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บทคดัย่อภาษาไทย 
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นาย ประสรรค์ ตันติเสนาะ:  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎี
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       การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันารูปแบบการเรียนการสอนอ่านตาม

ทฤษฎีโครงสร้างเพื่อเสริมสร้างความสามารถดา้นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดบั
มัธยมศึกษาปีท่ี  5 และ 2) เพื่อหาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎี
โครงสร้างเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  ของนักเรียนระดับ
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นเรศวร จ านวน 30 คน ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจบัสลาก เคร่ืองมือท่ีใช ้ไดแ้ก่ รูปแบบ
การเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง แผนการจดัการเรียนรู้ แบบวดัความสามารถดา้นการ
อ่านอยา่งมีวิจารณญาณ และแบบสอบถามความคิดเห็น วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยใชค่้าเฉล่ีย 
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       ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี  
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ไดแ้ก่ หลกัการ วตัถุประสงค ์กระบวนการเรียนการสอน และปัจจยัสนับสนุนการน ารูปแบบการ
เรียนการสอนไปใช้ ขั้นกระบวนการเรียนการสอนมี 6 ขั้นตอน ประกอบดว้ย 1.เช่ือมโยงความคิด 
2.พินิจตวับท 3.คน้พจน์ตีความ 4.ถอดรหสัความหมาย 5.อภิปรายแลกเปล่ียน  6.สรุปผลการเรียนรู้  

       2.ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนพบว่า ผูเ้รียนกลุ่มตัวอย่าง มี
ความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณสูงกว่าก่อนเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 และระหวา่งเรียนมีพฒันาการสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
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บทคดัย่อภาษาอังกฤษ 

55255906 : Major (CURRICULUM AND INSTRUCTION) 
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MR. PRASUN TANTISANOH : A DEVELOPMENT OF READING 
INSTRUCTIONAL MODEL BASED ON STRUCTURALISM THEORY TO ENHANCE 
CRITICAL READING ABILITIES OF MATTHAYOM SUKSA 5 STUDENTS THESIS 
ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR BUSABA BUASOMBOON, Ph.D. 

       The purposes of research were : 1) to develop an instructional model of Reading 
Based on Structuralism Theory to Enhance Critical Reading Abilities of Matthayom Suksa 5 
Students 2)  to study the effectiveness of the instructional model. The samples of this research 
were 30 of  Matthayom Suksa 5 students, Naresuan University secondary demonstration School 
that were selected by simple random sampling. The research instruments employed in this 
research were an instructional model, lesson plans, critical reading abilities tests and the 
questionnaire The quantitative data were analyzed by mean (x̅) standard deviation (S.D.), and 
t-test dependent. The qualitative data were analyzed by content analysis. 

        The research results were as follows: 

        1. The instructional model of Reading Based on Structuralism Theory to 
Enhance Critical Reading Abilities of Matthayom Suksa 5 Students  consisted of 4 components; 
principles, objectives, process and factors supporting learning. The learning process comprised 1) 
Associating   2) Reading story 3) Finding words and interpriting  4) Decoding signs 5) 
Discussing, and 6) Summarizing and evaluating. 

        2. The results of implementation with the sample and disseminating revealed 
that students critical reading abilities were significantly higher than before being employed the 
instructional model at .05 level of statistical significance and increase continuously. 
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บทที่  1 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

   
  การอ่านเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการศึกษาเล่าเรียนและการแสวงหาความรู้ของมนุษย ์ 
เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีมนุษยจ์ะขาดมิได ้เพราะการอ่านจะสามารถช่วยสร้างเสริมพฒันาระดบัสติปัญญา
ของผูอ่้านไดสู้งยิ่งข้ึน  กิจกรรมการอ่านมีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของมนุษยต์ลอดเวลาและทวี
ความส าคญัมากยิ่งข้ึนทุกวนั เน่ืองจากความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ ของ
สังคมไทย ในยุคแห่งขอ้มูลข่าวสารมีองคค์วามรู้ใหม่ ๆ เกิดข้ึนตลอดเวลา ท าให้มนุษยมี์ช่องทาง
การติดต่อส่ือสารและรับรู้ข่าวสารไดม้ากมายหลายรูปแบบ ดงัท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (2547: 9)  
ไดใ้ห้ความส าคญัของการอ่านหนงัสือว่า การอ่านหนงัสือนบัเป็นส่ิงส าคญัในการรับขอ้มูลข่าวสาร  
รับความรู้ใหม่ การให้ความส าคญัของการอ่านน้ีแสดงให้เห็นว่าการอ่านเป็นเคร่ืองมือพฒันาคน  
คนท่ีอ่านหนังสือเป็นจึงเป็นผูไ้ด้เปรียบ เพราะหนังสือเป็นแหล่งรวบรวมสรรพวิชาความรู้และ
ความบนัเทิงต่าง ๆ ท่ีมีขอบเขตกวา้งขวางมาก ดงันั้นการอ่านหนังสือจึงเป็นแนวทางส าหรับคนท่ี
ตอ้งการพฒันาตนเองเพราะสามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการอ่านมาใช้ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพ  การแสวงหาความรู้และวิทยาการใหม่ คนท่ีอ่านหนังสือไม่ออกจะเป็นพลเมืองท่ีไม่มี
คุณภาพ  (กรมวิชาการ, 2551ก: 35)  
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2552: 4) จึงไดก้ าหนดใหก้ลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีมาตรฐานการเรียนรู้ 5 สาระ ไดแ้ก่ สาระ
ท่ี 1 การอ่าน  สาระท่ี 2  การเขียน  สาระท่ี 3 การฟัง  การดู  และการพูด  สาระท่ี 4  หลกัการใช้
ภาษาไทย และสาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม การจดัการเรียนการสอนภาษาไทยจึงเป็นการ
จดัการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนมีทกัษะทางภาษา เกิดความช านาญในการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร 
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเพื่อน าไปใช้ในชีวิตจริง และเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหา
ความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ  เพื่อพฒันาความรู้ พฒันากระบวนการคิด
วิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรคใ์หท้นัต่อการเปล่ียนแปลงทางสงัคม  
 การอ่านเป็นทกัษะท่ีมีคุณค่าและมีความส าคญัต่อการเรียนรู้ เพราะเป็นพื้นฐานในการ
เรียนทุกรายวิชา ดงัท่ี กระทรวงศึกษาธิการ(2552: 188) ไดอ้ธิบายไวว้่า การอ่านเป็นทกัษะท่ีจ าเป็น
ยิ่งต่อการศึกษาหาความรู้และพฒันาชีวิต ซ่ึงนอกจากจะท าให้เกิดความรู้แลว้ ยงัก่อให้เกิดความ
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สนุกสนานเพลิดเพลิน และส่งเสริมให้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ไดแ้นวทางในการด าเนินชีวิต 
การอ่านจึงเป็นหัวใจของการศึกษาทุกระดบั และเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ต่าง ๆ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัท่ี บนัลือ พฤกษะวนั (2557: 3) ไดก้ล่าววา่ การสอนทกัษะการอ่านเป็นกิจกรรมหลกัท่ี
ส าคญัต่อการพฒันาการเรียนการสอน เพราะทกัษะการอ่านนอกจากจะมีความส าคญัในตวัของมนั
เองแลว้ ยงัเป็นตวัเช่ือมไปสู่การเรียนรู้ในกระบวนวิชาทั้งหลายท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรอีกดว้ย 
    การอ่านนั้นนอกจากจะมีความส าคญันานัปการแลว้ยงัเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับวยั
เรียนเป็นอยา่งมาก ยิง่ในการศึกษาระดบัสูงการอ่านจะเขา้มามีบทบาทส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง ดงันั้นทุก
คนจึงควรฝึกฝนการอ่านอย่างแทจ้ริง เพราะไม่ว่าวิชาใด ถา้การอ่านดีการเรียนหรือผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก็จะดีไปดว้ย ดงัท่ี สุจริต  เพียรชอบ  และสายใจ  อินทรัมพรรย ์(2538: 98)  กล่าวไวว้่า 
ทักษะการอ่านเป็นทักษะท่ีส าคัญและใช้มากในชีวิตประจ าวัน เพราะเป็นทักษะท่ีนักเรียน 
ใช้แสวงหาสรรพวิทยาการต่าง ๆ เพื่ อความบัน เทิงและการพักผ่อนหย่อนใจ ผู ้ท่ี มี นิสัย 
รักการอ่านและมีทกัษะในการอ่าน มีอตัราเร็วในการอ่านสูงยอ่มแสวงหาความรู้และศึกษาเล่าเรียน
ไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ สามารถน าความรุ้ท่ีไดจ้ากการอ่านไปใชใ้นการพูดและการเขียนไดเ้ป็น
อย่างดี ในต่างประเทศปัจจุบนัน้ี ไดมี้การส่งเสริมทกัษะการอ่านเป็นอยา่งมากทั้งในระดบัประถม
และมธัยมศึกษา   
  ดงันั้นครูผูส้อนจึงควรเนน้ทกัษะการอ่านให้มาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 10) ท่ีไดก้ าหนดสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทยใน สาระท่ี 1 การอ่าน มาตรฐาน ท1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้าง
ความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตดัสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน  
จากสาระการเรียนรู้ดงักล่าวช่วยแสดงให้เห็นว่า ทกัษะการอ่านเป็นทกัษะท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ชีวิตประจ าวนัท่ีควรไดรั้บการส่งเสริมและปลูกฝังแก่เยาวชน 
 สาระส าคญัดงักล่าวสอดคลอ้งกบั ประเทิน มหาขนัธ์ (2530: 153) ท่ีกล่าวว่า การอ่าน 
คือการท าความเขา้ใจ ถา้ผูอ่้านปราศจากความเขา้ใจในเร่ืองท่ีอ่านตรงตามความหมายของตวัอกัษร
นั้นถือว่ามิใช่การอ่านอย่างแท้จริง ความเขา้ใจในการอ่านเป็นหัวใจของการอ่าน เป็นจุดหมาย
ปลายทางของการอ่านทุกชนิด การอ่านจะไม่เกิดประโยชน์ถา้ผูอ่้านไม่เขา้ใจในส่ิงท่ีตนอ่าน ดว้ย
เหตุน้ีเองจึงมีความจ าเป็นท่ีครูและผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาจะตอ้งตระหนักและส่งเสริม
ปลูกฝังใหน้กัเรียนมีความสามารถในการอ่านมากข้ึน 
  ทกัษะการอ่านยงัมีความจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั ทุกคนตอ้งอ่านข่าวสารเร่ืองราว 
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรอบรู้ ทนัโลก ทนัเหตุการณ์ การอ่านจึงเป็นวิธีการรับสารและแปลสารไปสู่
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ความหมายเพื่อการรับรู้และเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่าน ในปัจจุบนั การอ่านมีความส าคญัและจ าเป็นต่อชีวิต
ของคนเรา เน่ืองจากเป็นยคุโลกาภิวตัน์ ท่ีข่าวสารต่าง ๆ จะแพร่กระจายออกไปทัว่ถึง นบัว่าเป็นยคุ
ของขอ้มูลข่าวสาร เราจึงตอ้งแสวงหาความรู้ความเจริญทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ เหตุการณ์ต่าง ๆ 
ข่าวสารต่าง ๆ ท่ีจะผ่านส่ือมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือวิชาการ วิทยุ โทรทศัน์ 
ตลอดเวลา จึงจะก้าวทนัโลกทนัเหตุการณ์(กองเทพ เคลือบพณิชกุล, 2542: 5) ด้วยเหตุดังกล่าว  
ท าให้การอ่านเพื่อความเขา้ใจยงัไม่เพียงพอต่อการด าเนินชีวิต ผูอ่้านจ าเป็นตอ้งใชว้ิจารณญาณใน
การอ่านเพื่อการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งและรอบคอบ (วรรณา บวัเกิด, 2549: 219) 
 การอ่านเป็นการพฒันาความคิดของผูอ่้านให้กวา้งขวางและลึกซ้ึงยิ่งข้ึน ผูอ่้านไม่ควร
มุ่งแต่จะอ่านให้เขา้ใจขอ้ความหรือเร่ืองท่ีอ่านนั้น แต่ตอ้งรู้จกั “อ่านเป็น” ดว้ยนั้น คือรู้จกัอ่านโดย
วิจารณญาณ คิดหาเหตุผล ไตร่ตรองดูว่าขอ้ความดงักล่าวน่าเช่ือถือเพียงใด มีความหมายอ่ืนแอบ
แฝงอยู่หรือไม่ ผูเ้ขียนมีเจตนาอย่างไร ผูเ้ขียนตอ้งการถ่ายทอดความคิดอะไร และผูอ่้านไดข้อ้คิด
อะไรจากการอ่าน การท่ีผูอ่้านรู้จกัอ่านโดยใช้วิจารณญาณนั้น นับว่าเป็นการพฒันาความคิดให้
แตกต่างและท าให้ได้รับประโยชน์จากส่ิงท่ี อ่านมากข้ึน(เยาวพา เดชะคุปต์ , 2528: 424)  
ซ่ึงสอดคล้องกับฉวีวรรณ คูหาภินันท์ (2542ก: 30) ท่ีกล่าวถึงความสามารถในการอ่านหรือ
ประสิทธิภาพในการอ่านว่า ผูอ่้านจะตอ้ง “อ่านเป็น” ไม่ใช่ “อ่านได”้ เพียงอย่างเดียว เพราะ “การ
อ่านได”้ เพียงอยา่งเดียวนั้น คือ การอ่านหนงัสืออกตามตวัสะกดการันตเ์ท่านั้น แต่อาจไม่เขา้ใจเร่ือง
ท่ีอ่านไดห้รือถา้เขา้ใจอาจเป็นการเขา้ใจผดิก็ได ้“การอ่านเป็น” ผูอ่้านจะตอ้งอ่านอยา่งถูกตอ้ง อ่าน
ได้รวดเร็ว สามารถจับใจความส าคัญได้ มีวิจารณญาณในการอ่าน สามารถวิเคราะห์วิจารณ์
ขอ้คิดเห็นท่ีดีมีเหตุผล สามารถน าไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั 
 การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ หมายถึง การอ่านท่ีตอ้งใชค้วามคิด ความรู้ ประสบการณ์ 
และขอ้มูลต่าง ๆ พิจารณาสารอยา่งมีเหตุผลเพื่อให้เขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านชดัเจนตรงกบัท่ีผูเ้ขียนตอ้งการ
ส่ือมากท่ีสุด ก่อนท่ีจะไม่รับ โตแ้ยง้ หรือกระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกยัสารท่ีไดรั้บจาก
การอ่านนั้น การอ่านอย่างมีวิจารณญาณมกัเป็นการอ่านอย่างละเอียด ตอ้งใชท้กัษะการอ่านหลาย
อยา่งประกอบกนั โดยเฉพาะการวิเคราะห์และการตีความ(สุพรรณี วราทร, 2545: 47) การอ่านอยา่ง
มีวิจารณญาณจึงมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตยคุปัจจุบนัเพราะท าใหผู้อ่้านสามารถคิดวิเคราะห์และ
ประเมินค่า พิจารณาตดัสินไดว้่า ส่ิงใดถูก ส่ิงใดผิด ส่ิงใดควรเช่ือและไม่ควรเช่ือ และสามารถน า
ประโยชน์จากการอ่านไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีความสุข 
   การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เป็นทักษะการอ่านขั้ น สูงประการหน่ึงท่ีต้องใช้
ความสามารถในการคิด พิจารณาหาเหตุผลในการตดัสินใจและประเมินค่าของเร่ืองท่ีอ่านได ้ดงัท่ี 
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นภาลยั สุวรรณธาดา (2526: 536) กล่าวว่า  การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณเป็นการอ่านท่ีผูอ่้านตอ้งใช้
ความคิดวิเคราะห์ ใคร่ครวญ และประเมิน ไดว้่า ขอ้ความหรือเร่ืองท่ีอ่านนั้น ส่ิงใดเป็นใจความ
ส าคญั ส่ิงใดเป็นใจความประกอบและสามารถแยกขอ้เท็จจริงออกจากความคิดเห็นของผูเ้ขียนได ้
การใช้ความคิดในการคิดวิเคราะห์นั้ นเป็นการอ่านระดับสูง ท่ีตอ้งได้รับการฝึกฝน จนกระทั่ง
สามารถอ่านอยา่งมีวิจารณญาณได ้ สอดคลอ้งกบั สุนนัทา มัน่เศรษฐวิทย ์(2544: 125) กล่าวว่า การ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นการอ่านขั้นสูงท่ีตอ้งฝึกฝนให้ผูอ่้าน รู้จกัคิดหาเหตุผล พิจารณาตดัสิน
ขอ้ความ วิเคราะห์เร่ืองท่ีอ่าน สรุปเร่ือง และประเมินค่าเร่ืองท่ีอ่านได ้การท่ีผูอ่้านฝึกฝน จนกระทัง่
สามารถใช้ความคิดพิจารณาหาเหตุผล วิเคราะห์ประเมินค่าไดน้ั้น นับเป็นประโยชน์ท่ีสามารถ
น าไปใชไ้ดใ้นชีวิตประจ าวนัการอ่านอย่างมีวิจารณญาณมีความส าคญัมากส าหรับนักเรียน เพราะ
นกัเรียนตอ้งน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั เพื่อปรับตวัใหท้นักบัสงัคมยคุขอ้มูลข่าวสาร 
  กระทรวงศึกษาธิการ จึงตระหนักถึงความส าคญัของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและได้

ก าหนดเอาไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2551 ก ลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ภาษาไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 44-45) โดยสรุปสาระส าคญั คือ ตีความ แปล

ความ ขยายความเร่ืองท่ีอ่าน วิเคราะห์วิจารณ์เร่ืองท่ีอ่านในทุก ๆ ด้านอย่างมีเหตุผล คาดคะเน

เหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่านและประเมินค่าเพื่อน าความรู้ความคิดไปใชต้ดัสินใจแกปั้ญหา วิเคราะห์

วิจารณ์แสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านและเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล ตอบ

ค าถามจากการอ่านงานเขียนในเวลาท่ีก าหนด อ่านเร่ืองแลว้เขียนกรอบแนวคิด ผงัความคิด บนัทึก 

ยอ่ความ และรายงาน สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านมาพฒันาตน พฒันาการเรียนและพฒันาความรู้

ทางอาชีพ ตลอดจนมีมารยาทในการอ่าน  

  จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับ

มธัยมศึกษาตอนปลาย มุ่งเน้นให้นักเรียนใชท้กัษะระดบัสูงท่ีเรียกว่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ดว้ยสติปัญญา บนพื้นฐานของเหตุและผล พฒันาตนเองทั้ง

ทางดา้นความรู้ความคิดและสามารถน าไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิตประจ าวนัได ้ กล่าวคือ ผูเ้รียนจะตอ้ง

ไดรั้บการฝึกทกัษะให้มีความสามารถดา้นการอ่านอย่างพินิจพิจารณา เขา้ใจเน้ือเร่ืองและเขา้ใจ

ความหมายของเร่ืองท่ีอ่านอย่างลึกซ้ึง สามารถแยกแยะขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็น ใช้ความรู้และ

เหตุผลไตร่ตรองว่าส่ิงใดเป็นส่ิงท่ีถูก ส่ิงใดเป็นส่ิงท่ีผิด  ส่ิงใดเป็นส่ิงท่ีควรเช่ือ ส่ิงใดเป็นส่ิงท่ีไม่
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ควรเช่ือ โดยยกเหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม ตลอดจนสังเคราะห์ความรู้ท่ีได้จากการอ่านไป

ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นทกัษะทางภาษาท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่ง
ส าหรับกบับุคคลทุกเพศ ทุกวยั ทุกอาชีพ โดยเฉพาะนักเรียนเรียนในระดบัมธัยมศึกษา  หากขาด
การฝึกฝนทกัษะการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณจะส่งผลให้นกัเรียนขาดทกัษะในการด ารงชีวิต เพราะ
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ จะช่วยให้นักเรียนรู้จกัท าความเขา้ใจ น าไปใช้วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ประเมินค่า ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมสมเหตุสมผล แม้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะให้
ความส าคญักบัการสอนอ่าน โดยเฉพาะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ แต่จากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่านอย่างมีวิจารณญาณท่ีผ่านมา พบว่า การพฒันาการจดัรูปแบบการ
เรียนการสอนการอ่าน การจดัการเรียนการสอนอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ รวมถึงความสามารถในการ
อ่านอยา่งมีวิจารณญาณของผูเ้รียน ยงัคงมีปัญหาตั้งแต่อดีต ดงัท่ี กรรณิการ์ พวงเกษม (2533:52-53) 
ได้กล่าวถึงปัญหาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สรุปได้ว่า นักเรียนขาดทักษะการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ ท าให้การอ่านไม่เกิดประโยชน์เพราะไม่ไดรั้บสาระความรู้จากเร่ืองท่ีอ่านสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ สุนันทา มัน่เศรษฐวิทย ์(2535: 58) ท่ีกล่าวสรุปว่า นักเรียนมกัอ่านเพื่อความเขา้ใจ
เร่ืองราวมากกว่าท่ีจะอ่านเพื่อคิดวิจารณญาณ นอกจากน้ี สภาพการจดัการเรียนการสอนอ่านใน
ประเทศไทยยงัไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร เป็นระยะเวลาต่อเน่ืองยาวนาน(สุนนัทา  มัน่เศรษฐ
วิทย,์ 2544: 9) ทั้งน้ีเน่ืองจากปัญหาส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งหลายประการ กล่าวโดยสรุปไดแ้ก่ ปัญหาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตวัครู  ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวันกัเรียน  และปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางโรงเรียน  ปัญหา
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัครู คือ ครูไม่เขา้ใจวิธีการสอนอ่านอยา่งแทจ้ริง ส่วนมากจะก าหนดวตัถุประสงค์
ให้นักเรียนอ่านเร่ืองโดยไม่มีวตัถุประสงคอ่ื์น นอกจากน้ีครูยงัมีความรู้ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
สอนอ่านไม่เพียงพอ  เช่น  จิตวิทยาการอ่าน การวิเคราะห์ระดบัความสามารถในการอ่าน วิธีสอน
อ่านตามจุดมุ่งหมายเฉพาะ  เป็นตน้  ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวันกัเรียน คือ  นกัเรียนส่วนใหญ่มีระดบั
ความสามารถในการอ่านและประสบการณ์ทางภาษาท่ีแตกต่างกนั ท าใหค้รูตอ้งพยายามหากิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของนกัเรียนแต่ละคน  นกัเรียนบางคนอาจมีปัญหา
ทางดา้นสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ส่งผลต่อระดบัความสามารถในการอ่านปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ทางโรงเรียน คือ งบประมาณและวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการพฒันาการอ่านมีไม่เพียงพอ  
  จากการสัมภาษณ์ครูผูส้อนรายวิชาภาษาไทย  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก
โรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีการมธัยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)  จ  านวน  5  คน 
(ส าอาง ภู่กร, สุภิญญา  สายทน, สาวิตตรี อ่อนกอง, เศกสิทธ์ิ อ่ิมผึ้ง, และ ภทัรธียศ รอดเหลง็, 2558) 
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เก่ียวกับปัญหาการอ่านของนักเรียนในปัจจุบันมีความเห็นว่านักเรียนในสมยัปัจจุบันอ่านสาร
ประเภทต่าง ๆ แบบผ่านตา อ่านให้พอเขา้ใจเร่ืองราวแต่ไม่ไดพ้ยายามคน้หาความหมายแฝง หรือ
ตีความหรือประเมินค่าสารท่ีอ่าน หรือเรียกไดว้่าขาดการใชท้กัษะดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ
ท าให้การอ่านยงัเป็นเพียงอ่านไดแ้ต่มิใช่อ่านเป็น นอกจากน้ีนักเรียนยงัขาดการฝึกฝนทกัษะการ
อ่านอยา่งมีวิจารณญาณเพราะสนใจการดูส่ือเทคโนโลยต่ีางๆมากกวา่ 
   นอกจากปัญหาท่ีนกัเรียนไม่สามารถอ่านอยา่งมีวิจารณญาณไดแ้ลว้ ผูว้ิจยัยงัพบวา่ การ
จัดการเรียนการสอนของครูบางคนก็เป็นปัญหาเช่นกัน ดังท่ีสุจริต เพียรชอบ และสายใจ  
อินทรัมพรรย ์(2538: 6) ไดก้ล่าววา่ ครูไม่มีความรู้ความเขา้ใจวา่ควรจะสอนอยา่งไร ขาดความรู้และ
ทกัษะในการสอน โดยเนน้การท่องจ า ไม่ฝึกทกัษะการอ่าน ไม่เปิดโอกาสใหท้ างานร่วมกนั และไม่
มีการระดมสมอง ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาต่างๆร่วมกันด้วย นอกจากน้ีการสอนอ่านของ
ครูผูส้อนยงัคงสอนเพียงการอ่านเพื่อความเข้าใจเท่านั้ น ยงัไม่ได้สอนถึงขั้นการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ ซ่ึงจะท าให้นกัเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ใคร่ครวญประเมินไดว้่าขอ้ความหรือเร่ืองท่ี
อ่านนั้นส่ิงใดเป็นใจความส าคญั ส่ิงใดเป็นใจความรอง อะไรเป็นขอ้เทจ็จริง อะไรเป็นขอ้คิดเห็น  
 การท่ีจะท าให้นกัเรียนสามารถอ่านอยา่งมีวิจารณญาณไดน้ั้น จึงเป็นหนา้ท่ีครูควรหาวิธีสอนหรือ
ส่ือการสอนท่ีจะช่วยพฒันาทกัษะการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ 
  จากการสัมภาษณ์ครูผูส้อนรายวิชาภาษาไทย  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก
โรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีการมธัยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)  จ  านวน  5  คน 
(ส าอาง ภู่กร, สุภิญญา  สายทน, สาวิตตรี อ่อนกอง, เศกสิทธ์ิ อ่ิมผึ้ง, และ ภทัรธียศ รอดเหลง็, 2558) 
เก่ียวกบัปัญหานอกจากปัญหาท่ีเกิดจากทกัษะของนกัเรียนท่ีไม่สามารถใชว้ิจารณญาณในการอ่าน
ไดแ้ลว้ ปัญหาอีกส่วนคือเกิดจากตวัผูส้อน คือครูส่วนใหญ่ให้นกัเรียนเนน้การท่องจ ามากกว่าการ
สร้างความเขา้ใจ น าไปใชแ้ละไม่ค่อยเปิดโอกาสให้นักเรียนวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า
มากนกั โดยเฉพาะวิชาภาษาไทยท่ีมกัถูกมองวา่เป็นวิชาท่ีตอ้งท่องจ ามากกว่าการใชท้กัษะวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ดงันั้นครูตอ้งมีการเตรียมพร้อมในการจดัการเรียนการสอนโดยเฉพาะการสอนการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณเป็นเร่ืองท่ีใช้ทักษะท่ีสูงข้ึนมากกว่าความรู้ ความเข้าใจ จ าเป็นต้องมีการ
เตรียมการสอน และวิธีสอนท่ีดี  รวมถึงตัวบทท่ีครูใช้สอนอาจจะไม่ทันสมัยเข้ากับวัยและ
ประสบการณ์ของนกัเรียน  
 ปัญหาการจดัการเรียนการสอนอ่านจากการส ารวจเอกสารและการสัมภาษณ์ ท าให้
ผูว้ิจยัไดข้อ้มูลเก่ียวกบัปัญหาการจดัการเรียนการสอนการอ่านในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  สรุป
ไดว้า่ ปัญหาการจดัการเรียนการสอนอ่าน เกิดจากบทอ่านท่ีทางหลกัสูตรก าหนดขาดความน่าสนใจ 
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เป็นเร่ืองพ้นสมัย ส่งผลให้ผู ้เรียนเกิดความเบ่ือหน่าย  อีกทั้ งผู ้เรียนเรียนส่วนใหญ่มีระดับ
ความสามารถในการอ่านและประสบการณ์ทางภาษาท่ีแตกต่างกนั การจดัการเรียนการสอนอ่านจึง
ท าไดย้าก นอกจากน้ียงัพบวา่ ประเด็นส าคญัท่ีท าใหก้ารสอนประสบปัญหาส่วนหน่ึงนั้นเกิดจากครู
รวมทั้งวิธีสอน ซ่ึงสามารถแกไ้ขไดโ้ดยครูควรหาวิธีสอนท่ีหลากหลายให้เขา้กบัธรรมชาติของ
ผูเ้รียนและให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากกว่าการอ่านบทอ่านเพียงอยา่ง
เดียว ซ่ึงการสอนท่ีดีจะช่วยใหผู้เ้รียนเห็นความส าคญัของการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณได ้นอกจากน้ี
จากการสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนโรงเรียนมธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร (2558) พบว่า
นักเรียนลว้นมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนอ่านสอดคล้องกัน กล่าวคือ จาก
ประสบการณ์การเรียนการสอนอ่านท่ีผ่านมาในระดบัมธัยมศึกษา ครูจะสอนน่าเบ่ือชวนให้ง่วง
นอน ไม่น่าต่ืนเตน้ ไม่อยากเรียน เร่ืองราวท่ีน ามาให้เรียนบางเร่ืองพน้สมยั ไม่น่าสนใจ ท าให้รู้สึก
วา่เป็นเร่ืองรู้สึกวา่ไกลตวัไม่สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลและติดตามผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน(O-NET) รายวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ : 2558) (ส านักทดสอบทางการศึกษา : 2556-2557) ปีการศึกษา 2553-2557 
พบว่า ปีการศึกษา 2553 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 42.61  ปีการศึกษา 2554 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ41.88 
ปีการศึกษา 2555 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 47.19  ปีการศึกษา 2556 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 49.26  และ
ปีการศึกษา 2557 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 50.76  คะแนนเฉล่ียโดยรวมทั้งประเทศถือว่าอยู่ในระดบั
ควรปรับปรุง 

เม่ือพิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) รายวิชาภาษาไทย
แยกตามสาระการเรียนรู้ ในสาระการเรียนรู้ท่ี 1 การอ่านพบวา่ ปีการศึกษา 2553 มีคะแนนเฉล่ียร้อย
ละ 54.14  ปีการศึกษา 2554 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 52.32  ปีการศึกษา 2555 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 
56.74  ปีการศึกษา 2556 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 52.58  และปีการศึกษา 2557 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 
58.10  แสดงใหเ้ห็นวา่คะแนนเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัผา่นเกณฑม์าเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น  ทั้งน้ียงัมี
ปัญหาดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณท่ีควรตอ้งไดรั้บการปรับปรุง 

แม้ว่าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จะเน้นความส าคญัของการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณว่าเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีครูผูส้อนควรจะพฒันาความสามารถของผูเ้รียนในดา้นดงักล่าว แต่
สภาพปัญหาปัจจุบันท่ีผูว้ิจัยพบจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณุโลก พบว่า 
นักเรียนส่วนใหญ่ยงัขาดทกัษะความสามารถดา้นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณท าให้ไม่สามารถ
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บรรลุวตัถุประสงค์ของการอ่านขั้นสูงท่ีเป็นความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนระดับชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลายท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรได ้

จากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ การสอบถามท าให้สรุปไดว้่าปัญหาการจดัการเรียน
การสอนอ่าน เกิดจากหลายปัจจยั ทั้ งจากหลกัสูตร เน้ือหา ส่ือ ผูเ้รียนและผูส้อน อย่างไรก็ตาม
ปัญหาท่ีเป็นประเดน็ส าคญั คือ ดา้นวิธีสอนของครู ท่ีไม่น่าสนใจ ท าใหผู้เ้รียนเบ่ือหน่าย ไม่สอนให้
ผูเ้รียนคิดและขาดการเช่ือมโยงสู่ชีวิตจริง ดา้นบทอ่านท่ีลา้สมยัหรือเป็นเร่ืองไกลตวั และปัจจยัจาก
ผูเ้รียนเอง ท่ีคิดว่าการอ่านบทอ่านต่าง ๆ ท่ีหลกัสูตรก าหนด ไม่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดใ้น
ชีวิตจริง  ผูเ้รียนไม่สามารถจดจ า หรือท าความเขา้ใจบทอ่านได ้ท าใหเ้กิดความรู้สึกไม่อยากเรียนไม่
อยากเรียน ดงันั้น วิธีการท่ีจะช่วยแกปั้ญหาการจดัการเรียนการสอนอ่านดงักล่าวไดน้ัน่ก็คือวิธีสอน
หรือรูปแบบการสอนนัน่เอง 
 ดงันั้นในการจดัการเรียนการสอนท่ีจะเสริมสร้างความสามารถดา้นการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ให้สอดคลอ้งกบัเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ควรมี
การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีจะเป็นแนวทางให้ผูส้อนน าไปใชใ้นการจดัการเรียน
การสอนให้เป็นระบบและน่าสนใจ ซ่ึงจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลกัการจากเอกสารและ
งานวิจัยต่างๆเก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพทฤษฎีหน่ึง คือ ทฤษฎี
โครงสร้าง (Structuralism) 

 ทฤษฎีโครงสร้าง เป็นแนวทางการอ่านและวิจารณ์วรรณกรรมแนวใหม่ โดยน าวิชา
ภาษาศาสตร์ และแนวทางโครงสร้างภาษาของ Ferdinand  de   Saussure มาเป็นเกณฑ์ในการวิจารณ์ 
ทั้งน้ี วิชาภาษาศาสตร์  คือการศึกษาเพื่อเขา้ใจธรรมชาติอนัถ่องแทข้องภาษาโดยพิจารณาคุณลกัษณะ  
ระบบการท างานและบทบาทหนา้ท่ีของภาษาในกิจกรรมของมนุษย ์ เป้าหมายแห่งการเขา้ใจภาษาใน
ตวัของมนัน้ีเองชกัน าให้นกัภาษาศาสตร์ศึกษาปรากฏการณ์ภาษาดว้ยวิธีของวิทยาศาสตร์  คือสังเกต
ภาษาท่ีคนใชก้นัจริงทัว่ไปไม่จ าเพาะแต่ภาษามาตรฐานเท่านั้น  วิเคราะห์   แบบแผนท่ีแฝงอยู่ในตวั
ภาษาอยา่งเป็นระบบ  ตั้งสมมติฐานและตรวจสอบกบัขอ้มูลอยา่งรอบดา้นจนสามารถประมวลออกมา
เป็นความรู้เชิงทฤษฎีท่ีครอบคลุมคุณสมบติัร่วมของความเป็นภาษา 

 Ferdinand  de   Saussure (Saussure, Ferdinand  de : 1981 )แบ่งปรากฏการณ์ของภาษา
ออกเป็น  2  มิติ  คือ  มิติท่ีเก่ียวกบัการพูด  การใชภ้าษา   ทัว่ ๆ ไปในชีวิตประจ าวนัเรียกว่า  Parole  
หรือ  วาทะ  ดังนั้ นในแต่ละวนัจะมีวาทะเกิดข้ึนมากมายนับไม่ถ้วน  เช่น  ค  าสนทนาของผูค้น  
โฆษณาในโทรทศัน์  ขอ้เขียนในส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ  เช่น  หนังสือ  หนังสือพิมพ ์ นิตยสาร วารสาร  
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วาทะต่าง ๆ  เหล่าน้ีแต่ละคร้ังก็จะมีรูปแบบท่ีแตกต่างกนัออกไป  ส่วนภาษา (Langue) หมายถึง กติกา
ท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร  เช่น  ค  าศพัท ์ และโครงสร้างของประโยค  ซ่ึงเป็นความหมายท่ีรับรู้
เข้าใจกันตกลงกันในหมู่ชนนั้ นๆ  โดยได้เสนอแนวคิดว่า  ภาษาเป็นระบบส่ือความหมายซ่ึง
ประกอบด้วยหน่วยส่ือความหมายท่ีเรียกว่า สัญญะ หรือ  Sign  ท่ีมาสัมพันธ์กันเป็นเครือข่าย  
ความหมายของสัญญะแต่ละตวัของค าแต่ละค าเกิดข้ึนจากการท่ีสญัญะนั้นสมัพนัธ์กบัสญัญะตวัอ่ืน ๆ  
ในภาษาเดียวกัน  ทั้ งในแง่ท่ีเป็นค าในกลุ่มเดียวกัน เช่น  เช้า  สาย  บ่าย  เยน็  และในแง่ท่ีปรากฏ
ต่อเน่ืองกนัได ้ เช่น  อาหารกบัเชา้  อาหารกบัเยน็  ใจกบัเยน็  ระบบภาษาจะอิงอยู่กบัเครือข่ายของ
บรรดาสัญญะท่ีสัมพนัธ์กนัเองเป็นระบบปิด (Close System) ระบบปิดในลกัษณะเช่นน้ีเองท่ีเรียกว่า  
โครงสร้าง (Structure) 

  Roland Barthes  (Barthes: 1990, 80-81) นักภาษาศาสตร์ ได้ให้ค  าแนะน าเก่ียวกับ
ขั้นตอนและวิธีการอ่านตามแนวทฤษฎีโครงสร้างไวด้งัน้ี ดว้ยเหตุท่ีตวับทระดมใชร้หสัอนัหลากหลาย
พร้อม ๆ กนั ท าให้มองไม่เห็นระบบของมนัในทนัทีเราจึงอาจเร่ิมตน้ดว้ยการวิเคราะห์สถานการณ์
ตอนตน้เร่ืองและสถานการณ์ตอนจบจากนั้นกส็ ารวจดูวา่ จากจุดแรกเร่ืองไดเ้ดินมาตามเส้นทางใด จึง
บรรลุถึงจุดสุดทา้ยมีความเปล่ียนแปลงใด ๆ เกิดข้ึนบา้งระหวา่งทาง การเล่าเร่ืองไดร้ะดมเอารหสัแบบ
มาใชบ้า้ง 

 ทางดา้นนพพร ประชากุล (2552ข: ค าน า) แสดงความเห็นว่า ทฤษฎีโครงสร้างนั้นมอง
นผวรรณกรรมเป็ ลผลิตเชิงค่านิยมทางสงัคมและวฒันธรรม จึงมุ่งวิเคราะห์กระบวนการประกอบสร้าง

ตวังาน เนน้โครงสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบในตวับทและพุ่งเป้าไปท่ีนยัยะเชิงคติความ
เช่ือหรืออุดมการณ์อนัเกิดจากโครงสร้างนั้น 

 ในต่างประเทศ  มีความพยายามน าทฤษฎีโครงสร้างมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนอ่าน
ดงัเช่นความคิดเห็นของ Eagleton (1983: 123-124) ท่ีกล่าวถึงความน่าสนใจของทฤษฎีโครงสร้างกบั
การจดัการเรียนการสอนว่า ทฤษฎีโครงสร้างนั้นเสนอความเป็นไปไดอ้นัน่าต่ืนเตน้ส าหรับการสอน
ของเรา เม่ือเราพิจารณาแลว้ว่าท่ีจริงแลว้มนัถูกตั้งค  าถามว่าเราท าอะไรเม่ือเราสอนวรรณกรรม 
ไม่ไดส้อนเพียงแค่ขอ้ความอยา่งเดียวอีกต่อไป, แต่เรายงัสอน “ระบบวรรณกรรม” ผา่นส่ิงท่ีเราถอด
ความออกมาหรือคิดความหมายของสัญลกัษณ์ของขอ้ความนั้ นออก เรายอ้นพิจารณาในแง่ของ
ความคิด และส ารวจแนวทางท่ีเราใชว้ิเคราะห์ เรามองว่าเราไปถึงจุดของการตีความขอ้ความนั้นได้
อยา่งไร 

 ทั้งน้ีในต่างประเทศ มีการใชท้ฤษฎีโครงสร้างมาประยกุตใ์ชใ้นการสอนอ่านวรรณกรรม
ปัจจุบนัส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา ดงัปรากฏในผลงานของ John Noell  Moore (1997: 56-74)



  
18 

 

 
 

ท่ี ใ ช้ ท ฤ ษ ฎี โ ค ร งส ร้ า งม าถ อ ด รหั ส สั ญ ญ ะ เพื่ อ ค้ น ห าค ว าม ห ม าย แ ล ะ วิ จ า ร ณ์  
นวนิยายเร่ือง The moves make the man เพื่อความเขา้ใจตวับทวรรณกรรม 

 นอกจากนั้นยงัพบว่า มีการน าเอาทฤษฎีโครงสร้างในกลุ่มแนวคิดสัญวิทยา มาใชใ้นการ
สอนอ่าน โดยเรียกวา่การอ่านเชิงสญัวิทยา (Semiotic Reading)  การอ่านเชิงสญัวิทยา เป็นกลวิธีในการ
อ่านเพื่อความเขา้ใจในการอ่านขอ้ความประเภทวรรณกรรม ประกอบไปดว้ยขั้นตอนสามขั้นตอน
ตามล าดบั (Scholes, 1982/1985) ขั้นแรก ผูอ่้านเพียงแค่อ่านเพื่อให้เขา้ใจว่าอะไรคือส่ิงท่ีวรรณกรรม
ตอ้งการส่ือสารตามความหมาย การอ่านประเภทน้ีจ าเป็นตอ้งมีกระบวนการการสร้างความหมายในขั้น
แรก โดยใช้ค  าเป็นส่ิงท่ีเป็นหลกัส าคญัของใจความทั้ งหมด (Sless, 1986)  ขั้นท่ีสอง ผูอ่้านจะแปล
ความหมายในขั้นท่ีลึกกว่าท่ีอยูภ่ายใตข้อ้ความนั้น ผา่นการตีความ ผูอ่้านจ าเป็นตอ้งมีความตระหนกัรู้
เชิงปัญญาเก่ียวกบัภูมิหลงัเชิงวฒันธรรมของขอ้ความท่ีปรากฏ ทกัษะการอ่านเพื่อตีความน้ีเรียกไดว้่า
เป็นกระบวนการการสร้างความหมายในขั้นท่ีสอง (Second-order signification) หรือ การสร้าง
ความหมาย (Semiosis) และขั้นท่ีสาม ผูอ่้านจะเร่ิมสร้างความรู้ดว้ยการอ่านและสร้างขอ้โตแ้ยง้กบั
ผูเ้ขียนในขอ้ความดั้งเดิม กระบวนการการสร้างความหมายในขั้นท่ีสามนั้นถือวา่มีผูอ่้านเป็นศูนยก์ลาง 
เพราะผูอ่้านไดห้ยิบยกขอ้ติชมของตนมาเสนอในขอ้โตแ้ยง้ร่วมกนั  ดงันั้น ความเขา้ใจของผูอ่้านจึง
ข้ึนอยูก่บัว่า ผูอ่้านสามารถวิเคราะห์และอภิปรายไดดี้มากนอ้ยเพียงใด นัน่เป็นเพราะว่า สัญวิทยานั้น
เรียนเก่ียวกบักระบวนการทางวฒันธรรมเช่นเดียวกนักบักระบวนการทางการส่ือสาร (Eco, 1979:  8) 
  สัญวิทยามีความเก่ียวขอ้งกบัการใชภ้าษาทุกดา้น เพราะสัญวิทยากบัการใชภ้าษานั้นเป็น
ระบบภายในของการส่ือสาร ทั้งสองส่ิงน้ีไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้เพราะค าทุกค าท่ีมีความหมาย
ในระดบัหน่วยค าถือว่าเป็นสัญญะทางวาจาท่ีมีรูปแบบในการสร้างความหมายตามท่ีเขา้ใจ ดงันั้นการ
ใช้วรรณกรรมหรือบทอ่านต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนจะช่วยพฒันาความเขา้ใจท่ีลึกข้ึน
เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ของมนุษยใ์นบริบททางสงัคม เพราะวรรณกรรมเป็นแหล่งขอ้มูลทางวฒันธรรม
ท่ีมีมาอยา่งยาวนานท่ีจะช่วยให้ผูส้อนออกแบบส่ือการสอนท่ีมีประสิทธิภาพท่ีให้ความส าคญักบัทั้ง
การสอนค าศพัท์และการถอดรหัสสัญญะ เพื่อแสดงให้เห็นหน้าท่ีระหว่างการปฏิสัมพนัธ์ในสังคม 
การสนทนาในชีวิตประจ าวนั การติดต่อทางธุรกิจ การติดต่อส่ือสาร รวมไปถึงประสบการณ์ทาง
จิตวิทยาส่วนบุคคลของผูเ้รียน(Kumral: 2013) 

  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จึงเป็นรูปแบบการ
สอนท่ีจะช่วยพฒันาผูเ้รียน ไดอ้ภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกนั อนัท าให้ผูเ้รียนได ้
ตวับทต่าง ๆ ท่ีใชอ่้านอย่างรอบดา้น เพราะพื้นฐานของทฤษฎีโครงสร้างตามแนวสัญวิทยาน้ีเช่ือว่า 
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ผูอ่้านแต่ละคนมีประสบการณ์การรับรู้ท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นรูปแบบการสอนดงักล่าวจึงเป็นทั้งการ
แกปั้ญหาการเรียนการสอนอ่าน และเป็นแนวทางให้ผูเ้รียนไดรั้บฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมชั้น
เรียนท่ีแตกต่างกนัไป ท าใหไ้ดแ้ง่คิดมุมมองใหม่ ๆ ในการอ่านเพิ่มมากข้ึน  
    จากรายละเอียดดังกล่าวมาแลว้ จะเห็นได้ว่าทฤษฎีโครงสร้างน่าจะสามารถน ามา
พฒันาให้เกิดความส าคญัต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ให้มีความสามารถดา้น
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณได ้ทั้งน้ี การสอนอ่านโดยใชท้ฤษฎีโครงสร้าง  มีเฉพาะในการจดัการ
เรียนการสอนระดบัอุดมศึกษา ส าหรับกลุ่มผูเ้รียนในวิชาเอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษาและวรรณคดี  ใน
ลกัษณะของวรรณคดีวิจารณ์เท่านั้น  ยงัไม่ปรากฏวา่มีการน าทฤษฎีโครงสร้างมาใชส้อนการอ่านใน
ระดบัมธัยมศึกษา ทางผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะน าทฤษฎีโครงสร้างน้ีมาใชพ้ฒันารูปแบบการเรียนการ
สอนอ่านใหแ้ก่นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

  การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ผูว้ิจยัไดศึ้กษา
ทฤษฎีต่าง ๆ จนน ามาสู่การสร้างกรอบแนวคิดการวิจยั ซ่ึงหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีใช้
ในการศึกษาคร้ังน้ี มีดงัต่อไปน้ี 

 การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
 การพฒันารูปแบบแบบการเรียนการสอนนั้นเป็นวิธีการเชิงระบบ (System Approach) 

ท่ีแสดงให้เห็น 3 ปัจจยัหลกั คือ ตวัป้อน (Input) การด าเนินการ(Process)และ ผลผลิต (Output)ท่ี
ตอ้งมีความสัมพนัธ์กนั ดงัท่ี สงดั อุทรานันท ์(2532: 24) กล่าวเก่ียวกบัวิธีการเชิงระบบสรุปไดว้่า 
วิ ธีการเชิงระบบนั้ น  ประกอบด้วยส่วนท่ีส าคัญ  3 ส่วน ได้แก่  1) ตัวป้อน(Input) ซ่ึ งเป็น
ส่วนประกอบของระบบ 2) การด าเนินการ (Process) เป็นการน าส่วนประกอบของระบบมามี
ปฏิสัมพนัธ์(Interaction)  ต่อกนั และ 3) ผลผลิต(Output) เป็นจุดหมายปลายทางของระบบนัน่เอง 
   องคป์ระกอบของระบบการสอนของนกัการศึกษาแต่ละคนมีความแตกต่างและมีความ
หลากหลายทั้งน้ีอยู่กบัหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเลือกมาใช ้อย่างไรก็ตามส่ิงท่ีนักการศึกษา
หลายคนมกัระบุเป็นองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีไม่แตกต่างกนันัน่ก็คือ หลกัการ 
แนวคิดหรือทฤษฎีของรูปแบบการเรียนการสอน วตัถุประสงคข์องรูปแบบการสอน เน้ือหาท่ีใชใ้น
การสอนกิจกรรมการเรียนการสอนและเทคนิควิธีสอนต่างๆ ตลอดจนการวดัและประเมินผล ใน
ส่วนของการน าเสนอรูปแบบการเรียนการสอนนั้น ก็มีนักการศึกษาน าเสนอไวห้ลายรูปแบบ เช่น 
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รูปแบบการสอนท่ีเน้นกิจกรรม รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นเน้ือหา รูปแบบการสอนท่ีเน้น
สังคม เป็นตน้ ทงัน้ี มีนักการศึกษาท่ีได้เสนอรูปแบบการสอนไวอ้ย่างน่าสนใจ เช่น Joyce และ 
Weil (Joyce and Weil, 2009: 100) ไดก้ล่าวถึงระบบต่าง ๆ ท่ีเป็น ปัจจยัสนับสนุนการจดัการเรียน
การสอนในรูปแบบนั้น ๆโดยไดก้ล่าวถึง 4 ระบบ ไดแ้ก่ ขั้นตอนของรูปแบบ(Syntax หรือ Phases) 
ระบบสังคม(Social System) หลักการตอบสนอง(Principles of Reaction) และระบบสนับสนุน 
(Support System)   

 ทฤษฎีโครงสร้างและการอ่านเชิงสัญวิทยา 

  ทฤษฎีโครงสร้าง (Structuralism) มีจุดเร่ิมตน้จากแนวคิดของ Ferdinand  de Saussure 
นักภาษาศาสตร์ชาวสวิตเซอร์แลนด์  โดยค าบรรยายท่ีมีช่ือว่า  “Cour de Linguistique  General”  
แนวคิดต่าง ๆ จากค าบรรยายของ Saussure ไดรั้บการน ามาประยุกต์ใช้ในหลายสาขาวิชา ไดแ้ก่ 
ภาษาศาสตร์ มานุษยวิทยา  ประวติัศาสตร์  จิตวิทยา  วฒันธรรมศึกษา ปรัชญา และวรรณกรรม
วิจารณ์ 

  ส่วนหน่ึงของทฤษฎีโครงสร้างดังกล่าว คือการอ่านเชิงสัญวิทยา เป็นการศึกษา
แบบสหวิทยาการของการส่ือสาร ท่ีประกอบไปดว้ยการส่ือสารในหลายๆรูปแบบ ภาษานั้นเป็น
ระบบการส่ือสารแบบจ าลองท่ีประกอบไปดว้ยค า  เม่ือค าถูกพิจารณาว่าเป็นสัญญะประเภทหน่ึงท่ี
สามารถให้ความหมายไดอ้ย่างไม่มีกฏเกณฑ์ และไดรั้บการน าไปใชใ้นในการส่ือสารทุกรูปแบบ 
ท าใหส้ญัวิทยานั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัทุกการใชภ้าษา ทุกดา้น และสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการ
สอนภาษาได(้Kumral, 2013) 

  การอ่านเชิงสัญวิทยา (Semiotic Reading) นั้นเป็นกลวิธีในการอ่านเพื่อความเขา้ใจใน
การอ่านขอ้ความประเภทวรรณกรรม ประกอบไปดว้ยขั้นตอนสามขั้นตอนตามล าดบั (Scholes, 
1982/1985) ขั้นแรก ผูอ่้านเพียงแค่อ่านเพื่อใหเ้ขา้ใจว่าอะไรคือส่ิงท่ีวรรณกรรมตอ้งการส่ือสารตาม
ความหมาย การอ่านประเภทน้ีจ าเป็นตอ้งมีกระบวนการการสร้างความหมายในขั้นแรก โดยใชค้  า
เป็นส่ิงท่ีเป็นหลกัส าคญัของใจความทั้งหมด(Sless, 1986)  ขั้นท่ีสอง ผูอ่้านจะความหมายในขั้นท่ี
ลึกกว่าท่ีอยู่ภายใต้ขอ้ความนั้ น ผ่านการตีความ ผูอ่้านจ าเป็นต้องมีความตระหนักรู้เชิงปัญญา
เก่ียวกบัภูมิหลงัเชิงวฒันธรรมของขอ้ความท่ีปรากฏ ทกัษะการอ่านเพื่อตีความน้ีเรียกไดว้่าเป็น
กระบวนการการสร้างความหมายในขั้ น ท่ีสอง(Second-order signification) หรือ การสร้าง
ความหมาย (Semiosis) และขั้นท่ีสาม ผูอ่้านจะเร่ิมสร้างความรู้ดว้ยการอ่านและสร้างขอ้โตแ้ยง้กบั
ผูเ้ขียนในขอ้ความดั้ งเดิม กระบวนการการสร้างความหมายในขั้นท่ีสามนั้ นถือว่ามีผูอ่้านเป็น
ศูนยก์ลาง เพราะผูอ่้านไดห้ยิบยกขอ้ติชมของตนมาเสนอในขอ้โตแ้ยง้ร่วมกนั  ดงันั้น ความเขา้ใจ
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ของผูอ่้านจึงข้ึนอยูก่บัว่า ผูอ่้านสามารถท าการวิเคราะห์และอภิปรายไดดี้มากนอ้ยเพียงใด นัน่เป็น
เพราะว่าสัญวิทยานั้นเรียนเก่ียวกบักระบวนการทางวฒันธรรมเช่นเดียวกนักบักระบวนการทางการ
ส่ือสาร(Eco, 1979: 8) 

  ทั้งน้ีหลกัการส าคญัของการวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีโครงสร้างและการอ่านเชิงสัญ
วิทยามีดงัต่อไปน้ี (กาญจนา แกว้เทพ, 2553: 27) 
  1. ตวับททุกชนิด ถูกสร้างข้ึนตามวิธีการเดียวกบัการสร้างภาษา 

  2. ความหมายในตวับทจะข้ึนอยูก่บัวฒันธรรมระดบักวา้งและกรอบอา้งอิงทางภาษา 

  3. ตวับทจะเป็นภาพตวัแทนของกระบวนการสร้างความหมาย 

  4. ความหมายของตวับทจะมีทั้งความหมายโดยอรรถ และความหมายโดยนยั  
  5. ระบบสญัญะนั้น จะถูกถอดรหสัตามพื้นฐานความรู้ท่ีมีอยู ่
  จากแนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีโครงสร้างและการอ่านเชิงสญัวิทยานั้น ถือเป็นส่วนส าคญัท่ี
ผูว้ิจยัน ามาใช้เป็นทฤษฎีหลกัในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน เพราะพื้นฐานของทฤษฎี
โครงสร้างตามแนวสัญวิทยาน้ีเช่ือว่า ผูอ่้านแต่ละคนมีประสบการณ์การรับรู้ท่ีแตกต่างกนั การท่ี
ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจความหมายของตวับททั้งความหมายโดยอรรถ ความหมายโดยนยั รวมถึงการ
ถอดรหสัระบบสญัญะนั้น จึงมีความเก่ียวเน่ืองกบัทกัษะการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ  
 การอ่านอย่างมีวจิารณญาณ 

  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Reading) เป็นทักษะท่ีมีความส าคญัอย่างท่ีท่ี
บุคคลทุกคนต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน  ดังท่ี  Lapp และ  Flood (Lapp and Flood, 1986) ได้ให้
ความหมายของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณตามหน้าท่ีของการน าไปใช ้กล่าวคือ การอ่านอย่างมี
วิจารณญาณเป็นการใชก้ระบวนการอ่านควบคู่กบักระบวนการคิด กระบวนการอ่านจะเร่ิมตั้งแต่
สายตารับรู้ตวัอกัษร และส่งสมองให้แปลความหมาย เม่ือจุดเร่ิมตน้ของการอ่านเกิดข้ึน การคิดก็
เกิดข้ึนเช่นกนั นบัตั้งแต่การแปลความหมายเพื่อให้เกิดความรู้ความจ า และความเขา้ใจ ซ่ึงเป็นการ
คิดระดบัพื้นฐานสู่การคิดระดบัสูงข้ึนไป คือ การน าไปใช ้การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการ
ประเมินค่า 
  นอกจากน้ี เน้ือหาก็นับเป็นประเด็นส าคญัในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ดงัท่ี Otten 
(1998) ไดอ้ธิบายความหมายของการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณไวว้่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณนั้น 
ขั้นแรกจะตอ้งท าความเขา้ใจเน้ือเร่ืองท่ีอ่านก่อน ในขั้นต่อไปจึงวิเคราะห์รายละเอียดในส่วนท่ี
คลา้ยกนัและส่วนท่ีแตกต่างกนั เพื่อน าไปสู่การสรุปท่ีถูกตอ้ง ใกลเ้คียงกบัการอธิบายความหมาย
ของการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของ Rasinski (2006) ท่ีมุ่งเนน้การท าความเขา้ใจเน้ือเร่ืองเป็นอนัดบั
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แรก โดยผูอ่้านตอ้งมีความคล่องแคล่วในการอ่าน เพราะเป็นพื้นฐานส าคญัท่ีจะน าไปสู่การอ่าน
อยา่งมีวิจารณญาณ อยา่งไรก็ตาม การท่ีผูอ่้านจะอ่านไดค้ล่องนั้น ผูอ่้านตอ้งสามารถจดจ าค  าส าคญั
และเขา้ใจความหมายของค าถูกตอ้งทั้งทางตรงและทางนยั 
  Huijie (2010 : 49-51) ไดพ้ฒันากรอบแนวคิดแบบเป็นล าดบัขั้นในเร่ืองความสามารถ
ในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยพื้นฐานแรกท่ีตอ้งใชพ้ิจารณาในขั้นตน้ในเร่ืองการอ่านอยา่งมี
วิจารณญาณ ไดแ้ก่ ย่อหน้า ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งของยอ่หน้าในเร่ืองใจความส าคญัและการพฒันา
วิธีการท่ีจะส่งเสริมการวิเคราะห์อยา่งเขา้ใจไดม้ากในขั้นต่อ ๆ ไป ในขั้นท่ีสูงกวา่ของการอ่านอยา่ง
มีวิจารณญาณ คือความสามารถท่ีจะรับรู้วตัถุประสงค์และน ้ าเสียงของผูเ้ขียนเพื่อประเมินการ
บรรยายภาพในเน้ือเร่ือง เพื่อแสดงให้เห็นขอ้โตแ้ยง้ เพื่อรับรู้ความผิดพลาดท่ีปรากฏ นอกจากนั้น
เน้ือเร่ืองเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะสร้างความเขา้ใจในการอ่าน ฉะนั้นจะเป็นประโยชน์มากหากผูอ่้านน า
ความรู้เดิมมาใชใ้นการอ่าน การรู้ภูมิหลงัของผูเ้ขียนอาจจะช่วยให้เขา้ใจขอ้คิดเห็นและเขา้ใจความ
เอนเอียงในเน้ือเร่ือง การมีความรู้เดิมในเร่ืองหรือเหตุการณ์ท่ีกล่าวถึงในเน้ือเร่ืองอาจช่วยให้รู้
เป้าหมายของผูเ้ขียน การเขา้ถึงขอ้มูลของหวัขอ้ความรู้ในเน้ือเร่ืองจะเป็นประโยชน์ในการประเมิน
จุดประสงคข์องเน้ือเร่ือง สุดทา้ย คือ การประเมินแบบองคร์วมเป็นกระบวนการในการอ่านอยา่งมี
วิจารณญาณ ท่ีระดบัน้ีผูอ่้านสามารถเขา้ใจว่าผูเ้ขียนสนบัสนุนความคิดของพวกเขาดว้ยเหตุผลและ
หลกัฐานอะไร เพื่อให้รับรู้ว่าผูเ้ขียนดึงความสนใจของผูอ่้านอย่างไร เพื่อเปรียบเทียบว่าค่านิยม
พื้นฐาน ความเช่ือและขอ้สันนิษฐานของผูเ้ขียนเหมือนหรือต่างจากความคิดของเราอย่างไร และ
เขียนสรุปความเช่ือท่ีสมเหตุสมผลต่อเน้ือเร่ือง หรือแสดงมุมมองของตนเอง 
  กรอบแนวคิดแบบเป็นล าดับขั้ น 4 ระดับ ของความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ ไดแ้ก่ ระดบัการวิเคราะห์โครงสร้าง ระดบัการวิเคราะห์การใชค้  า ระดบัการเช่ือมโยง
บริบททางสงัคม และระดบัการประเมินองคร์วม 
  ระดับท่ี 1 การวิเคราะห์โครงสร้าง คือความสามารถในการเดาค าในบริบทได้สรุป
แนวคิดส าคญัของยอ่หนา้ได ้สรุปแนวคิดส าคญัของเร่ืองทั้งหมด สามารถอนุมานประโยคจากการ
อ่าน แยกความคิดหลกักบัความคิดรอง สามารถเห็นวิธีการพฒันารูปแบบการเขียน เห็นรูปแบบของ
ยอ่หน้า สามารถแยกขอ้เท็จจริงจากความคิดเห็น และสามารถแยกมุมมองท่ีเห็นแตกต่างได ้เขา้ใจ
ภาพต่าง ๆ ได ้
  ระดับท่ี 2 การวิเคราะห์ศิลปะการใช้ค  า คือความสามารถในการแยกประเภทของ
บทความได้ เข้าใจวตัถุประสงค์ของผูเ้ขียน น ้ าเสียงของผูเ้ขียน ประเมินการใช้ค  าของผูเ้ขียน
พิจารณาว่าผูเ้ขียนใชค้  าผิดหรือใชภ้าษาไม่เหมาะสมอย่างไร สามารถอธิบายลกัษณะการใช้ภาษา
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ตระหนักเขา้ใจเคร่ืองมือต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกับการใช้ภาษา หาขอ้โตแ้ยง้ได้ เกิดความซาบซ้ึงใน 
ขอ้โตแ้ยง้นั้น ๆ เห็นการใชเ้หตุผลท่ีผดิอยา่งไรในการอธิบาย และสามารถเห็นเทคนิคท่ีผูเ้ขียนใช ้
  ระดบัท่ี 3 การเช่ือมโยงบริบททางสังคม คือความสามารถในการเช่ือมโยงเร่ืองท่ีอ่าน
เขา้กบัภูมิหลงัทางดา้นวฒันธรรม สามารถเช่ือมโยงเร่ืองท่ีอ่านเขา้กบัภูมิหลงัของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
สามารถเช่ือมโยงเร่ืองท่ีอ่านกบัภูมิหลงัของผูเ้ขียน สามารถเช่ือมโยงเร่ืองท่ีอ่านกบัสถานการณ์
สามารถเช่ือมโยงเร่ืองท่ีอ่านไปสู่บริบทอ่ืน ๆ ได ้
 ระดบัท่ี 4 การประเมินองค์รวม คือความสามารถในการท่ีจะอ่านจากมุมมองในเชิง
วิจารณ์ สามารถประเมินอย่างมีจุดมุ่งหมาย สามารถสรุปประเด็นค าถาม สามารถวิจารณ์การใช้
ช่องทางในการเสนอขอ้มูลต่าง ๆ สามารถคน้หาแหล่งก าเนิดขอ้มูล ตรวจสอบอุดมคติของเร่ืองท่ี
อ่าน สามารถบอกไดว้่าผูเ้ขียนตอ้งการให้ใครอ่าน ผูเ้ขียนสนับสนุนประเด็นอย่างไรดว้ยเหตุผล
หลกัฐานอะไร ใชก้ลวิธีอะไรให้ผูอ่้านสนใจ สามารถอ่าน เขียน สรุปยอ่ท่ีเป็นเหตุผลของส่ิงท่ีอ่าน
ได ้สามารถเปรียบเทียบค่านิยม ความเช่ือ สมมติฐาน เหมือนหรือต่างจากตนเอง สามารถท่ีจะตดัสิน
ว่าจะยอมรับหรือไม่เห็นดว้ยกบัผูเ้ขียน เร่ืองท่ีอ่านเหมาะสมกบัผูอ่้านหรือไม่ สามารถแสดงความ
คิดเห็นในมุมมองของตนเองได ้
  จากการศึกษาแนวความคิดขา้งตน้ ผูว้ิจยัพิจารณาว่าแนวคิดเก่ียวกบัแนวทางในการ
พฒันาสมรรถนะการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ของ Huijie เป็นแนวคิดท่ีมีความเหมาะสมในการท่ีจะ
น ามาพฒันาต่อยอดรูปแบบการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใชท้ฤษฎีโครงสร้างได ้เพราะมี
องคป์ระกอบบางประการท่ีคลา้ยคลึงกบัทฤษฎีโครงสร้างและการอ่านเชิงสญัวิทยา 
  จิตวทิยาการอ่านและการเลือกบทอ่านส าหรับวยัรุ่น 

  นกัวิชาการของต่างประเทศและไทยไดก้ าหนดช่วงอายุของเด็กวยัรุ่นไวค้ลา้ยคลึงกนั
คือตั้งแต่ 12 ปี ข้ึนไป แต่ไม่เกิน  20 ปี(นิตยา วรรณกิจร์, 2559) พฒันาการความสนใจในการอ่าน
ของวยัรุ่นจะมีความสัมพนัธ์กบัพฒันาการทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา ตลอดจนการ
สร้างอุปนิสัยการอ่านเร่ิมตั้งแต่วยัเด็กและส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ รอบตวัของวยัรุ่น ไดแ้ก่ ภาวะทาง
เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม  
  แนวคิดทัว่ไปในการพิจารณาและคดัเลือกวรรณกรรมส าหรับวยัรุ่นนั้น เพชราภรณ์ 
จนัทรสูตร์(2535)ไดก้ล่าวไวว้่า จะพิจารณาในประเด็นส าคญั 5 ประการ คือ 1) ขอบเขตความสนใจ
ของวยัรุ่น 2) ความครอบคลุมของวรรณกรรมสาขาต่าง ๆ ของแหล่งความรู้ 3)ความหลากหลายของ
หนังสือ 4) ความน่าอ่านของหนังสือ และ 5) ความดึงดูดความสนใจในการอ่าน นอกจากน้ียงั
จ าเป็นตอ้งค านึงถึงเน้ือหาสาระของเร่ืองอีกดว้ย 
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  จากแนวคิดดงักล่าวผูว้ิจยัไดน้ ามาเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันารูปแบบการเรียนการ
สอนอ่าน โดยพิจารณาเลือกบทอ่านท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัหลกัจิตวิทยาการอ่านและ
การเลือกบทอ่านส าหรับวยัรุ่น 

  ความรู้และประสบการณ์เดิม 

  ปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีจะท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ก็คือ ความรู้เดิม (prior 
knowledge)ของผูเ้รียน  ดงัท่ี Perkins และ  Resnick  (อา้งถึงใน Feldman และ McPhee, 2008: 89) 
ไดศึ้กษาพบวา่ การเรียนการสอนท่ีสามารถท่ีจะเช่ือมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนได้
นั้น จะน ามาซ่ึงการเรียนรู้ในคร้ังใหม่  ตวัอยา่งเช่น หากผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองสมองและเซลล์
สมอง จากการท่ีไดอ่้านหรือดูขอ้มูลเร่ืองดงักล่าวมาบา้ง จากความรู้น้ีจะน าผูเ้รียนไปสู่การตั้งค  าถาม
และกระบวนการคิดเพื่อสร้างความเขา้ใจ หากไดรั้บขอ้มูลใหม่เก่ียวกบัสมองเขา้มา  นอกจากน้ี 
Rosenblatt (1995: 63)  ได้กล่าวถึงหน้าท่ีของครูในการสอนอ่านว่า  ผู ้เรียนทุกคนควรได้รับ
อิสรภาพในการท่ีจะตอบสนองต่อการอ่าน  ครูจึงควรช่วยเหลือผูเ้รียนเพื่อให้เกิดความเขา้ใจตาม
บริบทชีวิตของพวกเขา ซ่ึงแต่ละคนยอ่มมีความแตกต่างกนั  การให้อิสรภาพในท่ีน้ี  หมายถึง  การ
งดเวน้การต าหนิ หรือท าให้ผูเ้รียนรู้สึกว่า ความรู้หรือประสบการณ์เดิมของเขาไม่ถูกตอ้ง น่าอาย
หรือไม่ตรงกบัความคิดของครู ความไวใ้จและการสร้างบรรยากาศในการแสดงความคิดเห็นท่ี
เคารพนบัถือซ่ึงกนัและกนั จะเป็นปัจจยัท่ีท าให้ผูเ้รียนแสดงความรู้เดิมและเช่ือมโยงประสบการณ์
กบัขอ้มูลใหม่ 
  ทฤษฎีส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับประสบการณ์ เดิมของผู ้เรียน คือ ทฤษฎีโครงสร้าง
ประสบการณ์ เดิม(Schema Theory)  Rumelhart (1981 : 4 –12) ให้ความหมายของ Schema ว่า
หมายถึง  โครงสร้างขอ้มูลท่ีใชแ้ทนความหมายของแนวคิดกวา้งๆ ท่ีเก็บสะสมไวใ้นความทรงจ า 
โดยขอ้มูลท่ีเก็บสะสมไวน้ั้นอาจเป็นแนวคิดเก่ียวกบัส่ิงของ สถานการณ์ทัว่ๆ ไป เหตุการณ์ ล าดบั
เหตุการณ์ การกระท า หรือล าดบัการกระท า ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีตอ้งมีขั้นตอนย่อยๆ คือ Sub – 
Schema ดังนั้ นความรู้หรือแนวคิด Schema จะประกอบด้วยแนวความคิดย่อยๆ และอธิบาย
แนวความคิดย่อย ๆ เหล่านั้ น เพื่อให้ เข้าใจระบบของการรวมแนวความคิดย่อยๆ มาเป็น
แนวความคิดรวมหรือความรู้ โครงสร้างประสบการณ์เดิมจะไม่มีการจบส้ิน แต่จะคงมีไวเ้พื่อสะสม
ขอ้มูลใหม่ เป็นแนวคิดของการเพิ่มพูนโครงสร้างลงไปในกระบวนการท่ีเรียกว่า การเติมช่องว่าง 
(Slot Filling) ในโครงสร้างประสบการณ์เดิมจะมีช่องว่างอยู่ และช่องว่างน้ีจะถูกเติมเต็มด้วย
ประสบการณ์ส่วนตวั และส่ิงท่ีไดม้าจากการอ่านเม่ือช่องว่างมีความสมบูรณ์ความเขา้ใจก็จะเกิดข้ึน 
นอกจากการเพิ่มพูนโครงสร้างจะก่อให้เกิดความเข้าใจในการอ่านแล้ว บางคร้ังต้องมีการ
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ปรับเปล่ียนโครงสร้างเดิมท่ีมีอยูใ่ห้สามารถเขา้กบัขอ้มูลใหม่ดว้ย เพื่อท่ีจะไดเ้กิดประโยชน์ในการ
ตีความ และท าให้เกิดโครงสร้างความรู้ใหม่ ๆ ข้ึนจากทฤษฎีโครงสร้างประสบการณ์เดิมน้ี จะท า
ให้ครูผูส้อนมีแนวทางในการสอนอ่านได้เขา้ใจยิ่งข้ึน คือ เม่ือครูผูส้อนเตรียมให้นักเรียนอ่าน
ขอ้ความ หรือเน้ือเร่ือง ครูจะตอ้งเขา้มามีบทบาทในการกระตุน้ความรู้เดิมของผูเ้รียนใหเ้กิดข้ึน และ
เหมาะสมกบัส่ิงท่ีอ่าน ในบางคร้ังเร่ืองท่ีอ่านอาจจะเป็นส่ิงท่ีนกัเรียนไม่คุน้เคย ครูควรจะสร้างภูมิ
หลงัท่ีจ าเป็นให้นักเรียนก่อนท่ีจะสั่งให้นักเรียนอ่านหรือควรให้มีการอภิปรายร่วมกนั เป็นการ
กระตุน้ประสบการณ์เดิม หรือใหแ้นวคิดเพื่อใหน้กัเรียนมีขอ้มูลเลก็นอ้ยก่อนท่ีจะไดอ่้านขอ้มูลใหม่ 
ซ่ึงจะเป็นการช่วยเหลือใหน้กัเรียนสร้างโครงสร้างความรู้ใหม่ข้ึนมาได ้(Robert, 1987: 207) 
  ความรู้และประสบการณ์เดิม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทฤษฎีโครงสร้างประสบการณ์เดิมน้ี
ถือเป็นส่วนหน่ึง ท่ีผูว้ิจยัน ามาใชส้นบัสนุนขั้นตอนในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน เพราะ
ในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณนั้นก่อนท่ีผูเ้รียนท่ีเร่ิมอ่านเน้ือเร่ืองควรมีการดึงประสบการณ์เดิม 
ความรู้เดิมของผูเ้รียน เพื่อใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสทบทวนแนวคิดเลก็นอ้ยก่อนท่ีจะเร่ิมรับรู้ขอ้มูลใหม่  
  พฤติกรรมด้านพุทธิพสัิย 
  พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยพุทธิพิสัย คือ พฤติกรรมท่ีสะท้อนระดับเชาวน์ปัญญา
(cognition) ซ่ึงเป็นเป้าหมายการพฒันาผูเ้รียนท่ีส าคญัของระบบการศึกษาปัจจุบนั 
  Bloom (1956) ไดเ้ร่ิมพฒันาพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัย โดยอธิบายถึงพฒันาการ และ
ขั้นตอนของการเรียนรู้ การคิด วา่มีระดบัขั้นจากระดบัความคิดท่ีต ่ากวา่ไปสู่ความคิดระดบัสูงกวา่ 6 
ขั้น ดงัน้ี 
  1. ความรู้-ความจ า (Knowledge) หมายถึง ผูเ้รียนสามารถจ า และเล่ากลบัถึงความรู้ท่ีได้
เรียนมาโดยยงัไม่ตอ้งปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงความรู้ แบ่งเป็นหลายระดบัคือ ความรู้ความจริง
รวมถึงค าศพัท ์ความรู้เก่ียวกบัวิธีการในความรู้จ า ความรู้ท่ีเป็นนามธรรม 
  2.ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นความสามารถในการประมวลข้อมูลให้ตรง
ประเดน็ท่ีมี 3 ประเภทคือ การแปลความหมาย การตีความ การขยายความ  
  3. การน าไปใช ้(Application) การน าไปใช ้คือการน าความรู้ ทฤษฎี หลกัเกณฑแ์นวคิด 
ไปสู่การปฏิบติัในสถานการณ์ใหม่ โดยไม่มีการลอกเลียนแบบหรือวิธีการ  
  4. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการมองเห็นความสัมพนัธ์ระหว่าง
ส่วนหรือองคป์ระกอบต่างๆ ความสามารถในการพิจารณาหรือแยกรายละเอียดของเน้ือหา ซ่ึงจะ
แสดงใหเ้ห็นถึงความเขา้ใจหลกัการท่ีเป็นพื้นฐานของโครงสร้างเน้ือหา  
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  5. การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถในการน าเอาความรู้ ประสบการณ์ 
โจทยปั์ญหามาสร้างเป็นส่ิงใหม่ท่ีไม่มีเคา้รูปความคิดเดิม 
  6. การประเมินค่า (Evaluation) เป็นความสามารถในการใชว้ิจารณญาณรอบดา้นมา
ตดัสินความคิด ผลงาน หรือกระบวนการ ซ่ึงตอ้งเก่ียวขอ้งกบักระบวนการคิดระดบัสูง  
  พฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัย ของ Bloom น้ีมีความสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการอ่านอยา่งมี
วิจารณญาณดงัน้ี 
  ขั้นท่ี 1 จ า เป็นขั้นเร่ิมแรกของการอ่านท่ีสมองจะตอ้งจ าเร่ืองราวให้ได ้จ าความหมาย
ของค า ให้ค  าจ ากดัความของค ายาก จ าช่ือตวัละครและเหตุการณ์ส าคญั การท่ีครูจะรู้ว่านักเรียนมี
ความจ าเร่ืองท่ีอ่านมากนอ้ยเพียงใดก็ใชว้ิธีการตั้งค  าถามจากเร่ืองท่ีอ่าน หรืออาจใหบ้อกความหมาย 
บอกค าจ ากดัความ 
  ขั้นท่ี 2 เขา้ใจ เป็นขั้นท่ีผูอ่้านสามารถเล่าเร่ืองดว้ยค าพูดของตนเองได ้เขา้ใจความคิด
ประโยคและขอ้ความท่ีให้คติสอนใจ บอกล าดบัเหตุการณ์ ไดเ้ล่าเร่ืองดว้ยค าพูดของตนเอง เขา้ใจ 
สรุปเร่ือง และเรียงล าดบัเหตุการณ์ของเร่ือง  
  ขั้นท่ี 3 น าไปใช ้เป็นขั้นท่ีผูอ่้านควรฝึกน าค า ประโยค และเหตุการณ์ท่ีไดจ้ากการอ่าน
ไปใชใ้นการแกปั้ญหาในสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดใ้หม่ หรือน าไปใชแ้กปั้ญหาในวิชาอ่ืน ๆ 
ดงันั้น ค  าถามท่ีใชจึ้งมกัก าหนดเป็นสถานการณ์ใหผู้อ่้านพิจารณาในการน าความรู้มาใชป้ระโยชน์ 
  ขั้นท่ี  4 วิเคราะห์ เป็นขั้นท่ีผูอ่้านแยกองคป์ระกอบย่อยของแนวคิดท่ีไดจ้ากการอ่าน 
รู้จักแยกความหมายของค าท่ีมีความหมายหลายอย่าง สามารถบอกได้ว่าองค์ประกอบใดมี
ความสมัพนัธ์กนัหรือไม่เก่ียวขอ้งกนัเลย 
  ขั้นท่ี  5 สังเคราะห์ เป็นขั้นท่ีให้ผูอ่้านสรุปแนวคิดของเร่ือง คน้หาลกัษณะโครงเร่ือง
หรือเร่ืองท่ีคลา้ยคลึงกนักบัเร่ืองท่ีเคยอ่าน สุภาษิตหรือค าพงัเพยท่ีมีความหมายเปรียบเทียบแลว้
ใกลเ้คียงกนั อีกทั้งยงัสามารถสรุปแนวคิดท่ีเหมือนและต่างกนัไดด้ว้ย 
  ขั้นท่ี 6 ประเมินค่า เป็นขั้นสูงสุดของการคิดท่ีผูอ่้านตดัสินใจเร่ืองท่ีอ่าน ว่าอะไรคือ
ส่วนท่ีเป็นจริง อะไรคือส่วนท่ีเป็นเท็จ พิจารณาและคน้หาคุณค่าท่ีปรากฏในเร่ือง ตลอดจนความ
ซาบซ้ึง ความประทบัใจต่าง ๆ ท่ีไดอ่้านเร่ือง 
  จากความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัยของ Bloom กบัระดบัความสามารถ
ดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณขา้งตน้ พฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัยของ Bloom จึงมีความเหมาะสมท่ี
จะน ามาใชใ้นการพฒันารูปแบบการสอนอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ โดยเฉพาะในขั้นของการอ่านบท
อ่านท่ีตอ้งใชค้วามสามารถในการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ 
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  จากหลักการ แนวคิด และทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาขา้งต้น สามารถสรุปเป็นกรอบ
แนวคิดการวิจยั ตามแผนภาพท่ี  1 ดงัน้ี 
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แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

                                     ข้อมูลสภาพการจัดการเรียนการสอนอ่านอย่างมวีจิารณญาณในระดับมธัยมศึกษา 

1. สภาพปัญหาดา้นผลสมัฤทธ์ิการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณในระดบัมธัยมศึกษา 

2.  สภาพปัญหาดา้นการเรียนการสอนอ่านอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษา 

3.  สภาพปัญหาดา้นการจดัการเรียนการสอนอ่านอยา่งมีวจิารณญาณของครูผูส้อนในระดบัมธัยมศึกษา  

แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 

การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน จ าเป็นตอ้งใชก้ารออกแบบระบบการเรียนการสอน)Instructional System Design : ISD หรือ 

Instructional Design : ID) เป็นส่ิงส าคญั เพื่อช่วยแกปั้ญหา และการพฒันาการเรียนการสอนใหเ้กิดเป็นระบบท่ีดี เกิดคุณภาพในการ

เรียนการสอนตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 

แนวคดิการพฒันาความสามารถในการอ่านอย่างมวีจิารณญาณ 

การพฒันาความความสามารถในการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณสามารถท าได ้4 ระดบั คือ ระดบัท่ี1 การวเิคราะห์โครงสร้าง ระดบัท่ี2 

การวเิคราะห์การใชค้  า ระดบัท่ี3  การพิจารณาความเก่ียวขอ้งเชิงสงัคม และระดบัท่ี4 การประเมินองคร์วม 

แนวคดิจิตวทิยาการอ่านและการเลือกบทอ่านส าหรับวยัรุ่น 

การพิจารณาและคดัเลือกวรรณกรรมส าหรับวยัรุ่นนั้นจะพิจารณาในประเดน็ส าคญั 5 ประการ คือ 1. ขอบเขตความสนใจของวยัรุ่น 2 . ความ

ครอบคลุมของวรรณกรรมสาขาต่าง ๆ ของแหล่งความรู้ 3. ความหลากหลายของหนงัสือ 4 . ความน่าอ่านของหนงัสือ และ 5 . ความดึงดูดความ

สนใจในการอ่าน 

แนวคดิพฤติกรรมด้านพุทธิพสัิย 

พฤติกรรมดา้นพทุธิพิสยัเป็นไปตามระดบัขั้น จากระดบัความคิดท่ีต ่าไปสู่ระดบัความคิดท่ีสูงข้ึนทั้งหมด 6 ระดบั ไดแ้ก่ 1. ความรู้

ความจ า 2. ความเขา้ใจ 3. การน าไปใช ้4. การวเิคราะห์ 5. การสงัเคราะห์ และ 6. การประเมินค่า 

แนวคดิเกีย่วกบัทฤษฎโีครงสร้างแนวสัญวทิยา 

ทฤษฎีโครงสร้างแนวสญัวทิยา เป็นการศึกษาเก่ียวกบัระบบของสญัลกัษณ์ ท่ีปรากฏอยูใ่นความคิดของมนุษย ์โดยพิจารณาประเภท

และระดบัของความหมายท่ีบรรจุอยูใ่นสญัญะท่ีปรากฎในตวับท บนพื้นฐานท่ีวา่1. ตวับททุกชนิด ถูกสร้างข้ึนตามวธีิการเดียวกบั

การสร้างภาษา 2 . ความหมายในตวับทจะข้ึนอยูก่บัวฒันธรรมระดบักวา้งและกรอบอา้งอิงทางภาษา 3 . ตวับทจะเป็นภาพตวัแทนของ

กระบวนการสร้างความหมาย 4 . ความหมายของตวับทจะมีทั้งความหมายโดยอรรถ ความหมายโดยนยั และมายาคติ 

5 . ระบบสญัญะนั้น จะถูกถอดรหสัตามพื้นฐานความรู้ท่ีมีอยู ่

แนวคดิเกีย่วกบัการเช่ือมโยงความรู้และโครงสร้างประสบการณ์เดมิ 

ประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนมีผลต่อการเรียนรู้ เพราะตอ้งน าความรู้เดิมมาช่วยตีความใหเ้ขา้ใจความรู้ใหม่ไดดี้ยิง่ข้ึน 

รูปแบบการเรียนการสอนอ่านอยา่งมีวจิารณญาณตาม

ทฤษฎีโครงสร้างเพื่อเสริมสร้างความสามารถดา้นการ

อ่านอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี5 

1.ความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของผูเ้รียน 

2.ความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบ

การเรียนการสอนอ่านอยา่งมีวิจารณญาณตามทฤษฎีโครงสร้าง 
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ค าถามการวิจัย 

 1. รูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีองคป์ระกอบอะไรบา้ง และ
มีลกัษณะอยา่งไร 

  2. การจดัการเรียนการสอนตามขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎี
โครงสร้าง เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิผลเป็นอยา่งไร 
วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 

  1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
  2. เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง 
เพื่อเสริมสร้างความสามารถดา้นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
โดยมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะ คือ 

2.1  เปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนระดบั
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนการทดลอง ระหว่างการทดลอง และหลงัการทดลองใชรู้ปแบบการ
สอน  
    2.2 ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อรูปแบบการสอน
อ่านอย่างมีวิจารณญาณเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของ
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

สมมุติฐานของการวจัิย 
 ผูเ้รียนกลุ่มทดลองท่ีไดเ้รียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง 

เพื่อเสริมสร้างความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ มีพฒันาการและความสามารถดา้นการ
อ่านอยา่งมีวิจารณญาณ สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยและการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎี
โครงสร้าง เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 

 1.ประชากรวจิัย 
  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนมธัยม
สาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร ปีการศึกษา 2559  จ  านวน 5 หอ้งเรียน หอ้งเรียนละ 30 คน รวม 150 คน 
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 2. ตัวอย่างวจิัย 

  กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนมธัยม
สาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร ปีการศึกษา 2559  1 หอ้งเรียน จ านวน 30 คน ไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย
(Simple Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
  3. ตัวแปรวจิัย 

      3.1 ตวัแปรตน้ คือ การจดัการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนอ่านตาม
ทฤษฎีโครงสร้าง 

      3.2 ตวัแปรตาม คือ ความสามารถในการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ 
  4. เน้ือหาทีใ่ช้ในการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบทีพ่ฒันาขึน้  

   เน้ือหารายวิชาสาระเพิ่มเติม ตามหลกัสูตรโรงเรียนมธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร
รายวิชา การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี 5 หน่วยการเรียนรู้  
อ่านอย่างไรให้เกิดวิจารณญาณ โดยคดัเลือกบทอ่านท่ีเหมาะสมตามช่วงอายุและความสนใจของ
ผูเ้รียนบทอ่านท่ีใชต้อ้งมีลกัษณะเป็นเร่ืองเล่า  

ค านิยามศัพท์เฉพาะ  

  เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั ผูว้ิจยัไดนิ้ยามศพัทเ์ฉพาะท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไว ้
ดงัต่อไปน้ี 

รูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎโีครงสร้าง  หมายถึง แบบแผนการจดัการ 
เรียนการสอนอ่าน ประกอบดว้ย หลกัการ เน้ือหา วตัถุประสงค ์ขั้นตอนการจดัการเรียนการสอน 
แนวทางการวดัและประเมินผลการเรียนการสอน และเง่ือนไขในการจดัการเรียนการสอนตาม
รูปแบบท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนดว้ยทฤษฎีโครงสร้างแนวสัญวิทยา อนัมีหลกัส าคญัคือ ผูอ่้านตอ้งค านึงว่า
ตวับททุกชนิด ถูกสร้างข้ึนตามวิธีการเดียวกบัการสร้างภาษาโดยความหมายในตวับทจะข้ึนอยูก่บั
วฒันธรรมระดบักวา้งและกรอบอา้งอิงทางภาษาตัวบทจะเป็นภาพตวัแทนของกระบวนการสร้าง
ความหมาย ทั้งน้ีความหมายของตวับทจะมีทั้งความหมายโดยอรรถ และความหมายโดยนัย ซ่ึง
ปรากฏในระบบสัญญะนั้น และจะถูกถอดรหัสตามพื้นฐานความรู้ท่ีมีอยู่ ประกอบไปดว้ยขั้นตอน
การสอน 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 เช่ือมโยงความคิด  ขั้นท่ี 2  พินิจตวับท ขั้นท่ี  3  คน้พจน์ตีความ   
ขั้นท่ี  4  ถอดรหสัความหมายขั้นท่ี 5 อภิปรายแลกเปล่ียน  และขั้นท่ี 6 สรุปผลการเรียนรู้ 
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  ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การอ่านเพื่อประเมินคุณค่าและ
ตดัสินใจเลือกเช่ือหรือด าเนินการอยา่งมีเหตุผล โดยกระบวนการอ่าน เร่ิมจากการสืบแหล่งท่ีมาของ
ขอ้มูล เพื่อเปรียบเทียบและวิเคราะห์ขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็น ท าความเขา้ใจเน้ือเร่ือง ตีความ บอก
จุดประสงคข์องผูเ้ขียน ใชค้วามคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าบทอ่านอย่างมีเหตุผล เพื่อ
สรุปวา่เร่ืองท่ีอ่านน่าเช่ือถือไดเ้พียงใด ซ่ึงพฤติกรรมเหล่าน้ีวดัไดจ้ากผลคะแนนท่ีไดจ้ากการวดัและ
ประเมินแบบวดัความสามารถในการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึน 
  ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง ผลท่ีไดจ้ากการใชเ้คร่ืองมือวิจยัใน
การตรวจสอบความเหมาะสม/ความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้างของรูปแบบการสอนโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
และการน ารูปแบบการสอนไปใช้ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัด
ความสามารถดา้นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อ
รูปแบบการเรียนการสอน 
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 หมายถึง นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนมธัยม
สาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2559  ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาสาระ
เพิ่มเติม การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม 
 

ประโยชน์ของการวจิัย 

  1. ไดรู้ปแบบการเรียนการสอนอ่านระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ตามทฤษฎีโครงสร้าง  
ซ่ึงเป็นทางเลือกใหม่ในการพฒันาการเรียนการสอนอ่านเพื่อพฒันาให้ผูเ้รียนมีความสามารถดา้น
การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ 

  2.  ไดน้ าเสนอแนวทางการวิจยัท่ีใชท้ฤษฎีโครงสร้าง ซ่ึงสามารถพฒันาไปสู่งานวิจยั 

เก่ียวกบัการพฒันาการเรียนการสอนอ่านในลกัษณะอ่ืน ๆ  

 3.  ไดน้ าเสนอแนวทางการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนอ่านในระดบัต่าง ๆ โดยใช้
ทฤษฎีอ่ืน เพื่อใหก้ารเรียนการสอนอ่านอยา่งมีวิจารณญาณมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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บทที่  2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน อ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่ อ เส ริมสร้าง
ความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
มีวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูว้ิจยัทบทวนเก่ียวกบัแนวคิดต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

 1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย 

    1.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลกัสูตร   

          แกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 

     1.2  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

   1.3 โครงสร้างหลกัสูตร  

   1.4  หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมธัยมสาธิตมหาวิทยาลยั 

          นเรศวร 

  1.5  โครงสร้างรายวิชาการอ่านและพจิารณาวรรณกรรม 

  2.  แนวคิดเร่ืองการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 

2.1  แนวคิดเก่ียวกบัการวิจยัและพฒันา 
2.2  ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 
2.3  ลกัษณะส าคญัของรูปแบบการเรียนการสอน 
2.4  องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
2.5  ประเภทของรูปแบบการเรียนการสอน 
2.6  กระบวนการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 

 3. แนวคิดเร่ืองทฤษฎีโครงสร้าง 

  3.1  ความเป็นมาของทฤษฎีโครงสร้าง 

  3.2   แนวคิดเร่ืองสัญวิทยา (Semiology) 

  3.3   ความหมายและความส าคญัของสัญญะ(Sign) 

  3.4  การศึกษาสญัญะตามทศันะของ Saussure 

  3.5  การศึกษาสญัญะตามทศันะของ Peirce 

  3.6  ความสัมพนัธ์ (Relations) ระหวา่งองคป์ระกอบของสญัญะ 
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  3.7 ประเภทของความหมายท่ีบรรจุอยูใ่นสญัญะ 

 4. แนวคิดเร่ืองการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ 

  4.1 ความหมายของการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ 

    4.2 ความส าคญัของการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ 

    4.3 หลกัและทกัษะของการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ 

    4.4 ประโยชนข์องการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 

    4.5 พฤติกรรมการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ 

  4.6 การวดัและประเมินผลการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ 

 5. แนวคิดเร่ืองจิตวิทยาการอ่านและการเลือกบทอ่านส าหรับวยัรุ่น 

    5.1 ความหมายของการอ่าน 

  5.2 ความส าคญัของการอ่าน 

  5.3 ความพร้อมในการรับสารดว้ยการอ่าน 

  5.4 หลกัทฤษฎีและหลกัจิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่าน 

  5.5 หลกัการเลือกบทอ่านส าหรับวยัรุ่น 

 6. แนวคิดทฤษฎีเร่ืองโครงสร้างประสบการณ์เดิม 

 7. แนวคิดพฤติกรรมดา้นพทุธิพิสัย 

  8. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

   8.1 งานวิจยัในประเทศ 

   8.2 งานวิจยัต่างประเทศ 
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1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 จดัท าข้ึนส าหรับทอ้งถ่ินและ

สถานศึกษาไดน้ าไปใชเ้ป็นกรอบและทิศทางในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา และจดัการเรียน

การสอนเพื่อพฒันาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพด้าน

ความรู้ และทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง และแสวงหาความรู้

เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

 1.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษา ขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 

  สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลกัสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 44-45) จดัท าข้ึนเพื่อให้สอดคลอ้งกบั

สภาพความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาการ เป็นการสร้าง

แนวทางในการพฒันาคุณภาพทางการศึกษาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคคลและสังคม โดย

มุ่งเน้นการพฒันาผูเ้รียนให้เป็นมนุษยท่ี์ท่ีมีความสมดุลในทุก ๆ ดา้น ทั้งทางดา้นร่างกาย ความรู้ 

คุณธรรม การมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและความเป็นพลโลก ยึดมัน่ในการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้งเจต

คติท่ีดีในการศึกษาโดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัทั้ งน้ี หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มุ่งเน้นการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดนั้น ส่งผลให้ผูเ้รียนเกิด

สมรรถนะท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

 1. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวฒันธรรมใน

การใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียน

ขอ้มูลข่าวสาร และประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งการ

เจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ย

หลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง

ผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสงัคม 

 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 

การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้าง 

องคค์วามรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค

ต่างๆ ท่ีเผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม บนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรม และขอ้มูลสารสนเทศ 

เขา้ใจความสัมพนัธ์และความเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆในสังคม แสวงหาความรู้มาใชใ้น

การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ตลอดจนมีการตดัสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบ

ท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

 4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ 

ไปใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การท างาน และ

การอยูร่่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล การจดัการปัญหาและ

ความขัดแยง้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับความเปล่ียนแปลงของสังคมและ

สภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

  5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีเป็นความสามารถในการเลือกและใชเ้ทคโนโลยี

ดา้นต่างๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพฒันาตนเองและสังคมในดา้นการ

เรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

   1.2 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไดเ้ห็นถึงความส าคญัของการพฒันาผูเ้รียนอย่างเป็น 

องค์รวมในทุก ๆ ด้าน จึงมีการจัดท าสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ซ่ึงไดมี้การจ าแนกสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ออกเป็น 

 5 สาระ ดงัน้ี 

 สาระท่ี 1 การอ่าน 

 มาตรฐาน ท 1.1 ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ

แกปั้ญหาในการดาเนินชีวิต และมีนิสยัรักการอ่าน 

 สาระท่ี 2 การเขียน 

 มาตรฐาน ท 2.1 ใชก้ระบวนการเขียน เขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอ่ความ และเขียน

เร่ืองราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาคน้ควา้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 สาระท่ี 3 การฟัง การดู และการพดู 

 มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ 

ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อยา่งมีวิจารณญาณและสร้างสรรค ์
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 สาระท่ี 4 หลกัการใชภ้าษาไทย 

 มาตรฐาน ท 4.1 เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของ

ภาษาและพลงัของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 

 สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

 มาตรฐาน ท 5.1 เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย

อยา่งเห็นคุณค่าและน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง 

  จากสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ดังกล่าว สามารถน ามาจัดท าตัวช้ีวดัและสาระ 

การเรียนรู้แกนกลางของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ซ่ึงผูส้อนสามารถใชเ้ป็นเกณฑม์าตรฐานใน

การประเมินพฒันาการดา้นการเรียนรู้ของผูเ้รียนได ้

 มาตรฐานการเรียน รู้และตัว ช้ีว ัด  ส าห รับนัก เรียนชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี4-6) สาระการอ่าน  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 กล่าวไวว้่า อ่านออก

เสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะไดถู้กตอ้งและเขา้ใจ   ตีความ  แปลความ  และ

ขยายความเร่ืองท่ีอ่านได ้  วิเคราะห์วิจารณ์เร่ืองท่ีอ่าน  แสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้และเสนอความคิด

ใหม่จากการอ่านอยา่งมีเหตุผล  คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน  เขียนกรอบแนวคิด  ผงัความคิด  

บนัทึก  ยอ่ความ และเขียนรายงานจากส่ิงท่ีอ่าน สงัเคราะห์  ประเมินค่า  และน าความรู้ความคิดจาก

การอ่านมาพฒันาตน  พฒันาการเรียน  และพฒันาความรู้ทางอาชีพ  และน าความรู้ความคิดไป

ประยุกตใ์ชแ้กปั้ญหาในการด าเนินชีวิต  มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน โดยระบุไวเ้ป็นตวัช้ีวดั

ดงัต่อไปน้ี 

   1. อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้ และบทร้อยกรองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ไพเราะ และเหมาะสม

กบัเร่ืองท่ีอ่าน   

 2.  ตีความ แปลความ และขยายความเร่ืองท่ีอ่าน 

 3. วิเคราะห์และวจิารณ์เร่ืองท่ีอ่านในทุก ๆ ดา้นอยา่งมีเหตุผล 

 4.  คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน และประเมินค่าเพื่อน าความรู้ ความคิดไปใช้

ตดัสินใจแกปั้ญหาในการด าเนินชีวิต 

 5. วิเคราะห์ วจิารณ์ แสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้กบัเร่ืองท่ีอ่าน และเสนอความคิดใหม่

อยา่งมีเหตุผล 

 6.  ตอบค าถามจากการอ่านประเภทต่าง ๆ  ภายในเวลาท่ีก าหนด 

 7.  อ่านเร่ืองต่าง ๆ แลว้เขียนกรอบแนวคิดผงัความคิด บนัทึก ยอ่ความ และรายงาน 
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 8. สงัเคราะห์ความรู้จากการอ่านส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

มาพฒันาตน พฒันาการเรียน และพฒันาความรู้ทางอาชีพ 

 9. มีมารยาทในการอ่าน  

  1.3 โครงสร้างหลกัสูตร 

 โรงเรียนมธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร มีโครงสร้างหลกัสูตรระดบัมธัยมศึกษาตอน

ปลาย ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี  1 โครงสร้างหลกัสูตร ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมธัยมสาธิตมหาวิทยาลยั 
       นเรศวร   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กจิกรรม  
เวลาเรียน 

ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 
80 

( 2 นก(. 
80 

( 2 นก(. 
80 

( 2 นก(. 

