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49254901 : สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 
ค าส าคญั :  การเรียนดว้ยตนเอง  /กิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ   
                   ฉลวย  ม่วงพรวน : การพฒันารูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษา 
อังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม. อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ : รศ. ดร.วสิาข ์ จติัวตัร์, รศ. ดร.ฉลอง ทบัศรี และ ดร. อุบล ธเนศชยัคุปต.์  437 หนา้. 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันารูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการ
อ่านภาษาองักฤษ ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  2)  เพื่อประเมิน
รูปแบบท่ีสร้างข้ึน  ประเมินความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ  คุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเองและ 
พฒันาการในการอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียน การด าเนินการวิจยัแบ่งออกเป็น 2 ตอน  ตอนท่ี 1  การศึกษาบริบท 
ปัญหาพื้นฐาน แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนดว้ยตนเองและรูปแบบการอ่านเพื่อความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการรู้คิด  
สังเคราะห์ไดรู้ปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน     ตรวจสอบรูปแบบโดยผูท้รงคุณวุฒิ 
5 ท่าน   ตอนท่ี 2  ประเมินรูปแบบ ดว้ยการวิจยัและพฒันา  น ารูปแบบท่ีพฒันาข้ึนไปใชใ้นชั้นเรียน  กลุ่มตวัอยา่ง
คือนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 1 สาขาวิชาอิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2552 วิทยาลยัเทคนิคสุพรรณบุรี จ านวน 32 คน  ไดม้าโดยการสุ่มจากนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง ปีท่ี 1 ทั้งหมด 8 สาขาวชิา  กลุ่มตวัอยา่งเรียนดว้ยรูปแบบท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน คือ 1) ผูส้อนฝึกกิจกรรม 
การรู้คิดในการอ่านก่อนเรียน ใชเ้วลา 6 สัปดาห์     2)  ผูเ้รียนเลือกเร่ืองอ่านดว้ยตนเอง นอกเวลา พร้อมบนัทึกการ
อ่านสัปดาห์ละ 1 เร่ือง รวม 10 เร่ือง ใชเ้วลา 10 สัปดาห์    3)  ผูส้อนประเมินผลการอ่านจากบนัทึกการอ่าน  รวม
เวลาท่ีใชใ้นการทดลอง 16 สัปดาห์     เคร่ืองมือท่ีใชร้วบรวมขอ้มูลในการวิจยั คือ 1) แบบทดสอบความสามารถ
ในการอ่านภาษาองักฤษ  2)  แบบวดัคุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเอง และ 3)  แบบสัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม
ผูเ้รียนหลงัเรียน   วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย การค านวณค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และค่าร้อยละ    
 ผลการวิจยั       พบวา่รูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษท่ีผูว้ิจยั 
พฒันาข้ึนประกอบดว้ย หลกัการ จุดมุ่งหมาย เน้ือหา  กระบวนการเรียนการสอน และการวดัประเมินผล   เรียกวา่ 
SPPSE Model   มี  5 ขั้นตอน คือ  การส ารวจพฤติกรรมการอ่าน (S)  การเตรียมผูเ้รียน (P)   การวางแผน (P) 

การอ่านดว้ยตนเอง (S)  และการประเมินการอ่าน (E)      ผลของการทดลองใชรู้ปแบบ พบวา่  1)  คะแนนความ 

สามารถในการอ่านภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอยา่ง หลงัเรียน สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
2)  คะแนนเฉล่ียคุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเองของกลุ่มตวัอยา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนัอยา่งไม่ 

มีนยัส าคญัทางสถิติ        และ 3)  ผูเ้รียนมีพฒันาการดา้นการอ่าน     โดยคะแนนความเขา้ใจในการอ่านและการใช ้
กิจกรรมการรู้คิดคร้ังท่ี  2-10  สูงกวา่คะแนนการอ่านคร้ังท่ี 1    คะแนนการอ่านคร้ังท่ี 10 สูงกวา่ คร้ังท่ี 1    อยา่งมี 

นยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั .01 
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The purposes of this study were to develop a self-directed model in English reading 
using metacognitive activities for Industrial Diploma students and to evaluate the model 
focusing on reading ability, self-directed characteristics and English reading improvement. 
The research procedures comprised 2 phases. In phase 1, the researcher studied the 
context, background, concepts of self-directed learning and English reading comprehension 
model using metacognitive activities, synthesized a self-directed model in English reading, 
and the proposed model was verified by 5 experts. In phase 2, the model was implemented in 
classroom with the Research and Development, One Group Pretest-Posttest Design.    The 
subjects were 32, the first year of Diploma Industrial Electronics students who registered in 
the first semester of academic year 2009, Suphanburi Technical College, by simple sampling 
from the first year Industrial Diploma students. In the pre-studying activities, the subjects were 
trained through English reading using metacognitive activities for 6 weeks in classroom, with 
a 60 minutes period a week. For self-directed reading activities, the students did their 10 
weeks external reading, 10 selected topics that were supported by the teacher. Then the 
students wrote their reading logs each time they have read. In evaluation, the teacher 
evaluated the reading logs, collected reading information, gave feedback, adjusted their 
reading strategies then revised the objectives of reading activities and let them select the 10 
new topics to read. The experiment took 16 weeks in total. The instruments used were the 
reading test, the self-directed learning scales and the focus group interviewing questions. The 
t-test for dependent, mean, standard deviation and percentage were used for data analysis. 

 
The findings of the study revealed that the self-directed model in English reading 

using metacognitive activities developed by the researcher comprised  5  components: 
principles, objectives, content, learning and teaching procedures and evaluation. The 
synthesized self-directed learning using metacognitive reading activities called SPPSE model 
comprised 5 steps: surveying reading strategies (S), planning (P), preparing (P), self-directed 
reading (S), and evaluation (E). The results of the implementation of the model in the 
classroom revealed that: 1) The English reading test scores of the experimental group for pre-
test and post-test were significantly different at the .01 level. The post-test scores were 
significantly higher than the pre-test scores at the .01 level. 2) The self-directed learning 
scores for pre studying and post studying were not significantly different.  3) The experimental 
group reading ability was improved. The scores in reading comprehension and metacognitive 
activities using of the 2

nd
 to the 10

th
 reading were higher than the first reading. The scores of 

the 10
th
 reading were significantly higher than the 1

st
 reading at the .01 level. 
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และนกัศึกษำวิทยำลยัเทคนิคสุพรรณบุรีท่ี ใหค้วำมร่วมมือเป็นอยำ่งดี ในกำรทดลองใชเ้คร่ืองมือใน
กำรวิจยั  และใหค้วำมร่วมมือในกำรทดลองเพื่อประเมินคุณภำพของรูปแบบท่ีผูว้ิจยัพฒันำข้ึน 

 

 คุณค่ำและประโยชน์ท่ีเกิดจำกงำนวจิยัน้ี  ผูว้ิจยัมอบบูชำพระคุณบิดำ มำรดำ   และครู
อำจำรยทุ์กท่ำนท่ีใหโ้อกำสผูว้ิจยัไดรั้บควำมส ำเร็จในวนัน้ีดว้ยควำมเคำรพและซำบซ้ึงในพระคุณ  
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บทที่ 1 
 

     บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
           การอ่านภาษาองักฤษเป็นทกัษะท่ีส าคญัในยคุของขอ้มูลข่าวสาร และความเจริญกา้วหนา้
อยา่งรวดเร็วทางเทคโนโลย ี   ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษช่วยใหบุ้คคลมีการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง   สามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากส่ือ  ทั้งในต าราเรียน  หนงัสือ วารสารและการสืบคน้
ขอ้มูลผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ เป็นทกัษะท่ีส าคญัในการด ารงชีวิตท่ี
มีผูใ้ชม้ากท่ีสุด   ส าหรับผูเ้รียนท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศหรืออยูใ่นสภาพแวดลอ้ม 
ท่ีไม่ใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาพูด      ส่ิงท่ีจ  าเป็นในการเรียนภาษาองักฤษ คือความสามารถในการ
อ่าน (Eskey 1979)    ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษจึงมีความส าคญัและมีความจ าเป็นตอ้ง
ใชใ้นการศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงของการอาชีวศึกษา  ซ่ึงเป็นการจดัการศึกษา
และฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตก าลงัคนในระดบัเฉพาะทาง  ระดบัฝีมือ  ระดบัเทคนิคและระดับ
เทคโนโลยีในทุกสาขาวิชาชีพ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม  และความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยี  สามารถสนองความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ  (พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551) ทั้งน้ีผูเ้รียนและผูท่ี้
อยูใ่นวงการวิชาชีพ    ตอ้งใชค้วามสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ  เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหา
ความรู้จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีมกัจะตีพิมพห์รือบนัทึกไวเ้ป็นภาษาองักฤษ    
 ผลจากการศึกษาพบวา่ ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียนอาชีวศึกษายงัไม่
เป็นท่ีน่าพอใจ เน่ืองจากผูเ้รียนท่ีตดัสินใจเขา้เรียนในสถาบนัของอาชีวศึกษาส่วนใหญ่มีผลการเรียน  
ค่อนขา้งต ่า (Chakkrapan 2003)   จากผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของผูเ้รียน 
ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา  2552   พบวา่คะแนนเฉล่ียวิชาภาษาองักฤษ คิดเป็นร้อยละ26.05 
จากคะแนนเตม็ 100  อยูใ่นเกณฑต์อ้งปรับปรุงสูงสุด       และผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัขั้น
พื้นฐาน (O-NET)  ของผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2552         มีผลคะแนนเฉล่ียวิชา 
ภาษาองักฤษ คิดเป็นร้อยละ 23.98 จากคะแนน เตม็ 100        (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
องคก์ารมหาชน 2552)      ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบผลการสอบยอ้นหลงั 3 ปี       ของทั้งสองช่วงชั้นพบวา่ 
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ผลคะแนนภาษาองักฤษต ่าลง ขอ้มูลเหล่าน้ีแสดงให้เห็นว่าผูท่ี้เขา้เรียนในสถาบนัอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษามีคะแนนวิชาภาษาองักฤษไม่ดีนัก  ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีคะแนนภาษาองักฤษอยู่ในระดบั
ตอ้งปรับปรุง และตอ้งปรับปรุงสูงสุด จึงท าให้เม่ือเขา้เรียนต่อในระดับวิทยาลยัหรือในระดับ
มหาวิทยาลยั หรือเม่ือส าเร็จการศึกษาไปประกอบอาชีพ  ผูเ้รียนจะไม่สามารถใชภ้าษาองักฤษเป็น
เคร่ืองมือแสวงหาความรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 จากผลการสมัภาษณ์ครูผูส้อนภาษาองักฤษระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง    ซ่ึงสอน
ภาษาองักฤษระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สงักดัวิทยาลยัเทคนิคใน
ภาคกลาง  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต ้ (พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2552)  จ  านวน 5 ท่าน  
ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัของการเรียนการสอนภาษาองักฤษ      ในประเด็นของความ 
สามารถ   พื้นความรู้เดิมวิชาภาษาองักฤษ  และแรงจูงใจในการเรียนของผูเ้รียน     พบว่าผูท่ี้เขา้เรียน 
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงมีความสามารถและมีพื้นความรู้เดิมวิชาภาษาองักฤษอยูใ่นระดบั 
ต ่าถึงต ่ามากและขาดประสิทธิภาพในการอ่าน  ขาดความรู้ดา้นค าศพัท ์ และไม่เห็นประโยชน์ในการ
ใชภ้าษาองักฤษ   ประกอบกบัผูเ้รียนไม่มีโอกาสในการใชภ้าษาองักฤษ  ท าใหไ้ม่คุน้เคยกบัภาษา  จึง 
ไม่เห็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชภ้าษา    ท าใหไ้ม่สนใจเรียนวิชาภาษาองักฤษเท่าท่ีควร   และเน่ืองจาก 
ผูเ้รียนในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง มีระดบัพื้นความรู้ไม่เหมาะสมกบัชั้นเรียน จึงขาดแรง 
จูงใจท่ีจะเรียนรู้  ไม่สนใจการอ่านเพราะอ่านไม่เขา้ใจ  ท าใหก้ลวัการอ่านภาษาองักฤษในท่ีสุด 
 ในดา้นสภาพปัจจุบนัปัญหาของการเรียนการสอน ผูส้อนมีความเห็นว่า  ครูภาษาองักฤษ
ส่วนใหญ่มีความรู้และทกัษะในการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษยงัไม่เพียงพอ   และจากการ
สมัภาษณ์ครูผูส้อนผูว้ิจยัพบวา่ ครูบางคนยงัไม่เขา้ใจวิธีสอนอ่านท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจบทอ่านไดเ้อง   
ยงัคงแปลบทอ่านใหผู้เ้รียนฟัง   และมีความเขา้ใจว่าเม่ือผูเ้รียนไม่รู้ศพัทจ์ะไม่สามารถเขา้ใจบทอ่าน
ได ้ ซ่ึงนอกจากความรู้ดา้นค าศพัท ์แลว้มีอีกหลายปัจจยัท่ีช่วยให้ผูเ้รียนประสบความส าเร็จในการ
อ่าน เช่น การเดาค าศพัทจ์ากบริบท  การท านาย หรือการคาดเดาเน้ือเร่ือง เป็นตน้ 

                ผลของการส ารวจพฤติกรรมการอ่านของผูเ้รียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จ านวน 269 คน (วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2552) พบว่า ในพฤติกรรมการอ่าน
จ านวน 20 ขอ้ มี 11 ขอ้ ท่ีผูเ้รียนส่วนใหญ่ยอมรับว่าท าพฤติกรรมการอ่านนั้นนอ้ยกว่าคร่ึง เช่น การ
อ่านซ ้ าเม่ือไม่เขา้ใจ  การอ่านเก็บใจความหลกัท่ีส าคญั การจดบนัทึก และการใชจิ้นตนาการช่วย
ขณะอ่าน  พฤติกรรมการอ่านท่ีผูเ้รียนส่วนมาก ยอมรับว่าท าพฤติกรรมการอ่านนั้นเพียงคร่ึงเดียว 
เช่น การคาดเดาเน้ือเร่ือง  การถามตนเองว่ารู้อะไรบา้งแลว้ในเร่ืองน้ี การเดาความหมายโดยท าความ
เขา้ใจเน้ือเร่ือง เป็นตน้  จากประเด็นการส ารวจพฤติกรรมการอ่านของผูเ้รียน พบว่าผูเ้รียนยงัขาด
ทกัษะในการใชก้ลยุทธ์ในการอ่านท่ีส าคญัท่ีผูอ่้านท่ีดีใชใ้นการอ่านเพื่อท าความเขา้ใจในบทอ่าน  
การอ่านซ ้าเม่ือไม่เขา้ใจขอ้ความ   การอ่านเก็บใจความหลกัและประโยคท่ีส าคญั  การจินตนาการถึง
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จุดประสงคข์องผูเ้ขียน การคาดเดาว่าจะเกิดอะไรข้ึนต่อไปในเร่ืองท่ีอ่าน เม่ือไม่รู้จกัการใชก้ลยทุธ์
ในการอ่านท่ีเหมาะสม ท าให้ไม่สามารถเขา้ใจเน้ือหาของบทอ่าน  ขาดแรงจูงใจในการอ่าน  จึงท า
ให้ไม่ประสบความส าเร็จในการอ่านภาษาองักฤษ  และไม่สามารถใชก้ารอ่านภาษาองักฤษเป็นส่ือ
ในการหาความรู้เพิ่มเติมได ้  
 จากผลการสัมภาษณ์ผูส้อนภาษาองักฤษและจากการส ารวจพฤติกรรมการอ่านของ
ผูเ้รียนสรุปได้ว่า สาเหตุท่ีผูเ้รียนไม่ประสบความส าเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ  สาเหตุแรก  
เ น่ืองมาจากผู ้เ รียนมีพื้นความรู้เดิมในวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต ่ าถึงต ่ ามาก และขาด
ประสิทธิภาพในการอ่าน สาเหตุท่ี 2  ผูส้อนภาษาองักฤษยงัขาดทกัษะในการสอนอ่านท่ีจะท าให้
ผูเ้รียนสามารถท าความเขา้ใจบทอ่านได ้  โดยจะเห็นจากพฤติกรรมการอ่านของผูเ้รียน ท่ีไดจ้ากการ
ตอบแบบส ารวจพฤติกรรมการอ่าน พบว่าผูเ้รียนขาดทกัษะในการอ่านท่ีส าคญัท่ีจะช่วยใหเ้ขา้ใจบท
อ่าน เช่น การอ่านซ ้ าเม่ือไม่เขา้ใจ  การอ่านเก็บใจความหลกัท่ีส าคญั การจดบนัทึก และการใช้
จินตนาการช่วยขณะอ่าน  ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจึงท าให้ผูเ้รียนไม่สามารถเขา้ใจบทอ่าน ท าให้ขาด
ประสิทธิภาพในการอ่าน และขาดแรงจูงใจในการอ่านภาษาองักฤษตามมา  
 สาเหตุต่อมา คือการจดักระบวนการเรียนการสอน การจดักระบวนการเรียนการสอนโดย 
ทัว่ไปผูเ้รียนเคยชินกบัการจดัการเรียนการสอนท่ีผูส้อนเป็นผูป้้อนความรู้  ท าให้ผูเ้รียนขาดความ
กระตือรือร้นท่ีจะขวนขวายหาความรู้เอง (Lakana 2003) และพบวา่ผูส้อนภาษาองักฤษ มีความเขา้ใจ
ผดิในกระบวนการสอนอ่านท่ีมีประโยชน์ต่อผูเ้รียน มีผูส้อนบางคนใหก้ารช่วยเหลือผูเ้รียนในทางท่ี
ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ภาษา   จึงท าให้ผูเ้รียนมีโอกาสในการฝึกอ่านดว้ยตนเองนอ้ยลง และขาดการฝึก
ทกัษะส าคญัของการอ่าน เช่น การคาดเดาความหมาย การย่อความ และการตั้งค  าถาม ถามตนเอง 
(Nuttall 1996)  ซ่ึงท าใหผู้เ้รียนอ่านขอ้ความภาษาองักฤษเขา้ใจ 

  จากการศึกษานโยบายในการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่
สังคมแห่งภูมิปัญญา  และการเรียนรู้ (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 – 2554 : 3)   มีนโยบายท่ีจะส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติ         
เตม็ตามศกัยภาพ เนน้ความรู้ดา้นภาษา และทกัษะในการประกอบอาชีพ    จากแนวคิดท่ีว่าผูเ้รียนมี
ความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ (กระทรวงศึกษา พ.ศ. 2542 : 4)   สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของการเรียนดว้ยตนเอง   ซ่ึงกล่าวถึงลกัษณะของการเรียนดว้ยตนเองใน  2  ลกัษณะคือ  1)  ลกัษณะ
ของกระบวนการเรียนท่ีผูเ้รียนรับภาระหนา้ท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบในการวางแผนการเรียน  ด าเนินการ
เรียนและประเมินผลการเรียนและ  2) ลกัษณะของบุคคลคือการจดัการตนเอง  การให้ความส าคญั
กบัการใชแ้หล่งความรู้  การควบคุมตนเองในการใชก้ลยทุธ์ในการเรียน และแรงจูงใจในการเรียน  
(Brockett and Hiemstra 1991; Garrison 1997 ) 
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   จากการศึกษาผลการวิจยั เก่ียวกบัการเรียนดว้ยตนเอง  พบวา่ การท่ีผูเ้รียนสามารถเรียนได้
ดว้ยตนเองมีประโยชน์ต่อผูเ้รียนโดยตรง  เน่ืองจากผูเ้รียนเป็นผูรั้บผิดชอบตั้งเป้าหมายในการเรียน
ดว้ยตนเอง  วางแผนควบคุมภาระงานในการเรียนรู้ของตน  ก าหนดวิธีในการเรียนรู้ตรวจสอบ  
ประเมินความกา้วหน้าในการบรรลุเป้าหมาย  ก าหนดคุณค่าของภาระงานทั้งในทกัษะเฉพาะทาง
และความรู้เก่ียวกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ส่ิงส าคญัคือผูเ้รียนเป็นผูก้ระท าไม่ใช่เป็นผูต้อบสนอง    
ผูเ้รียนเป็นผูค้วบคุมการเรียนไม่ใช่ถูกควบคุม ผูเ้รียนเป็นคนเสาะหาความรู้  มิใช่ไดรั้บขอ้มูลจากการ
ป้อน  และผูเ้รียนเป็นผูค้วบคุมสถานการณ์ในการเรียน (Costa and Kallick 2004)  นกัการศึกษาไทย
มีความเห็นว่าการเรียนดว้ยตนเองเป็นกระบวนการเรียนรู้  ท่ีผูเ้รียนวางแผนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  
โดยมีการตั้งเป้าหมาย  เลือกวิธีการเรียนรู้  แสวงหาขอ้มูล  วิเคราะห์ขอ้มูล  และประเมินการเรียนรู้
ของตนเอง   ผูส้อนมีหน้าท่ีให้ค  าปรึกษาและจดัเตรียมแหล่งขอ้มูลท่ีเอ้ือให้เกิดประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้    (ทิศนา แขมมณี 2545 : 5)  นอกจากน้ีการเรียนดว้ยตนเองยงัเป็นลกัษณะทางบุคลิกภาพเป็น
ความสามารถของมนุษย ์และเป็นความตอ้งการท่ีจะเรียนดว้ยตนเอง โดยใชป้ระสบการณ์ของผูเ้รียน
เป็นแหล่งเรียนรู้  ผูเ้รียนจะเรียนในส่ิงท่ีตนตอ้งการน าไปใชใ้นชีวิตจริง ดว้ยแรงจูงใจจากภายใน  
เช่น ความตอ้งการของตนเอง  ความนบัถือตนเอง ความอยากไดใ้คร่รู้  ความตอ้งการประสบความ 
ส าเร็จ และความพึงพอใจในการประสบความส าเร็จ  ซ่ึงผูท่ี้สามารถเรียนไดด้ว้ยตนเองจะเป็นผูท่ี้
เรียนรู้ไดเ้ร็วกวา่ เรียนไดม้ากกวา่และคงทนกวา่ผูท่ี้รอรับการป้อนความรู้จากผูส้อน (Knowles 1975)  
การน าหลกัการและแนวคิดในการจดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนสามารถเรียนไดด้ว้ยตนเองมาใชใ้น
ชั้นเรียน จึงน่าจะเกิดผลดีแก่ผูเ้รียน 

   การพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาท่ีสองนั้นนอกจากคุณลกัษณะของการเรียน
ดว้ยตนเองแลว้  นกัการศึกษาใหค้วามสนใจในการน ากลยทุธ์ในการอ่านของผูท่ี้ประสบความส าเร็จ
ในการอ่านมาช่วยให้ผูเ้รียนท าความเขา้ใจกบับทอ่าน           จากผลการวิจยัการอ่านภาษาองักฤษ 
โดยเจา้ของภาษาพบว่า การฝึกให้ผูเ้รียนควบคุมความเขา้ใจในการอ่านของตนเอง  ฝึกให้ประเมิน
การอ่าน และควบคุมกระบวนการอ่านของตน จะท าให้ผูเ้รียนเข้าใจในข้อความท่ีอ่านดีข้ึน 
(Palincsar and Brown 1985; Raphael and Pearson 1982 ,อา้งถึงใน Lin 2001) และพบว่าการสอน
ทกัษะในการควบคุมความเขา้ใจเป็นวิธีหน่ึงท่ีไดผ้ลในการช่วยให้ผูเ้รียนมีทกัษะและกลยทุธ์ในการ
อ่าน ท าใหผู้เ้รียนสามารถอ่านไดอ้ยา่งอิสระ   
          นอกจากนั้นยงัพบวา่  ในการพฒันาการอ่านภาษาองักฤษผูเ้รียนยงัตอ้งฝึกการใชก้ลยทุธ์ใน
การรู้คิดในการอ่าน (Metacognitive strategies) ซ่ึงมีบทบาทส าคญัในการควบคุม หรือน าทางในการ
ท าภาระงานในการเรียนภาษาและกระบวนการเรียน (Vandergrift 2002)   เพราะผูเ้รียนท่ีไม่มี 
กลยทุธ์ในการรู้คิดจะเป็นผูเ้รียนท่ีไม่มีทิศทาง หรือไม่มีโอกาสในการวางแผนการเรียน จะไม่มีการ
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เฝ้าดูความกา้วหน้า  หรือทบทวนความส าเร็จและการเรียนในอนาคตของตน (O’Malley and 
Chamot 1990 ,อา้งถึงใน Rasekh 2003)    

   เน่ืองจากการรู้คิด (Metacognition) คือการคิดในเร่ืองท่ีตนคิดเป็นความสามารถของผูเ้รียน
ท่ีจะมองเห็นส่ิงท่ีตนคิด  และสามารถไตร่ตรองวา่ตนรู้อะไร  ท าอะไร และตนเองไม่รู้อะไร  ส่ิงใดท่ี
ตนยงัไม่ไดท้ า  การรู้คิดท าให้เกิดการไตร่ตรองอยา่งถ่ีถว้น และมีการประเมินการคิดซ่ึงจะท าให้มี
การเปล่ียนแปลงวิธีการเรียน (Anderson 2002)  การรู้คิดเป็นความสามารถท่ีจะเขา้ใจและควบคุม
ความคิดของตนเอง  เป็นความรับผิดชอบในการท ากิจกรรมของบุคคล  ผูเ้รียนท่ีจะมีการรู้คิดไดน้ั้น
จะตอ้งมีระดบัของการเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการคิดของตนเอง  ตามลกัษณะของภาระงานและบริบท
ของสังคม (Lin 2001)  วิธีท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการรู้คิดมี 2 วิธี คือ 1) การฝึกกลยทุธ์  และ 2) การ
สร้างส่ิงแวดลอ้มและสังคมท่ีช่วยส่งเสริมการรู้คิด โดยเน้ือหาวิชาท่ีจะตอ้งใชก้ารรู้คิดมี 2 ประเภท 
คือ ความรู้เก่ียวกบัเน้ือหาเฉพาะทาง เช่น การอ่าน การเขียน  และความรู้เก่ียวกบัการเรียนรู้ดว้ยตวั
ผูเ้รียนเอง (Lin 2001) วิธีการท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการรู้คิดน้ี มีนกัการศึกษาหลายท่านไดท้ าวิจยั
เก่ียวกบักิจกรรมท่ีท าใหผู้เ้รียนเกิดมีทกัษะในการรู้คิดข้ึน ท่ีน่าสนใจคือกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน 

   นกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามส าคญักบักิจกรรมการรู้คิด (Metacognitive Activities)  
และเห็นว่าเป็นส่ิงส าคญัในการใชก้ลยุทธ์ของความรู้เก่ียวกบัการรู้คิด ท าให้บุคคลสามารถบงัคบั
และควบคุมกระบวนการในการรู้คิดได ้(Alexander,  Carr and Schwanenflugel 1995)  เพราะเป็น
กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนคิดเก่ียวกบัการคิดของตนในการไตร่ตรองถึงกระบวนการ  ในการท า
ภาระงานของตน ผูเ้รียนท่ีใช้กิจกรรมการรู้คิดจะรู้วิธีเรียน และรู้ว่าวิธีใดท่ีท าให้การเรียนไดผ้ลดี
ท่ีสุด  ผูเ้รียนจะสามารถเขียนถึงอุปสรรคในการเรียนและการแบ่งเวลาในแผนการเรียนไวเ้พื่อ
แกปั้ญหา  ในการควบคุมตนเองผูเ้รียนจะตอ้งตอบค าถามในการตั้งเป้าหมาย  การใชค้วามรู้ และการ
จดัการกบัแหล่งความรู้ โดยเขียนบนัทึกประจ าวนั (Anderson 2002)  

   ในประเดน็กระบวนการรู้คิดในการอ่าน เคอร์ท (Kurt 2007) ไดท้ าการศึกษากระบวนการ
รู้คิดของผูเ้รียนระดบัวิทยาลยั ในการอ่านภาษาองักฤษ โดยใหผู้เ้รียนสะทอ้นถึงการอ่านของตน และ
เขียนบนัทึกการเรียน (Learning Logs) ในวชิา Advanced Reading  พบวา่   การเขียนบนัทึกการเรียน
สามารถกระตุน้การรู้คิดของผูเ้รียนและการใชก้ลยทุธ์ในการรู้คิดดงัต่อไปน้ี  คือ  การตระหนกัรู้ การ
จดัการและการวางแผน การควบคุมและการประเมิน     แสดงใหเ้ห็นวา่กลยทุธ์ในการรู้คิด  สามารถ
สร้างใหเ้กิดในตวัผูเ้รียนไดจ้ากการเขียนบนัทึกการเรียน  หรือบนัทึกการอ่าน อนัจะก่อใหเ้กิดความ
เขา้ใจในกระบวนการเรียนและเขา้ใจในบทอ่านท่ีตนอ่านต่อไป 
 นอกจากนั้นยงัมีนกัการศึกษาท่ีสนใจในกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน เช่น เมเจอร์  วีนแมน  
และโวลเตอร์ส (Meijer ,Veenman and Wolters 2006) ท าวิจยัและพฒันากิจกรรมการรู้คิดในการ
อ่าน  เร่ือง  กิจกรรมการรู้คิดในการอ่านบทเรียนและการแกปั้ญหา  (Metacognitive Activities in 
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Text-Studying and Problem-Solving: Development of  a  taxonomy)  กลุ่มตวัอยา่ง คือผูเ้รียน
มธัยมศึกษาตอนตน้ในประเทศเนเธอร์แลนด์  คณะผูว้ิจยัให้ผูเ้รียนอ่านบทเรียนวิชาประวติัศาสตร์ 
และแกปั้ญหาโจทยใ์นวิชาฟิสิกส์      ขณะท่ีผูเ้รียนอ่านและแกโ้จทยปั์ญหา  ผูว้ิจยัให้ผูเ้รียนบอก
กระบวนการอ่าน และการแกปั้ญหาของตนดว้ยวิธีบอกความคิด  (Thinking - aloud protocols)  ซ่ึง
ผูเ้รียนไดก้ล่าวถึงแรงจูงใจ และการควบคุมตนเอง ในขณะอ่านและขณะแกปั้ญหา  จากนั้นผูว้ิจยัได้
น าขอ้มูลจากการบอกความคิดของผูเ้รียนในการอ่านวิชาประวติัศาสตร์ และการแกปั้ญหาวิชาฟิสิกส์
มาวิเคราะห์และพฒันาเป็นกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน   
 งานวิจยัของเมเจอร์และคณะ (Meijer ,Veenman and Wolters 2006) ไดอ้า้งอิงแนวคิดของ
นกัการศึกษาหลายท่านท่ีไดท้ างานวิจยั เขียนต ารา     และเขียนบทความเผยแพร่ไว ้     อาทิ เพรสลีย ์
(Pressley 2000) ท่ีเห็นว่า กิจกรรมการรู้คิดมี  3 ระดบั คือ  1)  ระดบัสูงสุด (Highest Level)  คือ การ
วางแผน (Planning)  การควบคุม (Monitoring)  และการประเมิน (Evaluation)  2)  ระดบัปานกลาง 
(Intermediate Level) คือการเลือกขอ้มูล (selection of information) การสรุปใจความ (recapitulation) 
และการสะทอ้นไตร่ตรองถึงกระบวนการเรียน  (reflection on the learning process)    และ 3) ระดบั 
ต ่าสุด (Lowest Level)  เป็นระดบัการท าภาระงาน    คือการเดาศพัทจ์ากบริบท การยืนยนัขอ้สรุป 
หรือการตดัขอ้สรุปเดิมท้ิงตามขอ้เท็จจริงของบทอ่าน   การตรวจสอบปัญหาและพิจารณาแกไ้ข
ปัญหา  กิจกรรมการรู้คิดตามแนวคิดของ อเลก็ซานเดอร์  คาร์  และ ชวานเอนฟลูเก้ิล (Alexander, 
Carr, and Schwanenflugel 1995)  เป็นการใชก้ลยทุธ์การรู้คิดในดา้นความรู้ (Metacognitive 
knowledge) เพื่อบรรลุเป้าหมาย กิจกรรมการรู้คิดน้ีจะท าให้ผูอ่้านสามารถควบคุมและบงัคบั 
กระบวนการทางปัญญาได้    ในความเห็นของ ฟลาเวลล ์ (Flavell 1979)  เห็นว่าปัจจยัส าคญัของ
กิจกรรมการรู้คิด  คือ การวางแผน (Planning)  การควบคุม (Monitoring) และการประเมิน 
(Evaluation)  
 จากผลของงานวิจยัของ เมเจอร์และคณะ (Meijer ,Veenman and Wolters 2006) ไดพ้ฒันา
กิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน (Reading Metacognitive Activities) ท่ีผูเ้รียนใชใ้นการอ่านและในการ
แกปั้ญหาอยา่งไดผ้ล  ซ่ึงประกอบดว้ย  6  กิจกรรมดว้ยกนั คือ   1)  การส ารวจบทอ่าน (Orientating)  
2)  การวางแผนในการอ่าน (Planning)  3)  การด าเนินการอ่าน (Executing)  4)  การควบคุมการอ่าน 
(Monitoring)   5)  การประเมินผลและการตรวจสอบการอ่าน  (Evaluating and Checking)   และ 6)  
การสรุปรายละเอียด (Elaboration) เน้ือหาท่ีอ่านเพื่อน าไปใชใ้นบทอ่านอ่ืน ๆ หรือในชีวิตประจ าวนั  

  ผลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัต่าง ๆ พบว่า การท่ีผูเ้รียนจะสามารถพฒันาการอ่าน
ไดดี้ข้ึนนั้น ตอ้งใชก้ระบวนการเรียนดว้ยตนเอง  เน่ืองจากกระบวนการเรียนดว้ยตนเอง ฝึกใหผู้เ้รียน
สามารถริเร่ิมดว้ยตนเอง  จากความสนใจ ความอยากรู้ ท าการวางแผนการเรียน ด าเนินการอ่าน และ
ประเมินผลการอ่านดว้ยตนเอง   ในประเด็นของการอ่านดว้ยตนเองนั้น ผูว้ิจยัสนใจแนวคิดของการ
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ใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่านของเมเจอร์และคณะ (Meijer, Veenman and Wolters 2006)  ซ่ึง
ประกอบดว้ยกิจกรรมในการอ่าน 6 กิจกรรม  กิจกรรมการอ่านแต่ละกิจกรรม เป็นกลยุทธ์ในการ
อ่านท่ีจะช่วยควบคุมการอ่าน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนคิดในขณะท าการอ่านไดด้ว้ยตนเอง ตั้งแต่เร่ิมอ่าน 
จนกระทัง่น าผลการอ่านไปใช ้ อนัเป็นแนวทางในการใชก้ลยทุธ์ในการอ่านท่ีท าให้ผูเ้รียนสามารถ
พฒันาความสามารถในการอ่าน  จึงเป็นเหตุผลท่ีจะพฒันารูปแบบการสอนอ่านภาษาองักฤษดว้ย
ตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน ซ่ึงนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษาในวิทยาลยัเทคนิค
สุพรรณบุรีแลว้  ยงัสามารถขยายผลไปสู่สถาบนัการอาชีวศึกษาอ่ืน ๆ ต่อไป  
    การจัดการเรียนการสอนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม พุทธศกัราช 2546  นั้น วิชาภาษาองักฤษ บงัคบัเรียนในทุกภาคเรียน โดยมีทกัษะการ
อ่านเป็นทกัษะส าคญั  ผูเ้รียนตอ้งฝึกฝนกลยุทธ์ในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ    ทั้งเน้ือหาทางวิชาชีพ 
สารคดี  เร่ืองราวบนัเทิง จากแหล่งส่ือท่ีหลากหลาย เช่น อินเทอร์เน็ต  นิตยสาร  หนังสือพิมพ ์ 
เอกสาร คู่มือ  ป้ายประกาศ โดยใชก้ลยุทธ์ในการอ่านท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหา ซ่ึงในการเรียนภาษา
ภาษาองักฤษ ผูเ้รียนตอ้งมีความตั้งใจ  ความรับผดิชอบ และการจูงใจตนเองในการฝึกฝน เพื่อใหเ้กิด
ทกัษะเพิ่มมากข้ึน พร้อมทั้งการแสวงหาวิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัตนเอง  ดงันั้นความสามารถใน
การเรียนดว้ยตนเองจึงมีความส าคญั  และจ าเป็นยิง่ต่อการเรียนรู้ภาษาของผูเ้รียน  เพราะผูส้อนไม่ได้
อยูใ่กลชิ้ดเพื่อคอยแนะน าผูเ้รียนอยูต่ลอดเวลา การสอนอ่านภาษาองักฤษเพื่อใหผู้เ้รียนคน้พบวิธีการ
ท่ีจะน าไปสู่การอ่านดว้ยตนเองจึงมีความส าคญัยิง่ (Oxford 1990)    
  เน่ืองจากความตอ้งการท่ีจะบรรลุเป้าหมายการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาคุณภาพคน
และสงัคมไทยสู่สงัคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้   แนวทางการจดัการเรียน
สอนใหผู้เ้รียนสามารถเรียนไดด้ว้ยตนเอง  โดยฝึกกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านใหแ้ก่ผูเ้รียน     ผูว้ิจยั
คาดวา่จะช่วยใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพิ่มข้ึน  และสามารถน ากระบวนการ 
อ่านไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั และในงานอาชีพของตนไดต้ลอดไป     ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์ รูปแบบการ
เรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ เรียกว่า SPPSE model   ประกอบดว้ย  
5 ขั้นตอนคือ  ขั้นท่ี 1 ส ารวจพฤติกรรมการอ่านของผูเ้รียน (Surveying reading strategies)  ขั้นท่ี 2 
วางแผนการเรียน (Planning)  ขั้นท่ี 3 การเตรียมผูเ้รียน (Preparing)  ขั้นท่ี 4  ผูเ้รียนด าเนินการอ่าน
ดว้ยตนเอง (Self-directed reading) โดยใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่าน 6 กิจกรรม  คือ 1)  ก าหนด 
ทิศทางในการอ่าน (Orientation)  2) วางแผนการอ่าน (Planning) 3) ด าเนินการอ่าน (Executing) 4) 
ควบคุมการอ่าน (Monitoring)  5)  ประเมินและตรวจสอบการอ่าน (Evaluation & Checking)  และ 
6) สรุปและใหร้ายละเอียดในบทอ่าน (Elaboration)  และขั้นท่ี 5 ประเมินผล (Evaluation)    รูปแบบ
การจดัการเรียนการสอนน้ีสอดคลอ้งกบัแนวการจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนพฒันาการ
เรียนรู้อยา่งอิสระ  และสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองตลอดชีวิต     จากการส ารวจงานวิจยัในประเทศ
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ยังไม่พบงานวิจัยท่ีศึกษาเ ก่ียวกับการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ     ของนักศึกษาระดับ 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   โดยใชก้ระบวนการเรียนดว้ยตนเองดว้ย
กิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน   ดงันั้นการศึกษาวิจยัในเร่ืองน้ีน่าจะเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะไดข้อ้คน้พบ
ท่ีจะน าไปสู่แนวทางในการจดัการเรียนการสอนอ่านภาษาองักฤษท่ีช่วยพฒันาความสามารถในการ
อ่านของผูเ้รียนในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงได ้ 
 

กรอบแนวคดิกำรพฒันำรูปแบบกำรเรียนด้วยตนเองด้วยกจิกรรมกำรรู้คดิในกำรอ่ำนภำษำองักฤษ 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ในเร่ืองการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการเรียนด้วยตนเอง  แนวคิดในการพฒันาความสามารถในการอ่าน 
ภาษาองักฤษดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน  ทฤษฎีการเรียนรู้แนวมนุษยนิยม  แนวพุทธิปัญญา 
ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอ้มูล  ทฤษฎีโครงสร้างความรู้  และทฤษฎีการเรียนรู้
แนวการสร้างความรู้ รวมทั้งผลงานวิจยัท่ีพบว่าการเรียนดว้ยตนเองช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้ไดม้ากกว่า  
และทนนานกว่าการรับการสอนจากผูส้อน  และการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในอ่านช่วยพฒันาการอ่าน
ของผูเ้รียน ผูว้ิจยัจึงน าแนวคิดและทฤษฎีดงักล่าวมาเป็นทฤษฎีพื้นฐาน ในการสร้างรูปแบบการเรียน
การสอน   และสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการพฒันารูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการ 
รู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ    ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 1 
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แผนภูมิท่ี 1  กรอบแนวคิดการพฒันารูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านฯ 
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วตัถุประสงค์กำรวิจัย 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิด

ในการอ่านภาษาองักฤษ  โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัคือ 
1. เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ  

ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม และประเมินผลการ
ใชรู้ปแบบ ประกอบดว้ย 

1.1 วิเคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน   ในการพฒันารูปแบบการเรียนดว้ยตนเอง   
ดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ 
 1.2  พฒันารูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ
ส าหรับ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

2. เพื่อประเมินการใชรู้ปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษา  
องักฤษส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชาอุตสาหกรรมประกอบดว้ย   

2.1 การประเมินความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียนก่อนและหลงัการใช ้
รูปแบบการเรียนดว้ยตนเองกบักิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ 

2.2 การประเมินคุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียน ก่อนและหลงัการใช ้
รูปแบบ การเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ  
    2.3  การประเมินพฒันาการในดา้นการอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียน 
 
ค ำถำมวจิัย 

1. รูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษประกอบดว้ย  
ขั้นตอนใดบา้ง  และมีกระบวนการด าเนินการอยา่งไร 

2. คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียนหลงัการใชรู้ปแบบการเรียน 
ดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ  สูงกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบหรือไม่ 
                3.  คะแนนคุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียนหลงัการเรียนดว้ยรูปแบบการ
เรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ  สูงกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบหรือไม่ 
          4.  ในช่วงท่ีผูเ้รียนท าการอ่านดว้ยตนเอง คะแนนความเขา้ใจในการอ่าน ในแต่ละคร้ัง สูง
กวา่การอ่านคร้ังแรกหรือไม่    
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ขอบเขตของกำรวจิัย 
ส่วนที่ 1  กำรพัฒนำรูปแบบกำรเรียนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมกำรรู้คิดในกำรอ่ำน

ภำษำองักฤษส ำหรับนักศึกษำระดับประกำศนียบัตรวชิำชีพช้ันสูง ประเภทวชิำอุตสำหกรรม 
  ตอนท่ี 1  การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน วิเคราะห์ความคิดเห็นของครูผูส้อนภาษาองักฤษ และ
จากพฤติกรรมการอ่านของผูเ้รียน ซ่ึงเป็นนักศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม และสังเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการเรียนด้วยตนเองด้วย
กิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ  
 กลุ่มเป้าหมาย 
 1. ครูผูส้อนภาษาองักฤษผูมี้ประสบการณ์   การสอนอ่านภาษาองักฤษไม่ต ่ากวา่ 5 ปีและ
เป็นผูส้อนในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  สงักดัวิทยาลยัเทคนิคในภาคกลาง จ านวน  3 คน 
สงักดัวิทยาลยั เทคนิคในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 1 คน และสงักดัวิทยาลยั เทคนิคใน
ภาคใต ้จ านวน 1 คน รวม จ านวน 5 คน 
 2. นกัศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ปีท่ี 1 ประเภทวชิาอุตสาหกรรมวิทยาลยัเทคนิค
สุพรรณบุรี  ท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 269 คน 
 
 ตอนท่ี 2  การพฒันารูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษา 
องักฤษ ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
  กลุ่มเป้าหมาย 
 1.  ผูเ้ช่ียวชาญในดา้นการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน และผูเ้ช่ียวชาญในดา้นการ
เรียนการสอนภาษาองักฤษ  จ านวน 5 คน เพื่อพิจารณาความเหมาะสม สอดคลอ้งของรูปแบบการ
เรียนการสอนท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน 
          2.  นกัศึกษารายบุคคล  และกลุ่มยอ่ย ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง เพื่อใชท้ดลอง
เป็นรายบุคคลและกลุ่มยอ่ย ทดสอบความเป็นไปไดข้องรูปแบบ 
 
 ส่วนที่ 2  กำรประเมินผลกำรใช้รูปแบบกำรเรียนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมกำรรู้คิดในกำร
อ่ำนภำษำองักฤษ ส ำหรับนักศึกษำระดับประกำศนียบัตรวชิำชีพช้ันสูง ประเภทวชิำอุตสำหกรรม 

 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  1.1  ประชากรในการวิจยั  คือ นกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง      ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม ปีท่ี 1  วิทยาลยัเทคนิคสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี    ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียน
ท่ี 1  ปีการศึกษา  2552  จ านวน 480 คน         กลุ่มประชากรเป็นนกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาในสาขาวิชา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



12 
 

 

ต่าง ๆ ดงัน้ี สาขาวิชาเคร่ืองกล  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  สาขาวิชาเทคนิคโลหะ   สาขาวิชาไฟฟ้า
ก าลงั  สาขาวิชาอิเลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม  สาขาวิชาโยธา   สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม   และ 
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ   
                     1.2  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี  คือนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ปีท่ี 1 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม จ านวน  1 
หอ้งเรียน  32 คน  ทุกคนเป็นนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนใน  ภาคเรียนท่ี 1/2552   กลุ่มตวัอยา่งไดม้า
จากการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling)  จากนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมปีท่ี 1 วิทยาลยัเทคนิคสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี  ท่ีลงทะเบียนเรียน
ในภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2552  จาก 8 สาขาวิชา จ านวน 480 คน  
 2.  ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 
 2.1   ตวัแปรจดักระท า (Treatment)  คือ รูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการ 
รู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง       ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม 
 2.2   ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ  ผลจากการใชรู้ปแบบการเรียนดว้ยตนเอง
ดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ  ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประกอบดว้ย 
 2.2.1   คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียน 
 2.2.2   คะแนนคุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียน 

                   2.2.3    คะแนนพฒันาการดา้นการอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียน 
                3.  เน้ือหาในการเรียนการสอน  
                   การเรียนการสอนในรูปแบบของการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน
ภาษาองักฤษ ประกอบดว้ย 3  ตอน คือ  ตอนท่ี 1  การเตรียมผูเ้รียน คือใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียนในการใช้
กิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน  ใชเ้วลา 6 สัปดาห์   ตอนท่ี 2   ผูเ้รียนด าเนินการอ่านดว้ยตนเอง ให้
ผูเ้รียนไดเ้ลือกบทอ่านจากเวบ็ไซต ์ต่าง ๆ ท่ีผูส้อนจดัเตรียมให้คนละ 10 หวัขอ้เร่ือง โดยเลือกอ่าน
สปัดาห์ละเร่ือง ด าเนินการอ่านดว้ยตนเองนอกเวลาเรียนโดยใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่านท่ีไดรั้บ
การฝึกไวแ้ลว้  และบนัทึกการอ่านตามแบบฟอร์มท่ีผูส้อนและผูเ้รียนได้ร่วมกนัก าหนดไว ้โดย
บนัทึกการอ่านในทุกบทอ่าน  ตอนท่ี 3 การประเมินผล  ผูส้อนประเมินการอ่านของผูเ้รียน จาก
บนัทึกการอ่านท่ีผูเ้รียนบนัทึกส่งให้ผูส้อนในทุกหัวขอ้เร่ือง โดยใช้เกณฑ์วดัการอ่านเพื่อความ
เขา้ใจ (Reading Comprehension  Rubrics) และการตรวจสอบรายการของการใชกิ้จกรรมการรู้คิด
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ในการอ่าน (Metacognitive Activities checklists)  ในแต่ละสัปดาห์ ตั้งแต่เร่ืองท่ี 1-10     รวมระยะ 
เวลาท่ีใชใ้นการอ่านและประเมิน 10 สัปดาห์  
          4.  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวิจยั 
     การวิจยัโดยการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน
ภาษาองักฤษ เร่ิมท าการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 ใชเ้วลา 1 ภาคเรียน  ระยะเวลา  
16 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คาบเรียน โดยผูว้ิจยัด าเนินการสอนดว้ยตนเองเร่ิมตั้งแต่เตือนพฤษภาคม 
ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ.2552 
   
ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

 1.  รูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ       ส าหรับ
นกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หมายถึงกระบวนการจดัการเรียน 
ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน       โดยบูรณาการกระบวนการเรียนดว้ยตนเองเขา้กบักิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน 
ภาษาองักฤษ    มีจุดประสงคเ์พื่อเพิ่มความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ  พฒันาคุณลกัษณะดา้น
การเรียนดว้ยตนเอง  และส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีพฒันาการในการอ่านภาษาองักฤษท่ีดีข้ึน      โดยใช้
กระบวนการเรียนดว้ยตนเองในการจดัการเรียนการสอนและจดับรรยากาศในการเรียน      และใช้
กิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนและผูเ้รียนด าเนินการอ่าน
ดว้ยตนเอง    ใหอิ้สระผูเ้รียนในการเลือกบทอ่าน  ควบคุม  และด าเนินกิจกรรมการอ่านดว้ยตนเอง 
พร้อมบนัทึกการอ่าน  เรียกวา่  SPPSE Model ประกอบดว้ย 5  ขั้นตอนคือ ขั้นท่ี 1 ส ารวจพฤติกรรม
การอ่านของผูเ้รียน (Surveying reading strategies) ขั้นท่ี 2 วางแผนการเรียน (Planning) ขั้นท่ี 3 การ
เตรียมผูเ้รียน (Preparing) ขั้นท่ี 4  ผูเ้รียนด าเนินการอ่านดว้ยตนเอง (Self-directed reading) และขั้น
ท่ี 5 ประเมินผลการอ่าน (Evaluation)   
 2.  คุณลกัษณะด้านการเรียนด้วยตนเอง หมายถึง  ลกัษณะทางจิตพิสัยของผูเ้รียน ท่ีมี
ลกัษณะดงัต่อไปน้ี คือ 1)  การเปิดโอกาสในการเรียนรู้  มีความสนใจในการเรียน รักการเรียน มี
ความคาดหวงัว่าจะเรียนอย่างต่อเน่ือง สนใจหาแหล่งความรู้  ยอมรับค าวิจารณ์  2) เช่ือว่าตนเป็น
ผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ  มีความมัน่ใจท่ีจะเรียนดว้ยตนเอง   สามารถจดัเวลาให้กบัการเรียน มีวินยั 
มีความกระตือรือร้นและตอ้งการเรียนรู้  3) มีความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียนรู้    ไดแ้ก่การ
แสวงหาความรู้  แสวงหาค าตอบของค าถามต่าง ๆ  มีความมัน่ใจท่ีจะท างานดว้ยตนเองมีแหล่ง
ความรู้  สามารถพฒันาแผนการท างานของตนและมีความคิดริเร่ิมในโครงการใหม่ ๆ  4)  มีความ
รับผดิชอบในการเรียนของตน  มัน่ใจว่าตนมีสติปัญญา พึงพอใจท่ีจะเรียนในส่ิงท่ียากถา้เป็นเร่ืองท่ี
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ตนสนใจ   มีความเช่ือมัน่ในกลยทุธ์ในการเรียนและการสืบคน้ของตน 5)  รักการเรียน  ปรารถนาท่ี
จะเรียนรู้และสนุกกบัการสืบเสาะคน้ควา้  6)  มีความคิดสร้างสรรค ์ กลา้เส่ียงกลา้ลอง คิดแกปั้ญหา 
และคิดวิธีเรียนในเร่ืองหน่ึง ๆ ไดห้ลายวิธี  7)  มองอนาคตในแง่ดี คิดว่าตนเป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวิต 
ชอบคิดถึงอนาคตและมองปัญหาเป็นส่ิงท่ีทา้ทาย  8) มีความสามารถในการใช้ทกัษะการเรียน
เบ้ืองตน้และมีทกัษะในการแกปั้ญหา     คุณลกัษณะเหล่าน้ีวดัไดโ้ดยเคร่ืองมือวดัคุณลกัษณะดา้น
การเรียนดว้ยตนเองท่ีผูว้ิจยัแปลมาจากเคร่ืองมือวดัของกกัลีลมิโน (Guglielmino 1977 ,อา้งถึงใน 
Jiraporn 2002) 
  3.  กิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ   คือกลยทุธ์ในการอ่านท่ีมีการจดัล าดบั
อยา่งมีระบบ ใชก้ระตุน้ใหผู้เ้รียนไตร่ตรองและตระหนกัในกระบวนการอ่าน  ควบคุมกระบวนการ
อ่าน  ตรวจสอบและประเมินการอ่านของตนใหบ้รรลุเป้าหมาย เป็นกิจกรรมท่ีช่วยใหผู้อ่้านประสบ
ความส าเร็จในการอ่าน   ประกอบด้วย  6 กิจกรรมคือ  1)  การก าหนดทิศทางในการอ่าน 
(Orientating)  2)  การวางแผนการอ่าน (Planning)  3)  การด าเนินการอ่าน (Executing)  4)  การ
ควบคุมการอ่าน (Monitoring)  5) การประเมินและตรวจสอบการอ่าน (Evaluating & Checking)  
และ 6) การสรุปรายละเอียดจากบทอ่าน (Elaboration)  

  4.  ความสามารถในการอ่าน  หมายถึงความสามารถของผูเ้รียน ในการเก็บขอ้มูลส าคญั
ในเร่ืองท่ีอ่าน  การเก็บรายละเอียดของเร่ืองท่ีอ่าน   รวมทั้งความสามารถในการสรุปส่ิงท่ีผูเ้ขียนไม่ 
บอกไวโ้ดยตรงในเน้ือหาของบทอ่าน  แบ่งออกเป็น 3 ระดบัคือ 1)  ความสามารถในการระบุขอ้มูล
ส าคญัของบทอ่าน (Identifies important information)  2)  ความสามารถในการระบุรายละเอียดของ
บทอ่าน (Identifies details)  3)  ความสามารถในการสรุปใจความในบทอ่าน (Summaries) ความ 
สามารถในการอ่านทั้ง 3 ระดบัน้ี  วดัไดโ้ดยใชแ้บบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษท่ี
ผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
 5.  พฒันาการในการอ่านภาษาองักฤษ  หมายถึง ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
คะแนนเฉล่ียความเขา้ใจในการอ่าน ท่ีผูส้อนประเมินจากบนัทึกการอ่านของผูเ้รียน  เร่ิมตั้งแต่การ
อ่านคร้ังแรก จนถึงการอ่านคร้ังสุดทา้ย     คะแนนเฉล่ียความเขา้ใจในการอ่านของผูเ้รียนในแต่คร้ัง 
ท่ีเพิ่มข้ึน มากกวา่การอ่านคร้ังแรก ตั้งแต่อ่านคร้ังท่ี 2 ถึงคร้ังสุดทา้ย  หมายถึงพฒันาการในการอ่าน
ของผูเ้รียนท่ีดีข้ึน  
 6.  นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง   หมายถึง ผูเ้รียนระดบัประกาศนียบตัร 
วิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ปีท่ี 1 หลกัสูตร 2 ปี วิทยาลยัเทคนิคสุพรรณบุรี  ซ่ึงเป็น
ผูเ้รียนท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จากสถาบนัการ 
ศึกษาสังกดัส านกังานการอาชีวศึกษา คือ วิทยาลยัสารพดัช่าง วิทยาลยัการอาชีพ วิทยาลยัเทคนิค 
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และวิทยาลยัอาชีวศึกษา และสถาบนัการอาชีวศึกษาเอกชนทัว่ประเทศ  ซ่ึงเขา้เรียนโดยการสอบวดั
ความถนดัเชิงช่าง    ผูเ้รียนมีถ่ินท่ีอยูใ่นจงัหวดัสุพรรณบุรี และจงัหวดัใกลเ้คียง 
 7.  ผลการใชรู้ปแบบ หมายถึง คะแนนความสามารถในการอ่านของผูเ้รียนหลงัการใช้
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน  คะแนนคุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียน 
และการเปรียบเทียบคะแนนความเขา้ใจในการอ่านและคะแนนการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่าน
ของผูเ้รียนตั้งแต่การอ่านแต่ละคร้ัง เร่ิมจากการอ่านคร้ังแรกจนถึงคร้ังสุดทา้ย จากบนัทึกการอ่าน
ของผูเ้รียน หลงัการอ่านดว้ยตนเองตามรูปแบบฯ ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน   
 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

บทที่ 2 
เอกสารงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการพฒันารูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน
ภาษาองักฤษส าหรับนกัศึกษา ปีท่ี 1  ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้จากหนังสือ ต ารา เอกสาร แหล่งวิทยาการต่าง ๆ  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ และไดร้วบรวมน าเสนอตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
           1.  ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีน ามาสนบัสนุนการพฒันารูปแบบการเรียนรู้ดว้ยตนเองดว้ย
กิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ 
                     1.1   ทฤษฎีการเรียนรู้แนวมนุษยนิยม (Humanism) 
                     1.2   ทฤษฎีการเรียนรู้พทุธิปัญญา (Cognitive Learning) 
        1.3   ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอ้มูล (Information Processing 
Theory) 

       1.4   ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema Theory) 
                     1.5   ทฤษฎีการเรียนรู้แนวการสร้างความรู้ (Constructivism) 
 2.  การเรียนดว้ยตนเอง (Self-Directed Learning) 
                      2.1   ความเป็นมาของการเรียนดว้ยตนเอง 
                     2.2   ความหมายของการเรียนดว้ยตนเอง                                 
                     2.3   ความส าคญัของการเรียนดว้ยตนเอง 
                     2.4   รูปแบบของการเรียนดว้ยตนเอง 
                     2.5   คุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเอง 
 2.5.1  คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูเ้รียน 
                             2.5.2  ลกัษณะของกลยทุธ์ในการจดัการเรียนการสอน 
                     2.6   ปัจจยัท่ีจูงใจใหเ้กิดการเรียนดว้ยตนเอง 
                     2.7   การประเมินผลการเรียนดว้ยตนเอง   
                3.  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ 

       3.1   ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ 
     3.2   แนวคิดในการสอนกลยทุธ์ในการอ่านภาษาองักฤษ 

                    3.3   แนวคิดเก่ียวกบักิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ 
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                              3.3.1   การควบคุมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ 
           3.3.2   การรู้คิดและความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ 
       3.3.3   กิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ 
                     3.4    แนวคิดในการอ่านภาษาองักฤษดว้ยตนเอง 
                     3.5    แนวคิดในการใชอิ้นเทอร์เน็ตส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษ       
           4.  รูปแบบการเรียนการสอน 
                     4.1   ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 
        4.2   การจดัรูปแบบการเรียนการสอน 
                     4.3   การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
                     4.4   การน าเสนอรูปแบบการสอน 
                     4.5   หลกัสูตรวิชาภาษาองักฤษระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม  

               5.   งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
5.1 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนดว้ยตนเอง 

 5.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยทุธ์ในการอ่านและการรู้คิดในการอ่าน 
                
1.    ทฤษฎีการเรียนรู้ทีน่ ามาสนับสนุนการพฒันารูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยกจิกรรม 

การรู้คดิในการอ่านภาษาองักฤษ 

 

       1.1    ทฤษฎีการเรียนรู้แนวมนุษยนิยม (Humanism)  
    ทฤษฎีการเรียนรู้แนวมนุษยนิยม เนน้เร่ืองความตอ้งการพื้นฐานของบุคคล  ความตอ้งการ 

ทางร่างกาย  ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั  ความรัก การยอมรับ การยกย่องจากสังคม และ
ตอ้งการท่ีจะพฒันาศกัยภาพของตนอยา่งเตม็ท่ี  นอกจากนั้นยงักล่าวถึงความตอ้งการท่ีจะรู้จกัตนเอง
และพฒันาตนเอง  เม่ือบุคคลไดรู้้จกัตนเองตามสภาพความเป็นจริง จะสามารถพฒันาตนไปสู่ความ
เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ (Maslow 1962)   ผูว้ิจยัได ้พิจารณาการจดัการเรียนการสอน   ตามแนวคิดของ
นกัการศึกษาแนวมนุษยนิยมหลายท่าน ซ่ึงมีแนวคิดท่ีหลากหลายต่าง ๆ กนั มาวิเคราะห์  สังเคราะห์   
และใชเ้ป็นทฤษฎีสนบัสนุนรูปแบบท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน ดงัต่อไปน้ี 
  การจดัการเรียนการสอนแนวของมาสโลว์ (Maslow 1962) เนน้การช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ โดยตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานของผูเ้รียน ถา้ผูส้อนสามารถรู้ความตอ้งการของผูเ้รียน 
แต่ละคนว่าอยู่ในระดบัใด  ผูส้อนสามารถใชค้วามตอ้งการพื้นฐานของผูเ้รียนนั้น ๆ เป็นแรงจูงใจ
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ช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ได ้  และเช่ือว่าการตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานของผูเ้รียน    การใหอิ้สระ
และเสรีภาพในการเรียนรู้    การจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียน จะช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิด
ประสบการณ์ในการรู้จกัตนเองตรงตามความเป็นจริง 
   โรเจอร์ (Rogers 1969)   มีแนวคิดวา่ มนุษยส์ามารถพฒันาตนเองไดดี้    หากอยูใ่นสภาพท่ี
ผอ่นคลายและมีความเป็นอิสระ  การจดับรรยากาศการเรียนท่ีผอ่นคลายและเอ้ือต่อการเรียนรู้   และ
ให้ความส าคญัต่อผูเ้รียน เนน้กระบวนการเรียนเป็นส าคญัโดยครูเป็นผูช่้วยเหลือผูเ้รียนให้เกิดการ
เรียนรู้   การจดัการเรียนการสอนตามแนวน้ี เช่ือว่าการจดัสภาพแวดลอ้มในการเรียนให้อบอุ่น  
ปลอดภยั  น่าไวว้างใจ    จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้   และเช่ือว่าผูเ้รียนแต่ละคนมีศกัยภาพ
และมีแรงจูงใจท่ีจะพฒันาตนเอง  ครูควรช้ีแนะใหผู้เ้รียนสามารถ เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง  และคอยให้
ความช่วยเหลือในการเรียนจนผูเ้รียนประสบความส าเร็จ   การเรียนการสอนเน้นการเรียนรู้
กระบวนการเป็นส าคญั  เน่ืองจากกระบวนการเรียนรู้  เป็นเคร่ืองมือท่ีมนุษยใ์ชใ้นการด ารงชีวิตและ
แสวงหาความรู้ไดต่้อเน่ืองตลอดไป 
   ตามแนวคิดของ โนวลส์  (Knowles 1975)   กล่าวว่า  ผูเ้รียนจะเรียนรู้ไดดี้และเรียนได้
มากกวา่ หากมีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง   และเช่ือวา่การเรียนรู้เป็นกระบวนการภายใน    ซ่ึงอยูใ่นความ
ควบคุมของผูเ้รียนแต่ละคน ผูเ้รียนจะน าประสบการณ์ ความรู้ ทกัษะและค่านิยมต่าง ๆ มาใชใ้นการ
เรียนรู้ของตน   ผูเ้รียนจะเรียนรู้ไดดี้หากมีอิสระท่ีจะเลือกเรียนในส่ิงท่ีตนตอ้งการ  ดว้ยวิธีการท่ีตน
พึงพอใจ    และเห็นวา่บุคคลมีลกัษณะเฉพาะตน ความเป็นเอกตับุคคลเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า    ผูส้อนควร 
ส่งเสริมความเป็นเอกตับุคคล     เม่ือผูเ้รียนมีความสามารถ   มีเสรีภาพท่ีจะตดัสินใจเลือกท าในส่ิงท่ี
ตนพอใจ ผูเ้รียนจะรับผดิชอบในผลของการกระท านั้น   การจดัการเรียนการสอนในระบบโรงเรียน  
ควรจดัใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียน  รับผดิชอบในกระบวนการเรียนรู้  จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ไดดี้และทนนาน     ในกระบวนการเรียนควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดน้ าประสบการณ์  ความรู้ 
ทกัษะ เจตคติ และค่านิยมของตน เ   ขา้มาช่วยในการท าความเขา้ใจส่ิงใหม่และประสบการณ์ใหม่    
ใหผู้เ้รียนมีอิสระเลือกส่ิงท่ีตนจะเรียนและเลือกวิธีเรียนดว้ยตนเอง   ผูส้อนตอ้งเขา้ใจความแตกต่าง
ของแต่ละบุคคล   ส่งเสริมให้ผูเ้รียนแต่ละคนไดพ้ฒันาคุณสมบติัของตนตามศกัยภาพให้ไดสู้งสุด  
ใหผู้เ้รียนตดัสินใจดว้ยตนเอง  ลงมือกระท าภาระงานและยอมรับผลการตดัสินใจและการกระท านั้น 
 
       1.2    ทฤษฎีการเรียนรู้แนวพทุธิปัญญา (Cognitive Learning) 

  ทฤษฎีการเรียนรู้แนวพุทธิปัญญา       เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบักระบวนการทาง
สมอง (Cognitive Process) เร่ิมตั้งแต่ความใส่ใจ (Attention) การรับรู้ (Perception)  การจดจ า 
(Remembering)  การจินตนาการหรือการวาดภาพในใจ (Imagination)  การแกปั้ญหา  (Problem 
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Solving) การส่ือสารแลกเปล่ียนความคิดเห็น และการจดักระท าขอ้มูล (Information Processing)  
เช่นการจดักลุ่ม (Classifying) และการตีความหมาย (Interpreting)     การเรียนรู้แนวพุทธิปัญญาเป็น
ทฤษฎีการเรียนรู้ของมนุษย ์ ท่ีใหค้วามส าคญักบักระบวนการทางสมองซ่ึงสามารถอธิบายกระบวน 
การเรียนรู้ของมนุษยไ์ดอ้ยา่งสมบูรณ์โดยเฉพาะ  การอธิบายเก่ียวกบัการคิด  กระบวนการแกปั้ญหา  
(ฉลอง ทบัศรี  2543: 27)    การเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ    เป็น
กระบวนการทางสมอง ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีผูว้ิจยัตอ้งรับรู้กระบวนการเรียนรู้ทางพุทธิปัญญา 
เพื่อสามารถออกแบบการเรียนรู้ดว้ยตนเองและกระบวนการรู้คิด             

  กลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้พุทธิปัญญา หรือกลุ่มความรู้ความเขา้ใจเป็นกลุ่มท่ีเนน้กระบวนการ 
ทางปัญญาหรือความคิด   ท่ีเช่ือว่าการเรียนรู้ของมนุษยเ์ป็นกระบวนการทางความคิดท่ีเกิดจากการ
สะสมขอ้มูล  การสร้างความหมายและความสัมพนัธ์ของขอ้มูล   และการดึงขอ้มูลออกมาใชใ้นการ
กระท าและการแกปั้ญหาต่าง ๆ     การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสติปัญญาของมนุษยใ์นการท่ีจะ 
สร้างความรู้ความเขา้ใจใหแ้ก่ตนเอง 

 
 1.3   ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอ้มูล     (Information Processing Theory) 

   ทฤษฎีน้ีศึกษาเก่ียวกบักระบวนการพฒันาสติปัญญาของมนุษย ์    ใหค้วามสนใจเก่ียวกบั
การท างานของสมองของมนุษย ์ใหค้วามส าคญักบักระบวนการคิด   ล าดบัขั้นตอนของการประมวล
ขอ้มูลในความจ าระยะยาว  และการเรียกความรู้เดิมกลบัมาใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    มีแนวคิดว่า
การท างานของสมองมนุษยค์ลา้ยคลึงกบัการท างานของคอมพิวเตอร์  ซ่ึงมีการท างานเป็นขั้นตอน 
คือ การน าขอ้มูลเขา้ (Input)   การเขา้รหสั (Encoding)  และการแสดงผล (Output) 
  คลอสไมเออร์ (Klausmeier1985: 105 ,อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี 2548:81)      ไดอ้ธิบาย
กระบวนการประมวลขอ้มูล   เร่ิมจากการท่ีมนุษยรั์บส่ิงเร้าท่ีเขา้มาทางประสาทสัมผสัทั้งหา้  ส่ิงเร้า
ท่ีเขา้มาจะไดรั้บการบนัทึกลงในความจ าระยะสั้น  การบนัทึกข้ึนอยู่กบัองคป์ระกอบ  2  ประการ 
คือ การรู้จกั (Recognition)  และความใส่ใจ ( Attention) ของบุคคลท่ีรับส่ิงเร้า   บุคคลจะเลือกรับส่ิง
เร้าท่ีตนรู้จกัหรือมีความสนใจ  เม่ือส่ิงเร้านั้นไดรั้บการบนัทึกลงในความจ าระยะสั้ น (Working 
memory) จะคงอยูใ่นระยะเวลาท่ีจ ากดัมาก  ซ่ึงคนส่วนมากจะจ าส่ิงท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัไดเ้พียงคร้ังละ 
7-9 อยา่งเท่านั้น  ในการเก็บขอ้มูลไวใ้ชช้ัว่คราวจ าเป็นตอ้งใชเ้ทคนิคในการจ าช่วย เช่น การจดักลุ่ม 
การท่องจ า  ซ่ึงจะช่วยใหจ้ดจ าส่ิงนั้นไวใ้ชง้านได ้     การเก็บขอ้มูลไวใ้ชใ้นภายหลงั สามารถท าได้
โดยการเขา้รหสั (Encoding)   เพื่อเก็บไวใ้นความจ าระยะยาว   (Long term memory) ซ่ึงอาจตอ้งใช้
เทคนิคต่าง ๆ เขา้ช่วย  เช่น   การอ่านซ ้าหลาย ๆ คร้ัง    การท าใหข้อ้มูลมีความหมายกบัตนเอง  หรือ
โดยการสัมพนัธ์ส่ิงท่ีเรียนรู้ใหม่กบัส่ิงเก่าท่ีเคยเรียนรู้มาก่อน  ซ่ึงเรียกว่ากระบวนการขยายความคิด 
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(Elaborative operational process)   ความจ าระยะยาวมี 2 ชนิด  คือความจ าเก่ียวกบัความหมายของ
ค า (Semantic)  และความจ าท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ (Episodic)  และแยกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือความจ า
ประเภทกลไก (Motoric memory)   และความจ าประเภทอารมณ์ความรู้สึก   (Affective memory)     
เม่ือขอ้มูลข่าวสารไดรั้บการบนัทึกไวใ้นความจ าระยะยาวแลว้  บุคคลจะสามารถเรียกขอ้มูลนั้น ๆ 
มาใช ้ในการเรียกขอ้มูลออกมาใช ้ตอ้งถอดรหัสขอ้มูล (Decoding)  จากความจ าระยะยาว และส่ง
ต่อไปสู่ตวัก าเนิดพฤติกรรมตอบสนอง     ซ่ึงจะเป็นแรงขบัหรือกระตุน้ให้บุคคลสนองตอบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม     กระบวนการประมวลขอ้มูลของมนุษย์ในแนวคิดของ คลอสไมเออร์ (Klausmeier 
1985: 105)  แสดงไวใ้นแผนภาพท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี  1   กระบวนการทางสมองในการประมวลขอ้มูล  
ท่ีมา :  ทิศนา แขมมณี, ศาสตร์การสอน (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2548). 
        :  H. J.Klausmeier, Education Psychology ,5th ed. (New York: Harper & Row, 1985),105. 
 
  
 ในแผนภาพท่ี 1  แสดงถึงการรับขอ้มูลจากส่ิงเร้าและส่ิงแวดลอ้มของผูเ้รียนดว้ยประสาท
สมัผสัทั้ง  5 ของตน   เม่ือผา่นกระบวนการรับรู้ขอ้มูลจะถูกเกบ็ไวใ้นความจ าระยะสั้น    ซ่ึงสามารถ
เรียกใชไ้ด ้ จากนั้นขอ้มูลท่ีมีการอ่านซ ้าหรือท่องจ าจะถูกเกบ็เขา้ไปในความจ าระยะยาวโดยการใส่
รหสั    ซ่ึงสามารถน ากลบัมาใชไ้ดห้ลงัจากการถอดรหสั  และส่งต่อไปยงัพฤติกรรมตอบสนอง 
 กระบวนการทางสมองในการประมวลขอ้มูลขา้งตน้ จะมีการบริหารควบคุมอีกชั้นหน่ึง  
การบริหารควบคุมการประมวลขอ้มูลของสมอง คือการท่ีบุคคลรู้ถึงการคิดของตนและสามารถ
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กลยทุธ์ 

ควบคุมการคิดของตนใหไ้ปในทางท่ีตนตอ้งการ  การรู้ในลกัษณะน้ีคือการรู้คิด (Metacognition) ซ่ึง
หมายถึงการตระหนกัรู้เก่ียวกบัความความรู้และความสามารถของตนเอง และใชค้วามเขา้ใจในการ
รู้ดงักล่าว จดัการควบคุมกระบวนการคิด การท างานของตนดว้ยกลยทุธ์ (Strategies) ต่าง ๆ อนัจะ
ช่วยใหก้ารเรียนรู้และงานท่ีท าประสบผลส าเร็จตามตอ้งการ (Osman and Hannafin 1992: 83-99)   
องคป์ระกอบส าคญัของการรู้คิดท่ีใชใ้นการควบคุมกระบวนการประมวลขอ้มูล  ประกอบดว้ย
แรงจูงใจ  ความตั้งใจ และความมุ่งหวงัต่าง ๆ รวมทั้ง เทคนิคและกลยทุธ์ต่าง ๆ ท่ีบุคคลใชใ้นการ
ควบคุมตนเอง   ดงัแสดงในแผนภาพท่ี  2 
 
            
                                                                                                                              
                                                                             ท่อง                                         
 
                                                                                                                   ท่อง 
                                                                                                               ลงรหสั 
                                                                                                                 เรียกคืน 

 
 
 
 
แผนภาพท่ี 2  การรู้คิด (Metacognition) ในการประมวลขอ้มูล  
ท่ีมา : P.Eggen, and D.Kauchak, Educational Psychology ,3rded.( New Jersey: Prentice-Hall, 
1997),206,อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี, ศาสตร์การสอน (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
2548). 
 
 จากแผนภาพท่ี 2  กระบวนการรู้คิดเร่ิมตั้งแต่ความใส่ใจ (Attention)  ในการรับรู้ เช่น  ถา้ 
ผูเ้รียนรู้วา่ตนสามารถเรียนไดดี้เม่ือใส่ใจในส่ิงท่ีผูส้อนสอน กจ็ะควบคุมตนเองใหใ้ส่ใจในการสอน
ของผูส้อน      ในการรับรู้ (Perception)  ผูเ้รียนท่ีตระหนกัวา่การรับรู้ของตนอาจผดิพลาด   จะยงัไม่
ตดัสินใจจนกวา่จะไดข้อ้มูลท่ีพอเพียงในการตดัสินใจ  แสดงใหเ้ห็นวา่การรู้คิด  (Metacognition) 
สามารถควบคุมการกระท าได ้   ในประเดน็ของกลยทุธ์ (Strategies)    เม่ือผูเ้รียนรู้วา่ตนไม่สามารถ
จดจ าส่ิงท่ีผูส้อนสอนได ้การตระหนกัรู้จะน าไปสู่การคิดหากลยทุธ์ท่ีจะช่วยใหจ้ดจ าได ้     เช่น การ
ท่อง  การจดบนัทึก การเช่ือมโยงส่ิงท่ีสมัพนัธ์กนั   
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  จากขอ้มูลท่ีศึกษาเก่ียวกบั ทฤษฎีของกระบวนการทางสมองในการประมวลขอ้มูล ผูว้ิจยั

เห็นว่า   ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอ้มูล (Information Processing Theory)       
มีประโยชน์ต่อผูเ้รียนดงัต่อไปน้ีคือ 
 1.  การรู้จกั (Recognition) มีผลต่อการรับรู้ของบุคคล เม่ือผูเ้รียนรู้จกัส่ิงใด จะเลือกรับรู้ 
ส่ิงนั้น และเก็บไวใ้นหน่วยความจ า การท่ีผูเ้รียนรู้จกัส่ิงใดหมายความว่าเคยมีประสบการณ์กบัส่ิง
นั้นมาก่อน ดงันั้นการน าเสนอส่ิงท่ีผูเ้รียนรู้จกัหรือมีขอ้มูลอยูแ่ลว้ จะช่วยใหผู้เ้รียนใส่ใจและรับรู้ส่ิง
นั้น ซ่ึงต่อไปจะสามารถเช่ือมโยงไปถึงส่ิงใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงนั้นได ้
 2.  ความใส่ใจ (Attention)   เป็นองคป์ระกอบส าคญัในการรับขอ้มูลของความจ าระยะสั้น   
ผูส้อนตอ้งตระหนกัถึงความสนใจของผูเ้รียน   เปิดโอกาสใหไ้ดเ้ลือกเรียนในส่ิงท่ีสนใจ   จะช่วยให้
ผูเ้รียนใส่ใจและรับรู้ส่ิงนั้นเกบ็บนัทึกไวใ้นความจ าระยะสั้นต่อไป   
  3.  ขอ้มูลท่ีผา่นการรับรู้แลว้ จะถูกเกบ็ไวใ้นความจ าระยะสั้น ซ่ึงจะคงอยูไ่ม่นาน การท่ีจะ
ใหผู้เ้รียนจดจ าไดน้าน จ าเป็นตอ้งใชก้ลยทุธ์ต่าง ๆ เช่นการท าซ ้ า การจดัล าดบั  การจดัเป็นหมวดหมู่  
ในการท่ีจะท าใหผู้เ้รียนจดจ าไดน้าน  ขอ้มูลนั้นตอ้งไดรั้บการเขา้รหสั  (Encoding)        เพื่อน าเขา้สู่
ความจ าระยะยาว เช่นการอ่านซ ้า การสรุป การขยายความคิด  การสมัพนัธ์ความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม  
ขอ้มูลท่ีเกบ็อยูใ่นความจ าระยะยาวสามารถเรียกมาใชไ้ด ้    ซ่ึงท าใหบุ้คคลแสดงความคิดหรือแสดง
พฤติกรรม ท่ีสามารถสงัเกตเห็นได ้
 4.  การรู้คิด (Metacognition) การท่ีผูเ้รียนรู้ตวั และรู้จกัควบคุมกระบวนการคิดของตนจะ
ท าให้บุคคลนั้นสามารถสั่ง ให้สมองท าการอนัเป็นเหตุให้ประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ได ้ เช่น 
เม่ือผูเ้รียนรู้วา่ตนอ่านบทอ่านไม่เขา้ใจเน่ืองจากใชก้ลยทุธ์ในการอ่านท่ีไม่เหมาะสมกบับทอ่าน ก็จะ
หากลยุทธ์ในการอ่านใหม่ เช่นการอ่านซ ้ า  หรือการใชบ้ริบทช่วยในการหาความหมายของศพัท ์
หรือใชก้ารวิเคราะห์ค า เพื่อช่วยใหก้ารอ่านประสบความส าเร็จ 
 
       1.4    ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema Theory) 
  ทฤษฎีน้ีท่ีกล่าวถึงการจดัระบบความรู้         ซ่ึงเป็นเครือข่ายท่ีซบัซอ้นในโครงสร้างของ
สติปัญญาของมนุษย ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงความเขา้ใจในโลกของบุคคล         ทฤษฎีโครงสร้างความรู้
ช่วยใหผู้ส้อนไดต้ระหนกัในหลกัการดงัต่อไปน้ี  
 1.  การใหค้วามรู้เบ้ืองตน้และแนวคิดทัว่ ๆ ไปแก่ผูเ้รียนเป็นส่ิงจ าเป็นเพราะอุปสรรคและ
ความยากล าบากในการเรียนส่วนใหญ่มาจากการขาดความรู้เบ้ืองตน้ โดยเฉพาะในสถานการณ์ต่าง 
วฒันธรรมกนั 
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 2.  ผูส้อนสามารถช่วยผูเ้รียนสร้างโครงสร้างความรู้  (Schemata)  และเช่ือมโยงความคิด 
เขา้ดว้ยกนั  โดยใชเ้ทคนิคในการเช่ือมโยงความคิด  เช่น  การอภิปราย     การใชบ้ทบาทสมมุติ การ
ใชภ้าพประกอบ  ใชส่ื้อท่ีมองเห็น และค าอธิบายใหค้วามรู้  
 3.  ความรู้เดิมเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการท าความเขา้ใจในส่ิงใหม่   ผูส้อนตอ้งช่วยสร้าง 
ความรู้ท่ีผูเ้รียนควรจะมีในระดบัชั้นของตน หรือช่วยเตือนใหรู้้ว่าส่ิงใดท่ีผูเ้รียนรู้แลว้ก่อนท่ีจะสอน
ส่ิงใหม่ ๆ ใหแ้ก่ผูเ้รียน 
 4.  โครงสร้างความรู้ของมนุษยง์อกงามข้ึนและเปล่ียนแปลงไปตามขอ้มูลใหม่ ๆ ท่ีผูเ้รียน
ไดเ้รียนรู้ 
 5.  ผูเ้รียนจะรู้สึกมีความขดัแยง้ภายในถา้พยายามท่ีจะน าเขา้โครงสร้างความรู้ท่ีขดัแยง้กนั 
กบัการคาดคะเนของตน  ผูส้อนตอ้งเขา้ใจและเห็นใจในความเครียดของผูเ้รียน 
 6. โครงสร้างความรู้ท่ีฝังลึกยากท่ีจะเปล่ียนแปลง       บุคคลมกัจะตอ้งการอยูก่บัความเช่ือ
เดิมมากกวา่ ท่ีจะเปล่ียนความเช่ือท่ีฝังลึกอยูใ่นโครงสร้างความรู้ของตน 
 แอนเดอร์สัน (Anderson 1977 : 418-419)  กล่าวถึงคุณลกัษณะของโครงสร้างความรู้  ว่า
โครงสร้างความรู้ (Schemata) จะถูกสร้างข้ึนอยา่งมีความหมายเสมอ      และสามารถเพิ่มข้ึนไดเ้ม่ือ
บุคคลไดรั้บประสบการณ์เพิ่ม มีการเพิ่มตวัแปรใหม้ากข้ึน  มีความเฉพาะพิเศษมากข้ึน   โครงสร้าง
ความรู้แต่ละชนิดจะฝังอยู่ในโครงสร้างความรู้ชนิดอ่ืน  และตวัของมนัเองจะมีโครงสร้างความรู้
ยอ่ย ๆ อยูภ่ายใน  โครงสร้างความรู้จะเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ตามขอ้มูลท่ีผูเ้รียนไดรั้บ  จะเกิดข้ึน
ใหม่เม่ือมีขอ้มูลน าเขา้ปรากฏข้ึน และเม่ือผูเ้รียนตอ้งการจะสร้างแนวคิดใหม่    
 จากแนวคิดทฤษฎีโครงสร้างความรู้    ผูว้ิจยัไดน้ าหลกัการของการสร้างโครงสร้างความรู้ 
(Schema) ใหแ้ก่ผูเ้รียน ก่อนท่ีจะใหผู้เ้รียนไดเ้รียนดว้ยตนเอง  เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนมีความรู้เบ้ืองตน้ท่ี
เหมาะสมกบัระดบัของตน  ก่อนท่ีจะเร่ิมเรียนส่ิงใหม่ดว้ยตนเอง 
 
 1.5  ทฤษฎีการเรียนรู้แนวการสร้างความรู้ (Constructivism) 

 ทฤษฎีน้ี ใหค้วามส าคญักบักระบวนการ   และวิธีการในการสร้างความรู้  ความเขา้ใจจาก 
ประสบการณ์ โครงสร้างทางปัญญา  และความเช่ือ   ในการแปลความหมายเหตุการณ์และส่ิงต่าง ๆ   
เช่ือวา่บุคคลมีโลกของตนเองซ่ึงเป็นโลกท่ีสร้างข้ึนดว้ยความคิดของตน    เช่ือวา่สมองเป็นเคร่ืองมือ
ท่ีบุคคลใช ้แปลความหมายของปรากฏการณ์  เหตุการณ์และส่ิงต่าง ๆ ในโลก   การแปลความหมาย
ของบุคคลข้ึนอยูก่บัการรับรู้  ประสบการณ์ ความเช่ือ ความตอ้งการ ความสนใจ  และภูมิหลงัของ
แต่ละบุคคลซ่ึงแตกต่างกนั (Jonassen 1992: 138-139)    กล่าวไดว้่าการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้าง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

24 

ความรู้เป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนตอ้งจดักระท ากบัขอ้มูล   ไม่ใช่เพียงการรับขอ้มูลเท่านั้น (Fosnot 
1992: 171) 
 ในการน าทฤษฎีการสร้างความรู้ไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน มีแนวคิดดงัน้ี 
 1.  ผลการเรียนมุ่งเนน้ท่ีกระบวนการสร้างความรู้ และการตระหนกัรู้ในกระบวนการนั้น  
เป้าหมายการเรียนรู้มาจากการปฏิบติังานจริง ผูส้อนตอ้งท าเป็นตวัอย่างในการฝึกกระบวนการ
เรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน และผูเ้รียนตอ้งฝึกฝนสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  เป้าหมายของการสอนจะเปล่ียน
จากการถ่ายทอดความรู้ให้ผูเ้รียน เป็นการสาธิตกระบวนการแปลความหมายท่ีหลากหลาย  ทกัษะ
ต่าง ๆ ตอ้งให้มีประสิทธิภาพถึงขั้นท าไดแ้ละแกปั้ญหาได ้ ผูส้อนจะเปล่ียนบทบาทเป็นผูอ้  านวย
ความสะดวก ผูช่้วยเหลือผูเ้รียนในการเรียนรู้  เปล่ียนบทบาทจากการให้ความรู้ เป็นการให้ผูเ้รียน
สร้างความรู้ ใหค้  าปรึกษาแนะน า ดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีปัญหา 
 2. ในการเรียนการสอน  ผูเ้รียนมีบทบาทเป็นผูจ้ดักระท าขอ้มูลหรือประสบการณ์ต่าง ๆ  
จะตอ้งสร้างความหมายใหก้บัส่ิงเหล่านั้นดว้ยตนเอง  โดยใหก้ารเรียนอยูใ่นบริบทจริง     ไดล้องผดิ
ลองถูกจนเกิดเป็นความรู้ความเขา้ใจ     ผูส้อนตอ้งสร้างบรรยากาศทางสังคมใหผู้เ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ 
ทางสงัคม  การร่วมมือ  การแลกเปล่ียนความรู้   ความคิดและประสบการณ์ระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียน 
และบุคคลอ่ืน ๆ จะช่วยใหก้ารเรียนรู้ของผูเ้รียนกวา้งข้ึน ซบัซอ้นและหลากหลายข้ึน  ผูเ้รียนจะเป็น
ผูเ้รียนดว้ยตนเอง  โดยการน าตนเองและควบคุมตนเองในการเรียนรู้    เป็นผูเ้ลือกส่ิงท่ีตอ้งการเรียน
เอง  ตั้งเกณฑเ์อง แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนดว้ยตนเอง เลือกผูร่้วมงานเอง 
 3. ในดา้นการประเมินผลการเรียน  การเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ข้ึนอยูก่บัความ
สนใจ  และการสร้างความหมายท่ีแตกต่างกนัของบุคคล ดงันั้นลกัษณะของการประเมินจึงเป็นการ
ประเมินตามจุดมุ่งหมายซ่ึงตอ้งใชว้ิธีการหลากหลาย  อาจเป็นการประเมินจากเพื่อน    แฟ้มผลงาน 
การประเมินตนเอง  โดยใชก้ระบวนการประเมินตามความเป็นจริง และใชเ้กณฑใ์นโลกของความ
เป็นจริง                                                                                                                                         
               ผูว้ิจยัเห็นว่าแนวคิดของทฤษฎีแนวมนุษยนิยม  ท่ีเช่ือว่ามนุษยมี์ความสามารถในการ
พฒันาตนเอง  พึงพอใจท่ีจะพฒันาศกัยภาพของตน และแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้  ส่งเสริมให้
ผูส้อนใส่ใจในเร่ืองการให้ผูเ้รียนมีกลยุทธ์ในกระบวนเรียน  การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ให้ความ 
ส าคญักบัการแกปั้ญหาในชีวิตจริงในสถานการณ์จริง  ผูส้อนเป็นผูฝึ้กกลยทุธ์และกระบวนการเรียน 
ใหแ้ก่ผูเ้รียนรวมทั้งทฤษฎีการเรียนรู้พุทธิปัญญา และทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวล
ขอ้มูล เนน้กระบวนการเรียน และกระบวนการทางสมองของผูเ้รียน แนวคิดดงักล่าว สามารถน ามา
เป็นแนวคิดพื้นฐาน ในการพฒันารูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดส าหรับนกัศึกษา
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
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2.   การเรียนด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) 
 

2.1   ความเป็นมาของการเรียนดว้ยตนเอง 
                การเรียนดว้ยตนเอง (Self-Directed Learning: SDL)    เร่ิมจากการท่ีมีนกัการศึกษาท าการ 
ศึกษาพฤติกรรมการเรียนของผูใ้หญ่ และเขียนวรรณกรรม    ศึกษาตีพิมพอ์ยา่งกวา้งขวางในมิติของ
การศึกษานอกโรงเรียนหรือการศึกษาผูใ้หญ่  โนวลส์ (Knowles 1980) ไดน้ าแนวคิด  ความมีอิสระ 
ของผูเ้รียน (Autonomy)   มาใชร่้วมกบัคุณลกัษณะของผูเ้รียน     ในรูปแบบของศิลป์และศาสตร์ใน
การสอนผูใ้หญ่  (Andragogy)  ซ่ึงแนวคิดน้ีกระตุน้ให้เกิดการเปล่ียนแปลงในวงการศึกษา        ทฟั  
(Tough 2006: n.p.)  ไดเ้นน้ใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนแปลงแนวคิดของนกัการศึกษาว่า  เดิมเคยคิดกนัว่า
ผูส้อนเป็นศูนยก์ลางของจกัรวาล  แต่ปัจจุบนัศูนยก์ลางของจกัรวาลคือผูเ้รียน    การปรับเปล่ียนจาก
ศิลป์และศาสตร์ในการสอนเดก็ (Pedagogy) พฒันาสู่กระบวนการในการเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียน 
ดว้ยศิลป์และศาสตร์ในการสอนผูใ้หญ่  (Andragogy)   ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในตวัของผูเ้รียน  
ผูส้อนผูบ้ริหาร  และผูน้ าทางการศึกษา  และน ามาสู่ความสนใจในการสอนวิธีเรียน (How to learn) 
ให้แก่ผูเ้รียน (Bolhuis and Voeten 2001)  มีนกัวิจยัหลายท่านไดท้ าวิจยัและเขียนต ารา เขียน
บทความสรุป เก่ียวกบัเร่ืองของการเรียนดว้ยตนเองไวด้งัน้ี   
 ทฟั (Tough 1971) ศึกษาเก่ียวกบัการเรียนของผูใ้หญ่ (Adult learning projects) พบว่า การ
เรียนรู้ของผูใ้หญ่ส่วนมาก  มีแหล่งความรู้ท่ีเป็นบุคคล เช่น เพื่อน เพื่อนบา้นและคนคุน้เคย แหล่ง
ความรู้อ่ืนท่ีส าคญัคือ โทรทัศน์ หนังสือ แผ่นพบั และหนังสือพิมพ์ ซ่ึงเป็นแหล่งความรู้โดย
ธรรมชาติ ท่ีมีอยูท่ ัว่ไปในการด าเนินชีวิต  
                โนวลส์ (Knowles 1975)  เขียนหนงัสือ   Self-Directed Learning : A Guide for Learners 
and Teachers   ซ่ึงเป็นแนวทางส าหรับผูเ้รียนและผูส้อนในการส่งเสริมผูเ้รียน    ใหเ้รียนดว้ยตนเอง 
ไดต้ั้งสมมุติฐานเก่ียวกบัการเรียนดว้ยตนเอง   น าใหเ้กิดผลการวิจยัข้ึนอีกเป็นจ านวนมาก  อาทิ 
                 1.   การเรียนดว้ยตนเองเป็นการพฒันาความสามารถ และความตอ้งการของมนุษย ์ท่ีจะน า
ตนเองใหเ้รียนรู้ 
                2.   ประสบการณ์ของผูเ้รียนเป็นแหล่งความรู้ส าหรับการเรียน   
                3.   ผูเ้รียนจะเรียนในส่ิงท่ีตนตอ้งการน าไปใชใ้นชีวิตจริง   
                4.   ธรรมชาติของการเรียนของผูใ้หญ่ เนน้การใชภ้าระงานและปัญหาในการเรียน   
                5.   ผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยตนเองจะมีการจูงใจจากแรงกระตุน้ภายในตนเอง เช่น ความตอ้งการ
ของตน การนบัถือตนเอง ความอยากไดใ้คร่รู้  ความตอ้งการประสบความส าเร็จ และความพึงพอใจ
ในการประสบความส าเร็จของตน 
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              กกัลีลมิโน (Guglielmino 1977) ไดพ้ฒันาเคร่ืองมือวดัความพร้อมในการเรียนดว้ยตนเอง 
(Self-Directed Learning Readiness Scale: SDLRS)   เป็นแบบสอบถามประมาณค่า   แบบลิเคอร์ท 
(Likert-type) ใหผู้เ้รียนรายงานความรู้สึกของตนเอง เก่ียวกบัเจตคติ  ทกัษะ และคุณลกัษณะของตน
ท่ีประกอบกนัเป็นระดบัความพร้อมของบุคคล  ในการเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียน ซ่ึงแบบวดัน้ีไดมี้
นกัวิจยัน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือวดัลกัษณะของการเรียนดว้ยตนเอง และความพร้อมในการเรียนดว้ย
ตนเองกนัอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบนั  ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ให้มีการศึกษาถึงวิธีส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนดว้ยตนเอง (Tough 1979)  และปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวกบัการเรียนดว้ยตนเองเพื่อจดัประเภทของการ
เรียนรู้ (Long 2007)   
              บร็อคเคท็ (Brockett 1985) ท าวิจยัเร่ืองความพร้อมในการเรียน (Readiness for learning)  
วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งความพร้อมในการเรียน กบัความส าเร็จในชีวิต   และจากงานวจิยัทั้ง
สองคร้ังพบวา่ การเรียนดว้ยตนเองมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความส าเร็จในชีวิตของผูใ้หญ่ 

  ฟิชเชอร์ (Fisher 1983, 1986 และ1988 ,อา้งถึงใน Confessore and Long 1992) ท าการวิจยั
ช้ีใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ในดา้นบวก ระหว่างการศึกษาในระบบ (Formal Education) กบัการเรียน
ดว้ยตนเอง (Self-directed learning)  และในช่วงต่อมา มีงานวิจยัหลายงานเก่ียวกบัท่ีมาและแหล่ง
ของแรงบนัดาลใจ หรือพฤติกรรมท่ีน าไปสู่การเรียนดว้ยตนเอง และอีกหลายงานวิจยัท่ีพยายามจะ
อธิบายเหตุผลว่าท าไมบุคคลจึงยอมรับและเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการเรียนดว้ยตนเอง     ปัจจยัท่ีท าให้
ผูเ้รียนเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการเรียนดว้ยตนเองนั้น  มีผูท้  าวิจยัและอธิบายไวด้งัต่อไปน้ี (Long 2007)  

  1.  ครอบครัวและวฒันธรรม (Family and culture) มีงานวิจยัอา้งถึงอิทธิพลของครอบครัว 
อิทธิพลของโรงเรียน และความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคคล ในการท่ีจะส่งเสริมใหเ้กิดการเรียน
ดว้ยตนเอง (Guglielmino 1992 ; Cheong and Long 1999; Long and Cloud 1997)         อิทธิพล ของ
วฒันธรรมแบ่งออกเป็น 3 ระดบั (Redding 1997)  คือ   

       1.1 อิทธิพลของวฒันธรรมระดบั  Micro Culture   หมายถึง อิทธิพลในระดบัครอบครัว 
และอิทธิพลของ ความสัมพนัธ์ในการพบปะพดูคุยตวัต่อตวั  (face to face)      ซ่ึงอิทธิพลในระดบัน้ี
เก่ียวขอ้งกบัการเรียนดว้ยตนเอง (Self-direction) ในระดบัสูง   

 1.2 อิทธิพลของวฒันธรรมระดบั Meso Culture หมายถึงอิทธิพลของชนกลุ่มนอ้ย 
(Ethnic)   อิทธิพลของศาสนา และอิทธิพลของกลุ่มท่ีท างานร่วมกนั   

 1.3 อิทธิพลของวฒันธรรมในระดบั Macro  Culture  หมายถึง  อิทธิพลของวฒันธรรมใน
อดีตท่ีเป็นประวติัศาสตร์ และเหตุการณ์ส าคญั  เช่น ประเดน็ทางการเมืองซ่ึงมีอิทธิพลต่อชุมชนโลก
ในตน้ศตวรรษท่ี 21  
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  2.  รูปแบบการเรียนรู้ (Learning style) และพลงัความสามารถแห่งตน (Self-efficacy)  มี
การท าวิจยัเก่ียวกบัอิทธิพลของรูปแบบการเรียนรู้ (Learning style)   และพลงัความสามารถแห่งตน 
(Self-efficacy) และปรากฏการณ์ทางจิตวิทยา ท่ีมีผลต่อการเรียนดว้ยตนเอง (Hoban, Bulik, Hanor, 
Hoban and Sersland  2002)  พบว่ามีความสัมพนัธ์ระหว่างพลงัความสามารถแห่งตน (Self-
efficacy) กบัการเรียนดว้ยตนเอง (Self-directed learning) และสมรรถนะของผูเ้รียนในวิชาท่ีตน
เรียน 

  3.  แรงจูงใจ (Motivation)      คอนเฟสเซอร์ และลอง  (Confessore and Long 1992)   และ
บุคคลอ่ืน ๆ อธิบายถึงแรงจูงใจท่ีท าใหเ้กิดการการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล    ซ่ึงมีทั้งแรงจูงใจภายใน
และแรงจูงใจภายนอก 

4.  ส่ิงแวดลอ้ม (Environment) ในการเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียน (Learner self-direction) 
ในบริบทของการเรียนในระบบ (Formal education)   ฮีมสตรา (Hiemstra, 1994)  กบับุคคลอ่ืน เช่น 
บร็อคเคท็ (Brockett and Hiemstra 1991) ซิสโก (Hiemstra and Sisco 1990) และบุลลิค (Bulik 
2003) ท าการคน้ควา้วิจยั และเขียนวรรณกรรมเนน้ถึงการเรียนดว้ยตนเองในสภาพแวดลอ้มของการ
เรียนในระบบ ซ่ึงน ามาสู่การน าการเรียนดว้ยตนเองมาใชใ้นการเรียนการสอนในระบบ 
              จากการศึกษาความเป็นมาของการเรียนดว้ยตนเอง(Self-Directed Learning: SDL) สรุปได้
วา่นกัการศึกษาเร่ิมศึกษาและสนใจเก่ียวกบัแนวทางและวิธีการใหก้ารศึกษาแก่ผูใ้หญ่  โดยศึกษาใน
เร่ืองแหล่งเรียนรู้ของผูใ้หญ่ ท่ีเป็นตวับุคคลากร และส่ือต่าง ๆ ท่ีท าให้ผูใ้หญ่สามารถเรียนไดด้ว้ย
ตนเอง (Tough 1971)  ต่อมามีการศึกษาพฒันาเคร่ืองมือวดัความพร้อมของการเรียนดว้ยตนเองของ
ผูเ้รียนเพื่อวดัเจตคติ ทกัษะ และคุณลกัษณะของผูเ้รียน (Guglielmino1977)  ดว้ยความเช่ือท่ีว่าการ
เรียนดว้ยตนเองนั้นสามารถส่งเสริมให้เกิดข้ึนแก่ผูเ้รียนได ้(Tough 1979)       และมีการวิจยัพบว่า 
ความพร้อมในการเรียนดว้ยตนเองมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการประสบความส าเร็จในชีวิตของ
ผูใ้หญ่ (Brockett 1985)  จึงมีผูส้นใจท่ีจะน าการเรียนดว้ยตนเองมาใชก้บัผูเ้รียนในระบบ 
 การเรียนดว้ยตนเองไดเ้ขา้มามีความสัมพนัธ์และเก่ียวขอ้งกบัการเรียนในระบบ (Formal 
Education)  เม่ือนกัวิจยัเร่ิมสนใจในเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนดว้ยตนเอง อาทิ  อิทธิพลของ
ครอบครัวและวฒันธรรม รูปแบบการเรียนรู้ของบุคคล แรงจูงใจ และอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้ม   จาก 
การคน้ควา้วิจยัในเร่ืองการเรียนดว้ยตนเองในสภาพแวดลอ้มของการเรียนในระบบ    ของ ฮีมสตรา 
(Hiemstra 1994) และบุลิค (Bulik 2003)  น ามาสู่  การน ากระบวนการเรียนดว้ยตนเองเขา้มาใชใ้น
การเรียนการสอนในระบบ  ผูว้ิจยัจึงเห็นว่าการน าเอาแนวคิดในการเรียนดว้ยตนเอง มาปรับใชใ้น
การเรียนการสอนในระบบ      ดว้ยการจดัการสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความพร้อมท่ีจะ
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เรียนไดด้ว้ยตนเอง น่าจะเป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีจะท าใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตนเอง    และประสบ
ความส าเร็จในการเรียนได ้ 
        
          2.2    ความหมายของการเรียนดว้ยตนเอง (Self-Directed Learning) 

 การเรียนดว้ยตนเอง (Self-Directed Learning)   มีรากฐานมาจากการศึกษาผูใ้หญ่ (Adult 
Education)เป็นแนวการสอนท่ีได้น ามาทดลองใช้กับผูเ้รียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและ
มธัยมศึกษา มีนกัการศึกษามีหลายท่านท่ีสนใจท าวิจยัในเร่ืองการเรียนดว้ยตนเอง จากการส ารวจ
วรรณกรรมในเร่ืองน้ี พบวา่มีผูใ้หค้วามหมายการเรียนดว้ยตนเองไวด้งัน้ี 
               โนวลส์ (Knowles 1975:18 )  กล่าวว่า การเรียนดว้ยตนเองเป็นกระบวนการท่ีบุคคลริเร่ิม 
อาจเป็นการริเร่ิมดว้ยตนเอง   หรือจากการช่วยเหลือของผูอ่ื้นในการวินิจฉยัความตอ้งการเรียนของ
ตน   การตั้งเป้าหมายในการเรียน  จดัหาแหล่งความรู้ท่ีเป็นตวับุคคล    หรือแหล่งความรู้อ่ืนส าหรับ
การเรียนของตน  เลือกและใชก้ลยทุธ์ในการเรียนท่ีเหมาะสม  และประเมินผลท่ีไดรั้บจากการเรียน
ของตน   กระบวนการน้ีเกิดข้ึนโดยมีผูช่้วยท่ีหลากหลาย เช่น  ผูส้อน ผูใ้หค้  าปรึกษา ผูรู้้  และเพื่อน
ร่วมงาน  ซ่ึงในกระบวนการเรียนดว้ยตนเองนั้น    บทบาทของผูเ้รียนและผูส้อนจะแตกต่างไปจาก
กระบวนการเรียนการสอนท่ีครูเป็นผูส้อน  ซ่ึงโนวลส์ (Knowles 1975:19-21)   ไดเ้ปรียบเทียบไว ้
และผูว้ิจยัน ามาแปลเรียบเรียงในรูปของตาราง ดงัตารางท่ี 1  
 
ตารางท่ี 1   สรุปแนวคิดการเรียนดว้ยตนเองเปรียบเทียบกบัการเรียนโดยครูเป็นผูส้อนของโนวลส์  

การเรียนดว้ยตนเอง    
(Self-Directed Learning) 

การเรียนโดยครูสอน   
(Teacher-directed Learning) 

1.   ผูเ้รียนมีวฒิุภาวะ มีความสามารถ และมี 
ความตอ้งการท่ีจะเรียนดว้ยตนเอง  เราสามารถ
อบรมสัง่สอนใหบุ้คคลเรียนดว้ยตนเองได ้
 2.  ประสบการณ์ของผูเ้รียนสามารถเพิ่มพนูได ้
จากแหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย และจากผูรู้้  
 
 

1.  ผูเ้รียนเป็นผูต้าม  ผูส้อนเป็นผูรั้บผดิชอบ
ในการตดัสินใจวา่ จะสอนอะไร และจะสอน
อยา่งไร 
2.  ประสบการณ์ของผูเ้รียนมีคุณค่านอ้ยกวา่
ผูส้อน  ผูเ้ขียนต ารา และผูผ้ลิตส่ือการสอน 
ผูส้อนเป็นผูรั้บผดิชอบในการเลือกแหล่ง
ความรู้เพื่อถ่ายทอดใหผู้เ้รียน 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
การเรียนดว้ยตนเอง    

(Self-Directed Learning) 
การเรียนโดยครูสอน   

(Teacher-directed Learning) 
3.  บุคคลพร้อมท่ีจะเรียนเพือ่ท าภาระงานใน
ชีวิตจริง หรือแกปั้ญหาชีวิต และแต่ละคนมี
รูปแบบของความพร้อมท่ีต่างกนั 
4.  ใชภ้าระงานเป็นส าคญั  ประสบการณ์ในการ
เรียนรู้คือการท าภาระงานใหบ้รรลุจุดมุ่งหมาย  
เรียนรู้เพื่อความส าเร็จ  เพื่อพฒันาตนเอง  เพื่อ
ความพึงพอใจในความส าเร็จ  และความอยาก
ไดใ้คร่รู้ 
5.  ผูเ้รียนมีแรงจูงใจภายใน เช่น ความตอ้งการ
ยอมรับนบัถือ (โดยเฉพาะการนบัถือตนเอง)   
 

3.  ผูเ้รียนพร้อมท่ีจะเรียนในระดบัวฒิุภาวะท่ี
ต่างกนั ดงันั้นผูเ้รียนท่ีมีวฒิุภาวะเดียวกนัจะ
เรียนส่ิงเดียวกนัได ้
4.  ผูเ้รียนเขา้สู่ระบบการศึกษา โดยมีวิชา
เรียนเป็นหลกัในการเรียนรู้  (การเรียนคือ
การสัง่สมวิชาความรู้) การจดัประสบการณ์
การเรียนแบ่งออกเป็นหน่วยการเรียน 
 
5.  ผูเ้รียนมีแรงจูงใจท่ีจะเรียนเพื่อสนองตอบ
ต่อการใหร้างวลัและการท าโทษ เช่น ผลการ
เรียนประกาศนียบตัร  รางวลั วฒิุ และการ
สอบ 

 
ท่ีมา : Knowles, Self-directed learning: A Guide for Learners and Teachers( New York:  
Association  Press, 1975), 9-21. 
 
 ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบแนวคิดการเรียนดว้ยตนเองกบัการเรียนโดยครูเป็นผูส้อน   ของ
โนวลส์ (Knowles 1975:19-21)   สรุปไดว้่าการเรียนดว้ยตนเอง (Self-Directed Learning)  เกิดจาก
การท่ีผูเ้รียนมีวฒิุภาวะ  มีความสามารถ และตอ้งการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  การเรียนดว้ยตนเองสามารถ
สั่งสอนอบรมให้พฒันาข้ึนได ้ ประสบการณ์ของผูเ้รียนสามารถเพิ่มพูนไดจ้ากแหล่งความรู้และ
ผูเ้ช่ียวชาญ  ผูเ้รียนดว้ยตนเองจะเรียนจากแรงจูงใจภายในของตน   และใชภ้าระงานหรือปัญหาเป็น
ส าคญั   ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัการท่ีผูส้อนเป็นผูน้ า ( Teacher - directed Learning)   และรับผดิชอบใน
การสอน ผูเ้รียนเป็นผูต้าม ยึดวิชาเรียนเป็นส าคญั ผูเ้รียนจะเรียนเพื่อสนองตอบแรงจูงใจภายนอก 
เช่น ผลการเรียน การใหร้างวลัและการลงโทษ         และเช่ือวา่ผูเ้รียนมีประสบการณ์นอ้ยกว่าผูส้อน  
ผูส้อนจึงเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัประสบการณ์ใหแ้ก่ผูเ้รียน 
 นอกจากน้ี โนวลส์  (Knowles 1980)     กล่าวถึงความหมายของการเรียนดว้ยตนเองของ 
การเรียนในระบบวา่ เป็นการท่ีผูเ้รียนไดรั้บการกระตุน้ใหใ้ชว้ิธีการเรียนดว้ยตนเอง     ท าใหผู้เ้รียน
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รับผดิชอบในการประเมินความตอ้งการในการเรียนของตน ก าหนดจุดประสงคใ์นการเรียน พฒันา
เกณฑป์ระเมิน และวางโครงการเรียนของตน โดยมีผูส้อนเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียน 
                กกัลีลมีโน (Guglielmino 1977:34)   กล่าวว่า การเรียนดว้ยตนเองเป็นกระบวนการเรียนท่ี
เกิดข้ึนไดใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ กนั      อาจเกิดจากสถานการณ์การเรียนในชั้นเรียนท่ีมีครูเป็นผูน้ า 
(Teacher-directed)  หรือเกิดจากสถานการณ์การเรียน   ท่ีผูเ้รียนวางแผนดว้ยตนเอง  (Self- planned)  
จนกระทัง่ถึงสถานการณ์ของการเรียนท่ีผูเ้รียนน าตนเอง (Self-conducted learning) ส่ิงท่ีส่งเสริมให ้
เกิดการเรียนดว้ยตนเองได้ดีท่ีสุดคือสถานการณ์ในการเรียน  การเรียนดว้ยตนเองจะเกิดข้ึนใน
สถานการณ์ท่ีก าหนดใหห้รือไม่นั้น ข้ึนอยูก่บัคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูเ้รียน  เช่น เจตคติ คุณค่า 
ความเช่ือ และความสามารถของผูเ้รียน  เพราะผูเ้รียนดว้ยตนเอง จะเป็นผูเ้ลือกจุดมุ่งหมายของการ
เรียนเอง  เลือกกิจกรรมการเรียน แหล่งความรู้  และเลือกระดบัของการใชค้วามพยายามในการเรียน
ไดดี้กวา่ผูเ้รียนท่ีมีผูอ่ื้นน า 
               บร็อคเคท็ และฮีมสตรา (Brockett and Hiemstra 1991: 24) กล่าววา่ การเรียนดว้ยตนเอง
เป็นทั้งกลยทุธ์ในการสอน และคุณลกัษณะส่วนบุคคล   เป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนรับผดิชอบในการ
วางแผนการเรียน ด าเนินการเรียน และประเมินผลกระบวนการเรียน  

  ฮีมสตรา (Hiemstra 1994) กล่าววา่ การเรียนดว้ยตนเอง คือ การท่ีผูเ้รียนรับผดิชอบวาง
แผนการเรียนดว้ยตนเอง และด าเนินการเรียน ประเมินผลการเรียนเอง ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีทุกคนมีใน
ทุกสถานการณ์เรียนรู้ ไม่จ าเป็นตอ้งเกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนแยกตวัจากผูอ่ื้น ผูเ้รียนสามารถถ่ายโอนการ
เรียนรู้จากสถานการณ์หน่ึงไปยงัอีกสถานการณ์หน่ึงได ้

  บรูคฟีลด ์ ลอง และ สตราคา (Brookfield 1986; Long 1994; Straka 1999) กล่าวว่าการ
เรียนดว้ยตนเองคือ การพฒันาเป้าหมายในการเรียนรู้ การควบคุมการท าภาระงาน การก าหนดวิธี
เรียน  การตรวจสอบและประเมินความกา้วหนา้ในการบรรลุเป้าหมาย    และการก าหนดคุณค่าของ
ภาระงานในทกัษะวิชาชีพ และความรู้   ส่ิงท่ีเหมือนกนัในความหมายของการเรียนดว้ยตนเอง คือ
ความตอ้งการให้ผูเ้รียนเป็นผูก้ระท าไม่ใช่เป็นผูต้อบสนอง  ให้ผูเ้รียนเป็นผูค้วบคุมการเรียน ไม่ใช่
ถูกควบคุม  ผูเ้รียนเป็นผูเ้สาะหาความรู้  มิใช่เป็นผูรั้บการป้อน   ผูเ้รียนดว้ยตนเองนั้นรับบทบาท
ของผูส้อนในการเรียนการสอนแบบเดิม     เป็นผูค้วบคุมสถานการณ์ในการเรียนว่าจะจดัการกบั
ขอ้มูลใหม่ เพื่อรวมเขา้ดว้ยกนัเป็นความรู้ใหม่ได ้ท่ีไหน เม่ือไร และอยา่งไร (Davis 2006) 
                บมัการ์ทเนอร์ (Baumgartner 2003) กล่าววา่การเรียนดว้ยตนเอง (Self-directed learning)  
มีความหมายเป็น 3 นยั ดว้ยกนั คือ 

  1.  การเรียนดว้ยตนเอง เป็นวิธีตรวจสอบเป้าหมายของการเรียนดว้ยตนเอง  เพื่อเพิม่ความ 
สามารถในการน าตนเองในการเรียน ช่วยเปล่ียนแปลงการเรียนของตนใหเ้ป็นการเรียนไดด้ว้ย
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ตนเอง  ส่งเสริมการเรียนและการอยูใ่นสงัคมอยา่งอิสระ เพื่อใหเ้กิดการเรียนดว้ยตนเองท่ีสมบูรณ์ 
(Merriam and Caffarella 1999) 
              2. การเรียนดว้ยตนเอง เป็นกระบวนการเรียน ท่ีบุคคลมีการริเร่ิมในการวางแผนด าเนิน การ
เรียน และประเมินประสบการณ์ในการเรียนของตนเอง 

  3. การเรียนดว้ยตนเอง เป็นคุณลกัษณะของบุคคล ประกอบดว้ย เจตคติ คุณค่า และความ 
สามารถ ซ่ึงเป็นพื้นฐานในการพิจารณาว่าการเรียนดว้ยตนเองจะเกิดข้ึนหรือไม่  ผูเ้รียนรับผิดชอบ
การเรียนของตน ผูเ้รียนเป็นผูเ้ลือกหรือมีส่วนในการตั้งจุดมุ่งหมายในการเรียน การท ากิจกรรม และ
การหาแหล่งความรู้  
         โดยสรุปความหมายของการเรียนดว้ยตนเอง  ประการแรก หมายถึง กระบวนการเรียนการ
สอนท่ีเน้นท่ีกระบวนการเรียนของผูเ้รียน     โดยเดิมผูส้อนมีบทบาทเป็นผูค้วบคุมกระบวนการ
เรียนการสอน  เปล่ียนมาเป็นผูเ้รียนเป็นผูมี้บทบาทในการริเร่ิมวางแผนการเรียนดว้ยตนเอง  มีการ
ท างานร่วมกนั ตั้งเป้าหมายการเรียน   เลือกวิธีเรียน   เลือกและแสวงหาขอ้มูลหรือแหล่งเรียนรู้เอง  
ท าการประเมินกระบวนการเรียนดว้ยตนเอง   ทั้งน้ีผูส้อนมีหนา้ท่ีให้ค  าปรึกษาและจดัเตรียมแหล่ง 
ขอ้มูลท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน  ประการท่ีสอง  การเรียนด้วยตนเองหมายถึง
คุณลกัษณะของผูเ้รียน   คือเจตคติ ทกัษะและปัจจยัต่าง ๆ ท่ีประกอบกนัข้ึน   เป็นความพร้อมใน
การเรียนดว้ยตนเอง  รวมทั้งการตดัสินใจวา่ส่ิงใดมีคุณค่าในการเรียน  มีแรงจูงใจภายในท่ีจะช่วยให้
เขา้ไปมีส่วนร่วมในการเรียน   มีความตั้งใจอยา่งต่อเน่ืองท่ีจะท าภาระงานใหส้ าเร็จตามเป้าหมาย ซ่ึง
ลกัษณะเช่นน้ีเป็นลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนในยุคท่ีมีความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีและมี
การเปล่ียนแปลงของสงัคมอยา่งรวดเร็วในปัจจุบนั    
 
         2.3   ความส าคญัของการเรียนดว้ยตนเอง 
 ความส าคญั หรือประโยชน์ของการเรียนดว้ยตนเอง  สามารถอธิบายไดจ้ากลกัษณะของ
ผูเ้รียนท่ีถูกพฒันาข้ึนมาจากการเรียนดว้ยตนเอง   มีผูเ้ขียนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนดว้ย
ตนเองยืนยนัว่า     ผูเ้รียนดว้ยตนเองจะตระหนกัในความรับผิดชอบท่ีท าให้การเรียนมีความหมาย  
และควบคุมตนเองในการเรียน (Garrison 1997)  ผูเ้รียนจะมีความอยากรู้อยากเห็นและมีความตั้งใจ
ท่ีจะทดลองส่ิงใหม่  มองเห็นปัญหาเป็นส่ิงทา้ทาย ตอ้งการการเปล่ียนแปลง และสนุกกบัการเรียน 
ผูเ้รียนเหล่าน้ีจะเป็นผูมี้แรงจูงใจ อดทน มีอิสระ มีวินัยในตนเอง  มีความมัน่ใจในตนเอง และมี
เป้าหมายในการเรียน (Taylor 1955) 
            นักวิจยัให้ความส าคญักบัการคน้ควา้วิจยัเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนดว้ยตนเอง 
เน่ืองจากการเรียนดว้ยตนเองเป็นวิธีเรียนตามธรรมชาติของมนุษย ์และการด าเนินชีวิตของมนุษยใ์น
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ยคุของการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของโลก ท าให้บุคคลตอ้งมีการเรียนรู้เพื่อการอยูร่อดในสังคม  
กกัลีลมิโน (Guglielmino 2008)  ไดก้ล่าวถึง  ความส าคญัของการเรียนดว้ยตนเองไวด้งัน้ี 
        2.3.1  การเรียนดว้ยตนเองเป็นธรรมชาติของการตอบสนองความตอ้งการในการเรียน
ของมนุษย ์ (SDL: Our Natural Response to a Learning Need)  เป็นความตอ้งการพื้นฐานตาม
ธรรมชาติ ของมนุษยท่ี์ตอบสนองต่อส่ิงใหม่ ๆ ปัญหา หรือความทา้ทายของส่ิงแวดลอ้ม   การเรียน
ดว้ยตนเองเร่ิมข้ึนเม่ือมีผูน้ าเอาวิธีสอนของโซเครติส (Socratic Method)  ซ่ึงเป็นวิธีสอนดว้ยการ
สนทนา (Dialogic Method)  เนน้การสอนรายบุคคล (Tutoring) และการใหค้  าปรึกษา (Mentoring)  
สอนในมหาวิทยาลยั อแคดเดมี (Academy University)  ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกท่ีเปิดสอนนอก
ระบบ  โดยใชรู้ปแบบการสอนของการเรียนดว้ยตนเอง 2  ประการ  คือ  ประการแรก  ผูส้อนเป็นท่ี
ปรึกษา (Mentor)  และผูช่้วยเหลือในการเรียน (Facilitator)  มากกว่าท่ีจะเป็นผูจ้ดัหาความรู้ 
(Dispenser of knowledge) เพื่อใหผู้เ้รียนจดจ า  และประการท่ี 2  ผูเ้รียนเป็นนกัคิดและเป็นผูส้ร้าง
ความรู้ มากกว่าจะเป็นผูร้อรับความรู้จากผูส้อน  ปัจจุบนัความซับซ้อนในบริบทของส่ิงแวดลอ้ม  
ท าใหมี้การน าเอา รูปแบบการสอนในระบบและนอกระบบมาผสมผสานกนั  เพื่อใหเ้กิดรูปแบบการ
เรียนหลายแบบ และหลายวิธีท่ีจะส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนดว้ยตนเอง (Guglielmino 2008) 
     2.3.2  การเรียนดว้ยตนเองเป็นไปเพื่อการอยูร่อดในส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอด 
เวลา (SDL for Survival in a Changing Environment)  การเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วของขอ้มูลและ
เทคโนโลย ี  ประกอบกบัความสามารถในการส่ือสารไร้พรมแดน   และการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรง 
ท าใหก้ารเรียนดว้ยตนเองตลอดชีวิต เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอยา่งยิง่ในการอยูร่อดของมนุษย ์ ดงัความเห็น
ของโนวลส์ (Knowles 1975:16) ท่ีกล่าวถึงการเรียนดว้ยตนเองว่า คือการอยูร่อดของตวัผูเ้รียนเอง 
และการอยูร่อดของมนุษยชาติ  

 สรุปไดว้า่การเรียนดว้ยตนเองมีความส าคญัใน 3 บริบท (Guglielmino  2008)   
 1.  บริบทของการศึกษาในระบบ  (Self-Directed Learning in Formal Learning Setting)  
มีการเพิ่มพนัธกิจและเป้าหมายในการส่งเสริมการเรียนดว้ยตนเอง มีการสร้างทกัษะและเจตคติใน
การเรียนตลอดชีวิตข้ึนในสถาบนัการศึกษาทุกระดบัมีนวตักรรมส่งเสริมการเรียนดว้ยตนเองเพิม่ข้ึน
อยา่งรวดเร็ว ประกอบกบัการเช่ือมต่อกบัเวบ็ไซต ์ มีการใหก้ารศึกษาทางไกล ซ่ึงตอ้งการทกัษะใน
การเรียนดว้ยตนเองในระดบัสูง (Guglielmino and Guglielmino 2002)  มีการใชน้วตักรรม เช่น  
การประเมินผลการเรียนดว้ยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio evaluation)  การเรียนเชิงปฏิบติัการ (Action 
learning) การเรียนดว้ยวิธีการแกปั้ญหา (Problem-based learning) ท าใหผู้เ้รียนมีความรับผดิชอบใน
กระบวนการเรียนของตนมากข้ึน สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ท่ีมีมาตรฐานในงานอาชีพ ไดจ้ดัโครงการ
ท่ีจะเตรียมใหผู้เ้รียนมีการเรียนอยา่งต่อเน่ือง และเรียนไดด้ว้ยตนเองตลอดชีวิต เช่น การศึกษาทาง
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การแพทย ์ (American Council for Medical Education 1993; Medical School Objectives Writing 
Group 1999)  วิศวกรรม  (ABET 2002; Felder and Brent 2003; Litzinger Wise and  Lee 2005)   
 2. บริบทของสถานประกอบการ (Self-Directed Learning in the Workplace) พบว่า
ความรู้ของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมปลายไม่เพียงพอท่ีจะท างานในสถานประกอบการ (Barth, 
1997)  และความรู้ของวิศวกรในช่วงคร่ึงแรกของชีวิตกลายเป็นความรู้ท่ีลา้สมยั   เน่ืองจากความ
เจริญดา้นเทคโนโลยีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว   สถาบนัท่ีผลิต
วิศวกรในปัจจุบนั ไม่สามารถเตรียมผูส้ าเร็จการศึกษาไวส้ าหรับการท างานในศตวรรษท่ี 21 (Wulf 
and Fisher 2002) ได ้ ดงันั้นหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นสถานประกอบการจึงตอ้งเปล่ียน
วิธีจากการอบรมคนงานให้มีความรู้และทกัษะท่ีตอ้งการในการเพิ่มผลผลิตของหน่วยงาน   มาเป็น
ผูน้ าในการใชก้ลยทุธ์ในการเรียนรู้      เป็นท่ีปรึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับการเรียนดว้ย
ตนเองภายในหน่วยงาน (Rowden 2007)   กล่าวไดว้า่ความตอ้งการในการเรียนดว้ยตนเองในยคุแห่ง
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและการศึกษา  เร่ิมข้ึนจากทศันคติของชุมชนและนายจา้งท่ีตอ้งการ
คนงานท่ีสามารถเรียนไดด้ว้ยตนเองเพิ่มข้ึน   ผูจ้า้งงานท่ีจ่ายค่าแรงสูงทัว่โลก    พิจารณารับบุคคลท่ี
แกปั้ญหามากกว่าบุคคลท่ีสร้างปัญหา   สนใจบุคคลท่ีขวนขวายท่ีจะเรียนเอง และพิจารณาบุคคลท่ี
กลา้ตดัสินใจมากกวา่ผูท่ี้มีความลงัเล (Zsiga and Webster 2007)   
 มีงานวิจยั   ท่ีไดพ้บความสัมพนัธ์ระหว่างความพร้อมในการเรียนดว้ยตนเองและความ 
ส าเร็จในชีวิตในหลาย ๆ ดา้น  อาทิ เดอร์ (Durr 1992) พบว่าความพร้อมในการเรียนดว้ยตนเองมี
ความสัมพนัธ์กับสมรรถนะในการท างานของคนงานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ใน
สหรัฐอเมริกา   รีโอ (Reio 2004) พบว่าผูมี้ความพร้อมในการเรียนดว้ยตนเองสูงมีแนวโนม้เป็น 
บุคคลท่ีมีอิสระ  มีความรับผิดชอบในการตดัสินใจในการเรียนของตน  อดทนต่อความเส่ียงและ
ภาวะก ากวม  มีการไตร่ตรอง  มีการริเร่ิมดว้ยตนเอง  มีความสร้างสรรค ์ และมีความส าเร็จในการ
เรียน        จากการศึกษาพบว่า  ผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีช่ือเสียงดีเด่นในการบริหารบริษทัและประสบ
ความส าเร็จในระดบัสูงสุด    ใชก้ลยทุธ์การเรียนดว้ยตนเองเป็นกลยุทธ์ส าคญั (Kandarian 2004)     
คอนนอลลี (Connolly 2004) ท าวิจยัเปรียบเทียบการเรียนดว้ยตนเองกบัความเป็นผูน้ าในบริบทของ
การท างานร่วมกนั    พบว่าผูน้ าท่ีมีคะแนนความพร้อมในการเรียนดว้ยตนเองสูงกว่า และมีเวลาใน
การเรียนดว้ยตนเองมากกวา่ มีความเป็นไปไดสู้งท่ีจะประสบความส าเร็จ  งานวิจยัดงักล่าวช้ีใหเ้ห็น
ถึงคุณค่าของความพร้อมในการเรียนด้วยตนเองท่ีมีต่อความส าเร็จในการเรียนและในชีวิตของ
ผูเ้รียน (Zsiga and Webster 2007)     
 3.  บริบทของการเรียนเพื่อประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของตน     (Self-Directed 
Learning for Personal Effectiveness and Satisfaction)  การเรียนดว้ยตนเองมีบทบาทส าคญัในชีวิต 
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ประจ าวนัของมนุษย ์ เช่น ในเร่ืองของการเป็นพอ่แม่    มีการเรียนรู้ดว้ยตนเองในเร่ืองการเล้ียงดูเด็ก
จากค าแนะน า ของเพื่อน  ครอบครัว  บทความ หนงัสือหรือจากเวบ็ไซต ์  การดูแลสุขภาพและการ
รักษาสุขภาพในยามฉุกเฉิน  เป็นส่ิงท่ีกระตุน้ให้มีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ดว้ยการปรึกษาเพื่อนสนิท 
หรือสมาชิกในครอบครัว เช่น การดูแลผูป่้วยท่ีเป็นโรคเร้ือรัง (Merriam and Caffarella 1999)  การ
เรียนรู้ในการดูแลผูป่้วยท่ีปลูกถ่ายไตเพื่อรักษาความสมดุลของร่างกาย (Hollingsworth and Scott 
2008)  

  จากขอ้มูลและงานวิจยัดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นวา่การเรียนดว้ยตนเองนั้นมีความส าคญัต่อ
การศึกษาทั้งนอกระบบและในระบบ  ปัจจุบนัมีผูส้นใจส่งเสริมการเรียนดว้ยตนเอง การสร้างทกัษะ
และเจตคติในการเรียนตลอดชีวิตข้ึนในสถาบนัการศึกษา  การเรียนดว้ยตนเองไดรั้บความสนใจจาก
นกัการศึกษา และเขา้ไปมีบทบาทในการท างานในสถานประกอบการตลอดจนผูบ้ริหารของบริษทั   
จากแนวคิดท่ีวา่การเรียนดว้ยตนเองเป็นการตอบสนองความตอ้งการในการเรียนของมนุษย ์และเม่ือ
มนุษยไ์ดเ้รียนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง จะมีผลต่อการพฒันาสงัคม   ผูว้ิจยัเห็นวา่การ
เรียนรู้ดว้ยตนเองมีความส าคญัต่อผูเ้รียนในระบบ เม่ือสามารถท าใหผู้เ้รียนในระบบเรียนไดด้ว้ย
ตนเองกจ็ะเกิดประโยชน์ต่อผูเ้รียน เม่ือผูเ้รียนส าเร็จการศึกษาและ เขา้ท างานในสถานประกอบการ 
ผูเ้รียนสามารถน ากระบวนการเรียนดว้ยตนเองไปใชใ้นการเรียนต่อเน่ือง และพฒันาสงัคมของตน
ไดต้ลอดชีวิต 
         2.4   รูปแบบของการเรียนดว้ยตนเอง (Models of Self-Directed Learning) 
  จากการส ารวจวรรณกรรมเก่ียวกบัการเรียนดว้ยตนเอง  พบวา่มีผูท้  าวิจยัไวห้ลายแนวคิด คือ  
การเรียนดว้ยตนเองเป็นกระบวนการ (Mocker and Spear 1982)       การเรียนดว้ยตนเองเป็น
เป้าหมาย (Brockett and Hiemstra 1991)   และการเรียนดว้ยตนเองเป็นคุณลกัษณะส่วนบุคคล  
(Garrison  1997)  มีการวิจยัและพฒันารูปแบบการเรียนดว้ยตนเอง   โดยใชแ้นวคิดดงักล่าวขา้งตน้
เป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบดงัน้ี 
        2.4.1  รูปแบบ (PRO) Model (Personal Responsibility Orientation)   ของ บร็อคเคท็ 
และ ฮีมสตรา (Brockett and Hiemstra 1991)  เช่ือว่าการเรียนดว้ยตนเองเป็นกระบวนการ (Process) 
และเป็นเป้าหมาย (Goal)  เม่ือเป็นกระบวนการ (Process)     ผูเ้รียนเป็นผูรั้บผิดชอบในการวาง
แผนการเรียน  ด าเนินการเรียน และประเมินกระบวนการเรียนของตน  ส่วนท่ีเป็นเป้าหมาย (Goal)  
คือความตอ้งการของผูเ้รียนท่ีตอ้งการรับผดิชอบในการเรียนของตน  

      รูปแบบ (PRO) Model     ประกอบดว้ยปัจจยัดงัต่อไปน้ี คือ   กระบวนการ (Process)  
คุณลกัษณะส่วนบุคคล (Personal Attribute)  และบริบทของสงัคม (Social context)   คือบริบทของ
สถาบนัท่ีมีการเรียนดว้ยตนเองเกิดข้ึน  เช่นวิทยาลยัชุมชน หอ้งสมุด และพิพิธภณัฑ ์(Song and Hill  
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2007)    รูปแบบ (PRO) Model  ของ บร็อคเคท็และฮีมสตรา  (Brockett and Hiemstra 1991)  ดงั
แสดงในแผนภาพท่ี 3   
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี 3  รูปแบบของ (PRO) Model ของบร็อคเคต็ และฮีมสตรา  
ท่ีมา : Brockett and Hiemstra,  Self-direction in adult learning perspectives on theory, research, 
and practice (New York: Routledge, Chapman, and Hall, 1991), np. 
   

