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ช่ือเรื่องการวิจัย    การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้
 ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
ผู้วิจัย        นางวิระวรรณ  สุภานันท์ 

สาขาวิชา ภาษาไทย 

ปีการศึกษา 2562 
 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดคลอง
ชันก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3) เพื่อหาค่าดัชนี
ประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียน
โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โดยท าการศึกษา
กับกลุ่มประชากรคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 2  ห้องเรียน  จ านวนนักเรียน  60  คน ซึ่ง
เรียนในภาคเรียน ท่ี  1/2562 ของโรงเรียนวัดคลองชัน  อ าเภอล าลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นเครื่องมือท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วย 1) แผนการ
จัดการเรียนรู้ เรื่องการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 4 
หน่วย ใช้เวลา 20 ช่ัวโมง  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 3) แบบฝึกทักษะการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ประสิทธิภาพของแบบฝึก 3 ขั้นตอน ตามเกณฑ์ 80/80  เกณฑ์ 80  ตัวแรกหมายถึง  ค่าเฉล่ียร้อยละ
ของคะแนนระหว่างเรียน 80 ตัวหลังหมายถึง  ค่าเฉล่ียร้อยละของคะแนนหลังเรียน สถิติท่ีใช้ใน   
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ วิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า t (t-test)   เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังเรียนโดยใช้
แบบฝึกทักษะการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 ผลจากการวิจัยปรากฏ  ดังนี้ 
 1.  แบบฝึกทักษะการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80  ซึ่งจากการทดลองกลุ่ม
ใหญ่ขั้นภาคสนามพบว่าแบบฝึกมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.13/80.16  



 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านคิดอย่างมวีิจารณญาณของนักเรียน พบว่า นักเรียนท่ี
เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีความสามารถทางการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3. ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีค่าเท่ากับ 0.60 หมายความว่า นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีความรู้เพิ่มมากขึ้นหลังจากท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดอย่างมี
วิจารณญาณร้อยละ 60 
 4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สรุปรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.68 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.51 
 
บทน ำ 
 สภาวการณ์และบริบทแวดล้อมท่ีมีผลต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ระบบเศรษฐกิจ
และสังคมโลก อันประกอบด้วย การเปล่ียนแปลงของโลกทางด้านส่ิงแวดล้อม การสาธารณสุข  
ความขัดแย้งและความรุนแรงในสังคม  ความสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกับการด ารงชีวิต 
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารแบบก้าวกระโดดน าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ และพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21  (กระทรวงศึกษาธิการ,ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา , 2560 หน้า 1-25)   ทิศทางการพัฒนาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจึง
ก าหนดสมรรถนะส าคัญเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีเป็น
สมรรถนะท่ีต้องการ คือ การมีความสามารถในการส่ือสาร  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การคิดเป็นระบบ และมีความสามารถในการแก้ ปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 2-7) เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนให้มี
คุณภาพและทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตภายใต้การเปล่ียนแปลงทางสังคม 
 ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการส่ือสารแบบก้าวกระโดดท าให้สังคมเกิด 
การเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท้ังด้านวิถีการด าเนินชีวิตและระบบจริยธรรม ส่ือเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพล
อย่างยิ่งต่อการตัดสินใจของบุคคล การส่ือสารอาจกลายเป็นดาบสองคมน ามาสู่ปัญหาความวุ่นวาย
ทางสังคม หากผู้รับสารขาดกระบวนการคิด การไตร่ตรอง และพิจารณาแยกแยะ วิเคราะห์เหตุผล 
(อรนุช  ลิมตศิริ, 2551, หน้า 26)   สถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นว่า การเรียนรู้
ส าหรับเด็กและเยาวชนในโลกปัจจุบันต้องไม่ใช่แค่เพื่อให้ได้ความรู้  แต่ผู้เรียนต้องเกิดทักษะศตวรรษ



