วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิด
อยางมีวิจารณญาณของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
The Development of Thai Learning and Teaching Method in order to
Support the Ability of Judgement Thinking of Matayom Suksa 5 Students
อังคณา ขจร*
Angkhana Khachon
ทําวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2558
บทคัดยอ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อสงเสริม
ความสามารถในการคิดอยางมีวจิ ารณญาณ 2) เพือ่ ศึกษาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทย
เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณ ที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณ กอนเรียนและหลังเรียน และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการเรียน
การภาษาไทย เพือ่ สงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีวจิ ารณญาณ การวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั และพัฒนา
(Research and Development) โดยกําหนดรูปแบบการทดลองแบบหนึ่งกลุมทดสอบกอนเรียนและ
หลังเรียน (One–Group Pretest Posttest Design) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4 โรงเรียนบัวขาว จํานวน 46 คน ไดมาโดยกาสุมแบบกลุม (Cluster Random
Sampling) ผลการวิจัยพบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผานการตรวจสอบหาประสิทธิภาพโดย
ผู เชี่ยวชาญและวิจัยเชิงปฏิบัติการ ที่มีชื่อวา ASRCA Model มีกระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอน คือ
1) ขั้นสรางความสนใจ (Attention : A) 2) ขั้นศึกษาหาความรู (Study : S) ประกอบดวย 4 ขั้นยอย ไดแก
(2.1) ความสามารถในการระบุขอตกลงเบื้องตน (2.2) ความสามารถในการพิจารณาความนาเชื่อถือของ
แหลงขอมูลและการสังเกต (2.3) ความสามารถในการคิดนิรนัย (2.4) ความสามารถในการคิดอุปนัย
3) ขั้นสะทอนความคิด (Reﬂection :R) 4) ขั้นสรุป (Conclusion : C) 5) ขั้นประยุกตใชความรู (Application : 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
อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 โดยความสามารถในการวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนการสอน ในภาพรวมอยูในระดับมาก
* ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบัวขาว อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ
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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).
2