  จากแผนภาพท่ี 3  การเรียนดว้ยตนเอง (Self-Directed Learning)   ดา้นซา้ยมือของรูปแบบ 
หมายถึงลกัษณะของการจดัการเรียนการสอนเป็นปัจจยัภายนอกของนกัศึกษาผูใ้หญ่   การน าตนเอง
ของผูเ้รียน (Learner Self-Direction)  ดา้นขวามือ หมายถึง  การก าหนดทิศทางในกระบวนการเรียน 
ของบุคคล   ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะส่วนตวัของผูเ้รียนหรือปัจจยัภายในตวัผูเ้รียน    เช่น  แนวคิดของตน
(Self-concept)  การน าตนเองในการเรียนรู้ (Self-Direction in Learning)  คือความสามารถหรือ
ความตั้งใจท่ีจะก าหนดศกัยภาพในการเรียนดว้ยตนเอง   ผูเ้รียนมีโอกาสเลือกวิธีท่ีจะปฏิบติัและ
รับผดิชอบความคิดและการกระท าของตน  
 
   2.4.2  รูปแบบการเรียนการสอนของโกรว ์   (Grow’s Instructional Model)  (Grow 
1991, 1994; Hammond and Collin 1991) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีใชใ้นโรงเรียนมีการบูรณา
การวิธีการเรียนดว้ยตนเองเขา้กบัโปรแกรมการเรียนและกิจกรรมการเรียน(Merriam and Caffarella  
1999: 302)    โกรว ์ (Grow 1991)  มีความเห็นวา่   ระดบัความสามารถในการเรียนดว้ยตนเองของ
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ผูเ้รียนแบ่งเป็น 4  ขั้นตอน   และแนะน ากลวิธีในการสอน ตามระดบัความสามารถในการเรียนดว้ย
ตนเองของผูเ้รียนไวด้งัน้ี            

       ขั้นตอนท่ี 1  เป็นขั้นตอนท่ีผูเ้รียนไม่สามารถเรียนไดด้ว้ยตนเอง (Dependent)  ผูส้อน
ตอ้งน าโดยการสอนบรรยาย ฝึก ใหค้วามรู้  ช่วยใหต้ั้งเป้าหมายในการเรียน กระตุน้ใหค้น้พบตนเอง   

       ขั้นตอนท่ี 2  เป็นขั้นตอนท่ีผูเ้รียน      เร่ิมมีความสนใจในการเรียนดว้ยตนเองเพิม่ข้ึน 
(Interested) โดยมีผูส้อนเป็นผูจู้งใจ   ผูเ้รียนสามารถเพิม่การน าตนเองเม่ือมีการยกยอ่ง    การกระตุน้
จากผูส้อน       

      ขั้นตอนท่ี 3  เป็นขั้นตอนท่ีผูเ้รียนเร่ิมเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบับทเรียน  เรียนไดด้ว้ยตนเอง 
(Involved) ในระดบักลาง  มีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียน   แต่ยงัตอ้งการผูน้ าทาง      ผูส้อนใหค้วาม
ช่วยเหลืออ านวยความสะดวก ในกระบวนการเรียน    โดยจดัหาแหล่งความรู้ให ้และสอนวิธีท่ีจะใช้
แหล่งความรู้  ร่วมกนัตั้งเป้าหมายของการเรียน และการประเมินผลกิจกรรมการเรียน    ท าโครงการ
โดยก าหนดเกณฑใ์นการประเมิน เช่น  การตรวจสอบรายการ (Checklists)  เกณฑป์ระเมินปลายเปิด 
การท าโครงงานโดยไม่มีการนิเทศอยา่งใกลชิ้ด         

      ขั้นตอนท่ี 4  เป็นขั้นตอน ท่ีผูเ้รียนมีความสามารถในการเรียนไดด้ว้ยตนเอง   (Self-
Directed)   ในระดบัสูง    มีการปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ  มีความสามารถและความตั้งใจรับผดิชอบในการ
เรียนของตน   ก าหนดทิศทาง  และก าหนดผลท่ีไดรั้บจากการเรียน เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ผูส้อนเป็น
ผูน้ าเสนอภาระงาน เช่น การประเมินผลและการมอบหมายงานใหก้บัผูเ้รียน    ผูเ้รียนจดัท าตารางใน
การท าภาระงานใหส้ าเร็จ  การฝึกงาน การศึกษาโดยอิสระ และการท าวิทยานิพนธ์  เป็นตวัอยา่งของ
โครงการเรียนดว้ยตนเอง   

      ขั้นตอนต่าง ๆ ในการเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียน ดงัแสดงในตารางท่ี 2   
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ตารางท่ี 2  ขั้นตอนในการจดัการเรียนการสอนของ โกรว ์ 
 ผู้เรียน ผู้สอน ตัวอย่างการเรียนการสอน 
ขั้นตอน
ท่ี 1 

ไม่มีอิสระ 
(Dependent) 

เป็นผูฝึ้กและผูส้อน
(Authority, Coach) 

การสอนท่ีมีการป้อนกลบัทนัที  การ
บรรยายใหข้อ้มูล  ฝึกใหรู้้  และการ
เอาชนะการต่อตา้น 

ขั้นตอน
ท่ี 2 

สนใจ (Interested) เป็นผูจู้งใจ และผูน้ า
ทาง 
(Motivator, Guide) 

กระตุน้ดว้ยการบรรยายร่วมกบัการ
อภิปรายน าทาง  ตั้งเป้าหมายและ
เลือกกลยทุธ์ในการเรียน 

ขั้นตอน
ท่ี 3 

เขา้ไปเก่ียว ขอ้งกบั
งาน (Involved) 

เป็นผูช่้วยเหลือ 
(Facilitator) 

ผูส้อนช่วยอภิปราย  ร่วมสัมมนา 
หรือเป็นท่ีปรึกษาท าโครงงาน 

ขั้นตอน
ท่ี 4 

น าตนเอง 
(Self-Directed) 

เป็น ท่ีปรึกษา  
(Consultant delegator)  

การฝึกงาน  การท าวิทยานิพนธ์ งาน
เด่ียวหรือกลุ่มท่ีเรียนดว้ยตนเอง 

 
ท่ีมา: G.O. Grow, “Teaching learners to be self-directed,” Adult Education Quarterly 41,3 (1991):  
125-149.  
 

       ตารางท่ี 2  แสดงให้เห็นถึงบทบาทของผูเ้รียนและผูส้อนในการจดัการเรียนการสอน  
เร่ิมจากขั้นตอนท่ี 1  ผูเ้รียนยงัไม่มีอิสระ เน่ืองจากยงัไม่พร้อมท่ีจะเรียนดว้ยตนเอง  บทบาทของ
ผูส้อนจึงเป็นผูน้ าในระยะแรก  เม่ือผูเ้รียนเร่ิมสนใจ   ในขั้นตอนท่ี 2  ผูส้อนจะเปล่ียนบทบาทเป็นผู ้
จูงใจและน าทางผูเ้รียนไปสู่ส่ิงท่ีสนใจ ในขั้นตอนท่ี 3  ผูเ้รียนเพิ่มบทบาทในการเรียนดว้ยตนเองใน
การท างาน ขณะท่ีผูส้อนลดบทบาทของตนลงเป็นผูช่้วยเหลือ  และในขั้นตอนท่ี 4  ผูเ้รียนมีระดบั
การเรียนไดด้ว้ยตนเองสูงสุด  ผูส้อนจะลดบทบาทลงเป็นท่ีปรึกษา กล่าวไดว้่าบทบาทของผูเ้รียน
และผูส้อนนั้นสลบักนัเพิ่มและลด  โดยในช่วงท่ีผูส้อนมีบทบาทการน าสูงผูเ้รียนจะมีระดบัการเรียน
ไดด้ว้ยตนเองตนเองต ่า  เม่ือผูส้อนค่อย ๆ ลดบทบาทของตนลง  บทบาทในการเรียนดว้ยตนเองของ
ผูเ้รียนจะเพิ่มมากข้ึนจนถึงระดบัสูงสุด  ซ่ึงแนวคิดน้ีผูว้ิจยัเห็นว่าเหมาะสมกบัการเรียนการสอนใน
ระบบ   ในการฝึกใหผู้เ้รียนสามารถเรียนไดด้ว้ยตนเอง  เน่ืองจากผูเ้รียนในระบบเคยชินกบัการท่ี
ผูส้อนเป็นผูน้ าในการเรียน  และยงัตอ้งการไดรั้บความรู้เพิ่มในเร่ืองกลยทุธ์ในการเรียน เพื่อท่ีจะ
น าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัและในชีวิตการท างานของตน 

       ในการเปล่ียนบทบาทของผูส้อนและผูเ้รียน โกรว ์(Grow 1996)  ใหค้วามเห็นว่าการท่ี
ผูเ้รียนตอ้งการผูส้อนไม่ใช่เร่ืองท่ีผดิส าหรับการเรียนดว้ยตนเอง  แต่ตอ้งมีขอบเขต    ในขั้นตอนท่ี 3   
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และขั้นตอนท่ี 4  ผูเ้รียนอาจตอ้งการผูส้อนถา้จ าเป็น  ความสามารถในการเรียนดว้ยตนเองข้ึนอยูก่บั 
สถานการณ์    ท่ีบุคคลหน่ึงอาจเรียนดว้ยตนเองในวิชาหน่ึง   แต่อาจตอ้งการผูส้อนในการเรียนวิชา
อ่ืน   และตอ้งการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นหรือกบัผูเ้ช่ียวชาญพิเศษ  ในขั้นตอนท่ี 1 ผูส้อนจะเป็นผูท่ี้ให้
ความรู้และจะค่อย ๆ ลดบทบาทการน าผูเ้รียนลง    เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนค่อย ๆ เพิ่มบทบาทในการ
เรียนไดด้ว้ยตนเองข้ึน  จนถึงขั้นตอนท่ี 4  ผูเ้รียนสามารถเป็นผูรั้บผดิชอบในการออกแบบการเรียน
ของตนเอง  ดงัแสดงใน แผนภาพท่ี 4 

 
                                                                                                                           
                             Expositor    Guided / Motivator      Facilitator            Consultant 

 

 

 

 
  บทบาทของผูส้อน             ผูฝึ้ก                 ผูก้ระตุน้                ผูช่้วย              ท่ีปรึกษา 
     SDL ของผูเ้รียน             SDL ต ่า         SDL ปานกลาง   SDL ค่อนขา้งสูง        SDL สูง 

 
แผนภาพท่ี 4  แสดงการเปล่ียนบทบาทของผูส้อนและผูเ้รียน ในจดัการเรียนการสอนของโกรว ์  
ท่ีมา :  G.O. Grow,Teaching learners to be self-directed. Expanded version available 
[Online], accessed 29 April 2008. Available from http://www.longleaf.net/ggrow. 
 

      แผนภาพท่ี 4  โกรว ์ (Grow 1996)       แสดงใหเ้ห็นถึงระดบัการเรียนดว้ยตนเองของ
ผูเ้รียนในขั้นตอนแรก  ท่ียงัไม่สามารถเรียนไดด้ว้ยตนเอง มีระดบัการเรียนดว้ยตนเองอยูใ่นระดบัต ่า   
ในช่วงน้ีผูส้อนตอ้งท าหน้าท่ีเป็นผูฝึ้กและให้ความรู้  ในช่วงท่ี  2   เม่ือผูเ้รียนเร่ิมให้ความสนใจ 
ผูส้อนมีหนา้ท่ีกระตุน้และจูงใจ  ในช่วงท่ี 3  ผูเ้รียนเร่ิมท างานดว้ยความตั้งใจ และเร่ิมเรียนไดด้ว้ย
ตนเองมีระดบัความสามารถในการเรียนดว้ยตนเองค่อนขา้งสูง  ผูส้อนจะท าหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยเหลือ 
ในขั้นตอนท่ี 4  เม่ือผูเ้รียนสามารถเรียนไดด้ว้ยตนเอง  และมีระดบัความสามารถของการเรียนดว้ย
ตนเองในระดบัสูง  ผูส้อนท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษา  
 

  2.4.3  รูปแบบ 4 มิติ ของแคนด้ี (Candy’s Four-Dimensional Model) รูปแบบการเรียน
ดว้ยตนเอง ตามแนวคิดของแคนด้ี (Candy 1991) ประกอบดว้ย 4  มิติดว้ยกนัคือ   
                      มิติท่ี 1  คุณลกัษณะส่วนบุคคล (Personal attribute)  ซ่ึงเป็นภาวะอิสระของบุคคล  
                      มิติท่ี 2  การจดัการกบัตนเองในการเรียน (Self-management)  
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                      มิติท่ี 3  การเรียนการสอนในบริบทของการศึกษาในระบบ ซ่ึงผูเ้รียนเป็นผูค้วบคุมการ
เรียน (Learner-control) 
        มิติท่ี 4  การเรียนท่ีไม่มีสถาบนัการเรียน  เป็นการสอนตนเอง (Autodidaxy)   

       รูปแบบของแคนด้ี (Candy 1991) ช้ีให้เห็นว่าการน าตนเอง (Self-direction) ในการ
เรียนของผูเ้รียน แบ่งออกเป็น 2  แบบ คือ  1)  ผูเ้รียนเป็นผูค้วบคุมการเรียน    โดยควบคุมตนเองใน
บริบทของการเรียนในระบบ   และ 2)  ผูเ้รียนเป็นผูส้อนตนเอง (Autodidaxy) ซ่ึงเกิดข้ึนในบริบท
ของการเรียนนอกระบบ และเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั ดงัแสดงใน แผนภาพท่ี  5 

 
     
                                                                                              Autodidactic domain 

                                                                                      
                                                                                                                                       Assistance      
               Control                                                                                                                                                                                                               

 
                                    
                                                   
                                                       Instructional domain 

 
แผนภาพท่ี 5   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งการสอนตนเองและการเรียนการสอนท่ีผูเ้รียน 

          เป็นผูค้วบคุม ตามแนวคิดของ แคนด้ี   
ท่ีมา : Candy, P. Self-direction for lifelong learning(San Francisco: Jossey-Bass,1991), 17.     
              

        แผนภาพท่ี 5  แสดงความสัมพันธ์ของการเรียนการสอนท่ีผูส้อนเป็นผูค้วบคุม 
(Teacher-control)  และการเรียนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนสอนตนเอง (Assisted Autodidaxy) ในส่วนแรกผู ้
ควบคุมการเรียนการสอนคือผูส้อน (Teacher-control) และผูเ้รียน (Learner-control)   ในส่วนหลงั
เป็นการช่วยใหผู้เ้รียนสอนตนเอง (Assisted Autodidaxy) และผูเ้รียนสอนตนเอง (Autodidaxy) เม่ือ
บทบาทของผูส้อนลดลง  บทบาทของผูเ้รียนท่ีเป็นผูค้วบคุมการเรียนจะสูงข้ึน       ในส่วนหลงั  เม่ือ
ระดบัของการช่วยเหลืออยูใ่นระดบัสูง  ระดบัการสอนตนเองของผูเ้รียนจะอยูใ่นระดบัต ่า   การช่วย 
เหลือจะลดลงเม่ือผูเ้รียนสามารถสอนตนเองไดใ้นระดบัสูงข้ึน   การเรียนการสอนจะเร่ิมจากผูส้อน
ควบคุมไปสู่ผูเ้รียนควบคุม และจากผูเ้รียนควบคุม ไปสู่การช่วยใหผู้เ้รียนสอนตนเอง จนถึงบริบทท่ี
ผูเ้รียนสอนสามารถตนเองได ้ 
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                   2.4.4. รูปแบบการเรียนการสอนรายบุคคล  (Individualizing Instructional Process 
Model) ของฮีมสตราและซิสโก (Hiemstra and Sisco1990) น าวิธีสอนรายบุคคลซ่ึงรับอิทธิพลมา
จากแนวคิดมนุษยนิยม  และออกแบบส าหรับการเรียนการสอนผูใ้หญ่ ประกอบดว้ย  6  ขั้น  คือ 
                               ขั้นท่ี 1  กิจกรรมก่อนเรียน หลกัการเหตุผลในการเรียน การวางแผนการเรียน 
                                ขั้นท่ี 2  สร้างบรรยากาศท่ีดีในการเรียน ทั้งทางดา้นร่างกาย สงัคมและจิตวิทยา 
                               ขั้นท่ี 3  สร้างแผนการสอน โดยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการประเมินและจดักลุ่ม
ผูเ้รียนตามความตอ้งการ  ตรวจสอบประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน และความรู้เดิมของผูเ้รียน 
                                ขั้นท่ี 4  เลือกกิจกรรม ก าหนดกิจกรรม และเทคนิคท่ีใชใ้นกิจกรรมการเรียน 
                                ขั้นท่ี 5  เร่ิมท ากิจกรรมการเรียน และสงัเกตความกา้วหนา้โดยการทดสอบยอ่ย 
                                ขั้นท่ี 6  การประเมินผลงานของผูเ้รียนแต่ละคนวา่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคใ์น
การเรียน และเกิดความรู้และความเช่ียวชาญหรือไม่  ดงัแสดงในแผนภาพท่ี  6 ต่อไปน้ี 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี  6  รูปแบบการสอนรายบุคคลของ ฮีมสตราและ ซิสโก  
ท่ีมา:  R. Hiemstra and B. Sisco, Individualizing instruction: Making learning personal,     
empowering and successful (San Francisco: Jossey-Bass, 1990), np.    
 

        แผนภาพท่ี 6 รูปแบบกระบวนการสอนของฮีมสตราและซิสโก (Hiemstra and Sisco 
1990)  ซ่ึงประกอบดว้ย  6  ขั้น คือ  ขั้นท่ี 1  กิจกรรมก่อนเรียน เตรียมวางแผนการเรียน  ขั้นท่ี 2 การ 
สร้างบรรยากาศ และส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลดีต่อการเรียน   ขั้นท่ี 3  การพฒันาแผนการเรียนการสอน  
ขั้นท่ี 4  การเลือกกิจกรรมการเรียนและเทคนิคท่ีใชใ้นการท ากิจกรรม   ขั้นท่ี 5  การด าเนินการเรียน 
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และควบคุมสังเกตความกา้วหนา้ของการเรียน  และขั้นท่ี 6  การประเมินผลท่ีไดจ้ากการเรียนของ
ผูเ้รียนแต่ละคน 
         2.4.5  รูปแบบ 3  มิติของแกร์ริสัน (Garrison’s Three-Dimensional Model)  บูรณาการ
เอาแนวคิดท่ีเช่ือว่า การเรียนดว้ยตนเองเป็นคุณลกัษณะส่วนบุคคล (Personal Attribute)   เขา้กบั
แนวคิดท่ีว่าการเรียนดว้ยตนเองเป็นกระบวนการเรียน (Learning Process)    แกร์ริสัน (Garrison 
1997) เช่ือวา่การเรียนดว้ยตนเองจะประสบความส าเร็จเม่ือมีการปฏิสมัพนัธ์กนัใน  3 ปัจจยั  คือ  

                 ปัจจยัท่ี 1  การจดัการตนเอง (Self-management)   คือการใชแ้หล่งเรียนรู้ในการ
เรียน    การควบคุมการเรียนของผูเ้รียน  เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายในการเรียน  การควบคุมการเรียน
ของผูเ้รียนนั้นจะมีการร่วมมือกนักบับุคคลอ่ืนภายในบริบทของการเรียน  

                 ปัจจยัท่ี 2  การควบคุมตนเอง (Self-monitoring)     คือความรับผดิชอบในการ
ด าเนิน การเรียน  

                  ปัจจยัท่ี 3  การจูงใจ (Motivation) คือแรงจูงใจทั้งภายใน และภายนอก ท่ีท าให้
ผูเ้รียนเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการเรียน   

                  รูปแบบ 3 มิติ ของแกร์ริสนั เนน้แหล่งความรู้ท่ีใชใ้นการเรียน กลยทุธ์ในการ
เรียน และแรงจูงใจ  รูปแบบของแกร์ริสัน ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 7 

 
 

 
 
 
 
 

  
 

    
 

แผนภาพท่ี 7   แสดงรูปแบบ 3 มิติ ของแกร์ริสัน (Garrison’s Three-Dimensional Model)  
ท่ีมา :  D. R. arrison, “Self-directed learning: Toward a comprehensive model,” Adult Education  
 Quarterly 48,1(1997):18-3. 
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  จากแผนภาพท่ี 7  การจดัการตนเอง (Self-Management)  คือการจดักิจกรรมการเรียนให้
เป็นไปตามการตั้งเป้าหมายในการเรียนและการใช้กลยุทธ์ในการรู้คิด   การควบคุมตนเอง 
(Self-Monitoring)  เป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียน รับผดิชอบในการสร้างความหมายของการเรียน  เช่น    
การบูรณาการแนวคิดใหม่กบัความรู้เดิมท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการรับรู้และการรู้คิด (Cognitive 
and Metacognitive Processes) ซ่ึงคือการควบคุมกลยทุธ์ในการเรียน และความตระหนกัในการรู้คิด  
เช่น การวางแผนและปรับเปล่ียนความคิดในการท าภาระงานหรือเป้าหมายของการเรียน  การจูงใจ 
(Motivation) มี 2 ประเภท คือ แรงจูงใจท่ีท าให้ผูเ้รียนตดัสินใจเขา้ไปมีส่วนร่วมหรือเขา้ไปเรียน 
(Entering Motivation)  และแรงจูงใจท่ีจะท าใหผู้เ้รียนมีความพยายามท าภาระงานใหส้ าเร็จ (Task 
Motivation) 

  จากรูปแบบการเรียนดว้ยตนเองท่ีผูว้ิจยัไดน้ าเสนอมา สรุปไดว้า่รูปแบบการเรียนดว้ย
ตนเองนั้นพฒันาข้ึนตามความเช่ือและแนวคิดของผูพ้ฒันารูปแบบ ผูท่ี้เช่ือวา่การเรียนดว้ยตนเอง
เป็นกระบวนการ จะพฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ไปมีประสบการณ์ใน
การเรียนดว้ยตนเอง ผูท่ี้เช่ือวา่การเรียนดว้ยตนเองเป็นทั้งกระบวนการและเป็นลกัษณะส่วนบุคคล  
การพฒันารูปแบบ จะเป็นแบบผสมผสานกนัระหวา่งกระบวนการเรียนกบัลกัษณะของการเรียน
ดว้ยตนเองของผูเ้รียน รูปแบบการเรียนดว้ยตนเองท่ีผูว้ิจยัสนใจ เป็นการน าแนวคิดในการเรียนดว้ย
ตนเองมาปรับใชใ้นการเรียนการสอนในระบบ โดยบูรณาการกระบวนการการเรียนการสอนของ
โกรว ์ (Grow 1991)  กระบวนการเรียนของแกร์ริสัน (Garrison 1997)  และรูปแบบการจดัเรียนการ
สอนของฮีมสตราและซิสโก (Hiemstra and Sisco 1990) เขา้ดว้ยกนั  น ามาจดัเป็นรูปแบบของ
กระบวนการส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถเรียนดว้ยตนเอง   

 
2.5 คุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเอง  

  จากการส ารวจงานวิจยั และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเอง
พบวา่ลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเอง   มีผูท้  าวิจยัไวเ้ป็น 2 ลกัษณะคือ  คุณลกัษณะส่วนบุคคลของ
ผูเ้รียน (Personality Characteristic)  และลกัษณะของกลยทุธ์การจดัการเรียนการสอน (Instructional 
Strategy) 
                      2.5.1 คุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเองท่ีเป็นคุณลกัษณะส่วนบุคคล  (Personality 
Characteristic)   หมายถึง  คุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีมีความรับผดิชอบในการเรียนของตน      ซ่ึงเป็น
คุณลกัษณะภายในตวัของผูเ้รียน (Brockett and Hiemstra1991)     มีนกัการศึกษาไดใ้หค้วามคิดเห็น
ไวต่้าง ๆ กนัดงัน้ี 
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 โนวลส์ (Knowles 1975)  กกัลีลมิโน (Guglielmino 1977)  บรูคฟีลด ์ (Brookfield 1991) 
บร็อคเคท็ และฮีมสตรา  (Brockett and Hiemstra 1991)     มีความเห็นตรงกนัวา่การเรียนดว้ยตนเอง
เป็นคุณลกัษณะของบุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะ (Adulthood)  ซ่ึงมีคุณลกัษณะของการเรียนดงัน้ี 
 1.  การเรียนเพือ่ปรับตวัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมและการถ่ายทอดวฒันธรรม 
                2.  การเรียนเพื่อความเขา้ใจและพฒันาใหเ้กิดความรู้และเช่ียวชาญเฉพาะทาง  
                3.  การเรียนเพื่อสนองความตอ้งการของหน่วยงานและสังคม 
                4.  การเรียนเพื่อสนองความตอ้งการของตนเอง 
                กกัลีลมิโน (Guglielmino 1977)    ศึกษาคุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเอง   ดว้ยการ
ส ารวจเดลฟาย (Delphi survey)     จดัท ารายละเอียดของคุณลกัษณะท่ีส าคญัในดา้นการเรียนดว้ย
ตนเอง   ประกอบดว้ยเจตคติ  ความสามารถ คุณลกัษณะส่วนตวั  และระดบัประมาณค่า (Rating)   
โดยให้ผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 14  คน  พิจารณาลกัษณะท่ีต้องการจ าเป็น   หรือมีความส าคญัในการ
เรียนดว้ยตนเอง  หลงัจากนั้นน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐาน   สร้างขอ้มูลในแบบส ารวจของเคร่ืองมือ
วดัความพร้อมในการเรียนดว้ยตนเอง (Self-Directed Learning Readiness: SDLRS)  พบว่าองค ์
ประกอบของลกัษณะของความพร้อมในการเรียนดว้ยตนเอง (Self-directed learning readiness)  มี  
8 ปัจจยัดงัต่อไปน้ี 
                1.  การเปิดโอกาสในการเรียนรู้ (Openness to learning opportunities) ไดแ้ก่ ความสนใจ
ในการเรียน  ความพอใจในการริเร่ิมของตน  ความรักการเรียน  ความคาดหวงัท่ีจะเรียนอย่าง
ต่อเน่ือง  ความสนใจในการหาแหล่งความรู้ ความอดทนต่อส่ิงท่ีไม่กระจ่างชัด   การยอมรับค า
วิจารณ์ และมีความรับผดิชอบในการเรียน 
                2.  ความเช่ือว่าตนเป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ (Self concept as an effective learner) 
ไดแ้ก่ความมัน่ใจท่ีจะเรียนดว้ยตนเอง   ความสามารถในการจดัแบ่งเวลาในการเรียน  ความมีวินยั  
ความตอ้งการเรียนรู้  ตอ้งการแหล่งความรู้ และเห็นว่าตนเองเป็นผูมี้ความกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้  
                3.  การริเร่ิมและมีอิสระในการเรียนรู้ (Initiative and independence in learning) ไดแ้ก่การ
แสวงหาค าตอบจากค าถามต่าง ๆ     การแสวงหาความรู้     การมีส่วนร่วมในประสบการณ์การเรียน 
ความมัน่ใจท่ีจะสามารถท างานดว้ยตนเอง   รักการเรียนรู้  เขา้ใจและมีแหล่งความรู้ สามารถพฒันา
แผนการท างานของตนเอง และมีความคิดริเร่ิมในโครงการใหม่ ๆ  
                4.  การมีความรับผดิชอบในการเรียนของตนเอง (Acceptance of responsibility for one’s 
own learning)    มีความคิดว่าตนมีสติปัญญาอยูใ่นระดบัปานกลางหรือสูงกว่า   เตม็ใจเรียนในส่ิงท่ี
ยาก ถา้เป็นเร่ืองท่ีตนสนใจ  และมีความเช่ือมัน่ในกลยทุธ์ในการเรียนและการสืบคน้ของตน 
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                5.  ความรักการเรียน (Love of learning) ไดแ้ก่ การช่ืนชมท่ีจะคน้ควา้อยูเ่สมอ   มีความ
ปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะเรียนรู้ และสนุกกบัการสืบเสาะคน้ควา้ 
                6.  ความคิดสร้างสรรค ์(Creativity) ไดแ้ก่ความกลา้เส่ียง กลา้ลอง คิดแกปั้ญหา และคิดวิธี
เรียนในเร่ืองหน่ึง ๆ ไดห้ลายวิธี 
   7.  การมองอนาคตในแง่ดี (Positive orientation to the future) คือ ความคิดท่ีวา่ตนเองเป็น
ผูเ้รียนรู้ตลอดชีวิต ชอบคิดถึงอนาคต   มองปัญหาเป็นส่ิงทา้ทาย  
                8.  ความสามารถในการใชท้กัษะการเรียนเบ้ืองตน้ และทกัษะในการแกปั้ญหา (Ability to 
use basic study skills and problem-solving skills) ไดแ้ก่ ความสามารถในการใชท้กัษะการเรียนรู้
ในการแกปั้ญหา และเห็นวา่การแกปั้ญหาเป็นส่ิงทา้ทายความสามารถของตน 
 คอสตาและแคลลิคค ์  (Costa and Kallick 2004: 20)  กล่าวถึงลกัษณะทางดา้นสติปัญญา
ของผูเ้รียนดว้ยตนเอง (Intellectual Dispositions of Self-Directed Learners)  วา่ผูเ้รียนดว้ยตนเองจะ
มีลกัษณะเฉพาะของตน คือ สามารถน าเอาสติปัญญาของตนออกมาใชเ้ม่ือพบปัญหาท่ีทา้ทาย  มี
ความสามารถในการใหเ้หตุผล มีความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้  มีการสร้างสรรคแ์ละมีฝีมือ ผูเ้รียนดว้ย
ตนเองจะสามารถสร้างความหมายจากประสบการณ์ของตน  เพิ่มพนูกลยทุธ์  สร้างผงัความคิด และ
สร้างกระบวนการท่ีจะน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาในอนาคต   ลกัษณะดงักล่าวประกอบดว้ย  3  ปัจจยั
คือ   การจดัการตนเอง (Self-Managing)  การควบคุมตนเอง (Self-Monitoring)  และการปรับเปล่ียน
ตนเอง (Self-Modifying)   
 1.  การจดัการตนเอง (Self-Managing)       ผูเ้รียนดว้ยตนเองจะมองเห็นเป้าหมายท่ีชดัเจน  
มีการวางแผนกลยทุธ์ในการท างาน  มีขอ้มูลท่ีจะใชใ้นการท างาน ดึงประสบการณ์เดิมมาใช ้หาตวัช้ี 
วดัความส าเร็จ และสร้างทางเลือกส าหรับการบรรลุเป้าหมาย ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

        1.1  การจดัการกบัแรงกระตุน้ในการท างาน  (The Management of Impulsivity)  
บุคคลท่ีเรียนดว้ยตนเอง  จะคิดอยา่งรอบคอบก่อนลงมือท า  สร้างวิสัยทศัน์ของผลงาน  วางแผนใน
การท างาน  ตั้งเป้าหมายหรือปลายทางก่อนท่ีจะเร่ิมปฏิบติังาน ท าความเขา้ใจแนวทางในการท างาน
ใหช้ดัเจน พฒันากลยทุธ์ในการแกปั้ญหา จะไม่ตดัสินคุณค่าในทนัทีจนกว่าจะเขา้ใจในความคิดนั้น  
พิจารณาทางเลือกและผลลพัธ์ของแนวทางท่ีอาจเป็นไปไดห้ลาย ๆ แนวทาง     มีการลองผดิลองถูก
โดยรวบรวมขอ้มูล  และใชเ้วลาในการไตร่ตรองค าตอบ ก่อนตดัสินใจตอบ    เขา้ใจแนวทางในการ
ปฏิบติั และรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 
 1.2  การคิดยดืหยุน่ (Thinking Flexibly)   บุคคลท่ียดืหยุน่ (Flexible people) สามารถ
เปล่ียนความคิดเม่ือไดรั้บขอ้มูลเพิ่ม และท ากิจกรรมหลายอยา่งใหไ้ดผ้ลในเวลาเดียวกนัได ้สามารถ 
ใชก้ลยทุธ์ในการแกปั้ญหา  คิดอยา่งรอบคอบเม่ือตอ้งการรายละเอียดและความถูกตอ้ง มีอารมณ์ขนั 
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และมองเห็นผลกระทบท่ีจะเกิดตามมา  ผูท่ี้คิดยดืหยุน่จะมีความมัน่ใจในสญัชาติญาณของตนอดทน
ต่อความสบัสนและความคลุมเครือของจุดหมาย     แกปั้ญหาดว้ยความเช่ือมัน่ในจิตใตส้ านึกของตน
ในการท่ีจะผลิตและสร้างสรรคง์าน  
 1.3  การตั้งค  าถาม (Questioning)  ผูท่ี้สามารถแกปั้ญหาอยา่งไดผ้ล ตอ้งรู้วิธีตั้งค  าถาม 
เพื่อเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงท่ีตนรู้แลว้กบัส่ิงท่ีตนยงัไม่รู้  การตั้งค  าถามท่ีไดผ้ลดี จะตอ้งตั้งหลายค าถาม 
เช่น ค าถามเพือ่ขอขอ้มูล  เพื่อสนบัสนุนขอ้สรุปอ่ืนและสมมุติฐาน 

 1.4  การใชค้วามรู้เดิม (Applying past knowledge)    เม่ือเผชิญปัญหาผูเ้รียนดว้ยตนเอง 
จะน าเอาประสบการณ์เดิมมาเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีจะอธิบายสนบัสนุนทฤษฎี    จะสรุปความหมายจาก
ประสบการณ์หน่ึงและน าไปใชใ้นอีกสถานการณ์หน่ึงได ้
 1.5  การรวบรวมขอ้มูล (Gathering data)   ผูเ้รียนดว้ยตนเองจะตระหนกัเม่ือขอ้มูลถูก
ส่งเขา้สู่สมองโดยผ่านระบบประสาทสัมผสัในการชิมรส การไดก้ล่ิน การสัมผสั การเคล่ือนไหว  
การไดย้นิ  การมองเห็น  ภาษา  วฒันธรรม  และมีการเรียนรู้ทางดา้นกายภาพ  สามารถรับขอ้มูลจาก
ส่ิงแวดลอ้มโดยการสงัเกต หรือจากความรู้สึก  
 1.6  จินตนาการ นวตักรรมและการสร้างสรรค ์(Imagining, Innovating and Creating) 
มนุษยทุ์กคนมีความสามารถในการสร้างจินตนาการ มีความฉลาด สามารถสรุปเร่ืองราว       และใช้
เทคนิคต่าง ๆ ได ้ ถา้ไดรั้บการพฒันา   ผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรคจ์ะพยายามคิดแก ้ปัญหาดว้ยวิธีต่าง 
กนัหลาย ๆ วิธี และตรวจสอบความเป็นไปไดใ้นหลายมุม   ในการท าภาระงานจะมีแรงจูงใจภายใน  
เพื่อตอบสนองความรู้สึกของอารมณ์  มากกวา่ส่ิงตอบแทนทางวตัถุหรือแรงจูงใจจากภายนอก  เปิด
กวา้งรับค าวิจารณ์  ยอมรับค าตดัสินของผูอ่ื้นและยอมรับการป้อนกลบัเพื่อปรับปรุงกลยทุธ์ของตน  
 2.  การควบคุมตนเอง (Self-Monitoring)  การสร้างกลยทุธ์ในการรู้คิด (Metacognitive  
strategies)  เพื่อคอยเฝ้าดูการรับรู้ของตนวา่กลยทุธ์ในการวางแผนนั้นใชไ้ดห้รือไม่   เพื่อช่วยในการ
ตดัสินใจเปล่ียนแผน ประกอบดว้ยปัจจยัต่อไปน้ี 

        2.1  ความตระหนกัในความคิดของตน (Awareness of our own thinking)      การรู้คิด 
(Metacognition) เป็นความสามารถของมนุษยท่ี์รู้วา่ตนรู้อะไรและอะไรท่ีตนไม่รู้  เป็นความสามารถ
ของบุคคลท่ีจะวางแผน และกลยทุธ์ในการหาขอ้มูลท่ีตอ้งการ    มีสติในการใชก้ลยทุธ์เพื่อแกปั้ญหา   
และประเมินความคิดของตน    ส่วนประกอบส าคญัของการรู้คิดคือการพฒันาแผนการท างาน   และ
ท าตามแผนนั้นอยา่งต่อเน่ือง  สะทอ้นความคิดและประเมินผลแผนงานท่ีท าเสร็จแลว้  
 2.2  ความเพียรพยายาม (Persisting)  บุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ จะมีความพยายามปฏิบติั 
ภาระงานจนกระทัง่ส าเร็จไม่ลม้เลิกภารกิจโดยง่าย     สามารถวิเคราะห์ปัญหาเพื่อพฒันาระบบโครง 
สร้างหรือกลยทุธ์ในการท างาน  ใชค้ลงัแห่งกลยทุธ์ และเลือกกลยทุธ์เพือ่น ามาแกปั้ญหา    รวบรวม
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เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเพื่อดูวา่การแกปั้ญหาวธีิใดท่ีท าไดผ้ล   และวิธีใดท่ีท าแลว้ไม่ไดผ้ล  รู้วิธีท่ีจะเกบ็
กลยทุธ์นั้นไวแ้ลว้ลองใชว้ิธีอ่ืน      รู้วา่เม่ือใดควรจะใชท้ฤษฎีหรือความคิดใด   โดยวิเคราะห์ปัญหา
อยา่งมีระบบ รู้วา่จะเร่ิมตน้อยา่งไรและท าอยา่งไรในขั้นตอนต่อไป    ควรท าความเขา้ใจ     หรือเกบ็
รวบรวมขอ้มลูใด   สามารถท่ีจะท าการแกปั้ญหาไดต้ลอดเวลา   มีความสบายใจแมใ้นสถานการณ์ท่ี
ก ากวมไม่ชดัเจน 
 2.3  การควบคุมความชดัเจนและความแม่นย  าถูกตอ้ง(Monitoring clarity and 
accuracy)  บุคคลท่ีรู้คุณค่าของความถูกตอ้ง  ความละเอียดถ่ีถว้นและงานฝีมือ  จะใชเ้วลาตรวจสอบ
ผลงานของตน และยนืยนัวา่ผลงานท่ีท าส าเร็จ  เป็นไปตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้  ในงานช่างฝีมือผูท่ี้ท างาน
ไดดี้เยีย่มตอ้งตั้งใจท างานดว้ยมาตรฐานท่ีสูงสุด    เรียนรู้วิธีท่ีจะน าพลงัมาใชใ้นการท างานใหส้ าเร็จ  
บุคคลเหล่าน้ีจะภาคภูมิใจในงาน  ตอ้งการความถูกตอ้งและใชเ้วลาตรวจสอบผลงาน 
 2.4  การรับฟังผูอ่ื้นดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ  (Listening to other with 
understanding and empathy) นกัจิตวิทยาบางคนเช่ือวา่ความสามารถในการรับฟังผูอ่ื้น การให้ความ 
ส าคญัและเขา้ใจความคิดของผูอ่ื้น  เป็นรูปแบบสูงสุดของพฤติกรรมทางสติปัญญา ความสามารถ
ในการน าค าพดูของผูอ่ื้นมาพดูซ ้ าดว้ยถอ้ยค าของตนโดยรักษาระดบัของความรู้สึก หรือสภาวะของ
อารมณ์ของค าพดูและภาษากายท่ีใช ้   การแสดงออกถึงมโนทศัน์ อารมณ์ และปัญหาเป็นตวับ่งช้ีถึง
พฤติกรรมการฟัง  ผูท่ี้มองเห็นดว้ยมุมมองท่ีแตกต่างไปจากคนอ่ืน  จะเขา้ใจในความรู้สึกและกล่าว
ซ ้าค  าพดูของผูอ่ื้นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยการท าใหช้ดัเจน และยกตวัอยา่ง 
 3.  การปรับเปล่ียนตนเอง  (Self-Modifying)   ผูเ้รียนดว้ยตนเองจะพิจารณาไตร่ตรอง 
ประเมิน วิเคราะห์  และสร้างความหมายจากประสบการณ์  น าการเรียนไปใชใ้นอนาคต และในการ
ท าภาระงานในสถานการณ์อ่ืน ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

        3.1  การคิดและส่ือสารอยา่งชดัเจนและถูกตอ้ง (Thinking and communicating with 
clarity and precision)   ภาษามีบทบาทส าคญัในการช่วยใหผู้เ้รียนสามารถสร้างผงัความคิด    และมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การกระตุน้ใหมี้การใชภ้าษาท่ีซบัซอ้น  และใชภ้าษาเฉพาะทางจะ
ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความคิดท่ีมีประสิทธิภาพ   ภาษาและความคิดเป็นส่ิงท่ีคู่กนัเหมือนกบัทั้งสองดา้น
ของเหรียญซ่ึงแยกจากกนัไม่ได ้  ภาษาท่ีไม่ชดัเจน  สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความคิดท่ีไม่ชดัเจน  ผูท่ี้เรียน
ดว้ยตนเองจะพยายามส่ือสารใหถู้กตอ้งแม่นย  าทั้งการเขียนและการพดู      และระมดัระวงัในการใช้
ภาษาและใชค้  า  ใชช่ื้อท่ีถูกตอ้งและใชก้ารเปรียบเทียบท่ีถูกตอ้ง จะหลีกเล่ียงค าพดูเกินจริง การกลืน
ค าและการออกเสียงผดิ แต่จะพยายามสนบัสนุนค าพดูของตนดว้ยค าอธิบาย  การเปรียบเทียบ  บอก
ปริมาณและเหตุการณ์ 
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        3.2   การสนองตอบดว้ยความอยากรู้และเล่ือมใส  (Responding with wonderment and 
awe) การเรียนการสอนในโรงเรียนตอ้งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนอยากรู้อยากเห็น สนใจในส่ิงรอบตวั  
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนใหม่   คิดตามหลกัคณิตศาสตร์ง่าย ๆ ได ้ มองเห็นความงามของพระอาทิตยต์ก สนใจ
ลกัษณะของใยแมงมุมในรูปทรงเรขาคณิต สนใจความจริง และความซบัซอ้นของสูตรคณิตศาสตร์  
จดจ าอนัดบัของธาตุและการเปล่ียนแปลงทางเคมี  ผูเ้รียนจะบงัคบัตนเองได้  รู้สึกกระตือรือร้น และ
รักในการเรียน  ชอบการสืบเสาะ และการเป็นผูเ้ช่ียวชาญ 
 3.3  การเรียนอยา่งต่อเน่ือง (Continuous learning)   ผูท่ี้เรียนดว้ยตนเองจะเรียนอยา่ง
ต่อเน่ือง มีความมัน่ใจในตนเอง และมีความกระตือรือร้นอยากรู้อยากเห็น  สืบคน้หาวิธีท่ีดีกว่าอยู่
ตลอดเวลา  มีการเรียนรู้ตลอดเวลา  เปล่ียนแปลงตนเองและพฒันาตนเอง มองเห็นปัญหามองเห็น  
สถานการณ์  ความเครียด  ความขดัแยง้  และเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนรอบ ๆ ตวั  เป็นโอกาสอนัมีค่าท่ีจะ
ไดเ้รียนรู้ 
                 แนวคิดดงักล่าวสรุปไดว้า่   ผูเ้รียนท่ีมีลกัษณะของผูเ้รียนดว้ยตนเองจะเป็นผูท่ี้สามารถ
จดัการตนเอง มีแรงกระตุน้ในการท างาน สามารถเปล่ียนความคิดเม่ือไดรั้บขอ้มูลเพิ่ม ตั้งค  าถามเป็น 
ใชค้วามรู้เดิมมาเป็นแหล่งขอ้มูล   รวบรวมขอ้มูลจากส่ิงท่ีอยูใ่กลต้วั   ควบคุมตนเองใหต้ระหนกัใน
ความคิดของตน    มีความเพยีรพยายามในการปฏิบติังาน    รับฟังผูอ่ื้น   ปรับเปล่ียนตนเอง สามารถ
ส่ือสารไดอ้ยา่งชดัเจนถูกตอ้ง สนใจในส่ิงรอบตวัและเรียนอยา่งต่อเน่ือง   มัน่ใจในตนเอง    มีความ
กระตือรือร้นท่ีจะเรียนและเรียนรู้ตลอดเวลา  อนัเป็นคุณลกัษณะท่ีพงึประสงคข์องผูเ้รียนในยคุแห่ง 
การเปล่ียนแปลง อยา่งรวดเร็วของโลกเทคโนโลยใีนปัจจุบนัและอนาคต  
      เน่ืองมาจากความส าคญัของการเรียนด้วยตนเอง มีนักการศึกษาหลายท่านท่ีสนใจ
คุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีสามารถเรียนไดด้ว้ยตนเอง ได้ท าวิจยั และพฒันาเคร่ืองมือเพื่อวดัระดบั
ความพร้อมในการเรียนดว้ยตนเอง  เคร่ืองมือท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัมากท่ีสุดคือ เคร่ืองมือวดัความพร้อม
ในการเรียนดว้ยตนเอง (Self-Directed Learning Readiness Scales: SDLRS) ของกกัลีลมิโน 
(Guglielmino  1977)    เคร่ืองมือวดัความพร้อมในการเรียนต่อเน่ืองของออดด้ี  (Oddi  Continuing  
Learning  Inventory :OCLI)  และเคร่ืองมือวดัระดบัความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยตนเองของ
นกัศึกษาพยาบาล ของฟิชเชอร์  คิง  และแทก    (Fisher, King and Tague 2001)  ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัน้ี 
     1. เคร่ืองมือวดัความพร้อมในการเรียนดว้ยตนเอง  (Self-Directed Learning Readiness  
Scales: SDLRS)  ของกกัลีลมิโน (Guglielmino 1977)  เป็นเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความพร้อมในการเรียน
ด้วยตนเองของผู ้เ รียน ท่ีออกแบบมาเพื่อวัด เจตคติ ความสามารถ และคุณลักษณะท่ีเป็น
องคป์ระกอบของความพร้อมท่ีจะเรียนดว้ยตนเอง  เป็นแบบส ารวจ  58 ขอ้  ท าการทดลองใชก้บั
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กลุ่มตวัอยา่ง และค านวณ  ค่าความเช่ือมัน่ได ้.87  มีผูน้ าไปแปลเป็นภาษาต่าง ๆ มากกว่า 20 ภาษา 
รวมทั้งภาษาญ่ีปุ่น จีนและเกาหลี  มีผูน้ าไปใชใ้นงานวิจยัใน 40 ประเทศ  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นงานวิจยั
ระดบัมหาบณัฑิตและดุษฎีบณัฑิต  กล่าวไดว้่าเป็นเคร่ืองมือท่ีเช่ือถือได ้และมีการน าไปใชอ้ย่าง
กวา้งขวาง (Merriam, Caffarella and Baumgaetner 2007)   ผูต้อบแบบส ารวจจะไดอ่้านขอ้ความและ
ตดัสินใจว่าขอ้ใดอธิบายเจตคติ ความเช่ือ การปฏิบติัตน หรือทกัษะของตนไดต้รงท่ีสุด  ซ่ึงในการ
ท าวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดน้ าเคร่ืองมือวดัน้ีมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือวดัคุณลกัษณะของการเรียนดว้ยตนเอง
ของกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัการเรียนการสอน 

   2.  เคร่ืองมือวดัความพร้อมในการเรียนต่อเน่ืองของออดด้ี (Oddi Continuing Learning 
Inventory :OCLI) (Oddi 1984)   ประกอบดว้ยรายการท่ีเป็นคุณลกัษณะของผูเ้รียนดว้ยตนเองซ่ึงมี  
3 มิติ คือ  1) วดัความคงทนในการเรียนอยา่งต่อเน่ืองของผูเ้รียนโดยไม่มีแรงเสริมจากภายนอก  2)  
การเปิดกวา้งในการรับรู้กบัการป้องกนัตนเพื่อดูว่าบุคคลนั้นยอมรับความคิด ใหม่ ๆ หรือไม่ และ
สามารถท่ีจะปรับเปล่ียนและอดทนต่อส่ิงท่ีไม่ชัดเจน หรือมีความกลวัความคิดใหม่ ๆ หรือไม่    
และ 3) วดัการรับภาระหน้าท่ีในการเรียนของบุคคล   ความเมินเฉย  หรือความเบ่ือหน่ายในการ
เรียนเป็นแบบส ารวจมี  24  ขอ้ ใชแ้บบประมาณค่า 7 ระดบั (Seven- point Scale)   
      3.  เคร่ืองมือวดัระดบัความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนักศึกษาพยาบาล ซ่ึง
พฒันาโดย ฟิชเชอร์ คิง และแทก (Fisher, King and Tague 2001) ประกอบดว้ย แบบส ารวจ จ านวน 
42 ขอ้ ใชแ้บบประมาณค่า 5  ระดบั ของลิเคิร์ท (Likert Scale)  ใหผู้เ้รียนแสดงความรู้สึกท่ีแทจ้ริง
เก่ียวกบัลกัษณะการเรียนดว้ยตนเองของตน 
 
      2.5.2  คุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเองในลกัษณะของกลยุทธ์ในการจดัการเรียน
การสอน (Instructional Strategy)  หมายถึง กระบวนการเรียนการสอนท่ีผูเ้รียนเป็นผูมี้ความ
รับผดิชอบในการวางแผน ด าเนินการเรียนใหบ้รรลุผลส าเร็จ และประเมินกระบวนการเรียนของตน 
ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะภายนอกของกระบวนการเรียนการสอน ในแนวคิดของนกัมนุษยนิยม (Humanist 
perspective)  กลยทุธ์ในการจดัการเรียนการสอน  คือการเพิ่มความสามารถของผูเ้รียนให้สามารถ
เรียนดว้ยตนเองไดม้ากข้ึน (Merriam and Caffarella 1999)  โดยการเพิ่มความเป็นตวัของตวัเอง  ให้
โอกาสในการเลือก และมีอิสระในการเรียน  

      การเรียนการสอนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นตวัอยา่งของคุณลกัษณะของการเรียน
ด้วยตนเอง ในลักษณะของกลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอน ในการเรียนผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต  (Online course)   ผูเ้รียนจะสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของแหล่งความรู้จ านวนมากมหาศาล
ไดใ้นทนัที  นักการศึกษาจะเป็นผูอ้อกแบบหลกัสูตร  ก าหนดเป้าหมายในการเรียน และพิจารณา
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สภาพแวดลอ้มของเครือข่ายว่าจะสามารถรองรับจุดประสงคใ์นการเรียนการสอนหรือไม่  ผูส้อนมี
บทบาทเป็นผูช่้วยเหลืออ านวยความสะดวกในการจดัหาแหล่งขอ้มูล ในขณะท่ีน าทางผูเ้รียนสู่
เป้าหมายของการเรียนการสอน    ในสภาพแวดลอ้มของการเรียนการสอนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
นั้น ผูเ้รียนและผูส้อนมีโอกาสไดแ้ลกเปล่ียนความคิดและขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั  ท างานในโครงการ
ดว้ยกนั ตามเวลาท่ีก าหนด จากท่ีใดท่ีหน่ึงในโลกโดยใชก้ารส่ือสารหลาย ๆ วิธี  
 
          2.6 ปัจจยัท่ีจูงใจใหเ้กิดการ เรียนดว้ยตนเอง  
      ปัจจยัท่ีจูงใจใหเ้กิดการเรียนดว้ยตนเองเป็นปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งเจตคติ  ความเช่ือของบุคคล 
และอารมณ์ ซ่ึงจะเป็นส่ิงท่ีก าหนดแรงจูงใจและความตั้งใจในการเรียนหรือการแกปั้ญหา มาร์ซาโน 
(Marzano 2001, อา้งถึงใน Costa and Kallick 2004:18-19)         ไดอ้ธิบายถึงรูปแบบของการปฏิบติั
ภาระงานของผูเ้รียน วา่เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

 1.  การคิดดว้ยระบบตนเอง (Self-System Thinking)  เจตคติ ความเช่ือ และอารมณ์เป็น  ส่ิง
ตดัสินการจูงใจและความตั้งใจ   เม่ือบุคคลเผชิญกบัภาระงาน ระบบของตนเอง (Self-System) จะท า
การตดัสินวา่มีความเหมาะสมท่ีจะท างานนั้นหรือไม่  ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความเช่ือและเป้าหมายของผูเ้รียน  
ระบบของตนเองจะตดัสินวา่มีแรงจูงใจท่ีส าคญัพอท่ีจะท าและเรียนภาระงานนั้นหรือไม่   ถา้ตดัสิน
วา่ภาระงานนั้นส าคญั และมีความเป็นไปไดท่ี้จะมีความส าเร็จสูง และมีผลดี  ผูเ้รียนกจ็ะมีแรงจูงใจ
ท่ีจะท าภาระงานนั้น  ปัจจยัทั้ง 4 ในการคิดดว้ยระบบตนเอง (Self-System Thinking) ท่ีส่งเสริมให้
เกิดแรงจูงใจ ท าใหบุ้คคลเขา้ไปแกปั้ญหาในภาระงาน คือ ความส าคญั  ประสิทธิผล การตอบสนอง
อารมณ์ และแรงจูงใจ  
    1.1   ความส าคญั (Importance)  คือ  ความส าคญัของภาระงานท่ีท าใหบ้รรลุเป้าหมาย 
หรือไดรั้บความพึงพอใจในความตอ้งการพื้นฐานของตน  ผูเ้รียนดว้ยตนเองจะเลือกภาระงานท่ีมี
ความส าคญัต่อตนเอง 
      1.2   ประสิทธิผล  (Efficacy)  หมายถึงการมีความรู้ ความสามารถหรือพลงัท่ีจะเปล่ียน 
สถานการณ์  ผูเ้รียนดว้ยตนเองจะประเมินแหล่งความรู้ท่ีมีอยู ่   ตรวจสอบทกัษะและความสามารถ 
ของตนเพื่อน ามาใชแ้กปั้ญหาในภาระงาน  ถา้แรงจูงใจมีมากพอ จะสามารถใชท้กัษะของตนในการ
ท าภาระงานใหไ้ดดี้ 
                   1.3   การตอบสนองอารมณ์ (Emotional Response)   อารมณ์เป็นแรงจูงใจเบ้ืองตน้ท่ีมี
อิทธิพลต่อการกระท าของบุคคลมากกว่าความเช่ือในประสิทธิผล   และคุณค่าของความส าคญั 
ผูเ้รียนดว้ยตนเองจะวิเคราะห์ระดบัการตอบสนองอารมณ์  ว่าภาระงานท่ีก าหนดให้ตอบสนอง
อารมณ์ของตน และมีอิทธิพลในการจูงใจตนเอง 
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    1.4   แรงจูงใจ (Motivation) หมายถึงแรงจูงใจทั้งหมดของผูเ้รียนเม่ือรู้ว่าภาระงานมี
ความส าคญัต่อตนเอง   ตนมีความสามารถและทกัษะในการท าภาระงาน    และภาระงานนั้น 
ตอบสนองอารมณ์ของผูเ้รียนในทางบวก   ดงัแสดงใน แผนภาพท่ี  8 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
แผนภาพท่ี 8   แสดงลกัษณะแรงจูงใจในการท าภาระงาน ของมาซาโน  
ท่ีมา : R.Marzano, Designing a new taxonomy of educational objectives (Thousand Oaks, CA:  
Corwin Press, 2001), np. 
 

จากแผนภาพท่ี 8  แรงจูงใจในการท าภาระงานในแนวคิดของมาซาโน  (Marzano, 2001)  
มีท่ีมาจาก  3  ปัจจยั  คือความส าคญัของงานท่ีมีต่อตวัผูเ้รียน     ความรู้ความสามารถในการท าภาระ
งานของผูเ้รียน  ผูเ้รียนจะตรวจสอบทกัษะของตนเองวา่มีพอท่ีจะสามารถท าภาระงานนั้นไดห้รือไม่  
ถา้ผูเ้รียนเห็นวา่ภาระงานนั้นมีความส าคญั ตนสามารถท าได ้และตอบสนองอารมณ์ในทางบวกกจ็ะ
มีแรงจูงใจท่ีจะกระท าภาระงานนั้น 
 2.  ระบบการรู้คิด ( Metacognitive System)  เม่ือตดัสินใจท่ีจะท าภาระงานนั้นแลว้ ระบบ 
การรู้คิดจะตั้งเป้าหมายและออกแบบกลยทุธ์ท่ีจะใช ้ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

  3. ระบบความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive System)   เป็นระบบประมวลผลขอ้มูลท่ีจ าเป็น
ส าหรับการท าภาระงานใหส้ าเร็จบรรลุเป้าหมาย ซ่ึงรวมทั้งกระบวนการทางปัญญา เช่น การอนุมาน  
การเปรียบเทียบ การจ าแนกประเภท และการจดัล าดบั 

  4.  ความรู้ (Knowledge)    ความส าเร็จของภาระงานข้ึนอยูก่บัปริมาณของความรู้        และ 
ประสบการณ์เดิมท่ีแต่ละคนน ามาใชใ้นการท าภาระงาน  
 

 

ความส าคญั 
(Importance) 

ประสิทธิผล 
(Efficacy) 

การตอบสนองอารมณ์
(Emotional  Response) 

แรงจูงใจ 
 (Motivation) 
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 ปัจจยัท่ีจูงใจใหเ้กิดการเรียนดว้ยตนเองโดยสรุป คือ ความส าคญัของภาระงานท่ีมีต่อ
ผูเ้รียน  ความสามารถและทกัษะของผูเ้รียนท่ีจะน าไปใชใ้นการท าภาระงาน และการตอบสนอง
อารมณ์ของผูเ้รียนอนัเป็นท่ีมาของแรงจูงใจในการเรียนทั้งหมด  เม่ือผูเ้รียนตดัสินใจท าภาระงาน 
ระบบการรู้คิดจะเขา้มามีบทบาทในการตั้งเป้าหมายและเลือกกลยทุธ์ท่ีใชใ้นการท าภาระงาน  ระบบ
ความรู้ความเขา้ใจจะเขา้มาช่วยในการประมวลผลขอ้มูล อนุมาน เปรียบเทียบ แยกประเภทและ
จดัล าดบั   ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความรู้เดิมและประสบการณ์เดิมท่ีผูเ้รียนน ามาใชใ้นการท าภาระงาน 
 
                2.7    การประเมินผลการเรียนดว้ยตนเอง 
     การประเมินผลการเรียนดว้ยตนเอง  เป็นปัจจยัส าคญัของการเรียนรู้  ผูเ้รียนจะเรียนไดด้ว้ย 
ตนเองมากข้ึน  เม่ือไดรู้้ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการจากการเรียนของตน      และไดรั้บขอ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบั
ความกา้วหนา้ของกระบวนการเรียนของตน  (Costa and Kallick 2004: 2)        คอสตา และแคลลิคค ์
(Costa and Kallick 2004: 2)   กล่าวว่า   การประเมินความกา้วหนา้ในการเรียนดว้ยตนเอง  (Self-
directed)  ของผูเ้รียนตอ้งท าการประเมินตามสภาพจริง  (Authentic assessment)  คือประเมินโดยใช้
สมรรถนะเป็นฐาน (Performance based) ประกอบดว้ย เกณฑก์ารประเมิน (Rubrics)  การตรวจสอบ 
รายการ (Checklists)  แฟ้มสะสมงาน (Portfolios)  และการจดันิทรรศการ (Exhibitions)    ซ่ึงเป็นวิธี
ท่ีผูเ้รียนไดแ้สดงออกถึงความเขา้ใจและความรู้ในการสร้างสรรคผ์ลงาน  จากการปฏิบติังานของตน  
จุดประสงคข์องการประเมิน   คือเพื่อใหผู้เ้รียนเป็นผูท่ี้ประเมินตนเองได ้ เม่ือจบการศึกษาผูเ้รียนจะ
มีวิธีประเมินตนเอง  และรู้วิธีเปล่ียนค าวิจารณ์จากภายนอกเป็นการพฒันาตนเอง    ไดเ้รียนรู้วิธีให้
ขอ้มูล  รับขอ้มูลป้อนกลบัและน าไปแกไ้ขปรับปรุงงานของตน  
               การประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียนในเร่ืองของการจดัการตนเอง การควบคุมตนเอง 
และการแกไ้ขวิธีการเรียนของตนเองท าไดโ้ดยการวดัหลาย ๆ วิธีท่ีใชใ้นชั้นเรียน และในโรงเรียน  
ตวัอยา่งเช่น  วดัจากกิจกรรมในชั้นเรียน แฟ้มสะสมงาน ค าถาม และการตรวจสอบรายการ  ตวัอยา่ง
ช้ินงานของผูเ้รียน   สุมิตรา  องัวฒันกลุ (2535:111)  กล่าวถึงการประเมินทางภาษาในชั้นเรียน วา่
ผูส้อนสามารถใหผู้เ้รียนท าบนัทึกประจ าวนั เป็นการใหข้อ้มูลป้อนกลบั หรือใชป้ระเมิน
ความกา้วหนา้ในการเรียนของผูเ้รียน ขอ้ดีของบนัทึกประจ าวนัคือเป็นการสะทอ้นความคิดเห็นของ
ผูเ้รียน  ท าใหท้ราบปัญหาของผูเ้รียนแต่ละคน ซ่ึงเป็นปัญหาเฉพาะเร่ือง  หรือบรรยากาศการเรียน
ทัว่ไป  ท าใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสปรับปรุงคุณภาพของการเรียนการสอนดว้ย 
 วิธีประเมินการรู้คิดดว้ยตนเอง  (Metacognitive Self-Assessment)  มีนกัการศึกษาไดใ้ห้
แนวคิด ในการประเมินการรู้คิดดว้ยตนเองไวด้งัน้ี 
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 คอสตาและ แคลลิค  (Costa and Kallick 2004)  กล่าววา่ในการประเมินการรู้คิดดว้ย
ตนเอง  ผูเ้รียนจะสามารถตั้งเป้าหมายท่ีเหมาะสมกบัตน  และรู้วา่ตนสามารถท าใหบ้รรลุเป้าหมาย
ได ้  เรียนรู้ท่ีจะรับผดิชอบท างานนั้นใหส้ าเร็จ รู้เกณฑส์ าหรับวดัคุณภาพของงาน  รู้วา่ตนท าไดต้าม
เกณฑห์รือไม่  ผูเ้รียนจะรู้วิธีปรับเปล่ียนงานตามการป้อนกลบั (feedback) และความรู้ของตนเอง  
                จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey ,อา้งถึงใน Costa and Kallick 2004) กล่าวถึงการบนัทึกร่องรอย 
วา่เป็นการสะทอ้นเล่าเร่ืองและการยอ่เร่ือง   ซ่ึงเป็นทั้งการแสดงอคติ  และบนัทึกลกัษณะการพฒันา
ประสบการณ์เรียนท่ีเห็นเด่นชดั   เป็นหวัใจของการจดัการกบัสติปัญญาและความมีวินยั  
                 คอสตาและ แคลลิค (Costa and Kallick 2004 : 35) ไดจ้ดักลุ่มการประเมินตนเองออก
ตามลกัษณะและวิธีการเรียนดว้ยตนเองดงัน้ี 
                 1.  การตั้งเป้าหมายเฉพาะ  การควบคุมกระบวนการ  การควบคุมความชดัเจน  และการ
ควบคุมความถูกตอ้ง (Goal Specification, Monitoring Process, Monitoring Clarity, Monitoring 
Accuracy)  ผูส้อนใหเ้วลาผูเ้รียนเพื่อควบคุม ปรับเปล่ียน และจดัการกบังานของตน ซ่ึงเป็นงานใน
ชั้นเรียนสามารถท าการประเมินไดด้งัน้ี คือ 

        1.1   การประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพื่อน (Conferences with Critical 
Friends) โดยใหเ้พื่อนเป็นผูว้ิจารณ์   ผูเ้รียนจะพบพดูคุยกบัเพื่อนผูว้ิจารณ์     ทบทวนเป้าหมายท่ีตั้ง
ไวใ้นการท างาน  ตามสญัญาการเรียนท่ีเขียนไว ้ มีการใหแ้ละรับการป้อนกลบั  ตามขั้นตอนดงัน้ี   

      1.1.1  ผูน้ าเสนอ อภิปรายเป้าหมายท่ีตนไดต้ั้งไวเ้พื่อท างานใหส้ าเร็จ  อภิปรายถึง
ช่วงเวลาท่ีใชท้  างานและความตั้งใจวา่จะท าไดส้ าเร็จตามเวลาท่ีก าหนดหรือไม่   

      1.1.2  ผูฟั้งซกัถามเพื่อใหเ้ขา้ใจแผนการท างานอยา่งชดัเจน   
               1.1.3   ผูน้ าเสนอ และผูฟั้ง อภิปรายความเป็นไปไดข้องการปรับแผนท่ีตอ้งการ

เพื่อใหส้ามารถไปถึงเป้าหมายหรือปรับเป้าหมาย   
               1.1.4  ตกลงเวลาท่ีจะมาพบกนัเพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้งและคุณภาพของงาน 

                      1.2   ประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูส้อน (Conferences With Teachers)  ผูส้อน
จะตอ้งพบพดูคุยกบัผูเ้รียนบ่อยคร้ังเพื่อจดัเวลาในการวางแผนท าภาระงาน  ผูเ้รียนจะรายงานว่าตน
ไดป้ฏิบติัภาระงานไปถึงไหนแลว้ในช่วงเวลานั้น  แมว้่าการประชุมจะใชเ้วลามากในช่วงแรก ๆ แต่
ในช่วงต่อ ๆ ไปจะใชเ้วลานอ้ยลงเม่ือผูเ้รียนเขา้ใจและรับผิดชอบในการท างาน ค าถามท่ีมกัใชถ้าม
คือ  ถามถึงแผนการท างานว่าเป็นอย่างไร  ความยากล าบากท่ีจะท าให้แผนงานส าเร็จมีอะไรบา้ง  
เป้าหมายและเวลาท่ีใชใ้นการท างานให้ส าเร็จมีความเป็นไปไดห้รือไม่  ส่ิงท่ีสนใจเป็นพิเศษคือ
อะไร  และไดใ้ชก้ลยทุธ์อะไรไปแลว้บา้ง และจะใชก้ลยุทธ์ใดต่อไป  และผูเ้รียนจะรู้ไดอ้ยา่งไรว่า
งานท่ีท าใกลจ้ะส าเร็จ 
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 1.3   บนัทึกความกา้วหนา้ (Recording Progress) เป็นวิธีท่ีผูเ้รียนจะบนัทึกร่องรอยของ
ความกา้วหนา้ของตนเช่น บนัทึกการให้คะแนนตนเอง  บนัทึกคะแนนทดสอบย่อย  บนัทึกการท า
การบา้น หรือบนัทึกขั้นตอนในการพฒันาความพร้อมของตนในการเตรียมสอบ 
 1.4   แผน่งานสะทอ้นตนเอง (Self-Reflection Worksheets) เป็นแบบสะทอ้นความคิด 
ในกระบวนการท างานของผูเ้รียน ผูส้อนสามารถใชเ้พื่อสะทอ้นการรู้คิดของผูเ้รียน ซ่ึงใชไ้ดใ้น
หลายขั้นตอนของการมอบหมายงาน โดยใหผู้เ้รียนตอบค าถามเช่น ผูเ้รียนเขา้ใจหรือไม่วา่ท าไมตอ้ง
อ่านบทน้ี อ่านเพื่อการสอบ หรืออ่านเพื่อการรายงาน  ผูเ้รียนรู้อะไรแลว้บา้งในบทน้ี  และก่อนอ่าน
สามารถคาดเดาอะไรในบทน้ีไดบ้า้ง   จะใชเ้วลาเท่าไรในการอ่านเร่ืองน้ี  จะใชก้ลยทุธ์ใดบา้ง จะรู้
ไดอ้ยา่งไรวา่ไดท้  าผดิพลาด  ผูเ้รียนควรอ่านบรรทดัแรกของยอ่หนา้มากกวา่หน่ึงคร้ังหรือไม่ อ่าน
แลว้เขา้ใจส่ิงท่ีอ่านหรือไม่  อ่านแลว้สามารถเล่าเร่ืองไดห้รือไม่  
 1.5  แบบตรวจสอบรายการ (Checklists) ใชต้รวจสอบโอกาสในการใชป้ระสบการณ์ 
ของผูเ้รียน  ควบคุมและประเมินความสามารถตามมาตรฐานของตวัช้ีวดัของการเรียนดว้ยตนเอง  
ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัออกแบบตรวจสอบรายการพฤติกรรมของผูเ้รียน หรือการแสดงพฤติกรรม
ของสมาชิกของกลุ่ม  เก่ียวกบัลกัษณะท่ีสามารถสังเกตไดใ้นการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ของผูเ้รียน  
ผูเ้รียนร่วมกนับอกพฤติกรรมท่ีตนสามารถสังเกตได ้   และใชแ้บบตรวจสอบรายการท่ีช่วยกนัออก 
แบบ ในการตรวจสอบพฤติกรรมในการท าภาระงาน โดยตรวจสอบความถ่ีของพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน  
หรือการเกิดของพฤติกรรมตามเกณฑท่ี์ก าหนดมีเกิดข้ึนหรือไม่     การใชร้ายการตรวจสอบการท า
ภาระงาน  เช่นการปฏิสมัพนัธ์ในชั้นเรียนในขณะแกปั้ญหา และหลงัการปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น  ท าให้
ผูเ้รียนแต่ละคน  ไดร้วบรวมขอ้มูลท่ีมีคุณค่าในการสะทอ้นถึงตนเอง     และวางแผนควบคุมตนเอง 
อยา่งมีประสิทธิภาพ     
 1.6  เกณฑก์ารให้คะแนน (Rubrics)  เป็นวิธีท่ีใชป้ระเมินความกา้วหนา้ในการเรียน
ดว้ยตนเองของผูเ้รียน  ค  าอธิบายเกณฑก์ารให้คะแนนของแต่ละประเภท พฒันาข้ึนโดยผูเ้รียนและ
ผูส้อน  ซ่ึงแต่ละประเภทควรชดัเจนเพียงพอท่ีจะใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้จากการป้อนกลบัเก่ียวกบั
พฤติกรรมของตนและสามารถตดัสินใจไดว้่าจะพฒันาตนเองให้ดีข้ึนไดอ้ย่างไร  แตกต่างไปจาก 
แบบตรวจสอบรายการ (Checklists)  คือตอ้งมีการก าหนดคุณภาพ  มีการตดัสินคุณภาพของงาน  
การใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนน มีจุดประสงค ์3 ประการคือ  1)  เตือนผูเ้รียนใหนึ้กถึงความคาดหวงัของ
ผูส้อน  2)  ท าให้มีการบนัทึกความกา้วหนา้และการพฒันาอยา่งมีระบบ  และ 3) ใชภ้าษาท่ีตรงกบั
การตั้งเป้าหมาย และความรอบรู้ของผูเ้รียน 
        เกณฑก์ารให้คะแนนสามารถบอกขั้นตอนของการพฒันา เช่น ความคงทนของการ
เรียน  (Persistence)  จะใชภ้าษาท่ีบอกถึงการพฒันา จากผูเ้ร่ิมหัดเรียน (Novice) จนไปถึงระดบั
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ผูเ้ช่ียวชาญ (Expert)  เม่ือผูเ้รียนตอบจะรู้สึกว่าตนไม่ใช่ผูล้ม้เหลวหรือไม่ประสบความส าเร็จ แต่คิด
ว่าตนเป็นผูเ้รียน การสร้างเกณฑก์ารใหค้ะแนน (Rubric) โดยการใหค้ะแนนจาก  4  ซ่ึงเป็นคะแนน
สูงสุด เรียงล าดบัลงมาถึง 1 ซ่ึงเป็นคะแนนต ่าสุด  ท าใหผู้เ้รียนวิเคราะห์ตนเองไดม้ากข้ึน ซ่ึงในบาง
ขอ้อาจไดค้ะแนนสูงบางขอ้อาจไดค้ะแนนต ่า       ท าใหผู้เ้รียนไดท้ราบว่าขอ้ใดท่ีตนตอ้งท าใหดี้ข้ึน  
เกณฑก์ารให้คะแนน  ใชใ้นการประเมินความสามารถของการท างาน  ประเมินการแกปั้ญหา  การ
ส่ือสาร  และการท างานเป็นทีม  
                2.  การคิดในระบบของตนเอง : ความส าคญั ประสิทธิผล การตอบสนองอารมณ์ และการ
จูงใจ (Self-System Thinking: Importance, Efficacy, Emotion Response, and Motivation)  มีวิธีการ
ประเมินไดด้งัน้ี 
                      2.1  สัมภาษณ์ (Interviews)  การสัมภาษณ์จะช่วยกระตุน้ทั้งผูเ้รียน และผูส้อนในเวลา
เดียวกนั  เช่น เม่ือผูส้อนถามว่า ผูเ้รียนรู้อะไรบา้งเก่ียวกบัตนเองว่าเป็นนกัอ่าน  ค  าตอบของค าถาม
เหล่าน้ีจะช่วยให้ผูเ้รียนมีความระมดัวงัในการคิดเก่ียวกบัการอ่าน และในเวลาเดียวกนัค าตอบของ
ผูเ้รียนกจ็ะเป็นแนวทางใหผู้ส้อนสามารถท่ีจะช่วยผูเ้รียนไดเ้ป็นผูมี้กลยทุธ์ในการอ่าน  
                     2.2   แบบสอบถาม  (Questionnaires)  เม่ือผูเ้รียนตอบแบบสอบถาม   ผูส้อนจะไดแ้ลก 
เปล่ียนความคิดกบัผูเ้รียน เพื่อวางแผนในการท างาน  บางคร้ังแบบสอบถามใชคู้่กบัแฟ้มสะสมงาน 
ผูส้อนและผูเ้รียนท่ีมีคุณภาพ มกัจะเนน้ท่ีความมัน่ใจในตนเอง (Self-confidence) การควบคุมตนเอง 
(Self-control)  การส่ือสาร (Communication)  การร่วมมือ (Cooperation) และการเก่ียวขอ้งกบัผูอ่ื้น  
แบบสอบถามใชถ้ามผูป้กครองไดด้ว้ย                 
                     2.3  การใชจ้ดหมาย (Letters)  ในการเขียนจดหมายถึงบุคคลต่าง ๆ ท าใหผู้เ้รียนระมดั 
ระวงัในความคิดของตน ในขณะท่ีรวบรวมความคิดเก่ียวกบัวิธีการท างานของตนและท าให้ผูเ้รียน 
เป็นตวัของตวัเองมากข้ึน   และพบว่าการติดต่อกบัผูอ่ื้น    ท าใหผู้อ่ื้นสนใจตนเองนั้นง่ายข้ึน  ท าให้
รู้สึกวา่ตนมีทกัษะเพิ่มข้ึน  จดหมายเหล่าน้ีจะเป็นการเร่ิมตน้เขียนในการเขียนประวติัของตนในการ
สมคัรงาน หรือในการเขา้เรียนต่อ 
 2.4  การใชแ้ฟ้มสะสมงาน (Portfolios)  แฟ้มสะสมงาน คือการรวบรวมผลงาน ท่ี
ผูเ้รียนท าในช่วงเวลาทั้งหมดท่ีเรียน  รวมทั้งการสะทอ้นความคิดของผูเ้รียนท่ีแสดงว่าท าไมจึงเลือก
งานช้ินน้ีใส่ในแฟ้มสะสมงาน    แฟ้มสะสมงานสามารถจะบอกว่าผูเ้รียนคือใครและตอ้งการเป็น
อะไร  ผูส้อนสามารถ ช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจตนเองโดยการเก็บรวบรวมงานของตนตลอดระยะ เวลาท่ี
เรียน   ซ่ึงผูส้อนสามารถท่ีจะสะทอ้นใหผู้เ้รียน เห็นถึงความผดิพลาดในการท างาน ความไม่ตั้งใจใน
การท างานในแฟ้มสะสมงาน  นอกจากนั้นยงัมี ความส าเร็จ  ความยนิดี ความงอกงาม ผูเ้รียนจะดีใจ
ในความเปล่ียนแปลง  การไดรั้บค าชม ยกย่องแมเ้ป็นงานท่ียากแต่ไดผ้ลท่ีงดงาม  เป็นโอกาสท่ี
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ผูเ้รียนจะไดส้ะทอ้นให้เห็นว่า มีอะไรบา้งท่ีมาท าให้ตนมีพลงัท่ีท าภาระงานให้เกิดผลส าเร็จ และ
ผูเ้รียนมองตนเองอยา่งไรเม่ือตนเป็นผูเ้รียน  เม่ือส้ินสุดการเรียน ผูเ้รียนจะแสดงถึงการงอกงามและ
การพฒันาของตน พร้อมบอกเหตุผลในการพฒันานั้นได ้ เป็นการประเมินท่ีมีความหมาย  เพราะจะ
เป็นสัญญาณว่าผูเ้รียนจะเก็บสะสมงานของตนและประเมินผลงานของตนไดดี้หลงัจากท่ีเขาออก
จากโรงเรียนไปแลว้ 

        2.5  บนัทึกการเรียน (Learning logs) ในบนัทึกการเรียนผูเ้รียนจะบอกประสบการณ์ 
การเรียนของตนในวิชาเฉพาะ เช่น วิชาคณิตศาสตร์  การอ่าน  ความยากล าบากในการเรียน  ส่ิงท่ีท า
ใหต้นสนุกสนานกบัการเรียน   ตอ้งใชท้กัษะทางภาษาในการเขียน  ผูส้อนสามารถช่วยใหผู้เ้รียนคิด
ในส่ิงท่ีตนตอ้งการเขียน โดยใชป้ระโยคกระตุน้ใหคิ้ดเช่น  สัปดาห์น้ีไดเ้รียนอะไรบา้ง      อุปสรรค 
หรือความยากล าบากในการเรียนในวิชาน้ีคืออะไร  ส่ิงท่ีอยากรู้มีอะไรบา้ง  ตอ้งการความช่วยเหลือ
ในเร่ืองใดบา้ง และผูเ้รียนวางแผนจะเรียนอะไรต่อไป (Genesee and Upshur 2002: 122) ประโยชน์ 
ของบนัทึกการเรียน (Learning log) คือ  

 1.  ควบคุมความกา้วหนา้ของผูเ้รียน     ท าใหผู้ส้อนไดติ้ดต่อกบัผูเ้รียนตลอดเวลา
และรู้วา่ผูเ้รียนไดท้ าอะไร และเรียนอยา่งไรในรายวิชานั้น   

 2.  ผูเ้รียนสามารถใช้บนัทึกการเรียนในการประเมินตนเอง   เพื่อควบคุมความ 
กา้วหนา้ในการประสบความส าเร็จตามเป้าหมายหรือจุดประสงคข์องตน   และระบุส่ิงท่ีเป็นความ
ยากล าบากในการเรียนของตน   

       3.  ผูเ้รียนไดมี้ส่วนเขา้ไปเก่ียวขอ้งในกระบวนการประเมินผล   
                4.  ผูเ้รียนมีบทบาทส าคญัในการวางแผนการประเมินผลการเรียนของตน 
        2.6  บนัทึกประจ าวนั  (Journals)   คือ  การเขียนบทสนทนาโตต้อบระหวา่งผูเ้รียนและ

ผูส้อน  บนัทึกประจ าวนัเป็นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน เป็นวิธีเกบ็ขอ้มูลเก่ียวกบัภูมิหลงั 
ของผูเ้รียน  กระบวนการสอนและกระบวนการเรียน เช่นขอ้มูลเก่ียวกบัเป้าหมาย   ความคาดหวงัใน
การเรียน ความรู้สึก หรือเจตคติของผูเ้รียน ชั้นเรียนและส่ือการสอน นิสยัในการท างาน ความสนใจ
และความตอ้งการของผูเ้รียน ซ่ึงวิธีเกบ็ขอ้มูลน้ีมีประโยชน์ในการประเมินตนเองของผูเ้รียน บนัทึก
ประจ าวนัมีประโยชน์ คือ  

   1.  ใหโ้อกาสผูเ้รียนในการใหข้อ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัประสบการณ์การเรียนของ
ตนขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ในการสอนเป็นรายบุคคล เช่น ทกัษะการเขียน  การอ่าน   

 2. เป็นวิธีเกบ็รวบรวมขอ้มูลส าหรับการประเมิน  เพราะการบนัทึกควบคุม โดย
ผูเ้รียน   ผูเ้รียนมีโอกาสท่ีแสดงความสนใจในเป้าหมายของตนเอง  เขียนส่ิงท่ีตนตอ้งการ และวิธีท่ี
ตนตอ้งการ  
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  3.  เป็นขอ้มูลส่วนบุคคล การช้ีแนะ และการกระตุน้ให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมเป็น
เจา้ของในกระบวนการเรียนและกระบวนการประเมินดว้ยตนเอง   ผูส้อนอาจตอ้งใชเ้วลาในการ
แนะน าในการเขียนและจูงใจให้กลา้เขียนในช่วงเร่ิมตน้  เม่ือผูเ้รียนเร่ิมคุน้เคยการเขียนบนัทึก
ประจ าวนัก็จะเป็นเร่ืองง่าย ควรฝึกให้เคยชินกบัการเขียนโตต้อบกบัผูเ้รียน และใชป้ระโยชน์จาก
การบนัทึกประจ าวนัของผูเ้รียนใหม้ากท่ีสุด (Genesee and Upshur 2002) 
                 จากแนวคิดเก่ียวกบัการประเมินการรู้คิดดว้ยตนเองดงักล่าวสรุปไดว้า่การประเมินผลการ
เรียนดว้ยตนเองนั้นผูเ้รียนท าไดห้ลายวิธี  ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัเนน้การประเมินการรู้คิดดว้ยตนเอง
เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถประเมินตนเองในทุก ๆ ดา้น โดยใหรู้้จกัการใหแ้ละยอมรับการ
ป้อนกลบั  รู้จกัน าขอ้มูลป้อนกลบัมาปรับปรุงงานของตน  การประเมินท่ีจะน ามาใชใ้นงานวิจยัน้ีคือ 
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพื่อน  และการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูส้อน   แบบตรวจสอบ
รายการ (Checklists)   เกณฑก์ารประเมิน (Rubrics)   บนัทึกการเรียน (learning logs)  ซ่ึงผูว้ิจยัเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้ลือกวิธีท่ีตนตอ้งการใชป้ระเมินตนเองดว้ยหลาย ๆ วิธีตามความถนดัของตน 
 สรุปแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนดว้ยตนเอง ตามแนวคิดของนกัการศึกษาและ
นกัวิจยัเก่ียวกบัการเรียนดว้ยตนเอง (Self-Directed Learning) ซ่ึงผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์และสังเคราะห์ 
เพื่อน าหลกัการและแนวคิดมา   พฒันารูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน
ภาษาองักฤษของผูเ้รียน   และจดัขั้นตอนในการเรียนการสอน และไดน้ าแนวคิดในการประเมินตาม
รูปแบบการเรียนดว้ยตนเองของนักคิดและนักวิจยัต่าง ๆ มาใช้ในการประเมินผลการเรียนดว้ย
ตนเองของผูเ้รียนตามรูปแบบฯ  ดงัแสดงในตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3    แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนดว้ยตนเองและการน ามาใช ้
                   ในรูปแบบฯ ท่ีพฒันาข้ึน 

นกัการศึกษา/ผูว้ิจยั แนวคิด/งานวิจยั 
หลกัการแนวคิดท่ี

น ามาใช ้
โนวลส์  
(Knowles,1975) 

การเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียนในระบบ  
ผูเ้รียนจะไดรั้บการกระตุน้ใหใ้ชว้ิธีการเรียน
ดว้ยตนเอง  ใหรั้บผดิชอบในการประเมิน
ความรู้ของตน  ก าหนดจุดประสงคใ์นการ
เรียน พฒันาเกณฑป์ระเมิน  และวางโครงการ
เรียนของตน ผูส้อนเป็นผูอ้  านวยความสะดวก 

-การเรียนตามรูปแบบฯ 
ผูเ้รียนจะไดรั้บการ
กระตุน้ใหใ้ชว้ิธีการเรียน
ดว้ยตนเอง  โดยมีผูส้อน
เป็นผูอ้  านวยความสะดวก
ในการเรียน   
 

กกัลีลมิโน 
(Guglielmino,1977) 

- การเรียนดว้ยตนเอง อาจเป็นกระบวนการ
เรียนท่ีมีผูส้อนเป็นผูน้ า (Teacher- directed) 
หรือเกิดจากผูเ้รียนวางแผนดว้ยตนเอง (Self-
planned) หรือการเรียนท่ีผูเ้รียนน าตนเอง 
(self-conducted learning) ซ่ึงข้ึนอยูก่บั 
คุณลกัษณะส่วนบุคคล ของผูเ้รียน เช่น เจตคติ 
คุณค่า ความเช่ือ และความสามารถ 
 
 
- พฒันาเคร่ืองมือวดัความพร้อมในการเรียน
ดว้ยตนเอง (Self-Directed Learning Readiness 
Scale: SDLRS) 
 
- ผสมผสานรูปแบบการสอนในระบบและ
นอกระบบเขา้ดว้ยกนั เพื่อใหเ้กิดรูปแบบการ
เรียนหลายแบบ  หลายวิธีท่ีจะส่งเสริมใหเ้กิด
การเรียนดว้ยตนเอง 

- การเรียนดว้ยตนเองตาม
รูปแบบฯ เป็นกระบวน 
การเรียนท่ีมีผูส้อนเป็น
ผูน้ าในระยะแรก  เม่ือ 
ผูเ้รียนไดรั้บการฝึกและ 
กระตุน้   ผูเ้รียนจะค่อย ๆ 
มีความเช่ือในตน วา่มี
ความสามารถ  และจะเร่ิม
เรียนไดด้ว้ยตนเอง 
- ผูว้ิจยัน าเคร่ืองมือวดัฯ
มาปรับใชเ้ป็นแบบวดั
คุณลกัษณะดา้นการเรียน
ดว้ยตนเองของผูเ้รียน 
- ผูว้ิจยัน ารูปแบบการ
เรียนดว้ยตนเองมาบูรณา
การใชก้บัการเรียนใน
ระบบ เพื่อส่งเสริมผูเ้รียน
ใหส้ามารถเรียนไดด้ว้ย
ตนเอง 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

นกัการศึกษา/ผูว้ิจยั แนวคิด/งานวิจยั 
หลกัการแนวคิดท่ี

น ามาใช ้
บร็อคเคท็ และฮีม
สตรา(Brockett  & 
Hiemstra, 1991) 
 
 

- การเรียนดว้ยตนเองเป็นความรับผดิชอบ
ส่วนบุคคล ผูเ้รียนเป็นผูว้างแผนการเรียน  
ด าเนินการเรียน และประเมินผลการเรียน 
- การเรียนดว้ยตนเองเป็นกลยทุธ์ในการเรียน  
การสอน ท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเรียนได้
ดว้ยตนเอง 
 

- ผูเ้รียนรับผดิชอบในการ
วางแผนการเรียน ด าเนิน 
การเรียนและประเมินผล
การเรียนดว้ยตนเอง 
- การเรียนดว้ยตนเองของ  
ผูเ้รียนในระบบผูส้อน 
เป็นผูก้ระตุน้ช่วยให้
ผูเ้รียนสามารถเรียนได้
ดว้ยตนเอง 
 

แคนด้ี 
(Candy, 1991) 

- การเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียนในระบบ
ผูเ้รียนเป็นผูค้วบคุมการเรียนของตนเองโดยมี
ผูส้อนเป็นผูน้ าในช่วงแรก ๆ  
- ในบริบทของการศึกษานอกระบบผูเ้รียนเป็น
ผูส้อนตนเอง ซ่ึงเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั 

- ตามรูปแบบฯ ท่ีพฒันา 
ผูส้อนและผูเ้รียนจะเป็นผู ้
ควบคุมการเรียนใน 
เบ้ืองตน้ และเม่ือผูเ้รียน
สามารถควบคุมการเรียน
ไดด้ว้ยตนเอง บทบาท
ผูส้อนจะลดลง 
 

บรูคฟีลด ์ลอง และ
สตราคา 
(Brookfield, 1986; 
Long, 1994; Straka, 
1999) 
 
 
 
 

การเรียนดว้ยตนเองคือการพฒันาเป้าหมายใน
การเรียน การควบคุมการท าภาระงาน การ
ก าหนดวิธีเรียน การตรวจสอบและประเมิน
ความกา้วหนา้ในการบรรลุเป้าหมาย และการ
ก าหนดคุณค่าของภาระงาน 
 

ผูเ้รียนวางเป้าหมายใน
การเรียน ควบคุมการท า
ภาระงาน ตรวจสอบและ 
ประเมิน การบรรลุ
เป้าหมายดว้ยตนเอง 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

นกัการศึกษา/ผูว้ิจยั แนวคิด/งานวิจยั 
หลกัการแนวคิดท่ี

น ามาใช ้
โกรว ์
(Grow,1991,1996) 

การเรียนดว้ยตนเองสามารถน ามาบูรณาการกบั
โปรแกรมและกิจกรรมการเรียนในระบบ โดย
สอนตามระดบัความสามารถของผูเ้รียน  เร่ิม
จากระดบัท่ีผูเ้รียนยงัไม่สามารถเรียนไดด้ว้ย
ตนเอง  ผูส้อนเป็นผูน้ า ใหค้วามรู้  ฝึก กระตุน้
ใหผู้เ้รียนสนใจและคน้พบตนเอง เม่ือผูเ้รียนเร่ิม
สนใจ กระตือรือร้นท่ีจะเรียน  ผูส้อนจะค่อยลด
บทบาทลงมาเป็นผูช่้วยเหลือ จดัหาแหล่งความรู้ 
และร่วมกนัตั้งเป้าหมาย ในการเรียนจนกระทัง่
ถึงระดบัท่ีผูเ้รียนสามารถเรียนไดด้ว้ยตนเอง  
ผูส้อนจะลดบทบาทลงเป็นท่ีปรึกษา 
 

การเรียนตามรูปแบบฯ 
ผูว้ิจยัก าหนดให ้ผูส้อน
เป็นผูใ้หค้วามรู้เก่ียวกบั
กระบวนการใชกิ้จกรรม
การรู้คิดในการอ่านให ้
แก่ผูเ้รียนก่อนท่ีจะให้
ผูเ้รียนด าเนินการอ่าน
ดว้ยตนเอง   ในช่วงท่ี
ผูเ้รียนด าเนินการอ่าน  
ผูส้อนเป็นผูค้อยให้
ความช่วยเหลือ หาบท
อ่าน  และช่วยใหข้อ้มูล
ป้อนกลบั 

แกร์ริสัน (Garrison, 
1997) 

กระบวนการเรียนดว้ยตนเอง ประกอบดว้ย  
การจดัการตนเอง (Self –management)  การ
ควบคุมตนเอง (Self –monitoring) และการจูงใจ 
(Motivation)  เนน้แหล่งความรู้  กลยทุธ์ท่ีใช ้
และแรงจูงใจในการเรียน  ผูเ้รียนตอ้งควบคุม
บริบทของการเรียนเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย  
 

ผูว้ิจยัน าแนวคิดไปจดั
กิจกรรมการรู้คิดในการ
อ่านซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมใหผู้เ้รียน
สามารถควบคุมบริบท
ของการเรียนของตนให้
บรรลุเป้าหมาย ดว้ยการ
ด าเนินกิจกรรมการอ่าน
ตามรูปแบบฯ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

60 

 

ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

นกัการศึกษา/ผูว้ิจยั แนวคิด/งานวิจยั 
หลกัการแนวคิดท่ี

น ามาใช ้
บมัการ์ทเนอร์
(Baumgartner, 
2003) 

- การเรียนดว้ยตนเองเป็นกระบวนการเรียน ท่ี
บุคคลมีการริเร่ิมวางแผนด าเนินการเรียน  และ
ประเมินประสบการณ์ของตน 
 
- การเรียนดว้ยตนเองเป็นคุณลกัษณะของบุคคล 
ประกอบดว้ยเจตคติ คุณค่า และความสามารถ 
เป็นพื้นฐานในการพิจารณาวา่การเรียนดว้ย
ตนเองจะเกิดข้ึนหรือไม่  

-รูปแบบท่ีพฒันาข้ึน  ใช้
การเรียนดว้ยตนเองเป็น
กระบวนการเรียน  ผูเ้รียน
จะเลือกบทอ่านเองตาม
ความสามารถ และตาม
ความสนใจของตน วาง
แผนการอ่าน ด าเนินการ
อ่านดว้ยตนเอง  และ
ประเมินการอ่านของตน 
ผูส้อนเป็นผูอ้  านวยความ
สะดวก  เป็นผูช่้วยเหลือ  
เป็นท่ีปรึกษา  เกบ็ขอ้มูล
ในการอ่านของผูเ้รียน 
และเป็นผูใ้หข้อ้มูล
ป้อนกลบั พร้อมให้
ก าลงัใจ 
  

มาซาโน  
(Mazano, 2001) 

ปัจจยัท่ีจูงใจใหเ้กิดการเรียนดว้ยตนเอง เป็น
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งเจตคติ ความเช่ือและอารมณ์ 
การตดัสินใจท าภาระงานของผูเ้รียน  ข้ึนอยูก่บั
ความส าคญัของภาระงาน ความรู้ความสามารถ
และการตอบสนองทางอารมณ์ของผูเ้รียน  เม่ือ
ผูเ้รียนตดัสินใจท่ีจะท าภาระงานกจ็ะมีการ
ตั้งเป้าหมายและออกแบบกลยทุธ์ท่ีจะใชเ้พื่อให้
บรรลุเป้าหมาย 
 

ผูว้ิจยัใหอิ้สระผูเ้รียนใน
การเลือกบทอ่านเอง ตาม
ความสนใจ  ตามความ
เช่ือและความสามารถ ซ่ึง
ผูเ้รียนจะเลือกบทอ่านท่ี
ตนชอบ ตั้งเป้าหมาย และ
ออกแบบกลยทุธ์ในการ
อ่านเพื่อใหภ้าระงาน
บรรลุเป้าหมาย 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

นกัการศึกษา/ผูว้ิจยั แนวคิด/งานวจิยั 
หลกัการแนวคิดท่ี

น ามาใช ้
คอสตาและแคลลิคค ์

(Costa & Kallick, 
2004) 

- การประเมินความกา้วหนา้ในการเรียนดว้ย
ตนเอง เป็นการประเมินตามสภาพจริง โดยใช้
สมรรถนะเป็นฐาน (Performance based) ซ่ึง 
ประกอบดว้ย เกณฑก์ารประเมิน (Rubrics)  
การตรวจสอบรายการ (Checklists)  แฟ้ม
สะสมงาน (Portfolios) และการจดันิทรรศการ 
(Exhibitions)  
 
- การประเมินตนเองตามลกัษณะของการเรียน
ดว้ยตนเองท าไดโ้ดยการบนัทึกความกา้วหนา้  
การสะทอ้นตนเอง  การใชแ้บบตรวจสอบราย 
การ  เกณฑก์ารใหค้ะแนน  การสมัภาษณ์   
แบบสอบถาม  จดหมาย  แฟ้มสะสมงาน  
บนัทึกการเรียน  และ การเขียนบนัทึก
ประจ าวนั 

- ผูว้ิจยัน าเกณฑก์าร
ประเมินมาใชว้ดัความ
เขา้ใจในการอ่านของ
ผูเ้รียนจากบนัทึกการอ่าน   
และใชแ้บบตรวจสอบ
รายการ  ตรวจสอบการใช้
กิจกรรมการรู้คิดในการ
อ่านของผูเ้รียน  
- ตามรูปแบบฯ ผูว้ิจยัได้
น าเอาแบบตรวจสอบราย 
การ เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
การสมัภาษณ์  แบบสอบ 
ถาม  และบนัทึกการเรียน 
มาใชใ้นการประเมินผล
การเรียนดว้ยตนเองของ
ผูเ้รียน 

   
จากตารางท่ี 3   ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีของการเรียนดว้ยตนเอง ของนกัการศึกษา 

และนกัวิจยั โดยน าแนวคิดของโนวลส์ (Knowles 1975) กกัลีลมิโน (Guglielmino 1977)  บร็อคเคท็  
และฮีมสตรา  (Brockett and  Hiemstra 1991)  แคนด้ี (Candy 1991)  บรูคฟีลด ์ ลอง   และสตราคา 
(Brookfield 1986; Long 1994; Straka 1999)        มาจดักระบวนการเรียน น าแนวคิดของโกรว ์
(Grow 1991, 1996)    มาจดัขั้นตอนการสอนใหผู้เ้รียนในระบบ  เพื่อให้สามารถเรียนไดด้ว้ยตนเอง  
น าแนวคิดของแกร์ริสัน (Garrison 1997)  บมัการ์ทเนอร์(Baumgartner 2003) และ มาซาโน 
(Mazano 2001) มาเป็นหลกัในการจดักิจกรรมในการอ่าน  และน าแนวคิดการประเมินการเรียนดว้ย
ตนเองของ คอสตา และแคลลิคค์ (Costa and   Kallick 2004) มาใชใ้นการประเมินผลการเรียนของ
ผูเ้รียน 
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3.   แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกบัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ 
      3.1   ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ 
               ความสามารถในการท าความเขา้ใจบทอ่านถือเป็นหัวใจของการอ่าน  การท่ีผูอ่้านจะมี
ความรู้ความสามารถในการอ่านระดบัใดข้ึนอยู่กบัความรู้ความสามารถในหลาย ๆ ดา้นของผูอ่้าน 
นกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงระดบัความสามารถในการอ่านไวด้งัน้ี 

 เรเกอร์และเรเกอร์ (Raygor and Raygor 1985) กล่าวว่าความสามารถในการอ่าน แบ่งออก 
เป็น 3 ระดบัดงัน้ี  
                1.  ความเขา้ใจระดบัตวัอกัษร  (Literal  Comprehension)   คือความสามารถในการเขา้ใจ
ความหมายของศพัท ์ส านวน และความคิดของผูเ้ขียนตามตวัอกัษรท่ีปรากฏ 

  2.  ความเขา้ใจระดบัตีความ  (Interpretative Comprehension) คือความสามารถในการ
เขา้ใจความสัมพนัธ์ของเน้ือความในบทอ่าน  สามารถเปรียบเทียบขอ้เท็จจริงกบัประสบการณ์
ส่วนตวั    เขา้ใจการล าดบัเหตุการณ์ต่าง ๆ มองเห็นความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุและผล และสามารถ
ตีความขอ้ความทัว่ ๆ ไปได ้

  3.  ความเขา้ใจระดบัประยกุตใ์ช ้ (Applied Comprehension)  คือความสามารถในการ
ประเมิน แนวคิดของผูเ้ขียน    และสามารถน าแนวคิดนั้นไปสัมพนัธ์กบัความรู้เดิมของตนเองและ
น าไปประยกุตใ์ชก้บัสถานการณ์ใหม่ได ้

คาลาฮาน และคลาร์ก (Callahan and Clark 1988)  เสนอความคิดเก่ียวกบัความสามารถ 
ในการอ่านของผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษาวา่  ควรมีความสามารถต่อไปน้ี 
                1.  จบัใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน  (Getting the Central Idea) 
                2.  เลือกรายละเอียดท่ีส าคญั ๆ (Selecting the Significant Details) 
                3.  เขา้ใจค าในบริบท (Understanding Words in Context) 
                4.  ท าตามค าช้ีแจง (Following Directions) 
                5.  ตอบค าถามเฉพาะ (Answering Specific Questions) 
                6.  พิจารณาความสมัพนัธ์ของเร่ือง (Determining Relationships) 
                7.  เขียนสรุป (Drawing Conclusions) 
                8.  ท านายผล (Predicting Outcomes) 
                9.  เขียนโครงร่างและบทสรุป (Outlining and Summarizing) 

  10. พิจารณาจุดหมายและอารมณ์ของผูเ้ขียน (Determining the Author’s Purpose  
and Mood)   

  11. เขา้ใจภาษาท่ีเป็นส านวน (Understanding Figurative Language) 
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                12. ประเมินความคิด (Evaluating Ideas) 
                13. เขา้ใจส่ือท่ีเป็นภาพ (Understanding Graphic Material) 
                14. เพิ่มความเร็วในการอ่าน (Increasing Speed) 
                15. ปรับความเร็วในการอ่านตามจุดประสงคแ์ละเน้ือหา (Adjusting Speed to Purpose 
and Content) 
                16. ใชส่ื้ออา้งอิง (Using Reference Material) 
  สแตรง (Strang ,อา้งถึงใน Callahan and Clark 1988 : 281)  จ าแนกความสามารถในการ
อ่านเพื่อความเขา้ใจออกเป็น 3 ระดบัไดแ้ก่  

1. ความเขา้ใจรายละเอียด (Reading the Lines)       เป็นการอ่านจบัใจความถึงรายละเอียด 
ของเน้ือหาท่ีอ่าน หรือความเห็นโดยตรงของผูเ้ขียนท่ีปรากฏในเน้ือหา 

2. ความเขา้ใจความสมัพนัธ์ของขอ้ความ (Reading between the Lines)   เป็นการอ่านเพือ่ 
ท าความเขา้ใจถึงจุดมุ่งหมายของผูเ้ขียน   ซ่ึงผูอ่้านตอ้งใชก้ารคิดและประสบการณ์ของตนในการท า
ความเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านดว้ย 

3. ความเขา้ใจระดบัสรุปความ (Reading beyond the Lines)     เป็นการอ่านเพื่อสรุปส่ิงท่ี 
ผูเ้ขียนไม่ไดเ้ขียนไวโ้ดยตรงในเน้ือหาของเร่ืองท่ีอ่าน 

  รัชนี (Rachanee 1992)  ชนอทซ์ (Schnotz 1994)  นทัทอล (Nuttal 1996)   มีความเห็นใน
แนวเดียวกนัวา่ ความสามารถในการอ่านประกอบไปดว้ยส่ิงต่อไปน้ี  
 1.  ความสามารถในการจดจ าขอ้มูลและนึกไดเ้ม่ือตอ้งการ   ผูอ่้านตอ้งสามารถจดจ าส่ิงท่ี
ผูเ้ขียนแสดงไวใ้นบทอ่านไดแ้มว้่าจะอ่านเสร็จแลว้   จึงควรมีแบบทดสอบความเขา้ใจเพื่อทดสอบ
วา่ผูอ่้านจ าเร่ืองท่ีอ่านไดดี้เพียงใด 
 2.  ความสามารถในการตีความขอ้มูลในบทอ่าน   เลือกส่ิงท่ีส าคญัและมีความสัมพนัธ์กนั
ในบทอ่าน  ซ่ึงผูอ่้านตอ้งใชข้อ้มูลจากบริบทของบทอ่านมารวมกนั   มิใช่ใชข้อ้มูลจากประโยคใด
ประโยคหน่ึงเท่านั้น 

  3.  ความสามารถในการยอ่และสรุปความส่ิงท่ีอ่านตามความรู้พื้นฐานท่ีมีมาก่อน สามารถ
ระบุส่ิงท่ีไม่ไดก้ล่าวไวโ้ดยตรงในบทอ่าน   

  4.  ความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้กบัประสบการณ์  การปรับกระบวนการรู้คิดตาม  
เน้ือเร่ืองท่ีอ่าน  สามารถตดัสินบทอ่านวา่ผูเ้ขียนพยายามจะส่ือสารอะไร และท าไดดี้เพียงใด 

  5.  ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกต่อส่ิงท่ีไดอ่้านซ่ึงเป็นการผสม 
ผสานระหวา่งความเขา้ใจบทอ่านกบัความคิดของผูอ่้าน 
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   แมนโซ และคณะ (Manzo, Manzo and Estes 2001)   ไดน้ าเสนอเคร่ืองมือท่ีช่วยในการ
ประเมินความสามารถในการอ่าน ITI (An Informal Textbook Inventory)    ท่ีใชว้ดัความเขา้ใจใน
การอ่านโดยแบ่งขอ้ค าถามเป็น 2 ระดบัคือ 
 1.  ความเขา้ใจระดบัพื้นฐาน (Basic Comprehension)   คือความสามารถในการเขา้ใจ
แนวคิดหลกั รายละเอียดสนบัสนุน ค าศพัทใ์นบริบท และความเขา้ใจกราฟ ตารางหรือรูปภาพท่ีใช้
ในบทอ่าน 
 2.  ความเขา้ใจระดบัประยกุตใ์ช ้(Applied Comprehension)  คือความสามารถในการสรุป
ส่ิงท่ีอ่าน และคิดวิเคราะห์เพื่อประเมินหรือตดัสินส่ิงท่ีอ่านโดยใชป้ระสบการณ์ ค่านิยมและความรู้
ของผูอ่้าน 
 สรุปไดว้่าความสามารถในการอ่านมีอยูห่ลายระดบั เร่ิมตั้งแต่ความสามารถในการเขา้ใจ
ระดบัพื้นฐาน  คือความเขา้ใจศพัท ์ส านวนเน้ือหาท่ีปรากฏในบทอ่าน ซ่ึงเป็นระดบัตวัอกัษร จนถึง
ความเขา้ใจในระดบัสูงข้ึน คือระดบัการตีความ  และระดบัประยุกตใ์ชซ่ึ้งผูอ่้านตอ้งสามารถสรุป 
วิเคราะห์เพื่อประเมินและตดัสินส่ิงท่ีอ่าน โดยใชป้ระสบการณ์ ความรู้ และค่านิยมท่ีตนมี พิจารณา
ความเหมาะสมและน าไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆได ้      ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัก าหนดให้
ผูเ้รียนอ่านบทอ่านซ่ึงเป็นขอ้มูลจาก อินเทอร์เน็ต และมีความเห็นว่าขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต เป็น
ขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริงในชีวิตประจ าวนั  ท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือสารให้ผูอ่้านทราบเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนจริง ดงันั้นในการอ่านบทอ่านจากอินเทอร์เน็ต       ผูอ่้านตอ้งสามารถจบัใจความส าคญัของ
เร่ืองท่ีอ่าน (Getting the Central Ideas)   สามารถบ่งบอกรายละเอียดของเน้ือหาท่ีอ่าน (Reading the 
Lines) และสามารถเขา้ใจบทอ่านในระดบัสรุปความ (Reading beyond the Lines)    จึงก าหนดให้
ความสามารถในการอ่านดว้ยตนเองของรูปแบบฯ มี 3 ระดบั คือ ความสามารถจบัใจความส าคญั
เร่ืองท่ีอ่าน   (Getting the Central Ideas)   ความสามารถในการบ่งบอกรายละเอียดท่ีส าคญัของ
เน้ือหาท่ีอ่าน (Getting the Significant Details)  และความสามารถในการสรุปความท่ีอ่าน  
(Summarizing) 
   3.2    แนวคิดในการสอนกลยทุธ์ในการอ่านภาษาองักฤษ 
         การสอนกลยทุธ์ในการอ่าน (Strategy Training) เป็นแนวคิดท่ีไดรั้บความสนใจมากใน
การเรียนการสอนภาษา  จากแนวคิดท่ีวา่ การน ากลยทุธท่ี์มีผูใ้ชแ้ละประสบความส าเร็จในการอ่าน
มาสอนใหก้บัผูเ้รียนจะช่วยใหค้วามสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียนเพิม่สูงข้ึน  ผูเ้รียนจะสามารถ
ควบคุมการเรียนรู้ของตน และกระตุน้ใหผู้เ้รียนสามารถเรียนดว้ยตนเอง แมว้า่การเรียนการสอนจะ
เสร็จส้ินลงแลว้กต็าม (Williams and Burden 1997)  ในการฝึกกลยทุธ์ในการอ่าน มีความเช่ือวา่  1)  
การอ่านภาษาท่ีสอง ไม่ข้ึนอยูก่บัความสามารถทางภาษาเท่านั้น  แต่ยงัข้ึนอยูก่บักลยทุธ์ในการอ่าน  
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ผูอ่้านภาษาท่ีสอง ท่ีมีความสามารถจ ากดั สามารถใชก้ลยทุธ์ในการอ่านมาช่วยในการท าความเขา้ใจ
ในบทอ่านได ้ (Auerbach and Paxton 1997)  และ 2)  เช่ือวา่กลยทุธ์ในการอ่านจะช่วยใหผู้อ่้านมี
อิสระ และควบคุมกระบวนการอ่านของตนเองได ้ (Dowhower 1999)   การสอนกลยทุธ์ในการอ่าน
จึงมุ่งเนน้ท่ีจะพฒันาวิธีการในการท าความเขา้ใจบทอ่าน (Gersten 2001)   ผูท่ี้รู้จกัใชก้ลยทุธ์ในการ
อ่านจะเป็นผูท่ี้มียทุธศาสตร์ในการอ่าน  ซ่ึงการท่ีจะพฒันาผูเ้รียนใหมี้ยทุธศาสตร์ในการอ่านไดน้ั้น
ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัเหตุผลดงัต่อไปน้ี (Grabe and Stoller 2002) 

 1. ความรู้เก่ียวกบักลยทุธ์ในการอ่าน ซ่ึงเป็นวิธีท่ีใชก้นัโดยทัว่ ๆ ไป  กลยทุธ์เหล่าน้ีจะ
ท างานประสานกนัในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในการอ่าน ซ่ึงกลยทุธ์ท่ีใชใ้นการอ่านจะเปล่ียนไปตาม
ความแตกต่างของเน้ือหาในบทอ่าน  และจุดประสงคใ์นการอ่านของผูอ่้าน 
 2. การฝึกกลยทุธ์ในการอ่าน ตอ้งฝึกกบับทอ่านจ านวนมาก  การสอนกลยทุธ์ในการอ่าน
จะสอนทีละวธีิ และเม่ือผูเ้รียนไดฝึ้กใชบ่้อย ๆ  กจ็ะสามารถใชก้ลยทุธ์นั้นไดอ้ยา่งอตัโนมติั  ผูเ้รียน
ตอ้งสะสมความรู้เก่ียวกบักลยทุธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ  เพื่อน ามาใชแ้กปั้ญหาในการอ่านของตนเอง 
 3. การระบุกลยทุธ์ท่ีตนเองใชใ้นการอ่านไดโ้ดยไม่ตอ้งใชค้วามพยายาม เพราะไดฝึ้กและ
ใชก้ลยทุธ์เหล่าน้ีบ่อย ๆ  เม่ือประสบปัญหาในการอ่านและกลยทุธ์ท่ีตนมีอยูไ่ม่สามารถใชแ้กปั้ญหา
ได ้ ผูเ้รียนจะเร่ิมสนใจกบักลยทุธ์อ่ืนท่ีตอ้งเลือกน ามาใชม้ากข้ึน 
 เกรบและสตอลเลอร์ (Grabe and Stoller 2002) กล่าวถึงกลยทุธ์ในการอ่านท่ีผูอ่้านภาษาท่ี
สองใช ้วา่มีดงัต่อไปน้ี   
                 1.   การตั้งจุดประสงคใ์นการอ่าน การส ารวจบทอ่าน และการวางแผนในการอ่าน 
                2.   การท านายเน้ือหาของบทอ่านและการตรวจสอบการท านาย   
                3.   การตั้งค  าถามเก่ียวกบับทอ่านและการหาค าตอบใหก้บัค าถามท่ีตั้งไว ้  
                4.   การเช่ือมโยงบทอ่านกบัความรู้เดิม   

5.   การสรุปเน้ือหาบทอ่าน   
 6.   การอนุมานและการเช่ือมโยงส่วนต่าง ๆ ของบทอ่าน  
 7.   การใหค้วามสนใจกบัโครงสร้างของบทอ่าน   
 8.   การยอ้นกลบัมาอ่านซ ้า          
 9.   การเดาความหมายของศพัทจ์ากบริบท  
 10.  การสงัเกตค าเช่ือมท่ีแสดงความสมัพนัธ์ของเน้ือความ   
 11.  การตรวจสอบความเขา้ใจ  และการระบุปัญหาในการอ่าน   
 12.  การวิพากษผ์ูเ้ขียน  และการวิพากษบ์ทอ่าน   
 13.  การตดัสินวา่ตนเองบรรลุจุดประสงคใ์นการอ่านหรือไม่   
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 14.  การสะทอ้นความคิดเก่ียวกบัส่ิงท่ีตนไดเ้รียนรู้จากบทอ่าน 
                จากกลยทุธ์ในการอ่านดงักล่าวมาขา้งตน้  เม่ือท าการอ่านผูอ่้านจะน ากลยทุธ์ต่าง ๆ มาใช้
ในขั้นตอนการอ่านต่าง ๆ กนัคือ  
                1.  ขั้นตอนก่อนอ่าน  ผูอ่้านจะน าเอากลยทุธ์เหล่าน้ีมาใชคื้อการตั้งจุดประสงคใ์นการอ่าน 
วางแผนการอ่านและส ารวจบทอ่าน ท านายเน้ือหาและตั้งค  าถามเก่ียวกบับทอ่าน  ใหค้วามสนใจกบั
โครงสร้างของบทอ่าน  
                2.  ขั้นตอนขณะอ่าน ผูอ่้านจะใชก้ลยุทธ์ตรวจสอบการท านายของตนว่าถูกตอ้งหรือไม่ 
หาค าตอบให้ค  าถามตนเอง  เช่ือมโยงบทอ่านกบัความรู้เดิม     เช่ือมโยงส่วนต่าง ๆ ของบทอ่านเขา้
ดว้ยกนั  เดาความหมายของศพัทจ์ากบริบท  กลบัมาอ่านซ ้ าถา้ยงัไม่เขา้ใจบทอ่าน  สังเกตค าเช่ือมท่ี
แสดงความสัมพนัธ์ของเน้ือความ และตรวจสอบความเขา้ใจในบทอ่าน 
                3.  ขั้นตอนหลงัการอ่าน   ผูอ่้านจะสรุปเน้ือหาของบทอ่าน ระบุปัญหาในการอ่าน วิพากษ์
ผูเ้ขียน  วิพากษบ์ทอ่าน  ตดัสินว่าตนไดบ้รรลุจุดประสงคใ์นการอ่านหรือไม่   และสะทอ้นความคิด
เก่ียวกบัส่ิงท่ีตนไดเ้รียนรู้จากการอ่าน 
 เป้าหมายในการอ่านของผูอ่้านทุกคนคือความเขา้ใจในส่ิงท่ีตนอ่าน (Teele 2004 : 92) 
ผูอ่้านท่ีดีจะมีจุดประสงคใ์นการอ่าน  กลยทุธ์ในการอ่านท่ีดีอยา่งหน่ึงคือ การท านายเน้ือหาของบท
อ่านซ่ึงจะช่วยใหผู้อ่้านไดต้ั้งจุดประสงคใ์นการอ่านของตน  การท านายหรือการคาดเดาส่งเสริมให้
ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบับทอ่าน  เพิ่มความสนใจและท าให้เขา้ใจในบทอ่านมากข้ึน (Oczkus 2003)  
ลกัษณะส าคญัของการท านายคือ   การเปรียบเทียบการท านายกบัเน้ือหาท่ีอ่าน   เพื่อตรวจสอบการ
ท านาย  การท านายท่ีไม่มีการตรวจสอบจะไม่มีความหมายในการพฒันาความเขา้ใจในบทอ่านของ
ผูเ้รียน (Duke & Pearson, 2005)  วิธีสอนการท านาย ผูส้อนจะใหผู้เ้รียนท านายหวัข้อเร่ือง  สารบญั  
รูปภาพ และค าส าคญัหรือจุดส าคญัในบทอ่าน และตรวจสอบการท านาย ประเมินการท านายนั้น 
และอาจใหท้บทวนการท านายไดอี้กถา้จ าเป็น (Teele 2004) 

  มีผลการวิจยัท่ีแสดงว่า ผูอ่้านท่ีดีใชป้ระสบการณ์และความรู้ในการท านาย   และสร้าง
ความคิดอยา่งมีระบบในขณะท่ีอ่าน (Block and Israel 2005) กลยทุธ์น้ีสอนไดโ้ดยการเปรียบเทียบ 
ผูส้อนอาจใชแ้ผนผงั การซกัถาม โดยถามเก่ียวกบัประสบการณ์ของผูเ้รียน  ท่ีเหมือนกบัในบทอ่าน 
ผูเ้รียนอาจใชแ้ผนภูมิ หรือเขียน เช่ือมโยงระหว่างระหว่างบทอ่านกบัตนเอง (text-to-self) บทอ่าน
กบับทอ่าน (text-to-text)   หรือ ระหว่างบทอ่านกบัโลก (text-to-world)     ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบ
เน้ือหาในบทอ่านกบัโลกปัจจุบนั (Teele 2004)       

  ในการสร้างความหมายจากบทอ่านนั้น  ผูเ้รียนยงัตอ้งใชก้ลยุทธ์ในการอนุมานช่วย โดย
ใชค้วามรู้เดิมของตนไปพร้อม ๆ กบัใชข้อ้มูลจากบทอ่าน    เพื่อสรุปบทอ่านตามความเขา้ใจของตน 
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(Serafini 2004) โดยการอนุมานผูเ้รียนจะสามารถสรุปความ คาดเดา แสดงใจความส าคญัใชข้อ้มูล
และภาพ สร้างความหมายจากบทอ่าน (Harvey and Goudvis 2000)     

  กลยทุธ์ท่ีส าคญัในการสร้างความหมายจากบทอ่านอีกกลยทุธ์หน่ึง คือ   กลยทุธ์ในการตั้ง
ค  าถาม  เป็นกลยทุธ์ท่ีผูอ่้านใชใ้นขั้นตอนก่อนการอ่าน  ระหว่างการอ่านและหลงัการอ่าน ในการตั้ง
ค  าถาม  ผูอ่้านตอ้งถามตนเองเพื่อสร้างความหมาย  ความเขา้ใจ หาค าตอบ แกปั้ญหา    หาขอ้มูลและ
เพื่อคน้พบขอ้มูลใหม่ (Harvey and Goudvis 2000) 
 โทวานี  (Tovani 2000:108)  กล่าววา่ เดิมนกัการศึกษามกัประเมินเพียงความเขา้ใจในการ
อ่าน โดยมองขา้มความรับผดิชอบของตนท่ีจะท าใหผู้เ้รียนมีทกัษะท่ีจ าเป็นเพื่อสร้างความหมายของ
บทอ่าน  ผูส้อนสามารถท าไดม้ากกวา่การวดัความเขา้ใจในการอ่าน    ดว้ยการแสดงใหผู้เ้รียนเห็นวา่
ผูอ่้านท่ีดีท าอยา่งไร  จึงท าให้สามารถสอนผูเ้รียนท่ีอ่านติดตะกุกตะกกัให้เขา้ใจเน้ือหาของบทอ่าน
ได ้ โดยผสมผสานกลยทุธ์ในการอ่านเขา้ไปในการสอน  ใหท้างเลือกแก่ผูอ่้านในการคิดถึงเน้ือหาท่ี
อ่าน  แทนการอ่านเป็นค า ๆ ท่ีไม่ไดท้  าใหเ้กิดความหมาย (Tovani 2004: 5)  แต่ผูส้อนก็ไม่อาจสรุป 
ว่าผูเ้รียนจะรู้วิธีเขา้ใจบทอ่านไดโ้ดยอตัโนมติั  ดว้ยการรับฟังค าอธิบายกลยุทธ์ในการอ่านเท่านั้น   
การแนะน ากลยุทธ์ในการอ่านให้ผู ้เ รียน    จึงไม่ใช่จุดประสงค์เพียงอย่างเดียวของผู ้สอน 
จุดประสงคใ์นการสอนคือวิธีท่ีจะใหผู้เ้รียนเป็นผูมี้กลยทุธ์ในการอ่าน   โดยผูส้อนจดัหาเคร่ืองมือท่ี
จ าเป็นในการอ่านและใหผู้เ้รียนผกูพนัอยูก่บัการอ่าน  ไดคิ้ดไตร่ตรองหรือสะทอ้นความคิดในขณะ 
ท่ีคิดถึงส่ิงท่ีตนอ่าน (Tovani 2004)    