ท่ี 21 อันเป็นทักษะท่ีซับซ้อน  การรับข้อมลูสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี ผู้เรียนต้องรับรู้ว่ามีท้ัง
ข้อมูลท่ีดีและข้อมูลท่ีหลอกลวง (วิจารณ์   พานิช, 2556,  หน้า 11-16)  โดยอาศัยการคิดอย่าง
ไตร่ตรองและใคร่ครวญหรือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งเป็นความสามารถในการคิดอันเป็นหนึ่งใน
ทักษะจ าเป็นท่ีผู้เรียนต้องได้รับการฝึกฝนตามกรอบการเรียนรู้เพื่อศตวรรษท่ี 21(Framework  for 
21st  Century  Learning) (บุญชนก  ธรรมวงศา, 2561) 
 ภาษาไทยนับเป็นเครื่องมือท่ีส่ือความคิดได้เป็นอย่างดี การเรียนรู้ภาษาไทยจึงสามารถ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการคิดสร้างสรรค์  คิดวิเคราะห์  วิจารณ์  ตัดสินใจแก้ปัญหา และวินิจฉัยข้อมูล
ได้อย่างมีเหตุผล  (รัศมี ประทุมมา, 2550) ทักษะภาษาไทยด้านการอ่านนับเป็นทักษะหนึ่งท่ีจ าเป็น
อย่างยิ่งส าหรับการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องมือส าคัญในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ และเป็นเครื่องมือท่ีช่วยในการส่งเสริมพัฒนาด้านการคิดและสติปญัญาไปควบคู่กัน แต่จาก
ประสบการณ์ด้านการสอนวิชาภาษาไทยของผู้วิจัยท่ีผ่านมากลับพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนวัดคลองชันมีผลสัมฤธิ์ด้านการอ่านไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีคาดหวัง สะท้อนผลจากการประเมิน
โดยสถาบันภาษาไทย ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการรู้เรื่อง การอ่าน  (Reading Literacy) ตามแนวทาง 
การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผล 
การประเมินเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ท้ังนี้มีสาเหตุมาจาก นักเรียนขาดทักษะในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ  ไม่สามารถ วิเคราะห์ วิจารณ์ ตีความและประเมินค่าเรื่องท่ีอ่านได้ และวิธีการสอนท่ี
ผ่านมาของครูยังไม่ได้ให้ความส าคัญต่อการฝึกฝนกระบวนการอ่านการคิดของนักเรียนเท่าท่ีควร 
 การพัฒนาทักษะการอ่านของผู้เรียนให้เกิดทักษะการอ่านและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้เรียนต้องได้รับการฝึกฝน โดยเริ่มจากการพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานย่อย ๆ ไปสู่
การคิดขั้นสูง (สุวิทย์  มูลค า , 2550, หน้า 40) การใช้แบบฝึกเป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนมี
ความสามารถและทักษะท่ีต้องการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น  เนื่องจากท าให้ครูทราบพัฒนาการทักษะนั้น ๆ 
ของผู้เรียน และเห็นข้อบกพร่องในการเรียนท่ีสามารถน าไปแก้ไขปรับปรุงได้ทันที ซึ่งชัยยงค์  พรม
วงศ์ (2538, หน้า 146)  ได้แสดงแนวคิดต่อแบบฝึกว่า แบบฝึกจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ 
ภายใต้การใช้ทฤษฎีของธอร์นไดค์(Thorndike) อันประกอบด้วยกฎการเรียนรู้ 3 กฎ อันได้แก่  1) กฎ
แห่งความพร้อม (Law of Readiness) คือ ความพร้อมท่ีเกิดจากความพึงพอใจเป็นส าคัญถ้าเกิด
ความพึงพอใจย่อมน าไปสู่การเรียนรู้  2) กฎแห่งการฝึกหัด(Law of  Exercise) ซึ่งกฎนี้กล่าวถึง 
การสร้างความมั่นคงของการเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้ากับการตอบสนองท่ีถูกต้อง โดยการฝึกหัดกระท า
ซ้ าบ่อย ๆ ย่อมท าให้เกิดการเรียนรู้ได้นานและคงทนถาวร และ 3) กฎแห่งผลท่ีได้รับ( Law of 
Effect) คือ ผลท่ีได้รับเมื่อแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ถ้าได้รับผลท่ีพึงพอใจ ผู้เรียนย่อมอยากจะเรียนรู้
ต่อไป นอกจากนี้การน าเทคนิควิธีการส่งเสริมทักษะการอ่านการคิดท่ีเหมาะสมเข้ามาผสมผสานและ



ประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน อย่างเป็นล าดับในลักษณะท่ีหลากหลาย รอบด้าน 
และครอบคลุมในส่ิงท่ีต้องการ เป็นอีกส่ิงหนึ่งท่ีจะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายด้าน     
การพัฒนาทักษะการอ่านการคิดได้มากขึ้น 

เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ (Six thinking hats)ของ เดอ โบโน (De  Bono) เป็นเทคนิค
ท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้คิดอย่างเป็นระบบ  ท าให้ผู้เรียน
รู้จักวิเคราะห์  พิจารณาเหตุผล และเสาะแสวงหาความรู้เช่ือมโยงความคิดน าไปสู่แนวทาง 
การแก้ปัญหา เพื่อให้ได้ทักษะการคิดการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และสามารถน ามาใช้ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการสอนอ่านท่ีเน้นทักษะการอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์  พินิจพิจารณา แยกแยะอย่างละเอียด 
การใช้วิธีตามแนวคิดแบบหมวกหกใบจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการแยกแยะหาเหตุผล ส่วนดี  ส่วน
บกพร่อง ข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็น และประเมินหรอืตัดสินคุณค่าของเรื่องท่ีอ่านได้ (ทัศนีย์  หนูนาค, 
2550, หน้า 6) นอกจากวิธีการสอนอ่านคิดแบบหมวกหกใบแล้ว การใช้เทคนิควิธี 5W1H หรือท่ีถูก
เรียกอีกอย่างว่า Kipling Method ยังเป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีช่วยให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์โดยการตั้ง
ค าถามในการส ารวจปัญหา โดย ชาญชัย  ยมดิษฐ์ (2548, หน้า 161) กล่าวถึงการสอนคิดให้ลึกเชิง
วิเคราะห์ว่า การใช้เทคนิค 5W1H  สามารถไล่เลียงความชัดเจนในแต่ละเรื่องท่ีก าลังคิดเป็นอย่างดี 
ท าให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์  ดังนั้น ในบางครั้งการเริ่มการคิดควรเริ่มต้นถามตัวเองโดยใช้ค าถาม 
5W1H  ว่า อะไร (What) ท่ีไหน(Where) เมื่อไหร่ (When) ใคร (Who) และอย่างไร(How) ซึ่งจะท า
ให้ผู้เรียน สามารถแยกแยะเนื้อหาออกมาให้เข้าใจได้ง่ายข้ึน 

ผลจากสภาพปัญหาท่ีพบในการสอนและสภาพความเปล่ียนแปลงทางสังคมในโลกศตวรรษ 
ท่ี 21  ท่ีจ าเป็นต้องพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนท้ังด้านการอ่านและการคิด ในฐานะครูผู้สอน
ภาษาไทย ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณ  โดยใช้
เทคนิควิธีการคิดแบบหมวกหกใบมาเป็นหลักในการออกแบบแบบฝึกส าหรับการฝึกทักษะการอ่านคิด
อย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียน ร่วมกับการน าเทคนิคการสอนคิดแบบ 5W1H เข้ามาสนับสนุนอย่าง
บูรณาการผสมผสาน สร้างเป็นแบบฝึกทักษะการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อให้สามารถฝึกฝน
ทักษะการอ่านคิดได้หลากหลายมิติ โดยน าเนื้อหาจากข้อมูลหรือสถานการณ์สังคมท่ีเป็นเรื่องใกล้ตัว
ผู้เรียนมาใช้ในการฝึกประสบการณ์การอ่านการคิด และมุ่งหวังว่า การพัฒนาแบบฝึกในครั้งนี้จะช่วย
ให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณเพิ่มมากขึ้น 
 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
         1.  เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  



 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดคลองชัน ก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
 3. เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
การอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 
         การวิจัยครั้งนี้ก าหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ 

1. ประชากรได้ 
ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดคลองชัน  อ าเภอล าลูกกา จังหวัด

