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บทที่ 4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิจยัครั้ งน้ีเป็นการวิจยัเร่ือง การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษโดยใช้เทคนิค 
การตั้ งค  าถาม เพื่ อพ ัฒนาการคิด เชิงวิพากษ์ของนัก ศึกษ าไทยที่ เรี ยนภาษ าอ ังกฤษ เป็น
ภาษาต่างประเทศ  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ  านวน 55 คน โดยมีจ  านวน 43 คนที่เป็น
นกัศึกษ าเอกวิชาภาษาอ งักฤษชั้นปีที ่ 2 และเข ้าร่วมก ิจกรรม การเรียนการสอนตลอดปี
การศึกษา  วตัถุประสงคข์องการวจิยัครั้ งน้ีเพื่อพฒันาทกัษะการคิดเชิงวพิากษ์ของนกัศึกษาที่ไดร้ับ
การเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการตั้ งค  าถาม และศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาการเรียน 
การสอนโดยใช้การตั้งค  าถาม   เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 1)  รายละเอียดวชิา (มคอ. 3) 
รายวิชา ENG 2207 การอ่านเพื่อการอนุมาน  ตามหลกัสูตรมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับ
ปรับปรุง พ .ศ. 2558)   2) แบบทดสอบวดัความสามารถทางการคิด เชิงวิพากษ์ จ  านวน 1 ฉบับ 
ประกอบดว้ยค าถามแบบเลือกตอบ จ านวน 25 ขอ้  3) แบบสอบถามของความคิดเห็นของนกัศึกษา
ที่มีต่อการเรียนการสอนในรายวิชาการอ่านเพื่อการอนุมานโดยการใช้เทคนิคการตั้ งค  าถาม    
4) แบบสะท้อนความคิดเห็นของนกัศึกษาต่อการเรียนการสอนรายวิชา ENG 2207 การอ่านเพื่อ 
การอนุมาน ผูว้จิยัไดจ้ดัเกบ็รวบรวมขอ้มูลพร้อมกบัน ามาวเิคราะห์เพื่อน าผลการวเิคราะห์ขอ้มูลมา
ตอบวตัถุประสงคข์องงานวจิยั โดยจะน าเสนอผลการวจิยัเป็น  2  ตอน  คือ 
 ตอนที่ 1  ผลการวเิคราะห์ทกัษะการคิดเชิงวพิากษข์องนกัศึกษากลุ่มเป้าหมายกอ่นและ
หลงัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการตั้งค  าถาม 
 ตอนที่ 2  ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของนกัศึกษากลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการเรียน 
การสอนโดยใชเ้ทคนิคการตั้งค  าถาม 
 ตอนที่ 3 ผลการเขยีนสะทอ้นความคิดเห็นของนกัศึกษาต่อการเรียนการสอนรายวชิา 
ENG 2207 การอ่านเพื่อการอนุมาน 
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ตอนที่  1  ผลการวเิคราะห์ทักษะการคิดเชิงวพิากษ์ของนกัศึกษากลุ่มเป้าหมายก่อนและหลงั 
                การเรียนการสอนโดยใช้เทคนคิการตั้งค าถาม 
 ก่อนและหลังจากนักศึกษากลุ่ม เป้าหมายที่ เรียนรายวิชา  ENG 2207 การอ่านเพื่ อ 
การอนุมาน ที่มีจ ัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการตั้ งค  าถาม   ผู ้วิจ ัยได้ให้นักศึกษาท า
แบบทดสอบวดัทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ และน าผลการท าแบบทดสอบมาวิเคราะห์ ได้ผล 
การวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงัแสดงในตารางที่ 4.1  ต่อไปน้ี   
 

ตารางที่ 4.1  ผลการวเิคราะห์ทักษะการคดิเชิงวพิากษ์ของนกัศึกษากลุ่มเป้าหมายก่อนและหลงั 
การเรียนการสอนโดยใช้เทคนคิการตั้งค าถาม 
 

แบบทดสอบ จ านวน  
(n) 