  บทอ่านทัว่ไปมีสองชนิดคือ  นวนิยายและขอ้มูลข่าวสาร  นวนิยายจะเป็นรูปแบบของ
เร่ืองราวซ่ึงมีบทเร่ิมเร่ือง  ตอนกลางของเร่ือง และตอนจบของเร่ือง ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัเน้ือหาท่ีเป็น
ขอ้มูลข่าวสาร ท่ีเป็นขอ้มูลจริงซ่ึงแบ่งออกเป็นหลายอย่าง โครงสร้างบทอ่านท่ีเป็นขอ้มูลข่าวสาร
นั้นแบ่งออกเป็น  การเปรียบเทียบ/การขดัแยง้ (Compare/Contrast)  สาเหตุ/ผลลพัธ์  (Cause/Effect)  
การล าดบัเหตุการณ์ (Chronological)   การอธิบาย และรายการ (Description/List) ค าถามและ
ค าตอบ (Question/Answer) และปัญหาและบทสรุป (Problem-Solution)   การท่ีผูเ้รียนไม่คุน้เคยกบั
โครงสร้างของบทอ่าน รวมกบัค าศพัทท่ี์ไม่คุน้เคย ท าให้ผูเ้รียนไม่สามารถเขา้ใจขอ้มูลในบทอ่าน   
การจดัล าดบั โครงสร้างของบทอ่านแตกต่างกนัออกไป จนไม่สามารถคาดเดาได ้ ในการอ่านคร้ัง
แรกผูเ้รียนตอ้งการอ่านเพื่อเรียนรู้ (Bakken and Whedon 2002 : 230)   ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้ง
ใหค้  าแนะน าท่ีชดัเจน เพื่อใหจ้ดจ าลกัษณะส าคญัของบทอ่าน  แสดงใหเ้ห็นถึงขอ้มูลในบทอ่านและ
ใช้กลยุทธ์ในการอ่านท่ีเหมาะสมกับลกัษณะพิเศษของโครงสร้างของบทอ่านต่าง ๆ  รอดเดอร์
(Rhoder 2002)  กล่าวว่าเม่ือผูเ้รียนรู้จกัโครงสร้างของบทอ่าน  แลว้เขาจะสามารถจดัการกบัขอ้มูล
และความคิดในบทอ่านนั้นไดโ้ดยใชก้ลวิธีต่าง ๆ  เช่นการสร้างมโนภาพ  ผงัความคิด  ผงัใยแมงมุม 
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และเคา้โครงเร่ือง   การกระท าเหล่าน้ีจะช่วยให้ผูเ้รียนไดค้วบคุมการอ่านของตนเอง และท าให้
สามารถท่ีจะใชก้ลยทุธ์ในการอ่านท่ีเหมาะสม 
 เพื่อใหผู้เ้รียนไดใ้ชก้ลยทุธ์ในการอ่านอยา่งมีประสิทธิภาพ   และสามารถบอกโครงสร้าง  
ของบทอ่านได ้ ผูส้อนตอ้งแสดงกลวิธีการอ่าน ใหค้  าแนะน าและฝึกกลวิธีการอ่าน ใหเ้วลาผูเ้รียนได้
ฝึกในส่ิงท่ีตนเรียน  ผูเ้รียนตอ้งรู้วา่ตอ้งใชก้ลยทุธ์อะไร ใชอ้ยา่งไร ใชเ้ม่ือไร ท่ีไหน และจะใชท้ าไม 
ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือบรรยากาศในชั้นเรียนท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนตั้งใจ   และใชก้ลยทุธ์ในความเป็นจริง
โดยไม่ตอ้งบงัคบั (Rhoder 2002: 28)   การท่ีผูเ้รียนไดอ่้านอยา่งอิสระตอ้งรู้จกัวิธีใชก้ลยทุธ์ในการ
อ่านต่าง ๆ ในกระบวนการอ่าน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนก่อนอ่าน  ขั้นตอนขณะอ่านและขั้นตอนหลงั 
การอ่าน     

  ขั้นตอนก่อนอ่าน ผูเ้รียนจะตอ้งใชก้ลยทุธ์ในการท านายหรือการคาดเดา  ตั้งค  าถาม  ดูภาพ 
เพื่อกระตุน้ความรู้เดิมของผูเ้รียน  มีการตั้งจุดประสงคใ์นการอ่าน    เพื่อใหผู้เ้รียนเร่ิมติดกบับทอ่าน  
และช่ือมโยงขอ้มูลใหม่กบัส่ิงท่ีรู้แลว้ รู้ว่าก าลงัจะอ่านอะไร กระตุน้ความรู้เดิมของผูเ้รียน ก่อนท่ีจะ
เร่ิมอ่าน (D’Arcangelo 2002)    เพราะว่ายิง่ผูเ้รียนรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะอ่านมากเท่าไร     ก็จะสามารถ
เขา้ใจขอ้มูลในเร่ืองนั้นดีข้ึน  การท่ีผูเ้รียนไดคิ้ดเก่ียวกบับทอ่าน  มีการเช่ือมโยงและคาดเดาจะไดรั้บ 
ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองนั้นไดม้ากข้ึน (Robb 2003: 36) ในขั้นตอนน้ีผูเ้รียนจะจ าโครงสร้างของบทอ่าน
และบอกโครงสร้างของบทอ่านได ้ เม่ือผูเ้รียนใชเ้วลาในการอ่านไดรั้บรู้จุดประสงคข์องผูเ้ขียน และ 
รู้ว่าบทอ่านนั้นมีรูปแบบอยา่งไร  ผูเ้รียนสามารถท่ีจะใชโ้ครงสร้างของบทอ่าน และความตั้งใจของ
ผูเ้ขียนก าหนดการเรียนรู้ของตนเองในขณะเร่ิมอ่าน (D’Arcangelo 2002)    
 ขั้นตอนขณะอ่าน กลยทุธ์ท่ีใชร้ะหวา่งการอ่าน คือการควบคุมตนเอง  การตั้งค  าถาม การดู 
ภาพ  การเช่ือมโยง  การสรุป และการก าหนดความส าคญัหรือใจความส าคญัของบทอ่าน   ผูอ่้านได้
ควบคุมความเขา้ใจและความกา้วหนา้ในการอ่านของตน  การอ่านเป็นกระบวนการท่ีตอ้งท าซ ้ าแลว้
ซ ้ าอีกและตอ้งมีการอ่านท่ีต่อเน่ืองอยา่งคล่องแคล่ว     กลยทุธ์ในขณะอ่าน  เช่น การเติมแผนภูมิให้
สมบูรณ์ ท าเคา้โครงเร่ือง และวาดภาพ  จะช่วยให้ผูเ้รียนอ่านและตอบค าถามในบทอ่าน   รวบรวม 
ความคิด และหาเหตุผลในการล าดบัขอ้มูล  ดงันั้นขณะท่ีผูเ้รียนก าลงัอ่านเน้ือหาของบทอ่าน  ตอ้งมี 
กระบวนการควบคุมการอ่านของตนเอง 
 ขั้นตอนหลงัการอ่าน  กลยทุธ์ในการอ่านท่ีใชคื้อการก าหนดขอ้ความส าคญัหรือใจความ
ส าคญั  การเช่ือมโยง   การตั้งค  าถาม  การสรุปความและการสังเคราะห์    เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนตีความ 
วิเคราะห์ และมีความเขา้ใจบทอ่านอยา่งลึกซ้ึง   ภาระงานในการอ่านไม่ไดเ้สร็จส้ินเม่ือผูเ้รียนอ่าน
จบ  หลงัการอ่านผูอ่้านจะตอ้งคิดถึงความคิดของผูเ้ขียน  และเรียนรู้เพิ่มจากแหล่งความรู้อ่ืน  กลวิธี
หลงัอ่านจะช่วยใหผู้เ้รียนผนึกความคิดและจดจ าส่ิงท่ีไดจ้ากบทอ่าน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

69 

  โทวานี (Tovani 2000)     กล่าวถึงกลยทุธ์ในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจไวด้งัน้ี  
คือ 1)  การใชค้วามรู้เดิม (Prior / Background knowledge)  2)  การควบคุมตนเอง (Self monitoring)  
3)  การตั้งค  าถาม (Questioning)  4)  การวาดมโนภาพ (Visualizing)  5)  การก าหนดความส าคญัและ
ใจความส าคญั  (Determining Importance/Main Idea)  6)  การเช่ือมโยง  (Making connections) 7)  
การอนุมาน (Inferring)  และ 8)  การสังเคราะห์ (Synthesizing)   กลยุทธ์ในการอ่านและแนวคิด
ดงักล่าวแสดงใน ตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4  แสดงกลยทุธ์และแนวคิดในการอ่านของโทวานี  
กลยทุธ์ในการอ่าน (Reading Strategies) แนวคิดในการอ่าน 

1.  การใชค้วามรู้เดิม (Prior / Background  
      knowledge) 

-  คิดถึงส่ิงท่ีผูอ่้านรู้แลว้เก่ียวกบัหวัขอ้เร่ืองท่ีอ่าน  
-  ช่วยใหผู้อ่้านเช่ือมโยงขอ้มูลใหม่กบัความรู้เดิม 

2.  การควบคุมตนเอง (Self monitoring) -  รู้วา่เม่ือไรควรจะปรับอตัราเร็วของการอ่าน 
และปรับกลยทุธ์ในการอ่านเพื่อใหเ้ขา้ใจเน้ือเร่ือง 

3.  การตั้งค  าถาม (Questioning) -  ช่วยใหผู้อ่้านไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบับทอ่าน 
กระตุน้ใหมี้การสืบคน้ และส่งเสริมใหคิ้ดอยา่ง
ลึกซ้ึงในเร่ืองท่ีอ่าน 

4.  การวาดมโนภาพ (Visualizing) -  การสร้างภาพในความคิด จะท าใหเ้กิดการคิด
คาดคะเนและสรุป 

5.  การก าหนดความส าคญั/ใจความส าคญั
(Determining Importance/Main Idea) 

-  หาใจความส าคญั ใจความส าคญัของบทอ่าน 

6.  การเช่ือมโยง (Making connections) -  คิดถึงความเช่ือมโยงระหวา่งบทอ่านกบัเร่ือง 
อ่ืน ๆ ท่ีอ่าน  หรือเร่ืองราวในชีวิตจริง 

7.  การอนุมาน (Inferring) -  เช่ือมโยงความรู้เดิมกบัขอ้มูลท่ีอ่านเพื่อตีความ
จากบทอ่าน 

8.  การสังเคราะห์ (Synthesizing) - ใชก้ลยทุธ์หลากหลาย หาความหมายในบทอ่าน 
 
ท่ีมา : Chris. Tovani, Do I Really Have to Teach Reading? Portland, Maine: Stenhouse, 2004. 
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   สรุปกลยทุธ์และแนวคิดในการอ่านเพื่อความเขา้ใจของ โทวานี  (Tovani 2000) เช่ือว่า
การท่ีผูอ่้านจะมีความเขา้ใจในการอ่าน  ผูอ่้านตอ้งมีความรู้เดิมเก่ียวกบัเร่ืองท่ีตนอ่าน และสามารถ
เช่ือมความรู้เดิมกบัขอ้มูลใหม่ท่ีตนไดรั้บจากการอ่าน      การปรับความเร็วในการอ่านหรือกลบัมา
อ่านซ ้า การตั้งค  าถามในเร่ืองท่ีอ่าน การวาดมโนภาพในความคิด  การเช่ือมโยงระหว่างขอ้มูลท่ีอ่าน
กบัชีวิตจริง  การตีความและการใชก้ลยทุธ์ท่ีหลากหลาย จะช่วยใหก้ารอ่านประสบความส าเร็จ  การ
ท่ีผูอ่้านไดฝึ้กใชก้ลยทุธ์ในการอ่านบ่อย ๆ เม่ือประสบปัญหาในการอ่าน   จะท าให้ผูอ่้านสามารถใช้
กลยุทธ์ในการอ่านไดอ้ย่างอตัโนมติัและมีประสิทธิภาพ  ผูส้อนจึงตอ้งสอนและฝึกให้ผูเ้รียนมีกล
ยุทธ์ในการอ่านท่ีหลากหลาย  และสะสมกลยุทธ์ในการอ่านท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อน าไปใช้ในการ 
อ่านในอนาคต และการอ่านตลอดชีวิต  

  
     3.3      แนวคิดเก่ียวกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ  (Metacognitive Activities)  
     การรู้คิด (Metacognition) คือการคิดในระดบัสูงซ่ึงควบคุมกระบวนการรับรู้ในการเรียน   
กิจกรรม เช่น  การวางแผนในการท าภาระงาน  การควบคุมความเขา้ใจ  การประเมินความกา้วหนา้
ในการท างานให้เสร็จสมบูรณ์ เป็นการรู้คิดโดยธรรมชาติ   เน่ืองจากการรู้คิดมีบทบาทส าคญัใน
ความส าเร็จของการเรียน  จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้งศึกษากิจกรรมการรู้คิดและพฒันาการรู้คิด  เพื่อ
สามารถตดัสินไดว้่าจะสอนให้ผูเ้รียนใชแ้หล่งความรู้ของตนให้ดีข้ึนโดยการควบคุมการรู้คิดได้
อยา่งไร (Livingston 1997) 
                บุคคลไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการรู้คิด  (Metacognitive Activities) อยูต่ลอดเวลา 
การรู้คิดท าให้บุคคลเป็นผูเ้รียนท่ีประสบความส าเร็จ      เพราะการรู้คิดเก่ียวขอ้งกับสติปัญญา 
(Borkowski, Carrs and Pressley 1987; Sternberg 1984, 1986a, 1986b)      ฟลาเวลล ์(Flavell 1979, 
1987)  กล่าวถึง   การรู้คิด (Metacognition) ว่า  ประกอบดว้ย  ความรู้ในการรู้คิด  (Metacognitive 
Knowledge) และประสบการณ์ในการรู้คิด (Metacognitive experiences) หรือการควบคุมการรู้คิด 

  ความรู้ในการรู้คิด  (Metacognitive Knowledge)   เป็นการเรียนรู้เก่ียวกบักระบวนการของ
การรับรู้ (Cognitive Processes)   เป็นความรู้ท่ีใชค้วบคุมกระบวนการรับรู้     ความรู้ในการรู้คิดมี   3 
ประเภท คือ   
 1.  ความรู้ของบุคคล (Person variables)  หมายถึง ความรู้เก่ียวกบัวิธีเรียนของบุคคลและ
การจดัการกบัขอ้มูล และความรู้ของแต่ละบุคคลในเร่ืองกระบวนการเรียนของตน เช่น บุคคลอาจ
ตระหนกัว่าตนเองจะเรียนไดดี้ ถา้ไดท้  างานในห้องสมุดเงียบ ๆ  แทนท่ีจะนัง่ท างานท่ีบา้นซ่ึงมีส่ิง 
รบกวน   
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 2.  ความรู้เก่ียวกบัภาระงาน (Task variables)   เป็นความรู้เก่ียวกบัธรรมชาติของภาระงาน  
และวิธีจดัการภาระงาน ซ่ึงข้ึนอยูก่บัแต่ละบุคคล เช่น  บุคคลจะตระหนกัว่าจะตอ้งใชเ้วลาในการท า
ความเขา้ใจกบับทอ่านวิทยาศาสตร์ มากกวา่การอ่านหนงัสือนวนิยาย   

  3.  ความรู้ในกลยทุธ์ (Strategy variables) คือความรู้เก่ียวกบัการรับรู้และกลยทุธ์ในการรู้
คิด และความรู้ในเง่ือนไขเก่ียวกบัวา่จะใชก้ลยทุธ์นั้นเม่ือไรและท่ีไหน (Livingston, 1997) 

  พินาร์ด (Pinard 1991)  อธิบายเพิ่มเติมแนวคิดของฟลาเวลล ์ (Flavell 1979, 1987) ว่า
ความรู้ในการรู้คิด  (Knowledge of Metacognition) ประกอบดว้ย  จุดมุ่งหมาย (Objectives variable)  
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเจตคติท่ีจูงใจใหผู้เ้รียนด าเนินการเรียนของตน   ภาระงาน (Task variable)  หมายถึง
สถานการณ์ปัญหาท่ีแต่ละคนเผชิญในชีวิตประจ าวนั  และบุคคล  (Person variable) ซ่ึงหมายความ
รวมถึงผลทางอารมณ์ในการรับรู้  เช่น รูปแบบในการจูงใจ  รูปแบบของคุณลกัษณะ ความสามารถ
แห่งตน และการถามตอบภายในใจของบุคคลเม่ือเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ 

  แอนเดอร์สัน  (Anderson 2002) กล่าวถึงกิจกรรมการรู้คิดวา่ ประกอบดว้ย ปัจจยัต่อไปน้ี  
  1.  การตั้งเป้าหมาย  (Goal Setting)  คือการตดัสินใจ   เลือกผลท่ีตนจะไดรั้บจากการเรียน 

(Learning outcome)  การตั้งเป้าหมายจะกระตุน้ใหผู้เ้รียนพยายามอยูต่ลอดเวลา    และเป็นเกณฑใ์น
การควบคุมความกา้วหนา้ของการเรียน  เช่น    ผูเ้รียนจะตั้งเป้าหมายโดยตอบค าถามว่าวิชาน้ีจะช่วย
ใหต้นไดง้านท่ีดีในอนาคต    เขียนความตั้งใจในการเรียน   วางแผนเพื่อเอาชนะอุปสรรคและปัญหา    
มีการควบคุมตนเอง โดยตรวจสอบกระบวนการเรียนของตน  และถามตนเองว่าประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมายแลว้หรือไม่   ถามถึงการใชค้วามรู้และกลวิธีในการจดัหาแหล่งความรู้     การประเมิน 
ตนเองของผูเ้รียน  
 2.  กิจกรรมการควบคุมตนเอง (Self-monitoring activities)   คือการเปรียบเทียบเป้าหมาย
กบัความส าเร็จในปัจจุบนั โดยใชค้วามรู้และความเขา้ใจ   กิจกรรมควบคุมตนเองข้ึนอยูก่บัเน้ือหาท่ี
เรียน  เช่น การบรรยายพฤติกรรมของตวัละครในเร่ือง  การบนัทึกจ านวนของความถ่ีของพฤติกรรม   
การจดัระยะเวลาท่ีพฤติกรรมเกิด  การควบคุมตนเองท่ีจะไดผ้ลดีตอ้งท าอยา่งสม ่าเสมอ อยา่งใกลชิ้ด 
และท าอยา่งรอบคอบ (Mace, Belfiore and Hutchison 2001) 
                3.  การประเมินตนเอง (Self- evaluation)       เป็นการตดัสินความสามารถของตนเองของ
ผูเ้รียน   การควบคุมตนเองมีบทบาทส าคญัในการประเมินตนเอง   ข้ึนอยูก่บัผลของการเปรียบเทียบ
ความสามารถกบัเกณฑห์รือเป้าหมาย ผูเ้รียนท่ีมีการควบคุมตนเอง  จะตดัสินใจว่าจะเปล่ียนกลยทุธ์
ในการเรียน  หรือจะยงัพยายามต่อไปหรือเพิ่มความพยายามข้ึน  การประเมินตนเองและการควบคุม
ตนเองเกิดข้ึนเกือบจะในเวลาเดียวกนั 
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 ชุติมา ธรรมรักษา (2005)  กล่าวถึงความแตกต่างของผูเ้รียนท่ีมีความรู้ความสามารถสูง 
กบัผูเ้รียนท่ีมีความรู้ความสามารถต ่า   ว่าข้ึนอยู่กบัความมีสติในดา้นความรู้ความเช่ียวชาญและใน
กระบวนการเรียน ท่ีเรียกว่าการรู้คิด (Metacognition)  ผูเ้รียนท่ีมีการรู้คิดท่ีดีจะรู้วิธีเรียน และรู้ว่าจะ
ด าเนินการอย่างไรในบริบทของการเรียน  การรู้คิดมิใช่ส่ิงท่ีติดตวับุคคลมาแต่ก าเนิด แต่เป็นส่ิงท่ี
สามารถปลูกฝังให้ผูเ้รียนไดโ้ดยผ่านการสอนโดยตรง  (Direct approaches) ในการสอนภาษา 
องักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  ผูส้อนควรจดักิจกรรมช่วยใหผู้เ้รียนใหไ้ดเ้รียนรู้ทั้งในดา้นภาษา
และกลยทุธ์ในการรู้คิด ในเร่ืองของ การวางแผน  การควบคุมตนเอง และ การประเมินตนเอง 
 
 โดยสรุปการรู้คิด (Metacognition) เป็นการคิดในระดบัสูงซ่ึงควบคุมกระบวนการรับรู้ใน
การเรียน   กิจกรรม เช่น การวางแผนในการอ่าน  การควบคุมความเขา้ใจในการอ่าน  การประเมิน
ความกา้วหนา้ในการอ่าน เป็นการรู้คิดโดยธรรมชาติ      จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้งน าเอากิจกรรมการรู้
คิดมาใชพ้ฒันาการอ่านของผูเ้รียนให้ดีข้ึน     ผูว้ิจยัไดน้ าเอาแนวคิดเก่ียวกบัการรู้คิด ของพินาร์ด 
(Pinard 1991)  และกิจกรรมการรู้คิดของแอนเดอร์สัน  (Anderson 2002)  มาใชเ้ป็นแนวคิดพื้นฐาน
ในการพิจารณากิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ  กิจกรรมหลกัดงักล่าวมีดงัน้ี คือ การ
ตั้งเป้าหมายในการอ่าน  การควบคุมการอ่าน และการประเมินการอ่านของตนเอง ซ่ึงในการพฒันา
กิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน ใชแ้นวคิดดงักล่าวเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ ในการเลือกกิจกรรมการรู้คิดใน
การอ่าน  เพื่อใชพ้ฒันาการอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียน 
 
   3.3.1  การควบคุมกิจกรรมการรู้คิด (Regulation of Metacognitive Activity) มีผูอ้ธิบายการ
ควบคุมกิจกรรมการรู้คิดไวต่้าง ๆ กนัดงัน้ี   พินาร์ด (Pinard 1991) กล่าวว่าการควบคุมกิจกรรมการ
รู้คิดข้ึนอยูก่บั ความใส่ใจ (Attention)  การจูงใจ (Motivation) และการเลือกเป้าหมายท่ีสอดคลอ้ง
กบัความรู้ท่ีน ามาใชใ้นเวลาท่ีเกิดสถานการณ์ข้ึน  ลิฟวิงสตนั (Livingston 1997)  กล่าวถึงแนวคิด
เก่ียวกบัประสบการณ์ในการรู้คิด (Metacognitive Experiences) ว่า คือการใชก้ลยุทธ์ในการรู้คิด 
(Metacognitive  Strategies)  หรือการควบคุมการรู้คิด  กลยทุธ์ในการรู้คิด เป็นกระบวนการต่อเน่ือง
ท่ีบุคคลใชเ้พื่อควบคุมกิจกรรมการรับรู้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าไปถึงเป้าหมาย   เช่น ความเขา้ใจในบทอ่าน     
กระบวนการรู้คิดจะบงัคบัและควบคุมการเรียน  โดยมีการวางแผน การควบคุมกิจกรรมการรับรู้ 
และการตรวจสอบผลของกิจกรรม  ยกตวัอย่าง เช่น หลงัจากการอ่านบทอ่านหน่ึงย่อหนา้  ผูเ้รียน
อาจตั้งค  าถามตนเองเก่ียวกบัความคิดในยอ่หนา้นั้น         
  เป้าหมายในการรับรู้ของผูอ่้านคือเพื่อเขา้ใจบทอ่าน   การตั้งค  าถามถามตนเองเป็นกลยทุธ์
ในการควบคุมความเขา้ใจ    ถา้ผูอ่้านพบวา่ตนเองไม่สามารถตอบค าถามของตนเอง    หรือไม่เขา้ใจ
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ส่ิงท่ีถาม  ผูอ่้านจะตดัสินใจว่าจะตอ้งท าอยา่งไรเพื่อให้ตนไปถึงจุดหมาย     คือความเขา้ใจบทอ่าน  
ซ่ึงผูอ่้านอาจตดัสินใจกลบัไปอ่านซ ้ า เพื่อท่ีจะตอบค าถามของตนใหไ้ด ้ ถา้หลงัจากการอ่านซ ้ าแลว้
ผูอ่้านสามารถตอบค าถามของตนเองได ้ ผูอ่้านสามารถจะตดัสินไดว้่าตนเขา้ใจบทอ่านนั้น   ดงันั้น
กลยทุธ์ในการรู้คิดในการตั้งค  าถามถามตนเอง   จะใชเ้พื่อใหบ้รรลุเป้าหมายคือการเขา้ใจในบทอ่าน 
กลยทุธใ์นการอ่านเป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนใชเ้พื่อพฒันาการเรียนภาษา ซ่ึงผูส้อนสามารถช่วยผูเ้รียนใหคิ้ดว่า
มีอะไรเกิดข้ึน ในระหว่างกระบวนการเรียนภาษาของตน  จะท าให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาทกัษะการ
เรียนใหดี้ข้ึน (Brown 1987)  
 

   3.3.2  การรู้คิดและความเขา้ใจในการอ่าน (Metacognition and Reading Comprehension)   
การรู้คิดมีบทบาทส าคญัต่อการอ่านเพื่อความเขา้ใจ  ในการท าวิจยัเก่ียวกบัการรู้คิดพบว่า ผูอ่้านท่ีไม่
มีความช านาญ จะไม่รู้จกัจุดประสงคใ์นการอ่าน   เนน้การอ่านเป็นค า ๆ มากกว่าท่ีจะอ่านเพื่อใหไ้ด ้
ความหมาย    ผูท่ี้ไม่มีความสามารถในการอ่าน  จะอ่านจนจบโดยไม่รู้ว่าตนเองไม่เขา้ใจบทอ่านนั้น  
และไม่สามารถควบคุมความเขา้ใจในบทอ่านได ้ คือขาดทกัษะในการรู้คิด (DiVesta, Hayward and 
Orlando 1979 ; Harris, Graham and Freeman 1988)     ส่วนผูอ่้านท่ีดีจะใชก้ลยทุธ์ในการรู้คิดโดย
อตัโนมติั  เพือ่มุ่งความสนใจของตนใหรู้้ความหมายของบทอ่าน     และปรับกลยทุธ์ในการอ่านเม่ือ
รู้ว่ามีส่ิงผิดพลาด (Borkowski, Carr and Pressley 1987)  ผูอ่้านท่ีมีทกัษะการรู้คิดในการอ่านจะ
สามารถตรวจสอบความสับสน หรือความไม่สอดคลอ้งกนัของกลยทุธ์   โดยน ากลยทุธ์ท่ีถูกตอ้งมา
ใชใ้นการอ่านเพื่อใหป้ระสบความส าเร็จ  เช่น  การอ่านซ ้ า  การเช่ือมโยงส่วนต่าง ๆ ของบทอ่านเขา้
กบับทอ่านอ่ืน  การหาประโยคส าคญัของเร่ือง หรือสรุปยอ่หนา้ของบทอ่านและการเช่ือมโยงขอ้มูล
ปัจจุบนักบัความรู้เดิม   ซ่ึงผูอ่้านจะไม่รายงานทกัษะเหล่าน้ีในขณะท าการอ่าน        แต่จะอธิบายได้
อยา่งชดัเจนเม่ือใหอ้ธิบายกระบวนการอ่านของตน     เพราะผูอ่้านมีสติท่ีตระหนกัในความรู้ของตน
และสามารถเขา้ใจ ควบคุมและจดัการกบักระบวนการรับรู้ของตน     สรุปไดว้่า กลยทุธ์ในการรู้คิด
เป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนรับรู้ได ้ และสามารถควบคุมได ้   ผูเ้รียนท่ีมีการรู้คิดท่ีดีสามารถท่ีจะควบคุมและน า
กระบวนการเรียนของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (Borkowski Carr, and Pressley 1987)    

  แอนเดอร์สัน (Anderson 2002)  กล่าวถึง การสอนภาษาท่ีสองวา่ ผูส้อนไม่ควรท่ีจะเนน้ให้
ผูเ้รียนตั้งใจเรียนภาษาเพียงอย่างเดียว   ผูส้อนสามารถช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ถึงการคิดว่ามีอะไร
เกิดข้ึนบา้งในระหว่างท่ีมีกระบวนการเรียนของตนเกิดข้ึน  ซ่ึงน าไปสู่การพฒันาทกัษะในการเรียน
ให้ดีข้ึน  การรู้คิดในการอ่านของแอนเดอร์สัน (Anderson 2002)  รวมเอาการคิดอย่างตั้งใจและ
กระบวนการสะทอ้นคิดเขา้ดว้ยกนั  แบ่งออกเป็น 5 ประการดงัต่อไปน้ี 
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 1.   การตระเตรียมและการวางแผนในการอ่าน (Preparing and Planning for Effective 
Reading) เป็นทกัษะท่ีส าคญัของการรู้คิด  ท่ีสามารถพฒันาการอ่านของผูเ้รียน  ในการเตรียมและ
การวางแผนให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายในการอ่าน    ผูเ้รียนจะคิดถึงส่ิงท่ีตนตอ้งการ   หรือความ
ตอ้งการท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมาย  และวิธีท่ีจะท าให้การอ่านของตนส าเร็จ  ผูส้อนสามารถช่วย
ส่งเสริม โดยการบอกจุดประสงคข์องแต่ละเป้าหมายให้ชดัเจน   และน าผูเ้รียนใหต้ั้งจุดประสงคใ์น
การอ่านของตน  ยิง่ผูเ้รียนสามารถบอกจุดประสงคใ์นการอ่านไดช้ดัเจนมากเท่าไร ก็ยิง่ท าใหก้ารวดั
ความกา้วหนา้ของผูเ้รียนง่ายข้ึนเท่านั้น  เช่น ผูส้อนอาจตั้งเป้าหมายว่าผูอ่้านจะไดรู้้ค  าศพัทใ์นบท
ต่าง ๆ ของบทเรียน  ผูเ้รียนจะตอ้งตั้งเป้าหมายของตนใหส้ามารถตอบค าถามเก่ียวกบัความเขา้ใจใน
ทา้ยบทใหไ้ด ้  

 2.  การเลือกและการใชก้ลยทุธ์ในการอ่าน (Using Particular Reading Strategies) นกัวิจยั
กล่าวว่า การสอนให้ผูอ่้านใชก้ลยทุธ์เฉพาะอยา่งในการอ่าน เป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งพิจารณาเป็นอนัดบั
แรกในการสอนอ่าน ( Anderson 1999;  Cohen 1998; Oxford 1990)   ความสามารถในการรู้คิดใน
การเลือกและใชก้ลยุทธ์เพื่อให้ความหมายของบริบทท่ีท าการอ่าน  ดว้ยจุดประสงค์เฉพาะอย่าง 
หมายความถึง  การท่ีผูเ้รียนสามารถคิด และตดัสินใจอย่างมีสติในกระบวนการเรียน  ในการสอน
การรู้คิดใหไ้ดผ้ล ควรสอนผูเ้รียนเก่ียวกบักลยทุธ์ต่าง ๆ ในการอ่าน และบอกวิธีใชก้ลยทุธ์นั้นอยา่ง
ชดัเจน  ตวัอยา่งเช่น  ผูอ่้านภาษาท่ีสอง  จะมีกลยทุธ์ในการอ่านหลากหลายท่ีจะเลือกใชเ้ม่ืออ่านพบ
ค าศพัทท่ี์ตนไม่รู้และตนตอ้งการจะรู้ค  าศพัทน์ั้นเพื่อใหเ้ขา้ใจถึงใจความส าคญัของบทอ่าน   กลยทุธ์
แรกท่ีผูอ่้านใชอ้าจเป็นการวิเคราะห์ค า (word analysis)    อีกวิธีหน่ึงคือการเดาความหมายของค า
โดยใชบ้ริบท (Context clues)  ผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้การใชก้ลยทุธ์ในการอ่าน และวิธีใชอ้ยา่งชดัเจน   
และรู้ว่าไม่สามารถใชเ้พียงกลยทุธ์เดียวในการอ่านในทุกบริบท  ผูส้อนตอ้งแสดงวิธีเลือกกลยทุธ์ท่ี
ดีท่ีสุด ท่ีจะท าให้ผูเ้รียนประสบความส าเร็จในบริบทท่ีอ่าน   
 3.  การควบคุมการใชก้ลยทุธ์ในการอ่าน (Monitoring Strategy Use)  คือการรู้วิธีท่ีจะ
ควบคุมการใชก้ลยทุธ์ในการอ่านเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายในการอ่าน  ส่ิงส าคญัในการควบคุมกลยทุธ์
ในการอ่านคือความเขา้ใจในขณะอ่าน  เม่ือผูอ่้านตดัสินใจเลือกกลยทุธ์ในการอ่าน  และเร่ิมท าการ
อ่าน ในขณะอ่านผูเ้รียนตอ้งถามตนเองในทุก ๆ ระยะว่ายงัจะใชก้ลยทุธ์น้ีอยูห่รือไม่ในการควบคุม
ความเขา้ใจของตน และรู้ว่าเม่ือความเขา้ใจขาดหายไปควรท าอย่างไร  การเกิดความไม่เขา้ใจอาจ
ไม่ใช่การไม่รู้ศพัท ์ ผูเ้รียนอาจตอ้งการเนน้ความเขา้ใจในเน้ือเร่ือง  ความคิด  เม่ืออ่านแลว้ไม่เขา้ใจ 
ผูเ้รียนตอ้งเลือกใชก้ลยทุธ์ใหม่เพื่อท าใหก้ารอ่านส าเร็จตามเป้าหมาย 
              4.  การน าเอากลยทุธ์ในการอ่านมาใชร่้วมกนั ( Orchestrating Various Strategies) การ
เรียนรู้วิธีท่ีจะน าเอากลยุทธ์ต่าง ๆ มาใชร่้วมกนัในขณะอ่านเป็นทกัษะท่ีส าคญัในการรู้คิด  ความ 
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สามารถในการน ากลยทุธ์ในการอ่านมาใชร่้วมกนั การจดัระบบ และการการเช่ือมโยงกลยทุธ์ท่ีตนมี
อยูเ่ขา้ดว้ยกนั   เป็นลกัษณะท่ีสามารถแยกผูอ่้านท่ีมีความสามารถในการอ่านไดดี้     กบัผูอ่้านท่ีไม่มี
ความสามารถในการอ่านได ้    ผูอ่้านท่ีดีจะไม่ใชก้ลยทุธ์เพียงอยา่งเดียว แต่จะเลือกน ามาใชห้ลาย ๆ 
วิธีไปพร้อม ๆ กนั  ผูอ่้านอาจตอ้งเดาเน้ือเร่ือง โดยอ่านส่วนต่าง ๆ ของเร่ืองแลว้หยดุอ่านเพื่อยนืยนั 
หรือเลิกลม้การคาดเดา  หรือเดาต่อไปอีกโดยยนืยนัการคาดเดา  การยืนยนัและการเดาหลายคร้ังใน
การอ่านแสดงใหรู้้วา่ผูเ้รียนฝึกใชก้ลยทุธ์ในการอ่านพร้อม ๆ  กนัเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการอ่าน   
               5.  การประเมินกลยทุธ์ท่ีใช ้ในการอ่าน ( Evaluating Reading Strategies)  ผูเ้รียนภาษาท่ี 
สอง จะมีโอกาสเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการรู้คิด  เม่ือพยายามท่ีจะประเมินว่าส่ิงท่ีตนก าลงักระท านั้น
ไดผ้ลหรือไม่ ผูส้อนสามารถช่วยให้ผูเ้รียนประเมินกลยุทธ์ท่ีผูเ้รียนใชโ้ดยการตั้งค  าถามให้ผูเ้รียน
ตอบ การตอบค าถามจะรวมเอาลกัษณะของการรู้คิดเขา้ดว้ยกนั  ท าให้ผูเ้รียนไดไ้ตร่ตรองตลอด
วงจรของการอ่าน   เร่ิมตั้งแต่การเตรียมและวางแผนเพื่อแสดงให้เห็นว่าตนตอ้งการอ่านอะไรให้
ส าเร็จ ในขณะท่ีเลือกและใชก้ลยทุธ์ต่าง ๆ ตอ้งตอบค าถามวา่ก าลงัใชก้ลยทุธ์ใด  และควบคุมการใช้
กลยทุธ์อยา่งไร  รวมทั้งการใชก้ลยทุธ์ร่วมกนั  ทั้งหมดเป็นการประเมินในระหว่างการใชก้ระบวน 
การรู้คิด   
 จากผลงานวิจยัไดพ้บว่าผูเ้รียนท่ีไม่มีทกัษะในการอ่านหรือขาดความรู้เบ้ืองตน้ จะไม่รู้ว่า
ตนขาดความรู้ในการประเมินตนเอง     ยากท่ีจะประเมินความส าเร็จ  หรือประเมินความลม้เหลวใน
การใชก้ลยทุธใ์นการอ่านของตน  ส่วนผูเ้รียนท่ีมีทกัษะและความรู้ดีจะสามารถควบคุมการประเมิน
ความสามารถของตน  และผลการวิจยัยงัแสดงใหเ้ห็นว่า ทกัษะในการประเมินความสามารถตนเอง
ของผูเ้รียนในทุกระดบัสามารถสอนได ้    และนอกจากสามารถพฒันาทกัษะในการประเมินตนเอง
แลว้ผูเ้รียนยงัสามารถพฒันาทกัษะท่ีตนประเมินไดด้ว้ย  (Kruger and Dunning 1999  ,อา้งถึงใน 
Anderson 2002)    
 
 ทกัษะในการรู้คิดแต่ละทกัษะดงักล่าวมีปฏิสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั  เน่ืองจากการรู้คิดไม่ใช่
กระบวนการท่ีเป็นเส้นตรง ท่ีเร่ิมจากการตระเตรียมและการวางแผนไปสู่การประเมิน  การรู้คิด
มากกว่าหน่ึงกระบวนการอาจเกิดข้ึนในเวลาเดียวกนั   ระหว่างท่ีผูเ้รียนภาษาท่ีสองด าเนินการเรียน
ภาระงาน   ปฏิสัมพนัธ์ของการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่านของแอนเดอร์สัน (Anderson 2002)  
ดงัแสดงใน แผนภาพท่ี  9 
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 (การเตรียมและการวางแผนในการอ่าน) 
        
 
   
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
แผนภาพท่ี 9   ความสมัพนัธ์ของกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน ของแอนเดอร์สัน  
ท่ีมา : Anderson, The role of metacognition in second language learning[online], accessed 2002.    
http://www.cal.org/resources/Digest/digest_pdfs/0110_Anderson.pdf 
 

 แผนภาพท่ี 9   แสดงความสัมพนัธ์ของกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน   ท่ีผูเ้รียนใชใ้นขณะ
อ่าน  ประกอบดว้ยการเตรียมและวางแผนในการอ่าน   การใชก้ลยุทธ์ในการอ่าน  การควบคุมการ
ใชก้ลยทุธ์ในการอ่าน   การน ากลยทุธ์ในการอ่านหลาย ๆ กลยทุธ์มาใช้ร่วมกนัเพื่อแกปั้ญหาในการ
อ่านและการประเมินกลยทุธ์ท่ีใช้ ว่าไดผ้ลหรือลม้เหลว  พร้อมตดัสินใจว่าจะเปล่ียนกลยทุธ์ในการ
อ่านหรือพยายามต่อไปโดยใชก้ลยทุธ์เดิม ซ่ึงกิจกรรมการอ่านเหล่าน้ีอาจไม่เกิดข้ึนตามล าดบั บาง
กิจกรรมอาจเกิดข้ึนก่อนหรือพร้อมกนักบักิจกรรมอ่ืน ๆ    
  โดยสรุปกลยทุธ์การรู้คิดในการอ่านของแอนเดอร์สัน (Anderson 2002)  เป็นกระบวนการ
ท่ีเกิดข้ึนในตวัของผูเ้รียน  ผูเ้รียนเป็นผูก้  าหนดจุดมุ่งหมายในการอ่าน  ตดัสินใจเลือกใชก้ลยทุธ์ดว้ย
ตนเอง  และเป็นผูริ้เร่ิมใชก้ลยทุธ์ในการอ่านเหล่าน้ี    พร้อมกนันั้นก็มีการประเมินกลยทุธ์ท่ีใชว้่าจะ
ช่วยให้ผูเ้รียนประสบความส าเร็จในการอ่านหรือไม่ และถา้มีแนวโน้มว่าจะลม้เหลวผูเ้รียนก็จะ
เปล่ียนกลยุทธ์ใหม่หรือเปล่ียนบทอ่าน  อาจกล่าวได้ว่ากลยุทธ์การรู้คิดในการอ่าน  เป็นปัจจัย
ส่งเสริมใหผู้อ่้านสามารถอ่านไดด้ว้ยตนเอง ตามแนวคิดของการเรียนดว้ยตนเอง 
 

(การใช้กลยุทธ์ ในการอ่าน) 

(การควบคุมการใช้กลยุทธ์ 
ในการอ่าน) 

(การประเมนิกลยุทธ์ทีใ่ช้ 
ในการอ่าน) 

    (การน ากลยุทธ์ใน
การอ่านมาใช้ร่วมกนั) 

มาใช้ร่วมกนั) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.cal.org/resources/Digest/digest_pdfs/0110_Anderson.pdf
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                 3.3.3   กิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน (Metacognitive Activities) คือ กิจกรรมการอ่านท่ีใช้
กระตุน้ใหผู้เ้รียนคิดในเร่ืองท่ีตนอ่านและเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบับทอ่าน  ดว้ยการใชก้ลยทุธ์ในการอ่าน
ท่ีจดัไวอ้ยา่งมีระบบ  เพื่อใหผู้เ้รียนไดต้ระหนกัในกระบวนการอ่านของตน  ตั้งแต่เร่ิมตน้อ่าน  ขณะ
ด าเนินการอ่าน จนถึงกระบวนการหลงัการอ่าน      ผูเ้รียนจะประเมินผลการอ่านของตนตลอดเวลา
ท่ีท าการอ่านและหลงัการอ่าน  ซ่ึงช่วยใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาความสามารถในอ่าน อนัจะน าไปสู่
ความส าเร็จในการอ่านของตน         จากการศึกษางานวิจยั มีผูท้  าวิจยัและเขียนวรรณกรรมเก่ียวกบั
กิจกรรมการรู้คิดในการอ่านไวด้งัน้ี 
 ฟลาเวล (Flavell 1979)   ให้ความเห็นว่าความรู้ในการรู้คิด (Metacognitive knowledge) 
คือความรู้เก่ียวกบัตวับุคคล  ภาระงาน  และลกัษณะของกลยุทธ์ท่ีใช ้   และกล่าวว่า การวางแผน 
(Planning)  การควบคุม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation)  เป็นกิจกรรมหลกัในการรู้คิด
ระดบัสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ภาระงาน การด าเนินการท าภาระงาน และการท าภาระงานให้ส าเร็จ 
ตามล าดบั  
 วีนแมน (Veenman 1993)  และวีนแมน และคณะ (Veenman et al. 1997)  แบ่งทกัษะใน
การรู้คิด ออกเป็น 4 ทกัษะ คือ  1) การก าหนดทิศทางในการอ่าน (Orientation)  2) การวางแผน 
(Planning)  3) การประเมิน (Evaluation) การควบคุม (Monitoring) และ 4) การให้รายละเอียด
(Elaboration) ซ่ึงรวมทั้งการ สรุปความ   การหาขอ้สรุปและการไตร่ตรอง  
 ชรอวแ์ละ มอชแมน (Schraw and Moshman 1995) อธิบายถึง  กระบวนการควบคุมการรู้
คิดวา่เป็นวิธีท่ีบุคคลใชค้วามรู้ในการรู้คิดของตนควบคุมสติปัญญาของตน    ซ่ึงกระบวนการเหล่าน้ี
คือ การวางแผน (Planning)  การควบคุม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation)   เช่นเดียวกนั
กบัค ากล่าวของ ฟลาเวล (Flavell 1979)    
 โอนีลและเอบดี (O’Neil and Abedi 1996) กล่าวว่าการรู้คิดประกอบดว้ย การวางแผน 
(Planning)  การควบคุม (Monitoring) กลยทุธ์ทางปัญญา (Cognitive strategies) และความตระหนกั
รู้ (Awareness) 
 แฮทที  บิกส์ และ เพอร์ดี (Hattie, Biggs and Purdie1996)  กล่าววา่การรู้คิดเป็นการจดัการ
ในการเรียนดว้ยตนเอง  การวางแผน (Planning)  การปฏิบติังานใหส้ าเร็จ (Implementing) และการ
ควบคุมความพยายามในการเรียน (Monitoring learning effort) ความรู้เก่ียวกบัเง่ือนไขของการใช้
ยทุธวิธี และกลยทุธ์มีบทบาทส าคญั 
 บทัเลอร์ (Butler 1998) เนน้การวิเคราะห์ภาระงาน   การแปลความหมายของภาระงาน 
การตั้งเป้าหมาย  การเลือก   การปรับและใชก้ลยทุธ์ท่ีเหมาะสม   การควบคุมความกา้วหนา้  การให้
ขอ้มูลป้อนกลบั การปรับวิธีเรียน  การใชแ้รงจูงใจและกลยทุธ์ในการควบคุมความตั้งใจ 
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 พินทริค โวลเตอร์สและ แบคซ์เตอร์ (Pintrich, Wolters and Baxter 2000)  กล่าวถึง
ลกัษณะของการรู้คิด  3 ประการ คือ  ความรู้ในการรู้คิด  การตดัสินใจในการรู้คิดและการควบคุม
การรู้คิด  การปรับตวัและการบงัคบัตนเอง  
 ดีโซเอท  รอยเยอร์ บายส์เซ และ เดอร์เคลิก    (Desoete, Roeyers, Buysse and De Clercq, 
2002) ไดท้ าการวิเคราะห์ส่วนประกอบของทกัษะต่าง ในการรู้คิด      สรุปว่าความรู้เก่ียวกบัเง่ือนไข
ในการรู้คิด เก่ียวขอ้งกบัการคาดเดาหรือการท านาย (Prediction)  และการประเมิน (Evaluation) 
 เมเจอร์  วีนแมน และโวลเตอร์ส  (Meijer, Veenman and Wolters 2006)   ท าการวิจยัผูเ้รียน 
ระดบัมธัยมศึกษา โดยใหก้ลุ่มตวัอยา่ง  บอกความคิดของตนในขณะท าการอ่านวิชาประวติัศาสตร์ 
และวิชาฟิสิกส์   เพื่อจดัประเภทของกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน    พบว่า ผูเ้รียนเร่ิมดว้ยการส ารวจ
บทอ่าน  การวางแผนในการอ่าน  การด าเนินการอ่านอยา่งตั้งใจ  การควบคุมการอ่าน  การประเมิน 
ตรวจสอบการอ่านของตน   และการสรุปรายละเอียดของบทอ่าน   ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์แนวคิด
เก่ียวกบักิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน ดงัแสดงในตารางท่ี 5 
  

 

ตารางท่ี 5   การสงัเคราะห์แนวคิดเก่ียวกบักิจกรรมการรู้คิด (Metacognitive Activities) ในการอ่าน 
                   ภาษาองักฤษ และหลกัการท่ีน ามาใชใ้นการพฒันารูปแบบฯ 
 

นกัการศึกษา/นกัวิจยั หลกัการ/แนวคิด/ทฤษฎี หลกัการท่ีน ามาใชใ้นรูปแบบฯ 
ฟลาเวล  
(Flavell, 1979)    

การวางแผน (Planning)  การควบคุม 
(Monitoring) และการประเมิน 
(Evaluation)  เป็นกิจกรรมหลกัในการรู้
คิดระดบัสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ภาระงาน 
การด าเนินการท าภาระงาน และการท า
ภาระงานใหส้ าเร็จ ตามล าดบั  

ผูว้ิจยัใช ้การวางแผน
(Planning)  การควบคุม 
(Monitoring) และการประเมิน 
(Evaluation) เป็นกิจกรรมหลกั 
ในกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน
ภาษาองักฤษ 
 

พินาร์ด  
(Pinard, 1991) 

การควบคุมการรู้คิดข้ึนอยูก่บั ความใส่
ใจ  แรงจูงใจ และการเลือกเป้าหมายท่ี 
เหมาะสมกบัความรู้ท่ีผูเ้รียนมีอยู ่และ
น ามาใชใ้นการท าภาระงาน 

แนวคิดน้ีใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐาน
ในสนบัสนุนการใหผู้เ้รียน
เลือกบทอ่านท่ีตนสนใจ และ
เหมาะสมกบัความรู้ของตน  
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 
นกัการศึกษา/นกัวิจยั หลกัการ/แนวคิด/ทฤษฎี หลกัการท่ีน ามาใชใ้นรูปแบบฯ 
ชรอวแ์ละ มอชแมน 
(Schraw & 
Moshman,  1995) 

บุคคลใชค้วามรู้ในการรู้คิดควบคุม
สติปัญญาของตน ซ่ึงมีการวางแผน 
(Planning)  การควบคุม (Monitoring) 
และการประเมิน (Evaluation) 
 

ผูว้ิจยัน า การวางแผน 
(Planning)  การควบคุม 
(Monitoring) และการประเมิน 
(Evaluation) มาใชใ้นกิจกรรม
การรู้คิดในการอ่าน 
 

แฮทที  บิกส์ และ 
เพอร์ดี (Hattie, Biggs 
and Purdie,1996) 

การรู้คิดประกอบดว้ย การวางแผน 
(Planning)  การปฏิบติั (Implementing)  
การควบคุมการเรียน (Monitoring 
learning effort) และความรู้ในเง่ือนไข
ของการใชย้ทุธวิธีและกลยทุธ์ 

ผูว้ิจยั น าการวางแผน 
(Planning)  การควบคุม 
(Monitoring) และการใชก้ล
ยทุธ์ในการอ่าน  มาใชใ้น
กิจกรรมการอ่าน 
 

โอนีลและเอบดี 
(O’Neil and Abedi, 
1996) 

การรู้คิดประกอบดว้ย การวางแผน 
(Planning)  การควบคุม (Monitoring) 
กลยทุธ์ทางปัญญา (Cognitive 
strategies) และความตระหนกัรู้ 
(Awareness) 
 

ผูว้ิจยัน าการวางแผน และการ
ควบคุม มาใชใ้นกิจกรรมการรู้
คิดในการอ่าน 

วีนแมน (Veenman, 
1993)  และวีนแมน 
และคณะ (Veenman 
et al., 1997)   

การรู้คิดในการอ่านมี 4 กิจกรรม คือ   
การก าหนดทิศทางในการอ่าน 
(Orientation)  การวางแผน (Planning)  
การประเมิน (Evaluation) การควบคุม 
(Monitoring) และการใหร้ายละเอียด 
(Elaboration) และการสรุปความ    

ผูว้ิจยั ใชก้ารก าหนดทิศทางใน
การอ่าน Orientation)  การ
วางแผน (Planning)  การ
ประเมิน  (Evaluation) การ
ควบคุม (Monitoring) และการ
ใหร้ายละเอียด (Elaboration)  
ในกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 
นกัการศึกษา/นกัวิจยั หลกัการ/แนวคิด/ทฤษฎี หลกัการท่ีน ามาใชใ้นรูปแบบฯ 
ลิฟวิงตนั 

(Livington, 1997) 
 

กลยทุธ์ในการรู้คิดเป็นกระบวนการ
ต่อเน่ืองท่ีบุคคลใชค้วบคุมกิจกรรมการ
รับรู้  เพื่อใหไ้ปถึงเป้าหมาย 

น ากลยทุธ์ในการรู้คิดมาใชใ้น
การอ่าน เพื่อควบคุมการอ่าน
ของตนจนบรรลุเป้าหมาย 
 

บทัเลอร์ 
 (Butler, 1998) 

การรู้คิดเป็นการวิเคราะห์ภาระงาน  
ความเขา้ใจในภาระงาน การตั้งเป้าหมาย 
การเลือก ปรับ และใชก้ลยทุธ์ท่ี
เหมาะสม การควบคุมความกา้วหนา้  
การใหข้อ้มูลป้อนกลบั การปรับวิธีเรียน  
การใชแ้รง จูงใจและกลยทุธใ์นการ
ควบคุมความตั้งใจ 

ผูว้ิจยัน าแนวคิด มาใชเ้ป็น
ขอ้มูลในการจดัการประเมิน
การอ่านของผูเ้รียน และการให้
ขอ้มูลป้อนกลบั การปรับกล
ยทุธ์ในการอ่าน และการให้
แรงจูงใจ 

พินทริค โวลเตอร์ส
และ แบคซ์เตอร์ 
(Pintrich, Wolters 
and Baxter, 2000) 

ลกัษณะของการรู้คิด  3 ประการคือ  
ความรู้ในการรู้คิด  การตดัสินใจในการรู้
คิดและการควบคุมการรู้คิด  และการ
ปรับตวัและการบงัคบัตนเอง  
 

ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดมาเป็นขอ้มูล
เบ้ืองตน้ในการจดักิจกรรมการ
รู้คิดในการอ่าน 

ดีโซเอท  รอยเยอร์ 
บายส์เซ และ เดอร์
เคลิก (Desoete, 
Roeyers,  Buysse and 
De  Clercq, 2002) 

ความรู้เก่ียวกบัเง่ือนไขในการรู้คิด
เก่ียวขอ้งกบัการคาดเดาหรือการท านาย 
(Prediction) และการประเมิน 
(Evaluation) 
 

ผูว้ิจยัน าการคาดเดามาใชใ้น
การวางแผนการอ่าน น าการ
ประเมินมาใชเ้ป็นกิจกรรมการ
ประเมินการอ่าน 

แอนเดอร์สัน  
(Anderson, 2002 ) 

- การสอนภาษาท่ี 2  ผูส้อนควรช่วยให้
ผูเ้รียนมีกระบวนการคิดในกระบวนการ
เรียนของตน ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันา 
ทกัษะในการเรียน 
- การรู้คิดในการอ่านประกอบดว้ย 5 
กิจกรรม คือ 1) การเตรียมและวางแผน
ในการอ่าน  2) การเลือกและการใชก้ล  

- ผูว้ิจยัน าแนวคิดน้ีไปใชเ้ป็น
หลกัการของรูปแบบฯ เนน้
กระบวนคิดในการอ่าน  
 
- ผูว้ิจยัน าแนวคิดน้ี มาใชเ้ป็น 
ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการพจิารณา
เลือกกิจกรรมการรู้คิดในการ  
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      3.4    แนวคิดในการอ่านภาษาองักฤษดว้ยตนเอง 

 เบียร์ส (Beers 2003)  ผูเ้ขียนหนงัสือ เร่ือง  When Kids Can’t Read-What Teachers Can 
Do: A Guide for Teachers 6-12  กล่าวถึงวิธีช่วยเด็กท่ีอ่านไม่ออกใหอ่้านไดด้ว้ยตนเอง ดว้ยการตั้ง 
สมมติฐานจากความเช่ือ  3  ประการ คือ ประการแรก  ผูส้อนตอ้งการท่ีจะช่วยผูท่ี้อ่านไม่ออกในชั้น
เรียน  ประการท่ีสอง  ผูเ้รียนเหล่านั้นตอ้งการท่ีจะให้ผูส้อนช่วย และประการท่ี 3 วิธีสอนท่ีถูกตอ้ง

 
 
 
 
ตารางท่ี 5 (ต่อ) 
นกัการศึกษา/นกัวิจยั หลกัการ/แนวคิด/ทฤษฎี หลกัการท่ีน ามาใชใ้นรูปแบบฯ 
 ในการอ่าน 3) การประเมินกลยทุธ์ 4) 

การควบคุมการใชก้ลยทุธ์ และ 5) การ
น ากลยทุธ์มาใชร่้วมกนั 
 

อ่าน ท่ีใชใ้นรูปแบบฯ 

ชุติมา ธรรมรักษา 
(2005) 

- ผูเ้รียนท่ีมีการรู้คิดท่ีดี จะรู้วิธีเรียน  
 
- การรู้คิดของบุคคลมิไดมี้มาแต่ก าเนิด  
แต่สามารถปลูกฝังไดโ้ดยวิธีสอน
โดยตรง (Direct Approach)   
 
- การตั้งค  าถามถามตนเอง (Self-
Questioning) ช่วยใหเ้กิดการพฒันากล
ยทุธ์ในการรู้คิด   
 

- ผูว้ิจยัน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลพื้น 
ฐานในการพฒันารูปแบบฯ 
- ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดการสอน
โดยตรงมาใชใ้นการสอน
กิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน
ใหแ้ก่ผูเ้รียน 
- ผูว้ิจยัใชก้ารตั้งค  า ถามเพื่อ
ถามตนเองของผูอ่้านในแบบ
บนัทึกการอ่าน เพื่อกระตุน้ให้
ผูเ้รียนเกิดการรู้คิดในการอ่าน 
 

เมเจอร์ วีนแมน และ
โวลเตอร์(Meijer, 
Veenman,& Wolters, 
2006) 

การรู้คิดในการอ่านท่ีไดจ้ากการบอก
ความคิดของผูอ่้านจดัได ้ 6  ประเภทคือ 
1) การส ารวจบทอ่าน 2) การวางแผน 3)  
ด าเนินการอ่าน  4) การควบคุมการอ่าน  
5) การประเมิน และตรวจสอบการอ่าน  
และ 6) การใหร้ายละเอียด 
 
 

ผูว้ิจยัน าแนวคิดมาสนบัสนุน
รูปแบบฯ ท่ีพฒันาข้ึน 
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คือวิธีสอนท่ีแตกต่างกนั เพื่อช่วยผูเ้รียนท่ีไม่สามารถอ่านไดด้ว้ยตนเองให้เป็นผูท่ี้สามารถอ่านได้
ดว้ยตนเองอย่างอิสระ  ผูส้อนตอ้งสอนวิธีท่ีท าให้ผูเ้รียนอ่านได้ดว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งใช้ความ
พยายามอยา่งมาก  การช่วยใหผู้เ้รียนอ่านไดด้ว้ยตนเองนั้น ประกอบดว้ยปัจจยัดงัต่อไปน้ี  

  1.  การวิเคราะห์กระบวนการอ่านของผูท่ี้อ่านไดเ้อง  ในการอ่านเพื่อท าความเขา้ใจในเน้ือ
เร่ือง    และกระบวนการท่ีผูไ้ม่สามารถอ่านไดด้ว้ยตนเองตอ้งเรียนรู้  เพื่อท่ีจะอ่านใหเ้ขา้ใจ 

  2.  กลยทุธ์ในการท าความเขา้ใจบทอ่าน 
  3.  การอ่านค าศพัท ์การจดจ าศพัท์  ความคล่องแคล่วในการอ่าน การอ่านโดยอตัโนมติั 

และ การสะกดค า  
  4.  การใชห้นงัสือท่ีถูกตอ้งในการอ่าน 
  เบียร์ส (Beers 2003) ยนืยนัวา่  การท่ีผูส้อนท าการสอนผูอ่้านท่ีอ่านไม่ออกใหเ้พียงแต่อ่าน

ไดเ้ท่านั้นยงัไม่เป็นท่ียอมรับ     ผูส้อนจะตอ้งแสดงวิธีอ่านให้ผูเ้รียนรู้ว่าควรอ่านอยา่งไร  เช่นการ
แสดงใหเ้ห็นถึงเทคนิคในการช่วยใหผู้เ้รียนสรุปเน้ือเร่ือง   หรือการใชค้  าถามและค าตอบเพื่อช่วยให้
เขา้ใจในบทอ่าน   และเช่ือวา่  ผูอ่้านทุกคนจะตอ้งมีการอ่านหลายคร้ังท่ีอ่านแลว้ไม่เขา้ใจ   กุญแจใน
การอ่านคือ ผูอ่้านตอ้งมีอิสระในการอ่าน และมีเคร่ืองมือในการจดัการกบับทอ่านทุกชนิด ไม่เพียง 
แต่ผูท่ี้อ่านไม่ออกจะสามารถพฒันาใหอ่้านออกได ้  ผูท่ี้เป็นผูอ่้านท่ีดีกส็ามารถพฒันาการอ่านข้ึนได้
เช่นกนั 
                มีผูท้  าวิจยั เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนอ่านไดด้ว้ยตนเองอยา่งอิสระโดยใชก้ลยทุธ์ในการอ่าน ดงัน้ี  
                1. กลยทุธ์ก่อนอ่าน (Before reading strategies) กลยทุธ์ท่ีใช ้คือ การท านาย (Predicting) 
การตั้งค  าถาม(Questioning) การสร้างมโนภาพ (Visualizing)  การเช่ือมโยง  (Making connections) 
การกระตุน้ความรู้เดิม (Activate prior knowledge) การตั้งจุดประสงคใ์นการอ่าน (Set a purpose for 
reading) และการเช่ือมต่อผูอ่้านตั้งแต่เร่ิมอ่าน  เพื่อใหอ่้านไดเ้ช่ือมโยงระหว่างส่ิงท่ีตนรู้แลว้กบัส่ิงท่ี
ก าลงัจะอ่าน   ผูเ้รียนตอ้งกระตุน้ความรู้เดิมของตนเองก่อนท่ีจะเร่ิมอ่าน  ในช่วงก่อนอ่าน ผูเ้รียนจะ
จดจ าโครงร่างของบทอ่าน    และบอกลกัษณะของบทอ่านนั้นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเม่ือผูอ่้านใชเ้วลา
ในการอ่าน  จนสามารถรู้จุดประสงคข์องผูเ้ขียน รู้จกัโครงสร้างของบทอ่าน ผูอ่้านสามารถท่ีจะใช้
โครงสร้างของบทอ่าน และความตั้งใจของผูเ้ขียน   สร้างโครงการเรียนของตนในขณะท่ีเร่ิมอ่าน 
(D’Arcangelo 2002) 

2. กลยทุธ์ขณะอ่าน (During reading strategies)  คือการควบคุมตนเอง (Self-monitoring) 
การตั้งค  าถาม (Questioning)การสร้างมโนภาพ(Visualizing)และการเช่ือมโยง(Making connections)  
การอนุมาน(inferring)และการก าหนดความส าคญัหรือใจความส าคญั (Determining importance 
/main idea)    ท าใหผู้เ้รียนไดค้วบคุมความเขา้ใจของตนเองและอ่านต่อไป    เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนใช้
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กลยทุธ์ระหว่างการอ่าน  ผูเ้รียนสามารถสร้างภาพ ล าดบัเหตุการณ์ (Graphics organizers) บนัทึก
ขอบเขต และวาดภาพในใจ วิธีน้ีจะช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้ก่ียวขอ้งกบับทอ่านและตอบสนองต่อบทอ่าน  
รวบรวมความคิด  หาเหตุผลในการเรียงล าดบัขอ้มูล   การอ่านเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนบ่อย ๆ ท่ี
ตอ้งมีการด าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาน้ีจะท าใหผู้อ่้านไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้ง
กบับทอ่าน อยา่งมีประสิทธิภาพในขณะท าการอ่าน 
  3. กลยทุธ์หลงัการอ่าน (After reading strategies)   คือการก าหนดความส าคญั     ใจความ
ส าคญั  (Determining importance/main idea)  การเช่ือมโยง (Making connections)      การตั้งค  าถาม 
(Questioning) การอนุมาน (inferring) และการสังเคราะห์ (Synthesizing)   เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนตีความ 
วิเคราะห์และมีความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง  หลงัการอ่านผูเ้รียนจะเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัความคิดของผูเ้ขียน 
และเรียนรู้จากแหล่งความรู้อ่ืน ๆ  โดยผนึกรวมความคิด  และจดจ าความคิดท่ีน าเสนอในบทอ่าน 
                นกัการศึกษา  ไดท้  าวิจยัถึงกลยทุธ์ในการอ่านไว ้ต่าง ๆ กนัตามลกัษณะของเน้ือหาท่ีอ่าน 
อาทิ โทวานี  (Tovani 2004)  กล่าวถึงกลยทุธ์ต่าง ๆ และการใชก้ลยทุธ์ในการอ่าน รวม 18  กลยทุธ ์ 
ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนภาษาท่ีสอง   มาสงัเคราะห์ใชใ้นกิจกรรมการรู้คิดในการ
อ่านส าหรับงานวิจยัคร้ังน้ี   เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาการอ่าน และประสบความส าเร็จในการอ่าน
ดว้ยตนเอง  กลยทุธ์ในการอ่านของโทวานี (Tovani 2004)  แสดงในตารางท่ี  6  ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 6  กลยทุธใ์นการอ่าน และการใชก้ลยทุธ์ในการอ่านของ โทวานี  

 
 

กลยทุธ์ในการอ่าน การใชก้ลยทุธ ์ ช่วงท่ีใชก้ลยทุธ ์
1.  การกระตุน้ความรู้
เดิม (Activating Prior      
Knowledge) 

ใชรู้ปภาพกระตุน้ใหเ้กิดความคิด
และอภิปรายเก่ียวกบัเคา้โครงเร่ือง
หรือความคิดเก่ียวกบับทอ่าน เช่น 
KWL และการคาดเดา แผนภูมิ  ฝึก
เติมแผนภูมิใหส้มบูรณ์ 

ก่อนอ่าน   
ช่วยใหผู้อ่้านเช่ือมโยงระหวา่ง
ความรู้ใหม่กบัส่ิงท่ีตนรู้แลว้ 

2. การตั้งจุดประสงคใ์น
การอ่าน  
(Setting a Purpose) 
 

ใหผู้เ้รียนอ่านบทอ่าน และจดส่ิงท่ี
ตอ้งการ  ผูเ้รียนจะรู้วา่ท าไมจึงตอ้ง
อ่านบทอ่านน้ี  กระตุน้ใหผู้เ้รียนตั้ง
จุดประสงคเ์ม่ืออ่านเองอยา่งอิสระ 
 

ก่อนอ่าน   
เพื่อหาจุดส าคญัของบทอ่าน            
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) 
กลยทุธ์ในการอ่าน การใชก้ลยทุธ ์ ช่วงท่ีใชก้ลยทุธ์ 

3. การท านาย 
    (Predicting) 

ใชเ้ทคนิค Think, Pair, Share โดย
ใหผู้เ้รียนท านายส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน ขอ
ความคิดเห็นจากเพื่อน และอภิปราย
วามคิดเห็นจากเพื่อน และอภิปราย 

ก่อนอ่าน   ขณะอ่าน เพื่อคาดเดา 
ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน  ยนืยนัการท านาย
ในขณะอ่าน 
 
 

4. การใชค้  าส าคญั 
  (Key word) 

เลือกบทอ่านจากหลาย ๆ แหล่ง ให้
ผูเ้รียนส ารวจบทอ่าน และเขียนค า
ส าคญัท่ีช้ีใหเ้ห็นโครงสร้างหรือ
จุดส าคญัของบทอ่าน 
 

ก่อนอ่าน  ขณะอ่าน 
ใหเ้ห็นค าส าคญัท่ีจะน าไปสู่การ
ตดัสินใจในเร่ืองโครงสร้างและ
เน้ือหา ส าคญัของบทอ่าน 

5. การส ารวจ
(Surveying) 
 

ใชส้ารบญัของหนงัสือเรียน  ท าการ
คน้หา เพื่อใหผู้เ้รียนคุน้เคยกบับท
อ่านดว้ยตนเอง 
 

ก่อนอ่าน ขณะอ่าน และหลงัอ่าน 
ใหคิ้ดเก่ียวกบับทอ่าน ท าให้
สามารถคาดเดาเร่ืองราวได ้

6. ถามตอบ (QAR) ใหผู้เ้รียนตั้งค  าถามเก่ียวกบับทอ่าน 
โดยคิดและสืบคน้ หรือตั้งค  าถามข้ึน
เอง และใหเ้ขียนค า อธิบายสั้น ๆ วา่ 
ท าไมจึงถามค าถามแต่ละขอ้นั้น 

ก่อนอ่าน ขณะอ่าน และหลงัอ่าน 
ใชค้  าถาม และค าตอบท่ีสัมพนัธ์
กนัเพื่อดูวา่ มีค  าตอบในเน้ือหา
ของบทอ่านหรือไม่ 
 

7. การบอกความคิด 
   ( Think Aloud) 

เลือกบทอ่าน และสาธิตการบอก
เก่ียวกบักระบวนการอ่านท่ีผูอ่้านใช ้ 
เช่น  ฉนัไม่เขา้ใจประโยคน้ีเลย ฉนั
จะอ่านอีกคร้ัง 

ก่อนอ่าน ขณะอ่าน และหลงัอ่าน 
ใหผู้อ่้านบอกเก่ียวกบัความเขา้ใจ
ในการอ่าน บอกความคิดของตน 
และบอกกลวธีิท่ีใชใ้นการอ่าน 
 

8. การนึกวาดมโนภาพ 
(Visualizing) 

อ่านบทอ่านดงั ๆ ในขณะท่ีผูเ้รียน
หลบัตาและนึกถึงภาพ  ผูเ้รียนอาจ
วาดภาพ หรือเขียนส่ิงท่ีเห็นในมโน
ภาพ 

ขณะอ่าน  
ใชภ้าพในใจท่ีไดจ้ากการอ่าน
เพื่อช่วยใหเ้ขา้ใจบทอ่าน 
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ตารางท่ี  6  (ต่อ) 

กลยทุธ์ในการอ่าน การใชก้ลยทุธ ์ ช่วงท่ีใชก้ลยทุธ์ 
9. การท าใหก้ระจ่าง 
 (Clarifying) 

ถามค าถาม  อ่านซ ้า  เล่าซ ้ า ท า
ใหม้องเห็นภาพเพื่อใหเ้กิดความ
เขา้ใจ 

ขณะอ่าน   
ท าใหค้วามหมายของบทอ่านชดัเจน
ส าหรับผูอ่้าน 
 

10.  ใชเ้ง่ือนไขจาก
บริบท (Context Clue) 
 

ใหผู้เ้รียนเติมค า  ความคิดท่ี
หายไป  ในภาระงานท่ีเป็น
ช่องวา่ง 

ขณะอ่าน ใชค้  าท่ีอยูร่อบ ๆ  ค  าศพัท ์
ก าหนดความหมายของศพัทน์ั้น ๆ 
 

11.  การแกปั้ญหา  
 (Fix-Up) 

ใชเ้ทคนิคการบอกความคิด 
(Think aloud) ถามตนเอง เพื่อให้
ผูอ่ื้นทราบความคิดของตน เพื่อ
แกปั้ญหาในการอ่าน 

ขณะอ่าน   
กระตุน้ใหมี้การควบคุมตนเอง  และ
มีการตรวจสอบความเขา้ใจ 

12. การอ่านซ ้า 
      (Rereading) 

ฝึกอ่านบทอ่านซ ้าอีกเพื่อ
ตรวจสอบความเขา้ใจ และ
สามารถบอกไดว้า่เม่ือใดท่ีการ
อ่านซ ้ามีประโยชน ์
 

ขณะอ่าน  
ใหโ้อกาสผูเ้รียนอ่านมากกวา่ 1  คร้ัง
เพื่อความเขา้ใจ 

13. การอ่านเกบ็ใจความ
ส าคญั / การอ่านเพื่อหา
ขอ้มูลเฉพาะ
(Skimming/Scanning) 

อ่านเพื่อเกบ็ใจความส าคญั และ
หาขอ้มูลเฉพาะ เช่น หาค าพมิพ ์
ดว้ยตวัหนา  ค  าท่ีข้ึนตน้ดว้ย
อกัษรตวัใหญ่  วนัท่ี  ค  าส าคญั  
ฝึกอ่านเกบ็ใจความส าคญัและหา
ขอ้มูลเฉพาะ ในบทอ่านสั้น ๆ 
 

ขณะอ่าน   
ช่วยใหผู้อ่้าน ไดอ่้านอยา่งคร่าว ๆ 
เพื่อหาขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัของ
บทอ่าน   และอ่านอยา่งรวดเร็วเพื่อ
หาขอ้มูลท่ีตนตอ้งการ 

15.  การเล่าเร่ืองซ ้า 
      (Restating) 

ใหผู้เ้รียนฝึกเล่าเร่ืองปากเปล่า 
หรือเล่าโดยการเขียน 

ขณะอ่าน   เล่าเร่ืองซ ้า  ยอ่เร่ืองหรือ
สรุปความหมายของเน้ือเร่ืองโดยเล่า
ปากเปล่า  หรือเขียน 
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ตารางท่ี  6  (ต่อ) 
กลยทุธ์ในการอ่าน การใชก้ลยทุธ ์ ช่วงท่ีใชก้ลยทุธ์ 

16.  การสรุปใจความ
ส าคญั (Summarizing) 
 

ใหส้รุปใจความส าคญั   เติมภาพ
ใหส้มบูรณ์ เขียนสรุป เนน้จาก
การเร่ิมเร่ือง  เน้ือเร่ือง และ ตอน
จบของเร่ือง 

 ขณะอ่าน และหลงัอ่าน   
แนะน าใหผู้อ่้านจดัขอ้มูลและเขียน
เล่าเร่ือง 
 
 

17.  การประเมินผล 
 (Evaluating) 

ตั้งค  าถามใหผู้เ้รียนออกความ
คิดเห็น  วิเคราะห์วิจารณ์เพื่อ 
ประเมินบทอ่าน 

ขณะอ่าน และ หลงัอ่าน 
ช่วยใหผู้อ่้านมีความคิดเห็น  ตดัสิน 
และ เกิดความคิด 
  

18. การสรุปความ 
 (Drawing Conclusion) 

ตั้งค  าถามเก่ียวกบัเน้ือเร่ือง ให้
ผูเ้รียนตอบดว้ยความคิดของ
ตนเอง หรือจากขอ้มูลท่ีอ่าน 

หลงัอ่าน   
ใชข้อ้ความท่ีเขียน หรือรูปภาพ สรุป 
เดาหรือคาดคะเนส่ิงท่ีไม่ไดก้ล่าวถึง
ในบทอ่าน 

 
ท่ีมา: Chris. Tovani, Do I Really Have to Teach Reading? Content Comprehension, Grade 6-12.  
Portland, Maine: Stenhouse Publishers, 2004.    
  

  โดยสรุปกลยทุธ์ในการอ่านของโทวานี (Tovani, 2004)    กล่าวถึงกลยทุธ์ในการอ่านอยา่ง
ละเอียด ซ่ึงมีแนวคิดในเร่ืองการใชก้ลยทุธ์ในการอ่านท่ีคลา้ยคลึงกนักบักิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน 
ของเมเจอร์  วีนแมน และโวลเตอร์ส  (Meijer, Veenman and Wolters  2006)   สรุปไดว้า่ผลการวิจยั 
ของนกัการศึกษาทั้งสองกลุ่ม มีผลท่ีไดใ้กลเ้คียงกนั หรือมีแนวคิดท่ีคลา้ยคลึงกนั  ดงัตารางวิเคราะห์
และสงัเคราะห์แนวคิดเก่ียวกบัหลกัการในการอ่านดว้ยตนเอง  และการน ามาใชใ้นรูปแบบฯ ท่ีผูว้ิจยั
พฒันาข้ึน  แสดงในตารางท่ี 7 ต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 7   สงัเคราะห์แนวคิดในการอ่านดว้ยตนเองและการน ามาใชใ้นรูปแบบฯ 
 
นกัการศึกษา/

นกัวิจยั 
หลกัการ/แนวคิด/ทฤษฎี หลกัการท่ีน ามาใชใ้นรูปแบบฯ 

เบียร์ส (Beers 
2003) 

- วิธีช่วยใหผู้เ้รียนอ่านไดด้ว้ย
ตนเอง ประกอบดว้ย การวิเคราะห์
กระบวน การอ่าน  การใชก้ลยทุธ์
ท าความเขา้ใจบทอ่าน  การจดจ า
ศพัท ์และการใชบ้ทอ่านท่ีถูกตอ้ง 
- กลยทุธ์ก่อนอ่าน  ขณะอ่าน และ
กลยทุธ์หลงัการอ่าน เป็นกลยทุธ์ท่ี
ช่วยใหผู้อ่้านสามารถพฒันาการ
อ่านไดด้ว้ยตนเอง 
- การสอนอ่าน ผูส้อนตอ้งแสดงวิธี
อ่านวา่จะอ่านอยา่งไร เช่น แสดง
เทคนิคในการช่วยใหผู้เ้รียนสรุป
เน้ือเร่ืองของบทอ่าน หรือการใช้
ค  าถามและค าตอบ เพื่อช่วยให้
เขา้ใจบทอ่าน 
- ผูอ่้านตอ้งมีอิสระและมีเคร่ืองมือ
ในการจดัการกบับทอ่าน  ผูอ่้านท่ี
ดีสามารถพฒันาการอ่านของตน
ข้ึนไดเ้ช่นกนั 
 

- ผูว้ิจยัน าแนวคิดน้ีมาใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐาน
ในการเลือกใชก้ลยทุธ์ในการอ่านส าหรับ
กิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนสามารถอ่านไดด้ว้ยตนเอง 
 
- ผูว้ิจยัน ากลยทุธ์ท่ีใชก่้อนอ่าน  ขณะอ่าน 
และหลงัการอ่าน มาใชใ้นกิจกรรมการรู้คิด 
ในการอ่าน และใชต้ั้งค  าถามในบนัทึกการ
อ่านของผูเ้รียน 
- ผูว้ิจยัน าแนวคิดการแสดงเทคนิค และวิธี
อ่านมาใชฝึ้กการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการ
อ่านใหแ้ก่ผูเ้รียนตามรูปแบบฯ 
 
 
 
- ผูว้ิจยัน าแนวคิดน้ีมาใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐาน
ในการจดักิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน 

โทวานี  
(Tovani 2004) 

- กลยทุธ์ก่อนอ่านท่ีจะช่วยให้
ผูอ่้านเขา้ใจบทอ่าน     คือการ
กระตุน้ความรู้เดิม  การตั้งจุด 
ประสงคใ์นการอ่าน  การท านาย  
การส ารวจบทอ่าน การตั้งค  าถาม
ก่อนอ่าน   

ผูว้ิจยัน าแนวคิดของการใชก้ลยทุธ์ดงักล่าว
มาเป็นขอ้มูล ในการเลือกกลยทุธ์ในการ
อ่าน ในกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน 
เพื่อใหผู้เ้รียนใชก้ระบวนการคิดในเร่ืองท่ี
ตนอ่าน ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนพฒันาทกัษะ
ในการอ่าน 
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ตารางท่ี 7 (ต่อ) 
นกัการศึกษา/

นกัวิจยั 
หลกัการ/แนวคิด/ทฤษฎี หลกัการท่ีน ามาใชใ้นรูปแบบฯ 

 - กลยทุธ์ท่ีใชข้ณะอ่าน เช่น  บอก
ความคิด วาดมโนภาพ ท าให้
กระจ่าง  อ่านซ ้า  เกบ็ใจความ
ส าคญั  อนุมาน เล่าเร่ือง และสรุป
ใจความส าคญั   
- กลยทุธ์หลงัอ่าน คือ การสรุป  
การประเมิน 

 
 
 
 
 
 

 
 3.5     แนวคิดในการใชข้อ้มลูจากอินเทอร์เน็ตส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษ 

  การใชข้อ้มูลจากอินเทอร์เน็ตเป็นบทอ่านภาษาองักฤษ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
อ่านนั้น   มีนกัการศึกษาหลายท่านใหค้วามสนใจท าวิจยั ในเร่ืองทกัษะการอ่านภาษาองักฤษกบัการ
ใชอิ้นเทอร์เน็ตในการสืบคน้ขอ้มูล โดยกล่าวถึงทกัษะการอ่านท่ีส าคญัท่ีผูเ้รียนตอ้งการใชใ้นการ
สืบคน้และอ่านขอ้มูลดงัน้ี คือ  

 1.  ทกัษะการอ่านเกบ็ใจความส าคญัของเน้ือหาท่ีอ่าน (Skimming) 
 2.  ทกัษะการอ่านเพื่อหาขอ้มูลเฉพาะ (Scanning)  
 3.  ทกัษะในการสรุปยอ่ใจความท่ีอ่าน (Summary) 
 4.  ทกัษะในการคาดเดาจุดประสงคข์องผูเ้ขียน และวิธีเขียนของผูเ้ขียน (Prediction) 
 5.  ทกัษะการอ่านเร็วเพื่อใหส้ามารถอ่านไดม้ากท่ีสุดในเวลาท่ีจ ากดั (Speed reading)  
 ในการอ่านขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต  แอนเดอร์สัน (Anderson, 2003)   พบวา่ผูอ่้านตอ้งมีการ

ประยกุตใ์ชปั้จจยัต่อไปน้ีพร้อม ๆ กนั คือ  
1.  แหล่งความรู้เดิมของผูอ่้าน   

   2.  กลวิธีในการเดาหาความหมายโดยใชเ้หตุผลของผูอ่้าน  
  3.  กระบวนการควบคุมการอ่านของตนเอง   (Coiro, Julie; Dobler, Elizabeth 2007)  
 การอ่านขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต มีผลต่อความส าเร็จในการอ่าน โอลิเวอร์ (Oliver 2003)  
ไดท้ าวิจยัและพบว่าคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต มีผลทางบวกต่อความส าเร็จในการอ่าน  ซ่ึง
ตรงกนักบั แมคแน็บ (McNabb,et al. 2002)   ท่ีไดท้  าการวิจยัและพบว่าการใชอิ้นเทอร์เน็ต ในการ
สอนอ่านมีประโยชน์หลากหลาย   จากการส ารวจความคิดเห็นของครูพบว่าการเรียนรู้จาก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Coiro+Julie%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Dobler+Elizabeth%22
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อินเทอร์เน็ต (Internet-based)  ท าใหผู้เ้รียนอ่านอยา่งสนุกสนาน   ส่งเสริมใหผู้เ้รียนใชท้กัษะการคิด 
และช่วยใหผู้เ้รียนอ่านไดค้ล่องข้ึน  และยงัพบว่าการอ่านขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ตส่งเสริมความเขา้ใจ
ในบทอ่าน และพฒันาความรู้เร่ืองศพัท์  การเขียน  รวมทั้งความเขา้ใจในเน้ือเร่ือง   และพบว่า
อินเทอร์เน็ต สามารถจัดหาบทอ่านท่ีเป็นของจริง  ซ่ึงช่วยกระตุ้นให้ผู ้เ รียนอ่านมากข้ึน  
(Mulholland 2002) 

  นอกจากนั้นอินเทอร์เน็ตยงัมีอิทธิพลต่อนิสัยการอ่านของผูเ้รียน  เลยว์า  (Layva 2004: 
137-157) ท าการส ารวจบทบาทของอินเทอร์เน็ตท่ีมีต่อนิสัยการอ่านของผูเ้รียน  พบว่าความคุน้เคย 
กบัขอ้มูลข่าวสารทางเทคโนโลยแีละอินเทอร์เน็ต  มีความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุซ่ึงกนัและกนั  กบัการ
ฝึกอ่านของผูเ้รียน   นอกจากนั้น มาห์มุด (Mahmoud 2007)  แห่งมหาวิทยาลยัแอสซุท   (Assiut 
University) ไดน้ าเสนอบทความ เร่ือง   การใชกิ้จกรรมทางอินเทอร์เน็ตผสมผสานกบัการสอน
ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ   บทความน้ีไดเ้สนอรายละเอียดของงานวิจยั
ต่าง ๆ ท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตในการสอนภาษาองักฤษโดยเฉพาะการสอนอ่านเป็นท่ีเด่นชดัว่า    การสอน
ภาษาในส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นสถานการณ์จริงตามธรรมชาติ    ช่วยท าให้ผูเ้รียนสามารถผ่านอุปสรรค
ในการเรียนภาษาได ้   อาจกล่าวไดว้่าอินเทอร์เน็ตมีบทบาทส าคญัในการเรียนภาษาองักฤษ และมี
ศกัยภาพสูงสุดในการเรียนการสอนภาษาองักฤษ   

  ในประเด็นของขอ้ดีของการใชอิ้นเทอร์เน็ต  ในการสอนภาษาองักฤษ        หยาง และเชน 
(Yang and Chen 2007)  ไดส้รุปขอ้ดีของการใชอิ้นเทอร์เน็ต ในการเรียนภาษาองักฤษในฐานะภาษา 
ต่างประเทศไวว้่า  อินเทอร์เน็ตช่วยใหผู้เ้รียนภาษาองักฤษมีแหล่งการเรียนรู้ทางภาษาท่ีมีประโยชน์ 
และมีการส่ือสารไดต้รงกนักบัเจา้ของภาษา    ผูเ้รียนสามารถฝึกใชข้อ้มูล  สามารถเอาชนะอุปสรรค
ในการตีความ  การคาดเดาในการเรียนรู้ภาษา  ผูเ้รียนสามารถเรียนการฟัง การพดู การอ่าน และการ
เขียนอยา่งสัมพนัธ์กนัในสถานการณ์จริง  อายดินและ เซลแลม (Aydin and Selam 2007)  กล่าวถึง
ประโยชน์และขอ้ดีของอินเทอร์เน็ตท่ีใชใ้นการเรียนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ไวด้งัน้ี 
   1.  อินเทอร์เน็ตส่งเสริมการใชภ้าษา (Kasanga 1996,อา้งถึงใน Aydin and Selam 2007)
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีการตอบสนองท่ีเกิดข้ึนพร้อมกนั  ดว้ยการส่ือสารท่ีไม่พร้อมกนั  ช่วยใหผู้เ้รียน
ใชส้ถานการณ์จริงในการส่ือสาร  โดยสรุปคือการส่ือสารโดยใชอิ้นเทอร์เน็ต ท าใหผู้เ้รียนไดฝึ้กใช้
ภาษาของตน 
   2.  อินเทอร์เน็ตเปล่ียนบทบาทการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียน   เนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั  เพิ่มความสนใจของผูเ้รียน  ครูพดูนอ้ยลง  นกัเรียนพดูมากข้ึน 
   3.  อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งความรู้ของจริงท่ีมีศกัยภาพ  มีประโยชน์และง่ายต่อการเรียกใช้
ขอ้มูลในการใชภ้าษา 
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   4.  อินเทอร์เน็ตมีประโยชน์ในการใหโ้อกาสในการเรียนรู้วฒันธรรม  เพิ่มความคิดขั้นสูง 
และเพิ่มทกัษะทางคอมพิวเตอร์  ท าใหผู้เ้รียนไดเ้รียนภาษาท่ีซบัซอ้นข้ึน 
 
        สรุปว่า ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตไดน้ ามิติใหม่ ๆ  และโอกาสในการเรียนภาษาองักฤษใน
ลกัษณะของการส่ือสาร การปฏิสัมพนัธ์ในชั้นเรียน และมีเน้ือหาขอ้มูลท่ีเป็นของจริง  ขอ้มูลจาก
อินเทอร์เน็ตช่วยใหโ้อกาสผูเ้รียนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ใหส้ามารถพฒันาการอ่าน  
พฒันาการบรรยายความ  การใชไ้วยากรณ์   ความรู้เก่ียวกบัศพัทแ์ละทกัษะทางภาษาในส่ิงแวดลอ้ม
จริง ไดส่ื้อสารจริงกบัเจา้ของภาษาและเป็นบทอ่านท่ีง่ายต่อการเรียกใช ้ ซ่ึงจะช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียน
อ่านมากข้ึน  น าไปสู่การเรียนรู้ดว้ยตนเองไปตลอดชีวิต        จากผลการวิจยัท่ีไดศึ้กษาถึงประโยชน์
และความส าคญัของอินเทอร์เน็ตกบัการอ่านภาษาองักฤษ  ผูว้ิจยัจึงไดน้ าอินเทอร์เน็ตมาเป็นแหล่ง
ความรู้ในการอ่านของผูเ้รียน        ซ่ึงเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนสามารถเลือกใช้เป็นแหล่งความรู้ท่ี
หลากหลาย ในการเลือกบทอ่านของตน 
 
4.   รูปแบบการเรียนการสอน 
                4.1    ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 

  รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึงการจดัประสบการณ์ในการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนโดย
ค านึงถึงธรรมชาติ ความตอ้งการและพฤติกรรมและปัญหาของผูเ้รียน โดยพิจารณาถึงแนวคิดทฤษฎี
การเรียนรู้  วธีิสอนต่าง ๆ  รวมทั้งการประเมินในทุกดา้น ตั้งแต่ความรู้เดิมของผูเ้รียน การประเมิน
ในขณะเรียน และการประเมินหลงัการเรียนการสอน รวมทั้งการประเมินรูปแบบการเรียนรู้  (Dick 
and Carey 2005) 

  จอยส์ และ เวล (Joyce and Weil 2004: 25)  กล่าววา่รูปแบบการสอน (Model of 
Teaching) คือ รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Model) เพราะเป็นการพรรณนาถึงสภาพแวดลอ้มใน
การเรียน ซ่ึงรวมทั้งพฤติกรรมของผูส้อนเม่ือน ารูปแบบไปใช ้  ซ่ึงเป็นวิธีหน่ึงท่ีจะน าไปสู่การ
จดัระบบของความสามารถในการศึกษาเพื่อท าใหผู้เ้รียนเป็นผูใ้หก้ารศึกษาแก่ตนเอง หลกัส าคญั
ของรูปแบบการเรียนรู้คือ สอนใหผู้เ้รียนเป็นผูท่ี้มีพลงัมากข้ึน  มีทกัษะในการเรียนรู้และเพิ่มพนู
สติปัญญา 

นกัการศึกษาไทยไดใ้ห้ค  านิยามว่า รูปแบบการเรียนการสอน คือสภาพลกัษณะของการ
เรียนการสอนท่ีครอบคลุมองคป์ระกอบส าคญัซ่ึงไดรั้บการจดัไวอ้ย่างเป็นระเบียบ         ตามหลกั
ปรัชญา  ทฤษฎี หลกัการ แนวคิดหรือความเช่ือต่าง ๆ โดยประกอบดว้ยกระบวนการ   หรือขั้นตอน
ส าคญัในการเรียนการสอน  รวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ    ท่ีสามารถช่วยใหส้ภาพการ
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เรียนการสอนนั้นเป็นไปตามทฤษฎี หลกัการหรือแนวคิดท่ียึดถือ  รูปแบบจะตอ้งไดรั้บการพิสูจน์    
ทดสอบ หรือยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ  สามารถใช้เป็นแบบแผนในการเรียนการสอนให้บรรลุ
วตัถุประสงคเ์ฉพาะของรูปแบบนั้น ๆ (ทิศนา แขมมณี 2550: 221)   

  สุรางค ์ โคว้ตระกลู (2550)  กล่าววา่ รูปแบบการเรียนการสอนแสดงแผนผงัท่ีจะช่วย
ผูส้อนในการเตรียมการสอน วา่ควรจะเตรียมการสอนอยา่งไร โดยมีการวิเคราะห์กระบวนการเรียน
การสอนวา่มีตวัแปรส าคญัอะไรบา้ง  และควรจะเร่ิมและจบบทการเรียนอยา่งไร  รูปแบบการสอน
จะช่วยใหค้รูใหมี้ความเขา้ใจในกระบวนการเรียนการสอนและเป็นครูท่ีดีมีประสิทธิภาพ 

  สรุปไดว้า่รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง สภาพหรือลกัษณะของการจดัการเรียนการ
สอน ท่ีจดัข้ึนอยา่งมีระบบ ตามหลกัปรัชญา  ทฤษฎี  หลกัการ  แนวคิด หรือความเช่ือโดยใชว้ิธีสอน  
เทคนิคการสอน เขา้มาช่วยท าใหก้ารเรียนการสอนเป็นไปตามหลกัการ สามารถน าไปใชเ้ป็นแนว
การสอนของผูส้อน ซ่ึงในรูปแบบตอ้งก าหนดรายละเอียดในการเตรียมการสอน การด าเนินการ
สอน และการประเมินผล  เพื่อใหท้ราบถึงวิธีท่ีผูเ้รียนจะบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้ 
             4.2   การจดัรูปแบบการเรียนการสอน 
         จอยส์ และเวล  (Joyce and Weil 2004:25-34)  จดักลุ่มรูปแบบการเรียนการสอนออกเป็น 
4  กลุ่ม ดงัน้ี คือ 
         1.  รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้การพฒันาดา้นพุทธิพิสัย    ส่งเสริมแรงขบัภายในของ 
บุคคลในการไดรั้บขอ้มูล และการจดัการขอ้มูล (Information Processing Models) การรู้ปัญหา การ
หาขอ้สรุป และการสร้างมโนทศัน์และภาษาในการระบุปัญหา รูปแบบการเรียนการสอนน้ี ไดแ้ก่  
รูปแบบการสอนการคิดเชิงอุมานของทาบา (Taba’s Inductive Thinking Model)  รูปแบบการสอน
มโนทศัน์ของบรูเนอร์ ( Bruner’s Concept Attainment Model) และรูปแบบการสอนการฝึกการคิด
สืบคน้ของซชัแมน  (Suchman’s Inquiry Training Model)  เป็นตน้ 
  2. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้การพฒันาทางสงัคม (The Social Models) เป็นรูปแบบ
การเรียนการสอนท่ีเนน้การท างานร่วมกนั  ใชพ้ลงัในการร่วมมือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  ในการ
จดัการชั้นเรียนมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งสร้างการท างานร่วมกนั     และสร้างความสัมพนัธ์ใน
ชั้นเรียน   รูปแบบการเรียนการสอนน้ี ไดแ้ก่ รูปแบบการสอนการท างานเป็นกลุ่มของ จอห์นดุย             
( Dewey’s Group Investigation Model)  การสอนแบบบทบาทสมมุติของชาฟเทล ( Shaftel’s Role 
Playing Model) เป็นตน้ 
  3. รูปแบบการสอนท่ีเนน้การเสริมสร้างบุคลิกภาพ (Personal Models) รูปแบบน้ีเร่ิมจาก
จินตทศัน์ของแต่ละคน ท่ีพยายามจะใหก้ารศึกษาเพื่อใหเ้ขา้ใจตนเองไดดี้ข้ึน มีความรับผดิชอบต่อ
การศึกษา และเรียนเพื่อพฒันาตนเองใหแ้ขง็แกร่งข้ึน มีการรับรู้มากข้ึน และมีความคิดสร้างสรรค์
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ท าใหคุ้ณภาพของชีวิตดีข้ึน รูปแบบการเรียนการสอนดงักล่าวใหค้วามส าคญักบัจินตทศัน์ของแต่
ละบุคคล ท่ีส่งเสริมความเป็นอิสระซ่ึงท าใหบุ้คคลเพิ่มความตระหนกัในตนเองและรับผดิชอบใน
โชคชะตาของตน เช่น การสอนแบบไม่ช้ีน าของ โรเจอร์ส (Rogers’ Nondirective Teaching Model) 
และการสอนแบบส่งเสริมใหรู้้คุณค่าของตนเองของ มาสโลว ์  (Maslow’s Enhancing Self-Esteem 
Model) เป็นตน้ 
  4. รูปแบบการสอนท่ีเนน้พฤติกรรม  (Behavioral Models) เป็นรูปแบบท่ีเนน้ความรู้เก่ียว 
กบัวิธีการท่ีบุคคลตอบสนองต่อภาระงานและการป้อนกลบั       รูปแบบน้ีมุ่งสังเกตพฤติกรรม และ
ก าหนดภาระงาน   และวิธีท่ีจะท าให้ผูเ้รียนเกิดความกา้วหนา้   เช่น   การเรียนแบบรู้รอบของ บลูม 
(Bloom’s Mastery Learning Model)  และรูปแบบการสอนโดยตรงของกดูและคณะ (Good’s Direct  
Instruction Model) เป็นตน้ 
 
  จากแนวคิดดงักล่าว สรุปไดว้า่ การจดัรูปแบบการเรียนการสอน ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม
ของคุณลกัษณะของเน้ือหาวิชา  คุณลกัษณะของผูเ้รียน  ความตอ้งการของผูเ้รียนและสังคม  คือเนน้
ท่ีเป้าหมายของการจดัการเรียนการสอน   รูปแบบการสอนท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนเป็นรูปแบบการสอนท่ี
น าเอาแนวคิดของจอยส์ และเวล  (Joyce & Weil, 2004)   หลายรูปแบบมาใชร่้วมกนั คือรูปแบบการ
เรียนการสอน ท่ีเนน้การส่งเสริมแรงขบัจากภายในของบุคคล     ในการไดรั้บและการจดัการขอ้มูล   
(Information Processing Models)   และรูปแบบการสอนท่ีเนน้พฤติกรรม (Behavioral Models) ซ่ึง
เป็นรูปแบบท่ีเนน้ความรู้เก่ียวกบัวิธีท่ีบุคคลตอบสนองต่อภาระงานและการป้อนกลบั     มุ่งสังเกต
พฤติกรรมของผูเ้รียนในกระบวนการเรียนรู้ของตน 
 
        4.3   การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 

  การพฒันารูปแบบการเรียนสอน คือ การจดัรูปแบบการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบั 
ผูเ้รียน หลกัสูตร และสงัคมโดยอาจเนน้ในดา้นเน้ือหาวชิา ความสามารถเฉพาะ  คุณลกัษณะของ
ผูเ้รียน สงัคมและความตอ้งการของผูเ้รียนหรือเนน้ท่ีเป้าหมายของการจดัการเรียนการสอน 

  จอยส์ และเวล (Joyce and Weil 2004: 7) กล่าววา่รูปแบบการสอน (Models of Teaching) 
คือรูปแบบของการเรียน (Model of Learning)  เน่ืองจากเป็นการช่วยผูเ้รียนใหไ้ดรั้บขอ้มูล ความคิด 
ทกัษะ คุณค่า วิธีคิด  วิธีท่ีจะแสดงความสามารถของตน  และมีการสอนวิธีเรียนใหก้บัผูเ้รียนอีกดว้ย  
ผลของการเรียนการสอนในระยะยาวท่ีส าคญัคือ การเพิ่มความสามารถในการเรียนท าใหส้ามารถ
เรียนไดง่้ายข้ึน และเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพในอนาคต  เน่ืองจากความรู้ทกัษะ และกระบวนการ
เรียนท่ีผูเ้รียนไดฝึ้กจนเกิดความช านาญ 
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               ในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนนั้น มีส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีใชพ้ิจารณาดงัต่อไปน้ี  
   1.  การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน  ทฤษฎี หลกัการและแนวคิดของรูปแบบ และขอ้คน้พบจาก
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั หรือปัญหาจากเอกสาร ผลการวิจยัหรือ
การสังเกต   หรือจากการสอบถามผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

  2.  การก าหนดหลกัการ เป้าหมาย วตัถุประสงคข์องรูปแบบการสอน ให้สอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลพื้นฐานและสมัพนัธ์กนัอยา่งเป็นระบบระเบียบ  การก าหนดเป้าหมายของรูปแบบการสอนจะ
ช่วยให้สามารถเลือกรูปแบบการสอนไปใช้ให้ตรงกบัจุดมุ่งหมายของการสอน เพื่อให้การสอน
บรรลุผลสูงสุด 
               3.  การก าหนดแนวทางในการน ารูปแบบการสอนไปใช ้ ประกอบดว้ยรายละเอียดเก่ียวกบั
วิธีการและเง่ือนไข  เช่น  กลุ่มผูเ้รียน  การจดัสภาพการเรียนการสอน เพื่อใหก้ารใชรู้ปแบบการสอน
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
               4.  การประเมินรูปแบบการสอน  เป็นการทดสอบความมีประสิทธิภาพของรูปแบบท่ีสร้าง
ข้ึนใชว้ิธีการดงัต่อไปน้ี 

     4.1 ประเมินความเป็นไปไดใ้นเชิงทฤษฎี โดยคณะผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงจะประเมินความ
สอดคลอ้งภายในระหวา่งองคป์ระกอบต่าง ๆ 

     4.2 ประเมินความเป็นไปไดใ้นเชิงปฏิบติัการ    โดยการน ารูปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึน
ไปใชใ้นสถานการณ์จริง ในลกัษณะของการวิจยั    
             4.3  การปรับปรุงรูปแบบการสอน มี 2 ระยะ คือ 
             4.3.1  ระยะก่อนน ารูปแบบการสอนไปใช ้  การปรับปรุงรูปแบบการสอนในระยะ
น้ีใชผ้ลจากการประเมินความเป็นไปไดใ้นเชิงทฤษฎีเป็นขอ้มูลในการปรับปรุง 
             4.3.2  ระยะหลงัน ารูปแบบการสอนไปทดลองใช ้การปรับปรุงรูปแบบการสอนใน
ระยะน้ีใชข้อ้มูลจากการทดลองเป็นขอ้มูลในการปรับปรุง และอาจมีการน ารูปแบบการสอนไป
ทดลองใชแ้ละปรับปรุงซ ้า จนกวา่จะไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจ 
 
  สรุปไดว้า่การพฒันารูปแบบการสอนตอ้งมีการศึกษาขอ้มูล ทฤษฎีหลกัการและขอ้คน้พบ
ในงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และก าหนดหลกัการเป้าหมายจุดประสงค ์ ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้มูลพื้นฐาน 
พร้อมก าหนดแนวทางในการน ารูปแบบไปใช ้ ประเมินรูปแบบการสอนทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิง
ปฏิบติัการ และมีการปรับปรุงทั้งระยะก่อนน าไปใช ้และหลงัจากน ารูแปแบบการสอนไปใช ้
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            4.4  การน าเสนอรูปแบบการสอน 
         การน าเสนอรูปแบบการสอนท่ีชดัเจนและเขา้ใจง่ายจะช่วยใหส้ามารถน ารูปแบบการสอน
ไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  จอยส์และเวล ( Joyce and Weil 2004) น าเสนอรูปแบบการสอนต่าง 
ๆ ในหนงัสือ  Model of Teaching ซ่ึงเป็นหนงัสือท่ีเขียนถึงรูปแบบการสอนต่าง ๆ ไวอ้ยา่งสมบูรณ์  
มีการน าเสนอรูปแบบการสอนดว้ยการอธิบายรูปแบบการสอน  ทฤษฎีท่ีรองรับ การน ารูปแบบไป
ใชแ้ละผลท่ีไดจ้ากการใชรู้ปแบบการสอน ไวด้งัน้ี 
  1. ท่ีมาของรูปแบบการสอน (Orientation to the Model) อธิบายถึงความสัมพนัธ์ของ
ปัจจยัซ่ึงเป็นท่ีมาของรูปแบบการสอน ประกอบดว้ย เป้าหมายของรูปแบบการสอน ทฤษฎีและ
สมมุติฐานท่ีใชร้องรับรูปแบบ หลกัการ กลยุทธ์ในการสอน และแนวคิดส าคญัท่ีเป็นพื้นฐานของ
รูปแบบ 
  2. รูปแบบการสอน (Model of Teaching) อธิบายถึงรูปแบบการจดัการเรียนการสอน 
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ  4   ประการ ดงัต่อไปน้ี 
       2.1  โครงสร้างของรูปแบบ (Syntax) กล่าวถึงรายละเอียดของขั้นตอนการสอน และ
ล าดบัขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนการสอน 
       2.2  ระบบของสังคม (Social System)  การอธิบายถึงบทบาทของผูส้อนและผูเ้รียน 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน และความสมัพนัธ์ของผูเ้รียนกบัผูเ้รียน 
       2.3  หลกัของการตอบสนอง (Principles of Reaction)   กล่าวถึงการตอบสนองของ
ผูส้อนต่อผูเ้รียน  อาทิ    การให้รางวลัเม่ือผูเ้รียนเปล่ียนพฤติกรรม      การให้อิสระในการแสดง
ความคิดเห็น  การประเมินท่ีไม่มีการถูกผดิ  เป็นตน้ 
       2.4  ระบบการสนบัสนุนการเรียนการสอน (Support System)  กล่าวถึงเง่ือนไขหรือส่ิง 
จ าเป็นท่ีเอ้ือต่อการใชรู้ปแบบการสอนนั้น ๆ ให้ไดผ้ล เช่น ผูเ้รียนตอ้งฝึกในสถานการณ์จริง หรือ
รูปแบบการสอนในหอ้งปฏิบติัการ เป็นตน้ 
        3.  การน ารูปแบบการสอนไปใช ้(Application)  การเสนอค าแนะน าและขอ้สังเกตต่าง ๆ 
ในการน ารูปแบบการสอนไปใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น ประเภทของเน้ือหาวิชาท่ีเหมาะสมกบั
รูปแบบ ระดบัชั้นและอายขุองผูเ้รียน สถานท่ีหรือสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการใชรู้ปแบบ เป็นตน้ 
  4.  ผลท่ีได้จากการใช้รูปแบบการสอนทั้งทางตรงและทางออ้ม  (Instructional and 
Nurturant Effects) ระบุถึงผลของการใชรู้ปแบบการสอนท่ีคาดว่าจะเกิดแก่ผูเ้รียนทั้งผลทางตรงซ่ึง
เป็นจุดมุ่งหมายหลกัของรูปแบบ และผลทางออ้มซ่ึงเป็นผลท่ีไดจ้ากการใชรู้ปแบบการสอนนั้น อนั
เป็นแนวทางส าหรับผูส้อนในการพิจารณาและเลือกรูปแบบการสอนไปใช ้
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         สรุปว่า การน าเสนอรูปแบบการสอนตามวิธีของ จอยส์ และเวล (Joyce and Weil 2004)  
น าเสนอโดยการกล่าวถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัซ่ึงเป็นท่ีมาของรูปแบบการสอน เช่น เป้าหมาย
ของรูปแบบ ทฤษฎีและสมมุติฐานท่ีใชร้องรับรูปแบบ หลกัการ กลยุทธ์ในการสอน และแนวคิด
ส าคัญท่ีเป็นพื้นฐานของรูปแบบ  และกล่าวถึงรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงเป็น
รายละเอียดในการล าดบัขั้นตอนการสอน และการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  บทบาทและความ 
สัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน การตอบสนองและการสนับสนุนผูเ้รียน  นอกจากนั้นยงัตอ้ง
ค านึงถึงการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และระบุผลของการใชรู้ปแบบ
การสอนทั้งทางตรงและทางออ้ม อนัเป็นแนวทางใหผู้ส้อนพิจารณาน ารูปแบบการเรียนการสอนไป
ใชไ้ดต้รงจุดประสงคห์รือเป้าหมาย 
               
               4.5   หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมกบัการพฒันาการอ่าน 

  หลกัสูตรวิชาภาษาองักฤษระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
พทุธศกัราช 2546 (ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2546)     จดัใหมี้การเรียนการสอนภาษา 
องักฤษทุกภาคเรียน   ในภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2552  เปิดสอน รายวิชา 3000-1201 ทกัษะพฒันา 
เพื่อการส่ือสารภาษาองักฤษ 1  ซ่ึงมีจุดประสงค ์ เก่ียวกบัการอ่านภาษาองักฤษ  ในค าอธิบายรายวิชา 
และมาตรฐานรายวิชาดงัน้ี 

  1.   สรุปใจความส าคญัจากการอ่านเพื่อความเขา้ใจในการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั  
  2. ใชก้ลยทุธ์ในการอ่านเพือ่ความเขา้ใจ บอกใจความ รายละเอียด  ถ่ายโอนขอ้มูลจากเร่ือง

ท่ีอ่าน 

  3.  บูรณาการเรียนรู้ในชั้นเรียนกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  โดยมีหลกัฐานการเรียน  บนัทึก
การเรียนรู้  การประเมินความกา้วหนา้ของตนเอง 

  แนวจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร เนน้การปฏิบติัในการใชก้ลยทุธ์ในการเรียนเพื่อ
น าไปใชใ้นการแกปั้ญหา วเิคราะห์ และตดัสินใจ  รวมทั้งบูรณาการการเรียนในชั้นเรียนกบัการ
แสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  

 

5.    งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
               5.1    งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนดว้ยตนเอง (Self-Directed Learning) 
                         5.1.1 งานวิจยัภายในประเทศ 
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                 คณาพร คมสัน (2540)     พฒันารูปแบบการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองในการอ่านภาษา 
องักฤษเพื่อความเขา้ใจ   ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  โดยใชส้ัญญาการเรียนเป็น
เคร่ืองมือในการก าหนดเป้าหมายการเรียน  ก าหนดกิจกรรมท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมาย  ก าหนดวิธี
ประเมินผลงาน  ผูเ้รียนรับผิดชอบควบคุมตนเองให้ปฏิบติัตามสัญญาการเรียน  รวมทั้งรับความรู้
เสริมการอ่านจากครู    กลุ่มทดลองเป็นนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนราชวินิตบางแกว้ จ านวน  
42 คน  สอนโดยใชรู้ปแบบท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน  และสอนกลุ่มควบคุมจ านวน 40 คน ดว้ยวิธีอ่านตาม
คู่มือครู ใชเ้วลาในการทดลอง  12  สัปดาห์  สัปดาห์ละ 2   คาบ    เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล คือ แบบทดสอบความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  แบบวดัลกัษณะการ
เรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง  และแบบสอบถามความคิดเห็นผูเ้รียน    พบว่าคะแนนความสามารถทาง 
การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ   หลงัเรียนของผูเ้รียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่าง 
กนั       เฉพาะผูเ้รียนกลุ่มต ่าของกลุ่มทดลองมีคะแนนความสามารถทางการอ่านสูงกวา่คะแนน ของ
กลุ่มต ่าของกลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01      คะแนนเฉล่ียหลงัการเรียนของกลุ่ม
ทดลอง   สูงกวา่คะแนนเฉล่ียก่อนการเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01   ลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการ
น าตนเองของผูเ้รียนทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกนั    คะแนนเฉล่ียลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง
หลงัการเรียนของกลุ่มทดลอง  สูงกวา่ก่อนการเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

  สุนนัทา สุวรรณศิลป์ (2543)  พฒันาโมดูลวิชาอนามยัส่ิงแวดลอ้มศึกษาดว้ยวิธีการเรียน
แบบการน าตนเอง  หลกัสูตรพยาบาลศาสตร์ระดบัปริญญาตรีในสงักดักระทรวงสาธารณสุข  เพื่อ
สร้างและพฒันาโมดูลวิชาอนามยัส่ิงแวดลอ้มศึกษาดว้ยการเรียนแบบการน าตนเอง     เปรียบเทียบ
ผลการเรียนของนกัศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีท่ี 1  วิทยาลยับรมราชชนนี  ราชบุรี ปีการศึกษา 2542   
2 กลุ่ม จ านวน 100 คน  กลุ่มทดลองเรียนวิชาอนามยัส่ิงแวดลอ้มศึกษาดว้ยบทเรียนโมดูล  กลุ่ม
ควบคุมเรียนดว้ยวิธีการสอนแบบเดิม  คือ แบบบรรยายและการอภิปราย  ใชร้ะยะเวลาในการ
ทดลอง  16  สปัดาห์  ผลการวิจยัปรากฏวา่ โมดูลวิชาอนามยัส่ิงแวดลอ้มศึกษาท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึน  
สามารถพฒันาทกัษะการเรียนแบบการน าตนเองของนกัศึกษาพยาบาลศาสตร์ได ้   โดยกลุ่มทดลอง
มีคะแนนเฉล่ียผลการเรียนสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ประเดน็ของลกัษณะการ
เรียนแบบน าตนเอง กลุ่มทดลองมีผลคะแนนเฉล่ียลกัษณะการเรียนแบบการน าตนเองสูงกวา่กลุ่ม
ควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 จิดาภา  สุวรรณฤกษ์ (2545)  ท าวิจยัเร่ืองการจดัการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของประชาชนในปี พ.ศ. 2555     วิจยัคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคข์องความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของประชาชน  และแนวทางการจดัการ 
ศึกษานอกโรงเรียนในอนาคต  เพื่อเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง  ผลการวิจยั
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พบว่าประชาชนในปี พ.ศ. 2555  ควรมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง 14 
ประการคือ 1)  การก าหนดความตอ้งการเรียนรู้ของตนเอง  2) การวางแผนการเรียนรู้ 3) การจูงใจ
และควบคุมตนเอง 4) การก าหนดเป้าหมายในการเรียน  5)  การเลือกวิธีเรียนและแหล่งการเรียนรู้  
6) ความรู้และทกัษะในการฟัง พดู อ่าน เขียน  7)  ความรับผดิชอบในการจดัการตนเอง  8)  การเปิด
ใจกวา้ง  9)  การยอมรับตนเองและเห็นคุณค่าของตนเอง  10)  การประเมินผลตนเองได ้ 11) มีความ 
คิดสร้างสรรคแ์ละการคิดวิเคราะห์ 12)  มีความรู้สึกท่ีดีต่อการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง 13)  มีทกัษะ 
ในการส่ือสาร และ 14)  มีการเรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้น         

  ศิรินนัท ์ สามญั  (2547)  ท าวิจยัแบบพหุกรณี  พฒันากระบวนการส่งเสริมความสามารถ
ในการเรียนรู้แบบน าตนเองของครู    มีวตัถุประสงค ์ เพื่อพฒันากระบวนการส่งเสริมความสามารถ
ในการเรียนรู้แบบน าตนเองของครู  โดยใชก้รณีศึกษา  9  คน  เป็นครูผูส้อนระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐานใน 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้คือ วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาองักฤษ  และ
สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมในโรงเรียนประถมศึกษา  และโรงเรียนเอกชนขยายโอกาสใน
จงัหวดัสมุทรปราการ  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการเขต 1  เก็บรวบรวมขอ้มูล
ปรับปรุง กระบวนการเป็นระยะ ๆ  เป็นเวลา  14  สัปดาห์    เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
คือแบบวดัคุณลกัษณะการเรียนรู้แบบน าตนเอง    แบบวดัความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเอง   
แบบสอบถามความคิดเห็นของครู   แบบสัมภาษณ์  แบบสังเกตการสอน  พบวา่ 
 1.  กระบวนการส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเองของครู  ประกอบดว้ย 
หลกัการ 4  ประการคือ  1)  ความมีอิสระ  2)  การมีส่วนร่วม  3)  การเนน้ประสบการณ์ตรง และ 4)  
การนิเทศเพื่อพฒันา   ประกอบดว้ยกระบวนการ 7  ขั้นตอนไดแ้ก่  1)  การเตรียมความพร้อมในการ
เรียนรู้ของครู  2)  การช่วยใหค้รูวิเคราะห์สภาพปัญหา  3)  การสร้างความตระหนกัและแรงจูงใจใน
การน าตนเอง  4)  การกระตุน้ส่งเสริมใหค้รูวิเคราะห์ความตอ้งการของตนเอง  ก าหนดเป้าหมายและ
วางแผน  5)  การกระตุน้ส่งเสริมให้ครูปฏิบติัตามแผน   6)  การนิเทศ  ก ากบั  ติดตาม  ให้ความ
ช่วยเหลือและสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง  7)  การประเมินผลและการใหข้อ้มูลป้อนกลบัแก่ครู 
 2.  ผลการส่งเสริมครูใหมี้ความสามารถในการน าตนเองในการเรียนรู้           กระบวนการ
ส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเอง  พบวา่ 
         2.1  คะแนนเฉล่ียของความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเองของครูทุกคนสูงข้ึนใน
ทุกดา้น หลงัการด าเนินการตามกระบวนการท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน  และสูงข้ึนเฉล่ียรวมร้อยละ 38.00 
 2.2  คะแนนเฉล่ียของคุณลกัษณะการเรียนรู้แบบน าตนเองของครูทุกคนสูงข้ึนในทุก
ดา้นหลงัการด าเนินการตามกระบวนการท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน  และสูงข้ึนเฉล่ียรวมร้อยละ 15.72 

  2.3  ผลงานโครงการท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้แบบน าตนเองของครู  7 คน  อยูใ่นเกณฑ ์

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

98 

ดีมาก และของครู  2  คน อยูใ่นเกณฑดี์ 
 2.4  ครูมากกวา่ร้อยละ 80 เห็นวา่ กระบวนการมีความเหมาะสม  และสามารถส่งเสริม
ความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเองไดดี้ 
 วิบูลยล์กัษณ์  ปรียาวงศากลุ (2547)  ท าวิจยัเร่ือง  รูปแบบการพฒันานกัศึกษาพยาบาลดว้ย
กิจกรรมท่ีส่งเสริมความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง     เพื่อเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้  
โดยมีจุดประสงค ์ เพื่อ 1)  ศึกษาระดบัความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนักศึกษา
พยาบาล  2)  สร้างรูปแบบการพฒันานักศึกษาพยาบาลดว้ยกิจกรรมท่ีส่งเสริมความพร้อมในการ
เรียนรู้ดว้ยการน าตนเองเพื่อเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้        3) ทดลองใชรู้ปแบบการพฒันา
นกัศึกษาพยาบาลดว้ยกิจกรรมท่ีส่งเสริมความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง  4)  ศึกษาความ 
สัมพนัธ์ระหว่างความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ของ
นักศึกษาพยาบาล  ชั้นปีท่ี 4  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ  และวิทยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนี ชลบุรี ปีการศึกษา 2546  จ  านวน 90  คน  แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  กลุ่ม
ละ 45 คน  ใชเ้คร่ืองมือวดัระดบัความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง ( SDLR Scale) ของฟิช
เชอร์คิง และ แทก (Fisher, King and Tague 2001)      รูปแบบการส่งเสริมความพร้อมในการเรียนรู้
ดว้ยการน าตนเอง  เนน้จดัประสบการณ์การเรียนรู้ดว้ยกิจกรรม  การอบรมและพฒันานกัศึกษา  
แบ่งออกเป็น 3  ระยะ คือระยะท่ี 1  รับการอบรมจากผูเ้ช่ียวชาญและศึกษาดูงาน          ระยะท่ี 2  ฝึก
ปฏิบติัการเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู้     ระยะท่ี 3  ติดตามเสริมแรงใหก้ าลงัใจนกัศึกษา
ท่ีมีระดบัความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองต ่า    เพิ่มความสามารถในการจดัการตนเอง  
ความปรารถนาต่อการเรียนรู้และการควบคุมตนเองและเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้  ผลการวิจยั 
พบวา่  ระดบัความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษาพยาบาลอยูใ่นระดบัปานกลาง    
ผลจากการทดลองใชรู้ปแบบ พบว่า  นกัศึกษากลุ่มทดลองมีระดบัความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการ
น าตนเองสูงกว่าก่อนการทดลอง  มีผลสัมฤทธ์ิในการเรียน  มีความสามารถเป็นผูอ้  านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการทดลอง   แสดงว่ารูปแบบฯ ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนเหมาะสมท่ีจะ
น าไปใชพ้ฒันานักศึกษาพยาบาล  และพบว่าความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองคือ  การ
จดัการตนเอง  ความปรารถนาต่อการเรียนรู้  และการควบคุมตนเองของนกัศึกษาพยาบาลมีความ  
สมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
 จิราภรณ์ ทกัษิณวรจารย ์(Jiraporn Tuksinvarajarn 2002)  ท าการวิจยัเชิงส ารวจนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ ธนบุรี ในเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างความพร้อมในการเรียน
ดว้ยตนเอง (Self- directedness) ความสามารถแห่งตน ( Self-efficacy)  คุณค่าภายในตน (Intrinsic 
value)  ความวิตกกงัวลในการท าขอ้สอบ (Test anxiety)  และความส าเร็จในการเรียนภาษาองักฤษ 
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พบวา่มีความสมัพนัธ์ในระดบัสูงระหวา่งความพร้อมในการเรียนดว้ยตนเอง    กบัคุณค่าภายในและ
ความสามารถแห่งตน  และพบว่าความสามารถแห่งตน  คุณค่าภายในตน และความวิตกกงัวลใน
การสอบ  เป็นสาเหตุใหมี้การพฒันาการเรียนดว้ยตนเอง 
 
               จากงานวิจยัภายในประเทศท่ีมีผูท้  าวิจยัไวแ้ลว้พอสรุปไดว้่า  ไดมี้ผูท้  าวิจยัเก่ียวกบัการ
พฒันาผูเ้รียนให้สามารถเรียนได้ด้วยตนเอง โดยพฒันารูปแบบการเรียนการสอนและกิจกรรม  
เคร่ืองมือท่ีใช้วดัคุณลกัษณะของผูเ้รียนเป็นแบบสอบถามท่ีให้ผูเ้รียนบอกความรู้สึกของตน  คือ
เคร่ืองมือวดัความพร้อมในการเรียนดว้ยตนเอง ของกกัลีลมิโน (Guglielmino 1977)  และเคร่ืองมือ
วดัระดบัความพร้อมในการเรียนดว้ยตนเอง (SDLR Scale) ของนกัศึกษาพยาบาลของฟิชเชอร์ คิง
และแทก (Fisher, King and Tague 2001)  ในงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถเรียนได้
ดว้ยตนเอง โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนนั้น    พบว่าหลงัการเรียนการสอน 
และการฝึกอบรม  ผูเ้รียนมีลกัษณะการเรียนดว้ยตนเองสูงข้ึนและมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนสูงข้ึน
ดว้ย   และยงัมีงานวิจยัท่ีพบว่าความพร้อมในการเรียนดว้ยตนเองมีความสัมพนัธ์ระดบัสูงกบัคุณค่า
ภายในตนและความสามารถแห่งตน และผลสมัฤทธ์ิในการเรียน  ซ่ึงคุณค่าภายในตน ความกงัวลใน
การสอบ และความสามารถแห่งตน  เป็นสาเหตุใหผู้เ้รียนมีการพฒันาตนเอง 
 

  5.1.2  งานวิจยัต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนดว้ยตนเอง 
  วดู (Wood 1995) ท าการวิจยัเชิงส ารวจ ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้อุปสรรคของ

