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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย คือ (1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถด้ านการเขียนอย่ างมีวิจารณญาณ
ให้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้ านการเขียนอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบ
การเรียนรู้ท่พี ัฒนาขึ้นระหว่ างก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/2 ในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา
2559 โรงเรียนบ้ านเชียงยืน อาเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม จานวน 40 คน ซึ่งได้ มาโดยการสุ่มอย่ างง่ าย เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ได้ แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 12 แผน รวม 24 ชั่วโมง 2) แบบฝึ กความสามารถด้ านการเขียนอย่ างมีวิจารณญาณท้ ายหน่วย
การเรียนรู้ จานวน 4 หน่วย 3) แบบทดสอบวัดความสามารถด้ านการเขียนอย่างมีวิจารณญาณ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้ อ สถิติ
ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานด้ วยสถิติ t-test ผลการวิจัย พบว่า (1)
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ สี ่งเสริมความสามารถด้ านการเขียนอย่ างมีวิจารณญาณที่ผ้ ูวิจัยพั ฒนาขึ้น มีค่าประสิทธิภาพ (E1/ E2) เท่ากับ
76.81/75.14 ซึ่งต่ากว่าเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ (80/80) และ (2) ความสามารถด้ านการเขียนอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังเรียนรู้ด้วย
รูปแบบการเรียนรู้ท่พี ัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
คาสาคัญ: รูปแบบการจัดการเรียนรู้ การเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
Abstract
The purposes of this research were: 1) to develop an instructional model based on reasoning approach and reflective thinking in
Thai language for enhancing critical writing ability of Grade-6 students with the establishment of efficiency criterion of 80/80;
and 2) to compare an ability in critical writing of the students before and after learning with the instructional model. The sample
for implementing the learning management model was a group of 40 Grade-6 students in Ban Chiang Yuen school, Chiang Yuen
District, Mahasarakham Province, in the academic year 1/2016, obtained by using a cluster random sampling technique. The
research instruments were consisted of; 1) 12 lesson plans of the instructional model for 24 hours; 2) four units of learning
activities for critical writing ability engagement; and 3) three items of a subjective test for assessing critical writing ability. The
statistics used for analyzing data were percentage, mean and standard deviation. The t-test (Dependent and Independent samples)
was used for testing hypothesis and analyzing qualitative data together with narrative presentation. The research results were
revealed as follows; 1) The instructional model to enhance critical writing ability of Grade-6 students had an efficiency of
76.81/75.14, lower than the criterion establishment of 80/80; and 2) The students who learned with the developed instructional
model had higher critical writing ability in Thai, at .05 of significance.
Keywords: Instructional Model, Critical Writing
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บทนา
ภาษาไทยถือเป็ นเอกลักษณ์ของชาติท่มี ีความสาคัญต่อการดารงชีวิต คนไทยจาเป็ นต้ องตระหนักถึงความสาคัญของ
ภาษาไทยและฝึ กฝนให้ เกิดทักษะทางภาษาไทยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนาไปใช้ ในการสื่อสาร แสวงหาความรู้และ
สร้ างความเป็ นเอกภาพของชาติ ดังนั้น หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงมุ่งพัฒนาผู้เรียน
ให้ มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด โดยกาหนดมาตรฐานและสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้ วย
การอ่าน การเขียน การฟั ง การพูด การดู หลักการใช้ ภาษาไทยวรรณคดีและวรรณกรรม (Ministry of Education, 2008,
pp. 6-7, 37) ซึ่งสาระการเขียนเป็ นสาระที่มีความสาคัญอย่ างมากในการเรียนรู้เพราะเป็ นวิธกี ารสื่อสารที่แสดงออก
ทางภาษาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สกึ ความสามารถประสบการณ์ต่างๆ ของตนให้ ผ้ ูอ่นื
ได้ รับรู้ อีกทั้ง การเขียนเป็ นความสามารถพื้นฐานในทักษะการสื่อสารและเป็ นกระบวนการค้ นพบความรู้ของผู้เรียนจาก
ประสบการณ์การอ่านที่ควรได้ รับการสนับสนุนให้ มีการอ่านและการเขียนควบคู่กนั ในเนื้อหาบทเรียนจึง จะช่วยให้ ผ้ เู รียน
ได้ ประยุกต์ใช้ ความรู้ประสบการณ์ท่ีมีอยู่จากการสะท้ อนผลและการให้ เหตุผลเพื่อ ให้ สามารถสื่อสารและแก้ ปัญหาได้
อย่างมีคุณภาพ (Billups, 2006, p. 32)
การเขียนอย่ างมีวิจารณญาณ (Critical Writing) เป็ นการเขียนที่ใช้ การคิดขั้นสูงเริ่มต้ นด้ วยการระดมความคิดการ
สารวจและค้ นหาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับหัวเรื่องการเขียนบทความฉบับร่างจากการคิดไตร่ตรองเกี่ยวกับเนื้อหาและหัวเรื่อง
ที่เขียน การตรวจสอบแก้ ไข การปรับขยายเนื้อเรื่อง และปรับเขียนใหม่ในลักษณะที่มีการทบทวนปรับแก้ ไขซา้ ไปซา้ มา
จนเกิดทักษะทางปั ญญาและอุปนิสยั การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Lane-Patrice, 2013, pp. 22-30) การเขียนอย่างมี
วิจารณญาณมีองค์ประกอบหลายประการ อาทิเช่น การเขียนสะท้ อนผล (Reflective Writing) เป็ นการเขียนที่ม่งุ เน้ นให้
นักเรียนใช้ ความคิดเชื่อมโยงกับความรู้ท่เี กี่ยวข้ องกับประเด็นหัวเรื่องที่เขียนเพื่อสร้ างความเข้ าใจในข้ อมูลเหตุการณ์และ
สื่อความหมายที่มีคุณค่ากับผู้เกี่ยวข้ อง (Sanford, 1988, p. 653) การใช้ ข้อโต้ แย้ ง (Argument) เป็ นการใช้ หลักฐาน
ร่องรอยและเหตุผลในการเขียนที่ต้องการให้ ผ้ ูอ่านเห็นด้ วยกับการใช้ ข้ออ้ างนั้นว่ ามีความถูกต้ องและมีเหตุผลซึ่งจะ
บรรลุ ผ ลก็ต่ อเมื่อ ผู้ เขีย นเห็น ว่ าสิ่งนั้ น เป็ นข้ อความเหตุก ารณ์ ท่ีต นมีค วามรู้อ ยู่ แ ล้ ว (Lunsford, Ruszkiewicz, and
Walters, 2007, p. 8) รวมทั้งการเขียนเรียงความเพื่ อโน้ มน้ าวความรู้สกึ นึกคิดให้ มีความเชื่อคล้ อยตามผู้เขียนด้ วย
(Carbone, 2009, p. 16)
การเขีย นอย่ างมี วิจ ารณญาณจะช่ วยส่ ง เสริ ม ให้ ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นของผู้ เรีย นเพิ่ ม ขึ้น (McLaughlin and
DeVoogd, 2004, p. 135) แต่ผลการจัดการเรียนรู้ด้านการเขียนอย่างมีวิจารณญาณที่ผ่านมายังไม่ประสบผลสาเร็จ
ทั้ง การพั ฒ นาผู้ เรี ย นด้ า นการรู้ห นั ง สือ (Literacy) หรื อ ความเป็ นผู้ ใ ฝ่ รู้ (Duncan-Andrade and Morrell, 2008,
p. 84) ซึ่งมีสาเหตุมาจากการกาหนดให้ ใช้ วิธกี ารหรือกลวิธีเสริมสร้ างหรือพั ฒ นาความสามารถด้ านการเขียนแบบ
ค่อยเป็ นค่อยไปทีละน้ อยหรือมุ่งเน้ นให้ ผ้ เู รียนใส่ใจเรื่องการสะกดคาที่ถูกต้ องหรือจัดกิจกรรมการซ่อมเสริมทบทวนสิ่งที่
เรียนมาแล้ วในชั้นเรียนเท่านั้น (Nasir and Hand, 2006, p. 47) ดังนั้น นักการศึกษาจึงควรให้ ความสาคัญกับการเขียน
อย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น
การจัดการเรียนรู้ด้านการเขียนอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวข้ องกับการใช้ ทกั ษะทางภาษาและข้ อมูลความรู้ท่ใี ช้ อธิบาย
เนื้อหาการเขียน ดังนั้น ผู้สอนควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรียนได้ แสดงออกด้ านการรู้อย่างมีวิจารณญาณด้ วยการถามตอบและ
วิเคราะห์ ประสบการณ์ พร้ อมกับการใช้ ทักษะการรู้ข้อมูลที่เป็ นทางเลือกตามความสนใจของกลุ่มผู้เรียน (Luke and
Freebody, 1997, p. 186) ให้ ปรับเปลี่ยนและใช้ ความสามารถของตนเองโดยผสานความคิดรวบยอดให้ เห็นชัดเจนใน
วิธีการลักษณะการเขียนและยอมรับ วิธีการเขียนด้ วยความเห็นอย่ างหลากหลายที่เชื่อมโยงระหว่ างการเขียนอย่ างมี
วิจารณญาณและการรู้อย่ างมีวิจารณญาณ ซึ่งการรู้อย่ างมีวิจารณญาณ (Critical Literacy) จะให้ ความสาคัญกับการ
วิเคราะห์วิจารณ์ด้วยคาถามในเนื้อหาที่ใส่ใจในลักษณะและคุณค่าของเนื้อหาที่ใช้ ส่อื สารรวมทั้งความคิดความหมายของ
ข้ อความประโยคว่าจะนาไปใช้ อย่างไร โดยเชื่อมโยงกับองค์ความรู้และการเขียนในบริบทเนื้อหาหรือเหตุการณ์ท่แี ตกต่าง
กัน (Carbone, 2009, p. 76) แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้ างให้ ผ้ เู รียนได้ ร้ อู ย่างมีวิจารณญาณผ่านการนาไป
ปฏิบัติจริงนั้นเริ่มต้ นจากการค้ นหาข้ อความภาษาที่เป็ นประเด็นปัญหาแล้ วเลือกคาสาคัญที่เห็นว่าเป็ นตัวแทนความคิด
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รวบยอดเรื่องนั้นในสถานการณ์จริงจากนั้นก็จะวิเคราะห์ข้อความและกระบวนการที่นาไปสู่การเกิดปั ญหาดังกล่าวให้ มี
ความเข้ าใจอย่ างใคร่ ครวญเมื่อนักเรียนเผชิญ ปั ญ หาดังกล่ าวก็อาจใช้ วิ ธีการระดมความเห็นผ่ านการสนทนาและใช้