ปทุมธานี ท่ีเรียนวิชาภาษาไทย ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562  2  ห้องเรียน จ านวน 60  คน  
 2. กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 
1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย(Simple random sampling) ด้วย
วิธีจับสลากเลือกมา 1 ห้องเรียน   
 3. เนื้อหา 
 เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น เนื้อหาวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
สาระการอ่าน มาตรฐาน ท. 1.1 ใช้กระบวนการอา่นสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน เรื่องการอ่านค้นหาค าส าคัญและใจความส าคัญ        
การอ่านพิจารณาสารโน้มน้าวใจ การอ่านพิจารณาคู่มือเอกสารค าแนะน า และการอ่านพิจารณา
วรรณกรรม 

4.  ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
     1.   ตัวแปรอิสระ (Independent variables) ได้แก่ แบบฝึกทักษะการอ่านคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
      2.  ตัวแปรตาม (Dependent variables) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 
 



เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
จ านวน 4 หน่วย ใช้เวลา 20 ช่ัวโมง ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน ตรวจ  
ความสอดคล้อง (IOC) ปรากฏว่า แผนการจัดการเรียนรู้มีความความถูกต้อง และความเหมาะสม 
 2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย 
       2.1 แบบทดสอบความสามารถทางการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สร้างแบบทดสอบแบบ
ปรนัยจ านวน 50 ข้อ วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ข้อสอบท่ีมีค่า   
ความยากง่าย Discrimination Method (สุรศักดิ์  อมรรัตนศักดิ์ และคนอื่น ๆ, 2550, หน้า 263-
264)  ได้ค่าความยากง่ายระหว่าง 0.47-0.70  และค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.07-0.53  คัดเลือก
ข้อสอบท่ีมีค่าความยากง่าย ระหว่าง 0.47-.70 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไปไว้จ านวน 30 
ข้อ น าข้อสอบ 30 ข้อท่ีคัดเลือกไว้ไปทดสอบหาค่าความเช่ือมั่นกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 
จ านวน 30 คน แล้วน าผลการทดสอบของนักเรียนไปวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นโดยใช้สูตรคูเดอร์       
ริชาร์ดสิน (Kr 20) โดยใช้เกณฑ์ความเช่ือมั่นต้ังแต่ 0.70 ขึ้นไป ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบวัดผล
สัมฤทธิ์การอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณ เท่ากับ 0.71 
    2.2 แบบทดสอบความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สร้างแบบทดสอบวัด
ความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นข้อสอบอัตนัยจ านวน 9 ข้อ ให้ครอบคลุมตาม
จุดประสงค์และทักษะท่ีต้องการวัดน าแบบทดสอบไปท าการทดสอบกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
2/1จ านวน 30 คน น าผลการทดสอบของนักเรียนมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (PE) และค่า
อ านาจจ าแนก (D) ข้อสอบท่ีมีค่าความยากง่าย โดยใช้สูตร PE ของ วิทนีย์  และชาเบอร์ส(D.R. 
Whitney and  D.L.Sabers)  ได้ค่าความยากง่ายระหว่าง 0.39-0.60 และค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 
0.22-0.40  คัดเลือกข้อสอบท่ีมีค่าความยากง่าย ระหว่าง 0.40-.60 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 
ขึ้นไปไว้จ านวน 6 ข้อ น าข้อสอบ 6 ข้อท่ีคัดเลือกไว้ไปทดสอบหาค่าความเช่ือมั่นกับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 จ านวน 30 คน วิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient) ของครอนบัค ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
แบบอัตนัย เท่ากับ 0.9 
           3. แบบฝึกทักษะการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณ  4 ชุด จ านวน 20 แบบฝึก 
     สร้างแบบฝึกจ านวน 4 หน่วย 20 แบบฝึก ประกอบด้วย ชุดท่ี 1 เรื่องคิดค้นค าน าสู่
ใจความ ชุดท่ี 2 เรื่องค้นความจริงอิงเหตุผล ชุดท่ี 3 เรื่องส่ือนานาสาระมากมี ชุดท่ี  4 เรื่อง
วรรณกรรมครื้นเครงบทเพลงสร้างสรรค์ น าแบบฝึกท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามค าแนะน าของ
ผู้เช่ียวชาญแล้วไปทดลองหาประสิทธิภาพ ระหว่างวันท่ี 1  มิถุนายน 2562 -24 กรกฎาคม 2562 กับ



นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2  โรงเรียนวัดคลองชันท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน โดย
ด าเนินการทดลอง 3 ข้ันตอน ทดลองใช้ (try out) กับนักเรียน จ านวน 20 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  
           4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 สร้าง แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่ามุ่งวัดความรู้สึกของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้แบบฝึก
ทักษะการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบ่งเป็น 5 ระดับ จ านวน 18 ข้อ  น าแบบวัดความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณเสนอผู้เช่ียวชาญ เพื่อ
ตรวจสอบความสอดคล้อง ความเหมาะสม และตัดสินว่าข้อความนั้นเป็นข้อความท่ีมีความหมายไปใน
ทางบวกหรือทางลบ ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน 
ตรวจ โดยประเมินความสอดคล้อง (IOC) ปรากฏว่าแบบสอบถามมีความสอดคล้องถูกต้อง และมี
ความเหมาะสม 
 
วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

วิธีการด าเนินการวิจัยผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนในการทดลอง  ดังนี้ 
ผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ด้วยการให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการรียน เรื่องการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเก็บคะแนนท่ีได้จากการทดสอบก่อนเรียนไว้ 
ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้น จ านวน 4 ชุด ใช้เวลาในการสอน 20 ครั้ง ครั้งละ 
1 ช่ัวโมง ต้ังแต่วันท่ี  1 สิงหาคม 2562 - 19 กันยายน 2562  ท าการทดสอบหลังเรียน (Post-test) 
ด้วยการให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณชุด
เดียวกับการทดสอบก่อนเรียน หลังจากท่ีสอนครบ 20 ครั้ง ตรวจให้คะแนนการท าแบบทดสอบ และ
น าคะแนนของนกัเรียนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบท้ังก่อนเรียน และหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
การอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณ  มาวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคิดอย่างมี
วิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียน วิเคราะห์สถิติเพื่อหาสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t- test) 

 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระ    
การเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างประสิทธิภาพของกระบวนการกบั
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ตามเกณฑ์ 80/80  
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดยใช้แบบ
ฝึกทักษะการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ัน



มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ด้วยการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียของคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติการแจกแจงของ t (t-test แบบ Dependent 
Samples) 
 3. วิเคราะหค่์าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้วิธีการของกูดแมน เฟลคเทอร์และ 
ชไนเดอร์  
 4. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดอย่างมี
วิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้ค่าเฉล่ีย 
ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
สรุปผลกำรวิจัย 
 ผลการวิจัย เรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระ       
การเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 สรุปผลการวิจัยได้ว่า  แบบฝึกทักษะ    
การอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80  ซึ่งจากการทดลองกลุ่มใหญ่ขั้นภาคสนามพบว่าแบบ
ฝึกมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.13/80.16  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียน พบว่า นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณ มี
ความสามารถทางการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีค่า
เท่ากับ  0.60 หมายความว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีความรู้เพิ่มมากขึ้นหลังจากท่ีเรียนโดยใช้
แบบฝึกทักษะการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณร้อยละ  60 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน
โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 สรุปรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.68 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.51 
 
อภิปรำยผลกำรวิจัย 
 จากผลการวิจัยมีประเด็นส าคัญท่ีน ามาอภิปรายผล ดังต่อไปนี้ 
 1. การศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระ    
การเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 แบบฝึกมีประสิทธิภาพ 80.13/80.16 ซึ่ง
สูงกว่าตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ คือ 80/80  สาเหตุท่ีท าให้แบบฝึกมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด
ไว้ เนื่องจากแบบฝึกมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีการศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับ      