การศึกษาต่อ  กบัลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ของนกัศึกษาผูใ้หญ่ภาคค ่าของ Maryville College 
รัฐ เทนเนสซ่ี จ านวน 103 คน โดยใชแ้บบส ารวจอุปสรรคทางการเรียน     และแบบวดัระดบัการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองของ กกัลีลมิโน (Guglielmino 1977)  พบว่าระดบัการเรียนรู้ดว้ยตนเองจะสูงข้ึน
ตามระดบัความเช่ือมัน่ในตนเอง     ในการเป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ และการให้ความส าคญัต่อ
การศึกษาต่อเน่ือง    การส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยตนเองอนัเป็นกลไก
ส าคญัในการมีส่วนร่วมในการศึกษาต่อเน่ือง      การขาดความเช่ือมัน่ของบุคคลเป็นอุปสรรคใน
การศึกษาต่อ  และพบว่าอุปสรรคในการศึกษาต่อเน่ือง   มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง  การลดอุปสรรคดงักล่าวจะช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีระดบัการเรียนดว้ยตนเองเพิ่มข้ึน 
 แบกซ์เตอร์ ( Baxter 1994)  ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  
วิธีการเรียน    การเรียนตามความกา้วหนา้ของตนเอง  และความมัน่ใจในการท างานของลูกจา้งใน
สถานประกอบการ จ านวน 125 คน  ท่ีลงทะเบียนเรียนในหลกัสูตรการฝึกความกา้วหนา้ของตนเอง 
(Self-Paced Training Course) โดยศึกษาผลจากการวดัระดบัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง   แบบวดัทกัษะ
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และความมัน่ใจในการท างาน และแบบวดัวิธีการเรียน    พบว่าระดบัของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
สามารถอธิบายวิธีการเรียนของผูเ้รียนได ้    ผูท่ี้มีระดบัการเรียนรู้ดว้ยตนเองสูงจะมีความมัน่ใจใน
การประกอบการงานและจะประสบความส าเร็จในการเรียนของตนเองไดม้ากกว่า   ผูท่ี้มีระดบัการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองต ่า 
              เบสตนัและคณะ ( Beston, Fellow and Culver 2001) ไดท้ดลองใชโ้มเดลของ โกรว ์
(Grow’s model) กบันกัศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ปีท่ี 2 และปีท่ี 4 ของวิทยาลยัชุมชนในมหาวิทยาลยั 
State University of New York ซ่ึงเป็นโมเดลการสอนท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาทกัษะในการเรียน
ดว้ยตนเองประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนคือ  1)  ขั้นสอนโดยผูส้อน (Dependent)  2)  ขั้นผูเ้รียนใหค้วาม
สนใจ (Interested)   3)  ขั้นเขา้ไปมีส่วนร่วม (Involved)  และ 4) ขั้นเรียนดว้ยตนเอง (Self-directed)  
พบวา่   ความรับผดิชอบในการเรียนและการควบคุมการเรียน   เป็นพื้นฐานของการเรียนดว้ยตนเอง 
เช่นเดียว กบัการพฒันาการคิดวิเคราะห์      พบว่าการเรียนดว้ยตนเองควรจะเร่ิมตน้ตั้งแต่ปีแรกของ
การเรียนเพื่อใหมี้พลงัในการขบัเคล่ือนการเรียนดว้ยตนเองอยา่งถาวร     เม่ือผูเ้รียนไดมี้ความมัน่ใจ
ในความสามารถในการเรียนของตน       ก็จะมีแนวโนม้ท่ีจะมีแรงขบัให้เขา้ไปมีประสบการณ์ใน
สถานการณ์อ่ืน ๆ ท่ีเพิ่มมากข้ึน   ในลกัษณะของการเรียนเป็นทีม  เม่ือมีการเรียนดว้ยตนเองผูเ้รียน
จะพฒันาเป้าหมายการเรียนในขั้นต่อไป การมีส่วนร่วมในการพฒันาและการแบ่งปันประสบการณ์
ของผูเ้รียนท าใหโ้ครงงานท่ีร่วมกนัท าประสบความส าเร็จ 
 รีโอ (Reio 2004)  ท าการศึกษาผลของความรู้เดิม (Prior knowledge)  ความพร้อมในการ
เรียนดว้ยตนเอง  ( Self-Directed Learning Readiness)  และความอยากไดใ้คร่รู้  (Curiosity) ท่ีมีต่อ
สมรรถนะในการเรียนในชั้นเรียนของนกัศึกษาระดบัวิทยาลยั  โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษา
ปีท่ี 4  จ านวน 121 คน   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล คือ เคร่ืองมือวดัความพร้อมในการเรียนดว้ย
ตนเองของ กกัลีลมิโน (SDLRS; Guglielmino 1977)   แบบฝึกหดัวดัความรู้เดิม และความอยากได้
ใคร่รู้  พบว่านกัศึกษาชายมีระดบัการน าตนเองสูงกว่าและมีสมรรถนะในการเรียนสูงกว่านกัศึกษา
หญิง  ส่วนความรู้เดิมไม่มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรใด ๆ  ยกเวน้ดา้นเช้ือชาติหรือวฒันธรรม  และ
พบว่า   ความพร้อมในการเรียนดว้ยตนเอง    เป็นตวัท านายท่ีมีอ านาจในการท านายสูงในเร่ืองของ
สมรรถนะในการเรียน  หลงัจากการควบคุมตวัแปร อาย ุ เพศ  และเช้ือชาติ แลว้  ความพร้อมในการ
เรียนดว้ยตนเองและความอยากไดใ้คร่รู้  เป็นปัจจยัท่ีแทจ้ริงในการท านายตวัแปรตาม คือสมรรถนะ
ในการเรียนของผูเ้รียน 
 บุลิค ( Bulik 2009) ท าวิจยักรณีศึกษาในช่วงเวลาท่ีท าให้ผูเ้รียนดว้ยตนเองตอ้งหยดุชะงกั
เพราะพบอุปสรรค (The Stick Point)  ค าถามวิจยัคือ เม่ือกลยทุธ์ท่ีเคยใชไ้ดผ้ล ไม่สามารถใชไ้ดอี้ก
ต่อไป จะเกิดอะไรข้ึน   วิจยักรณีศึกษา  ครอบครัวท่ีก าลงัเผชิญกบัพายเุฮริเคนไอค ์ (Hurricane Ike) 
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ในปี 2008  ครอบครัวตวัอยา่งบรรยายถึงการเตรียมอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าใชใ้นบา้นในช่วงพายพุดัผา่น  
ซ่ึงเคยใชว้ิธีน้ีมาก่อนแลว้ไดผ้ล  ปรากฏว่าเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าไม่ท างานเม่ือถึงช่วงท่ีเกิดพาย ุ  เขาใช้
กลยทุธ์เดิมท่ีเคยใชแ้ลว้ไดผ้ล  แต่ไม่เกิดผล  เขาท าซ ้ า ๆ  โดยไม่ไม่เปล่ียนกลยทุธ์  หลงัจากเสียเวลา
ไป 36 ชัว่โมง จึงคิดไดว้า่ควรเปล่ียนกลยทุธ์   โดยตดัสินใจขบัรถออกไปซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าใหม่      
ผลท่ีไดจ้ากกรณีศึกษาน้ี ผูว้ิจยัพบวา่  ประการแรก  ตวัอยา่งกรณีศึกษามีแหล่งความรู้ไม่เพียงพอ คือ
ไม่มีความรู้เร่ืองเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า มีแหล่งความรู้จ ากดัคือมีคู่มือการใชเ้คร่ืองเท่านั้น   ประการท่ี 2  
ตวัอยา่งกรณีศึกษา รู้สึกอารมณ์เสีย กบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท่ีไม่ท างานและโกรธตนเอง    ท าให้ขาด
ความมัน่ใจในการคิดหากลยทุธ์อ่ืนท่ีจะน ามาใชใ้นการแกปั้ญหา        ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
สตราคา (Staka 2009)  ท่ีกล่าวว่า      การเรียนดว้ยตนเองจะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
พฤติกรรม ขอ้มูล แรงจูงใจ และอารมณ์ ท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงของเง่ือนไขภายในตวัของบุคคล 
 สรุปโดยรวมไดว้่างานวิจยัต่างประเทศเก่ียวกบัเร่ืองการเรียนดว้ยตนเองนั้น เป็นงานวิจยัท่ี
เก่ียวกบัการวดัคุณลกัษณะของการเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียน  ท่ีระบุลกัษณะของผูเ้รียนท่ีมีระดบั
ของการเรียนดว้ยตนเองในระดบัสูงและระดบัต ่า   และระบุความสัมพนัธ์ของการเรียนดว้ยตนเอง
กบัความสามารถในการเรียน  ส่วนใหญ่เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ  ซ่ึงบ่งบอกถึงลกัษณะของผูเ้รียนท่ี
มีความสามารถในการเรียนดว้ยตนเอง    และประโยชน์ของการเรียนดว้ยตนเองซ่ึงเนน้เร่ืองการอยู่
รอดของมนุษยใ์นโลกแห่งการเปล่ียนแปลง   เนน้การเรียนอยา่งต่อเน่ืองและการเรียนตลอดชีวิต   
                5.2  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยทุธ์ในการรู้คิดและกลยทุธ์ในการอ่านภาษาองักฤษ 
                        5.2.1  งานวิจยัในประเทศ 
                สรารัตน์  จนักล่ิน (2544) ท าการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เขา้ใจภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ระหว่างกลุ่มท่ีไดรั้บการสอนดว้ยกลวิธีตั้ง
ค  าถามตนเอง และกลวิธีจดบนัทึก  พบว่านกัเรียนท่ีสอนดว้ยกลวิธีตั้งค  าถามตนเองมีความสามารถ
ในการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาอังกฤษอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต ่าท่ีก าหนดตามเกณฑ์การ
ประเมินของกระทรวงศึกษาธิการ  ส่วนผูเ้รียนท่ีสอนดว้ยกลวิธีจดบนัทึก มีความสามารถในการ
อ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต ่ากว่าเกณฑ์ขั้นต ่าท่ีก าหนด  และนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2  ท่ีสอนดว้ยกลวิธีตั้งค  าถามตนเอง มีความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ
ภาษาองักฤษสูงกวา่นกัเรียนท่ีสอนดว้ยกลวิธีจดบนัทึกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
  สุเทียบ ละอองทอง (2545) พฒันารูปแบบการสอนอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดย
ใชย้ทุธศาสตร์เมตาคอกนิชนั ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สถาบนัราชภฏับุรีรัมย ์ เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยัคือ แบบสังเกตพฤติกรรมผูส้อน และผูเ้รียน แบบบนัทึกการจดัการเรียนการสอน และ
แบบสัมภาษณ์ผูเ้รียนชนิดก่ึงโครงสร้าง แบบบนัทึกการเรียน แบบวดัผลสัมฤทธ์ิในการใชก้ลยุทธ์
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ในการรู้คิด และแบบวดัผลสัมฤทธ์ิดา้นความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ  กิจกรรมการสอนและ
การประเมินผลเรียกวา่ PRIME  Model ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนคือ ขั้นวางแผนการอ่าน (P)  ขั้นการ
อ่านเพื่อสร้างสรรคค์วามหมาย (R)   ขั้นระบุขอ้มูลส าคญั (I)  ขั้นก ากบัตรวจสอบความเขา้ใจ (M)  
และขั้นประเมินผลการอ่าน (E)    พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาในดา้นการใช้
ยทุธศาสตร์เมตาคอกนิชนั และดา้นความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ สูงกว่าเกณฑม์าตรฐานท่ีตั้ง
ไว ้  และคะแนนเฉล่ียในดา้นการใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน และดา้นความเขา้ใจในการอ่าน 
ภาษาองักฤษ สูงกวา่ก่อนเรียน 
 อารีรักษ์  มีแจ้ง (2547) พัฒนารูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้
หลกัการเรียนรู้แบบร่วมงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การอ่านส าหรับนิสิตนกัศึกษา  กลุ่มตวัอยา่งเป็น
นกัศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันารูปแบบการสอนกลวิธี
การอ่านภาษาองักฤษโดยใชห้ลกัการเรียนรู้แบบร่วมงานเพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้การอ่าน และ
ศึกษาผลการเรียนรู้การอ่านของกลุ่มตัวอย่างท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบท่ีพฒันาข้ึนใน 3 ด้าน คือ 
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  พฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่านและ
พฤติกรรมการท างานร่วมกนั   ผลการวิจยัพบว่า  รูปแบบการสอนท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน เป็นรูปแบบท่ี
เนน้การสอนกลวิธีการอ่าน 5 กลวิธีคือ การเช่ือมโยงความรู้ การท านายความ การท าความเขา้ใจให้
กระจ่าง  การตั้งค  าถาม และการสรุปย่อ  กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบมี 4  ขั้นตอนคือ  
ขั้นกระตุน้ความสนใจเก่ียวกบักลวิธี  ขั้นสร้างความเขา้ใจ  ขั้นประยกุตใ์ช ้เป็นขั้นท่ีใหผู้เ้รียนฝึกใช้
กลวิธีการอ่านดว้ยตนเอง และขั้นสรุป เป็นการสรุปความรู้ความเขา้ใจในส่ิงท่ีอ่าน และกลวิธีท่ีใชใ้น
การอ่าน  ตลอดการเรียนการสอนผูเ้รียนท างานเป็นกลุ่มย่อย  มีการแลกเปล่ียนความรู้ความคิด
เก่ียวกบับทอ่าน และกลวิธีท่ีใชใ้นการอ่าน  ผูส้อนท าหนา้ท่ีเป็นผูอ้  านวยความสะดวกและคอยให้
ความช่วยเหลือ  เม่ือน ารูปแบบการสอนดงักล่าวใชก้บักลุ่มตวัอย่างสองกลุ่มพบว่า  คะแนนเฉล่ีย
ของความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษหลงัทดลองของกลุ่มทดลองทั้งสองกลุ่มสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง  คะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมการใชก้ลวิธีการอ่านหลงัการทดลองของกลุ่มทดลองทั้งสอง
กลุ่มสูงกว่าก่อนการทดลอง  และค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการใชก้ลวิธีการอ่านหลงัการทดลอง  ของ
กลุ่มทดลองทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกนั    

  จินดา  ยญัทิพย ์(2547) พฒันากระบวนการบูรณาการทกัษะการคิดในการสอนอ่านภาษา 
องักฤษเพื่อความเขา้ใจแก่นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ตามทฤษฎีโครงสร้างความรู้และเมตา
คอกนิชนั   มีวตัถุประสงคเ์พื่อ  พฒันากระบวนการบูรณาการทกัษะการคิดในการสอนอ่านภาษา 
องักฤษเพื่อความเขา้ใจแก่นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้        ตามทฤษฎีโครงสร้างความรู้และ
เมตาคอกนิชนั  โดยให้นกัเรียนกลุ่มทดลองเรียนโดยใชก้ระบวนการบูรณาการทกัษะการคิดในการ
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สอนอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  นกัเรียนกลุ่มควบคุมเรียนโดยใชก้ารสอนแบบปกติ  ใชเ้วลา
ทดลอง  10  สัปดาห์  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  คือ แบบวดัความสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  แบบวดัความสามารถในการคิด  และแบบวดัความสามารถในการ
สรุปยอ่ความ   พบว่า  กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเขา้ใจหลงัการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีเรียนโดยการสอนแบบปกติ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.5  และมีค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการคิด  สูงกว่านกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้
การสอนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5  

  สรุปงานวิจยัในประเทศ  เป็นการวิจยัเก่ียวกบัการใช้กลยุทธ์ในการอ่านเพื่อเพิ่มความ 
สามารถในการอ่าน และการตรวจสอบกลยทุธ์ในการอ่านของผูเ้รียน  ว่าใชก้ลยทุธ์ในการอ่านแบบ
ใด  ผลการวิจยัต่างพบวา่การใชก้ลยทุธ์ในการอ่านช่วยใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิในการอ่านเพิ่มข้ึน  แต่
ยงัไม่พบงานวิจยั ท่ีน าเอากระบวนการเรียนดว้ยตนเองกบักิจกรรมการรู้คิดมาใชเ้ป็นรูปแบบการ
เรียนการสอน เพื่อพฒันาการอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียน   กิจกรรมการรู้คิดในการอ่านเป็น
กระบวนการทางสมองท่ีสามารถพฒันาให้เกิดกบัผูเ้รียนได ้  ซ่ึงในท านองเดียวกนัการเรียนดว้ย
ตนเองก็เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในตวัของผูเ้รียน เป็นความเช่ือ เป็นเจตคติ  และความสนใจ
ใฝ่รู้ของผูเ้รียน    เม่ือน ามาใชร่้วมกนัในการจดัการเรียนการสอน น่าจะท าใหผู้เ้รียนตระหนกัรู้ในวิธี
เรียนของตน สามารถคุมคุมการเรียนของตนดว้ย  กระบวนการทางสมองอนัน าไปสู่การเรียนรู้ดว้ย
ตนเองไดต้ลอดชีวิตและสามารถอยูร่อดในโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
 
                        5.2.2  งานวิจยัต่างประเทศ   ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยทุธ์ในการรู้คิดและกลยทุธ์ในการอ่าน
ภาษาองักฤษ 
                 ราเชล (Rachelle 2002:131 A)  ไดศึ้กษาผลของการใชโ้ปรแกรมการสอนกลยทุธ์ในการ
อ่านเพื่อความเขา้ใจ  กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนเกรด 11  จ  านวน 81  คน จาก 4 ห้องเรียน  เรียนวิชา
ภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์โลก         ซ่ึงสอบไม่ผา่นในโปรแกรมการอ่านเพื่อความเขา้ใจของรัฐ
เทนเนสซี (Tennessee Comprehensive Assessment Program) กลุ่มทดลองมี จ านวน  41  คน  กลุ่ม
ควบคุมมีจ านวน  40 คน  ใชผู้ส้อนกลุ่มละคน กลุ่มทดลองสอนกลยทุธ์ในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ  
ส่วนกลุ่มควบคุมไม่สอนกลยทุธ์ในการอ่าน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือแบบวดัการอ่าน ระดบั 10-
12 แบบ S   พบว่านกัเรียนท่ีเรียนกลยทุธ์ในการอ่าน  มีคะแนนการอ่านเพื่อความเขา้ใจสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ    ส่วนคะแนนค าศพัทห์ลงัการทดลองไม่มีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ   
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                อบัเดลฮาเฟส (Abdelhafez 2006)  ไดท้ าการศึกษาผลของการฝึกกลยทุธ์ในการรู้คิด เพื่อ
พฒันาทกัษะการฟังและการอ่านเพื่อความเขา้ใจ ของผูเ้รียนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่าง ประเทศ  
โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาปีท่ี 1 เอกภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัมิเนีย (Minia University)ประเทศ 
อียิปต ์ โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง  กลุ่มทดลองเรียนทกัษะการฟังและ
การอ่านภาษาองักฤษและฝึกวิธีการรู้คิด  ส่วนกลุ่มควบคุมไม่มีการฝึก  พบว่ากลุ่มทดลองสามารถ
ท าขอ้ทดสอบในทกัษะการฟังและทกัษะการอ่านหลงัเรียนไดดี้กว่ากลุ่มควบคุม  และสรุปว่าการฝึก
กลวิธีการรู้คิดในการเรียนภาษาองักฤษ ช่วยให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะการฟังและทกัษะการอ่าน 
รวมทั้งเพิ่มระดบัความสามารถในการเรียนภาษาองักฤษของผูเ้รียนท่ีไดรั้บการฝึกกลวิธีการเรียน 
                 เคิรท ( Kurt 2007)  ไดท้  าการศึกษาเร่ืองกระบวนการรู้คิดของผูเ้รียน   โดยให้ผูเ้รียนบอก
กระบวนการรู้คิด (Metacognition) ในการอ่านภาษาองักฤษของตนโดยใช ้บนัทึกการเรียนออนไลน์ 
( Online Learning Log: OLL)  ใหผู้เ้รียนไดส้ะทอ้นความคิดของตนออกมาอยา่งเป็นระบบ เก่ียวกบั
การอ่านของตน      เป็นการศึกษาในเชิงคุณภาพ     โดยผูเ้รียนพยายามท่ีจะบอกกลยทุธ์ในการเรียน
ของผูเ้รียนจาก เจตคติของผูเ้รียน      ผา่นการเขียนความรู้สึกของผูเ้รียนเก่ียวกบัการเรียนของตนใน
บนัทึกการเรียนออนไลน์  โดยท าการทดลองกบันักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา  การอ่านขั้นสูง 
(Advanced Reading)   ภาควิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยั    Near East University    พบว่า ผูเ้รียน
สามารถกระตุน้กลยทุธ์ในการรู้คิดของตน ดว้ยการเขียนบนัทึกการเรียนออนไลน์  ผูเ้รียนใชก้ลยทุธ์
ในการรู้คิด  4  แบบ คือ ความตระหนกัรู้ (Awareness)  การจดัการและการวางแผน ( Organization 
and Planning) การควบคุมตนเองและการประเมินผล ( Monitoring and Evaluation) การศึกษาคร้ังน้ี
ช้ีใหเ้ห็นผลดีของของการใชบ้นัทึกการเรียน  และแนะน าวา่ควรใชบ้นัทึกการเรียน ในการเรียนเป็น 
ประจ า 
 เมเจอร์ วีนแมน และโวลเตอร์ส  (Meijer, Veenman and Wolters 2006)  ท าการวิจยัเพื่อ 
จดัล าดบัของกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน ท่ีไดม้าจากการแปลความหมายของการบอกความคิด 
(Thinking - aloud) ของกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็น นกัเรียนมธัยมตน้ของโรงเรียนทางตอนเหนือของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ กลุ่มตัวอย่าง อายุเฉล่ีย 13 ปี  โดยให้กลุ่มตัวอย่างอ่านบทอ่านในวิชา
ประวติัศาสตร์ และวิชาฟิสิกส์ และบอกความคิดของตนในขณะอ่าน การอ่านแบ่งออกเป็น 3 ช่วง 
ใชเ้วลาช่วงละประมาณ 2 ชัว่โมง  ภาระงานในการอ่านคือการอ่านบทอ่านและตอบค าถามเก่ียวกบั
บทอ่าน 2-3 ขอ้  ค  าถามจะเป็นค าถามเก่ียวกบักิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน  หลงัจากการทดสอบการ
อ่านและบอกความคิด ทุกประโยคท่ีผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่งพูดออกมาจะถูกบนัทึกเทป และถอดความ
ออกมาเป็นตวัอกัษร และน าไปจดักลุ่ม  ส่วนขอ้ความท่ีไม่เขา้พวก จะน าไปจดักลุ่มไวอี้กกลุ่มหน่ึง   
การจ าแนกกิจกรรมการบอกความคิด ด าเนินการโดยผูต้รวจ 4 ท่าน (Multi raters)  คือผูช่้วยผูว้ิจยั 2 
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ท่าน และผูว้ิจยั จ  านวน 2 ท่าน ค าตอบของคณะกรรมการผูต้รวจทุกคนต ่ากว่าค่าเฉล่ีย   ผูว้ิจยัไดน้ า
การระบุรายละเอียดของกิจกรรมการรู้คิดท่ีไดจ้ากการบอกความคิดของกลุ่มตวัอยา่ง ไปทดสอบกบั
ผูเ้รียนอีกรอบหน่ึง ไดกิ้จกรรมการรู้คิดท่ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง และพบว่าความถ่ีของการใชกิ้จกรรมมี
ความสัมพนัธ์กนักบัคุณภาพของการใชก้ารบอกความคิด  กิจกรรมการรู้คิดจากการทดลองในการ
บอกความคิดจากการอ่าน จดักลุ่มได ้6 กลุ่ม มีดงัน้ี คือ  1) การส ารวจบทอ่าน (Orientation)   2) การ
วางแผน (Planning)   3) การด าเนินการอ่าน (Execution)  4) การควบคุมการอ่าน (Monitoring)  5) 
การประเมินการอ่าน (Evaluation) และ 5) การน ารายละเอียดจากบทอ่านไปใช ้(Elaboration) 
 เซียนหมิง (Xianming 2007)  ศึกษาการตระหนักรู้ในการรู้คิด (Metacognitive 
Awareness)ในการอ่านของนกัศึกษาวิทยาลยัครูยซีู  (Yuxi Teacher’s College) ชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 
2003 จ านวน  74 คน ในการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ (Academic reading)  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
เก็บขอ้มูล คือ แบบส ารวจกลยทุธ์ในการอ่านของมอคทาริ และชูเรย ์(Mokhtari and Sheorey  2002)  
ซ่ึงประกอบดว้ย การส ารวจกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการอ่านดงัต่อไปน้ี คือ กลยุทธ์ในการอ่านโดยทัว่ ๆ 
ไป (Global Reading Strategies)  กลยทุธ์ในการแกปั้ญหาในการอ่าน ( Problem Solving Reading 
Strategies) และกลยทุธ์ในการช่วยเหลือการอ่าน (Support Reading Strategies)  แบบส ารวจกลยทุธ์
ในการอ่าน เป็นแบบประมาณค่า 5 ระดบัของลิเคิร์ท (Likert Scale)  แบบสังเกตในชั้นเรียน เป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Checklists) ซ่ึงตรวจสอบการใชก้ลยทุธ์การรู้คิดในการอ่านท่ีผูเ้รียนใชใ้น
หอ้งเรียน จากการสังเกต และการจดบนัทึกของผูส้อน  และขอ้ค าถามแบบสัมภาษณ์ จ านวน 10 ขอ้ 
ซ่ึงเป็นค าถามปลายเปิด  พบว่านักศึกษามีความตระหนักในการใชก้ลยุทธ์ในการรู้คิด เพื่อช่วยใน
การจดัการตนเอง ควบคุมตนเอง และประเมินตนเองเพื่อให้ประสบความส าเร็จในการอ่านในเชิง
วิชาการของตน  ซ่ึงผูว้ิจยัสรุปว่า การสอนอ่านควรมีการส ารวจกลยทุธ์ในการอ่านของผูเ้รียนก่อน
เพื่อส ารวจจุดแขง็และจุดอ่อนของผูเ้รียน และช่วยผูท่ี้อ่านไม่ออก   นกัศึกษาปีท่ี 1  จะมีค าศพัทท่ี์
รู้อยู่ในวงจ ากดั  ผูส้อนควรสอนให้ผูเ้รียนรู้จกัเดาค าศพัท์จากบริบท จากการวิเคราะห์ค า เพื่อให้
ความรู้ในค าศพัทข์องผูเ้รียนกวา้งข้ึน  ผลจากการวิจยัพบว่าผูเ้รียนมีความตระหนกันอ้ยมากในเร่ือง
ของการสังเกตความยาวของบทอ่านและการจดัรูปแบบของบทอ่าน ไม่รู้ว่าตรงไหนควรอ่านอย่าง
ละเอียด  และตรงไหนควรอ่านขา้มไป  ไม่สามารถวิเคราะห์และประเมินขอ้มูลท่ีอ่าน  ไม่สามารถ
ใชก้ลยทุธ์การอ่านเพื่อแกปั้ญหา    ไม่สามารถน าเอาขอ้มูลในบทอ่านมาเขียนดว้ยถอ้ยค าของตนเอง 
และไม่มีการจดบนัทึก 
 แชง และว ู(Zhang and Wu 2009)   วิจยัเชิงส ารวจระดบัของความตระหนกัในการรู้คิด
และการใชก้ลยทุธ์ในการอ่านของนกัเรียนมธัยมปลายท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  ใน
ประเทศจีน จ านวน 270 คนแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามความสามารถในการอ่าน คือกลุ่มเก่ง ปานกลาง 
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และกลุ่มอ่อน  โดยใชแ้บบส ารวจกลยทุธ์ในการอ่าน  (Survey of Reading Strategies: SORS) 
จ านวน 28 ขอ้  กลยทุธ์ในการอ่านแบ่งออกเป็น กลยทุธ์ในการอ่านทัว่ไป (Global)  การแกปั้ญหา 
(Problem-solving) และ กลยทุธ์ช่วยการอ่าน (Support)  พบว่ากลุ่มตวัอยา่งใชก้ลยทุธ์ในการอ่านท่ี
หลากหลาย และรูปแบบของกลยทุธ์ท่ีใชมี้ความสัมพนัธ์สูงกบัผลส าเร็จในการอ่าน  ผูว้ิจยัใหค้วาม
คิดเห็นว่าจากผลของการวิจยัแมจ้ะพบว่ามีการใชก้ลยทุธ์ในการอ่านท่ีหลากหลายบ่อยคร้ัง  ผูท่ี้อ่าน
ไดดี้กจ็ะมีกลยทุธ์ในการอ่านท่ีแตกต่างไปจากผูท่ี้อ่านไม่เก่ง   ผูอ่้านไดดี้จะมีการวางแผนการอ่านท่ี
ดีกวา่  มีการควบคุมความเขา้ใจในการอ่านดีกวา่และเลือกใชก้ลยทุธ์ในการอ่านท่ีเหมาะสมกวา่  
  จากการศึกษางานวิจยัต่างประเทศเก่ียวกบัการสอนกลยุทธ์ในการอ่านพบว่า  กลยุทธ์ใน
การอ่านเพื่อความเขา้ใจ มีความส าคัญและมีประโยชน์ต่อการอ่านของผูเ้รียน ท าให้ผูเ้รียนมี
ความสามารถในการอ่านเพิ่มข้ึน  การใช้กลยุทธ์ในการอ่านเป็นส่ิงส าคญั ท่ีช่วยให้ผูอ่้านพฒันา
ความสามารถในการอ่านในทุกภาษา  และพบว่าการบนัทึกการเรียน โดยการบอกกลยุทธ์ท่ีผูเ้รียน
ใชใ้นการอ่าน จะช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความตระหนกัในการใชก้ลยทุธ์  และการบอกกลยทุธ์ใน
การรู้คิดในการอ่านสามารถกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีกลยุทธ์ในการรู้คิด   จากการส ารวจกลยุทธ์ในการ
อ่านพบวา่ผูอ่้านท่ีดี   จะมีกลยทุธ์ในการอ่านท่ีแตกต่างจากผูอ่้านท่ีไม่สามารถอ่านไดดี้ 

สรุปแนวคิดทฤษฎีของผูว้ิจยั จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัแสดงในตารางท่ี 8 
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ตารางท่ี 8 สรุปแนวคิดทฤษฎีของผูว้ิจยั จากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ผูว้ิจยั งานวิจยั ผลของการวิจยั 
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนดว้ยตนเอง (Self-Directed Learning) 

คณาพร คมสนั 
(2540) 

พฒันารูปแบบ                                                                                   
การเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองในการ
อ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ
ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย  โดยใชส้ัญญาการเรียน
ก าหนดเป้าหมาย กิจกรรม และวิธี
ประเมินผูเ้รียนรับผดิชอบปฏิบติั
ตามสัญญาการเรียน  และรับ
ความรู้เสริมการอ่าน   เกบ็ขอ้มูล
ดว้ยแบบทดสอบความสามารถใน
การอ่านภาษา องักฤษ    แบบวดั
ลกัษณะการเรียน รู้ดว้ยการน า
ตนเอง  และแบบสอบ ถามความ
คิดเห็นผูเ้รียน 
 

- ผูเ้รียนมีความสามารถทางการอ่าน
ภาษาองักฤษหลงัเรียน เพิ่มข้ึน 
- ผูเ้รียน มีลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการ
น าตนเองหลงัการเรียนสูงข้ึน  

สุนนัทา  
สุวรรณศิลป์ 
(2543) 

พฒันาโมดูลวชิาอนามยั 
ส่ิงแวดลอ้มศึกษา ดว้ยวิธีการเรียน
แบบการน าตนเอง  หลกัสูตร
พยาบาลศาสตร์ระดบัปริญญาตรี
เพื่อสร้างและพฒันาโมดูลวชิา
อนามยัส่ิงแวดลอ้มศึกษาดว้ยการ
เรียนแบบการน าตนเอง     
 
 
 
 

โมดูลท่ีพฒันาข้ึนสามารถพฒันา
ทกัษะการเรียนแบบการน าตนเองของ
นกัศึกษาพยาบาลศาสตร์ได ้ ผูเ้รียน
กลุ่มทดลองมีผลการเรียนสูงกวา่กลุ่ม
ควบคุม  และกลุ่มทดลองมีลกัษณะ
การเรียนแบบการน าตนเองสูงกวา่
กลุ่มควบคุม 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) 
ผูว้ิจยั งานวิจยั ผลของการวิจยั 

จิดาภา   
สุวรรณฤกษ ์
(2545)   

ท าวิจยัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง
ความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยการน า
ตนเองของประชาชน และแนวทาง
การจดัการศึกษานอกโรงเรียนใน
อนาคต  เพื่อเพิ่มความ สามารถในการ
เรียนรู้ ดว้ยการน าตนเอง   
 

พบวา่ประชาชนในปี พ.ศ. 2555  ควร
มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นการ
เรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง 14 ประการ
คือ 1)  การก าหนดความตอ้งการ
เรียนรู้ของตนเอง  2) การวางแผนการ 
เรียนรู้  3) การจูงใจและควบคุมตนเอง 
4) การก าหนดเป้าหมายในการเรียน  
5) การเลือกวิธีเรียนและแหล่งการ
เรียนรู้ 6) ความรู้และทกัษะในการฟัง 
พดู อ่าน เขียน  7)  ความรับผดิชอบ
ในการจดัการตนเอง  8)  การเปิดใจ
กวา้ง 
9)  การยอมรับตนเองและเห็นคุณค่า
ของตนเอง  10)  การประเมิน ผล
ตนเองได ้ 11)  มีความคิดสร้าง สรรค์
และการคิดวิเคราะห์  12)  มีความรู้สึก
ท่ีดีต่อการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง 
13)  มีทกัษะ ในการส่ือสาร  14)  มี
การเรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้น     
     

ศิรินนัท ์ สามญั  
(2547)   

วิจยัแบบพหุกรณี พฒันากระบวน 
การส่งเสริมความสามารถในการเรียน 
รู้แบบน าตนเองของครู    ท าการศึกษา
ครู  9  คน  เคร่ืองมือเกบ็ขอ้มูลคือ
แบบวดัคุณลกัษณะการเรียนรู้แบบน า
ตนเอง   แบบวดัความสามารถในการ
เรียนรู้แบบน าตนเอง   แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของครู   แบบสัมภาษณ์   

กระบวนการท่ีพฒันาข้ึนประกอบดว้ย 
หลกั 4  ประการ และกระบวนการ 7  
ขั้นตอน  ผลการทดลองกระบวนการ
พบวา่ความสามารถในการเรียนรู้แบบ
น าตนเองของครูทุกคนสูงข้ึนในทุก
ดา้น   คุณลกัษณะการเรียนรู้แบบน า
ตนเองของครูทุกคนสูงข้ึนในทุกดา้น 
ผลงานโครงการจากการเรียนรู้แบบ  
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) 
ผูว้ิจยั งานวิจยั ผลของการวิจยั 

 แบบสงัเกตการสอน   น าตนเองของครู อยูใ่นเกณฑดี์มาก 
และดี   ครูส่วนใหญ่เห็นวา่กระบวน 
การมีความเหมาะสมและสามารถ 
ส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้
แบบน าตนเองไดดี้ 
 

วิบูลยล์กัษณ์  
ปรียาวงศากลุ 
(2547) 

พฒันารูปแบบการพฒันานกัศึกษา
พยาบาลดว้ยกิจกรรมท่ีส่งเสริมความ
พร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง      
ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความ
พร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง
กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัศึกษาพยาบาล  โดยใชเ้คร่ืองมือวดั
ระดบัความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ย
การน าตนเอง ( SDLR Scale)  ของฟิช
เชอร์คิง และ แทก (Fisher, King and 
Tague, 2001)    
 

รูปแบบฯ ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึนเหมาะสม
ท่ีจะน าไปใชพ้ฒันานกัศึกษาพยาบาล      
และพบวา่ความพร้อมในการเรียนรู้
ดว้ยการน าตนเองคือ   
การจดัการตนเอง  ความปรารถนาต่อ
การเรียนรู้  และการควบคุมตนเอง
ของนกัศึกษาพยาบาลมีความสัมพนัธ์
กบัผล สมัฤทธ์ิทางการเรียน  
 

จิราภรณ์  
ทกัษิณวรจารย ์ 
(2002) 

วิจยัเชิงส ารวจนกัศึกษามหาวิทยาลยั 
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ ธนบุรี ใน
เร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งความ
พร้อมในการเรียนดว้ยตนเอง (Self- 
directedness) ความสามารถแห่งตน ( 
Self-efficacy)  คุณค่าภายในตน 
(Intrinsic value)  ความวติกกงัวลใน
การท าขอ้สอบ (Test anxiety)  และ
ความส าเร็จในการเรียนภาษาองักฤษ 
 

พบวา่มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง
ระหวา่งความพร้อมในการเรียนดว้ย
ตนเองกบัคุณค่าภายในและความ 
สามารถแห่งตน  และพบวา่ความ 
สามารถแห่งตน  คุณค่าภายในตน 
และความวิตกกงัวลในการสอบเป็น
สาเหตุใหมี้การพฒันาการเรียนดว้ย
ตนเอง 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) 
ผูว้ิจยั งานวิจยั ผลของการวิจยั 

วดู (Wood,1995) ท าการวิจยัเชิงส ารวจ ศึกษาความ 
สมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้อุปสรรคของ
การศึกษาต่อ กบัลกัษณะการเรียนดว้ย
ตนเองของนกัศึกษาผูใ้หญ่ภาคค ่าของ 
Maryville College รัฐ เทนเนสซ่ี 
จ านวน 103 คน โดยใชแ้บบส ารวจ
อุปสรรคทางการเรียน และแบบวดั
ระดบัการเรียนรู้ดว้ยตนเองของ  
กกัลีลมิโน (Guglielmino 1977) 

- พบวา่ระดบัการเรียนรู้ดว้ยตนเองจะ
สูงข้ึนตามระดบัความเช่ือมัน่ในตน 
ของผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพและให้
ความส าคญัต่อการศึกษาต่อเน่ือง 
- การขาดความเช่ือมัน่ของบุคคลเป็น
อุปสรรคในการศึกษาต่อ  และพบวา่
อุปสรรคในการศึกษาต่อเน่ืองมีความ 
สมัพนัธ์กบัระดบัการเรียนรู้ดว้ยตน 
เอง   
- การลดอุปสรรคดงักล่าวจะช่วย
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีระดบัการเรียน
ดว้ยตนเองเพิม่ข้ึน 
     

แบกซ์เตอร์  
( Baxter, 1994)   

ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง  วิธีการเรียนตาม
ความกา้วหนา้ของตนเอง  และความ
มัน่ใจในการท างานของลูกจา้งใน
สถานประกอบการ จ านวน 125 คนท่ี
เรียนในหลกัสูตรการฝึกเพื่อความ 
กา้วหนา้ของตนเอง (Self-Paced 
Training Course) โดยศึกษาผลจาก
การวดัระดบัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
แบบวดัทกัษะและความมัน่ใจในการ
ท างาน และแบบวดัวิธีการเรียน   
 
 

- พบวา่ระดบัของการเรียนรู้ดว้ย
ตนเองสามารถอธิบายวิธีการเรียนของ
ผูเ้รียนได ้  
- ผูท่ี้มีระดบัการเรียนรู้ดว้ยตนเองสูง
จะมีความมัน่ใจในการประกอบการ
งานและจะประสบความส าเร็จในการ
เรียนของตนเองไดม้ากกวา่ผูท่ี้มีระดบั 
การเรียนรู้ดว้ยตนเองต ่า 
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ผูว้ิจยั งานวิจยั ผลของการวิจยั 

เบสตนัและคณะ 
( Beston, Fellow 
and Culver 
2001) 

ใชโ้มเดลของ โกรว ์(Grow’s model) 
กบันกัศึกษาวศิวกรรมศาสตร์ ของ
วิทยาลยัชุมชนในมหาวิทยาลยั State 
University of New York 

- พบวา่ ความรับผดิชอบในการเรียน
และการควบคุมการเรียนเป็นพื้นฐาน
ของการเรียนดว้ยตนเอง  และพบวา่
การเรียนดว้ยตนเองควรจะเร่ิมตน้
ตั้งแต่ปีแรกของการเรียนเพือ่ใหมี้การ  
เรียนดว้ยตนเองอยา่งถาวร    
- เม่ือมีการเรียนดว้ยตนเองผูเ้รียนจะ
พฒันาเป้า หมายของการเรียน  การมี
ส่วนในการพฒันาและการแบ่งปัน
ประสบการณ์จะท าให ้โครงงานท่ี
ร่วมกนัท าประสบความส าเร็จ 
 

รีโอ  
(Reio 2004)   

ท าการศึกษาผลของความรู้เดิม (Prior 
knowledge)  ความพร้อมในการเรียน
ดว้ยตนเอง  ( Self-Directed Learning 
Readiness)  และความอยากไดใ้คร่รู้  
(Curiosity) ท่ีมีต่อสมรรถนะในการ
เรียนของนกัศึกษาระดบัวิทยาลยั โดย
ศึกษานกัศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 121 คน  
ใช ้เคร่ืองมือวดัความพร้อมในการ
เรียนดว้ยตนเองของ กกัลีลมิโน 
(SDLRS; Guglielmino, 1977) เกบ็
ขอ้มูล  ร่วมกบัแบบฝึกหดัวดัความรู้
เดิม และความอยากไดใ้คร่รู้   

- พบวา่นกัศึกษาชายมีระดบัการน าตน 
เองและมีสมรรถนะในการเรียน สูง
กวา่นกัศึกษาหญิง   
- ความรู้เดิมไม่มีความสมัพนัธ์กบัตวั
แปรใด  ยกเวน้ดา้นเช้ือชาติหรือ
วฒันธรรม   
- ความพร้อมในการเรียนดว้ยตนเอง
เป็นตวัท านายท่ีมีอ านาจในการท านาย
สูงในเร่ืองสมรรถนะในการเรียน     
 - เม่ือควบคุมตวัแปร อาย ุ เพศ  และ
เช้ือชาติ แลว้  ความพร้อมในการเรียน
ดว้ยตนเองและความอยากไดใ้คร่รู้  
เป็นปัจจยัท่ีแทจ้ริงในการท านาย
สมรรถนะในการเรียนของผูเ้รียน 
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ผูว้ิจยั งานวิจยั ผลของการวิจยั 

บุลิค  
( Bulik  2009) 

วิจยักรณีศึกษา ช่วงเวลาท่ีผูเ้รียนดว้ย
ตนเองตอ้งหยดุชะงกัเพราะพบ
อุปสรรค (The Stick Point)  กรณี 
ศึกษา  เป็นครอบครัวท่ีก าลงัเผชิญกบั
พาย ุพายเุฮริเคนไอค ์(Hurricane Ike) 
ในปี 2008   พบวา่เคร่ืองผลิตไฟฟ้าใน
บา้นไม่ท างาน  เขาใชก้ลยทุธ์เดิมเพื่อ
แกปั้ญหา แต่ไม่ไดผ้ล ในช่วงเวลาท่ี
ชะงกัในการแกปั้ญหา  มีการเปล่ียน
กลยทุธ์ใหม่ ท าใหแ้กปั้ญหาได ้

- พบวา่อารมณ์ท าใหข้าดความมัน่ใจ
ในการคิดหากลยทุธ์อ่ืนท่ีจะน ามาใช้
ในการแกปั้ญหาในช่วงท่ีผูเ้รียนชะงกั
เพราะพบอุปสรรค   
- เช่ือวา่การเรียนดว้ยตนเองเกิดข้ึน
เม่ือบุคคลมี ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง
พฤติกรรม ขอ้มูล แรงจูงใจ และ
อารมณ์ ท่ีจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลง
เง่ือนไขภายในบุคคล 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยทุธ์ในการรู้คิดและกลยทุธ์ในการอ่านภาษาองักฤษ 
สรารัตน์   
จนักล่ิน  (2544) 

ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถใน
การอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาองักฤษ
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  
ระหวา่งกลุ่มท่ีไดรั้บการสอนดว้ย
กลวิธีตั้งค  าถามตนเอง และกลวิธีจด
บนัทึก   

พบวา่นกัเรียนท่ีสอนดว้ยกลวิธีตั้ง
ค  าถามตนเองมีความสามารถในการ
อ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาองักฤษสูง
กวา่   นกัเรียนท่ีสอนดว้ยกลวิธีจด
บนัทึก 
 

สุเทียบ  
ละอองทอง 
(2545) 

พฒันารูปแบบการสอนอ่านภาษา 
องักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใช ้
ยทุธศาสตร์เมตาคอกนิชนัส าหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  เกบ็ขอ้มูล
ดว้ย แบบสังเกตพฤติกรรมผูส้อนและ 
ผูเ้รียน  แบบบนัทึกการจดัการเรียน
การสอน  และแบบสมัภาษณ์ผูเ้รียน 
แบบบนัทึกการเรียน แบบวดัผล 
สมัฤทธ์ิในการใชก้ลยทุธ์การรู้คิด  
และแบบวดัผลสมัฤทธ์ิความเขา้ใจใน
การอ่านภาษาองักฤษ   

ผลของการวิจยัไดกิ้จกรรมการสอน 
เรียกวา่ PRIME  Model ประกอบ ดว้ย 
5 ขั้นตอน   ผลการทดลองใชกิ้จกรรม
การสอน  พบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัศึกษาในการใช้
ยทุธศาสตร์เมตาคอกนิชนั และความ
เขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ  
สูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน   และผูเ้รียนมี
ความสามารถในการใชย้ทุธศาสตร์  
เมตาคอกนิชนั และมีความเขา้ใจใน
การอ่านภาษาองักฤษสูงข้ึน 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) 
ผูว้ิจยั งานวิจยั ผลของการวิจยั 

อารีรักษ ์ มีแจง้ 
(2547) 

พฒันารูปแบบการสอนกลวธีิการอ่าน
ภาษาองักฤษ โดยใชก้ารเรียนรู้แบบ
ร่วมงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การ
อ่านส าหรับนิสิตนกัศึกษา  ศึกษาผล  
ศึกษาผลการเรียนรู้การอ่านของกลุ่ม 
ตวัอยา่งท่ีเรียนโดยใชรู้ปแบบท่ีพฒันา 
ข้ึนใน 3 ดา้น คือ ความสามารถใน
การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ  เขา้ใจ  
พฤติกรรมการใชก้ลวิธีการอ่านและ
พฤติกรรมการท างานร่วมกนั 

- รูปแบบฯ ท่ีพฒันาข้ึนสอนกลวิธีการ
อ่าน 5 กลวิธีคือ การเช่ือมโยงความรู้ 
การท านายความ การท าความเขา้ใจ
ใหก้ระจ่าง  การตั้งค  าถาม  และการ
สรุปยอ่  กระบวนการของรูปแบบมี 4  
ขั้นตอน คือ  ขั้นกระตุน้ความสนใจ
เก่ียวกบักลวิธี  ขั้นสร้างความเขา้ใจ  
ขั้นประยกุตใ์ช ้และขั้นสรุป      
- ผลการทดลองพบวา่ความ สามารถ
ในการอ่านภาษาองักฤษของกลุ่ม
ทดลองสูงข้ึน  พฤติกรรมการใชก้ลวิธี
การอ่านหลงัการทดลองของกลุ่ม
ทดลองสูงข้ึน   

จินดา  ยญัทิพย ์
(2547) 

พฒันากระบวนการบูรณาการทกัษะ
การคิดในการสอนอ่านภาษาองักฤษ
เพื่อความเขา้ใจแก่นกัเรียนระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้ตามทฤษฎีโครง 
สร้างความรู้และเมตาคอกนิชนั เกบ็
ขอ้มูลโดย แบบวดัความสามารถใน
การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  
แบบวดัความสามารถในการคิด  และ 
แบบวดัความสามารถในการสรุปยอ่
ความ  

ผลการทดลองใชรู้ปแบบ พบวา่กลุ่ม
ทดลองมีความสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษ และความสามารถใน
การคิดสูงกวา่สูงกวา่กลุ่มควบคุม   

ราเชล   
(Rachelle 2002)   

ศึกษาผลการใชโ้ปรแกรมการสอน 
กลยทุธ์ในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ
ของนกัเรียนเกรด 11  จ านวน 81  คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือแบบวดั 
การอ่าน ระดบั 10-12 แบบ S 

พบวา่นกัเรียนท่ีเรียนกลยทุธ์ในการ
อ่าน มีคะแนนการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
สูงกวา่กลุ่มควบคุม  ส่วนคะแนน
ค าศพัทห์ลงัการทดลองไม่มีความ
แตกต่าง 
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อบัเดลฮาเฟส 
(Abdelhafez 
2006)   

ศึกษาการฝึกกลวิธีในการรู้คิด เพื่อ
พฒันาทกัษะการฟัง และการอ่านเพื่อ
ความเขา้ใจภาษาองักฤษ  กบันกัศึกษา
ปีท่ี 1  เอกภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยั
มิเนีย  (Minia  University) ประเทศ
อียปิตก์ลุ่มทดลองเรียนทกัษะการฟัง
และการอ่านภาษาองักฤษ และฝึก
วิธีการรู้คิด ส่วนกลุ่มควบคุมไม่มีการ
ฝึกวิธีการรู้คิด 

- พบวา่การฝึกกลวิธีการรู้คิดในการ
เรียนภาษาองักฤษ ช่วยใหผู้เ้รียนได ้
พฒันาทกัษะการฟัง และทกัษะการ
อ่าน  
- ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการฝึกกลวิธีการเรียน
สามารถเพิ่มระดบัความสามารถใน
การเรียนภาษาองักฤษ 

เคิรท 
 (Kurt 2007) 

ศึกษาเร่ืองกระบวนการรู้คิด โดยให้
ผูเ้รียนบอกกระบวนการรู้คิด 
(Metacognition) ในการอ่านภาษา 
องักฤษของตนโดยใชบ้นัทึกการเรียน
ออนไลน์ (Online Learning Log: 
OLL) ทดลองกบันกัศึกษาท่ีเรียนวิชา  
การอ่านขั้นสูง (Advanced Reading)  
ภาควิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยั    
Near East University        

พบวา่ ผูเ้รียนสามารถกระตุน้กลยทุธ์
ในการรู้คิดของตนดว้ยการเขียน
บนัทึกการเรียนออนไลน์  ผูเ้รียนใช้
กลยทุธ์ในการรู้คิด  4  แบบ คือ ความ
ตระหนกัรู้ (Awareness)  การจดัการ 
และการวางแผน (Organization and 
Planning)  การควบคุมตนเองและการ
ประเมินผล (Monitoring and 
Evaluation)  การศึกษาคร้ังน้ีช้ีใหเ้ห็น
ผลดีของการใชบ้นัทึกการเรียน   

เมเจอร์ วีนแมน 
และโวลเตอร์ส  
(Meijer, 
Veenman and 
Wolters 2006)   

วิจยัการจดักลุ่มกิจกรรมการรู้คิดใน
การอ่าน  จากการแปลความหมายของ
การบอกความคิด (Thinking - aloud) 
ของกลุ่มตวัอยา่ง นกัเรียนมธัยมตน้
ทางตอนเหนือของประเทศเนเธอร์ 
แลนด ์กลุ่มตวัอยา่งอ่านวิชา
ประวติัศาสตร์ และวิชาฟิสิกส์  แลว้
บอกความคิดของตนในขณะอ่าน   
 

- พบวา่ความถ่ีของการใชกิ้จกรรมมี
ความสมัพนัธ์กบัคุณภาพของการ 
บอกความคิด    
- กิจกรรมการรู้คิด จดัได ้6 กลุ่ม คือ  
1) การส ารวจบทอ่าน (Orientation)   
2) การวางแผน (Planning)  3) การ
ด าเนินการอ่าน (Execution)  4) การ
ควบคุมการอ่าน (Monitoring) 5) การ  
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 ภาระงานคือการอ่านแลว้ตอบค าถาม
เก่ียวกบัเก่ียวกบักิจกรรมการรู้คิดใน
การอ่านบทอ่าน 2-3 ขอ้  มีผูต้รวจ 4 
ท่าน (Multi raters)   น าขอ้ความบอก
ความคิดของผูเ้รียนขณะอ่านไปจดั
กลุ่ม   
 

ประเมินการอ่าน (Evaluation) และ 6) 
การน ารายละเอียดจากบทอ่านไปใช ้
(Elaboration) 
 
 
 

เซียนหมิง 
(Xianming 
2007) 

ศึกษา การตระหนกัรู้ในการรู้คิด 
(Metacognitive Awareness)ในการ
อ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ 
(Academic reading)  ของนกัศึกษาชั้น
ปีท่ี 1 ปีการศึกษา  2003 จ านวน  74 
คน ในวิทยาลยัครูยซีู  (Yuxi 
Teacher’s College) เคร่ืองมือท่ีใชเ้กบ็
ขอ้มูล คือ แบบส ารวจกลยทุธ์ในการ
อ่านของมอคทาริ และชูเรย ์(Mokhtari 
and Sheorey 2002)  ซ่ึงประกอบดว้ย 
การส ารวจกลยทุธ์ในอ่านโดยทัว่ ๆ 
ไป (Global Reading Strategies)  กล
ยทุธ์ในการแกปั้ญหาในการอ่าน 
 (Problem Solving Reading 
Strategies) และกลยทุธ์ช่วยการอ่าน 
(Support Reading Strategies) แบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklists) 
ตรวจสอบการใชก้ลยทุธ์การรู้คิดใน
การอ่านท่ีผูเ้รียนใช ้ จากการสงัเกต 
และการจดบนัทึกของผูส้อน  และขอ้
ค าถามแบบสมัภาษณ์ จ านวน 10 ขอ้ 

-  พบวา่นกัศึกษามีความตระหนกัใน
การใชก้ลยทุธ์ในการรู้คิด เพือ่ช่วยใน
การจดัการตนเอง ควบคุมตนเอง และ
ประเมินตนเองเพื่อใหป้ระสบความ 
ส าเร็จในการอ่านเชิงวิชาการของตน  
-  การสอนอ่านควรมีการส ารวจกล
ยทุธ์ในการอ่านของผูเ้รียนเพื่อส ารวจ
จุดแขง็และจุดอ่อนของผูเ้รียน และ
ช่วยผูท่ี้อ่านไม่ออก    
-  ผลจากการวจิยัพบวา่ผูเ้รียนมีความ
ตระหนกันอ้ยมากในเร่ืองของการ
สงัเกตความยาวของบทอ่านและการ 
จดัรูปแบบของบทอ่าน ไม่รู้วา่ส่วนใด 
ควรอ่านอยา่งละเอียด  และควรอ่าน
ขา้มส่วนใด  ไม่สามารถวิเคราะห์และ
ประเมินขอ้มูลท่ีอ่าน  ไม่สามารถใช้
กลยทุธ์การอ่านเพื่อแกปั้ญหา    ไม่
สามารถน าเอาขอ้มูลในบทอ่านมา
เขียนดว้ยถอ้ยค าของตนเอง และไม่มี
การจดบนัทึก 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) 
ผูว้ิจยั งานวิจยั ผลของการวิจยั 

แชง และว ู
(Zhang and Wu 
2009)    

วิจยัเชิงส ารวจระดบัความตระหนกัใน 
การรู้คิดและการใชก้ลยทุธ์ในการอ่าน
ของนกัเรียนมธัยมปลายในจีน ท่ีเรียน
ภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  
จ านวน 270 คน แบ่งกลุ่มตามความ 
สามารถในการอ่าน คือกลุ่มเก่ง ปาน
กลาง และกลุ่มอ่อน  ใชแ้บบส ารวจ
กลยทุธ์ในการอ่าน  (Survey of 
Reading Strategies: SORS) จ านวน 
28 ขอ้ กลยทุธ์ในการอ่านคือ  กลยทุธ์
ในการอ่านทัว่ไป (Global)  การแก ้
ปัญหา (Problem-solving)และกลยทุธ ์
ช่วยการอ่าน (Support) 

- พบว่าผูเ้รียนใชก้ลยุทธ์ในการอ่านท่ี
หลากหลาย และรูปแบบของกลยทุธ์ท่ี
ใชมี้ความสัมพนัธ์สูงกบัผลส าเร็จใน
การอ่าน   
- ผูท่ี้อ่านไดดี้จะมีกลยทุธ์ในการอ่าน
ท่ีแตกต่างไปจากผูท่ี้อ่านไม่เก่ง  คือ ผู ้
ท่ีอ่านไดดี้จะมีการวางแผนการอ่านท่ี
ดีกวา่   มีการควบคุมความเขา้ใจใน
การอ่านดีกวา่และเลือกใชก้ลยทุธ์ใน
การอ่านท่ีเหมาะสมกวา่  
 

 

สรุป 

 

   จากการศึกษา  แนวคิด ทฤษฎี และศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งจากงานวิจยั  บทความวิจยั  
ต  ารา บทความจากวารสารหนงัสือ   และบทความจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์  ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจาก
แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ การสัมภาษณ์ผูส้อน  และการส ารวจความคิดเห็นของผูเ้รียน  เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล
พื้นฐานในการด าเนินการวิจยั  เร่ือง  การพฒันารูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดใน
การอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศ นียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาในประเด็นดงัต่อไปน้ี  คือ  1)  รูปแบบของการเรียนดว้ยตนเอง ซ่ึงให้
ความส าคญักบักระบวนการเรียนของผูเ้รียน น าเอาหลกัการและกระบวนการเรียนของผูใ้หญ่  มา
ปรับใชก้บัผูเ้รียนในระบบโรงเรียน       รูปแบบการเรียนดว้ยตนเองจะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเรียน
ได้ดว้ยตนเอง   เป็นรูปแบบการเรียนท่ีบทบาทของผูส้อนในการน าผูเ้รียนจะลดลง   ในขณะท่ี
บทบาทของผูเ้รียนเพิ่มมากข้ึน  ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนในยคุของการเปล่ียนแปลงอยา่ง
รวดเร็วของโลกแห่งเทคโนโลยี   2)  กิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ  เป็นกิจกรรมการ
อ่านซ่ึงอาจกล่าวไดว้่า คือกลยทุธ์ในการอ่าน ท่ีน ามาจดัเรียงล าดบั อยา่งเป็นระบบเพื่อช่วยใหผู้อ่้าน
ได้ตระหนักถึงกระบวนการอ่านของตน ในช่วงเวลาก่อนอ่าน  ในขณะอ่าน และหลงัการอ่าน  
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ประกอบดว้ย 6 กิจกรรมการอ่าน คือ  การก าหนดทิศทางในการอ่าน การวางแผนในการอ่าน  การ
ด าเนินการอ่าน การควบคุมการอ่าน การประเมินและตรวจสอบการอ่าน  และการสรุปและให้
รายละเอียดในการอ่าน    3)  ทฤษฎีการเรียนรู้และแนวคิดทางจิตวิทยาการเรียนรู้ ผูว้ิจยัไดน้ าทฤษฎี
การเรียนรู้และแนวคิดต่าง ๆ ของนกัการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  มาเป็นขอ้มูลพื้นฐาน
และหลกัการในการออกแบบการเรียนการสอน ดงัน้ี  ทฤษฎีการเรียนรู้แนวมนุษยนิยม  ทฤษฎีการ
เรียนรู้แนวพุทธิปัญญา  ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอ้มูล  ทฤษฎีโครงสร้าง
ความรู้ และทฤษฎีการสร้างความรู้  ซ่ึงผูว้ิจยัได้ประมวลหลกัการ แนวคิดต่าง ๆ มาสรุปสังเคราะห์
ใชเ้ป็นแนวทาง และแนวคิด ในการพฒันารูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการ
อ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียน ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  เพื่อ
บรรลุเป้าหมายตามสภาพบริบทของการวิจยั  และเพื่อให้ผลของการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มูล
ดงักล่าวเกิดผลสูงสุดต่องานวิจยั 
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บทที่ 3  

วธีิด ำเนินกำรวจิัย 

การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน

ภาษาองักฤษ ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เป็น

การวิจยัลกัษณะวิจยัและพฒันา (Research and Development)   รูปแบบการวิจยัเชิงทดลอง Pre-

experiment   ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มเดียว มีการวดัผล 2 คร้ัง ก่อนและหลงัการทดลอง  (Single 

Group Pretest – Posttest Design)  การวิจยัคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงค ์เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนดว้ย

ตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  โดยใชรู้ปแบบการเรียนดว้ยตนเองเป็นกระบวนการเรียนการสอน  

และใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่านเป็นกิจกรรมการเรียนดว้ยตนเอง ตรวจสอบความสมเหตุสมผล

เชิงทฤษฎีและความเป็นไปไดใ้นการน ารูปแบบฯไปใช้  โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน  และจากการ

ประเมินความสามารถในการอ่านของผูเ้รียนโดยการท าแบบทดสอบ   การเปรียบเทียบความเขา้ใจ

ในการอ่านจากบนัทึกการอ่านคร้ังแรกและคร้ังสุดทา้ยของผูเ้รียน   เพื่อดูผลของการพฒันาการอ่าน 

และผลของการส ารวจคุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียน     

ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั จ  านวน 8 ฉบบั  ซ่ึงผา่นการตรวจสอบ

คุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน  น ามาใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง   เร่ิมดว้ย

การสัมภาษณ์ครูผู ้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง   ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม จากวิทยาลยัเทคนิคในภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต ้จ านวน 5 

คน    การส ารวจพฤติกรรมการอ่านนกัศึกษากลุ่มท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 269 

คน  การทดลองในชั้นเรียนกบันักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 1 สาขาวิชาช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 32 คน  โดยเก็บขอ้มูลจากบนัทึกการอ่านของกลุ่มตวัอยา่ง ใชแ้บบทดสอบ

ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ  วดัคุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเองของกลุ่มตวัอย่าง        

และจดัการสนทนากลุ่ม (Focus group) กลุ่มตวัอย่างหลงัเรียน  ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ

ด าเนินการวิจยัดงักล่าวมาวิเคราะห์และน าเสนอผลการวิจยัในเชิงปริมาณและคุณภาพ       โดยใช้

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ด าเนินการวิจยัดงักล่าวมาวิเคราะห์   และน าเสนอผลการวิจยัในเชิง
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ปริมาณและคุณภาพโดยใช้กราฟแท่ง แผนภาพการพฒันา และพรรณนาความ   เพื่อใหบ้รรลุผลใน

การพฒันารูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ   มีการวิจยัและ

พฒันาตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 ตอนท่ี 1 วิเคราะห์สภาพปัญหาและประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการสอนภาษาองักฤษ 

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  (Analysis = R1) 

 ตอนท่ี 2 สงัเคราะห์ร่างรูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษา 

องักฤษ ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (Design 

and Development = D1) 

 ตอนท่ี 3 ทดลองใชรู้ปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษา 

องักฤษ ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรมในชั้นเรียน 

(Implement = R2) 

 ตอนท่ี 4 ประเมินผล พฒันาและปรับปรุงรูปแบบการเรียนดว้ยตนเองด้วยกิจกรรมการรู้

คิดในการอ่านภาษาองักฤษฯ (Evaluation = D2) 

 ขั้นตอนการด าเนินการวิจยั เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิด

ในการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม  ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 2 
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แผนภูมิท่ี 2  ขั้นตอนการวิจยัเพื่อพฒันารูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดใน 

       การอ่านภาษาองักฤษ ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภท  

                    วิชาอุตสาหกรรม 
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กำรด ำเนินกำรวจิัย 
 
   เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการวิจยั ผูว้จิยัด าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 
ตอนที ่ 1  วเิครำะห์สภำพปัญหำและประเมินควำมต้องกำรจ ำเป็นของกำรสอนภำษำองักฤษ ใน 
                 ระดับประกำศนียบัตรวชิำชีพช้ันสูง ประเภทวชิำอุตสำหกรรม 
                   ผูว้ิจัยศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน จากหนังสือ เอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งประกอบด้วย การสัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งได้แก่ผูส้อนภาษาองักฤษ สังกัด
วิทยาลยัเทคนิค สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และการส ารวจพฤติกรรมการอ่าน
ภาษาองักฤษของผูเ้รียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัเทคนิคสุพรรณบุรี ท าให้ได้
ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ในการพฒันารูปแบบการเรียนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน
ภาษาองักฤษ    ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได้
ร่องรอย ขอ้มูลและหลกัฐานส าคญัดงัต่อไปน้ี    
 1.  ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั ปัญหาเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนอ่านภาษาองักฤษ  
ระดับความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
ความ ส าคญั และความจ าเป็นในการสอนอ่านภาษาองักฤษในปัจจุบนั      ศึกษาจากเอกสาร ต ารา 
งานวิจยั รายงานการวิจยั บทความจากหนงัสือ  วารสารและหนงัสือ   หนงัสือพิมพ ์ วารสารและ
บทความท่ี เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ   การสัมภาษณ์ผูส้อนวิชา
ภาษาองักฤษระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สังกดัวิทยาลยัเทคนิค  ส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา        จ  านวน 5 คน  การส ารวจพฤติกรรมการอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียน ระดบั
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม           รวมทั้ งผลการทดสอบวิชา
ภาษาองักฤษของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลายทัว่ประเทศ 
 2.  ขอ้มูลหลกัสูตร วิชาทกัษะพฒันาเพื่อการส่ือสารภาษาองักฤษ  ระดบัประกาศนียบตัร 
วิชาชีพชั้นสูง  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม พุทธศกัราช 2546   ในประเด็นของจุดประสงคก์ารสอน  
ค าอธิบายรายวิชา การวดัและประเมินผลตามสภาพจริง ตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  
 3.  ขอ้มูลทฤษฎี  แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิด 
ในการอ่านภาษาองักฤษท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน ไดท้ าการศึกษาจากต าราเรียน  งานวิจยั    รายงานการวิจยั 
บทความวิจยั   วารสาร   หนงัสือภาษาไทยและภาษาองักฤษ     รวมทั้งวารสารและขอ้มูลท่ีเผยแพร่
ทางอินเทอร์เน็ต   ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้แนวมนุษยนิยม  ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพทุธิปัญญา  
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ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอ้มูล  ทฤษฎีโครงสร้างความรู้   และทฤษฎีการ
เรียนรู้แนวการสร้างความรู้   รูปแบบการจดัการเรียนการสอน    ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัการ
เรียนดว้ยตนเอง และกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ   
              4.  ขอ้มูลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ทฤษฎีและแนวคิด โดยศึกษาจากงานวิจยั รายงานการวิจยั  
บทคดัยอ่ บทความงานวิจยัทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ประกอบดว้ยงานวิจยัดา้นการเรียนดว้ย
ตนเอง  กลยทุธ์ในการรู้คิดในการอ่าน  และการพฒันารูปแบบการเรียนรู้ในการอ่านภาษาองักฤษ
เพือ่ความเขา้ใจโดยใชย้ทุธศาสตร์เมตาคอกนิชัน่  
 
ตอนที ่2  สังเครำะห์ร่ำงรูปแบบกำรเรียนด้วยตนเองด้วยกจิกรรมกำรรู้คดิในกำรอ่ำน 
 จากการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในตอนท่ี 1    ท าใหไ้ดก้รอบแนวคิดในการพฒันารูปแบบการ

เรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษส าหรับนกัศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัร วิชาชีพชั้นสูง ประเภทวชิาอุตสาหกรรม ดงัน้ี 

 1.  การร่างรูปแบบตน้แบบของการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษา 

องักฤษ ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  

    แนวคิดในการพฒันารูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษา 

องักฤษฯ  เกิดจากความพยายามในการหาแนวทางพฒันากระบวนการเรียนการสอนเพื่อพฒันา

ความ สามารถในการอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียน   ตามแนวการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร

วิชาภาษาองักฤษ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช  2546   จากประสบการณ์และ

ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบั  การจดัการเรียนการสอนอ่านภาษาองักฤษท่ีผา่นมา พบว่า   ผลการเรียนวิชา

ภาษาองักฤษของผูเ้รียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อยูใ่นระดบั

ท่ีไม่น่าพอใจ โดยเฉพาะทกัษะการอ่าน ซ่ึงมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่งในการส่ือสารและการ

แสวงหาความรู้ในยุคของข่าวสารข้อมูลท่ีเกิดข้ึนและเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน   

นอกจากนั้นผูเ้รียนยงัขาดความกระตือรือร้น ท่ีจะขวนขวายหาความรู้เอง  เพราะเคยชินกบัการเรียน

ท่ีผูส้อนเป็นผูป้้อนความรู้   ประกอบกบัการใชก้ระบวนการสอนอ่านท่ีไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ภาษา   

ท าให้ผูเ้รียนมีโอกาสในการฝึกอ่านดว้ยตนเองน้อยลง และขาดการฝึกทกัษะส าคญัของการอ่าน 

ในขณะท่ีหลกัสูตรเน้นการจดัการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนมีโอกาสแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

และเป็นผูท่ี้สามารถเรียนไดด้ว้ยตนเองไปตลอดชีวิต 
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              กรอบแนวคิดของรูปแบบ ฯ ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน  ใชแ้นวคิดของการเรียนดว้ยตนเองเป็นหลกั

ในการจดัการเรียนการสอน  และใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่านเป็นกิจกรรมการเรียน กระบวนการ 

จดัการเรียนการสอนเป็นกระบวนการท่ีใหผู้เ้รียนในระบบเรียนไดด้ว้ยตนเอง          ผูเ้รียนจะตอ้งมี

พื้นฐานความรู้ภาษาองักฤษและทกัษะในการอ่านท่ีมากพอท่ีจะเลือกบทอ่านไดด้ว้ยตนเอง รูปแบบ

น้ีใชไ้ดก้บัผูเ้รียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง     เพราะมีพื้นฐานและประสบการณ์ในการ

อ่านมากพอท่ีจะรู้กระบวนการอ่านของตน  พร้อมท่ีจะเลือกบทอ่านไดห้ลากหลาย ตามความสนใจ 

และสามารถท่ีจะบนัทึกกระบวนการอ่านของตนได ้  ในประเด็นเน้ือหาของบทอ่าน ผูส้อนและ

ผูเ้รียนตกลงร่วมกนัในการจดัหาบทอ่านให ้ บทอ่านจึงมีหลายประเภทตามความตอ้งการและความ

สนใจของผูเ้รียนแต่ละคน โดยผูเ้รียนเป็นผูต้ดัสินใจเลือกบทอ่านดว้ยตนเอง 

              กรอบแนวคิดท่ีได้จากขอ้มูลทางทฤษฎี และแนวคิดในด้านความสามารถในการอ่าน

ภาษาองักฤษ  การเรียนการสอนภาษาตามแนวมนุษยนิยม  ทฤษฎีการเรียนรู้พุทธิปัญญา ทฤษฎี

กระบวนการทางสมองในการประมวลขอ้มูล ทฤษฎีโครงสร้างความรู้  ทฤษฎีการสร้างความรู้  

แนวคิดของการเรียนดว้ยตนเอง  และการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่าน รูปแบบการเรียนการสอน 

และจิตวิทยาการศึกษาท่ีน ามาพฒันารูปแบบมีดงัน้ี 

   1.1   ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ 

                              1.1.1  การพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียน ตอ้งอาศยัการ

ฝึกทกัษะในการใชก้ลยุทธ์ในการอ่านท าความเขา้ใจในบทอ่าน พร้อมทั้งฝึกกิจกรรมท่ีกระตุน้ให้

ผูเ้รียนคิดในเร่ืองท่ีตนอ่านและเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบับทอ่าน      เพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ใจในบทอ่านและ

สามารถพฒันาความสามารถในการอ่านของตน      การน าแนวคิดของการเรียนดว้ยตนเองมาพฒันา

ร่วมกับ  กิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ในการอ่านด้วยตนเอง จะท าให้ผูเ้รียนได้

ตระหนักถึงกระบวนการอ่านของตน และสามารถควบคุมการอ่านของตนให้บรรลุเป้าหมาย จน

สามารถพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของตนได ้ 

               1.1.2  ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ  ประกอบดว้ย ระดบัความสามารถ

ในการอ่าน  3 ระดบั คือ  1)  ความสามารถในการระบุขอ้มูลส าคญัของบทอ่าน (Identifies 

important information) 2)  ความสามารถในการระบุรายละเอียดของบทอ่าน (Identifies details) 
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และ 3)  ความ สามารถในการสรุปใจความในบทอ่าน (Summaries) ความสามารถในการอ่านทั้ง 3 

ระดบัน้ี  วดัไดโ้ดยใชแ้บบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษา องักฤษท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน   

   1.1.3  เน้ือหาของบทอ่าน ท่ีผูส้อนน ามาให้ผูเ้รียนเลือก ตามความสนใจของ

ผูเ้รียน  เป็นบทอ่านจากเวบ็ไซตท่ี์ผูเ้รียนสามารถหาอ่านไดใ้นชีวิตจริง   ท่ีผูเ้รียนสนใจและตอ้งการ

อ่าน  จากการสอบถามความตอ้งการและความสนใจในการอ่านของผูเ้รียน  บทอ่านทุกบทผา่นการ

หาค่าความยาก ดว้ยกราฟประมาณค่าระดบัความยากของบทอ่านของเรเกอร์    (Raygor Graph for 

Estimating Reading Grade Level) (Raygor 1977) ซ่ึงวดัระดบัความยากของบทอ่านดว้ยการอ่านค่า

ของจุดตดักนับนกราฟ ของจ านวนค าท่ีมี 6 ตวัอกัษรข้ึนไป กบัจ านวนประโยคของบทอ่าน    ค่า

ความยากของบทอ่านอยูใ่น ระดบั 4-12  (การค านวณค่าความยากของบทอ่านแสดงในภาคผนวก จ) 

   1.2   ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัน ามาเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการสร้างรูปแบบมีดงัน้ี 

           1.2.1  ทฤษฎีกลุ่มมนุษยนิยม (Humanism) รูปแบบท่ีพฒันาข้ึนมีจุดประสงคใ์ห้

ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบในกระบวนการเรียนรู้ของตน  และไดพ้ฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ

ของตน จึงเน้นกระบวนการเรียนมากกว่าเน้ือหาวิชา   ผูเ้รียนมีอิสระเลือกส่ิงท่ีตนเรียน เลือกวิธี

เรียนดว้ยตนเอง   หนา้ท่ีของผูส้อนคือส่งเสริมให้ผูเ้รียนแต่ละคนไดพ้ฒันาความสามารถของตน

ตามศกัยภาพให้ไดสู้งสุด  ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้และเป็นแนวทางในการเรียน

ต่อเน่ืองไปในอนาคต   เน่ืองจากผูเ้รียนไดเ้ลือกอ่านส่ิงท่ีตนสนใจ และอยูใ่นระดบัความสามารถใน

การอ่านของตน จึงเป็นผลดีต่อการพฒันาศกัยภาพในการอ่านของผูเ้รียน 

   1.2.2  ทฤษฎีการเรียนรู้พทุธิปัญญา (Cognitive Learning)   รูปแบบ ฯ ท่ีพฒันาข้ึน

สนบัสนุนใหผู้เ้รียนใชก้ระบวนการทางความคิดในการอ่านมีการสะสมขอ้มูล  การสร้างความหมาย 

และสร้างความสัมพนัธ์ของขอ้มูล การดึงขอ้มูลออกมาใชใ้นการแกปั้ญหาต่าง ๆ ในการอ่านร่วมกบั 

การใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่าน     ซ่ึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาของผูเ้รียนในการท่ีจะสร้าง

ความรู้ความเขา้ใจใหแ้ก่ตนเองในการอ่าน 

   1.2.3 ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล   (Information 

Processing Theory) รูปแบบท่ีพฒันาข้ึน  ใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่าน (Metacognitive Activities)  

ซ่ึงเป็นกระบวนการทางสมอง   ส่งเสริมให้ผูเ้รียนตระหนกัรู้เก่ียวกบัความรู้และความสามารถใน
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การอ่านของตน  และใชค้วามเขา้ใจในการรู้ดงักล่าว จดัการควบคุมกระบวนการคิดในการอ่านของ

ตนดว้ยกลยทุธ์ในการอ่าน อนัจะช่วยใหก้ารอ่านของตนบรรลุเป้าหมาย  

   1.2.4  ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema Theory)  กล่าวถึงการจดัระบบความรู้ใน

สติปัญญาของมนุษย ์ โครงสร้างความรู้ของบุคคลจะถูกสร้างข้ึนอยา่งมีความหมายเสมอ จะเพิ่มข้ึน

เม่ือบุคคลไดรั้บประสบการณ์    ความรู้เดิมเป็นส่ิงส าคญัส าหรับการท าความเขา้ใจส่ิงใหม่ ๆ  ผูส้อน

ตอ้งช่วยสร้างความรู้ท่ีผูเ้รียนควรจะมีในระดบัชั้นของตน   โดยสอนความรู้และแนวคิดทัว่ไปใหแ้ก่

ผูเ้รียน เพื่อขจดัความยากล าบากในการเรียนเน่ืองจากการขาดความรู้เบ้ืองตน้            รูปแบบท่ีผูว้ิจยั 

พฒันาข้ึนจึงมีจุดประสงคท่ี์จะใหค้วามรู้เบ้ืองตน้ท่ีจ าเป็นแก่ผูเ้รียน ก่อนท่ีจะใหท้ ากิจกรรมการอ่าน

ดว้ยตนเอง 

   1.2.5  ทฤษฎีการสร้างความรู้  (Constructivism)   รูปแบบ ฯ ท่ีพฒันาข้ึนมุ่งหมาย

ให้ผูส้อนส่งเสริมกลยุทธ์ในกระบวนการเรียนแก่ผูเ้รียน    ให้ผูเ้รียนสามารถสร้างความรู้ไดด้ว้ย

ตนเอง  เนน้ความส าคญัของการแกปั้ญหาในชีวิตจริงและในสถานการณ์จริง     ผูเ้รียนไดใ้ชก้ลยทุธ์

และกระบวนการอ่านท าความเขา้ใจบทอ่านท่ีหลากหลายในชีวิตจริง ตามสถานการณ์จริง ท่ีผูส้อน

จดัใหจ้ากเวบ็ไซตต่์าง ๆ ซ่ึงประสบการณ์จริงเหล่าน้ีจะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถน าไปใชไ้ดต้ลอดชีวิต 

  1.3   การเรียนดว้ยตนเอง  (Self-Directed Learning)   

                       การเรียนดว้ยตนเองเป็นคุณลกัษณะท่ีผูเ้รียนทุกคนมีโดยธรรมชาติ  และสามารถ

พฒันาได ้ดว้ยแรงจูงใจ และความตอ้งการท่ีจะประสบความส าเร็จของผูเ้รียน  ผลงานวิจยัพบว่าส่ิง

ท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนดว้ยตนเองไดดี้ท่ีสุดคือสถานการณ์ในการเรียน   การเรียนดว้ยตนเองจะ

เกิด ข้ึนในสถานการณ์ท่ีก าหนดใหห้รือไม่นั้น ข้ึนอยูก่บั เจตคติ คุณค่า ความเช่ือ และความสามารถ

ของผูเ้รียน  ผูเ้รียนจะเป็นผูเ้ลือกจุดมุ่งหมายของการเรียน  เลือกกิจกรรมการเรียน  เลือกแหล่ง

ความรู้  เลือกระดบัของการใชค้วามพยายามในการเรียน   ท าการจดักระบวนการเรียนดว้ยตนเอง 

รูปแบบท่ีพฒันาข้ึนมีจุดประสงคเ์พื่อเสริมสร้างลกัษณะการเรียนดว้ยตนเองใหแ้ก่ผูเ้รียน และใชผ้ล

จากการท่ีผูเ้รียนมีความพร้อมท่ีจะเรียนดว้ยตนเอง    มาใชพ้ฒันาทกัษะในการอ่านภาษาองักฤษของ

ผูเ้รียนเน่ืองจาก  มีผลงานวิจัยท่ีพบว่า ความพร้อมท่ีจะเรียนด้วยตนเองมีความสัมพันธ์กับ

ผลสัมฤทธ์ิทาง การเรียนและพฒันาการในดา้นการเรียน การจดัการเรียนการสอนเพื่อให้ผูเ้รียน

สามารถเรียนดว้ยตนเองมีลกัษณะดงัน้ี 
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     1.3.1  กิจกรรมก่อนเรียน  การท่ีจะท าให้ผูเ้รียนในระบบสามารถเรียนไดด้ว้ย

ตนเองนั้น  ในขั้นตอนแรก ผูส้อนตอ้งส ารวจพฤติกรรมการอ่านของผูเ้รียน เพื่อเป็นขอ้มูลในการ

วางแผนการฝึกกลยุทธ์ในการอ่าน   การฝึกกลยุทธ์ในการอ่านเป็นการให้ความรู้เพื่อให้ผูเ้รียนมี

ความรู้ ความเขา้ใจในการท ากิจกรรมในการอ่าน สร้างบรรยากาศท่ีดีในการอ่าน  จูงใจให้ผูเ้รียน

ตระหนักถึงความส าคญั และประโยชน์ของการอ่านด้วยตนเอง  โดยผูส้อนร่วมกับผูเ้รียนวาง

แผนการเรียนการสอน และผูเ้รียนท ากิจกรรมการอ่านดว้ยตนเอง  ผูส้อนเป็นผูบ้รรยายใหข้อ้มูล ฝึก

กลยทุธ์ในการอ่าน  ฝึกวิธีบนัทึกการอ่าน การใชเ้อกสารต่าง ๆ ท่ีผูเ้รียนตอ้งใชใ้นกิจกรรมการรู้คิด

ในการอ่าน   

          1.3.2  กิจกรรมการอ่านด้วยตนเอง  สนับสนุนให้ผูเ้รียนตัดสินใจเลือกท า

กิจกรรมโดยอิสระ  ผูส้อนน าเสนอบทอ่านจากเวบ็ไซต ์ และหนงัสือเรียนให้ผูเ้รียนเลือก  สัปดาห์

ละ 1 เร่ือง กระตุน้ให้ผูเ้รียนสนใจในบทอ่าน ให้อิสระแก่ผูเ้รียนในการเลือกบทอ่านท่ีผูส้อนจดัหา

ให ้  วางแผนท ากิจกรรมในการอ่าน ด าเนินการอ่านและควบคุมการอ่านดว้ยตนเอง นอกเวลาเรียน      

ผูส้อนและ ผูเ้รียนร่วมกนัก าหนดจ านวนของบทอ่าน     เวลาท่ีใชใ้นการอ่าน  และการเขียนบนัทึก

การอ่านเพื่อรายงานและประเมินกระบวนการอ่านของตน  ตามแบบบนัทึกการอ่านท่ีก าหนดข้ึนให้

สอดคลอ้งกบักิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน    ผูส้อนมีหน้าท่ีอ านวยความสะดวกหาแหล่งความรู้  

กระตุน้ ใหค้  าแนะน า และใหข้อ้มูลป้อนกลบั ใหก้ าลงัใจ  ช่วยแกปั้ญหา เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความ

มัน่ใจและสามารถด าเนินการอ่านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

                1.3.3  การประเมินผล  การประเมินผลการเรียนรู้ตามรูปแบบมีทั้งการประเมินใน

ส่วนท่ีเป็นกระบวนการเรียน  คือกระบวนการอ่านของผูเ้รียน โดยท าการประเมินตลอดเวลาท่ี

ผูเ้รียนท ากิจกรรมการอ่าน  และส่วนท่ีเป็นผลการเรียนรู้จากกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน คือ 

ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ  

             1.3.4   กิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน (Metacognitive Activities) เป็นกระบวนการ

อ่านท่ีผูเ้รียนใชใ้นการอ่านดว้ยตนเอง  เป็นกิจกรรมการอ่านท่ีท าให้ผูอ่้านสามารถควบคุมกลยุทธ์

ในการอ่าน  และกระบวนการคิดในขณะท าการอ่าน     ท าให้ผูเ้รียนสามารถบรรลุเป้าหมายในการ

อ่าน  ผลการวิจยั พบวา่การสอนกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน  โดยใชก้ลยทุธ์ในการอ่านควบคุมการ
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อ่านอย่างมีระบบ  สามารถพฒันาความเขา้ใจในการอ่านของผูเ้รียนได ้  กิจกรรมการรู้คิดในการ

อ่าน มีดงัน้ี 

                       1.  การก าหนดทิศทางของการอ่าน (Orientating)   

                        2.  การวางแผนในการอ่าน (Planning)   

                                        3.  การด าเนินการอ่าน (Executing)   

         4.  การควบคุมการอ่าน (Monitoring)   

           5.  การประเมินและการตรวจสอบ(Evaluation & Checking)  

           6.  การสรุปความและการใหร้ายละเอียด (Elaboration)  

        1.4   การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน     ประกอบดว้ย  หลกัการหรือแนวคิดท่ีใช้

สนบัสนุน  มีการตรวจสอบการใชใ้นสถานการณ์จริง เพื่อน าขอ้มูลมาปรับปรุงแกไ้ข  การน าเสนอ

รูปแบบประกอบดว้ยปัจจยัส าคญัดงัต่อไปน้ี 

    1.4.1  ความสมัพนัธ์ของขอ้มูลพื้นฐานท่ีเป็นท่ีมาของรูปแบบไดแ้ก่ทฤษฎี

แนวคิด พื้นฐาน หลกัการ และจุดประสงค ์

    1.4.2  ตวัรูปแบบ  ไดแ้ก่ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม บทบาทของครูและผูเ้รียน

ในการด าเนินกิจกรรมการเรียน หลกัการตอบสนอง และส่ิงสนบัสนุนการสอน 

    1.4.3  การน ารูปแบบไปใช ้

    1.4.4   ผลจากการใชรู้ปแบบการสอนทั้งทางตรงและทางออ้ม 

         1.5  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการเรียนดว้ยตนเองในการอ่านภาษา 

องักฤษเพื่อความเขา้ใจ ได้มีผูท้  าวิจยักบันกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   แต่ยงัไม่ปรากฏว่ามี

ผู ้ท  าวิจัย เ ก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน

ภาษาองักฤษ เพื่อพฒันาความสามารถในการอ่าน ส าหรับนกัศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นสูง   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม    ผูว้ิจยัเห็นว่าการน าหลกัการของการเรียนด้วยตนเองด้วย

กิจกรรมการรู้คิดในการอ่านมาพฒันาเป็นรูปแบบการเรียนการสอน และทดลองใช้กบัผูเ้รียนใน

ระบบเพื่อให้ ผูเ้รียนสามารถอ่านดว้ยตนเอง    และใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษฝึก

ให้ผูเ้รียนตระหนักในกระบวน การอ่านของตนเพื่อพฒันาการอ่านของผูเ้รียน อนัเป็นพื้นฐานใน

การแสวงหาความรู้ต่อไปในอนาคต 
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                     1.6   การก าหนดรายละเอียดของรูปแบบและเน้ือหาของเอกสารประกอบรูปแบบฯ 

                              1.6.1   การก าหนดรายละเอียดของรูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้

คิดในการอ่านฯ      ผูว้ิจยัท าการก าหนดรายละเอียดของรูปแบบ   โดยจ าแนกขั้นตอนของรูปแบบ

ออกเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบดว้ย  ขั้นตอนกิจกรรมก่อนเรียน  ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมการอ่าน  

และขั้นตอนการประเมินผล มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

                              ขั้นท่ี 1   ส ารวจพฤติกรรมการอ่านของผูเ้รียน (Surveying reading strategies)  

เน่ืองจากรูปแบบก าหนดใหผู้เ้รียนไดรั้บการฝึกกลยทุธ์ในการอ่าน  เพื่อน าไปใชใ้นการควบคุมการ

อ่านของตน ในการท ากิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน   ผูว้ิจยัจึงก าหนดให้มีการส ารวจพฤติกรรมใน

การอ่านของผูเ้รียนก่อนการเรียน เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปเตรียมสอนกลยทุธ์ในการอ่านใหแ้ก่ผูเ้รียน 

              ขั้นท่ี 2   การวางแผนการเรียน (Planning) ในการเรียนดว้ยตนเอง มีหลกัการให้

ผูเ้รียนมีอิสระในการ เลือกส่ิงท่ีตนตอ้งการเรียน  เม่ือน าแนวคิดน้ีมาใชก้บัการเรียนในระบบ การให้

อิสระในการอ่านแก่ผูเ้รียนจึงควรอยูใ่นขอบเขตของหลกัสูตร และบทอ่านท่ีผูส้อนสามารถจดัใหไ้ด ้ 

ผูว้ิจยัจึงก าหนดให้มีขั้นตอนการวางแผนการเรียน เพื่อให้ผูเ้รียน ก าหนดขอบเขตของกิจกรรมใน

การอ่าน   โดยผูส้อนเป็นผูด้  าเนินการหลกัร่วมกบัผูเ้รียนวางแผนการเรียน ซ่ึงประกอบดว้ย  ความรู้

ความสามารถ และทกัษะท่ีตอ้งน าไปใชใ้นการอ่าน  ลกัษณะของบทอ่านท่ีตนสนใจอ่าน  แหล่ง

ความรู้  ระยะเวลาในการอ่าน จ านวนของบทอ่าน และการประเมินผลการอ่าน    

              ขั้นท่ี 3  การเตรียมผูเ้รียน (Preparing) ในการส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถเรียนได้

ดว้ยตนเองนั้น แนวคิดของ โกรว ์ (Grow1991) กล่าวถึงการเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียนในระบบว่า  

ตอ้งเร่ิมดว้ยผูส้อนเป็นผูน้ า โดยให้ความรู้ท่ีจ  าเป็นในการท ากิจกรรมในการเรียน ก่อนท่ีจะเปล่ียน

บทบาททีละน้อย ให้ผูเ้รียนเป็นผูด้  าเนินการเรียนดว้ยตนเอง และผูส้อนเป็นผูช่้วยเหลือ  ในการ

เตรียมผูเ้รียนจึงก าหนดให้ผูส้อนเป็นผูด้  าเนินการร่วมกับผูเ้รียน พิจารณาถึงความส าคญัและ

ประโยชน์ของการอ่าน   การสร้างแรงจูงใจในการอ่าน  การให้ความรู้เก่ียวกบักิจกรรมการรู้คิดใน

การอ่าน  และการสอนกลยทุธ์ในการอ่านเพื่อน าไปใชใ้นการควบคุมการรู้คิดในการอ่าน ใหผู้เ้รียน

เขา้ใจและสามารถท ากิจกรรมการอ่านได้บรรลุตามเป้าหมาย  การเตรียมผูเ้รียนประกอบด้วย

กิจกรรมดงัต่อไปน้ี  
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  1.  ผูส้อนใหค้วามรู้ในเร่ืองกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน โดยน าวิธีสอนกลยทุธ์ในการ

รู้คิด  (Explicit instruction on Metacognitive Strategies) ของ โอมอลเลย ์และชามอท (O’Malley 

and Chamot 1990)  มาผสมผสานกบัวิธีการสอนโดยตรง (Direct Instruction Model) ของ จอยส์  

วีล และคอลฮูน (Joyce, Weil and Calhoun 2004)  ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ีคือ   

            1.1  การเตรียม (Preparation) ผูส้อนอธิบายถึงความส าคญัของการเรียนกลยทุธ์ใน

การรู้คิดในการอ่าน   ผูเ้รียนจะไดรั้บใบความรู้ในเร่ืองกลยทุธ์ในการรู้คิดในการอ่าน ส าหรับศึกษา

เพิ่มเติมในเร่ืองของกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน 

       1.2  การน าเสนอ (Presentation) ผูส้อนสาธิตการใชก้ลยทุธ์ในการรู้คิดในการอ่าน 

พร้อมแจก บทอ่านตวัอยา่ง และใบงานตวัอยา่ง 

   1.3  การฝึก (Practice) ผูเ้รียนฝึกกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน จากภาระงานจริงโดย

ใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่าน โดยมีขั้นตอนในการฝึกดงัน้ี 

         1.3.1  ผูส้อนน าฝึกตามขั้นตอน (Structure Practice)  ในขั้นตอนน้ีผูส้อนจะน า

ฝึกผูเ้รียนใหท้ าตามขั้นตอน  ทีละขั้นตอน  เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ขั้นตอนในการท ากิจกรรม 

           1.3.2  ผูเ้รียนฝึกตามค าช้ีแนะของผูส้อน (Guided Practice) ในขั้นตอนน้ี

ผูเ้รียนมีอิสระในการท ากิจกรรมการอ่าน โดยมีผูส้อนคอยใหค้  าแนะน าและใหข้อ้มูลป้อนกลบั เพื่อ

สร้างความคุน้เคยในการท ากิจกรรมและสร้างความมัน่ใจในการอ่าน 

     1.3.3  ผูเ้รียนฝึกอ่านดว้ยตนเอง (Independent Practice) ผูเ้รียนท ากิจกรรมการ

อ่านด้วยตนเองโดยอิสระ ในเวลาเรียนหรือท่ีบา้นนอกเวลาเรียน ผูส้อนจะให้ขอ้มูลป้อนกลบั

หลงัจากท่ีผูเ้รียน ท ากิจกรรมการอ่านเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

         1.4   กิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน       ผูส้อนเตรียมผูเ้รียนให้สามารถอ่านดว้ย

กิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน  ในขั้นตอนการอ่านดว้ยตนเอง  ประกอบดว้ยกิจกรรม ดงัต่อไปน้ี  คือ   

1) การก าหนดทิศทางในการอ่าน (Orientating)  2)  การวางแผนการอ่าน (Planning)  3)  การด าเนิน 

การอ่าน (Executing)  4) การควบคุมการอ่าน (Monitoring)  5) การประเมินและตรวจสอบการอ่าน 

(Evaluation & Checking)  และ 6) การสรุปและใหร้ายละเอียดในบทอ่าน (Elaboration) ขั้นตอน

ของกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน  ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 3   
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แผนภูมิท่ี  3  ขั้นตอนของกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษฯ 
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  2.  ผูส้อนฝึกวิธีใชเ้อกสารในกิจกรรมการอ่าน คือ แบบบนัทึกการอ่าน (Reading Log)  

แบบวดัความเขา้ใจในการอ่าน (Reading Comprehension Rubric) และแบบตรวจสอบรายการใน

การใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่าน (Metacognitive Activities Check List)  

  3.  ผูเ้รียนทดลองใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่าน และใชแ้บบบนัทึกการอ่าน ตาม

รูปแบบท่ีผูส้อนฝึกให้ โดยใชบ้นัทึกการอ่านท่ีผูเ้รียนและผูส้อนช่วยกนัก าหนดข้ึน เพื่อบนัทึกผล

การอ่านของตนตามรูปแบบของกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน    แผนการเตรียมผูเ้รียนน าเสนอใน

เอกสารประกอบรูปแบบในภาคผนวก ค 

     ขั้นท่ี  4  การด าเนินการอ่านดว้ยตนเอง (Self-directed reading) 

     การด าเนินการอ่านดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน  ไดม้าจากการศึกษาแนวคิด

ของนกัการศึกษา ในเร่ืองกลยุทธ์ในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ   กิจกรรมการรู้คิด และ

แนวคิดเก่ียวกบักิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน   ผูว้ิจยัไดเ้ลือกกลยุทธ์ในการอ่าน ซ่ึงมีกิจกรรมท่ี

ส่งเสริมให้ผูเ้รียนตระหนกัในกระบวนการอ่านของตน และเป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนตอ้งเขา้ไปผกูพนั

กบับทอ่าน   ท าให้ผูเ้รียนไดคิ้ดเก่ียวกบับทอ่าน และท าความเขา้ใจบทอ่าน  ในขณะท่ีอ่านดว้ย

ตนเองอย่างมีจุดมุ่งหมาย    และไดเ้สริมขั้นตอนในการประเมินผลการอ่านตามสภาพจริงของ

ผูเ้รียน  ดว้ย เกณฑป์ระเมินความเขา้ใจในการอ่าน  และแบบตรวจสอบรายการในการใชกิ้จกรรม

การรู้คิดในการอ่าน ตามรูปแบบท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนดงัน้ี 

     1.  การเลือกบทอ่าน  ผูเ้รียนเป็นผูพ้ิจารณาและตดัสินใจเลือกบทอ่านเอง  โดย

ผูส้อนเป็นผูจ้ดัหาบทอ่านท่ีอยูใ่นความสนใจของผูเ้รียนจากเวบ็ไซต ์ และหนงัสือเรียน มาน าเสนอ

ให้ผูเ้รียนเลือกอ่านตามความสามารถและตามความสนใจของตน (ตารางวิเคราะห์หลกัสูตรในการ

เลือกบทอ่านและเกณฑก์ารเลือกบทอ่านแสดงในภาคผนวก จ) ผูเ้รียนเลือกบทอ่านท่ีตนสนใจและ

ตอ้งการอ่าน ในแต่ละสัปดาห์ ๆ ละเร่ือง ตั้งแต่เร่ืองท่ี 1 จนถึงเร่ืองท่ี 10 ในสปัดาห์สุดทา้ย 

     2.  การวางแผนการอ่าน และการด าเนินการอ่าน ตามรูปแบบฯ ผูส้อนและผูเ้รียน

ด าเนินการตามลกัษณะขั้นตอนของการเรียนดว้ยตนเอง ดงัต่อไปน้ี   

      2.1  ผูเ้รียนตั้งจุดประสงคใ์นการอ่าน วางแผนการอ่านและปฏิบติัตามแผน 

การอ่านดว้ยตนเองนอกเวลาเรียน พร้อมบนัทึกการอ่านส่งผูส้อนเป็นรายสปัดาห์ สปัดาห์ละ 1 เร่ือง   
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                           2.2  ผูส้อนตรวจบนัทึกการอ่าน ประเมิน เก็บขอ้มูล วดัผล และสังเกตการ

บนัทึก ให้ค  าปรึกษา และให้ขอ้มูลป้อนกลบัพร้อมให้ก าลงัใจและช่วยปรับปรุงกลยทุธ์ในการอ่าน

ของผูเ้รียน  

     2.3  ผูส้อนและผูเ้รียน ทบทวนจุดประสงคข์องกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน  

อภิปราย   และให้ผูเ้รียนเลือกบทอ่านคร้ังต่อไป ตั้งจุดประสงคใ์นการอ่าน  อ่านดว้ยตนเอง นอก

เวลาเรียน   ผูส้อนประเมินและเก็บขอ้มูล วดัผล สังเกตบนัทึกการอ่าน ปรับปรุงกลยทุธ์ในการอ่าน

ของผูเ้รียน ทบทวนจุดประสงคข์องกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน และผูเ้รียนเลือกบทอ่านคร้ังต่อไป   

          การวางแผนการอ่าน การด าเนินการอ่าน การตรวจสอบ การประเมิน  การเกบ็

ขอ้มูลในการอ่านของผูเ้รียน  การปรับปรุงกลยทุธ์ในการอ่าน  การทบทวนจุดประสงคข์องกิจกรรม

การอ่านดว้ยการรู้คิดในการอ่าน โดยผูส้อน ตามรูปแบบฯ  ด าเนินการต่อเน่ืองเป็นวงจรดงัแผนภาพ

ท่ี 10  
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แผนภาพท่ี 10  วงจรกระบวนการอ่านของผูเ้รียน การประเมิน และการใหข้อ้มูลป้อนกลบั 

                          ของผูส้อน ตามรูปแบบฯ  

ตั้งจุดประสงค์ในการอ่าน 

วางแผนการอ่าน 

ผู้เรียนอ่านด้วยตนเอง บันทึกการอ่าน 

ผู้สอน

ประเมิน

เกบ็ข้อมูล 

ผู้สอนวดัผล สังเกต 

จากบันทึกการอ่าน 

 

ผู้เรียนปรับปรุงการอ่าน 

ตามข้อสังเกตที่ได้จาก 

บันทึกการอ่าน 

ทบทวนจุดประสงค์

ของกิจกรรมฯ 
เลอืกบทอ่านและวางแผนการอ่าน 

ผู้เรียนอ่านด้วยตนเอง บันทึกการอ่าน 

ผู้สอนประเมิน และเกบ็ข้อมูลการอ่าน 

ผู้สอนวดัผล สังเกตบันทึกการอ่าน 

 

ปรับปรุงกลยุทธ์

จากข้อมูลใน

บันทึกการอ่าน 

ผู้สอนให้ข้อมูลป้อนกลบั 

ทบทวนจุดประสงค์กจิกรรม 
เลอืกบทอ่านและวางแผนการอ่าน 

ผู้เรียนอ่านด้วยตนเอง  

นอกเวลาเรียน 

ผู้สอนประเมิน  และเกบ็ข้อมูล 

การอ่าน ผู้สอนวดัผล 

บันทึกการอ่าน 
 

ปรับปรุงกลยุทธ์การอ่าน  

ด้วยข้อมูลจากการอ่านของผู้เรียน 
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    3.  การประเมินผลการอ่าน ด าเนินการโดยผูส้อน  ผูส้อนประเมินผลการอ่านของ

ผูเ้รียนแต่ละคน  จากบนัทึกการอ่านของผูเ้รียนในแต่ละสัปดาห์    โดยใชเ้กณฑป์ระเมินความเขา้ใจ

ในการอ่าน และเกณฑ์ประเมินผลการใช้กิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน หลงัการอ่านแต่ละคร้ัง 

เพื่อให้ไดผ้ลการประเมินท่ีตรงกบัความจริง   ผูส้อนท าการตรวจและประเมินบนัทึกการอ่าน ซ ้ า 2 

คร้ัง เพื่อความเช่ือมัน่ในการประเมิน  และบนัทึกผลการประเมิน  พร้อมแจง้ผูเ้รียนทราบผลการอ่าน

ของตน  ให้ขอ้มูลป้อนกลบัและช่วยวิเคราะห์ปัญหาในการอ่าน    แกปั้ญหาเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความ

มัน่ใจในการอ่านของตน 

     ขั้นท่ี 5  การประเมินผล (Evaluation) 

     ขั้นตอนการประเมินผลประกอบด้วย   การประเมินระหว่างเรียน คือ การ

ประเมินความเขา้ใจในการอ่านและการใชก้ระบวนการรู้คิดในการอ่านของผูเ้รียนขณะท าการอ่าน

ด้วยตนเอง   และการประเมินหลังการเรียน   คือ  1) การทดสอบความสามารถในการอ่าน

ภาษาองักฤษของผูเ้รียนดว้ยแบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน   

2) วดัคุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเอง ดว้ยแบบวดัคุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเอง   3) วดั

พฒันาการในการอ่านภาษา องักฤษของผูเ้รียน  จากการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความเขา้ใจในการ

อ่านแต่ละคร้ัง   เร่ิมจากการอ่านคร้ังแรก ถึงการอ่านคร้ังสุดทา้ยของผูเ้รียน       เพื่อทราบพฒันาการ

ของความเขา้ใจในการอ่านและการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่านของผูเ้รียน  และ 4) การสนทนา

กลุ่มผูเ้รียนหลงัการเรียน เพื่อเก็บขอ้มูลดา้นตวัผูเ้รียน ความคิดเห็นของผูเ้รียนเก่ียวกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน

ในตนเองหลงัการใชรู้ปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน  เพื่อน ามาเป็น

ขอ้มูลยนืยนักบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดสอบและแบบส ารวจ 

               ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลพื้นฐานกบัองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนดว้ย

ตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ ส าหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  น าเสนอดงัแผนภูมิท่ี 4 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 135 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 4  ความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลพื้นฐานกบัองคป์ระกอบของรูปแบบฯ 

กจิกรรมการรู้คิด ในการอ่าน  

ช่วยใหผู้อ้่านไดพ้ิจารณา 

ไตร่ตรองใชก้ระบวนการคิด 

วางแผน ควบคุมการอ่านให้

บรรลุเป้าหมาย 

หลกัการของรูปแบบ  

1. เนน้กระบวนการเรียน  

2. จดัการเรียนการสอนแนวการเรียน

ดว้ยตนเองของผูเ้รียนในระบบ   

3. ผูเ้รียนเป็นผูรั้บผดิชอบในการวาง 

แผนการเรียน ควบคุมด าเนิน

กิจกรรม และประเมินผลการเรียน

ดว้ยตนเอง   

4.  ผูส้อนเป็นผูส้าธิต อ านวยความ

สะดวก และใหค้วามช่วยเหลือ 

-ทฤษฎกีลุ่มมนุษยนิยม : เพิ่ม

ศกัยภาพผูเ้รียนโดยใหมี้อิสระ

ในการเรียน เพื่อการเรียนรู้ไดดี้ 

- การเรียนด้วยตนเอง : ผูเ้รียน

จะเรียนไดม้ากกวา่ และรู้นาน

คงทนกวา่    

-ทฤษฎพีุทธิปัญญานิยม:

กระบวนการเรียนคือปฏิสัมพนัธ์ 

ระหวา่งส่ิงเร้าภายนอก และส่ิง

เร้าภายในตวัผูเ้รียน 

- ทฤษฎโีครงสร้างความรู้ : 

ความรู้เดิมช่วยท าใหเ้ขา้ใจส่ิง

ใหม่ และสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 

- ทฤษฎกีารประมวลข้อมูล :การ 

รับรู้ส่ิงท่ีรู้จกัและสนใจ และ

ควบคุมกระบวนการคิด 
 -ทฤษฎกีารสร้างความรู้ : ผูเ้รียน

สร้างความรู้ในบริบทจริง   

ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลพืน้ฐานและองค์ประกอบของรูปแบบฯ 
 

การอ่านด้วยตนเอง 

ผูเ้รียนอ่านดว้ยตนเองโดยใช้

กิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน  

ท าความเขา้ใจบทอ่าน 
จุดประสงค์ 

พฒันาความสามารถในการอ่าน 

เสริมสร้างคุณลกัษณะการเรียนดว้ย

ตนเอง และเพิ่มพฒันาการในการ

อ่าน  

การเรียนด้วยตนเองด้วย

กจิกรรมการรู้คิดในการอ่าน 

ผูเ้รียนควบคุมตนเอง 

ควบคุมกลยทุธ์ในการอ่าน 

ด าเนินกระบวนการอ่านให้

บรรลุเป้าหมาย  

การเรียนด้วยตนเองด้วยกจิกรรม

การรู้คดิในการอ่าน (SPPSE) 

1. ส ารวจพฤติกรรมการอ่าน  

(Surveying reading strategies) 

2. วางแผนการเรียน (Planning) 

3. การเตรียมผูเ้รียน (Preparing) 

4. การอ่านดว้ยตนเอง(Self-directed 

reading)  

5. การประเมินผล (Evaluation) 
    5.1 การประเมินระหวา่งเรียน 

    5.2 การประเมินหลงัเรียน 

ความสามารถในการอ่าน : 

สามารถระบุใจความส าคญั 

ระบุรายละเอียด และสรุป 

คุณลกัษณะด้านการเรียนด้วย

ตนเอง : ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะ 

ดา้นการเรียนดว้ยตนเองหลงั

เรียนเพิ่มข้ึน 

พฒันาการในการอ่าน: ผล

การเปรียบเทียบคะแนนความ

เขา้ใจในการอ่าน แต่ละคร้ัง 

กจิกรรมการรู้คิด :มี 3 ระดบั คือ 

1) ระดบัสูงสุด คือ  การวางแผน 

การควบคุมและการประเมิน  2) 

ระดบักลาง คือ การเลือกขอ้มูล  

การสรุปและการไตร่ตรอง  3)

ระดบัต ่าคือ การเดาศพัท ์การ

ตรวจสอบ และการแกปั้ญหา 

- ความสามารถในการอ่าน 

- คุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเอง 

- พฒันาการในการอ่านภาษาองักฤษ 
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             1.6.2  เน้ือหาของเอกสารประกอบรูปแบบ         

        ในการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิด

ในการอ่านภาษาอังกฤษ  ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม      ผูว้ิจยัไดจ้ดัท าเอกสารประกอบรูปแบบข้ึน  เพื่อใหผู้ท่ี้จะน ารูปแบบไปใชไ้ดศึ้กษา 

รายละเอียดเพิม่เติมและมีความเขา้ใจลึกซ้ึงมากข้ึน  นอกเหนือจากการศึกษาเอกสารรูปแบบ  เน้ือหา  

และจุดประสงคใ์นการน าเสนอเอกสารประกอบรูปแบบ มีดงัน้ี 

                       1.  ความเป็นมาของรูปแบบ และทฤษฎีแนวคิดท่ีน ามาเป็นพื้นฐานของ
รูปแบบ  เพื่อให้ผูท่ี้ น ารูปแบบไปใช ้ มีความเขา้ใจเก่ียวกบัท่ีมาของการพฒันารูปแบบไดช้ดัเจน
ยิง่ข้ึน 
              2.  แผนการวางโครงการเรียน     ประกอบดว้ยรายละเอียดในการด าเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอนในทุกกิจกรรมตามรูปแบบ คือ กิจกรรมก่อนเรียน  การด าเนินกิจกรรม
การอ่าน    และการประเมินผล เพื่อน าเสนอให้ผูน้ ารูปแบบไปใช้ พิจารณาเป็นแนวทางในการ
ก าหนดขอบเขตเน้ือหาและจุดประสงคใ์นการเรียนการสอน 
                       3.  แผนการเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน ประกอบดว้ยรายละเอียดในการ
เตรียมผูเ้รียน ผูส้อนท าการสอนและฝึกกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านให้แก่ผูเ้รียน ก่อนท่ีผูเ้รียนจะ
ด าเนินการอ่านด้วยตนเอง  และเคร่ืองมือท่ีใช้ประกอบการเรียน ได้แก่แบบบันทึกการอ่าน 
(Reading log)  แบบประเมินความเขา้ใจในการอ่าน (Reading Comprehension Rubric) และแบบ
ตรวจสอบรายการในการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่าน (Metacognitive check list) เพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินการ 
             4.  เกณฑก์ารเลือกบทอ่าน จากแนวคิดกระบวนการสอนอ่าน  การคดัเลือก
บทอ่านท่ีผูส้อนจะน ามาใหผู้เ้รียนเลือกอ่าน      พิจารณาตามระดบัความรู้ความสามารถของผูเ้รียน 
เน้ือหาของบทอ่านเป็นเร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจของผูเ้รียน  เพื่อสร้างแรงจูงใจในการอ่าน เน่ืองจาก
ผูเ้รียนจะสนใจในเร่ืองท่ีตนรู้จกัและคุน้เคย  หรือเป็นเร่ืองท่ีตนเองมีความรู้เดิมอยูบ่า้ง   การท่ีผูเ้รียน
สามารถเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมของตน เขา้กบับทอ่านท่ีตนสนใจ  ท าใหส้ามารถอ่านบทอ่านได้
เขา้ใจมากข้ึน  และมีแนวโนม้ท่ีจะสร้างองคค์วามรู้ใหม่ข้ึนไดต้ามทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema 
Theory) 
 ในกรณีท่ีผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่านแตกต่างกนั  เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้ลือกบทอ่าน
ตามความสามารถของตน    ระดบัความยากของบทอ่านจะอยู่ในระดบั 4-12 (Level 4 -12)    
ก าหนดจาก ระดบัของผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงอยูใ่นระดบั Pre-Intermediate   ใชบ้ทเรียนระดบัความ
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ยากท่ีระดบั 8 (Level 8)   วดัโดยใชก้ราฟ   ประมาณระดบัความยากของบทอ่าน ของเรยเ์กอร์ 
(Raygor  Graph for Estimate Reading Grade Level)  (Raygor 1977)  ซ่ึงเป็นการค านวณระดบั
ความยากของบทอ่าน โดยการก าหนดจุดลงบนกราฟของ เรยเ์กอร์ ท่ีมีแกนแนวนอนแสดงจ านวน
ของค ายาก (ค  าท่ีสะกดดว้ย 6 ตวัอกัษรข้ึนไป) และแกนแนวตั้งของกราฟ แสดงจ านวนของประโยค    
แลว้อ่านค่าระดบัความยากบนกราฟ   วิธีค  านวณเพื่อก าหนดจุดบนกราฟ ท าไดโ้ดยสุ่มเลือกบทอ่าน
มา 100 ค า  จากนั้นนบัจ านวนค าท่ีมีความยาว 6 ตวัอกัษรข้ึนไป  และนบัจ านวนของประโยค ในบท
อ่านนั้น     เม่ือไดจ้  านวนค าและจ านวนประโยค  น ามาก าหนดจุดท่ีตดักนัลงบนกราฟ  ซ่ึงแสดงค่า
ระดบัความยากดว้ยตวัเลข  สงัเกตพื้นท่ีท่ีจุดตดักนัวา่ตกลงตรงพื้นท่ีของเลขใด กจ็ะอ่านไดค่้าระดบั
ความยากของบทอ่านนั้น     (กราฟค านวณระดบัความยากของบทอ่านของ เรยเ์กอร์  ดงัแสดงใน
ภาคผนวก จ) 
           5.  บทบาทของครูในกระบวนการเรียนการสอนท่ีท าให้ผูเ้รียนสามารถเรียน
ไดด้ว้ยตนเอง เป็นขอ้มูลเพื่อให้ผูใ้ชรู้ปแบบเขา้ใจบทบาทของผูส้อนในการปฏิบติัตามรูปแบบท่ี
ผูว้ิจยัพฒันาข้ึน 
                        6.  กระบวนการอ่านดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน เป็นขอ้มูลท่ีน าเสนอ
ตวัอย่าง บทอ่านท่ีผูเ้รียนใชใ้นการอ่านดว้ยตนเอง  แผนการสอนกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านและ
การด าเนินการอ่านดว้ยตนเองของผูเ้รียน เพื่อใหผู้ส้อนใชเ้ป็นแนวทางในการสอนและฝึกกิจกรรม
การรู้คิดในการอ่านใหแ้ก่ผูเ้รียน 
 

2. การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของรูปแบบฯ เพื่อพิจารณาความเป็นไปได ้  
 ผูว้ิจยัท าการตรวจสอบ ความสมเหตุสมผลของรูปแบบฯ โดยน าร่างรูปแบบฯ เสนอ 

ผูท้รงคุณวฒิุ 5 ท่านตรวจสอบความสมเหตุสมผล และน าไปทดลองใชก้บันกัศึกษาท่ีมีคุณสมบติั
ใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง  โดยด าเนินการดงัน้ี  
                      2.1  การตรวจสอบร่างรูปแบบโดยผูท้รงคุณวฒิุ  

        ผูว้ิจัยน าร่างรูปแบบ และเอกสารประกอบรูปแบบท่ีพฒันาข้ึนเสนอผูท้รงคุณวุฒิ 

จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมในดา้น องค์ประกอบรูปแบบ 

เน้ือหาของรูปแบบ ขั้นตอนการเรียน ของรูปแบบตามแนวคิดการเรียนดว้ยตนเอง วิธีการน าเสนอ

รูปแบบ และความเหมาะสมของส านวนขอ้ความ  โดยให้พิจารณาแบบปลายเปิด  และน าการ

พิจารณาของผูท้รงคุณวุฒิมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 

1.00 คุณสมบติัของผูท้รงคุณวฒิุมีดงัน้ี 
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    1.  เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอน  การสอนภาษาองักฤษหรือการ

เรียนดว้ยตนเอง 

    2.  มีประสบการณ์ปฏิบติังานในคุณสมบติั ในขอ้ 1 ไม่ต ่ากวา่ 5 ปี 

    3.  มีคุณวฒิุดา้นการศึกษาระดบัดุษฎีบณัฑิต 

                   4.  มีต าแหน่งทางวิชาการระดบัรองศาสตราจารย ์หรือด ารงต าแหน่งบริหารทาง

การศึกษาดา้นหลกัสูตรและการสอน หรือการเรียนดว้ยตนเอง 

                จากการตรวจสอบรูปแบบ  และเอกสารประกอบรูปแบบ        ผูท้รงคุณวฒิุไดใ้ห ้

ความเห็นและขอ้เสนอแนะในเร่ืองการใชค้  าเพื่ออธิบายความหมาย  ใหป้รับแกโ้ดยยงัคงความหมาย

เดิม   ในประเด็นการน าเสนอทฤษฎีและแนวคิด  ให้สรุปสั้น ๆ และแยกเป็นขอ้ ๆ   แผนการเรียน

ในการสอนกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน  ปรับแกค้  าท่ีใชใ้นการอธิบายใหเ้หมาะสม  ปรับโครงสร้าง

แผนภูมิของรูปแบบให้ชัดเจนข้ึน  ผูว้ิจัยปรับแก้ทุกตอนตามท่ีผูท้รงคุณวุฒิแนะน า โดยความ

เห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา แลว้น าไปให้ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความเหมาะสมท่ีจะน าไป

ทดลองใชอี้กคร้ังหน่ึง ผูท้รงคุณวฒิุมีความเห็นวา่ มีความเหมาะสม ขั้นตอนของรูปแบบมีดงัน้ี 
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                                                               (SPPSE Model)

                                         

  1.                        
�          (Surveying reading 
strategies)             
            

  2.                
(Planning)
                        
                         

 3.                (Preparing) 
                    1)        
                (Orientating) 
2)        (Planning) 3) 
                (Executing) 4) 
               (Monitoring) 
5)         /               
(Evaluating & Checking)     
6)                         
 (Elaboration) 

  1.                  (Self- directed 
reading)                                
                                    
                               
              

   2.                                
                                 
                                
                   
  

�           
              (Reading Logs)  

   

 1.               
(Evaluation)
   1.1                  
                        
    -                    
                        
    -                      
                           
                 (Check list)
   1.2                       
       
    -                   
                  
    -                    
                           
    -                      
                     
                         
                           
                                  
   

 

แผนภูมิท่ี 5  ร่างรูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ ฯ 

  

        2.2  ผูว้ิจยัน าร่างรูปแบบฯ ไปใชท้ดลองสอนกบันกัศึกษาท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบั

กลุ่มตวัอยา่ง คือนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ปีท่ี 1 สาขา 

วิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาอิเลก็ทรอนิกส์ วิทยาลยัเทคนิคสุพรรณบุรี จ านวน  1 คนและ
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12 คน ในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2551 ใชเ้วลาสอน 12 คาบเรียน รวม 4 สัปดาห์ และให้

ผูเ้รียนด าเนินการอ่านดว้ยตนเองนอกเวลา จ านวน 4 เร่ือง เป็นเวลา 4  สัปดาห์ โดยใชเ้น้ือหาจาก

เวบ็ไซต ์ท่ีผูเ้รียนสนใจ  เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการเรียนการสอนดงักล่าวสามารถน าไปปฏิบติัได้

จริง  และเพื่อท่ีจะรวบรวมขอ้มูล ประกอบการหารือกบัผูท้รงคุณวุฒิ ในขั้นการตรวจสอบรูปแบบ 

และเอกสารประกอบรูปแบบ  

 

  3.  การพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชแ้ละเตรียมการใชรู้ปแบบฯในการวิจยั                                                                 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการวจิยัแบ่งออกเป็น   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

เกบ็รวบรวมขอ้มูลในการวจิยั  และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการด าเนินการทดลอง  มีดงัน้ี  

 3.1  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการวิจยั  มี 4  ฉบบั ดงัน้ี 

  3.1.1  แบบส ารวจพฤติกรรมในการอ่านของผูเ้รียน  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั

พฤติกรรมการอ่านของตนเอง จากความคิดเห็นของผูเ้รียน มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า 5 ระดบั ถามถึงพฤติกรรมการอ่านของผูเ้รียนในลกัษณะของกลยทุธ์ในการอ่าน  โดยให้ผูเ้รียน

ประเมินพฤติกรรมการอ่านของตนเอง ดว้ยการตอบแบบสอบถาม 20 ขอ้ โดยค าตอบจะเรียงล าดบั

ตั้งแต่ เป็นความจริงมากท่ีสุด จนถึง แทบไม่เป็นความจริงเลย    ผูว้ิจยัใชแ้บบส ารวจพฤติกรรมการ

อ่านน้ีเพื่อสอบถามพฤติกรรมการอ่านของผูเ้รียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งเพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่าน

ทัว่ ๆ ไปของผูเ้รียน   ใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันารูปแบบ ฯ และใชส้ ารวจพฤติกรรมการ

อ่านของกลุ่มตวัอยา่ง เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการเตรียมผูเ้รียนก่อนการด าเนินการอ่าน โดยก าหนดค่า

คะแนนของการประเมินตนเองดงัน้ี 

   แทบจะไม่เป็นความจริงเลย              มีค่าคะแนนเท่ากบั  1 

   เป็นความจริงแต่ไม่บ่อยนกั              มีค่าคะแนนเท่ากบั  2 

        เป็นความจริงในบางคร้ัง                   มีค่าคะแนนเท่ากบั  3 

        เป็นความจริงบ่อยคร้ัง                       มีค่าคะแนนเท่ากบั  4 

        เป็นความจริงมากท่ีสุด                      มีค่าคะแนนเท่ากบั  5 

ขั้นตอนในการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือมีดงัน้ี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 141 

  1.  ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเคร่ืองมือส ารวจตนเองแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั น าขอ้มูลมาพิจารณาความเหมาะสม และความเป็นไปไดเ้พื่อจดัท า

เคร่ืองมือ 

  2.  สร้างเคร่ืองมือแบบส ารวจพฤติกรรมการอ่าน ใหค้รอบคลุมเน้ือหาท่ีก าหนด 

  3.  น าแบบส ารวจพฤติกรรมการอ่านท่ีสร้างข้ึน เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์

เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมและน าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุง แกไ้ขเพิ่มเติม 

  4.  น าแบบส ารวจพฤติกรรมการอ่านท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้    ให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ

ความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  (Content Validity)     และน าความคิดเห็นของ

ผูเ้ช่ียวชาญ   มาวิเคราะห์หาค่าดรรชนีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruency : 

IOC) ไดค่้าดรรชนีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 

  5.  น าแบบส ารวจพฤติกรรม มาปรับปรุง  แกไ้ขส านวนภาษาให้ส่ือไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน

ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ  

 6.  น าแบบส ารวจพฤติกรรมการอ่านของผูเ้รียน ท่ีท าการปรับปรุงและแกไ้ขเรียบร้อย

แลว้ มาทดลองใช้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

วิทยาลยัเทคนิคสุพรรณบุรี จ านวน 269 คน ท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง   น าผลจากแบบ

ส ารวจพฤติกรรมการอ่านของผู ้เ รียนจ านวน 269 ฉบับ       มาค านวณหาค่าความเช่ือมั่น 

(Cronbach’s Alpha) โดยใช ้SPSS Statistics   ผลการวิเคราะห์พบว่าค่า Alpha เท่ากบั 0.89 แสดงว่า

ขอ้ค าถามแต่ละขอ้ให้ผลสอดคลอ้งกนั ดงัรายละเอียดน าเสนอในภาคผนวก จ   ขั้นตอนการสร้าง

และพฒันาแบบส ารวจพฤติกรรมการอ่าน ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 6   
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แผนภูมิท่ี 6  ขั้นตอนการสร้างและพฒันาแบบส ารวจพฤติกรรมการอ่านของผูเ้รียน 

 

  3.1.2  แบบวดัคุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียน  เป็นเคร่ืองมือ

ประเมินการรับรู้ของผูเ้รียน เก่ียวกบัทกัษะและเจตคติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนดว้ยตนเอง    วดัโดย

ใหผู้เ้รียนรายงานความรู้สึกของตนเก่ียวกบัเจตคติ ทกัษะและคุณลกัษณะ  ท่ีประกอบข้ึนเป็นระดบั

ของความพร้อมของผูเ้รียนในจดัการกบัการเรียนของตนเอง โดยการเลือกค าตอบจากขอ้ค าถามใน

แบบ สอบถาม     เคร่ืองมือน้ีพฒันาข้ึนโดยกกัลีลมิโน (Guglielmino 1977)  มีค่าความเช่ือมัน่ 

เท่ากบั .94  (Guglielmino 1977)  ฉบบัแปลเป็นภาษาไทยโดย จิราภรณ์ ทกัษิณวราจารย ์(2002)   

คณาพร คมสัน (2540)  เป็นแบบสอบถามประมาณค่าแบบลิเคอร์ท (Likert-type) 5 ระดบั ค าตอบ

เรียงจาก  เป็นความจริงมากท่ีสุด จนถึง แทบไม่เป็นความจริงเลย  เคร่ืองมือน้ีเม่ือน ามาใช้ใน

ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบส ารวจพฤติกรรมการอ่าน 

 แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

 

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สร้ างแบบส ารวจพฤติกรรมการอ่าน 

ใหค้รอบคลุม และตรงตามเน้ือหาท่ีก าหนด 

น าแบบส ารวจพฤติกรรมการอ่านเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ

ความถูกตอ้งเหมาะสม  และน าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุง แกไ้ข 

น าแบบส ารวจพฤติกรรมการอ่านเสนอผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความถกูตอ้งและความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 

น าแบบส ารวจพฤติกรรมการอ่านมาปรับปรุง  แกไ้ข  

ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 

 

น าแบบส ารวจพฤติกรรมการอ่านท่ีปรับปรุงแลว้ ทดลองใชก้บันกัศึกษา จ านวน 269 คน 

ท่ีมีคุณสมบติัคลา้ยกลุ่มตวัอยา่ง น าผลการส ารวจมาวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ 
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งานวิจยักบันกัเรียนมธัยมปลาย  มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .87 (คณาพร 2540)  ขอ้ค าถามเป็นค าถาม

เชิงบวก 41 ขอ้ และค าถามเชิงลบ 17 ขอ้   รวม 58 ขอ้ค าถาม   ผูว้ิจยัใชแ้บบวดัน้ี  วดัคุณลกัษณะการ

เรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียน ก่อนและหลงัท าการทดลอง  ขั้นตอนในการพฒันาเคร่ืองมือมีดงัน้ี 

  1.  น าเคร่ืองมือวดัความพร้อมของการเรียนดว้ยตนเอง (Self-Directed Learning 

Readiness Scale: SDLRS) ของกกัลีลมิโน (Guglielmino 1977) ฉบบัภาษาองักฤษ มาเปรียบเทียบ

ความหมายกบัฉบบัภาษาไทยท่ีแปลโดย  จิราภรณ์ ทกัษิณวราจารย ์ (2002)  และฉบบัท่ีแปลโดย

คณาพร คมสนั (2540)  ปรับเป็นแบบวดัคุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียน 

  2.  น าแบบวดัคุณลกัษณะการเรียนด้วยตนเองของผูเ้รียน  เสนออาจารยท่ี์ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ ขอความเห็นชอบ และน ามาปรับปรุงแกไ้ข 

   3.  น าแบบวดัคุณลกัษณะการเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียน ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ให้

ผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้ และปรับแก ้ 

น าความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ (รายนามผูท้รงคุณวุฒิน าเสนอในภาคผนวก ข)  น ามาวิเคราะห์หา

ค่าดรรชนีความสอดคลอ้ง ( Index of Item-Objective Congruency : IOC) ไดค่้าดรรชนีความ

สอดคลอ้งเท่ากบั 1.00   การก าหนดค่าคะแนนของค าตอบแบบสอบถามเป็นดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ค าถามเชิงบวก 

 แทบจะไม่เป็นความจริงเลย              มีค่าคะแนนเท่ากบั  1 

 เป็นความจริงแต่ไม่บ่อยนกั              มีค่าคะแนนเท่ากบั  2 

      เป็นความจริงในบางคร้ัง                   มีค่าคะแนนเท่ากบั  3 

      เป็นความจริงบ่อยคร้ัง                       มีค่าคะแนนเท่ากบั  4 

      เป็นความจริงมากท่ีสุด                      มีค่าคะแนนเท่ากบั  5 

 ขอ้ค าถามเชิงลบ 

 แทบจะไม่เป็นความจริงเลย              มีค่าคะแนนเท่ากบั  5 

 เป็นความจริงแต่ไม่บ่อยนกั              มีค่าคะแนนเท่ากบั  4 

      เป็นความจริงในบางคร้ัง                   มีค่าคะแนนเท่ากบั  3 

      เป็นความจริงบ่อยคร้ัง                       มีค่าคะแนนเท่ากบั  2 

      เป็นความจริงมากท่ีสุด                      มีค่าคะแนนเท่ากบั  1 
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 4.  น าแบบวดัคุณลกัษณะการเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียน ท่ีไดรั้บการตรวจสอบ     

และปรับปรุงแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิโดยความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษา

วิทยานิพนธ์     ทดลองใช้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง    ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม   วิทยาลยัเทคนิคสุพรรณบุรี จ านวน 35 คน ท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่าง  

และน าค าตอบมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ 

 5.  น าผลจากแบบวดัคุณลกัษณะการเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียนจ านวน 35 ฉบบั มา

ค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ (Cronbach’s Alpha) โดยใช ้SPSS Statistics   ผลการวิเคราะห์ไดค้่า 

Cronbach’s Alpha เท่ากบั 0.81 แสดงว่าขอ้ค าถามแต่ละขอ้ใหผ้ลสอดคลอ้งกนั     ดงัรายละเอียด

น าเสนอในภาคผนวก จ   ขั้นตอนการพฒันาแบบวดัคุณลกัษณะฯ   ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 7 ขั้นตอนการพฒันาแบบวดัคุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียน 

น าแบบวดัความพร้อมของการเรียนดว้ยตนเอง ของกกัลีลมิโน (Guglielmino, 1977) 

 ฉบบัภาษาองักฤษ มาเปรียบเทียบความหมายกบัฉบบั ภาษาไทย  
มาปรับใชเ้ป็นแบบวดัคุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียน 

 

 น าแบบวดัคุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียน  เสนออาจารยท่ี์ปรึกษา

วิทยานิพนธ์  เพื่อตรวจสอบความถกูตอ้งเหมาะสม  และน าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุง แกไ้ข 

 

 

 

น าแบบวดัคุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเอง  ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ทดลองใชก้บันกัศึกษา 

ท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 35 คน  น าผลมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ 

ท่ีมีคุณสมบติัคลา้ยกลุ่มตวัอยา่ง น าผลการส ารวจมาหาค่าความเช่ือมัน่ 

 

 

 

 

ศึกษาหลกัการ ทฤษฎี แนวคิด เก่ียวกบัเคร่ืองมือวดัความพร้อมของการเรียนดว้ยตนเองของ 

กกัลีลมิโน (Guglielmino 1977) และ ค าแปลเป็นภาษาไทย 

โดยจิราภรณ์ ทกัษิณวราจารย ์(2002) และคณาพร คมสัน (2540) 

 

 

 

น าแบบวดัคุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียนเสนอผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบ

ความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
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  3.1.3   แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ  เป็นแบบวดัความ 

สามารถในการอ่านของผูเ้รียนใน 3 ระดบั  1)  ความสามารถในการระบุขอ้มูลส าคญัของบทอ่าน 

(Identifies important information) 2)  ความสามารถในการระบุรายละเอียดของบทอ่าน (Identifies 

details)  3)  ความสามารถในการสรุปใจความในบทอ่าน (Summaries) แบบวดัความสามารถในการ

อ่านท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน  มีจ านวน  25 ขอ้ เป็นขอ้ค าถามแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 25 ขอ้  ใช้