กระบวนการสืบเสาะสอดแทรกเข้ าไปในการสนทนาส่งผลให้ ผ้ เู รียนมีความสามารถเปลี่ยนแปลงวิธกี ารค้ นหาความรู้โดย
ใช้ ภาษาเป็ นสื่อกลาง (Freire, 2000, p. 206) อีกทั้งผู้สอนส่วนมากยังมีความเชื่อว่ า ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้านการ
เขียนได้ และเห็น ว่ าโปรแกรมบทเรียนเป็ นทางเลือกในการพั ฒ นาทักษะการเขียนและการคิดอย่ างมีวิจารณญาณได้
(Billups, 2006, p. 107)
ผู้วิจัยจึงได้ ศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่เี กี่ยวกับการเขียนอย่างมีวิจารณญาณได้ แก่แนวคิดการให้ เหตุผล (Reasoning) เป็ น
กระบวนการที่เกิด จากการกระตุ้น โดยใช้ เหตุผ ลและปรับ เปลี่ ยนความคิด การแก้ ปั ญ หา การตัด สิน ใจ และการให้
ข้ อโต้ แย้ ง (Lunsford, Ruszkiewicz, and Walters, 2007, p. 8) แนวคิดการสะท้ อนกลับ (Reflective) เป็ นการกระทา
ที่ตอบสนองต่อสถานการณ์และเหตุการณ์ท่เี ผชิญ ผู้เรียนจะสามารถตอบคาถามและแก้ ไขปั ญหาจากเหตุการณ์ด้วยการ
สะท้ อนกลับได้ ดีหากเคยผ่านเรื่องราวนั้ นๆ จึงส่งผลต่ อการสร้ างความเข้ าใจในสถานการณ์ปัญหาที่ซับซ้ อน ช่ วยให้
ผู้เรียนค้ นหาคาตอบรวมทั้งสร้ างความรู้ใหม่จากการนาทฤษฎีไปใช้ ในการปฏิบตั ิ (Weingartner, 2008, p. 21) แนวคิด
ความคิดรวบยอด (Concept Learning) เป็ นความคิดเชิงนามธรรมของข้ อมูลความรู้ท่ไี ด้ จากการหลอมรวมข้ อมูลให้
เชื่อมโยงกับประสบการณ์ อย่ างครอบคลุม (Bloom, Fischer, and Orme, 2009, p. 33) และทฤษฎีการสร้ างความรู้
ด้ วยตนเอง (Constructivism) เป็ นแนวคิดที่ให้ ผ้ ูเรียนสร้ างความเข้ าใจในสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้ส่งิ ใหม่
ขึ้นจากความรู้เดิมและสารสนเทศที่ได้ รับอยู่ในปั จจุ บัน และการมีปฏิสัมพั นธ์ทางสังคมมีความสาคัญต่ อการเรียนรู้
รวมทั้งการจัดสิ่งแวดล้ อมในการดาเนินกิจกรรมที่คล้ ายคลึงกับชีวิตจริงจะทาให้ ผ้ ูเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
(Carbone, 2009, p. 18) แล้ วผู้วิจัยได้ นาแนวคิดดังกล่าวมาสังเคราะห์ร่วมกันกับแนวคิดด้ านองค์ประกอบของรูปแบบ
การสอนของ Joyce and Weil (2011, pp. 13-15) ได้ เป็ นรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ มี อ งค์ ป ระกอบหลั ก 6
องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) หลักการแนวคิดทฤษฎีพ้ ืนฐาน 2) วัตถุประสงค์ 3) ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 4) ระบบสังคม
5) หลักการตอบสนองสื่อสารและการมีปฏิสมั พันธ์ และ 6) ระบบสนับสนุน สื่อ อุปกรณ์และทรัพยากรการเรียนรู้ โดย
องค์ประกอบที่ 3 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้ วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 กาหนดหัวเรื่องและขอบข่ายเนื้อหา
ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความเชื่อมโยงและความรู้ ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ เหตุผลอ้ างอิงและข้ อโต้ แย้ ง ขั้นที่ 4 สะท้ อนกลับเพื่ อ
ปรับปรุงแก้ ไขงาน และ ขั้นที่ 5 ลงข้ อสรุปและประเมิน โดยได้ ดาเนินงานตามขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนา (Research
and Development) ตั้งแต่การศึกษาความต้ องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับข้ อมูลพื้นฐาน แนวคิดทฤษฎี
มายกร่างและสร้ างรูปแบบ แล้ วหาคุณภาพโดยการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ และนารูปแบบไปทดลองใช้ (Try-Out)
เพื่อให้ ได้ รปู แบบที่มคี วามเหมาะสมและเครื่องมือวิจัยที่มคี ุณภาพ จากนั้นจึงศึกษาผลการใช้ รปู แบบเพื่อยืนยันผลการใช้
รูปแบบที่มคี วามเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและเป็ นแนวทางในการนาไปใช้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป
ความมุ่งหมายของการวิจยั
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่สี ่งเสริมความสามารถด้ านการเขียนอย่างมีวิจารณญาณให้ มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่ อเปรียบเทียบความสามารถด้ านการเขียนอย่ างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้
ที่พัฒนาขึ้นระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
วิธีดาเนินการวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้ แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนบ้ านเชียงยืน อาเภอเชียงยืน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3 ในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 จานวน 3 ห้ องเรียน