Vol.6 No.1 January - June 2017

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด

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. ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย
ภาษาไทย มีบทบาทสําคัญการเปนเครือ่ งมือในการติดตอสือ่ สาร การดําเนินชีวติ ประจําวันและใน
การประกอบอาชีพจะมีการติดตอสือ่ สารเพือ่ ใหเกิดความเขาใจเรือ่ งราว ความรูสึก ความนึกคิด ความตองการ
ของแตละฝาย ซึ่งไดแกผูสงสารโดยแสดงพฤติกรรมในรูปของการพูด การเขียน หรือแสดงดวยทาทาง สวน
ผูรับสารจะรับสารดวยการฟง การดู หรือการอาน แตไมวาจะเปนการสื่อสารหรือรับสารก็ตาม เปนเครื่อง
มือสําคัญทีใ่ ชเปนสะพานเชือ่ มโยงเพือ่ ใหเกิดความเขาใจตรงกันคือภาษา นอกจากนัน้ ภาษาไทยยังเปนเครือ่ ง
มือในการเรียนรูและแสวงหาความรูบรรพบุรษุ ไทยไดสรางสรรค สะสม อนุรกั ษและถายทอดเปนวัฒนธรรม
ใหเปนมรดกของชาติโดยใชภาษาเปนสือ่ คนรุนหลังจึงใชภาษาไทยเปนเครือ่ งมือในการศึกษาแสวงหาความ
รู ประสบการณและรับสิง่ ทีเ่ ปนประโยชนมาใชในการพัฒนาตนเองทัง้ การพัฒนาสติปญญา กระบวนการคิด
การวิเคราะห การวิพากษวิจารณ การแสดงความคิดเห็น ทําใหเกิดความรูและประสบการณทีง่ อกงาม กลาย
เปนผูทีม่ ชี วี ทัศนทีส่ อดคลองกับยุคสมัย สามารถติดตามความเจริญกาวหนาของศาสตรตางๆจึงรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปจจุบัน ซึ่งนํามาพัฒนาประเทศชาติไดอยางดี และภาษายังเปนเครื่องมือสราง
ความเขาใจอันดีตอกันในประเทศไทยนอกจากจะมีภาษาไทยกลางซึง่ เปนภาษาประจําชาติแลว เรายังมีภาษา
ถิ่นตางๆ ซึ่งเปนภาษาติดตอกันเฉพาะในกลุม และเมื่อกําหนดใหภาษาไทยกลางเปนภาษามาตรฐานเปน
ภาษาที่ใชรวมกัน ทําใหการสื่อสารเขาใจตรงกันทั้งในการศึกษา ในทางราชการ และในการสื่อสารมวลชน
การใชภาษาไทยกลางชวยสงเสริมความเขาใจอันดีตอกันในสังคมไทยโดยสวนรวม ภาษายังเปนเครือ่ งมือใน
การบันทึกและถายทอดความรูสึกนึกคิดของบรรพบุรษุ ในรูปของวรรณคดีและวรรณกรรม การอานและการ
ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมแตละสมัย ทําใหชนรุนหลังรับรูและเขาใจความรูสึกนึกคิดของผูแต เขาใจ
สภาพความเปนอยู เขาใจเหตุการณ เขาใจลักษณะสังคม และสังคมของผูคนในสมัยนัน้ ๆเปนเครือ่ งมือสราง
เอกภาพของชาติ การทีป่ ระเทศไทยมีภาษาไทยกลางเปนมาตรฐานทีใ่ ชรวมกัน มีภาษาไทยเปนภาษาประจํา
ชาติทแี่ สดงใหเห็นถึงความเปนชาติทมี่ คี วามเจริญรุงเรือง มีอารยธรรม การใชภาษาไทยในการติดตอสือ่ สาร
ทําใหเกิดความรู สึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และเกิดความผูกพันเปนเชื้อชาติเดียวกัน ทําใหเกิดความ
ปรองดองและรวมมือกันที่จะพัฒนาชาติไทยใหเจริญกาวหนาอยางมั่นคงตอไปพรอมทั้งเปนเครื่องมือชวย
จรรโลงใจ ภาษาไทยเปนภาษาที่มีเสียงไพเราะเมื่อผูเขียนไดนํามาแตงเปนรอยแกวและรอยกรอง เมื่อใคร
ไดอานไดฟงก็จะเกิดความรูสึกชื่นบาน เกิดความจรรโลงใจ ไมวาจะอยูในรูปของอะไรก็ตามซึ่งเปนเรื่องราว
ทีช่ วยใหเกิดความจรรโลงใจ และความชืน่ บานนีจ้ าํ เปนตองอาศัยภาษาเปนสือ่ ภาษาไทยจึงมีความสําคัญที่
ชวยใหชีวิตคนไทยมีความสดชื่น รื่นรมย มีสุขภาพจิตที่ดี ไมเครงเครียด เกิดความคิดสรางสรรค และสังคม
ดํารงอยูไดดวยดี
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ในปจจุบันนี้จะพบวาการใชภาษาไทยมีปญหาทั้งดานการอาน การเขียน การฟง การดู และการ
พูด ดังที่ ชลธิชา หอมฟุง (2557, หนา 35) กลาววา “ในปจจุบันภาษาไทยถึงกาลวิกฤติเสื่อมโทรมลงทั้ง
ภาษาเขียนและภาษาพูด” และไดยกตัวอยางกลุมบุคคลทีม่ สี วนเกีย่ วของกับการใชภาษาวา “ผูอานขาวทาง
สื่อมวลชนหลายคนอานผิดๆ..ในวงการตางๆมีผูเขียนหนังสือผิดอยูมาก และยังมีความเจริญทางเทคโนโลยี
เขามาสูวงวิชาการอยางรวดเร็ว การอานและการเขียนภาษาไทยก็ทรุดโทรมลงมาก..”
สภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ผูเรียนไมเห็นความสําคัญและไมสนใจภาษาไทยเทาที่ควร
ไมรักและภูมใิ จในภาษาไทย ขาดความสามารถในการใชภาษาใหเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล ขาดความ
สามารถในการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล และไมเห็นคุณคาของวรรณคดีไทย สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2557-2558 ไดคะแนน