เวลา 25 นาที  ขั้นตอนในการสร้างและพฒันาแบบทดสอบมีดงัน้ี 

    1.  ศึกษาทฤษฎี และเทคนิคในการสร้างแบบทดสอบความสามารถในการอ่าน

ภาษาองักฤษใน  3 ระดับ    คือ 1)  การระบุขอ้มูลส าคญัของบทอ่าน (Identifies important 

Information)  2)  การระบุรายละเอียดของบทอ่าน (Identifies details)  และ 3) การสรุปใจความใน

บทอ่าน (Summaries)       

    2.  ศึกษาหลกัสูตรรายวิชา       ทกัษะพฒันาเพื่อการส่ือสารภาษาองักฤษ 1 พบว่า

สาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่าน    คือเพื่อใหผู้เ้รียนใชใ้นการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั และอ่าน

เพื่อบอกใจความส าคญั รายละเอียด สรุปขอ้มูลจากเร่ืองท่ีอ่าน และใช้กลยุทธ์ในการอ่านเพื่อ

แสวงหาความรู้ 

     3.  ศึกษาต าราท่ีใชใ้นรายวิชา ทกัษะพฒันาเพื่อการส่ือสารภาษาองักฤษ 1  คือ 

Tech Talk Pre-Intermediate Student’s Book  ส านกัพิมพ ์ Oxford University Press  เขียนโดย  

Vicki Hollett & John Sydes  พบวา่ ระดบัของภาษาในบทอ่านเป็นระดบั  Pre-Intermediate 

    4.  ศึกษาแบบทดสอบ Preliminary English Test (PET) ของ ส านักพิมพ ์ 

University of Cambridge ซ่ึงเป็นขอ้สอบส าหรับผูเ้รียนภาษาองักฤษท่ีไม่ใช่เจา้ของภาษา ( English 

for Speakers of Other Languages) ในระดบั Pre-Intermediate  เป็นภาษาองักฤษท่ีใชใ้นการท างาน   

และการเรียน เป็นการใช้ภาษาในชีวิตจริง เช่น การเข้าใจเคร่ืองหมายสัญลักษณ์    ประกาศ   

โฆษณา บนัทึกประจ าวนั และบทอ่านจากแมกกาซีน หรือหนงัสือพิมพ ์

  5.  ก าหนดโครงสร้างของแบบทดสอบ และคดัเลือก     แบบทดสอบการอ่านเพื่อ 

ความเขา้ใจ  วดัความสามารถในการอ่านใน 3 ระดบัคือ 1) การระบุขอ้มูลส าคญัของบทอ่าน  2) การ 

ระบุรายละเอียดของบทอ่าน และ 3)  การสรุปใจความในบทอ่าน ไดบ้ทอ่าน 5 บท   จ านวนขอ้สอบ  

60 ขอ้   
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                               6.  น าแบบแบบทดสอบดังกล่าวเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้รับ

ค าแนะน าให้ตดั Part 4 ออก จ านวน 8 ขอ้  เน่ืองจากขอ้ค าถามเป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัไวยากรณ์ 

มากกวา่ความเขา้ใจในการอ่าน ผูว้ิจยัตดัออกตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา  

          7.  น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้          เสนอผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความ

ถูกตอ้งและความเหมาะสมของเน้ือหา    ผูท้รงคุณวฒิุแนะน าใหต้ดั  Part 4 ออก 2 ขอ้    เน่ืองจากขอ้

ค าถามมีค าตอบท่ีถูกมากกวา่ 1 ขอ้ ตดัขอ้ค าถามท่ีไม่มีบทอ่านน า    และขอ้ค าถามท่ีมีค าตอบ Right/ 

Wrong/ Doesn’t say  ออก เหลือขอ้ค าถามทั้งหมด  25 ขอ้      ผูว้ิจยัปรับแกต้ามค าแนะน าของผูท้รง 

คุณวฒิุ   และน าความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ (รายนามผูท้รงคุณวฒิุน าเสนอในภาคผนวก ข)     มา

วิเคราะห์หาค่าดรรชนีความสอดคลอ้ง ( Index of Item-Objective Congruency : IOC) ไดค่้าดรรชนี

ความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00   ตารางวิเคราะห์เน้ือหาของขอ้สอบดงัปรากฏในภาคผนวก ง 

          8 .   น าแบบทดสอบท่ีได้รับการตรวจสอบ     และท าการปรับปรุงตาม

ขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิโดยความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์   ทดลองใชก้บั

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลยัเทคนิคสุพรรณบุรี 

จ านวน 164 คน ท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง      น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความ

เช่ือมัน่ทั้งฉบบัดว้ยสูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสนั ไดค่้าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั 0.86          ค่าดชันี

ความยากของขอ้สอบรายขอ้อยูร่ะหวา่ง 0.18 - 0.72   ค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบรายขอ้อยูร่ะหวา่ง  

0.03-0.81  ผูว้ิจยัไดท้  าการปรับและแกไ้ขขอ้ท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกนอ้ย จ านวน 3 ขอ้  รายละเอียดการ 

หาค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั และค่าดชันีความยาก  ดงัแสดงใน ภาคผนวก จ       ขั้นตอนในการสร้าง

และพฒันาแบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียน แสดงในแผนภูมิท่ี 8 
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แผนภูมิท่ี 8  ขั้นตอนการพฒันาแบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ 

 

   3.1.4   แบบสัมภาษณ์การสนทนากลุ่มผูเ้รียน  (Focus group)      จุดประสงคข์อง

เคร่ืองมือฉบบัน้ี คือ   ผูว้ิจยัตอ้งการใหผู้เ้รียนไดเ้ปิดเผยถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนใหม่ในตวัของผูเ้รียนหลงัจาก

การฝึกอ่านดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน และความคิดเห็นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการเรียนตามรูปแบบ   

เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลอีกดา้นหน่ึง   ซ่ึงเป็นขอ้มูลจากตวัผูเ้รียนเอง  น าไปตรวจสอบกบัขอ้มูลท่ีไดจ้าก

ผลการทดสอบ และผลของการอ่านในระหว่างการท ากิจกรรมการอ่านดว้ยตนเอง ขั้นตอนในการ

สร้างแบบสมัภาษณ์มีดงัน้ี 

    1.  ก าหนดประเด็นของขอ้ค าถาม ไดแ้ก่  ความหมายของการอ่านในความเขา้ใจ

ของผูเ้รียน  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในตวัผูเ้รียนเก่ียวกบัเร่ืองการอ่านภาษาองักฤษหลงัการเรียน  

ศึกษา ทฤษฎี และเทคนิคในการสร้างแบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ 

 

 ศึกษาหลกัสูตรรายวิชา ทกัษะพฒันาเพื่อการส่ือสารภาษาองักฤษ 1 
 

 ศึกษาต าราเรียนท่ีใชใ้นการสอนวิชา ทกัษะพฒันาเพื่อการส่ือสารภาษาองักฤษ 1 
 

 ศึกษาแบบทดสอบ ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร และระดบัของผูเ้รียน 
 

 

น าแบบทดสอบ เสนออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถกูตอ้ง และปรับปรุงแกไ้ข 

 

 

ก าหนดโครงสร้างและคดัเลือก แบบทดสอบการอ่านเพื่อความเขา้ใจ ในระดบัของผูเ้รียน

เรียน 
 

 

น าแบบทดสอบ ท่ีแกไ้ขแลว้เสนอผูท้รงคุณวฒิุ ตรวจสอบความถูกตอ้ง และความเหมาะสม

ของเน้ือหา โดยหาค่าดรรชนีความสอดคลอ้ง (IOC) และปรับปรุงแกไ้ข 

 
น าแบบทดสอบ ทดลองใชก้บันกัศึกษาท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง  

น าผลการทดสอบมาวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ ความยากและค่าอ  านาจจ าแนก 
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ความพึงพอใจในพฒันาการในการอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียน และประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียน

ตามรูปแบบฯ  

                        2.  ก าหนดขอ้ค าถามจ านวน 5 ขอ้ น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ขอความ

เห็นชอบ และท าการปรับปรุงแกไ้ขตามค าเสนอแนะ 

                               3.  น าแบบสมัภาษณ์เสนอผูท้รงคุณวฒิุ 3 ท่าน        พิจารณาความตรงและความ 

 ครอบคลุมเน้ือหา  ปรับแกต้ามความเห็นผูท้รงคุณวฒิุ  (รายนามผูท้รงคุณวฒิุน าเสนอในภาค ผนวก 

ข)  น ามาวเิคราะห์หาค่าดรรชนีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruency :IOC) ไดค่้า 

ดรรชนีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 รายละเอียดของขอ้ค าถาม และวิธีการแสดงในภาคผนวก ค     

    4.  น าแบบสัมภาษณ์ทดลองสัมภาษณ์    ผูเ้รียนท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกนักบักลุ่ม

ตวัอยา่งจ านวน  8 คน เพื่อตรวจสอบความเป็นไปไดข้องขอ้ค าถาม  ขั้นตอนในการสร้างและพฒันา

แบบสมัภาษณ์ในการสนทนากลุ่มของผูเ้รียน ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 9  ขั้นตอนในการสร้างและพฒันาแบบสมัภาษณ์ในการสนทนากลุ่มผูเ้รียน 

 

 3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการด าเนินการทดลอง มี  4 ฉบบั ดงัน้ี 

  3.2.1   แบบสัมภาษณ์ผูส้อนวิชาภาษาองักฤษ   เป็นขอ้ค าถามสัมภาษณ์ผูส้อน

ภาษาองักฤษ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม    เพื่อขอความคิดเห็น

ก าหนดประเดน็ของขอ้ค าถาม เก่ียวกบั ความเขา้ใจในการอ่านของผูเ้รียน 

 

ก าหนดขอ้ค าถาม  น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ขอความเห็นชอบและปรับปรุง 

 

น าแบบสัมภาษณ์เสนอผูท้รงคุณวฒิุพิจารณาความตรงและครอบคลุมเน้ือหา  
โดยหาค่าดรรชนีความสอดคลอ้ง (IOC)  และปรับแก ้

 

น าแบบสัมภาษณ์ทดลองสัมภาษณ์ผูเ้รียนท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง 
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ของผูส้อนภาษาองักฤษท่ีมีต่อสภาพปัจจุบนั   ปัญหา   และความตอ้งการในการจดัการเรียนการ

สอนในรูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ  เพื่อน ามา

ประกอบเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอน ขั้นตอนใน

การสร้างแบบสมัภาษณ์มีดงัน้ี 

                               1.  ก าหนดประเด็นของขอ้ค าถาม   ไดแ้ก่ความคิดเห็นของผูส้อนภาษาองักฤษ

เก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั และปัญหาของการเรียนการสอนอ่านภาษาองักฤษ   แนวคิดเก่ียวกบัการใช้

รูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ  การจดัการเรียนการสอน 

เพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ    และความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบของการจดัการ

เรียนการสอน   ตามรูปแบบของการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ 

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

                              2.  ก าหนดขอ้ค าถามจ านวน 4 ขอ้   น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อขอ  

ความเห็นชอบ และท าการปรับปรุงแกไ้ข 

                               3.  น าแบบสัมภาษณ์เสนอผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่านพิจารณาความตรงและความ

ครอบคลุมเน้ือหา ปรับแกต้ามความเห็นผูท้รงคุณวุฒิ (รายนามผูท้รงคุณวุฒิน าเสนอในภาคผนวก 

ข) น ามาวิเคราะห์หาค่าดรรชนีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruency : IOC) ไดค่้า

ดรรชนีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 รายละเอียดของขอ้ค าถาม และวิธีการดงัปรากฏในภาคผนวก ค 

                               4.  น าแบบสัมภาษณ์ทดลองสัมภาษณ์ผูส้อนท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกับกลุ่ม

ตวัอยา่งจ านวน  2 คน เพื่อตรวจสอบความเป็นไปไดข้องขอ้ค าถาม ขั้นตอนในการสร้างและพฒันา

แบบสัมภาษณ์ผูส้อน  ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 10 
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แผนภูมิท่ี 10  ขั้นตอนในการสร้างและพฒันาแบบสมัภาษณ์ผูส้อนภาษาองักฤษ 

  

      3.2.2  แบบประเมินความเขา้ใจในการอ่านของผูเ้รียน  (Reading Comprehension 

Rubrics)   แบบประเมินน้ี ผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อใชว้ดัความเขา้ใจในการอ่านของผูเ้รียนในขณะท าการ

อ่านดว้ยตนเองในแต่ละบทอ่าน   เพื่อดูพฒันาการของความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของ

ผูเ้รียน ขั้นตอนในการสร้างแบบประเมินมีดงัน้ี 

          1.  ศึกษาการสร้างเกณฑใ์นการประเมินตามสภาพจริง (Rubric Score) ท่ีเก่ียวกบั

การอ่านเพื่อความเขา้ใจ  

         2.  ก าหนดเกณฑแ์ละสร้างแบบวดัความเขา้ใจในการอ่าน 3 ระดบัคือ 1) การบอก 

ขอ้มูลส าคญั (Identifies important information)  2)  การบอกรายละเอียด (Identifies details)  และ

3)  การสรุปใจความในบทอ่าน (Summaries)     เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบ่ง ออกเป็น 4  ระดบั     ตั้งแต่สามารถ

ระบุขอ้มูลไดค้รบเน้ือหาท่ีอ่าน  จนถึงไม่สามารถระบุขอ้มูลใดได ้ เกณฑก์ารใหค้ะแนนมีดงัน้ี 

                                   4    หมายถึง  ผูเ้รียนสามารถระบุไดค้รบเน้ือหา 

                                   3    หมายถึง  ผูเ้รียนสามารถระบุไดเ้ป็นส่วนใหญ่ (คร่ึง/มากกวา่คร่ึง) 

                                   2    หมายถึง  ผูเ้รียนสามารถระบุไดเ้ป็นส่วนนอ้ย (ไม่ถึงคร่ึง) 

                                   1    หมายถึง  ผูเ้รียนไม่สามารถระบุไดเ้ลย 

ก าหนดประเดน็ของขอ้ค าถาม ใหผู้ส้อนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั ปัญหา

ของการเรียนการสอนอ่านภาษาองักฤษ  

 

 ก าหนดขอ้ค าถาม น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ขอความเห็นชอบ และปรับปรุง  

 

น าแบบสัมภาษณ์เสนอผูท้รงคุณวฒิุ พิจารณาความตรงและความครอบ คลุมเน้ือหา  
โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  และปรับแก ้

น าแบบสัมภาษณ์ไปทดลองสัมภาษณ์ผูส้อนท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง  
เพื่อตรวจสอบความเป็นไปไดข้องขอ้ค าถาม 
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          3.  น าแบบประเมินความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ        เสนออาจารยท่ี์

ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อขอความเห็นชอบ และปรับปรุงแกไ้ข 

         4.  น าแบบประเมิน ฯ เสนอผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่านพิจารณาความตรงและความ

ครอบคลุมเน้ือหา    ปรับแกต้ามความเห็นผูท้รงคุณวุฒิ (รายนามผูท้รงคุณวุฒิน าเสนอในภาคผนวก 

ข)   น ามาวิเคราะห์หาค่าดรรชนีความสอดคลอ้ง ( Index of Item-Objective Congruency : IOC) ได้

ค่าดรรชนีความสอดคลอ้งเท่ากับ 1.00  รายละเอียดของแบบประเมิน และวิธีการดังปรากฏใน

ภาคผนวก  ค    ขั้นตอนในการสร้างและพฒันาแบบประเมินความเขา้ใจในการอ่านของผูเ้รียน ดงั

แสดงใน แผนภูมิท่ี 11 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

แผนภูมิท่ี 11  ขั้นตอนในการสร้างและพฒันาแบบประเมินความเขา้ใจในการอ่านของผูเ้รียน 

 

     3.2.3   แบบตรวจสอบการใช้กิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน (Metacognitive 

Activities Check List)  จุดประสงคข์องการสร้างแบบตรวจสอบ  เพื่อตรวจสอบการใชกิ้จกรรมการ

รู้คิดในการอ่านตามสภาพจริงของผูเ้รียน โดยผูส้อนเป็นผูส้ังเกตจากบนัทึกการอ่านของผูเ้รียนใน

แต่ละคร้ัง ดูร่องรอยท่ีปรากฏในบันทึกการอ่าน ว่าผูเ้รียนได้ด าเนินการอ่านตามขั้นตอนของ

ศึกษาการสร้างเกณฑใ์นการประเมินตามสภาพจริง (Rubric Score) 

ท่ีเก่ียวกบัการอ่าน เพื่อความเขา้ใจ 

 
ก าหนดเกณฑแ์ละสร้างแบบประเมิน เพื่อใชว้ดัความเขา้ใจในการอ่าน 

น าแบบประเมินความเขา้ใจในการอ่าน เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

ขอความเห็นชอบและปรับปรุง 

เห็นชอบ และปรับปรุงแกไ้ข 
 น าแบบประเมินฯ เสนอผูท้รงคุณวฒิุพิจารณาความตรงและครอบคลุมเน้ือหา  

โดยหาค่าดรรชนีความสอดคลอ้ง (IOC)  และปรับแก ้
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กิจกรรมการรู้คิดทั้ง  6  กิจกรรม เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการวิเคราะห์ผลการวิจยัในดา้นพฒันาการ

ในอ่านของผูเ้รียน   ขั้นตอนในการสร้างแบบตรวจสอบมีดงัน้ี 

             1. ศึกษาการสร้างแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ในการประเมินตามสภาพ  

จริงเก่ียวกบัการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่านของผูเ้รียน 

    2. ก าหนดกิจกรรมในการอ่านตามรูปแบบท่ีจะตอ้งท าการตรวจสอบคือ  1)  การ 

ก าหนดทิศทางในการอ่าน (Orientating)  2)  การวางแผนการอ่าน (Planning)  3)  การด าเนินการ

อ่าน  (Executing)  4)  การควบคุมการอ่าน (Monitoring) 5) การประเมินและตรวจสอบการอ่าน

(Evaluation & Checking)  และ 6)  การใหร้ายละเอียดของบทอ่าน (Elaboration)    เกณฑใ์หค้ะแนน 

มี 3 ระดบั ดงัน้ี คือ 

                                   Y  =   1     หมายถึง   ผูเ้รียนมีร่องรอยยนืยนัวา่ไดท้  ากิจกรรม 

                                   N  =  -1     หมายถึง   ผูเ้รียนไม่มีร่องรอยยนืยนัวา่ไดท้  ากิจกรรม 

                                   U  =   0     หมายถึง   ผูเ้รียนมีร่องรอยไม่ชดัเจนวา่ไดท้  ากิจกรรมหรือไม่ 

                             3.  น าแบบแบบตรวจสอบการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่านเสนออาจารย ์ท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ขอความเห็นชอบ และปรับปรุงแกไ้ข 

              4. น าแบบแบบตรวจสอบการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่าน เสนอผูท้รงคุณวุฒิ 

3 ท่านพิจารณาความตรงและความครอบคลุมเน้ือหา    และปรับแกต้ามความเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 

(รายนามผูท้รงคุณวฒิุน าเสนอในภาคผนวก ข)  น ามาวิเคราะห์หาค่าดรรชนีความสอด คลอ้ง (Index 

of Item-Objective Congruency : IOC)  ไดค่้าดรรชนีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00  ราย ละเอียดของ

แบบตรวจสอบการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่าน ดงัปรากฏในภาคผนวก ค   ขั้นตอนในการสร้าง

และพฒันาแบบตรวจสอบการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่าน  ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 12 
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แผนภูมิท่ี 12  ขั้นตอนในการสร้างและพฒันาแบบตรวจสอบการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่าน   

 

3.2.4  แบบบนัทึกการอ่าน (Reading Log)   เป็นแบบบนัทึก ท่ีผูเ้รียนใชบ้นัทึกผล 

การอ่านของผูเ้รียน ตามลกัษณะของกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน  เพื่อสะทอ้นถึงกลยทุธ์ในการอ่าน 

และความเขา้ใจในการอ่าน   เป็นขอ้มูลส าคญัในการวดัความเขา้ใจในการอ่าน  และการใชกิ้จกรรม

การรู้คิดในการอ่านของผูเ้รียน      ในขณะท่ีด าเนินกิจกรรมการอ่านดว้ยตนเองในแต่ละบทอ่าน   

ผูเ้รียนจะท าการบันทึกในช่วงท่ีมีการด าเนินกิจกรรมการอ่าน     บนัทึกการอ่านจะบอกถึงการ

ควบคุมการอ่านของผูเ้รียน  ผูส้อนจะทราบถึงการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่านและการใชก้ลยทุธ์

ในการอ่านของผูเ้รียน    เน่ืองจากมีบทอ่านท่ีหลากหลายใหผู้เ้รียนไดเ้ลือกอ่าน ผูว้ิจยัท าแบบบนัทึก

ไว ้ 2  แบบ เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้ลือกใชต้ามความเหมาะสมของบทอ่านท่ีตนเลือกอ่าน   ผูส้อนจะฝึก

ให้ผูเ้รียนใชแ้ละทดลองใช้บนัทึกการอ่าน ก่อนการด าเนินการอ่านในกิจกรรมการอ่านดว้ยตนเอง  

ขั้นตอนในการสร้างแบบบนัทึกการอ่านมีดงัน้ี 

                             1.  ศึกษาการสร้างแบบบนัทึกการอ่าน (Reading Log) เพื่อประเมินความเขา้ใจใน

การอ่าน  การใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่านตามสภาพจริง    จากผลการวิจยัต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 

กบัการบนัทึกการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 

 

ศึกษาการสร้างแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  การประเมินตามสภาพจริง  

ในการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่าน  

 
ก าหนดกิจกรรมการอ่านท่ีจะตอ้งท าการตรวจสอบ  

คือกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านตามรูปแบบฯ 

 
น าแบบแบบตรวจสอบการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่าน เสนออาจารยท่ี์ปรึกษา

วทิยานิพนธ์ ขอความเห็นชอบ และปรับปรุงแกไ้ข 

 
น าแบบแบบตรวจสอบฯ ท่ีปรับปรุงแลว้ เสนอผูท้รงคุณวฒิุพิจารณาความตรงและความ

ครอบคลุมเน้ือหา โดยหาค่าดรรชนีความสอดคลอ้ง (IOC)  และปรับแก ้

ปรับแก ้
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                2.  ก าหนดแบบบนัทึกในการอ่านให้เก่ียวขอ้งกบัการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการ

อ่านตามรูปแบบ ฯ คือ 1) การก าหนดทิศทางในการอ่าน (Orientating)  2)  การวางแผนการอ่าน 

(Planning)  3) การด าเนินการอ่าน (Executing) 4) การควบคุมการอ่าน (Monitoring)  5)  การ

ประเมินและตรวจสอบการอ่าน (Evaluation & Checking)  และ 6)  การใหร้ายละเอียดของบทอ่าน 

(Elaboration) 

              3.  น าแบบบนัทึกการอ่าน  น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์     เพื่อขอความ 

เห็นชอบ และท าการปรับปรุงแกไ้ข 

                               4.  น าแบบบนัทึกการอ่าน  เสนอผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่านพิจารณาความตรงและ

ความครอบคลุมเน้ือหา ปรับแก้ตามความเห็นผูท้รงคุณวุฒิ (รายนามผูท้รงคุณวุฒิน าเสนอใน

ภาคผนวก ข)  น ามาวิเคราะห์หาค่าดรรชนีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruency : 

IOC) ไดค่้าดรรชนีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 รายละเอียดของแบบบนัทึกการอ่าน ดงัปรากฏใน

ภาคผนวก ค    ขั้นตอนในการสร้างและพฒันาแบบบนัทึกการอ่าน แสดงในแผนภูมิท่ี  13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 13  ขั้นตอนในการสร้างและพฒันาแบบบนัทึกการอ่าน (Reading Log) ของผูเ้รียน 

 

 

ศึกษาการสร้างแบบบนัทึกการอ่าน (Reading Log)  เพื่อประเมินความเขา้ใจในการอ่าน 

การใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่าน ตามสภาพจริง 

ก าหนดแบบบนัทึกการอ่าน ใหผู้เ้รียนสามารถระบุการใชก้ลยทุธ์ในการอ่าน 

การใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่าน และระบุความเขา้ใจในการอ่านของตน 

ตามรูปแบบ ฯ 
น าแบบบนัทึกการอ่าน เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ขอความเห็นชอบ และปรับปรุง

แกไ้ข 

 

 
น าแบบบนัทึกการอ่าน ท่ีแกไ้ขแลว้ เสนอผูท้รงคุณวฒิุ เพื่อตรวจสอบความถกูตอ้งและ

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  และปรับปรุงแกไ้ข 
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ตอนที่ 3  กำรทดลองใช้รูปแบบกำรเรียนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมกำรรู้คิดในกำรอ่ำนภำษำอังกฤษ 

ส ำหรับนักศึกษำระดับประกำศนียบัตรวชิำชีพช้ันสูง ประเภทวชิำอุตสำหกรรม 

 ผูว้ิจยัน ารูปแบบ ฯ ท่ีพฒันาข้ึนไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างในสภาพการเรียนการสอน

จริงโดยน าเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั จ  านวน 8 ฉบบั   ซ่ึงผา่นการตรวจสอบคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญ 

แลว้มาใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง   นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงประเภท

วิชาอุตสาหกรรม ปีท่ี 1 วิทยาลยัเทคนิคสุพรรณบุรี  ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษใน ภาค

เรียน ท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 จ านวน  32 คน โดยด าเนินการตามขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

ดงัต่อไปน้ี 

  1.  กำรก ำหนดประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง และตัวแปร 

                      1.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

      ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี  คือ นักศึกษาชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภท

วิชาอุตสาหกรรม ปีท่ี 1  วิทยาลยัเทคนิคสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี  ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาค

เรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2552 จ านวน  500 คน    เป็นนกัศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ คือ  1)  สาขาวิชา

เคร่ืองกล  2)  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  3)  สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  4)  สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั  5)  

สาขาวิชาอิเลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม  6)  สาขาวิชาโยธา  7)  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม และ 8) 

สาขาวิชา  เทคโนโลยสีารสนเทศ   

                      กลุ่มตวัอยา่ง  คือ  นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 1    สาขาวิชาช่าง

อิเลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม ไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ยวิธีจบั

สลาก จากกลุ่มประชากรผูเ้รียนใน 8 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเคร่ืองกล  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  

สาขาวิชา เทคนิคโลหะ สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั  สาขาวิชาอิเลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม  สาขาวิชาโยธา  

สาขาวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยเขียนช่ือกลุ่มสาขาวิชาท่ี

เป็นประชากรทั้ง 8 สาขาวิชา  และท าการจบัสลากไดม้า 1 สาขาวิชา   จ  านวน 32 คน 

      1.2   ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา  ประกอบดว้ย 

              1.2.1 ตวัแปรจดักระท า (Treatment) คือรูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรม

การรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม 
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              1.2.2  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ ผลจากการใชรู้ปแบบการเรียนดว้ย

ตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ  ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นสูง  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประกอบดว้ย 

                 1.  คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียน 

           2.  คะแนนคุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียน 

              3.  การเปรียบเทียบคะแนนความเขา้ใจในการอ่านแต่ละคร้ัง  เพื่อศึกษา

พฒันาการดา้นการอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียน 

 2.   กำรด ำเนินกำรทดลองใช้รูปแบบ 

       2.1  แบบแผนการวิจยั (Research Design)   

                       แบบแผนการวิจยัท่ีใชใ้นการทดลองคร้ังน้ี   เป็นรูปแบบของการวิจยัเชิงทดลอง (Pre-

experiment)   ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มเดียว มีการวดัผล 2 คร้ัง คือ ก่อนและหลงัการทดลอง 

(Single Group Pretest – Posttest design) (สุวิมล ติรกานนัท ์2551: 21)   มีผงัการทดลองดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 9 แบบแผนการวิจยัท่ีใชใ้นการทดลอง 

ทดสอบก่อนการทดลอง การทดลอง ทดสอบหลงัการทดลอง 
T1 X T2 

 

                     สัญลกัษณ์ท่ีในแบบแผนการวิจยั 

                      X   คือ  รูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ

ส าหรับ นกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

      T1  คือ  การทดสอบก่อนการทดลอง หมายถึง การทดสอบความสามารถในการอ่าน

ภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอยา่ง  และการวดัคุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเอง ก่อนใชรู้ปแบบการ

เรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ 

                      T2   คือ  การทดสอบหลงัการทดลอง หมายถึง การทดสอบความสามารถในการอ่าน

ภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอยา่ง  และการวดัคุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเอง หลงัการใชรู้ปแบบ

การเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ 
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2.2  วิธีการด าเนินการตามแผนการวิจยัมีดงัน้ี 

 2.2.1   การด าเนินการก่อนการเรียน  

   1. วดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ ของผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ย

แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน  เพื่อน าคะแนนเฉล่ียของ

ความสามารถในการอ่านของกลุ่มตวัอย่างก่อนการทดลอง  เปรียบเทียบกับคะแนนเฉล่ียของ

ความสามารถในการอ่านหลงัการทดลอง 

                  2. วดัลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเองของกลุ่มตวัอยา่งก่อนท าการทดลอง

เพื่อน าขอ้มูล ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเองหลงัการทดลอง 

                  3.  ส ารวจพฤติกรรมในการอ่านของผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่ง   ดว้ยแบบส ารวจ

พฤติกรรมการอ่านของผูเ้รียนท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน  การท่ีผูว้ิจยัด าเนินการในส่วนน้ีเพื่อใชว้ิเคราะห์เป็น

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการใหค้วามรู้เก่ียวกบักลยทุธ์ในการอ่านแก่ผูเ้รียน 

   4.  วางแผนการเรียน   ผูว้ิจยัด าเนินการในขั้นการวางแผนการเรียนตามผงั  

การด าเนินกิจกรรมในขั้นวางแผนการเรียนท่ีสร้างไว ้ตามแนวคิดของการเรียนดว้ยตนเองของ

ผูเ้รียนในระบบ  ท่ีกล่าวว่าก่อนท่ีผูเ้รียนจะสามารถวางแผนการเรียนไดเ้อง  ผูส้อนตอ้งน าและ

ช่วยเหลือในเบ้ืองตน้ และกระตุน้ให้ผูเ้รียนสามารถด าเนินการเรียนไดด้ว้ยตนเองตามแนวคิดของ

โกรว ์(Grow 1991,1996)      การด าเนินกิจกรรมในขั้นวางแผนการเรียนซ่ึงผูว้ิจยักบัผูเ้รียนร่วมกนั

ก าหนด   มีดงัน้ี  

                    4.1  การน าเสนอท่ีมาของบทอ่าน  ผูว้ิจยัร่วมกบัผูเ้รียนก าหนดท่ีมาของ

บทอ่านจาก 2 แหล่งความรู้  คือจากหนงัสือ Text Talk ซ่ึงเป็นต าราเรียน จ านวน 5 บทอ่าน และจาก

เวบ็ไซตต่์าง ๆ จ านวน 3  เวบ็ไซต ์ 159 บทอ่าน รวมบทอ่านทั้งส้ิน 164 บทอ่าน รายช่ือเวบ็ไซตแ์ละ 

ช่ือเร่ืองบทอ่าน ดงัแสดงในภาคผนวก ค    

      4.2  การก าหนดระดบัความยากของบทอ่าน  ผูว้ิจยัใช้กราฟค านวณ

ความยากของบทอ่าน ของ เรยเ์กอร์ (Raygor Readability Estimate) (Raygor1977)  เป็นเคร่ืองมือวดั

ความยากของบทอ่าน  เน่ืองจากผูเ้รียนมีพื้นความรู้เดิมค่อนขา้งต ่า  จึงก าหนดใหบ้ทอ่านมีความยาก

อยูร่ะหว่างระดบั 4 (Grade 4) ถึงระดบั 12 (Grade 12)  (ตารางวิเคราะห์หลกัสูตร เน้ือหาของบท

อ่าน จ านวนบทอ่าน และระดบัความยากของบทอ่าน ดงัแสดงใน ภาคผนวก จ)   เน่ืองจากการฝึก
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อ่านโดยใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่านจะไดผ้ลดีก็ต่อเม่ือผูเ้รียน ไดอ่้านบทอ่านท่ีหลากหลาย ได้

ฝึกใชกิ้จกรรมการรู้คิดซ ้ า ๆ จนสามารถใชก้ระบวนการอ่านและกลยุทธ์ในการอ่านไดค้ล่องแคล่ว  

พร้อมฝึกบนัทึกการอ่านตามรูปแบบของกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน   ผูส้อนจึงตกลงร่วมกนักบั

ผูเ้รียน ก าหนดใหผู้เ้รียนอ่านบทอ่านคนละ 10  เร่ือง ตามความตอ้งการและความสนใจของตน โดย

ใชเ้วลานอกเวลาเรียน  และส่งบนัทึกการอ่านสัปดาห์ละคร้ัง ๆ ละ 1 เร่ือง ใชเ้วลา 10 สัปดาห์  ซ่ึง

ผูเ้รียนจะไดเ้ลือกบทอ่านจากหนงัสือเรียนและเวบ็ไซต ์ ด าเนินการอ่านดว้ยตนเอง หลงัจากท่ีผูส้อน

ท าการฝึกการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่านใหแ้ก่ผูเ้รียนแลว้ 

           5.  การเตรียมผูเ้รียน   ผูว้ิจยัท าการเตรียมผูเ้รียนก่อนท่ีผูเ้รียนจะอ่านดว้ย

ตนเองตามรูปแบบฯ  ดงัน้ี    

         5.1  ฝึกการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่าน โดยใชบ้ทอ่านตวัอยา่ง และ

แบบบนัทึกการอ่าน   ฝึกกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านทั้ง 6 กิจกรรม คือ   การก าหนดทิศทางในการ

อ่าน (Orientating)  การวางแผนในการอ่าน (Planning)  การด าเนินการอ่าน (Executing) การควบคุม 

การอ่าน (Monitoring)  การประเมินและตรวจสอบการอ่าน (Evaluation & Checking)  และการสรุป

รายละเอียดในบทอ่าน (Elaboration)   

     5.2  ฝึกใชเ้อกสารท่ีใชใ้นกิจกรรมการอ่าน ไดแ้ก่   วิธีบนัทึกการอ่าน 

(Reading Log) วิธีใชแ้บบวดัความเขา้ใจในการอ่าน (Reading Comprehension Rubric)   และวิธีใช้

แบบตรวจสอบรายการในการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่าน (Metacognitive Activity Check List) 

                                5.3  ผูเ้รียนท าการทดลองใชบ้นัทึกการอ่าน  และใชกิ้จกรรมการรู้คิด

ในการอ่านด้วยตนเอง  โดยผูส้อนเป็นผูส้ังเกต ตรวจสอบผลการทดลองใช้บันทึกการอ่าน       

แผนการด าเนินกิจกรรมก่อนเรียน แสดงในแผนภูมิท่ี 14 ต่อไปน้ี 
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ขั้นตอนการเรียนการสอน        การด าเนินการเรียนการสอน       เอกสารที่ใช้ในการเรียนการสอน 
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แผนภูมิท่ี 14  แผนการด าเนินกิจกรรมก่อนเรียน 
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             2.2.2   การด าเนินกิจกรรมการอ่าน 

             ในการด าเนินกิจกรรมการอ่าน       ผูเ้รียนด าเนินกิจกรรมการอ่านดว้ยตนเองนอก 

เวลาเรียน  ส่วนผูส้อนใชเ้วลาในเวลาเรียนให้ขอ้มูลป้อนกลบัและช่วยแกปั้ญหาในการอ่านให้แก่

ผูเ้รียน ตามรูปแบบฯ ดงัน้ี 

                              1.  ผูส้อนน าเสนอบทอ่านจากหนงัสือเรียน     และจากเวบ็ไซต์ต่าง ๆ ให้ผูเ้รียน

เลือกตามความตอ้งการและความสนใจของตนเอง     (รายช่ือเวบ็ไซตแ์ละหวัขอ้เร่ืองบทอ่าน แสดง

ในภาคผนวก จ)  ผูเ้รียนเลือกบทอ่านคร้ังท่ี 1-10       ด าเนินการอ่านดว้ยตนเองนอกเวลาเรียน     

บนัทึกการอ่านตามรูปแบบของกิจกรรมการรู้คิด ใชเ้วลาอ่านบทอ่านละ 1 สัปดาห์  

                              2.  ผูส้อนประเมินบนัทึกการอ่านของผูเ้รียน  บนัทึกคะแนนความเขา้ใจในการ

อ่านแต่ละคร้ังของผูเ้รียน ดว้ยแบบวดัความเขา้ใจในการอ่าน (Reading Comprehension Rubrics)  

เปรียบเทียบผลคะแนนเฉล่ียความเขา้ใจในบทอ่านแต่ละคร้ัง     เพื่อศึกษาพฒันาการในการอ่านของ 

ผูเ้รียน   ผลการวดัความเขา้ใจในการอ่าน น าเสนอในภาคผนวก ค 

              3.  ผูส้อนประเมินผลการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่านของผูเ้รียน  ในแต่ละคร้ัง    

จากบนัทึกการอ่าน  โดยใชแ้บบตรวจสอบรายการ (Metacognitive Activity Check List)   เพื่อน ามา

เปรียบเทียบและศึกษาพฒันาการในการอ่านของผูเ้รียน  ผลการตรวจสอบรายการในการใชกิ้จกรรม

การรู้คิด  น าเสนอในภาคผนวก ค 

              4.  ผูส้อนวิเคราะห์บนัทึกการอ่านของผูเ้รียน สังเกตการใชก้ลยุทธ์ในการอ่าน   

วิเคราะห์ปัญหาการอ่านของผูเ้รียน และการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่าน วิเคราะห์ผลการอ่าน

ของผูเ้รียน ให้ขอ้มูลป้อนกลบั    ทบทวนเป้าหมายของกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน  แกปั้ญหาเป็น

รายกลุ่มและรายบุคคล   รายกลุ่มคือ  ผูเ้รียนท่ีมีปัญหาท่ีคลา้ยคลึงกัน น ามาจัดกลุ่มและให้ค  า 

ปรึกษาพร้อมกนั  รายบุคคล คือผูเ้รียนท่ีมีปัญหา แตกต่างกนัไม่สามารถเขา้กลุ่มไดต้อ้งแกไ้ขทีละ

ประเดน็และใหก้ าลงัใจ  แผนการด าเนินกิจกรรมการอ่าน ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 15 ต่อไปน้ี 
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แผนภูมิท่ี 15  แผนการด าเนินกิจกรรมการอ่าน 

ขั้นตอนกำรเรียนกำรสอน           กำรด ำเนินกำรเรียนกำรสอน           เอกสำรที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน 
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              2.2.3   การประเมินผล   ในการประเมินผล ด าเนินการตามรูปแบบฯ ดงัน้ี 

              1.  ทดสอบความสามารถในการอ่านหลงัเรียน     ดว้ยแบบทดสอบชุดเดียวกนักบั 

การทดสอบก่อนเรียนโดยสลบัขอ้ และสลบัตวัเลือก ใน Part เดียว กนั 

              2.  วดัคุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเองหลงัเรียน   ดว้ยแบบวดัฯ ฉบบัเดียวกนั

กบัการวดัก่อนเรียน 

               3. วดัพฒันาการดา้นการอ่านภาษาองักฤษ โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของ

คะแนนความเขา้ใจในการอ่านแต่ละคร้ัง ตั้งแต่คร้ังแรกจนถึงคร้ังสุดทา้ย  เปรียบเทียบคะแนนความ

เขา้ใจในการอ่านคร้ังแรกกบัคร้ังสุดทา้ย  และเปรียบเทียบความแตกต่างของการใชกิ้จกรรมการรู้คิด

ในการอ่านแต่ละคร้ัง ตั้งแต่คร้ังแรกจนถึงคร้ังสุดทา้ย  เปรียบเทียบคะแนนการใชกิ้จกรรมการรู้คิด

ในการอ่านการอ่านคร้ังแรกกบัคร้ังสุดทา้ย                       

                   4. จดัสนทนากลุ่มผูเ้รียน (Focus Group) หลงัจากเสร็จส้ินการเรียน  เพื่อประเมิน 

ผลการเรียนการสอนตามรูปแบบตามสภาพจริงจากตวัผูเ้รียนโดยตรง ศึกษาความคิดเห็นของผูเ้รียน 

เก่ียวกบัการเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน  ใชเ้ป็นขอ้มูลอีก

ดา้นหน่ึงในการปรับปรุงรูปแบบการเรียน และใชเ้ป็นขอ้มูลสนบัสนุน  ขอ้มูลจากการทดสอบความ 

สามารถในการอ่านภาษาองักฤษ  การวดัคุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเอง และการวดัพฒันาการ

ในการอ่านของผูเ้รียน การประเมินผล ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 16 ต่อไปน้ี  
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แผนภูมิท่ี 16  แผนการประเมินผล 

 

      2.3   การเกบ็รวบรวมขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล 

      ผูว้ิจยัท าการทดลองการใชรู้ปแบบและเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองตลอดการทดลอง 

              2.3.1  การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียน

กลุ่มตวัอยา่ง ก่อนและหลงัเรียน  มีการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

              1.  หาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถในการอ่าน

ภาษาองักฤษก่อนและหลงัเรียน ของผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ย Compare means Pair samples T-Test 

จากโปรแกรม SPSS for Window 

ขั้นตอนกำรเรียนกำรสอน           กำรด ำเนินกำรเรียนกำรสอน           เอกสำรทีใ่ช้ในกำรเรียนกำรสอน 
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                              2.  เปรียบเทียบความแตกต่าง     ของคะแนนเฉล่ียความสามารถในการอ่านภาษา 

องักฤษ ก่อนและหลงัเรียนของผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ยกราฟแท่ง จากโปรแกรม SPSS for Window 

               3. ทดสอบความแตกต่าง   ค่าคะแนนเฉล่ียความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ  

ก่อนและหลงัการเรียน ของผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่ง   ดว้ย Compare means Pair samples T-Test       จาก

โปรแกรม SPSS for Window 

               2.3.2  การเปรียบเทียบคุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเอง   ก่อนเรียนและหลงั

เรียนของผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่ง มีการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

          1.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  คะแนนคุณลกัษณะดา้นการ

เรียนดว้ยตนเอง ก่อนและหลงัเรียน ของผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่ง วิเคราะห์ดว้ย  Compare means Pair 

samples T-Test จากโปรแกรม SPSS for Window 

               2. ทดสอบความแตกต่างของคะแนนคุณลักษณะด้านการเรียนด้วยตนเอง      

ก่อนและหลงัเรียน ของผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่ง  วิเคราะห์ดว้ย  Compare means Pair samples T-Test      

จากโปรแกรม SPSS for Window 

          2.3.3  การเปรียบเทียบ คะแนนเฉล่ียความเขา้ใจในการอ่าน  จากบนัทึกการอ่าน

ของผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่ง คร้ังท่ี 1 ถึงคร้ังท่ี 10   มีการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

          1.  เปรียบเทียบ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คะแนนความเขา้ใจในการ

อ่านคร้ังท่ี 1 ถึงคร้ังท่ี 10 ของผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่ง วิเคราะห์ดว้ย Compare means Pair samples T-

Test จากโปรแกรม SPSS for Window 

          2.  แสดงการเปรียบเทียบ ค่าเฉล่ียของคะแนนความเขา้ใจในการอ่าน คร้ังท่ี 1 ถึง

คร้ังท่ี 10 ดว้ยกราฟแท่ง  

          3. ทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉล่ียความเขา้ใจในการอ่านคร้ังแรกกบั

คร้ังสุดทา้ยของผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่ง วิเคราะห์ดว้ย   Compare means Pair samples T-Test จาก

โปรแกรม SPSS for Window 

   2.3.4   การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่านจาก

บนัทึก การอ่านของกลุ่มตวัอยา่ง   คร้ังท่ี 1 ถึงคร้ังท่ี 10   มีการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
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              1.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของคะแนนเฉล่ียการใช้

กิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน คร้ังท่ี 1 ถึงคร้ังท่ี 10 ของกลุ่มตวัอยา่ง วิเคราะห์ดว้ย   Compare means 

Pair samples T-Test จากโปรแกรม SPSS for Window 

              2.  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่าง   ของคะแนนเฉล่ียการใชกิ้จกรรมการรู้

คิดในการอ่าน คร้ังท่ี 1 ถึงคร้ังท่ี 10 ของผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ยกราฟแท่ง  

              3. ทดสอบความแตกต่างของ คะแนนเฉล่ียการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่าน

คร้ังแรก กบัคร้ังสุดทา้ย ของกลุ่มตวัอยา่ง วิเคราะห์ดว้ย   Compare means Pair samples T-Test จาก

โปรแกรม SPSS for Window ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติไวท่ี้ ระดบั  .01   

              2.3.5  การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสนทนากลุ่มผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่ง (Focus Group) 

(Creswell, 2003 : 190-197)  หลงัเรียนมีการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

                             1.  ถอดความจากเทปบนัทึกเสียงการสนทนากลุ่ม    น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากเทปบนัทึก 

เสียง  จากบนัทึกของผูว้ิจยัขณะสัมภาษณ์   และจากการเขียนตอบแบบสัมภาษณ์ของผูเ้รียน ลงรหสั

ขอ้มูล 

              2.  วิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชต้ารางวิเคราะห์ขอ้มูล แบ่งประเภทของขอ้มูลตามรหสั 

จดัเรียงล าดบัขอ้มูลตามความส าคญั 

                             3.  แปลความหมายของขอ้มูลเป็นรายงานดว้ยการพรรณนาความ ส่งใหผู้เ้รียนแต่

ละคนอ่าน   เพื่อตรวจสอบและรับรองขอ้มูลวา่ถูกตอ้งตรงตามท่ีตนไดใ้หส้ัมภาษณ์และใหข้อ้มูลไว ้

              4.  อธิบายความเปรียบเทียบกบัขอ้มูลท่ีคน้พบอ่ืน ๆ เพื่อสนบัสนุนขอ้มูลท่ีคน้พบ  

โดยใชร้ายละเอียดของขอ้มูลการสัมภาษณ์  บนัทึกของผูส้ัมภาษณ์   ขอ้มูลเขียนตอบของผูเ้รียนและ 

การวิเคราะห์ขอ้มูล  

 

ตอนที ่4   ประเมินผล พฒันำและปรับปรุงรูปแบบฯ  

1.   การก าหนดเกณฑใ์นการประเมิน      เกณฑใ์นการประเมินรูปแบบมีดงัน้ี 

         1.1  ไดรั้บการพิจารณาจากผูท้รงคุณวฒิุ           ในขั้นการตรวจสอบรูปแบบก่อนการ

ทดลองวา่เป็นรูปแบบท่ีเหมาะสม 
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         1.2  คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษหลงัการเรียน   ของกลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีเรียนดว้ยรูปแบบท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน สูงกวา่ก่อนการเรียนท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 

1.3 คะแนนเฉล่ียของคุณลกัษณะการเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่ง    หลงั 

เรียนดว้ยรูปแบบท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน สูงกวา่ก่อนการเรียนท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 

         1.4  หลงัการเรียนผูเ้รียนดว้ยรูปแบบท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน       ผูเ้รียนมีพฒันาการในการ

อ่านภาษาองักฤษดีข้ึนกว่า ก่อนการเรียน  โดยคะแนนเฉล่ียความเขา้ใจในการอ่าน   คะแนนการใช้

กิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน  จากบนัทึกการอ่านของผูเ้รียนแต่ละคร้ังสูงข้ึนกวา่คร้ังแรก      คะแนน 

เฉล่ียของความเขา้ใจในการอ่าน      และคะแนนเฉล่ียการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่านคร้ังสุดทา้ย

สูงกวา่คร้ังแรก  ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 

         1.5  ผลการสนทนากลุ่ม ผลการสัมภาษณ์ผูเ้รียนหลงัเรียน มีผลสอดคลอ้ง สนบัสนุน  

ขอ้มูลท่ีกล่าวถึงในขอ้ 1.1-1.4  

       2.  การรับรองรูปแบบฯโดยผูท้รงคุณวฒิุ และการน ารูปแบบไปใช ้

/       2.1  การรับรองรูปแบบฯโดยผูท้รงคุณวฒิุ 

                       ผูว้ิจยัน ารูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ

ส าหรับนกัศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชาอุตสาหกรรม และผลการทดลอง

ใชรู้ปแบบฯ เสนอผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 5 ท่านพิจารณารับรองรูปแบบ โดยด าเนินการดงัน้ี 

          2.1.1  เลือกผูเ้ช่ียวชาญแบบเจาะจงดว้ยการก าหนดคุณสมบติัดงัน้ี 

                              1.  ผูส้อนภาษาองักฤษท่ีมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และมีผลงานดา้น

การสอนภาษาองักฤษจ านวน 3 ท่าน 

                              2.  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษามีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในดา้นการ

จดัการเรียนการสอน จ านวน 2 ท่าน 

           2.1.2  จดัประชุมสนทนากลุ่มผูท้รงคุณวฒิุ      เพื่อรับรองรูปแบบการเรียนดว้ย

ตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ โดยด าเนินการดงัน้ี 

                               1.  จดัเตรียมเอกสาร ขอ้มูล   เก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการเรียนดว้ยตนเอง 

และผลของการทดลองใช ้จากการวิจยัและพฒันา         
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                               2.  สร้างแบบประเมินคุณภาพของรูปแบบฯ โดยผูท้รงคุณวุฒิ  ให้ครอบคลุม

ประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี  ความเป็นมาและองคป์ระกอบของรูปแบบฯ  จุดประสงค์การสอน เน้ือหา  

กิจกรรมการเรียนและแผนการสอน  การด าเนินการสอน  เวลาท่ีใชใ้นการเรียนการสอน   บทอ่านท่ี

ใชใ้นกิจกรรมการอ่าน  การวดัผลและประเมินผล  คู่มือในการใชรู้ปแบบ และผลการทดลองใช้

รูปแบบ 

              3. น าแบบประเมินคุณภาพรูปแบบฯ      เสนอผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนการ

สอนและผูส้อนภาษาองักฤษ จ านวน 5 ท่านพิจารณาตรวจสอบคุณภาพ  ผูเ้ช่ียวชาญใหข้อ้เสนอแนะ 

รายการประเมิน ในเร่ืองการใชภ้าษาท่ีใหค้วามหมายชดัเจน       และใหเ้พิ่มรายการประเมินใหค้รบ

ตามประเดน็ของรูปแบบฯ ไดค่้าดชันีความสอดคลอ้ง  ในแต่ละรายการเท่ากบั 1.00 

                             4. ปรับปรุงแกไ้ขและจดัท าแบบประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนดว้ยตนเอง 

ดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน   น าไปประเมินคุณภาพของรูปแบบ    เพื่อรับรองรูปแบบ        โดย

ผูท้รงคุณวฒิุ 5 ท่าน (รายนามผูท้รงคุณวฒิุ แสดงในภาคผนวก ข)  แปลความหมาย  คะแนนคุณภาพ

ของรูปแบบ ของผูท้รงคุณวฒิุ   โดยใชเ้กณฑป์ระเมินของ บุญชม ศรีสะอาด (2545:103) ดงัน้ี (แบบ

ประเมินคุณภาพของรูปแบบ แสดงใน ภาคผนวก ง) 

              ค่าเฉล่ีย  4.50-5.00  หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

              ค่าเฉล่ีย  3.50-4.49  หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสมมาก 

              ค่าเฉล่ีย  2.50-3.49  หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสมปานกลาง 

              ค่าเฉล่ีย  1.50-2.49  หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสมนอ้ย 

              ค่าเฉล่ีย  1.00-1.49  หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 

              5.  นดัวนัเวลาและสถานท่ีเพื่อจดัสนทนากลุ่มผูท้รงคุณวฒิุ เพื่อประชุมรับรอง

รูปแบบ 

              6.  น าเสนอแบบประเมินคุณภาพของรูปแบบและผลของการทดลองใชรู้ปแบบ

ในการประชุมผูท้รงคุณวุฒิ   5 ท่าน (ธนัวาคม 2553) ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ อาคาร 60 

พรรษามหาราชินี 1 มหาวิทยาลยับูรพา   เพื่อประเมินคุณภาพและรับรองรูปแบบฯ   และน าแบบ

ประเมินคุณภาพท่ีประเมินโดยผูท้รงคุณวุฒิ 5 ท่าน  มาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ียคะแนนการ
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ประเมินคุณภาพตามเกณฑข์องบุญชม ศรีสะอาด ไดเ้ท่ากบั 3.52  และค่าดชันีความสอดคลอ้งของ

แต่ละขอ้ (IOC) ได ้1.00 

                     2.2  การน ารูปแบบฯไปใช ้  

         2.2.1  การน าเสนอรูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน 

ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ผูว้ิจยัน าเสนอตาม

แบบการน าเสนอรูปแบบการสอน ของจอยส์และเวล (Joyce & Weil, 2004)  ดงัต่อไปน้ี 

              1.  การน าเสนอท่ีมาของรูปแบบฯ  (Orientation to the Model)   ผูว้ิจยัน าเสนอ

ความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่าง ๆ ซ่ึงเป็นท่ีมาของรูปแบบ อาทิ เป้าหมายของรูปแบบฯ   ทฤษฎีท่ีใช้

รอง รับรูปแบบ   แนวคิดส าคญัท่ีเป็นพื้นฐานของรูปแบบ หลกัการ และกลยทุธ์ในการสอน    (ดงั

ปรากฏในคู่มือการใชรู้ปแบบ หนา้ 324-332) 

              2.  การน าเสนอรูปแบบของการเรียนการสอน (Model of Teaching)     ผูว้ิจยั

น าเสนอโครงสร้างของรูปแบบฯ  รายละเอียดขั้นตอนการสอน  และล าดบัขั้นตอนของกิจกรรมการ

เรียนการสอน (ดงัปรากฏในแผนการสอน หนา้ 348-415)       อธิบายบทบาทของผูส้อน และผูเ้รียน 

ตลอดจนความสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน   ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียน การตอบ 

สนองต่อผูเ้รียน เช่นการให้อิสระในการเลือกบทอ่าน การประเมินท่ีไม่มีถูกและผิดการให้ขอ้มูล

ป้อนกลบั และเง่ือนไขในการใชรู้ปแบบ (ซ่ึงปรากฏในคู่มือการใชรู้ปแบบฯ หนา้ 330-338) 

              3.  การน ารูปแบบฯไปใช ้และผลท่ีไดจ้ากการใชรู้ปแบบการสอนทั้งทางตรงและ

ทางออ้ม (ดงัปรากฏในหนา้ 213-214) 

        2.2.2  การน ารูปแบบฯไปใชก้บันกัเรียนและนกัศึกษา ในสถานศึกษาต่าง ๆ ดงัน้ี  

              1.  วิทยาลยัเทคนิคสิงห์บุรี ใชก้บันกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  

จ านวน 1 หอ้งเรียน  33 คน ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2553  

               2.  โรงเรียนสงวนหญิงจงัหวดัสุพรรณบุรี  ใชก้บันกัเรียนระดบัมธัยมตน้และ

ระดับมัธยมปลาย โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็ น

ภาษาองักฤษ (English Program) ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554  จ านวน ระดบัละ 1 ห้องเรียน 

รวม 2 หอ้งเรียน 
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              2.2.3  การด าเนินการน าเสนอรูปแบบฯ เพื่อทดลองใชก้บันกัเรียนและนกัศึกษา 

ทั้งสองสถานศึกษาดงักล่าว  ไดด้ าเนินการดงัน้ี 

                        1.  ติดต่อประสานงานกบัวิทยาลยัเทคนิคสิงห์บุรี ผ่าน ครูผูส้อน วิชาการอ่าน

ภาษาองักฤษทัว่ไป และหวัหนา้แผนกวิชาสามญัสัมพนัธ์ วิทยาลยัเทคนิคสิงห์บุรี ไดรั้บการตอบรับ

จากผูส้อน ด าเนินการส่งคู่มือการใชรู้ปแบบฯ แผนการสอนตวัอยา่ง เอกสารประกอบรูปแบบ และ

แบบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ  แบบวดัคุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเอง  และวิธี

วดัพฒันาการในการอ่านของผูเ้รียน เพื่อใหผู้ส้อนเตรียมศึกษาล่วงหนา้ก่อนท าการสอน 

              2.  ติดต่อประสานงานกบัโรงเรียน โดยผ่านครูผูส้อนภาษาองักฤษพื้นฐาน และ

หัวหน้าหมวดวิชาภาษาองักฤษ  ขอใชรู้ปแบบฯ กบันักเรียน โครงการจดัการเรียนการสอนตาม

หลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษ (English Program) ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2554  และไดด้ าเนินการส่งคู่มือการใชรู้ปแบบฯ แผนการสอนตวัอยา่ง เอกสารประกอบรูปแบบ 

และแบบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ แบบวดัคุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเอง  

และวิธีวดัพฒันาการในการอ่านของผูเ้รียน เพื่อใหผู้ส้อนเตรียมศึกษาล่วงหนา้ก่อนท าการสอน 

                              3. น าเสนอคู่มือการใช้รูปแบบฯ และแผนการสอนต้นแบบให้ผูส้อนวิชา

ภาษาองักฤษ ในชั้นเรียนท่ีน ารูปแบบไปใช ้ศึกษาอย่างละเอียด   (แผนการสอน หน้า 348-415) 

พร้อมกบัค าอธิบายและใหข้อ้มูลท่ีตอ้งการเพิ่มเติม        

                              4.  การวางแผนเพื่อปฏิบติัการใชรู้ปแบบฯ ด าเนินตามแผน  การเตรียมผูเ้รียน  

การด าเนินการสอน และการประเมินผล (ดงัปรากฏในคู่มือการใชรู้ปแบบ หน้า 330-332)  ผูว้ิจยั

แนะน าเวบ็ไซต ์ ช่วยหาแหล่งขอ้มูลของบทอ่าน แนะน าการใชก้ราฟค านวณค่าระดบัความยากของ

บทอ่านของเรยเ์กอร์ (Raygor  Graph for Estimating Reading Grade Level) (Raygor, 1977) เพื่อใช้

ประมาณค่าความยากของบทอ่านใหแ้ก่ผูเ้รียน 

              5.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัเป็นผูส้ังเกตการณ์และใหข้อ้เสนอแนะแก่ผูส้อน

ภาษาองักฤษ    และเป็นพี่เล้ียงในการเก็บและรวบรวมขอ้มูลจากบนัทึกการอ่านของผูเ้รียนในระยะ 

แรก โดยใชแ้บบวดัความเขา้ใจในการอ่าน และแบบบนัทึกการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่าน 

              6.  การวิเคราะห์ขอ้มูล     ผูว้ิจยัเป็นผูช่้วยในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อน ามาหา

ประสิทธิภาพของรูปแบบฯ  ก าหนดค่า ประสิทธิภาพของรูปแบบ (E1/E2) เท่ากบั 50/50  
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สรุป 

การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน

ภาษาองักฤษ ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เป็น

การวิจยัลกัษณะการวิจยัและพฒันา (Research and Development)   ใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงทดลอง 

Pre-experiment   ท าการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มเดียว   มีการวดัผล 2 คร้ัง  ก่อนและหลงัการ

ทดลอง  (Single Group Pretest – Posttest Design)  การวิจยัคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงค ์เพื่อพฒันา

รูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ ส าหรับนกัศึกษาระดบั

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม    กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา ระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลยัเทคนิคสุพรรณบุรี  จ  านวน 32 คน 

งานวิจยัแบ่งออกเป็น 2  ตอน คือ  ตอนท่ี 1  การพฒันารูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการ

รู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ ส าหรับนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม  และตอนท่ี 2  เป็นการประเมินรูปแบบ โดยการทดลองใช้รูปแบบการเรียนด้วย

ตนเองดว้ยกิจกรรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนในชั้นเรียน 

 ขั้นตอนการด าเนินการวิจยัในการพฒันารูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิด

ในการอ่านภาษาองักฤษ ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม  สรุปไดด้งัแผนภูมิท่ี 17   
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แผนภูมิท่ี 17   แสดงขั้นตอนในการด าเนินการวิจยัในการพฒันารูปแบบฯ 
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ตารางท่ี 10  สรุปขั้นตอนในการพฒันารูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน          

                    ภาษาองักฤษ  

 

 

 

ขั้นตอนวจิัย วตัถุประสงค์ วธีิด ำเนินกำร 
แหล่งข้อมูล 

กลุ่มเป้ำหมำย 
เคร่ืองมอื 

กำร  
วเิครำะห์ 
ข้อมูล 

ผลทีไ่ด้รับ 

1.กำรวเิครำะห์
ข้อมูลพืน้ฐำน 

1.1 ศึกษา
วเิคราะห์แนวคิด 
ทฤษฎี เอกสาร
งานวจิยัท่ีเก่ียว 
ขอ้งกบัการเรียน
ดว้ยตนเองและ
กิจกรรมการรู้คิด
ในการอ่านภาษา 
องักฤษ 

 
 
 
 
 
 

เพื่อก าหนด    
- คุณลกัษณะ 
ดา้นการเรียน
ดว้ยตนเอง 
- รูปแบบการ
เรียนดว้ยตน 
เอง 
- ลกัษณะและ
รูปแบบของ
กิจกรรมการรู้
คิดในการอ่าน
ภาษาองักฤษ 

1.ศึกษาวเิคราะห์
ทฤษฎี เอกสาร 
งานวจิยั ในเร่ือง
องคป์ระกอบของ
คุณลกัษณะดา้น
การเรียนดว้ยตน 
เองและกิจกรรม
การรู้คิดในการ
อ่านภาษาองักฤษ 

2.ศึกษาวเิคราะห์
พฤติกรรมการอ่าน
ภาษาองักฤษ ของ
ผูเ้รียนและความ
จ าเป็นท่ีตอ้งพฒันา 

1.เอกสาร 
งานวจิยั และ
แนวคิดเก่ียว กบั
การเรียนดว้ย
ตนเอง 
2.เอกสาร งาน 
วจิยั และแนวคิด 
เก่ียวกบักิจกรรม
การรู้คิดในการ
อ่านภาษาองักฤษ 

3.นกัศึกษาระดบั
ประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง
ประเภทวชิา
อุตสาหกรรม 
วทิยาลยัเทคนิค
สุพรรณบุรี 
จ  านวน 269 คน 

1. แบบ
วเิคราะห์
เอกสาร 
2. แบบ
วเิคราะห์
เน้ือหา 

พรรณนา
ความ 

ค่าเฉล่ีย 
ค่าความ
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าร้อยละ 

1.คุณลกัษณะ
ดา้นการเรียน
ดว้ยตนเองและ
รูปแบบของการ
เรียนดว้ยตนเอง 
2.ลกัษณะและ
รูปแบบของ 
กิจกรรมการรู้
คิดในการอ่าน
ภาษาองักฤษ 

1.2 ศึกษาแนวคิด
ของผูส้อนภาษา 
องักฤษ ในเร่ือง
การเรียนดว้ย
ตนเองดว้ย
กิจกรรมการรู้คิด
ในการอ่านภาษา 
องักฤษ ดว้ยการ
สมัภาษณ์ 

เพื่อตรวจสอบ 

-คุณลกัษณะ
ดา้นการเรียน
ดว้ยตนเอง 
- ลกัษณะของ
กิจกรรมการรู้
คิดในการอ่าน
และแนวทางใน
การพฒันา 

สมัภาษณ์ถึง 
- คุณลกัษณะดา้น
การเรียนดว้ยตน 
เองของผูเ้รียน 

 - การใชกิ้จกรรม
การรู้คิดในการ
อ่าน 

- ปัญหาในการอ่าน
ภาษาองักฤษของ
ผูเ้รียน 
 

ผูส้อนภาษา 
องักฤษ มีวฒิุ
ประสบการณ์การ
สอนในระดบั
ประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูงไม่
ต ่ากวา่ 5 ปี 

1. แบบ
สมัภาษณ์ 

2. แบบสอบ 
ถาม 

3.2. แบบ
วเิคราะห์
เน้ือหา 

พรรณนา
ความ 

 

แนวทางในการ
พฒันาผูเ้รียนให้
สามารถเรียนได้
ดว้ยตนเอง ดว้ย
กิจกรรมการรู้
คิดในการอ่าน
ภาษา องักฤษ 
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ตารางท่ี 10 (ต่อ) 

 

 

ขั้นตอนวจิัย วตัถุประสงค์ วธีิด าเนินการ 
แหล่งข้อมูล 
กลุ่มเป้าหมาย 

เคร่ืองมอื 

 
การ  

วเิคราะห์ 
ข้อมูล 

ผลทีไ่ด้รับ 

1.3 ศึกษา
วเิคราะห์ 
องคป์ระกอบ 
พฤติกรรมบ่งช้ี 
และแนวทาง
การพฒันา
รูปแบบการ
เรียนดว้ยตนเอง
ดว้ยกิจกรรม
การรู้คิดในการ
อ่านภาษา 
องักฤษ เพื่อ
สงัเคราะห์ร่าง
รูปแบบฯ 

เพื่อก าหนด 
1. นิยาม  
องคป์ระกอบ 
พฤติกรรมบ่ง 
ช้ีของ
คุณลกัษณะ
ดา้นการเรียน
ดว้ยตนเอง
และกิจกรรม
การรู้คิดใน
การอ่าน  
2. แนวทางใน
การพฒันา 
3. เพือ่
สังเคราะห์
และก าหนด
ร่างรูปแบบ
การเรียนดว้ย
ตนเองดว้ย
กิจกรรมการรู้
คิดในการอ่าน 

1.ศึกษา วเิคราะห์
เอกสาร แนวคิด 
ทฤษฎี งานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้ง 
2. ศึกษาวเิคราะห์
องคป์ระกอบ
คุณลกัษณะดา้น
การเรียนดว้ย
ตนเอง และ
ลกัษณะของ
กิจกรรมการรู้คิด
ในการอ่านภาษา 
องักฤษ 
3.วเิคราะห์
พฤติกรรมบ่งช้ี
ในแต่ละองค ์
ประกอบ 
4.ก าหนดนิยาม 
5.ก าหนดกรอบ
แนวทาง การ
พฒันารูปแบบ 

เอกสาร  
งานวจิยั 
แนวคิด ทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการ
เรียนดว้ยตนเอง
และกิจกรรมรู้
คิดในการอ่าน
ภาษาองักฤษ 

1. แบบ 
วเิคราะห์
เอกสาร 
2.แบบ 
วเิคราะห์
เน้ือหา 

พรรณนา
ความ 

1.นิยาม
คุณลกัษณะการ
เรียนดว้ยตนเอง 
และกิจกรรมการ
รู้คิดในการอ่าน 
2.องคป์ระกอบ
ของการพฒันา
คุณลกัษณะดา้น
การเรียน ดว้ย
ตนเอง และ
องคป์ระกอบ
ของกิจกรรมการ
รู้คิดในการอ่าน 
3.พฤติกรรม
บ่งช้ีในแต่ละ
องคป์ระกอบ 
4.กรอบแนวทาง
และ
กระบวนการ 
พฒันารูปแบบฯ 

1.4 การตรวจ 
สอบเป้าหมาย 
นิยาม องค ์
ประกอบ 
พฤติกรรมบ่งช้ี 
และแนวทางการ
พฒันารูปแบบ 

ตรวจสอบ 
ยนืยนั นิยาม 
องคป์ระกอบ 
พฤติกรรมบ่งช้ี
และแนวทาง 
การพฒันารูป 
แบบ 

1.ตรวจสอบโดย
ผูท้รงคุณวฒิุ  
2.ปรับปรุงรูปแบบ 
ตามค าแนะน าของ
ผูท้รงคุณวฒิุ 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การสอนภาษา 
องักฤษ และการ
พฒันาหลกัสูตร 
จ านวน 5 ท่าน 

1. แบบ 
วเิคราะห์
องค ์
ประกอบ 
2. แบบ
ประเมิน
องค ์
ประกอบ 

1.
พรรณนา
ความ 
2. หาค่า 
IOC 

นิยาม องค ์
ประกอบ 
พฤติกรรมบ่งช้ี 
และแนวทางการ
พฒันารูปแบบ
การเรียนดว้ยตน 
เองดว้ยกิจกรรม 
การรู้คิดใน 
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ตารางท่ี 10 (ต่อ) 

 

 

 

ขั้นตอนวจิัย วตัถุประสงค์ วธีิด ำเนินกำร 
แหล่งข้อมูล 

กลุ่มเป้ำหมำย 
เคร่ืองมอื 

กำร  
 วเิครำะห์ 
ข้อมูล 

ผลทีไ่ด้รับ 

      

การอ่าน ท่ีผา่น
การตรวจ สอบ
โดยผูท้รง 
คุณวฒิุ 

2. กำรสังเครำะห์
ร่ำงรูปแบบและหำ
ประสิทธิภำพของ
รูปแบบ 

2.1 พฒันาร่าง
รูปแบบฯ 

พฒันารูปแบบ 
ฯ 

น าผลการ 
สงัเคราะห์รูป แบบ
ท่ีไดจ้ากขั้น ตอนท่ี 
1 จดัท าร่างรูปแบบ
ฯ 

ขอ้มูลการ
วเิคราะห์เน้ือหา
ท่ีไดจ้าก
ขั้นตอนท่ี 1 

1. แบบ 
วเิคราะห์
เอกสาร 
2.แบบ
วเิคราะห์
เน้ือหา 

1.พรรณนา
ความ 

2. ความถ่ี ร้อย
ละ 

ร่างรูปแบบการ
เรียนดว้ย
ตนเองดว้ย 
กิจกรรมการรู้
คิดในการอ่าน
ภาษาองักฤษ 

2.2 การตรวจ 
สอบยนืยนัความ
เหมาะสมของร่าง
รูปแบบฯ 

1. ตรวจ สอบ 
ยนืยนัความ
เหมาะสมของ
ร่างรูปแบบฯ 

2. ปรับปรุง
รูปแบบฯ 

1.น าร่างรูปแบบฯ
เสนอผูเ้ช่ียวชาญ
เพื่อพิจารณาความ
สอดคลอ้งและ
เหมาะสม 

2. วเิคราะห์เน้ือหา 
3.ปรับปรุงรูปแบบ
ตามค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การสอนภาษา 
องักฤษและ 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การพฒันา
หลกัสูตร 

1.แบบ
ประเมิน 

ความ
เหมาะสมของ
ร่างรูปแบบ 

2.แบบบนัทึก
การสนทนา
กลุ่ม 

1.พรรณนา
ความ 

2. ค่าเฉล่ีย
ความถ่ี ร้อย
ละ 

ผลการ
ตรวจสอบร่าง
รูปแบบฯ ท่ี
พฒันาข้ึน 

2.3 สร้างและ
ตรวจสอบความ
เหมาะสมของ
เคร่ืองมือประกอบ
รูปแบบ 

1.สร้างเคร่ือง 
มือประกอบ 
การพฒันา
รูปแบบฯ 

2.ตรวจสอบ
คุณภาพ
เคร่ืองมือ 

3.ปรับปรุง
เคร่ืองมือ 

1.ศึกษาหลกัสูตร 
วชิาภาษาองักฤษ
ระดบั 

ประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง 
ประเภทวชิา 
อุตสาหกรรม 

2.ศึกษาเอกสารและ
แนวคิดในการสร้าง 
เคร่ือง มือ 

1.เอกสาร 
หลกัสูตร และ
งาน วจิยัท่ี
เก่ียวขอ้ง 
2.วเิคราะห์
เน้ือหาจาก
ขั้นตอนท่ี 1 
3.ผูท้รงคุณวฒิุ 
5ท่าน 

 

1.แบบ 

วเิคราะห์
เอกสาร 
2.แบบ
ประเมินความ
ตรง ความ
เท่ียงของ
เคร่ือง มือ 

1.พรรณนา
ความ 

2.ค่าเฉล่ียและ
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

3.ความถ่ี  ร้อย
ละ 
 

1.แบบวดั 
ความสามารถ 
ในการอ่าน
ภาษาองักฤษ 

2.แบบวดั
คุณลกัษณะ
ดา้นการเรียน
ดว้ยตนเอง 
3.แบบ
สมัภาษณ์การ
สนทนากลุ่ม 
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ตารางท่ี 10 (ต่อ)  

ขั้นตอนวจิัย วตัถุประสงค์ วธีิด ำเนินกำร 
แหล่งข้อมูล 

กลุ่มเป้ำหมำย 
เคร่ืองมือ 

กำร  
 วเิครำะห์ 
ข้อมูล 

ผลที่ได้รับ 

      

4. แผนการ
สอน 

5.แบบบนัทึก 
การอ่าน 

6. แบบวดั
ความเขา้ใจ
ในการอ่าน 

7.แบบวดัการ 
ใชกิ้จกรรม 
การรู้คิดใน
การอ่าน 

8.ร่างคู่มือ
ประกอบ
รูปแบบ 

2.4 ตรวจสอบ
ความเหมาะสม
และความเป็น 
ไปไดข้องการ
น ารูปแบบไป
ใช ้

ตรวจสอบ
ความเป็นไป
ไดข้องรูป 
แบบท่ี
พฒันาข้ึน 

1. จดัเตรียม 
เคร่ืองมือและวาง
แผนการด าเนิน 
การใชต้าม
รูปแบบฯ 

2. ทดลองน าร่อง
กบันกัศึกษา ราย 
บุคคล และกลุ่ม
ยอ่ย  
3. ปรับปรุง
รูปแบบฯ 

4. เสนอ
ผูเ้ช่ียวชาญ 
พิจารณารูปแบบ
และเคร่ืองมือ 

1. เอกสารและ
งานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้ง 
2.ขอ้มูลการ 
วเิคราะห์เน้ือหา
จากตอนท่ี 1 
3. ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การสอนภาษา 
องักฤษและดา้น
หลกัสูตรการ
สอน 5 ท่าน 

1. แบบวดั
ความสามารถ
ในการอ่าน 

2. แบบวดั
คุณลกัษณะ
ดา้นการเรียน
ดว้ยตนเอง 
3. แบบ
สัมภาษณ์
ผูเ้รียนในการ
สนทนากลุ่ม
หลงัเรียน 

4.แบบบนัทึก 
การอ่าน 

5.แบบวดั
ความเขา้ใจ
ในการอ่าน 

6.แบบวดัการ
ใชกิ้จกรรม 

1.พรรณนา
ความ 

1.ขอ้มูลท่ีได้
จากการ 
ทดลองน า
ร่อง 
2.แผนการ
สอน 

3.คู่มือ
ประกอบ
รูปแบบ 

4.เคร่ืองมือ
ประเมิน
ประสิทธิผล
ของรูปแบบ 
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ตารางท่ี 10 (ต่อ) 

 

ขั้นตอนวจิัย วตัถุประสงค์ วธีิด ำเนินกำร 
แหล่งข้อมูล 

กลุ่มเป้ำหมำย 
เคร่ืองมือ 

กำร  
 วเิครำะห์ 
ข้อมูล 

ผลที่ได้รับ 

    

การรู้คิดใน
การอ่าน 

7. แผนการ
สอน 

  

3.การทดลองใช้
รูปแบบฯ 

1. ทดลองใช้
รูปแบบฯ 

 

1.วจิยัเชิงทดลอง
ดว้ยกลุ่มทดลอง 
1 กลุ่มท่ีไดม้าจาก
การสุ่มอยา่งง่าย 
ทดลองใชรู้ป 
แบบ  ประเมินผล
และสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนของผูเ้รียน
ระหวา่งเรียน 

2. วดัความ 
สามารถในการ
อ่านภาษาองักฤษ
ก่อนและหลงั
เรียน 
3.วดัคุณลกัษณะ
ดา้นการเรียนดว้ย
ตนเองก่อนและ
หลงัเรียน 

4.วดัพฒันาการ
ในการอ่านภาษา 
องักฤษจากผล
การอ่านระหวา่ง
เรียน 

5.สนทนากลุ่ม
ผูเ้รียนหลงัเรียน 

1.นกัศึกษาระดบั
ประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง 
ประเภทวชิา 
อุตสาหกรรมท่ีได้
จากการสุ่มอยา่ง
ง่ายจ านวน 32 คน 

2.ผูว้จิยัเป็นผูท้  า
การทดลองดว้ย
ตนเอง 

1.แบบส ารวจ
พฤติกรรม
การอ่าน 

2. แผนการ
สอน 

3. แบบวดั
ความสามารถ
ในการอ่าน 

4.แบบวดั
คุณลกัษณะ
ดา้นการเรียน
ดว้ยตนเอง 
5.แบบบนัทึก
การอ่าน 

6. แบบวดั
ความเขา้ใจ
ในการอ่าน
ระหวา่งเรียน 

7.แบบวดัการ
ใชกิ้จกรรม
การรู้คิดใน
การอ่าน
ระหวา่งเรียน 

8. แบบ
สัมภาษณ์การ
สนทนากลุ่ม
หลงัเรียน 

1.พรรณนา
ความ 

2.ค่าเฉล่ีย 
และส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

3.ความถ่ี 
ร้อยละ 
 

ขอ้มูลจากการ
ทดลองใช้
รูปแบบฯ 

1. คะแนน
ความสามารถ 
ในการอ่าน
ก่อนและหลงั
เรียน 

2.คะแนน 
คุณลกัษณะ
ดา้นการเรียน
ดว้ยตนเอง
ก่อนและหลงั
เรียน 

3.คะแนน
ความเขา้ใจใน
การอ่านคร้ังท่ี 
1 -10 และ
คะแนนการ
ใชกิ้จกรรม 
การรู้คิดใน
การอ่านคร้ังท่ี 
1- 10 
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ตารางท่ี 10 (ต่อ) 

ขั้นตอนวจิัย วตัถุประสงค์ วธีิด ำเนินกำร 
แหล่งข้อมูล 

กลุ่มเป้ำหมำย 
เคร่ืองมือ 

กำร  
 วเิครำะห์ 
ข้อมูล 

ผลที่ได้รับ 

 

2.ประเมิน
ประสิทธิผล
ของรูปแบบ 

3.ปรับปรุง
และน าเสนอ
รูปแบบฯ 

2.ปรับปรุง
และน าเสนอ
รูปแบบฉบบั
สมบูรณ์ 

1.ประเมินประ
สิทธิ ภาพของ
รูปแบบโดย 
1.1 เปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียคะแนน
ความสามารถใน
การอ่านก่อนและ
หลงัเรียน 

1.2 เปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียคะแนน
คุณลกัษณะดา้น
การเรียนดว้ยตน 
เองก่อนและหลงั
เรียน 
1.3. เปรียบเทียบ
คะแนนความเขา้ 
ใจในการอ่านคร้ัง
ท่ี 1 กบัคร้ังท่ี 10 
และคะแนนการ
ใชกิ้จกรรมการรู้
คิดในการอ่าน
คร้ังท่ี 1 กบัคร้ังท่ี 
10  เพื่อวดัพฒันา 
การในการอ่าน 
4.น ารูปแบบและ
ผลการประเมิน
เสนอผูเ้ช่ียวชาญ    
5. ปรับร่าง
รูปแบบตาม
ค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญ ท า
เป็นฉบบัสมบูรณ์ 

1. ผลการ
ตรวจสอบความ
เหมาะสมของ
รูปแบบ 

2. ผลวเิคราะห์ท่ี
ไดจ้ากการใช้
รูปแบบ 

3.ผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 5 ท่าน 

1.ร่างรูปแบบ 

2. เกณฑใ์น
การประเมิน
รูปแบบฯ 

 
 

1.พรรณนา
ความ 

2.ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียง 
เบน 

มาตรฐาน 

3.ความถ่ี  
ร้อยละ 

รูปแบบการ
เรียนดว้ย
ตนเองดว้ย
กิจกรรมการรู้
คิดในการอ่าน
ฉบบัสมบูรณ์ 
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แผนภูมิท่ี 18  แสดงการด าเนินการในขั้นตอนท่ี 1  วิเคราะห์สภาพปัญหา และประเมินความตอ้งการ 

   จ  าเป็นของการสอนภาษาองักฤษ ในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวชิา 

                       อุตสาหกรรม (Analysis : R1) 

 

                            1                                                (Analysis:R1)

                              
                     
                          
                               

                          
                       
                       
           

                              
                        
                       
      

                            
                       

                          
         

-                     
                         
-                          
                    

                    
                   
                     

-                     
                     
-                     
                     

                    
                   
                     

          
  

          

-                                                  
                                                     
               
-                         (Self-directed learning)
-                                     (Metacognitive 
Activities)

-                                                 
-                            Knowles, Guglielmino, 
Brockett & Hiemstra, Candy Brookfield, Long & Straka 
-                                Grow
-                         Garrison, Baumgartner     
Mazano
-                                Costa & Kallck

-                                                 
-                                                  
-                                                   
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แผนภูมิท่ี 19  แสดงการด าเนินการในขั้นตอนท่ี 2  การสงัเคราะห์ร่างรูปแบบฯ  

                       (Design & Development : D1) 

 

                         2                         (Design & Development : D1)

                                     
                                    

        1                      
          (Surveying reading strategies: S)
        2                (Planning: P)
        3                   (Preparing: P)
        4                 
          (Self-directed reading: S)
        5          (Evaluation: E)

                                 
               

                          

                                        
            

-                      
-                          
                                    
                            

                                    -                            
-                          

-           
                
              
                
         
           
               
             
               
          
          
-                  
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แผนภูมิท่ี  20  แสดงการด าเนินการในขั้นตอนท่ี 3  การทดลองใชรู้ปแบบฯ (Implement : R2) 

                               3                 SPPSE Model  (Implement : R2)

1                           
(Surveying reading strategies : S)
     -                               
     -                    

2                     (Planning : P)
    -                              
    -                                   
         

3                    (Preparing : P)
                                
(OPEMEE)                      
          (Orientating : O)         
        (Planning : P)              
     (Executing : E)               
(Monitoring : M)                
           (Evaluation & Checking: 
E)                          
(Elaboration : E)
 

4                    
 (Self-directed reading : S)
                      
        OPEMEE       
             
    

5               (Evaluation : E)
    5.1                         
                     (Formative)
    5.2                     
(Summative)
          5.2.1                    
          5.2.2                       
         
          5.2.3                   
(                             1 
            10       5.1) 
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แผนภูมิท่ี 21  แสดงขั้นตอนการด าเนินการในขั้นตอนท่ี 4  ประเมินผล พฒันาและปรับปรุงรูปแบบ  

       (Evaluation : D2) 

 

                            4                                    (Evaluation: D2)

                                         
                                        
                                            
                                             
              
  -                                           
                                       
  -                               
                                         
           
  -                                    
  -                                

                                  
                             

                                   
                                    

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

บทที่ 4  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน

ภาษาองักฤษ ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เป็น

การวิจยั เพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยั  คือ เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรม

การรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม  และเพื่อประเมินรูปแบบฯ ด้วยการทดลองใช้รูปแบบฯ ในชั้นเรียน  ได้ผลการ

วิเคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

 1.   ผลการพฒันารูปแบบการเรียนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษา 

องักฤษ  ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

ผลการคน้ควา้ และวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันารูปแบบ 

1.1 ผลการศึกษา คน้ควา้ และวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันารูปแบบ 

1.2 กรอบแนวคิดของรูปแบบ 

1.3 รายละเอียดของรูปแบบและเน้ือหาของเอกสารประกอบรูปแบบ 

1.4 ผลการทดลองใชรู้ปแบบเพื่อพิจารณาความเป็นไปได ้

 2.  ผลการประเมิน และรูปแบบการเรียนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน

ภาษาองักฤษ ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

      2.1    ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน  จากผลการทดลองใชรู้ปแบบท่ี

ผูว้ิจยัพฒันาข้ึน   

               2.1.1  ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของ

ผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่ง ก่อนและหลงัเรียน 

               2.1.2  ผลการเปรียบเทียบคะแนนคุณลกัษณะของการเรียนดว้ยตนเองของกลุ่ม

ตวัอยา่ง ก่อนและหลงัเรียน 

               2.1.3  ผลของการพฒันาการอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียน 

  2.2    การรับรองรูปแบบและการน ารูปแบบไปใช ้
182 
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          2.2.1  การรับรองรูปแบบฯโดยผูท้รงคุณวฒิุ 

          2.2.2  การน ารูปแบบฯไปใช ้

 

 
 

แผนภาพท่ี 11  SPPSE Model 
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ตอนที่ 1   ผลการพฒันารูปแบบการเรียนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู้ คิดในการอ่านภาษาองักฤษ 

ส าหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง  ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

 1.1  ผลการศึกษาคน้ควา้ วิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน และบริบทของการจดัการเรียนการสอน

อ่านภาษาองักฤษ ส าหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

         1.1.1  การศึกษาบริบทการจดัการเรียนการสอนอ่านภาษาองักฤษ      ส าหรับนกัศึกษา 

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง   จากการสัมภาษณ์ผูส้อนภาษาองักฤษระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั้นสูง  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จ านวน 5 คน และการส ารวจพฤติกรรมการอ่านของ

ผูเ้รียน 269 คน  ขอ้มูลและ ผลสรุปดงัแสดงใน ตารางท่ี 10 และตารางท่ี 11  

 

ตารางท่ี  11  สรุปขอ้มูลการสมัภาษณ์ผูส้อนภาษาองักฤษระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  

                     ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  เก่ียวกบัปัญหาและความตอ้งการในการจดัการเรียน 

                     การสอนโดยใชรู้ปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน               

                     ภาษาองักฤษ    

 

1.  ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั และปัญหาของการเรียนการสอนอ่านภาษาองักฤษ   
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

ประเดน็ขอ้ค าถาม ความคิดเห็นของผูส้อน 
สภาพปัจจุบนัของการเรียน
การสอนภาษาองักฤษ 

1.  ความสามารถและพืน้ความรู้เดิมของผู้เรียนในวชิาภาษา 
องักฤษ 
T1  ผูเ้รียนมีพื้นความรู้เดิม  อยูใ่นระดบัต ่าถึงต ่ามาก 
T2  ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษค่อนขา้งต ่า 
T3  ผูเ้รียนขาดประสิทธิภาพในการอ่าน มีค  าศพัทน์อ้ย 
T4  ผูเ้รียนมีความรู้พื้นฐานในวิชาภาษาองักฤษ ค่อนขา้งต ่า 
T5  ผูเ้รียนแทบไม่มีพื้นความรู้เดิมอยูเ่ลย  
2.  แรงจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษ 
T1  ผูเ้รียนไม่เห็นประโยชนแ์ละโอกาสท่ีจะใชภ้าษา องักฤษ 
T2  ผูเ้รียนไม่คุน้เคยกบัภาษาองักฤษไม่เห็นความจ าเป็นท่ีตอ้งใช ้
T3  ผูเ้รียนไม่สนใจในวิชาภาษาองักฤษเท่าท่ีควร 
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ตารางท่ี 11 (ต่อ) 

 

1.  (ต่อ) 
ประเด็นข้อค าถาม ความคดิเห็นของผู้สอน 

 T4  ผูเ้รียนมีพื้นความรู้ไม่เหมาะสมกบัชั้นเรียน จึงท าใหไ้ม่สนใจ 
ขาดแรงจูงใจท่ีจะเรียนรู้ 
T5  ผูเ้รียนไม่สนใจในการอ่านภาษาองักฤษ เน่ืองจากอ่านแลว้ไม่
เขา้ใจ และกลวัการอ่านภาษาองักฤษ 
 

ปัญหาในดา้นของการเรียน
การสอนภาษาองักฤษ 

T1  ผูส้อนมีความรู้และทกัษะในการจดัการเรียนการสอน 
ไม่เพียงพอ 
T2  ผูส้อนไม่มีโอกาสพฒันาตนเอง เท่าท่ีควรจะเป็น เน่ืองจาก
ตอ้งรับผดิชอบผูเ้รียนเป็นจ านวนมาก 
T3 ในการสอนอ่านผูส้อนจ าเป็นตอ้งแปลใหผู้เ้รียนฟังเป็นส่วน
ใหญ่ เน่ืองจากผูเ้รียนมีความรู้ดา้นค าศพัทน์อ้ย  การสอนกลวิธีใน
การอ่านใหก้ไ็ม่ไดผ้ล และจะเสียเวลามากโดยไม่ไดอ้ะไรเลย 
T4  ผูส้อนไม่เขา้ใจในกระบวนการเรียนการสอนอ่าน เพราะคิด
วา่ การอ่านเป็นเพียงการท าใหผู้เ้รียนรู้เร่ืองในบทอ่านเท่านั้น จึง
ใชว้ิธีแปลเป็นภาษาไทย เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจ โดยลืมนึกถึง
กระบวนการอ่าน  ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักระบวนการคิดเก่ียวกบัเร่ืองท่ี
อ่าน  ซ่ึงจะท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจเน้ือหาของบทอ่านมากข้ึน 
T5  ผูส้อนยงัไม่เขา้ใจในวิธีสอนอ่านภาษาองักฤษอยา่งถูกวิธี 
 

2.  ความคิดเห็นเก่ียวกบั  แนวคิดการใชรู้ปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการ
อ่านภาษาองักฤษ เพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านของผูเ้รียน 
แนวคิดการใชรู้ปแบบการ
เรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรม
การรู้คิดในการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อพฒันา
ความสามารถในการอ่าน 

T1  ผูเ้รียนมีความเคยชิน  กบัวิธีเรียนท่ีเป็นฝ่ายรับมาตั้งแต่วยัเดก็ 
สืบเน่ือง มาจากวฒันธรรมประเพณีของสงัคมไทย  เดก็เติบโตมา
ดว้ยการเช่ือฟังผูใ้หญ่ ปฏิบติัตามท่ีครูบอก ซ่ึงง่ายกวา่คิดเอง ท า
ใหข้าดความกระตือรือร้น ท่ีจะใฝ่หาความรู้ดว้ยตนเอง 
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ตารางท่ี 11 (ต่อ) 

 

 

2. (ต่อ) 

ประเด็นข้อค าถาม ความคดิเห็นของผู้สอน 
 T2  แนวคิดน้ีเหมาะสมกบัการส่งเสริมทกัษะการอ่านมาก 

เน่ืองจากการพฒันาการอ่าน จ าเป็นตอ้งฝึกการอ่านใหม้ากท่ีสุด 
จะใหผู้อ่ื้น เช่น ครู มาบงัคบัใหอ่้านตลอดชีวิตเป็นไปไม่ได ้ จึง
จ าเป็นตอ้งใหผู้เ้รียนตระหนกัไดด้ว้ยตนเองดว้ย 
วิธีการรู้คิด  ผูเ้รียนจะสามารถวางแผนในการอ่านดว้ยตนเองไดมี้
อยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  เกิดความมัน่ใจในการอ่านมากข้ึน จะ
ส่งผลใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเองมากข้ึนดว้ย  ผูเ้รียนสามารถใช้
เวลาวา่งใหเ้ป็นประโยชนด์ว้ยการอ่านมากข้ึน ส่งผลใหก้ารอ่าน
ของตนมีการพฒันามากข้ึน 
T3  เป็นแนวคิดท่ีน่าสนใจ  และถา้หากนกัศึกษาใหค้วามร่วมมือ 
มีความตั้งใจจริง กจ็ะสามารถพฒันาประสิทธิภาพในการอ่าน
ของตนได ้ ข้ึนอยูก่บัตวันกัศึกษาเองจะมีความรับผดิชอบมาก
เพียงใด  
T4  แนวคิดน้ีน่าจะเป็นแนวคิดหน่ึงในการพฒันา การอ่าน
ภาษาองักฤษของผูเ้รียน 
T5  ถา้แนวคิดน้ีสามารถท าใหผู้เ้รียนสนใจท่ีจะอ่านและ ท าให้
ผูเ้รียนสามารถอ่านแลว้เขา้ใจบทอ่าน กจ็ะท าใหผู้เ้รียนเกิด
แรงจูงใจท่ีอยากจะอ่านและไม่กลวัการอ่านภาษาองักฤษอีกต่อไป 
 

3. ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน โดยใชรู้ปแบบการเรียนดว้ยตนเองและการใช้
กิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ เพื่อพฒันาการอ่านของผูเ้รียน 
การจดัการเรียนการสอนโดย
ใชรู้ปแบบการเรียนดว้ย
ตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิด
ในการอ่านภาษา องักฤษ เพื่อ 

T1  ผูเ้รียนจะตอ้งรับผดิชอบตนเอง  ตระหนกัถึงความจ าเป็นและ
ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากวิชาภาษาองักฤษ  ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การเรียนแบบเก่า ๆ (ซ่ึงค่อนขา้งยาก) จึงจะท าใหก้ารเรียนโดยใช้
รูปแบบน้ีไดผ้ล 
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ตารางท่ี 11 (ต่อ) 

3. (ต่อ) 
ประเด็นข้อค าถาม ความคดิเห็นของผู้สอน 

พฒันาการอ่านของผูเ้รียน T2  การอ่านคือออมสินแห่งปัญญาเป็นจุดเร่ิมตน้ของการศึกษา
หาความรู้    ผูท่ี้อ่านไดม้ากกวา่ เลือกส่ือในการอ่านท่ีมีประโยชน์
มากกวา่  จะเป็นผูท่ี้ฉลาดและสามารถพฒันาตนเองไดเ้ร็วกวา่ผูท่ี้
ไม่ชอบการอ่าน  การส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถใชกิ้จกรรมการรู้
คิด กบัการเรียนดว้ยตนเองกจ็ะเป็นการพฒันาคนโดยเฉพาะ
เยาวชน ใหส้ามารถจดัวางแผนผงัชีวิตของตนไดดี้ยิง่ข้ึน อนัจะ
ส่งผลถึงการใชชี้วิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  จะสามารถ
ปรับตวัในสงัคมและวิถีชีวติในปัจจุบนัไดดี้กวา่  เพราะในการ
ด าเนินชีวิต  ตนเองเท่านั้นท่ีจะขีดเสน้ทางเดินของตน 
T3  ควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนน้ี เป็นส่วนหน่ึงของ 
รายวิชาท่ีเรียนเฉพาะทกัษะอ่านอยา่งเดียว และควรมีสอนใน
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพดว้ย 
T4  การจดัการเรียนการสอนน้ีน่าจะสามารถจดัสอดแทรกไดใ้น
ทุกรายวิชา ท่ีเป็นวิชาภาษาองักฤษ เพราะทกัษะท่ีส าคญัท่ีสุดของ
ผูเ้รียนภาษาท่ี 2 คือ ทกัษะการอ่าน ส่วนทกัษะอ่ืน ผูท่ี้จบในระดบั
น้ียงัมีโอกาสน าไปใชไ้ดน้อ้ยมาก  
T5  การจดัการเรียนการสอนตอ้งมีคู่มือในการจดัการเรียนการ
สอน ใหค้วามรู้ ทฤษฎี และแนวคิดต่อผูส้อน ใหผู้ส้อนท าความ
เขา้ใจ และเป็นแนวทางในการสอน  

4. ความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการเรียนดว้ยตนเองในการสอนอ่านภาษาองักฤษดว้ยกิจกรรมการ
รู้คิดในการอ่าน เพื่อพฒันาการอ่านของผูเ้รียน ควรเป็นอยา่งไร 
รูปแบบการเรียนดว้ยตนเอง
ดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการ
อ่านภาษาองักฤษเพื่อพฒันา 
การอ่านของผูเ้รียนควรเป็น
อยา่งไร 
 

T1 การออกแบบกิจกรรม ตอ้งเหมาะสม  น่าสนใจ  ชวนติดตาม     
ผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้กลยทุธ์ในการอ่านเป็นหลกั เพื่อน ามาใชใ้น
กิจกรรมการอ่าน     ผูเ้รียนตอ้งเป็นผูป้ฏิบติั ดว้ยแรงจูงใจ และ
ความตั้งใจของตนเอง  เป็นส่ิงส าคญั 
T2  ครูและผูเ้รียนวางแผนร่วมกนั (เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม)  
โดยก าหนดกรอบเน้ือหาร่วมกนั  ก าหนดระยะเวลาในการเรียน 
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ตารางท่ี 11 (ต่อ) 

4. (ต่อ) 
ประเด็นข้อค าถาม ความคดิเห็นของผู้สอน 

 ดว้ยตนเอง  ก าหนดกรอบในการทดสอบ  ก าหนดวิธีการวดัผล   
ก าหนดวิธีการเขียนรายงานในการเรียนทุกคร้ัง 
T3  ผูส้อนตอ้งฝึกนกัศึกษาใหเ้รียนรู้กลยทุธ์ในการอ่านในหลาย
รูปแบบ ฝึกซอ้มท าแบบฝึกหดัและแบบทดสอบ  จนมัน่ใจวา่
นกัศึกษาเขา้ใจและใชก้ลยทุธ์ในการอ่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แลว้จึง
ด าเนินการตามขั้นตอนของกิจกรรม  ใหผู้เ้รียนไดท้ ากิจกรรม
กลุ่ม  เม่ือเห็นวา่เร่ิมมีความช านาญ จึงใหท้ ากิจกรรมเด่ียว   ใน
ระหวา่งการด าเนิน การอ่านควรใหน้กัศึกษาสะทอ้นปัญหา ใน
การอ่านของตนใหค้รูไดท้ราบปัญหา  ครูใหค้วามช่วยเหลือและ
ช้ีแนะ  และใหน้กัศึกษาเล่าเร่ืองท่ีตนอ่านมาใหเ้พื่อนฟังเพื่อเป็น
การแลกเปล่ียน และผูส้อนยงัไดต้รวจสอบอีกวา่ผูเ้รียนไดไ้ปอ่าน
มาจริงหรือไม่ 
T4  ผูส้อนควรฝึกกลยทุธ์ในการอ่าน พร้อมกบัฝึกการใชกิ้จกรรม
การรู้คิดในการอ่านใหผู้เ้รียนก่อน  ท่ีจะใหผู้เ้รียนด าเนินการอ่าน  
ดว้ยตนเอง  นอกเวลาเรียน  ในขณะท าการอ่านใหผู้เ้รียนบนัทึก
การอ่านของตน โดยใชแ้บบบนัทึกการ อ่านท่ีตกลงร่วมกนักบั
ผูส้อน  และผูส้อนควรตรวจสอบบนัทึกการอ่านของผูเ้รียน  เกบ็
ขอ้มูลการอ่านของแต่ละคนไว ้เปรียบเทียบการอ่าน ในแต่ละคร้ัง
วา่มีความกา้วหนา้ข้ึนหรือไม่ 
T5  ควรมีการใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียนในเร่ืองของการท ากิจกรรมการ
อ่าน วางแผน ตกลงเร่ืองการประเมินการอ่าน วา่จะใชเ้กณฑอ์ะไร
วดั  ผูส้อนควรเป็นผูช้ี้แนะ ใหข้อ้มูลป้อนกลบั และใหก้ าลงัใจ 
ช่วยเหลือใหผู้เ้รียนด าเนินการอ่านใหถู้กทาง การเลือกบทอ่าน 
ไม่ควรบงัคบัเลือก ควรใหผู้เ้รียนเลือกเองตามความสามารถใน
การอ่านของตน เม่ือเร่ิมอ่านไดเ้ขา้ใจในเร่ืองแรก ผูเ้รียนจะมี
ก าลงัใจ ในการอ่านเร่ืองต่อไป และจะเลือกอ่านส่ิงท่ีตนสนใจ  
และมีความรู้เดิมอยูบ่า้ง จะช่วยใหเ้ขา้ใจมากข้ึน    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 189 

 จากตารางท่ี 11  สรุปผลการสัมภาษณ์ผูส้อนวิชาภาษาองักฤษ ระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (T1-T5)  ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและความตอ้งการใน

การจดัการเรียนการสอน  โดยใช้รูปแบบการเรียนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน

ภาษาองักฤษ  ผูส้อนมีความเห็นโดยสรุป ไดด้งัน้ี 

    1.  สภาพปัจจุบนัของการเรียนการสอนภาษาองักฤษ       ผูส้อนยงัมีความรู้และทกัษะใน

การจดัการสอนไม่เพียงพอ  ไม่เขา้ใจในกระบวนการเรียนการสอนอ่าน  ละเลยการสอนกระบวน 

การอ่านและกระบวนการคิด ไม่เห็นความส าคญัของกลยทุธ์ในการอ่าน   ผูเ้รียนมีพื้นความรู้เดิมใน

ระดับต ่าถึงต ่ามาก  มีความรู้ภาษาองักฤษไม่เหมาะสมกับชั้นเรียน  มีค  าศพัท์ในวงจ ากัด  ขาด

แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ   ประกอบกับการไม่มีโอกาสท่ีจะใช้ภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจ าวนั   จึงไม่เห็นความส าคญั และไม่สนใจเรียนภาษาองักฤษ  

               2.  แนวคิดการใช้รูปแบบการเรียนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านเพื่อ

พฒันาความสามารถในการอ่านของผูเ้รียน   ผูส้อนภาษาอังกฤษมีความเห็นว่าน่าสนใจและ

เหมาะสมท่ีจะน ามาใชพ้ฒันาความสามารถในการอ่านของผูเ้รียน     แต่มีเห็นว่าผูเ้รียนเคยชินกบั

การสอนโดยมีผูส้อนเป็นผูน้ า ท าใหข้าดความกระตือรือร้นในการเรียน    

     3. ในการจดัการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิด

ในการอ่าน   ผูส้อนภาษาองักฤษ มีความเห็นว่าผูเ้รียนตอ้งมีความรับผิดชอบ  ตระหนักถึงความ

จ าเป็นและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการเรียนภาษาองักฤษ     การอ่านเป็นจุดเร่ิมตน้ของการคน้ควา้

หาความรู้  เม่ือน ามาใชร่้วมกบัการเรียนดว้ยตนเอง  จะช่วยพฒันาผูเ้รียนให้สามารถปรับตวัใน

สังคมปัจจุบนัไดดี้  การจดัการเรียน  การสอนควรมีคู่มือให้ความรู้ดา้นทฤษฎี และแนวคิดส าหรับ

ผูส้อน เพื่อเป็นแนวทางในการสอน   

  4.  ความคิดเห็นในเร่ืองลกัษณะของรูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้

คิดในการอ่าน ผูส้อนภาษาองักฤษ  เห็นว่าการออกแบบกิจกรรมตอ้งเหมาะสม  น่าสนใจ ตอ้งมี

แรงจูงใจท่ีจะท าให้ผูเ้รียนมีความตั้งใจในการท ากิจกรรม   ผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้กลยุทธ์ในการอ่าน  

ผูส้อนและผูเ้รียนควรก าหนดกรอบร่วมกนัในเร่ืองเน้ือหา  ระยะเวลาของการเรียนดว้ยตนเอง  การ

วดัผล  และการเขียนรายงานการเรียน  การเลือกบทอ่านไม่ควรบงัคบัเลือก ควรใหผู้เ้รียนมีอิสระใน

การเลือกอ่านเองตามความสนใจและความสามารถของผูเ้รียน  ผูส้อนควรฝึกกลยุทธ์ในการอ่าน  
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ฝึกกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน ฝึกบนัทึกการอ่านใหแ้ก่ผูเ้รียน และมีการตรวจสอบบนัทึกการอ่าน 

เกบ็ขอ้มูลในการอ่าน เพื่อใหข้อ้มูลและช้ีแนะในการอ่านคร้ังต่อ ๆไปของผูเ้รียน 

 

ตารางท่ี 12   แสดงค่าสถิติ ผลการส ารวจพฤติกรรมการอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียนระดบั 

                    ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จ านวน 269 คน ท่ีมีคุณสมบติั 

                    ใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง เรียงค่าเฉล่ียความคิดเห็นจากสูงไปต ่า   

พฤติกรรมในการอ่านภาษาองักฤษ จ านวน ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

1.  อ่านหวัขอ้เร่ือง ดูภาพ และคาดเดา 269 3.09 .9453 
2.  เดาความหมายโดยท าความเขา้ใจเน้ือเร่ือง 269 2.83 .9439 
3.  จินตนาการถึงจุดประสงคข์องผูเ้ขียน 269 2.81 .9450 
4.  อ่านซ ้าเม่ือไม่เขา้ใจ 269 2.79 .9026 
5.  ถามตนเองวา่รู้อะไรแลว้บา้งในเร่ืองน้ี 269 2.78 .9812 
6.  คาดเดาเน้ือเร่ือง 269 2.77 .9603 
7.  นึกถึงภาพยนตร์ ทีวี หนงัสือ ท่ีเร่ืองคลา้ยกนั 269 2.74 1.0523 
8.  เช่ือมโยงกบัส่ิงต่าง ๆ ท่ีเคยอ่านมาแลว้ 269 2.73 .8889 
9.  คิดวา่ท าไมฉนัจึงอ่านเร่ืองน้ี 269 2.72 1.0170 
10. จดัเรียงล าดบัเน้ือหาท่ีอ่าน 269 2.65 .9354 
11. อ่านเกบ็ใจความหลกัท่ีส าคญั 269 2.54 .8738 
12. ถามค าถามตนเอง เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 269 2.53 .9362 
13. ใหค้นอ่ืนอ่านเร่ืองราวท่ีฉนัสบัสนแทน 269 2.47 1.0877 
14. หาใจความส าคญั ความคิด หรือขอ้สรุป 269 2.46 .9482 
15. วาดภาพ หรือแผนผงั ส่ิงท่ีอ่าน 269 2.41 .9719 
16. ซกัถาม เพื่อน ครู ในส่ิงท่ีสบัสน ใหก้ระจ่าง 269 2.41 1.0601 
17. แยกค าใหม่ หรือค ายาก ออกเป็นส่วน ๆ 269 2.40 .9396 
18. จดบนัทึก หรือเนน้ขอ้ความขณะอ่าน 269 2.31 1.0729 
19. อ่านประโยคท่ีสบัสนดงั ๆ 269 2.24 1.0227 
20. ใชจิ้นตนาการช่วยขณะอ่านใหเ้ขา้ใจ 269 2.22 .9603 
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 จากตารางท่ี 12  ผลการส ารวจพฤติกรรมการอ่านของผูเ้รียนกลุ่มท่ีมีคุณสมบติัใกล ้

เคียงกบักลุ่มตวัอย่าง พบว่าพฤติกรรมการอ่านท่ีผูเ้รียนท ามากท่ีสุด (ค่า meanสูงสุด) 5 พฤติกรรม

แรกคือ  1) การอ่านหัวขอ้เร่ือง ดูภาพ และคาดเดาเน้ือเร่ือง  2)  การเดาความหมายโดยท าความ

เขา้ใจเน้ือเร่ือง  3) จินตนาการถึงจุดประสงคข์องผูเ้ขียน  4)  อ่านซ ้ าเม่ือไม่เขา้ใจ และ 5) ถามตนเอง

ว่ารู้อะไรบา้งแลว้ในเร่ืองน้ี       ส่วนพฤติกรรมการอ่านท่ีผูเ้รียนท าน้อยท่ีสุด  5 พฤติกรรม (ค่า 

mean ต ่าสุด)  คือ 1) การใชจิ้นตนาการช่วยขณะอ่าน 2) อ่านประโยคท่ีสับสนดงั ๆ  3)  จดบนัทึก

เพื่อความเขา้ใจ  4)  แยกค าใหม่ หรือค ายาก ออกเป็นส่วน ๆ และ 5) ซกัถามเพื่อนหรือ ครู ในส่ิงท่ี

สับสนใหก้ระจ่าง 

 สรุปว่าพฤติกรรมในการอ่านส่วนใหญ่ของผูเ้รียน  เป็นเร่ืองของการคาดเดา การ

คิดถึงจุดประสงค์ของผูเ้ขียน  การกลับไปอ่านซ ้ าและถามตัวเองเก่ียวกับเร่ืองความรู้เดิมว่ารู้

อะไรบา้งแลว้ในเร่ืองท่ีตนอ่าน  ส่วนพฤติกรรมการอ่านท่ีผูเ้รียนท านอ้ยท่ีสุดคือการใชจิ้นตนาการ

ช่วยขณะอ่าน  การอ่านประโยคท่ีสบัสนดงั ๆ  การจดบนัทึก  การแยกค าท่ีไม่เขา้ใจเป็นส่วน ๆ และ

การซกัถามเพื่อนหรือผูส้อนเพื่อหาความกระจ่าง 

 

       1.1.2   การวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี ท่ีมาของหลกัการ และขั้นตอนของรูปแบบการ
เรียนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ  ส าหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ผูว้ิจยัไดแ้นวคิด และทฤษฎีท่ีเป็นท่ีมา
ของหลกัการของรูปแบบ  ดงัน าเสนอในตารางท่ี 12 
 

ตารางท่ี 13  แสดงแนวคิดและทฤษฎีท่ีเป็นท่ีมาของหลกัการและขั้นตอนของรูปแบบ 
 

แนวคิด /ทฤษฎี/นกัคิด มโนทศัน์ส าคญั 
การน าทฤษฎีไปใช ้

ในการจดัการเรียนการสอน 
ทฤษฎกีารเรียนรู้แนว
มนุษยนิยม 
(Humanism) 
 
 

มนุษยมี์คุณค่า มีความดีงาม มีความ 
สามารถ   มีความตอ้งการ  และมี
แรงจูงใจภายในท่ีจะพฒันาศกัยภาพ 
ของตน หากไดรั้บอิสระ 

ใชแ้รงจูงภายในของผูเ้รียน คือ
ความสนใจและความตอ้งการท่ี
จะเรียนรู้  ความตอ้งการท่ีจะ
พฒันาตนเองช่วยใหเ้กิดการ
เรียนดว้ยตนเอง 
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ตารางท่ี 13 (ต่อ) 

แนวคิด /ทฤษฎี/นกัคิด มโนทศัน์ส าคญั 
การน าทฤษฎีไปใช ้

ในการจดัการเรียนการสอน 
แนวคิดของมาสโลว ์
(Masslow  1962) 
 

มนุษยทุ์กคนมีพลงัภายในตน  มี
ความตอ้งการท่ีจะพฒันาตนเอง  
การรู้จกัตนเอง และตอ้งการพฒันา
ตนเองตามศกัยภาพมีความส าคญั 

ตอบสนองความตอ้งการพื้นฐาน
ของผูเ้รียนโดยใหอิ้สระ ส่งเสริม
ใหมี้ประสบการณ์  และรู้จกั
ตนเอง 
 

แนวคิดของโรเจอร์ส
(Rogers 1969) 

มนุษยมี์ศกัยภาพท่ีจะเรียนรู้หาก
ส่ิงท่ีเรียนมีความหมายและ
สมัพนัธ์ กบัจุดมุ่งหมายของชีวิต 
ถา้ผูเ้รียนเป็นผูริ้เร่ิมการเรียนดว้ย
ตนเอง  จะเป็นผลใหผู้เ้รียนอยากรู้
มากข้ึนตลอดเวลา 

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนริเร่ิมการเรียน
ดว้ยตนเอง และเรียนในส่ิงท่ีมี
ความหมายต่อผูเ้รียน ซ่ึงจะเป็น
ผลใหผู้เ้รียนอยากรู้มากข้ึน และ
แสวงหาความรู้ต่อไป 

แนวคิดของโนวลส์  
(Knowles 1975) 
 
 
 
 
 
 
 

ผูเ้รียนจะเรียนไดดี้ และเรียนได้
มากกวา่ หากเรียนดว้ยตนเอง  การ
เรียนเป็นกระบวนการภายใน ซ่ึง
ผูเ้รียนจะน าประสบการณ์ ความรู้ 
ทกัษะ และค่านิยมต่าง ๆ มาใชใ้น
การเรียนของตน ซ่ึงอยูใ่นความ
ควบคุมของผูเ้รียน   
 

เปิดโอกาส และส่งเสริมให้
ผูเ้รียนน าประสบการณ์ ความรู้ 
ทกัษะ เจตคติและค่านิยมของตน
มาช่วยท าความเขา้ใจส่ิงใหม่  ให้
เลือกส่ิงท่ีจะเรียน เลือกวิธีเรียน
ดว้ยตนเอง  ผูส้อนตอ้งส่งเสริม 
ใหผู้เ้รียนไดค้วบคุมกระบวนการ
เรียนของตนเอง 
 

ทฤษฎกีารเรียนรู้แนว
พุทธิปัญญา (Cognitive 
Learning) 
 
 

กระบวนการรู้คิด ท าใหเ้กิด
พฤติกรรมท่ีมีเป้าหมาย การเรียนรู้
เกิดจากกระบวนการทางความคิด
จากการสะสมขอ้มูล การสร้าง 
ความหมาย  ความสมัพนัธ์ของ 
ขอ้มูลและการใชข้อ้มูลแกปั้ญหา 

ส่งเสริมใหผู้เ้รียน เกิดการเรียนรู้ 
จากกระบวนการทางความคิด  
การสะสมขอ้มูล  การสร้าง
ความหมาย  ความสมัพนัธ์ของ
ขอ้มูล และการดึงขอ้มูลมาใช ้ 
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ตารางท่ี 13 (ต่อ) 

แนวคิด /ทฤษฎี/นกัคิด มโนทศัน์ส าคญั 
การน าทฤษฎีไปใช ้

ในการจดัการเรียนการสอน 
ทฤษฎีกระบวนการทาง
สมองในการประมวล
ข้อมูล (Information 
Processing Theory) 
 
 
 
 

องคป์ระกอบส าคญัในการควบคุม
กระบวนการประมวลขอ้มูล คือ
แรงจูงใจ ความตั้งใจ ความมุ่งหวงั 
เทคนิคและกลยทุธ์ท่ีบุคคลใชใ้น
การควบคุมตนอง ท่ีเรียกวา่ การรู้
คิด คือการท่ีบุคคลรู้ถึงการคิดของ
ตนและสามารถควบคุมการคิด
ของตนใหไ้ปในทางท่ีตนตอ้งการ  
 

น าเสนอส่ิงท่ีผูเ้รียนรู้จกัหรือมี
ขอ้มูลอยูแ่ลว้  เพื่อสร้างแรงจูงใจ
และความสนใจของผูเ้รียน  เปิด
โอกาสใหเ้ลือกเรียนในส่ิงท่ี
สนใจ   จะท าใหส้ามารถควบคุม
กระบวนการคิดของตน เพื่อให้
ไปในทางท่ีตนตอ้งการ จน
ประสบความส าเร็จในการเรียน 
 

ทฤษฎกีารเรียนรู้แนว
การสร้างความรู้ 
(Constructivism) 
 
 
 

 

ผูเ้รียนสร้างความเขา้ใจในส่ิงท่ี
เรียนรู้ดว้ยตนเอง  การเรียนรู้ส่ิง
ใหม่ข้ึนอยูก่บัความรู้เดิมและความ
เขา้ใจในปัจจุบนั การจดักิจกรรมท่ี
คลา้ยคลึงกบัชีวิตจริงท าใหผู้เ้รียน
เรียนรู้อยา่งมีความหมาย 
 

ส่งเสริมใหส้ร้างความหมาย จาก
บทอ่าน โดยผูเ้รียนตอ้งใชค้วามรู้
เดิม ความคิด และเช่ือมโยง
ขอ้มูล ท่ีไดรั้บจากบทอ่านเขา้กบั
หวัขอ้เร่ืองและเหตุการณ์ท่ี
คุน้เคย การอ่านขอ้มูลในชีวติ
จริงจากเวบ็ไซต ์ท าใหไ้ดเ้รียนรู้
อยา่งมีความหมาย 
 

แนวคิดของโจนาสเซน 
(Jonassen 1992) 
 

ใหค้วามส าคญักบักระบวนการ
และวิธีการของบุคคลในการสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจจาก
ประสบการณ์   
 

ส่งเสริมการตระหนกัรู้ใน
กระบวนการอ่าน  เป็นวิธีในการ
สร้างความรู้ความเขา้ใจจาก
ขอ้มูลและสร้างความหมาย
ใหก้บัส่ิงนั้นดว้ยตนเอง ผูเ้รียน
จะน าและควบคุมตนเอง ผูส้อน
เป็นผูอ้  านวยความสะดวกและ
ช่วยเหลือ 
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ตารางท่ี 13 (ต่อ) 

แนวคิด /ทฤษฎี/นกัคิด มโนทศัน์ส าคญั 
การน าทฤษฎีไปใช ้

ในการจดัการเรียนการสอน 
ทฤษฎโีครงสร้างความรู้ 
(Schema Theory) 

 
 
 
 
 
 

ความเข้าใจในการอ่านเก่ียวขอ้ง
กับความรู้เดิมท่ีมีอยู่ในตัวของ
ผูอ่้าน ซ่ึงผูอ่้านจะเช่ือมโยงการ
ตีความจากขอ้มูลของบทอ่านเขา้
กบัขอ้มูลท่ีตนมีอยูใ่นสมอง ผูอ่้าน
จะเขา้ใจบทอ่านหรือไม่ข้ึนอยู่กบั
ขอ้มูลเดิมท่ีมีอยู ่

ใหค้วามรู้และแนว คิดเบ้ืองตน้
และกลยทุธใ์นการอ่าน ซ่ึงจะ
ช่วยใหผู้เ้รียนสร้างโครงสร้าง
ความรู้ของตน และเช่ือมโยง
ความคิดเขา้ดว้ยกนั   อุปสรรค
และความยาก ล าบากในการอ่าน
ของผูเ้รียนส่วนมากมาจากการ
ขาดความรู้เบ้ืองตน้และขาดกล
ยทุธ์ในการอ่าน 
 

การเรียนด้วยตนเอง 
(Self-Directed 
Learning) 
 

เป็นคุณลกัษณะท่ีบุคคลมีโดย
ธรรมชาติและสามารถพฒันาได้
ดว้ยแรงจูงใจ  และความตอ้งการท่ี 
จะประสบความส าเร็จของผูเ้รียน 
การเรียนดว้ยตนเองเกิดข้ึนจาก  
เจตคติ คุณค่า ความเช่ือและความ 
สามารถของผูเ้รียน 
 

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเป็นผูเ้ลือก
จุดมุ่งหมายของการเรียน  เลือก
กิจกรรม แหล่งความรู้และเลือก 
ระดบัของการใชค้วามพยายาม
ในการเรียน จดัการและควบคุม 
กระบวนการเรียนดว้ยตนเอง 
 

แนวคิดของโนวลส์   
(Knowles 1980) 
 

การเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียนใน 
ระบบ เป็นการกระตุน้ใหใ้ชว้ิธีการ
เรียนดว้ยตนเอง  ผูเ้รียนตอ้งรับผดิ 
ชอบในการประเมินความตอ้งการ
ในการเรียน ก าหนดจุดประสงค ์
พฒันาเกณฑป์ระเมิน และวาง 
โครงการเรียนของตน 

ผูส้อนเป็นผูก้ระตุน้ใหผู้เ้รียนได ้
ใชว้ิธีการเรียนดว้ยตนเองพร้อม
เป็นผูช่้วยเหลือ และเป็นผูอ้  านวย
ความสะดวกในการเรียน 
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ตารางท่ี 13 (ต่อ) 

แนวคิด /ทฤษฎี/นกัคิด มโนทศัน์ส าคญั 
การน าทฤษฎีไปใช ้

ในการจดัการเรียนการสอน 
แนวคิดของ บร็อคเคท็ 
และฮีมสตรา (Brockett 
and Hiemstra 1991) 
 

ผูเ้รียนตอ้งการท่ีจะรับผดิชอบใน
การเรียนของตน โดยรับผดิชอบ
ในการวางแผนการเรียน ด าเนิน 
การเรียน และประเมินกระบวน 
การเรียนของตน 

จดัการเรียนการสอนส่งเสริม  
ใหผู้เ้รียนมีความรับผดิชอบใน
การเรียนดว้ยตนเอง  โดยใช้
บริบทของสงัคมช่วยใหผู้เ้รียน
สามารถเรียนไดด้ว้ยตนเอง 
 

แนวคิดของโกรว ์
(Grow 1991) 
 
 
 
 
 
 

การเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียนใน
ระบบ สามารถท าไดโ้ดยการ 
บูรณาการกระบวนการเรียนดว้ย
ตนเองเขา้กบักิจกรรมการเรียน 
 
 
 
 

ในระยะแรกผูส้อนจะใหค้วามรู้
และกระตุน้ใหผู้เ้รียนคน้พบตน 
เองเม่ือผูเ้รียนเร่ิมสนใจและเกิด
กระตือรือร้นท่ีจะเรียน ผูส้อน 
จะลดบทบาทลงมาเป็นผูช่้วย 
เหลือจนกระทัง่ผูเ้รียนสามารถ 
เรียนไดด้ว้ยตนเอง 
 

แนวคิดของแคนด้ี 
(Candy 1991) 
 

การน าตนเองของผูเ้รียนมี 2 แบบ 
คือ ผูเ้รียนควบคุมการเรียนของ
ตนเองในบริบทของการเรียนใน
ระบบ และผูเ้รียนท าการสอน
ตนเอง  ซ่ึงเกิดข้ึนในการเรียนนอก
ระบบ 
 

การเรียนการสอนจะเร่ิมจากการ
ท่ีผูส้อนเป็นผูค้วบคุมไปสู่ผูเ้รียน
เป็นผูค้วบคุม   และจากผูเ้รียน
ควบคุมไปสู่การช่วยใหผู้เ้รียน
สอนตนเองจนถึงผูเ้รียนสามารถ
เรียนดว้ยตนเองได ้
 

แนวคิดของแกร์ริสัน 
(Garrison 1997) 
 

การเรียนดว้ยตนเองจะส าเร็จเม่ือมี
ความสมัพนัธ์กนัระหวา่งการ
จดัการตนเอง  การควบคุมตนเอง
และการจูงใจทั้งภายใน และ
ภายนอกเพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ไป
เก่ียวขอ้งกบัการเรียน 

เนน้แหล่งความรู้ท่ีใชใ้นการ
เรียน  แรงจูงใจท่ีท าใหผู้เ้รียน
ตดัสินใจเขา้ไปเรียนและแรง จูง
ใจท่ีท าใหผู้เ้รียนมีความพยายาม
ในการท าภาระงานใหส้ าเร็จ 
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ตารางท่ี 13  (ต่อ) 

แนวคิด /ทฤษฎี/นกัคิด มโนทศัน์ส าคญั 
การน าทฤษฎีไปใช ้

ในการจดัการเรียนการสอน 
  ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้

การเรียนดว้ยตนเองบรรลุ
เป้าหมาย 
 

แนวคิดของกกัลีลมีโน 
 ( Guglielmeno 2002) 
 

การเรียนดว้ยตนเองเกิดข้ึนไดใ้น
สถานการณ์ต่าง ๆ กนัข้ึนอยูก่บั
คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูเ้รียน
เช่น เจตคติ คุณค่าความเช่ือและ
ความสามารถของผูเ้รียน 
 

ส่งเสริมใหเ้กิดสถานการณ์ใน
การเรียนท่ีท าใหผู้เ้รียนมีเจตคติ 
ความเช่ือ และส่งเสริมความ 
สามารถใหผู้เ้รียนสามารถเรียน
ไดด้ว้ยตนเอง 
 

แนวคดิเกีย่วกบักจิกรรม
การรู้คดิ 
(Metacognitive 
Activities) 

กิจกรรมการรู้คิดช่วยใหผู้เ้รียน
สามารถควบคุมกระบวนการทาง
ปัญญาของตน การรู้คิดมี 3 ระดบั  
ระดับสูงสุด คือการวางแผน  การ
ควบคุม และการประเมิน     
ระดับ กลาง คือการเลือกขอ้มูล การ
สรุป และการไตร่ตรอง   
ระดับต ่า คือการเดาศพัท ์การยนืยนั
หรือการยกเลิกความเขา้ใจเดิม การ
ตรวจสอบและการแกปั้ญหา 
 

กิจกรรมการรู้คิดในการอ่านท่ี
ใชใ้นรูปแบบฯ มีทั้ง 3 ระดบั
คือ การวางแผนการอ่าน การ
ควบคุมการอ่าน การประเมิน 
การสรุป  การตรวจสอบและ
การแกปั้ญหาในการอ่าน  ซ่ึง
จะช่วยใหผู้เ้รียนใชก้ระบวน 
การคิดอยา่งมีสติในขณะท า
การอ่าน และสามารถวางแผน  
ควบคุมการอ่านของตนให้
บรรลุเป้าหมาย     

 

   จากตารางท่ี 13   แสดงใหเ้ห็นถึงแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานในการพฒันารูปแบบ ท่ีผูว้ิจยั

น ามาสังเคราะห์เป็นหลกัการในการพฒันารูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการ

อ่านภาษาองักฤษ ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
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1.2   ผลการศึกษากรอบแนวคดิการเรียนด้วยตนเองด้วยกจิกรรมการรู้คดิในการอ่านภาษา 

องักฤษฯ 

          ผูว้ิจยัไดศึ้กษา วิเคราะห์เอกสาร ต ารา ขอ้มูลจากวารสาร วารสารอิเลก็ทรอนิกส์ และ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปกรอบแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนดว้ยตนเอง    และแนวคิดกิจกรรมการ

รู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ ดงัแสดงใน ตารางท่ี 14 และตารางท่ี 15 ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 14  การสังเคราะห์ หลกัการ แนวคิดและทฤษฎี ของกระบวนการเรียนดว้ยตนเอง 

 
 
 

หลักการ  แนวคดิ และทฤษฎ ี
ที่น ามาสังเคราะห์องค์ประกอบของ 

กระบวนการเรียนด้วยตนเอง 
 
 
 

 
 

องคป์ระกอบของกระบวนการเรียนดว้ยตนเองตามรูปแบบฯ 
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การออกแบบการเรียนการสอนของ ดิกค ์แคเรย ์
และ แคเรย ์(Dick, Carey and Carey 2005:1-8) 

 
√ 
 

 
√ 
 

 
√ 

        
√    

√ 
 
√ 

 
√ 

การเรียนรู้แนวมนุษยนิยมของมาสโลว ์ (Masslow 1962)  
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√           

√    
แนวคิดการเรียนรู้แนวมนุษยนิยม 
ของ โรเจอร์ส (Roger 1969) 

