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บทที ่1 

 
บทน า  

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การสอนวิชาภาษาไทยนั้นจะมุ่งเน้นการพฒันาทกัษะส าคญัหลกั 4 ด้านด้วยกนั นั่นคือ 

ทกัษะการฟัง   การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อสร้างสมรรถนะในการส่ือสารให้แก่ผูเ้รียนให้
เกิดข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพแต่เม่ือพิจารณาถึงความส าคญัของทกัษะทางภาษาทั้ง 4 ทกัษะดงักล่าว
แล้วจะพบว่าทกัษะการอ่านเป็นทกัษะท่ีมีความส าคญัยิ่งทักษะหน่ึงเพราะทกัษะการอ่านเป็น
เคร่ืองมือส าคญัในการแสวงหาความ รู้เพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้นการศึกษา การเจรจาต่อรอง และเพื่อ
การแข่งขนัทางการประกอบอาชีพ ดงันั้นทกัษะการอ่านจึงเป็นทกัษะท่ีส าคญัและจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ในการศึกษาทุกระดบั เน่ืองจากการเรียนวิชาต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน
จ าเป็นตอ้งใช้การอ่านเป็นส่ือในการเรียนรู้ ใช้เป็นเคร่ืองมือน าไปสู่การแสวงหาความรู้ทั้งปวง ดงั      
ขอ้ความจาก ประมวลพระราชด ารัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่าน การเขียนและการศึกษา ท่ีได้พระราชทานแก่คณะสมาชิก
ห้องสมุดทัว่ประเทศ ในโอกาสท่ีเขา้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ศาลาดุสิดาลยั สวนจิตรลดา (60 
พอ่สอนอ่าน, 2549) ความตอนหน่ึงวา่ 

       ...ความรู้จากหนงัสือสามารถถ่ายทอดมาสู่มนุษยไ์ดผ้า่น “การอ่าน” 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การอ่านในวยัเด็ก  ท่ีจะสร้างความรู้ ความทรงจ าและ
นิสยัรักการอ่านใหติ้ดตวับุคคลนั้นมาจนเติบใหญ่ เม่ือหนงัสือเป็นส่ิงท่ีจะ
ท าใหม้นุษยก์า้วหนา้ได ้การปลูกฝังใหเ้ด็กไทยมีนิสยัรักการอ่าน จึงอาจ
เป็นดัง่ปฐมบทแห่งการสร้างความกา้วหนา้ใหก้บัประเทศชาติดว้ยเช่นกนั... 
 

 จากพระบรมราโชวาทดงักล่าวให้ความส าคญัเก่ียวกบัการอ่านวา่ เป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยให้
มนุษยมี์ความรู้ความสามารถในการด ารงชีวิต ดงันั้นเราจึงตอ้งฝึกฝนและส่งเสริมการอ่านหนงัสือ
เพื่อความกา้วหนา้ของตนและประเทศชาติ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (กรมวิชาการ, 2551 : 6) ไดก้ล่าวถึง
ทกัษะการอ่านและก าหนดคุณภาพของผูเ้รียนด้านความเขา้ใจในการอ่านในช่วงชั้นท่ี 4 โดย
ก าหนดให้ผูเ้รียน อ่านออกเสียง  บทร้อยแกว้ และบทร้อยกรองไดอ้ย่างถูกตอ้ง ไพเราะ และ
เหมาะสมกบัเร่ืองท่ีอ่าน ตีความ แปลความ และขยายความเร่ืองท่ีอ่านวิเคราะห์และวิจารณ์เร่ืองท่ี
อ่านในทุกๆ ดา้นอยา่งมีเหตุผล ตอบค าถามจากการอ่านประเภทต่าง  ๆภายในเวลาท่ีก าหนด  อ่านเร่ือง
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ต่างๆ แลว้เขียนกรอบแนวคิด ผงัความคิด บนัทึก ยอ่ความ และรายงาน สังเคราะห์ความรู้จากการ
อ่านส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มาพฒันาตน พฒันาการเรียน และพฒันา
ความรู้ทางอาชีพและมีมารยาทในการอ่าน อีกทั้งในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
พ.ศ.2551 (กระทรวงศึกษาธิการ,2551 : 6-7) ยงัไดก้ าหนดให้ผูเ้รียนมีสมรรถนะส าคญั 5 ประการ      
อันเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู ้เ รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ี ดี และมีขีด
ความสามารถในการแข่งขนัในเวทีระดบัโลกท่ีมุ่งเน้นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อ
น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ เพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ย่าง
เหมาะสม และความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิตอนัเป็นความสามารถในการน ากระบวนการ
ต่างๆ ไปใชใ้นการด าเนินชีวติประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง การท างาน 
และการอยูร่่วมกนัในสังคม ดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล การจดัการปัญหา
และความขดัแยง้ต่างๆอย่างเหมาะสม การปรับตวัให้ทนักับการเปล่ียนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรม ไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น
ในขณะเดียวกนั สุนนัทา มัน่เศรษฐวทิย ์(2543 : 83-84) ไดอ้ธิบายวา่ การอ่านเป็นกระบวนการท่ีมี
ความซบัซ้อนเป็นการท างานประสานกนัระหว่างการมองเห็น การไดย้ินและการแปลความของ
สมอง ดว้ยเหตุน้ีทกัษะการอ่านขั้นพื้นฐานจึงเก่ียวขอ้งกบัการล าดบัขั้นของการคิดและวิเคราะห์ 
เป็นขั้นท่ีใหผู้อ่้านแยกองคป์ระกอบยอ่ยของแนวคิดท่ีไดจ้ากการอ่าน รู้จกัแยกแยะความหมายของ
ค าท่ีมีความหมายหลายอย่าง สามารถบอกได้ว่าองค์ประกอบใดมีความสัมพนัธ์กันหรือไม่
เก่ียวขอ้งกนั นอกจากน้ีส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2548 : 10-
11) ยงัไดก้ล่าวถึงการอ่านกบัการคิดวา่ เป็นกระบวนการทางสมองซ่ึงส าคญัมากท่ีสุดส าหรับการ
ส่ือสารทุกรูปลกัษณะ  

จากหลกัการและแนวคิดความส าคญัของการอ่าน ตลอดจนการก าหนดเป้าหมายในการ
อ่านของกระทรวงศึกษาธิการท่ีมุ่งพฒันาทกัษะการอ่านคิดวิเคราะห์ให้เกิดข้ึนในตวัผูเ้รียนอย่าง
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพดงักล่าวขา้งตน้นั้น จึงเห็นไดว้่าการอ่านนั้นเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นอยา่งยิ่ง
ต่อการศึกษาหาความรู้ และพฒันาชีวิต ซ่ึงนอกจากจะท าให้เกิดความรู้แล้วยงัก่อให้เกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน และส่งเสริมให้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ได้แนวคิดในการด าเนินชีวิต 
ดงันั้นการอ่านจึงเป็นหวัใจส าคญัของการศึกษาทุกระดบั และเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้
เร่ืองต่างๆ จึงส่งผลให้ยุทธศาสตร์ส าคญัส าหรับการพฒันาดา้นหลกัสูตรและการสอนภาษาไทยก็
คือ การก าหนดให้มีการพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ท่ีสามารถส่งเสริมคุณภาพ



3 
 

หรือความสามารถในการอ่านของผูเ้รียนใหสู้งข้ึนกวา่ท่ีเป็นอยู ่โดยเฉพาะอยา่งยิ่งทกัษะการคิดท่ีจะ
เกิดข้ึนหลงัจากการไดอ่้านสารต่างๆ อยา่งถ่องแท ้เพื่อใหไ้ดส้าระประโยชน์ท่ีแทจ้ริงจากสารท่ีอ่าน 

นอกจากน้ีนโยบายในการพฒันาเยาวชนของชาติเขา้สู่โลกยุคศตวรรษท่ี 21 ยงัมุ่งส่งเสริม
ผู ้เรียนให้มีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์ ทักษะด้าน
เทคโนโลยี สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมโลกได้อย่างสันติ 
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 (พ.ศ.2552-2561) 
ประการหน่ึงคือ คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล จึงจ า เป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องร่วมมือกันพฒันาและปรับกระบวนการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนสามารถคิดวิเคราะห์ 
แกปั้ญหาและมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์(ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา,2554 : 1) 
 การอ่านคิดวิเคราะห์ คือการอ่านสาร ขอ้มูล เร่ืองราวต่างๆ เพื่อมองเห็นความสัมพนัธ์ใน
เชิงเหตุผล การแยกแยะข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น บอกวตัถุประสงค์ในการน าเสนอสาร ตลอดจน
สามารถน าข้อคิดท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ ดังท่ีกรมวิชาการ (2546:208-210) กล่าวว่าการอ่านคิด
วิเคราะห์เป็นส่ิงจ าเป็นต่อบุคคลทุกระดบั เน่ืองจากเป็นพื้นฐานของการคิดแบบอ่ืนๆ ช่วยให้ได้
ขอ้เท็จจริงท่ีเป็นพื้นฐานความรู้ในการน าไปใช้ในการตดัสินใจแก้ปัญหาการประเมินและการ
ตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ผูท่ี้มีความสามารถดา้นการอ่านเชิงวิเคราะห์จะเป็นผูท่ี้สามารถ
คิดไดลึ้กซ้ึง ชาญฉลาด รอบคอบ น าไปสู่การสร้างความรู้ ความคิด การตดัสินใจแกปั้ญหา สามารถ
ปรับตวัไดท้นัการเปล่ียนแปลงต่างๆ ในยุคขอ้มูลข่าวสารไร้พรมแดน ตลอดจนน าไปสู่การสร้าง
วิสัยทศัน์ในการด าเนินชีวิตไดเ้ป็นอยา่งดี  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต จึงไดส้ ารวจความคิดเห็น
ของประชาชนทุกสาขาอาชีพทัว่ประเทศ จ านวน 2,218 คน ระหวา่งวนัท่ี 18-28 มิ.ย. 2557 สรุปได้
วา่ร้อยละ 70.34 ประชาชนมีความเห็นว่าการปฏิรูปการศึกษานั้นควรปรับหลกัสูตรการเรียนการ
สอนใหเ้ด็กไดมี้ส่วนร่วม รู้จกัคิดวิเคราะห์และน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้(หนงัสือพิมพผ์ูจ้ดัการ
รายวนัออนไลน์ เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2557 เขา้ถึงไดจ้าก https://www. manager.co.th)  

จึงเห็นได้ว่าการอ่านคิดวิเคราะห์เป็นทกัษะอีกประเภทหน่ึง ท่ีมีความส าคัญและเป็น
สมรรถนะหน่ึงในวิชาภาษาไทยท่ีส าคญัของผูเ้รียนตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนมีทกัษะการคิด การสร้างปัญญาและทกัษะการด าเนินชีวิตและก าหนดให้
ผูเ้รียนในแต่ละระดบัชั้นตอ้งผา่นการประเมิน 4 ดา้นไดแ้ก่ 1) การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  การเรียนรู้ 
2) การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 3) คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียน 4) กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน ดงันั้นจึงเห็นไดว้่าการอ่านคิดวิเคราะห์เป็นคุณลกัษณะท่ีมุ่งเน้นให้เกิดกบัผูเ้รียนทุกระดบั 
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีปรากฏในรายงานผลการประเมิน
ความสามารถดา้นการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนโดยส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ



4 
 

การศึกษา (สมศ.) ท่ีไดก้  าหนดใหค้วามสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์เป็นมาตรฐานคุณภาพดา้นหน่ึง
ของผูเ้รียน โดยมีการประเมินผูเ้รียนเก่ียวกบั “ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์        
มีความคิดสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณ  คิดเป็นระบบ และสามารถปรับตวัเข้ากับสังคมได้” 
(ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2553 : 2) 

การอ่านคิดวิเคราะห์เป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาคุณภาพของชีวิตมนุษย์ให้ดีข้ึน เป็น
พื้นฐานในการเรียนรู้วชิาต่างๆ และท าใหผู้อ่้านมีขอ้มูลประกอบการคิดการตดัสินใจอยา่งกวา้งขวาง 
ท าใหรู้้ข่าวความเคล่ือนไหว การเปล่ียนแปลงในสังคมปัจจุบนัไดเ้ป็นอยา่งดี แลว้ยงัสอดคลอ้งกบัท่ี 
วนิช สุธารัตน์ (2547:123) ไดก้ล่าววา่ในยคุของขอ้มูลสารสนเทศเช่นน้ี แต่ละวนัมีขอ้มูลข่าวสารเขา้
มามากมาย ขอ้มูลเหล่าน้ี    มีความส าคญั ถา้คิดวิเคราะห์ไม่เป็น อาจจะรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจ านวน
มากผิดพลาด บุคคลจึงตอ้งรู้จกัคิดวิเคราะห์ รู้จกัแยกแยะส่ิงท่ีเป็นความจริงออกมาจากส่วนท่ีเป็น
เทจ็ เพื่อจะไดใ้ชก้ารตดัสินใจอยา่งฉลาด ดงันั้นการอ่าน    คิดวิเคราะห์จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งส าหรับการ
ด าเนินชีวิตในปัจจุบนั แต่ในขณะเดียวกนักระบวนการคิดวิเคราะห์จะ เกิดข้ึนเม่ือตอ้งการท าความ
เขา้ในบางส่ิง จึงพยายามหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลมาอธิบายเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเม่ือตอ้งการ
ประเมินและตดัสินใจเลือกส่ิงท่ีเหมาะสมตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว  ้ การอ่านคิดวิเคราะห์จึง
จ าเป็นตอ้งใชค้วามสามารถในการสังเกต ตีความ การสืบคน้ การหาความสัมพนัธ์เช่ือมโยงท่ีดีเพื่อ
คน้หาความเป็นไปของเร่ืองนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการพฒันาความสามารถของสมองในการคิด
วเิคราะห์เพื่อใหไ้ดค้  าตอบท่ีถูกตอ้ง ไม่ผดิพลาด (เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ, 2546:22)  

จากความส าคญัและความจ าเป็นของทกัษะการอ่านคิดวิเคราะห์ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้
น้ี ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา ส านกัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดเ้สนอแนว
ทางการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ ไวใ้นเอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 วา่ ผูเ้รียนตอ้งสามารถวเิคราะห์ส่ิงท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือสารกบัผูอ่้าน และ
สามารถวิพากษ์ให้ขอ้เสนอแนะในแง่มุมต่างๆ ตลอดจนสามารถประเมินความน่าเช่ือถือ คุณค่า 
แนวคิดท่ีไดจ้ากส่ิงท่ีอ่านอยา่งหลากหลาย การประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนก าหนดเกณฑก์ารตดัสินคุณภาพการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียนเป็น 4 ระดบั คือ ดีเยี่ยม ดี ผา่น 
และไม่ผา่น (ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา ,2551 : 32) 

แต่ในปัจจุบนัจะพบวา่การจดัการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยส่วนมากจะเน้นการสอนใน
รายละเอียดของเน้ือหาหลักภาษาและวรรณคดีเป็นส่วนใหญ่ โดยขาดการจัดกิจกรรมพฒันา
ความสามารถของนักเรียนในด้านการสอนกระบวนการคิด  หรือการสอนให้ผูเ้รียนคิดเป็นซ่ึง
นบัเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่ในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหเ้ติบโตข้ึนอยา่งมีคุณภาพ
ในทุกๆ ดา้น ทั้งดา้นสติปัญญา คุณธรรมและการเป็นพลเมืองดีอีกทั้งมีศกัยภาพสูง ดงัท่ีไดมี้         
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การก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจดัการศึกษา        
ในมาตรา 24 ระบุวา่ การจดักระบวนการเรียนรู้จะตอ้งฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การ
เผชิญสถานการณ์และการประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาตลอดจนจดักิจกรรมให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ท าได ้คิดเป็นท าเป็น รักการอ่านและเกิดการ
ใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง (กระทรวง ศึกษาธิการ,2546:14) จะเห็นไดว้่า การเน้นกระบวนการเรียนรู้ให้
ผูเ้รียนเกิดการพฒันาดา้นความรู้ควบคู่ไปกบักระบวนการคิด ซ่ึงครูจะเป็นบุคคลท่ีบทบาทส าคญัใน
การส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนกัเรียน  รวมทั้งการเลือกใชเ้ทคนิควิธีการสอนท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญัของครู จะเป็นแนวทางส าคญัการพฒันาผูเ้รียนไดอี้กวิ ธีหน่ึง ดงันั้นการจดัการ
เรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยท่ีจะท าให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาความสามารถและทกัษะในการอ่านคิด
วิเคราะห์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการเรียนรู้ได้นั้ น ครูผูส้อนจึงจ าเป็นจะต้องมีรูปแบบ          
การจดัการเรียนรู้ท่ีจะสามารถสร้างเสริมศกัยภาพดงักล่าวให้เกิดข้ึนในตวัผูเ้รียนได ้อนัจะท าให้
ผูเ้รียนมีทกัษะและสมรรถนะในการอ่านคิดวเิคราะห์สารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ   

โรงเรียนไชยปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จังหวดั
เชียงใหม่ ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2503 ปัจจุบนัเปิดสอนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 จากรายงานการวดั
และประเมินผลเร่ืองการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ในปีการศึกษา 2554-2556 (เอกสารอดัส าเนา) 
พบวา่นกัเรียนส่วนมากมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาภาษาไทยค่อนขา้งต ่ากวา่เกณฑ์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านทกัษะการอ่าน กล่าวคือ นักเรียนไม่สามารถสรุปความรู้จากการอ่านรวมถึงขาด
ทกัษะคิดวิเคราะห์สารท่ีไดจ้ากการอ่าน นอกจากน้ียงัพบว่าผลการประเมินในระยะ 3 ปี คิดเป็น
ระดบัเฉล่ีย 1.93 (ระดบัปรับปรุง) และจากการท่ีผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภาษณ์ครูผูส้อน
รายวชิาภาษาไทยระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในเขตภาคเหนือตอนบน ไดแ้ก่ โรงเรียนไชยปราการ 
จงัหวดัเชียงใหม่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการเขลางค์ จงัหวดัล าปาง โรงเรียนห้องสอน
ศึกษา จงัหวดั โรงเรียน พิริยาลยั จงัหวดัแพร่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จงัหวดัพะเยา และโรงเรียน
จกัรค าคณาทร จงัหวดัล าพูน พบว่า ผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนในระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ใน
มาตรฐานท่ี 4 ดา้นการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ สร้างสรรค ์และการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ยงัอยูใ่น
ระดบัท่ีจ าเป็นตอ้งปรับปรุงพฒันา เน่ืองจากการเรียนในปัจจุบนัให้ความส าคญักบัคะแนนเฉล่ียมาก
เกินไป เน้นการเรียนรู้แต่ในห้องเรียนและตามหลักสูตร อีกทั้งครูผูส้อนยงัประสบปัญหาขาด
เคร่ืองมือในการประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์ท่ีมีมาตรฐาน และมีความเช่ือมัน่ได ้แมว้่าส านัก
วชิาการและมาตรฐานการศึกษาไดก้ าหนดก าหนดเกณฑ์การตดัสินคุณภาพการอ่านคิดวิเคราะห์ให้
แลว้ก็ตาม แต่ในความเป็นจริงแลว้ครูผูส้อน ส่วนใหญ่ต่างประเมินจากความสามารถท่ีแทจ้ริงของ
ผูเ้รียน โดยสังเกตจากการมอบหมายงานให้ผูเ้รียนไปศึกษาคน้ควา้แลว้เขียนเป็นรายงาน พิจารณา
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จากผลงานเชิงประจกัษต่์างๆ เก่ียวกบัการอ่าน การคิดวเิคราะห์และเขียน ท่ีรวบรวมและน าเสนอใน
รูปของแฟ้มสะสมงาน จึงส่งผลให้การประเมินผลขาดความน่าเช่ือถือ แสดงให้เห็นว่าครูผูส้อน
ไม่ไดป้ระเมินตามองคป์ระกอบของการอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์ ทั้งน้ีในส่วนของการปฏิบติักิจกรรม
ทางการเรียนในส่วนท่ีเก่ียวกบัการอ่านคิดวิเคราะห์ พบว่ากิจกรรมการเรียนรู้ของครูผูส้อนนั้นมี
เป้าหมายแต่ขาดวธีิการ รูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์  

จากสภาพปัญหาและผลสัมฤทธ์ิดา้นการอ่านคิดวิเคราะห์ของผูเ้รียนดงักล่าว เพื่อน าไปสู่
การแก้ปัญหาท่ีได้กล่าวไปขา้งต้น ดงันั้นครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งมีรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีช่วย  
สร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ให้กบัผูเ้รียนได ้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ
หลกัการจากเอกสารต่างๆ ผูว้ิจยัพบว่า แนวคิดท่ีจะสามารถน ามาใช้ประกอบในการจดัการเรียนรู้และ
แกไ้ขปัญหาดา้นกระบวนการคิดเพื่อช่วยสร้างเสริมทกัษะการอ่านคิดวิเคราะห์ คือ แนวคิดการฝึกหัด
ทางปัญญา (Cognitive Apprenticeship) ซ่ึงเป็นการสอนท่ีเกิดจากการผสานแนวคิดของทฤษฏี Social 
constructive ท่ีมีรากฐานความคิดมาจาก Vygotsky และทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา 
(Social Cognitive Learning Theory) ของ Bandura (Chan et al., 2009 ; Edmondson,2006) โดย
สาระส าคญัของแนวคิดดงักล่าวได้แก่ "ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมมีบทบาทส าคญัในการพฒันาด้าน
พุทธิปัญญา" รวมทั้งแนวคิดเก่ียวกบัศกัยภาพในการพฒันาดา้นพุทธิปัญญาท่ีอาจมีขอ้จ ากดัเก่ียวกบั
ช่วงของการพฒันาท่ีเรียกว่า Zone of Proximal Development ซ่ึงผูเ้รียนจ าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บการ
ช่วยเหลือในการเรียนรู้ท่ีเรียกวา่  Scaffolding และ Vygotsky มีความเช่ือวา่ผูเ้รียนสร้างความรู้โดย
ผา่นทางการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบัผูอ่ื้นซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความสามารถมากกวา่ ไดแ้ก่ เด็กกบัผูใ้หญ่ 
พ่อแม่ ครูและเพื่อน นอกจากน้ี Bandura เช่ือว่า การเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเลียนแบบ 
(Observational Learning หรือ Modeling ) คือการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมการเรียนรู้ของมนุษย์
ท่ีเกิดข้ึนในส่ิงแวดลอ้มทางสังคม มนุษยมี์ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู ่รอบๆ ตวัอยูเ่สมอ จึงเป็น
ท่ีมาของความเช่ือว่า การเรียนรู้ของคนเรานั้นเกิดจากการสังเกตจากตวัตน้แบบหรือตวัแบบ  คนเรา
ไดรั้บความรู้เร่ืองกฎเกณฑ ์ทกัษะ กลวธีิ ความเช่ือและเจตคติดว้ยการสังเกตบุคคลอ่ืน จนสามารถเก็บจ า
รายละเอียดของตวัแบบและแสดงออกในพฤติกรรมนั้นตามตวัแบบเม่ือมีโอกาสในเวลาต่อมา 

กระบวนการของการฝึกหัดทางปัญญานั้นประกอบด้วยกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีแบ่ง
ออกเป็น 3 ช่วง ไดแ้ก่ ช่วงแรกเป็นขั้นของการฝึกหดัทางปัญญา ประกอบดว้ย ขั้นการเป็นตวัแบบ 
(modeling) ขั้นการเป็นผูช้ี้แนะ (coaching) และขั้นการให้ความช่วยเหลือเพื่อเสริมต่อการเรียนรู้ 
(scaffolding) โดยกิจกรรมในช่วงแรกน้ีเป็นการช่วยให้ผูเ้รียนได้รับความรู้ท่ีเป็นทกัษะผ่านการ
สังเกตและฝึกปฏิบติัจากค าแนะน า ในขณะท่ีกิจกรรมในช่วงท่ี 2 นั้นจะประกอบดว้ยขั้นตอนของ
การแสดงความความเขา้ใจในการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยการพูดหรือการเขียน (articulation) และ   
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การสะทอ้นความคิด (reflection) ส่วนกิจกรรมการเรียนในช่วงสุดทา้ยจะเป็นการส ารวจคน้หา 
(exploration) ซ่ึงเป็นเป้าหมายท่ีจะกระตุน้ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กกระบวนการคิด ฝึกแกปั้ญหาดว้ยตวัเอง 
ตลอดจนร่วมกนัวพิากษผ์ลการเรียนรู้และร่วมกนัหาขอ้สรุปไดใ้นท่ีสุด 

ดงันั้นแนวคิดการฝึกหัดทางปัญญาจึงเป็นการออกแบบระหว่างการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นการ
สร้างความคิดและวิธีการฝึกหัดทางปัญญาของผูเ้รียนเพื่อน าไปสู่การสร้างกระบวนการการเรียนรู้
อยา่งเขา้ใจท่ีสามารถสังเกตจากการแสดงออก ตลอดจนการสะทอ้นถึงผลของการเรียนรู้ท่ีเกิดจาก
การฝึกฝนทกัษะกระบวนการของผูเ้รียน ซ่ึงจะเนน้การเรียนรู้ผา่นการช้ีแนะประสบการณ์ การสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจและการเปล่ียนแปลงทกัษะกระบวนการท่ีพฒันาข้ึนโดยไดรั้บความช่วยเหลือ
จากผูส้อนอยา่งเป็นระบบ 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่านคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิด และการฝึกหดัทาง
ปัญญา ไดแ้ก่ งานวิจยัของ กมล โพธิเยน็ (2547) , สมยศ ศรีบรรพต (2548) , บุญน า เท่ียงดี (2548), 
เครือวลัย ์กาญจนคูหา(2548) , ภิรดี  ฤทธิเดช (2553) , ประเสริฐ  ลีอ านนตก์ุล (2553) , Snyder and 
Kathleen (2000) , Chris, Joseph and Elliot (2002) , Walker (2003), Wood and Amy (2003) และ 
Leilah (2007) และ Shan (2008) ผูว้ิจยัพบวา่งานวิจยัดงักล่าวใชว้ิธีการทดลองสอนดว้ยรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน ประกอบดว้ยรูปแบบท่ีใช้ส่ือส่ิงพิมพ ์การใช้กลุ่มร่วมมือ การใช้ทฤษฎี
ไตรอาร์ขิก และวิธีการแบบสแกฟโฟลด์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด การอ่าน การเขียน 
และการคิดวิเคราะห์ นอกจากน้ียงัพบว่ามีการน าแนวคิดการฝึกหัดทางปัญญาไปทดลองศึกษา
เปรียบเทียบกลุ่มประชากรท่ีตอ้งการฝึกฝนทกัษะความสามารถดา้นการคิด การค านวณ ทกัษะทาง
เทคโนโลย ีการเสริมสร้างสมรรถนะทางธุรกิจ และทกัษะการปฏิบติังานดา้นวิชาชีพต่างๆ ไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ีนโยบายการจดัการศึกษาในปัจจุบนั นอกจากจะให้ความส าคญักบัการส่งเสริม
ทกัษะการอ่านคิดวิเคราะห์แลว้ยงัมุ่งเนน้ถึงสมรรถนะท่ีส าคญัของผูเ้รียนอีกประการหน่ึงคือ การ
มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนสามารถท างานร่วมกับผูอ่ื้นและการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ซ่ึงก็จะเป็น
ขั้นตอนหน่ึงในการฝึกคิดตามวิธีการฝึกหัดทางปัญญา (Cognitive Apprenticeship) ท่ีจ  าเป็นจะตอ้ง
อาศยับทบาทของกลุ่ม เป็นส่วนหน่ึงในขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้ เพื่อช่วยกนัสะทอ้นและวิพากษ์
ผลการเรียนรู้ และเพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูเ้รียนในการเรียนรู้ไดม้ากข้ึน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความเห็น
ว่า การฝึกฝนทักษะกระบวนการกลุ่มให้แก่ผู ้เ รียนก็มีความส าคัญเช่นกัน ดังท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี (2544:29) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม ถือเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีนกัเรียนไดรั้บจากการลงมือร่วมปฏิบติักิจกรรม
เป็นกลุ่ม กลุ่มจะมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของแต่ละคน แต่ละคนในกลุ่มมีอิทธิพลและปฏิสัมพนัธ์ต่อ
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กนั กระบวนการกลุ่มจะช่วยให้ประโยชน์ต่อสมาชิกกลุ่มทั้งทางตรงและทางออ้มกล่าวคือนอกจาก
จะช่วยเป็นการน าเอาความสามารถของตนเองมาใช้ได้อย่างเต็มท่ีและช่วยเหลือผู ้อ่ืนตาม
ความสามารถแลว้ยงัเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ ทศันคติ ความคิดเห็น เกิดปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนั
และกนั รวมทั้งใหส้มาชิกไดเ้ป็นก าลงัใจซ่ึงกนัและกนั  

จากเหตุผลและความส าคญัดงักล่าวขา้งตน้ ประกอบกบัผลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัยงัไม่พบวา่มีงานวิจยัเร่ืองใดท่ีน าแนวคิดการฝึกหดัทางปัญญามาใชใ้นการจดัการ
เรียนรู้เก่ียวกบัการอ่าน   คิดวิเคราะห์มาก่อน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาเชิงลึกถึงหลกัการและ
แนวคิดตลอดจนเทคนิควิธีการท่ีจะสามารถช่วยสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์งาน
เขียนภาษาไทยของผูเ้รียนท่ีดีได ้ดงัน้ี 

วิธีการฝึกหดัทางปัญญา (Cognitive Apprenticeship) คือการออกแบบระหวา่งการเรียนรู้ท่ี
มุ่งเน้นการสร้างความคิดและวิธีฝึกหัดทางปัญญาของผูเ้รียนน าไปสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้
อยา่งเขา้ใจ ท่ีสามารถสังเกตจากการแสดงออก ตลอดจนการสะทอ้นถึงผลของการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน
จากการฝึกฝนทกัษะกระบวนการของผูเ้รียน Collins, Brown, and Newman (1987) ให้ความหมาย         
การฝึกหัดทางปัญญา คือการออกแบบระหว่างความคิดและวิธีการฝึกหัดทางปัญญา น าไปสู่การ
สร้างกระบวนการการเรียนรู้อยา่งเขา้ใจ (tacit processes) ท่ีสามารถสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก 
ซ่ึงเกิดจากการฝึกฝนของผูเ้รียน (practice) ท่ีจะเนน้การเรียนรู้ผา่นการช้ีแนะประสบการณ์ ความรู้
ความเข้าใจและการเปล่ียนแปลงทักษะกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจโดยได้รับความ
ช่วยเหลือจากผูส้อนอยา่งเป็นระบบ  Collins, Brown, and Newman (1987) กล่าววา่การฝึกหดัทาง
ปัญญา ประกอบดว้ย 1.การเป็นตวัแบบ (Modeling) 2.การเป็นผูช้ี้แนะ (Coaching) 3.การเสริมต่อ
การเรียนรู้ (Scaffolding) 4.การน าเสนอผลการเรียนรู้ (Articulative) 5.การสะทอ้นผลการเรียนรู้ 
(Reflection) 6.การวิพากษ์ (Exploration) การปฏิบติัตามแนวคิดการฝึกหัดทางปัญญา ทั้ง 6 วิธีน้ีได้
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มไดแ้ก่ กลุ่มแรกคือ การเรียนรู้จากตวัแบบ การแนะน า และการเสริมต่อการเรียนรู้ 
จะเป็นการแสดงถึงหลกัและการออกแบบ เพื่อช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีตอ้งการรวมแนวคิดน้ีเขา้ดว้ยกนัเป็น
ชุดในความสามารถของแนวคิด โดยผ่านการสังเกตและการปฏิบติัการในการสนบัสนุน กลุ่มท่ีสองคือ
การน าเสนอ และการสะท้อนผลการเรียนรู้เป็นการออกแบบท่ีมุ่งถึงการสังเกตของผูเ้รียนไปท่ีการ
แกปั้ญหาของตวัแบบ และเพื่อบรรลุถึงการควบคุมของวิธีการแกปั้ญหาของพวกเขา และความสามารถ
ของตนเองอย่างแทจ้ริง และกลุ่มสุดทา้ยก็คือ การวิพากษ ์ซ่ึงเป็นการมุ่งมัน่ถึงจุดท่ีจะกระตุน้ความเป็น
อิสระของผูเ้รียนในการก าหนดในการเรียนรู้ของตนเอง และการปรับเปล่ียนความรู้  

ในกระบวนการฝึกหัดทางปัญญา (Cognitive Apprenticeship) ดงัท่ี Collins, Brown, and 
Newman (1987) ไดร้ะบุถึงวิธีการ 6 ขั้นตอนท่ีเป็นระบบช่วยเหลือผูเ้รียนในการเรียนรู้ ซ่ึงในแต่ละ
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ระบบนั้นจะมีแนวคิด ทฤษฎีท่ีอธิบายถึงรายละเอียดตลอดจนสาระส าคญัเอาไว ้ดงัจะขอน าเสนอไว้
ต่อไปน้ี 

การเป็นตวัแบบ (Modeling) ในการเรียนรู้ของบุคคลนั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งเกิดจากการสังเกต 
และการเลียนแบบพฤติกรรมของผูอ่ื้นร่วมดว้ย ทั้งน้ีหมายรวมถึงทกัษะ ความคิด อารมณ์ ค่านิยม
ร่วมกนั ดงัท่ี Bandura (1977) ไดเ้สนอกระบวนการท่ีส าคญัในการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการ
เรียนรู้โดยตวัแบบ (Modeling) ว่ามีทั้งหมด 4 กระบวนการ คือ  1.กระบวนการความเอาใจใส่ 
(Attention) ผูเ้รียนจะตอ้งมีความใส่ใจท่ีจะสังเกตตวัแบบ ไม่ว่าเป็นการแสดงโดยตวัแบบจริงหรือ
ตวัแบบสัญลกัษณ์ ถา้เป็นการอธิบายดว้ยค าพูดผูเ้รียนก็ตอ้งตั้งใจฟังและถา้จะตอ้งอ่านค าอธิบาย ก็
จะตอ้งมีความตั้งใจท่ีจะอ่าน ความใส่ใจของผูเ้รียนเป็นส่ิงส าคญัมาก ถา้ผูเ้รียนไม่มีความใส่ใจใน
การเรียนรู้โดยการฝึกสังเกตการเลียนแบบก็จะไม่เกิดข้ึน ดงันั้นการเรียนรู้แบบน้ีความใส่ใจจึงเป็น
ส่ิงแรกท่ีผูเ้รียนจะตอ้งมี 2.กระบวนการจดจ า (Retention) Bandura อธิบายว่าการท่ีผูเ้รียนหรือผู ้
สังเกตสามารถท่ีจะเลียนแบบหรือแสดงพฤติกรรมเหมือนตวัแบบได ้ก็เป็นเพราะผูเ้รียนบนัทึกส่ิงท่ี
ตนสังเกตจากตวัแบบไวใ้นความจ าระยะยาว Bandura (1977) พบว่าผูส้ังเกตท่ีสามารถอธิบาย
พฤติกรรม หรือการกระท าของตวัแบบดว้ยค าพูด หรือสามารถมีภาพพจน์ส่ิงท่ีตนสังเกตไวใ้นใจจะ
เป็นผูท่ี้สามารถจดจ าส่ิงท่ีเรียนรู้โดยการสังเกตไดดี้กวา่ผูท่ี้เพียงแต่ดูเฉย ๆ หรือท างานอ่ืนในขณะท่ี
ดูตวัแบบไปดว้ย ดงันั้นผูเ้รียนจะตอ้งเขา้รหัสหรือบนัทึกส่ิงท่ีสังเกตหรือส่ิงท่ีรับรู้ไวใ้นความจ า
ระยะยาว 3.กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนตวัอย่าง (Reproduction) จะเป็นขั้นท่ีผูเ้รียน
สามารถจดจ าส่ิงท่ีเรียนรู้โดยการสังเกตแลว้สามารถระลึกถึงส่ิงท่ีสังเกตเป็นภาพพจน์ในใจ (Visual 
Imagery) และสามารถเขา้รหสัดว้ยค าพูดหรือถอ้ยค า (Verbal Coding) ในท่ีสุดแสดงออกมาเป็นการ
กระท าหรือแสดงพฤติกรรมเหมือนกบัตวัแบบ ปัจจยัท่ีส าคญัของกระบวนการน้ีคือ ความพร้อม
ทางดา้นร่างกายและทกัษะท่ีจ าเป็นจะตอ้งใช้ในการเลียนแบบของผูเ้รียน ถา้หากผูเ้รียนไม่มีความ
พร้อมก็จะไม่สามารถท่ีจะแสดงพฤติกรรมเลียนแบบ ดงันั้นผู ้เรียนจะตอ้งมีโอกาสแสดงพฤติกรรม
เหมือนตัวแบบ (Modeling) และควรจะท าซ ้ าเพื่อให้จ  าได้ 4.กระบวนการจูงใจ (Motivation) 
Bandura  (1965, 1982) อธิบายว่า แรงจูงใจของผูเ้รียนท่ีจะแสดงพฤติกรรมเหมือนตวัแบบท่ีตน
สังเกต เน่ืองมาจากความคาดหวงัว่า การเลียนแบบจะน าประโยชน์มาให้ เช่น การไดรั้บแรงเสริม
หรือรางวลั หรืออาจจะน าประโยชน์บางส่ิงบางอย่างมาให้ รวมทั้งการคิดว่าการแสดงพฤติกรรม
เหมือนตวัแบบจะท าใหต้นหลีกเล่ียงปัญหาได ้ ดงันั้นความส าคญัของแรงเสริมบวกจึงมีผลอยา่งยิ่ง
ต่อพฤติกรรมของผูเ้รียนเลียนแบบ 

การเป็นผูช้ี้แนะ (Coaching) ดา้นบทบาทของผูส้อนในการเป็นผูแ้นะน า/ช้ีแนะ (coaching)  
Grealish (2000) กล่าววา่การช้ีแนะเป็นยุทธวิธีหรือกลยุทธ์ท่ีผูส้อนสามารถประยุกตท์กัษะการให้
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ความรู้ทางคลินิกแก่ผูเ้รียน ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาทกัษะกระบวนการคิด ช่วยเหลือให้ผูเ้รียน
พฒันาความรู้และการปฏิบติัให้ประสบผลส าเร็จมากท่ีสุด รวมถึงการสนบัสนุนส่ิงแวดลอ้มในการ
เรียนรู้ และ Haas (1992) ไดใ้ห้ความหมายของการช้ีแนะวา่เป็นวิธีการพฒันาความรู้และฝึกทกัษะ
การปฏิบติัของบุคคลโดยโคช้ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีทกัษะและมีประสบการณ์มีความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีจะ
โคช้ และเป็นผูใ้ห้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมให้บุคคลพฒันาความรู้และทกัษะเพื่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงการปฏิบติัภายใตส้ัมพนัธภาพท่ีดีของโคช้และผูป้ฏิบติัท าใหผู้ป้ฏิบติัเกิดความพึงพอใจ
ในการปฏิบติั ดงันั้นการช้ีแนะจึงเป็นสมรรถนะขั้นสูงเก่ียวกบัทกัษะการปฏิบติั ท่ีท  าให้เกิดความพึง
พอใจและมีสัมพนัธภาพท่ีดีในการปฏิบติังาน 
  กลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) ค  าวา่ “Scaffolding” มาจากรากศพัทว์า่ “Scaffold” 
ท่ีแปลวา่ “นัง่ร้าน” (โครงไมห้รือโลหะท่ีตั้งไวน้อกอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างต่างๆ เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการก่อสร้างและตอ้งร้ือทิ้งเม่ือก่อสร้างเสร็จ) (Wood, Bruner and Ross, 1976 : 98) ซ่ึง
เปรียบกบัการช่วยเหลือผูเ้รียนให้สามารถพฒันาการเรียนรู้ในระดบัท่ีสูงข้ึน จนบรรลุเป้าหมายการ
เรียนรู้ท่ีก าหนด กลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้เป็นส่วนของแนวคิดของ Social Constructivism ของ 
Vygotsky (1978) ท่ีเช่ือวา่ถา้ผูเ้รียนท่ีไม่สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้หรืออยูใ่นภาวะทางการเรียนรู้
ท่ีอยู่ต  ่ากว่า Zone of Proximal Development จ าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือขณะเรียนรู้ ท่ี
เรียกวา่ Scaffolding ซ่ึงเป็นกระบวนการของการช่วยเหลือสนบัสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียนอยา่งมี
ระบบโดยมีผู ้สอนคอยให้การช่วยเหลือหรือผู ้เรียนให้การช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ซ่ึงเป็น
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่างผูเ้รียน ผูส้อน หรือผูท่ี้มีศกัยภาพมากกว่า ซ่ึงการช่วยเหลือจะค่อยๆ 
ลดลง ในขณะท่ีผูเ้รียนค่อยๆ เพิ่มความสามารถในการปฏิบติังานดว้ยตนเอง 
  เม่ือด าเนินการจดัการเรียนรู้เสร็จส้ิน ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งแสดงออกถึงความรู้ความเขา้ใจของ
ตนเอง คือขั้นการน าเสนอผลการเรียนรู้ (Articulation) ดว้ยวิธีการต่างๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากครู 
เช่น การท าแบบฝึกหดั การท าแผนผงัความคิด การน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน รวมถึงการสะทอ้น
ผลการเรียนรู้ (Reflection) ซ่ึงตอ้งอาศยัการวิพากษ ์(Exploration) ในชั้นเรียน เป็นการเปิดโอกาส
ให้ผูเ้รียนได้ร่วมเสนอแนะข้อคิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์ และแลกเปล่ียนวิธีการเรียนรู้ของ
ตนเอง 
  หากพิจารณาแนวคิดการฝึกหดัทางปัญญาท่ีกล่าวไปขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ กระบวนการทั้ง 6 
ขั้นนั้นจะประกอบดว้ย 1.การเป็นตวัแบบ (Modeling) 2.การเป็นผูช้ี้แนะ(Coaching) 3.การเสริมต่อ
การเรียนรู้ (Scaffolding) 4.การน าเสนอผลการเรียนรู้ (Articulation) 5.การสะทอ้นผลการเรียนรู้ 
(Reflection) 6.การวิพากษ ์(Exploration) เน่ืองจากผูเ้รียนไม่สามารถปฏิบติัการฝึกหดัไดโ้ดยล าพงั 
ผูเ้รียนจึงจ าเป็นตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในขั้นการสะทอ้น
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ผลการเรียนรู้และการวิพากษ์ ดังนั้ นการน าแนวคิดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative 
Learning) ซ่ึงเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีแบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถ
แตกต่างกนั เพื่อให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้โดยการท างานร่วมกนั ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และร่วมกนั
รับผิดชอบงานในกลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดเป็นความส าเร็จของกลุ่ม เขา้มาใช้ร่วมกับ
แนวคิดการฝึกหดัทางปัญญาจะช่วยส่งเสริมใหก้ารเรียนรู้ของผูเ้รียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพราะ
จะช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนั ไดช่้วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ไดส้ร้างความเขา้ใจ ไดฝึ้กปฏิบติัและมี
การวดัประเมินผลความรู้ความเขา้ใจทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม  

จากแนวคิดและทฤษฎีขา้งตน้ ผูว้ิจยัใคร่ขอเสนอรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดการ
ฝึกหัดทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิด
วิเคราะห์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย เพื่อมุ่งให้นกัเรียนสามารถน ากระบวนการท่ี
ได้ไปใช้เป็นรากฐานในการพฒันาตนเองให้เต็มศักยภาพและใช้ความสามารถท่ีมีอยู่ให้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได ้อีกทั้งเพื่อเป็นการพฒันาการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคลอ้งตามเป้าหมายของการศึกษาในยคุปัจจุบนั   
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รูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ 
โดยใชแ้นวคิด
การฝึกหดั 
ทางปัญญา

ร่วมกบัการเรียนรู้ 
แบบกลุ่มร่วมมือ 

แนวคดิเกีย่วกบัการฝึกหัดทางปัญญา  
(Cognitive Apprenticship) 

 Modeling 
 Coaching 
 Scaffolding 
 Articulation 
 Reflection 
 Exploration 

แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
1.หลกัการของรูปแบบ เป็นพ้ืนฐานความคิดใน 
การจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบท่ีผูว้จิยั 
ไดพ้ฒันาข้ึน 

2.วตัถุประสงคข์องรูปแบบ เป็นเป้าหมายเฉพาะ
ของรูปแบบการเรียนการสอนนั้นวา่มุ่งพฒันา
ผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะใด 

3.ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ท่ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบั
รูปแบบวธีิด าเนินการจดัการเรียนการสอน
ตามหลกัการแนวคิดท่ีผูว้จิยัไดพ้ฒันาข้ึน 

4.การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้เป็น
แนวทางในการวดัและประเมินผลการจดัการ
เรียนรู้ท่ีจะแสดงถึงประสิทธิผลของรูปแบบ 
การจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึน 

หลกัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
(Cooperative Learning) 

 

ความสามารถ 
ในการอ่าน 
คิดวเิคราะห์ 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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ค าถามการวจัิย 
1.รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดการฝึกหดัทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่ม

ร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย มีลกัษณะและองคป์ระกอบอยา่งไร  

2.ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการฝึกหัดทางปัญญา
ร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือจะสามารถสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของ
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายใหสู้งข้ึนไดห้รือไม่ อยา่งไร  
                                                                        
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1.เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดการฝึกหดัทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้ น
มธัยมศึกษาตอนปลาย   
 2.เพื่อศึกษาประสิทธิผลการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการฝึกหัดทาง
ปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของ
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดย 
  2.1 เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลายกลุ่มทดลองท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ดว้ยการใชแ้นวคิดการฝึกหดัทางปัญญา
ร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือก่อนและหลงัการทดลอง 
  2.2 ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายกลุ่มทดลองท่ีเรียน
ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ดว้ยการใช้แนวคิดการฝึกหัดทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือ 
 
สมมติฐานการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัตั้งสมมติฐานของการวจิยั ดงัน้ี 
 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด
การฝึกหัดทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือมีความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ 
หลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง   
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ขอบเขตของการวจัิย 
 งานวิจยัน้ี ได้มุ่งเน้นพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการฝึกหัดทางปัญญา
ร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน
ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาผลของการใช้รูปแบบ ผูว้ิจยัได้ก าหนดขอบเขตของ       
การวจิยั ดงัน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 กลุ่มประชากร ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนไชยปราการ จงัหวดั
เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558 จ านวน 141 คน (ขอ้มูลจากส านกัทะเบียนโรงเรียนไชยปราการ            
ปีการศึกษา 2558) 
 1.2 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนไชยปราการ จงัหวดั
เชียงใหม่ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 36 คน ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย (Simple 
random sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่มดว้ยวธีิการจบัสลาก 
 2. ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 
  2.1 ตวัแปรตน้ (Independent Variables) ไดแ้ก่ รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิด
การฝึกหดัทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
   2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่  
   2.2.1 ความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์ 
   2.2.2 ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อรูปแบบ 

3. เน้ือหา  
    เน้ือหาท่ีใช้สอนเพื่อฝึกคิดวิเคราะห์จากบทอ่านเป็นการเลือกงานเขียนภาษาไทย โดย

พิจารณาจากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระภาษาไทย  (2551)  มาตรฐาน ท 1.1
การอ่าน ตามตวัช้ีวดัท่ี 3 (การอ่านเพื่อวิเคราะห์และวิจารณ์) ในรายวิชาเพิ่มเติม ท31103 การอ่าน
เพื่อพฒันาความคิด ของระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยเน้นตวับทอ่านท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัชีวิตและ
เหตุการณ์ปัจจุบนั ทั้งรูปแบบของร้อยแกว้และร้อยกรอง ซ่ึงมีค าอธิบายรายวชิา ดงัน้ี 

ศึกษาหลกัการอ่านและกลวิธีการอ่านเพื่อพฒันาความคิดแบบคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
คิดเปรียบเทียบ คิดวพิากษแ์ละคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ฝึกวเิคราะห์และวจิารณ์งานเขียนขอ้เขียน ข่าว 
บทความ บทประพนัธ์ วรรณกรรม 
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 4. ระยะเวลาในการวจัิย 
     ระยะเวลาในการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้น้ีด าเนินการทดลองสอนในภาค

เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 กบักลุ่มทดลองจ านวน 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชัว่โมง รวมทั้งส้ิน 16 
ชัว่โมง 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ผูว้จิยันิยามศพัทเ์ฉพาะของค าศพัทท่ี์ใชใ้นการวจิยัเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั ดงัน้ี 
  แนวคิดการฝึกหัดทางปัญญา หมายถึง การสร้างความคิดและวิธีการฝึกหัดทางปัญญาของ
ผูเ้รียนเพื่อน าไปสู่การสร้างกระบวนการการเรียนรู้อยา่งเขา้ใจท่ีสามารถสังเกตจากการแสดงออก 
ตลอดจนการสะทอ้นถึงผลของการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการฝึกฝนทกัษะกระบวนการของผูเ้รียน ซ่ึงจะ
เนน้การเรียนรู้ผา่นการช้ีแนะประสบการณ์ การสร้างความรู้ความเขา้ใจและการเปล่ียนแปลงทกัษะ
กระบวนการท่ีพฒันาข้ึนโดยไดรั้บความช่วยเหลือจากผูส้อนอย่างเป็นระบบ โดยจะเป็นพื้นฐาน
ส าคญัในการออกแบบวิธีการจดัการเรียนรู้ประกอบดว้ยขั้นตอนส าคญั 6 ขั้นดว้ยกนั คือ 1.การเป็น
ตวัแบบ (Modeling) 2.การเป็นผูช้ี้แนะ (Coaching) 3.การเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding)  4.การ
น าเสนอผลการเรียนรู้ (Articulation)  5.การสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflection) และ 6.การวิพากษ ์
(Exploration)  
   การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ หมายถึง การจดัการเรียนการสอนท่ีแบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่ม
เล็กๆ สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกนั เพื่อให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้โดยการท างานร่วมกัน 
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน และร่วมกันรับผิดชอบงานในกลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดเป็น
ความส าเร็จของกลุ่ม 
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้แนวคิดการฝึกหัดทางปัญญาร่วมกับการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือ หมายถึง แบบแผนในการจดัการเรียนรู้อนัเป็นแนวทางหลกัในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ท่ีผู ้วิจ ัยพัฒนาข้ึนโดยอาศัยแนวคิดการฝึกหัดทางปัญญาร่วมกับการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
ประกอบดว้ยขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ (1) ขั้นการให้ขอ้มูลท่ีจ าเป็น (2) ขั้นการ
สาธิตให้เห็นวิธี (3) ขั้นการช้ีจุดเด่นท่ีน่าสนใจ (4) ขั้นการฝึกโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม (5) ขั้นการ
ประชุมเพื่อแลกเปล่ียนและ (6) ขั้นสรุปบทเรียนให้ชดัเจน โดยให้ผูเ้รียนศึกษางานเขียนภาษาไทย
ทั้งรูปแบบร้อยแกว้และร้อยกรองท่ีผูว้ิจยัก าหนดให้ เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบความสัมพนัธ์และ
สรุปถึงความส าคญัของสารท่ีอ่านเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงจะอยู่ภายใต ้   
การช่วยเหลือของครูผูส้อนตามศกัยภาพจนกระทัง่ผูเ้รียนสามารถอ่านคิดวิเคราะห์ไดเ้องในท่ีสุด  
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ความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์  หมายถึง การท่ีผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์องคป์ระกอบ
ของงานเขียนท่ีอ่านได ้โดยสามารถระบุถึงประเภทของงานเขียน ส่วนท่ีเป็นเน้ือหาของสารท่ีอ่าน
ว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จจริงและส่วนใดเป็นข้อคิดเห็นของผูเ้ขียน สามารถระบุถึงความสัมพนัธ์
เช่ือมโยงของงานเขียนท่ีอ่านได ้โดยสามารถระบุถึงส่วนท่ีเป็นสาเหตุ ปัจจยัและส่วนท่ีเป็นผลลพัธ์
หรือผลกระทบท่ีเกิดข้ึน หรือส่วนใดเป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดผลตามมา ตลอดจนสามารถบอก
ถึงสาระส าคญัท่ีไดจ้ากงานเขียนท่ีอ่าน โดยสามารถบอกถึงขอ้คิด คุณค่า ประโยชน์ แนวทางปฏิบติั 
ค  าแนะน า การประยกุตใ์ชก้บัชีวติจริงไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ซ่ึงประเมินจากคะแนนท่ีไดจ้ากการ
ท าแบบทดสอบการอ่านคิดวิเคราะห์งานเขียนภาษาไทยทั้งประเภทร้อยแกว้และร้อยกรองท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึน 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หมายถึง ผูท่ี้ก  าลงัศึกษาอยูช่ั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนไชยปราการ จงัหวดัเชียงใหม่   
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บทที ่2 

 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการฝึกหัดทางปัญญา
ร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดส าคญัจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ดงัน้ี  

1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1.1 ความส าคญั 
1.2 วสิัยทศัน์ 
1.3 จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
1.4 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

2. หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนไชยปราการ 
 2.1 เป้าหมายส าคญัของการจดัการเรียนการสอน  

2.2 วสิัยทศัน์กลุ่มสาระภาษาไทย  
2.3 โครงสร้างรายวชิา 
2.4 ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้วชิาภาษาไทย 

  3. แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบการเรียนการสอน 
   3.1 ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 
   3.2 องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
   3.3 การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 

4. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการอ่านคิดวิเคราะห์ 
   4.1 ความหมายของการคิดวเิคราะห์ 

4.2 ความส าคญัของการคิดวิเคราะห์ 
4.3 องคป์ระกอบของการคิดวเิคราะห์ 
4.4 ทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัการคิดวเิคราะห์ 
4.5 ความหมายของการอ่านคิดวเิคราะห์ 
4.6 ความส าคญัของการอ่านคิดวเิคราะห์ 
4.7 การประเมินความสามารถดา้นการอ่านคิดวิเคราะห์ 
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            5. แนวคิดเก่ียวกบัการฝึกหดัทางปัญญา (Cognitive Apprenticeships)  
5.1 ความหมายของแนวคิดการฝึกหดัทางปัญญา 
5.2 รูปแบบการฝึกหดัทางปัญญา 
5.3 องคป์ระกอบของการฝึกหดัทางปัญญา 
5.4 ประโยชน์ของการฝึกหดัทางปัญญา 

  6. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) 
6.1 ความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
6.2 ลกัษณะของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
6.3 องคป์ระกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

7. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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1. หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กรมวิชาการ (2551:1) ได้จดัท าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัความส าคญั ดงัน้ี 
1.1 ความส าคัญ 
ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ของชาติเป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ

และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารเพื่อ
สร้างความเขา้ใจและความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิต
ร่วมกัน ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ 
ประสบการณ์จากแหล่งขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพฒันาความรู้ พฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์ 
วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีตลอดจนน าไปใชใ้นการพฒันาอาชีพใหมี้ความมัน่คงทางเศรษฐกิจนอกจากน้ียงัเป็นส่ือ
แสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ด้านวฒันธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพเป็นสมบัติล ้ าค่า 
ควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษแ์ละสืบสานใหค้งอยูคู่่ชาติไทยตลอดไป 

คุณภาพผูเ้รียน เม่ือจบหลกัสูตรชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 แล้วตอ้งมีความรู้ ความสามารถ 
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมดงัน้ี 

อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะไดถู้กตอ้งและเขา้ใจ ตีความ 
แปลความ และขยายความเร่ืองท่ีอ่านได ้วิเคราะห์วิจารณ์เร่ืองท่ีอ่าน แสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้และ
เสนอความคิดใหม่จากการอ่านอยา่งมีเหตุผล คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน เขียนกรอบแนวคิด 
ผงัความคิด บนัทึก ยอ่ความ และเขียนรายงานจากส่ิงท่ีอ่าน สังเคราะห์ ประเมินค่า และน าความรู้
ความคิดจากการอ่านมาพฒันาตน พฒันาการเรียน และพฒันาความรู้ทางอาชีพและน าความรู้
ความคิดไปประยกุตใ์ชแ้กปั้ญหาในการด าเนินชีวติ มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน 

เขียนส่ือสารในรูปแบบต่างๆ โดยใชภ้าษาไดถู้กตอ้งตรงตามวตัถุประสงค ์ยอ่ความจากส่ือ
ท่ีมีรูปแบบและเน้ือหาท่ีหลากหลาย เรียงความแสดงแนวคิดเชิงสร้างสรรค์โดยใช้โวหารต่างๆ 
เขียนบนัทึก รายงานการศึกษาคน้ควา้ตามหลกัการเขียนทางวิชาการ ใช้ขอ้มูลสารสนเทศในการ
อา้งอิง ผลิตผลงานของตนเองในรูปแบบต่างๆ ทั้งสารคดีและบนัเทิงคดี รวมทั้งประเมินงานเขียน
ของผูอ่ื้นและน ามาพฒันางานเขียนของตนเอง 

ตั้งค  าถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและดู มีวิจารณญาณในการเลือกเร่ืองท่ี
ฟังและดู วิเคราะห์วตัถุประสงค ์แนวคิด การใชภ้าษา ความน่าเช่ือถือของเร่ืองท่ีฟังและดู ประเมิน
ส่ิงท่ีฟังและดูแล้วน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต มีทกัษะการพูดในโอกาสต่างๆ ทั้งท่ีเป็น
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ทางการและไม่เป็นทางการโดยใช้ภาษาท่ีถูกตอ้ง พูดแสดงทรรศนะ โตแ้ยง้ โน้มน้าว และเสนอ
แนวคิดใหม่อยา่งมีเหตุผล รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง ดู และพูด  

เขา้ใจธรรมชาติของภาษา อิทธิพลของภาษา และลกัษณะของภาษาไทย ใชค้  าและกลุ่มค า
สร้างประโยคไดต้รงตามวตัถุประสงค ์แต่งค าประพนัธ์ประเภท กาพย ์โคลง ร่ายและฉนัท ์ใชภ้าษา
ไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะและใชค้  าราชาศพัทแ์ละค าสุภาพไดอ้ยา่งถูกตอ้งวเิคราะห์หลกัการสร้างค า
ในภาษาไทย อิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทยและภาษาถ่ิน วิเคราะห์และประเมินการใช้
ภาษาจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์วรรณคดีเบ้ืองต้น รู้และ
เขา้ใจลกัษณะเด่นของวรรณคดี ภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณกรรมพื้นบา้น เช่ือมโยงกบัการเรียนรู้
ทางประวติัศาสตร์และวิถีไทย ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ และน าข้อคิดจากวรรณคดีและ
วรรณกรรมไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

1.2 วสัิยทศัน์ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติให้เป็น

มนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพล
โลก ยึดมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข   มีความรู้
และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอด
ชีวติ โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้
เตม็ตามศกัยภาพ 

1.3 จุดหมายของหลกัสูตร 
1.มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินยัและ

ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   

2.มีความรู้อนัเป็นสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใช้
เทคโนโลยแีละมีทกัษะชีวติ  

3.มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลงักาย 
4.มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกยดึมัน่ในวถีิชีวติและ

การปกครอง  ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  
                  5.มีจิตส านึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยการอนุรักษแ์ละพฒันา
ส่ิงแวดลอ้มมีจิตสาธารณะ ท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุข   
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1.4 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี 1  การอ่าน 

มาตรฐาน ท 1.1 ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช ้
ตดัสินใจ แกปั้ญหาในการด าเนินชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน      

สาระท่ี 2  การเขียน  
มาตรฐาน ท 2.1 ใชก้ระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอ่ความและเขียน
เร่ืองราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา
คน้ควา้อยา่งมีประสิทธิภาพ                   

สาระท่ี 3  การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณและพูดแสดงความรู้  
ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์

สาระท่ี  4  หลกัการใชภ้าษาไทย 
มาตรฐาน ท 4.1 เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของ
ภาษาและพลงัของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของ
ชาติ                               

สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท 5.1 เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม 
ไทยอยา่งเห็นคุณค่าและน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
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         2. หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนไชยปราการ  
2.1 เป้าหมายส าคัญของการจัดการเรียนการสอน 
ภาษาไทยมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตของคนไทยในฐานะท่ีเป็นวฒันธรรมประจ าชาติ

และยงัเป็นเอกลกัษณ์ท่ีส าคญั เป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้างเอกภาพของชาติท าให้เกิดความรู้สึก
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกันตลอดจนเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้พฒันาคนในชาติ เพราะการศึกษาเล่าเรียน     
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและการถ่ายทอดความคิด ศิลปวทิยาการลว้นตอ้งใชภ้าษาทั้งส้ิน ดงันั้น 
การเรียนการสอนภาษาไทยมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนสามารถติดต่อส่ือสารกนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ  
ใชภ้าษาไทยเพื่อการพฒันาความรู้ความสามารถของตนเอง และสามารถสืบทอดมรดกทางภาษาซ่ึง
เป็นวฒันธรรมของชาติ มีความช่ืนชมท่ีจะใช้ภาษาไทยไดอ้ย่างถูกตอ้ง และมีเจตนคติท่ีดีต่อวิชา
ภาษาไทย   

การจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทยมีเป้าหมายส าคญั  ดงัน้ี 
1. เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองหลกัภาษาและการใชภ้าษาในการส่ือสาร 
2. เพื่อใหส้ามารถใชภ้าษาติดต่อส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อใหส้ามารถฟังและอ่านไดอ้ยา่งมีวจิารณญาณ 

  4. เพื่อใหมี้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน และมีรสนิยมใน  การ
เลือกอ่านหนงัสือ 

5. เพื่อใหเ้ห็นความส าคญัของภาษาไทยในฐานะเป็นเคร่ืองมือส่ือสารของคนในชาติและมี
ความภาคภูมิใจในภาษาไทย 

  6. เพื่อใหต้ระหนกัในคุณค่าของวรรณคดีท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมและท่ีสร้างสรรคข้ึ์น
ในปัจจุบนั 

7. เพื่อใหส้ามารถใชภ้าษาเป็นเคร่ืองมือแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 
2.2 วสัิยทัศน์กลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนไชยปราการ 
1. มุ่งเนน้ทกัษะภาษา พฒันาผูเ้รียน พากเพียรแสวงหาความรู้ กา้วสู่ความเป็นเลิศ    
2. เชิดชูรักษป์ระเพณีวฒันธรรม กา้วทนัเทคโนโลย ีมีคุณธรรม น าความรู้มาประยกุตใ์ช ้   
3. ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม พร้อมน าสู่ชุมชน ด ารงตนอยา่งมีความสุข 
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2.3 โครงสร้างรายวชิา ของโรงเรียนไชยปราการ มีรายละเอียดดงัน้ี 
รายวชิา ภาษาไทย 1  รหสัวชิา ท31101  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  เวลา 40 ชัว่โมง  จ  านวน 1.0 หน่วยกิต 
ตารางท่ี 1   โครงสร้างรายวชิา ของโรงเรียนไชยปราการ  
หน่วย
ท่ี 

ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/
ตวัช้ีวดั 

 

สาระส าคญั/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชัว่โมง) 
น ้าหนกั
คะแนน 

1 อ่านอยา่ง 
รู้ค่า มีมารยาท 

ท 1.1   
ม.4-6/1   
ม.4-6/7   
ม.4-6/8   
ม.4-6/9 

การอ่านเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการแสวงหา
ความรู้เพ่ือพฒันาตนเอง  การอ่านท่ีดีผูอ่้าน
จะตอ้งใชว้จิารณญาณในการอ่าน  คิดวเิคราะห์
อยา่งมีเหตผุล   รู้จกัแยกแยะขอ้เทจ็จริง  การ
แสดงความคิดเห็น การวพิากษว์จิารณ์เพื่อจะ 
ท าใหก้ารอ่านนั้นไดป้ระโยชน์อยา่งแทจ้ริง   
 

4 10 

2 ฝึกฝน 
การเขียน 

ท 2.1    
ม.4-6/1    
ม.4-6/2   
ม.4-6/3   
ม.4-6/7   
ม.4-6/8 
 

ฝึกฝนการเขียน ใชภ้าษาเขียนในการส่ือสาร
ตามหลกัการใชเ้ขียนโนม้นา้วเชิญชวนไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง เขียนเรียงความ ยอ่ความตามหลกัการ
เขียน  บนัทึกความรู้จากแหล่งความรู้ท่ี
หลากหลายและมีมารยาทในการเขียน สามาร
น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

8 10 

3 ฟัง ดู พดูอยา่งมี
วจิารณญาณ 

ท 3.1   
ม.4-6/1     
ม.4-6/2   
ม.4-6/8 
 

การฟังและการดูเป็นทกัษะการรับสารทั้ง 
วจันภาษาและอวจันภาษาท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั
มากท่ีสุด  เป็นทกัษะท่ีส าคญัและจ าเป็นตอ้ง
ฝึกฝนและพฒันาใหก้า้วทนัวทิยาการ   
เทคโนโลยแีละส่ือมวลชนท่ีเจริญกา้วหนา้อยา่ง
รวดเร็ว 
 

6 10 

4 เรียนรู้ 
หลกัภาษา 

ท 4.1   
ม.4-6/1     
ม.4-6/2   
ม.4-6/4 

การมีความรู้ความเขา้ใจหลกัภาษาไทยอยา่ง
ถูกตอ้งชดัเจนในเร่ือง ธรรมชาติของภาษา  การ
ใชภ้าษาในการส่ือสารและ การแต่งกาพยเ์พ่ือ
เป็นพ้ืนฐานการใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้งและมี
ประสิทธิภาพ 
 

8 10 
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ตารางท่ี 1 โครงสร้างรายวชิา ของโรงเรียนไชยปราการ (ต่อ) 
 

หน่วย
ท่ี 

ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/
ตวัช้ีวดั 

 

สาระส าคญั/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชัว่โมง) 
น ้าหนกั
คะแนน 

5 เรียนรู้
วรรณกรรม 
วรรณคดี 

ท 5.1    
ม.4-6/1    
ม.4-6/4   
ม.4-6/6 
 

การศึกษาวรรณคดี ในดา้นเน้ือหา  การ
วเิคราะห์คุณค่า ขอ้คิดเพ่ือใหเ้ยาวชนเกิดความ
ซาบซ้ึง และน าแบบอยา่งท่ีดีไปปรับใชใ้น
ชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

8 10 

6 สืบสาน
วรรณกรรม
ทอ้งถ่ิน 

ท 5.1 
ม.4-6/5   
 
 

วรรณกรรมทอ้งถ่ินเป็นวรรณกรรมท่ีเกิดจาก
ภูมิปัญญาของคนในทอ้งถ่ินนั้นๆ โดยใชภ้าษา
ของถ่ินนั้นในการถ่ายทอดวถีิชีวติและ
วฒันธรรมประเพณี  ภาษา  ส านวน  เร่ืองราว
ต่างๆ เป็นการเรียนรู้สภาพวถีิชีวิตและภูมิ
ปัญญาของคนในทอ้งถ่ินนั้น ๆ เป็นอยา่งดี 
 

4 10 

กลางภาค 1 20 
รวมระหวา่งภาค 38 60 

ปลายภาค 1 20 
รวมทั้งส้ิน 40 100 

 
รหัสตัวช้ีวดั  
ท 1.1 ม. 4-6/1, ม. 4-6/7,  ม. 4-6/8,  ม. 4-6/9 
ท 1.1 ม. 4-6/1, ม. 4-6/2, ม. 4-6/3,  ม. 4-6/7,  ม. 4-6/8 
ท 2.1 ม. 4-6/1, ม. 4-6/2, ม. 4-6/8 
ท 3.1 ม. 4-6/1, ม. 4-6/2,  ม. 4-6/8 
ท 4.1 ม. 4-6/1, ม. 4-6/2, ม. 4-6/4 
ท 5.1 ม. 4-6/1, ม. 4-6/4, ,  ม. 4-6/5  ม. 4-6/6 
รวมทั้งหมด  19  ตัวช้ีวดั 
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ท31103  การอ่านเพ่ือพฒันาความคิด 
รายวชิาเพิ่มเติม                                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1             เวลา  40   ชัว่โมง                 จ  านวน  1.0  หน่วยกิต  
 
ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาหลกัการอ่านและกลวธีิการอ่านเพื่อพฒันาความคิดแบบคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
คิดเปรียบเทียบ คิดวพิากษ ์และคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ฝึกวเิคราะห์และวจิารณ์งานเขียนประเภท 
ขอ้เขียน ข่าว บทความ บทประพนัธ์ วรรณกรรม 
ตารางท่ี 2 หน่วยการเรียนรู้รายวชิา ท31103 การอ่านเพื่อพฒันาความคิด 
หน่วยการ
เรียนรู้ 

 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
จ านวน
ชัว่โมง 

1 หลกัการอ่านเบ้ืองตน้ 2 
2 กลวธีิการอ่าน 4 
3 กระบวนการคิด 4 
4 วธีิการคิด 

- คิดวเิคราะห์ 
- คิดสงัเคราะห์ 
- คิดเปรียบเทียบ 
- คิดวพิากษ ์
- คิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

10 

5 วเิคราะห์และวจิารณ์งานเขียน 
- ข้อเขียน 
- ข่าว 
- บทความ 
- บทประพนัธ์ 
- วรรณกรรม 

20 

 รวม 40 
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ผลการเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรองไดถู้กตอ้ง 
2. จบัใจความส าคญั  สรุปความและอธิบายรายละเอียดจากเร่ืองท่ีอ่าน 
3. วเิคราะห์และจ าแนกขอ้เทจ็จริง  ขอ้มูลสนบัสนุนและขอ้คิดเห็นจากบทความท่ีอ่าน 
4. อ่านหนงัสือ  บทความ  หรือค าประพนัธ์อยา่งหลากหลายและประเมินคุณค่าหรือ

แนวคิดท่ีไดจ้ากการอ่าน  เพื่อน าไปใชแ้กปั้ญหาในชีวติ 
5. ระบุขอ้สังเกตการชวนเช่ือ  การโนม้นา้ว  หรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน 
6. อภิปรายแสดงความคิดเห็นและขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
7. อ่านหนงัสือ  บทความ  หรือค าประพนัธ์อยา่งหลากหลายและประเมินคุณค่าหรือ

แนวคิดท่ีไดจ้ากการอ่าน  เพื่อน าไปใชแ้กปั้ญหาในชีวติ 
8. มีมารยาทในการอ่าน 
9. วเิคราะห์ขอ้เท็จจริง  ขอ้คิดเห็นและความน่าเช่ือถือของข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ 
10.  เขียนวเิคราะห์  วจิารณ์  และแสดงความรู้ ความคิดเห็น  หรือโตแ้ยง้ในเร่ืองท่ีอ่านอยา่ง

มีเหตุผล 
11.  วเิคราะห์วิจารณ์เร่ืองท่ีฟังและดูอยา่งมีเหตุผล  เพื่อน าขอ้คิดมาประยกุตใ์ชใ้นการ

ด ารงชีวิต 
12.  สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมในระดบัท่ียากข้ึน 
13.  วเิคราะห์และวจิารณ์วรรณคดี  วรรณกรรม  วรรณกรรมทอ้งถ่ินท่ีอ่าน พร้อมยกเหตุผล

ประกอบ 
14.  สรุปความรู้และขอ้คิดจากการอ่านไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

 
รวมทั้งหมด   14   ผลการเรียนรู้ 
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2.4 ตัวช้ีวดัและสาระการเรียนรู้วชิาภาษาไทย โรงเรียนไชยปราการ  
    สาระท่ี 1    การอ่าน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 
   มาตรฐาน  ท 1.1 ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อน าไปใชต้ดัสินใจแกปั้ญหาใน

การด าเนินชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน      
ตารางท่ี 3 ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โรงเรียนไชยปราการ 

ตวัช้ีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนท าอะไรได้ 

 

1.  อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้  
     และ บทร้อยกรองไดอ้ยา่ง 
      ถูกตอ้ง  ไพเราะ และ 
      เหมาะสมกบัเร่ืองท่ีอ่าน   

 

การอ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบท
ร้อยกรองใหถู้กตอ้ง  ไพเราะและ
เหมาะสมกบัเร่ืองผูอ่้านจะตอ้งรู้
หลกัการอ่าน  การแบ่งวรรคตอน  
ท่วงท านอง  ลีลาการอ่าน  ใชอ้ารมณ์
และน ้ าเสียงใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา
และบรรยากาศของเร่ืองท่ีอ่าน 

 

อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้ประเภท 
บทความ  นวนิยายและความเรียง 
และบทร้อยกรอง ประเภท โคลง 
ฉนัท ์กาพย ์ กลอน ร่าย และลิลิต 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ไพเราะ และ
เหมาะสมกบัเร่ืองท่ีอ่าน   
 

 

2.  ตีความ แปลความ และขยาย     
     ความเร่ืองท่ีอ่าน 

 

หลกัการวเิคราะห์วรรณคดีและ
วรรณกรรมไทย การตีความ แปล
ความและขยายความเร่ืองท่ีอ่าน  
ผูอ่้านจะตอ้งคน้หาความหมาย
โดยตรงหรือโดยนยัท่ีแฝงอยูห่รือ
ขยายไปสู่บริบทอ่ืนของเน้ือความ/
เน้ือหาท่ีอ่าน 

 

1.อ่านจบัใจความจากเร่ืองท่ี
ก าหนด 
2.ใหค้วามหมายศพัท ์ส านวน  
    ถอ้ยค าท่ีปรากฏในเร่ืองท่ีอ่าน 
3.ใหค้วามหมายโดยตรงโดยนยั 
4.อ่านและพิจารณาบริบทของเร่ือง 
   ท่ีอ่าน 

 

3.  วเิคราะห์และวจิารณ์เร่ือง 
ท่ีอ่านในทุกๆ ดา้นอยา่งมี
เหตผุล 

 

การอ่านเพ่ือวเิคราะห์และวจิารณ์ตอ้ง
รู้จกัจ าแนกแยกแยะเร่ืองท่ีอ่านจนเกิด
ความเขา้ใจแลว้หาเหตุผลประกอบใน
การใหค้วามเห็นทั้งในเชิงบวกและเชิง
ลบได ้

 

วเิคราะห์วจิารณ์เร่ืองท่ีอ่านในทุกๆ
ดา้นอยา่งมีเหตุผล 

 

4.  คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ือง 
     ท่ีอ่าน และประเมินค่า เพ่ือ
น าความรู้ ความคิด ไปใช้
ตดัสินใจ แกปั้ญหา ในการ
ด าเนินชีวติ 

 

การคาดคะเนเหตุการณ์เป็นการคน้หา 
ค าตอบท่ีตอ้งอาศยัขอ้มูลต่างๆ เป็น
ฐานในการตดัสินเร่ืองท่ีอ่านแลว้
สามารถกลัน่กรองน าไปประยกุตใ์ช้
ในการด าเนินชีวติ 

 

1.ใชข้อ้มูลสนบัสนุนการคาดคะเน
ค าตอบจากเร่ืองท่ีอ่าน 
2.น าความรู้ ความคิดท่ีคาดคะเนไป
ใชป้ระกอบ การตดัสินใจแกปั้ญหา
ใน ชีวติประจ าวนัได ้
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ตารางท่ี 3 ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โรงเรียนไชยปราการ (ต่อ) 
 

ตวัช้ีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนท าอะไรได้ 
 

5. วเิคราะห์ วจิารณ์ แสดงความ    
    คิดเห็น โตแ้ยง้เก่ียวกบัเร่ืองท่ี 
    อ่าน และเสนอความคิดใหม่ 
    อยา่งมีเหตุผล 

 

การแสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้นั้น
เกิดจากผูอ่้านมีพ้ืนฐานการตีความ 
แปลความ และขยายความ 
วเิคราะห์ วจิารณ์ คาดคะเน และ
ประเมินค่า  พร้อมน าเสนอ
ความคิดใหม่จากเร่ืองท่ีอ่านอยา่งมี
เหตผุล 

 

1.วเิคราะห์ วจิารณ์เร่ืองท่ีอ่าน 
2. แสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้และ
เสนอความคิดใหม่อยา่งมีเหตผุล
กบัเร่ืองท่ีอ่าน 
 

 

6.  ตอบค าถามจากการอ่านงาน
เขียนประเภทต่างๆ ภายในเวลา
ท่ีก าหนด 

 

การตอบค าถามผูต้อบตอ้งมีความรู้ 
ความเขา้ใจ และสรุปใจความ ซ่ึง
จะท าใหมี้ความคล่องแคล่วเพ่ือ
ตอบค าถามไดต้ามเวลาท่ีก าหนด 

 

 

ตอบค าถามจากการอ่านภายใน
เวลาท่ีก าหนด 
 

 

7. อ่านเร่ืองต่างๆ แลว้เขียนกรอบ
แนวคิด ผงัความคิด บนัทึก ยอ่
ความ และรายงาน 

 
 
 

 

การอ่านเพ่ือน าไปเขียนกรอบ
แนวคิด  ผงัความคิด  บนัทึก  ยอ่
ความ  และรายงานนั้น ผูอ่้านตอ้งมี
ความรู้  ความเขา้ใจ สรุปสาระ
ใจความ แลว้ล าดบัความคิดออกมา
เขียนผลงานตามท่ีก าหนดได ้
 

 

1. จบัประเด็นและสรุปเร่ืองท่ีอ่าน 
2. เขียนกรอบแนวคิด  ผงัความคิด 
     บนัทึก ยอ่ความ และรายงาน
จาก 
     เร่ืองท่ีอ่าน 
 

 

8. สงัเคราะห์ความรู้จากการอ่าน
ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์
และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มา
พฒันาตน พฒันา    การเรียน 
และพฒันาความรู้ทางอาชีพ 

 

 

การอ่านเพ่ือสงัเคราะห์ผูอ่้านตอ้งมี
นิสยัรักการอ่าน  ช่างสงัเกต  เก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากส่ือและแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ แลว้น ามาวเิคราะห์ 
วจิารณ์ คิดสร้างสรรค ์ลกัษณะ
เหล่าน้ีจะท าใหผู้อ่้านพฒันาตนให้
มีความรู้ ความสามารถไป
พฒันาการเรียน และพฒันาความรู้
ทางอาชีพต่อไป 

 

 

1. เขียนสรุปจากเร่ืองท่ีก าหนด 
2. บนัทึกขอ้มูลจากการอ่านแลว้   
    สงัเคราะห์มาใชพ้ฒันาตน  
    พฒันาการเรียนและพฒันา
ความรู้ 
    ทางอาชีพ 
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 จากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และหลกัสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนไชยปราการ ในการวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจยัท าการศึกษาในรายวิชาเพิ่มเติม            
ท31103 การอ่านเพื่อพฒันาความคิด สาระท่ี 1 การอ่านของระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มาตรฐาน     
ท 1.1 ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อน าไปใชต้ดัสินใจแกปั้ญหาในการด าเนิน
ชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน ซ่ึงมีตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ตวัช้ีวดัท่ี 3) วิเคราะห์และวิจารณ์เร่ืองท่ี
อ่านในทุกๆ ดา้นอยา่งมีเหตุผล 4) คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน และประเมินค่า เพื่อน าความรู้ 
ความคิด ไปใชต้ดัสินใจ  แกปั้ญหา ในการด าเนินชีวิต 5) วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านและเสนอความคิดใหม่อยา่งมีเหตุผล  และ 8) สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านส่ือ
ส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มาพฒันาตน พฒันาการเรียน และพฒันาความรู้
ทางอาชีพ  
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3. แนวคิดเกีย่วกบัรูปแบบการเรียนการสอน 
   3.1 ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 
         นกัการศึกษาต่างใหค้วามหมายของรูปแบบการเรียนการสอนไวอ้ยา่งหลากหลาย ดงัน้ี  

Joyce and Weil (1992: 1-4) กล่าววา่ รูปแบบการสอน คือ แผน (plan) หรือแบบ (pattern) 
ท่ีเราสามารถใช้เพื่อการสอนโดยตรงในห้องเรียน หรือการสอนเป็นกลุ่มย่อย หรือเพื่อจดัส่ือการ
เรียนการสอน ซ่ึงรวมถึงหนงัสือ ภาพยนตร์ เทปบนัทึกเสียง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ
หลกัสูตรรายวิชา ซ่ึงแต่ละรูปแบบจะให้แนวทางในการออกแบบการเรียนการสอน ท่ีจะช่วยให้
ผูเ้รียนบรรลุวตัถุประสงค์ต่างๆ กนั รูปแบบการสอน คือ การบรรยายส่ิงแวดล้อมทางการเรียน 
รูปแบบการสอน ก็คือ รูปแบบของการเรียน ท่ีช่วยผูเ้รียนให้ได้รับสารสนเทศ ความคิด ทกัษะ 
คุณค่า แนวทางของการคิด และแนวทางในการแสดงออกของผูเ้รียน  

Anderson (1997: 521) กล่าววา่ รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการออกแบบ
การเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเพื่อใหบ้รรลุผล ประกอบดว้ยหลกัการซ่ึงตอ้งระบุแนวคิดทฤษฎีพื้นฐาน 
วตัถุประสงคแ์ละขอ้มูล 
อ่ืนๆ ท่ีสนบัสนุนใหก้ารใชรู้ปแบบการเรียนการสอนประสบความส าเร็จ ส่ิงส าคญัของรูปแบบการ
เรียนการสอน คือกระบวนการพฒันารูปแบบ และผลท่ีเกิดข้ึนจากการใชรู้ปแบบ  
 วิโรจน์ วฒันานิมิตกูล (2540 : 42) ไดใ้ห้ความหมายของค าว่า รูปแบบการสอนหมายถึง 
แบบแผนของการสอนท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้โดยจดัท าข้ึนอยา่งมีจุดหมายเฉพาะในการสอนท่ีชดัเจน 
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่างๆ ทางการสอนไดแ้ก่ หลกัการ จุดมุ่งหมาย เน้ือหา ขั้นตอนการสอน 
การประเมินผล และกิจกรรมสนับสนุนอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายในการสอนนั้นๆ  
 วรรณี  โสมประยรู (2541: 86) กล่าววา่ รูปแบบการสอน หมายถึง กรอบกระบวนการสอน 
(Teaching process frame) หรือแบบแผนการสอน (Teaching pattern) ท่ีแสดงกระบวนการจดั
ขั้ นตอนและกิจกรรมการเรียนการสอนเอาไว้อย่างมีระเบียบและเป็นระบบ ทุกขั้ นจะมี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งต่อเน่ือง และในแต่ละขั้นจะช้ีน าหรือบ่งบอกถึงพฤติกรรมการเรียนกาสอนท่ี
ท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ โดยผูส้อนสามารถจะน าเอาวิธีสอน เทคนิคการสอน กิจกรรมอ่ืนๆ 
รวมทั้งส่ือการสอนประเภทต่างๆ มาผสมผสานหรือบูรณาการเขา้ดว้ยกนั แลว้ใช้ด าเนินการสอน
ภายใตเ้ง่ือนไขของกระบวนการสอนตามล าดบัขั้นตอนของรูปแบบการสอนนั้นๆ เพื่อมุ่งหมายให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ท่ีสุดเตม็ตามศกัยภาพของผูเ้รียน 
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ทิศนา แขมมณี (2548 : 221) กล่าววา่ รูปแบบการสอน หมายถึง สภาพหรือลกัษณะของ
การจดัการเรียนการสอนท่ีจดัข้ึนอยา่งมีระบบระเบียบ มีแบบแผนตามหลกัปรัชญา ทฤษฎีหลกัการ 
แนวคิด หรือความเช่ือต่างๆ โดยอาศยัวิธีสอน และเทคนิคการสอนต่างๆ เขา้มาช่วยให้สภาพการ
เรียนการสอนนั้นเป็นไปตามหลกัการท่ียดึถือ  

จากความหมายขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้่า รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึงแบบ
แผนท่ีแสดงกระบวนการจดัขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนการสอนเอาไวอ้ย่างเป็นระบบและมี
ความสัมพนัธ์กนั แลว้ด าเนินการสอนภายใตเ้ง่ือนไขของกระบวนการสอนตามล าดบัขั้นตอนเพื่อ
มุ่งใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงคข์องรูปแบบท่ีสร้างข้ึน 
         3.2 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 

 นกัการศึกษาไดอ้ธิบายองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนไวห้ลากหลาย ดงัน้ี 
 Anderson (1997: 521) กล่าวไวว้า่ รูปแบบการเรียนการสอนประกอบดว้ยหลกัการโดยมี

แนวคิด หรือทฤษฎีพื้นฐาน วตัถุประสงค์ และกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสนับสนุนให้การใช้
รูปแบบเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

ทิศนา แขมมณี (2548) กล่าวถึงรูปแบบการสอนโดยทัว่ไปมีองคป์ระกอบร่วมท่ีส าคญั ซ่ึง
ผูพ้ฒันารูปแบบการสอนควรค านึงถึงดงัต่อไปน้ี  

1. หลกัการของรูปแบบการสอน เป็นส่วนท่ีกล่าวถึงความเช่ือและแนวคิด ทฤษฎีท่ีเป็น
พื้นฐานของรูปแบบการสอน หลกัการของรูปแบบการสอนจะเป็นตวัช้ีน า การก าหนดจุดประสงค ์
เน้ือหา กิจกรรม และขั้นตอนการด าเนินงานในรูปแบบการสอน 

2. จุดประสงค์ของรูปแบบการสอน เป็นส่วนท่ีระบุถึงความคาดหวงัท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึน
จากการใชรู้ปแบบการสอน 

3. สาระและกระบวนการ เป็นส่วนท่ีระบุถึงเน้ือหาและกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะใชใ้นการจดัการ
เรียนการสอนเพื่อใหบ้รรลุจุดประสงคข์องรูปแบบการสอน 

4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน เป็นส่วนท่ีระบุถึงวิธีการปฏิบติัในขั้นตอนต่างๆ 
เม่ือน ารูปแบบการสอนไปใช ้

5. การวดัและประเมินผล เป็นส่วนท่ีประเมินถึงประสิทธิผลของรูปแบบการสอน 
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ทิศนา แขมมณี (2548 : 221) กล่าวถึงคุณลกัษณะส าคญัของรูปแบบการสอนจึงตอ้ง
ประกอบดว้ยส่ิงต่างๆ ต่อไปน้ี 

1.มีปรัชญา หรือทฤษฎี หรือหลกัการ หรือแนวคิด หรือความเช่ือท่ีเป็นพื้นฐานหรือเป็น
หลกัของรูปแบบการสอนนั้นๆ 

2.มีการบรรยาย หรืออธิบายสภาพ หรือลกัษณะของการจดัการเรียนการสอน 
3.มีการจดัระบบ คือ มีการจดัองค์ประกอบและความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบของระบบ

ให้สามารถน าผูเ้รียนไปสู่เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพโดยมีการพิสูจน์ ทดลองถึงประสิทธิภาพ
ของระบบนั้น 

4.มีการอธิบายกระบวนการสอน วิธีสอน และเทคนิคการสอนในฐานะท่ีเป็นองคป์ระกอบ
ยอ่ยท่ีส าคญัของระบบนั้น ๆ 

นอกจากนั้น Dick,W. and Carey,L. (2004 : 38) ยงักล่าวถึงองคป์ระกอบของการออกแบบ
การเรียนการสอน วา่มีองคป์ระกอบ 10 ประการ ไดแ้ก่ 

1. การระบุเป้าประสงคก์ารเรียนการสอน (Identify Instructional Goal) 
2. การด าเนินการวเิคราะห์การเรียนการสอน (Conduct Instructional Analysis) 
3. การวเิคราะห์ผูเ้รียนและคุณลกัษณะผูเ้รียน (Analyze Learners and Contexts) 
4. การเขียนจุดประสงคก์ารปฏิบติั (Write Performance Objectives) 
5. การพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผล (Develop Assessment Instruments) 
6. การพฒันากลยทุธ์การเรียนการสอน (Develop Instructional Strategy) 
7. การพฒันาและเลือกวสัดุการเรียนการสอน (Develop and Select Instructional Materials) 
8. การออกแบบและด าเนินการประเมินผลยอ่ยในการจดัการเรียนการสอน (Design and 

Conduct Formative Evaluation of Instruction) 
9.การออกแบบและด าเนินการประเมินผลรวม (Design and Conduct Summative 

Evaluation of Instruction) 
10. ทบทวนการจดัเรียนการสอน (Revise Instruction) 
จากขอ้ความขา้งตน้สรุปไดว้า่ องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน ประกอบดว้ย 4 

องคป์ระกอบส าคญั คือ 1.ปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ 2.วตัถุประสงค์ของรูปแบบ 3. ขั้นตอนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ และ 4.การวดัและประเมินผล 

 
 
 



33 
 

 

3.3  การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
การจดัการเรียนการสอนใดก็ตาม จะกลายเป็นรูปแบบการเรียนการสอนไดก้็ต่อเม่ือการ

จดัการเรียนการสอนนั้น ไดผ้า่นกระบวนการจดัอยา่งเป็นระบบเสียก่อน ระบบการจดัการเรียนการ
สอนกบัรูปแบบการจดัการเรียนการสอนหรือรูปแบบการเรียนการสอนมีความหมายเหมือนกนั ซ่ึง
ทิศนา แขมมณี (2545 : 199-201) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน ดงัน้ี 

1. ก าหนดจุดมุ่งหมายการพฒันาหรือการสร้างระบบหรือรูปแบบการเรียนการสอนให้
ชดัเจน 

2. ศึกษาหลกัการ ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อก าหนดองคป์ระกอบและเห็นแนวทางในการจดั
ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบไดร้อบคอบข้ึนซ่ึงจะท าใหรู้ปแบบหรือระบบมีความมัน่คงข้ึน 

3. การศึกษาสภาพการณ์และปัญหาท่ีเก่ียวขอ้ง จะช่วยให้คน้พบองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีจะ
ช่วยใหร้ะบบมีประสิทธิภาพเม่ือน าไปใชจ้ริง ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เป็นส่ิงท่ีตอ้งน ามาพิจารณา
ในการจดัองค์ประกอบต่าง ๆ และจดัความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบทั้งหลาย การน าขอ้มูลจาก
ความเป็นจริงมาใช้ในการสร้างรูปแบบจะช่วยขจดัหรือป้องกันปัญหาอันท าให้ระบบนั้นขาด
ประสิทธิภาพ 

4. การก าหนดองคป์ระกอบของระบบ ไดแ้ก่ การพิจารณาวา่มีอะไรบา้งท่ีสามารถช่วยให้
เป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายบรรลุผลส าเร็จ 

5. การจดักลุ่มองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การน าองคป์ระกอบท่ีก าหนดไวม้าจดัหมวดหมู่ เพื่อ
ความสะดวกในการคิดและด าเนินการในขั้นต่อไป 

6. การจดัความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบ  ขั้นน้ีเป็นขั้นท่ียุ่งยากและต้องใช้ความคิด
รอบคอบมากผูส้ร้างระบบตอ้งพิจารณาวา่องคป์ระกอบใดเป็นเหตุและเป็นผลข้ึนต่อกนัในลกัษณะ
ใด ส่ิงใดควรมาก่อนหลงั ส่ิงใดสามารถด าเนินการคู่ขนานไปได ้ขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีอาจใชเ้วลาในการ
พิจารณามาก 

7. การจดัผงัระบบ เป็นการสร้างความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่างๆ โดยแสดงให้เห็นถึง
ผงัจ าลองขององคป์ระกอบต่างๆ 

8. การทดลองใชร้ะบบ เพื่อศึกษาผลท่ีเกิดข้ึน 
9. การประเมินผล ไดแ้ก่ การศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนจากการทดลองใชร้ะบบใด ๆแลว้ไดผ้ลตาม

เป้าหมายหรือใกลเ้คียงกบัเป้าหมายมากนอ้ยเพียงใด 
10. การปรับปรุงระบบ น าผลการทดลองใชป้ระโยชน์ในการปรับปรุงใหดี้ยิง่ข้ึน 
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Joyce,B. and Weil, M. (2002) ไดส้รุปสาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการ
สอนไว ้ดงัน้ี 

1. รูปแบบการสอนตอ้งมีทฤษฎีรองรับ เช่น ทฤษฎีดา้นจิตวทิยาการเรียนรู้เป็นตน้ 
2. เม่ือพฒันารูปแบบการสอนแลว้ ก่อนน าไปใชอ้ยา่งแพร่หลาย ตอ้งมีการวิจยัเพื่อทดสอบ

ทฤษฎี และตรวจสอบคุณภาพในเชิงการใชใ้นสถานการณ์จริง  และน าขอ้คน้พบมาปรับปรุงแกไ้ข
อยูเ่ร่ือยๆ ในเร่ืองน้ี Joyce และ Weil กล่าววา่รูปแบบการสอนท่ีเขาเลือกมาเสนอบางรูปแบบมี
งานวิจยัรองรับเป็นร้อยเร่ือง แต่บางรูปแบบมีเพียง 2-3 เร่ือง แต่ทุกรูปแบบก็มีการทดลองใชใ้น
หอ้งเรียน จนเป็นหลกัประกนัไดว้า่ สามารถใชไ้ดอ้ยา่งสะดวกและไดผ้ลดี 

3. การพฒันารูปแบบการสอน อาจจะออกแบบให้ใชไ้ดก้วา้งขวางหรือเพื่อวตัถุประสงค์
เฉพาะเจาะจงอยา่งใดอยา่งหน่ึงก็ได ้

4. การพฒันารูปแบบการสอนจะมีจุดมุ่งหมายหลกัท่ีถือเป็นตวัตั้งในการพิจารณาเลือก
รูปแบบไปใช้ กล่าวคือ ถา้ผูใ้ชน้ ารูปแบบการสอนไปใชต้รงกบัจุดมุ่งหมายหลกั จะท าให้เกิดผล
สูงสุด แต่ก็สามารถน ารูปแบบนั้นไปประยุกตใ์ชใ้นสถานการณ์อ่ืน ถา้เห็นวา่เหมาะสม แต่ก็อาจท า
ใหไ้ดผ้ลส าเร็จลดนอ้ยลงไป 

นอกจากน้ี Joyce,B. and Weil, M. (2002) ไดแ้บ่งการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน
ออกเป็น 4 ส่วนคือ 

ส่วนท่ี 1 อธิบายความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงเป็นท่ีมาของรูปแบบการสอน (Orientation 
to the Model) อนัประกอบดว้ยเป้าหมายของรูปแบบ  ทฤษฎีและขอ้สมมติท่ีรองรับรูปแบบ 
หลกัการและมโนทศัน์ส าคญัท่ีเป็นพื้นฐานของรูปแบบการสอน 

ส่วนท่ี 2 รูปแบบการสอน (The Model of Teaching) เป็นการอธิบายถึงตวัรูปแบบการสอน
ซ่ึงน าเสนอเป็นเร่ืองๆ อยา่งละเอียดและเนน้การปฏิบติัได ้แบ่งเป็น 4 ประเด็น คือ 

2.1 ขั้นตอนของรูปแบบ (Syntax หรือ Phases) เป็นการให้รายละเอียดวา่รูปแบบ
การสอนนั้นมีก่ีขั้นตอน โดยจดัเรียงล าดบักิจกรรมท่ีจะสอนเป็นขั้นๆ แต่ละรูปแบบมีจ านวน
ขั้นตอนการสอนไม่เท่ากนั 

2.2 รูปแบบการปฏิสัมพนัธ์ (Social System) เป็นการอธิบายบทบาทของครู
นกัเรียน และความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ในแต่ละรูปแบบบทบาทของครูจะแตกต่างกนัไป เช่นเป็น
ผูน้ ากิจกรรม ผูอ้  านวยความสะดวก ผูใ้หก้ารแนะแนว เป็นแหล่งขอ้มูล เป็นผูจ้ดัการ เป็นตน้ ครูอาจ
เป็นศูนยก์ลางในบางรูปแบบหรืออาจมีบทบาทเท่าๆ กนัก็ได ้

2.3 หลกัการแสดงการโตต้อบ (Principles of Reaction) เป็นการบอกถึงวิธีการ
แสดงออกของครูต่อผูเ้รียน การตอบสนองต่อส่ิงท่ีผูเ้รียนกระท า เช่น การปรับพฤติกรรมโดยการให้
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รางวลั หรือการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ดว้ยการสร้างบรรยากาศอิสระ  ไม่มีการประเมินว่าผิด
หรือถูก เป็นตน้ 

2.4 ส่ิงสนบัสนุน (Support System) เป็นการบอกถึงเง่ือนไขหรือส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อ
การใช้รูปแบบการสอนนั้นให้เกิดผล เช่น รูปแบบการสอนแบบทดลองในห้องปฏิบติัการตอ้งใช้
ผูน้  าท่ีไดรั้บการฝึกฝนมาอยา่งดีแลว้ เป็นตน้ 

ส่วนท่ี 3 การน ารูปแบบการสอนไปใช้ (Application) ในส่วนท่ี 3 น้ี เป็นการแนะน าและตั้ง
ขอ้สังเกตการใชรู้ปแบบการสอนนั้น เช่น จะใชก้บัเน้ือหาประเภทใดจึงจะเหมาะสม รูปแบบนั้น
เหมาะกบัเด็กระดบัอายใุด 
 เป็นตน้ นอกจากนั้นยงัใหค้  าแนะน าอ่ืนๆ เพื่อใหก้ารใชรู้ปแบบการสอนนั้นมีประสิทธิผลมากท่ีสุด 

ส่วนท่ี 4 ผลท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนทั้งทางตรงและทางออ้ม (Instructional and Nurturant 
Effects) รูปแบบการสอน แต่ละรูปแบบจะส่งผลต่อผูเ้รียนทั้งทางตรงและทางออ้ม ผลโดยทางตรง
เกิดจากการสอนของครู หรือเกิดจากกิจกรรมท่ีจดัข้ึนตามขั้นตอน ของรูปแบบการสอน ส่วนผล
โดยทางออ้มเกิดจากสภาพแวดลอ้มซ่ึงถือเป็นผลกระทบท่ีเกิดจากการสอนตามรูปแบบนั้นเป็นส่ิงท่ี
คาดคะเนไวว้า่จะเกิดแฝงไปกบัผลการสอนซ่ึงสามารถใชเ้ป็นส่ิงพิจารณาเลือกรูปแบบการสอนไป
ใชไ้ดด้ว้ย 

จากข้อความข้างต้นสรุปได้ว่า การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนนั้ นจ าเป็นต้องมี
กระบวนการอย่างเป็นระบบ ประกอบดว้ยเป้าหมายของรูปแบบ มีหลกัการทฤษฎีและผลการวิจยั
รองรับตลอดจนการวดัประเมินผลการใชรู้ปแบบนั้นๆ 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้พฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ประกอบด้วย 1.หลกัการของ
รูปแบบ 2.วตัถุประสงค ์3.ขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้ 4. การวดัและประเมินผล 
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4. แนวคิดทฤษฎเีกี่ยวกบัการอ่านคิดวเิคราะห์ 
4.1 ความหมายของการคิดวเิคราะห์ 
จากการศึกษาความหมายของการคิดวิเคราะห์ท่ีนักการศึกษาได้อธิบายไวพ้บว่า นัก

การศึกษาต่างก็ให้ความหมายไปในท านองเดียวกนัวา่ การคิดวิเคราะห์ เป็นองคป์ระกอบหน่ึงของ
ความมุ่งหมายในการอ่าน ผูอ่้านควรรู้วา่อ่านเพื่ออะไร และตอ้งการอะไรจากการอ่าน  

ชยัอนนัต์ สมุทวณิช (2542 : 14) ไดใ้ห้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ คือการแสวงหา
ขอ้เท็จจริงดว้ยการระบุ จ าแนก แยกแยะ ขอ้มูลในสถานการณ์ท่ีเป็นแหล่งคิดวิเคราะห์ ทั้งท่ีเป็น
ขอ้เท็จจริงกบัความคิดเห็น หรือจุดเด่น จุดดอ้ย ในสถานการณ์เป็นการจดัขอ้มูลให้เป็น ระบบเพื่อ
ไปใชเ้ป็นพื้นฐานในการคิดระดบัอ่ืนๆ 

เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2547 : 3) กล่าววา่ การคิดวิเคราะห์ หมายถึง การจ าแนกแยกแยะ
องค์ประกอบของส่ิงใดส่ิงหน่ึงออกเป็นส่วนๆ เพื่อคน้หาว่ามาจากอะไร มีองค์ประกอบอะไร 
ประกอบข้ึนมาไดอ้ย่างไร เช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัอย่างไรเชิงเหตุผลระหว่างองคป์ระกอบเหล่านั้น 
เพื่อคน้หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของส่ิงท่ีเกิดข้ึน  

ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา (2546 : 10) ยงัไดใ้หค้วามหมายของการคิดวิเคราะห์
ไวว้า่ เป็นการอ่านท่ีฝึกให้ผูอ่้านรู้จกัใชค้วามคิด สติปัญญา และความรอบรู้ต่อส่ิงท่ีไดอ่้านการฝึก
แสดงความคิดเห็นจะช่วยให้ผูอ่้านรู้จกัคิดเป็น มีความรู้กวา้งขวาง และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถในการใชท้กัษะทางปัญญา เพื่อแสดงออกมาเป็นความคิดเห็นของตนเอง การถ่ายทอด
ความคิดเห็นของตนเองออกมาไดจ้  าเป็นจะตอ้งแสวงหาความรู้ต่างๆ น ามาเปรียบเทียบและน าไป
พฒันาความสามารถของตนเอง และประสบความส าเร็จในการท างานและชีวติครอบครัว  

ชาตรี ส าราญ (2548 : 40-41) ใหค้วามหมายของการคิดวเิคราะห์วา่ การคิดวิเคราะห์คือ การ
รู้จกัพิจารณา คน้หาใคร่ครวญ ประเมินค่าโดยใชเ้หตุผลเป็นหลกัในการหาความสัมพนัธ์เช่ือมโยง 
หล่อหลอมเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบอยา่งสมเหตุสมผลก่อนท่ีจะตดัสินใจ 

สุวฒัน์ วิวฒันานนท์ (2551: 4) ท่ีไดก้ล่าววา่ การคิดวิเคราะห์เป็นทกัษะทางระบบการคิดท่ี
ส าคญัส าหรับผูเ้รียนท่ีจะพิจารณาส่ิงเร้าหรือสารจากการฟัง หรือการอ่าน เพื่อประเมินค่าแลว้สรุป
เลือกน าไปสู่การตดัสินใจแกไ้ขปัญหาไดถู้กตอ้ง และเหมาะสม เป็นพื้นฐานท่ีส าคญัท่ีจะท าให้
ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถ และถ่ายทอดองคค์วามรู้ส่ิงประดิษฐใ์หม่ๆ  

ศิวกานต์ ปทุมสูติ (2553: 23) กล่าวถึง การคิดวิเคราะห์และกลวิธีอ่านเชิงวิเคราะห์สรุปได้
วา่ หมายถึง การอ่านเพื่อพิจารณาส่ิงหน่ึงส่ิงใด โดยแยกเป็นส่วนๆ อยา่งใคร่ครวญให้รู้เหตุรู้ผลและ
รู้เร่ืองราวของส่ิงหน่ึงส่ิงนั้นอยา่งรอบดา้นและครบถว้น 



37 
 

 

Bloom (1956: 163) ไดใ้ห้ความหมายของการคิดวิเคราะห์เอาไวว้า่หมายถึงการจ าแนก
เน้ือหาออกเป็นส่วนๆ ของแต่ละองค์ประกอบ และหาความสัมพนัธ์ของแต่ละองค์ประกอบว่า มี
ความสัมพนัธ์กันอย่างไร ซ่ึงน าไปสู่การสรุปหลกัการ เพื่อเช่ือมโยงขอ้มูลท่ีเก่ียวข้องในแต่ละ
องคป์ระกอบ  
 Ennis (1992:83) ไดใ้หค้วามหมายของการคิดวเิคราะห์วา่เป็นการประเมินขอ้ความได้
ถูกตอ้ง เป็นการคิดแบบตรึกตรองและมีเหตุผล เพื่อการตดัสินใจก่อนท่ีจะเช่ือหรือก่อนท่ีจะลงมือ
ปฏิบติั 

Slavin (2003: 467) กล่าววา่ การคิดวเิคราะห์หมายถึงความสามารถในการจ าแนก 
องคป์ระกอบของขอ้มูลหรือความคิดท่ีซบัซอ้น เพื่อใหเ้ขา้ใจโครงสร้างหรือวธีิการท่ีองคป์ระกอบ
เหล่านั้นจดัเรียงหรือสัมพนัธ์กนั    

จากความหมายของการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของนกัการศึกษาดงักล่าว ผูว้ิจยัสามารถ
สรุปความหมายของการคิดวเิคราะห์ไดว้า่  การคิดวเิคราะห์ คือ ความสามารถในการอ่านสาร ขอ้มูล 
เร่ืองราวต่างๆ เพื่อมองเห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งเน้ือหาของสารวา่ มีองค ์ประกอบเป็นอยา่งไร โดย
ผูอ่้านสามารถระบุถึงความสัมพนัธ์ในเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของสาร การแยกแยะส่วนท่ีเป็น
ขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นของสาร การบอกถึงวตัถุประสงคใ์นการน าเสนอสาร การตีความถอ้ยค า 
ส านวนและความหมายของสารท่ีปรากฏไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตลอดจนสามารถน าขอ้คิดจากสารท่ีอ่าน
ไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม  
        4.2 ลกัษณะของการคิดวเิคราะห์ 

นกัวชิาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงลกัษณะของการคิดวิเคราะห์เอาไวอ้ยา่งน่าสนใจ ดงัจะขอ
ยกมากล่าวถึง ดงัน้ี 

เสง่ียม โตรัตน์ (2546: 28) กล่าวถึง ลกัษณะของการคิดวิเคราะห์ไวว้า่ การคิดวิเคราะห์
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั 2 องคป์ระกอบ คือทกัษะในการจดัระบบขอ้มูล ความเช่ือถือได้
ของขอ้มูล และการใชท้กัษะเหล่านั้นอยา่งมีปัญญาเพื่อการช้ีน าพฤติกรรมดงันั้น การคิดวิเคราะห์จึง
มีลกัษณะต่อไปน้ี 

1.การคิดวิเคราะห์จะไม่เป็นเพียงการรู้หรือการจ าขอ้มูลเพียงอย่างเดียว เพราะการคิด
วเิคราะห์จะเป็น   การแสวงหาขอ้มูลและการน าขอ้มูลไปใช ้

2.การคิดวิเคราะห์ไม่เพียงแต่การมีทกัษะเท่านั้น แต่การคิดวิเคราะห์จะตอ้งเก่ียวกบัการใช้
ทกัษะอยา่งต่อเน่ือง 

3.การคิดวิเคราะห์ไม่เพียงแต่การฝึกทกัษะอย่างเดียวเท่านั้นแต่จะต้องมีทกัษะท่ีจะตอ้ง
ค านึงถึงผลท่ียอมรับได ้



38 
 

 

เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2546: 15-16) กล่าวถึงลกัษณะของการคิดวเิคราะห์และกิจกรรม
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดวเิคราะห์ไวว้า่ การจดักิจกรรมต่างๆ ท่ีประกอบเป็นการคิดวิเคราะห์แตกต่าง
ไปตามทฤษฎี การเรียนรู้ โดยทัว่ไปสามารถแยกแยะกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

1. การสังเกต จากการสังเกตขอ้มูลมากๆ สามารถสร้างเป็นขอ้เทจ็จริงได ้
2. ขอ้เทจ็จริงจากกการรวบรวมขอ้เท็จจริง และการเช่ือมโยงขอ้เทจ็จริงบางอยา่งท่ีขาด

หายไป สามารถท าใหมี้การตีความได ้
3. การตีความ เป็นการทดสอบความเท่ียงตรงของการอา้งอิง จึงท าใหเ้กิดการตั้งขอ้ตกลง

เบ้ืองตน้ 
4. การตั้งขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ ท าใหส้ามารถมีความคิดเห็น 
5. ความคิดเห็น เป็นการแสดงความคิดอยา่งมีหลกัและเหตุผลเพื่อพฒันาขอ้วเิคราะห์ 
สุวทิย ์มูลค า (2548: 17) ไดก้ล่าวถึง ลกัษณะของการคิดวเิคราะห์ไวว้า่ การคิดวเิคราะห์มี