เฉลี่ยรอยละ 67.60 ซึ่งอยูในระดับตํ่ากวาเกณฑที่ทางโรงเรียนกําหนดไว คือ รอยละ 70 และผลการศึกษา
สภาพทีเ่ ปนจริงจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554- 2558) ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาในปการศึกษา 2557 และ 2558
ภาพรวมทั้งประเทศไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 50.76 และ 49.36 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยในแตละปการ
ศึกษา จะเห็นวาไดระดับคะแนนเฉลี่ยตํ่า (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ องคกรมหาชน, 2558,
หนา 1) และผลการศึกษาสภาพทีเ่ ปนจริงจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 25542558) ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโรงเรียนบัวขาว พบวาคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น สมรรถนะสําคัญของผูเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2555
พบวามีคะแนนเฉลี่ย 59.16 คิดเปนรอยละ 59.16 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา คะแนนดานสื่อสาร
มีคะแนนเฉลีย่ 13.45 คิดเปนรอยละ 67.27 คะแนนดานการคิดมีคะแนนเฉลีย่ 8.80 คิดเปนรอยละ 44. 02
ดานการแกปญหา มีคะแนนเฉลี่ย 11.16 คิดเปนรอยละ55.78 ดานการใชทักษะชีวิตมีคะแนนเฉลี่ย 11.16
คิดเปนรอยละ55.78 ดานการใชเทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ย 12.06 คิดเปนรอยละ60.28 และมาตรฐานที่ 1
มาตรฐานทีว่ าดวยผลการจัดการศึกษา ตัวบงชีท้ ี่ 5 ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเรียนไดคะแนน 10.92 จาก
คะแนน 20 เต็ม 20 อยูในระดับพอใช ซึ่งคณะกรรมการไดใหขอเสนอแนะสําคัญเพื่อการพัฒนาคือ ผูเรียน
ควรไดรับการพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนดวยวิธกี ารทีต่ างกันตามศักยภาพของการเรียนสงเสริมใหผูเรียน
ไดเรียนรูจากการคนควาดวยตนเอง วางแผนการทํางานดวยตนเอง สงเสริมการคิดวิเคราะห การแกปญหา
ผานรายวิชาตางๆอยางตอเนือ่ ง และสงเสริมครูทาํ งานวิจยั ในชัน้ เรียนทีเ่ ปนการแกปญหาทางการเรียนของ
ผูเรียน สงเสริมใหครูไดพัฒนาตนเองดวยการศึกษา อบรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ (โรงเรียนบัวขาว, 2558ก, หนา 53-55)
จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู การคิดวิเคราะหและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของเพือ่ เปน
แนวทางในการจัดการเรียนรู ภาษาไทยที่ทําใหการสอนของครูดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพมีขั้นตอน
มีกระบวนการที่ชัดเจนโดยมีการจัดกระบวนการหรือขั้นตอนในการเรียนการสอน วิธีสอนและเทคนิคการ
สอนตางๆเขาไปชวยทําใหสภาพการเรียนการสอนนั้นเปนไปตามหลักการที่ยึดถือ และกระบวนการเรียนรู
ทีม่ รี ปู แบบเฉพาะอันจะนําผูเรียนไปสูจุดมุงหมายทีร่ ปู แบบการเรียนการสอนนัน้ กําหนด พบวา ทฤษฎีทเี่ ปน
พืน้ ฐานรองรับรูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยทีส่ งเสริมความสามารถในการคิดอยางมีวจิ ารณญาณนัน้
4
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มีหลักการ แนวคิดทีย่ ดึ ผูเรียนเปนสําคัญ เชน ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพุทธิปญญา (Cognitivism) ไดแกทฤษฎี
พุทธิปญญาของเพียเจต ของวิก็อทสกี้ ทฤษฎีการเรียนรูโดยการคนพบของบรูเนอร ทฤษฎีการเรียนรูอยาง
มีความหมายของออซูเบล ทฤษฎีการสรางองคความรู (Constructivism) และทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือ
โดยแตละทฤษฎีการเรียนรูมีแนวคิดและหลักการทีส่ ามารถนํามาประยุกตใชในการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนภาษาไทยที่สงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ดังเชน ทฤษฎีพัฒนาการทางสติ
ปญญาของเพียเจต (Piaget Intellectual Development Theory) (1964) เปนการศึกษาเกี่ยวกับ
พัฒนาการทางดานความคิดของเด็กวามีขั้นตอนและกระบวนการ เปนไปตามพัฒนาการทางสติปญญา
ตามวัยตางๆ เปนลําดับขั้นตอนและเปนไปตามธรรมชาติ ทฤษฎีการเรียนรูโดยการคนพบของบรูเนอร
(Bruner Discovery Learning Theory ) (1967) เชื่อวามนุษยเลือกที่รับรูสิ่งที่ตนเองสนใจ และการเรียน
รูเกิดจากกระบวนการคนพบดวยตนเอง (Discovery Learning) ทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมายของ
