การพัฒนารูปแบบการเรียนด้ วยตนเองด้ วยกิจกรรมการรู้ คดิ ในการอ่านภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

โดย
นางฉลวย ม่ วงพรวน

วิทยานิพนธ์ นีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน
ภาควิชาหลักสู ตรและวิธีสอน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี การศึกษา 2553
ลิขสิ ทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

การพัฒนารูปแบบการเรียนด้ วยตนเองด้ วยกิจกรรมการรู้ คดิ ในการอ่านภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

โดย
นางฉลวย ม่ วงพรวน

วิทยานิพนธ์ นีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน
ภาควิชาหลักสู ตรและวิธีสอน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี การศึกษา 2553
ลิขสิ ทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

DEVELOPMENT OF SELF-DIRECTED MODEL IN ENGLISH READING
USING METACOGNITIVE ACTIVITIES FOR INDUSTRIAL DIPLOMA STUDENTS

By
Chalouy Moungpluan

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree
DOCTOR OF PHILOSOPHY
Department of Curriculum and Instruction
Graduate School
SILPAKORN UNIVERSITY
2010

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุ มตั ิให้วิทยานิ พนธ์เรื่ อง “การพัฒนารู ปแบบการ
เรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพชั้นสู ง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม” เสนอโดย นางฉลวย ม่วงพรวน เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
……...........................................................
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์)
คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
วันที่..........เดือน.................... พ.ศ...........
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิสาข์ จัติวตั ร์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง ทับศรี
3. ดร.อุบล ธเนศชัยคุปต์
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์
.................................................... ประธานกรรมการ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรี ยม นิลพันธุ)์
............/......................../..............
.................................................... กรรมการ .................................................... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม) (รองศาสตราจารย์ ดร.วิสาข์ จัติวตั ร์)
............/......................../..............
............/......................../..............
.................................................... กรรมการ
(ดร.อุบล ธเนศชัยคุปต์)
............/......................../..............

.................................................... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง ทับศรี )
............/......................../..............

49254901 : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
คาสาคัญ : การเรี ยนด้วยตนเอง /กิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ
ฉลวย ม่ วงพรวน : การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิ จกรรมการรู้ คิดในการอ่านภาษา
อัง กฤษส าหรั บ นัก ศึ ก ษาระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ชั้น สู ง ประเภทวิ ช าอุ ต สาหกรรม. อาจารย์ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ : รศ. ดร.วิสาข์ จัติวตั ร์ , รศ. ดร.ฉลอง ทับศรี และ ดร. อุบล ธเนศชัยคุปต์. 437 หน้า.
การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิ จกรรมการรู้คิดในการ
อ่านภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 2) เพื่อประเมิน
รู ปแบบที่ สร้ างขึ้ น ประเมิ นความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ คุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเองและ
พัฒนาการในการอ่านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน การดาเนิ นการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ตอนที่ 1 การศึกษาบริ บท
ปั ญหาพื้นฐาน แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนด้วยตนเองและรู ปแบบการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้กิจกรรมการรู้คิด
สังเคราะห์ได้รูปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน ตรวจสอบรู ปแบบโดยผูท้ รงคุณวุฒิ
5 ท่าน ตอนที่ 2 ประเมินรู ปแบบ ด้วยการวิจยั และพัฒนา นารู ปแบบที่พฒั นาขึ้นไปใช้ในชั้นเรี ยน กลุ่มตัวอย่าง
คือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ปี ที่ 1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ลงทะเบียนเรี ยนในภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2552 วิทยาลัยเทคนิคสุ พรรณบุรี จานวน 32 คน ได้มาโดยการสุ่ มจากนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ปี ที่ 1 ทั้งหมด 8 สาขาวิชา กลุ่มตัวอย่างเรี ยนด้วยรู ปแบบที่ผวู้ ิจยั พัฒนาขึ้น คือ 1) ผูส้ อนฝึ กกิจกรรม
การรู้คิดในการอ่านก่อนเรี ยน ใช้เวลา 6 สัปดาห์ 2) ผูเ้ รี ยนเลือกเรื่ องอ่านด้วยตนเอง นอกเวลา พร้อมบันทึกการ
อ่านสัปดาห์ละ 1 เรื่ อง รวม 10 เรื่ อง ใช้เวลา 10 สัปดาห์ 3) ผูส้ อนประเมินผลการอ่านจากบันทึกการอ่าน รวม
เวลาที่ใช้ในการทดลอง 16 สัปดาห์ เครื่ องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลในการวิจยั คือ 1) แบบทดสอบความสามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษ 2) แบบวัดคุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเอง และ 3) แบบสัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม
ผูเ้ รี ยนหลังเรี ยน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย การคานวณค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าร้อยละ
ผลการวิจยั พบว่ารู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษที่ผวู้ ิจยั
พัฒนาขึ้นประกอบด้วย หลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้อหา กระบวนการเรี ยนการสอน และการวัดประเมินผล เรี ยกว่า
SPPSE Model มี 5 ขั้นตอน คือ การสารวจพฤติกรรมการอ่าน (S) การเตรี ยมผูเ้ รี ยน (P) การวางแผน (P)
การอ่านด้วยตนเอง (S) และการประเมินการอ่าน (E) ผลของการทดลองใช้รูปแบบ พบว่า 1) คะแนนความ
สามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่าง หลังเรี ยน สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2) คะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเองของกลุ่มตัวอย่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนแตกต่างกันอย่างไม่
มีนยั สาคัญทางสถิติ และ 3) ผูเ้ รี ยนมีพฒั นาการด้านการอ่าน โดยคะแนนความเข้าใจในการอ่านและการใช้
กิจกรรมการรู้คิดครั้งที่ 2-10 สูงกว่าคะแนนการอ่านครั้งที่ 1 คะแนนการอ่านครั้งที่ 10 สูงกว่า ครั้งที่ 1 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .01
ภาควิชาหลักสู ตรและวิธีสอน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี การศึกษา 2553
ลายมือชื่อนักศึกษา........................................
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ 1. ................................. 2. ............................... 3. ...................................

ง

49254901: MAJOR : CURRICULUM AND INSTRUCTION
KEY WORD : SELF-DIRECTED LEARNING/METACOGNITIVE ACTIVITIES/READING
CHALOUY MOUNGPLUAN : DEVELOPMENT OF SELF-DIRECTED MODEL IN
ENGLISH READING USING METACOGNITIVE ACTIVITIES FOR INDUSTRIAL DIPLOMA
STUDENTS.THESIS ADVISORS: ASSOC.PROF.WISA CHATTIWAT,Ph.D. ASSOC.PROF.
CHALONG TUBSREE, Ph.D. AND UBON DHANESSECHAIYAKUPTA, Ph.D. 437 pp.

The purposes of this study were to develop a self-directed model in English reading
using metacognitive activities for Industrial Diploma students and to evaluate the model
focusing on reading ability, self-directed characteristics and English reading improvement.
The research procedures comprised 2 phases. In phase 1, the researcher studied the
context, background, concepts of self-directed learning and English reading comprehension
model using metacognitive activities, synthesized a self-directed model in English reading,
and the proposed model was verified by 5 experts. In phase 2, the model was implemented in
classroom with the Research and Development, One Group Pretest-Posttest Design. The
subjects were 32, the first year of Diploma Industrial Electronics students who registered in
the first semester of academic year 2009, Suphanburi Technical College, by simple sampling
from the first year Industrial Diploma students. In the pre-studying activities, the subjects were
trained through English reading using metacognitive activities for 6 weeks in classroom, with
a 60 minutes period a week. For self-directed reading activities, the students did their 10
weeks external reading, 10 selected topics that were supported by the teacher. Then the
students wrote their reading logs each time they have read. In evaluation, the teacher
evaluated the reading logs, collected reading information, gave feedback, adjusted their
reading strategies then revised the objectives of reading activities and let them select the 10
new topics to read. The experiment took 16 weeks in total. The instruments used were the
reading test, the self-directed learning scales and the focus group interviewing questions. The
t-test for dependent, mean, standard deviation and percentage were used for data analysis.
The findings of the study revealed that the self-directed model in English reading
using metacognitive activities developed by the researcher comprised 5 components:
principles, objectives, content, learning and teaching procedures and evaluation. The
synthesized self-directed learning using metacognitive reading activities called SPPSE model
comprised 5 steps: surveying reading strategies (S), planning (P), preparing (P), self-directed
reading (S), and evaluation (E). The results of the implementation of the model in the
classroom revealed that: 1) The English reading test scores of the experimental group for pretest and post-test were significantly different at the .01 level. The post-test scores were
significantly higher than the pre-test scores at the .01 level. 2) The self-directed learning
scores for pre studying and post studying were not significantly different. 3) The experimental
group reading ability was improved. The scores in reading comprehension and metacognitive
activities using of the 2nd to the 10th reading were higher than the first reading. The scores of
the 10th reading were significantly higher than the 1st reading at the .01 level.
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การอ่านภาษาอังกฤษเป็ นทักษะที่สาคัญในยุคของข้อมูลข่าวสาร และความเจริ ญก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ วทางเทคโนโลยี ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษช่วยให้บุคคลมีการเรี ยนรู ้อย่าง
ต่อเนื่ อง สามารถแสวงหาความรู ้ เพิ่มเติมจากสื่ อ ทั้งในตาราเรี ยน หนังสื อ วารสารและการสื บค้น
ข้อมูลผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เป็ นทักษะที่สาคัญในการดารงชีวิตที่
มีผใู ้ ช้มากที่สุด สาหรับผูเ้ รี ยนที่เรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศหรื ออยูใ่ นสภาพแวดล้อม
ที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาพูด สิ่ งที่จาเป็ นในการเรี ยนภาษาอังกฤษ คือความสามารถในการ
อ่าน (Eskey 1979) ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษจึงมีความสาคัญและมีความจาเป็ นต้อง
ใช้ในการศึกษา ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู งของการอาชี วศึกษา ซึ่ งเป็ นการจัดการศึกษา
และฝึ กอบรมวิ ชาชี พเพื่อผลิ ตกาลังคนในระดับเฉพาะทาง ระดับฝี มื อ ระดับเทคนิ คและระดับ
เทคโนโลยีในทุกสาขาวิชาชี พ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิ จ สังคม
วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี สามารถสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิ สระ (พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551) ทั้งนี้ ผเู ้ รี ยนและผูท้ ี่
อยูใ่ นวงการวิชาชี พ ต้องใช้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ เป็ นเครื่ องมือในการแสวงหา
ความรู ้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่มกั จะตีพิมพ์หรื อบันทึกไว้เป็ นภาษาอังกฤษ
ผลจากการศึกษาพบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนอาชีวศึกษายังไม่
เป็ นที่น่าพอใจ เนื่องจากผูเ้ รี ยนที่ตดั สิ นใจเข้าเรี ยนในสถาบันของอาชีวศึกษาส่ วนใหญ่มีผลการเรี ยน
ค่อนข้างต่า (Chakkrapan 2003) จากผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของผูเ้ รี ยน
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2552 พบว่าคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ คิดเป็ นร้อยละ26.05
จากคะแนนเต็ม 100 อยูใ่ นเกณฑ์ตอ้ งปรับปรุ งสูงสุ ด และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ของผูเ้ รี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2552 มีผลคะแนนเฉลี่ยวิชา
ภาษาอังกฤษ คิดเป็ นร้อยละ 23.98 จากคะแนน เต็ม 100 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
องค์การมหาชน 2552) ซึ่ งเมื่อเปรี ยบเทียบผลการสอบย้อนหลัง 3 ปี ของทั้งสองช่วงชั้นพบว่า
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ผลคะแนนภาษาอังกฤษต่าลง ข้อมูลเหล่านี้ แสดงให้เห็ นว่าผูท้ ี่เข้าเรี ยนในสถาบันอาชี วศึกษาและ
อุดมศึกษามีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษไม่ดีนัก ผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่มีคะแนนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ
ต้องปรั บปรุ ง และต้อ งปรั บ ปรุ ง สู งสุ ด จึ ง ทาให้เมื่ อเข้าเรี ย นต่ อในระดับ วิ ทยาลัย หรื อ ในระดับ
มหาวิทยาลัย หรื อเมื่อสาเร็ จการศึกษาไปประกอบอาชีพ ผูเ้ รี ยนจะไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็ น
เครื่ องมือแสวงหาความรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
จากผลการสัมภาษณ์ครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ซึ่งสอน
ภาษาอังกฤษระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สังกัดวิทยาลัยเทคนิคใน
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อและภาคใต้ (พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2552) จานวน 5 ท่าน
ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปั จจุบนั ของการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ ในประเด็นของความ
สามารถ พื้นความรู ้เดิมวิชาภาษาอังกฤษ และแรงจูงใจในการเรี ยนของผูเ้ รี ยน พบว่าผูท้ ี่เข้าเรี ยน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมีความสามารถและมีพ้ืนความรู ้เดิมวิชาภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับ
ต่าถึงต่ามากและขาดประสิ ทธิภาพในการอ่าน ขาดความรู ้ดา้ นคาศัพท์ และไม่เห็นประโยชน์ในการ
ใช้ภาษาอังกฤษ ประกอบกับผูเ้ รี ยนไม่มีโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษ ทาให้ไม่คุน้ เคยกับภาษา จึง
ไม่เห็นความจาเป็ นที่จะต้องใช้ภาษา ทาให้ไม่สนใจเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษเท่าที่ควร และเนื่องจาก
ผูเ้ รี ยนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีระดับพื้นความรู ้ไม่เหมาะสมกับชั้นเรี ยน จึงขาดแรง
จูงใจที่จะเรี ยนรู ้ ไม่สนใจการอ่านเพราะอ่านไม่เข้าใจ ทาให้กลัวการอ่านภาษาอังกฤษในที่สุด
ในด้านสภาพปั จจุบนั ปั ญหาของการเรี ยนการสอน ผูส้ อนมีความเห็นว่า ครู ภาษาอังกฤษ
ส่ วนใหญ่มีความรู ้และทักษะในการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษยังไม่เพียงพอ และจากการ
สัมภาษณ์ครู ผสู ้ อนผูว้ ิจยั พบว่า ครู บางคนยังไม่เข้าใจวิธีสอนอ่านที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจบทอ่านได้เอง
ยังคงแปลบทอ่านให้ผเู ้ รี ยนฟั ง และมีความเข้าใจว่าเมื่อผูเ้ รี ยนไม่รู้ศพั ท์จะไม่สามารถเข้าใจบทอ่าน
ได้ ซึ่ งนอกจากความรู ้ดา้ นคาศัพท์ แล้ว มีอีกหลายปั จจัยที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนประสบความสาเร็ จในการ
อ่าน เช่น การเดาคาศัพท์จากบริ บท การทานาย หรื อการคาดเดาเนื้อเรื่ อง เป็ นต้น
ผลของการสารวจพฤติกรรมการอ่านของผูเ้ รี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู งปี ที่ 1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จานวน 269 คน (วันที่ 22 พฤษภาคม 2552) พบว่า ในพฤติกรรมการอ่าน
จานวน 20 ข้อ มี 11 ข้อ ที่ผเู ้ รี ยนส่ วนใหญ่ยอมรับว่าทาพฤติกรรมการอ่านนั้นน้อยกว่าครึ่ ง เช่น การ
อ่านซ้ าเมื่อไม่เข้าใจ การอ่านเก็บใจความหลักที่สาคัญ การจดบันทึก และการใช้จินตนาการช่ วย
ขณะอ่าน พฤติกรรมการอ่านที่ผเู ้ รี ยนส่ วนมาก ยอมรับว่าทาพฤติกรรมการอ่านนั้นเพียงครึ่ งเดียว
เช่น การคาดเดาเนื้อเรื่ อง การถามตนเองว่ารู ้อะไรบ้างแล้วในเรื่ องนี้ การเดาความหมายโดยทาความ
เข้าใจเนื้ อเรื่ อง เป็ นต้น จากประเด็นการสารวจพฤติกรรมการอ่านของผูเ้ รี ยน พบว่าผูเ้ รี ยนยังขาด
ทักษะในการใช้กลยุทธ์ในการอ่านที่สาคัญที่ผอู ้ ่านที่ดีใช้ในการอ่านเพื่อทาความเข้าใจในบทอ่าน
การอ่านซ้ าเมื่อไม่เข้าใจข้อความ การอ่านเก็บใจความหลักและประโยคที่สาคัญ การจินตนาการถึง
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จุดประสงค์ของผูเ้ ขียน การคาดเดาว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในเรื่ องที่อ่าน เมื่อไม่รู้จกั การใช้กลยุทธ์
ในการอ่านที่เหมาะสม ทาให้ไม่สามารถเข้าใจเนื้ อหาของบทอ่าน ขาดแรงจูงใจในการอ่าน จึงทา
ให้ไม่ประสบความสาเร็ จในการอ่านภาษาอังกฤษ และไม่สามารถใช้การอ่านภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อ
ในการหาความรู ้เพิ่มเติมได้
จากผลการสัม ภาษณ์ผูส้ อนภาษาอัง กฤษและจากการสารวจพฤติก รรมการอ่า นของ
ผูเ้ รี ย นสรุ ป ได้ว่า สาเหตุ ที่ผูเ้ รี ย นไม่ ป ระสบความสาเร็ จ ในการเรี ย นภาษาอังกฤษ สาเหตุ แ รก
เนื่ อ งมาจากผู ้เ รี ยนมี พ้ื น ความรู ้ เ ดิ ม ในวิ ช าภาษาอัง กฤษอยู่ ใ นระดับ ต่ า ถึ ง ต่ า มาก และขาด
ประสิ ทธิ ภาพในการอ่าน สาเหตุที่ 2 ผูส้ อนภาษาอังกฤษยังขาดทักษะในการสอนอ่านที่จะทาให้
ผูเ้ รี ยนสามารถทาความเข้าใจบทอ่านได้ โดยจะเห็นจากพฤติกรรมการอ่านของผูเ้ รี ยน ที่ได้จากการ
ตอบแบบสารวจพฤติกรรมการอ่าน พบว่าผูเ้ รี ยนขาดทักษะในการอ่านที่สาคัญที่จะช่วยให้เข้าใจบท
อ่าน เช่ น การอ่านซ้ าเมื่ อไม่เข้าใจ การอ่านเก็บใจความหลักที่ สาคัญ การจดบันทึ ก และการใช้
จินตนาการช่ วยขณะอ่าน ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทาให้ผเู ้ รี ยนไม่สามารถเข้าใจบทอ่าน ทาให้ขาด
ประสิ ทธิภาพในการอ่าน และขาดแรงจูงใจในการอ่านภาษาอังกฤษตามมา
สาเหตุต่อมา คือการจัดกระบวนการเรี ยนการสอน การจัดกระบวนการเรี ยนการสอนโดย
ทัว่ ไปผูเ้ รี ยนเคยชิ นกับการจัดการเรี ยนการสอนที่ผสู ้ อนเป็ นผูป้ ้ อนความรู ้ ทาให้ผเู ้ รี ยนขาดความ
กระตือรื อร้นที่จะขวนขวายหาความรู ้เอง (Lakana 2003) และพบว่าผูส้ อนภาษาอังกฤษ มีความเข้าใจ
ผิดในกระบวนการสอนอ่านที่มีประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน มีผสู ้ อนบางคนให้การช่วยเหลือผูเ้ รี ยนในทางที่
ไม่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ภาษา จึงทาให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสในการฝึ กอ่านด้วยตนเองน้อยลง และขาดการฝึ ก
ทักษะสาคัญของการอ่าน เช่น การคาดเดาความหมาย การย่อความ และการตั้งคาถาม ถามตนเอง
(Nuttall 1996) ซึ่งทาให้ผเู ้ รี ยนอ่านข้อความภาษาอังกฤษเข้าใจ
จากการศึกษานโยบายในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่
สังคมแห่ ง ภู มิปัญญา และการเรี ยนรู ้ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จ และสังคม
แห่ งชาติ พ.ศ. 2550 – 2554 : 3) มีนโยบายที่จะส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
เต็มตามศักยภาพ เน้นความรู ้ดา้ นภาษา และทักษะในการประกอบอาชี พ จากแนวคิดที่ว่าผูเ้ รี ยนมี
ความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ (กระทรวงศึกษา พ.ศ. 2542 : 4) สอดคล้องกับแนวคิด
ของการเรี ยนด้วยตนเอง ซึ่งกล่าวถึงลักษณะของการเรี ยนด้วยตนเองใน 2 ลักษณะคือ 1) ลักษณะ
ของกระบวนการเรี ยนที่ผเู ้ รี ยนรับภาระหน้าที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการวางแผนการเรี ยน ดาเนิ นการ
เรี ยนและประเมินผลการเรี ยนและ 2) ลักษณะของบุคคลคือการจัดการตนเอง การให้ความสาคัญ
กับการใช้แหล่งความรู ้ การควบคุมตนเองในการใช้กลยุทธ์ในการเรี ยน และแรงจูงใจในการเรี ยน
(Brockett and Hiemstra 1991; Garrison 1997 )
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จากการศึกษาผลการวิจยั เกี่ยวกับการเรี ยนด้วยตนเอง พบว่า การที่ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนได้
ด้วยตนเองมีประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนโดยตรง เนื่ องจากผูเ้ รี ยนเป็ นผูร้ ับผิดชอบตั้งเป้ าหมายในการเรี ยน
ด้วยตนเอง วางแผนควบคุมภาระงานในการเรี ยนรู ้ ของตน กาหนดวิธีในการเรี ยนรู ้ ตรวจสอบ
ประเมินความก้าวหน้าในการบรรลุเป้ าหมาย กาหนดคุณค่าของภาระงานทั้งในทักษะเฉพาะทาง
และความรู ้ เกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง สิ่ งสาคัญคือผูเ้ รี ยนเป็ นผูก้ ระทาไม่ใช่เป็ นผูต้ อบสนอง
ผูเ้ รี ยนเป็ นผูค้ วบคุมการเรี ยนไม่ใช่ถูกควบคุม ผูเ้ รี ยนเป็ นคนเสาะหาความรู ้ มิใช่ได้รับข้อมูลจากการ
ป้ อน และผูเ้ รี ยนเป็ นผูค้ วบคุมสถานการณ์ในการเรี ยน (Costa and Kallick 2004) นักการศึกษาไทย
มีความเห็ นว่าการเรี ยนด้วยตนเองเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ ที่ผเู ้ รี ยนวางแผนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
โดยมีการตั้งเป้ าหมาย เลือกวิธีการเรี ยนรู ้ แสวงหาข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล และประเมินการเรี ยนรู ้
ของตนเอง ผูส้ อนมีหน้าที่ให้คาปรึ กษาและจัดเตรี ยมแหล่งข้อมูลที่เอื้อให้เกิ ดประโยชน์ต่อการ
เรี ยนรู ้ (ทิศนา แขมมณี 2545 : 5) นอกจากนี้การเรี ยนด้วยตนเองยังเป็ นลักษณะทางบุคลิกภาพเป็ น
ความสามารถของมนุษย์ และเป็ นความต้องการที่จะเรี ยนด้วยตนเอง โดยใช้ประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน
เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนจะเรี ยนในสิ่ งที่ตนต้องการนาไปใช้ในชี วิตจริ ง ด้วยแรงจูงใจจากภายใน
เช่น ความต้องการของตนเอง ความนับถือตนเอง ความอยากได้ใคร่ รู้ ความต้องการประสบความ
สาเร็ จ และความพึงพอใจในการประสบความสาเร็ จ ซึ่ งผูท้ ี่สามารถเรี ยนได้ดว้ ยตนเองจะเป็ นผูท้ ี่
เรี ยนรู ้ได้เร็ วกว่า เรี ยนได้มากกว่าและคงทนกว่าผูท้ ี่รอรับการป้ อนความรู ้จากผูส้ อน (Knowles 1975)
การนาหลักการและแนวคิดในการจัดการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนได้ดว้ ยตนเองมาใช้ใน
ชั้นเรี ยน จึงน่าจะเกิดผลดีแก่ผเู ้ รี ยน
การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาที่สองนั้นนอกจากคุณลักษณะของการเรี ยน
ด้วยตนเองแล้ว นักการศึกษาให้ความสนใจในการนากลยุทธ์ในการอ่านของผูท้ ี่ประสบความสาเร็ จ
ในการอ่านมาช่วยให้ผเู ้ รี ยนทาความเข้าใจกับบทอ่าน
จากผลการวิจยั การอ่านภาษาอังกฤษ
โดยเจ้าของภาษาพบว่า การฝึ กให้ผเู ้ รี ยนควบคุมความเข้าใจในการอ่านของตนเอง ฝึ กให้ประเมิน
การอ่ า น และควบคุ ม กระบวนการอ่ า นของตน จะท าให้ ผูเ้ รี ย นเข้า ใจในข้อ ความที่ อ่ า นดี ข้ ึ น
(Palincsar and Brown 1985; Raphael and Pearson 1982 ,อ้างถึงใน Lin 2001) และพบว่าการสอน
ทักษะในการควบคุมความเข้าใจเป็ นวิธีหนึ่งที่ได้ผลในการช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะและกลยุทธ์ในการ
อ่าน ทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถอ่านได้อย่างอิสระ
นอกจากนั้นยังพบว่า ในการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษผูเ้ รี ยนยังต้องฝึ กการใช้กลยุทธ์ใน
การรู ้คิดในการอ่าน (Metacognitive strategies) ซึ่งมีบทบาทสาคัญในการควบคุม หรื อนาทางในการ
ทาภาระงานในการเรี ยนภาษาและกระบวนการเรี ยน (Vandergrift 2002)
เพราะผูเ้ รี ยนที่ไม่มี
กลยุทธ์ในการรู ้คิดจะเป็ นผูเ้ รี ยนที่ไม่มีทิศทาง หรื อไม่มีโอกาสในการวางแผนการเรี ยน จะไม่มีการ
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เฝ้ าดูความก้าวหน้า หรื อทบทวนความสาเร็ จและการเรี ยนในอนาคตของตน (O’Malley and
Chamot 1990 ,อ้างถึงใน Rasekh 2003)
เนื่องจากการรู ้คิด (Metacognition) คือการคิดในเรื่ องที่ตนคิดเป็ นความสามารถของผูเ้ รี ยน
ที่จะมองเห็นสิ่ งที่ตนคิด และสามารถไตร่ ตรองว่าตนรู ้อะไร ทาอะไร และตนเองไม่รู้อะไร สิ่ งใดที่
ตนยังไม่ได้ทา การรู ้คิดทาให้เกิดการไตร่ ตรองอย่างถี่ถว้ น และมีการประเมินการคิดซึ่ งจะทาให้มี
การเปลี่ยนแปลงวิธีการเรี ยน (Anderson 2002) การรู ้คิดเป็ นความสามารถที่จะเข้าใจและควบคุม
ความคิดของตนเอง เป็ นความรับผิดชอบในการทากิจกรรมของบุคคล ผูเ้ รี ยนที่จะมีการรู ้คิดได้น้ นั
จะต้องมีระดับของการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการคิดของตนเอง ตามลักษณะของภาระงานและบริ บท
ของสังคม (Lin 2001) วิธีที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการรู ้คิดมี 2 วิธี คือ 1) การฝึ กกลยุทธ์ และ 2) การ
สร้างสิ่ งแวดล้อมและสังคมที่ช่วยส่ งเสริ มการรู ้คิด โดยเนื้ อหาวิชาที่จะต้องใช้การรู ้คิดมี 2 ประเภท
คือ ความรู ้เกี่ยวกับเนื้ อหาเฉพาะทาง เช่น การอ่าน การเขียน และความรู ้เกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัว
ผูเ้ รี ยนเอง (Lin 2001) วิธีการที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการรู ้คิดนี้ มีนกั การศึกษาหลายท่านได้ทาวิจยั
เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดมีทกั ษะในการรู ้คิดขึ้น ที่น่าสนใจคือกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน
นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความสาคัญกับกิจกรรมการรู ้คิด (Metacognitive Activities)
และเห็ นว่าเป็ นสิ่ งสาคัญในการใช้กลยุทธ์ของความรู ้เกี่ยวกับการรู ้คิด ทาให้บุคคลสามารถบังคับ
และควบคุมกระบวนการในการรู ้คิดได้ (Alexander, Carr and Schwanenflugel 1995) เพราะเป็ น
กิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนคิดเกี่ยวกับการคิดของตนในการไตร่ ตรองถึงกระบวนการ ในการทา
ภาระงานของตน ผูเ้ รี ยนที่ใช้กิจกรรมการรู ้คิดจะรู ้วิธีเรี ยน และรู ้ว่าวิธีใดที่ทาให้การเรี ยนได้ผลดี
ที่ สุด ผูเ้ รี ยนจะสามารถเขี ยนถึ งอุ ปสรรคในการเรี ยนและการแบ่งเวลาในแผนการเรี ยนไว้เพื่อ
แก้ปัญหา ในการควบคุมตนเองผูเ้ รี ยนจะต้องตอบคาถามในการตั้งเป้ าหมาย การใช้ความรู ้ และการ
จัดการกับแหล่งความรู ้ โดยเขียนบันทึกประจาวัน (Anderson 2002)
ในประเด็นกระบวนการรู ้คิดในการอ่าน เคอร์ท (Kurt 2007) ได้ทาการศึกษากระบวนการ
รู ้คิดของผูเ้ รี ยนระดับวิทยาลัย ในการอ่านภาษาอังกฤษ โดยให้ผเู ้ รี ยนสะท้อนถึงการอ่านของตน และ
เขียนบันทึกการเรี ยน (Learning Logs) ในวิชา Advanced Reading พบว่า การเขียนบันทึกการเรี ยน
สามารถกระตุน้ การรู ้คิดของผูเ้ รี ยนและการใช้กลยุทธ์ในการรู ้คิดดังต่อไปนี้ คือ การตระหนักรู ้ การ
จัดการและการวางแผน การควบคุมและการประเมิน แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ในการรู ้คิด สามารถ
สร้างให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยนได้จากการเขียนบันทึกการเรี ยน หรื อบันทึกการอ่าน อันจะก่อให้เกิดความ
เข้าใจในกระบวนการเรี ยนและเข้าใจในบทอ่านที่ตนอ่านต่อไป
นอกจากนั้นยังมีนกั การศึกษาที่สนใจในกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน เช่น เมเจอร์ วีนแมน
และโวลเตอร์ ส (Meijer ,Veenman and Wolters 2006) ทาวิจยั และพัฒนากิจกรรมการรู ้คิดในการ
อ่าน เรื่ อง กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านบทเรี ยนและการแก้ปัญหา (Metacognitive Activities in
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Text-Studying and Problem-Solving: Development of a taxonomy) กลุ่มตัวอย่าง คือผูเ้ รี ยน
มัธยมศึกษาตอนต้นในประเทศเนเธอร์ แลนด์ คณะผูว้ ิจยั ให้ผเู ้ รี ยนอ่านบทเรี ยนวิชาประวัติศาสตร์
และแก้ปัญหาโจทย์ในวิชาฟิ สิ กส์ ขณะที่ผูเ้ รี ยนอ่านและแก้โจทย์ปัญหา ผูว้ ิจยั ให้ผูเ้ รี ยนบอก
กระบวนการอ่าน และการแก้ปัญหาของตนด้วยวิธีบอกความคิด (Thinking - aloud protocols) ซึ่ง
ผูเ้ รี ยนได้กล่าวถึงแรงจูงใจ และการควบคุมตนเอง ในขณะอ่านและขณะแก้ปัญหา จากนั้นผูว้ ิจยั ได้
นาข้อมูลจากการบอกความคิดของผูเ้ รี ยนในการอ่านวิชาประวัติศาสตร์ และการแก้ปัญหาวิชาฟิ สิ กส์
มาวิเคราะห์และพัฒนาเป็ นกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน
งานวิจยั ของเมเจอร์และคณะ (Meijer ,Veenman and Wolters 2006) ได้อา้ งอิงแนวคิดของ
นักการศึกษาหลายท่านที่ได้ทางานวิจยั เขียนตารา และเขียนบทความเผยแพร่ ไว้ อาทิ เพรสลีย ์
(Pressley 2000) ที่เห็นว่า กิจกรรมการรู ้คิดมี 3 ระดับ คือ 1) ระดับสู งสุ ด (Highest Level) คือ การ
วางแผน (Planning) การควบคุม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) 2) ระดับปานกลาง
(Intermediate Level) คือการเลือกข้อมูล (selection of information) การสรุ ปใจความ (recapitulation)
และการสะท้อนไตร่ ตรองถึงกระบวนการเรี ยน (reflection on the learning process) และ 3) ระดับ
ต่าสุ ด (Lowest Level) เป็ นระดับการทาภาระงาน คือการเดาศัพท์จากบริ บท การยืนยันข้อสรุ ป
หรื อการตัดข้อ สรุ ปเดิ มทิ้งตามข้อเท็จจริ งของบทอ่าน การตรวจสอบปั ญหาและพิจารณาแก้ไข
ปั ญหา กิจกรรมการรู ้คิดตามแนวคิดของ อเล็กซานเดอร์ คาร์ และ ชวานเอนฟลูเกิ้ล (Alexander,
Carr, and Schwanenflugel 1995) เป็ นการใช้กลยุทธ์การรู ้คิดในด้านความรู ้ (Metacognitive
knowledge) เพื่อบรรลุเป้ าหมาย กิ จกรรมการรู ้คิดนี้ จะทาให้ผูอ้ ่านสามารถควบคุมและบังคับ
กระบวนการทางปั ญญาได้ ในความเห็นของ ฟลาเวลล์ (Flavell 1979) เห็นว่าปั จจัยสาคัญของ
กิจกรรมการรู ้คิด คือ การวางแผน (Planning)
การควบคุม (Monitoring) และการประเมิน
(Evaluation)
จากผลของงานวิจยั ของ เมเจอร์และคณะ (Meijer ,Veenman and Wolters 2006) ได้พฒั นา
กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน (Reading Metacognitive Activities) ที่ผเู ้ รี ยนใช้ในการอ่านและในการ
แก้ปัญหาอย่างได้ผล ซึ่งประกอบด้วย 6 กิจกรรมด้วยกัน คือ 1) การสารวจบทอ่าน (Orientating)
2) การวางแผนในการอ่าน (Planning) 3) การดาเนินการอ่าน (Executing) 4) การควบคุมการอ่าน
(Monitoring) 5) การประเมินผลและการตรวจสอบการอ่าน (Evaluating and Checking) และ 6)
การสรุ ปรายละเอียด (Elaboration) เนื้อหาที่อ่านเพื่อนาไปใช้ในบทอ่านอื่น ๆ หรื อในชีวิตประจาวัน
ผลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ต่าง ๆ พบว่า การที่ผเู ้ รี ยนจะสามารถพัฒนาการอ่าน
ได้ดีข้ ึนนั้น ต้องใช้กระบวนการเรี ยนด้วยตนเอง เนื่องจากกระบวนการเรี ยนด้วยตนเอง ฝึ กให้ผเู ้ รี ยน
สามารถริ เริ่ มด้วยตนเอง จากความสนใจ ความอยากรู ้ ทาการวางแผนการเรี ยน ดาเนินการอ่าน และ
ประเมินผลการอ่านด้วยตนเอง ในประเด็นของการอ่านด้วยตนเองนั้น ผูว้ ิจยั สนใจแนวคิดของการ
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ใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านของเมเจอร์ และคณะ (Meijer, Veenman and Wolters 2006) ซึ่ ง
ประกอบด้วยกิจกรรมในการอ่าน 6 กิจกรรม กิจกรรมการอ่านแต่ละกิจกรรม เป็ นกลยุทธ์ในการ
อ่านที่จะช่วยควบคุมการอ่าน ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนคิดในขณะทาการอ่านได้ดว้ ยตนเอง ตั้งแต่เริ่ มอ่าน
จนกระทัง่ นาผลการอ่านไปใช้ อันเป็ นแนวทางในการใช้กลยุทธ์ในการอ่านที่ทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถ
พัฒนาความสามารถในการอ่าน จึงเป็ นเหตุผลที่จะพัฒนารู ปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษด้วย
ตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน ซึ่งนอกจากจะเป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค
สุ พรรณบุรีแล้ว ยังสามารถขยายผลไปสู่สถาบันการอาชีวศึกษาอื่น ๆ ต่อไป
การจัด การเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรประกาศนี ย บัตรวิชาชี พชั้น สู ง ประเภทวิ ชา
อุตสาหกรรม พุทธศักราช 2546 นั้น วิชาภาษาอังกฤษ บังคับเรี ยนในทุกภาคเรี ยน โดยมีทกั ษะการ
อ่านเป็ นทักษะสาคัญ ผูเ้ รี ยนต้องฝึ กฝนกลยุทธ์ในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ทั้งเนื้ อหาทางวิชาชีพ
สารคดี เรื่ องราวบัน เทิ ง จากแหล่งสื่ อที่ ห ลากหลาย เช่ น อิ นเทอร์ เน็ ต นิ ตยสาร หนังสื อพิมพ์
เอกสาร คู่มือ ป้ ายประกาศ โดยใช้กลยุทธ์ในการอ่านที่เหมาะสมกับเนื้ อหา ซึ่ งในการเรี ยนภาษา
ภาษาอังกฤษ ผูเ้ รี ยนต้องมีความตั้งใจ ความรับผิดชอบ และการจูงใจตนเองในการฝึ กฝน เพื่อให้เกิด
ทักษะเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งการแสวงหาวิธีการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับตนเอง ดังนั้นความสามารถใน
การเรี ยนด้วยตนเองจึงมีความสาคัญ และจาเป็ นยิง่ ต่อการเรี ยนรู ้ภาษาของผูเ้ รี ยน เพราะผูส้ อนไม่ได้
อยูใ่ กล้ชิดเพื่อคอยแนะนาผูเ้ รี ยนอยูต่ ลอดเวลา การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อให้ผเู ้ รี ยนค้นพบวิธีการ
ที่จะนาไปสู่การอ่านด้วยตนเองจึงมีความสาคัญยิง่ (Oxford 1990)
เนื่องจากความต้องการที่จะบรรลุเป้ าหมายการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพคน
และสังคมไทยสู่ สงั คมแห่งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวมาแล้วข้างต้น แนวทางการจัดการเรี ยน
สอนให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนได้ดว้ ยตนเอง โดยฝึ กกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านให้แก่ผเู ้ รี ยน ผูว้ ิจยั
คาดว่าจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น และสามารถนากระบวนการ
อ่านไปใช้ในชีวิตประจาวัน และในงานอาชีพของตนได้ตลอดไป ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์ รู ปแบบการ
เรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ เรี ยกว่า SPPSE model ประกอบด้วย
5 ขั้นตอนคือ ขั้นที่ 1 สารวจพฤติกรรมการอ่านของผูเ้ รี ยน (Surveying reading strategies) ขั้นที่ 2
วางแผนการเรี ยน (Planning) ขั้นที่ 3 การเตรี ยมผูเ้ รี ยน (Preparing) ขั้นที่ 4 ผูเ้ รี ยนดาเนินการอ่าน
ด้วยตนเอง (Self-directed reading) โดยใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน 6 กิจกรรม คือ 1) กาหนด
ทิศทางในการอ่าน (Orientation) 2) วางแผนการอ่าน (Planning) 3) ดาเนินการอ่าน (Executing) 4)
ควบคุมการอ่าน (Monitoring) 5) ประเมินและตรวจสอบการอ่าน (Evaluation & Checking) และ
6) สรุ ปและให้รายละเอียดในบทอ่าน (Elaboration) และขั้นที่ 5 ประเมินผล (Evaluation) รู ปแบบ
การจัดการเรี ยนการสอนนี้ สอดคล้องกับแนวการจัดการเรี ยนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาการ
เรี ยนรู ้อย่างอิสระ และสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองตลอดชีวิต จากการสารวจงานวิจยั ในประเทศ
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ยัง ไม่ พ บงานวิ จ ัย ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การพัฒ นาการอ่ า นภาษาอัง กฤษ ของนั ก ศึ ก ษาระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม โดยใช้กระบวนการเรี ยนด้วยตนเองด้วย
กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน ดังนั้นการศึกษาวิจยั ในเรื่ องนี้น่าจะเป็ นแนวทางหนึ่งที่จะได้ขอ้ ค้นพบ
ที่จะนาไปสู่ แนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนอ่านภาษาอังกฤษที่ช่วยพัฒนาความสามารถในการ
อ่านของผูเ้ รี ยนในระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสูงได้
กรอบแนวคิดกำรพัฒนำรูปแบบกำรเรียนด้ วยตนเองด้ วยกิจกรรมกำรรู้ คดิ ในกำรอ่ำนภำษำอังกฤษ
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่ องการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
แนวคิ ด เกี่ ย วกับ รู ป แบบการเรี ย นด้ว ยตนเอง แนวคิ ด ในการพัฒ นาความสามารถในการอ่ า น
ภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แนวมนุ ษยนิ ยม แนวพุทธิ ปัญญา
ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล ทฤษฎีโครงสร้างความรู ้ และทฤษฎีการเรี ยนรู ้
แนวการสร้างความรู ้ รวมทั้งผลงานวิจยั ที่พบว่าการเรี ยนด้วยตนเองช่วยให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ได้มากกว่า
และทนนานกว่าการรับการสอนจากผูส้ อน และการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในอ่านช่วยพัฒนาการอ่าน
ของผูเ้ รี ยน ผูว้ ิจยั จึงนาแนวคิดและทฤษฎีดงั กล่าวมาเป็ นทฤษฎีพ้นื ฐาน ในการสร้างรู ปแบบการเรี ยน
การสอน และสังเคราะห์กรอบแนวคิ ดในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการ
รู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1
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แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านฯ
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วัตถุประสงค์ กำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อพัฒนารู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิด
ในการอ่านภาษาอังกฤษ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักคือ
1. เพื่อพัฒนารู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม และประเมินผลการ
ใช้รูปแบบ ประกอบด้วย
1.1 วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเอง
ด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ
1.2 พัฒนารู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ
สาหรับ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2. เพื่อประเมินการใช้รูปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษา
อังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชาอุตสาหกรรมประกอบด้วย
2.1 การประเมินความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนก่อนและหลังการใช้
รู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองกับกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ
2.2 การประเมินคุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเองของผูเ้ รี ยน ก่อนและหลังการใช้
รู ปแบบ การเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ
2.3 การประเมินพัฒนาการในด้านการอ่านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน
คำถำมวิจัย
1. รู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษประกอบด้วย
ขั้นตอนใดบ้าง และมีกระบวนการดาเนินการอย่างไร
2. คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนหลังการใช้รูปแบบการเรี ยน
ด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบหรื อไม่
3. คะแนนคุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเองของผูเ้ รี ยนหลังการเรี ยนด้วยรู ปแบบการ
เรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบหรื อไม่
4. ในช่วงที่ผเู ้ รี ยนทาการอ่านด้วยตนเอง คะแนนความเข้าใจในการอ่าน ในแต่ละครั้ง สูง
กว่าการอ่านครั้งแรกหรื อไม่
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ขอบเขตของกำรวิจัย
ส่ วนที่ 1 กำรพั ฒ นำรู ป แบบกำรเรี ย นด้ ว ยตนเองด้ ว ยกิจ กรรมกำรรู้ คิ ด ในกำรอ่ ำ น
ภำษำอังกฤษสำหรับนักศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสู ง ประเภทวิชำอุตสำหกรรม
ตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน วิเคราะห์ความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษ และ
จากพฤติกรรมการอ่านของผูเ้ รี ยน ซึ่ งเป็ นนักศึกษา ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ประเภท
วิชาอุ ตสาหกรรม และสัง เคราะห์ ขอ้ มูลพื้ นฐานในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนด้ว ยตนเองด้ว ย
กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ
กลุ่มเป้ าหมาย
1. ครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษผูม้ ีประสบการณ์ การสอนอ่านภาษาอังกฤษไม่ต่ากว่า 5 ปี และ
เป็ นผูส้ อนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สังกัดวิทยาลัยเทคนิคในภาคกลาง จานวน 3 คน
สังกัดวิทยาลัย เทคนิคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 1 คน และสังกัดวิทยาลัย เทคนิคใน
ภาคใต้ จานวน 1 คน รวม จานวน 5 คน
2. นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี ที่ 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมวิทยาลัยเทคนิค
สุ พรรณบุรี ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 269 คน
ตอนที่ 2 การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษา
อังกฤษ สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
กลุ่มเป้ าหมาย
1. ผูเ้ ชี่ ยวชาญในด้านการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน และผูเ้ ชี่ ยวชาญในด้านการ
เรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ จานวน 5 คน เพื่อพิจารณาความเหมาะสม สอดคล้องของรู ปแบบการ
เรี ยนการสอนที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น
2. นักศึกษารายบุคคล และกลุ่มย่อย ที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อใช้ทดลอง
เป็ นรายบุคคลและกลุ่มย่อย ทดสอบความเป็ นไปได้ของรู ปแบบ
ส่ วนที่ 2 กำรประเมินผลกำรใช้ รูปแบบกำรเรียนด้ วยตนเองด้ วยกิจกรรมกำรรู้ คิดในกำร
อ่ำนภำษำอังกฤษ สำหรับนักศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสู ง ประเภทวิชำอุตสำหกรรม
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรในการวิจยั คือ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม ปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคสุ พรรณบุรี จังหวัดสุ พรรณบุรี ที่ลงทะเบียนเรี ยนในภาคเรี ยน
ที่ 1 ปี การศึกษา 2552 จานวน 480 คน
กลุ่มประชากรเป็ นนักศึกษาที่กาลังศึกษาในสาขาวิชา
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ต่าง ๆ ดังนี้ สาขาวิชาเครื่ องกล สาขาวิชาเทคนิ คการผลิต สาขาวิชาเทคนิ คโลหะ สาขาวิชาไฟฟ้ า
กาลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ คือนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ
ชั้น สู ง ประเภทวิ ช าอุ ต สาหกรรม ปี ที่ 1 สาขาวิ ช าช่ างอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ อุ ต สาหกรรม จ านวน 1
ห้องเรี ยน 32 คน ทุกคนเป็ นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนใน ภาคเรี ยนที่ 1/2552 กลุ่มตัวอย่างได้มา
จากการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จากนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคนิ คสุ พรรณบุรี จังหวัดสุ พรรณบุรี ที่ลงทะเบียนเรี ยน
ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2552 จาก 8 สาขาวิชา จานวน 480 คน
2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย
2.1 ตัวแปรจัดกระทา (Treatment) คือ รู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการ
รู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ผลจากการใช้รูปแบบการเรี ยนด้วยตนเอง
ด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประกอบด้วย
2.2.1 คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน
2.2.2 คะแนนคุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเองของผูเ้ รี ยน
2.2.3 คะแนนพัฒนาการด้านการอ่านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน
3. เนื้อหาในการเรี ยนการสอน
การเรี ยนการสอนในรู ปแบบของการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 การเตรี ยมผูเ้ รี ยน คือให้ความรู ้แก่ผเู ้ รี ยนในการใช้
กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน ใช้เวลา 6 สัปดาห์ ตอนที่ 2 ผูเ้ รี ยนดาเนิ นการอ่านด้วยตนเอง ให้
ผูเ้ รี ยนได้เลือกบทอ่านจากเว็บไซต์ ต่าง ๆ ที่ผสู ้ อนจัดเตรี ยมให้คนละ 10 หัวข้อเรื่ อง โดยเลือกอ่าน
สัปดาห์ละเรื่ อง ดาเนินการอ่านด้วยตนเองนอกเวลาเรี ยนโดยใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านที่ได้รับ
การฝึ กไว้แล้ว และบันทึกการอ่านตามแบบฟอร์ มที่ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนได้ร่วมกันกาหนดไว้ โดย
บันทึกการอ่านในทุกบทอ่าน ตอนที่ 3 การประเมินผล ผูส้ อนประเมินการอ่านของผูเ้ รี ยน จาก
บันทึ กการอ่านที่ ผูเ้ รี ยนบันทึ กส่ งให้ผูส้ อนในทุกหัวข้อเรื่ อง โดยใช้เกณฑ์วดั การอ่านเพื่อความ
เข้าใจ (Reading Comprehension Rubrics) และการตรวจสอบรายการของการใช้กิจกรรมการรู ้คิด
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ในการอ่าน (Metacognitive Activities checklists) ในแต่ละสัปดาห์ ตั้งแต่เรื่ องที่ 1-10 รวมระยะ
เวลาที่ใช้ในการอ่านและประเมิน 10 สัปดาห์
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจยั
การวิจยั โดยการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ เริ่ มทาการทดลองในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2552 ใช้เวลา 1 ภาคเรี ยน ระยะเวลา
16 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คาบเรี ยน โดยผูว้ ิจยั ดาเนิ นการสอนด้วยตนเองเริ่ มตั้งแต่เตือนพฤษภาคม
ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2552
คำนิยำมศัพท์ เฉพำะ
1. รู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ สาหรับ
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หมายถึงกระบวนการจัดการเรี ยน
ที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น โดยบูรณาการกระบวนการเรี ยนด้วยตนเองเข้ากับกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ พัฒนาคุณลักษณะด้าน
การเรี ยนด้วยตนเอง และส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีพฒั นาการในการอ่านภาษาอังกฤษที่ดีข้ ึน โดยใช้
กระบวนการเรี ยนด้วยตนเองในการจัดการเรี ยนการสอนและจัดบรรยากาศในการเรี ยน และใช้
กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ เป็ นกิจกรรมการเรี ยนการสอนและผูเ้ รี ยนดาเนินการอ่าน
ด้วยตนเอง ให้อิสระผูเ้ รี ยนในการเลือกบทอ่าน ควบคุม และดาเนินกิจกรรมการอ่านด้วยตนเอง
พร้อมบันทึกการอ่าน เรี ยกว่า SPPSE Model ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนคือ ขั้นที่ 1 สารวจพฤติกรรม
การอ่านของผูเ้ รี ยน (Surveying reading strategies) ขั้นที่ 2 วางแผนการเรี ยน (Planning) ขั้นที่ 3 การ
เตรี ยมผูเ้ รี ยน (Preparing) ขั้นที่ 4 ผูเ้ รี ยนดาเนินการอ่านด้วยตนเอง (Self-directed reading) และขั้น
ที่ 5 ประเมินผลการอ่าน (Evaluation)
2. คุ ณลักษณะด้า นการเรี ยนด้วยตนเอง หมายถึ ง ลักษณะทางจิ ตพิสัย ของผูเ้ รี ยน ที่ มี
ลักษณะดังต่อไปนี้ คือ 1) การเปิ ดโอกาสในการเรี ยนรู ้ มีความสนใจในการเรี ยน รักการเรี ยน มี
ความคาดหวังว่าจะเรี ยนอย่างต่อเนื่ อง สนใจหาแหล่งความรู ้ ยอมรับคาวิจารณ์ 2) เชื่อว่าตนเป็ น
ผูเ้ รี ยนที่มีประสิ ทธิภาพ มีความมัน่ ใจที่จะเรี ยนด้วยตนเอง สามารถจัดเวลาให้กบั การเรี ยน มีวินยั
มีความกระตือรื อร้นและต้องการเรี ยนรู ้ 3) มีความคิดริ เริ่ มและมีอิสระในการเรี ยนรู ้ ได้แก่การ
แสวงหาความรู ้ แสวงหาคาตอบของคาถามต่าง ๆ มีความมัน่ ใจที่จะทางานด้วยตนเองมีแหล่ง
ความรู ้ สามารถพัฒนาแผนการทางานของตนและมีความคิดริ เริ่ มในโครงการใหม่ ๆ 4) มีความ
รับผิดชอบในการเรี ยนของตน มัน่ ใจว่าตนมีสติปัญญา พึงพอใจที่จะเรี ยนในสิ่ งที่ยากถ้าเป็ นเรื่ องที่
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ตนสนใจ มีความเชื่อมัน่ ในกลยุทธ์ในการเรี ยนและการสื บค้นของตน 5) รักการเรี ยน ปรารถนาที่
จะเรี ยนรู ้และสนุกกับการสื บเสาะค้นคว้า 6) มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าเสี่ ยงกล้าลอง คิดแก้ปัญหา
และคิดวิธีเรี ยนในเรื่ องหนึ่ง ๆ ได้หลายวิธี 7) มองอนาคตในแง่ดี คิดว่าตนเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ตลอดชีวิต
ชอบคิดถึ งอนาคตและมองปั ญหาเป็ นสิ่ งที่ ทา้ ทาย 8) มี ความสามารถในการใช้ทกั ษะการเรี ยน
เบื้องต้นและมีทกั ษะในการแก้ปัญหา คุณลักษณะเหล่านี้ วดั ได้โดยเครื่ องมือวัดคุณลักษณะด้าน
การเรี ยนด้วยตนเองที่ผวู ้ ิจยั แปลมาจากเครื่ องมือวัดของกักลีลมิโน (Guglielmino 1977 ,อ้างถึงใน
Jiraporn 2002)
3. กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ คือกลยุทธ์ในการอ่านที่มีการจัดลาดับ
อย่างมีระบบ ใช้กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนไตร่ ตรองและตระหนักในกระบวนการอ่าน ควบคุมกระบวนการ
อ่าน ตรวจสอบและประเมินการอ่านของตนให้บรรลุเป้ าหมาย เป็ นกิจกรรมที่ช่วยให้ผอู ้ ่านประสบ
ความส าเร็ จ ในการอ่ า น ประกอบด้ว ย 6 กิ จ กรรมคื อ 1) การก าหนดทิ ศ ทางในการอ่ า น
(Orientating) 2) การวางแผนการอ่าน (Planning) 3) การดาเนินการอ่าน (Executing) 4) การ
ควบคุมการอ่าน (Monitoring) 5) การประเมินและตรวจสอบการอ่าน (Evaluating & Checking)
และ 6) การสรุ ปรายละเอียดจากบทอ่าน (Elaboration)
4. ความสามารถในการอ่าน หมายถึงความสามารถของผูเ้ รี ยน ในการเก็บข้อมูลสาคัญ
ในเรื่ องที่อ่าน การเก็บรายละเอียดของเรื่ องที่อ่าน รวมทั้งความสามารถในการสรุ ปสิ่ งที่ผเู ้ ขียนไม่
บอกไว้โดยตรงในเนื้อหาของบทอ่าน แบ่งออกเป็ น 3 ระดับคือ 1) ความสามารถในการระบุขอ้ มูล
สาคัญของบทอ่าน (Identifies important information) 2) ความสามารถในการระบุรายละเอียดของ
บทอ่าน (Identifies details) 3) ความสามารถในการสรุ ปใจความในบทอ่าน (Summaries) ความ
สามารถในการอ่านทั้ง 3 ระดับนี้ วัดได้โดยใช้แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษที่
ผูว้ ิจยั สร้างขึ้น
5. พัฒนาการในการอ่านภาษาอังกฤษ หมายถึง ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของ
คะแนนเฉลี่ยความเข้าใจในการอ่าน ที่ผสู ้ อนประเมินจากบันทึกการอ่านของผูเ้ รี ยน เริ่ มตั้งแต่การ
อ่านครั้งแรก จนถึงการอ่านครั้งสุ ดท้าย คะแนนเฉลี่ยความเข้าใจในการอ่านของผูเ้ รี ยนในแต่ครั้ง
ที่เพิ่มขึ้น มากกว่าการอ่านครั้งแรก ตั้งแต่อ่านครั้งที่ 2 ถึงครั้งสุ ดท้าย หมายถึงพัฒนาการในการอ่าน
ของผูเ้ รี ยนที่ดีข้ ึน
6. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง หมายถึง ผูเ้ รี ยนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชี พชั้นสู ง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ปี ที่ 1 หลักสู ตร 2 ปี วิทยาลัยเทคนิ คสุ พรรณบุรี ซึ่ งเป็ น
ผูเ้ รี ยนที่สาเร็ จการศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จากสถาบันการ
ศึกษาสังกัดสานักงานการอาชี วศึกษา คือ วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยเทคนิ ค
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และวิทยาลัยอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเอกชนทัว่ ประเทศ ซึ่งเข้าเรี ยนโดยการสอบวัด
ความถนัดเชิงช่าง ผูเ้ รี ยนมีถ่ินที่อยูใ่ นจังหวัดสุ พรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง
7. ผลการใช้รูปแบบ หมายถึง คะแนนความสามารถในการอ่านของผูเ้ รี ยนหลังการใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น คะแนนคุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเองของผูเ้ รี ยน
และการเปรี ยบเทียบคะแนนความเข้าใจในการอ่านและคะแนนการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน
ของผูเ้ รี ยนตั้งแต่การอ่านแต่ละครั้ง เริ่ มจากการอ่านครั้งแรกจนถึงครั้งสุ ดท้าย จากบันทึกการอ่าน
ของผูเ้ รี ยน หลังการอ่านด้วยตนเองตามรู ปแบบฯ ที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น