 
√ 

 
√ 

  
√ 

 
√ 

 
√ 

 

 
     

√    
√   

การเรียนดว้ยตนเอง ของ โนวลส์   (Knowles 
1980) 

              √   

การเรียนดว้ยตนเองของ บร็อคเคท็และฮีมสตรา 
(Brockett and Hiemstra 1991) 

 
√ 

 
√  √  √ √   √      

√   

การเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียนในระบบ ของ
โกรว ์(Grow 1991) 

 
√ 

 
√    

     
√   

√   
√   

√   

การเรียนดว้ยตนเองของแคนด้ี (Candy 1991 )     
√ 

  
√ 

 
√    

√    
√   

√   
แนวคิดแรงจูงใจในการเรียนดว้ยตนเองของ 
แกร์ริสัน (Garrison 1997) 

      
√ 

 
√ 

 
√   

√     
√    

การเรียนดว้ยตนเอง ของ กกัลีลมีโน
(Guglielmeno, 2002) 

 
√ 

 
√   

√   
√ 

 
√    

√   √ √    

ทฤษฎีการเรียนรู้แนวพทุธิปัญญา(Cognitive Learning)  
√ 

 
√    

√ 
   

√          
ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema Theory) √ √   √   √   √ √ √     
ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism) √ √   √   √          
แนวคิดของ บมัการ์ทเนอร์(Baumgartner 2003)      √ √           
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ตารางท่ี 15  การสังเคราะห์ หลกัการ แนวคิดและทฤษฎี ของกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน 

 
 
 

หลักการ  แนวคดิ และทฤษฎ ี
ที่น ามาสังเคราะห์องค์ประกอบของ 

กจิกรรมการรู้คดิในการอ่าน 
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ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการ ประมวล
ขอ้มูล (Information Processing Theory) 

 
√ 

 
√ √ 

 
√               

กิจกรรมการรู้คิดของ ฟลาเวล (Flavell 1979)       √       √ √ √      
การควบคุมการรู้คิดของ พินาร์ด  
(Pinard 1991) 

 √ √ √           
√    

การรู้คิดกบัการควบคุมสติปัญญาของ ชรอว์
และ มอชแมน (Schraw and  Moshman 1995) 

   √       √ √ √   √   

การรู้คิดของ แฮทที  บิกส์ และ เพอร์ดี (Hattie, 
Biggs and Purdie 1996) 

   √       √  √    √ 
 

การรู้คิด ของ โอนีล และเอบดี  
(O’Neil and Abedi 1996) 

   √  
  

√ √  √  √      

การรู้คิดในการอ่านของ วนีแมน (Veenman 
1993)  และวนีแมนและคณะ (Veenman et al.  
1997)   

   
√  

    
√ √ √ √ √ 

    

กลยทุธ์ในการรู้คิดของ ลิฟวงิตนั  

(Livington 1997) 
   √  

       √    √ 
 

การรู้คิดในแนวคิดของบทัเลอร์ (Butler 1998)  √  √  √      √       
√ 

ลกัษณะการรู้คิด ของ พินทริค โวลเตอร์สและ 
แบคซ์เตอร์ (Pintrich, Wolters and Baxter 
2000) 

√ 
 

√ 
 
 
√ 
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ตารางท่ี 15 (ต่อ) 

 
 
 

หลักการ  แนวคดิ และทฤษฎ ี
ที่น ามาสังเคราะห์องค์ประกอบของ 

กจิกรรมการรู้คดิในการอ่าน 
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เง่ือนไขในการรู้คิด ของดีโซเอท  รอยเยอร์ 
บายส์เซ และ เดอร์เคลิก (Desoete, Roeyers,  
Buysse and De Clercq  2002) 

  

 

 
 
√ 

       
√     √  

การรู้คิดในการอ่าน ของ แอนเดอร์สนั  
(Anderson 2002 ) 

  
 √ √ √ √    √ 

 
√       

แนวคิด กิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน ของ
เมเจอร์ วนีแมน และโวลเตอร์(Meijer, 
Veenman and Wolters 2006) 

  

 √ √  
   

√ √ √ √ √ 
   

 

 

 ผลของการพฒันารูปแบบการเรียนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษา 

องักฤษ  ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ไดรู้ปแบบ

การเรียนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ท่ีมีองคป์ระกอบดงัน้ี 

 1.  ท่ีมาของรูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ 

ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประกอบดว้ยทฤษฎี

แนวคิดพื้นฐาน  หลกัการ และจุดประสงค ์

 2.  ตวัรูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ ส าหรับ

นักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ประกอบดว้ย กิจกรรม

ก่อนเรียน  การด าเนินการอ่าน และการประเมินผลการเรียน 
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 3.  ค  าแนะน าในการน ารูปแบบไปใช ้ประกอบดว้ย เง่ือนไข  ขอ้เสนอแนะ เพื่อการน า

รูปแบบไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 4.  ผลท่ีเกิดจากการใชรู้ปแบบ 
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                                                               (SPPSE Model)

                                         

  1.                       
                    (Surveying 
reading strategies)             
            

  2.               (Planning)
                              
                             
         

 3.                   (Preparing)  
                                
                   
  1.              (Orientating)
  2.               (Planning)
  3.                (Executing)
  4.               (Monitoring)
  5.        /              
     (Evaluating & Checking)
  6.                         
     (Elaboration) 

  1.                  (Self-directed  
reading)                                
                               
                                  
              
   2.                                
                                 
                        
                                
       
  

            
              (Reading Logs)  

   

 1.               
(Evaluation)
   1.1                  
                  
    -                    
                        
    -                      
                           
                (Check 
list)
   1.2                      
           
    -                    
                      
    -                     
                           
                            
         
    -                      
                            
                       
                              
               

 

 
แผนภูมิท่ี 22  แสดงรูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ 
       ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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 1.3  รายละเอยีดของรูปแบบและเนือ้หาเอกสารประกอบรูปแบบฯ  

   ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน 

   รูปแบบการเรียนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับ

นักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม มีแนวคิดพื้นฐานมาจาก

แนวคิดการเรียนดว้ยตนเองตามทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุ่มมนุษยนิยม ท่ีเช่ือว่ามนุษยมี์ศกัยภาพใน

การเรียนรู้ไดอ้ยา่งไม่มีขีดจ ากดั   มนุษยพ์ึงพอใจและตอ้งการท่ีจะพฒันาศกัยภาพในการเรียนรู้ของ

ตนอยู่ตลอดเวลา  การพฒันาศกัยภาพน้ีจะท าไดดี้เม่ือผูเ้รียนมีอิสระไดเ้ลือกกิจกรรมการเรียนตาม

ความพึงพอใจของตน โดยมีผูส้อนเป็นผูช่้วยเหลืออ านวยความสะดวก เนน้ให้ผูเ้รียนเกิดกระบวน 

การเรียนมากกว่าการเรียนรู้เน้ือหา     อาศยัทฤษฎีการเรียนรู้แนวพุทธิปัญญาซ่ึงให้ความส าคญักบั

ความรู้ความเขา้ใจและกระบวนการคิด  ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอ้มูล ซ่ึง

กล่าวถึงเทคนิคในการควบคุมกระบวนการคิดของมนุษย ์ ทฤษฎีการเรียนรู้แนวการสร้างความรู้และ 

ทฤษฎีโครงสร้างความรู้   ท่ีให้ความส าคญัต่อการใชค้วามรู้เดิมมาช่วยท าความเขา้ใจเน้ือหาท่ีอ่าน  

และแนวคิดเก่ียวกบักิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน ท่ีใชกิ้จกรรมการรู้คิดและใชก้ลยุทธ์ในการอ่าน 

ช่วยควบคุมการรู้คิดในการอ่าน ช่วยให้ประสบความส าเร็จในการอ่าน  เพิ่มศกัยภาพของผูเ้รียนให้

สามารถอ่านภาษาองักฤษไดด้ว้ยตนเอง  และมีพฒันาการอ่านภาษาองักฤษท่ีดีข้ึน แนวคิดพื้นฐาน

ของรูปแบบมีดงัน้ี 

 1. การเรียนดว้ยตนเองเป็นกระบวนการเรียนการสอน  และเป็นคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ี 

ส่งเสริมความสามารถในการเรียน  เป็นคุณลกัษณะท่ีสามารถพฒันาไดสู้งสุดเม่ือผูเ้รียน  ไดเ้รียนใน

สถานการณ์การเรียนท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน มีเจคติท่ีดี มีความเช่ือ และท าใหผู้เ้รียนมีความสามารถเพียง

พอท่ีจะด าเนินการเรียนไดด้ว้ยตนเอง 

 2. การให้ผูเ้รียนไดเ้ลือกเรียนในส่ิงท่ีตนตอ้งการ และไดด้ าเนินการวางแผนการเรียนดว้ย

ตนเองจะท าให้ผูเ้รียนสามารถเรียนไดดี้กว่าและเรียนไดม้ากกว่า  ซ่ึงการเรียนรู้ดงักล่าวจ าเป็นตอ้งมี

ความรู้พื้นฐานหรือความรู้เดิม  ท่ีเหมาะสมกบัระดบัชั้นของตน ก่อนท่ีจะเรียนรู้ในขั้นท่ีสูงข้ึน จึง

จ าเป็นตอ้งมีการกระตุน้ความรู้เดิมเพื่อใหผู้เ้รียน ไดมี้โอกาสรู้ถึงความสามารถของตน  และสามารถ

ตั้งเป้าหมายในการท างานไดเ้หมาะกบัระดบัความสามารถของตน 
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 3. การสร้างบรรยากาศการเรียนท่ีดีจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้    ผูส้อนนอกจาก

จะเป็นผูส้อนในเร่ิมแรกแลว้ จะตอ้งเป็นผูช้ี้แนะ ให้ก าลงัใจ ให้ค  าชม ช่วยแกปั้ญหา และให้ขอ้มูล

ป้อนกลบัในการอ่านทุกคร้ังของผูเ้รียนแต่ละคน ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการอ่าน

ของตน  ในแง่มุมท่ีผูเ้รียนอาจไม่เห็นว่ามีประโยชน์ในการพฒันาการอ่านของตน  และช่วยพฒันา

สมัพนัธ์ภาพท่ีดีระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อน 

 4.  ผูส้อนเป็นผูใ้ห้ความรู้  เป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการจดัหาแหล่งความรู้ และเป็น

แหล่งความรู้ให้แก่  ผูเ้รียน  ให้ค  าปรึกษา  ประเมิน กระตุน้และให้ก าลงัใจเพื่อให้ผูเ้รียนประสบ

ความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมการอ่านดว้ยตนเอง 

 

               หลกัการ 

 1.  การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้กระบวนการเรียนของผูเ้รียนเป็นส าคญั   ผูเ้รียนมีอิสระ  

ในการเลือกเน้ือหาท่ีตนตอ้งการเรียน  และมีโอกาสเลือกใช้กลยุทธ์ในการเรียนท่ีเหมาะสมกับ

ความสามารถและความรู้เดิมของตน  เพื่อสามารถเพิ่มศกัยภาพของตนไดสู้งสุด 

 2.  การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การสร้างบรรยากาศท่ีดีในการเรียน       ผูส้อนจะไม่เป็น

เพียงผูใ้หค้วามรู้เท่านั้น แต่จะเป็นท่ีปรึกษา เป็นคู่คิด เป็นผูช่้วยในการแกปั้ญหาในการเรียน และเป็น

ผูใ้หค้วามกระจ่างในส่ิงท่ีผูเ้รียนสบัสน  

 3.  ผูส้อนเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการจดัหาแหล่งความรู้  จดัหาบทอ่านจากเวบ็ไซต ์ 

ต่าง ๆ  ตามความสนใจของผูเ้รียน และเหมาะสมกบัระดบัความสามารถของผูเ้รียน 

 4.  ผูเ้รียนเป็นผูรั้บผิดชอบในการเลือกบทอ่าน  ก าหนดเป้าหมายในการอ่านของตน 

วางแผนในการอ่านและปฏิบติัตามแผนการอ่านท่ีวางไว ้ ประเมินการอ่านของตน  และรับฟังขอ้มูล

ป้อนกลบั ท่ีจ  าเป็นส าหรับการอ่านของตนจากผูส้อน  เพื่อปรับกลยทุธ์ในการอ่านใหบ้รรลุเป้าหมาย 

 

               จุดประสงค ์

               รูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ ส าหรับนกัศึกษา

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรมมีจุดประสงค ์3 ประการดงัน้ี 
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 1.  เพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร 

วิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

 2.  เพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเอง ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร 

วิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

 3.  เพื่อส่งเสริมพฒันาการในการอ่านของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัร วิชาชีพชั้นสูง 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

              ขั้นตอนการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบ SPPSE 

              ขั้นตอนการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดใน

การอ่าน ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   (SPPSE) 

ประกอบ ดว้ยการด าเนินการ 5 ขั้นตอน คือ   

 ขั้นตอนท่ี 1  ส ารวจพฤติกรรมการอ่าน (Surveying reading strategies: S) 

   ขั้นตอนท่ี 2  วางแผนการเรียน (Planning: P) 

               ขั้นตอนท่ี 3  การเตรียมผูเ้รียน (Preparing :P) 

 ขั้นตอนท่ี 4  การด าเนินการอ่านดว้ยตนเอง (Self-directed reading: S) 

 ขั้นตอนท่ี 5  ประเมินผล (Evaluation: E) 

               รายละเอียดในการด าเนินการทั้ง 5 ขั้นตอน มีดงัต่อไปน้ี  

 

 1.  การส ารวจพฤติกรรมการอ่านของผูเ้รียน (Surveying reading strategies: S) 

                 ผูส้อนท าการส ารวจพฤติกรรมการอ่านของผูเ้รียน       และความตอ้งการจ าเป็นในการใช ้

กลยทุธ์ในการอ่านท่ีผูเ้รียนตอ้งการ  คือกลยทุธ์ท่ีจะช่วยใหผู้อ่้านสามารถด าเนินกิจกรรมการรู้คิดใน

การอ่านไดด้ว้ยตนเอง เพื่อท่ีจะน าขอ้มูลท่ีไดม้าเตรียมวางแผนการเรียนการสอนก่อนท่ีจะด าเนินการ

ในขั้นต่อไป  

 2.  การวางแผนการเรียน (Planning: P) 

 ขั้นตอนน้ีผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัวางแผนการเรียน โดยก าหนดเป้าหมายในการอ่าน  

จุดมุ่งหมายในการอ่าน และขอบเขตของเน้ือหาท่ีจะต้องอ่าน ระยะเวลาท่ีใช้ในการอ่านโดย

ด าเนินการดงัน้ี 
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 2.1   ผูส้อนและผูเ้รียน วิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา ให้ไดข้อบเขตเน้ือหาของบทอ่าน

และจุดมุ่งหมายของการอ่านท่ีหลกัสูตรก าหนด 

 2.2   ผูส้อนและผูเ้รียนน าเสนอบทอ่านท่ีอยู่ในความสนใจ  เพื่อให้ไดเ้น้ือหาของบท

อ่านท่ีอยูใ่นความสนใจของผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง 

   2.3   ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัหาบทอ่านจากเว็บไซต์ต่าง ๆ  ท่ีผูเ้รียนสนใจ เพื่อให้

ผูเ้รียนไดต้ระหนกัถึงความสามารถของตนเองในการอ่านแต่ละคร้ัง จึงค านวณระดบัความยากของ

บทอ่าน โดยใชก้ราฟส าหรับค านวณระดบัความยากของบทอ่าน ของ เรยเ์กอร์ (Raygor Graph for 

Estimating Reading Grade Level)   ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีจะท่ีช่วยใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัตนเอง และตระหนกั

ในความสามารถในการอ่านของตน  

   2.4   ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกันวางแผนการเรียน โดยก าหนดเป้าหมายของการท า

กิจกรรม ประกอบดว้ย 

           2.4.1  การเลือกบทอ่าน จ านวนของบทอ่านท่ีจะใช้ในการท ากิจกรรมการอ่าน 

ก าหนดระยะเวลาในการอ่านแต่ละบทอ่าน ผูเ้รียนเลือกบทอ่านดว้ยตนเอง  ตามระดบัความสามารถ

และความสนใจของตน 

  2.4.2  จุดประสงคข์องการอ่านท่ีตอ้งการบรรลุ ผูส้อนผูเ้รียนร่วมกนัจดัท าเกณฑ ์

วดัการอ่านเพื่อความเขา้ใจ  และแบบตรวจสอบการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่านของผูเ้รียน  โดย

ผูส้อนใชเ้กณฑท่ี์ร่วมกนัก าหนดในการวดัและตรวจสอบจากบนัทึกการอ่านแต่ละคร้ังของผูเ้รียน 

    2.4.3  ส่ือการเรียน และเอกสารหรือแหล่งความรู้ท่ีจะน ามาประกอบการเรียน 

   2.4.4  ระยะเวลาท่ีใชด้ าเนินกิจกรรมการอ่านดว้ยตนเอง  

              3.  การเตรียมผูเ้รียน (Preparing :P) 

              ผูส้อนเป็นผูด้  าเนินการหลกัในการใหค้วามรู้ความเขา้ใจและฝึกกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน

ตามรูปแบบ โดยด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

 3.1   ผูส้อนใหค้วามรู้ผูเ้รียนเก่ียวกบักิจกรรมการรู้คิดในการอ่านและวิธีด าเนินการอ่าน 

ซ่ึงประกอบดว้ย 6 กิจกรรมดงัน้ี 

           1.  ก าหนดทิศทางของการอ่าน  (Orientating) จุดประสงคข์องกิจกรรมน้ีเพื่อ

กระตุน้ความรู้เดิมของผูเ้รียน ช่วยให้ผูเ้รียนรู้จุดประสงคข์องบทอ่านและตั้งจุดประสงคใ์นการอ่าน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 207 

ของตนได ้ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ คือ  การส ารวจบทอ่าน โดยอ่านหวัขอ้เร่ือง สังเกตค าหรือ

ประโยคท่ีพิมพด์ว้ยตวัหนา หรือตวัเอน    การสังเกตรูปภาพ ตารางและแผนภาพต่าง ๆ   และค าถาม

ทา้ยบท รวมถึงการสงัเกตขอ้มูลท่ีกล่าวซ ้า ๆ  ในบทอ่าน 

                           2.  การวางแผนในการอ่าน (Planning)   จุดประสงคข์องการท ากิจกรรมน้ีคือ 

เพื่อให้ผูเ้รียนตั้งจุดประสงคใ์นการอ่าน และพฒันากระบวนการอ่านใหบ้รรลุเป้าหมาย ซ่ึงประกอบ 

ดว้ยกิจกรรม คือ   การตั้งค  าถามถามตนเองเก่ียวกบับทอ่าน หรือการตั้งเป้าหมายท่ีตอ้งท าให้ส าเร็จ

หลงัการอ่าน  การท านายเน้ือหาของบทอ่าน   และการพิจารณาว่าตอ้งการขอ้มูลใดในบทอ่าน   การ

ตดัสินใจอ่านซ ้ า หรือทบทวนส่วนใดของบทอ่าน  และการให้เวลาในการอ่าน และการเปล่ียน

แผนการอ่าน ถา้ไม่ประสบความส าเร็จ 

                           3.  การด าเนินการอ่าน (Executing)  เป็นกิจกรรมด าเนินการอ่านตามแผนการอ่าน  

ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมคือ  การตั้งใจอ่านโดยใชก้ลยทุธ์เพื่อความเขา้ใจในการอ่าน   การหาส่วนท่ี

มีประโยชน์และส่วนท่ีไม่มีประโยชน์ของบทอ่าน   การอ่านขา้มส่วนท่ีไม่มีประโยชน์  การหา

ค าตอบของค าถามก่อนอ่าน  และการจดัการและการบนัทึกขอ้มูล ในบทอ่านหรือนอกบทอ่าน 

                           4.  การควบคุมการอ่าน (Monitoring) กิจกรรมน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อให้ผูเ้รียนได้

มัน่ใจว่า การอ่านของตนบรรลุเป้าหมาย  ประกอบดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ   คือ  การจดจ าส่ิงท่ีไม่เขา้ใจ   

การสังเกตความหมายท่ีขดัแยง้กนั หรือความสับสนในบทอ่าน     การสังเกตค าท่ีไม่คุน้เคย การใช้

ศพัทเ์ฉพาะ   การจดจ าปัญหาท่ีตอ้งใชก้ลยุทธ์ในการอ่าน  เช่น การหยุดอ่านหรือการยอ้นกลบัไป

อ่านใหม่   การจดจ าความหมายของเคร่ืองหมาย หรือสญัลกัษณ์ต่าง ๆ  

                           5.  การประเมินและการตรวจสอบ (Evaluation & Checking)  จุดประสงคข์อง

กิจกรรมน้ี  เพื่อท าใหผู้เ้รียนมัน่ใจว่าอ่านไดค้รอบคลุมและเขา้ใจในบทอ่าน ประกอบดว้ย กิจกรรม 

ต่าง ๆ คือ การทบทวนและท าความเขา้ใจบทอ่าน   การบนัทึกส่วนท่ีอ่านแลว้ไม่แน่ใจ   การบนัทึก

ส่ิงท่ีมีประโยชน์ และการตรวจสอบการอ่านวา่ส าเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ 

   6.  การสรุปความและการใหร้ายละเอียดของบทอ่าน (Elaboration)  เพื่อใหผู้เ้รียน

ไดป้ระมวลขอ้มูลต่าง ๆ ของบทอ่านและน าไปใช ้  ประกอบดว้ยกิจกรรมคือ การจดค าศพัทท่ี์ส าคญั

และความหมาย และจดใจความส าคญั  การจบัใจความส าคญัของบทอ่านตามหวัขอ้ยอ่ย   การยอ่บท
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อ่าน   สรุปเน้ือหาของบทอ่าน  การเล่าเร่ืองท่ีอ่านโดยใชภ้าษาของตน และการเช่ือมโยง  หรือเปรียบ 

เทียบความแตกต่างของขอ้มูลในบทอ่านกบัขอ้มูลอ่ืน ๆ 

 3.2  ผูส้อนใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเอกสารท่ีผูเ้รียนใชป้ระกอบการอ่านและวิธีใช้

เอกสารดงักล่าว ไดแ้ก่  บนัทึกการอ่าน (Reading Log)  เกณฑว์ดัความเขา้ใจในการอ่านของผูเ้รียน 

(Reading Comprehension Rubric) และแบบตรวจสอบการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่าน 

(Metacognitive Activity Check List) 

 3.3  ผูเ้รียนทดลองใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่าน และฝึกบนัทึกการอ่าน   ผูส้อน

สังเกต และตรวจสอบบนัทึกการอ่านของผูเ้รียนแต่ละคน   ใหข้อ้มูลป้อนกลบัท่ีเหมาะสม  ทบทวน

จุดมุ่งหมายของกิจกรรมการรู้คิด และอธิบายส่ิงท่ีผูเ้รียนสับสนหรือไม่เขา้ใจ ผูเ้รียนพร้อมท่ีจะอ่าน

ไดด้ว้ยตนเอง 

 4.  ขั้นด าเนินการอ่านดว้ยตนเอง (Self-directed reading: S) 

ผูเ้รียนเลือกบทอ่านท่ีผูส้อนจดัหาใหจ้ากหนงัสือเรียนและจากเวบ็ไซตต่์าง ๆ ซ่ึงมีเน้ือหา 

และความยากอยูท่ี่ระดบั 4-12 จากการค านวณความยากของบทอ่านดว้ยกราฟส าหรับค านวณระดบั

ของบทอ่านของ เรยเ์กอร์ (Raygor Graph for Estimating reading Grade Level) (Raygor 1977)  

ผูเ้รียนเลือกบทอ่านตามความสนใจ และความสามารถในการอ่านของตน  พร้อมก าหนดเป้าหมาย

ในการอ่านท่ีตอ้งการบรรลุ  วางแผนในการอ่าน ด าเนินการอ่านดว้ยตนเองนอกเวลาเรียน โดยใช้

กิจกรรมการรู้คิดในการอ่านเป็นกิจกรรมหลกั   และเขียนบนัทึกการอ่านของตนตามรูปแบบของ

กิจกรรมการรู้คิดในการอ่านท่ีผูเ้รียนและผูส้อนร่วมกนัจดัท าข้ึน   

 ผูส้อนจดับรรยากาศการเรียนรู้ท่ีดี  ใหค้วามรู้  ใหค้  าปรึกษา และใหค้  าตอบในทุก ๆ 

ค าถาม เป็นคู่คิดและผูช่้วยเหลือในการแกปั้ญหาในการอ่านของผูเ้รียน  ใหอิ้สระในการเลือกบทอ่าน

ตามความสนใจของผูเ้รียน  เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียน อนัจะเป็นผลใหเ้กิด

การเรียนรู้ไดดี้กวา่ มากกวา่และจดจ าไดน้านกวา่ 

     4.1  การเกบ็ขอ้มูล ตรวจสอบและประเมินการอ่าน 

     ผูส้อนเป็นผูส้ังเกตและเก็บขอ้มูลการอ่านของผูเ้รียน ตั้งแต่เร่ิมเลือกบทอ่าน โดยเป็นท่ี

ปรึกษา  และใหข้อ้มูลท่ีผูเ้รียนตอ้งการเก่ียวกบับทอ่าน  หลงัการอ่านผูเ้รียนจะส่งบนัทึกการอ่านให้

ผูส้อนตรวจสอบ และประเมินการอ่านของผูเ้รียนในแต่ละคร้ัง ดว้ยแบบวดัความเขา้ใจในการอ่าน 
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(Reading Comprehension Rubric)  ผูส้อนท าการตรวจและประเมิน  2  คร้ัง  เพื่อความเท่ียงตรงของ

การประเมิน และบนัทึกค่าคะแนนเฉล่ียของผลการอ่านในแต่ละคร้ัง  

      การประเมินผลการอ่านมี  2 กิจกรรม คือ กิจกรรมแรก  ผูเ้รียนประเมินผลการอ่านของ

ตน  สรุปเน้ือหาบทอ่าน  ตรวจสอบการอ่านของตนวา่บรรลุเป้าหมายหรือไม่  โดยการบนัทึกผลการ

อ่านในแต่ละคร้ังด้วยภาษาของตน    ตามแบบบนัทึกการอ่าน      กิจกรรมท่ี 2  ผูส้อนประเมิน          

ความสามารถ ในการอ่านจากบนัทึกการอ่านของผูเ้รียน โดยใชเ้กณฑก์ารอ่านเพื่อความเขา้ใจ และ

ใชแ้บบตรวจสอบรายการ ตรวจสอบการใชกิ้จกรรมการรู้คิดของผูเ้รียนแต่ละคน ใหข้อ้มูลป้อนกลบั

พร้อมแสดงผลของคะแนน ท่ีผูส้อนประเมินผูเ้รียนในแต่ละคร้ังให้ผูเ้รียนทราบผลการอ่านของตน 

เพื่อใหผู้เ้รียนตรวจสอบผลการอ่านของตน และยอมรับผลการประเมิน โดยใหโ้อกาสผูเ้รียนซกัถาม

ขอ้สงสยัในการอ่านของตน และใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากผูส้อน น าไปปรับปรุงการอ่านของตนต่อไป  

     4.2  การทบทวนจุดมุ่งหมายของกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน 

 ในระหวา่งด าเนินกิจกรรมการอ่าน ผูส้อนเกบ็รวบรวมขอ้มูลการอ่านของผูเ้รียนแต่ละ 

คนในแต่ละคร้ัง  จากบนัทึกการอ่านของผูเ้รียน      เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์และปรับกลยทุธ์ใน

การอ่านของผูเ้รียน  ช้ีให้เห็นปัญหาในการอ่าน หรือความกา้วหนา้ในการอ่าน ให้ขอ้มูลป้อนกลบั 

ใหก้ าลงัใจ กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง  เห็นความกา้วหนา้ในการ

อ่านของตน มีความพึงพอใจในความส าเร็จ  เกิดแรงจูงใจในการอ่านในบทอ่านต่อไป  มีความมัน่ใจ 

และสามารถอ่านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   ผูส้อนท าการทบทวนจุดมุ่งหมายของกิจกรรม ทุก

คร้ังหลงัการตรวจบนัทึกการอ่านและพบปัญหา        จนกวา่ผูเ้รียนจะสามารถใชกิ้จกรรมการรู้คิดใน

การอ่านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และอ่านไดบ้รรลุเป้าหมาย 

 5.  ขั้นประเมินผล (Evaluation: E)  

 ขั้นประเมินผล เป็นการด าเนินการร่วมกนัระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน เพื่อประเมินผลการ

อ่าน แบ่งออกเป็นสองช่วง ดงัน้ี  

    5.1  ในช่วงท่ีผูเ้รียนท าการอ่านดว้ยตนเอง  ผูส้อนจะประเมินความเขา้ใจในการอ่าน

ของผูเ้รียน จากบนัทึกการอ่าน ท่ีผูเ้รียนบนัทึกส่งผูส้อนทุกคร้ังหลงัท าการอ่าน  ดว้ยเกณฑว์ดัความ

เขา้ใจในการอ่าน (Reading Comprehension Rubrics)   และบนัทึกผลการประเมินของผูเ้รียน เพื่อ

เป็นขอ้มูลในการให้ขอ้มูลป้อนกลบัแก่ผูเ้รียน      นอกจากนั้นผูส้อนจะท าการตรวจสอบรายการใน
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การใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่าน (Metacognitive Activities Check List ) ของผูเ้รียน ในการอ่าน

แต่ละคร้ัง และบนัทึกผลการประเมินการใช้กิจกรรม   เพื่อน าผลการประเมินมาเปรียบเทียบใน

การศึกษาพฒันาการในการอ่านของผูเ้รียน    

     5.2  ช่วงท่ีสอง คือช่วงหลังการเรียนจะเป็นการทดสอบความสามารถในการอ่าน

ภาษาองักฤษของผูเ้รียนเพื่อศึกษาผลท่ีเกิดจากการเรียนตามรูปแบบฯ 

   

 การน ารูปแบบไปใช ้

 เง่ือนไขส าหรับการน ารูปแบบการเรียนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน

ภาษาองักฤษไปใช ้มีดงัน้ี 

 1.  ความเขา้ใจเป็นหวัใจส าคญัของการอ่าน  ในการเรียนภาษาองักฤษผูเ้รียนจะหาวิธีเรียน

ท่ีเหมาะสมกบัตนเพื่อท่ีจะเรียนรู้วิธีอ่าน    ในการอ่านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพผูเ้รียนจะตอ้งมีพื้นฐาน 

ความรู้ภาษาองักฤษมาก่อนพอสมควร         รูปแบบการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษา 

องักฤษจึงเหมาะสมท่ีจะใชก้บันกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงหรือนกัเรียนระดบัมธัยม 

ศึกษาตอนปลาย 

 2.  รูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ ใหค้วามเป็น

อิสระแก่ผูเ้รียน  ใหค้วามส าคญักบัความแตกต่างระหวา่งบุคคลในการเลือกบทอ่าน     และการเลือก

กลยทุธ์ในการอ่าน  ในการอ่านบทอ่านในแต่ละคร้ัง        ผูเ้รียนจะเลือกบทอ่านท่ีแตกต่างกนัไปตาม

ความสามารถในการอ่านของแต่ละบุคคล  ปริมาณการอ่านท่ีไดจ้ะแตกต่างกนั  แต่กระบวนการอ่าน

จะเป็นแนวเดียวกนัคือ  ผูเ้รียนทุกคนจะใชก้ระบวนการรู้คิดในการอ่าน เพื่ออ่านบทอ่านของตนและ

บนัทึกการอ่าน ตามความสามารถและความเขา้ใจของตน   ผูส้อนตอ้งท าการอ่านบทอ่านของผูเ้รียน

ทุกคนไปพร้อม ๆ กบั ตรวจประเมินบนัทึกการอ่านของผูเ้รียน 

 3.  ขอ้มูลในการบนัทึกการอ่านของผูเ้รียนจะใชภ้าษาของผูเ้รียนเอง     เพื่อลดปัญหาของ 

การส่ือสาร ระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน ท าใหก้ารประเมินท าไดใ้กลเ้คียงความจริงมากข้ึน และขอ้มูล

ในการบนัทึกการอ่าน แต่ละคร้ังจะเป็นขอ้มูลพื้นฐานของการประเมินของการอ่านในคร้ังต่อไป 

 4.  รูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ  เน้นให ้

ผูเ้รียนวางแผน และรับผิดชอบกระบวนการอ่านของตนเอง  และเนน้กระบวนการเรียนของผูเ้รียน
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เป็นส าคญั ผูเ้รียนจะเป็นผูด้  าเนินการหลกัในช่วงด าเนินการอ่านดว้ยตนเอง  ผูส้อนเป็นเพียงผูใ้ห้

ค  าปรึกษา  อ านวยความสะดวก ช่วยประเมินผลการอ่าน ทบทวนจุดประสงคข์องกิจกรรม ช่วยปรับ

กลยทุธ์ในการอ่าน และใหข้อ้มูลป้อนกลบัแก่ผูเ้รียน  เพื่อใหผู้เ้รียนด าเนินการอ่านไดด้ว้ยตนเองจน

บรรลุเป้าหมาย 

 ขอ้แนะน าส าหรับการน ารูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน

ภาษาองักฤษ ไปใชมี้ดงัน้ี 

 1.  ศึกษารายละเอียดของการด าเนินกิจกรรมในขั้นตอนการวางแผนการเรียน และขั้นตอน 

การเตรียมผูเ้รียนจากแผนด าเนินกิจกรรม ท่ีน าเสนอในเอกสารประกอบรูปแบบการเรียนดว้ยตนเอง

ดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

 2. การเรียนตามรูปแบบผูส้อนเป็นผูใ้หค้วามสะดวก ช่วยเหลือผูเ้รียนในทุกดา้น   ช่วยหา 

บทอ่านท่ีอยูใ่นความสนใจของผูเ้รียน ช่วยแกปั้ญหา  ช่วยตอบค าถาม ช่วยใหข้อ้มูลป้อนกลบัเพื่อให้

ผูเ้รียนตระหนกัในความกา้วหนา้ในการอ่านของตน  เป็นการจูงใจให้ผูเ้รียนตอ้งการท่ีจะอ่าน  และ

เกิดความมัน่ใจในการอ่านในคร้ังต่อไป 

 3. รูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ       เนน้ความ 

แตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียน  ส่ิงท่ีช่วยสนับสนุนผูเ้รียน  ในการวางแผนการอ่านของตนเอง 

และด าเนินการอ่านตามแผน การแกปั้ญหาในการอ่าน การใชก้ลยทุธ์ในการอ่านเพื่อพฒันาการอ่าน

ของตน  คือการท่ีผูส้อนไดช่้วยสะทอ้นผลงานการอ่านของผูเ้รียนในแต่ละคร้ัง ใหผู้เ้รียนไดรู้้ปัญหา

และวิธีแกไ้ขปัญหานั้น ๆ  ช่วยให้ผูเ้รียนไดต้ดัสินใจลองผิดลองถูกตามความคิดของตน เพื่อให้ได้

ประสบการณ์ในการอ่าน  และเกิดความมัน่ใจในการปฏิบติังานทั้งผูเ้รียนและผูส้อนดว้ยการเสริม

ความรู้และการใหข้อ้มูลป้อนกลบัท่ีเหมาะสมแก่ผูเ้รียน 

 4.  ในการน ารูปแบบไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากการศึกษาเง่ือนไขและขอ้แนะน า 

ในการน ารูปแบบไปใชแ้ลว้ ควรด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

4.1   ศึกษาเอกสารรูปแบบอยา่งละเอียด  

4.2   ท าความเขา้ใจเพิ่มเติมจาก       เอกสารประกอบรูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ย 
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กิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ซ่ึงไดน้ าเสนอในเร่ืองต่อไปน้ี 

           4.2.1  ความเป็นมาของรูปแบบ 

     4.2.2  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

       4.2.3  แผนการด าเนินกิจกรรมในขั้นตอนการวางแผนการเรียน 

       4.2.4  แผนการด าเนินกิจกรรมในขั้นการเตรียมผูเ้รียน รวมทั้ งเคร่ืองมือท่ีใช้

ประกอบในการน ารูปแบบไปใช ้ตวัอย่าง แบบบนัทึกการอ่าน  เกณฑ์วดัความเขา้ใจในการอ่าน  

และแบบตรวจสอบรายการ การใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่าน  แบบบนัทึกความกา้วหน้าในการ

อ่านของผูเ้รียน  

 4.2.5  บทบาทครูในการจดัการเรียนการสอนดว้ยรูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ย

การรู้คิดในการอ่าน 

      4.2.6  ความรู้เก่ียวกบักระบวนการสอนกิจกรรมการรู้คิดและกลยทุธ์ในการอ่าน ท่ี

ผูส้อนสามารถน าไปใชเ้ป็นประโยชน์ในการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบ        

 ผลท่ีไดรั้บจากการเรียนตามรูปแบบ 

1. ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษสูงข้ึน 

2. ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะการเรียนดว้ยตนเองสูงข้ึน 

3. ผูเ้รียนมีพฒันาการในการอ่านภาษาองักฤษดีข้ึน 

 เอกสารประกอบรูปแบบการเรียนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน

ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

น าเสนอในภาคผนวก ค 

 

ตอนที ่2  ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนด้วยตนเองด้วยกจิกรรมการรู้คดิในการอ่านภาษาองักฤษ  

               ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

              การด าเนินการวิจยัเพื่อทดลองใชรู้ปแบบฯ ด าเนินตามกระบวนการท่ีก าหนดไวทุ้กประการ   

การวิเคราะห์ขอ้มูลในการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน
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ภาษาองักฤษส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชาอุตสาหกรรมเพื่อตอบ 

ค าถามวิจยั 3  ขอ้ดงัต่อไปน้ี คือ  

1.  คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียนหลงัการใชรู้ปแบบการเรียน 
ดว้ยตนเอง ดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ  สูงกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบหรือไม่ 
               2.  คะแนนคุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียนหลงัการเรียนดว้ยรูปแบบการ

เรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ  สูงกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบหรือไม่ 

               3. ในการใช้รูปแบบการเรียนดว้ยตนเองด้วยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ 

ผูเ้รียนมีคะแนนความเขา้ใจในการอ่าน และผลการใช้กิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน ในแต่ละคร้ัง

สูงข้ึนกวา่คร้ังแรก ซ่ึงหมายถึงผูเ้รียนมีพฒันาการในการอ่านดีข้ึนหรือไม่ 

    ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลมีดงัต่อไปน้ี 
 

1.  เพื่อตอบค าถามวิจยัขอ้ท่ี 1     คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียน 
หลงัการใชรู้ปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษสูงกว่าก่อนการ 
ใชรู้ปแบบหรือไม่   ผูว้ิจยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลคือ      คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ 
ของผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่งก่อน และหลงัการใชรู้ปแบบฯ  น ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าคะแนน ก่อน
และหลงัการใชรู้ปแบบฯ  หาค่าทางสถิติ ดว้ย  Compare Means Paired-Sample T Test  โดยใช้
โปรแกรม SPSS for Window  ดงัน าเสนอในตารางท่ี 16 และ 17 แผนภาพท่ี 12 และ13 ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 16  แสดงค่าสถิติของคะแนนเฉล่ียความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียนกลุ่ม 

      ตวัอยา่ง ก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบฯ 
 

ค่าสถิต ิคะแนนทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของ 
ผู้เรียนกลุ่มตวัอย่าง ก่อนและหลงัการใช้รูปแบบฯ 

จ านวนผู้เรียน/ค่าสถิต ิ ก่อนการใช้รูปแบบฯ หลงัการใช้รูปแบบฯ 

 จ  านวนผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่ง 32 32 

 ค่าเฉล่ีย 7.56 11.88 

 คา่มธัยฐาน 7.00 12.50 

 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.906 3.643 
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 จากตารางท่ี 16  แสดงให้เห็นค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ
ของผูเ้รียนกลุ่มตวัอย่าง ก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบฯ    ค่าคะแนนเฉล่ียความสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษของผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่งก่อนการใชรู้ปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดใน
การอ่านภาษาอังกฤษ คือ 7.56   ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 2.906    และค่าคะแนนเฉล่ีย
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอยา่งหลงัการใชรู้ปแบบการเรียนดว้ยตนเองด้วย
กิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ คือ 11.88   ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 3.643  ความถ่ี
ของคะแนนกลุ่มตวัอยา่ง ก่อนใชรู้ปแบบ ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 12 
 

 
แผนภาพท่ี 12  กราฟแท่งแสดงความถ่ีของคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียน 
                        กลุ่มตวัอยา่งก่อนใชรู้ปแบบฯ 
  

 จากแผนภาพท่ี 12 กราฟแท่ง    แสดงความถ่ีของคะแนนความสามารถในการอ่านภาษา 
องักฤษของผูเ้รียนกลุ่มตวัอย่างก่อนใชรู้ปแบบฯ   จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน   คะแนนท่ีมีความถ่ี
สูงสุดอยู่ท่ี 6 คะแนน มีผูส้อบได ้8 คน   คะแนนต ่าสุดอยู่ท่ี 2 คะแนน มีผูส้อบได ้1 คน คะแนน
สูงสุดอยูท่ี่  14 คะแนน มีผูส้อบได ้1 คน 
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แผนภาพท่ี 13  กราฟแท่งแสดงความถ่ีของคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียน  
                        กลุ่มตวัอยา่งหลงัใชรู้ปแบบฯ 
 

 จากแผนภาพท่ี 13 กราฟแท่งแสดงคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของ
ผูเ้รียน กลุ่มตวัอยา่งหลงัใชรู้ปแบบฯ   จากคะแนนเตม็ 25 คะแนน   คะแนนท่ีมีความถ่ีสูงสุดอยูท่ี่ 13 
คะแนน มีผูส้อบได ้5 คน  คะแนนต ่าสุดอยู่ท่ี 4 คะแนน มีผูส้อบได ้2 คน คะแนนสูงสุดอยู่ท่ี 18 
คะแนน มีผูส้อบได ้1 คน 
 
ตารางท่ี 17  แสดงการเปรียบเทียบค่าสถิติของคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของ 
                    ผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่งก่อน (Pretest) และหลงัใชรู้ปแบบฯ (Posttest)  
 
 Paired Differences 

t df P 

 

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

99% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

Pretest score - 

Posttest score 

-4.313 3.939 .696 -6.223 -2.402 -6.194 31 .000 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 216 

 จากตารางท่ี 17  เปรียบเทียบค่าสถิติคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ ของ
ผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่ง   ก่อนใชรู้ปแบบ (Pretest) และหลงัใชรู้ปแบบ (Posttest)    ดว้ย Compare Means  
Paired Sampled T Test  ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .01     พบว่าค่าความน่าจะเป็น (P) ท่ีโปรแกรม
ค านวณได ้มีค่าเท่ากบั  .000  ซ่ึงน้อยกว่าค่าระดบัความมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีผูว้ิจยัตั้งไวคื้อ .01 
ดงันั้นเม่ือค่า P <  จึงปฏิเสธ  H0   ยอมรับ H1   สรุปไดว้่า ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ
ของผูเ้รียนหลงัการใชรู้ปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ สูง
กว่าก่อนการใชรู้ปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

  สรุปผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียนกลุ่ม
ตัวอย่าง ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรียนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน
ภาษาองักฤษ    พบว่าคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียนกลุ่มตวัอย่าง   หลงั
การใชรู้ปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ  สูงกว่าก่อนการใช้
รูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 
 2.  เพื่อตอบค าถามวิจยั ขอ้ท่ี  2   คะแนนคุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียน
หลงัการเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ   สูงกว่า
ก่อนการใชรู้ปแบบหรือไม่  ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล  โดยใชแ้บบวดัคุณลกัษณะดา้นการเรียน
ดว้ยตนเองวดัคุณลกัษณะของผูเ้รียนกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัใชรู้ปแบบฯ  น ามาวิเคราะห์เปรียบ 
เทียบค่าคะแนนก่อนและหลงัใชรู้ปแบบฯ หาค่าทางสถิติ ดว้ย  Compare Means Paired-Sample T 
Test  โดยใชโ้ปรแกรม SPSS for Window ดงัน าเสนอในตารางท่ี 18 และ 19  แผนภาพท่ี 14 และ 15 
ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 18   แสดงค่าสถิติของคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของคุณลกัษณะดา้น 
                     การเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่ง ก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบฯ 

 
 จากตารางท่ี 18  คะแนนเฉล่ียของคุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียนกลุ่ม
ตวัอยา่ง  ก่อนการใชรู้ปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน เท่ากบั 200.22 ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 15.898  ค่าคะแนนเฉล่ียหลงัการใชรู้ปแบบฯ คือ 206.19  ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 19.221  

 

 

 

แผนภาพท่ี 14  กราฟแท่งแสดงความถ่ีของคะแนนคุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียน 

          กลุ่มตวัอยา่งก่อนใชรู้ปแบบฯ 

ค่าสถิต ิคะแนนคุณลกัษณะด้านการเรียนด้วยตนเองของผู้เรียนกลุ่มตวัอย่าง 
 ก่อนและหลงัการใช้รูปแบบฯ 

 
ค่าเฉลีย่ 

จ านวน 

กลุ่มตวัอย่าง 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

คะแนนก่อนใชรู้ปแบบ 200.22 32 15.898 
คะแนนหลงัใชรู้ปแบบ 206.19 32 19.221 
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 จากแผนภาพท่ี 14  ความถ่ีคะแนนคุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียนกลุ่ม
ตวัอย่างก่อนใชรู้ปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน  จากคะแนนเต็ม 260 
คะแนน   คะแนนท่ีมีความถ่ีสูงสุดอยู่ท่ี 200 คะแนน มีผูส้อบได้ 6 คน   คะแนนต ่าสุดอยู่ท่ี 165 
คะแนน มีผูส้อบได ้1 คน คะแนนสูงสุดอยูท่ี่  230 คะแนน มีผูส้อบได ้1 คน 
 

 
 

แผนภาพท่ี 15  กราฟแท่งแสดงความถ่ีของคะแนนคุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียน 

                       กลุ่มตวัอยา่งหลงัใชรู้ปแบบฯ 

 

  จากแผนภาพท่ี 15   คะแนนคุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียนกลุ่มตวัอย่าง 
หลงัใชรู้ปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน จากคะแนนเต็ม 260 คะแนน   
คะแนนท่ีมีความถ่ีสูงสุดอยู่ท่ี 220 คะแนน มีผูส้อบได ้5 คน   คะแนนต ่าสุดอยู่ท่ี 165 คะแนน มี
ผูส้อบได ้1 คน คะแนนสูงสุดอยูท่ี่  240 คะแนน มีผูส้อบได ้1 คน 
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ตารางท่ี 19  แสดงการเปรียบเทียบค่าสถิติของคะแนนคุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเองของ 

      ผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่งก่อน (SUMPre) และหลงั (SUMPost) ใชรู้ปแบบฯ 
 

Paired Samples Test 

 Paired Differences 

t df P Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

99% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

SUMPre - 
SUMPost 

-5.969 19.888 3.516 -15.616 3.678 -1.698 31 .100 

 

จากตารางท่ี 18  เปรียบเทียบคะแนนคุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียนกลุ่ม
ตวัอยา่งก่อน (SUMPre)  และหลงั (SUMPost) ใชรู้ปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิด
ในการอ่านภาษาองักฤษ   ดว้ย Compare Means Paired Sampled T Test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 
.01   พบว่าค่าความน่าจะเป็น (P) ท่ีค  านวณไดจ้ากโปรแกรม มีค่าเท่ากบั .100 ซ่ึงมากกว่า ค่าระดบั

นยัส าคญัทางสถิติท่ีผูว้ิจยัก าหนด คือ .01  ดงันั้น เม่ือค่า P  >  จึงยอมรับ H0 ปฏิเสธ H1   สรุปได้
ว่า คุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียนก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการเรียนดว้ยตนเอง
ดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ  แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

 
สรุปผลการเปรียบเทียบคุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่งก่อน 

และหลงัใช้รูปแบบการเรียนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ    พบว่า 
คุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียนก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ย
กิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ  แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

  
 3.  เพื่อตอบค าถามวิจยัขอ้ท่ี 3  หลงัการใชรู้ปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้
คิดในการอ่านภาษาองักฤษ  ผูเ้รียนมีพฒันาการดา้นการอ่านภาษาองักฤษดีข้ึนหรือไม่   ผูว้ิจยัไดเ้ก็บ
รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อสนบัสนุนการตอบค าถาม ดงัน้ี คือ   
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   3.1  เก็บขอ้มูลโดยใช้แบบวดัความเขา้ใจในการอ่าน (Reading Comprehension 
Rubric) วดัความเขา้ใจในการอ่านของผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่งในระหว่างการด าเนินการอ่านบทอ่านดว้ย
ตนเอง จ านวน 10 คร้ัง (10 บทอ่าน)   โดยเก็บขอ้มูลจากบนัทึกการอ่านของผูเ้รียน   น ามาวิเคราะห์
เปรียบเทียบค่าคะแนน ความเขา้ใจในการอ่านแต่ละคร้ัง ตั้งแต่คร้ังท่ี 1 ถึงคร้ังท่ี 10  หาค่าทางสถิติ 
ดว้ย  Compare Means Paired-Sample T Test  ดว้ยโปรแกรม SPSS for Window ดงัน าเสนอใน
ตารางท่ี  20 และ 21  แผนภาพท่ี 16 และ17 
        
ตารางท่ี 20 แสดงค่าสถิติ คะแนนเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของคะแนนความเขา้ใจในการ 
                    อ่านของผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่ง คร้ังท่ี 1-10 (RCS1- RCS10)  

 

 จากตารางท่ี 19  ค่าเฉล่ียคะแนนความเขา้ใจในการอ่านคร้ังท่ี 1-10 (RCS1- RCS10) ของ

ผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่ง มีดงัน้ี  คร้ังท่ี 1  คือ 4.91   คร้ังท่ี 2 คือ 5.38   คร้ังท่ี 3  คือ 5.97   คร้ังท่ี 4 คือ 5.84   

คร้ังท่ี 5 คือ 6.72   คร้ังท่ี 6  คือ 7.72  คร้ังท่ี 7 คือ 7.56  คร้ังท่ี 8  คือ  6.81  คร้ังท่ี 9 คือ  7.50  และคร้ัง

ท่ี 10 คือ 7.66   จากคะแนนเตม็ 12      จะเห็นว่าค่าคะแนนเฉล่ียความเขา้ใจในการอ่านคร้ังท่ี 2 เพิ่ม

สูงข้ึนจากคร้ังท่ี 1 และคะแนนเฉล่ียในคร้ังท่ี 3  เพิ่มสูงข้ึนกว่าคร้ังท่ี 2 และคร้ังต่อ ๆ ไปคะแนนเพิ่ม

สูงข้ึน จนกระทัง่ถึงการอ่านคร้ังท่ี 10  แสดงใหเ้ห็นถึงการมีพฒันาการในการอ่านท่ีดีข้ึน คือผูเ้รียนมี

คะแนนความเขา้ใจในการอ่านสูงข้ึนในแต่ละคร้ังท่ีอ่าน  เม่ือเปรียบเทียบกบัคะแนนเฉล่ียในการ

อ่านคร้ังแรก 

 
 

 

 

 RCS1 RCS 2 RCS 3 RCS 4 RCS 5 RCS 6 RCS 7 RCS 8 RCS 9 RCS 10 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Mean 4.91 5.38 5.97 5.84 6.72 7.72 7.56 6.81 7.50 7.66 

Std. Deviation 2.467 2.612 2.718 2.795 3.275 3.072 2.873 3.237 3.379 3.249 

Minimum 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Maximum 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
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แผนภาพท่ี 16  กราฟแท่งแสดงความถ่ีของค่าคะแนนความเขา้ใจในการอ่านคร้ังท่ี 1 ถึงคร้ังท่ี 10  

                       ของผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่ง 

 

 จากแผนภาพท่ี 16  ค่าคะแนนความเขา้ใจในการอ่านคร้ังท่ี 1 ถึงคร้ังท่ี 10 ของผูเ้รียนกลุ่ม

ตวัอยา่ง  จะเห็นไดว้่าผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่งมีค่าคะแนนเฉล่ียความเขา้ใจในการอ่านผา่นเกณฑต์ ่าสุด 

คือ 6 คะแนน ตั้งแต่การอ่านคร้ังท่ี 5 เป็นตน้ไป 
     
 

ตารางท่ี 21  แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบคะแนนความเขา้ใจในการอ่านของผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่ง 

                      คร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 10  

Paired Samples Test 

 Paired Differences 

t df P Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

99% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

RCS 1 - RCS10 -2.750 3.556 .629 -4.475 -1.025 -4.375 31 .000 
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 จากตารางท่ี 21  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความเขา้ใจในการอ่านของผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่ง
คร้ังท่ี 1 (RCS1) และคร้ังท่ี 10 (RCS10) ดว้ย  Compare Means Paired Sampled T Test ท่ีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี .01   พบว่าค่าความน่าจะเป็น (P) ท่ีโปรแกรมค านวณได ้มีค่าเท่ากบั  .000  ซ่ึงนอ้ยกว่า

ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีผูว้ิจยัก าหนด คือ .01   ดงันั้น เม่ือค่า P  <   จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1    
สรุปไดว้่า ค่าคะแนนความเขา้ใจในการอ่านคร้ังท่ี 10 (RCS10) ของกลุ่มตวัอยา่งสูงกว่า ค่าคะแนน
ความเขา้ใจในการอ่านคร้ังท่ี 1 (RCS1)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   

สรุปการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความเขา้ใจในการอ่านของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า คะแนน
เฉล่ียความเขา้ใจในการอ่านของกลุ่มตวัอย่าง ในแต่ละคร้ังเพิ่มมากข้ึนกว่าคร้ังแรก  ตั้งแต่คร้ังท่ี 2 
จนถึงคร้ังท่ี 10  และคะแนนเฉล่ียความเขา้ใจในการอ่านคร้ังท่ี 10  สูงกว่าคะแนนเฉล่ียความเขา้ใจ
ในการอ่านคร้ังท่ี 1 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   
      3.2  เกบ็ขอ้มูลการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่าน ดว้ยแบบตรวจสอบรายการในการใช้
กิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน (Metacognitive Activities Check List) ระหว่างด าเนินการอ่าน จ านวน 
10 คร้ัง (10 บทอ่าน)  จากบนัทึกการอ่านของผูเ้รียน  น ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าคะแนนของการ
ใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่านของผูเ้รียนกลุ่มตวัอย่าง คร้ังท่ี 1 ถึงคร้ังท่ี 10  หาค่าทางสถิติด้วย  
Compare Mean Paired-Sample T Test  โดยโปรแกรม SPSS for Window   ดงัน าเสนอในตารางท่ี 
22 และ 23  แผนภาพท่ี 17 และ 18 
 
ตารางท่ี 22 แสดงค่าสถิติของการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่านคร้ังท่ี 1-10  ของผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่ง  
 

 คะแนน
คร้ังที ่1 

คะแนน
คร้ังที ่2 

คะแนน 
คร้ังที ่3 

คะแนน
คร้ังที ่4 

คะแนน
คร้ังที ่5 

คะแนน
คร้ังที ่6 

คะแนน
คร้ังที ่7 

คะแนน
คร้ังที ่8 

คะแนน
คร้ังที ่9 

คะแนน
คร้ังที ่10 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
Mean -3.50 .47 .88 4.44 9.94 12.47 12.56 11.72 13.31 10.09 
Std. 

Deviation 
5.859 6.849 6.757 7.048 4.731 4.088 4.280 4.552 3.839 6.045 

Min -14 -12 -11 -12 -3 1 1 3 -1 -5 
Max 7 9 12 15 15 15 15 15 15 15 

 
   จากตารางท่ี  22  ค่าคะแนนเฉล่ียของการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่านของผูเ้รียนกลุ่ม

ตวัอยา่ง  คร้ังท่ี 1-10 มีดงัน้ี  คร้ังท่ี 1  คือ -3.50  คร้ังท่ี 2 คือ  .47  คร้ังท่ี 3  คือ .88  คร้ังท่ี 4 คือ 4.44   

คร้ังท่ี 5 คือ 9.94  คร้ังท่ี 6  คือ 12.47  คร้ังท่ี 7 คือ 12.56  คร้ังท่ี 8  คือ  11.72  คร้ังท่ี  9  คือ 13.3 และ 
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คร้ังท่ี 10 คือ 10.09  จากคะแนนเตม็ 15 คะแนน   พบว่าคะแนนเฉล่ียของการใชกิ้จกรรมการรู้คิดใน 

การอ่านคร้ังท่ี 2 เพิ่มสูงข้ึนกวา่คร้ังท่ี 1 คะแนนเฉล่ียในคร้ังท่ี 3 เพิ่มสูงข้ึนกวา่คร้ังท่ี 2  และคร้ังต่อ ๆ 

ไป คะแนนสูงข้ึน จนกระทัง่ถึงคร้ังท่ี 10  แสดงใหเ้ห็นถึงการมีพฒันาการในการใชกิ้จกรรมการรู้คิด

ท่ีดีข้ึน  คือผูเ้รียนมีคะแนนเฉล่ียการใชกิ้จกรรมการรู้คิดสูงข้ึนในแต่ละคร้ังท่ีอ่าน     เม่ือเปรียบเทียบ

กบัคะแนนเฉล่ียการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่านคร้ังแรก 

  

                  
 

แผนภาพท่ี 17  กราฟแท่งแสดงค่าความถ่ี คะแนนของการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่านคร้ังท่ี 1  

                       (MRC1) ถึงคร้ังท่ี 10 ของผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่ง  

 

 จากแผนภาพท่ี 17  คะแนนเฉล่ียของการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่านของผูเ้รียนกลุ่ม

ตวัอยา่ง คร้ังท่ี 1 (MRC1)  ถึงคร้ังท่ี 10  จากคะแนนเตม็ 15 คะแนน เห็นไดว้่าผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่งมี

ค่าคะแนนเฉล่ียการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่าน ผา่นเกณฑต์ ่าสุด คือ 7.5 คะแนน ตั้งแต่การอ่าน

คร้ังท่ี 5 เป็นตน้ไป 
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ตารางท่ี 23  ค่าสถิติเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียการใชกิ้จกรรมรู้คิดในการอ่านของผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่ง  
     คร้ังท่ี 1 (MRC1) และคร้ังท่ี 10 (MRC10) 
 

  
 จากตารางท่ี 22  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียการใชกิ้จกรรมรู้คิดในการอ่านของผูเ้รียนกลุ่ม
ตวัอยา่ง คร้ังท่ี 1 (MRC1) และคร้ังท่ี 10 (MRC10) ดว้ย  Compare Means Paired Sampled T Test ท่ี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี .01   พบว่าค่าความน่าจะเป็น (P) ท่ีโปรแกรมค านวณได ้มีค่า เท่ากบั  .000  ซ่ึง

นอ้ยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีผูว้ิจยัก าหนดคือ .01   ดงันั้น เม่ือค่า P  <  จึงปฏิเสธ H0 และ
ยอมรับ H1     สรุปไดว้า่ ค่าคะแนนเฉล่ียการใชกิ้จกรรมรู้คิดในการอ่านคร้ังท่ี 10 (MRC10) ของกลุ่ม
ตวัอย่างสูงกว่า ค่าคะแนนเฉล่ียการใชกิ้จกรรมรู้คิดในการอ่านคร้ังท่ี 1 (MRCS1)  อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01   

สรุปการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่านของกลุ่มตวัอย่าง 
พบว่า คะแนนเฉล่ียการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่านของกลุ่มตวัอย่าง ในแต่ละคร้ังเพิ่มมากข้ึน
กวา่คร้ังแรก  ตั้งแต่คร้ังท่ี 2 จนถึงคร้ังท่ี 10  และคะแนนเฉล่ียการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่านคร้ัง
ท่ี 10  สูงกวา่คะแนนเฉล่ียความเขา้ใจในการอ่านคร้ังท่ี 1 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   
   3.3  เก็บขอ้มูลดา้นตวัผูเ้รียน จากการสนทนากลุ่ม เพื่อรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายในตวัผูเ้รียน  หลงัใชรู้ปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดใน
การอ่านภาษาองักฤษ เพื่อสนบัสนุนขอ้มูลทางสถิติ ดงัน าเสนอในตารางท่ี 24  
 

 

 

 

Paired Samples Test 
 

Paired Differences 

t df P Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

99% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 MRC1 - 

MRC10 

-14.031 5.811 1.027 -16.850 -11.212 -13.658 31 .000 
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ตารางท่ี 24  แสดงขอ้มูลการสนทนากลุ่มผูเ้รียนหลงัเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

                    ดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ  

 

ค าถาม สรุปค าตอบ ความถี ่
1. การอ่านภาษาองักฤษใน
ความเขา้ใจของผูเ้รียนคืออะไร 
และเราอ่านเพื่ออะไร 

1.   อ่านเพื่อท าความเขา้ใจเร่ืองและเหตุการณ์ 
2.   อ่านเพื่อหาความรู้ และรับรู้ข่าวสาร 
3.   การอ่านคือการท าความเขา้ใจกบัตวัหนงัสือ 
4.   อ่านเพื่อความสนุกเพลิดเพลิน  
 

22 
9 
6 
1 

2. การอ่านดว้ยตนเองดว้ย
กิจกรรมการรู้คิดท่ีผูส้อนจดัให ้
ผูเ้รียนรู้สึกอยา่งไร  ท าใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลงภายในตวั
ผูเ้รียนเก่ียวกบัเร่ืองการอ่าน
ภาษาองักฤษ อยา่งไรบา้ง 

1.  รู้ศพัทแ์ละจ าค าศพัทไ์ดม้ากข้ึน 
2.  มัน่ใจและกลา้ท่ีจะอ่านมากข้ึน 
3.  รู้สึกดี ชอบ 
4.  รู้วิธีการอ่านและ อ่านไดค้ล่องแคล่วข้ึน 
5.  อ่านไดเ้ขา้ใจและรู้ภาษาองักฤษมากข้ึน 
6.  ทกัษะในการอ่านเพิ่มข้ึน เพิ่มความอดทน
ในการอ่าน 
7.   เดาความหมายบทอ่านไดม้ากข้ึน 
8.   เพิ่มประสบการณ์ในการอ่าน  
9.   สามารถเดาศพัทไ์ดม้ากข้ึน 
10. รู้จกัเรียบเรียงประโยค 
11.  เดิมคิดวา่การอ่านภาษาองักฤษเป็นเร่ือง
ยากและอ่านแลว้ไม่เขา้ใจ 
12. ช่วยใหอ่้านไดดี้ข้ึน 
13. สามารถสรุปใจความส าคญัในบทอ่านได ้
14. รู้จกัหาความหมายของศพัทย์าก 
15.  ฝึกใหมี้ความรับผดิชอบในการอ่าน 
16.  สนุกในการอ่านเพราะไดคิ้ดเองบา้ง 
17.  เกิดกระบวนความคิดใหม่ในการเรียบเรียง
เน้ือเร่ือง 
18.  พดูไดค้ล่องข้ึน 
 

10 
9 
9 
7 
5 
 
4 
3 
3 
3 
3 
 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
 
1 
1 
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          ตารางท่ี 24 (ต่อ) 

 

ค าถาม สรุปค าตอบ ความถี ่
 19.  อ่านแลว้ตอบค าถามได ้

20.  รู้สึกเคยชินกบัการอ่านภาษาองักฤษ 
21.  อยากอ่านเร่ืองท่ียากมากข้ึนไปอีก 
22.  ไดเ้รียนรู้เน้ือหาแปลก ๆท่ีไม่เคยรู้มาก่อน 
23.   เคยใชโ้ปรแกรมแปล ปัจจุบนัไม่ใชแ้ลว้ 
24.   เคยคิดวา่ภาษาองักฤษเป็นเร่ืองไกลตวั 
น่าเบ่ือ 

1 
1 
1 
1 
1 
 
2 

3. ผูเ้รียนคิดวา่การท่ีไดเ้ลือก
เร่ืองท่ีตนสนใจดว้ยตนเอง 
ช่วยในเร่ืองการอ่านไดอ้ยา่งไร
บา้ง 

1.  ดี ท าใหส้นใจมากข้ึน ท าใหอ้ยากอ่าน 
2.  ดี เพราะเป็นเร่ืองท่ีทราบมาบา้งแลว้ ท าให้
สนใจท่ีจะอ่านจนส าเร็จ  
3. มีความกระตือรือร้นในการอ่าน เร่ืองท่ีเรา
สนใจ 
4. อ่านไดดี้และอ่านไดง่้ายข้ึน เพราะอยากรู้ 
5. ท าใหมี้ความตั้งใจอ่านเพราะเป็นเร่ืองท่ี
ชอบและเลือกเอง 
6.  มีความพยายามในการอ่านมากข้ึน เพราะ
อยากรู้เร่ือง 
7.  ไม่ค่อยดี เพราะชอบเลือกเร่ืองง่าย ๆ 
8.  ชอบอ่านและอยากรู้เร่ืองนั้น ๆ มากข้ึน 

10 
 
8 
 
7 
5 
 
4 
 
4 
1 
1 

4. กระบวนการอ่านดว้ยตนเอง
ดว้ยกิจกรรมการรู้คิดมี
ประโยชนใ์นดา้นการอ่าน
ภาษาองักฤษของผูเ้รียน
อยา่งไรบา้ง 

1.  รู้กระบวนการอ่านและวิธีอ่าน 
2.  การท าตามขั้นตอนในการอ่านท าใหเ้ขา้ใจ
ง่ายข้ึน 
3.  ท าใหรู้้ศพัทแ์ละจ าศพัทไ์ดม้ากข้ึน 
4.  ช่วยใหอ่้านไดเ้ขา้ใจมากข้ึน 
5.  รู้จกับนัทึกการอ่านและสรุปใจความ 
6.  ท าใหส้นุกกบัการอ่านไม่เบ่ือ 
7.  สามารถใชจิ้นตนาการช่วยในการอ่านให้
เขา้ใจความหมายของประโยคได ้

11 
 
7 
7 
4 
3 
3 
 
3 
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          ตารางท่ี 24 (ต่อ) 

 

 

ค าถาม สรุปค าตอบ ความถี ่

4. (ต่อ) 8. ไดคิ้ดและเรียบเรียงความคิดในการอ่าน 
9.  ท าใหต้ั้งใจอ่าน 
10. อ่านไดค้ล่องและรู้เร่ืองมากข้ึน สรุป
เน้ือหาไดม้ากข้ึน 
11. อ่านไดต้รงจุดมากข้ึน รู้วา่ตรงไหนควร
อ่าน หรือไม่ควรอ่าน 
12.  มีประสบการณ์ในการอ่านมากข้ึน 
13. ไม่ตอ้งใชโ้ปรแกรมแปลอีกต่อไป 
14.  ท าใหรู้้วิธีการสร้างประโยคในภาษา 
องักฤษ 

3 
3 
 
3 
 
2 
2 
1 
 
1 

5. หลงัจากไดฝึ้กอ่านภาษา 
องักฤษดว้ยกิจกรรมการรู้คิดใน
การอ่าน ตลอดเวลา 10 สปัดาห์ 
ผูเ้รียนไดพ้ฒันาการอ่านภาษา 
องักฤษของตนไดอ้ยา่งไรบา้ง 

1.  อ่านและแปลเร่ืองราวไดดี้ข้ึน 
2.  รู้วิธีเดาศพัท ์รู้วา่ การอ่านไม่จ าเป็นตอ้งรู้
ศพัททุ์กค า 
3. ไดรู้้วิธีอ่านท่ีถูกตอ้งท าใหอ่้านไดเ้ร็ว และ
เขา้ใจมากข้ึน 
4.  ท าใหก้ลา้คิดกลา้อ่านมากข้ึน ไม่กลวัการ
อ่านอีกต่อไป 
5.  อ่านไดดี้กวา่เดิม 
6.  รู้สึกดี ท าใหอ้ยากอ่านภาษาองักฤษมากข้ึน 
7.  เดาและสรุปเน้ือเร่ืองไดดี้ข้ึน 
8.  ท าใหมี้ความช านาญในการอ่าน มัน่ใจใน
การอ่านมากข้ึน 
9.   เรียงล าดบัขั้นตอนในการอ่านไดดี้ข้ึน  
10. ไดมี้ความรับผดิชอบในการท างาน 
 

7 
 
7 
 
6 

 
5 
4 
4 
3 
 
1 
1 
1 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 228 

  จากตารางท่ี 24 สรุปประเด็นค าถามในการสนทนากลุ่ม เพื่อรวบรวมขอ้มูลดา้นตวัผูเ้รียน 

หลงัการด าเนินการอ่านดว้ยตนเองตามรูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน 

ไดด้งัต่อไปน้ี 

 ขอ้ค าถามท่ี 1  ผูเ้รียนเขา้ใจความหมายของการอ่านภาษาองักฤษ ว่าการอ่านคือการท า

ความเขา้ใจเร่ืองและเหตุการณ์  และท าความเขา้ใจกบัตวัหนงัสือ   ผูเ้รียนมีความเห็นว่าผูอ่้านท าการ

อ่าน เพื่อหาความรู้  รับรู้ข่าวสาร และหาความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

 ขอ้ค าถามท่ี 2  การเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ ท าให้

ผูเ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลงในดา้นความรู้ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ   และทศันคติของ

ผูเ้รียนท่ีมีต่อการอ่านภาษาองักฤษ  ดงัน้ี   

 ในดา้นความรู้ความสามารถในการอ่าน ผูเ้รียนเห็นว่าตนมีความรู้ดา้นค าศพัทแ์ละจดจ า

ค  าศพัทไ์ดม้ากข้ึน สามารถเดาและหาความหมายของศพัทย์ากไดดี้ข้ึน จากเดิมเคยใชโ้ปรแกรมช่วย

แปลประโยค   ปัจจุบนัสามารถอ่านไดเ้ขา้ใจมากกว่าการใชโ้ปรแกรม  เก่ียวกบัการอ่านผูเ้รียนเห็น

วา่ตนรู้วิธีอ่านและอ่านไดค้ล่องแคล่วข้ึน  อ่านไดดี้ข้ึนและรู้เร่ืองมากข้ึน  เดาความหมายของบทอ่าน

ไดม้ากข้ึน รู้จกัเรียบเรียงประโยคและสรุปใจความส าคญัของบทอ่านไดเ้พิ่มทกัษะและประสบการณ์

ในการอ่าน เพิ่มความอดทนในการอ่าน  เกิดกระบวนการความคิดในการเรียบเรียงเน้ือเร่ือง และได้

เรียนรู้เน้ือหาท่ีแปลก ๆ ท่ีไม่เคยรู้มาก่อน ในดา้นทศันคติต่อการอ่าน   ผูเ้รียนรู้สึกว่ามีความมัน่ใจ

และกลา้ท่ีจะอ่านภาษาองักฤษมากข้ึน  กิจกรรมการรู้คิดในการอ่านช่วยใหเ้ปล่ียนความคิดเดิม  ท่ีคิด

ว่าภาษาองักฤษเป็นเร่ืองยากไกลตวั น่าเบ่ือ และอ่านไม่เขา้ใจ ท าใหต้นเคยชินกบัการอ่าน   สนุกกบั

การอ่านเพราะไดคิ้ดเอง ท าใหอ้ยากอ่านเร่ืองท่ียากมากข้ึนไปอีก และคิดว่ากิจกรรมการอ่านน้ีฝึกให้

ตนมีความรับผดิชอบในการอ่าน 

 ขอ้ค าถามท่ี 3  ผูเ้รียนคิดวา่การท่ีไดเ้ลือกเร่ืองอ่านดว้ยตนเองช่วยใหต้นสนใจท่ีจะอ่านมาก

ข้ึน เพราะเป็นเร่ืองท่ีตนพอจะมีความรู้เดิมอยู่บา้ง ท าให้ตอ้งการท่ีจะอ่านให้ส าเร็จ  ผูเ้รียนรู้สึกว่า

การท่ีตนมีความตั้งใจ และกระตือรือร้นในการอ่านเร่ืองท่ีตนสนใจ ท าใหอ่้านไดดี้ อ่านไดง่้าย และมี

ความพยายามในการอ่านมากข้ึนเพราะอยากรู้เร่ืองนั้น ๆ  มีผูเ้รียนเพียงคนเดียวท่ีเห็นว่าการใหเ้ลือก

อ่านเองไม่ดีเพราะท าใหต้นเลือกอ่านแต่เร่ืองง่าย ๆ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 229 

 ขอ้ค าถามท่ี 4  ผูเ้รียนมีความเห็นว่ากระบวนการอ่านดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดใน

การอ่านมีประโยชน์ต่อการอ่านภาษาองักฤษของตน  ท าให้รู้กระบวนการอ่านและวิธีอ่าน การท า

ตามขั้นตอนของกิจกรรมการอ่านท าให้ตนอ่านไดเ้ขา้ใจง่ายข้ึน และเขา้ใจมากข้ึน ท าให้รู้ศพัทแ์ละ

จ าศพัทไ์ดม้ากข้ึน  รู้จกับนัทึกการอ่านและสรุปใจความ ไดใ้ชค้วามคิดและเรียบเรียงความคิดในการ

อ่าน สามารถใชจิ้นตนาการช่วยใหเ้ขา้ใจความหมายของประโยคได ้ นอกจากนั้นตนยงัอ่านไดค้ล่อง

และรู้เร่ืองมากข้ึน สรุปเน้ือหาได้มากข้ึน  สามารถอ่านได้ตรงจุดมากข้ึนรู้ว่าตรงไหนควรอ่าน 

หรือไม่ควรอ่าน  มีผูเ้รียนคนเดียวท่ีรู้สึกว่าจากการอ่านดว้ยกิจกรรมน้ีท าให้ตนรู้วิธีสร้างประโยค

ภาษาองักฤษ  ในดา้นทศันคติต่อการอ่านผูเ้รียนคิดว่าตนมีความตั้งใจอ่านและไดป้ระสบการณ์ใน

การอ่านมากข้ึนและไม่ตอ้งใชโ้ปรแกรมแปลอีกต่อไป 

 ขอ้ค าถามท่ี 5  หลงัจากการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่านดว้ยตนเอง ผูเ้รียนมีความเห็นวา่

ตนมีพฒันาการในการอ่านดีข้ึน ดงัความเห็นต่อไปน้ี  ผูเ้รียนสามารถอ่านและแปลเร่ืองราวไดดี้ข้ึน รู้

วิธีเดาศพัท ์รู้ว่าในการอ่านไม่จ าเป็นตอ้งรู้ค  าศพัททุ์กค า  ไดรู้้วิธีอ่านท่ีถูกตอ้งท าให้อ่านไดเ้ร็วและ

เขา้ใจมากข้ึน  อ่านไดดี้กวา่เดิม สามารถเดาและสรุปเน้ือเร่ืองไดดี้ข้ึน  สามารถเรียงล าดบัขั้นตอนใน

การอ่านไดดี้ข้ึน    ในดา้นทศันคติต่อการอ่านผูเ้รียนเห็นว่า ตนกลา้คิดกลา้อ่านมากข้ึนไม่กลวัการ

อ่านอีกต่อไป ท าใหรู้้สึกดีต่อการอ่านและอยากอ่านภาษาองักฤษมากข้ึน เพราะตนมีความช านาญใน

การอ่านและมัน่ใจในการอ่านมากข้ึน รวมทั้งมีความรับผดิชอบในการท างาน 

 สรุปหลงัจากการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน ผูเ้รียนพบว่าตนมี

ความรู้ในกระบวนการอ่านมากข้ึน รู้วิธีอ่าน  รู้วิธีเดาความหมายของประโยค  การเรียบเรียงประโยค

และรู้จกัใชจิ้นตนาการช่วยในการท าความเขา้ใจบทอ่าน  นอกจากนั้นยงัรู้จกับนัทึกการอ่าน ท าให้

อ่านไดเ้ขา้ใจมากข้ึน  ในดา้นค าศพัทก์ารใชกิ้จกรรมรู้คิดในการอ่านช่วยใหผู้เ้รียนรู้ศพัทแ์ละจ าศพัท์

ไดม้ากข้ึน รู้วิธีเดาความหมายของค าศพัท ์ ท าให้สามารถสรุปเน้ือเร่ืองไดง่้ายข้ึน อ่านไดค้ล่องข้ึน  

ในดา้นทศันคติท่ีมีต่อการอ่าน ผูเ้รียนมีความรู้สึกท่ีดีต่อการอ่านภาษาองักฤษ  สนุกในการอ่าน มี

ความกลา้ท่ีจะอ่านและมีความมัน่ใจในการอ่านมากข้ึน เน่ืองจากมีทกัษะและประสบการณ์ในการ

อ่านมากข้ึน   กล่าวไดว้า่ผูเ้รียนเห็นวา่ตนมีพฒันาการในการอ่านดีข้ึน หลงัการเรียนตามรูปแบบฯ 
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ตอนที ่4  ผลการประเมินรูปแบบตามเกณฑ์การประเมิน  การรับรองรูปแบบและการน าไปใช้ 

 1.  ผลการประเมินตามเกณฑก์ารประเมิน 

      ขอ้สรุปผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยผูท้รงคุณวุฒิ และผลการ

ทดลองใชรู้ปแบบฯ ตามเกณฑก์ารประเมินรูปแบบท่ีก าหนด มีดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 25   ผลการประเมินรูปแบบฯ 

เกณฑก์ารประเมิน ผลการทดสอบรูปแบบ 
1. ไดรั้บการพจิารณาจากผูท้รงคุณวฒิุในขั้นการ
ตรวจสอบรูปแบบก่อนการทดลองวา่เป็น
รูปแบบ ท่ีเหมาะสม 
 
 
 
2.  คะแนนความสามารถในการอ่านภาษา 
องักฤษ ของผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่งหลงัการเรียน
ดว้ยรูปแบบฯ สูงกวา่ก่อนการเรียนดว้ยรูปแบบฯ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
 
3.  คะแนนคุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเอง
ของผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่ง หลงัการใชรู้ปแบบการ
เรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน  
สูงกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบ ฯ อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
4.  ผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนความเขา้ใจใน
การอ่าน ในแต่ละคร้ัง ตั้งแต่คร้ังท่ี 2 ถึงคร้ังท่ี 10
สูงกวา่คร้ังแรก  และมีคะแนนการใชกิ้จกรรม
การรู้คิดในการอ่าน ในแต่ละคร้ังสูงกวา่คร้ังแรก 

1. ผูท้รงคุณวุฒิมีความเห็นว่า เป็นรูปแบบท่ีมี
องค์ประกอบเหมาะสม การน าเสนอชัดเจน 
ขั้นตอนการเรียนตามแนวคิดของการเรียนดว้ย
ตนเองท่ีน ามาใชก้บัผูเ้รียนในระบบ  มีค่าเฉล่ีย
ของความเหมาะสมอยูท่ี่ 3.52  
 
2.  คะแนนเฉล่ียของการทดสอบความสามารถ
ในการอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่ง
หลงัการใชรู้ปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ย
กิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน  สูงกวา่ก่อนใช้
รูปแบบฯ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
3. คะแนนเฉล่ียของคุณลกัษณะดา้นการเรียน
ดว้ยตนเองของผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่งหลงัการใช้
รูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้
คิดในการอ่าน และก่อนการใชรู้ปแบบฯ 
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  
 
4.  พฒันาการในการอ่านของผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่ง 
ท่ีวดัไดจ้ากคะแนนความเขา้ใจในการอ่านภาษา 
องักฤษจากบนัทึกการอ่าน  และคะแนนการใช้
กิจกรรมการรู้คิดการอ่าน      ในแต่ละคร้ังของ 
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ตารางท่ี 25 (ต่อ) 

เกณฑก์ารประเมิน ผลการทดสอบรูปแบบ 
สรุปวา่ ผูเ้รียนมีความเขา้ใจในการอ่านภาษา 
องักฤษดีข้ึน หลงัการใชรู้ปแบบการเรียนดว้ย
ตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน 
ภาษาองักฤษ 

ผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่ง มีดงัน้ี    
    4.1  คะแนนความเขา้ใจในการอ่านในแต่ละ
คร้ังของผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่ง สูงกวา่คะแนนความ
เขา้ใจในการอ่านคร้ังแรก  คะแนนความเขา้ใจใน
การอ่านคร้ังสุดทา้ยสูงกวา่คร้ังแรกอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั .01 
      4.2  คะแนนการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการ
อ่าน ในแต่ละคร้ังของผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่ง สูงกวา่
คะแนนการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่าน คร้ัง
แรก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั .01 
      4.3  ผลจากการสนทนากลุ่ม หลงัการใช้
รูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้
คิดในการอ่านภาษาองักฤษ พบวา่ผูเ้รียนมี
ความเห็นวา่ตนรู้กระบวนการอ่านและวิธีอ่าน 
มากข้ึน ท าการอ่านไดดี้ข้ึน และมีความเขา้ใจใน
การอ่านมากข้ึน มีทศันคติท่ีดีต่อการอ่าน สรุปวา่
ผูเ้รียนเห็นวา่ ตนมีพฒันาการในการอ่านท่ีดีข้ึน 
 

 

    จากตารางท่ี 25  ผลการประเมินรูปแบบเป็นไปตามเกณฑ ์การประเมินทุกประการ 3 ขอ้ 
คือ ขอ้ 1  ขอ้ 2  และขอ้ 4      ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์1 ขอ้ คือขอ้ 3 จากเกณฑป์ระเมินทั้งหมด 4 ขอ้ 
 

2.  ผลการรับรองรูปแบบฯโดยผูท้รงคุณวฒิุ และการน ารูปแบบไปใช ้

2.1 ผลการรับรองรูปแบบฯโดยผูท้รงคุณวฒิุ 

         ผลการรับรองรูปแบบโดยผูท้รงคุณวฒิุ  จ  านวน 5 ท่าน จากการประชุมสนทนา 

กลุ่ม เพื่อรับรองรูปแบบฯ  มีรายละเอียดผลการพิจารณาคุณภาพของรูปแบบดงัแสดงในตารางท่ี 25 

ต่อไปน้ี      
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ตารางท่ี  26  ผลการประเมินคุณภาพ  

รายการประเมิน 

เฉลีย่ความเห็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน 

ความ
เหมาะสม 

ความหมาย
ของ

ค่าเฉล่ีย 
1. ความเป็นมาและองคป์ระกอบของรูปแบบฯ 3.6 มาก 
2. จุดประสงคก์ระบวนการเรียนการสอน 4.0 มาก 
3. เน้ือหา  กิจกรรมการเรียน และแผนการสอน 4.0 มาก 
4. การด าเนินการสอน เวลาท่ีใช ้บทอ่านท่ีใชใ้นการอ่านดว้ยตนเอง 
การวดัและประเมินผล 

4.0 มาก 

5. คู่มือการใชรู้ปแบบฯ  3.6 มาก 
6. ผลของการทดลองใชรู้ปแบบฯ 3.5 มาก 
                                                        ค่าเฉล่ียแบบประเมินทั้งฉบบั 3.78 มาก 
 

              จากตารางท่ี 26  ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบฯ  ของผูท้รงคุณวฒิุ  5 ท่าน 

พบวา่ผลเฉล่ียของความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุในการประเมินทั้งฉบบั คือ 3.78 ซ่ึงแปลความหมาย

ไดว้า่ในดา้นคุณภาพของรูปแบบมีความเหมาะสมในระดบัมาก (บุญชม ศรีสะอาด  2545:103)  

  2.2  ผลการน ารูปแบบไปใช ้

   2.2.1  ผลการใช้รูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน

ภาษาองักฤษ  ส าหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กบันกัศึกษา

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลยัเทคนิคสิงห์บุรี จ  านวน 1 หอ้งเรียน 33 คน ท่ีลงทะเบียน 

เรียนในภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2553   พบว่า  ค่าร้อยละของคะแนนความเขา้ใจในการอ่านของ

ผูเ้รียนตลอดระยะเวลาในการด าเนินการอ่านดว้ยตนเอง เป็นเวลา 10 สัปดาห์ ท าการอ่าน 10 คร้ัง ซ่ึง

ผูส้อนเก็บขอ้มูลจากบนัทึกการอ่านของผูเ้รียน   มีค่าใกลเ้คียงกบัค่าร้อยละของคะแนนจากการ

ทดสอบความสามารถในการอ่านหลงัเรียน  ( E1/E2)  เท่ากบั  55.10/53.20 ซ่ึงต่างกนั 1.9 (สูตร

ค านวณประสิทธิภาพของรูปแบบ แสดงในภาคผนวก ง)  อยู่ในขั้นท่ียอมรับได้ว่ารูปแบบมี

ประสิทธิภาพ  
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   2.2.2  การน ารูปแบบฯไปใชก้บันกัเรียนระดบัมธัยมตน้และมธัยมปลาย โครงการ

จดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษ (English Program) ในภาค

เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 อยูใ่นระยะการเตรียมการด าเนินการ ซ่ึงจะแลว้เสร็จ   เม่ือส้ินภาคเรียนท่ี 

1 ปีการศึกษา 2554   
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนดว้ยตนเองด้วยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน

ภาษาองักฤษ  ส าหรับนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม มี

วตัถุประสงคข์องการวิจยั  คือ เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการ

อ่านภาษาองักฤษ ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  

และเพื่อประเมินรูปแบบฯ ท่ีพฒันาข้ึน  โดยประเมินจากผลการตรวจสอบรูปแบบโดยผูท้รงคุณวุฒิ 

และการน าไปใชใ้นสภาพการเรียนจริง   โดยมีจุดประสงคข์องการทดลองดงัน้ี 

 1.  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ  ของผูเ้รียนกลุ่ม

ตวัอย่าง  ก่อนและหลงั    การใช้รูปแบบการเรียนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน

ภาษาองักฤษ ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

 2.  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนคุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเอง   ของผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่ง  

ก่อนและหลงั     การใชรู้ปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ 

ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

 3.  เพื่อวดัพฒันาการในการอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียน หลงัการใชรู้ปแบบการเรียนดว้ย

ตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

 

 ผูว้ิจยัไดค้น้ควา้  ศึกษา วิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน  สภาพปัจจุบนั และปัญหาของการสอน

อ่านภาษาองักฤษ  หลกัสูตรวิชาภาษาองักฤษ  ทฤษฎีแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสาร ต าราและ

งานวิจยัทั้งในประเทศและต่างประเทศ  น ามาสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการพฒันารูปแบบ  ก าหนด

รายละเอียดของรูปแบบ และเอกสารประกอบรูปแบบ    องคป์ระกอบของรูปแบบประกอบดว้ย

ทฤษฎีแนวคิดพื้นฐาน  หลกัการ  จุดประสงค ์ ขั้นตอนการเรียน  การน าไปใช ้ และผลท่ีเกิดจากการ

ใชรู้ปแบบ           ส่วนเอกสารประกอบรูปแบบจดัท าข้ึนเพื่อประมวลความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัรูปแบบ 

การด าเนินกิจกรรมตามรูปแบบ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัแก่ผูน้ ารูปแบบไปใชใ้หมี้ความเขา้ใจมากข้ึน     
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ผูว้ิจยัไดน้ ารูปแบบใหผู้ท้รงคณววณิิดา้นหักัสูตรการสอน  การสอนภาษาองักฤษแัะการเรียนดว้ย

ตนเองตรวจสอบ     แัะท าการปรับแกต้ามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคณววณิิ  โดยความเห็นชอบของ

อาจารยท่ี์ปรึกษา      น าเสนอผูท้รงคณววณิิพิจารวาการปรับแก ้  ก่อนน าไปทดัองใชใ้นสภาพการ

เรียนจริง 

 การทดัองใชรู้ปแบบ   การเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ 

ส าหรับนกัศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอณตสาหกรรมเป็นการวิจยัักัษวะ

วิจยัแัะพัิ นา (Research and Development)   รูปแบบการวิจยัเชิงทดัอง (Pre-experiment)   ศึกษา

จากก ณั่มตวัอยา่งก ณั่มเดียว มีการวดัผั 2 คร้ัง ก่อนแัะหังัการทดัอง  (Single Group Pretest – 

Posttest Design) สถานท่ีด าเนินการวิจยั คือ วิทยาัยัเทคนิคสณพรรวบณรี     ส านกังานควะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ         ท าการวิจยัในภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2552    ในวิชา  

3001201 ทกัษะพัิ นาเพื่อการส่ือสารภาษาองักฤษ 1    หักัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง

พณทธศกัราช 2546  ประเภทวิชาอณตสาหกรรม ผูเ้รียนก ณั่มตวัอยา่งคือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 1 ประเภทวิชาอณตสาหกรรม   จ านวน 32 คน ท่ีไดม้าจากการสณ่มอยา่งง่าย  

 การทดัองใชเ้วัา 16 สปัดาห์ ๆ ัะ 1 คาบเรียน  คาบเรียนัะ 1 ชัว่โมง รวม 16 คาบเรียน   

แบ่งออกเป็นการเตรียมผูเ้รียนในเวัาเรียน  6  สัปดาห์  ผูเ้รียนด าเนินการอ่านดว้ยตนเอง แัะบนัทึก

การอ่าน ใชเ้วัานอกเวัาเรียน 10 สัปดาห์   ในช่วงท่ีผูเ้รียนด าเนินการอ่านดว้ยตนเองนอกเวัาเรียน  

แัะบนัทึกการอ่านส่งผูส้อนนั้น   ผูส้อนใชค้าบเรียนในเวัา 10 คาบเรียนเป็นเวัาของการใหข้อ้มูั

ป้อนกับั จากบนัทึกการอ่านของผูเ้รียนแต่ัะคร้ัง ปรับกัยณทธ์ในการอ่าน ทบทวนจณดประสงคข์อง

กิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน   แัะใหผู้เ้รียนเัือกบทอ่านคร้ังต่อไป       ใชเ้วัาในการทดัองทั้งใน

เวัา แัะนอกเวัาเรียน รวม 16 สัปดาห์    

 ผูว้ิจยัท าการทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียนก ณั่มตวัอยา่ง ก่อน

แัะหังัการเรียน  ดว้ยแบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน น าผั

การทดสอบมาเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าคะแนนในการทดสอบ ก่อนแัะหังัการเรียนดว้ย  

Compare Means,  Paired Sampled T Test      แัะท าการวดัคณวักัษวะดา้นการเรียนดว้ยตนเองของ

ผูเ้รียนก ณั่มตวัอย่าง ก่อนแัะหังัการเรียน ดว้ยเคร่ืองมือวดั ของกกััีัมิโน (Guglielmino 1977)  

น าผัคะแนน    เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉั่ียของการวดั   ก่อนแัะหังัการเรียน

ดว้ย Compare Means, Paired Sampled T Test   จากนั้นท าการวดัพัิ นาการในการอ่านภาษาองักฤษ
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ของผูเ้รียนก ณั่มตวัอยา่ง  ดว้ยการน าคะแนนเฉั่ียจากแบบวดัความเขา้ใจในการอ่าน คร้ังท่ี 1 ถึง คร้ัง

ท่ี 10  แัะคะแนนเฉั่ียการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่าน คร้ังท่ี 1 ถึงคร้ังท่ี 10    เปรียบเทียบความ

แตกต่างดว้ยกราฟแท่ง         จากนั้นเปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างคะแนนเฉั่ียของความเขา้ใจ

ในการอ่านคร้ังท่ี 1 กบัคร้ังท่ี 10  แัะเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง  คะแนนเฉั่ียของการใช้

กิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน คร้ังท่ี 1 กบัคร้ังท่ี 10  ดว้ย Compare Means,  Paired Sampled T Test  

น ามาผนวกกบัผัการวิเคราะห์ขอ้มูั ท่ีไดจ้ากการสนทนาก ณั่มผูเ้รียนก ณั่มตวัอย่างหังัการเรียน   

สรณปผัการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 

 

สรุปผลการวจัิย 

 ผัการวิจยัสรณปไดด้งัน้ี 

 รูปแบบท่ีผูว้ิจยัพัิ นาข้ึน คือ รูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน

ภาษาองักฤษ  ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  ประเภทวิชาอณตสาหกรรม  มี

จณดประสงคเ์พื่อพัิ นาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ    พัิ นาคณวักัษวะดา้นการเรียนดว้ย

ตนเอง แัะส่งเสริมพัิ นาการดา้นการอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นสูง ประเภทวิชาอณตสาหกรรม   ขั้นตอนหักัในการด าเนินการของรูปแบบมี 5 ขั้นตอน คือ  

1. ขั้นตอนส ารวจพฤติกรรมการอ่านของผูเ้รียน (Surveying reading strategies : S) 

2. ขั้นตอนวางแผนการเรียน (Planning :P)  

3. ขั้นตอนเตรียมผูเ้รียน (Preparing :P) 

4. ขั้นตอนการอ่านดว้ยตนเอง (Self-directed reading :S) 

5. ขั้นตอนการประเมิน (Evaluation :E) 

   ในส่วนของการประเมินรูปแบบ  ไดรั้บการพิจารวาโดยผูท้รงคณววณิิว่าเป็นรูปแบบการ

เรียนการสอนท่ีมีองคป์ระกอบเหมาะสม  แัะขั้นตอนในการเรียนดว้ยตนเองท่ีน ามาใชก้บัผูเ้รียนใน

ระบบมีความเหมาะสมดี    ผัของการประเมินจากการน าไปใชท้ดัองในสภาพการเรียนการสอน

จริง มีดงัต่อไปน้ี 

 1.  ผูท้รงคณววณิิ มีความเห็นว่าเป็นรูปแบบท่ีมีองคป์ระกอบเหมาะสม  น าเสนอชดัเจน  

ขั้นตอนการเรียนตามแนวคิดของการเรียนดว้ยตนเองท่ีน ามาใชก้บัผูเ้รียนในระบบมีความเหมาะสม 
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 2.  คะแนนเฉั่ียความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียนก ณั่มตวัอย่าง หังัการ

เรียนดว้ย รูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ สูงกวา่ ก่อนการ

เรียนดว้ยรูปแบบฯ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 3.  คะแนนเฉั่ียคณวักัษวะการเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียนก ณั่มตวัอยา่ง ก่อนแัะหังัการ

เรียนดว้ยรูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ แตกต่างกนัอยา่ง

ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

 4.  คะแนนเฉั่ียความเขา้ใจในการอ่าน    แัะคะแนนเฉั่ียของการใชกิ้จกรรมการรู้คิดใน

การอ่านแต่ัะคร้ัง ตั้งแต่คร้ังท่ี 2 ถึงคร้ังท่ี 10 สูงกวา่ คร้ังท่ี 1  ผัการเปรียบเทียบคะแนนความเขา้ใจ

ในการอ่านคร้ังแรกกบัคร้ังสณดทา้ย   แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01     แัะผูเ้รียนมี

ความเห็นวา่ตนมีพัิ นาการในการอ่านดีข้ึน หังัการเรียนดว้ยรูปแบบฯ 

  

อภิปรายผล 

 ผัการทดัองคร้ังน้ีไดข้อ้คน้พบซ่ึงสามารถน ามาอภิปรายไดด้งัน้ี 

 1.  ผูเ้รียนก ณั่มตวัอยา่งท่ีเรียนดว้ยรูปแบบฯ ท่ีผูว้ิจยัพัิ นาข้ึน มีความสามารถในการอ่าน

ภาษาองักฤษหังัเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนดว้ยรูปแบบฯ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 เป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้มีประเดน็อภิปรายดงัน้ี 

              1.1  ผูเ้รียนก ณั่มตวัอยา่งมีความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษสูงข้ึนเน่ืองจากรูปแบบ 

การเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านฯ   มีกระบวนการแัะขั้นตอนการเตรียมผูเ้รียน 

ตามแนวคิดของการเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียนในระบบ ของโกรว ์(Grow 1996)    โดยผูส้อนเป็นผู ้

ด าเนินการฝึกกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านใหแ้ก่ผูเ้รียน      ซ่ึงเป็นกัยณทธ์ในการอ่านท่ีช่วยใหผู้เ้รียน 

มีกระบวนการคิดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านอยา่งมีระบบ     มีการเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่  ท าให้

เขา้ใจบทอ่านไดง่้ายข้ึน     แัะหังัจากการเตรียมผูเ้รียนโดยการสอนกัยณทธ์ในการรู้คิดในการอ่าน

แัว้   ผูเ้รียนไดท้ าการอ่านดว้ยตนเองจากบทอ่านท่ีตนเัือกเองอย่างต่อเน่ือง   จ  านวน 10 บทอ่าน 

ใชเ้วัา 10 สัปดาห์   ในการอ่านผูเ้รียนใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่าน  แัะบนัทึกการอ่านตามแบบ

ของการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่าน   ซ่ึงสอดคัอ้งกบัการคน้พบของ เมเจอร์  วีนแมน แัะ 

เฮาท-์โวัเตอร์ (Meijer, J, Veenman, M. V. J. and van Hout-Wolters  2006)    ท่ีพบว่าผูเ้รียนท่ีใช้
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กิจกรรมการรู้คิดในการอ่านบ่อยคร้ังจะสามารถบอกกระบวนการคิดของตนไดม้ากกวา่  ซ่ึงหมายถึง

ผัส าเร็จของการอ่าน 

      1.2  การท่ีผูเ้รียนไดเ้ัือกบทอ่านแัะอ่านดว้ยตนเองตามความสนใจแัะความตอ้งการ 

ในการอ่านของตน  ช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการอ่าน    เพิ่มความตั้งใจแัะความพยายามในการอ่าน จน

สามารถท าการอ่านไดดี้   ซ่ึงตรงกนักบัขอ้มูัท่ีไดจ้ากการสนทนาก ณั่มผูเ้รียนหังัเรียน ท่ีผูเ้รียนยอม 

รับวา่การท่ีตนเัือกบทอ่านนั้น  เพราะตอ้งการรู้เร่ืองราวในบทอ่านใหม้ากข้ึน  เม่ือน าเอาโครงสร้าง

ความรู้เดิมท่ีมีอยูม่าเช่ือมโยงกบัความรู้จากบทอ่าน ท าใหผู้เ้รียนสามารถประมวัขอ้มูัของบทอ่าน  

เป็นผัใหก้ารอ่านส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ      

            สอดคัอ้งกบัทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวัขอ้มูั  ท่ีกั่าวถึงการ

ควบคณมกระบวนการประมวัขอ้มูัของผูเ้รียนวา่ประกอบดว้ย การรู้จกัแัะการรับรู้  เม่ือผูเ้รียนรู้จกั

เร่ืองในบทอ่าน กจ็ะเัือกท่ีจะรับรู้ส่ิงนั้น แัะเก็บไวใ้นความจ าระยะสั้น เม่ือผูเ้รียนไดใ้ชก้ัยณทธ์ใน

การอ่านมาช่วย   ก็จะสามารถเก็บขอ้มูัเหั่านั้นไวใ้นความจ าระยะยาว   ท าให้เรียกคืนไดเ้ม่ือ

ตอ้งการ  การบริหารควบคณมการประมวัขอ้มูัของสมองเช่นน้ี  คือ การท่ีผูเ้รียนตระหนักรู้ใน

ความรู้ความสามารถของตน แัะควบคณมกระบวนการคิด การอ่านของตนดว้ยกัยณทธ์ในการรู้คิด      

ช่วยให้การอ่านประสบผัส าเร็จตามตอ้งการ (Osman and Hannafin 1992: 83-99)   ตรงกนักบั

ขอ้มูัท่ีไดจ้ากการสนทนาก ณั่มของผูเ้รียนหังัเรียนท่ีพบว่า ในการเัือกบทอ่านของผูเ้รียนนั้น จะ

เัือกเร่ืองท่ีตนรู้จกัแัะพอมีความรู้เดิมอยูบ่า้งแัว้ ท าใหส้ามารถเขา้ใจบทอ่านไดดี้ข้ึน 

  1.3  จากผัคะแนนเฉั่ียของความเขา้ใจในการอ่านของผูเ้รียน  แัะคะแนนเฉั่ียของ

การใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่าน   ท่ีผูส้อนเก็บแัะรวบรวมจากบนัทึกการอ่านของผูเ้รียนใน 10 

บทอ่าน ตั้งแต่การอ่านบทอ่านแรก  จนกระทัง่บทอ่านสณดทา้ยพบว่า คะแนนเฉั่ียของความเขา้ใจใน

การอ่านของผูเ้รียนในแต่ัะคร้ังเพิ่มสูงข้ึน   เร่ิมจากการอ่านคร้ังท่ี 2  จนกระทัง่ถึงคร้ังสณดทา้ย แสดง

ในตารางท่ี 20 หนา้ 220  คะแนนเฉั่ียความเขา้ใจในการอ่านคร้ังแรกคือ 4.91  แัะคะแนนเฉั่ียของ

ความเขา้ใจในการอ่านคร้ังท่ี 10  เพิ่มข้ึนเป็น  7.66   จากคะแนนเตม็ 12 คะแนน    ส่วนคะแนนเฉั่ีย 

ของการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่านคร้ังแรก คือ -3.50     แัะคะแนนเฉั่ียการอ่านคร้ังต่อ ๆ ไป

เพิ่มสูงข้ึน  เร่ิมจากการอ่านคร้ังท่ี 2  จนกระทัง่ ถึงการอ่านคร้ังท่ี 10  เพิ่มข้ึนเป็น 10.09 จากคะแนน

เต็ม  15 คะแนน ดงัแสดงในตารางท่ี 22 หนา้ 222    ผัการวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ พบว่า

คะแนนเฉั่ียของความเขา้ใจในการอ่านคร้ังสณดทา้ย สูงกว่าคะแนนเฉั่ียความเขา้ใจในการอ่านคร้ัง
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แรก แัะคะแนนเฉั่ียของการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่านคร้ังสณดทา้ย  สูงกว่าคะแนนเฉั่ียการ

ใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่านคร้ังแรก   อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั .01   แสดงในตารางท่ี 21 

หน้า 221  แัะตารางท่ี 23 หน้า 224 ตามั าดบั   สรณปไดว้่าการท่ีไดใ้ชก้ัยณทธ์ในการอ่านช่วยให้

ผูเ้รียนมีพัิ นาการในการอ่านท่ีดีข้ึน      ซ่ึงตรงกบัการคน้พบของ เอัเดอร์สัน  เบอร์นฮาร์ดท แัะ 

ฮดัสัน(Alderson 1984; Bernhardt 2005; Hudson 2007) ท่ีพบวา่การใชก้ัยณทธ์ในการอ่านมีส่วนช่วย

ใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ   กัยณทธ์ในการอ่านก่อใหเ้กิดความสามารถ

ทางภาษา  แัะความสามารถในการอ่านแก่ผูเ้รียนท่ีภาษาท่ี 2 

      1.4   ผัจากการสนทนาก ณั่มผูเ้รียนหังัการใช้รูปแบบฯ   พบว่าหังัการอ่านด้วย

ตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน  อ่านบทอ่าน 10 บท  ในเวัา 10 สัปดาห์  ผูเ้รียนสามารถ

อ่านไดดี้ข้ึน แัะมีกระบวนการคิดท่ีช่วยใหอ่้านไดเ้ขา้ใจมากข้ึน   เน่ืองจากผูเ้รียนไดใ้ชกิ้จกรรมการ

รู้คิดในการอ่านอยา่งสม ่าเสมอในช่วง 10 สัปดาห์   แัะผูส้อนไดท้บทวนจณดประสงคข์องกิจกรรม

พร้อมให้ขอ้มูัป้อนกับั  ท าใหผู้เ้รียนตระหนกัในกระบวนการอ่าน วางแผนการอ่าน ควบคณมแัะ

ประเมินผัการอ่านของตน  ตามกระบวนการอ่านของกิจกรรมการรู้คิด  ซ่ึงเป็นกัยณทธ์ในการอ่าน

ท่ีช่วยใหผู้เ้รียนอ่านอยา่งมีระบบ  สอดคัอ้งกบังานวิจยัของฟาร์เรั  แัะชาง (Farrell 2001; Zhang 

2008)  ท่ีไดท้  าการศึกษา  ผัของการสอนกัยณทธ์ในการอ่าน ท่ีมีต่อการพัิ นาการอ่านของผูเ้รียน   

พบว่าการสอนกัยณทธ์ในการอ่านมีผัต่อการพัิ นาการอ่าน  เม่ือผูเ้รียนไดรั้บการพัิ นาความรู้

เก่ียวกบัการรู้คิดในเร่ืองกัยณทธ์ในการอ่าน  แัะการใชก้ัยณทธ์ในการอ่าน ผูเ้รียนจะอ่านไดดี้ข้ึน 

 จากผัการวิจยัดงักั่าว  สรณปไดว้่ารูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดใน

การอ่านภาษาองักฤษท่ีผูว้ิจยัพัิ นาข้ึน  สามารถพัิ นาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของ

ผูเ้รียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอณตสาหกรรมไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01 

 2.  คณวักัษวะดา้นการเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียนก ณั่มตวัอย่าง ก่อนแัะหังัการเรียน

ดว้ยรูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษแตกต่างกนั อยา่งไม่มี

นยัส าคญัทางสถิติ   มีประเดน็อภิปรายดงัน้ี 

  2.1  ความเคยชินของผูเ้รียนในระบบ ท่ีเคยชินกบัการท่ีผูส้อนเป็นผูน้ าแัะผูเ้รียนตอ้ง

ท าตามท่ีผูส้อนสัง่  ท าใหก้ารพัิ นาคณวักัษวะดา้นการเรียนดว้ยตนเองยงัไม่เห็นผัชดัเจนในระยะ 

เวัาภายใน 16 สัปดาห์   เน่ืองจากคณวักัษวะดา้นการเรียนดว้ยตนเอง  ข้ึนอยูก่บัความเช่ือแัะความ 
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สามารถของผูเ้รียน     ส าหรับผูเ้รียนในระบบท่ีตอ้งมีการกระตณน้ให้ใชว้ิธีเรียนดว้ยตนเอง การปรับ 

เปั่ียนคณวักัษวะของผูเ้รียน ตอ้งมีแรงจูงใจให้ผูเ้รียนเกิดความเช่ือแัะมีเจตคติท่ีดีต่อการอ่าน ซ่ึง

สอดคัอ้งกบัแนวคิดของโนวัส์  (Knowles 1980)  ท่ีเห็นว่าการเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียนใน

ระบบ เป็นการกระตณน้ให้ผูเ้รียนใชว้ิธีการเรียนดว้ยตนเอง โดยมีผูส้อนเป็นผูก้ระตณน้ใหผู้เ้รียนใชว้ิธี 

การเรียนดว้ยตนเอง  เป็นผูช่้วยอ านวยความสะดวกในการเรียน  แัะจากแนวคิดของกกััีัมิโน 

(Guglielmeno 1977) ท่ีว่าการเรียนดว้ยตนเอง เกิดข้ึนไดใ้นสถานการว์ต่าง ๆ กนัข้ึนอยู่กบั

คณวักัษวะส่วนบณคคัของผูเ้รียน คือเจตคติ คณวค่า ความเช่ือแัะความสามารถของผูเ้รียน เน่ืองจาก 

ผูเ้รียนก ณั่มตวัอย่างเป็นผูเ้รียนในระบบ มีคณวักัษวะส่วนบณคคัท่ีแตกต่างกนั    จากการท่ีถูกหั่อ

หัอมมาแต่เดิมใหท้ าตามในส่ิงท่ีผูส้อนบอก หรือเรียนโดยมีผูส้อนเป็นผูน้ า   ท าให้ยงัไม่สามารถท่ี

จะเห็นพัิ นาการของคณวักัษวะดา้นการเรียนดว้ยตนเองไดเ้ด่นชดัในช่วง ระยะเวัา 16 สัปดาห์ 

  2.2  จากผัคะแนนของคณวักัษวะดา้นการเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียนก ณั่มตวัอย่าง 

พบว่า  ผูเ้รียนร้อยัะ 40.6  มีคะแนนคณวักัษวะดา้นการเรียนดว้ยตนเองหังัเรียนไม่เพิ่มข้ึน   แัะ

ผูเ้รียนร้อยัะ 59.4 มีคะแนนคณวักัษวะดา้นการเรียนดว้ยตนเองหังัเรียนเพิ่มข้ึนสูงกว่าก่อนเรียน  

ซ่ึงถา้พิจารวาจาก จ านวนร้อยัะ ตามหักัควิตศาสตร์ จะเห็นว่าผูเ้รียนท่ีมีคะแนนคณวักัษวะดา้น

การเรียนดว้ยตนเองหังัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีจ านวนมากกว่า แต่เม่ือน ามาเปรียบเทียบทางสถิติ 

ไม่พบความแตกต่าง  สรณปไดว้่าผูเ้รียนส่วนใหญ่ คือมากกว่า ร้อยัะ 50 มีคะแนนคณวักัษวะดา้น

การเรียนดว้ยตนเองท่ีเพิ่มข้ึน    ดงันั้นรูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน 

จึงมีแนวโนม้ท่ีจะท าใหผู้เ้รียนมีคณวักัษวะดา้นการเรียนดว้ยตนเองเพิ่มมากข้ึน 

 3.  ผูเ้รียนมีพัิ นาการในการอ่านภาษาองักฤษดีข้ึนหังัการเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนดว้ย 

ตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ เน่ืองจากเหตณผัต่อไปน้ี  

 3.1  ผูเ้รียนก ณั่มตวัอยา่งไดรั้บการฝึกการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่านซ่ึงเป็นกัยณทธ์

ในการอ่านท่ีไดจ้ดัอยา่งเป็นระบบในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ   มีกระบวนการคิดอยา่งมีระบบในการ

อ่านบทอ่าน    โดยใชค้วามรู้เดิมของผูเ้รียนเป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยงกบัความรู้ใหม่จากบทอ่านท าให้เกิด

ความเขา้ใจในบทอ่าน   ซ่ึงสอดคัอ้งกบังานวิจยัของ อบัเดัฮาเฟส (Abdelhafez 2006)   ท่ีพบว่า 

การฝึกกัวิธีการรู้คิดในการเรียนภาษาองักฤษ    ช่วยให้ผูเ้รียนไดพ้ัิ นาทกัษะการอ่าน  แัะเพิ่ม

ระดบัความสามารถในการเรียนภาษาองักฤษของผูเ้รียนท่ีไดรั้บการฝึกกัวิธีการเรียนอีกดว้ย 
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    3.2  การบนัทึกการอ่าน เป็นการกระตณน้กัยณทธ์ในการรู้คิด ท าใหผู้เ้รียนตระหนกัรู้แัะ 

สามารถวางแผนแัะควบคณมกระบวนการคิด แัะกระบวนการอ่านของตน มีผัดีต่อความเขา้ใจใน

การอ่าน ( Kurt 2007)      การท่ีผูเ้รียนเัือกบทอ่านดว้ยตนเอง จ านวน 10 บทอ่าน  ใชเ้วัาในการ

อ่าน 10 สัปดาห์ แัะมีการช่วยเหัือโดยการให้ขอ้มูัป้อนกัับหัังการอ่าน   มีการทบทวน

จณดประสงคข์องกิจกรรมการรู้คิด แัะปรับกัยณทธ์ในการอ่านในทณกสัปดาห์ โดยผูส้อนเป็นผูช้ี้แนะ 

ท าใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการว์ในการอ่าน แัะค่อย ๆ พัิ นาการอ่านของตนข้ึน  ดงัแสดงคะแนน

เฉั่ียความเขา้ใจในการอ่าน แัะการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่าน คร้ังท่ี 1-10 ในตารางท่ี  20 หนา้ 

220 แัะ ตารางท่ี 22 หนา้ 222 ตามั าดบั 

  3.3  ความคิดเห็นของผูเ้รียนจากการสนทนาก ณั่ม พบว่าผูเ้รียนมีพัิ นาการในดา้นการ

อ่านดีข้ึน แัะมีทศันคติท่ีดีต่อการอ่านภาษาองักฤษ หังัการใชรู้ปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ย

กิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน   ผูเ้รียนเห็นว่า   การไดเ้ัือกเร่ืองอ่านท่ีตนสนใจดว้ยตนเอง เพิ่มความ

ตั้งใจในการอ่าน   แัะเพิ่มความพยายามในการอ่านแัะสามารถควบคณมกระบวนการอ่านของตนได้

มากข้ึน    การท่ีไดฝึ้กใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่านท าให้ตนรู้กระบวนการอ่านแัะวิธีอ่าน ท าให้

จดจ าค  าศพัทไ์ดม้ากข้ึน ไดใ้ชจิ้นตนาการแัะใชค้วามคิดในขวะอ่าน  จนสามารถอ่านไดค้ั่องแัะ

รู้เร่ืองมากข้ึน สามารถสรณปเน้ือหาไดดี้ข้ึน  ในดา้นทศันคติ ผูเ้รียนก ณั่มตวัอยา่งรู้สึกกัา้ท่ีจะอ่านมาก

ข้ึน  ไม่กัวัการอ่านอีกต่อไป  แัะรู้สึกอยากอ่านภาษาองักฤษมากข้ึน  ซ่ึงตรงกบัความเห็นของ

คัาค (Clark 2003)  ท่ีเช่ือว่าผูเ้รียนตอ้งการทกัษะในการควบคณมตนเอง  เพื่อริเร่ิมแัะเรียนดว้ย

ตนเองให้ส าเร็จ  มากกว่าต้องการเรียนในชั้นเรียน  แัะเห็นว่าการรู้คิดเป็นปัจจัยส าคญัของ

ความส าเร็จของผูเ้รียน 

   การพิจารวาความคิดเห็นของผูเ้รียนใน  ประเด็นท่ีเห็นว่าพัิ นาการในการอ่านของ

ตนท่ีดีข้ึนหังัการใชรู้ปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน   แัะผูเ้รียนเห็น

ว่าตนมีความรู้ดา้นค าศพัทส์ามารถจดจ าศพัทไ์ดม้ากข้ึน รู้วิธีเดาศพัท ์อ่านแัะแปัเร่ืองราวไดดี้ข้ึน 

รู้วิธีอ่าน  อ่านไดร้วดเร็วข้ึนแัะมัน่ใจกัา้อ่านมากข้ึน  สอดคัอ้งกบังานวิจยัของ เควน ชาง แัะ

แอนนัั  (Qian 1999, 2002; Zhang and Annul 2008)  ท่ีพบว่าความรู้ในดา้นค าศพัทข์องผูเ้รียน

ภาษาต่างประเทศ มีความสัมพนัธ์สูงในทางบวกกบัความเขา้ใจในการอ่าน  แัะความรู้ดา้นค าศพัท์

สามารถท านายระดับ ของความเขา้ใจในการอ่านได้     ตรงกับงานวิจัยของพิกาดาแัะชมิทท ์

(Pigada and Schmitt  2006)  ท่ีพบว่า โปรแกรมการอ่านนอกเวัาของผูเ้รียนภาษาท่ี 2  สามารถช่วย
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ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ค าศพัทเ์ป้าหมายไดถึ้ง ร้อยัะ 65  ผูเ้รียนสามารถสะกดค าได ้ รู้ความหมายของ

ค าแัะช่วยส่งเสริมความรู้ดา้นไวยากรว์ใหแ้ก่ผูเ้รียนอีกดว้ย 

 4.  เม่ือพิจารวาผัการทดัองใชรู้ปแบบท่ีผูว้ิจยัพัิ นาข้ึน มีขอ้คน้พบอ่ืน ๆ ท่ีน่าสนใจ

ดงัน้ี 

      4.1  การเรียนตามรูปแบบท่ีผูว้ิจยัพัิ นาข้ึน ท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจความหมายของการอ่าน

มากข้ึน  ขอ้มูัจากการสนทนาก ณั่มผูเ้รียนหังัเรียน พบวา่ผูเ้รียนร้อยัะ 87.5  เขา้ใจความหมายของ

การอ่าน ว่าคือการท าความเขา้ใจเร่ืองราว แัะเหตณการว์แัะการท าความเขา้ใจกบัตวัหนงัสือ  ซ่ึง

เดิมจากการซกัถามผูเ้รียนก่อนเรียน ยงัไม่สามารถบอกไดช้ดัเจนวา่การอ่านคืออะไร เน่ืองจากผูเ้รียน

ขาดความสามารถในการอ่านจึง บอกไดไ้ม่ชดัเจนวา่การอ่านคืออะไร แัะอ่านเพื่ออะไร 

  4.2  การเรียนตามรูปแบบท่ีผูว้ิจยัพัิ นาข้ึน  ท าใหผู้เ้รียนมีความรับผดิชอบในการอ่าน 

จากความเห็นของผูเ้รียนในการสนทนาก ณั่มหังัเรียน  ผูเ้รียนเห็นว่าความเปั่ียนแปังท่ีตนไดรั้บ

หังัเรียนคือความรับผดิชอบในการอ่าน  ซ่ึงสอดคัอ้งกบัการบนัทึกการอ่าน (Reading Log) ของ

ผูเ้รียนท่ีท าการบนัทึกการอ่าน ส่งผูส้อนทณกสัปดาห์หังัการอ่าน   พบว่า ผัการอ่านคร้ังแรกจนถึง

การอ่านคร้ังสณดทา้ย ท่ีผูส้อนประเมินไดจ้ากบนัทึกการอ่าน   ผัคะแนนความเขา้ใจในการอ่านแัะ

การใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่านของก ณั่มตวัอยา่งส่วนใหญ่  เพิ่มข้ึนในทณกคร้ังของการอ่าน   เม่ือ

น ามาเปรียบเทียบความแตกต่างในทางสถิติ  พบว่าคะแนนเฉั่ียของการอ่านคร้ังสณดทา้ย สูงกว่า

คะแนนเฉั่ียของการอ่านคร้ังแรก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01   แสดงใหเ้ห็นถึงความรับผดิชอบ

ในการอ่านแัะความสามารถในการอ่านของผูเ้รียน  

  4.3  การเรียนตามรูปแบบท่ีผูว้ิจยัพัิ นาข้ึน ท าให้ผูเ้รียนสามารถอ่านไดด้ว้ยตนเอง 

โดยมีกระบวนการคิดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน แัะสามารถน าเอาความรู้เดิมมาใชใ้นการอ่าน  ตรงกบั

แนวคิดของแอนเดอร์สัน (Anderson 2002) ท่ีเห็นว่าการสอนภาษาท่ี 2 ผูส้อนไม่ควรเนน้ให้ผูเ้รียน   

เรียนภาษาเพียงอยา่งเดียว   ผูส้อนสามารถช่วยใหผู้เ้รียนรู้ถึงการคิดว่ามีอะไรเกิดข้ึนบา้ง ในระหว่าง

ท่ีมีกระบวนการเรียนเกิดข้ึน   ซ่ึงจะน าไปสู่การพัิ นาทกัษะการเรียนใหดี้ข้ึน   ดงันั้นการฝึกผูเ้รียน

ใหใ้ชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่านซ่ึงมีกระบวนการคิดในระหว่างการท าการอ่าน จึงสามารถช่วยให้

ผูเ้รียนพัิ นาทกัษะการอ่านของตน ใหส้ามารถอ่านไดด้ว้ยตนเอง 

     4.4  การเรียนตามรูปแบบท่ีผูว้ิจยัพัิ นาข้ึน  ท าใหผู้เ้รียนมีทศันคติท่ีดีต่อการอ่านภาษา 

องักฤษ  ตามแนวคิดของโนวัส์ (Knowles 1975) ท่ีกั่าวว่า ผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยตนเองจะมีการจูงใจ
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จากแรงกระตณน้ภายใน เช่น ความตอ้งการ การนบัถือตนเอง ความอยากไดใ้คร่รู้ ความตอ้งการท่ีจะ

ประสบความส าเร็จ แัะความพึงพอใจในการประสบความส าเร็จของตน   ดงันั้นเม่ือผูเ้รียนสามารถ

อ่านไดด้ว้ยตนเอง  ดว้ยแรงจูงใจแัะแรงกระตณน้ภายในตวัของผูเ้รียน ท าให้เกิดความพึงพอใจใน

ความส าเร็จของตน จึงก่อให้เกิดทศันคติท่ีดีต่อการอ่าน   แัะเพิ่มความตอ้งการในการอ่านมากข้ึน 

ผูเ้รียนจะมีความอยากรู้อยากเห็นแัะมีความตั้งใจท่ีจะทดัองอ่านส่ิงใหม่   มองเห็นปัญหาเป็นส่ิง

ทา้ทาย ตอ้งการเปั่ียนแปังแัะสนณกกบัการเรียน ผูเ้รียนจะเป็นผูมี้แรงจูงใจ อดทน มีอิสระ มีวินยั

ในตนเอง  มีความมัน่ใจในตนเอง แัะมีเป้าหมายในการเรียน (Taylor 1955) อนัเป็นแนวทางในการ

พัิ นาการอ่าน ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถใชก้ารอ่านภาษาองักฤษเสาะแสวงหาความรู้เพิ่มเติม    แัะใช้

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัได ้   

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะด้านการเรียนการสอน 

 1.  รูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน เหมาะสมท่ีจะน ามาใชใ้น 

การเรียนการสอนอ่านภาษาองักฤษ  เพราะการกระตณน้ใหผู้เ้รียนในระบบสามารถเรียนไดด้ว้ยตนเอง 

โดยใชแ้รงจูงใจภายในของผูเ้รียน   ความสนใจในเร่ืองท่ีตอ้งการอ่านจะกระตณน้ใหเ้กิดความพยายาม 

ท่ีจะอ่านใหส้ าเร็จ    กิจกรรมการรู้คิดในการอ่านเป็นกัยณทธ์ แัะกระบวนการอ่านท่ีส่งเสริมผูเ้รียน

ใหใ้ชค้วามรู้เดิมมาเช่ือมโยงกบับทอ่านอยา่งมีระบบ    ท าใหเ้กิดโครงสร้างความรู้ใหม่      ผนวกกบั

กระบวนการคิดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน  แัะกระบวนการอ่าน    ท่ีช่วยใหผู้อ่้านด าเนินการอ่านอยา่งเป็น

ระบบจนกระทัง่ประสบความส าเร็จในการอ่าน กระบวนการต่าง ๆ เหั่าน้ีช่วยให้ผูเ้รียนไดพ้ัิ นา

ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ  แัะช่วยสร้างทศันคติท่ีดีต่อการอ่านภาษาองักฤษ 

 2.  ขอ้จ ากดัในการใชรู้ปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน    คือ

ความรู้เดิมของผูเ้รียน  เป็นส่ิงส าคญัท่ีผูเ้รียนจะน ามาเช่ือมโยงกบัขอ้มูัใหม่ในบทอ่าน  ผูเ้รียนควร

อยูใ่นระดบัชั้นท่ีมีความรู้ดา้นการอ่านแัะความรู้ดา้นค าศพัทอ์ยูบ่า้ง  เพื่อท่ีจะสามารถใชค้วามรู้เดิม 

ค  าศพัท์เดิมมาเช่ือมโยงกบัความรู้ใหม่ เพื่อสร้างความเขา้ใจในการอ่าน  ในประเด็นของการฝึก

กิจกรรมการรู้คิดในการอ่านในขั้นเตรียมผูเ้รียน   ผูส้อนตอ้งสังเกตแัะเกบ็ขอ้มูัการอ่านจากบนัทึก

การอ่านของผูเ้รียนทณกคร้ังอยา่งสม ่าเสมอ  การฝึกใหผู้เ้รียนรับขอ้มูัป้อนกับั  การประเมินการอ่าน 
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แัะการทบทวนจณดประสงคข์องกิจกรรมการรู้คิด จะช่วยใหผู้เ้รียนตระหนกัในกระบวนการคิด แัะ

กระบวนการอ่านมากข้ึน  แัะช่วยใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จในการอ่านในท่ีสณด 

 3.  ในช่วงของการด าเนินการอ่านดว้ยตนเองของผูเ้รียน ผูส้อนตอ้งสังเกตแัะเก็บขอ้มูั

การอ่าน ประเมินการอ่านของผูเ้รียนแต่ัะคน จากบนัทึกการอ่านในคร้ังแรกอยา่งัะเอียด  เน่ืองจาก

ผูเ้รียนท่ีไม่เคยใชก้ัยณทธ์ในการอ่านจะเกิดความทอ้ถอย แัะไม่เขา้ใจวิธีท่ีถูกตอ้งในช่วงเร่ิมตน้อ่าน 

ประกอบกบัการท่ีผูเ้รียนเัือกเร่ืองท่ีอ่านท่ีแตกต่างกนัออกไปตามความสนใจแัะความสามารถใน

การอ่านของตน  ท าใหผู้เ้รียนตอ้งอ่านดว้ยตนเองโดยไม่มีเพื่อนช่วย  ผูส้อนตอ้งเป็นผูช่้วยเหัือ เป็น

ท่ีปรึกษาเพื่อช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจในกระบวนการอ่าน   หังัจากท่ีไดมี้ประสบการว์ในการอ่านดว้ย

ตนเอง ในการอ่านคร้ังท่ี 5 -10 (ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 16 หนา้ 221 แัะแผนภาพท่ี 17 หนา้ 223) 

ผูเ้รียนจะเร่ิมเขา้ใจในกระบวนการอ่าน แัะสามารถด าเนินการอ่านไดด้ว้ยตนเอง  ผูส้อนจะเร่ิมัด

บทบาทในการช่วยเหัือัง   เป็นผูใ้หค้  าปรึกษาแัะประเมินการอ่านจากบนัทึกการอ่าน 

 4.  ในการตรวจ แัะเก็บขอ้มูัจากบนัทึกการอ่าน  ผูส้อนควรอ่านบนัทึกการอ่านแัะบท

อ่านของผูเ้รียนแต่ัะคนอย่างน้อย คนัะ  2-3 คร้ัง เพื่อประเมินแัะเก็บขอ้มูัการอ่านของผูเ้รียน  

จดบนัทึกผัการประเมิน แัะใหข้อ้มูัป้อนกับัแก่ผูเ้รียนเป็นรายบณคคั แัะอภิปรายผัร่วมกนัใน

ชั้นเรียน แสดงความช่ืนชมอยา่งจริงใจแัะให้ค  าปรึกษาเป็นรายบณคคั ในช่วงเวัาเรียน   เน่ืองจาก

คณวักัษวะการเรียนดว้ยตนเองนั้นเป็นักัษวะส่วนบณคคั  ดงันั้นอาจมีผูเ้รียนบางคนท่ียงัตอ้งการ

ความช่วยเหัือ  แัะบางคนสามารถด าเนินการอ่านดว้ยตนเอง   โดยไม่ตอ้งการความช่วยเหัือ  

ผูส้อนจึงต้องท าการสังเกตแัะเก็บขอ้มูัของผูเ้รียนแต่ัะคน  เพื่อเป็นขอ้มูัเบ้ืองต้นในการ

พิจารวาใหค้วามช่วยเหัือผูเ้รียนไดต้รงตามความตอ้งการของผูเ้รียน 

 

 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัน าเอากระบวนการเรียนดว้ยตนเองมาใชเ้ป็นกระบวนการเรียนการ

สอนผูเ้รียนในระบบ  ดว้ยมณ่งหวงัท่ีจะใหผู้เ้รียนไดพ้ัิ นาคณวักัษวะดา้นการเรียนดว้ยตนเองควบคู่

ไปกบัการพัิ นาการอ่านภาษาองักฤษของตน โดยฝึกกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านใหแ้ก่ผูเ้รียน แัะ

เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเัือกบทอ่านเองตามความสนใจ  วางแผนการอ่าน  ด าเนินการอ่านแัะประเมิน

การอ่านของตนดว้ยการบนัทึกการอ่าน   ตามแบบบนัทึกท่ีสอดคัอ้งกนักบัการใชกิ้จกรรมการรู้คิด  

เป็นการประเมินตนเองตามกระบวนการอ่านดว้ยกิจกรรมการรู้คิด   ผูว้ิจยัเห็นวา่กิจกรรมการรู้คิดใน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



245 
 

 
 

การอ่าน  เป็นกระบวนการคิดท่ีท าให้ผูเ้รียนตระหนักรู้ในความคิดของตน   แัะตระหนักรู้ใน

กระบวนการอ่านของตนเอง   เป็นกัยณทธ์ในการอ่านเพื่อความเขา้ใจในบทอ่าน  ท าใหผู้เ้รียนเขา้ไป

เก่ียวขอ้งกบับทอ่าน  ไดพ้ัิ นากระบวนการคิดเก่ียวกบับทอ่านในขวะอ่าน  ซ่ึงจะช่วยใหเ้ขา้ใจบท

อ่านไดดี้ข้ึน   ประกอบกบัการท่ีผูเ้รียนไดมี้อิสระในการริเร่ิมการอ่านของตนเองตามกระบวนการ

ของกิจกรรมการรู้คิดท่ีผูส้อนฝึกให้  แัะไดบ้นัทึกการอ่านของตน  เพื่อให้ผูส้อนประเมินความ

เขา้ใจในการอ่าน แัะประเมินการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่าน     จากบนัทึกการอ่านของผูเ้รียน   

เก็บขอ้มูัท่ีสังเกตพบในบนัทึกการอ่านของผูเ้รียนแต่ัะคน  ให้ขอ้มูัป้อนกับั  ช่วยปรับเปั่ียน

กัยณทธ์ในการอ่านของผูเ้รียนให้เหมาะสมกบับทอ่าน  ช่วยทบทวนจณดประสงคแ์ัะกัยณทธ์ในการ

อ่านดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน   แัะใหผู้เ้รียนเัือกบทอ่านคร้ังต่อไป   เพื่อตั้งจณดประสงคใ์น

การอ่าน วางแผนแัะด าเนินการอ่านตามแผน  ควบคณมการอ่านของตน  ตรวจสอบการอ่านแัะ

ประเมินการอ่าน แัะน าขอ้มูัในการอ่านไปใช้  ตามขั้นตอนของกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน   

พบว่าในการอ่าน 10 คร้ัง ผูเ้รียนอ่านคนัะ 10 บทอ่านท่ีต่างกนั  ผูเ้รียนแต่ัะคนมีความเขา้ใจใน

การอ่านเพิ่มข้ึน    หรือัดังตามักัษวะความยากง่ายของบทอ่านท่ีตนสนใจแัะพอมีความรู้เดิมอยู่

บา้ง  บางคร้ังเป็นบทอ่านท่ีตนสนใจ แต่เน่ืองจากบางคร้ังผูเ้รียนใชค้วามรู้เดิมมากเกินไปท าใหเ้ขา้ใจ

ผดิ   คิดว่าตนเขา้ใจแต่ท่ีจริงไม่เขา้ใจบทอ่าน   จึงท าใหค้ะแนนความเขา้ใจในการอ่านัดัง    แัะ

ผูว้ิจยัสังเกตเห็นว่าผูเ้รียนท่ีสามารถอ่านบทอ่านท่ีตนเัือกไดเ้ขา้ใจแัะมีคะแนนความเขา้ใจในการ

อ่านสูง  จะเป็นผูท่ี้มีคะแนนการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่านสูงดว้ย   ผูท่ี้มีคะแนนในความเขา้ใจ

ในการอ่านสูงข้ึนจะเป็นผูท่ี้มีคะแนนคณวักัษวะดา้นการเรียนดว้ยตนเองสูงข้ึนดว้ย    แต่ผัท่ีไดย้งั

ไม่ชดัเจน  เพราะมีผูเ้รียนบางคนท่ีมีคะแนนคณวักัษวะดา้นการเรียนดว้ยตนเองไม่เพิ่มข้ึนหังัเรียน 

แต่มีคะแนนความเขา้ใจในการอ่านสูงข้ึน    เน่ืองจากผูว้ิจยัยงัไม่ไดท้  าการศึกษาในเร่ืองน้ี  จึงเห็นว่า

ในการวิจยัคร้ังต่อไป         ควรท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน  แัะ

คณวักัษวะของการเรียนดว้ยตนเองผูเ้รียน     เพื่อศึกษาวา่กระบวนการเรียนดว้ยตนเองแัะกิจกรรม

การรู้คิดในการอ่านมีผัต่อักัษวะดา้นการเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียนหรือไม่   
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ภาคผนวก ก 

เคร่ืองมือท่ีใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลในการวจิยั 

 

1. แบบส ารวจพฤติกรรมในการอ่านของผูเ้รียน 

2. แบบวดัคุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียน  

3. แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ 

4. แบบสมัภาษณ์การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผูเ้รียนหลงัเรียน 

5. เกณฑป์ระเมินความเขา้ใจในการอ่าน (Reading Comprehension Rubrics) ของผูเ้รียน 

6. แบบตรวจสอบรายการ การใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่าน (Metacognitive Activities 

Check  List)   

7. บนัทึกการอ่าน (Reading Log)   

8. แบบสัมภาษณ์ผูส้อนวิชาภาษาองักฤษ 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการวจิยั  มี 8 ฉบบั ดงัน้ี 

1.  แบบส ารวจพฤติกรรมในการอ่านของผูเ้รียน  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการ

อ่านของตนเองจากความคิดเห็นของผูเ้รียน  ขอ้ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั   ค  าถาม

เก่ียวกบัพฤติกรรมการอ่านของผูเ้รียนในลกัษณะของการใชก้ลยทุธ์ในการอ่าน    ใหผู้เ้รียนประเมิน

พฤติกรรมในการใชก้ลยทุธ์ในการอ่านของตน ดว้ยการตอบแบบสอบถาม 20 ขอ้  ค  าตอบเรียงล าดบั

ตั้งแต่  เป็นความจริงมากท่ีสุด จนถึง แทบไม่เป็นความจริงเลย    ผูว้ิจยัใชแ้บบส ารวจพฤติกรรมการ

อ่านฉบบัน้ีสอบถามพฤติกรรมการอ่านของผูเ้รียนกลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  เพื่อเกบ็ขอ้มูล

เก่ียวกบัพฤติกรรมการอ่านของผูเ้รียนเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันารูปแบบ     และใชแ้บบส ารวจ  

ฉบบัเดียวกนั  สอบถามพฤติกรรมการอ่านของผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่งเพื่อน าขอ้มูลพฤติกรรมการอ่าน

ของกลุ่มตวัอยา่ง ใชเ้ป็นขอ้มูลในการเตรียมผูเ้รียนก่อนการด าเนินการอ่าน (แบบส ารวจพฤติกรรม 

การอ่านของผูเ้รียนดงัแสดงใน หนา้ 269)  โดยก าหนดค่าคะแนนของการประเมินตนเองดงัน้ี 

 แทบจะไม่เป็นความจริงเลย              มีค่าคะแนนเท่ากบั  1 

 เป็นความจริงแต่ไม่บ่อยนกั              มีค่าคะแนนเท่ากบั  2 

     เป็นความจริงในบางคร้ัง                   มีค่าคะแนนเท่ากบั  3 

     เป็นความจริงบ่อยคร้ัง                       มีค่าคะแนนเท่ากบั  4 

     เป็นความจริงมากท่ีสุด                      มีค่าคะแนนเท่ากบั  5 

2.  แบบวดัคุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียน  เป็นเคร่ืองมือประเมินการรับรู้  

ของผูเ้รียน เก่ียวกบัทกัษะและเจตคติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนดว้ยตนเอง    วิธีวดัใชแ้บบวดัสอบถาม

ให้ผูเ้รียนรายงานความรู้สึกของตนเก่ียวกบัเจตคติ  ทกัษะ และคุณลกัษณะท่ีประกอบข้ึนเป็นระดบั

ความพร้อมของผูเ้รียนในจดัการกบัการเรียนของตนเอง          เคร่ืองมือน้ีพฒันาข้ึนโดยกกัลีลมิโน 

(Guglielmino 1977)  มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั .94  (Guglielmino 1977)   ฉบบัแปลเป็นภาษาไทย

โดย จิราภรณ์ ทกัษิณวราจารย ์(2002)  และแปลโดยคณาพร คมสัน (2540)     เป็นแบบสอบถาม

ประมาณค่าแบบลิเคอร์ท (Likert-type) 5 ระดบั โดยค าตอบเรียงจาก  เป็นความจริงมากท่ีสุด จนถึง 

แทบไม่เป็นความจริงเลย  เม่ือน ามาใชใ้นงานวิจยักบันกัเรียนมธัยมปลาย  มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 

.87 (คณาพร 2540)  ขอ้ค าถามเป็นค าถามเชิงบวก 41 ขอ้ และค าถามเชิงลบ 17 ขอ้   รวม 58 ขอ้
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ค าถาม ผูว้ิจยัใชแ้บบวดัน้ี  กบัผูเ้รียนกลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 35 คน  น ามาหาค่า

หาค่าความเช่ือมัน่ได้ เท่ากับ .81   น ามาใช้วดัคุณลกัษณะการเรียนด้วยตนเองของผูเ้รียนกลุ่ม

ตวัอยา่ง ก่อนและหลงัท าการทดลอง  

3.  แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ  เป็นแบบวดัความสามารถในการ

อ่านของผูเ้รียน ใน 3 ระดบั คือความเขา้ใจระดบัตวัอกัษร  ความเขา้ใจระดบัการตีความ และความ

เขา้ใจระดบัการน าไปใช ้ขอ้สอบจ านวน  50 ขอ้ เป็นขอ้ค าถามแบบเลือกตอบ ใชเ้วลา 60 นาทีผูว้ิจยั

ใชแ้บบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ วดัความสามารถของผูเ้รียนกลุ่มตวัอย่าง 

ก่อนและหลงัการทดลอง  โดยใชข้อ้สอบชุดเดียวกนั ท าการสลบัขอ้ค าถามและสลบัค าตอบ 

4.  แบบสัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม (Focus group)  จุดประสงคข์องเคร่ืองมือฉบบัน้ี คือ 

ผูว้ิจยัตอ้งการ ใหผู้เ้รียนไดเ้ปิดเผยถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนใหม่ในตวัของผูเ้รียนหลงัจากการท ากิจกรรมการรู้

คิดในการอ่าน   และความคิดเห็นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการการเรียนตามรูปแบบฯ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลท่ี

รวบรวมจากดา้นตวัผูเ้รียนเอง ไปประกอบกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากผลการทดสอบ และผลของการอ่านใน

ระหวา่งการท ากิจกรรมการอ่านดว้ยตนเอง  

 5.  เกณฑป์ระเมินความเขา้ใจในการอ่านของผูเ้รียน  (Reading Comprehension Rubrics)  

ใชว้ดัความเขา้ใจในการอ่านของผูเ้รียน ในขณะด าเนินกิจกรรมการอ่านดว้ยตนเองแต่ละบทอ่าน  

เพื่อดูพฒันาการในความสามารถในการอ่านของผูเ้รียน  

   6.  แบบตรวจสอบการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่าน  (Metacognitive Activities Check 

List)  จุดประสงคข์องการใชแ้บบตรวจสอบ คือเพื่อตรวจสอบการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่าน

ตามสภาพจริงของผูเ้รียน โดยผูส้อนเป็นผูส้ังเกตจากบนัทึกการอ่านของผูเ้รียนในแต่ละคร้ัง ดู

ร่องรอยท่ีผูเ้รียนไดด้ าเนินการอ่านตามขั้นตอนของกิจกรรมการรู้คิดทั้ง  6  กิจกรรม เพื่อใชเ้ป็น

ขอ้มูลประกอบ การวิเคราะห์ ผลการวิจยั ในดา้นพฒันาการดา้นการอ่านของผูเ้รียน 

7.  บนัทึกการอ่าน (Reading Log)     เป็นแบบบนัทึกท่ีผูเ้รียนใชบ้นัทึกผลการอ่านของตน 

ตามลกัษณะของกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน เพื่อสะทอ้นถึงกลยทุธ์ในการอ่าน ความเขา้ใจในการ

อ่านของตนเอง  เป็นขอ้มูลส าคญัในการวดัความเขา้ใจในการอ่านและการใชกิ้จกรรมการรู้คิดใน

การอ่านของผูเ้รียน  ในขณะท่ีด าเนินกิจกรรมการอ่านดว้ยตนเองในแต่ละบทอ่าน   ผูเ้รียนจะท าการ

บนัทึกในช่วงท่ีมีการด าเนินกิจกรรมการอ่าน  และบอกถึงการควบคุมการอ่านของตนอย่างเป็น
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ระบบ    เน่ืองจากมีบทอ่านท่ีหลากหลายให้ผูเ้รียนไดเ้ลือกอ่าน ผูส้อนท าแบบบนัทึกไว ้2 แบบ 

เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้ลือกใชต้ามความเหมาะสมของบทอ่านท่ีตนเลือกอ่าน  แบบบนัทึกน้ีผูส้อนจะฝึก

ใหผู้เ้รียนใชแ้ละทดลองใชก่้อนการด าเนินการอ่านในกิจกรรมการอ่านดว้ยตนเอง 

 8.  แบบสัมภาษณ์ผูส้อนวิชาภาษาองักฤษ     เป็นแบบสัมภาษณ์ผูส้อนภาษาองักฤษ ระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวชิาอุตสาหกรรม  เพื่อขอทราบความคิดเห็นของผูส้อนภาษา 

องักฤษท่ีมีต่อสภาพปัจจุบนั   ปัญหา    และความตอ้งการในการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบการ

เรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ  เพื่อน ามาประกอบเป็นขอ้มูลพื้นฐาน

ในการวิเคราะห์และสงัเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอน  
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แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤติกรรมในการอ่านภาษาองักฤษ  จากความคดิเห็นของผู้เรียน 

ข้อมูลส่วนตัว 

ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามน้ีถามขอ้มูลเก่ียวกบัตวัของผูเ้รียน  เพื่อใชป้ระกอบในการท าวิจยั กรุณาใหข้อ้มูลตาม

ความเป็นจริง  ดว้ยมารยาทและจรรยาบรรณของนกัวิจยั  ขอ้มูลส่วนตวัของท่านผูว้ิจยัจะเกบ็ไวเ้ป็น

ความลบั 

1.  ช่ือ- นามสกุล:  ...................................................................................................................... 