ออซูเบล (Ausubel Meaningful Learning Theory) (1963) เชื่อวาการเรียนรูจะมีความหมายแกผูเรียน
หากการเรียนรูนัน้ สามารถเชือ่ มโยงกับสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ทีร่ มากอน
ู
ทฤษฎีการสรางองคความรู (Constructivism
Theory) เปนทฤษฎีการเรียนที่มีหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับความรูและวิธีการไดมาซึ่งความรูของผูเรียน
ดวยการสรางความรูดวยตนเอง ผูเรียนจะตองเปนผูกระทํา (Active) และความเปนผูสราง (Construct)
ความรูจากความสัมพันธระหวางสิง่ ทีพ่ บเห็นเชือ่ มโยงเขากับความรูความเขาใจทีม่ อี ยูมีพนื้ ฐานจากความเชือ่
วา ความรูเปนสิง่ ทีไ่ มสามารถถายทอดจากบุคคลหนึง่ ไปสูบุคคลหนึง่ ได แตความรูเปนสิง่ ทีบ่ คุ คลแตละบุคคล
จะตองสรางขึ้นมาดวยตนเอง
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพือ่ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทย เพือ่ สงเสริมความสามารถในการคิดอยาง
มีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อสงเสริมความสามารถใน
การคิดอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
2.3 เพื่อเปรียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
กอนเรียนและหลังเรียน
2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาไทย เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
3. ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
3.1 นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5 มีความสามารถในการคิดอยางมีวจิ ารณญาณ เปนลําดับขัน้ ตอน
และเปนไปตามธรรมชาติ และสามารถสรางองคความรูขึ้นมาดวยตนเองได
3.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ไดแสดงความคิดของตนเองกับเพื่อน ไดรวมกันคิดและ
สรางสรรคความคิดสิ่งใหมๆขึ้นมา โดยไตรตรองอยางมีเหตุผลรอบดานกอนเขาสูกระบวนการตัดสินใจ
ปที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม-มิถุนายน 2560
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3.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เมื่อมีความสามารถคิดอยางมีวิจารณญาณแลว ยอมจะเปนผูที่
กระทํากิจกรรมงานตางๆ ประสบความสําเร็จตามเปาหมายอยางมีคุณภาพ และสามารถเปนประโยชนกับ
ตนเองและประเทศชาติได
4. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) ซึ่งมีรายละเอียดและ
ขั้นตอนในการดําเนินการดําเนินการวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) เปนการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน (Analysis : A)การศึกษา
ขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) เปนการออกแบบและพัฒนา (Design and
Development : D and D) : การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน
ขัน้ ตอนที่ 3 การวิจยั (Research R1) เปนการนําไปทดลองใช (Implementation : I) : การทดลอง
ใชรูปแบบการเรียนการสอน
ขัน้ ตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) เปนการประเมินผล (Evaluation : E) การประเมิน
และปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอน
5. ผลการวิจัย
5.1 รูปแบบการสอนภาษาไทยเพือ่ สงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีวจิ ารณญาณ กระบวนการ
เรียนการสอนประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้
5.1.1 ขั้นสรางความสนใจ (Attention : A)
5.1.2 ขั้นศึกษาหาความรู (Study : S)
1) ความสามารถในการระบุขอตกลงเบื้องตน
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
เพือ่ สงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีวจิ ารณญาณ ทีส่ รางขึน้ มีประสิทธิภาพเทากับ (E1/E2)
88.19/84.42 ซึ่งผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว คือ รูปแบบการเรียนการสอนภาษา
ไทย เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
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5.3 เปรียบเทียบความแตกตางความสามารถในการคิดอยางมีวจิ ารณญาณกอนเรียนและหลังเรียน
การทดสอบ
จํานวนนักเรียน
กอนเรียน
46
หลังเรียน
46
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คะแนนเต็ม
30
30