ลกัษณะส าคญั   3 ประการ คือ 
1. ส่ิงท่ีก าหนดใหเ้ป็นส่ิงส าเร็จรูปท่ีก าหนดใหว้เิคราะห์ เช่น ส่ิงของ เร่ืองราว 
2. หลกัการ หรือกฎเกณฑ์ เป็นขอ้ก าหนดส าหรับใชแ้ยกส่วนประกอบของส่ิงท่ีก าหนด 

ไดแ้ก่ เกณฑใ์นการจ าแนกส่ิงของ 
3. การคน้หาความจริงหรือความส าคญั เป็นการพิจารณา ส่วนประกอบของส่ิงท่ีก าหนดให้

ตามหลกัการ ท าการรวบรวมประเด็นส าคญั 
สุวทิย ์ มูลค า (2548: 23-24) ไดจ้  าแนกลกัษณะของการคิดวเิคราะห์ ไวเ้ป็น 3 ดา้น คือ 
1. การวเิคราะห์ส่วนประกอบ เป็นความสามารถในการแยกแยะคน้หาส่วนประกอบท่ี

ส าคญัของส่ิงหรือเร่ืองราวต่างๆ เช่น การวเิคราะห์ส่วนประกอบของพืช หรือเหตุการณ์ต่างๆ
ตวัอยา่งค าถาม เช่น อะไรเป็นสาเหตุส าคญัของการระบาดไขห้วดันกในประเทศไทย 

2. การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ เป็นความสามารถในการหาความสัมพนัธ์ของส่วนส าคญั
ต่างๆ โดยระบุความสัมพนัธ์ระหวา่งความคิด ความสัมพนัธ์ในเชิงเหตุผล หรือความแตกต่าง
ระหวา่งขอ้โตแ้ยง้ท่ีเก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้ง ตวัอยา่งค าถาม เช่น การพฒันาประเทศกบัการศึกษามี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร 

3. การวเิคราะห์หลกัการ เป็นความสามารถในการหาหลกัความสัมพนัธ์ส่วนส าคญัในเร่ือง
นั้นๆ วา่สัมพนัธ์กนัอยูโ่ดยอาศยัหลกัการใด ตวัอยา่งค าถาม เช่น หลกัการส าคญัของศาสนาพุทธ 
ไดแ้ก่อะไร 
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ไพรินทร์  เหมบุตร (2549:1) กล่าวถึงลกัษณะของการคิดวเิคราะห์ประกอบดว้ย 4 ประการ 
คือ 

1. การมีความเขา้ใจ และใหเ้หตุผลแก่ส่ิงท่ีตอ้งการวเิคราะห์ เพื่อแปลความส่ิงนั้น ซ่ึงข้ึนอยู่
กบัความรู้ ประสบการณ์ และค่านิยม 

2. การตีความ ความรู้ ความเขา้ใจ ในเร่ืองท่ีจะวิเคราะห์ 
3. การช่างสังเกต ช่างถาม ขอบเขตของค าถาม ยดึหลกั 5 W 1 H คือ ใคร (Who) อะไร 

(What) ท่ีไหน(Where) เม่ือไร (When) อยา่งไร (How) เพราะเหตุใด (Why) 
4. ความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล ใชค้  าถามคน้หาค าตอบ หาสาเหตุ หาการเช่ือมโยง ส่งผล

กระทบ วธีิการ ขั้นตอน แนวทางแกปั้ญหา คาดการณ์ขา้งหนา้ในอนาคต 
จากลักษณะของการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของนักวิชาการดังกล่าว ผูว้ิจ ัยสามารถ

สังเคราะห์ลกัษณะการคิดวเิคราะห์ไดว้า่มีลกัษณะส าคญั คือ ผูอ่้านมีความรู้ความรู้ความเขา้ใจในส่ิง
ท่ีอ่าน โดยอาศยัทกัษะการสังเกต ตีความ แยกแยะขอ้เท็จจริง หาความสัมพนัธ์เช่ือมโยง ตลอดจน
สามารถแสดงความคิดเห็นจากเน้ือหาสาระท่ีอ่าน รวมทั้งการน าขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์จากสารไป
ประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งมีเหตุผล  
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             4.3 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการคิดวเิคราะห์ 
              จากการศึกษาความหมายของการคิดวิเคราะห์ท่ีนักการศึกษาได้อธิบายไวพ้บว่า  นัก
การศึกษาก็ต่างให้ความหมายไปในท านองเดียวกนัวา่ การคิดวิเคราะห์ เป็นองคป์ระกอบหน่ึงของ
ความมุ่งหมายในการอ่าน ผูอ่้านควรรู้ว่าอ่านเพื่ออะไร และตอ้งการอะไรจากการอ่าน ดงัน้ีจึงมี
นกัวชิาการหลายท่านไดเ้สนอทฤษฎีการคิดวเิคราะห์เอาไวอ้ยา่งน่าสนใจ ดงัน้ี 
      4.3.1 ทฤษฎกีารคิดวเิคราะห์ของ Bloom 

          Bloom (1956)ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายทางการศึกษา (Bloom’s Taxonomy of 
Educational Objectives) เป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ดา้นจิตพิสัยและดา้นทกัษะพิสัยของบุคคล 
โดย Bloom ไดจ้  าแนกระดบัความรู้ความสามารถ ในการเรียนรู้ไวเ้ป็น  6 ระดบั ซ่ึงแต่ละระดบัมี
ความลุ่มลึกและซบัซอ้นแตกต่างกนั ไดแ้ก่ 
            ระดบัท่ี 1 ระดบัความรู้จ า (Knowledge) ประกอบดว้ยความรู้เฉพาะในเน้ือหา เช่น 
ความรู้ในศพัทท่ี์ใชแ้ละความรู้ในขอ้เท็จจริงเฉพาะ ความรู้ในวิธีด าเนินการ เช่น ความรู้เก่ียวกบั
ระเบียบแบบแผน ความรู้เก่ียวกบัแนวโน้มและล าดบัขั้น ความรู้เก่ียวกบัการจดัจ าแนกประเภท
ความรู้เก่ียวกบัเกณฑ์ต่างๆ และความรู้เก่ียวกบัวิธีการความรู้รวบยอดในเน้ือเร่ือง เช่น ความรู้
เก่ียวกบัหลกัวชิาและการขยายความ และความรู้เก่ียวกบัทฤษฎีและโครงสร้าง 

          ระดบัท่ี 2 ระดบัความเขา้ใจ (Comprehensive) ไดแ้ก่ การแปลความ การตีความและ
การขยายความ 

          ระดบัท่ี 3 ระดบัการน าเอาไปใช้ หรือการประยุกต์ (Application) เป็นความสามารถ
ในการน าความรู้ไปประยกุตใ์ช ้โดยสามารถแสดงได ้สาธิตได ้

ระดบัท่ี 4 ระดบัการคิดวิเคราะห์ (Analysis) ไดแ้ก่การวเิคราะห์ส่วนประกอบการ
วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ และการวเิคราะห์หลกัการ 

ระดับท่ี 5 ระดับการสังเคราะห์ (Syntheseis) แยกเป็นการสังเคราะห์การส่ือ
ความหมายการสังเคราะห์แผนงาน และการสังเคราะห์ความสัมพนัธ์ 

ระดบัท่ี 6 ระดบัการประเมินค่า(Evaluation) แยกเป็น การประเมินค่าโดยอาศยั
ขอ้เทจ็จริงภายใน และการประเมินค่าโดยอาศยัขอ้เทจ็จริงภายนอก 

ในดา้นการคิดวเิคราะห์นั้น Bloom ไดก้ล่าวไวว้า่ การคิดวิเคราะห์เป็นความสามารถในการ
แยกแยะเพื่อหาส่วนยอ่ยของเหตุการณ์ เร่ืองราวหรือเน้ือหาต่างๆ ว่าประกอบดว้ยอะไร มีสาระ
ความส าคญัอะไร มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผลและท่ีเป็นอยา่งนั้น อาศยั
หลกัการอะไร โดยมีรายละเอียด (ประพนัธ์สิริ สุเลารัจ, 2551: 49-52) ดงัน้ี 
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1. การคิดวิเคราะห์ความส าคญัหรือเน้ือหาของส่ิงต่างๆ (Analysis of Element) เป็น
ความสามารถในการแยกแยะไดว้า่ ส่ิงใดจ าเป็น ส่ิงใดส าคญั ส่ิงใดมีบทบาทมากท่ีสุดประกอบดว้ย 

  1.1 วิเคราะห์ชนิด เป็นการให้นกัเรียนวินิจฉยัวา่ ส่ิงนั้นเหตุการณ์นั้นๆ จดัเป็นชนิดใด 
ลกัษณะใด เพราะเหตุใด เช่น ขอ้ความน้ี (ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่) เป็นขอ้ความชนิดใด ตน้ผกัชีเป็น
พืชชนิดใด มา้น ้าเป็นพืชหรือสัตว ์

  1.2 วิเคราะห์ส่ิงส าคญั เป็นการวินิจฉัยว่าส่ิงส าคญั ส่ิงใดไม่ส าคญั เป็นการคน้หา
สาระส าคญั ขอ้ความหลกั ขอ้สรุป จุดเด่น จุดดอ้ย ของส่ิงต่างๆ เช่น 

สาระส าคญัของเร่ืองน้ีคืออะไร 
ควรตั้งช่ือเร่ืองน้ีวา่อะไร 
การปฏิบติัเช่นนั้น เพื่ออะไร 
ส่ิงใดส าคญัท่ีสุด ส่ิงใดมีบทบาทมากท่ีสุดจากสถานการณ์น้ี 

  1.3 วเิคราะห์เลศนยั เป็นการมุ่งคน้หาส่ิงท่ีแอบแฝงซ่อนเร้นหรืออยูเ่บ้ืองหลงัจากส่ิงท่ีเห็น 
ซ่ึงมิไดบ้่งบอกตรงๆ แต่มีร่องรอยของความจริงซ่อนเร้นอยู ่เช่น 

ภาพน้ีหมายถึงใคร 
ขอ้ความน้ีหมายถึงใครหรือสถานการณ์ใด 
เร่ืองน้ีควรยกยอ่งใครหรือต าหนิใคร 
เร่ืองน้ีใหข้อ้คิดอะไร ผูเ้ขียนมีความเช่ืออยา่งไร 

2. การคิดวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ (Analysis of Relationship) เป็นการคน้หาความสัมพนัธ์
ของส่ิงต่างๆ วา่ มีอะไรสัมพนัธ์กนั สัมพนัธ์กนัอยา่งไร สัมพนัธ์กนัมากนอ้ยเพียงใด สอดคลอ้งหรือ
ขดัแยง้กนั ไดแ้ก่ 

  2.1 วเิคราะห์ชนิดของความสัมพนัธ์ 
 มุ่งใหคิ้ดวา่เป็นความสัมพนัธ์แบบใด มีส่ิงใดสอดคลอ้งกนั หรือไม่สอดคลอ้งกนั 

มีส่ิงใดเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน้ี และมีส่ิงใดไม่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน้ี 
 ขอ้ความใด มีส่ิงใดไม่สมเหตุสมผล เพราะอะไร 
ค ากล่าวใดสรุปผดิ การตดัสินใจการกระท าอะไรไม่ถูกตอ้ง 
 สองส่ิงน้ีเหมือนอยา่งไร หรือแตกต่างกนัอยา่งไร 

2.2 วเิคราะห์ขนาดของความสัมพนัธ์ 
ส่ิงใดเก่ียวขอ้งมากท่ีสุด ส่ิงใดเก่ียวขอ้งนอ้ยท่ีสุด 
ส่ิงใดสัมพนัธ์กบัสถานการณ์ หรือเร่ืองราวมากท่ีสุด 
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การเรียงล าดบัมากนอ้ยของส่ิงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เรียงล าดบัความรุนแรง 
จ านวน 

2.3 วเิคราะห์ขั้นตอนความสัมพนัธ์ 
เม่ือเกิดส่ิงน้ีแลว้ เกิดผลลพัธ์อะไรตามมาบา้งตามล าดบั 
การเรียงล าดบัขั้นตอนของเหตุการณ์ วงจรของส่ิงของต่าง ๆ ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน

ตามล าดบัขั้นตอน 
ผลสุดทา้ยจะเป็นอยา่งไร เช่น วเิคราะห์วงจรของฝน ผเีส้ือ 

2.4 วเิคราะห์จุดประสงคแ์ละวธีิการ 
 การกระท าแบบน้ีเพื่ออะไร การท าบุญตกับาตร (สุขใจ) 
เม่ือท าอยา่งน้ีแลว้จะเกิดผลสัมฤทธ์ิอะไร 
 ท าอยา่งน้ีมีเป้าหมายอะไร มีจุดมุ่งหมายอะไร 

2.5 วเิคราะห์สาเหตุและผล 
ส่ิงใดเป็นสาเหตุของเร่ืองน้ี 
หากไม่ท าอยา่งน้ี ผลจะเป็นอยา่งไร 
หากท าอยา่งน้ี ผลจะเป็นอยา่งไร 
ขอ้ความใดเป็นเหตุเป็นผลแก่กนั หรือขดัแยง้กนั 

2.6 วเิคราะห์แบบความสัมพนัธ์ในรูปอุปมาอุปไมย เช่น 
บินเร็วเหมือนนก 
ระบบประชาธิปไตยเหมือนกบัระบบการท างานของอวยัวะในร่างกาย 

3.การคิดวเิคราะห์เชิงหลกัการ (Analysis of Organizational Principles) หมายถึงการคน้หา
โครงสร้างระบบ เร่ืองราว ส่ิงของและการท างานต่างๆ วา่ ส่ิงเหล่านั้นด ารงอยูไ่ดใ้นสภาพเช่นนั้น 
เน่ืองจากอะไร มีอะไรเป็นแกนหลกั มีหลกัการอยา่งไร มีเทคนิคอะไรหรือยดึคติใดมีส่ิงใดเป็นตวั
เช่ือมโยง การคิดวิเคราะห์หลกัการถือเป็นการคิดวิเคราะห์ท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดการท่ีจะ
วเิคราะห์หลกัการไดดี้ จะตอ้งมีความรู้ความสามารถในการวเิคราะห์องคป์ระกอบและวเิคราะห์
ความสัมพนัธ์ไดดี้เสียก่อน เพราะผลจากความสามารถในการคิดวเิคราะห์องคป์ระกอบและ
วเิคราะห์ความสัมพนัธ์จะท าใหส้ามารถสรุปเป็นหลกัการได ้ประกอบดว้ย 

3.1 วเิคราะห์โครงสร้าง เป็นการคน้หาโครงสร้างของส่ิงต่างๆ เช่น 
การท าวจิยัมีกระบวนการท างานอยา่งไร 
ส่ิงน้ีบ่งบอกความคิดหรือเจตนาอะไร 
ค ากล่าวน้ี มีลกัษณะอยา่งไร (ชวนเชิญ โฆษณาชวนเช่ือ) 
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โครงสร้างของสังคมไทยเป็นอยา่งไร 
ส่วนประกอบของส่ิงน้ีมีอะไรบา้ง 
 กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

3.2 วเิคราะห์หลกัการ เป็นการแยกแยะเพื่อคน้หาความจริงของส่ิงต่างๆ แลว้สรุปเป็น
ค าตอบหลกัได ้

 หลกัการของเร่ืองน้ีมีวา่อยา่งไร 
 เหตุใดความรุนแรงใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตจึ้งไม่มีทีท่าจะยติุลงได ้
 หลกัการในการสอนของครูควรเป็นอยา่งไร 

4.3.2 ทฤษฎกีารคิดวเิคราะห์ของมาร์ซาโน (Marzano) 
         Marzano (2551: 15 – 27, อา้งถึงใน ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ) ไดพ้ฒันารูปแบบ

จุดมุ่งหมายทางการศึกษารูปแบบใหม่ประกอบดว้ยระบบความรู้ ความคิด 3 ประการ คือ ระบบ
ตนเอง ระบบรู้คิด และระบบสติปัญญา โดยแบ่งขั้นตอนของความรู้เป็น 6 ระดบั คือ 

ระดบัท่ี 1 ขั้นรวบรวม ขั้นฟ้ืนฟูความรู้ (Retrieval) เป็นขั้นการคิดทบทวนความรู้เดิม 
รับขอ้มูลใหม่และเก็บเป็นคลงัขอ้มูลไว ้

ระดบัท่ี 2 ขั้นเขา้ใจ (Comprehension) เป็นการเขา้ใจสาระท่ีเรียนรู้ สู่การเรียนรู้ใน
รูปแบบการใชส้ัญลกัษณ์ 

ระดบัท่ี 3 ขั้นวเิคราะห์ (Analysis) เป็นการใชเ้หตุผล และความละเอียดถ่ีถว้นในการ
จ าแนกความเหมือนและความแตกต่างอยา่งมีหลกัการ 

ระดบัท่ี 4 การน าไปใช้ (Knowledge) เป็นการใชค้วามรู้ให้เป็นประโยชน์ ตดัสินใจ
ในสถานการณ์ สรุปสู่หลกัการในสถานการณ์ใหม่ๆ ใหเ้ป็นประโยชน์ได ้

ระดบัท่ี 5 การรู้คิด (Metacognition) เป็นการรู้คิดอยา่งมีสติ รู้จกัจดัระบบความคิด
เพื่อบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ 

ระดบัท่ี 6 การจดัระบบความคิดดว้ยตนเอง (Self-System Thinking) เป็นการสร้าง
ระดบัแรงจูงใจต่อการเรียนรู้และภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมายในการเรียนรู้ รวมทั้งความตระหนกัใน
ความสามารถของการเรียนรู้ท่ีตนมี 

จากทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ขา้งต้น จะเห็นได้ว่าการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของ 
Marzano นั้น มีความหมายใกลเ้คียงกบัแนวคิดของ Bloom กล่าวคือ การคิดวิเคราะห์เป็นกิจกรรมท่ี
ตอ้งใช้เหตุผล เป็นการคิดอยา่งลุ่มลึกและหลากหลายมีการคิดพิจารณาขอ้มูลอย่างละเอียดถ่ีถว้น
รอบดา้นและมีเหตุผล สามารถระบุความเหมือนความแตกต่างของส่ิงต่างๆ ได ้สามารถจดัอนัดบั
และจดัประเภทของความรู้และจดัหมวดหมู่ของส่ิงต่างๆ ได ้ระบุขอ้ผิดพลาดในการน าเสนอขอ้มูล
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ของส่ิงต่างๆ และบอกเหตุผลได้ สามารถตีความหรือบอกหลกัเกณฑ์พื้นฐานของความรู้นั้นได ้
สามารถระบุเจาะจงหรือสรุปอยา่งมีเหตุผลในความรู้นั้นได ้

4.4 ความหมายของการอ่านคิดวเิคราะห์ 
การอ่านคิดวิเคราะห์ เป็นทกัษะการรับสารท่ีมีความส าคญัทกัษะหน่ึง ซ่ึงมีนกัวิชาการ

ไดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 
สุพรรณี  วราทร (2545: 37) ไดใ้หค้วามหมายขอการอ่านคิดวเิคราะห์ไวว้า่ หมายถึง 

การอ่านเพื่อรู้และเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านอยา่งลึกซ้ึง จนสามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านใน
ดา้นต่างๆ ไดอ้ยา่งมีเหตุผล เช่น การอ่านบทความ วรรณคดี ข่าวและหนงัสือต่างๆ เป็นตน้  

กรมวชิาการ (2546: 208) ให้ความหมายของการอ่านคิดวิเคราะห์ในท านองเดียวกนัวา่ 
เป็นการอ่านหนังสืออย่างละเอียดให้ได้ความครบถ้วนแล้วจึงแยกแยะขอ้มูลส่วนต่างๆ เพื่อให้
มองเห็นโครงสร้างความส าคญัและความสัมพนัธ์ของแต่ละส่วน 

ฐะปะนีย ์นาครทรรพ (2547: 9 – 10) กล่าวถึงการอ่านคิดวเิคราะห์ คือ การอ่านสาร
แลว้พิจารณาอยา่งรอบคอบวา่ผูเ้ขียนหนงัสือแต่ละเร่ืองมีจุดประสงคห์รือเจตนาอยา่งไร 
นอกจากนั้นยงัตอ้งพิจารณาความหมายของสารคือตีความไดถู้กตอ้งอีกดว้ย  

 ศิวกานต ์ ปทุมสูติ (2553: 6) กล่าวถึงการคิดวเิคราะห์และกลวธีิการอ่านเชิงวิเคราะห์
สรุปไดว้า่ หมายถึง การอ่านเพื่อพิจารณาส่ิงหน่ึงส่ิงใด โดยแยกเป็นส่วนๆ อยา่งใคร่ครวญใหรู้้
เหตุผลและรู้เร่ืองราวของส่ิงหน่ึงส่ิงนั้นอยา่งรอบดา้นและครบถว้น 

จากความหมายของการอ่านคิดวเิคราะห์ตามแนวคิดของนกัวชิาการดงักล่าว ผูว้จิยั
สามารถสรุปความหมายของการอ่านคิดวเิคราะห์ ไดว้า่ การอ่านคิดวเิคราะห์ คือ การอ่านสารอยา่ง
ละเอียด แลว้สามารถระบุถึงประเภทของงานเขียน ระบุขอ้เทจ็จริง ขอ้คิดเห็น ความสัมพนัธ์
เช่ือมโยง ระบุถึงส่วนท่ีเป็นสาเหตุ-ผลลพัธ์ ตลอดจนสามารถบอกถึงสาระส าคญั ขอ้คิด คุณค่าและ
การประยกุตใ์ชก้บัชีวติจริงไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
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4.5  ความส าคัญของการอ่านคิดวเิคราะห์ 
การอ่านคิดวิเคราะห์มีความจ าเป็นต่อชีวิตมนุษยใ์นสังคมปัจจุบนัซ่ึงมีขอ้มูลข่าวสาร

ต่างๆ มากมายและหลากหลาย ซ่ึงนกัวิชาการและนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการอ่าน
คิดวเิคราะห์ไวด้งัน้ี 

เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2547: 32) กล่าววา่ การอ่านคิดวิเคราะห์จ าเป็นส าหรับเรา
ทุกคน หากเราตอ้งการใหจ้งัหวะกา้วของการเรียนรู้จกัชีวิตส่ิงต่างๆ รอบตวัเป็นไปดว้ยดี อีกทั้งการ
วินิจฉยั การประเมิน การตดัสินใจ การวางแผนและคาดการณ์อนาคตต่างๆ เป็นไปอยา่งราบร่ืนลด
โอกาสความลม้เหลวจากการตดัสินใจท่ีผิดพลาด  เราจ าเป็นตอ้งพฒันาทกัษะความสามารถในการ
อ่านคิดวเิคราะห์  

ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา และคณะ (2546: 10) ไดก้ล่าวไวว้า่ การอ่านคิด
วเิคราะห์จะช่วยใหผู้อ่้านรู้จกัคิดเป็น มีความรู้กวา้งขวาง สามารถน าความรู้ต่างๆมาเปรียบเทียบและ
น าไปพฒันาความสามารถของตนเอง และประสบความส าเร็จในการท างาน และชีวติครอบครัว 

สมบติั กาญจนารักพงค์ (2549: 2) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการอ่านคิดวิเคราะห์ไว้
วา่ โลกปัจจุบนัเป็นสังคมแห่งความกา้วหนา้และการเปล่ียนแปลง บุคคลสามารถรับรู้ข่าวสารทัว่
โลกไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว ดงันั้น ขอ้มูลข่าวสาร วฒันธรรม ตลอดจนแนวความคิดต่างๆจึงถ่ายทอด
สู่คนไทยไดอ้ยา่งรวดเร็วเช่นเดียวกนั ถา้บุคคลไม่มีทกัษะการคิด คิดไม่เป็น อาจท าให้ตกเป็นเหยื่อ
ของสังคม เหยือ่ของเศรษฐกิจ เหยือ่ของนโยบาย เหยื่อของการเปล่ียนแปลง ตามการเปล่ียนแปลงท่ี
กา้วหนา้อยา่งรวดเร็วไม่ทนั ไม่สามารถอยูร่อดในสังคมยคุเทคโนโลยดิีจิตอลได ้

ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ การอ่านคิดวิเคราะห์มีความส าคญัต่อมนุษยใ์นสังคมปัจจุบนัหาก
บุคคลใดมีทกัษะการอ่านคิดวิเคราะห์แลว้ จะท าให้บุคคลนั้นสามารถวินิจฉัย ประเมินตดัสินใจ 
วางแผนและคาดการณ์อนาคตต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.6 กระบวนการอ่านคิดวเิคราะห์ 
การอ่านคิดวิเคราะห์ตอ้งอ่านอยา่งพิจารณา ไตร่ตรอง กลัน่กรอง แยกแยะ หาเหตุผล

เพื่อสามารถสรุปความคิดเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารหรืองานเขียนนั้นๆ ไดอ้นัจะส่งผลให้ผูอ่้านเป็นผูมี้
เหตุผล มีความรอบรู้ สามารถน าประโยชน์จากการอ่านไปใชใ้นการด าเนินชีวติ  

เสนีย ์แสงดี (2545: 66) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการอ่านคิดวิเคราะห์วา่ควรประกอบดว้ย
จุดประสงคใ์นการเขียนของผูเ้ขียน เช่น ตอ้งการให้ขอ้เท็จจริง ให้ความรู้เพื่อตั้งค  าถาม ให้แง่คิด 
เพื่อความบนัเทิง, รูปแบบในการน าเสนอในรูปแบบร้อยแกว้หรือร้อยกรอง,ทรรศนะหรือแนวคิดใน
การแต่ง,วธีิน าเสนอในขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็นและกลวิธีในการแต่งซ่ึงอาจเป็นเทคนิคเฉพาะของ
ผูเ้ขียนแต่ละคน  นอกจากน้ียงัไดใ้หห้ลกัการอ่านเพื่อวเิคราะห์งานเขียนโดยทัว่ไปไว ้ดงัน้ี 
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1. อ่านเร่ืองนั้นๆ อยา่งละเอียดตั้งแต่ตน้จนจบโดยใชเ้หตุผลควบคู่ไปกบัการพิจารณา 
2. อ่านหนงัสือหรือความรู้เสริมประกอบ เพื่อสร้างความเขา้ใจและช่วยในการประเมิน 
3. ใชค้วามรู้และประสบการณ์ในการแยกแยะส่วนประกอบส่วนท่ีดีและบกพร่องโดยใช้

เหตุผล 
4. อ่านเร่ืองนั้นๆ จบ สามารถตอบค าถามตนเองไดว้า่ไดป้ระโยชน์จากเร่ืองน้ีอยา่งไร 
ในขณะท่ี กรมวชิาการ (2546 : 209) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการคิดวเิคราะห์ไว ้ ดงัน้ี 
1. ดูรูปแบบของงานประพนัธ์วา่ใชรู้ปแบบใด อาจเป็นนิทาน บทละคร นวนิยาย เร่ืองสั้น 

บทร้อยกรอง หรือบทความ ข่าวจากหนงัสือพิมพ ์
2. แยกเน้ือเร่ืองออกเป็นส่วนๆ ใหเ้ห็นวา่ใคร ท าอะไร ท่ีไหน อยา่งไร เม่ือไร 
3. แยกพิจารณาแต่ละส่วนให้ละเอียดลงไปว่าประกอบกนัอย่างไร หรือระกอบด้วย

อะไรบา้ง 
4. พิจารณาใหเ้ห็นวา่ผูเ้ขียนใหก้ลวธีิเสนอเร่ืองอยา่งไร 
ฐะปะนีย ์ นาครทรรพ (2547 : 9 – 10) ไดก้ล่าวถึกระบวนการอ่านคิดวิเคราะห์ไวว้า่ เร่ิมตน้

ดว้ยการพิจารณาวรรณกรรมหรือหนงัสือแต่ละเร่ืองวา่มีรูปแบบอย่างไร   ถา้เป็นร้อยแกว้ก็อาจมี
รูปแบบเป็นบทความ จดหมาย เร่ืองสั้น นวนิยาย บทละครฯลฯ ถา้เป็นร้อยกรองก็อาจมีรูปแบบเป็น
กาพย ์ กลอน โคลง ฉนัท์ หรืออาจแต่งเป็นลิลิต เป็นนิราศ ฯลฯ แลว้แต่กรณี ถดัจากรูปแบบก็
พิจารณา เน้ือเร่ือง ถา้เป็นร้อยแกว้ท่ีมีรูปแบบเป็นบทความก็พิจารณาความคิดและสาระส าคญัวา่มี
อะไรบา้ง จดัล าดบัไวอ้ย่างไร ถา้เป็นเร่ืองสั้นก็พิจารณาแยกเน้ือเร่ืองออกเป็นส่วนๆ ให้เห็น
พฤติกรรมของบุคคลในเร่ือง ฉากและเวลาท่ีเร่ืองราวนั้นเกิดข้ึน ต่อไปก็พิจารณาแต่ละส่วนว่า
ประกอบกนัอยา่งไร ขั้นสุดทา้ย พิจารณาวา่ผูเ้ขียนใชก้ลวิธีอยา่งไรในการเขียน หรือประพนัธ์เร่ือง
นั้นๆ 

การอ่านคิดวเิคราะห์ในขั้นต่างๆ 
กรมวชิาการ (2546: 209 - 211) ไดก้ล่าวถึงการอ่านคิดวเิคราะห์ในขั้นต่างๆ ไวด้งัน้ี 
1. การอ่านวเิคราะห์ค า 
การอ่านวิเคราะห์ค า เป็นการอ่านเพื่อให้ผูอ่้านแยกแยะถอ้ยค าในวลี ประโยคหรือขอ้ความ

ต่างๆ โดยสามารถบอกไดว้า่ค าใดใชอ้ยา่งไร ใชผ้ิดความหมาย ผิดหนา้ท่ี ไม่เหมาะสม ไม่ชดัเจน
อยา่งไร ควรจะตอ้งหาทางแกไ้ขปรับปรุงอยา่งไร 
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2. การอ่านวเิคราะห์ประโยค 
การอ่านวเิคราะห์ประโยค เป็นการอ่านเพื่อแยกแยะประโยคต่างๆ วา่เป็นประโยคท่ีถูกตอ้ง

ชดัเจนหรือไม่ ใช้ประโยคผิดไปจากแบบแผนของภาษาอย่างไร เป็นประโยคท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์
เพียงใดหรือไม่ มีหน่วยความคิดในประโยคขาดเกินหรือไม่ เรียงล าดบัความในประโยคท่ีใช้ได้
ถูกตอ้งชดัเจนหรือไม่ ใชฟุ่้มเฟือยโดยไม่จ  าเป็นหรือใชรู้ปแบบประโยคท่ีส่ือความหมายไม่ชดัเจน
หรือไม่ เม่ือพบขอ้บกพร่องต่างๆ แลว้สามารถแกไ้ขใหถู้กตอ้งได ้

3. การอ่านวเิคราะห์ทศันะของผูแ้ต่ง 
ผูอ่้านตอ้งพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบว่าผูเ้ขียนเสนอทศันะมีน ้ าหนกัเหตุผลประกอบ

ขอ้เทจ็จริงน่าเช่ือถือเพียงใด เป็นคนมองโลกในแง่ดีเพียงใด เป็นตน้ 
4. การอ่านวเิคราะห์รส 
การอ่านวเิคราะห์รส หมายถึง การอ่านอยา่งพิจารณาถึงความซาบซ้ึงประทบัใจท่ีไดจ้ากการ

อ่าน วธีิการท่ีจะท าใหเ้ขา้ถึงรสอยา่งลึกซ้ึง คือการวเิคราะห์รสของเสียงและรสของภาพ 
  4.1 ดา้นรสของเสียง ผูอ่้านจะรู้สึกไดช้ดัจากการอ่านออกเสียงดงัๆ ไม่วา่จะเป็นการอ่าน

อย่างปกติหรือการอ่านท านองเสนาะ ซ่ึงจะช่วยให้รู้สึกถึงความไพเราะของจงัหวะ และความ
เคล่ือนไหว ซ่ึงแฝงอยูใ่นเสียง ท าให้เกิดความรู้สึกไปตามท่วงท านองของเสียงสูงต ่าจากเน้ือเร่ืองท่ี
อ่าน 

  4.2 ดา้นรสของภาพ เม่ือผูอ่้านอ่านแลว้เกิดความเขา้ใจเร่ือง ในขณะเดียวกนัท าให้เห็นภาพ
ดว้ย เป็นการสร้างเสริมให้ผูอ่้านไดเ้ขา้ใจความหมาย การเขียนบรรยายความดว้ยถอ้ยค าไพเราะ ทั้ง
ร้อยแก้วและร้อยกรอง ท าให้เกิดภาพข้ึนในใจผูอ่้าน ท าให้เกิดความเพลิดเพลินและเขา้ใจ
ความหมายของเร่ืองไดดี้ยิง่ข้ึน 

5. การอ่านเพื่อวิเคราะห์ขอบเขตของปัญหา การตีความเน้ือหาของขอ้ความการอ่านคิด
วิเคราะห์ ยงัมีส่ิงท่ีตอ้งพิจารณา คือ การวิเคราะห์ขอบเขตของปัญหาและการตีความเน้ือหาของ
หนงัสือ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

  5.1 การวเิคราะห์ขอบเขตของปัญหา มีหลกัปฏิบติัดงัน้ี 
       5.1.1 จดัประเภทขอ้มูลข่าวสารตามชนิดและเน้ือหา ขอ้มูลข่าวสารแต่ละประเภทมี

วิธีการอ่านต่างกนั ก่อนอ่านตอ้งวิเคราะห์รู้ว่า ขอ้มูลข่าวสารท่ีอ่านนั้นอยู่ในประเภทใดการแบ่ง
ประเภทจะดูแต่ช่ือเร่ืองหรือลกัษณะภายนอกเพียงอยา่งเดียวไม่ได ้ตอ้งส ารวจเน้ือหาดว้ยอยา่งไรก็
ตาม ช่ือเร่ืองเป็นส่ิงแรกท่ีใชเ้ป็นแนวทางได ้ เพราะผูเ้ขียนตอ้งพยายามตั้งช่ือเร่ืองให้ตรงแนวเขียน
หรือจุดมุ่งหมายในการเขียนของตนใหม้ากท่ีสุด 
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5.1.2 สรุปให้สั้นท่ีสุดวา่ ขอ้มูลข่าวสารท่ีอ่านนั้นกล่าวถึงอะไร ขอ้มูลข่าวสารท่ีดี
ทุกเร่ืองตอ้งมีเอกภาพ มีการจดัองคป์ระกอบของส่วนยอ่ยอยา่งเป็นระเบียบ ผูอ่้านตอ้งพยายามสรุป
ภาพดงักล่าวออกมาเพียง 1 – 2 ประโยควา่ ขอ้มูลข่าวสารท่ีอ่านนั้นมีอะไรเป็นจุดส าคญัหรือเป็น
แก่นเร่ือง แลว้จึงหาความสัมพนัธ์กบัส่วนส าคญัต่อไป 

5.1.3 ก าหนดโครงสังเขปของเร่ือง เม่ืออ่านตอ้งตั้งประเด็นดว้ยวา่จากเอกภาพของ
เร่ืองท่ีอ่านนั้น มีอะไรเป็นส่วนประกอบส าคญับา้ง ส่วนท่ีส าคญัๆ สัมพนัธ์กนัโดยตลอดหรือไม่ 
และแต่ละส่วนก็มีหนา้ท่ีของตน สนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัหรือไม่ 

5.1.4 ก าหนดปัญหาท่ีผูเ้ขียนตอ้งการแก ้ ผูอ่้านควรพยายามอ่านและคน้พบว่า
ผูเ้ขียนเสนอปัญหาอะไร อยา่งไร มีปัญหายอ่ยอะไร และให้ค  าตอบไวต้รงๆ หรือไม่ การตั้งปัญหา
เป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะท าให้เขา้ใจเร่ืองแจ่มแจง้ ยิ่งตั้งปัญหาไดก้วา้งขวางลึกซ้ึงเพียงใด ยิ่งเขา้ใจได้
เพิ่มข้ึนเพียงนั้น 

5.2 การตีความเน้ือหาของขอ้มูลข่าวสาร การตีความเป็นส่ิงท่ีผูอ่้านตอ้งท าความเขา้ใจ 
ความคิดของผูเ้ขียน พิจารณาวตัถุประสงคข์องผูเ้ขียน ซ่ึงบางคร้ังผูเ้ขียนไม่ไดบ้อกความหมายหรือ
นยัของขอ้ความท่ีเขียนออกมาตรงๆ แต่ผูอ่้านตอ้งอาศยัความรู้ความเขา้ใจบริบทของเร่ืองเป็นอยา่งดี 
จึงจะตีความไดถู้กตอ้ง การท าความเขา้ใจความคิดของผูเ้ขียนนั้น ไม่วา่ความคิดจะถูกตอ้งหรือไม่ 
เราจะเห็นดว้ยหรือไม่ก็ตาม แต่การพยายามเขา้ใจเช่นนั้นท าให้เราไม่วิจารณ์ผูเ้ขียนอยา่งไม่ยุติธรรม 
แต่จะพิจารณาทั้งขอ้ดี ขอ้บกพร่องของงานเขียนนั้นอยา่งแจ่มแจง้การตีความของเน้ือหาของขอ้มูล
ข่าวสารมีรายละเอียดต่างๆ ดงัน้ี 

  5.2.1 ตีความหมายของค าส าคญั และคน้หาประโยคส าคญัท่ีสุด ผูอ่้านตอ้งพยายามเขา้ใจ
ค าส าคญั และเขา้ใจประเด็นท่ีส าคญัท่ีผูเ้ขียนเสนอ เพื่อเขา้ใจความคิดของผูเ้ขียน 

  5.2.2 สรุปความคิดส าคญัของผูเ้ขียน โดยพิจารณาวา่ประโยคใดเป็นเหตุประโยคใดเป็น
ผล ประโยคใดเป็นขอ้สรุป ซ่ึงบางคร้ังผูเ้ขียนไม่ไดส้รุปความคิดออกมาให้เห็นชดัเจน แต่ผูอ่้านตอ้ง
พยายามสรุปออกมาใหไ้ด ้

  5.2.3 ตดัสินวา่อะไรคือการแกปั้ญหาของผูเ้ขียน เม่ือผูอ่้านตีความส าคญัให้ตรงกบัผูเ้ขียน 
เขา้ใจความคิดส าคญัของผูเ้ขียน และสรุปความคิดของผูเ้ขียนไดแ้ลว้ ผูอ่้านก็จะวิเคราะห์หรือตดัสิน
ได้ว่า จากเร่ืองราวและเหตุผลต่างๆ ท่ีผูเ้ขียนน ามาเสนอนั้นมีความสมเหตุสมผลหนักแน่น 
น่าเช่ือถือไดห้รือไม่เพียงใด เพื่อน าไปสู่การวจิารณ์ขอ้มูลข่าวสารนั้นๆ ต่อไป 
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 ทิศนา แขมมณีและคณะ (2544 : 133) ไดก้ าหนดขอบเขตการอ่านคิดวเิคราะห์ขั้นต่างๆ วา่
ประกอบดว้ยทกัษะยอ่ย 6 ทกัษะคือ 
 1. การรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดมาจดัระบบหรือเรียบเรียงให้ง่ายแก่การท าความเขา้ใจ 
 2. การก าหนดมิติหรือแง่มุมท่ีจะวเิคราะห์โดยอาศยัองคป์ระกอบ ท่ีมาจากความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิม และการคน้พบลกัษณะหรือกลุ่มของขอ้มูล 
 3. การก าหนดหมวดหมู่ในมิติหรือแง่มุมท่ีจะวิเคราะห์ 
 4. การแจกแจงขอ้มูลท่ีมีอยูล่งในแต่ละหมวดหมู่ โดยค านึงถึงความเป็นตวัอยา่งเหตุการณ์ 
การเป็นสมาชิก หรือความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งโดยตรง 
 5. การน าเสนอขอ้มูลท่ีแจกแจงเสร็จแลว้ในแต่ละหมวดหมู่มาจดัล าดบั 
 6. การเปรียบเทียบขอ้มูลระหวา่งหรือแต่ละหมวดหมู่ ในแง่ของความมาก – นอ้ยความ
สอดคลอ้ง-ความขดัแยง้ ผลทางบวก- ทางลบ ความเป็นเหตุ-เป็นผล ล าดบัความต่อเน่ือง 
 จะเห็นไดว้า่ กระบวนการอ่านคิดวเิคราะห์มีความสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบเร่ือง
ความสามารถในการใหเ้หตุผลอยา่งถูกตอ้ง รวมทั้งเทคนิคการตั้งค  าถามจะตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งใน
ทุกๆขั้นตอนเพื่อน าไปสู่การวเิคราะห์รูปแบบ วตัถุประสงค ์เจตนา ขอ้คิดตลอดจนการน าไปใช้
แกปั้ญหาในชีวิตจริงได ้
             ประโยชน์ของการอ่านคิดวเิคราะห์ 

การอ่านคิดวิเคราะห์มีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษยใ์นสังคมปัจจุบนัอยา่งยิ่ง ดงัท่ีนกัการศึกษา
หลายท่านไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 

เสนีย ์แสงดี (2545 : 67) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการอ่านคิดวเิคราะห์ไวว้า่ 
1. ไดรั้บประโยชน์ความรู้ทัว่ไปวา่ ส่ิงใดคือขอ้เทจ็จริงส่ิงใดคือขอ้คิดเห็น 
2. ท าใหมี้นิสัยรักการอ่านหนงัสือ ชอบคน้ควา้มีความรู้กวา้งขวางข้ึน 
3. ท าใหมี้ความคิดสร้างสรรค ์เกิดทรรศนะคติท่ีดีต่อการอ่าน 
4. เลือกและสามารถใชว้จิารณญาณในการตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
5. รู้จกัการประเมินค่าในเร่ืองท่ีอ่าน สามารถประยกุตไ์ดใ้นชีวติประจ าวนั 
เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2546: 33 - 46) กล่าวถึงประโยชน์ของการอ่านคิดวิเคราะห์ สรุป

ไดว้า่ 
1. ช่วยส่งเสริมความฉลาดทางสติปัญญา 
2. เป็นพื้นฐานการคิดในมิติอ่ืนๆ 
3. ช่วยในการแกปั้ญหา 
4. ช่วยในการประเมินและตดัสินใจ 
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5. ช่วยใหค้วามคิดสร้างสรรคส์มเหตุสมผล 
6. ช่วยใหเ้ขา้ใจแจ่มกระจ่าง 

 พีรศกัด์ิ วลิยัรัตน์ (2558) กล่าวถึงประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ ดงัน้ี  
 1. ช่วยใหเ้รารู้ขอ้เทจ็จริง รู้เหตุผลเบ้ืองหลงัของส่ิงท่ีเกิดข้ึนเขา้ใจความเป็นมาเป็นไปของ
เหตุการณ์ต่างๆ 
 2. เป็นฐานความรู้ในการน าไปใชใ้นการตดัสินใจแกปั้ญหา 
 3. ช่วยใหเ้ราหาเหตุผลท่ีสมเหตุสมผลใหก้บัส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง 
 4. ช่วยประมาณความน่าจะเป็น 

ศิริวชิ ดโนทยั (2558) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการอ่านคิดวเิคราะห์ไวว้า่ 
1.ช่วยใหเ้รารู้ขอ้เทจ็จริง รู้เหตุผลเบ้ืองหลงัของส่ิงท่ีเกิดข้ึน เขา้ใจความเป็นมาเป็นไปของ

เหตุการณ์ต่างๆ 
2.เป็นพื้นฐานความรู้ในมติอ่ืนๆ เพื่อน าไปใชใ้นการตดัสินใจ แกปั้ญหา 
3.ช่วยใหคิ้ดสร้างสรรคส์มเหตุสมผล อยูบ่นฐานของตรรกะและความน่าจะเป็นอยา่งมี
หลกัเกณฑ ์
4.ช่วยในการประเมินผลและการตดัสินใจไดอ้ยา่งรอบคอบข้ึน 
5.ช่วยส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ 
6.ช่วยใหส้ามารถแยกแยะปัญหาต่างๆ น าไปสู่การแกปั้ญหาอยา่งตรงประเด็น 
7.ช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจ กระจ่างในขอ้เท็จจริง อะไรเป็นเหตุเป็นผล 
8.ช่วยใหเ้ป็นคนคิดใคร่ครวญ รอบคอบ ไม่ด่วนสรุปเร่ืองไปตามความรู้สึก หรืออคติ 
9.ช่วยในการพฒันางานอยา่งเป็นระบบและมีเหตุมีผล ถูกตอ้งน่าเช่ือถือ 
จากประโยชน์ของการอ่านคิดวิเคราะห์สรุปได้ว่า การอ่านคิดวิเคราะห์ช่วยให้เรารู้

ขอ้เท็จจริง รู้เหตุผล เขา้ใจความเป็นมาเป็นไปของเหตุการณ์ต่างๆ รู้วา่เร่ืองนั้นมีองค์ประกอบ
อะไรบา้ง ท าให้เราไดข้อ้เท็จจริงท่ีเป็นฐานความรู้ในการน าไปใช้ในการตดัสินใจแกปั้ญหา การ
ประเมินและการตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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4.7 การประเมินความสามารถของการอ่านคิดวเิคราะห์ 
นกัวิชาการหลายท่านไดเ้สนอแนวทางการวดัประเมินผลทกัษะการอ่านคิดวิเคราะห์

เอาไวอ้ยา่งน่าสนใจ ดงัน้ี 
 ภทัรา นิคมานนท ์(2543 : 72) ไดก้ล่าววา่ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นทกัษะ

กระบวนการทางสมองท่ีสามารถพฒันาได ้เม่ือไดรั้บการพฒันาแลว้ การประเมินทกัษะหรือ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์นั้น การประเมินการวเิคราะห์นั้น ควรประเมิน 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

1. การวิเคราะห์ความส าคญั เป็นความสามารถในการแยกแยะองคป์ระกอบย่อยท่ี
รวมอยูใ่นเร่ืองราวนั้นๆ เพื่อช้ีให้เห็นถึงมูลเหตุ ตน้ก าเนิด สาเหตุ ผลลพัธ์ และประเด็นส าคญัของ
เร่ืองราวต่างๆ 

        2. การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ เป็นความสามารถในการพิจารณาหาความสัมพนัธ์
ระหวา่งองคป์ระกอบยอ่ยท่ีรวมกนัอยูใ่นเร่ืองราวนั้นๆ วา่มีความสัมพนัธ์เก่ียวพนักนัในลกัษณะใด
อาจเหมือนหรือต่างกนั คลอ้ยตามกนัหรือขดักนั เก่ียวขอ้งกนัหรือไม่เก่ียวขอ้งกนั อะไรเป็นเหตุของ
ผลนั้น หรืออะไรเป็นผลของเหตุนั้น เป็นตน้ 

 3.การวเิคราะห์หลกัการ เป็นความสามารถในการคน้หาวา่ การท่ีโครงสร้างและระบบ
ของวตัถุ ส่ิงของ เร่ืองราวและการกระท าต่างๆ รวมกนัอยูใ่นสภาพเช่นนั้นไดเ้พราะยดึหลกัหรือ
แกนอะไรเป็นส าคญั 

ทิศนา แขมมณี และคณะ (2544) กล่าววา่ การประเมินการคิดนั้นจะตอ้งประเมินทั้ง 3 
ดา้น ดงัน้ี 

1.การวเิคราะห์หลกัการ คือ ความสามารถในการก าหนดเกณฑใ์นการจ าแนกขอ้มูล 
2.การวเิคราะห์เน้ือหา คือ ความสามารถในการแยกขอ้มูล เน้ือเร่ืองไดต้ามหลกัเกณฑ ์

        3.การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบ และความสัมพนัธ์ของขอ้มูลในแต่
ละองคป์ระกอบ 

       สุวิทย ์มูลค า (2548 : 23 -24 ) กล่าววา่ การประเมินการคิดวิเคราะห์ อาจจ าแนกไดเ้ป็น 
3ลกัษณะ คือ 

1.การวเิคราะห์ส่วนประกอบ เป็นความสามารถในการหาส่วนประกอบท่ีส าคญัของ
ส่ิงของหรือเร่ืองราวต่างๆ 

2.การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ เป็นความสามารถในการหาความสัมพนัธ์ของส่วน
ส าคญัต่างๆ โดยการระบุความสัมพนัธ์ระหวา่งความคิด ความสัมพนัธ์ในเชิงเหตุผลหรือความ
แตกต่าง ระหวา่งขอ้โตแ้ยง้ท่ีเก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้ง 
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3.การวเิคราะห์หลกัการ เป็นความสามารถในการหาหลกัความสัมพนัธ์ส่วนส าคญัในเร่ือง
นั้นๆ วา่สัมพนัธ์กนัอยูโ่ดยอาศยัหลกัการใด 

นอกจากน้ี ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา (2551 : 49) ไดก้ล่าวถึงการประเมิน
ความสามารถดา้นการอ่านคิดวเิคราะห์ไวว้า่ เป็นการประเมินศกัยภาพผูเ้รียนในการอ่านจากหนงัสือ
เอกสาร และส่ือต่าง ๆ เพื่อหาความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ เพื่อความสุนทรีย ์และประยกุตใ์ชแ้ลว้
น ามาคิดวเิคราะห์เน้ือหาสาระท่ีอ่าน น าไปสู่การแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห์สร้างสรรคก์าร
แกปั้ญหาในเร่ืองต่างๆ 

Bloom (1956 : 163) ไดจ้  าแนกการวดัระดบัความสามารถของการคิดวิเคราะห์ ออกเป็น 3 
ระดบั ดงัน้ี ระดบัท่ี 1 ความสามารถในการจ าแนกส่วนประกอบท่ีส าคญัของส่ิงของหรือเร่ืองราว
ต่างๆ ระดบัท่ี 2 ความสามารถในการพิจารณาความสัมพนัธ์ของส่วนส าคญัต่างๆ และระดบัท่ี 3 
ความสามารถในการพิจารณาขอ้สรุป 

จากแนวคิดในการวดัประเมินความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของ
นกัวิชาการดงักล่าว ผูว้ิจยัสามารถสรุปการวดัประเมินทกัษะการอ่านคิดวิเคราะห์ได้ว่า การวดั
ประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผูเ้รียนจะเร่ิมจากการแยกแยะองค์ประกอบของสาร 
การระบุถึงความเช่ือมโยงสัมพนัธ์ของสาร และการสรุปถึงความส าคญัของสารเพื่อการน าไปใช้
ประโยชน ์

จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม สามารถสรุปความหมายของความสามารถในการ
อ่านคิดวเิคราะห์คือ การท่ีผูเ้รียนสามารถวเิคราะห์องคป์ระกอบของงานเขียนท่ีอ่านได ้โดยสามารถ
ระบุถึงประเภทของงานเขียน ส่วนท่ีเป็นเน้ือหาของสารท่ีอ่านวา่ส่วนใดเป็นขอ้เท็จจริงและส่วนใด
เป็นข้อคิดเห็นของผูเ้ขียน สามารถระบุถึงความสัมพนัธ์เช่ือมโยงของงานเขียนท่ีอ่านได้ โดย
สามารถระบุถึงส่วนท่ีเป็นสาเหตุ ปัจจยัและส่วนท่ีเป็นผลลพัธ์หรือผลกระทบท่ีเกิดข้ึน หรือส่วนใด
เป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีก่อให้เกิดผลตามมา ตลอดจนสามารถบอกถึงสาระส าคญัท่ีไดจ้ากงานเขียนท่ี
อ่าน โดยสามารถบอกถึงขอ้คิด คุณค่า ประโยชน์ แนวทางปฏิบติั ค  าแนะน า การประยุกตใ์ชก้บัชีวิต
จริงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซ่ึงประเมินจากคะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบการอ่านคิด
วเิคราะห์งานเขียนภาษาไทยทั้งประเภทร้อยแกว้และร้อยกรองท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
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         5. แนวคิดเกีย่วกบัการฝึกหัดทางปัญญา (Cognitive Apprenticeships)  
5.1 ความหมายของการฝึกหัดทางปัญญา 

จากการทบทวนวรรณกรรมไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของแนวคิดการฝึกหดัทางปัญญาดงัน้ี 
Collins, Brown, and Newman (1987) กล่าววา่การฝึกหดัทางปัญญา (Cognitive 

apprenticeship) คือ การออกแบบระหวา่งความคิดและวธีิการฝึกหดัทางปัญญา น าไปสู่การสร้า
กระบวนการการเรียนรู้อยา่งเขา้ใจ (tacit processes) ท่ีสามารถสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก ซ่ึง
เกิดจากการฝึกฝนของผูเ้รียน (practice) ท่ีจะเนน้การเรียนรู้ผา่นการช้ีแนะประสบการณ์ ความรู้
ความเขา้ใจและการเปล่ียนแปลงทกัษะกระบวนการสร้างความรู้ความเขา้ใจโดยไดรั้บความ
ช่วยเหลือจากผูส้อน 
                    Brown, Collins and Duguid (1989) กล่าววา่วธีิการฝึกหดัทางปัญญา (Cognitive 
apprenticeship) คือกลยทุธการสอนท่ีเป็นแกนกลางของการเรียนรู้สถานการณ์ในการฝึกปฏิบติังาน
ท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหผู้เ้รียนปฏิบติัเป็น มีพฒันาการในการปฏิบติังาน (Develop) 
และสามารถใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ ในกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพท่ีแทจ้ริง (authentic activity) ดงันั้น
ในการแกปั้ญหาการฝึกปฏิบติัท่ีเกิดข้ึน มิไดเ้กิดข้ึนจากการเรียนรู้สภาพแวดลอ้มเพียงอยา่งเดียว 
(learning environment) แต่จ าเป็นตอ้งใชส้ภาพแวดลอ้มของโลกแห่งความเป็นจริง (real-world) 
หรือสถานการณ์ในชีวติจริงร่วมกบัความเอาใจใส่ของผูเ้รียนในการฝึกปฏิบติั และเม่ือผูฝึ้กปฏิบติัมี
ความช านาญ สามารถเรียนรู้วธีิแกปั้ญหาไดก้็จะขยายประสบการณ์ไปสู่การปฏิบติัจริงไดใ้นท่ีสุด 

Vanessa Paz Dennen (2004 : 183) กล่าวถึงการฝึกหดัทางปัญญาวา่ เป็นวธีิการเรียนรู้ท่ี
เก่ียวขอ้งกนัทางอภิปัญญา ความรู้ความเขา้ใจและจิตวทิยาภายใตก้ารเรียนรู้ของสังคมเชิงวฒันธรรม
ท่ีผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัโดยมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม ซ่ึงประกอบไปดว้ยวธีิ Scaffolding, 
modeling, mentoring และ coaching  การฝึกหดัทางปัญญาเป็นวธีิท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ผา่น
ประสบการณ์จริงกระทัง่สามารถปฏิบติัโดยล าพงัเพื่อบรรลุเป้าหมายไดใ้นท่ีสุด 

Julie Lasley (2016 : 103) ) กล่าววา่การฝึกหดัทางปัญญา (Cognitive apprenticeship) 
เป็นวธีิการเรียนรู้อยา่งธรรมชาติผา่นการสังเกตและเลียนแบบจากผูท่ี้มีความช านาญ ดงันั้นผูท่ี้เป็น
ตน้แบบจะตอ้งแสดงวธีิการเรียนรู้หรือวธีิการปฏิบติังานดว้ยกระบวนการและขั้นตอนท่ีชดัเจน 

จากความหมายดงักล่าวสรุปไดว้า่ วธีิการฝึกหดัทางปัญญานั้นเป็นการออกแบบการ
เรียนรู้จะช่วยสนบัสนุนใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝน ฝึกสังเกต ฝึกหดัจากการปฏิบติัภายใตก้ารช่วยเหลือ 
ช้ีแนะของผูท่ี้มีความช านาญหรือมีความสามารถมากกวา่ จนกระทัง่ผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานเองได้
ตามวตัถุประสงค ์
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5.2 รูปแบบการฝึกหัดทางปัญญา 
Collins, Brown, and Newman (1987) กล่าววา่ การฝึกหดัทางปัญญามีจุดมุ่งหมายของ

รูปแบบเพื่อการสอนกระบวนการแกปั้ญหาท่ีผูเ้รียนใชค้วามช านาญไปสู่การจดัการภารกิจท่ี
ซบัซอ้น ซ่ึงจะตอ้งค านึงถึงบริบทสภาพแวดลอ้ม วธีิการ ขั้นตอนและสภาพของสังคม โดยมี
ลกัษณะเฉพาะดงัต่อไปน้ี 

1.เป้าหมายและเง่ือนไข (Goal and Preconditions)  ผูฝึ้กหดัทางปัญญาตอ้งมีความตั้งใจ
จดจ่อต่อการฝึกปฏิบติัท่ีจะน าไปสู่กลยทุธ์การท างานและทกัษะการเรียนรู้ในสภาพแวดลอ้มท่ี
ผูเ้รียนสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง 

2.หลกัการ (principles)  
     2.1 วธีิการฝึกหดัทางปัญญากระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาตนเอง โดยผูเ้รียนไดน้ า
ความรู้เพื่อเช่ือมโยงใหส้ัมพนัธ์กบัทกัษะท่ีผูเ้รียนมีความตอ้งการส าหรับการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนและ
เลือกกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในสภาพบริบทท่ีต่างกนั 
    2.2 วธีิการฝึกหดัทางปัญญากระตุน้ให้เกิดการโตต้อบกนัระหวา่งผูท่ี้เร่ิมปฏิบติักบั
ผูท่ี้ช านาญ 
    2.3 วธีิการฝึกหดัทางปัญญาตอ้งมีการกระตุน้ดว้ยการมอบหมายภาระงาน ซ่ึงเป็น
วธีิการท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของการเรียนรู้ ซ่ึงก่อใหเ้กิดทกัษะท่ีมีความซบัซอ้นมากข้ึน 
(increasing complexity) มีทกัษะท่ีหลากหลายมากข้ึน (increasing diversity) และท าใหเ้กิดทกัษะ
โดยรวมก่อนทกัษะเฉพาะหนา้ (local skills) 

3.เง่ือนไขของการเรียนรู้ (Condition of learning)  
เป้าหมายความรู้ท่ีไดรั้บจากวิธีการฝึกหดัทางปัญญาจะสัมพนัธ์กบัการเรียนรู้ใน

สภาพแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนจริง ท าใหเ้กิดความรู้ความช านาญ ประกอบดว้ย ความรู้ กลยุทธ์ท่ีช่วยให้
เกิดการเรียนรู้ กลยทุธ์ในการควบคุมสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน และกลยทุธ์ในการเรียนรู้ท่ีจะเนน้ให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมของการแกปั้ญหาวกิฤตการณ์ท่ีเกิดข้ึนนั้นๆ 

4.บทบาทของผูอ้  านวยความสะดวก (Role of facilitator) 
บทบาทของผูอ้  านวยความสะดวกรวมไปถึงการเป็นตน้แบบ (modeling) การช้ีแนะ 

(coaching) กลวธีิเสริมต่อการเรียนรู้ (scaffolding) ท่ีช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ผา่นกระบวนการฝึกหดั
ทางปัญญานั้น ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีอ านวยความสะดวก (ตน้แบบ) จะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ เอาใจใส่เฝ้าดู
แล คอยสังเกต ใหค้  าแนะน า ช้ีแนะผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ 
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 ต่อมา Brown,Collins, & Duguid (1989) ไดศึ้กษาและเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งการ
ฝึกหดัแบบดั้งเดิม และแนวคิดการฝึกหดัทางปัญญา แสดงดงัตารางท่ี 4 
ตารางท่ี 4  ความแตกต่างระหวา่งการฝึกหดัแบบดั้งเดิม และแนวคิดการฝึกหดัทางปัญญา  
                 (Brown,Collins, & Duguid,1989) 

 

การฝึกหัดแบบดั้งเดิม แนวคิดการฝึกหัดทางปัญญา  
 ภาระงานท่ีง่ายและธรรมดา ภาระงานมีความซบัซอ้น/การใชปั้ญหาเป็นฐาน 

ในการเรียนรู้ 
ทกัษะและกระบวนการทางกายภาพ กระบวนการเรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัยและการรู้คิด   
การเรียนรู้แบบตวัต่อตวัในสถานประกอบการ การเรียนรู้กบัเพื่อนร่วมชั้นในหอ้งเรียนและ

หอ้งปฏิบติัการ 
 
 

การท างานโดยใชก้ารสังเกต ผูเ้รียนมีกระบวนการท างานโดยใชห้ลกั 
ของเหตุและผล 

 
 

การเรียนรู้โดยท าภาระงานทางกายภาพ การเรียนรู้ดว้ยกระบวนการอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็นเพื่อระบุปัญหา 

 
 

การเรียนรู้จากการสังเกตตวัแบบ 
การแนะน า และการลดภาระงานลง 

การเรียนรู้จากตวัแบบ, การแนะน า, การเสริม
ต่อการเรียนรู้, การน าเสนอ, การสะทอ้นผล 
การเรียนรู้ และการวพิากษ ์

 
 
 

การใชภ้าระงานในการก าหนดการเรียนรู้ 
 

การใชผ้ลการเรียนรู้ในการก าหนดการเรียนรู้  

  
 จากตารางท่ี 4 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งแนวคิดการฝึกหัดแบบดั้งเดิมและแนวคิด
การฝึกหดัทางปัญญาแบบใหม่นั้นสรุปไดว้า่ วิธีการฝึกหดัทั้งสองมีความแตกต่างกนัอยา่งส้ินเชิง เพราะ
การฝึกหัดแบบใหม่นั้น จะเป็นการเรียนรู้ให้ตรงกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัของการจดัการเรียนรู้  เช่น 
การมีภาระหน้าท่ีมีความซบัซ้อน และการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ หรือการใช้ผลการเรียนรู้ใน
การก าหนดการเรียนรู้ แทนการใช้ภาระงานในการก าหนดตวังาน แต่มีเพียงอย่างเดียวท่ีไม่มีความ
แตกต่างกนัมากก็คือ การเรียนรู้จากตวัแบบ และการแนะน า  เพียงแต่ว่าแนวคิดการฝึกหัดทางปัญญา
แบบใหม่ จะมีการเพิ่มในส่วนการเสริมต่อการเรียนรู้ การน าเสนอ การสะทอ้นผลการเรียนรู้ และการ
วพิากษ ์เพื่อใหต้รงกบัสภาพการณ์จริง และเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
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5.3 องค์ประกอบของการฝึกหัดทางปัญญา 
Collins, A.,Brown, J.S., & Holum,A. (1991) กล่าวว่าการฝึกหัดทางปัญญา (Cognitive 

apprenticeship) เป็นการสร้างกระบวนการการเรียนรู้ ซ่ึงจะเน้นการเรียนรู้ผ่านการช้ีแนะประสบการณ์ 
การสร้างความรู้ความเข้าใจและการเปล่ียนแปลงทักษะกระบวนการท่ีพฒันาข้ึนโดยได้รับความ
ช่วยเหลือจากผู ้สอนอย่างเป็นระบบ โดยมีพื้นฐานส าคัญในการออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้
ประกอบดว้ยขั้นตอนส าคญั 6 ขั้นดว้ยกนั คือ  

1.การเป็นตวัแบบ (Modeling)  
2.การเป็นผูช้ี้แนะ (Coaching)  
3.การเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding)   
4.การน าเสนอผลการเรียนรู้ (Articulation)   
5.การสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflection)  
6.การวพิากษ ์(Exploration)  
ผูว้ิจยัขอน าเสนอขั้นตอนส าคญั 6 ขั้นของการฝึกหัดทางปัญญา ซ่ึงมีรายละเอียดในแต่ละ

ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
1.การเป็นตวัแบบ (Modeling)   

       Bandura (1977) มีความเช่ือว่า การเรียนรู้ คือการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรม การเรียนรู้
ของมนุษยเ์กิดข้ึนในส่ิงแวดลอ้มทางสังคม   โดยในการเรียนรู้นั้นไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งพิจารณาในแง่ของ
การแสดงออก หากแต่วา่การไดม้าซ่ึงความรู้ใหม่ๆ (Acquired) ก็ถือไดว้า่ การเรียนรู้ไดเ้กิดข้ึนแลว้ แมว้า่
จะยงัไม่มีการแสดงออกก็ตาม ดังนั้นการเรียนรู้ของ Bandura นั้นมกัจะเน้นท่ีการเปล่ียนแปลงท่ี
พฤติกรรมภายใน โดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีการแสดงออก ดงันั้นการแสดงออกของพฤติกรรมจึงสะทอ้นให้
เห็นถึงการเรียนรู้ (สมโภชน์  เอ่ียมสุภาษิต, 2543: 48-53) Bandura ยงัเช่ือว่าพฤติกรรมของคนเรานั้น
ไม่ได้เกิดข้ึนและเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากปัจจยัทางสภาพแวดลอ้มแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ตอ้งมี
ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ สติปัญญา ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ และชีวภาพอ่ืนๆ ร่วมดว้ย และการร่วมของ
ปัจจยัส่วนบุคคลนั้นจะตอ้งร่วมกนัในลกัษณะท่ีก าหนดซ่ึงกนัและกนักบัปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมและ
สภาพแวดลอ้ม ซ่ึงเขียนไดต้ามแผนภาพดงัต่อไปน้ี 
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แผนภาพท่ี 2 การเรียนรู้โดยการสังเกต (สมโภชน์  เอ่ียมสุภาษิต, 2543: 48-53) 

 
 
 

 
  
  
  
จากแผนภาพท่ี 2 ท่ีสมโภชน์  เอ่ียมสุภาษิต ไดแ้สดงการเรียนรู้โดยการสังเกตแลว้ยงัไดก้ล่าว

อีกวา่ ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการสังเกตนั้น Bandura มีความเช่ือวา่การเรียนรู้ส่วนใหญ่ของคนเรานั้น
เกิดจากการสังเกตจากตวัแบบ คนเราไดรั้บความรู้เร่ืองกฎเกณฑ์ ทกัษะ กลวิธี ความเช่ือและเจตคติดว้ย
การสังเกตจากบุคคลอ่ืน ซ่ึงจะแตกต่างจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงท่ีตอ้งอาศยัการลองผิดลอง
ถูก สอดคลอ้งกบั Ernest (2007: 183) กล่าววา่ในการเรียนรู้ผา่นตวัแบบนั้น ตวัแบบเพียงตวัเดียวสามารถ
ถ่ายทอดทั้งความคิดและการแสดงออกไดพ้ร้อมๆ กนั และเน่ืองมาจากคนเรานั้นใช้ชีวิตในแต่ละวนัใน
สภาพแวดล้อมท่ีแคบๆ ดงันั้นการรับรู้เก่ียวกบัประสบการณ์ต่างๆ ในสังคมจึงผ่านทางประสบการณ์
ของคนอ่ืน โดยการได้ยินและได้เห็นปราศจากประสบการณ์โดยตรงมาเก่ียวข้อง คนส่วนมากรับรู้
เร่ืองราวของสังคมผา่นทางส่ือแทบทั้งส้ิน 

การเรียนรู้จากการสังเกตไดจ้ากตวัแบบ ไม่ใช่การเลียนแบบ (Imitation) เน่ืองจาก 
1. ตวัแบบท าหนา้ท่ีแสดงพฤติกรรม ให้ผูเ้รียนท่ียงัไม่เคยไดเ้รียนรู้พฤติกรรมดงักล่าวมาก่อน

ไดส้ังเกตพฤติกรรมในถานการณ์จริง การเรียนรู้จากตวัแบบจึงเป็นการแสดงให้เห็นพฤติกรรมใหม่ท่ี
ผูเ้รียนสามารถน าไปปรับใชไ้ด ้

2. ตวัแบบท าหนา้ท่ีเสริมพฤติกรรมท่ีมีอยู่แลว้ให้ดีข้ึน  เป็นกรณีท่ีผูส้ังเกตตวัแบบเคยเรียนรู้
พฤติกรรมดงักล่าวมาก่อนในอดีต ตวัแบบจะท าหนา้ท่ีเป็นแรงจูงใจให้ผูท่ี้เคยเรียนรู้พฤติกรรมดงักล่าว
พยายามพฒันาให้ดียิ่งข้ึน เช่น การดูนกัเทนนิสมือหน่ึงของโลกแข่งขนั อาจเป็นแรงจูงใจให้อยากท าให้
ดีเหมือนกบันักเทนนิสมือหน่ึงของโลกบ้าง จึงจดจ าวิธีการตีของนักเทนนิสคนน้ี แล้วน ามาพฒันา
ทกัษะการตีเทนนิสของตนให้ดีข้ึน 

3. ตวัแบบท าหน้าท่ียบัย ั้งการเกิดพฤติกรรมในกรณีท่ีผูส้ังเกตมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์
หรือไม่เคยมีพฤติกรรมไม่พึงประสงคม์าก่อน ตวัแบบนั้นจะช่วยท าให้พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์นั้น
ลดลงหรือไม่เกิดข้ึน เช่น การเห็นคนเดินขา้มถนนบริเวณท่ีไม่ใช่ทางมา้ลาย หรือสะพานลอย แลว้ถูกรถ

ปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจยัดา้น 
สภาพแวดลอ้ม 

ปัจจยัดา้น 
พฤติกรรม 
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ชนก็จะท าให้เกิดการยบัย ั้งไม่ให้บุคคลท่ีสังเกตพฤติกรรมดงักล่าวท าตาม  เป็นตน้ ประเภทของตวัแบบ
ตวัแบบนั้นแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ตวัแบบท่ีเป็นบุคคลจริง ๆ (Live Model) คือตวัแบบท่ีบุคคล
ไดมี้โอกาสสังเกตและปฏิสัมพนัธ์โดยตรง และตวัแบบท่ีเป็นสัญลกัษณ์ (Symbolic Model) เป็นตวัแบบ
ท่ีเสนอผา่นส่ือต่าง ๆ เช่น วทิย ุโทรทศัน์ หรือหนงัสือในแนวนิยาย เป็นตน้ 

จากแนวคิดการเรียนรู้โดยการสังเกต Bandura ท่ีสมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิตไดก้ล่าวขา้งตน้นั้น 
สรุปไดว้่า ส่วนใหญ่แลว้การเรียนรู้จากคนเรานั้นเกิดจากการสังเกตจากตวัตน้แบบหรือตวัแบบ คนเรา
ไดรั้บความรู้เร่ืองกฎเกณฑ์ ทกัษะ กลวิธี ความเช่ือและเจตคติดว้ยการสังเกตบุคคลอ่ืน ซ่ึงจะแตกต่าง
จากการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงท่ีตอ้งอาศยัการลองผิดลองถูก  ในการเรียนรู้ผ่านอย่างเช่น เม่ือ
ครูผูส้อนบอกกบันกัเรียนวา่ การลกัเล็กขโมยนอ้ยนั้นเป็นส่ิงไม่ดี ท าให้ผูอ่ื้นเดือดร้อน และควรเช่ือฟัง
ค าสั่งสอนของครู แลว้ครูก็กระท าในส่ิงท่ีดีเป็นตน้แบบ แลว้การประพฤติปฏิบติัเหล่าน้ี เด็กก็จะเช่ือฟัง 
และน ามาเป็นตน้แบบได ้เป็นตน้ 

ขั้นของการเรียนรู้โดยการสังเกต  มี 2 ขั้น คือ ขั้นแรก เป็นขั้นการได้รับมาซ่ึงการเรียนรู้ 
(Acquisition) ท าให้สามารถแสดงพฤติกรรมได้ และขั้นท่ีสอง เป็นขั้นการกระท า (Performance) ซ่ึง
อาจจะกระท าหรือไม่กระท าก็ได ้ การแบ่งขั้นของการเรียนรู้แบบน้ีท าให้ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bandura
แตกต่างจากทฤษฎีพฤติกรรมนิยมชนิดอ่ืนๆ การเรียนรู้ท่ีแบ่งออกเป็น 2 ขั้น แสดงในแผนภูมิท่ี 3 ดงัน้ี 

 
แผนภาพท่ี 3 แสดงขั้นตอนของการเรียนรู้โดยการสังเกต (สุรางค ์ โคว้ตระกูล,2545: 170–174) 

 
 

 
 
 
 
  
 
  
จากแผนภาพท่ี 3 สรุปไดว้า่ ในกระบวนขั้นตอนทั้งสองไม่วา่จะเป็นกระบวนการขั้นการ

รับมาซ่ึงการเรียนรู้ และขั้นการกระท า ลว้นตอ้งมาจากตวับุคคล เพราะตวับุคคลนั้นจะสังเกตไดก้็
ต่อเม่ือมีส่ิงเร้าหรือการรับเขา้จึงจะมีพฤติกรรมสนองตอบหรือการส่งออกต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงได ้

 

ส่ิงเร้าหรือ
การรับเขา้ 

(Input) 

บุคคล 
(Person) 

พฤติกรรมสนองตอบ
หรือการส่งออก 

(Output) 

     ขั้นท่ี 1 
ขั้นการรับมาซ่ึงการ
เรียนรู้ (Acquisition) 

    ขั้นท่ี 2 
ขั้นการกระท า 
(Performance) 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพของการเสนอตัวแบบ 
สมโภชน์  เอ่ียมสุภาษิต (2543: 36) ไดส้รุป เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของการ

เสนอตวัแบบ โดยแบ่งปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของการเสนอตวัแบบ ออกเป็น 2 ปัจจยัหลกั คือ     
1. ปัจจยัส่งเสริมการเรียนรู้และการเก็บจ า (Factor Enhancing Learning and  Retention) 
2. ปัจจยัท่ีส่งเสริมการแสดงออก (Factor Enhancing Performance) 
ปัจจยัท่ีส่งเสริมการเรียนรู้และการเก็บจ า Bandura (สมโภชน์  เอ่ียมสุภาษิต, 2543) ไดก้ล่าววา่ 

การท่ีคนเราจะเรียนรู้ไดดี้หรือไม่นั้นยอ่มข้ึนอยูก่บัความตั้งใจของผูส้ังเกตตวัแบบ และความสามารถใน
การเก็บจ าส่ิงท่ีสังเกตได ้ดงันั้น ผูท่ี้จะวางแผนในการเสนอตวัแบบจะตอ้งแน่ใจไดว้า่ ตนเองไดพ้ยายาม
สร้างเง่ือนไขให้เกิดการส่งเสริมความตั้งใจ และการเก็บจ าของผูส้ังเกตซ่ึงส่ิงท่ีจะตอ้งพิจารณาเพื่อให้ผู ้
สังเกตเก็บจ าไดดี้ คือ ตวัแบบท่ีใชว้ธีิการเสนอตวัแบบ และลกัษณะของผูส้ังเกตตวัแบบนั้น 

 ลกัษณะของการเสนอตัวแบบ 
 สมโภชน์  เอ่ียมสุภาษิต (2543) ยงัไดก้ล่าวถึงวิธีการเสนอตวัแบบว่าสามารถท าไดห้ลายวิธี 

ไดแ้ก่ 
 1.การเสนอตวัแบบท่ีเป็นชีวิตจริง การเสนอตวัแบบท่ีเป็นชีวิตจริง มีขอ้ดีตรงท่ีน่าสนใจ

มากกว่าตวัแบบท่ีเป็นสัญลกัษณ์ในการรับรู้ของคนบางคนอีกทั้งสามารถแปรเปล่ียนพฤติกรรมการ
แสดงออกได้ตามสถานการณ์ แต่จุดอ่อนของการเสนอตวัแบบท่ีเป็นชีวิตจริงไม่สามารถท านายหรือ
ควบคุมไดอ้ยา่งท่ีตอ้งการ จะเป็นปัญหามากในกรณีตวัแบบท่ีใชใ้นการบ าบดัจ านวนมากชอบท่ีจะใชต้วั
แบบท่ีเป็นสัญลกัษณ์มากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปของฟิล์ม แถบภาพ แถบเสียง การ์ตูน หรือ
ขอ้เขียน การจะเสนอในรูปแบบใดนั้นยอ่มข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของพฤติกรรมและการน าไปใช ้

 2.การเสนอตวัแบบภายใน การเสนอตวัแบบภายในนั้นเป็นการให้บุคคลจินตนาการจึง
พฤติกรรมของตวัแบบ ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาไดด้ว้ยตวัของมนัเอง หรือใช้
ร่วมกบัเทคนิคอ่ืนๆ ก็ได ้

 3.การเสนอตวัแบบหลายๆ ตวัจะช่วยท าให้มีการเสนอตวัแบบมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
เน่ืองจากผูส้ังเกตจะพบว่ามีตวัแบบบางตวัมีลกัษณะคล้ายกบัตน ตลอดจนท าให้ได้เรียนรู้การแสดง
พฤติกรรมหลายๆ อยา่งท าใหผู้ส้ังเกตมีความยดืหยุน่มากข้ึนในการแสดงออกในหลายๆ สถานการณ์ 

 4.การเสนอตวัแบบท่ีแสดงถึงความสามารถในการแกปั้ญหาได้เป็นอย่างดีกบัตวัแบบท่ี
ค่อย ๆ แสดงถึงการเพิ่มความสามารถในการแกปั้ญหานั้น สามารถท าให้บุคคลท่ีสังเกตสามารถเปล่ียน
พฤติกรรมไดท้ั้งสองกรณี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัผูส้ังเกต ถา้หากเป็นผูท่ี้ขาดทกัษะในการแกปั้ญหา หรือมีความ
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วติกกงัวลสูง ก็อาจจะใชต้วัแบบท่ีค่อยๆ แสดงถึงการเพิ่มความสามารถในการแก ้ปัญหาดีกวา่ตวัแบบท่ี
มีความสามารถในการแกปั้ญหาไดเ้ป็นอยา่งดี 

5.การเสนอตวัแบบแบบค่อยๆ แสดงออกทีละขั้นตอน วิธีการเสนอตวัแบบน้ีเหมาะท่ีจะใช้
กบัการแสดงพฤติกรรมหรือการกระท าท่ีซบัซ้อน การเสนอตวัแบบแบบค่อยๆ แสดงออกทีละขั้นตอน
นั้นจะแบ่งทกัษะออกเป็นทกัษะย่อยๆ แล้วเสนอไปทีละทกัษะ ซ่ึงผูส้ังเกตจะตอ้งท าได้ตามตวัแบบ
เสียก่อน จึงจะค่อยเสนอตวัแบบท่ีแสดงทกัษะในล าดบัต่อไป 

6.การใช้การสอน การใช้การสอนควรจะได้พิจารณาใช้ร่วมกบัการเสนอตวัแบบการเร่ิมตน้
การสอนนั้นควรจะอธิบายวา่ผูส้ังเกตจะเห็นตวัแบบกระท าอะไร และบอกผูส้ังเกตวา่เราหวงัท่ีจะเห็นเขา
แสดงตามตวัแบบท่ีเขา้จะดูนั้น ซ่ึงการบอกเช่นน้ีจะท าใหผู้ส้ังเกตใหค้วามสนใจต่อตวัแบบมากยิง่ข้ึน 

7.การใหผู้ส้ังเกตสรุปถึงลกัษณะของพฤติกรรมของตวัแบบท่ีเขาสังเกต   
8.การซักซ้อม เม่ือสังเกตตวัแบบไดแ้ลว้ควรให้ผูส้ังเกตไดมี้โอกาสซักซ้อม เพื่อท่ีจะท าให้

การเรียนรู้จากการลอกเลียนแบบนั้นไดผ้ลดีข้ึน ซ่ึงการซกัซอ้มสามารถท าได ้2 ลกัษณะ คือ ซกัซ้อม
ในใจ เป็นการคิดถึงลกัษณะของพฤติกรรมท่ีจะตอ้งแสดงออกไปในลกัษณะต่างๆ กบัการซกัซ้อม
โดยการลองแสดงออกดู ซ่ึงการซกัซอ้มทั้ง 2 ลกัษณะน้ีจะช่วยใหผู้ส้ังเกตสามารถจดจ าไดดี้ 

9.สภาพการณ์ท่ีจะเสนอตวัแบบ ควรเป็นสภาพการณ์ท่ีสามารถลดการรบกวนจากส่ิงเร้า
ภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี 

นอกจากน้ี Bandura (1977) ได้อธิบายกระบวนการท่ีส าคญัในการเรียนรู้โดยการสังเกต
หรือการเรียนรู้โดย ตวัแบบ (Modeling)วา่มีทั้งหมด 4 อยา่ง คือ 

1.กระบวนการความเอาใจใส่ (Attention)ผูเ้รียนจะตอ้งมีความใส่ใจท่ีจะสังเกต ตวัแบบ ไม่
วา่เป็นการแสดงโดยตวัแบบจริงหรือตวัแบบ สัญลกัษณ์ ถา้เป็นการอธิบายดว้ยค าพูดผูเ้รียนก็ตอ้ง 
ตั้งใจฟังและถา้จะตอ้งอ่านค าอธิบายก็จะตอ้งมีความตั้งใจท่ีจะอ่าน 

2.กระบวนการจดจ า (Retention) ผูเ้รียนจะตอ้งเขา้รหสัหรือบนัทึกส่ิงท่ีสังเกตหรือส่ิงท่ีรับรู้
ไวใ้นความจ าระยะยาว 
  3.กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนตวัอยา่ง (Reproduction) เรียนจะตอ้งมีโอกาสแสดง
พฤติกรรมเหมือนตวัแบบ และควรจะท าซ ้ าเพื่อจะให้จ  าได ้

 4.กระบวนการการจูงใจ (Motivation) Bandura กล่าวถึงความส าคญัของแรงเสริมบวกวา่มี
ผลต่อพฤติกรรมท่ีผูเ้รียนเลียนแบบตวัแบบ 
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กระบวนการท่ีส าคญัในการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเรียนรู้โดย ตวัแบบ (Modeling)  
มีรายละเอียดดงัน้ี 

1.กระบวนการความใส่ใจ (Attention) ความใส่ใจของผูเ้รียนเป็นส่ิงส าคญัมาก ถา้ผูเ้รียน 
ไม่มีความใส่ใจในการเรียนรู้ โดยการสังเกตหรือการเลียนแบบก็จะไม่เกิดข้ึน ดงันั้นการเรียนรู้แบบ
น้ีความใส่ใจจึงเป็นส่ิงแรกท่ีผูเ้รียนจะตอ้งมี Bandura กล่าววา่ผูเ้รียนจะตอ้งรับรู้ส่วนประกอบท่ี
ส าคญัของพฤติกรรมของผูท่ี้เป็นตวัแบบ องคป์ระกอบท่ีส าคญัของตวัแบบท่ีมีอิทธิพลต่อความใส่
ใจของผูเ้รียนมีหลายอยา่ง เช่น เป็นผูท่ี้มีเกียรติสูง (High Status) มีความสามารถสูง (High 
Competence) หนา้ตาดี รวมทั้งการแต่งตวั การมีอ านาจท่ีจะใหร้างวลัหรือลงโทษ คุณลกัษณะของ
ผูเ้รียนก็มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการใส่ใจ ตวัอยา่งเช่น วยัของผูเ้รียน ความสามารถทางดา้น
พุทธิปัญญา ทกัษะทางการใชมื้อและส่วนต่างๆ ของร่างกาย รวมทั้งตวัแปรทางบุคลิกภาพของ
ผูเ้รียน เช่น ความรู้สึกวา่ตนนั้นมีค่า (Self-Esteem) ความตอ้งการและทศันคติของ ผูเ้รียน ตวัแปร
เหล่าน้ีมกัจะเป็นส่ิงจ ากดัขอบเขตของการเรียนรู้โดยการสังเกต ตวัอยา่งเช่น ถา้ครูตอ้งการใหเ้ด็กวยั
อนุบาลเขียนพยญัชนะไทยท่ียากๆ เช่น ฆ ม โดยพยายามแสดงการเขียนใหดู้เป็นตวัอยา่ง ทกัษะการ
ใชก้ลา้มเน้ือในการเคล่ือนไหวของเด็กวยัอนุบาลยงัไม่พร้อมฉะนั้นเด็กวยัอนุบาลบางคนจะเขียน
หนงัสือตามท่ีครูคาดหวงัไม่ได ้

2.กระบวนการจดจ า (Retention Process) Bandura อธิบายว่า การท่ีผูเ้รียนหรือผูส้ังเกต
สามารถท่ีจะเลียนแบบหรือแสดงพฤติกรรมเหมือนตวัแบบไดก้็เป็นเพราะผูเ้รียนบนัทึกส่ิงท่ีตน
สังเกตจากตวัแบบไวใ้นความจ าระยะยาว Bandura พบวา่ผูส้ังเกตท่ีสามารถอธิบายพฤติกรรม หรือ
การกระท าของตวัแบบดว้ยค าพูด หรือสามารถมีภาพพจน์ส่ิงท่ีตนสังเกตไวใ้นใจจะเป็นผูท่ี้สามารถ
จดจ าส่ิงท่ีเรียนรู้โดยการสังเกตไดดี้กวา่ผูท่ี้เพียงแต่ดูเฉย ๆ หรือท างานอ่ืนในขณะท่ีดูตวัแบบไปดว้ย 
สรุปแลว้ผูส้ังเกตท่ีสามารถระลึกถึงส่ิงท่ีสังเกตเป็นภาพพจน์ในใจ (Visual Imagery) และสามารถ
เขา้รหสัดว้ยค าพูดหรือถอ้ยค า (Verbal Coding) จะเป็นผูท่ี้สามารถแสดงพฤติกรรมเลียนแบบจากตวั
แบบไดแ้มว้่าเวลาจะผ่านไปนานๆ และนอกจากน้ีถ้าผูส้ังเกตหรือ ผูเ้รียนมีโอกาสท่ีจะไดเ้ห็นตวั
แบบแสดงส่ิงท่ีจะตอ้งเรียนรู้ซ ้ าก็จะเป็นการช่วยความจ าใหดี้ยิง่ข้ึน  

 3.กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนกบัตวัแบบ (Reproduction Process)กระบวนการ
แสดงพฤติกรรมเหมือนตวัแบบเป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียน แปรสภาพ (Transform) ภาพพจน์ (Visual 
Image) หรือส่ิงท่ีจ  าไวเ้ป็นการเขา้รหสัเป็นถอ้ยค า (Verbal Coding) ในท่ีสุดแสดงออกมาเป็นการ
กระท าหรือแสดงพฤติกรรมเหมือนกบัตวัแบบ ปัจจยัท่ีส าคญัของกระบวนการน้ีคือ ความพร้อม
ทางดา้นร่างกายและทกัษะท่ีจ าเป็นจะตอ้งใช้ในการเลียนแบบของผูเ้รียน ถา้หากผูเ้รียนไม่มีความ
พร้อมก็จะไม่สามารถท่ีจะแสดงพฤติกรรมเลียนแบบได ้Bandura  กล่าววา่การเรียนรู้โดยการสังเกต
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หรือการเลียนแบบไม่ใช่เป็นพฤติกรรมท่ีลอกแบบอย่างตรงไปตรงมา การเรียนรู้โดยการสังเกต
ประกอบดว้ยกระบวนการทางพุทธิปัญญา (Cognitive Process) และความพร้อมทางดา้นร่างกาย
ของผูเ้รียน ฉะนั้นในขั้นการแสดงพฤติกรรมเหมือนตวัแบบ (Reproduction) ของแต่ละบุคคลจึง
แตกต่างกนัไปผูเ้รียนบางคนก็อาจจะท าไดดี้กวา่ตวัแบบท่ีตนสังเกตหรือบางคนก็สามารถเลียนแบบ
ไดเ้หมือนมาก บางคนก็อาจจะท าไดไ้ม่เหมือนกบัตวัแบบเพียงแต่คลา้ยคลึงกบัตวัแบบมีบางส่วน
เหมือนบางส่วนไม่เหมือนกบัตวัแบบ และผูเ้รียนบางคนจะไม่สามารถแสดงพฤติกรรมเหมือนตวั
แบบ ฉะนั้น Bandura จึงให้ค  าแนะน าแก่ผูท่ี้มีหน้าท่ีเป็นตวัแบบ เช่น ผูป้กครองหรือครูควรใชผ้ล
ยอ้นกลบัท่ีตอ้งตรวจสอบแกไ้ข (Correcting Feedback) เพราะจะเป็นการช่วยเหลือให้ผูเ้รียนหรือผู ้
สังเกตมีโอกาสทบทวนในใจว่าการแสดงพฤติกรรมของตวัแบบมีอะไรบา้ง และพยายามแกไ้ขให้
ถูกตอ้ง 

 4. กระบวนการจูงใจ (Motivation Process) Bandura  (1965, 1982) อธิบายวา่ แรงจูงใจของ
ผูเ้รียนท่ีจะแสดงพฤติกรรมเหมือนตวัแบบท่ีตนสังเกต เน่ืองมาจากความคาดหวงัวา่ การเลียนแบบ
จะน าประโยชน์มาใช ้เช่น การไดรั้บแรงเสริมหรือรางวลั หรืออาจจะน าประโยชน์บางส่ิงบางอยา่ง
มาให้ รวมทั้งการคิดว่าการแสดงพฤติกรรมเหมือนตวัแบบจะท าให้ตนหลีกเล่ียงปัญหาได้ ใน
ห้องเรียนเวลาครูให้รางวลัหรือลงโทษพฤติกรรมของนกัเรียน คนใดคนหน่ึงนกัเรียนทั้งห้องก็จะ
เรียนรู้โดยการสังเกตและเป็นแรงจูงใจให้ผูเ้รียนแสดงพฤติกรรมหรือไม่แสดงพฤติกรรม เวลา
นกัเรียนแสดงความประพฤติดี เช่น นกัเรียนคนหน่ึงท าการบา้นเรียบร้อยถูกตอ้งแลว้ไดรั้บรางวลั
ชมเชยจากครู หรือใหสิ้ทธิพิเศษก็จะเป็นตวัแบบใหแ้ก่นกัเรียนคนอ่ืนๆ พยายามท าการบา้นมาส่งครู
ใหเ้รียบร้อย เพราะมีความคาดหวงัวา่คงจะไดรั้บแรงเสริมหรือรางวลับา้ง ในทางตรงขา้มถา้นกัเรียน
คนหน่ึงถูกท าโทษเน่ืองจากเอาของมารับประทานในห้องเรียน ก็จะเป็นตวัแบบของพฤติกรรม ท่ี
นกัเรียนทั้งชั้นจะไม่ปฏิบติัตามแมว้า่Bandura จะกล่าวถึงความส าคญัของแรงเสริมบวกวา่มีผลต่อ
พฤติกรรมท่ีผูเ้รียนเลียนแบบตวัแบบแต่ความหมายของความส าคญัของแรงเสริมนั้นแตกต่างกนักบั
ของ Skinner ในทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบ Operant Conditioning แรงเสริมในทฤษฎี การเรียนรู้ใน
การสังเกตเป็นแรงจูงใจท่ีจะท าให้ผูส้ังเกตแสดงพฤติกรรมเหมือนตวัแบบ แต่แรงเสริมในทฤษฎี
การวางเง่ือนไขแบบ Operant นั้น แรงเสริมเป็นตวัท่ีจะท าให้ความถ่ีของพฤติกรรมท่ีอินทรียไ์ด้
แสดงออกอยู่แล้วให้มีเพิ่มข้ึน อีกประการหน่ึงในทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยการสังเกตถือว่าความ
คาดหวงัของผูเ้รียนท่ีจะไดรั้บรางวลัหรือผลประโยชน์จากพฤติกรรมท่ีแสดงเหมือนเป็นตวัแบบ 
เป็นแรงจูงใจท่ีท าให้ผูส้ังเกตแสดงออก แต่ส าหรับการวางเง่ือนไขแบบ Operant แรงเสริมเป็นส่ิง
ท่ีมาจากภายนอกจะเป็นอะไรก็ไดไ้ม่เก่ียวกบัตวัของผูเ้รียน 
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2.การเป็นผู้ช้ีแนะ (Coaching)  
จากการทบทวนวรรณกรรมไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของการช้ีแนะไวห้ลายท่าน ซ่ึงความหมาย

การช้ีแนะมีการปรับเปล่ียนไปตามลักษณะของผูท่ี้ได้รับการช้ีแนะ โดยความหมายจะมีการ
ปรับเปล่ียนไปตามลกัษณะของกลุ่มท่ีน าการช้ีแนะไปใช ้ดงัท่ี  Grealish (2000) กล่าววา่การช้ีแนะ
เป็นยุทธวิธีหรือกลยุทธ์ท่ีผูส้อนสามารถประยุกต์ทกัษะการให้ความรู้ทางคลินิกแก่ผูเ้รียน ช่วยให้
ผูเ้รียนสามารถพฒันาทกัษะ กระบวนการคิด ช่วยเหลือให้ผูเ้รียนพฒันาความรู้และการปฏิบติัให้
ประสบผลส าเร็จมากท่ีสุด รวมถึงการสนบัสนุนส่ิงแวดลอ้มในการเรียนรู้ และ Haas (1992) ไดใ้ห้
ความหมายของการช้ีแนะวา่เป็นวิธีการในการพฒันาความรู้และฝึกทกัษะการปฏิบติัของบุคคลโดย
โคช้ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีทกัษะและมีประสบการณ์ มีความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีจะโคช้ และเป็นผูใ้ห้ความ
ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้บุคคลพฒันาความรู้และทกัษะเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงการปฏิบติั ภายใต้
สัมพนัธภาพท่ีดีของโคช้และผูป้ฏิบติั ท าให้ผูป้ฏิบติัเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติั นอกจากน้ี
ทางการจดัการเรียนรู้การช้ีแนะเป็นสมรรถนะขั้นสูง ในการช้ีแนะเก่ียวกบัทกัษะการปฏิบติั ท าให้
เกิดความพึงพอใจและมีสัมพนัธภาพท่ีดีในการปฏิบติังาน  

ในมุมมองของนกับริหาร การช้ีแนะเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้บุคคลปฏิบติังานไดดี้ข้ึน
หรือเพิ่มข้ึน ตลอดจนเป็นการสะทอ้นคิดดว้ยตนเองของบุคคลในการใชท้กัษะและความรู้ โดยโคช้
เป็นผูใ้ห้ขอ้มูล ค าช้ีแนะและให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเพื่อน าไปสู่การพฒันา โดยค านึงถึงความรู้พื้นฐาน
และประสบการณ์เดิมของบุคคล (Redshaw, 2000 ; Thorpe & Clifford, 2003) และในมุมมองของ
นกัการศึกษา การช้ีแนะเป็นกลยุทธ์การสอนเชิงวิพากษ์ โดยผูส้อนตอ้งมีความรู้ความสามารถใน
การสอน คอยช่วยเหลือให้ผูเ้รียนมีการพฒันาในการเรียนและการปฏิบติัรวมทั้งสนับสนุนให้มี
ส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัในการเรียนรู้ (Grealish, 2000) และมุมมองของพยาบาลให้ความหมายของ
การช้ีแนะวา่ เป็นกลวิธีในการให้ความรู้แก่ผูป่้วย เพื่อการแนะน าและแกปั้ญหาแก่ผูป่้วยให้มีส่วน
ร่วมในการเปล่ียนพฤติกรรมโดยการช้ีแนะน้ีจะใช้การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลเพื่อให้เขา้ถึง
กระบวนการคิดดว้ยเหตุผลพฤติกรรม (cognitive-behavioral) และการพฒันาสภาวะทางสุขภาพ
ของผูป่้วยร่วมกบับุคลากรทางสุขภาพอ่ืนๆ (Wilkie et al., 1995) และ Haas (1992) ไดใ้ห้
ความหมายของการช้ีแนะว่าเป็นการพฒันาความรู้และฝึกทกัษะของบุคคล เพื่อน าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงการปฏิบติั โดยโคช้เป็นผูใ้หค้วามช่วยเหลือ และส่งเสริมใหบุ้คคลมีการพฒันายิง่ข้ึน  
  Mink, Owen and  Mink (1993: 2) ไดใ้ห้ความหมายวา่ การแนะน าเป็นกระบวนการของบุคคลท่ี
เรียกว่า ผูแ้นะน า (Coach) สร้างความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนท่ีช่วยให้เขาเรียนรู้ไดง่้ายข้ึน ผูแ้นะน า
สามารถช่วยใหบุ้คคลไดบ้รรลุเป้าหมายการท างานในระดบัท่ีสูงข้ึนกวา่ท่ีเป็นอยู ่กระบวนการน้ีเป็นการ
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สร้างให้บุคคลมีความเขม้แข็งข้ึน ภูมิใจในตนเอง แสดงความสามารถซ่ึงเป็นผลต่อการท างานท่ีจะ
ตามมา กระบวนการแนะน าจึงเป็นกระบวนการเสริมพลงัอ านาจ (Empowering Process) 
  Vincent (2004: 17) ไดใ้ห้ความหมายของการแนะน าวา่ เป็นการช้ีให้เห็นถึงแนวทางและ
การเรียนรู้ร่วมกนักบับุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซ่ึงมกัใชเ้วลาส่งเสริม/สนบัสนุนต่อเน่ืองท่ีเป็นเวลานาน 
เป็นกระบวนการท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการ การจดัองคก์ร หรือการพฒันาวิชาชีพ ท่ีมีจุดหมาย
เพื่อใหบุ้คคลไดค้น้พบวธีิการแกปั้ญหาของตนเอง โดยเนน้กระบวนการพฒันาท่ีย ัง่ยนื   

จากความหมายของการช้ีแนะ (Coaching) ตามแนวคิดของนักการศึกษาดงักล่าว ผูว้ิจยั
สามารถสรุปความหมายของการช้ีแนะดงักล่าวไดว้่า การช้ีแนะเป็นกระบวนการในการพฒันา
ความรู้และทกัษะในการปฏิบติักิจกรรมของผูเ้รียน โดยมีโคช้เป็นผูใ้ห้ความช่วยเหลือและส่งเสริม
ให้ผูเ้รียนไดบ้รรลุเป้าหมายการท างานในระดบัท่ีสูงข้ึนกว่าท่ีเป็นอยู่ หรือมีการพฒันาท่ีดียิ่งข้ึนและ
เป็นไปอยา่งย ัง่ยนืต่อเน่ือง  

 บุคคลท่ีจะท าหน้าท่ีโค้ชต้องมีความสามารถในการแสดงให้เห็นความชัดเจนในการ
พฒันาการปฏิบติั ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการทางาน การช้ีแนะเป็นส่ิงส าคญัในการ
พฒันาการปฏิบติัของบุคคล พฒันาทกัษะท่ีจาเป็นในการปฏิบติังานท่ีตอ้งใชท้กัษะเฉพาะ และท าให้
บุคคลเขา้ใจทกัษะการเรียนรู้ในการปฏิบติัอยา่งลึกซ้ึง มีความชดัเจนในการปฏิบติัท่ีมีลกัษณะเฉพาะ 
โดยผูป้ฏิบติัไดฝึ้กทกัษะการปฏิบติัจากผูโ้คช้ (Phillips, 1996) การช้ีแนะเป็นวิธีในการปฏิบติังาน
เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในทกัษะการปฏิบติั ช่วยใหบุ้คคลมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการปฏิบติัให้มี
ความย ัง่ยนืต่อเน่ือง (Zeus & Skiffington, 2002) 
  ผูท่ี้จะท าบทบาทโคช้ตอ้งผา่นกระบวนการช้ีแนะท่ีจะท าหนา้ท่ีโคช้โดยข้ึนกบัวตัถุประสงค ์
เป้าหมายของการปฏิบติั ซ่ึงบุคคลท่ีจะทาหนา้ท่ีโคช้ตอ้งมีลกัษณะของการเป็นโคช้ท่ีดี จึงจะท าให้
เกิดความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ ลกัษณะการเป็นโคช้ท่ีดีมีดงัน้ี (Kowalski & Casper, 2007)  

1.สร้างสัมพนัธภาพความไวเ้น้ือเช่ือใจ และเอาใจใส่ โดยโคช้แสดงใหเ้ห็นความเช่ือมัน่    
มีความเท่ียงตรงและน่าเช่ือถือ  

2.โคช้ใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือในสถานการณ์ท่ีท าเป็นประจ า แสดงใหเ้ห็นการ
สนบัสนุนการปฏิบติัเพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  

3.อธิบาย ช้ีแจง แสดงใหเ้ห็นทกัษะการตั้งใจฟัง และช้ีแนะหลกัปฏิบติัท่ีท าเป็นประจ า  
4.ก าหนดวธีิคิดและถามอยา่งมีคุณภาพ ถามอยา่งตรงไปตรงมา แสดงใหเ้ห็นความใส่ใจ

และเห็นคุณค่าในผลท่ีสะทอ้นกลบัมา  
5.แสดงใหเ้ห็นถึงความมัน่ใจ เอาใจใส่และเคารพในความเป็นบุคคล มีรูปแบบและสามารถ

สะทอ้นความเป็นไปไดใ้นการพฒันา  
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6.มีส่วนร่วมในการส่ือสารโดยตรง มีรูปแบบท่ีชดัเจนในการแลกเปล่ียนขอ้มูลอยา่งง่ายๆ  
7.สะทอ้นใหเ้ห็นลกัษณะเฉพาะของบุคคลและการรับรู้ของแต่ละบุคคล มีการสะทอ้นกลบั

ขอ้มูลและช่วยเหลือสนบัสนุนตามความสามารถของแต่ละบุคคล  
8.สนบัสนุนการวางแผนและส่งเสริมใหเ้กิดผลส าเร็จจากการวางแผนการปฏิบติั การมี

ปฏิสัมพนัธ์กนัแสดงใหเ้ห็นทกัษะเพื่อสนบัสนุนการเปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ท่ีเฉพาะเจาะจง
ในแต่ละบุคคล  

9. สังเกตความกา้วหนา้ท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายและกระตุน้การปฏิบติัท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
แสดงใหเ้ห็นทกัษะการดูแลและสนบัสนุนใหเ้กิดความมัน่ใจในการเปล่ียนแปลง  

10. เช่ือถือในความเป็นบุคคล แสดงใหเ้ห็นทกัษะเพื่อให้เกิดความมัน่ใจในตวับุคคล  
การช้ีแนะท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
1. โคช้ควรมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีเพื่อให้เกิดสัมพนัธภาพท่ีดี โดยเฉพาะการสร้างบรรยากาศ

ของความเป็นมิตร โคช้จะตอ้งท าความเขา้ใจผูเ้รียน สัมพนัธภาพควรเป็นไปอยา่งเปิดเผย ยืดหยุน่ มี
ความเท่าเทียมกัน ยอมรับในความเป็นบุคคลของผูเ้รียน  ยึดผูเ้รียนเป็นศูนย์กลางในการมี
ปฏิสัมพนัธ์ ซ่ึงการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีตอ้งมีทกัษะการส่ือสารทั้งการใช้ภาษาและไม่ใชภ้าษาไดแ้ก่ 
การใชส้ายตา ระดบัเสียง หรือใชเ้ทคนิคในการส่ือสาร เช่น ใชก้ารเงียบและการฟัง กรณีตอ้งการให้
ผูเ้รียนพูดขยายความในค าพูดของเขา พูดเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนพูดต่อหากเร่ืองราวไม่ประติดประต่อ
หรือพูดแลว้นึกต่อไปไม่ออกวา่จะพูดอะไร ช่วยเสริมค าพูดหรือตอบค าถามของผูเ้รียน ใชก้ารถาม
เพื่อขยายความเขา้ใจดว้ยความระมดัระวงัเพราะบางคร้ังอาจเป็นเร่ืองท่ีตอบยาก ตอบไม่ได ้หรือเป็น
เร่ืองส่วนตวัมากเกินไป นอกจากน้ีแลว้โคช้ควรมีความเป็นมิตรและเอ้ืออาทรซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนเกิด
ความไวว้างใจ เช่ือมัน่ กลา้ท่ีจะซกัถามและแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนซ่ึงจะช่วยให้โคช้มีความเขา้ใจผูเ้รียน และยงัสามารถน าขอ้มูลท่ีไดรั้บมาใชป้ระกอบในการ
พฒันาหรือวางแผนปฏิบติักิจกรรมเพื่อแกไ้ขปัญหาร่วมกนั ท าให้การแกไ้ขปัญหานั้นตรงตามความ
ตอ้งการของผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง (Spross : 2009) 

2.โคช้ควรไวต่อความรู้สึกของผูเ้รียน ให้ความสนใจ เอาใจใส่ในปัญหาทางดา้นอารมณ์
หรือความวิตกกงัวลของผูเ้รียน และให้ก าลงัใจตามโอกาสและสถานการณ์ท่ีเหมาะสม(Spross, 
2009) แมก้ารช้ีแนะเป็นกลยุทธ์ท่ีน ามาใชเ้พื่อพฒันาทกัษะ แต่โคช้ไม่ควรเนน้การปฏิบติัแต่เพียง
เทคนิคท่ีจะให้ผูเ้รียนเท่านั้น แต่โค้ชควรค านึงสภาพจิตใจของผูเ้รียนด้วย  โคช้อาจตอ้งช่วย
ประสานงานกบับุคลากรในทีมสุขภาพท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะช่วยลดความรู้สึกโดดเด่ียว มีความมัน่ใจวา่
มีคนคอยใหก้ารสนบัสนุนอยูต่ลอดการช้ีแนะ 
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3.โคช้ควรใชเ้ทคนิคต่างๆ เพื่อพฒันาความสามารถในการปฏิบติักิจกรรมหรือกระตุน้ให้
ผูเ้รียนไดมี้การแกไ้ขปัญหาเต็มความสามารถท่ีมีอยู ่(ดรุณี รุจกรกานต์: 2541) ไดแ้ก่ การสนบัสนุน 
จะเป็นการส่งเสริมความพยายามของผูเ้รียนให้สามารถปฏิบติักิจกรรมนั้นแมจ้ะอยู่ในภาวะเครียด 
การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัทั้งทางบวกและทางลบ หากเป็นการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัในเชิงบวกเป็นการ
กระตุน้ให้ผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมนั้นๆ ดียิ่งข้ึน ส่วนการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัในเชิงลบจะช่วยให้เกิด
การปรับปรุงแกไ้ขเพื่อการพฒันาการปฏิบติักิจกรรมนั้นให้ถูกตอ้งและดีข้ึน การให้ความมัน่ใจ 
(reassurance) เม่ือผูเ้รียนรู้สึกไม่มัน่ใจหรือไม่แน่ใจในการปฏิบติักิจกรรม ให้การเสริมแรง
(reinforcement) ซ่ึงควรปฏิบติัทนัทีเม่ือผูเ้รียนแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้หรือพฤติกรรมการปฏิบติั
เช่น การกล่าวค าชมเชยทนัทีเม่ือผูเ้รียนตอบค าถามหรือปฏิบติักิจกรรม ให้การช้ีแนะ จะช่วยให้
ผูเ้รียนสามารถตดัสินใจเลือกการปฏิบติันั้นๆ ได ้

กระบวนการช้ีแนะ  
สุมน อมรววิฒัน์ (2545)ไดเ้สนอกระบวนการในการช้ีแนะประกอบดว้ยขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
1) เปิดใจ ผูไ้ดรั้บการช้ีแนะจะตอ้งทบทวนการวดัและประเมินผลของตนเอง ประเมินผล

งาน และประเมินพฒันาการการเรียนรู้ 
2) ใหใ้จ ผูช้ี้แนะจะตอ้งจดัให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อสร้างสายใยแห่งความสัมพนัธ์ แจง้

จุดมุ่งหมาย จดัเวลาและก าหนดแผนงาน 
3) ร่วมใจ ทั้งผูช้ี้แนะและผูไ้ดรั้บค าช้ีแนะตอ้งร่วมคิดร่วมท า โดยผูช้ี้แนะอาจจะแนะน า 

สาธิตเป็นแบบอยา่งใหฝึ้กปฏิบติั ฝึกสร้างส่ิงต่างๆ และเรียนรู้ 
4) ตั้งใจสร้างสรรคคุ์ณภาพ ผูช้ี้แนะทดลองปฏิบติัจริง ปรึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ติดต่อส่ือสาร เยีย่มเยยีน ช่วยกนัแกปั้ญหาและใหก้ าลงัใจ 
5) เง่ือนไข ในการช้ีแนะแบบน้ี ผูช้ี้แนะตอ้งไม่มุ่งดา้นปริมาณแต่จะตอ้งสานพลงัอาสา