77

Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) 2018; 11(4)

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้ แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/2 โรงเรียนบ้ านเชียงยืน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3 ในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 จานวน 40 คน ซึ่งได้ มาโดยการสุ่ม
อย่างง่าย
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั
ตัวแปรจัดกระทา คือ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่สี ่งเสริมความสามารถด้ านการเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
ตัวแปรตาม คือ ความสามารถด้ านการเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั และการหาคุณภาพของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยในครั้งนี้มี 3 ชนิด ได้ แก่
3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 4 หน่ วย รวมจานวน 12 แผน ใช้ สอนแผนละ 2 ชั่วโมง รวมใช้ เวลาสอน
ทั้งสิ้น 24 ชั่วโมง
3.2 แบบฝึ กความสามารถด้ านการเขียนอย่ างมีวิจารณญาณท้ ายหน่ วยการเรียนรู้ เป็ นแบบอัตนัย จานวน 4
หน่วยๆ ละ 3 ข้ อ รวมทั้งหมด 12 ข้ อๆละ 5 คะแนน รวม 60 คะแนน ได้ แก่ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 การเขียนโฆษณา
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 การเขียนแสดงความคิดเห็น หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 การเขียนตามจินตนาการ และหน่วยการเรียนรู้ท่ี
4 การเขียนเรียงความ โดยให้ คะแนนตามเกณฑ์ Rubric ซึ่งมีความสอดคล้ องกับนิยามของความสามารถด้ านการเขียน
อย่างมีวิจารณญาณตามองค์ประกอบ 6 ด้ าน ดังนี้
1. ด้ านความเข้ าใจในสาระส าคั ญ ของข้ อ มู ล ที่ป รากฏ หมายถึง ผู้ เรีย นสามารถอธิบายองค์ป ระกอบ
ขอบข่ายเนื้อหาประเด็นสาคัญของข้ อมูลเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีเผชิญด้ วยความเข้ าใจที่ชัดเจนถูกต้ องครอบคลุม
ในประเด็นสถานการณ์ข้อมูล เหตุการณ์ เรื่องราวที่ปรากฎอย่างเข้ าใจและน่าเชื่อถือ
2. ด้ านการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่ปรากฏ หมายถึง ผู้เรียนสามารวิเคราะห์เนื้อหาข้ อมูลที่เป็ นข้ อเท็จจริง
หรือการแสดงความคิดเห็นจากเหตุการณ์ในเรื่องราวเนื้อหาที่ปรากฏในงานเขียน ด้ วยการอ้ างอิงเหตุและผลที่เกิดขึ้นใน
เนื้อเรื่องได้ อย่างสอดคล้ องและเหมาะสม
3. ด้ านความถูกต้ องของหลักการใช้ ภาษาอย่ างมีความหมายและข้ อมูลความจู งใจให้ ยอมรับ หมายถึง
ผู้เรียนสามารถเขียนข้ อความอธิบายเหตุการณ์ สื่อความหมายให้ ผ้ ูอ่นื รับรู้ เข้ าใจ ถูกต้ องตามเงื่อนไขการใช้ ภาษาด้ วย
สานวนโวหารที่ชัดเจนตรงประเด็น มีนัยของความหมายที่น่าสนใจ เกิดประโยชน์และมีคุณค่าทางภาษาค่อนข้ างมาก
ครอบคลุมประเด็นสาระสาคัญ ในแบบแผนการเขียนแต่ ละลักษณะที่สอดรับกับบริบทการเขียนสื่อความหมาย โดย
เลือกใช้ ข้อความภาษาที่ส่อื ความหมายได้ น่าสนใจ มีคุณค่า จูงใจให้ อ่านอย่างไตร่ตรองเพื่อยอมรับและเข้ าใจในเนื้อเรื่อง
เหตุการณ์
4. ด้ านการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงที่น่าเชื่อถือ หมายถึง ผู้เรียนสามารถอธิบาย ระบุ จาแนก เปรียบเทียบ
จัดกลุ่มลักษณะข้ อความเนื้อเรื่องประกอบงานเขียนด้ วยมุมมองความเชื่อมโยงของประเด็นข้ อความเนื้อเรื่อง ด้ วยการใช้
เหตุผลอ้ างอิงเพื่ อสื่อความหมายในสาระสาคัญ หรือส่วนประกอบของเนื้อเรื่องได้ ถูกต้ องเป็ นที่ยอมรับและมีค วาม
น่ าเชื่อถือ พร้ อมทั้งการคาดการณ์เหตุการณ์ข้อมูลที่จะปรากฏตามมา ภายใต้ ปัจจัยที่เป็ นข้ อจากัดและโอกาสความ
เป็ นไปได้ ท่จี ะเกิดขึ้นทั้งด้ านกระบวนการและผลลัพธ์ ซึ่งมีข้อมูลพื้นฐานยืนยันอ้ างอิงที่ถูกต้ องเหมาะสม
5. ด้ านการอ้ างอิงและใช้ ข้อโต้ แย้ งสนับสนุน หมายถึง ผู้เรียนสามารถอธิบายและแสดงข้ อมูลเหตุการณ์
ที่เกี่ยวข้ องตามแบบแผนงานเขียนที่กาหนด ด้ วยการนาข้ อคิดเห็นด้ านหลักการความรู้หรือข้ อความจริงที่เกี่ยวข้ อง
เพื่ออ้ างอิงให้ น่าเชื่อถือสนับสนุนให้ ผ้ อู ่านยอมรับ ด้ วยการเสนอข้ อโต้ แย้ งในมุมมองที่ไม่เห็นด้ วย เพื่อสร้ างความมั่นใจ
ในสาระสาคัญหรือข้ อสรุปของเนื้อเรื่องที่เขียนค่อนข้ างครอบคลุมในประเด็นหลักก่อนที่ผ้ อู ่านจะมีความเชื่อและเห็นด้ วย
พร้ อมแนวโน้ มจูงใจให้ นาไปปฏิบตั ใิ นสถานการณ์ท่เี กี่ยวข้ องด้ วยความรู้สกึ เชื่อมั่นและยอมรับในเนื้อเรื่องที่เขียน
6. ด้ านคุณ ค่าที่ส่งผลต่อความเชื่อและการปฏิบัติ หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนอธิบายนาเสนอข้ อมูล
เหตุก ารณ์ ท่ีส่ ือความหมายให้ เกิด ความรู้สึ ก เชื่ อ เห็น ด้ วย และยอมรับ ในประเด็น ส าคัญ ที่เขีย นในระดับ มากหรื อ
ค่ อ นข้ างมาก รวมทั้งมีป ระเด็น ข้ อ สรุป ที่ถู กต้ องน่ าเชื่ อถือ พร้ อมจะน าไปสู่ก ารปฏิบัติให้ เกิดประโยชน์ท่ีเหมาะสม
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ซึ่งบริบทแบบแผนการเขียนโฆษณา การเขียนจินตนาการ หรือการเขียนเรียงความ ได้ ระบุปัจจัยและเงื่ อนไขจูงใจให้
มองเห็นคุณค่า ยอมรับในประเด็นสาคัญของเรื่องและสามารถอธิบายสนับสนุนด้ วยเหตุผลหรือหลักความจริง ให้ ร้ สู ึก
มั่นใจและพร้ อมนาไปปฏิบตั ิ
3.3 แบบทดสอบวัดความสามารถด้ านการเขียนอย่างมีวิจารณญาณ เป็ นแบบปรนัย จานวน 40 ข้ อ และมีความ
สอดคล้ องกับนิยามความสามารถด้ านการเขียนอย่างมีวิจารณญาณข้ างต้ น โดยแบบทดสอบมีค่าความยาก (P) ตั้งแต่
0.36-0.61 มีค่าอานาจจาแนก ตั้งแต่ 0.39-0.67 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.82
4. ขั้นตอนการวิจยั
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ ส่งเสริมความสามารถการเขียนอย่ างมีวิจารณญาณผู้วิจัยได้ ดาเนินการ
วิจัยแบ่งเป็ น 3 ขั้นตอน ได้ แก่
4.1 ขั้นตอนที่ 1 การสร้ างและหาคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถด้ านการเขียน
อย่างมีวิจารณญาณตามกรอบแนวคิดทฤษฏีและองค์ความรู้ท่เี กี่ยวข้ อง ผู้วิจัยได้ ยกร่างรูปแบบนาเสนอต่อคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์แล้ วปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะ จากนั้นจึงได้ นาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน
7 คน ด้ วยการสนทนากลุ่มย่อย (Connoisseurship Approach) เพื่อประเมินหาคุณภาพของรูปแบบ พร้ อมรับฟั งข้ อคิดเห็น
ข้ อเสนอแนะแล้ วปรับปรุงกรอบแนวคิด และโครงสร้ างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ พร้ อมทั้งคู่มือการจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบและเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ด้ านการเขียนอย่างมีวิจารณญาณตามแนวคิดของ
Joyce & Weil (2011) มี 6 องค์ประกอบ ดังนี้
1. หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
1) แนวคิดการให้ เหตุผล (Reasoning)
2) แนวคิดการสะท้อนกลับ (Reflective)
3) แนวคิดความคิดรวบยอด (Concept Learning)
4) ทฤษฎีการสร้ างองค์ความรู้ (Constructivist)