บทที่ 2
เอกสารงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา ปี ที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าจากหนังสื อ ตารา เอกสาร แหล่งวิทยาการต่าง ๆ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ และได้รวบรวมนาเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้
1. ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ที่นามาสนับสนุนการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองด้วย
กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ
1.1 ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แนวมนุษยนิยม (Humanism)
1.2 ทฤษฎีการเรี ยนรู ้พทุ ธิปัญญา (Cognitive Learning)
1.3 ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล (Information Processing
Theory)
1.4 ทฤษฎีโครงสร้างความรู ้ (Schema Theory)
1.5 ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แนวการสร้างความรู ้ (Constructivism)
2. การเรี ยนด้วยตนเอง (Self-Directed Learning)
2.1 ความเป็ นมาของการเรี ยนด้วยตนเอง
2.2 ความหมายของการเรี ยนด้วยตนเอง
2.3 ความสาคัญของการเรี ยนด้วยตนเอง
2.4 รู ปแบบของการเรี ยนด้วยตนเอง
2.5 คุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเอง
2.5.1 คุณลักษณะส่ วนบุคคลของผูเ้ รี ยน
2.5.2 ลักษณะของกลยุทธ์ในการจัดการเรี ยนการสอน
2.6 ปั จจัยที่จูงใจให้เกิดการเรี ยนด้วยตนเอง
2.7 การประเมินผลการเรี ยนด้วยตนเอง
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
3.1 ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
3.2 แนวคิดในการสอนกลยุทธ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ
3.3 แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ
16

17
3.3.1 การควบคุมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ
3.3.2 การรู ้คิดและความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
3.3.3 กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ
3.4 แนวคิดในการอ่านภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
3.5 แนวคิดในการใช้อินเทอร์เน็ตส่ งเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษ
4. รู ปแบบการเรี ยนการสอน
4.1 ความหมายของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
4.2 การจัดรู ปแบบการเรี ยนการสอน
4.3 การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
4.4 การนาเสนอรู ปแบบการสอน
4.5 หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
5.1 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนด้วยตนเอง
5.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ในการอ่านและการรู ้คิดในการอ่าน
1. ทฤษฎีการเรียนรู้ ทนี่ ามาสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ ด้วยตนเองด้ วยกิจกรรม
การรู้ คดิ ในการอ่ านภาษาอังกฤษ
1.1 ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แนวมนุษยนิยม (Humanism)
ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แนวมนุษยนิยม เน้นเรื่ องความต้องการพื้นฐานของบุคคล ความต้องการ
ทางร่ างกาย ความต้องการความมัน่ คงปลอดภัย ความรัก การยอมรับ การยกย่องจากสังคม และ
ต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ นอกจากนั้นยังกล่าวถึงความต้องการที่จะรู ้จกั ตนเอง
และพัฒนาตนเอง เมื่อบุคคลได้รู้จกั ตนเองตามสภาพความเป็ นจริ ง จะสามารถพัฒนาตนไปสู่ ความ
เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (Maslow 1962) ผูว้ ิจยั ได้ พิจารณาการจัดการเรี ยนการสอน ตามแนวคิดของ
นักการศึกษาแนวมนุษยนิยมหลายท่าน ซึ่งมีแนวคิดที่หลากหลายต่าง ๆ กัน มาวิเคราะห์ สังเคราะห์
และใช้เป็ นทฤษฎีสนับสนุนรู ปแบบที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น ดังต่อไปนี้
การจัดการเรี ยนการสอนแนวของมาสโลว์ (Maslow 1962) เน้นการช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู ้ โดยตอบสนองความต้องการพื้นฐานของผูเ้ รี ยน ถ้าผูส้ อนสามารถรู ้ความต้องการของผูเ้ รี ยน
แต่ละคนว่าอยู่ในระดับใด ผูส้ อนสามารถใช้ความต้องการพื้นฐานของผูเ้ รี ยนนั้น ๆ เป็ นแรงจูงใจ
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ช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ และเชื่อว่าการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของผูเ้ รี ยน การให้อิสระ
และเสรี ภ าพในการเรี ยนรู ้ การจัดบรรยากาศที่ เอื้ อต่อการเรี ยน จะช่ วยส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนเกิ ด
ประสบการณ์ในการรู ้จกั ตนเองตรงตามความเป็ นจริ ง
โรเจอร์ (Rogers 1969) มีแนวคิดว่า มนุษย์สามารถพัฒนาตนเองได้ดี หากอยูใ่ นสภาพที่
ผ่อนคลายและมีความเป็ นอิสระ การจัดบรรยากาศการเรี ยนที่ผอ่ นคลายและเอื้อต่อการเรี ยนรู ้ และ
ให้ความสาคัญต่อผูเ้ รี ยน เน้นกระบวนการเรี ยนเป็ นสาคัญโดยครู เป็ นผูช้ ่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้เกิดการ
เรี ยนรู ้ การจัดการเรี ยนการสอนตามแนวนี้ เชื่ อว่าการจัดสภาพแวดล้อมในการเรี ยนให้อบอุ่น
ปลอดภัย น่าไว้วางใจ จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดี และเชื่อว่าผูเ้ รี ยนแต่ละคนมีศกั ยภาพ
และมีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเอง ครู ควรชี้แนะให้ผเู ้ รี ยนสามารถ เรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง และคอยให้
ความช่ ว ยเหลื อ ในการเรี ย นจนผูเ้ รี ยนประสบความส าเร็ จ การเรี ย นการสอนเน้น การเรี ย นรู ้
กระบวนการเป็ นสาคัญ เนื่องจากกระบวนการเรี ยนรู ้ เป็ นเครื่ องมือที่มนุษย์ใช้ในการดารงชีวิตและ
แสวงหาความรู ้ได้ต่อเนื่องตลอดไป
ตามแนวคิดของ โนวลส์ (Knowles 1975) กล่าวว่า ผูเ้ รี ยนจะเรี ยนรู ้ได้ดีและเรี ยนได้
มากกว่า หากมีการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และเชื่อว่าการเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการภายใน ซึ่งอยูใ่ นความ
ควบคุมของผูเ้ รี ยนแต่ละคน ผูเ้ รี ยนจะนาประสบการณ์ ความรู ้ ทักษะและค่านิยมต่าง ๆ มาใช้ในการ
เรี ยนรู ้ของตน ผูเ้ รี ยนจะเรี ยนรู ้ได้ดีหากมีอิสระที่จะเลือกเรี ยนในสิ่ งที่ตนต้องการ ด้วยวิธีการที่ตน
พึงพอใจ และเห็นว่าบุคคลมีลกั ษณะเฉพาะตน ความเป็ นเอกัตบุคคลเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่า ผูส้ อนควร
ส่ งเสริ มความเป็ นเอกัตบุคคล เมื่อผูเ้ รี ยนมีความสามารถ มีเสรี ภาพที่จะตัดสิ นใจเลือกทาในสิ่ งที่
ตนพอใจ ผูเ้ รี ยนจะรับผิดชอบในผลของการกระทานั้น การจัดการเรี ยนการสอนในระบบโรงเรี ยน
ควรจัดให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยน รับผิดชอบในกระบวนการเรี ยนรู ้ จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู ้ได้ดีและทนนาน ในกระบวนการเรี ยนควรส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้นาประสบการณ์ ความรู ้
ทักษะ เจตคติ และค่านิ ยมของตน เ ข้ามาช่วยในการทาความเข้าใจสิ่ งใหม่และประสบการณ์ใหม่
ให้ผเู ้ รี ยนมีอิสระเลือกสิ่ งที่ตนจะเรี ยนและเลือกวิธีเรี ยนด้วยตนเอง ผูส้ อนต้องเข้าใจความแตกต่าง
ของแต่ละบุคคล ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคนได้พฒั นาคุณสมบัติของตนตามศักยภาพให้ได้สูงสุ ด
ให้ผเู ้ รี ยนตัดสิ นใจด้วยตนเอง ลงมือกระทาภาระงานและยอมรับผลการตัดสิ นใจและการกระทานั้น
1.2 ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แนวพุทธิปัญญา (Cognitive Learning)
ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แนวพุทธิ ปัญญา เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวกับกระบวนการทาง
สมอง (Cognitive Process) เริ่ มตั้งแต่ความใส่ ใจ (Attention) การรับรู ้ (Perception) การจดจา
(Remembering) การจินตนาการหรื อการวาดภาพในใจ (Imagination) การแก้ปัญหา (Problem
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Solving) การสื่ อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการจัดกระทาข้อมูล (Information Processing)
เช่นการจัดกลุ่ม (Classifying) และการตีความหมาย (Interpreting) การเรี ยนรู ้แนวพุทธิปัญญาเป็ น
ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของมนุษย์ ที่ให้ความสาคัญกับกระบวนการทางสมองซึ่งสามารถอธิบายกระบวน
การเรี ยนรู ้ของมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะ การอธิบายเกี่ยวกับการคิด กระบวนการแก้ปัญหา
(ฉลอง ทับศรี 2543: 27) การเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ เป็ น
กระบวนการทางสมอง ดังนั้น จึงมีความจาเป็ นที่ผวู ้ ิจยั ต้องรับรู ้กระบวนการเรี ยนรู ้ทางพุทธิ ปัญญา
เพื่อสามารถออกแบบการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและกระบวนการรู ้คิด
กลุ่มทฤษฎีการเรี ยนรู ้พุทธิ ปัญญา หรื อกลุ่มความรู ้ความเข้าใจเป็ นกลุ่มที่เน้นกระบวนการ
ทางปั ญญาหรื อความคิด ที่เชื่อว่าการเรี ยนรู ้ของมนุษย์เป็ นกระบวนการทางความคิดที่เกิดจากการ
สะสมข้อมูล การสร้างความหมายและความสัมพันธ์ของข้อมูล และการดึงข้อมูลออกมาใช้ในการ
กระทาและการแก้ปัญหาต่าง ๆ การเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการทางสติปัญญาของมนุษย์ในการที่จะ
สร้างความรู ้ความเข้าใจให้แก่ตนเอง
1.3 ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล (Information Processing Theory)
ทฤษฎีน้ ี ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาสติปัญญาของมนุษย์ ให้ความสนใจเกี่ยวกับ
การทางานของสมองของมนุษย์ ให้ความสาคัญกับกระบวนการคิด ลาดับขั้นตอนของการประมวล
ข้อมูลในความจาระยะยาว และการเรี ยกความรู ้เดิมกลับมาใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ มีแนวคิดว่า
การทางานของสมองมนุ ษย์คล้ายคลึงกับการทางานของคอมพิวเตอร์ ซึ่ งมีการทางานเป็ นขั้นตอน
คือ การนาข้อมูลเข้า (Input) การเข้ารหัส (Encoding) และการแสดงผล (Output)
คลอสไมเออร์ (Klausmeier1985: 105 ,อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี 2548:81) ได้อธิบาย
กระบวนการประมวลข้อมูล เริ่ มจากการที่มนุษย์รับสิ่ งเร้าที่เข้ามาทางประสาทสัมผัสทั้งห้า สิ่ งเร้า
ที่เข้ามาจะได้รับการบันทึกลงในความจาระยะสั้น การบันทึกขึ้นอยู่กบั องค์ประกอบ 2 ประการ
คือ การรู ้จกั (Recognition) และความใส่ ใจ ( Attention) ของบุคคลที่รับสิ่ งเร้า บุคคลจะเลือกรับสิ่ ง
เร้ าที่ตนรู ้ จกั หรื อมี ความสนใจ เมื่อสิ่ งเร้ านั้นได้รับการบันทึกลงในความจาระยะสั้น (Working
memory) จะคงอยูใ่ นระยะเวลาที่จากัดมาก ซึ่งคนส่ วนมากจะจาสิ่ งที่ไม่เกี่ยวข้องกันได้เพียงครั้งละ
7-9 อย่างเท่านั้น ในการเก็บข้อมูลไว้ใช้ชวั่ คราวจาเป็ นต้องใช้เทคนิคในการจาช่วย เช่น การจัดกลุ่ม
การท่องจา ซึ่ งจะช่วยให้จดจาสิ่ งนั้นไว้ใช้งานได้ การเก็บข้อมูลไว้ใช้ในภายหลัง สามารถทาได้
โดยการเข้ารหัส (Encoding) เพื่อเก็บไว้ในความจาระยะยาว (Long term memory) ซึ่งอาจต้องใช้
เทคนิคต่าง ๆ เข้าช่วย เช่น การอ่านซ้ าหลาย ๆ ครั้ง การทาให้ขอ้ มูลมีความหมายกับตนเอง หรื อ
โดยการสัมพันธ์ส่ิ งที่เรี ยนรู ้ใหม่กบั สิ่ งเก่าที่เคยเรี ยนรู ้มาก่อน ซึ่งเรี ยกว่ากระบวนการขยายความคิด
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(Elaborative operational process) ความจาระยะยาวมี 2 ชนิด คือความจาเกี่ยวกับความหมายของ
คา (Semantic) และความจาที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ (Episodic) และแยกได้เป็ น 2 ประเภท คือความจา
ประเภทกลไก (Motoric memory) และความจาประเภทอารมณ์ความรู ้สึก (Affective memory)
เมื่อข้อมูลข่าวสารได้รับการบันทึกไว้ในความจาระยะยาวแล้ว บุคคลจะสามารถเรี ยกข้อมูลนั้น ๆ
มาใช้ ในการเรี ยกข้อมูลออกมาใช้ ต้องถอดรหัสข้อมูล (Decoding) จากความจาระยะยาว และส่ ง
ต่อไปสู่ ตวั กาเนิ ดพฤติ กรรมตอบสนอง ซึ่ งจะเป็ นแรงขับหรื อกระตุน้ ให้บุคคลสนองตอบต่อ
สิ่ งแวดล้อม กระบวนการประมวลข้อมูลของมนุษย์ในแนวคิดของ คลอสไมเออร์ (Klausmeier
1985: 105) แสดงไว้ในแผนภาพที่ 1
อุปกรณ์รับ
ข้อมูล
ประสาท
สัมผัสทั้ง 5

กระบวนการ
รับรู้ การเห็น
การฟัง การ
สัมผัส

ความจาระยะสั้น
การเรี ยกใช้

สิ่ งเร้า

สิ่ งที่ทาให้เกิดพฤติกรรม

สิ่ งแวดล้อม

พฤติกรรมการพูด
การเคลื่อนไหว

ความจาระยะยาว
- ภาษา
- เหตุการณ์สาคัญ
- การเคลื่อนไหว
- อารมณ์ความ รู้สึก

สิ่ งแวดล้อม

แผนภาพที่ 1 กระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล
ที่มา : ทิศนา แขมมณี , ศาสตร์การสอน (กรุ งเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548).
: H. J.Klausmeier, Education Psychology ,5th ed. (New York: Harper & Row, 1985),105.

ในแผนภาพที่ 1 แสดงถึงการรับข้อมูลจากสิ่ งเร้าและสิ่ งแวดล้อมของผูเ้ รี ยนด้วยประสาท
สัมผัสทั้ง 5 ของตน เมื่อผ่านกระบวนการรับรู ้ขอ้ มูลจะถูกเก็บไว้ในความจาระยะสั้น ซึ่งสามารถ
เรี ยกใช้ได้ จากนั้นข้อมูลที่มีการอ่านซ้ าหรื อท่องจาจะถูกเก็บเข้าไปในความจาระยะยาวโดยการใส่
รหัส ซึ่งสามารถนากลับมาใช้ได้หลังจากการถอดรหัส และส่ งต่อไปยังพฤติกรรมตอบสนอง
กระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูลข้างต้น จะมีการบริ หารควบคุมอีกชั้นหนึ่ง
การบริ หารควบคุมการประมวลข้อมูลของสมอง คือการที่บุคคลรู ้ถึงการคิดของตนและสามารถ
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ควบคุมการคิดของตนให้ไปในทางที่ตนต้องการ การรู ้ในลักษณะนี้คือการรู ้คิด (Metacognition) ซึ่ง
หมายถึงการตระหนักรู ้เกี่ยวกับความความรู ้และความสามารถของตนเอง และใช้ความเข้าใจในการ
รู ้ดงั กล่าว จัดการควบคุมกระบวนการคิด การทางานของตนด้วยกลยุทธ์ (Strategies) ต่าง ๆ อันจะ
ช่วยให้การเรี ยนรู ้และงานที่ทาประสบผลสาเร็ จตามต้องการ (Osman and Hannafin 1992: 83-99)
องค์ประกอบสาคัญของการรู ้คิดที่ใช้ในการควบคุมกระบวนการประมวลข้อมูล
ประกอบด้วย
แรงจูงใจ ความตั้งใจ และความมุ่งหวังต่าง ๆ รวมทั้ง เทคนิคและกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่บุคคลใช้ในการ
ควบคุมตนเอง ดังแสดงในแผนภาพที่ 2
การรู้คิด ( Metacognition)
ตอบ
สนอง

ท่อง
สิ่ งเร้า

ภาย
นอก

ความจาระดับ
ประสาทสัมผัส
(Sensory
Memory)

ความ
ใส่ ใจ

การ
รับรู้

ความจา
ระยะสั้น
(Working
memory)