2.  รหสันกัศึกษา: .....................................  สาขาวิชา.................................................... 

3.  เพศ :         ชาย                            หญิง 

4.  อาย ุ:    .............   ปี 

5.  เกรดเฉล่ียสะสม :  ...................... 

 

ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามฉบบัน้ีถามความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมในการอ่านภาษาองักฤษของท่าน ให้ท่าน 

อ่านข้อความแต่ละข้อความด้วยการพิจารณา ใคร่ครวญ และระมัดระวงั ท าเคร่ืองหมาย   

ลอ้มรอบตวัเลือก (1-5)  ซ่ึงตรงกบัความรู้สึกของท่านมากท่ีสุด  ขอใหต้อบค าถามทุกขอ้ หากมีขอ้ท่ี

ไม่แน่ใจในค าตอบ  ให้เลือกค าตอบท่ีใกลเ้คียงกบัความจริงมากท่ีสุด  เม่ือเลือกค าตอบในแต่ละขอ้

แลว้ไม่ควรยอ้นกลบัไปเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขค าตอบนั้น  การตอบคร้ังแรกมกัจะเป็นค าตอบท่ีตรง

กบัความเป็นจริงท่ีสุด  ผลของการตอบแบบสอบถามน้ีจะไม่มีผลทางลบต่อผลการเรียน  หรือต่อ

ผูส้อนวิชาน้ี  และขอ้มูลต่าง ๆ จะเกบ็ไวเ้ป็นความลบั 

 

ความหมายของตัวเลอืก 

1 แทบจะไม่เป็นความจริงส าหรับตวัฉนั / ฉนัไม่เคยท าอยา่งน้ีเลย 
2 เป็นความจริงแต่ไม่บ่อยนกัส าหรับตวัฉนั /  ฉนัท าแบบน้ีนอ้ยกวา่คร่ึง 
3 เป็นความจริงในบางคร้ังส าหรับตวัฉนั /  ฉนัท าแบบน้ีเพียงคร่ึงเดียว 
4 เป็นความจริงบ่อยคร้ังส าหรับตวัฉนั / ฉนัท าแบบน้ีมากกวา่คร่ึง 
5 เป็นความจริงมากท่ีสุดส าหรับตวัฉนั /  ฉนัท าแบบน้ีเสมอ 
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พฤติกรรมในการอ่านภาษาองักฤษ ระดบัความรู้สึก 

1.  ฉนัจะอ่านซ ้ า  เม่ือฉนัไม่เขา้ใจขอ้ความนั้น ๆ 1 2 3 4 5 

2.  เม่ือฉนัเร่ิมอ่านบทใหม่ในหนงัสือเรียน  ฉนัจะอ่านเกบ็ใจความหลกั 

     และประโยคยอ่ยท่ีส าคญั 
1 2 3 4 5 

3.  ฉนัจะอ่านประโยคท่ีฉนัรู้สึกสับสนออกมาดงั ๆ  1 2 3 4 5 

4.  ฉนัจะใหค้นอ่ืนอ่านเร่ืองราวท่ีฉนัรู้สึกสับสนแทนฉนั 1 2 3 4 5 

5.  ฉนัพยายามท่ีจะจินตนาการถึงจุดประสงคข์องผูเ้ขียน วา่เขียนเพื่ออะไร     

     เช่น เพื่อความบนัเทิง  เพื่อโฆษณา หรือ รายงานเร่ืองราวต่าง ๆ 
1 2 3 4 5 

6.  ฉนัมกัจะคาดเดาวา่จะเกิดอะไรข้ึนต่อไปในเร่ืองท่ีฉนัอ่าน 1 2 3 4 5 

7.  ฉนัจะหาใจความส าคญัของผูแ้ต่ง ความคิด หรือขอ้สรุป 1 2 3 4 5 

8.  ฉนัจะถามตนเองวา่ฉนัรู้อะไรเก่ียวกบัเร่ืองน้ีแลว้ 1 2 3 4 5 

9.  ฉนัจะเช่ือมโยงกบัส่ิงต่าง ๆ ท่ีฉนัเคยอ่านผา่นมาแลว้ หรือเหตุการณ์ 

     ท่ีเคยเกิดข้ึนแลว้ 
1 2 3 4 5 

10. ฉนัพยายามท่ีจะคิดวา่เน้ือหาท่ีฉนัอ่าน จดัเรียงล าดบัอยา่งไร 1 2 3 4 5 

11. ฉนัจดบนัทึก ใชก้ระดาษบนัทึกขอ้ความติดแปะไว ้หรือใชป้ากกาเนน้ 

      ขอ้ความเพื่อความเขา้ใจขณะอ่าน 
1 2 3 4 5 

12. ฉนัใชจิ้นตนาการช่วยใหเ้ขา้ใจ เช่นท าผงัใยแมงมุม วาดภาพในใจ 1 2 3 4 5 

13. ฉนัเขา้ใจดีข้ึนหลงัจากท่ีพยายามวาดภาพ หรือแผนผงั ส่ิงท่ีฉนัอ่าน 1 2 3 4 5 

14. ฉนัเดาความหมายของค าท่ีไม่รู้ไดดี้ข้ึนโดยท าความเขา้ใจส่ิงท่ีอยูใ่นเร่ือง 1 2 3 4 5 

15. ฉนัอ่านหวัเร่ือง ดูภาพ และคาดเดาเร่ืองท่ีฉนัอ่านวา่เก่ียวกบัเร่ืองใด 1 2 3 4 5 

16. ฉนัแยกค าใหม่ หรือค ายาก ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อท่ีจะออกเสียงไดถู้กตอ้ง 1 2 3 4 5 

17. ฉนันึกถึง ภาพยนตร์ รายการทีว ีหรือ หนงัสือ ท่ีเหมือนกบัเร่ืองท่ีฉนัอ่าน 1 2 3 4 5 

18. ฉนัจะซกัถาม อภิปรายกบั เพื่อน และครู ในส่ิงท่ีฉนัสับสน 

      ในการอ่านใหก้ระจ่าง 
1 2 3 4 5 

19. ฉนัถามค าถามตนเอง เก่ียวกบัเร่ืองท่ีฉนัอ่าน 1 2 3 4 5 

20. ฉนัคิดวา่ท าไมฉนัจึงอ่านเร่ืองน้ี เช่น ฉนัอยากไดอ้ะไรจากการอ่านเร่ืองน้ี 1 2 3 4 5 
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แบบวดัคุณลกัษณะด้านการเรียนด้วยตนเอง 

จากความคดิเห็นของผู้เรียน 

ข้อมูลส่วนตัว 

ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามน้ีถามขอ้มูลเก่ียวกบัตวัของผูเ้รียน  เพื่อใชป้ระกอบในการท าวิจยั  กรุณาใหข้อ้มูลตาม

ความเป็นจริง  ดว้ยมารยาทและจรรยาบรรณของนกัวิจยั  ขอ้มูลส่วนตวัของท่านผูว้ิจยัจะเกบ็ไวเ้ป็น

ความลบั 

1.  ช่ือ- นามสกุล:  ...................................................................................................................... 

2.  รหสันกัศึกษา: .....................................  สาขาวิชา ................................................................ 

3.  เพศ :         ชาย                            หญิง 

4.  อาย ุ:    .............   ปี 

5.  เกรดเฉล่ียสะสม :  ...................... 

แบบสอบถามชุดที ่1 

ค าช้ีแจง 

 แบบสอบถามฉบบัน้ีถามความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเองของ

ผูเ้รียน ให้นกัศึกษาอ่านขอ้ความแต่ละขอ้ความดว้ยการพิจารณาใคร่ครวญและระมดัระวงั เลือกท า

เคร่ืองหมาย   ลอ้มรอบตวัเลือก (1-5)  ซ่ึงตรงกบัความรู้สึกของตวัท่านมากท่ีสุด  ขอใหน้กัศึกษา

ตอบค าถามทุกขอ้ หากมีขอ้ท่ีไม่แน่ใจในค าตอบ  ให้เลือกค าตอบท่ีใกลเ้คียงกบัความจริงมากท่ีสุด    

เม่ือเลือกค าตอบในแต่ละขอ้แลว้ไม่ควรยอ้นกลบัไปเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขค าตอบนั้น     การตอบ

คร้ังแรกมกัจะเป็นค าตอบท่ีตรงกบัความเป็นจริงท่ีสุด  ผลของการตอบแบบสอบถามน้ีจะไม่มีผล

ทางลบต่อผลการเรียน  หรือต่อผูส้อนวิชาน้ี  และขอ้มูลต่าง ๆ จะเกบ็ไวเ้ป็นความลบั  

ความหมายของตัวเลอืก 

1 แทบจะไม่เป็นความจริงส าหรับตวัฉนั / ฉนัไม่เคย รู้สึกอยา่งน้ีเลย 
2 เป็นความจริงแต่ไม่บ่อยนกัส าหรับตวัฉนั /  ฉนัรู้สึกแบบน้ีนอ้ยกวา่คร่ึง 
3 เป็นความจริงในบางคร้ังส าหรับตวัฉนั /  ฉนัรู้สึกแบบน้ีเพียงคร่ึงเดียว 
4 เป็นความจริงบ่อยคร้ังส าหรับตวัฉนั / ฉนัรู้สึกแบบน้ีมากกวา่คร่ึง 
5 เป็นความจริงมากท่ีสุดส าหรับตวัฉนั /  ฉนัรู้สึกแบบน้ีเสมอ 
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ความคดิเห็น ตัวเลอืก 

1.  ฉนัคาดหวงัวา่จะเรียนรู้ไปตลอดชีวติ 1 2 3 4 5 

2.  ฉนัรู้วา่ตนเองตอ้งการจะเรียนอะไร 1 2 3 4 5 

3.  เม่ือฉนัพบส่ิงท่ีไม่เขา้ใจ ฉนัจะพยายามออกห่างจากส่ิงนั้น 1 2 3 4 5 

4.  หากฉนัพบส่ิงท่ีฉนัตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ ฉนัจะหาทางท่ีจะเรียนรู้ส่ิงนั้นได ้ 1 2 3 4 5 

5.  ฉนัชอบท่ีจะเรียนรู้ 1 2 3 4 5 

6.  ฉนัตอ้งใชร้ะยะเวลาหน่ึง ก่อนเร่ิมเรียนเร่ืองใหม่ 1 2 3 4 5 

7.  ในหอ้งเรียนฉนัคาดหวงัใหผู้ส้อนเป็นผูบ้อกนกัศึกษาทุกคนอยา่งชดัเจน 

     ทุกคร้ังวา่ตอ้งท าอะไรบา้งตลอดเวลา 
1 2 3 4 5 

8.  ฉนัเช่ือวา่ การคิดวา่ตนเองเป็นใคร อยูท่ี่ไหน และก าลงัจะกา้วไปทางทิศใด 

     เป็นส่วนส าคญัในการศึกษาของแต่ละคน 
1 2 3 4 5 

9.  ฉนัท างานดว้ยตนเองไดไ้ม่ค่อยดีนกั 1 2 3 4 5 

10. ถา้ฉนัตอ้งการขอ้มูลท่ีตนเองไม่มี  ฉนัจะรู้วา่จะไปคน้หาขอ้มูลนั้นไดจ้ากท่ีใด 1 2 3 4 5 

11. ฉนัสามารถเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ดว้ยตนเองไดดี้กวา่คนอ่ืน ๆ  1 2 3 4 5 

12. แมว้า่ฉนัจะมีความคิดดี แต่ดูเหมือนวา่ฉนัไม่สามารถจะท าใหแ้ผนงาน 

      นั้นท างานส าเร็จได ้
1 2 3 4 5 

13. ในดา้นประสบการณ์การเรียนรู้  ฉนัชอบท่ีจะมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

      วา่จะเรียนอะไรและเรียนอยา่งไร 
1 2 3 4 5 

14.  ความยากล าบากในการเรียน ไม่ท าใหฉ้นัเบ่ือ ถา้เป็นเร่ืองท่ีฉนัสนใจ 1 2 3 4 5 

15. ไม่มีใครอ่ืนนอกจากตวัฉนัเองท่ีตอ้งรับผดิชอบต่อการเรียนของตนเอง 1 2 3 4 5 

16.  ฉนัสามารถบอกไดว้า่ ฉนัก าลงัเรียนรู้อะไรไดดี้หรือไม่ 1 2 3 4 5 

17.  มีหลายเร่ืองท่ีฉนัตอ้งการเรียน ท าใหฉ้นัอยากใหมี้เวลามากข้ึนในแต่ละวนั 1 2 3 4 5 

18. หากฉนัตดัสินใจวา่จะเรียนรู้อะไรแลว้ ฉนัสามารถหาเวลาเรียนรู้ส่ิงนั้นได ้

      แมว้า่จะยุง่ซกัเพียงใดกต็าม 
1 2 3 4 5 

19. การท าความเขา้ใจในเร่ืองท่ีฉนัอ่านเป็นปัญหาของฉนั 1 2 3 4 5 

20. หากฉนัไม่เรียน  ไม่ใช่ความผดิของฉนั 1 2 3 4 5 

21. ฉนัรู้วา่ เม่ือใดฉนัตอ้งการจะเรียนรู้อะไรมากข้ึน 1 2 3 4 5 

22. หากฉนัเขา้ใจบทเรียนดีพอ แมฉ้นัยงัมีค  าถามเก่ียวกบัเร่ืองนั้น ฉนัจะไม่กงัวลเลย 1 2 3 4 5 

23. ฉนัคิดวา่หอ้งสมุดเป็นสถานท่ีท่ีน่าเบ่ือหน่าย 1 2 3 4 5 

24. บุคคลท่ีฉนัช่ืนชมมากท่ีสุด เป็นบุคคลท่ีชอบเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ 1 2 3 4 5 

25. ฉนัสามารถคิดหาวธีิต่าง ๆ  หลายวธีิเพื่อจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ  1 2 3 4 5 

26. ฉนัจะเช่ือมโยงส่ิงท่ีฉนัก าลงัเรียนรู้กบัเป้าหมายระยะยาวของฉนัเสมอ 1 2 3 4 5 

27. ฉนัสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองเกือบทุกเร่ืองท่ีฉนัตอ้งการรู้ 

 

1 2 3 4 5 
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รายการของความคดิเห็น ตัวเลอืก 

28. ฉนัรู้สึกสนุกกบัการคน้หาค าตอบของขอ้ค าถามต่าง ๆ  1 2 3 4 5 

29. ฉนัไม่อยากตอบค าถาม ท่ีมีค  าตอบถูก มากกวา่หน่ึงค าตอบ 1 2 3 4 5 

30. ฉนัมีความกระตือรือร้นมากในการอยากรู้ส่ิงต่าง ๆ  1 2 3 4 5 

31. ฉนัจะดีใจ เม่ือการเรียนส้ินสุดลง 1 2 3 4 5 

32. ฉนัไม่สนใจในการเรียน เท่ากบัท่ีคนอ่ืนสนใจ 1 2 3 4 5 

33. ฉนัไม่มีปัญหาเก่ียวกบัทกัษะการเรียนรู้เบ้ืองตน้ 1 2 3 4 5 

34. ฉนัชอบทดลองส่ิงใหม่ ๆ แมไ้ม่แน่ใจวา่ผลท่ีเกิดข้ึนจะเป็นอยา่งไร 1 2 3 4 5 

35. ฉนัไม่ชอบเม่ือมีคนท่ีรู้จริงมาช้ีใหเ้ห็นถึงขอ้ผดิพลาดท่ีฉนัท า 1 2 3 4 5 

36. ฉนัสามารถคิดวธีิท่ีแปลกใหม่ ในการท าส่ิงต่าง ๆ 1 2 3 4 5 

37. ฉนัชอบคิดถึงอนาคต 1 2 3 4 5 

38. ฉนัมีความพยายามมากกวา่อีกหลายคน ในการคน้หาส่ิงต่าง ๆ ท่ีฉนัอยากรู้ 1 2 3 4 5 

39. ฉนัคิดวา่ปัญหาต่าง ๆ เป็นส่ิงทา้ทาย ไม่ใช่สญัญาณใหห้ยดุ 1 2 3 4 5 

40. ฉนับงัคบัตนเองใหท้ าในส่ิงท่ีคิดวา่ฉนัควรท าได ้ 1 2 3 4 5 

41. ฉนัมีความสุขกบัวธีิการสืบเสาะปัญหาต่าง ๆ 1 2 3 4 5 

42. ฉนัเป็นผูน้ า ในสถานการณ์เรียนรู้ในกลุ่ม 1 2 3 4 5 

43. ฉนัสนุกกบัการอภิปรายความคิดเห็น 1 2 3 4 5 

44. ฉนัไม่ชอบสถานการณ์การเรียนรู้ท่ีทา้ทาย 1 2 3 4 5 

45. ฉนัมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ  1 2 3 4 5 

46. ฉนัรู้สึกวา่ยิง่เรียนรู้มาก  ส่ิงต่าง ๆ ในโลกยิง่น่าต่ืนเตน้ 1 2 3 4 5 

47. การเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีน่าสนุกสนาน 1 2 3 4 5 

48. การเรียนรู้ดว้ยวธีิท่ีฉนัคุน้เคยมาแลว้  ดีกวา่ท่ีจะลองวธีิการใหม่ ๆ 1 2 3 4 5 

49. ฉนัตอ้งการเรียนรู้ใหม้ากข้ึนเพื่อพฒันาตนเอง 1 2 3 4 5 

50.  ฉนัมีความรับผดิชอบในการเรียนของฉนั ไม่ใช่คนอ่ืน 1 2 3 4 5 

51. การเรียนรู้วธีิการเรียน เป็นส่ิงส าคญัส าหรับฉนั   1 2 3 4 5 

52. ฉนัไม่เคยแก่เกินท่ีจะเรียนรู้เร่ืองใหม่ ๆ   1 2 3 4 5 

53. การเรียนตลอดเวลาเป็นส่ิงท่ีน่าเบ่ือ 1 2 3 4 5 

54. การเรียนรู้เป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงชีวติ 1 2 3 4 5 

55. ในแต่ละปีฉนัไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ หลายอยา่งดว้ยตวัฉนัเอง  1 2 3 4 5 

56. การเรียนรู้ไม่ไดท้  าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในชีวติของฉนั 1 2 3 4 5 

57.  ฉนัเป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งในชั้นเรียนและเม่ือเรียนรู้ ดว้ยตนเอง 1 2 3 4 5 

58.  ผูเ้รียนคือผูน้ า  1 2 3 4 5 
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แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ 
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Reading Test 

Name:…………………………………… Number ……………… Field of Study ………………..     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Part 1  Questions 1-10 

Which notice (A-H) says this (1-10)? 

For questions 1-10, mark the correct letter A-H on your answer sheet. 

Example:

0   You can eat here in the mornings. 
- ------------------------------------------- 

Answer:   

     1.    You should not swim here. 

 

     2.    You must not drive fast here. 

 

     3.    You can play football here after 

            lessons. 

 

     4.    It is cheaper to buy things today  

            than tomorrow.  

 

      5.    You can drive here next week. 

 

 

 

 

 

A 

      
B          

 

 

C 

 

D     

E           

 

F        

 

G           

 

H 

     

0 A B C D E F G H 

SLOW! 
DANGEROUS CROSSROADS 

 

 

SWIMMING POOL 

OPEN AFTERNOONS 

Adults – ฿150 

Children – ฿100 

 

Children - $ 

 

HALF PRICE FOOTBALL SHIRTS –  

SALE MUST END THIS AFTERNOON 

 

 
POLICE CARS ONLY 

DANGER! 

DO NOT GO INTO THE WATER 

BREAKFAST SERVED 

7.00 – 10.00 

ROAD CLOSED 

UNTIL WEEKEND 

SCHOOL SPORTS CLUB 

NOW OPEN IN THE EVENINGS! 
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      6.   Next week these will be more  

            expensive. 

 

      7.   You cannot eat this meal in the  

            evening. 

 

       8.   You may be late. 

 

       9.   It’s cheaper to buy three of these. 

 

      10.  You must not leave this open. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A    

 

B      

 

 

C   

 

 

D      

 

 

E 

 

F 

 

G      

 

 

H 

 

 

 

 

 

CLOSED FOR LUNCH – 

Come back later 

 

ALL BUSES DELAYED 

FIRE DOOR – 

Keep closed at all times 

 

 

Special lunch 

until  2.30 p.m. 

฿  99 
 

Children under three 

eat free! 

Postcards 40c each 

Or 3 for $1 

COUNTRY  FARM  SOUP 

100% fresh vegetables 

Shoes half-price 

until Saturday 
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          Part 2 

          Questions 11-17 

           Read the article about Ingrid McFarlane and then answer the questions. 

           For questions 11-17, mark A, B, C or D on your answer sheet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From: cambridgeesol.org/exams/general-english/pet html. 
 

 

Ingrid McFarlane Zoo Keeper                                                     

 
 

When I left school at eighteen, I got a job at a zoo as a student keeper.  Now, five 

years later, things have changed - I have passed my exams and I am a full animal keeper. 

The money is not good.  I only get $9,500 a year.  You have to be outside in rain and snow, 

which is hard work, and you get very dirty.  But this doesn’t matter to me because animals 

are the most important thing in my life! 

There are a hundred monkeys and fifty deer in my part of the zoo and I give them 

their food and clean their houses.  I also need to watch them carefully to be sure that they 

are all well.  In fact, rhinos are my favorite animals and so last year I went to Africa with a 

colleague for a month to study them. 

The zoo is open every day and I work five different days each week.  I live in a 

small flat twenty minutes away and I get up at ten to seven and start work at eight.  The 

first thing I do when I get home at quarter past five is have a shower! 
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         Example: 

         0     Ingrid left school    A    five years ago. 

         B     nine years ago.                           Answer: 

                                               C     eighteen years ago.   

                                               D     thirteen years ago               

 

        11.  Ingrid would like to _____.  

               A    take some exams 

               B    earn more money 

               C    change her job 

               D    do hard work 

        12.  How does Ingrid feel about  

                working in  bad weather? 

                A    She hates getting dirty. 

                B    She doesn’t mind it. 

                C    She likes the snow. 

                D    She doesn’t like animals. 

       13.  If Ingrid doesn’t check the 

               monkeys, they may _______.    

               A    become ill 

         B    get hungry 

               C    run away 

               D    sleep 

          

 

        14. The animals Ingrid like best   

                are the ________. 

                A   monkeys 

                B   deer 

                C   tigers 

                D   rhinos 

        15.  Ingrid travelled to Africa to _____. 

         A    have a month holiday 

               B    visit a colleague there 

          C    study more about monkeys  

              D    learn more about some animals 

      16.  The zoo is open ______. 

       A    five days a week . 

              B    six days a week. 

              C    seven days a week .   

              D    on different days every week.  

  

 

 

0 
A 
 

B C D 
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       Part 2 (continue) 

        17.  Ingrid arrives at her flat in the  

                evening at_________. 

                A    five fifteen 

                B     twenty past five 

                C     ten to seven 

                D     thirty past five    
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Part 3 

          Questions 18-25 

           Read the article about Jobs Abroad and then answer the questions. 

           For questions 18-25, mark A, B, C or D on your answer sheet. 

    

       

       
 

 

 

 

 

      

 

 

                   

 

 

JOBS ABROAD 

 

 

 

 

 

 

  

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Work on a cruise ship 

 
Salary:     $200 per week  

 Location:            Pacific Ocean   

Start date:           June 1 

End date:    September 30 

Minimum age:    18 

Details 

Are you healthy and hard working? 

Come and work for Star Line! 

We need cooks, bar staff, and 

housekeepers on our luxury cruise 

ships.  

We also need nurses and 

hairdressers.  

You must be flexible and prepared to 

work long hours. Accommodation 

(shared with five others) and all food 

provided. 

 

Ski instructor wanted 
 

Salary:  $1,550 per month 

 Location:            Japan   

Start date:           November 20 

End date:    May 10 

Minimum age:    25 

Details 

A popular resort in Hokkaido, 

Japan requires an experienced ski 

instructor.   

- Must be able to teach children as 

well as adults.  

- Health insurance, ski equipment, 

and private apartment included.  

- Good salary for the right person. 

-Should be confident and friendly. 

 

ท่ีมา: Mile Craven. “Introducing Reading Keys,” Macmillan,2007:25 
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Part 3 (Continue) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Staff required 
 

Salary:     $300 per week  

 Location:            Italy 

Start date:           May 1 

End date:    October 30 

Minimum age:    21 

Details 

The Meridian Hotel is the top hotel 

on the island of Sicily, Italy. The 

hotel is looking for qualified and 

experienced waiters.  

- Must be able to speak English, 

Spanish, and Italian.   

-You should be well-dressed and 

reliable.  

- Flights to and from Sicily, single 

room in the hotel, plus all meals 

provided. 

 

Be a volunteer in Africa 
 

Salary:     -  

 Location:            Senegal, Africa 

Start date:           July 1 

End date:    July 21 

Minimum age:    16 

Details 

World Aid is an international 

organization that helps poor people 

in developing countries. This is your 

chance to help build a new hospital 

in Senegal.  Accommodation 

(shared), transportation (including 

flight), food, and health insurance 

are all included.  Work with other 

volunteers from around the world.  

Help make the world a better place. 

(We ask all volunteers to pay 

$1,200 towards the costs of flights, 

food, and accommodation.) 

 

 
 

 

 
ท่ีมา: Mile Craven. “Introducing Reading Keys,” Macmillan, 2007:25 
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 18.   Which job offers a private apartment? 

 A    Work on a cruise ship 

 B    Ski Instructor wanted 

 C    Be a volunteer in Africa 

 D    Hotel staff required 

 19.   What is the name of the hotel in Sicily? 

 A    Star Line 

 B    Senegal 

 C    Hokkaido 

 D    Meridian 

 20.   What is the only work available for a 

         17- year- old? 

 A   Be a volunteer in Africa 

 B   Ski Instructor wanted 

 C   Work on a cruise ship 

 D   Hotel Staff requires 

 21.   What are the five jobs Star Line is 

         offering? 

 A  housekeepers, nurses, cooks, 

             bar staff and painters 

 B  bar staff, hairdressers, cooks, 

             housekeepers and singers 

 C  cooks, bar staff, nurses,  

             hairdressers, and housekeepers   

 D   nurses, cooks, housekeepers, 

             hairdressers and doctors 

22.   Which job does not include food? 

 A    Work on a cruise ship 

 B    Ski Instructor wanted 

 C    Hotel staff required 

 D    Be a volunteer in Africa 

23.   In which country can you help build 

        a hospital? 

 A   Senegal  

        B   Switzerland 

 C   the U.S.A. 

 D   Italy 

24.   How many languages must you speak  

         to be a waiter at the Meridian Hotel? 

 A   one 

 B   three 

  C   four 

        D   two 

25.   Which two jobs included flight? 

 A   Work on a cruise ship and Hotel  

              Staff  required 

 B   Ski Instructor wanted and be a  

              volunteer in Africa 

 C   Hotel Staff required and work on a   

              cruise ship 

 D   Be a volunteer in Africa and Hotel  

              Staff  requied. 
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แบบสัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม (Focus group) ผู้เรียน 

วธีิการ 

1. จดักลุ่มผูเ้รียน ตามความสมคัรใจกลุ่มละ 8 คน เขา้สนทนาคร้ังละกลุ่ม 

2. ผูส้อนตั้งค  าถามเก่ียวกบัเร่ืองความเปล่ียนแปลงในตนเองเก่ียวกบัเร่ืองการ 

อ่านภาษาองักฤษท่ีผูเ้รียนรู้สึกได ้หลงัการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน มีค าถาม

ใหต้อบ 5 ขอ้  ถามใหต้อบคร้ังละ 1 ค  าถาม ใหต้อบทีละคน เม่ือครบทุกคน ทุกค าถามแลว้ใหทุ้กคน

ร่วมแสดงความคิดเห็นของตน  ตามความตอ้งการท่ีจะแสดงความคิดเห็น 

3. ผูส้อนสรุปตามประเดน็ค าถามแต่ละค าถาม และใหผู้ร่้วมกลุ่มสนทนาออก 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

4. มีการจดบนัทึก  และบนัทึกเสียง การสนทนากลุ่ม หลงัการสนทนากลุ่มให ้

ผูเ้รียนเขียนตอบค าถามเดิม โดยสรุป 

5. ผูส้อนรวบรวมขอ้มูลในการสนทนา ใหผู้เ้รียนตรวจทานและยนืยนัค าตอบ 

 

ค าถาม 

1. การอ่านภาษาองักฤษในความเขา้ใจของผูเ้รียนคืออะไร และเราอ่านเพือ่อะไร 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

2. การอ่านดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิด ท่ีผูส้อนจดัให ้ผูเ้รียนรู้สึกอยา่งไร ท าใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงภายในตวัผูเ้รียนเก่ียวกบัเร่ืองการอ่านภาษาองักฤษอยา่งไรบา้ง 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. กระบวนการอ่านดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน มีประโยชน์ต่อการอ่าน 

ภาษาองักฤษของผูเ้รียน อยา่งไรบา้ง 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. หลงัจากไดฝึ้กอ่านภาษาองักฤษดว้ยกิจกรรมการรู้คิดตลอดเวลา 10 สัปดาห์    ผูเ้รียนไดมี้

พฒันาการอ่านภาษาองักฤษของตนอยา่งไรบา้ง 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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 Reading Comprehension Rubric   1st                                   

  

                

No / 
Score 

Identifies  Identifies 

Summarization Total 
Title 

 
important details 

information   

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 12  

17   2     1    1 4  Golden Gate Bridge 

18    1    1    1 3 Chipmunk 

19 4     3    3   10 Aquarius 

21  3     2    2  7 Mt. Everest 

22   2    2    2  6 Halloween 

23   2    2    2  6 Halloween 

24  3    3    3   9 Halloween 

25   2    2    2  6  Gray whale 

26    1    1    1 3 The Chipmunk 

27  3    3    3   9 Mt. Everest 

28   2    2    2  6  1st programmer 

29   2    2     1 5 Halloween 

30    1    1    1 3 Hour count in my life  

31   2    2    2  6 The Sphinx 

32    1    1    1 3 Dreams 

33    1    1    1 3 Dreams 

34    1    1    1 3 The Sphinx 

35  3    3    3   9   Tonga Vocalno 

36   2    2    2  6 Aquarius 

37   2    2    2  6 Mt. Everest 

38    1    1    1 3 Hours count in my life 

39    1    1    1 3 Digital divide 

41    1    1    1 3 Robert Davila 

45 4    4     3   11   Tonga Vocalno 

46    1    1    1 3  1st programmer 

47    1    1    1 3 Chipmunk 

48    1    1    1 3 The Sparrow 

49    1    1    1 3 Halloween 

51    1    1    1 3 The Sphinx 

54    1    1    1 3 Angkor Wat 

56    1    1    1 3 Fuel Cell Tech. for cars 

85    1    1    1 3 Foster Adoptions 

                         157   

            Mean   4.9062 
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Reading Comprehension Rubric 2nd 

                

No/ 
score 

Identifies  Identifies 

Summarization Total Title important details 

information   

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 12   

17       1       1       1 3 Earthquake Science 

18     2       2       2   6 Marine Scientist 

19   3       3       3     9 Fish Dinner 

21     2       2       2   6 National Park Crumb 

22     2       2       2   6 Nurse Tracking 

23     2       2       2   6 Bike Messenger 

24   3       3       3     9 View from space 

25       1       1       1 3 Fortune-Telling Scams 

26       1       1         3 Nurse Tracking 

27   3       3       3     9 Unwanted research  

28     2       2       2   6 Electric car 

29       1     2         1 4 The view from space 

30       1       1       1 3 Hackers Flood Web  

31 4         3       3     10 Using dogs to Sniff 

32       1       1       1 3 Unwanted research  

33     2       2       2   6 Internet watchdog 

34       1       1       1 3 Sea Otter Census 

35 4       4       4       12 Super foods 

36     2       2       2   6 Olympic Hero 

37     2       2       2   6 Sound Tech. 

38       1       1       1 3 Panhandler takes to  

39       1       1       1 3 Grand Canyon 

41       1       1       1 3 Electric car 

45   3       3       3     9 Electric car 

46   3         2       2   7 Using dogs to Sniff 

47       1       1       1 3 Japan Freighter 

48       1       1       1 3  Robot dancer 

49     2       2         1 5 Olympic Hero 

51       1       1       1 3 Bike Messengers 

54       1       1       1 3 Earthquake Science 

56       1       1       1 3 Amphibian 

85   3       3         2   8 Hover Dam 

             172  

            Mean      5.3750 
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Reading Comprehension Rubric 3rd 

                                                           

 

No/ 
score 

Identifies  Identifies 

Summarization Total 
Title 

  
important details 

information   

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 12  

17     2         1       1 4 Mouse tooth Grown 

18       1       1       1 3 Electric car 

19     2     3         2   7 Oscar for Palestinian 

21   3         3       3   9 Fuel cell Tech for cars 

22       1       1       1 3 Iditarod Sled dog Race 

23       1       1       1 3 New Salamander  

24   3         2       2   7 Foster Adoption 

25     2       2       2   6 Monkey Herds Goats 

26   3         2       2   7 Drunk Driving in Califor. 

27     2       2       2   6 Fight to Keep Bison 

28 4         3       3     10 Zodiac Killer  

29   3         2       2   7 Olympic Hero 

30       1       1       1 3 Bike Messengers 

31     2     3         2   7 Oscar Nomination 

32     2       2       2   6 Fight to Keep Bison 

33   3     4         3     10 Chemical leaked in Willits 

34     2       2       2   6 Earthquake Science 

35 4       4       4       12 Zodiac Killer  

36       1       1       1 3 Working dog 

37   3       3       3     9 Superfood 

38   3       3         2   8 Superfood 

39     2       2       2   6 Killer Whale (Orca) 

41       1       1       1 3 Fuel cell Tech for cars 

45 4         3     4       11 Zodiac killer 

46   3       3       3     9 Oscar Nomination 

47     2       2         1 5 Unwanted Research 

48       1       1       1 3 Off the Grid with solar 

49       1       1       1 3 Flying frog, Amber …… 

51       1       1       1 3 Court of Appeals Rules 

54       1       1       1 3 Laurent Clerc 

56       1     2         1 4 Species Changes Color 

85     2       2         1 5 Fight to keep bison 

                191   

          
Mean  5.9687 
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Reading Comprehension Rubric 4th  

                

No/ 
Score 

Identifies  Identifies 

Summarization Total Title 
  

important details 

information   

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 12 

17     2         1       1 4 Coral Reefs 

18     2       2       2   6 Pandas Extinct 3 Gen.  

19   3         2       2   7 Mystery Object Pierce 

21       1       1       1 3 Two headed  

22   3         2       2   7 Red-Eyed Tree Frog 

23       1       1       1 3 Olympic Hero   

24 4       4       4       12  Future  Communications 

25       1       1       1 3 Brown Bear, Finland 

26     2       2       2   6  Fire-Bellied Toad 

27     2     2         2   6 Meteor Shower  

28     2       2       2   6 Dinosaurs underground 

29       1       1       1 3  Effect of Divorce 

30       1       1       1 3 Mystery Object 

31     2       2       2   6 African Lion 

32     2         1       1 4 Meteor Shower  

33       1       1       1 3 Planets Collide, Crater 

34     2       2         1 5 Titanic Storm, Nanoflare 

35 4       4         3     11 Fire Ants "Attacked" 

36       1       1       1 3 Planets Collide, Crater 

37   3         3       2   8 Living Fossil Fish 

38     2       2       2   6 Aardvark 

39   3       3         2   8 Lion Fish 

41   3         2         1 6 Fire Ants "Attacked" 

45 4       4       4       12 Ugliest Dog, Miracle 

46 4       4       4       12 Bull runner Killed 

47   3       3         2   8 Aardvark 

48     2         1       1 4 New DNA Test 

49     2       2       2   6 Graceful Weasel 

51       1       1       1 3 Effects of Divorce 

54     2       2         1 5 Orphaned Gorillas sent 

56       1       1       1 3 Amphibians 

85     2       2         1 5 Polluted Oceans 

             187   

            Mean   5.8437 

              

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 289 

Reading Comprehension Rubric 5th  

No/ 
Score 

Identifies  Identifies 

Summarization Total Title 
  

important details 

information   

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 12 

17     2       2         1 5 Wolf Hunts may kill 

18 4         3     4       11 Fire Ants "Attacked" 

19     2         1       1 4 Elephants get fake legs 

21     2       2         1 5 Elephants get fake legs 

22     2         1       1 4 Meat-eating plant 

23     2       2         1 5 Selmon in the city 

24     2       2       2   6 Owl Invaders 

25 4        3         2   9 Vanishing Artist 

26       1       1       1 3 Galileo's Telescope 

27   3       3       3     9 Sperm Whale 

28     2       2         1 5 Wrestling match  

29       1       1       1 3 Graceful Weasel 

30       1     2         1 4  Selmon Rule 

31 4       4       4       12  Story of St. Valentine 

32     2       2       2   6 African Lion 

33 4       4       4       12 Galileo's Telescope 

34     2       2       2   6 African Lion 

35   3     4         3     10  Eyeless Crustacean 

36   3         2       2   7 Planets Collide, Crater 

37 4       4       4       12 Fight to Keep Bison 

38     2       2       2   6 Orphaned Gorillas 

39       1       1       1 3 Parrot Fish 

41       1       1       1 3 Camouflaged Toads 

45 4       4       4       12 Dead sea Shrinking 

46 4       4       4       12 Priests Crack Coconuts 

47   3       3       3     9 Graceful Weasel 

48 4         3       3     10 Hellish Cloud,Mars 

49   3       3         2   8 Weddell Seal 

51       1       1       1 3 Baboon 

54     2       2         1 5 Eyeless Crustacean 

56       1       1       1 3 Beluga Whales 

85       1       1       1 3 Blaze Rage near L.A 

 215  

                                                                                                    Mean 6.7187 
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Reading Comprehension Rubric 6th  

No/ 
Score 

Identifies  Identifies 

Summarization Total 
Title 

important details 

information   

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 12 

17   3         2       2   7 Tadpole-Toting Frog 

18   3     4         3     10 Meteor Shower 

19 4       4         3     11 Arctic Fox 

21   3         2       2   7 Sea Anemone 

22       1       1       1 3 Polar Bear 

23       1       1       1 3 Parrot Fish 

24 4       4       4       12 Crabs Clean Up 

25     2       2       2   6 Blaze Rages near LA. 

26       1       1       1 3 Bird of Paradise 

27 4         3       3     10 Nudibranch 

28     2       2         1 5 Women with high Testos 

29     2       2         1 5 Blue Whale 

30     2       2         1 5 Conservator 

31 4       4       4       12 Great White Shark 

32   3       3         2   8 Polar Bear 

33   3     4         3     10 African Wild Dogs 

34   3       3       3     9 Zebra 

35 4       4       4       12 Arctic Skua 

36   3       3       3     9 Laughing Gas 

37 4         3       3     10 Quake Machine 

38   3       3       3     9 Alligator  Turtle 

39   3         2         1 6 Coral 

41     2         1       1 4 Pillow Fight 

45 4       4       4       12 Mount Wilson Fire 

46   3       3       3     9 Alligator Turtle 

47 4         3       3     10 Toucan 

48   3       3       3     9 Watermelon Juice Fuel 

49 4       4         3     11 White Rhinoceros 

51       1       1       1 3 Arctic Fox 

54 4         3         2   9 Arctic Skua 

56     2       2         1 5 Blaze Rage near L.A. 

85       1       1       1 3 Aardvark 

 247  

                                                                                            Mean   7.7187 
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Reading Comprehension Rubric 7th  

No/ 
score 

Identifies  Identifies 

Summarization Total 
Title 

important details 

information   

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 12 

17   3       3       3     9 Prickly Old New Lizards 

18     2       2         1 5 Elephant Seal 1 

19   3       3       3     9 Weddell Seal 

21   3       3         2   8 Elephant Seal 

22       1       1       1 3 Emperor Penguin 

23       1       1       1 3 Lionfish 

24 4       4         3     11 Lionfish 

25     2       2         1 5 Hammerhead Sharks 

26   3         2       2   7 Butterflyfish 

27   3         2         1 6 The Trifid Nebula 

28   3       3         2   8 16th-Century Convent 

29       1       1       1 3 Toucan 

30     2       2         1 5 Kennedy Space Center 

31 4       4       4       12 Snowy Owl 

32   3       3       3     9 Arctic Hare 

33   3       3       3     9 Giant Jellyfish 

34   3         2       2   7 Black Rhinoceros 

35 4       4       4       12 Albatross 

36 4         3       3     10 Monkey Mind-Control 

37   3       3         2   8 Adelie Penguin 

38   3         2         1 6 Parrot Fish 

39     2       2       2   6 Global Warming Could .. 

41       1       1       1 3 Bengal Tiger 

45 4         3       3     10 Harp Seal 

46 4         3       3     11 Bird of Paradise 

47   3       3         2   8 Blue Whale 

48 4       4       4       12 Autonomous Robot 

49   3         2       2   7 Polar Bear 

51       1       1       1 3 Bottlenose Dolphin 

54 4       4       4       12 Dugong 

56   3       3         2   8 Golden Cowrie 

85   3         2       2   7 The Dusty dish around.. 

 242  

                                                                                             Mean   7.5625 
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Reading Comprehension Rubric 8th  

No/ 
Score 

Identifies  Identifies 

Summarization Total Title 
  

important details 

information   

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 12 

17   3       3         2   8 The Golden Gate Bridge 

18   3       3       3     9 Elephant Seal cuddle 

19 4         3         2   9 Atlantic Puffin 

21   3       3       3     9 Animals No Safer… 

22       1       1       1 3 Brown Bear 

23     2         1       1 4 Coral 

24 4       4         3     11 Polar Bears Listed as… 

25       1       1       1 3  Earth's Gravitation…. 

26     2       2       2   6 Halloween Fun 

27     2       2         1 5 Anglerfish 

28   3       3         2   8 Baboon 

29 4         3       3     10 Asian Elephant 

30 4         3       3     10 The Moon Rock 

31     2       2       2   6 Saturn and its Moon 

32     2       2         1 5 Hawaiian Monk Seal 

33 4       4       4       12 Selmon in the City 

34 4       4         3     11 African Elephant 

35 4         3       3     11 Birds of Paradise 

36     2       2         1 5 New Dinosaur … 

37   3       3       3     9 Flying Fish 

38   3       3       3     9 Hippopotamus 

39       1       1       1 3 The American Pepper 

41       1       1       1 3 Bengal Tiger 

45 4         3       4     11 Humpback Whale 

46     2       2       2   6 Injured Elephants get .. 

47       1       1       1 3 How the Chipmunk got .. 

48 4       4       4       12 Bengal tiger 

49       1       1       1 3 Ancient Animal Graves 

51       1       1       1 3 Court of Appeals Rules.. 

54     2       2         1 5 Fur Seal 

56       1       1       1 3 Saturn Moon 

85     2       2         1 5 Aardvark 

 220  

                                                                  Mean   6.8750 
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Reading Comprehension Rubric 9th  

                

No/ 
Score 

Identifies  Identifies 

Summarization Total Title 
  

important details 

information   

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 12 

17   3         2         1 6 Fire island communities 

18   3       3         2   8 Beluga Whale 

19   3         2         1 6 Assistant village killed 

21 4       4       4       12 Manatee 

22       1       1       1 3 Python "Nightmare" 

23   3       3         2   8 African Lion 

24 4       4       4       12 Ancient Animal Graves 

25 4       4       4       12 Out to Lunch 

26 4       4       4       12 Tiffany's Cookies 

27   3       3       3     9 Mid Hudson Balloon 

28     2       1         1 4 Henry Hudson 

29       1       1       1 3 Ornamental shrimp 

30   3       3         2   8 Carpenters 

31 4       4         3     11 Autumn 

32 4         3       3     10 100 Elephants Killed by  

33   3       3         2   8 The play 

34 4       4       4       12 Henry Matisse 

35     2       2       2   6 Ancient Animal Graves 

36     2       2         1 5 Tornado Survivors 

37 4       4         3     11 Dozens of Girls found… 

38 4       4         3     11 Ancient Animal 

39       1       1       1 3 Alligator Snapping Turtle 

41       1       1       1 3 Going on a Picnic 

45       1       1       1 3 Winter Olympics 

46     2       2       2   6 Ancient Animal Graves 

47   3         2       2   7 Kidozine 

48 4       4       4       12 Spotted Hyenas 

49 4       4         3     11 Steller Sea Lion 

51     2       2       2   6 Ancient Animal …. 

54   3         2         1 6 Electronic Tongue 

56       1       1       1 3 Coral Algae Have Eyes 

85       1       1       1 3 Couple wounded in ride 

 240  

                                                                   Mean    7.5 
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Reading Comprehension Rubric 10th  

                

No/ 
Score 

Identifies  Identifies 

Summarization Total 
Title 

important details 

information   

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 12 

17 4       4         3     11 Florida 

18   3       3         2   8 London 

19     2       2         1 5 Turtles have shells .. 

21 4         3       3     10 Hurt Sea Turtle Gets … 

22   3       3         2   8 Autumn 

23     2       2         1 5 Matt's Party 

24 4       4       4       12 My Rocket ship 

25     2       2         1 5 Clown Anemonefish 

26     2       2       2   6 What's Wild about … 

27 4         3       3     10 Giant clam 

28       1       1       1 3 Jupiter Turned Comet 

29     2       2       2   6 Talkative Bird 

30       1       1       1 3 New Galaxy Class …… 

31   3       3         2   8 Grads Enter Uncertain.. 

32 4         3         2   9 Hyde Park, New York 

33 4       4       4       12 Bull Sharks 

34   3       3       3     9 Decision on Preah .. 

35 4         4       3     11 Sydney 

36 4       4       4       12 Kidozine 

37 4         3       3     10 Museum of fine Arts 

38     2       2       2   6 New York 

39       1       1       1 3 The American Pepper 

41       1       1       1 3 Going on a Picnic 

45 4         3       3     10 Barbed wire shut off… 

46 4       4       4       12 Firefighters 

47 4         3       3     10 What to do when your.. 

48 4         3       3     10 Hellish Cloud 

49       1       1       1 3 The Black hole … 

51   3       3         2   8 National Baseball Hall 

54 4       4         3     11 Chicago 

56       1       1       1 3 Coral Algae Have Eyes 

85     1       1       1 3 Cleaner Fish wear ….. 

 245  

                                                                                           Mean     7.6562 

                

              
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



find useful

Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U

17 1 -1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 0 -1

18 -1 1 -1 0 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -7

19 -1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 1 0 1 1 -1 -1 1 0

21 1 1 -1 -1 1 0 1 -1 0 1 0 1 -1 -1 1 2

22 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -6

23 -1 -1 -1 -1 1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -10

24 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1

25 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -14

26 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 0 -6

27 1 1 -1 1 0 1 1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1 4 4

28 1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -5

29 1 1 -1 1 -1 1 0 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 2

30 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -13

31 1 1 -1 1 1 1 1 -1 1 0 1 0 -1 -1 1 5

32 -1 1 -1 1 0 -1 1 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 0 -5

33 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1 0 0 1 1 -1 -1 1 1

34 1 1 -1 -1 1 1 0 -1 0 0 1 0 -1 -1 1 1

35 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 -1 -1 1 7

36 0 0 -1 0 1 1 1 -1 -1 0 0 1 -1 -1 1 0

37 1 1 -1 0 0 0 1 -1 0 1 1 1 -1 -1 1 3

38 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 -11

39 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -13

41 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -13

45 1 0 -1 1 1 1 1 -1 0 0 1 1 -1 -1 1 4

46 1 1 -1 0 -1 -1 1 -1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -5

47 0 1 -1 0 0 1 0 -1 0 -1 -1 0 -1 -1 -1 -5

48 1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -7

49 1 0 -1 0 0 1 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 0 -5

51 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 -3

54 1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -6

56 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 0 -8

85 1 1 -1 1 1 0 1 -1 0 -1 1 -1 -1 -1 1 1

-4

Metacognitive Activities in Reading Progress Chart   1

No

Orientating Planning Executing

section reread interpret

solving

Elaboration m
ean -4

 /Total

vocabs conclusion

and and area

Monitoring Evaluation

Listing &Uncertain VarifyTitle Activate Illustration Setting Information Make SummarizeReading Problem Pausing Review 

needed& non-usefulAttention prior Survey purposes prediction strategies

Mean

reading define and

notestiming usedknowledge

295

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



find useful

Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U

17 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 0 4

18 -1 0 -1 1 1 0 1 0 -1 1 0 0 1 -1 1 2

19 -1 -1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 -1 1 -1 1 5

21 1 -1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 -1 1 9

22 1 -1 1 1 1 -1 1 -1 1 0 1 -1 1 -1 1 4

23 1 0 1 1 1 1 -1 -1 0 0 -1 1 -1 1 3

24 1 1 1 1 1 0 1 -1 1 0 1 -1 1 -1 1 7

25 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 0 -10

26 -1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 0 -6

27 1 0 1 1 1 0 1 -1 1 1 1 -1 1 -1 1 7

28 1 1 1 1 1 0 1 -1 1 1 1 -1 1 -1 1 8

29 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 0 -10

30 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 0 -4

31 1 0 0 1 0 1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1

32 -1 0 -1 1 1 0 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -3

33 1 0 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 1 -1 1 8

34 -1 -1 -1 0 1 -1 1 -1 0 1 1 -1 1 -1 1 -1

35 1 1 1 1 1 0 1 -1 0 1 1 -1 0 -1 1 6

36 1 0 1 1 1 0 1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 3

37 1 -1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 1 5

38 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 0 -8

39 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 1 -1 1 9

41 1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -5

45 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 1 -1 1 9

46 1 0 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 1 4

47 1 -1 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -8

48 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -9

49 1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 -1 1 7

51 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 0 -12

54 -1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -3

56 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -11

85 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 0 4

Mean 0

No

Metacognitive Activities in Reading Progress Chart  2

Problem

Monitoring Evaluation

Uncertain Varify

Orientating Planning Executing

Pausing Review 

Elaboration

strategies non-useful

Listing & SummarizeReading

area and

Illustration Setting Information Make

Attention

m
ean

 0 /Total

Title Activate

vocabs conclusion

prior Survey purposes needed & prediction

knowledge

define

section reread interpretTiming used

solving and and

notes

reading

296

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



find useful

Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U

17 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 0 2

18 1 -1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 -1 1 5

19 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 1 1 1 1

21 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -7

22 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 0 -10

23 1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 0 -6

24 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 1

25 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 9

26 1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1

27 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 -1 1 12

28 1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 -1 1 7

29 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 1 -3

30 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -10

31 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 1 5

32 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -5

33 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 1 -1 1 9

34 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 5

35 1 1 1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 1 1 1 7

36 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -9

37 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 1 1 9

38 1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1

39 1 1 1 1 1 1 0 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 8

41 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -11

45 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 1 7

46 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 1 -1

47 1 1 1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 1 1 1 7

48 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 1 3

49 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 1 3

51 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 0 -6

54 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 0 -10

56 -1 1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 1 3

85 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 5

1

Problem Pausing

EvaluationOrientating Planning Executing Monitoring

m
ean 1

/Total

Title Activate Illustration Setting Information

Elaboration

used section reread

Review Uncertain Varify Listing &Reading

define and

Summarize

solving and and area reading

Make

needed & prediction strategies non-usefulAttention prior Survey purposesNo

Metacognitive Activities in Reading Progress Chart  3

interpret notes vocabs conclusion

Mean

knowledge Timing

297

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



find useful

Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U

17 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 1 -1 1 9

18 1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -3

19 1 1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 1 5

21 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 0 -6

22 1 1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 3

23 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -11

24 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 9

25 1 1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 1 3

26 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 0 4

27 1 1 1 1 1 1 1 -1 0 1 1 0 1 -1 1 9

28 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 1 11

29 1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 0 -2

30 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 1 7

31 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

32 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 3

33 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 9

34 1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 1 3

35 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 1 11

36 1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1

37 1 -1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 4

38 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 7

39 1 1 1 1 1 1 1 -1 0 0 1 1 1 1 1 11

41 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 9

45 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 1 1 9

46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 13

47 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 13

48 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 1 3

49 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 3

51 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 0 -12

54 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1

56 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 0 -1 -1 1 -1 1 -8

85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

4

Orientating Planning Executing Monitoring Evaluation

No

Metacognitive Activities in Reading Progress Chart 4

Elaboration m
ean

 4
 /Total

Pausing Review Uncertain Varify

area

vocabs conclusion

Title Activate Illustration Setting Listing & SummarizeProblem

used

strategies non-useful

Information Make Reading

Timing section

Attention prior Survey purposes solvingprediction

reread interpret notes

and and

knowledge

Mean

reading define andneeded &
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find useful

Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U

17 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 7

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

19 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 9

21 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 7

22 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 8

23 1 1 1 1 1 1 0 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 4

24 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 1 7

25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

26 1 1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 5

27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

28 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 1 5

29 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 -3

30 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 1 7

31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 13

32 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 9

33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

34 1 1 1 -1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 9

35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

36 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 13

37 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14

38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14

39 1 1 1 1 1 1 1 -1 0 0 -1 1 -1 1 1 7

41 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 1 1

45 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 13

46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 13

47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

48 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14

49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

51 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 -1 -1 -1 1 1 7

54 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 13

56 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 5

85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 12

10

m
ean

 1
0

 /Total

Title Activate Illustration Setting Information Make Reading Problem

area

used

strategies non-useful

ElaborationEvaluationExecuting Monitoring

vocabs conclusion

prior Survey purposes needed & prediction

Orientating Planning

Attention

Mean

Pausing Review Uncertain Varify Listing & Summarize

interpret

define andNo

Metacognitive Activities in Reading Progress Chart 5

sectionTiming notes

reading

reread

solving and and

knowledge

299

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



find useful

Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

21 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

22 1 1 1 0 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 0 -1 1 1 2

23 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 7

24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

25 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 12

26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

27 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

28 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 1 1 1 1 1 9

29 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 12

30 1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 1 1 1 1 7

31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14

32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

35 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14

39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14

41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 13

45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

51 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3

54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

56 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 1

85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 11
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knowledge

No
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ean
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 /Total

Title Activate Illustration Setting Information

Attention prior Survey purposes reading define andand and area

section reread interpret notesTiming
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vocabs conclusion

Mean

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



find useful

Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U

17 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

21 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

22 1 1 1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 3

23 1 1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 1

24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

25 1 1 1 -1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 5

26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 13

27 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 13

28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

29 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 0 1 1 1 1 1 12

30 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 13

37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

51 1 1 1 1 1 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 2

54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

56 1 1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 5

85 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 -1 1 1 1 1 11

13
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Orientating Planning Executing Monitoring

Title Activate Illustration Reading Problem

Evaluation
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No
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ean

 1
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 /Total

define and

301

vocabs

Mean
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Listing & Summarize

Elaboration

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



find useful

Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

18 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 12

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

22 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 3

23 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 3

24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

25 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 3

26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 11

27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

30 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 3

31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

32 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 13

33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

39 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 7

41 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 0 1 1 1 1 1 8

45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

47 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 3

48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

49 -1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 9

51 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 1 11

54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

56 1 1 1 -1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 1 1 7

85 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 -1 1 1 1 12
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Orientating Planning Executing Monitoring
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ean

 1
2

 /Total

area

Uncertain Varify

Evaluation

Information Make Reading ProblemSetting

and andAttention prior Survey purposes

Pausing Review 

No

Metacognitive Activities in Reading Progress Chart   8

Title Activate Illustration

timing used

needed& prediction non-useful

knowledge

solving reading

section interpret notes

strategies

reread

302

and

vocabs conclusion

Mean

define

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



find useful

Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 13

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 11

23 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 5

24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

30 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 7

31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 13

36 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 13

37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

39 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 5

41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

45 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

85 -1 1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 -1
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define and

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



find useful

Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U Y N U

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

18 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 5

19 -1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 1 1 5

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

23 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -5

24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

25 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -5

26 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 5

27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

28 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 5

29 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

30 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 13

31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

32 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 13

33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

38 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 7

39 1 1 -1 1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 -1 1 1 7

41 1 1 -1 1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 -1 1 1 7

45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 13

46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

47 1 1 -1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 11

48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

49 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 11

51 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 3

54 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

56 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 -1 0 1 1 11

85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 13

10
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แบบบันทึกการอ่าน (Metacognitive Reading Log 1) 

Name …………………………………………No. …………… Field of Study …………………… 

Title : ………………………………………………………………………………………………… 

Before Reading: 

1. ความรู้เดิมของฉนัท่ีช่วยใหฉ้นัเขา้ใจเร่ืองน้ี .............................................................................. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

       2.   ก่อนอ่าน ส่ิงแรกท่ีฉนัท าคือ  ..................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

       3.  ฉนัจะใชเ้วลาอ่านเร่ืองน้ีจบใน.........วนั  คือวนัท่ี  ........./.......... /......... ถึง........./ ......... /…....... 

During Reading: 

1. วิธีอ่านของฉนัคือ..................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

2. ฉนัอ่านแลว้เขา้ใจถูกทางหรือไม่ อยา่งไร ................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

3. ฉนัใชก้ลยทุธ์การอ่านดงัน้ี........................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

4. ฉนัควรใชก้ลยทุธ์ อะไรอีก เพื่อช่วยใหอ่้านไดส้ าเร็จ............................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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5. ฉนัยงัตอ้งการขอ้มูลอ่ืนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ คืออะไร ................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

After Reading: 

1. ฉนัอ่านไดเ้ขา้ใจดีหรือไม่ อยา่งไร ........................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

2. ฉนัไดเ้รียนรู้อะไร จากการอ่านเร่ืองน้ี ..................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

3. ฉนัไดรู้้มากกวา่ หรือนอ้ยกวา่ท่ีคาดหวงัไว ้อยา่งไร ................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

4. ฉนัตอ้งการจะอ่านซ ้าอีกหรือไม่ อยา่งไร ................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

5. ฉนัพอ จะสรุปเร่ืองน้ีไดว้า่ ...................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................     
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แบบบันทึกการอ่าน (Metacognitive Reading Log 2) 

Name ………………………………………… No. ………… Field of Study …………………… 

Title : …………………………………………………………………………………………………. 

Before Reading: 

1. ฉนัเขา้ใจวา่หวัขอ้เร่ืองน้ีเป็นเร่ือง ท่ีเก่ียวกบั

............................................................................. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  

        2.   ก่อนอ่าน  ฉนัส ารวจบทอ่าน รูปภาพ รู้วา่บทอ่านน้ี น่าจะเป็น  

………………………………………………………………………………………………………… 

( ข่าว   บนัเทิง   นวนิยาย  บทความ ค าบรรยายใตภ้าพ )  

3.  ฉนัเดาวา่เร่ืองน้ี น่าจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบั...................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

4. ฉนัจะใชเ้วลาอ่านเร่ืองน้ีจบใน .......วนั คือวนัท่ี  ........./............. /.........ถึง ...... /........... /…..... 

During Reading: 

1. วิธีอ่านของฉนัคือ .................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

2. ขอ้มูลส าคญัในเร่ืองน้ีคือ ......................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

3. ขอ้ความท่ีฉนัยงัสบัสนและไม่เขา้ใจในเร่ืองน้ีคือ …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

.………..………………………………………………………………………………………………. 
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After Reading: 

   1.  ฉนัรู้เร่ือง และเขา้ใจบทอ่านน้ี    ( ดี    ปานกลาง    ไม่เขา้ใจ) 

………………………………………………………………………………………………………… 

2. ฉนัไดเ้รียนรู้อะไร จากการอ่านเร่ืองน้ี ..................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

3. ค าศพัทส์ าคญัในเร่ืองน้ีท่ีช่วยใหฉ้นัเขา้ใจบทอ่านคือ 

               1. ...........................................   ความหมาย ............................................................................ 

 2. ...........................................   ความหมาย ............................................................................ 

               3. ...........................................   ความหมาย ............................................................................ 

               4. ...........................................   ความหมาย ............................................................................ 

               5. ...........................................   ความหมาย ............................................................................ 

               6. ...........................................   ความหมาย ............................................................................ 

 7. ...........................................   ความหมาย ............................................................................ 

 8. ...........................................   ความหมาย ............................................................................ 

 9. ...........................................   ความหมาย ............................................................................ 

              10. ... ....................................    ความหมาย ............................................................................. 

4. ฉนัพอ จะสรุปเร่ืองน้ีไดว้า่ ...................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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การสัมภาษณ์ความคดิเห็นของผู้สอนต่อสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ 

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนด้วยตนเองด้วยกจิกรรมการรู้คดิ 

ในการอ่านภาษาองักฤษ 

 

วธีิการ 

1. คดัเลือกผูส้อนภาษาองักฤษ  ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

ท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาโทการสอนภาษาองักฤษ สงักดัวิทยาลยัเทคนิค 5 แห่ง โดยวิธี Snow Ball  

ไดผู้ส้อนภาษาองักฤษสงักดัวิทยาลยัเทคนิคในภาคกลาง จ านวน 4 คน     และผูส้อนสงักดัวิทยาลยัใน

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 1 คน  รวมจ านวน  5 คน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการเรียนดว้ยตนเอง และกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน  โดยใชเ้อกสารจาก  

การคน้ควา้ และจากงานวิจยั ท่ีผูว้ิจยัจดัหาให ้พร้อมอธิบายประกอบ  

3. ส่งแบบสมัภาษณ์พร้อม    ขอ้มูลเก่ียวกบัการเรียนดว้ยตนเอง และกิจกรรมการรู้คิดในการ 

อ่านล่วงหนา้  และติดต่อนดัวนั เวลา และสถานท่ีจะสัมภาษณ์ 

4. ก่อนท าการสัมภาษณ์  ผูว้ิจยัใหข้อ้มูล    เก่ียวกบัรูปแบบการเรียนดว้ยตนเองและกิจกรรม  

การรู้คิดในการอ่าน ล่วงหนา้  ประกอบกบัค าอธิบาย      เพื่อใหผู้ส้อนมีความรู้และความเขา้ใจในขอ้

ค าถามท่ีผูว้ิจยัถาม  เม่ือท าความเขา้ใจตรงกนัแลว้ จึงเร่ิมท าการสมัภาษณ์ 
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แบบสัมภาษณ์ความคดิเห็นของผู้สอนต่อสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ 

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนด้วยตนเองด้วยกจิกรรมการรู้คดิ 

ในการอ่านภาษาองักฤษ 

ค าช้ีแจง: 

1.  แบบสมัภาษณ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยัเร่ือง  “การพฒันารูปแบบการเรียนดว้ยตนเอง

ดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม” เพื่อน าผลการวิจยัไปใชใ้นการพฒันารูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ย

กิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม              

2.  การวิจยัคร้ังน้ีจะวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นผลรวม  ใคร่ขอความกรุณาจากท่านช่วยตอบค าถาม 

ตามสภาพความเป็นจริง  และตามความคิดเห็นของท่าน ผูว้ิจยัขอรับรองวา่ขอ้มูลท่ีท่านใหส้มัภาษณ์

ทั้งหมดจะถือเป็นความลบั 

 3.  แบบสัมภาษณ์น้ีเป็นแบบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง ประกอบดว้ย 2 ตอน คือ 

      ตอนท่ี 1  ขอ้มูลส่วนตวั 

          ตอนท่ี 2  ขอ้ค าถาม 

 4.  แบบสมัภาษณ์น้ีส่งมาล่วงหนา้ พร้อมขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีผูว้ิจยัคน้ควา้มาประกอบค าถาม 

เพื่อใหท่้านไดศึ้กษาขอ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบการเรียนดว้ยตนเองและกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน

ภาษาองักฤษ  และไดเ้ตรียมตวัตอบค าถามไดต้รงประเดน็   โดยผูว้ิจยัจะติดต่อ นดัหมายวนัสมัภาษณ์ 

ต่อไป 

ตอนท่ี 1 : ขอ้มูลส่วนตวั 

    โปรดท าเคร่ืองหมาย  √   หนา้ขอ้ความ ตามความเป็นจริง 

1.  เพศ        ชาย              หญิง     

2. วฒิุการศึกษา   ..................................................  

3. ประสบการณ์การสอนภาษาองักฤษ     ..................... ปี 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงท่ีท่านกรุณาใหค้วามอนุเคราะห์ในการใหส้ัมภาษณ์                                                                                                                                                                                                       

                                                                                      ผูว้ิจยั 
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ตอนท่ี 2  ขอ้ค าถาม   เป็นค าถามปลายเปิด  มี 4 ขอ้ค าถาม    

  2.1  ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั และปัญหาของการเรียนการสอนอ่านภาษา 

องักฤษ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง อยา่งไรบา้ง   

   2.2   ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวคิดการใชรู้ปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการ

รู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ เพื่อพฒันาการอ่านของผูเ้รียน อยา่งไรบา้ง 

   2.3   ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบการเรียนดว้ยตนเอง

และการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ เพือ่พฒันาการอ่านของผูเ้รียนอยา่งไร 

   2.4   ท่านคิดวา่รูปแบบการเรียนดว้ยตนเอง ในการสอนอ่านภาษาองักฤษดว้ยกิจกรรมการรู้

คิดในการอ่าน เพื่อพฒันาการอ่านของผูเ้รียน ควรเป็นอยา่งไร  

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รายนามผูท้รงคุณวฒิุ 

ผูต้รวจสอบรูปแบบและเคร่ืองมือการวิจยั 
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 1.  ผู้ตรวจสอบและรับรองรูปแบบการเรียนด้วยตนเองด้วยกจิกรรมการรู้คดิในการอ่าน

ภาษาองักฤษ ส าหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

      รองศาสตราจารย ์ดร.ไพรัตน์ วงษน์าม  ภาควิชาวิจยัและวดัผล คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลยับูรพา 

       ดร.สมศกัด์ิ ลิลา  ภาควิชาวิจยัและวดัผล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

     ดร. มณเทียร ชมดอกไม ้ ภาควิชาการจดัการเรียนรู้ ศนูยบ์ณัฑิตศึกษานานาชาติ การ

พฒันาทรัพยากรมนุษย ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

     ดร. นพดล พรามณี ภาควิชาการจดัการเรียนรู้ ศูนยบ์ณัฑิตศึกษานานาชาติ การพฒันา

ทรัพยากรมนุษย ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

    ผศ. ดารณี ภุมวรรณ ศูนยบ์ณัฑิตศึกษานานาชาติ การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

  2.  ผู้ตรวจสอบเคร่ืองมือในการวจัิย 

             ก.   แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ 

            รองศาสตราจารย ์ดร.ไพรัตน์ วงษน์าม  ภาควิชาวิจยัและวดัผล คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลยับูรพา 

                           ดร. มณเทียร ชมดอกไม ้ ภาควิชาการจดัการเรียนรู้ ศนูยบ์ณัฑิตศึกษานานาชาติ 

การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

             Mr. Robert Brett Wilkin อาจารยภ์าษาองักฤษ โครงการจดัการเรียนการสอนตาม 

หลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษ (English Program) โรงเรียนสงวนหญิง  จงัหวดั

สุพรรณบุรี 
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         ข.  แบบวดัคุณลกัษณะด้านการเรียนด้วยตนเอง 

             ค.  แบบส ารวจพฤติกรรมในการอ่าน 

            รองศาสตราจารย ์ดร.ไพรัตน์ วงษน์าม  ภาควิชาวิจยัและวดัผล คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลยับูรพา 

             ดร. นพดล พรามณี ภาควิชาการจดัการเรียนรู้ ศูนยบ์ณัฑิตศึกษานานาชาติ การ

พฒันาทรัพยากรมนุษย ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

           ดร. มณเทียร ชมดอกไม ้ ภาควิชาการจดัการเรียนรู้ ศูนยบ์ณัฑิตศึกษานานาชาติ การ

พฒันาทรัพยากรมนุษย ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

      ง.  แบบประเมินความเข้าใจในการอ่าน 

      จ.  แบบตรวจสอบการใช้กจิกรรมการรู้คดิในการอ่าน 

      ฉ.  แบบบนัทกึการอ่าน (Reading Log) 

                        ดร. มณเทียร ชมดอกไม ้ ภาควิชาการจดัการเรียนรู้ ศูนยบ์ณัฑิตศึกษานานาชาติ การ

พฒันาทรัพยากรมนุษย ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

                          ดร.นพดล พรามณี ภาควิชาการจดัการเรียนรู้ ศูนยบ์ณัฑิตศึกษานานาชาติ การ

พฒันา ทรัพยากรมนุษย ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

                ผศ. ดารณี ภุมวรรณ ศนูยบ์ณัฑิตศึกษานานาชาติ การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

            ช.  แบบสัมภาษณ์ผู้สอน 

         ซ.  แบบสัมภาษณ์สนทนากลุ่มผู้เรียน 

            รองศาสตราจารย ์ดร.ไพรัตน์ วงษน์าม  ภาควิชาวิจยัและวดัผล คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลยับูรพา 

             ดร.มณเทียร ชมดอกไม ้ ภาควิชาการจดัการเรียนรู้ ศูนยบ์ณัฑิตศึกษานานาชาติ การ

พฒันาทรัพยากรมนุษย ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

            ดร.นพดล พรามณี ภาควิชาการจดัการเรียนรู้ ศูนยบ์ณัฑิตศึกษานานาชาติ การ 

พฒันาทรัพยากรมนุษย ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

คู่มือการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรม 

การรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
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ค ำน ำ 

   คู่มือการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการ

อ่านภาษาองักฤษ ส าหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จดัท า

ข้ึนเพื่อเป็นแนวทางแก่ผูท่ี้ตอ้งการน ารูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน

ภาษาองักฤษ  ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงไปใช ้ และตอ้งการศึกษาขอ้มูล

เก่ียวกบัรูปแบบอยา่งละเอียด  เน้ือหาประกอบดว้ย 

 

1.  ความเป็นมาของการพฒันารูปแบบฯ กล่าวถึงสภาพปัจจุบนัปัญหาท่ีเป็นสาเหตุท่ีตอ้งมี 

การพฒันารูปแบบฯ  

2.  ทฤษฎีและแนวคิดท่ีสนับสนุนรูปแบบ    กล่าวถึงทฤษฎีท่ีเป็นแนวคิดพื้นฐานท่ีใช้

สนบัสนุนในการพฒันารูปแบบฯ  เพื่อความเขา้ใจในการน ารูปแบบฯ ไปใช ้

  3.  แผนการด าเนินกิจกรรมในขั้นวางแผนการเรียน  เป็นรายละเอียดของกิจกรรมท่ีท าใน

การวางแผนการเรียน เพื่อใหไ้ดข้อบเขตเน้ือหา และจุดมุ่งหมายท่ีเป็นเป้าหมายของการเรียน 

4.  แผนการเตรียมผูเ้รียนก่อนการเรียนตามรูปแบบ  เป็นรายละเอียดของกิจกรรมท่ีผูส้อน

เป็นผูใ้หค้วามรู้เก่ียวกบักิจกรรมการเรียนตามรูปแบบ ฯ เพื่อใหผู้เ้รียนพร้อมท่ีจะเรียนตามรูปแบบฯ 

ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนได ้

5.  แผนการด าเนินการอ่านดว้ยตนเอง เป็นรายละเอียดของกิจกรรมของผูเ้รียนท่ีท าการ 

เลือกบทอ่าน จากบทอ่านท่ีผูส้อนจดัหาให้จากเว็บไซต์ต่าง ๆ ท่ีผูเ้รียนสนใจ ด าเนินการอ่านดว้ย

ตนเอง  บนัทึกการอ่านในรูปแบบของการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่าน   

  6.  บทบาทของผูส้อน กล่าวถึงหน้าท่ีและส่ิงท่ีผูส้อนตอ้งด าเนินการในกิจกรรมแต่ละ

ขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมการสอนตามรูปแบบฯ   ขณะท่ีผูเ้รียนด าเนินการเรียนตามรูปแบบฯ และ

การประเมินผล 

 

 แผนการด าเนินกิจกรรมท่ีน าเสนอในคู่มือน้ี เป็นเพียงขอ้เสนอแนะท่ีผูส้อนตอ้งพิจารณา

ถึงสภาพความพร้อมของผูเ้รียนท่ีสอดคลอ้งกบัปัจจยัท่ีก าหนดในแผน  อาจปรับเปล่ียนตามความ

เหมาะสม และความพร้อม  เน่ืองจากสภาพการเรียนการสอน และผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการท่ีแตกต่าง
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กนัออกไป  จึงเป็นวิจารณญาณของผูส้อนท่ีจะเลือกปรับเปล่ียนกิจกรรมท่ีใชใ้นการวางแผนการ

เรียนร่วมกบัผูเ้รียน  และการสอนเพื่อเตรียมผูเ้รียน  ตลอดจนความรู้ท่ีน ามาสนบัสนุนการเรียนเพื่อ

สนองความตอ้งการของผูเ้รียน  โดยยึดหลกัการและขั้นตอนตามรูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ย

กิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษเป็นส าคญั 

 

        ฉลวย  ม่วงพรวน 
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สำรบัญ  
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กำรพฒันำรูปแบบกำรเรียนด้วยตนเองด้วยกจิกรรมกำรรู้คดิในกำรอ่ำนภำษำองักฤษ 

ส ำหรรับนัก กึกษำปรกกำึนียบัตรวาิำาีพาันนสูงปรกเภววาิำอตตสำหรกรรม 

 

ควำมเป็นมำแลกควำมส ำคญั 

           ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ เป็นทกัษะท่ีส าคญัในการด ารงชีวิตท่ีมีผูใ้ชม้ากท่ีสุดส าหรับ

ผูเ้รียนท่ีเรียนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ   หรือผูท่ี้อยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีไม่ใชภ้าษา 

องักฤษเป็นภาษาพูด    ส่ิงจ าเป็นส าหรับผูเ้รียนในการเรียนภาษาองักฤษ คือ ความสามารถในการ

อ่าน   ดงันั้นความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษจึงมีความส าคญัและมีความจ าเป็นตอ้งใชส้ าหรับ

นักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ของการอาชีวศึกษา  ซ่ึงเป็นการจดัการศึกษาและ

ฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตก าลงัคนในระดับเฉพาะทาง  ระดับฝีมือ  ระดับเทคนิคและในระดับ

เทคโนโลยี ในทุกสาขาวิชาชีพ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ สังคม 

วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม  และความกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยี  สามารถสนองความตอ้งการของ

ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ (พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551) ทั้งน้ีผูเ้รียนและผูท่ี้

อยู่ในวงการวิชาชีพ ตอ้งใช้ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหา

ความรู้จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีมกัจะตีพิมพห์รือบนัทึกไวเ้ป็นภาษาองักฤษ    

 ผลจากการศึกษาพบวา่ ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียนอาชีวศึกษายงัไม่

เป็นท่ีน่าพอใจ  พบว่าผูเ้รียนยงัไม่สามารถอ่านภาษาองักฤษไดดี้ คือ อ่านชา้ ไม่มีจุดมุ่งหมายในการ

อ่าน ไม่เขา้ใจศพัท ์ ไม่เขา้ใจเน้ือเร่ืองของบทอ่าน ไม่มีกระบวนการคิดตามเน้ือหาของบทอ่านขณะ 

ด าเนินการอ่าน  ท าใหก้ารอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียนลม้เหลวและน ามาสู่ทศันคติท่ีไม่ดีต่อการอ่าน

ภาษาองักฤษ กลวัการอ่าน เพราะอ่านแลว้ไม่เขา้ใจ     ปัจจยัหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการ

อ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียนคือการจดักระบวนการเรียนการสอน     โดยทัว่ไปผูเ้รียนเคยชินกบัการ

เรียนการสอนท่ีผูส้อนเป็นผูค้อยป้อนความรู้   ท าใหผู้เ้รียนขาดความกระตือรือร้นท่ีจะขวนขวายหา

ความรู้เอง   และพบว่าผูส้อนภาษาองักฤษ มีความเขา้ใจผิดในกระบวนการสอนอ่านท่ีมีประโยชน์

ต่อผูเ้รียน  โดยให้การช่วยเหลือผูเ้รียนในทางท่ีไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ภาษา  เช่น    การแปลขอ้ความ

ภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่เม่ือผูเ้รียนมีปัญหาในการอ่าน   จึงท าใหผู้เ้รียนมีโอกาสในการฝึกอ่านดว้ย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 319 

ตนเองนอ้ยลง และขาดการฝึกทกัษะส าคญัของการอ่าน เช่น การคาดเดาความหมาย  การย่อความ  

และการตั้งค  าถามถามตนเอง ท่ีท าใหผู้เ้รียนอ่านขอ้ความภาษาองักฤษเขา้ใจ 

การจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา  และ

การเรียนรู้ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 – 2554 : 3) 

มีแนวคิดท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติ     เตม็ตามศกัยภาพเนน้ความรู้ดา้นภาษา 

และทกัษะในการประกอบอาชีพ  จากแนวคิดท่ีว่าผูเ้รียนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ 

(กระทรวงศึกษา พ.ศ. 2542 : 4)   สอดคลอ้งกบัแนวคิดของการเรียนดว้ยตนเอง   ซ่ึงกล่าวถึงลกัษณะ

ของการเรียนดว้ยตนเองใน  2  ลกัษณะคือ  ลกัษณะของกระบวนการเรียนท่ีผูเ้รียนรับภาระหนา้ท่ี

เป็นผูรั้บผดิชอบในการวางแผนการเรียน  ด าเนินการเรียนและประเมินผลการเรียนดว้ยตนเอง   และ  

ลกัษณะของบุคคลคือการจดัการตนเอง  การให้ความส าคญักบัการใชแ้หล่งความรู้  การควบคุม

ตนเองในการใชก้ลยทุธ์ในการเรียน  และแรงจูงใจในการเรียน   

การท่ีผูเ้รียนสามารถเรียนไดด้ว้ยตนเองมีประโยชน์ต่อผูเ้รียนโดยตรง  เน่ืองจากผูเ้รียน

เป็นผูรั้บผดิชอบตั้งเป้าหมายในการเรียนดว้ยตนเอง  วางแผนควบคุมภาระงานในการเรียนรู้ของตน  

ก าหนดวิธีในการเรียนรู้ ตรวจสอบ  ประเมินความกา้วหนา้ในการบรรลุเป้าหมาย     ส่ิงส าคญัคือ

ผูเ้รียนเป็นผูก้ระท าไม่ใช่เป็นผูต้อบสนอง    ผูเ้รียนเป็นผูค้วบคุมการเรียนไม่ใช่ถูกควบคุม ผูเ้รียน

เป็นคนเสาะหาความรู้มิใช่ไดรั้บขอ้มูลจากการป้อน  และผูเ้รียนเป็นผูค้วบคุมสถานการณ์ในการ

เรียน    นอกจากน้ีการเรียนดว้ยตนเองยงัเป็นลกัษณะทางบุคลิกภาพ  เป็นความสามารถของมนุษย ์

และเป็นความตอ้งการท่ีจะเรียนดว้ยตนเอง โดยใชป้ระสบการณ์ของผูเ้รียนเป็นแหล่งเรียนรู้  ผูเ้รียน

จะเรียนในส่ิงท่ีตอ้งการน าไปใชใ้นชีวิตจริง ดว้ยแรงจูงใจจากภายใน เช่น  ความตอ้งการของตนเอง  

ความนบัถือตนเอง ความอยากไดใ้คร่รู้  ความตอ้งการประสบความส าเร็จและความพึงพอใจในการ

ประสบความส าเร็จ   ผูท่ี้สามารถเรียนไดด้ว้ยตนเองจะเป็นผูท่ี้เรียนรู้ไดเ้ร็วกวา่  เรียนไดม้ากกว่าและ

คงทนกว่าผูท่ี้รอรับการป้อนความรู้จากผูส้อน (Knowles 1975)  ผูว้ิจยัไดน้ าหลกัการและแนวคิดใน

การจดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนสามารถเรียนไดด้ว้ยตนเองมาใช้กบัผูเ้รียนในระบบ เพื่อใหผู้เ้รียน

สามารถเรียนไดด้ว้ยตนเอง  และสามารถใชก้ระบวนการเรียนดว้ยตนเองในชีวิตจริง เพื่อใหเ้ป็นผู ้ท่ี

เรียนต่อเน่ืองไปตลอดชีวิต  และสามารถอยู่รอดในสังคม  ในยุคแห่งข่าวสารและเทคโนโลยีท่ี

เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
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การพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษนั้น  นอกจากผูเ้รียนจะตอ้งมีคุณลกัษณะ

ของการเรียนดว้ยตนเองแลว้  นักการศึกษาไดใ้ห้ความสนใจในการน ากลยุทธ์ในการอ่านของผูท่ี้

ประสบความส าเร็จในการอ่านมาช่วยให้ผูเ้รียนท าความเขา้ใจกบับทอ่าน  จากผลการวิจยัการอ่าน

ภาษาองักฤษ โดยเจา้ของภาษาพบว่า การฝึกใหผู้เ้รียนควบคุมความเขา้ใจในการอ่านของตนเอง  ฝึก

ให้ประเมินการอ่าน และควบคุมกระบวนการอ่านของตน จะท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจในขอ้ความท่ีอ่านดี

ข้ึน  และพบวา่การสอนทกัษะในการควบคุมความเขา้ใจ      เป็นวิธีหน่ึงท่ีไดผ้ลในการช่วยใหผู้เ้รียน

มีทักษะและกลยุทธ์ในการอ่าน ท าให้ผูเ้รียนสามารถอ่านได้อย่างอิสระ   และยงัพบว่าในการ

พฒันาการอ่านภาษาองักฤษ   ผูเ้รียนตอ้งฝึกการใชก้ลยุทธ์ในการรู้คิดในการอ่าน (Metacognitive 

strategies)  ควบคุม หรือน าทางในการท าภาระงานในการเรียนภาษา และกระบวนการเรียน  เพราะ

ผูเ้รียนท่ีไม่มีกลยุทธ์ในการรู้คิดจะเป็นผูเ้รียนท่ีไม่มีทิศทาง   หรือไม่มีโอกาสในการวางแผนการ

เรียนจะไม่มีการเฝ้าดูความกา้วหนา้ของตน หรือทบทวนความส าเร็จและการเรียนในอนาคตของตน  

การรู้คิด (Metacognition) คือการคิดในเร่ืองท่ีตนคิด    เป็นความสามารถของผูเ้รียนท่ีจะ

มองเห็นส่ิงท่ีตนคิด  และสามารถไตร่ตรองว่าตนรู้อะไร  ท าอะไร และตนเองไม่รู้อะไร  ส่ิงใดท่ีตน

ยงัไม่ไดท้  า    การรู้คิดท าใหเ้กิดการไตร่ตรองอยา่งถ่ีถว้น และมีการประเมินการคิดซ่ึงจะท าใหมี้การ

เปล่ียนแปลงวิธีการเรียน (Anderson, 2002)  การรู้คิดเป็นความสามารถท่ีจะเขา้ใจและควบคุม

ความคิดของตนเอง  เป็นความรับผิดชอบในการท ากิจกรรมของบุคคล  ผูเ้รียนท่ีจะมีการรู้คิดไดน้ั้น

จะตอ้งมีระดบัของการเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการคิดของตนเอง  ตามลกัษณะของภาระงานและบริบท

ของสังคม  วิธีท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการรู้คิดมี 2 วิธี คือ 1) การฝึกกลยุทธ์  และ 2) การสร้าง

ส่ิงแวดลอ้มและสังคมท่ีช่วยส่งเสริมการรู้คิด โดยเน้ือหาวิชาท่ีจะตอ้งใชก้ารรู้คิดมี 2 ประเภท คือ 

ความรู้เก่ียวกบัเน้ือหาเฉพาะทาง เช่น การอ่าน การเขียน  และความรู้เก่ียวกบัการเรียนรู้ดว้ยตวัผูเ้รียน

เอง  วิธีการท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการรู้คิดน้ี มีนกัการศึกษาหลายท่านไดท้ าวิจยัเก่ียวกบักิจกรรมท่ีท า

ใหผู้เ้รียนเกิดมีทกัษะในการรู้คิดข้ึน  ท่ีน่าสนใจคือกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน 

 ผลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัต่างๆ พบว่า การท่ีผูเ้รียนสามารถพฒันาการอ่านไดดี้

ข้ึนนั้น ตอ้งใชก้ระบวนการเรียนดว้ยตนเอง  เน่ืองจากกระบวนการเรียนดว้ยตนเอง ฝึกให้ผูเ้รียน

สามารถริเร่ิมดว้ยตนเอง  จากความสนใจ ความอยากรู้ ท าการวางแผนการเรียน ด าเนินการอ่าน และ

ประเมินผลการอ่านดว้ยตนเอง    ในการอ่านดว้ยตนเองผูเ้รียนตอ้งสามารถใชก้ลยุทธ์ในการอ่านท่ี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 321 

ถูกตอ้ง และเหมาะสมกบัเน้ือหาของบทอ่าน    การใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่าน    ประกอบดว้ย

กิจกรรมการในการอ่าน ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ  6 กิจกรรม  คือ 1) การก าหนด

ทิศทางของการอ่าน (Orientating)  2) การวางแผนในการอ่าน (Planning) 3) การด าเนินการอ่าน 

(Executing)  4) การควบคุมการอ่าน (Monitoring)   5)  การประเมินผลและการตรวจสอบการอ่าน  

(Evaluating & Checking) และ 6)  การสรุปรายละเอียด  (Elaboration)  ของเน้ือหาท่ีอ่านเพื่อท่ีจะ

น าไปใชใ้นบทอ่านอ่ืน ๆ หรือในชีวิตประจ าวนั  

จากสภาพปัญหาของการจดัการเรียนการสอน  ความส าคญัและความจ าเป็นในการพฒันา

ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียน   การพฒันาความสามารถในการอ่านของผูเ้รียน

ดว้ยกระบวนการเรียนดว้ยตนเอง  และใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่านเป็นกิจกรรมในการเรียน  เป็น

กลยุทธ์ในการอ่านท่ีช่วยควบคุมการอ่าน  ส่งเสริมกระบวนการคิดให้ผูเ้รียนไดคิ้ดในขณะท าการ

อ่านดว้ยตนเอง    ตั้งแต่เร่ิมอ่านจนกระทัง่น าผลการอ่านไปใช ้    เป็นแนวทางท่ีจะท าให้ผูเ้รียน

สามารถพฒันาความสามารถในการอ่าน     จึงเป็นเหตุผลของการพฒันารูปแบบการเรียนดว้ยตนเอง

ด้วยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน  ซ่ึงนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในวิทยาลยัเทคนิค

สุพรรณบุรีแลว้ ยงัสามารถขยายผลไปสู่สถาบนัการศึกษาอ่ืน ๆ ต่อไป  

วฤษฎกีำรเรียนรู้วีเ่ป็นข้อมูลพืนนฐำนในกำรสร้ำงรูปแบบฯ 

               1. ทฤษฎีกลุ่มมนุษยนิยม (Humanism)  รูปแบบ ฯ ท่ีพฒันาข้ึนมีจุดประสงค์ให้ผูเ้รียนมี

ความรับผิดชอบในกระบวนการเรียนรู้ของตน  ผูเ้รียนไดเ้ลือกส่ิงท่ีตนตอ้งการเรียน เลือกวิธีเรียน

ดว้ยตนเอง  หนา้ท่ีของผูส้อนคือส่งเสริมใหผู้เ้รียนแต่ละคนไดพ้ฒันาคุณสมบติัของตนตามศกัยภาพ

ใหไ้ดสู้งสุด  ซ่ึงจะท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้และเป็นแนวทางในการเรียนต่อเน่ืองไปในอนาคต   

ผูเ้รียนได้เลือกอ่านส่ิงท่ีตนสนใจ และอยู่ในระดับความสามารถในการอ่านของตน เพื่อพฒันา

ศกัยภาพในการอ่านของผูเ้รียนใหไ้ดสู้งสุด 

                 2.  ทฤษฎีการเรียนรู้พทุธิปัญญา (Cognitive Learning)  รูปแบบ ฯ ท่ีพฒันาข้ึน  สนบัสนุน

ให้ผูเ้รียนใชก้ระบวนการทางความคิดในการอ่าน  มีการสะสมขอ้มูล  สร้างความหมายและสร้าง

ความสัมพนัธ์ของขอ้มูล และดึงขอ้มูลออกมาใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  สอดคลอ้งกับการใช้

กิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน ซ่ึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาของผูเ้รียนในการท่ีจะสร้างความรู้

ความเขา้ใจใหแ้ก่ตนเองในการอ่าน 
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 3. ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอ้มูล (Information Processing Theory) 

รูปแบบฯท่ีพฒันาข้ึน ใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่าน ซ่ึงเป็นกระบวนการทางสมอง     ท่ีส่งเสริมให้

ผูเ้รียนตระหนกัรู้เก่ียวกบัความรู้และความสามารถในการอ่านของตน    และใชค้วามเขา้ใจในการรู้

ดงักล่าว  จดัการควบคุมกระบวนการคิดในการอ่านของตนดว้ยกลยทุธ์ในการอ่าน อนัจะช่วยใหก้าร

อ่านของตนประสบผลส าเร็จ  

 4.  ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema Theory)  กล่าวถึงการจดัระบบความรู้ในสติปัญญา

ของมนุษย ์ ว่าโครงสร้างความรู้จะถูกสร้างข้ึนอยา่งมีความหมายเสมอ และเพิ่มข้ึนเม่ือบุคคลไดรั้บ

ประสบการณ์  ความรู้เดิมเป็นส่ิงส าคญัส าหรับการท าความเขา้ใจส่ิงใหม่ ๆ  ผูส้อนตอ้งช่วยสร้าง

ความรู้ท่ีผูเ้รียนควรจะมีในระดบัชั้นของตน โดยสอนความรู้และแนวคิดทัว่ไปให้แก่ผูเ้รียน  เพื่อ

ขจัดความยากล าบากในการเรียนเน่ืองจากการขาดความรู้เบ้ืองต้น รูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนจึงมี

จุดประสงคท่ี์จะใหค้วามรู้เบ้ืองตน้ท่ีจ าเป็นแก่ผูเ้รียน ก่อนท่ีจะใหไ้ปท ากิจกรรมดว้ยตนเอง 

 5.  ทฤษฎีการสร้างความรู้  (Constructivism)  รูปแบบท่ีพฒันาข้ึน มีจุดมุ่งหมายใหผู้ส้อน  

ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีกลยุทธ์ในกระบวนการเรียน  สร้างความรู้ดว้ยตนเอง  ให้ความส าคญักบัการ

แกปั้ญหา ในชีวิตจริงในสถานการณ์จริง  เป็นแนวคิดท่ีให้ผูส้อนเป็นผูฝึ้กกลยุทธ์ในการอ่าน และ

กระบวนการเรียนให้แก่ผูเ้รียน  เพื่อให้สามารถเขา้ใจในบทอ่านท่ีหลากหลายในชีวิตจริงและใน

สถานการณ์จริงท่ีผูส้อนจดัหามาใหจ้ากเวบ็ไซตต่์าง ๆ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลพื้นฐานกบัองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนดว้ยตนเองด้วย

กิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ  ส าหรับนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ดงัปรากฏในแผนภูมิท่ี 1 ดงัต่อไปน้ี 
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แผนภูมิท่ี 2  ความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลพื้นฐานกบัองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนดว้ยตนเอง

ดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

ทฤษฎกีารเรียนรู้และแนวคดิทางจิตวทิยาการเรียนรู้ 

 
ทฤษฎกีลุ่มมนุษยนิยม: ผูเ้รียนมี

ความตอ้งการท่ีจะพฒันา

ศกัยภาพของตนเอง   การให้

อิสระในการเรียนรู้ท าใหเ้กิด

การเรียนรู้ไดดี้ 

บรรยากาศการเรียนที่ด ีช่วยให้

ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ ผูส้อน

ควรเป็นผูช้ี้แนะ  เนน้การเรียนรู้

กระบวนการเป็นส าคญั 

ทฤษฎกีารเรียนรู้พุทธิปัญญา:

การเรียนรู้เป็นกระบวนการ

ทางปัญญา ท่ีจะสร้างความรู้ 

ความเขา้ใจใหแ้ก่ผูเ้รียน 

ทฤษฎกีระบวนการทางสมอง: 

บุคคลจะเลือกรับรู้ส่ิงท่ีตนรู้จกั 

หรือสนใจและการใชเ้ทคนิค

การควบคุมกระบวนการคิด 

 

 

ทฤษฎโีครงสร้างความรู้:  การ

ใชค้วามรู้เดิมช่วยในการท า

ความเขา้ใจส่ิงใหม่ ๆ 

ทฤษฎกีารสร้างความรู้: ผูเ้รียน 

เป็นผูจ้ดักระท าขอ้มูล มุ่งเนน้

กระบวนการสร้างความรู้ของ

ผูเ้รียนและการตระหนกัรู้ใน

กระบวนการ  

          

 

การเรียนด้วยตนเอง: บุคคลท่ี

เรียนดว้ยตนเอง จะเรียนได้

มากกวา่ ดีกวา่ ลึกซ้ึงและมี

ความรู้ท่ีคงทนกวา่ ผูท่ี้เรียน

จากผูอ่ื้น 

กจิกรรมการรู้คดิในการอ่าน: 

สามารถพฒันาความสามารถ

ในการอ่านภาษาองักฤษของ

ผูเ้รียน 

สภาพปัจจุบัน : การสอนอ่านภาษาองักฤษ 

พฤติกรรมในการอ่านของผูเ้รียน 
ขอ้มูลพื้นฐาน 

ข้อมูลหลกัสูตรภาษาองักฤษ :  จุดประสงค ์

เน้ือหา   การประเมินผล 

องค์ประกอบของรูปแบบ 

ทฤษฎ ี/ แนวคดิพืน้ฐาน 

ผู้เรียนที ่อ่านภาษาองักฤษไดด้ว้ยตนเอง  โดย 

มีอิสระในการเลือกบทอ่านท่ีผูส้อนเตรียมให้

จากเวบ็ไซต ์  วางแผนและด าเนินการอ่านเอง 

ดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านท่ีไดรั้บการฝึก

จากผูส้อน ท าบนัทึกการอ่าน  และรับความรู้

เสริม  จะมีพฒันาการในการอ่านท่ีดีข้ึน  มี

ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษไดดี้ข้ึน  

และมีคุณลกัษณะในการเรียนดว้ยตนเองสูงข้ึน 

หลกัการ 

1. เนน้กระบวนการเรียนของผูเ้รียน 

2. สร้างบรรยากาศท่ีดีในการเรียน 

3. อ านวยความสะดวกโดยจดัหาแหล่ง

ความรู้ และบทอ่านให ้

4. ผูเ้รียนรับผดิชอบในการเลือกบทอ่าน

ก าหนดเป้าหมาย วางแผน ปฏิบติัตามแผน 

ประเมินการอ่าน และทบทวนเป้าหมาย

จากขอ้มูลการป้อนกลบั 

จุดประสงค์ 

1. พฒันาความสามารถในการอ่าน 

2. เสริมสร้างคุณลกัษณะดา้นการ 

    เรียนดว้ยตนเอง 

3. เพ่ิมพฒันาการในการอ่าน 

 

การน ารูปแบบไปใช้ 

1. เง่ือนไขของการใชรู้ปแบบ 

2. ค าแนะน าในการใชรู้ปแบบ 

 

ขั้นตอนการเรียนการสอนตามรูปแบบ 

ผลที่เกดิจากการใช้รูปแบบ 

ขั้นกจิกรรมก่อนเรียน 

1. ส ารวจกลยทุธ์ในการอ่าน 

2. วางแผนการเรียน 

3. ผู้สอนฝึกกจิกรรมการรู้คดิ

ในการอ่าน ให้ผู้เรียน 

ขั้นประเมินผล 

1. ทดสอบความสามารถในการอ่าน

ภาษาองักฤษ 

2. วดัคุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเอง 

3. วดัพฒันาการในการอ่านภาษาองักฤษ 

ขั้นด าเนินกจิกรรมการอ่าน 

1. ผูส้อนจดัหาบทอ่านจากเวบ็ไซต ์      

2. ผูเ้รียนเลือกบทอ่าน วางแผน ด าเนินการอ่าน 

3. บนัทึกการอ่าน   4.  ผูส้อนเกบ็ขอ้มูลการอ่าน 

ประเมิน ใหข้อ้มลูป้อนกลบั ทบทวนเป้าหมาย 
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แผนด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบฯ 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน        การด าเนินการเรียนการสอน       เอกสารท่ีใชใ้นการเรียนการสอน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 325 

 

 

 

       �  �   �                 7 
      /  �    

                     �
                     �       

       �                    
     ��      

1.             �               1 
       �       

1.     �           2   
2.                   
  �                �   

           8 
      /  �    

                ��               1 
                �          2  

        �               �        
        �                 �    

     �  �   

1.     �           3   
2.        �        �        
                   �        
        �    

        ��               2       
           �          3        �   

      �               1               
 �                    �          

�  �   

           9 
      /  �    

           10
      /  �    

1.     �           4   
2.        �        �        
                   �        
        �    

        ��               3       
           �          4         

 �         �               2          

     �                     �    

     �  �   

1.      �           5   
2.        �        �        
                   �        
        �    

           11 
      /  �    

        ��               4       

           �          5        �   

       �               3              
 �                    �          

�  �   
           12-16 
      /  �    

        ��               5-10       
           �           6-10 

       �        �               4-10 
                   �         

             �    

1.     �               6-10   
2.        �        �        
                   �        
        �                 �   

        �
        

     �
�      

      �      

        �
        

     �
�      

        �
        

     �
�      

     �
�      

        �
        

      �      

        �
        

        �
        

     �
�      

     �
�      

      �      

      �      

START

STOP  

     ขั้นตอนการเรียนการสอน                 การด าเนินการเรียนการสอน                เอกสารท่ีใชใ้นการเรียนการสอน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 326 

 

   

                    17 
      

           18
       

1.                
  �      
2.        �   �       
         
3.         �    �      

1.               �      
2.         �   �       
          
3.                 �    
                       �  
              1             10 
    

        �                    
      �       �        
         �              

                �       8    
            �       15       
     �               �      

�       �    

             
        �              25     

        25     

           �   
�                 

       58    

     �      
�       �    

         
  �       �    

STOP

START

 

 

 

แผนกำรเตรียมผู้เรียนก่อนกำรเรียนตำมรูปแบบฯ 

จากแนวคิดการเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียนในระบบ ของ โกรว ์ (Grow,1991)  กล่าวถึงการ

สอนให้ผูเ้รียนในระบบเรียนไดด้ว้ยตนเอง   ในขั้นแรกท่ีผูเ้รียนยงัไม่สามารถเรียนไดด้ว้ยตนเอง

ผูส้อนตอ้งน าผูเ้รียนโดยการบรรยายใหค้วามรู้เบ้ืองตน้  ฝึกกิจกรรมท่ีตอ้งใชใ้นการเรียนดว้ยตนเอง

ให้แก่ผูเ้รียนก่อนท่ีจะค่อย ๆ ลดบทบาทของผูส้อนลงจากผูน้ าเป็นผูช่้วยเหลือให้ขอ้มูลป้อนกลบั  

เม่ือผูเ้รียนเร่ิมสนใจและเขา้ไปผกูพนักบับทอ่าน และเร่ิมด าเนินการอ่านไดด้ว้ยตนเอง  ผูว้ิจยัจึงจดั

ให้มีแผนการเตรียมความพร้อมของผู ้เรียน   ซ่ึงอยู่ในขั้นตอนของกิจกรรมก่อนเรียน   ท าการฝึก

กิจกรรมการรู้คิดในการอ่านให้แก่ผูเ้รียน ก่อนท่ีผูเ้รียนจะด าเนินการอ่านดว้ยตนเอง  ในการฝึก

กิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน ผูส้อนจะใชว้ิธีสอนโดยตรง (Direct Instruction) ของจอยส์และวีล 

     ขั้นตอนการเรียนการสอน                 การด าเนินการเรียนการสอน                เอกสารท่ีใชใ้นการเรียนการสอน 
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(Joyce and Weil 2004)  ผสมผสานกบั วิธีสอนกลยุทธ์ในการรู้คิด (Explicit instruction on 

Metacognitive Strategies) ของโอ มอลเลย ์และชามอท (O’Malley and Chamot 1990) ซ่ึงประกอบ 

ดว้ยขั้นตอนหลกั  3 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียม (Preparation)  ขั้นน าเสนอ (Presentation) และขั้นฝึก 

(Practice) 

ขั้นตอนท่ี 1  ขั้นเตรียม (Preparation)  เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนรู้จกั จดจ ากลยทุธ์ของกิจกรรมการรู้

คิดในการอ่าน และตระหนกัในการรู้คิด ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างกระบวนการทางสมอง และ

ผลในทางการเรียนของผูเ้รียน   ในขั้นตอนน้ีผูส้อนจะอธิบายความส าคญัของกลยุทธ์ในการอ่าน 

และกลยทุธ์ในการรู้คิดในการอ่าน      แจกใบความรู้เร่ืองกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ 

และจุดมุ่งหมายของการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่านแก่ผูเ้รียน พร้อมอธิบาย     

ขั้นตอนท่ี 2  ขั้นน าเสนอ (Presentation) ในขั้นตอนน้ี   ผูส้อนจะสาธิตการใชก้ลยทุธ์ในการ

ใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่าน โดยใชบ้ทอ่านตวัอยา่ง และร่วมกนักบัผูเ้รียน ท าบนัทึกการอ่านโดย

การน าของผูส้อน   ตรวจสอบความเขา้ใจของผูเ้รียน  ทดลองให้ผูเ้รียนใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการ

อ่านจากบทอ่านตวัอย่างดว้ยตนเอง และร่วมมือกนัท ากบัเพื่อน   ในขั้นตอนน้ีผูเ้รียนจะเร่ิมรู้จกัวิธี

วางแผนในการอ่านและวิธีควบคุมการอ่านดว้ยตนเอง  

ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นฝึก (Practice) ขั้นตอนน้ี   ผูเ้รียนจะฝึกการใชก้ลยุทธ์กิจกรรมการรู้คิดใน

การอ่าน  เพื่อใหส้ามารถใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่านบทอ่าน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ขั้นของการ

ฝึกจะแบ่งออกเป็น 3  กิจกรรม คือ 

กิจกรรมท่ี 1  ฝึกตามโครงสร้าง (Structure Practice) ในกิจกรรมน้ี ผูส้อนจะน าผูเ้รียนฝึก

ตามโครงสร้างท่ีก าหนด   ผูส้อนเป็นผูน้ าฝึก ดว้ยการตั้งค  าถาม ผูเ้รียนตอบค าถามพร้อมท าตามท่ี

ผูส้อนบอกไปพร้อมกัน   ผูส้อนเป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้ง  แก้ไขขอ้ผิดพลาดและให้ขอ้มูล

ป้อนกลบั 

 กิจกรรมท่ี 2  ฝึกตามค าแนะน า (Guide Practice) กิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนเร่ิมมีอิสระ

ในการท ากิจกรรมดว้ยตนเอง แต่ยงัคงตอ้งท าตามค าแนะน าของผูส้อนก่อน   ผูส้อนยงัเขา้ไปควบคุม 

ดูแลการฝึกของผูเ้รียนจากกลุ่มหน่ึงไปยงัอีกกลุ่มหน่ึงอยูต่ลอดเวลา เพื่อใหข้อ้มูลป้อนกลบั   ช่ืนชม 

กระตุน้ และใหก้ าลงัใจ 
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 กิจกรรมท่ี 3  ฝึกโดยอิสระ (Independent Practice)   กิจกรรมน้ีผูเ้รียนจะฝึกอยา่งอิสระดว้ย

ตนเองท่ีบา้นหรือนอกเวลาในชั้นเรียน การให้ขอ้มูลป้อนกลบัของผูส้อนจะท าไดใ้นภายหลงัจากท่ี

ผูเ้รียนท าการอ่านเสร็จเรียบร้อยแลว้และน าบนัทึกการอ่านส่งผูส้อน (แผนการสอนการเตรียมผูเ้รียน 

แสดงในภาคผนวก ง) 

   กิจกรรมการรู้คิดตามรูปแบบฯ ท่ีผูส้อนฝึกใหผู้เ้รียน มี 6 กิจกรรมคือ 

              1.  การก าหนดทิศทางของการอ่าน (Orientating) เป็นกิจกรรมก่อนการอ่าน เพื่อกระตุน้

ความรู้เดิมของผูอ่้าน ช่วยใหผู้อ่้านรู้จุดประสงคข์องบทอ่านและตั้งจุดประสงคใ์นการอ่านของตนได ้

ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 

   1.1  การส ารวจบทอ่าน   โดยใหค้วามสนใจกบัหวัขอ้เร่ือง    สงัเกตค าหรือประโยคท่ี

เนน้ดว้ยตวัหนา หรือตวัเอน ในบทอ่าน 

     1.2  การสงัเกตวา่ บทอ่านนั้น มีค  าถามทา้ยบทหรือไม่ 

     1.3  การสงัเกตภาพประกอบ ตารางและแผนภาพต่าง ๆ ในบทอ่าน 

     1.4  การสงัเกตขอ้มูลท่ีกล่าวซ ้า ในบทอ่าน 

   2.  การวางแผนในการอ่าน (Planning) กิจกรรมน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อจะใหผู้อ่้านตั้งเป้าหมาย

หรือตั้งจุดประสงคใ์นการอ่าน และพฒันากระบวนการอ่านของตน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการ

อ่านท่ีตนตั้งไว ้  ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 

   2.1  การตั้งค  าถามตนเอง เก่ียวกบับทอ่าน  หรือการตั้งเป้าหมายท่ีจะตอ้งท าใหส้ าเร็จ

หลงัการอ่าน  

   2.2  การตดัสินใจวา่ตอ้งการขอ้มูลเฉพาะใด ในบทอ่าน  

   2.3  การท านายเน้ือเร่ืองของบทอ่าน 

   2.4  การตดัสินวา่ส่วนใดของบทอ่าน ตอ้งอ่านซ ้าหรือตอ้งกลบัมาอ่านทบทวนอีกคร้ัง 

   2.5  การใหเ้วลาในการอ่าน  ตามลกัษณะและความยาวของบทอ่าน 

    2.6  การเปล่ียนแผนการอ่าน ถา้การอ่านไม่ประสบความส าเร็จ 

               3.   การด าเนินการอ่าน (Executing)  เป็นกิจกรรมท่ีใชใ้นการด าเนินการอ่านตามแผนการ

อ่าน ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมดงัต่อไปน้ี คือ 

      3.1  การอ่านบทอ่านอยา่งตั้งใจ ใชก้ลยทุธ์เพื่อความเขา้ใจในการอ่าน 
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                     3.2  การหาส่วนท่ีมีประโยชน์  และส่วนท่ีไม่มีประโยชน์ของบทอ่าน 

      3.3  การหาค าตอบ ของค าถามก่อนอ่าน 

      3.4. การใชก้ลยทุธ์ในการจดัการ และบนัทึกขอ้มูล 

    3.5  การอ่านขา้มขอ้มูลท่ีไม่มีประโยชน ์

    3.6  การจดบนัทึกในบทอ่าน  หรือจดบนัทึกนอกบทอ่าน 

   4.  การควบคุมการอ่าน (Monitoring)  กิจกรรมน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อใหผู้อ่้านไดม้ัน่ใจว่าการ

อ่านของตนกา้วหนา้ไปสู่เป้าหมาย ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมดงัต่อไปน้ี คือ 

    4.1  การจดจ าส่ิงท่ีตนไม่เขา้ใจ ในบทอ่าน 

    4.2  การสงัเกตความหมายท่ีขดัแยง้ หรือสบัสนในบทอ่าน 

    4.3  การสงัเกตค าท่ีไม่คุน้เคย  การใชค้  า หรือหวัขอ้ท่ีเป็นศพัทเ์ฉพาะ 

    4.4  การจดจ าว่าเม่ือใดมีปัญหาท่ีตอ้งการกลยุทธ์ในการอ่าน  เช่น การหยุดอ่านหรือ

กลบัไปอ่านบทอ่านใหม่  การยนืยนัความหมายของเคร่ืองหมายหรือสญัลกัษณ์ต่าง ๆ 

   5.  การประเมินและการตรวจสอบ(Evaluation & Checking) กิจกรรมน้ีท าเพื่อ ใหม้ัน่ใจว่า 

ผูอ่้านท าการอ่านไดค้รอบคลุมบทอ่านและเขา้ใจในบทอ่าน ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมดงัต่อไปน้ี คือ 

   5.1  การทบทวน และท าความเขา้ใจบทอ่านท่ีไดอ่้านไปแลว้ 

   5.2  การบนัทึกส่วนท่ีอ่านแลว้ไม่แน่ใจ 

   5.3  การบนัทึกส่ิงท่ีพบวา่มีประโยชน ์

   5.4  การตรวจสอบการอ่านวา่ส าเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ 

               6.  การสรุปความและการใหร้ายละเอียด (Elaboration)  กิจกรรมน้ีประสงคท่ี์จะใหผู้อ่้าน

ไดป้ระมวลขอ้มูลของบทอ่าน หรือน าเอาขอ้มูลจากบทอ่านไปใช ้ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรม

ดงัต่อไปน้ี  

   6.1  จดค าศพัทท่ี์ส าคญัพร้อมความหมาย และจดบนัทึกใจความส าคญั 

   6.2  จบัใจความโดยยอ่ ของบทอ่านตามหวัขอ้ยอ่ย   

   6.3  ยอ่บทอ่านทั้งหมด 

   6.4  สรุปเน้ือหาของบทอ่าน 

   6.5  การเล่าเร่ืองท่ีอ่านโดยใชภ้าษาของตน 
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   6.6  การเช่ือมโยง เปรียบเทียบ หาความแตกต่างของขอ้มูลในบทอ่านกบัขอ้มูลอ่ืน ๆ  

    กิจกรรมการรู้คิดในการอ่านทั้ง 6 กิจกรรมน้ีผูเ้รียนไดรั้บการฝึกจากผูส้อน และฝึกเขียน

บนัทึกการอ่านดว้ยภาษาของตน  เพื่อรายงานกิจกรรมท่ีตนไดก้ระท าขณะอ่าน ตามแนวของการใช้

กิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน  และรายงานความกา้วหนา้ของความสามารถในการอ่านของตน ผูส้อน