การสร้างแบบฝึกท่ีดี และเทคนิคในการตั้งค าถามท่ีใช้ในการพัฒนาการอ่านการคิด อันได้แก่ ทฤษฎี
แนวคิดแบบหมวกหกใบ (Six thinking hats) ของ เอ็ดเวิร์ด เดอโบโน (Edward de Bono) 
ผสมผสานกับเทคนิคการสอนคิดแบบ 5W1H ท่ีใช้ในการออกแบบค าถามให้สอดคล้องกับเนื้อหาหรือ
สภาพสถานการณ์ในแบบฝึกจนครอบคลุมทักษะการอ่านคิดท่ีต้องการ เพื่อพัฒนาการฝึกอ่านฝึกคิด
ไปควบคู่กัน จึงท าให้แบบฝึกมีคุณภาพ อีกท้ังเนื้อหาท่ีใช้ในการฝึกเป็นเรื่องใกล้ตัวและตรงตาม      
ความสนใจของผู้เรียน ตลอดจนแบบฝึกได้รับการประเมินและปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผู้เช่ียวชาญจนเกิดความเหมาะสมก่อนน าไปทดลองใช้ รวมถึงแบบฝึกทักษะการอ่านคิดอย่างมี
วิจารณญาณถูกสร้างตามหลักการทางจิตวิทยา โดยค านึงถึง กฎแห่งการฝึก การเสริมแรง การเร้า
ความสนใจ และช่วงวัยของผู้เรียน มีกิจกรรมท่ีช่วยกระตุ้นการคิดคือกิจกรรมปลุกความคิด  เพื่อใช้  
ส าหรับปูพื้นฐานในการฝึกคิดและเร้าให้ผู้เรียนสนุกกับการฝึกคิด ก่อนท าการฝึกตามเนื้อหากิจกรรม
แบบฝึก ประกอบกับในส่วนกิจกรรมแบบฝึกมีลักษณะท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้ความคิดเชิงเหตุ
ผลได้อย่างอิสระไม่ปิดกั้นค าตอบโดยการตัดสินถูกหรือผิด จึงท าใหผู้้เรียนปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างมี
คุณค่าและส่งผลให้แบบฝึกมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 2.  จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณ ก่อน
และหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณ พบว่า คะแนนเฉล่ียของผู้เรียนหลัง
การใช้แบบฝึกสูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ท้ังนี้ เป็นผล
เนื่องมาจาก การเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นการเรียนท่ีสอดคล้อง
กับหลักจิตวิทยาทฤษฎีการเรียนรู้ และสอดคล้องกับธรรมชาติวิชาภาษาไทยซึ่งเป็นวิชาทักษะท่ี 
การเรียนต้องอาศัยการฝึกฝน  นอกจากนี้กิจกรรมแบบฝึกมีการวางล าดับเนื้อหาอย่างเป็นขั้นตอน 
จากง่ายไปหายาก ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประสบผลส าเร็จในการเรียน  ร่วมกับมีการใช้ค าถามเพื่อ
ก าหนดให้เกิดสถานการณ์การอ่านการคิด ท่ีประยุกต์จากแนวคิดหมวก 6 ใบ (Six thinking hats) 
ของ เอ็ดเวิร์ด เดอโบโน (Edward de Bono) ผสมผสานกับเทคนิคการสอนคิดแบบ 5W1H  โดยไม่
จ ากัดไว้ที่รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพียงรูปแบบเดียว ท าให้กิจกรรมการฝึกอ่านฝึกคิดมีความยืดหยุ่น
ครอบคลุมในส่ิงท่ีต้องการฝึก และลดขีดจ ากัดท่ีเป็นอุปสรรคในการตั้งค าถาม เนื่องมาจากธรรมชาติ
ของเนื้อหาท่ีถูกน ามาใช้ในการฝึกแต่ละสถานการณ์เอื้อต่อการตั้งค าถามในรูปแบบท่ีแตกต่างกัน   
การยึดติดท่ีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจึงไม่เพียงพอท่ีจะน าสาระประโยชน์จากเนื้อหาออกมาต้ังเป็นข้อ
ค าถามได้ท้ังหมด  การผสมผสานเทคนิคการฝึกอ่านฝึกคิดท่ีเกิดขึ้นอย่างบูรณาการโดยใช้เทคนิค
แนวคิดหมวก 6 ใบ (Six thinking hats) ของ เอ็ดเวิร์ด เดอโบโน (Edward de Bono) ผสมผสานกับ
เทคนิคการสอนคิดแบบ 5W1H    จึงสามารถท าให้ผู้เรียนได้รับการฝึกโดยการใช้ข้อค าถามเพื่อ
พัฒนาการอ่านการคิดท่ีเป็นค าถามท้ังประเภทความรู้ ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์  