ค่าเฉลีย่  
( ) 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

P-Value 

Pre -test  43 10.63 2.76 
< 0.001 

Post- test 43 13.58 2.63 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
 
 จากตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นวา่นกัศึกษากลุ่มเป้าหมายมีคะแนนเฉลี่ยของทกัษะการคิด
เชิงวิพากษ์ก่อนการเรียน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 10.63 จากคะแนนเต็ม 25  ภายหลังการจดัการเรียน 
การสอนโดยใช้เทคนิคการตั้ งค  าถาม ผลคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ของนักศึกษา
กลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้ นเป็น 13.58  จากคะแนนเต็ม 25  โดยค่าคะแนนมีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 (P< 0.001)  ส าหรับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีค่าเท่ากบั 2.76 ก่อน 
การทดลอง และ 2.63 หลงัการทดลอง สามารถอธิบายไดว้า่ความสามารถทางการคิดเชิงวพิากษข์อง
นกัศึกษามีความแตกต่างกนัมากจึงส่งผลต่อค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   อย่างไรกต็ามค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานของการท าแบบทดสอบวดัทักษะการคิดเชิงวิพากษ์หลังการเรียนโดยใช้เทคนิค 
การตั้งค  าถามจะพบวา่มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่นอ้ยลง 
 
 
 
 
 
 



30 

 

ตอนที่  2  ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของนกัศึกษากลุ่มเป้าหมายที่มต่ีอการเรียนการสอนโดยใช้ 
เทคนคิการตั้งค าถาม  

 หลังจากนักศึกษากลุ่ม เป้าหมายที่ เรียนรายวิชา  รายวิชา ENG 2207 การอ่านเพื่ อ 
การอนุมานแลว้เสร็จ  ผูว้จิยัได้น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจดัการเรียนการสอนการใช้
เทคนิคการตั้งค  าถามให้กลุ่มเป้าหมายตอบ  หลงัจากนั้นผู้วิจยัน าผลการตอบแบบสอบถามไป
วเิคราะห์ไดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงัแสดงในตารางที่ 4.2 ต่อไปน้ี   
 

ตารางที่ 4.2  ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของนกัศึกษากลุ่มเป้าหมายที่มต่ีอการจดัการเรียน              
การสอนใช้เทคนคิการตั้งค าถาม 
 

ข้อท่ี รายการประเมนิ 
ค่าเฉลีย่ 

( ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปล
ความหมาย 

1. การใชเ้ทคนิคการตั้งค  าถามเป็นประโยชนต่์อ 
การเรียนรู้ในรายวชิา 

4.41 0.60 มาก 

2. การใชเ้ทคนิคการตั้งค  าถามท าให้ท่านเกดิ 
ความเขา้ใจในเร่ืองที่อ่าน 

4.68 0.47 มากที่สุด 

3. การใชเ้ทคนิคการตั้งค  าถามท าให้ท่านคิดอย่างมี
เหตุผลมากขึ้น 

4.57 0.55 มากที่สุด 

4. การใชเ้ทคนิคการตั้งค  าถามท าให้ท่านเขา้ใจ
ความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ หรือเหตุการณ์ที่เกดิขึ้น 
มากขึ้น 

4.43 0.60 มาก 

5. การใชเ้ทคนิคการตั้งค  าถามท าให้ท่านคิดวเิคราะห์/
วพิากษเ์น้ือหา สาระส าคญัของเร่ืองที่อ่าน/เร่ืองที่
เรียน โดยแยกแยะขอ้มูลออกเป็นหวัขอ้ส าคญัย่อย ๆ 
ไดด้ีขึ้น 

4.51 0.61 มากที่สุด 

6. การใชเ้ทคนิคการตั้งค  าถามท าให้ท่านคิดวเิคราะห์
จุดมุ่งหมาย ใจความหลกั และประเดน็หลกั/รอง 
 ของเราส่ิงที่อ่านไดด้ีขึ้น 

4.57 0.55 มากที่สุด 
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ข้อท่ี รายการประเมนิ 
ค่าเฉลีย่ 

( ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปล
ความหมาย 

7. เทคนิคการตั้งค  าถามสามารถน าไปใชใ้นการเรียน
รายวชิาอื่นๆ ได ้

4.49 0.51 มาก 

8. การใชเ้ทคนิคการตั้งค  าถามท าให้ท่านเกดิการเรียนรู้
ไดง่้ายขึ้น 

4.35 0.63 มาก 

9. เทคนิคการตั้งค  าถามสามารถท าให้ท่านคน้หา
ความรู้เพิ่มเติมไดด้ีขึ้น 

4.27 0.56 มาก 

10. เทคนิคการตั้งค  าถามสามารถน าไปใชว้เิคราะห์
ขอ้มูลต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนัได ้

4.59 0.50 มากที่สุด 

11. การตั้งค  าถามต่อส่ิงต่าง ๆ ท าให้ท่านตดัสินใจ 
ไดด้ีขึ้น 

4.54 0.61 มากที่สุด 

12. การตั้งค  าถามช่วยให้ท่านไม่ด่วนตดัสินใจ 
ในเร่ืองต่าง ๆ  

4.70 0.46 มากที่สุด 

13. การตั้งค  าถามจะท าให้ท่านมีขอ้โตแ้ยง้ในประเดน็
ต่าง ๆ กอ่นจะน าไปสู่การสรุปอย่างมีเหตผุล 

4.49 0.61 มาก 

14. การตั้งค  าถามช่วยกระตุน้ทกัษะการคิดได ้ 4.54 0.61 มากที่สุด 
15. ท่านคิดวา่ควรมีการจดักจิกรรมการเรียนการสอนที่

สอดแทรกการตั้งค  าถามต่อไป 
4.30 0.57 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.50 0.34 มาก 

 
 จากตารางที่  4.2  แสดงให้ เห็นว่านักศึกษากลุ่ม เป้าหมายที่ เรียนรายวิชา ENG 2207  
การอ่านเพื่อการอนุมานมีความคิดเห็นเกีย่วกบัการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการตั้งค  าถาม
เพื่อกระตุ้นทกัษะการคิดในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 4.50)   เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการตั้งค  าถามอยู่ในระดบัมากขึ้น
ไปทุกขอ้   หากพิจารณาความคิดเห็นของนกัศึกษาต่อการใชเ้ทคนิคการตั้งค  าถามต่อเร่ืองท่ีศึกษา 
พบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่เห็นวา่  การใชเ้ทคนิคการตั้งค  าถามท าให้ผู ้เรียนเกดิความเขา้ใจในเร่ืองที่
อ่าน (  = 4.68) ท าให้นกัศึกษาคิดวเิคราะห์จุดมุ่งหมาย ใจความหลกั และประเดน็หลกั/รองของเรา
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ส่ิงที่อ่านไดด้ีขึ้น (  = 4.57) และนกัศึกษาสามารถคิดวเิคราะห์/วพิากษเ์น้ือหา สาระส าคญัของเร่ือง
ที่อ่าน/เร่ืองที่เรียน โดยแยกแยะขอ้มูลออกเป็นหวัขอ้ส าคญัย่อย ๆ ไดด้ีขึ้น (  = 4.51) 

 

 ความคิดเห็นเพิ่มเติมของนกัศึกษาต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการตั้ง
ค  าถามมีดงัน้ี 
 1.  ชอบทักษะการอ่านแบบตั้งค าถามมาก เพราะท าให้เข้าใจมากขึน้จริง ๆ  

2.  ประทับใจในอาจารย์ผู้ สอน อาจารย์สอนได้ละเอียด และท าให้เข้าใจในการเรียน 
อาจารย์ใส่ใจนักศึกษาทุกคน 

3.  ประทับใจอาจารย์ท่ีสอนค่อยเป็นค่อยไป ไม่เข้าใจก็สามารถถามอาจารย์ได้ อาจารย์
อธิบายซ ้าให้อีกคร้ัง  

4.  รายวิชานี้เป็นพื้นฐานส่วนหน่ึงของการอ่าน  ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน การ์ตูน นิตยสาร 
หนังสือเรียน ฯลฯ     ช่วยให้สามารถเข้าใจการอ่านจับประเด็น  เข้าใจการส่ือว่าผู้ เขียนต้องการส่ือ
อะไรให้เรา  

