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บทคดัย่อ 
  การวิจยัในครัง้ น้ีมีจุดมุ่งหมาย  1) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา สาขาพลศึกษา ดว้ยกระบวนการคดิวิเคราะห์อย่างมวีิจารณญาณ และเพื่อประเมินผล
อัต ร าคว ามก้ าวห น้าด้านทั กษะการ อ่านภาษา อัง กฤษของนักศึกษาแบบรายบุ คคล                               
2) เพื่อประเมินผลความพึงพอใจ ของการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาพลศึกษา                       
ที่เรยีนรูด้ว้ยกระบวนการคดิวิเคราะห์อย่างมวีิจารณญาณ ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการ
วิจยัในครัง้น้ี ประกอบดว้ย นักศึกษาสาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จนัทรเกษม จ านวน 90 คน โดยเลอืกแบบเจาะจง 
  การด าเนินการวิจยัใน 2 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) วางแผนงานตามระเบียบวิธวีิจยั ก าหนด
แผนงานและเคร ื่องมอืวิจยั 2) สงัเคราะห์และก าหนดรูปแบบกิจกรรม จ านวน 3 ระยะ เคร ื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจยัคร ัง้น้ี ไดแ้ก่ แบบฝึกทักษะการอ่าน แบบประเมนิคุณภาพแบบฝึกทักษะการอ่าน  
แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีน –หลังเร ียน มีค่าความเชื่ อมัน่แบบรายข้อ
เท่ากับ 0.92 (KR 20 = 0.92)  
 ผลการวิ จ ัยพบว่า  1) ก ารป ระเ มินคุณภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านโดย
ผู ้เ ชี่ย ว ชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ จ านวน 3  คน พบว่ า  มีคว ามสอดคล้องกัน                          
ขององค์ประกอบและคุณภาพของชุดฝึกทักษะการอ่าน ว่ามีความเหมาะสม การศึกษา
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของการพฒันาทักษะการอ่านภาษาองักฤษของนักศึกษาสาขาพลศึกษา 
พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนหลงัเรยีน มคี่าสูงกว่าก่อนเรยีน อย่างมี นัยส าค ัญทาง
สถติทิี่ระด ับ  .01 2) การศึกษาความพึงพอใจของผู ้เร ียนที่ม ีต่อการพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาองักฤษ ของนักศึกษาสาขาพลศึกษาดว้ยกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ 
พบว่า ผูเ้รยีนที่ไดร้บัการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน เพื่อพฒันาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากที่สุดในภาพรวม โดยมคี่าเฉลีย่ที่ 4.50 (SD. = .55) 

ค ำส ำคญั: รูปแบบการเรยีนการสอน การคดิวิเคราะห์อย่างมวีิจารณญาณ  
ทักษะการอ่านภาษาองักฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 

 

Abstract 
There were two objectives of study: 1) to develop and evaluate individually the 

progress of physical education major students in their reading skill; 2) To survey the 
satisfaction of physical education major students by using the critical thinking process. A 
total of 90 educational students majoring in physical education from Chandrakasem 
Rajabhat University were surveyed. There were two steps in  the research process: 1) 
to plan the research methodology and  design the research instrument 2) to synthesize 
and  design the model of activities which were divided into three stages: the English 
reading skill exercises, English reading quality assessment form, Pre-testing and Post-
testing with a reliability of  0.92 (KR 20 = 0.92) 

The research results showed that 1) the English reading skill exercises 
evaluated by three high quality experts were good. The findings also revealed that the  
participating students who studied by using the critical thinking process in English 
reading activities scored higher than in the pre-test significantly at .01 level; 2) With 
regards to the satisfaction results, it showed that the participating students were 
satisfied with the way of critical thinking process to develop their reading skill with the 
mean level of satisfaction at 4.50.(SD = .55) 
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