สูญหาย
สูญหาย

กลยุทธ์

ท่อง
ลงรหัส
เรี ยกคืน

ความจา
ระยะยาว
(Long term
memory)
เรี ยกคืนได้

แผนภาพที่ 2 การรู ้คิด (Metacognition) ในการประมวลข้อมูล
ที่มา : P.Eggen, and D.Kauchak, Educational Psychology ,3rded.( New Jersey: Prentice-Hall,
1997),206,อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี , ศาสตร์การสอน (กรุ งเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2548).
จากแผนภาพที่ 2 กระบวนการรู ้คิดเริ่ มตั้งแต่ความใส่ ใจ (Attention) ในการรับรู ้ เช่น ถ้า
ผูเ้ รี ยนรู ้วา่ ตนสามารถเรี ยนได้ดีเมื่อใส่ ใจในสิ่ งที่ผสู ้ อนสอน ก็จะควบคุมตนเองให้ใส่ใจในการสอน
ของผูส้ อน ในการรับรู ้ (Perception) ผูเ้ รี ยนที่ตระหนักว่าการรับรู ้ของตนอาจผิดพลาด จะยังไม่
ตัดสิ นใจจนกว่าจะได้ขอ้ มูลที่พอเพียงในการตัดสิ นใจ แสดงให้เห็นว่าการรู ้คิด (Metacognition)
สามารถควบคุมการกระทาได้ ในประเด็นของกลยุทธ์ (Strategies) เมื่อผูเ้ รี ยนรู ้วา่ ตนไม่สามารถ
จดจาสิ่ งที่ผสู ้ อนสอนได้ การตระหนักรู ้จะนาไปสู่การคิดหากลยุทธ์ที่จะช่วยให้จดจาได้ เช่น การ
ท่อง การจดบันทึก การเชื่อมโยงสิ่ งที่สมั พันธ์กนั
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จากข้อมูลที่ศึกษาเกี่ยวกับ ทฤษฎีของกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล ผูว้ ิจยั
เห็นว่า ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล (Information Processing Theory)
มีประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนดังต่อไปนี้คือ
1. การรู ้จกั (Recognition) มีผลต่อการรับรู ้ของบุคคล เมื่อผูเ้ รี ยนรู ้จกั สิ่ งใด จะเลือกรับรู ้
สิ่ งนั้น และเก็บไว้ในหน่ วยความจา การที่ผเู ้ รี ยนรู ้จกั สิ่ งใดหมายความว่าเคยมีประสบการณ์กบั สิ่ ง
นั้นมาก่อน ดังนั้นการนาเสนอสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนรู ้จกั หรื อมีขอ้ มูลอยูแ่ ล้ว จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนใส่ ใจและรับรู ้ส่ิ ง
นั้น ซึ่งต่อไปจะสามารถเชื่อมโยงไปถึงสิ่ งใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งนั้นได้
2. ความใส่ ใจ (Attention) เป็ นองค์ประกอบสาคัญในการรับข้อมูลของความจาระยะสั้น
ผูส้ อนต้องตระหนักถึงความสนใจของผูเ้ รี ยน เปิ ดโอกาสให้ได้เลือกเรี ยนในสิ่ งที่สนใจ จะช่วยให้
ผูเ้ รี ยนใส่ ใจและรับรู ้ส่ิ งนั้นเก็บบันทึกไว้ในความจาระยะสั้นต่อไป
3. ข้อมูลที่ผา่ นการรับรู ้แล้ว จะถูกเก็บไว้ในความจาระยะสั้น ซึ่งจะคงอยูไ่ ม่นาน การที่จะ
ให้ผเู ้ รี ยนจดจาได้นาน จาเป็ นต้องใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เช่นการทาซ้ า การจัดลาดับ การจัดเป็ นหมวดหมู่
ในการที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนจดจาได้นาน ข้อมูลนั้นต้องได้รับการเข้ารหัส (Encoding) เพื่อนาเข้าสู่
ความจาระยะยาว เช่นการอ่านซ้ า การสรุ ป การขยายความคิด การสัมพันธ์ความรู ้ใหม่กบั ความรู ้เดิม
ข้อมูลที่เก็บอยูใ่ นความจาระยะยาวสามารถเรี ยกมาใช้ได้ ซึ่งทาให้บุคคลแสดงความคิดหรื อแสดง
พฤติกรรม ที่สามารถสังเกตเห็นได้
4. การรู ้คิด (Metacognition) การที่ผเู ้ รี ยนรู ้ตวั และรู ้จกั ควบคุมกระบวนการคิดของตนจะ
ทาให้บุคคลนั้นสามารถสั่ง ให้สมองทาการอันเป็ นเหตุให้ประสบผลสาเร็ จในการเรี ยนรู ้ได้ เช่ น
เมื่อผูเ้ รี ยนรู ้วา่ ตนอ่านบทอ่านไม่เข้าใจเนื่องจากใช้กลยุทธ์ในการอ่านที่ไม่เหมาะสมกับบทอ่าน ก็จะ
หากลยุทธ์ในการอ่านใหม่ เช่นการอ่านซ้ า หรื อการใช้บริ บทช่ วยในการหาความหมายของศัพท์
หรื อใช้การวิเคราะห์คา เพื่อช่วยให้การอ่านประสบความสาเร็ จ
1.4 ทฤษฎีโครงสร้างความรู ้ (Schema Theory)
ทฤษฎีน้ ี ที่กล่าวถึงการจัดระบบความรู ้
ซึ่ งเป็ นเครื อข่ายที่ซบั ซ้อนในโครงสร้างของ
สติปัญญาของมนุษย์ ที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในโลกของบุคคล
ทฤษฎีโครงสร้างความรู ้
ช่วยให้ผสู ้ อนได้ตระหนักในหลักการดังต่อไปนี้
1. การให้ความรู ้เบื้องต้นและแนวคิดทัว่ ๆ ไปแก่ผเู ้ รี ยนเป็ นสิ่ งจาเป็ นเพราะอุปสรรคและ
ความยากลาบากในการเรี ยนส่ วนใหญ่มาจากการขาดความรู ้ เบื้องต้น โดยเฉพาะในสถานการณ์ ต่าง
วัฒนธรรมกัน
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2. ผูส้ อนสามารถช่วยผูเ้ รี ยนสร้างโครงสร้างความรู ้ (Schemata) และเชื่อมโยงความคิด
เข้าด้วยกัน โดยใช้เทคนิ คในการเชื่อมโยงความคิด เช่น การอภิปราย การใช้บทบาทสมมุติ การ
ใช้ภาพประกอบ ใช้สื่อที่มองเห็น และคาอธิบายให้ความรู ้
3. ความรู ้เดิ มเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับการทาความเข้าใจในสิ่ งใหม่ ผูส้ อนต้องช่วยสร้าง
ความรู ้ที่ผเู ้ รี ยนควรจะมีในระดับชั้นของตน หรื อช่วยเตือนให้รู้ว่าสิ่ งใดที่ผเู ้ รี ยนรู ้แล้วก่อนที่จะสอน
สิ่ งใหม่ ๆ ให้แก่ผเู ้ รี ยน
4. โครงสร้างความรู ้ของมนุษย์งอกงามขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปตามข้อมูลใหม่ ๆ ที่ผเู ้ รี ยน
ได้เรี ยนรู ้
5. ผูเ้ รี ยนจะรู ้สึกมีความขัดแย้งภายในถ้าพยายามที่จะนาเข้าโครงสร้างความรู ้ที่ขดั แย้งกัน
กับการคาดคะเนของตน ผูส้ อนต้องเข้าใจและเห็นใจในความเครี ยดของผูเ้ รี ยน
6. โครงสร้างความรู ้ที่ฝังลึกยากที่จะเปลี่ยนแปลง บุคคลมักจะต้องการอยูก่ บั ความเชื่อ
เดิมมากกว่า ที่จะเปลี่ยนความเชื่อที่ฝังลึกอยูใ่ นโครงสร้างความรู ้ของตน
แอนเดอร์สัน (Anderson 1977 : 418-419) กล่าวถึงคุณลักษณะของโครงสร้างความรู ้ ว่า
โครงสร้างความรู ้ (Schemata) จะถูกสร้างขึ้นอย่างมีความหมายเสมอ และสามารถเพิ่มขึ้นได้เมื่อ
บุคคลได้รับประสบการณ์เพิ่ม มีการเพิ่มตัวแปรให้มากขึ้น มีความเฉพาะพิเศษมากขึ้น โครงสร้าง
ความรู ้แต่ละชนิ ดจะฝั งอยู่ในโครงสร้างความรู ้ชนิ ดอื่น และตัวของมันเองจะมีโครงสร้างความรู ้
ย่อย ๆ อยูภ่ ายใน โครงสร้างความรู ้จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตามข้อมูลที่ผเู ้ รี ยนได้รับ จะเกิดขึ้น
ใหม่เมื่อมีขอ้ มูลนาเข้าปรากฏขึ้น และเมื่อผูเ้ รี ยนต้องการจะสร้างแนวคิดใหม่
จากแนวคิดทฤษฎีโครงสร้างความรู ้ ผูว้ ิจยั ได้นาหลักการของการสร้างโครงสร้างความรู ้
(Schema) ให้แก่ผเู ้ รี ยน ก่อนที่จะให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนด้วยตนเอง เพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้เบื้องต้นที่
เหมาะสมกับระดับของตน ก่อนที่จะเริ่ มเรี ยนสิ่ งใหม่ดว้ ยตนเอง
1.5 ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แนวการสร้างความรู ้ (Constructivism)
ทฤษฎีน้ ี ให้ความสาคัญกับกระบวนการ และวิธีการในการสร้างความรู ้ ความเข้าใจจาก
ประสบการณ์ โครงสร้างทางปั ญญา และความเชื่อ ในการแปลความหมายเหตุการณ์และสิ่ งต่าง ๆ
เชื่อว่าบุคคลมีโลกของตนเองซึ่งเป็ นโลกที่สร้างขึ้นด้วยความคิดของตน เชื่อว่าสมองเป็ นเครื่ องมือ
ที่บุคคลใช้ แปลความหมายของปรากฏการณ์ เหตุการณ์และสิ่ งต่าง ๆ ในโลก การแปลความหมาย
ของบุคคลขึ้นอยูก่ บั การรับรู ้ ประสบการณ์ ความเชื่อ ความต้องการ ความสนใจ และภูมิหลังของ
แต่ละบุคคลซึ่ งแตกต่างกัน (Jonassen 1992: 138-139) กล่าวได้ว่าการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้าง
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ความรู ้เป็ นกระบวนการที่ผเู ้ รี ยนต้องจัดกระทากับข้อมูล ไม่ใช่เพียงการรับข้อมูลเท่านั้น (Fosnot
1992: 171)
ในการนาทฤษฎีการสร้างความรู ้ไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน มีแนวคิดดังนี้
1. ผลการเรี ยนมุ่งเน้นที่กระบวนการสร้างความรู ้ และการตระหนักรู ้ในกระบวนการนั้น
เป้ าหมายการเรี ยนรู ้ มาจากการปฏิบตั ิงานจริ ง ผูส้ อนต้องทาเป็ นตัวอย่างในการฝึ กกระบวนการ
เรี ยนรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยน และผูเ้ รี ยนต้องฝึ กฝนสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง เป้ าหมายของการสอนจะเปลี่ยน
จากการถ่ายทอดความรู ้ให้ผเู ้ รี ยน เป็ นการสาธิ ตกระบวนการแปลความหมายที่หลากหลาย ทักษะ
ต่าง ๆ ต้องให้มีประสิ ทธิ ภาพถึงขั้นทาได้และแก้ปัญหาได้ ผูส้ อนจะเปลี่ยนบทบาทเป็ นผูอ้ านวย
ความสะดวก ผูช้ ่วยเหลือผูเ้ รี ยนในการเรี ยนรู ้ เปลี่ยนบทบาทจากการให้ความรู ้ เป็ นการให้ผเู ้ รี ยน
สร้างความรู ้ ให้คาปรึ กษาแนะนา ดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่มีปัญหา
2. ในการเรี ยนการสอน ผูเ้ รี ยนมีบทบาทเป็ นผูจ้ ดั กระทาข้อมูลหรื อประสบการณ์ ต่าง ๆ
จะต้องสร้างความหมายให้กบั สิ่ งเหล่านั้นด้วยตนเอง โดยให้การเรี ยนอยูใ่ นบริ บทจริ ง ได้ลองผิด
ลองถูกจนเกิดเป็ นความรู ้ความเข้าใจ ผูส้ อนต้องสร้างบรรยากาศทางสังคมให้ผเู ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์
ทางสังคม การร่ วมมือ การแลกเปลี่ยนความรู ้ ความคิดและประสบการณ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน
และบุคคลอื่น ๆ จะช่วยให้การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนกว้างขึ้น ซับซ้อนและหลากหลายขึ้น ผูเ้ รี ยนจะเป็ น
ผูเ้ รี ยนด้วยตนเอง โดยการนาตนเองและควบคุมตนเองในการเรี ยนรู ้ เป็ นผูเ้ ลือกสิ่ งที่ตอ้ งการเรี ยน
เอง ตั้งเกณฑ์เอง แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง เลือกผูร้ ่ วมงานเอง
3. ในด้านการประเมินผลการเรี ยน การเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ข้ ึนอยูก่ บั ความ
สนใจ และการสร้างความหมายที่แตกต่างกันของบุคคล ดังนั้นลักษณะของการประเมินจึงเป็ นการ
ประเมินตามจุดมุ่งหมายซึ่ งต้องใช้วิธีการหลากหลาย อาจเป็ นการประเมินจากเพื่อน แฟ้ มผลงาน
การประเมินตนเอง โดยใช้กระบวนการประเมินตามความเป็ นจริ ง และใช้เกณฑ์ในโลกของความ
เป็ นจริ ง
ผูว้ ิจยั เห็ นว่าแนวคิ ดของทฤษฎี แนวมนุ ษยนิ ยม ที่ เชื่ อว่ามนุ ษย์มีความสามารถในการ
พัฒนาตนเอง พึงพอใจที่จะพัฒนาศักยภาพของตน และแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู ้ ส่ งเสริ มให้
ผูส้ อนใส่ ใจในเรื่ องการให้ผเู ้ รี ยนมีกลยุทธ์ในกระบวนเรี ยน การสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง ให้ความ
สาคัญกับการแก้ปัญหาในชีวิตจริ งในสถานการณ์จริ ง ผูส้ อนเป็ นผูฝ้ ึ กกลยุทธ์และกระบวนการเรี ยน
ให้แก่ผเู ้ รี ยนรวมทั้งทฤษฎีการเรี ยนรู ้พุทธิปัญญา และทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวล
ข้อมูล เน้นกระบวนการเรี ยน และกระบวนการทางสมองของผูเ้ รี ยน แนวคิดดังกล่าว สามารถนามา
เป็ นแนวคิดพื้นฐาน ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดสาหรับนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
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2. การเรียนด้ วยตนเอง (Self-Directed Learning)
2.1 ความเป็ นมาของการเรี ยนด้วยตนเอง
การเรี ยนด้วยตนเอง (Self-Directed Learning: SDL) เริ่ มจากการที่มีนกั การศึกษาทาการ
ศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของผูใ้ หญ่ และเขียนวรรณกรรม ศึกษาตีพิมพ์อย่างกว้างขวางในมิติของ
การศึกษานอกโรงเรี ยนหรื อการศึกษาผูใ้ หญ่ โนวลส์ (Knowles 1980) ได้นาแนวคิด ความมีอิสระ
ของผูเ้ รี ยน (Autonomy) มาใช้ร่วมกับคุณลักษณะของผูเ้ รี ยน ในรู ปแบบของศิลป์ และศาสตร์ใน
การสอนผูใ้ หญ่ (Andragogy) ซึ่งแนวคิดนี้ กระตุน้ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการศึกษา ทัฟ
(Tough 2006: n.p.) ได้เน้นให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแนวคิดของนักการศึกษาว่า เดิมเคยคิดกันว่า
ผูส้ อนเป็ นศูนย์กลางของจักรวาล แต่ปัจจุบนั ศูนย์กลางของจักรวาลคือผูเ้ รี ยน การปรับเปลี่ยนจาก
ศิลป์ และศาสตร์ในการสอนเด็ก (Pedagogy) พัฒนาสู่กระบวนการในการเรี ยนด้วยตนเองของผูเ้ รี ยน
ด้วยศิลป์ และศาสตร์ ในการสอนผูใ้ หญ่ (Andragogy) ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวของผูเ้ รี ยน
ผูส้ อนผูบ้ ริ หาร และผูน้ าทางการศึกษา และนามาสู่ ความสนใจในการสอนวิธีเรี ยน (How to learn)
ให้แก่ผเู ้ รี ยน (Bolhuis and Voeten 2001) มีนกั วิจยั หลายท่านได้ทาวิจยั และเขียนตารา เขียน
บทความสรุ ป เกี่ยวกับเรื่ องของการเรี ยนด้วยตนเองไว้ดงั นี้
ทัฟ (Tough 1971) ศึกษาเกี่ยวกับการเรี ยนของผูใ้ หญ่ (Adult learning projects) พบว่า การ
เรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ส่วนมาก มีแหล่งความรู ้ที่เป็ นบุคคล เช่น เพื่อน เพื่อนบ้านและคนคุน้ เคย แหล่ง
ความรู ้ อื่ น ที่ ส าคัญ คื อ โทรทัศ น์ หนัง สื อ แผ่น พับ และหนัง สื อ พิ ม พ์ ซึ่ ง เป็ นแหล่ ง ความรู ้ โ ดย
ธรรมชาติ ที่มีอยูท่ วั่ ไปในการดาเนินชีวิต
โนวลส์ (Knowles 1975) เขียนหนังสื อ Self-Directed Learning : A Guide for Learners
and Teachers ซึ่งเป็ นแนวทางสาหรับผูเ้ รี ยนและผูส้ อนในการส่ งเสริ มผูเ้ รี ยน ให้เรี ยนด้วยตนเอง
ได้ต้ งั สมมุติฐานเกี่ยวกับการเรี ยนด้วยตนเอง นาให้เกิดผลการวิจยั ขึ้นอีกเป็ นจานวนมาก อาทิ
1. การเรี ยนด้วยตนเองเป็ นการพัฒนาความสามารถ และความต้องการของมนุษย์ ที่จะนา
ตนเองให้เรี ยนรู ้
2. ประสบการณ์ของผูเ้ รี ยนเป็ นแหล่งความรู ้สาหรับการเรี ยน
3. ผูเ้ รี ยนจะเรี ยนในสิ่ งที่ตนต้องการนาไปใช้ในชีวิตจริ ง
4. ธรรมชาติของการเรี ยนของผูใ้ หญ่ เน้นการใช้ภาระงานและปัญหาในการเรี ยน
5. ผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยตนเองจะมีการจูงใจจากแรงกระตุน้ ภายในตนเอง เช่น ความต้องการ
ของตน การนับถือตนเอง ความอยากได้ใคร่ รู้ ความต้องการประสบความสาเร็ จ และความพึงพอใจ
ในการประสบความสาเร็ จของตน
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กักลีลมิโน (Guglielmino 1977) ได้พฒั นาเครื่ องมือวัดความพร้อมในการเรี ยนด้วยตนเอง
(Self-Directed Learning Readiness Scale: SDLRS) เป็ นแบบสอบถามประมาณค่า แบบลิเคอร์ท
(Likert-type) ให้ผเู ้ รี ยนรายงานความรู ้สึกของตนเอง เกี่ยวกับเจตคติ ทักษะ และคุณลักษณะของตน
ที่ประกอบกันเป็ นระดับความพร้อมของบุคคล ในการเรี ยนด้วยตนเองของผูเ้ รี ยน ซึ่งแบบวัดนี้ ได้มี
นักวิจยั นามาใช้เป็ นเครื่ องมือวัดลักษณะของการเรี ยนด้วยตนเอง และความพร้อมในการเรี ยนด้วย
ตนเองกันอย่างแพร่ หลายจนถึงปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นจุดเริ่ มต้นให้มีการศึกษาถึงวิธีส่งเสริ มให้เกิดการ
เรี ยนด้วยตนเอง (Tough 1979) และปั จจัยอื่นที่เกี่ยวกับการเรี ยนด้วยตนเองเพื่อจัดประเภทของการ
เรี ยนรู ้ (Long 2007)
บร็ อคเค็ท (Brockett 1985) ทาวิจยั เรื่ องความพร้อมในการเรี ยน (Readiness for learning)
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมในการเรี ยน กับความสาเร็ จในชีวิต และจากงานวิจยั ทั้ง
สองครั้งพบว่า การเรี ยนด้วยตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสาเร็ จในชีวิตของผูใ้ หญ่
ฟิ ชเชอร์ (Fisher 1983, 1986 และ1988 ,อ้างถึงใน Confessore and Long 1992) ทาการวิจยั
ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในด้านบวก ระหว่างการศึกษาในระบบ (Formal Education) กับการเรี ยน
ด้วยตนเอง (Self-directed learning) และในช่วงต่อมา มีงานวิจยั หลายงานเกี่ยวกับที่มาและแหล่ง
ของแรงบันดาลใจ หรื อพฤติกรรมที่นาไปสู่ การเรี ยนด้วยตนเอง และอีกหลายงานวิจยั ที่พยายามจะ
อธิ บายเหตุผลว่าทาไมบุคคลจึงยอมรับและเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเรี ยนด้วยตนเอง ปั จจัยที่ทาให้
ผูเ้ รี ยนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเรี ยนด้วยตนเองนั้น มีผทู ้ าวิจยั และอธิบายไว้ดงั ต่อไปนี้ (Long 2007)
1. ครอบครัวและวัฒนธรรม (Family and culture) มีงานวิจยั อ้างถึงอิทธิพลของครอบครัว
อิทธิพลของโรงเรี ยน และความต้องการพัฒนาตนเองของบุคคล ในการที่จะส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยน
ด้วยตนเอง (Guglielmino 1992 ; Cheong and Long 1999; Long and Cloud 1997)
อิทธิพล ของ
วัฒนธรรมแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ (Redding 1997) คือ
1.1 อิทธิพลของวัฒนธรรมระดับ Micro Culture หมายถึง อิทธิพลในระดับครอบครัว
และอิทธิพลของ ความสัมพันธ์ในการพบปะพูดคุยตัวต่อตัว (face to face) ซึ่งอิทธิพลในระดับนี้
เกี่ยวข้องกับการเรี ยนด้วยตนเอง (Self-direction) ในระดับสูง
1.2 อิทธิ พลของวัฒนธรรมระดับ Meso Culture หมายถึงอิทธิ พลของชนกลุ่มน้อย
(Ethnic) อิทธิพลของศาสนา และอิทธิพลของกลุ่มที่ทางานร่ วมกัน
1.3 อิทธิพลของวัฒนธรรมในระดับ Macro Culture หมายถึง อิทธิพลของวัฒนธรรมใน
อดีตที่เป็ นประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์สาคัญ เช่น ประเด็นทางการเมืองซึ่งมีอิทธิพลต่อชุมชนโลก
ในต้นศตวรรษที่ 21
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2. รู ปแบบการเรี ยนรู ้ (Learning style) และพลังความสามารถแห่ งตน (Self-efficacy) มี
การทาวิจยั เกี่ยวกับอิทธิ พลของรู ปแบบการเรี ยนรู ้ (Learning style) และพลังความสามารถแห่ งตน
(Self-efficacy) และปรากฏการณ์ทางจิตวิทยา ที่มีผลต่อการเรี ยนด้วยตนเอง (Hoban, Bulik, Hanor,
Hoban and Sersland 2002) พบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างพลังความสามารถแห่ งตน (Selfefficacy) กับการเรี ยนด้วยตนเอง (Self-directed learning) และสมรรถนะของผูเ้ รี ยนในวิชาที่ตน
เรี ยน
3. แรงจูงใจ (Motivation) คอนเฟสเซอร์ และลอง (Confessore and Long 1992) และ
บุคคลอื่น ๆ อธิบายถึงแรงจูงใจที่ทาให้เกิดการการเรี ยนรู ้ของแต่ละบุคคล ซึ่งมีท้ งั แรงจูงใจภายใน
และแรงจูงใจภายนอก
4. สิ่ งแวดล้อม (Environment) ในการเรี ยนด้วยตนเองของผูเ้ รี ยน (Learner self-direction)
ในบริ บทของการเรี ยนในระบบ (Formal education) ฮีมสตรา (Hiemstra, 1994) กับบุคคลอื่น เช่น
บร็ อคเค็ท (Brockett and Hiemstra 1991) ซิ สโก (Hiemstra and Sisco 1990) และบุลลิค (Bulik
2003) ทาการค้นคว้าวิจยั และเขียนวรรณกรรมเน้นถึงการเรี ยนด้วยตนเองในสภาพแวดล้อมของการ
เรี ยนในระบบ ซึ่งนามาสู่การนาการเรี ยนด้วยตนเองมาใช้ในการเรี ยนการสอนในระบบ
จากการศึกษาความเป็ นมาของการเรี ยนด้วยตนเอง(Self-Directed Learning: SDL) สรุ ปได้
ว่านักการศึกษาเริ่ มศึกษาและสนใจเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการให้การศึกษาแก่ผใู ้ หญ่ โดยศึกษาใน
เรื่ องแหล่งเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ ที่เป็ นตัวบุคคลากร และสื่ อต่าง ๆ ที่ทาให้ผใู ้ หญ่สามารถเรี ยนได้ดว้ ย
ตนเอง (Tough 1971) ต่อมามีการศึกษาพัฒนาเครื่ องมือวัดความพร้อมของการเรี ยนด้วยตนเองของ
ผูเ้ รี ยนเพื่อวัดเจตคติ ทักษะ และคุณ ลักษณะของผูเ้ รี ยน (Guglielmino1977) ด้วยความเชื่อที่ว่าการ
เรี ยนด้วยตนเองนั้นสามารถส่ งเสริ มให้เกิดขึ้นแก่ผเู ้ รี ยนได้ (Tough 1979) และมีการวิจยั พบว่า
ความพร้อมในการเรี ยนด้วยตนเองมีความสัมพัน ธ์ทางบวกกับการประสบความสาเร็ จในชีวิตของ
ผูใ้ หญ่ (Brockett 1985) จึงมีผสู ้ นใจที่จะนาการเรี ยนด้วยตนเองมาใช้กบั ผูเ้ รี ยนในระบบ
การเรี ยนด้วยตนเองได้เข้ามามีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับการเรี ยนในระบบ (Formal
Education) เมื่อนักวิจยั เริ่ มสนใจในเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรี ยนด้วยตนเอง อาทิ อิทธิพลของ
ครอบครัวและวัฒนธรรม รู ปแบบการเรี ยนรู ้ของบุคคล แรงจูงใจ และอิทธิพลของสิ่ งแวดล้อม จาก
การค้นคว้าวิจยั ในเรื่ องการเรี ยนด้วยตนเองในสภาพแวดล้อมของการเรี ยนในระบบ ของ ฮีมสตรา
(Hiemstra 1994) และบุลิค (Bulik 2003) นามาสู่ การนากระบวนการเรี ยนด้วยตนเองเข้ามาใช้ใน
การเรี ยนการสอนในระบบ ผูว้ ิจยั จึงเห็นว่าการนาเอาแนวคิดในการเรี ยนด้วยตนเอง มาปรับใช้ใน
การเรี ยนการสอนในระบบ ด้วยการจัดการสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความพร้อมที่จะ
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เรี ยนได้ดว้ ยตนเอง น่าจะเป็ นอีกแนวทางหนึ่งที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตนเอง และประสบ
ความสาเร็ จในการเรี ยนได้
2.2 ความหมายของการเรี ยนด้วยตนเอง (Self-Directed Learning)
การเรี ยนด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) มีรากฐานมาจากการศึกษาผูใ้ หญ่ (Adult
Education)เป็ นแนวการสอนที่ ได้นามาทดลองใช้กับผูเ้ รี ยนในโรงเรี ยนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา มีนกั การศึกษามีหลายท่านที่สนใจทาวิจยั ในเรื่ องการเรี ยนด้วยตนเอง จากการสารวจ
วรรณกรรมในเรื่ องนี้ พบว่ามีผใู ้ ห้ความหมายการเรี ยนด้วยตนเองไว้ดงั นี้
โนวลส์ (Knowles 1975:18 ) กล่าวว่า การเรี ยนด้วยตนเองเป็ นกระบวนการที่บุคคลริ เริ่ ม
อาจเป็ นการริ เริ่ มด้วยตนเอง หรื อจากการช่วยเหลือของผูอ้ ื่นในการวินิจฉัยความต้องการเรี ยนของ
ตน การตั้งเป้ าหมายในการเรี ยน จัดหาแหล่งความรู ้ที่เป็ นตัวบุคคล หรื อแหล่งความรู ้อื่นสาหรับ
การเรี ยนของตน เลือกและใช้กลยุทธ์ในการเรี ยนที่เหมาะสม และประเมินผลที่ได้รับจากการเรี ยน
ของตน กระบวนการนี้ เกิดขึ้นโดยมีผชู ้ ่วยที่หลากหลาย เช่น ผูส้ อน ผูใ้ ห้คาปรึ กษา ผูร้ ู ้ และเพื่อน
ร่ วมงาน ซึ่ งในกระบวนการเรี ยนด้วยตนเองนั้น บทบาทของผูเ้ รี ยนและผูส้ อนจะแตกต่างไปจาก
กระบวนการเรี ยนการสอนที่ครู เป็ นผูส้ อน ซึ่งโนวลส์ (Knowles 1975:19-21) ได้เปรี ยบเทียบไว้
และผูว้ ิจยั นามาแปลเรี ยบเรี ยงในรู ปของตาราง ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุ ปแนวคิดการเรี ยนด้วยตนเองเปรี ยบเทียบกับการเรี ยนโดยครู เป็ นผูส้ อนของโนวลส์
การเรี ยนด้วยตนเอง
การเรี ยนโดยครู สอน
(Self-Directed Learning)
(Teacher-directed Learning)
1. ผูเ้ รี ยนมีวฒ
ุ ิภาวะ มีความสามารถ และมี
1. ผูเ้ รี ยนเป็ นผูต้ าม ผูส้ อนเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ความต้องการที่จะเรี ยนด้วยตนเอง เราสามารถ ในการตัดสิ นใจว่า จะสอนอะไร และจะสอน
อบรมสัง่ สอนให้บุคคลเรี ยนด้วยตนเองได้
อย่างไร
2. ประสบการณ์ของผูเ้ รี ยนสามารถเพิ่มพูนได้ 2. ประสบการณ์ของผูเ้ รี ยนมีคุณค่าน้อยกว่า
จากแหล่งความรู ้ที่หลากหลาย และจากผูร้ ู ้
ผูส้ อน ผูเ้ ขียนตารา และผูผ้ ลิตสื่ อการสอน
ผูส้ อนเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการเลือกแหล่ง
ความรู ้เพื่อถ่ายทอดให้ผเู ้ รี ยน
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
การเรี ยนด้วยตนเอง
(Self-Directed Learning)
3. บุคคลพร้อมที่จะเรี ยนเพือ่ ทาภาระงานใน
ชีวิตจริ ง หรื อแก้ปัญหาชีวิต และแต่ละคนมี
รู ปแบบของความพร้อมที่ต่างกัน
4. ใช้ภาระงานเป็ นสาคัญ ประสบการณ์ในการ
เรี ยนรู ้คือการทาภาระงานให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
เรี ยนรู ้เพื่อความสาเร็ จ เพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อ
ความพึงพอใจในความสาเร็ จ และความอยาก
ได้ใคร่ รู้
5. ผูเ้ รี ยนมีแรงจูงใจภายใน เช่น ความต้องการ
ยอมรับนับถือ (โดยเฉพาะการนับถือตนเอง)

การเรี ยนโดยครู สอน
(Teacher-directed Learning)
3. ผูเ้ รี ยนพร้อมที่จะเรี ยนในระดับวุฒิภาวะที่
ต่างกัน ดังนั้นผูเ้ รี ยนที่มีวฒ
ุ ิภาวะเดียวกันจะ
เรี ยนสิ่ งเดียวกันได้
4. ผูเ้ รี ยนเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยมีวิชา
เรี ยนเป็ นหลักในการเรี ยนรู ้ (การเรี ยนคือ
การสัง่ สมวิชาความรู ้) การจัดประสบการณ์
การเรี ยนแบ่งออกเป็ นหน่วยการเรี ยน
5. ผูเ้ รี ยนมีแรงจูงใจที่จะเรี ยนเพื่อสนองตอบ
ต่อการให้รางวัลและการทาโทษ เช่น ผลการ
เรี ยนประกาศนียบัตร รางวัล วุฒิ และการ
สอบ

ที่มา : Knowles, Self-directed learning: A Guide for Learners and Teachers( New York:
Association Press, 1975), 9-21.
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบแนวคิดการเรี ยนด้วยตนเองกับการเรี ยนโดยครู เป็ นผูส้ อน ของ
โนวลส์ (Knowles 1975:19-21) สรุ ปได้ว่าการเรี ยนด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) เกิดจาก
การที่ผเู ้ รี ยนมีวฒ
ุ ิภาวะ มีความสามารถ และต้องการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนด้วยตนเองสามารถ
สั่งสอนอบรมให้พฒั นาขึ้นได้ ประสบการณ์ของผูเ้ รี ยนสามารถเพิ่มพูนได้จากแหล่งความรู ้และ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูเ้ รี ยนด้วยตนเองจะเรี ยนจากแรงจูงใจภายในของตน และใช้ภาระงานหรื อปั ญหาเป็ น
สาคัญ ซึ่ งตรงกันข้ามกับการที่ผสู ้ อนเป็ นผูน้ า ( Teacher - directed Learning) และรับผิดชอบใน
การสอน ผูเ้ รี ยนเป็ นผูต้ าม ยึดวิชาเรี ยนเป็ นสาคัญ ผูเ้ รี ยนจะเรี ยนเพื่อสนองตอบแรงจูงใจภายนอก
เช่น ผลการเรี ยน การให้รางวัลและการลงโทษ และเชื่อว่าผูเ้ รี ยนมีประสบการณ์นอ้ ยกว่าผูส้ อน
ผูส้ อนจึงเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดประสบการณ์ให้แก่ผเู ้ รี ยน
นอกจากนี้ โนวลส์ (Knowles 1980) กล่าวถึงความหมายของการเรี ยนด้วยตนเองของ
การเรี ยนในระบบว่า เป็ นการที่ผเู ้ รี ยนได้รับการกระตุน้ ให้ใช้วิธีการเรี ยนด้วยตนเอง ทาให้ผเู ้ รี ยน
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รับผิดชอบในการประเมินความต้องการในการเรี ยนของตน กาหนดจุดประสงค์ในการเรี ยน พัฒนา
เกณฑ์ประเมิน และวางโครงการเรี ยนของตน โดยมีผสู ้ อนเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในการเรี ยน
กักลีลมีโน (Guglielmino 1977:34) กล่าวว่า การเรี ยนด้วยตนเองเป็ นกระบวนการเรี ยนที่
เกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ กัน อาจเกิดจากสถานการณ์การเรี ยนในชั้นเรี ยนที่มีครู เป็ นผูน้ า
(Teacher-directed) หรื อเกิดจากสถานการณ์การเรี ยน ที่ผเู ้ รี ยนวางแผนด้วยตนเอง (Self- planned)
จนกระทัง่ ถึงสถานการณ์ของการเรี ยนที่ผเู ้ รี ยนนาตนเอง (Self-conducted learning) สิ่ งที่ส่งเสริ มให้
เกิ ดการเรี ยนด้วยตนเองได้ดีที่สุดคือสถานการณ์ ในการเรี ยน การเรี ยนด้วยตนเองจะเกิ ดขึ้นใน
สถานการณ์ที่กาหนดให้หรื อไม่น้ นั ขึ้นอยูก่ บั คุณลักษณะส่ วนบุคคลของผูเ้ รี ยน เช่น เจตคติ คุณค่า
ความเชื่อ และความสามารถของผูเ้ รี ยน เพราะผูเ้ รี ยนด้วยตนเอง จะเป็ นผูเ้ ลือกจุดมุ่งหมายของการ
เรี ยนเอง เลือกกิจกรรมการเรี ยน แหล่งความรู ้ และเลือกระดับของการใช้ความพยายามในการเรี ยน
ได้ดีกว่าผูเ้ รี ยนที่มีผอู ้ ื่นนา
บร็ อคเค็ท และฮีมสตรา (Brockett and Hiemstra 1991: 24) กล่าวว่า การเรี ยนด้วยตนเอง
เป็ นทั้งกลยุทธ์ในการสอน และคุณลักษณะส่ วนบุคคล เป็ นกระบวนการที่ผเู ้ รี ยนรับผิดชอบในการ
วางแผนการเรี ยน ดาเนินการเรี ยน และประเมินผลกระบวนการเรี ยน
ฮีมสตรา (Hiemstra 1994) กล่าวว่า การเรี ยนด้วยตนเอง คือ การที่ผเู ้ รี ยนรับผิดชอบวาง
แผนการเรี ยนด้วยตนเอง และดาเนินการเรี ยน ประเมินผลการเรี ยนเอง ซึ่งเป็ นลักษณะที่ทุกคนมีใน
ทุกสถานการณ์เรี ยนรู ้ ไม่จาเป็ นต้องเกิดขึ้นเมื่อผูเ้ รี ยนแยกตัวจากผูอ้ ื่น ผูเ้ รี ยนสามารถถ่ายโอนการ
เรี ยนรู ้จากสถานการณ์หนึ่งไปยังอีกสถานการณ์หนึ่งได้
บรู คฟี ลด์ ลอง และ สตราคา (Brookfield 1986; Long 1994; Straka 1999) กล่าวว่าการ
เรี ยนด้วยตนเองคือ การพัฒนาเป้ าหมายในการเรี ยนรู ้ การควบคุมการทาภาระงาน การกาหนดวิธี
เรี ยน การตรวจสอบและประเมินความก้าวหน้าในการบรรลุเป้ าหมาย และการกาหนดคุณค่าของ
ภาระงานในทักษะวิชาชีพ และความรู ้ สิ่ งที่เหมือนกันในความหมายของการเรี ยนด้วยตนเอง คือ
ความต้องการให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูก้ ระทาไม่ใช่เป็ นผูต้ อบสนอง ให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูค้ วบคุมการเรี ยน ไม่ใช่
ถูกควบคุม ผูเ้ รี ยนเป็ นผูเ้ สาะหาความรู ้ มิใช่ เป็ นผูร้ ับการป้ อน ผูเ้ รี ยนด้วยตนเองนั้นรับบทบาท
ของผูส้ อนในการเรี ยนการสอนแบบเดิม เป็ นผูค้ วบคุมสถานการณ์ในการเรี ยนว่าจะจัดการกับ
ข้อมูลใหม่ เพื่อรวมเข้าด้วยกันเป็ นความรู ้ใหม่ได้ ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร (Davis 2006)
บัมการ์ทเนอร์ (Baumgartner 2003) กล่าวว่าการเรี ยนด้วยตนเอง (Self-directed learning)
มีความหมายเป็ น 3 นัย ด้วยกัน คือ
1. การเรี ยนด้วยตนเอง เป็ นวิธีตรวจสอบเป้ าหมายของการเรี ยนด้วยตนเอง เพื่อเพิม่ ความ
สามารถในการนาตนเองในการเรี ยน
ช่วยเปลี่ยนแปลงการเรี ยนของตนให้เป็ นการเรี ยนได้ดว้ ย

31
ตนเอง ส่ งเสริ มการเรี ยนและการอยูใ่ นสังคมอย่างอิสระ เพื่อให้เกิดการเรี ยนด้วยตนเองที่สมบูรณ์
(Merriam and Caffarella 1999)
2. การเรี ยนด้วยตนเอง เป็ นกระบวนการเรี ยน ที่บุคคลมีการริ เริ่ มในการวางแผนดาเนิน การ
เรี ยน และประเมินประสบการณ์ในการเรี ยนของตนเอง
3. การเรี ยนด้วยตนเอง เป็ นคุณลักษณะของบุคคล ประกอบด้วย เจตคติ คุณค่า และความ
สามารถ ซึ่ งเป็ นพื้นฐานในการพิจารณาว่าการเรี ยนด้วยตนเองจะเกิดขึ้นหรื อไม่ ผูเ้ รี ยนรับผิดชอบ
การเรี ยนของตน ผูเ้ รี ยนเป็ นผูเ้ ลือกหรื อมีส่วนในการตั้งจุดมุ่งหมายในการเรี ยน การทากิจกรรม และ
การหาแหล่งความรู ้
โดยสรุ ปความหมายของการเรี ยนด้วยตนเอง ประการแรก หมายถึง กระบวนการเรี ยนการ
สอนที่เน้นที่กระบวนการเรี ยนของผูเ้ รี ยน โดยเดิ มผูส้ อนมีบทบาทเป็ นผูค้ วบคุ มกระบวนการ
เรี ยนการสอน เปลี่ยนมาเป็ นผูเ้ รี ยนเป็ นผูม้ ีบทบาทในการริ เริ่ มวางแผนการเรี ยนด้วยตนเอง มีการ
ทางานร่ วมกัน ตั้งเป้ าหมายการเรี ยน เลือกวิธีเรี ยน เลือกและแสวงหาข้อมูลหรื อแหล่งเรี ยนรู ้เอง
ทาการประเมินกระบวนการเรี ยนด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผสู ้ อนมีหน้าที่ให้คาปรึ กษาและจัดเตรี ยมแหล่ง
ข้อ มู ล ที่ เ อื้ อ ประโยชน์ ต่ อการเรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ย น ประการที่ ส อง การเรี ย นด้ว ยตนเองหมายถึ ง
คุณลักษณะของผูเ้ รี ยน คือเจตคติ ทักษะและปั จจัยต่าง ๆ ที่ประกอบกันขึ้น เป็ นความพร้อมใน
การเรี ยนด้วยตนเอง รวมทั้งการตัดสิ นใจว่าสิ่ งใดมีคุณค่าในการเรี ยน มีแรงจูงใจภายในที่จะช่วยให้
เข้าไปมีส่วนร่ วมในการเรี ยน มีความตั้งใจอย่างต่อเนื่องที่จะทาภาระงานให้สาเร็ จตามเป้ าหมาย ซึ่ง
ลักษณะเช่นนี้ เป็ นลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนในยุคที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและมี
การเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างรวดเร็ วในปัจจุบนั
2.3 ความสาคัญของการเรี ยนด้วยตนเอง
ความสาคัญ หรื อประโยชน์ของการเรี ยนด้วยตนเอง สามารถอธิ บายได้จากลักษณะของ
ผูเ้ รี ยนที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากการเรี ยนด้วยตนเอง มีผเู ้ ขียนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนด้วย
ตนเองยืนยันว่า ผูเ้ รี ยนด้วยตนเองจะตระหนักในความรับผิดชอบที่ทาให้การเรี ยนมี ความหมาย
และควบคุมตนเองในการเรี ยน (Garrison 1997) ผูเ้ รี ยนจะมีความอยากรู ้อยากเห็นและมีความตั้งใจ
ที่จะทดลองสิ่ งใหม่ มองเห็นปั ญหาเป็ นสิ่ งท้าทาย ต้องการการเปลี่ยนแปลง และสนุ กกับการเรี ยน
ผูเ้ รี ยนเหล่านี้ จะเป็ นผูม้ ีแรงจูงใจ อดทน มีอิสระ มีวินัยในตนเอง มีความมัน่ ใจในตนเอง และมี
เป้ าหมายในการเรี ยน (Taylor 1955)
นักวิจยั ให้ความสาคัญ กับการค้นคว้าวิจยั เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุ นการเรี ยนด้วยตนเอง
เนื่องจากการเรี ยนด้วยตนเองเป็ นวิธีเรี ยนตามธรรมชาติของมนุษย์ และการดาเนินชีวิตของมนุษย์ใน
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ยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของโลก ทาให้บุคคลต้องมีการเรี ยนรู ้เพื่อการอยูร่ อดในสังคม
กักลีลมิโน (Guglielmino 2008) ได้กล่าวถึง ความสาคัญของการเรี ยนด้วยตนเองไว้ดงั นี้
2.3.1 การเรี ยนด้วยตนเองเป็ นธรรมชาติของการตอบสนองความต้องการในการเรี ยน
ของมนุษย์ (SDL: Our Natural Response to a Learning Need) เป็ นความต้องการพื้นฐานตาม
ธรรมชาติ ของมนุษย์ที่ตอบสนองต่อสิ่ งใหม่ ๆ ปั ญหา หรื อความท้าทายของสิ่ งแวดล้อม การเรี ยน
ด้วยตนเองเริ่ มขึ้นเมื่อมีผนู ้ าเอาวิธีสอนของโซเครติส (Socratic Method) ซึ่ งเป็ นวิธีสอนด้วยการ
สนทนา (Dialogic Method) เน้นการสอนรายบุคคล (Tutoring) และการให้คาปรึ กษา (Mentoring)
สอนในมหาวิทยาลัย อแคดเดมี (Academy University) ซึ่งเป็ นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่เปิ ดสอนนอก
ระบบ โดยใช้รูปแบบการสอนของการเรี ยนด้วยตนเอง 2 ประการ คือ ประการแรก ผูส้ อนเป็ นที่
ปรึ กษา (Mentor) และผูช้ ่วยเหลือในการเรี ยน (Facilitator) มากกว่าที่จะเป็ นผูจ้ ดั หาความรู ้
(Dispenser of knowledge) เพื่อให้ผเู ้ รี ยนจดจา และประการที่ 2 ผูเ้ รี ยนเป็ นนักคิดและเป็ นผูส้ ร้าง
ความรู ้ มากกว่าจะเป็ นผูร้ อรับความรู ้จากผูส้ อน ปั จจุบนั ความซับซ้อนในบริ บทของสิ่ งแวดล้อม
ทาให้มีการนาเอา รู ปแบบการสอนในระบบและนอกระบบมาผสมผสานกัน เพื่อให้เกิดรู ปแบบการ
เรี ยนหลายแบบ และหลายวิธีที่จะส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนด้วยตนเอง (Guglielmino 2008)
2.3.2 การเรี ยนด้วยตนเองเป็ นไปเพื่อการอยูร่ อดในสิ่ งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอด
เวลา (SDL for Survival in a Changing Environment) การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วของข้อมูลและ
เทคโนโลยี ประกอบกับความสามารถในการสื่ อสารไร้พรมแดน และการแข่งขันกันอย่างรุ นแรง
ทาให้การเรี ยนด้วยตนเองตลอดชีวิต เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นอย่างยิง่ ในการอยูร่ อดของมนุษย์ ดังความเห็น
ของโนวลส์ (Knowles 1975:16) ที่กล่าวถึงการเรี ยนด้วยตนเองว่า คือการอยูร่ อดของตัวผูเ้ รี ยนเอง
และการอยูร่ อดของมนุษยชาติ
สรุ ปได้วา่ การเรี ยนด้วยตนเองมีความสาคัญใน 3 บริ บท (Guglielmino 2008)
1. บริ บทของการศึกษาในระบบ (Self-Directed Learning in Formal Learning Setting)
มีการเพิ่มพันธกิจและเป้ าหมายในการส่ งเสริ มการเรี ยนด้วยตนเอง มีการสร้างทักษะและเจตคติใน
การเรี ยนตลอดชีวิตขึ้นในสถาบันการศึกษาทุกระดับมีนวัตกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนด้วยตนเองเพิม่ ขึ้น
อย่างรวดเร็ ว ประกอบกับการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ มีการให้การศึกษาทางไกล ซึ่งต้องการทักษะใน
การเรี ยนด้วยตนเองในระดับสูง (Guglielmino and Guglielmino 2002) มีการใช้นวัตกรรม เช่น
การประเมินผลการเรี ยนด้วยแฟ้ มสะสมงาน (Portfolio evaluation) การเรี ยนเชิงปฏิบตั ิการ (Action
learning) การเรี ยนด้วยวิธีการแก้ปัญหา (Problem-based learning) ทาให้ผเู ้ รี ยนมีความรับผิดชอบใน
กระบวนการเรี ยนของตนมากขึ้น สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่มีมาตรฐานในงานอาชีพ ได้จดั โครงการ
ที่จะเตรี ยมให้ผเู ้ รี ยนมีการเรี ยนอย่างต่อเนื่อง และเรี ยนได้ดว้ ยตนเองตลอดชีวิต เช่น การศึกษาทาง
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การแพทย์ (American Council for Medical Education 1993; Medical School Objectives Writing
Group 1999) วิศวกรรม (ABET 2002; Felder and Brent 2003; Litzinger Wise and Lee 2005)
2. บริ บทของสถานประกอบการ (Self-Directed Learning in the Workplace) พบว่า
ความรู ้ของผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับมัธยมปลายไม่เพียงพอที่จะทางานในสถานประกอบการ (Barth,
1997) และความรู ้ของวิศวกรในช่วงครึ่ งแรกของชีวิตกลายเป็ นความรู ้ที่ลา้ สมัย เนื่ องจากความ
เจริ ญด้านเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว สถาบันที่ผลิต
วิศวกรในปั จจุบนั ไม่สามารถเตรี ยมผูส้ าเร็ จการศึกษาไว้สาหรับการทางานในศตวรรษที่ 21 (Wulf
and Fisher 2002) ได้ ดังนั้นหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถานประกอบการจึงต้องเปลี่ยน
วิธีจากการอบรมคนงานให้มีความรู ้และทักษะที่ตอ้ งการในการเพิ่มผลผลิตของหน่วยงาน มาเป็ น
ผูน้ าในการใช้กลยุทธ์ในการเรี ยนรู ้
เป็ นที่ปรึ กษาและเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับการเรี ยนด้วย
ตนเองภายในหน่วยงาน (Rowden 2007) กล่าวได้วา่ ความต้องการในการเรี ยนด้วยตนเองในยุคแห่ง
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการศึกษา เริ่ มขึ้นจากทัศนคติของชุมชนและนายจ้างที่ ตอ้ งการ
คนงานที่สามารถเรี ยนได้ดว้ ยตนเองเพิ่มขึ้น ผูจ้ า้ งงานที่จ่ายค่าแรงสู งทัว่ โลก พิจารณารับบุคคลที่
แก้ปัญหามากกว่าบุคคลที่สร้างปั ญหา สนใจบุคคลที่ขวนขวายที่จะเรี ยนเอง และพิจารณาบุคคลที่
กล้าตัดสิ นใจมากกว่าผูท้ ี่มีความลังเล (Zsiga and Webster 2007)
มีงานวิจยั ที่ได้พบความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมในการเรี ยนด้วยตนเองและความ
สาเร็ จในชีวิตในหลาย ๆ ด้าน อาทิ เดอร์ (Durr 1992) พบว่าความพร้อมในการเรี ยนด้วยตนเองมี
ความสั มพัน ธ์ กับสมรรถนะในการทางานของคนงานในโรงงานอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ขนาดใหญ่ ใ น
สหรัฐอเมริ กา รี โอ (Reio 2004) พบว่าผูม้ ีความพร้อมในการเรี ยนด้วยตนเองสู งมีแนวโน้มเป็ น
บุคคลที่มีอิสระ มีความรับผิดชอบในการตัดสิ นใจในการเรี ยนของตน อดทนต่อความเสี่ ยงและ
ภาวะกากวม มีการไตร่ ตรอง มีการริ เริ่ มด้วยตนเอง มีความสร้างสรรค์ และมีความสาเร็ จในการ
เรี ยน จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ หารระดับสู งที่มีชื่อเสี ยงดีเด่นในการบริ หารบริ ษทั และประสบ
ความสาเร็ จในระดับสู งสุ ด ใช้กลยุทธ์การเรี ยนด้วยตนเองเป็ นกลยุทธ์สาคัญ (Kandarian 2004)
คอนนอลลี (Connolly 2004) ทาวิจยั เปรี ยบเทียบการเรี ยนด้วยตนเองกับความเป็ นผูน้ าในบริ บทของ
การทางานร่ วมกัน พบว่าผูน้ าที่มีคะแนนความพร้อมในการเรี ยนด้วยตนเองสู งกว่า และมีเวลาใน
การเรี ยนด้วยตนเองมากกว่า มีความเป็ นไปได้สูงที่จะประสบความสาเร็ จ งานวิจยั ดังกล่าวชี้ให้เห็น
ถึงคุ ณค่าของความพร้ อมในการเรี ยนด้วยตนเองที่ มีต่อความสาเร็ จในการเรี ยนและในชี วิตของ
ผูเ้ รี ยน (Zsiga and Webster 2007)
3. บริ บทของการเรี ยนเพื่อประสิ ทธิภาพ และความพึงพอใจของตน
(Self-Directed
Learning for Personal Effectiveness and Satisfaction) การเรี ยนด้วยตนเองมีบทบาทสาคัญในชีวิต
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ประจาวันของมนุษย์ เช่น ในเรื่ องของการเป็ นพ่อแม่ มีการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองในเรื่ องการเลี้ยงดูเด็ก
จากคาแนะนา ของเพื่อน ครอบครัว บทความ หนังสื อหรื อจากเว็บไซต์ การดูแลสุ ขภาพและการ
รักษาสุ ขภาพในยามฉุ กเฉิ น เป็ นสิ่ งที่กระตุน้ ให้มีการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ด้วยการปรึ กษาเพื่อนสนิ ท
หรื อสมาชิกในครอบครัว เช่น การดูแลผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคเรื้ อรัง (Merriam and Caffarella 1999) การ
เรี ยนรู ้ในการดูแลผูป้ ่ วยที่ปลูกถ่ายไตเพื่อรักษาความสมดุลของร่ างกาย (Hollingsworth and Scott
2008)
จากข้อมูลและงานวิจยั ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่าการเรี ยนด้วยตนเองนั้นมีความสาคัญต่อ
การศึกษาทั้งนอกระบบและในระบบ ปัจจุบนั มีผสู ้ นใจส่งเสริ มการเรี ยนด้วยตนเอง การสร้างทักษะ
และเจตคติในการเรี ยนตลอดชีวิตขึ้นในสถาบันการศึกษา การเรี ยนด้วยตนเองได้รับความสนใจจาก
นักการศึกษา และเข้าไปมีบทบาทในการทางานในสถานประกอบการตลอดจนผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
จากแนวคิดที่วา่ การเรี ยนด้วยตนเองเป็ นการตอบสนองความต้องการในการเรี ยนของมนุษย์ และเมื่อ
มนุษย์ได้เรี ยนเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง จะมีผลต่อการพัฒนาสังคม ผูว้ ิจยั เห็นว่าการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองมีความสาคัญต่อผูเ้ รี ยนในระบบ เมื่อสามารถทาให้ผเู ้ รี ยนในระบบเรี ยนได้ดว้ ย
ตนเองก็จะเกิดประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน เมื่อผูเ้ รี ยนสาเร็ จการศึกษาและ เข้าทางานในสถานประกอบการ
ผูเ้ รี ยนสามารถนากระบวนการเรี ยนด้วยตนเองไปใช้ในการเรี ยนต่อเนื่อง และพัฒนาสังคมของตน
ได้ตลอดชีวิต
2.4 รู ปแบบของการเรี ยนด้วยตนเอง (Models of Self-Directed Learning)
จากการสารวจวรรณกรรมเกี่ยวกับการเรี ยนด้วยตนเอง พบว่ามีผทู ้ าวิจยั ไว้หลายแนวคิด คือ
การเรี ยนด้วยตนเองเป็ นกระบวนการ (Mocker and Spear 1982)
การเรี ยนด้วยตนเองเป็ น
เป้ าหมาย (Brockett and Hiemstra 1991) และการเรี ยนด้วยตนเองเป็ น คุณลักษณะส่ วนบุคคล
(Garrison 1997) มีการวิจยั และพัฒนารู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเอง โดยใช้แนวคิดดังกล่าวข้างต้น
เป็ นแนวทางในการพัฒนารู ปแบบดังนี้
2.4.1 รู ปแบบ (PRO) Model (Personal Responsibility Orientation) ของ บร็ อคเค็ท
และ ฮีมสตรา (Brockett and Hiemstra 1991) เชื่อว่าการเรี ยนด้วยตนเองเป็ นกระบวนการ (Process)
และเป็ นเป้ าหมาย (Goal) เมื่อเป็ นกระบวนการ (Process)
ผูเ้ รี ยนเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการวาง
แผนการเรี ยน ดาเนิ นการเรี ยน และประเมินกระบวนการเรี ยนของตน ส่ วนที่เป็ นเป้ าหมาย (Goal)
คือความต้องการของผูเ้ รี ยนที่ตอ้ งการรับผิดชอบในการเรี ยนของตน
รู ปแบบ (PRO) Model ประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้ คือ กระบวนการ (Process)
คุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Attribute) และบริ บทของสังคม (Social context) คือบริ บทของ
สถาบันที่มีการเรี ยนด้วยตนเองเกิดขึ้น เช่นวิทยาลัยชุมชน ห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์ (Song and Hill
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2007) รู ปแบบ (PRO) Model ของ บร็ อคเค็ทและฮีมสตรา (Brockett and Hiemstra 1991) ดัง
แสดงในแผนภาพที่ 3

