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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยของ
จอห์น สจ๊วต มิลล์ 2) ศึกษาความคิดเห็ นของนั กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบอุปนัย ของจอห์น สจ๊วต มิลล์
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2554 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ศูนย์วิจัย และ
พัฒนาการศึกษา จานวน 1 ห้องเรียน จานวน 40 คน โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านสารโน้มน้าวใจอย่างมีวิจารณญาณ ด้วย
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย ของจอห์น สจ๊วต มิลล์ 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านอย่าง
มีวิจารณญาณ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)
ผลการวิจัยพบว่า
1) ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วย
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยของจอห์น สจ๊วต มิลล์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
2) ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยของ
จอห์น สจ๊วต มิลล์ ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( X เท่ากับ 4.46 S.D. เท่ากับ .24)
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Abstract
The objectives of this research were to 1) compare Matthayomsuksa 1
students critical reading ability before and after learning the concepts of logic and
induction of John Steward Mill 2) study opinions of the Matthayomsuksa 1 students
towards management of the learning concept of induction logic of John Steward Mill.
The sample used in the study was Matthayomsuksa 1 students of Kasetsart
University Laboratory School Kamphaeng Saen Compus Center for Educational Research
and Development during the first semester of the academic year 2011. Forty students
were randomly selected, using the classroom as a unit. The research instruments were
1) lesson plans based on inductive learning method of John Steward Mill 2) a test of
critical reading ability. 3) a questionnaire. The data were analyzed by mean ( X ),
standard deviation (S.D.)
The results of this research were as follows:
1) Matthayomsuksa 1 students critical reading ability after the implementation
of the inductive learning method was significantly higher than before at the .05 level.
2) Matthayomsuksa 1 students opinions towards the inductive learning
method were highly positive . ( X = 4.46 S.D. = .24)
บทนา