เสวนาร่วมกนั สร้างความเป็นมิตร ฝึกปฏิบติัทุกวนัและบนัทึกแนวทาง 
เฉลิมชยั  พนัธ์เลิศ (2549) กล่าวถึงกระบวนการช้ีแนะเป็นกระบวนการท่ีช่วยใหบุ้คคลได้

รู้จกัช่วยเหลือตนเอง มีขั้นตอนกระบวนการดงัน้ี 
ขั้นก่อนการช้ีแนะ (pre-coaching) ก่อนด าเนินการช้ีแนะควรมีการตกลงร่วมกนัเก่ียวกบั

ประเด็นหรือจุดเนน้ท่ีตอ้งการช้ีแนะร่วมกนั 
ขั้นการช้ีแนะ (coaching) เป็นขั้นท่ีผูช้ี้แนะพยายามท าความเขา้ใจวธีิคิด วธีิการท างานและ

ผลท่ีเกิดข้ึนจากการท างานวา่อยูใ่นระดบัใด เพื่อเป็นขอ้มูลในการต่อยอดประสบการณ์ในระดบัท่ี
เหมาะสมกบัแต่ละคน ซ่ึงในขั้นน้ีอาจใชว้ธีิการท่ีต่างกนัออกไปตามสถานการณ์  
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ขั้นต่อยอดประสบการณ์ เป็นขั้นท่ีผูช้ี้แนะมีขอ้มูลจากการสังเกตการท างานและฟังผูท่ี้
ไดรั้บการช้ีแนะอธิบายความคิดของตนเอง แลว้จึงลงมือต่อยอดประสบการณ์ในเร่ืองเฉพาะนั้นๆ 
เพิ่มเติม 

ขั้นสรุปผลการช้ีแนะ (post-coaching) เป็นขั้นตอนท่ีผูช้ี้แนะเปิดโอกาสใหไ้ดส้รุปผลการ
ช้ีแนะเพื่อใหไ้ดห้ลกัการส าคญัในการปรับไปใชก้บัการท างานของตน 

จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัการน ากระบวนการช้ีแนะไปใช ้โดยมีขั้นตอน ท่ี
แตกต่างกนั 

 
Haas (1992) กล่าวถึงกระบวนการช้ีแนะวา่มีกระบวนการ 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่  
1) การคน้หาปัญหาจากอุปสรรคและปัญหาในการปฏิบติังาน  มีการกระตุน้ให้ผูป้ฏิบติั

แสดงความคิดเห็นโดยโคช้และมีการคน้หาปัญหาร่วมกนั  
2) วางแผนในการปฏิบติังาน โดยโคช้และผูป้ฏิบติัร่วมกนัหาขอ้ตกลงในการแกปั้ญหาจาก

การปฏิบติัในการท างาน  
3) น าแผนการท่ีร่วมกนัวางไวล้งสู่การปฏิบติั มีการช่วยเหลือและติดตามการปฏิบติัโดย

โคช้  
4) ประเมินผลการปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้โดยผูป้ฏิบติัมีส่วนในการประเมินตนเอง  
Grealish (2000) ไดก้ล่าวถึงการช้ีแนะวา่เป็นทกัษะท่ีจ าเป็นทางคลินิก (clinical learning) 

ซ่ึงมีกลยทุธ์ในการช้ีแนะ 6 ขั้นตอนไดแ้ก่  
1) เนน้กระบวนการปฏิบติั  
2) ตั้งเป้าหมายให้เป็นไปไดจ้ริง บนพื้นฐานความรู้ของผูเ้รียน  
3) ร่วมกนัวางแผน  
4) ปฏิบติัตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ 
5) เรียนรู้ร่วมกนัโดยโคช้คอยใหก้ารดูแลและช่วยเหลือ  
6) มีการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั  
Thorpe & Clifford (2003) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการช้ีแนะประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่  
1) การท าความเขา้ใจถึงความตอ้งการและเป้าหมายของการช้ีแนะใหช้ดัเจน  
2) การตกลงในส่ิงท่ีตอ้งการพฒันาอยา่งเจาะจง  
3) การวางแผนรายละเอียดของการช้ีแนะ  
4) การปฏิบติักิจกรรม   
5) การทบทวนและวางแผนปรับปรุงการปฏิบติักิจกรรม  
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6) การส้ินสุดสัมพนัธภาพของการช้ีแนะ  
Mink, Owen and Mink (1993: 149-156) เสนอวา่กระบวนการช้ีแนะ มีดงัน้ี 

 1.ระบุเป้าหมายในการเรียนรู้ ควรเป็นเป้าหมายท่ีร่วมกนัระหวา่งผูแ้นะน าและผูรั้บการ
แนะน า เป้าหมายตั้งอยูบ่นความตอ้งการจ าเป็นของผูรั้บการแนะน า ซ่ึงสะทอ้นช่องวา่งระหวา่งจุดท่ี
ตอ้งการไปใหถึ้งกบัสภาพท่ีเป็นอยูเ่ป็นความปรารถนาในการพฒันาของตวัผูรั้บการแนะน า  
สมรรถภาพท่ีตอ้งการพฒันานั้นมกัเก่ียวกบัความรู้ เจตคติ ทกัษะหรือพฤติกรรม 
 2.การวเิคราะห์สมรรถภาพ ในแต่ละสมรรถภาพสามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนยอ่ย 
การวเิคราะห์จะช่วยบอกวา่มีจุดใดท่ีตอ้งพฒันา ซ่ึงจะช่วยใหผู้รั้บการแนะน าไดเ้รียนรู้วิธีการเรียนรู้
ของตนเอง 
 3.การพฒันากิจกรรมการเรียน เป็นการด าเนินการใหผู้รั้บการแนะน าไดใ้ชส้มรรถภาพ 
ท่ีจ  าเป็นในการท างาน 
 4.การออกแบบตารางการแนะน า เป็นการช่วยใหก้ารจดัการแนะน าภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
ซ่ึงตอ้งพิจารณาเร่ืองทกัษะท่ีจะฝึก ล าดบัขั้นในการสอน วสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการฝึกประเมินผล
การเรียนรู้ 
 5.การด าเนินการแนะน า แบ่งเป็นขั้นยอ่ย ดงัน้ี 
  5.1 การเตรียมการ ตอ้งท าความกระจ่างระหวา่งผูแ้นะน ากบัผูรั้บการแนะน าวา่
เป้าหมายคืออะไร ดว้ยวธีิการอะไรโดยอยูใ่นบรรยากาศความสัมพนัธ์ท่ีดี 
  5.2 การน าเสนอสมรรถภาพท่ีจะเรียน แต่ละคนมีอตัราในการเรียนท่ีแตกต่างกนั  
ซ่ึงควรจดัให้เหมาะสมกบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
  5.3 การใหผู้รั้บการแนะน าไดฝึ้กปฏิบติั โดยการน าความรู้หรือทกัษะใหม่ไปใช ้
  5.4 การใหข้อ้มูลป้อนกลบั 
  5.5 การประเมินและติดตามผลทั้งหมด  

นอกจากน้ี Skiffington & Zeus (2002) กล่าวถึงกระบวนการช้ีแนะมี 4 ขั้นตอน ดงัน้ี  
1) การก่อตั้งผูร่้วมการช้ีแนะโดยมีการประชุมร่วมกนัระหวา่งโคช้และผูเ้รียน  
2) การวางแผนปฏิบติังาน โดยสร้างค่านิยม วสิัยทศัน์ และเป้าหมาย พฒันากลยทุธ์ในการ

ปฏิบติั  
3) วงจรการช้ีแนะ โดยมีการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติั น ามาปรับปรุง

ใหม่และน าไปปฏิบติั โดยมีการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั  
4) การประเมินผลและติดตามผล 
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กระบวนการช้ีแนะดงัท่ีกล่าวมา มีขั้นตอนต่างกนัแต่มีแนวทางปฏิบติัไปในทางเดียวกนัใน
การศึกษาคร้ังน้ีไดน้ าการช้ีแนะของ Haas (1992) และการทบทวนวรรณกรรมมาใชจึ้งไดส้รุป
กระบวนการช้ีแนะไว ้ดงัน้ี  

ขั้นตอนท่ี 1 การประเมินและวเิคราะห์ปัญหาในการปฏิบติักิจกรรมโดยมีโคช้เป็นผูช้ี้แนะ
สนบัสนุนและกระตุน้ใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์และปัญหาท่ี
เกิดข้ึนจากการปฏิบติั สรุปปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัในขั้นตอนน้ี โคช้ตอ้งมีการสร้าง
สัมพนัธภาพท่ีดีเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความไวว้างใจ มีความมัน่ใจในตวัโคช้ และใหค้วามร่วมมือเพื่อ
ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้  

ขั้นตอนท่ี 2 การวางแผนการปฏิบติักิจกรรม หลงัจากร่วมกนัสรุปปัญหาท่ีเกิดข้ึนตาม
ความรู้และประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการวาง
แผนการปฏิบติัเพื่อแกไ้ขปัญหาตามประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน โดยโคช้ใหข้อ้มูล ช้ีแนะ ให้
ค  าแนะน าหรือใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการวางแผนการปฏิบติัเพิ่มเติม  

ขั้นตอนท่ี 3 การปฏิบติักิจกรรมตามแผนท่ีวางไว ้โดยมีโคช้คอยติดตามการปฏิบติั สังเกต
การปฏิบติัและใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียนแต่ละคน ชมเชยเม่ือผูเ้รียนปฏิบติัไดถู้กตอ้ง ใหก้ าลงัใจ 
ช้ีแนะหรือใหค้  าแนะน าเพิ่มเติมในกิจกรรมท่ีปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง ใหท้ดลองปฏิบติัซ ้ าเพื่อใหผู้เ้รียนมี
ความเขา้ใจและมีความมัน่ใจมากข้ึน  

ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลการปฏิบติักิจกรรม โดยโคช้คอยกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม
ในการประเมินตนเอง โดยกระตุน้ใหแ้สดงความคิดเห็น ทั้งผลส าเร็จและปัญหาอุปสรรคต่างๆจาก
การปฏิบติัและวธีิปรับปรุงการปฏิบติัในกิจกรรมท่ีทาไม่ถูกตอ้ง เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ และ
พฒันาทกัษะการปฏิบติัใหดี้ยิ่งข้ึน  

จากกระบวนช้ีแนะ (Coaching) ตามแนวคิดของนกัการศึกษาดงักล่าว ผูว้จิยัสามารถสรุป
ไดว้า่ กระบวนการโคช้ (การช้ีแนะ) เป็นกลยทุธการสอน ท่ีผูส้อนจะตอ้งมีการวางแผน สร้างความ
ชดัเจนในกระบวนการคิดคน้กิจกรรม มีการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง และมีการ
สะทอ้นการท างานของผูเ้รียนเพื่อการประเมินผลไปสู่การพฒันาอยา่งแทจ้ริง 

3.การเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding)   
การเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) มาจากรากศพัทว์า่ “Scaffold” ท่ีแปลวา่ “นัง่ร้าน” 

(โครงไมห้รือโลหะท่ีตั้งไวน้อกอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ก่อสร้างและตอ้งร้ือทิ้งเม่ือก่อสร้างเสร็จ) (Wood, Bruner and Ross, 1976 : 98) ซ่ึงเปรียบกบั การ
ช่วยเหลือผูเ้รียนใหส้ามารถพฒันาการเรียนรู้ในระดบัท่ีสูงข้ึน จนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ท่ี
ก าหนด กลวธีิเสริมต่อการเรียนรู้เป็นส่วนของแนวคิดของ Social Constructivism ของ Vygotsky 
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(1978) ท่ีเช่ือวา่ถา้ผูเ้รียนท่ีไม่สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้หรืออยูใ่นภาวะทางการเรียนรู้ท่ีอยูต่  ่ากวา่ 
Zone of Proximal Development จ าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือท่ีเรียกวา่ Scaffolding ซ่ึงเป็น
ระบบสแกฟโฟลด ์หรือฐานความช่วยเหลือจะสนบัสนุนผูเ้รียนในการแกปั้ญหา หรือการเรียนรู้ ใน
กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัภารกิจการเรียนรู้ใหส้ าเร็จดว้ยตวัเองได ้โดยฐานความช่วยเหลือ อาจเป็น
ค าแนะน า ช้ีแนวทาง ตลอดจนกลยทุธ์ต่างๆ ในการแกปั้ญหาหรือปฏิบติัภารกิจการเรียนรู้ให้
สัมฤทธ์ิผล 
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จากการศึกษาทฤษฏีกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ มีผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้นิยามความหมายของการ
เรียนรู้ไวห้ลายท่านดงัต่อไปน้ี 

Rachel R. (2002) กล่าววา่ กลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้เป็นกลวิธีการสอนท่ีพฒันามาจาก
ทฤษฏีเขตของการพฒันาไดข้อง Vygotsky ซ่ึงกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้จะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถ
พฒันาเขตของการเรียนรู้ของตนให้กวา้งออกไป อาจกล่าวไดว้า่ กลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้เป็นการ
ช่วยเหลือให้ผูเ้รียนเรียนรู้ไดม้ากกว่าระดบัท่ีผูเ้รียนสามารถพฒันาได้ด้วยตนเอง  สอดคล้องกบั 
Vygotsky (1978)  ไดก้ล่าวถึงนิยามของกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ไวว้า่ กลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ 
หมายถึง การให้ความช่วยเหลือจากผูส้อนและให้ความช่วยเหลือในปัจจยัอ่ืนๆ เพื่อให้ผูเ้รียน
สามารถพฒันาการเรียนรู้ให้กา้วไปถึงระดบัต่อไปได ้ กลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้เป็นการให้ความ
ช่วยเหลือชัว่คราว โดยท่ีกลวธีิเสริมต่อการเรียนรู้จะลดลงเม่ือผูเ้รียนมีความสามารถเพิ่มข้ึน 

ส่วน Sarah Cotteral  (2003) กล่าววา่ กลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ หมายถึง กลวิธีการสอนท่ี
ผูส้อนจะให้ความช่วยเหลือแก่ผูเ้รียนตลอดกระบวนการเขียนของผูเ้รียน และเตรียมความพร้อม
ให้แก่ผูเ้รียน โดยผูส้อนจะให้ความช่วยเหลือแก่ผูเ้รียนตลอดกระบวนการเขียนของพวกเขา เม่ือ
ผูเ้รียนมีความสามารถและความมัน่ใจเพิ่มข้ึน กลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้จะลดน้อยลง กลวิธีสอน
เสริมต่อการเรียนรู้เป็นวิธีสอนท่ีช่วยเช่ือมระหว่างส่ิงท่ีผูเ้รียนรู้อยู่แล้วและส่ิงท่ีไม่รู้ ซ่ึงผูส้อน
จะตอ้งทราบและเขา้ใจวา่ผูเ้รียนมีความรู้และไม่รู้ในเร่ืองใดบา้งเพื่อท่ีจะสร้างสะพานเช่ือมช่องวา่ง
ระหวา่งความรู้และความไม่รู้นั้น ดงันั้นวิธีการสอนน้ีส่งเสริมความเป็นตวัตนของผูเ้รียน และเป็น
กลวีธีการสอนท่ีเน้นการฝึกฝนสถานการณ์จริง ให้ผูเ้รียนรู้ว่าตอ้งเขียนงานอย่างไรและให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผูเ้รียนจนกระทัง่ผูเ้รียนบรรลุเป้าหมายในการเขียน 

นอกจากน้ี กมล โพธิเยน็ (2547 : 79) ไดใ้ห้ความหมายของกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้วา่เป็น
กระบวนการของการช่วยเหลือสนบัสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียนอยา่งมีระบบ โดยมีผูส้อนคอยให้การ
ช่วยเหลือหรือผูเ้รียนให้การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงเป็นปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่างผูเ้รียน 
ผูส้อน หรือผูท่ี้มีศกัยภาพมากกวา่ ซ่ึงการช่วยเหลือจะค่อยๆ ลดลง ในขณะท่ีผูเ้รียนค่อยๆ เพิ่ม
ความสามารถในการปฏิบติังานดว้ยตนเอง และเม่ือผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเองอย่าง
อิสระแลว้ การช่วยเหลือ ในการท ากิจกรรมนั้นจะยุติลง เช่นเดียวกบั สมยศ ศรีบรรพต (2548: 27) 
กล่าววา่เป็นการพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ โดยเปรียบเทียบกบัการก่อสร้างวา่ นัง่ร้านช่วยให้
คนงานข้ึนไปสู่ท่ีสูงท่ีเขาไม่สามารถข้ึนไดเ้อง ขณะเดียวกนัเม่ือก่อสร้างเสร็จก็ไม่จ  าเป็นตอ้งใช้
ขอบเขตการเรียนรู้โดยอิสระ (The zone of proximal development) การช่วยเหลือจากครู การมี
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อน การสนทนาเชิงปฏิสัมพนัธ์กนัอีกต่อไป  
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สุมาลี ชยัเจริญ (2548: 19) ไดใ้ห้ความหมายของกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้วา่หมายถึง การ
ให้ความช่วยเหลือผูเ้รียน มีพื้นฐานมาจาก ทฤษฎี Social Constructivism ซ่ึงมีรากฐานมาจาก 
Vygotsky ท่ีมีแนวคิดเก่ียวกบัศกัยภาพในการพฒันาดา้นพุทธิปัญญาท่ีอาจมีดา้นจ ากดัเก่ียวกบัช่วง
ของการพฒันา เรียกวา่เขตท่ีสามารถพฒันาได้ (The Zone of Proximal Development : ZPD) แต่ถา้
ผูเ้รียนมีระดบัความสามารถต ่ากว่าเขตท่ีสามารถพฒันาได ้ แสดงว่าผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งไดรั้บความ
ช่วยเหลือในการเรียนรู้ เรียกวา่ สแกฟโฟลด ์

Wood, Bruner and Ross (1976: 98) ให้ความหมายของ กลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้หรือ 
“กระบวน การสอนแบบการเป็นนัง่ร้าน” เป็นกลุ่มของกระบวนการเชิงปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อน
กบัผูเ้รียนในลกัษณะการช่วยเหลือตามสภาพปัญหาท่ีผูเ้รียนก าลงัประสบอยูใ่นขณะนั้น โดยผูส้อน
เลือกใชก้ระบวนการท่ีเห็นวา่เหมาะสม มาช่วยใหผู้เ้รียนสามารถแกปั้ญหานั้นๆ ดว้ยตนเองได ้

Rosenshine and Meister (1992: 26) ไดใ้ห้ความหมายกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ไวว้า่เป็น
การประยุกตแ์นวคิด ZPD มาสู่การเรียนการสอน โดยกล่าววา่การช่วยเสริมศกัยภาพ เป็นรูปแบบ
ของการสนบัสนุนท่ีครูหรือผูเ้รียนคนอ่ืนๆ ให้แก่ผูเ้รียนด้วยกนัเอง เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนเช่ือมต่อ
ระหวา่งความสามารถปัจจุบนัและเป้าหมายท่ีตั้งใจไว ้ สอดคลอ้งกบั Eggen and Kauchak (1997: 
56) กล่าววา่ เป็นการช่วยเหลือท่ีให้กบัผูเ้รียน เพื่อให้ผูเ้รียนท างานให้ส าเร็จ ซ่ึงงานนั้นเป็นงานท่ี
ผูเ้รียนไม่สามารถท าใหส้ าเร็จไดด้ว้ยตนเอง 

ส่วน Larkin (2001: 30) ไดใ้ห้ความหมายกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ว่าเป็นการช่วยเหลือ
สนบัสนุนให้ผูเ้รียนสามารถท างานให้ส าเร็จ เม่ือผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้ส่ิงใหม่หรือส่ิงท่ียาก ผูเ้รียน
อาจจะตอ้งการความช่วยเหลือมากข้ึน และเม่ือผูเ้รียนเร่ิมจะท างานนั้นไดส้ าเร็จ การช่วยเหลือ
สนบัสนุนนั้นจะค่อยๆ ลดลง จนกระทัง่ผูเ้รียนสามารถรับผิดชอบหรือท างานนั้นไดด้ว้ยตนเอง การ
ช่วยเหลือก็จะยติุลง 

จากความหมายของกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า กลวิธี
เสริมต่อการเรียนรู้หมายถึง การช่วยเหลือ สนบัสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ โดยมี
ผูส้อนคอยให้การช่วยเหลือ หรือผูเ้รียนให้การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงเป็นปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึน
ระหว่างผูเ้รียน ผูส้อน หรือผูท่ี้มีศกัยภาพมากกว่า โดยเป้าหมายของการช่วยเหลือ คือให้ผูเ้รียน
สามารถปฏิบติัส่ิงท่ีผูเ้รียนไม่สามารถท าให้ส าเร็จได้ด้วยตนเองให้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยตนเอง 
ส าหรับงานวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชค้  าวา่ “กลวธีิเสริมต่อการเรียนรู้” แทนค าวา่ “สแกฟโฟลดด้ิ์ง” 

จากนิยามความหมายของกลวธีิเสริมต่อการเรียนรู้ท่ีกล่าวไปแลว้นั้น Sarah (2003) ไดส้ร้าง
หลกัสูตรการการสอนการเขียน และท าการศึกษาวิจยัพบวา่ลกัษณะต่างๆ ของกลวิธีกลวิธีเสริมต่อ
การเรียนรู้ในหลกัสูตรการเขียน ช่วยใหเ้รียนรู้การเขียนไดดี้ข้ึนเป็นล าดบั ลกัษณะต่างๆ จะถูกน ามา
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อภิปรายดงัต่อไปน้ี หวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีผูเ้รียนเรียนอยูใ่นขณะนั้นการเลือกหวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัส่ิง
ท่ีผูเ้รียนก าลงัเรียนอยูใ่นส่วนอ่ืนๆ ของหลกัสูตรช่วยใหผู้เ้รียนไดท้บทวนการใชค้วามคิด และ ภาษา
ท่ีไดเ้รียนมาแลว้ การให้อ่านหนงัสือท่ีมีเน้ือหาคลา้ยๆ กนัมีค าศพัทค์ลา้ยกนั จะท าให้ผูเ้รียนจะมี
ความรู้เร่ืองนั้นๆ เป็นอยา่งดี ส่งผลให้ผูเ้รียนมีความมัน่ใจในการเลือกใชค้  าศพัทท่ี์เหมาะสม และ
ออกเสียงค าส าคญัไดถู้กตอ้ง และสามารถใชโ้ครงสร้างทางไวยากรณ์ท่ีซับซ้อนได้ หลกัสูตรการ
การสอนการเขียนของ Sarah (2003) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Tomas (2001) ซ่ึงไดใ้ชก้ลวิธีเสริม
ต่อการเรียนรู้ ในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และพบวา่ผูเ้รียนมีความวิตกกงัวลนอ้ยลง Tomas ไดใ้ช้
กลวธีิเสริมต่อการเรียนรู้ 6 แบบ คือ 

1.Modeling หมายถึง การสอนโดย การตระหนกัถึงขั้นตอนการสอน และ ลกัษณะของ
กิจกรรมท่ีจะไดท้  าต่อไป เช่น การใหผู้เ้รียนท า warm up activity 

2.Bridging หมายถึง การช่วยผูเ้รียนเช่ือมประสบการณ์เดิมกบัความรู้ใหม่โดยใช้กลวิธี
ต่างๆ เช่น การระดมสมอง การตั้งค  าถาม 

3.Contextualization หมายถึง การจดัเตรียมเน้ือหาท่ีมีความหมายต่อผูเ้รียน เช่น การสอน
โดยใชภ้าษาในชีวติประจ าวนัจะสามารถท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจไดดี้กวา่การใชเ้น้ือหาทางวชิาการท่ีมี
ค าศพัทย์าก 

4.Schema-building หมายถึง การสอนให้ผูเ้รียนมีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะเรียน
ก่อน เช่น การใชแ้ผนผงัค า การใหค้วามหมายของค าศพัทก่์อน 

5.Text-representation หมายถึง การเรียนรู้เน้ือหาในรูปแบบใหม่ เช่น การแสดงบทบาท
สมมติตามเน้ือหาท่ีเรียน 

6.Metacognitive Development หมายถึง การช่วยใหผู้เ้รียนรู้วา่ก าลงัเรียนอะไรและวธีิการ
เรียนแบบใดมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดส าหรับตนเอง เช่น การใชก้ลวธีิพูดออกเสียงในขณะท่ีคิด 
(think aloud) 
           ลกัษณะของกลวธีิเสริมต่อการเรียนรู้ 

จากการทบทวนวรรณกรรมไดมี้ผูเ้สนอลกัษณะของกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ไวห้ลายท่าน 
ดงัน้ี 

  McKenize,J. (2000) ไดอ้ธิบายลกัษณะของกลวธีิเสริมต่อการเรียนรู้ไว ้8 ประการ คือ 
1.จดัเตรียมเส้นทางท่ีชดัเจนให้กบัผูเ้รียน (Provide Clear Directions) โดยการน าเสนอ

เส้นทางทีละขั้นตอน วา่ผูเ้รียนจะตอ้งท าอะไรบา้ง มีล าดบัการท างานเป็นอยา่งไร เพื่อไปให้ถึงส่ิงท่ี
คาดหวงัไวส้ าหรับการท ากิจกรรมหน่ึงๆ การช้ีทางควรเป็นลกัษณะเป็นกนัเอง เพื่อลดความสับสน
ใหน้อ้ยลง และเกิดความชดัเจนและความรวดเร็วท่ีนกัเรียนจะประสบผลส าเร็จในการเรียน 
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2.ก าหนดจุดประสงคใ์ห้ชดัเจน (Clarifies Purpose) วตัถุประสงคใ์นการเรียนหรือในการ
ท างานถือเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนทราบวา่ ท าไมพวกเขาตอ้งเรียนหรือท างานช้ินน้ี 
และท าไมมนัจึงเป็นส่ิงส าคญั เพราะมันจะเป็นแรงจูงใจในการเรียนหรือท างานให้ประสบ
ความส าเร็จ 

3.สนบัสนุนให้นกัเรียนท างาน (Keeps Students on Task) โดยการจดัเตรียมโครงสร้าง
ขั้นตอน เส้นทาง หรือเคา้โครงกวา้งๆ ในการท างานใหก้บัผูเ้รียนไดต้ดัสินใจด าเนินการ จะไดท้ าให้
พวกเขาไม่หลงทาง หรือผิดพลาด จนท าให้ใชเ้วลามากกวา่ปกติ เพื่อเป็นการให้ความมัน่ใจวา่พวก
เขาจะไม่ออกนอกเส้นทาง 

4.น าเสนอการประเมินผลท่ีชดัเจนท่ีจ าไปสู่ส่ิงท่ีคาดหวงั (Offers Assessment to Clarify 
Expectation) โดยการจดัหาตวัอย่างของงานท่ีมีคุณภาพท่ีจดัท าโดยผูอ่ื้น มาให้นกัเรียนไดดู้เป็น
ตวัอยา่ง ตั้งแต่เร่ิมตน้การท ากิจกรรม ตลอดจนการประเมินผลและมาตรฐานต่างๆ น ามาแจง้ให้
นกัเรียนไดท้ราบดว้ย 

5.ช้ีให้นกัเรียนเห็นถึงแหล่งขอ้มูลท่ีมีคุณค่า (Point Students to Worthy Sources)โดยการ
จดัเตรียมแหล่งขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ท่ีสุดใหก้บัผูเ้รียน เพื่อลดความสับสน อุปสรรค และเวลาในการ
เขา้ถึงขอ้มูล เพราะขอ้มูลในอินเทอร์เน็ตทัว่ไปมกัมีมากเกินความจ าเป็น และขอ้มูลอาจไม่น่าเช่ือถือ 
ท าใหเ้สียเวลาในคน้หามาก 

6.ลดความไม่แน่นอน ความประหลาดใจและความผิดหวงั (Reduces Uncertainty, Surprise 
and Disappointment) ในการออกแบบบทเรียน ควรมีการทดสอบแต่ละขั้นตอนหรือทุกๆ ขั้นตอน
ในบทเรียน จะไดเ้ห็นวา่มีอะไรผิดพลาด จะไดแ้กไ้ขหรือก าจดัส่ิงต่างๆ เหล่านั้นออกไป เพราะส่ิง
เหล่านั้น อาจท าให้ผูเ้รียนสับสน หรือไขวเ้ขวบทเรียน ตอ้งใชเ้วลานอ้ยท่ีสุดในการไดรั้บส่ิงใหม่ๆ
ใหเ้ขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง 

7.ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ (Delivers Efficiency) ระหวา่งการเรียนตวัช่วยเสริมศกัยภาพน้ีจะ
ท างานอย่างหนกั แต่เป็นจุดท่ีดีในการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบังาน ท่ีดูเหมือนว่า
ตน้แบบ ท าให้เสียเวลาและไม่วอกแวกออกนอกทางการเสริมศกัยภาพจะพยายามกลัน่กรองการ
ท างาน โดยเนน้จุดส าคญั ความชดัเจน ลดเวลาในการท างานนกัเรียนจะเขา้ใจงานไดง่้ายข้ึนแคบลง 
ไม่กวา้งมาก หรือไม่เส่ียงต่อเสียเวลาในส ารวจไปเร่ือยๆ 

8.สร้างแรงกระตุน้ (Creates Momentum) ในการเรียนตั้งแต่ตน้จนจบ ส่วนใหญ่ก าลงัใจ
หรือ ความสามารถในการเรียนของผูเ้รียนจะค่อยๆ ลดและหมดไปในท่ีสุด ดงันั้น ในระหวา่งการ
เรียนตวัช่วยเสริมศกัยภาพการเรียนน้ี จะช่วยกระตุน้และสร้างพลงัข้ึนโดยตรงให้เกิดข้ึนในระหวา่ง
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การเรียนจนกระทัง่จบ โดยแรงกระตุน้นั้นจะช่วยให้เกิดความคิดพลูออกมาเพิ่มความเขา้ใจอย่าง
ถ่องแทแ้ละลึกซ้ึง 

Feng, F.Z and Li, Chen (2008) ไดอ้ธิบายลกัษณะของกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ไว ้8 ดา้น 
ไดแ้ก่ 

1.ดา้นการก าหนดวตัถุประสงคใ์ห้ชดัเจน (Purpose Clarification) นกัเรียนจ าเป็นตอ้งเขา้ใจ
วตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ร่วมกนัวา่จะตอ้งท าอะไร และท าอยา่งไรถึงจะบรรลุผลตามขั้นตอนการ
เรียนรู้โดยการเสริมศกัยภาพดว้ยการกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนโดยผา่นวตัถุประสงค์ท่ีชดัเจน 
โดยสรุปเป็นการสนบัสนุนโดยการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละส่ิงท่ีคาดหวงัใหช้ดัเจน 

2.ดา้นการจดัการเน้ือหา (Content) ถา้นกัเรียนยงัไม่คุน้เคยกบัการเรียนรู้ร่วมกนัการเสริม
ศกัยภาพจะต้องก าหนดรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนต่างๆ และระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน
จ าเป็นตอ้งจดัล าดบัของการเรียนรู้ร่วมกนัดว้ย โดยสรุปเป็นการสนบัสนุนการจดัหาเส้นทางในการ
เรียนรู้ท่ีชดัเจนและอธิบายโครงสร้างและจดัการเน้ือหาให้เหมาะสม 

3.ดา้นการจดัการกลุ่ม (Group Task) เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งสนบัสนุนนกัเรียนในเร่ือง วิธีการ
จดัการกลุ่ม วธีิการก าหนดบทบาทและงานระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม ตลอดจนวธีิการประเมินงานของ
สมาชิกแต่ละคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ อีกทั้งวิธีการกระตุน้การปฏิสัมพนัธ์ในกลุ่มและ
วธีิการด าเนินการอยา่งละเอียด 

4.ดา้นทกัษะการเรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative Skill) นกัเรียนจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ทกัษะทาง
สังคม เช่น ทกัษะการเรียนรู้หรือการท างานร่วมกนั การตดัสินใจ การติดต่อส่ือสาร การเสริม
ศกัยภาพจะเป็นกลไกสนบัสนุนใหเ้กิดทกัษะการเรียนรู้ร่วมกนัและทกัษะในการติดต่อส่ือสาร 

5.ดา้นการรวบรวมขอ้มูล (Data Collection) การเสริมศกัยภาพจะท าการรวบรวมขอ้มูลท่ี
จ าเป็นใหก้บัผูเ้รียนโดยตรง เพื่อเป็นการลดความไม่ชดัเจน ความสับสน และอุปสรรคต่าง ๆ โดยจะ
แนะน าแหล่งขอ้มูล วิธีการรวบรวมขอ้มูล การท าให้ขอ้มูลเป็นระบบและการบนัทึกขอ้มูลท่ีมี
ประโยชน ์

6.ดา้นการจดัการขอ้มูล (Data Process) การเสริมศกัยภาพจะสนับสนุนให้นกัเรียนในการ
รวบรวมรวมขอ้มูลและแปลงขอ้มูลให้เป็น ขอ้ความ รูปภาพ เสียงดนตรี หรือการน าเสนอใน
รูปแบบอ่ืนๆ ช่วยให้ผูเ้รียนประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก็บมาได้ให้อยู่ในรูปแบบต่างๆ ท่ี
ตอ้งการ 

7.ดา้นการน าเสนอผลงาน (Outcome Presentation) ผลลพัธ์เป็นส่ิงท่ีส าคญัส าหรับการ
เรียนรู้ร่วมกนั นกัเรียนจ าเป็นตอ้งน าเสนอผลลพัธ์ท่ีได ้โดยจะสนบัสนุนให้นกัเรียนน าเสนอผลงาน
ของเขา ดว้ยการบอกมาตรฐานการประเมินผลใหช้ดัเจน 
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8.ดา้นการประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลประกอบดว้ย การประเมินผลตนเองการ
ประเมินผลซ่ึงกนัและกนั การประเมินผลโดยกลุ่มระบบสแกฟโฟลด์จะบอกล าดบัให้ผูเ้รียนรู้วา่จะ
ประเมินเม่ือไร ประเมินอะไร และประเมินอยา่งไร 

จากลกัษณะของกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ ตามแนวคิดของนักการศึกษาดงักล่าว ผูว้ิจยั
สามารถสรุปไดว้า่ กลววิธีิเสริมต่อการเรียนรู้มีลกัษณะส าคญั คือ มีการก าหนดวตัถุประสงค์ การจดั
เน้ือหา กลวิธีการจดัการเรียนรู้ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การกระตุน้ดว้ยการเสริมต่อการเรียนรู้และ
การวดัประเมินผลอยา่งเป็นระบบ 

บทบาทของผู้สอนในการใช้กลวธีิเสริมต่อการเรียนรู้ 
จากการทบทวนวรรณกรรมไดมี้ผูเ้สนอบทบาทของผูส้อนตามกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ไว้

หลายท่าน ดงัต่อไปน้ี 
กิตดา ปรัตถจริยา (2540) กล่าวถึงบทบาทผูส้อนไวด้งัน้ี  
1.ผูส้อนตอ้งมีส่วนร่วมและควบคุมในการเรียนรู้ ผูส้อนจะตอ้งวางแผนและเตรียมการใน

การจดักิจกรรม 
2.ผูส้อนตอ้งเตรียมการใชภ้าษาพูดกบัผูเ้รียน เพื่อท่ีจะตอบสนองและส่งเสริม ในกรณีท่ี

ผูเ้รียนไม่อาจตอบสนองการพูดหรือการถามของผูส้อนไดใ้นทนัที 
3.ผูส้อนตอ้งช่วยเหลือในการสร้างถอ้ยค าของผูเ้รียน ผูส้อนจะตอ้งท าให้ผูเ้รียนมีพฒันาใน

การพูด และร่วมมือช่วยเหลือในการสร้างถอ้ยค า และผกูประโยคร่วมกบัผูเ้รียน 
4.ในการใชค้  าถามของผูส้อนตอ้งใชอ้ยา่งมีระบบ คือเร่ิมจากง่ายไปสู่ยากเพื่อผูเ้รียน

สามารถพฒันาดา้นภาษาไดอ้ยา่งเป็นขั้นเป็นตอน 
เทคนิคของกลวธีิเสริมต่อการเรียนรู้ 
การให้การช่วยเหลือ สนบัสนุน เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพของผูเ้รียน สามารถท าไดห้ลาย

รูปแบบตามระดับความสามารถของผูเ้รียน  ซ่ึงผูส้อนจะต้องพิจารณาเลือกสรรกลยุทธ์ท่ีจะ
ช่วยเหลือผูเ้รียนให้ไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงนกัการศึกษาไดเ้สนอเทคนิคของกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้
ไวด้งัน้ี 

Wood, Bruner and Ross (1976: 98) ไดเ้สนอวธีิการท่ีผูส้อนจะเสริมศกัยภาพแก่ผูเ้รียนไว ้6 
ประการ ไดแ้ก่ 

1.การคดัสรรงานและแจกแจงงานให้เหมาะสม  (Recruitment) ขั้นแรกของการท างาน
ผูส้อนจะตอ้งเลือกงานท่ีเหมาะสม แจกแจงประเด็นท่ีผูเ้รียนสนใจ และให้เช่ือมโยงผูกยึดกบัส่ิงท่ี
ตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในงานนั้น เช่น การสร้างความสนใจในงานท่ีท า ใหเ้ห็นความส าคญัเป้าหมายของ
งาน 
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2.การลดงานใหเ้ป็นงานยอ่ยๆ (Reduction in Degree of Freedom) เป็นการแจกแจงงานให้
เป็นขั้นยอ่ยๆ ท่ีไม่ซบัซอ้น ลดขนาดของงานลง ใหง้านมีลกัษณะท่ีง่ายข้ึนแต่ละขั้นจะมีทกัษะท่ี
จ าเป็นส าคญัๆ ท่ีจะง่ายต่อการใหข้อ้มูลป้อนกลบัต่อผูเ้รียน ในระยะแรกผูเ้รียนจะท างานในส่วนท่ี
ท าไดแ้ละครูจะท าใหใ้นส่วนท่ีเหลือ 

3.การสร้างแรงจูงใจอยา่งต่อเน่ือง (Direction Maintenance) เป็นการรักษาความสนใจของ
ผูเ้รียนใหค้งอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ โดยสร้างความทา้ทายใหผู้เ้รียนท างานท่ีอยูใ่นระดบัท่ีเหนือจาก
ระดบัท่ีผูเ้รียนเพิ่งท างานไดส้ าเร็จ 

4.การช้ีจุดส าคญั (Marking Critical Features) เป็นการช้ีให้เห็นถึงคุณสมบติัส าคญัท่ีแสดง
ใหเ้ห็นวา่งานนั้นส าเร็จหรือไปถูกทางแลว้ รวมถึงการบอกขอ้บกพร่องหรือความคลาดเคล่ือนใน
งานท่ีท าอยู ่

5.การควบคุมปัญหาหรือหรือความคบัขอ้งใจ (Frustration Control) การแกปั้ญหาหรืองาน
ควรจะมีปัญหาหรือหรือความเครียดอยู่ไดบ้า้ง ดีกว่าจะไม่มีความเครียดเลย ในการท างานผูส้อน
จะตอ้งช่วยเหลือให้ผูเ้รียนไม่รู้สึกวิตกกงัวงจากความผิดพลาด ไม่ให้ผูเ้รียนรู้สึกเสียหนา้จากความ
ผิดพลาดของตนเอง ผูส้อนดึงส่วนท่ีผูเ้รียนพอใจมาเป็นประโยชน์ หรือผูส้อนใชว้ิธีการอ่ืน ๆท่ีจะ
ช่วยใหผู้เ้รียนมีความเครียดเพียงเล็กนอ้ย อยา่งไรก็ตามส่ิงท่ีส าคญักวา่ ผูส้อนจะตอ้งระวงัความเส่ียง
ท่ีจะเกิดจากการท่ีผูเ้รียนพึ่งพาผูส้อนมากเกินไประหวา่งการท ากิจกรรม 

6.การสาธิต (Demonstration) เป็นการแสดงตวัอยา่งเพื่อเป็นแนวทางการแกปั้ญหาท่ีผูเ้รียน
เผชิญอยู ่รวมถึงการใหผู้เ้รียนเกิดการเลียนแบบและสร้างเสริมคุณลกัษณะเฉพาะตวัของผูเ้รียน 

Roehler and Cantlon (1996) แบ่งชนิดของกลวธีิเสริมต่อการเรียนรู้ไว ้5 ประเภทดงัน้ี 
1.การใหค้  าอธิบาย (Offering Explanation) เป็นการช่วยเหลือการเรียนรู้ เพื่อช่วยใหผู้เ้รียน

เขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียน รู้เง่ือนไขวา่ท าไมตอ้งใชค้วามรู้นั้น เม่ือไร และใชอ้ยา่งไร 
2.การสนบัสนุนให้ผูเ้รียนเขา้มามีส่วนร่วม (Inviting Students Participation) ให้โอกาส

ผูเ้รียนเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการท่ีเกิดมากข้ึน โดยใหผู้เ้รียนไดเ้ล่า หรือตอบค าถามในส่ิงท่ีรู้ 
3.การตรวจสอบความถูกตอ้งและความชดัเจนของความเขา้ใจของผูเ้รียน (Verify and 

Clarifying Student Understandings) ครูตรวจสอบความเขา้ใจท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนวา่มีเหตุผลถูกตอ้ง
หรือไม่ ถูกตอ้งชดัเจนหรือไม่ 

4.การเป็นตวัแบบของพฤติกรรมท่ีตอ้งการ (Modeling of Desiring Behaviors) ไดแ้ก่ 
  4.1 การคิดดงัๆ (Think-aloud) เป็นการแสดงความคิดท่ีมีอยูใ่หป้รากฏออกมาชดัเจน เช่น 

ครูแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการแกปั้ญหาออกมาโดยการพูดดงัๆใหผู้เ้รียนท าตาม 
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  4.2 การพูดดงัๆ (Talk-aloud) เป็นการใชต้วัแบบของการถามค าถาม ตั้งค  าถาม และการให้
ขอ้แนะน า 

  4.3 การเป็นตวัแบบในการปฏิบติั (Performance Modeling) ครูแสดงการท างานท่ีสมบูรณ์ 
โดยไม่ไดคิ้ดหรือพูดดงั ๆ เก่ียวกบังานนั้น เช่น ครูแสดงตวัแบบของการอ่านและท่าทางท่ีสนุกสาน
กบัการอ่าน เช่น การยิม้ หวัเราะ เป็นตน้ 

5. การใหผู้เ้รียนแสดงประเด็นหลกัฐานต่างๆ เพื่อสนบัสนุนการคิด (Invite Students to 
Contribute Clues) เป็นการใหผู้เ้รียนแสดงประเด็นช้ีน า หรือหลกัฐานเพื่อแสดงความมีเหตุผล หรือ
การท างานใหส้ าเร็จ โดยครูและผูเ้รียนจะตอ้งร่วมกนัพูดถึงประเด็นเหล่านั้น 

Eggen and Kauchak (1997: 58) ไดแ้บ่งเทคนิคของกลวธีิเสริมต่อการเรียนรู้ไว ้5 ประเภท 
ดงัน้ี 

1.การเป็นตวัแบบ (Modeling) เช่น การแสดงวธีิการแกปั้ญหา 
2.การคิดดงั ๆ (Think-aloud) เป็นตวัแบบของกระบวนการ โดยใหผู้เ้รียนไดท้ราบถึงการ

คิดของครูในขณะท่ีก าลงัแกปั้ญหา 
3.การใชค้  าถาม (Question) การใชค้  าถามจะเป็นการช่วยเหลือเจาะประเด็นความสนใจและ

การแนะน าทางเลือก 
4.การปรับสาระการเรียนการสอน (Adaptive Instructional Material) เช่น การปรับงานใหมี้

ความง่าย หรือเป็นล าดบังานยอ่ยๆ 
5.การใชส่ิ้งเตือนหรือตวัช้ีแนะ (Prompts and Clues) เช่น การวางแผนการเขียนท่ีจะช่วยให้

ผูเ้รียนจดัการการคิดของตนเองก่อนเขียนงานท่ีไดรั้บมอบหมาย การช่วยเหลือน้ีจะหยดุเม่ือผูเ้รียน
ซึมซบัเอาแผนงานต่างๆ หรือขั้นตอนต่างๆ ไวใ้นตนเองอยา่งอตัโนมติัแลว้ 

Hartman (2002 : 23) ไดส้รุปเทคนิคของกลวธีิเสริมต่อการเรียนรู้ไว ้7 ประการ ไดแ้ก่ 
1.การใหต้วัอยา่ง (Modeling) 
2.การใหค้  าแนะน า (Cues) 
3.การบอกบท (Prompts) 
4.การบอกใบ ้(Hints) 
5.การบอกวธีิการแกปั้ญหาบางส่วน (Partial Solution) 
6.การใหต้วัอยา่งในการคิด (Think-Aloud Model) 
7.การใหก้ารช้ีแนะโดยตรง (Direct Instruction) 
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Michael J. Hannafin. (2010)ได้อธิบายเทคนิคของกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ไวเ้ป็น 4 

ลกัษณะ ดงัน้ี 
1.การเสริมศกัยภาพดา้นความคิดรวบยอด (Conceptual Scaffolding) การเสริมศกัยภาพดา้น

ความคิดรวบยอด เป็นการช่วยผูเ้รียนเม่ือเกิดปัญหา เป็นการแนะน าผูเ้รียนในการพิจารณาและ
ช่วยเหลือผูเ้รียนในท าความเขา้ใจในปัญหาท่ีซับซ้อน ในการคิดพิจารณาในเร่ืองท่ียงัขาดความ
เขา้ใจท่ีชดัเจน โดยการช้ีแนะผูเ้รียนในการเขา้ถึงแหล่งการเรียนรู้ หรือ การใชเ้คร่ืองมือ หรืออาจจะ
แนะน าใหเ้ขา้ใจในประเด็นปัญหา 

2.การเสริมศกัยภาพทางด้านกระบวนการเรียนรู้  (Procedural Scaffolding) การเสริม
ศกัยภาพทางดา้นกระบวนการเรียนรู้ มุ่งเนน้การช้ีแนะวิธีการใชป้ระโยชน์จากแหล่งทรัพยากรและ
ส่ือการเรียนรู้ท่ีมีอยู่ การเสริมศกัยภาพทางดา้นกระบวนการเรียนรู้น้ีเป็นการแนะน าให้เขา้ใจถึง
ลกัษณะและหนา้ท่ีระบบต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผูเ้รียนวางแผนการเรียนรู้ การเสริมศกัยภาพทางดา้น
กระบวนการน้ีมกัเป็นการสร้างความเขา้ใจท่ีชดัเจนให้กบัผูเ้รียนถึงวิธีการท่ีจะให้ไดผ้ลลพัธ์ในของ
เขตท่ีตอ้งการ วิธีการก าหนดของเขตหรือแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ เพื่อการศึกษาทบทวนต่อไป
หรือวธีิการในการจดัเตรียมเคร่ืองต่างๆ ในการเรียนรู้ทั้งน้ีผูเ้รียนไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาส่ิงอ านวย
ความสะดวกในทุกๆ กระบวนการจนกวา่ผูเ้รียนจะไดก้ าหนดความตอ้งการในการใชเ้คร่ืองมือหรือ
แหล่งทรัพยากรนั้น 

3.การเสริมศกัยภาพในดา้นอภิปัญญา (Metacognitive Scaffolding) การเสริมศกัยภาพใน
ดา้นอภิปัญญาเป็นการสนบัสนุนศกัยภาพดา้นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเก่ียวกบัการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน ซ่ึงเป็นการช้ีแนะแนวทางวธีิการคิดเพื่อการเรียนรู้ หรือการแนะน าโดยตรงซ่ึงการ
เสริมศกัยภาพในดา้นอภิปัญญาอาจเป็นการกระตุน้ผูเ้รียนค านึงถึงวตัถุประสงค์ในการเรียนรู้หรือ
กระตุน้ผูเ้รียน ค านึงถึงความสัมพนัธ์ของส่ิงท่ีไดรั้บจากปัญหา ซ่ึงการเสริมศกัยภาพในดา้นอภิ
ปัญญาน้ี มุ่งเน้นไปท่ีกระบวนการในการสร้างรูปแบบ รวมทั้งการคน้หาวิถีทางของการเช่ือมโยง
ความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิมกบัประสบการณ์การเรียนรู้ 

4.การเสริมศกัยภาพทางด้านยุทธศาสตร์การเรียนรู้  (Strategic Scaffolding) การเสริม
ศกัยภาพทางดา้นยุทธศาสตร์การเรียนรู้ มุ่งเน้นการน าเสนอทางเลือกให้กบัผูเ้รียน ซ่ึงอาจช้ีให้
ผูเ้รียนใหเ้ห็นถึงประโยชน์ การเสริมศกัยภาพทางดา้นยุทธศาสตร์การเรียนรู้น้ีเป็นการสนบัสนุนให้
ผูเ้รียนได ้กลยุทธ์ในการวิเคราะห์ กลยุทธ์ในการวางแผน และวิธีการในการตดัสินใจในการเรียนรู้
การเสริมศกัยภาพทางดา้นยุทธศาสตร์การเรียนรู้น้ี ให้ความส าคญัในเร่ืองแนวทางการก าหนดและ
การเลือกสรรสารสนเทศท่ีมีความต้องการใช้การประเมินแหล่งทรัพยากรท่ีมีอยู่รวมถึง

http://dl.acm.org/author_page.cfm?id=81100336443&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=635644539&cftoken=63606454
http://dl.acm.org/author_page.cfm?id=81100336443&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=635644539&cftoken=63606454
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ความสัมพนัธ์ของความรู้ใหม่กบัความรู้และประสบการณ์เดิม ในการหาค าตอบต่าง ๆ นั้น สามารถ
ท่ีจะหาไดโ้ดยใชก้ลยทุธ์ในการจดัหมวดหมู่ความรู้ท่ีมีอยูข่องผูเ้รียน เพื่อน าสู่การเร่ิมตน้ไปหาส่ิงท่ี
ตอ้งการ ขณะท่ีการช่วยเหลือก็ยงัคงมีอยา่งอยูต่่อเน่ือง และสอดคลอ้งกบัยุทธวิธีส าหรับผูท่ี้ก าลงัตก
อยู่ในวิกฤตคือยงัไม่สามารถแก้ปัญหานั้นๆ ได้ นอกจากน้ียงัสามารถเสริมศกัยภาพทางด้าน
ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ โดยการกระตุน้เตือนผูเ้รียนให้พิจารณาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้และการ
จดัเตรียมขอ้แนะน าต่างๆ ส าหรับการใชใ้นการเรียนรู้ กลยุทธ์ หรือเทคนิคกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้
มีหลายวิธี ข้ึนอยู่กบัลกัษณะของวิชา,ระดบัของผูเ้รียน,ขนาดกลุ่ม และสภาพแวดลอ้ม ผูส้อนท่ี
คดัเลือกกลยุทธ์หรือเทคนิคในการช่วยเหลือผูเ้รียนไดอ้ย่างเหมาะสมกบัปัญหาและความตอ้งการ
ของผูเ้รียน จะช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายของการช่วยเสริม
ศกัยภาพผูเ้รียน 

จะเห็นได้ว่า กระบวนการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) เป็นกลุ่ม
กระบวนการท่ีประกอบด้วย การชักจูง การลดทางเลือก การรักษาเส้นทาง การช้ีจุดส าคญั การ
ป้องกันปัญหา และการสาธิตผู ้สอนควรประเมินปัญหาในการเรียนรู้ของผู ้เ รียนแล้วเลือก
กระบวนการท่ีเหมาะสมมาใช ้เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งเต็มตามศกัยภาพ ดว้ยตนเอง
ในท่ีสุด Scaffolding เป็นธรรมชาติในการสอนของครูทุกคนอยู่แลว้ ครูมกัจะใช้กระบวนการใด
กระบวนการหน่ึงหรือหลายๆ กระบวนการของกระบวนการสอนแบบ  Scaffolding ในการสอนอยู่
ทุกวนั โดยไม่ตระหนกัวา่มีอยู ่และยงัเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอยา่งยิ่งในการสอนให้มีประสิทธิภาพ ดงันั้น 
กระบวนการสอน Scaffolding รูปแบบการเรียนการสอน (Model) ท่ีประกอบดว้ยคุณลกัษณะท่ี
สามารถวดัได้ และความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลักษณะเหล่านั้น โดยพบว่าลักษณะส าคัญของ 
Scaffolding ก็คือ ไม่สามารถใช้ตามล าพงัได้ แต่ต้องใช้ในการประกอบกับการเรียนการสอน 
(Instruction) และการประเมินผล (Evaluation) เสมอ (Puntambekar and Hübscher, 2005) 

4.การน าเสนอผลการเรียนรู้ (Articulation)   
 การน าเสนอผลการเรียนรู้เป็นศาสตร์ (วิธีการ)ของการส่ือสาร(Communication) ซ่ึงเป็น
กระบวนการถ่ายทอด สาร (message) จากฝ่ายหน่ึงท่ีเรียกว่าผูส่้งสาร(sender)ไปสู่อีกฝ่ายหน่ึงท่ี
เรียกวา่ ผูรั้บสาร(receiver) โดยผา่นช่องทานของ ส่ือ (channel)  Collins, A.,Brown, J.S., & Holum,A. 
(1991) กล่าววา่ การน าเสนอผลการเรียนรู้น้ีมีจุดประสงคใ์ห้ผูเ้รียนอธิบายวา่พวกเขาก าลงัท าอะไร 
กระตุน้ผูเ้รียนใหพ้ฒันาความรู้ รู้จกัการใหเ้หตุผล, และวธีิการแกปั้ญหา ผา่นการอธิบายความรู้  การ
อภิปรายวธีิการท างาน  และการน าเสนอผลงานของนกัเรียนเอง 
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5.การสะท้อนผลการเรียนรู้ (Reflection)  
  Marcy (2003) ไดก้ล่าวถึงการสะทอ้นความคิดว่า เป็นการส ารวจท่ีเกิดข้ึนในทุกขั้นตอน
การเรียนรู้ และเป็นส่วนส าคญัส าหรับการประเมินตนเอง ซ่ึงสามารถท าให้ผูเ้รียนกา้วไปสู่การรับ
ขอ้มูล การกลัน่กรอง และการตดัสินใจในผลงานของตนเอง 
  Airasian  and  Gullickson (1997) ไดก้ล่าวถึงการสะทอ้นการกระท าภายหลงั  เรียกว่า การ
สะทอ้นการกระท า (Reflection  in  Action) และการสะทอ้นการกระท าภายหลงั (Post  Hoc  Reflection  
on  Action) โดยการสะทอ้นการกระท าเป็นผลการประเมินตนเองของครูส่วนใหญ่ซ่ึงเกิดข้ึนในขณะ
ด าเนินกิจกรรมในห้องเรียนก าลังด าเนินอยู่ เกิดข้ึนมาทนัทีทนัใดจากกิจกรรม ช่วยท าให้เกิดการ
ตดัสินใจขณะด าเนินกิจกรรม  และเป็นส่ิงท่ีโดยทัว่ไปเกิดจากการหยัง่รู้หรือนึกคิดเอา และเป็นกลวิธี
ส่วนบุคคล ซ่ึง Schon (1993) เน้นวา่  การสะทอ้นการกระท ามีเวลาในการใชค้วามคิดเพียงเล็กนอ้ย จึง
น าไปสู่การสะทอ้นบางอยา่งอาจถูกมองขา้ม ในขณะท่ีการสะทอ้นการกระท าภายหลงัเป็นการสะทอ้นท่ี
เกิดข้ึนมาจากการสอน เก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ และสามารถช่วยการตดัสินใจ
ในการสอนครูได ้
  โดยสรุป การสะทอ้นความคิดเป็นการส ารวจท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการเรียนรู้ โดยเกิดข้ึนใน
ระหว่างด าเนินกิจกรรม และภายหลังการด าเนินกิจกรรม ซ่ึงเป็นการพิจารณาไตรีตรองอย่าง
รอบคอบ ท่ีช่วยในการตัดสินใจขณะด าเนินกิจกรรมหรือตัดสินใจในผลงานของตนเอง ทั้งน้ี  
สามารถอธิบายไดด้ว้ยแนวคิดของการคิดสะทอ้น (Reflective Thinking) ท่ีเกิดข้ึนจากแนวคิดของ 
Dewey (Hatton and Smith, 2002) 
  Hatton and Smith (2002) ไดก้ล่าวเพิ่มเติมอีกวา่ การคิดสะทอ้นเป็นการคิดชนิดหน่ึงท่ีเกิดข้ึน
ในการยอ้นเร่ืองกลบัอยู่ภายในใจ และการพิจารณาไตร่ตรองอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง ทั้งน้ี การคิด
สะทอ้นประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบท่ีจ าเป็นและสัมพนัธ์กนั ดงัน้ี 
  1.การสังเกตเพื่อท่ีจะรวบรวมเง่ือนไขต่างๆ ท่ีเป็นลกัษณะส าคญัท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการคิด 
  2.การใชข้อ้เสนอแนะท่ีหลากหลาย  เพื่อเป็นทางเลือกในการแกปั้ญหา 
  3.ขอ้มูลซ่ึงเป็นขอ้เท็จจริงท่ีไดจ้ากการสังเกต 
  4.ขอ้เสนอแนะหรือทางแกปั้ญหาท่ีเป็นไปได ้
  Hotton and Smith (2002) ไดก้ล่าววา่ Dewey พิจารณาวา่ การคิดสะทอ้นเป็นรูปแบบพิเศษของ
การแกปั้ญหา ซ่ึงแนวคิดน้ีช้ีวา่ การสะทอ้นเป็นกระบวนการทางปัญญาอยา่งไตร่ตรองและกระตือรือร้น 
ประกอบดว้ยล าดบัความคิดท่ีเช่ือมโยงกนั โดยมีการตรวจสอบความเช่ือและความรู้ท่ีเป็นพื้นฐาน การ
คิดสะทอ้น โดยทัว่ไปเนน้ปัญหาในเชิงปฏิบติั มีความสงสัยก่อนท่ีจะหาทางแก ้ปัญหาในแนวทางท่ี
เป็นไปได ้
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   พลรพี  ทุมมาพนัธ์ (2545) ยงัไดก้ล่าวถึงการคิดสะทอ้นว่า คือ กระบวนการคิดท่ีคลา้ยกบั
กระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์สมยัใหม่ ซ่ึงประกอบด้วยการสังเกต การตั้งสมมติฐาน  การเก็บ
รวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลและการสรุปผล ซ่ึงเม่ือบุคคลท่ีคิดสะทอ้นเขาจะคิดยอ้นกลบัเขา้ไป
ในความรู้ ความเช่ือ และคุณค่าเดิมท่ีมีอยู่ ซ่ึงการคิดน้ีเป็นการตรวจสอบความคิดหรือความรู้ท่ี
สนบัสนุนในเชิงวิพากษ์อย่างระมดัระวงั บนแนวทางของหลกัฐานเชิงประจกัษ ์ซ่ึงสนบัสนุนความคิด
หรือความรู้นั้น  และสร้างขอ้สรุปตามแนวทางของหลกัฐานนั้น 
   Mckay (2002) ได้น าเสนอว่า การปฏิบติัแบบสะท้อนนั้น ท าให้ครูเป็นอิสระจาก
พฤติกรรมท่ีเคยปฏิบติัเป็นประจ า หรือท าตามท่ีหนงัสือระบุไว ้ จึงท าให้ครูจดัการเรียนการสอนได้
อย่างสร้างสรรค์และประสบความส าเร็จมากกว่าเดิม ท าให้ครูปฏิบติังานได้อย่างรอบคอบ ทั้งน้ี  
เม่ือครูสะทอ้นการสอนของตนเอง ครูมกัจะพิจารณาถึงเหตุผลในการกระท าแต่ละอย่าง ท าให้ครู
สามารถสอนโดยใชว้ธีิการเฉพาะส าหรับเหตุผลพิเศษและช่วยแกปั้ญหาในการจดัการเรียนการสอน  
ทั้งน้ี เพราะครูจะพิจารณาแนวทางท่ีหลากหลายในการเรียนการสอน แลว้ตดัสินใจเลือกวิธีการท่ี
เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลยิ่งข้ึนโดยพิจารณาองค์ประกอบท่ีส าคญั ได้แก่ ระดบัความสามารถของ
ผูเ้รียน ความสนใจของผูเ้รียน เป้าหมายของหลกัสูตร และเวลาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
   ทศิทางการสะท้อน 
   Killion and Todnem (1991:23) ไดเ้สนอวธีิการสะทอ้น 3 วธีิ ดงัน้ีคือ   
   1.การสะทอ้นถึงการกระท าท่ีเสร็จส้ินแลว้ (Reflection-on-Action) วธีิน้ีตอ้งมองยอ้นกลบั
ไปท่ีส่ิงท่ีท าส าเร็จและทบทวนการกระท า ความคิด และผลงานของตน 
   2.การสะทอ้นระหวา่งการกระท า (Reflection-in-Action) กิจกรรมน้ีเป็นการสะทอ้น
ระหวา่งการกระท า เช่น ถา้ผูเ้รียนก าลงัเขียนเร่ืองเล่า และไม่ไดบ้รรยายสถานท่ี การสะทอ้นระหวา่งการ
กระท าสามารถแนะน าให้เกิดการแกไ้ขการเรียนได ้
   3.การสะทอ้นส าหรับการกระท าในอนาคต (Reflection-for-Action) รูปแบบการสะทอ้นน้ี
คาดหวงัใหผู้มี้ส่วนร่วมทบทวนส่ิงท่ีประสบความส าเร็จ และเสนอขอ้เสนอแนะท่ีจะท าให้สามารถ
ท างานไดป้ระสบความส าเร็จในอนาคต 
   กระบวนการคิดสะท้อน 
   มีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการคิดสะทอ้นไว ้ โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 
   Kill0n and Todnem (1991:17) ไดเ้สนอวา่กระบวนการคิดสะทอ้น มีดงัน้ี 
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   1.ก่อนการสะทอ้น  (Pre-Reflective) เป็นจุดเร่ิมตน้ของการสะทอ้น เม่ือบุคคลเผชิญ
สถานการณ์ท่ีมีความสงสัย หรือปัญหา หรือสับสน จะท าใหเ้กิดการก าหนดปัญหาข้ึนเพื่อหาทาง
แกไ้ข 
   2.ขั้นตอนการสะทอ้น (Stage of Thinking) เป็นการด าเนินการคิดสะทอ้นตามขั้นตอน 
2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
     2.1 ขั้นการใหข้อ้เสนอแนะหรือทางเลือกในการแกปั้ญหา 
     2.2 ขั้นการใชก้ระบวนการทางปัญญาวิเคราะห์ความยากล าบากหรือความ
คลุมเครือของแต่ละทางเลือกเพื่อหาทางแกปั้ญหา 
   3.หลงัการสะทอ้น (Post-Reflective) เป็นสถานการณ์ช่วงสุดทา้ยซ่ึงความสงสัย  หรือ
ปัญหา หรือความสับสนไดห้มดไป 
   วารีรัตน์  แกว้อุไร (2541:41)ไดเ้สนอกระบวนการคิดสะทอ้น ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย
ขั้นตอน ดงัน้ี 
   1.การตระหนกัในปัญหา (Problem Recognition) มีความสามารถในการรับรู้และ
จ าแนกปัญหา 
   2.การระบุแนวทางท่ีเป็นไปไดใ้นการแกปั้ญหา (Numeration of Possibility) 
   3.การใชเ้หตุผล (Reasoning) เป็นการใหข้อ้เสนอแนะและเหตุผลไดว้า่ท าไมจึงใชว้ธีิน้ี
ในการแกปั้ญหาหลกัฐานมาสนบัสนุนความเป็นไปได ้
   4.การพิจารณาแกไ้ขปรับปรุง (Revision) เป็นการทบทวนเหตุผลท่ีกล่าวอา้งใหม่
เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีจะน าไปใชอ้ยา่งไดผ้ลดี 
   5.การประเมินผล (Evaluation) เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปถึงแนวทางท่ีดีท่ีสุดท่ีจะน า ไปใช ้
   ประโยชน์ของการประเมินตนเองทีเ่น้นการสะท้อนความคิด 
   McKay (2002) กล่าวถึงการประเมินตนเองวา่มีประโยชน์ ดงัน้ี 
   1.สนบัสนุนใหผู้เ้รียนให้ผลป้อนกลบัต่อตนเองในกระบวนการเรียนรู้ของตน และเพิ่ม
ความเช่ือมัน่ใหเ้กิดแก่ผูเ้รียน 
   2.ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้และช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความในใจใน
กิจกรรมการเรียนการสอน  เห็นคุณค่าของการศึกษา และมัน่ใจในความสามารถของตนเอง 
   3.ส่งเสริมใหผู้เ้รียนกระตือรือร้นในการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  และแสวงหาความรู้ท่ีมี
ประโยชน์ต่อตนเอง 
   4.ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
   5.ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถระบุจุดแขง็ และจุดอ่อนในการเรียนรู้ของตนเอง 
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  6.การวพิากษ์ (Exploration) 
  ในการจดัการเรียนรู้ เม่ือนกัเรียนท าความเขา้ใจประเด็นหรือค าถามท่ีศึกษาอยา่งถ่องแทแ้ลว้ จะ
มีการวางแผน ก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ อาจท าไดห้ลายวธีิ เช่น สืบคน้
ขอ้มูล ส ารวจ ทดลอง กิจกรรมภาคสนาม เป็นตน้ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลอยา่งพอเพียง ในขั้นน้ีครูท าหนา้ท่ี
กระตุน้ให้นกัเรียนตรวจสอบปัญหาและด าเนินการส ารวจตรวจสอบและรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง   
   Collins, A.,Brown, J.S., & Holum,A. (1991) กล่าววา่ขั้นการวิพากษเ์ป็นการกระตุน้ผูเ้รียนให้
รู้จกัการแกปั้ญหา  ส่งเสริมผูเ้รียนให้รู้จกัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  รวมทั้งให้โอกาสแก่ผูเ้รียนในการ
อธิบายความคิดหรือส่ิงท่ีคน้พบ เพื่อร่วมแลกเปล่ียนกบัเพื่อนร่วมชั้น 

จากสาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการฝึกหัดทางปัญญาทั้ง 6 วิธี Collins, A.,Brown, J.S., & 
Holum,A. (1991) จึงไดเ้สนอบทบาทส าคญัของผูส้อนและผูเ้รียนตามแนวคิดการฝึกหัดทางปัญญา 
ดงัตารางท่ี 5  
ตารางท่ี    5   บทบาทส าคญัของผูส้อนและผูเ้รียนตามแนวคิดการฝึกหดัทางปัญญา 

ส่วนประกอบ บทบาทของผู้สอน บทบาทของผู้เรียน จุดมุ่งหมาย 
ตวัแบบ 
(Modeling) 

-  แสดงใหผู้เ้รียนเห็นวา่
ปฏิบติัอยา่งไร 
-  สร้างรูปแบบ
กระบวนการท่ีเก่ียวกบั
ความคิด 
-  อธิบายเหตุผลวา่ท าไมส่ิง
เหล่านั้นถึงไดเ้กิดข้ึนแบบ
นั้นได ้

-  สังเกต 
-  เฝ้ามอง/ฟัง 
-  สร้างความคิด 

การเรียนรู้ความหมายท่ีรับ
ได ้(การอธิบาย &ความรู้ใน
การแกปั้ญหา) 

การแนะน า/ ช้ีแนะ 
(Coaching) 

-  การสังเกตนกัเรียนในการ
พยายามปฏิบติังาน 
-  การจดัการช่วยเหลือดงัท่ี
ผูเ้รียนตอ้งการ 
-  เสนอการบอกใบ,้ 
สะทอ้นผลการเรียนรู้, และ
การแนะน า/ แนะแนวทาง 

-  ปฏิบติังานตามหนา้ท่ี 
-  การปฏิบติัในกิจกรรม   
   การแกปั้ญหา 
 

 

การเสริมต่อการเรียนรู้ 
“ค่อย ๆ ปรับเปล่ียน” 
(Scaffolding) 

-  เสนอการสนบัสนุนเพียง
เลก็นอ้ยท่ีช่วยในการจดจ า 
-  ช่วยเหลือผูเ้รียนให้
จดัการกบังานท่ียุง่ยาก
ซบัซอ้นใหมี้ประสิทธิภาพ 
 

-  การด าเนินการกบังานท่ี
ยุง่ยากซบัซอ้นท่ีเพ่ิมข้ึน 
-  การท างานของตนเอง 
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ตารางท่ี    5   บทบาทส าคญัของผูส้อนและผูเ้รียนตามแนวคิดการฝึกหดัทางปัญญา (ต่อ) 
ส่วนประกอบ บทบาทของผู้สอน บทบาทของผู้เรียน จุดมุ่งหมาย 

 -  การเขา้ไปมีส่วนร่วมงาน 
กบัผูเ้รียนท่ียงัไม่เช่ียวชาญ 
-  ปรับเปล่ียนการ
สนบัสนุนแบบค่อยเป็น
ค่อยไป (ค่อยๆ ลดความ
ช่วยเหลือลง)  
 

  

การน าเสนอผล 
การเรียนรู้ 
(Articulation) 

-  ตอ้งการใหผู้เ้รียนอธิบาย
วา่พวกเขาก าลงัท าอะไร 
-  กระตุน้ผูเ้รียนใหพ้ฒันา
ความรู้, การใหเ้หตุผล, และ
วธีิการแกปั้ญหา 

-  อธิบายความรู้ของตนเอง 
-  อภิปรายวธีิการท างาน
ของตนเอง 
-  การน าเสนอความคิด 

 

การสะทอ้นผล 
การเรียนรู้ 
(Reflection) 

-  กระตุน้ผูเ้รียนใหส้ะทอ้น
ถึงงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
ของพวกเขา 
-  ย ัว่ยใุหผู้เ้รียนเปรียบเทียบ
งานของพวกเขากบัตวัแบบ,
ผูเ้รียนคนอ่ืน, และกบั
รูปแบบแนวคิดภายในของ
ความช านาญท่ีเก่ียวขอ้ง 

สะทอ้นถึงงานที่พวกเขาได้
ท  าส าเร็จและวเิคราะห์ หรือ
กลบัมาสร้างใหม่ 
-  เปรียบเทียบวา่อะไรท่ี
พวกเขารู้กบัอะไรท่ีผูอ่ื้นรู้ 
-  เปรียบเทียบงานของพวก
เขากบัของผูอ่ื้น 

การก่อเกิดปัญญาท่ี
หลากหลาย 

การวพิากษ ์
(Exploration) 

กระตุน้ผูเ้รียนใหแ้กปั้ญหา
ใหม่, แต่คลา้ยกบังานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 
-  ผลกัดนัใหผู้เ้รียนใหเ้ป็น
ผูเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง 
- ใหอ้  านาจแก่ผูเ้รียนในการ
อธิบายความคิดหรือส่ิงท่ี
คน้พบ 

- แกปั้ญหาใหม่, แต่
ใกลเ้คียงงานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 
-  ตั้งกรอบ และอธิบายถึง
ค าถามท่ีน่าสนใจ 
-  การแสดงถึงส่ิงท่ีคน้พบ 
-  จ าแนกความสนใจ
ส่วนตวั และปฏิบติัตนตาม
เป้าหมายของตนเอง 

การใชป้ระโยชน์/ 
    การถ่ายทอด 

 
จากตารางท่ี 5  แสดงใหเ้ห็นบทบาทส าคญัของผูส้อน บทบาทของผูเ้รียน และจุดมุ่งหมายท่ี

มีความสัมพนัธ์กนักบัวธีิทั้ง 6 ประการของแนวคิดการฝึกหดัทางปัญญา  
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ต่อมา Collins, A.(1991) ไดพ้ฒันากรอบการออกแบบสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ (Building 
Block) ในวิธีการฝึกหดัทางปัญญาข้ึน ซ่ึงจะเนน้ใน 4 เร่ือง คือ เน้ือหาสาระท่ีใชใ้นการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ วธีิการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ล าดบัขั้นและสภาพทางสังคม สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 6 
ตารางท่ี 6  หลกัการออกแบบสภาพแวดลอ้มการจดัการเรียนรู้ในวธีิการฝึกหดัทางปัญญา 

หวัขอ้ ลกัษณะวธีิการ รายละเอียด 
เนือ้หา (Content) 
ชนิดของความรู้ท่ีต้องการให้มี
ความเช่ียวชาญ 
                

ดา้นความรู้      
 
 กลยทุธ์การส่งเสริม  
 
 
กลยทุธ์การควบคุม 
 
กลยทุธ์การเรียนรู้ 

เน้ือหาความคิดรวบยอดท่ีเก่ียวกบั
ความจริงและขั้นตอน                                                               
ใชเ้ทคนิควธีิการไดอ้ยา่งเหมาะสม
กบัภาระงานใหบ้รรลุตามการ
เรียนรู้ เป้าหมาย วตัถุประสงค ์                               
แนวคิดทัว่ไปส าหรับกระบวนการ
แกไ้ขโดยตรง 
จะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ ความจริง
และขั้นตอนของความรู้ใหม่ท่ี
เกิดข้ึน 

วิธีการ (Method)  
วิธีการท่ีจะสนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาไปสู่ความเช่ียวชาญ 

การเป็นตน้แบบ 
 
การช้ีแนะ 
 
 
กลวธีิเสริมต่อการเรียนรู้ 
 
 
การน าเสนอความรู้         
 
 
การสะทอ้นกลบั     
 
 
การวพิากษ ์

ครูเป็นตน้แบบใหน้กัเรียนสามารถ 
สงัเกตเห็นถึงกระบวนการเรียนรู้   
ครูจะตอ้งสงัเกตและช่วยใหค้  า
ช้ีแนะ แก่ผูเ้รียนท่ีตอ้งการความ
ช่วยเหลือ                                                       
ครูจะตอ้งเตรียมการสนบัสนุนให้
ความช่วยเหลือนกัเรียนในการ
ปฏิบติังาน                              
ครูด าเนินการกระตุน้ดว้ยค าพดูให้
นกัเรียนไดเ้กิดความรู้และเกิด 
การคิด                                                                                                                                             
ครูใหน้กัเรียนด าเนินการ
เปรียบเทียบผลงานท่ีพวกเขาปฏิบติั
กบักลุ่มอ่ืนๆ    
ครูท าหนา้ท่ีเชิญชวนใหน้กัเรียน                                                            
ก าหนดและ อธิบายถึงปัญหาท่ีพบ  
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ตารางท่ี 6  หลกัการออกแบบสภาพแวดลอ้มการจดัการเรียนรู้ในวธีิการฝึกหดัทางปัญญา (ต่อ) 
หวัขอ้ ลกัษณะวธีิการ รายละเอียด 

ล าดับการด าเนินการ (Sequencing) 
การจัดล าดับเหตกุารณ์ให้มคีวาม
เช่ียวชาญ 

ความซบัซอ้นท่ีเพ่ิมข้ึน 
 
เพ่ิมความหลากหลาย 
 
 
การสรุปประเดน็หลกัสู่ประเดน็
ยอ่ย 

ครูออกแบบภาระงานมีความยาก
เพื่อทา้ทายความสามารถของผูเ้รียน 
ปฏิบติังานอยา่งความหลากหลาย
เพ่ือส่งเสริมใหน้ าความรู้ไป
ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน ์
ล าดบัภาพรวมสู่หน่วยยอ่ย 

สังคมวิทยา (Sociology) 
คุณลกัษณะทางสังคมของสภาพ
การเรียนรู้ 

การเรียนรู้สถานการณ์จริง 
 
 
ปฏิบติักบัชุมชน  
 
สร้างแรงจูงใจท่ีเกิดจากภายใน 
 
การมีส่วนร่วม  

นกัเรียนเรียนรู้ในสภาพการท างาน
จากภาระงานในโลกแห่งความเป็น
จริง                               
การส่ือสารไปสู่ความส าเร็จใน
ภาระงานอยา่งมีความหมาย    
นกัเรียนตั้งเป้าหมายส่วนบุคคล
ไปสู่ทกัษะและวธีิแกไ้ข                                                                                                                         
นกัเรียนร่วมกนัท างานเพ่ือน าไปสู่
เป้าหมายของกลุ่ม                                                                        
                                                          

  
จากตารางท่ี 6 แสดงใหเ้ห็นหลกัการออกแบบสภาพแวดลอ้มการจดัการเรียนรู้ในวธีิการ

ฝึกหดัทางปัญญาวา่ประกอบดว้ยเน้ือหา วธีิการ ล าดบัการด าเนินการและสังคมวทิยาท่ีจะเอ้ืออ านวย
ใหก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยการฝึกหดัทางปัญญามีประสิทธิภาพ 
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  Ghefaili (2003) ไดจ้ดัท ากรอบแนวคิดเก่ียวกบัการจดัส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ของแนวคิด
การฝึกหดัทางปัญญา และไดก้ล่าววา่สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิผลนั้นควรท่ีจะแสดงถึง
ลกัษณะส าคญั 18 ประการใน 4 ดา้น คือ ดา้นสาระ ดา้นวธีิการ ดา้นล าดบัการด าเนินการ ดา้นสังคม
วทิยา ไดด้งัตารางท่ี 7 
ตารางท่ี   7   ลกัษณะส าคญั 18 ประการของการออกแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการฝึกหดั 
                    ทางปัญญา (Ghefaili, 2003: 9) 
 

ล าดบัที่ ด้านสาระ ประเภทของความรู้ที่จ าเป็นต่อการสร้างความช านาญ 
1 ความรู้ (พทุธิพิสยั) เน้ือหาสาระ/ประเด็นหลกั/ความคิดรวบยอดขอ้ความรู้และ

กระบวนการเรียนรู้ 
2 
 
 
 

กลยทุธ์การเรียนรู้แบบ 
ฮิวริสติกส์ (การท าความเขา้ใจ/การ
แกปั้ญหาโดยใชเ้หตผุลและ
ประสบการณ์เดิม) 

เทคนิคท่ีสามารถน าไปปรับใชใ้นการปฏิบติัใหเ้กิดประสิทธิผล 

3 กลยทุธ์การควบคุม แนวทางในการก าหนดกระบวนการแกปั้ญหา 
4 กลยทุธ์การเรียนรู้ ความรู้เก่ียวกบัวธีิการเรียนรู้สาระ/ประเดน็/ขอ้ความรู้ และ

กระบวนการเรียนรู้ 
5 การเรียนรู้จากตวัแบบ ตวัแบบด าเนินการจดัการเรียนการสอนตามท่ีก าหนดไว ้เพ่ือให้

ผูเ้รียนสามารถสงัเกตการสอนไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
6 การแนะน า 

 
ตวัแบบคอยสงัเกตการณ์และสนบัสนุนส่งเสริม  
ในขณะท่ีผูเ้รียนปฏิบติังาน 

7 การเสริมต่อการเรียนรู้ 
 

ตวัแบบเตรียมใหก้ารสนบัสนุนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนสามารถ
ปฏิบติังานได ้

8 การน าเสนอ 
 

ตวัแบบสนบัสนุนใหผู้เ้รียนน าเสนอขอ้ความรู้ 
และความคิดท่ีเป็นผลจากการเรียนรู้ 

9 การสะทอ้นผลการเรียนรู้ 
 

ตวัแบบใหผู้เ้รียนเปรียบเทียบวธีิการด าเนินงานของตนเองกบั
เพ่ือนร่วมชั้น 

10 การวพิากษ ์ ตวัแบบกระตุน้ใหผู้เ้รียนระบุปัญหาและวธีิแกปั้ญหา 
11 

 
การเพ่ิมความซบัซอ้น 
 

ก าหนดภาระงานท่ีมีความยากและซบัซอ้นข้ึนในแต่ละหน่วย
การเรียนรู้ 

12 การเพ่ิมความหลากหลาย การปฏิบติัในหลากหลายสถานการณ์ เนน้การประยกุตใ์ช ้
13 การเร่ิมจากภาพรวมสู่หน่วยยอ่ย การสรุปประเดน็ส าคญัทั้งหมด โดยใหเ้ห็นถึงภาพรวมก่อนท่ี

จะแยกออกมาเป็นประเด็นยอ่ยๆ 
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ตารางท่ี   7   ลกัษณะส าคญั 18 ประการของการออกแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการฝึกหดั 
                    ทางปัญญา (Ghefaili, 2003: 9) (ต่อ) 
 
ล าดบัที ่ ด้านสาระ ประเภทของความรู้ทีจ่ าเป็นต่อการสร้างความช านาญ 

14 การเรียนรู้ตามสภาพจริง ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ในบริบทจริงตามสภาพจริงของการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน 

15 วฒันธรรมการท างานของตวัแบบ การส่ือสารใหเ้ห็นวธีิการต่างๆท่ีตวัแบบใชป้ฏิบติังานให้
เกิดผลส าเร็จ 

16 การสร้างแรงจูงใจจากภายในตนเอง ผูเ้รียนตั้งเป้าหมายของตนเอง ในการส ารวจทกัษะ
ความสามารถและการแกปั้ญหา 

17 การใชป้ระโยชน์จากความร่วมมือ ผูเ้รียนท างานร่วมกนัเพ่ือใหบ้รรลุความส าเร็จตามเป้าหมาย
ท่ีตั้งไว ้

18 การใชป้ระโยชน์จากการแข่งขนั การร่วมมือแข่งขนัเพื่อสร้างผลงาน 
 

จากตารางท่ี   7  แสดงใหเ้ห็น ลกัษณะส าคญั 18 ประการของการออกแบบการเรียน 
การสอนตามแนวคิดการฝึกหดัทางปัญญาตามสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิผล 
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5.3 ประโยชน์ของวธีิการฝึกหัดทางปัญญา  
 Collins, Brown, and Newman (1987) กล่าวถึงประโยชน์ของการฝึกหดัทางปัญญา ดงัน้ี 

1.กระตุน้การท ากิจกรรมและการประเมินผลท่ีแทจ้ริง ส่ิงส าคญัของส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้
ในวิธีการฝึกหัดทางปัญญา คือสถานการณ์การเรียนรู้และวฒันธรรมการปฏิบติัของผูเ้ช่ียวชาญ 
ผูเ้รียนไดท้  าส่ิงต่างๆ อยา่งมีส่วนร่วมเหมือนกบัการฝึกปฏิบติัในโลกความจริงของผูเ้ช่ียวชาญ 

2.วิธีการฝึกหัดทางปัญญา เป็นการจูงใจให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในภารกิจตาม
สภาพท่ีแทจ้ริง กล่าวคือ พวกเขาจะไดคิ้ด และไดถู้กอบรมเช่นเดียวกบัผูเ้ช่ียวชาญ เม่ือนกัเรียนท า
กิจกรรมในการเรียนรู้และมีการคน้พบองคค์วามรู้ต่างๆ ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนจะเกิดแรงบนัดาลใจ เกิด
ประสบการณ์และเกิดแรงจูงใจท่ีจะท าภารกิจต่างๆ ดว้ยตนเอง 

3.วิธีการฝึกหัดทางปัญญากระตุน้ให้เกิดความคงอยู่ และเกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ ในวิธี 
การฝึกหดัทางปัญญาน้ีจะเป็นสถานการณ์ในบริบทท่ีสมจริง สถานการณ์ท่ีท่ีสามารถเกิดการเรียนรู้
และคงความรู้ไว ้เม่ือไดพ้บสถานการณ์ท่ีคลา้ยกนัในอนาคต 

4.วิธีการฝึกหัดทางปัญญาก่อให้เกิดการให้เหตุผลในทกัษะการคิดขั้นสูง ในวิธีการฝึกหัด
ทางปัญญาจะฝึกหัดผ่านการเป็นตน้แบบ (Modeling) หลงัจากนั้นจะมีการสนบัสนุนให้เกิดการ
ส ารวจและการคน้พบท่ีมีการใชก้ระบวนการใหเ้หตุผล 
 Ghefaili, A. (2003 : 23) กล่าววา่ การฝึกหดัทางปัญญาเป็นรูปแบบท่ีเอ้ือประโยชน์ใน 
การจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 
 1.การฝึกหดัทางปัญญาช่วยส่งเสริมผูเ้รียนใหมี้ทกัษะการแกปั้ญหาขั้นสูง 
 2.การฝึกหดัทางปัญญาท าให้เห็นภาพการคิดท่ีชดัเจน เป็นขั้นตอน 
 3.ช่วยส่งเสริมทกัษะทางปัญญา (metacognition skills) 
 4.การฝึกหดัทางปัญญาช่วยอ านวยความสะดวกใหผู้เ้รียนไดฝึ้กประสบการณ์ตรง 
 5.ช่วยใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการฝึกปฏิบติั 
 6.การฝึกหดัผา่นการช้ีแนะประสบการณ์ท าใหผู้เ้รียนเป็นนกัคิดแบบนกัวทิยาศาสตร์และ  
นกัคณิตศาสตร์ 
 จะเห็นได้ว่า การฝึกหัดทางปัญญามีประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพใน
หอ้งเรียน ทั้งกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดคิ้ด ฝึกการใหเ้หตุผล ไดร่้วมกิจกรรม และฝึกปฏิบติัในสถานการณ์จริง  
 ในการวิจยัน้ี ผูว้ิจยัได้น าแนวคิดการฝึกหัดทางปัญญาด้วยกระบวนการทั้ง 6 ขั้นมาเป็น
ขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบดว้ยประกอบดว้ย 1.การเป็นตวัแบบ (Modeling) 2.
การเป็นผูช้ี้แนะ(Coaching) 3.การเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) 4.การน าเสนอผลการเรียนรู้ 
(Articulation) 5.การสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflection) 6.การวพิากษ ์(Exploration) 
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6.การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) 
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือนับว่าเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 

โดยใช้กระบวนการกลุ่มให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสท างานร่วมกนัเพื่อผลประโยชน์และเกิดความส าเร็จ
ร่วมกนัของกลุ่ม ซ่ึงการเรียนแบบร่วมมือมิใช่เป็นเพียงจดัให้ผูเ้รียนท างานเป็นกลุ่ม เช่น ท ารายงาน 
ท ากิจกรรมประดิษฐ์หรือสร้างช้ินงาน  อภิปราย ตลอดจนปฏิบติัการทดลองแลว้ ผูส้อนท าหน้าท่ี
สรุปความรู้ดว้ยตนเองเท่านั้น แต่ผูส้อนจะตอ้งพยายามใช้กลยุทธ์วิธีให้ผูเ้รียนไดใ้ช้กระบวนการ
ประมวลส่ิงท่ีมาจากการท ากิจกรรมต่างๆ จดัระบบความรู้สรุปเป็นองค์ความรู้ด้วยตนเองเป็น
หลกัการส าคญั (พิมพนัธ์ เดชะคุปต์, 2544 :15 ) ดงันั้น การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือผูส้อนจะตอ้ง
เลือกเทคนิคการจดัการเรียนท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนจะตอ้งมีความพร้อมท่ีจะร่วมกนัท า
กิจกรรม รับผดิชอบงานของกลุ่มร่วมกนั โดยท่ีกลุ่มจะประสบความส าเร็จได ้เม่ือสมาชิกทุกคนได้
เรียนรู้บรรลุตามจุดมุ่งหมายเดียวกนั นั่นคือ การเรียนเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
นัน่เอง 

6.1 ความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 การเรียนรู้แบบร่วมมือไดมี้นกัวชิาการใหค้วามหมายไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 
 อาภรณ์  ใจเท่ียง  (2550: 121) ได้กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือหรือแบบมีส่วน
ร่วม หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถต่างกนั ไดร่้วมมือกนัท างาน
กลุ่มด้วยความตั้งใจและเต็มใจรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีในกลุ่มของตน ท าให้งานของกลุ่ม
ด าเนินไปสู่เป้าหมายของงานได ้ 
 Slavin  (1987: 7-13)  อา้งใน  ไสว ฟักขาว (2544: 192) ไดใ้ห้ความหมายของการเรียนรู้
แบบร่วมมือว่า  หมายถึง  วิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีให้นกัเรียนท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็กๆ  
โดยทัว่ไปมีสมาชิกกลุ่มละ 4 คน  สมาชิกกลุ่มมีความสามารถในการเรียนต่างกนั  สมาชิกในกลุ่ม
จะรับผดิชอบในส่ิงท่ีไดรั้บการสอน และช่วยเพื่อนสมาชิกให้เกิดการเรียนรู้ดว้ย  มีการช่วยเหลือซ่ึง
กนัและกนั  โดยมีเป้าหมายในการท างานร่วมกนัคือ เป้าหมายของกลุ่ม   
 ไสว  ฟักขาว (2544: 193) กล่าวถึงการเรียนรู้แบบร่วมมือไวว้่า เป็นการจดัการเรียนการ
สอนท่ีแบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกนั มีการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น มีการช่วยเหลือสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั และมีความรับผิดชอบร่วมกนัทั้งในส่วนตน  
และส่วนรวม  เพื่อใหก้ลุ่มไดรั้บความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด  
 จากความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือขา้งตน้  สรุปไดว้า่ การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
หมายถึง การจดัการเรียนการสอนท่ีผูส้อนจดัให้ผูเ้รียนแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆ ประมาณ 4-6 คน เพื่อให้
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ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้โดยการท างานร่วมกนั ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และร่วมกนัรับผิดชอบงานในกลุ่มท่ี
ไดรั้บมอบหมาย เพื่อใหเ้กิดเป็นความส าเร็จของกลุ่ม 

ส าหรับวตัถุประสงคข์องการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ อาภรณ์  ใจเท่ียง (2550 : 121) ได้
กล่าววา่ ดงัน้ี 
 1.เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้และฝึกทกัษะกระบวนการกลุ่มไดฝึ้กบทบาทหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบในการท างานกลุ่ม 
 2.เพื่อใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะการคิดคน้ควา้ ทกัษะการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง   
ทกัษะการคิดสร้างสรรค ์ การแกปั้ญหา การตดัสินใจ การตั้งค  าถาม  ตอบค าถาม การใชภ้าษา  
การพูด ฯลฯ 
 3.เพือ่ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะทางสังคม การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นการมีน ้าใจช่วยเหลือผูอ่ื้น   
การเสียสละ การยอมรับกนัและกนั การไวว้างใจ การเป็นผูน้ า ผูต้าม ฯลฯ 

6.2 ลกัษณะของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
อาภรณ์  ใจเท่ียง  (2550: 121) ไดก้ล่าวถึง การจดักิจกรรมแบบร่วมแรงร่วมใจวา่มีลกัษณะ 

ดงัน้ี 
1. มีการท างานกลุ่มร่วมกนั มีปฏิสัมพนัธ์ภายในกลุ่มและระหวา่งกลุ่ม 
2. สมาชิกในกลุ่มมีจ านวนไม่ควรเกิน 6  คน 
3. สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกนัเพื่อช่วยเหลือกนั 
4. สมาชิกในกลุ่มต่างมีบทบาทรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  เช่น 

เป็นผูน้ ากลุ่ม  (Leader) 
เป็นผูอ้ธิบาย  (Explainer) 
เป็นผูจ้ดบนัทึก  (Recorder) 
เป็นผูต้รวจสอบ  (Checker) 
เป็นผูส้ังเกตการณ์  (Observer)        
เป็นผูใ้หก้  าลงัใจ (Encourager) ฯลฯ                         

สมาชิกในกลุ่มมีความรับผดิชอบร่วมกนั  ยดึหลกัวา่  “ความส าเร็จของแต่ละคน คือ 
ความส าเร็จของกลุ่ม ความส าเร็จของกลุ่ม คือ ความส าเร็จของทุกคน”   
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6.3 องคป์ระกอบส าคญัของการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
  นกัวชิาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือ ไวด้งัน้ี 

Johnson and Johnson  (1987 :13 - 14)) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบท่ีส าคัญของการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ ไวด้ังน้ี 
  1.ความเก่ียวข้องสัมพนัธ์กันในทางบวก  (Positive Interdependence) หมายถึง การท่ี
สมาชิกในกลุ่มท างานอย่างมีเป้าหมายร่วมกนั มีการท างานร่วมกนั โดยท่ีสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม
ในการท างานนั้น มีการแบ่งปันวสัดุ อุปกรณ์ขอ้มูลต่างๆ ในการท างาน ทุกคนมีบทบาท หนา้ท่ีและ
ประสบความส าเร็จร่วมกนั  สมาชิกในกลุ่มจะมีความรู้สึกวา่ตนประสบความส าเร็จไดเ้ม่ือสมาชิก
ทุกคนในกลุ่มประสบความส าเร็จดว้ย สมาชิกทุกคนจะไดรั้บผลประโยชน์ หรือรางวลัผลงานกลุ่ม
โดยเท่าเทียมกนั เช่น ถา้สมาชิกทุกคนช่วยกนั ท าให้กลุ่มไดค้ะแนน 90% แลว้ สมาชิกแต่ละคนจะ
ไดค้ะแนนพิเศษเพิ่มอีก 5 คะแนน  เป็นรางวลั เป็นตน้ 
  2.การมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั  (Face  To  Face  Pronotive Interaction)  เป็น
การติดต่อสัมพนัธ์กนั แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั การอธิบายความรู้ให้แก่เพื่อนในกลุ่ม
ฟัง เป็นลกัษณะส าคญัของการติดต่อปฏิสัมพนัธ์โดยตรงของการเรียนแบบร่วมมือ ดงันั้น จึงควรมี
การแลกเปล่ียนใหข้อ้มูลยอ้นกลบั เปิดโอกาสใหส้มาชิกเสนอแนวความคิดใหม่ๆ เพื่อเลือกในส่ิงท่ี
เหมาะสมท่ีสุด 

3.ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน  (Individual Accountability)  ความรับผิดชอบของ
สมาชิกแต่ละบุคคล เป็นความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละบุคคล โดยมีการช่วยเหลือ
ส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั เพื่อใหเ้กิดความส าเร็จตามเป้าหมายกลุ่ม โดยท่ีสมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความ
มัน่ใจ และพร้อมท่ีจะไดรั้บการทดสอบเป็นรายบุคคล 
  4.การใชท้กัษะระหวา่งบุคคลและทกัษะการท างานกลุ่มยอ่ย (Interdependence  and  Small  
Group  Skills) ทกัษะระหว่างบุคคล และทกัษะการท างานกลุ่มยอ่ย นกัเรียนควรไดรั้บการฝึกฝน
ทกัษะเหล่าน้ีเสียก่อน  เพราะเป็นทกัษะส าคญัท่ีจะช่วยให้การท างานกลุ่มประสบผลส าเร็จ นกัเรียน
ควรไดรั้บการฝึกทกัษะในการส่ือสาร การเป็นผูน้ า การไวว้างใจผูอ่ื้น การตดัสินใจ การแกปั้ญหา 
ครูควรจัดสถานการณ์ท่ีจะส่งเสริมให้นักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   และในปี ค.ศ. 1991 Johnson and Johnson  ไดเ้พิ่มองคป์ระกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ข้ึนอีก 1 องคป์ระกอบ  ไดแ้ก่ 

5.กระบวนการกลุ่ม  (Group Process) เป็นกระบวนการท างานท่ีมีขั้นตอนหรือวธีิการท่ีจะ
ช่วยใหก้ารด าเนินงานกลุ่มเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ นัน่คือ สมาชิกทุกคนตอ้งท าความเขา้ใจใน
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เป้าหมายการท างาน  วางแผนปฏิบติังานร่วมกนั  ด าเนินงานตามแผนตลอดจนประเมินผลและ
ปรับปรุงงาน 

องค์ประกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือทั้ง 5 องค์ประกอบน้ี ต่างมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนั
และกนั  ในอนัท่ีจะช่วยให้การเรียนแบบร่วมมือด าเนินไปด้วยดี และบรรลุตามเป้าหมายท่ีกลุ่ม
ก าหนดโดยเฉพาะทกัษะทางสังคม ทกัษะการท างานกลุ่มย่อย และกระบวนการกลุ่มซ่ึงจ าเป็นท่ี
จะตอ้งไดรั้บการฝึกฝน ทั้งน้ีเพื่อใหส้มาชิกกลุ่มเกิดความรู้ ความเขา้ใจและสามารถน าทกัษะเหล่าน้ี
ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี   

อาภรณ์  ใจเท่ียง (2550: 122)  กล่าวถึงองคป์ระกอบของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือไวว้า่ 
ตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบในการใหผู้เ้รียนท างานกลุ่ม ดงัขอ้ต่อไปน้ี 

1.มีการพึ่งพาอาศยักนั  (Positive  Interdependence)  หมายถึง สมาชิกในกลุ่มมีเป้าหมาย
ร่วมกนั  มีส่วนรับความส าเร็จร่วมกนั  ใชว้สัดุอุปกรณ์ร่วมกนั  มีบทบาทหนา้ท่ีทุกคนทัว่กนั ทุกคน
มีความรู้สึกวา่งานจะส าเร็จไดต้อ้งช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

2.มีปฏิสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดในเชิงสร้างสรรค ์ (Face  to  Face  Promotive  Interaction)  
หมายถึง  สมาชิกกลุ่มไดท้  ากิจกรรมอยา่งใกลชิ้ด เช่น แลกเปล่ียนความคิดเห็น อธิบายความรู้แก่กนั 
ถามค าถาม  ตอบค าถามกนัและกนัดว้ยความรู้สึกท่ีดีต่อกนั 

3.มีการตรวจสอบความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน (Individual Accountability)  เป็น
หน้าท่ีของผูส้อนท่ีจะตอ้งตรวจสอบว่า สมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบต่องานกลุ่มหรือไม่ มาก
นอ้ยเพียงใด  เช่น  การสุ่มถามสมาชิกในกลุ่ม สังเกตและบนัทึกการท างานกลุ่ม ให้ผูเ้รียนอธิบายส่ิง
ท่ีตนเรียนรู้ใหเ้พื่อนฟัง  ทดสอบรายบุคคล เป็นตน้ 

4.มีการฝึกทกัษะการช่วยเหลือกนัท างานและทกัษะการท างานกลุ่มยอ่ย(Interdependence  
and  Small  Groups  Skills) ผูเ้รียนควรไดฝึ้กทกัษะท่ีจะช่วยใหง้านกลุ่มประสบความส าเร็จ เช่น 
ทกัษะการส่ือสาร การยอมรับและช่วยเหลือกนั การวจิารณ์ความคิดเห็น โดยไม่วจิารณ์บุคคล การ
แกปั้ญหาความขดัแยง้ การใหค้วามช่วยเหลือ และการเอาใจใส่ต่อทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั การท า
ความรู้จกัและไวว้างใจผูอ่ื้น เป็นตน้ 

5.มีการฝึกกระบวนการกลุ่ม  (Group  Process)  สมาชิกตอ้งรับผิดชอบต่อการท างานของ
กลุ่ม  ตอ้งสามารถประเมินการท างานของกลุ่มไดว้า่ ประสบผลส าเร็จมากนอ้ยเพียงใด เพราะเหตุใด 
ตอ้งแก้ไขปัญหาท่ีใด และอย่างไร เพื่อให้การท างานกลุ่มมีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม เป็นการฝึก
กระบวนการกลุ่มอยา่งเป็นกระบวนการ 
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จากองค์ประกอบส าคญัของการเรียนรู้แบบร่วมมือ  จึงสรุปไดว้่า  การเรียนรู้แบบร่วมมือ
นั้นมีองคป์ระกอบ 5 ประการดว้ยกนั คือ  
  1.มีการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั โดยสมาชิกแต่ละคนมีเป้าหมายในการท างานกลุ่มร่วมกนั 
ซ่ึงจะตอ้งพึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัเพื่อความส าเร็จของการท างานกลุ่ม 
  2.มีปฏิสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดในเชิงสร้างสรรค ์เป็นการใหส้มาชิกไดร่้วมกนัท างานกลุ่ม
กนัอยา่งใกลชิ้ด โดยการเสนอและแสดงความคิดเห็นกนัของสมาชิกภายในกลุ่ม ดว้ยความรู้สึกท่ีดี
ต่อกนั 
  3.มีความรับผดิชอบของสมาชิกแต่ละคน หมายความวา่ สมาชิกภายในกลุ่มแต่ละคน
จะตอ้งมีความรับผดิในการท างาน โดยท่ีสมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความมัน่ใจ และพร้อมท่ีจะไดรั้บ
การทดสอบเป็นรายบุคคล 

4.มีการใชท้กัษะกระบวนการกลุ่มยอ่ย ทกัษะระหวา่งบุคคล และทกัษะการท างานกลุ่มยอ่ย  
นกัเรียนควรไดรั้บการฝึกฝนทกัษะเหล่าน้ีเสียก่อน  เพราะเป็นทกัษะส าคญัท่ีจะช่วยใหก้ารท างาน
กลุ่มประสบผลส าเร็จ  เพื่อใหน้กัเรียนจะสามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.มีการใชก้ระบวนการกลุ่ม ซ่ึงเป็นกระบวนการท างานท่ีมีขั้นตอนหรือ วิธีการท่ีจะช่วยให้
การด าเนินงานกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการวางแผนปฏิบติังานและเป้าหมายในการ
ท างานร่วมกนั  โดยจะตอ้งด าเนินงานตามแผนตลอดจนประเมินผลและปรับปรุงงาน 

จากความหมาย ลกัษณะการจดัการเรียนรู้และองคป์ระกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือ จะ
เห็นไดว้่าการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีแบ่งผูเ้รียน
ออกเป็นกลุ่มเล็กๆ สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกัน เพื่อให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้โดยการ
ท างานร่วมกนั ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และร่วมกนัรับผดิชอบงานในกลุ่มท่ีไดรั้บมอบหมาย เพื่อให้
เกิดเป็นความส าเร็จของกลุ่ม การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือจะช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้ของผูเ้รียนมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนเพราะจะช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนั ไดช่้วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ไดส้ร้าง
ความเขา้ใจ ไดฝึ้กปฏิบติัและมีการวดัประเมินผลความรู้ความเขา้ใจทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม 

7. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
ผลการวิจยัหลายเร่ืองท่ีศึกษาเก่ียวกบัการใชว้ิธีสอนในรูปแบบต่างๆ เพื่อพฒันาทกัษะการ

อ่านคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนระดบัชั้นต่างๆ มีดงัต่อไปน้ี 
กมล โพธิเย็น (2547) ได้ศึกษาผลของการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพฒันา

ความคิดอยา่งเป็นระบบ เพื่อสร้างเสริมความสามารถดา้นทกัษะการเขียนภาษาไทยของผูเ้รียนระดบั
ปริญญาตรีโดยใชแ้นวคิดทฤษฎีไตรอาร์ขิก และวิธีการแบบสแกฟโฟลด์ ผลการวิจยัพบวา่ รูปแบบ
การเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนประกอบดว้ยหลกัการ คือ การช่วยเหลือสนบัสนุนการเรียนรู้ของ
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ผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ โดยการวางแผนความคิดอยา่งเป็นระบบและชดัเจน มีขั้นตอนการเรียน 6 ขั้น 
ไดแ้ก่ 1) สร้างความน่าสนใจและให้เสรีในการฝึก 2) ใชป้ระสบการณ์และปรับบริบทในการเรียนรู้ 
3) สร้างความชดัเจนทางความคิด 4) ตรวจสอบทบทวนความคิด 5) ลงมือปฏิบติังานตามผงัโครง
ร่าง ความคิด 6) ตรวจประเมินผลงานเพื่อการปรับปรุง การวดัและการประเมินผลการเรียนการสอน 
ผลการทดลองใชรู้ปแบบท่ีพฒันาข้ึน พบวา่รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนส่งเสริมการพฒันา
ความคิดอยา่งเป็นระบบ และพฒันาความสามารถดา้นทกัษะการเขียนความเรียงภาษาไทย  อนัเป็น
ผลมาจากการท่ีผูเ้รียนไดส้ร้างแผนผงัโครงร่างความคิดก่อนลงมือเขียน ไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ ท างาน
ร่วมกนั และช่วยเหลือการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 

จุฑารัตน์ ปัญญา (2550) ไดศึ้กษาผลการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนแม่เหียะ ต าบลแม่แวน อ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีเรียนโดยการใชส่ื้อส่ิงพิมพส่์งเสริม
การอ่าน พบว่า นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้ส่ือส่ิงพิมพส่์งเสริมการอ่าน มี
คะแนนเฉล่ีย จากการท าแบบทดสอบหลงัเรียนดีข้ึนกวา่ก่อนเรียน โดยก่อนเรียนนกัเรียนส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 59.37) มีความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์อยูใ่นระดบัปรับปรุงหลงัเรียนนกัเรียนส่วน
ใหญ่ (ร้อยละ 65.62 ) มีความสามารถในการอ่านเชิงวเิคราะห์อยูใ่นระดบัดีมาก 

จุฬาลกัษณ์ ดอกเข็ม (2550) ไดท้  าวิจยัเพื่อวดัผลสัมฤทธ์ิและทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบา้นวงัยาวสามคัคี อ าเภอ
โนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น ดว้ยรูปแบบการสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ (เทคนิค STAD) ผลการวิจยั
พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิและทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใชว้ิธีการสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ (เทคนิค 
STAD) พบวา่ จ  านวนนกัเรียนร้อยละ 88 มีทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ผา่นเกณฑ์ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
70 และจ านวนนกัเรียนร้อยละ 83.10 มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผา่นเกณฑร้์อยละ70 ข้ึนไป 

พิไลพร ศรประสิทธ์ิ (2551) ไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิทางทกัษะการอ่านและคิดวิเคราะห์ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนช่อฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชแ้ผนการ
เรียนรู้เพื่อพฒันาการอ่านและคิดวิเคราะห์หนงัสือช่ือ ทองแดง พบวา่ ไดแ้ผนการเรียนรู้ท่ีสามารถ
พฒันาทกัษะการอ่านและคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนได ้และยงัส่งผลให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
อ่านและคิดวิเคราะห์ คะแนนเฉล่ียร้อยละ 89.34 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดไวคื้อร้อยละ 65.00 และ
นกัเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์  จากผลการวิจยัดงักล่าว สรุปไดว้า่เทคนิคและวิธีการสอนท่ีน ามาใชใ้น
การพฒันาทกัษะการอ่านคิดวิเคราะห์นั้น มีหลากหลายวิธี เช่น การใช้ส่ือส่ิงพิมพ ์การสอนแบบ
ร่วมมือกนัเรียนรู้ (เทคนิค STAD) การใชห้นงัสือประกอบการอ่านและคิดวิเคราะห์ โดยแต่ละวิธี
สามารถพฒันาทกัษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนไดเ้ป็นอย่างดี นอกจากน้ียงัมีผลการวิจยัอีก
หลายเร่ืองท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัการฝึกคิดและแนวคิดการฝึกหดัทางปัญญา มีดงัต่อไปน้ี 
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 ศริวิไล พลมณี (2551) ไดว้ิจยัการออกแบบรูปแบบการสอนวิชาการเรียนการสอนทกัษะ
ภาษาไทยเพื่อพฒันาทกัษะการคิดและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
พบวา่มีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อการพฒันาทกัษะการคิดท่ีส าคญั 12 กิจกรรม และท าให้เกิด
การปฏิสัมพนัธ์สองทางทั้งระหวา่งผูส้อนกบันกัศึกษาและระหวา่งนกัศึกษาดว้ยกนั บรรยากาศการ
เรียนรู้เป็นแบบเปิด รับฟังความคิดเห็น และให้อิสระแก่ผูเ้รียนท่ีจะคิดสร้างสรรค์ ออกแบบส่ือ
นวตักรรมการเรียนรู้ เป็นวตักรรมอนัเกิดจากการประยุกต์ทฤษฏี การจดัชั้นเรียนมีการจดัท่ีนั่ง
หลากหลายรูปแบบตามลกัษณะกลุ่ม จ านวนผูเ้รียนในกลุ่มท่ีใชจ้  านวนคนต่างกนัตั้งแต่ เด่ียว คู่ 3-4 
คน และทั้งชั้น เพื่อเน้นการเรียนรู้มากกว่าท างานตามสั่ง ด้านการส่งเสริมกระบวนการคิดและ
คุณธรรมจริยธรรม สรุปได้ว่ามีหลกัการส าคญั 3 ประการคือ บทบาทครูผูส้อนในดา้นการเป็น
แบบอยา่ง เช่นการตรงต่อเวลา การให้โอกาส ความใจกวา้งยอมรับความคิดเห็นของนกัศึกษา และ
ในการท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อน ผูห้นุนเสริมการเรียนรู้ ผูป้ระเมินและใหข้อ้มูลยอ้นกลบัในขณะท่ีสอน 