คณติศาสตร์ 
240 

( 6 นก(. 
240 

( 6 นก(. 
120 

( 3 นก(. 

วทิยาศาสตร์ 
520 

( 13 นก(. 
540 

( 13.5 นก(. 
360 

( 9 นก(. 

สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
120 

( 3 นก(. 
120 

( 3 นก(. 
80 

( 2 นก(. 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
40 

( 1 นก(. 
40 

( 1 นก(. 
40 

( 1 นก(. 

ศิลปะ 
40 

( 1 นก(. 
40 

( 1 นก(. 
40 

( 1 นก(. 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
40 

( 1 นก(. 
40 

( 1 นก(. 
40 

( 1 นก(. 

ภาษาต่างประเทศ 
80 

( 2 นก(. 
80 

( 2 นก(. 
80 

( 2 นก(. 

รวมเวลาเรียน (พืน้ฐาน)  
1,160 

( 29 นก(. 
1,180 

( 29.5 นก(. 
840 

( 21 นก(. 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 120 120 120 

รายวชิา /กจิกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิม่เติมตามความพร้อมและจุดเน้น  
120 

( 3 นก(. 
180 

( 4.5 นก(. 
240 

( 6 นก(. 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,400 ชัว่โมง 1,480 ชัว่โมง 1,200 
ชัว่โมง 
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ตารางท่ี  2 โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนมธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 

รหัส รายวชิา 
ช่ัวโมง หน่วย 

กติ 
รหัส รายวชิา 

ช่ัวโมง หน่วย
กติ /สัปดาห์ /สัปดาห์ 

  สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน   สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 

ท32101 ภาษาไทย 3 2 1.0 ท32102 ภาษาไทย 4 2 1.0 

ค32101 คณติศาสตร์ 5 3 1.5 ค32103 คณติศาสตร์ 7 3 1.5 

ค32102 คณติศาสตร์ 6 3 1.5 ค32104 คณติศาสตร์ 8 3 1.5 

ว32101 ฟิสิกส์ 3 4 2.0 ว32102 ฟิสิกส์ 4 3 1.5 

ว32121 เคม ี3 4 2.0 ว32122 เคม ี4 4 2.0 

ว32141 ชีววทิยา 3 4 2.0 ว32142 ชีววทิยา 4 3 1.5 

ว32181 โครงงานและเทคโนโลย ี3 1 0.5 ว32182 โครงงานและเทคโนโลย ี4 1 0.5 

ส32101 สังคมศึกษา 3 2 1.0 ว32161 โลกและดาราศาสตร์ 3 1.5 

ส32102 ประวตัิศาสตร์สากล 1 1 0.5 ส32103 สังคมศึกษา  4 2 1.0 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1 0.5 ส32104 ประวตัิศาสตร์สากล 2 1 0.5 

ศ32101 ศิลปนิยม 3 1 0.5 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1 0.5 

ง32101 โครงงานคอมพวิเตอร์ 1 0.5 ศ32102 ศิลปนิยม 4 1 0.5 

อ32101 หลกัภาษาองักฤษ  3 2 1.0 ง32102 งานอาชีพ 1 0.5 

    อ32102 หลกัภาษาองักฤษ  4 2 1.0 

  รวม 29 14.5   รวม 30 15.0 

  สาระการเรียนรู้เพิม่เติม   สาระการเรียนรู้เพิม่เติม 

ว30261 ดาราศาสตร์  1 2 1.0 ว30262 ดาราศาสตร์  2 1 0.5 

ส30231 หน้าทีพ่ลเมือง 1 1 0.5 ส30232 หน้าทีพ่ลเมือง 2 1 0.5 

อ32201 การอ่าน – เขยีนภาษาองักฤษ  2 1.0 ท32201 การอ่านและพจิารณาวรรณกรรม 2 1.0 

  รวม 5 2.5   รวม 4 2.0 

  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน   กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

  แนะแนว 1     แนะแนว 1   

  ชุมนุม 1   ชุมนุม 1   

  
บ าเพญ็สาธารณประโยชน์ 
(ไม่น้อยกว่า  20 ช่ัวโมง /ภาคเรียน)       

บ าเพญ็สาธารณประโยชน์ 
(ไม่น้อยกว่า  20 ช่ัวโมง /ภาคเรียน)     

  รวม 2     รวม 2   

  รวมทั้งหมด 36 17.0   รวมทั้งหมด 36 17.0 
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                1.4 หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวทิยาลยันเรศวร 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร (โรงเรียน

มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร, 2558: 23-25) ไดเ้ห็นถึงความส าคญัของการพฒันาผูเ้รียนอย่าง

เป็นองค์รวมในทุกๆ ดา้น จึงมีการจดัท าสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ซ่ึงไดมี้การจ าแนกสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ออกเป็น 5 

สาระ  

 ทั้งน้ี โรงเรียนมธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร ไดจ้ดัการเรียนการสอนภาษาไทยใน

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ตามหลกัสูตรแกนกลางหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศกัราช 2551 โดยใช้เวลาในการจดัการเรียนการสอน 2 คาบ ต่อสัปดาห์ ส าหรับสาระการ

เรียนรู้พื้นฐาน และในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 ไดจ้ดัสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชาการอ่าน

และพิจารณาวรรณกรรม โดยใชเ้วลาในการจดัการเรียนการสอน 2 คาบ ต่อสปัดาห์ 

 1.5 โครงสร้างรายวิชารายวชิาการอ่านและพจิารณาวรรณกรรม 

  ค าอธิบายรายวิชา 

  ศึกษาหลกัการ วิธีการ วิเคราะห์การอ่าน ฝึกอ่านขอ้เขียน และวรรณกรรมรูปแบบ 

ต่าง ๆ ทั้งบนัเทิงคดี และสารคดี ท่ีเป็นร้อยแกว้ และร้อยกรอง วิเคราะห์แยกเน้ือหาท่ีแสดงอารมณ์ 

แสดงขอ้เท็จจริงและความคิดเห็น แยกองคป์ระกอบของวรรณกรรม  พิจารณาการใชค้  า ขอ้ความ 

ส านวน โวหาร แนวคิดขอ้คิด ประเด็นส าคญัของเร่ือง วิจารณ์และประเมินค่าเร่ืองท่ีอ่าน โดยใช ้

กระบวนการเรียนทางภาษา กระบวนการปฏิบติั กระบวนการสร้างความรู้ความเขา้ใจ  กระบวนการ

กลุ่ม กระบวนการคิดอยา่งมีวิจารญาณ และ กระบวนการสร้างความตระหนกัเพื่อใหเ้กิดการพฒันา

สมรรถภาพการเรียนรู้ พฒันาความคิด เพิ่มพูนทกัษะการอ่าน สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์

ในเร่ืองท่ีอ่าน เขา้ใจสารของผูแ้ต่ง เห็นคุณค่าของวรรณกรรมท่ีอ่าน มีมารยาท และมีนิสัยรัก 

การอ่าน 

   ผลการเรียนรู้ 
1. ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพื้นฐานของการอ่าน 
2. ผูเ้รียนอ่านจบัใจความส าคญั  สรุปประเดน็  สรุปแนวคิด  เขียนผงัความคิดจากเร่ืองท่ี

อ่านได ้
3. ผูเ้รียนแยกประเภทและบอกองคป์ระกอบของวรรณกรรมแต่ละประเภทได ้
4. ผูเ้รียนวิเคราะห์  วิจารณ์ และประเมินค่าเร่ืองสั้นท่ีอ่านได ้
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5. ผูเ้รียนวิเคราะห์  วิจารณ์ และประเมินค่ากวีนิพนธ์ท่ีอ่านได ้
6. ผูเ้รียนวิเคราะห์  วิจารณ์ และประเมินค่าสารคดีท่ีอ่านได ้ 
7. ผูเ้รียนวิเคราะห์  วิจารณ์ และประเมินค่าบทละครท่ีอ่านได ้
8. ผูเ้รียนเลือกอ่านและแนะน าวรรณกรรมท่ีมีคุณค่าได ้
9. ผูเ้รียนมีมารยาทในการอ่าน 
ทั้งน้ีในรายวิชาสาระเพิ่มเติม การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม มีขอบข่ายเน้ือหาตาม

โครงการสอนดงัตารางท่ี 3 
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       ตารางท่ี 3  โครงการสอนรายวิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ / รายละเอยีด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

1-2 แนะน ารายวิชา รับทราบวตัถุประสงค ์แนวทางการเรียน การสอน และ 
การวดัผลประเมินผล 
พ้ืนฐานของการอ่าน 
-ความหมายของการอ่านและการพิจารณา 
-การอ่านคืออะไร 
-ความส าคญัของการอ่าน  

4 

3-4 หลกัการอ่านและการพิจารณาหนงัสือ 
-วตัถุประสงคข์องการอ่าน 
-ลกัษณะการอ่าน 
-วธีิการอ่านหนงัสือเพ่ือใหไ้ดต้ามวตัถุประสงค ์

4 

5-6 หลกัการอ่านและการพิจารณาหนงัสือ(ต่อ) 
-ขอ้แนะน าในการอ่านหนงัสือ 
-หลกัการพิจารณาหนงัสือ 

4 

7-8 ประเภทของหนงัสือและการเลือกหนงัสืออ่าน 
-ประเภทของหนงัสือ 
-ส่วนประกอบของหนงัสือ 
-หลกัการเลือกหนงัสืออ่าน 

4 

9 สอบกลางภาค  
10 การอ่านและพิจารณาเร่ืองสั้น 

-ความหมายของเร่ืองสั้น 
-องคป์ระกอบของเร่ืองสั้น 
-ประเภทของเร่ืองสั้น 
-ประโยชน์ของการอ่านเร่ืองสั้น 
-หลกัการพิจารณาเร่ืองสั้น 
-ตวัอยา่งการพิจารณาเร่ืองสั้น 

2 

11 การอ่านและพิจารณาเร่ืองสั้น(ต่อ) 
-ฝึกปฎิบติัการอ่านและพิจารณา 
เร่ืองสั้น 

2 
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        ตารางท่ี 3  โครงการสอนรายวิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม(ต่อ) 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ / รายละเอยีด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

12 การอ่านและพิจารณากวีนิพนธ์ 
-ความหมายของกวนิีพนธ์ 
-องคป์ระกอบของกวีนิพนธ์ 
-ประเภทของกวีนิพนธ์ 
-ประโยชน์ของการอ่านกวีนิพนธ์ 
-หลกัการพิจารณากวีนิพนธ์ 
-ตวัอยา่งการพิจารณากวีนิพนธ์ 

2 

13 การอ่านและพิจารณากวีนิพนธ์(ต่อ) 
-ฝึกปฎิบติัการอ่านและพิจารณา 
กวนิีพนธ์ 

2 

14 การอ่านและพิจารณาสารคดี 
-ความหมายของสารคดี 
-องคป์ระกอบของสารคดี 
-ประเภทของสารคดี 
-ประโยชน์ของการอ่านสารคดี 
-หลกัการพิจารณาสารคดี 
-ตวัอยา่งการพิจารณาสารคดี  

2 

15 การอ่านและพิจารณาสารคดี(ต่อ) 
-ฝึกปฎิบติัการอ่านและพิจารณาสารคดี 

2 

16 การอ่านและพิจารณาบทละคร 
-ความหมายของบทละคร 
-องคป์ระกอบของบทละคร 
-ประเภทของบทละคร 
-ประโยชน์ของการอ่านบทละคร 
-หลกัการพิจารณาบทละคร 
-ตวัอยา่งการพิจารณาบทละคร 

2 

17 การอ่านและพิจารณาบทละคร(ต่อ) 
-ฝึกปฎิบติัการอ่านและพิจารณา 
บทละคร 

2 

18 สอบปลายภาค 2 
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 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชเ้น้ือหาสปัดาห์ท่ี 10 – 17 รวม  8  สัปดาห์  สัปดาห์ละ  2 คาบเรียน
มาใชใ้นการพฒันาความสามารถในการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
 

2. แนวคดิเร่ืองการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 

  การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนในงานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัวิเคราะห์และสังเคราะห์
หลกัการ แนวคิดของการวิจยัและพฒันา และการออกแบบระบบการเรียนการสอนเชิงระบบมา
ประยกุตใ์ช ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  2.1 แนวคดิเกีย่วกบัการวิจัยและพฒันา 
  การวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R and D) เป็นการวิจัยท่ีพัฒนา
นวตักรรมหรือกระบวนการรูปแบบใหม่ๆ ข้ึนมาจากความตอ้งการของผูใ้ชน้วตักรรมหรือท่ีเรียกว่า 
การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานหรือการศึกษาความตอ้งการแลว้ตรวจสอบคุณภาพของนวตักรรม การ
น าไปทดลองใช้ และประเมินผล งานวิจัยลักษณะน้ีเป็นการวิจัยพัฒนาส่วนใหญ่มีขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ี  R1D1R2D2    
  หลกัการวิจยัและพฒันาในการวิจยัทางหลกัสูตรการสอนการนิเทศ เป็นการพฒันาจาก
ล่างสู่บน คือน าความตอ้งการของขอ้มูลพื้นฐานของผูป้ฏิบติัไปสู่การพฒันา (มาเรียม นิลพนัธ์, 
2551: 261-262) 
  ส าหรับขั้นตอนการด าเนินการวิจยัและพฒันานั้น มีนกัวิชาการทางการศึกษาไดท้ าการ
วิจัยและการพัฒนา โดยมีขั้นตอนการด าเนินการวิจัยคล้ายคลึงกัน  เช่น จิราภรณ์ พิมใจใส                 
(2553: 150) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่ อส่งเสริม
ความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล โดยมีวิธีการด าเนินการพฒันารูปแบบ 4 ขั้นตอน 
ดงัน้ี ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน ความตอ้งการจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาใชเ้ป็น
พื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล ขั้นตอนท่ี 2 การออกแบบและพฒันารูปแบบ             
การเรียนการสอนเพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้าง 
องค์ความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลตามเกณฑ์ 80/80                 
ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล และขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลรูปแบบการเรียน
การสอนตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึษา
พยาบาลและเพื่อปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล ใหมี้ความเหมาะสมและสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่ง
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มีประสิทธิภาพต่อไป ส่วน จิระ ดีช่วย (2554: 115) ไดพ้ฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี
คอนสตรักติวิซึมร่วมกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์ทางชีววิทยาและ
ความสามารถในการสร้างองคค์วามรู้ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยมีวิธีการพฒันารูปแบบ 
4 ขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นตอนท่ี 1 เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีคอนสตรักติวิซึมร่วมกบัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณเพื่อเสริมสร้างมโนทศัน์ทางชีวิวิทยาและ
ความสามารถในการสร้างองคค์วามรู้ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 2 ออกแบบและ
หาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรักติวิซึมร่วมกับการคิดอย่างมี
วิจารณญาณเพื่อเสริมสร้างมโนทศัน์ทางชีววิทยาและความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 3 ทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัก
ติวิซึมร่วมกบัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณเพื่อเสริมสร้างมโนทศัน์ทางชีววิทยาและความสามารถใน
การสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 และขั้นตอนท่ี 4 น าผลการประเมิน               
การทดลองใช้ รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษ ฎีคอนสตรัก ติวิ ซึ ม ร่วมกับการคิด                          
อยา่งมีวิจารณญาณเพื่อเสริมสร้างมโนทศัน์ทางชีววิทยาและความสามารถในการสร้างองคค์วามรู้
มาพิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนใหส้มบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน    
  จากการศึกษาแนวคิดและกระบวนการของการวิจยัและพฒันา R and D (Research and 
Development) ดังกล่าวสรุปได้ว่า การวิจัยและการพฒันา ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนท่ีส าคญั คือ 
ขั้ นตอนท่ี  1 การวิจัย (Research: R1) : ขั้ นการศึกษาวิ เคราะห์ข้อมูลพื้ นฐาน (Analysis : A)            
ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา (Development: D1) ขั้นการออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
(Design and Development : D and D) ขั้นตอนท่ี 3 การวิจัย (Research : R2) ขั้ นการทดลองใช้
รูปแบบการเรียนการสอน (Implementation: I) และขั้นตอนท่ี4 การพัฒนา (Development: D2)            
ขั้นการประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอน (Evaluation: E)  
  การวิจยัคร้ังน้ีมีเป้าหมายส าคญัในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎี
โครงสร้าง เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาปีท่ี 5จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบการสอนและ
หลกัการ แนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบระบบการเรียนการสอนเพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนต่อไป 
  2.2 ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 
  นกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายของรูปแบบการเรียนการสอนไวด้งัน้ี 
  ทิศนา แขมมณี (2552: 475) กล่าวไวว้่า “รูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบแผน                     
การด าเนินการสอนท่ีไดรั้บการจดัเป็นระบบอยา่งสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัทฤษฎี/หลกัการเรียนรู้หรือ
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การสอนท่ีรูปแบบนั้นยึดถือ มีกระบวนการสอนท่ีมีลกัษณะเฉพาะท่ีไดรั้บการพิสูจน์ ทดสอบว่ามี
ประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายเฉพาะของรูปแบบนั้ นๆ                  
ด้าน  Saylor (1981: 271) สรุปความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน  ( teaching model)                      
ว่าหมายถึงแบบหรือแผน (pattern) ของการสอนท่ีมีการจดักระท าพฤติกรรมข้ึนจ านวนหน่ึง ซ่ึงมี
ความแตกต่างกนั เพื่อจุดหมายหรือจุดเนน้เฉพาะเจาะจงอยา่งใดอยา่งหน่ึง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี Joyce 
and Weil (2009: 6-7) ได้กล่าวถึงความหมายของรูปแบบการเรียนการสอนสรุปได้ว่า รูปแบบ              
การเรียนการสอนเป็นแบบแผนในการจดัการเรียนการสอนท่ีบรรยายใหเ้ห็นถึงส่ิงแวดลอ้มทางการ
เรียน ซ่ึงเป็นแนวทางในการออกแบบการเรียนการสอนท่ีมีเป้าหมายให้ผูเ้รียนบรรลุวตัถุประสงคท่ี์
แตกต่างกนั 
  จากความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า                      
แบบแผนการด าเนินการสอนท่ีจดัอยา่งเป็นระบบ โดยสัมพนัธ์และมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีและ
หลกัการเรียนรู้ ซ่ึงไดรั้บการทดสอบว่ามีประสิทธิภาพ สามารถพฒันาให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไว ้โดยประกอบดว้ยทฤษฎี หลกัการท่ีรูปแบบนั้นยดึถือและกระบวนการ
สอนท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายเฉพาะของรูปแบบนั้นๆ  
  2.3 ลกัษณะส าคญัของรูปแบบการเรียนการสอน 
  การศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบการเรียนการสอนของทิศนา แขมมณี (2552) และ Joyce and 
Weil (2009) แสดงใหเ้ห็นวา่รูปแบบการเรียนการสอนจะตอ้งมีลกัษณะส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
  1. มีแนวคิดหรือหลกัการพื้นฐาน ซ่ึงอาจมาจากแนวคิดทางการศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้ 
หรือทฤษฎีทางจิตวิทยา เป็นตน้ แนวคิดพื้นฐานเหล่าน้ีจะเป็นหลกัหรือแนวทางในการเลือกก าหนด
และจดัระเบียบความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบของรูปแบบใหส้อดคลอ้งสมัพนัธ์กนั 
  2. มีองค์ประกอบและความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบท่ีมีความเป็นเหตุเป็นผลและ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบ การก าหนดองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน
จะข้ึนอยู่กับความรู้ ประสบการณ์และความละเอียดรอบคอบของผูพ้ฒันาท่ีจะตอ้งคิดวิเคราะห์              
จนมองเห็นความสัมพนัธ์ได้อย่างสมเหตุสมผล โดยจะตอ้งค านึงถึงองค์ประกอบของการสอน
โดยทัว่ไปและการสอนเฉพาะสาขาวิชาและจะตอ้งก าหนดองคป์ระกอบให้มีความสัมพนัธ์และ
ส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน นอกจากน้ี รูปแบบการเรียนการสอนควรให้ความส าคญั
องค์ประกอบทั้ งหมดร่วมกัน กล่าวคือ ในรูปแบบการเรียนการสอน องค์ประกอบแต่ละ
องค์ประกอบควรมีความสัมพนัธ์ทดัเทียมกนั และจะตอ้งมีบทบาทร่วมกนั จึงจะท าให้รูปแบบ               
การเรียนการสอนนั้น ๆ บรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีตอ้งการได ้
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  3. มีการพฒันาหรือออกแบบอย่างเป็นระบบ รูปแบบการเรียนการสอนเป็นผลของ                 
การออกแบบจดัองคป์ระกอบอยา่งมีขั้นตอนและเป็นระบบ เร่ิมตั้งแต่การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลและ
องคป์ระกอบการสอนท่ีเก่ียวขอ้ง การก าหนดองคป์ระกอบท่ีส าคญัและจ าเป็น การจดัความสมัพนัธ์
องคป์ระกอบให้สอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั การน าแผนการจดัองคป์ระกอบไปทดลองใชส้อนจริงเพื่อ
ตรวจสอบความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและยืนย ัน ผลท่ี เกิดข้ึนว่าสามารถช่วยให้ผู ้เรียน                      
เกิดการเรียนรู้ในส่ิงท่ีตอ้งการไดจ้ริง 
  4. มีผลต่อพฒันาการของผูเ้รียนในดา้นต่างๆ รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน                  
จะส่งผลต่อพฒันาการในดา้นต่างๆของผูเ้รียน ดงัท่ี Joyce and Weil (2009) กล่าวไวว้่า “รูปแบบ             
การเรียนการสอนแต่ละแบบจะส่งผลต่อผูเ้รียนต่างกนัออกไปตามแนวคิดและหลกัการของรูปแบบ
นั้น” 
  สรุปไดว้่า ลกัษณะส าคญัของรูปแบบการเรียนการสอนตอ้งมีหลกัการหรือแนวคิด
พื้นฐาน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการก าหนดองคป์ระกอบท่ีส าคญัและการจดัความสมัพนัธ์องคป์ระกอบ
ให้สอดคลอ้งสัมพนัธ์กนัของรูปแบบอยา่งเป็นระบบ โดยรูปแบบท่ีพฒันาข้ึนจะมีผลต่อการพฒันา
ผูเ้รียนในดา้นต่างๆตามวตัถุประสงคข์องรูปแบบ 
  2.4 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
  นกัวิชาการและนกัการศึกษาไดอ้ธิบายองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนไว้
ดงัน้ี 

ทิศนา แขมมณี (2552: 219-220) ไดอ้ธิบายองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนไว้
ว่าประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ แนวคิดหรือความเช่ือท่ีเป็น
พื้นฐานของรูปแบบการเรียนการสอน 2) การบรรยายและอธิบายสภาพหรือลกัษณะของการจดั            
การเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับหลักการ 3) การจัดระบบ คือ การจัดองค์ประกอบและ
ความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบใหส้ามารถน าผูเ้รียนไปสู่เป้าหมาย และ 4) การอธิบายหรือใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ อนัจะช่วยใหก้ารสอนนั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 Joyce and Weil (2009: 13-14) ได้สรุปองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนไว ้                        
4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1. เป้าหมายของรูปแบบการเรียนการสอน ซ่ึงอธิบายถึงส่ิงท่ีมุ่งพฒันาหรือ
คุณลักษณะท่ีต้องการให้ เกิดกับผู ้เรียน 2. หลักการหรือแนวคิดท่ีเป็นพื้นฐานของรูปแบบ                       
3. รายละเอียดเก่ียวกบัขั้นตอนการสอน 4. การประเมินผลท่ีจะช้ีใหเ้ห็นถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจาก
การใชรู้ปแบบนั้น การศึกษาเก่ียวกบั 

สามารถสรุปไดว้า่ องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน ประกอบดว้ย 4 ประการคือ                   
1. ปรัชญา หลกัการ แนวคิดหรือทฤษฎีซ่ึงเป็นพื้นฐานในการพฒันารูปแบบ 2. วตัถุประสงคข์อง
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รูปแบบ 3. ขั้ นตอนการจัดการเรียน รู้และกิจกรรมการเรียนการสอน และ 4. การวัดและ                       
การประเมินผลท่ีเกิดจากการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน  

2.5 ประเภทของรูปแบบการเรียนการสอน 
นกัวิชาการไดก้ล่าวถึงประเภทของรูปแบบการเรียนการสอนไวด้งัต่อไปน้ี 
ทิศนา แขมมณี (2552: 223-269) แบ่งรูปแบบการเรียนการสอนเป็น 5 ประเภท ได้แก่               

1. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการพฒันาดา้นพุทธิพิสัยเป็นรูปแบบท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนเกิดความรู้
ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระต่างๆ ซ่ึงอาจอยู่ในรูปของขอ้มูล ขอ้เท็จจริง มโนทศัน์หรือความคิด             
รวบยอด 2. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้การพฒันาดา้นจิตพิสัย เป็นรูปแบบท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียน
ให้เกิดความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมท่ีพึงประสงค ์3. รูปแบบการเรียนการสอน
ท่ีเนน้การพฒันาดา้นทกัษะพิสัยเป็นรูปแบบท่ีมุ่งพฒันาความสามารถของผูเ้รียนดา้นการปฏิบติัการ
กระท า หรือการแสดงออก 4. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการ              
เป็นรูปแบบท่ีมุ่งพัฒนาทักษะท่ีเก่ียวข้องกับวิธีการด าเนินการต่างๆ อาจเป็นกระบวนการ                    
ทางสติปัญญากระบวนการคิดกระบวนการ ทางสังคม และ 5. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้น
การบูรณาการ เป็นรูปแบบท่ีพัฒนาการเรียนรู้ด้านต่างๆของผู ้เรียนไปพร้อมๆกัน โดยใช ้                 
การบูรณาการทั้ งทางด้านเน้ือหาสาระและวิธีการ ขณะท่ี Saylor (1981: 272) ได้จ  าแนกรูปแบบ            
การสอนตามแบบของหลกัสูตร 5 แบบ โดยพิจารณาความเก่ียวขอ้งเหมาะสมของรูปแบบการสอน
กบัหลกัสูตรแต่ละประเภทซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อนักพฒันาหลกัสูตร ท่ีจะสามารถเลือกรูปแบบ
การสอนไดเ้หมาะกบัจุดเนน้ของหลกัสูตรแต่ละประเภท รูปแบบการสอนตามแนวคิดน้ี จึงจดัเป็น 
5 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1. รูปแบบการสอนท่ีเหมาะกบัหลกัสูตรเนน้เน้ือหาวิชา (Subject Matter /Discipline) 
2. รูปแบบการสอนท่ีเหมาะกับหลกัสูตรเน้นสมรรถภาพ (Specific Competencies / Technology)           
3. รูป แบบ ก ารส อน ท่ี เห ม าะกับ ห ลัก สู ต ร เน้ น คุณ ลักษณ ะ  (Human Traits /Processes)                               
4. รูปแบบการสอนท่ีเหมาะกับหลักสูตรเน้นกิจกรรม และปัญหาสังคม (Social Functions / 
Activities) 5. รูปแบบการสอนท่ีเหมาะกบัหลกัสูตรเน้นความตอ้งการ และความสนใจของผูเ้รียน 
(Interests and Needs /Activities) 

ด้าน  Joyce and Weil (2009: 5-14) ยังได้จัด รูปแบบการสอนออกเป็น 4 ก ลุ่ม ได้แก่                  
1. รูปแบบการสอนท่ีเน้นกระบวนการคิด (The Information – Processing Family) จะมุ่งเน้น              
การพฒันาดา้นเน้ือหาวิชา และทกัษะกระบวนการทางสติปัญญาเป็นหลกั 2. รูปแบบการสอนท่ีเนน้
การพัฒนาตน (The Personal Family) เป็นรูปแบบการสอนท่ีเน้นกระบวนการพัฒนาผู ้เรียน                
ตามความต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคล และการพัฒนาผู ้เรียนทาง ด้านจิตพิสัย                       
3. รูปแบบการสอน ท่ี เน้นปฏิสัมพันธ์ท างสั งคม  (The Social Family) จะเน้นการพัฒนา                   
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กระบวนการกลุ่ม และการพฒันาดา้นจิตพิสัยเพื่อปลูกฝังจิตส านึกในการอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม  
4. รูปแบบการสอนท่ีเน้นการปรับพฤติกรรม (The Behavioral Systems Family) เป็นรูปแบบ               
การสอนท่ีเน้นการน าทฤษฎีการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมมาใชใ้นการพฒันาความรู้ความสามารถของ
ผูเ้รียน ทั้ งทางด้านเน้ือหาวิชาและทักษะต่างๆ นอกจากน้ี Joyce and Weil ยงัได้เสนอว่า ผูส้อน
สามารถน ารูปแบบการสอนแต่ละรูปแบบจาก 4 กลุ่มน้ีมาใช้ร่วมกันได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิผล            
ในการใชรู้ปแบบ และประสิทธิภาพในการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนไดอ้ยา่งสูงสุด 

สรุปไดว้่า รูปแบบการเรียนการสอนนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ตามท่ีนกัวิชาการไดอ้ธิบาย
ไว ้รูปแบบการสอนประกอบดว้ย รูปแบบการสอนท่ีเน้นดา้นพุทธิพิสัย รูปแบบการสอนท่ีเน้น           
ดา้นจิตพิสัย รูปแบบการสอนท่ีเนน้ด้านเชิงพฤติกรรม รูปแบบการสอนท่ีเนน้ดา้นทกัษะพิสัย และ
รูปแบบการสอนท่ีเน้นการบูรณาการโดยรูปแบบการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบนั้ นจะมี
จุดมุ่งหมายและลักษณะการจัดการเรียนการสอนท่ีแตกต่างกันออกไปตามวตัถุประสงค์และ
จุดมุ่งหมายเฉพาะของรูปแบบนั้ นๆ ดังนั้ นผูส้อนสามารถประยุกต์รูปแบบการเรียนการสอน              
ในแต่ละรูปแบบมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนหรือบูรณาการร่วมกนัได ้เพื่อส่งเสริมและพฒันา
ความสามารถในการเรียนของผูเ้รียนใหมี้ประสิทธิภาพ 

2.6 กระบวนการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
การจดัการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพนั้ น จะตอ้งมีกระบวนการอย่างเป็นระบบ 

เพื่อให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอนให้บรรลุผลตามวตัถุประสงค์และ
จุดมุ่งหมายของรูปแบบการเรียนการสอนนั้ นๆ มีนักวิชาการกล่าวถึงหลักการพัฒนารูปแบบ               
การเรียนการสอน ดงัท่ี ชนาธิป พรกุล (2551: 109) ไดใ้ห้ความหมายของการออกแบบการสอนว่า 
การออกแบบมีลกัษณะเป็นศาสตร์แห่งการสร้างสรรค์ การสอนท่ีเกิดจากการคิดวิเคราะห์และ
สงัเคราะห์จากบริบทของการเรียนการสอนโดยอาศยัทฤษฎีระบบเป็นพื้นฐานในการด าเนินการเพื่อ
น ามาสู่การวางเคา้โครง (outline) ใหเ้ห็นภาพรวมของการจดัการเรียนการสอนเป็นขั้นตอนทั้งระบบ 

ในขณะเดียวกัน กาญจนา คุณารักษ์ (2545: 7) กล่าวถึงแนวคิดวิธีการเชิงระบบและ             
การออกแบบระบบการเรียนการสอน ซ่ึงสามารถสรุปได้ว่า วิธีการเชิงระบบเป็นรากฐานของ             
การออกแบบระบบการเรียนการสอน โดยการออกแบบระบบการเรียนการสอนเป็นการน า               
กระบวนการของวิธีเชิงระบบ (system approach) มาใช้ ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีท าให้การท างาน               
มีประสิทธิภาพ (efficiency) และประสิทธิผล (effectiveness) เน่ืองจากระบบมีกลไกและโครงสร้าง
หลักในการท างานอย่างน้อย 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่ิงท่ีน าเข้า (input) กระบวนการ (process) 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ (output) ซ่ึงในแต่ละขั้นมีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือเง่ือนไขการเรียนรู้                
อยา่งเป็นระบบ มีการระบุ แยกแยะและแกปั้ญหา แลว้จึงวางแผนการเรียนการสอนโดยอาศยัความรู้             
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จากหลายๆทฤษฎี มีการปรับปรุงแก้ไขการท างานในตวัของมนัเองโดยการใช้ขอ้มูลป้อนกลบั 
(feedback) และ ในแต่ละองค์ประกอบย่อยๆ ต่างก็มีความสัมพันธ์เก่ียวเน่ืองซ่ึงกันและกัน                  
โดยเป้าหมายของระบบใหญ่ทั้งหมดจะบรรลุผลไดจ้ากการประสานสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบยอ่ย 
ๆ   

ด้านแนวคิดของ Kevin (Kevin Kruse : 2008) ด้วยวิธีการเชิงระบบ (system approach) 
ประกอบดว้ย 5 ขั้น หรือท่ีเราเรียกกนัโดยทัว่ไปว่า “ADDIE” Model ซ่ึงเป็นวิธีการเชิงระบบท่ีช่วย
ให้การจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิผล (effectiveness) และมีความเหมาะสม (appropriateness) 
ขั้นตอนต่าง ๆ ประกอบดว้ย  

1. ขั้นตอนวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์และประเมินความตอ้งการจ าเป็น  
2. ขั้นตอนออกแบบ คือ การออกแบบการเรียนการสอนและการน าเสนอ  
3. ขั้นตอนพฒันา คือ การพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน  

  4. ขั้นตอนน าไปใช้ คือ การน าสาระและกิจกรรมไปใช้ ประกอบด้วยการวางแผน               
ในการบริหารจดัการในการน าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใช ้และด าเนินการจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอน
ต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้  

5. ขั้นตอนประเมิน คือ การประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียนและประสิทธิผลของส่ือท่ีใช้
ในการเรียนการสอน 
  นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั ทิศนา แขมมณี (2552 : 204) ท่ีไดก้ล่าวว่าในการสร้างระบบ
หน่ึงข้ึนมา กระบวนการท่ีจ าเป็นคือ การก าหนดจุดมุ่งหมายของระบบการศึกษาหลกัการ ทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้ง การประมวลสภาพการณ์และปัญหาท่ีเก่ียวขอ้ง การก าหนดองคป์ระกอบของระบบและ 
การจดัความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบ การเขียนผงัระบบ การทดลองใช้ระบบ การประเมินผล
ระบบและการปรับปรุงระบบโดยผูว้ิจยัสามารถสรุปขอบข่ายตามขั้นตอนหลกัท่ีร่วมกนัอยา่งชดัเจน  
5 ขั้น ประกอบดว้ย  

1. ขั้นการวิเคราะห์ระบบ (analysis) ในขั้นน้ีเป็นขั้นการน าระบบเดิมท่ีปรากฏอยูต่ามสภาพ
จริง (actual) ท่ีด าเนินการในปัจจุบันมาวิเคราะห์ เช่น ข้อมูลพื้นฐานเชิงนโยบาย เป้าหมาย                 
สภาพบริบทต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบระบบการเรียนการสอน กบัสภาพท่ีคาดหวงั (traget)               
ให้เกิดข้ึนอนัพึงประสงค ์เพื่อศึกษาปัญหาความตอ้งการและจุดบกพร่องต่าง ๆ รวมถึงการส ารวจ
ทรัพยากรท่ีมีอยแูละท่ีตอ้งการ เพื่อน ามาเติมเตม็ในการพฒันา และท าใหส้ามารถระบุเป้าหมายและ  
ผลลพัธ์ท่ีพึงประสงคใ์นการพฒันาท่ีชดัเจนในขั้นต่อไป  

2. ขั้นการออกแบบ (design) ในขั้นน้ีเป็นขั้นของการรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ ท่ีได้
จากการวิเคราะห์ในขั้นแรก มาเป็นเป้าหมายในการพฒันาท่ีชดัเจนซ่ึงไดมี้การระบุถึงส่ิงท่ีตอ้งมี           
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มาก่อน (entry behavior) หรือเง่ือนไขท่ีจะท ามาสู่การออกแบบระบบการเรียนการสอนใหเ้หมาะกบั
ส่ิงท่ีจะพฒันาใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการใช ้
  3. ขั้นการพฒันา (development) ในขั้นน้ีเป็นขั้นการพิจารณาเลือกวสัดุ ทรัพยากร การเรียน
การสอนท่ีมีอยู่ รวมถึงการเลือกและพฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีเก่ียวขอ้ง และการพฒันา
เคร่ืองมือต่าง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกในการจดัการเรียนรู้ให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยสะทอ้นให้
เห็นองคป์ระกอบทั้ง 3 ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีน าเขา้/ตวัป้อน (input) กระบวนการ (process) ผลผลิต/ผลลพัธ์ 
(output) โดยมีกลไกการควบคุม (control) เพื่อตรวจสอบกระบวนการให้มีประสิทธิภาพและมี            
การใหข้อ้มูลป้อนกลบั (feedback) 

4. ขั้นน าไปใช ้(implementation) ในขั้นน้ีเป็นขั้นของการน าแบบท่ีไดพ้ฒันาไปทดลองใช ้
เพื่อทดสอบวาระบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาไดข้ึ้นนั้น สามารถใชไ้ดผ้ลตามท่ีคาดหวงั 

5. ขั้ นการประเมิน (evaluation) ในขั้ น น้ี เป็นการด าเนินการประเมินใน 2 ส่วน คือ                
การประเมินผลระหว่างด าเนินการ (formative evaluation) และประเมินผลรวม (summative 
evaluation) ทั้งระบบเพื่อน ามาสู่การปรับปรุงและพฒันา 
  ดงันั้น สรุปไดว้่า การออกแบบระบบการเรียนการสอน ประกอบดว้ยขั้นตอนการศึกษา
วิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน (Analysis : A) เป็นขั้นการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการสร้างรูปแบบ          
การเรียนการสอน ขั้นการออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียการสอน (Design and Development : 
D and D) เป็นขั้นการสร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบ การเรียนการสอน ขั้นการทดลองใช้
รูปแบบการเรียนการสอน (Implementation : I) เป็นขั้นการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน 
และการประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอน (Evaluation : E) เป็นขั้น การประเมินและปรับปรุง
แกไ้ขรูปแบบการเรียนการสอน 
 

3.  แนวคดิเร่ืองทฤษฎโีครงสร้าง 

 3.1 ความเป็นมาของทฤษฎโีครงสร้าง 
 ทฤษฎีโครงสร้างมีจุดเร่ิมตน้จากแนวคิดของ Ferdinand  de Saussure นักภาษาศาสตร์
ชาวสวิตเซอร์แลนด์  บทความของ  Saussure ได้รับการถ่ายทอดจากภาษาฝร่ังเศส มาเป็น
ภาษาองักฤษช่ือ “Course in General Linguistics”  ซ่ึงพิจารณาระบบภาษาตามโครงสร้างใหม่ ว่า
เป็นเสมือนวงดนตรีขนาดใหญ่ท่ีมีนกัดนตรีจ านวนมากร่วมวง และนกัดนตรีแต่ละคนจะเล่นส่วน
ของตนเองตามความสามารถ ซ่ึงอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้าง แต่เม่ือรวมวงกันแล้วก็จะสามารถ
ประสานเสียงไดไ้พเราะ ผูฟั้งสามารถรับรู้ไดว้า่เป็นเพลงอะไร  
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 Saussure เห็นว่าภาษาไม่ได้เกิดจากหน่วยย่อยต่าง ๆ มารวมกัน แต่ภาษาเป็นความ
ตอ้งการของสังคม สังคมตอ้งการเคร่ืองมือส่ือสารความหมาย จึงลองผดิลองถูกใชเ้สียงส่ือกนัใหไ้ด้
ความตามความตอ้งการในแต่ละคร้ัง คร้ันสามารถใชส่ื้อสารไดม้ากเขา้ ก็กลายเป็นภาษาหน่ึง ๆ  
ผูใ้ช้ภาษาแต่ละคร้ัง ไม่สนใจว่าเสียงหรือเคร่ืองหมายท่ีน ามาใช้นั้ นส่ือความเป็นจริงภายนอก
หรือไม่  
 อาจกล่าวไดว้่าผูใ้ชภ้าษาไม่สนใจเท่าใดนกัว่าค  าแต่ละค าจะตรงกบัความเป็นจริงส่วน
ใดของโลกในลกัษณะของการบอกว่าค  าน้ีตรงกบัส่ิงนั้น แต่ผูใ้ชภ้าษามกักงัวลเก่ียวกบั ค  าน้ีหรือ
ประโยคน้ีตอ้งส่ือความตอ้งการไดต่้างกบัความตอ้งการอ่ืน ๆ ทั้งหมดหรือไม่  ซ่ึงเป็นการบ่งบอกถึง
ความต่างโดยไม่ค านึงถึงความเหมือน ทั้งน้ีเพราะเกรงวา่อาจก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิในการส่ือสาร  
เช่น ในประโยคท่ีว่า  “ไปเอามา้มาตวัหน่ึง ”หาความหมายตรงตวัไม่ได ้เพราะไม่บ่งความแตก ต่าง
ชดัเจนระหว่างมา้นัง่กบัมา้ข่ี  ในกรณีเช่นน้ีตอ้งพูดว่า  “ไปเอามา้มาให้ข่ีสักตวั ”หรือ “ไปเอามา้มา

ให้นั่งสักตวั ”เป็นตน้ ประเด็นส าคญัท่ี  Saussure เสนอไวน้ี้ เป็นพื้นฐานความคิดท่ีมีอิทธิพลต่อ
นักคิดกลุ่มโครงสร้างนิยม ได้แก่ กระบวนการส่ือความหมาย ในหัวข้อ “Sign   Signified  
Signifier” อนัเป็นพื้นฐานของแนวคิดเร่ืองสัญวิทยาต่อมา แนวคิดต่าง ๆ จากค าบรรยายของเขา 
ไดรั้บการน ามาประยุกต์ใช้ในหลายสาขาวิชา ไดแ้ก่ ภาษาศาสตร์ มานุษยวิทยา  ประวติัศาสตร์  
จิตวิทยา  วฒันธรรมศึกษา ปรัชญา และวรรณกรรมวิจารณ์  ) Saussure, 1981:  43-45 )   
 3.2 แนวคดิเร่ืองสัญวิทยา (Semiology) 
 สญัวิทยาแปลมาจากภาษาองักฤษวา่ Semiology  สามารถถอดความหมายจากรากศพัท์
เดิมไดว้่าเป็น “ศาสตร์แห่งเคร่ืองหมาย ” (Science of Sign) เป็นสาขาวิชาท่ีไดรั้บการพฒันาอย่าง
จริงจังในช่วงต้นศตวรรษท่ี 20  นักคิดผูท่ี้บุกเบิกทฤษฎีสัญวิทยามีอยู่ 2 คนคือ Saussure และ 
Charles Sanders Peirce นกัปรัชญาสังคมชาวอเมริกนั   ผู ้Saussure ไดใ้ห้ค  านิยามสั้นๆ ของวิชาสัญ
วิทยาไวว้่า “สัญวิทยาเป็นศาสตร์ท่ีศึกษาถึงในเร่ืองเคร่ืองหมายในสังคมท่ีรับรู้ได้ ” (“A Science that 
studies the life of signs within society is conceivable” (Saussure, 1981: 7) การศึกษาเคร่ืองหมาย
ของ Peirce จะเรียกว่าสัญศาสตร์ )Semiotics)  ซ่ึงให้ความหมายว่า สัญศาสตร์เปรียบเสมือนเป็น
แบบแผนของเคร่ืองหมาย ซ่ึงมีความสมัพนัธ์ใกลชิ้ดกบัตรรกะ (Peirce, 1931 อา้งใน Daniel, 2003 : 
6)  
 ค าสองค าน้ีมีความหมายไม่แตกต่างกันเท่าใดนัก นั่นคือ หมายถึงสาขาวิชาท่ีศึกษา
ระบบของเคร่ืองหมาย )A System of Signs) หรือศาสตร์วา่ดว้ยเคร่ืองหมาย )A Science of Signs) 
และเม่ือขยายความค าว่า “วิถีชีวิต ”ของสัญญะท่ีกล่าวมาให้กวา้งขวางออกไป หมา ยความถึง 
การศึกษา  การก าเนิด การเจริญ การแปรเปล่ียน รวมทั้งการเส่ือมโทรม ตลอดจนการสูญสลาย
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ของสัญญะตวัหน่ึงๆ ท่ีปรากฏออกมาอยา่งเป็นแบบแผนและมีระบบระเบียบ รวมทั้งวิเคราะห์กฎท่ี
อยูเ่บ้ืองหลงัวิถีชีวิตดงักล่าว ซ่ึงสัญวิทยาเป็นศาสตร์ท่ีศึกษาคน้ควา้ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งอยูก่บั 3 เร่ือง 
คือ 
  1. เคร่ืองหมาย )Sign) สัญวิทยาจะศึกษาประเภทต่างๆ ของเคร่ืองหมายนบัตั้งแต่เร่ือง
ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาภาพ ภาษาเสียง ไปจนกระทัง่ถึงอาการของโรค อาหาร รูปร่างเส้ือผา้ 
ฯลฯ โดยจะสนใจวิธีการท่ีสืบทอดความหมาย )Meaning) ของเคร่ืองหมายเหล่าน้ี รวมทั้งวิธีการท่ี
เคร่ืองหมายเหล่าน้ีเขา้มาเก่ียวพนัหรือเช่ือมโยงกบัผูใ้ชเ้คร่ืองหมาย ทั้งน้ีเน่ืองจากขอ้เท็จจริงท่ีว่า 
เคร่ืองหมายเป็นผลผลิตทางความคิดของมนุษย ์เกิดมาจากการประกอบสร้าง)Construct) ของมนุษย ์
ดงันั้น การท่ีจะท าความเขา้ใจกบัเคร่ืองหมาย จึงจ าเป็นตอ้งจ าเขา้ใจตวัมนุษยผ์ูส้ร้างเคร่ืองหมายนั้น
ดว้ย 
   2. รหัส /ระบบ ) Code/System) เน่ืองจากการใชเ้คร่ืองหมายไม่ไดเ้ป็นไปตามยถากรรม 
หากแต่มีการจดัท าข้ึนอยา่งเป็นระบบ ระบบท่ีน าเอาเคร่ืองหมายมาประกอบเขา้ดว้ยกนันั้นเรียกว่า 
รหัส )Code) ซ่ึงมีมากมายหลายประเภท แต่ละประเภทมีคุณสมบติัต่างกนั เช่น บางประเภทมีระบุ
เอาไวอ้ยา่งชดัเจน บางประเภทแฝงไวอ้ยา่งซ่อนเร้น เป็นตน้ 
   3. วฒันธรรม )Culture) เน่ืองจากเคร่ืองหมายเป็นผลิตกรรมของมนุษย ์)Man made) 
ดงันั้น จึงเป็นผลผลิตทางวฒันธรรม ทั้งเคร่ืองหมายและรหัสจึงถูกสร้างถูกใชแ้ละท างานอยูภ่ายใต้
บริบททางวฒันธรรมแบบหน่ึงๆ เท่านั้ น หากเปล่ียนบริบทไปเคร่ืองหมายและรหัสนั้ นก็จะ
เปล่ียนแปลงความหมายไป เช่น ความแก่ชรา อาจมีความหมายน่าเคารพในสังคมไทยโบราณแต่มี
ความหมายถึงการหมดสมรรถภาพในสังคมตะวนัตกสมยัใหม่ ในขณะท่ีเคร่ืองหมายและรหัส
ท างานอยูภ่ายใตบ้ริบททางวฒันธรรมแบบหน่ึงๆ นั้น ในทางกลบักนัวฒันธรรมหน่ึงๆ จะด ารงอยู่
ไดก้็ตอ้งอาศยัเคร่ืองหมายและรหัสนั้นเช่นกนั ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัเจนท่ีสุดคือ ภาษา เม่ือชาติท่ีตก
เป็นอาณานิคมถูกบงัคบัให้ยกเลิกการใช้ภาษาของตนเอง และหันไปใช้ภาษาของเจา้อาณานิคม
วฒันธรรมเดิมของตนก็จะสูญสลายไปดว้ย  ความสัมพนัธ์ท่ีข้ึนต่อกนัและกนัระหว่างเคร่ืองหมาย/
รหสักบับริบททางวฒันธรรมท่ีเป็นบ่อเกิดของเคร่ืองหมายและรหสันั้นดว้ย  
 เคร่ืองหมายจึงเป็นผลผลิตทางวฒันธรรมอันมีนัยยะว่า เคร่ืองหมายเดียวกันหาก
น าไปใชใ้นต่างวฒันธรรมยอ่มมีความหมายแตกต่างกนัประการหน่ึง และในอีกประการหน่ึง หาก
ตวัวฒันธรรมท่ีรองรับห่อหุ้มเคร่ืองหมายนั้ นเปล่ียนแปลงไป ความหมายของเคร่ืองหมายก็จะ
เปล่ียนแปลงไปดว้ยเช่นกนั 
 ในทรรศนะของนักทฤษฎีทางด้านสัญวิทยา เคร่ืองหมายคืออะไรก็ได้ท่ีก่อให้เกิด
ความหมายโดยการเทียบเคียงให้เห็นถึงความแตกต่างไปจากส่ิงอ่ืนและคนในสังคมยอมรับหรือ
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เขา้ใจ ในนัยน้ีเคร่ืองหมายจึงไม่จ าเป็นตอ้งเป็นเคร่ืองหมายในภาษาแต่เพียงอย่างเดียว ภาพยนตร์ 
การเดินของคนในเมือง  การสวมรองเทา้ การไม่สวมรองเทา้ต่างก็เป็นเคร่ืองหมายไดท้ั้งส้ิน แมแ้ต่ท่ี
วา่ง  ความวา่งเปล่า   อญัประกาศเคร่ืองหมายค าพูด  การเรียงหรือจดัล าดบัค าในประโยค ก็ลว้นเป็น
เคร่ืองหมายไดท้ั้งส้ิน หากส่ือหรือใหค้วามหมายในลกัษณะของการเปรียบเทียบและความแตกต่าง
กัน หน้ากระดาษหนังสือพิมพ์รายวันแต่ละหน้าก็คือเคร่ืองหมายอีกแบบ ท าหน้าท่ีก าหนด
ความหมาย วางระบบระเบียบการอ่านให้แตกต่างกนัไป ความสั้น -ยาวของกระโปรงผูห้ญิง หรือ

ความสั้ นยาว-ของทรงผมผูช้ายต่างก็เป็นเคร่ืองหมายชนิดหน่ึง ส่ือความหมายแตกต่างกันใน
สังคมหรือในปัจจุบนัก็เช่นกนัมือท่ีถือโทรศพัทมื์อถือแนบไวท่ี้หูขณะพูดในหมู่วยัรุ่นก็คือสัญญะ
อยา่งหน่ึงท่ีบ่งบอกถึงความโกเ้ก๋ความเป็นคนสมยัใหม่ )ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร ,2545:17-19) 
 จุดร่วมแนวคิดของSaussure และPeirce อยูท่ี่ทั้งสองต่างให้ความสนศึกษา “ตวัสัญญะ”

โดยตรง รวมทั้งมองเห็นรอยแยกระหว่างส่ิงท่ีเรียกว่า “ตวัหมาย/รูปสัญญะ” (Signifier) อนัไดแ้ก่ 
ภาพ -เสียงท่ีถูกน ามาใช้แทนความหมายท่ีเป็น “ตวัหมายถึง/ความหมายสัญญะ ” (Signified) อนั
ไดแ้ก่แนวความคิดต่างๆ )Concepts) แมว้่า Saussure และPeirce จะมีแนวคิดท่ีเป็นจุดร่วมดงัท่ีกล่าว
มา แต่นักคิดทั้งสองท่านก็มีจุดต่างท่ีท าให้แนวทางการอธิบายทฤษฎีสัญวิทยามีความหลากหลาย
ออกไป อาจกล่าวได้ค ร่าวๆ ว่า ในขณะท่ีSaussureสนใจท่ีจะอธิบายสัญญะด้วยแนวคิด
ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง โดยเฉพาะโครงสร้างระหว่างส่วนย่อยต่างๆ แต่Peirce จะให้ความ
สนใจท่ีจะอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างรูปลกัษณ์ทางกายภาพ)Signifier) กบั แนวคิดท่ีสัญญะนั้น
อ้างอิง )Association mental concept) (กาญจนา แก้วเทพ ,2543 : 19) ซ่ึงจะอธิบายรายละเอียด
แนวคิดของนกัคิดทั้งสองต่อไปตามล าดบั  
 3.3 ความหมายและความส าคญัของสัญญะ (Sign) 

 ค าว่า “Sign” ในภาษาองักฤษนั้น มีรากศพัท์มาจากภาษากรีกว่า “to semion” ซ่ึงใน
ภาษาไทย เรียกว่า “สัญญะ”  ซ่ึงหมายถึง ส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อให้มีความหมาย )Meaning) แทน
ของจริง /ตัวจริง ) Object) ในตวับท )Text) และในบริบท )Context) หน่ึงๆ ตวัอย่างเช่น “แหวน

หมั้น ”เป็นสัญญะใชแ้ทนความหมายท่ีแสดงถึงความผูกพนัระหว่างหญิงชายคู่หน่ึงในบริบทของ
สังคมตะวนัตก  และหากเปล่ียนสัญญะไปเป็น “แหวนแต่งงาน ”ก็จะใชแ้ทนความหมายของความ

ผกูพนัในระดบัท่ีสูงและลึกซ้ึงกวา่การหมั้นหมาย )กาญจนา แกว้เทพ , 2547 : 105) 
 มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของค าว่าสัญญะเอาไวห้ลายแบบ และมีการจ าแนก

ประเภทของสัญญะเอาไวม้ากมายหลายประเภท กาญจนา แกว้เทพ )2543) ไดก้ าหนดขอบเขตและ
คุณสมบติัของส่ิงท่ีเป็นสญัญะเอาไวด้งัน้ี 
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 1. สัญญะจะตอ้งมีลกัษณะทางกายภาพ ตอ้งมีรูปธรรม ซ่ึงอาจจะเป็นภาพ เสียง อกัษร  
วตัถุ หรืออ่ืนๆ สามารถจบัตอ้งรับรู้ไดด้ว้ยอวยัวะรับสัมผสั เช่น ตวัอกัษร ภาพวาด รับรู้ไดด้ว้ยตา  
เสียงเพลงรับรู้ไดด้ว้ยหู เป็นตน้ 

 2. ผูใ้ช้มีความตั้ งใจท่ีจะส่งข่าวสารอะไรบางอย่าง ซ่ึงคุณสมบัติประการท่ีสองน้ี  
Guiraud (1975) นกัภาษาศาสตร์ชาวฝร่ังเศส ผูศึ้กษาเก่ียวกบัสัญญะ ไดย้กตวัอยา่งว่า ในความเขา้ใจ
ทัว่ไปเราอาจพูดว่า  “เมฆด าเป็นสัญญาณว่าฝนจะตก ควนัเป็นสัญญาณว่ามีไฟ ”แต่ในส ััญวิทยา
ไม่ถือวา่เมฆและควนัเป็นสญัญะ เน่ืองจากทั้งสองส่ิงไม่ไดมี้ความตั้งใจท่ีจะส่งข่าวสารอะไร ในทาง
ตรงกนัขา้มหากรายการพยากรณ์อากาศในโทรทศัน์ไดถ่้ายรูปเมฆคร้ึม เพื่อท่ีจะบอกวา่วนัน้ีมีฝนตก 
เมฆในกรณีน้ีจึงจะถือว่าเป็นสัญญะตามความหมายของสัญวิทยา เน่ืองจากผูใ้ชมี้ความตั้งใจท่ีจะส่ง
ข่าวสารบางอยา่ง 
 3. ตอ้งมีความหมายมากไปกว่าตวัมนัเอง และผูใ้ช้สัญญะตอ้งตระหนักว่ารูปธรรม
ดงักล่าว นั้นเป็นสัญญะ เม่ือภาพ เสียง หรือวตัถุ )ลกัษณะทางกายภาพ (ถูกผูใ้ชส้ัญญะน ามาใชอ้ยา่ง
ตั้งใจนั้น ความหมายของภาพ เสียง หรือวตัถุนั้ น จะตอ้งมีความหมายมากกว่าไปกว่าตวัมนัเอง 
ดั้งนั้นภาพกอ้นเมฆจึงไม่ไดมี้ความหมายเพียงแค่ “มีเมฆ ”เฉยๆ เท่านั้น หากทว่าภาพดงักล่าวได้

หมายความเลยไปถึงว่า “วนัน้ีจะมีฝนตก ”ถึงแมว้่าในคุณสมบติัระบุไวว้่าส่ิงๆ หน่ึงจะเป็นสัญญะ
ไดน้ั้น จ าเป็นท่ีผูใ้ชส้ัญญะจะตอ้งมีความตั้งใจหรือตระหนักรู้ อย่างไรก็ตาม ในชีวิตประจ าวนัยงั
มีสัญญะอยูห่ลายชนิดท่ีเราใชไ้ปราวกบัเป็นอตัโนมติั เป็นสามญัส านึกราวกบัไม่ไดต้ั้งใจเช่น เม่ือรู้
ว่าจะตอ้งไปงานศพ เราก็จะหยิบชุดด ามาใส่โดยเกือบไม่ไดต้ั้งใจ หรือการเหยียบเบรกทนัทีท่ีเห็น
สัญญาณไฟแดงราวกบัอตัโนมติั แต่ทว่าในโลกของการส่ือสารมวลชนโดยเฉพาะในกระบวนการ
ผลิตส่ือ ส่วนใหญ่แลว้ในฝ่ายของผูผ้ลิตส่ือการสร้างและการใชส้ัญญะนั้นมกัจะตอ้งเป็นไปอย่าง
ตั้งใจ และมีความซบัซอ้นมากกวา่ลกัษณะการใชส้ญัญะในชีวิตประจ าวนัของคนทัว่ๆ ไป   
 3.4 การศึกษาสัญญะตามทัศนะของSaussure 
  Saussureศึกษา “ภาษา ”ในฐานะระบบเคร่ืองหมายอยา่งหน่ึง เขาไดเ้สนอว่ายงัมีระบบ
เคร่ืองหมายรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีสามารถจะแสดงความหมายและความคิดของผูส่้งสารได ้ไม่ว่าจะเป็น
ภาษาใบ ้พิธีกรรม สัญญาณทหาร อาหาร อาการเจ็บป่วย ฯลฯ กล่าวคือ ทุกส่ิงทุกอย่างสามารถจะ
เป็นสัญญะไดห้ากถูกน ามาใชแ้สดงความหมายได ้
 Saussureไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของสญัญะเอาไวด้งัแผนภาพต่อไปน้ี 
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แผนภาพท่ี 2 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบของสญัญะ 
 

 
 
  สัญญะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับองค์ประกอบ 3 ส่วน ส่วนแรกคือ บรรดาของจริง
ทั้ งหลาย เช่น ขวดแก้วจริงๆ ในภาพ )1) ท่ี เราเรียกว่า Reference ระดับต่อจากนั้ นในแต่ละ
วฒันธรรมก็จะสร้างสัญญะข้ึนมาแทนตวัขวดจริงๆ เช่น ในบริบทสังคมไทยจะสร้างสัญญะท่ีเขียน
เป็นตวัอกัษรว่า “ขวด ”ในสังคมองักฤษเขียนว่า “ Bottle” สังคมฝร่ังเศสเขียนว่า “Bouteille” และ
สังคมอ่ืนๆ ก็จะมีวิธีสร้างสัญญะท่ีแตกต่างกนัออกไป สัญญะในภาพท่ี 2 น้ี อาจจะเป็น “เสียง ”
(Sound) คือเป็นการเปล่งเสียงออกมาเป็นถอ้ยค าว่า “ขวด ”หรือเป็น “ภาพ ” (Image) เช่น เช่นเป็น
ตวัอกัษรหรือรูปวาด Saussure เรียกองคป์ระกอบในส่วนท่ี 2 น้ีว่า “ตวัหมาย/รูปสัญญะ ” (Signifier) 
และเม่ือคนในแต่ละวฒันธรรมไดผ้่านกระบวนการเรียนรู้สัญญะ เช่น อ่านออก เม่ือเห็นสัญญะ 

“ขวด / Bottle / Bouteille” ในหัวสมองหรือความคิดค านึงของเขาก็จะเกิดแนวคิดจินตนาการภาพ
ของ “ขวด ”ข้ึนมา ท่ีเราเขา้ใจกนัว่า “เป็นภาพในใจ หรือภาพในความคิด ”(Concept) ซ่ึง Saussure 
เรียกวา่ “ตวัหมายถึง/ความหมายสญัญะ ” (Signified) 
 ในการศึกษาเร่ืองระบบเคร่ืองหมายนั้น จุดส าคญัท่ีSaussureเน้นก็คือ ความสัมพนัธ์
ร ะ ห ว่ า ง  Signifier แ ล ะ  Signified นั้ น มี ลั ก ษ ณ ะ ท่ี ส า คั ญ  3 ป ร ะ ก า ร คื อ 
   1. Arbitrary เป็นความสัมพนัธ์ท่ีถูกสร้างข้ึนโดยไม่มีหลกัเกณฑใ์ดๆ กล่าวคือ เป็นไป
ตามอ าเภอใจ ค าว่า “ขวด ”ไม่ไดมี้หลกัเกณฑห์รือความคลา้ยคลึงอนัใดกบัรูปร่างของขวดเลย เช่น
เดียวกบัสญัญะ “ Bottle” หรือ “Bouteille”  
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   2. Unnatural เป็นความสมัพนัธ์ท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนตามธรรมชาติ ซ่ึงหมายความวา่ คนเรา
จะไม่รู้จกั สญัญะไดเ้องโดยธรรมชาติ แต่จะตอ้งมีการเรียนรู้ 
  3. Unmotivated สัญญะดงักล่าวเกิดข้ึนโดยไม่ไดต้ั้งใจ เป็นความสัมพนัธ์ท่ีไม่ไดเ้กิด
จากมูลเหตุจูงใจพิเศษใดๆ ของผูส้ร้างความหมายและผูใ้ชค้วามหมายเม่ือน าสัญญะน้ีมาใชจ้ะให้
ความหมายโยงใยไปถึงวตัถุท่ีอยูใ่นโลกแห่งความเป็นจริง ซ่ึงแสดงเป็นแผนภาพไดด้งัน้ี 
 
แผนภาพท่ี 3  องคป์ระกอบของสญัญะและการใหค้วามหมาย  

 
 

 Peirce อธิบายว่า เม่ือเรามองเห็นค าท่ีเขียนวา่ “รถ ”ค าท่ีเขียนก็คือ “ Sign” ซ่ึงเม่ือ “ผูใ้ช้/
ผูตี้ความ ” (User/Interpretant) แต่ละคนเห็นค าดงักล่าว ในแนวคิดของแต่ละคนก็จะสร้างConcept 

เก่ียวกับ “รถ ”ข้ึนมาในมโนภาพ ซ่ึงอาจจะแตกต่างกันบ้าง แต่อย่างน้อยก็จะมีลักษณะร่วมท่ี
คลา้ยคลึงกนั )ในกรณีท่ีเป็นคนร่วมวฒันธรรมเดียวกนั (แนวคิดร่วมเก่ียวกบัรถดงักล่าวเรียกว่า 

Shared Concept และ Shared Concept น้ีจะเช่ือมโยงไปถึง “ตวัรถจริงๆ” (Object) ท่ีมีอยูใ่นโลกแห่ง
ความเป็นจริง )External reality) 
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 จากรูปภาพขา้งตน้ Peirce จึงอธิบายเพิ่มเติมว่า กระบวนการสร้างสัญญะนั้นจะตอ้งมี
องค์ประกอบย่อยท่ีขาดไม่ได้ 3 ส่วนคือ Sign, User/ Interpretant, Object/External realityโดยท่ี
องค์ประกอบย่อยทั้ ง 3 ตัวน้ีจะเช่ือมโยงถึงกันและกัน ดังท่ีแสดงด้วยหัวลูกศรท่ีโยงใยกัน
หมายความว่า การท่ีจะท าความเขา้ใจองคป์ระกอบย่อยตวัหน่ึงนั้น จะตอ้งพิจารณาให้สัมพนัธ์กบั
องค์ประกอบย่อยตวัอ่ืนๆ เช่น เม่ือผูใ้ช้สัญญะคนแรกเขียนจดหมายเล่าถึง “โร งเรียน  ”ภายใน
ความคิด ) Mental Concept) ในหัวสมองของผูใ้ช้คนแรกน้ีย่อมข้ึนอยู่กับประสบการณ์ของจริง

เก่ียวกบัโรงเรียนท่ีเขาไดป้ระสบมา และเม่ือจดหมายดงักล่าวไปถึงมือผูรั้บซ่ึงเป็นผูใ้ชส้ัญญะคนท่ี
สอง ภาพในความนึกคิดเก่ียวกบัโรงเรียนของเขาก็ย่อมข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ของจริงเก่ียวกับ
โรงเรียนท่ีเขามีมาเช่นกนั 

  Peirce ไดใ้ชค้วามสัมพนัธ์ดงัท่ีกล่าวมาจดัแบ่งประเภทของสัญญะออกเป็น 3 รูปแบบ
ตามระยะ ใกล้ /ไกลระหวา่งสญัญะกบัวตัถุท่ีมีอยูจ่ริง ดงัน้ี  
  1. Icon/Iconic (ภาพลกัษณ์ (เป็นเคร่ืองหมายท่ีมีรูปร่างหนา้ตาคลา้ยคลึงหรือเหมือนกบั

วตัถุท่ีมีจริงอยา่งมากท่ีสุดเช่น ภาพถ่าย )เหมือนจริง (รูปป้ันอนุสาวรีย ์รูปวาด แผนท่ี ฯลฯ 
รูปแบบของ Icon ถูกก าหนดข้ึนมาโดยภาพปรากฏของวตัถุนัน่เอง เป็นเร่ืองของความคลา้ยคลึง
มากกวา่เป็นเร่ืองของกฏเกณฑ ์ทางสงัคม ส่วนการถอดรหสัของ Icon นั้น เพยีงแค่ไดเ้ห็นกจ็ะ
ถอดรหสัถึง Object ไดแ้ลว้ 

 2. Index/Indexical (ดชันี  (เป็นเคร่ืองหมายท่ีมีความเก่ียวกนัโดยตรงกบัวตัถุท่ีมีอยูจ่ริง 
ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปสัญญะกบัความหมายสัญญะเป็นแบบสาเหตุ-ผลลพัธ์ ) Causal Relation) 

เช่น ควนัไฟเป็นindex ของการจุดไฟ รอยเทา้ของสัตวเ์ป็น Index ของการเดินผา่นมาของสัตว ์เมฆ
เป็น Indexของฝน การถอดรหสัของ Index นั้น จะใชก้ารคิดหาเหตุผลเช่ือมโยงหาความสมัพนัธ์เชิง
เหตุ -ผลระหวา่ง Index กบั Object 

  3. Symbol/Symbolic (สัญลกัษณ์ (เป็นสัญญะที ั่ไม่มีความเก่ียวพนัเช่ือมโยงอนัใด
ระหว่างตวัสัญญะกับวตัถุท่ีมีอยู่จริงหากแต่ความเก่ียวพนัท่ีเกิดข้ึนนั้นเกิดจากขอ้ตกลงร่วมกัน
ระหว่างผูใ้ชส้ัญญะนั้นๆ จากการเช่ือมโยงกนัของวตัถุกบัประเพณีนิยม เป็นส่ิงท่ีทุกคนเห็นพอ้ง
ตอ้งกนั เขา้ใจเหมือนๆ กนัความสัมพนัธ์ระหว่างรูปสัญญะกบัความหมายสัญญะเป็นเร่ืองของการ
เป็นตวัแทน )Representation) เช่น ภาษา ตวัเลข หรือกฎระเบียบท่ีใช้ในท้องถนน เป็นลกัษณะ
ของสัญญะท่ีไม่มีความสัมพนัธ์หรือความคลา้ยกนัระหว่างสัญญะกบัวตัถุ เช่น รถยนตย์ี่ห้อเมอร์ซี
เดส -เบนซ์ในสังคมไทย ถือเป็นสัญลกัษณ์ของควา มร ่ ารวย ทั้งๆ ท่ีมีรถยนต์ยี่ห้ออ่ืนท่ีมีราคาแพง
กว่ารถเบนซ์ก็ตาม ในนัยน้ีสัญลกัษณ์ จึงเป็นสัญญะท่ีไดรั้บการยอมรับให้เป็นตวัแทน ถูกสังคม
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เลือกให้เป็นตวัแทนของส่ิงๆนั้น เช่น ตราชัง่เป็นสัญลกัษณ์ของความยุติธรรม การถอดรหัสของ
สญัลกัษณ์นั้นจ าเป็นตอ้งอาศยัการเรียนรู้ของผูใ้ชส้ญัญะนั้นเพียงอยา่งเดียว 

  ลกัษณะของสัญญะทั้ง 3 แบบน้ี ไม่ไดแ้ยกขาดจากกนัโดยเด็ดขาด สัญญะหน่ึงๆ อาจ
ประกอบไปดว้ยรูปแบบต่างๆกนั เช่น ภาพโคถา้ไปอยู่ในป้ายจราจร )Icon) มีความหมายถึง ทาง
ขา้งหนา้อาจมีสัตวข์า้มทางใหข้บัรถใหช้า้ลง และระมดัระวงัอนัตรายเป็นพิเศษ  

  ภาพโคในทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูมีความหมายเชิงสัญลกัษณ์คือเทวดาผูท้  าหน้าท่ี
เป็นพาหนะของพระอิศวร เปรียบไดก้บัการใชแ้รงงานและความเขม้แขง็ และโคยงัมีความหมายถึง 
สัตวเ์ล้ียงท่ีพระกฤษณะและพระพลเทพดูแลซ่ึงเปรียบไดก้บัสัญลกัษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ เป็น
เพราะการท่ีโคนั้นสามารถหลัง่น ้ านมท่ีหล่อเล้ียงชีวิตให้เจริญเติบโตได ้จึงท าให้โคเป็นตวัแทน
รูปแบบของความสมบูรณ์ 
 3.6 ความสัมพนัธ์ (Relations) ระหว่างองค์ประกอบของสัญญะ 
  ความสัมพนัธ์หรือความเช่ือมโยงระหว่างรูปสัญญะกบัความหมายสัญญะ เป็นเร่ือง
ของกฏเกณฑชุ์ดหน่ึงท่ีก าหนดให้เป็นอยา่งท่ีเป็นอยู ่และกฏเกณฑท่ี์ส าคญัท่ีสุด ไดแ้ก่ จารีตปฏิบติั
ในแต่ละสงัคมซ่ึงแตกต่างกนัไป 
  แนวคิดเร่ืองความสัมพนัธ์น ามาใช้อธิบายเร่ืองความหมายในอีกแง่มุมหน่ึงคือ ไม่มี
อะไรมีความหมายในตวัเอง และไม่ใช่ตวัเน้ือหาท่ีก าหนดความหมาย แต่ทว่าส่ิงหน่ึงส่ิงใดนั้นจะมี
ความหมายต่อเม่ือน าไปสัมพนัธ์กบัระบบอีกระบบหน่ึง ยงัมีความสัมพนัธ์อีกรูปแบบหน่ึงท่ีเป็นส่ิง
ท่ีสญัวิทยาสนใจวิเคราะห์ คือ ความสมัพนัธ์ระหวา่ง “ตวับท ” (Text) กบั “บริบท” (Context)  
  บริบท หมายถึง ส่ิงต่างๆท่ีอยู่รอบตวับท ตวับทหน่ึงๆจะมีความหมายอย่างไรนั้นก็
ข้ึนอยูก่บับริบทดว้ย ดั้งนั้นหากบริบทเปล่ียนแปลงไป แมต้วับทจะเป็นตวัเดิม แต่ความหมายก็อาจ
เปล่ียนแปลงไปได ้ในการส่ือสารบริบทจะเป็นตวัก าหนดความหมายให้แก่ตวับทตลอดเวลาเช่น 
ความสัมพนัธ์ระหว่างภาพกบัค าบรรยายใตภ้าพในหนา้นิตยสาร หรือภาพกบัค าบรรยายใตภ้าพใน
หน้าหนังสือพิมพ์ เป็นตน้ ซ่ึงบริบททางสังคมและวฒันธรรมมีความส าคญัท่ีสุดในการก าหนด
ความหมาย ตวัวตัถุเองจะยงัไม่มีความหมายอะไรในตวัจนกว่าจะมาอยู่ในบริบททางวฒันธรรม
หน่ึงๆ ท่ีมีรหสัก าหนดความหมายเอาไว ้การประยกุตแ์นวคิดเร่ือง “ความสัมพนัธ์ ”มาใชใ้นแวดวง
ส่ือมวลชน เราอาจเทียบไดว้่า “ตวับท ”นั้นคือ “เน้ือหา ” (Content) และ “บริบท”นั้นคือ “รูปแบบ ”
(Form/Format) เพราะฉะนั้ นความหมายของเน้ือหา )Text) จะเป็นอย่างไรข้ึนอยู่กับรูปแบบ 
)Context) ท่ีประคองตวัอยู ่ในวงการส่ือสารมวลชนจ าเป็นตอ้งเอาเร่ืองเน้ือหาและรูปแบบมาใชใ้น
การส่ือความหมายอยูต่ลอดเวลา เร่ิมตั้งแต่ฉากท่ีใชใ้นการแสดง เคร่ืองประดบั ฉาก เคร่ืองแต่งกาย  
บทสนทนา การแสดงท่าทางของตวัละคร ฯลฯ 
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 จากท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ว่า ตวัวตัถุเองจะยงัไม่มีความหมายจนกว่าจะอยู่ในบริบททาง
วฒันธรรมท่ีมีรหัสก าหนดความหมายเอาไว ้อนัท่ีจริงวิถีการใชชี้วิตของเราทุกวนัน้ีลว้นถูกควบคุม
หรือก ากับอยู่ด้วยรหัสต่างๆ อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการพูด การยิ้ม การพยกัหน้า การกิน  
การนอน ฯลฯ เพียงแต่เราใชจ้นเคยชินจนไม่เห็นรหสันั้น 