5.  ประทับใจในการเรียนรู้เทคนิคนี ้เพราะสามารถใช้ในการตัดสินใจต่าง ๆ ได้ดีขึน้  
6.  การฝึกให้นักศึกษามีการตั้งค าถามเป็นส่ิงท่ีดี  เพราะในยุคปัจจุบันคนไทยไม่ค่อยกล้า

ถาม กล้าคิดสักเท่าไร  
7.  การตั้งค าถามมีประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจ าวนัมากขึน้  เช่น  ในเร่ืองการตัดสินใจท า

ให้เรามีเหตุผลในการตัดสินใจมากขึน้  
 

ส าหรับความคิดเห็นของนกัศึกษาต่อความสัมพ ันธ์ของการใชเ้ทคนิคการตั้งค  าถามกบั
ทกัษะการคิดอยู่ในระดบัมากที่สุดอยู่หลายประเด็น ดงัน้ี การตั้งค  าถามช่วยให้นกัศึกษาไม่ด่วน
ตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ (  = 4.70)  ท  าให้คิดอย่างมีเหตุผลมากขึ้น (  = 4.57) ช่วยท าใหน้กัศึกษา
ตดัสินใจไดด้ีขึ้น (  = 4.54)  และช่วยกระตุน้ทกัษะการคิดได ้(  = 4.54)  รวมถึงการตั้งค  าถามจะ
ท าให้นกัศึกษามีขอ้โตแ้ยง้ในประเดน็ต่าง ๆ กอ่นจะน าไปสู่การสรุปอย่างมีเหตุผล (  = 4.49) 

นอกจากนั้น จากการที่นกัศึกษาเขียนความคิดเห็นเพิ่มเติมเกีย่วกบัการจดัการเรียนการสอน
โดยใชเ้ทคนิคการตั้งค  าถามท าให้ทราบว่า ผูเ้รียนตระหนกัถึงความส าคญัและเห็นประโยชนข์อง
การตั้งค  าถามต่อข้อมูลที่ไดร้ับทั้งในด้านวิชาการและในชีวิตประจ าวนั และผูเ้รียนสามารถระบุให้
เห็นถึงความสัมพนัธ์ของการตั้งค  าถามกบัการพฒันาทกัษะการคิดได ้
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ตอนที่ 3 ผลการเขียนสะท้อนความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนรายวิชา ENG 2207  
การอ่านเพือ่การอนุมาน  

หลังจากนักศึกษากลุ่ม เป้ าหมายที่ เรียนรายวิชา  รายวิชา ENG 2207 การอ่ านเพื่ อ 
การอนุมานแลว้เสร็จ  นกัศึกษาได้เขียนสะท้อนความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนในรายวชิา ENG 2207 
การอ่านเพื่อการอนุมาน  โดยนกัศึกษาไดส้ะทอ้นความคิดเห็นตนเองใน 4 ประเดน็ดงัน้ี 
 ประเดน็ที่ 1 นกัศึกษาคิดวา่ไดเ้รียนรู้เพิ่มขึ้นหรือไม่ และไดเ้รียนรู้อะไรบา้งจากรายวชิาน้ี 
 ผลการเขียนสะท้อนความคดิเหน็  
  -การอ่านจับใจความท่ีดีขึน้ 

-พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
-เร่ิมชอบการอ่านเชิงวิเคราะห์/วิพากษ์มากขึน้ ไม่ใช่แค่อ่านสรุปความ 
-ได้เรียนรู้ค าศพัท์ใหม่  ๆ 
-ฝึกฝนทักษะการอ่านจับใจความ อ่านเร็ว อ่านสรุปความ 
-ทักษะการคิด การเดาความหมาย การตีความส่ิงท่ีอ่าน 
-สามารถน าเทคนิคต่าง ๆ จากการอ่าน ไปบูรณาการกับการเขียนได้ 
-การตั้งค าถามต่อส่ิงต่าง ๆ ท่ีได้รับ โดยไม่ด่วนตัดสินใจ 
-อ่านได้คล่องขึน้ เดาค าศัพท์จากบริบทได้ดีขึน้ และสามารถแยกแยะระหว่าง 