Chris,Joseph and Elliot (2002: 81-88) ไดน้ าเสนองานวจิยัเร่ือง การใชก้รณีศึกษาดว้ยใชว้ิธี 
สแกฟโฟลด์ด้ิงเพื่อการพฒันาซอฟตแ์วร์ส าหรับส่ิงแวดลอ้ม ส าหรับผูเ้รียนท่ีเรียนวิทยาศาสตร์ใน
ระดบัเตรียมอุดมศึกษา ผลการวิจยัพบวา่ผูเ้รียนท่ีไดรั้บความช่วยเหลือดว้ยวิธีการสแกฟโฟลด์ช่วย
สนบัสนุนการเรียนรู้และท าใหมี้โอกาสไดฝึ้กฝนส่ิงใหม่และซบัซอ้นเพิ่มมาก 

Walker (2003) ไดท้  าการวิจยัในเร่ือง แนวโนม้การแกปั้ญหาแรงกระตุน้และทกัษะท่ีผา่น
การฝึกฝนความรู้ความเขา้ใจในแนวคิดการฝึกหดัทางปัญญา เป็นงานวิจยัเพื่อตรวจสอบผลของการ
แกไ้ขปัญหาการสอนผา่นการใชต้วัอย่างการฝึกฝนความรู้ความเขา้ใจ การทดลองใชป้ระชากรเป็น
นกัเรียนมธัยมศึกษาเทคโนโลยี กลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มห้องเรียนวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีท่ีครอบคลุม
การแกปั้ญหาทางเทคโนโลยี โดยผา่นกิจกรรมทางวิศวกรรม กลุ่มควบคุมไดรั้บการสอนตามแบบ 
การแกไ้ขปัญหาผ่านการเขา้ถึงการฝึกฝนความรู้ความเขา้ใจแต่ละกลุ่ม พบว่าผลการแกปั้ญหาการ
สอนผา่นการใชก้ารฝึกฝนความรู้ความเขา้ใจ มีประสิทธิผลมากกว่าการการสอนแบบเดิมอย่างมี
นยัส าคญั 

Wood and Amy (2003) ไดท้  าการวิจยัในเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการฝึกหดัทางปัญญา : วิธีการสอนท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดและความรู้สึกของผูอ่้านบทกว ี
กบันกัเรียนเกรด 11 ท่ีไดเ้รียนผ่านกิจกรรมการอ่านบทกวีเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ผลการวิจยัพบว่า 
รูปแบบการเรียนการสอนในการอ่านตีความบทกวีตามแนวคิดการฝึกหัดทางปัญญาท าให้ ผลการ
ทดสอบหลงัเรียนของกลุ่มทดลองนั้นมีผลลพัธ์ท่ีสูงกว่าการทดสอบก่อนเรียน โดยทกัษะในการ
อ่านตีความบทกวขีองพวกเขานั้นมีความเช่ียวชาญและความละเอียดอ่อนยิง่ข้ึน  
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Leilah (2007: 189-192) ไดน้ าเสนองานวิจยัเร่ือง การท างานของสแกฟโฟลด์ด้ิงร่วมกบัส่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายในส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการกบันกัเรียนเกรด 12 
ซ่ึงงานวิจยัไดใ้ชส่ิ้งแวดลอ้มการเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการเป็นกรณีศึกษา เช่น การให้เด็กไดศึ้กษา
งานทางวิทยาศาสตร์จากพิพิธภณัฑ์ เป็นงานทา้ทายส าหรับการออกแบบซอฟต์แวร์ทางการศึกษา
เพื่อให้แตกต่างจากการเรียนในชั้นปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตอบสนองความตอ้งการท่ีให้
ส่งเสริมกลุ่มผูใ้ชท่ี้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้อยา่งมาก  

Shan (2008:158) ไดท้  าการวิจยัในเร่ือง แนวคิดการฝึกหดัทางปัญญา รูปแบบการเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพในโรงเรียนสอนการฟังภาษาองักฤษ ผลการวิจยัพบว่า หลงัจากการทดลองสอน
ภาษาองักฤษดว้ยวธีิการฝึกหดัทางปัญญาเป็นระยะ 1 เทอม นกัเรียนกลุ่มทดลองนั้นมีความสนใจใน
การฟังภาษาอังกฤษมากกว่าเม่ือก่อน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนั้ นดีข้ึนมาก นักเรียนมี
ความกา้วหนา้ไม่ใช่เพียงแค่การพูดภาษาองักฤษดว้ยปากเปล่า แต่ยงัรวมไปถึงดา้นอ่ืนๆ อยา่งเช่น 
การเขียน, การอ่าน, การออกเสียงไดค้ลา้ยกบัเจา้ของภาษาและท าการสอบภาษาองักฤษไดดี้ข้ึนดว้ย  

Hara  Bouta and Fotini Paraskeva. (2013: 159-178) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การสอนเศษส่วน
ในวชิาคณิตศาสตร์โดยใชก้ารฝึกหดัทางปัญญาร่วมกบัส่ือส่ิงแวดลอ้มเสมือนจริงแบบ 3D ผูว้ิจยัได้
ทดลองกบันกัเรียนเกรด 5 และเกรด 6 ในเร่ืองเศษส่วน โดยฝึกค านวณจากตวัเลข 1/3 ไปจนถึง 3/12 
พบวา่การสอนคณิตศาสตร์จากส่ือส่ิงแวดลอ้มเสมือนจริงแบบ 3D ท  าให้ผูเ้รียนไดฝึ้กคิดอยา่งเป็น
ระบบ ได้สังเกตวิธีค  านวณคิดเศษส่วนจากตวัแบบและฝึกซ ้ าๆจากโปรแกรมอย่างเป็นระบบ จึง
แสดงใหเ้ห็นวา่การฝึกหดัทางปัญญามีส่วนใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิท่ีสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั 

จะเห็นไดว้า่การฝึกหดัทางปัญญา และการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือสามารถช่วยให้ผูเ้รียนได้
พฒันาทกัษะการคิด เกิดความเช่ือมัน่ มีก าลงัใจในการปฏิบติังาน หรือการส่ือสาร เป็นแรงกระตุน้
ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้มากข้ึน เพราะผูเ้รียนจะรู้สึกวา่ไม่ไดเ้รียนคนเดียว นอกจากนั้นยงัก่อให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ในการท างานร่วมกนั แลกเปล่ียนความคิดเห็น ลดช่องว่างระหวา่งผูส้อนกบั
ผูเ้รียนซ่ึงท าใหบ้รรยากาศในการเรียนเป็นกนัเองมากข้ึน 
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บทที ่3 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 

  การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดการฝึกหัดทางปัญญา
ร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิด
การฝึกหดัทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิด
วเิคราะห์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  และเพื่อศึกษาประสิทธิผลการใชรู้ปแบบการ
จดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน
ไชยปราการ จงัหวดัเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558 จ านวน 36 คนซ่ึงกลุ่มตวัอย่างไดม้าจากการสุ่ม
อยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชว้ิธีการจบัสลาก ผูว้ิจยัด าเนินการตามล าดบัขั้นตอน   
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

ระเบียบวธีิวจัิย  
การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ดว้ยการใชแ้นวคิดการฝึกหดัทางปัญญาร่วมกบัการ

เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย  เป็นการวจิยัและพฒันา (Research and Development : R&D) มีระยะด าเนินการ
วจิยั 4 ระยะ ดงัน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Research - R1: Analysis) ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยั
ไดศึ้กษาและวเิคราะห์สภาพปัญหาและความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้  

ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ (Development (D1): Design 
and Development) ในขั้นตอนน้ีเป็นขั้นของการออกแบบร่างรูปแบบการจดัการเรียนรู้และหา
ประสิทธิภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงในขั้นน้ีผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาด าเนินการออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือ
ต่างๆควบคู่กนัไป โดยอาศยัขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เป้าหมายและ
ผลลพัธ์ท่ีพึงประสงคข์องรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีชดัเจนและใชเ้ป็นแนวทางเพื่อการตดัสินใจใน
การก าหนดองค์ประกอบของร่างรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการฝึกหัดทางปัญญา
ร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย   
 

 

99 

 



100 
 

ขั้นตอนที่ 3 น ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้ (Research (R2) : Implementation) ในขั้น
น้ีเป็นขั้นตอนของการน ารูปแบบตน้แบบการสอนท่ีพฒันาข้ึนไปทดลองใช ้ ตามหลกัการ แนวคิด
และแนวทางการปฏิบติั 

ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ (Development (D2) : Evaluation) เป็น
ขั้นตอนของการน าผลการประเมินรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการฝึกหัดทางปัญญา
ร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน
ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  ไปทดลองใช้ในขั้นตอนท่ี 3 ซ่ึงประมวลผลการปฏิบติัทุก
องค์ประกอบเพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงรูปแบบต้นร่างการสอนและตรวจสอบความ
สมบูรณ์จากการน ารูปแบบไปทดลองใชจ้ริงก่อนท่ีจะน าไปใชเ้ผยแพร่ต่อไป ดงัแผนภาพต่อไปน้ี 
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แผนภาพท่ี  4  แสดงขั้นตอนการด าเนินการวิจยั 
 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ขั้นตอนที่1(R1)                ขั้นตอนที ่2 (D1)                      ขั้นตอนที่ 3 (R2)                  ขั้นตอนที่ 4 (D2)  
    การศึกษาวิเคราะห์               การพฒันารูปแบบ                    ทดลองใชรู้ปแบบ            ประเมินการใชรู้ปแบบ 
         ขอ้มูลพ้ืนฐาน    การจดัการเรียนรู้               การจดัการเรียนรู้                การจดัการเรียนรู้ 

 

1.ศึกษา วิเคราะห์แนวคิด
เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พฒันารูปแบบการจดัการ
เรียนรู้เพื่อสร้างเสริม
ความสามารถในการอ่านคิด
วิเคราะห์,ทกัษะกระบวนการ
กลุ่ม ,การพฒันาหลกัสูตร, 
ความตอ้งการจ าเป็นและแนว
ปฏิบติัท่ีดี 

2.ศึกษาปัญหา คะแนนการ
ประเมินตามสภาพจริงของ
ทกัษะการอ่านคิดวิเคราะห์จาก
ผลงานวิจยั และการสมัภาษณ์ 

 

3.วิเคราะห์หลกัสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551, 
วิเคราะห์คุณลกัษณะและ
สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 
ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการ
พฒันารูปแบบการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยการใชแ้นวคิดการ
ฝึกหดัทางปัญญาร่วมกบัการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 

1.พฒันาโครงร่างรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้โดย 
ใชแ้นวคิดการฝึกหดัทาง
ปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเพ่ือสร้างเสริม
ความสามารถในการอ่านคิด
วิเคราะห์ของนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย  สร้างเคร่ืองมือ, จดั
กิจกรรม และการประเมินผล 
 

2. ตรวจสอบยนืยนัความ
สอดคลอ้งของโครงร่าง
รูปแบบจากผูเ้ช่ียวชาญ 
 

3. ปรับปรุงแกไ้ข 
 

4. ทดลองใชร่้างรูปแบบ 
การจดัการเรียนรู้ดว้ยแนวคิด
การฝึกหดัทางปัญญาเพื่อ
ส่งเสริมทกัษะการอ่านคิด
วิเคราะห์ภาษาไทยเพ่ือหา
คุณภาพ 
 

การทดลองใชรู้ปแบบการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยการใช้
แนวคิดการฝึกหดัทางปัญญา
ร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเพ่ือสร้างเสริม
ความสามารถในการอ่านคิด
วิเคราะห์งานเขียนภาษาไทย
ของนกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย
ประกอบดว้ยหลกัการ
ต่อไปน้ี 
1.ขั้นการให้ขอ้มูลท่ีจ  าเป็น 
2.ขั้นการสาธิตให้เห็นวิธี 
3.ขั้นการช้ีจุดเด่นท่ีน่าสนใจ 
4.ขั้นการฝึกโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม   
5.ขั้นการประชุมเพ่ือ
แลกเปล่ียน     
6.ขั้นสรุปบทเรียนให้ชดัเจน 
 

รูปแบบการจดัการเรียนรู้
โดยใชแ้นวคิดการฝึกหดั
ทางปัญญาร่วมกบัการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพ่ือ
สร้างเสริมความสามารถใน
การอ่านคิดวิเคราะห์ 

ประเมินผลการใชรู้ปแบบ
การจดัการเรียนรู้โดยใช้
แนวคิดการฝึกหดัทาง
ปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเพ่ือสร้าง
เสริมความสามารถใน 
การอ่านคิดวิเคราะห์ของ
นกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย   

 

รูปแบบการจดัการเรียนรู้
โดยใชแ้นวคิดการฝึกหดั
ทางปัญญาร่วมกบัการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เพื่อสร้างเสริม
ความสามารถในการอ่าน
คิดวิเคราะห์ฉบบัสมบูรณ์ 

ปรับปรุง 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
 การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดการฝึกหดัทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้ น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ด าเนินการในลกัษณะของการวิจยัและพฒันา (Research and  Development) 
แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนดงัน้ี 
ขั้นตอนที ่1 วเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน (Research - R1 : Analysis) 

วตัถุประสงค์  
เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน ความตอ้งการจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานใน

การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการฝึกหัดทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบ   
กลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

วธีิด าเนินการ 
 1.ศึกษาสภาพปัญหา ความตอ้งการจ าเป็น และขอ้มูลพื้นฐานส าหรับน ามาใชใ้นการพฒันา
รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดการฝึกหดัทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อ
สร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดย
การสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนรายวชิาภาษาไทย 
 2.วเิคราะห์แนวคิดจากเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมทกัษะการอ่านคิดวเิคราะห์ การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ  การฝึกหดัทางปัญญา  
 3.วเิคราะห์นโยบายการจดัการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จากพระราชบญัญติั 
การศึกษาแห่งชาติ หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และสมรรถนะส าคญั
ของผูเ้รียน 
 4.ระบุเป้าหมายและผลลพัธ์ท่ีพึงประสงคข์องรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้

แนวคิดการฝึกหดัทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการ
อ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อน
รายวิชาภาษาไทยระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย แบบสัมภาษณ์นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
และแบบวเิคราะห์เอกสารขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
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ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 1. แบบสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนและนกัเรียนรายวชิาภาษาไทยระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
  1.1 ศึกษาเอกสารและต าราเก่ียวกบัการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
  1.2 ก าหนดประเด็นสัมภาษณ์ และสร้างแบบสัมภาษณ์ฉบบัร่าง โดยมีประเด็น
สอบถามเก่ียวกับสภาพปัญญาการเรียนการสอนภาษาไทย ในด้านเน้ือหาวิชา ผูเ้รียน ผูส้อน 
สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้และการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
  1.3 น าแบบสัมภาษณ์เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง
เหมาะสม 
  1.4 น าแบบสัมภาษณ์เสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นการสอนภาษาไทย 5 ท่าน ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) ไป และน าความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญมาวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดย
ถือเกณฑด์ชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป ซ่ึงก าหนดเกณฑก์ารพิจารณา คือ 
 หากท่านเห็นวา่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน +1 
 หากท่านไม่แน่ใจ  ใหค้ะแนน   0  
 หากท่านเห็นวา่ไม่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน  -1  
  น าผลการพิจารณามาวเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง โดยใชเ้ทคนิคของ Rovineli and 
Hambleton (พวงรัตน์ ทวรัีตน์ 2543 : 117) โดยใชสู้ตร 

     
N

R
IOC


  

  ทั้งน้ี IOC  หมายถึง   ดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือ 
   RΣ  หมายถึง   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
     หมายถึง   จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 ทั้งน้ี ค่าดชันีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 แสดงว่าแบบสัมภาษณ์มีคุณภาพ
เหมาะสมท่ีจะน าไปใชร้วบรวมขอ้มูล 
  1.5 น าแบบสัมภาษณ์ท่ีปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์
และผูเ้ช่ียวชาญไปสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนรายวิชาภาษาไทยระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน
ทั้งส้ิน 6 ท่านไดแ้ก่ โรงเรียนไชยปราการ จงัหวดัเชียงใหม่, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ   
เขลางค์ จงัหวดัล าปาง, โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จงัหวดัพะเยา, โรงเรียนห้องสอนศึกษา จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน, โรงเรียนพิริยาลยั จงัหวดัแพร่, โรงเรียนจกัรค าคณาทร จงัหวดัล าพูน  
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2.แบบวเิคราะห์เอกสารขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้  
2.1 ศึกษาเอกสารต าราเก่ียวกบัการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร 
2.2 ก าหนดประเด็นการวเิคราะห์เอกสารและสร้างแบบวิเคราะห์เอกสารในการ 

พฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้  
2.3 น าแบบวเิคราะห์เอกสารในการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เสนอต่อ

อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความชดัเจน  ถูกตอ้งและเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้
รวมถึงความครอบคลุมของเน้ือหาและวตัถุประสงคข์องการศึกษาเพื่อน าขอ้เสนอแนะมาด าเนินการ
ปรับปรุงแกไ้ข 

2.4 น าแบบวเิคราะห์เอกสารในการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ไปปรับปรุง
แกไ้ขแลว้เสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญ 5  ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงของเน้ือหา 
(Content Validity) และน าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index 
of Item Objective Congruence : IOC) ทั้งน้ีไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.80 -1.00 ทุกรายการ 
แสดงใหเ้ห็นวา่แบบวเิคราะห์เอกสารมีคุณภาพเหมาะสมท่ีจะน าไปใชร้วบรวมขอ้มูล 

2.5 น าแบบวเิคราะห์เอกสารเก่ียวกบัการศึกษาความตอ้งการจ าเป็นท่ีปรับปรุง
แกไ้ขแลว้ไปใชว้เิคราะห์เอกสาร 

การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนและนกัเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจด
การเรียนรู้รายวชิาภาษาไทยและการวเิคราะห์เอกสาร ใชว้ธีิการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
แลว้น าเสนอในรูปแบบความเรียง 
 

ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ (Development - D1 : Design 
and Development) 

วตัถุประสงค์  
 เพื่อออกแบบและหาประสิทธิภาพของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด          
การฝึกหัดทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่าน   
คิดวเิคราะห์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 วธีิด าเนินการ 
 1.พฒันาร่างรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดการฝึกหดัทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้ น
มธัยมศึกษาตอนปลาย 
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 2.น าร่างรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนไปตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี 
ความเป็นไปได้และความสอดคล้องของรูปแบบ  โดยผูเ้ช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการสอน
ภาษาไทย จ านวน 3 ท่าน พร้อมทั้งปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
 3.พฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิง
ทฤษฎี  ความเป็นไปได้และความสอดคลอ้ง ของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้ 
แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้ และแบบบนัทึกสะทอ้นผลการ
เรียนรู้ 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ มีดงัน้ี 
1.แบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีความเป็นไปไดแ้ละความสอดคลอ้งของ

รูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
2.แผนการจดัการเรียนรู้ 

 3.แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์ 
 4.แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
 5.แบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้  
 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 1. แบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี  ความเป็นไปไดแ้ละความสอดคลอ้งของ
รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดการฝึกหดัทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อ
สร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายมี
ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือดงัน้ี    
  1.1 ศึกษาแนวคิด หลกัการเก่ียวกบัการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีความ
เป็นไปไดแ้ละความสอดคลอ้งของร่างรูปแบบ เพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวทางและประเด็นในการ
สร้างแบบตรวจสอบความสมเหตุสมผล            
  1.2 สร้างแบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปไดแ้ละความสอดคลอ้ง
ของร่างรูปแบบใหค้รอบคลุมตรงตามเน้ือหาและวตัถุประสงคข์องการวเิคราะห์เน้ือหาตามขอบข่าย
ท่ีก าหนดไว ้            
  1.3 น าแบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีความเป็นไปไดแ้ละความสอดคลอ้ง
ของร่างรูปแบบ ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความชดัเจน 
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ถูกตอ้งและเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้รวมถึงความครอบคลุมของเน้ือหาและวตัถุประสงค ์ของการ
วเิคราะห์เน้ือหาเพื่อน าขอ้เสนอแนะมาด าเนินการปรับปรุง             
  1.4 น าแบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความความเป็นไปได้และความ
สอดคลอ้งท่ีปรับปรุง แกไ้ขแลว้เสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่านตรวจสอบความถูกตอ้งและความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และน าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาวิเคราะห์ค่าดชันี 
ความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruency : IOC) โดยถือเกณฑ์ดชันีความสอดคลอ้ง
ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป ซ่ึงก าหนดเกณฑก์ารพิจารณา คือ 
  หากท่านเห็นวา่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน +1 
  หากท่านไม่แน่ใจ  ใหค้ะแนน   0  
  หากท่านเห็นวา่ไม่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน  -1  
 น าผลการพิจารณามาวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง โดยใช้เทคนิคของ Rovineli and 
Hambleton (พวงรัตน์ ทวรัีตน์ 2543 : 117) โดยใชสู้ตร 
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  ทั้งน้ี IOC  หมายถึง   ดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือ 
   RΣ  หมายถึง   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
     หมายถึง   จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

ทั้งน้ี ค่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.80 – 1.00 แสดงให้เห็นวา่ แบบตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้และความสอดคล้องของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ มี
คุณภาพเหมาะสมท่ีจะน าไปใชร้วบรวมขอ้มูล            
  1.5 น าแบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความความเป็นไปได้และความ
สอดคล้องท่ีปรับปรุง แก้ไขแล้วมาปรับปรุง แก้ไขส านวนภาษาให้ส่ือความหมายชัดเจนยิ่งข้ึน
เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ และน าไปใชร้วบรวมขอ้มูลต่อไป 
 2. แผนการจดัการเรียนรู้ มีจ  านวนทั้งส้ิน 8 แผน ก าหนดเวลาจดัการเรียนการสอนแผนละ 2 
ชัว่โมง (สัปดาห์ละ 2 ชัว่โมง) รวมเป็นจ านวน 16 ชัว่โมง แต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบดว้ย 
ช่ือแผนการจดัการเรียนรู้ เวลาเรียน สาระส าคญั เน้ือหา จุดประสงค ์กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการ
เรียนรู้ การวดัและประเมินผล และแบบบนัทึกผลการจดัการเรียนรู้ มีขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ
ดงัน้ี 
  2.1 ศึกษาแนวคิด หลกัการเก่ียวกบัการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 
  2.2 ศึกษานโยบายการจดัการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจากพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 และสมรรถนะส าคญั
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ของผูเ้รียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายเพื่อก าหนดเน้ือหาท่ีน ามาจดักิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
  2.3 จดัท าร่างแผนการจดัการเรียนรู้รายวชิาภาษาไทยรายหน่วย ประกอบดว้ยแผน 
การจดัการเรียนรู้การอ่านคิดวเิคราะห์งานเขียนภาษาไทยประเภทร้อยแกว้และประเภทร้อยกรอง
ทั้งหมด 8 แผน จ านวน 16 ชัว่โมง  
  2.4 น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม 
  2.5 น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุง แกไ้ขแลว้เสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตร
และการสอนภาษาไทย จ านวน 4 ท่านตรวจสอบความถูกตอ้ง และความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) และน าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาวเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง(Index of 
Item-Objective Congruency : IOC) โดยถือเกณฑ์ดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป ซ่ึงก าหนด
เกณฑก์ารพิจารณา คือ 
   หากท่านเห็นวา่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน  +1  
 หากท่านไม่แน่ใจ  ใหค้ะแนน    0  
 หากท่านเห็นวา่ไม่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน   -1  
  เม่ือน าผลการพิจารณามาวเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง โดยใชเ้ทคนิคของ Rovineli 
and Hambleton (พวงรัตน์ ทวรัีตน์ 2540: 117) โดยใชสู้ตร 
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  ทั้งน้ี IOC  หมายถึง   ดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือ 
   RΣ  หมายถึง   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
     หมายถึง   จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

ทั้งน้ี ค่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.75 – 1.00 แสดงวา่แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้
แนวคิดการฝึกหดัทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการ
อ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายมีคุณภาพเหมาะสมท่ีจะน าไปใช้
รวบรวมขอ้มูล 
  2.6 น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปทดลองใช้กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมาย (try out) จ านวน 2 แผน คือแผนการจดัการเรียนรู้การอ่านคิดวิเคราะห์งานเขียน
ภาษาไทย ประเภทร้อยแกว้ 1 แผน และประเภทร้อยกรอง 1 แผน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของ
การน าไปใช ้และพิจารณาขอ้ดีและขอ้จ ากดัเพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ข 
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  2.7 สรุปผล และน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองใช้ทั้งหมดมาปรับปรุงแกไ้ขแผนการ
จดัการเรียนรู้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน แลว้น าไปใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนไชย
ปราการ   
 3. แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ เป็นแบบวดัท่ีมีลกัษณะเป็นขอ้
ค าถามแบบปรนยั 4 โดยมีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 
  3.1 ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถใน
การอ่านคิดวเิคราะห์ 
  3.2 ก าหนดจุดมุ่งหมายและกรอบความคิดในการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถ
ในการอ่านคิดวเิคราะห์ 
  3.3 สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ตามขอบข่ายเน้ือหาท่ี
ก าหนด แบบ 4 ตวัเลือก ประกอบดว้ยบทอ่านทั้งประเภทร้อยแกว้และร้อยกรองรวมทั้งส้ิน 80 ขอ้ 
 3.4 น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์ท่ีพฒันาข้ึนเสนอให้
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ แลว้เสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอนภาษาไทย จ านวน 
3 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และน าความคิดเห็น
ของผูเ้ช่ียวชาญมาวเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruency : IOC) 
โดยถือเกณฑด์ชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป ทั้งน้ี ค่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.80 – 
1.00  
  2.5 ทดลองใช้แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์กบันักเรียนชั้น
มธัยมศึกษา ปีท่ี 4  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 43 คนเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของการใช้
ส านวนภาษา และพิจารณาขอ้ดีและขอ้จ ากดัต่างๆ ของแบบทดสอบ พร้อมทั้งวิเคราะห์ความเช่ือมัน่
ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยค านวณของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (KR-
20) ทั้งน้ีมีค่าความเช่ือมัน่ท่ี 0.70 และค่าความยากง่ายเฉล่ีย 0.399 
  2.6 ปรับปรุงแกไ้ขและจดัท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์
ฉบบัสมบูรณ์ จ านวน 40 ขอ้ 
 3.แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงจะสอบถาม
ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ ในดา้นเน้ือหาสาระ 
กิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบ ส่ือประกอบรูปแบบ และประโยชน์และความพึงพอใจท่ี
ไดรั้บ มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์
การพิจารณาระดบัความพึงพอใจ ดงัน้ี 
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 ระดบัคะแนน 5 หมายถึง  ผูเ้รียนเห็นดว้ยกบัขอ้ความท่ีก าลงัพิจารณาระดบัมากท่ีสุด 
 ระดบัคะแนน 4 หมายถึง  ผูเ้รียนเห็นดว้ยกบัขอ้ความท่ีก าลงัพิจารณาระดบัมาก 
 ระดบัคะแนน 3 หมายถึง  ผูเ้รียนเห็นดว้ยกบัขอ้ความท่ีก าลงัพิจารณาระดบัปานกลาง 
 ระดบัคะแนน 2 หมายถึง  ผูเ้รียนเห็นดว้ยกบัขอ้ความท่ีก าลงัพิจารณาระดบันอ้ย 
 ระดบัคะแนน 1 หมายถึง  ผูเ้รียนเห็นดว้ยกบัขอ้ความท่ีก าลงัพิจารณาระดบันอ้ยท่ีสุด 
 โดยผูว้จิยัไดน้ ามาหาค่าเฉล่ียและใหค้วามหมายดงัน้ี (Best 1986 : 195) 
 ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 หมายถึง  ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ 

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.49 หมายถึง  ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ 

อยูใ่นระดบัมาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.50 - 3.49 หมายถึง  ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ 

อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.50 - 2.49 หมายถึง  ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ 

อยูใ่นระดบันอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.49 หมายถึง  ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ 

อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 โดยมีขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี 
  3.1 ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แลว้น าขอ้มูลมาพิจารณาถึงความเหมาะสมและความ
เป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัเพื่อจดัท าแบบสอบถามความพึงพอใจ 
  3.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นตามขอบข่ายเน้ือหาท่ีก าหนด 
  3.3 น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมและน าขอ้เสนอแนะมาด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข 
        3.4 น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญด้าน
หลกัสูตรและการสอนภาษาไทย จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา (Content Validity) และน าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(Index of Item-Objective Congruency : IOC) โดยถือเกณฑ์ดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป 
ทั้งน้ีแบบสอบถามความคิดเห็นไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.80 - 1.00 
  3.5 น าแบบสอบถามความคิดเห็นมาปรับปรุง แกไ้ข ส านวนภาษาใหช้ดัเจน ถูกตอ้ง
และเหมาะสม เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
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  3.6 ปรับปรุงแกไ้ขและจดัท าแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อรูปแบบ 
การจดัการเรียนรู้ 
 4. แบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้จากการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการฝึกหัดทางปัญญา
ร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ  มีลกัษณะเป็นการบนัทึกเชิงคุณภาพแบบพรรณนาความ ใช้
ส าหรับให้ครูและนกัเรียนเขียนสะทอ้นการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ตามรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน จากนั้นน าขอ้มูลการบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนบนัทึกมาวิเคราะห์
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)ขั้นตอนการสร้างแบบบนัทึกสะท้อนผล           
การเรียนรู้ มีขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือดงัน้ี 

4.1 ศึกษาเอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้เชิง 
คุณภาพแบบพรรณนาความ 

4.2 สร้างแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ 
4.3 น าแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้เสนออาจารยท่ี์ปรึกษา แลว้เสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญ

ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และน าความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญมาวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruency : IOC) โดย
เกณฑก์ารพิจารณา คือ 
   หากท่านเห็นวา่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน +1  
 หากท่านไม่แน่ใจ  ใหค้ะแนน   0  
 หากท่านเห็นวา่ไม่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน  -1  
  เม่ือน าผลการพิจารณามาวเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง โดยใชเ้ทคนิคของ Rovineli 
and Hambleton (พวงรัตน์ ทวรัีตน์ 2540: 117) โดยใชสู้ตร 

     
N

R
IOC


  

  ทั้งน้ี IOC  หมายถึง   ดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือ 
   RΣ  หมายถึง   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
     หมายถึง   จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

ทั้งน้ี ค่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.80 – 1.00 แสดงวา่แบบบนัทึกสะทอ้นการเรียนรู้
มีคุณภาพเหมาะสมท่ีจะน าไปใชร้วบรวมขอ้มูล 
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ขั้นตอนที ่3 น ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้ (Research - R2 : Implement) 
 วตัถุประสงค์  
 เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการฝึกหัดทางปัญญาร่วมกบัการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย 
 กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ นักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนไชยปราการ จงัหวดัเชียงใหม่ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 36 
คน  
 แบบแผนการวจัิย 
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลอง (Experimental research) แบบ One Group Pretest-Posttest 
Design ทั้งก่อน ระหวา่ง และหลงัการทดลอง ด าเนินการในลกัษณะของการวจิยัและพฒันา 
(Research and Development) 
 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการทดลอง 
 การทดลองใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการฝึกหัดทางปัญญาร่วมกบัการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลายคร้ังน้ี เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 – กุมภาพนัธ์ 2559 ใชเ้วลาด าเนินการ
ทดลองทั้งส้ิน 8 สัปดาห์ โดยจดัการเรียนการสอน คร้ังละ 2 ชัว่โมง รวมทั้งส้ิน 16 ชัว่โมง  
 ขั้นตอนการด าเนินการทดลอง 
 ผูว้ิจยัน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการฝึกหัดทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้ น
มธัยมศึกษาตอนปลายท่ีสร้างข้ึนไปใชก้บันกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจยั มีวิธีด าเนินการ
ดงัน้ี 

1. ขอหนงัสือจากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร ถึงผูอ้  านวยการโรงเรียน 
ไชยปราการ จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ 

2. จดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีก าหนดไวก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา   
ปีท่ี 4 โรงเรียนไชยปราการ ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั ดงัน้ี 
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  1.ข้ันการให้ข้อมูลทีจ่ าเป็น 
     1.1 ผูส้อนอธิบายหลกัการส าคญัและองค์ประกอบในการอ่านคิดวิเคราะห์ให้
ผูเ้รียนได้ รับรู้ ไดแ้ก่ แนวทางในการแยกแยะขอ้ความท่ีอ่าน การเช่ือมโยงขอ้ความและการสรุป
สาระส าคญัของขอ้ความท่ีอ่านใหช้ดัเจน 
    1.2 ผูส้อนให้ผูเ้รียนช่วยกนัสรุปถึงหลกัการและองค์ประกอบของการอ่านคิด
วเิคราะห์เพื่อความแม่นย  าอีกคร้ังหน่ึง 
  2.ขั้นการสาธิตให้เห็นวธีิ 
    2.1 ผูส้อนแจกบทอ่านทั้งประเภทร้อยแก้วและร้อยกรองให้ผูเ้รียนได้อ่านให้
เขา้ใจ จากนั้นผูส้อนจึงแสดงวิธีการอ่านคิดวิเคราะห์ตามประเด็นท่ีก าหนดให้ เพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ใจ
อยา่งชดัเจน 
      2.2 ผูส้อนใหผู้เ้รียนช่วยกนัฝึกอ่านคิดวเิคราะห์ในบทอ่านท่ีก าหนดใหพ้ร้อมกนั 
  3.ข้ันการช้ีจุดเด่นทีน่่าสนใจ 
      3.1 ผูส้อนช้ีใหผู้เ้รียนมองเห็นค าส าคญั (Key word) ท่ีจะเป็นการมองเห็นความ
เช่ือมโยงของขอ้ความ ตลอดจนหลกัสังเกตส าคญัท่ีจะน าไปสู่การสรุปประเด็นและสาระส าคญัของ
ขอ้ความท่ีอ่าน 
    3.2 ผูส้อนให้ผูเ้รียนช่วยกนัฝึกสังเกตค าส าคญั (Key word) หรือหลกัสังเกต
ส าคญัในบทอ่านท่ีผูส้อนก าหนดใหพ้ร้อมกนั 
  4. ข้ันการฝึกโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
    4.1 ผูส้อนแบ่งผูเ้รียนออกเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน เพื่อช่วยกนัอ่านคิดวเิคราะห์
งานเขียนผูส้อนก าหนดให้ 
    4.2 ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัฝึกอ่านคิดวเิคราะห์งานเขียนภาษาไทยท่ีผูส้อนน ามา
ให ้ตามประเด็นการคิดวเิคราะห์ท่ีปรากฏในใบงานท่ี 1 
  5. ข้ันการประชุมเพ่ือแลกเปลีย่น 
    5.1 ผูส้อนให้ตวัแทนผูเ้รียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการอ่านคิดวิเคราะห์ตามใบ
งานใหส้มาชิกทุกคนไดรั้บทราบ 
    5.2 ผูเ้รียนใหส้มาชิกไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนตรวจสอบผลการอ่านคิดวิเคราะห์ให้
มีความถูกตอ้งสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
  6. ข้ันสรุปบทเรียนให้ชัดเจน 
    6.1 ผูส้อนสะทอ้นผลการอ่านคิดวิเคราะห์ของผูเ้รียนโดยการช้ีแนะ และการเติม
เตม็ประเด็นการคิดวเิคราะห์ใหมี้ความถูกตอ้งสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
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    6.2 ผูส้อนให้ผูเ้รียนแต่ละคนไดอ่้านคิดวิเคราะห์งานเขียนท่ีครูไดก้ าหนดให้ใน
ใบงานท่ี 2 แลว้น าผลการประเมินมาสรุปเป็นผลสัมฤทธ์ิของกลุ่ม 

3. ด าเนินการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ โดยการจดักิจกรรมตามแผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้ ทั้งน้ีหลงัการเรียนรู้ตามรูปแบบแต่ละคร้ังนกัเรียนจะท าแบบบนัทึกสะทอ้นผล
การเรียนรู้เพื่อเขียนสะทอ้นการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน 

ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ (Development - D2 : Evaluation) 
วตัถุประสงค์  

 เพื่อประเมิน ปรับปรุงรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดการฝึกหดัทางปัญญาร่วมกบั
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายใหส้ามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

วธีิด าเนินการ 
ขั้นตอนน้ีเป็นการน าขอ้มูลผลการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้มาพิจารณา

ประเมินผล และปรับปรุงรูปแบบ โดยด าเนินการดงัน้ี 
1. ศึกษาความสามารถดา้นการอ่านคิดวเิคราะห์ท่ีเกิดข้ึนจากการใชรู้ปแบบการจดัการ

เรียนรู้ 
2. ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดการฝึกหดั

ทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์ 
ประมวลขอ้มูลเพื่อปรับปรุงรายละเอียดของรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการ

ฝึกหัดทางปัญญาร่วมกับการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่าน         
คิดวเิคราะห์ใหมี้ความเหมาะสมมากยิง่ข้ึนและพร้อมจะน าใชต่้อไป 
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แผนภาพที ่ 5   ร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการฝึกหัดทางปัญญาร่วมกับการเรียนรู้ 
                         แบบกลุ่มร่วมมือเพ่ือสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์ของนักเรียน 
                         ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

การอ่าน           
คิดวเิคราะห์ 

การฝึกหดัทางปัญญา 
(CA) 

การเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือ 
(Cooperative) 

วตัถุประสงค์ 
เพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายโดยใช้
แนวคิดการฝึกหดัทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
 

ขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 
1.ขั้นการใหข้อ้มูลท่ีจ าเป็น 
2.ขั้นการสาธิตใหเ้ห็นวธีิ 
3.ขั้นการช้ีจุดเด่นท่ีน่าสนใจ 
4. ขั้นการฝึกโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 
5. ขั้นการประชุมเพ่ือแลกเปล่ียน 
6. ขั้นสรุปบทเรียนใหช้ดัเจน 
 

หลกัการ 
          1.การฝึกหดัทางปัญญาเป็นการสร้างกระบวนการการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตจากการแสดงออก 
ตลอดจนการสะทอ้นถึงผลของการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการฝึกฝนทกัษะกระบวนการของผูเ้รียน โดยผูส้อน 
มีบทบาทในการเป็นตน้แบบ ช่วยช้ีแนะและเสริมต่อการเรียนรู้ อ านวยความสะดวกและสนบัสนุนเพ่ือ
ช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ผา่นกระบวนการฝึกหดัทางปัญญา 
          2.ผูเ้รียนตอ้งฝึกสงัเกต เรียนรู้วธีิการจากตน้แบบ ฝึกปฏิบติั อภิปรายแสดงความคิดเห็นและวพิากษ์
ร่วมกบัเพ่ือนในกลุ่มท่ีไดท้ างานร่วมกนั 
           3.การอ่านคิดวเิคราะห์ผูเ้รียนจะตอ้งสามารถวเิคราะห์องคป์ระกอบ ระบุถึงความสมัพนัธ์เช่ือมโยง 
บอกถึงขอ้คิด คุณค่าจากบทอ่าน ตลอดจนการประยกุตใ์ชก้บัชีวติจริงไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 

การวดัและประเมนิผล 
วดัและประเมินความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์จากการใหผู้เ้รียนท าแบบทดสอบวดัความสามารถ
ในการอ่านคิดวเิคราะห์ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
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บทที ่4 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการฝึกหัดทางปัญญา
ร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิด
การฝึกหดัทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิด
วเิคราะห์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  และเพื่อศึกษาประสิทธิผลการใชรู้ปแบบ 
การจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนไชยปราการ จงัหวดัเชียงใหม่  ปีการศึกษา 2558 จ านวน 36 คนซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งไดม้าจาก
การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชว้ิธีการจบัสลาก การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัและ
พฒันา (Research and Development : R&D) ท่ีใชว้ิธีแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) โดยใช้
วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ด าเนินการวิจยัตามแนวคิดการพฒันารูปแบบท่ี
ผูว้ิจยัสังเคราะห์ข้ึนจากแนวคิดการพฒันารูปแบบการสอนและองคป์ระกอบของรูปแบบการสอน
ของ Joyce and Weil (1986) และทิศนา แขมมณี (2548 : 221) ร่วมกบัแนวคิดการวิจยัและพฒันา 
(Research and Development) โดยการวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันารูปแบบการเรียนการสอนตาม
กระบวนการ 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1 การวิจยั (Research: R1) การศึกษาและวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้  ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา 
(Development: D1) 2 การออกแบบร่างรูปแบบการจดัการเรียนรู้และหาประสิทธิภาพโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ ขั้นตอนท่ี 3 การวิจยั (Research: R2) การทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ และ
ขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา (Development: D2) การประเมินประสิทธิผลรูปแบบการจดัการเรียนรู้  
ดงัจะน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยมีรายละเอียดเสนอรวม 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนที่ 1 ผลการพฒันารูปแบบรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการฝึกหัดทาง
ปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของ
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 ตอนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการฝึกหัด
ทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์
ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
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ตอนที ่1 ผลการพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการฝึกหัดทางปัญญาร่วมกบั 
  การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพ่ือสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์ 

ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดการฝึกหดัทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้

แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้ น
มธัยมศึกษาตอนปลายคร้ังน้ี ด าเนินการในลักษณะของการวิจยัและพฒันา (Research and  
Development) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่  ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน (Research - 
R1 : Analysis) เป็นการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ ขั้นตอนท่ี 2 
การออกแบบและพฒันา (Development - D1 : Design and Development) เป็นการออกแบบและ
พฒันาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการจดัการเรียนรู้ ขั้นตอนท่ี 3 การน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้
ไปใช ้(Research - R2 : Implementation) เป็นการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ และขั้นตอนท่ี 
4 การปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการจดัการเรียนรู้ (Development - D2: Evaluation) เป็นการปรับปรุง
แกไ้ขรูปแบบการจดัการเรียนรู้และน าเสนอรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน ดงัจะขอน าเสนอ
รายละเอียดในแต่ละขั้นตอน ต่อไปน้ี 

ขั้นตอนที ่1 การศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน (Research - R1 : Analysis)  
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการศึกษา วิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน ตลอดจนความตอ้งการจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัสภาพการจดัการเรียนการสอนอ่านคิดวิเคราะห์ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายเพื่อน ามาใช้
เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ในการวิจยัคร้ังน้ี โดยไดด้ าเนินการดงัน้ี  
1) ศึกษาสภาพปัญหาความตอ้งการจ าเป็น และขอ้มูลพื้นฐานส าหรับน ามาใชใ้นการพฒันารูปแบบ
การจดัการเรียนรู้โดยการสัมภาษณ์ครูผูส้อนรายวชิาภาษาไทยและสัมภาษณ์นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลายเก่ียวกบัปัญหาในการจดัการเรียนการสอนเร่ืองการอ่านคิดวิเคราะห์ 2) ศึกษา วิเคราะห์
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศกัราช 2542 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และสมรรถนะส าคญั
ของผูเ้รียนทั้ง 5 ดา้น 3) ศึกษา วเิคราะห์แนวคิดจากเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฒันารูปแบบการ
จดัการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมทกัษะการอ่านคิดวิเคราะห์ การฝึกหัดทางปัญญาและ การเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือ   

ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานสรุปไดด้งัน้ี 
1. ผลการศึกษาสภาพปัญหา ความตอ้งการจ าเป็น และขอ้มูลพื้นฐานส าหรับน ามาใช้ใน 

การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยการสัมภาษณ์ครูผูส้อนรายวิชาภาษาไทยและสัมภาษณ์
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นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายเก่ียวกับปัญหาในการจดัการเรียนการสอนเร่ืองการอ่านคิด
วเิคราะห์ สรุปไดด้งัน้ี  

 1.1 จากการสัมภาษณ์ครูผูส้อนในรายวิชาภาษาไทยระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในเขต
ภาคเหนือตอนบน จ านวน 6 คน ได้แก่ โรงเรียนไชยปราการ จงัหวดัเชียงใหม่ โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพฒันาการเขลางค ์จงัหวดัล าปาง โรงเรียนห้องสอนศึกษา จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โรงเรียน 
พิริยาลยั จงัหวดัแพร่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จงัหวดัพะเยา และโรงเรียนจกัรค าคณาทร จงัหวดั
ล าพูน ดว้ยขอ้ค าถามจากแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ทั้งมุมมองจากตวัผูเ้รียนและมุมมองจาก
ตวัครูผูส้อน 

จากการสัมภาษณ์ครูผูส้อน สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได ้ดงัน้ี 
ครูส่วนมากใหข้อ้มูลวา่นกัเรียนมีความรู้ความความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการอ่านคิดวิเคราะห์

ในระดับต ่ า โดยอ้างอิงถึงคะแนนผลสัมฤทธ์ิของผู ้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
มาตรฐานท่ี 4 ดา้นการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ สร้างสรรค ์และการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ซ่ึงยงัอยู่
ในระดับท่ีจ าเป็นต้องปรับปรุงพฒันา และยงัให้ข้อมูลว่าปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดในการอ่านคิด
วิเคราะห์คือ นักเรียนไม่สามารถแยกแยะขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นจากบทอ่านได้ เน่ืองจากขาด
ทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัจึงไม่สามารถบอกสาระส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านได ้อยา่งไรก็ดีแมว้่า
นกัเรียนจะพยายามให้ความสนใจในการพฒันาความสามารถดา้นการอ่านคิดวิเคราะห์ของตนเอง
จากกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีครูจดัข้ึน ไดแ้ก่ การฝึกวเิคราะห์ข่าว การฝึกวิเคราะห์เน้ือหาจากบท
เพลงมากข้ึนก็ตาม แต่นักเรียนส่วนมากต่างยอมรับว่าการอ่านคิดวิเคราะห์ก็ยงัเป็นทักษะท่ี
ยากล าบากท่ีจะเขา้ใจได ้จึงส่งผลใหค้วามสามารถในการอ่านสารของนกัเรียนอยูใ่นระดบัต ่า และท่ี
ส าคญัคือ นกัเรียนไม่สามารถจะน าประโยชน์จากการเรียนรู้เร่ืองการอ่านคิดวิเคราะห์ไปต่อยอดใน
การเรียนในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไปได ้

 ดา้นตวัครูผูส้อนเองก็ยอมรับว่า ยงัมีปัญหาเก่ียวกบัการสรรหากลวิธีการสอนท่ีสามารถ
ส่งเสริมทกัษะการอ่านคิดวิเคราะห์ให้เกิดข้ึนในตวัผูเ้รียนได ้เพราะไม่ค่อยมีความรู้ความเขา้ใจใน
เร่ืองหลักการอ่านคิดวิเคราะห์เท่าท่ีควร จึงประสบปัญหาในเร่ืองการอธิบายหลักการอ่านคิด
วเิคราะห์ การสร้างหรือหาแบบทดสอบการอ่านคิดวเิคราะห์เพื่อให้นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัในชั้นเรียน
อยา่งสม ่าเสมอ ในขณะเดียวกนั เน้ือหารายวิชาภาษาไทยก็มีการเนน้ฝึกในทกัษะอ่ืนๆ อีกเช่น การ
พูด การเขียนและการฟัง จึงท าให้การให้เวลากบัการฝึกทกัษะด้านน้ียงัน้อยเกินไป นอกจากน้ี
ครูผูส้อนยงัประสบปัญหาเก่ียวกบัการขาดเคร่ืองมือในการประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์ท่ีมี
มาตรฐานและมีความเช่ือมัน่ แมว้่าส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษาไดก้ าหนดก าหนดเกณฑ์
การตดัสินคุณภาพการอ่านคิดวเิคราะห์ไวแ้ลว้ก็ตาม แต่ในความเป็นจริงแลว้ครูผูส้อนส่วนใหญ่ต่าง
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ก็ประเมินจากความสามารถในดา้นน้ีของผูเ้รียน โดยสังเกตจากการมอบหมายงานให้ผูเ้รียนไป
ศึกษาคน้ควา้แล้วเขียนเป็นรายงานมาส่งเท่านั้น โดยไม่ได้ให้ความส าคญักบัองค์ประกอบและ
สมรรถนะของการอ่านคิดวิเคราะห์ท่ีแทจ้ริงแต่อยา่งใด จึงส่งผลให้การประเมินผลเร่ืองการอ่านคิด
วิเคราะห์ขาดความน่าเช่ือถือ ทั้งน้ีในส่วนของการปฏิบติักิจกรรมการเรียนในส่วนท่ีเก่ียวกบัการ
อ่านคิดวิเคราะห์ พบว่ากิจกรรมการเรียนรู้ของครูผูส้อนนั้นยงัขาดวิธีการ หรือรูปแบบการการ
จดัการเรียนรู้ท่ีจะน านกัเรียนไปสู่จุดหมายปลายทางของการเรียนรู้ นัน่คือ การพฒันาความสามารถ
ใหน้กัเรียนอ่านคิดวเิคราะห์งานเขียนท่ีก าหนดใหไ้ด ้

1.2 ผลการสัมภาษณ์ผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 15 คน ดว้ยขอ้ค าถามจาก
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ทั้งมุมมองท่ีเกิดจากตวัผูเ้รียนและมุมมองท่ีเกิดจากตวัครูผูส้อน 

จากการสัมภาษณ์นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได ้
ดงัน้ี 

ในมุมมองท่ีมีต่อครูผูส้อน พบวา่นกัเรียนให้ขอ้มูลวา่การสอนของครูในชั้นเรียนนั้นมีเวลา
ค่อนขา้งน้อย แต่เน้ือหาท่ีจะตอ้งเรียนมีจ านวนมาก ครูจึงสอนเน้ือหาเฉพาะเร่ืองท่ีตอ้งใช้ในการ
สอบเท่านั้น ไม่ไดมี้การเนน้ทกัษะใดเป็นพิเศษ จึงไม่มีการฝึกทกัษะการอ่านคิดวเิคราะห์ในชั้นเรียน
เท่าท่ีควร ส่งผลใหน้กัเรียนขาดโอกาสในการพฒันาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์เท่าท่ีควร 
อีกทั้งนกัเรียนก็ยอมรับว่าตนเองไม่มีความความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการตลอดจนกลวิธีการ
อ่านคิดวเิคราะห์งานเขียนภาษาไทยท่ีถูกตอ้งจึงท าให้นกัเรียนไม่สามารถอ่านคิดวิเคราะห์งานเขียน
ได้อย่างถูกต้องแม่นย  า ในขณะเดียวกันนักเรียนต่างก็มีความเห็นว่าความสามารถในการอ่าน
วเิคราะห์งานเขียนนั้นมีความส าคญั มีความจ าเป็นและเป็นพื้นฐานส าคญัในการเรียนรู้รายวิชาอ่ืนๆ 
โดยนกัเรียนคิดว่าปัญหาส าคญัในการอ่านคิดวิเคราะห์งานเขียนนั้นมาจากทั้งตวัเองและครูผูส้อน 
หากครูมีวิธีจดักิจกรรมการสอนอยา่งหลากหลายไม่น่าเบ่ือ ซ่ึงอาจมีทั้งกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรม
เด่ียวคละกนัไป ตลอดจนเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดฝึ้กคิดฝึกท างานร่วมกบัเพื่อนบา้ง ก็น่าจะช่วย
สร้างบรรยากาศการแข่งขนัในการเรียนใหเ้กิดความสนุกสนานยิ่งข้ึน และครูควรจะน าแนวขอ้สอบ
หรือแบบฝึกทกัษะการอ่านคิดวิเคราะห์จากแหล่งต่างๆมาให้นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะอย่างสม ่าเสมอ 
นอกจากน้ีครูควรอธิบายและใหแ้นวทางในการท าขอ้สอบและแบบฝึกในเร่ืองการอ่านคิดวิเคราะห์
เหล่านั้นให้ชดัเจน หรือบอกวิธีการตั้งขอ้สังเกตในการอ่านคิดวิเคราะห์ให้แก่นกัเรียน เพื่อนกัเรียน
จะได้เกิดความมัน่ใจว่าจะสามารถพฒันาทกัษะการอ่านคิดวิเคราะห์งานเขียนของตนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดตามท่ีหลกัสูตรคาดหวงัไว ้
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2. ผลการศึกษา วิเคราะห์นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จาก
พระราชบญัญติั การศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนไชยปราการ โครงสร้างรายวิชา สาระ           
การเรียนรู้ตวัช้ีวดัและสมรรถนะส าคญัทั้ง 5 ด้านของผูเ้รียน พบว่า การอ่านคิดวิเคราะห์เป็นส่ิง 
จ  าเป็นต่อบุคคลทุกระดับ เป็นทั้งหน่ึงในสมรรถนะหลกัส าคญัท่ีตอ้งเกิดข้ึนในตวัผูเ้รียนนั่นคือ 
ความสามารถด้านการคิดของผูเ้รียน เน่ืองจากการคิดวิเคราะห์เป็นพื้นฐานของการคิดแบบอ่ืนๆ 
ไดแ้ก่ การคิดสังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการคิดเป็นระบบ อนัจะ
ช่วยให้ผูเ้รียนได้ข้อเท็จจริงท่ีเป็นพื้นฐานความรู้ในการน าไปใช้ในการตดัสินใจแก้ปัญหา การ
ประเมินและการตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ผูท่ี้มีความสามารถดา้นการอ่านเชิงวิเคราะห์จะ
เป็นผูท่ี้สามารถคิดไดลึ้กซ้ึง ชาญฉลาด รอบคอบ น าไปสู่การสร้างความรู้ ความคิด การตดัสินใจ
แกปั้ญหา สามารถปรับตวัไดท้นัการเปล่ียนแปลงต่างๆ ในยุคขอ้มูลข่าวสารไร้พรมแดน ตลอดจน
น าไปสู่การสร้างวิสัยทศัน์ในการด าเนินชีวิตไดเ้ป็นอย่างดี (กรมวิชาการ,2546:208-210) ส่วนใน
ด้านนโยบายการพฒันาเยาวชนของชาติเขา้สู่โลกยุคศตวรรษท่ี 21 ยงัได้มีการก าหนดถึงทกัษะ
พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับผูเ้รียน กล่าวคือมุ่งส่งเสริมผูเ้รียนให้มีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทกัษะ
การคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ทกัษะดา้นเทคโนโลยี สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและสามารถอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมโลกไดอ้ยา่งสันติ สอดคลอ้งกบัเป้าหมายยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปการศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 (พ.ศ.2552-2561) ประการหน่ึงคือ คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งร่วมมือกนัพฒันาและปรับกระบวนการเรียนการสอนให้
ผูเ้รียนสามารถคิดวิเคราะห์ แกปั้ญหาและมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ อีกทั้งในหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 6-7) ยงัได้ก าหนดให้ผูเ้รียนมี
สมรรถนะส าคญั 5 ประการ อนัเป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพ
ชีวติท่ีดี และมีขีดความสามารถในการแข่งขนัในเวทีระดบัโลกท่ีมุ่งเนน้ความสามารถในการคิดเป็น
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ เพื่อการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมได ้ อยา่งเหมาะสม และความสามารถในการใชท้กัษะชีวิตอนัเป็น
ความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ ไปใชใ้นการด าเนินชีวติประจ าวนั  
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 3. ผลการสังเคราะห์สาระส าคญัของแนวคิด ทฤษฎีท่ีใชเ้ป็นพื้นฐานในการสร้างรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ 

3.1 การสังเคราะห์องคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้  
จากการศึกษาโดยการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสาร ต าราต่างๆ ท่ี 

เก่ียวข้องกับรูปแบบของการจัดการเรียนรู้ ผู ้วิจ ัยได้วิเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการจัด          
การเรียนรู้ของนกัวิชาการการศึกษาต่างๆ จนสามารถสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการจดั 
การเรียนรู้ ดงัปรากฏตามตารางท่ี 8 ดงัน้ี 
ตารางท่ี 8 การสังเคราะห์องคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
แนวคดิเกีย่วกบัองค์ประกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ของนกัการศึกษา  

 

ผู้วจิยั 
Anderson  

(1997) 
Dick and Carey  

(2004) 
ทศินา แขมมณี  

(2548) 
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
ประกอบดว้ยหลกัการโดย
มีแนวคิดหรือทฤษฎี
พ้ืนฐาน วตัถุประสงค ์
และกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่สนบัสนุน 
ใหก้ารใชรู้ปแบบเกิด
ผลสัมฤทธ์ิ 
 

รูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
ประกอบดว้ย  
1. การระบุเป้าประสงค ์
การเรียนการสอน  
2. การด าเนินการวเิคราะห์
การเรียน 
การสอน  
3. การวเิคราะห์ผูเ้รียน
และคุณลกัษณะผูเ้รียน  
4. การเขียนจุดประสงคก์าร
ปฏิบติั  
5. การพฒันาเคร่ืองมือวดั
และประเมินผล  
6. การพฒันากลยทุธ์การ
เรียนการสอน 
7. การพฒันาและเลือก
วสัดุการเรียนการสอน  

8. การออกแบบและ
ด าเนินการประเมินผลยอ่ย
ในการจดัการเรียนการสอน  
9. การออกแบบและ
ด าเนินการประเมินผลรวม  

10. ทบทวนการจดัเรียน
การสอน  

รูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
ประกอบดว้ย 
 1.หลกัการของรูปแบบ
การสอน  
2.จุดประสงคข์องรูปแบบ
การสอน  
3.สาระและกระบวนการ  
4.กิจกรรมและขั้นตอน
การด าเนินงาน  
5. การวดัและประเมินผล 
 
 

รูปแบบการจดัการเรียนรู้
ประกอบดว้ย 
1. หลกัการของรูปแบบ เป็นการ
น าเสนอพ้ืนฐานความคิด ทฤษฎี
ตลอดจนแนวคิดท่ีน ามาใชใ้นการ
จดัการเรียนการสอนตามรูปแบบ
ท่ีผูว้จิยัไดพ้ฒันาข้ึน 
2. วตัถุประสงคข์องรูปแบบ เป็น
การน าเสนอเป้าหมายเฉพาะหรือ
จุดมุ่งหมายหลกัของรูปแบบการ
เรียนการสอนนั้นในการพฒันา
ความสามารถของผูเ้รียน 
3. ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ เป็น
การน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบั
รูปแบบ ตลอดจนขั้นตอนและ
วธีิด าเนินการจดัการเรียนการ
สอนตามหลกัการแนวคิดท่ีผูว้ิจยั
ไดพ้ฒันาข้ึน 
4. การวดัและประเมินผลการ
จดัการเรียนรู้เป็นการน าเสนอ
แนวทางในการวดัและประเมิน 
ผลการจดัการเรียนรู้ท่ีจะแสดงถึง
ประสิทธิผลของรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึน 
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จากตารางท่ี 8 จะเห็นไดว้า่การสังเคราะห์หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัองคป์ระกอบของ
รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดการฝึกหดัทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อ
สร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์มีองคป์ระกอบส าคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ 1) หลกัการ
ของรูปแบบ  2) วตัถุประสงค์ของรูปแบบ  3) ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ และ 4) การวดัและ
ประเมินผล ซ่ึงจะเป็นส่วนท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพของรูปแบบท่ีไดพ้ฒันาข้ึนในคร้ังน้ี 

  3.2 การสังเคราะห์สาระส าคญัของแนวคิดเก่ียวกบัการฝึกหดัทางปัญญา (Cognitive 
Apprenticeship)   

จากการศึกษาโดยการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสาร ต าราต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
รูปแบบของการจัดการเรียนรู้ ผู ้วิจ ัยได้วิเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับการฝึกหัดทางปัญญา ของ
นกัวิชาการการศึกษาต่างๆ จนสามารถสังเคราะห์สาระส าคญัของแนวคิดฝึกหัดทางปัญญา  ดงั
ปรากฏตามตารางท่ี 9 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 9 การสังเคราะห์สาระส าคญัของแนวคิดการฝึกหดัทางปัญญา 
 

แนวคิดเกีย่วกบัการฝึกหัดทางปัญญาของนักการศึกษา 
 

สาระส าคญัของแนวคดิ 
Collins, Brown, and 

Newman (1987) 
Brown, Collins 

and Duguid (1989) 
Vygotsky  

(1997) 
Ghefaili  
(2003) 

การฝึกหัดทางปัญญา 

 
การฝึกหดัทางปัญญา 
คือการออกแบบ
ระหวา่งความคิดและ
วธีิการฝึกหดั น าไปสู่
การสร้าง
กระบวนการการ
เรียนรู้อยา่งเขา้ใจ 
(tacit processes) ท่ี
สามารถสงัเกต
พฤติกรรมการ
แสดงออก ซ่ึงเกิดจาก
การฝึกฝนของผูเ้รียน 
(practice)1.การเป็น
ตวัแบบ (Modeling) 
2.การเป็นผูช้ี้แนะ 
(Coaching) 3.การ
เสริมต่อการเรียนรู้ 
(Scaffolding) 4.การ
น าเสนอผลการเรียนรู้ 
(Articulative)  5.การ
สะทอ้นผลการเรียนรู้ 
(Reflection) 6.การ
วพิากษ ์(Exploration)   

การฝึกหดัทางปัญญา 
มีกรอบในการฝึกฝน
ผูเ้รียน (practice) 
 ท่ีเนน้การเรียนรู้ 
ผา่นการช้ีแนะ
ประสบการณ์ ความรู้
ความเขา้ใจและการ
เปลี่ยนแปลงทกัษะ
กระบวนการสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจ
โดยไดรั้บความ
ช่วยเหลือจากผูส้อน  
 

เสนอแนวทางใน
การฝึกหดัทาง
ปัญญาโดยพจิารณา
ถึงพื้นท่ีท่ีอยูร่ะหวา่ง
กิจกรรมท่ีเดก็
สามารถท าไดเ้องโดย
อิสระกบัพื้นท่ีท่ี
สามารถท าได ้ภายใต้
การช่วยเหลือ การ
แนะน าและร่วมมือ
กบัผูท่ี้มี
ความสามารถ
มากกวา่เรียกวา่ 
การสร้างพื้นท่ี
รอยต่อพฒันาการ 
(Zone of  Proximal 
Development) โดย
บทบาทของครูคือผู ้
อ  านวยความสะดวก
รวมไปถึงการเป็น
ตน้แบบ (modeling) 
การช้ีแนะ 
(coaching) กลวธีิ
เสริมต่อการเรียนรู้ 
(scaffolding) ท่ีช่วย
ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้
ผา่นกระบวนวธีิการ
ฝึกหดัคิด  

การฝึกหดัทางปัญญามี
กรอบแนวคิดส าคญั
ส าหรับการฝึกใน
สภาพแวดลอ้มการ
เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิผล
นั้น ควรท่ีจะแสดงถึง
ลกัษณะส าคญัใน 4 
ดา้น คือ ดา้นสาระ 
ดา้นวธีิการ ดา้นล าดบั
การด าเนินการ และ
ดา้นสังคมวทิยา โดย
ค านึงถึงลกัษณะส าคญั 
18 ประการ ไดแ้ก่ 
ความรู้, กลยทุธ์การ
เรียนรู้แบบฮิวริสติกส์
, กลยทุธ์การควบคุม, 
กลยทุธ์การเรียนรู้,
การเรียนรู้จากตวัแบบ
,การแนะน า, การ
เสริมต่อการเรียนรู้, 
การน าเสนอ, การ
สะทอ้นผลการเรียนรู้, 
การวพิากษ,์ การเพิม่
ความซบัซอ้น, การ
เพิม่ความหลากหลาย, 
การเร่ิมจากภาพรวมสู่
หน่วยยอ่ย, การเรียนรู้
ตามสภาพจริง, การ
ท างานของตวัแบบ, 
การสร้างแรงจูงใจ, 
การใชป้ระโยชน์จาก
ความร่วมมือและการ
แข่งขนั 

การฝึกหดัทางปัญญา
ประกอบดว้ยขั้นตอนส าคญั 6 
ขั้นดว้ยกนั คือ 
1. การเป็นตวัแบบ  
2.การเป็นผูช้ี้แนะ 
 3.การเสริมต่อการเรียนรู้ 
4.การน าเสนอผลการเรียนรู้ 
5.การสะทอ้นผลการเรียนรู้ 
6.การวพิากษ ์
 โดยมุ่งเนน้การสร้างความคิด
และวธีิการฝึกหดัทางปัญญา
ของผูเ้รียนเพือ่น าไปสู่การ
สร้างกระบวนการการเรียนรู้
อยา่งเขา้ใจ ท่ีสามารถสังเกต
จากการแสดงออก ตลอดจน
การสะทอ้นถึงผลของการ
เรียนรู้ท่ีเกิดจากการฝึกฝน
ทกัษะกระบวนการของ
ผูเ้รียน ซ่ึงจะเนน้การเรียนรู้
ผา่นการช้ีแนะประสบการณ์ 
การสร้างความรู้ความเขา้ใจ
และการเปลี่ยนแปลงทกัษะ
กระบวนการท่ีพฒันาข้ึนโดย
ไดรั้บความช่วยเหลือจาก
ผูส้อนหรือเพือ่นท่ีมี
ความสามารถมากกวา่อยา่ง
เป็นระบบ 
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จากตารางท่ี 9 จะเห็นไดว้า่ วิธีการฝึกหดัทางปัญญานั้นเป็นการออกแบบการเรียนรู้ท่ีจะ
ช่วยสนับสนุนให้ผูเ้รียนได้ฝึกฝน ฝึกหัดจากการปฏิบัติภายใต้การช่วยเหลือ ช้ีแนะของผูท่ี้มี
ความสามารถมากกว่าจนกระทัง่ผูเ้รียนสามารถปฏิบัติงานเองได้ตามวตัถุประสงค์ กล่าวคือ
ครูผูส้อนจ าเป็นจะต้องให้ความช่วยเหลือผูเ้รียนได้มีโอกาสพฒันาและเพิ่มพูนศกัยภาพในการ
เรียนรู้ของตนเองอย่างมีระบบ เพื่อจะได้พฒันาความสามารถในการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
    

3.3 การสังเคราะห์สาระส าคญัของแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
(Cooperative Learning) 
   จากการศึกษาโดยการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสาร ต าราต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัรูปแบบของการจดัการเรียนรู้ ผูว้ิจยัได้จากการศึกษาเก่ียวขอ้งกบักลุ่มร่วมมือ (Cooperative 
Learning) ผูว้จิยัไดส้ังเคราะห์ได ้ดงัปรากฏผลตามตารางท่ี 9 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 10  การวเิคราะห์สาระส าคญัของแนวคิดเก่ียวกบัองคป์ระกอบของการเรียนรู้แบบ 
กลุ่มร่วมมือ (Cooperative Learning)  

แนวคดิเกีย่วกบัองค์ประกอบของการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ  
(Cooperative Learning) 

 
สาระส าคญัเกีย่วกบั

องค์ประกอบของการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือ 

Slavin   
(1990)  

Johnson and Johnson 
(1996) 

ทิศนา  แขมมณี  
(2545)   

องคป์ระกอบในการจดัการ
เรียนการสอนท่ีใหน้กัเรียน
ท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
เลก็ๆ  คือ มีสมาชิกกลุ่มละ 
4 คน  สมาชิกกลุ่มมี
ความสามารถในการเรียน
ต่างกนั  สมาชิกในกลุ่มจะ
รับผดิชอบในส่ิงท่ีไดรั้บ
การสอน และช่วยเพือ่น
สมาชิกใหเ้กิดการเรียนรู้
ดว้ย  มีการช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั  โดยมีเป้าหมายใน
การท างานร่วมกนัคือ 
เป้าหมายของกลุ่ม   

องคป์ระกอบของการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
ประกอบดว้ย  
1.การพึ่งพาและเก้ือกลูกนั 
(positive interdependence) 
2.การปรึกษาหารือกนัอยา่ง
ใกลชิ้ด (face-to-face 
promotive  inter-action) 
3.ความรับผดิชอบท่ี
ตรวจสอบไดข้องสมาชิก
แต่ละคน 
(individual accountability) 
4.การใชท้กัษะการ
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล
และทกัษะการท างานกลุ่ม
ยอ่ย (interpersonal  and  
small-group  skills) 
5.การวเิคราะห์
กระบวนการกลุ่ม (group  
processing) 
 

องคป์ระกอบส าคญัของ 
การเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือคือการเรียนรู้เป็น
กลุ่มยอ่ยโดยมีสมาชิกกลุ่ม
ท่ีมีความสามารถแตกต่าง
กนัประมาณ 3 – 6 คน  
ช่วยกนัเรียนรู้เพือ่ไปสู่
เป้าหมายของกลุ่ม 

การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
(Cooperative Learning) เป็น
กระบวนการท่ีใชก้ารท างาน
เป็นกลุ่มโดยเนน้การช่วยเหลือ
เก้ือกลูกนัระหวา่งผูเ้รียนท่ีมี
ศกัยภาพแตกต่างกนั โดยมี
เป้าหมายท่ีส าคญัในการ
ร่วมมือร่วมใจกนัท างานท่ี
ไดรั้บมอบหมายใหบ้รรลุ
วตัถุประสงค ์ซ่ึงผูเ้รียนจ าเป็น
จะตอ้งสร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อ
กนั มีการพดูคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น เกิดการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและ
การยอมรับความคิดเห็นของ
สมาชิกในกลุ่ม โดยมุ่งท่ี
ความส าเร็จของงานเป็น
เป้าหมายส าคญัในการท างาน
กลุ่ม 
 

   
  จากตารางท่ี 10 สรุปไดว้่าการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเป็นการจดัการเรียนการสอนเน้น
กระบวนการกลุ่มท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนไดช่้วยเหลือเก้ือกูลกนั โดยดึงศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคนออกมา
สร้างสรรคแ์ละปฏิบติักิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายโดยการแบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ โดยเนน้ให้
สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกนั เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้กระบวนการท างานร่วมกนั โดย
ตอ้งช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และร่วมกนัรับผิดชอบงานในกลุ่มท่ีไดรั้บมอบหมาย เพื่อให้เกิดเป็น
ความส าเร็จของกลุ่มในท่ีสุด 
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3.4  การสังเคราะห์แนวคิดการฝึกหดัทางปัญญา (Cognitive Apprenticeship)   
สาระส าคัญ การฝึกหัดทางปัญญา (Cognitive Apprenticeship) คือการออกแบบระหว่าง

การเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นการสร้างความคิดและวิธีฝึกหัดทางปัญญาของผูเ้รียนเพื่อน าไปสู่การสร้าง
กระบวนการเรียนรู้อยา่งเขา้ใจ ท่ีสามารถสังเกตจากการแสดงออก ตลอดจนการสะทอ้นถึงผลของ
การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการฝึกฝนทักษะกระบวนการของผู ้เรียน ได้แก่ 1.การเป็นตัวแบบ 
(Modeling) 2.การเป็นผูช้ี้แนะ (Coaching) 3.การเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) 4.การน าเสนอผล
การเรียนรู้ (Articulative)  5.การสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflection) 6.การวิพากษ์ (Exploration)  
กระบวนการของการฝึกหดัทางปัญญานั้นประกอบดว้ยกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีแบ่งออกเป็น 3 
ช่วง ไดแ้ก่ ช่วงแรกเป็นขั้นของการฝึกหดัทางปัญญา ประกอบดว้ย ขั้นการเป็นตวัแบบ (modeling) 
ขั้นการเป็นผูช้ี้แนะ (coaching) และขั้นการให้ความช่วยเหลือเพื่อเสริมต่อการเรียนรู้ (scaffolding) 
โดยกิจกรรมในช่วงแรกน้ีเป็นการช่วยให้ผูเ้รียนได้รับความรู้ท่ีเป็นทกัษะผ่านการสังเกตและฝึก
ปฏิบติัจากค าแนะน า ในขณะท่ีกิจกรรมในช่วงท่ี 2 นั้นจะประกอบดว้ยขั้นตอนของการแสดงความ
ความเขา้ใจในการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยการพูดหรือการเขียน  (articulation) และการไตร่ตรอง
ความคิด (reflection) ส่วนกิจกรรมการเรียนในช่วงสุดทา้ย จะเป็นการส ารวจคน้หา (exploration) 
ซ่ึงเป็นเป้าหมายท่ีจะกระตุน้ให้ผูเ้รียนได้ฝึกกระบวนการคิด ฝึกแก้ปัญหาด้วยตวัเอง ตลอดจน
ร่วมกนัวพิากษผ์ลการเรียนรู้และร่วมกนัหาขอ้สรุปไดใ้นท่ีสุด 
  แนวคิดทีน่ ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ การน าแนวคิดการฝึกหดัทางปัญญามาจดัรูปแบบ 
การจดัการเรียนรู้ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ช้กระบวนการทั้ง 6 ขั้นของการฝึกหัดทางปัญญา (Collins, 
Brown, and Newman :1987)  ซ่ึงประกอบดว้ย 1.การเป็นตวัแบบ (Modeling) 2.การเป็นผูช้ี้แนะ
(Coaching) 3.การเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) 4.การน าเสนอผลการเรียนรู้ (Articulation) 5.
การสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflection) และ 6.การวิพากษ ์(Exploration) ปรากฏในงานวิจยัขั้นท่ี 1.
ขั้นการให้ขอ้มูลท่ีจ าเป็น 2.ขั้นการสาธิตให้เห็นวิธี 3.ขั้นการช้ีจุดเด่นท่ีน่าสนใจ และขั้นท่ี 6. ขั้น
สรุปบทเรียนให้ชดัเจน โดยมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการอ่านคิดวิเคราะห์ผ่านการช้ีแนะ การ
สังเกตเพื่อการสร้างความรู้ความเขา้ใจตลอดจนการเปล่ียนแปลงทกัษะกระบวนการท่ีพฒันาข้ึนโดย
การสังเกตตวัแบบและไดรั้บความช่วยเหลือจากผูส้อนในการช่วยช้ีให้ผูเ้รียนเห็นมองเห็นค าส าคญั 
(Key word) เพื่อเช่ือมโยงของขอ้ความ ตลอดจนหลกัสังเกตส าคญัท่ีจะน าไปสู่การสรุปประเด็น 
และสาระส าคญัของขอ้ความท่ีอ่าน โดยกิจกรรมในช่วงแรกครูจะท าหน้าท่ีเป็นผูน้ าการฝึกอ่านคิด
วเิคราะห์ใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ใจ มองเห็นขั้นตอนและกลวิธีในการอ่านคิดวิเคราะห์  ในช่วงทา้ยของการ
จดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนแสดงความรู้ความเขา้ใจเน้นการสะทอ้นผลการเรียนรู้ดว้ยการน าเสนอผล
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จากการอ่านคิดวิเคราะห์ของผูเ้รียน ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดแ้สดงการสังเคราะห์แนวคิดการฝึกหดัทางปัญญา
ท่ีน ามาใช ้ดงัแผนภาพท่ี 8 แสดง ดงัน้ี 
แผนภาพท่ี 6 ผลการสังเคราะห์แนวคิดการฝึกหดัทางปัญญา (Cognitive Apprenticeship) 
                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
จากแผนภาพท่ี 6 พบว่าหลกัการของแนวคิดการฝึกหัดทางปัญญา เป็นการจดัการเรียนรู้      

ท่ีเน้นกระบวนการส าคัญ 2 ประการด้วยกัน กล่าวคือ 1.เน้นการเรียนรู้ท่ีผ่านการช้ีแนะ
ประสบการณ์ และการสร้างความรู้ความเข้าใจตลอดจนการเปล่ียนแปลงทกัษะกระบวนการท่ี
พฒันาข้ึนโดยไดรั้บความช่วยเหลือจากผูส้อนโดยใชก้ารสาธิต การช้ีแนะค าส าคญั และเป็นผูน้ าการ
ฝึกคิดวิเคราะห์การอ่านให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจ มองเห็นขั้นตอนและกลวิธีในการอ่านคิดวิเคราะห์ และ 
2.เนน้การสะทอ้นผลการเรียนรู้ดว้ยการน าเสนอผลจากการอ่านคิดวิเคราะห์ของผูเ้รียนท่ีช่วยเหลือ
กนัโดยผา่นกระบวนการกลุ่ม ไดมี้การช่วยกนัวิพากษผ์ลการปฏิบติัการคิดวิเคราะห์เพื่อการเติมเต็ม
ความถูกตอ้งสมบูรณ์และชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
  

แนวคดิการฝึกหัด 
ทางปัญญา (Cognitive Apprenticeship) 

สาระส าคญัแนวคดิเกีย่วกบัการฝึกหัดทางปัญญา 
(Cognitive Apprenticeship) 

 

1. เนน้การเรียนรู้ท่ีผา่นการช้ีแนะประสบการณ์ 
และการสร้างความรู้ความเขา้ใจตลอดจนการ
เปล่ียนแปลงทกัษะกระบวนการท่ีพฒันาข้ึนโดย
ไดรั้บความช่วยเหลือจากผูส้อนโดยใชก้ารสาธิต 
การช้ีแนะค าส าคญั และเป็นผูน้ าการฝึกคิด
วเิคราะห์การอ่านใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ใจ มองเห็น
ขั้นตอนและกลวธีิในการอ่านคิดวเิคราะห์ 

การฝึกหดัทางปัญญาประกอบดว้ย
ขั้นตอนส าคญั 6 ขั้นดว้ยกนั คือ 
1.Modeling การเป็นตวัแบบ  
2.Coaching การเป็นผูช้ี้แนะ  
3.Scaffolding การเสริมต่อการเรียนรู้ 
4.Articulative  การน าเสนอผลการ
เรียนรู้  5.Reflection การสะทอ้นผล
การเรียนรู้  6.Exploration การวพิากษ ์

            
2. เนน้การสะทอ้นผลการเรียนรู้ดว้ยการน าเสนอ
ผลจากการอ่านคิดวเิคราะห์ของผูเ้รียนท่ีช่วยเหลือ
กนัโดยผา่นกระบวนการกลุ่ม ไดมี้การช่วยกนั
วพิากษผ์ลการปฏิบติัการคิดวเิคราะห์เพื่อการ 
เติมเตม็ความถูกตอ้งสมบูรณ์และชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
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3.5 การสังเคราะห์แนวคิดของการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative Learning) 
สาระส าคัญ การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นกระบวนการท่ีใชก้าร

ท างานเป็นกลุ่มโดยเนน้การช่วยเหลือเก้ือกูลกนัระหวา่งผูเ้รียนท่ีมีศกัยภาพแตกต่างกนัออกไป โดย
มีเป้าหมายท่ีส าคญัในการร่วมมือร่วมใจกนัท างานท่ีได้รับมอบหมายให้บรรลุวตัถุประสงค์ ซ่ึง
ผูเ้รียนจ าเป็นจะต้องสร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกัน มีการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น เกิดการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและการยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม โดยมุ่งท่ีความส าเร็จของ
งานเป็นเป้าหมายส าคญัในการท างานกลุ่ม  การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือจะช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้
ของผูเ้รียนมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนเพราะจะช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนั ไดช่้วยเหลือซ่ึงกนัและ
กนั ไดส้ร้างความเขา้ใจ ไดฝึ้กปฏิบติัและมีการวดัประเมินผลความรู้ความเขา้ใจทั้งแบบรายบุคคล
และแบบกลุ่ม 
  แนวคิดที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้  การน าแนวคิดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
มาจดัรูปแบบการจดัการเรียนรู้ในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดใ้ชใ้นการฝึกอ่านคิดวเิคราะห์ ซ่ึงปรากฏในงานวิจยั
ขั้นท่ี 4. ขั้นการฝึกโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม และ 5. ขั้นการประชุมเพื่อแลกเปล่ียน เน่ืองจากผูเ้รียน
ไม่สามารถปฏิบติัการฝึกหดัไดโ้ดยล าพงั ผูเ้รียนจึงจ าเป็นตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัครูและเพื่อนร่วมชั้น
เรียน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในขั้นการสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflection) และการวิพากษ ์(Exploration) 
ดงันั้นการน าแนวคิดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative Learning) ซ่ึงเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ี
แบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกนั เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
โดยการท างานร่วมกัน ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน และร่วมกันรับผิดชอบงานในกลุ่มท่ีได้รับ
มอบหมาย เพื่อใหเ้กิดเป็นความส าเร็จของกลุ่ม เขา้มาใชร่้วมกบัแนวคิดการฝึกหดัทางปัญญาจะช่วย
ส่งเสริมให้การเรียนรู้ของผูเ้รียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพราะจะช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนั 
ไดช่้วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ไดส้ร้างความเขา้ใจ ไดฝึ้กปฏิบติัและมีการวดัประเมินผลความรู้ความ
เขา้ใจทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม ทั้งน้ีผูว้จิยัไดแ้สดงการสังเคราะห์แนวคิดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือท่ีน ามาใช ้ดงัแผนภาพท่ี 7 แสดง ดงัน้ี 
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    แผนภาพท่ี 7 ผลการสังเคราะห์แนวคิดของการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative Learning) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากแผนภาพท่ี 7 จะเห็นไดว้า่หลกัการของการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือนั้นเป็นการจดัการ

เรียนการสอนเนน้กระบวนการกลุ่มท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนไดช่้วยเหลือเก้ือกูลกนั ร่วมใจกนัท างานท่ีไดรั้บ
มอบหมายให้บรรลุวตัถุประสงค์ ซ่ึงผูเ้รียนจ าเป็นจะตอ้งสร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั มีการพูดคุย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น เกิดการตรวจสอบความถูกตอ้งและการยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกใน
กลุ่ม โดยมุ่งท่ีความส าเร็จของงานกลุ่มเป็นเป้าหมายส าคญั 

 
จากผลการสังเคราะห์รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดการฝึกหดัทางปัญญาร่วมกบั

การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ระดับชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลายผูว้ิจ ัยได้น าหลักการของแนวคิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ี
สังเคราะห์ได้นั้ นมาวิเคราะห์เช่ือมโยงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึน แล้วน าผลท่ีได้มาสังเคราะห์เป็น
วตัถุประสงคข์องรูปแบบการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงปรากฏดงัแผนภาพท่ี 8 
 
 

แนวคดิเกีย่วกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
(Cooperative Learning) 

1. ใชก้ระบวนการการท างานเป็นกลุ่มโดยเนน้การ
ช่วยเหลือเก้ือกูลกนัระหวา่งผูเ้รียนท่ีมีศกัยภาพ
แตกต่างกนัออกไป โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัร่วมกนั
เพ่ือให้งานท่ีไดรั้บมอบหมายเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยเนน้ความส าเร็จของงานเป็นเป้าหมาย
ส าคญัในการท างานกลุ่ม 

 
  
2. ผูเ้รียนจ าเป็นจะตอ้งสร้างปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั  
มีการพดูคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น ยอมรับ
ขอ้เสนอแนะ ตลอดจนเกิดการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งและการยอมรับความคิดเห็นของสมาชิก 
ในกลุ่ม  

 

สาระส าคญัของแนวคดิเกีย่วกบัการเรียนรู้ 
แบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative Learning) 

การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative 
Learning) เป็นกระบวนการท่ีใชก้ารท างานเป็น
กลุ่มโดยเนน้การช่วยเหลือเก้ือกลูกนัระหวา่ง
ผูเ้รียนท่ีมีศกัยภาพแตกต่างกนัออกไป โดยมี
เป้าหมายท่ีส าคญัในการร่วมมือร่วมใจกนัท างาน
ท่ีไดรั้บมอบหมายให้บรรลุวตัถุประสงค ์ซ่ึง
ผูเ้รียนจ าเป็นจะตอ้งสร้างปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 
มีการพดูคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น เกิดการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและการยอมรับความ
คิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม โดยมุ่งท่ีความส าเร็จ
ของงานเป็นเป้าหมายส าคญัในการท างานกลุ่ม 
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การฝึกหัดทางปัญญา 
(Cognitive Apprenticshic) 

 

1. เนน้การเรียนรู้ท่ีผา่นการช้ีแนะ
ประสบการณ์ และการสร้างความรู้
ความเขา้ใจตลอดจนการเปล่ียนแปลง
ทกัษะกระบวนการท่ีพฒันาข้ึนโดย
ไดรั้บความช่วยเหลือจากผูส้อนโดยใช้
การสาธิต การช้ีแนะค าส าคญั และเป็น
ผูน้ าการฝึกอ่านคิดวิเคราะห์ให้ผูเ้รียน
ไดเ้ขา้ใจ มองเห็นขั้นตอนและกลวิธี 
ในการอ่านคิดวิเคราะห์ 
 
2. เนน้การสะทอ้นผลการเรียนรู้ดว้ย
การน าเสนอผลจากการอ่านคิด
วิเคราะห์ของผูเ้รียนท่ีช่วยเหลือกนัโดย
ผา่นกระบวนการกลุ่ม ไดมี้การช่วยกนั
วิพากษผ์ลการปฏิบติัการคิดวิเคราะห์
เพื่อการเติมเตม็ความถูกตอ้งสมบูรณ์
และชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

 

การวเิคราะห์ผลที่คาดว่าจะเกิดกบัผู้เรียน 
 
ผูเ้รียนมองเห็นขั้นตอน องคป์ระกอบ
ตลอดจนกลวิธีการอ่านคิดวิเคราะห์ผา่นการ
ช้ีแนะประสบการณ์ และการสร้างความรู้
ความเขา้ใจซ่ึงไดรั้บความช่วยเหลือจาก
ผูส้อนท่ีท าหนา้ท่ีเป็นผูน้ าการฝึกอ่านคิด
เคราะห์โดยใชก้ารสาธิต การช้ีแนะค าส าคญั 
(key word) 
 

ผูเ้รียนสามารถสะทอ้นผลการเรียนรู้และมี
การเติมเตม็ความถูกตอ้งสมบูรณ์ของผลงาน 
การอ่านคิดวิเคราะห์โดยผา่นกระบวนการ
กลุ่มท่ีมีการช่วยกนัวิพากษผ์ลการปฏิบติั 
การอ่านคิดเคราะห์ 

 

การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ   
(Cooperative learning) 

 

1. ใชก้ระบวนการการท างานเป็นกลุ่ม 
โดยเนน้การช่วยเหลือเก้ือกูลกนั
ระหวา่งผูเ้รียนท่ีมีศกัยภาพแตกต่างกนั
ออกไปโดยมีวตัถุประสงคห์ลกัร่วมกนั
เพื่อให้งานท่ีไดรั้บมอบหมายเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดโดยเนน้
ความส าเร็จของงานเป็นเป้าหมาย
ส าคญัในการท างานกลุ่ม 
2. ผูเ้รียนจ าเป็นจะตอ้งสร้าง
ปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั มีการพดูคุย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น ยอมรับ
ขอ้เสนอแนะ ตลอดจนเกิดการ 
ตรวจสอบความถูกตอ้งและการยอมรับ 
ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม  

 

ผูเ้รียนมีโอกาสฝึกกระบวนการท างานเป็น
กลุ่มโดยเนน้การช่วยเหลือเก้ือกลูกนั
ระหวา่งผูเ้รียนท่ีมีศกัยภาพแตกต่างกนั
ออกไป  

 

วตัถุประสงค์ 
 

เพื่อสร้างเสริม
ความสามารถ
ในการอ่านคิด
วิเคราะห์ของ
นกัเรียน
ระดบัชั้น
มธัยมศึกษา
ตอนปลายโดย
ใชแ้นวคิดการ
ฝึกหดัทาง
ปัญญาร่วมกบั
การเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือ 
 
 

ผูเ้รียนเกิดทศันคติท่ีดีและมีความสุขใน 
การฝึกอ่านคิดวิเคราะห์เน่ืองจากเห็น
ความส าเร็จของงานเป็นเป้าหมายส าคญั 
ในการท างานกลุ่ม 

 

ผูเ้รียนมีการพดูคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ยอมรับขอ้เสนอแนะ สร้างปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี 
ต่อกนั ตลอดจนเกิดการตรวจสอบ 
ความถูกตอ้งของานท่ีไดรั้บมอบหมาย  

 

ผูเ้รียนเกิดการพฒันาความสามารถใน 
การอ่านคิดวิเคราะห์ทั้งจากการท างานกลุ่ม
และท างานดว้ยตนเองไดโ้ดยอิสระ  

 

ผูเ้รียนเกิดการพฒันาความคิดและเกิดความรู้
ความเขา้ใจในส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากการไดร่้วม
แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์กบัผูอ่ื้น  

 

แผนภาพท่ี 8 ผลการสังเคราะห์วตัถุประสงคข์องรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
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 จากแผนภาพท่ี  8 จะเห็นไดว้า่ผลการสังเคราะห์วตัถุประสงคข์องรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
มีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้ น
มธัยมศึกษาตอนปลายโดยใช้แนวคิดการฝึกหัดทางปัญญาร่วมกับการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
สามารถน าผลมาสังเคราะห์แนวทางการจดัการเรียนรู้ไดด้งัตารางท่ี 11 
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ตารางท่ี 11  ผลการวเิคราะห์แนวทางการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดการฝึกหดัทางปัญญาร่วมกบั  
                   การเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์ของ 
                   นกัเรียนระดบัชั้น มธัยมศึกษาตอนปลาย 
   หลกัการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือ สร้างเสริมความสามารถในการอ่าน 

คดิวเิคราะห์ 

 วตัถุประสงค์ของรูปแบบจัดการเรียนรู้
เพ่ือ สร้างเสริมความสามารถในการอ่าน

คดิวเิคราะห์ 

แนวทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้าง
เสริมความสามารถในการอ่านคดิ

วเิคราะห์ 
 

1. เนน้การเรียนรู้ท่ีผา่นการช้ีแนะ
ประสบการณ์ และการสร้างความรู้
ความเขา้ใจตลอดจนการเปล่ียนแปลง
ทกัษะกระบวนการท่ีพฒันาข้ึนโดย
ไดรั้บความช่วยเหลือจากผูส้อนโดยใช้
การสาธิต การช้ีแนะค าส าคญั และเป็น
ผูน้ าการฝึกอ่านคิดวิเคราะห์ให้ผูเ้รียนได้
เขา้ใจ มองเห็นขั้นตอนและกลวิธีในการ
อ่านคิดวิเคราะห์ 

 

1. ผูเ้รียนมองเห็นขั้นตอน 

องคป์ระกอบตลอดจนกลวิธีการอ่าน

คิดวิเคราะห์ผา่นการช้ีแนะ

ประสบการณ์ และการสร้างความรู้

ความเขา้ใจซ่ึงไดรั้บความช่วยเหลือ

จากผูส้อนท่ีท าหนา้ท่ีเป็นผูน้ าการฝึก

อ่านคิดเคราะห์โดยใชก้ารสาธิต การ

ช้ีแนะค าส าคญั (key word) 

 

1.ผูส้อนให้ขอ้มูลท่ีจ  าเป็นโดยการ
อธิบายหลกัการส าคญั องคป์ระกอบใน
การอ่านคิดวิเคราะห์และสาธิตเป็น
แบบอยา่งให้ผูเ้รียนไดเ้ห็นแนวทางใน
การแยกแยะขอ้ความท่ีอ่าน การ
เช่ือมโยงขอ้ความดว้ยการสงัเกตค า
ส าคญั (key word) และการสรุป
สาระส าคญัของขอ้ความท่ีอ่านให้
ชดัเจน 

 

 2. เนน้การสะทอ้นผลการเรียนรู้ดว้ย
การน าเสนอผลจากการอ่านคิดวิเคราะห์
ของผูเ้รียนท่ีช่วยเหลือกนัโดยผา่น
กระบวนการกลุ่ม ไดมี้การช่วยกนั
วิพากษผ์ลการปฏิบติัการคิดวิเคราะห์
เพื่อการเติมเตม็ความถูกตอ้งสมบูรณ์
และชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

 

2. ผูเ้รียนสามารถสะทอ้นผลการ

เรียนรู้และมีการเติมเตม็ความ

ถูกตอ้งสมบูรณ์ของผลงานการอ่าน

คิดวิเคราะห์โดยผา่นกระบวนการ

กลุ่มท่ีมีการช่วยกนัวิพากษผ์ลการ

ปฏิบติัการอ่านคิดเคราะห์ 

3. ผูเ้รียนเกิดการพฒันา

ความสามารถในการอ่านคิด

วิเคราะห์ทั้งจากการท างานกลุ่มและ

ท างานดว้ยตนเองไดโ้ดยอิสระ  

 

2.ผูส้อนมอบหมายให้ผูเ้รียนในชั้นเรียน 
ทุกคนช่วยกนัฝึกสงัเกตค าส าคญั (Key 
word) ท่ีจะน าไปสู่การสรุปประเด็นและ
สาระส าคญัของขอ้ความในบทอ่านท่ี
ผูส้อนก าหนดให้  
3.ผูส้อนลดความช่วยเหลือลงเม่ือผูเ้รียน
สามารถคิดและปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเอง 
มากข้ึน 

  
3. ใชก้ระบวนการการท างานเป็นกลุ่ม 
โดยเนน้การช่วยเหลือเก้ือกูลกนัระหวา่ง
ผูเ้รียนท่ีมีศกัยภาพแตกต่างกนัออกไป
โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัร่วมกนัเพ่ือให้
งานท่ีไดรั้บมอบหมายเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดโดยเนน้ความส าเร็จของงานเป็น
เป้าหมายส าคญัในการท างานกลุ่ม 
 

 

4. ผูเ้รียนมีโอกาสฝึกกระบวนการ
ท างานเป็นกลุ่มโดยเนน้การ
ช่วยเหลือเก้ือกูลกนัระหวา่งผูเ้รียนท่ี
มีศกัยภาพแตกต่างกนัออกไป 
5. ผูเ้รียนเกิดทศันคติท่ีดีและมี
ความสุขในการฝึกอ่านคิดวิเคราะห์
เน่ืองจากเห็นความส าเร็จของงาน
เป็นเป้าหมายส าคญัในการท างาน
กลุ่ม 

 

4.ผูส้อนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดฝึ้ก
กระบวนการท างานเป็นกลุ่มโดย
แบ่งกลุ่มผูเ้รียนแบบคละความสามารถ 
เพื่อให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัฝึกอ่าน
คิดวิเคราะห์ตามประเด็นท่ีผูส้อน
ก าหนด  
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ตารางท่ี 11 ผลการวเิคราะห์แนวทางการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดการฝึกหดัทางปัญญาร่วมกบั 
                   การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์ของ 
                   นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ต่อ) 
      
   หลกัการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

เพ่ือสร้างเสริมความสามารถใน 
การอ่านคดิวเิคราะห์ 

 วตัถุประสงค์ของรูปแบบจัดการเรียนรู้เพ่ือ 
สร้างเสริมความสามารถใน 

การอ่านคดิวเิคราะห์ 

แนวทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริม
ความสามารถในการอ่านคดิวิเคราะห์ 

 

4. ผูเ้รียนจ าเป็นจะตอ้งสร้างปฏิสมัพนัธ์ท่ี
ดีต่อกนั มีการพดูคุยแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น ยอมรับขอ้เสนอแนะ ตลอดจน
เกิดการตรวจสอบความถูกตอ้งและการ
ยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม 

 

 

6. ผูเ้รียนมีการพดูคุยแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น ยอมรับขอ้เสนอแนะ สร้าง
ปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ตลอดจนเกิด
การตรวจสอบความถูกตอ้งของานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย  
7. ผูเ้รียนเกิดการพฒันาความคิดและ
เกิดความรู้ความเขา้ใจในส่ิงท่ีได้
เรียนรู้จากการไดร่้วมแลกเปล่ียน
ความรู้และประสบการณ์กบัผูอ่ื้น  

 

 

5.ผูส้อนเสริมสร้างทศันคติท่ีดีด้วยการ
สร้างก าลงัใจและเสริมแรงโดยให้ขอ้มูล
เก่ียวกับคะแนนผลการปฏิบติัแก่ผูเ้รียน
และช้ีให้เห็นถึงพัฒนาการของการฝึก
อ่ าน คิด วิ เ ค ร าะ ห์ ท่ี เ กิ ด ข้ึ น เ พ่ื อก าร
ปรับปรุงแกไ้ขผลงานในคร้ังต่อไป 

6.ผูส้อนส่งเสริมให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มไดมี้
โอกาสพดูคุยแลกเปล่ียนความรู้ 
เสนอแนะขอ้คิดเห็นร่วมกนั ตรวจสอบ
ผลการอ่านคิดวิเคราะห์ให้มีความถูกตอ้ง
สมบูรณ์ยิง่ข้ึน ตลอดจนมีการประชุมเพื่อ
แลกเปล่ียนผลงานโดยให้ตวัแทนผูเ้รียน
แต่ละกลุ่มน าเสนอผลการอ่านคิด
วิเคราะห์ตามใบงานให้สมาชิกทุกคนได้
รับทราบ  
7. ผูส้อนพฒันาความคิดและเสริมสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนให้ชดัเจน  
ดว้ยการร่วมกนัสรุปบทเรียน การช้ีแนะ 
 และการเติมเตม็ประเด็นการอ่านคิด
วิเคราะห์ 
ให้มีความถูกตอ้งสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 
 

 
จากตารางท่ี 11 จะเห็นไดว้า่แนวทางการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดการฝึกหดัทางปัญญา

ร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย สามารถวิเคราะห์แนวทางการจดัการเรียนรู้ได ้7 แนวทางดว้ยกนั 
ได้แก่ 1.ผูส้อนให้ข้อมูลท่ีจ าเป็นโดยการอธิบายหลักการส าคญั องค์ประกอบในการอ่านคิด
วเิคราะห์และสาธิตเป็นแบบอยา่งใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นแนวทาง 2.ผูส้อนมอบหมายให้ผูเ้รียนในชั้นเรียน
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ทุกคนช่วยกนัฝึกสังเกตค าส าคญั (Key word) 3.ผูส้อนลดความช่วยเหลือลงเม่ือผูเ้รียนสามารถคิด
และปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเองมากข้ึน 4.ผูส้อนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ฝึกกระบวนการท างานเป็น
กลุ่ม 5.ผูส้อนเสริมสร้างทศันคติท่ีดีดว้ยการสร้างก าลงัใจและเสริมแรง 6.ผูส้อนส่งเสริมให้ผูเ้รียน
แต่ละกลุ่มไดมี้โอกาสพูดคุยแลกเปล่ียนความรู้ เสนอแนะขอ้คิดเห็นร่วมกนั และ 7.ผูส้อนพฒันา
ความคิดและเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนให้ชดัเจน ดว้ยการร่วมกนัสรุปบทเรียน การ
ช้ีแนะ และการเติมเต็มประเด็นการอ่านคิดวิเคราะห์ให้มีความถูกตอ้งสมบูรณ์ยิ่งข้ึน สามารถน าผล
มาสังเคราะห์หลกัการส าคญัในการจดัการเรียนรู้ไดด้งัแผนภาพท่ี 9 
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แผนภาพท่ี 9 ผลการสังเคราะห์แนวทางหลกัในการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดย   
                    ใชแ้นวคิดการฝึกหดัทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริม 
          ความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.ผูส้อนให้ขอ้มูลท่ีจ าเป็นโดยการ
อธิบายหลกัการส าคญั องคป์ระกอบ
ในการอ่านคิดวเิคราะห์และสาธิต
เป็นแบบอยา่งให้ผูเ้รียนไดเ้ห็น
แนวทางในการแยกแยะขอ้ความท่ี
อ่าน การเช่ือมโยงขอ้ความดว้ยการ
สังเกตค าส าคญั (key word) และการ
สรุปสาระส าคญัของขอ้ความท่ีอ่าน
ให้ชดัเจน 

2.ผูส้อนมอบหมายให้ผูเ้รียนในชั้น
เรียนทุกคนช่วยกนัฝึกสังเกตค า
ส าคญั (Key word) ท่ีจะน าไปสู่การ
สรุปประเด็นและสาระส าคญัของ
ขอ้ความในบทอ่านท่ีผูส้อน
ก าหนดให้ 

3.ผูส้อนลดความช่วยเหลือลงเม่ือ
ผูเ้รียนสามารถคิดและปฏิบติังานได้
ดว้ยตนเองมากข้ึน 
 

5.ผูส้อนเสริมสร้างทศันคติ
ท่ีดีดว้ยการสร้างก าลงัใจ
และเสริมแรงโดยให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัคะแนนผลการ
ปฏิบติัแก่ผูเ้รียนและ
ช้ีให้เห็นถึงพฒันาการของ
การฝึกอ่านคิดวเิคราะห์ท่ี
เกิดข้ึนเพื่อการปรับปรุง
แกไ้ขผลงานในคร้ังต่อไป 

 

6.ผูส้อนส่งเสริมให้ผูเ้รียนแต่
ละกลุ่มไดมี้โอกาสพูดคุย
แลกเปล่ียนความรู้ เสนอแนะ 
ขอ้คิดเห็นร่วมกนั ตรวจสอบ
ผลการอ่านคิดวเิคราะห์ให้มี
ความถูกตอ้งสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
ตลอดจนมีการประชุมเพื่อ
แลกเปล่ียนผลงานโดยให้
ตวัแทนผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม
น าเสนอผลการอ่านคิด
วเิคราะห์ตามใบงานให้สมาชิก
ทุกคนไดรั้บทราบ  

 

7. ผูส้อนพฒันาความคิด
และเสริมสร้างความรู้
ความเขา้ใจของผูเ้รียนให้
ชดัเจน ดว้ยการร่วมกนั
สรุปบทเรียน การช้ีแนะ
และการเติมเตม็ประเด็น
การอ่านคิดวเิคราะห์ให้มี
ความถูกตอ้งสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

 

4.ผูส้อนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดฝึ้ก
กระบวนการท างานเป็นกลุ่มโดย
แบ่งกลุ่มผูเ้รียนแบบคละ
ความสามารถ เพื่อให้ผูเ้รียนแต่ละ
กลุ่มร่วมกนัฝึกอ่านคิดวเิคราะห์ตาม
ประเด็นท่ีผูส้อนก าหนด  
 

2.สาธิตการอ่านคิดวิเคราะห์ใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นเป็น
แบบอยา่ง 

3.ผูเ้รียนร่วมกนัฝึกปฏิบติัการอ่านคิดวิเคราะห์งาน
เขียนท่ีก าหนดใหจ้นเกิดความคล่องตวั 

6.แจง้ผลการอ่านคิดวเิคราะห์ท่ีผูเ้รียนได้
ด าเนินการแลว้ พร้อมทั้งช้ีจุดปรับปรุงแกไ้ข
ใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 

5.สร้างเสริมก าลงัใจและช้ีใหเ้ห็นแนวทางใน
การพฒันาการอ่านคิดวเิคราะห์ใหส้อดคลอ้ง
ตามวตัถุประสงค ์

4.ใชก้ระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือในการ
ฝึกทกัษะการอ่านคิดวิเคราะห์ทั้งงานเขียน
ประเภทร้อยแกว้และร้อยกรอง 

1.สร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการส าคญั
และองคป์ระกอบในการอ่านคิดวิเคราะห ์

7.สนบัสนุนใหผู้เ้รียนทุกกลุ่มไดมี้การสะทอ้น 
วิพากษ ์ปรับปรุงผลการปฏิบติัการอ่านคิด
วิเคราะห์ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

6.แจง้ผลการอ่านคิดวิเคราะห์ท่ีผูเ้รียนได้
ด าเนินการแลว้ พร้อมทั้งช้ีจุดปรับปรุงแกไ้ขให้
สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

8.ผูเ้รียนมีโอกาสปรับปรุง เพ่ิมเติมผลงานให้
สมบูรณ์ยิง่ข้ึน หลงัจากมีการเขา้กลุ่มสะทอ้น
ผลงานเรียบร้อยแลว้ 

9.ผูเ้รียนแต่ละคนมีโอกาสอ่านคิดวิเคราะห์งาน
เขียนทั้งร้อยแกว้และร้อยกรองเป็นรายบุคคล 

10.ผูส้อนไดป้ระเมินผลงานการอ่านคิดวิเคราะห์
ของผูเ้รียนแต่ละคน และเสนอแนวทางในการ
พฒันาใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต่อไป 

5.สร้างเสริมก าลงัใจและช้ีใหเ้ห็นแนวทางในการ
พฒันาการอ่านคิดวิเคราะห์ใหส้อดคลอ้งตาม
วตัถุประสงค ์

แนวทางหลกัในการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้
แนวคิดการฝึกหดัทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือฯ 
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จากแผนภาพท่ี 9 จะเห็นไดว้า่ จากการสังเคราะห์หลกัการส าคญัในการจดัการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดการฝึกหดัทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อ
สร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายนั้น
ประกอบด้วย 10 แนวทางหลัก ดังน้ี 1.สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการส าคญัและ
องคป์ระกอบในการอ่านคิดวเิคราะห์ 2.สาธิตการอ่านคิดวเิคราะห์ใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นเป็นแบบอยา่ง  
3.ผูเ้รียนร่วมกนัฝึกปฏิบติัการอ่านคิดวิเคราะห์งานเขียนท่ีก าหนดให้จนเกิดความคล่องตวั 4.ใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือในการฝึกทกัษะการอ่านคิดวิเคราะห์ทั้งงานเขียนประเภทร้อย
แกว้และร้อยกรอง 5.สร้างเสริมก าลงัใจและช้ีให้เห็นแนวทางในการพฒันาการอ่านคิดวิเคราะห์ให้
สอดคลอ้งตามวตัถุประสงค ์6.แจง้ผลการอ่านคิดวิเคราะห์ท่ีผูเ้รียนไดด้ าเนินการแลว้ พร้อมทั้งช้ีจุด
ปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 7.สนบัสนุนใหผู้เ้รียนทุกกลุ่มไดมี้การสะทอ้น วพิากษ ์ปรับปรุงผล
การปฏิบติัการอ่านคิดวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 8.ผูเ้รียนมีโอกาสปรับปรุง เพิ่มเติม
ผลงานให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน หลงัจากมีการเขา้กลุ่มสะทอ้นผลงานเรียบร้อยแลว้ 9.ผูเ้รียนแต่ละคนมี
โอกาสอ่านคิดวิเคราะห์งานเขียนทั้งร้อยแกว้และร้อยกรองเป็นรายบุคคล 10.ผูส้อนไดป้ระเมินผล
งานการอ่านคิดวิเคราะห์ของผูเ้รียนแต่ละคน และเสนอแนวทางในการพฒันาให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึนต่อไป จากการสังเคราะห์หลกัการส าคญัในการจดัการเรียนรู้สามารถน าผลการสังเคราะห์
ไปสู่ขั้นตอนการสอน ปรากฏดงัแผนภาพท่ี 10 ดงัน้ี 
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แผนภาพท่ี 10 ผลการสังเคราะห์ขั้นตอนการสอนของรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิด 
           การฝึกหดัทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถ    
                      ในการอ่านคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.สาธิตการอ่านคิดวิเคราะห์ให้ผูเ้รียนไดเ้ห็นเป็นแบบอยา่ง 

3.ผูเ้รียนร่วมกนัฝึกปฏิบติัการอ่านคิดวิเคราะห์งานเขียนท่ีก าหนดให้
จนเกิดความคล่องตวั 

4.ใชก้ระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือในการฝึกทกัษะการอ่านคิด
วิเคราะห์ทั้งงานเขียนประเภทร้อยแกว้และร้อยกรอง 

1.สร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการส าคญัและองคป์ระกอบใน
การอ่านคิดวิเคราะห์ 

5.สร้างเสริมก าลงัใจและช้ีให้เห็นแนวทางในการพฒันาการอ่านคิด
วิเคราะห์ให้สอดคลอ้งตามวตัถุประสงค ์

7.สนบัสนุนให้ผูเ้รียนทุกกลุ่มไดมี้การสะทอ้น วิพากษ ์ปรับปรุงผล
การปฏิบติัการอ่านคิดวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

6.แจง้ผลการอ่านคิดวิเคราะห์ท่ีผูเ้รียนไดด้ าเนินการแลว้ พร้อมทั้งช้ีจุด
ปรับปรุงแกไ้ขให้สมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