 Berger นักภาษาศาสตร์)1982, อา้งใน กาญจนา แกว้เทพ, 2547 : 119) กล่าวว่า รหัส
เป็นแบบแผนชั้นสูงท่ีซบัซอ้นของความสัมพนัธ์ระหว่างเคร่ืองหมายต่างๆ )High Complex Pattern 
of Accociation of Signs) หรือพดูง่ายๆ วา่ เราจะน าเอาสัญญะยอ่ยต่างๆ มาสมัพนัธ์กนัอยา่งไร แบบ
แผนน้ีจะท าหนา้ท่ีเป็นโครงสร้างท่ีอยูใ่นหัวสมองของเรา และจะท างานในการรับรู้และตีความเม่ือ
เราเปิดรับสัญญะต่างๆ เช่น รหัสเร่ืองการนบัญาติท่ีอยูใ่นหัวสมองของคนไทย และเป็นตวัก าหนด
วา่เม่ือเราเจอญาติคนใหม่สายพอ่ท่ีเป็นผูห้ญิง เราจะขานสรรพนามของญาติวา่อยา่งไร 

 Bernstein นักภ าษ าศาสต ร์ )1973, อ้างใน  ก าญ จน า แก้ว เทพ , 2547 : 119) ให้
ความหมายว่ารหัสเป็นกรอบแห่งความแน่นอนในการจดัวางโครงสร้างทางสังคมของความหมาย 
)Frame of Certainty) อนัมีตวัอยา่งรูปธรรมคลา้ยๆ กบัพจนานุกรม กล่าวคือ ทุกคร้ังท่ีเราเห็นศพัทก์็
จะมีค าแปลท่ีแน่นอนอยูทุ่กคร้ัง นอกจากนั้น Bernstein ยงัอธิบายต่อไปว่าท่ีค  าๆ หน่ึง )หรือสัญญะ
หน่ึง  (สามารถมีความหมายไดห้ลายๆ อย่าง บริบททางสังคมในช่วงเวลาหน่ึงก็จะเป็นตวัก าหนด
รหสัวา่ล าดบัชั้นของความหมายดงักล่าวจะเรียงตวักนัอยา่งไร 

 คนในแต่ละกลุ่มจะมีพจนานุกรม )รหัส (ประจ ากลุ่มของตนเอง เช่น พจนานุกรมของ
นักการทูต นักการเมือง ดารา อาจารย ์หมอดูนักธุรกิจ ฯลฯ จะมีรหัสแตกต่างกันออกไป ใน
กระบวนการเขา้รหัส )Encoding) และกระบวนการถอดรหัส )Decoding) นั้น เอกลกัษณ์ประการ
หน่ึงของนักสัญวิทยาก็คือ สมมติฐานท่ีว่าผูส่้งและผูรั้บสารนั้นไม่เคยมีและไม่จ าเป็นตอ้งถือรหัส
เล่มเดียวกนั แต่เท่าท่ียงัส่ือสารกนัไดก้็เพราะมีรหัสท่ีคลา้ยกนั ดงันั้น Eco (1979) จึงกล่าวว่า “การ

ถอดรหัสเพี้ ยนไปเป็นกฎของการส่ือสารมิใช่เป็นขอ้ยกเวน้ ”เน่ืองจากฝ่ายผูรั้บเองก็มีกฎอา้งอิง 
)Reference) ท่ีน ามาสร้างรหสัต่างๆมากมาย เพราะฉะนั้นจึงไม่มีการถอดรหสัท่ีผดิพลาด มีเพียงการ
ถอดรหสัท่ีแตกต่างไปจากฝ่ายผูส่้งเท่านั้น 
 3.7 ประเภทของความหมายทีบ่รรจุอยู่ในสัญญะ 

  Roland Barthes (Barthes, 1990 : 130-132)  กล่าวว่า “ทนัท่ีมีสังคมเกิดข้ึน การใชว้ตัถุ
ส่ิงของต่างๆ ในสังคมก็ไดถู้กท าให้กลายสภาพเป็นเคร่ืองหมายไป“  ” as soon as there is a society, 

every usage is converted into a sign of itself” :   ตวัอยา่งเช่น การใชห้รือการใส่เส้ือกนัฝนมิใช่เพื่อ
ป้องกนัฝนอยา่งเดียว แต่การใชห้รือการใส่เส้ือกนัฝนในขณะเดียวกนัก็บ่งบอกถึงสภาพอากาศใน
ขณะนั้นดว้ยเพียงแต่เราคุน้เคย เคยชินจนมองขา้มความหมายในระดบัน้ี 
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  ความหมายในระดบัน้ี Barthesเรียกว่า ความหมายในระดบัท่ีสอง กล่าวคือ มองขา้ม
หรือมองไม่เห็นความหมายในระดบัท่ีวตัถุส่ิงของต่างๆ มีฐานะเป็นสัญญะ หรือถูกท าให้กลายเป็น
สัญญะ มีบทบาทหน้าท่ีในเชิงสัญญะ )Sign-function)   มองเห็นแต่ฐานะการเป็นวตัถุส่ิงของเพื่อ
การใชส้อยของส่ิงเหล่าน้ีเท่านั้น   Barthesเรียกกระบวนการในการเปล่ียนแปลง ลดทอน ปกปิด อ า
พราง บิดเบือนฐานะการเป็นสัญญะของสรรพส่ิงในสังคมให้กลายเป็นเร่ืองของธรรมชาติ เป็นส่ิง
ปกติธรรมดา หรือเป็นส่ิงท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในเชิงใชส้อยแคบๆ ในสังคมว่า “กระบวนการสร้าง
มายาคติ ” (Mythologies)และเรียกส่ิงท่ีเป็นผลลพัธ์ของกระบวนการน้ีว่า “มายาคติ ” (Myth) หรือ

ความคิด /ความเช่ือท่ีคนส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับโดยไม่ตั้งค  าถาม และเป็นความคิดความเช่ือท่ี
สอดรับกบัอ านาจท่ีด ารงอยูใ่นสงัคมขณะนั้น 

 Barthesเห็นว่ามายาคติเหล่าน้ีคือ ตวัก าหนด /ก ากบัการรับรู้ของคนในสังคม ส าหรับ
Barthesแลว้ ความจริงรวมตลอดถึงความหมาย จึงมิใช่ธรรมชาติแต่เป็นผลผลิตของสังคม เป็นเพียง
ส่ิงท่ีด ารงอยู่ในระดบัการรับรู้ของเราเท่านั้น และทนัท่ีท่ีสัญญะถูกสร้างข้ึน สังคมก็เขา้ไปก าหนด
บทบาท /หน้าท่ีใหม่ให้กบัสัญญะนั้น ดว้ยการพูดถึงสัญญะดงักล่าวราวกบัว่าเป ัน็เพียงวตัถุท่ีถูก
สร้างข้ึนมาเพื่อการใชส้อยของมนุษยแ์ต่เพียงอยา่งเดียว เช่น เส้ือขนสัตวถู์กอธิบายว่าเป็นเพียงวตัถุ
เพื่อใชป้กป้องความหนาวเยน็เท่านั้น เพื่อปกปิด ซ่อนเร้น บิดเบือนฐานะความเป็นสัญญะของเส้ือ
ขนสัตวไ์ว ้เส้ือขนสัตวก์็ไม่ต่างจากเส้ือกนัฝนท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ซ่ึงต่างก็เป็นสัญญะแบบหน่ึง เม่ือ
เป็นสัญญะก็สามารถส่ือหรือสร้างความหมายแบบอ่ืนนอกเหนือไปจากระดบัของการเป็นวตัถุเพื่อ
การใชส้อยอยา่งแคบๆ เท่านั้น 

 Barthesได้แ บ่ งป ระ เภทของความหมาย ท่ีบ รรจุอยู่ ในสัญญ ะทุ กอย่ างว่ า มี  
2 ความหมายดว้ยกนัคือ ความหมายโดยอรรถกบัความหมายโดยนยั  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 1. ความหมายโดยอรรถ )Denotation) 
 นกัวิชาการบางท่านระบุศพัทเ์ป็นไทยว่า “ความหมายตรง ”เป็นตวัหมายถึง) Signified) 

ท่ีถูกประกอบสร้างข้ึนมาอย่างภววิสัย )Objective) ดงัท่ีเรากล่าวว่า เป็นความหมายท่ีเขา้ใจกนัตาม
ตวัอกัษรเป็นความหมายท่ีเขา้ใจตรงกนัเป็นส่วนใหญ่ และมกัเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป อนัไดแ้ก่ 
ความหมายท่ีเขา้ใจกนัตามตวัอกัษร เป็นความหมายท่ีเขา้ใจตรงกนัโดยส่วนใหญ่ ตวัอยา่งท่ีชดัเจน
ท่ีสุดคือ ความหมายท่ีระบุอยู่ในพจนานุกรม เช่น แม่คือสตรีผูใ้ห้ก าเนิด  ลูกหมีเป็นสัตว์ส่ีเท้า
ประเภทห น่ึง โดยทั่วไปความหมายโดยอรรถน้ี เป็นความหมายชั้ นแรก )First Order of 
Signification) ท่ีอาจถือไดว้่าเป็นสามญัโดยทัว่ไปท่ีมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน ตวัอย่างเช่น ในกรณี
ของภาพถ่ายถนนในเมืองและมีขอ้ความเขียนว่า “ถนนในเมือง ”ทั้งภาพและขอ้ความนั้นจะถูกอ่าน
ความหมายโดยอรรถวา่ “น่ีเป็นถนนสายหน่ึงในเมือง”  
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 2. ความหมายโดยนยั )Connotation) 
 นกัวิชาการบางคนระบุศพัทเ์ป็นไทยว่า “ความหมายแฝง ”ค าว่า “ความหมายโดยนยั ”

นั้นเป็นตวัหมายถึงท่ีประกอบสร้างอย่างตรงกนัขา้มกบัความหมายโดยอรรถ ไดแ้ก่ความหมาย
ทางออ้มท่ีเกิดจากขอ้ตกลงของกลัุั่ม หรือเกิดจากประสบการณ์เฉพาะของบุคคล  กล่าวคือ ถูก
ประกอบสร้างข้ึนมาอย่างเป็นอัตวิสัย )Subjective) ไม่ว่าจะเป็นอัตวิสัยในระดับบุคคล เช่น 
ประสบการณ์ส่วนตวัหรืออารมณ์ความรู้สึกของคนแต่ละคนท่ีมีต่อแม่ ก็จะท าให้คิดถึง แม่ในแง่ 
ความเจ็บปวดท่ีท้ิงลูกไปตั้งแต่เล็ก ความดุเขม้งวด ความอ่อนโยน ความอบอุ่น ฯลฯหรือเป็น อตั
วิสัยในระดับสังคม เช่นในสังคมไทย สังคมจีน สังคมอินเดีย สังคมอเมริกัน จะให้ความหมาย
โดยนยัท่ีมีต่อแม่อยา่งแตกต่างกนั ท่ีเราเรียกว่า “ค่านิยมของแต่ละสังคม ” Barthesเรียกความหมาย
โดยนัยน้ีว่า เป็นความหมายชั้นท่ีสอง )Second Order of Signification)  ทั้งน้ี การส่ือความหมาย
โดยนยั ท างาน 2 ระดบัดว้ยกนั คือ 

  2.1 การส่ือความหมายในระดบัของปัจเจก )Individual Connotations) 
  ประสบการณ์ต่างๆ ท่ีเรามีในชีวิตเป็นเร่ืองของปัจเจกท่ีได้ก่อรูปก่อร่างสร้าง

วิธีการมองโลกและการตอบโตก้บัโลกของเราข้ึนมา ซ่ึงจะท างานในแง่มุมทั้งหมดเก่ียวกับการ
เป็นอยู่ของเราขณะเดียวกนั รวมไปถึงการโตต้อบของเราต่อภาพดว้ย ยกตวัอย่างเช่น ถา้หากว่า
เด็กผู ้หญิงคนหน่ึงได้ดมกล่ินกุหลาบเป็นคร้ังแรก และมันเป็นเวลาเดียวกันกับการท่ีเธอมี
ประสบการณ์ท่ีน่ากลวัในกาลต่อมา กล่ินหรือการมองเห็นภาพกุหลาบอาจจะเป็นการเตือนความ
ทรงจ า หรือท าใหเ้ธอรู้สึกหวาดกลวัข้ึนมาได้  .การมองเห็นดอกกหุลาบอาจน าพาการส่ือความหมาย
ส่วนตวัอนัน้ีต่อเน่ืองไปส าหรับเด็กผูห้ญิงคนดงักล่าว ดว้ยเหตุน้ี การให้ดอกกุหลาบกบัเด็กผูห้ญิง
คนน้ี จึงอาจสร้างความกลวัข้ึนมามากกว่าความรู้สึกหน่ึงเก่ียวกบัความซาบซ้ึงในความรักและใน
ขณะเดียวกันก็เป็นส่ิงส าคัญ ท่ีจะรับรู้ถึงการมีอยู่ของการส่ือความหมายส่วนตัว )Individual 
Connotations) และระมดัระวงัเก่ียวกบัส่ิงขา้งตน้ เม่ือเราท าการวิเคราะห์เร่ืองของความหมาย มนัก็
จะไม่เป็นประโยชน์ส าหรับการวิเคราะห์ในเชิงสัญศาสตร์ )Semiotic Analysis) เพราะว่าพวกมนั
ไม่ไดส่ื้อความหมายไปตามปกติ ดงัท่ีคนอ่ืนๆ มีส่วนร่วมในความหมายนั้น 
   2.2 การส่ือความหมายเชิงวฒันธรรม )Cultural Connotations) 

  ในระดบัท่ีสองของการส่ือความหมาย ช้ีถึงวิธีการซ่ึงวตัถุท่ีแตกต่างกนัไดพ้่วงเอา
ความสัมพนัธ์และการส่ือความหมายไปพร้อมกนักบัมนัดว้ย ซ่ึงมนัไดรั้บการมีส่วนร่วมกนัในดา้น
ความหมายกบัผูค้นจ านวนมากในวฒันธรรมหน่ึง ยกตวัอย่างเช่น ของขวญัท่ีเป็น "ด อกกุหลาบ"
ไดรั้บการยอมรับในเชิงวฒันธรรมในฐานะท่ีไดน้ าพาการส่ือความหมายท่ีโรแมนติกมาดว้ยการ



  

 
 

60 

รู้สึกรู้ทราบเก่ียวกบัการส่ือความหมายเหล่าน้ี จะท าใหเ้รารู้ถึงความหมายเชิงวฒันธรรมในเร่ืองของ
ภาพ  

 การส่ือความหมายนั้นจะไม่เหมือนกนัส าหรับวฒันธรรมทั้งหมด ซ่ึงก็เป็นเหตุผลว่า
เหตุใดจึงเป็นส่ิงส าคญัเสมอเม่ือคิดถึงเร่ืองเก่ียวกบับริบทของภาพ และความรู้ทางวฒันธรรมท่ีผูดู้
หรือผูพ้บเห็นจะเขา้ใจแตกต่างกนัไป )สมเกียรติ ตั้งนโม  : 2547) 
 Barthesไดย้กตวัอย่างแสดงความแตกต่างของความหมายโดยอรรถ และความหมาย
โดยนัยเอาไวใ้นกรณีของภาพถ่าย ตวัอย่างเช่น ภาพถ่ายของถนนสายหน่ึงในเมืองนั้นสามารถจะ
ถ่ายภาพเดียวกนัไดอ้ยา่งนอ้ย 2 วิธี ภาพแรกอาจจะใชฟิ้ลม์สีช่วงเวลาท่ีมีแสงสว่างจา้ ใชเ้ลนส์ท่ีช่วย
ใหภ้าพดูมีชีวิตชีวา โดยมีเด็กๆ เล่นอยูก่ลางถนน ในขณะท่ีอีกภาพหน่ึงซ่ึงเป็นภาพเดียวกนัแต่วา่ถูก
ถ่ายดว้ยฟิลม์ขาวด า ใชแ้สงท่ีตดักนัอยา่งมากท าให้เกิดบรรยากาศท่ีลึกลบัน่าหวาดกลวัโดยมีเด็กๆ 
เล่นอยู่กลางถนนเช่นเดิม ทั้ง 2 ภาพน้ีจะมีความหมายโดยอรรถเหมือนกนั คือ เป็นภาพเด็กเล่นอยู่
บนถนนในเมือง ส่วนน้ีเป็นส่วนท่ีตอบค าถามว่า “น่ีคือภาพอะไร ” (What is) และการสร้าง
ความหมายจะเกิดจากกลไกการท างานของกลอ้ง )Objective) แต่ความหมายโดยนัยของภาพทั้ง 2 
จะแตกต่างกนั ภาพแรกบ่งบอกนยัยะว่า “ถนนเป็นสถานท่ีเล่นอนัเพลิดเพลินส าหรับเด็ก”แต่ภาพท่ี
สองจะบอกความหมายวา่ “ถนนเป็นสถานท่ีอนัตรายส าหรับเด็กๆ ”ในส่วนหลงัน้ีจะตอบค าถามวา่ 

“ภาพนั้นถูกถ่ายข้ึนมาอยา่งไร ” (How) และการสร้างความหมายในระดบัท่ีสองน้ีเกิดจากการท างาน
ของมนุษย ์)Subjective) ในความหมายท่ีสองน้ีเองท่ีนกัสญัวิทยาสนใจท่ีจะวิเคราะห์ 
 ในทุกสัญญะจะตอ้งประกอบไปดว้ยความหมายทั้งสองนั้นควบคู่กนัไปเสมอ แต่ทว่า
ในสัญญะแต่ละประเภท อาจมีสัดส่วนของความหมายโดยอรรถและความหมายโดยนัยมากน้อย
แตกต่างกนั เช่น ในสัญญะดา้นวิทยาศาสตร์ จะมีสัดส่วนของความหมายโดยอรรถสูงมีความหมาย
โดยนยันอ้ย ในขณะท่ีสัญญะดา้นศิลปะจะมีสดัส่วนท่ีตรงกนัขา้ม ในส่วนท่ีเก่ียวกบัความหมายทั้ง2 
ชั้นนั้น  
 Barthesเสนอว่าไม่มีการใช้สัญญะคร้ังไหนท่ีจะมีเพียงความหมายชั้ น เดียวคือ
ความหมายโดยอรรถ แมแ้ต่การใหค้วามหมายในพจนานุกรม )ดงักรณีตวัอยา่งท่ีค่อนขา้งชดัเจนคือ 
พจนานุกรมดา้นวฒันธรรมของ Longman ใหนิ้ยามกรุงเทพมหานครวา่เป็นเมืองท่ีมีโสเภณีมากและ
หากเป็นระดบัการเลือกถอ้ยค ามาใชแ้ลว้ ตวัอยา่งเช่นเม่ือเราตอ้งการจะเลือกใชถ้อ้ยค ามาบรรยายถึง
สภาพการจราจรในกรุงเทพฯ หากผูใ้ชส้ัญญะเลือกค าว่า “ปัญหาการจราจร“”วิกฤตการณ์จราจร ”

“การจราจรท่ีวิบติัแลว้ ”เราจะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ ทั้ง 3 ค  าน้ีจะมีความหมายโดยนยั )Connotative) 
บ่งบอกถึงจุดยืน ความนึกคิดและอารมณ์ของผูใ้ชส้ัญญะอยู่เสมอ การเลือกถอ้ยค ามาใชน้ี้เป็นงาน
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หลกัของกลุ่มผูท่ี้ท างานอยูใ่นดา้นส่ือมวลชนท่ีตอ้งเลือกสัญญะอยูต่ลอดเวลา เช่น การพาดหัวข่าว 
การเขียนค าบรรยายใตภ้าพ การใชถ้อ้ยค าในงานโฆษณา ฯลฯ 
 Barthesมีแนวคิดว่า แมว้า่เราจะใชส้ัญญะโดยมุ่งความหมายโดยอรรถอยูต่ลอดเวลาแต่
ผูใ้ช้สัญญะเองมกัไม่ตระหนักหรือรู้ตวัว่า ตนเองก าลงัใช้ความหมายโดยนัยอยู่ แต่มกัจะคิดว่า
ตนเองก าลงัใชส้ญัญะในระดบัความหมายโดยอรรถ  
 ส่ิงท่ีBarthesสนใจศึกษามากท่ีสุดก็คือ ความหมายโดยนยัเน่ืองจากความหมายดงักล่าว
มีความส าคญักับบุคคลอย่างแท้จริงทั้ งในแง่ของการรับรู้ การถอดรหัสการตีความหมาย และ
ความหมายโดยนยัน้ียงัสามารถเปล่ียนแปลงไปไดอี้กมากมาย 
 ทั้งน้ี Barthesไดเ้สนอแนะวิธีการน าเอาทฤษฎีโครงสร้างมาใชใ้นการอ่านและพิจารณา
วรรณกรรมไว ้ว่าดว้ยเหตุท่ีตวับทระดมใชร้หสัอนัหลากหลายพร้อม ๆ กนั ท าให้มองไม่เห็นระบบ
ของมนัในทนัที  เราจึงอาจเร่ิมตน้ดว้ยการวิเคราะห์สถานการณ์ตอนตน้เร่ืองและสถานการณ์ตอน
จบจากนั้ นก็ส ารวจดูว่า จากจุดแรกเร่ืองได้เดินมาตามเส้นทางใด จึงบรรลุถึงจุดสุดทา้ยมีความ
เปล่ียนแปลงใด ๆ เกิดข้ึนบา้งระหวา่งทาง การเล่าเร่ืองไดร้ะดมเอารหสัแบบใดมาใชบ้า้ง 
  นพพร  ประชากุล(2552:145) ได้อธิบายค าว่า “รหัส”(code) ว่าหมายถึงแบบแผนท่ี
ผูอ่้านทัว่ไปใชส้ าหรับจบัความหมายแฝงในตวับทวรรณกรรมโดยไม่จ าเป็นตอ้งรู้ตวั  แบบแผน
ดงักล่าวเกิดข้ึนดว้ยความเคยชินท่ีผูอ่้านสัง่สมจากการอ่านผนวกกบัส่ิงท่ีเคยไดย้นิ ไดฟั้ง ไดอ่้าน ได้
รับรู้มาจากวาทกรรมในสังคม  Barthesช้ี ให้เห็นว่าการส่ือความหมายในเน้ือความของวรรณกรรม
นั้น อิงอยูก่บัรหสั 5 ประเภท   ไดแ้ก่   
  1.รหัสปริศนา(hermeneutic code) หมายถึงรหัสท่ีท าให้องคป์ระกอบบางอยา่งในเร่ือง
สามารถกระตุน้ความรู้สึกอยากรู้วา่เร่ืองราวจะด าเนินต่อไปอยา่งไร    นพพร ประชากลุไดแ้สดงการ
วิเคราะห์นวนิยายเร่ือง Sarrasine ของบลัซัค (ซาร์ราซีน แปลโดยจิดาภา ธรรมวิหาร)โดยใชร้หัส
ปริศนามาวิเคราะห์ไดว้่าเม่ือซาร์ราซีนซ่ึงทราบว่าเป็นผูมี้อารมณ์ร้อนแรงตามประสาศิลปินเดินทาง
ไปอิตาลี  ผูอ่้านยอ่มอยากทราบว่าต่อไปเขาจะประสบกบัอะไรท่ีนัน่  รหสัประเภทน้ีมิไดมี้ใชอ้ยูแ่ต่
ในนวนิยายแนวลึกลบัหรือสืบสวนสอบสวน  แต่พบในเร่ืองเล่าทุกแนว  รหสัประเภทน้ีมกัสัมพนัธ์
กบัแนวเร่ืองท่ีคุน้เคยมาก่อนและท าหนา้ท่ีพยงุการอ่านใหด้ าเนินไปขา้งหนา้จนกระทัง่จบตวับท 
  2.รหสัเหตุการณ์(proairetic code) เป็นรหสัท่ีท าใหผู้อ่้านเขา้ใจไดว้า่“เกิดอะไรข้ึน” เม่ือ
พบรายละเอียดเก่ียวกบัพฤติกรรม  การกระท าหรือเหตุการณ์ต่างๆ ซ่ึงท าใหผู้อ่้านสามารถเช่ือมโยง
รายละเอียดเหล่านั้นเขา้กบัแบบแผนท่ีคุน้เคยมาก่อน  เช่นในเร่ืองซาร์ราซีน หลงัจากท่ีซาร์ราซีนได้
พบกบัซ็องบิเนลลาเป็นคร้ังแรก แลว้เกิดอาการเหม่อลอย สติไม่อยู่กบัเน้ือกบัตวั จิตใจป่ันป่วน 
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ผูอ่้านก็ตีความไดว้่าน่ีเป็นการตกหลุมรักและสร้างความคาดหวงัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์น้ี
ตามท่ีเคยมีประสบการณ์จากการไดย้นิไดฟั้งมาก่อน 
  3. รหัสอรรถลกัษณ์ (semic code) เป็นรหัสท่ีช่วยให้ผูอ่้านจบัความหมายเก่ียวกบัคุณ
ลกัษณ์ของตวัละครหรือสถานท่ี  เช่น เม่ือผูเ้ล่าเร่ืองบรรยายถึงพฤติกรรมของซาร์ราซีนในวยัเด็กว่า
ชอบแอบวาดรูปครูในห้องเรียนแทนท่ีจะฟังครูสอน  ผูอ่้านก็อนุมานไดว้่า ตวัละครซาร์ราซีนมี
แนวโนม้ท่ีจะเป็นศิลปิน  การท่ีBarthesน าค าว่า semic หรือ semantic ไดแ้ก่ความหมายของถอ้ยค า
(อรรถ) ซ่ึงในทางภาษาศาสตร์หมายถึงหน่วยยอ่ยของความหมายของค า  มาใชส่ื้อถึงคุณลกัษณ์ของ
ตวัละครนั้น ก็เพื่อย  ้าเตือนว่าตวัละครไม่ใช่บุคคลจริง  หากเป็นเพียงบุคคลในหน้ากระดาษ ซ่ึงมี
คุณสมบติัท่ีประกอบสร้างข้ึนดว้ยถอ้ยค าเท่านั้น   
  4.รหัสสัญลักษณ์  (symbolic code) ใน ท่ี น้ี  Barthesต้องการหมายถึงระบบของ
ความหมายแฝงหรือความหมายในระดบัท่ีสองโดยทัว่ไป  เช่น สีด าเป็นสัญลกัษณ์ของความตาย  
แต่ความหมายสัญลกัษณ์ท่ีBarthes กล่าวถึงน้ีมีนยัยะในเชิงจิตวิเคราะห์ท านองเดียวกบัรายละเอียด
ของเหตุการณ์ต่างๆ ในความฝัน  การส่ือความหมายแฝงท่ีเก่ียวโยงกบัปมต่างๆ ในระดบัของจิตใต้
ส านึกมกัจะวนเวียนอยู่ในเร่ืองเพศวิถี(sexuality)  ในเร่ืองซาร์ราซีน กล่าวถึงฉากท่ีซาร์ราซีนชัก 
“ดาบยาว”ประจ าตวัออกจากฝักเพื่อเตรียมฆ่าซ็องบิเนลลา แต่ขณะท่ีเง้ือดาบข้ึน สมุนของผูคุ้ม้ครอง
ซ็องบิเนลลาเขา้มาแทงเขาดว้ย “มีดสั้น” จนเขาลม้ลงขาดใจตาย  ระบบสัญลกัษณ์ท่ีปรากฏคือ ดาบ
ยาวเป็นตวัแทนองคชาติของชายชาตรีผูท้รนง แต่ซาร์ราซีนไปหลงรักชายท่ีถูกตดัอวยัวะเพศไปแลว้  
ซาร์ราซีนจึงสูญเสียความเป็นชายชาตรีไปดว้ย  ดงันั้นการใชเ้พียงมีดสั้นซ่ึงเป็นตวัแทนขององคชาติ
ท่ีถูกตดัไปก่อนหน้าน้ีแลว้ แทงเขาก็ท าให้เขาเสียชีวิตลงได้  การวิเคราะห์ในลกัษณะน้ี นพพร 
ประชากลุกล่าววา่มิใช่เป็นเร่ืองเพอ้เจอ้ แต่ถูกเหน่ียวน าดว้ยขอ้เทจ็จริงท่ีอยูใ่นตวับท(2552:148) 
  5.รหสัวฒันธรรม (cultural code) หมายถึงคติความเช่ือเก่ียวกบัมนุษย ์ ชีวิตและโลกซ่ึง
มีลกัษณะเป็นความรู้ทัว่ไปชุดหน่ึงท่ีไหลเวียนอยูใ่นวฒันธรรมและถูกดึงมาใชค้  ้าจุนความน่าเช่ือถือ
ของรายละเอียดต่างๆ ในตวับท  ความรู้เหล่าน้ี มีท่ีมาจากหนังสือเรียน  ข่าวสาร ค าพูดของผูใ้หญ่  
สุภาษิต ค าพงัเพย ตลอดจนจากเร่ืองเล่าอ่ืนๆ Barthesกล่าวว่าวรรณกรรมแต่ละเร่ืองเพียงแต่ยกคติ
ความเช่ือมาอา้งอิงโดยแปรรูปดว้ยลีลาการประพนัธ์จนบางคร้ังกลายโฉมเป็นสัจธรรมอนัลุ่มลึก ดงั
ในเร่ืองซาร์ราซีนท่ีสามารถหลงใหลซ็องบิเนลลาถึงกับฝากชีวิตและอนาคตไวใ้นก ามือของ 
“หล่อน” ได้  โดยไม่สังเกตความผิดปกติทั้ งๆท่ีมิตรสหายของซ็องบิเนลลาหัวเราะเยาะเขาอยู่
ตลอดเวลา  นัน่เป็นเพราะพฤติกรรมของซาร์ราซีนสอดคลอ้งกบัคติทางจิตวิทยาความรักท่ีไดย้นิได้
ฟังมานับคร้ังไม่ถว้นว่า “ความรักท าให้ตาบอด”หรืออีกตอนหน่ึงท่ีมีผูห้วงัดีมาเตือนซาร์ราซีนถึง
อนัตรายท่ีจะเกิดข้ึน แต่เขาไม่ยอมฟัง  ผูอ่้านก็ไม่แปลกใจ เพราะมีรหัสวฒันธรรมคอยท าหน้าท่ี
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รองรับพฤติกรรมท่ีว่ารักเหมือนโคถึก  รหัสวฒันธรรมจึงเป็นปัจจยัท่ีแสดงให้เห็นความเช่ือมโยง
ระหวา่งตวับทวรรณกรรมกบัวาทกรรมประเภทอ่ืนๆ   
 จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีโครงสร้าง  ผูว้ิจยัเลือกใชแ้นวคิดพื้นฐาน
เร่ืองทฤษฎีโครงสร้างของSaussure ในเร่ืองของสญัญะ  รวมถึงวิธีการและขอ้เสนอแนะของ 
Barthesในเร่ืองการถอดรหสัและแปลความหมายของสัญญะ มาใชใ้นการพฒันารูปแบบการเรียน
การสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้างเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  

4. แนวคิดเร่ืองการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ 

 4.1  ความหมายของการอ่านอย่างมีวจิารณญาณ 

   การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นทักษะการอ่านขั้นสูง หรือเรียกอีกอย่างก็คือ  

การอ่านเป็น ซ่ึงการอ่านในขั้นน้ีผูอ่้านต้องใช้สติปัญญาในการใคร่ครวญส่ิงท่ีอ่านอย่างพินิจ

พิจารณา เพื่อตดัสินประเมินค่าส่ิงท่ีอ่านไดถู้กตอ้งเท่ียงธรรม รู้จกัวิเคราะห์ ตรวจสอบ และเลือกรับ

ขอ้มูลข่าวสารต่างๆได้อย่างมีเหตุผล ทั้ งน้ีมีนักวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญทางการอ่านได้กล่าวถึง

ความหมายของการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณไว ้ดงัน้ี 

 ประสิท ธ์ิ   ก าพย์กลอน  )2520: 148) อธิบายว่ า  การอ่ านอย่างมีวิ จารณญ าณ  

คือ ความสามารถใช้ดุลยพินิจหาเหตุผล และพิจารณาคุณค่าของเร่ืองท่ีอ่านได้ถูกตอ้ง สามารถ

เปรียบเทียบไดอ้ย่างมีหลกัเกณฑ์ และตดัสินใจไดว้่าเร่ืองนั้น หรือตอนหน่ึงตอนใดของเร่ืองนั้น

ผิดหรือถูก ดีหรือไม่ดี ส าคญัหรือไม่ส าคญั สามารถแยกแยะขอ้เท็จจริงออกจากขอ้คิดเห็น และ

สามารถแยกความคิดเห็นออกจากขอ้เท็จจริงไดโ้ดยใชปั้ญญาและเหตุผล รวมทั้งความรู้ท่ีมีอยู่มา

ไตร่ตรองอีกดว้ย เช่น สามารถวิพากษว์ิจารณ์เร่ืองนั้นได ้สามารถสรุปเปรียบเทียบไดห้รือสามารถ

แสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผลได ้เป็นตน้ 

 Lawrence E. Haafner (1977: 78) ให้ความหมายของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณว่า 

เป็นกระบวนการท่ีซบัซอ้นซ่ึงมีจุดมุ่งหมายท่ีจะแสวงหาความเป็นจริงหรือ ความถูกตอ้งจากส่ิงท่ี

เขียนโดยอาศยัการตีความ การวิเคราะห์ และการลงความเห็นท่ีถูกตอ้งจากความเห็นท่ีแตกต่างกนั  

  Wilma H.Miller (1977: 93) กล่าวว่า การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณเป็นการประเมินหรือ

ตดัสินความเป็นจริงและความถูกตอ้งของส่ิงท่ีอ่านจากเกณฑอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง  ซ่ึงผูอ่้านสร้างข้ึน

เองโดยอาศยัประสบการณ์ดา้นการอ่านและประสบการณ์เดิมของผูอ่้านเอง 
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  Smith (1978) ไดใ้ห้ความหมายของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณว่าเป็นขั้นสูงสุดของ

การอ่านอยา่งมีความหมาย ผูอ่้านตอ้งเขา้ใจส่ิงท่ีอ่านตามตวัอกัษร ตลอดจนสามารถประเมินไดว้่า

ส่วนใดเป็นขอ้เท็จจริง ส่วนใดเป็นความคิดเห็นส่วนตวั และตอ้งสามารถวิจารณ์โดยใช้ความรู้ 

ประสบการณ์ หรือเหตุผลเป็นเกณฑพ์ิจารณา   

  Cooper and other (1988: 13) กล่าวว่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นการตัดสิน

เก่ียวกบัส่ิงท่ีอ่านโดยอาศยัประสบการณ์เดิมและความรู้ของผูอ่้านหรืออาจข้ึนอยู่กบัเกณฑ์ท่ีผูอ่ื้น 

เช่น ครู หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดข้ึน 

   ประเทิน มหาขนัธ์ )2530: 173) กล่าวถึงความหมายของการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ วา่ 

เป็นการอ่านอยา่งพินิจพิเคราะห์ คือ การคิดอยา่งรอบคอบลึกซ้ึง เป็นการคิดท่ีมีต่อเร่ืองราวท่ีไดจ้าก 

หนงัสือผูอ่้านตอ้งใชว้ิจารณญาณในการตดัสินความคิดของผูเ้ขียนวา่เป็นในลกัษณะใดมากกวา่จะ 

เห็นชอบกบัผูเ้ขียนอย่างส้ินเชิง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมนึก พวงกล่ิน )2530: 13) ท่ีกล่าวไวส้รุปไดว้่า 

การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นการอ่านท่ีผูอ่้านตอ้งมีความเขา้ใจในเร่ืองราวเป็นเบ้ืองตน้เสียก่อน 

แลว้จึงใชว้ิจารณญาณจากประสบการณ์ของผูอ่้านวิเคราะห์ ตดัสิน แยกแยะขอ้เทจ็จริง และประเมิน

ค่าเร่ืองท่ีไดอ่้าน 

 นอกจากน้ี สุภากร ราชากรกิจ )2532: 9) กล่าวไวว้่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

หมายถึงการอ่านท่ีผูอ่้านมีความสามารถใช้ความคิดพิจารณาหาเหตุผล เขา้ใจความหมาย และ

ความคิดของผูเ้ขียน สามารถน าความรู้ไปใช้แกปั้ญหาได ้และนุชน้อย สถิรองักูร )2540: 63-64) 

กล่าวว่า การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ คือการอ่านอยา่งละเอียดทุกตวัอกัษร และเม่ืออ่านจบแลว้ตอ้ง

แยกแยะขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นได ้แยกไดว้่าส่ิงใดถูกส่ิงใดผิด ถา้ผิดก็ตอ้งทราบว่าผิดอย่างไร 

นอกจากนั้นผูอ่้านควรใชค้วามคิดวิจารณ์ในเร่ืองวิธีการเขียนวา่ชอบหรือไม่ชอบ เพราะเหตุใด 

 ทางดา้น จารึก พูพ่วง )2536: 21) ไดก้ล่าววา่ การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ หมายถึง การ 

อ่านโดยใชส้ติปัญญาพิจารณาตอบค าถาม สรุปสาระส าคญั ตีความ และประเมินค่าขอ้ความหรือ 

เร่ืองราวท่ีอ่านไดเ้ป็นอยา่งดี โดยเขา้ใจความหมายโดยนยัของถอ้ยค า อารมณ์ และความรู้สึกของ 

ผูเ้ขียน ส่วนเบญจมาศ นวลอุไร )2538: 14) กล่าวไวส้รุปไดว้า่ การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ หมายถึง 

การอ่านท่ีต้องใช้ความคิดวิจารณญาณ ไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล โดยใช้ความคิดเห็น หรือ

ประสบการณ์ของผูอ่้านในการตดัสินประเมินค่าเร่ืองราวนั้นๆ เอง และสามารถแยกแยะความ

คิดเห็นออกจากขอ้เทจ็จริง 
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 กองเทพ เคลือบพณิชกุล)2542: 113) กล่าวว่า การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ คือ การอ่าน

แลว้หาเหตุผลเพื่อให้เกิดความเขา้ใจดว้ยการพินิจพิจารณา วิเคราะห์ ตีความและปนะเมินค่าจาก

ขอ้ความท่ีอ่าน การอ่านอยา่งใชว้ิจารณญาณเป็นการอ่านอนัลึกซ้ึงกว่าการอ่านเพื่อการรับรู้ขอ้ความ

เพียงอยา่งเดียว จึงกล่าวไดว้า่การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณถือเป็นยอดของการอ่านทั้งปวง 

  บนัลือ  พฤกษะวนั )2557: 76) กล่าวถึง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณว่า เป็นการอ่านท่ี

ผูอ่้านใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการพิจารณาตดัสินใจโดยการตีความ วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ ประเมินค่าส่ิงท่ีอ่าน และสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการอ่านไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั

ได ้

 สรุปไดว้่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การอ่านท่ีผูอ่้านใชค้วามคิดพิจารณา

ส่ิงท่ีอ่านอย่างรอบคอบ ถ่ีถ้วน มีเหตุผล เพื่อวิเคราะห์หาค าตอบ สรุปสาระส าคัญ ทั้ งเข้าใจ

ความหมายโดยนัยของถ้อยค า อารมณ์ จุดประสงค์ของผูเ้ขียน สามารถแยกแยะข้อเท็จจริง 

ขอ้คิดเห็น และประเมินคุณค่าของส่ิงท่ีอ่านไดอ้ยา่งถูกตอ้งเท่ียงธรรม 

 4.2  ความส าคญัของการอ่านอย่างมีวจิารณญาณ 

 การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นทกัษะท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่ง นักเรียนนักศึกษาควร

ไดรั้บการฝึกฝนอยา่งต่อเน่ือง เพราะสามารถน ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ไดท้ั้งดา้นการเรียน และการ

ด าเนินชีวิตประจ าวนั โดยเฉพาะในปัจจุบนัวิทยาการ ขอ้มูลข่าวสาร และเทคโนโลยีเจริญกา้วหนา้

ไปอยา่งรวดเร็ว ผูเ้รียนตอ้งใชว้ิจารณญาณในการไตร่ตรอง ตดัสิน ประเมินสารต่างๆ เหล่านั้นอยา่ง

รวดเร็วถูกตอ้งเพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงทางวิทยาการดงัท่ี สุจนัทรา 

ตรีสรานุวฒันา )2530: 136) แสดงทศันะไวว้่า ปัญญาชนตอ้งอ่านเป็น คิดเป็น สามารถวิเคราะห์ 

หรือกลัน่กรองขอ้มูลและน าส่ิงท่ีอ่านมาประยกุตใ์นการเผชิญปัญหา แกปั้ญหา พฒันาคุณภาพชีวิต

ของตนและผูอ่ื้น 

 ประเทิน มหาขนัธ์ )2530: 173) ไดก้ล่าวถึงความจ าเป็นของการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ

ไวด้งัน้ี 

 1. ปัจจุบนัความกา้วหนา้ทางดา้นส่ือสารมวลชนมีมาก การรับข่าวสารจ าเป็นตอ้งใช ้

วิจารณญาณใหร้อบคอบเพื่อการตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง 

 2. ความกา้วหนา้ดา้นการโฆษณาขายสินคา้ท่ีมีมากจนคนส่วนใหญ่หลงเช่ือค าโฆษณา 

การใชค้วามคิดอยา่งมีวิจารณญาณจะช่วยในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ไดถู้กใจเช่ือในลทัธิเป็นไปอยา่ง

ถูกตอ้ง 
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  3. ประเทศไทยมีการปกครองแบบประชาธิปไตย และวิถีทางประชาธิปไตยนั้ น 

ส่งเสริมให้มีการคิดอย่างมีเหตุผล ด้วยเหตุน้ีการอ่านอย่างมีวิจารณญาณก็ดี การคิดอย่างมี

วิจารณญาณกดี็ จึงมีความจ าเป็นส าหรับสงัคมประชาธิปไตย 

 4. ปัจจุบนัสรรพต าราต่างๆ มีมาก การเรียนรู้ของคนในยุคปัจจุบนัมิไดย้ึดติดอยู่กบั

ต าราเพียงเล่มเดียว แต่ตอ้งใชว้ิจารณญาณจากต าราหลายเล่มหลายผูเ้ขียน ดว้ยเหตุน้ีการอ่านอย่าง

พินิจพิเคราะห์ มีวิจารณญาณ จึงมีความจ าเป็นมากในยคุปัจจุบนั 

 นอกจากน้ี สุนันทา มัน่เศรษฐวิทย ์)2534: 57) ได้กล่าวถึงความส าคญัของการอ่าน

อยา่งมีวิจารณญาณไวว้า่ การอ่านท่ีถูกตอ้งนั้นจ าเป็นตอ้งอาศยัการพิจารณาตดัสินขอ้ความท่ีอ่านวา่ 

น่าเช่ือถือเพียงใดการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณจึงเป็นการอ่านท่ีจะช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจล าดบัขั้นในการ 

วิเคราะห์วินิจฉยัเร่ืองราวท่ีอ่านวา่น่าเช่ือถือหรือไม่ 

  นภดล จันทร์เพ็ญ  )2535: 73 - 74) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านอย่างมี

วิจารณญาณว่า การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณเป็นเคร่ืองมือแสวงหาความรู้ส่งเสริมความคิดอ่าน และ

ฉลาดรอบรู้ปัจจุบนัน้ีข่าวเหตุการณ์เร่ืองราวความเคล่ือนไหวและความรู้ต่าง ๆ เรารู้ไดจ้ากการอ่าน

มากกว่าจากวิธีอ่ืนๆ สร้างบุคลิกภาพเป็นผูร้อบรู้ มีความคิดวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลเพราะมี

ขอ้เทจ็จริงท่ีไดจ้ากการอ่านมาสนบัสนุนเป็นท่ีน่าเช่ือถือ 

  ศิริรัตน์ วิชาช่าง )2535: 42 - 43) ได้กล่าวสรุปได้ว่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณมี

ความส าคญัอยา่งยิ่ง เน่ืองจากส่ือมวลชนมีอิทธิพลต่อวยัรุ่นมาก การอ่านเพื่อจบัใจความเพียงอย่าง

เดียวจึงไม่เพียงพอ ควรใชค้วามคิดพิจารณาเหตุผลไปดว้ย และกรมวิชาการ )2535: 22) ไดใ้หท้ศันะ

ในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณสรุปไดว้่า การฝึกอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์วิจารณ์เป็นทกัษะท่ีนักเรียน

ควรไดรั้บการฝึกฝนมากท่ีสุดเพราะการคิดในลกัษณะน้ีเป็นท่ีมาของการเพิ่มเชาวน์ปัญญา 

 สรุปได้ว่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นการอ่านท่ีมีความส าคญัมากเพราะเป็น

เคร่ืองมือในการพฒันาสติปัญญาใหรู้้จกัคิดวิเคราะห์ รู้จกัใชเ้หตุผลในการแกปั้ญหา และรู้จกัตดัสิน

ประเมินค่าสารต่างๆ อย่างถูกตอ้งเท่ียงธรรม สามารถน าผลจากการอ่านไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์แก่

ตนเองและสงัคมไดเ้ป็นอยา่งดี 
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 4.3 หลกัและทักษะของการอ่านอย่างมีวจิารณญาณ 

   การอ่านอย่างมีวิจารณญาณนอกจากจะเป็นการอ่านท่ีต้องใช้สติปัญญา และ

ประสบการณ์เดิมเป็นเคร่ืองมือช่วยในการวิเคราะห์ ประเมินค่าแลว้ ยงัจ าเป็นตอ้งมีหลกัเกณฑเ์พื่อ

ใชใ้นการพิจารณาส่ิงท่ีอ่านอีกดว้ย มีนกัการศึกษาไดส้ร้างหลกัเกณฑแ์ละทกัษะในการอ่านอยา่งมี

วิจารณญาณไวด้งัน้ี 

  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นการอ่านท่ีต้องการฝึกฝน และมีความรู้อ่ืนๆ 

ประกอบอีกหลายอย่าง Spache and Spache (1969: 96) กล่าวถึง ความสามารถในการอ่านอย่างมี

วิจารณญาณไว ้ดงัน้ี 

   1. การสืบหาแหล่งท่ีมาของข้อมูล ได้แก่ การส ารวจ ประเมิน และรวบรวม            

ความคิดเห็นของผูเ้ขียนจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบและวิเคราะห์ว่าเร่ืองใดเป็น

ขอ้เทจ็จริงและเร่ืองใดเป็นการแสดงความคิดเห็น 

   2. การตระหนักถึงจุดมุ่งหมายของผูเ้ขียน ได้แก่ การทราบถึงอคติ พื้นฐาน

ประสบการณ์ ความคิดเห็นของผูเ้ขียน ตลอดจนความเช่ือถือได้ และจุดมุ่งหมายในการแสดง          

ความคิดเห็นนั้นๆออกมา 

   3. การแยกข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริง เป็นการทราบว่าข้อมูลใดผิดพลาดจาก

ขอ้เทจ็จริง ขอ้มูลใดสรุปไม่ถูกตอ้งและขอ้ความใดท่ียงัไม่ไดรั้บการพิสูจน์วา่เป็นจริง  

   4. การอนุมานความ ไดแ้ก่ ความสามารถในการตีความเร่ืองท่ีอ่าน การรู้ว่าผูแ้ต่ง

ตอ้งการแสดงความคิดไปในแนวใด โดยการสงัเกตจากการใชค้  าและน ้าเสียงของเร่ือง 

   5. การสร้างเกณฑ์ในการตดัสิน ไดแ้ก่ การตดัสินไดว้่า จุดมุ่งหมายในการเขียน

และความเช่ือของผูเ้ขียนเป็นอย่างไร สามารถสรุปความจากขอ้เท็จจริง จากการตีความ และรู้จกั

หลีกเล่ียงท่ีจะตดัสินเร่ืองท่ีอ่านในกรณีท่ีมีขอ้มูลไม่เพียงพอ หรือไม่ตดัสินดว้ยอารมณ์ 

    6. การล่วงรู้ถึงกลอุบายในการโฆษณาชวนเช่ือ ไดแ้ก่ การล่วงรู้ถึงวิธีการท่ีชกัจูง

ให้ผูอ่้านหลงเช่ือ หรือมีความเห็นคลอ้ยตามเร่ืองท่ีอ่าน ซ่ึงผูเ้ขียนใชภ้าษาท่ีแฝงดว้ยอารมณ์และ 

การใหข้อ้มูลท่ีผดิพลาด 

   Mortimor J. Adler and Charles Van Doren(1972) ก ล่ าว ถึ งก าร ท่ี จะ อ่ าน อย่ าง มี

วิจารณญาณไดน้ั้น มีส่ิงท่ีตอ้งเขา้ใจก่อน 5 ประการคือ 
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 1. รู้โลกแห่งหนงัสือ วา่แบ่งออกเป็นประเภทอะไรบา้ง 

 2. รู้จกัรูปแบบและโครงสร้างของหนงัสือ 

 3. รู้ความมุ่งหมายของผูเ้ขียน 

 4. รู้จกัถอ้ยค าโดยเฉพาะค าเทคนิคหรือค าบญัญติัท่ีใชใ้นหนงัสือนั้น 

 5. รู้จกัการใชห้นงัสือประกอบ 

ด้าน  Thomas G. Gunning (1992: 251)  ได้กล่าวถึงความสามารถในการอ่านอย่างมี

วิจารณญาณไว ้ดงัน้ี 

  1. การแยกแยะความจริงออกจากความคิดเห็น 

  2. การระบุค าบ่งช้ีถึงการแสดงความคิดเห็น 

  3. การระบุขอ้ความท่ีเป็นจริง 

  4. การระบุการใชค้  า เช่น ค าอธิบาย การตดัสิน 

  5. การพิจารณาทั้งทางตรงและทางออ้ม 

  6. การระบุภาษาท่ีเหมาะสม 

  7. การสรุปอยา่งมีเหตุผล 

  สนิท ตั้ งทวี )2529: 318 - 319) และสุขุม เฉลยทรัพย์ )2529: 160 - 161) ได้กล่าวถึง

หลกัการอ่านอย่างมีวิจารณญาณสรุปไดว้่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณนั้นตอ้งพินิจความถูกตอ้ง

ของภาษาท่ีอ่าน เช่น การใช้ค  าผิดความหมาย ดูความต่อเน่ืองของความหมาย และความรู้สึก  

ดูความสัมพนัธ์ของหลกัการ และตวัอยา่งว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ ประเมินขอ้เทจ็จริง ความคิดเห็น 

และความรู้สึกวิเคราะห์ความคิดของผูเ้ขียนกบัความคิดเห็นส่วนตวัของเรา ผลลพัธ์แห่งการประเมิน

นั้นจะก่อเป็นความคิดสร้างสรรคใ์หก้บัผูอ่้านหรือไม่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สมบติั จ าปาเงิน และส าเนียง 

มณีกาญจน์(2531: 69) ท่ีกล่าวถึงหลกัการอ่านอย่างมีวิจารณญาณสรุปไดว้่า หลกัการอ่านอย่างมี

วิจารณญาณมี 3 ประการ คือ 1.พิจารณาความถูกตอ้งของภาษาท่ีอ่านทั้งในดา้นความหมาย การวาง

ต าแหน่ง และการเวน้วรรคตอน 2. พิจารณาความต่อเน่ืองของประโยคว่าความหมาย และเหตุผล 

มีความสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกนัหรือไม่  3. พิจารณาความต่อเน่ืองของเร่ืองราวระหวา่งเร่ืองท่ีเป็นแกน

หลกั หรือแกนน า แกนรองและส่วนประกอบอ่ืนว่ากลมกลืนหรือไม่ รู้จกัแยกแยะขอ้เท็จจริง และ

พิจารณาความสัมพนัธ์ของเร่ืองราว 

 กลุทรัพย ์เกษแม่นกิจ )2533: 6) ไดก้ล่าวถึงหลกัในการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ สรุปได ้

6 ประการ คือ 
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  1. พิจารณาท าความเขา้ใจประเดน็หรือหวัขอ้เร่ืองใหเ้ขา้ใจ 

 2. ตั้งค  าถามเก่ียวกบัสาระส าคญัของเร่ือง 

 3. วิเคราะห์สาระส าคญัของเร่ือง 

 4. ยกขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็น 

 5. ตดัสินใจวา่ส่ิงใดดีหรือไม่ดี 

 6. หาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัผูเ้ขียน 

 ถนอมวงศ ์ล ้ายอดมรรคผล )2533: 584 - 591) ไดก้ล่าวถึงทกัษะท่ีแสดงออกถึงการอ่าน 

อยา่งมีวิจารณญาณสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

  1. การเขา้ใจนยัของเร่ือง หมายถึง การเขา้ใจถอ้ยค า อารมณ์ ความรู้สึก และทศันะของ

ผูเ้ขียนตลอดจนการเขา้ใจถึงแนวคิดและเจตคติท่ีแอบแฝงของผูเ้ขียนท่ีตอ้งการจะส่ือออกมา 

  2. การรู้จกัผูเ้ขียน หมายถึง การท่ีผูอ่้านสามารถเขา้ใจถึงจุดประสงค์ท่ีแท้จริงของ

ผูเ้ขียนไดถู้กตอ้ง โดยพิจารณาจากขอ้ความหรือเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน เช่น มีจุดประสงคเ์พื่อเสนอขอ้มูล 

สัง่สอนโฆษณาชวนเช่ือ หรือเพื่อสนองความเห็นส่วนตน 

  3. การเขา้ใจความสัมพนัธ์ของสาร หมายถึง การอ่านท่ีตอ้งพิจารณาหลายๆ ดา้น ทั้งใน

ดา้นขอ้มูลและความคิดเห็น เช่น สามารถเปรียบเทียบความเหมือนความต่าง บอกถึงความเก่ียวขอ้ง

และไม่เก่ียวขอ้งความเป็นเหตุเป็นผล การเขา้ใจถึงลกัษณะพฤติกรรมและความคิดของตวัละคร 

หรือบุคคลในเร่ือง 

 4. การน าสารไปใช ้หมายถึง การท่ีผูอ่้านเขา้ใจถึงความสมัพนัธ์ของสารแลว้สามารถดึง

เอาความคิดจากแหล่งอ่ืนๆ หรือจากประสบการณ์เดิมมาประมวลเขา้ดว้ยกนัแลว้สร้างเป็นขอ้สรุป

หรือหลกัการท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ หรือในการตดัสินประเมินค่าขอ้ความท่ีอ่าน 

 เนาวรัตน์ สมร่าง)2536: 20) ไดก้ล่าวถึงการอ่านอย่างมีวิจารณญาณว่ามีล าดบัขั้นซ่ึง

ประกอบด้วย การอ่านเพื่อเขา้ใจค าความหมาย รู้จักแปลความ ตีความ น าไปประยุกต์ใช้ รู้จัก

วิเคราะห์แยกแยะปัญหา ตดัสินใจส่ิงท่ีอ่าน โดยพิจารณาจากหลกัเกณฑท่ี์วางไว ้

 นอกจากน้ี  อรษา บุญปัญญา )2540: 13) ยังได้ส รุปไว้ว่า หลักการอ่านอย่างมี

วิจารณญาณนั้นประกอบดว้ยส่ิงต่อไปน้ี คือ 

 1. พิจารณาความหมายของค าและขอ้ความ ทั้งนยัตรงและนยัประหวดัของเร่ืองท่ีอ่าน 

 2. พิจารณาถึงสารประโยชน์ แง่คิดของเร่ืองท่ีอ่าน 

 3. พิจารณาความน่าเช่ือถือของเร่ืองท่ีอ่าน และความเป็นไปไดข้องเร่ือง 
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 4. พิจารณาถึงความประสงคข์องผูเ้ขียน ความคิดเห็น และความล าเอียงของเร่ือง 

 5. ประเมินคุณค่าของเร่ืองท่ีอ่าน 

  จากหลกัและทกัษะในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า ผูอ่้าน

อย่างมีวิจารณญาณตอ้งมีความสามารถสูงในการวิเคราะห์เหตุผลของผูเ้ขียนท่ีเสนอผ่านมาทาง

ตวัหนังสือเพื่อน ามาวิเคราะห์สังเคราะห์ และประเมินตดัสินเร่ืองท่ีอ่านได้อย่างถูกตอ้ง ซ่ึงจะ

ปรากฏออกมาในพฤติกรรมต่อไปน้ี 

  1. จ าแนกประเภทของงานเขียนได ้

 2. สามารถแยกแยะส่วนท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงหรือขอ้คิดเห็น 

 3. สามารถอธิบายความหมายของค าศพัท ์ส านวน อุปมา 

 4. ตดัสินไดว้า่ส่ิงใดถูก ส่ิงใดผดิ 

 5. บอกจุดประสงคข์องผูเ้ขียนได ้

 7. จบัแนวคิดหลกัได ้

 8. จบัน ้าเสียง หรือความรู้สึกของผูเ้ขียนได ้

 9. บอกโครงเร่ือง หรือสรุปเร่ืองได ้

 10. ประเมินคุณค่าของเร่ืองท่ีอ่านได ้

 4.4 ประโยชน์ของการอ่านอย่างมีวจิารณญาณ 

   การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณมีประโยชน์อยา่งมาก ท าให้ผูอ่้านไดมี้โอกาสพฒันาสมอง

เพื่อการคิด มีความคิดสร้างสรรค ์และกวา้งไกล นอกจากนั้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณยงัช่วยให้

ผูเ้รียนได้รับความรู้อย่างถูกต้อง เพราะในขณะอ่านจะต้องคิดพิจาณาอย่างมีเหตุผล พร้อมทั้ ง

ประเมินคุณค่าส่ิงท่ีอ่านควบคู่ไปดว้ยท าให้ไม่ตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาชวนเช่ือโดยง่าย มีผู ้

กล่าวถึงประโยชน์ของการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณหลายท่าน ดงัน้ี 

   ประภาศรี สีหอ าไพ )2524: 331) ได้กล่าวไวว้่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณช่วยให้

ผูอ่้านไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และน าความคิด คติธรรมท่ีไดม้าประกอบกบัประสบการณ์ท าให้เกิด

ความคิดกวา้งไกล ซ่ึงจะเป็นการน าไปสูก้ารแกปั้ญหาได ้

   สิทธา พินิจภูวดล และทิพยสุ์เนตร อนมับุตร )2525: 1) ไดก้ล่าวไวว้า่การอ่านอยา่งมี 

วิจารณญาณนั้นนอกจากจะเสริมสร้างความรู้เพื่อใชใ้นการศึกษา และการประกอบอาชีพแลว้ ยงั

ช่วยเสริมสร้างความบันเทิงใจอีกด้วย นอกจากนั้ นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ยงัเสริมสร้าง

คุณสมบติัส่วนตวัให้เป็นคนรักเหตุผล รักความเป็นธรรม มีความรอบคอบ รู้จกัยบัย ั้งชั่งใจ รู้จกั
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ไตร่ตรองตรวจตราอยา่งละเอียด รู้จกัตดัสินใจ และรู้จกัแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนดว้ยวิธีท่ีเหมาะสม และ

ไดผ้ลดี ว่า การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณจะช่วยให้ผูอ่้านไดป้ระโยชน์อยา่งแทจ้ริงเพราะผูอ่้านไม่ใช่

จะรับเฉพาะความคิดของผูเ้ขียนเท่านั้ น ผูอ่้านจะต้องน าความคิดของผูเ้ขียนมาประกอบกับ

ความเห็นของตนท าใหเ้กิดความคิดใหม่ซ่ึงน าไปใชป้ระโยชน์ได ้

   จากขอ้ความขา้งตน้ จึงสรุปไดว้่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณมีประโยชน์ดงัท่ีกล่าว 

ฉะนั้นจึงจ าเป็นตอ้งฝึกฝนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณอยู่เสมอ เพื่อให้ผูอ่้านเกิดความคิดพิจารณา

เหตุผลมาตดัสินเร่ืองราวท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 

 4.5 พฤติกรรมการอ่านอย่างมีวจิารณญาณ 

  การจะวดัว่าผูอ่้านมีทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณมากน้อยเพียงใดนั้ น ในการ

ฝึกฝนผูอ่้านจะตอ้งแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณท่ีศึกษาและรวบรวมมา

จากนักวิชาการหลายท่านได้แก่ Hill, J. (1965: 277) Heilman, AW. (1967: 42) เปล้ือง ณ นคร 

)2544:46 – 47) อรษา บุญปัญญา )2540: 13) กุลทรัพย ์เกษแม่นกิจ )2533: 6) ถนอมวงศ์ ล  ้ ายอด

มรรคผล(2533: 584 - 591) ดงัน้ี 

  1. ความสามารถในการจ าแนกประเภทของงานเขียน 

 2. ความสามารถในการแยกแยะส่วนท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงหรือขอ้คิดเห็น 

 3. ความสามารถในการอธิบายความหมายของค าศพัท ์ส านวน อุปมา 

 4. การตดัสินไดว้า่ส่ิงใดถูก ส่ิงใดผดิ 

 5. การบอกจุดประสงคข์องผูเ้ขียน 

 6. การจบัแนวคิดหลกั 

 7. การจบัน ้าเสียง หรือความรู้สึกของผูเ้ขียน 

 8. การบอกโครงเร่ือง หรือสรุปเร่ือง 

 9. การประเมินคุณค่าของเร่ืองท่ีอ่าน 

 4.6 การวัดและการประเมินการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

  การวดัและการประเมินการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะช่วยใหผู้ส้อน

ไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบัความสามารถและปัญหาทางการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของผูเ้รียน             

ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวจะช่วยใหค้รูสามารถพฒันาความรู้ ความสามารถและแกปั้ญหาทางการอ่านอยา่ง 

มีวิจารณญาณของผูเ้รียนไดต้รงจุด การวดัและการประเมินผลการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณท่ีมี

ประสิทธิภาพจะตอ้งสามารถวดัและประเมินความสามารถทางการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณของ
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ผูเ้รียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และตรงตามสภาพจริง ไดมี้นกัวิชาการกล่าวถึงการวดัและการประเมิน           

การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณไวด้งัต่อไปน้ี 

  บนัลือ พฤกษะวนั )2557: 58) ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคใ์นการประเมินการอ่านอยา่งมี

วิจารณญาณ สรุปไดว้่า การประเมินการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ครูจะตอ้งสังเกตผลสัมฤทธ์ิของ 

การอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน อันเป็นแนวทางให้ครูผูส้อนได้ปรับปรุงการสอน            

การจดักิจกรรมต่างๆให้เหมาะสมกบันักเรียน เพื่อพฒันางานในดา้นการสอนให้มีประสิทธิภาพ

ยิง่ข้ึน ส่งผลใหน้กัเรียนไดมี้ความรู้ ความเพลิดเพลินและมีนิสยัรักการอ่าน 

  สุนันทา มัน่เศรษฐวิทย ์)2540: 95-96) ไดก้ล่าวถึงเกณฑ์การวดัและการประเมินการ

อ่านซ่ึงรวมการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณไวด้ว้ยว่า นกัจิตวิทยาการอ่านไดน้ าหลกัการของ Benjamin 

S.Bloom มาประยกุตใ์ชใ้นการฝึกอ่านและประเมินการอ่าน มีทั้งหมด 6 ขั้น คือ ความจ า ความเขา้ใจ 

การน าไปใช ้การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ และการประเมินค่า แต่ละขั้นมีล าดบัขั้นการคิดท่ีแตกต่าง

กนั ขั้นท่ี 1-3 เป็นการคิดเบ้ืองตน้ เป็นจุดมุ่งหมายเบ้ืองตน้ของพฤติกรรมการอ่าน ขั้นท่ี 4-6 เป็น 

การคิดขั้นสูงของพฤติกรรมการอ่าน ซ่ึงผูอ่้านตอ้งมีพื้นฐาน 3 ขั้นตน้มาก่อน และเป็นอย่างดีดว้ย 

เกณฑใ์นการวดัการอ่าน ตามหลกัของ Bloom มีดงัน้ี 

 1. วดัความจ า คือ อธิบายขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัเน้ือเร่ือง บอกค าจ ากดัความต่าง ๆ  

 2. วดัความเขา้ใจ คือ จบัใจความส าคญั สรุปสาระส าคญัของเร่ือง เขา้ใจจุดมุ่งหมาย 

ความคิดเห็นของผูเ้ขียน 

 3. วดัการน าไปใช้ คือ ประยุกต์ใช้ความรู้จากการอ่านกับเหตุการณ์ใหม่ ๆ การ

แกปั้ญหา การยกตวัอยา่ง หรือการน าตวัอยา่งหรือหลกัการนั้น ๆ ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

 4. วดัการวิเคราะห์ คือ การบอกความสัมพนัธ์ในเชิงเหตุและผล การล าดบัเหตุการณ์

ในเร่ือง การวิเคราะห์โวหารในการเขียน การวิเคราะห์วตัถุประสงคห์รือเจตนาของผูเ้ขียน 

 5. วดัการสงัเคราะห์ คือ สรุปเร่ืองราวหรือเหตุการณ์นั้น ๆ เป็นมโนทศัน์ คติ ส านวน 

สุภาษิต ตลอดจนคาดคะเนหรือท านายผลท่ีคาดว่าจะเกิดตามมาจากเหตุการณ์หรือการกระท านั้น

บนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีมีอยู ่

 6. วดัการประเมินค่า คือ การตดัสินคุณค่าของงานเขียนเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  ดา้นขอ้คิด

คุณค่า ทรรศนะของผูเ้ขียน ความน่าเช่ือถือ ความเป็นไปไดข้องเหตุการณ์ การกระท าของบุคคล

หรือตวัละคร ตลอดจนการประเมินจากขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็นจากขอ้เขียนนั้น  
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 สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย์ )2538: 347) ได้กล่าวถึง การวัดและ                      

การประเมินผลการอ่านอย่างมีวิจารณญาณว่า ควรวดัผลการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางภาษา          

หลายๆดา้น เช่น ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ การประยกุตใ์ช ้การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมิน

ค่า ความคิดสร้างสรรค ์ทกัษะ ทศันคติ การใชเ้หตุผล เป็นตน้ 

 จรรยา บุญปล้อง )2541: 91-92) ได้สรุปขั้นตอนของการวดัทักษะการอ่านอย่างมี

วิจารณญาณตามขั้นตอนการจดัการเรียนการสอน และการวดัผลโดยทัว่ๆไปวา่ควรประกอบดว้ย 

  ขั้นท่ี 1 ก าหนดคุณลกัษณะท่ีตอ้งการวดั เช่น ความสามารถในการอ่านภาษาไทย

อยา่งมีวิจารณญาณ จะตอ้งก าหนดว่าประกอบดว้ยความสามารถใดบา้ง เช่น การจบัใจความส าคญั 

การแยกขอ้เทจ็จริงจากความคิดเห็น การประเมินคุณค่าของเร่ืองท่ีอ่าน เป็นตน้ 

  ขั้นท่ี 2 ก าหนดวิธีการท่ีจะวดัคุณลกัษณะนั้น ๆ โดยการก าหนดเคร่ืองมือท่ีจะวดั

หรือแบบทดสอบ เช่น ก าหนดว่าจะใชแ้บบทดสอบชนิดใด เพื่อจะใชว้ดัคุณลกัษณะท่ีตอ้งการได้

ครอบคลุม 

  ขั้นท่ี 3 ก าหนดมาตรการและเกณฑ์ของคะแนนท่ีไดจ้ากการวดัคุณลกัษณะ เช่น 

ขอ้สอบท่ีถูกควรจะไดค้ะแนนเท่าใดและเทคนิคทัว่ไปท่ีใชว้ดัทกัษะการอ่านซ่ึงรวมทกัษะการอ่าน

อย่างมีวิจารณญาณไวด้ว้ยนั้น ก็คือ การให้นักเรียนอ่านเน้ือเร่ืองท่ียกมา และวดัความเขา้ใจของ

นกัเรียนโดยการถามประเด็นส าคญั ๆ ในเร่ือง และให้นกัเรียนเลือกค าตอบจากตวัเลือกหลายๆตวั

เพื่อทดสอบดูว่านกัเรียนมีความเขา้ใจในเร่ืองนั้นเพียงใด โดยหลกัในการเลือกขอ้ความเพื่อน ามาท า

แบบทดสอบ มีดงัน้ี 

 1. ความยาว เน่ืองจากว่าแบบทดสอบนั้นจะมีขอ้ความต่างๆหลายประเภท ฉะนั้นแต่

ละเร่ืองควรเป็นเร่ืองสั้น ๆ ประมาณ 100-250 ค  า โดยให้มีใจความเพียงพอส าหรับตั้งค  าถามได ้6-8 

ขอ้ 

 2. เน้ือเร่ือง ควรเป็นเร่ืองหลายชนิดรวมกนั เช่น ชีวประวติั นวนิยาย และบทความ 

เน้ือเร่ืองท่ียกมาควรเป็นเร่ืองท่ีมีความสมบูรณ์ในตวั ไม่ตอ้งอ่านเพิ่มเติมจากท่ีอ่ืนอีก และเน้ือเร่ือง

ตอ้งไม่เป็นเร่ืองท่ีรู้กนัโดยทัว่ไป ซ่ึงนกัเรียนสามารถจะตอบค าถามโดยไม่ตอ้งอ่าน เน้ือเร่ืองเลย 

 3. ภาษาท่ีใช้ ถา้เน้ือเร่ืองประกอบด้วยค าศพัท์หรือโครงสร้างท่ียุ่งยากจนเกินไป

ผูอ้อกแบบทดสอบควรดัดแปลงให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของผูท้ดสอบและควรตั้ ง

ค  าถามอยา่งชดัเจน 
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  สรุปไดว้่า การวดัและการประเมินผลการอ่านอย่างมีวิจารณญาณมีเกณฑ์แตกต่างกนั

ไปข้ึนอยู่กับวตัถุประสงค์ในการวดั ในการวดัแลการประเมินแต่ละคร้ังประกอบด้วย ความรู้ 

ความจ า ความเขา้ใจ การน าไปใช ้การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์และการประเมินค่า ส าหรับในการวดั

และประเมินผลในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณสามารถประเมินโดยเน้นในส่วนท่ีตอ้งการได ้และ

สามารถสร้างแบบวดัความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยสร้างแบบทดสอบให้

ครอบคลุมเกณฑก์ารวดัและประเมินผลการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ  6 ขั้น คือ ความจ า ความเขา้ใจ                     

การน าไปใช ้การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ และการประเมินค่าใหค้รบถว้น 

 5. แนวคดิเร่ืองจิตวทิยาการอ่านและการเลือกบทอ่านส าหรับวยัรุ่น 

 5.1 ความหมายของการอ่าน 

   การอ่านเป็นหัวใจส าคัญของการศึกษาหาความรู้ เป็นทักษะท่ีมีความส าคัญใน

ชีวิตประจ าวนัเพราะการอ่านเป็นการแสวงหาความรู้ ความเพลิดเพลิน ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจแนวคิด

อารมณ์และจินตนาการ นอกจากนั้นการอ่านมีบทบาทท่ีส าคญัในการศึกษาเล่าเรียน ดว้ยผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนกัเรียนข้ึนอยูก่บัความสามารถทางการอ่านทั้งส้ิน และการอ่านยงัเป็นเคร่ืองมือท่ี

ใชส่ื้อความหมาย ท่ีเราใชใ้นชีวิตประจ าวนั ไดมี้นกัการศึกษาท่ีสนใจการอ่านและให้ความหมายไว้

ดงัน้ี 

   โกชยั สาริกบุตร )2519: 27) และ อนงค ์วิชาลยั )2536: 54) ไดใ้ห้ความหมายของการ

อ่านไวว้่าการอ่านเป็นพฤติกรรมทางภาษาท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวัเป็นพิเศษไม่เหมือนกับการพูด 

การฟัง การเขียน การอ่าน หมายถึง การแปลความหมายตวัอกัษรออกมาเป็นถอ้ยค าและความคิด

แลว้น าความคิดไปใชป้ระโยชน์ตวัอกัษรเป็นเคร่ืองหมายแทนค าพูด และค าพูดก็เป็นเพียงส่วนท่ีใช้

แทนความคิดอีกทอดหน่ึง  ทั้งน้ีสอดคลอ้งกบั ประเทิน มหาขนัธ์ )2530: 13) และ อรุณี สายเสมา 

)2536: 11) กล่าวว่า การอ่าน หมายถึงกระบวนการแปลความหมายของตวัอกัษร หรือสัญลกัษณ์ท่ีมี

การจดบนัทึกไวอ้อกมาเป็นความหมาย ใชส่ื้อความหมายความคิดระหว่างผูอ่้านกบัผูเ้ขียนใหเ้ขา้ใจ

ตรงกนั 

   นอกจากน้ี จุฑามาศ สุวรรณโครธ )2519: 27) และ มานิต บุญประเสริฐ ์)2526: 9) ยงัได้

กล่าวถึงความหมายของการอ่านไวไ้ดส้อดคลอ้งกนั คือ การส่ือความหมายระหวา่งผูเ้ขียนและผูอ่้าน

โดยมีขอ้เขียนเป็นส่ือกลางผูเ้ขียนมีหน้าท่ีใส่ความหมายลงในขอ้เขียนส่วนผูอ่้านมีหน้าท่ีคน้หา

ความหมายจากขอ้เขียนนั้น ๆ  อน่ึงผูอ่้านจะเขา้ใจขอ้เขียนท่ีอ่านไดม้ากน้อยเพียงใดนั้น ข้ึนอยู่กบั
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องค์ประกอบหลายประการ เช่น ลกัษณะของเร่ืองท่ีอ่าน ประสบการณ์ร่วมระหว่างผูอ่้านและ

ผูเ้ขียน  ความสามารถทางภาษา เป็นตน้ 

   ทางดา้นกองเทพ เคลือบพาณิชกุล )2542: 81) ไดร้วบรวมความหมายของการอ่านท่ี

บรรดาผูรู้้และนกัวิชาการหลายท่าน สรุปไดว้่า การอ่าน คือ ส่วนหน่ึงของกระบวนการส่ือสารเป็น

ข้ึนตอนของการรับสาร โดยผูอ่้านใชป้ระสาทสัมผสัทางตารับภาพ คือตวัอกัษรหรือสัญลกัษณ์อ่ืน

ใดผ่านกระบวนการทางความคิด เพื่อท าความเข้าใจเร่ืองนั้ น ๆ แล้วตีความหมายออกมาจาก

ความหมายของการอ่านท่ีกล่าวมาแลว้จึงพอสรุปไดว้่า การอ่านเป็นกระบวนการทางสมองในการ

แปลสัญลกัษณ์นั้น แลว้ก่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ เกิดความคิดอยา่งมีเหตุผลถ่ายทอดความหมาย

ของอกัษร หรือสัญลกัษณ์นั้นออกมาในรูปของความคิด แลว้จึงน าความคิดเหล่าน้ีไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อไป 

 5.2 ความส าคญัของการอ่าน 

  การอ่านเป็นทักษะท่ีส าคญัท าให้บุคคลได้พฒันาสติปัญญาแสวงหาความรู้และมี

ประสบการณ์เพื่อน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

  สมถวิล วิเศษสมบติั )2525: 73-74) กล่าวว่า ทกัษะการอ่านเป็นทกัษะท่ีส าคญัและใช้

มากในชีวิตประจ าวนัเป็นทกัษะท่ีนกัเรียนใชแ้สวงหาสรรพวิชาต่างๆ เพื่อความรู้ความบนัเทิงและ

การพกัผอ่นหยอ่นใจผูมี้นิสัยรักการอ่านมีอตัราเร็วในการอ่านสูงยอ่มแสวงหาความรู้และการศึกษา

เล่าเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ปัจจุบนัในต่างประเทศมีการส่งเสริมการอ่านอยา่งมากทั้งในระดบั 

ประถมศึกษาและมธัยมศึกษาเพราะถือวา่ถา้นกัเรียนมีพื้นฐานการอ่านอยา่งดีแลว้ยอ่มสามารถ 

น าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการศึกษาหาความรู้ในสาขาวิชาอ่ืนไดเ้ป็นอยา่งดี 

  ฉวีลกัษณ์ บุญยะกาญจน์ )2524: 16) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการอ่านไวว้า่ การอ่าน

เป็นส่ิงจ าเป็นและให้ประโยชน์แก่มนุษยทุ์กด้านทุกโอกาส ทั้ งในด้านการศึกษาหาความรู้การ

ประกอบอาชีพ และการพกัผอ่นหยอ่นใจ การอ่านช่วยส่งเสริมความรู้ความคิดของคนเราใหเ้พิ่มพูน

ข้ึน 

 นอกจากนั้นณรงค ์ทองปาน )2526: 5) ไดก้ล่าวว่า การอ่านเป็นพื้นฐานส าคญัท่ีจะช่วย

ให้เกิดการเรียนรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ซ่ึงนบัว่าเป็นประโยชน์อยา่งยิง่แก่ผูอ่้าน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสุนนั

ทา มัน่เศรษฐ์วิทย(์2539: 1) ท่ีกล่าวไวว้่า การอ่านเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีใช้ในการเสาะแสวงหา

ความรู้และใชว้ิธีอ่านท่ีถูกตอ้งจึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับผูอ่้านทุกคนและการอ่านยงัมีความส าคญัใน

ดา้นอ่ืนๆ อีกดงัน้ี 
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   1. การอ่านเป็นพื้นฐานของการเรียนวิชาอ่ืนๆ ทั้ งน้ี เพราะต้องการหาความรู้ใน

สาขาวิชาการต่างๆ จ าเป็นตอ้งอาศยัทกัษะการอ่านเป็นเคร่ืองมือ 

 2. การอ่านเป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้สึก และความตอ้งการระหว่างบุคคลกบั

บุคคล 

 3. การอ่านเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้เป็นผูท่ี้ส าเร็จในการประกอบอาชีพ เพราะไดอ่้าน

เอกสารความรู้ ในการปรับปรุงงานของตนอยูเ่สมอ 

 4. การอ่านเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้การด ารงชีวิตอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุขเพราะถา้เรา

อ่านไดก้็สามารถท าความเขา้ใจร่วมกบัคนอ่ืนๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี ตลอดจนสามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน

ใหผ้า่นไปไดอ้ยา่งราบร่ืน 

 5. การอ่านเป็นเคร่ืองมือในการรับทอดมรดกทางวฒันธรรมของคนไทยสู่รุ่นหลงัๆ 

ต่อไป 

 6. การอ่านเป็นเคร่ืองมือท่ีก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน ความรู้ และมีประสบการณ์

กวา้งขวาง 

  วรรณี โสมประยูร )2537: 121-122) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการอ่านไวโ้ดยสรุป

ดงัน้ี 

 1. การอ่านเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัยิ่งในการศึกษาเล่าเรียนทุกระดบั ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้ง

อาศยัทกัษะการอ่านท าความเขา้ใจเน้ือหาสาระของวิชาการต่างๆ เพื่อให้ตนเองไดรั้บความรู้และ

ประสบการณ์ตามท่ีตอ้งการ 

 2. ในชีวิตประจ าวนัโดยทัว่ไปคนเราตอ้งอาศยัการอ่านติดต่อส่ือสารเพื่อท าความเขา้ใจ

กับบุคคลอ่ืนร่วมไปกับทักษะการฟัง การพูด และการเขียนทั้ งในด้านภารกิจส่วนตัวและการ

ประกอบอาชีพการงานต่างๆ ในสงัคม 

  3. การอ่านช่วยให้บุคคลน าความรู้และประสบการณ์จากส่ิงท่ีอ่านไปปรับปรุงและ

พฒันาอาชีพหรือธุรกิจการงานท่ีตวัเองกระท าอยู่ให้เจริญกา้วหน้าและประสบความส าเร็จไดใ้น

ท่ีสุด 

 4. การอ่านสามารถสนองความตอ้งการพื้นฐานของบุคคลในดา้นต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างดี 

เช่นช่วยใหม้ัน่คงปลอดภยั ช่วยใหเ้ป็นท่ียอมรับของสงัคม ช่วยใหมี้เกียรติยศและช่ือเสียง ฯลฯ 
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  5. การอ่านทั้งหลายจะส่งเสริมให้บุคคลไดใ้ชค้วามรู้ และประสบการณ์เพิ่มข้ึนอย่าง

ลึกซ้ึงและกวา้งขวาง ท าให้เป็นผูร้อบรู้เกิดความมัน่ใจในการพูดปราศรัย การบรรยายหืออภิปราย

ต่างๆนบัวา่เป็นการเพิ่มบุคลิกภาพ และความน่าเช่ือถือใหแ้ก่ตนเอง 

  6. การอ่านหนังสือหรือส่ิงพิมพห์ลายชนิด นับว่าเป็นกิจกรรมนันทนาการท่ีน่าสนใจ

มาก เช่นอ่านหนังสือพิมพ ์นิตยสาร วารสาร นวนิยาย การ์ตูน ฯลฯ เป็นการช่วยให้บุคคลรู้จกัใช้

เวลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ และเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนานไดเ้ป็นอยา่งดี 

 7. การอ่านเร่ืองราวต่างๆ ในอดีต เช่น ศิลาจารึก ประวัติศาสตร์ เอกสารส าคัญ 

วรรณคดี ฯลฯ จะช่วยให้อนุชนรู้จกัอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมของคนไทยเอาไว ้และสามารถ

พฒันาใหเ้จริญรุ่งเรืองต่อไป 

  จึงสรุปไดว้า่ การอ่านมีความส าคญัและจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในปัจจุบนัมาก สังคม 

เปล่ียนแปลงเจริญกา้วหนา้มากเพียงไร การอ่านกเ็ป็นทกัษะท่ีส าคญัในการแสวงหาความรู้ใหท้นัต่อ 

เหตุการณ์มากเท่านั้น อีกทั้งยงัช่วยเพิ่มพูนสติปัญญา ประสบการณ์ ให้สามารถปรับตวัให้อยู่ใน

สงัคมท่ีเปล่ียนไดอ้ยา่งเป็นสุข 

  5.3 ความพร้อมในการรับสารด้วยการอ่าน 

 ความพร้อมเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ ดงัท่ี บนัลือ พฤกษะวนั )2534: 16) 

ไดก้ล่าวสรุปถึงองคป์ระกอบแห่งความพร้อมในการอ่านว่า องคป์ระกอบแห่งความพร้อมในการ

อ่านประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ 

 1. ความพร้อมทางร่างกาย ไดแ้ก่ รูปร่าง ขนาด ส่วนสูง น ้ าหนัก ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง

ความเจริญเติมโตของร่างกาย โดยท่ี กรมอนามยั โรงเรียน กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดเกณฑ์

เฉล่ียไวน้อกจากน้ี ยงัเนน้ถึงการใชส้ายตา หู ความคล่องแคล่วในการใชก้ลา้มเน้ือ มีการทรงตวั การ

กวาดสายตา 

 2. ความพร้อมทางสมอง ไดแ้ก่ ความสามารถในการจ า การตีความ 

 3. ความพร้อมทางอารมณ์และสงัคม 

 4. ความพร้อมทางจิตวิทยา 

 5. ความพร้อมทางพื้นฐานประสบการณ์ 

 สมพร มนัตะสูตร แพ่งพิพฒัน์ )2540: 30) ไดก้ล่าวถึงความพร้อมในการอ่านว่าเกิด

ความพร้อมทางกาย ทางสมอง ทางสังคม ทางอารมณ์ ทางภาษาและค าพูด และทางประสบการณ์
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อนัจะช่วยให้ผูอ่้านสามารถรับรู้สารจากการอ่านไดเ้ป็นอยา่งดีตั้งแต่วยัตน้ของชีวิต และจะสามารถ

พฒันาคุณภาพการอ่านไดม้ากข้ึนตามวยัและประสบการณ์ของผูอ่้านแต่ละคน 

 ศรีรัตน์ เจิงกล่ินจนัทร์ )2542: 55) ไดก้ล่าวถึงความพร้อมทางการอ่านไวว้่า เป็นการ

เตรียมตวัอยา่งดีเพื่อการอ่าน มีความรู้สึกยนิดีและเตม็ใจจะอ่าน ผูอ่้านจะประสบความส าเร็จในการ

อ่านมากน้อยเพียงใดอยู่ท่ีความพร้อมในการอ่านของแต่ละคนซ่ึงมีความแตกต่างกันข้ึนอยู่กับ

องคป์ระกอบท่ีส าคญั 5 ประการ คือ สมอง ร่างกาย อารมณ์ สงัคม และประสบการณ์ 

 สุนันทา มัน่เศรษฐวิทย ์)2542: 12) ไดก้ล่าวไวว้่าความพร้อมในการอ่านเป็นวุฒิภาวะ

ของเด็กท่ีพร้อมจะเร่ิมอ่านเม่ือใดก็ตามท่ีร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของเด็กพฒันาถึง

ระดบัสูงสุด มีประสบการณ์ทางภาษาเหมาะสมกบัระดบัอายกุ็พร้อมท่ีจะเร่ิมตน้อ่านนัน่เอง ดงันั้น 

การอ่านผูอ่้านจะตอ้งมีความพร้อมทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ประสบการณ์ทางภาษา 

อนัจะท าใหผู้อ่้านเกิดความเขา้ใจในส่ิงท่ีอ่านและประสบความส าเร็จต่อการเรียนในท่ีสุด 

 สรุปได้ว่า การรับสารด้วยการอ่านต้องอาศัยความพร้อมของผูอ่้านเป็นส าคญั ซ่ึง

ประกอบดว้ยความพร้อมทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและประสบการณ์ นอกจากท่ี

กล่าวมาแลว้ยงัตอ้งมีการเตรียมความพร้อมทางดา้นการจดับรรยากาศในห้องเรียนให้ดึงดูดความ

สนใจ เตรียมส่ือการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมจึงจะท าใหผู้เ้รียนมีทกัษะการอ่านไดดี้ข้ึน 

 5.4 หลกัทฤษฎแีละหลกัจิตวิทยาที่เกีย่วข้องกบัการอ่าน 

   นกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงทฤษฎีการอ่านไวไ้ดแ้ก่ ทฤษฎีการจดัล าดบัขอ้ความ

