเหน็ถงึความเปนชาติทีม่คีวามเจรญิรงุเรอืง มอีารยธรรม การใชภาษาไทยในการตดิตอสือ่สาร
ทําใหเกิดความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และเกิดความผูกพันเปนเชื้อชาติเดียวกัน ทําใหเกิดความ
ปรองดองและรวมมือกันที่จะพัฒนาชาติไทยใหเจริญกาวหนาอยางมั่นคงตอไปพรอมทั้งเปนเครื่องมือชวย
จรรโลงใจ ภาษาไทยเปนภาษาที่มีเสียงไพเราะเมื่อผูเขียนไดนํามาแตงเปนรอยแกวและรอยกรอง เมื่อใคร
ไดอานไดฟงก็จะเกิดความรูสึกชื่นบาน เกิดความจรรโลงใจ ไมวาจะอยูในรูปของอะไรก็ตามซึ่งเปนเรื่องราว
ทีช่วยใหเกิดความจรรโลงใจ และความช่ืนบานน้ีจาํเปนตองอาศยัภาษาเปนสือ่ ภาษาไทยจึงมคีวามสาํคญัท่ี
ชวยใหชีวิตคนไทยมีความสดช่ืน รื่นรมย มีสุขภาพจิตที่ดี ไมเครงเครียด เกิดความคิดสรางสรรค และสังคม
ดํารงอยูไดดวยดี
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ในปจจุบันนี้จะพบวาการใชภาษาไทยมีปญหาทั้งดานการอาน การเขียน การฟง การดู และการ
พูด ดังที่ ชลธิชา หอมฟุง (2557, หนา 35) กลาววา “ในปจจุบันภาษาไทยถึงกาลวิกฤติเส่ือมโทรมลงทั้ง
ภาษาเขยีนและภาษาพดู” และไดยกตวัอยางกลมุบคุคลทีม่สีวนเกีย่วของกับการใชภาษาวา “ผอูานขาวทาง
สื่อมวลชนหลายคนอานผิดๆ..ในวงการตางๆมีผูเขียนหนังสือผิดอยูมาก และยังมีความเจริญทางเทคโนโลยี
เขามาสูวงวิชาการอยางรวดเร็ว การอานและการเขียนภาษาไทยก็ทรุดโทรมลงมาก..”

สภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ผูเรียนไมเห็นความสําคัญและไมสนใจภาษาไทยเทาท่ีควร 
ไมรกัและภูมใิจในภาษาไทย ขาดความสามารถในการใชภาษาใหเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล ขาดความ
สามารถในการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล และไมเห็นคุณคาของวรรณคดีไทย สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2557-2558 ไดคะแนน
เฉลี่ยรอยละ 67.60 ซึ่งอยูในระดับตํ่ากวาเกณฑที่ทางโรงเรียนกําหนดไว คือ รอยละ 70 และผลการศึกษา
สภาพทีเ่ปนจรงิจากรายงานผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554- 2558) ระดบัการศกึษา
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาในปการศึกษา 2557 และ 2558 
ภาพรวมทั้งประเทศไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 50.76 และ 49.36 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยในแตละปการ
ศึกษา จะเห็นวาไดระดับคะแนนเฉล่ียต่ํา (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ องคกรมหาชน, 2558, 
หนา 1) และผลการศึกษาสภาพท่ีเปนจริงจากรายงานผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-
2558) ระดบัการศึกษาขัน้พ้ืนฐานโรงเรียนบัวขาว พบวาคะแนนประเมินคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา 
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น สมรรถนะสําคัญของผูเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2555 
พบวามีคะแนนเฉลี่ย 59.16 คิดเปนรอยละ 59.16 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา คะแนนดานสื่อสาร 
มคีะแนนเฉลีย่ 13.45 คดิเปนรอยละ 67.27 คะแนนดานการคดิมคีะแนนเฉลีย่ 8.80 คดิเปนรอยละ 44. 02 
ดานการแกปญหา มีคะแนนเฉลี่ย 11.16 คิดเปนรอยละ55.78 ดานการใชทักษะชีวิตมีคะแนนเฉลี่ย 11.16 
คิดเปนรอยละ55.78 ดานการใชเทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ย 12.06 คิดเปนรอยละ60.28 และมาตรฐานที่ 1 
มาตรฐานทีว่าดวยผลการจดัการศกึษา ตัวบงชีท้ี ่5 ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของผเูรยีนไดคะแนน 10.92 จาก
คะแนน 20 เต็ม 20 อยูในระดับพอใช ซึ่งคณะกรรมการไดใหขอเสนอแนะสําคัญเพ่ือการพัฒนาคือ ผูเรียน
ควรไดรับการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยวิธกีารท่ีตางกันตามศักยภาพของการเรียนสงเสริมใหผเูรียน
ไดเรียนรูจากการคนควาดวยตนเอง วางแผนการทํางานดวยตนเอง สงเสริมการคิดวิเคราะห การแกปญหา 
ผานรายวิชาตางๆอยางตอเนือ่ง และสงเสริมครทูาํงานวิจยัในชัน้เรยีนทีเ่ปนการแกปญหาทางการเรียนของ
ผูเรียน สงเสริมใหครูไดพัฒนาตนเองดวยการศึกษา อบรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ (โรงเรียนบัวขาว, 2558ก, หนา 53-55)

จากการศึกษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎกีารเรยีนร ูการคดิวเิคราะหและงานวจิยัทีเ่กีย่วของเพือ่เปน
แนวทางในการจัดการเรียนรูภาษาไทยท่ีทําใหการสอนของครูดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพมีข้ันตอน 
มีกระบวนการที่ชัดเจนโดยมีการจัดกระบวนการหรือข้ันตอนในการเรียนการสอน วิธีสอนและเทคนิคการ
สอนตางๆเขาไปชวยทําใหสภาพการเรียนการสอนนั้นเปนไปตามหลักการที่ยึดถือ และกระบวนการเรียนรู
ทีม่รูีปแบบเฉพาะอันจะนําผเูรยีนไปสูจดุมุงหมายท่ีรปูแบบการเรียนการสอนน้ันกําหนด พบวา ทฤษฎีทีเ่ปน
พืน้ฐานรองรับรปูแบบการเรียนการสอนภาษาไทยท่ีสงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีวจิารณญาณน้ัน
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มหีลักการ แนวคิดท่ียดึผเูรียนเปนสาํคญั เชน ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพทุธิปญญา (Cognitivism) ไดแกทฤษฎี
พุทธิปญญาของเพียเจต ของวิก็อทสกี้ ทฤษฎีการเรียนรูโดยการคนพบของบรูเนอร ทฤษฎีการเรียนรูอยาง
มีความหมายของออซูเบล ทฤษฎีการสรางองคความรู (Constructivism) และทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือ
โดยแตละทฤษฎกีารเรยีนรูมแีนวคดิและหลกัการท่ีสามารถนาํมาประยกุตใชในการพฒันารปูแบบการเรยีน
การสอนภาษาไทยท่ีสงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ดังเชน ทฤษฎีพัฒนาการทางสติ
ปญญาของเพียเจต (Piaget Intellectual Development Theory) (1964) เปนการศึกษาเก่ียวกับ
พัฒนาการทางดานความคิดของเด็กวามีขั้นตอนและกระบวนการ เปนไปตามพัฒนาการทางสติปญญา 
ตามวัยตางๆ เปนลําดับขั้นตอนและเปนไปตามธรรมชาติ ทฤษฎีการเรียนรูโดยการคนพบของบรูเนอร 
(Bruner Discovery Learning Theory ) (1967) เช่ือวามนุษยเลือกท่ีรับรูสิ่งท่ีตนเองสนใจ และการเรียน
รูเกิดจากกระบวนการคนพบดวยตนเอง (Discovery Learning) ทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมายของ
ออซูเบล (Ausubel Meaningful Learning Theory) (1963) เช่ือวาการเรียนรูจะมีความหมายแกผูเรียน 
หากการเรยีนรนูัน้สามารถเชือ่มโยงกบัสิง่ใดสิง่หนึง่ท่ีรมูากอน ทฤษฎกีารสรางองคความร ู(Constructivism 
Theory) เปนทฤษฎีการเรียนที่มีหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับความรูและวิธีการไดมาซึ่งความรูของผูเรียน
ดวยการสรางความรูดวยตนเอง ผูเรียนจะตองเปนผูกระทํา (Active) และความเปนผูสราง (Construct) 
ความรูจากความสัมพนัธระหวางส่ิงทีพ่บเห็นเช่ือมโยงเขากับความรูความเขาใจท่ีมอียมูพีืน้ฐานจากความเช่ือ
วา ความรูเปนสิง่ท่ีไมสามารถถายทอดจากบุคคลหนึง่ไปสบุูคคลหนึง่ได แตความรเูปนสิง่ท่ีบคุคลแตละบุคคล
จะตองสรางขึ้นมาดวยตนเอง