ความสามารถด้านการเขียน
อย่างมีวิจารณญาณ
มี 6 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
1) ความเข้ าใจในสาระสาคัญของ
ข้ อมูลที่ปรากฏ
2) การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่
ปรากฏ
3) ความถูกต้ องของการใช้ ภาษา
อย่างมีความหมาย
และข้ อความจูงใจให้ ยอมรับ
4) การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงที่
น่าเชื่อถือ
5) การอ้ างอิงและใช้ ข้อโต้ แย้ ง
สนับสนุน
6) คุณค่าที่ส่งผลต่อความเชื่อและ
การปฏิบัติ

2. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาความสามารถด้ านการเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
3. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
มี 5 ขั้นตอนดังนี้
่
ขั้นที 1 กาหนดหัวเรื่องและขอบข่ายเนื้อหา
ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความเชื่อมโยงและความรู้
ขั้นที่ 3 วิเคราะห์เหตุผลอ้ างอิงและข้ อโต้ แย้ ง
ขั้นที่ 4 สะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงแก้ ไขงาน
ขั้นที่ 5 ลงข้ อสรุปและประเมิน
4. ระบบสังคม บทบาทผูเ้ รียนบทบาทผูส้ อน
5. หลักการตอบสนองสื่อสารและการมีปฏิสมั พันธ์
ระหว่างเรียนและสิ้นสุด
6. ระบบสนับสนุน สื่อ อุปกรณ์และทรัพยากรการเรียนรู ้

รูปที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถด้ านการเขียนอย่างมีวิจารณญาณ

จากนั้น ผู้วิจัยได้ นาผลการพิ จารณาของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ ข้อมูล ผลปรากฏว่ า รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้มคี วามเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
x
1. การกาหนดรูปแบบ
4.35
2. การกาหนดองค์ประกอบของรูปแบบ
4.32
3. แนวคิดและทฤษฎีพ้ ืนฐานของรูปแบบ
4.46
4. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
4.40
5. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมของรูปแบบ
4.45
6. การวัดและประเมินผล
4.16
โดยรวม
4.37
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S.D.
0.16
0.14
0.32
0.27
0.07
0.12
0.21