แผนภาพที่ 3 รู ปแบบของ (PRO) Model ของบร็ อคเค็ต และฮีมสตรา
ที่มา : Brockett and Hiemstra, Self-direction in adult learning perspectives on theory, research,
and practice (New York: Routledge, Chapman, and Hall, 1991), np.
จากแผนภาพที่ 3 การเรี ยนด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) ด้านซ้ายมือของรู ปแบบ
หมายถึงลักษณะของการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นปั จจัยภายนอกของนักศึกษาผูใ้ หญ่ การนาตนเอง
ของผูเ้ รี ยน (Learner Self-Direction) ด้านขวามือ หมายถึง การกาหนดทิศทางในกระบวนการเรี ยน
ของบุคคล ซึ่งเป็ นคุณลักษณะส่ วนตัวของผูเ้ รี ยนหรื อปัจจัยภายในตัวผูเ้ รี ยน เช่น แนวคิดของตน
(Self-concept) การนาตนเองในการเรี ยนรู ้ (Self-Direction in Learning) คือความสามารถหรื อ
ความตั้งใจที่จะกาหนดศักยภาพในการเรี ยนด้วยตนเอง ผูเ้ รี ยนมีโอกาสเลือกวิธีที่จะปฏิบตั ิและ
รับผิดชอบความคิดและการกระทาของตน
2.4.2 รู ปแบบการเรี ยนการสอนของโกรว์ (Grow’s Instructional Model) (Grow
1991, 1994; Hammond and Collin 1991) เป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ใช้ในโรงเรี ยนมีการบูรณา
การวิธีการเรี ยนด้วยตนเองเข้ากับโปรแกรมการเรี ยนและกิจกรรมการเรี ยน(Merriam and Caffarella
1999: 302) โกรว์ (Grow 1991) มีความเห็นว่า ระดับความสามารถในการเรี ยนด้วยตนเองของ
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ผูเ้ รี ยนแบ่งเป็ น 4 ขั้นตอน และแนะนากลวิธีในการสอน ตามระดับความสามารถในการเรี ยนด้วย
ตนเองของผูเ้ รี ยนไว้ดงั นี้
ขั้นตอนที่ 1 เป็ นขั้นตอนที่ผเู ้ รี ยนไม่สามารถเรี ยนได้ดว้ ยตนเอง (Dependent) ผูส้ อน
ต้องนาโดยการสอนบรรยาย ฝึ ก ให้ความรู ้ ช่วยให้ต้ งั เป้ าหมายในการเรี ยน กระตุน้ ให้คน้ พบตนเอง
ขั้นตอนที่ 2 เป็ นขั้นตอนที่ผเู ้ รี ยน เริ่ มมีความสนใจในการเรี ยนด้วยตนเองเพิม่ ขึ้น
(Interested) โดยมีผสู ้ อนเป็ นผูจ้ ูงใจ ผูเ้ รี ยนสามารถเพิม่ การนาตนเองเมื่อมีการยกย่อง การกระตุน้
จากผูส้ อน
ขั้นตอนที่ 3 เป็ นขั้นตอนที่ผเู ้ รี ยนเริ่ มเข้าไปเกี่ยวข้องกับบทเรี ยน เรี ยนได้ดว้ ยตนเอง
(Involved) ในระดับกลาง มีความกระตือรื อร้นที่จะเรี ยน แต่ยงั ต้องการผูน้ าทาง ผูส้ อนให้ความ
ช่วยเหลืออานวยความสะดวก ในกระบวนการเรี ยน โดยจัดหาแหล่งความรู ้ให้ และสอนวิธีที่จะใช้
แหล่งความรู ้ ร่ วมกันตั้งเป้ าหมายของการเรี ยน และการประเมินผลกิจกรรมการเรี ยน ทาโครงการ
โดยกาหนดเกณฑ์ในการประเมิน เช่น การตรวจสอบรายการ (Checklists) เกณฑ์ประเมินปลายเปิ ด
การทาโครงงานโดยไม่มีการนิเทศอย่างใกล้ชิด
ขั้นตอนที่ 4 เป็ นขั้นตอน ที่ผเู ้ รี ยนมีความสามารถในการเรี ยนได้ดว้ ยตนเอง (SelfDirected) ในระดับสูง มีการปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญ มีความสามารถและความตั้งใจรับผิดชอบในการ
เรี ยนของตน กาหนดทิศทาง และกาหนดผลที่ได้รับจากการเรี ยน เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ผูส้ อนเป็ น
ผูน้ าเสนอภาระงาน เช่น การประเมินผลและการมอบหมายงานให้กบั ผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนจัดทาตารางใน
การทาภาระงานให้สาเร็ จ การฝึ กงาน การศึกษาโดยอิสระ และการทาวิทยานิพนธ์ เป็ นตัวอย่างของ
โครงการเรี ยนด้วยตนเอง
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการเรี ยนด้วยตนเองของผูเ้ รี ยน ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ขั้นตอนในการจัดการเรี ยนการสอนของ โกรว์
ผู้เรียน
ผู้สอน
ตัวอย่ างการเรียนการสอน
ขั้นตอน ไม่มีอิสระ
เป็ นผูฝ้ ึ กและผูส้ อน
การสอนที่มีการป้ อนกลับทันที การ
ที่ 1 (Dependent)
(Authority, Coach)
บรรยายให้ขอ้ มูล ฝึ กให้รู้ และการ
เอาชนะการต่อต้าน
ขั้นตอน สนใจ (Interested) เป็ นผูจ้ ูงใจ และผูน้ า กระตุน้ ด้วยการบรรยายร่ วมกับการ
ที่ 2
ทาง
อภิปรายนาทาง ตั้งเป้ าหมายและ
(Motivator, Guide)
เลือกกลยุทธ์ในการเรี ยน
ขั้นตอน เข้าไปเกี่ยว ข้องกับ เป็ นผูช้ ่วยเหลือ
ผูส้ อนช่วยอภิปราย ร่ วมสัมมนา
ที่ 3 งาน (Involved)
(Facilitator)
หรื อเป็ นที่ปรึ กษาทาโครงงาน
ขั้นตอน นาตนเอง
เป็ น ที่ปรึ กษา
การฝึ กงาน การทาวิทยานิพนธ์ งาน
ที่ 4 (Self-Directed)
(Consultant delegator) เดี่ยวหรื อกลุ่มที่เรี ยนด้วยตนเอง
ที่มา: G.O. Grow, “Teaching learners to be self-directed,” Adult Education Quarterly 41,3 (1991):
125-149.
ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นถึงบทบาทของผูเ้ รี ยนและผูส้ อนในการจัดการเรี ยนการสอน
เริ่ มจากขั้นตอนที่ 1 ผูเ้ รี ยนยังไม่มีอิสระ เนื่ องจากยังไม่พร้อมที่จะเรี ยนด้วยตนเอง บทบาทของ
ผูส้ อนจึงเป็ นผูน้ าในระยะแรก เมื่อผูเ้ รี ยนเริ่ มสนใจ ในขั้นตอนที่ 2 ผูส้ อนจะเปลี่ยนบทบาทเป็ นผู ้
จูงใจและนาทางผูเ้ รี ยนไปสู่ส่ิ งที่สนใจ ในขั้นตอนที่ 3 ผูเ้ รี ยนเพิ่มบทบาทในการเรี ยนด้วยตนเองใน
การทางาน ขณะที่ผสู ้ อนลดบทบาทของตนลงเป็ นผูช้ ่วยเหลือ และในขั้นตอนที่ 4 ผูเ้ รี ยนมีระดับ
การเรี ยนได้ดว้ ยตนเองสู งสุ ด ผูส้ อนจะลดบทบาทลงเป็ นที่ปรึ กษา กล่าวได้ว่าบทบาทของผูเ้ รี ยน
และผูส้ อนนั้นสลับกันเพิ่มและลด โดยในช่วงที่ผสู ้ อนมีบทบาทการนาสูงผูเ้ รี ยนจะมีระดับการเรี ยน
ได้ดว้ ยตนเองตนเองต่า เมื่อผูส้ อนค่อย ๆ ลดบทบาทของตนลง บทบาทในการเรี ยนด้วยตนเองของ
ผูเ้ รี ยนจะเพิ่มมากขึ้นจนถึงระดับสู งสุ ด ซึ่งแนวคิดนี้ ผวู ้ ิจยั เห็นว่าเหมาะสมกับการเรี ยนการสอนใน
ระบบ ในการฝึ กให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนได้ดว้ ยตนเอง เนื่ องจากผูเ้ รี ยนในระบบเคยชินกับการที่
ผูส้ อนเป็ นผูน้ าในการเรี ยน และยังต้องการได้รับความรู ้เพิ่มในเรื่ องกลยุทธ์ในการเรี ยน เพื่อที่จะ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันและในชีวิตการทางานของตน
ในการเปลี่ยนบทบาทของผูส้ อนและผูเ้ รี ยน โกรว์ (Grow 1996) ให้ความเห็นว่าการที่
ผูเ้ รี ยนต้องการผูส้ อนไม่ใช่เรื่ องที่ผดิ สาหรับการเรี ยนด้วยตนเอง แต่ตอ้ งมีขอบเขต ในขั้นตอนที่ 3
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และขั้นตอนที่ 4 ผูเ้ รี ยนอาจต้องการผูส้ อนถ้าจาเป็ น ความสามารถในการเรี ยนด้วยตนเองขึ้นอยูก่ บั
สถานการณ์ ที่บุคคลหนึ่งอาจเรี ยนด้วยตนเองในวิชาหนึ่ง แต่อาจต้องการผูส้ อนในการเรี ยนวิชา
อื่น และต้องการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นหรื อกับผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษ ในขั้นตอนที่ 1 ผูส้ อนจะเป็ นผูท้ ี่ให้
ความรู ้และจะค่อย ๆ ลดบทบาทการนาผูเ้ รี ยนลง เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนค่อย ๆ เพิ่มบทบาทในการ
เรี ยนได้ดว้ ยตนเองขึ้น จนถึงขั้นตอนที่ 4 ผูเ้ รี ยนสามารถเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการออกแบบการเรี ยน
ของตนเอง ดังแสดงใน แผนภาพที่ 4

Expositor

Guided / Motivator

Facilitator

Consultant

เพิม่ การให้
ข้ อมูลนาเข้ า
และการควบคุม
ของผู้สอน

บทบาทของผูส้ อน
SDL ของผูเ้ รี ยน

การเพิม่
ข้ อมูลนาเข้ า
ของผู้เรียน

ผูฝ้ ึ ก
SDL ต่า

ผูก้ ระตุน้
ผูช้ ่วย
ที่ปรึ กษา
SDL ปานกลาง SDL ค่อนข้างสูง SDL สูง

แผนภาพที่ 4 แสดงการเปลี่ยนบทบาทของผูส้ อนและผูเ้ รี ยน ในจัดการเรี ยนการสอนของโกรว์
ที่มา : G.O. Grow,Teaching learners to be self-directed. Expanded version available
[Online], accessed 29 April 2008. Available from http://www.longleaf.net/ggrow.
แผนภาพที่ 4 โกรว์ (Grow 1996) แสดงให้เห็นถึงระดับการเรี ยนด้วยตนเองของ
ผูเ้ รี ยนในขั้นตอนแรก ที่ยงั ไม่สามารถเรี ยนได้ดว้ ยตนเอง มีระดับการเรี ยนด้วยตนเองอยูใ่ นระดับต่า
ในช่ วงนี้ ผูส้ อนต้องทาหน้าที่เป็ นผูฝ้ ึ กและให้ความรู ้ ในช่ วงที่ 2 เมื่อผูเ้ รี ยนเริ่ มให้ความสนใจ
ผูส้ อนมีหน้าที่กระตุน้ และจูงใจ ในช่วงที่ 3 ผูเ้ รี ยนเริ่ มทางานด้วยความตั้งใจ และเริ่ มเรี ยนได้ดว้ ย
ตนเองมีระดับความสามารถในการเรี ยนด้วยตนเองค่อนข้างสู ง ผูส้ อนจะทาหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยเหลือ
ในขั้นตอนที่ 4 เมื่อผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนได้ดว้ ยตนเอง และมีระดับความสามารถของการเรี ยนด้วย
ตนเองในระดับสูง ผูส้ อนทาหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษา
2.4.3 รู ปแบบ 4 มิติ ของแคนดี้ (Candy’s Four-Dimensional Model) รู ปแบบการเรี ยน
ด้วยตนเอง ตามแนวคิดของแคนดี้ (Candy 1991) ประกอบด้วย 4 มิติดว้ ยกันคือ
มิติที่ 1 คุณลักษณะส่ วนบุคคล (Personal attribute) ซึ่งเป็ นภาวะอิสระของบุคคล
มิติที่ 2 การจัดการกับตนเองในการเรี ยน (Self-management)
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มิติที่ 3 การเรี ยนการสอนในบริ บทของการศึกษาในระบบ ซึ่งผูเ้ รี ยนเป็ นผูค้ วบคุมการ
เรี ยน (Learner-control)
มิติที่ 4 การเรี ยนที่ไม่มีสถาบันการเรี ยน เป็ นการสอนตนเอง (Autodidaxy)
รู ปแบบของแคนดี้ (Candy 1991) ชี้ให้เห็นว่าการนาตนเอง (Self-direction) ในการ
เรี ยนของผูเ้ รี ยน แบ่งออกเป็ น 2 แบบ คือ 1) ผูเ้ รี ยนเป็ นผูค้ วบคุมการเรี ยน โดยควบคุมตนเองใน
บริ บทของการเรี ยนในระบบ และ 2) ผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ อนตนเอง (Autodidaxy) ซึ่ งเกิดขึ้นในบริ บท
ของการเรี ยนนอกระบบ และเกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน ดังแสดงใน แผนภาพที่ 5

Autodidactic domain
Assisted
Autodidaxy

Control
Teacher-control

Assistance
Autodidaxy

Learner-control
Instructional domain

แผนภาพที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการสอนตนเองและการเรี ยนการสอนที่ผเู ้ รี ยน
เป็ นผูค้ วบคุม ตามแนวคิดของ แคนดี้
ที่มา : Candy, P. Self-direction for lifelong learning(San Francisco: Jossey-Bass,1991), 17.
แผนภาพที่ 5 แสดงความสั ม พัน ธ์ ข องการเรี ย นการสอนที่ ผูส้ อนเป็ นผูค้ วบคุ ม
(Teacher-control) และการเรี ยนที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสอนตนเอง (Assisted Autodidaxy) ในส่ วนแรกผู ้
ควบคุมการเรี ยนการสอนคือผูส้ อน (Teacher-control) และผูเ้ รี ยน (Learner-control) ในส่ วนหลัง
เป็ นการช่วยให้ผเู ้ รี ยนสอนตนเอง (Assisted Autodidaxy) และผูเ้ รี ยนสอนตนเอง (Autodidaxy) เมื่อ
บทบาทของผูส้ อนลดลง บทบาทของผูเ้ รี ยนที่เป็ นผูค้ วบคุมการเรี ยนจะสู งขึ้น ในส่ วนหลัง เมื่อ
ระดับของการช่วยเหลืออยูใ่ นระดับสูง ระดับการสอนตนเองของผูเ้ รี ยนจะอยูใ่ นระดับต่า การช่วย
เหลือจะลดลงเมื่อผูเ้ รี ยนสามารถสอนตนเองได้ในระดับสู งขึ้น การเรี ยนการสอนจะเริ่ มจากผูส้ อน
ควบคุมไปสู่ผเู ้ รี ยนควบคุม และจากผูเ้ รี ยนควบคุม ไปสู่ การช่วยให้ผเู ้ รี ยนสอนตนเอง จนถึงบริ บทที่
ผูเ้ รี ยนสอนสามารถตนเองได้
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2.4.4. รู ปแบบการเรี ยนการสอนรายบุคคล (Individualizing Instructional Process
Model) ของฮีมสตราและซิสโก (Hiemstra and Sisco1990) นาวิธีสอนรายบุคคลซึ่งรับอิทธิพลมา
จากแนวคิดมนุษยนิยม และออกแบบสาหรับการเรี ยนการสอนผูใ้ หญ่ ประกอบด้วย 6 ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 กิจกรรมก่อนเรี ยน หลักการเหตุผลในการเรี ยน การวางแผนการเรี ยน
ขั้นที่ 2 สร้างบรรยากาศที่ดีในการเรี ยน ทั้งทางด้านร่ างกาย สังคมและจิตวิทยา
ขั้นที่ 3 สร้างแผนการสอน โดยให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการประเมินและจัดกลุ่ม
ผูเ้ รี ยนตามความต้องการ ตรวจสอบประสบการณ์เดิมของผูเ้ รี ยน และความรู ้เดิมของผูเ้ รี ยน
ขั้นที่ 4 เลือกกิจกรรม กาหนดกิจกรรม และเทคนิคที่ใช้ในกิจกรรมการเรี ยน
ขั้นที่ 5 เริ่ มทากิจกรรมการเรี ยน และสังเกตความก้าวหน้าโดยการทดสอบย่อย
ขั้นที่ 6 การประเมินผลงานของผูเ้ รี ยนแต่ละคนว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์ใน
การเรี ยน และเกิดความรู ้และความเชี่ยวชาญหรื อไม่ ดังแสดงในแผนภาพที่ 6 ต่อไปนี้

แผนภาพที่ 6 รู ปแบบการสอนรายบุคคลของ ฮีมสตราและ ซิสโก
ที่มา: R. Hiemstra and B. Sisco, Individualizing instruction: Making learning personal,
empowering and successful (San Francisco: Jossey-Bass, 1990), np.
แผนภาพที่ 6 รู ปแบบกระบวนการสอนของฮีมสตราและซิสโก (Hiemstra and Sisco
1990) ซึ่งประกอบด้วย 6 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 กิจกรรมก่อนเรี ยน เตรี ยมวางแผนการเรี ยน ขั้นที่ 2 การ
สร้างบรรยากาศ และสิ่ งแวดล้อมที่มีผลดีต่อการเรี ยน ขั้นที่ 3 การพัฒนาแผนการเรี ยนการสอน
ขั้นที่ 4 การเลือกกิจกรรมการเรี ยนและเทคนิคที่ใช้ในการทากิจกรรม ขั้นที่ 5 การดาเนินการเรี ยน
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และควบคุมสังเกตความก้าวหน้าของการเรี ยน และขั้นที่ 6 การประเมินผลที่ได้จากการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยนแต่ละคน
2.4.5 รู ปแบบ 3 มิติของแกร์ริสัน (Garrison’s Three-Dimensional Model) บูรณาการ
เอาแนวคิดที่เชื่อว่า การเรี ยนด้วยตนเองเป็ นคุณลักษณะส่ วนบุคคล (Personal Attribute) เข้ากับ
แนวคิดที่ว่าการเรี ยนด้วยตนเองเป็ นกระบวนการเรี ยน (Learning Process) แกร์ ริสัน (Garrison
1997) เชื่อว่าการเรี ยนด้วยตนเองจะประสบความสาเร็ จเมื่อมีการปฏิสมั พันธ์กนั ใน 3 ปัจจัย คือ
ปัจจัยที่ 1 การจัดการตนเอง (Self-management) คือการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในการ
เรี ยน การควบคุมการเรี ยนของผูเ้ รี ยน เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายในการเรี ยน การควบคุมการเรี ยน
ของผูเ้ รี ยนนั้นจะมีการร่ วมมือกันกับบุคคลอื่นภายในบริ บทของการเรี ยน
ปัจจัยที่ 2 การควบคุมตนเอง (Self-monitoring) คือความรับผิดชอบในการ
ดาเนิน การเรี ยน
ปัจจัยที่ 3 การจูงใจ (Motivation) คือแรงจูงใจทั้งภายใน และภายนอก ที่ทาให้
ผูเ้ รี ยนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเรี ยน
รู ปแบบ 3 มิติ ของแกร์ริสนั เน้นแหล่งความรู ้ที่ใช้ในการเรี ยน กลยุทธ์ในการ
เรี ยน และแรงจูงใจ รู ปแบบของแกร์ริสัน ดังแสดงในแผนภาพที่ 7

การจูงใจ
Motivation
(Entering/Task)

การควบคุมตนเอง

การจัดการตนเอง

Self-Monitoring
(Responsibility)

Self-Management
(Control)