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพือ่การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทย เพือ่สงเสริมความสามารถในการคิดอยาง

มีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
2.2  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยเพ่ือสงเสริมความสามารถใน

การคิดอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
2.3 เพื่อเปรียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

กอนเรียนและหลังเรียน
2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอน

ภาษาไทย เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

3.  ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย
3.1  นกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่5 มคีวามสามารถในการคิดอยางมีวจิารณญาณ เปนลาํดบัข้ันตอน

และเปนไปตามธรรมชาติ และสามารถสรางองคความรูข้ึนมาดวยตนเองได
3.2  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ไดแสดงความคิดของตนเองกับเพื่อน ไดรวมกันคิดและ

สรางสรรคความคิดสิ่งใหมๆขึ้นมา โดยไตรตรองอยางมีเหตุผลรอบดานกอนเขาสูกระบวนการตัดสินใจ
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3.3  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เมื่อมีความสามารถคิดอยางมีวิจารณญาณแลว ยอมจะเปนผูที่
กระทํากิจกรรมงานตางๆ ประสบความสําเร็จตามเปาหมายอยางมีคุณภาพ และสามารถเปนประโยชนกับ
ตนเองและประเทศชาติได 

4.  วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) ซึ่งมีรายละเอียดและ

ขั้นตอนในการดําเนินการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) เปนการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน (Analysis : A)การศึกษา 

ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) เปนการออกแบบและพัฒนา (Design and

Development : D and D) : การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน
ขัน้ตอนที ่3 การวจิยั (Research R1) เปนการนาํไปทดลองใช (Implementation : I) : การทดลอง

ใชรูปแบบการเรียนการสอน
ขัน้ตอนท่ี 4 การพัฒนา (Development : D2) เปนการประเมินผล (Evaluation : E) การประเมิน

และปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอน

5.  ผลการวิจัย
5.1  รปูแบบการสอนภาษาไทยเพือ่สงเสรมิความสามารถในการคดิอยางมวีจิารณญาณ กระบวนการ

เรียนการสอนประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังน้ี
   5.1.1 ขั้นสรางความสนใจ (Attention : A) 
  5.1.2  ขั้นศึกษาหาความรู (Study : S)
    1)  ความสามารถในการระบุขอตกลงเบ้ืองตน 
    2)  คิดพิจารณาความนาเชื่อถือของแหลงขอมูลและการสังเกต
    3)  ความสามารถในการคิดนิรนัย
    4)  ความสามารถในการคิดอุปนัย
  5.1.3  ขั้นสะทอนความคิด (Reflection : R)
   5.1.4  ขั้นสรุป (Conclusion : C)
  5.1.5  ขั้นประยุกตไปความรู (Application : A) 
5.2  รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทย 
  เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีวจิารณญาณ ทีส่รางข้ึนมีประสิทธภิาพเทากับ (E

1
/E

2
) 

88.19/84.42 ซึ่งผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว คือ รูปแบบการเรียนการสอนภาษา
ไทย เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80



ปที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม-มิถุนายน 2560 7

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด

5.3  เปรียบเทยีบความแตกตางความสามารถในการคดิอยางมวีจิารณญาณกอนเรยีนและหลงัเรยีน
การทดสอบ จํานวนนักเรียน คะแนนเต็ม S.D. T p

กอนเรียน 46 30 11.69 3.40
-21.34 .00

หลังเรียน 46 30 22.04 1.80

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง พบวา นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 46 คน มีคะแนนกอนเรียน (Pretest) เฉลี่ย
เทากับ 11.69 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 3.40 และคะแนนสอบหลังเรียน (Posttest) เฉล่ียเทากับ 
22.04 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.80 เม่ือทดสอบความแตกตาง ของคะแนน โดยใชสถิติทดสอบ 
พบวา tเทากับ -21.34 คา p เทากับ .00 สรุปไดวาคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .05 นัน้คือ นกัเรยีนท่ีเรยีนดวยรูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทย เพือ่สงเสริมความ
สามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนมีคะแนนสูงกวากอนเรียน

ตารางแสดงความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนกลุมตัวอยางท้ัง 4 ดาน

การคิดอยางมีวิจารณญาณ กอนเรียนจํานวนนักเรียน 
46 คน

หลังเรียนจํานวนนักเรียน 
46 คน

คะแนน
เต็ม

S.D. คะแนน
เต็ม

S.D.