ระดับความเหมาะสม
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 1 พบว่ า ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้ โดยรวมมีความเหมาะสมใน
ระดับมาก ( x = 4.37, S.D. = 0.21)
4.2 ขั้น ตอนที่ 2 การทดลองใช้ รูป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ ส่ งเสริม ความสามารถด้ านการเขีย นอย่ างมี
วิจารณญาณ ผู้วิจัยได้ นารูปแบบไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/3 โรงเรียนบ้ านเชียงยืน
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 ที่มีลักษณะคล้ ายกลุ่มตัวอย่ าง จานวน 42 คน เพื่อหาคุณภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้ แบบฝึ ก และแบบทดสอบวัดความสามารถด้ านการเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
4.3 ขั้น ตอนที่ 3 ศึ กษาผลการใช้ รูป แบบที่พั ฒ นาขึ้น ผู้ วิจัยได้ เก็บข้ อมู ลกับกลุ่ มตัวอย่ าง คือ นั กเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 6/2 โรงเรียนบ้ านเชียงยืน ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 จานวน 40 คน โดยจัดการเรียนรู้ออกเป็ น
4 หน่วยการเรียนรู้ คือ การเขียนโฆษณา การเขียนแสดงความคิดเห็น การเขียนตามจินตนาการ และการเขียนเรียงความ
ทั้งหมด 12 แผน ใช้ เวลาแผนละ 2 ชั่วโมง รวมสอนใช้ เวลาสอนทั้งสิ้น 24 ชั่วโมง ตามลาดับ ดังนี้
1. ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนและวิธปี ฏิบัตใิ นการจัดการเรียนรู้ด้วยรู ปแบบการจัดการเรียนรู้ท่สี ่งเสริมการ
เขียนอย่างมีวิจารณญาณแก่นักเรียน
2. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) โดยใช้ แบบทดสอบวัดความสามารถด้ านการเขียนอย่ างมีวิจารญาณ
ที่ผ้ วู ิจัยสร้ างขึ้น
3. ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนด้ วยแผนการจัดการเรียนรู้แก่ นักเรียน และเก็บข้ อมูลคะแนนแบบฝึ ก
ความสามารถด้ านการเขียนอย่างมีวิจารณญาณท้ ายหน่วยการเรียนรู้ จานวน 4 หน่วยการเรียนรู้
4. ทดสอบหลังเรียน (Post-Test) เมื่อสิ้นสุดการเรียนโดยใช้ แบบทดสอบวัดความสามารถด้ านการเขียน
อย่างมีวิจารณญาณชุดเดิม
5. นาข้ อมู ลที่ได้ จากการทดลองใช้ ไปทาการตรวจวิ เคราะห์ ทางสถิติเพื่ อสรุป ผลการทดลองตามความ
มุ่งหมายการวิจัย
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วย
5.1 สถิตพิ ้ ืนฐาน ได้ แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5.2 สถิตทิ ดสอบ ได้ แก่ การทดสอบสมมุตฐิ านด้ วยสถิติ t-test
ผลการวิจยั
1. ผู้วิจัยได้ วิเคราะห์ข้อมูลหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถด้ านการเขียน
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 40 คน ปรากฏผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถด้ านการเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
รายการประเมิน
คะแนนเต็ม
x
1. คะแนนกระบวนการของความสามารถด้ านการเขียนอย่างมีวิจารณญาณ (E1)
60
46.78
2. คะแนนจากการทดสอบวัดความสามารถด้ านการเขียนอย่างมีวิจารณญาณ (E2)
40
30.55

S.D.
5.31
3.96

ร้อยละ
77.96
76.38

จากตารางที่ 2 แสดงให้ เห็นว่า ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถด้ านการเขียน
อย่างมีวิจารณญาณ (E1/ E2) มีค่าเท่ากับ 76.81/75.14 ซึ่งต่ากว่าเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ (80/80)
2. ผู้วิจัยได้ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่ อเปรียบเทียบคะแนนความสามารถด้ านการเขียนอย่ างมีวิจารณญาณของนักเรียน
ที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึ้นระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 40 คน
ปรากฏผลดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนความสามารถด้ านการเขียนอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน
ที่ได้ รับการจัดการเรียนรู้ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
คะแนนทดสอบ
คะแนนเต็ม
S.D.
x
ก่อนเรียน
40
14.45
5.47
หลังเรียน
40
30.55
3.96
* มีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05