การเรียนด้ วยตนเอง
Self-Directed
Learning

แผนภาพที่ 7 แสดงรู ปแบบ 3 มิติ ของแกร์ริสัน (Garrison’s Three-Dimensional Model)
ที่มา : D. R. arrison, “Self-directed learning: Toward a comprehensive model,” Adult Education
Quarterly 48,1(1997):18-3.
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จากแผนภาพที่ 7 การจัดการตนเอง (Self-Management) คือการจัดกิจกรรมการเรี ยนให้
เป็ นไปตามการตั้ง เป้ าหมายในการเรี ย นและการใช้ก ลยุท ธ์ใ นการรู ้ คิด การควบคุ ม ตนเอง
(Self-Monitoring) เป็ นกระบวนการที่ผเู ้ รี ยน รับผิดชอบในการสร้างความหมายของการเรี ยน เช่น
การบูรณาการแนวคิดใหม่กบั ความรู ้เดิ มที่เกี่ ยวข้องกับกระบวนการรับรู ้และการรู ้คิด (Cognitive
and Metacognitive Processes) ซึ่งคือการควบคุมกลยุทธ์ในการเรี ยน และความตระหนักในการรู ้คิด
เช่น การวางแผนและปรับเปลี่ยนความคิดในการทาภาระงานหรื อเป้ าหมายของการเรี ยน การจูงใจ
(Motivation) มี 2 ประเภท คือ แรงจูงใจที่ทาให้ผเู ้ รี ยนตัดสิ นใจเข้าไปมีส่วนร่ วมหรื อเข้าไปเรี ยน
(Entering Motivation) และแรงจูงใจที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนมีความพยายามทาภาระงานให้สาเร็ จ (Task
Motivation)
จากรู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองที่ผวู ้ ิจยั ได้นาเสนอมา
สรุ ปได้วา่ รู ปแบบการเรี ยนด้วย
ตนเองนั้นพัฒนาขึ้นตามความเชื่อและแนวคิดของผูพ้ ฒั นารู ปแบบ ผูท้ ี่เชื่อว่าการเรี ยนด้วยตนเอง
เป็ นกระบวนการ จะพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เข้าไปมีประสบการณ์ใน
การเรี ยนด้วยตนเอง ผูท้ ี่เชื่อว่าการเรี ยนด้วยตนเองเป็ นทั้งกระบวนการและเป็ นลักษณะส่ วนบุคคล
การพัฒนารู ปแบบ จะเป็ นแบบผสมผสานกันระหว่างกระบวนการเรี ยนกับลักษณะของการเรี ยน
ด้วยตนเองของผูเ้ รี ยน รู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองที่ผวู ้ ิจยั สนใจ เป็ นการนาแนวคิดในการเรี ยนด้วย
ตนเองมาปรับใช้ในการเรี ยนการสอนในระบบ โดยบูรณาการกระบวนการการเรี ยนการสอนของ
โกรว์ (Grow 1991) กระบวนการเรี ยนของแกร์ริสัน (Garrison 1997) และรู ปแบบการจัดเรี ยนการ
สอนของฮีมสตราและซิสโก (Hiemstra and Sisco 1990) เข้าด้วยกัน นามาจัดเป็ นรู ปแบบของ
กระบวนการส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนด้วยตนเอง
2.5 คุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเอง
จากการสารวจงานวิจยั และวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้องกับลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเอง
พบว่าลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเอง มีผทู ้ าวิจยั ไว้เป็ น 2 ลักษณะคือ คุณลักษณะส่ วนบุคคลของ
ผูเ้ รี ยน (Personality Characteristic) และลักษณะของกลยุทธ์การจัดการเรี ยนการสอน (Instructional
Strategy)
2.5.1 คุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเองที่เป็ นคุณลักษณะส่ วนบุคคล (Personality
Characteristic) หมายถึง คุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่มีความรับผิดชอบในการเรี ยนของตน ซึ่งเป็ น
คุณลักษณะภายในตัวของผูเ้ รี ยน (Brockett and Hiemstra1991) มีนกั การศึกษาได้ให้ความคิดเห็น
ไว้ต่าง ๆ กันดังนี้
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โนวลส์ (Knowles 1975) กักลีลมิโน (Guglielmino 1977) บรู คฟี ลด์ (Brookfield 1991)
บร็ อคเค็ท และฮีมสตรา (Brockett and Hiemstra 1991) มีความเห็นตรงกันว่าการเรี ยนด้วยตนเอง
เป็ นคุณลักษณะของบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ (Adulthood) ซึ่งมีคุณลักษณะของการเรี ยนดังนี้
1. การเรี ยนเพือ่ ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมและการถ่ายทอดวัฒนธรรม
2. การเรี ยนเพื่อความเข้าใจและพัฒนาให้เกิดความรู ้และเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
3. การเรี ยนเพื่อสนองความต้องการของหน่วยงานและสังคม
4. การเรี ยนเพื่อสนองความต้องการของตนเอง
กักลีลมิโน (Guglielmino 1977) ศึกษาคุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเอง ด้วยการ
สารวจเดลฟาย (Delphi survey) จัดทารายละเอียดของคุณลักษณะที่สาคัญในด้านการเรี ยนด้วย
ตนเอง ประกอบด้วยเจตคติ ความสามารถ คุณลักษณะส่ วนตัว และระดับประมาณค่า (Rating)
โดยให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ จานวน 14 คน พิจารณาลักษณะที่ต ้องการจาเป็ น หรื อมีความสาคัญในการ
เรี ยนด้วยตนเอง หลังจากนั้นนาไปใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐาน สร้างข้อมูลในแบบสารวจของเครื่ องมือ
วัดความพร้อมในการเรี ยนด้วยตนเอง (Self-Directed Learning Readiness: SDLRS) พบว่าองค์
ประกอบของลักษณะของความพร้อมในการเรี ยนด้วยตนเอง (Self-directed learning readiness) มี
8 ปัจจัยดังต่อไปนี้
1. การเปิ ดโอกาสในการเรี ยนรู ้ (Openness to learning opportunities) ได้แก่ ความสนใจ
ในการเรี ยน ความพอใจในการริ เริ่ มของตน ความรั กการเรี ยน ความคาดหวังที่ จะเรี ยนอย่าง
ต่อเนื่ อง ความสนใจในการหาแหล่งความรู ้ ความอดทนต่อสิ่ งที่ไม่กระจ่างชัด การยอมรั บคา
วิจารณ์ และมีความรับผิดชอบในการเรี ยน
2. ความเชื่อว่าตนเป็ นผูเ้ รี ยนที่มีประสิ ทธิภาพ (Self concept as an effective learner)
ได้แก่ความมัน่ ใจที่จะเรี ยนด้วยตนเอง ความสามารถในการจัดแบ่งเวลาในการเรี ยน ความมีวินยั
ความต้องการเรี ยนรู ้ ต้องการแหล่งความรู ้ และเห็ นว่าตนเองเป็ นผูม้ ีความกระตื อรื อร้ นในการ
เรี ยนรู ้
3. การริ เริ่ มและมีอิสระในการเรี ยนรู ้ (Initiative and independence in learning) ได้แก่การ
แสวงหาคาตอบจากคาถามต่าง ๆ การแสวงหาความรู ้ การมีส่วนร่ วมในประสบการณ์การเรี ยน
ความมัน่ ใจที่จะสามารถทางานด้วยตนเอง รักการเรี ยนรู ้ เข้าใจและมีแหล่งความรู ้ สามารถพัฒนา
แผนการทางานของตนเอง และมีความคิดริ เริ่ มในโครงการใหม่ ๆ
4. การมีความรับผิดชอบในการเรี ยนของตนเอง (Acceptance of responsibility for one’s
own learning) มีความคิดว่าตนมีสติปัญญาอยูใ่ นระดับปานกลางหรื อสู งกว่า เต็มใจเรี ยนในสิ่ งที่
ยาก ถ้าเป็ นเรื่ องที่ตนสนใจ และมีความเชื่อมัน่ ในกลยุทธ์ในการเรี ยนและการสื บค้นของตน
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5. ความรักการเรี ยน (Love of learning) ได้แก่ การชื่นชมที่จะค้นคว้าอยูเ่ สมอ มีความ
ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเรี ยนรู ้ และสนุกกับการสื บเสาะค้นคว้า
6. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ได้แก่ความกล้าเสี่ ยง กล้าลอง คิดแก้ปัญหา และคิดวิธี
เรี ยนในเรื่ องหนึ่ง ๆ ได้หลายวิธี
7. การมองอนาคตในแง่ดี (Positive orientation to the future) คือ ความคิดที่วา่ ตนเองเป็ น
ผูเ้ รี ยนรู ้ตลอดชีวิต ชอบคิดถึงอนาคต มองปัญหาเป็ นสิ่ งท้าทาย
8. ความสามารถในการใช้ทกั ษะการเรี ยนเบื้องต้น และทักษะในการแก้ปัญหา (Ability to
use basic study skills and problem-solving skills) ได้แก่ ความสามารถในการใช้ทกั ษะการเรี ยนรู ้
ในการแก้ปัญหา และเห็นว่าการแก้ปัญหาเป็ นสิ่ งท้าทายความสามารถของตน
คอสตาและแคลลิคค์ (Costa and Kallick 2004: 20) กล่าวถึงลักษณะทางด้านสติปัญญา
ของผูเ้ รี ยนด้วยตนเอง (Intellectual Dispositions of Self-Directed Learners) ว่าผูเ้ รี ยนด้วยตนเองจะ
มีลกั ษณะเฉพาะของตน คือ สามารถนาเอาสติปัญญาของตนออกมาใช้เมื่อพบปัญหาที่ทา้ ทาย มี
ความสามารถในการให้เหตุผล มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ มีการสร้างสรรค์และมีฝีมือ ผูเ้ รี ยนด้วย
ตนเองจะสามารถสร้างความหมายจากประสบการณ์ของตน เพิม่ พูนกลยุทธ์ สร้างผังความคิด และ
สร้างกระบวนการที่จะนาไปใช้ในการแก้ปัญหาในอนาคต ลักษณะดังกล่าวประกอบด้วย 3 ปัจจัย
คือ การจัดการตนเอง (Self-Managing) การควบคุมตนเอง (Self-Monitoring) และการปรับเปลี่ยน
ตนเอง (Self-Modifying)
1. การจัดการตนเอง (Self-Managing) ผูเ้ รี ยนด้วยตนเองจะมองเห็นเป้ าหมายที่ชดั เจน
มีการวางแผนกลยุทธ์ในการทางาน มีขอ้ มูลที่จะใช้ในการทางาน ดึงประสบการณ์เดิมมาใช้ หาตัวชี้
วัดความสาเร็ จ และสร้างทางเลือกสาหรับการบรรลุเป้ าหมาย ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้
1.1 การจัดการกับแรงกระตุน้ ในการทางาน (The Management of Impulsivity)
บุคคลที่เรี ยนด้วยตนเอง จะคิดอย่างรอบคอบก่อนลงมือทา สร้างวิสัยทัศน์ของผลงาน วางแผนใน
การทางาน ตั้งเป้ าหมายหรื อปลายทางก่อนที่จะเริ่ มปฏิบตั ิงาน ทาความเข้าใจแนวทางในการทางาน
ให้ชดั เจน พัฒนากลยุทธ์ในการแก้ปัญหา จะไม่ตดั สิ นคุณค่าในทันทีจนกว่าจะเข้าใจในความคิดนั้น
พิจารณาทางเลือกและผลลัพธ์ของแนวทางที่อาจเป็ นไปได้หลาย ๆ แนวทาง มีการลองผิดลองถูก
โดยรวบรวมข้อมูล และใช้เวลาในการไตร่ ตรองคาตอบ ก่อนตัดสิ นใจตอบ เข้าใจแนวทางในการ
ปฏิบตั ิ และรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
1.2 การคิดยืดหยุน่ (Thinking Flexibly) บุคคลที่ยดื หยุน่ (Flexible people) สามารถ
เปลี่ยนความคิดเมื่อได้รับข้อมูลเพิม่ และทากิจกรรมหลายอย่างให้ได้ผลในเวลาเดียวกันได้ สามารถ
ใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา คิดอย่างรอบคอบเมื่อต้องการรายละเอียดและความถูกต้อง มีอารมณ์ขนั
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และมองเห็นผลกระทบที่จะเกิดตามมา ผูท้ ี่คิดยืดหยุน่ จะมีความมัน่ ใจในสัญชาติญาณของตนอดทน
ต่อความสับสนและความคลุมเครื อของจุดหมาย แก้ปัญหาด้วยความเชื่อมัน่ ในจิตใต้สานึกของตน
ในการที่จะผลิตและสร้างสรรค์งาน
1.3 การตั้งคาถาม (Questioning) ผูท้ ี่สามารถแก้ปัญหาอย่างได้ผล ต้องรู ้วิธีต้ งั คาถาม
เพื่อเชื่อมโยงระหว่างสิ่ งที่ตนรู ้แล้วกับสิ่ งที่ตนยังไม่รู้ การตั้งคาถามที่ได้ผลดี จะต้องตั้งหลายคาถาม
เช่น คาถามเพือ่ ขอข้อมูล เพื่อสนับสนุนข้อสรุ ปอื่นและสมมุติฐาน
1.4 การใช้ความรู ้เดิม (Applying past knowledge) เมื่อเผชิญปัญหาผูเ้ รี ยนด้วยตนเอง
จะนาเอาประสบการณ์เดิมมาเป็ นแหล่งข้อมูลที่จะอธิบายสนับสนุนทฤษฎี จะสรุ ปความหมายจาก
ประสบการณ์หนึ่งและนาไปใช้ในอีกสถานการณ์หนึ่งได้
1.5 การรวบรวมข้อมูล (Gathering data) ผูเ้ รี ยนด้วยตนเองจะตระหนักเมื่อข้อมูลถูก
ส่ งเข้าสู่ สมองโดยผ่านระบบประสาทสัมผัสในการชิมรส การได้กลิ่น การสัมผัส การเคลื่อนไหว
การได้ยนิ การมองเห็น ภาษา วัฒนธรรม และมีการเรี ยนรู ้ทางด้านกายภาพ สามารถรับข้อมูลจาก
สิ่ งแวดล้อมโดยการสังเกต หรื อจากความรู ้สึก
1.6 จินตนาการ นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (Imagining, Innovating and Creating)
มนุษย์ทุกคนมีความสามารถในการสร้างจินตนาการ มีความฉลาด สามารถสรุ ปเรื่ องราว และใช้
เทคนิคต่าง ๆ ได้ ถ้าได้รับการพัฒนา ผูท้ ี่มีความคิดสร้างสรรค์จะพยายามคิดแก้ ปัญหาด้วยวิธีต่าง
กันหลาย ๆ วิธี และตรวจสอบความเป็ นไปได้ในหลายมุม ในการทาภาระงานจะมีแรงจูงใจภายใน
เพื่อตอบสนองความรู ้สึกของอารมณ์ มากกว่าสิ่ งตอบแทนทางวัตถุหรื อแรงจูงใจจากภายนอก เปิ ด
กว้างรับคาวิจารณ์ ยอมรับคาตัดสิ นของผูอ้ ื่นและยอมรับการป้ อนกลับเพื่อปรับปรุ งกลยุทธ์ของตน
2. การควบคุมตนเอง (Self-Monitoring) การสร้างกลยุทธ์ในการรู ้คิด (Metacognitive
strategies) เพื่อคอยเฝ้ าดูการรับรู ้ของตนว่ากลยุทธ์ในการวางแผนนั้นใช้ได้หรื อไม่ เพื่อช่วยในการ
ตัดสิ นใจเปลี่ยนแผน ประกอบด้วยปัจจัยต่อไปนี้
2.1 ความตระหนักในความคิดของตน (Awareness of our own thinking) การรู ้คิด
(Metacognition) เป็ นความสามารถของมนุษย์ที่รู้วา่ ตนรู ้อะไรและอะไรที่ตนไม่รู้ เป็ นความสามารถ
ของบุคคลที่จะวางแผน และกลยุทธ์ในการหาข้อมูลที่ตอ้ งการ มีสติในการใช้กลยุทธ์เพื่อแก้ปัญหา
และประเมินความคิดของตน ส่ วนประกอบสาคัญของการรู ้คิดคือการพัฒนาแผนการทางาน และ
ทาตามแผนนั้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนความคิดและประเมินผลแผนงานที่ทาเสร็ จแล้ว
2.2 ความเพียรพยายาม (Persisting) บุคคลที่มีประสิ ทธิภาพ จะมีความพยายามปฏิบตั ิ
ภาระงานจนกระทัง่ สาเร็ จไม่ลม้ เลิกภารกิจโดยง่าย สามารถวิเคราะห์ปัญหาเพื่อพัฒนาระบบโครง
สร้างหรื อกลยุทธ์ในการทางาน ใช้คลังแห่งกลยุทธ์ และเลือกกลยุทธ์เพือ่ นามาแก้ปัญหา รวบรวม
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เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อดูวา่ การแก้ปัญหาวิธีใดที่ทาได้ผล และวิธีใดที่ทาแล้วไม่ได้ผล รู ้วิธีที่จะเก็บ
กลยุทธ์น้ นั ไว้แล้วลองใช้วิธีอื่น รู ้วา่ เมื่อใดควรจะใช้ทฤษฎีหรื อความคิดใด โดยวิเคราะห์ปัญหา
อย่างมีระบบ รู ้วา่ จะเริ่ มต้นอย่างไรและทาอย่างไรในขั้นตอนต่อไป ควรทาความเข้าใจ หรื อเก็บ
รวบรวมข้อมูลใด สามารถที่จะทาการแก้ปัญหาได้ตลอดเวลา มีความสบายใจแม้ในสถานการณ์ที่
กากวมไม่ชดั เจน
2.3 การควบคุมความชัดเจนและความแม่นยาถูกต้อง(Monitoring clarity and
accuracy) บุคคลที่รู้คุณค่าของความถูกต้อง ความละเอียดถี่ถว้ นและงานฝี มือ จะใช้เวลาตรวจสอบ
ผลงานของตน และยืนยันว่าผลงานที่ทาสาเร็ จ เป็ นไปตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ ในงานช่างฝี มือผูท้ ี่ทางาน
ได้ดีเยีย่ มต้องตั้งใจทางานด้วยมาตรฐานที่สูงสุ ด เรี ยนรู ้วิธีที่จะนาพลังมาใช้ในการทางานให้สาเร็ จ
บุคคลเหล่านี้จะภาคภูมิใจในงาน ต้องการความถูกต้องและใช้เวลาตรวจสอบผลงาน
2.4 การรับฟั งผูอ้ ื่นด้วยความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ (Listening to other with
understanding and empathy) นักจิตวิทยาบางคนเชื่อว่าความสามารถในการรับฟังผูอ้ ื่น การให้ความ
สาคัญและเข้าใจความคิดของผูอ้ ื่น เป็ นรู ปแบบสู งสุ ดของพฤติกรรมทางสติปัญญา ความสามารถ
ในการนาคาพูดของผูอ้ ื่นมาพูดซ้ าด้วยถ้อยคาของตนโดยรักษาระดับของความรู ้สึก หรื อสภาวะของ
อารมณ์ของคาพูดและภาษากายที่ใช้ การแสดงออกถึงมโนทัศน์ อารมณ์ และปั ญหาเป็ นตัวบ่งชี้ถึง
พฤติกรรมการฟัง ผูท้ ี่มองเห็นด้วยมุมมองที่แตกต่างไปจากคนอื่น จะเข้าใจในความรู ้สึกและกล่าว
ซ้ าคาพูดของผูอ้ ื่นได้อย่างถูกต้อง โดยการทาให้ชดั เจน และยกตัวอย่าง
3. การปรับเปลี่ยนตนเอง (Self-Modifying) ผูเ้ รี ยนด้วยตนเองจะพิจารณาไตร่ ตรอง
ประเมิน วิเคราะห์ และสร้างความหมายจากประสบการณ์ นาการเรี ยนไปใช้ในอนาคต และในการ
ทาภาระงานในสถานการณ์อื่น ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้
3.1 การคิดและสื่ อสารอย่างชัดเจนและถูกต้อง (Thinking and communicating with
clarity and precision) ภาษามีบทบาทสาคัญในการช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถสร้างผังความคิด และมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การกระตุน้ ให้มีการใช้ภาษาที่ซบั ซ้อน และใช้ภาษาเฉพาะทางจะ
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความคิดที่มีประสิ ทธิภาพ ภาษาและความคิดเป็ นสิ่ งที่คู่กนั เหมือนกับทั้งสองด้าน
ของเหรี ยญซึ่งแยกจากกันไม่ได้ ภาษาที่ไม่ชดั เจน สะท้อนให้เห็นถึงความคิดที่ไม่ชดั เจน ผูท้ ี่เรี ยน
ด้วยตนเองจะพยายามสื่ อสารให้ถูกต้องแม่นยาทั้งการเขียนและการพูด และระมัดระวังในการใช้
ภาษาและใช้คา ใช้ชื่อที่ถูกต้องและใช้การเปรี ยบเทียบที่ถูกต้อง จะหลีกเลี่ยงคาพูดเกินจริ ง การกลืน
คาและการออกเสี ยงผิด แต่จะพยายามสนับสนุนคาพูดของตนด้วยคาอธิบาย การเปรี ยบเทียบ บอก
ปริ มาณและเหตุการณ์
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3.2 การสนองตอบด้วยความอยากรู ้และเลื่อมใส (Responding with wonderment and
awe) การเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนต้องพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนอยากรู ้อยากเห็น สนใจในสิ่ งรอบตัว
สิ่ งที่เกิดขึ้นใหม่ คิดตามหลักคณิ ตศาสตร์ ง่าย ๆ ได้ มองเห็นความงามของพระอาทิตย์ตก สนใจ
ลักษณะของใยแมงมุมในรู ปทรงเรขาคณิ ต สนใจความจริ ง และความซับซ้อนของสู ตรคณิ ตศาสตร์
จดจาอันดับของธาตุและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ผูเ้ รี ยนจะบังคับตนเองได้ รู ้สึกกระตือรื อร้น และ
รักในการเรี ยน ชอบการสื บเสาะ และการเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
3.3 การเรี ยนอย่างต่อเนื่อง (Continuous learning) ผูท้ ี่เรี ยนด้วยตนเองจะเรี ยนอย่าง
ต่อเนื่ อง มีความมัน่ ใจในตนเอง และมีความกระตือรื อร้นอยากรู ้อยากเห็น สื บค้นหาวิธีที่ดีกว่าอยู่
ตลอดเวลา มีการเรี ยนรู ้ตลอดเวลา เปลี่ยนแปลงตนเองและพัฒนาตนเอง มองเห็นปั ญหามองเห็น
สถานการณ์ ความเครี ยด ความขัดแย้ง และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัว เป็ นโอกาสอันมีค่าที่จะ
ได้เรี ยนรู ้
แนวคิดดังกล่าวสรุ ปได้วา่ ผูเ้ รี ยนที่มีลกั ษณะของผูเ้ รี ยนด้วยตนเองจะเป็ นผูท้ ี่สามารถ
จัดการตนเอง มีแรงกระตุน้ ในการทางาน สามารถเปลี่ยนความคิดเมื่อได้รับข้อมูลเพิ่ม ตั้งคาถามเป็ น
ใช้ความรู ้เดิมมาเป็ นแหล่งข้อมูล รวบรวมข้อมูลจากสิ่ งที่อยูใ่ กล้ตวั ควบคุมตนเองให้ตระหนักใน
ความคิดของตน มีความเพียรพยายามในการปฏิบตั ิงาน รับฟังผูอ้ ื่น ปรับเปลี่ยนตนเอง สามารถ
สื่ อสารได้อย่างชัดเจนถูกต้อง สนใจในสิ่ งรอบตัวและเรี ยนอย่างต่อเนื่อง มัน่ ใจในตนเอง มีความ
กระตือรื อร้นที่จะเรี ยนและเรี ยนรู ้ตลอดเวลา อันเป็ นคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของผูเ้ รี ยนในยุคแห่ง
การเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ วของโลกเทคโนโลยีในปัจจุบนั และอนาคต
เนื่ องมาจากความสาคัญของการเรี ยนด้วยตนเอง มีนักการศึกษาหลายท่านที่ สนใจ
คุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่สามารถเรี ยนได้ดว้ ยตนเอง ได้ ทาวิจยั และพัฒนาเครื่ องมือเพื่อวัดระดับ
ความพร้อมในการเรี ยนด้วยตนเอง เครื่ องมือที่เป็ นที่รู้จกั กันมากที่สุดคือ เครื่ องมือวัดความพร้อม
ในการเรี ยนด้วยตนเอง (Self-Directed Learning Readiness Scales: SDLRS) ของกักลีลมิโน
(Guglielmino 1977) เครื่ องมือวัดความพร้อมในการเรี ยนต่อเนื่องของออดดี้ (Oddi Continuing
Learning Inventory :OCLI) และเครื่ องมือวัดระดับความพร้อมในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของ
นักศึกษาพยาบาล ของฟิ ชเชอร์ คิง และแทก (Fisher, King and Tague 2001) ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
1. เครื่ องมือวัดความพร้อมในการเรี ยนด้วยตนเอง (Self-Directed Learning Readiness
Scales: SDLRS) ของกักลีลมิโน (Guglielmino 1977) เป็ นเครื่ องมือที่ใช้วดั ความพร้อมในการเรี ยน
ด้ว ยตนเองของผู ้เ รี ยน ที่ อ อกแบบมาเพื่ อ วัด เจตคติ ความสามารถ และคุ ณ ลัก ษณะที่ เ ป็ น
องค์ประกอบของความพร้อมที่จะเรี ยนด้วยตนเอง เป็ นแบบสารวจ 58 ข้อ ทาการทดลองใช้กบั
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กลุ่มตัวอย่าง และคานวณ ค่าความเชื่อมัน่ ได้ .87 มีผนู ้ าไปแปลเป็ นภาษาต่าง ๆ มากกว่า 20 ภาษา
รวมทั้งภาษาญี่ปุ่น จีนและเกาหลี มีผนู ้ าไปใช้ในงานวิจยั ใน 40 ประเทศ ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นงานวิจยั
ระดับมหาบัณฑิ ตและดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต กล่าวได้ว่าเป็ นเครื่ องมือที่เชื่ อถือได้ และมีการนาไปใช้อย่าง
กว้างขวาง (Merriam, Caffarella and Baumgaetner 2007) ผูต้ อบแบบสารวจจะได้อ่านข้อความและ
ตัดสิ นใจว่าข้อใดอธิ บายเจตคติ ความเชื่อ การปฏิบตั ิตน หรื อทักษะของตนได้ตรงที่สุด ซึ่ งในการ
ทาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาเครื่ องมือวัดนี้ มาใช้เป็ นเครื่ องมือวัดคุณลักษณะของการเรี ยนด้วยตนเอง
ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการเรี ยนการสอน
2. เครื่ องมือวัดความพร้อมในการเรี ยนต่อเนื่องของออดดี้ (Oddi Continuing Learning
Inventory :OCLI) (Oddi 1984) ประกอบด้วยรายการที่เป็ นคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนด้วยตนเองซึ่งมี
3 มิติ คือ 1) วัดความคงทนในการเรี ยนอย่างต่อเนื่ องของผูเ้ รี ยนโดยไม่มีแรงเสริ มจากภายนอก 2)
การเปิ ดกว้างในการรับรู ้กบั การป้ องกันตนเพื่อดูว่าบุคคลนั้นยอมรับความคิด ใหม่ ๆ หรื อไม่ และ
สามารถที่ จะปรั บเปลี่ ยนและอดทนต่อสิ่ งที่ ไม่ชัดเจน หรื อมี ความกลัวความคิดใหม่ ๆ หรื อไม่
และ 3) วัดการรับภาระหน้าที่ในการเรี ยนของบุคคล ความเมินเฉย หรื อความเบื่อหน่ ายในการ
เรี ยนเป็ นแบบสารวจมี 24 ข้อ ใช้แบบประมาณค่า 7 ระดับ (Seven- point Scale)
3. เครื่ องมือวัดระดับความพร้อมในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของนักศึกษาพยาบาล ซึ่ ง
พัฒนาโดย ฟิ ชเชอร์ คิง และแทก (Fisher, King and Tague 2001) ประกอบด้วย แบบสารวจ จานวน
42 ข้อ ใช้แบบประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert Scale) ให้ผเู ้ รี ยนแสดงความรู ้สึกที่แท้จริ ง
เกี่ยวกับลักษณะการเรี ยนด้วยตนเองของตน
2.5.2 คุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเองในลักษณะของกลยุทธ์ในการจัดการเรี ยน
การสอน (Instructional Strategy) หมายถึง กระบวนการเรี ยนการสอนที่ผเู ้ รี ยนเป็ นผูม้ ีความ
รับผิดชอบในการวางแผน ดาเนินการเรี ยนให้บรรลุผลสาเร็ จ และประเมินกระบวนการเรี ยนของตน
ซึ่งเป็ นคุณลักษณะภายนอกของกระบวนการเรี ยนการสอน ในแนวคิดของนักมนุษยนิยม (Humanist
perspective) กลยุทธ์ในการจัดการเรี ยนการสอน คือการเพิ่มความสามารถของผูเ้ รี ยนให้สามารถ
เรี ยนด้วยตนเองได้มากขึ้น (Merriam and Caffarella 1999) โดยการเพิ่มความเป็ นตัวของตัวเอง ให้
โอกาสในการเลือก และมีอิสระในการเรี ยน
การเรี ยนการสอนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต เป็ นตัวอย่างของคุณลักษณะของการเรี ยน
ด้ว ยตนเอง ในลัก ษณะของกลยุ ท ธ์ ใ นการจัด การเรี ย นการสอน ในการเรี ยนผ่ า นเครื อข่ า ย
อินเทอร์เน็ต (Online course) ผูเ้ รี ยนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลของแหล่งความรู ้จานวนมากมหาศาล
ได้ในทันที นักการศึกษาจะเป็ นผูอ้ อกแบบหลักสู ตร กาหนดเป้ าหมายในการเรี ยน และพิจารณา
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สภาพแวดล้อมของเครื อข่ายว่าจะสามารถรองรับจุดประสงค์ในการเรี ยนการสอนหรื อไม่ ผูส้ อนมี
บทบาทเป็ นผูช้ ่ วยเหลื ออานวยความสะดวกในการจัดหาแหล่งข้อมูล ในขณะที่นาทางผูเ้ รี ยนสู่
เป้ าหมายของการเรี ยนการสอน ในสภาพแวดล้อมของการเรี ยนการสอนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
นั้น ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดและข้อมูลซึ่ งกันและกัน ทางานในโครงการ
ด้วยกัน ตามเวลาที่กาหนด จากที่ใดที่หนึ่งในโลกโดยใช้การสื่ อสารหลาย ๆ วิธี
2.6 ปั จจัยที่จูงใจให้เกิดการ เรี ยนด้วยตนเอง
ปัจจัยที่จูงใจให้เกิดการเรี ยนด้วยตนเองเป็ นปฏิสมั พันธ์ระหว่างเจตคติ ความเชื่อของบุคคล
และอารมณ์ ซึ่งจะเป็ นสิ่ งที่กาหนดแรงจูงใจและความตั้งใจในการเรี ยนหรื อการแก้ปัญหา มาร์ซาโน
(Marzano 2001, อ้างถึงใน Costa and Kallick 2004:18-19) ได้อธิบายถึงรู ปแบบของการปฏิบตั ิ
ภาระงานของผูเ้ รี ยน ว่าเกี่ยวข้องกับปัจจัยดังต่อไปนี้
1. การคิดด้วยระบบตนเอง (Self-System Thinking) เจตคติ ความเชื่อ และอารมณ์เป็ น สิ่ ง
ตัดสิ นการจูงใจและความตั้งใจ เมื่อบุคคลเผชิญกับภาระงาน ระบบของตนเอง (Self-System) จะทา
การตัดสิ นว่ามีความเหมาะสมที่จะทางานนั้นหรื อไม่ ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ความเชื่อและเป้ าหมายของผูเ้ รี ยน
ระบบของตนเองจะตัดสิ นว่ามีแรงจูงใจที่สาคัญพอที่จะทาและเรี ยนภาระงานนั้นหรื อไม่ ถ้าตัดสิ น
ว่าภาระงานนั้นสาคัญ และมีความเป็ นไปได้ที่จะมีความสาเร็ จสูง และมีผลดี ผูเ้ รี ยนก็จะมีแรงจูงใจ
ที่จะทาภาระงานนั้น ปัจจัยทั้ง 4 ในการคิดด้วยระบบตนเอง (Self-System Thinking) ที่ส่งเสริ มให้
เกิดแรงจูงใจ ทาให้บุคคลเข้าไปแก้ปัญหาในภาระงาน คือ ความสาคัญ ประสิ ทธิผล การตอบสนอง
อารมณ์ และแรงจูงใจ
1.1 ความสาคัญ (Importance) คือ ความสาคัญของภาระงานที่ทาให้บรรลุเป้ าหมาย
หรื อได้รับความพึงพอใจในความต้องการพื้นฐานของตน ผูเ้ รี ยนด้วยตนเองจะเลือกภาระงานที่มี
ความสาคัญต่อตนเอง
1.2 ประสิ ทธิผล (Efficacy) หมายถึงการมีความรู ้ ความสามารถหรื อพลังที่จะเปลี่ยน
สถานการณ์ ผูเ้ รี ยนด้วยตนเองจะประเมินแหล่งความรู ้ที่มีอยู่ ตรวจสอบทักษะและความสามารถ
ของตนเพื่อนามาใช้แก้ปัญหาในภาระงาน ถ้าแรงจูงใจมีมากพอ จะสามารถใช้ทกั ษะของตนในการ
ทาภาระงานให้ได้ดี
1.3 การตอบสนองอารมณ์ (Emotional Response) อารมณ์เป็ นแรงจูงใจเบื้องต้นที่มี
อิทธิ พลต่อการกระทาของบุคคลมากกว่าความเชื่ อในประสิ ทธิ ผล และคุณ ค่าของความสาคัญ
ผูเ้ รี ยนด้วยตนเองจะวิเคราะห์ระดับการตอบสนองอารมณ์ ว่าภาระงานที่กาหนดให้ตอบสนอง
อารมณ์ของตน และมีอิทธิพลในการจูงใจตนเอง
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1.4 แรงจูงใจ (Motivation) หมายถึงแรงจูงใจทั้งหมดของผูเ้ รี ยนเมื่อรู ้ว่าภาระงานมี
ความสาคัญต่อตนเอง
ตนมีความสามารถและทักษะในการทาภาระงาน และภาระงานนั้น
ตอบสนองอารมณ์ของผูเ้ รี ยนในทางบวก ดังแสดงใน แผนภาพที่ 8

ความสาคัญ

ประสิ ทธิผล

(Importance)

(Efficacy)

การตอบสนองอารมณ์
(Emotional Response)

แรงจูงใจ
(Motivation)

แผนภาพที่ 8 แสดงลักษณะแรงจูงใจในการทาภาระงาน ของมาซาโน
ที่มา : R.Marzano, Designing a new taxonomy of educational objectives (Thousand Oaks, CA:
Corwin Press, 2001), np.
จากแผนภาพที่ 8 แรงจูงใจในการทาภาระงานในแนวคิดของมาซาโน (Marzano, 2001)
มีที่มาจาก 3 ปัจจัย คือความสาคัญของงานที่มีต่อตัวผูเ้ รี ยน ความรู ้ความสามารถในการทาภาระ
งานของผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนจะตรวจสอบทักษะของตนเองว่ามีพอที่จะสามารถทาภาระงานนั้นได้หรื อไม่
ถ้าผูเ้ รี ยนเห็นว่าภาระงานนั้นมีความสาคัญ ตนสามารถทาได้ และตอบสนองอารมณ์ในทางบวกก็จะ
มีแรงจูงใจที่จะกระทาภาระงานนั้น
2. ระบบการรู ้คิด ( Metacognitive System) เมื่อตัดสิ นใจที่จะทาภาระงานนั้นแล้ว ระบบ
การรู ้คิดจะตั้งเป้ าหมายและออกแบบกลยุทธ์ที่จะใช้ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้
3. ระบบความรู ้ความเข้าใจ (Cognitive System) เป็ นระบบประมวลผลข้อมูลที่จาเป็ น
สาหรับการทาภาระงานให้สาเร็ จบรรลุเป้ าหมาย ซึ่งรวมทั้งกระบวนการทางปัญญา เช่น การอนุมาน
การเปรี ยบเทียบ การจาแนกประเภท และการจัดลาดับ
4. ความรู ้ (Knowledge) ความสาเร็ จของภาระงานขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณของความรู ้ และ
ประสบการณ์เดิมที่แต่ละคนนามาใช้ในการทาภาระงาน
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ปั จจัยที่จูงใจให้เกิดการเรี ยนด้วยตนเองโดยสรุ ป คือ ความสาคัญของภาระงานที่มีต่อ
ผูเ้ รี ยน ความสามารถและทักษะของผูเ้ รี ยนที่จะนาไปใช้ในการทาภาระงาน และการตอบสนอง
อารมณ์ของผูเ้ รี ยนอันเป็ นที่มาของแรงจูงใจในการเรี ยนทั้งหมด เมื่อผูเ้ รี ยนตัดสิ นใจทาภาระงาน
ระบบการรู ้คิดจะเข้ามามีบทบาทในการตั้งเป้ าหมายและเลือกกลยุทธ์ที่ใช้ในการทาภาระงาน ระบบ
ความรู ้ความเข้าใจจะเข้ามาช่วยในการประมวลผลข้อมูล อนุมาน เปรี ยบเทียบ แยกประเภทและ
จัดลาดับ ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ความรู ้เดิมและประสบการณ์เดิมที่ผเู ้ รี ยนนามาใช้ในการทาภาระงาน
2.7 การประเมินผลการเรี ยนด้วยตนเอง
การประเมินผลการเรี ยนด้วยตนเอง เป็ นปัจจัยสาคัญของการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนจะเรี ยนได้ดว้ ย
ตนเองมากขึ้น เมื่อได้รู้ผลลัพธ์ที่ตอ้ งการจากการเรี ยนของตน และได้รับข้อมูลป้ อนกลับเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าของกระบวนการเรี ยนของตน (Costa and Kallick 2004: 2) คอสตา และแคลลิคค์
(Costa and Kallick 2004: 2) กล่าวว่า การประเมินความก้าวหน้าในการเรี ยนด้วยตนเอง (Selfdirected) ของผูเ้ รี ยนต้องทาการประเมินตามสภาพจริ ง (Authentic assessment) คือประเมินโดยใช้
สมรรถนะเป็ นฐาน (Performance based) ประกอบด้วย เกณฑ์การประเมิน (Rubrics) การตรวจสอบ
รายการ (Checklists) แฟ้ มสะสมงาน (Portfolios) และการจัดนิทรรศการ (Exhibitions) ซึ่งเป็ นวิธี
ที่ผเู ้ รี ยนได้แสดงออกถึงความเข้าใจและความรู ้ในการสร้างสรรค์ผลงาน จากการปฏิบตั ิงานของตน
จุดประสงค์ของการประเมิน คือเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูท้ ี่ประเมินตนเองได้ เมื่อจบการศึกษาผูเ้ รี ยนจะ
มีวิธีประเมินตนเอง และรู ้วิธีเปลี่ยนคาวิจารณ์จากภายนอกเป็ นการพัฒนาตนเอง ได้เรี ยนรู ้วิธีให้
ข้อมูล รับข้อมูลป้ อนกลับและนาไปแก้ไขปรับปรุ งงานของตน
การประเมินความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยนในเรื่ องของการจัดการตนเอง การควบคุมตนเอง
และการแก้ไขวิธีการเรี ยนของตนเองทาได้โดยการวัดหลาย ๆ วิธีที่ใช้ในชั้นเรี ยน และในโรงเรี ยน
ตัวอย่างเช่น วัดจากกิจกรรมในชั้นเรี ยน แฟ้ มสะสมงาน คาถาม และการตรวจสอบรายการ ตัวอย่าง
ชิ้นงานของผูเ้ รี ยน สุ มิตรา อังวัฒนกุล (2535:111) กล่าวถึงการประเมินทางภาษาในชั้นเรี ยน ว่า
ผูส้ อนสามารถให้ผเู ้ รี ยนทาบันทึกประจาวัน
เป็ นการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ
หรื อใช้ประเมิน
ความก้าวหน้าในการเรี ยนของผูเ้ รี ยน ข้อดีของบันทึกประจาวันคือเป็ นการสะท้อนความคิดเห็นของ
ผูเ้ รี ยน ทาให้ทราบปั ญหาของผูเ้ รี ยนแต่ละคน ซึ่งเป็ นปัญหาเฉพาะเรื่ อง หรื อบรรยากาศการเรี ยน
ทัว่ ไป ทาให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสปรับปรุ งคุณภาพของการเรี ยนการสอนด้วย
วิธีประเมินการรู ้คิดด้วยตนเอง (Metacognitive Self-Assessment) มีนกั การศึกษาได้ให้
แนวคิด ในการประเมินการรู ้คิดด้วยตนเองไว้ดงั นี้
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คอสตาและ แคลลิค (Costa and Kallick 2004) กล่าวว่าในการประเมินการรู ้คิดด้วย
ตนเอง ผูเ้ รี ยนจะสามารถตั้งเป้ าหมายที่เหมาะสมกับตน และรู ้วา่ ตนสามารถทาให้บรรลุเป้ าหมาย
ได้ เรี ยนรู ้ที่จะรับผิดชอบทางานนั้นให้สาเร็ จ รู ้เกณฑ์สาหรับวัดคุณภาพของงาน รู ้วา่ ตนทาได้ตาม
เกณฑ์หรื อไม่ ผูเ้ รี ยนจะรู ้วิธีปรับเปลี่ยนงานตามการป้ อนกลับ (feedback) และความรู ้ของตนเอง
จอห์น ดิวอี้ (John Dewey ,อ้างถึงใน Costa and Kallick 2004) กล่าวถึงการบันทึกร่ องรอย
ว่าเป็ นการสะท้อนเล่าเรื่ องและการย่อเรื่ อง ซึ่งเป็ นทั้งการแสดงอคติ และบันทึกลักษณะการพัฒนา
ประสบการณ์เรี ยนที่เห็นเด่นชัด เป็ นหัวใจของการจัดการกับสติปัญญาและความมีวินยั
คอสตาและ แคลลิค (Costa and Kallick 2004 : 35) ได้จดั กลุ่มการประเมินตนเองออก
ตามลักษณะและวิธีการเรี ยนด้วยตนเองดังนี้
1. การตั้งเป้ าหมายเฉพาะ การควบคุมกระบวนการ การควบคุมความชัดเจน และการ
ควบคุมความถูกต้อง (Goal Specification, Monitoring Process, Monitoring Clarity, Monitoring
Accuracy) ผูส้ อนให้เวลาผูเ้ รี ยนเพื่อควบคุม ปรับเปลี่ยน และจัดการกับงานของตน ซึ่งเป็ นงานใน
ชั้นเรี ยนสามารถทาการประเมินได้ดงั นี้ คือ
1.1 การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน (Conferences with Critical
Friends) โดยให้เพื่อนเป็ นผูว้ ิจารณ์ ผูเ้ รี ยนจะพบพูดคุยกับเพื่อนผูว้ ิจารณ์ ทบทวนเป้ าหมายที่ต้ งั
ไว้ในการทางาน ตามสัญญาการเรี ยนที่เขียนไว้ มีการให้และรับการป้ อนกลับ ตามขั้นตอนดังนี้
1.1.1 ผูน้ าเสนอ อภิปรายเป้ าหมายที่ตนได้ต้ งั ไว้เพื่อทางานให้สาเร็ จ อภิปรายถึง
ช่วงเวลาที่ใช้ทางานและความตั้งใจว่าจะทาได้สาเร็ จตามเวลาที่กาหนดหรื อไม่
1.1.2 ผูฟ้ ังซักถามเพื่อให้เข้าใจแผนการทางานอย่างชัดเจน
1.1.3 ผูน้ าเสนอ และผูฟ้ ัง อภิปรายความเป็ นไปได้ของการปรับแผนที่ตอ้ งการ
เพื่อให้สามารถไปถึงเป้ าหมายหรื อปรับเป้ าหมาย
1.1.4 ตกลงเวลาที่จะมาพบกันเพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องและคุณภาพของงาน
1.2 ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูส้ อน (Conferences With Teachers) ผูส้ อน
จะต้องพบพูดคุยกับผูเ้ รี ยนบ่อยครั้งเพื่อจัดเวลาในการวางแผนทาภาระงาน ผูเ้ รี ยนจะรายงานว่าตน
ได้ปฏิบตั ิภาระงานไปถึงไหนแล้วในช่วงเวลานั้น แม้ว่าการประชุมจะใช้เวลามากในช่วงแรก ๆ แต่
ในช่วงต่อ ๆ ไปจะใช้เวลาน้อยลงเมื่อผูเ้ รี ยนเข้าใจและรับผิดชอบในการทางาน คาถามที่มกั ใช้ถาม
คือ ถามถึงแผนการทางานว่าเป็ นอย่างไร ความยากลาบากที่จะทาให้แผนงานสาเร็ จมีอะไรบ้าง
เป้ าหมายและเวลาที่ใช้ในการทางานให้สาเร็ จมีความเป็ นไปได้หรื อไม่ สิ่ งที่สนใจเป็ นพิเศษคือ
อะไร และได้ใช้กลยุทธ์อะไรไปแล้วบ้าง และจะใช้กลยุทธ์ใดต่อไป และผูเ้ รี ยนจะรู ้ได้อย่างไรว่า
งานที่ทาใกล้จะสาเร็ จ
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1.3 บันทึกความก้าวหน้า (Recording Progress) เป็ นวิธีที่ผเู ้ รี ยนจะบันทึกร่ องรอยของ
ความก้าวหน้าของตนเช่น บันทึกการให้คะแนนตนเอง บันทึกคะแนนทดสอบย่อย บันทึกการทา
การบ้าน หรื อบันทึกขั้นตอนในการพัฒนาความพร้อมของตนในการเตรี ยมสอบ
1.4 แผ่นงานสะท้อนตนเอง (Self-Reflection Worksheets) เป็ นแบบสะท้อนความคิด
ในกระบวนการทางานของผูเ้ รี ยน ผูส้ อนสามารถใช้เพื่อสะท้อนการรู ้คิดของผูเ้ รี ยน ซึ่งใช้ได้ใน
หลายขั้นตอนของการมอบหมายงาน โดยให้ผเู ้ รี ยนตอบคาถามเช่น ผูเ้ รี ยนเข้าใจหรื อไม่วา่ ทาไมต้อง
อ่านบทนี้ อ่านเพื่อการสอบ หรื ออ่านเพื่อการรายงาน ผูเ้ รี ยนรู ้อะไรแล้วบ้างในบทนี้ และก่อนอ่าน
สามารถคาดเดาอะไรในบทนี้ได้บา้ ง จะใช้เวลาเท่าไรในการอ่านเรื่ องนี้ จะใช้กลยุทธ์ใดบ้าง จะรู ้
ได้อย่างไรว่าได้ทาผิดพลาด ผูเ้ รี ยนควรอ่านบรรทัดแรกของย่อหน้ามากกว่าหนึ่งครั้งหรื อไม่ อ่าน
แล้วเข้าใจสิ่ งที่อ่านหรื อไม่ อ่านแล้วสามารถเล่าเรื่ องได้หรื อไม่
1.5 แบบตรวจสอบรายการ (Checklists) ใช้ตรวจสอบโอกาสในการใช้ประสบการณ์
ของผูเ้ รี ยน ควบคุมและประเมินความสามารถตามมาตรฐานของตัวชี้ วดั ของการเรี ยนด้วยตนเอง
ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนร่ วมกันออกแบบตรวจสอบรายการพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน หรื อการแสดงพฤติกรรม
ของสมาชิกของกลุ่ม เกี่ยวกับลักษณะที่สามารถสังเกตได้ในการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยน
ผูเ้ รี ยนร่ วมกันบอกพฤติกรรมที่ตนสามารถสังเกตได้ และใช้แบบตรวจสอบรายการที่ช่วยกันออก
แบบ ในการตรวจสอบพฤติกรรมในการทาภาระงาน โดยตรวจสอบความถี่ของพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
หรื อการเกิดของพฤติกรรมตามเกณฑ์ที่กาหนดมีเกิดขึ้นหรื อไม่ การใช้รายการตรวจสอบการทา
ภาระงาน เช่นการปฏิสมั พันธ์ในชั้นเรี ยนในขณะแก้ปัญหา และหลังการปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น ทาให้
ผูเ้ รี ยนแต่ละคน ได้รวบรวมข้อมูลที่มีคุณค่าในการสะท้อนถึงตนเอง และวางแผนควบคุมตนเอง
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.6 เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) เป็ นวิธีที่ใช้ประเมินความก้าวหน้าในการเรี ยน
ด้วยตนเองของผูเ้ รี ยน คาอธิ บายเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละประเภท พัฒนาขึ้นโดยผูเ้ รี ยนและ
ผูส้ อน ซึ่ งแต่ละประเภทควรชัดเจนเพียงพอที่จะให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้จากการป้ อนกลับเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของตนและสามารถตัดสิ นใจได้ว่าจะพัฒนาตนเองให้ดีข้ ึนได้อย่างไร แตกต่างไปจาก
แบบตรวจสอบรายการ (Checklists) คือต้องมีการกาหนดคุณภาพ มีการตัดสิ นคุณภาพของงาน
การใช้เกณฑ์การให้คะแนน มีจุดประสงค์ 3 ประการคือ 1) เตือนผูเ้ รี ยนให้นึกถึงความคาดหวังของ
ผูส้ อน 2) ทาให้มีการบันทึกความก้าวหน้าและการพัฒนาอย่างมีระบบ และ 3) ใช้ภาษาที่ตรงกับ
การตั้งเป้ าหมาย และความรอบรู ้ของผูเ้ รี ยน
เกณฑ์การให้คะแนนสามารถบอกขั้นตอนของการพัฒนา เช่น ความคงทนของการ
เรี ยน (Persistence) จะใช้ภาษาที่บอกถึงการพัฒนา จากผูเ้ ริ่ มหัดเรี ยน (Novice) จนไปถึงระดับ
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ผูเ้ ชี่ยวชาญ (Expert) เมื่อผูเ้ รี ยนตอบจะรู ้สึกว่าตนไม่ใช่ผลู ้ ม้ เหลวหรื อไม่ประสบความสาเร็ จ แต่คิด
ว่าตนเป็ นผูเ้ รี ยน การสร้างเกณฑ์การให้คะแนน (Rubric) โดยการให้คะแนนจาก 4 ซึ่งเป็ นคะแนน
สูงสุ ด เรี ยงลาดับลงมาถึง 1 ซึ่ งเป็ นคะแนนต่าสุ ด ทาให้ผเู ้ รี ยนวิเคราะห์ตนเองได้มากขึ้น ซึ่งในบาง
ข้ออาจได้คะแนนสู งบางข้ออาจได้คะแนนต่า ทาให้ผเู ้ รี ยนได้ทราบว่าข้อใดที่ตนต้องทาให้ดีข้ ึน
เกณฑ์การให้คะแนน ใช้ในการประเมินความสามารถของการทางาน ประเมินการแก้ปัญหา การ
สื่ อสาร และการทางานเป็ นทีม
2. การคิดในระบบของตนเอง : ความสาคัญ ประสิ ทธิผล การตอบสนองอารมณ์ และการ
จูงใจ (Self-System Thinking: Importance, Efficacy, Emotion Response, and Motivation) มีวิธีการ
ประเมินได้ดงั นี้
2.1 สัมภาษณ์ (Interviews) การสัมภาษณ์จะช่วยกระตุน้ ทั้งผูเ้ รี ยน และผูส้ อนในเวลา
เดียวกัน เช่น เมื่อผูส้ อนถามว่า ผูเ้ รี ยนรู ้อะไรบ้างเกี่ยวกับตนเองว่าเป็ นนักอ่าน คาตอบของคาถาม
เหล่านี้ จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความระมัดวังในการคิดเกี่ยวกับการอ่าน และในเวลาเดียวกันคาตอบของ
ผูเ้ รี ยนก็จะเป็ นแนวทางให้ผสู ้ อนสามารถที่จะช่วยผูเ้ รี ยนได้เป็ นผูม้ ีกลยุทธ์ในการอ่าน
2.2 แบบสอบถาม (Questionnaires) เมื่อผูเ้ รี ยนตอบแบบสอบถาม ผูส้ อนจะได้แลก
เปลี่ยนความคิดกับผูเ้ รี ยน เพื่อวางแผนในการทางาน บางครั้งแบบสอบถามใช้คู่กบั แฟ้ มสะสมงาน
ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนที่มีคุณภาพ มักจะเน้นที่ความมัน่ ใจในตนเอง (Self-confidence) การควบคุมตนเอง
(Self-control) การสื่ อสาร (Communication) การร่ วมมือ (Cooperation) และการเกี่ยวข้องกับผูอ้ ื่น
แบบสอบถามใช้ถามผูป้ กครองได้ดว้ ย
2.3 การใช้จดหมาย (Letters) ในการเขียนจดหมายถึงบุคคลต่าง ๆ ทาให้ผเู ้ รี ยนระมัด
ระวังในความคิดของตน ในขณะที่รวบรวมความคิด เกี่ยวกับวิธีการทางานของตนและทาให้ผเู ้ รี ยน
เป็ นตัวของตัวเองมากขึ้น และพบว่าการติดต่อกับผูอ้ ื่น ทาให้ผอู ้ ื่นสนใจตนเองนั้นง่ายขึ้น ทาให้
รู ้สึกว่าตนมีทกั ษะเพิ่มขึ้น จดหมายเหล่านี้ จะเป็ นการเริ่ มต้นเขียนในการเขียนประวัติของตนในการ
สมัครงาน หรื อในการเข้าเรี ยนต่อ
2.4 การใช้แฟ้ มสะสมงาน (Portfolios) แฟ้ มสะสมงาน คือการรวบรวมผลงาน ที่
ผูเ้ รี ยนทาในช่วงเวลาทั้งหมดที่เรี ยน รวมทั้งการสะท้อนความคิดของผูเ้ รี ยนที่แสดงว่าทาไมจึงเลือก
งานชิ้นนี้ ใส่ ในแฟ้ มสะสมงาน แฟ้ มสะสมงานสามารถจะบอกว่าผูเ้ รี ยนคือใครและต้องการเป็ น
อะไร ผูส้ อนสามารถ ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจตนเองโดยการเก็บรวบรวมงานของตนตลอดระยะ เวลาที่
เรี ยน ซึ่งผูส้ อนสามารถที่จะสะท้อนให้ผเู ้ รี ยน เห็นถึงความผิดพลาดในการทางาน ความไม่ต้ งั ใจใน
การทางานในแฟ้ มสะสมงาน นอกจากนั้นยังมี ความสาเร็ จ ความยินดี ความงอกงาม ผูเ้ รี ยนจะดีใจ
ในความเปลี่ยนแปลง การได้รับคาชม ยกย่องแม้เป็ นงานที่ยากแต่ได้ผลที่ งดงาม เป็ นโอกาสที่
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ผูเ้ รี ยนจะได้สะท้อนให้เห็ นว่า มีอะไรบ้างที่มาทาให้ตนมีพลังที่ทาภาระงานให้เกิดผลสาเร็ จ และ
ผูเ้ รี ยนมองตนเองอย่างไรเมื่อตนเป็ นผูเ้ รี ยน เมื่อสิ้ นสุ ดการเรี ยน ผูเ้ รี ยนจะแสดงถึงการงอกงามและ
การพัฒนาของตน พร้อมบอกเหตุผลในการพัฒนานั้นได้ เป็ นการประเมินที่มีความหมาย เพราะจะ
เป็ นสัญญาณว่าผูเ้ รี ยนจะเก็บสะสมงานของตนและประเมินผลงานของตนได้ดีหลังจากที่เขาออก
จากโรงเรี ยนไปแล้ว
2.5 บันทึกการเรี ยน (Learning logs) ในบันทึกการเรี ยนผูเ้ รี ยนจะบอกประสบการณ์
การเรี ยนของตนในวิชาเฉพาะ เช่น วิชาคณิ ตศาสตร์ การอ่าน ความยากลาบากในการเรี ยน สิ่ งที่ทา
ให้ตนสนุกสนานกับการเรี ยน ต้องใช้ทกั ษะทางภาษาในการเขียน ผูส้ อนสามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนคิด
ในสิ่ งที่ตนต้องการเขียน โดยใช้ประโยคกระตุน้ ให้คิดเช่น สัปดาห์น้ ี ได้เรี ยนอะไรบ้าง อุปสรรค
หรื อความยากลาบากในการเรี ยนในวิชานี้ คืออะไร สิ่ งที่อยากรู ้มีอะไรบ้าง ต้องการความช่วยเหลือ
ในเรื่ องใดบ้าง และผูเ้ รี ยนวางแผนจะเรี ยนอะไรต่อไป (Genesee and Upshur 2002: 122) ประโยชน์
ของบันทึกการเรี ยน (Learning log) คือ
1. ควบคุมความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยน ทาให้ผสู ้ อนได้ติดต่อกับผูเ้ รี ยนตลอดเวลา
และรู ้วา่ ผูเ้ รี ยนได้ทาอะไร และเรี ยนอย่างไรในรายวิชานั้น
2. ผูเ้ รี ยนสามารถใช้บนั ทึกการเรี ยนในการประเมินตนเอง เพื่อควบคุมความ
ก้าวหน้าในการประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายหรื อจุดประสงค์ของตน และระบุสิ่งที่เป็ นความ
ยากลาบากในการเรี ยนของตน
3. ผูเ้ รี ยนได้มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการประเมินผล
4. ผูเ้ รี ยนมีบทบาทสาคัญในการวางแผนการประเมินผลการเรี ยนของตน
2.6 บันทึกประจาวัน (Journals) คือ การเขียนบทสนทนาโต้ตอบระหว่างผูเ้ รี ยนและ
ผูส้ อน บันทึกประจาวันเป็ นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน เป็ นวิธีเก็บข้อมูลเกี่ยวกับภูมิหลัง
ของผูเ้ รี ยน กระบวนการสอนและกระบวนการเรี ยน เช่นข้อมูลเกี่ยวกับเป้ าหมาย ความคาดหวังใน
การเรี ยน ความรู ้สึก หรื อเจตคติของผูเ้ รี ยน ชั้นเรี ยนและสื่ อการสอน นิสยั ในการทางาน ความสนใจ
และความต้องการของผูเ้ รี ยน ซึ่งวิธีเก็บข้อมูลนี้มีประโยชน์ในการประเมินตนเองของผูเ้ รี ยน บันทึก
ประจาวันมีประโยชน์ คือ
1. ให้โอกาสผูเ้ รี ยนในการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับเกี่ยวกับประสบการณ์การเรี ยนของ
ตนข้อมูลที่มีประโยชน์ในการสอนเป็ นรายบุคคล เช่น ทักษะการเขียน การอ่าน
2. เป็ นวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการประเมิน เพราะการบันทึกควบคุม โดย
ผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนมีโอกาสที่แสดงความสนใจในเป้ าหมายของตนเอง เขียนสิ่ งที่ตนต้องการ และวิธีที่
ตนต้องการ
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3. เป็ นข้อมูลส่ วนบุคคล การชี้แนะ และการกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมเป็ น
เจ้าของในกระบวนการเรี ยนและกระบวนการประเมินด้วยตนเอง ผูส้ อนอาจต้องใช้เวลาในการ
แนะนาในการเขียนและจู งใจให้กล้าเขียนในช่ วงเริ่ มต้น เมื่ อผูเ้ รี ยนเริ่ มคุ น้ เคยการเขียนบันทึ ก
ประจาวันก็จะเป็ นเรื่ องง่าย ควรฝึ กให้เคยชิ นกับการเขียนโต้ตอบกับผูเ้ รี ยน และใช้ประโยชน์จาก
การบันทึกประจาวันของผูเ้ รี ยนให้มากที่สุด (Genesee and Upshur 2002)
จากแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินการรู ้คิดด้วยตนเองดังกล่าวสรุ ปได้วา่ การประเมินผลการ
เรี ยนด้วยตนเองนั้นผูเ้ รี ยนทาได้หลายวิธี ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั เน้นการประเมินการรู ้คิดด้วยตนเอง
เพื่อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถประเมินตนเองในทุก ๆ ด้าน โดยให้รู้จกั การให้และยอมรับการ
ป้ อนกลับ รู ้จกั นาข้อมูลป้ อนกลับมาปรับปรุ งงานของตน การประเมินที่จะนามาใช้ในงานวิจยั นี้คือ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูส้ อน แบบตรวจสอบ
รายการ (Checklists) เกณฑ์การประเมิน (Rubrics) บันทึกการเรี ยน (learning logs) ซึ่งผูว้ ิจยั เปิ ด
โอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้เลือกวิธีที่ตนต้องการใช้ประเมินตนเองด้วยหลาย ๆ วิธีตามความถนัดของตน
สรุ ปแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนด้วยตนเอง ตามแนวคิดของนักการศึกษาและ
นักวิจยั เกี่ยวกับการเรี ยนด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) ซึ่งผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์และสังเคราะห์
เพื่อนาหลักการและแนวคิดมา พัฒนารู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน
ภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน และจัดขั้นตอนในการเรี ยนการสอน และได้นาแนวคิดในการประเมินตาม
รู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองของนักคิดและนักวิจยั ต่าง ๆ มาใช้ในการประเมินผลการเรี ยนด้วย
ตนเองของผูเ้ รี ยนตามรู ปแบบฯ ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนด้วยตนเองและการนามาใช้
ในรู ปแบบฯ ที่พฒั นาขึ้น
หลักการแนวคิดที่
นักการศึกษา/ผูว้ ิจยั
แนวคิด/งานวิจยั
นามาใช้
โนวลส์
การเรี ยนด้วยตนเองของผูเ้ รี ยนในระบบ
-การเรี ยนตามรู ปแบบฯ
(Knowles,1975)
ผูเ้ รี ยนจะได้รับการกระตุน้ ให้ใช้วิธีการเรี ยน ผูเ้ รี ยนจะได้รับการ
ด้วยตนเอง ให้รับผิดชอบในการประเมิน
กระตุน้ ให้ใช้วิธีการเรี ยน
ความรู ้ของตน กาหนดจุดประสงค์ในการ
ด้วยตนเอง โดยมีผสู ้ อน
เรี ยน พัฒนาเกณฑ์ประเมิน และวางโครงการ เป็ นผูอ้ านวยความสะดวก
เรี ยนของตน ผูส้ อนเป็ นผูอ้ านวยความสะดวก ในการเรี ยน
กักลีลมิโน
- การเรี ยนด้วยตนเอง อาจเป็ นกระบวนการ
(Guglielmino,1977) เรี ยนที่มีผสู ้ อนเป็ นผูน้ า (Teacher- directed)
หรื อเกิดจากผูเ้ รี ยนวางแผนด้วยตนเอง (Selfplanned) หรื อการเรี ยนที่ผเู ้ รี ยนนาตนเอง
(self-conducted learning) ซึ่งขึ้นอยูก่ บั
คุณลักษณะส่วนบุคคล ของผูเ้ รี ยน เช่น เจตคติ
คุณค่า ความเชื่อ และความสามารถ

