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บทที่ 3 
 

วธีิด ำเนินกำรวจิัย 
 

 ในการด าเนินการวิจยัเร่ือง การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษโดยใช้เทคนิคการตั้ง
ค  าถามเพื่อพฒันาการคิดเชิงวิพากษ์ของนกัศึกษาไทยที่เรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ   
ผูว้จิยัไดด้  าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. กลุ่มเป้าหมาย 
2. เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั 
3. การด าเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
1.  กลุ่มเป้ำหมำย 
 กลุ่มเป้าหมายของการวิจ ัยครั้ ง น้ี  คือ นักศึกษาชั้นปีที่  2 วิชาเอกภาษาอ ังกฤษ  ที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา รายวชิา ENG 2207 การอ่านเพื่อการอนุมาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2560  ที่ไดเ้ขา้ร่วมการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษโดยใชเ้ทคนิคการตั้งค  าถาม และไดเ้ขา้รับ
การทดสอบกอ่นและหลงัการจดัการเรียนการสอน  จ านวน 43 คนที่เรียนจนจบกระบวนการวจิยั 
 
2.  เครื่องมอืที่ใช้ในกำรวจิยั 
 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั มีดงัน้ี 
 2.1  รายละเอียดวิชา (มคอ . 3) ENG 2207 การอ่านเพื่อการอนุมาน  ตามหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ  มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับปรับปรุง พ .ศ. 
2558) โดยมีข ั้นตอนการจดักจิกรรมการเรียนการสอน ดงัน้ี 
  2.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกบัการจดัการเรียนการสอนโดยใช้
เทคนิคการตั้งค  าถามและการจดัการเรียนการสอนท่ีกระตุน้การคิดข ั้นสูง 
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  2.1.2 วางแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเร่ิมต้นจากการฝึกทกัษะ 
การคิดข ั้นพื้นฐานในการอ่านโดยการใช้ค  าถาม Who? What? Where? When? เพื่อจบัประเด็นใน
เร่ืองที่อ่านเป็นเวลา 4 สัปดาห์ เพื่อเป็นการสร้างความคุน้เคยกบัการตั้งค  าถาม 
  2.1.3 วางแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยการตั้งค  าถามเพื่อกระตุ้น 
การคิดเชิงวิพากษ์ โดยการเพิ่มเติมการตั้งค  าถาม Why? How? What if? So what? What next? 
เน้ือหาที่ใช้ในการเรียนการสอนประกอบไปด้วย ข่าว  บทความ  เร่ืองสั้ น  กลอน โฆษณา และ 
การ์ตูน เป็นเวลา 7 สัปดาห์ 
  2.1.4 นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน นกัศึกษาจะได้อ่านหนงัสือนอกเวลา 
จ านวน 2 เร่ือง เป็นหนงัสืออ่านนอกเวลา (Graded Reader) ของ Oxford University ระดบั 4-6  ซ่ึง
นกัศึกษาเป็นผู้เลือกหนงัสืออ่านนอกเวลาตามความสนใจของตน  โดยนกัศึกษาต้องตอบค าถาม
ตั้งแต่กอ่นการอ่าน ระหว่างที่อ่าน และหลงัการอ่านหนงัสืออ่านนอกเวลา  ค  าถามเหล่าน้ีเกิดจาก
การที่นกัศึกษาและผูส้อนร่วมกนัสร้างกอ่นเร่ิมตน้การอ่าน 
  2.2  แบบทดสอบวดัความสามารถทางการคิดเชิงวพิากษ ์ ประกอบดว้ยค าถามจ านวน 25 
ข้อ   เป็นค าถามแบบเลือกตอบ โดยผู้วิจ ัยปรับมาจาก Critical Thinking Skills Success in 20 
Minutes a Day โดย Lauren Starkey (2010)  โดยมีข ั้นตอนการปรับแบบทดสอบดงัน้ี 
   2.2.1 ผู้วิจ ัยได้ให้ ผู ้ เช่ียวชาญ  จ านวน  3 ท่าน  ตรวจสอบความถูกต้องและ 
ความเหมาะสมของแบบทดสอบและตรวจสอบค่าด ัชนีความสอดคล้อง (Index of Objective 