ความสามารถในการระบุขอตกลงเบ้ืองตน 6 2.33 15.77 6 5.24 35.53

ความสามารถในการคดิพจิารณาหาความนาเชือ่
ถือของแหลงขอมูลและการสังเกต

8 3.09 20.93 8 5.26 35.68

ความสามารถในการนิรนัย 8 2.68 18.13 8 3.81 25.80

ความสามารถในการอุปนัย 8 2.59 17.54 8 5.42 36.71

รวม 30 2.66 30.19 30 4.92 60.86

เมื่อพิจารณาแยกตามองคประกอบยอยของการคิดอยางมีวิจารณญาณทั้ง 4 องคประกอบหลัง
เรยีนพบวา นักเรยีนมคีวามสามารถในการอุปนยัอยใูนระดบัมากทีส่ดุ มคีะแนนเฉลีย่ ( =5.42, S.D.=36.71) 
รองลงมาอันดับสองไดแก ความสามารถในการพิจารณาหาความนาเชื่อถือของแหลงขอมูลมีคะแนนเฉลี่ย
( =5.26, S.D.=35.68) อันดับ สามไดแกความสามารถในการระบุปญหา มีคะแนนเฉล่ีย ( =5.24, 
S.D.=35.53) และมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุดไดแกความสามารถในการนิรนัย มีคะแนนเฉล่ีย ( =3.81, 
S.D.=25.80)
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6.  อภิปรายผลการวิจัย
6.1 รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยเพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีชื่อวารูปแบบการสอน เอเอสอารซีเอ (ASRCAModel) มีองคประกอบ
ของรูปแบบ 4 องคประกอบไดแก 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค 3) เน้ือหา4) กระบวนการเรียนรู 
ซึ่งกระบวนการเรียนรูประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก 1) ข้ันสรางความสนใจ (Attention : A) 2) ขั้นศึกษา
หาความรู (Study : S) ประกอบดวย 4 ขั้นตอนยอย คือ (2.1) ขั้นระบุปญหา (2.2)ขั้นพิจารณาความนาเช่ือ
ถือของแหลงขอมูล (2.3) ขั้นอุปนัย และ (2.4) ขั้นนิรนัย 3) ข้ันสะทอนความคิด (Refection: R) 4) ข้ันสรุป
(Conclusion : C) 5) ขัน้ประยกุตใชความร ู(Application: A) ผลการตรวจสอบความสอดคลองของรปูแบบ
การเรียนการสอน เอเอสอารซีเอ (ASRCAModel) ที่พัฒนาขึ้นโดยผูเช่ียวชาญ พบวา รูปแบบการเรียนการ
สอนภาษาไทย เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณมีความสอดคลองกัน (IOC = 0.89) 
เม่ือนํารูปแบบไปหาประสิทธิภาพกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4 โรงเรียนบัวขาว อําเภอกุฉินารายณ 
จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 46 คนไดคาประสิทธิภาพ E

1
/E

2
 เทากับ 88.19 /84.42 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด

ไว คือ 80/80 ทั้งนี้เนื่องจาก รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นไดมีการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน แนวคิด 
ทฤษฎี สอดคลองกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ไดแก ขอมูลพื้นฐาน พระราชบัญญัติการศึกษา 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) หลักสูตรสถาน
ศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนบัวขาว (โรงเรียนบัวขาว, 2552) ทฤษฎีเก่ียวกับการสอนคิด 
(Constructivism) วิธีสอนแบบแกปญหา วิธีสอนแบบอุปนัย วิธีสอนแบบวัฎจักรการเรียนรู วิธีสอนแบบ
บนัได 5 ขัน้ และวธิสีอนซปิปา อยางมขีัน้ตอน นอกจากนีย้งัวเิคราะหแนวคดิการออกแบบรปูแบบการเรยีน
การสอนของ Joyce & Weil (1996) และจากแนวคิด Jean Piaget (1964) และ Lew Vygotsky 
Constructivism (1978) รวมกบัแนวคดิการวจิยัและพฒันา ซึง่องคประกอบของรูปแบบการสอนท่ีกาํหนด
จะตองมีความสัมพันธและสงเสริมซึ่งกันและกันทั้งระบบสอดคลองกับงานวิจัยของสงัด อุทรานันท (2526, 
หนา 70) 

6.2  ความสามารถในการคิดอยางมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปที ่5 กอนเรยีนและ
หลังเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากการพัฒนากระบวนการคิดอยาง
มวีจิารณญาณไปพรอมกับเนือ้หาสาระการเรียนรภูาษาไทย เนือ่งจากการพัฒนากระบวนการคิดจาํเปนตอง
มีเนื้อหาเปนขอมูลหรือเปนสื่อนําในการคิด เพราะการคิดไมอาจเกิดขึ้นไดเมื่อขาดเน้ือหาการคิด วัชรา
เลาเรียนดี (2549, หนา 1 อางถึงใน อารยา ชอองัชญั, 2553, หนา 192) ไดกลาวไววา เดก็นกัเรียนท่ีมคีวาม
สามารถในการเรียนจะมีความสามารถในการคิดไดดีข้ึน ถาโรงเรียนใสใจที่จะสอนใหเขาคิด ความสามารถ
ในการคดิสามารถสอนและฝกไดตัง้แตระดบัชัน้ตนๆ ในหองเรยีนทีค่รใูหโอกาสกบันกัเรยีนไดคดิอยางหลาก
หลายจะทําใหนกัเรียนมกีารเรียนทีดี่ขึน้ โดยครูจะตองปรับปรุงการเรียนการสอนใหนกัเรียนเรียนรไูดเรว็ขึน้
ดีขึ้นมีทักษะการคิดมากขึ้น 

6.3 ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาไทย เพือ่สงเสรมิความสามารถในการคดิอยางมวีจิารณญาณ โดยภาพรวมนกัเรยีนมคีวามพงึพอใจตอ
รูปแบบการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( =3.85, S.D.=0.20) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
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พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก3 อันดับแรก คือ นักเรียนมีโอกาสชวยกันอภิปรายและสรุป
บทเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( =4.13, S.D.= 0.83) อันดับสอง คือครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ
จริง ( =4.07, S.D.=0.82) อันดับสามคือ นักเรียนไดทบทวนความรูเดิมและเชื่อมโยงกับเนื้อหาใหมที่ครู
สอน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือนักเรียนสามารถเปรียบเทียบขอมูลระหวางหมวดหมูได ( =3.63, 
S.D.=0.61) ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจาก ไดออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน
เพือ่ใหสอดคลองกบัผเูรียน โดยไดพจิารณาจากการตรวจสอบความตองการและครผูสูอนและขอมลูทีไ่ดจาก
การวเิคราะห และสงัเคราะหเอกสารแนวคดิการออกแบบรปูแบบการเรยีนกาสอนตามแนวคดิและทฤษฎทีี่
เกี่ยวของกับการคิด ไดแก แนวคิดของเพียเจต (Piaget, 1964) ทฤษฎีการสรางองคความรู ในการจัดการ
เรยีนการสอน ผเูรยีนไดมสีวนรวมในการแสดงออกและนาํเสนอผลงาน มกีารปฏสิมัพนัธกนัในระหวางเรยีน 
นอกจากน้ียังมีนักวิชาการ ไดแก วิก็อทสกี้ และไดรสคอ (Vygotsky, 1978, p 86-87 ; ทิศนา แขมณี และ
คณะ, 2547, หนา 94-96 ; ไพจิตร สะดวกการ, 2539, หนา 46 ; วัชรา เลาเรียนดี, 2554, หนา 73 อางถึง
ใน อารยา ชออังชัญ, 2553, หนา 200) ไดกลาวไววาผูเรียนเปนผูจัดกระทําขอมูลหรือประสบการณตางๆ 
และตองสรางความหมายใหกบัสิง่น้ันดวยโดยการใหผเูรยีนอยใูนบรบิทจริง ผเูรยีนจะตองมโีอกาส เรยีนรใูน
บรรยากาศท่ีเอื้อตอการมีปฏิสัมพันธทางสังคม การรวมมือและการแลกเปล่ียนเรียนรู ความคิดและ
ประสบการณระหวางผูเรียนกับผูเรียนและบุคคลอื่นๆ พยายามใชขอมูลจากแหลงเรียนรูจริง ของจริงรวม
ปฏิบัติจริง สอดคลองกับงานวิจัยของ ปรณัฐ กิจรุงเรือง (2553, หนา 48) พบวานักศึกษาวิชาชีพครูมีความ
พงึพอใจการเรยีนรตูามรปูแบบการสอนโดยใชกรณศีกึษาทางศาสตรการสอนเพือ่สงเสรมิความสามารถดาน
การคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู และงานวิจัยของ อารยา ชออังชัญ (2553, หนา 64) 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมความ สามารถใน
การคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 
และงานวจิยัของ คัทรยีา มฤีกษสม (2555, บทคดัยอ) นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจตอรปูแบบการเรยีนการสอน
เพื่อสงเสริมความสามารถทางการคิดวิเคราะห ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 อยูในระดับมากท่ีสุด