- การเรี ยนด้วยตนเองตาม
รู ปแบบฯ เป็ นกระบวน
การเรี ยนที่มีผสู ้ อนเป็ น
ผูน้ าในระยะแรก เมื่อ
ผูเ้ รี ยนได้รับการฝึ กและ
กระตุน้ ผูเ้ รี ยนจะค่อย ๆ
มีความเชื่อในตน ว่ามี
ความสามารถ และจะเริ่ ม
เรี ยนได้ดว้ ยตนเอง
- พัฒนาเครื่ องมือวัดความพร้อมในการเรี ยน - ผูว้ ิจยั นาเครื่ องมือวัดฯ
ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning Readiness มาปรับใช้เป็ นแบบวัด
Scale: SDLRS)
คุณลักษณะด้านการเรี ยน
ด้วยตนเองของผูเ้ รี ยน
- ผสมผสานรู ปแบบการสอนในระบบและ
- ผูว้ ิจยั นารู ปแบบการ
นอกระบบเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดรู ปแบบการ เรี ยนด้วยตนเองมาบูรณา
เรี ยนหลายแบบ หลายวิธีที่จะส่ งเสริ มให้เกิด การใช้กบั การเรี ยนใน
การเรี ยนด้วยตนเอง
ระบบ เพื่อส่ งเสริ มผูเ้ รี ยน
ให้สามารถเรี ยนได้ดว้ ย
ตนเอง
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
นักการศึกษา/ผูว้ ิจยั

แนวคิด/งานวิจยั

หลักการแนวคิดที่
นามาใช้
- ผูเ้ รี ยนรับผิดชอบในการ
วางแผนการเรี ยน ดาเนิน
การเรี ยนและประเมินผล
การเรี ยนด้วยตนเอง
- การเรี ยนด้วยตนเองของ
ผูเ้ รี ยนในระบบผูส้ อน
เป็ นผูก้ ระตุน้ ช่วยให้
ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนได้
ด้วยตนเอง

บร็ อคเค็ท และฮีม
สตรา(Brockett &
Hiemstra, 1991)

- การเรี ยนด้วยตนเองเป็ นความรับผิดชอบ
ส่ วนบุคคล ผูเ้ รี ยนเป็ นผูว้ างแผนการเรี ยน
ดาเนินการเรี ยน และประเมินผลการเรี ยน
- การเรี ยนด้วยตนเองเป็ นกลยุทธ์ในการเรี ยน
การสอน ที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนได้
ด้วยตนเอง

แคนดี้
(Candy, 1991)

- การเรี ยนด้วยตนเองของผูเ้ รี ยนในระบบ
ผูเ้ รี ยนเป็ นผูค้ วบคุมการเรี ยนของตนเองโดยมี
ผูส้ อนเป็ นผูน้ าในช่วงแรก ๆ
- ในบริ บทของการศึกษานอกระบบผูเ้ รี ยนเป็ น
ผูส้ อนตนเอง ซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน

- ตามรู ปแบบฯ ที่พฒั นา
ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนจะเป็ นผู ้
ควบคุมการเรี ยนใน
เบื้องต้น และเมื่อผูเ้ รี ยน
สามารถควบคุมการเรี ยน
ได้ดว้ ยตนเอง บทบาท
ผูส้ อนจะลดลง

บรู คฟี ลด์ ลอง และ
สตราคา
(Brookfield, 1986;
Long, 1994; Straka,
1999)

การเรี ยนด้วยตนเองคือการพัฒนาเป้ าหมายใน
การเรี ยน การควบคุมการทาภาระงาน การ
กาหนดวิธีเรี ยน การตรวจสอบและประเมิน
ความก้าวหน้าในการบรรลุเป้ าหมาย และการ
กาหนดคุณค่าของภาระงาน

ผูเ้ รี ยนวางเป้ าหมายใน
การเรี ยน ควบคุมการทา
ภาระงาน ตรวจสอบและ
ประเมิน การบรรลุ
เป้ าหมายด้วยตนเอง
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
หลักการแนวคิดที่
นามาใช้
โกรว์
การเรี ยนด้วยตนเองสามารถนามาบูรณาการกับ การเรี ยนตามรู ปแบบฯ
(Grow,1991,1996) โปรแกรมและกิจกรรมการเรี ยนในระบบ โดย ผูว้ ิจยั กาหนดให้ ผูส้ อน
สอนตามระดับความสามารถของผูเ้ รี ยน เริ่ ม
เป็ นผูใ้ ห้ความรู ้เกี่ยวกับ
จากระดับที่ผเู ้ รี ยนยังไม่สามารถเรี ยนได้ดว้ ย
กระบวนการใช้กิจกรรม
ตนเอง ผูส้ อนเป็ นผูน้ า ให้ความรู ้ ฝึ ก กระตุน้
การรู ้คิดในการอ่านให้
ให้ผเู ้ รี ยนสนใจและค้นพบตนเอง เมื่อผูเ้ รี ยนเริ่ ม แก่ผเู ้ รี ยนก่อนที่จะให้
สนใจ กระตือรื อร้นที่จะเรี ยน ผูส้ อนจะค่อยลด ผูเ้ รี ยนดาเนินการอ่าน
บทบาทลงมาเป็ นผูช้ ่วยเหลือ จัดหาแหล่งความรู ้ ด้วยตนเอง ในช่วงที่
และร่ วมกันตั้งเป้ าหมาย ในการเรี ยนจนกระทัง่ ผูเ้ รี ยนดาเนินการอ่าน
ถึงระดับที่ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนได้ดว้ ยตนเอง
ผูส้ อนเป็ นผูค้ อยให้
ผูส้ อนจะลดบทบาทลงเป็ นที่ปรึ กษา
ความช่วยเหลือ หาบท
อ่าน และช่วยให้ขอ้ มูล
ป้ อนกลับ
แกร์ริสัน (Garrison, กระบวนการเรี ยนด้วยตนเอง ประกอบด้วย
ผูว้ ิจยั นาแนวคิดไปจัด
1997)
การจัดการตนเอง (Self –management) การ
กิจกรรมการรู ้คิดในการ
ควบคุมตนเอง (Self –monitoring) และการจูงใจ อ่านซึ่งเป็ นกิจกรรมที่
(Motivation) เน้นแหล่งความรู ้ กลยุทธ์ที่ใช้
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
และแรงจูงใจในการเรี ยน ผูเ้ รี ยนต้องควบคุม
สามารถควบคุมบริ บท
บริ บทของการเรี ยนเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
ของการเรี ยนของตนให้
บรรลุเป้ าหมาย ด้วยการ
ดาเนินกิจกรรมการอ่าน
ตามรู ปแบบฯ
นักการศึกษา/ผูว้ ิจยั

แนวคิด/งานวิจยั
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
นักการศึกษา/ผูว้ ิจยั
บัมการ์ทเนอร์
(Baumgartner,
2003)

มาซาโน
(Mazano, 2001)

หลักการแนวคิดที่
นามาใช้
- การเรี ยนด้วยตนเองเป็ นกระบวนการเรี ยน ที่ -รู ปแบบที่พฒั นาขึ้น ใช้
บุคคลมีการริ เริ่ มวางแผนดาเนินการเรี ยน และ การเรี ยนด้วยตนเองเป็ น
ประเมินประสบการณ์ของตน
กระบวนการเรี ยน ผูเ้ รี ยน
จะเลือกบทอ่านเองตาม
- การเรี ยนด้วยตนเองเป็ นคุณลักษณะของบุคคล ความสามารถ และตาม
ประกอบด้วยเจตคติ คุณค่า และความสามารถ ความสนใจของตน วาง
เป็ นพื้นฐานในการพิจารณาว่าการเรี ยนด้วย
แผนการอ่าน ดาเนินการ
ตนเองจะเกิดขึ้นหรื อไม่
อ่านด้วยตนเอง และ
ประเมินการอ่านของตน
ผูส้ อนเป็ นผูอ้ านวยความ
สะดวก เป็ นผูช้ ่วยเหลือ
เป็ นที่ปรึ กษา เก็บข้อมูล
ในการอ่านของผูเ้ รี ยน
และเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ป้ อนกลับ พร้อมให้
กาลังใจ
แนวคิด/งานวิจยั

ปั จจัยที่จูงใจให้เกิดการเรี ยนด้วยตนเอง เป็ น
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างเจตคติ ความเชื่อและอารมณ์
การตัดสิ นใจทาภาระงานของผูเ้ รี ยน ขึ้นอยูก่ บั
ความสาคัญของภาระงาน ความรู ้ความสามารถ
และการตอบสนองทางอารมณ์ของผูเ้ รี ยน เมื่อ
ผูเ้ รี ยนตัดสิ นใจที่จะทาภาระงานก็จะมีการ
ตั้งเป้ าหมายและออกแบบกลยุทธ์ที่จะใช้เพื่อให้
บรรลุเป้ าหมาย

ผูว้ ิจยั ให้อิสระผูเ้ รี ยนใน
การเลือกบทอ่านเอง ตาม
ความสนใจ ตามความ
เชื่อและความสามารถ ซึ่ง
ผูเ้ รี ยนจะเลือกบทอ่านที่
ตนชอบ ตั้งเป้ าหมาย และ
ออกแบบกลยุทธ์ในการ
อ่านเพื่อให้ภาระงาน
บรรลุเป้ าหมาย
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
นักการศึกษา/ผูว้ ิจยั

แนวคิด/งานวิจยั

คอสตาและแคลลิคค์ - การประเมินความก้าวหน้าในการเรี ยนด้วย
(Costa & Kallick, ตนเอง เป็ นการประเมินตามสภาพจริ ง โดยใช้
2004)
สมรรถนะเป็ นฐาน (Performance based) ซึ่ง
ประกอบด้วย เกณฑ์การประเมิน (Rubrics)
การตรวจสอบรายการ (Checklists) แฟ้ ม
สะสมงาน (Portfolios) และการจัดนิทรรศการ
(Exhibitions)
- การประเมินตนเองตามลักษณะของการเรี ยน
ด้วยตนเองทาได้โดยการบันทึกความก้าวหน้า
การสะท้อนตนเอง การใช้แบบตรวจสอบราย
การ เกณฑ์การให้คะแนน การสัมภาษณ์
แบบสอบถาม จดหมาย แฟ้ มสะสมงาน
บันทึกการเรี ยน และ การเขียนบันทึก
ประจาวัน

หลักการแนวคิดที่
นามาใช้
- ผูว้ ิจยั นาเกณฑ์การ
ประเมินมาใช้วดั ความ
เข้าใจในการอ่านของ
ผูเ้ รี ยนจากบันทึกการอ่าน
และใช้แบบตรวจสอบ
รายการ ตรวจสอบการใช้
กิจกรรมการรู ้คิดในการ
อ่านของผูเ้ รี ยน
- ตามรู ปแบบฯ ผูว้ ิจยั ได้
นาเอาแบบตรวจสอบราย
การ เกณฑ์การให้คะแนน
การสัมภาษณ์ แบบสอบ
ถาม และบันทึกการเรี ยน
มาใช้ในการประเมินผล
การเรี ยนด้วยตนเองของ
ผูเ้ รี ยน

จากตารางที่ 3 ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีของการเรี ยนด้วยตนเอง ของนักการศึกษา
และนักวิจยั โดยนาแนวคิดของโนวลส์ (Knowles 1975) กักลีลมิโน (Guglielmino 1977) บร็ อคเค็ท
และฮีมสตรา (Brockett and Hiemstra 1991) แคนดี้ (Candy 1991) บรู คฟี ลด์ ลอง และสตราคา
(Brookfield 1986; Long 1994; Straka 1999) มาจัดกระบวนการเรี ยน นาแนวคิดของโกรว์
(Grow 1991, 1996) มาจัดขั้นตอนการสอนให้ผเู ้ รี ยนในระบบ เพื่อให้สามารถเรี ยนได้ดว้ ยตนเอง
นาแนวคิดของแกร์ ริสัน (Garrison 1997) บัมการ์ ทเนอร์ (Baumgartner 2003) และ มาซาโน
(Mazano 2001) มาเป็ นหลักในการจัดกิจกรรมในการอ่าน และนาแนวคิดการประเมินการเรี ยนด้วย
ตนเองของ คอสตา และแคลลิคค์ (Costa and Kallick 2004) มาใช้ในการประเมินผลการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยน
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3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ องกับความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
3.1 ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
ความสามารถในการทาความเข้าใจบทอ่านถือเป็ นหัวใจของการอ่าน การที่ผูอ้ ่านจะมี
ความรู ้ความสามารถในการอ่านระดับใดขึ้นอยู่กบั ความรู ้ความสามารถในหลาย ๆ ด้านของผูอ้ ่าน
นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงระดับความสามารถในการอ่านไว้ดงั นี้
เรเกอร์และเรเกอร์ (Raygor and Raygor 1985) กล่าวว่าความสามารถในการอ่าน แบ่งออก
เป็ น 3 ระดับดังนี้
1. ความเข้าใจระดับตัวอักษร (Literal Comprehension) คือความสามารถในการเข้าใจ
ความหมายของศัพท์ สานวน และความคิดของผูเ้ ขียนตามตัวอักษรที่ปรากฏ
2. ความเข้าใจระดับตีความ (Interpretative Comprehension) คือความสามารถในการ
เข้าใจความสัมพันธ์ของเนื้ อความในบทอ่าน สามารถเปรี ยบเที ยบข้อเท็ จจริ งกับประสบการณ์
ส่ วนตัว เข้าใจการลาดับเหตุการณ์ต่าง ๆ มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล และสามารถ
ตีความข้อความทัว่ ๆ ไปได้
3. ความเข้าใจระดับประยุกต์ใช้ (Applied Comprehension) คือความสามารถในการ
ประเมิน แนวคิดของผูเ้ ขียน และสามารถนาแนวคิดนั้นไปสัมพันธ์กบั ความรู ้เดิมของตนเองและ
นาไปประยุกต์ใช้กบั สถานการณ์ใหม่ได้
คาลาฮาน และคลาร์ก (Callahan and Clark 1988) เสนอความคิดเกี่ยวกับความสามารถ
ในการอ่านของผูเ้ รี ยนระดับมัธยมศึกษาว่า ควรมีความสามารถต่อไปนี้
1. จับใจความสาคัญของเรื่ องที่อ่าน (Getting the Central Idea)
2. เลือกรายละเอียดที่สาคัญ ๆ (Selecting the Significant Details)
3. เข้าใจคาในบริ บท (Understanding Words in Context)
4. ทาตามคาชี้แจง (Following Directions)
5. ตอบคาถามเฉพาะ (Answering Specific Questions)
6. พิจารณาความสัมพันธ์ของเรื่ อง (Determining Relationships)
7. เขียนสรุ ป (Drawing Conclusions)
8. ทานายผล (Predicting Outcomes)
9. เขียนโครงร่ างและบทสรุ ป (Outlining and Summarizing)
10. พิจารณาจุดหมายและอารมณ์ของผูเ้ ขียน (Determining the Author’s Purpose
and Mood)
11. เข้าใจภาษาที่เป็ นสานวน (Understanding Figurative Language)
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12. ประเมินความคิด (Evaluating Ideas)
13. เข้าใจสื่ อที่เป็ นภาพ (Understanding Graphic Material)
14. เพิ่มความเร็ วในการอ่าน (Increasing Speed)
15. ปรับความเร็ วในการอ่านตามจุดประสงค์และเนื้อหา (Adjusting Speed to Purpose
and Content)
16. ใช้สื่ออ้างอิง (Using Reference Material)
สแตรง (Strang ,อ้างถึงใน Callahan and Clark 1988 : 281) จาแนกความสามารถในการ
อ่านเพื่อความเข้าใจออกเป็ น 3 ระดับได้แก่
1. ความเข้าใจรายละเอียด (Reading the Lines) เป็ นการอ่านจับใจความถึงรายละเอียด
ของเนื้อหาที่อ่าน หรื อความเห็นโดยตรงของผูเ้ ขียนที่ปรากฏในเนื้อหา
2. ความเข้าใจความสัมพันธ์ของข้อความ (Reading between the Lines) เป็ นการอ่านเพือ่
ทาความเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของผูเ้ ขียน ซึ่งผูอ้ ่านต้องใช้การคิดและประสบการณ์ของตนในการทา
ความเข้าใจเรื่ องที่อ่านด้วย
3. ความเข้าใจระดับสรุ ปความ (Reading beyond the Lines) เป็ นการอ่านเพื่อสรุ ปสิ่ งที่
ผูเ้ ขียนไม่ได้เขียนไว้โดยตรงในเนื้อหาของเรื่ องที่อ่าน
รัชนี (Rachanee 1992) ชนอทซ์ (Schnotz 1994) นัททอล (Nuttal 1996) มีความเห็นใน
แนวเดียวกันว่า ความสามารถในการอ่านประกอบไปด้วยสิ่ งต่อไปนี้
1. ความสามารถในการจดจาข้อมูลและนึกได้เมื่อต้องการ ผูอ้ ่านต้องสามารถจดจาสิ่ งที่
ผูเ้ ขียนแสดงไว้ในบทอ่านได้แม้ว่าจะอ่านเสร็ จแล้ว จึงควรมีแบบทดสอบความเข้าใจเพื่อทดสอบ
ว่าผูอ้ ่านจาเรื่ องที่อ่านได้ดีเพียงใด
2. ความสามารถในการตีความข้อมูลในบทอ่าน เลือกสิ่ งที่สาคัญและมีความสัมพันธ์กนั
ในบทอ่าน ซึ่ งผูอ้ ่านต้องใช้ขอ้ มูลจากบริ บทของบทอ่านมารวมกัน มิใช่ใช้ขอ้ มูลจากประโยคใด
ประโยคหนึ่งเท่านั้น
3. ความสามารถในการย่อและสรุ ปความสิ่ งที่อ่านตามความรู ้พ้ืนฐานที่มีมาก่อน สามารถ
ระบุส่ิ งที่ไม่ได้กล่าวไว้โดยตรงในบทอ่าน
4. ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู ้กบั ประสบการณ์ การปรับกระบวนการรู ้คิดตาม
เนื้อเรื่ องที่อ่าน สามารถตัดสิ นบทอ่านว่าผูเ้ ขียนพยายามจะสื่ อสารอะไร และทาได้ดีเพียงใด
5. ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและความรู ้สึกต่อสิ่ งที่ได้อ่านซึ่ งเป็ นการผสม
ผสานระหว่างความเข้าใจบทอ่านกับความคิดของผูอ้ ่าน
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แมนโซ และคณะ (Manzo, Manzo and Estes 2001) ได้นาเสนอเครื่ องมือที่ช่วยในการ
ประเมินความสามารถในการอ่าน ITI (An Informal Textbook Inventory) ที่ใช้วดั ความเข้าใจใน
การอ่านโดยแบ่งข้อคาถามเป็ น 2 ระดับคือ
1. ความเข้าใจระดับพื้นฐาน (Basic Comprehension) คือความสามารถในการเข้าใจ
แนวคิดหลัก รายละเอียดสนับสนุน คาศัพท์ในบริ บท และความเข้าใจกราฟ ตารางหรื อรู ปภาพที่ใช้
ในบทอ่าน
2. ความเข้าใจระดับประยุกต์ใช้ (Applied Comprehension) คือความสามารถในการสรุ ป
สิ่ งที่อ่าน และคิดวิเคราะห์เพื่อประเมินหรื อตัดสิ นสิ่ งที่อ่านโดยใช้ประสบการณ์ ค่านิยมและความรู ้
ของผูอ้ ่าน
สรุ ปได้ว่าความสามารถในการอ่านมีอยูห่ ลายระดับ เริ่ มตั้งแต่ความสามารถในการเข้าใจ
ระดับพื้นฐาน คือความเข้าใจศัพท์ สานวนเนื้ อหาที่ปรากฏในบทอ่าน ซึ่งเป็ นระดับตัวอักษร จนถึง
ความเข้าใจในระดับสู งขึ้น คือระดับการตีความ และระดับประยุกต์ใช้ซ่ ึ งผูอ้ ่านต้องสามารถสรุ ป
วิเคราะห์เพื่อประเมินและตัดสิ นสิ่ งที่อ่าน โดยใช้ประสบการณ์ ความรู ้ และค่านิ ยมที่ตนมี พิจารณา
ความเหมาะสมและนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ ต่าง ๆได้ ในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั กาหนดให้
ผูเ้ รี ยนอ่านบทอ่านซึ่ งเป็ นข้อมูลจาก อินเทอร์ เน็ต และมีความเห็นว่าข้อมูลจากอินเทอร์ เน็ต เป็ น
ข้อมูลที่ เกิ ดขึ้ น จริ งในชี วิต ประจาวัน ที่ ผูเ้ ขียนต้องการสื่ อสารให้ผูอ้ ่ านทราบเรื่ องราวต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นจริ ง ดังนั้นในการอ่านบทอ่านจากอินเทอร์ เน็ต ผูอ้ ่านต้องสามารถจับใจความสาคัญของ
เรื่ องที่อ่าน (Getting the Central Ideas) สามารถบ่งบอกรายละเอียดของเนื้ อหาที่อ่าน (Reading the
Lines) และสามารถเข้าใจบทอ่านในระดับสรุ ปความ (Reading beyond the Lines) จึงกาหนดให้
ความสามารถในการอ่านด้วยตนเองของรู ปแบบฯ มี 3 ระดับ คือ ความสามารถจับใจความสาคัญ
เรื่ องที่อ่าน (Getting the Central Ideas) ความสามารถในการบ่งบอกรายละเอียดที่สาคัญของ
เนื้ อหาที่อ่าน (Getting the Significant Details) และความสามารถในการสรุ ปความที่อ่าน
(Summarizing)
3.2 แนวคิดในการสอนกลยุทธ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ
การสอนกลยุทธ์ในการอ่าน (Strategy Training) เป็ นแนวคิดที่ได้รับความสนใจมากใน
การเรี ยนการสอนภาษา จากแนวคิดที่วา่ การนากลยุทธ์ที่มีผใู ้ ช้และประสบความสาเร็ จในการอ่าน
มาสอนให้กบั ผูเ้ รี ยนจะช่วยให้ความสามารถในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเพิม่ สูงขึ้น ผูเ้ รี ยนจะสามารถ
ควบคุมการเรี ยนรู ้ของตน และกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนด้วยตนเอง แม้วา่ การเรี ยนการสอนจะ
เสร็ จสิ้ นลงแล้วก็ตาม (Williams and Burden 1997) ในการฝึ กกลยุทธ์ในการอ่าน มีความเชื่อว่า 1)
การอ่านภาษาที่สอง ไม่ข้ ึนอยูก่ บั ความสามารถทางภาษาเท่านั้น แต่ยงั ขึ้นอยูก่ บั กลยุทธ์ในการอ่าน
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ผูอ้ ่านภาษาที่สอง ที่มีความสามารถจากัด สามารถใช้กลยุทธ์ในการอ่านมาช่วยในการทาความเข้าใจ
ในบทอ่านได้ (Auerbach and Paxton 1997) และ 2) เชื่อว่ากลยุทธ์ในการอ่านจะช่วยให้ผอู ้ ่านมี
อิสระ และควบคุมกระบวนการอ่านของตนเองได้ (Dowhower 1999) การสอนกลยุทธ์ในการอ่าน
จึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาวิธีการในการทาความเข้าใจบทอ่าน (Gersten 2001) ผูท้ ี่รู้จกั ใช้กลยุทธ์ในการ
อ่านจะเป็ นผูท้ ี่มียทุ ธศาสตร์ในการอ่าน ซึ่งการที่จะพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มียทุ ธศาสตร์ในการอ่านได้น้ นั
ต้องเกี่ยวข้องกับเหตุผลดังต่อไปนี้ (Grabe and Stoller 2002)
1. ความรู ้เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการอ่าน ซึ่งเป็ นวิธีที่ใช้กนั โดยทัว่ ๆ ไป กลยุทธ์เหล่านี้จะ
ทางานประสานกันในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการอ่าน ซึ่งกลยุทธ์ที่ใช้ในการอ่านจะเปลี่ยนไปตาม
ความแตกต่างของเนื้อหาในบทอ่าน และจุดประสงค์ในการอ่านของผูอ้ ่าน
2. การฝึ กกลยุทธ์ในการอ่าน ต้องฝึ กกับบทอ่านจานวนมาก การสอนกลยุทธ์ในการอ่าน
จะสอนทีละวิธี และเมื่อผูเ้ รี ยนได้ฝึกใช้บ่อย ๆ ก็จะสามารถใช้กลยุทธ์น้ นั ได้อย่างอัตโนมัติ ผูเ้ รี ยน
ต้องสะสมความรู ้เกี่ยวกับกลยุทธ์ที่มีประสิ ทธิภาพ เพื่อนามาใช้แก้ปัญหาในการอ่านของตนเอง
3. การระบุกลยุทธ์ที่ตนเองใช้ในการอ่านได้โดยไม่ตอ้ งใช้ความพยายาม เพราะได้ฝึกและ
ใช้กลยุทธ์เหล่านี้บ่อย ๆ เมื่อประสบปัญหาในการอ่านและกลยุทธ์ที่ตนมีอยูไ่ ม่สามารถใช้แก้ปัญหา
ได้ ผูเ้ รี ยนจะเริ่ มสนใจกับกลยุทธ์อื่นที่ตอ้ งเลือกนามาใช้มากขึ้น
เกรบและสตอลเลอร์ (Grabe and Stoller 2002) กล่าวถึงกลยุทธ์ในการอ่านที่ผอู ้ ่านภาษาที่
สองใช้ ว่ามีดงั ต่อไปนี้
1. การตั้งจุดประสงค์ในการอ่าน การสารวจบทอ่าน และการวางแผนในการอ่าน
2. การทานายเนื้อหาของบทอ่านและการตรวจสอบการทานาย
3. การตั้งคาถามเกี่ยวกับบทอ่านและการหาคาตอบให้กบั คาถามที่ต้ งั ไว้
4. การเชื่อมโยงบทอ่านกับความรู ้เดิม
5. การสรุ ปเนื้อหาบทอ่าน
6. การอนุมานและการเชื่อมโยงส่ วนต่าง ๆ ของบทอ่าน
7. การให้ความสนใจกับโครงสร้างของบทอ่าน
8. การย้อนกลับมาอ่านซ้ า
9. การเดาความหมายของศัพท์จากบริ บท
10. การสังเกตคาเชื่อมที่แสดงความสัมพันธ์ของเนื้อความ
11. การตรวจสอบความเข้าใจ และการระบุปัญหาในการอ่าน
12. การวิพากษ์ผเู ้ ขียน และการวิพากษ์บทอ่าน
13. การตัดสิ นว่าตนเองบรรลุจุดประสงค์ในการอ่านหรื อไม่
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14. การสะท้อนความคิดเกี่ยวกับสิ่ งที่ตนได้เรี ยนรู ้จากบทอ่าน
จากกลยุทธ์ในการอ่านดังกล่าวมาข้างต้น เมื่อทาการอ่านผูอ้ ่านจะนากลยุทธ์ต่าง ๆ มาใช้
ในขั้นตอนการอ่านต่าง ๆ กันคือ
1. ขั้นตอนก่อนอ่าน ผูอ้ ่านจะนาเอากลยุทธ์เหล่านี้ มาใช้คือการตั้งจุดประสงค์ในการอ่าน
วางแผนการอ่านและสารวจบทอ่าน ทานายเนื้ อหาและตั้งคาถามเกี่ยวกับบทอ่าน ให้ความสนใจกับ
โครงสร้างของบทอ่าน
2. ขั้นตอนขณะอ่าน ผูอ้ ่านจะใช้กลยุทธ์ตรวจสอบการทานายของตนว่าถูกต้องหรื อไม่
หาคาตอบให้คาถามตนเอง เชื่อมโยงบทอ่านกับความรู ้เดิม เชื่อมโยงส่ วนต่าง ๆ ของบทอ่านเข้า
ด้วยกัน เดาความหมายของศัพท์จากบริ บท กลับมาอ่านซ้ าถ้ายังไม่เข้าใจบทอ่าน สังเกตคาเชื่อมที่
แสดงความสัมพันธ์ของเนื้อความ และตรวจสอบความเข้าใจในบทอ่าน
3. ขั้นตอนหลังการอ่าน ผูอ้ ่านจะสรุ ปเนื้อหาของบทอ่าน ระบุปัญหาในการอ่าน วิพากษ์
ผูเ้ ขียน วิพากษ์บทอ่าน ตัดสิ นว่าตนได้บรรลุจุดประสงค์ในการอ่านหรื อไม่ และสะท้อนความคิด
เกี่ยวกับสิ่ งที่ตนได้เรี ยนรู ้จากการอ่าน
เป้ าหมายในการอ่านของผูอ้ ่านทุกคนคือความเข้าใจในสิ่ งที่ตนอ่าน (Teele 2004 : 92)
ผูอ้ ่านที่ดีจะมีจุดประสงค์ในการอ่าน กลยุทธ์ในการอ่านที่ดีอย่างหนึ่งคือ การทานายเนื้ อหาของบท
อ่านซึ่ งจะช่วยให้ผอู ้ ่านได้ต้ งั จุดประสงค์ในการอ่านของตน การทานายหรื อการคาดเดาส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์กบั บทอ่าน เพิ่มความสนใจและทาให้เข้าใจในบทอ่านมากขึ้น (Oczkus 2003)
ลักษณะสาคัญของการทานายคือ การเปรี ยบเทียบการทานายกับเนื้ อหาที่อ่าน เพื่อตรวจสอบการ
ทานาย การทานายที่ไม่มีการตรวจสอบจะไม่มีความหมายในการพัฒนาความเข้าใจในบทอ่านของ
ผูเ้ รี ยน (Duke & Pearson, 2005) วิธีสอนการทานาย ผูส้ อนจะให้ผเู ้ รี ยนทานายหัวข้อเรื่ อง สารบัญ
รู ปภาพ และคาสาคัญหรื อจุดสาคัญในบทอ่าน และตรวจสอบการทานาย ประเมินการทานายนั้น
และอาจให้ทบทวนการทานายได้อีกถ้าจาเป็ น (Teele 2004)
มีผลการวิจยั ที่แสดงว่า ผูอ้ ่านที่ดีใช้ประสบการณ์และความรู ้ในการทานาย และสร้าง
ความคิดอย่างมีระบบในขณะที่อ่าน (Block and Israel 2005) กลยุทธ์น้ ีสอนได้โดยการเปรี ยบเทียบ
ผูส้ อนอาจใช้แผนผัง การซักถาม โดยถามเกี่ยวกับประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน ที่เหมือนกับในบทอ่าน
ผูเ้ รี ยนอาจใช้แผนภูมิ หรื อเขียน เชื่อมโยงระหว่างระหว่างบทอ่านกับตนเอง (text-to-self) บทอ่าน
กับบทอ่าน (text-to-text) หรื อ ระหว่างบทอ่านกับโลก (text-to-world) ซึ่งเป็ นการเปรี ยบเทียบ
เนื้อหาในบทอ่านกับโลกปั จจุบนั (Teele 2004)
ในการสร้างความหมายจากบทอ่านนั้น ผูเ้ รี ยนยังต้องใช้กลยุทธ์ในการอนุ มานช่วย โดย
ใช้ความรู ้เดิมของตนไปพร้อม ๆ กับใช้ขอ้ มูลจากบทอ่าน เพื่อสรุ ปบทอ่านตามความเข้าใจของตน