Congruence: IOC)  ของแบบทดสอบวดัทกัษะการคิดเชิงวิพากษว์า่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง
งานวิจยัหรือไม่ พบว่า ค่าดชันีความสอดคล้องที่ได้เท่ากบั 0.98 โดยข้อสอบแต่ละข้อได้คะแนน
ความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.67 -1.00 ซ่ึงสูงกวา่ 0.50 จึงถือวา่แบบทดสอบวดัทกัษะการคิดวเิคราะห์น้ี
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคง์านวจิยั  
   2.2.2 ผูว้จิยัน าแบบทดสอบที่ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญไปทดลองใช้
กบันกัศึกษาที่ไม่ใชก้ลุ่มเป้าหมาย จ านวน 49 คน เพื่อตรวจสอบความยาก-ง่ายของแบบทดสอบวดั
ทกัษะการคิดเชิงวพิากษว์่ามีค่าความยาก-ง่าย ต ั้งแต่ 0.20 - 0.80 หรือไม่    หลงัจากการวิเคราะห์
ความยาก-ง่ายของแบบทดสอบ จ านวนขอ้ของแบบทดสอบวดัทกัษะคิดเชิงวพิากษถ์ูกปรับจาก 30 
ขอ้ เป็น 25 ข้อ  ค่าความยาก-ง่าย รายข้อของทั้ง 25 ข้อ มีค่าความยาก-ง่าย อยู่ระหว่าง 0.22 - 0.80  
หลงัจากได้ผลการวเิคราะห์ความยาก-ง่าย ผู ้วิจยัปรับปรุงแบบทดสอบอีกครั้ งแลว้ให้ผู ้เช่ียวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสมของภาษาอีกครั้ งก่อนน าไปใชท้ดสอบ
กบักลุ่มเป้าหมาย 
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 2.3  แบบสอบถามของความคิดเห็นของนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการเรียน 
การสอนโดยใชเ้ทคนิคการตั้งค  าถาม โดยลกัษณะค าถามเป็นแบบวดัประมาณค่า (Rating Scale) 
โดยก  าหนดน ้าหนกัค าตอบการให้คะแนนตามวธีิ Arbitrary Weighting ของ Likert ก  าหนดน ้าหนกั
ค าตอบเป็นค่าคะแนนเรียงล  าด ับจากน้อยไปหามาก 5 ระดับ  คือ น้อยที่ สุ ด = 1   น้อย = 2   
ปานกลาง = 3   มาก = 4  และมากที่สุด = 5  ประกอบด้วยค าถามจ านวน 15 ขอ้ ลกัษณะค าถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยการก  าหนดน ้าหนกัค าตอบเพื่อให้คะแนนตามวิธี 
Arbitrary Weighting ของ Likert (วชัราภรณ์  สุริยาภิวฒัน์, 2546)  แล้วให้ผู ้เช่ียวชาญ จ านวน  3 
ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง  ความเหมาะสมของแบบสอบถาม และตรวจสอบค่าด ัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Objective Congruence: IOC)  ของแบบสอบถามของความคิด เห็นของ
กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการตั้งค  าถาม ว่าสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ของงานวจิยัหรือไม่  พบวา่ พบวา่ ค่าดชันีความสอดคลอ้งที่ไดเ้ท่ากบั 0.89 โดยแต่ละขอ้ไดค้ะแนน
ความสอดคล้องระหว่าง 0.67 -1.00 ซ่ึ งสู งกว่า 0.50 ซ่ึ ง สู งกว่า  0.50 จึงถือ ว่าผ่ านเกณฑ ์
การประเมิน  หลงัจากนั้น น าผลการตรวจสอบพร้อมขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงกอ่นน าไปใชจ้ริง 
  ส าหรับการให้ค่าความหมายคะแนนที่วดัได้  ผูว้ิจยัก  าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้
ความหมายโดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นที่ไดเ้ป็นตวัช้ีวดัตามเกณฑใ์นการวเิคราะห์ ตามแนวทาง
ของเบสต ์(Best, 1977) รายละเอียด ดงัน้ี 

ค่าเฉลี่ย   1.00 – 1.50  หมายถึง   มีความเห็นดว้ยนอ้ยที่สุด 
ค่าเฉลี่ย   1.51 – 2.50  หมายถึง   มีความเห็นดว้ยนอ้ย 
ค่าเฉลี่ย   2.51 – 3.50  หมายถึง   มีความเห็นดว้ยปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย   3.51 – 4.50  หมายถึง   มีความเห็นดว้ยมาก 
ค่าเฉลี่ย   4.51 – 5.00  หมายถึง   มีความเห็นดว้ยมากที่สุด 