โลกยุคปัจจุบันเป็นโลกแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงไปได้ไกลทั้งโลก จึงทาให้
ปริ ม าณข้ อ มู ล ข่ า วสารต่ า งๆมี ก ารแลกเปลี่ ย นกั น อย่ า งไม่ มี ที่ สิ้ น สุ ด ท าให้ ก ารรั บ สารจ าเป็ น ต้ อ งใช้
วิจารณญาณให้รอบคอบเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณจึงเป็นทักษะการอ่านขั้น
สูงที่ต้องใช้ปัญญาและเหตุผลในการอ่าน เพื่อทาความเข้าใจเรื่องที่อ่านได้อย่า งถูกต้อง และมีความสาคัญ
เป็นอย่างยิ่งสาหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่อยู่ในวัยเรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ การ
เรียนหนังสือของนักเรียนจะประสบผลสาเร็จหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการอ่านของนักเรียน
ดังทีส่ านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้มีนโยบายตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2545 –
2559 (กรมวิชาการ 2545 : 72) ที่จะมุ่งพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์
ความรู้ ความคิด ความประพฤติ คุณธรรมของคน โดยมีเป้าหมายให้คนไทยทุกคนพัฒนาจิตใจ คุณภาพ
ชีวิตที่ดีงาม มีความสุข โดยเน้นให้ทุกคนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา มีความใฝ่รู้และสามารถ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ เพื่ อ น าข้ อ คิ ด เห็ น มาเป็ น แนวทางพั ฒ นาตนเองได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งเต็ ม ศั ก ยภาพ
ซึ่งสอดคล้องกับสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 (กระทรวงศึกษาธิการ 2551 : 6) ได้ระบุไว้ว่า หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมี
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วิจารณญาณ และการคิดเป็ นระบบเพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้ห รือสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม ทั้งยังต้องสามารถเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสาร ด้วยหลัก
เหตุผ ล และความถู กต้ อง ดัง นั้ น ผู้ เ รี ย นจึ งควรฝึ ก ฝนให้ เกิ ดทั กษะการอ่า นถึ งระดั บการอ่า นอย่า งมี
วิจารณญาณ ซึ่งแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะเห็นคุณค่าและความสาคัญของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ แต่ก็ยัง
พบปัญหาว่าผู้อ่านส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้วิจารณญาณในการอ่าน ดังรายงานผลการประเมินผลทางการศึกษา
ผู้เรียนตามโครงการ PISA (Program for intentional student Assessment) ระยะที่ 1 ปี 2544 –
2549 พบว่าระดับของการอ่านแล้วจะพบว่าผู้เรียนที่มีอายุ 15 ปี ของไทย เพียงร้อยละ 26 ที่มีทักษะการ
อ่านอยู่ในระดับดี ในขณะที่ร้อยละ 74 มีทักษะ การอ่านอยู่ในระดับต่า ซึ่งถ้าจะขยายความให้ชัดเจนขึ้น
คือ ผู้ เรีย นไทยส่ วนใหญ่มีทักษะการอ่านอยู่เพียงแค่ระดับ 2 คือ สามารถอ่านและจับสาระได้ต่อเมื่อ
ข้ อ ความค่ อ นข้ า งตรงไปตรงมา สามารถอ้ า งอิ ง หรื อ เปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล เชิ ง วิ เ คราะห์ ไ ด้ ใ นระดั บ ต่ า
สอดคล้ องกับ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักทดสอบทางการศึกษา
สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (2550) พบว่า คะแนนเฉลี่ ย กลุ่มสาระการเรีย นรู้วิช า
ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาช่วงชั้นที่ 3 ผู้เรียนได้คะแนนในภาพรวมต่า
จากปัญหาที่ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น เมื่อพิจารณา
สาเหตุแล้วน่าจะมาจากสาเหตุหลายประการ ซึ่งสาเหตุที่สาคัญประการหนึ่งคือตัวครูและวิธี การสอนของ
ครูที่ไม่สามารถฝึกฝนให้ผู้เรียนสามารถอ่านอย่างมีวิจารณญาณได้ ดังที่ วิไลลักษณ์ คีรินทร์ (2548 : 16)
กล่าวถึงลักษณะของครูในการสอนอ่าน สรุปได้ว่า ครูที่สอนวิชาการอ่านมักพยายามที่จะสอนทักษะและ
กลวิธีการอ่านให้จบทันหลักสูตรในหนึ่งภาคเรียน จึงไม่มีโ อกาสให้นักเรียนได้ใช้เวลาอ่านมากๆ ครูบาง
คนให้นักเรียนทากิจกรรมต่างๆ เช่น การถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านซึ่งเป็นคาถามด้านความจา
กิจกรรมนี้นอกจาก ไม่ส่งเสริ มการอ่านแล้วยังไม่ช่ว ยให้ เกิดความเข้าใจในเรื่องที่อ่านอีกด้วย เพราะ
จัดเป็นการทดสอบมากกว่าการอ่ านผู้ทาวิจัยจึงได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณพบว่าส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อการสอน ซึ่งการศึกษาพบว่างานวิจัย
ส่วนใหญ่มุ่งที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ แต่อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าไม่มีงานวิจั ยใดที่นาแนวคิด
แบบอุปนัยของจอห์น สจ๊วต มิลล์ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยวิธีหนึ่งมาใช้เพื่อพัฒนาการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งวิธีการจัดการเรียนรู้นี้น่าจะสามารถนามาใช้ในการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณได้
อีกวิธีหนึ่ง
วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ แ บบอุ ป นั ย ของ จอห์ น สจ๊ ว ต มิ ล ล์ เ ป็ น วิ ธี ก ารแบบอุ ป นั ย หรื อ วิ ธี
การสอนแบบอุปนัย ที่มีหลักการจัดการเรียนรู้จากรายละเอียดก่อนโดยอาจจะใช้ตัวอย่าง ข้อมูล หรือ
เหตุการณ์ต่างๆ มาใช้เพื่อให้ผู้ เรีย นได้ศึกษา วิเคราะห์ จนสามารถสรุปเป็นหลั กการหรือองค์ความรู้