8.ผูเ้รียนมีโอกาสปรับปรุง เพ่ิมเติมผลงานให้สมบูรณ์ยิง่ข้ึน หลงัจากมี
การเขา้กลุ่มสะทอ้นผลงานเรียบร้อยแลว้ 

9.ผูเ้รียนแต่ละคนมีโอกาสอ่านคิดวิเคราะห์งานเขียนทั้งร้อยแกว้และ
ร้อยกรองเป็นรายบุคคล 

10.ผูส้อนไดป้ระเมินผลงานการอ่านคิดวิเคราะห์ของผูเ้รียนแต่ละคน 
และเสนอแนวทางในการพฒันาให้มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนต่อไป 

หลกัการส าคัญในการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้แนวคิดการฝึกหัดทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือฯ 

ขั้นตอนการสอนของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ 

โดยใช้แนวคิดการฝึกหัดทางปัญญาฯ 

1.ขั้นการให้ข้อมูลทีจ่ าเป็น 

 

2.ขั้นการสาธิตให้เห็นวธีิ 
 

3.ขั้นการช้ีจุดเด่นทีน่่าสนใจ 
 

4. ขั้นการฝึกโดยใช้กระบวน 
    การกลุ่ม 

5. ขั้นการประชุมเพ่ือแลกเปลีย่น 
 

6. ขั้นสรุปบทเรียนให้ชัดเจน 
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จากแผนภาพท่ี 10 จะเห็นไดว้า่ จากการสังเคราะห์ขั้นตอนการสอนของรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้แนวคิดการฝึกหัดทางปัญญาร่วมกับการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริม
ความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ประกอบดว้ย     
6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1.ขั้นการให้ขอ้มูลท่ีจ าเป็น 2.ขั้นการสาธิตให้เห็นวิธี 3.ขั้นการช้ีจุดเด่นท่ีน่าสนใจ 
4.ขั้นการฝึกโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 5.ขั้นการประชุมเพื่อแลกเปล่ียน และ 6.ขั้นสรุปบทเรียนให้
ชดัเจน 

จากการสังเคราะห์องคป์ระกอบดงักล่าว แสดงเป็นแผนภาพรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดย
ใชแ้นวคิดการฝึกหดัทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถใน
การอ่านคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ดงัแผนภาพท่ี 11 
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แผนภาพท่ี  11  รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดการฝึกหดัทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้ 
                         แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน 
                         ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ฉบบัสมบูรณ์) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

วตัถุประสงค์ 
เพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายโดยใช้
แนวคิดการฝึกหดัทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
 

ขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 
1.ขั้นการใหข้อ้มูลท่ีจ าเป็น   ครูอธิบายหลกัการส าคญัและองคป์ระกอบในการอ่านคิดวเิคราะห์ใหน้กัเรียนได ้
รับรู้ (coaching) 
2.ขั้นการสาธิตให้เห็นวิธี  ครูแสดงวิธีการอ่านคิดวิเคราะห์ตามประเด็นท่ีก าหนดให้ เพ่ือให้นักเรียนเขา้ใจอย่าง
ชดัเจน (modeling) 
3.ขั้นการช้ีจุดเด่นท่ีน่าสนใจ ครูช้ีให้นกัเรียนมองเห็นค าส าคญั (Key word) หลกัสังเกตท่ีจะน าไปสู่การสรุป 
ประเดน็และสาระส าคญัของขอ้ความท่ีอ่าน (scaffolding) 
4. ขั้นการฝึกโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัฝึกอ่านคิดวเิคราะห์ดว้ยกระบวนการกลุ่ม
(cooperative, articulation) 
5. ขั้นการประชุมเพื่อแลกเปล่ียน ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการอ่านคิดวเิคราะห์มีโอกาสแลกเปล่ียน
ตรวจสอบผลงาน (Exploration) 
6. ขั้นสรุปบทเรียนใหช้ดัเจน ครูน าการอภิปรายสรุปบทเรียน นกัเรียนน าการเรียนรู้ไปสร้างผลงานรายบุคคล 
(Reflection) 

หลกัการ 
          1.การฝึกหดัทางปัญญาเป็นการสร้างกระบวนการการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกตจากการแสดงออก 
ตลอดจนการสะทอ้นถึงผลของการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการฝึกฝนทกัษะกระบวนการของผูเ้รียน โดยผูส้อน 
มีบทบาทในการเป็นตน้แบบ ช่วยช้ีแนะและเสริมต่อการเรียนรู้ อ านวยความสะดวกและสนบัสนุนเพ่ือ
ช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ผา่นกระบวนการฝึกหดัทางปัญญา 
          2.ผูเ้รียนตอ้งฝึกสงัเกต เรียนรู้วธีิการจากตน้แบบ ฝึกปฏิบติั อภิปรายแสดงความคิดเห็นและวพิากษ์
ร่วมกบัเพ่ือนในกลุ่มท่ีไดท้ างานร่วมกนั 
           3.การอ่านคิดวเิคราะห์ผูเ้รียนจะตอ้งสามารถวเิคราะห์องคป์ระกอบ ระบุถึงความสมัพนัธ์เช่ือมโยง 
บอกถึงขอ้คิด คุณค่าจากบทอ่าน ตลอดจนการประยกุตใ์ชก้บัชีวติจริงไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 

การวดัและประเมนิผล 
วดัและประเมินความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์จากการใหผู้เ้รียนท าแบบทดสอบวดัความสามารถ
ในการอ่านคิดวเิคราะห์ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
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ขั้นตอนที ่2 การออกแบบและพฒันา (Development - D1 : Design and Development) 
 การด าเนินการในขั้นน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อออกแบบและหาประสิทธิภาพของร่างรูปแบบ
การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดการฝึกหัดทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้าง
เสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย มีขั้นตอน
ดงัน้ี 
 1.พฒันาร่างรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดการฝึกหดัทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้ น
มธัยมศึกษาตอนปลายซ่ึงประกอบดว้ย หลกัการ วตัถุประสงค์ กระบวนการจดัการเรียนรู้และการ
วดัประเมินผล 
 2.พฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้(แผนการ
จดัการเรียนรู้ มีจ  านวนทั้งส้ิน 8 แผน ก าหนดเวลาจดัการเรียนรู้แผนละ 2 ชัว่โมง รวมทั้งส้ิน 16 
ชัว่โมง แต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบดว้ย ช่ือแผนการจดัการเรียนรู้ เวลาเรียน สาระส าคญั 
เน้ือหา จุดประสงค์ กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล และบนัทึกผลการ
จดัการเรียนรู้) แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ แบบสอบถามความคิดเห็น
ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้ (Rating scale) และ
แบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้  
  3.น าร่างรูปแบบการจดัการเรียนรู้และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีพฒันาข้ึน
ไป ตรวจสอบความถูกต้องและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) รวมทั้งหา
ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  โดยน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญด้าน
หลักสูตรและการสอนภาษาไทย จ านวน  4 ท่านเพื่อตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะอนัเป็น
ประโยชน์  

4.น าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of  Item-
Objective Congruency : IOC) โดยถือเกณฑ์ดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ .50 ข้ึนไป พร้อมทั้ง
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญเพื่อให้รูปแบบการจดัการเรียนรู้มีคุณภาพ มีความ
เหมาะสมและสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง ทั้งน้ีผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของรูปแบบ พบวา่  
ค่าดชันีความสอดคลอ้งรายขอ้มีค่าระหวา่ง 0.75-1.00 รายละเอียดดงัแสดงในตารางปรากฏผลดงั
ตารางต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 12 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อ 
     สร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
     ตอนปลายโดยใชแ้นวคิดการฝึกหดัทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 

 
ข้อท่ี 

 
ประเด็นการประเมนิ 

ค่าความ
สอดคล้อง 

ผลการ 
ประเมิน 

1. แผนการจดัการเรียนรู้มีองคป์ระกอบครบถว้น เหมาะสม 1.00 ใชไ้ด ้
2. ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีตั้งไว ้ 1.00 ใชไ้ด ้
3. ขั้นตอนการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 1.00 ใชไ้ด ้
4. ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามล าดบัอยา่งเหมาะสม 1.00 ใชไ้ด ้
5. ขั้นตอนการจดักิจกรรมมีการจดัล าดบัจากง่ายไปหายาก 1.00 ใชไ้ด ้
6. กิจกรรมการเรียนรู้สามารถท าใหผู้เ้รียนบรรลุตามวตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ท่ีตั้งไว ้ 0.75 ใชไ้ด ้
7. ระยะเวลาในการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสม 1.00 ใชไ้ด ้
8. ระยะเวลาในการเรียนรู้มีปริมาณเพียงพอท่ีจะช่วยใหบ้รรลุตามวตัถปุระสงค ์

การเรียนรู้ท่ีตั้งไว ้
1.00 ใชไ้ด ้

9. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้เอ้ือใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในชั้นเรียน 1.00 ใชไ้ด ้
10. การจดักิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั 1.00 ใชไ้ด ้
11. จ านวนของแผนการจดัการเรียนรู้มีความหลากหลายในดา้นเน้ือหาสาระและ

ครอบคลุมต่อการสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
0.75 ใชไ้ด ้

12. ส่ือท่ีใชป้ระกอบแผนการจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
การเรียนรู้ 

1.00 ใชไ้ด ้

13. ส่ือท่ีใชป้ระกอบแผนการจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ 1.00 ใชไ้ด ้
14. ส่ือท่ีใชป้ระกอบแผนการจดัการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดความสามารถ 

ในการอ่านคิดวิเคราะห์ได ้
1.00 ใชไ้ด ้

15. วิธีการวดัผลการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ท่ีตั้งไว ้ 1.00 ใชไ้ด ้
16. แบบฝึกทกัษะตามใบงานมีความเหมาะสมและสามารถช่วยใหผู้เ้รียนสามารถ

พฒันาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
1.00 ใชไ้ด ้

17. แบบสะทอ้นผลการเรียนรู้ช่วยใหค้รูผูส้อนสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการ
พฒันาการสอนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

1.00 ใชไ้ด ้

18. แบบสะทอ้นผลการเรียนรู้มีประเดน็ต่างๆ ท่ีครอบคลุมและชดัเจน ท่ีจะช่วยให้
ครูผูส้อนมองเห็นแนวทางในการพฒันาการเรียนรู้ได ้

1.00 ใชไ้ด ้

รวม 0.97 ใชไ้ด ้
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จากตารางท่ี 12  พบว่า ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อแผนการจดั      
การเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลายโดยใช้แนวคิดการฝึกหัดทางปัญญาร่วมกับการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือในภาพรวม
รวมอยู่ในระดบัใช้ได ้(IOC = 0.97) ทั้งน้ีผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของแผนการจดัการ
เรียนรู้ พบวา่ค่าดชันีความสอดคลอ้งรายขอ้มีค่าระหวา่ง 0.97-1.00 แสดงวา่แผนการจดัการเรียนรู้มี
คุณภาพเหมาะสมท่ีจะน าไปใชร้วบรวมขอ้มูล 
 นอกจากน้ีผูเ้ช่ียวชาญไดมี้ขอ้เสนอแนะใหป้รับปรุงเพื่อความสมบูรณ์ของแผนการจดั      
การเรียนรู้ใน 3 ประเด็น ดงัต่อไปน้ี 
 1.ควรเติมหมายเลขก ากบัในใบงานเพื่อไม่ใหเ้กิดความสับสน เช่น ใบงานท่ี 1 มีทั้งหมด 3 
ใบงานยอ่ย ใหร้ะบุใบงานท่ี 1.1, 1.2, 1.3 
 2.ควรอา้งอิงแหล่งท่ีมาของขอ้มูลในใบความรู้ 
 3.ควรเพิ่มบนัทึกหลงัการสอนของครู 
 ทั้งน้ีผูว้จิยัไดด้ าเนินการปรับแกแ้ผนการจดัการเรียนรู้ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญทุก
ประการ จากนั้นจึงน าเสนอใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ไดพ้ิจารณาถึงความถูกตอ้งเหมาะสมอีก
คร้ังหน่ึง 
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ตารางท่ี 13 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้รียน    
     ท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของ    
     นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 
ข้อที่ 

 
ประเด็นการประเมิน 

ค่าความ
สอดคล้อง 

IOC 

 
ผลการ
ประเมิน 

            ความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้ หมายถึง ความรู้สึกตลอดจนความพงึ
พอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ในดา้นเน้ือหาสาระ กิจกรรมการ
เรียนรู้  ส่ือการเรียนรู้และใบความรู้ ใบงานประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงวดัไดโ้ดยใช้
แบบสอบถามความความคิดเห็นท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน  

  

1. เน้ือหาสาระมีความยากง่ายเหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียน 1.00 ใชไ้ด ้
2. เน้ือหาสาระสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีครูก าหนดไว ้ 1.00 ใชไ้ด ้
3. เน้ือหาสาระมีความครบถว้นเพยีงพอต่อการน าไปเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ 1.00 ใชไ้ด ้
4. การสาธิตของครูช่วยใหม้องเห็นความเช่ือมโยงของขอ้ความ ตลอดจนหลกัสังเกตส าคญัท่ี

จะน าไปสู่การสรุปประเดน็ และสาระส าคญัของขอ้ความท่ีอ่านได ้
1.00 ใชไ้ด ้

5. ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีการจดัล าดบัจากง่ายไปหายาก 1.00 ใชไ้ด ้
6. การไดรั้บความช่วยเหลือหรือการช้ีแนะจากครูหรือเพือ่นท่ีมีความสามารถมากกวา่จะช่วย

ใหผู้เ้รียนมีสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์ดีข้ึน 
1.00 ใชไ้ด ้

7. ปฏิสัมพนัธ์ทั้งภายในกลุ่มและระหวา่งกลุ่มท าใหเ้กิดมุมมองความคิดท่ีหลากหลาย 1.00 ใชไ้ด ้
8. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบเอื้อต่อการส่งเสริมความสามารถในการอ่านคิด

วเิคราะห์ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
1.00 ใชไ้ด ้

9. ระยะเวลาในการจดักระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบมีความเหมาะสม 1.00 ใชไ้ด ้
10. เอกสารประกอบการเรียนรู้มีความน่าสนใจ ชดัเจน และท าความเขา้ใจไดง่้าย 0.80 ใชไ้ด ้
11. ประเดน็ค าถามของใบงานส่งเสริมความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์ได ้ 1.00 ใชไ้ด ้
12. ส่ือท่ีใชป้ระกอบการจดัการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดความสามารถในการอ่านคิด

วเิคราะห์ได ้
1.00 ใชไ้ด ้

13. ส่ือและวสัดุอุปกรณ์ประกอบการน าเสนอการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูมีความครบถว้น 
เพยีงพอ 

1.00 ใชไ้ด ้

14. การเรียนรู้ตามรูปแบบช่วยส่งเสริมความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 1.00 ใชไ้ด ้
15. การเรียนรู้ท่ีครูจดัข้ึนมีความสนุกสนาน ชวนติดตามโดยตลอด 1.00 ใชไ้ด ้

รวม 0.98 ใช้ได้ 
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จากตารางท่ี 13 จะเห็นได้ว่าผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อแบบ 
สอบถามความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมความสามารถในการ
อ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในภาพรวมรวมอยู่ในระดบัใช้ได ้
(IOC = 0.98) ทั้งน้ีผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้รียน 
พบว่าค่าดชันีความสอดคล้องรายขอ้มีค่าระหว่าง 0.80-1.00 แสดงว่ามีคุณภาพเหมาะสมท่ีจะ
น าไปใชร้วบรวมขอ้มูล 

นอกจากน้ีผูเ้ช่ียวชาญได้มีขอ้เสนอแนะให้ปรับปรุงเพื่อความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้ใน 1 ประเด็น คือ ควรปรับขอ้ค าถามท่ี 14.
การเรียนรู้ตามรูปแบบช่วยส่งเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ไดอ้ยา่งแทจ้ริง เป็น “การ
เรียนรู้ตามรูปแบบช่วยส่งเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ได”้ 
 ทั้งน้ีผูว้จิยัไดด้ าเนินการปรับแกแ้บบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญทุกประการ 
จากนั้นจึงน าเสนอใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ไดพ้ิจารณาถึงความถูกตอ้งเหมาะสมอีกคร้ังหน่ึง 
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ตารางท่ี 14  ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัรูปแบบจดัการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริม   

    ความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายโดย 

    ใชแ้นวคิดการฝึกหดัทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 

 
ข้อที่ 

 
รายการประเมิน 

ค่าเฉลีย่ 

x  

 
S.D. 

การแปล
ความหมาย 

1. รูปแบบการจดัการเรียนรู้มีองคป์ระกอบท่ีจ าเป็นท่ีครูผูส้อนตอ้งรับทราบก่อน
น าไปใช ้

4.40 0.54 มาก 

2. รูปแบบการจดัการเรียนรู้มีการเขียนอธิบายดว้ยถอ้ยค าส านวนภาษาท่ีอา่นง่าย และ
สามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจน 

4.40 0.54 มาก 

3. รูปแบบการจดัการเรียนรู้มีการอธิบายถึงองคป์ระกอบต่างๆ อยา่งเป็นล าดบั
ขั้นตอนท่ีเหมาะสม 

4.60 0.54 มากท่ีสุด 

4. รูปแบบการจดัการเรียนรู้สามารถสร้างความเขา้ใจอยา่งชดัเจนท่ีจะน าไปสู่การ
ปฏิบติัจริงได ้

4.60 0.54 มากท่ีสุด 

5. รูปแบบการจดัการเรียนรู้มีการเขียนค าอธิบายค าช้ีแจงในการใชรู้ปแบบการจดัการ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งชดัเจน 

4.60 0.54 มากท่ีสุด 

6. รูปแบบการจดัการเรียนรู้มีการเขียนค าอธิบายช้ีแจงในการใชรู้ปแบบการจดั 
การเรียนรู้ท่ีครูผูส้อนสามารถน าไปใชป้ฏิบติัจริงได ้

4.60 0.54 มากท่ีสุด 

7. รูปแบบการจดัการเรียนรู้มีการเขียนถึงแนวทางในการด าเนินการจดัการเรียนรู้ 
เอาไวอ้ยา่งชดัเจน 

4.60 0.54 มากท่ีสุด 

8. รูปแบบการจดัการเรียนรู้มีการเขียนถึงแนวทางในการด าเนินการจดัการเรียนรู้ท่ี
ครูผูส้อนสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 

4.80 0.44 มากท่ีสุด 

9. รูปแบบการจดัการเรียนรู้ไดมี้การกล่าวถึงความเป็นมาของรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้ไวอ้ยา่งชดัเจน 

4.80 0.44 มากท่ีสุด 

10. 
 

รูปแบบการจดัการเรียนรู้ไดแ้สดงถึงความเป็นมาของการไดม้าของรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้อยา่งสมเหตุสมผลและมีความน่าเช่ือถือ 

4.80 0.44 มากท่ีสุด 

11. รูปแบบการจดัการเรียนรู้ไดมี้การกล่าวถึงทฤษฎีส าคญัท่ีใชเ้ป็นฐานคิดส าคญัใน 
การสร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้เอาไวอ้ยา่งชดัเจน 

4.80 0.44 มากท่ีสุด 

12. รูปแบบการจดัการเรียนรู้ไดมี้การน าทฤษฎีการเรียนรู้ ตลอดจนแนวคิดมาเป็นฐาน
ส าคญัในการสร้างรูปแบบอยา่งถูกตอ้งตามหลกัการของทฤษฎีและแนวคิดนั้นๆ 

4.80 0.44 มากท่ีสุด 

13. รูปแบบการจดัการเรียนรู้ไดมี้การแสดงถึงความเช่ือมโยงระหวา่งแนวคิด ทฤษฎี
การเรียนรู้เอาไวใ้หเ้ห็นอยา่งเด่นชดั 

4.60 0.54 มากท่ีสุด 

14. รูปแบบการจดัการเรียนรู้มีการแสดงสาระส าคญัของรูปแบบการจดัการเรียนรู้
เอาไวอ้ยา่งครบถว้นชดัเจน 

4.60 0.54 มากท่ีสุด 

รวม 4.65 0.50 มากทีสุ่ด 
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จากตารางท่ี 14  จะเห็นไดว้า่ ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้ น
มธัยมศึกษาตอนปลายโดยใช้แนวคิดการฝึกหัดทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ ใน
ภาพรวมรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x = 4.65, S.D. = 0.50) 
 จากนั้นผูว้จิยัไดน้ าแผนการจดัการเรียนรู้ของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 2 แผนไปทดลองใช ้

(try out) กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง พบวา่เวลาใน

การจดัการเรียนรู้ ไม่เพียงพอ ผูว้ิจยัจึงก าหนดเวลาในการท าใบงานใหม่ โดยเพิ่มระยะเวลาให้

เหมาะสมยิง่ข้ึน จึงท าใหส้ามารถด าเนินกิจกรรมไดค้รบทุกขั้นตอน จากผลการทดลองใชรู้แบบการ

จดัการเรียนรู้จึงน ามาปรับใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
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 ขั้นตอนที ่3 การน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้ (Research - R2 :Implementation)  
 น ารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดการฝึกหดัทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ไปด าเนินการทดลองกบันกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนไชยปราการ จงัหวดัเชียงใหม่ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 36 
คน ใชเ้วลาด าเนินการทดลองทั้งส้ิน 8 สัปดาห์ โดยจดัการเรียนการสอน คร้ังละ 2 ชัว่โมง (รวม
ทั้งส้ิน 16 ชัว่โมง) ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน  2558 – กุมภาพนัธ์ 2559 มีขั้นตอนด าเนินการดงัน้ี 

1.ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งส าหรับน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้ไปใชไ้ดแ้ก่ นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนไชยปราการ จงัหวดัเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558 จ านวน 36 คนซ่ึงกลุ่ม
ตวัอยา่งไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชว้ธีิการจบัสลาก 

2.ก าหนดแบบแผนการวจิยัในการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ซ่ึงด าเนินการทดลอง
ตามแบบแผนการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Design) โดยมีการทดสอบแบบกลุ่มตวัอยา่งเดียว 
(One-Group Pretest-Posttest Design) ทั้งก่อน ระหวา่ง และหลงัการทดลอง  

3.น ารูปแบบการจดัการเรียนรู้และเคร่ืองมือต่างๆ ไปจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบท่ี
พฒันาข้ึนและรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งโดยด าเนินการทดลองทั้งส้ิน 16 ชัว่โมง  
 ขั้นตอนที ่4 การปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ (Development - D2 : Evaluation) 

การปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดการฝึกหดัทางปัญญาร่วมกบัการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์ ด าเนินการโดยพิจารณา
ผลการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพและผลส าเร็จของรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน เม่ือน าไปปฏิบติัจริง จากผลการประเมินผลการใช้รูปแบบ พบว่า ส่งผลให้
นกัเรียนมีคะแนนความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์เพิ่มมากข้ึน และมีความพึงพอใจการเรียนรู้
โดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน 
การวเิคราะห์ข้อมูล  

การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ มีดงัน้ี 
1.การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ เพื่อประเมินผลการสร้างเสริมความสามารถในการอ่าน 

คิดวเิคราะห์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
1.1 หาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถในการอ่าน             

คิดวเิคราะห์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ก่อนและหลงัการทดลอง 
1.2 แสดงการพฒันาของคะแนนความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์ของนกัเรียน

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายระหวา่งการทดลอง โดยใชแ้ผนภาพ 
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1.3 แสดงระดบัความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้
แนวคิดการฝึกหดัทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการ
อ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 
 ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอ
ตามล าดบัดงัน้ี 

1.ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ 
    1.1 การประเมินความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย ก่อนและหลงัการทดลอง ดงัปรากฏในตารางท่ี 15 
ตารางท่ี 15 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนระดบัชั้น  
                มธัยมศึกษาตอนปลาย ก่อนและหลงัการทดลอง (n = 36) 
 

 

คะแนนความสามารถ 
ในการอ่านคดิวเิคราะห์ 

 
คะแนนเตม็ 

คะแนนเฉลีย่ 

x  

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  S.D. 

 
t 

 
df 

 
sig 

 

ก่อนการทดลอง 
 

40 
 

19 
 

3.90 

 

 
 
 

-24.194 

 
 
 

35 

 
 
 

.000* 
 

หลงัการทดลอง 
 

40 
 

29.75 
 

3.70 

 

      * p-value < .05 
 จากตารางท่ี 15  พบว่าพบว่าผลค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน
ความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ก่อนและหลงั
การทดลองเป็นดงัน้ี  คะแนนความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ก่อนการทดลองเท่ากบั 19 
คะแนน ส่วนคะแนนความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์หลงัการทดลองเท่ากบั 29.75 คะแนน 
สรุปได้ว่าคะแนนความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์หลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
คะแนนหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีสามารถ
แสดงผลเป็นแผนภาพแสดงคะแนนเปรียบเทียบก่อนและหลงัการทดลองอ่านคิดวิเคราะห์ของ
นกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มทดลอง (n=36) ตามแผนภาพท่ี 11 ดงัน้ี 
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แผนภาพท่ี 11 การเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัการทดลองอ่านคิดวเิคราะห์ของนกัเรียน 
                   ท่ีเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 36 คน 

 

 
 

จากแผนภาพท่ี 11  พบวา่คะแนนความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนท่ีเป็น
กลุ่มทดลอง มีคะแนนก่อนการทดลองเท่ากบั  19 คะแนนหลงัการทดลองเท่ากบั  29.75 คะแนน 
ตารางท่ี 16 คะแนนความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ระหวา่ง 
       การทดลองจ านวน 6 คร้ัง 

คะแนนความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์ระหว่างการทดลองจ านวน 6 คร้ัง  
คร้ังที ่ คะแนนเตม็ คะแนนเฉลีย่  

( x ) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
บทอ่านร้อยแกว้คร้ังท่ี 1 15 7.32 1.04 
บทอ่านร้อยแกว้คร้ังท่ี 2 15 9.60 1.20 
บทอ่านร้อยแกว้คร้ังท่ี 3 15 10.31 3.04 
บทอ่านร้อยกรองคร้ังท่ี 4 15 10.62 2.88 
บทอ่านร้อยกรองคร้ังท่ี 5 15 12.54 2.36 
บทอ่านร้อยกรองคร้ังท่ี 6 15 12.70 2.26 

รวมเฉลีย่ 15 10.50 2.10 
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ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 

19 

29.75 

คะแนน 

คะแนนเตม็ 
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จากคะแนนขา้งตน้สามารถแสดงไดต้ามแผนภาพท่ี 12 ดงัน้ี 

แผนภาพท่ี 12 พฒันาการของคะแนนความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนระดบัชั้น 
                    มธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 36 คน ระหวา่งการทดลองจ านวน 6 คร้ัง 

 
 
จากแผนภาพท่ี 12 แสดงพฒันาการของคะแนนความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของ

นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 36 คน ระหวา่งการทดลองจ านวน 6 คร้ัง ดงัน้ี คร้ัง
ท่ี 1 จากการอ่านบทร้อยแกว้ เร่ือง  “การศึกษาของไทย กา้ว(อย่างไร) ไปกบัประชาคมอาเซียน มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.3 คร้ังท่ี 2 จากการอ่านบทร้อยแกว้ เร่ือง “น ้ าพริกถว้ย (ไม่เคย) เก่า”  มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั  9.6 คร้ังท่ี 3 จากการอ่านบทร้อยแกว้ เร่ือง “ข่าวลือออนไลน์ ภยัร้ายท่ีอาจคร่าชีวิตคุณ” มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 10.3 คร้ังท่ี 4 จากการอ่านบทร้อยกรอง เร่ือง “ป่าหมดฝนแลง้” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 10.6 
คร้ังท่ี 5 จากการอ่านบทร้อยกรอง เร่ือง “วยัรุ่นวุน่รัก”  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  12.5 และคร้ังท่ี 6 จากการ
อ่านบทร้อยกรอง เร่ือง “ปัจจุบนัจิต” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 12.7 
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1.4 แสดงผลการประเมินความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้
แนวคิดการฝึกหดัทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการ
อ่านคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย แสดงดงัตารางท่ี 16 
ตารางท่ี 17 ผลการสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิด 
  การฝึกหัดทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถ  
               ในการอ่านคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 
ข้อที่ 

 
ประเด็นการประเมิน 

คะแนน
เฉลีย่ 
( x ) 

 

S.D. 
ระดับ 
ความ
คดิเห็น 

1. เน้ือหาสาระมีความยากง่ายเหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียน 4.44 0.51 มาก 
2. เน้ือหาสาระสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีครูก าหนดให ้ 4.52 0.50 มากท่ีสุด 
3. เน้ือหาสาระมีความครบถว้นเพยีงพอต่อการน าไปเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ 4.61 0.49 มากท่ีสุด 
4. การสาธิตของครูช่วยใหม้องเห็นความเช่ือมโยงของขอ้ความ ตลอดจนหลกัสังเกต

ส าคญัท่ีจะน าไปสู่การสรุปประเดน็ และสาระส าคญัของขอ้ความท่ีอ่าน 
4.38 0.61 มาก 

5. ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีการจดัล าดบัจากง่ายไปหายาก 4.41 0.51 มาก 
6. การไดรั้บความช่วยเหลือหรือการช้ีแนะจากครูหรือเพือ่นท่ีมีความสามารถมากกวา่

จะช่วยใหผู้เ้รียนมีสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์ดีข้ึน 
4.58 0.50 มากท่ีสุด 

7. ปฏิสัมพนัธ์ทั้งภายในกลุ่มและระหวา่งกลุ่มท าใหเ้กิดมุมมองความคิดท่ีหลากหลาย 4.41 0.51 มาก 
8. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบเอื้อต่อการส่งเสริมความสามารถในการอ่าน

คิดวเิคราะห์ 
4.19 0.74 มาก 

9. ระยะเวลาในการจดักระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบมีความเหมาะสม 3.94 0.79 มาก 
10. เอกสารประกอบการเรียนรู้มีความน่าสนใจ ชดัเจน และท าความเขา้ใจไดง่้าย 4.30 0.61 มาก 
11. ประเดน็ค าถามของใบงานส่งเสริมความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์ได ้ 4.41 0.51 มาก 
12. ส่ือท่ีใชป้ระกอบการจดัการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดความสามารถใน 

การอ่านคิดวเิคราะห์ได ้
4.47 0.51 มาก 

13. ส่ือและวสัดุอุปกรณ์ประกอบการน าเสนอการปฏิบติัมีความครบถว้น เพยีงพอ 4.36 0.61 มาก 
14. การเรียนรู้ตามรูปแบบช่วยส่งเสริมความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์ได ้ 4.30 0.71 มาก 
15. การเรียนรู้ท่ีครูจดัข้ึนมีความสนุกสนาน ชวนติดตามโดยตลอด 4.72 0.45 มากท่ีสุด 

รวม 4.40 0.57 มาก 

 
จากตารางท่ี 17 พบวา่ ผูเ้รียนมีความคิดเห็นต่อการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ ในภาพรวม

รวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.40, S.D = 0.57) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ นกัเรียนมีความพึง
พอใจในประเด็นต่อไปน้ีในระดบัมากท่ีสุด ดงัปรากฏในขอ้ค าถามท่ีวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อ
การเรียนรู้ท่ีครูจดัข้ึนมีความสนุกสนาน ชวนติดตามโดยตลอด ( x = 4.72, S.D. = 0.45)  รองลงมา
คือ เน้ือหาสาระมีความครบถว้นเพียงพอต่อการน าไปเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ ( x  = 4.61, S.D. = 
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0.49) และการไดรั้บความช่วยเหลือหรือการช้ีแนะจากครูหรือเพื่อนท่ีมีความสามารถมากกวา่จะช่วย
ใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์ดีข้ึน ( x  = 4.58 S.D. = 0.50) ตามล าดบั 

2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
 ผูว้ิจยัไดใ้ห้นกัเรียนบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้เป็นรายบุคคลในทา้ยคาบเรียนแต่ละคาบ 
รวมทั้งส้ิน 6 คร้ัง พบวา่นกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายไดส้ะทอ้นความคิดเห็นท่ีมีต่อการรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ ในแต่ละประเด็นดงัน้ี 

2.1 ประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน โดย
การวิเคราะห์แบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflection Journal) ท่ีนกัเรียนแต่ละคนบนัทึก
หลงัจากหลงัจากการเรียนรู้ตามรูปแบบแต่ละคร้ัง ในระหวา่งเดือนตุลาคม 2558 – มกราคม 2559 
จ  าแนกออกเป็น 5 ประเด็น ดงัน้ี 
 1.นกัเรียนคิดวา่ วธีิการสอนของครูสามารถช่วยใหน้กัเรียนตอบค าถามจากการอ่านไดม้าก
นอ้ยเพียงใด 
 จากการอ่านแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ ผูเ้รียนมีความเห็นว่าวิธีการสอนของครูมี
ขั้นตอนและวธีิการสังเกตค าส าคญัท่ีปรากฏในบทอ่านชดัเจน ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจและช่วย
ใหต้อบค าถามในใบงานไดม้ากข้ึน ดงัท่ีนกัเรียนเขียนสะทอ้นผลการเรียนรู้ในประเด็นวิธีการสอน
ของครู ดงัน้ี 
    “วธีิการสอนของครูสามารถช่วยใหน้กัเรียนตอบค าถามจากการอ่าน 
  ไดม้ากเลยค่ะ  เพราะครูมีวธีิการสอนอยา่งเป็นขั้นตอน สอนใหส้ังเกตค าส าคญั 
  และการวเิคราะห์ขอ้เท็จจริงขอ้คิดเห็น” 
         (กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 1) 
 

  “วธีิการสอนของครูช่วยไดม้าก เพราะบางคร้ังยงัไม่กลา้ตอบค าถาม 
 เพราะไม่รู้วา่ตอ้งตอบอยา่งไร ใจความส าคญัอยูต่รงไหน พอครูสอนวธีิการวิเคราะห์ 
จึงท าใหป้ระหยดัเวลาในการอ่านซ ้ าหลายๆรอบ”  

         (กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 8) 
 

    “วธีิการสอนของครูสามารถช่วยใหน้กัเรียนตอบค าถามจากการอ่าน 
ไดดี้มาก เพราะท าใหเ้ขา้ใจเน้ือหาในบทความนั้นวา่กล่าวถึงเร่ืองใด มีจุดประสงค ์ 
อะไร” 

         (กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 12) 
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    “การสอนของครูท าให้ตอบค าถามไดง่้ายข้ึน ครูมีเทคนิคในการสอนท่ีดี 
  เป็นกนัเองกบันกัเรียน เวลานกัเรียนถามครูตอบไดทุ้กคร้ัง แต่หนูยงัไม่มีความมัน่ใจ 
  ในการตอบ เพราะกลวัมนัผิด” 
         (กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 20) 

2. นกัเรียนคิดวา่ วธีิการสอนของครูมีขั้นตอนท่ีชดัเจน และท าใหก้ารอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์
นั้นง่ายข้ึนหรือไม่ อยา่งไร 
  จากการอ่านแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ของนกัเรียน นกัเรียนมีความเห็นวา่
ครูมีขั้นตอนวธีิการท่ีชดัเจน เป็นระบบ ไม่ซบัซอ้นจึงช่วยใหน้กัเรียนอ่านคิดวเิคราะห์ไดง่้ายข้ึน 
ดงัท่ีนกัเรียนเขียนสะทอ้นผลการเรียนรู้ ดงัน้ี 

 “ครูมีขั้นตอนการสอนท่ีเขา้ใจง่าย อธิบายชดัเจนในแต่ละใบงาน  เวลาไม่เขา้ใจ 
 ครูจะช่วยอธิบายและช้ีจุดส าคญัในการวิเคราะห์ ช่วยใหท้  าใบงานง่ายข้ึน ไม่เครียด” 
         (กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 28) 
 

“จากคาบเรียนท่ีแลว้ยงัไม่ค่อยเขา้ใจ แต่เม่ือครูอธิบายซ ้ าและใหท้ าใบงานเพิ่ม 
ก็สามารถท าไดดี้ข้ึน มีความแม่นย  าในการวเิคราะห์มากข้ึน”  

         (กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 32) 
 

 “ครูมีขั้นตอนการสอนท่ีชดัเจน เป็นระบบไม่ซบัซอ้น ท าใหรู้้วา่จะวิเคราะห์ 
 อะไรก่อน ครูใจดี ท าใหก้ลา้ซกัถาม และเกิดความสนุกในการวเิคราะห์ใบงาน” 
         (กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 35) 
 

 “การหาค าส าคญั (Key words) จากบทอ่านยาก แต่ครูมีขั้นตอนการสอนท่ี 
 ไม่ซบัซอ้น บอกวธีิสังเกตค าส าคญัในใบงาน เม่ือท าใบงานหลายๆคร้ังจะคล่อง 
 และเขา้ใจมากข้ึน” 
         (กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 36) 
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3. นกัเรียนคิดวา่ การเรียนตามวิธีการจดัการเรียนรู้ดงักล่าวน้ีจะช่วยให้นกัเรียนเกิดความ
มัน่ใจ และสามารถท าคะแนนในการอ่านคิดวิเคราะห์ในใบงานท่ีครูก าหนดให้สูงข้ึนมากน้อย
เพียงใด และเพราะเหตุใดนกัเรียนจึงคิดเช่นนั้น 
 จากการอ่านแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้พบวา่  เม่ือครูผูส้อนมอบหมายให้ผูเ้รียนท า
ใบงานทั้งแบบกลุ่มและแบบรายบุคคลซ ้ าๆ แมผู้เ้รียนจะเกิดความทอ้แทเ้ม่ือเจอบทอ่านท่ีมีขนาด
ยาวหรือบทอ่านร้อยกรองท่ีไม่ค่อยเขา้ใจค าศพัท ์แต่นกัเรียนก็ยงัมีความพยายามในการฝึกฝนท าใบ
งานเพื่อใหมี้คะแนนท่ีสูงข้ึน ดงัท่ีนกัเรียนเขียนสะทอ้นผลการเรียนรู้ ดงัน้ี 

  “เม่ือฝึกหา Key words จากบทอ่านบ่อยๆ และครูช่วยอธิบาย 
 ในเร่ืองท่ีไม่เขา้ใจ ครูเป็นกนัเอง ท าใหไ้ม่เกร็งและกลา้ซกัถามบ่อยๆ ท าให ้
 เขา้ใจมากข้ึน และท าใบงานไดถู้กมากข้ึน” 

         (กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 24) 
    “การท าใบงานร่วมกบัเพื่อนท าใหเ้กิดความมัน่ใจท่ีจะตอบมากข้ึน 
    เพราะมีเพื่อนช่วยคิดและให้ค  าปรึกษา ทุกคนอยากไดค้ะแนนและรางวลัจึง 
   ตั้งใจฝึกและสามารถท าคะแนนในการอ่านคิดวเิคราะห์ในใบงานท่ีครูก าหนดให้ 
   สูงข้ึนอยา่งน่าภูมิใจค่ะ” 
         (กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 16) 
 

    “การฝึกท าใบงานบ่อยๆ ท าใหเ้กิดความแม่นย  าในการวิเคราะห์ และ 
   เม่ือท าคะแนนใบงานถูกมากข้ึนก็มัน่ใจมากข้ึนวา่จะสามารถท าคะแนนในการ 
   อ่านคิดวิเคราะห์ไดสู้งข้ึนค่ะ” 
         (กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 13) 
    

    “เกิดความมัน่ใจมากข้ึนวา่จะสามารถท าคะแนนคิดวิเคราะห์ไดสู้งข้ึน 
   เพราะมีครูและเพื่อนในกลุ่มช่วยวเิคราะห์ใบงานค่ะ ไม่กลวัท่ีจะตอบ และกลา้ 
   แสดงความคิดเห็นมากข้ึน” 
         (กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 21) 
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4. นกัเรียนคิดวา่ วธีิการสอนของครูมีความน่าสนใจ ชวนติดตามและท าใหเ้รียนรู้ไดอ้ยา่ง
เพลิดเพลินมากนอ้ยเพียงใด 
 จากการอ่านแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่านกัเรียนมีความเห็นว่า
วิธีการสอนของครูมีความน่าสนใจ ชวนติดตามตลอด ไม่เครียดและสนุกสนาน ดงัท่ีนกัเรียนเขียน
สะทอ้นผลการเรียนรู้ในประเด็นความน่าสนใจเก่ียวกบัวธีิการสอนของครูดงัน้ี 
 

“ครูมีวธีิท่ีน่าสนใจ ชวนติดตามเพราะครูเสียงไพเราะ พูดจาชดัเจน  
สอดแทรกมุกตลก ไม่เครียดและท าใหเ้รียนรู้ไดอ้ยา่งสนุกสนานเพลิดเพลินมาก 
ค่ะ” 

         (กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 11) 
“เวลาครูสอนมีความน่าสนใจมาก ชวนติดตามตลอดเวลาเพราะครู 

มีเกมและขนมมาใหท้านระหวา่งการฝึก  ครูพูดเพราะมากๆ ยิม้แยม้แจ่มใส  
ท าใหเ้รียนสนุกมากค่ะแมจ้ะเจอบทอ่านยาวๆ” 

         (กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 19) 
 
 

“วธีิการสอนของครูมีความน่าสนใจ ชวนติดตามและท าใหเ้รียนรู้ 
ไดอ้ยา่งเพลิดเพลินมาก เพราะครูช่วยอธิบาย แนะน า ยกตวัอยา่งเร่ืองในชีวิต 
ประจ าวนัมาสอนประกอบดว้ย ท าใหฉ้นัเขา้ใจเน้ือหาและประเด็นต่างๆ  
ไม่เครียดและท าใหเ้รียนสนุกมากค่ะ” 

         (กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 31) 
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5. นกัเรียนคิดวา่ วิธีการสอนของครูมีการใชเ้วลาท่ีเหมาะสมและสามารถช่วยให้นกัเรียน
เขา้ใจ และน าไปสู่การอ่านคิดวเิคราะห์ตามใบงานท่ีครูมอบหมายไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

จากการอ่านแบบบนัทึกสะท้อนผลการเรียนรู้พบว่า วิธีการสอนของครูมีการใช้เวลาท่ี
เหมาะสมและสามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจ และน าไปสู่การอ่านคิดวิเคราะห์ตามใบงานท่ีครู
มอบหมายไดม้าก ดงัท่ีนกัเรียนเขียนสะทอ้นผลการเรียนรู้ ดงัน้ี 

“วธีิการสอนของครูใชเ้วลาท่ีเหมาะสมและสามารถช่วยใหห้นูเขา้ใจ 
วธีิการอ่านคิดวเิคราะห์ไดดี้ข้ึน แรกๆอาจจะไดค้ะแนนนอ้ย แต่ใบงานอ่ืนๆก็ 
มีคะแนนเพิ่มข้ึนค่ะ” 

         (กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 21) 
 

“บางคร้ังอาจมีเวลาจ ากดัในการท าใบงานเด่ียว แต่วธีิการสอนของครู 
ช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจและมัน่ใจในวธีิการฝึกอ่านคิดวิเคราะห์ไดดี้ข้ึนครับ” 

         (กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 14) 
 

“วธีิการสอนของครูช่วยให้เกิดความเขา้ใจและแม่นย  าในการฝึก 
อ่านคิดวิเคราะห์เพราะมีเวลาในการฝึกหลายชัว่โมง มีโอกาสฝึกท าใบงานท่ี 
หลากหลาย และท าใหไ้ดค้ะแนนมากข้ึนค่ะ” 

         (กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 8) 
 

จากบนัทึกผลสะทอ้นการเรียนรู้ขา้งตน้ พบว่ารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการ
ฝึกหดัทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือสามารถสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิด
วิเคราะห์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายได้เพิ่มมากข้ึนจริง เน่ืองจากการให้ความ
ช่วยเหลือหรือการช้ีแนะจากครูหรือเพื่อนท่ีมีความสามารถมากกว่าจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความ
แม่นย  า  เกิดการเรียนรู้อยา่งสนุกสนานและช่วยให้ผูเ้รียนมีความมัน่ใจในการอ่านคิดวิเคราะห์มาก
ยิง่ข้ึนอีกดว้ย 
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บทที ่5 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการฝึกหัดทาง
ปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของ
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1.พฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดย
ใชแ้นวคิดการฝึกหดัทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถใน
การอ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  และ 2.ศึกษาประสิทธิผลการใช้
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development : 
R&D) โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเชิงปริมาณและ เชิงคุณภาพ ซ่ึงการวิจยัในคร้ังน้ีไดพ้ฒันา
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามกระบวนการ 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน 
(Research - R1 : Analysis) ขั้นตอนท่ี 2 การออกแบบและพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
(Development - D1 : Design and Development) ขั้นตอนท่ี 3 การน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้ไปใช้ 
(Research - R2 :Implementation และขั้นตอนท่ี 4 การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้ (Development - D2 : Evaluation) เป็นการปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการสอนและน าเสนอ
รูปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึน ซ่ึงมีองค์ประกอบหลกั คือ หลกัการ วตัถุประสงค์ และกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนไชยปราการ 
จงัหวดัเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558 จ านวน 36 คน วิธีการสุ่มตวัอย่างใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) ก าหนดแบบแผนการทดลองเป็นแบบกลุ่มตวัอยา่งเดียว ดว้ยการทดสอบก่อน
การทดลองและหลงัการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design) และมีระยะเวลาในการ
ทดลองโดยไดด้ าเนินการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้จิยัไดส้ร้างและพฒันาข้ึน ผูว้ิจยัด าเนินการ
ทดลองโดยใชเ้วลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชัว่โมง รวมทั้งส้ิน 16 ชัว่โมง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้ แบบวดัความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ แบบสอบถามความ
คิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้ และแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้จากผูเ้รียน 
ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้ ค่าเฉล่ีย ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)สถิติทดสอบทีแบบไม่
เป็นอิสระ (t-test dependent) และการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เม่ือเสร็จส้ินการทดลอง
ผูว้จิยัสามารถสรุปผลการวจิยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 
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สรุปผลการวจัิย 
 การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการฝึกหัดทางปัญญา
ร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  ผลการวจิยัสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

1.รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดการฝึกหดัทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย มีองคป์ระกอบส าคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ 1) หลกัการของรูปแบบ 2) วตัถุประสงค์ของรูปแบบ 
3) ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ ประกอบกดว้ยกระบวนการจดัการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1.ขั้นการให้
ข้อมูลท่ีจ าเป็น 2.ขั้นการสาธิตให้เห็นวิธี  3.ขั้นการช้ีจุดเด่นท่ีน่าสนใจ 4.ขั้นการฝึกโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 5.ขั้นการประชุมเพื่อแลกเปล่ียน 6.ขั้นสรุปบทเรียนให้ชดัเจน และ 4) การวดัและ
ประเมินผล 

จากผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ท่ีมีต่อประเด็นต่างๆของ
รูปแบบการจดัการเรียนการสอน โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating 
Scale) สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

1.1 ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมความสามารถ
ในการอ่านคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายโดยใชแ้นวคิดการฝึกหดัทาง
ปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือในภาพรวมรวมพบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

1.2 ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบ          
การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้ น
มธัยมศึกษาตอนปลายในภาพรวมพบวา่ อยูใ่นระดบัใชไ้ด ้ 

1.3 ความคิดเห็นของผู ้เ ช่ียวชาญท่ีมีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริม
ความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายโดยใช้แนวคิด
การฝึกหัดทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ ในภาพรวมรวม พบว่าอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด  

 จากผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นวา่รูปแบบการการจดั 
การเรียนรู้ดงักล่าวมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปไดใ้นการน าไปใช ้

2.ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการฝึกหัด
ทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์
ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีพฒันาข้ึนสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี  
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 2.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย คะแนนหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยัท่ีตั้งไว ้ 

2.2 พฒันาการของคะแนนความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 36 คน ระหวา่งการทดลองอ่านคิดวิเคราะห์งานเขียนทั้งประเภทร้อย
แกว้และร้อยกรองจ านวน 6 คร้ัง ไดผ้ลคะแนนท่ีแสดงพฒันาการทางการอ่านคิดวิเคราะห์ท่ีเพิ่มข้ึน
ตามล าดบั ดงัน้ี  คร้ังท่ี 1 เร่ือง “การศึกษาของไทย กา้ว (อยา่งไร) ไปกบัประชาคมอาเซียน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 7.392 คร้ังท่ี 2 เร่ือง “น ้ าพริกถว้ย (ไม่เคย) เก่า”  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.683 คร้ังท่ี 3 เร่ือง “ข่าว
ลือออนไลน์ ภยัร้ายท่ีอาจคร่าชีวิตคุณ” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 9.384 คร้ังท่ี 4 เร่ือง “ป่าหมดฝนแลง้” มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 10.185 คร้ังท่ี 5 เร่ือง “วยัรุ่นวุน่รัก”  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 11.05  และคร้ังท่ี 6 เร่ือง  
“ปัจจุบนัจิต” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 11.72 

2.3 ผลการประเมินความคิดเห็นจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อรูปแบบ 
การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดการฝึกหัดทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้าง
เสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย พบว่า 
ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ ในภาพรวมรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมี
ความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ท่ีครูจดัข้ึนวา่มีความสนุกสนาน ชวนติดตามโดยตลอดในระดบัมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ เน้ือหาสาระมีความครบถว้นเพียงพอต่อการน าไปเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ และการ
ไดรั้บความช่วยเหลือหรือการช้ีแนะจากครูหรือเพื่อนท่ีมีความสามารถมากกว่าจะช่วยให้ผูเ้รียนมี
สามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์ดีข้ึนตามล าดบั 
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อภิปรายผลการวจัิย 
 การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการฝึกหัดทางปัญญา
ร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ผูว้จิยัอภิปรายผลการวิจยัจากขอ้คน้พบตามล าดบัวตัถุประสงคข์อง
การวิจยั โดยมีประเด็นท่ีน ามาอภิปราย 2 ประเด็น คือ 1) ผลการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
และ 2) ผลการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 

1. การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
   จากผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการฝึกหัดทางปัญญา

ร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ เป็นรูปแบบ
การจดัการเรียนรู้ท่ีไดรั้บการพฒันาอยา่งมีระบบและเป็นล าดบัขั้นตอน รูปแบบการจดัการเรียนรู้น้ี
มีองค์ประกอบของรูปแบบท่ีส าคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ 1) หลกัการของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 2) 
วตัถุประสงคข์องรูปแบบการจดัการเรียนรู้  3) ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอน
การจดัการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นการใหข้อ้มูลท่ีจ าเป็น ขั้นการสาธิตให้เห็นวิธี ขั้นการช้ีจุดเด่น
ท่ีน่าสนใจ  ขั้นการฝึกโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม ขั้นการประชุมเพื่อแลกเปล่ียน และขั้นสรุปบทเรียน
ให้ชัดเจน และ 4) การวดัและประเมินผลรูปแบบการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคล้องกบั Anderson 
(1997: 521) ท่ีกล่าวไวว้า่ รูปแบบการเรียนการสอนประกอบดว้ยหลกัการโดยมีแนวคิดหรือทฤษฎี
พื้นฐาน วตัถุประสงค์ และกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสนบัสนุนให้การใช้รูปแบบเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดการฝึกหัด
ทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์
โดยผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า ค่าเฉล่ียความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้รายขอ้ มีค่าระหวา่ง 0.80 -1.00 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากรูปแบบการจดัการเรียนรู้ดงักล่าว
พฒันาข้ึนอยา่งเป็นระบบ จากการวเิคราะห์ สังเคราะห์แนวคิดการออกแบบการสอนของ Joyce and 
Weil (1986) และทิศนา แขมมณี (2548 : 221)  ร่วมกบัการประยุกตก์ระบวนการวิจยัและพฒันา 
(Research and Development) เป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ดงักล่าวให้มี
ความเหมาะสมและมีความเป็นไปไดใ้นการน ารูปแบบไปใช ้นอกจากน้ี ผูว้ิจยัยงัไดว้ิเคราะห์และ
สังเคราะห์สาระต่างๆ อย่างเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนั ตั้งแต่การวิเคราะห์และสังเคราะห์หลกัการของ
รูปแบบ เช่ือมโยงไปสู่การสังเคราะห์วตัถุประสงค ์ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้และการวดัประเมินผล
ของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ จากนั้นผูว้ิจยัไดน้ าสาระต่างๆ มาจดัท าเป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้
ฉบบัร่างใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ และมีการน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีไดไ้ปทดลองสอนกบักลุ่ม
ทดลอง ก่อนน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้ไปใชจ้ริง 
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การพฒันารูปแบบดงักล่าว มีการด าเนินการอยา่งเป็นระบบ โดยมีแนวคิดและหลกัการเป็น
พื้นฐานหรือกรอบในการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงการด าเนินการพฒันารูปแบบการ
จดัการเรียนรู้น้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2548) Anderson (1997) Dick and Carey 
(2004) ท่ีสรุปไวว้า่ คุณลกัษณะส าคญัของรูปแบบการสอนตอ้งประกอบดว้ยส่ิงต่างๆ ต่อไปน้ี 1. มี
ปรัชญา หรือทฤษฎี หรือหลักการ หรือแนวคิด หรือความเช่ือท่ีเป็นพื้นฐานหรือเป็นหลักของ
รูปแบบการสอนนั้นๆ 2. มีการบรรยาย หรืออธิบายสภาพ หรือลกัษณะของการจดัการเรียนการ
สอน 3. มีการจดัระบบ คือ มีการจดัองคป์ระกอบและความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบของระบบให้
สามารถน าผูเ้รียนไปสู่เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพโดยมีการพิสูจน์ ทดลองถึงประสิทธิภาพของ
ระบบนั้น และ 4. มีการอธิบายวิธีสอน กระบวนการสอน และเทคนิคการสอนในฐานะท่ีเป็น
องคป์ระกอบยอ่ยท่ีส าคญัของระบบนั้นๆ 

นอกจากน้ีการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ดงักล่าวผูว้จิยัไดพ้ฒันามาจากแนวคิด ทฤษฎี
ท่ีนักการศึกษาและนักจิตวิทยาการศึกษาหลายท่านได้น าเสนอเอาไว ้ซ่ึงสามารถน ามาใช้เป็น
แนวทางในการสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย อนัไดแ้ก่ แนวคิดการฝึกหัดทางปัญญา (Cognitive Apprenticeship) ซ่ึงเป็นแนวคิด ทฤษฎี
ทางจิตวิทยาน ามาผสมผสานกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative Learning) ท่ีมีพื้นฐานมา
จากรูปแบบวิธีการเรียนรู้ทางการศึกษา ท าให้ช่วยเพิ่มประสิทธิในการสร้างเสริมความสามารถใน
การอ่านคิดวเิคราะห์ได ้มีรายละเอียดดงัน้ี คือ  

       1.1 แนวคิดการฝึกหดัทางปัญญา (Cognitive Apprenticeship) เป็นการสอนท่ีเกิดจาก
การผสานแนวคิดของทฤษฏี Social constructive ท่ีมีรากฐานความคิดมาจาก Vygotsky นกัจิตวิทยา
ชาวรัสเซียและทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา (Social Cognitive Learning Theory) ของ 
Bandura (Chan et al.,2009 ; Edmondson,2006) โดยสาระส าคญัของแนวคิดดงักล่าวไดแ้ก่ 
"ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมมีบทบาทส าคญัในการพฒันาด้านพุทธิปัญญา" รวมทั้งแนวคิดเก่ียวกับ
ศกัยภาพในการพฒันาดา้นพุทธิปัญญาท่ีอาจมีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัช่วงของการพฒันาท่ีเรียกวา่ Zone of 
Proximal Development ซ่ึงผูเ้รียนจ าเป็นท่ีจะต้องได้รับการช่วยเหลือในการเรียนรู้ ท่ีเรียกว่า 
Scaffolding ซ่ึง Vygotsky เช่ือวา่ผูเ้รียนสร้างความรู้โดยผา่นทางการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบัผูอ่ื้น
ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความสามารถมากกวา่ ดงันั้นแนวคิดการฝึกหดัทางปัญญาน้ีจึงเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ี
เนน้กระบวนการส าคญั 2 ประการดว้ยกนั กล่าวคือ 1.เนน้การเรียนรู้ท่ีผา่นการช้ีแนะประสบการณ์ 
และการสร้างความรู้ความเขา้ใจตลอดจนการเปล่ียนแปลงทกัษะกระบวนการท่ีพฒันาข้ึนโดยไดรั้บ
ความช่วยเหลือจากผูส้อนโดยใชก้ารสาธิต การช้ีแนะค าส าคญั และเป็นผูน้ าการฝึกคิดวิเคราะห์การ
อ่านให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจ มองเห็นขั้นตอนและกลวิธีในการอ่านคิดวิเคราะห์ และ 2.เนน้การสะทอ้น
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ผลการเรียนรู้ด้วยการน าเสนอผลจากการอ่านคิดวิเคราะห์ของผูเ้รียนท่ีช่วยเหลือกันโดยผ่าน
กระบวนการกลุ่ม ไดมี้การช่วยกนัวพิากษผ์ลการปฏิบติัการคิดวเิคราะห์เพื่อการเติมเตม็ความถูกตอ้ง
สมบูรณ์และชดัเจนมากยิ่งข้ึน  กระบวนการของการฝึกหัดทางปัญญามีองค์ประกอบทั้งส้ิน 6 
ประการไดแ้ก่ 1.การเป็นตวัแบบ (Modeling) 2.การเป็นผูช้ี้แนะ(Coaching) 3.การเสริมต่อการเรียนรู้ 
(Scaffolding) 4.การน าเสนอผลการเรียนรู้(Articulative) 5.การสะทอ้นผลการเรียนรู้ (Reflection) 
และ 6.การวพิากษ ์(Exploration)  

งานวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดของการฝึกหัดทางปัญญามาเป็นแนวคิดหลกัในการ
จดัรูปแบบการเรียนรู้โดยน าแนวคิดมาสกดัเป็นขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดการฝึกหดัทางปัญญานั้นแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ไดแ้ก่ ช่วงแรกเป็นขั้นของการ
ฝึกหดัทางปัญญาประกอบดว้ย การเป็นตวัแบบ (Modeling) การเป็นผูช้ี้แนะ (coaching) และการให้
ความช่วยเหลือเพื่อเสริมต่อการเรียนรู้ (scaffolding) โดยกิจกรรมในช่วงแรกน้ีเป็นการช่วยให้
ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ท่ีเป็นทกัษะผ่านการสังเกตและฝึกปฏิบติัจากค าแนะน า  ซ่ึงปรากฏในรูปแบบ
การจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้จิยัไดพ้ฒันาข้ึนไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 คือ ขั้นการให้ขอ้มูลท่ีจ าเป็น เป็นขั้นท่ีผูส้อนจะ
อธิบายตามบทบาทของผูช้ี้แนะ (coaching) เก่ียวกบัหลกัการส าคญัและองคป์ระกอบในการอ่านคิด
วเิคราะห์ใหผู้เ้รียนไดรั้บรู้ ไดแ้ก่ แนวทางในการแยกแยะขอ้ความท่ีอ่าน การเช่ือมโยงขอ้ความและ
การสรุปสาระส าคญัของขอ้ความท่ีอ่านให้ชัดเจนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัหลักการ
ส าคญัและองค์ประกอบในการอ่านคิดวิเคราะห์ และขั้นท่ี 2 คือ ขั้นการสาธิตให้เห็นวิธี ในขั้นน้ี
ผูส้อนท าหน้าท่ีเป็นตวัแบบ (modeling) การสาธิตการอ่านคิดวิเคราะห์ให้ผูเ้รียนได้เห็นเพื่อเป็น
แบบอย่างในการอ่านคิดวิเคราะห์ ขั้นท่ี 3 คือ ขั้นการช้ีจุดเด่นท่ีน่าสนใจ โดยผูส้อนช้ีให้ผูเ้รียน
มองเห็นค าส าคญั (Key word) ท่ีจะเป็นการมองเห็นความเช่ือมโยงของขอ้ความ ตลอดจนหลกั
สังเกตส าคญัท่ีจะน าไปสู่การสรุปประเด็น และสาระส าคญัของขอ้ความท่ีอ่าน ในขั้นน้ีผูส้อนมี
บทบาทในช่วยเสริมต่อการเรียนรู้ (scaffolding) ให้แก่ผูเ้รียน ผูส้อนช่วยสร้างเสริมก าลงัใจและ
ช้ีใหเ้ห็นแนวทางในการพฒันาการอ่านคิดวเิคราะห์ใหส้อดคลอ้งตามวตัถุประสงค ์ 

ทั้งน้ีจากผลการทดลองพบว่า แนวคิดการฝึกหัดทางปัญญาช่วยส่งเสริมความสามารถใน
การอ่าน  คิดวิเคราะห์ให้เพิ่มข้ึนไดจ้ริง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Snyder and Kathleen (2000) ซ่ึง
ไดด้ าเนินการวิจยัในเร่ือง การอบรมใชเ้ครือข่ายเทคโนโลยีท่ีใชก้ารเรียนรู้ส่ิงแวดลอ้มดว้ยแนวคิด
การฝึกหัดทางปัญญา กบันกัเรียนสาขาเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั Montreal, Canada ผลการวิจยั
พบวา่ ในขณะท่ีกลุ่มทดลองเรียนรู้ผา่นวธีิการเรียนรู้ท่ีเจาะจงถึงวตัถุประสงค ์มีการฝึกให้แกปั้ญหา
ท่ียุ่งยาก และมีการวางแผนการปฏิสัมพนัธ์อย่างเป็นขั้นตอน ท าให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาความ
เช่ียวชาญในการแกปั้ญหาท่ียุง่ยากไดดี้ข้ึน และยงัสอดคลอ้งกบัผลวิจยัของ Wood and Amy (2003) 
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ได้ท าการวิจยัในเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการฝึกหัดทางปัญญา : 
วิธีการสอนท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดและความรู้สึกของผูอ่้านบทกวี กบันกัเรียนเกรด 11 ท่ีไดเ้รียน
ผา่นกิจกรรมการอ่านบทกวีเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ผลการวิจยัพบวา่ รูปแบบการเรียนการสอนในการ
อ่านตีความบทกวตีามแนวคิดการฝึกหดัทางปัญญาท าให้ ผลการทดสอบหลงัเรียนของกลุ่มทดลอง
นั้นมีผลลพัธ์ท่ีสูงกว่าการทดสอบก่อนเรียน โดยทกัษะในการอ่านตีความบทกวีของพวกเขานั้นมี
ความเช่ียวชาญและความละเอียดอ่อนยิ่งข้ึน อีกทั้ง Hara  Bouta and Fotini Paraskeva.(2013: 159-
178) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การสอนเศษส่วนในวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้การฝึกหดัทางปัญญาร่วมกบั
ส่ือส่ิงแวดลอ้มเสมือนจริงแบบ 3D ผูว้ิจยัไดท้ดลองกบันกัเรียนเกรด 5 และเกรด 6 ในเร่ืองเศษส่วน 
โดยฝึกค านวณจากตวัเลข 1/3 ไปจนถึง 3/12 พบวา่การสอนคณิตศาสตร์จากส่ือส่ิงแวดลอ้มเสมือน
จริงแบบ 3D ท  าใหผู้เ้รียนไดฝึ้กคิดอยา่งเป็นระบบ ไดส้ังเกตวิธีค  านวณคิดเศษส่วนจากตวัแบบและ
ฝึกซ ้ าๆจากโปรแกรมอย่างเป็นระบบ จึงแสดงให้เห็นว่าการฝึกหัดทางปัญญามีส่วนให้ผูเ้รียนมี
ผลสัมฤทธ์ิท่ีสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั 
          1.2 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นการ
จดัการเรียนรู้ท่ีให้นักเรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่มกลุ่มละประมาณ 4-5 คน โดยสมาชิกกลุ่มมี
ความสามารถในการเรียนต่างกนั สมาชิกในกลุ่มจะรับผดิชอบในส่ิงท่ีไดรั้บการสอน และช่วยเพื่อน
สมาชิกใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ย มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัโดยมีเป้าหมายในการท างานร่วมกนั  คือ  
เป้าหมายของกลุ่ม  ดงันั้นการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือนบัว่าเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยใชก้ระบวนการกลุ่มใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสท างานร่วมกนัเพื่อผลประโยชน์และ
เกิดความส าเร็จร่วมกนัของกลุ่ม จะเห็นไดว้่าหลกัการของการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือนั้นเป็นการ
จดัการเรียนการสอนเนน้กระบวนการกลุ่มท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนไดช่้วยเหลือเก้ือกูลกนั ร่วมใจกนัท างานท่ี
ได้รับมอบหมายให้บรรลุวตัถุประสงค์ ซ่ึงผูเ้รียนจ าเป็นจะตอ้งสร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั มีการ
พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น เกิดการตรวจสอบความถูกตอ้งและการยอมรับความคิดเห็นของ
สมาชิกในกลุ่ม โดยมุ่งท่ีความส าเร็จของงานกลุ่มเป็นเป้าหมายส าคญั 

งานวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดน้ าแนวคิดของการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือมาเป็นแนวทาง
ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยน าแนวคิดขา้งตน้มาสกดัเป็นขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง กิจกรรมในช่วงท่ี 2 นั้นจะประกอบดว้ยขั้นตอนของการแสดงความความเขา้ใจ
ในการเรียนรู้ดว้ยการพูดหรือการเขียน (articulation) และการไตร่ตรองความคิด (reflection) ส่วน
กิจกรรมการเรียนในช่วงสุดทา้ย จะเป็นการส ารวจคน้หา (exploration) ซ่ึงเป็นเป้าหมายท่ีจะกระตุน้
ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กกระบวนการคิด ฝึกแกปั้ญหาดว้ยตวัเอง ตลอดจนร่วมกนัวิพากษผ์ลการเรียนรู้และ
ร่วมกนัหาขอ้สรุปไดใ้นท่ีสุด ดงัปรากฏในรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึน ไดแ้ก่ ขั้น
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ท่ี 4 คือ ขั้นการฝึกโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม ผูเ้รียนใชก้ระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือในการฝึก
ทกัษะการอ่านคิดวเิคราะห์ทั้งงานเขียนประเภทร้อยแกว้และร้อยกรอง ทั้งน้ีเพื่อให้ผูเ้รียนร่วมกนัฝึก
ปฏิบติัการอ่านคิดวิเคราะห์งานเขียนท่ีก าหนดให้จนเกิดความคล่องตวั ขั้นท่ี 5 คือ ขั้นการประชุม
เพื่อแลกเปล่ียน เพื่อสนบัสนุนใหผู้เ้รียนทุกกลุ่มไดมี้การสะทอ้น วพิากษ ์ปรับปรุงผลการปฏิบติัการ
อ่านคิดวเิคราะห์ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน โดยผูส้อนใหต้วัแทนผูเ้รียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการ
อ่านคิดวิเคราะห์ตามใบงานให้สมาชิกทุกคนได้รับทราบเพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสแลกเปล่ียน
ปรับปรุง เพิ่มเติมผลงานการอ่านคิดวิเคราะห์ให้ถูกตอ้งสมบูรณ์ยิ่งข้ึน และขั้นท่ี 6 ขั้นสรุปบทเรียน
ให้ชัดเจน ผูส้อนได้ประเมินผลงานการอ่านคิดวิเคราะห์ของผูเ้รียนแต่ละคนแล้วแจง้ผลการอ่าน    
คิดวิเคราะห์ท่ีผูเ้รียนได้ด าเนินการแล้ว พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการพฒันาให้มีประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึนต่อไป 

ทั้งน้ีจากผลการทดลองพบว่า แนวคิดการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือช่วยส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ให้เพิ่มข้ึนไดจ้ริง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของบุญน า เท่ียงดี 
(2548 : 82 – 90) ซ่ึงไดด้ าเนินการวิจยัการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์  และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เร่ือง ร่างกายมนุษยแ์ละสัตวช์ั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ระหวา่งนกัเรียนท่ีเรียนรู้โดยใชก้ลุ่มร่วมมือแบบ STAD กบัการใชก้ระบวนการสืบเสาะ ผลการวิจยั
พบว่า แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้กลุ่มร่วมมือแบบ STAD มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์เท่ากบั 
89.14/80.66 และดชันีประสิทธิผลเท่ากบั 0.7089 แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะ 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑเ์ท่ากบั 86.33/79.83 และดชันีประสิทธิผลเท่ากบั 0.5188 นกัเรียนท่ีเรียนรู้
โดยใชก้ลุ่มร่วมมือแบบ STAD กบันกัเรียนท่ีเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะ มีความสามารถใน
การคิดวเิคราะห์และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ
ผลการวิจยัของ จุฬาลกัษณ์ ดอกเข็ม (2550) ซ่ึงไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิและทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบา้นวงัยาวสามคัคี อ าเภอ
โนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น ดว้ยรูปแบบการสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ (เทคนิค STAD) พบว่า 
จ  านวนนกัเรียนร้อยละ 88 มีทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และ
จ านวนนกัเรียนร้อยละ 83.10 มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผา่นเกณฑ์ร้อยละ 70 ข้ึนไปและยงั
สอดคลอ้งกบั กมล โพธิเยน็ (2547) ซ่ึงไดศึ้กษาผลของการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
พฒันาความคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างเสริมความสามารถดา้นทกัษะการเขียนภาษาไทยของ
ผูเ้รียนระดบัปริญญาตรีโดยใชแ้นวคิดทฤษฎีไตรอาร์ขิก  และวิธีการแบบสแกฟโฟลด์ ผลการวิจยั
พบวา่ รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนประกอบดว้ยหลกัการ คือ การช่วยเหลือสนบัสนุนการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ โดยการวางแผนความคิดอย่างเป็นระบบและชดัเจน ผลการ
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ทดลองใช้รูปแบบท่ีพฒันาข้ึน พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนส่งเสริมการพฒันา
ความคิดอยา่งเป็นระบบ และพฒันาความสามารถดา้นทกัษะการเขียนความเรียงภาษาไทย  อนัเป็น
ผลมาจากการท่ีผูเ้รียนไดส้ร้างแผนผงัโครงร่างความคิดก่อนลงมือเขียน ไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ ท างาน
ร่วมกนั และช่วยเหลือการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 

 จะเห็นไดว้า่ การออกแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านคิดวเิคราะห์ของผูเ้รียนโดย
เนน้การเรียนรู้ผา่นการช้ีแนะประสบการณ์ การสร้างความรู้ความเขา้ใจและการเปล่ียนแปลงทกัษะ
กระบวนการอ่านคิดวิเคราะห์โดยไดรั้บความช่วยเหลือจากผูส้อนอย่างเป็นระบบประกอบกบัการ
จดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ให้นกัเรียนมีโอกาสท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม ร่วมกนัการวิพากษแ์สดง
ความคิดเห็น มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัโดยมีเป้าหมายในการท างานร่วมกนั จะท าให้นกัเรียนมี
ความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในท่ีสุด 
 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้  
   จากรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดการฝึกหดัทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบ

กลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย เป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีได้รับการพฒันาข้ึนมาอย่างเป็นระบบ และมีล าดับ
ขั้นตอนในการพัฒนา โดยในทุกๆขั้นตอนต่างมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน เร่ิมต้นจากการ
สังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้อนัมีแนวคิดเก่ียวกบัแนวคิดการฝึกหัดทาง
ปัญญาร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เป็นกรอบแนวคิดหลกัในการสังเคราะห์สาระ
ต่างๆ ขององค์ประกอบรูปแบบการจดัการเรียนรู้ ในขณะเดียวกนัยงัไดมี้การวิเคราะห์ปัญหาและ
ความต้องการในการสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้ น
มธัยมศึกษาตอนปลาย เป็นประเด็นร่วมในการสังเคราะห์สาระขององคป์ระกอบของรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ในคร้ังน้ีดว้ย เพื่อให้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนสามารถตอบสนองต่อการ
พฒันาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมาย ท่ีต้องการพฒันาได้อย่างแท้จริง ซ่ึงผูว้ิจ ัยสามารถสกัดเป็นขั้นตอนการด าเนิน
กิจกรรมการเรียนรู้ได ้6 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 ขั้นการให้ขอ้มูลท่ีจ าเป็น  เป็นการอธิบายหลกัการส าคญัและองค์ประกอบในการ
อ่านคิดวิเคราะห์ให้ผูเ้รียนได้รับรู้ ได้แก่ แนวทางในการแยกแยะขอ้ความท่ีอ่าน การเช่ือมโยง
ขอ้ความและการสรุปสาระส าคญัของขอ้ความท่ีอ่านให้ชัดเจน โดยครูเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลพื้นฐานท่ี
จ าเป็น ขั้นตอนน้ีช่วยให้ผูเ้รียนมองเห็นแนวทางและวิธีการในการอ่านคิดวิเคราะห์ในเบ้ืองต้น 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของเกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2546:22)  กล่าวไวว้า่ การอ่านคิดวิเคราะห์ตอ้ง
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ใชค้วามสามารถในการสังเกต ตีความ การสืบคน้ การหาความสัมพนัธ์เช่ือมโยงท่ีดีเพื่อคน้หาความ
เป็นไปของเร่ืองนั้น จึงจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาความสามารถของสมองในการคิดวิเคราะห์เพื่อให้ได้
ค  าตอบท่ีถูกตอ้ง ไม่ผิดพลาด ครูจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งให้ขอ้มูลท่ีเพียงพอเพื่อน าไปสู่ขั้น
การอ่านคิดวเิคราะห์ในขั้นต่อไป 

 ขั้นท่ี 2 ขั้นการสาธิตใหเ้ห็นวธีิ เป็นขั้นท่ีผูส้อนแสดงวธีิการอ่านคิดวเิคราะห์ตามประเด็นท่ี
ก าหนดให้ในใบงาน เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนเข้าใจอย่างชัดเจนจากการสังเกตตัวครูผูเ้ป็นตัวแบบ 
นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้งกบั Bandura  (1965, 1982) ท่ีอธิบายวา่ แรงจูงใจของผูเ้รียนท่ีจะแสดง
พฤติกรรมเหมือนตวัแบบท่ีตนสังเกต เน่ืองมาจากความคาดหวงัวา่ การเลียนแบบจะน าประโยชน์
มาใช ้เช่น การไดรั้บแรงเสริมหรือรางวลั หรืออาจจะน าประโยชน์บางส่ิงบางอยา่งมาให้ รวมทั้งการ
คิดวา่การแสดงพฤติกรรมเหมือนตวัแบบจะท าใหต้นหลีกเล่ียงปัญหาได ้ ดงันั้นความส าคญัของแรง
เสริมบวกจึงมีผลต่อพฤติกรรมท่ีผูเ้รียนเลียนแบบตวัแบบดงันั้น ครูจึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะเป็น     
ตวัแบบในการฝึกคิดวเิคราะห์ส าหรับผูเ้รียนในขณะเดียวกนัตอ้งมีการเสริมแรงจูงใจให้ผูเ้รียนอยาก
ท าตาม  

 ขั้นท่ี 3 ขั้นการช้ีจุดเด่นท่ีน่าสนใจ ผูส้อนช้ีให้ผูเ้รียนเห็นมองเห็นค าส าคญั (Key word) ท่ี
จะเป็นการมองเห็นความเช่ือมโยงของขอ้ความ ตลอดจนหลกัสังเกตส าคญัท่ีจะน าไปสู่การสรุป
ประเด็น และสาระส าคญัของขอ้ความท่ีอ่าน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Glealish (2000) กล่าววา่การ
ช้ีแนะ (coaching)  เป็นยุทธวิธีหรือกลยุทธ์ท่ีผูส้อนสามารถประยุกตท์กัษะการให้ความรู้ทางคลินิก
แก่ผูเ้รียน ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาทกัษะกระบวนการคิด ช่วยเหลือให้ผูเ้รียนพฒันาความรู้และ
การปฏิบติัให้ประสบผลส าเร็จมากท่ีสุด ในขั้นน้ีครูจึงมีหนา้ท่ีเป็นโคช้ในการช่วยช้ีแนะจุดส าคญั 
ในขณะเดียวกนั Vygotsky (1978) กล่าวถึงบทบาทการให้ความช่วยเหลือของครู วา่ถา้ผูเ้รียนท่ีไม่
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ หรืออยู่ในภาวะทางการเรียนรู้ท่ีอยู่ต  ่ากว่า Zone of Proximal 
Development จ าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือท่ีเรียกวา่ Scaffolding ซ่ึงเป็นกระบวนการของการ
ช่วยเหลือสนบัสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียนอยา่งมีระบบโดยมีผูส้อนคอยให้การช่วยเหลือหรือผูเ้รียน
ใหก้ารช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงเป็นปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งผูเ้รียน ผูส้อน หรือผูท่ี้มีศกัยภาพ
มากกวา่ ซ่ึงการช่วยเหลือจะค่อยๆ ลดลง ในขณะท่ีผูเ้รียนค่อยๆ เพิ่มความสามารถในการปฏิบติังาน
ดว้ยตนเอง   

ขั้นท่ี 4 ขั้นการฝึกโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัฝึกอ่านคิดวิเคราะห์
งานเขียนภาษาไทยท่ีผูส้อนน ามาให้ ตามประเด็นการคิดวิเคราะห์ท่ีปรากฏในใบงานท่ี 1 ขั้นน้ี
เป็นไปตามแนวคิดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นการเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนไดร่้วมท างานกนัเป็นกลุ่ม เป็นการพฒันาทกัษะทางดา้นสังคม การปฏิบติังานร่วมกนัภายใน
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กลุ่มท่ีสมาชิกทุกคนตอ้งช่วยกนัแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดวิพากษ์งานร่วมกนัเพื่อให้งานส าเร็จ 
สอดคลอ้งกบัทฤษฎี Social Constructivism ของ  Vygotsky ท่ีเช่ือวา่ผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยการมี
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบัผูอ่ื้น ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมท าให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยการเปล่ียนแปลง
ความเขา้ใจเดิมให้ถูกตอ้งหรือซบัซ้อนข้ึนจากการไดค้วามรู้ความคิดเห็นกบัเพื่อน นอกจากน้ีการ
จดัการเรียนรู้น้ีถือเป็นขั้นตอนของการแสดงความความเขา้ใจในการเรียนรู้ด้วยการพูดหรือการ
เขียน (articulation) และการไตร่ตรองความคิด (reflection) ผูเ้รียนช่วยกันส ารวจค้นหา 
(exploration) อนัเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการของการฝึกหัดคิด ดังท่ี Collins, Brown, and 
Newman (1987) เรียกกระบวนการเรียนรู้เหล่าน้ีว่า ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีจะกระตุน้ให้ผูเ้รียนได้ฝึก
กระบวนการคิดฝึกแกปั้ญหาดว้ยตวัเอง  

ขั้นท่ี 5 ขั้นการประชุมเพื่อแลกเปล่ียน ผูส้อนให้ตวัแทนผูเ้รียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการ
อ่านคิดวิเคราะห์ตามใบงานให้สมาชิกทุกคนได้รับทราบ ท าให้สมาชิกได้มีโอกาสแลกเปล่ียน
ตรวจสอบผลการอ่านคิดวิเคราะห์ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งข้ึน เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนได้ร่วมกัน
วิพากษ์ผลการเรียนรู้และร่วมกนัหาขอ้สรุปสอดคล้องกบัแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ ส านกันายกรัฐมนตรี (2544:29) วา่การเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม แต่ละคน
ในกลุ่มมีอิทธิพลและปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั กระบวนการกลุ่มจะช่วยให้ประโยชน์ต่อสมาชิกกลุ่มทั้ง
ทางตรงและทางออ้มกล่าวคือ นอกจากจะช่วยเป็นการน าเอาความสามารถของตนเองมาใชไ้ดอ้ยา่ง
เต็มท่ีและช่วยเหลือผูอ่ื้นตามความสามารถแลว้ยงัเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ ทศันคติ ความ
คิดเห็น เกิดปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั รวมทั้งใหส้มาชิกไดเ้ป็นก าลงัใจซ่ึงกนัและกนั  

ขั้นท่ี 6 ขั้นสรุปบทเรียนให้ชดัเจน เป็นขั้นสุดทา้ยท่ีผูส้อนสะทอ้นผลการอ่านคิดวิเคราะห์
ของผูเ้รียนโดยการช้ีแนะ และการเติมเต็มประเด็นการคิดวิเคราะห์ให้มีความถูกตอ้งสมบูรณ์มาก
ยิง่ข้ึน 

เม่ือผูว้จิยัไดส้กดัขั้นตอนทั้ง 6 ขั้นจากแนวคิด ทฤษฎีท่ีไดส้ังเคราะห์ และสร้างเป็นขั้นตอน
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แล้วจึงได้น ามาจดัท าเป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้ฉบบัร่างให้
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 6 ท่าน พิจารณาตรวจสอบเพื่อประเมินความถูกต้อง และความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา (Content validity) ของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ จากนั้นจึงน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ี
พฒันาข้ึนไปทดลองใช้กบันักเรียนท่ีมีคุณลักษณะคล้ายคลึงกับนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างเพื่อ
พฒันาให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน เม่ือได้ปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแล้วจึงน าไปทดลองใช้กบักลุ่ม
ตวัอย่าง จ  านวน 36 คน เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ ผลจากการ
ด าเนินการ พบวา่รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึนไดรั้บการยอมรับจากผูเ้ช่ียวชาญวา่มี
ประสิทธิภาพสามารถใช้เป็นรูปแบบในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการ
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สร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายได ้ใน
ขณะเดียวกนัจากการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้พบวา่ ผลการเปรียบเทียบ
คะแนนความสามารถดา้นการอ่านคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายหลงัการ
ทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้ทั้งน้ีเน่ืองจากขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้ทั้ง 6 ขั้นตอน คือ 1.ขั้นการให้ขอ้มูลท่ีจ าเป็น 2.ขั้น
การสาธิตให้เห็นวิธี 3.ขั้นการช้ีจุดเด่นท่ีน่าสนใจ 4.ขั้นการฝึกโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 5.ขั้นการ
ประชุมเพื่อแลกเปล่ียน และ 6.ขั้นสรุปบทเรียนให้ชดัเจน ช่วยสร้างเสริมความสามารถในการอ่าน
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนได้  เพราะนักเรียนจะได้รับทราบขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการอ่านคิด
วิเคราะห์เพื่อน าไปพฒันาความสามารถในคร้ังถดัไป ดงันั้นการท่ีนกัเรียนไดมี้โอกาสมองเห็นตวั
แบบในการฝึกอ่านคิดวิเคราะห์จากการสาธิตโดยครูซ่ึงเป็นตน้แบบท่ีดี กล่าวคือ ครูมีการอธิบาย
หลกัการส าคญัและองค์ประกอบในการอ่านคิดวิเคราะห์ให้ผูเ้รียนไดรั้บรู้ ไดแ้ก่ แนวทางในการ
แยกแยะขอ้ความท่ีอ่าน การเช่ือมโยงขอ้ความและการสรุปสาระส าคญัของขอ้ความท่ีอ่านให้ชดัเจน 
โดยครูเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลพื้นฐานท่ีจ าเป็น นักเรียนจึงเกิดความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ ศึกษา วิเคราะห์
กลวิธีทางการอ่านคิดวิเคราะห์ตามใบงานท่ีผูว้ิจยัก าหนดให้ ท าให้มองเห็นแนวทางการอ่านคิด
วเิคราะห์ โดยมีใบความรู้ประกอบความเขา้ใจ และมีผูว้จิยัช่วยใหค้  าช้ีแนะในทุกขั้นตอนของการท า     
ใบงานอนัเป็นการช่วยเหลืออยา่งเป็นระบบ  

จากคะแนนระหวา่งการทดลองทั้ง 6 คร้ัง พบวา่สามารถช่วยส่งเสริมความสามารถทางการ
อ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได้จริง ดงัจะเห็นได้จากผลคะแนนความสามารถในการอ่านคิด
วิเคราะห์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 36 คน ระหวา่งการทดลองจ านวน 6 
คร้ัง ไดค้ะแนนทางการอ่านคิดวิเคราะห์ทั้ง 6 คร้ังตามล าดบั ดงัน้ี  คร้ังท่ี 1 จากการอ่านบทร้อยแกว้ 
เร่ือง “การศึกษาของไทย กา้ว(อยา่งไร) ไปกบัประชาคมอาเซียน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  7.3 คร้ังท่ี 2 จาก
การอ่านบทร้อยแกว้ เร่ือง “น ้าพริกถว้ย (ไม่เคย) เก่า”  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  9.6 คร้ังท่ี 3 จากการอ่านบท
ร้อยแกว้ เร่ือง “ข่าวลือออนไลน์ ภยัร้ายท่ีอาจคร่าชีวิตคุณ” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  10.3 คร้ังท่ี 4 จากการ
อ่านบทร้อยกรอง เร่ือง “ป่าหมดฝนแลง้” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  10.6 คร้ังท่ี 5 จากการอ่านบทร้อยกรอง 
เร่ือง “วยัรุ่นวุน่รัก”  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 12.5 และคร้ังท่ี 6 จากการอ่านบทร้อยกรอง เร่ือง  “ปัจจุบนั
จิต” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 12.7 ซ่ึงจากผลคะแนนแสดงให้เห็นถึงความสามารถทางการอ่านคิดวิเคราะห์
ท่ีมีพฒันาการท่ีสูงข้ึนตามล าดบั และผลของการสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการทดลองสูง
กวา่ก่อนการทดลอง ซ่ึงสามารถอภิปรายไดว้า่ รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนสามารถไดจ้ริง  
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ขอ้สังเกตท่ีพบในระหวา่งการทดลอง  
1.นกัเรียนมีคะแนนของใบงานของชัว่โมงแรกๆ ในระดบัต ่า ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 7.3 – 9.6 

คะแนน (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) กล่าวคือ ในการลงมือท าแบบฝึกหดัในใบงานแรกๆ นั้น จะยงัมี
การตอบค าถามสั้นๆ ขาดการยกตวัอยา่งค าส าคญั (key words) ประกอบ แต่เม่ือฝึกท าใบงานในคร้ัง
ต่อๆไป พบว่า ผูเ้รียนท่ีเป็นกลุ่มทดลองสามารถตอบค าถามพร้อมยกตวัอย่างประกอบไดม้ากข้ึน 
และมีรายละเอียดมากข้ึนอีกด้วย ทั้ งน้ีเป็นผลจากการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจ ัยได้
พฒันาข้ึนมาใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ในขั้นท่ี 6) ขั้นสรุปบทเรียนให้ชดัเจน เป็นขั้นสุดทา้ยท่ีผูส้อนสะทอ้นผลการอ่านคิดวิเคราะห์ของ
ผูเ้รียนโดยการช้ีแนะ และการเติมเต็มประเด็นการคิดวิเคราะห์ให้มีความถูกตอ้งสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
ดงัท่ี Roehler and Cantlon (1996) กล่าวถึงบทบาทผูส้อนในการสรุปบทเรียนว่า นอกจากการให้
ค  าอธิบาย (Offering Explanation) ซ่ึงเป็นการช่วยเหลือการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองท่ี
เรียนรู้แลว้ การให้ผูเ้รียนแสดงประเด็นหลกัฐานต่างๆ เพื่อสนบัสนุนการคิด (Invite Students to 
Contribute Clues) การให้ผูเ้รียนแสดงประเด็นช้ีน า หรือหลกัฐานเพื่อแสดงความมีเหตุผล หรือการ
ท างานให้ส าเร็จ โดยท่ีครูและผูเ้รียนจะตอ้งร่วมกนัพูดถึงประเด็นเหล่านั้นในขั้นตอนสุดทา้ยของ
การฝึกปฏิบติังานต่างๆ นบัวา่มีส่วนส าคญัต่อความส าเร็จเพราะผูเ้รียนจะเก็บประเด็นขอ้ผิดพลาดท่ี
เกิดข้ึนแลว้น าไปพฒันาผลงานใหดี้ยิง่ๆข้ึนไป  

2.การจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบท่ีพฒันาข้ึน เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์
กบัครูและเพื่อนในลกัษณะการท างานกลุ่ม ดงัท่ี พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์(2544 :15) กล่าวถึงประโยชน์
ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มท่ีให้ผู ้เ รียนได้มีโอกาสท างานร่วมกันเพื่อ
ผลประโยชน์และเกิดความส าเร็จร่วมกนัของกลุ่ม ซ่ึงการเรียนแบบร่วมมือน้ีมิใช่เป็นเพียงจดัให้
ผูเ้รียนท างานเป็นกลุ่ม กล่าวคือปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนช่วยให้ผูเ้รียนได้ช่วยเหลือกัน ได้สนทนา
แลกเปล่ียน ร่วมวิพากษ์ประเด็นในการอ่านคิดวิเคราะห์ ดงัท่ีผูเ้รียนในกลุ่มทดลองท่ีไดเ้รียนตาม
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน ได้เขียนบนัทึกผลการเรียนรู้ท่ีแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ท่ี
ผูเ้รียนไดรั้บจากการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ดงัขอ้ความของผูเ้รียนตอนหน่ึงวา่ “การท าใบงานร่วมกบั
เพื่อนท าใหเ้กิดความมัน่ใจท่ีจะตอบมากข้ึน  เพราะมีเพื่อนช่วยคิดและให้ค  าปรึกษา ทุกคนอยากได้
คะแนนและรางวลัจึงตั้ งใจฝึกและสามารถท าคะแนนในการอ่านคิดวิเคราะห์ในใบงานท่ีครู
ก าหนดใหสู้งข้ึนอยา่งน่าภูมิใจค่ะ” หรือท่ีมีนกัเรียนคนหน่ึงเขียนบนัทึกผลการเรียนรู้วา่  “เกิดความ
มัน่ใจมากข้ึนว่าจะสามารถท าคะแนนคิดวิเคราะห์ได้สูงข้ึน เพราะมีครูและเพื่อนในกลุ่มช่วย
วิเคราะห์ใบงานค่ะ ไม่กลวัท่ีจะตอบ และกลา้แสดงความคิดเห็นมากข้ึน” ผลจากการท่ีผูเ้รียนไดมี้
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ปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นต่อกนั ท าให้ผูเ้รียนเกิดความมัน่ใจ 
และความแม่นย  าในการฝึก   

 นอกจากน้ีผลท่ีได้จากการมีปฏิสัมพนัธ์คือการท่ีผู ้เรียนได้มีโอกาสร่วมกันสะท้อน
ความคิด วิพากษ์ แสดงความคิดเห็นเพื่อให้ผลงานมีความถูกต้องสมบูรณ์ท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ Hatton and Smith (2002) ท่ีว่าการสะทอ้นความคิดเป็นการส ารวจท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการเรียนรู้ โดยเกิดข้ึนในระหวา่งด าเนินกิจกรรม และภายหลงัการด าเนินกิจกรรม ซ่ึงเป็น
การพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ ช่วยในการตดัสินใจขณะด าเนินกิจกรรมหรือตดัสินใจใน
ผลงานของตนเอง นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Alabdelwahab; McKay (2002) ท่ีเช่ือวา่ 
กระบวนการสะทอ้นผลการเรียนรู้นั้นสนบัสนุนใหผู้เ้รียนใหผ้ลป้อนกลบัต่อตนเองในกระบวนการ
เรียนรู้ของตน และเพิ่มความเช่ือมัน่ใหเ้กิดแก่ผูเ้รียน อีกทั้ง ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้
และช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอน  เห็นคุณค่าของการศึกษา และ
มัน่ใจในความสามารถของตนเอง 

3.การจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน เน้นให้ผูเ้รียนไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งเหมาะสมกบัระดบั
ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน และเป็นการช่วยเหลืออย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ โดยผูส้อน
เป็นผูใ้ห้ความช่วยเหลือ และผูเ้รียนช่วยเหลือซ่ึงเหลือซ่ึงกนัและกัน เช่น ในขั้นการให้ข้อมูลท่ี
จ าเป็นและขั้นช้ีจุดเด่นท่ีน่าสนใจ ครูจะช่วยอธิบายและช้ีจุดสังเกตท่ีส าคญัว่า ส่วนไหนแสดง
ความสัมพนัธ์ของขอ้ความ ส่วนใดเป็นเหตุ-ผล หรือเป็นเง่ือนไขต่อกนั ซ่ึงในขั้นตอนน้ีจะช่วยให้
ผูเ้รียนรู้จกัสังเกต และจดจ าวิธีการอ่านคิดวิเคราะห์โดยมีครูเป็นตน้แบบในการฝึกหัดคิด จากนั้น
ผูเ้รียนก็ไดมี้โอกาสเขา้กลุ่มกบัเพื่อนๆ เพื่อการแลกเปล่ียนให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัให้เพื่อน
ช่วยแนะน า ช้ีแนะเพิ่มเติมในขอ้มูลบางส่วนท่ียงัไม่สมบูรณ์ กระทัง่ผูเ้รียนไดฝึ้กอ่านคิดวิเคราะห์
เองในใบงานท่ี 3 ตามล าดบั แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการจดัการเรียนรู้น้ีมีการให้ความช่วยเหลือ
อยา่งเป็นระบบโดยเร่ิมจากครู เพื่อน และฝึกดว้ยตนเองในท่ีสุด ดงัท่ีผูเ้รียนในกลุ่มทดลองท่ีไดเ้รียน
ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน ไดเ้ขียนบนัทึกผลการเรียนรู้ท่ีแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ท่ี
ผูเ้รียนได้รับจากการช้ีแนะหรือได้รับความช่วยเหลือจากครูและเพื่อนในกลุ่ม  ดังขอ้ความของ
ผูเ้รียนตอนหน่ึงวา่ “ครูมีขั้นตอนการสอนท่ีเขา้ใจง่าย อธิบายชดัเจนในแต่ละใบงาน เวลาไม่เขา้ใจ
ครูจะช่วยอธิบายและช้ีจุดส าคญัในการวเิคราะห์ ช่วยให้ท าใบงานง่ายข้ึน ไม่เครียด” หรือท่ีนกัเรียน
คนหน่ึงเขียนไวว้า่ “จากคาบเรียนท่ีแลว้ยงัไม่ค่อยเขา้ใจ แต่เม่ือครูอธิบายซ ้ าและให้ท าใบงานเพิ่มก็
สามารถท าไดดี้ข้ึน มีความแม่นย  าในการวิเคราะห์มากข้ึน” หรือท่ีมีนกัเรียนคนหน่ึงเขียนบนัทึกผล
การเรียนรู้วา่“ครูมีขั้นตอนการสอนท่ีชดัเจน เป็นระบบไม่ซบัซ้อน ท าให้รู้วา่จะวิเคราะห์อะไรก่อน 
ครูใจดี ท าใหก้ลา้ซกัถาม และเกิดความสนุกในการวเิคราะห์ใบงาน”  
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นอกจากน้ี ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 6 ขั้น ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีได้
ผูว้จิยัไดพ้ฒันาข้ึน จะสังเกตไดว้า่ในระหวา่งท่ีผูเ้รียนก าลงัปฏิบติังานนั้น ผูส้อนจะมีบทบาทในการ
สนบัสนุนใหผู้เ้รียนไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์ต่อกนั ในขณะเดียวกนัผูส้อนจะพยายามสังเกตการ
ท างานของผูเ้รียนในแต่ละกลุ่ม หากพบว่าผูเ้รียนมีปัญหาในการเรียนรู้ ผูส้อนจะเขา้ไปให้ความ
ช่วยเหลือทนัที ในลกัษณะการใช้ค  าถามกระตุน้ให้คิด การให้ค  าช้ีแนะทา้ทายให้ผูเ้รียนทบทวน
ผลงานรวมไปถึงการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเพื่อเป็นการเสริมแรงและให้ก าลงัใจผูเ้รียน สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ Palincsar และ Brown (Rosenshine and Meister,1992 : 26) Wu (2001) ท่ีกล่าววา่การ
ช่วยเหลือผูเ้รียนว่า การช่วยเหลือผูเ้รียนจะค่อยๆ ลดลง ขณะท่ีผูเ้รียนค่อยๆ เพิ่มความสามารถใน
การปฏิบติังานดว้ยตนเองข้ึนไปเร่ือยๆ และเม่ือผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเองอยา่งอิสระ
แลว้ การช่วยเหลือในการท ากิจกรรมนั้นจะยุติลง ลกัษณะการช่วยเหลือน้ีสอดคลอ้งกบัวิธีการช่วย
ช่วยเหลือการคิดแก่ผูเ้รียนท่ี Beyer (1997 : 172-174) และ Rowenshine และ Meister (1992: 26-33) 
ไดเ้สนอวิธีการส าหรับส่งเสริมความสามารถในดา้นการคิดของผูเ้รียน โดยการเป็นตวัแบบการคิด 
การสาธิตขั้นตอนต่างๆ ในการท างาน การใช้ค  าถามกระตุ้นหรือตัวช้ีแนะหรือการให้ข้อมูล
ป้อนกลบั ดงันั้นคะแนนการอ่านคิดวเิคราะห์หลงัการทดลองท่ีสูงข้ึนจึงแสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนวา่ 
การเรียนรู้จากการสาธิตโดยครูซ่ึงเป็นตน้แบบท่ีดี มีการช้ีแนะให้ขอ้มูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นอนัเป็นการ
ช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ ท าให้นกัเรียนมองเห็นแนวทางการอ่านคิดวิเคราะห์ ช่วยให้เกิดความรู้ 
ความเขา้ใจมาสู่การส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนไดจ้ริง ซ่ึงเป็นการ
ยนืยนัวา่รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนโดยใชแ้นวคิดการฝึกหดัทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือ สามารถช่วยสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายได ้ 

2.3 การประเมินความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ี
พฒันาข้ึน  

จากผลการประเมินดว้ยแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการใช้รูปแบบการ
จดัการเรียนรู้พบว่า นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้ในภาพรวมในระดบัมาก 
ทั้งน้ีดา้นวธีิการเรียนรู้ท่ีครูจดัข้ึนมีความสนุกสนาน ชวนติดตามโดยตลอด นกัเรียนมีความพึงใจใน
ระดบัสูงท่ีสุด ( x = 4.72)  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนกัเรียนช่ืนชอบกลวิธีการสอนท่ีไม่เครียดจนเกินไป 
และวิธีการสอนของครูก็มีส่วนส าคญัต่อความความสนใจของผูเ้รียน ดงัท่ีนกัเรียนคนหน่ึงสะทอ้น
ผลการเรียนรู้วา่ “ครูมีวิธีท่ีน่าสนใจ ชวนติดตามเพราะครูเสียงไพเราะ พูดจาชดัเจน สอดแทรกมุก
ตลก ไมเ่ครียดและท าให้เรียนรู้ไดอ้ยา่งสนุกสนานเพลิดเพลินมากค่ะ” หรือท่ีนกัเรียนคนหน่ึงเขียน
ไวว้า่ “เวลาครูสอนมีความน่าสนใจมาก ชวนติดตามตลอดเวลาเพราะครูมีเกมและขนมมาให้ทาน
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ระหวา่งการฝึก  ครูพูดเพราะมากๆ ยิ้มแยม้แจ่มใส ท าให้เรียนสนุกมากค่ะแมจ้ะเจอบทอ่านยาวๆ” 
หรือท่ีมีนักเรียนคนหน่ึงเขียนบนัทึกผลการเรียนรู้ว่า “วิธีการสอนของครูมีความน่าสนใจ ชวน
ติดตามและท าให้เรียนรู้ไดอ้ย่างเพลิดเพลินมาก เพราะครูช่วยอธิบาย แนะน า ยกตวัอย่างเร่ืองใน
ชีวิตประจ าวนัมาสอนประกอบดว้ย ท าให้ฉนัเขา้ใจเน้ือหาและประเด็นต่างๆ ไม่เครียดและท าให้
เรียนสนุกมากค่ะ” ทั้งน้ีสอดคลอ้งกบั Bandura  (1965, 1982) ท่ีกล่าวถึง กระบวนการการจูงใจ 
(Motivation) อธิบายว่า แรงจูงใจของผูเ้รียนท่ีจะแสดงพฤติกรรมเหมือนตวัแบบท่ีตนสังเกต สืบ
เน่ืองมาจากความคาดหวงัว่า การเลียนแบบจะน าประโยชน์มาให้ เช่น การได้รับแรงเสริมหรือ
รางวลั หรืออาจจะน าประโยชน์บางส่ิงบางอยา่งมาให้ รวมทั้งการคิดวา่การแสดงพฤติกรรมเหมือน
ตวัแบบจะท าใหต้นหลีกเล่ียงปัญหาได ้ ดงันั้นความส าคญัของแรงเสริมบวกจึงมีผลต่อพฤติกรรมท่ี
ผูเ้รียนเลียนแบบตวัแบบสอดคลอ้งกบั Haas (1992) ท่ีกล่าวถึงบทบาทของครูผูส้อนวา่หากให้ความ
ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้บุคคลพฒันาความรู้และทกัษะเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง การปฏิบติัภายใต้
สัมพนัธภาพท่ีดีของโคช้ (ผูส้อน) และผูป้ฏิบติั จะท าให้ผูป้ฏิบติัเกิดความพึงพอใจ นอกจากน้ีการ
จดัการเรียนรู้โดยการช้ีแนะจะท าให้เกิดความพึงพอใจและมีสัมพนัธภาพท่ีดีในการปฏิบติังาน จะ
เห็นไดว้า่ผูส้อนมีอิทธิพลต่อแจงจูงใจในการปฏิบติังานของผูเ้รียนเป็นอยา่งมาก หากผูส้อนมีกลวิธี
ในการจัดการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ มีการเสริมแรง และให้ก าลังใจผู ้เรียนอยู่เสมอจะช่วยสร้าง
สัมพนัธภาพท่ีดีต่อกัน ท าให้ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ มีความพยายามในการฝึกอ่านคิด
วเิคราะห์อยา่งไม่ยอ่ทอ้ 

ส่วนประเด็นการประเมินท่ีนกัเรียนมีความคิดเห็นในระดบัต ่าท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นระยะเวลาใน
การจดักระบวนการเรียนรู้ นกัเรียนเห็นวา่มีความเหมาะสมระดบัต ่าท่ีสุด ( x  = 3.94)  ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะเวลามีจ ากดัเม่ือเทียบกบัช่วงการจดักิจกรรมการเรียนรู้แต่ละคาบจะประกอบไปดว้ยในงาน
ทั้งหมด 3 ใบงาน ซ่ึงใบงานแรกผูส้อนและผูเ้รียนจะท าร่วมกนั ส่วนใบงานท่ี 2 ผูเ้รียนจะท าร่วมกนั
เป็นกลุ่ม และใบงานท่ี 3 ผูเ้รียนท าเป็นรายบุคคล ท าให้ผูเ้รียนตอ้งใช้เวลาท่ีมีอย่างจ ากดัในการ
วิเคราะห์ใบงานเพื่อให้ทนัส่งตามก าหนดทั้งน้ีผูว้ิจยัมีความเห็นว่าหากมีการฝึกฝนท าใบงานจน
ผูเ้รียนเกิดความช านาญก็จะสามารถควบคุมเวลาไดดี้ข้ึน 

จะเห็นไดว้า่ รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึนน้ี สามารถจะใชเ้ป็นแนวทางใน
การส่งเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายได้เป็น
อย่างดี ดังจะเห็นได้จากผลการวิจัย ท่ีผู ้วิจ ัยได้ด าเนินการทดลองในคร้ังน้ี  พบว่า  คะแนน
ความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อน
การทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จากผลการวจิยัดงักล่าวจึงสามารถเป็นเคร่ืองยืนยนั
ถึงประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจ ัยได้พฒันาข้ึนมาได้ว่าสามารถส่งเสริม
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ความสามารถดา้นการอ่านคิดวเิคราะห์งานเขียนภาษาไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายได้
อยา่งแทจ้ริง  
 

ข้อเสนอแนะ 
การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการฝึกหัดทางปัญญา

ร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะในการน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้ไปใช ้ดงัน้ี 
 1.ควรมีรายวิชาเพิ่มเติมเก่ียวกับการฝึกอ่านคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียน เพราะการอ่านคิด
วิเคราะห์เป็นอีกหน่ึงทักษะส าคัญท่ีผู ้เรียนจะต้องน าไปใช้ในการรับสารในอนาคตอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.ผูส้อนสามารถเลือกใช้บทอ่าน (งานเขียนภาษาไทย) ท่ีนอกเหนือไปจากท่ีปรากฏใน
งานวจิยัคร้ังน้ีได ้ทั้งน้ีเพื่อปรับใหส้ัมพนัธ์กบัเร่ืองราว สถานการณ์ สภาพแวดลอ้ม และความสนใจ
ของนกัเรียน แต่ตอ้งตั้งค  าถามน าไปสู่การอ่านคิดวเิคราะห์มาหวัขอ้ท่ีผูว้จิยัก าหนดในใบงาน 

3.ควรส่งเสริมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือในชั้นเรียน เพราะช่วยเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้
ร่วมท างานกนัเป็นกลุ่ม เป็นการพฒันาทกัษะทางดา้นสังคม การปฏิบติังานร่วมกนัภายในกลุ่มท่ี
สมาชิกทุกคนต้องช่วยกันแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดวิพากษ์งานร่วมกันเพื่อให้งานส าเร็จ 
นอกจากน้ีการท ากิจกรรมแบบกลุ่มยงัช่วยให้ประโยชน์ต่อสมาชิกกลุ่มทั้งทางตรงและทางออ้ม
กล่าวคือ นอกจากจะช่วยเป็นการน าเอาความสามารถของตนเองมาใช้ไดอ้ยา่งเต็มท่ีและช่วยเหลือ
ผูอ่ื้นตามความสามารถแล้วยงัเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ ทัศนคติ ความคิดเห็น เกิด
ปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั รวมทั้งใหส้มาชิกไดเ้ป็นก าลงัใจซ่ึงกนัและกนั 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

 ผลการวิจยัน้ีแสดงให้เห็นวา่ รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดการฝึกหดัทางปัญญา
ร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือสามารถน ามาใชส้ร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์
ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายไดต้ามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจมีการน ารูปแบบการ
จดัการเรียนรู้น้ีไปทดลองใช้เพื่อส่งเสริมทกัษะการคิดในระดบัท่ีสูงกว่า เช่น การคิดวิจารณญาณ 
การคิดสร้างสรรค ์เป็นตน้ 
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เคร่ืองมือประเมินความสอดคล้อง 
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แบบการประเมินความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อแบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนและผู้เรียน 
ในการพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่สร้างเสริมความสามารถในการอ่านคดิวิเคราะห์ 

ของนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ค าช้ีแจง 

1. แบบการประเมินความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อแบบสมัภาษณ์ครูผูส้อนและผูเ้รียนน้ีมี 
การตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) ดว้ยการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
 (Index of Item-Objective Congruency : IOC) โดยมีเกณฑก์ารพิจารณาระดบัความเหมาะสม ดงัน้ี 

 หากท่านเห็นวา่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน +1    

 หากท่านไม่แน่ใจ  ใหค้ะแนน   0    

 หากท่านเห็นวา่ไม่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน  -1      

2. โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องวา่งดา้นขวามือเพียงช่องใดช่องหน่ึง ตามระดบัความ
เหมาะสม 
 

 
ขอ้ท่ี 

 
ประเด็นการประเมิน 

 ระดบัความคิดเห็น  
หมายเหต ุ+1 0 -1 

1. ความเหมาะสมของประเด็นท่ีเก่ียวกบัสถานภาพขอ้มูลทัว่ไป
ของผูใ้หส้มัภาษณ์ 

    

2. ความเพียงพอของประเด็นท่ีเก่ียวกบัสถานภาพขอ้มูลทัว่ไป 
ของผูใ้หส้มัภาษณ์ 

    

3. ความครอบคลุมของประเด็นสมัภาษณ์ในภาพรวม 2 ดา้น คือ 
มุมมองจากตวัผูเ้รียนและมุมมองจากครูผูส้อน 

    

4. ความเหมาะสมของประเด็นสมัภาษณ์ในมุมมองจากตวัผูเ้รียน     
5. ความเหมาะสมของประเด็นสมัภาษณ์ในมุมมองจากตวัครูผูส้อน     
6. ความชดัเจนของประเด็นสมัภาษณ์ในมุมมองจากตวัผูเ้รียน     
7. ความชดัเจนของประเด็นสมัภาษณ์ในมุมมองจากตวัครูผูส้อน     

 

ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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แบบการประเมินความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อแบบสอบถามความคดิเห็นของผู้เรียน 
ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่สร้างเสริมความสามารถในการอ่านคดิวเิคราะห์ 

ของนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
ค าค าช้ีแจง 

1. แบบการประเมินความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้รียนน้ี    
มีการตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) ดว้ยการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
 (Index of Item-Objective Congruency : IOC) โดยมีเกณฑก์ารพิจารณาระดบัความเหมาะสม ดงัน้ี 

 หากท่านเห็นวา่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน +1    

 หากท่านไม่แน่ใจ  ใหค้ะแนน   0    

 หากท่านเห็นวา่ไม่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน  -1      

2. โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องวา่งดา้นขวามือเพียงช่องใดช่องหน่ึง ตามระดบัความ
เหมาะสม 
 

 
ข้อที ่

 
ประเดน็การประเมนิ 

ระดบัความ
คดิเห็น 

 
หมายเหตุ 

+1 0 -1 
1. เน้ือหาสาระมีความยากง่ายเหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียน     
2. เน้ือหาสาระสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีครูก าหนดให ้     
3. เน้ือหาสาระมีความครบถว้นเพียงพอต่อการน าไปเป็นพ้ืนฐานการ

เรียนรู้ 
    

4. การสาธิตของครูช่วยใหม้องเห็นความเช่ือมโยงของขอ้ความ 
ตลอดจนหลกัสงัเกตส าคญัท่ีจะน าไปสู่การสรุปประเดน็ และ
สาระส าคญัของขอ้ความท่ีอ่าน 

    

5. ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีการจดัล าดบัจากง่ายไปหายาก     
6. การไดรั้บความช่วยเหลือหรือการช้ีแนะจากครูหรือเพ่ือนท่ีมี

ความสามารถมากกวา่จะช่วยใหผู้เ้รียนมีสามารถในการอ่าน 
คิดวเิคราะห์ดีข้ึน 
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ข้อที ่

 
ประเดน็การประเมนิ 

ระดบัความ
คดิเห็น 

 
หมายเหตุ 

+1 0 -1 
7. ปฏิสมัพนัธ์ทั้งภายในกลุ่มและระหวา่งกลุ่มท าใหเ้กิดมุมมอง

ความคิดท่ีหลากหลาย 
    

8. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบเอ้ือต่อการส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์ 

    

9. ระยะเวลาในการจดักระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบมีความ
เหมาะสม 

    

10. เอกสารประกอบการเรียนรู้มีความน่าสนใจ ชดัเจน และท าความ
เขา้ใจไดง่้าย 

    

11. ประเด็นค าถามของใบงานส่งเสริมความสามารถในการอ่าน 
คิดวเิคราะห์ได ้

    

12. ส่ือท่ีใชป้ระกอบการจดัการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิด
ความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์ได ้

    

13. ส่ือและวสัดุอุปกรณ์ประกอบการน าเสนอการปฏิบติัมีความ
ครบถว้น เพียงพอ 

    

14. การเรียนรู้ตามรูปแบบช่วยส่งเสริมความสามารถในการอ่าน 
คิดวเิคราะห์ได ้

    

15. การเรียนรู้ท่ีครูจดัข้ึนมีความสนุกสนาน ชวนติดตามโดยตลอด     
 
ข้อเสนอแนะ .............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 

 

 

 



194 
 

แบบการประเมนิความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญทีม่ต่ีอแผนการจดัการเรียนรู้เพือ่สร้างเสริมความสามารถ 

ในการอ่านคดิวเิคราะห์ของนกัเรียนระดบัช้ันมธัยมศึกษาตอนปลายโดยใช้แนวคดิ 

การฝึกหัดทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมอื 

ค าช้ีแจง    
1. แบบการประเมินความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อแผนการจดัการเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริม

ความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์น้ีมีการตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) ดว้ยการวเิคราะห์
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruency : IOC) โดยมีเกณฑก์ารพิจารณาระดบัความ
เหมาะสม ดงัน้ี         

 หากท่านเห็นวา่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน +1    

 หากท่านไม่แน่ใจ  ใหค้ะแนน   0    

 หากท่านเห็นวา่ไม่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน  -1      

3. โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องวา่งดา้นขวามือเพียงช่องใดช่องหน่ึง ตามระดบัความ
เหมาะสม 

 
 

ข้อที ่
 

ประเดน็การประเมนิ 
ระดบั 

ความคดิเห็น 
 

หมายเหตุ 
+1 0 -1 

1. แผนการจดัการเรียนรู้มีองคป์ระกอบครบถว้น เหมาะสม     
2. ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์าร

เรียนรู้ท่ีตั้งไว ้
    

3. ขั้นตอนการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน     
4. ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามล าดบัอยา่งเหมาะสม     
5. ขั้นตอนการจดักิจกรรมมีการจดัล าดบัจากง่ายไปหายาก     
6. กิจกรรมการเรียนรู้สามารถท าใหผู้เ้รียนบรรลุตามวตัถุประสงคก์าร

เรียนรู้ท่ีตั้งไว ้
    

7. ระยะเวลาในการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสม     
8. ระยะเวลาในการเรียนรู้มีปริมาณเพียงพอท่ีจะช่วยใหบ้รรลุตาม

วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีตั้งไว ้
    

9. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้เอ้ือใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในชั้นเรียน     
10. การจดักิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีปฏิสมัพนัธ์ซ่ึงกนั

และกนั 
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ข้อที ่

 
ประเดน็การประเมนิ 

ระดบั 
ความคดิเห็น 

 
หมายเหตุ 

+1 0 -1 

11. จ านวนของแผนการจดัการเรียนรู้มีความหลากหลายในดา้นเน้ือหา
สาระและครอบคลุมต่อการสร้างเสริมความสามารถในการอ่าน 
คิดวเิคราะห์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

    

12. ส่ือท่ีใชป้ระกอบแผนการจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

    

13. ส่ือท่ีใชป้ระกอบแผนการจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบั
กิจกรรมการเรียนรู้ 

    

14. ส่ือท่ีใชป้ระกอบแผนการจดัการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิด
ความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์ได ้

    

15. วธีิการวดัผลการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีตั้งไว ้     
16. แบบฝึกทกัษะตามใบงานมีความเหมาะสมและสามารถช่วยให้

ผูเ้รียนสามารถพฒันาความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์ไดอ้ยา่ง
แทจ้ริง 

    

17. แบบสะทอ้นผลการเรียนรู้ช่วยใหค้รูผูส้อนสามารถใชเ้ป็นแนวทาง
ในการพฒันาการสอนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

    

18. แบบสะทอ้นผลการเรียนรู้มีประเด็นต่างๆ ท่ีครอบคลุมและชดัเจน 
ท่ีจะช่วยใหค้รูผูส้อนมองเห็นแนวทางในการพฒันาการเรียนรู้ได ้

    

 
ข้อเสนอแนะ .............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
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แบบการประเมินความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่สร้างเสริม

ความสามารถในการอ่านคดิวเิคราะห์ของนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้แนวคดิ 

การฝึกหัดทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 

 
ค าช้ีแจง    

1. ขอใหท่้านพิจารณารูปแบบการจดัการเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์ 
ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย แลว้โปรดใหค้วามคิดเห็นตามรายการประเมินแบบ 
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) โดยมีเกณฑก์ารพิจารณา ดงัน้ี    
    ระดบัคะแนน 5  หมายถึง ท่านเห็นวา่ขอ้ความท่ีก าหนดใหน้ี้เป็นจริงตรงกบัความคิดเห็นของท่านมาท่ีสุด 
   ระดบัคะแนน 4  หมายถึง ท่านเห็นวา่ขอ้ความท่ีก าหนดใหน้ี้เป็นจริงตรงกบัความคิดเห็นของท่านมาก 
  ระดบัคะแนน 3  หมายถึง ท่านเห็นวา่ขอ้ความท่ีก าหนดใหน้ี้เป็นจริงตรงกบัความคิดเห็นของท่านปานกลาง 
   ระดบัคะแนน 2  หมายถึง ท่านเห็นวา่ขอ้ความท่ีก าหนดใหน้ี้เป็นจริงตรงกบัความคิดเห็นของท่านนอ้ย 
   ระดบัคะแนน 1  หมายถึง ท่านเห็นวา่ขอ้ความท่ีก าหนดใหน้ี้เป็นจริงตรงกบัความคิดเห็นของท่านนอ้ยท่ีสุด 

2. โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องวา่งแต่ละขอ้ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริง 
 

 
ข้อที ่

 
รายการประเมนิ 

ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
1. รูปแบบการจดัการเรียนรู้น้ีมีองคป์ระกอบท่ีจ าเป็นท่ีครูผูส้อนตอ้งรับทราบก่อน

น าไปใช ้
     

2. รูปแบบการจดัการเรียนรู้น้ีมีการเขียนอธิบายดว้ยถอ้ยค าส านวนภาษาท่ีอ่านง่าย 
เขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจน 

     

3. รูปแบบการจดัการเรียนรู้น้ีมีการอธิบายถึงองคป์ระกอบต่างๆ อยา่งเป็นล าดบั
ขั้นตอนท่ีเหมาะสม 
 

     

4. รูปแบบการจดัการเรียนรู้น้ีสามารถสร้างความเขา้ใจอยา่งชดัเจนท่ีจะน าไปสู่การ
ปฏิบติัจริง 

     

5. รูปแบบการจดัการเรียนรู้น้ีมีการเขียนค าอธิบายค าช้ีแจงในการใชรู้ปแบบการ
จดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งชดัเจน 

     

6. รูปแบบการจดัการเรียนรู้น้ีมีการเขียนค าอธิบายช้ีแจงในการใชรู้ปแบบการจดัการ
เรียนรู้ท่ีครูผูส้อนสามารถน าไปใชป้ฏิบติัจริงได ้

     

7. รูปแบบการจดัการเรียนรู้น้ีมีการเขียนถึงแนวทางในการด าเนินการจดัการเรียนรู้
เอาไวอ้ยา่งชดัเจน 
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ข้อที ่

 
รายการประเมนิ 

ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
8. รูปแบบการจดัการเรียนรู้น้ีมีการเขียนถึงแนวทางในการด าเนินการจดัการเรียนรู้ท่ี

ครูผูส้อนสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 
     

9. รูปแบบการจดัการเรียนรู้น้ีไดมี้การกล่าวถึงความเป็นมาของรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้ไวอ้ยา่งชดัเจน 

     

10. รูปแบบการจดัการเรียนรู้น้ีไดแ้สดงถึงความเป็นมาของการไดม้าของรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้อยา่งสมเหตุสมผลและมีความน่าเช่ือถือ 

     

11. รูปแบบการจดัการเรียนรู้น้ีไดมี้การกล่าวถึงทฤษฎีส าคญัท่ีใชเ้ป็นฐานคิดส าคญัใน
การสร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้อยา่งชดัเจน 

     

12. รูปแบบการจดัการเรียนรู้น้ีไดมี้การน าทฤษฎีการเรียนรู้ ตลอดจนแนวคิดมาเป็นฐาน
ส าคญัในการสร้างรูปแบบอยา่งถูกตอ้งตามหลกัการของทฤษฎีและแนวคิดนั้นๆ 

     

13. รูปแบบการจดัการเรียนรู้น้ีไดมี้การแสดงถึงความเช่ือมโยงระหวา่งแนวคิด ทฤษฎี
การเรียนรู้ท่ีจะน าไปสู่การสร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้เอาไวใ้หเ้ห็นอยา่งเด่นชดั 

     

14. รูปแบบการจดัการเรียนรู้น้ีมีการแสดงสาระส าคญัของรูปแบบการจดัการเรียนรู้
เอาไวอ้ยา่งครบถว้นชดัเจน 

     

ข้อเสนอแนะ .............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



198 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ค 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
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แบบสัมภาษณ์คูผู้สอนรายวิชาภาษาไทยเกีย่วกบัสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นในการสร้างเสริม

ความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์ของนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
ค าช้ีแจง 
 แบบสมัภาษณ์ชุดน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรวบรวมขอ้มลูสภาพปัญหาและความตอ้งการจ าเป็นใน 
การสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายขอ้มลูท่ี
ไดจ้ะเป็นแนวทางในการออกแบบและพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ต่อไป 
ข้อมูลส่วนบุคคล 
ช่ือ-สกลุ.............................................................................................................. อาย.ุ.............................ปี 
ประสบการณ์การสอน..........................ปี สถานท่ีท างาน ......................................................................... 
ประเดน็สัมภาษณ์ 
ด้านที่ 1 มุมมองจากตวัผู้เรียน 

   1) ท่านคิดวา่นกัเรียนมีความรู้ความความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการอ่านคิดวิเคราะห์มากนอ้ยเพียงใด? 