และวเิคราะห์เช่ือมโยงขอ้ความเป็นทฤษฎีท่ีมีผลต่อการอ่าน ดงัน้ี 

 สุมิตรา องัวฒันกลุ )2527: 108 - 110) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีการอ่านไวด้งัน้ี 

 1. การอ่านท่ีเน้นพฤติกรรมการเรียนรู้เป็นการเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้าและการ

ตอบสนองต่อส่ิงเร้าจะท าให้เกิดการเรียนรู้ข้ึน ดังนั้ นการอ่านจึงเก่ียวขอ้งกับการเรียนรู้ท่ีมีการ

จดัล าดบัไวอ้ย่างต่อเน่ือง ซ่ึงหมายถึงการอ่านตอ้งประกอบดว้ยทกัษะเบ้ืองตน้ และทกัษะท่ีเป็น

พื้นฐานก็จะถูกหลอมรวมเขา้ดว้ยกนั โดยผ่านกลวิธีการฝึกให้นักเรียนแยกแยะไดว้่าส่วนใดเป็น

เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัอกัษรและส่วนใดเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา 

 2. การอ่านท่ีเน้นความรู้ความเขา้ใจทฤษฎีความรู้ความเขา้ใจมีแนวคิดพฤติกรรมทุก

อย่างตอ้งประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ คือ ประสบการณ์ในการเรียนรู้ การรู้จกัสะสม

ความรู้ และการน าไปใช ้ดงันั้นทฤษฎีความรู้ความเขา้ใจ จึงเป็นหนา้ท่ีของสมองส่วนกลางในการ
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ตีความตวัแปรต่างๆ การเรียนรู้จึงข้ึนอยูก่บัความรู้จกัเช่ือมโยงความรู้ใหม่เขา้กบัประสบการณ์เดิม

และแสดงออกอยา่งเหมาะสม 

 แมน้มาส ชวลิต )2528: 9) ไดใ้หค้  าแนะน าเก่ียวกบัการอ่านเบ้ืองตน้ตามทฤษฎีการอ่าน

ไวด้งัน้ี 

 1. อยา่เร่ิมดว้ยการอ่านชั้นสูงเกินสติปัญญา 

 2. อ่านตามความสนใจและรสนิยม 

 3. อยา่ฝืนอ่าน ตอ้งมีความสุขในการอ่าน 

 4. พฒันาการอ่านตามระดบัความรู้ 

 5. อ่านเร่ืองเดียวกนัหลายคร้ังจะไดร้สต่างกนั 

 6. เลือกอ่านงานเขียนของนกัเขียนอาวโุสท่ีมีทศันะตรงกนั 

 7. อ่านไดทุ้กเวลา 

 8. ตอ้งอ่านดว้ยวิจารณญาณ 

 9. อยา่เบ่ือง่ายตอ้งมีเหตุผลของตนอง 

 การท่ีผูเ้รียนจะบรรลุถึงพฤติกรรมการเรียนด้านการอ่านนั้ น ผูส้อนควรค านึงหลกั

จิตวิทยาบางประการในการอ่านดว้ย จึงมีนกัจิตวิทยาไดก้ล่าวถึงหลกัจิตวิทยาการอ่านไว ้ดงัน้ี 

   สุจริต เพียรชอบ  และสายใจ อินทรัมพรรย์ )2523: 99) ได้กล่าวไวแ้ละสรุปได้ว่า  

ครูควรค านึงถึงความพร้อมของนกัเรียน ซ่ึงแต่ละคนจะมีความสามารถในการอ่านแตกต่างกนัก่อน

เรียนจึงควรเตรียมโดยการทดสอบและเตรียมความพร้อมด้าน อ่ืนๆ ด้วยเพื่อให้ผู ้เรียนมี

ความสามารถและทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นก่อน รวมทั้งความแน่ใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการอ่านเร่ืองราว

ดว้ย ฉะนั้นครูจึงควรจดัการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัความสนใจของผูเ้รียนเพื่อให้การสอน

เกิดประสิทธิภาพ 

 สุนันทา มัน่เศรษฐวิทย ์)2523: 99) ได้กล่าวไวแ้ละสรุปได้ว่าครูควรค านึงถึงความ

พร้อมของนักเรียน นักเรียนแต่ละคนจะมีความสามารถในการอ่านแตกต่างกนัก่อนเรียนจึงควร

เตรียมโดยการทดสอบและเตรียมความพร้อมดา้นอ่ืนๆ ดว้ยเพื่อใหผู้เ้รียนมีความสามารถและทกัษะ

พื้นฐานท่ีจ าเป็นก่อน รวมทั้งความแน่ใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการอ่านเร่ืองราวดว้ย ฉะนั้นครูจึงควร

จดัการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบัความสนใจของผูเ้รียนเพื่อใหก้ารสอนเกิดประสิทธิภาพ 

   ฉวีลกัษณ์ บุณยะกาญจน )2524: 36) กล่าวถึงการเก่ียวพนัระหว่างสมองกบัดวงตาซ่ึง

ท าให้เกิดการอ่านสรุปไดว้่าสมองเป็นแหล่งรับรู้โดยผา่นประสาทสัมผสั หนงัสือ จะผา่นดวงตาเขา้
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สู้สมองเป็นระยะๆ และสมองจะเก็บส่ิงท่ีสนใจไว ้ดวงตาจึงเป็นประตูแรกของการอ่านท่ีน าความรู้

ไปสู่สมอง 

 ทฤษฎีการอ่านและจิตวิทยาการอ่านท่ีมีนกัทฤษฎี และนกัการศึกษากล่าวถึงไวน้ั้นพอ

สรุปได้ว่า การอ่านเกิดจากการท างานเก่ียวพันกันความพร้อมในการอ่านได้แก่ตัวเด็ก และ

สภาพแวดล้อมและความรู้ท่ีนักเรียนมีอยู่และจัดความรู้ให้สัมพันธ์กัน เน้นการเช่ือมโยงเป็น

โครงสร้างความรู้แบบแผนความรู้ จะน ามาช่วยให้เกิดความเขา้ใจในการอ่านไดอ้ย่างลึกซ้ึงและ

น าไปใชเ้ป็นหลกัในการจดัการเรียนการสอนอ่านเพื่อใหเ้กิดผลดี 

6. แนวคดิทฤษฎเีร่ืองโครงสร้างประสบการณ์เดิม 

  ทฤษฎีโครงสร้างประสบการณ์เดิมมีแนวความคิดเช่ือวา่ ประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนมี

ผลต่อการเรียนรู้ เพราะในการเรียนรู้ผูเ้รียนจ าเป็นจะตอ้งน าความรู้เดิมท่ีเก็บสะสมไวเ้ขา้มาช่วยใน

การตีความเพื่อใหเ้ขา้ใจความรู้ใหม่ไดดี้ข้ึน 

 Carrel (1989 : 650)ได้ให้ความหมายของโครงสร้างความรู้เดิม )Schema) ไว้ว่า 

หมายถึง โครงสร้างความรู้หรือโครงสร้างขอ้มูลซ่ึงเป็นตวัแทนของความคิดรวบยอดทัว่ ๆ ไปท่ีเก็บ

บนัทึกไวใ้นความทรงจ า นั่นคือ โครงสร้างความรู้เดิมนั้นเป็นกรอบความรู้ของบุคคลเก่ียวกบัส่ิง

ต่างๆ และโครงสร้างความรู้เดิมยงัหมายถึง โครงสร้างความรู้ความคิดในสมองซ่ึงมีการจดักลุ่ม

ขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ และประสบการณ์ท่ีมีอยูอ่ยา่งเป็นระบบ ขอ้มูลเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์ในการ

คาดคะเนตีความขอ้มูลใหม่ใหเ้ขา้กบัขอ้มูลเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ และเก็บขอ้มูลนั้นไวต่้อไป การท่ีสามารถ

น าขอ้มูลในความรู้หรือประสบการณ์เดิม )Schema ) มาคาดคะเนส่ิงใหม่ในขณะท่ีอ่านเร่ืองนั้น จะ

ข้ึนอยกูบัความสามารถของผูเ้รียนในการเช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้เดิมเขา้ดว้ยกนัโครงสร้าง

ความรู้เดิมท่ีเก่ียวกบการอ่านนั้ น มีอยู่ 2 ชนิด คือ โครงสร้างความรู้เดิมเชิงรูปแบบ )Formal 

Schema) และโครงสร้างเน้ือหา  )Content Schema ) ผูส้อนจะสอนเก่ียวกบัการจดัรูปแบบการเขียน

หรือโครงสร้างของบทอ่านก็ดึงเอาพื้นฐานความรู้เดิมเชิงรูปแบบท่ีผูเ้รียนมีอยูม่าใช ้ส่วนโครงสร้าง

ความรู้เดิมเชิงเน้ือหานั้นจะใชต่้อเม่ือผูเ้รียนตอ้งใชค้วามรู้รอบตวัท่ีมีอยมูาช่วยความเขา้ใจเร่ืองราว

ในบทอ่าน 

  Goodman (1970: 25-27) กล่าวว่า การอ่านให้ประสบผลส าเร็จนั้นจะตอ้งอาศยัปัจจยั

หลายอย่าง ซ่ึงรวมทั้งโครงสร้างความรู้เดิมเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านซ่ึงไดแ้ก่ ความรู้เก่ียวกบัเน้ือหาท่ี

ผูอ่้านมีอยู่แลว้และความสามารถในการวิเคราะห์โครงสร้างเน้ือเร่ือง ดงันั้นส่ิงท่ีจะช่วยน าไปสู่
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ความหมายได ้คือ ผูเ้รียนตอ้งมีประสบการณ์หรือพื้นฐานความรู้เดิมเก่ียวกบับทอ่าน ผูอ่้านจะตอ้ง

ใชก้ารตีความ และการตีความนั้นตอ้งอาศยัความรู้เดิมหรือภูมิหลงัรวมกบัขอ้ความจากบทอ่าน 

  ผจงกาญจน์ ภู่วิภาดาวรรธน์ )2540: 46-47) ไดใ้หค้วามเห็นวา่โครงสร้างความรู้ต่างจาก

ความรู้เดิมตรงท่ีความรู้เดิมเนน้ถึงตวัเน้ือหา แต่โครงสร้างความรู้รวมถึงเน้ือหา และวิธีการจดัเก็บ

เน้ือหาอย่างเป็นระบบ ซ่ึงการจัดระบบของแต่ละคนก็อาจมีความแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับ

ประสบการณ์โครงสร้างความรู้จึงหมายถึง ความรู้ท่ีถูกจดัระบบในหน่วยความทรงจ าทั้งน้ีโดยการ

จดัขอ้มูลไวใ้นช่องต่างๆ และแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลออกเป็นเครือข่ายท่ีง่ายต่อการจดัเก็บ

ขอ้มูลเพิ่มเติม หรือง่ายต่อการดึงขอ้มูลออกมาใชเ้ม่ือจ าเป็น 

  Rumelhart (1981 : 4 –12 ) ให้ความหมายของ Schema ว่าหมายถึง โครงสร้างขอ้มูลท่ี

ใชแ้ทนความหมายของแนวคิดกวา้ง ๆ ท่ีเก็บสะสมไวใ้นความทรงจ า โดยขอ้มูลท่ีเก็บสะสมไวน้ั้น

อาจเป็นแนวคิดเก่ียวกบัส่ิงของ สถานการณ์ทัว่ ๆ ไป เหตุการณ์ ล าดบัเหตุการณ์ การกระท า หรือ

ล าดบัการกระท า ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีตอ้งมีขั้นตอนย่อย ๆ คือ Sub – Schema ดงันั้นความรู้หรือ

แนวคิด Schema จะประกอบด้วยแนวความคิดย่อย ๆ และอธิบายแนวความคิดย่อย ๆ เหล่านั้ น

เพื่อใหเ้ขา้ใจระบบของการรวมแนวความคิดยอ่ย ๆ มาเป็นแนวความคิดรวมหรือความรู้ 

  ในส่วนของการอ่าน การใชท้ฤษฎีประสบการณ์เดิมเขา้มามีบทบาท ในส่วนของการ

ตีความส่ิงท่ีอ่าน การท าความเขา้ใจส่ิงท่ีอ่าน เพราะประสบการณ์เดิมจะช่วยท าให้ผูอ่้านเขา้ใจ

โครงสร้างของขอ้ความท่ีมีความซบัซอ้น เขา้ใจเน้ือเร่ืองอยา่งมีเหตุผล Rumelhart (1981 : 22 –23 )

ไดอ้ธิบายว่า การท่ีมนุษยจ์ะเกิดความเขา้ใจในการอ่านไดน้ั้น ผูอ่้านจะตอ้งมีความรู้ทางภาษา และมี

ความรู้ทัว่ไปดว้ย เพราะในการอ่านผูอ่้านจะตอ้งใชป้ระสบการณ์เดิมทางภาษาและความรู้ทัว่ไปมา

ช่วยในการท าความเขา้ใจเน้ือเร่ือง เพราะขอ้เขียนต่าง ๆ เป็นเพียงขอ้มูลทางภาษาเท่านั้น ผูอ่้าน

จะตอ้งพยายามสร้างความหมายข้ึนมาเองโดยน าประสบการณ์เดิมท่ีมีอยูเ่ขา้มาสมัพนัธ์กบัขอ้เขียน  

  โครงสร้างประสบการณ์เดิมจะไม่มีการจบส้ิน แต่จะคงมีไวเ้พื่อสะสมขอ้มูลใหม่ เป็น

แนวคิดของการเพิ่มพูนโครงสร้างลงไปในกระบวนการท่ีเรียกว่า การเติมช่องว่าง (Slot Filling) ใน

โครงสร้างประสบการณ์เดิมจะมีช่องว่างอยู ่และช่องว่างน้ีจะถูกเติมเต็มดว้ยประสบการณ์ส่วนตวั 

และส่ิงท่ีไดม้าจากการอ่านเม่ือช่องว่างมีความสมบูรณ์ความเขา้ใจก็จะเกิดข้ึน นอกจากการเพิ่มพูน

โครงสร้างจะก่อให้เกิดความเขา้ใจในการอ่านแลว้ บางคร้ังตอ้งมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างเดิมท่ีมี

อยู่ให้สามารถเข้ากับข้อมูลใหม่ด้วย เพื่อท่ีจะได้เกิดประโยชน์ในการตีความ และท าให้เกิด

โครงสร้างความรู้ใหม่ ๆ ข้ึน จากทฤษฎีโครงสร้างประสบการณ์เดิมน้ี จะท าใหค้รูผูส้อนมีแนวทาง



  

 
 

82 

ในการสอนอ่านไดเ้ขา้ใจยิ่งข้ึน คือ เม่ือครูผูส้อนเตรียมให้นักเรียนอ่านขอ้ความ หรือเน้ือเร่ือง ครู

จะตอ้งเขา้มามีบทบาทในการกระตุน้ความรู้เดิมของผูเ้รียนใหเ้กิดข้ึน และเหมาะสมกบัส่ิงท่ีอ่าน ใน

บางคร้ังเร่ืองท่ีอ่านอาจจะเป็นส่ิงท่ีนักเรียนไม่คุน้เคย ครูควรจะสร้างภูมิหลงัท่ีจ าเป็นให้นักเรียน

ก่อนท่ีจะสั่งให้นักเรียนอ่าน หรือควรให้มีการอภิปรายร่วมกนั เป็นการกระตุน้ประสบการณ์เดิม

หรือให้แนวคิดเพื่อให้นกัเรียนมีขอ้มูลเลก็นอ้ยก่อนท่ีจะไดอ่้านขอ้มูลใหม่ ซ่ึงจะเป็นการช่วยเหลือ

ใหน้กัเรียนสร้างโครงสร้างความรู้ใหม่ข้ึนมาได ้(Robert, 1996 : 207 ) 

  โดยสรุป ทฤษฎีเก่ียวกับโครงสร้างความรู้มีประโยชน์มากต่อการสอนการอ่านถา้

ครูผูส้อนพยายามกระตุน้ให้เด็กใช้โครงสร้างความรู้ หรือสร้างโครงสร้างความรู้โดยการสอน

แผนภูมิความหมายหรือโครงสร้างเร่ือง และจดักิจกรรมก่อนอ่านให้เหมาะสมยอ่มท าให้การสอน

อ่านมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

  ส าหรับทฤษฎีโครงสร้างประสบการณ์เดิมน้ีถือเป็นทฤษฎีส าคัญท่ีผูว้ิจัยน ามาใช้

สนบัสนุนขั้นตอนในการพฒันารูปแบบ โดยจะน ามาทบทวนความรู้เดิม หรือประสบการณ์เดิมใน

การอ่านบทอ่าน เพราะในการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณนั้นก่อนท่ีผูเ้รียนท่ีเร่ิมอ่านเน้ือเร่ืองกค็วรมีการ

ดึงประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนออกมา เพื่อใหผู้เ้รียนไดข้อ้มูลพื้นฐาน ก่อนท่ีจะเร่ิมรับรู้ขอ้มูลใหม่ 

7. แนวคดิพฤติกรรมด้านพทุธิพสัิย 

       พุทธิพิสัย คือ พฤติกรรมท่ีสะทอ้นระดบัเชาวน์ปัญญา (cognition) ซ่ึงเป็นเป้าหมายการ
พฒันาผูเ้รียนท่ีส าคญัของระบบการศึกษาปัจจุบนั 
       Bloom (1956) ไดเ้ร่ิมพฒันาพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย โดยอธิบายถึงพฒันาการ และ
ขั้นตอนของการเรียนรู้ การคิด วา่มีระดบัขั้นจากระดบัความคิดท่ีต ่ากว่าไปสู่ความคิดระดบัสูงกวา่ 6 
ขั้น ดงัน้ี 
       1. ความรู้-ความจ า (Knowledge) หมายถึง ผูเ้รียนสามารถจ า และเล่ากลบัถึงความรู้ท่ีได้
เรียนมาโดยยงัไม่ตอ้งปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงความรู้ แบ่งเป็นหลายระดบัคือ 
  1.1 ความรู้ความจริง รวมถึงค าศพัท ์
  1.2 ความรู้เก่ียวกบัวิธีการในความรู้จ า 
  1.3 ความรู้ท่ีเป็นนามธรรม 
       2. ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นความสามารถในการประมวลข้อมูลให้ตรง
ประเดน็ท่ีมี 3 ประเภทคือ 
  2.1 การแปลความหมาย (Translation) ไดแ้ก่ การอธิบายเน้ือเร่ืองหรือแนวคิดของ
ความรู้นั้น 
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  2.2 การตีความ (Interpretation) คือ การอธิบายสรุปประเด็น หรือเรียงล าดับ
ขั้นตอนใหม่เพื่อใหเ้ขา้ใจ 
  2.3 การขยายความ (Extrapolation) คือ การเพิ่มเติมจากแนวคิดหรือขอ้มูลความรู้
นั้น 
       3. การน าไปใช ้(Application) การน าไปใช ้คือการน าความรู้ ทฤษฎี หลกัเกณฑแ์นวคิด 
ไปสู่การปฏิบติัในสถานการณ์ใหม่ โดยไม่มีการลอกเลียนแบบหรือวิธีการ เป็นขั้นตอนการคิดเชิง
นามธรรมท่ีมีการวิเคราะห์สถานการณ์ ไปสู่การน าไปใชจ้ริง 
       4. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการมองเห็นความสัมพนัธ์ระหว่าง
ส่วนหรือองคป์ระกอบต่างๆ ความสามารถในการพิจารณาหรือแยกรายละเอียดของเน้ือหา ซ่ึงจะ
แสดงให้เห็นถึงความเขา้ใจหลักการท่ีเป็นพื้นฐานของโครงสร้างเน้ือหา การคิดวิเคราะห์มี 3 
ลกัษณะคือ 
  4.1 วิเคราะห์องคป์ระกอบหรือส่วนยอ่ยของเน้ือหา 
  4.2 วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบต่างๆ 
  4.3 วิเคราะห์หลกัการ วิธีการ หรือหลกัการจดัการ 
       5. การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถในการน าเอาความรู้ ประสบการณ์
โจทยปั์ญหามาสร้างเป็นส่ิงใหม่ท่ีไม่มีเคา้รูปความคิดเดิมเหมือนตน้ไมท่ี้ดูดน ้ า ธาตุอาหาร และแดด
มาเปล่ียนเป็นการเจริญเติบโตในทุกส่วนของตน้ไม ้การคิดสงัเคราะห์จะมีลกัษณะดงัน้ี 
  5.1 มีผลเป็นการส่ือดว้ยวาจาหรือลายลกัษณ์ 
  5.2 มีผลเป็นแผนงาน แผนการ แผนด าเนินงาน โครงสร้างหรือกลไกใหม่  
  5.3 มีผลเป็นทฤษฎีใหม่ หลกัการ และกฎเกณฑใ์หม่ๆ  
       6. การประเมินผล (Evaluation) เป็นความสามารถในการใชว้ิจารณญาณรอบดา้นมา
ตดัสินความคิด ผลงาน หรือกระบวนการ ซ่ึงตอ้งเก่ียวขอ้งกบักระบวนการคิดระดบัสูง เกณฑ์การ
ประเมินผลมี 2 ลกัษณะ คือ 
  6.1 เกณฑ์ภายนอก ได้แก่ การเปรียบเทียบคุณภาพและคุณลักษณะท่ีสามารถ
มองเห็นได ้
  6.2 เกณฑภ์ายใน ไดแ้ก่ ความเป็นเหตุเป็นผล ความสม ่าเสมอของหลกัการ การคิด
ประเมินผลจึงตอ้งอาศยัทกัษะการสงัเกตและการคิดอยา่งซบัซอ้น 
       พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย ซ่ึง Bloomจ าแนกไว้มี  6 ระดับ  ต่อมาศิษย์และอดีต
คณะท างานของ Bloom คือ Anderson และ Krathwohl ได้ช่วยกันปรับปรุงทฤษฎีดั้ งเดิม และ
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เผยแพร่ทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัยรูปแบบใหม่ เม่ือปี ค.ศ.2000 และมีผลอย่างยิ่งต่อ
การปรับเปล่ียนแนวคิดเก่ียวกบัความหมายและวิธีการวดัประเมินผล ดงัมีรายละเอียด ดงัน้ี 
       1. จ  า (Remembering) พฤติกรรม คือ จ า ระลึก หรือเรียกคืนความรู้ท่ีอยูใ่นความทรงจ า
ได้ ค  าท่ีบ่งช้ีพฤติกรรม คือ บอกความหมายหรือนิยาม บุคคล เหตุการณ์ สถานท่ี องค์ประกอบ 
หลกัการ 
       2. เข้าใจ (Understanding) พฤติกรรม คือ สร้างความหมายจากส่ิงต่างๆ ค าท่ีบ่งช้ี
พฤติกรรม อธิบาย ตีความ ยกตัวอย่าง จัดกลุ่ม สรุปย่อ อนุมานสร้างข้อสรุป ขยายความ 
เปรียบเทียบ 
       3. ประยกุตใ์ช ้(Applying) พฤติกรรม คือ   ใชค้วามคิดในเชิงกระบวนการเก่ียวกบัการ
ปฏิบติัในการด าเนินการ ค าท่ีบ่งช้ีพฤติกรรม คือ ใช้ ค  านวณ สาธิต สร้าง เสนอ พฒันา วางแผน
ด าเนินการ 
       4. วิเคราะห์ (Analysis) พฤติกรรม จ าแนกมโนทศัน์หรือส่ิงท่ีศึกษาออกเป็นส่วนๆ และ
พิจารณาว่า แต่ละส่วนสัมพนัธ์กนัอยา่งไร ค าท่ีบ่งช้ีพฤติกรรม คือ จ าแนก จดักลุ่ม จดัประเภท บ่งช้ี
คุณลกัษณะ เปรียบเทียบความแตกต่าง 
       5. ประเมินค่า (Evaluating) ตดัสินใจเชิงคุณค่าเก่ียวกับส่ิงท่ีศึกษาโดยใช้เกณฑ์หรือ
มาตรฐานการคิด ค าท่ีบ่งช้ีพฤติกรรม คือ ตดัสิน เปรียบเทียบ วิพากษว์ิจารณ์ 
       6. สร้างสรรคใ์หม่ (Creating) พฤติกรรม น าความรู้ ทกัษะหรือแนวคิดเก่ียวกบัขอ้มูล
ต่างๆ มาหลอมรวมเพื่อสร้างเป็นส่ิงใหม่ ค  าท่ีบ่งช้ีพฤติกรรม คือ ปรับเปล่ียน ดดัแปลง ผลิต เขียน
ประดิษฐ์ จดัท า สร้าง เขียนบทความ วางโครงสร้าง เขียนโครงร่าง วางโครงการ ออกแบบ และ
เรียบเรียงใหม่ 
       แนวคิดด้านพุทธิพิสัยเป็นแนวคิดท่ีจะน ามาใช้ในการพฒันาทักษะการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ เพราะเป็นการน าไปสู่พฒันาการคิดท่ีเป็นระบบโดยเร่ิมจากการคิดในระดบัต ่าไปสู่การ
คิดในระดบัสูง ท าใหค้วามสามารถในการคิดถูกพฒันาอยา่งมีขั้นตอน และเห็นการพฒันาไดช้ดัเจน
เกิดความเขา้ใจ โดยในการพฒันารูปแบบคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะใชแ้นวความคิดพุทธิพิสัยของ Bloom ท่ี
เป็นแนวคิดดั้ งเดิมมาใช้ส าหรับการพฒันารูปแบบการสอน เน่ืองจากผูว้ิจยัพิจารณาแลว้เห็นว่า 
แนวความคิดพุทธิพิสัยของ Bloom ท่ีเป็นแนวคิดดั้งเดิมสามารถใชอ้ธิบายพฤติกรรมท่ีเป็นทกัษะ
ความคิดขั้นสูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทกัษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไดม้ากกว่าแนวคิดท่ี Anderson 
และ Krathwohl ไดป้รับปรุง 
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 8. งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

  8.1 งานวจิัยในประเทศ 

  ปัทมา วิญญกูล )2551) ไดว้ิจยัเก่ียวกบัการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิดา้นการอ่านอย่างมี

วิจารณญาณของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 5 ท่ีใชว้ิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบกบัวิธีสอน

ตามแนวคิดของสเตอร์นเบอร์ก โดยมีวตัถุประสงคก์ารวิจยั ประการแรกเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีใชส้อนตามแนวคิดหมวกหกใบ

กบัวิธีสอนตามแนวคิดของสเตอร์นเบอร์ก ประการท่ีสองเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิดา้นการอ่าน

อยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลงัไดรั้บการสอนตามแนวคิดหมวก

หกใบ และประการท่ีสาม เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลงัไดรั้บการสอนตามแนวคิดของสเตอร์นเบอร์ก กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้

ในการวิจยัไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ภาคเรียน

ท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 จ  านวน 90 คน ท่ีไดม้าโดยสุ่มอย่างง่าย )simple random sampling) แบ่งกลุ่ม

ทดลอง 2 กลุ่ม กลุ่มแรกจ านวน 45 คน ใชว้ิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบ  และ กลุ่มท่ี 2 จ  านวน 

45 คน ใชว้ิธีสอนตามแนวคิดของสเตอร์นเบอร์กใชเ้วลาในการทดลอง กลุ่มละ 9 ชัว่โมง สัปดาห์

ละ 2ชั่วโมง รวมระยะเวลาทั้ งส้ิน 5 สัปดาห์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย 1.แผนการ

จดัการเรียนรู้โดยสอนวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบ 2.แผนการจดัการเรียนรู้โดยสอนตาม

แนวคิดของสเตอร์นเบอร์ก 3.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธ์ิดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีใช้

วิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบและวิธีสอนตามแนวคิดของสเตอร์นเบอร์กแตกต่างกนัอย่างไม่มี

นัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนั้ นผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลงัท่ีใชว้ิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั

ทางสถิติ .05 โดยผลสมัฤทธ์ิดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 

และผลสัมฤทธ์ิดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลงัท่ีใช้

วิธีสอนตามแนวคิดของสเตอร์นเบอร์กแตกต่างกันอย่างนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดย

ผลสมัฤทธ์ิดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง 

  เตือนใจ คดดี )2554) ได้วิจัยเก่ียวกับการพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมี

วิจารณญาณ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยของจอห์น สจ๊วต มิลล์ ส าหรับนักเรียนชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1โดยมีวตัถุประสงค์ ประการแรกเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมี
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วิจารณญาณของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีการจดัการ

เรียนรู้แบบอุปนัยของจอห์น สจ๊วต มิลล์ ประการท่ีสองศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบอุปนัย ของจอห์น สจ๊วต มิลล ์กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้น

การวิจยั คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียน

สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา จ านวน 1

ห้องเรียน จ านวน 40 คน โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี

ประกอบดว้ย 1.แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองการอ่านสารโนม้นา้วใจอย่างมีวิจารณญาณ ดว้ยวิธีการ

จดัการเรียนรู้แบบอุปนยัของจอห์น สจ๊วต มิลล ์2.แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านอยา่งมี

วิจารณญาณ และ 3.แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจยัพบว่า 

1.ความสามารถในการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนดว้ยวิธีการ

จดัการเรียนรู้แบบอุปนยัของ จอห์น สจ๊วต มิลล ์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 และ 2.ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ

อุปนยัของจอห์น สจ๊วต มิลล ์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 

  ชลธิชา หอมฟุ้ง )2557) ไดว้ิจยัเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดย

ประยุกตใ์ชอ้ริยสัจส่ีเพื่อส่งเสริม ความสามารถดา้นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหา

เชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1. พฒันา

รูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยประยกุตใ์ชอ้ริยสจัส่ี เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านอยา่ง

มีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคข์องนักศึกษาระดบั ปริญญาบณัฑิต 2. เปรียบเทียบ

ความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณและ 3. เปรียบเทียบ ความสามารถดา้นการแกปั้ญหา

เชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาก่อนใช ้ขณะใชแ้ละหลงัใชรู้ปแบบการสอน กลุ่มตวัอยา่งคือนกัศึกษา

ชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  จ านวน 28 คน เคร่ืองมือท่ีใช ้

ไดแ้ก่ รูปแบบการสอนวรรณคดีไทย แผนการจดัการเรียนรู้ แบบวดัความสามารถดา้นการอ่าน 

อยา่งมีวิจารณญาณ และแบบวดัความสามารถดา้นการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์วิเคราะห์ขอ้มูลเชิง

ปริมาณโดย ใชค่้าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ

โดยการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจยัพบวา่ 1.รูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยประยกุตใ์ชอ้ริยสัจส่ี

เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านอย่างมี วิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคข์อง

นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มี 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ หลกัการ วตัถุประสงค ์กระบวนการเรียน

การสอน และปัจจัยสนับสนุนการน ารูปแบบการสอนไปใช้ กระบวนการ เรียนการสอนมี 7 
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ขั้นตอน ประกอบดว้ย 1.เร้าความสนใจ 2.อ่านวรรณคดี 3.วิเคราะห์ความขดัแยง้ 4.วิเคราะห์ สาเหตุ 

5.คน้หาวิธีแกไ้ข 6.ผลของการแกปั้ญหา และ 7.สรุปและประเมินผล 2.ผลการทดลองใชรู้ปแบบการ

สอน และการน ารูปแบบการสอนไปขยายผล พบว่า นักศึกษามีความสามารถดา้นการอ่านอย่างมี

วิจารณญาณสูงข้ึน กว่าก่อนเรียนดว้ยรูปแบบการสอนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 และระหว่าง

เรียนมีพฒันาการสูงข้ึนอยา่ง ต่อเน่ือง และ 3. ผลการทดลองใชรู้ปแบบการสอนและการน ารูปแบบ

การสอนไปขยายผล พบว่า นกัศึกษามี ความสามารถดา้นการการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคห์ลงัเรียน

สูงกว่าก่อนเรียนดว้ยรูปแบบการสอนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 และระหว่างเรียนมีพฒันาการ

สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเช่นกนั 

  พัชรินทร์ สุริยวงค์)2559)  ได้วิจัยเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการสอนอ่านอย่างมี

วิจารณญาณ เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการอ่านและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา

วิชาชีพครู การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1.พฒันารูปแบบการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณเพื่อ

ส่งเสริมความสามารถทางการอ่านและการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู 2.ทดลอง

ใช้รูปแบบและศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณเพื่อส่งเสริม

ความสามารถทางการอ่านและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู โดยมี

วตัถุประสงค์ย่อยได้แก่ 2.1 เปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และ 2.2 

เปรียบเทียบความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครูก่อนการทดลอง 

ระหว่างการทดลอง และหลังการทดลองใช้รูปแบบการสอน และ2.3 ศึกษาความคิดเห็นของ

นักศึกษาวิชาชีพครูท่ีมีต่อรูปแบบการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณเพื่อส่งเสริมความสามารถ

ทางการอ่านและการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู กลุ่มตวัอยา่งคือนกัศึกษาชั้นปี ท่ี 

2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี จ  านวน 40 

คน เคร่ืองมือท่ีใช้ ได้แก่ รูปแบบการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณ แผนการจัดการเรียนรู้ 

แบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ แบบทดสอบวดัความสามารถ

ทางการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ แบบสอบถามความคิดเห็น วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยใชค่้าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั )t-test for dependent samples) 

และวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจยัพบว่า 1.รูปแบบการสอนอ่าน

อย่างมีวิจารณญาณเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการอ่านและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ

นกัศึกษาวิชาชีพครู มี 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ หลกัการ วตัถุประสงค ์กระบวนการเรียนการสอน การ

วดัผลประเมินผลกระบวนการเรียนการสอนมี 6 ขั้นตอน ดังน้ี ขั้นท่ี1 เร้าความสนใจ ขั้นท่ี 2 
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ทบทวนความรู้ ประสบการณ์ เดิม ขั้ น ท่ี  3 อธิบายความรู้ /ให้ตัวอย่างการวิเคราะห์ ขั้ นท่ี 4 

กระบวนการเรียนรู้การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ แบ่งเป็น ขั้นยอ่ยท่ี 1 กิจกรรมการอ่านและวิเคราะห์

เร่ือง ขั้นย่อยท่ี 2 กิจกรรมอภิปรายเร่ืองเช่ือมโยงชีวิตและสังคม ขั้นย่อยท่ี 3กิจกรรมสรุปการอ่าน

และเขียนแผนภูมิ ขั้นย่อยท่ี 4 กิจกรรมน าเสนอผลการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ขั้นท่ี 5 วิเคราะห์

สถานการณ์ด้วยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และขั้นท่ี 6 สรุปความรู้ /น าเสนอแนวทางการใช้

ประโยชน์จากการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ 2.ผลการทดลองใชรู้ปแบบการสอนและการน ารูปแบบ

การสอนไปขยายผล พบว่า 2.1 นักศึกษามีความสามารถทางการอ่านอย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียน

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 และระหว่างเรียนมีพฒันาการสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

2.2 นักศึกษามีความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 และระหว่างเรียนมีพฒันาการสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง และ 2.3 ความคิดเห็น

ของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการสอนอยูใ่นระดบัมาก 

  8.2 งานวจิัยต่างประเทศ 
       Ko (2010) ไดว้ิจยัเก่ียวกบัการพฒันาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณในชั้นเรียนการอ่าน
ภาษาองักฤษในไตห้วนั งานวิจยัท่ีเป็นกรณีศึกษาน้ีไดศึ้กษาชั้นเรียนการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณซ่ึง
เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสองในไต้หวัน รวมไปถึงศึกษาว่าอาจารย์ในวิทยาลัยท่ีสอน
ภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองไดใ้ชก้ารอ่านอย่างมีวิจารณญาณในหลกัสูตรการอ่านภาษาองักฤษ
อยา่งไร การสอนเช่นน้ีจะช่วยผูเ้รียนให้เขา้สู่เน้ือหาไดอ้ยา่งไร ความสามารถทางดา้นภาษาองักฤษ
ของผูเ้รียน ประสบการณ์การเรียนภาษาองักฤษและลกัษณะของผูเ้รียนมีผลต่อการพฒันาการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณและการตอบสนองไปยงัการสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณอย่างไร กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ผูส้อนและนักศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษจ านวน 39 คนท่ีเรียนใน
รายวิชาการอ่านภาษาองักฤษ การเก็บขอ้มูลไดแ้ก่ การสังเกตในชั้นเรียน การอภิปรายในชั้นเรียน 
บทความของนักศึกษาท่ีมีต่อการสอน แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผูส้อนในตอนส้ินภาค
การศึกษา นักศึกษา 4 คน ได้รับการคดัเลือกให้เป็นกรณีศึกษา การเก็บขอ้มูลหลกัจากนักศึกษา
เหล่าน้ีประกอบดว้ยการสมัภาษณ์จ านวน 3 คร้ัง และการอภิปรายกลุ่ม ขอ้มูลจากการอภิปรายในชั้น
เรียนไดรั้บการตรวจสอบโดยใชรู้ปแบบการอ่านของ Freebody และ Luke ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็น
ว่าการสอนมีความสมดุลระหว่างการสอนภาษาและการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยการให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการฝึก 4 รูปแบบ คือ การฝึกถอดรหัสภาษา การฝึกหาความหมายจากเน้ือ
เร่ือง การฝึกการใชภ้าษา และการฝึกการคิดวิเคราะห์ การวิเคราะห์บทความของนกัศึกษาท่ีสะทอ้น
ความคิดใชว้ิธีการวิเคราะห์การเขียน รูปแบบสามมิติของ Fairclough (1992) ถูกน ามาใชเ้พื่อแสดง
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ความสัมพนัธ์ระหว่างงานเขียนและบริบททางสังคม ผลการวิเคราะห์ระบุว่านักศึกษาส่วนใหญ่
ยงัคงเขียนบทความในแบบเดิมๆ ในการตอบกลบัต่อเน้ือหา  
       Escudero (2011) ไดว้ิจยัเก่ียวกบัการสอนและการเรียนการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณดว้ย
การใชเ้น้ือเร่ืองในบริบทอ่ืนท่ีมหาวิทยาลยัแมก็ซิกนั งานวิจยัน้ีศึกษา การประยกุตใ์ชก้ารอ่านอยา่งมี
วิจารณญาณในมหาวิทยาลัยแม็กซิกัน และการเกิดกระบวนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของ
นกัศึกษาท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองในมหาวิทยาลยัแมก็ซิกนั เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นการศึกษา
และสมัภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีเนน้ในเร่ืองคตินิยม โดยกิจกรรมการสอนตั้งเป้าหมายท่ีจะ
ช่วยให้ผูเ้รียนถ่ายโอนทศันคติในเร่ืองบริบททางคตินิยมและทางสังคมจากการทดสอบโดยใช้
รูปแบบทางภาษาศาสตร์และการใชภ้าษาอภิภาษาและการวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยใชท้ฤษฏีทาง
ภาษาศาสตร์ ศิลปะการใชค้  าและการวิเคราะห์โดยใชแ้บบจ าลองของทูลมิน ไดรั้บการน ามาใชใ้น
การออกแบบกิจกรรมและตั้งเป้าท่ีจะส่งเสริมการสรุปความจากการอา้งอิงและการวิจารณ์ทางคติ
นิยม นกัศึกษาไดรั้บการสอนโดยใชแ้นวคิดและกระบวนการต่าง ๆ เหล่าน้ี งานวิจยัน้ีมุ่งท่ีการศึกษา
การเกิดกระบวนการตีความในกลุ่มตวัอยา่งและระบุปัจจยัท่ีมีผลต่อการฝึกอ่านของนกัศึกษา ผลจาก
การวิเคราะห์ขอ้มูลจะถูกน ามาใชเ้พื่อยืนยนัทฤษฏีการเรียนรู้และการสอนภายใตภ้าวะแทรกซอ้น
ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าความรู้ทางการใชภ้าษามีผลต่อการตีความของนกัศึกษาในเร่ืองทศันคติ
และผูฟั้ง อย่างไรก็ตาม การแทรกกิจกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณประสบผลส าเร็จในการช่วย
ผูเ้รียนในเร่ืองของการตีความ ความรู้ในการใชภ้าษาเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัในการเรียนรู้ ซ่ึงน าไปสู่
การปรับปรุงทฤษฏีทางการสอน นักศึกษาไดเ้รียนรู้ท่ีจะใชอ้ภิภาษาและช้ีว่าส่ิงน้ีเป็นประโยชน์ท่ี
ช่วยพฒันาความเขา้ใจ นักศึกษาเกิดการรับรู้ถึงความจ าเป็นในการตรวจสอบความเขา้ใจของพวก
เขา พวกเขายงัแสดงและช้ีถึงความสามารถท่ีเพิ่มข้ึนจากตัวอย่างท่ีสมเหตุสมผลของเน้ือเร่ือง
หลงัจากการท่ีพวกเขาไดว้ิเคราะห์ นักศึกษาบางคนยงัช้ีให้เห็นถึงการรับรู้กระบวนการวิเคราะห์
และประยุกต์ใช้ในเร่ืองอ่ืนๆ ผลการวิจยัน้ีสามารถประยุกต์ใช้ในการสอนอ่านภาษาท่ีหน่ึงหรือ
ภาษาท่ีสองและส่งเสริมความเขา้ใจในกระบวนการท่ีมีส่วนในการสร้างการสรุปความจากการ
อา้งอิง 
  จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ พบว่า ความสามารถในการอ่าน
อยา่งมีวิจารณญาณสามารถพฒันาใหสู้งข้ึนได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั การจดักิจกรรมการเรียนการสอนของ
ครู ท่ีใชก้ลวิธีท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะการอ่านและการคิดควบคู่กนัไป และนอกจากนั้นยงัมี
กลวิธีหรือแนวคิดท่ีใชใ้นการเรียนการสอนเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณท่ีเน้นให้
นักเรียนเรียนแบบร่วมมือ การเรียนแบบก ากับตนเอง  อีกทั้ งการอ่านอย่างมีวิจารณญาณมี
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ความส าคญัต่อการเรียนเป็นอยา่งมาก ดงันั้นควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเพื่อให้
นกัเรียนไดฝึ้กอ่านอยา่งมีวิจารณญาณและเพื่อใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 
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บทที ่ 3 

วธีิการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยน้ีใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา (R&D: research and development) โดยมี

วัตถุประสงค์หลักของการวิจัย คือ 1.  เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎี
โครงสร้าง เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาปีท่ี 5  2. เพื่อทดลองใชแ้ละหาประสิทธิผลรูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎี
โครงสร้างเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาปีท่ี 5   โดยมีนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนมธัยมสาธิตมหาวิทยาลยั
นเรศวร ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559    
1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน เป็นหน่วยการวิเคราะห์ (unit of analysis) โดยผูว้ิจยัไดก้ าหนดขั้นตอน
การด าเนินการวิจยั ดงัน้ี 
  ขั้นตอนท่ี1 การวิจยั (Research: R1) เป็นการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน (Analysis : A)  

ขั้นตอนท่ี2 การพฒันา (Development : D1) เป็นการออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียน
การสอน (Design and Development : D and D)  
  ขั้ นตอนท่ี 3 การวิจัย (Research: R2) เป็นการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน
(Implementation: I)  
  ขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา (Development : D2) เป็นการประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบ             
การเรียนการสอน (Evaluation : E)  ดงักรอบด าเนินการวิจยัต่อไปน้ี 
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แผนภาพท่ี  5  กรอบด าเนินการวิจยั 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานวิจยั วิธีการด าเนินงานวิจยั ผลท่ีไดรั้บจากการด าเนินงานวิจยั 

ขั้นตอนท่ี1การศึกษา
วเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน  
)Research - R1 : Analysis)  

1.ศึกษาวิเคราะห์เอกสาร ต าราบทความ
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.สัมภาษณ์เก่ียวกบัสภาพปัญหา ความ
ตอ้งการจ าเป็น และขอ้มูลพื้นฐาน

ส าหรับการพฒันารูปแบบการเรียนการ

สอน 

3.วิเคราะห์และเลือกบทอ่าน 

สภาพและขอ้มูลพื้นฐานของการสอน

อ่านอยา่งมีวิจารณญาณในระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลาย 

ขั้นตอนท่ี2 การออกแบบ
และพฒันารูปแบบการเรียน
การสอน  
(Development - D1: Design 
and Development)  

 

1.ร่างรูปแบบการเรียนการสอนและหา
คุณภาพโดยใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมิน 

2.พฒันาและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

ไดร่้างรูปแบบการเรียนการสอนอ่านตาม

ทฤษฎีโครงสร้างเพื่อสร้างเสริม

ความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมี

วิจารณญาณและไดเ้คร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ

สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง 

ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใช้
รูปแบบการเรียนการสอน

)Research - R2 : 
Implementation) 

ผูว้ิจยัน ารูปแบบการเรียนการสอนอ่าน

ตามทฤษฎีโครงสร้างเพื่อสร้างเสริม

ความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมี

วิจารณญาณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 5 ไปใชก้บัตวัอยา่งวิจยั 

ความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมี

วิจารณญาณ 

ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผล
และปรับปรุงรูปแบบการเรียน

การสอน)Development - 
D2 :Evaluation)   

ทบทวนและปรับปรุงรูปแบบการ

เรียนการสอนอ่านตามทฤษฎี

โครงสร้างเพื่อสร้างเสริม

ความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมี

วจิารณญาณของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5  

รูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎี

โครงสร้างเพื่อสร้างเสริมความสามารถ

ดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ฉบบั
สมบูรณ์ 

ระบุเป้าหมายและผลลพัธ์ 

ท่ีพึงประสงค ์
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 จากกรอบด าเนินการวิจยัขั้นตน้ มีรายละเอียดขั้นตอนด าเนินการวิจยัดงัต่อไปน้ี 
 

ขั้นตอนที1่ การวิจัย )Research: R1) : 

 การศึกษาวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน )Analysis : A)  

วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนอ่าน 
ตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้างความสามารถดา้นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีรายละเอียดการวิจยั ดงัน้ี 
       วธีิการด าเนินการ 
       1. ศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
  1.1 ศึกษาปัญหา และขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน
อ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้างความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  โดยใชก้ารสัมภาษณ์ ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 5 คน 
   1.2 ศึกษาปัญหา และขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน
อ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้างความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5โดยใชแ้บบสอบถาม นกัเรียน จ านวน 30 คน โดยการใชแ้บบสอบถาม
ความคิดเห็น สอบถามนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร  
แบ่งเป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จ  านวน 10 คน นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จ  านวน 10 คน 
และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ  านวน 10 คน 
  1.3 ระบุเป้าหมายและผลลพัธ์ท่ีพึงประสงคข์องรูปแบบการสอน  
       2. ศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานจากเอกสาร ดงัน้ี 
  2.1 ศึกษาขอ้มูลหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 
  2.2 ศึกษาขอ้มูลหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลยันเรศวร  
  2.3 ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการ
เรียนการสอนการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ 
   2.4  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับทฤษฎีโครงสร้าง  
และกลวิธีการเรียนท่ีสอดคลอ้งกบัทฤษฎีโครงสร้าง 

 2.5 ระบุเป้าหมายและผลลพัธ์ท่ีพึงประสงคข์องรูปแบบการสอน 
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       เคร่ืองมือทีใ่ช้เกบ็รวบรวมข้อมูล 
        เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาปัญหา และขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการ
เรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีดงัน้ี  
        1. แบบสัมภาษณ์ เพื่อสอบถามปัญหา และข้อมูลพื้นฐานส าหรับการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้างความสามารถดา้นการอ่านอยา่ง
มีวิจารณญาณของนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้สัมภาษณ์ครูผูส้อนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
        2. แบบสอบถาม เพื่อสอบถามปัญหา และขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการพฒันารูปแบบ
การเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5โดยใช้สอบถามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย โรงเรียนมธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร จ านวนรวมทั้งส้ิน 30 คน แบ่งเป็นนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 จ  านวน 10 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ  านวน 10 คน และนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ  านวน 10 คน 
        3. แบบวิเคราะห์เอกสารขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการสอน 
       ขั้นตอนการพฒันาเคร่ืองมือทีใ่ช้เกบ็รวบรวมข้อมูลการวจัิยขั้นตอนที ่1 
        การพฒันาเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งแบบสัมภาษณ์  แบบสอบถาม และแบบ
วิเคราะห์เอกสารขอ้มูล ด าเนินการดงัน้ี  
        1. แบบสัมภาษณ์สอบถามปัญหา ข้อมูลพื้นฐาน ส าหรับการพฒันารูปแบบการ
เรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชก้ารสัมภาษณ์ ครูผูส้อนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยจ านวน 5 คน มีขั้นตอนในการสร้างและหาประสิทธิภาพ ดงัน้ี 
  1.1 ศึกษาเอกสารต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบสมัภาษณ์ 
  1.2 ก าหนดประเด็นสัมภาษณ์ เก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบ สภาพปัญหาการ
จดัการเรียนการสอนการอ่านในปัจจุบนั แนวทางการแกไ้ขปัญหา ความตอ้งการในการพฒันาการ
เรียนการสอนการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ และระดบัความสามารถของการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ
ของผูเ้รียน โดยสร้างแบบสัมภาษณ์เป็นลกัษณะปลายเปิด 
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  1.3 น าแบบสัมภาษณ์ไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกตอ้ง
เหมาะสมและการใชภ้าษา  

 1.4 น าแบบสัมภาษณ์ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ 5 คนประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตร
และการสอนภาษาไทย 1 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาหลกัสูตรและรูปแบบการเรียนการสอน 1 
คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นทฤษฎีโครงสร้าง 1 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนการสอนอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ 1 คน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวิจยั การวดัและการประเมินผล 1 คนเพื่อตรวจสอบความ
ตรงของเน้ือหา (content validity) และภาษาท่ีใช ้โดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่าแสดงค่า 5 ระดบั (Rating Scale) 
 การประเมินความความคิดเห็นเก่ียวกบัแบบสัมภาษณ์ โดยการน าค าตอบจากผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 5 คน มาแปลงเป็นคะแนนดงัน้ี 

   มีความคิดเห็นวา่ เหมาะสมมากท่ีสุด ใหค้ะแนนเป็น 5 
   มีความคิดเห็นวา่ เหมาะสมมาก  ใหค้ะแนนเป็น 4 
   มีความคิดเห็นวา่ เหมาะสมปานกลาง ใหค้ะแนนเป็น 3 
   มีความคิดเห็นวา่ เหมาะสมนอ้ย  ใหค้ะแนนเป็น 2 
   มีความคิดเห็นวา่ เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด ใหค้ะแนนเป็น 1 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลในการประเมินความเหมาะสม /สอดคลอ้งของแบบสัมภาษณ์ท่ีใช ้             

ในการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานวิธีการเรียนรู้ของผูเ้รียนและการจดัการเรียนการสอนอ่าน เพื่อสังเคราะห์
เป็นกรอบแนวคิดในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้างเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ผลการ
ประเมินพิจารณาจากค่าเฉล่ีย ) x̄ )และ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน )S.D.) ของคะแนนความ
เหมาะสม สอดคลอ้งของประเด็นในการวิเคราะห์เอกสารตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ แลว้น ามา
แปลความหมายตามเกณฑ ์ดงัน้ี  )มาเรียม นิลพนัธ์ุ , 2555: 196) 

   4.50 – 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสุด 
   3.50 – 4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก 
   2.50 – 3.49 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
   1.50 – 2.49 หมายถึง เหมาะสมนอ้ย 
   1.00 – 1.49 หมายถึง เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 

   การก าหนดเกณฑ์ค่าเฉล่ียของความเหมาะสม ถ้าค่าเฉล่ียของผู ้เช่ียวชาญ                      
มีค่าเฉล่ีย ตั้ งแต่ 3.50 ข้ึนไป และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ถือว่าแบบสัมภาษณ์             
มีความเหมาะสม/สอดคล้องสามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้  ทั้ งน้ีผลประเมิน                
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แบบสมัภาษณ์ค่าเฉล่ียคะแนนความเหมาะสม/สอดคลอ้งของประเดน็ในแบบสมัภาษณ์ อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด มีค่าความเหมาะสม/สอดคลอ้งมีค่าเฉล่ีย ) x̄ )เท่ากบั 4.60 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
)S.D.) เท่ากับ 0.49 ซ่ึงแสดงว่าแบบสัมภาษณ์ท่ีพฒันาข้ึนมีความเหมาะสม/สอดคลอ้ง สามารถ
น าไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลได ้

  1.5 น าแบบสัมภาษณ์ ท่ีปรับปรุงแกไ้ขในรายละเอียดของภาษาตามขอ้เสนอแนะ
ของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญ แลว้ไปสัมภาษณ์ครูผูส้อนรายวิชาภาษาไทย  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีการมัธยมศึกษา เขต 39 
(พิษณุโลก -อุตรดิตถ์ (  จ านวน  5  คน 
        2. แบบสอบถามปัญหา ข้อมูลพื้นฐานส าคัญ  ส าหรับน าไปใช้ในการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้างความสามารถดา้นการอ่านอยา่ง
มีวิจารณญาณของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5โดยใช้สอบถามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย  โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวน 30 คน แบ่งเป็นนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 จ  านวน 10 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ  านวน 10 คน และนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ  านวน 10 คน มีขั้นตอนในการสร้างและหาประสิทธิภาพ ดงัน้ี 
  2.1 ศึกษาเอกสารต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบสอบถาม 
  2.2 ก าหนดประเด็นการสอบถาม และสร้างแบบสอบถาม ดงัน้ี ตอนท่ี 1 ขอ้มูล
พื้นฐานของผูต้อบ ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อสภาพการจดัการเรียนการสอนอ่านใน
ระดบัมธัยมศึกษามีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) และตอนท่ี 3 
ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม มีลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด   
   2.3 น าแบบสอบถามไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกตอ้ง
เหมาะสม และการใชภ้าษา 

 2.4 น าแบบสอบถามไปให้ผู ้เช่ียวชาญ 5 คน  ประกอบด้วยผู ้เช่ียวชาญด้าน
หลกัสูตรและการสอนภาษาไทย 1 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาหลกัสูตรและรูปแบบการเรียนการ
สอน 1 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นทฤษฎีโครงสร้าง 1 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนการสอนอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ 1 คน และผูเ้ช่ียวชาญด้านการวิจัย การวดัและการประเมินผล 1 คนเพื่อ
ตรวจสอบความตรงของเน้ือหา )content validity) และภาษาท่ีใช ้โดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั )Rating Scale) 

 
 
 



  

 
 

97 

 
 การประเมินความความคิดเห็นเก่ียวกบัแบบสัมภาษณ์ โดยการน าค าตอบจากผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 5 คน มาแปลงเป็นคะแนนดงัน้ี 

   มีความคิดเห็นวา่ เหมาะสมมากท่ีสุด ใหค้ะแนนเป็น 5 
   มีความคิดเห็นวา่ เหมาะสมมาก  ใหค้ะแนนเป็น 4 
   มีความคิดเห็นวา่ เหมาะสมปานกลาง ใหค้ะแนนเป็น 3 
   มีความคิดเห็นวา่ เหมาะสมนอ้ย  ใหค้ะแนนเป็น 2 
   มีความคิดเห็นวา่ เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด ใหค้ะแนนเป็น 1 

  การวิเคราะห์ขอ้มูลในการประเมินความเหมาะสม/สอดคลอ้งของแบบสัมภาษณ์ท่ีใช้ใน
การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานวิธีการเรียนรู้ของผูเ้รียนและการจดัการเรียนการสอนอ่าน เพื่อสังเคราะห์
เป็นกรอบแนวคิดในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้างเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ผลการ
ประเมินพิจารณาจากค่าเฉล่ีย ) x̄ )และ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน )S.D.) ของคะแนนความ
เหมาะสม สอดคลอ้งของประเด็นในการวิเคราะห์เอกสารตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ แลว้น ามา
แปลความหมายตามเกณฑ ์ดงัน้ี  )มาเรียม นิลพนัธ์ุ , 2555: 196) 

   4.50 – 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสุด 
   3.50 – 4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก 
   2.50 – 3.49 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
   1.50 – 2.49 หมายถึง เหมาะสมนอ้ย 
   1.00 – 1.49 หมายถึง เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 

   การก าหนดเกณฑ์ค่าเฉล่ียของความเหมาะสม ถ้าค่าเฉล่ียของผู ้เช่ียวชาญ                      
มีค่าเฉล่ีย ตั้ งแต่ 3.50 ข้ึนไป และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ถือว่าแบบสัมภาษณ์             
มีความเหมาะสม/สอดคล้องสามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้  ทั้ งน้ีผลประเมิน                
แบบสมัภาษณ์ค่าเฉล่ียคะแนนความเหมาะสม/สอดคลอ้งของประเดน็ในแบบสมัภาษณ์ อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด มีค่าความเหมาะสม/สอดคลอ้งมีค่าเฉล่ีย ) x̄ )เท่ากบั 4.40 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
)S.D.) เท่ากับ 0.55 ซ่ึงแสดงว่าแบบสัมภาษณ์ท่ีพฒันาข้ึนมีความเหมาะสม/สอดคลอ้ง สามารถ
น าไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลได ้
  2.5 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขในประเด็นการปรับภาษาของขอ้ค าถามให้มี
ความชดัเจน และอ่านเขา้ใจง่ายมากยิ่งข้ึน และเพิ่มขอ้ค าถามให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคต์ามขอ้
เสนอะแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญเรียบร้อยแลว้ไปสอบถามนกัเรียนชั้น
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มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร จ านวน 30 คน แบ่งเป็นนักเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จ  านวน 10 คน นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จ  านวน 10 คน และนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ  านวน 10 คน 
       3. แบบวเิคราะห์เอกสารข้อมูลพืน้ฐานในการพฒันารูปแบบการสอน 
  3.1 ศึกษาเอกสารต าราเก่ียวกบัการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร 
  3.2 ก าหนดประเด็นการวิเคราะห์เอกสารและสร้างแบบวิเคราะห์เอกสารในการ
พฒันารูปแบบการสอน 
  3.3 น าแบบวิเคราะห์เอกสารในการพฒันารูปแบบการสอนไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกตอ้งชดัเจน รวมถึงความครอบคลุมของเน้ือหาและวตัถุประสงคข์อง
การศึกษาเพื่อน าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ข 
  3.4 น าแบบวิเคราะห์เอกสารในการพฒันารูปแบบการสอนไปปรับปรุงแกไ้ขแลว้
ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน ประกอบด้วยผูเ้ช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการสอนภาษาไทย 1 คน 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาหลกัสูตรและรูปแบบการเรียนการสอน 1 คน ผูเ้ช่ียวชาญด้านทฤษฎี
โครงสร้าง 1 คน ผูเ้ช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 1 คน และ
ผูเ้ช่ียวชาญด้านการวิจยั การวดัและการประเมินผล 1 คน เพื่อตรวจสอบความตรงของเน้ือหา 
(content validity) และภาษาท่ีใช้ โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
แสดงค่า 5 ระดับ (Rating Scale) การประเมินความความคิดเห็นเก่ียวกับแบบวิเคราะห์เอกสาร  
โดยการน าค าตอบจากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน มาแปลงเป็นคะแนนดงัน้ี 

   มีความคิดเห็นวา่ เหมาะสมมากท่ีสุด ใหค้ะแนนเป็น 5 
   มีความคิดเห็นวา่ เหมาะสมมาก  ใหค้ะแนนเป็น 4 
   มีความคิดเห็นวา่ เหมาะสมปานกลาง ใหค้ะแนนเป็น 3 
   มีความคิดเห็นวา่ เหมาะสมนอ้ย  ใหค้ะแนนเป็น 2 
   มีความคิดเห็นวา่ เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด ใหค้ะแนนเป็น 1 
  การวิเคราะห์ขอ้มูลในการประเมินความเหมาะสม/สอดคลอ้งของแบบวิเคราะห์

เอกสารท่ีใช้ในการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจดัการศึกษาและผลการศึกษาสภาพท่ี
คาดหวงัและสภาพท่ีเป็นจริงของการจดัการเรียนการสอนการอ่าน แนวคิด หลกัการและทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน การเสริมสร้างความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ สังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎี
โครงสร้างท่ีเสริมสร้างความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนนะดับชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ผลการประเมินพิจารณาจากค่าเฉล่ีย ) x̄ )และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน )S.D.) 
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ของคะแนนความเหมาะสมและสอดคลอ้งของประเด็นในการวิเคราะห์เอกสารตามความเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ แลว้น ามาแปลความหมายตามเกณฑ ์ดงัน้ี )มาเรียม นิลพนัธ์ุ , 2555: 196)   

   4.50 – 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสุด 
   3.50 – 4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก 
   2.50 – 3.49 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
   1.50 – 2.49 หมายถึง เหมาะสมนอ้ย 
   1.00 – 1.49 หมายถึง เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
   การก าหนดเกณฑค่์าเฉล่ียของความเหมาะสม ถา้ค่าเฉล่ียของผูเ้ช่ียวชาญ มีค่าเฉล่ีย

ตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ถือว่าแบบวิเคราะห์เอกสาร  มีความ
เหมาะสม/สอดคลอ้งสามารถน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้แบบวิเคราะห์เอกสารค่าเฉล่ีย
คะแนนความเหมาะสม/สอดคลอ้งของประเด็นในแบบวิเคราะห์เอกสารอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่า
ความเหมาะสม/สอดคลอ้งมีค่าเฉล่ีย ) x̄ )เท่ากบั 4.20 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน )S.D.) เท่ากบั 
0.45 ซ่ึงแสดงว่าแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีพฒันาข้ึนมีความเหมาะสม/สอดคลอ้ง สามารถน าไปใชใ้น
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลได ้
   3.5 น าแบบวิเคราะห์เอกสารขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน
ท่ีปรับปรุงแกไ้ขในประเด็นการใชภ้าษาให้ถูกตอ้งเหมาะสม ตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา
และผูเ้ช่ียวชาญเรียบร้อยแลว้ไปใชว้ิเคราะห์เอกสาร 
 

  การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์และการวิเคราะห์เอกสารจะใชว้ิธีการวิเคราะห์

เน้ือหา (Content Analysis) แลว้น าเสนอในรูปแบบพรรณนาความ 
 

ขั้นตอนที2่ การพฒันา (Development : D1) :  

การออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎโีครงสร้าง (Design and 

Development : D and D)    

 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อ
เสริมสร้างความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
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วธีิการด าเนินงาน 
1. น าขอ้มูลท่ีได้ศึกษาสภาพปัญหา และความตอ้งการจ าเป็นต่างๆ จากขั้นตอนท่ี 1 มา

พฒันาร่างรูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้างความสามารถดา้นการ
อ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

2. น าร่างรูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีพฒันาไปให้อาจารยท่ี์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกตอ้งชดัเจน เพื่อน าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ข 

3. น าร่างรูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีปรับปรุงแก้ไขแลว้ไป
ผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน ประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอนภาษาไทย 1 คน ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการพฒันาหลกัสูตรและรูปแบบการเรียนการสอน 1 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นทฤษฎีโครงสร้าง 1 คน 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนการสอนอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ 1 คน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวิจยั 
การวดัและการประเมินผล 1 คน ตรวจสอบความเหมาะสม/ความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้าง เพื่อ
ประเมินความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้ และความสอดคลอ้งของรูปแบบการเรียน
การสอนและเอกสารประกอบรูปแบบ โดยใช้แบบประเมินความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความ
เป็นไปได ้และความสอดคลอ้งของรูปแบบการเรียนการสอนและเอกสารประกอบรูปแบบการเรียน
การสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้างความสามารถดา้นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 พร้อมทั้งปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ  
       4. พัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบตรวจสอบ
ประสิทธิภาพดา้นความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปไดแ้ละความสอดคลอ้งของรูปแบบ
การเรียนการสอน    แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน อ่านตามทฤษฎี
โครงสร้าง เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 แบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5และคู่มือการใช้
รูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้างความสามารถดา้นการอ่านอยา่ง
มีวิจารณญาณ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
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       เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
       เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อ
เสริมสร้างความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 และ
รวบรวมขอ้มูล มีดงัน้ี 
       1. รูปแบบการเรียนการสอนและคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎี
โครงสร้าง เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 
        2. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง 
เพื่อเสริมสร้างความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5       
       3. แบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ 
       4. แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนอ่านตาม
ทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนระดบั
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 
     
      ขั้นตอนการพฒันาเคร่ืองมือทีใ่ช้เกบ็รวบรวมข้อมูลการวจัิยขั้นตอนที ่2 
       1. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง  เพื่ อเสริมสร้าง
ความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีขั้นตอนในการ
ด าเนินการดงัน้ี 
  1.1 น าขอ้มูลท่ีไดศึ้กษาสภาพปัญหา และความตอ้งการจ าเป็นต่างๆ จากขั้นตอนท่ี 
1 มาสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
  1.2 ระบุเป้าหมายและผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค ์รวมถึงขั้นตอนต่างๆของรูปแบบการ
เรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5ใหช้ดัเจน 
  1.3 น าร่างรูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5ท่ีสร้างข้ึนไปให้
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมของรูปแบบ 

 1.4  น าร่างรูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีปรับปรุงแกไ้ข
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แลว้ไปน าเสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอนภาษาไทย 1 คน 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาหลกัสูตรและรูปแบบการเรียนการสอน 1 คน ผูเ้ช่ียวชาญด้านทฤษฎี
โครงสร้าง 1 คน ผูเ้ช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 1 คน และ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวิจยั การวดัและการประเมินผล 1 คนเพื่อประเมินความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี 
ความเป็นไปได ้และความสอดคลอ้งของรูปแบบการเรียนการสอนและเอกสารประกอบรูปแบบ 
โดยใชแ้บบประเมินความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได ้และความสอดคลอ้งของรูปแบบ
การเรียนการสอนและเอกสารประกอบรูปแบบของรูปแบบ การเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎี
โครงสร้าง เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาปีท่ี 5   

จากนั้น  น าขอ้มูลท่ีได้จากการประเมินน ามาวิเคราะห์การประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการเรียนการสอน โดยน าค าตอบจากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน มาแปลงเป็นคะแนนดงัน้ี 

   มีความคิดเห็นวา่ เหมาะสมมากท่ีสุด ใหค้ะแนนเป็น 5 
   มีความคิดเห็นวา่ เหมาะสมมาก  ใหค้ะแนนเป็น 4 
   มีความคิดเห็นวา่ เหมาะสมปานกลาง ใหค้ะแนนเป็น 3 
   มีความคิดเห็นวา่ เหมาะสมนอ้ย  ใหค้ะแนนเป็น 2 
   มีความคิดเห็นวา่ เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด ใหค้ะแนนเป็น 1 
  การวิเคราะห์ขอ้มูลในการประเมินความเหมาะสม /สอดคลอ้งของรูปแบบการเรียนการ

สอน     ผลการประเมินพิจารณาจากค่าเฉล่ีย ) x̄ )และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน )S.D.) ของคะแนน              
ความเหมาะสม/สอดคลอ้งของประเด็นในการก าหนดองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน
ในภาพรวมและองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแต่ละองคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบ
เชิงหลกัการและวตัถุประสงค ์องคป์ระกอบเชิงกระบวนการและองคป์ระกอบเชิงเง่ือนไขในการน า
รูปแบบไปใช ้วิเคราะห์เอกสารตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ แลว้น ามาแปลความหมายตามเกณฑ ์
ดงัน้ี )มาเรียม นิลพนัธ์ุ , 2555: 196) 

   4.50 – 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสุด 
   3.50 – 4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก 
   2.50 – 3.49 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
   1.50 – 2.49 หมายถึง เหมาะสมนอ้ย 
   1.00 – 1.49 หมายถึง เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 

  การก าหนดเกณฑ์ค่าเฉล่ียของความเหมาะสม ถา้ค่าเฉล่ียของผูเ้ช่ียวชาญมีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 
3.50 ข้ึนไป และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ถือว่ารูปแบบการเรียนการสอน มีความ
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เหมาะสม/สอดคลอ้งสามารถน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้โดยผลประเมินความเหมาะสม/
สอดคลอ้งของรูปแบบการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ียคะแนนความเหมาะสม/สอดคลอ้ง อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด มีค่าความเหมาะสม/สอดคลอ้งมีค่าเฉล่ีย ) x̄ )เท่ากบั 4.52  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
)S.D.) เท่ากบั 0.51 ซ่ึงแสดงว่ารูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนมีความเหมาะสม สอดคลอ้ง 
สามารถน าไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลได ้

  นอกจากน้ีผูเ้ช่ียวชาญไดใ้หข้อ้เสนอแนะเร่ืองของรูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎี
โครงสร้าง เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ดงัต่อไปน้ี 1) ในขั้นท่ี 2  พินิจตวับทนั้น ผูส้อนควรแจง้ให้ผูเ้รียนไดอ่้านตวับท
โดยละเอียดมาก่อนล่วงหน้า เน่ืองจากตวับทบางประเภท เช่น เร่ืองสั้น บทละคร นั้น มีความยาว
มาก ไม่สามารถมาอ่านโดยละเอียดในคาบเรียนไดท้นั  ในขั้นตอนน้ีจึงควรเป็นการอ่านคร่าว ๆ เพื่อ
น าเขา้สู่ขั้นตอนการสอนต่อไป 2) ขั้นคน้พจน์ตีความ นอกเหนือจากค าท่ีผูส้อนก าหนดมาให้แลว้ 
ควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดพ้ิจารณาถึงความหมายของค าอ่ืน ๆ ในเร่ือง ท่ีอาจปรากฏทั้งความหมาย
โดยตรงและความหมายโดยนยั โดยผูเ้รียนอาจสงัเกตเห็นไดเ้องนอกเหนือจากท่ีผูส้อนก าหนด 
 จากขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ ผู ้วิจยัไดป้รับปรุงรูปแบบการจดัการเรียนการสอนใน
ประเด็นต่างๆ ดังน้ี 1) แจง้ให้ผูเ้รียนได้ไปอ่านตวับทมาโดยละเอียดล่วงหน้าก่อนเขา้คาบเรียน  
โดยก าหนดให้เป็นเง่ือนไขหน่ึงของรูปแบบ  2) เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดพ้ิจารณาความหมายของค า
อ่ืน ๆ ดว้ยตนเอง นอกเหนือจากท่ีผูส้อนก าหนดให ้  
  1.5 แก้ไขปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อ
เสริมสร้างความสามารถดา้นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5ตาม
ขอ้เสนอแนะ 
 
  2. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5   มี
จ านวน 4 แผน ระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวม 16 คาบเรียน 
ซ่ึงมีขั้นตอนในการพฒันาเคร่ืองมือดงัน้ี 
   2.1 ศึกษาแนวคิด หลกัการเก่ียวกับการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้จากเอกสาร
ต ารา และงานวิจยั 
  2.2 ศึกษาหลกัสูตรโรงเรียนมธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร ปี 2555 ค าอธิบาย
รายวิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม เพื่อก าหนดเน้ือหาท่ีจะน ามาจดักิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการสอน 
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  2.3 จดัท าโครงสร้างรายวิชาและประมวลการสอนรายวิชา โดยใชรู้ปแบบการเรียน
การสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้างความสามารถดา้นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
  2.4 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎี
โครงสร้าง เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 จ  านวน 8 แผน ระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที 
รวม 16 คาบเรียน แต่ละแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย มีองค์ประกอบ ซ่ึงประกอบด้วย ช่ือ
แผนการจดัการเรียนรู้รายหน่วย  เวลาเรียน สาระส าคญั เน้ือหา จุดประสงค ์กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ
การเรียนรู้ การวดัและประเมินผล และบนัทึกผลการสอน รายละเอียดดงัตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4   แผนการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ / รายละเอยีด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน  การสอน 
ส่ือที่ใช้ )ถ้ามี( 

1 การอ่านและพิจารณาเร่ืองสั้น 
-ความหมายของเร่ืองสั้น 
-องคป์ระกอบของเร่ืองสั้น 
-ประเภทของเร่ืองสั้น 
-ประโยชน์ของการอา่นเร่ืองสั้น 
-หลกัการพิจารณาเร่ืองสั้น 
-ตวัอยา่งการพิจารณาเร่ืองสั้น 

2 ด าเนินการสอนตามรูปแบบการ
เรียนการสอนอ่านตามทฤษฎี
โครงสร้างเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมี
วจิารณญาณของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 

2 การอ่านและพิจารณาเร่ืองสั้น(ต่อ) 
-ฝึกปฎิบติัการอ่านและพิจารณา 
เร่ืองสั้น 

2 ด าเนินการสอนตามรูปแบบการ
เรียนการสอนอ่านตามทฤษฎี
โครงสร้างเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมี
วจิารณญาณของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 
3 การอ่านและพิจารณากวีนิพนธ์ 

-ความหมายของกวนิีพนธ์ 
-องคป์ระกอบของกวีนิพนธ์ 
-ประเภทของกวีนิพนธ์ 
-ประโยชน์ของการอ่านกวีนิพนธ์ 
-หลกัการพิจารณากวีนิพนธ์ 
-ตวัอยา่งการพิจารณากวีนิพนธ์ 

2 ด าเนินการสอนตามรูปแบบการ
เรียนการสอนอ่านตามทฤษฎี
โครงสร้างเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมี
วจิารณญาณของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 

4 การอ่านและพิจารณากวีนิพนธ์(ต่อ) 
-ฝึกปฎิบติัการอ่านและพิจารณา 
กวนิีพนธ์ 

2 ด าเนินการสอนตามรูปแบบการ
เรียนการสอนอ่านตามทฤษฎี
โครงสร้างเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมี
วจิารณญาณของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 
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ตารางท่ี 4  แผนการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง(ต่อ) 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ / รายละเอยีด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน  การสอน 
ส่ือที่ใช้ )ถ้ามี( 

5 การอ่านและพิจารณาสารคดี 
-ความหมายของสารคดี 
-องคป์ระกอบของสารคดี 
-ประเภทของสารคดี 
-ประโยชน์ของการอ่านสารคดี 
-หลกัการพิจารณาสารคดี 
-ตวัอยา่งการพิจารณาสารคดี  

2 ด าเนินการสอนตามรูปแบบการ
เรียนการสอนอ่านตามทฤษฎี
โครงสร้างเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมี
วจิารณญาณของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 

6 การอ่านและพิจารณาสารคดี(ต่อ) 
-ฝึกปฎิบติัการอ่านและพิจารณาสารคดี 

2 ด าเนินการสอนตามรูปแบบการ
เรียนการสอนอ่านตามทฤษฎี
โครงสร้างเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมี
วจิารณญาณของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 
7 การอ่านและพิจารณาบทละคร 

-ความหมายของบทละคร 
-องคป์ระกอบของบทละคร 
-ประเภทของบทละคร 
-ประโยชน์ของการอ่านบทละคร 
-หลกัการพิจารณาบทละคร 
-ตวัอยา่งการพิจารณาบทละคร 

2 ด าเนินการสอนตามรูปแบบการ
เรียนการสอนอ่านตามทฤษฎี
โครงสร้างเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมี
วจิารณญาณของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 

8 การอ่านและพิจารณาบทละคร(ต่อ) 
-ฝึกปฎิบติัการอ่านและพิจารณา 
บทละคร 

2 ด าเนินการสอนตามรูปแบบการ
เรียนการสอนอ่านตามทฤษฎี
โครงสร้างเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมี
วจิารณญาณของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 
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  2.5 น าแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณท่ี
พฒันาข้ึนไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมเชิงทฤษฎีแลว้น าไป
ปรับปรุงแกไ้ข 
  2.6 น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนภาษาไทยจ านวน 2 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตร
และการสอน จ านวน 2 คน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นวดัผลประเมินผล จ านวน 1 คน รวมจ านวน 5 คน 
ตรวจสอบความความเหมาะสม/ความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้างของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้าร
ตรวจสอบท่ีเป็นลกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating scale) โดยจะประเมินความความ
เหมาะสม/ความสอดคลอ้งของสาระส าคญั จุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการ
จดัการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ และการวดัผลประเมินผล ก าหนดเกณฑใ์นการพิจารณา ดงัน้ี (มาเรียม 
นิลพนัธ์ุ, 2555 : 179) 
  ระดบั 1 หมายถึง มีความเหมาะสมและความสอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด 
  ระดบั 2 หมายถึง มีความเหมาะสมและความสอดคลอ้งนอ้ย 
  ระดบั 3 หมายถึง มีความเหมาะสมและความสอดคลอ้งปานกลาง 
  ระดบั 4 หมายถึง มีความเหมาะสมและความสอดคลอ้งมาก 
  ระดบั 5 หมายถึง มีความเหมาะสมและความสอดคลอ้งมากท่ีสุด 
  2.7 น าข้อมูลท่ีรวบรวมจากผูเ้ช่ียวชาญมาหาค่าเฉล่ีย (x̄ ) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แลว้น ามาแปลความหมายตามเกณฑ ์ดงัน้ี (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 196) 
  ค่าเฉล่ียคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความสอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด  
  ค่าเฉล่ียคะแนน 1.50-2.49 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความสอดคลอ้งนอ้ย 
  ค่าเฉล่ียคะแนน 2.50-3.49 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความสอดคลอ้งปานกลาง 
  ค่าเฉล่ียคะแนน 3.50-4.49 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความสอดคลอ้งมาก 
  ค่าเฉล่ียคะแนน 4.50-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความสอดคลอ้งมากท่ีสุด 
       โดยพิจารณาค่าความเหมาะสมและความสอดคลอ้งท่ีมีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 หากเป็นไปตามเกณฑ์ดงักล่าวแสดงว่าแผนการเรียนรู้มีความ
เหมาะสม/ความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้างสามารถน ารูปแบบไปใชไ้ด ้
       ผลจากการใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสอดคลอ้งของ
ประเด็นต่างๆในแผนการจดัการเรียนรู้มีค่าเฉล่ีย (x̄ ) ระหว่าง 4.00 ถึง 4.80 และมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ระหว่าง 0.44 ถึง 0.89 แสดงว่าแผนการจดัการเรียนรู้ดงักล่าวมีความสอดคลอ้ง
เหมาะสมในระดบัมากถึงระดบัมากท่ีสุด สามารถน าไปใชจ้ริงได ้
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  2.8. ปรับแกไ้ขแผนการจดัการเรียนรู้โดย 1) เพิ่มวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม และ 
2) ปรับขั้นตอนกิจกรรมการอ่านในขั้นกิจกรรมให้ชดัเจนยิ่งข้ึน ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ
ทุกประการ จากนั้ นจึงน าเสนอให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้พิจารณาถึงความถูกต้อง
เหมาะสมอีกคร้ังหน่ึง  

2.9.  น าแผนการจดัการเรียนรู้ของรูปแบบการสอน 1 แผน ไปทดลองใช ้(try out)  
กับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัพะเยา จงัหวดัพะเยา ท่ีมีลกัษณะ
ใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง พบว่า ในภาพรวมของการจดักิจกรรมด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย แต่มี
บางส่วนท่ีตอ้งปรับเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ เช่น ขอ้ค าถามในกิจกรรมการเรียนรู้บางขั้นยงัมีความ
ใกลเ้คียงหรือซ ้ าซ้อนกนั นอกจากน้ีควรปรับปรุงในเร่ืองของการควบคุมเวลาให้เหมาะสม  และ
เน้นย  ้าว่าเง่ือนไขของการใชรู้ปแบบการสอนน้ี นักเรียนจ าเป็นตอ้งเตรียมตวัอ่านบทอ่านมาก่อน
หนา้  เน่ืองจากผูเ้รียนเรียนยงัไม่เคยชินกบัการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบน้ีจึงมีขอ้สงสัยและ
ซกัถามค่อนขา้งมาก จึงน าขอ้มูลท่ีไดพ้บมาปรับแกไ้ขใหดี้ข้ึนก่อนน าไปใชจ้ริง 
   2.10 สรุปผล และน าขอ้มูลท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไขในประเด็นความชัดเจนของ
วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีอาจยงัไม่สอดคลอ้งกบัขั้นตอน และการวดัผล
ประเมินผลของแผนการจดัการเรียนรู้ แลว้จึงน าไปใช้เก็บรวบรวมขอ้มูลกับผูเ้รียนท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง 
       
  3. แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  เป็นแบบทดสอบอตันัย 
วิจารณญาณ เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย และเป็นแบบทดสอบแบบคู่ขนานประกอบด้วย 
แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ จ านวน 2 ฉบบั ไดแ้ก่ ฉบบัท่ี 1 เป็น
แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณฉบับก่อนเรียน  ฉบับท่ี 2  เป็น
แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ฉบับหลังเรียน  จ านวนข้อของ
แบบทดสอบแต่ละชุดมี 9 ขอ้ คะแนนเต็ม 27 คะแนน โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริก  
(Rubric Scoring) 4 ระดบั มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 
   3.1 ศึกษาต ารา เอกสาร ท่ีเก่ียวกบัการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถทางการ
อ่านอยา่งมีวิจารณญาณ  
  3.2 ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่าน
อยา่งมีวิจารณญาณ 
   3.3 สร้างตารางการวิเคราะห์ขอ้สอบ ตามแนวคิดของ Bloom ดงัตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5    แสดงตารางวิเคราะห์แบบวดัความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณส าหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

           ประเดน็ 
ระดบั 

ความรู้
ความจ า 

ความ
เข้าใจ 

การ
น าไปใช้ 

วเิคราะห์ สังเคราะห์ ประเมนิค่า รวม 
)ข้อ( 

วิเคราะห์เร่ือง
ได ้

- - - 5 - - 5 

สรุปเร่ืองได ้ - 2 - - - - 2 
ประเมินคุณค่า
ของเร่ืองได ้

- - - - - 1 1 

น าขอ้คิดไปใช้
ประโยชน์ได ้

- - 1 - - - 1 

รวม - 2 1 5 - 1 9 

 
  3.4 สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยเป็น
แบบวดัอตันยั ท่ีมีลกัษณะตามทฤษฎีโครงสร้างจ านวน 9 ขอ้ โดยมีแนวค าถามดงัตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 6  แสดงประเด็นค าถามตามตารางวิเคราะห์แบบวดัความสามารถด้านการอ่านอย่างมี

วิจารณญาณ 

เร่ือง ระดับการวัด ข้อค าถาม 
การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ วิเคราะห์ 1.  นกัเรียนคิดว่า เพราะเหตุใด 

ผูเ้ขียนจึงเลือกใช ้“.................” 
ในการด าเนินเร่ือง (รหสัวตัถุ) 
2.  ความสัมพันธ์ระหว่างตัว
ละคร.....................ใน เร่ือง
ข้ า ง ต้ น  เป็ น เช่ น ไ ร   ใ ห้
นกัเรียนอธิบาย (รหสับุคคล) 
3.  ตวัละครในขา้งตน้ เป็นเช่น
ไ ร   ใ ห้ นั ก เ รี ย น อ ธิ บ า ย  
(รหสับุคคล)  
4.  นกัเรียนคิดว่า เพราะเหตุใด 
ผู ้เขียนจึงใช้ค  าว่า................ 
เป็นช่ือเร่ือง(รหสัวฒันธรรม) 
5.  นกัเรียนคิดว่า เพราะสาเหตุ
ใด เหตุการณ์ในเร่ืองจึงเป็น
เช่นน้ี(รหสัสงัคม) 

ความเขา้ใจ 6.  แนวคิดของเร่ือง ท่ีนกัเรียน
ไดอ่้าน คืออะไร 
7. ข้ อ ค ว า ม ท่ี ว่ า 
“ ........................”   ผู ้ เขี ยน
ตอ้งการจะส่ือถึงส่ิงใด  

ประเมินค่า 8.  นักเรียนคิดว่า  เหตุการณ์
ในเร่ือง เป็น ส่ิงท่ี เหมาะสม
หรือไม่ เพราะอะไร  

น าขอ้คิดไปใช ้ 9.  เร่ือ ง น้ี  ให้ แ ง่ คิด ในการ
ด าเนินชีวิตแก่นกัเรียนอยา่งไร
บา้ง  
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   3.5 สร้างเกณฑก์ารใหค้ะแนนความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ เป็น

เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบรูบิค (Rubic Scoring) 4 ระดบั โดยประเมินเก่ียวกบัความเขา้ใจในค า เน้ือ

เร่ือง แนวคิด ของเร่ืองและการแสดงเหตุผลเก่ียวกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเร่ืองโดยเกณฑก์ารให้

คะแนนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน  มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 7  

ตารางท่ี  7 แสดงรายละเอียดเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมี 

                 วิจารณญาณ 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
3 2 1 0 

เน้ือหา 
(ขอ้1-7) 

ตอบค าถาม  
ถูกตอ้งทุก
ประเดน็ ชดัเจน 

ตอบค าถาม 
ถูกตอ้งแต่ไม่
ครบ ขาด 1
ประเดน็   

ตอบค าถาม 
ถูกตอ้งแต่ไม่ 
ครบขาด 2 
ประเดน็  

ตอบค าถามไม่ 
ถูกตอ้ง 

เหตุผล 
(ขอ้8-9) 

มีการแสดง
เหตุผลชดัเจน มี
ความเป็นเหตุ
เป็นผลท่ี 
สอดคลอ้งกนั 
และมีความ 
เป็นไปไดใ้นทุก
ประเดน็   
 

มีการแสดง 
เหตุผล แต่ขาด
ความสอดคลอ้ง
กนัหรือขาด
ความเป็นไปได ้
1 ประเดน็  
 

มีการแสดง
เหตุผล แต่ขาด
ความสอดคลอ้ง
กนัหรือขาด
ความเป็นไปได ้
2 ประเดน็  
 

เหตุผลไม่ชดัเจน 
และขาดความ
เป็นเหตุเป็นผลท่ี 
สอดคลอ้งกนั
หรือ ขาดความ
เป็นไป ได้
มากกวา่ 2 
ประเดน็ 