ได้อย่างถูกต้อง วิธีการสอนแบบนี้จึงมุ่งที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิด วิเคราะห์ แนวความคิด
เรื่องวิธีการสอนแบบอุปนัยได้รับการอธิบายในงานของ ทิศนา แขมมณี (2550 : 340) ที่กล่าวว่า “ การ
สอนแบบอุปนัยเป็นการวิธีที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด วิเ คราะห์ สามารถจับหลักการหรือประเด็น
สาคัญได้ด้วยตนเอง ทาให้เกิดการเรียนรู้หลักการแนวคิดหรือข้อความรู้ต่างๆอย่างเข้าใจ” การเรียนรู้ด้วย
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วิธีการจัดการเรียนรู้นี้จึงเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
ความอยากที่จะเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ และเมื่อผู้เรียนเป็นผู้ลงมือกระทาเองแล้วจึงทาให้องค์ความรู้ที่นักเรียน
ได้รับนั้นมีความคงทน เนื่องจากตรรกะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้เหตุผลอย่างถูกต้อง ซึ่งเรื่องของเหตุผลเป็น
เรื่องสาคัญของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ดังที่ สุรีรัตน์ ไชยสุริยา (2543 : 19) และศุภวรรณ์ เล็กวิไล
(2539 : 23) สรุปความหมายรวมกันได้ว่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นความสามารถในการอ่านอย่าง
ละเอียดถี่ถ้วนแล้วใช้สติปัญญาสรุปเรื่อง ตีความเรื่องราว วิเคราะห์วินิจฉัยหาเหตุผลได้ และก่อนที่ผู้เรียน
จะใช้เหตุผลได้ดีนั้น ผู้เรียนจึงควรรู้วิธีการพิสูจน์หาเหตุ ก่อนว่าผลนั้นๆเกิดจากสาเหตุใด
วิธีการหาสาเหตุของ จอห์น สจ๊วต มิลล์ เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ค้นหาสาเหตุและการพิสูจน์ข้ออ้าง
ความเป็นสาเหตุไว้ โดยวิธีการหาสาเหตุของมิลล์ นั้นเป็นวิธีการแบบตรรกะ แบบอุปนัย หรือวิธีการสอน
แบบอุปนัยวิธีการหนึ่ง จึงสามารถระบุขั้น การสอนได้ 4 ขั้นตอนดังนี้ คือ 1) ขั้นนา เป็นการเร้าความ
สนใจของผู้เรียนหรือปูพื้นฐานความรู้ใหม่ให้กับผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ เช่น เกม เพลง การอ่าน หรือดู
ข้อความต่าง ๆ เป็นต้น 2) ขั้นสอน เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ความรู้ แก่นักเรียน ในเรื่องวิธีการหาเหตุของ
จอห์น สจ๊วต มิลล์ ซึ่งมีวิธีการหาเหตุ 5 ประเภท คือการหาความสอดคล้องหรือดูตัวร่วม โดยวิธีการนี้จะ
พิจ ารณาจากปรากฏการณ์หรื อเหตุการณ์ที่มีตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไป และในข้อมูล นั้นมีส ภาพแวดล้อมที่
เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งทุกครั้ง ปรากฏการณ์ที่ทุกข้อมูลมีร่วมกันคือ คือเหตุ หรือผลของปรากฏการณ์นั้น
วิธีห าความแตกต่าง หรือดูตัวต่าง โดยวิธีการนี้จะพิจารณาจากปรากฏการณ์ห รือเหตุการณ์ที่มีตั้งแต่
2 กรณี ขึ้ น ไป ซึ่ ง มี ส ภาพแวดล้ อ มหนึ่ ง หายไปแล้ ว ท าให้ ป รากฏการณ์ นั้ น เปลี่ ย นไปด้ วย วิ ธี ห า
ความสอดคล้องรวมกับวิธีหาความแตกต่าง โดยวิธีการนี้จะพิจารณาทั้งความสอดคล้องและความแตกต่าง
หรือดูตัวร่วมและตัวต่างไปพร้อมกัน วิธีหาส่วนที่เหลือ หรือดูตัวที่เหลือ โดยพิจารณาจากปรากฏการณ์ที่
เป็นผลจากปรากฏการณ์ที่เราทราบความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลได้ทุกคู่ ยกเว้นอยู่คู่เดียวที่ไม่สามารถ
บอกได้ ส่ว นที่เหลือจึงย่อมเป็น เหตุเป็น ผลกัน วิธีห าความต่างระดับหรือดูตัว แปรโดยพิจารณาจาก
ปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่เมือสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปแล้ วทาให้ปรากฏการณ์อื่นเปลี่ยนไป โดยใช้
วิธีการให้นักเรียนสังเกตจากตัวอย่างข้อความที่ครูนามาให้อ่าน 3) ขั้นเปรียบเทียบ เป็นขั้นที่นักเรียนที่
ผู้เรียนสังเกตแล้ววิเคราะห์เปรียบเทียบแยกแยะโดยใช้วิธีการหาสาเหตุของจอห์น สจ๊วต มิลล์ จนมองเห็น
ความสัมพันธ์ของรายละเอียดไปสู่ขั้นสรุป 4) ขั้นสรุป เป็นขั้นที่ผู้เรียนนาข้อสังเกตต่างๆจากตัวอย่างมา
สรุปเป็นหลักการและสามารถนาความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันหรือนามาประเมินค่าข้อความ
ได้ จะเห็นได้ว่าวิธีการสอนตามแนวคิดตรรกะ แบบอุปนัยของจอห์น สจ๊วต มิลล์ นี้เป็นวิธีการสอนที่มี
ระบบขั้นตอนให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติเอง จนกระทั้งสามารถคิดวิเคราะห์ คิดรวบยอด ข้อมูลอันจะ
นาไปสู่การคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ในที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุทธศรี ลิขิตวรรณการ
(2536 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องผลของวิธีการสอนแบบอุปนัยที่มีต่อความมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นั กเรีย นที่เรี ยนโดยใช้แผนการสอนด้วยวิธีส อนแบบอุปนัยมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนสอบวัดความมีวิจ ารณญาณ สู งกว่ากลุ่ มที่เรียนโดยใช้แผนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
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จากหลักการและความสาคัญข้างต้นพบว่าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอุปนั ยหรือวิธีการสอนแบบ
อุปนัยสามารถใช้ฝึกฝนทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณได้เป็นอย่างดี วิธีหนึ่ง และเมื่อวิธีการหาเหตุ
แบบอุปนัยของ จอห์น สจ๊วต มิลล์ เป็นวิธีการอุปนัยวิธีการหนึ่งจึงน่าจะสามารถนาใช้ในการส่งเสริม
พัฒนาการด้านใช้เหตุผลซึ่งเป็นลักษณะสาคัญของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนได้ ประกอบกับ