ข้อเทจ็จริงกับความคิดเห็นได้   
-เป็นคนท่ีคิดมีเหตุมีผลมากขึน้ 

  -การตั้งค าถาม การตัดสินใจ การหาค าตอบท่ีมีหลากหลาย แล้ววิเคราะห์ว่าค าตอบ
ไหนน่าจะเป็นค าตอบท่ีดีท่ีสุด 
 
 ประเดน็ที่ 2 ปัญหา/อุปสรรค ต่อการเรียนรู้ของตนเองในรายวชิา 
 ผลการเขียนสะท้อนความคดิเหน็  
  -คลังค าศัพท์มีน้อยท าให้อ่านบทความไม่รู้เร่ือง 

-ไวยากรณ์ทางภาษาไม่เพียงพอ 
-เข้าใจบทเรียนช้ากว่าคนอ่ืน 
-ไม่มีสมาธิในการเรียน 
-เนือ้หาบางเร่ืองยากและซับซ้อน 

 ทางแก้ปัญหา 
  -ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม ศึกษา/ฝึกฝนด้วยตนเองเพ่ิมขึน้ 
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-พยายามเดาความหมายค าศัพท์จากบริบทให้มาก 
-ปรึกษาเพ่ือน 
-เตรียมตัวก่อนและหลงัเรียน 
-ท าสมาธิก่อนเรียน 
-ผู้สอนควรอธิบายและยกตัวอย่างให้หลากหลายและอธิบายโดยละเอียด 
 

 ประเด็น 3 นักศึกษาต้องการแกไ้ข/ปรับปรุงในส่วนใดบ้าง เช่น เน้ือหาวิชา กิจกรรม 
การเรียนการสอน ส่ือประกอบ ผูส้อน ฯ 
 ผลการเขียนสะท้อนความคดิเหน็ 
  -ไม่มีส่ิงใดต้องแก้ไข เพราะเนือ้หาไม่ยาก เข้าใจง่าย มีส่ือให้ดเูป็นตัวอย่าง  

-ไม่มีส่ิงใดต้องแก้ไข ผู้สอนใส่ใจรายละเอียดในตัวนักศึกษาดี สอนเข้าใจ 
 

ประเดน็ 4 นกัศึกษาคิดวา่ความรู้ที่ไดร้ับจากรายวชิาน้ีจะสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั
อย่างไร 

ผลการเขียนสะท้อนความคดิเหน็ 
  -การจับประเดน็หลัก ประเดน็รอง ประเดน็สนับสนุน ในส่ิงท่ีอ่าน 

-การสรุปความเร่ืองท่ีอ่านในชีวิตประจ าวัน 
-การตีความจุดประสงค์ในงานเขียนลักษณะต่าง ๆ  
-การใช้วิจารณญาณในการเสพส่ือ โฆษณา ข่าว และบทความในชีวิตประจ าวัน 
-หาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมลูได้มากขึน้ 
-คิดวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้รับว่าจริงหรือไม่ น่าเช่ือถือแค่ไหน มากขึน้ 
-การไม่ถูกหลอกจากการรับข่าวสาร โฆษณาในชีวิตจริง และสามารถพิจารณาใน  

การเลือกซือ้สินค้าต่าง ๆ ได้ 
-เป็นคนท่ีคิดรอบคอบขึน้ 

 
 จากการเขียนสะท้อนความคิดเห็นของนกัศึกษาที่มีต่อการจดัการเรียนการสอน สามารถ
สรุปไดว้่า นกัศึกษาเห็นความส าคญัของการเรียนการสอนภาษาองักฤษที่ใช้เทคนิคการตั้งค  าถาม
เพื่อช่วยกระตุน้การคิดเชิงวพิากษ์ของตนเองและยงัเป็นการกระตุ้นให้นกัศึกษาเป็นผูท้ี่คิดอย่างเป็น
ระบบ มีเหตุมีผล ไม่ด่วนสรุป รวมถึงการที่นกัศึกษาสามารถประเมินความรู้และการเรียนรู้ของ
ตนเองได ้