 

เกณฑก์ารประเมิน  คะแนนเตม็  27  คะแนน 

   21-27   คะแนน  ดีมาก 

   14-20   คะแนน  ดี 

    7-13 คะแนน  พอใช ้

   0-6 คะแนน  ควรปรับปรุง 
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  3.6 น าแบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ และเกณฑ์

การตรวจใหค้ะแนนท่ีสร้างข้ึนไป ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกตอ้งดา้น

เน้ือหา ภาษา และการวดัผล 

  3.7 น าแบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและเกณฑ์
การตรวจให้คะแนน ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน ได้แก่ ผูเ้ช่ียวชาญด้านการสอนภาษาไทยจ านวน 
2 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอน จ านวน 2 คน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นวดัผลประเมินผล 
จ านวน 1 คน รวมจ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (content validity) และ ภาษาท่ี 
ใช ้โดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าแสดงค่า 5 ระดบั (Rating Scale)  

การประเมินความความคิดเห็นเก่ียวกบัแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณและเกณฑก์ารใหค้ะแนน โดยการน าค าตอบจากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน มาแปลงเป็น
คะแนนดงัน้ี 

   มีความคิดเห็นวา่ เหมาะสมมากท่ีสุด ใหค้ะแนนเป็น 5 
   มีความคิดเห็นวา่ เหมาะสมมาก  ใหค้ะแนนเป็น 4 
   มีความคิดเห็นวา่ เหมาะสมปานกลาง ใหค้ะแนนเป็น 3 
   มีความคิดเห็นวา่ เหมาะสมนอ้ย  ใหค้ะแนนเป็น 2 
   มีความคิดเห็นวา่ เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด ใหค้ะแนนเป็น 1 
  หลงัจากนั้นค านวณค่าเฉล่ียความเหมาะสมของผูเ้ช่ียวชาญ โดยเทียบกบัเกณฑ ์ดงัน้ี 
   4.50 – 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสุด 
   3.50 – 4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก 
   2.50 – 3.49 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
   1.50 – 2.49 หมายถึง เหมาะสมนอ้ย 
   1.00 – 1.49 หมายถึง เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 

  การก าหนดเกณฑค่์าเฉล่ียของความเหมาะสมของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน
อยา่งมีวิจารณญาณและเกณฑก์ารให้คะแนน ถา้ค่าเฉล่ียของผูเ้ช่ียวชาญมีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ถือว่าแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณและเกณฑ์การให้คะแนน มีความเหมาะสม /สอดคลอ้งสามารถน าไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลได ้โดยผลประเมินความเหมาะสม/สอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถใน
การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณและเกณฑ์การให้คะแนน มีค่าเฉล่ียคะแนนความเหมาะสม/สอดคลอ้ง 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าความเหมาะสม/สอดคล้องมีค่าเฉล่ีย ) x̄ )เท่ากับ 4.80 และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน )S.D.) เท่ากบั 0.19  ซ่ึงแสดงว่าแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านอยา่งมี
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วิจารณญาณ และเกณฑก์ารใหค้ะแนน ท่ีพฒันาข้ึนมีความเหมาะสม/สอดคลอ้ง สามารถน าไปใชใ้น
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลได ้  
  จากการท่ีผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน พิจารณาแบบทดสอบการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณก่อน
การทดลอง และหลงัการทดลองแลว้ ผูว้ิจยัไดน้ ามาค านวณหาค่าคุณภาพ โดยค านวณค่าเฉล่ียและ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเป็นรายขอ้ แลว้เลือกขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียระหว่าง 3.50 - 5.00 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานไม่เกิน 1.00 ซ่ึงถือเป็นแบบทดสอบก่อนการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณการทดลอง และหลงั
การทดลองท่ีมีคุณภาพ ดงัปรากฏในตารางท่ี  8 ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี  8   แสดงผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อแบบทดสอบการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ 
 

รายการตรวจสอบ ผลการประเมิน 

X  ..DS  
ระดับคุณภาพ 

 
1.แบบทดสอบมีค าช้ีแจงรายละเอียดไดอ้ยา่งชดัเจน

ครบถว้น 

4.60 0.54 เ ห็ น ด้ ว ย ร ะ ดั บ 
มากท่ีสุด 

2.แบบทดสอบมีการก าหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสมกบั
ขนาดความยาวของบทอ่านท่ีก าหนดให ้

4.60 0.54 เ ห็ น ด้ ว ย ร ะ ดั บ 
มากท่ีสุด 

3. แบบทดสอบมีความยากง่ายท่ีเหมาะสมกบัระดบั
ความสามารถของผูเ้รียน 

4.80 0.45 
เ ห็ น ด้ ว ย ร ะ ดั บ 
มากท่ีสุด 

4.แบบทดสอบใชรู้ปแบบเหมาะสมกบัการอ่านอยา่ง

มีวิจารณญาณ 

4.40 0.54 เห็นดว้ยระดบัมาก 

5.แบบทดสอบมีการก าหนดเกณฑก์ารประเมินผลไว้
อยา่งชดัเจน 

4.20 0.45 เห็นดว้ยระดบัมาก 

รวม 
4.52 0.51 

เห็นดว้ยระดบั 
มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 8 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน พบว่าผูเ้ช่ียวชาญมีความ
คิดเห็นต่อแบบทดสอบการอ่านอย่างมีวิจารณญาณในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุดค่าเฉล่ีย) x̄ ) 
เท่ากบั 4.52 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน )S.D.) เท่ากบั 0.51 โดยรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ีย 4.80 มี 1 รายการ คือแบบทดสอบมีความยากง่ายท่ีเหมาะสมกบัระดบัความสามารถของ
ผูเ้รียนรองลงมามีค่าเฉล่ีย 4.60 มี 2 รายการ ไดแ้ก่ 1) แบบทดสอบมีค าช้ีแจงรายละเอียดไดอ้ย่าง
ชดัเจนครบถว้น และ 2)  แบบทดสอบมีการก าหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสมกบัขนาดความยาวของบท
อ่านท่ีก าหนดให้  ล าดบัถดัมา มีค่าเฉล่ีย 4.40 มี1 รายการ คือ แบบทดสอบใชรู้ปแบบเหมาะสมกบั
การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ และล าดบัสุดทา้ย มีค่าเฉล่ีย 4.20 มี 1 รายการ คือ   แบบทดสอบมีการ
ก าหนดเกณฑก์ารประเมินผลไวอ้ยา่งชดัเจน       
  นอกจากน้ีผูเ้ช่ียวชาญไดมี้ขอ้เสนอแนะใหป้รับปรุงเพื่อความสมบูรณ์ของแบบทดสอบการ
อ่านอยา่งมีวิจารณญาณก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และระหวา่งเรียนใน 3 ประเดน็ ดงัต่อไปน้ี 

  1. แบบทดสอบควรเรียงล าดับจากข้อง่ายไปหาข้อยาก เพื่อไม่ให้ผูเ้รียนเกิด
ความเครียดเวลาท าแบบทดสอบ 
    2. ปรับทฤษฎีพุทธิพิสัยให้อยู่ในการสร้างแบบทดสอบให้อยู่ในระดับการ
วิเคราะห์  การสงัเคราะห์  และการประเมินค่า   

  3. ปรับแกไ้ขในส่วนของเกณฑก์ารประเมิน เน่ืองจากมีค าศพัทบ์างค ายงัไม่ 
ชดัเจน และบางส่วนมีความเฉพาะเจาะจงมากเกินไป  
   การก าหนดเกณฑค่์าเฉล่ียของความเหมาะสมของแบบทดสอบวดัความสามารถใน
การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณและเกณฑก์ารใหค้ะแนน ถา้ค่าเฉล่ียของผูเ้ช่ียวชาญมีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.50 
ข้ึนไป และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ถือว่าแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณและเกณฑก์ารให้คะแนน มีความเหมาะสม/สอดคลอ้งสามารถน าไปใชใ้นการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลได ้โดยผลประเมินความเหมาะสม/สอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถ
ในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและเกณฑ์การให้คะแนน มีค่าเฉล่ียคะแนนความเหมาะสม/
สอดคลอ้ง อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าความเหมาะสม/สอดคลอ้งมีค่าเฉล่ีย  ( x̄ )เท่ากบั 4.80 และค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.19  ซ่ึงแสดงว่าแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ และเกณฑ์การให้คะแนน ท่ีพฒันาข้ึนมีความเหมาะสม/สอดคลอ้ง สามารถ
น าไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลได ้  
  3.8  ปรับปรุงแบบวดัความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณตามประเด็น
ดงัต่อไปน้ี 1) แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ปรับแกไ้ขภาษาในขอ้
ค าถามในตอนท่ี 1 ใหช้ดัเจน  2) เกณฑก์ารใหค้ะแนน ไดป้รับแกไ้ขภาษาภาษาท่ีใชอ้ธิบายเกณฑใ์น
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แต่ละดา้นให้ชดัเจน  และไดต้ดัขอ้ความท่ีใชอ้ธิบายซ ้ าซอ้นกนัออก เพื่อความชดัเจน 3) เรียงล าดบั
ของแบบทดสอบใหม่ โดยเรียงจากขอ้ง่ายไปหาขอ้ยาก และ 4) ปรับขอ้ค าถามให้เป็นไปตามล าดบั
ขั้นของแนวคิดพุทธิพิสัยของ Bloom ไดแ้ก่ ความรู้ความจ า ความเขา้ใจ การน าไปใช ้การวิเคราะห์ 
การสงัเคราะห์ และการประเมินค่า 
   3.9 น าแบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ไปทดลองใช้
กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนมธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร ปีการศึกษา 2559  ท่ีเคย
ศึกษารายวิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ในปีการศึกษา 2558 จ านวน 30 คน 
  3.10 น าแบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ไปหาค่า
ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทั้ง
ฉบบั โดยใชว้ิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-Coefficient) ของ Cronbach (1984 : 169) พบว่า
แบบวดัความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.87 
  3.11 หาคุณภาพเกณฑ์การประเมินดว้ยการน าเกณฑ์การประเมินความสามารถ
ทางการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณไปหาความเช่ือมัน่โดยใชว้ิธี Inter Rater Realibility โดยผูต้รวจคน
ละคน การวิจยัคร้ังน้ีใชผู้ต้รวจจ านวน 3 คน คือผูว้ิจยั และครูผูส้อนภาษาไทย โรงเรียนมธัยมสาธิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวน  2  คนค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Corelation) เท่ากับ .80 ซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์สูง ดงันั้นแบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณและเกณฑก์าร
ประเมินท่ีน าไปทดลองใช ้พบวา่มีคุณภาพและสามารถน าไปใชจ้ริงไดทุ้กขอ้ 
  3.12 น าแบบทดสอบแบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ 
ท่ีไดป้รับปรุงจนสมบูรณ์แลว้ ไปทดสอบกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  
 
 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎี
โครงสร้าง เพ่ือเสริมสร้างความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่  5 ของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อ
เสริมสร้างความสามารถดา้นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มี
ลกัษณะเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดบั โดยจะสอบถาม
ความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถดา้นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีขั้นตอนการ
สร้างดงัน้ี 
  4.1 ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนอ่าน
ตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้างความสามารถดา้นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียน
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ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั สอบถามความคิดเห็น 
ดา้นบทอ่าน ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นส่ือการเรียนการสอน ดา้นการวดัและประเมินผล 
และดา้นประโยชน์และความพึงพอใจท่ีไดรั้บ โดยก าหนดค่าความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและ
ความหมายดงัน้ี 
  ระดบั 5 หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
  ระดบั 4 หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 
  ระดบั 3 หมายถึง  เห็นดว้ย 
  ระดบั 2 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 
  ระดบั 1 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
  4.2 น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งดา้นเน้ือหา ภาษา แลว้น าขอ้เสนอแนะมาด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสม 
  4.3 น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนภาษาไทยจ านวน  
5 คนไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนภาษาไทยจ านวน 2 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอน 
จ านวน 2 คน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นวดัผลประเมินผล จ านวน 1 คน รวมจ านวน 5 คน ตรวจสอบความ
ความเหมาะสม/ความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้างของแบบสอบถามความคิดเห็น ท่ีเป็นลกัษณะมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา ดังน้ี (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 
2555: 179) 
  ระดบั 1 หมายถึง มีความเหมาะสมและความสอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด 
  ระดบั 2 หมายถึง มีความเหมาะสมและความสอดคลอ้งนอ้ย 
  ระดบั 3 หมายถึง มีความเหมาะสมและความสอดคลอ้งปานกลาง 
  ระดบั 4 หมายถึง มีความเหมาะสมและความสอดคลอ้งมาก 
  ระดบั 5 หมายถึง มีความเหมาะสมและความสอดคลอ้งมากท่ีสุด 
  4.4 น าข้อมูลท่ีรวบรวมจากผูเ้ช่ียวชาญมาหาค่าเฉล่ีย  (x̄ )  และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แลว้น ามาแปลความหมายตามเกณฑ ์ดงัน้ี (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555 : 196) 
  ค่าเฉล่ียคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความสอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด  
  ค่าเฉล่ียคะแนน 1.50-2.49 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความสอดคลอ้งนอ้ย 
  ค่าเฉล่ียคะแนน 2.50-3.49 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความสอดคลอ้งปานกลาง 
  ค่าเฉล่ียคะแนน 3.50-4.49 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความสอดคลอ้งมาก 
  ค่าเฉล่ียคะแนน 4.50-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความสอดคลอ้งมากท่ีสุด 
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       โดยพิจารณาค่าความเหมาะสมและความสอดคลอ้งท่ีมีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ขอ้ใดท่ีไม่ถึงตามเกณฑท่ี์ก าหนดน าไปปรับปรุงแกไ้ข 
       ผลจากการใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสอดคลอ้งของ
แบบสอบถามความคิดเห็น มีค่าเฉล่ีย (x̄ ) ระหว่าง 4.00 ถึง 5.00 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) คือ 0.00 ถึง 0.89 แสดงว่าแบบสอบถามความคิดเห็นดงักล่าวมีความสอดคลอ้งเหมาะสมใน
ระดบัมากถึงระดบัมากท่ีสุด สามารถน าไปใชจ้ริงได ้
  4.5 น าแบบสอบถามความคิดเห็นมาปรับปรุง แกไ้ขในประเด็นการตดัขอ้ค าถามท่ี
ซ ้ าซ้อนออก ปรับภาษาของขอ้ค าถามให้สละสลวยข้ึน ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญให้เกิดความ
ถูกตอ้ง แลว้จึงน าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปใชส้อบถามความคิดเห็นของผูเ้รียนมีต่อรูปแบบ
การเรียนการสอน 
  5. คู่ มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ส าหรับใชเ้ป็น
แนวทางในการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อ
เสริมสร้างความสามารถดา้นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มี
ขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี  
  5.1 ศึกษาเอกสารต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างคู่มือการจดัการเรียนการสอน 
  5.2 ก าหนดหัวขอ้ท่ีจะอยู่ในคู่มือ ซ่ึงประกอบด้วย ค าช้ีแจงในการใช้รูปแบบ
แนวคิด ทฤษฎีท่ีใชใ้นการพฒันารูปแบบ หลกัการ วตัถุประสงค ์กระบวนการจดัการเรียนรู้ การ
วดัผลประเมินผล และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอน 
  5.3 น าคู่มือการใช้รูปแบบท่ีสร้างข้ึน ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม  
  5.4 น าคู่มือการใช้รูปแบบท่ีปรับปรุงแก้ไขแลว้ ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอน
ภาษาไทยจ านวน 2 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอน จ านวน 2 คน และผูเ้ช่ียวชาญดา้น
วดัผลประเมินผล จ านวน 1 คน รวมจ านวน 5 คนตรวจสอบความเหมาะสม/ความสอดคลอ้งโดยมี
ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating scale) ก าหนดเกณฑใ์นการพิจารณา ดงัน้ี  
(มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555 : 179) 
  ระดบั 1 หมายถึง มีความเหมาะสมและความสอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด 
  ระดบั 2 หมายถึง มีความเหมาะสมและความสอดคลอ้งนอ้ย 
  ระดบั 3 หมายถึง มีความเหมาะสมและความสอดคลอ้งปานกลาง 
  ระดบั 4 หมายถึง มีความเหมาะสมและความสอดคลอ้งมาก 
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  ระดบั 5 หมายถึง มีความเหมาะสมและความสอดคลอ้งมากท่ีสุด 
  5.5 น าขอ้มูลท่ีรวบรวมจากผูเ้ช่ียวชาญมาหาค่าเฉล่ีย  (x̄ )   และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แลว้น ามาแปลความหมายตามเกณฑ ์ดงัน้ี (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555 : 196) 
  ค่าเฉล่ียคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความสอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด  
  ค่าเฉล่ียคะแนน 1.50-2.49 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความสอดคลอ้งนอ้ย 
  ค่าเฉล่ียคะแนน 2.50-3.49 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความสอดคลอ้งปานกลาง 
  ค่าเฉล่ียคะแนน 3.50-4.49 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความสอดคลอ้งมาก 
  ค่าเฉล่ียคะแนน 4.50-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความสอดคลอ้งมากท่ีสุด 
       โดยพิจารณาค่าความเหมาะสมและความสอดคลอ้งท่ีมีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 หากเป็นไปตามเกณฑ์ดงักล่าวแสดงว่าคู่มือการใชรู้ปแบบมี
ความเหมาะสม 
       ผลจากการใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสอดคลอ้งของ
คู่มือการใชรู้ปแบบมีค่าเฉล่ีย  (x̄ )   คือ 4.47 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) คือ 0.65 แสดงว่า
คู่มือการใชรู้ปแบบดงักล่าวมีความสอดคลอ้งเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด สามารถน าไปใชจ้ริงได ้
  5.6 น าคู่มือการใชรู้ปแบบท่ีปรับปรุงแกไ้ขในประเด็นการใชภ้าษา การเรียบเรียง
ใหช้ดัเจน ส่ือความหมาย ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญเรียบร้อยแลว้ไปใชใ้นการเรียนการสอน  
 

ขั้นตอนที ่3 น ารูปแบบการเรียนการสอนไปทดลองใช้ )Research - R2 : Implement)  

              ด าเนินการดังนี ้
การด าเนินการวิจยัในระยะท่ี 3 เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎี

โครงสร้าง เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 

1.ประชากรวจิัย 
     ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนมธัยมสาธิต
มหาวิทยาลยันเรศวร ปีการศึกษา 2559  จ  านวน 5 หอ้ง 

2. ตัวอย่างวจิัย 
กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนมธัยม

สาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร ปีการศึกษา 2559  1 ห้อง จ านวน 30 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
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 3. แบบแผนการวจิัย 
 การทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัเชิงพฒันา 

ผูว้ิจยัด าเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจยัแบบก่ึงทดลอง (Quasi Experimental design) ซ่ึงเป็น

การศึกษากลุ่มทดลองกลุ่มเดียววดัผลก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอน (One 

Group Pretest - Posttest Design) นอกจากน้ียงัมีการศึกษาผลขณะเรียนโดยใชแ้บบวดัยอ่ยทา้ยแผน

ท่ีมีขีอค าถามเดียวกบัแบบวดัความสามารถในการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ เพื่อดูพฒันาการระหว่าง

เรียน ดงัแบบแผนการทดลอง ดงัแผนภาพท่ี 6  แบบแผนการทดลอง ดงัต่อไปน้ี 

แผนภาพท่ี  6   แบบแผนการทดลอง  
 E-Group 
                  
               

 E   คือ  กลุ่มทดลอง 
 O1  คือ  ผลท่ีวดัไดก่้อนการทดลองดว้ย  
    แบบวดัความสามารถในการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ 

 O2  คือ  ผลท่ีวดัไดห้ลงัการทดลอง ดว้ย 
    แบบวดัความสามารถในการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ 
 X  คือ  การจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน 
 
             4. เน้ือหาทีใ่ช้ในการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบทีพ่ฒันาขึน้  

เน้ือหารายวิชาสาระเพิ่มเติม การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ส าหรับนกัเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ตามหลกัสูตรโรงเรียนมธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร โดยใช้เน้ือหาใน
สัปดาห์ท่ี 11-12  การอ่านและพิจารณาเร่ืองสั้ น สัปดาห์ท่ี 13-14 การอ่านและพิจารณากวีนิพนธ์ 
สัปดาห์ท่ี 15-16 การอ่านและพิจารณาสารคดี และสัปดาห์ท่ี 17-18 การอ่านและพิจารณาบทละคร
โดยคดัเลือกบทอ่านท่ีเหมาะสมตามช่วงอายแุละความสนใจของผูเ้รียน บทอ่านท่ีใชต้อ้งมีลกัษณะ
เป็นเร่ืองเล่า  

5. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถดา้นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 คร้ังน้ีใชเ้วลา

ทดสอบก่อนเรียน การทดลอง ทดสอบหลงัเรียน 
O1 X O2 
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ด าเนินการทดลองทั้งส้ิน 8  สัปดาห์ โดยจดัการเรียนการสอนสัปดาห์ละ 2 คร้ัง คร้ังละ 50 นาที ตาม
ตารางเรียนของนกัเรียน ในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2559 

6.ขั้นตอนการด าเนินการทดลอง 
ผูว้ิจยัน ารูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้างความสามารถ

ดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสร้างข้ึนไปใชก้บันกัเรียนท่ี
เป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั มีวิธีด าเนินการดงัน้ี 
   ขั้นท่ี 1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผูอ้  านวยการ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการทดลองใช้รูปแบบ             
การเรียนการสอน 
   ขั้นท่ี 2 ผูว้ิจัยจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีก าหนดไวก้ับ
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนมธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร 1 ห้องเรียน จ านวน 
30 คน ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัดว้ยตนเอง 
   ขั้นท่ี 3 น าแบบประเมินความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ประเมิน
นกัเรียนก่อนเรียน 
   ขั้นท่ี 4 ด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการสอน โดยการจัดการเรียนการสอน             
ตามแผนการจดัการเรียนการสอนท่ีก าหนดไว ้
   ขั้นท่ี 5 น าแบบประเมินความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ประเมิน
นกัเรียนหลงัเรียน และใหน้กัเรียนประเมินความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนการสอนอ่าน
ตามทฤษฎีโครงสร้าง 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 

เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลงัเรียนของผูเ้รียน
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน โดยใช ้ค่าเฉล่ีย ( x̄ ) ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน )S.D.) และการทดสอบค่าที  )Dependent t-test ) 
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 

1. แผนการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนอ่านอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อ
เสริมสร้างความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

2. แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ 
3. เกณฑก์ารวดัและการประเมินความสามารถในการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ 
4. แบบสอบถามความคิดเห็น 
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ขั้นตอนที ่4 การประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน  

              )Development - D2 : Evaluation) 
การด าเนินการวิจยัในระยะท่ี 4 เพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนอ่านตาม

ทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้างความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนระดบั
มธัยมศึกษาปีท่ี 5ใหส้ามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 

วธีิด าเนินการ 
ขั้นตอนน้ีเป็นการน าข้อมูลผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนมาพิจารณา

ประเมินผล และปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยด าเนินการ
ดงัน้ี 

ศึกษาความสามารถดา้นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณท่ีเกิดข้ึนจากการใชรู้ปแบบการเรียน
การสอนประมวลขอ้มูลเพื่อปรับปรุงรายละเอียดของรูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎี
โครงสร้าง เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาปีท่ี 5ใหมี้ความเหมาะสมมากยิง่ข้ึนและพร้อมน าไปใชต่้อไป 
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บทที่  4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถดา้นเพื่อเสริมสร้างความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนระดบั
มธัยมศึกษาปีท่ี 5  น้ีใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพฒันา (R&D: research and development) โดยมี
วตัถุประสงคห์ลกัของการวิจยั 1. เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง 
เพื่อเสริมสร้างความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
2. เพื่อหาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถดา้นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5โดยมีนักเรียน
ระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2559  ท่ี
ลงทะเบียนเรียนวิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ในภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา 2559 
1 กลุ่มเรียน จ านวน 30 คน เป็นหน่วยการวิเคราะห์ (unit of analysis) การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัและ
พฒันา (Research and Development)    ซ่ึงมีขั้นตอนการวิจยั 4 ขั้นตอนตามล าดบัไดแ้ก่  ขั้นตอนท่ี1 
การวิจัย (Research: R1) เป็นการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis : A)  ขั้นตอนท่ี2 การ
พฒันา (Development : D1) เป็นการออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอน (Design and 
Development : D and D)  ขั้นตอนท่ี 3 การวิจยั (Research: R2) เป็นการทดลองใชรู้ปแบบการเรียน
การสอน(Implementation: I)  และขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา (Development : D2) เป็นการประเมินผล
และปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน (Evaluation : E) ดงัจะน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดย
จ าแนกรายละเอียดเสนอเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5   

ตอนท่ี 2 ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎี
โครงสร้างเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาปีท่ี 5    
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ตอนที ่1 ผลการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎโีครงสร้าง  

เพ่ือเสริมสร้างความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวจิารณญาณ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5   

  การน าเสนอผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อ
เสริมสร้างความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ผูว้ิจยั
น าเสนอเป็น 6 ส่วน ไดแ้ก่  1.การศึกษากษาสภาพปัญหา ความตอ้งการจ าเป็น และขอ้มูลพื้นฐาน  
2.  การสังเคราะห์องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 3.  การสังเคราะห์สาระส าคญัของ
แนวคิด และทฤษฎีท่ีใชเ้ป็นพื้นฐานส าคญัในการสร้างรูปแบบการเรียนการสอน  4. การสังเคราะห์
ขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนและ 5. ผลของกระบวนการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 1. การศึกษาสภาพปัญหา ความตอ้งการจ าเป็น และขอ้มูลพื้นฐาน 

 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาสภาพปัญหา ความตอ้งการจ าเป็น และขอ้มูลพื้นฐานมาใชใ้นการพฒันา 
รูปแบบการสอนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้างความสามารถดา้นการอ่านอยา่ง
มีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 5  จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และ
สอบถามผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย  1)  การสัมภาษณ์ครูผูส้อนรายวิชาภาษาไทย  ระดับ
มัธยม ศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมัธยม ศึกษาใน เขตพื้ น ท่ี การมัธยม ศึกษา เขต  39 
(พิษณุโลก –อุตรดิตถ)์  จ านวน  5  คนโดยการใชแ้บบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และ 2) จากการ
สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนมธัยมสาธิตมหาวิทยาลยั
นเรศวร จ านวน 30 คนโดยการใชแ้บบสอบถามความคิดเห็น มีรายละเอียด ดงัน้ี  
   1.1 จากการสัมภาษณ์ครูผูส้อนรายวิชาภาษาไทย  ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีการมัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก –อุตรดิตถ์)  จ านวน   
5  คน ใน 3 ประเด็นหลักคือ ประเด็นท่ี  1 สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนอ่านอย่างมี
วิจารณญาณในปัจจุบนั  ประเด็นท่ี 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาการจดัการเรียนการสอนอ่านใน
ปัจจุบนั และประเด็นท่ี 3 ความสามารถในการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของผูเ้รียนในปัจจุบนั ดงัมีขอ้
ค าถามจากแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
  จากการสัมภาษณ์ครูผูส้อนรายวิชาภาษาไทย  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จาก
โรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีการมธัยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก –อุตรดิตถ)์  สามารถสรุปผล
การสัมภาษณ์ไดว้่า แมห้ลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะให้ความส าคญักบัการสอนอ่าน โดยเฉพาะ
การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ  นกัเรียนในสมยัปัจจุบนัอ่านสารประเภทต่าง ๆ แบบผา่นตา อ่านใหพ้อ
เขา้ใจเร่ืองราวแต่ไม่ไดพ้ยายามคน้หาความหมายแฝง หรือตีความหรือประเมินค่าสารท่ีอ่าน หรือ
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เรียกไดว้า่ขาดการใชท้กัษะดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณท าใหก้ารอ่านยงัเป็นเพียงอ่านไดแ้ต่มิใช่
อ่านเป็น นอกจากน้ีนกัเรียนยงัขาดการฝึกฝนทกัษะการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณเพราะสนใจการดูส่ือ
เทคโนโลยต่ีาง ๆ มากกวา่ 
   การสอนอ่านของครูผูส้อนยงัคงสอนเพียงการอ่านเพื่อความเขา้ใจเท่านั้น ยงัไม่ได้
สอนถึงขั้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ซ่ึงจะท าให้นกัเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ใคร่ครวญประเมิน
ได้ว่าข้อความหรือเร่ืองท่ีอ่านนั้ นส่ิงใดเป็นใจความส าคัญ ส่ิงใดเป็นใจความรอง อะไรเป็น
ขอ้เท็จจริง อะไรเป็นขอ้คิดเห็น การท่ีจะท าให้นักเรียนสามารถอ่านอย่างมีวิจารณญาณไดน้ั้น จึง
เป็นหนา้ท่ีครูควรหาวิธีสอนหรือส่ือการสอนท่ีจะช่วยพฒันาทกัษะการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ครู
ส่วนใหญ่ให้นักเรียนเนน้การท่องจ ามากกว่าการสร้างความเขา้ใจ น าไปใชแ้ละไม่ค่อยเปิดโอกาส
ให้นักเรียนวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่ามากนัก ดงันั้นครูตอ้งมีการเตรียมพร้อมในการ
จดัการเรียนการสอน จ าเป็นตอ้งมีการเตรียมการสอน วิธีสอน และรูปแบบการเรียนการสอนท่ีดีท่ีดี 
รวมถึงตวับทท่ีครูใชส้อนอาจจะไม่ทนัสมยัเขา้กบัวยัและประสบการณ์ของนักเรียน ท าให้ผูเ้รียน
รู้สึกเป็นเร่ืองไกลตวั 

1.2 จากการสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน จ านวน 30 คน โดยการใช ้
แบบ สอบถามความคิดเห็นสอบถามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลยันเรศวร  แบ่งเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จ  านวน 10 คน นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 5 จ  านวน 10 คน และนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ  านวน 10 คน จากการตอบแบบสอบถาม
สามารถสรุปผลไดต้ารางท่ี 9 ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

125 

ตารางท่ี 9 แสดงผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อสภาพการจดัการเรียนการสอน
อ่าน 

รายการตรวจสอบ ผลการประเมิน 

X  ..DS  
ระดับคุณภาพ 

 
1.ด้านผู้สอน 

1.1 ผูส้อนใชว้ิธีสอนเร้าความสนใจผูเ้รียน 2.83 0.82 
เห็นดว้ยระดบั 
ปานกลาง 

1.2 ผูส้อนอธิบายเน้ือหาไดช้ดัเจน 4.09 0.90 เห็นดว้ยระดบัมาก 

1.3 ผูส้อนมีกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลาย 
2.70 1.56 

เห็นดว้ยระดบั 
ปานกลาง 

1.4 ผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็น 4.10 1.30 เห็นดว้ยระดบัมาก 

1.5 ผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดว้ิเคราะห์ 
2.56 1.65 

เห็นดว้ยระดบั 
ปานกลาง 

เฉล่ีย 
3.25 1.24 

เห็นดว้ยระดบั 
ปานกลาง 

2.ด้านผู้เรียน 

2.1 ผูเ้รียนชอบการอ่าน 1.33 0.92 
เห็นดว้ยระดบั 
นอ้ยท่ีสุด 

2.2 ผูเ้รียนเขา้ใจวิธีการอ่าน 
2.83 1.51 

เห็นดว้ยระดบั 
ปานกลาง 

2.3 ผูเ้รียนสรุปสาระส าคญัของเร่ืองได ้
1.40 0.72 

เห็นดว้ยระดบั 
นอ้ยท่ีสุด 

2.4 ผูเ้รียนเห็นความส าคญัของการอ่าน 
2.70 1.29 

เห็นดว้ยระดบั 
ปานกลาง 

2.5  เร่ืองท่ีอ่านสามารถน าไปใชใ้นชีวิตจริงได ้ 2.37 0.72 เห็นดว้ยระดบันอ้ย 

เฉล่ีย 2.12 1.03 เห็นดว้ยระดบันอ้ย 
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ตารางท่ี  9 แสดงผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อสภาพการจดัการเรียนการสอน
อ่าน(ต่อ) 

รายการตรวจสอบ ผลการประเมิน 

X  ..DS  
ระดับคุณภาพ 

 
3.ด้านส่ือการเรียนการสอน 

3.1 ส่ือการเรียนการสอนทนัสมยั 3.17 1.15 
เห็นดว้ยระดบั 
ปานกลาง 

3.2ส่ือการเรียนการสอนช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการ

เรียนรู้ 3.03 1.16 
เห็นดว้ยระดบั 
ปานกลาง 

3.3ส่ือการเรียนการสอนมีความหลากหลาย 
2.57 1.43 

เห็นดว้ยระดบั 
ปานกลาง 

3.4ส่ือการเรียนการสอนเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 2.37 1.45 เห็นดว้ยระดบันอ้ย 

3.5ส่ือการเรียนการสอนเหมาะสมกบัเน้ือหา 2.37 1.19 เห็นดว้ยระดบันอ้ย 

เฉล่ีย 2.70 1.27 เห็นดว้ยระดบันอ้ย 

4.ด้านบทอ่าน 

4.1บทอ่านมีความยากท่ีเหมาะสม 1.40 0.81 
เห็นดว้ยระดบั 
นอ้ยท่ีสุด 

4.2บทอ่านเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 2.37 1.19 เห็นดว้ยระดบันอ้ย 

4.3บทอ่านมีความยาวท่ีเหมาะสม 
3.03 1.16 

เห็นดว้ยระดบั 
ปานกลาง 

4.4เน้ือหาของบทอ่านเหมาะสมกบัยคุสมยั 
2.83 1.51 

เห็นดว้ยระดบั 
ปานกลาง 

4.5 เน้ือหาของบทอ่านสามารถเช่ือมโยงกบั

ประสบการณ์ของผูเ้รียน 1.53 0.78 
เห็นดว้ยระดบั 
นอ้ยท่ีสุด 
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ตารางท่ี  9  แสดงผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อสภาพการจดัการเรียนการสอน
อ่าน(ต่อ) 

รายการตรวจสอบ ผลการประเมิน 

X  ..DS  
ระดับคุณภาพ 

 
เฉล่ีย 2.23 1.09 เห็นดว้ยระดบันอ้ย 

รวมทุกดา้น 2.58 1.16 เห็นดว้ยระดบันอ้ย 

   
  จากการสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน จ านวน 30 คน พบว่านกัเรียนมีความคิดเห็นต่อ
สภาพการจัดการเรียนการสอนอ่านในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (x̄ ) = 2.58, S.D = 1.16) เม่ือ
พิจารณาค่าเฉล่ียเป็นรายดา้น พบว่าดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นผูส้อน มีค่าเฉล่ียในภาพรวมอยูท่ี่ 
3.25 รองลงมาคือดา้นส่ือการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ียในภาพรวมอยูท่ี่ 2.70   ล  าดบัท่ีสาม มีค่าเฉล่ีย 
2.23 คือดา้นบทอ่าน และล าดบัสุดทา้ย คือ ดา้นผูเ้รียนมีค่าเฉล่ียในภาพรวมอยู่ท่ี 2.12 จากค่าเฉล่ีย
ดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่า ความคิดเห็นของผูเ้รียนเก่ียวกบัจากจดัการเรียนการสอนอ่านนั้น ปัญหาอยู่
ท่ีตวัผูเ้รียนมากท่ีสุด รองลงมาคือ บทอ่าน ส่ือการเรียนการสอน และผูส้อนตามล าดบั 
  1.3  ผลการวิเคราะห์หลกัสูตร ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ ปรากฏผลเพื่อน ามา
วิเคราะห์  และก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลยันเรศวร พบวา่รายวิชา การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ซ่ึงบรรจุอยูใ่นสาระการเรียนรู้
เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร  มีค  าอธิบาย
รายวิชา คือ ศึกษาหลกัการ วิธีการ วิเคราะห์การอ่าน ฝึกอ่านขอ้เขียน และวรรณกรรมรูปแบบต่าง ๆ
ทั้งบนัเทิงคดี และสารคดี ท่ีเป็นร้อยแกว้ และร้อยกรอง วิเคราะห์แยกเน้ือหาท่ีแสดงอารมณ์ แสดง
ขอ้เทจ็จริงและความคิดเห็น แยกองคป์ระกอบของวรรณกรรม พิจารณาการใชค้  า ขอ้ความ ส านวน 
โวหาร  แนวคิดข้อคิด  ประเด็นส าคัญของเร่ือง  วิจารณ์และประเมินค่าเร่ืองท่ี อ่าน  โดยใช ้
กระบวนการเรียนทางภาษา กระบวนการปฏิบติั กระบวนการสร้างความรู้ความเขา้ใจ  กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการคิดอยา่งมีวิจารญาณ และ กระบวนการสร้างความตระหนกัเพื่อใหเ้กิดการพฒันา
สมรรถภาพการเรียนรู้ พฒันาความคิด เพิ่มพูนทกัษะการอ่าน สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์
ในเร่ืองท่ีอ่าน เขา้ใจสารของผูแ้ต่ง เห็นคุณค่าของวรรณกรรมท่ีอ่าน มีมารยาท และมีนิสัยรักการ
อ่าน  จากค าอธิบายรายวิชาจะเห็นไดว้่ามุ่งเนน้ไปในเร่ืองกระบวนการอ่าน เพื่อน าไปสู่ความคิดขั้น
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สูง ก็คือการอ่านอย่างมีวิจารณญาณนั่นเอง ผูส้อนจึงจ าเป็นตอ้งอาศยัการท าความเขา้ใจในการ
ปฏิบติัทางการสอน ดว้ยประสบการณ์ส่วนตวั เพื่อมาใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบการสอน  
  นอกจากน้ี ยงัพบว่าหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีความมุ่งหมายในส่วนของผูเ้รียนท่ีเก่ียวกับทักษะการอ่านคือ 
ตอ้งการใหผู้เ้รียนการอ่านออกเสียงค า  ประโยค  อ่านบทร้อยแกว้   ค  าประพนัธ์ชนิดต่างๆ   อ่านใน
ใจเพื่อสร้างความเขา้ใจ  และคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากส่ิงท่ีอ่าน   เพื่อน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาในการ
ด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน ซ่ึงสอดคลอ้งกบักระบวนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ    แต่ก็ยงั
พบว่าครูผูส้อนยงัคงขาดกลวิธีหรือรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมเพื่อช่วย
เสริมสร้างพฒันาทกัษะการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณได ้  
  2. การสังเคราะห์องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน  

จากการศึกษาโดยการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสาร ต าราต่างๆท่ี 
เก่ียวขอ้งกบัรูปแบบของการจดัการเรียนการสอน ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบการเรียน
การสอนของนกัวิชาการการศึกษาต่าง ๆ จนสามารถสังเคราะห์องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียน
การสอนได ้ดงัปรากฏในตารางท่ี  10  ดงัน้ี  
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ตารางท่ี 10  แสดงการสังเคราะห์องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 

องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 

นักวิชาการ หลกัการ วตัถุประสงค์ ขั้นตอน
การเรียน
การสอน 

การวัดและ
ประเมินผล 

จุดเด่น 

Joyce and 
Well 
(2000) 

   - การจดัระบบ
องคป์ระกอบอยา่งเป็น
ระเบียบ 

Dick and 
Carey 
(2004) 

-    การวิเคราะห์ผูเ้รียนและ
คุณลกัษณะของผูเ้รียน 

ทิศนา  
แขมมณี 
(2545) 

    การจดัระบบ
องคป์ระกอบใหผู้เ้รียน
บรรลุวตัถุประสงค ์

ผูว้ิจยั     ก า ร จั ด ร ะ บ บ
องค์ประกอบให้ผูเ้รียน
บรรลุวตัถุประสงค์โดย
การวิเคราะห์ผูเ้รียนและ
คุณลกัษณะของผูเ้รียน 

 
  จากตารางท่ี 9 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนประกอบด้วยองค์ประกอบ

ส าคญั 4 ส่วน ไดแ้ก่ 1. หลกัการของรูปแบบซ่ึงจะเป็นส่วนท่ีแสดงถึงรูปแบบอนัเป็นพื้นฐานความ

เช่ือของรูปแบบการเรียนการสอน  2. เป้าหมายของรูปแบบซ่ึงจะมุ่งพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน 3. 

ขั้นตอนการเรียนการสอนซ่ึงจะอธิบายถึงการด าเนินการเรียนการสอนของรูปแบบท่ีเป็นขั้นตอน 

และรายละเอียดกิจกรรมในการจดัการเรียนการสอน บทบาทผูส้อน บทบาทผูเ้รียนในแต่ละขั้นตอน

เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของรูปแบบการเรียนการสอนนั้น และ  4. การวดัและประเมินผลการเรียน

การสอนซ่ึงจะเป็นส่วนท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพของรูปแบบท่ีไดพ้ฒันาข้ึน 
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2.  การสงัเคราะห์สาระส าคญัของแนวคิด และทฤษฎีท่ีใชเ้ป็นพื้นฐานส าคญัในการสร้าง 
รูปแบบการเรียนการสอน ดงัน้ี 
  2.1 แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีโครงสร้างและการอ่านแนวสญัวิทยา 
   แนวคิดที่น ามาใช้จัดการเรียนการสอน  การน าแนวคิดทฤษฎีโครงสร้าง
และการอ่านแนวสัญวิทยามาพฒันารูปแบบการเรียนการสอนในคร้ังน้ีนั้น ใชใ้นการจดัขั้นตอน
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยอาศยัหลกัการพิจารณาสัญญะ ระบบความหมายของสัญญะ อนั
ประกอบดว้ย ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั และการถอดรหัส อนัจะน าไปสู่ขั้นตอนของ
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนคือ การพิจารณาค าท่ีปรากฏซ ้า ความหมายโดยตรงและความหมาย
โดยนยัของค า และรหสัต่าง ๆ ท่ีแฝงอยูใ่นบทอ่าน 
  2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการเช่ือมโยงความรู้และโครงสร้างประสบการณ์เดิม   
   แนวคดิที่น ามาใช้จัดการเรียนการสอน การน าแนวคิดการเช่ือมโยงความรู้
และโครงสร้างประสบการณ์เดิม มาพฒันารูปแบบการเรียนการสอนในคร้ังน้ี อยูใ่นส่วนของการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน เน่ืองจากการจดัการเรียนการสอนท่ีสามารถท่ีจะเช่ือมโยงความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนได ้ จะน ามาซ่ึงการเรียนรู้ในคร้ังใหม่  ท าให้ผูว้ิจยัไดห้ลกัการจดัการ
เรียนการสอนว่า  ในการเรียนการสอนท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ผูส้อน
จะต้องด าเนินการอยู่บนพื้นฐานของความรู้และประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน ซ่ึงจากหลักการ
ดงักล่าวน้ี น ามาสู่วิธีการท่ีส าคญัในรูปแบบ คือ ก่อนการจดัการเรียนการสอน ผูว้ิจยัไดใ้ห้ผูเ้รียน
สนทนาหรืออภิปราย เพื่อแสดงความรู้หรือประสบการณ์เดิมเก่ียวกบัหวัขอ้ ท่ีจะไดเ้รียนหรือศึกษา
ต่อไป เพื่อใหผู้เ้รียนไดป้ระเมินความรู้ท่ีตนเองมี ณ ขณะปัจจุบนั และท าใหค้รูผูส้อนทราบต่อไปว่า 
จะท าด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งไรต่อไป เพื่อสร้าง การเช่ือมโยงความรู้และประสบการณ์เดิม
ซ่ึงจะเป็นกญุแจส าคญัท่ีจะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการจดัการเรียนการสอน 
  2.3 แนวคิดพฤติกรรมดา้นพทุธิพิสัย 
   แนวคิดที่น ามาใช้จัดการเรียนการสอน การน าแนวคิดแนวคิดพฤติกรรม
ดา้นพทุธิพิสัยมาใชใ้นมาพฒันารูปแบบการเรียนการสอนในคร้ังน้ีนั้น เป็นการออกแบบการจดัการ
เรียนการสอนเพื่อมุ่งให้ผูเ้รียนเกิดเปล่ียนแปลงดา้นพุทธิพิสัย โดยใชใ้นการก าหนดวตัถุประสงค์
การเรียนรู้เชิงพฤติกรรมในแผนการจดัการเรียนรู้ ตลอดจนการสร้างแบบทดสอบเพื่อการวดัและ
ประเมินผลการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ 
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  2.4 แนวคิดจิตวิทยาการอ่านและการเลือกบทอ่านส าหรับวยัรุ่น 
        แนวคิดที่น ามาใช้จัดการเรียนการสอน  การน าแนวคิดจิตวิทยาการอ่านและ
การเลือกบทอ่านส าหรับวยัรุ่นมาพฒันารูปแบบการเรียนการสอนในคร้ังน้ีนั้น อยูใ่นส่วนของเลือก
บทอ่านท่ีเหมาะสม ทั้งน้ีเพราะ พฒันาการความสนใจในการอ่านของวยัรุ่นจะมีความสัมพนัธ์กบั
พฒันาการทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา ตลอดจนการสร้างอุปนิสัยการอ่านเร่ิมตั้งแต่วยั
เดก็และส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ รอบตวัของวยัรุ่น ไดแ้ก่ ภาวะทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม 

3. การสงัเคราะห์ขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอน 
 จากสาระส าคญัของแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียน 

การสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้างความสามารถดา้นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสังเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าวสู่ขั้นตอนรูปแบบ
การเรียนการสอน ดงัปรากฏในแผนภาพท่ี 7 ดงัน้ี 
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แผนภาพท่ี 7  การสงัเคราะห์ขอ้มูลสู่ขั้นตอนรูปแบบการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จิตวิทยาการอ่าน 

 

ทฤษฎทีางการศึกษา 

การเช่ือมโยงความรู้และ

ประสบการณ์เดิม 

 

ทฤษฎโีครงสร้าง 

1.ระบบสัญญะ 

2..ความหมายของสัญญะ 

3.การถอดรหสั  

 

หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน 

1. การเลือกประเภทของวรรณกรรมท่ี

สอดคลอ้งกบัความสนใจในการอ่าน

และความสามารถเบ้ืองตน้ในการอ่าน

ช่วยใหน้กัเรียนเร่ิมตน้อ่านไดง่้ายข้ึน 

2.การเลือกประเภทของวรรณกรรมท่ี

สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ตาม

หลกัสูตร ช่วยใหผู้เ้รียนบรรลุมาตรฐาน

และตวัช้ีวดั 

3. การจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กอ่าน

ตามขั้นตอนของหลกัการอ่านอยา่งมี

วิจารณญาณ ช่วยเสริมสร้าง

ความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมี

วิจารณญาณ 

4.การใหผู้เ้รียนฝึกตีความระดบัค า 

ประโยค และยอ่หนา้ตามทฤษฎี

โครงสร้างช่วยใหผู้เ้รียนสามารถอ่านบท

อ่านไดอ้ยา่งมีวิจารณญาณ ไดแ้ก่ สรุป

สาระส าคญั แนวคิด ตีความ วิเคราะห์

ความสัมพนัธ์ วิเคราะห์สาเหตุ คาดเดา

เหตุการณ์ บอกวตัถุประสงคข์องผูเ้ขียน 

และบอกขอ้คิดท่ีน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

5.แบบวดัความสามารถในการอ่านอยา่ง
มีวิจารณญาณ ท่ีมีบทอ่านและระดบัการ

อ่านตามระดบัความสามารถในการอ่าน

อยา่งมีวิจารณญาณ ช่วยใหผู้ส้อนและ

ผูเ้รียนทราบขอ้ดีและขอ้ท่ีควรพฒันา

ของผูเ้รียนไดช้ดัเจน 

 

 

หลกัการของทฤษฎี 

พฒันาการความสนใจในการอ่านของวยัรุ่นจะ

มีความสัมพนัธ์กบัพฒันาการทางร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ และสติปัญญา ตลอดจนการสร้าง

อุปนิสัยการอ่านเร่ิมตั้งแต่วยัเดก็และ

ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ รอบตวัของวยัรุ่น ไดแ้ก่ 

ภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม  

 การเรียนการสอนท่ีสามารถท่ีจะเช่ือมโยง

ความรู้หรือประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนไดน้ั้น 

จะน ามาซ่ึงการเรียนรู้ในคร้ังใหม่  ผูเ้รียนทุก

คนควรไดรั้บอิสรภาพในการท่ีจะตอบสนอง

ต่อการอ่าน  ครูจึงควรช่วยเหลือผูเ้รียนเพื่อให้

เกิดความเขา้ใจตามบริบทชีวิตของพวกเขา ซ่ึง

แต่ละคนยอ่มมีความแตกต่างกนั 

1. ตัวบททุกชนิด ถูกส ร้างข้ึนตามวิ ธีการ
เดียวกบัการสร้างภาษา 
2. ความหมายในตวับทจะข้ึนอยู่กบัวฒันธรรม
ระดบักวา้งและกรอบอา้งอิงทางภาษา 
3. ตวับทจะเป็นภาพตวัแทนของกระบวนการ
สร้างความหมาย 
 4. ความหมายของตัวบทจะมีทั้ งความหมาย
โดยอรรถ และความหมายโดยนยั  
5. ระบบสัญญะนั้ น จะถูกถอดรหัสตามพื้น
ฐานความรู้ท่ีมีอยู ่
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4. ผลของกระบวนการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  
   ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาสภาพปัญหา และความตอ้งการจ าเป็นต่างๆ รวมถึง 

ขอ้มูลจากการสังเคราะห์ความรู้ในเอกสาร มาออกแบบร่างรูปแบบการเรียนการสอนอ่านตาม
ทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้างความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนระดบั
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ดงัแผนภาพท่ี  8 
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แผนภาพท่ี 8 ร่างรูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้างความสามารถ 
                     ดา้นการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลกัการของรูปแบบ 

1. การเลือกประเภทของวรรณกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจในการอ่านและความสามารถเบ้ืองตน้ในการอ่านช่วยใหน้กัเรียนเร่ิมตน้อ่านไดง่้ายข้ึน 

2. การเลือกประเภทของวรรณกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตร ช่วยใหผู้เ้รียนบรรลุมาตรฐานและตวัช้ีวดั 

3. การจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กอ่านตามขั้นตอนของหลกัการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณช่วยเสริมสร้างความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ 

4.การใหผู้เ้รียนฝึกตีความระดบัค า ประโยค และยอ่หนา้ตามทฤษฎีโครงสร้างช่วยใหผู้เ้รียนสามารถอ่านบทอ่านไดอ้ยา่งมีวิจารณญาณ ไดแ้ก่ สรุปสาระส าคญั 

แนวคิด ตีความ วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ วเิคราะห์สาเหตุ คาดเดาเหตุการณ์ บอกวตัถุประสงคข์องผูเ้ขียน และบอกขอ้คิดท่ีน าไปประยกุตใ์ช้ได ้ 

วตัถุประสงค์ของรูปแบบ: เพ่ือเสริมสร้างความสามารถด้านการอ่านอย่างมวีจิารณญาณของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีที ่5 

                ระบบสังคม 

    ผูเ้รียนเป็นผูอ่้านบทอ่านดว้ย

ตนเอง โดยใชก้ารเช่ือมโยงความรู้

และประสบการณ์เดิมของตวั

ผูเ้รียน 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ขั้นที ่1 เช่ือมโยงความคดิ 

 
ขั้นที ่ 2  พนิิจตัวบท 

ขั้นที ่3 ค้นพจน์ตีความ 

ขั้นที ่4 ถอดรหัสความหมาย 

ขั้นที ่5 อภิปรายและเปลีย่น 

ขั้นที ่6 สรุปผลการเรียนรู้ 

ความสามารถด้านการอ่านอย่างมวีจิารณญาณ 

ปัจจัยสนับสนุน 

               ระบบสนับสนุน 

    ผูส้อนใหค้วามช่วยเหลือผูเ้รียน

โดยการเตรียมบทอ่าน จดับรรยากาศ

การเรียนรู้ในเชิงบวก ใหผู้เ้รียน

อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นได้

โดยอิสระ 

            หลกัการตอบสนอง 

    ผูส้อนเป็นผูอ้  านวยความสะดวก

อ านวยการสอนตามขั้นตอนของ

รูปแบบกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการ

แลกเปล่ียนความรู้และปรสบการณ์ 
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ขั้นตอนที่ 2  การพฒันา (Development: D1) การออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการ
สอน ผูว้ิจยัด าเนินการดงัน้ี 

จากการออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง  
เพื่อเสริมสร้างความสามารถดา้นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5  
ในขั้นตอนน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อออกแบบ และหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนโดย
การพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ แบบวดัความสามารถ
ทางการเรียนรู้ แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน  

หลงัจากท่ีผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน พิจารณารูปแบบการเรียนการสอนแลว้ ผูว้ิจยั 
ไดน้ ามาค านวณหาค่าคุณภาพ โดยค านวณหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเป็นรายขอ้ แลว้
เลือกขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียระหว่าง 3.50 - 5.00 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ซ่ึงถือเป็นรูปแบบ
การเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ ดงัแบบประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อรูปแบบการเรียน
การสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้างความสามารถดา้นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ดงัปรากฏในตารางท่ี 11  ดงัน้ี 
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ตารางท่ี  11  แสดงผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน 
รายการตรวจสอบ ผลการประเมิน 

X  ..DS  
ระดับคุณภาพ 

 
1. แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ท่ีน ามาใชพ้ฒันารูปแบบการ

เรียนการสอนอ่านอยา่งมีวจิารณญาณโดยใชท้ฤษฎี

โครงสร้างมีความสมัพนัธ์และสอดคลอ้งกบัแนวคิด

เร่ืองการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 

 
4.60 

 
0.55 

 

เห็นดว้ยระดบั 

มากท่ีสุด 

2. กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการพฒันารูปแบบการสอนมี

ความชดัเจน แสดงใหเ้ห็นแนวคิดท่ีใชใ้นการพฒันา

รูปแบบการสอน ขั้นตอนการสอน และผลท่ีเกิดจาก

การจดัการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการ

สอน 

4.40 0.55 เห็นดว้ยระดบัมาก 

3. ขั้ นตอนในการจัดการเรียนการสอนมีล าดับ
ขั้นตอนชัดเจนสอดคล้องกับแนวคิดท่ีใช้ในการ
พฒันารูปแบบการเรียนการสอน 

4.80 0.45 เห็นดว้ยระดบั 

มากท่ีสุด 

4. รูปแบบการเรียนการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
โดยทฤษฎีโครงสร้างสามารถน ามาจดัการเรียนการ
สอนไดบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์

4.60 0.55 เห็นดว้ยระดบั 

มากท่ีสุด 

5. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึน
ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอน แผนการจัดการ
เรียนรู้ แบบวัดความสามารถ สร้างได้เหมาะสม
สอดคลอ้งและครบถว้นตามนิยามศพัทเ์ฉพาะ 

4.20 0.45 เห็นดว้ยระดบัมาก 

เฉล่ีย 4.52 0.51 เห็นดว้ยระดบั 

มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี  11  แสดงผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน  
พบว่าผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 ( x̄  = 4.52, S.D = 0.51 ) โดยรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.80 ได้แก่ ขั้นตอนในการ
จดัการเรียนการสอนมีล าดบัขั้นตอนชดัเจนสอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีใชใ้นการพฒันารูปแบบการเรียน
การสอน  รองลงมา มีค่าเฉล่ีย 4.60 มี 2 รายการ ไดแ้ก่ 1) แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ท่ีน ามาใช้พฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ทฤษฎีโครงสร้างมีความสัมพนัธ์และ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ืองการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ และ 2) รูปแบบการเรียนการสอนอ่านอยา่งมี
วิจารณญาณโดยทฤษฎีโครงสร้างสามารถน ามาจดัการเรียนการสอนไดบ้รรลุตามวตัถุประสงค์  
ล าดบัท่ี 3 มีค่าเฉล่ีย 4.40  ไดแ้ก่  กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการพฒันารูปแบบการสอนมีความชดัเจน 
แสดงให้เห็นแนวคิดท่ีใช้ในการพฒันารูปแบบการสอน ขั้นตอนการสอน และผลท่ีเกิดจากการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน   ล าดับสุดท้าย มีค่าเฉล่ีย 4.20 ได้แก่  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนไดแ้ก่ รูปแบบการเรียนการสอน แผนการจดัการ
เรียนรู้ แบบวดัความสามารถ สร้างไดเ้หมาะสมสอดคลอ้งและครบถว้นตามนิยามศพัทเ์ฉพาะ 
  นอกจากน้ีผูเ้ช่ียวชาญไดมี้ขอ้เสนอแนะใหป้รับปรุงเพื่อความสมบูรณ์ของรูปแบบ
การเรียนการสอน 4  ประเดน็  ดงัต่อไปน้ี  
   1. ปรับทฤษฎีพุทธิพิสัยให้อยู่ในระดับการวิเคราะห์  การสังเคราะห์  และการ
ประเมินค่า   
    2.  ปรับหลกัการวตัถุประสงคข์องรูปแบบใหช้ดัเจน   
   3.  บอกวิธีการเรียนการสอนในแต่ละขั้นตอนและปรับช่ือขั้นตอนสุดทา้ย จาก
ทบทวนผลการเรียนรู้ เป็น สรุปผลการเรียนรู้   
   4.  แกไ้ขแบบทดสอบและเกณฑก์ารใหค้ะแนนใหถู้กตอ้งเหมาะสม 
 

  ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดด้ าเนินการปรับแกไ้ขรูปแบบการเรียนการสอนตามขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ช่ียวชาญทุกประการ จากนั้นจึงน าเสนอให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้พิจารณาถึงความ
ถูกตอ้งเหมาะสมอีกคร้ังหน่ึง และได้ปรับปรุงแกไ้ขจนไดรู้ปแบบการเรียนการสอนร่างท่ี 2 ดัง
แผนภาพท่ี 9 
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แผนภาพท่ี 9 ร่างรูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ดา้นการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ร่างท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

หลกัการของรูปแบบ 

1. การเลือกประเภทของวรรณกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจในการอ่านและความสามารถเบ้ืองตน้ในการอ่านช่วยใหน้กัเรียนเร่ิมตน้อ่านไดง่้ายข้ึน 

2. การเลือกประเภทของวรรณกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตร ช่วยใหผู้เ้รียนบรรลุมาตรฐานและตวัช้ีวดั 

3. การจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กอ่านตามขั้นตอนของหลกัการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณช่วยเสริมสร้างความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ 

4.การใหผู้เ้รียนฝึกตีความระดบัค า ประโยค และยอ่หนา้ตามทฤษฎีโครงสร้างช่วยใหผู้เ้รียนสามารถอ่านบทอ่านไดอ้ยา่งมีวิจารณญาณ ไดแ้ก่ สรุปสาระส าคญั 

แนวคิด ตีความ วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ วเิคราะห์สาเหตุ คาดเดาเหตุการณ์ บอกวตัถุประสงคข์องผูเ้ขียน และบอกขอ้คิดท่ีน าไปประยกุตใ์ชไ้ด  ้ 

วตัถุประสงค์ของรูปแบบ: เพ่ือเสริมสร้างความสามารถด้านการอ่านอย่างมวีจิารณญาณของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีที ่5 

ปัจจัยสนับสนุน 

                ระบบสังคม 

    ผูเ้รียนเป็นผูอ่้านบทอ่านดว้ย

ตนเอง โดยใชก้ารเช่ือมโยงความรู้

และประสบการณ์เดิมของตวั

ผูเ้รียน 

               ระบบสนับสนุน 

    ผูส้อนใหค้วามช่วยเหลือผูเ้รียน

โดยการเตรียมบทอ่าน จดับรรยากาศ

การเรียนรู้ในเชิงบวก ใหผู้เ้รียน

อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นได้

โดยอิสระ 

            หลกัการตอบสนอง 

    ผูส้อนเป็นผูอ้  านวยความสะดวก

อ านวยการสอนตามขั้นตอนของ

รูปแบบกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการ

แลกเปล่ียนความรู้และปรสบการณ์ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ขั้นการเตรียมบทอ่านก่อนการใช้รูปแบบ 

ขั้นที ่1 เช่ือมโยงความคดิ 

 

ขั้นที ่ 2  พนิิจตัวบท 

ขั้นที ่3 ค้นพจน์ตีความ 

ขั้นที ่4 ถอดรหัสความหมาย 

ขั้นที ่5 อภิปรายและเปลีย่น 

ขั้นที ่6 สรุปผลการเรียนรู้ 

ความสามารถด้านการอ่านอย่างมวีจิารณญาณ 
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หลงัจากท่ีผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน พิจารณาแผนการจดัการเรียนรู้ของรูปแบบการ 
เรียนการสอนแลว้ ผูว้ิจยัไดน้ ามาค านวณหาค่าคุณภาพ โดยค านวณหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเป็นรายขอ้ แลว้เลือกขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียระหว่าง 3.50 - 5.00 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานไม่
เกิน 1.00 ซ่ึงถือเป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ ดังแบบประเมินความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อแผนการจดัการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อ
เสริมสร้างความสามารถดา้นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ดงั
ปรากฏในตารางท่ี 12  ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี  12  แสดงผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อแผนการจดัการเรียนรู้ของรูปแบบ 
                      การเรียนการสอน 

รายการตรวจสอบ ผลการประเมิน 

X  ..DS  
ระดับคุณภาพ 

 
1. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 

1.1 องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้มีความ

ครบถว้น 

 
4.60 

 
0.55 

 

เห็นดว้ยระดบั 

มากท่ีสุด 

1.2 องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้มีขั้นตอน

เป็นระบบ 

4.40 0.55 เห็นดว้ยระดบัมาก 

เฉล่ีย 4.50 0.53 เห็นดว้ยระดบัมาก 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.1 จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย

ของการวิจยั 

 
4.40 

 
0.55 

 

เห็นดว้ยระดบัมาก 

2.2 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ชดัเจน สามารถวดัและ

ประเมินผลได ้

4.40 0.89 เห็นดว้ยระดบัมาก 
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ตารางท่ี  12  แสดงผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อแผนการจดัการเรียนรู้ของรูปแบบ 
                      การเรียนการสอน (ต่อ) 
 

รายการตรวจสอบ ผลการประเมิน 

X  ..DS  
ระดับคุณภาพ 

 
เฉล่ีย 4.40 0.70 เห็นดว้ยระดบัมาก 

3. เน้ือหา 

3.1 เน้ือหาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอนเรียงล าดบั

จากง่ายไปยาก 

 
4.60 

 
0.55 

 

เห็นดว้ยระดบั 

มากท่ีสุด 

3.2 เน้ือหาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอนสอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

4.60 0.89 เห็นดว้ยระดบั 

มากท่ีสุด 

3.3 เน้ือหาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอนครบถว้น 

ชดัเจน 

4.60 0.55 เห็นดว้ยระดบั 

มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.60 0.63 เห็นดว้ยระดบั 

มากท่ีสุด 

4. การเรียนการสอน 

4.1 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงค ์

 
4.40 

 
0.89 

 
เห็นดว้ยระดบัมาก 

4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามล าดบัขั้น 4.60 0.55 เห็นดว้ยระดบั 

มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี  12  แสดงผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อแผนการจดัการเรียนรู้ของรูปแบบ 
                      การเรียนการสอน (ต่อ) 
 

รายการตรวจสอบ ผลการประเมิน 

X  ..DS  
ระดับคุณภาพ 

 
4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลอ้งและสะทอ้น

ใหเ้ห็นแนวคิดเร่ืองการสอนอ่านอยา่งมีวจิารญาณ

โดยใชท้ฤษฎีโครงสร้างไดอ้ยา่งชดัเจน 

4.60 0.55 เห็นดว้ยระดบั 

มากท่ีสุด 

4.4 กิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายเหมาะสม

กบัผูเ้รียน 

4.60 0.55 เห็นดว้ยระดบั 

มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.55 0.60 เห็นดว้ยระดบั 

มากท่ีสุด 

5. บทอ่าน 

5.1 บทอ่านสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ 

 
4.60 

 
0.55 

เห็นดว้ยระดบั 

มากท่ีสุด 

5.2 บทอ่านเสริมสร้างใหเ้กิดความสามารถดา้นการ

อ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 

4.40 0.89 เห็นดว้ยระดบั 

มากท่ีสุด 

5.3 บทอ่านเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 4.60 0.55 เห็นดว้ยระดบั 

มากท่ีสุด 

5.4 บทอ่านมีความยาวท่ีเหมาะสม 4.60 0.55 เห็นดว้ยระดบัมาก 

เฉล่ีย 4.55 0.60 เห็นดว้ยระดบั 

มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี  12  แสดงผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อแผนการจดัการเรียนรู้ของรูปแบบ 
                      การเรียนการสอน (ต่อ) 
 

รายการตรวจสอบ ผลการประเมิน 

X  ..DS  
ระดับคุณภาพ 

 
6. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

6.1 วิธีการวดัและประเมินผลครอบคลุมจุดประสงค์

การเรียนรู้ 

 
4.40 

 
0.89 

 
เห็นดว้ยระดบัมาก 

6.2 วิธีการวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบักิจกรรม

การเรียนรู้และเน้ือหา 

4.60 0.55 เห็นดว้ยระดบั 

มากท่ีสุด 

6.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัผลมีความเหมาะสม

ชดัเจน 

4.40 0.55 เห็นดว้ยระดบัมาก 

เฉล่ีย 4.47 0.64 เห็นดว้ยระดบัมาก 

รวม 4.51 0.60 เห็นด้วยระดับ 

มากทีสุ่ด 

 
จากตารางท่ี 12  แสดงผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน พบว่า

ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อแผนการจดัการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด ( x̄  = 4.51, S.D = 0.60) โดยรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.60 มี 11 รายการ 
ไดแ้ก่ 1) องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้มีความครบถว้น 2) เน้ือหาท่ีใชใ้นการจดัการเรียน
การสอนเรียงล าดับจากง่ายไปยาก 3) เน้ือหาท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคข์องการวิจยั 4) เน้ือหาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอนครบถว้น ชดัเจน 5) กิจกรรม
การเรียนการสอนเป็นไปตามล าดบัขั้น 6) กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลอ้งและสะทอ้นใหเ้ห็น
แนวคิดเร่ืองการสอนอ่านอยา่งมีวิจารญาณโดยใชท้ฤษฎีโครงสร้างไดอ้ยา่งชดัเจน 7) กิจกรรมการ
เรียนการสอนหลากหลายเหมาะสมกบัผูเ้รียน 8) บทอ่านสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ 
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9) บทอ่านเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 10) บทอ่านมีความยาวท่ีเหมาะสม และ 11) วิธีการวดัและ
ประเมินผลสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้และเน้ือหา ล าดบัรองลงมามีค่าเฉล่ีย 4.40 มี 7 รายการ 
ได้แก่ 1) องค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้มีขั้นตอนเป็นระบบ 2) จุดประสงค์การเรียนรู้
สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของการวิจยั 3) จุดประสงคก์ารเรียนรู้ชดัเจน สามารถวดัและประเมินผล
ได ้4) การจดักิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์5) บทอ่านเสริมสร้างให้เกิด
ความสามารถดา้นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 6) วิธีการวดัและประเมินผลครอบคลุมจุดประสงค์
การเรียนรู้ และ 7) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัผลมีความเหมาะสมชดัเจน 

นอกจากน้ีผูเ้ช่ียวชาญไดมี้ขอ้เสนอแนะให้ปรับปรุงเพื่อความสมบูรณ์ของแผนการจดัการ
เรียนรู้ของรูปแบบการสอนใน 3 ประเดน็ ดงัต่อไปน้ี 

1. ควรเพิ่มเติมรายละเอียดของระยะเวลาท่ีใชใ้นการสอนแต่ละขั้นตอน 
2. บทอ่านประเภทบทละครบางเร่ืองมีความยาวมากเกินไป  
3. หน่วยการเรียนรู้และโครงการสอนควรเขียนแสดงใหเ้ห็นครบทั้ง 18 สปัดาห์ ไม่ควร 

เขียนแสดงเฉพาะสัปดาห์ท่ีใชใ้นการทดลอง  
ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดด้ าเนินการปรับแกไ้ขแผนการจดัการเรียนการสอนของรูปแบบการสอนตาม

ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญทุกประการ จากนั้นจึงน าเสนอให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้
พิจารณาถึงความถูกตอ้งเหมาะสมอีกคร้ังหน่ึง จากนั้นผูว้ิจยัไดน้ าแผนการจดัการเรียนรู้ของรูปแบบ
การเรียนการสอน 1 แผน ไปทดลองใช้ (try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีลักษณะ
ใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง พบว่า ในภาพรวมของการจดักิจกรรมด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย แต่มี
บางส่วนท่ีตอ้งปรับเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ เช่น ค าถามในขั้นตอนการสอนบางขั้นยงัมีความใกลเ้คียง
หรือซ ้ าซ้อนกนั นอกจากน้ีควรปรับปรุงในเร่ืองของการควบคุมเวลาให้เหมาะสมกบัการจดัการ
เรียนการสอน เน่ืองจากนักเรียนยงัไม่คุ ้นชินกับการเรียนในรูปแบบน้ีจึงมีข้อสงสัยซักถาม
ค่อนขา้งมาก อีกทั้ง  การให้ความช่วยเหลือนักเรียนอาจยงัไม่ทัว่ถึง เน่ืองจากนักเรียนมีปัญหาใน
ส่วนท่ีแตกต่างกนั และมีพื้นความรู้เดิมท่ีแตกต่างกนั ผูว้ิจยัจึงน าขอ้มูลท่ีไดพ้บมาปรับแกไ้ขใหดี้ข้ึน
ก่อนน าไปใชจ้ริง 

จากการท่ีผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน พิจารณาคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแลว้ 
ผูว้ิจยัไดน้ ามาค านวณหาค่าคุณภาพ โดยค านวณค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเป็นรายขอ้ แลว้
เลือกขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียระหว่าง 3.50 - 5.00 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ซ่ึงถือเป็นคู่มือการ
ใชรู้ปแบบการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ ดงัปรากฏในตารางท่ี  13 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 13  แสดงผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียน         
                    การสอน 

รายการตรวจสอบ ผลการประเมิน 

X  ..DS  
ระดับคุณภาพ 

 
1.คู่มือฉบบัน้ีมีองคป์ระกอบท่ีจ าเป็นท่ีครูผูส้อนตอ้ง
รับทราบก่อนน าไปใช ้

4.60 0.55 เห็นดว้ยระดบั 
มากท่ีสุด 

2.คู่มือฉบบัน้ีอธิบายดว้ยถอ้ยค าส านวนภาษาท่ีอ่าน
เขา้ใจง่าย 

4.40 0.55 เห็นดว้ยระดบัมาก 

3.คู่มือฉบบัน้ีอธิบายองคป์ระกอบต่างๆอยา่งเป็น
ล าดบัขั้นตอน 

4.40 0.89 เห็นดว้ยระดบัมาก 

4.คู่มือฉบบัน้ีอธิบายไดเ้ขา้ใจอยา่งชดัเจน จึงสามารถ
ปฏิบติัจริงได ้

4.60 0.55 เห็นดว้ยระดบั 
มากท่ีสุด 

5.คู่มือฉบบัน้ีมีค  าอธิบายและค าช้ีแจงแนวทางการใช้
รูปแบบการเรียนการสอนอยา่งชดัเจน 

4.60 0.89 เห็นดว้ยระดบั 
มากท่ีสุด 

6.คู่มือฉบบัน้ีอธิบายแนวทางของการด าเนินการสอน
อยา่งชดัเจน 

4.60 0.55 เห็นดว้ยระดบั 
มากท่ีสุด 

7.คู่มือฉบบัน้ีอธิบายถึงความเป็นมาของการพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนอยา่งชดัเจน 

4.60 0.89 เห็นดว้ยระดบั 
มากท่ีสุด 

8.คู่มือฉบบัน้ีไดอ้ธิบายความเป็นมาของการพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนอยา่งสมเหตุสมผล และมี
ความน่าเช่ือถือ 

4.60 0.55 เห็นดว้ยระดบั 
มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 13  แสดงผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียน         
                   การสอน(ต่อ) 

รายการตรวจสอบ ผลการประเมิน 

X  ..DS  
ระดับคุณภาพ 

 
9.คู่มือฉบบัน้ีไดก้ล่าวถึงทฤษฎีส าคญัท่ีใชเ้ป็นฐานคิด
ส าคญัในการสร้างรูปแบบการเรียนการสอนอยา่ง
ชดัเจน 

4.40 0.89 เห็นดว้ยระดบัมาก 

10.คู่มือฉบบัน้ีน าทฤษฎีการเรียนรู้ ตลอดจนแนวคิด

มาเป็นฐานส าคญัในการพฒันารูปแบบการเรียนการ

สอนอยา่งถูกตอ้งตามหลกัการของทฤษฎีและแนวคิด

นั้นๆ 

4.40 0.55 เห็นดว้ยระดบัมาก 

11.คู่มือฉบบัน้ีอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งแนวคิด 
ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีจะน าไปสู่การพฒันารูปแบบการ
สอนอยา่งชดัเจน 

4.20 0.45 เห็นดว้ยระดบัมาก 

12.คู่มือฉบบัน้ีอธิบายสาระส าคญัของรูปแบบการ
เรียนการสอนอยา่งครบถว้นชดัเจน 

4.60 0.55 เห็นดว้ยระดบั 
มากท่ีสุด 

13.คู่มือฉบบัน้ีบอกเกณฑก์ารประเมินการอ่านอยา่งมี
วิจารณญาณไดช้ดัเจนเหมาะสม 

4.60 0.89 เห็นดว้ยระดบั 
มากท่ีสุด 

14.คู่มือฉบบัน้ีบอกเกณฑก์ารประเมินการอ่านอยา่งมี
วิจารณญาณท่ีสามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติัจริงได ้

4.20 0.84 เห็นดว้ยระดบัมาก 

รวม 4.47 0.65 เห็นด้วยระดับมาก 
 

จากตารางท่ี 13  แสดงผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน พบว่า
ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( x̄  = 4.47, S.D = 0.65) โดยรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.60 มี 7 รายการ ไดแ้ก่ 1) คู่มือ
ฉบบัน้ีมีองคป์ระกอบท่ีจ าเป็นท่ีครูผูส้อนตอ้งรับทราบก่อนน าไปใช ้2) คู่มือฉบบัน้ีอธิบายไดเ้ขา้ใจ
อยา่งชดัเจน จึงสามารถปฏิบติัจริงได ้3) คู่มือฉบบัน้ีมีค  าอธิบายและค าช้ีแจงแนวทางการใชรู้ปแบบ
การเรียนการสอนอยา่งชดัเจน 4) คู่มือฉบบัน้ีอธิบายแนวทางของการด าเนินการสอนอยา่งชดัเจน 5) 
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คู่มือฉบบัน้ีไดอ้ธิบายความเป็นมาของการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนอยา่งสมเหตุสมผล และ
มีความน่าเช่ือถือ 6) คู่มือฉบบัน้ีอธิบายสาระส าคญัของรูปแบบการเรียนการสอนอย่างครบถว้น
ชดัเจน และ 7) คู่มือฉบบัน้ีบอกเกณฑก์ารประเมินการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณไดช้ดัเจนเหมาะสม 
รองลงมามีค่าเฉล่ีย 4.40   มี  5  รายการ ไดแ้ก่ 1) คู่มือฉบบัน้ีอธิบายดว้ยถอ้ยค าส านวนภาษาท่ีอ่าน
เขา้ใจง่าย 2) คู่มือฉบบัน้ีอธิบายองคป์ระกอบต่างๆอยา่งเป็นล าดบัขั้นตอน 3) คู่มือฉบบัน้ีอธิบายถึง
ความเป็นมาของการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนอยา่งชดัเจน 4) คู่มือฉบบัน้ีไดก้ล่าวถึงทฤษฎี
ส าคญัท่ีใชเ้ป็นฐานคิดส าคญัในการสร้างรูปแบบการเรียนการสอนอยา่งชดัเจน และ 5) คู่มือฉบบัน้ี
น าทฤษฎีการเรียนรู้ ตลอดจนแนวคิดมาเป็นฐานส าคญัในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนอยา่ง
ถูกตอ้งตามหลกัการของทฤษฎีและแนวคิดนั้นๆ ล าดบัท่ีสามมีค่าเฉล่ีย 4.20 มี 2 รายการ ไดแ้ก่  1) 
คู่มือฉบบัน้ีอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีจะน าไปสู่การพฒันารูปแบบ
การสอนอยา่งชดัเจนและ 2) คู่มือฉบบัน้ีอธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีจะ
น าไปสู่การพฒันารูปแบบการสอนอยา่งชดัเจน 
  นอกจากน้ีผูเ้ช่ียวชาญไดมี้ขอ้เสนอแนะใหป้รับปรุงเพื่อความสมบูรณ์ของคู่มือการ 
ใชรู้ปแบบการเรียนการสอนใน 4 ประเดน็ ดงัต่อไปน้ี 

  1. คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนควรค านึงถึงผูน้ าไปใช้ท่ีไม่ใช่ตวัของ
ผูว้ิจยัเอง ดงันั้นเน้ือหาท่ีน าเสนอในคู่มือควรปรับใหก้ระชบั ไม่ควรเขียนเป็นขอ้ความยาว ๆ เพราะ
อาจส่งผลใหคู่้มือไม่น่าสนใจ และควรเพิ่มเติมตวัอยา่งเพื่อประกอบความเขา้ใจ 

  2. ปรับแกไ้ขในส่วนของเกณฑก์ารประเมิน เน่ืองจากมีค าศพัทบ์างค ายงัไม่ 
ชดัเจน และบางส่วนมีความเฉพาะเจาะจงมากเกินไป  

  3.  บทอ่านบางเร่ืองควรปรับใหเ้ขา้กบันกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
  4. เพิ่มเติมบรรณานุกรมในส่วนของคู่มือประกอบการเรียนการสอน 
ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดด้ าเนินการปรับแกไ้ขคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตามขอ้เสนอแนะ

ของผูเ้ช่ียวชาญทุกประการ จากนั้นจึงน าเสนอให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไดพ้ิจารณาถึงความ
ถูกตอ้งเหมาะสมอีกคร้ังหน่ึง 

ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดด้ าเนินการปรับแกไ้ขคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตามขอ้เสนอแนะ
ของผูเ้ช่ียวชาญทุกประการ จากนั้นจึงน าเสนอให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไดพ้ิจารณาถึงความ
ถูกตอ้งเหมาะสมอีกคร้ังหน่ึง 
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ขั้นตอนที ่3 การน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ 
การน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช ้ผูว้ิจยัไดน้ ารูปแบบการเรียนการสอนอ่าน 

ตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้างความสามารถดา้นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  5  ไปทดลองกับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  5 โรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลยันเรศวร ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม การอ่านและพิจารณา
วรรณกรรม ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ซ่ึงมีวิธีด าเนินการดงัน้ี   

1. ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งส าหรับการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใชศึ้กษาผลของการใช ้
รูปแบบการเรียนการสอน ไดแ้ก่ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนมธัยมสาธิตมหาวิทยาลยั
นเรศวร ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559  1 หอ้งเรียน จ านวน  30  คนซ่ึงไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย ดว้ยวิธีจบั
สลาก  

2. ก าหนดแบบแผนการวิจยัในการทดลองใชรู้ปแบบการสอนซ่ึงด าเนินการทดลองตาม 
แบบแผนการวิจยัเชิงทดลองขั้นพื้นฐาน )Pre Experimental Design) โดยก าหนดแบบการทดลอง
แบบกลุ่มตวัอย่างเดียว มีการทดสอบก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง )One-Group Pretest-
Posttest Design) (Tuckman 1999:160) 

3. น ารูปแบบการสอนและเคร่ืองมือต่างๆท่ีพฒันาข้ึนไปใชแ้ละรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่ม 
ตวัอยา่ง ซ่ึงจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนในรายวิชา การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม 
โดยผูว้ิจยัปฏิบติัการสอนดว้ยตนเอง ด าเนินการทดลองทั้งส้ิน 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คร้ัง คร้ังละ                    
2 ชัว่โมง ตามตารางเรียนของนกัเรียน ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
 

ขั้นตอนที ่4 การปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการสอน 
การปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้าง 

ความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ด าเนินการโดย
พิจารณาผลการใชรู้ปแบบการสอน ซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพและผลส าเร็จของรูปแบบการสอนท่ี
พฒันาข้ึน เม่ือน าไปปฏิบติัจริง จากผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการสอน พบว่า ส่งผลให้
นักเรียนมีความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และมีความพึงพอใจการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการสอนท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน จึงน าเสนอรูปแบบการเรียนการสอนฉบบัสมบูรณ์ ดงัแผนภาพท่ี 
10 
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แผนภาพท่ี 10 รูปแบบการเรียนการสอนฉบบัสมบูรณ์ 
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ตอนที ่2 ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎโีครงสร้าง  

เพ่ือเสริมสร้างความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
  

จากการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อ 
เสริมสร้างความสามารถดา้นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ี
พฒันาข้ึน ผูว้ิจยัน าเสนอผลการหาประสิทธิภาพเชิงประจกัษเ์พื่อบรรลุผลของการวิจยั ดงัน้ี 
 

2.1  ประเมินความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวจิารณญาณของผู้เรียนก่อน และหลงั 
การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน  และพัฒนาการความสามารถด้านการอ่านอย่างมี
วจิารณญาณ 
 

        จากการทดลองสามารถเปรียบเทียบคะแนนความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมี 
วิจารณญาณของผูเ้รียนก่อนและหลงัการทดลองพบว่าผูเ้รียนมีความสามารถดา้นการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง ดงัปรากฏในตารางท่ี 14 ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี  14   แสดงความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณก่อนการทดลองและหลงัการ
ทดลอง 
 

คะแนน
ความสามารถ
ด้านการอ่าน
อย่างมี

วจิารณญาณ 

คะแนน
เต็ม 

ค่าเฉลีย่ 
) x̄ ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ
ความสามารถ 

t df p 

ก่อนเรียน 
(N=30) 

27 8.90 2.51 พอใช ้ 32.13 28 0.000* 

หลงัเรียน 
(N=30) 

27 20.00 2.43 ดี 

*p-value <.05 
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จากตารางท่ี  14   พบว่าคะแนนความสามารถดา้นอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของผูเ้รียนก่อน 
และหลังการทดลอง  ผลการทดลองปรากฏว่า   คะแนนความสามารถด้านการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณของผูเ้รียนก่อนการทดลอง มีค่าเฉล่ีย( x̄ ) = 8.90 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
= 2.51  และคะแนนความสามารถดา้นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนหลงัการทดลอง มี
ค่าเฉ ล่ีย ( x̄ ) = 20.00 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 2.43 แสดงให้ เห็นว่า คะแนน
ความสามารถความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของผูเ้รียน ก่อนการทดลอง ท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั .05  
  จากการวดัคะแนนความสามารถทางการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณแยกเป็นรายดา้นจ านวน 4 
ดา้น ก่อนและหลงัเรียนดว้ยรูปแบบการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ทางการอ่านและคิดอยา่งมีวิจารณญาณ มีคะแนนแยกรายดา้นของความสามารถทางการอ่านอยา่งมี
วิจารณญาณของผูเ้รียน ดงัตารางท่ี 15 
 
ตารางท่ี 15แสดงคะแนนแยกรายดา้นของความสามารถทางการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ 
 

ความสามารถทางการอ่าน 
อย่างมีวจิารณญาณ 

ช่วงเวลาในการวัด
ความสามารถ 

ทางการอ่านอย่างมี
วจิารณญาณ 

 X  
 ..DS  

1.จบัใจความส าคญัของเร่ืองได ้
ก่อนเรียน 1.33 0.47 
หลงัเรียน 1.44 0.50 

2.วิเคราะห์ค า ประโยค ยอ่หนา้ 
ความสัมพนัธแ์ละสาเหตุได ้

ก่อนเรียน 1.31 0.50 
หลงัเรียน 1.63 0.57 

3.ประเมินค่าพฤติกรรมของตวั
ละครหรือเหตุการณ์ในเน้ือเร่ือง
ท่ีปรากฏได ้

ก่อนเรียน 1.84 0.61 
หลงัเรียน 

2.38 0.62 

4.น าขอ้คิดท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ช้
ในชีวิตประจ าวนั 

ก่อนเรียน 1.23 0.50 
หลงัเรียน 2.32 0.59 
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  จากการวดัคะแนนพฒันาการความสามารถทางการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณในระหว่างการ
จัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 4 คร้ัง มี
คะแนนพฒันาการความสามารถทางการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของผูเ้รียน ดงัตารางท่ี 16 
 
ตารางท่ี  16  คะแนนพฒันาการความสามารถทางการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ 
 
จ านวนคร้ังท่ีวดั คะแนนเตม็ ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ..DS ) 
การวดัคร้ังท่ี 1 27 10.93 2.7 
การวดัคร้ังท่ี 2 27 13.24 2.6 
การวดัคร้ังท่ี 3 27 14.97 2.86 
การวดัคร้ังท่ี 4 27 18.28 2.7 

 
 ทั้งน้ีสามารถแสดงผลพฒันาการการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของผูเ้รียนจากแบบวดัยอ่ยทา้ย
แผนการจดัการเรียนรู้ระหวา่งการทดลองได ้ดงัปรากฏในแผนภาพท่ี  11 ดงัน้ี 
 
แผนภาพท่ี  11 พฒันาการความสามารถในการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของผูเ้รียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
ระหวา่งการทดลอง  
 

 

ก่อนเรียน ระหว่างเรียน1 ระหว่างเรียน2 ระหว่างเรียน3 ระหว่างเรียน4 หลงัเรียน

คะแนนกลุ่มตวัอย่าง 8.90 10.93 13.24 14.97 18.28 20.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00
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จากแผนภาพท่ี  11  คะแนนความสามารถในการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของผูเ้รียนท่ีเป็น
กลุ่มตวัอยา่งระกวา่งการทดลอง จ านวน 4 คร้ัง จ านวน 30 คน จากคะแนนเตม็ 27 คะแนน มีค่าเฉล่ีย
สูงข้ึนในการวดัแต่ละคร้ัง ไดผ้ลคะแนนความสามารถในการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ดงัน้ี คร้ังท่ี 1 
ไดค่้าเฉล่ียเท่ากบั 10.93  คร้ังท่ี 2 ไดค่้าเฉล่ียเท่ากบั 13.94  คร้ังท่ี 3 ไดค่้าเฉล่ียเท่ากบั 14.97และคร้ัง
ท่ี 4 ไดค่้าเฉล่ียเท่ากบั 18.28 

ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของ
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ในกลุ่มวดัซ ้ า จ  านวน 6 คร้ัง ไดแ้ก่ การทดสอบก่อนเรียน (Pre-test), 
การทดสอบคร้ังท่ี 1 (Test 1), การทดสอบคร้ังท่ี 2 (Test 2), การทดสอบคร้ังท่ี 3 (Test 3), การ
ทดสอบคร้ังท่ี 4 (Test 4), และการทดสอบหลังเรียน (Post-test)โดยใช้สถิติ Repeated Measure 
ANOVA โดยขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห์อยูใ่นมาตราอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) และผลการทดสอบ
ความแปรปรวนของคะแนนการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ในการ
วดัซ ้ าแต่ละคร้ัง มีลกัษณะไม่เป็นแบบ Compound Symmetry (ค่าสถิติ Mauchly’s W = .323 และค่า 
Sig. =.006) นั่นคือ ค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรตามท่ีท าการวัดซ ้ า (Correlation) และความ
แปรปรวนของตวัแปรตามในการวดัแต่ละคร้ัง (Variance) ของ Treatment แต่ละการวดัต่างกัน  
ซ่ึงถือว่าเป็นการละเมิดขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการใชส้ถิติ Repeated Measure ANOVA ดงันั้นผูว้ิจยั
ปรับแกโ้ดยใชส้ถิติ Greenhouse-geisser Epsilon, Huynh-feldt Epsilon หรือ Lower-bound Epsilon 
ซ่ึงในการวิเคราะห์คร้ังน้ีเลือกใช ้Greenhouse-geisser Epsilon เพื่อลดความคลาดเคล่ือนประเภทท่ี 1 
(Type I Error) (Munro, 2005, p.203) 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนเฉล่ียด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของ

นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยท าการวดัซ ้ า ดงัแสดงผลดงัตารางท่ี17 

ตารางท่ี 17 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนเฉล่ียดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซ ้ า (Repeated 

Measure ANOVA) (n = 30) 

Source of Variance SS df MS F Sig 
Group 2715.694 3.570 760.710 

423.099** 0.000 
Error 186.139 103.528 1.798 

**p-value <.01 
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จากตารางท่ี 17 พบว่า เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียดา้นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของ

นักเรียนระดับมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ในการวดัแต่ละคร้ังแตกต่างกัน (มีคะแนนพฒันาการ) อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ดงันั้นจากผลการวิเคราะห์ท่ีพบว่าในการวดัแต่ละคร้ังแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .01 ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) เพื่อดูว่าคะแนนเฉล่ียในการ

สอบแต่ละคร้ังท่ีท าการวดั มีคร้ังใดบางท่ีแตกต่างกนั (มีคะแนนพฒันาการ) ดงัตารางท่ี 18 

ตารางท่ี 18 แสดงการเปรียบเทียบของคะแนนเฉล่ียดา้นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน

ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 เป็นรายคู่ (Post Hoc) 

การทดสอบ (วดัซ ้า) Pre-test Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Post-test 

Pre-test - 2.033* 4.400* 6.100* 9.367* 11.133* 
Test 1 - - 2.367* 4.067* 7.333* 9.100* 
Test 2 - - - 1.700* 4.967* 6.733* 
Test 3 - - - - 3.267* 5.033* 
Test 4 - - - - - 1.767* 

Post-test - - - - - - 
*p-value <.05 

จากตารางท่ี 18 พบวา่ เม่ือท าการเปรียบเทียบการวดัแต่ละคร้ัง จ านวน 6 คร้ัง ของคะแนน

เฉล่ียดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 เป็นรายคู่ (Post Hoc) ทุกคู่

แตกต่างกนั (มีคะแนนพฒันาการในทุกคร้ังท่ีท าการทดสอบ) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

  2.2  ผลความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพ่ือ

เสริมสร้างความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวจิารณญาณ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 

  จากการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้าง 
ความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 นั้น ไดใ้หผู้เ้รียน
ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คนท าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการสอนอ่านอยา่งมี
วิจารณญาณ โดยแบบสอบถามความคิดเห็น แบ่งเป็น 5 ดา้น คือ ดา้นบทอ่าน ดา้นกิจกรรมการเรียน
การสอนตามรูปแบบ ดา้นส่ือการเรียนการสอน ดา้นการวดัผลประเมินผล และดา้นประโยชน์ท่ี
ไดรั้บ สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี  19 ดงัน้ี  
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ตารางท่ี  19 ความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อ 
เสริมสร้างความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
 

รายการตรวจสอบ ผลการประเมิน 

( X ) ( ..DS ) 
ระดับคุณภาพ 

 
1. บทอ่าน 

1.1 บทอ่านมีความทนัสมยัและเป็นปัจจุบนั 

 
4.87 

 
0.35 

 
มากท่ีสุด 

1.2 บทอ่านตรงตามความตอ้งการและความสนใจ

ของนกัเรียน 

4.47 0.68 มาก 

1.3บทอ่านมีความยากง่ายเหมาะสมกบัความสามารถ
ของนกัเรียน 

4.40 0.81 มาก 

1.4บทอ่านมีความเหมาะสมกบัการน าไปใชใ้นการ
อ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 

4.40 0.81 มาก 

รวม 4.53 0.68 มากทีสุ่ด 

2.  กจิกรรมการเรียนการสอน 
2.1 กิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบท าใหเ้กิด
ความพร้อมและความสนใจในการเรียน 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากท่ีสุด 

2.2 กิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบท าใหเ้กิด
ความเขา้ใจและเช่ือมโยงสู่ประสบการณ์ใหม่ 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.3 กิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบช่วย
เสริมสร้างการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 

4.83 0.46 มากท่ีสุด 

2.4 กิจกรรมการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้

 
4.87 

 
0.35 

 
มากท่ีสุด 

2.5 ระยะเวลาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตาม
รูปแบบมีความเหมาะสม 

4.97 0.18 มากท่ีสุด 

รวม 4.93 0.28 มากทีสุ่ด 
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ตารางท่ี  19 ความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อ 
เสริมสร้างความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 (ต่อ) 
 

รายการตรวจสอบ ผลการประเมิน 

X  ..DS  
ระดับคุณภาพ 

 
3. ส่ือการเรียนการสอน 

3.1เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความชดัเจน

เหมาะสม 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากท่ีสุด 

3.2 ส่ือต่าง ๆ  ท่ีใชใ้นการน าเขา้สู่บทเรียนมีความชดัเจน

เหมาะสม 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3.3ใบกิจกรรมการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณช่วยให้

เห็นแนวทางในการท ากิจกรรมการอ่านอยา่งมี

วิจารณญาณตามทฤษฎีโครงสร้างไดง่้ายข้ึน 

4.97 0.18 มากท่ีสุด 

รวม 4.99 0.11 มากทีสุ่ด 

4. การวัดและประเมินผล 

4.1 วิธีการวดัและประเมินผลมีความเหมาะสม

สอดคลอ้งกบัการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ 

 
 

4.47 

 
 

0.78 

 
 

มาก 

4.2 การวดัผลประเมินผลท าใหป้ระเมินความสามารถ

ของตนเองในการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 

4.83 0.38  
มากท่ีสุด 

รวม 4.65 0.63 มากทีสุ่ด 
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ตารางท่ี  19 ความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อ 
เสริมสร้างความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 (ต่อ) 
 

รายการตรวจสอบ ผลการประเมิน 

X  ..DS  
ระดับคุณภาพ 

 
5. ประโยชน์และความพงึพอใจที่ได้รับ 

5.1การเรียนรู้ตามรูปแบบช่วยพฒันาความสามารถใน

การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากท่ีสุด 

5.2ความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนใน

ภาพรวม 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

รวม  
5.00 

 
0.00 

 
มากท่ีสุด 

รวมทั้งหมด 4.82 0.48 มากท่ีสุด 

 
  จากตารางท่ี 19 ความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎี
โครงสร้าง เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ทั้ง 5 ดา้น พบวา่ ภาพรวมความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน
อ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ( X ) คือ 4.82 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
( ..DS ) คือ 0.48 โดยดา้นท่ีผูเ้รียนมีความคิดเห็นดว้ยเป็นล าดบัมากท่ีสุด คือ  ดา้นประโยชน์และ
ความพึงพอใจท่ีไดรั้บ มีค่าเฉล่ีย ( X )คือ 5.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ..DS ) คือ 0.00  รองลงมา 
คือด้านส่ือการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ีย ( X ) คือ 4.99 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ..DS ) คือ 0.11  
รองลงมา คือ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ีย ( X ) คือ 4.93 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
( ..DS ) คือ 0.28  รองลงมา คือ ดา้นการวดัผลประเมินผล มีค่าเฉล่ีย ( X ) คือ 4.65 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ( ..DS ) คือ 0.63 และด้านท่ีมีความคิดเห็นด้วยเป็นล าดับท้ายสุด คือ   ด้านบทอ่าน มี
ค่าเฉล่ีย ( X ) คือ 4.53 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ..DS ) คือ 0.28   
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  เม่ือพิจารณาความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนอ่านตาม
ทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้างความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนระดบั
มธัยมศึกษาปีท่ี 5  รายดา้น ทั้ง 5 ดา้น พบวา่ 
  ด้านประโยชน์และความพึงพอใจที่ได้ รับ  ส่ิงท่ีผู ้เรียนมีความพึงพอใจด้าน
ประโยชน์และความพึงพอใจท่ีไดรั้บ ล าดบัสูงสุดมีคะแนนเท่ากนั 2 ประเด็น คือ การเรียนรู้ตามรูปแบบ
ช่วยพฒันาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการ
สอนในภาพรวม มีค่าเฉล่ีย ( X ) คือ 5.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ..DS ) คือ 0.00 มีความพึงพอใจ
ในระดบัมากท่ีสุด  
   ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ส่ิงท่ีผูเ้รียนมีความพึงพอใจดา้นกิจกรรมการเรียน
การสอนล าดบัสูงสุดมีคะแนนเท่ากนั 2 ประเด็น  คือ  กิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบท าให้
เกิดความพร้อมและความสนใจในการเรียน  กบักิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบท าให้เกิด
ความเขา้ใจและเช่ือมโยงสู่ประสบการณ์ใหม่  มีค่าเฉล่ีย ( X ) คือ 5.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
( ..DS ) คือ 0.00มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ ระยะเวลาการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนตามรูปแบบมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย ( X ) คือ 4.97 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ..DS ) 
คือ 0.18 มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ กิจกรรมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ มีค่าเฉล่ีย ( X ) คือ 4.87 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
( ..DS ) คือ 0.35 มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนส่ิงท่ีผูเ้รียนมีความพึงพอใจล าดบัทา้ยสุด 
คือ กิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบช่วยเสริมสร้างการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ มีค่าเฉล่ีย  
( X ) คือ 4.83 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ..DS ) คือ 0.46 มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  ด้านส่ือการเรียนการสอน ส่ิงท่ีผูเ้รียนมีความพึงพอใจดา้นส่ือการเรียนการสอน
ล าดับสูงสุดมีคะแนนเท่ากัน 2 ประเด็น คือ  เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความชัดเจน
เหมาะสม  และส่ือต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการน าเขา้สู่บทเรียนมีความชดัเจนเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย ( X ) คือ 5.00 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ..DS ) คือ 0.00มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ใบ
กิจกรรมการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณช่วยให้เห็นแนวทางในการท ากิจกรรมการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ
ตามทฤษฎีโครงสร้างไดง่้ายข้ึน มีค่าเฉล่ีย ( X ) คือ 4.97ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ..DS ) คือ 0.18 มี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
   ด้านการวัดผลประเมินผล ส่ิงท่ีผูเ้รียนมีความพึงพอใจดา้นการวดัผลประเมินผล
ล าดับสูงสุด คือ การวดัผลประเมินผลท าให้ประเมินความสามารถของตนเองในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ มีค่าเฉล่ีย ( X ) คือ 4.83 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ..DS ) คือ 0.38 มีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ วิธีการวดัและประเมินผลมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัการอ่านอยา่ง
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มีวิจารณญาณมีค่าเฉล่ีย ( X ) คือ 4.47 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ..DS ) คือ 0.78 มีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมาก 
  ด้านบทอ่าน ส่ิงท่ีผูเ้รียนมีความพึงพอใจดา้นบทอ่านล าดบัสูงสุด คือ บทอ่านมี
ความทนัสมยัและเป็นปัจจุบนัมีค่าเฉล่ีย ( X ) คือ 4.87 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ..DS ) คือ 0.35 มี
พึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ บทอ่านตรงตามความตอ้งการและความสนใจของ
นักเรียนมีค่าเฉล่ีย ( X ) คือ 4.47 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ..DS ) คือ 0.68 มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก ส่วนส่ิงท่ีผูเ้รียนมีความพึงพอใจล าดบัทา้ยท่ีสุด มีคะแนนเท่ากนั 2 ประเดน็  คือ บทอ่านมี
ความยากง่ายเหมาะสมกบัความสามารถของนกัเรียน และบทอ่านมีความเหมาะสมกบัการน าไปใชใ้น
การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณมีค่าเฉล่ีย ( X ) คือ 4.40  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ..DS ) คือ 0.81 มีความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
 โดยสรุป ผลจากการประเมินผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง 
เพื่อเสริมสร้างความสามารถดา้นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
ช้ีให้เห็นว่า ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณเพิ่มมากข้ึน และมีความพึงพอใจ
ในการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึน 
 นอกจากแบบสอบถามความคิดเห็นแลว้ ผูว้ิจยัไดใ้หน้กัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งเขียนความ
คิดเห็นอ่ืน ๆ ท่ีมีต่อ การใช้รูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จากการสะทอ้น
ความคิดของผูเ้รียน พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึนนั้นมีประโยชน์ต่อผูเ้รียน
หลายดา้น  ไดแ้ก่    

ด้านการเรียนการสอนอ่านภาษาไทย  ผูเ้รียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งไดแ้สดงความเห็น 
วา่ การจดัการเรียนการสอนดว้ยรูปแบบดงักล่าว ช่วยใหต้นเองสามารถรู้จกักระบวนการอ่านอยา่งมี
วิจารญาณ เขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านไดดี้ข้ึนเป็นอย่างดี และช่วยให้เป็นการอ่านขั้นสูง คือใชค้วามคิดของ
ตนเองมากยิ่งข้ึน การร่วมกนัอภิปรายและเปล่ียนความคิดเห็น ท าให้ผูเ้รียนคลายความกดดนั และ
กลา้น าเสนอความคิดเห็นของตนเองมากยิง่ข้ึน ดงัตวัอยา่งความเห็นของผูเ้รียนต่อไปน้ี 
  
    เป็นการสอนท่ีสนุก มีส่ือประกอบการสอน ท าให้เข้าใจเน้ือเร่ืองได ้
   มากข้ึน อีกทั้งแบบทดสอบเป็นค าตอบแบบปลายเปิด ท าใหผ้มรู้สึกเป็นอิสระและ 
   กลา้จะตอบค าถาม 
         กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี  1 
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   สนุกดีค่ะ เพิ่งเคยเจออาจารยท่ี์ให้อ่านกลอน ให้ตีความแลว้แลกเปล่ียน 
   ความเห็นกนั ไม่ก าหนดค าตอบตายตวัให้เด็ก ท าให้รู้ความคิดของเพื่อน ๆ ท่ีอาจ 
   คิดเหมือนหรือต่างกนัได ้ 
         กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 2  
 
     ตอนอ่านเองรู้สึกยาก บางเร่ืองไม่เข้าใจ แต่พอถึงช่วงแลกเปล่ียน 
   ความเห็นกับเพื่อน ก็เลยอ๋อ เขา้ใจว่าผูเ้ขียนตอ้งการส่ืออะไร เร่ืองเป็นอย่างไร 
     สะทอ้นใหเ้ห็นความคิดท่ีหลากหลายมุมมอง 
         กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี  3 
 
      ชอบวิธีการสอนแบบน้ีมากค่ะ ทั้ งผูเ้รียนผูส้อนได้มีปฏิสัมพันธ์กัน  
   แลกเปล่ียนความคิดเห็น ผูส้อนไม่ยึดความคิดของตวัเป็นหลกั ท าให้เหมือนได ้
   เรียนไดใ้ชค้วามคิดจริง ๆ ไม่ใช่แค่มานัง่อ่านชีท 
         กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี  4 
 
    เป็นรูปแบบการสอนท่ีดี ท่ีให้นักเรียนไดคิ้ดไดล้องอ่านลองท าเองก่อน  
   จากนั้นค่อยมาแลกเปล่ียนอภิปรายกบัเพื่อน ๆ แลว้ค่อยสรุปประเด็น ท าให้เห็น 
   มุมมองความคิดท่ีหลากหลาย 
         กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี  5 
 
   ชอบท่ีอาจารยไ์ม่เคยบอกว่าใครแสดงความคิดเห็นถูกหรือผิด แต่อาจารย ์
   จะบอกวา่ แลว้หนูมีความเห็นอยา่งไร หนูเขา้ใจวา่อยา่งไร ช่วยใหห้นูมีความกลา้ท่ี 
   จะตอบมากข้ึนค่ะ 
         กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 6  
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ด้านการเช่ือมโยงการเรียนรู้และความสุขในการเรียนรู้  ผูเ้รียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
ไดแ้สดงความเห็นว่า การจดัการเรียนการสอนดว้ยรูปแบบดงักล่าว ท่ีครูผูส้อนมีบทบาทเป็นผูค้อย
อ านวยความสะดวก และคอยใช้ส่ือ ใช้ค  าถาม ใช้การยกตัวอย่าง รวมถึงใช้การเล่าเร่ือง เพื่อ
เช่ือมโยงความรู้เดิมท่ีผูเ้รียนมี น าไปสู่ความรู้ใหม่ในการอ่าน มีส่วนช่วยสนบัสนุนให้กิจกรรมการ
เรียนการสอนเป็นไปไดด้ว้ยดี เพราะบางคร้ังผูเ้รียนไม่มีพื้นความรู้เดิมมาก่อน ผูเ้รียนสามารถอ่าน
ไดอ้ย่างเป็นระบบ ผูเ้รียนมีความสุขในการเรียนรู้มากข้ึน สนุกกบัการอ่านและตอ้งการท่ีจะอ่าน
ต่อไป ดงัตวัอยา่งความเห็นของผูเ้รียนต่อไปน้ี 
 
    มีส่ือการสอนท่ีท าใหเ้ห็นภาพเช่ือมโยงกบัเร่ืองท่ีอ่านได ้ 
         กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 7 
    
    เป็นรูปแบบการสอนท่ีน่าสนใจ มีการเกร่ินน าใหผู้เ้รียนก่อนจะเขา้เน้ือหา  
   ก่อนจะอ่าน ท าใหพ้ออ่านแลว้เขา้ใจเร่ืองมากข้ึน วิเคราะห์เร่ืองท่ีอ่านไดม้ากข้ึน 
         กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี  8 
 
   ยกตวัอย่างไดดี้ ท าให้นักเรียนไดอ่้านอย่างเป็นระบบ จดัล าดบัความคิด 
   เวลาอ่านไดดี้ข้ึน คือคิดจากค าก่อน แลว้ค่อยไปสู่ขอ้ความ เร่ืองราว 
         กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี  9 
 
   เป็นรูปแบบการสอนท่ีน่าสนใจ ชอบตรงท่ีอาจารยใ์ห้แลกเปล่ียนความรู้    
   ความคิดเห็นกบัเพื่อน ก่อนท่ีจะสรุป เพราะอยา่งบางเร่ือง เช่น กบ กลองกบ ผมก ็ 
   ไม่มีความรู้เดิมมาก่อน 
         กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี  10 
 
   เร่ืองท่ีอาจารยเ์ลือกมาใหอ่้าน กบัการใชส่ื้อของอาจารยช่์วยใหผ้มสามารถ 
   เช่ือมโยงความรู้  ความคิดไดดี้ เขา้ใจความหมายของค า และขอ้ความต่าง ๆ กบัส่ิง 
   ท่ีผูเ้ขียนแฝงไวใ้นเร่ืองมากข้ึน ตอ้งใชค้วามคิด ใชว้ิจารณญาณมากข้ึน 
         กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี  11 
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     ชอบการสอนท่ีอาจารยเ์กร่ินน าเร่ือง เช่ือมโยงก่อนว่าก าลงัจะพูดถึงเร่ือง 
   อะไร ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีเราจะอ่าน อาจารยช้ี์แจงวตัถุประสงคไ์ดช้ดัเจน มีการ 
   ระดมความคิด แลกเปล่ียนความคิดเห็นท่ีมีต่อเร่ืองท่ีอ่านกนั ไม่มีใครถูกใครผิด  
   เพราะทุกคนมีความรู้และประสบการณ์ท่ีต่างกนั จากนั้นจึงค่อยเลือกว่าจะสรุป 
   ความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านอยา่งไร 
         กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี  12 
 
     เป็นการสอนท่ีดีค่ะ เด็กไดช่้วยกนัแลกเปล่ียนความคิด ไม่กดดนั เด็กบาง 
   คนไม่เขา้ใจเพราะไม่มีพื้นความรู้เดิมเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านเลย แต่พอไดอ้าจารยค์อย 
   ช้ีแนะ ไดเ้พื่อนท่ีตอบแสดงความคิดเห็น กเ็หมือนจุดประกายความคิดต่อ ๆ กนัไป  
   ท าใหเ้ดก็ไดเ้รียนรู้ร่วมกนัค่ะ 
         กลุ่มตวัอยา่งคนท่ี  13 
 

จากความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูเ้รียน พบว่า ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการ
สอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้างความสามารถดา้นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของ
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ดว้ยผูเ้รียนเกิดความมัน่ใจในการอ่าน เพราะรูปแบบดงักล่าวช่วยให้
ผูเ้รียนสามารถรู้จกักระบวนการอ่านอยา่งมีวิจารญาณ เขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านไดดี้ข้ึนเป็นอยา่งดี และช่วย
ให้เป็นการอ่านขั้นสูง คือใชค้วามคิดของตนเองมากยิ่งข้ึน การร่วมกนัอภิปรายและเปล่ียนความ
คิดเห็น ท าให้ผูเ้รียนคลายความกดดัน และกล้าน าเสนอความคิดเห็นของตนเองมากยิ่งข้ึน 
นอกจากน้ี การท่ีครูผูส้อนมีบทบาทเป็นผูค้อยอ านวยความสะดวก และคอยใชส่ื้อ ใชค้  าถาม ใชก้าร
ยกตวัอยา่ง รวมถึงใชก้ารเล่าเร่ือง เพื่อเช่ือมโยงความรู้เดิมท่ีผูเ้รียนมี น าไปสู่ความรู้ใหม่ในการอ่าน 
มีส่วนช่วยสนับสนุนให้กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปไดด้ว้ยดี เพราะบางคร้ังผูเ้รียนไม่มีพื้น
ความรู้เดิมมาก่อน ผูเ้รียนสามารถอ่านไดอ้ย่างเป็นระบบ ผูเ้รียนมีความสุขในการเรียนรู้มากข้ึน 
สนุกกบัการอ่านและตอ้งการท่ีจะอ่านต่อไป   
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บทที่  5 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
  การวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5  มีวตัถุประสงค์
เพื่อ 1. เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาปีท่ี 5  2. เพื่อทดลองใช้และหา
ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้างเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้น
การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5     

การวิจยัคร้ังน้ีไดพ้ฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแบบการวิจยัและพฒันา (research 
and development) ซ่ึงมีขั้นตอนด าเนินการวิจยัตามล าดบั 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษา
ขอ้มูลพื้นฐานและหาความตอ้งการจ าเป็น (Needs Analysis: R1)  ขั้นตอนท่ี 2 ออกแบบและพฒันา
รูป แบบการ เรี ยน การสอน (Development: D1) ขั้ น ตอน ท่ี  3 น า รูป แบบการสอนไปใช ้
(Implementation: R2)  ขั้นตอนท่ี4 ขั้นประเมินผล (Evaluation: D2) ซ่ึงมีองค์ประกอบหลักคือ  
หลกัการของรูปแบบ วตัถุประสงคข์องรูปแบบ กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ และปัจจยั
สนบัสนุนการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช ้

กลุ่มตวัอยา่งวิจยั คือนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนมธัยมสาธิตมหาวิทยาลยั
นเรศวร ท่ีลงทะเบียนเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาการอ่าน
และพิจารณาวรรณกรรม ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559  1 กลุ่มเรียน จ านวน 30 คน ซ่ึงการสุ่ม
อย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดยใช้วิธีการจับสลาก โดยมีตัวแปรอิสระ(Independent 
Variables) ไดแ้ก่ รูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ตัวแปรตาม (Dependent 
Variables) ได้แก่ ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และความคิดเห็นของนักเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ก าหนดแบบแผนการทดลองเป็นแบบกลุ่มตวัอยา่งเดียวดว้ยการทดสอบ
ก่อนทดลองและหลังการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design) และมีระยะเวลาในการ
ทดลองโดยไดด้ าเนินการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างและพฒันาข้ึน 
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ผูว้ิจยัด าเนินการทดลองโดยใชเ้วลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชัว่โมง รวมทั้งส้ิน 16 ชัว่โมง 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ แบบวดัความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีค่อรูปแบบ และแบบสะทอ้นผลการเรียนรู้
จากผู ้เรียน โดยใช้ค่าเฉล่ีย( X )ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติทีแบบไม่อิสระ  (t-test 
dependent) และการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ในการวิเคราะห์ขอ้มูล เม่ือเสร็จส้ินการ
ทดลองผูว้ิจยัสามารถสรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 
 

สรุปผลการวจัิย 

 
 การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5  มีผลการวิจยัโดย
สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 1. รูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้น

การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีพฒันาข้ึนมีองค์ประกอบ คือ 

หลกัการของรูปแบบ วตัถุประสงคข์องรูปแบบ กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ และปัจจยั

สนับสนุนการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช ้โดยมีขั้นกระบวนการเรียนการสอน 6 ขั้นตอน 

ได้แก่ 1.ขั้นเช่ือมโยงความคิด 2.ขั้นพินิจตวับท 3.ขั้นคน้พจน์ตีความ 4.ขั้นถอดรหัสความหมาย  

5.ขั้นอภิปรายแลกเปล่ียน  6.ขั้นสรุปผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ

จ านวน 5 คน ท่ีมีต่อประเด็นต่างๆของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชแ้บบสอบถามมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) พบวา่ ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อแผนการจดัการเรียนรู้

ของรูปแบบการสอน คู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน และแบบทดสอบก่อนทดลอง และหลงั

การทดลองในภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 2. ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎี

โครงสร้าง เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับ

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนการทดลองและหลงัการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน พบว่า คะแนน

ความสามารถในการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณก่อนการทดลอง และหลงัการทดลองมีความแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้ 
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  3. ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้รียน ท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนอ่านตาม

ทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดบั

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน พบวา่ผูเ้รียนมีความพึงพอใจการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการ

สอนในภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ผลปรากฏว่า ผูเ้รียนมีความพึง

พอใจดา้นกิจกรรมการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบ และความพึงพอใจดา้นส่ือการเรียนการ

สอน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ผูว้ิจยัมีประเด็น
การอภิปราย 3 ประเด็น คือ 1. การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 2. ผลของการใชรู้ปแบบการ
เรียนการสอน ดงัน้ี 

1. การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
  รูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อส่งเสริมความสามารถ 

ดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 เป็นรูปแบบการเรียนการสอน
ท่ีไดรั้บการพฒันาอยา่งเป็นล าดบัขั้นตอนและเป็นระบบ โดยผูว้ิจยัไดพ้ฒันามาจากแนวคิด ทฤษฎีท่ี
นักการศึกษา และนักจิตวิทยาการศึกษาหลายคนท่ีมีจุดเด่นในแนวต่าง ๆ กนัไดน้ าเสนอไว ้ดงัน้ี
แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีโครงสร้างแนวสัญวิทยา  แนวคิดเก่ียวกับความรู้และประสบการณ์เดิม  
แนวคิดพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัย และแนวคิดเก่ียวกบัจิตวิทยาการอ่านและการเลือกบทอ่านส าหรับ
วยัรุ่น น ามาผสมผสานกบัเทคนิคการตั้งค  าถาม การใชแ้ผนผงัความคิดและการอภิปราย ท าให้ช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณได ้ 

 รูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อส่งเสริมความสามารถ 
ดา้นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ประกอบไปดว้ย หลกัการ 
วตัถุประสงค ์การวดัผลประเมินผล และกระบวนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 เช่ือมโยงความคิด ขั้นท่ี 2 พินิจตวับท ขั้นท่ี 3 คน้พจน์ตีความ ขั้นท่ี 4 ถอดรหัสความหมาย
ขั้นท่ี 5 อภิปรายแลกเปล่ียน และขั้นท่ี 6 สรุปผลการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนการสอนอ่านดงักล่าวท่ี
ผูว้ิจยัพฒันาข้ึน ไดน้ าขอ้มูลปัญหา ความตอ้งการในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน หลกัการ 
แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาศึกษาอยา่งละเอียด แลว้ออกแบบรูปแบบการสอนให้สอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้คือ การพฒันาความสามารถทางการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ หลงัจากนั้นน า
รูปแบบไปหาประสิทธิภาพ แลว้จึงน ารูปแบบไปใช ้และมีการประเมินปรับปรุงรูปแบบ จากการ
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ออกแบบท่ีเป็นระบบดงักล่าวท าให้ไดรู้ปแบบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม มีขั้นตอนท่ีเป็นระบบ
ชัดเจน เม่ือน าไปใช้จึงท าให้การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
ความสามารถทางการอ่านอย่างมีวิจารณญาณท่ีเพิ่มข้ึน ดังท่ี กาญจนา คุณารักษ์ (2545 : 7) ได้
กล่าวถึง การออกแบบระบบการเรียนการสอน ไวว้่า แนวคิดวิธีการเชิงระบบเป็นรากฐานของการ
ออกแบบระบบการเรียนการสอน โดยการออกแบบระบบการเรียนการสอนเป็นการน ากระบวนการ
ของวิ ธีการเชิงระบบ(System Approach) มาใช้ ซ่ึ งเป็นกระบวนการท่ีท าให้การท างาน มี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) เช่นเดียวกบั สงดั อุทรานันท์ (2526 : 
8) ไดก้ล่าวว่า การท างานอย่างมีระบบเป็นการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเพราะ การท างาน
อย่างเป็นระบบนั้นส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นองคป์ระกอบของระบบจะอยู่ดว้ยกนัอย่างมีระเบียบไม่มีความ
สับสน และไม่มีความขดัแยง้กนัระหว่างองคป์ระกอบเหล่านั้น อีกทั้งการท างานอยา่งเป็นระบบจะ
เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็ว ประหยดัแรงงาน เวลา และค่าใชจ่้าย งานทุกอย่างจะส าเร็จตาม
เป้าหมายและไดผ้ลอยา่งเตม็ท่ี นอกจากน้ี ทิศนา แขมมณี (2552 : 201-203) ไดน้ าเสนอแนวคิดการ
ออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ สรุปได้ว่า การออกแบบจ าเป็นตอ้งก าหนดจุดมุ่งหมายของ
ระบบ ศึกษาหลกัการ/ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ศึกษาสภาพการณ์และปัญหา แลว้จึงก าหนดองคป์ระกอบ
ของระบบ จดัหมวดหมู่ จดัความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบ แลว้น าเสนอความคิดออกมาเป็นผงั
จ าลอง น าระบบไปทดลองใช้แล้วศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนจากการทดลองใช้ระบบ เพื่อน าไปสู่การ
ปรับปรุงระบบในขั้นสุดทา้ย สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kruse (2007 : 1) ท่ีไดเ้สนอแบบจ าลองการ
สอนเชิงระบบ ท่ีเรียกว่า ADDIE Model ซ่ึงประกอบดว้ย การวิเคราะห์และประเมินความตอ้งการ
จ าเป็น การออกแบบการเรียนการสอน การพฒันานวตักรรมวิธีการและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัการ
เรียนการสอน การน ากิจกรรม แผนการจดัการเรียนรู้ไปด าเนินการจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอนต่างๆท่ี
ก าหนดไว ้และสุดทา้ยการประเมินผลความกา้วหนา้ของผูเ้รียนและประสิทธิผลของนวตักรรมท่ีใช้
สอน ทั้ งยงัสอดคล้องกับแนวคิดของ Dick and Carey (2004) ท่ีสรุปว่า คุณลักษณะส าคัญของ
รูปแบบการเรียนการสอนจ าตอ้งประกอบไปดว้ย หลกัการท่ีเป็นพื้นฐานของรูปแบบ มีการอธิบาย
ลกัษณะของการจดัการเรียนการสอน มีการจดัองคป์ระกอบและความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบ
ของระบบใหส้ามารถน าผูเ้รียนไปสู่เป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีโครงสร้าง กระบวนการอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง ซ่ึงเป็น
กลวิธีในการอ่านงานวรรณกรรม ประกอบไปดว้ยขั้นตอนสามขั้นตอนตามล าดบั คือ ขั้นแรก ผูอ่้าน
เพียงแค่อ่านเพื่อให้เขา้ใจว่าอะไรคือส่ิงท่ีวรรณกรรมตอ้งการส่ือสารตามความหมาย  ขั้นท่ีสอง 
ผูอ่้านจะความหมายในขั้นท่ีลึกกวา่ท่ีอยูภ่ายใตข้อ้ความนั้น ผา่นการตีความ ผูอ่้านจ าเป็นตอ้งมีความ
ตระหนักรู้เชิงปัญญาเก่ียวกบัภูมิหลงัเชิงวฒันธรรมของขอ้ความท่ีปรากฏ และขั้นท่ีสาม ผูอ่้านจะ
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เร่ิมสร้างความรู้ดว้ยการอ่านและสร้างขอ้โตแ้ยง้กบัผูเ้ขียนในขอ้ความดั้งเดิม กระบวนการอ่านตาม
ทฤษฎีโครงสร้างน้ีจ าเป็นตอ้งมีกระบวนการการสร้างความหมายในขั้นแรก โดยใชค้  าเป็นส่ิงท่ีเป็น
หลกัส าคญัของใจความทั้งหมดทกัษะการอ่านเพื่อตีความน้ีเรียกไดว้่าเป็นกระบวนการการสร้าง
ความหมายในขั้ น ท่ีสอง (Second-order signification) หรือ การสร้างความหมาย (Semiosis) 
กระบวนการการสร้างความหมายในขั้นท่ีสามนั้นถือว่ามีผูอ่้านเป็นศูนยก์ลาง เพราะผูอ่้านไดห้ยิบ
ยกขอ้ติชมของตนมาเสนอในขอ้โตแ้ยง้ร่วมกนั  ดงัท่ี Eco(1979) กล่าวถึงความเขา้ใจของผูอ่้านท่ีใช้
กระบวนการอ่านตามทฤษฎีโครงสร้างแนวว่าข้ึนอยู่กับผูอ่้านนั้น สามารถท าการวิเคราะห์และ
อภิปรายไดดี้มากนอ้ยเพียงใด นัน่เป็นเพราะว่าทฤษฎีโครงสร้างใหค้วามส าคญักบักระบวนการทาง
วฒันธรรมเช่นเดียวกนักบักระบวนการทางการส่ือสาร  
     ทฤษฎีโครงสร้าง มิไดเ้พียงแต่ช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือเร่ือง และแปลความหมาย
ของเร่ืองได้เท่านั้ น แต่ช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้ใช้ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ รับรู้ถึง
ความหมายแฝงของถอ้ยค า หรือส่ิงต่าง ๆ ในเร่ืองท่ีผูเ้ขียนเลือกใช ้เขา้ใจเหตุและผล อีกทั้งสามารถ
เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล หรือตวัละครท่ีปรากฏในเร่ืองอีกดว้ย ท าให้ผูเ้รียนสามารถ
ตระหนกัรู้ถึงความสมัพนัธ์ ความส าคญั เหตุผล และคุณค่าของเร่ืองราว ท่ีปรากฏผา่นบทอ่านต่าง ๆ 
ท่ีน ามาให้ผูเ้รียนไดเ้รียน อนัเป็นลกัษณะของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณนัน่เอง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของ  Necat Kumral (2013: 44-31) ท่ีไดน้ าทฤษฎีโครงสร้างมาสอนอ่านวรรณกรรม 
เร่ือง  Snow ของ  Julia Alvarez ว่า ทฤษฎีโครงสร้างเหมาะแก่การสอนอ่านวรรณกรรม ซ่ึงสามารถ
พฒันาผูเ้รียนไดท้ั้งทกัษะการอ่าน ทกัษะการตีความ และทกัษะการรับรู้ ทั้งน้ีเพราะแต่ละบุคคล มี
ความรับรู้ความเขา้ใจในมุมมองของสัญญะต่าง ๆ แตกต่างกนัไป ผูเ้รียนจึงเกิดการยอมรับ ความ
ภาคภูมิใจ ในการพิจารณาความหมายต่าง ๆ ในเร่ืองของตน ช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจชีวิตและเห็นคุณค่า
ความเป็นมนุษยไ์ดดี้ยิง่ข้ึน 
   แนวคิดเก่ียวกบัความรู้และประสบการณ์เดิม ทฤษฎีโครงสร้างประสบการณ์เดิม  
(Schema Theory) ท่ีใชใ้นขั้นท่ี 1  เช่ือมโยงความคิด โดยครูมีส่วนช่วยเหลือผูเ้รียนในการดึงความรู้
เดิม หรือประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีก าลงัจะเรียนรู้ออกมา โดยใชเ้ทคนิคการ
ตั้งค  าถาม ในประเด็นของความรู้เดิมท่ีครูผูส้อนก าหนดให้ ความรู้เดิมท่ีไดน้ั้นจะเป็นพื้นฐานใหแ้ก่
ผูเ้รียน ก่อนท่ีจะไดรั้บความรู้ใหม่ อีกทั้งท าให้ครูผูส้อนทราบพื้นฐานความรู้เดิมของผูเ้รียนก่อนท่ี
จะเร่ิมต้นการเรียนการสอน ดังท่ี  Rumelhart (1981: 22 )กล่าวถึงทฤษฎีประสบการณ์เดิมว่า  
มีแนวความคิดเช่ือว่า ประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนมีผลต่อการเรียนรู้เพราะในการเรียนรู้ผูเ้รียน
จ าเป็นจะตอ้งน าความรู้เดิมท่ีเก็บสะสมไวเ้ขา้มาช่วยในการตีความเพื่อให้เขา้ใจความรู้ใหม่ไดดี้ข้ึน 
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เช่นเดียวกบัความคิดของเฉลิมลาภ ทองอาจ (2556) ซ่ึงเห็นว่าความรู้และประสบการณ์เดิมเป็น
กญุแจสู่ความส าเร็จในการสอน 

แนวคิดพฤติกรรมดา้นพทุธิพิสัย ใชเ้ป็นแนวคิดในการพฒันารูปแบบการเรียนการ 
สอนในขั้นท่ี 2 พินิจตวับท ขั้นท่ี 3 คน้พจน์ตีความ ขั้นท่ี 4 ถอดรหัสความหมาย ขั้นท่ี 5 อภิปราย
แลกเปล่ียน และขั้นท่ี 6 สรุปผลการเรียนรู้ รวมถึงใชใ้นการสร้างแบบวดัความสามารถในการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ โดยเม่ือผูเ้รียนรับรู้ขอ้มูลทางภาษาท่ีเป็นส่ือแลว้ ผูเ้รียนจะใชก้ารรับรู้ การจ า 
และการคิดในแบบต่างๆในการท างานร่วมกนั ไม่ว่าจะเป็นการคิดแบบหลากหลาย การคิดแบบหา
ขอ้สรุป และการคิดประเมิน มาจดัการกบัขอ้มูลท่ีไดอ่้าน โดยกระบวนการคิดท่ีเกิดข้ึนนั้นตอ้งเป็น
การคิดระดับสูงท่ีสะท้อนกระบวนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ จึงได้น าแนวคิดพุทธิพิสัยขอ
งบลูมมาใช้ โดยจะเน้นการคิดตั้งแต่การวิเคราะห์ข้ึนไปจนถึงการประเมินค่า เพื่อให้ได้ผลของ
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณตามจุดประสงค์ของรูปแบบ ดังท่ี ชนาธิป พรกุล  
(2554 : 11 ) กล่าวว่า การเรียนรู้อยา่งมีวิจารณญาณ คือ การเรียนรู้ท่ีเกิดจากความสามารถในการคิด
แบบต่างๆ ไม่ใช่การจ าขอ้มูล หรือมโนทศัน์ได้ การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการคิดประกอบด้วย การรู้
ขอ้มูล การอธิบายแนวคิด การวิเคราะห์ส่วนต่างๆ การสังเคราะห์ และการประยุกตใ์ชแ้นวคิดใน
สถานการณ์ต่างๆ อย่างมีเหตุผล ซ่ึงแนวคิดดา้นพฤติกรรมพุทธิพิสัยน้ีเขา้มาช่วยในการวิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ และประเมินค่าขอ้มูล 

แนวคิดเก่ียวกบัจิตวิทยาการอ่านและการเลือกบทอ่านส าหรับวยัรุ่น มีส่วนส าคญั 
ในการคัดเลือกบทอ่านให้แก่ผูเ้รียน ทั้ งน้ีเพราะบทอ่านท่ีเลือกใช้ในรูปแบบมีส่วนส าคัญให ้
การจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบเป็นไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากวยัรุ่นส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการอ่านตามความสนใจของตนเอง หากครูผูส้อนเลือกเร่ืองท่ีพน้สมยั หรือเป็นเร่ืองไกล
ตัวผู ้เรียนมากไปย่อมท าให้ผู ้เรียนเบ่ือหน่าย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ประสบ
ความส าเร็จ  

เทคนิคการตั้งค  าถาม ใชเ้ป็นแนวคิดในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนใน 
ขั้นท่ี 1  เช่ือมโยงความคิด ขั้นท่ี 2 พินิจตวับท ขั้นท่ี 3 คน้พจน์ตีความ ขั้นท่ี 4 ถอดรหสัความหมาย  
การใชค้  าถามเป็นกลวิธีส าคญัในการเสาะแสวงหาความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  เป็นกลวิธีการสอนท่ี
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาทักษะการคิด  การตีความ  การไตร่ตรอง  การถ่ายทอดความคิด  
สามารถน าไปสู่การเปล่ียนแปลงและปรับปรุงการจดักระบวนการเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งน้ีการถาม
เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้  ช่วยให้ผูเ้รียนสร้างความรู้  ความเขา้ใจ และพฒันาความคิด
ใหม่ ๆ กระบวนการถามจะช่วยขยายทกัษะการคิด  ท าความเขา้ใจใหก้ระจ่าง  ไดข้อ้มูลป้อนกลบัทั้ง
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ดา้นการเรียนการสอน  ก่อให้เกิดการทบทวน  การเช่ือมโยงระหว่างความคิดต่าง ๆ  ส่งเสริมความ
อยากรู้อยากเห็นและเกิดความทา้ทาย  
   การใชแ้ผนผงัความคิด ใชเ้ป็นแนวคิดในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนใน
ขั้นท่ี 6 สรุปผลการเรียนรู้ โดยสะทอ้นผลของการอ่านออกมาในรูปแบบของแผนผงัความคิด อยา่ง
เป็นระบบ ซ่ึงการใชแ้ผนผงัความคิดถือเป็นปัจจยัส่วนหน่ึงท่ีน่าจะส่งผลให้ความสามารถทางการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณประสบผลส าเร็จ เพราะจากการสังเกตการจดัการเรียนการสอน พบว่า 
แผนผงัความคิดช่วยให้ผูเ้รียนสามารถจดัระบบขอ้มูล และจดัระบบความคิดไดเ้ป็นอยา่งดี ผูเ้รียน
เห็นภาพรวมของความคิดรวบยอดทั้งหมดในประเด็นท่ีตนเองไดว้ิเคราะห์จนสามารถน าไปสู่การ
สรุปผลการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณได ้

  การอภิปรายกลุ่ม ใชเ้ป็นแนวคิดในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนในขั้นท่ี5  
อภิปรายแลกเปล่ียน  การอภิปรายร่วมกนั เป็นการกระตุน้ประสบการณ์เดิมหรือให้แนวคิดเพื่อให้
นักเรียนมีขอ้มูลเล็กน้อยก่อนท่ีจะได้อ่านขอ้มูลใหม่ ซ่ึงจะเป็นการช่วยเหลือให้นักเรียนสร้าง
โครงสร้างความรู้ใหม่ข้ึนมาได ้การอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจบทอ่านเพิ่มข้ึน 
เห็นมุมมองทางค่านิยม ความเช่ือและทศันคติของคนในสังคมต่อเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ในบทอ่านมากข้ึน รวมถึงเป็นทกัษะย่อยทกัษะหน่ึงของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การอภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น ต่อเติมความคิดของกันและกนัอย่างรอบคอบ จนในท่ีสุดได้ค  าตอบท่ี
ผูเ้รียนคิดว่าถูกต้องเหมาะสมท่ีสุด  จากการสังเกตบรรยากาศในการเรียนโดยใช้กิจกรรมการ
อภิปราย บรรยากาศไม่ตึงเครียดจนเกินไปแมจ้ะเป็นเน้ือหาท่ียาก อาจเป็นเพราะผูเ้รียนรู้สึกว่า
ตนเองไม่ไดท้  างานเพียงคนเดียว แต่มีเพื่อนมาช่วยเหลือ ร่วมกนัคิด ร่วมกนัท า จนประสบผลส าเร็จ
ในการอ่านและการเรียนรู้ 
  2.  ผลของการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 

   จากรูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อส่งเสริมความสามารถ 
ดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 เป็นรูปแบบการเรียนการสอน
ท่ีมีล าดบัขั้นตอนในการพฒันา และไดรั้บการพฒันาข้ึนมาอยา่งเป็นระบบ โดยในทุก ๆ ขั้นตอนต่าง
มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั เร่ิมตน้จากการสังเคราะห์องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
อนัมีแนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีโครงสร้างแนวสัญวิทยา  แนวคิดเก่ียวกบัความรู้และประสบการณ์เดิม  
แนวคิดพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัย และแนวคิดเก่ียวกบัจิตวิทยาการอ่านและการเลือกบทอ่านส าหรับ
วยัรุ่นเป็นกรอบแนวคิดหลกัในการสังเคราะห์สาระต่างๆขององคป์ระกอบรูปแบบการเรียนการ
สอน น ามาผสมผสานกบัเทคนิคการตั้งค  าถาม การใชแ้ผนผงัความคิดและการอภิปราย  นอกจากน้ี
ยงัมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนอ่านและความตอ้งการในการส่งเสริม
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ความสามารถดา้นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5  เป็นประเด็น
ร่วมในการสังเคราะห์สาระขององค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนคร้ังน้ีด้วย เพื่อให้
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนสามารถตอบสนองต่อการพฒันาความสามารถดา้นการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการพฒันาได้
อยา่งแทจ้ริง  ผลคือ ผูว้ิจยัสามารถสกดัเป็นขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
ขั้นท่ี 1 เช่ือมโยงความคิด  ขั้นท่ี 2  พินิจตัวบท ขั้นท่ี  3  ค้นพจน์ตีความ   ขั้นท่ี  4  ถอดรหัส
ความหมาย ขั้นท่ี 5อภิปรายแลกเปล่ียน  และขั้นท่ี 6 สรุปผลการเรียนรู้  
     จากการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนพบว่า ผลการ
เปรียบเทียบคะแนนความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปี
ท่ี 5หลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ทั้ งน้ีเน่ืองจากขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ทั้ ง 6 ขั้นตอนช่วยสร้างเสริม
ความสามารถของผูเ้รียนได ้คือ  
   ขั้นท่ี  1  เช่ือมโยงความคิด   ในขั้นน้ีใช้ทฤษฎีโครงสร้างประสบการณ์เดิม 
(Schema Theory) โดยผูเ้รียนได้รับการเร้าความสนใจโดยเน้นการใช้กระบวนการคิดในเร่ืองท่ี
เก่ียวข้องกับส่ิงท่ีก าลังจะเรียน โดยมีผูส้อนใช้ส่ือการเรียนรู้ร่วมกับเทคนิคการตั้ งค  าถามเพื่อ
ทบทวนความรู้เดิม ความรู้เดิมท่ีไดน้ั้นจะเป็นพื้นฐานใหแ้ก่ผูเ้รียน ก่อนท่ีจะไดรั้บความรู้ใหม่ อีกทั้ง
ท าให้ผูส้อนทราบพื้นฐานความรู้เดิมของผูเ้รียนก่อนท่ีจะเร่ิมตน้การเรียนการสอน ดงัท่ี Rumelhart  
(1981 : 22 )กล่าวถึงทฤษฎีโครงสร้างประสบการณ์เดิมว่า มีแนวความคิดเช่ือว่า ประสบการณ์เดิม
ของผูเ้รียนมีผลต่อการเรียนรู้เพราะในการเรียนรู้ผูเ้รียนจ าเป็นจะตอ้งน าความรู้เดิมท่ีเก็บสะสมไว้
เขา้มาช่วยในการตีความเพื่อใหเ้ขา้ใจความรู้ใหม่ไดดี้ข้ึน 
   ขั้นท่ี  2  พินิจตัวบท ในขั้นน้ีใช้กระบวนการอ่านตามทฤษฎีโครงสร้างแนว 
สัญวิทยา (Semiotic Reading) ซ่ึงเป็นกลวิธีในการอ่านเพื่อความเขา้ใจในการอ่านขอ้ความประเภท
วรรณกรรม ประกอบไปดว้ยขั้นตอนสามขั้นตอนตามล าดบั คือ ขั้นแรก ผูอ่้านเพียงแค่อ่านเพื่อให้
เขา้ใจว่าอะไรคือส่ิงท่ีวรรณกรรมตอ้งการส่ือสารตามความหมาย  ขั้นท่ีสอง ผูอ่้านจะความหมายใน
ขั้นท่ีลึกกว่าท่ีอยู่ภายใตข้อ้ความนั้น ผ่านการตีความ ผูอ่้านจ าเป็นตอ้งมีความตระหนกัรู้เชิงปัญญา
เก่ียวกบัภูมิหลงัเชิงวฒันธรรมของขอ้ความท่ีปรากฏ และขั้นท่ีสาม ผูอ่้านจะเร่ิมสร้างความรู้ดว้ยการ
อ่านและสร้างข้อโต้แยง้กับผูเ้ขียนในข้อความดั้ งเดิม กระบวนการอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง
แนวสัญวิทยา (Semiotic Reading) น้ีจ  าเป็นตอ้งมีกระบวนการการสร้างความหมายในขั้นแรก โดย
ใช้ค  าเป็นส่ิงท่ีเป็นหลักส าคญัของใจความทั้ งหมดทักษะการอ่านเพื่อตีความน้ีเรียกได้ว่าเป็น
กระบวนการการสร้างความหมายในขั้ น ท่ีสอง (Second-order signification) หรือ การสร้าง
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ความหมาย (Semiosis) กระบวนการการสร้างความหมายในขั้นท่ีสามนั้ นถือว่ามีผูอ่้านเป็น
ศูนยก์ลาง เพราะผูอ่้านไดห้ยิบยกขอ้ติชมของตนมาเสนอในขอ้โตแ้ยง้ร่วมกนั  ดงัท่ี Eco (1979) 
ก ล่ าว ถึ งค ว าม เข้ าใจขอ งผู ้ อ่ าน ท่ี ใช้  ก ระบ วน ก าร อ่ าน ต ามท ฤษ ฎี โค รงส ร้ างแน ว 
สัญวิทยา(Semiotic Reading)  ว่าข้ึนอยูก่บัผูอ่้านนั้น สามารถท าการวิเคราะห์และอภิปรายไดดี้มาก
นอ้ยเพียงใด นัน่เป็นเพราะว่า สัญวิทยานั้นเรียนเก่ียวกบักระบวนการทางวฒันธรรมเช่นเดียวกนักบั
กระบวนการทางการส่ือสาร  
   ขั้นท่ี 3 คน้พจน์ตีความ ในขั้นตอนน้ีใชท้ฤษฎีโครงสร้าง เพื่อให้ผูเ้รียนพิจารณา
ความหมายของค าท่ีปรากฏซ ้ า หรือค าท่ีผูเ้ขียนเลือกใชเ้ป็นพิเศษ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีเรียน
เป็นศูนยก์ลาง กระบวนการน้ีถูกน าไปใชก้บัการอ่านวรรณกรรม ท าให้เห็นถึงความส าคญัของการ
เรียนรู้แบบพุทธพิสัย เพราะผูอ่้านจะผา่นกระบวนการท่ีท าใหก้ลายเป็นผูอ่้านท่ีมีความสามารถ ตาม
ด้วยการวางแผนอย่างดีท่ีมีพื้นฐานอยู่บนความเข้าใจ การตีความ และการประเมินตามล าดับ
(Kumral, 2009) 

ขั้นท่ี 4 ถอดรหสัความหมาย ในขั้นตอนน้ีใชท้ฤษฎีโครงสร้าง วา่ดว้ยเร่ืองของ 
รหัสประเภทต่าง ๆ และการถอดรหัส เน่ืองจากการส่ือความหมายในบทอ่านต่าง ๆ นั้นจะซ่อนอยู่
ในรหัส  ซ่ึงรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนน้ี มุ่งให้ผูเ้รียนพิจารณาถึงรหัสทั้ง 5 ประเภท 
ไดแ้ก่  รหัสปริศนา  รหัสเหตุการณ์  รหัสอรรถลกัษณ์ รหัสสัญลกัษณ์ และรหัสวฒันธรรม เพื่อให้
ผูเ้รียนพิจารณาการด าเนินเร่ือง เขา้ใจเหตุการณ์ในเร่ือง ตลอดจนองคป์ระกอบต่าง ๆ ของเร่ืองได้
อยา่งเด่นชดั  

ขั้นท่ี 5 อภิปรายแลกเปล่ียน  ในขั้นตอนน้ีมุ่งใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสสนทนา 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นหลงัจากท่ีผูเ้รียนไดอ่้านตวับทและพิจารณาค า ขอ้ความ และสัญญะต่าง ๆ 
ท่ีประกฏในเร่ืองแลว้  ในขั้นตอนน้ีใชว้ิธีการสอนแบบอภิปรายเน่ืองจากเป็นวิธีการสอนท่ีผูเ้รียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนคือ ไดคิ้ด ไดท้  า ไดแ้กปั้ญหา ไดฝึ้กการร่วมการท างานแบบประชาธิปไตย 
ผูเ้รียนจึงเป็นศูนยก์ลางของการเรียน มีลกัษณะการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น เป็นการพฒันาผูเ้รียน
ทางดา้นความรู้และดา้นเจตคติ และดา้นทกัษะการเรียนรู้ตามท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยมีผูส้อนเป็นผู ้
อ  านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
   ขั้นท่ี 6 สรุปผลการเรียนรู้  ในขั้นตอนน้ีมุ่งให้ผูเ้รียนไดท้บทวนและสรุปผลการ
เรียนรู้ท่ีได ้ โดยสะทอ้นผลของการอ่านออกมาในรูปแบบของแผนผงัความคิด อยา่งเป็นระบบ ซ่ึง
การใช้แผนผงัความคิดถือเป็นปัจจยัส่วนหน่ึงท่ีน่าจะส่งผลให้ความสามารถทางการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณประสบผลส าเร็จ เพราะจากการสังเกตการจดัการเรียนการสอน พบว่า แผนผงัความคิด
ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถจดัระบบขอ้มูล และจดัระบบความคิดไดเ้ป็นอยา่งดี ผูเ้รียนเห็นภาพรวมของ
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ความคิดรวบยอดทั้งหมดในประเด็นท่ีตนเองไดว้ิเคราะห์จนสามารถน าไปสู่การสรุปผลการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณได ้ดงัท่ี ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ (2556 : 337)กล่าวว่า แผนผงัหรือแผนภูมิ เป็น
เคร่ืองมือท่ีช่วยให้ผูเ้รียนสามารถน าเอาขอ้มูลท่ีอยู่อย่างกระจดักระจายมาจดัเป็นระบบระเบียบ 
สามารถอธิบายให้เกิดความเขา้ใจและจดจ าความรู้ เน้ือหา สาระไดง่้ายและไดน้าน ส าหรับวชัรา  
เล่าเรียนดี (2555 : 67) กล่าวถึง การใชผ้งัมโนทศัน์ หรือแผนผงัความคิดเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
ช่วยพฒันาทกัษะการคิด การสรุปสาระส าคญั ช่วยในการจ าและท าความเขา้ใจในสาระความรู้ต่างๆ
ซ่ึงมีประโยชน์มากส าหรับการจดัการเรียนรู้ของครู และการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะการใชผ้งั  
มโนทศัน์แสดงให้เห็นว่าผูเ้รียนเกิดความคิดรวบยอดมองเห็นความสัมพนัธ์ของความคิดรวบยอด
หรือค าส าคญัต่างๆ มองเห็นภาพรวมและความสมัพนัธ์ของส่วนยอ่ยกบัค าส าคญั และความสมัพนัธ์
ระหว่างส่วนย่อยๆ ดว้ยกนั ซ่ึงท าให้ความรู้และการเรียนรู้ขยายวงกวา้ง และลึกซ้ึงมากข้ึน และ 
ชนาธิป พรกุล (2554 : 186) กล่าวถึงเทคนิคการใชแ้ผนภาพว่า แผนภาพเป็นกลยทุธ์ท่ีครูใชใ้นการ
พฒันากระบวนการคิด ประเมินผลการเรียนรู้ และกระบวนการคิดของผูเ้รียน ส่วนผูเ้รียนใชใ้นการ
เรียนรู้ ท าความเขา้ใจบทเรียน ท าขอ้มูลนามธรรมใหเ้ป็นรูปธรรม จดัเก็บขอ้มูลใหเ้ป็นระบบ ท าให้
จ  าง่าย เรียกออกมาใชง่้าย และสามารถตรวจสอบความเขา้ใจบทเรียนกบัผูอ่ื้นได ้สอดคลอ้งกบัการ
ศึกษาวิจยัของ ฉลอง รัตนพงษ์ (2557 : 202) ท่ีไดศึ้กษาการพฒันารูปแบบการสอนอ่านเพื่อความ
เข้าใจ โดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปล่ียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจของผูเ้รียนระดบัปริญญาตรี พบวา่ แผนภูมิความหมายท่ีใช้
ในกิจกรรมสรุปความคิดรวบยอด หรือใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน มีส่วนช่วยให้ผูเ้รียนคิดเป็น
ระบบ เขา้ใจเน้ือหาไดดี้ข้ึน เป็นการเรียนรู้แบบน าตนเอง มีการจดัเรียงเน้ือหาท่ีง่ายต่อการเขา้ใจเป็น
อย่างมาก และ ศริญดา เทียมหมอก(2557 : 93) ได้ศึกษาการพฒันาความสามารถในการอ่านจบั
ใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถ่ิน
ร่วมกบัแผนท่ีความคิด พบว่า แผนท่ีความคิดช่วยให้ผูเ้รียนเห็นความเช่ือมโยงของเหตุการณ์และ
แนวคิดของเร่ืองท่ีอ่านจนสามารถสรุปเร่ืองท่ีอ่านได ้

   เม่ือส้ินสุดการจดัการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบรูปแบบการเรียนการสอนท่ี 
ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึน ผูว้ิจยัไดส้อบถามความคิดเห็นของผูเ้รียน พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนท่ี
ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึนนั้นมีประโยชน์ต่อผูเ้รียนหลายดา้น  ไดแ้ก่   ดา้นการเรียนการสอนอ่านภาษาไทย  
ผูเ้รียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งไดแ้สดงความเห็นวา่ การจดัการเรียนการสอนดว้ยรูปแบบดงักล่าว ช่วยให้
ตนเองสามารถรู้จกักระบวนการอ่านอยา่งมีวิจารญาณ เขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านไดดี้ข้ึนเป็นอยา่งดี และช่วย
ให้เป็นการอ่านขั้นสูง คือใชค้วามคิดของตนเองมากยิ่งข้ึน การร่วมกนัอภิปรายและเปล่ียนความ
คิดเห็น ท าให้ผูเ้รียนคลายความกดดัน และกล้าน าเสนอความคิดเห็นของตนเองมากยิ่งข้ึน   
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ดา้นการเช่ือมโยงการเรียนรู้และความสุขในการเรียนรู้  ผูเ้รียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งไดแ้สดงความเห็น
วา่ การจดัการเรียนการสอนดว้ยรูปแบบดงักล่าว ท่ีครูผูส้อนมีบทบาทเป็นผูค้อยอ านวยความสะดวก 
และคอยใชส่ื้อ ใชค้  าถาม ใชก้ารยกตวัอยา่ง รวมถึงใชก้ารเล่าเร่ือง เพื่อเช่ือมโยงความรู้เดิมท่ีผูเ้รียนมี 
น าไปสู่ความรู้ใหม่ในการอ่าน มีส่วนช่วยสนบัสนุนให้กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปไดด้ว้ยดี 
เพราะบางคร้ังผูเ้รียนไม่มีพื้นความรู้เดิมมาก่อน ผูเ้รียนสามารถอ่านได้อย่างเป็นระบบ ผูเ้รียนมี
ความสุขในการเรียนรู้มากข้ึน สนุกกบัการอ่านและตอ้งการท่ีจะอ่านต่อไป 
  ผลจากการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการเรียน
การสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ของ
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนนั้น ยงัเห็นไดจ้ากคะแนนระหว่างการทดลองทั้ง 4 
คร้ัง ซ่ึงผูว้ิจัยสามารถอภิปรายผลท่ีเกิดข้ึนได้ คือ รูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎี
โครงสร้าง เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน พบว่าสามารถช่วยพฒันาความสามารถดา้นการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณของผูเ้รียนไดจ้ริง ดงัจะเห็นไดจ้ากคะแนนพฒันาการดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ
ของผูเ้รียนจ านวน 30 คน ท่ีเพิ่มข้ึนในการท าแบบวดัความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ทา้ยแผนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 4 คร้ัง ดงัน้ี คร้ังท่ี 1  การอ่านเร่ืองสั้น  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 10.93 คร้ังท่ี 2 
การอ่านกวีนิพนธ์  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 13.24 คร้ังท่ี 3  การอ่านสารคดี  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 14.97  และ
คร้ังท่ี 4 การอ่านบทละครมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  18.28                 
     จากผลคะแนนแสดงให้เห็นถึงความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ของ
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5ท่ีมีพฒันาการท่ีสูงข้ึนตามล าดบั และผลของการสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง ซ่ึงสามารถอภิปรายไดว้า่ รูปแบบการเรียนการ
สอนท่ีพฒันาข้ึนสามารถพฒันาการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5ได้
จริง   

    การประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการ
สอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของ
นักเรียนระดับมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน พบว่าผูเ้รียนมีความพึงพอใจการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ผลปรากฏ
วา่ ผูเ้รียนมีความพึงพอใจดา้นกิจกรรมการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบ และความพึงพอใจดา้น
ส่ือการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
 1. รูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้างความสามารถดา้น
การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีพฒันาข้ึนน้ี เม่ือน าไปใชใ้นการ
จดัการเรียนการสอนครูผูส้อนตอ้งศึกษาคู่มือรูปแบบเพือ่ท าความเขา้ใจขั้นตอนการสอนในแต่ละ
ขั้นอยา่งละเอียดเสียก่อน เน่ืองจากรูปแบบการเรียนการสอนน้ี ครูผูส้อนมีบทบาทส าคญัในการให้
ความช่วยเหลือ กระตุน้ความคิด และน านกัเรียนในการด าเนินกิจกรรมแต่ละขั้นของรูปแบบการ
เรียนการสอน 
  2. รูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้างความสามารถดา้น
การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีพฒันาข้ึนน้ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้
กล่าวคือ จ าเป็นจะตอ้งใชก้บังานเขียนท่ีท่ีผูเ้ขียนใชส้ญัญะและรหสัในเร่ือง และมีความเหมาะสม
กบับทอ่านประเภทกวนิีพนธ์ และเร่ืองสั้น มากกวา่บทอ่านประเภทสารคดีและบทละคร 
  3. รูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้างความสามารถดา้น
การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีพฒันาข้ึนน้ีสามารถปรับเปล่ียน
เน้ือหาของบทอ่านใหท้นัสมยั และเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียนได ้
 4. รูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้างความสามารถดา้น
การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีพฒันาข้ึนน้ีสามารถน าไปใชก้บั
ส่ือหรือบทอ่านประเภทอ่ืนนอกเหนือจากท่ีผูว้ิจยัทดลองใช ้เช่น ส่ือโซเชียลมีเดีย ส่ือโฆษณา ข่าว 
เป็นตน้ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรมีการประยกุตใ์ชท้ฤษฎีโครงสร้างแนวสัญวิทยา ในการสอนอ่านลกัษณะอ่ืน ๆ เช่น 
การอ่านตีความ หรือใชท้ฤษฎีโครงสร้างแนวสญัวิทยาน้ี เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นอ่ืน ๆ เช่น 
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เป็นตน้ 
 2. ควรมีการทดลองน าขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง 
เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณน้ี ไปพฒันาเพื่อสอนทกัษะอ่ืน เช่น 
ทกัษะการฟังและการดู เป็นตน้ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญ  
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนและตรวจสอบเคร่ืองมือวจัิย 
 
1.  รองศาสตราจารย ์นาวาโท ดร.วฒันชยั  หมัน่ยิง่  คณะมนุษยศาสตร์ 
       มหาวิทยาลยันเรศวร 
2.  รองศาสตราจารย ์ดร.วารีรัตน์  แกว้อุไร   คณะศึกษาศาสตร์ 
       มหาวิทยาลยันเรศวร 
3.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อภิรักษ ์ อนะมาน  คณะศึกษาศาสตร์ 
       มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
4.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ขวญัชนก  นยัจรัญ  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
        มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
5.  อาจารย ์ดร.เด่นดาว  ชลวิทย ์    คณะศึกษาศาสตร์ 
       มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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ภาคผนวก ข 

คุณภาพเคร่ืองมือวจัิย 
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ตารางท่ี  20 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน 
รายการตรวจสอบ การประเมิน 

X  ..DS  
การแปลความหมาย 

 
1. แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ท่ีน ามาใชพ้ฒันารูปแบบการ

เรียนการสอนอ่านอยา่งมีวจิารณญาณโดยใชท้ฤษฎี

โครงสร้างมีความสมัพนัธ์และสอดคลอ้งกบัแนวคิด

เร่ืองการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 

 
4.60 

 
0.55 

 

เห็นดว้ยระดบั 

มากท่ีสุด 

2. กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการพฒันารูปแบบการสอนมี

ความชดัเจน แสดงใหเ้ห็นแนวคิดท่ีใชใ้นการพฒันา

รูปแบบการสอน ขั้นตอนการสอน และผลท่ีเกิดจาก

การจดัการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการ

สอน 

4.40 0.55 เห็นดว้ยระดบัมาก 

3. ขั้ นตอนในการจัดการเรียนการสอนมีล าดับ
ขั้นตอนชัดเจนสอดคล้องกับแนวคิดท่ีใช้ในการ
พฒันารูปแบบการเรียนการสอน 

4.80 0.45 เห็นดว้ยระดบั 

มากท่ีสุด 

4. รูปแบบการเรียนการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
โดยทฤษฎีโครงสร้างสามารถน ามาจดัการเรียนการ
สอนไดบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์

4.60 0.55 เห็นดว้ยระดบั 

มากท่ีสุด 

5. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึน
ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอน แผนการจัดการ
เรียนรู้ แบบวัดความสามารถ สร้างได้เหมาะสม
สอดคลอ้งและครบถว้นตามนิยามศพัทเ์ฉพาะ 

4.20 0.45 เห็นดว้ยระดบัมาก 

เฉล่ีย 4.52 0.51 เห็นดว้ยระดบั 

มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี  21  ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อแผนการจดัการเรียนรู้ของรูปแบบการ
เรียนการสอน 

รายการตรวจสอบ การประเมิน 

X  ..DS  
การแปลความหมาย 

 
1. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 

1.1 องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้มีความ

ครบถว้น 

 
4.60 

 
0.55 

 

เห็นดว้ยระดบั 

มากท่ีสุด 

1.2 องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้มีขั้นตอน

เป็นระบบ 

4.40 0.55 เห็นดว้ยระดบัมาก 

เฉล่ีย 4.50 0.53 เห็นดว้ยระดบัมาก 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.1 จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย

ของการวิจยั 

 
4.40 

 
0.55 

 

เห็นดว้ยระดบัมาก 

2.2 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ชดัเจน สามารถวดัและ

ประเมินผลได ้

4.40 0.89 เห็นดว้ยระดบัมาก 

เฉล่ีย 4.40 0.70 เห็นดว้ยระดบัมาก 

3. เน้ือหา 

3.1 เน้ือหาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอนเรียงล าดบั

จากง่ายไปยาก 

 
4.60 

 
0.55 

 

เห็นดว้ยระดบั 

มากท่ีสุด 

3.2 เน้ือหาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอนสอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

4.60 0.89 เห็นดว้ยระดบั 

มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี  21  ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อแผนการจดัการเรียนรู้ของรูปแบบการ
เรียนการสอน(ต่อ) 
 

รายการตรวจสอบ การประเมิน 

X  ..DS  
การแปลความหมาย 

 
3.3 เน้ือหาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอนครบถว้น 

ชดัเจน 

4.60 0.55 เห็นดว้ยระดบัมาก

ท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.60 0.63 เห็นดว้ยระดบัมาก

ท่ีสุด 

4. การเรียนการสอน 

4.1 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงค ์

 
4.40 

 
0.89 

 
เห็นดว้ยระดบัมาก 

4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามล าดบัขั้น 4.60 0.55 เห็นดว้ยระดบั 

มากท่ีสุด 

4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลอ้งและสะทอ้น

ใหเ้ห็นแนวคิดเร่ืองการสอนอ่านอยา่งมีวจิารญาณ

โดยใชท้ฤษฎีโครงสร้างไดอ้ยา่งชดัเจน 

4.60 0.55 เห็นดว้ยระดบัมาก

ท่ีสุด 

4.4 กิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายเหมาะสม

กบัผูเ้รียน 

4.60 0.55 เห็นดว้ยระดบัมาก

ท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.55 0.60 เห็นดว้ยระดบัมาก

ท่ีสุด 
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ตารางท่ี  21 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อแผนการจดัการเรียนรู้ของรูปแบบการ
เรียนการสอน(ต่อ) 
 

รายการตรวจสอบ การประเมิน 

X  ..DS  
การแปลความหมาย 

 
5. บทอ่าน 

5.1 บทอ่านสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ 

 
4.60 

 
0.55 

เห็นดว้ยระดบัมาก

ท่ีสุด 

5.2 บทอ่านเสริมสร้างใหเ้กิดความสามารถดา้นการ

อ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 

4.40 0.89 เห็นดว้ยระดบั 

มากท่ีสุด 

5.3 บทอ่านเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 4.60 0.55 เห็นดว้ยระดบั 

มากท่ีสุด 

5.4 บทอ่านมีความยาวท่ีเหมาะสม 4.60 0.55 เห็นดว้ยระดบัมาก 

เฉล่ีย 4.55 0.60 เห็นดว้ยระดบั 

มากท่ีสุด 

6. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

6.1 วิธีการวดัและประเมินผลครอบคลุมจุดประสงค์

การเรียนรู้ 

 
4.40 

 
0.89 

 
เห็นดว้ยระดบัมาก 

6.2 วิธีการวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบักิจกรรม

การเรียนรู้และเน้ือหา 

4.60 0.55 เห็นดว้ยระดบั 

มากท่ีสุด 

6.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัผลมีความเหมาะสม

ชดัเจน 

4.40 0.55 เห็นดว้ยระดบัมาก 
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ตารางท่ี  21  ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อแผนการจดัการเรียนรู้ของรูปแบบการ
เรียนการสอน (ต่อ) 
 

รายการตรวจสอบ การประเมิน 

X  ..DS  
การแปลความหมาย 

 
เฉล่ีย 4.47 0.64 เห็นดว้ยระดบัมาก 

รวม 4.51 0.60 เห็นดว้ยระดบั 

มากทีสุ่ด 
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ตารางท่ี 22  ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 
รายการตรวจสอบ การประเมิน 

X  ..DS  
การแปลความหมาย 

 
1.คู่มือฉบบัน้ีมีองคป์ระกอบท่ีจ าเป็นท่ีครูผูส้อนตอ้ง
รับทราบก่อนน าไปใช ้

4.60 0.55 เห็นดว้ยระดบั 
มากท่ีสุด 

2.คู่มือฉบบัน้ีอธิบายดว้ยถอ้ยค าส านวนภาษาท่ีอ่าน
เขา้ใจง่าย 

4.40 0.55 เห็นดว้ยระดบัมาก 

3.คู่มือฉบบัน้ีอธิบายองคป์ระกอบต่างๆอยา่งเป็น
ล าดบัขั้นตอน 

4.40 0.89 เห็นดว้ยระดบัมาก 

4.คู่มือฉบบัน้ีอธิบายไดเ้ขา้ใจอยา่งชดัเจน จึงสามารถ
ปฏิบติัจริงได ้

4.60 0.55 เห็นดว้ยระดบั 
มากท่ีสุด 

5.คู่มือฉบบัน้ีมีค  าอธิบายและค าช้ีแจงแนวทางการใช้
รูปแบบการเรียนการสอนอยา่งชดัเจน 

4.60 0.89 เห็นดว้ยระดบั 
มากท่ีสุด 

6.คู่มือฉบบัน้ีอธิบายแนวทางของการด าเนินการสอน
อยา่งชดัเจน 

4.60 0.55 เห็นดว้ยระดบั 
มากท่ีสุด 

7.คู่มือฉบบัน้ีอธิบายถึงความเป็นมาของการพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนอยา่งชดัเจน 

4.60 0.89 เห็นดว้ยระดบั 
มากท่ีสุด 

8.คู่มือฉบบัน้ีไดอ้ธิบายความเป็นมาของการพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนอยา่งสมเหตุสมผล และมี
ความน่าเช่ือถือ 

4.60 0.55 เห็นดว้ยระดบั 
มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 22  ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน
)ต่อ ) 

รายการตรวจสอบ การประเมิน 

X  ..DS  
การแปลความหมาย 

 
9.คู่มือฉบบัน้ีไดก้ล่าวถึงทฤษฎีส าคญัท่ีใชเ้ป็นฐานคิด
ส าคญัในการสร้างรูปแบบการเรียนการสอนอยา่ง
ชดัเจน 

4.40 0.89 เห็นดว้ยระดบัมาก 

10.คู่มือฉบบัน้ีน าทฤษฎีการเรียนรู้ ตลอดจนแนวคิด

มาเป็นฐานส าคญัในการพฒันารูปแบบการเรียนการ

สอนอยา่งถูกตอ้งตามหลกัการของทฤษฎีและแนวคิด

นั้นๆ 

4.40 0.55 เห็นดว้ยระดบัมาก 

11.คู่มือฉบบัน้ีอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งแนวคิด 
ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีจะน าไปสู่การพฒันารูปแบบการ
สอนอยา่งชดัเจน 

4.20 0.45 เห็นดว้ยระดบัมาก 

12.คู่มือฉบบัน้ีอธิบายสาระส าคญัของรูปแบบการ
เรียนการสอนอยา่งครบถว้นชดัเจน 

4.60 0.55 เห็นดว้ยระดบั 
มากท่ีสุด 

13.คู่มือฉบบัน้ีบอกเกณฑก์ารประเมินการอ่านอยา่งมี
วิจารณญาณไดช้ดัเจนเหมาะสม 

4.60 0.89 เห็นดว้ยระดบั 
มากท่ีสุด 

14.คู่มือฉบบัน้ีบอกเกณฑก์ารประเมินการอ่านอยา่งมี
วิจารณญาณท่ีสามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติัจริงได ้

4.20 0.84 เห็นดว้ยระดบัมาก 

รวม 4.47 0.65 เห็นด้วยระดับมาก 
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ตารางท่ี  23   ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อแบบทดสอบการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และระหวา่งเรียน 
 

รายการตรวจสอบ การประเมิน 

( X ) ( ..DS ) 
การแปลความหมาย 

 
1.แบบทดสอบมีค าช้ีแจงรายละเอียดไดอ้ยา่งชดัเจน

ครบถว้น 

4.60 0.54 เห็นดว้ยระดบั 
มากท่ีสุด 

2.แบบทดสอบมีการก าหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสมกบั
ขนาดความยาวของบทอ่านท่ีก าหนดให ้

4.60 0.54 เห็นดว้ยระดบั 
มากท่ีสุด 

3. แบบทดสอบมีความยากง่ายท่ีเหมาะสมกบัระดบั
ความสามารถของผูเ้รียน 

4.80 0.45 
เห็นดว้ยระดบั 
มากท่ีสุด 

4.แบบทดสอบใชรู้ปแบบเหมาะสมกบัการอ่านอยา่ง

มีวิจารณญาณ 

4.40 0.54 เห็นดว้ยระดบัมาก 

5.แบบทดสอบมีการก าหนดเกณฑก์ารประเมินผลไว้
อยา่งชดัเจน 

4.20 0.45 เห็นดว้ยระดบัมาก 

รวม 
4.52 0.51 

เห็นดว้ยระดบั 
มากท่ีสุด 
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ภาคผนวก ค 

ผลการตอบแบบสอบถามและคะแนนพฒันาการด้านการอ่านอย่างมีวจิารณญาณ 
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ตารางท่ี  24 ผลการตอบแบบสอบถามสภาพการจดัการเรียนการสอนอ่าน 
 

รายการตรวจสอบ การประเมิน 

X  ..DS  
การแปลความหมาย 

 
1.ด้านผู้สอน 

1. 1 ผูส้อนใชว้ิธีสอนเร้าความสนใจผูเ้รียน  2.83 0.82 
เห็นดว้ยระดบั 
ปานกลาง 

1. 2 ผูส้อนอธิบายเน้ือหาไดช้ดัเจน  4.09 0.90 เห็นดว้ยระดบัมาก 

1. 3 ผูส้อนมีกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลาย  
2.70 1.56 

เห็นดว้ยระดบั 
ปานกลาง 

1.4 ผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็น 4.10 1.30 เห็นดว้ยระดบัมาก 

1. 5 ผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดว้ิเคราะห์  
2.56 1.65 

เห็นดว้ยระดบั 
ปานกลาง 

เฉล่ีย 
3.25 1.24 

เห็นดว้ยระดบั 
ปานกลาง 

2.ด้านผู้เรียน 

2.1ผูเ้รียนชอบการอ่าน 1.33 0.92 
เห็นดว้ยระดบั 
นอ้ยท่ีสุด 

2. ผูเ้รียนเขา้ใจวิธีการอ่าน2  
2.83 1.51 

เห็นดว้ยระดบั 
ปานกลาง 

2. ผูเ้รียนสรุปสาระส าคญัของเร่ืองได้3  
1.40 0.72 

เห็นดว้ยระดบั 
นอ้ยท่ีสุด 

2. ผูเ้รียนเห็นความส าคญัของการอ่าน4  
2.70 1.29 

เห็นดว้ยระดบั 
ปานกลาง 

2. 5 เร่ืองท่ีอ่านสามารถน าไปใชใ้นชีวิตจริงได ้ 2.37 0.72 เห็นดว้ยระดบันอ้ย 

เฉล่ีย 2.12 1.03 เห็นดว้ยระดบันอ้ย 
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ตารางท่ี  24 ผลการตอบแบบสอบถามสภาพการจดัการเรียนการสอนอ่าน(ต่อ) 
รายการตรวจสอบ การประเมิน 

X  ..DS  
การแปลความหมาย 

 
3.ด้านส่ือการเรียนการสอน 

3.1 ส่ือการเรียนการสอนทนัสมยั 3.17 1.15 
เห็นดว้ยระดบั 
ปานกลาง 

3. ส่ือการเรียนการสอนช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้2  
3.03 1.16 

เห็นดว้ยระดบั 
ปานกลาง 

3. ส่ือการเรียนการสอนมีความหลากหลาย3  
2.57 1.43 

เห็นดว้ยระดบั 
ปานกลาง 

3. ส่ือการเรียนการสอนเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน4  2.37 1.45 เห็นดว้ยระดบันอ้ย 

3. ส่ือการเรียนการสอนเหมาะสมกบัเน้ือหา5  2.37 1.19 เห็นดว้ยระดบันอ้ย 

เฉล่ีย 2.70 1.27 เห็นดว้ยระดบันอ้ย 

4.ด้านบทอ่าน 

4.1บทอ่านมีความยากท่ีเหมาะสม 1.40 0.81 
เห็นดว้ยระดบั 
นอ้ยท่ีสุด 

4. บทอ่านเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน2  2.37 1.19 เห็นดว้ยระดบันอ้ย 

4. บทอ่านมีความยาวท่ีเหมาะสม3  
3.03 1.16 

เห็นดว้ยระดบั 
ปานกลาง 

4. เน้ือหาของบทอ่านเหมาะสมกบัยคุสมยั4  
2.83 1.51 

เห็นดว้ยระดบั 
ปานกลาง 

4. 5 เน้ือหาของบทอ่านสามารถเช่ือมโยงกบั

ประสบการณ์ของผูเ้รียน 1.53 0.78 
เห็นดว้ยระดบั 
นอ้ยท่ีสุด 

เฉล่ีย 2.23 1.09 เห็นดว้ยระดบันอ้ย 
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ตารางท่ี  25  ผลความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง  
                              เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับ 

                             มธัยมศึกษาปีท่ี 5 

 

รายการตรวจสอบ การประเมิน 

X  ..DS  
การแปลความหมาย 

 
1. บทอ่าน 

1. 1 บทอ่านมีความทนัสมยัและเป็นปัจจุบนั  

 
4.87 

 
0.35 

 
มากท่ีสุด 

1. 2 บทอ่านตรงตามความตอ้งการและความสนใจ

ของนกัเรียน 

4.47 0.68 มาก 

1.3บทอ่านมีความยากง่ายเหมาะสมกบัความสามารถ
ของนกัเรียน 

4.40 0.81 มาก 

1.4บทอ่านมีความเหมาะสมกบัการน าไปใชใ้นการ
อ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 

4.40 0.72 มาก 

รวม 4.53 0.68 มากทีสุ่ด 

2.  กจิกรรมการเรียนการสอน 
2.1 กิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบท าใหเ้กิด
ความพร้อมและความสนใจในการเรียน 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากท่ีสุด 

2.2 กิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบท าใหเ้กิด
ความเขา้ใจและเช่ือมโยงสู่ประสบการณ์ใหม่ 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.3 กิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบช่วย
เสริมสร้างการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 

4.83 0.46 มากท่ีสุด 

2.4 กิจกรรมการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้

 
4.87 

 
0.35 

 
มากท่ีสุด 

2.5 ระยะเวลาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตาม
รูปแบบมีความเหมาะสม 

4.97 0.18 มากท่ีสุด 

รวม 4.93 0.28 มากทีสุ่ด 
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ตารางท่ี  25  ผลความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง  
                              เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับ 

                             มธัยมศึกษาปีท่ี 5(ต่อ( 
รายการตรวจสอบ การประเมิน 

X  ..DS  
การแปลความหมาย 

 
3 .ส่ือการเรียนการสอน 

3.1เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความชดัเจน

เหมาะสม 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากท่ีสุด 

3.2 ส่ือต่าง ๆ  ท่ีใชใ้นการน าเขา้สู่บทเรียนมีความชดัเจน

เหมาะสม 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3.3ใบกิจกรรมการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณช่วยให้

เห็นแนวทางในการท ากิจกรรมการอ่านอยา่งมี

วิจารณญาณตามทฤษฎีโครงสร้างไดง่้ายข้ึน 

4.97 0.18 มากท่ีสุด 

รวม 4.99 0.11 มากทีสุ่ด 

4. การวัดและประเมินผล 

4.1 วิธีการวดัและประเมินผลมีความเหมาะสม

สอดคลอ้งกบัการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ 

 
 

4.47 

 
 

0.78 

 
 

มาก 

4.2 การวดัผลประเมินผลท าใหป้ระเมินความสามารถ

ของตนเองในการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 

4.83 0.38  
มากท่ีสุด 

รวม 4.65 0.63 มากทีสุ่ด 
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ตารางท่ี  25  ผลความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง  
                              เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับ 

                             มธัยมศึกษาปีท่ี 5(ต่อ( 
รายการตรวจสอบ การประเมิน 

X  ..DS  
การแปลความหมาย 

 
5. ประโยชน์และความพงึพอใจที่ได้รับ 

5.1การเรียนรู้ตามรูปแบบช่วยพฒันาความสามารถใน

การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากท่ีสุด 

5.2ความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนใน

ภาพรวม 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

รวม  
5.00 

 
0.00 

 
มากท่ีสุด 

รวมทั้งหมด 4.82 0.48 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี  26 ผลคะแนนความสามารถการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 

ล าดับ ก่อน คร้ังที1่ คร้ังที2่ คร้ังที3่ คร้ังที4่ หลงั 
1 8 9 10 13 18 18 
2 6 9 10 13 18 18 
3 5 8 11 12 17 17 
4 9 11 12 15 19 19 
5 9 11 12 14 17 20 
6 15 18 19 22 25 25 
7 11 12 14 15 21 21 
8 9 10 13 16 19 19 
9 8 9 14 18 22 23 

10 6 9 11 13 15 20 
11 7 7 12 12 15 19 
12 13 17 20 23 24 25 
13 7 8 11 15 17 20 
14 4 6 10 11 14 15 
15 7 11 13 13 18 22 
16 8 10 11 11 14 19 
17 12 12 15 16 19 20 
18 9 9 11 12 15 16 
19 12 14 16 16 21 24 
20 11 13 15 15 20 23 
21 9 12 13 15 18 20 
22 10 12 14 15 17 20 
23 10 12 15 16 19 20 
24 11 13 15 15 19 21 
25 5 9 12 15 17 18 
26 10 11 14 16 17 18 
27 10 13 17 19 21 22 
28 8 9 10 12 16 19 
29 9 13 14 16 18 19 
30 6 8 12 13 15 18 
เฉลีย่ 8.90 10.93 13.24 14.97 18.28 20.00 
S.D 2.51 2.70 2.60 2.86 2.70 2.43 
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ภาคผนวก ง 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบสอบถามข้อมูลเบ้ืองต้นเกีย่วกบัการเรียนการสอนอ่านในปัจจุบัน 

วตัถุประสงค์ 

 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนอ่านระดบัมธัยมศึกษาในปัจจุบนั แนวทางการ

แกไ้ข และการพฒันาทกัษะการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียน 

ตอนที ่ 1  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม  

ช่ือ-นามสกุล

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

ต าแหน่ง

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

สถานท่ีท างาน

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

ประสบการณ์ในการสอนภาษาไทยระดบัมธัยมศึกษา )ระบุจ านวนปี............................................(.....  
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ตอนที ่ 2 ประเด็นค าถาม  

1  .ในมุมมองของท่าน ท่านคิดวา่ปัจจุบนัการเรียนการสอนอ่านในระดบัมธัยมศึกษามีปัญหาดา้น

ใดบา้ง อยา่งไร 

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

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

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

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

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

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

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

2. จากสภาพปัญหาดงักล่าว ท่านคิดวา่มีวิธีการใดบา้งท่ีจะสามารถน ามาแกไ้ขปัญหาได ้

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

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

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

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

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

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

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

3. ท่านคิดวา่ในปัจจุบนันกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาสามารถอ่านบทอ่านต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมี

วิจารณญาณหรือไม่ อยา่งไร  

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

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

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

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

............................................................................................................................. ............................  
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แบบสอบถามเกีย่วกบัการเรียนการสอนอ่าน 

ตอนที ่ 1 ข้อมูลทัว่ไป  

ใหผู้ต้อบแบบสอบถามท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกบัขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 1. เพศ  1. ชาย  2.หญิง 

  2  .ระดบัชั้น  1.มธัยมศึกษาปีท่ี 4 

   2.มธัยมศึกษาปีท่ี 5 

   3.มธัยมศึกษาปีท่ี 6 

ตอนที ่2 

ใหผู้ต้อบแบบสอบถามท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม

มากท่ีสุด 

 5 หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

 4 หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 

 3 หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 

 2 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 

 1 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
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ท่านคิดวา่ การเรียนการสอนอ่านภาษาไทยระดบัมธัยมศึกษาในปัจจุบนัมีสภาพเช่นใดบา้ง 

 

 

หัวข้อ 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ทีสุ่ด 

)5( 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

)3( 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ทีสุ่ด 

(1) 

1.ดา้นผูส้อน 

1.1 ผูส้อนใชว้ิธีสอนเร้าความสนใจ

ผูเ้รียน 

     

1. 2 ผูส้อนอธิบายเน้ือหาไดช้ดัเจน       

1. 3 ผูส้อนมีกิจกรรมการเรียนการ

สอนหลากหลาย 

     

1.4 ผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดง

ความคิดเห็น 

     

1. 5 ผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได้

วิเคราะห์ 

     

2.ดา้นผูเ้รียน 

2.1ผูเ้รียนชอบการอ่าน 

     

2. ผูเ้รียนเขา้ใจวิธีการอ่าน2       

2. ผูเ้รียนสรุปสาระส าคญัของเร่ืองได้3       

2. ผูเ้รียนเห็นความส าคญัของการ4

อ่าน 
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หัวข้อ 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ทีสุ่ด 

)5( 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

)3( 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ทีสุ่ด 

(1) 

2. 5 เร่ืองท่ีอ่านสามารถน าไปใชใ้น

ชีวิตจริงได ้

     

3.ดา้นส่ือการเรียนการสอน 

3.1 ส่ือการเรียนการสอนทนัสมยั 

     

3. ส่ือการเรียนการสอนช่วยกระตุน้2

ใหเ้กิดการเรียนรู้ 

     

3. ส่ือการเรียนการสอนมีความ3

หลากหลาย 

     

3. ส่ือการเรียนการสอนเหมาะสมกบั4

วยัของผูเ้รียน 

     

3. ส่ือการเรียนการสอนเหมาะสมกบั5

เน้ือหา 

     

4.ดา้นบทอ่าน 

4. บทอ่านมีความยากท่ีเหมาะสม1  

     

4. บทอ่านเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน2       

4. บทอ่านมีความยาวท่ีเหมาะสม3       
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หัวข้อ 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ทีสุ่ด 

)5( 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

)3( 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ทีสุ่ด 

(1) 

4. เน้ือหาของบทอ่านเหมาะสมกบั4

ยคุสมยั 

     

4. 5 เน้ือหาของบทอ่านสามารถ

เช่ือมโยงกบัประสบการณ์ของผูเ้รียน 

     

 

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม
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.............................................................................................................................................................  
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แบบตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจัิยชุดที ่1 
 

เคร่ืองมือวิจยัชุดท่ี 1 เป็นเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับเกบ็ขอ้มูลพื้นฐานและหาความตอ้งการ
จ าเป็น (Needs Analysis) อนัประกอบดว้ย 
   1.แบบวิเคราะห์บทอ่าน 
   2. แบบวิเคราะห์เอกสารขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
   3.แบบสอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้จากครูผูส้อนภาษาไทยในระดบัมธัยมศึกษา 

4.แบบสอบถามเก่ียวกบัการเรียนการสอนอ่านอยา่งมีวจิารณญาณในระดบัมธัยมศึกษา 
  ทั้งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานความตอ้งการจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาใชเ้ป็น
ขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการเรียนสอนอ่านโดยใชท้ฤษฎีโครงสร้างเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  
 
ค าช้ีแจง  ขอความกรุณาท่านประเมินความคิดเห็นของเคร่ืองมือกบัวตัถุประสงค ์โดยให้
คะแนน 5  
   ระดบัคะแนน โดยใหท่้านท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องคะแนนรายขอ้ดงัน้ี 
 

ระดบัคะแนน 5 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด 
    ระดบัคะแนน 4 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัมาก 
    ระดบัคะแนน 3 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง 
    ระดบัคะแนน 2 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบันอ้ย 
    ระดบัคะแนน 1 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ตอนที ่ แบบวเิคราะห์บทอ่าน1  

รายการตรวจสอบ ระดับความคดิเห็น 
5 4 3 2 1 

1.ขอ้ค าถามคิดเห็นกบัวตัถุประสงค ์      
2. ขอ้ค าถามครอบคลุมวตัถุประสงค ์      
3.การใชภ้าษาส่ือความชดัเจน      

ตอนที ่ แบบวเิคราะห์เอกสารข้อมูลพืน้ฐานในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน2  

รายการตรวจสอบ ระดับความคดิเห็น 
5 4 3 2 1 

1.ขอ้ค าถามคิดเห็นกบัวตัถุประสงค ์      
2. ขอ้ค าถามครอบคลุมวตัถุประสงค ์      
3.การใชภ้าษาส่ือความชดัเจน      

ตอนที ่ แบบสอบถามข้อมูลเบ้ืองต้นจากครูผู้สอนภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษา3  

รายการตรวจสอบ ระดับความคดิเห็น 
5 4 3 2 1 

1.ขอ้ค าถามคิดเห็นกบัวตัถุประสงค ์      
2. ขอ้ค าถามครอบคลุมวตัถุประสงค ์      
3.การใชภ้าษาส่ือความชดัเจน      

ตอนที ่ แบบสอบถามเกีย่วกบัการเรียนการสอนอ่านอย่างมีวจิารณญาณในระดับมัธยมศึกษา4  

รายการตรวจสอบ ระดับความคดิเห็น 
5 4 3 2 1 

1.ขอ้ค าถามคิดเห็นกบัวตัถุประสงค ์      
2. ขอ้ค าถามครอบคลุมวตัถุประสงค ์      
3.การใชภ้าษาส่ือความชดัเจน      

        

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

     ....................................................)(...  

       ผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั 
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แบบตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจัิยชุดที ่2 
 

เคร่ืองมือวิจยัชุดท่ี 2 เป็นเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับเกบ็ขอ้มูลทดลอง อนัประกอบดว้ย 
   1. รูปแบบการเรียนการสอน 
  2. แผนการจดัการเรียนรู้ 
  3.คู่มือรูปแบบ 
   4.แบบทดสอบความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ 
 
  ทั้งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อหาคุณภาพของแผนการจดัการเรียนการสอนและแบบทดสอบ
ความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณก่อนเรียนและหลงัเรียนและเกณฑก์ารใหค้ะแนน เพื่อ
น าไปใชจ้ริงต่อไป 
 
ค าช้ีแจง  ขอความกรุณาท่านประเมินความคิดเห็นของเคร่ืองมือกบัวตัถุประสงค ์โดยให้
คะแนน 5  
   ระดบัคะแนน โดยใหท่้านท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องคะแนนรายขอ้ดงัน้ี 
 

ระดบัคะแนน 5 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด 
    ระดบัคะแนน 4 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัมาก 
    ระดบัคะแนน 3 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง 
    ระดบัคะแนน 2 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบันอ้ย 
    ระดบัคะแนน 1 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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รายการประเมินรูปแบบการเรียนการสอน 

รายการตรวจสอบ ระดับความคดิเห็น 
5 4 3 2 1 

1. แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ท่ีน ามาใชพ้ฒันา

รูปแบบการเรียนการสอนอ่านอยา่งมี

วิจารณญาณโดยใชท้ฤษฎีโครงสร้างมี

ความสมัพนัธ์และสอดคลอ้งกบัแนวคิด

เร่ืองการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 

     

2. กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการพฒันารูปแบบ

การสอนมีความชดัเจน แสดงใหเ้ห็น

แนวคิดท่ีใชใ้นการพฒันารูปแบบการสอน 

ขั้นตอนการสอน และผลท่ีเกิดจากการ

จดัการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบการ

เรียนการสอน 

     

3. ขั้นตอนในการจดัการเรียนการสอนมี
ล าดบัขั้นตอนชดัเจนสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ท่ีใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอน 

     

4. รูปแบบการเรียนการสอนอ่านอย่างมี
วิจารณญาณโดยทฤษฎีโครงสร้างสามารถ
น ามาจัดการเรียนการสอนได้บรรลุตาม
วตัถุประสงค ์
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รายการตรวจสอบ ระดับความคดิเห็น 
5 4 3 2 1 

5. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึนไดแ้ก่ รูปแบบการเรียนการสอน 
แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้  แ บ บ วั ด
ค ว าม ส าม าร ถ  ส ร้ า ง ไ ด้ เห ม าะส ม
สอดคล้องและครบถ้วนตามนิยามศัพท์
เฉพาะ 

     

 
        ........................................................  
           ..............................................)(.........  
                                                             ผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบรูปแบบ 
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รายการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

รายการตรวจสอบ ระดับความคดิเห็น 
5 4 3 2 1 

1. องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 

1.1 องคป์ระกอบของแผนการจดัการ

เรียนรู้มีความครบถว้น 

     

1. 2 องคป์ระกอบของแผนการจดัการ

เรียนรู้มีขั้นตอนเป็นระบบ 

     

2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

2. 1 จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบั

จุดมุ่งหมายของการวิจยั 

     

2. 2 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ชดัเจน สามารถ  

วดัและประเมินผลได ้

     

3. เน้ือหา 

3.1 เน้ือหาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการ

สอนเรียงล าดบัจากง่ายไปยาก 

     

3. 2 เน้ือหาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการ

สอนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการ

วิจยั 

     

3. 3 เน้ือหาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการ

สอนครบถว้น ชดัเจน 
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รายการตรวจสอบ ระดับความคดิเห็น 
5 4 3 2 1 

4. การเรียนการสอน 

4.1 การจดักิจกรรมการเรียนการสอน

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

     

4. 2 กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไป

ตามล าดบัขั้น 

     

4. 3 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลอ้ง

และสะทอ้นใหเ้ห็นแนวคิดเร่ืองการ

สอนอ่านอยา่งมีวิจารญาณโดยใชท้ฤษฎี

โครงสร้างไดอ้ยา่งชดัเจน 

     

4.4 กิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลาย

เหมาะสมกบัผูเ้รียน 

     

5. บทอ่าน 

5.1 บทอ่านสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

ของการเรียนรู้ 

     

5. 2 บทอ่านส่งเสริมใหเ้กิดความสามารถ

ดา้นการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 

     

5. 3 บทอ่านเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน       

5. 4 บทอ่านมีความยาวท่ีเหมาะสม      

 

6. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

6.1 วิธีการวดัและประเมินผลครอบคลุม

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
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รายการตรวจสอบ ระดับความคดิเห็น 
5 4 3 2 1 

6. 2 วิธีการวดัและประเมินผลสอดคลอ้ง

กบักิจกรรมการเรียนรู้และเน้ือหา 

     

6. 3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัผลมีความ

เหมาะสมชดัเจน 

     

 

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

           ..............................................)(.........  

                                                             ผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั 
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รายการประเมินคู่มือรูปแบบ 
 

รายการตรวจสอบ ระดับความคดิเห็น 
5 4 3 2 1 

1.คู่มือฉบบัน้ีมีองคป์ระกอบท่ีจ าเป็นท่ี

ครูผูส้อนตอ้งรับทราบก่อนน าไปใช ้

     

2.คู่มือฉบบัน้ีอธิบายดว้ยถอ้ยค าส านวน
ภาษาท่ีอ่านเขา้ใจง่าย 

     

3.คู่มือฉบบัน้ีอธิบายองคป์ระกอบต่างๆ
อยา่งเป็นล าดบัขั้นตอน 

     

4.คู่มือฉบบัน้ีอธิบายไดเ้ขา้ใจอยา่งชดัเจน 
จึงสามารถปฏิบติัจริงได ้

     

5.คู่มือฉบบัน้ีมีค  าอธิบายและค าช้ีแจงแนว
ทางการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนอยา่ง
ชดัเจน 

     

6.คู่มือฉบบัน้ีอธิบายแนวทางของการ
ด าเนินการสอนอยา่งชดัเจน 

     

7.คู่มือฉบบัน้ีอธิบายถึงความเป็นมาของ
การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนอยา่ง
ชดัเจน 

     

8.คู่มือฉบบัน้ีไดอ้ธิบายความเป็นมาของ
การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนอยา่ง
สมเหตุสมผล และมีความน่าเช่ือถือ 

     

9.คู่มือฉบบัน้ีไดก้ล่าวถึงทฤษฎีส าคญัท่ีใช้
เป็นฐานคิดส าคญัในการสร้างรูปแบบการ
เรียนการสอนอยา่งชดัเจน 
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รายการตรวจสอบ ระดับความคดิเห็น 
5 4 3 2 1 

10.คู่มือฉบบัน้ีน าทฤษฎีการเรียนรู้ 

ตลอดจนแนวคิดมาเป็นฐานส าคญัในการ

พฒันารูปแบบการเรียนการสอนอยา่ง

ถูกตอ้งตามหลกัการของทฤษฎีและ

แนวคิดนั้นๆ 

     

11.คู่มือฉบบัน้ีอธิบายความสมัพนัธ์
ระหวา่งแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีจะ
น าไปสู่การพฒันารูปแบบการสอนอยา่ง
ชดัเจน 

     

12.คู่มือฉบบัน้ีอธิบายสาระส าคญัของ
รูปแบบการเรียนการสอนอยา่งครบถว้น
ชดัเจน 

     

13.คู่มือฉบบัน้ีบอกเกณฑก์ารประเมินการ
อ่านอยา่งมีวจิารณญาณไดช้ดัเจน
เหมาะสม 

     

14.คู่มือฉบบัน้ีบอกเกณฑก์ารประเมินการ
อ่านอยา่งมีวจิารณญาณท่ีสามารถน าไปใช้
ในการปฏิบติัจริงได ้

     

 

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

           ..............................................)(.........  

                                                             ผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั 
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รายการประเมินแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านอย่างมีวจิารณญาณ 
 

รายการตรวจสอบ ระดับความคดิเห็น 
5 4 3 2 1 

1.แบบทดสอบมีค าช้ีแจงรายละเอียดได้

อยา่งชดัเจนครบถว้น 

     

2.แบบทดสอบมีการก าหนดระยะเวลาท่ี
เหมาะสมกบัขนาดความยาวของบทอ่านท่ี
ก าหนดให ้

     

3. แบบทดสอบมีความยากง่ายท่ีเหมาะสม
กบัระดบัความสามารถของผูเ้รียน 

     

4.แบบทดสอบใชรู้ปแบบเหมาะสมกบัการ

อ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 

     

5.แบบทดสอบมีการก าหนดเกณฑก์าร
ประเมินผลไวอ้ยา่งชดัเจน 

     

 

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

           ..............................................)(.........  

                                                             ผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั 
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ภาคผนวก จ 

คู่มือรูปแบบ แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบวดัความสามารถในการอ่านอย่างมีวจิารณญาณ 
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รูปแบบการเรียนการสอนอ่านโดยใช้ทฤษฎโีครงสร้าง เพ่ือเสริมสร้างความสามารถด้านการอ่าน

อย่างมีวจิารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 

1.หลกัการ 

  ดว้ยยุคปัจจุบนัเป็นยุคแห่งขอ้มูลข่าวสาร  ท าให้การอ่านมีบทบาทส าคญัต่อบุคคลทัว่ไป 

ทุกเพศ  ทุกวยั เพื่อน าการอ่านไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั การอ่านเป็นกระบวนการทาง

สมองของมนุษยใ์นการรับรู้ขอ้มูลและแปลความหมายจากตวัหนงัสือและสัญลกัษณ์ต่าง ๆ เพื่อให้

เขา้ใจเร่ืองราว ความรู้ ความคิด ตลอดจนอารมณ์และความรู้สึกของผูส่้งสาร หากผูอ่้านเขา้ใจ

หลกัการอ่านและฝึกฝนทกัษะการอ่านอยา่งสม ่าเสมอ  จะท าให้ผูอ่้านรับสารไดถู้กตอ้ง ตรงตามท่ีผู ้

ส่งสารต้องการ สามารถน าความรู้ความคิดท่ีได้มาใช้พัฒนาตนเองทั้ งด้านการเรียนและใน

ชีวิตประจ าวนั 

  การอ่านนั้นนอกจากจะมีความส าคญันานัปการแลว้ยงัเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับวยัเรียน
เป็นอยา่งมาก ยิง่ในการศึกษาระดบัสูงการอ่านจะเขา้มามีบทบาทส าคญัเป็นอยา่งยิง่ ดงันั้นทุกคนจึง
ควรฝึกฝนการอ่านอย่างแทจ้ริง เพราะไม่ว่าวิชาใด ถา้การอ่านดีการเรียนหรือผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกจ็ะดีไปดว้ย ดงัท่ี สุจริต  เพียรชอบ  และสายใจ  อินทรัมพรรย ์(2523 : 98)  กล่าวไวว้า่ 
 
    ทกัษะการอ่านเป็นทกัษะท่ีส าคญัและใชม้ากในชีวิตประจ าวนั เพราะเป็น 
                             ทกัษะท่ีนกัเรียนใชแ้สวงหาสรรพวิทยาการต่าง ๆ เพื่อความบนัเทิงและการ 
   พกัผอ่นหยอ่นใจ ผูท่ี้มีนิสยัรักการอ่านและมีทกัษะในการอ่าน มีอตัราเร็วในการ 
   อ่านสูงยอ่มแสวงหาความรู้และศึกษาเล่าเรียนไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ สามารถ 
   น าความรุ้ท่ีไดจ้ากการอ่านไปใชใ้นการพูดและการเขียนไดเ้ป็นอย่างดี ใน 
   ต่างประเทศปัจจุบนัน้ี ไดมี้การส่งเสริมทกัษะการอ่านเป็นอยา่งมากทั้งใน 
   ระดบัประถมและมธัยมศึกษา   
  

  การอ่านเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นและส าคญัต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย ์เพราะเป็นกระบวนการ

แสวงหาความรู้และรับรู้ข่าวสารเร่ืองราวต่างๆ ดงัท่ี ฐะปะนีย ์นาครทรรพ )2516 :5  (ไดก้ล่าวว่า  

การอ่านเป็นส่ิงท่ีช่วยให้มีประสบการณ์กวา้งขวาง ใช้ความรู้ได้ทั้ งในและนอกห้องเรียน เพื่อ
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พกัผ่อนเพลิดเพลิน ช่วยให้นักเรียนรับความรู้ความคิดเห็นของผูอ่ื้นได ้ผูท่ี้มีนิสัยรักการอ่าน มี

ทกัษะในการอ่านยอ่มแสวงหาความรู้ไดม้ากและมีประสิทธิภาพ สามารถน าความรู้จากการอ่านไป

ใชใ้นการพดูและเขียนไดดี้ ซ่ึงการจะฝึกใหน้กัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน  อนัจะ

ส่งผลให้เกิดความคิดท่ีจะเขียนและน าไปสู่การพฒันาความสามารถหรือฝึกทกัษะการเขียนของ

นักเรียนนั้น จะตอ้งอาศยัทกัษะการอ่านเป็นพื้นฐานส าคญั เพราะการอ่านเป็นเคร่ืองมือในการ

แสวงหาความรู้และความคิดท่ีจะน าไปใชใ้นการเขียนไดดี้ท่ีสุด นักเรียนจึงควรไดรั้บการฝึกฝน

ทกัษะการอ่านอย่างถูกตอ้งและสม ่าเสมอ ส่ิงท่ีส าคญัท่ีจะช่วยให้การอ่านประสบความส าเร็จ คือ 

ความสามารถในการอ่านและความเขา้ใจในเร่ืองท่ีอ่าน 

   การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณมีความส าคญัต่อการเรียนการสอนและการด ารงชีวิตในปัจจุบนั  

ทั้งน้ีเน่ืองจากการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจดัเป็นการอ่านขั้นสูงท่ีครอบคลุมตั้งแต่การอ่านเพื่อรู้

เน้ือหาสาระของเร่ือง  รู้คุณค่าของเร่ือง  สามารถตดัสิน ประเมินค่า และน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการ

อ่านไปใช้ได ้ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณจึงสามารถช่วยให้ผูอ่้านสามารถคดัเลือกขอ้มูลท่ีเป็น

ประโยชน์น าไปใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนั 

  นอกจากน้ีการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เป็นทกัษะการอ่านขั้นสูงประการหน่ึงท่ีตอ้งใช้

ความสามารถในการคิด พิจารณาหาเหตุผลในการตดัสินใจและประเมินค่าของเร่ืองท่ีอ่านได ้ดงัท่ี 

นภาลยั สุวรรณธาดา )2526 :536  (กล่าวว่า  “การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณเป็นการอ่านท่ีผูอ่้านตอ้งใช้

ความคิดวิเคราะห์ ใคร่ครวญ และประเมิน ไดว้่า ขอ้ความหรือเร่ืองท่ีอ่านนั้น ส่ิงใดเป็นใจความ

ส าคญั ส่ิงใดเป็นใจความประกอบและสามารถแยกขอ้เท็จจริงออกจากความคิดเห็นของผูเ้ขียนได ้

การใช้ความคิดในการคิดวิเคราะห์นั้ นเป็นการอ่านระดับสูง ท่ีตอ้งได้รับการฝึกฝน จนกระทั่ง

สามารถอ่านอยา่งมีวิจารณญาณได้  ”สอดคลอ้งกบั สุนนัทา มัน่เศรษฐวิทย์ ) 2527 :125  (กล่าววา่ การ

อ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นการอ่านขั้นสูงท่ีตอ้งฝึกฝนให้ผูอ่้าน รู้จกัคิดหาเหตุผล พิจารณาตดัสิน

ขอ้ความ วิเคราะห์เร่ืองท่ีอ่าน สรุปเร่ือง และประเมินค่าเร่ืองท่ีอ่านได ้การท่ีผูอ่้านฝึกฝน จนกระทัง่

สามารถใช้ความคิดพิจารณาหาเหตุผล วิเคราะห์ประเมินค่าได้นั้น นับเป็นประโยชน์ท่ีสามารถ

น าไปใชไ้ดใ้นชีวิตประจ าวนัการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณมีความส าคญัมากส าหรับนักเรียน เพราะ

นกัเรียนตอ้งน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั เพื่อปรับตวัให้ทนักบัสังคมยคุขอ้มูลข่าวสาร ดงัท่ี 

กมล การกุศล )2529 :186  (กล่าวถึงความส าคญัของการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณว่า การอ่านอย่างมี
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วิจารณญาณมีความส าคญั เพราะทั าให้ผูอ่้านรู้จกัพินิจพิเคราะห์สาร สามารถแยกแยะส่วนท่ีเป็น

ขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็นได ้การปลูกฝังเร่ืองการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณจึงนบัวา่เป็นส่ิงท่ีส าคญั 

 ล าดับขั้นของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณนั้ น มี 6 ขั้นตอน ซ่ึงสอดคล้องกับล าดับขั้น

พฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Bloom )สุนนัทา มัน่เศรษฐวิทย์ , 2532:  154 -172)  คือ  1)ขั้นรู้-

จ า  ผูอ่้านตอ้งเขา้ใจความหมายของค าศพัท ์ ขอ้ความ  เขา้ใจเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน บอกเหตุการณ์ส าคญัใน

เร่ือง   2 )ขั้นเขา้ใจ  ผูอ่้านบอกล าดบัเหตุการณ์ในเร่ือง สรุปประเด็นส าคญัและบอกแนวคิดของเร่ือง  

3)ขั้นน าไปใช ้ ผูอ่้านน าขอ้มูลหรือแนวคิดจากความเขา้ใจไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์  4)ขั้นวิเคราะห์ 

ผูอ่้านแยกองคป์ระกอบของงานเขียนแยกเร่ืองท่ีอ่านเป็นประโยคย่อย ๆ บอกความสัมพนัธ์ของ

องคป์ระกอบงานเขียนและประเด็นยอ่ย แยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็น  5)ขั้นสังเคราะห์  ผูอ่้านน า

เร่ืองท่ีอ่านไปเปรียบเทียบกบัขอ้มูลอ่ืน ๆ เพื่อสรุปขอ้คิดจากเร่ือง  และ 6)ขั้นประเมินค่า  ผูอ่้าน

พิจารณาขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็นเพื่อประเมินคุณค่าของเร่ืองท่ีอ่าน รวมถึงความประทบัใจท่ีไดรั้บ

จากการอ่าน 

  การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณจึงจ าเป็นตอ้งมีหลกัเพื่อเป็นแนวทางในการอ่าน  โดยหลกัของ

การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบดว้ย 1)พิจารณาท าความเขา้ใจหัวขอ้เร่ืองหรือประเด็นให้

เขา้ใจ 2) ตั้งค  าถามเก่ียวกบัสาระส าคญัของเร่ือง 3) แยกขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็น 4)ตดัสินวา่ส่ิงใดดี

หรือไม่ดี  5)  หาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัผูเ้ขียน 

  จากขั้นตอนและหลกัของการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ  สามารถก าหนดแนวทางในการอ่าน

ได้คือ 1)เข้าใจความหมายของค าศัพท์  2)  จับประเด็นความคิดส าคัญของผูเ้ขียน  3)  เข้าใจ

จุดมุ่งหมายในการเขียน  4)  พิจารณาความสัมพนัธ์ของส่วนต่าง ๆ 5) พิจารณาขอ้เทจ็จริงและความ

คิดเห็น  6) ขยายความหรือคาดการณ์ล่วงหนา้  และ 7) ประเมินคุณค่าของส่ิงท่ีอ่าน 

  วิธีการท่ีจะสามารถช่วยเสริมสร้างและพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณนั้ นมีหลาย

แนวทาง  หน่ึงในนั้นก็คือ การน าแนวทางของทฤษฎีโครงสร้างมาใช ้เพราะทฤษฎีโครงสร้างเช่ือว่า 

งานวรรณกรรมมีลักษณะของการประกอบสร้าง มีความสัมพันธ์ท่ีหลากหลายและซับซ้อน  

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ กลุ่มแนวคิดสัญวิทยา คือการศึกษาเก่ียวกบัสัญญะ อนัไดแ้ก่การรวามตวักนัของ

ส่ือ ตวัหมาย และความหมาย ท าใหผู้อ่้านสามารถใชค้วามคิดไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
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  ทฤษฎีโครงสร้าง จึงเป็นทฤษฎีท่ีสามารถน ามาใช้ในการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณได้

เป็นอยา่งดี  และครอบคลุมในการจดัการเรียนการสอนอ่านวรรณกรรมทั้ง 4 ประเภท ไดแ้ก่  เร่ือง

สั้น  กวีนิพนธ์  สารคดี  และบทละคร ทั้งน้ีเน่ืองจากการสอนอ่านตามแนวทฤษฎีโครงสร้าง โดย

ใชแ้นวคิดสัญญวิทยานั้น  จะตอ้งอ่านโดยละเอียด เพื่อจบัใจความ  แปลความ  และวิจารณ์  รวมถึง

การพิจารณารหัสทั้ง 4  ไดแ้ต่  รหัสวตัถุ  รหัสสังคม  รหัสวฒันธรรม  และรหัสบุคคล  สามารถ

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดใ้ชค้วามคิดอยา่งขั้นสูงในการอ่านของตนได ้

   การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอ่านโดยใช้ทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จึงเป็นรูปแบบการ

เรียนการสอนท่ีจะช่วยผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ช่วนให้ผูเ้รียนรู้เน้ือหา

สาระของเร่ือง  รู้คุณค่าของเร่ือง  สามารถตดัสิน ประเมินค่า และน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการอ่านไปใช้

ในการด าเนินชีวิตประจ าวนัไดอี้กดว้ย 

2.กรอบแนวคดิทีใ่ช้พฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
  กรอบแนวคิดการวิจัย 
  การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ผูว้ิจ ััยไดศึ้กษา
ทฤษฎีต่าง ๆ จนน ามาสู่การสร้างกรอบแนวคิดการวิจยั ซ่ึงหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีใช้
ในการศึกษาคร้ังน้ี มีดงัต่อไปน้ี 

  1.  แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
 การพฒันารูปแบบแบบการเรียนการสอนนั้นเป็นวิธีการเชิงระบบ )System Approach) ท่ี
แสดงให้เห็น 3 ปัจจยัหลกั คือ ตวัป้อน ) Input), การด าเนินการ )Process)และ ผลผลิต )Output)ท่ี
ตอ้งมีความสัมพนัธ์กนั ดงัท่ี สงดั อุทรานนัท ์)2532 :24  (กล่าวเก่ียวกบัวิธีการเชิงระบบสรุปไดว้่า 

วิ ธีการเชิงระบบนั้ น  ประกอบด้วยส่วนท่ีส าคัญ 3 ส่วน ได้แก่ 1 ) ตัวป้อน  ) Input) ซ่ึงเป็น
ส่วนประกอบของระบบ 2) การด าเนินการ )Process) เป็นการน าส่วนประกอบของระบบมามี
ปฏิสัมพนัธ์)Interaction)  ต่อกนั และ 3) ผลผลิต )Output) เป็นจุดหมายปลายทางของระบบนัน่เอง 
   องค์ประกอบของระบบการสอนของนักการศึกษาแต่ละคนมีความแตกต่างและมีความ
หลากหลายทั้งน้ีอยู่กบัหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเลือกมาใช ้อย่างไรก็ตามส่ิงท่ีนักการศึกษา
หลายคนมกัระบุเป็นองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีไม่แตกต่างกนันัน่ก็คือ หลกัการ 
แนวคิดหรือทฤษฎีของรูปแบบการเรียนการสอน วตัถุประสงคข์องรูปแบบการสอน เน้ือหาท่ีใชใ้น
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การสอนกิจกรรมการเรียนการสอนและเทคนิควิธีสอนต่างๆ ตลอดจนการวดัและประเมินผล ใน
ส่วนของการน าเสนอรูปแบบการเรียนการสอนนั้น ก็มีนกัการศึกษาน าเสนอไวห้ลายรูปแบบ เช่น 
รูปแบบการสอนท่ีเน้นกิจกรรม รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นเน้ือหา รูปแบบการสอนท่ีเน้น
สังคม เป็นตน้ ทงัน้ี มีนักการศึกษาท่ีไดเ้สนอรูปแบบการสอนไวอ้ย่างน่าสนใจ เช่น Joyce และ 
Weil  ) Joyce and Weil, 2009: 100) ไดก้ล่าวถึงระบบต่าง ๆ ท่ีเป็น ปัจจยัสนบัสนุนการจดัการเรียน
การสอนในรูปแบบนั้น ๆ โดยไดก้ล่าวถึง 4 ระบบ ไดแ้ก่ ขั้นตอนของรูปแบบ )Syntax หรือ Phases) 
ระบบสังคม)Social System) หลักการตอบสนอง)Principles of Reaction) และระบบสนับสนุน 
)Support System)   
  2.  แนวคดิเกีย่วกบัทฤษฎีโครงสร้างและการอ่านเชิงสัญวิทยา 
  ทฤษฎีโครงสร้าง )structuralism) มีจุดเร่ิมต้นจากแนวคิดของ Ferdinand  de Saussure 
นักภาษาศาสตร์ชาวสวิตเซอร์แลนด์  โดยค าบรรยายท่ีมีช่ือว่า  “Cour de Linguistique  General”  
แนวคิดต่าง ๆ จากค าบรรยายของ Saussure ไดรั้บการน ามาประยุกต์ใช้ในหลายสาขาวิชา ไดแ้ก่ 
ภาษาศาสตร์ มานุษยวิทยา  ประวติัศาสตร์  จิตวิทยา  วฒันธรรมศึกษา ปรัชญา และวรรณกรรม
วิจารณ์ 
  ทฤษฎีโครงสร้างดงักล่าว เป็นการศึกษาแบบสหวิทยาการของการส่ือสาร ท่ีประกอบไป
ดว้ยการส่ือสารในหลายๆรูปแบบ ภาษานั้นเป็นระบบการส่ือสารแบบจ าลองท่ีประกอบไปดว้ยค า  
เม่ือค าถูกพิจารณาว่าเป็นสัญญะประเภทหน่ึงท่ีสามารถให้ความหมายไดอ้ย่างไม่มีกฏเกณฑ์ และ
ไดรั้บการน าไปใชใ้นในการส่ือสารทุกรูปแบบ ท าให้สัญวิทยานั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัทุกการใช้
ภาษา ทุกดา้น และสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการสอนภาษาได ้)Kumral, 2013) 
   การอ่านเชิงสัญวิทยา )Semiotic Reading) นั้นเป็นกลวิธีในการอ่านเพื่อความเขา้ใจในการ
อ่านข้อความประเภทวรรณกรรม ประกอบไปด้วยขั้นตอนสามขั้นตอนตามล าดับ )Scholes, 
1982/1985) ขั้นแรก ผูอ่้านเพียงแค่อ่านเพื่อใหเ้ขา้ใจว่าอะไรคือส่ิงท่ีวรรณกรรมตอ้งการส่ือสารตาม
ความหมาย การอ่านประเภทน้ีจ าเป็นตอ้งมีกระบวนการการสร้างความหมายในขั้นแรก โดยใชค้  า
เป็นส่ิงท่ีเป็นหลกัส าคญัของใจความทั้งหมด )Sless, 1986)  ขั้นท่ีสอง ผูอ่้านจะความหมายในขั้นท่ี
ลึกกว่าท่ีอยู่ภายใต้ขอ้ความนั้ น ผ่านการตีความ ผูอ่้านจ าเป็นต้องมีความตระหนักรู้เชิงปัญญา
เก่ียวกบัภูมิหลงัเชิงวฒันธรรมของขอ้ความท่ีปรากฏ ทกัษะการอ่านเพื่อตีความน้ีเรียกไดว้่าเป็น
กระบวนการการสร้างความหมายในขั้ น ท่ีสอง )Second-order signification) หรือ การสร้าง
ความหมาย )Semiosis) และขั้นท่ีสาม ผูอ่้านจะเร่ิมสร้างความรู้ดว้ยการอ่านและสร้างขอ้โตแ้ยง้กบั
ผูเ้ขียนในขอ้ความดั้ งเดิม กระบวนการการสร้างความหมายในขั้นท่ีสามนั้ นถือว่ามีผูอ่้านเป็น
ศูนยก์ลาง เพราะผูอ่้านไดห้ยิบยกขอ้ติชมของตนมาเสนอในขอ้โตแ้ยง้ร่วมกนั  ดงันั้น ความเขา้ใจ
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ของผูอ่้านจึงข้ึนอยูก่บัว่า ผูอ่้านสามารถท าการวิเคราะห์และอภิปรายไดดี้มากนอ้ยเพียงใด นัน่เป็น
เพราะว่า “สัญวิทยานั้ นเรียนเก่ียวกับกระบวนการทางวฒันธรรมเช่นเดียวกันกับกระบวนการ
ทางการส่ือสาร ” (Eco, 1979, p. 8) 

 ทั้งน้ีหลกัการส าคญัของการวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีโครงสร้างและการอ่านเชิงสัญวิทยามี
ดงัต่อไปน้ี)กาญจนา แกว้เทพ , 2553) 

 1  .ตวับททุกชนิด ถูกสร้างข้ึนตามวิธีการเดียวกบัการสร้างภาษา  
 2  .ความหมายในตวับทจะข้ึนอยูก่บัวฒันธรรมระดบักวา้งและกรอบอา้งอิ งทางภาษา 
 3  .ตวับทจะเป็นภาพตวัแทนของกระบวนการสร้างความหมาย  
  4. ความหมายของตวับทจะมีทั้งความหมายโดยอรรถ และความหมายโดยนยั  
 5  .ระบบสญัญะนั้น จะถูกถอดรหสัตามพื้นฐานความรู้ท่ีมีอยู่  
  จากแนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีโครงสร้างและการอ่านเชิงสัญวิทยานั้น ถือเป็นส่วนส าคญัท่ี
ผูว้ิจยัน ามาใช้เป็นทฤษฎีหลกัในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน เพราะพื้นฐานของทฤษฎี
โครงสร้างตามแนวสัญวิทยาน้ีเช่ือว่า ผูอ่้านแต่ละคนมีประสบการณ์การรับรู้ท่ีแตกต่างกนั การท่ี
ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจความหมายของตวับททั้งความหมายโดยอรรถ ความหมายโดยนยั และมายาคติ 
รวมถึงการถอดรหสัระบบสญัญะนั้น จึงมีความเก่ียวเน่ืองกบัทกัษะการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ  
 
 3.  แนวคดิเกีย่วกบัการอ่านอย่างมีวจิารณญาณ 
 การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ (Critical Reading) เป็นทกัษะท่ีมีความส าคญัอยา่งท่ีท่ีบุคคลทุก
คนตอ้งใชใ้นชีวิตประจ าวนั ดงัท่ี Lapp และ Flood (Lapp and Flood, 1986) ไดใ้ห้ความหมายของ
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณตามหน้าท่ีของการน าไปใช ้กล่าวคือ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็น
การใชก้ระบวนการอ่านควบคู่กบักระบวนการคิด กระบวนการอ่านจะเร่ิมตั้งแต่สายตารับรู้ตวัอกัษร 
และส่งสมองใหแ้ปลความหมาย เม่ือจุดเร่ิมตน้ของการอ่านเกิดข้ึน การคิดกเ็กิดข้ึนเช่นกนั นบัตั้งแต่
การแปลความหมายเพื่อใหเ้กิดความรู้ความจ า และความเขา้ใจ ซ่ึงเป็นการคิดระดบัพื้นฐานสู่การคิด
ระดบัสูงข้ึนไป คือ การน าไปใช ้การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ และการประเมินค่า 
 นอกจากน้ี เน้ือหากน็บัเป็นประเดน็ส าคญัในการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ดงัท่ี Otten (1998) 
ไดอ้ธิบายความหมายของการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณไวว้่า การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณนั้น ขั้นแรก
จะตอ้งท าความเขา้ใจเน้ือเร่ืองท่ีอ่านก่อน ในขั้นต่อไปจึงวิเคราะห์รายละเอียดในส่วนท่ีคลา้ยกนัและ
ส่วนท่ีแตกต่างกนั เพื่อน าไปสู่การสรุปท่ีถูกตอ้ง ใกลเ้คียงกบัการอธิบายความหมายของการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณของ Rasinski (2006) ท่ีมุ่งเน้นการท าความเขา้ใจเน้ือเร่ืองเป็นอนัดบัแรก โดย
ผูอ่้านต้องมีความคล่องแคล่วในการอ่าน เพราะเป็นพื้นฐานส าคญัท่ีจะน าไปสู่การอ่านอย่างมี
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วิจารณญาณ อย่างไรก็ตาม การท่ีผูอ่้านจะอ่านไดค้ล่องนั้น ผูอ่้านตอ้งสามารถจดจ าค  าส าคญัและ
เขา้ใจความหมายของค าถูกตอ้งทั้งทางตรงและทางนยั 
       Huijie (2010 : 49-51) ไดพ้ฒันากรอบแนวคิดแบบเป็นล าดบัขั้นในเร่ืองความสามารถ
ในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยพื้นฐานแรกท่ีตอ้งใชพ้ิจารณาในขั้นตน้ในเร่ืองการอ่านอยา่งมี
วิจารณญาณ ไดแ้ก่ ย่อหนา้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งของย่อหน้าในเร่ืองใจความส าคญัและการพฒันา
วิธีการท่ีจะส่งเสริมการวิเคราะห์อยา่งเขา้ใจไดม้ากในขั้นต่อๆ ไป ในขั้นท่ีสูงกว่าของการอ่านอยา่ง
มีวิจารณญาณ คือความสามารถท่ีจะรับรู้วตัถุประสงค์และน ้ าเสียงของผูเ้ขียนเพื่อประเมินการ
บรรยายภาพในเน้ือเร่ือง เพื่อแสดงให้เห็นขอ้โตแ้ยง้ เพื่อรับรู้ความผิดพลาดท่ีปรากฏ นอกจากนั้น
เน้ือเร่ืองเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะสร้างความเขา้ใจในการอ่าน ฉะนั้นจะเป็นประโยชน์มากหากผูอ่้านน า
ความรู้เดิมมาใชใ้นการอ่าน การรู้ภูมิหลงัของผูเ้ขียนอาจจะช่วยให้เขา้ใจขอ้คิดเห็นและเขา้ใจความ
เอนเอียงในเน้ือเร่ือง การมีความรู้เดิมในเร่ืองหรือเหตุการณ์ท่ีกล่าวถึงในเน้ือเร่ืองอาจช่วยให้รู้
เป้าหมายของผูเ้ขียน การเขา้ถึงขอ้มูลของหัวขอ้ความรู้ในเน้ือเร่ืองจะเป็นประโยชน์ในการประเมิน
จุดประสงคข์องเน้ือเร่ือง สุดทา้ย คือ การประเมินแบบองคร์วมเป็นกระบวนการในการอ่านอยา่งมี
วิจารณญาณ ท่ีระดบัน้ีผูอ่้านสามารถเขา้ใจว่าผูเ้ขียนสนบัสนุนความคิดของพวกเขาดว้ยเหตุผลและ
หลกัฐานอะไร เพื่อให้รับรู้ว่าผูเ้ขียนดึงความสนใจของผูอ่้านอย่างไร เพื่อเปรียบเทียบว่าค่านิยม
พื้นฐาน ความเช่ือและขอ้สันนิษฐานของผูเ้ขียนเหมือนหรือต่างจากความคิดของเราอย่างไร และ
เขียนสรุปความเช่ือท่ีสมเหตุสมผลต่อเน้ือเร่ือง หรือแสดงมุมมองของตนเอง 
       กรอบแนวคิดแบบเป็นล าดับขั้ น 4 ระดับ ของความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ ไดแ้ก่ ระดบัการวิเคราะห์โครงสร้าง ระดบัการวิเคราะห์การใชค้  า ระดบัการเช่ือมโยง
บริบททางสงัคม และระดบัการประเมินองคร์วม 
       ระดับท่ี 1 การวิเคราะห์โครงสร้าง คือความสามารถในการเดาค าในบริบทได้สรุป
แนวคิดส าคญัของยอ่หนา้ได ้สรุปแนวคิดส าคญัของเร่ืองทั้งหมด สามารถอนุมานประโยคจากการ
อ่าน แยกความคิดหลกักบัความคิดรอง สามารถเห็นวิธีการพฒันารูปแบบการเขียน เห็นรูปแบบของ
ยอ่หน้า สามารถแยกขอ้เท็จจริงจากความคิดเห็น และสามารถแยกมุมมองท่ีเห็นแตกต่างได ้เขา้ใจ
ภาพต่าง ๆ ได ้
       ระดับท่ี 2 การวิเคราะห์ศิลปะการใช้ค  า คือความสามารถในการแยกประเภทของ
บทความได้ เข้าใจวตัถุประสงค์ของผูเ้ขียน น ้ าเสียงของผูเ้ขียน ประเมินการใช้ค  าของผูเ้ขียน
พิจารณาว่าผูเ้ขียนใชค้  าผิดหรือใชภ้าษาไม่เหมาะสมอย่างไร สามารถอธิบายลกัษณะการใชภ้าษา
ตระหนักเขา้ใจเคร่ืองมือต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชภ้าษา หาขอ้โตแ้ยง้ได ้เกิดความซาบซ้ึงในขอ้
โตแ้ยง้นั้น ๆ เห็นการใชเ้หตุผลท่ีผดิอยา่งไรในการอธิบาย และสามารถเห็นเทคนิคท่ีผูเ้ขียนใช ้
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       ระดบัท่ี 3 การเช่ือมโยงบริบททางสังคม คือความสามารถในการเช่ือมโยงเร่ืองท่ีอ่าน
เขา้กบัภูมิหลงัทางดา้นวฒันธรรม สามารถเช่ือมโยงเร่ืองท่ีอ่านเขา้กบัภูมิหลงัของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
สามารถเช่ือมโยงเร่ืองท่ีอ่านกบัภูมิหลงัของผูเ้ขียน สามารถเช่ือมโยงเร่ืองท่ีอ่านกบัสถานการณ์
สามารถเช่ือมโยงเร่ืองท่ีอ่านไปสู่บริบทอ่ืน ๆ ได ้
       ระดบัท่ี 4 การประเมินองค์รวม คือความสามารถในการท่ีจะอ่านจากมุมมองในเชิง
วิจารณ์ สามารถประเมินอย่างมีจุดมุ่งหมาย สามารถสรุปประเด็นค าถาม สามารถวิจารณ์การใช้
ช่องทางในการเสนอขอ้มูลต่างๆ สามารถคน้หาแหล่งก าเนิดขอ้มูล ตรวจสอบอุดมคติของเร่ืองท่ี
อ่าน สามารถบอกไดว้่าผูเ้ขียนตอ้งการให้ใครอ่าน ผูเ้ขียนสนับสนุนประเด็นอย่างไรดว้ยเหตุผล
หลกัฐานอะไร ใชก้ลวิธีอะไรให้ผูอ่้านสนใจ สามารถอ่าน เขียน สรุปยอ่ท่ีเป็นเหตุผลของส่ิงท่ีอ่าน
ได ้สามารถเปรียบเทียบค่านิยม ความเช่ือ สมมติฐาน เหมือนหรือต่างจากตนเอง สามารถท่ีจะตดัสิน
ว่าจะยอมรับหรือไม่เห็นดว้ยกบัผูเ้ขียน เร่ืองท่ีอ่านเหมาะสมกบัผูอ่้านหรือไม่ สามารถแสดงความ
คิดเห็นในมุมมองของตนเองได ้
       จากการศึกษาแนวความคิดขา้งตน้ ผูว้ิจยัพิจารณาว่าแนวคิดเก่ียวกบัแนวทางในการ
พฒันาสมรรถนะการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ของ Huijie เป็นแนวคิดท่ีมีความเหมาะสมในการท่ีจะ
น ามาพฒันาต่อยอดรูปแบบการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใชท้ฤษฎีโครงสร้างได ้เพราะมี
องคป์ระกอบบางประการท่ีคลา้ยคลึงกบัทฤษฎีโครงสร้างและการอ่านเชิงสญัวิทยา 
 4.  แนวคดิเกีย่วกบัจิตวทิยาการอ่านและการเลือกบทอ่านส าหรับวยัรุ่น 
  นักวิชาการของต่างประเทศและไทยไดก้ าหนดช่วงอายุของเด็กวยัรุ่นไวค้ลา้ยคลึงกนัคือ
ตั้งแต่ 12 ปี ข้ึนไป แต่ไม่เกิน  20 ปี(นิตยา วรรณกิจร์, 2559) พฒันาการความสนใจในการอ่านของ
วยัรุ่นจะมีความสัมพนัธ์กบัพฒันาการทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา ตลอดจนการสร้าง
อุปนิสัยการอ่านเร่ิมตั้งแต่วยัเด็กและส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ รอบตวัของวยัรุ่น ไดแ้ก่ ภาวะทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวฒันธรรม  
 แนวคิดทัว่ไปในการพิจารณาและคดัเลือกวรรณกรรมส าหรับวยัรุ่นนั้น เพชราภรณ์ จนัทร
สูตร์(2535)ไดก้ล่าวไวว้่า จะพิจารณาในประเด็นส าคญั 5 ประการ คือ 1) ขอบเขตความสนใจของ
วยัรุ่น 2) ความครอบคลุมของวรรณกรรมสาขาต่าง ๆ ของแหล่งความรู้ 3)ความหลากหลายของ
หนังสือ 4) ความน่าอ่านของหนังสือ และ 5) ความดึงดูดความสนใจในการอ่าน นอกจากน้ียงั
จ าเป็นตอ้งค านึงถึงเน้ือหาสาระของเร่ืองอีกดว้ย 
 จากแนวคิดดงักล่าวผูว้ิจยัไดน้ ามาเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน
อ่าน โดยพิจารณาเลือกบทอ่านท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัหลกัจิตวิทยาการอ่านและการ
เลือกบทอ่านส าหรับวยัรุ่น 
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5.  แนวคดิเกีย่วกบัความรู้และประสบการณ์เดิม 
  ปัจจัยส าคัญประการหน่ึงท่ีจะท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีก็คือ ความรู้เดิม (prior 
knowledge)  ของผูเ้รียน  ดงัท่ี Perkins และ  Resnick  (อา้งถึงใน Feldman และ McPhee, 2008: 89) 
ไดศึ้กษาพบวา่ การเรียนการสอนท่ีสามารถท่ีจะเช่ือมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนได้
นั้น จะน ามาซ่ึงการเรียนรู้ในคร้ังใหม่  ตวัอยา่งเช่น หากผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองสมองและเซลล์
สมอง จากการท่ีไดอ่้านหรือดูขอ้มูลเร่ืองดงักล่าวมาบา้ง จากความรู้น้ีจะน าผูเ้รียนไปสู่การตั้งค  าถาม
และกระบวนการคิดเพื่อสร้างความเขา้ใจ หากไดรั้บขอ้มูลใหม่เก่ียวกบัสมองเขา้มา  นอกจากน้ี 
Rosenblatt (1995: 63)  ได้กล่าวถึงหน้าท่ีของครูในการสอนอ่านว่า  ผูเ้รียนทุกคนควรได้รับ
อิสรภาพในการท่ีจะตอบสนองต่อการอ่าน  ครูจึงควรช่วยเหลือผูเ้รียนเพื่อให้เกิดความเขา้ใจตาม
บริบทชีวิตของพวกเขา ซ่ึงแต่ละคนยอ่มมีความแตกต่างกนั  การให้อิสรภาพในท่ีน้ี  หมายถึง  การ
งดเวน้การต าหนิ หรือท าให้ผูเ้รียนรู้สึกว่า ความรู้หรือประสบการณ์เดิมของเขาไม่ถูกตอ้ง น่าอาย
หรือไม่ตรงกบัความคิดของครู ความไวใ้จและการสร้างบรรยากาศในการแสดงความคิดเห็นท่ี
เคารพนบัถือซ่ึงกนัและกนั จะเป็นปัจจยัท่ีท าให้ผูเ้รียนแสดงความรู้เดิมและเช่ือมโยงประสบการณ์
กบัขอ้มูลใหม่ 
 ทฤษฎีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน คือ ทฤษฎีโครงสร้างประสบการณ์
เดิ ม (Schema Theory)  Rumelhart (1981 : 4 –12) ให้ ค ว ามห ม ายขอ ง  Schema ว่ าห ม าย ถึ ง  
โครงสร้างขอ้มูลท่ีใชแ้ทนความหมายของแนวคิดกวา้งๆ ท่ีเกบ็สะสมไวใ้นความทรงจ า โดยขอ้มูลท่ี
เก็บสะสมไวน้ั้นอาจเป็นแนวคิดเก่ียวกบัส่ิงของ สถานการณ์ทัว่ๆ ไป เหตุการณ์ ล าดบัเหตุการณ์ 
การกระท า หรือล าดับการกระท า ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีตอ้งมีขั้นตอนย่อยๆ คือ Sub – Schema 
ดงันั้นความรู้หรือแนวคิด Schema จะประกอบดว้ยแนวความคิดยอ่ยๆ และอธิบายแนวความคิดยอ่ย 
ๆ เหล่านั้นเพื่อให้เขา้ใจระบบของการรวมแนวความคิดยอ่ยๆ มาเป็นแนวความคิดรวมหรือความรู้ 
โครงสร้างประสบการณ์เดิมจะไม่มีการจบส้ิน แต่จะคงมีไวเ้พื่อสะสมขอ้มูลใหม่ เป็นแนวคิดของ
การเพิ่มพูนโครงสร้างลงไปในกระบวนการท่ีเรียกว่า การเติมช่องว่าง (Slot Filling) ในโครงสร้าง
ประสบการณ์เดิมจะมีช่องว่างอยู่ และช่องว่างน้ีจะถูกเติมเต็มดว้ยประสบการณ์ส่วนตวั และส่ิงท่ี
ไดม้าจากการอ่านเม่ือช่องว่างมีความสมบูรณ์ความเขา้ใจกจ็ะเกิดข้ึน นอกจากการเพิ่มพนูโครงสร้าง
จะก่อให้เกิดความเขา้ใจในการอ่านแลว้ บางคร้ังตอ้งมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างเดิมท่ีมีอยู่ให้
สามารถเขา้กบัขอ้มูลใหม่ดว้ย เพื่อท่ีจะไดเ้กิดประโยชน์ในการตีความ และท าให้เกิดโครงสร้าง
ความรู้ใหม่ ๆ ข้ึนจากทฤษฎีโครงสร้างประสบการณ์เดิมน้ี จะท าใหค้รูผูส้อนมีแนวทางในการสอน
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อ่านไดเ้ขา้ใจยิง่ข้ึน คือ เม่ือครูผูส้อนเตรียมใหน้กัเรียนอ่านขอ้ความ หรือเน้ือเร่ือง ครูจะตอ้งเขา้มามี
บทบาทในการกระตุน้ความรู้เดิมของผูเ้รียนใหเ้กิดข้ึน และเหมาะสมกบัส่ิงท่ีอ่าน ในบางคร้ังเร่ืองท่ี
อ่านอาจจะเป็นส่ิงท่ีนักเรียนไม่คุน้เคย ครูควรจะสร้างภูมิหลงัท่ีจ าเป็นให้นักเรียนก่อนท่ีจะสั่งให้
นักเรียนอ่านหรือควรให้มีการอภิปรายร่วมกนั เป็นการกระตุน้ประสบการณ์เดิม หรือให้แนวคิด
เพื่อใหน้กัเรียนมีขอ้มูลเลก็นอ้ยก่อนท่ีจะไดอ่้านขอ้มูลใหม่ ซ่ึงจะเป็นการช่วยเหลือใหน้กัเรียนสร้าง
โครงสร้างความรู้ใหม่ข้ึนมาได ้(Robert, 1987: 207 ) 
      แนวคิดเก่ียวกับความรู้และประสบการณ์เดิม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทฤษฎีโครงสร้าง
ประสบการณ์เดิมน้ีถือเป็นส่วนหน่ึง ท่ีผูว้ิจยัน ามาใชส้นับสนุนขั้นตอนในการพฒันารูปแบบการ
เรียนการสอน เพราะในการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณนั้นก่อนท่ีผูเ้รียนท่ีเร่ิมอ่านเน้ือเร่ืองควรมีการดึง
ประสบการณ์เดิม ความรู้เดิมของผูเ้รียน เพื่อให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสทบทวนแนวคิดเลก็นอ้ยก่อนท่ีจะ
เร่ิมรับรู้ขอ้มูลใหม่  
 6. แนวคดิพฤติกรรมด้านพุทธิพสัิย 
  แนวคิดพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัยพุทธิพิสัย คือ พฤติกรรมท่ีสะทอ้นระดับเชาวน์ปัญญา 
(cognition) ซ่ึงเป็นเป้าหมายการพฒันาผูเ้รียนท่ีส าคญัของระบบการศึกษาปัจจุบนั 

Bloom (1956) ไดเ้ร่ิมพฒันาพฤติกรรมดา้นพทุธิพิสยั โดยอธิบายถึงพฒันาการ และขั้นตอน
ของการเรียนรู้ การคิด ว่ามีระดบัขั้นจากระดบัความคิดท่ีต ่ากว่าไปสู่ความคิดระดบัสูงกว่า 6 ขั้น 
ดงัน้ี 

1. ความรู้-ความจ า (Knowledge) หมายถึง ผูเ้รียนสามารถจ า และเล่ากลบัถึงความรู้ท่ีได้
เรียนมาโดยยงัไม่ตอ้งปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงความรู้ แบ่งเป็นหลายระดบัคือ ความรู้ความจริง
รวมถึงค าศพัท ์ความรู้เก่ียวกบัวิธีการในความรู้จ า ความรู้ท่ีเป็นนามธรรม 

2.ความเขา้ใจ (Comprehension) เป็นความสามารถในการประมวลขอ้มูลใหต้รงประเดน็ท่ีมี 
3 ประเภทคือ การแปลความหมาย การตีความ การขยายความ  

3. การน าไปใช้ (Application) การน าไปใช้ คือการน าความรู้ ทฤษฎี หลกัเกณฑ์แนวคิด 
ไปสู่การปฏิบติัในสถานการณ์ใหม่ โดยไม่มีการลอกเลียนแบบหรือวิธีการ  

4. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการมองเห็นความสัมพนัธ์ระหว่างส่วน
หรือองคป์ระกอบต่างๆ ความสามารถในการพิจารณาหรือแยกรายละเอียดของเน้ือหา ซ่ึงจะแสดง
ใหเ้ห็นถึงความเขา้ใจหลกัการท่ีเป็นพื้นฐานของโครงสร้างเน้ือหา  

5. การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถในการน าเอาความรู้ ประสบการณ์ โจทย์
ปัญหามาสร้างเป็นส่ิงใหม่ท่ีไม่มีเคา้รูปความคิดเดิม 
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6. การประเมินค่า (Evaluation) เป็นความสามารถในการใชว้ิจารณญาณรอบดา้นมาตดัสิน
ความคิด ผลงาน หรือกระบวนการ ซ่ึงตอ้งเก่ียวขอ้งกบักระบวนการคิดระดบัสูง  

จากแนวคิดพุทธิพิสัย ของ Bloom มีความเหมาะสมท่ีจะน ามาใชใ้นการพฒันารูปแบบการ
สอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยเฉพาะในขั้นของการอ่านบทอ่านท่ีตอ้งใชค้วามสามารถในการ
อ่านอยา่งมีวิจารณญาณ 
 จากหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิด

ทฤษฎีท่ีใชใ้นการวิจยั และกรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง ตาม

แผนภาพท่ี 1 และแผนภาพท่ี 2 ดงัน้ี 
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แผนภาพท่ี  1 กรอบแนวคิดทฤษฎีท่ีใชใ้นการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    ข้อมูลสภาพการจัดการเรียนการสอนอ่านอย่างมวีจิารณญาณในระดับมธัยมศึกษา 

1. สภาพปัญหาดา้นผลสมัฤทธ์ิการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณในระดบัมธัยมศึกษา 

2.  สภาพปัญหาดา้นการเรียนการสอนอ่านอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษา 

3.  สภาพปัญหาดา้นการจดัการเรียนการสอนอ่านอยา่งมีวจิารณญาณของครูผูส้อนในระดบัมธัยมศึกษา  

แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 

การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน จ าเป็นตอ้งใชก้ารออกแบบระบบการเรียนการสอน)Instructional System Design : ISD หรือ 

Instructional Design : ID) เป็นส่ิงส าคญั เพื่อช่วยแกปั้ญหา และการพฒันาการเรียนการสอนใหเ้กิดเป็นระบบท่ีดี เกิดคุณภาพใน

การเรียนการสอนตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 

แนวคดิการพฒันาความสามารถในการอ่านอย่างมวีจิารณญาณ 

การพฒันาความความสามารถในการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณสามารถท าได ้4 ระดบั คือ ระดบัท่ี1 การวเิคราะห์โครงสร้าง ระดบัท่ี2 

การวเิคราะห์การใชค้  า ระดบัท่ี3  การพิจารณาความเก่ียวขอ้งเชิงสงัคม และระดบัท่ี4 การประเมินองคร์วม 

แนวคดิจิตวทิยาการอ่านและการเลือกบทอ่านส าหรับวยัรุ่น 

การพิจารณาและคดัเลือกวรรณกรรมส าหรับวยัรุ่นนั้นจะพิจารณาในประเดน็ส าคญั 5 ประการ คือ 1 .ขอบเขตความสนใจของวยัรุ่น 2. ความ

ครอบคลุมของวรรณกรรมสาขาต่าง ๆ ของแหล่งความรู้ 3.ความหลากหลายของหนงัสือ 4. ความน่าอ่านของหนงัสือ และ 5. ความดึงดูดความ

สนใจในการอ่าน 

แนวคดิพฤติกรรมด้านพุทธิพสัิย 

พฤติกรรมดา้นพทุธิพิสยัเป็นไปตามระดบัขั้น จากระดบัความคิดท่ีต ่าไปสู่ระดบัความคิดท่ีสูงข้ึนทั้งหมด 6 ระดบั ไดแ้ก่ 1. ความรู้

ความจ า 2. ความเขา้ใจ 3. การน าไปใช ้4. การวเิคราะห์ 5. การสงัเคราะห์ และ 6. การประเมินค่า 

แนวคดิเกีย่วกบัทฤษฎโีครงสร้างแนวสัญวทิยา 

ทฤษฎีโครงสร้างแนวสญัวทิยา เป็นการศึกษาเก่ียวกบัระบบของสญัลกัษณ์ ท่ีปรากฏอยูใ่นความคิดของมนุษย ์โดยพิจารณาประเภท

และระดบัของความหมายท่ีบรรจุอยูใ่นสญัญะท่ีปรากฎในตวับท บนพื้นฐานท่ีวา่1. ตวับททุกชนิด ถูกสร้างข้ึนตามวธีิการเดียวกบั

การสร้างภาษา2. ความหมายในตวับทจะข้ึนอยูก่บัวฒันธรรมระดบักวา้งและกรอบอา้งอิงทางภาษา3. ตวับทจะเป็นภาพตวัแทนของ

กระบวนการสร้างความหมาย4. ความหมายของตวับทจะมีทั้งความหมายโดยอรรถ ความหมายโดยนยั และมายาคติ 

5. ระบบสญัญะนั้น จะถูกถอดรหสัตามพื้นฐานความรู้ท่ีมีอยู ่

 

แนวคดิเกีย่วกบัการเช่ือมโยงความรู้และโครงสร้างประสบการณ์เดมิ 

ประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนมีผลต่อการเรียนรู้ เพราะตอ้งน าความรู้เดิมมาช่วยตีความใหเ้ขา้ใจความรู้ใหม่ไดดี้ยิง่ข้ึน 

 
รูปแบบการเรียนการสอนอ่านอยา่งมีวจิารณญาณตาม

ทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้างความสามารถดา้นการ

อ่านอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

1.ความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของผูเ้รียน 

2.ความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบ

การเรียนการสอนอ่านอยา่งมีวิจารณญาณตามทฤษฎีโครงสร้าง 
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แผนภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

การเช่ือมโยงประสบการณ์เดิม 
ขั้นตอนการสอน : ขั้นน า 

1 .ขั้นเช่ือมโยงความคิด  

จิตวิทยาการอ่านและการเลือก

บทอ่านส าหรับวยัรุ่น 

ทฤษฎีโครงสร้าง 

แนวการอ่านแบบสญัวิทยา 

 

 

ทฤษฎีโครงสร้างการตีความ

และการถอดรหสัสญัญะ 

1.รหสัวตัถุ 

2 .รหสัสงัคม  

3 .รหสัวฒันธรรม  

4 .รหสับุคคล  

ขั้นตอนการสอน : ขั้นสอน 

2 .ขั้นพินิจตวับท  

ขั้นตอนการสอน : ขั้นสอน 

3 .ขั้นคน้พจนตี์ความ  

ขั้นตอนการสอน : ขั้นสอน 

4 .ขั้นถอดรหสัความหมาย  

ขั้นตอนการสอน : ขั้นสอน 

5 .ขั้นอภิปรายแ ลกเปล่ียน 

ขั้นตอนการสอน : ขั้นสรุป 

6 .ขั้นสรุปผลการเรียนรู้  

ความสามารถดา้นการอ่าน 

อยา่งมีวิจารณญาณ 

1.จบัใจความ 

2.ตีความ 

3.วิพากษว์ิจารณ์ 

ขั้นการเตรียมบทอ่าน 
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3.วตัถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน 

  1. เพื่อเสริมสร้างความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ 

4.เน้ือหาที่ใช้ 

  ใชง้านเขียน 4 ประเภท  ไดแ้ก่  บทร้อยกรอง  เร่ืองสั้น  สารคดี  และบทละคร ซ่ึงงานเขียน

ท่ีคดัเลือกมาจะตอ้งเหมาะสมกบันกัเรียนคือ เป็นผูอ่้านระดบัวยัรุ่น ทั้งยงัตอ้งปรากฏลกัษณะการ

ใชส้ัญญะและการใชร้หสัตามแนวทฤษฎีโครงสร้าง 

5.วธีิสอนที่ใช้ 

   5. การสอนอ่านแนวสญัวิทยา1  

   การสอนอ่านแนวสญัวิทยานั้น เป็นการอ่านอยา่งละเอียดโดยผูเ้รียนจะตอ้งอ่าน

เพื่อจบัใจความของเร่ือง ประเมินคุณค่าของเร่ือง และวิเคราะห์วจิารณ์เร่ือง  วิธีการเช่นน้ีจะช่วยให้

ผูเ้รียนเขา้ใจเร่ืองโดยละเอียดและพจิารณาเร่ืองท่ีอ่านไดอ้ยา่งครอบคลุม ครอบถว้น 

  5.2การอภิปราย 

   การอภิปราย  เป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็น แสดงความคิดเห็นโดยเหตุผล  เม่ือ

ผูเ้รียนอ่านบทอ่านต่าง ๆ ตามขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนแลว้  ผูเ้รียนจะร่วมอภิปรายถึง

ประเดน็ต่าง ๆ ร่วมกนัในชั้นเรียน  การอภิปรายเป็นการแสดงความคิดเห็นท่ีไม่มีส่ิงใดถูกหรือส่ิง

ใดผดิ  ช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนกลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็น  นอกจากน้ี การอภิปรายยงัเหมาะสมต่อ

การจดัการเรียนการสอนอ่านโดยใชท้ฤษฎีโครงสร้าง  เพราะกลุ่มทฤษฎีโครงสร้างมีความเช่ือวา่ 

การถอดรหสัสญัญะเป็นการแปลความหมายเฉพาะบุคคล  แต่ละคนมีการรับรู้และการตอบสนอง

ต่อสญัญะแต่ละประเภทแตกต่างกนั การอภิปรายจะมีส่วนช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้ความคิด

กวา้งขวางข้ึนจากเดิม 

  5.3  การใชแ้ผนผงัความคิด 

   การใชแ้ผนผงัความคิด คือ  การใหผู้เ้รียนสรุปประเดน็ต่าง ๆ ในตอนทา้ยของการ

จดัการเรียนการสอน  การใชแ้ผนผงัความคิดช่วยใหผู้เ้รียนสรุปสาระส าคญัต่าง ๆ ไดค้รอบคลุม

และกระชบั และเห็นการถอดรหสัความหมายตามทฤษฎีโครงสร้างไดอ้ยา่งชดัเจน 

6.ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

  6. 1 ปัจจยัดา้นขั้นตอนของรูปแบบ  

   ปัจจยัดา้นขั้นตอนของรูปแบบ คือการจดัล าดบัขั้นตอนการเรียนการสอนอยา่งเป็น
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ระบบและเป็นล าดบั  ซ่ึงรูปแบบการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบนั้นจะมีจ านวนขั้นตอนการสอนท่ี

แตกต่างกนัออกไป  ปัจจยัดา้นขั้นตอนรูปแบบการเรียนการสอนอ่านโดยใชท้ฤษฎีโครงสร้าง เพื่อ

เสริมสร้างความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มี

องคป์ระกอบคือ  หลกัการ  วตัถุประสงค ์ ปัจจยัการน าไปใชอ้นัประกอบดว้ย  ระบบสังคม  ระบบ

สนบัสนุน  และหลกัการตอบสนอง  โดยมีกระบวนการจดัการเรียนการสอน 6  ขั้นตอน  ตาม

ตวัอยา่งดงัน้ี 

  ขั้นที ่1   เช่ือมโยงความคิด   

   1.ครูเปิดวีดิทศัน์ ท่ีแสดงการท างานของรถแทร็กเตอร์ใหน้กัเรียนชม แลว้ตั้ง

ค  าถาม 

  2 .นกัเรียนตอบค าถาม  

    1  .นกัเรียนรู้จกัส่ิงท่ีปรากฏในวีดิทศัน์หรือไม่  อยา่งไร  

    2.  ส่ิงท่ีปรากฏในวีดิทศัน์ ใชป้ระโยชน์อะไรไดบ้า้ง 

     3.  ใครเป็นผูข้บัเคล่ือน หรือใชป้ระโยชนจ์ากส่ิงท่ีปรากฏในวดิีทศัน ์

   3.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาถึงรถแทร็กเตอร์ เพื่อเช่ือมโยงประสบการณ์ 

ความคิด  

ขั้นที ่2   พนิิจตัวบท   

1.  นกัเรียนอ่านเร่ืองสั้น “เป็นลม ”อยา่งละเอียดแลว้พิจารณาโครงเร่ือง เพื่อน าไปสู่แนวคิด

ของเร่ือง 

   2   .นกัเรียนตอบค าถาม    

    1 .โครงเร่ืองของเร่ืองเป็นลม  คืออะไร  

   2. แนวคิดของเร่ืองเป็นลม คืออะไร 

ขั้นที ่3   ค้นพจน์ตีความ   

   1.  นกัเรียนอ่านเร่ืองสั้น “เป็นลม ”อยา่งละเอียดแลว้พิจารณาค าท่ีปรากฏซ ้าในเร่ือง รวมถึง

ค าส าคญัท่ีปรากฏในเร่ือง 
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   2.   นกัเรียนตอบค าถาม 

    ค าท่ีปรากฏซ ้าบ่อย ๆ ในเร่ืองเป็นลม คือค าใด 

    นกัเรียนคิดวา่ ค  าวา่ เป็นลม ในเร่ือง  มีก่ีความหมาย อะไรบา้ง 

    นกัเรียนคิดวา่ ผูเ้ขียนมีวตัถุประสงคอ์ยา่งไร จึงใชค้  าวา่ เป็นลม มาเป็นช่ือเร่ือง 

ขั้นที ่4   ถอดรหัสความหมาย   

   1.  นกัเรียนอ่านเร่ืองสั้น “เป็นลม ”อยา่งละเอียดแลว้พิจารณาถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีปรากฏในเร่ือง

ตามประเดน็ท่ีครูก าหนดให ้

   2.  นกัเรียนตอบค าถาม   

   1.นกัเรียนคิดวา่ เพราะเหตุใด ผูเ้ขียน จึงเลือกใชร้ถแทร็กเตอร์ในการเปิดเร่ือง 

รวมถึงใชใ้นการด าเนินเร่ือง 

   2.นกัเรียนคิดวา่ รถแทร็กเตอร์มีส่วนส าคญัอะไรในเร่ืองบา้ง 

    3.นกัเรียนพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัละครเป็นคู่ ๆ ดงัน้ี 

    1.  นายหวักบัจอม 

    2.  จอมกบัลูกของจอม 

    3. จอมกบัพอ่ของจอม 

    4. จอมกบัเพื่อนร่วมงาน 

    5. พอ่ของจอมกบัเจา้หน้ี 

    6. ต ารวจกบัจอม 

   4.  นกัเรียนพิจารณารายละเอียดเหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อไปน้ี วา่มีผลต่อการด าเนิน

เร่ืองอยา่งไร 

     1. การเขา้มามีปฏิสมัพนัธ์กบัพวกชาวบา้น 

    2. การประนีประนอมระหวา่งนายหวักบัพอ่ของจอม 
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   5.  นกัเรียนพิจารณาลกัษณะของอาชีพต่าง ๆ ท่ีปรากฏในเร่ือง วา่มีลกัษณะเช่นไร 

มีผลต่อการด าเนินเร่ืองอยา่งไร 

    1.  ผูใ้ชแ้รงงาน 

    2.  นายทุน 

    3.  ต ารวจ 

ขั้นที ่5   อภิปรายแลกเปลีย่น     

 1. นกัเรียนน าเสนอผลการวิเคราะห์ของตน 

  2.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและแลกเปล่ียนขอ้มูลเพิ่มเติม   

ขั้นที ่6   สรุปผลการเรียนรู้     

 1.  นกัเรียนทบทวนเน้ือหาและสรุปประเดน็การเรียนรู้ 

  2   .นกัเรียนสรุปผลการเรียนรู้โดยใชแ้ผนผงัความคิด  

  3.  ครูประเมินผลการอ่านเร่ืองสั้นของนกัเรียนแลว้พิจารณาถึงระดบัความสามารถของการ

อ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 

6. 2 ปัจจยัดา้นระบบสังคม  

   ปัจจยัดา้นระบบสังคม  คือการอธิบายเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของผูเ้รียนและผูส้อน  

เช่น  ผูส้อนมีบทบาทเป็นเพยีงผูแ้นะน า ส่วนผูเ้รียนเป็นผูด้  าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ดว้นตนเอง เป็น

ตน้  ทั้งน้ีรูปแบบการเรียนการสอนอ่านโดยใชท้ฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้างความสามารถดา้น

การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีปัจจยัดา้นระบบสังคมท่ีส าคญั  คือ  

นกัเรียนเป็นผูศึ้กษาและวิเคราะห์บทอ่านต่าง ๆ ดว้ยตนเอง  จากนั้นจึงอภิปรายแลกเปล่ียนในกลุ่ม

ใหญ่ ก่อนท่ีนกัเรียนจะสรุปผลการเรียนรู้ดว้ยตนเองอีกคร้ัง กล่าวคือ  นกัเรียนจะใชก้ารอภิปราย

เพื่อใหมี้โอกาสไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั  และนกัเรียนยงัมีบทบาทส าคญัในการ

อ่านบทอ่านต่าง ๆ มาล่วงหนา้ดว้ยตนเอง ก่อนจะมาอ่านซ ้าในหอ้งอีกคร้ังหน่ึง ครูจะเป็นผูน้ า

อภิปรายเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นในขั้นตอนการสอนเท่านั้น 
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  6.3  ปัจจยัดา้นการตอบสนอง 

   ปัจจยัดา้นการตอบสนองคือวิธีการท่ีผูส้อนใชต้อบสนองต่อพฤติกรรมการ

แสดงออกของผูเ้รียน  ส าหรับรูปแบบการเรียนการสอนอ่านโดยใชท้ฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ใชว้ิธีสอนหลกั 3 

วิธี คือ  วิธีการสอนอ่านแนวสญัวิทยา  วิธีการอภิปราย  และวิธีการใชผ้งัความคิด  ซ่ึงวิธีสอนทั้ง 3 

วิธีน้ี ตั้งอยูใ่นหลกัการจดับรรยากาศการเรียนรู้ในเชิงบวก  กล่าวคือ เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดใ้ช้

ความคิด ไดแ้สดงความคิดเห็นและไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัโดยอิสระ  ค  าตอบของนกัเรียน

จะไม่มีขอ้จ ากดัวา่จะถูกหรือผดิ แต่ข้ึนอยูก่บัการใหเ้หตุผลของนกัเรียน  นอกจากน้ี ครูและนกัเรียน

คนอ่ืน ๆ ตอ้งแสดงความช่ืนชมเม่ือมีผูต้อบค าถามในแต่ละประเดน็ เพื่อนกัเรียนท่ีตอบค าถามจะได้

เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและเสริมแรงในการมีปฏิสมัพนัธ์กบัชั้นเรียนต่อไป 

  6.4ปัจจยัดา้นระบบการสนบัสนุน 

   ปัจจยัดา้นระบบการสนบัสนุน คือ การบอกเง่ือนไขหรือส่ิงจ าเป็นในการใช้

รูปแบบการเรียนการสอนใหป้ระสบผลส าเร็จ  ในส่วนของรูปแบบการเรียนการสอนอ่านโดยใช้

ทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้างความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 นั้น ครูเป็นเพียงผูอ้  านวยความสะดวก  อ านวยการจดัการเรียนการสอนตาม

ขั้นตอน กระตุน้ใหเ้กิดการคิดและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ไปตามล าดบัขั้นตอนการสอนในแต่ละ

ขั้น และใชค้  าถามกระตุน้ผเ็รียนใหเ้กิดการแลปเปล่ียนเรียนรู้  อีกทั้งครูยงัตอ้งกระตุน้ใหผู้เ้รียน

เปัน็ผูท่ี้สนใจใฝ่รู้และศึกษาบทอ่านแต่ละเร่ืองมาก่อนล่วงหนา้นอกเวลาเรียน  เพื่อจะใชข้อ้มูล

ดงักล่าวมาวิเคราะห์และอภิปรายแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนัในชั้นตอนการสอน 

7.ส่ือการเรียนรู้ 

  วรรณกรรม 4 ประเภท ไดแ้ก่ เร่ืองสั้น  กวนิีพนธ์  สารคดี และบทละคร ดงัน้ี  

   7. 1  เ ร่ืองสั้น  เป็นลม  ของ  นิคม  รายยวา 

   7. 2  กวีนิพนธ์  เสียงกบภูเขาท่ีถนนขา้วสาร  ของ  องัคาร  จนัทาทิพย์  

   7. 3  สารคดี  ถนนกีบหมู  ละครชีวิตแรงงานอิสระ  ของ  วรรณิดา  อาทิตยพงศ์  

   7. 4  บทละคร หวัใจทอง  ของ  หม่อมหลวงป่ิน  มาลากลุ  
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8.การวัดและประเมินผล 

  วดัและประเมินผลโดยใชแ้บบวดัความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณซ่ึงเป็นแบบ

วดัแบบอตันยั วดัความสามารถก่อนและหลงัเรียนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนอ่านโดยใช้

ทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้างความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ  โดยใช้

วรรณกรรมทั้ง 4 ประเภท  ตามแ ผนการจดัการเรียนรู้  ไดแ้ก่ เร่ืองสั้น  กวีนิพนธ์  สารคดี และบท

ละคร ดงัน้ี 

   8.1  แบบวดัความสามารถก่อนเรียน 

     ใชก้วีนิพนธ์ กลบัไปเยีย่มวยัเยาว:์ดาวประจ าเมือง ขององัคาร จนัทาทิพย ์

เป็นบทอ่าน 

     8. 2  แบบวดัความสามารถหลงัเรีย น 

     ใชส้ารคดี ลายสัก  เจบ็  จ  า  สวย  ของ  ฐิติพนัธ์ พฒันมงคล เป็นบทอ่าน 
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แผนภาพท่ี 3 รูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้างความสามารถดา้น
การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

หลกัการของรูปแบบ 

1. การเลือกประเภทของวรรณกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจในการอ่านและความสามารถเบ้ืองตน้ในการอ่านช่วยใหน้กัเรียนเร่ิมตน้อ่านไดง่้ายข้ึน 

2. การเลือกประเภทของวรรณกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตร ช่วยใหผู้เ้รียนบรรลุมาตรฐานและตวัช้ีวดั 

3. การจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กอ่านตามขั้นตอนของหลกัการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณช่วยเสริมสร้างความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ 

4.การใหผู้เ้รียนฝึกตีความระดบัค า ประโยค และยอ่หนา้ตามทฤษฎีโครงสร้างช่วยใหผู้เ้รียนสามารถอ่านบทอ่านไดอ้ยา่งมีวิจารณญาณ ไดแ้ก่ สรุปสาระส าคญั 

แนวคิด ตีความ วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ วเิคราะห์สาเหตุ คาดเดาเหตุการณ์ บอกวตัถุประสงคข์องผูเ้ขียน และบอกขอ้คิดท่ีน าไปประยกุตใ์ช้ได ้ 

วตัถุประสงค์ของรูปแบบ: เพ่ือเสริมสร้างความสามารถด้านการอ่านอย่างมวีจิารณญาณของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีที ่5 

ปัจจัยสนับสนุน 

                ระบบสังคม 

    ผูเ้รียนเป็นผูอ่้านบทอ่านดว้ย

ตนเอง โดยใชก้ารเช่ือมโยงความรู้

และประสบการณ์เดิมของตวั

ผูเ้รียน 

               ระบบสนับสนุน 

    ผูส้อนใหค้วามช่วยเหลือผูเ้รียน

โดยการเตรียมบทอ่าน จดั

บรรยากาศการเรียนรู้ในเชิงบวก 

ใหผู้เ้รียนอภิปรายแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นไดโ้ดยอิสระ 

            หลกัการตอบสนอง 

    ผูส้อนเป็นผูอ้  านวยความ

สะดวกอ านวยการสอนตาม

ขั้นตอนของรูปแบบกระตุน้ให้

ผูเ้รียนเกิดการแลกเปล่ียนความรู้

และปรสบการณ์ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ขั้นการเตรียมบทอ่านก่อนการใช้รูปแบบ 

ขั้นที ่1 เช่ือมโยงความคดิ 

 

ขั้นที ่ 2  พนิิจตัวบท 

ขั้นที ่3 ค้นพจน์ตีความ 

ขั้นที ่4 ถอดรหัสความหมาย 

ขั้นที ่5 อภิปรายและเปลีย่น 

ขั้นที ่6 สรุปผลการเรียนรู้ 

ความสามารถด้านการอ่านอย่างมวีจิารณญาณ 
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ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้ 

การอ่านและพจิารณาบทร้อยกรอง จ านวน  4  คาบ 

1.  สาระส าคญั /ความคดิรวบยอด  

  บทร้อยกรองหรือกวีนิพนธใ์นปัจจุบนั มีขนาดสั้น โดยเนน้น าเสนอความคิดดา้นต่าง ๆ 

เช่น ดา้นการเมือง ดา้นสงัคม 

2   .ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้  

2.1  ตวัช้ีวดั 

    ท 1.1 การอ่าน 

   ม.4-6/2  ตีความ แปลความ และขยายความเร่ืองท่ีอ่าน 

   ม. 4-6/3  วิเคราะห์และวจิารณ์เร่ืองท่ีอ่านในทุกๆ ดา้นอยา่งมีเหตุผล 

   ม.4-6/4  คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน และประเมินค่าเพื่อน าความรู้ ความคิด

ไปใชต้ดัสินใจแกปั้ญหาในการด าเนินชีวติ 

   ม. 4-6/5  วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้กบัเร่ืองท่ีอ่าน และเสนอ

ความคิดใหม่อยา่งมีเหตุผล 

    ม. 4-6/6  ตอบค าถามจากการอ่านประเภทต่างๆ  ภายในเวลาท่ีก าหนด 

   ม. 4-6/7  อ่านเร่ืองต่างๆ แลว้เขียนกรอบแนวคิดผงัความคิด บนัทึก ยอ่ความ และ

รายงาน 

   ม. 4-6/8  สงัเคราะห์ความรู้จากการอ่านส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์และแหล่ง

เรียนรู้ต่างๆ มาพฒันาตน  พฒันาการเรียน และพฒันาความรู้ทางอาชีพ 

 2.2 ผลการเรียนรู้  

   1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพื้นฐานของการอ่าน 

   2. อ่านจบัใจความส าคญั  สรุปประเดน็  สรุปแนวคิด  เขียนผงัความคิดจากเร่ืองท่ี

อ่านได ้

   3. วิเคราะห์  วจิารณ์ และประเมินค่าบทร้อยกรองท่ีอ่านได ้
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3. สาระการเรียนรู้ 

  3.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

   การอ่านจบัใจความจากส่ือต่าง ๆ  ไดแ้ก่  บทร้อยกรอง 

 3.2  สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 

  (พิจารณาตามหลกัสูตรสถานศึกษา( 

4   .สมรรถนะส าคญัของนักเรียน  

 4.1 ความสามารถในการส่ือสาร 

  4.2 ความสามารถในการคิด 

   1)  ทกัษะการเปรียบเทียบ 

   2)  ทกัษะการวิเคราะห์ 

   3)  ทกัษะการสร้างความรู้ 

5. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 1.  มีวินยั  

  2.  ใฝ่เรียนรู้  

  3.  มุ่งมัน่ในการท างาน 

6   .กจิกรรมการเรียนรู้  

รูปแบบการเรียนการสอนอ่านโดยใชท้ฤษฎีโครงสร้าง  

นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 

  ขั้นที ่1   เช่ือมโยงความคิด   

1. ครูน าภาพกบ มาใหน้กัเรียนชม 

2. นกัเรียนตอบค าถาม 

     1.นกัเรียนรู้จกัสตัวท่ี์ปรากฏในภาพหรือไม่  อยา่งไร 

   2. สตัวช์นิดน้ี มีประโยชน์อยา่งไร 

   3. สตัวช์นิดน้ี เป็นสญัลกัษณ์หรือภาพแทนของส่ิงใด 
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3. ครูน าภาพกลองมโหระทึกท่ีมีรูปกบมาใหน้กัเรียนชม   

4. นกัเรียนตอบค าถาม 

  1. นกัเรียนรู้จกัส่ิงท่ีครูน ามาใหช้มหรือไม่  อยา่งไร  ส่ิงน้ีเรียกวา่อะไร 

  2. ส่ิงท่ีครูน ามา ใชป้ระโยชน์อะไรไดบ้า้ง 

  3. ส่ิงท่ีครูน ามาเป็นสญัลกัษณ์หรือภาพแทนของอะไร 

5. ครูน ากบไมม้าใหน้กัเรียนชม และสาธิตวิธีใช ้

6. นกัเรียนตอบค าถาม 

  1. นกัเรียนรู้จกัส่ิงท่ีครูน ามาหรือไม่  อยา่งไร  ส่ิงน้ีเรียกวา่อะไร 

  2. ส่ิงท่ีครูน ามา ใชป้ระโยชน์อะไรไดบ้า้ง 

  3. ส่ิงท่ีครูน ามาเป็นสญัลกัษณ์หรือภาพแทนของอะไร 

7.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาถึงกบ เพื่อเช่ือมโยงประสบการณ์ ความคิด  

  ขั้นที ่2   พนิิจตัวบท   

   1.  นกัเรียนอ่านบทร้อยกรอง  เสียงกบภูเขาท่ีถนนขา้วสาร   อยา่งละเอียดแลว้พจิารณา

โครงเร่ือง เพื่อน าไปสู่แนวคิดของเร่ือง 

  2.  นกัเรียนตอบค าถาม   

    1. โครงเร่ืองของเร่ืองเสียงกบภูเขาท่ีถนนขา้วสาร   คืออะไร 

    2. แนวคิดของเร่ืองเสียงกบภูเขาท่ีถนนขา้วสาร   คืออะไร 

  ขั้นที ่3   ค้นพจน์ตีความ   

  1.  นกัเรียนอ่านบทร้อยกรอง  เสียงกบภูเขาท่ีถนนขา้วสาร   อยา่งละเอียดแลว้พจิารณาค าท่ี

ปรากฏซ ้าในเร่ือง รวมถึงค าส าคญัท่ีปรากฏในเร่ือง 

2.  นกัเรียนตอบค าถาม 

   1. ค  าท่ีปรากฏซ ้าบ่อย ๆ ในเร่ืองเสียงกบภูเขาท่ีถนนขา้วสาร   คือค าใด 

   2. นกัเรียนคิดวา่ ค  าวา่ กบ ในเร่ือง  มีก่ีความหมาย หรือก่ีลกัษณะ  อะไรบา้ง 

   3. นกัเรียนคิดวา่ ผูเ้ขียนมีวตัถุประสงคอ์ยา่งไร จึงใช ้กบ มาเป็นตวัด าเนินเเร่ือง 

    4  .นกัเรียนคิดวา่ โลกเก่า-โลกใหม่ คืออะไร  
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  ขั้นที ่4   ถอดรหัสความหมาย   

   1.  นกัเรียนอ่านบทร้อยกรอง  เสียงกบภูเขาท่ีถนนขา้วสาร   อยา่งละเอียดแลว้พจิารณาถึง

ส่ิงต่าง ๆ ท่ีปรากฏในเร่ืองตามประเดน็ท่ีครูก าหนดให ้

2 .นกัเรียนตอบค าถาม    

   1. นกัเรียนคิดวา่ เพราะเหตุใด ผูเ้ขียน จึงเลือกใชเ้สียงของกบ เป็นส่วนหน่ึงของ

ช่ือเร่ือง รวมถึงใชใ้นการด าเนินเร่ือง 

    2. นกัเรียนคิดวา่ เสียงของกบมีส่วนส าคญัอะไรในเร่ืองบา้ง 

   3. นกัเรียนพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัละครเป็นคู่ ๆ ดงัน้ี 

       1.  นกัคติชนวทิยากบัเกษตรกร 

     2.  นกัคติชนวทิยากบันกัท่องเท่ียว 

  4. นกัเรียนพิจารณารายละเอียดเหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อไปน้ี วา่มีผลต่อการด าเนินเร่ืองอยา่งไร 

    1.การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม 

  5.นกัเรียนพิจารณาลกัษณะของอาชีพต่าง ๆ ท่ีปรากฏในเร่ือง วา่มีลกัษณะเช่นไร มีผลต่อ

การด าเนินเร่ืองอยา่งไร 

    1.  นกัคติชนวิทยา 

     2.  นกัท่องเท่ียว 

      3. เกษตรกร 

  ขั้นที ่5   อภิปรายแลกเปลีย่น     

 1.  นกัเรียนน าเสนอผลการวิเคราะห์ของตน 

  2.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและแลกเปล่ียนขอ้มูลเพิ่มเติม   

ขั้นที ่6   ทบทวนผลการเรียนรู้     

 1.  นกัเรียนทบทวนเน้ือหาและสรุปประเดน็การเรียนรู้ 

  2.  ครูประเมินผลการอ่านบทร้อยกรองของนกัเรียนแลว้พิจารณาถึงระดบัความสามารถ

ของการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 
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7 .การวัดและประเมินผล  

วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 

แบบทดสอบก่อนเรียน  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 

(ประเมินตามสภาพ
จริง)  

ประเมินการอ่านบทร้อยกรอง 
แบบประเมินการอ่านบทร้อย
กรอง 

ระดบัคุณภาพ 2 
ผา่นเกณฑ ์

สังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานรายบุคคล 

ระดบัคุณภาพ 2 

ผา่นเกณฑ ์

สังเกตความมีวินยั ใฝ่เรียนรู้ และ
มุ่งมัน่ในการท างาน 

แบบประเมินคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์

ระดบัคุณภาพ 2 

ผา่นเกณฑ ์

 

8. ส่ือ /แหล่งการเรียนรู้  

  8.1 ส่ือการเรียนรู้ 

   1)  ภาพกบ 

   2)  ภาพกลองมโหระทึก 

     3) กบไม ้

   4) บทร้อยกรอง  เสียงกบภูเขาท่ีถนนขา้วสาร    

 

บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 

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

 

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

 

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

 

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

 

บทอ่านประเภทกวนิีพนธ์  ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที ่2 

เสียงกบภูเขาทีถ่นนข้าวสาร : องัคาร จันทาทพิย์ 

1 : ฤดูฝน ถนนข้าวสาร 

        สีสันจา้นจดัปัจเจก   ใตท้ะมึนคล่ืนเมฆ 

   เบ้ืองบนฝนฟ่องร่องมรสุม 

    ฟ้าเคล่ือนเล่ือนขอบครอบคลุม  โลกใหม่ในมุม 

   ฤดูกาลเก่า เคา้เดิม 

    ค ่าอึงคะนึงพึ่งเร่ิม   คนทยอยค่อยเติม 

   แต่งสั ีขา้วสาร พลุกพล่านถนน 

    ทุกเฉดสีฉายละลายคน   แปลกปลอมหลอมปน 

   แตกต่างมากมายคลา้ยเหมือน 

    จากค ่าคลอ้ยคืน คล่ืนเขยื้อน  ฟางไฟไหวเฟือน 

   แสงสะทอ้น เสียงสะทอ้น เล่ือนไหล..  