df

t

39

16.60*

จากตารางที่ 3 แสดงให้ เห็นว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่ าง จานวน 40 คน ได้ คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 14.45
คะแนน และคะแนนเฉลี่ ย หลั ง เรี ย นเท่ า กั บ 30.55 คะแนน ตามล าดั บ จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน และเมื่ อ
เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า นักเรียนที่ได้ รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถด้ านการเขียนอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05
สรุปผลการวิจยั
1. รูป แบบการจัด การเรีย นรู้ ท่ีส่งเสริม ความสามารถด้ านการเขียนอย่ างมีวิจารณญาณที่ผ้ ู วิจั ยพั ฒ นาขึ้น มีค่ า
ประสิทธิภาพ (E1/ E2) เท่ากับ 76.81/75.14 ซึ่งต่ากว่าเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ (80/80)
2. ความสามารถด้ านการเขียนอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ท่พี ัฒนาขึ้นสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05
อภิปรายผลการวิจยั
1. รูป แบบการจัด การเรีย นรู้ ท่ีส่งเสริม ความสามารถด้ านการเขียนอย่ างมีวิจารณญาณที่ผ้ ู วิจั ยพั ฒ นาขึ้น มีค่ า
ประสิทธิภาพ (E1/ E2) เท่ากับ 76.81/75.14 ซึ่งต่ ากว่ าเกณฑ์ท่ีกาหนดไว้ (80/80) แสดงให้ เห็นว่ า รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ท่สี ่งเสริมความสามารถด้ านการเขียนอย่างมีวิจารณญาณที่ผ้ วู จิ ัยพัฒนาขึ้นนี้ มีค่าประสิทธิภาพต่ากว่าเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากความสามารถด้ านการเขียนอย่างมีวิจารณญาณที่ผ้ วู ิจัยได้ กาหนดนิยามไว้ น้นั หมายถึง
ความสามารถในการวิเคราะห์ แยกแยะข้ อเท็จจริงข้ อคิดเห็น การอ้ างอิงโต้ แย้ ง ด้ วยแนวคิดการให้ เหตุผล และการ
สะท้ อนกลับ เพื่อเชื่อมโยงความรู้ประสบการณ์ ความเชื่อถือและตัดสินใจลงความเห็นด้ วยการเขียนโฆษณา เขียนแสดง
ความคิดเห็น เขียนตามจินตนาการ และเขียนเรียงความ ที่เป็ นการนาเสนอเรื่องราว เหตุการณ์และเนื้อเรื่องต่างๆ ซึ่ง
เป็ นการเขียนที่ใช้ การคิดขั้นสูงเริ่มต้ นด้ วยการระดมความคิดการสารวจและค้ นหาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับหัวเรื่องการเขียน
บทความฉบับร่างจากการคิดไตร่ตรองเกี่ยวกับเนื้อหาและหัวเรื่องที่เขียนการตรวจสอบแก้ ไขการปรับขยายเนื้อเรื่องและ
ปรับ เขียนใหม่ ในลัก ษณะที่มีการทบทวนปรับ แก้ ไขซ้าไปซ้ามาจนเกิดทัก ษะทางปั ญ ญาและอุป นิ สัย การคิด อย่ างมี
วิจารณญาณ (Lane-Patrice, 2013, pp. 22-30) เพราะการจัดการเรียนรู้ด้านการเขียนอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวข้ อง
กับการใช้ ทกั ษะทางภาษาและข้ อมูลความรู้ท่ใี ช้ อธิบายเนื้อหาการเขียน ดังนั้น ผู้เรียนจึงควรเลือกและใช้ กระบวนการของ
ตนเองในการกาหนดหัวข้ อเรื่องการประเมินบริบทเนื้อหาการเขียนและสร้ างทางเลือกในการแสดงออกเพื่อพัฒนาวิธี
การเขียนที่มีคุณ ภาพ (Duncan-Andrade and Morrell, 2008, p. 88) ผู้สอนควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรียนได้ แสดงออก
ด้ านการรู้อย่างมีวิจารณญาณด้ วยการถามตอบและวิเคราะห์ประสบการณ์พร้ อมกับการใช้ ทกั ษะการรู้ข้อมูลที่เป็ นทางเลือก
ตามความสนใจของกลุ่มผู้เรียน (Luke and Freebody, 1997, p. 186) ให้ ปรับเปลี่ยนและใช้ ความสามารถของตนเอง
โดยผสานความคิดรวบยอดให้ เห็นชัดเจน โดยให้ ความสาคัญกับการวิเคราะห์วิจารณ์ด้วยคาถามในเนื้อหาที่ใส่ใจใน
ลักษณะและคุณค่าของเนื้อหาที่ใช้ ส่ อื สารรวมทั้งความคิดความหมายของข้ อความประโยคว่ าจะนาไปใช้ อย่ างไร โดย
เชื่อมโยงกับองค์ความรู้และการเขียนในบริบทเนื้อหาหรือเหตุการณ์ท่ีแตกต่างกัน (Carbone, 2009, p. 76) ฉะนั้น
การจัดกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนรู้ จึงควรใช้ ระยะเวลาในการฝึ กฝนให้ มากกว่านี้ สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ
Carbone (2009, p. 164) ที่พบว่ า ความสามารถด้ านการคิดอย่ างมีวิจารณญาณและการเขียนของผู้เรียนสูงขึ้นจาก
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กิจกรรมการเขียนบทความผ่ านการสะท้ อนผลซึ่งการเขียนอย่ างมีวิจารณญาณจะประสบผลสาเร็จก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้
ปฏิบตั กิ ารเขียนและได้ ปรับปรุงแก้ ไขให้ ดีข้ นึ ได้ ดังนั้น จึงควรนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียน
อย่างมีวิจารณญาณนี้ไปใช้ และฝึ กให้ นักเรียนปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอควบคู่กบั กิจกรรมหรือทักษะอื่นๆ เช่น การฟั ง การพูด