ยังไม่พบงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับวิธการจัดการเรียนรู้นี้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาความสามารถใน
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้
แบบอุปนัย ของจอห์น สจ๊วต มิลล์
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย ของจอห์น สจ๊วต มิลล์
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย น ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ย นสาธิ ต แห่ ง
มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยของจอห์น สจ๊วต มิลล์
การดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ งนี้ เ ป็ น การวิจั ย แบบจาลองการทดลอง (Pre-Experimental design) โดยมี
แบบแผนการทดลองเป็นแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลัง (One Group Pretest – Posttest
Design) ประชากรในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ย นสาธิ ต แห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม ที่เรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จานวน 3 ห้องเรียน รวม 120 คน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1/2 โรงเรี ย นสาธิ ต แห่ ง
มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิท ยาเขตกาแพงแสนศูน ย์วิ จัย และพั ฒ นาการศึ กษา อาเภอก าแพงแสน
จังหวัดนครปฐม ที่เรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จานวน 40 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ วิธี
การจัดการเรียนรู้แ บบอุปนัย ของจอห์น สจ๊วต มิล ล์ และตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และ ความคิดเห็นที่มีต่อการวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย
ของจอห์น สจ๊วต มิลล์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
1. แผนการจั ด การเรี ย นรู้ เ รื่ อ งการอ่ า นสารโน้ ม น้ า วใจอย่ า งมี วิ จ ารณญาณด้ ว ย
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยของจอห์น สจ๊วต มิลล์ จานวน 6 แผน
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2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
3. แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ วิ ธี ก ารจั ด เรี ย นรู้ แ บบอุ ป นั ย ของจอห์ น สจ๊ ว ต มิ ล ล์
แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ
การทดลอง
ผู้วิจัยทาการทดลองใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยของจอห์น สจ๊วต มิลล์ กับกลุ่มตัวอย่าง
โดยผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การสอนด้ ว ยตนเอง ตั้ ง แต่ เ ดื อ นกรกฎาคม ถึ ง เดื อ นกั น ยายน พ.ศ.2554 ด าเนิ น
การตามขั้นตอนของรูปแบบดังนี้
ขั้นก่อนการทดลองสอน ผู้วิจัยได้ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียน เป็นข้อสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ ใช้เวลา
ในการทาแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 50 นาที แล้วตรวจให้คะแนน
ขั้นดาเนินการทดลอง ผู้วิจัยเป็นผู้สอนด้วยตนเองโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยของ
จอห์น สจ๊วต มิลล์ เริ่มทดลองใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 รวม 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน
วันละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที รวมทั้งหมด 12 คาบ
ขั้นหลังทดลอง ผู้ วิจั ยดาเนิ นการทดสอบหลั งเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนเป็นข้อสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
ซึ่ ง เป็ น ข้ อ สอบชุ ด เดี ย วกั บ ก่ อ นเรี ย นน ามาสลั บ ข้ อ และตั ว เลื อ ก ใช้ เ วลาในการท าแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 50 นาที และนาแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
ที่มีต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย ของจอห์น สจ๊วต มิลล์ ไปสอบถามกับนักเรียน
ขั้นประเมินผล ผู้วิจัยดาเนินการโดยตรวจให้คะแนนและนาคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบความแตกต่าง โดยใช้การวิเคราะห์ทางวิธีการทางสถิติเพื่อตรวจสอบ
สมมติฐาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. วัดความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มตัวอย่างก่อนเรียน และหลังเรียน
ด้วยแบบทดสอบชุดเดียวกัน โดยสลับข้อและสลับตัวเลือก นาคะแนนการทดสอบความสามารถในการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังเรียนของนักเรียน มาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน ด้วย Compare
Means Paired-Sample T Test โดยใช้ค่านัยสาคัญทางสถิติที่.05
2. วิเคราะห์ ระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยของจอห์ น
สจ๊วต มิลล์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากข้อคาถามแบบปลายเปิด ของแบบสอบถามวัดความคิดเห็น
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สรุปผลการวิจัย
1. ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ เรียนด้วย
วิธีการจัดการเรียนรู้ แบบอุปนัย ของจอห์น สจ๊วต มิลล์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (ดังแสดงในตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยของจอห์น สจ๊ วต
มิลล์
กลุ่มทดลอง
ทอสอบก่อนเรียน
ทดสอบหลังเรียน