.........................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

2) ท่านคิดวา่ปัญหาท่ีพบบ่อยท่ีสุดในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนคือเร่ืองใดบา้ง? อยา่งไร? 

.........................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

3) ท่านคิดวา่นกัเรียนสนใจท่ีจะพฒันาความสามารถดา้นการอ่านคิดวิเคราะห์ของตนเองมากนอ้ย

เพียงใด? 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
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4) ท่านคิดวา่นกัเรียนรับรู้วา่การอ่านคิดวิเคราะห์เป็นปัญหาหรือเป็นอุปสรรคพ้ืนฐานในการเรียน 

มากนอ้ยเพียงใด? 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

5) ท่านคิดวา่นกัเรียนตอ้งการแสวงหาวิธีการท่ีท่ีจะช่วยใหอ่้านคิดวิเคราะห์ไดง่้ายและถกูตอ้ง

แม่นย  ามากข้ึน มากนอ้ยเพียงใด? 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

ด้านที่ 2  มุมมองจากตวัครูผู้สอน 
1) ท่านมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองความสามารถของหลกัการอ่านคิดวิเคราะห์อยา่งไรบา้ง? 
.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

2) ท่านพบปัญหาส าคญัเก่ียวกบัการสอนเร่ืองอ่านคิดวิเคราะห์อยา่งไรบา้ง? 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
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3) ท่านมีปัญหาในการสร้างหรือหาแบบทดสอบการอ่านคิดวิเคราะห์เพ่ือใหน้กัเรียนไดฝึ้กปฏิบติั

ในชั้นเรียนบา้งหรือไม่ และมากนอ้ยเพียงใด? 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

4) ท่านประสบปัญหาในเร่ืองการหากลวิธีในการสอนใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาการอ่านดา้นคิด

วิเคราะห์อยา่งไรบา้ง? 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

5) ท่านไดใ้หค้วามส าคญักบัการสอนเร่ืองการอ่านคิดวิเคราะห์อยา่งไรบา้ง? 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เรียนระดบัช้ันมธัยมศึกษาตอนปลายในประเดน็เกีย่วกบัความสามารถ 
ในการอ่านคิดวเิคราะห์งานเขียนภาษาไทย 

 
ค าช้ีแจง 
 แบบสมัภาษณ์ชุดน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรวบรวมขอ้มลูสภาพปัญหาและความตอ้งการจ าเป็นใน 
การสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ขอ้มลูท่ี
ไดจ้ะเป็นแนวทางในการออกแบบและพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ต่อไป 
ข้อมูลส่วนบุคคล 
ช่ือ-สกลุ........................................................... สถานศึกษาท่ีก าลงัเรียนอยู.่.................................................. 
ระดบัคะแนนเฉล่ียวิชาภาษาไทยภาคเรียนล่าสุด.......................แผนการเรียน............................................... 
ประเดน็สัมภาษณ์ 
ด้านที่ 1 มุมมองที่เกดิจากตวัผู้เรียน 

1) นกัเรียนคิดวา่ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์งานเขียนภาษาไทยมีความส าคญัและมีความ

จ าเป็นในการเรียนรู้ของนกัเรียนหรือไม่? อยา่งไร? 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................  

2) นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ ตลอดจนวิธีการอ่านคิดวิเคราะห์งานเขียนภาษาไทย 

มากนอ้ยเพียงใด? 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

3) นกัเรียนคิดวา่การพฒันาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์งานเขียนภาษาไทยไดน้ั้นเร่ืองท่ีมี

ความเป็นไปไดห้รือไม่? มากนอ้ยเพียงใด? 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 
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4) นกัเรียนคิดวา่ปัญหาส าคญัในการอ่านคิดวิเคราะห์งานเขียนภาษาไทยของตวันกัเรียนนั้นอยูต่รง 

จุดใด? อยา่งไร? 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

5) นกัเรียนคิดวา่ การท่ีจะพฒันาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์งานเขียนภาษาไทยใหมี้

ประสิทธิภาพสูงสุดไดน้ั้นน่าจะมีปัจจยัใดท่ีเก่ียวขอ้งบา้ง? 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

ด้านที่ 2 มุมมองที่เกดิจากตวัครูผู้สอน 
1) นกัเรียนคิดวา่ครูผูส้อนภาษาไทยไดส้ร้างความเขา้ใจ เก่ียวกบัหลกัการอ่านคิดวิเคราะห์ เขียน
ภาษาไทยใหแ้ก่นกัเรียนไดม้ากนอ้ยเพียงใด? 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................. 
2) นกัเรียนคิดวา่ครูผูส้อนภาษาไทยไดใ้หแ้นวทาง หรือวิธีการในการอ่านคิดวิเคราะห์งานเขียน
ภาษาไทยใหแ้ก่นกัเรียนไดช้ดัเจนมากนอ้ยเพียงใด? 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................. 
3) นกัเรียนคิดวา่ ครูผูส้อนภาษไทยใหค้วามส าคญัในการพฒันาความสามารถในการอ่านคิด
วิเคราะห์ของผูเ้รียนในชั้นเรียนมากนอ้ยเพียงใด? 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
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4) นกัเรียนคิดวา่ครูผูส้อนภาษาไทยสามารถพฒันาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์งานเขียน
ภาษาไทยใหแ้ก่ผูเ้รียนในชั้นเรียนไดม้ากนอ้ยเพียงใด? 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................. 
5)นกัเรียนคิดวา่ ครูผูส้อนภาษาไทยไดน้ าแนวขอ้สอบการอ่านคิดวิเคราะห์งานเขียนภาษาไทยจาก
แหล่งต่างๆมาใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะและอธิบายแนวทางในการท าขอ้สอบเหล่านั้นอยา่งชดัเจน
หรือไม่? อยา่งไร? 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
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แบบบันทึกสะท้อนผลการเรียนรู้ที่มต่ีอรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการฝึกหัดทาง
ปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมอืเพือ่สร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์ 

ของนักเรียนระดบัช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

ค าช้ีแจง    ใหน้กัเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นหลงัจากท่ีไดเ้รียนรู้ในแต่ละคาบเรียนจบลง  
                 โดยใหเ้ขียนแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเสรีตามความเป็นจริงในแต่ละประเดน็ต่อไปน้ี 
1.นกัเรียนคิดวา่ วิธีการสอนของครูสามารถช่วยใหน้กัเรียนตอบค าถามจากการอ่านไดม้ากนอ้ยเพียงใด? 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
. 
2. นกัเรียนคิดวา่ วิธีการสอนของครูมีขั้นตอนท่ีชดัเจน และท าใหก้ารอ่านเพ่ือคิดวิเคราะห์นั้นง่ายข้ึน
หรือไม่? อยา่งไร? 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
3. นกัเรียนคิดวา่ การเรียนตามวิธีการจดัการเรียนรู้ดงักล่าวน้ีจะช่วยใหน้กัเรียนเกิดความมัน่ใจ และ
สามารถท าคะแนนในการอ่านคิดวิเคราะห์ในใบงานท่ีครูก าหนดใหสู้งข้ึนมากนอ้ยเพียงใด? และเพราะ
เหตุใดนกัเรียนจึงคิดเช่นนั้น? 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
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4. นกัเรียนคิดวา่ วิธีการสอนของครูมีความน่าสนใจ ชวนติดตามและท าใหเ้รียนรู้ไดอ้ยา่งเพลิดเพลินมาก
นอ้ยเพียงใด? 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
5. นกัเรียนคิดวา่ วิธีการสอนของครูมีการใชเ้วลาท่ีเหมาะสมและสามารถช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจ และ
น าไปสู่การอ่านคิดวิเคราะห์ตามใบงานท่ีครูมอบหมายไดม้ากนอ้ยเพียงใด? 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มต่ีอรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการฝึกหัดทาง
ปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมอืเพือ่สร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์ 

ของนักเรียนระดบัช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

ค าช้ีแจง    
 1. แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้น้ีมีลกัษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) โดยมีเกณฑก์ารพิจารณาระดบัความพึงพอใจ ดงัน้ี 
    ระดบัคะแนน 5 หมายถึง  ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ในรายการนั้น 
  ระดบัมากท่ีสุด 
    ระดบัคะแนน 4 หมายถึง  ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ในรายการนั้น 

ระดบัมาก 
    ระดบัคะแนน 3 หมายถึง  ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ในรายการนั้น 

ระดบัปานกลาง 
    ระดบัคะแนน 2 หมายถึง  ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ในรายการนั้น 

ระดบันอ้ย 
    ระดบัคะแนน 1 หมายถึง  ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ในรายการนั้น 

ระดบันอ้ยท่ีสุด 
           2. โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องวา่งแต่ละขอ้ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริง 
 

 

ข้อที ่
 

ประเดน็การประเมนิ 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. เน้ือหาสาระมีความยากง่ายเหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียน      
2. เน้ือหาสาระสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีครูก าหนดให ้      
3. เน้ือหาสาระมีความครบถว้นเพียงพอต่อการน าไปเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้      
4. การสาธิตของครูช่วยใหม้องเห็นความเช่ือมโยงของขอ้ความ ตลอดจนหลกั

สงัเกตส าคญัท่ีจะน าไปสู่การสรุปประเด็น และสาระส าคญัของขอ้ความท่ีอ่าน 
     

5. ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีการจดัล าดบัจากง่ายไปหายาก      
6. การไดรั้บความช่วยเหลือหรือการช้ีแนะจากครูหรือเพื่อนท่ีมีความสามารถ

มากกวา่จะช่วยใหผู้เ้รียนมีสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์ดีข้ึน 
     

7. ปฏิสมัพนัธ์ทั้งภายในกลุ่มและระหวา่งกลุ่มท าใหเ้กิดมุมมองความคิดท่ี
หลากหลาย 

     

8. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบเอ้ือต่อการส่งเสริมความสามารถใน 
การอ่านคิดวเิคราะห์ 
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ข้อที ่
 

ประเดน็การประเมนิ 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
9. ระยะเวลาในการจดักระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบมีความเหมาะสม      
10. เอกสารประกอบการเรียนรู้มีความน่าสนใจ ชดัเจน และท าความเขา้ใจไดง่้าย      
11. ประเด็นค าถามของใบงานส่งเสริมความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์ได ้      
12. ส่ือท่ีใชป้ระกอบการจดัการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดความสามารถ 

ในการอ่านคิดวเิคราะห์ได ้
     

13. ส่ือและวสัดุอุปกรณ์ประกอบการน าเสนอการปฏิบติัมีความครบถว้น 
เพียงพอ 

     

14. การเรียนรู้ตามรูปแบบช่วยส่งเสริมความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์ได ้      
15. การเรียนรู้ท่ีครูจดัข้ึนมีความสนุกสนาน ชวนติดตามโดยตลอด      

 

ข้อเสนอแนะ ..............................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
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แบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน เร่ือง ความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์ 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย     คะแนนเตม็  40 คะแนน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      เวลา 60 นาที 
 
ค าช้ีแจง  1.แบบทดสอบความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์ฉบบัน้ีมีขอ้สอบ ทั้งหมด 40 ขอ้ 
      จ านวน  16 หนา้ 
 2.แบบทดสอบฉบบัน้ีเป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก ใชเ้วลาท า 60 นาที 

3.ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีเห็นวา่ถูกตอ้งท่ีสุดในแต่ละขอ้ แลว้ท าเคร่ืองหมาย X ทบั 
    ลงบนตวัอกัษร ก, ข, ค หรือ ง ท่ีอยูห่นา้ค าตอบนั้นๆ เพียงค าตอบเดียวเท่านั้น 

 4.ขอ้สอบแต่ละขอ้มีคะแนนขอ้ละ 1 คะแนน รวมทั้งส้ิน 40 คะแนน 
  

จงอ่านบทร้อยกรองต่อไปน้ี  แลว้ตอบค าถามขอ้ 1-2 
(1) แมจ้ะเรียนวชิาทางคา้ขาย  (2) อยา่ปากร้ายพดูจาอชัฌาสัย 
(3) จะซ้ือง่ายขายดีมีก าไร   (4) ดว้ยเขาไม่เคืองจิตระอิดระอา 

1. บุคคลในขอ้ใดน่าจะน าขอ้คิดจากค าประพนัธ์ขา้งตน้น้ีไปใชป้ระโยชน์ไดต้รงท่ีสุด (ประเมิน) 
ก. นิดชอบท าสีหนา้บ้ึงตึงเม่ือลูกคา้มาจบัของแลว้ไม่ซ้ือ 
ข. หน่อยมกัแสดงอาการเบ่ือหน่ายเม่ือลูกคา้ต่อรองราคาสินคา้ 
ค. นอ้ยจะพดูหว้นๆ และไม่พอใจเม่ือลูกคา้มาถามราคาแลว้ไม่ซ้ือ 
ง. นวลจะแสดงอาการไม่สนใจเม่ือลูกคา้ต่อรองราคาสินคา้มากเกินไป 

2. เน้ือความในวรรคใดแสดงความเป็นเหตุเป็นผลกนั (วิเคราะห์) 
ก. วรรคท่ี 1 เป็นเหตุ วรรคท่ี 2 เป็นผล  ข. วรรคท่ี 1 เป็นผล วรรคท่ี 2 เป็นเหตุ 
ค. วรรคท่ี 3 เป็นเหตุ วรรคท่ี 4 เป็นผล  ง. วรรคท่ี 3 เป็นผล วรรคท่ี 4เป็นเหตุ 
 

จงอ่านบทร้อยกรองต่อไปน้ี  แลว้ตอบค าถามขอ้ 3-4 
(1) เพราะมนุษยมี์ศกัด์ิสัตวพ์ิเศษ (2)  การศึกษาใช่แค่เกรดเสร็จศึกษา 
(3) ใช่รู้อ่านรู้เรียนเขียนวชิา  (4)  ใช่รู้หางานท าไดก้็ใช่แลว้ 
(5) การศึกษา คือการศึกฝึกมนุษย ์ (6)  ใหสู้งสุดกวา่สัตวใ์หช้ดัแจ๋ว 

 (7)  ฝึกคนใหห้ายมืดบอดตลอดแนว (8)  ฝึกละแววววิาทสัญชาติทราม 
3. เน้ือความในวรรคใดไม่ใช่ขอ้คิดเห็นของผูป้ระพนัธ์ (วิเคราะห์) 
 ก. วรรคท่ี 2  ข. วรรคท่ี 4  ค. วรรคท่ี 5  ง. วรรคท่ี  7 
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4. ขอ้ใดจดัเป็นสาระส าคญัของงานเขียนขา้งตน้น้ี  (สังเคราะห์) 
 ก. การศึกษาคือการท าสงครามชีวติ   
 ข. การศึกษาคือการฝึกฝนวชิาความรู้ 
 ค. การศึกษาคือการขดัเกลาจิตใจมนุษย ์    
 ง. การศึกษาคือการแสวงหาแนวทางในการด าเนินชีวติ 
จงอ่านงานเขียนต่อไปน้ี แลว้ตอบค าถามขอ้ 5-6 

ลอนดอน คือ กล่องสมบัติอันล ้ าค่าท่ีอัดแน่นไปด้วยประวติัศาสตร์ ความรุ่งเรืองและ
วฒันธรรม   อนัเก่าแก่ ซ่ึงส่ิงเหล่านั้นยงัคงปรากฏอยูจ่นถึงปัจจุบนั ผนัผา่นกาลเวลาหลายร้อยปีรอ
ให้ผูค้นเขา้มาคน้หาและเปิดกล่องออกมาเพื่อสัมผสักบัประสบการณ์และความประทบัใจท่ีอยูข่า้ง
ใน 
5. ขอ้ใดสอดคลอ้งกบัค ากล่าวท่ีวา่ “ลอนดอน เป็นกล่องสมบติัอนัล ้าค่า” มากท่ีสุด (ประเมินค่า) 
 ก. มีประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจ  ข. มีผูค้นสนใจเขา้ไปเยีย่มชมจ านวนมาก 
 ค. มีวฒันธรรมท่ีเก่าแก่หลายร้อยปี ง. มีประวติัศาสตร์และวฒันธรรมอนัรุ่งเรือง 
6. ขอ้ใดจดัเป็นขอ้เทจ็จริงของงานเขียนขา้งตน้น้ี (วเิคราะห์) 
 ก. ลอนดอนเป็นกล่องสมบติัท่ีทรงคุณค่า    

ข. ลอนดอนก าลงัรอผูค้นมาคน้หาและสัมผสั 
 ค. ลอนดอนเป็นมหานครท่ีตั้งมาหลายร้อยปี    

ง. ลอนดอนเป็นดินแดนประวติัศาสตร์ท่ีเก่าแก่และรุ่งเรืองท่ีสุด 

 

จงอ่านค าประพนัธ์ต่อไปน้ี แลว้ตอบค าถาม 
(1) ยากเหลือเกินท่ีจะมีคนดีพร้อม (2) ยากจะหอมไปทุกอยา่งเหมือนดัง่ฝัน 

   (3) ยากจะสมปรารถนาสารพนั (4) ยากจะบรรลุล่วงทุกหว้งคิด 
7. ขอ้คิดจากค าประพนัธ์ขา้งตน้น้ีน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเร่ืองใดมากท่ีสุด (น าไปใช)้ 
 ก. การไม่คาดหวงั   ข. การปล่อยวาง 
 ค. การเลือกคบคน   ง. การรู้คิดอยา่งมีสติ 
 

จงอ่านงานเขียนต่อไปน้ี แลว้ตอบค าถามขอ้ 8-9 
(1) การอ่านเป็นส่ิงส าคัญส าหรับมนุษย์ (2) ซ่ึงเป็นหน่ึงในส่ีของทักษะทางภาษาท่ี

จ าเป็นต้องฝึกฝนอยู่สม ่ าเสมอ (3) และสามารถฝึกฝนได้เร่ือยๆ ตามวยั และเป็นการสั่งสม
ประสบการณ์ท่ีไม่มีวนัส้ินสุด (4) เพราะการอ่านจะช่วยให้มนุษยไ์ดรั้บความคิด ความรู้และความ
บนัเทิง (5) ท่ีมีผลต่อชีวติและจิตใจของมนุษยใ์หเ้จริญยิง่ข้ึน 
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8. ขอ้ความในตอนใดเป็นขอ้เทจ็จริงท่ีผูเ้ขียนน าเสนอไว ้ (วเิคราะห์) 
ก. ตอนท่ี  (1) และตอนท่ี  (2)  ข. ตอนท่ี  (1) และตอนท่ี  (3) 
ค. ตอนท่ี  (3) และตอนท่ี  (4)  ง. ตอนท่ี  (1) และตอนท่ี  (5) 

9. ขอ้ใดจดัเป็นสาระส าคญัของงานเขียนขา้งตน้น้ี  (สังเคราะห์) 
ก. การอ่านท าคนใหเ้ป็นคนโดยสมบูรณ์    
ข. การอ่านช่วยพฒันาความคิดและจิตใจมนุษย ์
ค. การอ่านเป็นกระบวนการเร่ิมตน้ของการเรียนรู้ 
ง. การอ่านเป็นการขยายความคิดใหม้ากข้ึนตามวยั 

 

จงอ่านบทประพนัธ์ต่อไปน้ี แลว้ตอบค าถามขอ้ 10-11 
คนมีค่าดว้ยสร้างค่าจากคุณค่า เป็นประโยชน์ถว้นหนา้แก่ชนผอง 

ไม่เคยคิดกอบโกยหวงัยดึครอง  ไม่คิดมองประโยชน์ตนเป็นหลกังาน 
เพราะในจิตหมายคิดแต่จะให ้  ท าดว้ยใจเก้ือก่อผลเป็นแก่นสาร  
ไม่หวงัใหใ้ครมองเห็นเด่นตระการ ใครมองผา่นยงัมุ่งมัน่ท าเร่ือยไป 

10. ขอ้ใดคือสาระส าคญัของบทประพนัธ์ขา้งตน้น้ี (วเิคราะห์) 
ก. ค่าของคนอยูท่ี่ผลของงาน   
ข. จงท าดีแต่อยา่เด่นจะเป็นภยั 
ค. คิดดีท าแต่ความดีชีวีจะมีสุข   
ง. การท าความดีเหมือนปิดทองหลงัพระ  

11. แนวคิดของบทประพนัธ์ขา้งตน้น้ีไม่เหมาะสมท่ีจะน าไปใชป้ระกอบการพดูในหวัขอ้ในขอ้ใด 
     (ประเมินค่า) 

ก. คุณค่าของคนดีจากเน้ือใน  ข. ท าความดีดว้ยจิตดีแท ้
ค. การต่อตา้นทุจริตในสังคม  ง. การท าความดีโดยไม่หวงัผล 

 

จงอ่านบทประพนัธ์ต่อไปน้ี แลว้ตอบค าถามขอ้ 12-14  
เอกลกัษณ์คงอยูไ่ด ้ คู่ไทย  

เราร่วมกนัใส่ใจ  ปกป้อง 
ปลูกฝังรุ่นต่อไป  เพาะบ่ม  เสมอมา  
เห็นค่าไดเ้ก่ียวขอ้ง  จึงรู้หวงหวน 
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12. ค  าประพนัธ์ขา้งตน้น้ีไม่ได้กล่าวถึงเร่ืองใด (สังเคราะห์) 
ก. ความใส่ใจเอกลกัษณ์ไทย  ข. การสืบสานเอกลกัษณ์ไทย 
ค. แนวทางสืบทอดเอกลกัษณ์ไทย  ง. การสร้างคุณค่าของเอกลกัษณ์ไทย 

13. เน้ือความของค าประพนัธ์ขา้งตน้น้ีมีการแสดงสาเหตุและผลท่ีเกิดข้ึนตามขอ้ใด (วเิคราะห์) 
ก. เอกลกัษณ์อยูคู่่ไทย  เป็นเหตุ       คนไทยร่วมกนัใส่ใจรักษา  เป็นผล 
ข. คนไทยร่วมใจกนัรักษา เป็นเหตุ      การปลูกฝังใหค้นรุ่นหลงั    เป็นผล 
ค. คนรุ่นหลงัเห็นคุณค่า เป็นเหตุ       คนรุ่นหลงัเกิดความหวงแหน  เป็นผล 
ง. การปลูกฝังใหค้นรุ่นหลงั  เป็นเหตุ   คนรุ่นหลงัเกิดความหวงแหน  เป็นผล 

14. ขอ้ใดไม่ตรงกบัขอ้คิดเห็นของผูแ้ต่ง (วิเคราะห์) 
ก. เอกลกัษณ์จะอยูคู่่ไทยตลอดไปหากทุกคนช่วยกนัอนุรักษไ์ว ้
ข. คนรุ่นหลงัจะเกิดความหวงแหนรักษาหากไดเ้ห็นคุณค่าของเอกลกัษณ์ไทย 
ค. หากเราไดถ่้ายทอดเอกลกัษณ์ใหค้นรุ่นหลงั เอกลกัษณ์จะคงอยูคู่่ไทยตลอดไป 
ง. หากคนไทยทุกคนรู้จกัรู้จกัหวงแหนและเห็นคุณค่าเอกลกัษณ์ไทยก็จะคงอยูต่ลอดไป 

 

จงอ่านบทประพนัธ์ต่อไปน้ี แลว้ตอบค าถามขอ้ 15-18 
ก) ถา้เพียงแต่เราอยูข่า้งความถูกตอ้ง ใครจะจอ้งเอาเร่ืองคงไม่ได ้  

ข) ใครจะกลา้ช้ีหนา้วา่ใหอ้าย   เราก็คงไม่ระคายถอ้ยวาจา 
ค) ความถูกตอ้งอาจไม่ใช่ความถูกใจ  เพราะถูกตอ้งนั้นโปร่งใส่ไร้กงัขา 
ง) ไม่สนใจใครจะบ่นก่นนินทา   ดว้ยกฎเกณฑตี์ตรามารับรอง 

15. ขอ้ใดจดัเป็นขอ้คิดเห็นตามเน้ือความในบทประพนัธ์ขา้งตน้น้ี (วเิคราะห์) 
ก. ขอ้ ก และ ข  ข. ขอ้ ข และ ค  ค. ขอ้ ค และ  ง         ง. ขอ้ ก และ ค 

16. เน้ือความในบทประพนัธ์ขา้งตน้น้ีขอ้ใดแสดงความสัมพนัธ์ในลกัษณะสาเหตุและผลลพัธ์ท่ี
เกิดข้ึน   (วิเคราะห์) 

ก. ขอ้ ก และ ข  ข. ขอ้ ข และ ค   
ค. ขอ้ ค และ  ง  ง. ขอ้ ก และ ง 

17. สาระส าคญัของบทประพนัธ์ขา้งตน้น้ีตรงกบัขอ้ใด (วเิคราะห์) 
ก. ความถูกตอ้งจะมีกฎเกณฑ์มารองรับเสมอ 
ข. เราไม่ตอ้งกลวัใครนินทาวา่ร้ายถา้เราท างานตามกฎเกณฑ ์
ค. บางคร้ังการท าอะไรอยา่งถูกตอ้งก็อาจจะท าใหบ้างคนไม่พอใจ 
ง. ถา้เราอะไรดว้ยความถูกตอ้งแลว้ก็ไม่ตอ้งเกรงกลวัอะไรทั้งส้ิน 
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18. ควรตั้งช่ือบทประพนัธ์ขา้งตน้น้ีวา่อยา่งไรจึงจะเหมาะสมท่ีสุด (ประเมินค่า) 
ก. ความโปร่งใส     
ข. ความถูกใจ 
ค. ความถูกตอ้ง      
ง. ความดีงาม 

จงอ่านค าประพนัธ์ต่อไปน้ี แลว้ตอบค าถามขอ้ 19-20 
  เกิดเป็นชายชาวสยามตามวสิัย หนงัสือไทยก็ไม่รู้ดูบดัสี 
 ตอ้งอบัอายขายหนา้ทั้งตาปี  ถึงผูดี้ก็คงดอ้ยถอยตระกลู 
19. ขอ้ใดแสดงความสัมพนัธ์ของเน้ือความไม่ถูกต้องตามเน้ือความท่ีปรากฏ  (วเิคราะห์) 
 ก. ไม่รู้หนงัสือ – ความอบัอาย   

ข. เกิดเป็นชายไทย – การรู้หนงัสือ 
 ค. เสียช่ือวงศต์ระกลู – ความอบัอาย  

ง. ชายไทยไม่รู้หนงัสือ – วงศต์ระกลูเสียช่ือ 
20. ขอ้คิดส าคญัของงานเขียนขา้งตน้น้ีเหมาะท่ีจะใชพ้ดูกบัใครมากท่ีสุด (สังเคราะห์) 

ก. สมหมายไม่ยอมเรียนต่อใหมี้วฒิุการศึกษาท่ีสูงข้ึน 
ข. สมศกัด์ิไม่ค่อยตั้งใจเรียนในเวลาท่ีครูสอนเท่าท่ีควร 

  ค. สมปองไม่ยอมไปเรียนหนงัสือแต่ชอบช่วยพอ่แม่ท างานอยูท่ี่บา้น 
ง. สมเกียรติไม่สามารถสอบผา่นในการเรียนไดแ้ละตอ้งสอบซ่อมหลายวชิา 
 

จงอ่านบทประพนัธ์ต่อไปน้ี แลว้ตอบค าถามขอ้ 21-23 
 พระฟังความพราหมณ์นอ้ยสนองถาม จึงเล่าความจะแจง้แถลงไข 
อนัดนตรีมีคุณทุกอยา่งไป   ยอ่มใชไ้ดด้ัง่จินดาค่าบุรินทร์ 
ถึงมนุษยค์รุฑาเทวราช    จตุับาลกลางป่าพนาสินธ์ุ 
แมน้ป่ีเราเป่าไปใหไ้ดย้นิ    ก็สุดส้ินโทโสท่ีโกรธา 

21. เน้ือความตอนใดของค าประพนัธ์ขา้งตน้เป็นการแสดงผลท่ีเกิดข้ึนตามมาจากเง่ือนไขท่ีถูก
ก าหนด ข้ึน (วเิคราะห์) 

ก. ก็สุดส้ินโทโสท่ีโกรธา   ข. แมน้ป่ีเราเป่าไปใหไ้ดย้นิ  
ค. จึงเล่าความจะแจง้แถลงไข  ง. ยอ่มใชไ้ดด้ัง่จินดาค่าบุรินทร์  
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22. เน้ือความในค าประพนัธ์ขา้งตน้น้ีไม่ได้กล่าวถึงเร่ืองใด (สังเคราะห์) 
ก. ความเป็นมาของดนตรี   ข. คุณค่าของดนตรี 
ค. อานุภาพของดนตรี   ง. ประโยชน์ของดนตรี 

23. ขอ้คิดจากค าประพนัธ์ขา้งตน้น้ีเหมาะสมกบัการน าไปใชใ้นสถานการณ์ใดมากท่ีสุด 
 (ประเมินค่า) 

ก. การโตว้าทีเร่ือง ดนตรีดีกวา่กีฬา   
ข. การอภิปรายเร่ือง คุณค่าของดนตรี 
ค. การประชุมเร่ือง การจดัการสอนดนตรี   
ง. การปาฐกถาเร่ือง ดนตรีร่วมสมยัในวนัน้ี 
 

จงอ่านบทประพนัธ์ต่อไปน้ี แลว้ตอบค าถามขอ้ 24-25 
  เล่นหมากรุกเม่ือจะเดินยงัตอ้งคิด  หมากชีวติยิง่ตอ้งคิดและครวญใหญ่ 
 ทางชีวติท่ีกา้วเดินแสนกวา้งไกล   ความผดิพลาดเกิดไกห้ากร้อนรน 
 ควรเหลียวมองใหร้อบดา้นคิดบวกลบ  มองใหค้รบทั้งเสียไดมุ้่งหมายผล 
 จึงกา้วเดินตามแผนวางอยา่งแยบยล  ก็จะพน้หนทางตนัท่ีวกเวยีน 
24. ขอ้คิดจากบทประพนัธ์ขา้งตน้น้ีเหมาะสมกบับุคคลในขอ้ใดมากท่ีสุด (ประเมินค่า) 

ก. นพดลก าลงัจะตดัสินใจลงทุนท าธุรกิจใหม่ 
 ข. นิภาก าลงัวางแผนอ่านหนงัสือเพื่อสอบเขา้มหาวทิยาลยั 
 ค. นุชนภาก าลงัวางแผนเดินทางไปเท่ียวต่างประเทศช่วงพกัร้อน 
 ง. ณฐัพลก าลงัตดัสินใจเลือกท าประกนัอุบติัเหตุกบับริษทัประกนัภยั 
25. สาระส าคญัของบทประพนัธ์น้ีตรงกบัขอ้ใด (วเิคราะห์) 
 ก. การด าเนินชีวติของคนเราไม่ต่างจากการเล่นหมากรุก 
 ข. การเล่นหมากรุกตอ้งคิดใคร่ครวญก่อนเดินเหมือนการด าเนินชีวติ 
 ค. การด าเนินชีวิตโดยคิดใคร่ครวญก่อน จะท าใหเ้รามีแต่ไดม้ากกวา่เสีย 
 ง. การคิดอยา่งรอบดา้นถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนจะท าใหชี้วิตไม่ด าเนินไปอยา่งผิดพลาด 
 

จงอ่านงานเขียนต่อไปน้ี แลว้ตอบค าถามขอ้ 26-27 
  ความอิจฉาเป็นความรู้สึกหรืออารมณ์ท่ีไร้ความรู้สึก เม่ือรับรู้ว่าคนอ่ืนได้ดีกว่า
ตนเอง  จนท าให้ตวัเรานั้นเกิดความไม่สบายใจ ทุกข์ใจ แต่ความอิจฉาก็นบัไดว้า่เป็นเร่ืองปกติของ
มนุษยท่ี์ยงั ไม่สามารถหลุดพน้จากกองกิเลสได ้แต่หากเราจะพลิกวิกฤตมาให้เป็นโอกาสแลว้ใช้
ความอิจฉาท่ี เกิดข้ึนกบัตวัเรามาเป็นสัญญาณบอกตวัเองว่า ถา้เม่ือใดเราเร่ิมจะรู้สึกอิจฉาผูอ่ื้นนั่น
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แสดงว่าเราก็ยอมรับกบัตวัเองแล้วว่า เราด้อยกว่าเขา เราสู้เขาไม่ได้ จากนั้นเราตอ้งรีบเร่งพฒันา
ตนเองอยา่งเร็วเพื่อให้เท่าหรือแซงหนา้คนคนนั้นให้จงได ้เพียงแค่น้ีความอิจฉาก็ท่ีเกาะกินใจเราก็
จะมลายหายไปในท่ีสุด 
26. ขอ้ใดจดัเป็นสาระส าคญัของเน้ือความขา้งตน้ (วเิคราะห์) 
 ก. คนเราไม่ควรอิจฉาผูอ่ื้นเพราะใจจะเป็นทุกข ์
 ข. ความอิจฉาเป็นเร่ืองธรรมดาของคนท่ียงัมีกิเลส 
 ค. จงใชค้วามอิจฉาเป็นแรงผลกัดนัใหต้วัเราเกิดการพฒันา 
 ง. จงใชค้วามอิจฉามาเป็นเคร่ืองวดัความส าเร็จของตวัเรากบัคนอ่ืน 
27. สาระส าคญัของงานเขียนขา้งตน้น้ีเหมาะส าหรับใชป้ระกอบการเขียนเรียงความในเร่ืองใดมาก
ท่ีสุด   (ประเมินค่า) 
  ก. ความอิจฉา : ยาพิษท่ีกดักินใจ           ข. การพฒันาตนเอง : มุมมองใหม่ท่ีตอ้งเปล่ียน 
  ค. ความอิจฉา : วกิฤตท่ีอาจกลายเป็นโอกาส     ง. การพฒันาตนเอง : ความดอ้ยท่ีเกิดจากกิเลส 

 

จงอ่านงานเขียนต่อไปน้ี แลว้ตอบค าถามขอ้ 28-30 
 ค าพูดของคนเรา เป็นเสมือนดาบสองคมท่ีมกัจะให้ทั้งคุณและโทษแก่เราไดเ้สมอ หากเรา
ไดก้ ากบัสติ ไตร่ตรอง ใคร่ครวญอย่างถ่ีถ้วนก่อนท่ีจะพูดทุกคร้ัง เราก็จะไดรั้บประโยชน์ตามมา
อยา่งมากมายมหาศาล อยา่งนอ้ยท่ีสุดก็คือ ความสุขใจจากตวัเราเองและมิตรภาพท่ีดีจากคนท่ีไดรั้บ
ส่ิงดีๆ จากค าพดูของเรา  แต่หากตรงกนัขา้มแลว้ตวัเราเองนัน่แหละท่ีจะตอ้งมานัง่ทุกขใ์จ เดือดร้อน
ใจเอง 
28. สาระส าคญัของานเขียนขา้งตน้น้ีน้ีตรงกบัขอ้ใด (วเิคราะห์)  
 ก. พดูดีไดมิ้ตร พดูชัว่ท าลายมิตร    

ข. พดูดีก็จะมีส่ิงดีๆ เกิดข้ึนตามมา 
 ค. คนเราตอ้งคิดใคร่ครวญก่อนจะพดูออกไป  

ง. ไม่มีใครเป็นทุกขด์ว้ยหากเราพดูไม่ดีออกไป 
29. ขอ้คิดจากงานเขียนขา้งตน้น้ีเหมาะสมท่ีจะน าไปใชป้ระกอบการบรรยายในหวัขอ้ใดมากท่ีสุด 
(น าไปใช)้ 
 ก. ดาบสองคม    ข. คุณค่าของการพูด  

ค. คิดก่อนพดู         ง. ประโยชน์ของการพดูดี 
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30. ผูเ้ขียนไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งไรหากคนเราตอ้งการไดป้ระโยชน์อยา่งมากมายจากการพดู 
      ของตน  (สังเคราะห์) 
 ก. ตอ้งสร้างแต่มิตรภาพเท่านั้น  ข. ตอ้งใชว้จิารณญาณเป็นเคร่ืองก ากบั 
 ค. ตอ้งรู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา  ง. ตอ้งค านึงถึงวา่การพดูคือดาบสองคม 
จงอ่านบทประพนัธ์ต่อไปน้ี แลว้ตอบค าถามขอ้ 31-32 
  หากสยามยงัอยูย่ ั้ง ยนืยง 
 เราก็เหมือนอยูค่ง  ชีพดว้ย 
 หากสยามพินาศลง  ไทยอยู ่ ไดฤ้า 
 เราก็เหมือนมอดมว้ย  หมดส้ินสกุลไทย 
31. เน้ือความในค าประพนัธ์น้ี ส่วนใดจดัเป็นการแสดงถึงความสัมพนัธ์ของผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 
(วเิคราะห์) 
 ก. บาทท่ี 1 กบับาทท่ี 2   ข. บาทท่ี 1 กบับาทท่ี 3 
 ค. บาทท่ี 3 กบับาทท่ี 4   ง. บาทท่ี 2 กบับาทท่ี 4  
32. ขอ้ใดไม่ใช่ขอ้คิดเห็นของผูป้ระพนัธ์ท่ีปรากฏอยู ่ (วเิคราะห์) 
 ก. ชาติยนืยงอยูไ่ด ้ชีวติเราก็จะอยูไ่ดเ้ช่นกนั 
 ข. ชาติล่มสลายลงแลว้ ชีวติเราก็คงพินาศลงเช่นกนั 
 ค. คนในชาติทุกคนมีส่วนส าคญัท าใหป้ระเทศชาติพงัพินาศลง 
 ง. คนในชาติทุกคนมีส่วนส าคญัท าใหป้ระเทศชาติยนีหยดัอยูไ่ด ้

 

จงอ่านงานเขียนต่อไปน้ี แลว้ตอบค าถามขอ้ 33-35 
 เงิน อาจไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต แต่ถา้จดัการการใชเ้งินไม่ดี ก็ท  าให้ชีวิตของคุณพงัได ้เร่ือง
เงิน    เป็นเร่ืองท่ีพอบอกไดว้า่มีคนอยากรู้เร่ืองน้ีเยอะมาก แต่ในโรงเรียนกลบัไม่เคยสอน ไม่วา่เรา
จะเก่ง ฉลาดเพียงไหน ไอคิวไม่ไดก้ารันตีความสามารถในการบริหารเงิน ประสบการณ์จะจะช่วย
เตือนสติคุณว่า อย่าอา้งซ้ือของเพราะเครียด อย่ารอให้มีเงินแล้วค่อยเก็บ อย่าโทษคนอ่ืนท่ีท าให้
การเงินคุณแย ่หากคุณก าลงัอยูใ่นภาวะวิกฤตท่ีกล่าวไปขา้งตน้ จงเตรียมตวัแกไ้ขตอนท่ีคุณยงัไม่มี
ปัญหาการเงิน 
33. ขอ้ใดคือสาระส าคญัของงานเขียนขา้งตน้น้ี (สังเคราะห์) 
 ก. เงินเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดของชีวติ   

ข. คนท่ีไม่มีปัญหาการเงินคือคนเก่ง 
 ค. การจดัการการใชเ้งินมีผลต่อชีวิตมนุษย ์   

ง. การสอนเร่ืองการใชเ้งินในโรงเรียนถูกละเลย 
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34. ขอ้ใดเป็นขอ้เท็จจริงท่ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวไว ้ (วเิคราะห์) 
 ก. คนมกัจะอา้งซ้ือของเพราะความเครียด  

ข. มีคนจ านวนมากอยากรู้เร่ืองการบริหารเงิน 
 ค. เงินไม่ใช่ทั้งหมดของชีวติแต่มีผลต่อชีวติ  
 ง. ความฉลาดไม่ไดบ้่งบอกวา่จะจดัการเงินเก่ง 
35. ขอ้คิดส าคญัของงานเขียนขา้งตน้สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไกก้บัเร่ืองใดไดม้ากท่ีสุด 
(น าไปใช)้ 
 ก. การวางแผนการใชเ้งิน     

ข. การใชจ่้ายเงินอยา่งมีสติ 
 ค. การรู้จกัเก็บเงินไวใ้ชใ้นยามจ าเป็น   

ง. การเตรียมตวัไม่ให้เกิดปัญหาการเงิน  
 

จงอ่านงานเขียนต่อไปน้ี แลว้ตอบค าถาม  
ฟิตเนส ไม่ใช่ค าตอบเดียวของการออกก าลงักาย เม่ือเราตอ้งเดินทางไปต่างถ่ิน ยงัมีวิธีเรียก

เหง่ือสุดคลาสสิกและท าไดง่้าย ไม่ตอ้งพึ่งพาอุปกรณ์มากมาย คือ การวิ่งจ๊อกก้ิงยามเชา้หรือยามเยน็
ในบรรยากาศท่ีแตกต่าง ท าให้พบเห็นคนแปลกหน้า ถนนหนทาง กล่ินและเสียงของเมืองต่างๆ ท่ี
เราไปเยอืนดว้ยสองเทา้ของเรา 
36. ขอ้ใดเป็นการแสดงความสัมพนัธ์เช่ือมโยงของขอ้ความในลกัษณะท่ีมีความเป็นเหตุเป็นผล    
แก่กนั  (วเิคราะห์) 
 ก. การเดินทางไปต่างถ่ิน – การวิง่จ๊อกก้ิงตอนเชา้และเยน็ 

ข. การวิง่จ๊อกก้ิงในต่างถ่ิน – การไดส้ัมผสัชุมชนอยา่งแทจ้ริง 
ค. การออกก าลงักายแบบง่ายๆ –  การวิง่จอ๊กก้ิงไปในท่ีต่างๆ  
ง. การวิง่จอ๊กก้ิงต่างถ่ิน – วธีิการเรียกเหง่ือแบบง่ายๆ 

 

จงอ่านงานเขียนต่อไปน้ี แลว้ตอบค าถามขอ้ 37-38 
 โรคมือ เทา้ ปากเป่ือยเป็นโรคท่ีเกิดจากการติดเช้ือไวรัส ซ่ึงพบไดบ้่อยในทารกและเด็กเล็ก  
ท าให้ มีอาการไข ้เป็นแผลในปาก มีตุ่มน ้ าใสตามฝ่ามือ ฝ่าเทา้ และล าตวั จดัเป็นโรคท่ีสร้างความ
กงัวลใจให้แก่ คุณพ่อคุณแม่อยู่ไม่น้อยโรคน้ีสามารถติดต่อโดยตรงจากการสัมผสักบัสารคดัหลัง่
จากจมูก ล าคอ น ้ าลาย และน ้ าจากตุ่มใส รวมถึงอุจจาระของผูป่้วยท่ีมีเช้ืออยู่ และสามารถติดต่อ
ทางออ้มจากการสัมผสัของเล่น  พื้นผิวสัมผสัท่ีมีการปนเป้ือนของเช้ือ ตลอดจนอาหารหรือน ้ าด่ืมท่ี
ปนเป้ือนเช้ือ  
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37. ขอ้ใดไม่เกีย่วข้องกบัแนวทางปฏิบติัของผูป้กครอง (วิเคราะห์) 
ก. การใส่ใจกบัอาหารของลูกทุกม้ือ  
ข. การท าความสะอาดบา้นอยูเ่สมอ 
ค. การดูแลของเล่นใหส้ะอาดไร้ฝุ่ น  
ง. การลดความกงัวลใจของลูกนอ้ยเม่ือติดเช้ือ 

38. ขอ้ใดเป็นการแสดงถึงความสัมพนัธ์ของขอ้ความในลกัษณะของสาเหตุและผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน
ตามมา ตรงตามเน้ือหาขา้งตน้ (วเิคราะห์) 

ก. การติดต่อของโรคโดยตรง – การสัมผสัตวัผูป่้วยท่ีติดเช้ือ 
ข. การติดเช้ือไวรัสของทารกและเด็กเล็ก – ความวติกกงัวลของผูป้กครอง 
ค. การดูแลอาหาร ความสะอาดของพื้นท่ีอยูอ่าศยั – การป้องกนัการติดเช้ือไวรัส 
ง. การติดเช้ือไวรัสของโรคมือ เทา้ ปากเป่ือย – การพบโรคน้ีในวยัทารกและเด็กเล็ก 
 

จงอ่านงานเขียนต่อไปน้ี แลว้ตอบค าถามขอ้ 39-40 
ผลการวิจัยจากสถาบัน The Touch Research  Institute มหาวิทยาลัยแพทย์แห่งไมอามี

สหรัฐอเมริกา (University of Miami School of Medicine) ไดค้น้พบว่า “สัมผสับ าบดั” หรือ Touch 
Therapy จะช่วยลดความกงัวลใจ ลดระดบัฮอร์โมนท่ีท าใหเ้กิดความเครียด ลดอาการซึมเศร้า ท าให้
อารมณ์ดีข้ึนและบรรเทาอาการป่วยไดดี้ข้ึน และผลการวิจยัยงัพบอีกวา่ เม่ือใช้กอดบ าบดักบักลุ่ม
ผูสู้งอาย ุจะช่วยท าใหอ้าการซึมเศร้าดีข้ึน และท าใหผู้สู้งอายอุยากมีชีวติอยูต่่อไปมากข้ึน  
39. ขอ้ใดไม่ใช่ขอ้เท็จจริงท่ีปรากฏอยูใ่นงานเขียนขา้งตน้ (วเิคราะห์) 
 ก. “สัมผสับ าบดั” ช่วยลดภาวะซึมเศร้าได ้

ข. “สัมผสับ าบดั” ช่วยใหค้วามวติกกงัวลลดลง 
ค. “สัมผสับ าบดั” ช่วยรักษาโรคประจ าตวัใหห้ายได ้
ง. “สัมผสับ าบดั” ช่วยสร้างความหมายและคุณค่าในการด าเนินชีวิต  

40. สาระส าคญัของขอ้ความขา้งตน้น้ีตรงกบัขอ้ใด  (สังเคราะห์) 
 ก. ผลการวจิยัทางการแพทย ์  ข. ผูสู้งอายกุบัภาวะซึมเศร้า 

ค. สัมผสับ าบดักบัการลดโรคต่างๆ ง. การกอดบ าบดัในการช่วยผูสู้งอาย ุ
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คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการฝึกหัดทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้ 
แบบกลุ่มร่วมมือเพือ่สร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์ 

ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ค าช้ีแจง 
 คู่มือการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดการฝึกหัดทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้ น
มธัยมศึกษาตอนปลายฉบบัน้ี  เป็นเอกสารท่ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ครูผูส้อนท่ีประสงค์จะน ารูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ฉบบัน้ีไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนได้ทราบถึงรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัการ
เรียนรู้เพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ ซ่ึงเป็นคู่มือส าหรับครูผูส้อนในการน า
รูปแบบดงักล่าวไปใช ้ ครูผูส้อนสามารถศึกษาและท าความเขา้ใจองคป์ระกอบของรูปแบบ การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนแนวทางการวดัและประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์ตามรายละเอียดท่ี
ปรากฏอยูใ่นคู่มือฉบบัน้ี 
   คู่มือการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดการฝึกหดัทางปัญญาร่วมกบัการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. ค าช้ีแจงการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ 
2.  ความเป็นมาของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
3. ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
4. สาระส าคญัของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
5. เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
 

 
 

http://www.google.com/imgres?q=%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3&um=1&hl=th&rlz=1R2ADFA_enTH478&biw=1280&bih=608&tbm=isch&tbnid=uCqk6K_Ts4cBlM:&imgrefurl=http://logosociety.blogspot.com/2010/08/blog-post_10.html&docid=jbxdrD_aGQ33xM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_tF_DyjQ-CPA/TGFNrPJ4OiI/AAAAAAAADBY/Vd0b6UZR95A/s1600/100769852.jpg&w=554&h=600&ei=y1HxT4v0EYmGrAfPyPm9DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=106&vpy=33&dur=825&hovh=234&hovw=216&tx=134&ty=117&sig=106285086391299350445&page=1&tbnh=128&tbnw=111&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i:69
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1. ค าช้ีแจงในการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการฝึกหัดทางปัญญาร่วมกับ 
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพือ่สร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์ของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ข้อควรปฏิบัติก่อนด าเนินการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

1. ครูผูส้อนจะตอ้งศึกษารายละเอียดในส่วนต่างๆ ของคู่มือการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ 

ดงัน้ี 

1.1 ศึกษาค าช้ีแจงการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ ประกอบกบัการศึกษาส่วนอ่ืนๆ 
ในคู่มือการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน 

1.2 ศึกษาความเป็นมาของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานท่ี 
รองรับรูปแบบการจดัการเรียนรู้ เพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎีอนัเป็นท่ีมาของรูปแบบ
การจดัการเรียนรู้ น้ี ซ่ึงจะช่วยใหม้องเห็นภาพรวม ตลอดจนมองเห็นความสัมพนัธ์ขอ’
องคป์ระกอบต่างๆ ในรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีไดพ้ฒันาข้ึน 

1.3 ศึกษาลกัษณะของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้
ทั้งหมด จ านวน 8 แผน ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี 

1) แผนการจดัการเรียนรู้แต่ละแผนมีลกัษณะเป็นแผนการจดัการเรียนรู้ส าเร็จรูป
ซ่ึงเน้ือหาจะประกอบไปด้วยงานเขียนร้อยแกว้และงานเขียนร้อยกรองท่ีใช้ส าหรับฝึกทกัษะการ
อ่านคิดวิเคราะห์ การก าหนดระยะเวลา สาระส าคญั จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา กิจกรรมการ
จดัการเรียนรู้ ส่ือประกอบการจดัการเรียนรู้ และการวดัประเมินผล  

2) แผนการจดัการเรียนรู้ไดมุ้่งเน้นให้ผูเ้รียนสามารถอ่านคิดวิเคราะห์ตามหัวขอ้  
ท่ีก าหนดให้ได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ ท่ีปรากฏในแผนการจดัการเรียนรู้ 
ประกอบดว้ยขั้นตอนทั้งส้ิน 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1.ขั้นการใหข้อ้มูลท่ีจ  าเป็น 2.ขั้นการสาธิตใหเ้ห็นวธีิ 
3.ขั้นการช้ีจุดเด่นท่ีน่าสนใจ  4.ขั้นการฝึกโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม  5.ขั้นการประชุมเพื่อแลกเปล่ียน 
และ  6.ขั้นสรุปบทเรียนใหช้ดัเจน 

2. ครูผูส้อนจะจดัเตรียมส่ิงท่ีจ  าเป็นในการจดัการเรียนรู้ หลงัจากได้ศึกษาส่วนต่างๆ ใน
คู่มือการใชรู้ปแบบจนเขา้ใจอยา่งชดัเจนแลว้ ควรด าเนินการก่อนการสอน ดงัน้ี 

2.1 ศึกษารูปแบบการจดัการเรียนรู้อย่างละเอียดอีกคร้ังหน่ึงเพื่อให้เกิดความแม่นย  า 
และเกิดความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้

2.2 ศึกษาและจดัเตรียมส่ือประกอบการจดัการเรียนรู้ ท่ีเสนอไวใ้นแผนการจดัการ
เรียนรู้ให้เพียงพอกบัจ านวนนกัเรียน ไดแ้ก่ เอกสารประกอบการจดัการเรียนรู, ใบความรู้ , ใบงาน 
ท่ี 1 งานเขียน (ร้อยแกว้และร้อยกรอง) ส าหรับใหค้รูสาธิตขั้นตอนการอ่านคิดวเิคราะห์, ใบงานท่ี 2 
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งานเขียน(ร้อยแกว้และร้อยกรอง) ส าหรับใหผู้เ้รียนฝึกอ่านคิดวิเคราะห์ร่วมกนัเป็นกลุ่ม, ใบงานท่ี 3  
งานเขียน (ร้อยแกว้และร้อยกรอง) ส าหรับให้ผูเ้รียนฝึกอ่านคิดวิเคราะห์เป็นรายบุคคล นอกจากน้ี
ผูส้อนควรจดัเตรียมเคร่ืองฉายภาพแผ่นทึบ (Overhead projector) หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อ
น าเสนอหลกัการ และแสดงตวัอยา่งการอ่านคิดวเิคราะห์ประกอบค าอธิบายในชั้นเรียน 

2.3 ศึกษาและจดัเตรียมเคร่ืองมือเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้จาก 
องคป์ระกอบดา้นการวดัและประเมินผล ซ่ึงในการวดัและประเมินผลตามหวัขอ้ท่ีก าหนดในแต่ละ
แผน ครูผูส้อนควรช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผลให้ผูเ้รียนไดท้ราบตามขั้นตอนกิจกรรมท่ีไดก้ าหนด
ไว ้ 

ทั้งน้ีครูผูส้อนท่ีตอ้งการสอนตามเน้ือหาดงัตวัอยา่งน้ี สามารถน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
แบบวดัความสามารถ เกณฑ์การประเมินความสามารถทางการอ่านคิดวิเคราะห์ไปใช้ไดเ้ลย โดย
ศึกษาตามค าแนะน าท่ีใหไ้วอ้ยา่งเคร่งครัด 
แนวทางในการด าเนินการจัดการเรียนรู้ 
 เม่ือครูผูส้อนได้ศึกษาและจดัเตรียมเอกสาร ตลอดจนส่ืออุปกรณ์ส่ิงจ าเป็นต่างๆ ท่ีใช้
ประกอบการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือท่ีไดก้ าหนดไวเ้รียบร้อยแลว้ ก็สามารถด าเนินการจดัการเรียนรู้ 
ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเตรียมไว ้ โดยการด าเนินการจดัการเรียนรู้ ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ
ส าหรับบทบาทครูผูส้อน ดงัน้ี  

1. ผูส้อนเป็นผูจ้ดัการสนบัสนุน ช่วยเหลือแต่จะตอ้งให้ผูเ้รียนเป็นผูล้งมือปฏิบติักิจกรรม
ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถอ่านคิดวเิคราะห์ดว้ยตนเอง นอกจากน้ีผูส้อนยงั
ตอ้งแสดงตวัแบบในการฝึกอ่านคิดวิเคราะห์โดยช่วยช้ีจุดเด่น ค าส าคญัท่ีปรากฏอยูใ่นงานเขียนท่ี
น ามาใช้ฝึกทกัษะในคร้ังน้ี  และผูส้อนจะตอ้งด าเนินกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอนท่ีได้
ก าหนดไว ้ การท ากิจกรรมกลุ่มนั้นอนุญาตให้เพื่อนช่วยแนะน า หรือให้การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั
ไดต้ามสมควร ในขณะท่ีครูสามารถให้ความช่วยเหลือผูเ้รียนแต่ละคนตามศกัยภาพของผูเ้รียนตาม
ความเหมาะสมได้ด้วย  จนกระทั่งผู ้เรียนสามารถอ่านคิดวิ เคราะห์ด้วยตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

2. ผูส้อนจะต้องช้ีให้ผูเ้รียนได้มองเห็นความส าคญัของการอ่านคิดวิเคราะห์ จากนั้นจึง
ด าเนินการจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถฝึกการสังเกตค าส าคญั 
สามารถมองเห็นความสัมพนัธ์เช่ือมโยงของเน้ือความ และสามารถบอกถึงใจความส าคญัและขอ้คิด
ท่ีไดจ้ากบทอ่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
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3. ผูส้อนจ าเป็นตอ้งค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียนเป็นส าคญั และใน 
ขณะเดียวกนัก็จ  าเป็นตอ้งสรรหาวิธีการท่ีเหมาะสมในการให้ความช่วยเหลือในบรรยากาศท่ีเป็น
กันเองกับผูเ้รียนในรายท่ีก าลังประสบปัญหาการอ่านคิดวิเคราะห์ของตน และไม่สามารถจะ
ด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ด ้

4. ผู ้สอนจ าต้องเตรียมตัวเพื่ อให้ มีความช านาญและแม่นย  าในเร่ืองขั้ นตอน และ
กระบวนการอ่านคิดวิเคราะห์เพื่อจะไดใ้ห้ความช่วยเหลือผูเ้รียนในสภาพการณ์ต่างๆ กนัไดอ้ย่าง
เหมาะสม  

5. ผูส้อนควรส่งเสริมการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้เกิดความเป็นกนัเองใหม้ากท่ีสุด 
เพื่อให้ผูเ้รียนกลา้พูดคุย สอบถามและขอรับความช่วยเหลือในกรณีท่ียงัไม่สามารถด าเนินการอ่าน
คิดวเิคราะห์งานเขียนท่ีก าหนดใหไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2. ความเป็นมาของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

การสอนวิชาภาษาไทยนั้นจะมุ่งเน้นการพฒันาทกัษะส าคญัหลัก 4 ด้านด้วยกนั นั่นคือ 
ทกัษะการฟัง   การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อสร้างสมรรถนะในการส่ือสารให้แก่ผูเ้รียนให้
เกิดข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพแต่เม่ือพิจารณาถึงความส าคญัของทกัษะทางภาษาทั้ง 4 ทกัษะดงักล่าว
แล้วจะพบว่าทักษะการอ่านเป็นทักษะท่ีมีความส าคญัยิ่งทักษะหน่ึงเพราะทักษะการอ่านเป็น
เคร่ืองมือส าคญัในการแสวงหาความ รู้เพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้นการศึกษา การเจรจาต่อรอง และเพื่อ
การแข่งขนัทางการประกอบอาชีพ ดงันั้นทกัษะการอ่านจึงเป็นทกัษะท่ีส าคญัและจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ในการศึกษาทุกระดับ เน่ืองจากการเรียนวิชาต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน
จ าเป็นตอ้งใช้การอ่านเป็นส่ือในการเรียนรู้ ใช้เป็นเคร่ืองมือน าไปสู่การแสวงหาความรู้ทั้งปวง ดงั
ขอ้ความจาก ประมวลพระราชด ารัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่าน การเขียนและการศึกษา ท่ีได้พระราชทานแก่คณะสมาชิก
ห้องสมุดทัว่ประเทศ ในโอกาสท่ีเขา้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ศาลาดุสิดาลยั สวนจิตรลดา (60 
พอ่สอนอ่าน, 2549) ความตอนหน่ึงวา่ 

...ความรู้จากหนงัสือสามารถถ่ายทอดมาสู่มนุษยไ์ดผ้า่น “การอ่าน” 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การอ่านในวยัเด็ก  ท่ีจะสร้างความรู้ ความทรงจ าและนิสัย 
รักการอ่านใหติ้ดตวับุคคลนั้นมาจนเติบใหญ่ เม่ือหนงัสือเป็นส่ิงท่ีจะท าให้ 
มนุษยก์า้วหนา้ได ้การปลูกฝังใหเ้ด็กไทยมีนิสัยรักการอ่าน จึงอาจเป็นดัง่ 
ปฐมบทแห่งการสร้างความกา้วหนา้ใหก้บัประเทศชาติดว้ยเช่นกนั... 
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 จากพระบรมราโชวาทดงักล่าวให้ความส าคญัเก่ียวกบัการอ่านว่า เป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยให้
มนุษยมี์ความรู้ความสามารถในการด ารงชีวิต ดงันั้นเราจึงตอ้งฝึกฝนและส่งเสริมการอ่านหนงัสือ
เพื่อความกา้วหนา้ของตนและประเทศชาติ 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (กรมวิชาการ, 2551 : 6) ได้กล่าวถึง
ทักษะการอ่านและก าหนดคุณภาพของผูเ้รียนด้านความเข้าใจในการอ่านในช่วงชั้ นท่ี 4 โดย
ก าหนดให้ผูเ้รียน อ่านออกเสียง  บทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง ไพเราะ และ
เหมาะสมกบัเร่ืองท่ีอ่าน ตีความ แปลความ และขยายความเร่ืองท่ีอ่านวิเคราะห์และวิจารณ์เร่ืองท่ี
อ่านในทุกๆ ดา้นอยา่งมีเหตุผล ตอบค าถามจากการอ่านประเภทต่าง  ๆภายในเวลาท่ีก าหนด  อ่านเร่ือง
ต่างๆ แลว้เขียนกรอบแนวคิด ผงัความคิด บนัทึก ย่อความ และรายงาน สังเคราะห์ความรู้จากการ
อ่านส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มาพฒันาตน พฒันาการเรียน และพฒันา
ความรู้ทางอาชีพและมีมารยาทในการอ่าน อีกทั้งในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551 (กระทรวงศึกษาธิการ,2551 : 6-7) ยงัได้ก าหนดให้ผูเ้รียนมีสมรรถนะส าคญั 5 ประการ อนั
เป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวติท่ีดี และมีขีดความสามารถใน
การแข่งขนัในเวทีระดบัโลกท่ีมุ่งเน้นความสามารถในการคิด ซ่ึงจะเป็นความสามารถในการคิด
วเิคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอยา่งสร้างสรรค ์การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดอยา่งเป็น
ระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ เพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคม
ได้อย่างเหมาะสม และความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตอันเป็นความสามารถในการน า
กระบวนการต่างๆ ไปใชใ้นการด าเนินชีวติประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
การท างาน และการอยู่ร่วมกนัในสังคม ดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล การ
จดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่างๆอย่างเหมาะสม การปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของ
สังคมและสภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรม ไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเอง
และผูอ่ื้น  ในขณะเดียวกัน สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2543 : 83-84) ได้อธิบายว่า การอ่านเป็น
กระบวนการท่ีมีความซบัซ้อน เป็นการท างานประสานกนัระหวา่งการมองเห็น การไดย้ินและการ
แปลความของสมอง ด้วยเหตุน้ีทกัษะการอ่านขั้นพื้นฐานจึงเก่ียวขอ้งกบัการล าดบัขั้นของการคิด
และวิเคราะห์ เป็นขั้นท่ีให้ผูอ่้านแยกองค์ประกอบย่อยของแนวคิดท่ีไดจ้ากการอ่าน รู้จกัแยกแยะ
ความหมายของค าท่ีมีความหมายหลายอยา่ง สามารถบอกไดว้า่องคป์ระกอบใดมีความสัมพนัธ์กนั
หรือไม่เก่ียวขอ้งกนั นอกจากน้ีส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2548 : 
10-11) ยงัไดก้ล่าวถึงการอ่านกบัการคิดว่า เป็นกระบวนการทางสมองซ่ึงส าคญัมากท่ีสุดส าหรับ
การส่ือสารทุกรูปลกัษณะ  
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จากหลกัการและแนวคิดความส าคญัของการอ่าน ตลอดจนการก าหนดเป้าหมายของ การ
อ่านท่ีมุ่งพฒันาให้เกิดข้ึนในตวัผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพดงักล่าวขา้งตน้นั้นจึงเห็นได้
วา่การอ่านนั้นเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นอยา่งยิ่งต่อการศึกษาหาความรู้ และพฒันาชีวติซ่ึงนอกจากจะท าให้
เกิดความรู้แลว้ยงัก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และส่งเสริมให้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
ได้แนวคิดในการด าเนินชีวิต ดงันั้นการอ่านจึงเป็นหัวใจส าคญัของการศึกษาทุกระดบั และเป็น
เคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้เร่ืองต่างๆ จึงส่งผลให้ยุทธศาสตร์ส าคญัส าหรับการพฒันาด้าน
หลกัสูตรและการสอนภาษาไทยก็คือ การก าหนดให้มีการพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียน
การสอน ท่ีสามารถส่งเสริมคุณภาพหรือความสามารถในการอ่านของผูเ้รียนให้สูงข้ึนกวา่ท่ีเป็นอยู ่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทกัษะการคิดท่ีจะเกิดข้ึนหลงัจากการไดอ่้านสารต่างๆ อย่างถ่องแท ้เพื่อให้ได้
สาระประโยชน์ท่ีแทจ้ริงจากสารท่ีอ่าน 

นอกจากน้ีนโยบายในการพฒันาเยาวชนของชาติเขา้สู่โลกยุคศตวรรษท่ี 21 ยงัมุ่งส่งเสริม
ผู ้เรียนให้มีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ทักษะด้าน
เทคโนโลยี สามารถท างานร่วมกับผูอ่ื้นและสามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นในสังคมโลกได้อย่างสันติ 
สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 (พ.ศ.2552-2561) 
ประการหน่ึงคือ คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องร่วมมือกันพัฒนาและปรับกระบวนการเรียนการสอนให้ผู ้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ 
แกปั้ญหาและมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์(ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา,2554 : 1) 
 การอ่านคิดวิเคราะห์ คือการอ่านสาร ขอ้มูล เร่ืองราวต่างๆ เพื่อมองเห็นความสัมพนัธ์ใน
เชิงเหตุผล การแยกแยะข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น บอกวตัถุประสงค์ในการน าเสนอสาร ตลอดจน
สามารถน าข้อคิดท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ ดังท่ี กรมวิชาการ (2546:208-210) กล่าวว่าการอ่านคิด
วิเคราะห์เป็นส่ิงจ าเป็นต่อบุคคลทุกระดบั เน่ืองจากเป็นพื้นฐานของการคิดแบบอ่ืนๆ ช่วยให้ได้
ขอ้เท็จจริงท่ีเป็นพื้นฐานความรู้ในการน าไปใช้ในการตดัสินใจแก้ปัญหา การประเมินและการ
ตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ผูท่ี้มีความสามารถดา้นการอ่านเชิงวิเคราะห์จะเป็นผูท่ี้สามารถ
คิดไดลึ้กซ้ึง ชาญฉลาด รอบคอบ น าไปสู่การสร้างความรู้ ความคิด การตดัสินใจแกปั้ญหา สามารถ
ปรับตวัไดท้นัการเปล่ียนแปลงต่างๆ ในยุคขอ้มูลข่าวสารไร้พรมแดน ตลอดจนน าไปสู่การสร้าง
วิสัยทศัน์ในการด าเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก าหนดแนวทาง
การปฏิรูปประเทศไว ้9 ด้าน โดยครอบคลุมการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา “สวนดุสิต
โพล” มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต จึงได้ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนทุกสาขาอาชีพทัว่
ประเทศ จ านวน 2,218 คน ระหว่างวนัท่ี 18-28 มิ.ย. 2557 สรุปได้ว่าร้อยละ 70.34 ประชาชนมี
ความเห็นวา่การปฏิรูปการศึกษานั้นควรปรับหลกัสูตรการเรียนการสอนให้เด็กไดมี้ส่วนร่วม รู้จกั
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คิดวิเคราะห์และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ (หนังสือพิมพ์ผูจ้ดัการรายวนัออนไลน์ เขา้ถึงเม่ือ
วนัท่ี 29 มิถุนายน 2557 เขา้ถึงไดจ้าก https://www. manager.co.th) นโยบายการปฏิรูปการศึกษาน้ี
จึงเป็น 1ใน 9 ประเด็นหลักท่ีจะเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด าเนินการอย่าง
เร่งด่วนในปี 2558  

จึงเห็นได้ว่าการอ่านคิดวิเคราะห์เป็นทักษะอีกประเภทหน่ึง ท่ีมีความส าคัญและเป็น
สมรรถนะหน่ึงในวิชาภาษาไทยท่ีส าคญัของผูเ้รียนตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนมีทักษะการคิด การสร้างปัญญาและทักษะการด าเนินชีวิต และยงัได้
ก าหนดให้ผูเ้รียนในแต่ละระดบัชั้นตอ้งผ่านการประเมิน 4 ด้านได้แก่ 1) การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ 2) การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 3) คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน 4) กิจกรรม 
พฒันาผูเ้รียน ดงันั้นจึงเห็นไดว้า่การอ่านคิดวิเคราะห์เป็นคุณลกัษณะท่ีมุ่งเน้นให้เกิดกบัผูเ้รียน ทุก
ระดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีปรากฏในรายงานผลการประเมิน
ความสามารถดา้นการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนโดยส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ท่ีไดก้  าหนดใหค้วามสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์เป็นมาตรฐานคุณภาพดา้นหน่ึง
ของผูเ้รียน โดยมีการประเมินผูเ้รียนเก่ียวกบั “ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
ความคิดสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณ   คิดเป็นระบบ และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้” 
(ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2553 : 2) 

จะเห็นไดว้า่การอ่านคิดวเิคราะห์เป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาคุณภาพของชีวติมนุษย ์ให้ดี
ข้ึน เพราะนอกจากจะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้วิชาต่างๆ และท าให้ผูอ่้านมีขอ้มูลประกอบการคิด
การตดัสินใจอย่างกวา้งขวางแล้วยงัท าให้สามารถรู้ข่าวสารความเคล่ือนไหวของเหตุการณ์ การ
เปล่ียนแปลงในสังคมปัจจุบนัได้เป็นอย่างดี และรู้อย่างเท่าทนั และสามารถรับสารนั้นๆ อย่าง
ถูกตอ้งตรงตามความเป็นจริงท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี วนิช สุธารัตน์ (2547:123) ไดก้ล่าววา่ในยุค
ของขอ้มูลสารสนเทศเช่นน้ี แต่ละวนัมีขอ้มูลข่าวสารเขา้มามากมาย ขอ้มูลเหล่าน้ีมีความส าคญั ถา้
คิดวิเคราะห์ไม่เป็น อาจจะรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจ านวนมากผิดพลาด บุคคลจึงตอ้งรู้จกัคิดวิเคราะห์ 
รู้จกัแยกแยะส่ิงท่ีเป็นความจริงออกมาจากส่วนท่ีเป็นเท็จ เพื่อจะได้ใช้การตดัสินใจอย่างฉลาด 
ดงันั้นการอ่านคิดวิเคราะห์จึงจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการด าเนินชีวิตในปัจจุบนั แต่ในขณะเดียวกนั
กระบวนการคิดวิเคราะห์จะเกิดข้ึนเม่ือตอ้งการท าความเขา้ในบางส่ิง จึงพยายามหาความสัมพนัธ์
เชิงเหตุผลมาอธิบายเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเม่ือตอ้งการประเมินและตดัสินใจเลือกส่ิงท่ีเหมาะสมตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้การอ่านคิดวเิคราะห์ตอ้งใชค้วามสามารถในการสังเกต ตีความ การสืบคน้ การ
หาความสัมพันธ์เช่ือมโยงท่ีดีเพื่อค้นหาความเป็นไปของเร่ืองนั้ น  จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนา
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ความสามารถของสมองในการคิดวิเคราะห์เพื่อให้ได้ค  าตอบท่ีถูกตอ้ง  ไม่ผิดพลาด (เกรียงศกัด์ิ 
เจริญวงศศ์กัด์ิ, 2546:22)  

จากความส าคญัและความจ าเป็นของทกัษะการอ่านคิดวิเคราะห์ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้
น้ี ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา ส านกัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดเ้สนอแนว
ทางการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ ไวใ้นเอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 วา่ ผูเ้รียนตอ้งสามารถวเิคราะห์ส่ิงท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือสารกบัผูอ่้าน และ
สามารถวิพากษ์ให้ขอ้เสนอแนะในแง่มุมต่างๆ ตลอดจนสามารถประเมินความน่าเช่ือถือ คุณค่า 
แนวคิดท่ีไดจ้ากส่ิงท่ีอ่านอยา่งหลากหลาย การประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนก าหนดเกณฑก์ารตดัสินคุณภาพการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็น 4 ระดบั คือ ดีเยี่ยม ดี ผา่น 
และไม่ผา่น (ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา ,2551 : 32) 
  แต่ในปัจจุบนัจะพบวา่การจดัการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยส่วนมากจะเนน้การสอน
ในรายละเอียดของเน้ือหาหลกัภาษาและวรรณคดีเป็นส่วนใหญ่ โดยขาดการจดักิจกรรมพฒันา
ความสามารถของนักเรียนในด้านการสอนกระบวนการคิด หรือการสอนให้ผูเ้รียนคิดเป็นซ่ึง
นับเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งในการจดัการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเ้รียนให้เติบโตข้ึนอย่าง มี
คุณภาพในทุกๆ ดา้น ทั้งดา้นสติปัญญา คุณธรรมและการเป็นพลเมืองดีอีกทั้งมีศกัยภาพสูง ดงัท่ีได้
มีการก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจดัการศึกษา ใน
มาตรา 24 ระบุวา่ การจดักระบวนการเรียนรู้จะตอ้งฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญ
สถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกนัและแก้ไขปัญหาตลอดจนจดักิจกรรมให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัใหท้  าได ้คิดเป็นท าเป็น รักการอ่านและเกิดการ
ใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง (กระทรวงศึกษาธิการ,2546:14) จะเห็นได้ว่ามีการเน้นกระบวนการเรียนรู้ ให้
ผูเ้รียนเกิดการพฒันาดา้นความรู้ควบคู่ไปกบักระบวนการคิด ซ่ึงครูจะเป็นบุคคลท่ีบทบาทส าคญัใน
การส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนกัเรียน การเลือกใชเ้ทคนิควธีิการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญัของครู จะเป็นแนวทางส าคญัการพฒันาผูเ้รียนไดอี้กวิธีหน่ึง ดงันั้นการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาไทยท่ีจะท าให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาความสามารถและทกัษะในการอ่านคิดวิเคราะห์ตาม
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรการเรียนรู้ไดน้ั้น ครูผูส้อนจึงจ าเป็นจะตอ้งมีรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีจะ
สามารถสร้างเสริมศกัยภาพดังกล่าวให้เกิดข้ึนในตวัผูเ้รียนได้ อนัจะท าให้ผูเ้รียนมีทักษะและ
สมรรถนะในการอ่านคิดวเิคราะห์สารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ   
  ในขณะเดียวกนัการประเมินผลสัมฤทธ์ิในดา้นการอ่านคิดวเิคราะห์ของผูเ้รียนในระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลายพบวา่นกัเรียนส่วนมากมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวชิาภาษาไทยค่อนขา้งต ่า
กวา่เกณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้นทกัษะการอ่าน กล่าวคือ นักเรียนไม่สามารถสรุปความรู้จาก
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การอ่านรวมถึงขาดทกัษะคิดวิเคราะห์สารท่ีไดจ้ากการอ่าน นอกจากน้ียงัพบวา่ผลการประเมินใน
ระยะ 3 ปี คิดเป็นระดบัเฉล่ีย 1.93 (ระดบัปรับปรุง)  จากสภาพปัญหาและผลสัมฤทธ์ิดา้นการอ่าน
คิดวิเคราะห์ของผูเ้รียนดังกล่าว เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาท่ีได้กล่าวไปข้างตน้ ดังนั้นครูผูส้อน
จ าเป็นตอ้งมีรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีช่วย  สร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ให้กบั
ผูเ้รียนได ้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลกัการจากเอกสารต่างๆ ผูว้จิยัพบวา่ แนวคิดและหลกัการ
ต่างๆ ท่ีจะสามารถน ามาใชป้ระกอบใน การจดัการเรียนรู้ และแกไ้ขปัญหาดา้นกระบวนการคิดเพื่อช่วย
สร้างเสริมทกัษะการอ่านคิดวิเคราะห์ คือ แนวคิดการฝึกหัดทางปัญญา (Cognitive Apprenticeship) ซ่ึง
เป็นการสอนท่ีเกิดจากการผสานแนวคิดของทฤษฏี Social constructive ท่ีมีรากฐานความคิดมาจาก 
Vygotsky และทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา (Social Cognitive Learning Theory) ของ 
Bandura (Chan et al., 2009 ; Edmondson,2006) โดยสาระส าคัญของแนวคิดดังก ล่าวได้แ ก่ 
"ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมมีบทบาทส าคญัในการพฒันาด้านพุทธิปัญญา" รวมทั้ งแนวคิดเก่ียวกับ
ศกัยภาพในการพฒันาดา้นพุทธิปัญญาท่ีอาจมีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัช่วงของการพฒันาท่ีเรียกวา่ Zone of 
Proximal Development ซ่ึงผู ้เรียนจ าเป็นท่ีจะต้องได้รับการช่วยเหลือในการเรียนรู้ท่ี เรียกว่า  
Scaffolding โดยท่ี Vygotsky เช่ือว่าผูเ้รียนสามารถสร้างความรู้โดยผ่านทางการมีปฏิสัมพนัธ์ทาง
สังคมกบัผูอ่ื้น ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความสามารถมากกวา่ ไดแ้ก่ เด็ก กบัผูใ้หญ่ พอ่แม่ ครูและเพื่อน ในขณะ
ท่ีเด็กอยูใ่นบริบทของสังคมและวฒันธรรม (Sociocultural context )  การเรียนรู้ของมนุษยเ์กิดข้ึนใน
ส่ิงแวดล้อมทางสังคม นอกจากน้ี Bandura เช่ือว่า การเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเลียนแบบ 
(Observational Learning หรือ Modeling ) คือการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมการเรียนรู้ของมนุษย์
ท่ีเกิดข้ึนในส่ิงแวดลอ้มทางสังคม มนุษยมี์ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู ่รอบๆ ตวัอยูเ่สมอ จึงเป็น
ท่ีมาของความเช่ือว่า การเรียนรู้ของคนเรานั้นเกิดจากการสังเกตจากตวัตน้แบบหรือตวัแบบ  คนเรา
ไดรั้บความรู้เร่ืองกฎเกณฑ์ ทกัษะ กลวิธี ความเช่ือและเจตคติดว้ยการสังเกตบุคคลอ่ืน จนสามารถเก็บจ า
รายละเอียดของตวัแบบและแสดงออกในพฤติกรรมนั้นตามตวัแบบเม่ือมีโอกาสในเวลาต่อมา 

กระบวนการของการฝึกหัดทางปัญญานั้นประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีแบ่ง
ออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงแรกเป็นขั้นของการฝึกหัดทางปัญญาประกอบด้วย การเป็นตวัแบบ 
(modeling) การเป็นผู ้ช้ี แนะ (coaching) และการให้ความช่วยเหลือเพื่ อ เส ริมต่อการเรียน รู้ 
(scaffolding) โดยกิจกรรมในช่วงแรกน้ีเป็นการช่วยให้ผูเ้รียนได้รับความรู้ท่ีเป็นทกัษะผ่านการ
สังเกตและฝึกปฏิบติัจากค าแนะน า  ในขณะท่ีกิจกรรมในช่วงท่ี 2 นั้นจะประกอบดว้ยขั้นตอนของ
การแสดงความความเขา้ใจในการเรียนรู้ดว้ยการพูดหรือการเขียน  (articulation) และการไตร่ตรอง
ความคิด (reflection) ส่วนกิจกรรมการเรียนในช่วงสุดทา้ย จะเป็นการส ารวจคน้หา (exploration) 
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ซ่ึงเป็นเป้าหมายท่ีจะกระตุ้นให้ผูเ้รียนได้ฝึกกระบวนการคิด ฝึกแก้ปัญหาด้วยตวัเอง ตลอดจน
ร่วมกนัวพิากษผ์ลการเรียนรู้และร่วมกนัหาขอ้สรุปไดใ้นท่ีสุด 

ดงันั้นแนวคิดการฝึกหัดทางปัญญาจึงเป็นการออกแบบระหว่างการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นการ
สร้างความคิดและวิธีการฝึกหัดทางปัญญาของผูเ้รียนเพื่อน าไปสู่การสร้างกระบวนการการเรียนรู้
อยา่งเขา้ใจท่ีสามารถสังเกตจากการแสดงออก ตลอดจนการสะทอ้นถึงผลของการเรียนรู้ท่ีเกิดจาก
การฝึกฝนทกัษะกระบวนการของผูเ้รียน ซ่ึงจะเนน้การเรียนรู้ผา่นการช้ีแนะประสบการณ์ การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจตลอดจนการเปล่ียนแปลงทักษะกระบวนการท่ีพัฒนาข้ึนโดยได้รับความ
ช่วยเหลือจากผูส้อนอยา่งเป็นระบบ 
  จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่านคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิด และการฝึกหัดทาง
ปัญญา ไดแ้ก่ งานวิจยัของ กมล โพธิเยน็ (2547) , สมยศ ศรีบรรพต (2548) , บุญน า เท่ียงดี (2548), 
เครือวลัย ์กาญจนคูหา (2548), ภิรดี  ฤทธิเดช (2553) , ประเสริฐ  ลีอ านนต์กุล (2553), Snyder and 
Kathleen (2000) , Chris, Joseph and Elliot (2002) , Walker (2003) , Wood and Amy (2003) และ 
Leilah (2007)  และ Shan (2008) ผูว้ิจยัพบวา่งานวิจยัดงักล่าวไดใ้ชว้ิธีการทดลองสอนดว้ยรูปแบบ 
การเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน ประกอบดว้ยรูปแบบท่ีใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์การใชก้ลุ่มร่วมมือ ทฤษฎีไตร
อาร์ขิก และวิธีการแบบสแกฟโฟลด์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด การอ่าน การเขียน และ
การคิดวิเคราะห์ นอกจากน้ียงัพบว่ามีการน าแนวคิดการฝึกหัดทางปัญญาไปทดลองศึกษา
เปรียบเทียบกลุ่มประชากรท่ีตอ้งการฝึกฝนทกัษะความสามารถดา้นการคิด การค านวณ ทกัษะทาง
เทคโนโลยี การเสริมสร้างสมรรถนะทางธุรกิจ และทกัษะการปฏิบติังานดา้นวิชาชีพต่างๆ ไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
  นอกจากน้ีนโยบายการจดัการศึกษาในปัจจุบนั นอกจากจะให้ความส าคญักบัการส่งเสริม
ทกัษะการอ่านคิดวิเคราะห์แลว้ยงัมุ่งเน้นถึงสมรรถนะท่ีส าคญัของผูเ้รียนอีกประการหน่ึงคือ การ
มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ซ่ึงก็จะเป็น
ขั้นตอนหน่ึงในการฝึกคิดตามวิธีการฝึกหัดทางปัญญา (Cognitive Apprenticeship) ท่ีจ  าเป็นจะตอ้ง
อาศยับทบาทของกลุ่ม เป็นส่วนหน่ึงในขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้ เพื่อช่วยกนัสะทอ้นและวิพากษ์
ผลการเรียนรู้ และเพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูเ้รียนในการเรียนรู้ไดม้ากข้ึน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเห็นวา่ การ
ฝึกฝนทกัษะกระบวนการกลุ่มให้แก่ผูเ้รียนก็มีความส าคญัเช่นกนัเพราะจะเป็นการกระตุ้น การ
สะท้อนตลอดจนการช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์ความคิดของผูเ้รียนท่ีได้สะท้อนออกมาให้ชัดเจน 
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านัก
นายกรัฐมนตรี (2544:29) ไดก้ล่าววา่ การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ถือเป็นประสบการณ์การ
เรียนรู้ท่ีนกัเรียนไดรั้บจากการลงมือร่วมปฏิบติักิจกรรมเป็นกลุ่ม กลุ่มจะมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของ
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แต่ละคน แต่ละคนในกลุ่มมีอิทธิพลและปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั กระบวนการกลุ่มจะช่วยให้ประโยชน์
ต่อสมาชิกกลุ่มทั้งทางตรงและทางออ้มกล่าวคือนอกจากจะช่วยเป็นการน าเอาความสามารถของ
ตนเองมาใช้ได้อย่างเต็มท่ีและช่วยเหลือผู ้อ่ืนตามความสามารถแล้วยงัเป็นการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ ทศันคติ ความคิดเห็น เกิดปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั รวมทั้งให้สมาชิกไดเ้ป็นก าลงัใจ
ซ่ึงกนัและกนั  
  จากเหตุผลและความส าคญัดงักล่าวขา้งตน้ ประกอบกบัผลจากการศึกษาเอกสารและงานวจิยั
ท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัยงัไม่พบวา่มีงานวิจยัเร่ืองใดท่ีน าแนวคิดการฝึกหดัทางปัญญามาใชใ้นการจดัการ
เรียนรู้เก่ียวกบัการอ่านคิดวิเคราะห์มาก่อน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงขอเสนอรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้
แนวคิดการฝึกหดัทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการ
อ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อมุ่งให้นักเรียนสามารถน า
กระบวนการท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นรากฐานในการพฒันาตนเองให้เตม็ศกัยภาพ และใชค้วามสามารถท่ีมีอยู่
ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ อีกทั้ งเพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาไทยใหมี้ประสิทธิภาพและสอดคลอ้งตามเป้าหมายของการศึกษาในยคุปัจจุบนั   
3. ทฤษฎีและแนวคิดพืน้ฐานทีเ่กีย่วข้องกบัรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
  การจากศึกษาหลกัการและแนวคิดตลอดจนเทคนิควิธีการท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้เพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์งานเขียนภาษาไทยของผูเ้รียน  มีดงัน้ี 
  วิธีการฝึกหัดทางปัญญา (Cognitive Apprenticeship) คือการออกแบบระหวา่งการเรียนรู้ท่ี
มุ่งเน้นการสร้างความคิดและวิธีฝึกหัดทางปัญญาของผูเ้รียนอนัจะน าไปสู่การสร้างกระบวนการ
เรียนรู้อย่างเขา้ใจ ท่ีสามารถสังเกตจากการแสดงออก ตลอดจนการสะทอ้นถึงผลของการเรียนรู้ท่ี
เกิดข้ึนจากการฝึกฝนทกัษะกระบวนการของผูเ้รียน โดยท่ี Collins, Brown, and Newman (1987) 
กล่าวว่า การฝึกหัดทางปัญญา คือ การออกแบบระหว่างความคิดและวิธีการฝึกหัดทางปัญญา 
น าไปสู่การสร้างกระบวนการการเรียนรู้อย่างเขา้ใจ (tacit processes) ท่ีสามารถสังเกตพฤติกรรม
การแสดงออก ซ่ึงเกิดจากการฝึกฝนของผู ้เรียน (practice) ท่ีจะเน้นการเรียนรู้ผ่านการช้ีแนะ
ประสบการณ์ ความรู้ความเขา้ใจและการเปล่ียนแปลงทกัษะกระบวนการสร้างความรู้ความเขา้ใจ
โดยได้รับความช่วยเหลือจากผูส้อนอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 1. Modeling การเป็นตวัแบบ 
2.Coaching  การเป็นผูช้ี้แนะ 3.Scaffolding การเสริมต่อการเรียนรู้ 4.Articulative การน าเสนอผล
การเรียนรู้  5.Reflection การสะท้อนผลการเรียนรู้  6.Exploration การวิพากษ์ พบว่าขั้นตอนการ
ปฏิบติัตามแนวคิดการฝึกหัดทางปัญญาท่ีน าไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ ทั้ง 6 วิธีน้ีได้ถูกน ามาจดัเป็น
แนวทางการฝึกฝนให้เกิดการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกนัได้แก่ กลุ่มแรกคือ การเรียนรู้จากตวั
แบบ การแนะน า และการเสริมต่อการเรียนรู้ จะเป็นการแสดงถึงหลกัและการออกแบบ เพื่อช่วยเหลือ
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ผูเ้รียนท่ีตอ้งการรวมแนวคิดน้ีเขา้ดว้ยกนัเป็นชุดในความสามารถของแนวคิด โดยผ่านการสังเกตและ
การปฏิบติัการในการสนับสนุน ส่วนกลุ่มท่ีสองคือการน าเสนอ และการสะทอ้นผลการเรียนรู้ซ่ึงจะ 
เป็นการออกแบบท่ีมุ่งถึงการสังเกตของผูเ้รียน ไปท่ีการแก้ปัญหาของตวัแบบ และเพื่อบรรลุถึงการ
ควบคุมของวิธีการแกปั้ญหาของพวกเขา และความสามารถของตนเองอย่างแทจ้ริง และกลุ่มสุดทา้ยก็
คือ การวิพากษ์ ซ่ึงเป็นการมุ่งมัน่ถึงจุดท่ีจะกระตุ้นความเป็นอิสระของผูเ้รียนในการก าหนดในการ
เรียนรู้ของตนเอง และการปรับเปล่ียนความรู้ ในกระบวนการฝึกหัดทางปัญญา (Cognitive 
Apprenticeship) นั้นไดมี้การระบุถึงวิธีการ 6 ขั้นตอนท่ีเป็นระบบช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีล าดบัขั้นตอน
และแนวปฏิบติัอยา่งชดัเจน ซ่ึงในแต่ละระบบนั้นจะมีแนวคิด ทฤษฎีมารองรับ สนบัสนุนท่ีอธิบาย
ถึงรายละเอียดตลอดจนการระบุถึงสาระส าคญัเอาไว ้ดงัจะขอน าเสนอไว ้ดงัต่อไปน้ี 
  ในการเรียนรู้ของบุคคลนั้นอาจจะเกิดจากการสังเกต และการเลียนแบบพฤติกรรมของผูอ่ื้น
ร่วมดว้ย ทั้งน้ีหมายรวมถึงทกัษะ ความคิด อารมณ์ ค่านิยมร่วมกนั ดงันั้น Bandura (1977 : 68) จึง
ไดเ้สนอกระบวนการท่ีส าคญัในการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเรียนรู้โดยตวัแบบ  (Modeling) วา่
มีทั้งหมด 4 กระบวนการ กล่าวคือ 1.กระบวนการความเอาใจใส่ (Attention) โดยท่ีผูเ้รียนจะตอ้งมี
ความใส่ใจท่ีจะสังเกตตวัแบบ ไม่ว่าเป็นการแสดงโดยตวัแบบจริงหรือตวัแบบสัญลกัษณ์ ถ้าเป็น
การอธิบายดว้ยค าพูดผูเ้รียนก็ตอ้ง ตั้งใจฟังและถา้จะตอ้งอ่านค าอธิบายก็จะตอ้งมีความตั้งใจท่ีจะ
อ่าน พบว่าความใส่ใจของผูเ้รียนเป็นส่ิงส าคญัมาก เพราะถ้าผูเ้รียนไม่มีความใส่ใจในการเรียนรู้ 
พฤติกรรมการสังเกตหรือการเลียนแบบก็จะไม่เกิดข้ึน ดงันั้นการเรียนรู้ตามแนวคิดน้ีน้ีความใส่ใจ
จึงเป็นส่ิงแรกท่ีผูเ้รียนจะตอ้งเกิดข้ึนก่อนเป็นล าดบัแรก  2.กระบวนการจดจ า (Retention) Bandura 
อธิบายวา่การท่ีผูเ้รียนหรือผูส้ังเกตสามารถท่ีจะเลียนแบบหรือแสดงพฤติกรรมเหมือนตวัแบบไดก้็
เป็นเพราะผูเ้รียนได้บนัทึกส่ิงท่ีตนสังเกตจากตวัแบบไวใ้นความจ าระยะยาวนอกจากน้ี Bandura  
พบว่าผูส้ังเกตท่ีสามารถอธิบายพฤติกรรม หรือการกระท าของตวัแบบดว้ยค าพูด หรือสามารถมี
ภาพพจน์ต่อส่ิงท่ีตนสังเกตไวใ้นใจจะเป็นผูท่ี้สามารถจดจ าส่ิงท่ีเรียนรู้โดยการสังเกตไดดี้กว่าผูท่ี้
เพียงแต่ดูเฉยๆ หรือท างานอ่ืนในขณะท่ีดูตวัแบบไปดว้ย ดงันั้นผูเ้รียนจะตอ้งเขา้รหสัหรือบนัทึกส่ิง
ท่ีสังเกตหรือส่ิงท่ีรับรู้ไวใ้นความจ าระยะยาวของตนเองให้ได้มากท่ีสุด 3.กระบวนการแสดง
พฤติกรรมเหมือนตวัอย่าง (Reproduction) ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนไดแ้ปรสภาพ (Transform) 
ภาพพจน์ (Visual Image) หรือส่ิงท่ีจ  าไวเ้ป็นการเขา้รหัสหรือเป็นถอ้ยค า (Verbal Coding) ในขณะ
ท่ีได้สังเกตตวัแบบเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็แสดงออกมาเป็นการกระท าหรือแสดงพฤติกรรมให้
เหมือนกบัตวัแบบ ปัจจยัท่ีส าคญัของกระบวนการในขั้นน้ีคือ ความพร้อมทางด้านร่างกายและ
ทกัษะท่ีจ าเป็นจะตอ้งใชใ้นการเลียนแบบของผูเ้รียน ถา้หากผูเ้รียนไม่มีความพร้อมก็จะไม่สามารถ
ท่ีจะแสดงพฤติกรรมเลียนแบบ ดงันั้นผู ้เรียนจะตอ้งมีโอกาสแสดงพฤติกรรมเหมือนตวัแบบและ
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ควรจะท าซ ้ าเพื่อจะไดจ้  าได ้และเกิดทกัษะ และความแม่นย  าถูกตอ้งมากยิ่งข้ึน  4.กระบวนการการ
จูงใจ (Motivation) โดยท่ี  Bandura  (1982 : 142) ได้อธิบายว่า แรงจูงใจของผู ้เรียนท่ีจะแสดง
พฤติกรรมเหมือนตวัแบบท่ีตนสังเกต เน่ืองมาจากความคาดหวงัวา่ การเลียนแบบจะน าประโยชน์
มาสู่คนหลงัจากท่ีไดมี้การกระท า หรือการแสดงออกเหมือนตวัแบบเรียบร้อยแลว้ เช่น การไดรั้บ
แรงเสริมหรือรางวลั หรืออาจจะน าประโยชน์บางส่ิงบางอย่างมาให้ รวมทั้งการคิดว่าการแสดง
พฤติกรรมเหมือนตวัแบบจะท าให้ตนหลีกเล่ียงปัญหาต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้ ดงันั้นความส าคญั
ของแรงเสริมบวกจึงมีผลต่อพฤติกรรมท่ีผูเ้รียนเลียนแบบตวัแบบเป็นอยา่งยิง่ 
  ในขณะเดียวกนั ด้านบทบาทของผูส้อนในการเป็นผูแ้นะน าหรือผูช้ี้แนะ (coaching)  นั้น 
Glealish (2000) ไดก้ล่าววา่การช้ีแนะเป็นยทุธวธีิหรือกลยทุธ์ท่ีผูส้อนสามารถประยุกตท์กัษะการให้
ความรู้ทางคลินิกแก่ผูเ้รียน ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาทกัษะกระบวนการคิด ช่วยเหลือให้ผูเ้รียน
พฒันาความรู้และการปฏิบติัให้ประสบผลส าเร็จมากท่ีสุด รวมถึงการสนบัสนุนส่ิงแวดลอ้มในการ
เรียนรู้ ในขณะท่ี Haas (1992 : 213) ได้ให้ความหมายของการช้ีแนะว่าเป็นวิธีการในการพฒันา
ความรู้และฝึกทกัษะการปฏิบติัของบุคคลโดยโคช้  ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีทกัษะและมีประสบการณ์ มีความ
เช่ียวชาญในเร่ืองท่ีจะให้ค  าแนะน าหรือค าช้ีแนะแก่ผูเ้รียนได ้ตลอดจน และเป็นผูใ้ห้ความช่วยเหลือ 
ส่งเสริมให้บุคคลพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อให้ เกิดการเปล่ียนแปลงการปฏิบัติ  ภายใต้
สัมพันธภาพท่ีดีของโค้ชและผู ้ปฏิบัติ  อันจะท าให้ผู ้ปฏิบัติเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติ 
นอกจากน้ีทางการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารช้ีแนจะเป็นสมรรถนะขั้นสูงในการช้ีแนะเก่ียวกบัทกัษะ
การปฏิบติั ท าใหเ้กิดความพึงพอใจและมีสัมพนัธภาพท่ีดีในการปฏิบติังาน 
 กลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) ค  าว่า “Scaffolding” มาจากรากศพัท์ว่า “Scaffold” 
ท่ีแปลวา่ “นัง่ร้าน” (โครงไมห้รือโลหะท่ีตั้งไวน้อกอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการก่อสร้างและต้องร้ือทิ้งเม่ือก่อสร้างเสร็จ) (Wood, Bruner and Ross, 1976 : 98) ได้
น ามาใชเ้ปรียบเทียบกบั การช่วยเหลือผูเ้รียนใหส้ามารถพฒันาการเรียนรู้ในระดบัท่ีสูงข้ึน จนบรรลุ
เป้าหมายการเรียนรู้ท่ีก าหนดแลว้ความช่วยเหลือต่างๆ ก็จะถูกทอดถอนออกไปในท่ีสุด กลวิธีเสริม
ต่อการเรียนรู้น้ีเป็นส่วนหน่ึงตามแนวคิดในเร่ือง Social Constructivism ของ Vygotsky (1978 : 79) 
ท่ีเช่ือวา่ถา้ผูเ้รียนท่ีไม่สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้หรืออยูใ่นภาวะทางการเรียนรู้ท่ีอยูต่  ่ากวา่ Zone 
of Proximal Development โดยท่ี zone หรือช่องว่างน้ีเอง หรือขอบเขตแห่งศกัยภาพในการเรียนรู้
ซ่ึงเป็นช่องว่างระหว่างความสามารถหรือศักยภาพท่ีแท้จริงของผู ้เรียนซ่ึงสังเกตได้จาก
ความสามารถในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ส าเร็จ และถูกตอ้งดว้ยตนเองกบัเป้าหมายขั้นต ่าท่ี
ครูผูส้อนไดก้ าหนดไว ้จ  าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือจากผูท่ี้มีความสามารถมากกวา่หรือเก่ง
กว่าท่ีเรียกว่า Scaffolding ซ่ึงเป็นกระบวนการของการช่วยเหลือสนับสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียน
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อย่างมีระบบโดยมีผูส้อนคอยให้การช่วยเหลือหรือผูเ้รียนให้การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงเป็น
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่างผูเ้รียน ผูส้อน หรือผูท่ี้มีศกัยภาพมากกว่าและการให้ความช่วยเหลือ
ต่างๆ จะค่อยๆ ลดลงและถูกถอดถอนออกไป ในขณะท่ีผูเ้รียนก็จะค่อยๆ เพิ่มความสามารถในการ
ปฏิบติังานดว้ยตนเองและสามารถประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ในคร้ังนั้นๆ ไดดี้ท่ีสุด 
 หากพิจารณาแนวคิดการฝึกหัดทางปัญญาท่ีกล่าวไปข้างต้นจะเห็นได้ว่า กระบวนการ
เรียนรู้ทั้ง 6 ขั้นซ่ึง ประกอบดว้ย 1.การเป็นตวัแบบ (Modeling)  2.การเป็นผูช้ี้แนะ (Coaching)   3.
การเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) 4.การน าเสนอผลการเรียนรู้ (Articulation) 5.การสะทอ้นผล
การเรียนรู้ (Reflection) 6.การวิพากษ์ (Exploration)จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องอาศยัครูซ่ึงเป็นปัจจยั
หลกัส าคญัในการท าหน้าท่ีเป็นตวัแบบ และผูช้ี้แนะให้แก่ผูเ้รียน ตลอดจนเป็นผูช่้วยเสริมต่อการ
เรียนรู้ ในขณะท่ีเพื่อนร่วมชั้นเรียนก็จะเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการสะทอ้นผลการเรียนและวพิากษ ์
ผลการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน เพื่อให้มีความถูกตอ้งชัดเจนยิ่งข้ึน เน่ืองจากผูเ้รียนไม่สามารถปฏิบติัการ
ฝึกหัดไดโ้ดยล าพงั ผูเ้รียนจึงจ าเป็นตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียน โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ในขั้นการสะทอ้นผลการเรียนรู้และการวิพากษ ์ดงันั้นการน าแนวคิดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
(Cooperative Learning) ซ่ึงเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีแบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ โดยให้
สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถและศกัยภาพในระดบัท่ีแตกต่างกนั เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้โดยการ
ท างานร่วมกนั ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และร่วมกนัรับผดิชอบงานในกลุ่มท่ีไดรั้บมอบหมาย เพื่อให้
เกิดเป็นความส าเร็จของกลุ่ม เขา้มาใช้ร่วมกบัแนวคิดการฝึกหัดทางปัญญาเพื่อจะช่วยส่งเสริมให้
การเรียนรู้ของผูเ้รียนเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพราะวิธีการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือจะช่วยให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนั ไดช่้วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ไดส้ร้างความเขา้ใจ ไดฝึ้กปฏิบติัตลอดจนจะมี
การวดัผลความรู้ความสามารถทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม  
 ผูว้ิจยัจึงได้แนวคิด หลกัการของทฤษฎีการเรียนรู้แบบการฝึกหัดทางปัญญา (Cognitive 
Apprenticeship)  อนัมีกระบวนการทั้ง 6 ขั้นตอน ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ผสานกบักลวิธีการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative Leaning) ท่ีเนน้การมีปฏิสัมพนัธ์และการช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กนัระหว่างผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ มาใช้เป็นแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานในการสร้างและพฒันา
รูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อใช้ในการสร้างเสริมความสามารถในดา้นการอ่านคิดวิเคราะห์ของ
นกัเรียนระกบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายในคร้ังน้ี 
4. สาระส าคัญของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
  รูปแบบการจดัการเรียนรู้ คือแบบแผนในการจัดการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนโดยอาศัย
แนวคิดการฝึกหดัทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ ประกอบดว้ยหลกัการ วตัถุประสงค ์
ขั้นตอน การวดัและประเมินผล โดยให้ผูเ้รียนศึกษางานเขียนภาษาไทยทั้งรูปแบบร้อยแกว้และร้อย
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กรองท่ีผู ้วิจ ัยก าหนดให้ เพื่อให้ผู ้เรียนสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของงานเขียน ระบุถึง 
ความสัมพันธ์ เช่ือมโยงของข้อความและบอกถึงสาระส าคัญของสารท่ีอ่านเพื่อการน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงจะอยู่ภายใตก้ารช่วยเหลือของครูผูส้อนตามศกัยภาพของผูเ้รียน
จนกระทัง่ผูเ้รียนสามารถอ่านคิดวิเคราะห์ไดด้ว้ยตนเองในท่ีสุด โดยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ใน
คร้ังน้ีมีขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้รวม 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1.ขั้นการใหข้อ้มูลท่ีจ  าเป็น 
      1.1 ผูส้อนอธิบายหลกัการส าคญัและองคป์ระกอบในการอ่านคิดวเิคราะห์ใหผู้เ้รียนได ้
รับรู้ ไดแ้ก่ แนวทางในการแยกแยะขอ้ความท่ีอ่าน การเช่ือมโยงขอ้ความและการสรุปสาระส าคญั
ของขอ้ความท่ีอ่านใหช้ดัเจน 
    1.2 ผูส้อนใหผู้เ้รียนช่วยกนัสรุปถึงหลกัการและองคป์ระกอบของการอ่านคิดวเิคราะห์
เพื่อความแม่นย  าอีกคร้ังหน่ึง 