67
(Serafini 2004) โดยการอนุมานผูเ้ รี ยนจะสามารถสรุ ปความ คาดเดา แสดงใจความสาคัญใช้ขอ้ มูล
และภาพ สร้างความหมายจากบทอ่าน (Harvey and Goudvis 2000)
กลยุทธ์ที่สาคัญในการสร้างความหมายจากบทอ่านอีกกลยุทธ์หนึ่ง คือ กลยุทธ์ในการตั้ง
คาถาม เป็ นกลยุทธ์ที่ผอู ้ ่านใช้ในขั้นตอนก่อนการอ่าน ระหว่างการอ่านและหลังการอ่าน ในการตั้ง
คาถาม ผูอ้ ่านต้องถามตนเองเพื่อสร้างความหมาย ความเข้าใจ หาคาตอบ แก้ปัญหา หาข้อมูลและ
เพื่อค้นพบข้อมูลใหม่ (Harvey and Goudvis 2000)
โทวานี (Tovani 2000:108) กล่าวว่า เดิมนักการศึกษามักประเมินเพียงความเข้าใจในการ
อ่าน โดยมองข้ามความรับผิดชอบของตนที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะที่จาเป็ นเพื่อสร้างความหมายของ
บทอ่าน ผูส้ อนสามารถทาได้มากกว่าการวัดความเข้าใจในการอ่าน ด้วยการแสดงให้ผเู ้ รี ยนเห็นว่า
ผูอ้ ่านที่ดีทาอย่างไร จึงทาให้สามารถสอนผูเ้ รี ยนที่อ่านติดตะกุกตะกักให้เข้าใจเนื้ อหาของบทอ่าน
ได้ โดยผสมผสานกลยุทธ์ในการอ่านเข้าไปในการสอน ให้ทางเลือกแก่ผอู ้ ่านในการคิดถึงเนื้ อหาที่
อ่าน แทนการอ่านเป็ นคา ๆ ที่ไม่ได้ทาให้เกิดความหมาย (Tovani 2004: 5) แต่ผสู ้ อนก็ไม่อาจสรุ ป
ว่าผูเ้ รี ยนจะรู ้วิธีเข้าใจบทอ่านได้โดยอัตโนมัติ ด้วยการรับฟั งคาอธิ บายกลยุทธ์ในการอ่านเท่านั้น
การแนะน ากลยุ ท ธ์ ใ นการอ่ า นให้ ผู ้เ รี ยน จึ ง ไม่ ใ ช่ จุ ด ประสงค์เ พี ย งอย่ า งเดี ย วของผู ้ส อน
จุดประสงค์ในการสอนคือวิธีที่จะให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูม้ ีกลยุทธ์ในการอ่าน โดยผูส้ อนจัดหาเครื่ องมือที่
จาเป็ นในการอ่านและให้ผเู ้ รี ยนผูกพันอยูก่ บั การอ่าน ได้คิดไตร่ ตรองหรื อสะท้อนความคิดในขณะ
ที่คิดถึงสิ่ งที่ตนอ่าน (Tovani 2004)
บทอ่านทัว่ ไปมี สองชนิ ดคือ นวนิ ยายและข้อมูลข่าวสาร นวนิ ยายจะเป็ นรู ปแบบของ
เรื่ องราวซึ่ งมีบทเริ่ มเรื่ อง ตอนกลางของเรื่ อง และตอนจบของเรื่ อง ซึ่ งตรงกันข้ามกับเนื้ อหาที่เป็ น
ข้อมูลข่าวสาร ที่เป็ นข้อมูลจริ งซึ่ งแบ่งออกเป็ นหลายอย่าง โครงสร้างบทอ่านที่เป็ นข้อมูลข่าวสาร
นั้นแบ่งออกเป็ น การเปรี ยบเทียบ/การขัดแย้ง (Compare/Contrast) สาเหตุ/ผลลัพธ์ (Cause/Effect)
การลาดับเหตุการณ์ (Chronological)
การอธิ บาย และรายการ (Description/List) คาถามและ
คาตอบ (Question/Answer) และปั ญหาและบทสรุ ป (Problem-Solution) การที่ผเู ้ รี ยนไม่คุน้ เคยกับ
โครงสร้างของบทอ่าน รวมกับคาศัพท์ที่ไม่คุน้ เคย ทาให้ผเู ้ รี ยนไม่สามารถเข้าใจข้อมูลในบทอ่าน
การจัดลาดับ โครงสร้างของบทอ่านแตกต่างกันออกไป จนไม่สามารถคาดเดาได้ ในการอ่านครั้ง
แรกผูเ้ รี ยนต้องการอ่านเพื่อเรี ยนรู ้ (Bakken and Whedon 2002 : 230) ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นที่ตอ้ ง
ให้คาแนะนาที่ชดั เจน เพื่อให้จดจาลักษณะสาคัญของบทอ่าน แสดงให้เห็นถึงข้อมูลในบทอ่านและ
ใช้กลยุทธ์ในการอ่านที่ เหมาะสมกับลักษณะพิเศษของโครงสร้ างของบทอ่านต่าง ๆ รอดเดอร์
(Rhoder 2002) กล่าวว่าเมื่อผูเ้ รี ยนรู ้จกั โครงสร้างของบทอ่าน แล้วเขาจะสามารถจัดการกับข้อมูล
และความคิดในบทอ่านนั้นได้โดยใช้กลวิธีต่าง ๆ เช่นการสร้างมโนภาพ ผังความคิด ผังใยแมงมุม
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และเค้าโครงเรื่ อง การกระทาเหล่านี้ จะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนได้ควบคุมการอ่านของตนเอง และทาให้
สามารถที่จะใช้กลยุทธ์ในการอ่านที่เหมาะสม
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้กลยุทธ์ในการอ่านอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถบอกโครงสร้าง
ของบทอ่านได้ ผูส้ อนต้องแสดงกลวิธีการอ่าน ให้คาแนะนาและฝึ กกลวิธีการอ่าน ให้เวลาผูเ้ รี ยนได้
ฝึ กในสิ่ งที่ตนเรี ยน ผูเ้ รี ยนต้องรู ้วา่ ต้องใช้กลยุทธ์อะไร ใช้อย่างไร ใช้เมื่อไร ที่ไหน และจะใช้ทาไม
สิ่ งที่สาคัญที่สุดคือบรรยากาศในชั้นเรี ยนที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนตั้งใจ และใช้กลยุทธ์ในความเป็ นจริ ง
โดยไม่ตอ้ งบังคับ (Rhoder 2002: 28) การที่ผเู ้ รี ยนได้อ่านอย่างอิสระต้องรู ้จกั วิธีใช้กลยุทธ์ในการ
อ่านต่าง ๆ ในกระบวนการอ่าน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนก่อนอ่าน ขั้นตอนขณะอ่านและขั้นตอนหลัง
การอ่าน
ขั้นตอนก่อนอ่าน ผูเ้ รี ยนจะต้องใช้กลยุทธ์ในการทานายหรื อการคาดเดา ตั้งคาถาม ดูภาพ
เพื่อกระตุน้ ความรู ้เดิมของผูเ้ รี ยน มีการตั้งจุดประสงค์ในการอ่าน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเริ่ มติดกับบทอ่าน
และชื่อมโยงข้อมูลใหม่กบั สิ่ งที่รู้แล้ว รู ้ว่ากาลังจะอ่านอะไร กระตุน้ ความรู ้เดิมของผูเ้ รี ยน ก่อนที่จะ
เริ่ มอ่าน (D’Arcangelo 2002) เพราะว่ายิง่ ผูเ้ รี ยนรู ้เกี่ยวกับเรื่ องที่จะอ่านมากเท่าไร ก็จะสามารถ
เข้าใจข้อมูลในเรื่ องนั้นดีข้ ึน การที่ผเู ้ รี ยนได้คิดเกี่ยวกับบทอ่าน มีการเชื่อมโยงและคาดเดาจะได้รับ
ความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องนั้นได้มากขึ้น (Robb 2003: 36) ในขั้นตอนนี้ ผเู ้ รี ยนจะจาโครงสร้างของบทอ่าน
และบอกโครงสร้างของบทอ่านได้ เมื่อผูเ้ รี ยนใช้เวลาในการอ่านได้รับรู ้จุดประสงค์ของผูเ้ ขียน และ
รู ้ว่าบทอ่านนั้นมีรูปแบบอย่างไร ผูเ้ รี ยนสามารถที่จะใช้โครงสร้างของบทอ่าน และความตั้งใจของ
ผูเ้ ขียนกาหนดการเรี ยนรู ้ของตนเองในขณะเริ่ มอ่าน (D’Arcangelo 2002)
ขั้นตอนขณะอ่าน กลยุทธ์ที่ใช้ระหว่างการอ่าน คือการควบคุมตนเอง การตั้งคาถาม การดู
ภาพ การเชื่อมโยง การสรุ ป และการกาหนดความสาคัญหรื อใจความสาคัญของบทอ่าน ผูอ้ ่านได้
ควบคุมความเข้าใจและความก้าวหน้าในการอ่านของตน การอ่านเป็ นกระบวนการที่ตอ้ งทาซ้ าแล้ว
ซ้ าอีกและต้องมีการอ่านที่ต่อเนื่ องอย่างคล่องแคล่ว กลยุทธ์ในขณะอ่าน เช่น การเติมแผนภูมิให้
สมบูรณ์ ทาเค้าโครงเรื่ อง และวาดภาพ จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนอ่านและตอบคาถามในบทอ่าน รวบรวม
ความคิด และหาเหตุผลในการลาดับข้อมูล ดังนั้นขณะที่ผเู ้ รี ยนกาลังอ่านเนื้ อหาของบทอ่าน ต้องมี
กระบวนการควบคุมการอ่านของตนเอง
ขั้นตอนหลังการอ่าน กลยุทธ์ในการอ่านที่ใช้คือการกาหนดข้อความสาคัญหรื อใจความ
สาคัญ การเชื่อมโยง การตั้งคาถาม การสรุ ปความและการสังเคราะห์ เพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนตีความ
วิเคราะห์ และมีความเข้าใจบทอ่านอย่างลึกซึ้ ง ภาระงานในการอ่านไม่ได้เสร็ จสิ้ นเมื่อผูเ้ รี ยนอ่าน
จบ หลังการอ่านผูอ้ ่านจะต้องคิดถึงความคิดของผูเ้ ขียน และเรี ยนรู ้เพิ่มจากแหล่งความรู ้อื่น กลวิธี
หลังอ่านจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนผนึกความคิดและจดจาสิ่ งที่ได้จากบทอ่าน
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โทวานี (Tovani 2000) กล่าวถึงกลยุทธ์ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจไว้ดงั นี้
คือ 1) การใช้ความรู ้เดิม (Prior / Background knowledge) 2) การควบคุมตนเอง (Self monitoring)
3) การตั้งคาถาม (Questioning) 4) การวาดมโนภาพ (Visualizing) 5) การกาหนดความสาคัญและ
ใจความสาคัญ (Determining Importance/Main Idea) 6) การเชื่อมโยง (Making connections) 7)
การอนุ มาน (Inferring) และ 8) การสังเคราะห์ (Synthesizing) กลยุทธ์ในการอ่านและแนวคิด
ดังกล่าวแสดงใน ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงกลยุทธ์และแนวคิดในการอ่านของโทวานี
กลยุทธ์ในการอ่าน (Reading Strategies)
แนวคิดในการอ่าน
1. การใช้ความรู ้เดิม (Prior / Background - คิดถึงสิ่ งที่ผอู ้ ่านรู ้แล้วเกี่ยวกับหัวข้อเรื่ องที่อ่าน
knowledge)
- ช่วยให้ผอู ้ ่านเชื่อมโยงข้อมูลใหม่กบั ความรู ้เดิม
2. การควบคุมตนเอง (Self monitoring)
- รู ้วา่ เมื่อไรควรจะปรับอัตราเร็ วของการอ่าน
และปรับกลยุทธ์ในการอ่านเพื่อให้เข้าใจเนื้อเรื่ อง
3. การตั้งคาถาม (Questioning)
- ช่วยให้ผอู ้ ่านได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับบทอ่าน
กระตุน้ ให้มีการสื บค้น และส่ งเสริ มให้คิดอย่าง
ลึกซึ้งในเรื่ องที่อ่าน
4. การวาดมโนภาพ (Visualizing)
- การสร้างภาพในความคิด จะทาให้เกิดการคิด
คาดคะเนและสรุ ป
5. การกาหนดความสาคัญ/ใจความสาคัญ - หาใจความสาคัญ ใจความสาคัญของบทอ่าน
(Determining Importance/Main Idea)
6. การเชื่อมโยง (Making connections)
- คิดถึงความเชื่อมโยงระหว่างบทอ่านกับเรื่ อง
อื่น ๆ ที่อ่าน หรื อเรื่ องราวในชีวิตจริ ง
7. การอนุมาน (Inferring)
- เชื่อมโยงความรู ้เดิมกับข้อมูลที่อ่านเพื่อตีความ
จากบทอ่าน
8. การสังเคราะห์ (Synthesizing)
- ใช้กลยุทธ์หลากหลาย หาความหมายในบทอ่าน
ที่มา : Chris. Tovani, Do I Really Have to Teach Reading? Portland, Maine: Stenhouse, 2004.
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สรุ ปกลยุทธ์และแนวคิดในการอ่านเพื่อความเข้าใจของ โทวานี (Tovani 2000) เชื่อว่า
การที่ผอู ้ ่านจะมีความเข้าใจในการอ่าน ผูอ้ ่านต้องมีความรู ้เดิมเกี่ยวกับเรื่ องที่ตนอ่าน และสามารถ
เชื่อมความรู ้เดิมกับข้อมูลใหม่ที่ตนได้รับจากการอ่าน การปรับความเร็ วในการอ่านหรื อกลับมา
อ่านซ้ า การตั้งคาถามในเรื่ องที่อ่าน การวาดมโนภาพในความคิด การเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลที่อ่าน
กับชีวิตจริ ง การตีความและการใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย จะช่วยให้การอ่านประสบความสาเร็ จ การ
ที่ผอู ้ ่านได้ฝึกใช้กลยุทธ์ในการอ่านบ่อย ๆ เมื่อประสบปั ญหาในการอ่าน จะทาให้ผอู ้ ่านสามารถใช้
กลยุทธ์ในการอ่านได้อย่างอัตโนมัติและมีประสิ ทธิ ภาพ ผูส้ อนจึงต้องสอนและฝึ กให้ผเู ้ รี ยนมีกล
ยุทธ์ในการอ่านที่หลากหลาย และสะสมกลยุทธ์ในการอ่านที่มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อนาไปใช้ในการ
อ่านในอนาคต และการอ่านตลอดชีวิต
3.3 แนวคิดเกี่ยวกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ (Metacognitive Activities)
การรู ้คิด (Metacognition) คือการคิดในระดับสู งซึ่งควบคุมกระบวนการรับรู ้ในการเรี ยน
กิจกรรม เช่น การวางแผนในการทาภาระงาน การควบคุมความเข้าใจ การประเมินความก้าวหน้า
ในการทางานให้เสร็ จสมบูรณ์ เป็ นการรู ้คิดโดยธรรมชาติ เนื่ องจากการรู ้คิดมีบทบาทสาคัญใน
ความสาเร็ จของการเรี ยน จึ งเป็ นสิ่ งสาคัญที่ตอ้ งศึกษากิ จกรรมการรู ้คิดและพัฒนาการรู ้คิด เพื่อ
สามารถตัดสิ นได้ว่าจะสอนให้ผูเ้ รี ยนใช้แหล่งความรู ้ของตนให้ดีข้ ึนโดยการควบคุมการรู ้คิดได้
อย่างไร (Livingston 1997)
บุคคลได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการรู ้คิด (Metacognitive Activities) อยูต่ ลอดเวลา
การรู ้ คิดทาให้บุคคลเป็ นผูเ้ รี ยนที่ ประสบความสาเร็ จ เพราะการรู ้ คิดเกี่ ยวข้องกับสติ ปัญญา
(Borkowski, Carrs and Pressley 1987; Sternberg 1984, 1986a, 1986b) ฟลาเวลล์ (Flavell 1979,
1987) กล่าวถึง การรู ้คิด (Metacognition) ว่า ประกอบด้วย ความรู ้ในการรู ้คิด (Metacognitive
Knowledge) และประสบการณ์ในการรู ้คิด (Metacognitive experiences) หรื อการควบคุมการรู ้คิด
ความรู ้ในการรู ้คิด (Metacognitive Knowledge) เป็ นการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับกระบวนการของ
การรับรู ้ (Cognitive Processes) เป็ นความรู ้ที่ใช้ควบคุมกระบวนการรับรู ้ ความรู ้ในการรู ้คิดมี 3
ประเภท คือ
1. ความรู ้ของบุคคล (Person variables) หมายถึง ความรู ้เกี่ยวกับวิธีเรี ยนของบุคคลและ
การจัดการกับข้อมูล และความรู ้ของแต่ละบุคคลในเรื่ องกระบวนการเรี ยนของตน เช่น บุคคลอาจ
ตระหนักว่าตนเองจะเรี ยนได้ดี ถ้าได้ทางานในห้องสมุดเงียบ ๆ แทนที่จะนัง่ ทางานที่บา้ นซึ่ งมีส่ิ ง
รบกวน
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2. ความรู ้เกี่ยวกับภาระงาน (Task variables) เป็ นความรู ้เกี่ยวกับธรรมชาติของภาระงาน
และวิธีจดั การภาระงาน ซึ่งขึ้นอยูก่ บั แต่ละบุคคล เช่น บุคคลจะตระหนักว่าจะต้องใช้เวลาในการทา
ความเข้าใจกับบทอ่านวิทยาศาสตร์ มากกว่าการอ่านหนังสื อนวนิยาย
3. ความรู ้ในกลยุทธ์ (Strategy variables) คือความรู ้เกี่ยวกับการรับรู ้และกลยุทธ์ในการรู ้
คิด และความรู ้ในเงื่อนไขเกี่ยวกับว่าจะใช้กลยุทธ์น้ นั เมื่อไรและที่ไหน (Livingston, 1997)
พินาร์ ด (Pinard 1991) อธิ บายเพิ่มเติมแนวคิดของฟลาเวลล์ (Flavell 1979, 1987) ว่า
ความรู ้ในการรู ้คิด (Knowledge of Metacognition) ประกอบด้วย จุดมุ่งหมาย (Objectives variable)
ซึ่งเกี่ยวข้องกับเจตคติที่จูงใจให้ผเู ้ รี ยนดาเนินการเรี ยนของตน ภาระงาน (Task variable) หมายถึง
สถานการณ์ปัญหาที่แต่ละคนเผชิญในชีวิตประจาวัน และบุคคล (Person variable) ซึ่งหมายความ
รวมถึงผลทางอารมณ์ในการรับรู ้ เช่น รู ปแบบในการจูงใจ รู ปแบบของคุณลักษณะ ความสามารถ
แห่งตน และการถามตอบภายในใจของบุคคลเมื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์
แอนเดอร์สัน (Anderson 2002) กล่าวถึงกิจกรรมการรู ้คิดว่า ประกอบด้วย ปัจจัยต่อไปนี้
1. การตั้งเป้ าหมาย (Goal Setting) คือการตัดสิ นใจ เลือกผลที่ตนจะได้รับจากการเรี ยน
(Learning outcome) การตั้งเป้ าหมายจะกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนพยายามอยูต่ ลอดเวลา และเป็ นเกณฑ์ใน
การควบคุมความก้าวหน้าของการเรี ยน เช่น ผูเ้ รี ยนจะตั้งเป้ าหมายโดยตอบคาถามว่าวิชานี้ จะช่วย
ให้ตนได้งานที่ดีในอนาคต เขียนความตั้งใจในการเรี ยน วางแผนเพื่อเอาชนะอุปสรรคและปั ญหา
มีการควบคุมตนเอง โดยตรวจสอบกระบวนการเรี ยนของตน และถามตนเองว่าประสบความสาเร็ จ
ตามเป้ าหมายแล้วหรื อไม่ ถามถึงการใช้ความรู ้และกลวิธีในการจัดหาแหล่งความรู ้ การประเมิน
ตนเองของผูเ้ รี ยน
2. กิจกรรมการควบคุมตนเอง (Self-monitoring activities) คือการเปรี ยบเทียบเป้ าหมาย
กับความสาเร็จในปัจจุบนั โดยใช้ความรู ้และความเข้าใจ กิจกรรมควบคุมตนเองขึ้นอยูก่ บั เนื้อหาที่
เรี ยน เช่น การบรรยายพฤติกรรมของตัวละครในเรื่ อง การบันทึกจานวนของความถี่ของพฤติกรรม
การจัดระยะเวลาที่พฤติกรรมเกิด การควบคุมตนเองที่จะได้ผลดีตอ้ งทาอย่างสม่าเสมอ อย่างใกล้ชิด
และทาอย่างรอบคอบ (Mace, Belfiore and Hutchison 2001)
3. การประเมินตนเอง (Self- evaluation) เป็ นการตัดสิ นความสามารถของตนเองของ
ผูเ้ รี ยน การควบคุมตนเองมีบทบาทสาคัญในการประเมินตนเอง ขึ้นอยูก่ บั ผลของการเปรี ยบเทียบ
ความสามารถกับเกณฑ์หรื อเป้ าหมาย ผูเ้ รี ยนที่มีการควบคุมตนเอง จะตัดสิ นใจว่าจะเปลี่ยนกลยุทธ์
ในการเรี ยน หรื อจะยังพยายามต่อไปหรื อเพิ่มความพยายามขึ้น การประเมินตนเองและการควบคุม
ตนเองเกิดขึ้นเกือบจะในเวลาเดียวกัน
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ชุติมา ธรรมรักษา (2005) กล่าวถึงความแตกต่างของผูเ้ รี ยนที่มีความรู ้ความสามารถสู ง
กับผูเ้ รี ยนที่มีความรู ้ความสามารถต่า ว่าขึ้นอยู่กบั ความมีสติในด้านความรู ้ความเชี่ยวชาญและใน
กระบวนการเรี ยน ที่เรี ยกว่าการรู ้คิด (Metacognition) ผูเ้ รี ยนที่มีการรู ้คิดที่ดีจะรู ้วิธีเรี ยน และรู ้ว่าจะ
ดาเนิ นการอย่างไรในบริ บทของการเรี ยน การรู ้คิดมิใช่ส่ิ งที่ติดตัวบุคคลมาแต่กาเนิ ด แต่เป็ นสิ่ งที่
สามารถปลูกฝังให้ผเู ้ รี ยนได้โดยผ่านการสอนโดยตรง (Direct approaches) ในการสอนภาษา
อังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ผูส้ อนควรจัดกิจกรรมช่วยให้ผเู ้ รี ยนให้ได้เรี ยนรู ้ท้ งั ในด้านภาษา
และกลยุทธ์ในการรู ้คิด ในเรื่ องของ การวางแผน การควบคุมตนเอง และ การประเมินตนเอง
โดยสรุ ปการรู ้คิด (Metacognition) เป็ นการคิดในระดับสู งซึ่งควบคุมกระบวนการรับรู ้ใน
การเรี ยน กิจกรรม เช่น การวางแผนในการอ่าน การควบคุมความเข้าใจในการอ่าน การประเมิน
ความก้าวหน้าในการอ่าน เป็ นการรู ้คิดโดยธรรมชาติ จึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่ตอ้ งนาเอากิจกรรมการรู ้
คิดมาใช้พฒั นาการอ่านของผูเ้ รี ยนให้ดีข้ ึน ผูว้ ิจยั ได้นาเอาแนวคิดเกี่ยวกับการรู ้คิด ของพินาร์ ด
(Pinard 1991) และกิจกรรมการรู ้คิดของแอนเดอร์สัน (Anderson 2002) มาใช้เป็ นแนวคิดพื้นฐาน
ในการพิจารณากิ จกรรมการรู ้ คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ กิ จกรรมหลักดังกล่าวมีดงั นี้ คือ การ
ตั้งเป้ าหมายในการอ่าน การควบคุมการอ่าน และการประเมินการอ่านของตนเอง ซึ่งในการพัฒนา
กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน ใช้แนวคิดดังกล่าวเป็ นข้อมูลเบื้องต้น ในการเลือกกิจกรรมการรู ้คิดใน
การอ่าน เพื่อใช้พฒั นาการอ่านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน
3.3.1 การควบคุมกิจกรรมการรู ้คิด (Regulation of Metacognitive Activity) มีผอู ้ ธิบายการ
ควบคุมกิจกรรมการรู ้คิดไว้ต่าง ๆ กันดังนี้ พินาร์ ด (Pinard 1991) กล่าวว่าการควบคุมกิจกรรมการ
รู ้คิดขึ้นอยูก่ บั ความใส่ ใจ (Attention) การจูงใจ (Motivation) และการเลือกเป้ าหมายที่สอดคล้อง
กับความรู ้ที่นามาใช้ในเวลาที่เกิดสถานการณ์ข้ ึน ลิฟวิงสตัน (Livingston 1997) กล่าวถึงแนวคิด
เกี่ยวกับประสบการณ์ในการรู ้ คิด (Metacognitive Experiences) ว่า คือการใช้กลยุทธ์ในการรู ้คิด
(Metacognitive Strategies) หรื อการควบคุมการรู ้คิด กลยุทธ์ในการรู ้คิด เป็ นกระบวนการต่อเนื่อง
ที่บุคคลใช้เพื่อควบคุมกิจกรรมการรับรู ้ เพื่อให้มน่ั ใจว่าไปถึงเป้ าหมาย เช่น ความเข้าใจในบทอ่าน
กระบวนการรู ้คิดจะบังคับและควบคุมการเรี ยน โดยมีการวางแผน การควบคุมกิจกรรมการรับรู ้
และการตรวจสอบผลของกิจกรรม ยกตัวอย่าง เช่น หลังจากการอ่านบทอ่านหนึ่ งย่อหน้า ผูเ้ รี ยน
อาจตั้งคาถามตนเองเกี่ยวกับความคิดในย่อหน้านั้น
เป้ าหมายในการรับรู ้ของผูอ้ ่านคือเพื่อเข้าใจบทอ่าน การตั้งคาถามถามตนเองเป็ นกลยุทธ์
ในการควบคุมความเข้าใจ ถ้าผูอ้ ่านพบว่าตนเองไม่สามารถตอบคาถามของตนเอง หรื อไม่เข้าใจ
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สิ่ งที่ถาม ผูอ้ ่านจะตัดสิ นใจว่าจะต้องทาอย่างไรเพื่อให้ตนไปถึงจุดหมาย คือความเข้าใจบทอ่าน
ซึ่งผูอ้ ่านอาจตัดสิ นใจกลับไปอ่านซ้ า เพื่อที่จะตอบคาถามของตนให้ได้ ถ้าหลังจากการอ่านซ้ าแล้ว
ผูอ้ ่านสามารถตอบคาถามของตนเองได้ ผูอ้ ่านสามารถจะตัดสิ นได้ว่าตนเข้าใจบทอ่านนั้น ดังนั้น
กลยุทธ์ในการรู ้คิดในการตั้งคาถามถามตนเอง จะใช้เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายคือการเข้าใจในบทอ่าน
กลยุทธ์ในการอ่านเป็ นสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนใช้เพื่อพัฒนาการเรี ยนภาษา ซึ่งผูส้ อนสามารถช่วยผูเ้ รี ยนให้คิดว่า
มีอะไรเกิดขึ้น ในระหว่างกระบวนการเรี ยนภาษาของตน จะทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาทักษะการ
เรี ยนให้ดีข้ ึน (Brown 1987)
3.3.2 การรู ้คิดและความเข้าใจในการอ่าน (Metacognition and Reading Comprehension)
การรู ้คิดมีบทบาทสาคัญต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจ ในการทาวิจยั เกี่ยวกับการรู ้คิดพบว่า ผูอ้ ่านที่ไม่
มีความชานาญ จะไม่รู้จกั จุดประสงค์ในการอ่าน เน้นการอ่านเป็ นคา ๆ มากกว่าที่จะอ่านเพื่อให้ได้
ความหมาย ผูท้ ี่ไม่มีความสามารถในการอ่าน จะอ่านจนจบโดยไม่รู้ว่าตนเองไม่เข้าใจบทอ่านนั้น
และไม่สามารถควบคุมความเข้าใจในบทอ่านได้ คือขาดทักษะในการรู ้คิด (DiVesta, Hayward and
Orlando 1979 ; Harris, Graham and Freeman 1988) ส่ วนผูอ้ ่านที่ดีจะใช้กลยุทธ์ในการรู ้คิดโดย
อัตโนมัติ เพือ่ มุ่งความสนใจของตนให้รู้ความหมายของบทอ่าน และปรับกลยุทธ์ในการอ่านเมื่อ
รู ้ว่ามีสิ่งผิดพลาด (Borkowski, Carr and Pressley 1987) ผูอ้ ่านที่มีทกั ษะการรู ้คิดในการอ่านจะ
สามารถตรวจสอบความสับสน หรื อความไม่สอดคล้องกันของกลยุทธ์ โดยนากลยุทธ์ที่ถูกต้องมา
ใช้ในการอ่านเพื่อให้ประสบความสาเร็ จ เช่น การอ่านซ้ า การเชื่อมโยงส่ วนต่าง ๆ ของบทอ่านเข้า
กับบทอ่านอื่น การหาประโยคสาคัญของเรื่ อง หรื อสรุ ปย่อหน้าของบทอ่านและการเชื่อมโยงข้อมูล
ปัจจุบนั กับความรู ้เดิม ซึ่ งผูอ้ ่านจะไม่รายงานทักษะเหล่านี้ ในขณะทาการอ่าน แต่จะอธิบายได้
อย่างชัดเจนเมื่อให้อธิบายกระบวนการอ่านของตน เพราะผูอ้ ่านมีสติที่ตระหนักในความรู ้ของตน
และสามารถเข้าใจ ควบคุมและจัดการกับกระบวนการรับรู ้ของตน สรุ ปได้ว่า กลยุทธ์ในการรู ้คิด
เป็ นสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนรับรู ้ได้ และสามารถควบคุมได้ ผูเ้ รี ยนที่มีการรู ้คิดที่ดีสามารถที่จะควบคุมและนา
กระบวนการเรี ยนของตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ (Borkowski Carr, and Pressley 1987)
แอนเดอร์สัน (Anderson 2002) กล่าวถึง การสอนภาษาที่สองว่า ผูส้ อนไม่ควรที่จะเน้นให้
ผูเ้ รี ยนตั้งใจเรี ยนภาษาเพียงอย่างเดียว ผูส้ อนสามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ถึงการคิดว่ามีอะไร
เกิดขึ้นบ้างในระหว่างที่มีกระบวนการเรี ยนของตนเกิดขึ้น ซึ่งนาไปสู่ การพัฒนาทักษะในการเรี ยน
ให้ดีข้ ึน การรู ้คิดในการอ่านของแอนเดอร์ สัน (Anderson 2002) รวมเอาการคิดอย่างตั้งใจและ
กระบวนการสะท้อนคิดเข้าด้วยกัน แบ่งออกเป็ น 5 ประการดังต่อไปนี้
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1. การตระเตรี ยมและการวางแผนในการอ่าน (Preparing and Planning for Effective
Reading) เป็ นทักษะที่สาคัญของการรู ้คิด ที่สามารถพัฒนาการอ่านของผูเ้ รี ยน ในการเตรี ยมและ
การวางแผนให้สอดคล้องกับเป้ าหมายในการอ่าน ผูเ้ รี ยนจะคิดถึงสิ่ งที่ตนต้องการ หรื อความ
ต้องการที่จะทาให้บรรลุเป้ าหมาย และวิธีที่จะทาให้การอ่านของตนสาเร็ จ ผูส้ อนสามารถช่ วย
ส่ งเสริ ม โดยการบอกจุดประสงค์ของแต่ละเป้ าหมายให้ชดั เจน และนาผูเ้ รี ยนให้ต้ งั จุดประสงค์ใน
การอ่านของตน ยิง่ ผูเ้ รี ยนสามารถบอกจุดประสงค์ในการอ่านได้ชดั เจนมากเท่าไร ก็ยงิ่ ทาให้การวัด
ความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยนง่ายขึ้นเท่านั้น เช่น ผูส้ อนอาจตั้งเป้ าหมายว่าผูอ้ ่านจะได้รู้คาศัพท์ในบท
ต่าง ๆ ของบทเรี ยน ผูเ้ รี ยนจะต้องตั้งเป้ าหมายของตนให้สามารถตอบคาถามเกี่ยวกับความเข้าใจใน
ท้ายบทให้ได้
2. การเลือกและการใช้กลยุทธ์ในการอ่าน (Using Particular Reading Strategies) นักวิจยั
กล่าวว่า การสอนให้ผอู ้ ่านใช้กลยุทธ์เฉพาะอย่างในการอ่าน เป็ นเรื่ องที่จะต้องพิจารณาเป็ นอันดับ
แรกในการสอนอ่าน ( Anderson 1999; Cohen 1998; Oxford 1990) ความสามารถในการรู ้คิดใน
การเลือกและใช้กลยุทธ์ เพื่อให้ความหมายของบริ บทที่ทาการอ่าน ด้วยจุดประสงค์เฉพาะอย่าง
หมายความถึง การที่ผเู ้ รี ยนสามารถคิด และตัดสิ น ใจอย่างมีสติในกระบวนการเรี ยน ในการสอน
การรู ้คิดให้ได้ผล ควรสอนผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการอ่าน และบอกวิธีใช้กลยุทธ์น้ นั อย่าง
ชัดเจน ตัวอย่างเช่น ผูอ้ ่านภาษาที่สอง จะมีกลยุทธ์ในการอ่านหลากหลายที่จะเลือกใช้เมื่ออ่านพบ
คาศัพท์ที่ตนไม่รู้และตนต้องการจะรู ้คาศัพท์น้ นั เพื่อให้เข้าใจถึงใจความสาคัญของบทอ่าน กลยุทธ์
แรกที่ผอู ้ ่านใช้อาจเป็ นการวิเคราะห์คา (word analysis) อีกวิธีหนึ่งคือการเดาความหมายของคา
โดยใช้บริ บท (Context clues) ผูเ้ รี ยนจะต้องเรี ยนรู ้การใช้กลยุทธ์ในการอ่าน และวิธีใช้อย่างชัดเจน
และรู ้ว่าไม่สามารถใช้เพียงกลยุทธ์เดียวในการอ่านในทุกบริ บท ผูส้ อนต้องแสดงวิธีเลือกกลยุทธ์ที่
ดีที่สุด ที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนประสบความสาเร็ จในบริ บทที่อ่าน
3. การควบคุมการใช้กลยุทธ์ในการอ่าน (Monitoring Strategy Use) คือการรู ้วิธีที่จะ
ควบคุมการใช้กลยุทธ์ในการอ่านเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายในการอ่าน สิ่ งสาคัญในการควบคุมกลยุทธ์
ในการอ่านคือความเข้าใจในขณะอ่าน เมื่อผูอ้ ่านตัดสิ นใจเลือกกลยุทธ์ในการอ่าน และเริ่ มทาการ
อ่าน ในขณะอ่านผูเ้ รี ยนต้องถามตนเองในทุก ๆ ระยะว่ายังจะใช้กลยุทธ์น้ ี อยูห่ รื อไม่ในการควบคุม
ความเข้าใจของตน และรู ้ว่าเมื่อความเข้าใจขาดหายไปควรทาอย่างไร การเกิดความไม่เข้าใจอาจ
ไม่ใช่การไม่รู้ศพั ท์ ผูเ้ รี ยนอาจต้องการเน้นความเข้าใจในเนื้ อเรื่ อง ความคิด เมื่ออ่านแล้วไม่เข้าใจ
ผูเ้ รี ยนต้องเลือกใช้กลยุทธ์ใหม่เพื่อทาให้การอ่านสาเร็ จตามเป้ าหมาย
4. การนาเอากลยุทธ์ในการอ่านมาใช้ร่วมกัน ( Orchestrating Various Strategies) การ
เรี ยนรู ้ วิธีที่จะนาเอากลยุทธ์ต่าง ๆ มาใช้ร่วมกันในขณะอ่านเป็ นทักษะที่สาคัญในการรู ้ คิด ความ
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สามารถในการนากลยุทธ์ในการอ่านมาใช้ร่วมกัน การจัดระบบ และการการเชื่อมโยงกลยุทธ์ที่ตนมี
อยูเ่ ข้าด้วยกัน เป็ นลักษณะที่สามารถแยกผูอ้ ่านที่มีความสามารถในการอ่านได้ดี กับผูอ้ ่านที่ไม่มี
ความสามารถในการอ่านได้ ผูอ้ ่านที่ดีจะไม่ใช้กลยุทธ์เพียงอย่างเดียว แต่จะเลือกนามาใช้หลาย ๆ
วิธีไปพร้อม ๆ กัน ผูอ้ ่านอาจต้องเดาเนื้ อเรื่ อง โดยอ่านส่ วนต่าง ๆ ของเรื่ องแล้วหยุดอ่านเพื่อยืนยัน
หรื อเลิกล้มการคาดเดา หรื อเดาต่อไปอีกโดยยืนยันการคาดเดา การยืนยันและการเดาหลายครั้งใน
การอ่านแสดงให้รู้วา่ ผูเ้ รี ยนฝึ กใช้กลยุทธ์ในการอ่านพร้อม ๆ กันเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการอ่าน
5. การประเมินกลยุทธ์ที่ใช้ ในการอ่าน ( Evaluating Reading Strategies) ผูเ้ รี ยนภาษาที่
สอง จะมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับการรู ้คิด เมื่อพยายามที่จะประเมินว่าสิ่ งที่ตนกาลังกระทานั้น
ได้ผลหรื อไม่ ผูส้ อนสามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนประเมินกลยุทธ์ที่ผเู ้ รี ยนใช้โดยการตั้งคาถามให้ผเู ้ รี ยน
ตอบ การตอบคาถามจะรวมเอาลักษณะของการรู ้คิดเข้าด้วยกัน ทาให้ผูเ้ รี ยนได้ไตร่ ตรองตลอด
วงจรของการอ่าน เริ่ มตั้งแต่การเตรี ยมและวางแผนเพื่อแสดงให้เห็นว่าตนต้องการอ่านอะไรให้
สาเร็ จ ในขณะที่เลือกและใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ต้องตอบคาถามว่ากาลังใช้กลยุทธ์ใด และควบคุมการใช้
กลยุทธ์อย่างไร รวมทั้งการใช้กลยุทธ์ร่วมกัน ทั้งหมดเป็ นการประเมินในระหว่างการใช้กระบวน
การรู ้คิด
จากผลงานวิจยั ได้พบว่าผูเ้ รี ยนที่ไม่มีทกั ษะในการอ่านหรื อขาดความรู ้เบื้องต้น จะไม่รู้ว่า
ตนขาดความรู ้ในการประเมินตนเอง ยากที่จะประเมินความสาเร็ จ หรื อประเมินความล้มเหลวใน
การใช้กลยุทธ์ในการอ่านของตน ส่ วนผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะและความรู ้ดีจะสามารถควบคุมการประเมิน
ความสามารถของตน และผลการวิจยั ยังแสดงให้เห็นว่า ทักษะในการประเมินความสามารถตนเอง
ของผูเ้ รี ยนในทุกระดับสามารถสอนได้ และนอกจากสามารถพัฒนาทักษะในการประเมินตนเอง
แล้วผูเ้ รี ยนยังสามารถพัฒนาทักษะที่ ตนประเมินได้ดว้ ย (Kruger and Dunning 1999 ,อ้างถึงใน
Anderson 2002)
ทักษะในการรู ้คิดแต่ละทักษะดังกล่าวมีปฏิสมั พันธ์ซ่ ึงกันและกัน เนื่องจากการรู ้คิดไม่ใช่
กระบวนการที่เป็ นเส้นตรง ที่เ ริ่ มจากการตระเตรี ยมและการวางแผนไปสู่ การประเมิน การรู ้คิด
มากกว่าหนึ่ งกระบวนการอาจเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน ระหว่างที่ผเู ้ รี ยนภาษาที่สองดาเนินการเรี ยน
ภาระงาน ปฏิสัมพันธ์ของการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านของแอนเดอร์สัน (Anderson 2002)
ดังแสดงใน แผนภาพที่ 9
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(การเตรียมและการวางแผนในการอ่าน)
(การประเมินกลยุทธ์ ทใี่ ช้
ในการอ่ าน)

(การนากลยุทธ์ ใน
การอ่ านมาใช้ ร่วมกัน)
มาใช้ ร่วมกัน)

(การใช้ กลยุทธ์ ในการอ่ าน)

(การควบคุมการใช้ กลยุทธ์
ในการอ่ าน)