n
40
40

คะแนนเต็ม
40
40

X

14.20
25.93

S.D.
4.05
4.96

t

p

-19.13

.00

จากตารางที่ 1 พบว่ า ความสามารถในการอ่ า นอย่ า งมี วิ จ ารณญาณของนั ก เรี ย น
หลังการจั ดการเรี ยนรู้แบบอุปนัย ของจอห์น สจ๊วต มิล ล์ มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 25.93 และค่าส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 4.96 ซึ่งสูงกว่าก่อนจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย ของจอห์น สจ๊วต มิลล์ ซึ่ง
มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 14.20 และค่าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 4.05 อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
2. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดตรรกะ
แบบอุปนัย ของจอห์น สจ๊วต มิลล์ ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาความคิดเห็นรายด้าน
พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ และในระดับมากเท่ากัน คือ
ด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ (ดังแสดงในตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบอุปนัย ของจอห์น สจ๊วต มิลล์
ข้อ
รายการ
1 นักเรียนรู้สึกสนุก มีความสุขในการร่วมทา
กิจกรรมการเรียนรู้
2 นักเรียนได้ใช้ความคิดทุกครั้งที่หาสาเหตุ
ด้วยวิธีการของมิลล์
3 นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นโดยใช้
เหตุผลประกอบมากขึ้น
รวมด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้

X

4.33

S.D.
.47

ระดับความคิดเห็น ลาดับที่
มาก
(2)

4.65

.48

มากที่สุด

(1)

4.35

.53

มาก

(3)

4.44

.35

มาก

2
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ข้อ
รายการ
4 นักเรียนเข้าใจวิธีการหาสาเหตุของมิลล์
5 นักเรียนเข้าใจถึงความบกพร่องของการอ้าง
เหตุผล
6 การใช้วิธีการหาสาเหตุของมิลล์ ช่วยให้
นักเรียนทราบสาเหตุของสารต่างๆที่อ่านได้
7 การใช้วิธีการหาสาเหตุของมิลล์ช่วยให้
นักเรียนคิดอย่างมีเหตุผลได้
รวมด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
8 ช่วยพัฒนาทักษะการอ่านวิเคราะห์
9 ฝึกให้นักเรียนกล้านาความรู้ความเข้าใจของ
ตนมาตัดสินใจประเมินค่าสารต่างๆได้
10 สามารถนาความรู้เรื่องการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณไปใช้แสวงหาความรู้ตามแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ ได้
รวมด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้
รวมทุกด้าน

4.47
4.42

S.D. ระดับความคิดเห็น ลาดับที่
.50
มาก
(2)
.59
มาก
(4)

4.72

.45

มากที่สุด

(1)

4.47

.50

มาก

(2)

4.52
4.55
4.27

.30
.50
.45

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

1
(1)
(3)

4.42

.59

มาก

(2)