2.ขั้นการสาธิตใหเ้ห็นวธีิ 
     2.1 ผูส้อนแจกบทอ่าน (ใบงานท่ี 1) ทั้งประเภทร้อยแกว้และร้อยกรองใหผู้เ้รียนไดอ่้าน
ใหเ้ขา้ใจ จากนั้นผูส้อนจึงแสดงวธีิการอ่านคิดวเิคราะห์ตามประเด็นท่ีก าหนดให ้เพื่อใหผู้เ้รียน
เขา้ใจอยา่งชดัเจน 
    2.2 ผูส้อนใหผู้เ้รียนช่วยกนัฝึกอ่านคิดวิเคราะห์ในบทอ่านท่ีก าหนดใหพ้ร้อมกนั 
 3.ขั้นการช้ีจุดเด่นท่ีน่าสนใจ 
     3.1 ผูส้อนช้ีใหผู้เ้รียนเห็นมองเห็นค าส าคญั (Key word) ท่ีจะเป็นการมองเห็นความ
เช่ือมโยงของขอ้ความ ตลอดจนหลกัสังเกตส าคญัท่ีจะน าไปสู่การสรุปประเด็น และสาระส าคญั
ของขอ้ความท่ีอ่าน 
                  3.2 ผูส้อนใหผู้เ้รียนช่วยกนัฝึกสังเกตค าส าคญั (Key word) หรือหลกัสังเกตส าคญัในบท
อ่านท่ีผูส้อนก าหนดใหพ้ร้อมกนั 
 4.ขั้นการฝึกโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 
      4.1 ผูส้อนแบ่งผูเ้รียนออกเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน เพื่อช่วยกนัอ่านคิดวเิคราะห์งาน
เขียนผูส้อนก าหนดให้ (ใบงานท่ี 2) 
                   4.2 ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัฝึกอ่านคิดวเิคราะห์งานเขียนภาษาไทยท่ีผูส้อนน ามาให ้
ตามประเด็นการคิดวเิคราะห์ท่ีปรากฏในใบงานท่ี 2 
 5.ขั้นการประชุมเพื่อแลกเปล่ียน 

     5.1 ผูส้อนใหต้วัแทนผูเ้รียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการอ่านคิดวเิคราะห์ตามใบงานให้
สมาชิกทุกคนไดรั้บทราบ 
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      5.2 ผูเ้รียนใหส้มาชิกไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนตรวจสอบผลการอ่านคิดวเิคราะห์ใหมี้
ความถูกตอ้งสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 6.ขั้นสรุปบทเรียนใหช้ดัเจน 
     6.1 ผูส้อนสะทอ้นผลการอ่านคิดวเิคราะห์ของผูเ้รียนโดยการช้ีแนะ และการเติมเตม็
ประเด็นการคิดวิเคราะห์ใหมี้ความถูกตอ้งสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
     6.2 ผูส้อนใหผู้เ้รียนแต่ละคนไดฝึ้กอ่านคิดวเิคราะห์งานเขียนท่ีครูไดก้ าหนดใหใ้น 
ใบงานท่ี 3 (งานรายบุคคล) 
 ในการด าเนินการแต่ละขั้นตอนตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้ดงัท่ีปรากฏทั้ง 6 ขั้นตอนน้ี 
ครูผูส้อนจ าเป็นจะตอ้งด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนดงักล่าวอย่างเคร่งครัด และ
เป็นไปตามล าดบัขั้นตอนตามท่ีไดน้ าเสนอไวทุ้กประการ เพื่อให้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์การ
เรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัไดต้ั้งเอาไว ้อนัเป็นผลการเรียนรู้ท่ีเป็นจุดหมายปลายทางของจดักิจกรรมการเรียนรู้
ในคร้ังน้ี นัน่คือ ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์งานเขียนภาษาไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
ในท่ีสุด 
5. เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
 การใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดการฝึกหดัทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลายในคร้ังน้ี มีเคร่ืองมือทั้งหมดรวม 3 ช้ิน ไดแ้ก่ 

1. แผนการจดัการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์ของนกัเรียน 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ประกอบดว้ยใบความรู้, ใบงาน, แบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ 
และแบบทดสอบก่อน – หลงัเรียนเพื่อวดัความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์ของนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

2. คู่มือการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์
ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
  3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิด
การฝึกหดัทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิด
วเิคราะห์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 ทั้งน้ีเคร่ืองมือทุกช้ินไดผ้า่นขั้นตอนการพฒันาเคร่ืองมือตามหลกัการทางการศึกษา โดยมี
พื้นฐานจากการวเิคราะห์หาความตอ้งการจ าเป็น ตามหลกัทางการวจิยัอยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ โดยใน
ส่วนของใบงานประกอบการจดัการเรียนรู้เพื่อฝึกทกัษะการอ่านคิดวเิคราะห์นั้น มีแนวค าตอบ 
ดงัต่อไปน้ี 
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หน่วยการจัดการเรียนรู้ 

“รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดการฝึกหดัทางปัญญาร่วมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
เพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย” 
สัปดาห์ที่ เนือ้หา จ านวนช่ัวโมง 

1 -  ปฐมนิเทศเพื่อแนะน าและช้ีแจงขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ในการเรียนรู้ 
-  ทดสอบก่อนเรียนดว้ยแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน 
    คิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

2 

2 การอ่านคิดวเิคราะห์งานเขียนประเภทร้อยแกว้  2 

3 การอ่านคิดวเิคราะห์งานเขียนประเภทร้อยแกว้  2 
4 การอ่านคิดวเิคราะห์งานเขียนประเภทร้อยแกว้  2 
5 การอ่านคิดวเิคราะห์งานเขียนประเภทร้อยกรอง  2 
6 การอ่านคิดวเิคราะห์งานเขียนประเภทร้อยกรอง 2 
7 การอ่านคิดวเิคราะห์งานเขียนประเภทร้อยกรอง 2 
8 - ทดสอบหลงัเรียนดว้ยแบบทดสอบวดัความสามารถใน 

การอ่านคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
- ส ารวจความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 

2 

รวม 16 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 
การอ่านคิดวเิคราะห์งานเขียนประเภทร้อยแก้ว 

รายวชิาภาษาไทย   (เพิม่เติม)                                                            ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เร่ือง   การอ่านคิดวเิคราะห์      เวลา  2 ช่ัวโมง 
 

สาระส าคัญ 
   การอ่านคิดวิเคราะห์ เป็นความสามารถในการอ่านสารท่ีน าเสนอ ขอ้มูล เร่ืองราวต่างๆ 
แล้วใช้ความรู้ความเข้าใจในด้านการคิดวิเคราะห์สารจนมองเห็นความสัมพนัธ์ระหว่างเน้ือหา 
ของสารวา่ มีองคป์ระกอบอยา่งไร โดยสามารถระบุไดว้า่ เน้ือหาส่วนใดเป็นขอ้เทจ็จริง และส่วนใด
เป็นขอ้คิดเห็นของผูเ้ขียน สามารถบอกถึงวตัถุประสงคใ์นการน าเสนอสาร ตีความถอ้ยค า ส านวน
และความหมายของสารท่ีปรากฏไดอ้ยา่งถูกตอ้ง นอกจากนั้นยงัสามารถมองเห็นถึงความสัมพนัธ์
เช่ือมโยงระหว่างข้อความว่าเป็นไปในลักษณะใด ตลอดจนสามารถน าขอ้คิดจากสารท่ีอ่านไป
ประยุกต์ใช้ไดอ้ย่างเหมาะสม อนัจะช่วยให้ผูอ่้านสามารถไดรั้บสารประโยชน์อย่างเต็มท่ีจากการ
อ่าน และนบัวา่เป็นทกัษะส าคญัของการอ่านตามจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ท่ีไดก้  าหนดไว ้
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 เม่ือนกัเรียนไดเ้รียนรู้บทเรียนน้ีจบแลว้ นกัเรียนสามารถ 

1. ระบุถึงองคป์ระกอบของสารท่ีอ่านไดอ้ยา่งถูกตอ้งวา่ส่วนใดเป็นขอ้เท็จจริงและส่วนใด
เป็นขอ้คิดเห็นของผูเ้ขียน 

2. สามารถระบุถึงส่วนของขอ้ความท่ีเป็นสาเหตุหรือปัจจยัอนัเป็นตน้เหตุของเร่ืองและ
ส่วนท่ีเป็นผลลพัธ์หรือผลกระทบท่ีเกิดข้ึน หรือส่วนท่ีเป็นเง่ือนไขส าคญัและส่วนท่ีเป็นผลท่ีเกิดข้ึน
ตามมาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

3. บอกถึงสาระส าคญัตลอดจนขอ้คิด คุณค่า ท่ีไดจ้ากงานเขียนท่ีอ่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม  

4. น าขอ้คิด ค าแนะน าตลอดจนประโยชน์ท่ีไดจ้ากขอ้ความท่ีปรากฏในสารท่ีอ่านไปปรับ
ใชก้บัชีวติจริงไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

เนือ้หา         การอ่านคิดวเิคราะห์งานเขียนประเภทร้อยแกว้ 
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กจิกรรมการเรียนการสอน 

  1.ข้ันการให้ข้อมูลทีจ่ าเป็น 
   1.1 ผูส้อนอธิบายหลกัการส าคญัและองคป์ระกอบในการอ่านคิดวเิคราะห์ใหผู้เ้รียนไดรั้บ

รู้ ไดแ้ก่ แนวทางในการแยกแยะองคป์ระกอบของขอ้ความท่ีอ่าน การเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของ
ขอ้ความและการสรุปสาระส าคญัของขอ้ความท่ีอ่านใหถู้กตอ้งชดัเจน 
    1.2 ผูส้อนใหผู้เ้รียนช่วยกนัสรุปถึงหลกัการและองคป์ระกอบของการอ่านคิดวเิคราะห์
เพื่อความแม่นย  าอีกคร้ังหน่ึง 
 2.ขั้นการสาธิตให้เห็นวธีิ 
     2.1 ผูส้อนแจกงานเขียนประเภทร้อยแกว้เร่ือง “ฝน”  ให้ผูเ้รียนไดอ่้านให้เขา้ใจ ดงัปรากฏ
ในใบงานท่ี 1.1 
    2.2 ผูส้อนแสดงวธีิการอ่านคิดวเิคราะห์ตามประเด็นท่ีก าหนดให ้ปรากฏในใบงานท่ี 1.1 
เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจอยา่งชดัเจนในชั้นเรียน 
     2.2 ผูส้อนใหผู้เ้รียนช่วยกนัฝึกอ่านคิดวิเคราะห์ในงานเขียนประเภทร้อยแกว้ ตามใบงาน
ท่ี 1.1 ท่ีก าหนดใหพ้ร้อมกนั 
 3.ข้ันการช้ีจุดเด่นที่น่าสนใจ 
     3.1 ผูส้อนช้ีใหผู้เ้รียนเห็นมองเห็นค าส าคญั (Key word) ท่ีจะเป็นการมองเห็นความ
เช่ือมโยงของขอ้ความ ตลอดจนหลกัสังเกตส าคญัท่ีจะน าไปสู่การสรุปประเด็น และสาระส าคญั
ของขอ้ความท่ีอ่าน 
                  3.2 ผูส้อนใหผู้เ้รียนช่วยกนัฝึกสังเกตค าส าคญั (Key word) หรือหลกัสังเกตส าคญัในใบ
งานท่ี 1.1 เร่ือง “ฝน” พร้อมกนั 
 4. ข้ันการฝึกโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
     4.1 ผูส้อนแบ่งผูเ้รียนโดยคละความสามารถออกเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน แลว้ให้
สมาชิกก าหนดบทบาทหนา้ท่ีเป็นประธาน เลขานุการของกลุ่ม เพื่อช่วยกนัอ่านคิดวเิคราะห์บทอ่าน
เร่ือง “การเรียนรู้โดยใชแ้ป้นพิมพแ์ทนการเขียน ดีหรือไม่?”  ดงัปรากฏในใบงานท่ี 1.2 ท่ีผูส้อน
ก าหนดให้ 
     4.2 ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัฝึกอ่านคิดวเิคราะห์งานเขียนประเภทร้อยแกว้ ตามประเด็น
การอ่านคิดวเิคราะห์ท่ีปรากฏในใบงานท่ี 1.2 เร่ือง “การเรียนรู้โดยใชแ้ป้นพิมพแ์ทนการเขียนดี
หรือไม่?” 
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 5. ข้ันการประชุมเพือ่แลกเปลีย่น 
    5.1 ผูส้อนใหต้วัแทนของผูเ้รียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการอ่านคิดวเิคราะห์ตามใบงานท่ี 

1.2ใหส้มาชิกทุกคนไดรั้บทราบ 
   5.2 ผูส้อนใหส้มาชิกไดแ้ลกเปล่ียนตรวจสอบตลอดจนช่วยกนัเติมเตม็ความถูกตอ้งของ

ผลการอ่านคิดวเิคราะห์ใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 6. ข้ันสรุปบทเรียนให้ชัดเจน 
     6.1 ผูส้อนสะทอ้นผลการอ่านคิดวเิคราะห์ของผูเ้รียนโดยการช้ีแนะ และการเติมเตม็
ประเด็นการคิดวิเคราะห์ใหมี้ความถูกตอ้งสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
     6.2 ผูส้อนใหผู้เ้รียนแต่ละคนไดอ่้านคิดวเิคราะห์งานเขียนประเภทร้อยแกว้ เร่ือง
“การศึกษาของไทย กา้ว (อยา่งไร)ไปกบัประชาคมอาเซียน”  ดงัปรากฏในใบงานท่ี 1.3 แลว้น ามา
ส่งครูผูส้อนเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง 
     6.3 ผูส้อนแจกแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนไดรั้บรู้ ตลอดจนเขียนแสดง
ความคิดเห็นท่ีมีต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดคาบเรียนน้ี 
 
ส่ือการเรียนรู้ 
 1.ใบความรู้เร่ือง “การอ่านคิดวเิคราะห์” 
 2. ใบงานท่ี 1.1 เร่ือง “ฝน” 
 3. ใบงานท่ี 1.2 เร่ือง “การเรียนรู้โดยใชแ้ป้นพิมพแ์ทนการเขียน ดีหรือไม่?” 
 4. ใบงานท่ี 1.3 เร่ือง “การศึกษาของไทย กา้ว (อยา่งไร)ไปกบัประชาคมอาเซียน” 
 5. แบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ 
 
การวดัและประเมินผล 
 1. จากการท าแบบฝึกหดัการอ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนเป็นรายบุคคล 
 2. จากแบบบนัทึกการสะทอ้นผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
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ใบความรู้ 
แนวทางในการอ่านคิดวเิคราะห์ 

 

การคิดวเิคราะห์เป็นอย่างไร?  
 การคิดวเิคราะห์เป็นความสามารถของผูอ่้านหลงัจากไดอ่้านขอ้ความหรือ
สารหน่ึงๆจบลง ผูอ่้านจะตอ้งสามารถ 
 วิ เคราะห์องค์ประกอบของสารท่ี อ่านได้ ว่าข้อความส่วนใดเป็น

ขอ้เทจ็จริงและขอ้ความใดเป็นขอ้คิดเห็น 
 บอกถึงความสัมพันธ์เช่ือมโยงระหว่างข้อความของสารท่ีอ่านได้ว่า 

ขอ้ความส่วนใดเป็นเหตุหรือเป็นเหตุปัจจยั และขอ้ความส่วนใดเป็นผล 
หรือผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน ขอ้ความส่วนใดเป็นเง่ือนไขและขอ้ความส่วนใด
เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามมาจากเง่ือนไขนั้น 

 ระบุค าส าคญั (key word) ท่ีจะท าให้มองเห็นถึงความสัมพนัธ์เช่ือมโยง
ระหวา่งขอ้ความได ้

 บอกสาระส าคญั ขอ้คิด คุณค่า ประโยชน์ ตลอดจนการน าแนวคิดนั้นๆไป
ประยกุตใ์ชก้บัชีวติประจ าวนัได ้

 
 การวเิคราะห์องค์ประกอบของสาร 

การอ่านเพื่อพิจารณาแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น เป็นการอ่านอย่างไตร่ตรอง
พิจารณาถึงเหตุผลแลว้ตีความหมายของขอ้ความหรือเร่ืองเพื่อแยกให้ไดว้่าส่วนใดเป็นขอ้เท็จจริง 
ส่วนใดเป็นขอ้คิดเห็น  

ขอ้เท็จจริง คือ เร่ืองราวหรือเหตุการณ์ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยการ
สังเกต      การทดลองหรือจากหลกัฐานท่ีเช่ือถือได้ ลกัษณะของขอ้เท็จจริง คือ มีความเป็นไปได้, 
สมจริง, มีหลกัฐานเช่ือถือได ้และมีความสมเหตุสมผล 

ขอ้คิดเห็น คือ ขอ้ความท่ีแสดงความเช่ือ แนวคิด หรือความรู้สึกท่ีผูก้ล่าวมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
ซ่ึงไม่อาจพิสูจน์ได ้เพราะเป็นผลมาจากการสรุปความเห็น โดยอาศยัขอ้เท็จจริงเป็นองคป์ระกอบ มี
ลักษณะท่ีเป็นข้อความท่ีแสดงความรู้สึก , แสดงการคาดคะเน, แสดงการเปรียบเทียบหรือ
อุปมาอุปไมย , เป็นขอ้เสนอแนะหรือเป็นความคิดของผูพ้ดูและผูเ้ขียนเอง 
 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงของสาร 
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กระบวนการในการหาขอ้สรุปจากเหตุผลท่ีมีอยู่ในสาร จะเป็นตวัช่วยส าคญัท าให้เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์ของประโยคหรือขอ้ความ มีรายละเอียดดงัน้ี 

เหตุ หรือ สาเหตุ หรือมูลเหตุ คือ ส่ิงท่ีท าใหเ้กิดส่ิงอ่ืนตามมา 
ผล หรือ ผลลัพธ์ คือ ส่ิงท่ีเกิดตามมาจากเหตุ 
ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงของสาร แบ่งได ้3 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. ความสัมพนัธ์จากสาเหตุไปหาผลลพัธ์ เป็นการวเิคราะห์โดยอาศยัความรู้ ความเขา้ใจหา

ข้อสรุปว่าปรากฏการณ์นั้ นท าให้เกิดผลลัพธ์อะไร เช่น ขยันดูหนังสือ (สาเหตุ) - > สอบได้ 
(ผลลัพธ์) 

2. ความสัมพนัธ์จากผลลพัธ์ไปหาสาเหตุ เป็นการวเิคราะห์จากปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ 
โดยอาศยัความรู้และเขา้ใจของเรา เพื่อสืบหาสาเหตุ เช่น ผลการสอบไม่เป็นท่ีพอใจ - > ความไม่
ประมาท, ไม่เอาใจใส่ 

3. ความสัมพันธ์จากผลลัพธ์ไปหาผลลัพธ์ เป็นการวิเคราะห์จากปรากฏการณ์หรือ
เหตุการณ์อยา่งหน่ึงวา่เป็นผลลพัธ์ของสาเหตุใด แลว้พิจารณาต่อไปวา่ สาเหตุนั้น อาจจะก่อให้เกิด
ผลลพัธ์อ่ืนๆ อีก ตวัอยา่งเช่น    สอบตกวิชาคณิต (ผลลัพธ์) - > อ่อนวิชาคณิต (สาเหตุ) - > ตกวิชา
ฟิสิกส์ (ผลลัพธ์) 
 การวเิคราะห์ค าทีเ่ป็นค าส าคัญ (key word) ทีแ่สดงถึงความสัมพนัธ์เช่ือมโยงของสาร  

โดย Key word จะเช่ือมประโยคกบัประโยค ,ค ากบัค าหรือกลุ่มค า, เช่ือมขอ้ความกบัขอ้ความ  มี
หนา้ท่ีดงัน้ี 

1. แสดงความสัมพนัธ์เช่ือมโยงในลกัษณะของการแสดงเหตุผล ไดแ้ก่ค าวา่  เน่ืองจาก, จาก
, เพราะ, ดว้ยเหตุวา่,  ดว้ยเหตุท่ี,  เพื่อท่ี, จะท าให้, จึงมีผลต่อ,  มีผลให้, ดงันั้น, ถา้หากวา่, ถา้เผื่อวา่, 
เม่ือ...ก็, หาก... เพราะวา่, ฉะนั้น...จึง, ดงันั้น,  เหตุเพราะ, เหตุวา่, เพราะฉะนั้น...จึง  เป็นตน้   

2. แสดงความสัมพนัธ์เช่ือมโยงในลกัษณะของการเป็นเง่ือนไขหรือผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนตามมา 
หรือเป็นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตามมา หรือเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ืองตามมา ไดแ้ก่ค าวา่  กระทัง่, 
จนกระทัง่, คร้ันแลว้, ทนัใดนั้นเอง, ในท่ีสุด,  ตามไปดว้ย,  ก่อนท่ีจะ, ก่อนหนา้ท่ี,  ตั้งแต่คร้ังท่ี, จะ
พบกบั เป็นตน้ 

3. แสดงความสัมพนัธ์เช่ือมโยงในลกัษณะของการขดัแยง้ คดัคา้น การถูกระงบั การถูก
ยบัย ั้ง หรือป้องกนัไม่ให้ส่ิงนั้นเกิดข้ึน ไดแ้ก่ค าวา่  แต่ทว่า,  แมแ้ต่, ถึงมาตรวา่, ถึงแมว้า่, ไม่วา่จะ, 
แต่วา่, ถึงกระนั้นก็ดี, อยา่งไรก็ดี, ขณะท่ี, ทั้งๆท่ี, ไม่เช่นนั้น, ลดลง, ไม่, ห้าม, อยา่, มิควร, ไม่ควร,  
กวา่...ก็, ถึง...ก็  เป็นตน้ 
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4. แสดงความสัมพันธ์เช่ือมโยงในลักษณะของการสนับสนุน ขยายความ  ได้แก่ค าว่า  

ตวัอยา่ง, เป็นตน้วา่,  พร้อมกนันั้น,  เช่นเดียวกบั,  ดูเหมือนจะ,  ต่อไปน้ี,  ในกรณีเช่นน้ี, โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่ง, อาทิเช่น, เป็นท่ีน่าสังเกตวา่,  พึงสังเกตวา่, ในขณะเดียวกนั, เท่าท่ีไดก้ล่าวมาแลว้นั้น เป็น
ตน้ 

5. แสดงความสัมพนัธ์เช่ือมโยงในลกัษณะของความคลอ้ยตามกนั ไดแ้ก่ค าวา่  และ, ทั้ง...
และ,  
ทั้ง...ก,็  คร้ัน...ก็,  คร้ัน...จึง,  ก็ดี,  เม่ือ...ก็วา่, พอ...แลว้ เป็นตน้ 

6. แสดงความสัมพนัธ์เช่ือมโยงในลกัษณะใหเ้ลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึง ไดแ้ก่ค าวา่  หรือ
,  หรือไม,่  ไม่...ก็หรือไม่ก,็  ไม่เช่นนั้น,  มิฉะนั้น...ก,็  เป็นตน้ 

 
 
  
 

 
 

 จากค าประพันธ์ จะสังเกตได้ว่า ผู ้แต่งได้ใช้ค  าส าคัญ (Key word) คือค าว่า 
“เหมือน” ซ่ึงเป็นการแสดงความเปรียบเทียบ นั่นคือ ผูแ้ต่งก าลังเปรียบสองส่ิงว่าเหมือนกัน, 
คล้ายกนั นั่นคือ ความคิดกบัความรู้ (วิทยา) โดยเปรียบเทียบกบั อาวุธ จากนั้นผูแ้ต่งก็ได้อธิบาย
ขยายความวา่ อาวุธนั้นควรเก็บซ่อนใส่ในฝักเอาไว ้แต่หากใครมาระรานจึงค่อยชกัออกมาฟากฟัน 
นัน่ก็คือ ควรใชอ้าวุธในยามจ าเป็นหรือยามฉุกเฉิน ก็เหมือนกบัการใชค้วามรู้ความคิด ท่ีเราไม่ตอ้ง
แสดงตนโออ้วดใคร แต่จะแสดงความรู้ความคิดนั้นออกมาในเวลาท่ีจ าเป็นเท่านั้น จากขอ้คิดท่ีผู ้
แต่งไดน้ าเสนอไวน้ี้ ช่วยให้สามารถวางตนไดถู้กตอ้ง ไม่แสดงตนเป็นคนโออ้วด รู้จกักาลเทศะว่า 
เม่ือใดควรท าอะไร อยา่งไรไดถู้กท่ีถูกเวลา 

 
 
 
 
 

 
 
   

ตัวอย่าง 
 “อนัความคิดวทิยาเหมือนอาวธุ  ประเสริฐสุดซ่อนใส่เสียในฝัก 
สงวนคมสมนึกใครฮึกฮกั    จึงค่อยชกัเชือดฟันใหบ้รรลยั” 

ตัวอย่าง 
“ วชิาเหมือนสินคา้     อนัมีค่าอยูเ่มืองไกล 

ตอ้งยากล าบากไป             จึงจะไดสิ้นคา้มา 
จงตั้งเอากายเจา้                เป็นส าเภาอนัโสภา 
ความเพียรเป็นโยธา           แขนซา้ยขวาเป็นเสาใบ” 

” 
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จากค าประพนัธ์ จะสังเกตได้ว่า ผูแ้ต่งได้ใช้ค  าส าคญั (Key word) คือค าว่า “เหมือน” และค าว่า 
“เป็น” ซ่ึงเป็นการแสดงความเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงกบัส่ิงหน่ึงเพื่อให้เขา้ใจและเห็นภาพชัดเจนว่า 
วชิาความรู้เปรียบเหมือนสินคา้ท่ีมีค่าซ่ึงตอ้งไปเซาะแสวงหาดว้ยความยากล าบาก ให้เปรียบร่างกาย
เป็นเรือส าเภาใหญ่ มีแขนทั้ง 2 ขา้งเป็นเสาใบเรือ และใชค้วามเพียรพยายามฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆให้
ไดค้วามรู้หรือสินคา้ท่ีมีค่านั้นมา 
 การบอกสาระส าคัญ ข้อคิด คุณค่า ประโยชน์ ตลอดจนการน าแนวคิดน้ันๆ ไปประยุกต์ใช้ 

การอ่านเพื่อพิจารณา ใจความส าคญัของเร่ือง คือ ขอ้ความท่ีมีสาระคลุมขอ้ความอ่ืนๆ ใน
ย่อหน้านั้ นหรือเร่ืองนั้ นทั้ งหมด ส่วนข้อความอ่ืนๆ เป็นเพียงส่วนขยายใจความส าคัญเท่านั้ น 
ขอ้ความหน่ึงหรือตอนหน่ึงจะมีใจความส าคญัท่ีสุดเพียงหน่ึงเดียว นอกนั้นเป็นใจความรอง  อาจ
เรียกได้ว่า สาระส าคญัของเร่ือง คือแก่นของเร่ือง หรือความคิดหลักของเร่ือง แต่อย่างไรก็ตาม 
ใจความส าคญัก็คือส่ิงท่ีเป็นสาระท่ีส าคญัท่ีสุดของเร่ืองท่ีอ่าน นอกจากน้ีผูอ่้านตอ้งสามารถน า
ขอ้คิด คุณค่า ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการอ่านสารแลว้น ามาปรับใชป้ระโยชน์ในชีวิตจริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม  

 

 
 
 
 
 
 

 
จากค าประพนัธ์ จะเห็นไดว้า่ ในบาทท่ี 1 ละ 2 ผูแ้ต่งไดก้ล่าวถึง มหาสมุทรซ่ึงไม่

ว่าจะลึกสักเพียงใด ก็อาจใช้สายด่ิงวดัความลึกนั้นได้ และในบาทท่ี 3 ผูแ้ต่งได้กล่าวถึง 
ภูเขา ซ่ึงก็สามารถวดัถึงความสูงนั้นได้ แต่ในขณะท่ีจิตใจของคน ในบาทท่ี 4 นั้นกลับ
ไม่ไดก้ล่าวไปในท านองเดียวกนักบั 3 บาทแรก แต่เป็นการกล่าวเชิงขดัแยง้วา่ ยากแทห้ย ัง่
ถึง คือ ไม่สามารถวดัจิตใจคนได ้ซ่ึงถือเป็นใจความส าคญัหลกั หรือ สาระส าคญัหลกัของ
บทประพนัธ์น้ีว่า จิตใจของคนเราเป็นส่ิงท่ียากยิ่งจะคาดคะเนไดว้่า คนนั้นคิดอะไร เป็น
อย่างไร จากขอ้คิดท่ีผูแ้ต่งได้น าเสนอไวน้ี้ ท าให้เราสามารถใช้เป็นขอ้เตือนใจตนเองให้
ระมัดระวงัเม่ือเวลาท่ีต้องคบหาผู ้คนในสังคม ว่าเราต้องพึงระวงัและต้องประเมิน
สถานการณ์ใหร้อบคอบ อยา่ไวว้างใจใครง่ายๆ   

 

 

ตัวอย่าง 
“พระสมุทรสุดลึกลน้ คณนา 
สายด่ิงทิ้งทอดมา หยัง่ได ้
เขาสูงอาจวดัวา  ก าหนด 
จิตมนุษยน้ี์ไซร้  ยากแทห้ย ัง่ถึง” 
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วิเคราะห์องค์ประกอบของสาร
บอกถึงความสมัพนัธ์

เช่ือมโยงระหว่างข้อความของสาร

ระบคุ าท่ีเป็นค าส าคญั 
(Key word)

บอกสาระส าคญั ข้อคิด
การน าแนวคิดไปประยกุต์ใช้

การอ่านคิดวิเคราะห์
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ใบงานที ่1.1 
งานเขียนประเภทร้อยแก้ว เร่ือง “ฝน” 

(1) เม่ือถึงหนา้ฝน ฝนก็จะตกลงมาอยา่งหนกั บางวนัตกลงมาตั้งแต่เชา้ถึงเยน็แบบ
ไม่ยอมหยุดพกับา้งเลย เวลาฝนตกลงมา ทุกๆ ท่ีก็พลอยเฉอะแฉะ เปียกปอนไปหมด ดว้ยเหตุน้ีเอง
จึงท าให้ผูค้นมกัจะรู้สึกร าคาญ และบางคร้ังก็อาจถึงกบับ่นวา่ฝนฟ้าไปตามเร่ือง แต่อยา่งไรก็ดี หาก
ฝนสามารถพูดได ้มนัคงจะบอกกบัพวกมนุษยเ์หล่านั้นวา่ ก็น่ีเป็นฤดูฝน เป็นเวลาของฉนัน่ีนา ถา้ถึง
ฤดูฝนแลว้ ฝนไม่ยอมตกสิ นัน่แหละเป็นเร่ืองไม่ถูกตอ้งแลว้ เพราะฝนไม่ยอมท าหนา้ท่ีของมนัให้
สมบูรณ์  

(2) ในท านองเดียวกนั เม่ือหันมาดูคนรอบขา้งกนับา้ง คนรอบขา้งท่ีพากนับ่นว่า
ฝนนั้น ไดท้  าหน้าท่ีในความเป็นคนของสังคม คนของชุมชน หรือได้ท าหน้าท่ีอะไรในส่วนท่ีตน
ด ารงอยูต่รงจุดๆ นั้นเฉกเช่นฝนท่ีไดท้  าตามหนา้ท่ีตกลงมาตามฤดูกาลแลว้หรือยงั และหากตนไดท้ า
หน้าท่ีไดส้มบูรณ์ตามท่ีควรจะท าแลว้ หากใครจะบ่น จะว่าก็ควรท าตวัให้ไดเ้หมือนฝน ท่ียงัคงตก
ตามฤดูกาลแมจ้ะมีผูค้นพากนับ่นวา่ไปไม่หยดุก็ตาม 

                     (เรียบเรียงจาก เพญ็ศรี  จนัทร์ดวง, วรรณสารศึกษา เล่ม 1 หนา้ 99) 
 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนอ่านงานเขียนขา้งตน้น้ีให้เขา้ใจแลว้ตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้งชดัเจน 

1. เน้ือหาท่ีปรากฏในยอ่หนา้ท่ี 1 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. เน้ือหาท่ีปรากฏในยอ่หนา้ท่ี 2 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้เท็จจริงท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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4. ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้คิดเห็นท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5. ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีค าท่ีเป็นค าส าคญั (Key word) อะไรบา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. ในยอ่หนา้ท่ี 1 มีขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของส่ิงท่ีเป็นเง่ือนไข และ

ขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของความเป็นเหตุเป็นผลแก่กนั? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงประเด็นส าคญัก่ีประเด็น อะไรบา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

8. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดแ้สดงขอ้คิดส าคญัเอาไวอ้ยา่งไรบา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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9. จากขอ้ความท่ีไดจ้ากการอ่านน้ี จะสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวติจริงในเร่ืองใด อยา่งไร

บา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

10. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดมี้เจตนาส าคญัในการน าเสนอสารอยา่งไร? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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เฉลยใบงานที ่1.1 
งานเขียนประเภทร้อยแก้ว เร่ือง “ฝน” 

1. เน้ือหาท่ีปรากฏในยอ่หนา้ท่ี 1 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

แนวค าตอบ  เม่ือถึงฤดูฝน ฝนก็จะตกลงมาและเม่ือฝนตกลงมาแลว้พื้นท่ีโดยรอบก็จะเปียก

เฉอะแฉะ ท าใหผู้ค้นมกัไม่พอใจ จึงพากนับ่น 

2. เน้ือหาท่ีปรากฏในยอ่หนา้ท่ี 2 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

แนวค าตอบ  ฝนตก ถือเป็นการท าหนา้ท่ีตามฤดูการ และเม่ือไดท้  าหนา้ท่ีแลว้ก็ไม่สนใจ

เร่ืองอ่ืนใด จึงโยงไปสู่การท าหนา้ท่ีของคนวา่ ไดท้  าหนา้ท่ีของแลว้หรือยงั และเม่ือไดท้  า

หนา้ท่ีของตนอยา่งดีแลว้ก็ไม่ควรสนใจส่ิงรอบขา้งวา่จะเป็นอยา่งไร 

3. ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้เท็จจริงท่ีผูเ้ขียนไดเ้สนอน าเสนอไว?้ 

แนวค าตอบ   -  ฝนตกท าใหพ้ื้นท่ีเฉอะแฉะ 

        -  คนพากนับ่นวา่ฝน 

4. ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้คิดเห็นท่ีผูเ้ขียนไดเ้สนอน าเสนอไว?้ 

แนวค าตอบ   -   ฝนตกตามฤดูกาลเป็นส่ิงท่ีเหมาะสมแลว้ 

- ฝนไดต้กลงมาตามหนา้ท่ีท่ีควรจะเป็น 

- คนควรท าหนา้ท่ีของตนตามท่ีมีอยู ่

- เม่ือคนไดท้  าหนา้ท่ีของตนแลว้ก็ไม่ควรสนใจอะไรทั้งส้ิน 

5. ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีค าท่ีเป็นค าส าคญั (Key word) อะไรบา้ง? 

แนวค าตอบ  เม่ือ, ดว้ยเหตุน้ี, เพราะ, ในท านองเดียวกนั, เฉกเช่น 

เม่ือ – แสดงใหเ้ห็นถึงการเกิดข้ึนของเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ท่ีต่อเน่ือง เป็นเง่ือนไขกนั 

         เช่น เม่ือถึงหนา้ฝน ฝนก็จะตกลงมาอยา่งหนกั 

ด้วยเหตุนี ้– แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นเหตุเป็นผลของขอ้ความ โดยมีขอ้ความตอนหน่ึงเป็น

เหตุ และอีกหน่ึงขอ้ความจะเป็นผลท่ีเกิดข้ึน เช่น 

เวลาฝนตกลงมา ทุกๆ ท่ีก็พลอยเฉอะแฉะเปียกปอนไปหมด ดว้ยเหตุน้ีเองจึงท าให้ผูค้น

มกัจะรู้สึกร าคาญและบางคร้ังก็อาจถึงกบับ่นวา่ฝนฟ้าไปตามเร่ือง 
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เพราะ – แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นเหตุเป็นผลของขอ้ความ โดยมีขอ้ความตอนหน่ึงเป็น

เหตุ และอีกหน่ึงขอ้ความจะเป็นผลท่ีเกิดข้ึน เช่น 

ถึงฤดูฝนแลว้ฝนไม่ยอมตกสิ นัน่แหละเป็นเร่ืองท่ีไม่ถูกตอ้งแลว้ เพราะฝนไม่ยอมท าหนา้ท่ี

ของมนัใหส้มบูรณ์ 

ในท านองเดียวกัน – แสดงใหเ้ห็นถึงการเช่ือมโยงขอ้ความ 2 ส่วนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั  

เฉกเช่น -  ในลกัษณะท่ีเหมือนกนั คลา้ยกนั หรือเป็นเชิงเปรียบเทียบขอ้ความ 2 ส่วนวา่มี

ลกัษณะสอดคลอ้งไปในท านองเดียวกนั เช่น 

 ถึงฤดูฝนแลว้ ฝนไม่ยอมตกสิ นัน่แหละเป็นเร่ืองไม่ถูกตอ้งแลว้ เพราะฝนไม่ยอมท าหนา้ท่ี

ของมนัใหส้มบูรณ์ ในท านองเดียวกนั เม่ือหนัมามองคนรอบขา้งกนับา้ง คนรอบชา้งท่ีพา

กนับ่นวา่ฝนนั้น ไดท้  าหนา้ท่ีความเป็นคนของสังคม คนของชุมชน หรือไดท้  าหนา้ท่ีอะไร

ในส่วนท่ีคนด ารงอยูต่รงจุดนั้นๆ เฉกเช่นฝนท่ีไดท้  าหนา้ท่ีตกลงมาตามฤดูกาลแลว้หรือยงั 

6. ในยอ่หนา้ท่ี 1 มีขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของส่ิงท่ีเป็นเง่ือนไข 

และขอ้ความใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของความเป็นเหตุเป็นผลแก่กนั? 

แนวค าตอบ  ... “เม่ือถึงหนา้ฝน ฝนก็จะตกลงมาอยา่งหนกั”… (เป็นเง่ือนไข) 

“ ถา้ถึงฤดูฝนแลว้ฝนไม่ยอมตกสิ นัน่แหละเป็นเร่ืองไม่ถูกตอ้งแลว้ (เหตุ)  เพราะฝน

ไม่ยอมท าหนา้ท่ีของมนัใหส้มบูรณ์ (ผล) ”... 

7. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงประเด็นส าคญัก่ีประเด็น อะไรบา้ง? 

แนวค าตอบ 6 ประเด็น ดงัน้ี 

-  ฝนตกหนกัมากในฤดูฝน 

-  ผูค้นรู้สึกร าคาญ และชอบบ่นวา่เวลาฝนตก เพราะพื้นท่ีเปียกปอนและเฉอะแฉะ 

-  ฝนตกโดยไม่สนใจอะไรเพราะตกตามฤดูกาล 

-  ฝนตกลงมาตามฤดูกาล ถือเป็นการท าหนา้ท่ีท่ีมีอยู ่

-  คนท่ีมีหนา้ท่ีในสังคมก็ตอ้งท าหนา้ท่ีของตนเหมือนกบัฝน 

-  เม่ือคนท าหนา้ท่ีของตนสมบูรณ์แลว้ ก็ไม่ตอ้งสนใจอะไรทั้งนั้น เหมือนกบัฝนท่ี

ตกลงมาแลว้ไม่สนใจอะไร 
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8. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดแ้สดงขอ้คิดส าคญัเอาไวอ้ยา่งไรบา้ง? 

แนวค าตอบ 

-  คนเราเม่ือมีหนา้ท่ีก็ตอ้งท าหนา้ท่ีของตนใหส้มบูรณ์ 

-  เม่ือคนเราไดท้  าหนา้ท่ีของตนอยา่งสมบูรณ์แลว้ก็ไม่ตอ้งสนใจเสียงผูค้นรอบ

ขา้งวา่จะคิดอยา่งไรกบัเรา 

9. จากขอ้ความท่ีไดจ้ากการอ่านน้ี จะสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวติจริงในเร่ืองใด อยา่งไร

บา้ง? 

แนวค าตอบ  เร่ืองการท างาน โดยการท างานหรือท าหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายเราไม่ตอ้ง

สนใจค าวพิากษว์จิารณ์ใดๆ เพยีงแค่ท าหนา้ท่ีใหดี้ท่ีสุด 

10. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดมี้เจตนาส าคญัในการน าเสนอสารอยา่งไร? 

แนวค าตอบ    ใหค้  าแนะน า หรือตอ้งการใหแ้นวทางในการปฏิบติัตนวา่ เม่ือไดท้  าหนา้ท่ี

ของตนเองอยา่งสมบูรณ์แลว้ก็ไม่ตอ้งไปสนใจค าวจิารณ์ใดๆของผูค้นรอบขา้ง 
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ใบงานที ่1.2 
งานเขียนประเภทร้อยแก้ว เร่ือง “การเรียนรู้โดยใช้แป้นพิมพ์แทนการเขียน ดีหรือไม่?” 

(1) งานวิจยัล่าสุดทุกวนัน้ีเด็กๆ ทัว่โลกใช้คอมพิวเตอร์เพิ่มข้ึนรวมทั้งแป้นคียบ์อร์ด
แบบดั้งเดิมและแบบสัมผสั ขณะท่ีการเขียนดว้ยมือลดนอ้ยลง งานวิจยัล่าสุดช้ีวา่อาจส่งผลกระทบ
ต่อพฒันาการทางสมองและทกัษะเชิงสร้างสรรค ์

(2) ศ. คาริน เจมส์ นกัประสาทวิทยาจากมหาวิทยาลยัอินเดียน่า ในสหรัฐฯ บอกวา่การ
เขียนดว้ยมือมีความส าคญัต่อพฒันาการทางสมองของเด็ก ศ.เจมส์ไดศึ้กษาเด็กท่ีอยู่ในวยัท่ียงัไม่
สามารถสะกดออกมาเป็นค าๆ ได ้เพียงแค่อ่านตวัอกัษรไดเ้ป็นตวัๆ เท่านั้น โดยแบ่งเด็กออกเป็น
กลุ่มๆและฝึกใหพ้วกเขาหดัพิมพบ์นแป้นคียบ์อร์ด และมีกลุ่มท่ีเรียนโดยการเขียน 

     (3) จากนั้นไดท้ดสอบการเรียนรู้ของพวกเขาโดยสแกนสมองเพื่อดูการท างานของสมอง
และการใชอ้อกซิเจนของสมอง นกัวจิยัพบวา่สมองท างานต่างกนัระหวา่งการการเรียนรู้โดยการ
เขียนและการพิมพ ์การกระตุน้ในสมองของเด็กในกลุ่มท่ีเรียนโดยการเขียนมีลกัษณะคลา้ยๆกบัคน
ท่ีสามารถอ่านและเขียนได ้ขณะท่ีการกระตุน้ในรูปแบบน้ีไม่เกิดข้ึนในสมองของเด็กท่ีเรียนรู้ดว้ย
การพิมพ ์ 
        (4) นอกจากนั้นสมองยงัตอบสนองต่อตวัอกัษรท่ีปรากฏข้ึนต่างกนัดว้ย ขอ้มูลจากการ
สแกนสมองช้ีใหเ้ห็นวา่การเขียนเป็นกระบวนการท่ีเช่ือมใหเ้กิดกระบวนการอ่าน จึงท าใหเ้กิด
ทกัษะการเคล่ือนไหวกลา้มเน้ือทางสรีระและความคล่องแคล่วท่ีจ าเป็นต่อพฒันาการดา้นการ
เรียนรู้  
        (5) ศ. เจมส์ ช้ีวา่ ทุกวนัน้ีประเทศต่างๆ ทัว่โลกพยายามน าคอมพิวเตอร์มาใชใ้น
โรงเรียนในกลุ่มเด็กท่ีอายยุงันอ้ย และงานวจิยัช้ินน้ีอาจส่งผลต่อนโยบายการใชค้อมพิวเตอร์ใน
โรงเรียนได ้โรงเรียนบางแห่งในสหรัฐฯ เปิดโอกาสใหค้รูใชว้ธีิการเขียนแทนการใชค้อมพิวเตอร์
ได ้ขณะท่ีนกัการศึกษาบางคนเลิกการเรียนการสอนโดยใชค้อมพิวเตอร์แลว้ ศ. เจมส์บอกวา่
ทางออกทางหน่ึงคือใหใ้ชป้ากกาสไตลสัส าหรับเขียนบนแทบ็เล็ตแทน ซ่ึงคลา้ยกบัการเขียนแบบ
สมยัก่อน 
                                          (เรียบเรียงบทความจาก  BBC THAI  http://www.bbc.co.uk/thai/index.shtml) 

 
 
 

 
 

http://www.bbc.co.uk/thai
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ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนอ่านงานเขียนขา้งตน้น้ีให้เขา้ใจแลว้ตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้งชดัเจน 
1. เน้ือหาท่ีปรากฏในยอ่หนา้ท่ี 1 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...………… 

2. เน้ือหาท่ีปรากฏในยอ่หนา้ท่ี 3 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3.  ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้เท็จจริงท่ีผูเ้ขียนไดเ้สนอน าเสนอไว?้ 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้คิดเห็นท่ีผูเ้ขียนไดเ้สนอน าเสนอไว?้ 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5. ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีค าท่ีเป็นค าส าคญั (Key word) อะไรบา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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6. ในยอ่หนา้ท่ี 4 มีขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของส่ิงท่ีเป็นเง่ือนไข 

และขอ้ความใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของความเป็นเหตุเป็นผลแก่กนั? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงประเด็นส าคญัก่ีประเด็น อะไรบา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

8. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดแ้สดงขอ้คิดส าคญัเอาไวว้า่อยา่งไรบา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

9. จากขอ้ความท่ีไดจ้ากการอ่านน้ี จะสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวติจริงไดอ้ยา่งไรบา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

10. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดมี้เจตนาส าคญัในการน าเสนอสารอยา่งไร? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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เฉลยใบงานที ่1.2 
งานเขียนประเภทร้อยแก้ว เร่ือง “การเรียนรู้โดยใช้แป้นพิมพ์แทนการเขียน ดีหรือไม่?” 

1. เน้ือหาท่ีปรากฏในยอ่หนา้ท่ี 1 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

แนวค าตอบ  การใชแ้ป้นคียบ์อร์ดบนคอมพิวเตอร์แทนการเขียนดว้ยมือ ส่งผลกระทบต่อ

พฒันาการทางสมองและทกัษะเชิงสร้างสรรค์     

2. เน้ือหาท่ีปรากฏในยอ่หนา้ท่ี 3 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

แนวค าตอบ   การกระตุน้การท างานของสมองท่ีจะส่งผลต่อความสามารถในการอ่านและ

เขียนไดน้ั้น จะเกิดข้ึนในกลุ่มคนท่ีเรียนดว้ยการเขียนดว้ยมือ 

3. ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้เท็จจริงท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

แนวค าตอบ     

-  ทุกวนัน้ีเด็กๆ ทัว่โลกใชค้อมพิวเตอร์เพิ่มข้ึนรวมทั้งแป้นคียบ์อร์ดแบบดั้งเดิม

และแบบสัมผสั ขณะท่ีการเขียนดว้ยมือลดนอ้ยลง 

-   สมองท างานต่างกนัระหวา่งการการเรียนรู้โดยการเขียนและการพิมพ ์การ

กระตุน้ในสมองของเด็กในกลุ่มท่ีเรียนโดยการเขียนมีลกัษณะคลา้ยๆกบัคนท่ีสามารถอ่าน

และเขียนได ้ขณะท่ีการกระตุน้ในรูปแบบน้ีไม่เกิดข้ึนในสมองของเด็กท่ีเรียนรู้ดว้ยการ

พิมพ ์ 

-   การเขียนเป็นกระบวนการท่ีเช่ือมใหเ้กิดกระบวนการอ่าน ท าใหเ้กิดทกัษะการ

เคล่ือนไหวกลา้มเน้ือทางสรีระและความคล่องแคล่วท่ีจ าเป็นต่อพฒันาการดา้นการเรียนรู้  

-  นกัการศึกษาบางคนเลิกการเรียนการสอนโดยใชค้อมพิวเตอร์แลว้ 

4. ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้คิดเห็นท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

แนวค าตอบ      

-  งานวจิยัล่าสุดช้ีวา่อาจส่งผลกระทบต่อพฒันาการทางสมองและทกัษะเชิง

สร้างสรรคบ์อกวา่การเขียนดว้ยมือมีความส าคญัต่อพฒันาการทางสมองของเด็ก 

-  ทุกวนัน้ีประเทศต่างๆ ทัว่โลกพยายามน าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นโรงเรียนในกลุ่ม

เด็กท่ีอายยุงันอ้ย 

-  งานวจิยัช้ินน้ีอาจส่งผลต่อนโยบายการใชค้อมพิวเตอร์ในโรงเรียนได ้
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-  ผูเ้ขียนเสนอใหใ้ชป้ากกาสไตลสัส าหรับเขียนบนแทบ็เล็ตแทน 

5. ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีค าท่ีเป็นค าส าคญั (Key word) อะไรบา้ง? 

แนวค าตอบ    รวมทั้ง, และ, เพื่อ, ขณะท่ี, ใหเ้กิด, ท าให้ 

รวมท้ัง , และ – แสดงความคลอ้ยตามกนั เช่น 

เด็กๆ ทัว่โลกใชค้อมพิวเตอร์เพิ่มข้ึนรวมทั้งแป้นคียบ์อร์ดแบบดั้งเดิมและแบบสัมผสั 

เพื่อ , ใหเ้กิด, จึงท าให ้– แสดงความสอดคลอ้งเป็นเหตุเป็นผลกนั โดยมีขอ้ความตอนหน่ึง

เป็นเหตุ และอีกขอ้ความหน่ึงเป็นผล เช่น 

ทดสอบการเรียนรู้โดยสแกนสมองเพื่อดูการท างานของสมองและการใชอ้อกซิเจนของ

สมอง 

การเขียนเป็นกระบวนการท่ีเช่ือมใหเ้กิดกระบวนการอ่าน จึงท าใหเ้กิดทกัษะการ

เคล่ือนไหวกลา้มเน้ือทางสรีระ 

ขณะท่ี -  แสดงใหเ้ห็นถึงการเกิดข้ึนของเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ท่ีต่อเน่ือง เป็นเง่ือนไขกนั 

เช่น 

การกระตุน้ในสมองของเด็กในกลุ่มท่ีเรียนโดยการเขียนมีลกัษณะคลา้ยๆ กบัคนท่ีสามารถ

อ่านและเขียนได ้ขณะท่ีการกระตุน้ในรูปแบบน้ีไม่เกิดข้ึนในสมองของเด็กท่ีเรียนรู้ดว้ย

การพิมพ ์

6. ในยอ่หนา้ท่ี 4 มีขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของส่ิงท่ีเป็นเง่ือนไข และ

ขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของความเป็นเหตุเป็นผลแก่กนั? 

แนวค าตอบ    

... “การกระตุน้ในสมองของเด็กในกลุ่มท่ีเรียนโดยการเขียนมีลกัษณะคลา้ยๆ กบัคนท่ี

สามารถอ่านและเขียนได ้ขณะท่ีการกระตุน้ในรูปแบบน้ีไม่เกิดข้ึนในสมองของเด็กท่ี

เรียนรู้ดว้ยการพิมพ”์...(เป็นเง่ือนไข) 

... “การเขียนเป็นกระบวนการท่ีเช่ือมใหเ้กิดกระบวนการอ่าน (เหตุ) จึงท าใหเ้กิดทกัษะการ

เคล่ือนไหวกลา้มเน้ือทางสรีระและความคล่องแคล่วท่ีจ าเป็นต่อพฒันาการดา้นการ

เรียนรู้”... (ผล) 
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7. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงประเด็นส าคญัก่ีประเด็น อะไรบา้ง? 

แนวค าตอบ    4 ประเด็น ดงัน้ี 

 -  ทุกวนัน้ีเด็กๆ ทัว่โลกใชค้อมพิวเตอร์เพิ่มข้ึนรวมทั้งแป้นคียบ์อร์ดแบบดั้งเดิม

และแบบสัมผสั 

  -  การเขียนดว้ยมือลดนอ้ยลงอาจส่งผลกระทบต่อพฒันาการทางสมองและทกัษะ

เชิงสร้างสรรค์ 

 -  การสแกนสมองเพื่อดูการท างานของสมองและการใชอ้อกซิเจนของสมอง 

นกัวจิยัพบวา่สมองท างานต่างกนัระหวา่งการการเรียนรู้โดยการเขียนและการพิมพ ์

 -  ทุกวนัน้ีประเทศต่างๆ ทัว่โลกพยายามน าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นโรงเรียนในกลุ่ม

เด็กท่ีอายยุงันอ้ย 

8. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดแ้สดงขอ้คิดส าคญัเอาไวอ้ยา่งไรบา้ง? 

แนวค าตอบ    งานวจิยัล่าสุดช้ีวา่การเขียนดว้ยมือลดนอ้ยลงอาจส่งผลกระทบต่อพฒันาการ

ทางสมองและทกัษะเชิงสร้างสรรค์ 

9. จากขอ้ความท่ีไดจ้ากการอ่านน้ี จะสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวติจริงในเร่ืองใด อยา่งไร

บา้ง? 

แนวค าตอบ    น าไปใชแ้กปั้ญหาพฒันาการทางสมองและทกัษะเชิงสร้างสรรคข์องเด็กดว้ย

การส่งเสริมการเขียนดว้ยมือหรือใหใ้ชป้ากกาสไตลสัส าหรับเขียนบนแทบ็เล็ต  

10. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดมี้เจตนาส าคญัในการน าเสนอสารอยา่งไร? 

แนวค าตอบ    ช่วยเสนอทางออกท่ีมีผลกระทบต่อพฒันาการทางสมองและทกัษะเชิง

สร้างสรรคข์องเด็กโดยใหใ้ชป้ากกาสไตลสัส าหรับเขียนบนแทบ็เล็ตแทน  
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ใบงานที ่1.3 
งานเขียนประเภทร้อยแก้ว เร่ือง “การศึกษาของไทย ก้าว(อย่างไร)ไปกบัประชาคมอาเซียน” 

            (1)   ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มีความพยายามในการจดัการศึกษาเพ่ือ
เตรียมการเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียน โดยสร้างพ้ืนฐานตั้งแต่ชั้นอนุบาล มีการปรับหลกัสูตรการศึกษา
เพ่ือใช้กบัโรงเรียนน าร่องกว่า 50 โรง  หรือการคดัเลือกโรงเรียนในสังกดั จ านวน 500 โรง เพ่ือทดลอง
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ดว้ยภาษาองักฤษ   ซ่ึงก็สามารถฝึกเด็กส่วนหน่ึงให้สามารถใช้
ภาษาองักฤษในการโตต้อบได้ แต่ปัญหาท่ีพบก็คือ การขาดแคลนบุคลากรครูผูส้อน  เน่ืองจากการสอน
บางวิชาในเวลาปกติ ก็ขาดแคลนครูผูส้อนอยู่แลว้ เช่น วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาคณิตศาสตร์ แลว้เราจะหา
ครูผู ้สอนท่ีมีความสามารถสอนวิชาเหล่าน้ี เป็นภาษาอังกฤษได้จากท่ีไหน   หรือการทดลองใช้
โปรแกรม ELS (English for Integrated Study Program) ซ่ึงให้ครูผูส้อนชาวไทยท่ีสอนวิชาวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ ส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษได้  ซ่ึงครูผูส้อนตอ้งมีความพยายามเป็นอย่างมากท่ีจะถ่ายทอด
เน้ือหาความรู้ในรายวิชาให้เด็กนักเรียนเข้าใจได้ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นประเด็นท่ีไม่ควรมองข้าม รวมทั้ ง
ผลกระทบดา้นอ่ืนๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน อีกมาก ผูบ้ริหารของไทยตอ้งวางแผนและเตรียมพร้อมรับมืออย่าง
เขา้ใจ 
            (2)  การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี 2015 น้ี  อาจเรียกไดว้่าเป็นทั้งวิกฤตและโอกาสของประเทศ
ไทย ท่ีจะพฒันาประเทศไปขา้งหนา้อีกกา้วหน่ึง แต่เราในฐานะคนไทยก็ตอ้งเตรียมพร้อมและปรับตวัใน
ดา้นต่างๆ อีกมาก เพ่ือให้สามารถแข่งขนัและอยู่ร่วมกนัในเวทีอาเซียนไดอ้ย่างมีความสุข  ถึงเวลาแลว้
หรือยังท่ี เราจะต้องเร่ิมปรับตัวและพัฒนาตนเองเพ่ือเปล่ียนวิกฤติท่ี เกิดข้ึนเป็นโอกาสในด้าน
ก าร ศึ กษ า   โด ยค ว าม ร่ วม มื อ ข อ ง ทุ กห น่ ว ย งาน แล ะ ทุ ก ภ าค ส่ วน  ไม ใ ช่ เฉ พ าะ รั ฐบ าล
เท่ า นั้ น   ส ถ าบั น ก า ร ศึ ก ษ า   ห น่ ว ย ง าน ร าช ก า ร  ห น่ ว ย ง าน เอ ก ช น   ห น่ ว ย ง าน ท า ง
วิชาการ  ครู  อาจารย์  นิสิต  นักศึกษา ประชาชนทั่วไป  คงตอ้งร่วมมือกนัลงมือปฏิบติัให้ชัดเจนและ
ครอบคลุมเป้าหมายท่ีประชาคมอาเซียนก าหนดไว ้ ไม่วา่จะเป็น 
               1. การด าเนินการ ใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มลูดา้นการศึกษา              
               2. การสร้างองคค์วามรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน       
               3.  การสร้างความตระหนกั ในบทบาทหนา้ท่ี และความร่วมมือในความเป็นอาเซียน          
                4.  การเตรียมการ ก าหนดบทบาท หน้าท่ี และกิจกรรมในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้น
การศึกษา ทั้งการวิจยั การบริหาร การบริการวิชาการและการแลกเปล่ียนวฒันธรรม              
               5.  การร่วมมือ ด าเนินการตามแผน และกิจกรรมของสมาชิก                   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(เรียบเรียงบทความการบรรยายทางวิชาการเพ่ือสร้างความตระหนัก  เร่ือง การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ โดย  คทาวธุ  พิมพ์สอาด (วันเสาร์ท่ี 1 ธันวาคม  
พ.ศ. 2555) 
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ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนอ่านงานเขียนขา้งตน้น้ีให้เขา้ใจแลว้ตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้งชดัเจน 
1. เน้ือหาท่ีปรากฏในยอ่หนา้ท่ี 1 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. เน้ือหาท่ีปรากฏในยอ่หนา้ท่ี 2 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้เท็จจริงท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้คิดเห็นท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5. ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีค าท่ีเป็นค าส าคญั (Key word) อะไรบา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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6. ในยอ่หนา้ท่ี 2 มีขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของส่ิงท่ีเป็นเง่ือนไข 

และขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของความเป็นเหตุเป็นผลแก่กนั? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงประเด็นส าคญัก่ีประเด็น อะไรบา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

8. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดแ้สดงขอ้คิดส าคญัเอาไวอ้ยา่งไรบา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

9. จากขอ้ความท่ีไดจ้ากการอ่านน้ี จะสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวติจริงในเร่ืองใด อยา่งไร
บา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

10. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดมี้เจตนาส าคญัในการน าเสนอสารอยา่งไร? 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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เฉลยใบงานที ่1.3 
งานเขียนประเภทร้อยแก้ว เร่ือง “การศึกษาของไทย ก้าว(อย่างไร)ไปกบัประชาคมอาเซียน” 
1. เน้ือหาท่ีปรากฏในยอ่หนา้ท่ี 1 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

แนวค าตอบ    ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีความพยายามในการ

จดัการศึกษาเพื่อเตรียมการเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

2. เน้ือหาท่ีปรากฏในยอ่หนา้ท่ี 2 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

แนวค าตอบ    การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี 2015 น้ี  อาจเรียกไดว้า่เป็นทั้งวกิฤตและ

โอกาสของประเทศไทยท่ีจะพฒันาประเทศไปขา้งหนา้อีกกา้วหน่ึง 

3. ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้เท็จจริงท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

แนวค าตอบ     

 -   มีการปรับหลกัสูตรการศึกษาเพื่อใชก้บัโรงเรียนน าร่องกวา่ 50 โรง  หรือการ

คดัเลือกโรงเรียนในสังกดั จ  านวน 500 โรง 

 -  ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรครูผูส้อน   

4. ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้คิดเห็นท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

แนวค าตอบ      

-  แลว้เราจะหาครูผูส้อนท่ีมีความสามารถสอนวชิาเหล่าน้ีเป็นภาษาองักฤษไดจ้าก

ท่ีไหน 

-  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นประเด็นท่ีไม่ควรมองขา้มรวมทั้งผลกระทบดา้นอ่ืนๆท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนอีก  

-  ผูบ้ริหารของไทยตอ้งวางแผนและเตรียมพร้อมรับมืออยา่งเขา้ใจ 

-  การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี 2015 น้ี  อาจเรียกไดว้า่เป็นทั้งวกิฤตและโอกาส

ของประเทศไทย 

- ในฐานะคนไทยก็ตอ้งเตรียมพร้อมและปรับตวัในดา้นต่างๆ 

-  ถึงเวลาแลว้หรือยงัท่ีเราจะตอ้งเร่ิมปรับตวัและพฒันาตนเองเพื่อเปล่ียนวกิฤติท่ี

เกิดข้ึนเป็นโอกาสในดา้นการศึกษา 
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5. ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีค าท่ีเป็นค าส าคญั (Key word) อะไรบา้ง? 

แนวค าตอบ    เพื่อ, หรือ, และ 

เพ่ือ - แสดงความสอดคลอ้งเป็นเหตุเป็นผลกนั โดยมีขอ้ความตอนหน่ึงเป็นเหตุ และอีก

ขอ้ความหน่ึงเป็นผล เช่น 

ในฐานะคนไทยก็ยงัตอ้งเตรียมพร้อมและปรับตวัในดา้นต่างๆ อีกมาก เพื่อใหส้ามารถ

แข่งขนัและอยูร่่วมกนัในเวทีอาเซียนไดอ้ยา่งมีความสุข   

หรือ – แสดงใหเ้ห็นถึงการเช่ือมโยงขอ้ความ 2 ส่วนโดยใหเ้ลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึง เช่น 

มีการปรับหลกัสูตรการศึกษาเพื่อใชก้บัโรงเรียนน าร่องกวา่ 50 โรง  หรือการคดัเลือก

โรงเรียนในสังกดั จ  านวน 500 โรง 

และ - แสดงใหเ้ห็นถึงการเช่ือมโยงขอ้ความ 2 ส่วนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั เช่น 

ผูบ้ริหารของไทยตอ้งวางแผนและเตรียมพร้อมรับมืออยา่งเขา้ใจ 

6. ในยอ่หนา้ท่ี 2 มีขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของส่ิงท่ีเป็นเง่ือนไข และ

ขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของความเป็นเหตุเป็นผลแก่กนั? 

แนวค าตอบ     

...มีการปรับหลกัสูตรการศึกษาเพื่อใชก้บัโรงเรียนน าร่องกวา่ 50 โรง  หรือการคดัเลือก

โรงเรียนในสังกดั จ  านวน 500 โรง ซ่ึงก็สามารถฝึกเด็กส่วนหน่ึงใหส้ามารถใช้

ภาษาองักฤษในการโตต้อบได.้.. (เป็นเง่ือนไข) 

... คนไทยก็ยงัตอ้งเตรียมพร้อมและปรับตวัในดา้นต่างๆ อีกมาก (เหตุ)  เพื่อใหส้ามารถ

แข่งขนัและอยูร่่วมกนัในเวทีอาเซียนไดอ้ยา่งมีความสุข... (ผล)   

7. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงประเด็นส าคญัก่ีประเด็น อะไรบา้ง? 

แนวค าตอบ    4 ประเด็น ดงัน้ี 

 -  การเตรียมการเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

 -  ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรครูผูส้อน 

 -  การเตรียมพร้อมและปรับตวัเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

 -  การเปล่ียนวกิฤติท่ีเกิดข้ึนใหเ้ป็นโอกาสในดา้นการศึกษาโดยความร่วมมือของ

ทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วน 
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8. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดแ้สดงขอ้คิดส าคญัเอาไวอ้ยา่งไรบา้ง? 

แนวค าตอบ     

 -  ครูผูส้อนตอ้งมีความพยายามเป็นอยา่งมากท่ีจะถ่ายทอดเน้ือหาความรู้ในรายวชิา

ใหเ้ด็กนกัเรียนเขา้ใจได ้

 -  เราในฐานะคนไทยก็ตอ้งเตรียมพร้อมและปรับตวัในดา้นต่างๆ อีกมาก เพื่อให้

สามารถแข่งขนัและอยูร่่วมกนัในเวทีอาเซียนไดอ้ยา่งมีความสุข   

9. จากขอ้ความท่ีไดจ้ากการอ่านน้ี จะสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวติจริงในเร่ืองใด อยา่งไร

บา้ง? 

แนวค าตอบ    เร่ืองการเตรียมการเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียน อนัเป็นความร่วมมือของ

ทุกคน ทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วนท่ีจะตอ้งร่วมกนัวางแผนและเตรียมพร้อมรับมืออยา่ง

เขา้ใจ 

10. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดมี้เจตนาส าคญัในการน าเสนอสารอยา่งไร? 

แนวค าตอบ    สร้างความตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ีและเสนอแนวทางในการลงมือปฏิบติั

เพื่อเตรียมการเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
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ใบงานที ่2.1 
งานเขียนประเภทร้อยแก้ว เร่ือง “ความส าเร็จ”  

(1) แมว้่าลาจะร้องเสียงจ้ิงหรีดได้ มนัก็เป็นความล้มเหลวมากกว่าความส าเร็จ 
ทางแห่งความส าเร็จของชีวิตไม่อาจลอกเลียนแบบกันได้ ผูมี้ทศันะคบัแคบงมงายเท่านั้ นท่ีจะ
เลียนแบบวิถีแห่งความส าเร็จของผูอ่ื้นได ้ความพยายามของตวัเองเพื่อตวัเอง ไม่อาจช่วยใหชี้วติพบ
ความส าเร็จท่ีแทจ้ริงไดเ้พราะความพยายามเช่นน้ีอยูท่ี่ไหนความส าเร็จท่ีแทจ้ริงก็หาอยูด่ว้ยไม่ จะมี
ก็แต่ความส าเร็จจอมปลอมท่ีกวา่จะไดม้าก็ตอ้งตอ้งแลกกบัความทุกขท์รมาน  

(2) การไม่จมอยูก่บัความลม้เหลว และหากเราเห็นเป็นโอกาสท่ีจะไดเ้รียนรู้เพื่อ
กา้วไปขา้งหน้า จึงถือเป็นส่วนหน่ึงของการเติบโต ในท านองเดียวกนัการไม่จมอยู่กบัปัญหา ถ้า
วนัๆ ใชชี้วติจมอยูก่บัปัญหา เราก็จะไม่ไดอ้ะไรเลยนอกจากความเครียด และนัน่คือช่องทางท่ีจะเจอ
ปัญหาในชีวติเพิ่มอยา่งแน่นอน เพราะฉะนั้น แทนท่ีจะจมอยูก่บัตวัปัญหา เปล่ียนไปมุ่งท่ีการกระท า
ท่ีท าใหส้ถานการณ์มนัค่อยๆ ดีข้ึนจะดีเสียกวา่ เพราะมนัจะท าใหเ้ราค่อยๆ รู้สึกดีข้ึน และนัน่อาจจะ
ท าให้เราคิดวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆ ออกเสียด้วยซ ้ า ดงันั้นคนท่ีประสบความส าเร็จ มกัมีเป้าหมายท่ี 
“ชดั” วา่เขาตอ้งการอะไรในชีวติ และเม่ือเป้าหมายชดัก็จะวางแผนการปฏิบติัง่าย และหลงัจากนั้นก็
สู้เพื่อใหถึ้งเป้าหมายอยา่งไม่ยอ่ทอ้ และไม่วอกแวกหลงทาง นอกจากน้ีการมีเป้าหมายท่ีชดัเจน มนั
ท าใหเ้ราประเมินไดง่้ายวา่ ตอนน้ีเราเดินมาจนถึงจุดไหนแลว้ และอีกไกลแค่ไหนท่ีจะไปถึงเป้าแห่ง
ความส าเร็จนั้น  

(เรียบเรียงจาก http://happyhappiness.monkiezgrove.com/) 
 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนอ่านงานเขียนขา้งตน้น้ีให้เขา้ใจแลว้ตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้งชดัเจน 
1. เน้ือหาท่ีปรากฏในยอ่หนา้ท่ี 1 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

2. เน้ือหาท่ีปรากฏในยอ่หนา้ท่ี 2 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

http://happyhappiness.monkiezgrove.com/
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3. ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้เท็จจริงท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

4. ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้คิดเห็นท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

5. ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีค าท่ีเป็นค าส าคญั (Key word) อะไรบา้ง? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

6. ในยอ่หนา้ท่ี 1 มีขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของส่ิงท่ีเป็นเง่ือนไข และ

ขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของความเป็นเหตุเป็นผลแก่กนั? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

7. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงประเด็นส าคญัก่ีประเด็น อะไรบา้ง? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

8. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดแ้สดงขอ้คิดส าคญัเอาไวอ้ยา่งไรบา้ง? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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9. จากขอ้ความท่ีไดจ้ากการอ่านน้ี จะสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวติจริงในเร่ืองใด อยา่งไรบา้ง? 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

10. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดมี้เจตนาส าคญัในการน าเสนอสารอยา่งไร? 
 ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...… 
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เฉลยใบงานที ่2.1 
งานเขียนประเภทร้อยแก้ว เร่ือง “ความส าเร็จ”  

1. เน้ือหาท่ีปรากฏในยอ่หนา้ท่ี 1 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

แนวค าตอบ    ทางแห่งความส าเร็จของชีวติไม่อาจลอกเลียนแบบกนัได ้

2. เน้ือหาท่ีปรากฏในยอ่หนา้ท่ี 2 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

แนวค าตอบ    วธีิการสู่ความส าเร็จ 

3. ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้เท็จจริงท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

แนวค าตอบ    

-  เม่ือเป้าหมายชดัก็จะวางแผนการปฏิบติัง่าย 

-  ความส าเร็จของชีวิตไม่อาจลอกเลียนแบบกนัได ้  

4. ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้คิดเห็นท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

แนวค าตอบ     

 -  แมว้า่ลาจะร้องเสียงจ้ิงหรีดได ้มนัก็เป็นความลม้เหลวมากกวา่ความส าเร็จ 

 -  ความพยายามของตวัเองเพื่อตวัเอง ไม่อาจช่วยใหชี้วิตพบความส าเร็จท่ีแทจ้ริง

ได ้

 -  ทุกคร้ังท่ีลุกข้ึนมาใหม่ เราจะแขง็แกร่งกวา่เดิม 

 -  ถา้วนัๆ ใชชี้วติจมอยูก่บัปัญหา เราก็จะไม่ไดอ้ะไรเลยนอกจากความเครียด 

 -  คนท่ีประสบความส าเร็จ มกัมีเป้าหมายท่ี “ชดั” 

 -  การมีเป้าหมายท่ีชดัเจน มนัท าใหเ้ราประเมินไดง่้ายวา่ ตอนน้ีเราเดินมาจนถึงจุด

ไหนแลว้ และอีกไกลแค่ไหนท่ีจะไปถึงเป้าแห่งความส าเร็จนั้น 

5. ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีค าท่ีเป็นค าส าคญั (Key word) อะไรบา้ง? 

แนวค าตอบ    แมว้า่...ก็, ในท านองเดียวกนั, เพราะ, และ 

แม้ว่า...ก ็-  แสดงใหเ้ห็นถึงการเช่ือมโยงขอ้ความ 2 ส่วนมีความคลอ้ยตามกนั เช่น 

แมว้า่ลาจะร้องเสียงจ้ิงหรีดได ้มนัก็เป็นความลม้เหลวมากกวา่ความส าเร็จ 
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ในท านองเดียวกัน – แสดงใหเ้ห็นถึงการเช่ือมโยงขอ้ความ 2 ส่วนท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 

สอดคลอ้งในทิศทางเดียวกนั เช่น 

ทุกคร้ังท่ีลุกข้ึนมาใหม่เราจะแขง็แกร่งกวา่เดิม ในท านองเดียวกนัการไม่จมอยูก่บัปัญหา 

เพราะ -แสดงความสอดคลอ้งเป็นเหตุเป็นผลกนั โดยมีขอ้ความตอนหน่ึงเป็นเหตุ และอีก

ขอ้ความหน่ึงเป็นผล เช่น 

เพราะมีความเช่ือวา่ไม่วา่เราจะลม้อีกก่ีคร้ัง ทุกคร้ังท่ีลุกข้ึนมาใหม่เราจะแขง็แกร่งกวา่เดิม 

และ - แสดงความสอดคลอ้งคลอ้ยตามกนั เช่น 

สู้เพื่อใหถึ้งเป้าหมายอยา่งไม่ยอ่ทอ้ และไม่วอกแวกหลงทาง 

6. ในยอ่หนา้ท่ี 1 มีขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของส่ิงท่ีเป็นเง่ือนไข และ

ขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของความเป็นเหตุเป็นผลแก่กนั? 

แนวค าตอบ    

...หากเราเห็นเป็นโอกาสท่ีจะไดเ้รียนรู้เพื่อกา้วไปขา้งหนา้ จึงถือเป็นส่วนหน่ึงของการ

เติบโต... 

(เป็นเง่ือนไข) 

... คนท่ีประสบความส าเร็จ มกัมีเป้าหมายท่ี “ชดั” วา่เขาตอ้งการอะไรในชีวติ และเม่ือ

เป้าหมายชดั (เหตุ) ก็จะวางแผนการปฏิบติัง่าย... (ผล) 

7. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงประเด็นส าคญัก่ีประเด็น อะไรบา้ง? 

แนวค าตอบ    4 ประเด็น ดงัน้ี 

- ทางแห่งความส าเร็จของชีวติไม่อาจลอกเลียนแบบกนัได ้

- ผูมี้ทศันะคบัแคบงมงายเท่านั้นท่ีจะเลียนแบบวถีิแห่งความส าเร็จของผูอ่ื้นได ้

- การไม่จมอยูก่บัความลม้เหลว คือส่วนหน่ึงของการเติบโต 

- ตอ้งเป้าหมายท่ี “ชดั” วา่ตอ้งการอะไรในชีวิต 

8. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดแ้สดงขอ้คิดส าคญัเอาไวอ้ยา่งไรบา้ง? 

แนวค าตอบ    ทางแห่งความส าเร็จของชีวติไม่อาจลอกเลียนแบบกนัได ้เพราะต่างคนก็มี

แนวทางของตวัเอง แต่ถา้เรามีเป้าหมายท่ีชดั ไม่ยอ่ทอ้ก็จะสามารถไปสู่ความส าเร็จไดง่้าย

ข้ึน 
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9. จากขอ้ความท่ีไดจ้ากการอ่านน้ี จะสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวติจริงในเร่ืองใด อยา่งไร

บา้ง? 

แนวค าตอบ    เร่ืองการสร้างความส าเร็จ โดยการน าความลม้เหลวและปัญหาต่างๆ มาเป็น

แรงผลกัดนัให้เรามุ่งมัน่สู้ต่อไปอยา่งมีเป้าหมายจะท าใหเ้ราพบความส าเร็จได ้

10. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดมี้เจตนาส าคญัในการน าเสนอสารอยา่งไร? 

แนวค าตอบ    เปรียบเทียบตวัอยา่งและช้ีใหเ้ห็นแนวทางสู่ความส าเร็จท่ีแต่ละคนไม่

สามารถเลียนแบบกนัได ้แต่ตอ้งอาศยัความมุ่งมัน่พยายามส่วนตวั 
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ใบงานที ่2.2  
งานเขียนประเภทร้อยแก้ว   

เร่ือง “น า้มันทอดซ ้า อร่อยมัน อนัตราย...ใส่ใจน า้มันที่ทอด ปลอดโรคร้ายจากน า้มันเก่า” 
(1) น ้ ามนัทอดซ ้ าท่ีบรรดาพ่อคา้แม่คา้ในทอ้งตลาดมกัจะน ามาใช้ในการประกอบอาหาร

ขายให้แก่ผูบ้ริโภคนั้นนบัไดว้า่เป็นตน้เหตุส าคญัของโรคหวัใจ โรคความดนัโลหิตสูง และการเกิด
มะเร็งล าไส้ตลอดจนมีโอกาสเกิดโรคท่ีท าใหเ้ป็นอมัพาต เน่ืองจากน ้ ามนัเม่ือทอดซ ้ าจะมีสารโพลาร์
เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงสารดงักล่าวน้ีเป็นสารท่ีก่อให้เกิดโรคความดนัโลหิตสูงและยงัเป็นสารก่อมะเร็งอีก
ดว้ย ดงันั้นหากผูบ้ริโภคได้รับประทานอาหารเหล่าน้ีเขา้ไป ก็อาจจะท าให้ชีวิตตอ้งพบกบัความ
ทุกขท์รมานเสมือนการเร่งวนัตายของตวัเองใหเ้ร็วข้ึน 

(2) จากการส ารวจกว่าคร่ึงของผูป้ระกอบการยอมรับว่าใช้น ้ ามนัทอดซ ้ า นอกจากน้ียงั
พบว่า กว่า 1 ใน 3 ของผูป้ระกอบการเติมน ้ ามนัใหม่เม่ือใช้ซ ้ าแลว้ประมาณ 1-15 วนั ซ่ึงการเติม
น ้ามนัใหม่ลงไปผสมกบักบัน ้ามนัเก่านั้นจะท าใหน้ ้ามนัเสียเร็วและก็ยงัมีสาระพิษในกระทะอยูดี่ 

(3) วิธีการป้องกนัโรคร้ายท่ีมากบัน ้ ามนัเก่าสามารถท าไดห้ลายวิธีดว้ยกนั ไดแ้ก่ หลีกเล่ียง
การบริโภคอาหารท่ีทอดในน ้ ามนัทอดซ ้ า เลือกบริโภคโดยสังเกตสีน ้ ามนัท่ีทอด ไม่ควรมีสีด าคล ้ า 
ควนัด า หนืด เหม็นไหมแ้ละเป็นฟอง อีกทั้งร่วมกนัเตือนภยัทั้งผูซ้ื้อและผูข้ายเส่ียงอนัตรายจากการ
ใชน้ ้ามนัเก่า 

(เรียบเรียงข้อมลูจาก เอกสารประชาสัมพันธ์ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
              สุขภาพ (สสส.) www.thaihealth.or.th) 

 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนอ่านงานเขียนขา้งตน้น้ีให้เขา้ใจแลว้ตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้งชดัเจน 
1. เน้ือหาท่ีปรากฏในยอ่หนา้ท่ี 1 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. เน้ือหาท่ีปรากฏในยอ่หนา้ท่ี 2 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

http://www.thaihealth.or.th/
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3. ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้เท็จจริงท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้คิดเห็นท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5. ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีค าท่ีเป็นค าส าคญั (Key word) อะไรบา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. ในยอ่หนา้ท่ี 2 มีขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของส่ิงท่ีเป็นเง่ือนไข และ

ขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของความเป็นเหตุเป็นผลแก่กนั? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงประเด็นส าคญัก่ีประเด็น อะไรบา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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8. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดแ้สดงขอ้คิดส าคญัเอาไวอ้ยา่งไรบา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

9. จากขอ้ความท่ีไดจ้ากการอ่านน้ี จะสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวติจริงในเร่ืองใด อยา่งไร

บา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

10. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดมี้เจตนาส าคญัในการน าเสนอสารอยา่งไร? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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เฉลยใบงานที ่2.2  
งานเขียนประเภทร้อยแก้ว   

เร่ือง “น า้มันทอดซ ้า อร่อยมัน อนัตราย...ใส่ใจน า้มันที่ทอด ปลอดโรคร้ายจากน า้มันเก่า” 
1. เน้ือหาท่ีปรากฏในยอ่หนา้ท่ี 1 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

แนวค าตอบ    น ้ามนัทอดซ ้ าจะมีสารโพลาร์เพิ่มมากข้ึนซ่ึงเป็นสารท่ีก่อให้เกิดโรคร้าย

ต่างๆ 

2. เน้ือหาท่ีปรากฏในยอ่หนา้ท่ี 2 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

แนวค าตอบ    จากการส ารวจกวา่คร่ึงของผูป้ระกอบการยอมรับวา่ใชน้ ้ามนัทอดซ ้ า 

3. ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้เท็จจริงท่ีผูเ้ขียนน าเสนอไว?้ 

แนวค าตอบ     

- น ้ามนัทอดซ ้ า เป็นตน้เหตุของโรคหวัใจ โรคความดนัโลหิตสูง และเป็นตน้เหตุ

ของการเกิดมะเร็งล าไส้  

-  น ้ามนัเม่ือทอดซ ้ าจะมีสารโพลาร์เพิ่มมากข้ึน 

-  ผูป้ระกอบการยอมรับวา่ใชน้ ้ามนัทอดซ ้ า  

- พบวา่ กวา่ 1 ใน 3 ของผูป้ระกอบการเติมน ้ามนัใหม่เม่ือใชซ้ ้ าแลว้ประมาณ 1-15 

วนั 

4. ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้คิดเห็นท่ีผูเ้ขียนน าเสนอไว?้ 

แนวค าตอบ     

- น ้ ามนัทอดซ ้ าท่ีบรรดาพ่อคา้แม่คา้ในทอ้งตลาดมกัจะน ามาใช้ในการประกอบ
อาหารขายให้แก่ผูบ้ริโภคนั้น นับไดว้่าเป็นตน้เหตุของโรคหัวใจ โรคความดนัโลหิต
สูง และการเกิดมะเร็งล าไส้  

- หากผูบ้ริโภคไดรั้บประทานอาหารเหล่าน้ีเขา้ไป ก็อาจจะท าให้ชีวิตตอ้งพบกบั
ความทุกขท์รมานเสมือนการเร่งวนัตายของตวัเองให้เร็วข้ึน 

5. ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีค าท่ีเป็นค าส าคญั (Key word) อะไรบา้ง? 

แนวค าตอบ    และ, อีกทั้ง, ท าให,้ ซ่ึง 
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และ, อีกท้ัง - แสดงใหเ้ห็นถึงการเช่ือมโยงขอ้ความ 2 ส่วนมีความสอดคลอ้งคลอ้ยตาม

กนั เช่นน ้ามนัท่ีทอดไม่ควรมีสีด าคล ้า ควนัด า หนืด เหม็นไหมแ้ละเป็นฟอง อีกทั้ง

ร่วมกนัเตือนภยัทั้งผูซ้ื้อและผูข้ายเส่ียงอนัตรายจากการใชน้ ้ามนัเก่า 

ท าให้  –  แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นเหตุเป็นผลของขอ้ความ โดยมีขอ้ความตอนหน่ึง

เป็นเหตุ และอีกหน่ึงขอ้ความจะเป็นผลท่ีเกิดข้ึน เช่น 

การเติมน ้ามนัใหม่ลงไปผสมกบักบัน ้ามนัเก่านั้นจะท าให้น ้ามนัเสียเร็ว 

6. ในยอ่หนา้ท่ี 2 มีขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของส่ิงท่ีเป็นเง่ือนไข 

และขอ้ความในตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของความเป็นเหตุเป็นผลแก่

กนั? 

แนวค าตอบ     

“...เน่ืองจากน ้ามนัเม่ือทอดซ ้ าจะมีสารโพลาร์เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงสารดงักล่าวน้ีเป็นสารท่ี

ก่อใหเ้กิดโรคความดนัโลหิตสูง...” (เป็นเง่ือนไข) 

“...การเติมน ้ามนัใหม่ลงไปผสมกบักบัน ้ามนัเก่านั้น (เหตุ) จะท าใหน้ ้ามนัเสียเร็วและก็

ยงัมีสาระพิษในกระทะ...” (ผล) 

7. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงประเด็นส าคญัก่ีประเด็น อะไรบา้ง? 

แนวค าตอบ    3 ประเด็น ดงัน้ี 

  -  โรคท่ีเกิดจากการบริโภคน ้ ามนัทอดซ ้ า 

  -  ผลส ารวจการใชน้ ้ามนัจากผูป้ระกอบการ 

  -  วธีิป้องกนัโรคร้ายท่ีมากบัน ้ามนัเก่า 

8. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดแ้สดงขอ้คิดส าคญัเอาไวอ้ยา่งไรบา้ง? 

แนวค าตอบ     

-  น ้ามนัทอดซ ้ า เป็นตน้เหตุของโรคร้าย 

- ใหห้ลีกเล่ียงการบริโภคอาหารท่ีทอดในน ้ามนัทอดซ ้ า 
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9. จากขอ้ความท่ีไดจ้ากการอ่านน้ี จะสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวติจริงในเร่ืองใด อยา่งไร

บา้ง? 

แนวค าตอบ   เร่ืองการบริโภคอาหาร เราควรเลือกบริโภคอาหารโดยสังเกตสีน ้ามนัท่ี

ทอดอีกทั้งร่วมกนัเตือนภยัทั้งผูซ้ื้อและผูข้ายใหห้ลีกเล่ียงอนัตรายจากการใชน้ ้ามนั

ทอดซ ้ า 

10. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดมี้เจตนาส าคญัในการน าเสนอสารอยา่งไร? 

แนวค าตอบ    ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบการบริโภคน ้าทอดซ ้ าและเสนอแนะวธีิการ

ป้องกนัโรคร้ายท่ีมากบัน ้ามนัเก่า 
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ใบงานที ่2.3 
งานเขียนประเภทร้อยแก้ว เร่ือง “น า้พริกถ้วย (ไม่เคย) เก่า” 

 (1) น ้ าพ ริก  คืออาหารไทยประเภทเค ร่ืองจ้ิมชนิดหน่ึง ส่วนใหญ่ใช้ทานคู่กับผ ัก 
ส่วนประกอบหลกัท่ีส าคญัขาดไม่ไดก้็คือ พริก น ้ าพริกอยูคู่่ครัวคนไทยมาแต่โบราณ เน่ืองจากคน
ไทยสมยัก่อนนิยมทานสัตวน์ ้า จึงคิดคน้น ้าพริกข้ึนเพื่อเพิ่มรสชาติอาหารและดบักล่ินคาวต่างๆ และ
มีการพฒันาเพิ่มความหลายหลายข้ึน เกิดเป็นวฒันธรรมการกินท่ีพิถีพิถนั 
               (2) ค  าว่า “น ้ าพริก” มีความหมายมาจาก การปรุงดว้ยพริกต าแบบละเอียดและสมุนไพร
หลายชนิด รวมทั้ งเคร่ืองเทศต่างๆ แล้วบดกันจนเป็นน ้ าข้นๆ เพื่อใช้ส าหรับจ้ิม นักวิชาการ
สันนิษฐานวา่ “พริก” ซ่ึงเป็นพืชจากทวปีอเมริกา เขา้มาในเมืองไทยพร้อมคนโปรตุเกสในช่วงสมยั
พระเอกาทศรถ จึงคาดว่าน ้ าพริกน่าจะมีมาตั้งแต่สมยักรุงศรีอยุธยา ในอดีตประเทศไทยมีน ้ าพริก
มากกว่า 500 ชนิด แต่ปัจจุบันเหลือประมาณ 200 ชนิด และน ้ าพริกเป็นท่ีเป็นนิยมท่ีสุดได้แก่ 
น ้าพริกกะปิ น ้าพริกปลาทู น ้าพริกปลาร้า และน ้าพริกหนุ่ม 
  (3) คนไทยรับประทานน ้าพริก เพื่อชูรสอาหารใหอ้ร่อยข้ึน บางคร้ังการจดัส ารับอาหารเพื่อ
ใชร้ะหวา่งการเดินทาง การจะพกน ้ าพริกเคร่ืองจ้ิมอาจไม่ค่อยสะดวกนกั ดว้ยความท่ีมนัมีลกัษณะ
เหลวและอาจจะเสียไดง่้าย เน่ืองจากสมยัก่อนเดินทางกนัทีใช้เวลาหลายๆ วนั ไม่ไดมี้รถราให้ไป
ไหนมาไหน ไดส้ะดวกเหมือนอยา่งทุกวนัน้ี ดว้ยภูมิปัญญาคนไทย จึงไดคิ้ดปรุงน ้ าพริกแบบแห้ง
ข้ึน ท าให้เก็บไดน้านข้ึน เวลาทานก็น ามาคลุกกบัขา้ว เกิดเป็นน ้ าพริกคลุกขา้วข้ึน ครบสูตรทั้งอร่อย
และสะดวก ซ่ึงน ้ าพริกคลุกข้าวน้ีมีทั้ งแบบเปียกและแบบแห้ง น ้ าพริกคลุกข้าวยอดนิยม อย่าง
น ้าพริกตาแดง 
 (4)ในอดีตนั้นคนโบราณมีวิธีเลือกลูกสะใภด้ว้ยการดูท่ีลีลาต าน ้ าพริก เหมือนเพลงลูกทุ่งท่ี
ร้องเอาไวว้่า “ต าน ้ าพริกทุกที ต าถ่ีจนทุ่งสะเทือน” ถา้ลูกสาวบา้นไหนต าน ้ าพริกด้วยเสียงท่ีหนัก
แน่น สม ่าเสมอ ก็แปลว่า มีความเป็นแม่ศรีเรือน จิตใจมัน่คง พาครอบครัวไปรอดได้ แต่สมยัน้ี
บรรดาแม่สามีคงหาสะใภย้ากสักหน่อย เพราะสาวๆ เขาซ้ือน ้ าพริกส าเร็จรูปบรรจุขวดมากินกนั
หมดแลว้ 

(เรียบเรียงขอ้มูลจาก คอลัมพ์ “อยากบอก” หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2556) 
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ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนอ่านงานเขียนขา้งตน้น้ีให้เขา้ใจแลว้ตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้งชดัเจน 
1. เน้ือหาท่ีปรากฏในยอ่หนา้ท่ี 1 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. เน้ือหาท่ีปรากฏในยอ่หนา้ท่ี 3 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้เท็จจริงท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้คิดเห็นท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5. ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีค าท่ีเป็นค าส าคญั (Key word) อะไรบา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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6. ในยอ่หนา้ท่ี 4 มีขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของส่ิงท่ีเป็นเง่ือนไข 

และขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของความเป็นเหตุเป็นผลแก่กนั? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงประเด็นส าคญัก่ีประเด็น อะไรบา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

8. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดแ้สดงขอ้คิดส าคญัเอาไวอ้ยา่งไรบา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

9. จากขอ้ความท่ีไดจ้ากการอ่านน้ี จะสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวติจริงในเร่ืองใด อยา่งไร
บา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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10. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดมี้เจตนาส าคญัในการน าเสนอสารอยา่งไร?  
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



278 
 

เฉลยใบงานที่ 2.3 
งานเขียนประเภทร้อยแก้ว เร่ือง “น า้พริกถ้วย (ไม่เคย) เก่า” 

1. เน้ือหาท่ีปรากฏในยอ่หนา้ท่ี 1 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

แนวค าตอบ    กล่าวถึงความเป็นมาของน ้าพริกซ่ึงเป็นอาหารชนิดหน่ึงคู่ครัวคนไทยมา

แต่โบราณ 

2. เน้ือหาท่ีปรากฏในยอ่หนา้ท่ี 3 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

แนวค าตอบ    กล่าวถึงภูมิปัญญาคนไทยท่ีไดคิ้ดปรุงน ้าพริกแบบแหง้ข้ึน เพื่อความ

สะดวกในการจดัส ารับอาหารเพื่อใชร้ะหวา่งการเดินทางและท าใหเ้ก็บไดน้านข้ึน 

3.  ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้เท็จจริงท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

แนวค าตอบ     

- น ้าพริก คืออาหารไทยประเภทเคร่ืองจ้ิมชนิดหน่ึง 

-  “น ้าพริก” มีความหมายมาจาก การปรุงดว้ยพริกต าแบบละเอียดและ

สมุนไพรหลายชนิด รวมทั้งเคร่ืองเทศต่างๆ แลว้บดกนัจนเป็นน ้าขน้ๆ เพื่อใช้

ส าหรับจ้ิม      

-  น ้าพริกอยูคู่่ครัวคนไทยมาแต่โบราณ 

-  ในอดีตประเทศไทยมีน ้าพริกมากกวา่ 500 ชนิด แต่ปัจจุบนัเหลือประมาณ 

200 ชนิด 

4. ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้คิดเห็นท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

แนวค าตอบ     

-  น ้าพริกส่วนใหญ่ใชรั้บประทานคู่กบัผกั 

-  นกัวชิาการสันนิษฐานวา่ “พริก” ซ่ึงเป็นพืชจากทวปีอเมริกา เขา้มาใน

เมืองไทย 

     พร้อมคนโปรตุเกสในช่วงสมยัพระเอกาทศรถ 

-   น ้าพริกเป็นท่ีเป็นนิยมท่ีสุดไดแ้ก่ น ้าพริกกะปิ น ้าพริกปลาทู น ้าพริกปลาร้า 

และน ้าพริกหนุ่ม 

-  คนไทยรับประทานน ้าพริก เพื่อชูรสอาหารใหอ้ร่อยข้ึน 
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-  ในอดีตนั้นคนโบราณมีวธีิเลือกลูกสะใภด้ว้ยการดูท่ีลีลาต าน ้าพริก 

-  ถา้ลูกสาวบา้นไหนต าน ้าพริกดว้ยเสียงท่ีหนกัแน่น สม ่าเสมอ ก็แปลวา่ มี

ความเป็นแม่ศรีเรือน จิตใจมัน่คง พาครอบครัวไปรอดได ้

     -  สมยัน้ีบรรดาแม่สามีคงหาสะใภย้ากสักหน่อย เพราะสาวๆ เขาซ้ือ

น ้าพริกส าเร็จรูปบรรจุขวดมากินกนัหมดแลว้ 

5. ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีค าท่ีเป็นค าส าคญั (Key word) อะไรบา้ง? 

แนวค าตอบ    เน่ืองจาก...จึง, และ, ท าให,้ แต่ 

เน่ืองจาก...จึง - แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นเหตุเป็นผลของขอ้ความ โดยมีขอ้ความ

ตอนหน่ึงเป็นเหตุ และอีกหน่ึงขอ้ความจะเป็นผลท่ีเกิดข้ึน เช่น 

เน่ืองจากคนไทยสมยัก่อนนิยมทานสัตวน์ ้า จึงคิดคน้น ้าพริกข้ึนเพื่อเพิ่มรสชาติ

อาหารและดบักล่ินคาวต่างๆ 

และ  -  แสดงใหเ้ห็นถึงการเช่ือมโยงขอ้ความ 2 ส่วนมีความสอดคลอ้งคลอ้ยตาม

กนั เช่น 

น ้าพริกเป็นท่ีเป็นนิยมท่ีสุดไดแ้ก่ น ้าพริกกะปิ น ้าพริกปลาทู น ้าพริกปลาร้า และ

น ้าพริกหนุ่ม ท าให้  – แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นเหตุเป็นผลของขอ้ความ โดยมี

ขอ้ความตอนหน่ึงเป็นเหตุ และอีกหน่ึงขอ้ความจะเป็นผลท่ีเกิดข้ึน เช่น 

ดว้ยภูมิปัญญาคนไทยจึงไดคิ้ดปรุงน ้าพริกแบบแหง้ข้ึนท าใหเ้ก็บไดน้านข้ึน 

แต่ –  แสดงใหเ้ห็นถึงการขดัแยง้ของขอ้ความ 2 ส่วน เช่น 

ในอดีตประเทศไทยมีน ้าพริกมากกวา่ 500 ชนิด แต่ปัจจุบนัเหลือประมาณ 200 ชนิด 

6. ในยอ่หนา้ท่ี 4 มีขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของส่ิงท่ีเป็นเง่ือนไข 

และขอ้ความในตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของความเป็นเหตุเป็นผลแก่

กนั? 

แนวค าตอบ   

“...การจะพกน ้าพริกเคร่ืองจ้ิมอาจไม่ค่อยสะดวกนกั ดว้ยความท่ีมนัมีลกัษณะเหลวและ

อาจจะเสียไดง่้าย เน่ืองจากสมยัก่อนเดินทางกนัทีใชเ้วลาหลายๆ วนั...” (เป็นเง่ือนไข)   
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“...สมยัน้ีบรรดาแม่สามีคงหาสะใภย้ากสกัหน่อย (เหตุ) เพราะสาวๆ เขาซ้ือน ้าพริก

ส าเร็จรูปบรรจุขวดมากินกนัหมดแลว้...” (ผล) 

7. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงประเด็นส าคญัก่ีประเด็น อะไรบา้ง? 

แนวค าตอบ    3 ประเด็น ดงัน้ี 

  -  ความหมายและความเป็นมาของน ้าพริก 

  -  ประโยชน์ของการรับประทานน ้าพริก 

  -  ความเช่ือเก่ียวกบัน ้าพริกและการเลือกลูกสะใภใ้นอดีต 

8. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดแ้สดงขอ้คิดส าคญัเอาไวอ้ยา่งไรบา้ง? 

แนวค าตอบ     

-  น ้าพริกเป็นอาหารท่ีอยูคู่่ครัวคนไทยมาแต่โบราณ 

-  การพฒันาเพิ่มความหลายหลายข้ึน เกิดเป็นวฒันธรรมการกินท่ีพิถีพิถนั 

-  ในอดีตนั้นคนโบราณมีวธีิเลือกลูกสะใภด้ว้ยการดูท่ีลีลาต าน ้าพริก 

9. จากขอ้ความท่ีไดจ้ากการอ่านน้ี จะสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวติจริงในเร่ืองใด อยา่งไร

บา้ง? 

