ก

บทคัดย่อ
การวิจยั ในครัง้ นี้ ม ีจุ ด มุ่ ง หมาย 1) เพื่อ พัฒ นาทั ก ษะการอ่ า นภาษาอัง กฤษของ
นักศึกษา สาขาพลศึกษา ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่ างมีวิจารณญาณ และเพื่อ ประเมินผล
อัต ร าค ว ามก้ า ว ห น้ า ด้ า นทั ก ษะ ก าร อ่ า นภ าษา อัง ก ฤษข องนั ก ศึ ก ษาแบ บร ายบุ ค ค ล
2) เพื่อประเมินผลความพึง พอใจ ของการอ่ า นภาษาอัง กฤษของนั ก ศึ ก ษาสาขาพลศึ ก ษา
ที่เรียนรูด้ ว้ ยกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่ างมีวิจารณญาณ ประชากรกลุ่ ม เป้ าหมายที่ ใช้ ในการ
วิจยั ในครัง้ นี้ ประกอบด้วย นักศึกษาสาขาพลศึกษา คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
จันทรเกษม จานวน 90 คน โดยเลือกแบบเจาะจง
การดาเนินการวิจยั ใน 2 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) วางแผนงานตามระเบียบวิธวี ิจยั กาหนด
แผนงานและเครื่องมือวิจยั 2) สังเคราะห์และกาหนดรูปแบบกิจกรรม จานวน 3 ระยะ เครื่อ งมือ
ที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ แบบฝึกทักษะการอ่าน แบบประเมินคุณภาพแบบฝึกทักษะการอ่ า น
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนก่ อนเรีย น –หลัง เรีย น มีค่ า ความเชื่ อ มัน่ แบบรายข้ อ
เท่ ากับ 0.92 (KR 20 = 0.92)
ผลก ารวิ จ ัย พบว่ า 1) ก ารป ระเ มินคุ ณภาพของแบ บฝึ ก ทั ก ษะการอ่ า นโด ย
ผู ้เ ชี่ ย ว ชาญ ด้า นการ สอนภ าษาอั ง ก ฤษ จ านวน 3 ค น พบว่ า มี ค ว ามสอดค ล้ อ ง กั น
ขององค์ป ระกอบและคุ ณภาพของชุ ด ฝึ ก ทั ก ษะการอ่ า น ว่ า มีค วามเหมาะสม การศึ ก ษา
ผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนของการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาพลศึ ก ษา
พบว่ า ผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนของผูเ้ รียนหลังเรียน มีค่าสูงกว่ าก่ อนเรียน อย่ างมี นัย ส าคัญ ทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .01 2) การศึ ก ษาความพึง พอใจของผู ้ เ รีย นที่ ม ีต่ อ การพัฒ นาทั ก ษะการอ่ า น
ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาสาขาพลศึกษาด้วยกระบวนการคิด วิ เ คราะห์ อ ย่ า งมีวิ จ ารณญาณ
พบว่ า ผูเ้ รียนที่ได้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่ า นภาษาอัง กฤษ
มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากที่สุดในภาพรวม โดยมีค่าเฉลีย่ ที่ 4.50 (SD. = .55)
คำสำคัญ: รูปแบบการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์อย่ างมีวิจารณญาณ
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
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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 Posttesting 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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