    ร่วมกระแส แผก่ระจายลมหายใจ  เสน้เสียงเรียงไล่ 

   สวนสานเส้นสีลีลา 

    สุข เศร้า สรวลเส เฮฮา   ต่างหมายคลา้ยมา 

   จากความโดดเด่ียวเดียวกนั 

     ภาพเหมือนเคล่ือนอพยพนั้น   ปรารถนาสารพนั 

   คอยสรรพส่ิงมอบตอบสนอง 

    ลน้เกินพน้พาดขาดพร่อง   พบ ผา่น พาน พอ้ง 

   ถนนสายสั้นบรรสาน 
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    โลกเก่า โลกใหม่ ไหวกาล  บรรจบพบพาน 

   จ าเพาะเหมาะสมกลมกลืน  

 

 

 

2 : เสียงกบภูเขา 

     แผว่โผยอยา่งยิง่ นัง่ยoื   ผนืฟ้าทั้งผนื 

   คล่ืนเมฆมืดด าต ่าลง 

    อา้งวา้งอยา่งยิง่ น่ิงงง   กลางคล่ืนคนคง 

   ขยบัเขยื้อนเคล่ือนไหว 

    แปร่งแปลกแทรกอึกทึกไหว  ชัว่ลมหายใจ 

   คล่ืนเมฆฝนด ากระหน ่าเท ! 
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3 : ครุ่นค านึงนึกคตชินวทิยาชาวต่างชาตคินหน่ึง 

      คุณหลบเขา้ชายคาบาร์แห่งหน่ึง  ครุ่นค านึงถึงฉากตอนการร่อนเร่ 

  เสียดซอ้นยอดเขาเขยื้อนเหมือนคล่ืนทะเล  ลมฝนเห่คล่ืนขา้วไร่ ไกลลิบลบั! 

   อา้งวา้งเสียงกบไมไ้หวสะทอ้น  โลกเก่าแก่เก่าก่อนหมุนยอ้นกลบั 

  วิถีคนบนดงดอยฝากรอยประทบั   ภาพและเสียงเคยสดบัยงัจบัใจ 

   ร่องฝนตน้ฤดูห่มภูเขา   เมฆทอดเงาแดดหรู่หรุบหุบหว้ยไหล 

  ชานค ่าพลบ กอ้งกลบคืน กล่อมผนืไพร  เพรียกฝนลง ปลูกขา้วไร่ ไหวระงม 

   โลกบรรพกาล ผา่นไปเยอืน เคยไปอยู ่ ไปเรียนรู้โลกเบ้ืองหลงัการสัง่สม 

  ผลึกร้อยพนัปีผา่นมานานนม   รับรู้สารตา้นถอยจม -ไร้พรมแดน  

   จากส่ือส่งข่าวสารผา่นไปถึง  โลกใบหน่ึงในหลายใบตรึงใจแน่น 

  สมัผสัส่ิงปรากฏภาพทดแทน   จากแบบแผนเคยซึมซบัต ารับต ารา 

   จากอีกฟาก คุณลดัฟ้าขา้มมาถึง  ฟากโลกหน่ึงในเงาฝน ควานคน้หา 

  การก่อ เกิด เปล่ียน ผลดั เช่ือ ศรัทธา  พิธีกรรม -น าพาคุณมาพบ  

   ฟังเร่ืองเล่าเหล่านั้น อ่านสญัลกัษณ์          เห็นภาพสลกั ยนิเสียงกลองและฆอ้งกบ  

  ความอุดมยอ้นแยง้แรงกระทบ   ความสมบูรณ์อพยพมาอยูเ่มือง?! 

    เปล่ียนเร่ืองเล่าเก่ียวพนัสญัลกัษณ์  กบสลกักระโดดจากกลอง ท้ิงทอ้งเร่ือง 

  จากบรรพกาล ผา่นหว้งยามความฝืดเคือง   กลายเป็นเคร่ืองเรียกคนแทนฝนลม.. 

   โลกเก่าก่อนหมุนยอ้นแยง้แรงกระทบ การอพยพคงยงัรอยสัง่สม 

  หลกัแหล่งใหม่ในรูปนามความอุดม   ชีวิตเคล่ือนยา้ยเง่ือนปม -รอกลมกลืน  

   พิธีกรรมเปล่ียน ผลดั เช่ือ ศรัทธา ภาพเบ้ืองหนา้ท่ีคุณเห็น กลาย -เป็นอ่ื น?    
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  เสียงร้องแทรกอึกทึกเพลงครึกคร้ืน    อีกค ่าคืนใตช้ายคาของบาร์เบียร์  

        อีกค ่าคืนฟ้าฝนกระเซ็นไม่เป็นใจ ! 

 

 

  

 

แบบวัดความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียน  

ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี ้แล้วตอบค าถาม 

กลบัไปเยีย่มวยัเยาว์ : ดาวประจ าเมือง 

เฝ้ามองดาวดวงหน่ึงคิดถึงแม่  เจา้ลูกชายข้ีแยลูกแหง่เอ๋ย 

 เจา้กรู้็เยาวว์ยัไดล่้วงเลย    แต่ดาวเอยล่วงลบัจะกลบัมา 

  พร้อมสายน ้าขา้งในไหลยอ้นคืน   ร ่ ากระซิกสะอ้ืนกบัผนืหลา้  

เรือนไมใ้นความหลงัโพน้ฝ่ังฟ้า   แนวแถวร้ัวชบาดา้นหนา้เรือน 

  ท่ีใครต่ืนก่อนใครไปทุกเชา้  ในครัวไฟในเตารูปเงาเคล่ือน 

ขอบฟ้ายงัแตม้วาวของดาวเดือน   ไก่กระชั้นขนัเตือนเหมือนทุกเชา้ 

  พายฝุนพน้ผา่นบนลานดิน   เออ้ระเหยเคยชินกบักล่ินเก่า 

กล่ินผา้ผวยไอดินกล่ินไฟเตา    มะม่วงหล่นเรียกเร้าใหเ้จา้ลุก 

  ยงัเยน็ช้ืนช่ืนหยาดดินหมาดนุ่ม   ยงัหวานชุ่มชิงช่วงมะม่วงสุก 

แมจ้ะแตกจะร้าวดินเคลา้คลุก    พายฝุนใครทุกขเ์จา้สุขแท ้

  ใครหนอใครเดียวดายในค ่าคืน   แผน่ดินอ่ืนร้างทิศคิดถึงแม่ 

ในครัวของทุกวนัไม่ผนัแปร    รูปเงาแรทอดเคียงเพียงล าพงั 

  จึงม้ือขา้วคนเดียวโดดเด่ียวนกั  เม่ือส้ินใครในรักมาเคียงนัง่ 

เฝ้าโบกพดัไล่ยงุมิหยดุย ั้ง     จึงคนหุงกินหลงัทุกคร้ังไป 

  เฝ้าเลือกแกะปลาปรนจนไร้กา้ง   ทั้งเน้ือพงุมุ่งวางเอาไวใ้ห ้

จึงค าขา้วแขง็ขืนเกินฝืนใจ    เหมือนกา้งใหญ่ท่ิมต าขวางล าคอ 
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  รอบกองไฟใครฝันใครปันไฟ   ราตรีหอมเกินไปใช่ไหมหนอ 

ใครร้องเพลงจึงใครไดร้้องคลอ    ใครร้องไหใ้ครหนอต่อน ้าตา 

  ดัง่ไดค้วา้งวา้งไหวในโลกลึก   ในคืนดึกหลบัไหลของไพรป่า 

ใครต่อใครแจ่มชดัปรัชญา   แต่มิชา้กลบัไปขา้งในตน 

  ยอ้นรอยเทา้เยาวว์ยัไดโ้บกบิน   นั้นลานดินบา้นป่าพายฝุน 

บา้นมีใครในรักไวส้ักคน     แมใ้ครนั้นเฝ้าบ่นแต่ลน้รัก 

 

  ใครในรักของใครแมไ้ม่เหมือน  แต่ใครนั้นไม่เลือนเหมือนหนุนตกั 

ฟังนิทานเพลงกล่อมไปพร้อมพรัก   ดาวดวงหน่ึงจ าหลกัดาวดวงน้ี 

  ดาวท่ีเปล่งประกายในดวงตา   ใหใ้ครเฝ้ามองหาในวิถี 

จึงใครมีดาวใครในราตรี     และเจา้มีดาวน าประจ าใจ 

แม่น า้ร าลกึ    :เรวตัร์ พนัธ์ุพพิฒัน ์์ 

ค าถาม 

             1.  บทร้อยกรองขา้งตน้มีเน้ือหาโดยสรุปวา่อยา่งไร 

  2   .แนวคิดของบทร้อยกรองขา้งตน้ คืออะไร  

  3   .ค  าวา่ ดาว  ในบทร้อยกรองขา้งตน้มีก่ีความหมาย  หมายถึงอะไรบา้ง  

   4   .ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัละคร แม่กบัลูกในบทร้อยกรองขา้งตน้ เป็นเช่นไร  ให้

นัักเรียนอธิบาย 

   5   .นกัเรียนคิดวา่ เพราะเหตุใด ผูเ้ขียนจึงใชค้  าวา่ “ดาวประจ าเมือง ”เป็นช่ือเร่ือง  

  6. จึงม้ือขา้วคนเดียวโดดเด่ียวนกั  เม่ือส้ินใครในรักมาเคียงนัง่ 

    เฝ้าโบกพดัไล่ยงุมิหยดุย ั้ง    จึงคนหุงกินหลงัทุกคร้ังไป 

  ขอ้ความขา้งตน้น้ี ผูเ้ขียนตอ้งการส่ือถึงอะไร 

  7  . ดาวท่ีเปล่งประกายในดวงตา   ใหใ้ครเฝ้ามองหาในวิถี 

    จึงใครมีดาวใครในราตรี    และเจา้มีดาวน าประจ าใจ 

  ขอ้ความขา้งตน้น้ี ผูเ้ขียนตอ้งการส่ือถึงอะไร 

  8  .นกัเรียนคิดวา่ความรักของแม่ท่ีมีต่อลูกในเร่ืองเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าหรือไม่ อยา่งไร  

  9.  บทร้อยกรองขา้งตน้ใหแ้ง่คิดในการด าเนินชีวิตแก่นกัเรียนอยา่งไรบา้ง 
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แบบวัดความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณหลงัรียน  

ให้นักเรียนอ่านสารคดีต่อไปนี ้แล้วตอบค าถาม 

ลายสัก เจ็บ จ า สวย 
สักคนที่อยากสัก 
 บนเส้นทางสู่ถนนขา้วสาร แหล่งรวมร้านสัก แทตทูอาร์ติสต ์(tattoo artist) ผูค้นเรือนร่าง
เป้ือนสี 
 ผมและดิวเดินอยูริ่มทางเทา้ราชด าเนิน 
 ดิว หรือ กรดล แยม้สัตยธ์รรม ท างานอยู่กองบรรณาธิการหนังสือท่องเท่ียว “นายรอบรู้” 
ส านกัพิมพส์ารคดี เขาสนใจลวดลายบนผิวหนงั และอยากสักในสักวนั ผมจึงเชิญเขามาร่วมตามหา
ความหมายในลายสกัดว้ยกนัท่ีถนนขา้วสาร 
 ถา้เอาตามความหมายของ “สัก” ใน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 บอกว่า 
“เอาของแหลมแทงลงดว้ยวิธีการหรือเพื่อประโยชน์ต่าง ๆ กนั เช่น สักปลาไหล สักหาชองในน ้ า 
สกัรอยช ้าเพื่อรีดเอาเลือดท่ีคัง่ออก” หรืออีกความหมายหน่ึง “ใชเ้หลก็แหลมจุม้หมึกหรือน ้ามนัแท่ง
ท่ีผวิหนงัให้เป็นอกัขระเคร่ืองหมาย หรือลวดลาย, ถา้ใชห้มึก เรียกว่า สักหมึก, ถา้ใชน้ ้ ามนั เรียกว่า 
สกัน ้ามนั” รวมถึง     “ท าเคร่ืองหมายโดยใชเ้หลก็แหลมจุม้หมึกจ้ิมท่ีผวิหนงัเพื่อแสดงเป็นหลกัฐาน
บนร่างกายส่วนใดส่วนหน่ึง เช่น สักขอ้มือ แสดงว่าไดข้ึ้นทะเบียนเป็นชายฉกรรจ.์..สักหนา้แสดง
วา่เป็นผูท่ี้ตอ้งโทษปาราชิก” 
 ขณะท่ีเวบ็ไซตอ์อนไลน์ของดิกชนันารี Longman ใหค้วามหมายในภาษาองักฤษ คือ “แทต
ทู” (tattoo) หมายถึง “รูปหรือตวัหนังสือท่ีถูกท าเคร่ืองหมายลงบนผิวหนังอย่างถาวรดว้ยเขม็และ
หมึก” 
 ส่วนช่างสักคนหน่ึงแถวขา้วสารบอกว่า “มนัคืองานศิลปะชนิดหน่ึงท่ีอยู่บนตวัคนถาวร
คงทน      ทุกคนเขา้ถึงได้” และแมจ้ะไม่ค่อยไดศึ้กษาความหมายของค าว่าสักจากต ารา แต่ส าหรับ
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เขาแลว้ “การสักกคื็อการวาดรูป เพียงแต่วาดดว้ยเขม็จุ่มหมึกสีกรีดลงบนเน้ือคนท่ีด้ินได ้!” ก่อนตบ
ทา้ย “เด๋ียวน้ีเกือบจะสกัรูปอะไรกไ็ดบ้นเน้ือคน ถา้รูปบนกระดาษท าได ้สกักท็  าได”้ 
 ช่วงเวลาท่ีคนคนหน่ึงจะสักร่างกายมีสองช่วงดว้ยกนั คือ หน่ึง ช่วงท่ียงัคิดไม่ออก กบัสอง 
ช่วงท่ีคิดออกแลว้ 
 อธิบายอยา่งชดัเจนท่ีสุดก็ก็คงอยา่งท่ีคุณพอคาดเดา การสักคร้ังแรกผูส้ักอาจอายนุอ้ย ไม่มี
ประสบการณ์ หรือ “สักแต่ขอใหไ้ดส้ักเท่านั้น ตามเพื่อนหรือนายแบบหนงัสือ” คือยงัไม่รู้วา่ตวัเอง
ชอบ  ลายสกัจริงหรือไม่ หรือถึงชอบกไ็ม่มัน่ใจวา่รูปท่ีเลือกนั้น “ใช่” 
 เพราะลายสักจะอยูก่บัเราตลอดไป การสักลายท่ี “ไม่ใช่” จึงไม่ใช่เร่ืองลอ้เล่นเลย ส่วนการ
สกัในช่วงท่ี 2 กอ็ยูใ่นทางตรงขา้มกบัช่วงแรก 
 “ตั้งใจสกัลายอะไร” ผมถามดิวในเป้าหมายของรูปท่ีจะสกั 
 “มนัมีหลายลายท่ีผมมอยากสัก ถึงผมจะไม่รู้ว่าบนโลกน้ีมีลายสักทั้ งหมดก่ีแบบ ผมรู้
เฉพาะลายท่ีผมชอบ คือพวกกราฟิก จีโอเมทริก จะดูลายพวกน้ีเยอะมาก” 
 ชายวยัเบญจเพสอธิบายต่ออีกว่า ภาพกราฟิกท่ีเขาชอบ หมายถึงพวกศิลปะนามธรรมหรือ    
แอปสแตร็ก (abstract) ไม่ใช่ภาพเหมือนช้ีชดัเป็นคน สัตว ์หรือส่ิงของ ส่วนลายจีโอเมทริก คือพวก
รูปทรงเรขาคณิต 
 “ผมชอบเพราะดูเหมือนมนัไม่มีความหมาย” 
 “ท่ีมาของความชอบคืออะไร” ผมถามเม่ือเราเขา้ใกลถ้นนขา้วสาร 
 “เพราะผมอยากเอาส่ิงท่ีมนัอยูใ่นหวัออกมาอยูต่ามตวั ผมเป็นคนชอบอะไรแบบน้ี ตอนเด็ก
ผมชอบใหเ้พื่อนเอาปากกามาวาดบนแขนเป็นรูปนาฬิกา ผมสนุก แต่ปัญหาคือผมไม่ไดเ้ติบโตมาใน
สังคมท่ียอมรับว่าการสักคือเร่ืองดี เหตุน้ีผมจึงไม่ไดคิ้ดเร่ืองสัก แต่พอโตมาเห็นเพื่อนฝร่ังสักแลว้
รู้สึกว่ามันเจ๋งดีนะ ได้ฟังเขาเล่าว่าแต่ละลายมีความหมายเฉพาะตัว ตอนนั้ นผมคิดว่าผมก็มี
เหมือนกนับางส่ิงท่ีผมอยากจดจ าไว ้แต่ไม่ไดห้มายความวา่อยากบอกใคร” 
 “พวกจีโอเมทริกจะส่ือความหมายของชีวิตไดอ้ยา่งไร” 
 “ทุกลายท่ีผมสักต้องมีความหมาย คนอ่ืนเห็นอาจคิดว่าไม่มีอะไร แต่จริง ๆ ต้องมี 
ยกตวัอยา่งตอนน้ีผมพยายามหาลายสกัท่ีแสดงถึง freedom” 
 “จะเป็นลายสักแรกเลยไหม” 
 ดิวยกัไหล่ กล่าวว่า “ลายจีโอเมทริกผมจะสักท่ีหวัไหล่ แต่ลายแรกผมอยากจะสักท่ีดา้นใน
ของ แขนซา้ย ประโยคของอาจารยศิ์ลป์ พีระศรี วา่ ถ้าขึน้ไปเห็นอะไรบนดวงจันทร์แล้ว เราคงหมด
อารมณ์ท่ีจะฝันถึงมนัอีกต่อไป” 
 เพราะเหตุใดจึงสนใจสกัค าน้ี 
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  “มนัเหมือนเป็นเคร่ืองคอยเตือนใจ ให้เราทั้งกลา้ท่ีจะฝันและกลา้ท่ีจะยอมรับส่ิงท่ีเกิดข้ึน 
หรือบางทีมนัก็คอยเตือนใจว่า เร่ืองบางเร่ืองก็ควรจะให้เป็นแค่ความฝันเพราะความจริงมนัอาจไม่
สวยงามเหมือนฝันก็ได ้เก็บไวเ้ป็นฝันท่ีสวยงามแบบนั้นดีกว่า ผมตีความหมายประโยคน้ีไดห้ลาย
แง่มุม และผมวา่มนัเหมาะกบัคนนิสยัแบบผมท่ีสุด” 
 แลว้ชายหนุ่มกอ็ธิบายวา่ตอ้งการสกัค าของอาจารยศิ์ลป์ พีระศรี จากลายมือของพอ่ 
 “ผมบอกให้พ่อเขียนประโยคน้ี แลว้ผมถ่ายรูปเก็บไว ้ท่ีผมอยากไดล้ายมือพ่อเพราะท่ีผ่าน
มาพ่อสอนผมเยอะมาก แต่คร้ังน้ีผมอยากไดค้  าพูดคนอ่ืนท่ีเป็นลายมือของพ่อ ผมบอกพ่อว่าไม่ตอ้ง
คดัลายมือ เขียนดว้ยลายมือธรรมดาท่ีพอ่เขียนประจ า” 
 “คิดวา่จะสกัค าน้ีเม่ือไหร่” 
 ค าถามสุดทา้ยก่อนเล้ียวเขา้ถนนขา้วสาร 
 “วนัท่ีผมรู้สึกว่าตวัผมเป็นของผมโดยชอบธรรม วนัท่ีผมเล้ียงดูตวัเองได ้ท่ีผ่านมาผมรู้ว่า
แม่ไม่ชอบให้ลูกมีลายสักหรือเจาะหู เพราะเขาเป็นครู อยากให้ลูกดูสะอาดสะอา้น เม่ือก่อนผมเคย
ไวผ้มทรงเดรดลอ็ก แม่ไม่ค่อยชอบใจเท่าไร ท่ีผา่นมาผมรู้สึกว่าชีวิตยงัไม่ใช่ของผม ผมเขา้ใจนะว่า
แม่หวงัดี แต่วนัหน่ึงเม่ือผมมีรอยสัก วนันั้ นจะเป็นวนัท่ีผมเป็นผมอย่างสมบูรณ์ ไม่แคร์โลก
ภายนอกว่าคนจะมองไอดิ้วเป็นอยา่งไร มีลายสกัแลว้จะเป็นคนชัว่มั้ย ใครจะมองผมชัว่ก็มองไป ผม
จะไม่คิดเร่ืองพวกนั้นแลว้” 
ความเช่ือสักยนัต์แทตทู 
 ผูค้นจ านวนไม่น้อยเช่ือว่าการสักมีข้ึนตั้ งแต่โลกมีมนุษยเ์พียงสองคนคืออดัมและอีฟ 
ตกแต่งร่างกายดว้ยสีเขียวและใบไม ้
 ขณะท่ีหลกัฐานจากการขุดพบพระศพอาบน ้ ายาหรือมมัม่ีของกษตัริยไ์อยคุปตแ์ห่งอียิปต์
โบราณ อายไุม่ต ่ากว่า 4,000 ปี บนร่างกายมมัม่ีมีลายสักสลบัสีงดงาม ชาวอียปิตโ์บราณเช่ือว่า เม่ือ
วิญญาณออกจากร่าง วนัหน่ึงจะหวนกลับ การสักจึงเป็นการท าสัญลักษณ์ว่าคร้ังหน่ึงเจ้าของ
วิญญาณเคยอาศยัอยูใ่นร่างน้ี 
 ชนเผ่าเมารีบนเกาะของนิวซีแลนด์สักเพื่อแสดงถึงการเติบโตเป็นผูใ้หญ่ ผูท่ี้ทนรับความ
เจ็บปวดจากการสักจะไดรั้บการยอมรับว่าพร้อมส าหรับการมีครอบครัว คลา้ยคลึงกบัท่ีผูห้ญิงบน
เกาะโซโลมอนตอนใตข้องมหาสมุทรแปซิฟิกจะไม่ไดรั้บอนุญาตใหแ้ต่งงาน ถา้ยงัไม่ไดส้กั 
 ในยคุประวติัศาสตร์ กลุ่มชนชาวบริตนั โกลส์ เยอรมนั และกรีก รวมถึงชาวยุโรปโบราณ
ต่างกนิ็ยม 
สัก กระทัง่ปลายศตวรรษท่ี 8 ทางคริสตจกัรอา้งว่าการสักท าให้ร่างกายมวัหมอง มีราคี ไม่เป็นท่ีพึง
ประสงคข์องพระเจา้ จึงมีขอ้ห้ามคริสตศาสนิกชนสักอยา่งเด็ดขาด การสักในยโุรปจึงซบเซาลง จน
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มาถึงยุคท่ีชาวตะวนัตกออกเดินเรือไปยงัทวีปต่าง ๆ ในศตวรรษท่ี 18 เร่ิมมีค าภาษาองักฤษว่า 
“tattoo” ท่ีแปลว่าลายสัก แผลงมาจากค าว่า “tatau” ท่ีแปลว่าลายสักในภาษาตาฮิติ ว่ากนัว่าเพราะ
พวกกะลาสีเรือองักฤษเห็นชาวเกาะตาฮิติสักลายแลว้ก็ขอลองสักบา้ง ลายสักบนร่างกายจึงติดตาม
กลบัไปเผยแพร่ใหม่ในองักฤษ ท่าเรือส่วนใหญ่ขององักฤษจะมีช่างสักหรือ “แทตทูอาร์ติสต์” 
ประจ าอยูอ่ยา่งนอ้ยหน่ึงคน 

ถึงศตวรรษท่ี 19 การสักเฟ่ืองฟูท่ีองักฤษมากกว่าแห่งใดในยุโรป แพร่หลายในหมู่สามญั
ชน       ชนชั้ นสูง ขุนนาง ยกตัวอย่าง เลด้ีแรนดอล์ฟ เชอร์ชิล แม่ของเชอร์วินสตัน เชอร์ชิล 
นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ก็สักรูปงูพันไว้ท่ีแขนตั้ งแต่ข้อศอกถึงข้อมือ พระเจ้าเอ็ดเวิ ร์ดท่ี  7 
พระมหากษตัริยอ์งักฤษทรงสักรูป “กางเขนแบบเยรูซาเล็ม” (Jerusalem cross) เป็นรูปกากบาท
ขนาดใหญ่อยูต่รงกลาง ลอ้มรอบดว้ยกากบาทขนาดเลก็อีกส่ีอนั กย็ิง่ท  าใหผู้นิ้ยมสกัตาม มีบนัทึกว่า
ยคุนั้นร้านสกัท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดช่ือร้านแฮมแมน ตั้งอยูใ่นกรุงลอนดอน 

ส่วนในแถบเอเชียบา้นเรา ชาวจีนและชนเผา่โบราณก็นิยมสักทั้งชายหญิง ชาวไทใหญ่สัก
ยนัตเ์พื่อความอยู่ยงคงกระพนั พวกลาวพุงด านิยมสักยนัตท์ั้งตวั ยกเวน้หน้าผาก ใชสี้ด าบา้ง แดง
บา้ง เช่นเดียวกบัชาวพม่าท่ีนิยมสักทั้งตวั ส่วนคนมอญ พม่าบางส่วน หรือเขมร นิยมสักรูปขอม 
เช่น ราชสีห์ด า ลายมอม ลายกระหนก คนไทยแถบภาคอีสานนิยมสักให้สวยงาม มีเสน่ห์ เรียกว่า
การ “สักขาลาย” ขณะท่ีใครไม่มีลายสกัถือวา่ต ่าตอ้ย ถูกเรียกวา่พวก “ขาขาว” 

อีกเหตุผลหลักในการสักของคนไทย คือความเช่ือเร่ืองการประจุพลังอ านาจทางไสย
ศาสตร์ของอกัขระกบัรูปภาพไวใ้นร่างกาย ซ่ึงตอ้งสักโดยครูบาอาจารยท่ี์มีวิชาอาคม ถา้หวงัผลทาง
เมตตามหานิยมให้ตอ้งตาตอ้งใจเพศตรงขา้ม หรือหวงัผลทางเจรจาคา้ขาย มกัสักรูปจ้ิงจก นก
สาลิกา โดยเฉพาะการสักเพื่อหวงัผลทางอยูย่งคงกระพนัท่ีนิยมสักรูปเสือเผน่ หนุมาน ยนัต ์เกราะ
เพชร ท าใหต่้อมาการสกัถูกเหยยีดวา่เป็นเร่ืองของนกัเลงหวัไมท่ี้ชอบตีรันฟันแทง หรือชนชั้นล่าง ผู ้
ท่ีมีลายสักมกัถูกมองอย่างหม่ินๆ ว่าอาจเป็นคนคุก หรือพวกเล่นอาคมของขลงัปัจจุบนัโรงเรียน
เตรียมทหารยงัมีขอ้ก าหนดวา่ผูท่ี้สอบเขา้ศึกษาตอ้ง     ไม่สกัไม่เจาะใด ๆ ทั้งส้ิน  

ถึงวนัน้ีขณะท่ีฝร่ังตะวนัตกถือว่าการสักลายเป็นเร่ืองศิลปะบนเรือนร่างท่ีไม่เก่ียวกบัความ
เช่ือใด ๆ ส่วนคนไทย การสักยนัตเ์พื่อพลงัอ านาจบางอย่างยงัคงด ารงอยูใ่น “สายหน่ึง” แต่การสัก
ทางสายใหม่ท่ีเรียกว่า “แทตทู” ซ่ึงเนน้ความงามทางศิลปะกเ็ร่ิมไดรั้บความนิยมมากข้ึนตามกระแส
ตะวนัตกจากคนทุกชนชั้น ทุกระดบัการศึกษา ไม่ว่าชายหรือหญิง คนเหล่าน้ีตดัสินใจแลว้ว่าจะอยู่
กบัลายสกัไปชัว่ชีวิต 
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จากเม่ือก่อนอุปกรณ์สักลายท่ีเป็นวตัถุปลายแหลมดูขรึมขลงั เช่น เข้ียวสัตว ์หนามหวาย 
เข็มเยบ็ผา้มดัรวมกันส่ีห้าเล่ม หมึกจีนชนิดแท่งฝนเป็นผง ผสมน ้ ามนังา บางส านักอาจใช้ข้ีเถา้
กระดูกสตัว ์       กาบมะพร้าวเผา หรือแมก้ระทัง่เขม่ากน้หมอ้ ผสมดีควาย 

ทุกวนัน้ีเปล่ียนเป็นเขม็สักสมยัใหม่ หรือปืนสักไฟฟ้า จบัถนดัเหมือนปากกา แทตทูอาร์ติส
สกัลาย กรีดเสน้ วาดลายเสน้ในทิศทางตามตอ้งการไดอ้ยา่งถนดัถน่ี หมึกมีใชห้ลายเฉดสี 

วนัน้ีลายสกักลายเป็นหน่ึงของความงามในชั้นเชิงศิลป์ วา่ดว้ยวิชาออกแบบและแฟชัน่ 
 

แรงปรารถนา เร้าราคาลายสัก  
 ไหล่ของสาวคนนั้ นเป็นรูปผูห้ญิงสวมหน้ากาก ถึงถมด าหมดทั้ งภาพแต่ก็งามอย่าง
ประหลาดและ ดูลึกลบั 
 ส่วนแขนของชายคนนั้นละเลงดว้ยป้ืนด าทั้งแถบ ถมเขา้ช่องอยา่งกบัภาพจ๊ิกซอว ์แต่ละป้ืน
เวน้ช่องไฟพอเหมาะ พอมองเห็นสีผวิ ป้ืนใหญ่ท่ีสุดรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสมีวงกลมซอ้นกนัสามวง เส้น
รอบวงของวงกลมวงใหญ่สัมผสัของส่ีเหล่ียมทุกดา้น วงกลางประดบัแฉกราวรูปวาดพระอาทิตย ์
ปลายเหลมช้ีติดวงกลมวงนอกและมีวงสีด าอยูต่รงกลาง 
 ป้ืนอ่ืน ๆ บนเน้ือหนงันั้นยงัมีรูปคลา้ยส่ีเหล่ียมคางหมูอดัแน่นดว้ยลวดลายแบบจีโอเมทริก 
ถึงบางป้ืนรูปทรงโยเ้ย ้แต่ทั้งหมดกถู็กถมจนเตม็แขนของชายในชุดเส้ือกลา้มขาว 
 บนถนนขา้งสาร ลายสักหลายลายเตะตาเรา หน่ึงในนั้นคือเส้นตรงส่ีขีดบนปลีน่องสาว
ชาวต่างชาติท่ีก าลังนั่งกินผดัไทย ลายสักเรียบ ๆ เด่นบนผิวขาวราวหยวกกล้วยท าให้นึกถึง
สญัลกัษณ์เสน้ตรงสามขีดของผลิตภณัฑกี์ฬายีห่อ้ดงั 
 ส่วนผีเส้ือตวัเล็กหลากสีบนหลงัมือวยัรุ่นหญิงคนนั้นก็น่าสนใจยิ่ง สวยสมจริงราวกบัจะ
โบยบินออกมาจากหลงัมือ กบัอีกลายหน่ึงท่ีมีมานานจนคุน้ชิน คือลายสักรูปมงักรน่าเกรงขามแลบ
ล้ินนอกชายเส้ือ งานส่ืออารมณ์ความเป็นตะวนัออกน้ีมกัซ่อนอยูบ่นแผน่หลงั หรือไม่ก็เล้ือยพนัอยู่
บนแขน 
 ท่ีหน้าร้าน Tattoo Diven Ink Studio หัวมุมตึกสองชั้นกลางถนนขา้วสาร ลองเปิดหนังสือ
รวม   ลายสักจะเห็นลวดลายอนัน่าอศัจรรยอ์ดัแน่นอยูท่ ั้งเล่ม ตั้งแต่ขนาดเลก็เท่าเหรียญบาทจนถึง
แผเ่ตม็ทั้งหลงั ลวดลายวิจิตรงดงามถูกตีราคาตั้งแต่ 500 บาท ถึงหลกัพนัหลกัหม่ืน 
 ลองสุ่มสอบถามบางลายสักท่ีเห็นว่าน่าสนใจก็ไดข้อ้มูลว่ารูป “พระแม่มารี” โทนสีเทา
ขนาดใหญ่เท่าท่อนแขน ใชเ้วลาสักประมาณ 4 ชัว่โมง ราคา 12,000 บาท “หมีค าราม” ขนาดไล่เล่ีย
กนักเ็ทียบเท่ากนัทั้งเวลาและราคา แต่ถา้ยอ่ขนาดลงมาราคาลดเหลือ 8,000 – 9,000 บาท 
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 สองฝ่ังถนนขา้วสารมีร้านสักอยู่ไม่ต ่ากว่า 10 ร้าน ข้ามถนนมาฝ่ังตรงข้าม ส ารวจรูป 
“เต่าทอง” เลก็เท่าเหรียญ 10 บาท กระดองสีแดงจุดด าสมจริง ใชเ้วลาสัก 15 นาที ราคาอยู่ท่ี 1,500 
บาท 
 ส่วนภาพ “ผูห้ญิง” ท่ีก ้ าก่ึงดูไม่ออกว่านางคือนางฟ้าหรือซาตาน ใชเ้วลาสักถึง 10 ชัว่โมง 
ตอ้งสักอยา่งนอ้ยสองสามคร้ัง แต่ละคร้ังใชเ้วลา 3-4 ชัว่โมง ลายสักความละเอียดสูงและขนาดใหญ่
อยา่งน้ี ราคา 12,000-15,000 บาท และเพิ่มเป็น 18,000 บาทส าหรับชาวต่างชาติ 
 บนถนนขา้วสาร เจา้หน้าท่ีท่ียืนตอนรับลูกคา้อยู่หน้าร้านให้ขอ้มูลว่า บางทีงานสักก็เป็น
ศิลปะท่ี  ไม่มีมาตรฐานราคา ข้ึนกบัฝีมือช่างและความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย 
 ทิม หรือ อิทธิชยั บุญหล่อสุวรรณ เจา้ของร้านสัก Tattoo in Memory (TIM) จรัญสนิทวงศ ์
45   ซ่ึงมารับสักท่ีถนนข้าวสารบ่อยคร้ัง เล่าว่า “ก็เหมือนงานศิลปะท่ีคนวาดรูปขายกัน ไม่มี
มาตรฐานราคาชดัเจนวา่ตอ้งเท่าน้ีเท่านั้น สุดแต่ฝีมือ และราคาท่ีทั้งฝ่ายจะเรียก” 
 ทิมเล่าต่ออีกว่า ร้านสักท่ีมีช่ือเสียง คิดราคาต่อชัว่โมงเลยก็มี ชัว่โมงละ 3,000 หรือ 5,000 
บาท ถา้อยูต่ามแหล่งท่องเท่ียวอยา่งถนนขา้วสารหรือถนนสีสมกจ็ะแพงกวา่ร้านสกัทัว่ไป 
 ส่วนร้าน Tattoo in Memory ของเขา ก าหนดราคาลายสักขนาดเท่าฝ่ามือ (4x7 น้ิว) อยู่ท่ี 
3,500 บาท ถา้เป็นงานสี 4,500 บาท แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นกข้ึ็นอยูก่บัความละเอียดของลายสกั 
 คร้ังหน่ึงเขาพบเหตุการณ์ท่ีมีคนตีราคางานศิลปะบนเรือนร่างอยา่งน่าขนัในสายตาเขา เม่ือ
มีเด็กโพสตภ์าพลายสักลงบนเฟซบุ๊กแลว้เขียนขอ้ความว่า ตอ้งการสักลายขนาดเท่าน้ี ดว้ยเงินเท่าน้ี 
ถา้ช่าง     คนไหนอยากสกัขอใหติ้ดต่อมา 
 “คือแทนท่ีเราจะเป็นคนเรียกราคา กลบัเป็นว่าเด็กคนนั้นตั้งราคาให้แลว้ มนัแปลกเพราะ
ส าหรับงานฝีมือ ช่างท่ีมีฝีมือจริง ๆ คงไม่รับสกั เพราะเขาบอกราคาต ่าเกินไป” 
 ทิมถ่ายทอดจากประสบการณ์สักมา 6-7 ปีวา่ ร้านสกับางร้านรับสกังานขนาด A4 ดว้ยราคา     
ไม่ก่ีพนั ซ่ึงเขาคิดวา่มนัถูกมาก 
 “ราคาถูกกบัคุณภาพงานเทียบกนัแลว้เป็นอยา่งไร คุณสักแพงแลว้คุณภาพงานคุณแพงตาม
ราคาหรือเปล่า” 

รอยสักในอดีต 
ลายสักของเสด็จเต่ีย 
 นาวาเอก สวัสด์ิ จันทนี เล่าไว้ในหนังสือชุด นิทานชาวไร่ว่า “เสดจ็เตี่ย” พลเรือเอก พระ
เจ้าบรม-วงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ น้ัน “สักเตม็ตัวทีเดียว แต่ท่อนล่างในร่มผ้าทรงสัก
ด้วยสีแดงหาใช่  สีด าไม่” มีผู้บันทึกไว้ด้วยว่า ลายสัก ได้แก่ หนุมานลิงลม สักบริเวณพระชงฆ์ 
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)แข้ง( เพ่ือท าให้เดินเร็ว     สักอักขระบริเวณข้อนิว้พระกรเพ่ือท าให้ชกต่อยหนัก สักมังกรเลือ้ยพัน
บริเวณพระพาหา 
 นอกจากนีย้งัทรงสักค าว่า “ร.ศ. 112” และ “ตราด” ไว้ท่ีพระอุระ )หน้าอก( เพ่ือเป็นเคร่ือง
เตือนใจถึงเหตุการณ์ ร.ศ. 112 )พ.ศ. 2436( ท่ีฝร่ังเศสแล่นเรือรบรุกล า้น่านน า้สยามจนเกิดการต่อสู้
กัน และด้วยแสนยานุภาพทางทหารของฝร่ังเศสเหนือกว่า สยามจึงต้องเป็นฝ่ายชดใช้ค่าเสียหายท่ี
เกิดขึน้ พร้อมท้ังถกูยึดดินแดนจันทบุรีและตราดเป็นประกัน นอกจากนี้พระองค์เองยังทรงชักชวน
นักเรียนนายเรือหลายคนให้สักตาม 
 
 
พวกแขนขาว 
 การสักในระบบราชการมมีาตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานี ข้าราชการซ่ึงมตี าแหน่งก็
ม ี   รอยสัก และจะท าต าหนิท่ีข้อมือคนในบังคับ  
 ภายหลงัเสียกรุงคร้ังท่ี 2 เม่ือปี 2310 เกิดศึกแย่งชิงอ านาจ ไพร่ชายทุกคนต้องมีเคร่ืองหมาย
เพ่ือแสดงตัวว่าเป็นสมัครพรรคพวกของใคร โดยทางราชการส่วนกลางจัดส่งคณะเจ้าหน้าท่ีไปท า
การสักและขึน้ทะเบียน ไพร่ชายคนใดไม่มรีอยสักเรียกว่า “พวกแขนขาว” 
 การสักมีใช้ในระบบราชการไทยเร่ือยมาตลอดส่ีรัชกาลในราชวงศ์จักรี เพ่ิงจะยกเลิกปลาย     
รัชกาลท่ี 5 เม่ือมกีารประกาศให้เลิกเกณฑ์แรงงาน 
สักข้อมือทหาร 
 การสักท่ีเกี่ยวกับราชการทหารคือการสักข้อมือ เพ่ือแสดงว่าได้ขึน้ทะเบียนเป็นชายฉกรรจ์ 
มสัีงกัดกรมกอง เร่ิมจากการสักของกรมทหารเรือเม่ือปี 2434 ตรงกับสมยัรัชกาลท่ี 5 
 ก่อนน้ันในระบบไพร่มกีารควบคุมและตรวจสอบการขึน้ทะเบียนของไพร่ชายโดยการสัก 
เป็นช่ือนาย ช่ือเมือง หรือช่ือกรมกองท่ีสังกัดไว้ท่ีข้อมือ หรือท้องแขน หรือบางกรมเช่น ไพร่หลวง
ล้อมวังจะสักท่ีรักแร้ การสักนีจ้ะกระท าเม่ือไพร่ชายผู้ น้ันมขีนาดร่างกายท่ีถือว่าเป็น “ฉกรรจ์” )คน
หนุ่ม( คือสูงเสมอไหล่ 2 ศอกก่ึง หรือ 2 ศอกคืบ ผู้ ท่ีหลบเลีย่งการสักจะถกูเรียกว่า “คนข้อมือขาว” 
ซ่ึงถือเป็นความผิด ผู้ ท่ีจับได้มีสิทธ์ิน าไปขึน้ทะเบียนสักเป็นคนในสังกัดของตน ส่วนข้าราชการ 
บตุรหลานข้าราชการ และเจ้านายเชือ้พระวงศ์จะไม่ต้องสักและไม่ถกูเรียกเกณฑ์แรงงาน 
 แม้ภายหลังในปลายรัชกาลท่ี 5 จะมีการยกเลิกระบบไพร่ แต่ในทางราชการทหารและ
ต ารวจ     กย็งัคงใช้การสักสังกัดและหมายเลขประจ าตัวท่ีท้องแขนต่อมาอีกนาน 
 ในหนังสือ ประวัติสังคมไทยสมัยโบราณก่อนศตวรรษ 25 ส านักพิมพ์เรืองศิลป์ )พิมพ์ปี 
2523( ชัย เรืองศิลป์ เล่าว่า เป็นโชคดีของผู้แต่งท่ีได้พบทหารสมัยรัชกาลท่ี 5 ผู้หน่ึง ช่ือ ล าใย 
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รุ่งเรือง บ้านอยู่ต  าบลบางกอบัว อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 
2512 ท่ีแขนขวา   ด้านในใต้ข้อศอกลงมาประมาณ 5 เซนติเมตร มตีัวหนังสือสักด้วยส าน า้เงินแก่ว่า 
“ร.ศ. 128” บอกปีท่ีเป็นทหารประจ าการ บรรทัดถัดลงไปสักว่า “ทบ 1” หมายถึงกองทัพบกท่ี 1 
ส่วนบรรทัดท่ี 3 สักว่า     “ก100” หมายถึง เลขประจ าตัว 100 ประจ าการอยู่ ท่ีกรมทหารท่ีตั้งอยู่ใน
กรุงเทพฯ 
สักประจานความผิด 
 ในกฎหมายตราสามดวง กฎหมายหลักของประเทศท่ีใช้บังคับมาตั้งแต่สมัยรัชกาลท่ี 1 ถึง
รัชกาลท่ี 5 มกีารลงโทษประจานความผิดด้วยการสักหลายกรณี เช่น หญิงท่ีถกูจับได้ว่ามชู้ีสองคร้ัง
แล้วยังท าผิดซ ้าเป็นคร้ังท่ี 3 จะถูกสักรูปชายหญิงไว้ท่ีแก้ม หรือหญิงท่ีมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ
ญาติพี่น้องในครอบครัว ท้ังคู่กจ็ะถูกสักใบหน้าแห่ประจาน นอกจากน้ันยังมีการสักหน้าผากผู้ ท่ี
กระท าความผิด        เพ่ือประจานและเป็นการประกาศให้ผู้พบเห็นไม่คบค้าสมาคม ไม่ให้การ
สนับสนุน ช่วยเหลือ 
เม่ือปลายเข็มทิ่มแทงเซลล์ผวิหนัง 
 มองผา่นกระจกกั้น 
 สองฝ่ายก าลงัท าหน้าท่ีของกนัและกนั ฝ่ายหน่ึงนอนให้ช่างสักร่าง อีกฝ่ายสักให้ผูท่ี้ก าลงั
นอนอยู ่
 เตียงของคนสักนุ่มกว่าเตียงรถเขน็ของผูป่้วยในโรงพยาบาล เกา้อ้ีของช่างสักก็นุ่มสบายไม่
ต่างจากโซฟา 
 สองสามชั่วโมงส าหรับลายสักขนาดเล็ก ๆ หน่ึงลาย คือช่วงเวลาท่ีทั้งสองคนตอ้งใชล้ม
หายใจร่วมกนัหลงัปลายเขม็ 
 วา่ดว้ยกระบวนการสกัแลว้อาจถือเป็นเร่ืองประหลาด ช่างสกันัง่ท าหนา้ท่ีสร้างรอยแผลบน
ร่างลูกคา้ แลว้อีกฝ่ายท่ีเจบ็จนเลือกไหลซิบตอ้งจ่ายเงินใหอี้กฝ่าย-แปลกไหม 
 การสักมีเสน่ห์ตรงท่ีภาพซ่ึงเลือกจารึกไวบ้นผิวหนังอย่างยินยอมพร้อมใจ อาจจะออกมา
สวยหรือไม่สวย ไม่น่าพอใจก็ได ้เพราะทกัษะของแทตทูอาร์ติสตมี์ส่วนส าคญั การน ารูปตน้แบบ
บนกระดาษลงไปอยูบ่นผวิหนงัข้ึนอยูก่บัฝีมือของช่าง 
 ขั้นตอนของการสักอาจเร่ิมตั้งแต่ลูกคา้เดินเขา้มาในร้านแสดงรูปตน้แบบท่ีตอ้งการสัก 
แทตทูอาร์ติสตจ์ะ “ตีความ” ท าความเขา้ใจรูปนั้น พดูคุยตกลงกนัถึงขนาดและต าแหน่ง ปรึกษาและ
แลกเปล่ียน ช้ีแจงและช้ีแนะ วา่ความตอ้งการของกนัและกนัคืออะไร 
 เม่ือสองฝ่ายตกลงท าความเขา้ใจก็คดัลอกรูปตน้แบบลงกระดาษลอกลาย ผสมกาวน ้ ายา
แปะลงบนผิวหนงั “เอาตไ์ลน์” หรือลวดลายน้ีจะติดอยูบ่นผิวหนงั 2-3 ชัว่โมงให้เห็นเป็นโครงร่าง 
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ช่างจะเร่ิมสักโดยใชเ้ข็มสักจุ่มหมึกสีแลว้เดินเคร่ืองให้มิเตอร์ดีดปลายเข็ม รัว เร็ว ท่ิมผิวหนังลึก
อยา่งนอ้ย 0.6 มิลลิเมตร หมึกหมดกจุ่็มใหม่ ถา้เลือดหรือน ้าเหลืองไหลซิบกซ็บัเลือด 
 เม่ือตอ้งการเปล่ียนสีก็ลา้งสีเดิมจากหัวเขม็ให้สะอาด ไม่อยา่งนั้นสีจะกลาย อยากระบายสี
ฟ้า    แต่ลา้งสีแดงออกไม่หมดกอ็าจจะไดสี้ม่วงตุ่น 
 แทตทูอาร์ติสต์ท่ีขา้วสารเล่าว่าหัวเข็มสักก็ไม่ต่างจากพู่กนั มีหลายขนาด หลายเบอร์ จะ
เลือกให้หัวเล็กหรือหัวใหญ่ ข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงคแ์ละลวดลายว่าจะขีดเส้นหรือระบายสี ลายสัก
จะสวยหรือไม่สวย แทตทูอาร์ติสตต์อ้งเรียนรู้ท่ีจะจดัการ 
 ขณะท่ีผูถู้กสักพยายามผอ่นคลายใชเ้วลา ไม่สนใจเลือดท่ีก าลงัไหลซิบ ระหว่างลายสักเพิ่ม
พื้นท่ีทุกตารางมิลลิเมตร เขานอนฟังเพลงจากเคร่ืองเล่น หรือเล่นอินเทอร์เน็ตบนสมาร์ตโฟนไป
ดว้ย 
 ความรู้สึกระหว่างสักนั้นเจ็บแน่นอน แต่มากนอ้ยไม่เท่ากนัและเม่ือตดัสินใจแลว้ว่าจะสัก 
ส่วนใหญ่ทนรับความเจบ็ได ้
 “มนัเจบ็นะ ไม่ใช่ไม่เจบ็ อยา่งบางจุดแถวทอ้งน่ีเจบ็ชิบเป๋งเลย แต่มนัเจบ็เฉพาะตอนสกั พอ
ผา่นไป 3-4 วนั จบการสกัแลว้กอ็ยากไดอี้ก” คนท่ีผา่นการสกัมาทั้งชีวิตคนหน่ึงเล่า 
 เม่ือส้ินสุดการสัก ช่างจะเช็ดท าความสะอาดบาดแผล ล้างคราบเลือดคราบหมึก แล้ว 
“แรป” (wrap) ดว้ยแผน่ฟิลม์ใสป้องกนัเช้ือโรคนาน 2-3 ชัว่โมงจึงดึงแผน่ฟิลม์ออกได ้จากนั้นลา้ง
ลายสักดว้ยสบู่ท่ีมีความอ่อนโยนและป้องกนัเช้ือแบคทีเรีย ลายสักใหม่ก็เหมือนแผลสดท่ีตอ้งดูแล
รักษา เปิดใหอ้ากาศถ่ายเทไม่อบัช้ืน 
 ปล่อยให้ผิวหนังค่อย ๆ แห้ง ตกสะเก็ด บางคนใช้เวลาเป็นสัปดาห์ บางคนใช้เวลาถึง 2 
เดือน เพื่อใหผ้วิหนงัหายสนิท 
 เรียนรู้ความจริงของชีวิตวา่บาดแผลเม่ือแหง้สนิทจะท้ิงรอยแผลเป็นไว ้

สืบจากสัก 
 ปัจจุบันรัฐบาลสหรัฐอเมริกา น าโดย National Institute of Standards and Technology 
)NIST( หน่วยงานหน่ึงของ U.S. Department of Commerce ก าลงัพัฒนาเทคโนโลยวิีเคราะห์ลายสัก
เพ่ือระบุว่าเจ้าของลายสักคือใคร เทคโนโลยนีีเ้รียกว่า Tattoo Recognition Technology – Challenge 
)Tatt-C(   ได้รับการสนับสนุนจาก FBI Biometric Center of Excellence )BCOE( 
 กระบวนการซับซ้อนของเทคโนโลยีใหม่อันท้าทายนีป้ระกอบด้วยการพัฒนาอัลกอริทึม
เพ่ือระบุว่าภาพใดมีลายสัก หรือจับคู่ภาพลวดลายบนเรือนร่างกับภาพของบุคคลท่ีมีลายสัก
เหมือนกัน เม่ือป้อน     คีย์เวิร์ดของลายสักลงฐานข้อมลู ระบบจะด าเนินการค้นหาตัวบุคคลเจ้าของ
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ลายสักน้ัน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการระบุตัวอาชญากรหรือเหย่ือในกรณีท่ีไม่สามารถหา
ข้อมลูพืน้ฐานทางชีวิวิทยาอ่ืน ๆ        บนร่างกาย เช่น ลายนิว้มือ หรือม่านตา 
 อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าการพัฒนาเทคโนโลยีนีไ้ม่ได้หมายความว่ารัฐบาลคิดจะ “ติด
ฉลาก” หรือเก็บบันทึกข้อมูลของทุกคนท่ีมีลายสัก ส่วนใหญ่คือผู้ ท่ีถูกจับกุมหรือบันทึกข้อหา
เท่าน้ัน 
Old School, New School, Japanese, Realistic etc. 
 ลายสักแบบ “เบสิก” จ าพวกรูปมีด ดาบ นกอินทรี ลูกเชอร์รี ริบบ้ิน หรือสมอเรือ ท่ีเรา
พอจะนึกไดเ้ลยวา่พวกกะลาสีเรือสมยัก่อนคงจะสักกนั มีช่ือเรียกเฉพาะในวงการสักว่าลายสักแบบ 
“โอลดส์กูล” (Old School)  
 ลายสักท่ีหมายถึงสกุลช่างแบบดั้งเดิมน้ีมีลกัษณะส าคญัคือ ตวัลายสักจะท้ิงลายเส้นหนา
หนัก     สีออกทึบ เป็นภาพสองมิติท่ีแบนราบ เพราะเคร่ืองมือสมยัก่อนยงัไม่มีคุณภาพมากนกัต่อ
การสกัไล่เฉดสี หรือท้ิงลวดลายท่ีมีความละเอียดสูงไวบ้นผวิหนงั 
 พวกกะลาสีเรืออาจจะเร่ิมตน้สักโอลดส์กูลกนัดว้ยความรู้สึกเบ่ือหน่ายต่อการใชชี้วิตรอน
แรมอยูก่ลางทะเล และพวกเขาอาจไม่มีความรู้หรือผา่นการอบรมเร่ืองการสกัมาก่อน 
 ลายสักแบบโอลด์สกูลถือเป็นแทตทูยุคเร่ิมตน้ เป็นรูปพื้นฐานของการสักก็ว่าได ้ อยู่ร่วม
สมยักบัลาย “ชนเผา่” (tribal tattoo) ท่ีมีลกัษณะเด่นคือถมด า เนน้เส้นตรง เส้นโคง้ รอยขีด เป็นลาย
กราฟิกแบบดั้งเดิมของชนพื้นเมืองหรือชนเผา่ต่าง ๆ ท่ียงัแยกยอ่ยออกเป็นลวดลายเฉพาะ เช่น ลาย
สักแบบเมารี (Maori Tattoo) นอกจากน้ียงัมีลายสักแบบญ่ีปุ่น (Japanese tattoo) ท่ีถือเป็นลายสัก
คลาสสิก ไม่น่าจะมีวนัตาย ลายสักดั้งเดิมของชาวอาทิตยอุ์ทยัน้ีมกักรุ่นกล่ินอายตะวนัออก อยา่งรูป
แก๊งยากซู่า เกอิชา มงักร เสือ อสูร ปลาคาร์ป หรือดอกบว๊ย 
 นานวนัเขา้รูปแบบของลายสักก็วิวฒันาการไปเป็นล าดบั จนอาจเรียกไดว้่าแตกแขนงอยา่ง
ไม่รู้จกัจบส้ิน 
 ช่างทิม เจา้ของร้านสัก Tattoo in Memory ใหค้  าตอบเม่ือถูกถามถึงลายสักท่ีก าลงัมาแรงใน
ขณะน้ีวา่ “โอโ้ฮ มนัเยอะอยูน่ะ ตอ้งมานัง่ลิสตเ์ลยวา่มีอะไรบา้ง และจะจ าแนกยงัไง” 
 เขาพดูอยา่งนั้นเพราะเห็นวา่รูปแบบของลายสกัมีอยูม่ากจนยากท่ีจะจดัหมวดหมู่ 
 “มนัแตกแขนงไดเ้ร่ือย ๆ แลว้ยงัเกิดใหม่เหมือนศิลปะ การแยกประเภทลายสักน่าจะคลา้ย
งานศิลปะทัว่ไป เช่น งานเรียลิสติก (realistic tattoo) ท่ีสมจริงเหมือนรูปวาด งานสีน ้ า (watercolor 
tattoo) ท่ีเหมือนใชพู้่กนัวาดระบายสี หรืองานจีโอเมทริกพวกรูปทรงเรขาคณิตก็เร่ิมมีคนชอบ จาก
เม่ือก่อนจะมีแต่คนสกัลายญ่ีปุ่น โอลดส์กลู หรือชนเผา่ แต่เด๋ียวน้ีไม่ว่าจะเป็นศิลปะแขนงไหนก็มกั
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น ามาสักกัน รวมถึงงานของศิลปินระดับโลกอย่างโมเน ไกเกอร์ หรืองานของอาจารยเ์ฉลิมชัย 
โฆษิตพิพฒัน์ อาจารยถ์วลัย ์ดชันี” ช่างสกัทิมร่ายยาว 
 จากลายสักแนวโอลดส์กูลจึงต่อยอดมาเป็น “นิวสกูล” (New Schoo) ท่ีทนัสมยั เนน้ลูกเล่น
เฉดสี เล่นแสงเงาต้ืนลึกหนาบาง เร่ืองราวของลายสักก็ไปไกลกว่าอาวุธ ทอ้งทะเล ความรัก รูป
หวัใจท่ีเคยสักอยา่งเรียบง่าย ก็อาจบิดมุมหรือใส่มิติให้ดูร่วมสมยัจากท่ีเคยนิยมใชสี้พื้นฐาน ไล่จาก
สีด าไปสีแดง กห็นัมาใชสี้ท่ีหลากหลายมากข้ึน 
 ตอนน้ียงัมีลายสักแบบ “ดอตเวิร์ก” (dotwork tattoo) ท่ีถือเป็นแนวใหม่ คาดว่าน่าจะไดรั้บ
แรงบนัดาลใจจากศิลปะอิมเพรสชนันิสม ์(impressionism) ท่ีใชจุ้ดเลก็ ๆ และการถมสีด าสร้างภาพ 
รวมถึงลายสกัสามมิติ (3D tattoo) ท่ีแสดงศกัยภาพสูงสุดของการสกับนเรือนร่าง ตวัลายเหมือนของ
จริงท่ีมีชีวิต นกนอ้ยก าลงับินออกจากร่าง แมลงไต่บนผวิหนงั และผวิหนงัก าลงัแตกเป็นผยุผง ! 
ความหมายในลายสัก 
 “ผมสกัมาตั้งแต่เดก็ เอาเขม็ผกูกบัพูก่นั” 
 ด๋อย หรือ มนตรา เกสรบวั มือกีตาร์วงดนตรีอิสระ นัง่รอช่างสักอยูท่ี่ร้าน Tattoo Diven Ink 
Studio แขนซา้ยสักรูป Dimebag Darrell มือกีตาร์วง Pantera กบั Serj Tankian นกัร้องน าวง System 
of a Down ทั้งสองผูเ้ล่นตวัเอกของวงดนตรีแนวเฮฟวีเมทลั ส่วนแขนขวาของเขาสกัรูปสมอเรือ 
 คนหนุ่มผูห้ลงรักเสียงดนตรีมาต่อเติมลายสักรูปนกัร้อง Serj Tankian ท่ีคา้งคาให้สมบูรณ์ 
เขาชอบสกัเพิ่มแบบเกบ็เลก็ผสมนอ้ยอยา่งน้ี 
 ด๋อยเล่าเร่ืองราววยัเด็กให้ฟังว่า เม่ือก่อนเขาสักโดยใชเ้ขม็เยบ็ผา้มดักบัพู่กนั บางคร้ังก็ใช้
ตะเกียบ จุ่มปลายเข็มในหมึกปากการ็อตตริง แลว้จ้ิมแขนสักเล่นเป็นรูปดวงดาว ไมก้างเขน แมง
ป่อง 
 ด๋อยเร่ิมสักเม่ือเรียนอยู่ชั้น ม.3 ตอ้งแอบสักไม่ให้แม่เห็น สักเสร็จแลว้เอาไปอวดเพื่อนท่ี
โรงเรียน แต่พอกลบับา้นตอ้งเอาพลาสเตอร์ปิดทบั “แม่คงจะสงสัยว่าท าไมเป็นแผลทั้งปีทั้งชาติไม่
เคยหาย” 
 เม่ืออายมุากข้ึนกห็นัมาเขา้ร้านสกั บางลายสกัมาตั้งแต่เดก็กต็ดัสินใจสกัทบั 
 ด๋อยเล่าถึงความตั้ งใจว่าในอนาคตจะยกพื้นท่ีทั้ งหมดบนแขนซ้ายให้แก่ศิลปินท่ีชอบ 
แขนขวาเปิดเป็นพื้นท่ีของลายสกัท่ีส่ือความหมายถึงทอ้งทะเล เช่น เขม็ทิศ ประภาคาร เพราะพอ่เขา
เป็นทหารเรือ ท่ีหน้าอกเขาคิดจะสักรูปแม่ซ่ึงเสียชีวิตแลว้ดว้ยลายสักแบบรูปคน (portrait tattoo) 
หรืออาจจะสกัช่ือและนามสกลุของแม่ดว้ยลายแบบตวัอกัษร (word tattoo) 
 ด๋อยเล่าว่าทุกลายสักมีความหมายส าหรับเขา แมบ้างลายจะไม่ระบุถึงท่ีมาท่ีไปแน่ชดั แต่
อยา่งนอ้ยเจา้ของจะจดจ าไดแ้ม่นย  าวา่สกัรูปนั้นในช่วงเวลาไหน 
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 ตาว หรือ คิดชอบ เคาวสุต ช่างสักร้าน Tattoo Diven Ink Studio ซ่ึงโดยฐานะช่างสักอาชีพ
มีอายงุาน 4 ปี แต่ในฐานะคนชอบสัก เขาสักลายมานานกว่าอายงุานหลายเท่า เร่ิมสักคร้ังแรกใตร่้ม
ผา้ แลว้ลายสกักค่็อย ๆ ไต่ข้ึนมาจนทัว่ตวั 
 ผมขอใหเ้ขาพดูถึงลายสักบนตวัไปทีละลาย 
 “รูปยานอวกาศบนแขนซา้ยเป็นงานท่ีผมเคยท าส่งอาจารยส์มยัเรียนปริญญาตรีปี 3 เขาให้
ผมผ่าน แต่พอข้ึนปี 4 ตอ้งท างานช้ินใหญ่ อาจารยไ์ม่ให้ผ่าน สุดทา้ยผมเรียนไม่จบมหาวิทยาลยั  
เลยสักภาพยานอวกาศมีท่อโปรยความสุขลงมาให้ทุกคน ลายสักรูปหมึกเพราะผมเคยท างานอยูใ่น
ครัวมาก่อน ส่วน  รูปกบ เพราะผมคิดว่าผมเหมือนเจา้ชายท่ีถูกสาป ตอ้งท างานอยูท่ี่หน่ึงจนเบ่ือ รูป
ทศกณัฐเ์ป็นความชอบโดยส่วนตวั อารมณ์เหมือนตวัเองท่ีมีความเป็นไทย แต่ก็ไม่ใช่ไทยคนดี เป็น
ไทยทศกณัฐท่ี์มีทั้งดา้นมืดและมีหวัใจ คนเราไม่ไดมี้ดา้นเดียวใช่มั้ย...” 
 “ส่วนลายน้ีเป็นงานประกวดของเพื่อน เขาฝากมา” พูดจบช่างตาวยกแขนขวาข้ึนอวดลาย
สัก กลางภาพคือตวัร้ายในหนงัเร่ือง Mad Max : Fury Road คาแรกเตอร์ของตวัละครท่ีเถ่ือนและดิบ
ไม่เบา 
 “เพื่อนของผมท่ีเป็นช่างสัก เขาหาเน้ือหนังท่ีจะสักประกวด ผมก็เสนอตวั ท าความเขา้ใจ
ก่อนว่าโทนขาว เทา ด า นะ เขาก็เลือกลายสักมาให้ดู เป็นตวัละครของหนงัท่ีตอนนั้นยงัไม่เขา้โรง
ฉาย แต่เขาคน้เจอภาพในอินเทอร์เน็ตแลว้ถูกใจ ผมเองก็มีสิทธ์ิเลือกว่าชอบแบบไหน เม่ือเขารับได ้
ออกแบบลายจนเราพอใจ เราก็ไปนอนใหเ้ขาสักตั้งแต่ 10 โมงเชา้ถึง 1 ทุ่ม” งานประกวดช้ินหน่ึงใช้
วิชาทั้งหมดท่ีช่างมีสักลงไปในตวังาน 
 ตาวคิดว่าการลงทุนคร้ังหน่ึงกบังานท่ีส่งประกวดไม่ใช่เร่ืองเสียหาย “อยา่งนอ้ย ๆ จบัพลดั
จบัผลูไดร้างวลัท่ี 1 กอ็ยูก่บัคุณไปจนวนัตาย แลว้ผมกท็ าใหเ้พื่อนไดร้างวลัท่ี 1 จริง ๆ”    
 ช่วงตาวกล่าวถึงงานประกวดลายสักในงานนนทบุรีไบคว์ีคคร้ังท่ี 7 เม่ือวนัท่ี 3-4 เมษายน 
2558 ท่ีศูนยก์ารคา้เดอะสแควร์บางใหญ่ เขาและเพื่อนไดรั้บรางวลัชนะเลิศประเภท black & gray 
และรางวลัชนะเลิศประเภท small job งานขนาดเล็กไม่เกินฝ่ามือท่ีช่างตาวตอ้งเจ็บตวัติด ๆ กนั 2 
วนั แต่กคุ็ม้ค่าลายสกัรางวลัชนะเลิศจะอยูก่บัเขาไปอีกนานเท่านาน 
 เน้ือคนไม่ใช่กระดาษ...ในความเห็นของช่างตาว การสักจึงมิใช่การท าเน้ือตวัสกปรก แต่ก่อ
เกิดจากความรู้สึกส่วนลึกขา้งใน เขา้ใจ ยอมรับในลายสกัวา่เป็นงานศิลปะท่ีเม่ือคุณรู้สึกดีกบัมนั มนั
จะอยูเ่ป็นเพื่อนชีวิต สะทอ้นขา้งในและตวัตนของคุณออกมา 
 ส าหรับช่างตาว รอยสักคือชีวิต “ส่ิงท่ีผมอยากจดจ า หรือส่ิงท่ีผมตอ้งการเรียนรู้ ช่วงเวลา
นั้นผมอยากเกบ็มนัไว ้ใหเ้รานึกถึงเม่ือผา่นไป 20-30 ปี ผมไม่รู้วา่อนาคตขา้งหนา้จะเจออะไร แต่ถา้
ผมเจอส่ิงท่ีถูกใจ ผมจะน าส่ิงนั้นกลบัมาสกัไวใ้นตวั” 
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ศิลปะหรือแฟช่ัน 
 “เปล่ียนไปมาก” 
 อ๊อด หรือ กฤตย ์เหลืองแขง็ เจา้ของร้านสัก Tattoo Diven Ink Studio ถนนขา้วสาร แทตทู
อาร์-ติสตผ์ูม้ากประสบการณ์ วิเคราะห์ถึงพฤติกรรมคนท่ีมาสัก 
 “เด๋ียวน้ีมีทุกชนชั้น ทุกระดบั ทุกเพศทุกวยั เป็นเร่ืองธรรมดา จากเม่ือก่อนเป็นผูใ้หญ่ มี
สตางค ์เพราะเคร่ืองสักมีนอ้ย ราคาแพง แต่เด๋ียวน้ีร้านเยอะ” 
 ช่างอ๊อดแสดงความเห็นถึงสาเหตุท่ีท าให้คนสมยัน้ีนิยมสักว่า “คงเพราะดูแลว้เป็นแฟชัน่ 
เหมือนเคร่ืองประดบั แลว้ค่านิยมก็เปล่ียน มุมมองแง่ลบน้อยลง เพราะเขาเห็นดารานักร้อง นัก
ฟุตบอลสกั จนเร่ิมเป็นเร่ืองธรรมดา” 
 ตามความเห็นของเขา ลายสักคือภาพวาดท่ีขายความคิด ใชท้ฤษฎีสี ความประณีต ความ
สะอาด 
  ท่ีร้าน Tattoo Diven Ink Studio ลูกค้าส่วนใหญ่คือกลุ่มวยัรุ่นและวยักลางคนท่ีมีก าลัง
จบัจ่าย รวมถึงนกัท่องเท่ียวฝร่ัง ส่วนใหญ่จะอยูใ่นวยั 22-35 ปี สดัส่วนของชายและหญิงพอ ๆ กนั 
 “ผูห้ญิงส่วนใหญ่สกัลายไม่ใหญ่นกั ขนาดพอดี ๆ เลก็ ๆ หวาน ๆ เก๋ ๆ หรือฟอนตต์วัอกัษร       
ส่วนผูช้ายสกัลายท่ีดูมีขนาดใหญ่ข้ึนมา” 
 ก่อนน้ีนกัเลงสักคนหน่ึงเคยกล่าวว่า การสักไม่ใช่แฟชัน่เพราะแฟชัน่ผ่านมาแลว้ก็ผา่นไป        
อยา่งกางเกงขาเดฟ กางเกงขาบาน กางเกงขากระด่ิง ส่ิงเหล่าน้ีไม่หยดุน่ิง ไม่ยนืระยะ แต่ลายสกัไม่มี     
วนัตาย ติดตวัไปทุกท่ีทุกเวลา ทา้ยท่ีสุดลายสักจะเป็นหน่ึงในไม่ก่ีส่ิงท่ีติดตวัคนสกัลงไปในหลุมฝัง
ศพ 
 ประโยคขา้งตน้ช่างแหลมคมและชวนขบคิด 
 ช่างออ๊ดย  ้าวา่ลายสกักคื็องานศิลปะบนตวัคน และทุกคนเขา้ถึงได ้
 “เด๋ียวน้ีงานดีข้ึนมาก อาจถือว่าเป็นอาร์ตลว้น ๆ งานแทตทูของไทยก าลงัเดินไปจุดนั้น ผม
เช่ือว่าถึงวนัหน่ึงใคร ๆ ก็คงสักกนั เพราะมนัเป็นอาร์ต เป็นแฟชัน่ ไม่ใช่เร่ืองเลวร้าย ผมอุม้ลูกเดิน
หา้งกไ็ม่ตอ้งสนใจใครแลว้” 
 ทางดา้นหน่อง หรือ จตุรงค ์หิรัญกาญจน์ อาจารยพ์ิเศษวิชาถ่ายภาพ เจา้ของผลงานภาพถ่าย  
ลายสัก จดัแสดงในนิทรรศการ Living Ink ท่ีหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ส่ีแยกปทุม
วนั        เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม-26 กุมภาพนัธ์ 2557 ให้ความเห็นในฐานะอาจารยพ์ิเศษดา้นศิลปะ 
และผูเ้คยจบัเขม็สกัขาตวัเองมาก่อนวา่ 
 “มนัไม่เหมือนการเขียนบนกระดาษ เพราะพู่กนักบัเขม็แตกต่างกนั กระดาษกบัเน้ือคนไม่
เหมือนกนั กระดาษอยู่กบัท่ีไม่สั่น แต่เน้ือคนสั่นได ้ทั้งวิธีการลงเข็ม การกด น ้ าหนักมือ การจ้ิมสี 
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น ้าหนกัสี แตกต่างกนัทั้งหมด อยูท่ี่ประสบการณ์ ความช านาญของช่าง ตอ้งรู้จงัหวะว่าเน้ือส่วนนั้น
จะด้ินแค่ไหน จ้ิมเขม็ลงไปลึกเท่าไหร่สีจึงจะติด น่ีคือเร่ืองเทคนิคของช่างเขียนกบัช่างสกัท่ีต่างกนั” 
 “การสักเป็นเร่ืองของการคา้ มีเร่ืองเงินเขา้มาเก่ียวขอ้ง ลายสักคือส่ิงท่ีลูกคา้เลือกก่อน หรือ     
อย่างน้อยช่างก็เป็นคนให้ค  าปรึกษา จะบอกว่าเป็น pure art หรือศิลปะบริสุทธ์ิเลยคงไม่ใช่ เพราะ
ศิลปะบริสุทธ์ิ อาร์ติสตอ์ยากเขียนก็เขียน ขายไม่ไดก้็ช่าง หรือบางทีก็ไม่อยากขาย งานสักส าหรับ
ผมจึงเป็นศิลปะ แต่เป็น commercial art” 
 “ยกเวน้อาร์ติสตไ์ปสักบนตวัหมู บนศพ หรืออะไรก็แลว้แต่ อยา่งนั้นเป็น fine art หรือคน
ถูกสักบอกว่าเขาไม่เลือกลายสกั ใหอ้าร์ติสตเ์ลือก แลว้อาร์ติสตก์ล็ะเลงลงไป อยา่งน้ีถือเป็น fine art 
ได ้ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงค”์ 
 ขณะท่ีโน้ต หรือ พงศกร อารีศิริไพศาล อาจารยป์ระจ าภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ ใหค้วามเห็นถึงประเดน็ลายสักกบัแฟชัน่วา่ “คนท่ีบอกวา่การสกัไม่ใช่
แฟชัน่อาจจะพยายามท าให้การสักดูมีคุณค่าข้ึนมา แต่ผมยงัรู้สึกว่าผมสักเพราะมนัเป็นแฟชัน่ท่ีจะ
อยูก่บัผมไป      ตลอดกาล แฟชัน่มีการยอ้นกลบัมาใหม่ อยา่งใส่แว่นตาหนา ๆ ไวท้รงผม ไวห้นวด
ไวเ้ครา ก็มาจากยคุ     เซเวนต้ี เอตต้ี ยคุฮิปป้ีท่ีคนชอบกนั แลว้ก็เรียกตวัเองว่าฮิปสเตอร์ ซ่ึงผมมอง
วา่มนักคื็อแฟชัน่ท่ีมี           การยอ้นกลบั” 
 อาจารยโ์นต้ท้ิงทา้ยว่า “รอยสักก็เป็นงานศิลปะท่ีเป็นแฟชัน่ รูปตวัอยา่งท่ีใชส้ักก็ไม่ใช่งาน
หรือลายท่ีเราคิดคน้หรือวาดเอง ตอ้งอิงงานแฟชัน่ยคุหน่ึงอยูแ่ลว้ไม่ใช่หรือ” 
สักวันจนชีวติจะหาไม่ 
 วินาท่ีท่ีเขม็ท่ิมแทงผวิหนงั คือวินาทีท่ีเขม็กระแทกจิตวิญญาณ ความรู้สึกของผูผ้า่นการสัก
คงเหมือนคนตกหลุมรัก เจบ็ปวดแต่งดงาม 
 แต่ส าหรับบางคนแลว้รอยสักอาจเป็นความเจ็บเดียวท่ีมีสิทธ์ิเลือกต าแหน่ง แถมยงัเลือก
ขนาดและสีสันไดอี้กต่างหาก 
 หรือกล่าวอยา่งถึงท่ีสุด เม่ือความเจบ็ปวดจากการสกัยงัคงอยู ่นัน่หมายถึงเรายงัมีลมหายใจ 
 ปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 เรากลบัมาท่ีถนนขา้วสารไดพ้บด๋อย หรือมนตรา เกสรบวั     
ผูก้  าลงัตามล่าฝันในฐานะมือกีตาร์ พบกนัคร้ังน้ีลายสกับนแขนซา้ยดูสมบูรณ์ข้ึน แผพ่ื้นท่ีคลุมเกือบ
ทั้งแขน แต่ยงัพอเหลือพื้นท่ีวา่ง  
 ด๋อยเล่าว่าวางแผนสักเพิ่มอีกหลายลาย ทั้งท่ีแขนซ้าย แขนขวา และมีอีกหลายลายท่ียงัสัก
คา้งไว ้ค่อยเป็นค่อยไป ค่อย ๆ สกั 
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 ในแวดวงนักสัก มีค  ากล่าวว่าผูรั้บรสความเจ็บปวดจากการสักคร้ังหน่ึงแลว้ติดใจ ตอ้ง
หาทางสักลายใหม่ เม่ือถามว่าเพราะอะไร ก็ไดรั้บค าตอบกลบัมาอยา่งข า ๆ “เวลาเรามีลายสักท่ีแขน
ขา้งหน่ึงแลว้ กต็อ้งสกัเพิ่มอีกขา้ง เพื่อใหน้ ้ าหนกัสมดุล” 
 บางคนกวา่จะรู้ตวัทัว่ตวักมี็แต่รอยสกั จนร้อง “น่ีเราชอบไปแลว้หรือ” 
 แต่ถึงอย่างนั้นยงัคงมีมนุษยห์มึกอีกไม่นอ้ย ท่ีถึงตวัลายพร้อยแทบไม่มีท่ีว่าง ก็ยงัชอบยืน
หนา้กระจก ไม่ไดเ้บ่ือลายสกัเดิมหรืออยากลบ แต่เปลือยกายหาพื้นท่ีวา่งสกัเพิ่ม ! 
 คนกลุ่มน้ีมกัถูกหาว่าเป็นพวก “เส้ียนเขม็” หรือไม่ก็ “โรคจิตติดเขม็” คือถึงจะสักจนเลอะ
เทอะ เละเทะ เน้ือหนงัแทบไม่วา่งแลว้ แต่กย็งัอยากสกัอีก 
 น่ีคือโลกหลงัลายสัก ท่ีผูค้นหลงรักแผลหมึกอยากถูกเขม็สักลึกในผวิกาย 
 ไม่ว่าเวลาจะผา่นไปเท่าไหร่ลายสักยงัคงทน เป็นศิลปะท่ีคงอยูคู่่มนุษยม์านาน และจะไม่มี
วนัทอดท้ิงมนุษย ์
 ความผกูพนัของสองฝ่ายอาจเหมือนค าพดูท่ีนกัเลงสกัคนหน่ึงกล่าวไว ้
 สกัคร้ังแรกอาย ุ15 สกัคร้ังล่าสุดอาย ุ50 สกัคร้ังสุดทา้ยไม่แน่ใจ 

บนัสิทธ์ิ บุญยะรัตเวช   ภาพ 
ฐิติพนัธ์ พฒันมงคล  เร่ือง 

 

ค าถาม 

 1   .แนวคิดของสารคดีเร่ือง “ลายสัก  เจบ็ จ า สวย ”คืออะไร  

  2   .แต่ละชนชาติมีความเช่ือเร่ืองลายสกัอยา่งไรบา้ง  จงอธิบาย  

  3   .ในอดีตการสักถูกใชป้ระโยชน์ใ นดา้นการปกครองอยา่งไรบา้ง จงอธิบาย 

  4   .นกัเรียนคิดวา่ เพราะเหตุใด ผูเ้ขียนจึงตั้งช่ือเร่ืองวา่ “ลายสัก เจบ็ จ า สวย”  

  5.  นกัเรียนคิดวา่ อาชีพบางอาชีพ เช่นทหาร ต ารวจ มีความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัลายสกั

อยา่งไรจงอธิบาย 

   6   .ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  แนวคิด เร่ืองการสกัในสงัคมไทยเป็นเช่นไร มีพฒันาการหรือ

การเปล่ียนแปลงทางความคิดไปในแนวทางใด จงอธิบาย 

  7  .สารคดีเร่ือง “ลายสัก  เจบ็ จ า สวย ”มีเน้ือเร่ืองโดยสรุปวา่อยา่งไร  

  8  .สารคดีเร่ือง “ลายสัก  เจบ็ จ า สวย ”ใหแ้ง่คิดในการด าเนินชีวิตแก่นกัเรียนอยา่งไรบา้ง  

   9  .ตามความคิดเห็นของนกัเรียน การสกัเป็นเร่ืองเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด  
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ภาพประกอบการน ารูปแบบไปทดลองสอน 
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