การสังเคราะห์ และการประเมินค่า ตามแนวคิดของBloom’ s Takonomy  (อ้างถึงใน วัชรา  เล่า
เรียน, 2554, หน้า 100-106)  และท าให้ผู้เรียนได้รับการฝึกท่ีครอบคลุมการคิดในหลายมิติจน
สามารถขยายความคิดได้กว้างขึ้น  อีกท้ังกิจกรรมการฝึกมีท้ังรูปแบบกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมเด่ียว 
การปฏบิัติกิจกรรมกลุ่มช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การคิดเพิ่มมากขึ้นจากการได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับสมาชิกคนอื่น การท่ีได้เรียนรู้ความคิดของคนหลาย ๆ คนท่ีพูดในเรื่องเดียวกัน
แต่มีประสบการณ์ต่างกันจะสร้างแนวคิดให้ผู้เรียนท่ีเป็นผู้อ่านได้กว้างขวางและถูกต้อง (พันธ์ทิพา  
หลาบเลิศบุญ และคณะ , 2542, หน้า 48) ท้ังนี้ การท่ีผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติซ้ า ๆ ยังท าใหเ้กิดเป็น  
ความช านาญจนผู้เรียนสามารถถ่ายทอดความคิดท่ีดีขึ้นเรื่อย ๆ น าไปสู่การเกิดทักษะการอ่านคิด 
อย่างมีวิจารณญาณตามท่ีต้องการ 
 3. ค่าดัชนีประสิทธิผล ของแบบฝึกทักษะการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณมีค่าเท่ากับ 0.60 

แสดงว่า หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.60  

หรือคิดเป็นร้อยละ 60 เนื่องจากกิจกรรมฝึกสามารถท าให้ผู้เรียนพัฒนาการอ่านการคิดได้ดีขึ้น จาก

การได้รับประสบการณ์ฝึกในรูปแบบท่ีหลากหลายและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้ใช้ความคิดอิสระ

ในการสะท้อนความคิดท่ีมีต่อสารการอ่าน  ผ่านประสบการณ์การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสมาชิกในช้ัน

เรียนก่อนการลงมือฝึกเด่ียวด้วยตนเอง และการสรุปกิจกรรมร่วมกันทุกครั้งท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะจน

สามารถประยุกต์แนวทางการอ่านการคิดได้ด้วยตนเองอย่างลึกซึ้งและรอบด้านมากขึ้น จึงท าให้ผล

การการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความก้าวหน้าแบบค่อยเป็นค่อยไปไปตามล าดับ  ด้วยประการ

ส าคัญดังกล่าวนี้เอง จึงท าให้หลังเรียนด้วยการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณผู้เรียน

มีความรู้เพิ่มขึ้น 

  4.  ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิด
อย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  โดย
ภาพรวมมีค่าเท่ากับ 4.68 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  เท่ากับ 0.51 หมายความว่า  ผู้เรียน
มีความพึงพอใจในระดับดีมาก  ท้ังนี้  เป็นเพราะแบบฝึกทักษะการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีผู้วิจัย
สร้างขึ้น  เริ่มกิจกรรมฝึกจากส่ิงท่ีง่ายไปสู่ส่ิงท่ียาก มีรูปแบบกิจกรรมการฝึกท่ีเร้าใจให้อยากปฏิบัติ
กิจกรรมและผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระไม่ถูกปิดกั้นโดยการตัดสินว่าผิดหรือถูกจากกุล่ม 
ท าให้ผู้เรียนรู้สึกว่าได้รับการยอมรับและเกิดความภูมิใจในตนเอง จนกล้าท่ีจะแสดงความคิดเห็นท่ีมี
ต่อสารการอ่านมากขึ้น  ประกอบกับแบบฝึกมีกิจกรรมปลุกความคิดท่ีท าให้สนุกกับการคิด ช่วยให้
ผู้เรียนมีโอกาสฝึกฝนการคิดอย่างหลากหลาย ผู้เรียนจึงมีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการท า    