S.D.
3.40
1.80

11.69
22.04

T

p

-21.34

.00

จากตาราง พบวา นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 46 คน มีคะแนนกอนเรียน (Pretest) เฉลี่ย
เทากับ 11.69 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.40 และคะแนนสอบหลังเรียน (Posttest) เฉลี่ยเทากับ
22.04 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.80 เมื่อทดสอบความแตกตาง ของคะแนน โดยใชสถิติทดสอบ
พบวา tเทากับ -21.34 คา p เทากับ .00 สรุปไดวาคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 นัน้ คือ นักเรียนทีเ่ รียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทย เพือ่ สงเสริมความ
สามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนมีคะแนนสูงกวากอนเรียน
ตารางแสดงความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนกลุมตัวอยางทั้ง 4 ดาน
การคิดอยางมีวิจารณญาณ

กอนเรียนจํานวนนักเรียน
46 คน
คะแนน
เต็ม

หลังเรียนจํานวนนักเรียน
46 คน

S.D.

คะแนน
เต็ม

S.D.

ความสามารถในการระบุขอตกลงเบื้องตน

6

2.33

15.77

6

5.24

35.53

ความสามารถในการคิดพิจารณาหาความนาเชือ่
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
เรียนพบวา นักเรียนมีความสามารถในการอุปนัยอยูในระดับมากทีส่ ดุ มีคะแนนเฉลีย่ ( =5.42, S.D.=36.71)
รองลงมาอันดับสองไดแก ความสามารถในการพิจารณาหาความนาเชื่อถือของแหลงขอมูลมีคะแนนเฉลี่ย
( =5.26, S.D.=35.68) อันดับ สามไดแกความสามารถในการระบุป ญหา มีคะแนนเฉลี่ย ( =5.24,
S.D.=35.53) และมีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุดไดแกความสามารถในการนิรนัย มีคะแนนเฉลี่ย ( =3.81,
S.D.=25.80)
ปที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม-มิถุนายน 2560
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6. อภิปรายผลการวิจัย
6.1 รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีชื่อวารูปแบบการสอน เอเอสอารซีเอ (ASRCAModel) มีองคประกอบ
ของรูปแบบ 4 องคประกอบไดแก 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค 3) เนื้อหา4) กระบวนการเรียนรู
ซึ่งกระบวนการเรียนรูประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก 1) ขั้นสรางความสนใจ (Attention : A) 2) ขั้นศึกษา
หาความรู (Study : S) ประกอบดวย 4 ขั้นตอนยอย คือ (2.1) ขั้นระบุปญหา (2.2)ขั้นพิจารณาความนาเชื่อ
ถือของแหลงขอมูล (2.3) ขั้นอุปนัย และ (2.4) ขั้นนิรนัย 3) ขั้นสะทอนความคิด (Refection: R) 4) ขั้นสรุป
(Conclusion : C) 5) ขัน้ ประยุกตใชความรู (Application: A) ผลการตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบ
การเรียนการสอน เอเอสอารซีเอ (ASRCAModel) ที่พัฒนาขึ้นโดยผูเชี่ยวชาญ พบวา รูปแบบการเรียนการ
สอนภาษาไทย เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณมีความสอดคลองกัน (IOC = 0.89)
เมื่อนํารูปแบบไปหาประสิทธิภาพกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4 โรงเรียนบัวขาว อําเภอกุฉินารายณ
จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 46 คนไดคาประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 88.19 /84.42 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด
ไว คือ 80/80 ทั้งนี้เนื่องจาก รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นไดมีการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน แนวคิด
ทฤษฎี สอดคลองกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ไดแก ขอมูลพื้นฐาน พระราชบัญญัติการศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) หลักสูตรสถาน
ศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนบัวขาว (โรงเรียนบัวขาว, 2552) ทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนคิด
(Constructivism) วิธีสอนแบบแกปญหา วิธีสอนแบบอุปนัย วิธีสอนแบบวัฎจักรการเรียนรู วิธีสอนแบบ
บันได 5 ขัน้ และวิธสี อนซิปปา อยางมีขนั้ ตอน นอกจากนีย้ งั วิเคราะหแนวคิดการออกแบบรูปแบบการเรียน
การสอนของ Joyce & Weil (1996) และจากแนวคิด Jean Piaget (1964) และ Lew Vygotsky
Constructivism (1978) รวมกับแนวคิดการวิจยั และพัฒนา ซึง่ องคประกอบของรูปแบบการสอนทีก่ าํ หนด
จะตองมีความสัมพันธและสงเสริมซึ่งกันและกันทั้งระบบสอดคลองกับงานวิจัยของสงัด อุทรานันท (2526,
หนา 70)
6.2 ความสามารถในการคิดอยางมีวจิ ารณญาณ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5 กอนเรียนและ
หลังเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากการพัฒนากระบวนการคิดอยาง
มีวจิ ารณญาณไปพรอมกับเนือ้ หาสาระการเรียนรูภาษาไทย เนือ่ งจากการพัฒนากระบวนการคิดจําเปนตอง
มีเนื้อหาเปนขอมูลหรือเปนสื่อนําในการคิด เพราะการคิดไมอาจเกิดขึ้นไดเมื่อขาดเนื้อหาการคิด วัชรา
เลาเรียนดี (2549, หนา 1 อางถึงใน อารยา ชออังชัญ, 2553, หนา 192) ไดกลาวไววา เด็กนักเรียนทีม่ คี วาม
สามารถในการเรียนจะมีความสามารถในการคิดไดดีขึ้น ถาโรงเรียนใสใจที่จะสอนใหเขาคิด ความสามารถ
ในการคิดสามารถสอนและฝกไดตัง้ แตระดับชัน้ ตนๆ ในหองเรียนทีค่ รูใหโอกาสกับนักเรียนไดคิดอยางหลาก
หลายจะทําใหนักเรียนมีการเรียนทีด่ ขี นึ้ โดยครูจะตองปรับปรุงการเรียนการสอนใหนักเรียนเรียนรูไดเร็วขึน้
ดีขึ้นมีทักษะการคิดมากขึ้น
6.3 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาไทย เพือ่ สงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีวจิ ารณญาณ โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจตอ
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 สวนขอที่มีค าเฉลี่ยตํ่าสุด คือนักเรียนสามารถเปรียบเทียบขอมูลระหวางหมวดหมู ได ( =3.63,
S.D.=0.61) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ไดออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน
เพือ่ ใหสอดคลองกับผูเรียน โดยไดพิจารณาจากการตรวจสอบความตองการและครูผสอนและขอมู
ู
ลทีไ่ ดจาก
การวิเคราะห และสังเคราะหเอกสารแนวคิดการออกแบบรูปแบบการเรียนกาสอนตามแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวของกับการคิด ไดแก แนวคิดของเพียเจต (Piaget, 1964) ทฤษฎีการสรางองคความรู ในการจัดการ
เรียนการสอน ผูเรียนไดมีสวนรวมในการแสดงออกและนําเสนอผลงาน มีการปฏิสมั พันธกันในระหวางเรียน
นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการ 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
และตองสรางความหมายใหกับสิง่ นัน้ ดวยโดยการใหผูเรียนอยูในบริบทจริง ผูเรียนจะตองมีโอกาส เรียนรูใน
บรรยากาศที่เอื้อตอการมีปฏิสัมพันธทางสังคม การรวมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู ความคิดและ
ประสบการณระหวางผูเรียนกับผูเรียนและบุคคลอื่นๆ พยายามใชขอมูลจากแหลงเรียนรูจริง ของจริงรวม
ปฏิบัติจริง สอดคลองกับงานวิจัยของ ปรณัฐ กิจรุงเรือง (2553, หนา 48) พบวานักศึกษาวิชาชีพครูมีความ
พึงพอใจการเรียนรูตามรูปแบบการสอนโดยใชกรณีศกึ ษาทางศาสตรการสอนเพือ่ สงเสริมความสามารถดาน
การคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู และงานวิจัยของ อารยา ชออังชัญ (2553, หนา 64)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความ สามารถใน
การคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
และงานวิจยั ของ คัทรียา มีฤกษสม (2555, บทคัดยอ) นักเรียนมีความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อสงเสริมความสามารถทางการคิดวิเคราะห ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 อยูในระดับมากที่สุด
7. ขอเสนอแนะ
จากการการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อสงเสริมความสามารถ
ในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
7.1 ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช
เพื่อใหสามารถนํารูปแบบวิธีสอนไปใชอยางมีประสิทธิภาพ จากการดําเนินการวิจัยพบวา
7.1.1 จากผลการวิจัยพบวา รูปแบบการเรียนสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น การใชในระยะแรก
นักเรียนยังไมมีความพรอม เนื่องจากนักเรียนยังไมเคยชินกับการเรียนรูในรูปแบบการสอน นักเรียนจึงตอง
ใชระยะเวลาในการศึกษาพอสมควร ดังนัน้ ครูผสอนจึ
ู
งตองหาวิธกี ารเตรียมความพรอมโดยพยายามกระตุน
ใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรน และสนใจอยากเรียนรูตลอดจนการแนะนําบทเรียนใหชัดเจน คอยชวย
เหลือดูแลเพื่อฝกฝนใหนักเรียนเปนผู แสวงหาความรู ดวยตนเอง สามารถทํางานเปนกลุ มไดอยางมี
ประสิทธิภาพและตองมีการหมุนเวียนบทบาทหนาทีข่ องตนเอง ในการทํางานแตละครัง้ เพือ่ ฝกฝนการทํางาน
ปที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม-มิถุนายน 2560
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กลุมและเกิดปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนในกลุม
7.1.2 ในขณะนักเรียนนําเสนอผลงานของนักเรียนหนาชัน้ เรียน อาจมีนกั เรียนบางคนซักถาม
ผูเสนอผลงาน ซึ่งบางครั้งอาจตอบคําถามไดไมกระจาง ครูควรสังเกตและใหความชวยเหลือเพื่อใหนักเรียน
ไดรับความรูอยางเต็มที่ สําหรับนักเรียนบางคนทีไ่ มกลาออกมาเสนอผลงาน ดังนัน้ ครูควรจัดกิจกรรมทีเ่ นน
ใหนักเรียนทุกคนไดมีสวนรวมและกลาแสดงออกใหมากที่สุด เพื่อสงเสริมการเกิดการเรียนรูของนักเรียน
ทุกคน
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9. คําขอบคุณ
บทความวิจัยฉบับนี้สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหจาก ดร.จิตราภรณ วงศคําจันทร อาจารย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร และ ดร.สัจธรรม พรทวีกุล อาจารย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ดผูเชีย่ วชาญดานหลักสูตรทีก่ รุณาใหคําแนะนําใหขอคิดในการดําเนินการบทความวิจยั ตลอดจน
แกไขปรับปรุงบทความวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งและ ขอกราบขอบพระคุณอยางสูง
ขอกราบขอบพระคุณ ดร.วิชิต กํามันตะคุณ อาจารยภาควิชาสาขาบริหารการศึกษาอาจารย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ผูเชี่ยวชาญดานเครื่องมือใหคําแนะนําชวยเหลือตรวจบทความวิจัยฉบับนี้
เพื่อปรับปรุงแกไขอันเปนประโยชนอยางยิ่ง
ขอกราบขอบพระคุณ ดร.คันธทรัพย ชมพูพาทย อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดผูเชีย่ วชาญ
ดานวัดและประเมินผลโดยใหคําแนะนําในการปรับแกแบบสอบถามใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น พรอมทั้งให
ความเมตตา ชี้แนะองคความรูเพิ่มเติม ชวยเหลือในการตรวจงานบทความวิจัยฉบับนี้ และใหขอคิดในการ
ทําวิจัยเปนอยางดียิ่ง
ขอขอบคุณผูที่มีสวนชวยเหลือกับบทความวิจัยฉบับนี้ ที่กรุณาสละเวลาทําแบบทดสอบ ทําให
ผูวิจัยสามารถทําวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี

ปที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม-มิถุนายน 2560
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