 2.4 แบบสะท้อนความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนรายวิชา  ENG 2207  
การอ่านเพื่อการอนุมาน  โดยผูว้จิยัก  าหนดหวัขอ้ในการสะทอ้นความคิดเห็น ดงัน้ี 
  2.4.1 นกัศึกษาคิดวา่ไดเ้รียนรู้เพิ่มขึ้นหรือไม่ และไดเ้รียนรู้อะไรบา้งจากรายวชิาน้ี 
  2.4.2 ปัญหา/อุปสรรค ต่อการเรียนรู้ของตนเองในรายวชิา 
  2.4.3 นกัศึกษาต้องการแกไ้ข/ปรับปรุงในส่วนใดบ้าง เช่น เน้ือหาวิชา กจิกรรม 
การเรียนการสอน ส่ือประกอบ ผูส้อน ฯ 
  2.4.4 นัก ศึกษาคิดว่าความ รู้ที่ ได้รับจากรายวิชาน้ีจะส ามารถน าไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนัอย่างไร 
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หลงัจากที่นกัศึกษากลุ่มเป้าหมายสะทอ้นความคิดเห็นของตนเอง ผูว้จิยัจะเป็นผู้รวบรวม
และสรุปประเด็นที่เกีย่วขอ้งกบักิจกรรมการตั้งค  าถามและการคิดเชิงวิพากษว์่าประเด็นท่ีไดจ้าก 
การเขียนสะท้อนความคิดเห็นสอดคล้องกบัแบบสอบถามของความคิดเห็นของนักศึกษา
กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการตั้งค  าถามหรือไม่ 
 
3.  กำรด ำเนนิกำรทดลองและกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดท้  าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี 
 ระยะที่ 1  ก่อนเก็บข้อมูล  ผู้วิจยัศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง เตรียมเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนและการสอนโดยใช้เทคนิคการตั้งค  าถามเพื่อพ ัฒนาทักษะการคิด 
เชิงวพิากษ ์ วางแผนการวจิยั และด าเนินการวจิยัตามแผนที่ก  าหนด 
 ระยะที่ 2  ระหว่ำงเกบ็ข้อมูล   

1. ท าการทดสอบความสามารถทางการคิดเชิงวพิากษก์อ่นการเรียนการสอนโดย
ใชเ้ทคนิคการตั้งค  าถาม 

2. ด าเนินการสอนในรายวิชา  ENG 2207 การอ่ านเพื่ อการอนุมาน   ตาม
รายละเอียดวิชา (มคอ . 3)  นกัศึกษาร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช ้
การตั้ งค  าถามเพื่อแสวงหาค าตอบ โดยมีอาจารย์ผู ้วิจยัให้ความช่วยเหลือ
ระหวา่งด าเนินกจิกรรมการเรียนการสอน   

3. ท าการทดสอบวดัทกัษะการคิดเชิงวิพากษ์หลงัการเรียนการสอนโดยใช้
เทคนิคก ารตั้ งค  าถ ามและก ารสอบถามความ คิด เห็ นขอ งนัก ศึกษ า
กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อกระบวนการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการตั้งค  าถาม 

4. นักศึกษากลุ่มเป้าหมายเขียนสะท้อนความคิดเห็นต่อกิจกรรมการเรียน 
การสอนตลอดภาคการศึกษา 

 ระยะที่ 3  หลงัเกบ็ข้อมูล  วเิคราะห์ผลแบบทดสอบทกัษะการคิดเชิงวพิากษแ์ละแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนกัศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการตั้งค  าถาม  
 
4.  กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ในการวจิยัครั้ งน้ีผู ้วิจยัได้ด  าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไดจ้ากแบบทดสอบทกัษะการคิด 
เชิงวพิากษ์และแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนตามโดยใชเ้ทคนิค
การตั้งค  าถาม  โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS For Windows เพื่อหาค่าสถิติ ดงัน้ี 



27 

 

  4.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คะแนนจากแบบทดสอบวดัทกัษะการคิดเชิงวพิากษ์

ก่อนเรียนและหลังการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการตั้ งค  าถาม ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (mean) และ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

4.2 สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลที่ไดจ้ากแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาที่ 

มีต่อการเรียนการสอนตามโดยใช้เทคนิคการตั้งค  าถาม ไดแ้ก ่ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.)   

 
 