7.  ขอเสนอแนะ
จากการการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อสงเสริมความสามารถ

ในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
7.1  ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช 
  เพื่อใหสามารถนํารูปแบบวิธีสอนไปใชอยางมีประสิทธิภาพ จากการดําเนินการวิจัยพบวา
   7.1.1 จากผลการวิจัยพบวา รูปแบบการเรียนสอนที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน การใชในระยะแรก

นักเรียนยังไมมีความพรอม เนื่องจากนักเรียนยังไมเคยชินกับการเรียนรูในรูปแบบการสอน นักเรียนจึงตอง
ใชระยะเวลาในการศกึษาพอสมควร ดงัน้ันครผูสูอนจงึตองหาวธิกีารเตรยีมความพรอมโดยพยายามกระตนุ
ใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรน และสนใจอยากเรียนรูตลอดจนการแนะนําบทเรียนใหชัดเจน คอยชวย
เหลือดูแลเพ่ือฝกฝนใหนักเรียนเปนผูแสวงหาความรูดวยตนเอง สามารถทํางานเปนกลุมไดอยางมี
ประสิทธภิาพและตองมีการหมุนเวียนบทบาทหนาทีข่องตนเอง ในการทํางานแตละคร้ัง เพือ่ฝกฝนการทํางาน
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กลุมและเกิดปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนในกลุม
   7.1.2  ในขณะนักเรียนนาํเสนอผลงานของนักเรียนหนาชัน้เรยีน อาจมีนกัเรียนบางคนซักถาม

ผูเสนอผลงาน ซ่ึงบางคร้ังอาจตอบคําถามไดไมกระจาง ครูควรสังเกตและใหความชวยเหลือเพ่ือใหนักเรียน
ไดรบัความรอูยางเต็มท่ี สาํหรับนกัเรยีนบางคนทีไ่มกลาออกมาเสนอผลงาน ดงันัน้ครคูวรจดักจิกรรมทีเ่นน
ใหนักเรียนทุกคนไดมีสวนรวมและกลาแสดงออกใหมากท่ีสุด เพื่อสงเสริมการเกิดการเรียนรูของนักเรียน
ทุกคน
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9.  คําขอบคุณ
บทความวิจัยฉบับนี้สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหจาก ดร.จิตราภรณ วงศคําจันทร อาจารย

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร และ ดร.สัจธรรม พรทวีกุล อาจารย มหาวิทยาลัย
ราชภฏัรอยเอด็ผเูชีย่วชาญดานหลกัสตูรทีก่รณุาใหคาํแนะนาํใหขอคดิในการดาํเนนิการบทความวจิยัตลอดจน
แกไขปรับปรุงบทความวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงและ ขอกราบขอบพระคุณอยางสูง

ขอกราบขอบพระคุณ ดร.วิชิต กํามันตะคุณ อาจารยภาควิชาสาขาบริหารการศึกษาอาจารย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ผูเชี่ยวชาญดานเครื่องมือใหคําแนะนําชวยเหลือตรวจบทความวิจัยฉบับนี้
เพื่อปรับปรุงแกไขอันเปนประโยชนอยางยิ่ง

ขอกราบขอบพระคณุ ดร.คันธทรพัย ชมพพูาทย อาจารยมหาวทิยาลยัราชภฏัรอยเอด็ผเูช่ียวชาญ
ดานวัดและประเมินผลโดยใหคําแนะนําในการปรับแกแบบสอบถามใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น พรอมท้ังให
ความเมตตา ชี้แนะองคความรูเพิ่มเติม ชวยเหลือในการตรวจงานบทความวิจัยฉบับนี้ และใหขอคิดในการ
ทําวิจัยเปนอยางดียิ่ง

ขอขอบคุณผูที่มีสวนชวยเหลือกับบทความวิจัยฉบั บนี้ ที่กรุณาสละเวลาทําแบบทดสอบ ทําให
ผูวิจัยสามารถทําวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี


