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บทคดัย่อ 
 

 การวิจยัครั้ งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาทกัษะการคิดเชิงวพิากษข์องนกัศึกษาและศึกษา
ความคิดเห็นของนกัศึกษาหลงัเข้าร่วมการเรียนการสอนภาษาองักฤษโดยใชเ้ทคนิคการตั้งค  าถาม 
ในรายวชิา ENG 2207 การอ่านเพื่อการอนุมาน กลุ่มเป้าหมาย คือนกัศึกษาเอกวิชาภาษาองักฤษ
ชั้นปีที ่ 2 จ านวน 43 คนที ่เข ้าร่ วมก ิจกรรมการเรียนการสอนและการด าเนินการวิจ ัย ใน 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560   เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย  1)  รายละเอียดวิชา 
(มคอ. 3) รายวชิา ENG 2207 การอ่านเพื่อการอนุมาน ตามหลกัสูตรมหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2558)   2) แบบทดสอบวดัทกัษะการคิดเชิงวพิากษ์ ประกอบดว้ยค าถามแบบ
เลือกตอบ จ านวน 25 ข้อ โดยปรับมาจาก Critical Thinking Skills Success in 20 Minutes a Day 
ของ Lauren Starkey  3) แบบสอบถามของความคิดเห็นของนกัศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษโดยการใช้เทคนิคการตั้งค  าถามในรายวิชาการอ่านเพื่อการอนุมาน  4) แบบสะท้อน
ความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการเรียนการสอนรายวิชา ENG 2207 การอ่านเพื่อการอนุมาน  จากนั้น
น าข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบวดัทกัษะการคิดเชิงวิพากษ์ และแบบสอบถามความคิดเห็นมา
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
 

ผลการวจิยัพบวา่ 
 1.  นกัศึกษาที่ได้รับการเรียนการสอนภาษาองักฤษโดยใชเ้ทคนิคการตั้งค  าถามมีคะแนน
เฉลี่ยของทกัษะการคิดเชิงวพิากษสู์งขึ้น อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 2.  ในภาพรวมความคิดเห็นของนัก ศึกษาต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษโดยใช้เทคนิคการตั้งค  าถามอยู่ในระดบัมาก (   = 4.50) โดยนกัศึกษาตระหนกัถึง
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ความส าค ัญและเห็นประโยชน์ของการตั้ งค  าถามต่อข้อมูลที่ได้รับทั้งในด้านวิชาการและใน
ชีวติประจ าวนั อีกทั้งนกัศึกษายงัเห็นถึงความสัมพนัธ์ของการตั้งค  าถามกบัการพฒันาทกัษะการคิด
เชิงวพิากษ ์
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ABSTRACT 
 
 The purposes of this classroom research were to develop students’ critical thinking skill 
and to examine the students’ opinions after participating English language instruction through 
questioning technique in ENG 2207 Inferential Reading course. The target group was 43 second-
year English major students studying the Inferential Reading course in semester 1 academic year 
2017. The research instruments were 1) Thai Qualifications Framework for Higher Education 3 
(TQF 3) of the Inferential Reading course 2) a 25-item test on the critical thinking skill taken 
from Critical Thinking Skills Success in 20 Minutes a Day by Lauren Starkey  3) a five-scale 
opinion questionnaire used for exploring the students’ opinion on the English language 
instruction through questioning technique in the Inferential Reading course and 4) students’ 
reflective writing on the instruction of Inferential Reading course. The research procedure 
comprised collecting students’ improvement on critical thinking skill and opinions towards the 
English language instruction through questioning technique. The data obtained were analyzed for 
percentage, mean, and standard deviation. 
The findings of this research were as follows: 

1. The students’ critical thinking skills were higher after they had participated in the 
English language instruction through questioning technique at 0.05 level of significance. 

2. The students’ opinions towards implementing the English language instruction 

through questioning technique was at the high level (  = 4.50). The students were aware of the 