4.41
4.46

.34
.24

มาก

3

X

มาก

จากตารางที่ 2 พบว่าความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบอุปนัย ของจอห์ น สจ๊วต มิลล์ โดยภาพรวมเห็นด้วยมากที่ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.46 ค่าส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)เท่ากับ .24 เมื่อพิจารณาความคิดเห็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ มีความเห็นมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.52 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ .30
รองลงมา คือ ด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้มีความคิดเห็นในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ
4.44 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ .35 และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ มีความ
คิดเห็นระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.41 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ .34 ตามลาดับ
เมื่ อ พิ จ ารณารายละเอี ย ดในแต่ ล ะด้ า นโดยพิ จ ารณาจากด้ า นที่ มี ค วามเห็ น มากที่ สุ ด
คือด้านการกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า การใช้วิธีการหาสาเหตุของมิลล์ ช่ วยให้นักเรียนทราบสาเหตุของ
สารต่าง ๆ ที่อ่านได้ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.72 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ .45 รองลงมา คือ นักเรียนเข้าใจวิธีการหาสาเหตุของมิลล์และการใช้วิธีการหาสาเหตุของมิลล์ช่วย
ให้นักเรียนคิดอย่างมีเหตุผลได้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.47 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ .50 และนักเรียนเข้าใจถึงความบกพร่องของการอ้างเหตุผล มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.42
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ .59 ด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนได้ใช้
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ความคิดทุกครั้งที่หาสาเหตุด้วยวิธีการของมิลล์ มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.65 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ .48 รองลงมาคือ นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นโดยใช้ เหตุผลประกอบมากขึ้น มีค่าเฉลี่ย
( X ) เท่ ากับ 4.35 ค่ าส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่า กับ .53 และนักเรีย นรู้สึ กสนุก มีค วามสุ ข
ในการร่วมทากิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.33 ค่าส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ
.47 ด้านประโยชน์ที่ได้รั บจากการเรีย นรู้ พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยของจอห์น สจ๊ว ต มิล ล์
ช่ว ยพัฒ นาทักษะการอ่านวิเคราะห์ มีค่าเฉลี่ ย ( X ) เท่ากับ 4.55 ค่าส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ .50 รองลงมาคือ สามารถนาความรู้เรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไปใช้แสวงหาความรู้ตาม
แหล่งเรียนรู้อื่นๆได้ มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.42 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ .59 และฝึกให้
นักเรียนกล้านาความรู้ความเข้าใจของตนมาตัดสินประเมินค่ าสารต่างๆได้ มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.27
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ .45
จากข้ อ แบบสอบถามแบบปลายเปิ ด พบว่า นั ก เรีย นได้ เ สนอความคิ ด เห็ นเกี่ ย วกับ การจั ด
การเรี ย นรู้ แ บบอุ ป นั ย ของจอห์ น สจ๊ ว ต มิ ล ล์ คื อ 1) ไม่ เ ข้ า ใจวิ ธี ก ารหาสาเหตุ จ ากข้ อ ความที่ อ่ า น
ในระยะแรกของการศึกษาในแต่ ล ะแผน แต่เมื่อครูให้ ทาพร้อมกัน และช่ว ยแนะนาวิธีการสั งเกตให้ ก็
สามารถทาได้ 2) รู้สึกชอบเวลาที่ครูให้แสดงความคิดเห็นเป็นคู่พร้อมเพื่อน และ3) ชอบเวลาที่ครูให้
เปรียบเทียบข้อมูล เพราะตื่นเต้นดี แต่บางครั้งก็รู้สึกยาก จึงทาให้ไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นใน
ข้อที่ยาก ๆ
อภิปรายผล
1. จากผลการวิจัยที่พบว่า ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนที่เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด ตรรกะ แบบอุปนัย ของจอห์น สจ๊วต มิลล์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
1.1 การจั ดการเรี ย นรู้ ตามแนวคิดตรรกะ แบบอุปนัยของจอห์ น สจ๊ว ต มิล ล์ เป็นวิธี
การจัดการการเรียนรู้แบบอุปนัยที่มีวิธีการเสนอเนื้อหาเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ในเนื้อหาที่เรียน ทาให้
นักเรียนทราบและเข้าใจหลักการข้อสรุปจากตัวอย่างที่หลากหลาย ผู้เรียนจึงได้ฝึกการสังเกต เปรียบเทียบ
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน และรู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งผู้สอนตลอดเวลา
ดังที่กรมวิชาการ (2544 : 38) ว่า การสอนแบบอุปนัยช่วยให้นักเรียนเป็นคนช่างสังเกต รู้จักคิดไตร่ตรอง
ด้วยเหตุผลซึ่งทาให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ พิจารณาหาเหตุและผล อันเป็นลักษณะของการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณ และจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนหลังจากสอนด้วยวิธีการ
อุปนัย พบว่านักเรียนสามารถนาความรู้ที่ตนได้รับไปใช้ในการอ่านสารรูปแบบอื่นๆได้ แม้จะเรียนไปนาน
แล้วก็ตาม จึงอาจกล่าวได้ว่าการเรียนด้วยวิธีการอุปนัยนี้ทาให้เกิดความคงทนในเนื้อหาที่เรียนดังที่ ทิศนา
แขมมณี (2550 : 341-342) ได้สรุป ถึงประโยชน์ ของการเรียนด้ว ยวิธีการอุปนัยไว้ว่า เป็นวิธีที่ผู้เรียน
สามารถค้นพบการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จึงทาให้เกิดความเข้าใจและจดจาได้ดี
151

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Veridian E-Journal, SU Vol.5 No. 2 May - August 2012