แนวค าตอบ    เร่ืองค่านิยมเก่ียวกบัน ้าพริก แมย้คุสมยัจะเปล่ียนไป ความนิยมในการ

ทานน ้าพริกยงัคงอยูคู่่ครัวคนไทยมาชา้นาน อีกทั้งยงัมีการพฒันาและเพิ่มความหลาย

หลายของน ้าพริกมากข้ึน เราจึงควรอนุรักษน์ ้าพริกถว้ย (ไม่เคย) เก่าน้ีไว ้

10. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดมี้เจตนาส าคญัในการน าเสนอสารอยา่งไร 

แนวค าตอบ    ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัความเช่ือและความเป็นมาของน ้าพริก 
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ใบงานที่ 3.1 
งานเขียนประเภทร้อยแก้ว เร่ือง “สมาร์ทโฟนหรือแทบ็เล็ต : แดร็กคูล่า "ดูด" เลอืด” 
(1) ปัจจุบนัคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตกลายเป็นปัจจยัท่ี 5 ท่ีขาดไม่ไดส้ าหรับ

หลายๆ คน ไม่วา่จะเป็นผูท่ี้ท  างานออฟฟิศ ผูท่ี้ติดเกมส์หรือผูท่ี้ชอบท่องในสังคมออนไลน์ไม่ว่าท่ี
ไหนๆ เรามกัจะเห็นคนท่ีนัง่จอ้ง เดินจอ้งสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตจนเพลิดเพลินโดยไม่สนใจคน
รอบขา้ง เรียกไดว้า่ติดคอมพิวเตอร์หรือติดสมาร์ทโฟนมากกวา่ติดแฟนเสียอีก 
  (2) หลายคนคงมีประสบการณ์กบัการใช้สายตาหน้าคอมพิวเตอร์ หรือการอ่านหนังสือ
ติดต่อกนันานเกินไปจะรู้สึกตาแห้ง ตามวั จริงๆ แล้ว ตาแห้งหรือตามวัเป็นเพียงหน่ึงในหลายๆ 
อาการท่ีแสดงวา่ตาเราอ่อนลา้แลว้ในทศันะการแพทยจี์น การใชส้ายตามากเกินไปจะท าลายเลือดใน
ตบัโดยตรง ทั้ งน้ี เน่ืองจากตาและตับเป็นอวยัวะท่ีมีความสัมพนัธ์ใกล้ชิดกันเป็นพิเศษโดยจะ
เก้ือหนุนและส่งผลกระทบโดยตรงซ่ึงกนัและกนั จึงมีสุภาษิตการแพทยจี์นวา่ ตาเป็นหนา้ต่างของ
ตบั ส่วนหน่ึงในหน้าท่ีส าคญัของตบัคือเก็บสะสมและรักษาความสมดุลของเลือดภายในร่างกาย 
ความสมบรูณ์ของเลือดในตบันอกจากจะท าให้ร่างกายของคนเราแข็งแรง สมบรูณ์ มีชีวิตชีวาแลว้ 
ยงัมีผลโดยตรงท่ีจะท าใหต้าเรามองเห็นชดัเจน แยกสีไดอ้ยา่งแม่นย  า แต่ถา้ตบัไม่แขง็แรงก็จะแสดง
อาการท่ีตา เช่น 

เลือดในตบัพร่องลง   จะท าให้เกิดอาการตาแห้ง ตามัว มองไม่ชัด ตาบอดกลางคืน  
                                                       สายตาเส่ือม 

ตบัร้อนเกินไป          จะท าใหเ้กิดอาการตาบวมแดง ปวดตา เป็นแผลท่ีตาด า 
ตบัร้อน-ช้ืนเกินไป    จะท าใหเ้กิดอาการตาเหลือง 
ลมในตบั                จะท าใหเ้กิดอาการตาเข ตาเหลือกข้ึนบน 

      (3) การใชส้ายตามากเกินไปโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการจอ้งคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บ
เล็ต ติดต่อกันเป็นเวลานานย่อมจะส่งผลกระทบต่อตบั ท าให้เลือดในตบัพร่องลง ซ่ึงส่งผลต่อ
สุขภาพทัว่ทั้งร่างกาย เช่น อ่อนเพลีย เหน่ือยง่าย หน้าตาซีดเซียว ไม่มีเลือดฝาด นอนไม่หลบั ฝัน
บ่อย หาวนอนบ่อย เวียนศีรษะ หนา้มืด ปวดตน้คอ แขนขาชา แขนขายดืหดไม่สะดวก ประจ าเดือน
มาไม่ปกติ เป็นฝ้าบนหนา้ ผิวหนงัเห่ียวยน่ หยาบกร้าน ภูมิคุม้กนัต ่า เป็นหวดัง่าย ผมแห้งหลุดร่วง
ง่าย เป็นตน้ 
     (4) จากการศึกษาของการแพทยปั์จจุบนัพบวา่ ผูท่ี้ท  างานหนา้คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ท่ี
มีการแผ่รังสีจะเส่ียงต่อภาวะเม็ดเลือดขาวต ่า ท าให้อ่อนเพลีย มึนศีรษะ ตาแห้ง ภูมิคุม้กนัต ่า เป็น
หวดัง่าย คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตทั้งหลายจึงกลายเป็นแดร็กคูล่า "ดูด" เลือดคุณทีละ
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นอ้ยอย่างไม่รู้ตวั เม่ือมีการบ ารุงเลือดเป็นประจ า อาการทั้งหลายท่ีเกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ก็จะ
ค่อยๆ ทุเลาลงและอาจหายไปในท่ีสุด 
 

(เรียบเรียงข้อมลูจาก : Health Focus Enwei Health Balance) 
 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนอ่านงานเขียนขา้งตน้น้ีให้เขา้ใจแลว้ตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้งชดัเจน 
1. เน้ือหาท่ีปรากฏในยอ่หนา้ท่ี 1 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. เน้ือหาท่ีปรากฏในยอ่หนา้ท่ี 2 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้เท็จจริงท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้คิดเห็นท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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5. ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีค าท่ีเป็นค าส าคญั (Key word) อะไรบา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. ในยอ่หนา้ท่ี 4 มีขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของส่ิงท่ีเป็นเง่ือนไข 

และขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของความเป็นเหตุเป็นผลแก่กนั? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงประเด็นส าคญัก่ีประเด็น อะไรบา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

8. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดแ้สดงขอ้คิดส าคญัเอาไวอ้ยา่งไรบา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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9. จากขอ้ความท่ีไดจ้ากการอ่านน้ี จะสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวติจริงในเร่ืองใด อยา่งไร
บา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

10. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดมี้เจตนาส าคญัในการน าเสนอสารอยา่งไร? 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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เฉลยใบงานที ่3.1 
งานเขียนประเภทร้อยแก้ว เร่ือง “สมาร์ทโฟนหรือแทบ็เล็ต : แดร็กคูล่า "ดูด" เลอืด” 

1. เน้ือหาท่ีปรากฏในยอ่หนา้ท่ี 1 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

แนวค าตอบ    ปัจจุบนัคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนหรือแทบ็เล็ตกลายเป็นปัจจยัท่ี 5 ท่ีขาด

ไม่ไดส้ าหรับหลายๆ คน 

2. เน้ือหาท่ีปรากฏในยอ่หนา้ท่ี 2 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

แนวค าตอบ    ผลกระทบโดยตรงต่อดวงตาและตบัจากการใชส้ายตามากเกินไป 

3. ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้เท็จจริงท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

แนวค าตอบ     

 - การใชส้ายตามากเกินไปจะท าลายเลือดในตบัโดยตรง 

 -  หนา้ท่ีส าคญัของตบัคือเก็บสะสมและรักษาความสมดุลของเลือดภายในร่างกาย  

-  ความสมบรูณ์ของเลือดในตบันอกจากจะท าใหร่้างกายของคนเราแขง็แรง 

สมบรูณ์ 

                มีชีวติชีวาแลว้ ยงัมีผลโดยตรงท่ีจะท าใหต้าเรามองเห็นชดัเจน 

-  ผูท่ี้ท  างานหนา้คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ท่ีมีการแผรั่งสีจะเส่ียงต่อภาวะเม็ด

เลือดขาวต ่า  

                 ท  าใหอ่้อนเพลีย มึนศีรษะ ตาแหง้ ภูมิคุม้กนัต ่า เป็นหวดัง่าย 

4. ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้คิดเห็นท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

แนวค าตอบ      

- ปัจจุบนัคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนหรือแทบ็เล็ตกลายเป็นปัจจยัท่ี 5 ท่ีขาดไม่ได้

ส าหรับ  หลายๆ คน 

- เรียกไดว้า่ติดคอมพิวเตอร์หรือติดสมาร์ทโฟนมากกวา่ติดแฟนเสียอีก 

 - คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนและแทบ็เล็ตทั้งหลายจึงกลายเป็นแดร็กคูล่า "ดูด" 

เลือดคุณทีละนอ้ยอยา่งไม่รู้ตวั 
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5. ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีค าท่ีเป็นค าส าคญั (Key word) อะไรบา้ง? 

แนวค าตอบ   และ, หรือ, แต่...ก,็ เม่ือ...ก,็ ท าให้ 

 และ  -  แสดงใหเ้ห็นถึงการเช่ือมโยงขอ้ความ 2 ส่วนมีความสอดคลอ้งคลอ้ยตามกนั 

เช่น 

เน่ืองจากตาและตบัเป็นอวยัวะท่ีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนัเป็นพิเศษ 

หรือ – แสดงใหเ้ห็นถึงการเช่ือมโยงขอ้ความ 2 ส่วนโดยใหเ้ลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึง เช่น 

การใชส้ายตามากเกินไปโดยเฉพาะอยา่งยิง่การจอ้งคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือ

แทบ็เล็ตติดต่อกนัเป็นเวลานาน     

แต่...ก,็ เม่ือ...ก ็- แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นเหตุเป็นผลของขอ้ความ โดยมีขอ้ความตอน

หน่ึงเป็นเหตุ และอีกหน่ึงขอ้ความจะเป็นผลท่ีเกิดข้ึน เช่น 

แต่ถา้ตบัไม่แขง็แรงก็จะแสดงอาการท่ีตา 

เม่ือมีการบ ารุงเลือดเป็นประจ า อาการทั้งหลายท่ีเกิดจากการใชค้อมพิวเตอร์ก็จะค่อยๆ 

ทุเลาลงและอาจหายไปในท่ีสุด 

ท าให้  – แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นเหตุเป็นผลของขอ้ความ โดยมีขอ้ความตอนหน่ึง

เป็นเหตุ และอีกหน่ึงขอ้ความจะเป็นผลท่ีเกิดข้ึน เช่น 

ความสมบรูณ์ของเลือดในตบันอกจากจะท าให้ร่างกายของคนเราแขง็แรง สมบรูณ์ มี

ชีวติชีวาแลว้ ยงัมีผลโดยตรงท่ีจะท าใหต้าเรามองเห็นชดัเจน 

6. ในยอ่หนา้ท่ี 4 มีขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของส่ิงท่ีเป็นเง่ือนไข และ

ขอ้ความตอนใดท่ีมีขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของความเป็นเหตุเป็น

ผลแก่กนั? 

แนวค าตอบ    

“...การใชส้ายตามากเกินไปโดยเฉพาะอยา่งยิง่การจอ้งคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแทบ็

เล็ต ติดต่อกนัเป็นเวลานานยอ่มจะส่งผลกระทบต่อตบั ท าใหเ้ลือดในตบัพร่องลง...” (เป็น

เง่ือนไข) 

“...เม่ือมีการบ ารุงเลือดเป็นประจ า (เหตุ)  อาการทั้งหลายท่ีเกิดจากการใชค้อมพิวเตอร์ก็จะ

ค่อยๆ ทุเลาลงและอาจหายไปในท่ีสุด...” (ผล) 
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7. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงประเด็นส าคญัก่ีประเด็น อะไรบา้ง? 

แนวค าตอบ    3 ประเด็น ดงัน้ี 

 -  การใชค้อมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนหรือแทบ็เล็ตในปัจจุบนั 

 - ผลกระทบจากการใชค้อมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนหรือแทบ็เล็ต 

 - วธีิการรักษาอาการท่ีเกิดจากการใชค้อมพิมเตอร์ 

8. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดแ้สดงขอ้คิดส าคญัเอาไวอ้ยา่งไรบา้ง? 

แนวค าตอบ    ปัจจุบนัคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนหรือแทบ็เล็ตกลายเป็นปัจจยัท่ี 5 ท่ีขาด

ไม่ไดส้ าหรับหลายๆ คน ไม่วา่จะเป็นผูท่ี้ท  างานออฟฟิศ ผูท่ี้ติดเกมส์หรือผูท่ี้ชอบท่องใน

สังคมออนไลน์ไม่วา่ท่ีไหนๆ เรามกัจะเห็นคนท่ีนัง่จอ้ง เดินจอ้งโดยไม่รู้วา่ มนักลายเป็น

แดร็กคูล่า "ดูด" เลือดคุณทีละนอ้ยอยา่งไม่รู้ตวั 

9. จากขอ้ความท่ีไดจ้ากการอ่านน้ี จะสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวติจริงในเร่ืองใด อยา่งไรบา้ง 

แนวค าตอบ    หากมีการท างานหนา้คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ท่ีมีการแผรั่งสีท่ีเส่ียงต่อ

ภาวะเมด็เลือดขาวต ่า ควรมีการบ ารุงเลือดเป็นประจ า เพื่อช่วยบรรเทาอาการทั้งหลายท่ีเกิด

จากการใชค้อมพิวเตอร์ลง 

10. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดมี้เจตนาส าคญัในการน าเสนอสารอยา่งไร 

แนวค าตอบ  ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบจากการ ใชค้อมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนหรือ       

แทบ็เล็ตเป็นเวลานาน 
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ใบงานที ่3.2 
งานเขียนประเภทร้อยแก้ว เร่ือง “นิสัยรักการอ่าน” 

  (1) “โลกของการอ่านก าลงัเปล่ียนแปลงคร้ังส าคญั ทั้งในรูปลกัษณ์ของส่ิงท่ีอ่าน รสนิยม
ของคนอ่าน เทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับส่ิงพิมพ์ รวมไปถึงขนาดของส่ิงพิมพ์ด้วย แต่ไม่ว่าจะมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งไร การอ่านก็มียงัมีความส าคญัอยา่งไม่มีวนัลดหายไปอยา่งแน่นอน”   

(2) การอ่าน เป็นกระบวนการที่ส าคัญอย่างยิ่งในการเรียนรู้และพัฒนาคน  เพราะโลกแห่ง 
การเรียนรู้  มิได้จ  ากัดอยู่แต่ภายในห้องเรียนเท่านั้ น ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศต่างๆ  มีอย่าง
มากมาย และไปมาหากนัอยา่งรวดเร็วมาก เหมือนยอ่โลกให้เล็กลงไปเร่ือยๆ แม้คนที่อ่านหนังสือ
ออก แต่ไม่ชอบอ่าน  กย็ากทีจ่ะพฒันาสติปัญญาไปให้ทนักบัความก้าวหน้าของโลกได้ 

 (3) การอ่านเป็นการเปิดโลกทัศน์  อยา่งท่ีมีคนกล่าวกนัวา่ หนงัสือคือหน้าต่างของโลก  เป็น
วิธีท่ีท  าให้เราไดค้วามรู้ท่ีง่ายท่ีสุด สบายท่ีสุด และถูกท่ีสุดดว้ย ในโลกน้ีมีอะไรให้เรียนรู้มากมาย 
จนตาย ก็รู้ไม่หมด  ถ้าเราไม่สามารถจะไปสัมผสักบัส่ิงนั้นได้ด้วยตนเอง  การอ่านจะช่วยให้เรา 
จินตนาการถึงส่ิงท่ีเรายงัไม่มีโอกาสไดไ้ปสัมผสัดว้ยตนเองได ้

 (4) แต่ก็มีการกล่าวถึงกันมากว่าเยาวชนไทยไม่ค่อยรักการอ่านหนังสือจากการส ารวจของ
ส านักงาน สถิติแห่งชาติ เมื่อเดือนกันยายน ปี 2548 ระบุว่า ประเทศ ไทยมีผู้ที่ไม่อ่านหนังสือ ถึง 22.4 
ล้านคนหรือเกือบ 40%  ของประชากรทั้งประเทศ ด้วย เหตุผลว่าชอบดูโทรทัศน์ หรือฟังวิทยุ
มากกว่า ขณะทีเ่ด็กทีม่ีอายุ 10-14 ปี กว่า 60% ให้เหตุผลในการไม่อ่านหนังสือว่าเพราะไม่ชอบ และ
ไม่สนใจ 

 (5) เมื่อเปรียบเทยีบกบัประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์ ที่มีสถิติการอ่านหนังสือปีละ 40-50 
เล่ม ส่วนเวียดนาม มีสถิติการอ่านหนังสือปีละ 60 เล่ม ขณะที่คนไทยมีสถิติการอ่านหนังสือปีละ 2 
เล่ม นับว่าการอ่านหนังสือของคนไทยเข้าสู่ภาวะวกิฤต    
 (6) ถ้าจะรณรงค์ ให้เด็กๆ รักการอ่านมากขึ้น  ก็อาจจะเป็นเร่ืองของการพยายามสร้าง
ค่านิยม  การให้ของขวญัดว้ยหนงัสือ การบริจาคหนงัสือ การให้หนงัสือแก่เด็กๆ ท่ีท าความดี การ
น าหนงัสือไปถวายพระท่ีวดัท่ีมีโรงเรียนอยูด่ว้ย  ของช าร่วยในงานต่างๆ เป็นตน้ 
  (7) นอกจากน้ี ส่ือต่างๆ เช่นวิทยุ โทรทศัน์  น่าจะมีรายการสั้นๆสัก 5 นาที แนะน าหนงัสือ 
ส าหรับเด็กๆแต่ละวยั  ตามละครต่างๆ ก็อาจมีเขียนบท ให้พระเอก  นางเอก เป็นนักอ่าน นัก
ประพนัธ์ ใหผู้ช้มประทบัใจ และน ามาเลียนแบบต่อไป 

(เรียบเรียงจาก บทความนิสัยรักการอ่าน https://www.gotoknow.org/posts/261779) 
 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://www.arts.chula.ac.th/~hic/blog/?p=1243
http://www.arts.chula.ac.th/~hic/blog/?p=1243
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
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ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนอ่านงานเขียนขา้งตน้น้ีให้เขา้ใจแลว้ตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้งชดัเจน 
1. เน้ือหาท่ีปรากฏในยอ่หนา้ท่ี 1 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. เน้ือหาท่ีปรากฏในยอ่หนา้ท่ี 3 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้เท็จจริงท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

4.  ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้คิดเห็นท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5. ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีค าท่ีเป็นค าส าคญั (Key word) อะไรบา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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6. ในยอ่หนา้ท่ี 2 มีขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของส่ิงท่ีเป็นเง่ือนไข 

และขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของความเป็นเหตุเป็นผลแก่กนั? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงประเด็นส าคญัก่ีประเด็น อะไรบา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

8. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดแ้สดงขอ้คิดส าคญัเอาไวอ้ยา่งไรบา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

9. จากขอ้ความท่ีไดจ้ากการอ่านน้ี จะสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวติจริงในเร่ืองใด อยา่งไร
บา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

10. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดมี้เจตนาส าคญัในการน าเสนอสารอยา่งไร? 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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เฉลยใบงานที ่3.2 

งานเขียนประเภทร้อยแก้ว เร่ือง “นิสัยรักการอ่าน” 

1. เน้ือหาท่ีปรากฏในยอ่หนา้ท่ี 1 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

แนวค าตอบ    ไม่วา่จะมีการเปล่ียนแปลงอยา่งไร การอ่านก็มียงัมีความส าคญัอยา่งไม่มีวนั 

       ลดหายไปอยา่งแน่นอน 

2. เน้ือหาท่ีปรากฏในยอ่หนา้ท่ี 3 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

แนวค าตอบ    การอ่านเป็นการเปิดโลกทัศน์ เป็นวธีิท่ีท าให้เราไดค้วามรู้ท่ีง่ายท่ีสุด สบาย 

       ท่ีสุด และถูกท่ีสุดดว้ย    

3.  ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

แนวค าตอบ     

-  การอ่าน เป็นกระบวนการทีส่ าคัญอย่างยิง่ในการเรียนรู้และพฒันาคน 

-  โลกแห่งการเรียนรู้  มิไดจ้  ากดัอยูแ่ต่ภายในห้องเรียนเท่านั้น 

     -  ประเทศ ไทยมีผู้ทีไ่ม่อ่านหนังสือ ถึง 22.4 ล้านคนหรือเกอืบ 40%  ของประชากรทั้ง 

          ประเทศ ด้วย เหตุผลว่าชอบดูโทรทศัน์ หรือฟังวทิยุมากกว่า ขณะทีเ่ด็กทีม่ีอายุ 10-14   

          ปี กว่า 60% ให้เหตุผลในการไม่อ่านหนังสือว่าเพราะไม่ชอบ และไม่สนใจ 

-  สิงคโปร์ ทีม่ีสถิติการอ่านหนังสือปีละ 40-50 เล่ม ส่วนเวียดนาม มีสถิติการอ่าน 

          หนังสือปีละ 60 เล่ม ขณะทีค่นไทยมีสถิติการอ่านหนังสือปีละ 2 เล่ม 

4. ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้คิดเห็นท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

แนวค าตอบ     

-  ในโลกน้ีมีอะไรใหเ้รียนรู้มากมาย จนตาย ก็รู้ไม่หมด 

-  เยาวชนไทยไม่ค่อยรักการอ่านหนังสือ 

-  นับว่าการอ่านหนังสือของคนไทยเข้าสู่ภาวะวกิฤต   

-  แม้คนทีอ่่านหนังสือออก แต่ไม่ชอบอ่าน กย็ากทีจ่ะพฒันาสติปัญญาไปให้ทัน 

   กบัความก้าวหน้าของโลกได้ 

 

 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
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5. ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีค าท่ีเป็นค าส าคญั (Key word) อะไรบา้ง? 

แนวค าตอบ    และ, ท าให้, แต่...ก ็

และ  -  แสดงใหเ้ห็นถึงการเช่ือมโยงขอ้ความ 2 ส่วนมีความสอดคลอ้งคลอ้ยตามกนั เช่น 

สารสนเทศต่างๆ มีอยา่งมากมาย และไปมาหากนัอยา่งรวดเร็วมาก 

ท าให้  – แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นเหตุเป็นผลของขอ้ความ โดยมีขอ้ความตอนหน่ึงเป็นเหตุ และ

อีกหน่ึงขอ้ความจะเป็นผลท่ีเกิดข้ึน เช่น 

หนงัสือคือหนา้ต่างของโลก  เป็นวธีิท่ีท าใหเ้ราไดค้วามรู้ท่ีง่ายท่ีสุด 

แต่ ...ก็–  แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นเหตุเป็นผลของขอ้ความ โดยมีขอ้ความตอนหน่ึงเป็นเหตุ และ

อีกหน่ึงขอ้ความจะเป็นผลท่ีเกิดข้ึน เช่น 

แม้คนทีอ่่านหนังสือออก แต่ไม่ชอบอ่าน กย็ากทีจ่ะพฒันาสติปัญญาไปให้ทันกบัความก้าวหน้าของ

โลกได้ 

6. ในยอ่หนา้ท่ี 2  มีขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของส่ิงท่ีเป็นเง่ือนไข และ

ขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของความเป็นเหตุเป็นผลแก่กนั? 

แนวค าตอบ     

“...ถา้เราไม่สามารถจะไปสัมผสักบัส่ิงนั้นไดด้ว้ยตนเอง  การอ่านจะช่วยใหเ้ราจินตนาการถึงส่ิงท่ี

เรายงัไม่มีโอกาสไดไ้ปสัมผสัดว้ยตนเองได.้..” (เป็นเง่ือนไข) 

“...การอ่านเป็นกระบวนการทีส่ าคัญอย่างยิง่ในการเรียนรู้และพฒันาคน  (ผล) เพราะโลกแห่งการ

เรียนรู้ มิไดจ้  ากดัอยูแ่ต่ภายในหอ้งเรียนเท่านั้น...” (เหตุ)   

7. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงประเด็นส าคญัก่ีประเด็น อะไรบา้ง? 

แนวค าตอบ    4 ประเด็น  ดงัน้ี 

  -  ความส าคญัของการอ่าน 

  -  ประโยชน์ของการอ่าน 

  -  สถิติเก่ียวกบัอตัราการอ่านหนงัสือ 

  - การรณรงคใ์ห้รักการอ่าน 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
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8. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดแ้สดงขอ้คิดส าคญัเอาไวอ้ยา่งไรบา้ง? 

แนวค าตอบ     

-  การอ่านเป็นกระบวนการที่ส าคัญอย่างยิง่ในการเรียนรู้และพฒันาคน  

-  การอ่านเป็นการเปิดโลกทัศน์   

- ควรส่งเสริมการสร้างค่านิยมและรณรงคใ์ห้รักการอ่าน 

9. จากขอ้ความท่ีไดจ้ากการอ่านน้ี จะสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวติจริงในเร่ืองใดอยา่งไรบา้ง? 

แนวค าตอบ    เร่ืองการใหค้วามส าคญักบัการอ่าน เพราะการอ่านเป็นวธีิท่ีท่ีท าใหค้นเรียนรู้ไดอ้ยา่ง

ไม่ส้ินสุด ดงันั้นเราควรใหค้วามส าคญักบัการอยูเ่สมอ เพื่อเป็นการพฒันาสติปัญญาให้ทนักบั

ความเปล่ียนแปลงของยคุสมยั 

10. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดมี้เจตนาส าคญัในการน าเสนอสารอยา่งไร? 

แนวค าตอบ    ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัคุณค่า สถิติของการอ่านและเสนอแนวทางในการรณรงคใ์หเ้ด็กๆ

รักการอ่าน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
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ใบงานที ่3.3 
 “ข่าวลอืออนไลน์ : ภัยร้ายที่อาจคร่าชีวติคุณ” 

 (1) ในช่วงน้ีจะมีการน าเสนอขอ้มูลในโลกออนไลน์กนัค่อนขา้งมากกวา่ ใบทุเรียนเทศมี
สรรพคุณในการแกโ้รคมะเร็งไดห้ากน ามาตม้กิน ทั้งๆ ท่ีขอ้เทจ็จริงทางการแพทยไ์ดมี้การระบุอยา่ง
ชดัเจนวา่ใบทุเรียนเทศไม่มีสรรพคุณในความเป็นยารักษาโรคแต่อยา่งใด ตรงกนัขา้มกลบัก่อใหเ้กิด
โรคตบัและไตวายฉับพลนัและยงัมีพิษท าลายระบบประสาทอีกด้วยจนท าให้ผูป่้วยตอ้งเสียชีวิต
ก่อนเวลาอนัควร 
 (2) ปัจจุบนัมกัจะมีการแชร์ขอ้มูลและฟอร์เวร์ิดเมลในสังคมโลกออนไลน์กนัอยา่งมากมาย
และมกัจะกระท ากนัอยา่งต่อเน่ืองทั้งน้ีเพราะไดผ้ลในการน าเสนอขอ้มูลเป็นอยา่งยิ่ง เน่ืองจากการ
น าเสนอเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งความต่ืนตระหนกของผูค้นในเร่ืองของความตายมกัจะได้ผลอย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองราวเก่ียวกบัยาผีบอก หรือสูตรลดน ้ าหนัก หรือยารักษาโลกต่างๆ 
เป็นตน้ 
 (3) การน าขอ้มูลต่างๆ ท่ีมกัจะน าหลกัการทางวิทยาศาสตร์มาผสมผสานกบัศาสตร์อ่ืนๆ
โดยยงัไม่ไดมี้การศึกษาวิจยัให้เห็นผลอยา่งจริงจงัและน่าเช่ือถือแต่น ามาเผยแพร่นั้นมีศพัทเ์รียกว่า 
Pseudoscience (ชูโดไซน์) ทั้ งน้ีเพื่อหวงัประโยชน์บางอย่างจากผูรั้บข้อมูล อย่างน้อยอาจเพื่อ
ตอ้งการสร้างความป่ันป่วนใหเ้กิดข้ึนในสังคม 

(4) หากผูป่้วย หรือคนท่ีมีโรคประจ าตวัต่างๆ ตลอดจนผูท่ี้ปรารถนาจะมีสุขภาพแข็งแรง
หรือตอ้งการลดน ้ าหนัก ควรปรึกษาแพทยห์รือเจา้หน้าท่ีเทคนิคการแพทยเ์ท่านั้น ทั้งแพทยแ์ผน
ไทยและแพทยแ์ผนปัจจุบนัดีกวา่จะเอาชีวติเขา้ไปเส่ียงกบัยาผบีอกในโลกไซเบอร์ 

(5) นอกจากน้ี ยงัมีข่าวลืออีกมากมายในโลกไซเบอร์ท่ีมองดูเสมือนจริงเผยแพร่กนัอย่าง
มากมายและเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง และผูค้นในสังคมก็มกัจะตกเป็นเหยื่อกนัอยา่งง่ายดายเพราะขาด
การใชว้จิารณญาณไตร่ตรองในการเสพขอ้มูลในโลกไซเบอร์เช่นน้ี  

 
                     (ดดัแปลงจาก M2F หนงัสือพิมพใ์นเครือพบัลิชช่ิง จ  ากดั (มหาชน) หนา้ 11  

                                      วนัพฤหสับดีท่ี 23 กรกฎาคม 2558) 
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ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนอ่านงานเขียนขา้งตน้น้ีให้เขา้ใจแลว้ตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้งชดัเจน 
1. เน้ือหาท่ีปรากฏในยอ่หนา้ท่ี 1 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. เน้ือหาท่ีปรากฏในยอ่หนา้ท่ี 2 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้เท็จจริงท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้คิดเห็นท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5. ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีค าท่ีเป็นค าส าคญั (Key word) อะไรบา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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6. ในยอ่หนา้ท่ี 2 มีขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของส่ิงท่ีเป็นเง่ือนไข 

และขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของความเป็นเหตุเป็นผลแก่กนั? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงประเด็นส าคญัก่ีประเด็น อะไรบา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

8. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดแ้สดงขอ้คิดส าคญัเอาไวอ้ยา่งไรบา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

9. จากขอ้ความท่ีไดจ้ากการอ่านน้ี จะสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวติจริงในเร่ืองใด อยา่งไร
บา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

10. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดมี้เจตนาส าคญัในการน าเสนอสารอยา่งไร? 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………… 
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เฉลยใบงานที ่3.3 
งานเขียนประเภทร้อยแก้ว เร่ือง “ข่าวลอืออนไลน์ : ภัยร้ายทีอ่าจคร่าชีวติคุณ” 

1. เน้ือหาท่ีปรากฏในยอ่หนา้ท่ี 1 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

แนวค าตอบ   มีการน าเสนอขอ้มูลในโลกออนไลน์เก่ียวกบัใบทุเรียนเทศมีสรรพคุณใน

การแกโ้รคมะเร็งไดน้ั้น ขดัแยง้กบัขอ้เทจ็จริงทางการแพทยท่ี์อาจส่งผลอนัตรายถึง

ชีวติ 

2. เน้ือหาท่ีปรากฏในยอ่หนา้ท่ี 2 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

แนวค าตอบ   กล่าวถึงค าแนะน าส าหรับผูป่้วยวา่ไม่ควรเอาชีวติเขา้ไปเส่ียงกบัยาผบีอก

ในโลกไซเบอร์แต่ควรปรึกษาแพทยห์รือเจา้หนา้ท่ีเทคนิคการแพทยเ์ท่านั้น  

3. ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้เท็จจริงท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

แนวค าตอบ   - ขอ้เทจ็จริงทางการแพทยไ์ดมี้การระบุอยา่งชดัเจนวา่ใบทุเรียนเทศไม่มี

สรรพคุณในความเป็นยารักษาโรคแต่อยา่งใด 

- การน าขอ้มูลต่างๆ ท่ีมกัจะน าหลกัการทางวทิยาศาสตร์มาผสมผสาน

กบัศาสตร์อ่ืนๆโดยยงัไม่ไดมี้การศึกษาวจิยัใหเ้ห็นผลอยา่งจริงจงัและน่าเช่ือถือแต่

น ามาเผยแพร่นั้นมีศพัทเ์รียกวา่ Pseudoscience (ชูโดไซน์) 

4. ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้คิดเห็นท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

แนวค าตอบ    

- การน าเสนอเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งความต่ืนตระหนกของผูค้นในเร่ือง

ของความตายมกัจะไดผ้ลอยา่งรวดเร็ว 

- ในช่วงน้ีจะมีการน าเสนอมากมายในโลกออนไลน์กนัค่อนขา้งมาก 

5. ขอ้ความท่ีอ่านน้ี มีค าท่ีเป็นค าส าคญั (Key word) อะไรบา้ง? 

แนวค าตอบ   ท้ังนีเ้พราะ, เพราะ, และ, ตรงกันข้าม 

ท้ังนีเ้พราะ, เพราะ – แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นเหตุเป็นผลของขอ้ความ โดยมีขอ้ความ

ตอนหน่ึงเป็นเหตุ และอีกขอ้ความหน่ึงเป็นผลท่ีเกิดข้ึนตามมา เช่น 
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“...ปัจจุบนัมกัจะมีการแชร์ขอ้มูลและฟอร์เวร์ิดเมลในสังคมโลกออนไลน์กนัอยา่ง

มากมายและมกัจะกระท ากนัอยา่งต่อเน่ืองทั้งน้ีเพราะไดผ้ลในการน าเสนอขอ้มูลเป็น

อยา่งยิง่...” 

“...ผูค้นในสังคมก็มกัจะตกเป็นเหยือ่กนัอยา่งง่ายดายเพราะขาดการใชว้จิารณญาณ

ไตร่ตรองในการเสพขอ้มูลในโลกไซเบอร์เช่นน้ี...” 

และ – แสดงใหเ้ห็นถึงการเช่ือโยงขอ้ความสองส่วนท่ีมีความสอดคลอ้ง คลอ้ยตามกนั 

เช่น 

“...ก่อใหเ้กิดโรคตบัและไตวายฉบัพลนัและยงัมีพิษท าลายระบบประสาทอีกดว้ย...” 

ตรงกันข้าม – แสดงใหเ้ห็นความขดัแยง้ เช่น 

“...ใบทุเรียนเทศไม่มีสรรพคุณในความเป็นยารักษาโรคแต่อยา่งใด ตรงกนัขา้มกลบั

ก่อใหเ้กิดโรคตบัและไตวายฉบัพลนั...” 

6. ในยอ่หนา้ท่ี 2 มีขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของส่ิงท่ีเป็นเง่ือนไข  

และขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของความเป็นเหตุเป็นผลแก่กนั? 

แนวค าตอบ    

“...เน่ืองจากการน าเสนอเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งความต่ืนตระหนกของผูค้นในเร่ืองของ

ความ ตายมกัจะไดผ้ลอยา่งรวดเร็วโดยเฉพาะอยา่งยิง่เร่ืองราวเก่ียวกบัยาผบีอกหรือ

สูตรลดน ้าหนกั หรือยารักษาโลกต่างๆ เป็นตน้...” (เป็นเง่ือนไข) 

“...ปัจจุบนัมกัจะมีการแชร์ขอ้มูลและฟอร์เวร์ิดเมลในสังคมโลกออนไลน์กนัอยา่ง

มากมายและมกัจะกระท ากนัอยา่งต่อ (เหตุ) เน่ืองทั้งน้ีเพราะไดผ้ลในการน าเสนอ

ขอ้มูลเป็นอยา่งยิง่...”(ผล) 

7. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงประเด็นส าคญัก่ีประเด็น อะไรบา้ง? 

แนวค าตอบ   3 ประเด็น ไดแ้ก่ 

- ขอ้มูลเก่ียวกบัใบทุเรียนเทศ 

- อนัตรายจากการบริโภคใบทุเรียนเทศ 

- การแชร์ขอ้มูลทางออนไลน์เพื่อสร้างความป่ันป่วนในสังคม 

- การตกเป็นเหยือ่ของข่าวลือออนไลน์ 
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8. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดแ้สดงขอ้คิดส าคญัเอาไวอ้ยา่งไรบา้ง?  

แนวค าตอบ   ทุกวนัน้ีมีการเผยแพร่ขอ้มูลทางออนไลน์เพื่อสร้างความป่ันป่วนใน

สังคมเราตอ้งมีการศึกษาขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและจึงตอ้งใชว้จิารณญาณไตร่ตรองในการรับ

ขอ้มูลข่าวสาร 

9. จากขอ้ความท่ีไดจ้ากการอ่านน้ี จะสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวติจริงในเร่ืองใด อยา่งไร

บา้ง? 

แนวค าตอบ   น าไปใชใ้นการรับขอ้มูลข่าวสารในชีวติประจ าวนั โดยมีการตรึกตรอง

พิจารณาความน่าเช่ือถือและความเป็นไปไดข้องแหล่งข่าว 

10. จากขอ้ความท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดมี้เจตนาส าคญัในการน าเสนอสารอยา่งไร? 

แนวค าตอบ   ใหข้อ้มูลขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัความเช่ือเร่ืองใบทุเรียนเทศ และใหแ้ง่คิดใน

การใชว้จิารณญาณในการไตร่ตรองขอ้มูลท่ีเผยแพร่ผา่นทางออนไลน์อยา่งรวดเร็วและ

ต่อเน่ือง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่4 
การอ่านคิดวเิคราะห์งานเขียนประเภทร้อยกรอง 

รายวชิาภาษาไทย  (เพิม่เติม)                                                           ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เร่ือง   การอ่านคิดวเิคราะห์                                                                                        เวลา  2 ช่ัวโมง 
 

สาระส าคัญ 
   การอ่านคิดวิเคราะห์ เป็นความสามารถในการอ่านสารท่ีน าเสนอ ขอ้มูล เร่ืองราวต่างๆ 
แลว้ใชค้วามรู้ความเขา้ใจในดา้นการคิดวิเคราะห์สารจนมองเห็นความสัมพนัธ์ระหว่างเน้ือหาของ
สารว่า  มีองค์ประกอบอย่างไร โดยสามารถระบุไดว้่า เน้ือหาส่วนใดเป็นขอ้เท็จจริง และส่วนใด
เป็นขอ้คิดเห็นของผูเ้ขียน สามารถบอกถึงวตัถุประสงคใ์นการน าเสนอสาร ตีความถอ้ยค า ส านวน
และความหมายของสารท่ีปรากฏไดอ้ยา่งถูกตอ้ง นอกจากนั้นยงัสามารถมองเห็นถึงความสัมพนัธ์
เช่ือมโยงระหว่างข้อความว่าเป็นไปในลักษณะใด ตลอดจนสามารถน าขอ้คิดจากสารท่ีอ่านไป
ประยุกต์ใช้ไดอ้ย่างเหมาะสม อนัจะช่วยให้ผูอ่้านสามารถไดรั้บสารประโยชน์อย่างเต็มท่ีจากการ
อ่าน และนบัวา่เป็นทกัษะส าคญัของการอ่านตามจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ท่ีไดก้  าหนดไว ้
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เม่ือนกัเรียนไดเ้รียนรู้บทเรียนน้ีจบแลว้ นกัเรียนสามารถ 

1. ระบุถึงองคป์ระกอบของสารท่ีอ่านไดอ้ยา่งถูกตอ้งวา่ส่วนใดเป็นขอ้เท็จจริงและส่วนใด
เป็นขอ้คิดเห็นของผูเ้ขียน 

2. ระบุถึงส่วนของขอ้ความท่ีเป็นสาเหตุหรือปัจจยัอนัเป็นตน้เหตุของเร่ืองและส่วนท่ีเป็น
ผลลพัธ์หรือผลกระทบท่ีเกิดข้ึนหรือส่วนท่ีเป็นเง่ือนไขส าคญัและส่วนท่ีเป็นผลท่ีเกิดข้ึนตามมาได้
อยา่งถูกตอ้ง  

3. บอกถึงสาระส าคญัตลอดจนขอ้คิด คุณค่า ท่ีไดจ้ากงานเขียนท่ีอ่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม  

4. น าขอ้คิด ค าแนะน าตลอดจนประโยชน์ท่ีไดจ้ากขอ้ความท่ีปรากฏในสารท่ีอ่านไปปรับ
ใชก้บัชีวติจริงไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
เนือ้หา         การอ่านคิดวเิคราะห์งานเขียนประเภทร้อยกรอง 

 
 
 
 

 



301 
 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

  1.ขั้นการใหข้อ้มูลท่ีจ  าเป็น 
 1.1 ผูส้อนอธิบายหลกัการส าคญัและองคป์ระกอบในการอ่านคิดวิเคราะห์ใหผู้เ้รียน
ไดรั้บรู้ ไดแ้ก่ แนวทางในการแยกแยะองคป์ระกอบของขอ้ความท่ีอ่าน การเช่ือมโยงความสัมพนัธ์
ของขอ้ความและการสรุปสาระส าคญัของขอ้ความท่ีอ่านใหถู้กตอ้งชดัเจน 
 1.2 ผูส้อนใหผู้เ้รียนช่วยกนัสรุปถึงหลกัการและองคป์ระกอบของการอ่านคิด
วเิคราะห์เพื่อความแม่นย  าอีกคร้ังหน่ึง 
 2.ขั้นการสาธิตให้เห็นวธีิ 
              2.1 ผูส้อนแจกงานเขียนประเภทร้อยกรองใหผู้เ้รียนไดอ่้านให้เขา้ใจดงัปรากฏในใบ
งานท่ี 4.1 เร่ือง “เด็กไทย” 
 2.2 ผูส้อนแสดงวธีิการอ่านคิดวเิคราะห์ตามประเด็นท่ีก าหนดใหป้รากฏในใบงานท่ี 
4.1 เร่ือง “เด็กไทย” เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจอยา่งชดัเจนในชั้นเรียน 
  2.3 ผูส้อนใหผู้เ้รียนช่วยกนัฝึกอ่านคิดวิเคราะห์ในงานเขียนประเภทร้อยกรองตาม
ใบงานท่ี 4.1 เร่ือง “เด็กไทย” ท่ีก าหนดใหพ้ร้อมกนั 
 3.ข้ันการช้ีจุดเด่นที่น่าสนใจ 
 3.1 ผูส้อนช้ีใหผู้เ้รียนเห็นมองเห็นค าส าคญั (Key word) ท่ีจะเป็นการมองเห็นความ
เช่ือมโยงของขอ้ความ ตลอดจนหลกัสังเกตส าคญัท่ีจะน าไปสู่การสรุปประเด็น และสาระส าคญั
ของขอ้ความท่ีอ่าน 
 3.2 ผูส้อนใหผู้เ้รียนช่วยกนัฝึกสังเกตค าส าคญั (Key word) หรือหลกัสังเกตส าคญั
ในใบงานท่ี 4.1 เร่ือง “เด็กไทย” พร้อมกนั 
 4. ข้ันการฝึกโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

4.1 ผูส้อนแบ่งผูเ้รียนโดยคละความสามารถออกเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน แลว้ให้
สมาชิกก าหนดบทบาทหนา้ท่ีเป็นประธาน เลขานุการของกลุ่ม เพื่อช่วยกนัอ่านคิดวเิคราะห์บทร้อย
กรองดงัปรากฏในใบงานท่ี 4.2 เร่ือง “จราจรจลาจล” ท่ีผูส้อนก าหนดให้ 
  4.2 ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัฝึกอ่านคิดวิเคราะห์งานเขียนประเภทร้อยกรอง ตามประเด็น
การอ่านคิดวเิคราะห์ท่ีปรากฏในใบงานท่ี 4.2 เร่ือง “จราจรจลาจล” 
 5. ข้ันการประชุมเพือ่แลกเปลีย่น 
  5.1 ผูส้อนใหต้วัแทนของผูเ้รียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการอ่านคิดวิเคราะห์ตามใบ
งานท่ี 4.2 เร่ือง “จราจรจลาจล” ใหส้มาชิกทุกคนไดรั้บทราบ 
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   5.2 ผูส้อนใหส้มาชิกไดแ้ลกเปล่ียนตรวจสอบตลอดจนช่วยกนัเติมเตม็ความ
ถูกตอ้งของผลการอ่านคิดวเิคราะห์ใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 6. ข้ันสรุปบทเรียนให้ชัดเจน 
    6.1 ผูส้อนสะทอ้นผลการอ่านคิดวเิคราะห์ของผูเ้รียนโดยการช้ีแนะ และการเติม
เตม็ประเด็นการคิดวิเคราะห์ใหมี้ความถูกตอ้งสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
    6.2 ผูส้อนใหผู้เ้รียนแต่ละคนไดอ่้านคิดวเิคราะห์งานเขียนประเภทร้อยกรอง ดงั
ปรากฏในใบงานท่ี 4.3 เร่ือง “ป่าหมด ฝนแลง้” แลว้น ามาส่งครูผูส้อนเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง 
    6.3 ผูส้อนแจกแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนไดรั้บรู้ ตลอดจนเขียน
แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดคาบเรียนน้ี 
ส่ือการเรียนรู้ 
 1. ใบความรู้เร่ือง “การอ่านคิดวเิคราะห์” 
 2. ใบงานท่ี 4.1 เร่ือง “เด็กไทย” 
 3. ใบงานท่ี 4.2  เร่ือง “จราจรจลาจล” 
 4. ใบงานท่ี 4.3 เร่ือง “ป่าหมด ฝนแลง้” 
 5. แบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ 
การวดัและประเมินผล 
 1. จากการท าแบบฝึกหดัการอ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนเป็นรายบุคคล 
 2. จากแบบบนัทึกการสะทอ้นผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



303 
 

ใบงานที ่4.1 
การอ่านคิดวเิคราะห์บทร้อยกรอง เร่ือง “เด็กไทย” 

(1) สักวาเด็กไทยในวนัน้ี  ลว้นมากมีส่ิงย ัว่ใจใหไ้หลหลง 
หากไม่มีภูมิคุม้ใจใหม้ัน่คง  อาจตกลงบ่วงอบายง่ายเหลือเกิน 
(2) ดว้ยผูใ้หญ่ท าให้เห็นเป็นตวัอยา่ง   เด็กเลยอา้งลอกเลียนไปไม่เคอะเขิน 
เพราะลูกปูยอ่มตอ้งตามแม่ปูเดิน เด็กจึงเพลินงมงายอบายเอย 

 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนอ่านงานเขียนขา้งตน้น้ีให้เขา้ใจแลว้ตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้งชดัเจน 
1. เน้ือหาท่ีปรากฏในร้อยกรองบทท่ี 1 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. เน้ือหาท่ีปรากฏในร้อยกรองบทท่ี 2 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้คิดเห็นท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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5. บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ี มีค  าท่ีเป็นค าส าคญั (Key word) อะไรบา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. ในร้อยกรองบทท่ี 1 มีขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของส่ิงท่ีเป็นเง่ือนไข 

และขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของความเป็นเหตุเป็นผลแก่กนั? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงประเด็นส าคญัก่ีประเด็น อะไรบา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

8. จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ีผูเ้ขียนไดแ้สดงขอ้คิดส าคญัเอาไวอ้ยา่งไรบา้ง ? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

9. ขอ้คิดจากการอ่านร้อยกรองน้ีจะสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวติจริงในเร่ืองใด อยา่งไรบา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

10. จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ีผูเ้ขียนไดมี้เจตนาส าคญัในการน าเสนอสารอยา่งไร? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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เฉลยใบงานที ่4.1  
การอ่านคิดวเิคราะห์บทร้อยกรอง เร่ือง “เด็กไทย” 

1.เน้ือหาท่ีปรากฏในร้อยกรองบทท่ี 1 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

แนวค าตอบ กล่าวถึงเด็กไทยในปัจจุบนัตอ้งมีใจท่ีเขม้แขง็เพราะมีส่ิงย ัว่ยมุากมาย ง่ายต่อการถูกชกั

น าไปในทางท่ีไม่ดี  

2.เน้ือหาท่ีปรากฏในร้อยกรองบทท่ี 2 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

แนวค าตอบ เด็กเลียนแบบพฤติกรรมผูใ้หญ่ท่ีท าเป็นแบบอยา่ง เปรียบเหมือนลูกปูท่ีเดินตามแม่ปู 

3.บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้เท็จจริงท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

แนวค าตอบ  -  สักวาเด็กไทยในวนัน้ี ลว้นมากมีส่ิงย ัว่ใจใหไ้หลหลง  

- เพราะลูกปูยอ่มตอ้งตามแม่ปูเดิน  

- ดว้ยผูใ้หญ่ท าให้เห็นเป็นตวัอยา่ง  

- เด็กเลยอา้งลอกเลียนไปไม่เคอะเขิน  

4.บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้คิดเห็นท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

แนวค าตอบ  - หากไม่มีภูมิคุม้ใจใหม้ัน่คง   อาจตกลงบ่วงอบายง่ายเหลือเกิน  

- เด็กจึงเพลินงมงายอบายเอย 

5.บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ี มีค  าท่ีเป็นค าส าคญั (Key word) อะไรบา้ง?  

แนวค าตอบ   หาก...อาจ, ดว้ย...เลย, เพราะ...จึง 

หาก...อาจ, ดว้ย...เลย, เพราะ...จึง  เป็นค าแสดงความสัมพนัธ์เช่ือมโยงในลกัษณะของการแสดง

เหตุผล เช่น หากไม่มีภูมิคุม้ใจใหม้ัน่คง (เหตุ) อาจตกลงบ่วงอบายง่ายเหลือเกิน (ผล) 

ด้วยผูใ้หญ่ท าให้เห็นเป็นตวัอยา่ง  (เหตุ)  เด็กเลยอา้งลอกเลียนไปไม่เคอะเขิน (ผล) 

เพราะลูกปูยอ่มตอ้งตามแม่ปูเดิน (เหตุ)  เด็กจึงเพลินงมงายอบายเอย (ผล) 

6.ในร้อยกรองบทท่ี 1 มีขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของส่ิงท่ีเป็นเง่ือนไข และ

ขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของความเป็นเหตุเป็นผลแก่กนั? 

แนวค าตอบ  สักวาเด็กไทยในวนัน้ี ล้วนมากมีส่ิงย ัว่ใจให้ไหลหลง เป็นเง่ือนไขท าใหเ้กิดปัญหา

ตามมา คือ หากไม่มีภูมิคุม้ใจใหม้ัน่คง (เหตุ)  อาจตกลงบ่วงอบายง่ายเหลือเกิน (ผล) 
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7.จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงประเด็นส าคญัก่ีประเด็น อะไรบา้ง? 

แนวค าตอบ   3 ประเด็น ไดแ้ก่   

 1) ความเส่ียงต่ออบายมุขของเด็กไทยในปัจจุบนัเน่ืองจากสังคมไทยมีส่ิงย ัว่ยเุด็กมากมาย   

2) การมีผูใ้หญ่เป็นตวัอยา่งท่ีไม่ดี 

 3) เด็กเลียนแบบพฤติกรรมของผูใ้หญ่  

8.จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดแ้สดงขอ้คิดส าคญัเอาไวอ้ยา่งไรบา้ง ? 

แนวค าตอบ  เด็กไทยขาดภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั จึงมกัประพฤติตามแบบอยา่งท่ีไม่ดีตามท่ีตนเคยพบ

เห็น 

9.ขอ้คิดท่ีไดจ้ากการอ่านน้ี จะสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวิตจริงในเร่ืองใด อยา่งไรบา้ง? 

แนวค าตอบ  กระตุน้ใหผู้ใ้หญ่ตระหนกัวา่ ตนเองมีส่วนส าคญัในการเป็นแบบอยา่งท่ีดีของเยาวชน 

10.จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดมี้เจตนาส าคญัในการน าเสนอสารอยา่งไร? 

แนวค าตอบ ผูเ้ขียนตอ้งการน าเสนอใหเ้ห็นความส าคญัของการเป็นแบบอยา่งท่ีดีของผูใ้หญ่ ซ่ึงมี

ส่วนส าคญัในการช่วยสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีใหแ้ก่เยาวชน 
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ใบงานที ่4.2 
การอ่านคิดวเิคราะห์บทร้อยกรอง เร่ือง “จราจรจลาจล” 

(1) จราจรจลาจลพน้วสิัย   ดว้ยวนิยัถูกละเมิดเตลิดหนี 
ไม่เคารพกฎหมายมากมายมี  การขบัข่ียวดยานไม่ปลอดภยั 
(2) พฤติกรรมไร้ส านึกฝังลึกราก  แสนล าบากสุดแยแ่กไ้ม่ไหว 
แต่ละคนลว้นท าตามอ าเภอใจ  ทอ้งถนนลว้นไร้ใครเหลียวมอง 
(3) ทั้งคนขา้มคนขบัข่ีเร็วร่ีเร่ง  ไม่ครัดเคร่งเคารพกฎกนัทั้งสอง 
แต่ละวนัอนัตรายมาก่ายกอง  สยดสยองเสียชีวติจนผดิตา 
(4) หากทุกคนเคารพกฎคนละนิด  ไม่ท าผดิละเมิดกฎหมดปัญหา 
ทอ้งถนนจะพน้ภยัใจปรีดา  ทุกชีวาคงเป็นสุขตลอดกาล 

 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนอ่านงานเขียนขา้งตน้น้ีให้เขา้ใจแลว้ตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้งชดัเจน 
1. เน้ือหาท่ีปรากฏในร้อยกรองบทท่ี 2 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. เน้ือหาท่ีปรากฏในร้อยกรองบทท่ี 3 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้คิดเห็นท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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5. บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ีมีค าท่ีเป็นค าส าคญั (Key word) อะไรบา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. ในร้อยกรองบทท่ี 4 มีขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของส่ิงท่ีเป็นเง่ือนไข 

และขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของความเป็นเหตุเป็นผลแก่กนั? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงประเด็นส าคญัก่ีประเด็น อะไรบา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

8. จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดแ้สดงขอ้คิดส าคญัเอาไวอ้ยา่งไรบา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

9. ขอ้คิดท่ีไดจ้ากการอ่านร้อยกรองน้ีจะสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวติจริงในเร่ืองใด อยา่งไร

บา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

10. จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ีผูเ้ขียนไดมี้เจตนาส าคญัในการน าเสนอสารอยา่งไร? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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เฉลยใบงานที ่4.2  
การอ่านคิดวเิคราะห์บทร้อยกรอง เร่ือง “จราจรจลาจล”  

1. เน้ือหาท่ีปรากฏในร้อยกรองบทท่ี 2 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั 

แนวค าตอบ คนท่ีฝ่าฝืนกฎจราจรบนทอ้งถนนและไม่สนใจผูอ่ื้นเป็นพฤติกรรมท่ียากจะ

แกไ้ข 

2. เน้ือหาท่ีปรากฏในร้อยกรองบทท่ี 3 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั 

แนวค าตอบ อตัราการเสียชีวติท่ีเพิ่มข้ึนในปัจจุบนัลว้นมีสาเหตุจากการขาดวิจยัจราจรทั้งผู ้

ขบัข่ีและผูใ้ชถ้นน 

3. บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว ้

แนวค าตอบ  -    ไม่เคารพกฎหมายมากมายมี      การขบัข่ียวดยานไม่ปลอดภยั  

- หากทุกคนเคารพกฎคนละนิด   ไม่ท าผดิละเมิดกฎหมดปัญหา  

4. บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้คิดเห็นท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว ้

แนวค าตอบ  -   แต่ละคนลว้นท าตามอ าเภอใจ ทอ้งถนนลว้นไร้ใครเหลียวมอง 

-  พฤติกรรมไร้ส านึกฝังลึกราก  แสนล าบากสุดแยแ่กไ้ม่ไหว  

-  แต่ละวนัอนัตรายมาก่ายกอง สยดสยองเสียชีวติจนผดิตา 

-  ทอ้งถนนจะพน้ภยัใจปรีดา ทุกชีวาคงเป็นสุขตลอดกาล  

5. บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ี มีค  าท่ีเป็นค าส าคญั (Key word) อะไรบา้ง ? 

แนวค าตอบ   ดว้ย, ทั้ง, หาก...จะ 

ดว้ย  เป็นค าแสดงความเช่ือมโยงในลกัษณะของการแสดงเหตุ (เพราะ) เช่น 

จราจรจลาจลพน้วสิัย ด้วยวนิยัถูกละเมิดเตลิดหนี  

ทั้ง  เป็นค าแสดงความเช่ือมโยงคลอ้ยตาม สอดคลอ้งกนั เช่น  

ท้ังคนขา้มคนขบัข่ีเร็วร่ีเร่ง ไม่ครัดเคร่งเคารพกฎกนัท้ังสอง 

หาก...จะ  เป็นค าท่ีแสดงความสัมพนัธ์เช่ือมโยงในลกัษณะของการเป็นเง่ือนไข

หรือผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนตามมา เช่น หากทุกคนเคารพกฎคนละนิด...ทอ้งถนนจะพน้ภยัใจ

ปรีดา  
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6. ในร้อยกรองบทท่ี 4  มีขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของส่ิงท่ีเป็น

เง่ือนไขและขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของความเป็นเหตุเป็นผลแก่

กนั? 

แนวค าตอบ   ค าวา่ หาก...จะ แสดงเง่ือนไขต่อกนั เช่น หากทุกคนเคารพกฎคนละนิด  

ไม่ท าผดิละเมิดกฎหมดปัญหา ทอ้งถนนจะพน้ภยัใจปรีดา   

ส่วนขอ้ความความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของความเป็นเหตุเป็นผลแก่กนัไดแ้ก่ ไม่ท าผดิ
ละเมิดกฎหมดปัญหา (เหตุ) ...ทุกชีวาคงเป็นสุขตลอดกาล (ผล)  

7. จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงประเด็นส าคญัก่ีประเด็น อะไรบา้ง? 

แนวค าตอบ   3 ประเด็น ไดแ้ก่   

 1) อนัตรายบนทอ้งถนนเกิดจากคนละเมิดกฎจราจร  

2) ทั้งผูข้บัข่ีและผูใ้ชถ้นนต่างไม่เคารพกฎจราจรท าใหอ้ตัราการเสียชีวติเพิ่มข้ึน 

 3) การปฏิบติัตามกฎจราจรจะช่วยลดอุบติัเหตุบนทอ้งถนนได ้

8. จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดแ้สดงขอ้คิดส าคญัเอาไวอ้ยา่งไรบา้ง ? 

แนวค าตอบ   การปฏิบติัตามกฎวนิยัจราจรจะช่วยลดอุบติัเหตุบนทอ้งถนนได ้

9. ขอ้คิดท่ีไดจ้ากการอ่านน้ี จะสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวติจริงในเร่ืองใด อยา่งไรบา้ง? 

แนวค าตอบ  น าไปใชใ้นการเดินทาง การขบัข่ียานพาหนะบนทอ้งถนน โดยการปฏิบติัตาม

กฎวนิยัจราจรอยา่งเคร่งครัด จะช่วยลดความจลาจลวุน่วายและลดอนัตรายท่ีอาจคร่าชีวิต

เราได ้

10. จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดมี้เจตนาส าคญัในการน าเสนอสารอยา่งไร? 

แนวค าตอบ ผูเ้ขียนตอ้งการสร้างความตระหนกัถึงการเคร่งครัดในกฎจราจร เพราะ

อุบติัเหตุอนัตรายถึงชีวตินั้นมาจากพฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจรของทั้งผูข้บัข่ีและผูใ้ช้

ถนนท่ียากจะแกไ้ข  
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ใบงานที ่4.3 
การอ่านคิดวเิคราะห์บทร้อยกรอง เร่ือง “ป่าหมด ฝนแล้ง” 

(1) ท่ีฝนแลง้น ้าแหง้เกิดวกิฤต  คิดสักนิดใครท าน ามาให้ 
เพราะโค่นป่าโล่งเตียนเกือบหมดไป ฝีมือเราใช่ไหมอยากถามดู 
(2) เม่ือมีป่าก็มีน ้าตามวถีิ   ป่านั้นมีสายใยสัมพนัธ์อยู ่
ป่าดงดิบเกิดฝนอนัพร่ังพรู  เราก็รู้ความจริงทุกส่ิงอนั 
(3) คนละมือดว้ยกระหายท าลายป่า ไม่ช่วยกนัรักษาพฤกษไ์พรนัน่ 
มีแต่ตดัเฝ้าตดัไมก้นัทุกวนั  ป่าก็พลนัสลายลงในพริบตา 
(4) ไม่มีป่าก็คงไร้ซ่ึงสายฝน  ความทุกขท์นเพราะวา่เราไม่รักษา 
ความเดือดร้อนทุกวนัน้ีมีท่ีมา  จะมีหนา้ท าข้ึงโกรธจะโทษใคร 
 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนอ่านงานเขียนขา้งตน้น้ีให้เขา้ใจแลว้ตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้งชดัเจน 
1. เน้ือหาท่ีปรากฏในร้อยกรองบทท่ี 2 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. เน้ือหาท่ีปรากฏในร้อยกรองบทท่ี 3 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้คิดเห็นท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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5. บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ีมีค าท่ีเป็นค าส าคญั (Key word) อะไรบา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. ในร้อยกรองบทท่ี 1 มีขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของส่ิงท่ีเป็นเง่ือนไข 

 และขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของความเป็นเหตุเป็นผลแก่กนั? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงประเด็นส าคญัก่ีประเด็น อะไรบา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

8. จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดแ้สดงขอ้คิดส าคญัเอาไวอ้ยา่งไรบา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

9. ขอ้คิดท่ีไดจ้ากการอ่านร้อยกรองน้ีจะสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวติจริงในเร่ืองใด อยา่งไร

บา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

10. จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ีผูเ้ขียนไดมี้เจตนาส าคญัในการน าเสนอสารอยา่งไร? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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เฉลยใบงานที ่4.3  
การอ่านคิดวเิคราะห์บทร้อยกรอง เร่ือง “ป่าหมด ฝนแล้ง” 

1. เน้ือหาท่ีปรากฏในร้อยกรองบทท่ี 2 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

แนวค าตอบ ป่าไมแ้ละน ้ามีความสัมพนัธ์กนั ซ่ึงความช้ืนของป่าก็จะท าใหเ้กิดน ้าฝน 

2. เน้ือหาท่ีปรากฏในร้อยกรองบทท่ี 3 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

แนวค าตอบ  ป่าไมล้ดจ านวนลงอยา่งรวดเร็วเพราะฝีมือมนุษยท่ี์ตดัไมท้  าลายป่าทุกวนั 

3. บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

แนวค าตอบ  -  เม่ือมีป่าก็มีน ้าตามวถีิ  ป่านั้นมีสายใยสัมพนัธ์อยู ่  

-  เพราะโค่นป่าโล่งเตียนเกือบหมดไป  

-  ป่าดงดิบเกิดฝนอนัพร่ังพรู   เราก็รู้ความจริงทุกส่ิงอนั  

-   คนละมือดว้ยกระหายท าลายป่า  ไม่ช่วยกนัรักษาพฤกษไ์พรนัน่ 

-   มีแต่ตดัเฝ้าตดัไมก้นัทุกวนั   ป่าก็พลนัสลายลงในพริบตา (บทท่ี 3) 

4. บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้คิดเห็นท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

แนวค าตอบ  - ไม่มีป่าก็คงไร้ซ่ึงสายฝน ความทุกขท์นเพราะวา่เราไม่รักษา 

   -  ฝีมือเราใช่ไหมอยากถามดู 

5. บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ี มีค  าท่ีเป็นค าส าคญั (Key word) อะไรบา้ง ? 

แนวค าตอบ   ท่ี...เพราะ, เพราะ, เม่ือ...ก็, มี...ก็ 

ท่ี...เพราะ, เพราะ  เป็นค าแสดงความเช่ือมโยงในลกัษณะของการแสดงเหตุผล 

เช่น              ท่ีฝนแลง้น ้าแหง้เกิดวกิฤต (เหตุ) ...  เพราะโค่นป่าโล่งเตียนเกือบหมดไป (ผล) 

                    ความทุกขท์นเพราะวา่เราไม่รักษา (เหตุ) 

เม่ือ...ก็, มี...ก็  เป็นค าท่ีแสดงความสัมพนัธ์เช่ือมโยงในลกัษณะของการเป็น

เง่ือนไขหรือผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนตามมา เช่น   เม่ือมีป่ากมี็น ้าตามวถีิ  

มีแต่ตดัเฝ้าตดัไมก้นัทุกวนั ป่ากพ็ลนัสลายลงในพริบตา  

6. ในร้อยกรองบทท่ี 1  มีขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของส่ิงท่ีเป็น

เง่ือนไข และขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของความเป็นเหตุเป็นผลแก่

กนั? 
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แนวค าตอบ   ค าวา่ เม่ือ...ก็, มี...ก ็ แสดงเง่ือนไขต่อกนั เช่น   

 เม่ือมีป่ากมี็น ้าตามวถีิ (บทท่ี 1)  , มีแต่ตดัเฝ้าตดัไมก้นัทุกวนั ป่ากพ็ลนัสลายลงใน

พริบตา  

ส่วนขอ้ความความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของความเป็นเหตุเป็นผลแก่กนัไดแ้ก่ ท่ี

...เพราะ เช่น ท่ีฝนแลง้น ้าแห้งเกิดวกิฤต (เหตุ) ...  เพราะโค่นป่าโล่งเตียนเกือบ

หมดไป (ผล) 

7. จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงประเด็นส าคญัก่ีประเด็น อะไรบา้ง? 

แนวค าตอบ   3 ประเด็น ไดแ้ก่   

 1) ความสัมพนัธ์ของป่าและน ้า  

2) มนุษยเ์ป็นผูต้ดัไมท้  าลายป่า  

3) มนุษยไ์ดรั้บความเดือดร้อนจากการกระท าของตนเอง 

8. จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดแ้สดงขอ้คิดส าคญัเอาไวอ้ยา่งไรบา้ง ? 

แนวค าตอบ   น ้าแลง้ ฝนแลง้ลว้นเป็นผลกระทบจากการตดัไมท้  าลายป่า 

9. ขอ้คิดท่ีไดจ้ากการอ่านน้ี จะสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวติจริงในเร่ืองใด อยา่งไรบา้ง? 

แนวค าตอบ  น าไปใชใ้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญัคือ ป่าและน ้า โดยการ

ร่วมรณรงคป์ลูกตน้ไมเ้พื่อรักษาแหล่งก าเนิดตน้น ้าส าคญั และต่อตา้นการตดัไมท้  าลาย 

10. จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดมี้เจตนาส าคญัในการน าเสนอสารอยา่งไร? 

แนวค าตอบ ผูเ้ขียนตอ้งการช้ีใหเ้ห็นความส าคญัของป่าไมแ้ละน ้ารวมถึงผลกระทบความ

เดือนร้อนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัไมท้  าลายป่า  
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ใบงานที ่5.1 
การอ่านคิดวเิคราะห์บทร้อยกรอง เร่ือง “เมืองไทย” 

(1) เมืองเอ๋ยเมืองไทย   คงสดใสหากทุกคนไม่จนจิต 
หนัใส่ใจคุณธรรมกนัสักนิด  ความพลาดผดิก็จะหาย
กลายเป็นดี 
(2) เพียงทุกคนท าความดีทวผีล  กระท าตนสง่างามตามหนา้ท่ี 
สังคมไทยจะเป่ียมสุขทุกชีว ี  ดว้ยคนรักศกัด์ิศรีของตนเอย 
 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนอ่านงานเขียนขา้งตน้น้ีให้เขา้ใจแลว้ตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้งชดัเจน 
1. เน้ือหาท่ีปรากฏในร้อยกรองบทท่ี 1 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. เน้ือหาท่ีปรากฏในร้อยกรองบทท่ี 2 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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4. บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้คิดเห็นท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5. บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ีมีค าท่ีเป็นค าส าคญั (Key word) อะไรบา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. ในร้อยกรองบทท่ี 1 มีขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของส่ิงท่ีเป็นเง่ือนไข 

 และขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของความเป็นเหตุเป็นผลแก่กนั? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงประเด็นส าคญัก่ีประเด็น อะไรบา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

8. จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดแ้สดงขอ้คิดส าคญัเอาไวอ้ยา่งไรบา้ง ? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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9. ขอ้คิดท่ีไดจ้ากการอ่านร้อยกรองน้ีจะสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวติจริงในเร่ืองใด อยา่งไร

บา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

10. จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ีผูเ้ขียนไดมี้เจตนาส าคญัในการน าเสนอสารอยา่งไร? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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เฉลยใบงานที ่5.1  
การอ่านคิดวเิคราะห์บทร้อยกรอง เร่ือง “เมืองไทย” 

1. เน้ือหาท่ีปรากฏในร้อยกรองบทท่ี 1 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

แนวค าตอบ        เมืองไทยจะน่าอยูถ่า้ทุกคนมีคุณธรรม  

2. เน้ือหาท่ีปรากฏในร้อยกรองบทท่ี 2 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

แนวค าตอบ  หากเรารู้หนา้ท่ี เป็นพลเมืองดี เมืองไทยจะเป็นเมืองแห่งความสุข 

3. บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

แนวค าตอบ  -  หนัใส่ใจคุณธรรมกนัสักนิด ความพลาดผดิก็จะหายกลายเป็นดี  

4. บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้คิดเห็นท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

แนวค าตอบ  - เมืองเอ๋ยเมืองไทย คงสดใสหากทุกคนไม่จนจิต 

- เพียงทุกคนท าความดีทวผีล กระท าตนสง่างามตามหนา้ท่ี 

- สังคมไทยจะเป่ียมสุขทุกชีว ี ดว้ยคนรักศกัด์ิศรีของตนเอย 

5. บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ี มีค  าท่ีเป็นค าส าคญั (Key word) อะไรบา้ง ? 

แนวค าตอบ   เพียง...จะ,หาก...จะ, คง...หาก,ดว้ย 

เพียง...จะ,หาก...จะ ,ดว้ย เป็นค าแสดงความเช่ือมโยงในลกัษณะของการแสดง

เหตุผล เช่น 

เพียงทุกคนท าความดีทวผีล (เหตุ)  สังคมไทยจะเป่ียมสุขทุกชีว ี(ผล) 

คงสดใสหากทุกคนไม่จงจิต (เหตุ) ความพลาดผดิก็จะหายกลายเป็นดี (ผล) 

สังคมไทยจะเป่ียมสุขทุกชีว ี(ผล) ดว้ยคนรักศกัด์ิศรีของตนเอย (เหตุ) 

คง...หาก  เป็นค าท่ีแสดงความสัมพนัธ์เช่ือมโยงในลกัษณะของการเป็นเง่ือนไข

หรือผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนตามมา เช่น   คงสดใสหากทุกคนไม่จนจิต   

6. ในร้อยกรองบทท่ี 1  มีขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของส่ิงท่ีเป็น

เง่ือนไข  

และขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของความเป็นเหตุเป็นผลแก่กนั? 

แนวค าตอบ   คง...หาก  แสดงความสัมพนัธ์เช่ือมโยงการเป็นเง่ือนไขกนั เช่น  

คงสดใสหากทุกคนไม่จนจิต   
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ส่วนท่ีแสดงความสัมพนัธ์ในลกัษณะของความเป็นเหตุผลแก่กนั เช่น 

เพียงทุกคนท าความดีทวผีล (เหตุ)  สังคมไทยจะเป่ียมสุขทุกชีว ี(ผล) 

7. จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงประเด็นส าคญัก่ีประเด็น อะไรบา้ง? 

แนวค าตอบ   1 ประเด็น ไดแ้ก่   เมืองไทยจะน่าอยูห่ากพลเมืองรู้หนา้ท่ีมีคุณธรรม 

8. จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดแ้สดงขอ้คิดส าคญัเอาไวอ้ยา่งไรบา้ง ? 

แนวค าตอบ   การรู้บทบาทหนา้ท่ีของพลเมืองมีผลต่อความสุขของผูค้นในสังคม 

9. ขอ้คิดท่ีไดจ้ากการอ่านน้ี จะสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวติจริงในเร่ืองใด อยา่งไรบา้ง? 

แนวค าตอบ  กระตุน้เตือนให้ทุกคนส านึกในหนา้ท่ีของตนเองให้ดีท่ีสุด 

10. จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดมี้เจตนาส าคญัในการน าเสนอสารอยา่งไร? 

แนวค าตอบ ผูเ้ขียนตอ้งการสร้างความตระหนกัในการรู้หนา้ท่ีของพลเมืองท่ีดี จะช่วยให้

บา้นเมืองน่าอยูมี่สุขยิง่ข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



320 
 

ใบงานที ่5.2 
การอ่านคิดวเิคราะห์บทร้อยกรอง เร่ือง “สุขทุกข์อยู่ทีใ่จ” 

(1) ชีวติเม่ือเปล่ียนผนั  ทุกส่ิงอนัเม่ือเปล่ียนไป 

ยอมรับและเขา้ใจ  จึงอยูไ่ดก้บัความจริง 

(2) ยดึติดก็เปล่าดาย  จะโวยวาย ฤ ก็ยิง่ 

เรียนรู้สรรพส่ิง   ยอ่มเปล่ียนแปลงไปตามกาล 

(3) มีสุขก็มีทุกข ์  ตอ้งเคลา้คลุกสลบัวาล 

หากรู้วา่ไม่นาน   ก็เปล่ียนไดจึ้งคลายจินต ์

(4) ชีวติก็เท่าน้ี   ทุกอยา่งมีวนัจบส้ิน 

ทุกขสุ์ขคู่ชีวนิ   หากยอมรับก็สุขใจ 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนอ่านงานเขียนขา้งตน้น้ีให้เขา้ใจแลว้ตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้งชดัเจน 
1. เน้ือหาท่ีปรากฏในร้อยกรองบทท่ี 2 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. เน้ือหาท่ีปรากฏในร้อยกรองบทท่ี 3 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้คิดเห็นท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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5. บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ีมีค าท่ีเป็นค าส าคญั (Key word) อะไรบา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. ในร้อยกรองบทท่ี 3 มีขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของส่ิงท่ีเป็นเง่ือนไข 

 และขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของความเป็นเหตุเป็นผลแก่กนั? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงประเด็นส าคญัก่ีประเด็น อะไรบา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

8. จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดแ้สดงขอ้คิดส าคญัเอาไวอ้ยา่งไรบา้ง ? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

9. ขอ้คิดท่ีไดจ้ากการอ่านร้อยกรองน้ีจะสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวติจริงในเร่ืองใด อยา่งไร

บา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

10. จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ีผูเ้ขียนไดมี้เจตนาส าคญัในการน าเสนอสารอยา่งไร? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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เฉลยใบงานที ่5.2 
 การอ่านคิดวเิคราะห์บทร้อยกรอง เร่ือง “สุขทุกข์อยู่ทีใ่จ” 

1. เน้ือหาท่ีปรากฏในร้อยกรองบทท่ี 2 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

แนวค าตอบ        เราตอ้เรียนรู้วา่ทุกส่ิงยอ่มมีการเปล่ียนแปลงดงันั้นอยา่ยดึติดกบัส่ิงใด 

2. เน้ือหาท่ีปรากฏในร้อยกรองบทท่ี 3 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

แนวค าตอบ  อยา่กงัวลใจเพราะความสุขและความทุกขย์อ่มมีปะปนกนัไปและ

เปล่ียนแปลงไป 

ตามเวลา 

3. บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

แนวค าตอบ  -  ชีวติเม่ือเปล่ียนผนั ทุกส่ิงอนัเม่ือเปล่ียนไป  

- เรียนรู้สรรพส่ิง ยอ่มเปล่ียนแปลงไปตามกาล  

- ชีวติก็เท่าน้ี  ทุกอยา่งมีวนัจบส้ิน  

4. บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้คิดเห็นท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว ้

แนวค าตอบ  - ยอมรับและเขา้ใจ จึงอยูไ่ดก้บัความจริง  

- ยดึติดก็เปล่าดาย จะโวยวาย ฤ ก็ยิง่  

-  หากรู้วา่ไม่นาน ก็เปล่ียนไดจึ้งคลายจินต ์ 

   - ทุกขสุ์ขคู่ชีวนิ  หากยอมรับก็สุขใจ  

5. บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ี มีค  าท่ีเป็นค าส าคญั (Key word) อะไรบา้ง  

แนวค าตอบ   ก็, หาก...ก็, จึง, จะ...ก็ 

ก็  เป็นค าแสดงความสัมพนัธ์ในลกัษณะของความคลอ้ยตามกนั เช่น มีสุขกมี็ทุกข ์ 

หาก...ก็  เป็นค าท่ีแสดงความสัมพนัธ์เช่ือมโยงในลกัษณะของการเป็นเง่ือนไขหรือผลลพัธ์

ท่ีเกิดข้ึนตามมา เช่น  หากรู้วา่ไม่นาน  กเ็ปล่ียนไดจึ้งคลายจินต์ (บทท่ี 3) , หากยอมรับกสุ็ข

ใจ จึง เป็นค าท่ีแสดงความสัมพนัธ์เช่ือมโยงในลกัษณะของการแสดงเหตุผล เช่น 

             ยอมรับและเขา้ใจ (เหตุ) จึงอยูไ่ดก้บัความจริง (ผล)  

  จะ...ก็   เป็นค าท่ีแสดงความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการขดัแยง้ เช่น 

              ยดึติดกเ็ปล่าดาย จะโวยวาย ฤ กย็ิง่  
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6. ในร้อยกรองบทท่ี 3  มีขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของส่ิงท่ีเป็น

เง่ือนไข และขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของความเป็นเหตุเป็นผลแก่

กนั? 

แนวค าตอบ    หากรู้วา่ไม่นาน  กเ็ปล่ียนไดจึ้งคลายจินต ์(บทท่ี 3) , หากยอมรับกสุ็ขใจ (บท

ท่ี 4)แสดงความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของการเป็นเง่ือนไข  

ส่วนขอ้ความท่ีแสดงความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของความเป็นเหตุเป็นผลแก่กนั เช่น 

           ยอมรับและเขา้ใจ (เหตุ) จึงอยูไ่ดก้บัความจริง (ผล)  

7. จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงประเด็นส าคญัก่ีประเด็น อะไรบา้ง? 

แนวค าตอบ   3 ประเด็น ไดแ้ก่  

1) ทุกส่ิงในโลกมีการเปล่ียนแปลง  

2) อยา่ไปยดึติดแต่ใหย้อมรับและเขา้ใจในความเปล่ียนแปลง  

3) หากเราท าใจใหย้อมรับการเปล่ียนแปลงของสรรพส่ิงไดก้็จะมีความสุข  

8. จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดแ้สดงขอ้คิดส าคญัเอาไวอ้ยา่งไรบา้ง ? 

แนวค าตอบ   ชีวติคนเรายอ่มมีทั้งทุกขแ์ละสุข และมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ตอ้ง

เรียนรู้และยอมรับ 

9. ขอ้คิดท่ีไดจ้ากการอ่านน้ี จะสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวติจริงในเร่ืองใด อยา่งไรบา้ง? 

แนวค าตอบ  น าไปใชใ้นการด ารงชีวิต การท างานอยา่งมีสติ รู้จกัการปล่อยวางไม่ยดึติด

วตัถุ แลว้เราจะสร้างความสุขไดด้ว้ยจิตก าหนด 

10. จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดมี้เจตนาส าคญัในการน าเสนอสารอยา่งไร? 

แนวค าตอบ ผูเ้ขียนตอ้งการช้ีใหเ้ห็นความไม่เท่ียงของสรรพส่ิงในโลก มนุษยจึ์งตอ้ง

ยอมรับและไม่ยดึติดกบัสรรพส่ิงทั้งหลาย 
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ใบงานที ่5.3 
การอ่านคิดวเิคราะห์บทร้อยกรอง เร่ือง “วยัรุ่นวุ่นรัก” 

(1) อนัความรักในวยัรุ่นวุน่นกัหนา ดว้ยปัญญาอนันอ้ยนิดเกินคิดได ้
หากรักกนัเกินขอบเขตจนล่วงไป  ปัญหาใหญ่ทุกขท์นจะตามมา 
(2) วยัของเราตอ้งพากเพียรเรียนหนงัสือ จะยดึถือเนน้สัมพนัธ์เสน่หา 

คงไม่เหมาะเพราะเยาวว์ยัไร้ปัญญา ยงัพึ่งพาพอ่แม่ใหเ้ล้ียงดู 

(3) พอกา้วเกินเพลินพลาดพลั้งจนตั้งทอ้ง ชีวติตอ้งพบโศกศลัยพ์ลนัอดสู 

ตอ้งหาทางปกปิดไม่ให้รู้   ทั้งชีวติอาจด่ิงสู่ความทุกขท์น 

(4) ควรรู้จกัยบัย ั้งตั้งสติ   ตอ้งไม่ริล่วงเกินจนหมองหม่น 

อนาคตอาจสลายกลายมืดมน  ถา้รักตนพึงระวงัย ั้งหวัใจ 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนอ่านงานเขียนขา้งตน้น้ีให้เขา้ใจแลว้ตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้งชดัเจน 
1. เน้ือหาท่ีปรากฏในร้อยกรองบทท่ี 1 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. เน้ือหาท่ีปรากฏในร้อยกรองบทท่ี 4 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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4. บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้คิดเห็นท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5. บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ีมีค าท่ีเป็นค าส าคญั (Key word) อะไรบา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. ในร้อยกรองบทท่ี 3 มีขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของส่ิงท่ีเป็นเง่ือนไข 

 และขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของความเป็นเหตุเป็นผลแก่กนั? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงประเด็นส าคญัก่ีประเด็น อะไรบา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

8. จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดแ้สดงขอ้คิดส าคญัเอาไวอ้ยา่งไรบา้ง ? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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9. ขอ้คิดท่ีไดจ้ากการอ่านร้อยกรองน้ีจะสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวติจริงในเร่ืองใด อยา่งไร

บา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

10. จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ีผูเ้ขียนไดมี้เจตนาส าคญัในการน าเสนอสารอยา่งไร? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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เฉลยใบงานที ่5.3  
การอ่านคิดวเิคราะห์บทร้อยกรอง เร่ือง “วยัรุ่นวุ่นรัก” 

1. เน้ือหาท่ีปรากฏในร้อยกรองบทท่ี 1 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

แนวค าตอบ        ความรักในวยัรุ่นท่ีขาดความรู้ความเขา้ใจยอ่มเกิดปัญหาตามมาภายหลงั 

2. เน้ือหาท่ีปรากฏในร้อยกรองบทท่ี 4 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

แนวค าตอบ  วยัรุ่นตอ้งรู้จกัรักนวลสงวนตวั ยบัย ั้งใจไม่ใหเ้กิดเร่ืองเส่ือมเสียต่ออนาคต 

3. บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้เท็จจริงท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

แนวค าตอบ  - วยัของเราตอ้งพากเพียรเรียนหนงัสือ   ยงัพึ่งพาพอ่แม่ให้เล้ียงดู  

- พอกา้วเกินเพลินพลาดพลั้งจนตั้งทอ้ง   ชีวติตอ้งพบโศกศลัยพ์ลนัอดสู 

 - ตอ้งหาทางปกปิดไม่ใหรู้้ ทั้งชีวติอาจด่ิงสู่ความทุกขท์น  

4. บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้คิดเห็นท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

แนวค าตอบ  -  ความรักในวยัรุ่นวุน่นกัหนา   ดว้ยปัญญาอนันอ้ยนิดเกินคิดได ้

-  หากรักกนัเกินขอบเขตจนล่วงไป  ปัญหาใหญ่ทุกขท์นจะตามมา  

-  ควรรู้จกัยบัย ั้งตั้งสติ  ตอ้งไม่ริล่วงเกินจนหมองหม่น 

-  อนาคตอาจสลายกลายมืดมน ถา้รักตนพึงระวงัย ั้งหวัใจ  

5. บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ี มีค  าท่ีเป็นค าส าคญั (Key word) อะไรบา้ง ? 

แนวค าตอบ   อนั...ดว้ย,เพราะ, หาก...จะ, พอ...ตอ้ง, ถา้...พึง 

อนั...ดว้ย  เป็นค าท่ีแสดงความสัมพนัธ์เช่ือมโยงในลกัษณะของการแสดงเหตุผล  เช่น 

อันความรักในวยัรุ่นวุน่นกัหนา (เหตุ) ด้วยปัญญาอนันอ้ยนิดเกินคิดได ้(ผล) 

คงไม่เหมาะ (เหตุ) เพราะเยาวว์ยัไร้ปัญญา (ผล) 

หาก...จะ, พอ...ตอ้ง, ถา้...พึง  เป็นค าท่ีแสดงความสัมพนัธ์เช่ือมโยงในลกัษณะของการเป็น

เง่ือนไขหรือผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนตามมา เช่น 

หากรักกนัเกินขอบเขตจนล่วงไป  ปัญหาใหญ่ทุกขท์นจะตามมา  

พอกา้วเกินเพลินพลาดพลั้งจนตั้งทอ้ง ชีวติต้องพบโศกศลัยพ์ลนัอดสู 

ถ้ารักตนพึงระวงัย ั้งหวัใจ  
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6. ในร้อยกรองบทท่ี 3  มีขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของส่ิงท่ีเป็น

เง่ือนไข และขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของความเป็นเหตุเป็นผลแก่

กนั? 

แนวค าตอบ    ขอ้ความท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของส่ิงท่ีเป็นเง่ือนไข ไดแ้ก่ 

หากรักกนัเกินขอบเขตจนล่วงไป  ปัญหาใหญ่ทุกขท์นจะตามมา  

พอกา้วเกินเพลินพลาดพลั้งจนตั้งทอ้ง ชีวติต้องพบโศกศลัยพ์ลนัอดสู  

ถ้ารักตนพึงระวงัย ั้งหวัใจ 

และขอ้ความท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของความเป็นเหตุเป็นผลแก่กนั ไดแ้ก่ 

อันความรักในวยัรุ่นวุน่นกัหนา (เหตุ) ด้วยปัญญาอนันอ้ยนิดเกินคิดได ้(ผล) 

คงไม่เหมาะ (เหตุ) เพราะเยาวว์ยัไร้ปัญญา (ผล) 

7. จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงประเด็นส าคญัก่ีประเด็น อะไรบา้ง? 

แนวค าตอบ   3 ประเด็น ไดแ้ก่   

1) ปัญหาของการมีความรักในวยัรุ่น 

2) หนา้ท่ีของวยัเรียน  

 3) การป้องกนัตวัเองไม่ใหเ้กิดความเส่ือมเสีย  

8. จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดแ้สดงขอ้คิดส าคญัเอาไวอ้ยา่งไรบา้ง ? 

แนวค าตอบ   วยัรุ่นเป็นวยัท่ีอยากลองอยากรู้ อยากมีรักแต่ขาดความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง 

ซ่ึงอาจน าปัญหาและสร้างความเสียหายเกิดข้ึนกบัอนาคตของตวัเองได ้

9. ขอ้คิดท่ีไดจ้ากการอ่านน้ี จะสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวติจริงในเร่ืองใด อยา่งไรบา้ง? 

แนวค าตอบ  น าไปใชส้อนและใหแ้ง่คิดต่อวยัรุ่น โดยใหรู้้จกัยบัย ั้งชัง่ใจ ตั้งใจเรียนคิดถึง

อนาคตใหม้ากท่ีสุดและไม่หมกมุ่นกบัความรักในวยัเรียนมากกเกินไป 

10. จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดมี้เจตนาส าคญัในการน าเสนอสารอยา่งไร? 

แนวค าตอบ ผูเ้ขียนตอ้งการใหแ้ง่คิดแก่วยัรุ่นท่ีก าลงัมีความรัก ใหรู้้จกัหนา้ท่ีของตนและ

ช้ีใหเ้ห็นผลความผิดพลาดจากการไม่ยบัย ั้งชัง่ใจท่ีอาจสร้างความอบัอายและเสียช่ือเสียง 

เสียอนาคตได ้
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ใบงานที ่6.1 
การอ่านคิดวเิคราะห์บทร้อยกรอง เร่ือง “ครูเพือ่ศิษย์” 

(1) งานของครูคือปลูกฝังและสั่งสอน เอ้ืออาทรใหศิ้ษยดี์มีคุณค่า 
แมเ้หน่ือยยากสักเพียงใดในวญิญาณ์ ยงัเป็นครูทุกเวลาตลอดกาล 
(2) ความสุขในหวัใจครูอยูท่ี่ศิษย ์ เพียงชีวติศิษยก์า้วไกลแผไ่พศาล 
เป็นคนดีของสังคมอุดมการณ์  คนเป็นครูก็ช่ืนบานแสนสุขใจ 
(3) แมว้า่ใครจะสรรค าน ามาอา้ง วา่ครูเป็นเรือจา้งหรือไฉน 
แต่คนแจวเรือล านอ้ยไม่ถอยไกล ยงัยนืหยดัแน่วในเพราะใจครู 
(4) ดว้ยหวัใจครูน้ีมีแต่ให้  งานจะหนกัสักเพียงไหนหวัใจสู้ 
หวงัใหศิ้ษยท์วผีลคนเชิดชู  ไม่หวงัใหค้รูรับรู้ท่ีครูท า   

 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนอ่านงานเขียนขา้งตน้น้ีให้เขา้ใจแลว้ตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้งชดัเจน 
1. เน้ือหาท่ีปรากฏในร้อยกรองบทท่ี 1 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. เน้ือหาท่ีปรากฏในร้อยกรองบทท่ี 2 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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4. บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้คิดเห็นท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5. บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ีมีค าท่ีเป็นค าส าคญั (Key word) อะไรบา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. ในร้อยกรองบทท่ี 3 มีขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของส่ิงท่ีเป็นเง่ือนไข 

 และขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของความเป็นเหตุเป็นผลแก่กนั? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงประเด็นส าคญัก่ีประเด็น อะไรบา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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8. จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดแ้สดงขอ้คิดส าคญัเอาไวอ้ยา่งไรบา้ง ? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

9. ขอ้คิดท่ีไดจ้ากการอ่านร้อยกรองน้ีจะสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวติจริงในเร่ืองใด อยา่งไร

บา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

10. จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ีผูเ้ขียนไดมี้เจตนาส าคญัในการน าเสนอสารอยา่งไร? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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เฉลยใบงานที ่6.1  
การอ่านคิดวเิคราะห์บทร้อยกรอง เร่ือง “ครูเพือ่ศิษย์” 

1. เน้ือหาท่ีปรากฏในร้อยกรองบทท่ี 1 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

แนวค าตอบ        หนา้ท่ีของครูคือ อบรมสั่งสอนใหค้วามรู้ศิษยทุ์กเวลา 

2. เน้ือหาท่ีปรากฏในร้อยกรองบทท่ี 2 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

แนวค าตอบ   ความสุขของผูเ้ป็นครูคือความส าเร็จของลูกศิษยแ์ละเป็นคนดีของสังคม 

3. บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้เท็จจริงท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

แนวค าตอบ  - งานของครูคือปลูกฝังและสัง่สอน   เอ้ืออาทรใหศิ้ษยดี์มี 

- แมว้า่ใครจะสรรค าน ามาอา้ง  วา่ครูเป็นเรือจา้งหรือไฉน 

- แต่คนแจวเรือล านอ้ยไม่ถอยไกล  ยงัยนืหยดัแน่วในเพราะใจครู  

4. บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้คิดเห็นท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

แนวค าตอบ  -  แมเ้หน่ือยยากสักเพียงใดในวญิญาณ์ ยงัเป็นครูทุกเวลาตลอดกาล  
-  เป็นคนดีของสังคมอุดมการณ์  คนเป็นครูก็ช่ืนบานแสนสุขใจ  
- ความสุขในหวัใจครูอยูท่ี่ศิษย ์  เพียงชีวติศิษยก์า้วไกลแผ่
ไพศาล 
- ดว้ยหวัใจครูน้ีมีแต่ให้   งานจะหนกัสักเพียงไหน
หวัใจสู้ 
-  หวงัใหศิ้ษยท์วผีลคนเชิดชู  ไม่หวงัใหค้รูรับรู้ท่ีครูท า   

5. บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ี มีค  าท่ีเป็นค าส าคญั (Key word) อะไรบา้ง ? 
  แนวค าตอบ   แม.้..ยงั,แมว้า่...แต่, เพียง...ก็, วา่...เป็น, คือ, เพราะ,ดว้ย 

แม.้..ยงั, แมว้า่...แต่  เป็นค าท่ีแสดงความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการขดัแยง้ เช่น 

- แม้เหน่ือยยากสักเพียงใดในวญิญาณ์ ยงัเป็นครูทุกเวลาตลอดกาล 
- แม้ว่าใครจะสรรค าน ามาอา้ง  วา่ครูเป็นเรือจา้งหรือไฉน 
   แต่คนแจวเรือล านอ้ยไม่ถอยไกล ยงัยนืหยดัแน่วในเพราะใจครู  

เพียง...ก็   เป็นค าท่ีแสดงความสัมพนัธ์เช่ือมโยงในลกัษณะเป็นค าท่ีแสดงความสัมพนัธ์
เช่ือมโยงใน ลกัษณะของการเป็นเง่ือนไขหรือผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนตามมา เช่น 
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  เพียงชีวติศิษยก์า้วไกลแผไ่พศาล    เป็นคนดีของสังคมอุดมการณ์   
              คนเป็นครูกช่ื็นบานแสนสุขใจ 
วา่...เป็น , คือ  เป็นค าท่ีแสดงความสัมพนัธ์เช่ือมโยงในลกัษณะของนิยามหรือเปรียบเทียบ 
เช่น 
           - งานของครูคือปลูกฝังและสัง่สอน  

- แมว้า่ใครจะสรรค าน ามาอา้ง  ว่าครูเป็นเรือจา้งหรือไฉน (บทท่ี 3)      
 เพราะ, ดว้ย  เป็นค าท่ีแสดงความสัมพนัธ์เช่ือมโยงในลกัษณะของการแสดงเหตุผล เช่น 

-  แต่คนแจวเรือล านอ้ยไม่ถอยไกล ยงัยนืหยดัแน่วในเพราะใจครู (เหตุ) 

 - ดว้ยหวัใจครูน้ีมีแต่ให ้(เหตุ)  งานจะหนกัสักเพียงไหนหวัใจสู้ (ผล) 

6. ในร้อยกรองบทท่ี 3  มีขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของส่ิงท่ีเป็น

เง่ือนไข  

และขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของความเป็นเหตุเป็นผลแก่กนั? 

       แนวค าตอบ    ขอ้ความท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของส่ิงท่ีเป็นเง่ือนไข ไดแ้ก่ 

   เพียงชีวติศิษยก์า้วไกลแผไ่พศาล    เป็นคนดีของสังคมอุดมการณ์  

               คนเป็นครูกช่ื็นบานแสนสุขใจ  

และขอ้ความท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของความเป็นเหตุเป็นผลแก่กนั ไดแ้ก่ 

              แต่คนแจวเรือล านอ้ยไม่ถอยไกล (เหตุ) ยงัยนืหยดัแน่วในเพราะใจครู (ผล) 

7. จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงประเด็นส าคญัก่ีประเด็น อะไรบา้ง? 

       แนวค าตอบ    2 ประเด็น ไดแ้ก่  1) บทบาทหนา้ท่ีของครู 2) ความสุขของการเป็นผูใ้ห ้

8. จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดแ้สดงขอ้คิดส าคญัเอาไวอ้ยา่งไรบา้ง ? 

       แนวค าตอบ   ครูเป็นบุคคลท่ีอุทิศตนเพื่ออบรมสั่งสอนใหค้วามรู้โดยไม่หวงั

ผลตอบแทน ความสุขขอองครูคือความส าเร็จของผูเ้รียน 

9. ขอ้คิดท่ีไดจ้ากการอ่านน้ี จะสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวติจริงในเร่ืองใด อยา่งไรบา้ง? 

       แนวค าตอบ  น าไปใชใ้นการท างานโดยระลึกถึงพระคุณครู ผูใ้หแ้ละสร้างคน

ตลอดเวลาโดย  ไม่หวงัส่ิงตอบแทนอ่ืนใดนอกจากความส าเร็จ เป็นคนดีของสังคม 

10. จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดมี้เจตนาส าคญัในการน าเสนอสารอยา่งไร? 

       แนวค าตอบ ผูเ้ขียนตอ้งการเทิดทูนบูชาครูผูอุ้ทิศตนเพื่อศิษย ์
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ใบงานที ่6.2 
การอ่านคิดวเิคราะห์บทร้อยกรอง เร่ือง “วรรณกรรมล า้ค่า” 

(1) เม่ือศึกษาวรรณกรรมแห่งยคุสมยั ก็รู้ความเป็นไปท่ีปรากฏ 

ดว้ยเน้ือหาสะทอ้นภาพท่ีงามงด  ในทุกบทเร่ืองราวท่ีกล่าวมา 

(2) วรรณกรรมคือกระจกสะทอ้นภาพ ใหค้นทราบเหตุการณ์ผสานค่า 

ดว้ยกวปีระดิษฐพ์จน์รจนา  สอดความคิดวทิยาสารพนั 

(3) อรรถรสทุกบทค ากลัน่ภาษา  จึงโสภาเด่นศกัด์ิศรีท่ีสร้างสรรค ์

คือมรดกคู่ชาติไทยไปนิรันดร์  ค่าอนนัตเ์พราะประเทืองเรืองปัญญา 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนอ่านงานเขียนขา้งตน้น้ีให้เขา้ใจแลว้ตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้งชดัเจน 
1. เน้ือหาท่ีปรากฏในร้อยกรองบทท่ี 1 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. เน้ือหาท่ีปรากฏในร้อยกรองบทท่ี 4 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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4. บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้คิดเห็นท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5. บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ีมีค าท่ีเป็นค าส าคญั (Key word) อะไรบา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. ในร้อยกรองบทท่ี 3 มีขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของส่ิงท่ีเป็นเง่ือนไข 

 และขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของความเป็นเหตุเป็นผลแก่กนั? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงประเด็นส าคญัก่ีประเด็น อะไรบา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

8. จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดแ้สดงขอ้คิดส าคญัเอาไวอ้ยา่งไรบา้ง ? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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9. ขอ้คิดท่ีไดจ้ากการอ่านร้อยกรองน้ีจะสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวติจริงในเร่ืองใด อยา่งไร

บา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

10. จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ีผูเ้ขียนไดมี้เจตนาส าคญัในการน าเสนอสารอยา่งไร? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



337 
 

เฉลยใบงานที ่6.2 
 การอ่านคิดวเิคราะห์บทร้อยกรอง เร่ือง “วรรณกรรมล า้ค่า” 

1. เน้ือหาท่ีปรากฏในร้อยกรองบทท่ี 1 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

    แนวค าตอบ      วรรณกรรมเป็นงานเขียนท่ีสะทอ้นเร่ืองราวและใหค้วามรู้เก่ียวกบั

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนแต่ละยคุสมยั  

2. เน้ือหาท่ีปรากฏในร้อยกรองบทท่ี 4 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

    แนวค าตอบ  วรรณกรรมเป็นมรดกของชาติเพราะเป็นการกลัน่กรองภาษาท่ีสละสลวย

เป็น เอกลกัษณ์ท่ีทรงคุณค่า 

3. บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้เท็จจริงท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

     แนวค าตอบ  - เม่ือศึกษาวรรณกรรมแห่งยุคสมยั ก็รู้ความเป็นไปท่ีปรากฏ 

- ดว้ยเน้ือหาสะทอ้นภาพท่ีงามงด              ในทุกบทเร่ืองราวท่ีกล่าวมา  

- วรรณกรรมคือกระจกสะทอ้นภาพ           ใหค้นทราบเหตุการณ์ผสานค่า 

    - ดว้ยกวปีระดิษฐพ์จน์รจนา  สอดความคิดวทิยาสารพนั 

4. บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้คิดเห็นท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

    แนวค าตอบ   -  อรรถรสทุกบทค ากลัน่ภาษา จึงโสภาเด่นศกัด์ิศรีท่ีสร้างสรรค ์

            - คือมรดกคู่ชาติไทยไปนิรันดร์    ค่าอนนัตเ์พราะประเทืองเรืองปัญญา 

5. บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ี มีค  าท่ีเป็นค าส าคญั (Key word) อะไรบา้ง ? 

     แนวค าตอบ   เม่ือ...ก็, คือ, จึง, เพราะ, ดว้ย 

    เม่ือ...ก็  เป็นค าท่ีแสดงความสัมพนัธ์เช่ือมโยงในลกัษณะของการเป็นเง่ือนไขหรือ

ผลลพัธ์ท่ี เกิดข้ึนตามมา เช่น 

 - เม่ือศึกษาวรรณกรรมแห่งยุคสมยั กรู้็ความเป็นไปท่ีปรากฏ  

     คือ  เป็นค าท่ีแสดงความสัมพนัธ์เช่ือมโยงในลกัษณะของนิยามหรือเปรียบเทียบ เช่น 

- วรรณกรรมคือกระจกสะทอ้นภาพ  ใหค้นทราบเหตุการณ์ผสานค่า  
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     จึง, เพราะ, ดว้ย  เป็นค าท่ีแสดงความสัมพนัธ์เช่ือมโยงในลกัษณะของการแสดง

เหตุผล  เช่น 

- อรรถรสทุกบทค ากลัน่ภาษา (เหตุ)    ค่าอนนัตเ์พราะประเทืองเรืองปัญญา (ผล) 

- อรรถรสทุกบทค ากลัน่ภาษา (เหตุ)   จึงโสภาเด่นศกัด์ิศรีท่ีสร้างสรรค ์(ผล) 

         - ก็รู้ความเป็นไปท่ีปรากฏ  (ผล)           ดว้ยเน้ือหาสะทอ้นภาพท่ีงามงด (เหตุ) 

6. ในร้อยกรองบทท่ี 3  มีขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของส่ิงท่ีเป็นเง่ือนไข  

และขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของความเป็นเหตุเป็นผลแก่กนั? 

     แนวค าตอบ    ขอ้ความท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของส่ิงท่ีเป็นเง่ือนไข ไดแ้ก่ 

- เม่ือศึกษาวรรณกรรมแห่งยุคสมยั กรู้็ความเป็นไปท่ีปรากฏ  

    และขอ้ความท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของความเป็นเหตุเป็นผลแก่กนั ไดแ้ก่ 

- อรรถรสทุกบทค ากลัน่ภาษา (เหตุ)     ค่าอนนัตเ์พราะประเทืองเรืองปัญญา (ผล) 

- อรรถรสทุกบทค ากลัน่ภาษา (เหตุ)   จึงโสภาเด่นศกัด์ิศรีท่ีสร้างสรรค ์(ผล) 

7. จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงประเด็นส าคญัก่ีประเด็น อะไรบา้ง? 

      แนวค าตอบ   2 ประเด็น ไดแ้ก่   

1) คุณค่าของงานวรรณกรรม  

2) เหตุผลในการศึกษาวรรณกรรม 

8.  จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดแ้สดงขอ้คิดส าคญัเอาไวอ้ยา่งไรบา้ง ? 

    แนวค าตอบ   วรรณกรรมเป็นส่ิงสะทอ้นบอกเล่าเร่ืองราวในแต่ละยคุสมยัดว้ยถอ้ยค าท่ีสละสลวย 

ตลอดจนแสดงความคิดเห็นความรู้ต่างๆ ของผูป้ระพนัธ์สอดแทรกเขา้ไปในผลงานประพนัธ์ 

9.  ขอ้คิดท่ีไดจ้ากการอ่านน้ี จะสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวติจริงในเร่ืองใด อยา่งไรบา้ง? 

   แนวค าตอบ  การศึกษาเร่ืองราวในอดีตจะท าใหเ้ราไดม้องเห็นภาพ ความคิด ความรู้ตลอดจน

เหตุการณ์ส าคญัต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเขา้ใจ และอาจเป็นประโยชน์ในการปรับใชก้บัตวัเราได ้

10. จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดมี้เจตนาส าคญัในการน าเสนอสารอยา่งไร? 

     แนวค าตอบ ผูเ้ขียนตอ้งการเนน้ย  ้าใหผู้ค้นเห็นคุณค่าของการศึกษาวรรณกรรมในฐานะท่ีเป็น

มรดกของชาติ 
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ใบงานที่ 6.3 
การอ่านคิดวเิคราะห์บทร้อยกรอง เร่ือง “ปัจจุบันจิต” 

(1) อดีตท่ีผา่นแลว้  ผา่นไป 

คิดครุ่นเคืองขดัใจ  เปล่าเปล้ือง 

เกินกาลจกัแกไ้ข  ทวนกลบั ไดน้า 

ดว้ยมิอาจยกัเยื้อง  โยกยา้ยเปล่ียนแปลง 

(2) ควรก าหนดจิตไว ้ ปัจจุบนั 

รู้เท่าตามติดทนั  ยา่งกา้ว 

ใคร่ครวญพินิจสรร  ก่อนเร่ิม ท าเฮย 

เพื่อจิตมิรอนร้าว  ก่นเศร้าภายหลงั 

(3) มองเห็นผลถ่ีถว้น ทุกการ 

คิดบวกลบคูณหาร  เสร็จส้ิน 

เห็นชอบจ่ึงเร่ิมสาน  ดงัเช่น  คิดนา 

เกินกวา่ผลหลุดด้ิน  ผดิเพี้ยนดงัประสงค ์

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนอ่านงานเขียนขา้งตน้น้ีให้เขา้ใจแลว้ตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้งชดัเจน 
1. เน้ือหาท่ีปรากฏในร้อยกรองบทท่ี 1 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. เน้ือหาท่ีปรากฏในร้อยกรองบทท่ี 2 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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4. บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้คิดเห็นท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5. บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ีมีค าท่ีเป็นค าส าคญั (Key word) อะไรบา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. ในร้อยกรองบทท่ี 3 มีขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของส่ิงท่ีเป็นเง่ือนไข 

 และขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของความเป็นเหตุเป็นผลแก่กนั? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงประเด็นส าคญัก่ีประเด็น อะไรบา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

8. จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดแ้สดงขอ้คิดส าคญัเอาไวอ้ยา่งไรบา้ง ? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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9. ขอ้คิดท่ีไดจ้ากการอ่านร้อยกรองน้ีจะสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวติจริงในเร่ืองใด อยา่งไร

บา้ง? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

10. จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ีผูเ้ขียนไดมี้เจตนาส าคญัในการน าเสนอสารอยา่งไร? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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เฉลยใบงานที ่6.3  
การอ่านคิดวเิคราะห์บทร้อยกรอง เร่ือง “ปัจจุบันจิต” 

1. เน้ือหาท่ีปรากฏในร้อยกรองบทท่ี 1 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

แนวค าตอบ        อดีตเป็นส่ิงท่ีผา่นไปแลว้และไม่สามารถแกไ้ขไม่ได ้ดงันั้นไม่ควรเก็บไป

คิดใหเ้กิดความไม่สบายใจ 

2. เน้ือหาท่ีปรากฏในร้อยกรองบทท่ี 2 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั? 

แนวค าตอบ  ควรใชส้ติกบัปัจจุบนั คิดพิจารณาก่อนลงมือท าใหดี้ท่ีสุดจะไดไ้ม่เสียใจ

ภายหลงั 

3. บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้เท็จจริงท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

แนวค าตอบ  - อดีตท่ีผา่นแลว้  ผา่นไป 

คิดครุ่นเคืองขดัใจ  เปล่าเปล้ือง 

เกินกาลจกัแกไ้ข  ทวนกลบั ไดน้า 

ดว้ยมิอาจยกัเยื้อง  โยกยา้ยเปล่ียนแปลง  

4. บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ี มีส่วนใดท่ีเป็นขอ้คิดเห็นท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว?้ 

    แนวค าตอบ  -  ควรก าหนดจิตไว ้ ปัจจุบนั 

รู้เท่าตามติดทนั  ยา่งกา้ว 

ใคร่ครวญพินิจสรร  ก่อนเร่ิม ท าเฮย 

เพื่อจิตมิรอนร้าว  ก่นเศร้าภายหลงั  

   - มองเห็นผลถ่ีถว้น ทุกการ 

คิดบวกลบคูณหาร  เสร็จส้ิน 

เห็นชอบจ่ึงเร่ิมสาน  ดงัเช่นคิดนา 

เกินกวา่ผลหลุดด้ิน  ผดิเพี้ยนดงัประสงค ์
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5. บทร้อยกรองท่ีอ่านน้ี มีค  าท่ีเป็นค าส าคญั (Key word) อะไรบา้ง ? 

แนวค าตอบ   ดว้ย, เพื่อ, จ่ึง 

ดว้ย  เป็นค าท่ีแสดงความสัมพนัธ์เช่ือมโยงในลกัษณะของการแสดงเหตุผล  เช่น 

- เกินกาลจกัแกไ้ข  ทวนกลบั ไดน้า (เหตุ) 

ด้วยมิอาจยกัเยื้อง   โยกยา้ยเปล่ียนแปลง (ผล) 

เพื่อ , จ่ึง...ดงั  เป็นค าท่ีแสดงความสัมพนัธ์เช่ือมโยงในลกัษณะของการเป็นเง่ือนไขหรือ

ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนตามมา เช่น      - ใครครวญพินิจสรร ก่อนเร่ิม ท าเฮย  

เพ่ือจิตมิรอนร้าว  ก่นเศร้าภายหลงั  

- เห็นชอบจ่ึงเร่ิมสาน  ดังเช่นคิดนา   

6. ในร้อยกรองบทท่ี 3  มีขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของส่ิงท่ีเป็น

เง่ือนไข และขอ้ความตอนใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของความเป็นเหตุเป็นผลแก่

กนั? 

แนวค าตอบ    ขอ้ความท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของส่ิงท่ีเป็นเง่ือนไข ไดแ้ก่ 

- ใครครวญพินิจสรร  ก่อนเร่ิม ท าเฮย  

เพ่ือจิตมิรอนร้าว  ก่นเศร้าภายหลงั  

- เห็นชอบจ่ึงเร่ิมสาน  ดังเช่นคิดนา   

และขอ้ความท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของความเป็นเหตุเป็นผลแก่กนั ไดแ้ก่ 

- เกินกาลจกัแกไ้ข  ทวนกลบั ไดน้า (เหตุ) 

ด้วยมิอาจยกัเยื้อง   โยกยา้ยเปล่ียนแปลง (ผล) 

7. จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงประเด็นส าคญัก่ีประเด็น อะไรบา้ง? 

แนวค าตอบ  2 ประเด็น ไดแ้ก่  1) อดีต   2) ปัจจุบนั  

8. จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดแ้สดงขอ้คิดส าคญัเอาไวอ้ยา่งไรบา้ง ? 

แนวค าตอบ   อดีตเป็นส่ิงท่ีกลบัไปแกไ้ขไม่ได ้แต่เหตุการณ์ปัจจุบนัเราสามารถก าหนดได้

โดยใชก้ารพินิจพิจารณาอยา่งละเอียดก่อนลงมือท า 
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9. ขอ้คิดท่ีไดจ้ากการอ่านน้ี จะสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวติจริงในเร่ืองใด อยา่งไรบา้ง? 

แนวค าตอบ  น าไปใชใ้นการท างานและการสร้างก าลงัใจใหต้นเอง โดยไม่ใส่ใจอดีตท่ีผา่น

ไปแลว้แต่จะพยายามตั้งใจ ใชส้มาธิ วจิารณญาณในการตดัสินใจก่อนลงมือท าเพื่องานท่ี

ออกมาจะไดส้มดงัใจหวงั 

10. จากร้อยกรองท่ีอ่านน้ี ผูเ้ขียนไดมี้เจตนาส าคญัในการน าเสนอสารอยา่งไร? 

แนวค าตอบ ผูเ้ขียนตอ้งการใหแ้ง่คิดและแนะแนวทางในการท างานและการใชชี้วติวา่อดีต

ไม่ควรใส่ใจแต่ตอ้งท าปัจจุบนัใหดี้ท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



345 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
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บทบาทผู้สอนในการช้ีแนะและเป็นตัวแบบ 
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ผู้เรียนร่วมน าเสนอและวพิากษ์ด้วยกจิกรรมแบบกลุ่ม 
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ผู้เรียนร่วมกจิกรรมแบบกลุ่ม 
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การสรุปบทเรียน 
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