แบบฝึกและรู้สึกถึงความเปล่ียนแปลงของตนเองท่ีมีหลังจากการฝึกว่า มีนิสัยด้านการอ่านพิจารณา
สารในชีวิตประจ าวันท่ีละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้น 
 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

 
ข้อเสนอแนะในกำรวิจัย 

 ผลจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะท่ีอาจเป็นประโยชน์ ซึ่งจะขอน าเสนอ

ดังต่อไปนี ้

 1.  ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 
 1.1  การสร้างแบบฝึกควรพิจารณาเลือกเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับวัย ความสนใจ พื้น
ฐานความรู้ความสามารถของผู้เรียน และค านึงถึงหลักการสร้างแบบฝึกท่ีต้องให้ผู้เรียนเรียนรู้แบบ
ค่อยเป็นค่อยไป โดยการเรียงล าดับจากง่ายไปหายาก 
 1.2  การอ่านและการคิดมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ได้ ดังนัน้ การสร้างแบบฝึกท่ี
ต้องการให้ผู้เรียนเกิดทักษะการอ่านในขั้นสูง ควรศึกษาแนวทางเกี่ยวกับการฝึกทักษะการคิดจาก
หลาย ๆ แนวคิด ไม่ควรมุ่งเน้นส่งเสริมการคิดเพียงแง่มุ่มเดียว  และควรเริ่มพิจารณาจากการสร้าง
พื้นฐานการฝึกคิดตามมิติด้านลักษณะ เพราะถือเป็นพื้นฐานส าคัญของการพัฒนากระบวนการคิด  
ท่ีจะน าไปสู่ทักษะการอ่านคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
 1.3  การสร้างแบบฝึกการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณควรค านึงถึงอุปสรรคท่ีเป็นตัวปิดกั้น
การคิดของมนุษย์ และพยายามลดภาวะอุปสรรคนั้นไม่ให้เกิดข้ึนระหว่างท่ีท าการสอน ท้ังนี้ จะช่วยให้
ผู้เรียนใช้ความคิดในการอ่านจนสามารถท าแบบฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 1.4  ระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมครูควรเฝ้าสังเกตผู้เรียนแต่ละคนว่า ผู้เรียนคนใดมี
บุคลิกลักษณะของการเป็นนักคิดท่ีดี  เมื่อพบควรส่งเสริมโดยการให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดง 
ความคิดเห็นเพื่อเร้าให้สมาชิกคนอื่นเกิดความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมในการแสดงความคิด และเกิด 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้น าไปพัฒนาเพื่อขยายความคิดของตนเองในล าดับต่อไป 
 1.5  การสร้างแบบฝึกต้องได้รับค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญ  เนื่องจากบางครั้งผู้สร้างอาจ
มองไม่พบข้อบกพร่องของตนเอง  การได้รับข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญหรือการได้แลกเปล่ียนกับครู
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันในการอ่านพิจารณา จะช่วยให้มองเห็นข้อบกพร่อง และน าไปปรับปรุง
แบบฝึกให้มีประสิทธิภาพได้มากขึ้น 



 1.6 ครูผู้สอนควรมีการใช้แบบฝึกทักษะและน าไปปรับปรุงพัฒนาหลาย ๆ ครั้ง ซึ่งจะท า
ให้ได้แบบฝึกทักษะท่ีมีประสิทธิภาพ 
  
 2. ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรมีการสร้างแบบฝึกทักษะในเนื้อหาสาระอื่น ๆ นอกเหนือจากสาระการอ่าน 
 2.2  ควรน าแบบฝึกทักษะการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณไปทดลองใช้กับนักเรียนใน
โรงเรียนอืน่ ๆ เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น 
 2.3  ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านคิดอย่างมี
วิจารณญาณเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานการเรียนท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 2.4 ควรมีการสร้างแบบฝึกหรือกิจกรรมฝึกในลักษณะอื่น ๆ ส าหรับพัฒนาสมรรถนะและ
ทักษะชีวิตท่ีจ าเป็นของผู้เรียน เพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับกระแสความเปล่ียนแปลงของสังคม ท่ี
เกิดขึ้นในศตวรรษท่ี 21 
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