การอ่าน เป็ นต้ น
2. ความสามารถด้ านการเขียนอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ท่พี ัฒนาขึ้นสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 แสดงให้ เห็นว่า นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ท่ผี ้ ูวิจัยพัฒนา
ขึ้นนี้มีความสามารถด้ านการเขียนอย่างมีวิจารณญาณสูงขึ้น ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากผู้วิจัยได้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รูปแบบที่ม่งุ พัฒนาความสามารถด้ านการเขียนอย่างมีวิจารณญาณครบทั้ง 5 ขั้นตอน ได้ แก่ กาหนดหัวเรื่องและขอบข่าย
เนื้อหาตรวจสอบความเชื่อมโยงและความรู้ วิเคราะห์ เหตุผลอ้ างอิงและข้ อโต้ แย้ งสะท้ อนกลับเพื่อปรับปรุงแก้ ไขงาน
และลงข้ อสรุปและประเมิน ซึ่งเป็ นการเสริมสร้ างให้ ผ้ ูเรียนมีความสามารถพื้ นฐานในทักษะการสื่อสารผ่ านการเขียน
ที่จะต้ องอาศัยกลไกการเรียนรู้ท่หี ลากหลายทั้งความรู้พ้ ืนฐานประสบการณ์ในชีวิตจริง ความใส่ใจของผู้เรียนรายบุคคล
ตั้งแต่การเตรียมความพร้ อมการเขียน การจัดทาต้ นฉบับร่าง การปรับปรุงและการแก้ ไข ตลอดจนการตรวจสอบความ
ถูกต้ องของการใช้ คาหลักไวยากรณ์ความน่ าสนใจให้ สอดคล้ องกับความรู้สึกและความสนใจของผู้อ่านในมิติการเขียน
เรื่องเล่ า การเขียนบรรยายและการเขียนอธิบายเหตุการณ์ท่เี กี่ยวข้ องกับบทเรียนจึงส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
โดยเชื่อมโยงกับกระบวนการสร้ างความคิดรวบยอดด้ วยทักษะปฏิบัติและการประยุ กต์ใช้ ความรู้การสังเคราะห์และ
ประเมินค่าข้ อมูลเหตุการณ์ ซึ่งข้ อมูลความรู้ท่สี รุปหรือสร้ างขึ้นใหม่จากประสบการณ์ท่มี ีอยู่ด้วยการสะท้ อนผลและการ
ให้ เหตุผลเพื่อใช้ ส่อื สารและแก้ ปัญหาที่มีคุณภาพ (Billups, 2006, p. 32) ซึ่งเป็ นไปตามอิทธิพลของแนวคิดพื้นฐาน
ของรูปแบบ ทั้งแนวคิดการให้ เหตุผลที่ช่วยปรับเปลี่ยนความคิดแนวคิดการสะท้ อนกลับที่ส่งผลต่อการสร้ างความเข้ าใจ
ในสถานการณ์ปัญหาและสร้ างความรู้ใหม่จากการนาทฤษฎีไปใช้ ในการปฏิบัติ (Weingartner, 2008, p. 21) แนวคิด
ความคิดรวบยอดที่ช่วยหลอมรวมข้ อมูลที่แยกส่วน กระจัดกระจาย ต่างทัศนคติ แง่คิดมุมมองให้ เชื่อมโยงกับประสบการณ์
ที่มีอยู่ ท้ังหมด (Bloom, Fischer, and Orme, 2009, p. 33) จึ งสามารถพั ฒ นาความสามารถด้ านการเขียนอย่ างมี
วิจารณญาณของตนเองได้ ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้ องกับผลการวิจัยของ Lertnaronk (2017, pp. 100-109) ที่ได้
ทาการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนภาษาไทยโดยใช้ ความคิดสร้ างสรรค์เป็ นฐาน เรื่อง การเขียน สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 และ Sangkrai (2017, pp. 45-57) ที่ได้ ทาการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาไทยเพื่ อส่งเสริมความสามารถด้ านการอ่านอย่ างมี วิจารณญาณ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 พบว่ า
นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ท่พี ัฒนาขึ้นมีคะแนนความสามารถด้ านการเขียนอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่พี ั ฒนาขึ้นนี้ แม้ ว่าจะสามารถพัฒนาให้ นักเรียนมีความสามารถด้ านการเขียน
อย่างมีวิจารณญาณสูงขึ้น แต่การที่ครูผ้ สู อนจะนารูปแบบไปปรับใช้ น้นั โดยคานึงถึงความรู้พ้ ืนฐานของนักเรียนและควร
จัดเตรียม/จัดหากลวิธใี นการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ท่ชี ่วยกระตุ้นให้ ผ้ เู รียนเกิดทักษะทางภาษาแบบผสมผสานทั้งการ
ฟัง พูด และอ่านด้ วย
1.2 เนื้ อหาทุกเนื้ อหาในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้น ประถมศึ กษาสามารถนามาใช้ ในการจัดการเรียนรู้เพื่ อ
ส่ งเสริ มความสามารถด้ านการเขีย นอย่ างมีวิ จารณญาณของนั กเรี ย นตามรูป แบบที่พั ฒ นาขึ้น ได้ ซึ่ งขึ้น อยู่ กับการ
สร้ างสรรค์กจิ กรรมต่างๆ ระหว่างครูและนักเรียนที่สามารถร่วมกิจกรรมโดยให้ นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้และ
ฝึ กฝนทักษะทางภาษาด้ วย
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาความพึ งพอใจ และความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้ รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสร้ างความสามารถด้ านการเขียนอย่างมีวิจารญาณด้ วย
2.2 ควรนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถด้ านการเขียนอย่างมีวิจารณญาณไปทดลองกับ
เนื้อหาหรือหน่วยการเรียนรู้อ่นื ๆ เพื่อจะได้ ข้อสรุปผลการวิจัยกว้ างขวางมากยิ่งขึ้น
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