เป็นผูต้รวจสอบบนัทึกการอ่านของผูเ้รียน  และใชเ้กณฑ์วดัความเขา้ใจในการอ่าน ( Reading 

Comprehension Rubrics) ท่ีร่วมกนัก าหนดข้ึนเพื่อวดัความเขา้ใจในการอ่าน และตรวจสอบการใช้

กิจกรรมการรู้คิดจากบนัทึกการอ่านของแต่ละคน โดยใชแ้บบตรวจสอบการใชกิ้จกรรมการรู้คิดใน

การอ่าน (Metacognitive Activities Check list) และบนัทึกขอ้มูลความเขา้ใจในการอ่าน และการใช้

กิจกรรมการรู้คิดของผูเ้รียนทุกคน ในทุกคร้ังของการอ่าน  เพื่อดูพฒันาการในการอ่านของผูเ้รียน

และพฒันาการในการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่านควบคู่กนัไป 

แผนกำรด ำเนินกำรอ่ำนด้วยตนเอง 

 ในการด าเนินการอ่านดว้ยตนเองนั้น ผูส้อนจะเป็นผูน้ าเสนอบทอ่านจากเวบ็ไซตต่์าง ๆ ท่ี

ผูเ้รียนสนใจ  และตอ้งการท่ีจะหาความรู้หรือตอ้งการท่ีจะรู้เร่ืองนั้น ๆ อาทิ  CNN news, World 

news, International Geographic เป็นตน้   ผูเ้รียนเป็นผูเ้ลือกบทอ่านของตนเองตามความสนใจ และ

วางแผนการอ่านดว้ยตนเอง   ด าเนินการอ่าน เขียนบนัทึกการอ่าน  ใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่าน 

โดยใชเ้วลานอกเวลาเรียน สัปดาห์ละเร่ือง  ใชเ้วลาอ่าน 10  สัปดาห์ รวมอ่านคนละ 10 เร่ือง ตาม

ความสนใจของตน  ผูเ้รียนแต่ละคนจะเลือกบทอ่านท่ีแตกต่างกนั ตามความสนใจส่วนบุคคล  โดยมี

ผูส้อนเป็นผูช่้วยเหลือเม่ือผูเ้รียนตอ้งการความกระจ่างจากหวัขอ้เร่ือง  เป็นท่ีปรึกษาเม่ือผูเ้รียนสงสัย

ในหัวขอ้เร่ือง หรือในกระบวนการอ่าน (แผนการสอนการด าเนินการอ่านดว้ยตนเอง ดงัแสดงใน

ภาคผนวก ง)  

บวบำวของผู้สอน 

บทบาทและหน้าท่ีของผูส้อน ในกระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนด้วย

ตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ มีดงัน้ี  

1.  ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลกัการ  และจุดประสงคข์องรูปแบบอยา่งละเอียด    รวมทั้งศึกษา 

กิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ ทั้ง 6 กิจกรรม โดยศึกษาเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม  และ

ตวัอยา่งกิจกรรมการอ่านของแต่ละกิจกรรมอยา่งละเอียด 
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2.  ศึกษาแผนการด าเนินการเรียนการสอนตามรูปแบบ     และตวัอยา่งแผนการสอน รวมทั้ง 

เอกสารประกอบการสอน  คือ แบบบนัทึกการอ่าน  เกณฑก์ารประเมินความเขา้ใจในการอ่าน  แบบ

ตรวจสอบรายการในการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่าน  

3.  ศึกษารูปแบบการสอนโดยตรง (Direct Instruction Model) ของ จอยส์ และวีล (Joyce 

and Weil 2004) และการสอนกลยทุธ์ในการรู้คิด (Explicit  instruction on Metacognitive Strategies) 

ของ  โอมอลเลย ์และ ชามอ็ท (O’Malley and Chamot, 1990) อยา่งละเอียด  

4.  ผูส้อนตอ้งตระหนกัว่ากระบวนการเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียนในระบบนั้น เร่ิมตน้ดว้ย 

ผูส้อนเป็นผูน้ า  เป็นผูใ้ห้ความรู้ในเบ้ืองตน้ จูงใจ ช้ีให้เห็นถึงความส าคญัของการเรียนดว้ยตนเอง  

ความส าคญัของการอ่านภาษาองักฤษ  ฝึกกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน  ผูส้อนตอ้งอ านวยความ

สะดวกให้แก่ผูเ้รียนในการสืบคน้หาบทอ่านท่ีผูเ้รียนสนใจ  ตอ้งการอ่าน หรือตอ้งการรู้เร่ืองราว 

และเม่ือผูเ้รียนเร่ิมสนใจบทอ่าน  เขา้ไปผูกพนักบัการอ่าน  ผูส้อนจะเปล่ียนเป็นผูแ้นะน า คอยให้

ความช่วยเหลือ  อ านวยความสะดวก  ปล่อยใหผู้เ้รียนด าเนินการอ่านและบนัทึกการอ่านดว้ยตนเอง  

โดยคอยให้ขอ้มูลป้อนกลบั  และช่วยปรับกลยทุธ์ในการอ่าน จนกว่าผูเ้รียนจะสามารถเรียนไดด้ว้ย

ตนเอง  

5.  ผูส้อนควรตระหนกัวา่คุณลกัษณะของการเรียนดว้ยตนเอง  ข้ึนอยูก่บัลกัษณะส่วนบุคคล 

ท่ีมีความแตกต่างกนั ในเจตคติ ความเช่ือ และแรงจูงใจ  ผูเ้รียนบางคนอาจเรียนดว้ยตนเองไดดี้กว่า

คนอ่ืน ๆ  บางคนอาจเรียนได้ช้ากว่า หรือไม่สามารถเรียนไดเ้ลย หรือบางคนอาจพูดเกินจริงว่า

ตนเองเขา้ใจในการใชก้ลยทุธ์ แต่ไม่มีความเขา้ใจ  ผูส้อนตอ้งช่างสังเกต และเก็บขอ้มูลการอ่านของ

ผูเ้รียนอยา่งละเอียด  เพื่อน ามาใชใ้นการประเมินและการใหข้อ้มูลป้อนกลบัเพื่อช่วยใหผู้เ้รียนทุกคน

บรรลุเป้าหมายของการอ่านไดด้ว้ยตนเอง 

6.  ในการประเมินบทอ่าน ผูส้อนควรอ่านบทอ่านของผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงมีความหลากหลาย    

และอ่านบนัทึกการอ่านของผูเ้รียนทุกคน ทุกคร้ัง ๆ ละ 2 รอบ เพื่อความเช่ือมัน่ในการประเมินผล

การอ่าน หลงัการประเมินผูส้อน ตอ้งให้ขอ้มูลป้อนกลบัทุกคร้ัง พร้อมช่ืนชมในความสามารถและ

ความพยายามของผูเ้รียน  ให้ก าลงัใจแก่ผูท่ี้ยงัไม่สามารถอ่านได ้ ทบทวนจุดมุ่งหมายของกิจกรรม

การรู้คิดในการอ่าน  เพื่อให้ผูเ้รียนมีโอกาสปรับเปล่ียนกลยุทธ์ในการอ่าน และสามารถบรรลุ

จุดมุ่งหมายของการอ่านและควรแจง้ผลของการประเมินการอ่านใหผู้เ้รียนทราบทุกคร้ัง 
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7.   การเก็บขอ้มูลการอ่านของผูเ้รียนทุกคร้ังตอ้งบนัทึกลงในแบบประเมินความเขา้ใจใน

การอ่าน ซ่ึงมีเกณฑ์การให้คะแนนในการอ่านอย่างชดัเจน และบนัทึกลงในแบบตรวจสอบการใช้

กิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน  เพื่อเป็นขอ้มูลแสดงให้ผูเ้รียนไดท้ราบและไดต้ระหนกัถึงผลการใช้

กระบวนการอ่านของตน  เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง ช่วยในการการควบคุมการอ่าน 

และตรวจสอบการบรรลุเป้าหมายในการอ่านของผูเ้รียนจากมุมมองของผูส้อน รูปแบบในการอ่าน

ของผูเ้รียน และการใหข้อ้มูลป้อนกลบัของผูส้อน ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 1  ดงัต่อไปน้ี 

 

 

 
 

วงจรกระบวนการอ่านดว้ยตนเองของผูเ้รียน และการใหข้อ้มูลป้อนกลบัของผูส้อน 

S ตั้งเป้าหมาย 

Sวางแผนการอ่าน 

S ด าเนินการอ่าน

อ่าน 

T เกบ็ข้อมูลการอ่าน 
T ประเมินการอ่าน

อ่านน 

S ปรับปรุงการอ่าน 

T&S ทบทวน

จุดประสงค์ของกจิกรรม 
S วางแผนการอ่าน 

T เกบ็ข้อมูลการอ่าน 

T ประเมินการอ่าน

อ่านน 

S  ด าเนินการอ่าน 

S ปรับปรุงการอ่าน 

S ด าเนินการอ่าน

อ่าน 

T เกบ็ข้อมูลในการอ่าน 
T ประเมินการอ่าน 

และให้ข้อมูลป้อนกลับ 

S ปรับปรุงกลยุทธ์ในการอ่าน 

ตามข้อมูลป้อนกลบัของผู้สอน 

T&S ทบทวน 

จุดประสงค์ของกจิกรรม 

S วางแผนการอ่าน 
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เอกสำรปรกกอบรูปแบบกำรเรียนด้วยตนเองด้วยกจิกรรมกำรรู้คดิในกำรอ่ำน  

ส ำหรรับนัก กึกษำ รกดับปรกกำึนียบัตรวาิำาีพาันนสูง ปรกเภววาิำา่ำงอตตสำหรกรรม 

--------------------------------------------------------- 

 เอกสารท่ีใช้ประกอบรูปแบบ การเรียนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน 

ส าหรับนกัศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ประกอบดว้ย

เอกสาร ดงัต่อไปน้ี 

 

1. แบบบนัทึกการอ่าน  (Reading Log)  เป็นแบบบนัทึกท่ีผูเ้รียนใชบ้นัทึกกระบวนการ 

อ่านของตน  ตามลกัษณะของกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน ประกอบดว้ย หัวขอ้เร่ืองท่ีอ่าน(Title) 

กิจกรรมก่อนการอ่าน (Before Reading) ผูเ้รียนจะบนัทึกกระบวนการอ่านของตนในช่วงก่อนการ

อ่าน    กิจกรรมขณะอ่าน (During Reading)  ผูเ้รียนจะรายงานกระบวนการอ่านของตนในขณะอ่าน  

และกิจกรรมหลงัการอ่าน (After Reading) ผูเ้รียนจะรายงานกระบวนการอ่านของตนหลงัการอ่าน

ซ่ึงแต่ละกิจกรรม  ผูเ้รียนจะรายงานส่ิงท่ีตนด าเนินการในกิจกรรมการอ่านของตนโดยการตอบ

ค าถาม หรือท าตามขอ้มูลท่ีผู ้สอนก าหนดในบนัทึก ซ่ึงเก่ียวกบักระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

ในขณะอ่าน  ท าให้ผูเ้รียนคิดเก่ียวกบับทอ่าน และสามารถควบคุมกระบวนการอ่านของตนไดอ้ยา่ง

เป็นระบบ     

 เน่ืองจากมีบทอ่านท่ีหลากหลายใหผู้เ้รียนไดเ้ลือกอ่าน ผูว้ิจยัจึงท าแบบบนัทึกไว ้2 แบบ 

เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้ลือกใชต้ามความเหมาะสมของบทอ่านท่ีตนเลือกอ่าน  แบบบนัทึกน้ีผูส้อนจะ

แนะน าให้ผูเ้รียนใชแ้ละทดลองใชก่้อนการด าเนินการอ่านในกิจกรรมการอ่านดว้ยตนเอง (รูปแบบ

ของบนัทึกการอ่านดงัแสดงในภาคผนวก ก) 

 

2. แบบวดัความเขา้ใจในการอ่าน (Reading Comprehension Rubrics)  เป็นแบบวดัท่ีใช ้

เกณฑใ์นการวดัความเขา้ใจในการอ่านของผูเ้รียนจากบนัทึกการอ่านในแต่ละคร้ัง ประกอบดว้ยการ

วดัความเขา้ใจใน 3 ประเดน็ ตามลกัษณะของเกณฑใ์นการวดัความเขา้ใจในการอ่าน คือ   
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  2.1   ความสามารถในการแสดงขอ้มูลส าคญัของเน้ือเร่ือง (Identifies important 

information)  เป็นเกณฑ์ท่ีใชว้ดัความสามารถของผูอ่้านในการบอกขอ้มูลส าคญัของบทอ่าน    

เกณฑใ์นการใหค้ะแนน มี  4 ระดบัคือ 

         4  คะแนน    หมายถึง   ผูเ้รียนสามารถระบุขอ้มูลส าคญัของบทอ่านไดค้รบและ

ครอบคลุมเน้ือหาท่ีอ่าน 

        3  คะแนน   หมายถึง   ผูเ้รียนสามารถระบุขอ้มูลส าคญัของบทอ่านไดเ้ป็นส่วน

ใหญ่มากกวา่คร่ึง แต่ไม่ครอบคลุมเน้ือหาท่ีอ่าน 

        2  คะแนน   หมายถึง   ผูเ้รียนสามารถระบุขอ้มูลส าคญัของบทอ่านไดเ้พียงบาง 

ส่วน  นอ้ยกวา่คร่ึง ไม่ครอบคลุมเน้ือหาท่ีอ่าน 

        1  คะแนน   หมายถึง   ผูเ้รียนไม่สามารถระบุขอ้มูลส าคญัของบทอ่านไดเ้ลย 

2.2  ความสามารถในการแสดงรายละเอียดของบทอ่าน (Identifies details)  เกณฑ ์

ในการใหค้ะแนน มี  4 ระดบัคือ 

      4  คะแนน   หมายถึง   ผูเ้รียนสามารถระบุรายละเอียดของบทอ่านไดค้รบและ 

ครอบคลุมเน้ือหาท่ีอ่าน 

      3  คะแนน   หมายถึง   ผูเ้รียนสามารถระบุรายละเอียดของบทอ่านไดเ้ป็นส่วน 

ใหญ่มากกวา่คร่ึง แต่ไม่ครอบคลุมเน้ือหาท่ีอ่าน 

     2  คะแนน   หมายถึง   ผูเ้รียนสามารถระบุรายละเอียดของบทอ่านไดเ้พียงบาง 

ส่วน นอ้ยกวา่คร่ึง ไม่ครอบคลุมเน้ือหาท่ีอ่าน 

        1  คะแนน   หมายถึง   ผูเ้รียนไม่สามารถระบุรายละเอียดของบทอ่านไดเ้ลย 

  2.3   ความสามารถในการสรุปเน้ือเร่ือง (Summarization)   เกณฑก์ารใหค้ะแนนมี  4  

ระดบั คือ 

         4   คะแนน   หมายถึง   ผูเ้รียนสามารถสรุปเน้ือเร่ืองไดค้รอบคลุมเน้ือหาท่ีอ่าน 

         3   คะแนน   หมายถึง    ผูเ้รียนสามารถสรุปเน้ือเร่ืองไดเ้ป็นส่วนใหญ่ มากกว่า

คร่ึง แต่ไม่ครอบคลุมเน้ือหาท่ีอ่าน 

         2   คะแนน  หมายถึง   ผูเ้รียนสามารถสรุปเน้ือเร่ือง ไดเ้ป็นส่วนนอ้ย  นอ้ยกว่า

คร่ึง ไม่ครอบคลุมเน้ือหาท่ีอ่าน 
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         1   คะแนน   หมายถึง   ผูเ้รียนไม่สามารถสรุปเน้ือเร่ืองไดเ้ลย 

       แบบวดัความเขา้ใจในการอ่าน   (Reading Comprehension Rubrics)   ดงัแสดง

ในภาคผนวก ก 

  

  3.  แบบตรวจสอบการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่าน (Metacognitive Activities Check  

list)  เป็นแบบ ท่ีผูส้อนใชต้รวจสอบการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่านของผูเ้รียน   จากบนัทึกการ

อ่านในแต่ละคร้ังวา่  มีร่องรอยการด าเนินการอ่านตามขั้นตอนของกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านทั้ง 6   

กิจกรรม ปรากฏใหเ้ห็นหรือไม่   กิจกรรมต่าง ๆ  มีดงัน้ี คือ   1)  การส ารวจบทอ่าน (Orientating)  2)  

การวางแผนการอ่าน (Planning)  3)  การด าเนินการอ่าน ( Executing)  4)  การควบคุมการอ่าน 

(Monitoring)  5) การประเมิน  ตรวจสอบการอ่าน (Evaluation & Checking)  และ 6)  การให้

รายละเอียดของบทอ่าน (Elaboration)   เกณฑก์ารใหค้ะแนนมี 3 ระดบั ดงัน้ี คือ 

        Y   มีค่าคะแนนเท่ากบั   1    หมายถึง   มีร่องรอยยนืยนัวา่ผูเ้รียนไดท้ ากิจกรรม 

  N   มีค่าคะแนนเท่ากบั  -1    หมายถึง  ไม่มีร่องรอยยนืยนัวา่ผูเ้รียนไดท้ ากิจกรรม 

  U   มีค่าคะแนนเท่ากบั   0    หมายถึง   ร่องรอยไม่ชดัเจนวา่ผูเ้รียนไดท้ ากิจกรรม

หรือไม่ 

 

4. แผนการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบ ประกอบดว้ย 3  กิจกรรม คือ 

     4.1   กิจกรรมก่อนเรียน ใชเ้วลา 6  สปัดาห์ ๆ ละ 1 คาบเรียน ๆ ละ 1 ชัว่โมง  รวม 6 

คาบเรียน  ผูส้อนเป็นผูด้  าเนินการหลกั มีกิจกรรมหลกั 3 ประการ  ดงัต่อไปน้ี    

         4.1.1   การส ารวจพฤติกรรมการอ่านของผูเ้รียน    

        4.1.2   การวางแผนการเรียน   

      4.1.2.1  วิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา    

      4.1.2.2   น าเสนอท่ีมาของบทอ่าน   

      4.1.2.3   ก าหนดเป้าหมายในการท ากิจกรรม   ก าหนดจ านวนบทอ่านท่ี

ใชใ้นกิจกรรมการอ่านดว้ยตนเอง  ระยะเวลาท่ีจะใชใ้นกิจกรรมการอ่านดว้ยตนเอง 
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      4.1.2.4   ก าหนดเอกสารท่ีจะใชใ้นกิจกรรมการอ่านและการประเมินการ

อ่านไดแ้ก่  แบบบนัทึกการอ่าน เกณฑว์ดัความเขา้ใจในการอ่าน  และแบบตรวจสอบรายการของ

การใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่าน 

   4.1.3  การเตรียมผูเ้รียน ผูส้อนเป็นผูด้  าเนินการหลกั โดยด าเนินการใหค้วามรู้

เก่ียวกบักิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน ดงัต่อไปน้ี 

      4.1.3.1  การก าหนดทิศทางในการอ่าน (Orientating) 

      4.1.3.2   การวางแผนในการอ่าน (Planning) 

      4.1.3.3   การด าเนินการอ่าน (Executing) 

   4.1.3.4   การควบคุมการอ่าน (Monitoring) 

            4.1.3.5   การประเมินและตรวจสอบการอ่าน (Evaluating & Checking) 

            4.1.3.6   การใหร้ายละเอียดของบทอ่าน (Elaboration) 

 4.1.4   ใหค้วามรู้เก่ียวกบัเอกสารท่ีผูเ้รียนใชบ้นัทึกการอ่านและประเมินผล 

การอ่านและวธีิใชเ้อกสารดงักล่าว ไดแ้ก่ บนัทึกการอ่าน   แบบวดัความเขา้ใจในการอ่าน   เกณฑว์ดั

ความเขา้ใจในการอ่าน  และแบบตรวจสอบรายการ  การใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่านของผูเ้รียน

ในแต่ละคร้ังท่ีอ่าน 

  4.1.5  ผูเ้รียนฝึกใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่าน และฝึกบนัทึกการอ่าน   ผูส้อน

สงัเกตและตรวจสอบบนัทึกการอ่านของผูเ้รียนทุกคน  ใหข้อ้มูลป้อนกลบัท่ีเหมาะสม และ อธิบาย

เพิ่มเติมในส่ิงท่ีผูเ้รียนยงัสบัสน หรือไม่เขา้ใจ จนผูเ้รียนพร้อมท่ีจะอ่านไดด้ว้ยตนเอง 

 4.2  ด าเนินกิจกรรมการอ่านใชเ้วลา 10  สัปดาห์ ๆ ละ 1 บทอ่าน โดยใชเ้วลานอก

เวลาเรียน รวม 10 สปัดาห์ ผูเ้รียนมีอิสระในการเลือกบทอ่านท่ีผูส้อนจดัหามาให ้จากเวบ็ไซต ์ต่าง ๆ 

คนละ 1 บทอ่าน ต่อ 1 สัปดาห์ ด าเนินการอ่านดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน และบนัทึกการอ่าน

ของตน จนครบ 10 บทอ่าน ในเวลา 10 สัปดาห์  ผูส้อนเก็บขอ้มูลในการอ่านของผูเ้รียนจากบนัทึก

การอ่าน ประเมิน  ให้ขอ้มูลป้อนกลบั ให้ก าลงัใจ ช่วยปรับกลยทุธ์ในการอ่าน ทบทวนจุดประสงค์

ของกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน ในเวลาเรียน และช่วยแกปั้ญหาทุก ๆ ปัญหา  ตอบค าถามทุกค าถาม 

พร้อมจดัท าตารางบนัทึกคะแนนในแต่ละคร้ัง   เพื่อให้ผูเ้รียนไดต้ระหนกัในความกา้วหนา้ในการ

อ่านของตน  
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 4.3  ประเมินผล ใชเ้วลา 1 สัปดาห์ จ านวน 2 คาบ ประเมินผลการเรียนของผูเ้รียนคือ

        4.3.1  ทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียน ก่อนและหลงั

การด าเนินกิจกรรมการอ่านดว้ยตนเอง  เพื่อดูผลของความสามารถในการอ่านท่ีเกิดจากการเรียน

ตามรูปแบบฯ 

        4.3.2  วดัคุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเองก่อนและหลงัการด าเนินกิจกรรม

ดว้ยแบบวดัคุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเอง  เพื่อดูผลของคุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเอง

ของผูเ้รียนท่ีเกิดจากการเรียนตามรูปแบบฯ 

                4.3.3 วดัพฒันาการในการอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียน ประเมินจากแบบวดัความ

เขา้ใจในการอ่านและแบบตรวจสอบรายการ ใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่าน ระหว่างการด าเนินการ

อ่านดว้ยตนเอง ในแต่ละคร้ังของผูเ้รียน  เปรียบเทียบคะแนนความเขา้ใจในการอ่านคร้ังแรก กบัคร้ัง

สุดทา้ย   และเปรียบเทียบคะแนนแบบตรวจสอบรายการของการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่านคร้ัง

แรกกบัคร้ังสุดทา้ย ดว้ย Compare mean t test   การด าเนินกิจกรรมและระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม 

ดงัแสดงในตารางท่ี 1 ต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 1  การด าเนินกิจกรรมและระยะเวลาด าเนินกิจกรรม 

ขันนตอน คำบเรียนวี ่ รำยลกเอยีดของกจิกรรม 

ขันนกจิกรรมก่อน
เรียน 

1 
ในเวลา 

 
 
 
 
2 
 
 

 
 

3 
 
 
 
 
4 
 
5 

 
6 

ส ารวจพฤติกรรมการอ่านของผูเ้รียน 

วางแผนการเรียน 

      -  วิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา 
      -  น าเสนอท่ีมาของบทอ่าน 

      -  ก าหนดเป้าหมายในการท ากิจกรรม  จ านวนบทอ่าน 
และระยะเวลาในการอ่าน 

      -  ก าหนดเอกสารท่ีใชใ้นกิจกรรมการอ่าน และการ
ประเมิน คือ บนัทึกการอ่าน แบบวดัความเขา้ใจในการ
อ่าน แบบตรวจสอบรายการการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการ
อ่าน 

 

การเตรียมผูเ้รียน 

      ใหค้วามรู้เก่ียวกบักิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษา 
องักฤษ 
       -  การก าหนดทิศทางในการอ่าน 

       -  การวางแผนในการอ่าน 
     -  การด าเนินการอ่าน 
       -  การควบคุมการอ่าน 
       -  การประเมินและการตรวจสอบการอ่าน 
       -  การสรุปความและรายละเอียด 
       -  การใชบ้นัทึกการอ่าน  แบบวดัความเขา้ใจในการ
อ่าน และแบบตรวจสอบรายการ การใชกิ้จกรรมรู้คิดใน
การอ่าน 

ขันนด ำเนินกจิกรรม 
กำรอ่ำน 

7 
นอกเวลา 

 

-  ผูส้อนน าเสนอบทอ่าน  
-  ผูเ้รียนเลือกบทอ่านท่ี 1 ตามความสนใจ 
-  ด าเนินการอ่านบทอ่านท่ี 1 ดว้ยตนเอง พร้อมบนัทึกการ
อ่าน 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

ขันนตอน คำบเรียนวี่ รำยลกเอยีดของกจิกรรม 

 8 
นอกเวลา 

 
 
 

9-16 
นอกเวลา 

   -  ผูเ้รียนส่งบนัทึกการอ่าน และบทอ่านคร้ังท่ี 1 
   -  ผูส้อนเกบ็ขอ้มูลในการอ่าน ปรับกลยทุธ์ในการอ่าน 
และประเมินบทอ่านท่ี 1 เกบ็คะแนนความเขา้ใจการอ่าน 
และแบบตรวจสอบรายการ ใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการ
อ่านคร้ังท่ี 1 
   -  ผูส้อนเกบ็ขอ้มูลในการอ่าน ใหข้อ้มูลป้อนกลบั  
ทบทวนจุดประสงคข์องกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน ให้
ผูเ้รียนเลือกบทอ่านคร้ังต่อไป 
   -  ผูเ้รียนเลือกบทอ่านท่ี 2-10  
   -  ด าเนินการอ่านบทอ่านท่ี 2-10 
   -  ผูส้อนเกบ็ขอ้มูลในการอ่าน ปรับกลยทุธ์ในการอ่าน 
ตรวจสอบและประเมินบทอ่านทบทวนจุดประสงคข์อง
กิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน ใหผู้เ้รียนเลือกบทอ่านคร้ัง
ต่อไป  เกบ็คะแนนความเขา้ใจการอ่าน และใหค้ะแนน
แบบตรวจสอบรายการ ใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่าน
คร้ังท่ี 2-10   
    - ผูส้อนเกบ็ขอ้มูลจากบนัทึกการอ่านเป็นรายบุคคลและ
รายกลุ่ม ใหข้อ้มูลป้อนกลบัส าหรับบนัทึกการอ่านผูเ้รียน
แต่ละคน  
    - ทบทวนจุดมุ่งหมายของกิจกรรม และการใชก้ลยทุธ์
ในการอ่าน 

ขันนตอนปรกเมินผล 17-18 
ในเวลา 

วดัความสามารถในการอ่าน  วดัคุณลกัษณะการเรียนดว้ย
ตนเองของผูเ้รียน  วดัพฒันาการในการอ่านของผูเ้รียน 
โดยเปรียบเทียบคะแนนความเขา้ใจในการอ่านและ
คะแนนการใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่าน คร้ังแรก กบั
คร้ังสุดทา้ยของผูเ้รียน 
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ภาคผนวก ง 

1. ตวัอยา่งแผนการสอนกิจกรรมการเตรียมผูเ้รียนก่อนเรียน (Lesson Plan 1st-4th) 

     2. ตวัอยา่งแผนการสอนการด าเนินกิจกรรมการอ่านดว้ยตนเอง (Lesson Plan 7th-9th) 
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LESSON PLAN 1 

“Metacognitive Activities in Reading” 

 

Subject  Developing Skills for English Communication 1  

Class                   Industrial Diploma Students 

Time                   60 minutes 

Content        1.   Metacognitive Activities in Reading: Orientating and Planning 

               2.   Reading Passage: “Safari Holidays” 

Aids                    1.   Study Sheet 1 “Metacognitive Activities in Reading” 

               2.   Work Sheet 1   “Safari Holidays”  

                            3.  Work Sheet 2 “Safari Holidays Reading log” 

Objectives 
Procedure 

Evaluation 
Teacher Students 

Students should 
be able to: 
 1.  use the 
Metacognitive 
Activities in 
Orientating and 
Planning, 
2. comprehend 
the English 
reading passage 
provided. 

Preparation: (15 min.) 
Orientating   
- Before selecting the 
passage, good readers 
usually activate their prior 
knowledge to help them 
determine and set goals for 
reading.  
(Distribute Work Sheet 1 
“Safari Holidays”) 
Survey the selection  
- First, you look at the 
headings, the terms 
emphasized by bold print or 
italic print.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Scan the passage 
“Safari Holidays” 
for the title and the 
bold prints. 
 

1. Students’ ability to: 
a) activate prior 
knowledge and find 
out  the need of the 
assignment and set 
goals for reading, 
b)  write what they 
already know about 
the title,  
c)  develop a purpose 
for reading and a 
procedure for 
finishing the purpose. 
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Objectives 
Procedure 

Evaluation 
Teacher Students 

 - Second, see if there are 
questions at the end of the 
selection.  
- Third, pay attention to 
pictures, tables and diagrams 
and watch for repeat 
information. 
Presentation:(15 min.)         
-  What do you know about 
the title Safari Holidays? 
- Are there any questions at 
the end of this passage? 
- Are there any bolt prints or 
italic prints?  What are the 
bold prints about? 
 
- Are there any pictures, 
tables and diagrams and 
repeat information? 
 
 
 
- Surveying will make you 
pay more attention to the 
passage you’ll read. It’ll 
keep reminding you what 
you have known about the 
passage and make you know 
 

- Find the questions, 
pictures, and 
repeated information 
in the passage. 
 
 
 
 
- Animals. Zoo 
- Forest. Holidays.  
- Yes, there are. 
 
- Yes, there are bold 
prints. 
- Read the bold 
prints and take note. 
- There are 2 
pictures. 
- There’re no tables 
or diagrams. 
-Scan for repeated 
words. 
 
 
 
 
 
 

2. Students’ ability to 
comprehend English 
reading passages. 
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Objectives 
Procedure 

Evaluation 
Teacher Students 

 what the story will be about.  
Then you can determine the 
demand of the assignment 
and you can set goals for 
reading.  Before you do your 
reading, surveying make you 
read with more attention and 
it activates your prior 
knowledge. That’s what you 
have known about the 
passage. Then you can make 
decision to read the passage 
or not to read it, and set 
goals for reading. 
Structure Practice: 
(15 min.) 
- Now we’ll practice 
surveying the passage and 
make decision, what you’ve 
known about the selection. 
- From surveying the 
passage, what information 
you’ve known? 
 
- Let’s set the goal for 
reading the passage. 
 
- Good. Go ahead. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Scan the passage 
and underline the 
bold prints and the 
information that is 
repeated. 
(Tell what they have 
known) 
 
- To know what’s 
the reading passage 
tell us. 
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Objectives 
Procedure 

Evaluation 
Teacher Students 

 Planning   
(Distribute Work Sheet  2) 
- Before reading a selection, 
good readers usually use 
some planning strategies to 
help them develop a purpose 
for reading. 
Make up questions   
- The first step is making up 
pre-reading questions to be 
answered, and decide what 
information will be needed.  
Make a predictions   
- Second, is making 
prediction what will be in 
the passage.  Then you 
should decide which parts of 
the passage need to read 
twice or review later.  
- Making up questions and 
prediction before reading 
will make you pay more 
attention to the passage. 
Guided Practice: (20 min.) 
- When you do your reading, 
what you have questioned or 
predicted before will make  
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Objectives 
Procedure 

Evaluation 
Teacher Students 

 you read with more attention 
to check your answers and 
your predictions. You’ll read 
the passage with more 
meaningful. 
- Now we’ll practice making 
up questions to be answered 
about the passage. 
- Write questions on the 
Work Sheet 2. 
- Write the information you 
need to know on the work 
Sheet. 
- Next we’ll practice 
predicting about what will be 
in the passage. 
- From this title what should 
the passage be about? 
- Write your answer on the 
Work Sheet 2. 
- Ok, let’s see what you have 
done. 
- I’d like three of you please 
write your prediction on the 
board. 
- Well, everyone, compare 
their predictions with yours. 
Who could predict better? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Make questions, 
take note and write 
information they 
need on the work 
Sheet 2. 
 
 
 
- Predict the content 
of the passage. 
- Write the answer. 
 
 
 
-Write their 
prediction on the 
board. 
-Tell their 
considerations. 
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Objectives 
Procedure 

Evaluation 
Teacher Students 

 -The next activity is to 
decide which parts of the 
passage need to read twice 
or reviewed later and 
underline them.  
- When you decided to read 
the passage, you should set 
the reading time that is up to 
the purpose of reading. 
-  Set your reading time, how 
long will it take to read this 
passage and write it on the 
Work Sheet 2. 
- Does your reading plan 
work?  What should you do 
if it doesn’t seem to be 
working? 
(Distribute Study Sheet 1 
“ Metacognitive Activities in 
Reading”)  
-Study the first activity 
“Orientating” and the second 
activity “Planning” on Study 
Sheet 1 to review the reading 
strategies for Metacognitive 
Activities. 
 

- Read the passage, 
decide and underline 
the parts that need to 
read twice and 
underline them. 
 
 
 
 
- Set the reading 
time. 
 
 
- Change the plan. 
 
 
 
 
 
 
- Read Study Sheet 
1. 
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LESSON PLAN 2 

“Metacognitive Activities in Reading” 

 

Subject  Developing Skills for English Communication 1  

Class                   Industrial Diploma Students 

Time                   60 minutes 

Content        1.   Metacognitive Activities in Reading: Executing and Monitoring 

               2.   Reading Passage: “Safari Holidays” 

Aids                    1.   Study Sheet 1 “Metacognitive Activities in Reading” 

               2.   Work Sheet 1 “Safari Holidays” 

                            3.   Work Sheet 2 “Safari Holidays” Reading Log  

Objectives 
Procedure 

Evaluation 
Teacher Students 

Students should be 
able to: 
 1.  use the 
Metacognitive 
Activities in 
Executing and 
Monitoring, 
2. comprehend the 
English reading 
passage provided. 

Preparation: (10 min.) 
Executing   
- In order to carry out the 
reading process good  
readers usually do the 
following activities: 
Find useful and non-useful 
sections of the passage 
- Finding useful sections 
enables the readers to 
understand the idea of the 
passage.  
Locate answers for pre-
reading questions 
- Good readers should try to 
  

 
 
- Read Study Sheet 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Students’ ability 
to:  a)  find useful 
and non-useful 
sections of the 
selection,  b)  locate 
answers for pre-
reading questions,  
c) Employ 
strategies for 
organizing and 
recording 
information  d) take 
notes what they’ve 
read. 
2.  Student’s ability  
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Objectives 
Procedure 

Evaluation 
Teacher Students 

 Find the answers for their 
pre-reading questions to 
make their reading 
meaningful. 
Employ strategies for 
organizing and recording 
information 
- Organizing and recording 
information help the readers 
understand the structure of 
the passage. 
Take notes  
- Good readers keep 
reminding what they have 
read by taking notes within 
the text or separate from the 
text.  
Monitoring  
- Good readers also monitor 
their understanding of the 
text to assure the progress 
toward reading goal. The 
activities used in monitoring 
are: 
- Recognizing failures to 
comprehend 
- Good readers recognize 
what they failed to  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

to:  
a)  recognize 
failures to 
comprehend, 
b)  notice conflicts 
or confusion within 
the selection, 
c) notice unfamiliar 
words, word usage 
or topic 
terminology, 
d) recognize when a 
problem requires 
the use of corrective 
strategy. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 350 

 

Objectives 
Procedure 

Evaluation 
Teacher Students 

 comprehend to assure what 
they don’t understand.  
- While reading, good 
readers notice conflicts or 
confusion about meaning 
within the passage to 
monitor their understanding. 
- Noticing unfamiliar 
words, word usage or topic-
specific terms  
- Effective readers 
constantly notice unfamiliar 
words, word usage or topic-
specific terms of the passage 
to control their 
understanding on the text.  
-Recognizing when a 
problem requires the use of 
corrective strategies 
- While reading, effective 
readers usually recognize 
when they have troubles in 
their reading and need some 
action to restore their 
comprehension.  
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Objectives 
Procedure 

Evaluation 
Teacher Students 

 Presentation: (15 min.) 
Find useful and non-useful 
sections of the passage 
- The useful sections are the 
important information that 
the writer wishes to express 
on the passage. That is the 
main idea of the paragraph. 
- Now, we’ll practice finding 
useful sections of the 
paragraph. What are the 
useful sections in the 
paragraph –“The Right 
Trucks for Africa?” 
-Discuss with another 
student and underline the 
useful sections. 
-Now, let me see what you 
have done. (Go round, check 
for understanding and do 
correction.) 
- Now, read the 2nd, 3rd,4 th 
and 5 th paragraph, underline 
the useful sections of each 
paragraph. (Go around, 
check the answers, and give 
corrective feedback.)  

 
 
 
 
 
 
 

 
- Read, discuss, then 
underline and write 
useful sections on 
the work sheet. 
 
 
- Discuss, underline 
and write the useful 
sections on the work 
sheet. 
 
 
 
Read the 2nd, 3rd,4 th 
and 5 th paragraph, 
discuss, underline 
and write the useful 
sections on the work 
sheet. 
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Objectives 
Procedure 

Evaluation 
Teacher Students 

 Locate answers for pre-
reading questions  
- While reading, good 
readers usually find the 
answers for pre-reading 
questions to confirm their 
understanding and to 
comprehend the text better.   
-Now find the answer for 
your pre-reading questions, 
write the answer in the work 
sheet. 
 -Let me see what you have 
done.(Go around, check the 
answers, and provide 
corrective feedback.) 
Structure Practice:(20min.) 
Employ strategies for 
organizing and recording 
information. 
-While reading, good readers 
use the strategies for 
organizing and recording 
information they read to get 
the structure of the passage.  
 

 

 
- Read the passage.  
 
 
 
 
 
- Find pre-reading 
answers, write them 
on the worksheet. 
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Objectives 
Procedure 

Evaluation 
Teacher Students 

 Creating mind maps, charts 
or diagrams are the strategies 
for organizing and recording. 
- Now, we’ll practice 
organizing and recording 
information of the passage – 
“Safari Holidays.” 
- Read the passage and 
create mind maps, charts or 
diagrams to get the whole 
structure of the passage. 
(Go around, check the 
answers, and provide 
corrective feedback.) 
Take notes  
-While reading good readers, 
usually take note within the 
passage or separate from the 
passage to keep reminding 
what they have read. 
- Now read the passage and 
take notes what you want to 
remind yourselves in the 
work sheet. 
(Go around, check answers, 
and provide feedback.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
- Create mind maps, 
charts or diagrams 
according to their 
opinions in the work 
sheet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Read the passage, 
take  note in the 
work sheet. 
Write the answer for 
the questions in the 
work sheet. 
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Objectives 
Procedure 

Evaluation 
Teacher Students 

 Guide Practice: (20 min.) 
Monitoring 

 Recognizing failures to 
comprehend 
- To assure the progress 
toward reading goal, good 
readers should recognize the 
section that they fail to 
comprehend. 
Now, write the section that 
you don’t understand from 
the text. 
(Circulate and monitoring 
students’ practice, provides 
feedback through praise and 
prompt.) 
Noticing inconsistency or 
confusion about meaning in 
the selection. 
- While reading, good 
readers also monitor their 
understanding of the text.  
- They notice inconsistency 
or confusion about meaning 
in the passage. 
- Write the conflicts or 
confusion about meaning  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Write the sections 
that they failed to 
comprehend from 
the text on the work 
sheet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Write their 
confusion about the  
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Objectives 
Procedure 

Evaluation 
Teacher Students 

 within the passage you read. 
(Circulate and monitoring 
students’ practice, provides 
feedback through praise and 
prompt.) 
Independent Practice: 

 Noticing unfamiliar words, 
word usage or topic-specific 
terms  
- Good readers usually 
notice unfamiliar words, 
word usage or topic-specific 
terms, to assure their 
understanding on the 
passage. 
-Read the passage –Safari 
Holidays and notice 
unfamiliar words and 
specific terms and write in 
the work Sheet. 
Recognizing when a 
problem requires the use of 
corrective strategies 
-While reading, effective 
readers should monitor their  
 

meaning within the 
passage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-Read and write 
unfamiliar words 
and specific terms on 
the Work Sheet. 
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Objectives 
Procedure 

Evaluation 
Teacher Students 

 reading by recognizing the 
sections they have a problem 
to fix-up. 
-In your reading, write the 
section you have a problem 
while reading. 
 

 
-Write the section 
you require the use 
of corrective 
strategies on the 
Work Sheet. 
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LESSON PLAN 3 

“Metacognitive Activities in Reading” 

 

Subject  Developing Skills for English Communication 1  

Class                   Industrial Diploma Students 

Time                   60 minutes 

Content        1.   Metacognitive Activities in Reading: Evaluation & Checking and Elaboration 

               2.   Reading Passage: “Safari Holidays” 

Aids                    1.   Study Sheet 1 “Metacognitive Activities in Reading” 

               2.   Work Sheet 1   “Safari Holidays”  

                            3.  Work Sheet 2 “Safari Holidays Reading log” 

 

Objectives 
Procedure 

Evaluation 
Teacher Students 

Students should 
be able to: 
 1.  use the 
Metacognitive 
Activities in 
Evaluation & 
Checking and 
Elaboration, 
2. comprehend the 
English reading 
passage provided. 

Preparation: (10 min.) 
Evaluation & Checking   
- In order to assure coverage 
and understanding of the 
text, good readers usually do 
the following activities: 
Review and interpret what 
have been read 
- Good readers  
usually review and interpret 
what has been read to assure 
coverage and understanding 
of the text.  

 

 
 
-Read Study Sheet 1 
 
 

1. Students’ ability 
to:   
a)  review and 
interpret what have 
been read,  
b)  note any areas of 
uncertainty,  
c) note useful 
findings, 
d)  verify that 
reading goals have 
been accomplished. 
2.  Student’s ability 
to: 
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Objectives 
Procedure 

Evaluation 
Teacher Students 

 Note any areas of 
uncertainty 
- Effective readers 
constantly check what they 
are reading makes sense to 
decide whether they should 
keep on reading or to stop to 
fix up their understanding. 
Note useful findings 
- After reading, good readers 
usually note useful findings 
to assure their reading 
covered the text. 
Verify that reading goals 
have been accomplished 
-After reading, to make sure 
their reading goals have been 
reached, good reader check 
and confirm what the author 
want to express his idea. 
Elaboration 
-In order to format the 
textual information for 
application; or to apply the 
textual information, good 
readers usually do the  

 
 
 
 

a)  list and define 
key vocabulary, 
symbols and 
concepts, 
b)  summarize each 
portion of the 
selection at the 
subheading, 
c)  arrive at 
conclusions about 
the content of the 
selection, 
d)  paraphrase and 
summarize what 
was read, 
e) connect, compare 
and contrast the 
information from 
the selection with 
other information. 
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Objectives 
Procedure 

Evaluation 
Teacher Students 

 following activities: 
List and define key 
vocabulary, symbols and 
concepts 
-After reading, good reader 
usually list and define key 
vocabulary to keep 
reminding what they read. 
Summarize each portion of 
the selection at the 
subheading 
-After reading, good readers 
should summarize their 
readings to evaluate their 
comprehension. 
Arrive at conclusion about 
the content of the selection 
-After reading, good readers 
usually conclude about the 
content of the passage they 
read to format the textual 
information for application. 
Paraphrase and summarize 
what was read. 
-After reading, good readers 
usually  paraphrase and 
summarize the passage to 
check their comprehension. 
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Objectives 
Procedure 

Evaluation 
Teacher Students 

 Connect, compare and 
contrast the information 
from the selection with 
other information 
-After reading, effective 
readers usually connect, 
compare and contrast the 
information from the 
passage with other 
information to apply the 
textual information. 
Presentation: (10 min.) 
Review and interpret what 
have been read 
- After reading, good readers 
usually review and interpret 
what has been read to assure 
that they can cover and 
understand the text. 
-Now, we’ll practice 
reviewing and interpreting 
what have been read. 
-We’ve read the passage – 
“ Safari Holidays”, how can 
we review and interpret this 
passage? 
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Objectives 
Procedure 

Evaluation 
Teacher Students 

 - First of all, we’ll review 
the first paragraph of the 
passage, what the author 
wants the readers to know.  
- Good, the first paragraph is 
about what Safari Holidays 
offer the adventurers.  
- How about the 2nd 
paragraph? 
- Right, the 2nd paragraph is 
what the Safari Trucks like.  
- What do you think about 
the 3rd paragraph? How 
about the Safari Teams? 
 
 
- Read the 4th,5th and 6th 
paragraph and write what are 
they about on the Work 
Sheet. 
-Now, let me see what you 
have done. (Go round, check 
for understanding and do 
correction.) 
 
 

- Study the first 
paragraph and 
answer. 
-Advertisement. 
 
 
 
-Safari Trucks. 
 
- The Safari Team 
leaders. 
-There are three 
leaders on each trip, 
a driver, a second 
driver and the cook. 
 
-Write their reviews 
on the Work Sheet. 
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Objectives 
Procedure 

Evaluation 
Teacher Students 

 Note any areas of 
uncertainty 
- Good readers always note 
any areas they don’t 
understand and need to fix-
up. Now, please note the 
areas you don’t understand 
in the passage on your Work 
Sheet. 
-Then share your notes to 
your friends, and compare 
your note with your friends. 
-Which areas you and your 
friends are uncertain? 
-What should you do to fix-
up? 
(Discuss and explain the area 
that the students are 
uncertain and check 
understanding.) 
Structure Practice: 
(10 min.) 
Note useful findings 
- After reading, good readers 
usually note useful findings 
to assure their reading 
covered the text. 
 

 

 
- Read the passage 
and note the area 
they don’t 
understand and write 
on the Work Sheet 2. 
 
 
- Compare their 
notes with friends. 
- Notice the areas 
that you and your 
friends are uncertain. 
- Not sure. 
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Objectives 
Procedure 

Evaluation 
Teacher Students 

 - Now read the passage -
Safari Holidays. Note the 
useful findings that you have 
found in the passage and 
write them on the Work 
Sheet. 
- Compare your useful 
finding with your friends’. 
Are they the same or 
difference. Discuss with 
your friends. (Go round, 
provide corrective feedback 
for errors and reinforce 
correct practice.) 
Verify that reading goals 
have been accomplished 
-After reading, good readers 
check and confirm their 
reading goals to make sure 
the reading goals have been 
accomplished. 
-Now, let’s check whether 
your reading goals were 
accomplished. 
- What is your reading goal? 
- Do you know what the 
writer want you to know? 
 
 

-Write the useful 
finding from the 
passage on the Work 
Sheet 2. 
 
 
- Compare and 
discuss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tell their reading 
goals. 
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Objectives 
Procedure 

Evaluation 
Teacher Students 

 - Did you accomplish your 
goals? 
Guided Practice: (10 min.) 
List and define key 
vocabulary, symbols and 
concepts 
-After reading, good reader 
usually list and define key 
vocabulary to keep 
reminding what they’ve 
read. 
-Now, we’ll practice listing 
and defining key 
vocabularies that you have 
read. Write them on the 
Work Sheet. (Circulates, 
monitoring and provides 
feedback through praise and 
prompt.) 
Summarize each portion of 
the selection at the 
subheading 
-After reading, good readers 
should summarize each 
portion of the passage to 
evaluate comprehension. 
 

- Yes./No. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-List and define key 
vocabularies from 
the passage on the 
Work Sheet. 
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Objectives 
Procedure 

Evaluation 
Teacher Students 

 -Now, summarize each 
portion of the passage at the 
subheading. 
(Circulates, monitoring and 
provides feedback through 
praise and prompt.) 
Arrive at conclusion about 
the content of the selection 
-Now, we’ll practice making 
conclusion what we’ve read. 
-You’ve read -Safari 
Holidays. What’s your 
conclusion about the content 
of this passage?  
-Write your conclusion on 
the Work Sheet. 
(Circulates, monitoring and 
provides feedback through 
praise and prompt.) 
Independent Practice: (20 
min.) 
Paraphrase and summarize 
what was read. 
 
 
 

-Read the passage 
and summarize at the 
subheading of the 
passage on the Work 
Sheet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Write conclusion on 
the Work Sheet. 
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Objectives 
Procedure 

Evaluation 
Teacher Students 

 -Good readers usually 
paraphrase and summarize 
the passage they read to 
evaluate their 
comprehension. 
-Now, paraphrase and 
summarize the passage – 
Safari Holidays as you have 
read. Write them on the 
Work Sheet.  
Connect, compare and 
contrast the information 
from the selection with 
other information 
-After reading, effective 
readers usually connect the 
information from the 
passage with other 
information by comparing 
and contrasting to apply the 
textual information. 
-Now, compare and contrast 
the information from the  
passage with others in your 
memory, and write it on the 
Work Sheet 2. 

 
 
 
 
 
-Paraphrase and 
summarize what 
they have read on 
the Work Sheet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Write what they 
compare or contrast 
the information from 
the passage on the 
Work Sheet 2. 
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Objectives 
Procedure 

Evaluation 
Teacher Students 

 -Please hand on your Work 
Sheet when you complete 
your writing. 
 

- Hand on the work 
sheets. 
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LESSON PLAN 4 

“Metacognitive Activities in Reading” 

 

Subject  Developing Skills for English Communication 1  

Class                   Industrial Diploma Students 

Time                   60 minutes 

Content        1.   Metacognitive Activities in Reading: Orientating, Planning, Executing,  

  Monitoring, Evaluation & Checking and Elaboration 

               2.   Reading Passage: “This Week’s Bargain Books” 

Aids                    1.   Study Sheet 1 “Metacognitive Activities in Reading” 

               2.   Work Sheet 3 “This Week’s Bargain Books” 

  3.   Work Sheet 4  “This Week’s Bargain Books Reading Log” 

 

Objectives 
Procedure 

Evaluation 
Teacher Students 

Students should be 
able to: 
 1.  use the 
Metacognitive 
Activities in 
Orientating, 
Planning, 
Executing, 
Monitoring, 
Evaluation & 
Checking and 
Elaboration, 
2. comprehend the  

Preparation: (10 min.) 
Orientating 
- Before reading, good 
readers, always survey the 
selection to activate their 
prior knowledge to 
determine the demands of 
the passage and set goals for 
reading.  
Planning 
-In order to develop a 
purpose for reading and a 
procedure for accomplishing  

 
 
-Read Study Sheet 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Students’ ability 
to:   
a)  activate prior 
knowledge, 
determine the 
demands of the 
assignment and set 
goals for reading, 
b)  develop a 
purpose for reading 
and a procedure for 
accomplishing the 
purpose,  
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Objectives 
Procedure 

Evaluation 
Teacher Students 

English reading 
passage provided. 

the goal, effective readers 
usually make up pre-reading 
questions, decide what 
specific information will be 
needed, make predictions 
about what will be in the 
passage and decided which 
parts of the passage need to 
be reviewed later. 
Executing 
-Effective readers usually 
carry out the reading process 
by doing these activities: 
read the text actively, find 
useful and non-useful 
section, locate answers for 
pre-reading questions, 
employ strategies for 
organizing and recording 
information and take notes. 
Monitoring 
-While reading, potential 
readers do these activities to 
assure progress toward 
reading goal: recognize 
failures to comprehend,  

 c) carry out the 
reading process and 
follow the plan, 
d)  assure progress 
toward reading 
goal, 
e)  assure coverage 
and understanding 
of the text, 
f)  format the 
textual information 
for application; or 
to apply the textual 
information. 
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Objectives 
Procedure 

Evaluation 
Teacher Students 

 notice inconsistencies about 
meaning within the 
selection, notice unfamiliar 
words and word usage and 
recognize when a problem 
requires the use of a 
corrective strategy. 
Evaluation & Checking 
-While reading, effective 
readers should evaluate and 
check their reading to assure 
coverage and understanding 
of the passage by doing 
these activities: review and 
interpret what have been 
read, note any areas of 
uncertainty, note useful 
findings and verify that 
reading goals have been 
accomplished. 
Elaboration  
-After reading, potential 
readers usually do 
elaboration to format the 
textual information for 
application by doing these 
activities: list and define key 
vocabulary, summarize each 
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Objectives 
Procedure 

Evaluation 
Teacher Students 

 portion of the selection, 
arrive at conclusions about 
the content of the selection, 
paraphrase & summarize 
what was read and connect 
& compare the information 
from the passage with other 
information. 
Presentation: (10 min.) 
Orientating 
-Before reading, good 
readers usually survey the 
passage they’ll read to 
activate their prior 
knowledge to be able to 
determine the demands of 
the passage and set goals for 
reading. 
-Now, we’ll practice 
surveying the passage and 
set goals to read. 
(Distribute Work Sheet 3  
and Work Sheet 4.) 
-Please survey the passage –
“This Week’s Bargain 
Books” on Work Sheet 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Survey the passage 
and write what they 
have known about 
the passage on Work  
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Objectives 
Procedure 

Evaluation 
Teacher Students 

 - Paying attention to 
headings, terms emphasized 
by print. 
 -See if there are any 
questions, illustrations, 
tables and diagrams, and 
repeated information. 
-Now, write what you know 
about the passage on the 
Work Sheet 4. 
(Circulate, check for 
understanding.) 
Structure Practice: 
(10 min.) 
Planning 
- Before reading, good 
readers develop a purpose 
for reading and a procedure 
for accomplishing the goal 
by doing these activities:  
a)  make up pre-reading 
questions,  
b)  decide what specific 
information will be needed,  
c)  make predictions about 
what will be in the passage,  
d)  decide which parts of the  
 
 

Sheet 3. 
 
 
- Yes,/No. 
 
 
 
- Write on Work 
Sheet 4. 
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Objectives 
Procedure 

Evaluation 
Teacher Students 

 passage need to review later. 
- Setting purposes for 
reading can help the readers 
to read with more 
meaningful. 
- Now, we’ll practice 
developing a purpose for 
reading to make your 
reading meaningful. 
a)  Make up pre-reading 
questions 
- Based on surveying the 
passage – “This Week’s 
Bargain Books.” Please 
make up pre-reading 
questions to set the purposes 
for reading. 
- Compare your pre-reading 
questions with your friends 
and discuss. (Circulates to 
provide corrective feedback 
for errors and reinforces 
correct practice.) 
b)  Decide what specific 
information will be needed.  
- In planning, readers should 
decide what specific  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Make up pre-
reading questions 
and write them on 
Work Sheet 4. 
 

 
-Compare their 
questions and 
discuss. 
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Objectives 
Procedure 

Evaluation 
Teacher Students 

 information will be needed 
to set goal for reading. 
- Now, from the passage -
This Week’s Bargain Books, 
write what information you 
need on the Work Sheet 4.  
-Compare the information 
with your friends and 
discuss. 
-Provides corrective 
feedback for errors and 
reinforces correct practice. 
- Is your information the 
same? Why / Why not? 
c)  Make predictions about 
what will be in the passage. 
- Predicting will make you 
pay more attention to the 
passage you’ll read. It’ll 
keep reminding you what 
you’ve known about the 
passage and make you guess 
what the passage will be 
about. Then when you do 
your reading, what you have 
predicted before will make 
you read with more attention  
 

 
 
- Write their needed 
specific information 
and compare with 
their friends and 
discuss. 
 
 
 
 
 
- Tell their reasons. 
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Objectives 
Procedure 

Evaluation 
Teacher Students 

 to check your predictions.   
-Now, we’ll practice 
predicting or guessing the 
content of the passage. 
- Well, from the passage –
“This Week’s Bargain 
Books”, what should be the 
passage about? 
-All right, let’s see what you 
have done.  
- Compare your prediction 
with your friends’. Is your 
prediction the same? 
Why /Why not? 
d)  Decide which parts of 
the passage need to be 
reviewed later. 
- In planning, effective 
readers surveyed the passage 
and decided which parts of 
the passage need to be read 
again or reviewed later to 
accomplish the goal of 
reading.  
- Now, read the passage 
again, decide which parts  

 
 
 
 
-Predicts the content 
of the passage and 
writes on the Work 
Sheet 4. 
 
 
- Compare their 
prediction and 
discuss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Read and underline 
the passage they  
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Objectives 
Procedure 

Evaluation 
Teacher Students 

 need to be reviewed later, 
underline them.   
-Then compare your parts 
with your friends’. Are they 
the same? Why /Why not? 
-Now, develop your purpose 
for reading and write on the 
Work Sheet and compare 
with your friends.   
- Are the purposes the same? 
Why/Why not? 
-Provides corrective 
feedback for errors and 
reinforces correct practice. 
Guided Practice: (10 min.) 
Executing 
-To carry out the reading 
process, effective readers 
usually do these activities:  
a) Find useful and non-
useful section.  
-While reading, good readers 
usually find useful and non-
useful sections of the 
passage to carry out the 
reading process. 
 

need to read twice or 
review later. 
-Compare and 
discuss. 
 
-Write the purpose 
for reading, compare 
and discuss. 
-Yes / No. 
-Discuss. 
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Objectives 
Procedure 

Evaluation 
Teacher Students 

 -Now, we’ll practice finding 
useful sections of the 
passage –“This Week’s 
Bargain Books”. 
-First we’ll look at the 
instructions of the passage:  
-Look at the descriptions of 
eight books (A-H) 
-Decide which one would be 
most suitable for each 
person. 
-Well, we’ll find useful 
section of the passage. 
-Look at the information 
about Laura. Underline the 
words that are important 
about her. 
-Have you underlined: 
grandson’s fifth birthday, 
space travel or animals and 
read to him many times? 
-Which book would be 
suitable for a child of five 
(grandson’s fifth birthday)? 
Are A, B or E suitable?  
Why not? 
 

 
 
 
 
-Read the 
instructions. 
 
 
 
 
 
-Read and find 
useful sections. 
- Underline 
important words. 
 
 
-Yes/No. 
 
 
 
 
 
 
- No. 
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Objectives 
Procedure 

Evaluation 
Teacher Students 

 -What about C and F? Why? 
(very young children, those 
between five and ten years 
old) 
-Are C and F about space 
travel or animals? 
Remember, dinosaurs are 
animals. 
-C and F can’t both be 
suitable. Which one is 
unsuitable? Why?  
 
 
 
-So which is the most 
suitable book for Laura? 
 
-Right. Now, we know what 
sections are useful about 
Laura information. 
-Well, we’ll look at 
information about Moira. 
Underline the words that are 
important about her. 
- Which book would be 
suitable for her 14-year-old 
daughter, loves science  

-Read and consider. 
 
 
 
- C is about animals. 
- F is about space 
travel. Both are 
suitable. 
- F. 
- C has addition 
information (very 
young children will 
never get tired of 
listening). 
- C, (a story she can 
read to him many 
times). 
 
 
 
 
 
 
 
-Underline words 
that are important 
about Moira. 
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Objectives 
Procedure 

Evaluation 
Teacher Students 

 fiction videos? 
 
 
-Good, let’s find the useful 
information for Fiona, James 
and Gerry.  
-Which book would be 
suitable for them? 
-Then compare your answer 
with your friends and 
discuss. 
(Provides feedback through 
praise and prompt.) 
b) Locate answers for pre-
reading questions.  
-While reading, good readers 
usually 
locate the answers for pre-
reading questions to assure 
their predictions and their 
progress toward reading 
goal. 
- Now, based on your pre-
reading questions, locate the 
answer and write it on the 
Work Sheet. 
 
 

-E. It’s about human 
computers ………, 
teenagers will love.  
-Underline useful 
information and 
consider the suitable 
books for them. 
 
- Compare and 
discuss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Write the answer 
for pre-reading 
questions on the 
Work Sheet. 
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Objectives 
Procedure 

Evaluation 
Teacher Students 

 - Compare your answers 
with your friends and 
discuss. 
 (Provides feedback through 
praise and prompt.) 
c) Employ strategies for 
organizing and recording 
information. 
 -While reading, potential 
readers use some strategies 
for organizing and recording 
information. 
- Now create mind maps, 
charts or diagrams to 
organize and record 
information you’ve read on 
the Work Sheet. 
- Compare your work with 
your friends and discuss. 
(Provides feedback through 
praise and prompt.) 
d) Take notes. 
-While reading, effective 
readers usually take note 
within the passage or 
separate from the passage to 
keep reminding what they’ve  

- Compare and 
discuss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Organize and 
record information 
according to their 
opinions and 
compare with friends 
and discuss. 
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Objectives 
Procedure 

Evaluation 
Teacher Students 

 read in the passage. 
-Do you always take note 
while you are reading? 
Why/Why not? 
-Right. We should do the 
trace for reading to remind 
what we’ve read. 
Now, please show me what 
you have done. 
(Provides feedback through 
praise and prompt.) 
Independent Practice: 
 (20 min.) 
Monitoring 
-While reading, potential 
readers usually monitor their 
reading toward reading goal 
by doing these activities: 
a) Recognize failures to 
comprehend.  
- While reading, good 
readers usually recognize the 
section that they fail to 
comprehend to assure the 
progress of their reading. 
- While reading, recognizing 
failures to comprehend will 
help you to be aware of your 
 

 
-Yes, to remind the 
meaning of the 
words, or sentences. 
 
 
 
-Show their passages 
that have been taken 
notes. 
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Objectives 
Procedure 

Evaluation 
Teacher Students 

 understanding on the 
passage.   
-Now, find the section that 
you don’t understand and 
write on the Work Sheet. 
-Compare your sections with 
your friends’ and discuss. 
b) Notice inconsistencies 
about meaning within the 
selection. 
-While reading, effective 
readers usually notice 
inconsistencies about 
meanings to confirm the 
progress toward reading 
goal. 
-Now, notice conflicts about 
meaning in your reading, 
and write on the Work Sheet. 
-Compare your writing with 
your friends’ and discuss. 
c) Notice unfamiliar words 
and word usage.  
-While reading, effective 
readers always notice 
unfamiliar words and word 
usage to assure their  

 
 
 
 
-Write the section 
they fail to 
understand, compare 
and discuss. 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Write the conflicts 
about meaning in 
your reading. 
-Compare and 
discuss. 
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Objectives 
Procedure 

Evaluation 
Teacher Students 

 understanding through the 
passage. 
-Now, write the unfamiliar 
words and word usage on the 
Work Sheet.  
- Compare your words and 
word usage with your 
friends’ and discuss. 
d) Recognize when a 
problem requires the use of 
a corrective strategy. 
-While reading, effective 
readers usually recognize 
when a problem requires a 
fix-up strategy. 
-Do you recognize when you 
require a fix-up strategy? 
- When do you need a fix-up 
strategy? 
 
What do you usually do 
when you have trouble in 
your reading? 
-Good, when we have some 
trouble in reading we should 
read it twice or reread it.  
 

 
-Write unfamiliar 
words and word 
usage, compare and 
discuss. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-Yes. 
 
- When I have some 
troubles in my  
reading.  
- Read it again and 
again. 
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Objectives 
Procedure 

Evaluation 
Teacher Students 

 What else you usually do? 
-Write the strategies on the 
Work Sheet and discuss with 
your friends. 
Evaluation & Checking 
-While reading, effective 
readers should evaluate and 
check their reading to assure 
coverage and understanding 
of the passage by doing 
these activities:  
a) Review and interpret 
what have been read.  
-Now, please review and 
interpret what you have read 
and write on the Work Sheet. 
b) Note any areas of 
uncertainty. 
- Note the areas of 
uncertainty and write on the 
Work Sheet. 
c) Note useful findings.  
-Note useful finding on 
Work Sheet 3 and write it on 
the Work Sheet 4. 
 
 

- Tell the strategies. 
-Write the strategies 
and discuss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Write review and 
interpret about the 
passage. 
 

 
-Write the area of 
uncertainty on the 
Work Sheet 4. 
 
-Write useful finding 
from the passage. 
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Objectives 
Procedure 

Evaluation 
Teacher Students 

 d) Verify that reading goals 
have been accomplished. 
-Based on your reading goal, 
please check that your 
reading goal is 
accomplished?  
-What do you want to know 
from the passage? 
 
 
-Did you reach the goal? 
Elaboration  
-Now, we’ll practice the 
Elaboration activities to 
apply the information from 
the passage. 
-After reading, to apply the 
information from the 
passage, potential readers 
usually do these activities:  
a) List and define key 
vocabulary. 
-Based on the passage 
you’ve read, list and define 
key vocabulary and write on 
the Work Sheet. 
b) Summarize each portion  

 
 
 
 
 

 
-To decide which 
book is the most 
suitable for each 
person. 
- Yes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Write and define 
key vocabulary on 
the Work Sheet 4. 
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Objectives 
Procedure 

Procedure 
Teacher students 

 of the selection. 
- After reading, based on the 
passage, 
summarize each portion of 
the passage and write on the 
Work Sheet. 
c) Make conclusions about 
the content of the selection. 
- Based on the passage, 
make conclusions about the 
content of the passage to 
format the textual 
information and write on the 
worksheet. 
d) Paraphrase & summarize 
what was read.  
-After reading, paraphrasing 
and summarizing what was 
read, is useful for formatting 
the textual information for 
application. 
-Based on the passage, 
paraphrase and summarize 
what you read and write it on 
the Work Sheet. 
 
 

 
-Write the summary 
of each portion of 
the passage on the 
Work Sheet 4. 
 
 

 
-Write conclusion on 
the Work Sheet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Write paraphrase 
and summarize on 
the Work Sheet. 
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Objectives 
Procedure 

Procedure 
Teacher students 

 e) Connect & compare the 
information from the 
passage with other 
information. 
- After reading, good readers 
usually connect and compare 
the information from the 
passage with other 
information to apply the 
textual information. 
-Now, write the connection 
and the comparison from the 
passage with the information 
you have known.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Write your 
connection and 
comparison on the 
Work Sheet 4. 
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Study Sheet 1 

 

กจิกรรมการรู้คดิในการอ่าน (Metacognitive Activities in Reading) 

______________________________________________________________________ 

 

กจิกรรมการรู้คดิในการอ่าน (Metacognitive Activities in Reading) 

 กิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนใชใ้นกระบวนการอ่านของตน เพื่อให้

ผูเ้รียนมีกระบวนการอ่านอยา่งมีระบบ   ผลการวิจยัพบว่าการสอนกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน  โดย

ใชก้ลยทุธ์ในการอ่านควบคุมการอ่านอยา่งมีระบบ  สามารถพฒันาความเขา้ใจในการอ่านของผูเ้รียน

ได ้ กิจกรรมการรู้คิดท่ีใชใ้นรูปแบบมีดงัน้ี 

 1.  การก าหนดทิศทางของการอ่าน (Orientating)   กิจกรรมน้ีใชก้ระตุน้ความรู้เดิมของ

ผูอ่้าน เพื่อช่วยให้ผูอ่้านไดต้ดัสินใจว่าตอ้งการอ่านบทอ่านนั้นหรือไม่ และสามารถตั้งจุดประสงคใ์น

การอ่านของตนได ้ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 

 1.1   การส ารวจบทอ่าน โดยอ่านหัวขอ้เร่ือง สังเกตค าหรือประโยคท่ีเน้นดว้ยตวัหนา 

หรือตวัเอน ท่ีอยูใ่นเน้ือเร่ือง 

    1.2   การสงัเกตวา่มีค  าถามทา้ยบทอ่านหรือไม่ 

    1.3   การสงัเกตภาพประกอบ ตารางและแผนภาพต่าง ๆ ในบทอ่าน 

    1.4   การสงัเกตขอ้มูลท่ีกล่าวซ ้า ๆ ในบทอ่าน 

 2.  การวางแผนในการอ่าน (Planning) กิจกรรมน้ีมีจุดประสงคท่ี์จะให้ผูอ่้าน ตั้งเป้าหมาย

ในการอ่าน และพฒันากระบวนการอ่านของตน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการอ่านท่ีตนตั้ งไว ้  

ประกอบดว้ยกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 

     2.1   การตั้งค  าถามตนเองเก่ียวกบับทอ่าน หรือการตั้งเป้าหมายท่ีตอ้งท าใหส้ าเร็จหลงั

การอ่าน  

     2.2   การตดัสินใจวา่ตอ้งการขอ้มูลเฉพาะใดในบทอ่าน  

     2.3   การท านายเน้ือเร่ืองของบทอ่าน 

     2.4   การตดัสินวา่ส่วนใดของบทอ่าน ตอ้งอ่านซ ้าหรือตอ้งกลบัมาอ่านทบทวนอีก 

     2.5   การใหเ้วลาในการอ่านตามลกัษณะความยาวของบทอ่าน 

     2.6   การเปล่ียนแผนการอ่าน ถา้การอ่านไม่ประสบความส าเร็จ 
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 3.  การด าเนินการอ่าน (Executing)  เป็นกิจกรรมท่ีใชใ้นการด าเนินการอ่านตามแผนการ

อ่าน ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมดงัต่อไปน้ี คือ 

    3.1  การอ่านบทอ่านอยา่งตั้งใจ ใชก้ลยทุธ์เพื่อความเขา้ใจในการอ่าน 

    3.2   การหาส่วนท่ีมีประโยชน์และส่วนท่ีไม่มีประโยชน์ของบทอ่าน 

    3.3   การหาค าตอบของค าถามก่อนอ่าน 

    3.4.  การใชก้ลยทุธ์ในการจดัการ และบนัทึกขอ้มูล 

    3.5   การอ่านขา้มขอ้มูลท่ีไม่มีประโยชน ์

    3.6   การจดบนัทึกในบทอ่านหรือจดบนัทึกนอกบทอ่าน 

 4. การควบคุมการอ่าน (Monitoring)  กิจกรรมน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อใหผู้อ่้านมัน่ใจวา่การ

อ่านของตนกา้วหนา้ไปสู่เป้าหมาย ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมดงัต่อไปน้ี คือ 

 4.1  การจดจ าส่ิงท่ีตนไม่เขา้ใจ 

 4.2  การสงัเกตความหมายท่ีขดัแยง้หรือสบัสนในบทอ่าน 

    4.3  การสงัเกตค าท่ีไม่คุน้เคย  การใชค้  า หรือหวัขอ้ท่ีเป็นศพัทเ์ฉพาะ 

    4.4  การจดจ าวา่เม่ือใดมีปัญหาท่ีตอ้งการกลยทุธ์ในการอ่าน (เช่น การหยดุอ่านหรือ

กลบัไปอ่านบทอ่านใหม่  การยนืยนัความหมายของเคร่ืองหมายหรือสญัลกัษณ์) 

 5.  การประเมินและการตรวจสอบ (Evaluation & Checking) กิจกรรมน้ีใชเ้พื่อท าใหม้ัน่ใจ

วา่ ผูอ่้านท าการอ่านไดค้รอบคลุมบทอ่านและเขา้ใจในบทอ่าน ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมดงัต่อไปน้ี  

    5.1   การทบทวนและท าความเขา้ใจบทอ่านท่ีไดอ่้านไปแลว้ 

    5.2   การบนัทึกส่วนท่ีอ่านแลว้ไม่แน่ใจ 

 5.3   การบนัทึกส่ิงท่ีพบวา่มีประโยชน ์

    5.4   การตรวจสอบการอ่านวา่ส าเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ 

 6.  การสรุปรายละเอยีด (Elaboration)   กิจกรรมน้ีมีจุดประสงคใ์หผู้อ่้านไดป้ระมวลขอ้มูล

ของบทอ่านเพือ่น าไปใช ้ หรือการน าขอ้มูลจากบทอ่านไปใช ้ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมดงัต่อไปน้ี คือ 

    6.1  จดค าศพัทท่ี์ส าคญัและความหมาย และใจความส าคญั 

    6.2  จบัใจความโดยยอ่ ของบทอ่านตามหวัขอ้ยอ่ย   

    6.3  ยอ่บทอ่านทั้งหมด 

    6.4  สรุปเน้ือหาของบทอ่าน 
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    6.5  การเล่าเร่ืองท่ีอ่านโดยใชภ้าษาของตน 

    6.6  การเช่ือมโยง เปรียบเทียบ หาความแตกต่างของขอ้มูลในบทอ่านกบัขอ้มูลอ่ืน ๆ  
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Work Sheet 1 

Safari Holidays 

Name ……………………… No. …………………… Field of Study………………...  

Safari Holidays 
If you want to get really 

close to the wildlife 

and scenery of Africa, 

then a Safari Holiday 

offers the most 

excitement and best 

value for money. 

 

The Right Trucks for Africa      

Each of our safari trucks is a safe, reliable 

vehicle which is suited to African travel 

conditions and allows you to fully enjoy the 

areas visited. Every seat is a window seat 

and the sides of the truck can be rolled up to 

provide a wide space for looking out. We 

use four-wheel-drive vehicles because 

roads can be rough or get washed away, 

and we don’t want to be prevented from 

visiting interesting areas. 

The Safari Team 

Three of our employees go on each safari 

trip, one of whom is the team leader. All 

Safari Team leaders are fully trained and 

have worked for at least a year on a wide 

variety of trips in Africa before they lead 

their first safari. The team leader is a driver, 

mechanic, guide, diplomat and general 

expert on Africa. He is helped by a second 

driver, usually a team leader in training. The 

third member of the team, the cook, is as 

important as the leader. He or she sees that 

all cooking and camp tasks are completed 

as smoothly as possible. 

Good Food 

Safari Holidays are famous for their open-

fire cooking. We stop regularly to buy fresh 

fruit, vegetables and meat in local markets 

and we also have a good supply of things 

like tea, coffee, dried milk and tinned food in 

the truck. All the members of the tour lend a 

hand with the food preparation and washing- 

up under the experienced eye of the team 

cook. At the beginning of each trip, 

everyone, including the safari team 

members, pays the same amount of money 

into the safari purse and this covers food 

expenses. All water carried on the truck is 

safe to drink and we make sure it never runs 

out. 

Quality Camping Equipment    

Each truck carries everything needed for the 

trip. This includes four-person tents, used 

for only two people, air bed, mosquito nets, 

camp chair s, a fire grill for campfire cooking 

and all necessary cooking equipment, a cool 

box for storing fresh food, binoculars, books 

on Africa and a first-aid kit.    

Accommodation 

On Safari Holidays, we sometimes camp in 

an official campsite and sometimes we put 

up our tents in wild areas. Some campsites 

have very basic or no facilities, while at 

others hot showers and cold drinks are 

available. At the start or finish of tours, we 

usually have a night in a hotel. These are 

clean, comfortable and reasonably priced. 
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Read the text to decide if each sentence is correct or incorrect. 

 

___________  1.   In a safari truck, passengers take it in turns to sit next to a window. 

___________  2.   Safari trucks are able to travel over all types of roads. 

___________  3.   Safari team leaders have a minimum of 12 months’ touring experience. 

___________  4.   The second driver is as experienced as the team leader. 

___________  5.   Each truck comes supplied with all the food needed for the trip. 

___________  6.   Everyone is expected to help get meals ready. 

___________  7.   What people pay for their food depends on how much they eat. 

___________  8.   There is always enough clean drinking water. 

___________  9.   Campers have plenty of space in their tents. 

___________10.  Hot showers are provided for campers wherever they stop for the night. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Work Sheet 2 

Safari Holidays (Reading logs) 

Get ready for reading 

1. Don’t worry about the meaning of every word. You don’t have to understand very word in 

the text, only  

the ones which help you do the text. 

2. Use the headings, to help you find the answers. In which paragraphs can you find the 

answers to  

 sentences 4, 6 and 9? 

3. Underline the words in the text which help you with each sentence. What words will you 

underline for  

sentences 1, 3, and 8? 

4. Decide if the words in the text and the sentence have the same meaning. Look at number 1. 

Does  

Passengers take it in turns to sit next to a window mean the same as  Every seat is a 

window seat? 

          What about number 2? Does it mean the same as the sentence in the text which begins 

          We use four-wheel-drive vehicles…..? 

 

 

Source: Kenny, Nick and Kelly, Anne. Ready for  PET. Macmillan, 2004:19-20.      
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1. Orientating: 

        Survey the selection.  

        Base on the title “Safari Holidays”, discuss with your friends, survey the passage. Pay 

attention to headings, words emphasized by print (i.e., bold or italic), see if there are study 

questions, illustrations, tables or diagrams and repeat information.   

               

        Think about your prior knowledge, or what you already know about “Safari Holidays”. Write 

what you already know about this title on the space provided below. 

                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

2. Planning: 

 

2.1  Make up questions to be answered 

              Based on your prior knowledge mentioned above, make up questions you need to know  

while you are reading. Write your questions on the space provided below. 

 

 

 

 

 

2.2  Decide what specific information will be needed 

       Based on your questions above, decide what specific information you need to know from  

the passage. Write the information on the space provided below. 

 

 

 

 

 

       2.3  Make prediction 

       Based on the prior knowledge, the question and the specific information mentioned 

above, discuss with another student and decide what’s the passage about.  Write your prediction 

on the space provided below. 

                                                                                                                                                   

 

 

   2.4  Develop a purpose for reading  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….. 
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               Based on your prior knowledge and your prediction mentioned above, decide what 

would you learn from the passage. Write your reading purpose on the space provided below. 

                                                                                                                                                                            

 

 

   

 

 

3. Executing: 

 

3.1   Find useful and non useful sections of the selection 

   Read the second, third, the fourth, the fifth and the sixth paragraph, underline useful  

sections. Write them on the space provided below. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

3.2  Locate answers 

       Based on the pre-reading questions, find the answers and write on the space provided  

below.   

 

 

 

 

 

 

 

       

3.3   Organizing and recording information 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………..…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………..…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….. 
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                Based on the passage create your mind maps, charts or diagrams to organize and 

record information on the space provided below. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       3.4  Take note 

              Based on the passage take notes while you are reading to keep reminding what you 

read. Write your note on the space provided. 

 

 

 

 

 

 

4. Monitoring: 

 

4.1  Recognizing failures to comprehend and noticing inconsistencies or confusion. 

              Based on the passage you read, note what sections you failed to comprehend from the 

passage. Write on the space provided. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2   Noticing unfamiliar words, word usage or topic-specific terminology. 

               Based on the passage you read, notice unfamiliar words, word usage or topic 

terminology, and write them on the space provided below. 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

       

 4.3   Remember when a problem requires the use of corrective strategies 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………..………………………………………………………………………………………………………………………………

………………….. 

………………….. 
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               While reading, when you have a problem in your reading, what should you do to restore 

your comprehension? Write strategies you usually do when you have a problem in your reading.   

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

5. Evaluation & Checking: 

 

5.1   Review and interpret what has been read 

               Based on your reading, review and interpret what you have been read.  Review and 

interpret what has been read in - Safari Holidays and write them on the space provided below. 

 

 

 

 

 

 

 

        

        5.2  Note any area of uncertainty (unpredictability) 

               Based on your reading, note the unpredictable area you have read. Write the area of 

uncertainty from the text on the space provided below. 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

5.3   Note useful findings 

   While reading the text what useful findings did you find? Note useful findings on the 

 space provided below. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      5.4   Verify that reading goals have been accomplished 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 
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              Based on reviewing and interpretation what has been read, note the area of uncertainty 

and note useful findings, verify your reading goal to assure the coverage and understanding the 

passage. Write it on the space provided below. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Elaboration: 

 

 6.1   List and define key vocabulary, symbol and concepts 

                Based on the passage you’ve read list and define key vocabularies on the space 

provided below. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2  Summarize each portion of the selection or summarize the entire passage. 

                Based on the reading passage summarize the entire passage and write it on the space 

provided below. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

       6.3   Conclusions about the content of the selection 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  Based on the passage you’ve read, make conclusion about the content. Write the  

conclusion on the space provided below. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4   Paraphrase what was read 

                Based on the passage you’ve read, paraphrase what you have read. Write the 

paraphrase on the space provided below. 

 

 

 

 

 

 

 

6.5  Connect, compare and contrast the information from the selection with other 

 information. 

     Based on the passage you’ve read, compare or contrast the information from the 

passage with the information you’ve known. Write your compare or contrast on the space 

provided below. 

                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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LESSON PLAN 7 

“Metacognitive Activities in Reading” 

 

Subject  Developing Skills for English Communication 1  

Class                   Industrial Diploma Students 

Time                   60 minutes 

Content        1.   Metacognitive Activities in Reading: Orientating, Planning, Executing,  

Monitoring, Evaluation & Checking and Elaboration 

               2.   Reading Passage:  The students’ selected passage   
 

Aids                    1.   Study Sheet 1 “Metacognitive Activities in Reading” 

                           2.    Metacognitive Reading Log 3 

                           3.    Reading Text lists & Selected Reading Texts  

 

Objectives 
Procedure 

Evaluation 
Teacher Students 

Students should 
be able to: 
 1.  Use 
Metacognitive 
Activities in 
Orientating, 
Planning, 
Executing, 
Monitoring, 
Evaluation & 
Checking and 
Elaboration. 

Preparation: (20 min.) 
- Review the solution of the 
problems found in previous 
selected reading text, the 1st  
passage. 
-Ask the students to hand in 
their 2nd selected reading text 
and the 2nd  reading logs. 
- Provide the 3rd selected 
reading text. 
 

 
-Take note their 
problems, and how 
to solve them. 
  
-Hand in the 2nd  
reading text and the 
reading log. 
-Select the 3rd  
reading text they 
prefer. 
 

1. Students’ ability 
to:   
a)  activate prior 
knowledge, 
determine the 
demands of the 
assignment and set 
goals for reading, 
b)  develop a 
purpose for reading 
and a procedure for 
accomplishing the  
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Objectives 
Procedure 

Evaluation 
Teacher Students 

2. Comprehend 
the English 
reading  passage 
provided. 
 

Presentation: (20 min.) 
-Asking for the problems on 
selected reading text 2, the 
students have done. 
-Explains and demonstrate 
how to solve the problems. 
Structure Practice:(20min.) 
-Lead the students through 
practice in orientating and 
planning activities on their 
reading passages. 
-Provides corrective 
feedback for errors and 
reinforce correct practice. 
 
 

 
- State the problems 
and discuss. 
 
 
 
 
- Survey the 3rd  
reading selection for 
the title, bold or 
italic print, 
illustrations, tables, 
diagrams etc. - Make 
up pre-reading 
questions, note 
specific information 
from the passage, 
make predictions, 
note the part need to 
read twice, and 
determine the 
reading time. 
 -Write their reading 
logs. 
 
 

purpose, 
c) carry out the 
reading process and 
follow the plan, 
d)  assure progress 
toward reading 
goal,  
e)  to format the 
textual information 
for application. 
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Objectives 
Procedure 

Evaluation 
Teacher Students 

 Independent Practice:  
- Let students do the 
executing, monitoring, 
evaluation & checking and 
elaboration activities on the 
3rd  passage independently at 
home.  
 

 
- Do executing, 
monitoring, 
evaluation & 
checking and 
elaboration 
activities. 
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LESSON PLAN 8 

“Metacognitive Activities in Reading” 

 

Subject  Developing Skills for English Communication 1  

Class                   Industrial Diploma Students 

Time                   60 minutes 

Content        1.   Metacognitive Activities in Reading: Orientating, Planning, Executing,  

  Monitoring, Evaluation & Checking and Elaboration 

               2.   Reading Passage:  The students’ selected passage   
 

Aids                    1.   Study Sheet 1 “Metacognitive Activities in Reading” 

                           2.    Metacognitive Reading Log 4 

                           3.    Reading Text lists & Selected Reading Texts 

Objectives 
Procedure 

Evaluation 
Teacher Students 

Students should 
be able to: 
 1.  Use 
Metacognitive 
Activities in 
Orientating, 
Planning, 
Executing, 
Monitoring, 
Evaluation & 
Checking and 
Elaboration. 
 

Preparation: (20 min.) 
- Review the solution of the 
problems found in previous 
selected reading text, the 2nd  
passages. 
-Ask the students to hand in 
their 3rd selected reading text 
and the 3rd  reading logs. 
- Provide the 4th selected 
reading text. 
 
 

 
-Take note their 
problems, and how 
to solve them. 
  
-Hand in the 3rd 
reading text and the 
reading log. 
-Select the 4th  
reading text they 
prefer. 
 
 

1. Students’ ability 
to:   
a)  activate prior 
knowledge, 
determine the 
demands of the 
assignment and set 
goals for reading, 
b)  develop a 
purpose for reading 
and a procedure for 
accomplishing the 
purpose,  
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Objectives 
Procedure 

Evaluation 
Teacher Students 

2. Comprehend 
the English 
reading passage 
provided. 

Presentation: (20 min.) 
-Asking for the problems on 
selected reading text 3, the 
students have done. 
-Explains and demonstrate 
how to solve the problems. 
Structure Practice:(20min.) 
-Lead the students through 
practice in orientating and 
planning activities on their 
reading passages. 
-Provides corrective 
feedback for errors and 
reinforce correct practice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Independent Practice:  
- Let students do the 
executing, monitoring, 
evaluation & checking and  

 
- State the problems 
and discuss. 
 
 
 
 
- Survey the 4th  
reading selection for 
the title, bold or 
italic print, 
illustrations, tables, 
diagrams etc. 
 - Make up pre-
reading questions, 
note specific 
information from the 
passage, make 
predictions, note the 
part need to read 
twice, and determine 
the reading time. 
 -Write their reading 
logs. 
- Do executing, 
monitoring, 
evaluation & 
checking and  

c) carry out the 
reading process and 
follow the plan, 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 404 

Objectives 
Procedure 

Evaluation 
Teacher Students 

 elaboration activities on the 
4th  passage independently at 
home.  
 
 

elaboration 
activities. 
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LESSON PLAN 9 

“Metacognitive Activities in Reading” 

 

Subject  Developing Skills for English Communication 1  

Class                   Industrial Diploma Students 

Time                   60 minutes 

Content        1.   Metacognitive Activities in Reading: Orientating, Planning, Executing,  

  Monitoring, Evaluation & Checking and Elaboration 

               2.   Reading Passage:  The students’ selected passage   
 

Aids                    1.   Study Sheet 1 “Metacognitive Activities in Reading” 

                           2.    Metacognitive Reading Log 5 

                           3.    Reading Text lists & Selected Reading Texts  

Objectives 
Procedure 

Evaluation 
Teacher Students 

Students should 
be able to: 
 1.  Use 
Metacognitive 
Activities in 
Orientating, 
Planning, 
Executing, 
Monitoring, 
Evaluation & 
Checking and 
Elaboration. 

Preparation: (20 min.) 
- Review the solution of the 
problems found in previous 
selected reading text, the 3rd   
passages. 
-Ask the students to hand in 
their 4th  selected reading 
text and the 4h  reading logs. 
- Provide the 5th  selected 
reading text. 
 
 

 
-Take note their 
problems, and how 
to solve them. 
  
-Hand in the 4th 
reading text and the 
reading log. 
-Select the 5th 
reading text they 
prefer. 
 

1. Students’ ability 
to:   
a)  activate prior 
knowledge, 
determine the 
demands of the 
assignment and set 
goals for reading, 
b)  develop a 
purpose for reading 
and a procedure for 
accomplishing the  
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Objectives 
Procedure 

Evaluation 
Teacher Students 

2. Comprehend 
the English 
reading passage 
provided. 

 
Presentation: (20 min.) 
-Asking for the problems on 
selected reading text 4, the 
students have done. 
-Explains and demonstrate 
how to solve the problems. 
Structure Practice:(20min.) 
-Lead the students through 
practice in orientating and 
planning activities on their 
reading passages. 
-Provides corrective 
feedback for errors and 
reinforce correct practice. 
 
 

 
 
- State the problems 
and discuss. 
 
 
 
 
- Survey the 5th  
reading selection for 
the title, bold or 
italic print, 
illustrations, tables, 
diagrams etc. - Make 
up pre-reading 
questions, note 
specific information 
from the passage, 
make predictions, 
note the part need to 
read twice, and 
determine the 
reading time. 
 -Write their reading 
logs. 
 
 

purpose, 
c) carry out the 
reading process and 
follow the plan, 
d)  assure progress 
toward reading 
goal,  
e)  to format the 
textual information 
for application. 
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Objectives 
Procedure 

Evaluation 
Teacher Students 

 Independent Practice:  
- Let students do the 
executing, monitoring, 
evaluation & checking and 
elaboration activities on the 
5th  passage independently at 
home.  
 
 

 
- Do executing, 
monitoring, 
evaluation & 
checking and 
elaboration 
activities. 
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Work Sheet 3 
         This week’s bargain books 

         Name ………………………………………………… No. …………………… Field of Study …………………….. 

        

This week’s bargain books 

The people in 1-5 all want to buy a book. 

 Look at the descriptions of eight books (A-H). 

 Decide which one would be most suitable for each person. 

 

                    

 
1     Laura is looking for a book for her grandson’s fifth birthday   

        present.  Preferably, it should be about space travel or  

        animals and be a story she can read to him many times. 

       

 

2    Moira’s 14-year-old daughter loves science fiction videos.  

       Moira wants to encourage her to read more by giving her a  

       book which will hold her attention. 

 

 

3    Fiona, like everyone in her family, is very interested in the  

       cinema and enjoys reading about it. She wants a book that  

       will give her all the gossip about film stars past and present. 

 

 

4   James, who is 15, is looking for something to pass the time 

      on a long plane journey. He’d like to read an adventure story  

      which brings a period of history to life. 

 
 

5   Gerry like mystery stories which are full of suspense and 

      excitement. He’d prefer to buy a book by a new writer.                       

 

 
 

 

Get ready for reading 

1. Look at the information about Laura. Underline the words that are important about her. 
Have you  

underlined: grandson’s fifth birthday, space travel or animals and read… many times? 
2. Which book would be suitable for a child of five (grandson’s fifth birthday)? Are A, B or E 

suitable?  
Why not? Are C and F about space travel or animals? Remember, dinosaurs are animals. 

3. C and F can’t both be suitable. Which one is unsuitable? Why? So which is the most 
suitable book  

for Laura? 
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Source: Kenny, Nick and Kelly, Anne. Ready for PET. Macmillan, 2004:16-17.      

 

 

 

A     The Meeting 

This exciting novel is aimed at teenagers but adults 

will enjoy it, too. It’s the 16th century and Per, the 

farm boy, rescues a princess. There are marvelous 

chases, battle scenes and romantic meetings – you 

couldn’t ask for more thrilling action in a story, or a 

more realistic picture of the past. 

 

E      Hex Shadows 

This story is set in the year 2367 when Britain is a 

part of the cruel European Federation. Hexes, 

human computers who were created in the late 21st 

century, are now hunted down as enemies of the 

Federation. This is an exciting, fast-moving story 

which teenagers will love. 

 

B     Stealing Scenes 

Starting at the age of five, the writer of this 

amusing autobiography has had a long and 

successful  career as an actress on stage and 

screen. She takes us into her world of lights and 

cameras and tells the secrets of famous people 

she has known. 

 

F      Space Age 

Designed with the fact-hungry child in mind, this 

gives information about stars, galaxies, astronauts 

and spaceships. It will bring the universe to life and 

make science and technology Fun for those 

between five and ten years old. 

 

C     The Bucketful of Dinosaurs 

When Harry finds a bucketful of dinosaurs, he’s 

delighted and takes them everywhere he goes 

until one day he leaves them on a train. How will 

he prove that the dinosaurs belong to him? Very 

young children will never get tired of listening to 

this charming adventure. 

 

G     Stormy Weather 

This thriller is the first from the pen of a young 

Canadian. It follows the story of Dale, a 

meteorologist who is invited on a small plane to 

watch a thunderstorm. Dale soon discovers that 

not all dangers come from nature, and to save his 

life he must find the answers to some deadly 

questions. 

 

D     Blood Rain 

In this seventh book in the series about an Italian 

police inspector, the hero investigates a murder.  

The victim? Maybe just a friendless nobody, or 

perhaps the son of the country’s most powerful 

criminal. Can the inspector manage both to find the 

murderer and to stay alive? 

 

H      Shoot! 

For more than 20 years, this has been recognized as 

the best guide to the movies. This latest edition 

gives details and opinions about more than 22,000 

films. It tells you about video and DVD availability, 

which films are suitable for family viewing, and the 

prizes films have won. 
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Work Sheet 4 

This Week’s Bargain Books (Reading logs) 

 

1.    Orientating: 

        Survey the selection.  

Base on the title “This Week’s Bargain Books”, discuss with your friends and 

 survey the passage. Pay attention to headings, words emphasized by print (i.e., bold or 

italic), see if there are study questions, illustrations, tables or diagrams and repeat 

information.   

               

              Think about your prior knowledge, or what you already know about “This Week’s 

Bargain Books.”  Write what you already know about this title on the space provided 

below. 

                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

2.   Planning: 

 

       2.1   Make up questions to be answered 

   Based on your prior knowledge mentioned above, make up questions you need  

to know while you are reading. Write your questions on the space provided below. 

 

 

 

 

 

 

       2.2   Decide what specific information will be needed 

   Based on your questions above, decide what specific information you need to  

know  from the passage. Write the information on the space provided below. 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….. 
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 2.3   Make prediction 

      Based on the prior knowledge, the question and the specific information 

mentioned above, discuss with another student and decide what’s the passage about.  

Write your prediction on the space provided below.                                                                                         

 

 

 

 

 

  2.4   Develop a purpose for reading  

     Based on your prior knowledge and your prediction mentioned above, decide  

what would you learn from the passage. Write your reading purpose on the space provided 

below. 

                                                                                                                                                                            

 

 

   

 

 

3.   Executing: 

 

3.1   Find useful and non useful sections of the selection 

    Read the second, third, the fourth, the fifth and the sixth paragraph, underline 

useful sections. Write them on the space provided below. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  Locate answers 

         

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………..………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………..………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 
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  3.2   Locate answers 

 Based on the pre-reading questions, find the answers and write on the space  

provided below.  

 

 

 

 

 

 

 

       3.3   Organizing and recording information 

                Based on the passage create your mind maps, charts or diagrams to organize and 

record information on the space provided below. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       3.4  Take note 

                Based on the passage take notes while you are reading to keep reminding what you 

read. Write your note on the space provided. 

 

 

 

 

 

 

4.    Monitoring: 

 

4.1   Recognizing failures to comprehend and noticing inconsistencies or  

confusion. 

          Based on the passage you read, note what sections you failed to comprehend from the 

passage. Write on the space provided. 

 

 

 

4.2   Noticing unfamiliar words, word usage or topic-specific terminology. 

                 Based on the passage you read, notice unfamiliar words, word usage or topic 

terminology, and write them on the space provided below. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………..………………………………………………………………………………………………………………………………

………………….. 

………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….. 
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       4.2   Noticing unfamiliar words, word usage or topic-specific terminology. 

   Based on the passage you read, notice unfamiliar words, word usage or topic 

terminology, and write them on the space provided below. 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

       4.3   Remember when a problem requires the use of corrective strategies 

                 While reading, when you have a problem in your reading, what should you do to 

restore your comprehension? Write strategies you usually do when you have a problem in 

your reading.   

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

5.   Evaluation & Checking: 

 

       5.1  Review and interpret what has been read 

                Based on your reading, review and interpret what you have been read.  Review and 

interpret what has been read in – This Week’s Bargain Books- and write them on the space 

provided below. 

 

 

 

 

 

 

 

        

        5.2  Note any area of uncertainty (unpredictability) 

                Based on your reading, note the unpredictable area you have read. Write the area of 

uncertainty from the text on the space provided below. 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 
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5.3   Note useful findings 

    While reading the text what useful findings did you find?  Note useful findings on  

the space provided below. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      5.4   Verify that reading goals have been accomplished 

                Based on reviewing and interpretation what has been read, note the area of 

uncertainty and note useful findings, verify your reading goal to assure the coverage and 

understanding the passage. Write it on the space provided below. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   Elaboration: 

 

       6.1   List and define key vocabulary, symbol and concepts 

                 Based on the passage you’ve read list and define key vocabularies on the space 

provided below. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6.2    Summarize each portion of the selection or summarize the entire selection. 

                  Based on the reading passage summarize the entire passage and write it on the 

space provided below. 

 

 

 

 

 

   

 

6.3    Conclusions about the content of the selection 

   Based on the passage you’ve read, make conclusion about the content.  

Write the conclusion on the space provided below. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4    Paraphrase what was read 

                  Based on the passage you’ve read, paraphrase what you have read. Write the 

paraphrase on the space provided below. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5   Connect, compare and contrast the information from the selection with 

 other  information 

                  Based on the passage you’ve read, compare or contrast the information from the 

passage with the information you’ve known. Write your compare or contrast on the space 

provided below. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ขอ้มูลและผลการค านวณท่ีใชใ้นงานวิจยั 
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1.  ค่าความเช่ือม่ันของแบบวดัคุณลกัษณะด้านการเรียนด้วยตนเอง 

[DataSet1] C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\ขอ้มูลวิทยานิพนธ์\ค่าความ
เช่ือมัน่ของแบบวดัคุณลกัษณะการเรียนดว้ยตนเอง.sav 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 35 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 35 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.812 58 

 
ค่า ความเช่ือมัน่ (Cronbach's Alpha)  ของแบบวดัคุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเอง คือ .81  
 

2. การหาค่าความเช่ือมั่นของแบบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ 

                                                

เม่ือ  rtt   แทน ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

        K   แทน จ านวนขอ้สอบ  = 25  ขอ้                       

        p   แทน สดัส่วนของคนตอบถูกในแต่ละขอ้ 

        q   แทน สดัส่วนของคนตอบผดิในแต่ละขอ้   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 418 

        ∑pq   ผลบวกของ pq     =  5.24                                                                                                          

         S2t แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบบั  = 30.14 

 

หาค่าความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบบั  ดว้ยสูตร 

   

            เม่ือ   N คือจ านวนผูเ้ขา้สอบ  164  คน 

       =  1,438 

                 =  17,552  

แทนค่าในสูตรหาค่าความแปรปรวนของขอ้สอบทั้งฉบบั           

              =  = 30.14 

แทนค่าในสูตร KR-20  

           rtt   

 ค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัความสามารถในการอ่านทั้งฉบบั    =  0.86    

3.  สูตรหาค่าดชันีความยากของแบบวัดความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ 

         

 

เม่ือ  P   คือ ดชันีความยาก 

        R   คือจ านวนผูเ้ขา้สอบท่ีตอบขอ้สอบขอ้นั้นถูก 

        N   คือจ านวนผูเ้ขา้สอบทั้งหมด 

 

วธีิค ำนวณ 
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       กรอกค่าคะแนนจากกระดาษค าตอบของผูเ้ขา้สอบทุกคน ลงในแผน่งาน excel

ก าหนดใหค้  าตอบถูกมีค่า 1 ค  าตอบผดิมีค่า 0  แลว้ค านวณหาค่า ดชันีความยาก (P) ของ

ขอ้สอบแต่ละขอ้ ตามสูตร คือหารจ านวนผูเ้ขา้สอบท่ีตอบขอ้สอบขอ้นั้นถูก ดว้ยจ านวนผู ้

เขา้สอบทั้งหมด 
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ตารางวิเคราะห์ขอ้สอบ วดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัศึกษา 
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

  

 

Part/ Questions Item 

Comprehension  Level 
Test  
type 

Score Time/
min 

Identify 
Important 

information 

Identify 
details Summary 

Part 1   
 
Which notice  
Say this? 
For questions1-10, 
mark the correct 
letter A-H on your 
answer sheet. 

1 √   matching 1/0 1 
2 √   matching 1/0 1 
3   √ matching 1/0 1 
4   √ matching 1/0 1 
5   √ matching 1/0 1 
6   √ matching 1/0 1 
7 √   matching 1/0 1 
8 √   matching 1/0 1 
9 √   matching 1/0 1 
10 √   matching 1/0 1 

Part 2  
 
Read the article  
about Ingrid and  
answer the 
questions 18-24, 
mark A, B, C or D 
on your answer 
sheet. 
 

11 √   MC 1/0 1 
12  √  MC 1/0 1 
13   √ MC 1/0 1 
14  √  MC 1/0 1 
15  √  MC 1/0 1 
16  √  MC 1/0 1 

17 
 

√ 
 

MC 1/0 1 

 Part 3 
 
Read the article 
about Jobs abroad 
and then answer 
the questions 25-
30, mark A, B, C or 
D on your answer 
sheet. 

18   √ MC 1/0 1 
19  √  MC 1/0 1 
20  √  MC 1/0 1 
21  √  MC 1/0 1 
22   √ MC 1/0 1 
23  √  MC 1/0 1 
24  √  MC 1/0 1 
25  √  MC 1/0 1 

 
Total 7 11 7  

 
25 

 
25 
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ตารางวิเคราะห์หลกัสูตรเพือ่สร้างเกณฑก์ารคดัเลือกบทอ่าน ในการอ่านดว้ยตนเอง 

ดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ 

 

Objectives Text types 
Text 

Numbers  

Raygor’s 
Estimated 
Reading 
Grade 
Level  

Sources  

- To communicate 
in daily life. 
- Using English for 
technological 
searching. 
- Using learning 
strategies for self-
directed learning 
and life-long 
studying. 
- Good attitudes in 
English reading and 
using English as an 
instrument for 
further studying and 
working. 

- Adventure 
- Business & 
Economy 
- Crime 
- Culture & 
Society 
- Disasters 
- Education 
- Health 
- Science 
&Technology 
- Environment 
 
-Environment 
news 
- Animal news 
- Photo galleries 
-Ancient world 
CNN news 
-Story and Video 
from CNN.com 
 

2 
2 
 
2 
7 

 
6 
2 
4 

 
11 
7 

 
11 

 
48 
12 
3 

 
5 

 
 

10-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8-12 
 

4-8 
 
 
 

4-10 

http://literacynet.org/cnnsf
/archives.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
news.nationalgeographic. 
com.news 
 

 
 

CNN.com 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://literacynet.org/cnnsf/archives.html
http://literacynet.org/cnnsf/archives.html
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Objectives Text types 
Text 

Numbers  

Raygor’s 
Estimated 
Reading 
Grade 
Level  

Sources  

 

-Reading test 
 
-Reading test 
 
 
 
-News 
 
 
 
-Gadgets 
-True Story of 
-Larry Walters  
-The Hoover 
Dam 
-The Mystery of 
the Sphinx 

2 
 

24 
 
 
 
6 
 
 
 
5 

6 
 
7 
 
 
 

5-6 
 
 
 
8 

peasonlongman.com 
 
http://www.teach-
nology.com test.parser/html-
parser.php 
 
http://www.bangkokpost.co
m/breakingnews 
 
 
Text Book 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.teach-nology.com/
http://www.teach-nology.com/
http://www.bangkokpost.com/breakingnews
http://www.bangkokpost.com/breakingnews
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  สูตรค ำนวณระดบัควำมยำกของบทอ่ำนของเรยเ์กอร์ (Raygor Readeability Estimate) 

 

กรำฟส ำหรับค ำนวณระดบัควำมยำกของบทอ่ำนของเรยเ์กอร์ (Raygor, 1977) 
From http://en.wikipedia.org/wiki/Raygor_Readability_Estimate 

 

                 สูตรค ำนวณระดบัควำมยำกของบทอ่ำนของเรยเ์กอร์ (Raygor Readeability Estimate) เป็น

มำตรกำรวดัควำมสำมำรถในกำรอ่ำนภำษำองักฤษท่ีพฒันำข้ึนโดย เรยเ์กอร์ (Raygor, 1977)  

วิธีค  ำนวณ 

 1. สุ่มขอ้ควำม 100 ค ำจำกบทอ่ำน  ถำ้ขอ้ควำมยำวใหสุ่้มจำก ตอนตน้ ตอนกลำง และ 

ตอนสุดทำ้ยของบทอ่ำน ตอนละ 100  ค  ำ 

 2. นบัจ ำนวนของประโยคในบทอ่ำนท่ีสุ่มได ้นบัคร่ึงประโยคเป็น 0 .5 

 3. นบัจ ำนวนค ำท่ีมี 6 ตวัอกัษร หรือมำกกวำ่จำกบทอ่ำนท่ีสุ่มได ้

 4. ก ำหนดจุดท่ีตดักนัของเลขทั้งสองจ ำนวนในกรำฟ ของ เรเกอร์ อ่ำนตวัเลขของระดบั

ควำมยำกในกรำฟ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Raygor_Readability_Estimate
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Reading Text Lists 

Text Content 

From Text Book From Websites 

Text Talk : 
- James Bond’s gadgets 
- Larry Walter’s flight 
- The Hoover Dam 
- Aquarius Laboratory 
- The mystery of the 
Sphinx 

http://literacynet.org/cnnsf/archives.html 
Adventure 
-  Dreams of New Ways To Fly 
-  The Iditarod Sled Dog Race 
Business & Economy 
-  Bike Messengers Vote To Join Union 
 -  Automakers Try To Get Electric Car Mandate Rescinded 
Crime 
-  Drunk Driving Laws Making Impact In California  
-  Oakland Puts Crime Statistics Maps On the Internet 
Culture & Society 
-  Panhandler Controversy Takes to the Street-Signs 
-  Nurse Tracking Technology  
-  Working Dogs: Becoming Eyes, Ears, Arms and Legs 
-  Oscar Nomination for Palestinian Teen 
-  Black Panther Dispute 
-  Foster Adoptions 
-  Long Term Effects of Divorce 
Disasters 
-  Japanese Freighter Grounded Off Oregon Coast 
-  20th Anniversary Of Mt. St. Helens Eruption 
-  Despite Precautions 'Controlled Burns' Can Get Out Of Control  
-  Exxon Valdez Oil Spill 10 Years Later 
-  Quake Engineering: Looking At The Turkish Earthquake Damage 
-  Tornado Survivors 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://literacynet.org/cnnsf/archives.html
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Text Book Websites 

 
 

http://literacynet.org/cnnsf/archives.html 
Science &Technology 
-  Zodiac Killer Stalked Victims Much Like DC Sniper 
-  Dry Water? Unique Method To Irrigate  
-  Fuel Cell Technology for Cars 
-  Sound Technology Helps Police Locate Gunfire 
-  Earthquake Science 
-  Hackers Flood Web Sites 
-  Marine Scientists Get The Picture 
-  Off the Grid with Solar Power 
-  Court of Appeals Rules Against Napster 
-  The Future of Communication 
-  The View From Space 
Environment 
-  Using Dogs to Sniff Out Mold in Homes 
-  Fight to Keep Bison Inside Yellowstone 
-  Sea Otter Census Shows Big Population Jump 
-  National Parks Crumbling? 
-  Living Fossil Fish 
-  Automakers Try To Get Electric Car Mandate Rescinded 
-  Owl Invaders 
-  Condor Reintroduction Program Putting Birds in Danger 
-  Buffalo War 
-  Puzzling Deaths of Gray Whales Off California Coast Probed 
-  Grand Canyon Crowding 
CNN Stories  
-  Oakland Puts Crime Statistics Maps On the Internet  
-  Dry Water? Unique Method To Irrigate  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://literacynet.org/cnnsf/archives.html
http://literacynet.org/cnnsf/webstats/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/driwater/storyweek.html
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Text Book Websites 

 
 

CNN Stories  
-  Cashing In On JFK Jr.  
-  Airport Delays on the Rise  
-  Primate Researchers Sent Booby-Trapped Letters  
-  Links between Child Vaccines and Autism?  
-  Permits to Prevent Fortune-Telling Scams  
-  Mobile Live Fire Trainer  
-  Ringling Brothers Trainer on Trial for Animal Abuse  
-  Sea Marshals Ride Shotgun  
-  American Captured as Taliban Fighter  
-  Afghan Reaction in the United States  
-  Laid Off Workers Giving Back to Community  
-  Sikh Family Takes Precautions  
-  Treatment not Time  
-  Doctor Found Guilty of Elder Abuse  
-  Secret Japanese-American Mission  
-  Donating Houses to the Community Instead of Demolition  
-  Automakers Try To Get Electric Car Mandate Rescinded  
-  Grand Jury Indicts Couple in Dog Mauling  
-  Prison Abuse Investigated  
-  Off the Grid with Solar Power  
-  Court of Appeals Rules Against Napster  
-  Saving AIDS Drugs for African Victims  
-  Blackouts Hit California  
-  California Power Surplus City  
-  Energy Regulation Debate  
-  Deregulation of Power Sends Prices Skyward  
-  Death Row Inmate Nominated For Nobel Prize  
-  History Repeats? 1916 Election Parallel 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://literacynet.org/cnnsf/jfkjr/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/airport/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/primates/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/autism/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/psychic/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/firetrainer/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/elephant/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/seamarsh/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/talibanfighter/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/afghan/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/cisco/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/sikhs/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/treatment/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/elderabuse/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/secret/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/houses/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/electriccar/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/dogmauling/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/prisonabuse/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/offgrid/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/napsterruling/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/aidsdrugs/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/blackouts/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/redding/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/energydebate/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/deregulation/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/nobel/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/1916election/storyweek.html
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Text Book Websites 

 
 

CNN Stories  
-  A Day in the Life of a Protester  
-  School Voucher Initiative Battle in California  
-  Long Term Effects of Divorce  
-  Condor Reintroduction Program Putting Birds in Danger  
-  Computers and Girls  
-  Federal Judge Rules Against Napster  
-  Roadless Area Plan Draws Fire  
-  Puzzling Deaths of Gray Whales Off California Coast Probed  
-  Drunk Driving Laws Making Impact In California  
-  Parole Board Logjam in California  
-  Oregon Opens Adoptive Birth Records  
-  20th Anniversary Of Mt. St. Helens Eruption  
-  Despite Precautions 'Controlled Burns' Can Get Out Of Control  
-  SETI Search  
-  Senior Citizens Surf The Web For Health of Mind And Body  
-  Marine Scientists Get The Picture  
-  No More Eye Charts?  
-  "Trashed" Books May Help Fight Illiteracy, AIDS in Uganda  
-  Rising Oil Prices Prompts Call for Alaska Drilling  
-  Peanuts Creator Schulz Dies On Eve Of Last Strip  
-  Ancient Beauty  
-  The Future Of Communications  
-  Internet Watchdog Could Stop Collegiate Copycats  
-  The World Trade Organization in Seattle  
-  The View From Space  
-  Kinkel Sentenced To 111 Years  
-  Kip Kinkel Pleads Guilty In Oregon Shootings  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://literacynet.org/cnnsf/protestor/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/voucher/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/divorce/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/condors/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/computergirls/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/napster/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/logging/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/whaledeaths/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/drunkdriving/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/paroleboard/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/oradopt/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/volcano/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/burn/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/seti/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/seniorsurf/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/dolphincam/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/eyecharts/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/ugandabooks/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/oilprices/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/peanuts/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/sumi-e/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/futurecom/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/plagiarism/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/wto/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/spaceview/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/kinkelsentence/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/kipkinkleplea/storyweek.html
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Text Book Websites 

 
 

CNN Stories  
-  NASA's Chief Calls for Bold Vision in Aviation 
-  Late Season Fire Hits Redding Area  
-  Matthew Shepard Murder Trial Opens In Laramie WY 
-  Dreams of New Ways To Fly  
-  Developing Robotic Birds  
-  Y2K Readiness Test For Power Grid 
-  The Reality Of HIV in 1999  
-  Quake Engineering: Looking At The Turkish Earthquake Damage 
-  Man Growing Medical Marijuana Sent To Jail By Feds  
-  Deep Space Radio Interference  
-  What A Chance To Race With The Pros!  
-  Bike Messengers Vote To Join Union  
-  Amateur Rocketeers Try To Make It Into Space  
-  Human Genome Project Update  
-  Chinese Spiritual Revival  
-  Earliest Human Remains Found In Ethiopia  
-  Makah Indians Hunt Gray Whale  
-  Debate Over Supermarket Club Cards Information  
-  Tornado Survivors  
-  Astronomers Discover Solar System  
-  The Iditarod Sled Dog Race  
-  Exxon Valdez Ten Years Later  
-  Keiko Adapts To Life In Iceland Waters  
-  Living Fossil Fish  
-  Unwanted Research Chimps  
-  Putting Up With Pain  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://literacynet.org/cnnsf/nasavision/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/octfire/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/laramietrial/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/flydreams/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/robotbirds/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/y2k/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/hivreality/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/quake/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/medmarijuana/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/deepspace/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/amcup/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/bikevote/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/amrockets/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/genome/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/falun/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/earlyman/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/whalehunt/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/privacy/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/tornado/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/solarsystem/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/iditarod/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/exxon10/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/keiko/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/fossil/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/chimps/storyweek.html
http://literacynet.org/cnnsf/pain/storyweek.html
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Text Book Websites 

 
 

http://news.nationalgeographic.com/news/ 
-  Ankor Wat 
-  Gray Whale 
-  The view from space 
-  Unwanted Research Chimps 
-  Amphibian 
-  Mouse Tooth Grow from Stem 
-  New Salamander found 
-  Fight to Keep bison in Yellow. 
-  Monkey Herds 
-  Orphaned Gorillas Sent to island 
-  Coral Reefs 
-  Panda Extinct in 3 Generations 
-  Polluted Ocean 
-  Mystery Object Pierces a Ring 
-  Titanic Storm, Nano flares 
-  New DNA Test to find Cancer 
-  Ugliest Dog, "Miracle" Birth 
-  Graceful Weasel, Jewel Bug 
-  Beluga Whales, Canada 
-  Injured elephants get fake legs 
-  Chomp! Meat-Eating Plants 
-  Salmon in the city: Fish return 
-  U.S. Wolf Hunts May Kill Hundreds 
-  New Eyeless Crustacean Found in Under Water Cave 
-  Where the Salmon Rule 
-  Galileo's Telescope at 400 
-  Parrot Fish 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://news.nationalgeographic.com/news/
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Text Book Websites 

 
 

http://news.nationalgeographic.com/news/ 
-  Priests Crack Coconuts 
-  A Camouflaged Toad 
-  Space Photos: Hellish Cloud, 
-  Weddell Seal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://news.nationalgeographic.com/news/
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แบบประเมนิความเหมาะสมของร่างรูปแบบ 

การเรียนด้วยตนเองด้วยกจิกรรมการรู้คดิในการอ่านภาษาองักฤษ  
ส าหรับนักศึกษา ระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------     

แบบประเมินความเหมาะสมของร่างรูปแบบฯ ฉบบัน้ี  จดัท าข้ึนเพื่อประเมินความเหมาะสมของร่าง
รูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ  ส าหรับนกัศึกษา ระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง  จดัท าโดย  นางฉลวย ม่วงพรวน   นกัศึกษาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 
วิชาเอกการสอนภาษาองักฤษ  มีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบถึงความเหมาะสมของร่างรูปแบบฯ ท่ีจดัท าข้ึน  เพื่อน าไป
พฒันาเป็นรูปแบบการเรียนดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษฯ ผลการประเมินของท่านจะ
เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการน าไปพฒันา  ปรับปรุงรูปแบบฯ ใหมี้ความสมบูรณ์และครบถว้นและเหมาะสมต่อไป  
ขอขอบพระคุณอยา่งสูงมา  ณ  โอกาสน้ี 

 
ค าช้ีแจง   แบบประเมินฉบบัน้ี  แบ่งออกเป็น  3  ตอน 
                 ตอนที ่ 1   ขอ้มูลส่วนตวัของผูท้รงคุณวฒิุ 
                 ตอนที ่ 2   แบบประเมินความเหมาะสม 
                 ตอนที ่ 3   ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืน ๆ  
 
ตอนที ่ 1   ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบประเมิน 

                  ช่ือ ....................................................................................  ต าแหน่ง .................................... 
 

ตอนที ่2     แบบประเมินความเหมาะสม 
                  ระดบั   5 หมายถึง   เหมาะสมมากท่ีสุด 
                  ระดบั   4 หมายถึง   เหมาะสมมาก 
                  ระดบั   3   หมายถึง   เหมาะสมปานกลาง 
                  ระดบั   2   หมายถึง   เหมาะสมนอ้ย 
                  ระดบั   1   หมายถึง  เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 

 
ขอใหท่้านพิจารณารายการท่ีประเมิน แลว้ท าเคร่ืองหมายวงกลม        ลอ้มรอบ ตวัเลือก 1-5 ท่ีตรงกบั

ความเห็นของท่านมากท่ีสุด และไดโ้ปรดใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมลงในตอนท่ี 3  เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง
รูปแบบใหมี้คุณภาพสูงข้ึน   
 
        ฉลวย  ม่วงพรวน 

ผูว้ิจยั 
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ตอนที ่3 
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

 .....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

รายการประเมนิ 
ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

ด้านองค์ประกอบและเนือ้หาของรูปแบบ 
1. ความเหมาะสมของทฤษฎีการเรียนรู้และแนวคิดทางจิตวทิยาการเรียนรู้ 5 4 3 2 1 
2. ความเหมาะสมของทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน 5 4 3 2 1 
3. ความเหมาะสมของหลกัการจดัการเรียนการสอน 5 4 3 2 1 
4. ความสอดคลอ้งของจุดประสงคแ์ละหลกัการจดัการเรียนการสอน 5 4 3 2 1 

ด้านขั้นการเรียนการสอนตามรูปแบบ 5 4 3 2 1 
1.  ขั้นกิจกรรมก่อนเรียน 5 4 3 2 1 
     1.1   การส ารวจพฤติกรรมในการอ่าน 5 4 3 2 1 
     1.2   การวางแผนการเรียน 5 4 3 2 1 
      1.3  การเตรียมผูเ้รียน 5 4 3 2 1 
2.  ขั้นด าเนินกิจกรรมการอ่าน 
      2.1  การสร้างบรรยากาศการเรียนท่ีดี 5 4 3 2 1 
      2.2  การเลือกบทอ่านและการก าหนดเป้าหมายของการอ่าน 5 4 3 2 1 
      2.3  การวางแผนการอ่านและการปฏิบติัตามแผน 5 4 3 2 1 
      2.4  การประเมินผลการอ่าน 5 4 3 2 1 
3.  ขั้นประเมินผล 
      3.1  การทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ 5 4 3 2 1 
      3.2  การวดัคุณลกัษณะการเรียนดว้ยตนเอง 5 4 3 2 1 
      3.3  การวดัพฒันาการในการอ่านภาษาองักฤษ 5 4 3 2 1 

ด้านเอกสารประกอบรูปแบบ 
      1.  บนัทึกการอ่าน 5 4 3 2 1 
      2.  แบบวดัความเขา้ใจในการอ่านของผูเ้รียน 5 4 3 2 1 
      3.  แบบตรวจสอบรายการ การใชกิ้จกรรมการรู้คิดในการอ่านของผูเ้รียน 5 4 3 2 1 
        4.  แผนการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบฯ 5 4 3 2 1 
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....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

 

 
              ลงช่ือ        ............................................  ผูป้ระเมิน 

                                                                           (.......................................................) 
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แบบประเมนิคุณภาพของรูปแบบเพือ่รับรองรูปแบบการเรียนด้วยตนเองด้วยกจิกรรมการรู้คิด 

ในการอ่านภาษาองักฤษ ส าหรับนักศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

---------------------------------------------------------------- 

แบบประเมินคุณภาพของรูปแบบฯ ฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อประเมินคุณภาพและรับรองรูปแบบการเรียนดว้ย

ตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษ ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภท 

วิชาอุตสาหกรรม จดัท าโดย  นางฉลวย ม่วงพรวน   นกัศึกษาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 

วิชาเอกการสอนภาษาองักฤษ  มีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบถึงคุณภาพของรูปแบบฯ และรับรองรูปแบบการเรียนดว้ย

ตนเองดว้ยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาองักฤษฯ ฉบบัสมบูรณ์  ผลการประเมินของท่านจะเป็นประโยชน์

อยา่งยิง่ในการน าไปพฒันา ปรับปรุงรูปแบบฯ ใหมี้ความสมบูรณ์และครบถว้นและเหมาะสมต่อไป  ผูว้ิจยัขอขอบ 

พระคุณอยา่งสูงมา  ณ  โอกาสน้ี 

ค าช้ีแจง   แบบประเมินฉบบัน้ี  แบ่งออกเป็น  3  ตอน 

                 ตอนท่ี  1   ขอ้มูลส่วนตวัของผูท้รงคุณวฒิุ 

                 ตอนท่ี  2   แบบประเมินคุณภาพ 

                 ตอนท่ี  3   ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืน ๆ  

ตอนที ่1  ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบประเมิน 

                 ช่ือ .................................................................................. ต าแหน่ง .................................... 

ตอนที ่2   แบบประเมินคุณภาพ 

                ระดบั   5 หมายถึง   เหมาะสมมากท่ีสุด 

                ระดบั   4 หมายถึง   เหมาะสมมาก 

                ระดบั   3   หมายถึง   เหมาะสมปานกลาง 

                ระดบั   2   หมายถึง   เหมาะสมนอ้ย 

                ระดบั   1   หมายถึง  เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 

ขอใหท่้านพิจารณารายการท่ีประเมิน แลว้ท าเคร่ืองหมายวงกลม        ลอ้มรอบ ตวัเลือก 1-5 ท่ีตรงกบั

ความเห็นของท่านมากท่ีสุด และไดโ้ปรดใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมลงในตอนท่ี 3  เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง

รูปแบบใหมี้คุณภาพสูงข้ึน   

 

        ฉลวย  ม่วงพรวน 

ผูว้ิจยั 
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รายการประเมนิ 
ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

1. ความเป็นมาและองค์ประกอบของรูปแบบฯ 
1.1 การบรรยายความเป็นมาของการพฒันารูปแบบฯ 5 4 3 2 1 
1.2 การกล่าวถึงความจ าเป็นในการพฒันารูปแบบฯ 5 4 3 2 1 
1.3 การบอกเหตุผลสนบัสนุนในการพฒันารูปแบบฯ 5 4 3 2 1 
1.4 การก าหนดองคป์ระกอบของรูปแบบมีความสมบูรณ์ ครอบคลุม 5 4 3 2 1 
1.5 องคป์ระกอบมีความสัมพนัธ์ สอดคลอ้งส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั 5 4 3 2 1 
1.6 การเรียงล าดบัองคป์ระกอบของรูปแบบมีความเหมาะสม เขา้ใจง่าย 5 4 3 2 1 
1.7 หลกัการของรูปแบบมีความชดัเจน สามารถแสดงจุดเนน้ของการสอน 5 4 3 2 1 

2. จุดประสงค์กระบวนการเรียนการสอน 
2.1 จุดประสงคข์องการสอนมีความสอดคลอ้งกบัหลกัการของรูปแบบฯ 5 4 3 2 1 
2.2 แสดงส่ิงท่ีมุ่งหวงัจะใหเ้กิดในตวัผูเ้รียนอยา่งชดัเจนและเป็นไปได ้ 5 4 3 2 1 
2.3 ส่ิงท่ีมุ่งหวงัใหเ้กิดในตวัผูเ้รียนมีความส าคญัและจ าเป็นในการด ารงชีวิต 5 4 3 2 1 

3. เนือ้หา  กจิกรรมการเรียน และแผนการสอน 
3.1 เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละสามารถน าไปสู่จุดประสงคท่ี์ก าหนด    5 4 3 2 1 
3.2 กิจกรรมการเรียนเหมาะสม เนน้กระบวนการเรียน สะดวกในการน าไปใช ้ 5 4 3 2 1 
3.3 การก าหนดองคป์ระกอบของแผนการสอนครบถว้น ครอบคลุม 5 4 3 2 1 
3.4 การล าดบัองคป์ระกอบของแผนการสอนเหมาะสมเขา้ใจง่าย 5 4 3 2 1 
3.5 องคป์ระกอบของแผนการสอนมีความสัมพนัธ์และสอดคลอ้งกนั 5 4 3 2 1 

4.  การด าเนินการสอน เวลาทีใ่ช้ บทอ่านทีใ่ช้ในการอ่านด้วยตนเอง การวัดและประเมนิผล 
4.1 การด าเนินกิจกรรมการสอนมีขั้นตอนเหมาะสม 5 4 3 2 1 
4.2 กิจกรรมการสอน ชดัเจนสามารถน าไปปฏิบติัได ้และเนน้กระบวนการเรียน 5 4 3 2 1 
4.3 เวลาท่ีก าหนดส าหรับการสอนและการอ่านดว้ยตนเองมีความเหมาะสม 5 4 3 2 1 
4.4 บทอ่านท่ีใชเ้หมาะสม ตามความตอ้งการผูเ้รียน 5 4 3 2 1 
4.5 การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องรูปแบบ 5 4 3 2 1 
4.6 วธีิวดัผลเหมาะสมกบัพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั 5 4 3 2 1 
4.7 เกณฑก์ารวดัผล ชดัเจนและสามารถน าไปใชไ้ดง่้าย 5 4 3 2 1 

5. คู่มอืการใช้รูปแบบฯ  
5.1 คู่มือ มีรายละเอียดชดัเจน เพียงพอท่ีจะน ารูปแบบไปใชอ้ยา่งไดผ้ล 5 4 3 2 1 
5.2 คู่มือมี แผนภมิูแสดงขั้นตอนในการเรียนการสอนชดัเจน 5 4 3 2 1 
5.3 คู่มือมี กระบวนการอ่าน การใหข้อ้มูลป้อนกลบั และการประเมินชดัเจน 5 4 3 2 1 
5.4 คู่มือมี เอกสารประกอบการคน้ควา้มีความเหมาะสม 
 

5 4 3 2 1 
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ตอนท่ี 3   ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืน ๆ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

                                                                 ------------------------------  

         

                                                                                                                            ผูป้ระเมิน   

           

  

 

 

 

 

รายการประเมนิ 
ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

6. ผลของการทดลองใช้รูปแบบฯ 
6.1  ผลคะแนนเฉล่ียความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษก่อนและหลงัเรียน 5 4 3 2 1 
6.2 ผลคะแนนเฉล่ียคุณลกัษณะดา้นการเรียนดว้ยตนเองก่อนและหลงัเรียน 5 4 3 2 1 
6.3 ผลของการวดัพฒันาการในการอ่านของผูเ้รียนจากบนัทึกการอ่านแต่ละคร้ัง 5 4 3 2 1 
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