1.2 การจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดอุปนัยของ จอห์น สจ๊วต มิลล์ คือวิธีการ
หาสาเหตุ ซึ่งมี 5 วิธี ได้แก่วิธีการหาความสอดคล้อง วิ ธีหาความแตกต่าง วิธีหาความสอดคล้องรวมกับ
วิธีหาความแตกต่าง วิธีหาส่วนที่เหลือ และวิธีหาความต่างระดับ เป็นวิธีทางตรรกะ คือหลักแห่งเหตุผล
ทั้งที่เป็นความคิดและคาพูดอย่างเป็นระบบ ที่จะช่วยนามาใช้ในการประเมินค่าหลักฐานได้อย่างถูกต้อง
ซึ่งเป็นวิธีการที่เหมาะสมสาหรับการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เพราะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณนั้น
เป็นเรื่องที่สัมพันธ์โดยตรงกับการระบุเหตุของเรื่องต่างๆที่อ่านได้ ดังที่ กัลยา ยวนมาลัย (2539 : 20-25)
ได้ให้ความหมายของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณว่า เป็นการอ่านที่ต้องใช้ความสามารถในการอ่านเพื่อ
สันนิษฐานหาเหตุผล พร้อมทั้งบอกได้ด้วยว่าข้อความนั้นถูกหรือผิด ทั้งยังเป็นวิธีการที่มีระบบที่ชัดเจน ใน
การปฏิบัติที่จะช่วยให้นักเรียนได้รับการฝึกฝนพัฒนาความคิดหาสาเหตุหรือเงื่อนไขจาเป็นต่อสิ่งที่อ่าน
ด้วยวิธีการหลากหลายที่เน้น การสังเกต เปรียบเทียบ จากสารที่มีลักษณะเดียวกันจานวนมาก แล้วจึง
นามาประเมินค่าสารที่อ่าน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ดังที่สุภากร ราชกรกิจ
(2532 : 1-2) ได้กล่าวสรุปว่าการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นการสอนที่ให้ผู้เรียนรู้จักอ่านในลักษณะ
เชิงเปรียบเทียบ ซึ่งต้องอาศัยเนื้อหาจากการอ่านแสดงความคิดเห็นเพื่อพิจารณาความน่าเชื่อถือ ตลอดจน
ในการสอน นักเรียนเป็นผู้มีบทบาทในการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยครูมีบทบาทเป็นเพียงผู้แนะนา ส่งผลให้
นักเรียนมีความตื่นตัวในการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการในการจั ดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียน
เป็นสาคัญซึ่งจากการสอนพบว่าในระยะแรกของการสอนวิธีการหาสาเหตุของมิลล์ในแต่ละวิธีนั้น นักเรียน
ยังไม่สามารถปฏิบัติได้เองในครั้งแรก เนื่องจากเป็นวิธีการสอนที่แปลกใหม่สาหรับนักเรียน แต่เมื่อครูให้
การช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดในระยะแรกของแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยการให้นักเรียนทาพร้อมกัน
แล้วร่วมกันอภิปรายสรุป ส่งผลให้นักเรียนสามารถใช้วิธีการหาสาเหตุของมิลล์ทั้ง 5 วิธีได้ ด้วยตนเอง ซึ่ง
ส่งผลให้นักเรียนนาไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวันได้ในที่สุ ด นอกจากนี้การนาเรื่อ งข้อบกพร่อง ในการอ้าง
เหตุผลมาใช้ร่วมในวิธีการของมิลล์ ส่งผลให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการให้เหตุผลที่ผู้เขียนสาร
นั้นๆนามาใช้เพื่อโน้มน้าวใจผู้อ่านให้มีความเชื่อตามที่ผู้เขียนต้องการ ดังนั้นเมื่อนักเรียนมีความเข้าใจเรื่อง
ข้อบกพร่องในการอ้างเหตุผล จึ งทาให้นักเรียนสามารถดึงข้อสรุปออกจากข้ออ้างและนามาใช้ประเมินค่า
หรือพิสูจน์ยืนยันข้อความที่อ่านได้ว่าเป็นจริงหรือเท็จได้อย่างสมเหตุสมผล ซึ่งสอดคล้องกับหลักของการ
อ่านและการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ดังที่ สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2545 : 8) ได้เสนอหลักการสอน
อ่านอย่างมีวิจารณญาณไว้คือ นักเรียนต้องวิเคราะห์ถึงลักษณะถ้อยคา โดยพิจารณาทั้งจากความหมาย
โดยตรง โดยนัย และความหมายตามบริ บท และวิเคราะห์ประโยคว่าถูกต้องหรือไม่ดังนั้นเมื่อวิธีการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดตรรกะ แบบอุปนัย ของจอห์น สจ๊วต มิลล์ เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย
วิธีหนึ่ ง ที่ช่วยให้ นักเรียนได้ฝึกฝนด้ว ยตนเองจึงส่งผลให้การจัด การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้ ว ย
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธศรี ลิขิตวรรณการ (2536 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่องผลของวิธีการสอน
แบบอุปนัยที่มีต่อความมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบ
แบบวัดความมีวิจารณญาณในการวิเคราะห์ การวินิจฉัย การประเมินค่า และการนาไปใช้หลังการทดลอง
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ของนักเรียนกลุ่มที่เรียนจากแผนการสอนด้วยวิธีสอนแบบอุปนัยสูงกว่ากลุ่มที่เรียน โดยใช้ แผนการสอน
ของกระทรวงศึกษาธิการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. จากผลการวิจัยที่พบว่าความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดตรรกะ แบบอุปนัยของจอห์น สจ๊วต มิลล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก เมื่อจ าแนกรายด้านพบว่า นัก เรียนมี ระดับความคิดเห็ นมากที่ สุ ดต่อด้า นกิจกรรมการจั ด
การเรียนรู้ และระดับมากในด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้
ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ความคิดเห็นต่อด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ นักเรียนเข้าใจวิธีการหา
สาเหตุของมิลล์ เข้าใจความบกพร่องของการอ้างเหตุผล กล่าวคือ วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการซึ่งมีขั้นตอนที่
ไม่ย ากจนเกิน ไป และเป็ นระบบมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน จึงทาให้ นักเรียนรู้สึกกระตือรือร้นที่จะใช้วิธีการ
ดังกล่าวในการอ่านเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบ และนามาประเมินค่า จนทาให้นักเรียนประสบผลสาเร็จ
ในการอ่านด้วยตนเอง เกิดเป็นความภาคภูมิใจในตนเองและอยากที่จะกระทาต่อไปดังที่ โร สตูดท์ เบิร์ท
(Roe Stoodt Burns: 1998, 89) กล่าวว่า นักเรียนมีความเข้าใจในการอ่ านดีขึ้นเมื่อมีสิ่งกระตุ้นแรงจูงใจ
และจุ ดมุ่งหมายในการอ่านเป็ น สิ่ งสาคัญที่มีอิทธิพลต่อความเข้าใจและการจดจาเรื่องที่อ่าน ส าหรับ
ความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบอุ ป นั ย ของจอห์ น สจ๊ ว ต มิ ล ล์ รองลงมาคื อ
ด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ ว่าทาให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบมากขึ้น
และนักเรียนได้ใช้ความคิดทุกครั้งที่หาสาเหตุด้วยวิธีการของมิลล์ และนักเรียนรู้สึกสนุกมีความสุขที่ได้ร่วม
ทากิจกรรม ทั้งนี้เป็นเพราะนักเรียนได้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆด้ วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีการฝึกซ้า
กันอย่างน้อยสามครั้งต่อการคิดหาสาเหตุด้วยวิธีการของจอห์น สจ๊วต มิลล์ หนึ่งวิธี ประกอบกับครูผู้สอน
ให้ ก ารช่ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นอย่ า งใกล้ ชิด ในระยะแรกของทุก แผนและมีก ารส่ งเสริ มให้ นัก เรี ยนร่ว มกั น
อภิ ป รายเป็ น กลุ่ ม ก่ อ น นั ก เรี ย นจึ ง เกิ ด ความมั่ น ใจในตนเองมากขึ้ น เมื่ อ ต้ อ งแสดงความคิ ด เห็ น
โดยใช้เหตุผลประกอบ ประกอบกับการจัดกิจกรรมเป็นวิธีการแบบการเปรียบเทียบจากตัวอย่างสารที่ตรง
กับ ความสนใจขอนักเรี ยน นักเรี ย นจึ งรู้สึกสนุกที่ได้กระทาด้ว ยตนเอง โดยมีครูเป็นเพียงผู้ ชี้แนะหรือ
แนะนาเท่านั้น ส่งผลให้บรรยากาศในการเรียนเต็มไปด้วยความท้าทายและไม่เคร่งเครียดมากเกินไป และ
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ แบบอุปนัยของจอห์น สจ๊วต มิลล์ คือได้รับ
ประโยชน์จากการเรียนเพื่อนาความรู้ เรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไปใช้แสวงหาความรู้ ตามแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆได้ ช่วยพัฒนาทักษะการอ่านในการคิดวิเคราะห์ ฝึกให้นักเรียนนาความรู้ความเข้าใจของตนมา
ตัดสินประเมินค่าสารต่างๆได้ เพราะรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นรูปแบบอุปนัยที่สอนโดยการใช้
ตัวอย่างที่หลากหลาย และค่อยนามาสรุปเป็นหลักเกณฑ์ด้วยตนเอง จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของ
นักเรียน และเมื่อเป็นการฝึกเฉพาะตนเองโดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะ จึงทาให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจมาก
ขึ้น และสามารถนาความรู้นั้นไปใช้ในการประเมินค่าสารต่างๆที่ตนอ่านได้
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้สอนควรให้ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดในระยะแรกของการจัดการเรียนรู้ เพราะ
นักเรียนอาจยังไม่คุ้นเคยกับรูปแบบการหาสาเหตุของจอห์น สจ๊วต มิลล์ มาก่อน แต่เมื่อนักเรียนเกิดความ
เข้าใจแล้วนักเรียนก็จะสามารถทาได้เองโดยไม่ต้องพึ่งผู้สอนมากเกินไป
2. ผู้สอนควรสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เป็นบรรยากาศที่ท้าทาย ด้วยการส่งเสริมให้มีการ
แสดงความคิดเห็นและการร่วมอภิปรายเป็นกลุ่ม
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาถึงอิทธิพลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดตรรกะ แบบอุปนัย
ของจอห์น สจ๊วต มิลล์ ที่มีผลต่อความสามารถด้านอื่นๆ เช่น การพูดหรือฟังอย่างมีวิจารณญาณ เป็นต้น
2. ควรมีการศึกษาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดตรรกะ แบบอุปนัย ของจอห์น สจ๊วต มิลล์ ในระดับชั้นอื่น ๆ
บรรณานุกรม
ภาษาไทย
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