แผนภาพที่ 9 ความสัมพันธ์ของกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน ของแอนเดอร์สัน
ที่มา : Anderson, The role of metacognition in second language learning[online], accessed 2002.
http://www.cal.org/resources/Digest/digest_pdfs/0110_Anderson.pdf
แผนภาพที่ 9 แสดงความสัมพันธ์ของกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน ที่ผเู ้ รี ยนใช้ในขณะ
อ่าน ประกอบด้วยการเตรี ยมและวางแผนในการอ่าน การใช้กลยุทธ์ในการอ่าน การควบคุมการ
ใช้กลยุทธ์ในการอ่าน การนากลยุทธ์ในการอ่านหลาย ๆ กลยุทธ์มาใช้ร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาในการ
อ่านและการประเมินกลยุทธ์ที่ใช้ ว่าได้ผลหรื อล้มเหลว พร้อมตัดสิ นใจว่าจะเปลี่ยนกลยุทธ์ในการ
อ่านหรื อพยายามต่อไปโดยใช้กลยุทธ์เดิม ซึ่ งกิจกรรมการอ่านเหล่านี้ อาจไม่เกิดขึ้นตามลาดับ บาง
กิจกรรมอาจเกิดขึ้นก่อนหรื อพร้อมกันกับกิจกรรมอื่น ๆ
โดยสรุ ปกลยุทธ์การรู ้คิดในการอ่านของแอนเดอร์สัน (Anderson 2002) เป็ นกระบวนการ
ที่เกิดขึ้นในตัวของผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนเป็ นผูก้ าหนดจุดมุ่งหมายในการอ่าน ตัดสิ นใจเลือกใช้กลยุทธ์ดว้ ย
ตนเอง และเป็ นผูร้ ิ เริ่ มใช้กลยุทธ์ในการอ่านเหล่านี้ พร้อมกันนั้นก็มีการประเมินกลยุทธ์ที่ใช้ว่าจะ
ช่ วยให้ผูเ้ รี ยนประสบความสาเร็ จในการอ่านหรื อไม่ และถ้ามีแนวโน้มว่าจะล้มเหลวผูเ้ รี ยนก็จะ
เปลี่ ยนกลยุทธ์ใ หม่ห รื อเปลี่ ยนบทอ่ าน อาจกล่าวได้ว่ากลยุทธ์การรู ้ คิด ในการอ่ าน เป็ นปั จจัย
ส่ งเสริ มให้ผอู ้ ่านสามารถอ่านได้ดว้ ยตนเอง ตามแนวคิดของการเรี ยนด้วยตนเอง
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3.3.3 กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน (Metacognitive Activities) คือ กิจกรรมการอ่านที่ใช้
กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนคิดในเรื่ องที่ตนอ่านและเข้าไปเกี่ยวข้องกับบทอ่าน ด้วยการใช้กลยุทธ์ในการอ่าน
ที่จดั ไว้อย่างมีระบบ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ตระหนักในกระบวนการอ่านของตน ตั้งแต่เริ่ มต้นอ่าน ขณะ
ดาเนิ นการอ่าน จนถึงกระบวนการหลังการอ่าน ผูเ้ รี ยนจะประเมินผลการอ่านของตนตลอดเวลา
ที่ทาการอ่านและหลังการอ่าน ซึ่ งช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาความสามารถในอ่าน อันจะนาไปสู่
ความสาเร็ จในการอ่านของตน
จากการศึกษางานวิจยั มีผูท้ าวิจยั และเขียนวรรณกรรมเกี่ยวกับ
กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านไว้ดงั นี้
ฟลาเวล (Flavell 1979) ให้ความเห็นว่าความรู ้ในการรู ้คิด (Metacognitive knowledge)
คือความรู ้เกี่ยวกับตัวบุคคล ภาระงาน และลักษณะของกลยุทธ์ที่ใช้ และกล่าวว่า การวางแผน
(Planning) การควบคุม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็ นกิจกรรมหลักในการรู ้คิด
ระดับสู งที่สุด รองลงมาคือ ภาระงาน การดาเนิ นการทาภาระงาน และการทาภาระงานให้สาเร็ จ
ตามลาดับ
วีนแมน (Veenman 1993) และวีนแมน และคณะ (Veenman et al. 1997) แบ่งทักษะใน
การรู ้คิด ออกเป็ น 4 ทักษะ คือ 1) การกาหนดทิศทางในการอ่าน (Orientation) 2) การวางแผน
(Planning) 3) การประเมิน (Evaluation) การควบคุม (Monitoring) และ 4) การให้รายละเอียด
(Elaboration) ซึ่งรวมทั้งการ สรุ ปความ การหาข้อสรุ ปและการไตร่ ตรอง
ชรอว์และ มอชแมน (Schraw and Moshman 1995) อธิบายถึง กระบวนการควบคุมการรู ้
คิดว่าเป็ นวิธีที่บุคคลใช้ความรู ้ในการรู ้คิดของตนควบคุมสติปัญญาของตน ซึ่งกระบวนการเหล่านี้
คือ การวางแผน (Planning) การควบคุม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เช่นเดียวกัน
กับคากล่าวของ ฟลาเวล (Flavell 1979)
โอนี ลและเอบดี (O’Neil and Abedi 1996) กล่าวว่าการรู ้คิดประกอบด้วย การวางแผน
(Planning) การควบคุม (Monitoring) กลยุทธ์ทางปั ญญา (Cognitive strategies) และความตระหนัก
รู ้ (Awareness)
แฮทที บิกส์ และ เพอร์ดี (Hattie, Biggs and Purdie1996) กล่าวว่าการรู ้คิดเป็ นการจัดการ
ในการเรี ยนด้วยตนเอง การวางแผน (Planning) การปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จ (Implementing) และการ
ควบคุมความพยายามในการเรี ยน (Monitoring learning effort) ความรู ้เกี่ยวกับเงื่อนไขของการใช้
ยุทธวิธี และกลยุทธ์มีบทบาทสาคัญ
บัทเลอร์ (Butler 1998) เน้นการวิเคราะห์ภาระงาน การแปลความหมายของภาระงาน
การตั้งเป้ าหมาย การเลือก การปรับและใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสม การควบคุมความก้าวหน้า การให้
ข้อมูลป้ อนกลับ การปรับวิธีเรี ยน การใช้แรงจูงใจและกลยุทธ์ในการควบคุมความตั้งใจ

78
พินทริ ค โวลเตอร์สและ แบคซ์เตอร์ (Pintrich, Wolters and Baxter 2000) กล่าวถึง
ลักษณะของการรู ้คิด 3 ประการ คือ ความรู ้ในการรู ้คิด การตัดสิ นใจในการรู ้คิ ดและการควบคุม
การรู ้คิด การปรับตัวและการบังคับตนเอง
ดีโซเอท รอยเยอร์ บายส์เซ และ เดอร์เคลิก (Desoete, Roeyers, Buysse and De Clercq,
2002) ได้ทาการวิเคราะห์ส่วนประกอบของทักษะต่าง ในการรู ้คิด สรุ ปว่าความรู ้เกี่ยวกับเงื่อนไข
ในการรู ้คิด เกี่ยวข้องกับการคาดเดาหรื อการทานาย (Prediction) และการประเมิน (Evaluation)
เมเจอร์ วีนแมน และโวลเตอร์ส (Meijer, Veenman and Wolters 2006) ทาการวิจยั ผูเ้ รี ยน
ระดับมัธยมศึกษา โดยให้กลุ่มตัวอย่าง บอกความคิดของตนในขณะทาการอ่านวิชาประวัติศาสตร์
และวิชาฟิ สิ กส์ เพื่อจัดประเภทของกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน พบว่า ผูเ้ รี ยนเริ่ มด้วยการสารวจ
บทอ่าน การวางแผนในการอ่าน การดาเนิ นการอ่านอย่างตั้งใจ การควบคุมการอ่าน การประเมิน
ตรวจสอบการอ่านของตน และการสรุ ปรายละเอียดของบทอ่าน
ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์แนวคิด
เกี่ยวกับกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมการรู ้คิด (Metacognitive Activities) ในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ และหลักการที่นามาใช้ในการพัฒนารู ปแบบฯ
นักการศึกษา/นักวิจยั
หลักการ/แนวคิด/ทฤษฎี
ฟลาเวล
การวางแผน (Planning) การควบคุม
(Flavell, 1979)
(Monitoring) และการประเมิน
(Evaluation) เป็ นกิจกรรมหลักในการรู ้
คิดระดับสูงที่สุด รองลงมาคือ ภาระงาน
การดาเนินการทาภาระงาน และการทา
ภาระงานให้สาเร็ จ ตามลาดับ
พินาร์ด
(Pinard, 1991)

การควบคุมการรู ้คิดขึ้นอยูก่ บั ความใส่
ใจ แรงจูงใจ และการเลือกเป้ าหมายที่
เหมาะสมกับความรู ้ที่ผเู ้ รี ยนมีอยู่ และ
นามาใช้ในการทาภาระงาน

หลักการที่นามาใช้ในรู ปแบบฯ
ผูว้ ิจยั ใช้ การวางแผน
(Planning) การควบคุม
(Monitoring) และการประเมิน
(Evaluation) เป็ นกิจกรรมหลัก
ในกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ
แนวคิดนี้ใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐาน
ในสนับสนุนการให้ผเู ้ รี ยน
เลือกบทอ่านที่ตนสนใจ และ
เหมาะสมกับความรู ้ของตน
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
นักการศึกษา/นักวิจยั
หลักการ/แนวคิด/ทฤษฎี
ชรอว์และ มอชแมน บุคคลใช้ความรู ้ในการรู ้คิดควบคุม
(Schraw &
สติปัญญาของตน ซึ่งมีการวางแผน
Moshman, 1995)
(Planning) การควบคุม (Monitoring)
และการประเมิน (Evaluation)

หลักการที่นามาใช้ในรู ปแบบฯ
ผูว้ ิจยั นา การวางแผน
(Planning) การควบคุม
(Monitoring) และการประเมิน
(Evaluation) มาใช้ในกิจกรรม
การรู ้คิดในการอ่าน

แฮทที บิกส์ และ
การรู ้คิดประกอบด้วย การวางแผน
เพอร์ดี (Hattie, Biggs (Planning) การปฏิบตั ิ (Implementing)
and Purdie,1996)
การควบคุมการเรี ยน (Monitoring
learning effort) และความรู ้ในเงื่อนไข
ของการใช้ยทุ ธวิธีและกลยุทธ์

ผูว้ ิจยั นาการวางแผน
(Planning) การควบคุม
(Monitoring) และการใช้กล
ยุทธ์ในการอ่าน มาใช้ใน
กิจกรรมการอ่าน

โอนีลและเอบดี
(O’Neil and Abedi,
1996)

การรู ้คิดประกอบด้วย การวางแผน
(Planning) การควบคุม (Monitoring)
กลยุทธ์ทางปัญญา (Cognitive
strategies) และความตระหนักรู ้
(Awareness)

ผูว้ ิจยั นาการวางแผน และการ
ควบคุม มาใช้ในกิจกรรมการรู ้
คิดในการอ่าน

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

การรู ้คิดในการอ่านมี 4 กิจกรรม คือ
การกาหนดทิศทางในการอ่าน
(Orientation) การวางแผน (Planning)
การประเมิน (Evaluation) การควบคุม
(Monitoring) และการให้รายละเอียด
(Elaboration) และการสรุ ปความ

ผูว้ ิจยั ใช้การกาหนดทิศทางใน
การอ่าน Orientation) การ
วางแผน (Planning) การ
ประเมิน (Evaluation) การ
ควบคุม (Monitoring) และการ
ให้รายละเอียด (Elaboration)
ในกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
นักการศึกษา/นักวิจยั
หลักการ/แนวคิด/ทฤษฎี
ลิฟวิงตัน
กลยุทธ์ในการรู ้คิดเป็ นกระบวนการ
(Livington, 1997)
ต่อเนื่องที่บุคคลใช้ควบคุมกิจกรรมการ
รับรู ้ เพื่อให้ไปถึงเป้ าหมาย
บัทเลอร์
(Butler, 1998)

พินทริ ค โวลเตอร์ส
และ แบคซ์เตอร์
(Pintrich, Wolters
and Baxter, 2000)
ดีโซเอท รอยเยอร์
บายส์เซ และ เดอร์
เคลิก (Desoete,
Roeyers, Buysse and
De Clercq, 2002)
แอนเดอร์สัน
(Anderson, 2002 )

หลักการที่นามาใช้ในรู ปแบบฯ
นากลยุทธ์ในการรู ้คิดมาใช้ใน
การอ่าน เพื่อควบคุมการอ่าน
ของตนจนบรรลุเป้ าหมาย

การรู ้คิดเป็ นการวิเคราะห์ภาระงาน
ความเข้าใจในภาระงาน การตั้งเป้ าหมาย
การเลือก ปรับ และใช้กลยุทธ์ที่
เหมาะสม การควบคุมความก้าวหน้า
การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ การปรับวิธีเรี ยน
การใช้แรง จูงใจและกลยุทธ์ในการ
ควบคุมความตั้งใจ
ลักษณะของการรู ้คิด 3 ประการคือ
ความรู ้ในการรู ้คิด การตัดสิ นใจในการรู ้
คิดและการควบคุมการรู ้คิด และการ
ปรับตัวและการบังคับตนเอง

ผูว้ ิจยั นาแนวคิด มาใช้เป็ น
ข้อมูลในการจัดการประเมิน
การอ่านของผูเ้ รี ยน และการให้
ข้อมูลป้ อนกลับ การปรับกล
ยุทธ์ในการอ่าน และการให้
แรงจูงใจ

ความรู ้เกี่ยวกับเงื่อนไขในการรู ้คิด
เกี่ยวข้องกับการคาดเดาหรื อการทานาย
(Prediction) และการประเมิน
(Evaluation)

ผูว้ ิจยั นาการคาดเดามาใช้ใน
การวางแผนการอ่าน นาการ
ประเมินมาใช้เป็ นกิจกรรมการ
ประเมินการอ่าน

- การสอนภาษาที่ 2 ผูส้ อนควรช่วยให้
ผูเ้ รี ยนมีกระบวนการคิดในกระบวนการ
เรี ยนของตน ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนา
ทักษะในการเรี ยน
- การรู ้คิดในการอ่านประกอบด้วย 5
กิจกรรม คือ 1) การเตรี ยมและวางแผน
ในการอ่าน 2) การเลือกและการใช้กล

- ผูว้ ิจยั นาแนวคิดนี้ไปใช้เป็ น
หลักการของรู ปแบบฯ เน้น
กระบวนคิดในการอ่าน

ผูว้ ิจยั ใช้แนวคิดมาเป็ นข้อมูล
เบื้องต้นในการจัดกิจกรรมการ
รู ้คิดในการอ่าน

- ผูว้ ิจยั นาแนวคิดนี้ มาใช้เป็ น
ข้อมูลเบื้องต้นในการพิจารณา
เลือกกิจกรรมการรู ้คิดในการ
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
นักการศึกษา/นักวิจยั

ชุติมา ธรรมรักษา
(2005)

หลักการ/แนวคิด/ทฤษฎี
ในการอ่าน 3) การประเมินกลยุทธ์ 4)
การควบคุมการใช้กลยุทธ์ และ 5) การ
นากลยุทธ์มาใช้ร่วมกัน

หลักการที่นามาใช้ในรู ปแบบฯ
อ่าน ที่ใช้ในรู ปแบบฯ

- ผูเ้ รี ยนที่มีการรู ้คิดที่ดี จะรู ้วิธีเรี ยน

- ผูว้ ิจยั นามาใช้เป็ นข้อมูลพื้น
ฐานในการพัฒนารู ปแบบฯ
- ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดการสอน
โดยตรงมาใช้ในการสอน
กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน
ให้แก่ผเู ้ รี ยน
- ผูว้ ิจยั ใช้การตั้งคา ถามเพื่อ
ถามตนเองของผูอ้ ่านในแบบ
บันทึกการอ่าน เพื่อกระตุน้ ให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการรู ้คิดในการอ่าน

- การรู ้คิดของบุคคลมิได้มีมาแต่กาเนิด
แต่สามารถปลูกฝังได้โดยวิธีสอน
โดยตรง (Direct Approach)
- การตั้งคาถามถามตนเอง (SelfQuestioning) ช่วยให้เกิดการพัฒนากล
ยุทธ์ในการรู ้คิด

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

การรู ้คิดในการอ่านที่ได้จากการบอก
ผูว้ ิจยั นาแนวคิดมาสนับสนุน
ความคิดของผูอ้ ่านจัดได้ 6 ประเภทคือ รู ปแบบฯ ที่พฒั นาขึ้น
1) การสารวจบทอ่าน 2) การวางแผน 3)
ดาเนินการอ่าน 4) การควบคุมการอ่าน
5) การประเมิน และตรวจสอบการอ่าน
และ 6) การให้รายละเอียด

3.4 แนวคิดในการอ่านภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
เบียร์ส (Beers 2003) ผูเ้ ขียนหนังสื อ เรื่ อง When Kids Can’t Read-What Teachers Can
Do: A Guide for Teachers 6-12 กล่าวถึงวิธีช่วยเด็กที่อ่านไม่ออกให้อ่านได้ดว้ ยตนเอง ด้วยการตั้ง
สมมติฐานจากความเชื่อ 3 ประการ คือ ประการแรก ผูส้ อนต้องการที่จะช่วยผูท้ ี่อ่านไม่ออกในชั้น
เรี ยน ประการที่สอง ผูเ้ รี ยนเหล่านั้นต้องการที่จะให้ผสู ้ อนช่วย และประการที่ 3 วิธีสอนที่ถูกต้อง
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คือวิธีสอนที่แตกต่างกัน เพื่อช่วยผูเ้ รี ยนที่ไม่สามารถอ่านได้ดว้ ยตนเองให้เป็ นผูท้ ี่สามารถอ่านได้
ด้วยตนเองอย่างอิ สระ ผูส้ อนต้องสอนวิธีที่ทาให้ผูเ้ รี ยนอ่านได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งใช้ความ
พยายามอย่างมาก การช่วยให้ผเู ้ รี ยนอ่านได้ดว้ ยตนเองนั้น ประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์กระบวนการอ่านของผูท้ ี่อ่านได้เอง ในการอ่านเพื่อทาความเข้าใจในเนื้ อ
เรื่ อง และกระบวนการที่ผไู ้ ม่สามารถอ่านได้ดว้ ยตนเองต้องเรี ยนรู ้ เพื่อที่จะอ่านให้เข้าใจ
2. กลยุทธ์ในการทาความเข้าใจบทอ่าน
3. การอ่านคาศัพท์ การจดจาศัพท์ ความคล่องแคล่วในการอ่าน การอ่านโดยอัตโนมัติ
และ การสะกดคา
4. การใช้หนังสื อที่ถูกต้องในการอ่าน
เบียร์ส (Beers 2003) ยืนยันว่า การที่ผสู ้ อนทาการสอนผูอ้ ่านที่อ่านไม่ออกให้เพียงแต่อ่าน
ได้เท่านั้นยังไม่เป็ นที่ยอมรับ ผูส้ อนจะต้องแสดงวิธีอ่านให้ผเู ้ รี ยนรู ้ว่าควรอ่านอย่างไร เช่นการ
แสดงให้เห็นถึงเทคนิคในการช่วยให้ผเู ้ รี ยนสรุ ปเนื้อเรื่ อง หรื อการใช้คาถามและคาตอบเพื่อช่วยให้
เข้าใจในบทอ่าน และเชื่อว่า ผูอ้ ่านทุกคนจะต้องมีการอ่านหลายครั้งที่อ่านแล้วไม่เข้าใจ กุญแจใน
การอ่านคือ ผูอ้ ่านต้องมีอิสระในการอ่าน และมีเครื่ องมือในการจัดการกับบทอ่านทุกชนิ ด ไม่เพียง
แต่ผทู ้ ี่อ่านไม่ออกจะสามารถพัฒนาให้อ่านออกได้ ผูท้ ี่เป็ นผูอ้ ่านที่ดีกส็ ามารถพัฒนาการอ่านขึ้นได้
เช่นกัน
มีผทู ้ าวิจยั เพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนอ่านได้ดว้ ยตนเองอย่างอิสระโดยใช้กลยุทธ์ในการอ่าน ดังนี้
1. กลยุทธ์ก่อนอ่าน (Before reading strategies) กลยุทธ์ที่ใช้ คือ การทานาย (Predicting)
การตั้งคาถาม(Questioning) การสร้างมโนภาพ (Visualizing) การเชื่อมโยง (Making connections)
การกระตุน้ ความรู ้เดิม (Activate prior knowledge) การตั้งจุดประสงค์ในการอ่าน (Set a purpose for
reading) และการเชื่อมต่อผูอ้ ่านตั้งแต่เริ่ มอ่าน เพื่อให้อ่านได้เชื่อมโยงระหว่างสิ่ งที่ตนรู ้แล้วกับสิ่ งที่
กาลังจะอ่าน ผูเ้ รี ยนต้องกระตุน้ ความรู ้เดิมของตนเองก่อนที่จะเริ่ มอ่าน ในช่วงก่อนอ่าน ผูเ้ รี ยนจะ
จดจาโครงร่ างของบทอ่าน และบอกลักษณะของบทอ่านนั้นได้อย่างถูกต้อง และเมื่อผูอ้ ่านใช้เวลา
ในการอ่าน จนสามารถรู ้จุดประสงค์ของผูเ้ ขียน รู ้จกั โครงสร้างของบทอ่าน ผูอ้ ่านสามารถที่จะใช้
โครงสร้างของบทอ่าน และความตั้งใจของผูเ้ ขียน สร้างโครงการเรี ยนของตนในขณะที่เริ่ มอ่าน
(D’Arcangelo 2002)
2. กลยุทธ์ขณะอ่าน (During reading strategies) คือการควบคุมตนเอง (Self-monitoring)
การตั้งคาถาม (Questioning)การสร้างมโนภาพ(Visualizing)และการเชื่อมโยง(Making connections)
การอนุ มาน(inferring)และการกาหนดความสาคัญหรื อใจความสาคัญ (Determining importance
/main idea) ทาให้ผเู ้ รี ยนได้ควบคุมความเข้าใจของตนเองและอ่านต่อไป เพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนใช้
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กลยุทธ์ระหว่างการอ่าน ผูเ้ รี ยนสามารถสร้างภาพ ลาดับเหตุการณ์ (Graphics organizers) บันทึก
ขอบเขต และวาดภาพในใจ วิธีน้ ี จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เกี่ยวข้องกับบทอ่านและตอบสนองต่อบทอ่าน
รวบรวมความคิด หาเหตุผลในการเรี ยงลาดับข้อมูล การอ่านเป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ ที่
ต้องมีการดาเนินการอย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึ่งสิ่ งต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้ จะทาให้ผอู ้ ่านได้เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับบทอ่าน อย่างมีประสิ ทธิภาพในขณะทาการอ่าน
3. กลยุทธ์หลังการอ่าน (After reading strategies) คือการกาหนดความสาคัญ ใจความ
สาคัญ (Determining importance/main idea) การเชื่อมโยง (Making connections) การตั้งคาถาม
(Questioning) การอนุมาน (inferring) และการสังเคราะห์ (Synthesizing) เพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนตีความ
วิเคราะห์และมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง หลังการอ่านผูเ้ รี ยนจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับความคิดของผูเ้ ขียน
และเรี ยนรู ้จากแหล่งความรู ้อื่น ๆ โดยผนึกรวมความคิด และจดจาความคิดที่นาเสนอในบทอ่าน
นักการศึกษา ได้ทาวิจยั ถึงกลยุทธ์ในการอ่านไว้ ต่าง ๆ กันตามลักษณะของเนื้อหาที่อ่าน
อาทิ โทวานี (Tovani 2004) กล่าวถึงกลยุทธ์ต่าง ๆ และการใช้กลยุทธ์ในการอ่าน รวม 18 กลยุทธ์
ซึ่งผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนภาษาที่สอง มาสังเคราะห์ใช้ในกิจกรรมการรู ้คิดในการ
อ่านสาหรับงานวิจยั ครั้งนี้ เพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาการอ่าน และประสบความสาเร็ จในการอ่าน
ด้วยตนเอง กลยุทธ์ในการอ่านของโทวานี (Tovani 2004) แสดงในตารางที่ 6 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 6 กลยุทธ์ในการอ่าน และการใช้กลยุทธ์ในการอ่านของ โทวานี
กลยุทธ์ในการอ่าน
1. การกระตุน้ ความรู ้
เดิม (Activating Prior
Knowledge)

การใช้กลยุทธ์
ใช้รูปภาพกระตุน้ ให้เกิดความคิด
และอภิปรายเกี่ยวกับเค้าโครงเรื่ อง
หรื อความคิดเกี่ยวกับบทอ่าน เช่น
KWL และการคาดเดา แผนภูมิ ฝึ ก
เติมแผนภูมิให้สมบูรณ์
2. การตั้งจุดประสงค์ใน ให้ผเู ้ รี ยนอ่านบทอ่าน และจดสิ่ งที่
การอ่าน
ต้องการ ผูเ้ รี ยนจะรู ้วา่ ทาไมจึงต้อง
(Setting a Purpose)
อ่านบทอ่านนี้ กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนตั้ง
จุดประสงค์เมื่ออ่านเองอย่างอิสระ

ช่วงที่ใช้กลยุทธ์
ก่อนอ่าน
ช่วยให้ผอู ้ ่านเชื่อมโยงระหว่าง
ความรู ้ใหม่กบั สิ่ งที่ตนรู ้แล้ว

ก่อนอ่าน
เพื่อหาจุดสาคัญของบทอ่าน
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
กลยุทธ์ในการอ่าน
3. การทานาย
(Predicting)

การใช้กลยุทธ์
ช่วงที่ใช้กลยุทธ์
ใช้เทคนิค Think, Pair, Share โดย ก่อนอ่าน ขณะอ่าน เพื่อคาดเดา
ให้ผเู ้ รี ยนทานายสิ่ งที่จะเกิดขึ้น ขอ สิ่ งที่จะเกิดขึ้น ยืนยันการทานาย
ความคิดเห็นจากเพื่อน และอภิปราย ในขณะอ่าน
วามคิดเห็นจากเพื่อน และอภิปราย

4. การใช้คาสาคัญ
(Key word)

เลือกบทอ่านจากหลาย ๆ แหล่ง ให้
ผูเ้ รี ยนสารวจบทอ่าน และเขียนคา
สาคัญที่ช้ ีให้เห็นโครงสร้างหรื อ
จุดสาคัญของบทอ่าน

ก่อนอ่าน ขณะอ่าน
ให้เห็นคาสาคัญที่จะนาไปสู่การ
ตัดสิ นใจในเรื่ องโครงสร้างและ
เนื้อหา สาคัญของบทอ่าน

5. การสารวจ
(Surveying)

ใช้สารบัญของหนังสื อเรี ยน ทาการ ก่อนอ่าน ขณะอ่าน และหลังอ่าน
ค้นหา เพื่อให้ผเู ้ รี ยนคุน้ เคยกับบท ให้คิดเกี่ยวกับบทอ่าน ทาให้
อ่านด้วยตนเอง
สามารถคาดเดาเรื่ องราวได้

6. ถามตอบ (QAR)

ให้ผเู ้ รี ยนตั้งคาถามเกี่ยวกับบทอ่าน
โดยคิดและสื บค้น หรื อตั้งคาถามขึ้น
เอง และให้เขียนคา อธิบายสั้น ๆ ว่า
ทาไมจึงถามคาถามแต่ละข้อนั้น

ก่อนอ่าน ขณะอ่าน และหลังอ่าน
ใช้คาถาม และคาตอบที่สัมพันธ์
กันเพื่อดูวา่ มีคาตอบในเนื้อหา
ของบทอ่านหรื อไม่

7. การบอกความคิด
( Think Aloud)

เลือกบทอ่าน และสาธิตการบอก
เกี่ยวกับกระบวนการอ่านที่ผอู ้ ่านใช้
เช่น ฉันไม่เข้าใจประโยคนี้เลย ฉัน
จะอ่านอีกครั้ง

ก่อนอ่าน ขณะอ่าน และหลังอ่าน
ให้ผอู ้ ่านบอกเกี่ยวกับความเข้าใจ
ในการอ่าน บอกความคิดของตน
และบอกกลวิธีที่ใช้ในการอ่าน

8. การนึกวาดมโนภาพ
(Visualizing)

อ่านบทอ่านดัง ๆ ในขณะที่ผเู ้ รี ยน ขณะอ่าน
หลับตาและนึกถึงภาพ ผูเ้ รี ยนอาจ ใช้ภาพในใจที่ได้จากการอ่าน
วาดภาพ หรื อเขียนสิ่ งที่เห็นในมโน เพื่อช่วยให้เข้าใจบทอ่าน
ภาพ
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
กลยุทธ์ในการอ่าน
9. การทาให้กระจ่าง
(Clarifying)

การใช้กลยุทธ์
ช่วงที่ใช้กลยุทธ์
ถามคาถาม อ่านซ้ า เล่าซ้ า ทา ขณะอ่าน
ให้มองเห็นภาพเพื่อให้เกิดความ ทาให้ความหมายของบทอ่านชัดเจน
เข้าใจ
สาหรับผูอ้ ่าน

10. ใช้เงื่อนไขจาก
บริ บท (Context Clue)

ให้ผเู ้ รี ยนเติมคา ความคิดที่
หายไป ในภาระงานที่เป็ น
ช่องว่าง
ใช้เทคนิคการบอกความคิด
(Think aloud) ถามตนเอง เพื่อให้
ผูอ้ ื่นทราบความคิดของตน เพื่อ
แก้ปัญหาในการอ่าน
ฝึ กอ่านบทอ่านซ้ าอีกเพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจ และ
สามารถบอกได้วา่ เมื่อใดที่การ
อ่านซ้ ามีประโยชน์

ขณะอ่าน ใช้คาที่อยูร่ อบ ๆ คาศัพท์
กาหนดความหมายของศัพท์น้ นั ๆ

13. การอ่านเก็บใจความ
สาคัญ / การอ่านเพื่อหา
ข้อมูลเฉพาะ
(Skimming/Scanning)

อ่านเพื่อเก็บใจความสาคัญ และ
หาข้อมูลเฉพาะ เช่น หาคาพิมพ์
ด้วยตัวหนา คาที่ข้ ึนต้นด้วย
อักษรตัวใหญ่ วันที่ คาสาคัญ
ฝึ กอ่านเก็บใจความสาคัญและหา
ข้อมูลเฉพาะ ในบทอ่านสั้น ๆ

ขณะอ่าน
ช่วยให้ผอู ้ ่าน ได้อ่านอย่างคร่ าว ๆ
เพื่อหาข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญของ
บทอ่าน และอ่านอย่างรวดเร็ วเพื่อ
หาข้อมูลที่ตนต้องการ

15. การเล่าเรื่ องซ้ า
(Restating)

ให้ผเู ้ รี ยนฝึ กเล่าเรื่ องปากเปล่า
หรื อเล่าโดยการเขียน

ขณะอ่าน เล่าเรื่ องซ้ า ย่อเรื่ องหรื อ
สรุ ปความหมายของเนื้อเรื่ องโดยเล่า
ปากเปล่า หรื อเขียน

11. การแก้ปัญหา
(Fix-Up)

12. การอ่านซ้ า
(Rereading)

ขณะอ่าน
กระตุน้ ให้มีการควบคุมตนเอง และ
มีการตรวจสอบความเข้าใจ
ขณะอ่าน
ให้โอกาสผูเ้ รี ยนอ่านมากกว่า 1 ครั้ง
เพื่อความเข้าใจ
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
กลยุทธ์ในการอ่าน
16. การสรุ ปใจความ
สาคัญ (Summarizing)

17. การประเมินผล
(Evaluating)

การใช้กลยุทธ์
ช่วงที่ใช้กลยุทธ์
ให้สรุ ปใจความสาคัญ เติมภาพ ขณะอ่าน และหลังอ่าน
ให้สมบูรณ์ เขียนสรุ ป เน้นจาก แนะนาให้ผอู ้ ่านจัดข้อมูลและเขียน
การเริ่ มเรื่ อง เนื้อเรื่ อง และ ตอน เล่าเรื่ อง
จบของเรื่ อง
ตั้งคาถามให้ผเู ้ รี ยนออกความ
คิดเห็น วิเคราะห์วิจารณ์เพื่อ
ประเมินบทอ่าน

ขณะอ่าน และ หลังอ่าน
ช่วยให้ผอู ้ ่านมีความคิดเห็น ตัดสิ น
และ เกิดความคิด

18. การสรุ ปความ
ตั้งคาถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่ อง ให้
(Drawing Conclusion) ผูเ้ รี ยนตอบด้วยความคิดของ
ตนเอง หรื อจากข้อมูลที่อ่าน

หลังอ่าน
ใช้ขอ้ ความที่เขียน หรื อรู ปภาพ สรุ ป
เดาหรื อคาดคะเนสิ่ งที่ไม่ได้กล่าวถึง
ในบทอ่าน

ที่มา: Chris. Tovani, Do I Really Have to Teach Reading? Content Comprehension, Grade 6-12.
Portland, Maine: Stenhouse Publishers, 2004.
โดยสรุ ปกลยุทธ์ในการอ่านของโทวานี (Tovani, 2004) กล่าวถึงกลยุทธ์ในการอ่านอย่าง
ละเอียด ซึ่งมีแนวคิดในเรื่ องการใช้กลยุทธ์ในการอ่านที่คล้ายคลึงกันกับกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน
ของเมเจอร์ วีนแมน และโวลเตอร์ส (Meijer, Veenman and Wolters 2006) สรุ ปได้วา่ ผลการวิจยั
ของนักการศึกษาทั้งสองกลุ่ม มีผลที่ได้ใกล้เคียงกัน หรื อมีแนวคิดที่คล้ายคลึงกัน ดังตารางวิเคราะห์
และสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับหลักการในการอ่านด้วยตนเอง และการนามาใช้ในรู ปแบบฯ ที่ผวู ้ ิจยั
พัฒนาขึ้น แสดงในตารางที่ 7 ต่อไปนี้
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ตารางที่ 7 สังเคราะห์แนวคิดในการอ่านด้วยตนเองและการนามาใช้ในรู ปแบบฯ
นักการศึกษา/
หลักการ/แนวคิด/ทฤษฎี
นักวิจยั
เบียร์ส (Beers - วิธีช่วยให้ผเู ้ รี ยนอ่านได้ดว้ ย
2003)
ตนเอง ประกอบด้วย การวิเคราะห์
กระบวน การอ่าน การใช้กลยุทธ์
ทาความเข้าใจบทอ่าน การจดจา
ศัพท์ และการใช้บทอ่านที่ถูกต้อง
- กลยุทธ์ก่อนอ่าน ขณะอ่าน และ
กลยุทธ์หลังการอ่าน เป็ นกลยุทธ์ที่
ช่วยให้ผอู ้ ่านสามารถพัฒนาการ
อ่านได้ดว้ ยตนเอง
- การสอนอ่าน ผูส้ อนต้องแสดงวิธี
อ่านว่าจะอ่านอย่างไร เช่น แสดง
เทคนิคในการช่วยให้ผเู ้ รี ยนสรุ ป
เนื้อเรื่ องของบทอ่าน หรื อการใช้
คาถามและคาตอบ เพื่อช่วยให้
เข้าใจบทอ่าน
- ผูอ้ ่านต้องมีอิสระและมีเครื่ องมือ
ในการจัดการกับบทอ่าน ผูอ้ ่านที่
ดีสามารถพัฒนาการอ่านของตน
ขึ้นได้เช่นกัน
โทวานี
- กลยุทธ์ก่อนอ่านที่จะช่วยให้
(Tovani 2004) ผูอ้ ่านเข้าใจบทอ่าน คือการ
กระตุน้ ความรู ้เดิม การตั้งจุด
ประสงค์ในการอ่าน การทานาย
การสารวจบทอ่าน การตั้งคาถาม
ก่อนอ่าน

หลักการที่นามาใช้ในรู ปแบบฯ
- ผูว้ ิจยั นาแนวคิดนี้มาใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐาน
ในการเลือกใช้กลยุทธ์ในการอ่านสาหรับ
กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน ส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนสามารถอ่านได้ดว้ ยตนเอง
- ผูว้ ิจยั นากลยุทธ์ที่ใช้ก่อนอ่าน ขณะอ่าน
และหลังการอ่าน มาใช้ในกิจกรรมการรู ้คิด
ในการอ่าน และใช้ต้ งั คาถามในบันทึกการ
อ่านของผูเ้ รี ยน
- ผูว้ ิจยั นาแนวคิดการแสดงเทคนิค และวิธี
อ่านมาใช้ฝึกการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการ
อ่านให้แก่ผเู ้ รี ยนตามรู ปแบบฯ

- ผูว้ ิจยั นาแนวคิดนี้มาใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐาน
ในการจัดกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน

ผูว้ ิจยั นาแนวคิดของการใช้กลยุทธ์ดงั กล่าว
มาเป็ นข้อมูล ในการเลือกกลยุทธ์ในการ
อ่าน ในกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนใช้กระบวนการคิดในเรื่ องที่
ตนอ่าน ซึ่งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาทักษะ
ในการอ่าน
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
นักการศึกษา/
นักวิจยั

หลักการ/แนวคิด/ทฤษฎี

หลักการที่นามาใช้ในรู ปแบบฯ

- กลยุทธ์ที่ใช้ขณะอ่าน เช่น บอก
ความคิด วาดมโนภาพ ทาให้
กระจ่าง อ่านซ้ า เก็บใจความ
สาคัญ อนุมาน เล่าเรื่ อง และสรุ ป
ใจความสาคัญ
- กลยุทธ์หลังอ่าน คือ การสรุ ป
การประเมิน
3.5 แนวคิดในการใช้ขอ้ มูลจากอินเทอร์เน็ตส่ งเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษ
การใช้ขอ้ มูลจากอินเทอร์ เน็ตเป็ นบทอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการ
อ่านนั้น มีนกั การศึกษาหลายท่านให้ความสนใจทาวิจยั ในเรื่ องทักษะการอ่านภาษาอังกฤษกับการ
ใช้อินเทอร์ เน็ตในการสื บค้นข้อมูล โดยกล่าวถึงทักษะการอ่านที่สาคัญที่ผเู ้ รี ยนต้องการใช้ในการ
สื บค้นและอ่านข้อมูลดังนี้ คือ
1. ทักษะการอ่านเก็บใจความสาคัญของเนื้อหาที่อ่าน (Skimming)
2. ทักษะการอ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ (Scanning)
3. ทักษะในการสรุ ปย่อใจความที่อ่าน (Summary)
4. ทักษะในการคาดเดาจุดประสงค์ของผูเ้ ขียน และวิธีเขียนของผูเ้ ขียน (Prediction)
5. ทักษะการอ่านเร็ วเพื่อให้สามารถอ่านได้มากที่สุดในเวลาที่จากัด (Speed reading)
ในการอ่านข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต แอนเดอร์สัน (Anderson, 2003) พบว่าผูอ้ ่านต้องมีการ
ประยุกต์ใช้ปัจจัยต่อไปนี้พร้อม ๆ กัน คือ
1. แหล่งความรู ้เดิมของผูอ้ ่าน
2. กลวิธีในการเดาหาความหมายโดยใช้เหตุผลของผูอ้ ่าน
3. กระบวนการควบคุมการอ่านของตนเอง (Coiro, Julie; Dobler, Elizabeth 2007)
การอ่านข้อมูลจากอินเทอร์ เน็ต มีผลต่อความสาเร็ จในการอ่าน โอลิเวอร์ (Oliver 2003)
ได้ทาวิจยั และพบว่าคอมพิวเตอร์ และอิ นเทอร์ เน็ ต มีผลทางบวกต่อความสาเร็ จในการอ่าน ซึ่ ง
ตรงกันกับ แมคแน็บ (McNabb,et al. 2002) ที่ได้ทาการวิจยั และพบว่าการใช้อินเทอร์เน็ต ในการ
สอนอ่ า นมี ป ระโยชน์ ห ลากหลาย จากการส ารวจความคิ ด เห็ น ของครู พ บว่ า การเรี ย นรู ้ จ าก
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อินเทอร์เน็ต (Internet-based) ทาให้ผเู ้ รี ยนอ่านอย่างสนุกสนาน ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนใช้ทกั ษะการคิด
และช่วยให้ผเู ้ รี ยนอ่านได้คล่องขึ้น และยังพบว่าการอ่านข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตส่ งเสริ มความเข้าใจ
ในบทอ่าน และพัฒนาความรู ้ เรื่ องศัพท์ การเขี ยน รวมทั้งความเข้าใจในเนื้ อเรื่ อง และพบว่า
อิ น เทอร์ เ น็ ต สามารถจั ด หาบทอ่ า นที่ เ ป็ นของจริ ง ซึ่ งช่ ว ยกระตุ ้น ให้ ผู ้เ รี ยนอ่ า นมากขึ้ น
(Mulholland 2002)
นอกจากนั้นอินเทอร์ เน็ตยังมีอิทธิ พลต่อนิ สัยการอ่านของผูเ้ รี ยน เลย์วา (Layva 2004:
137-157) ทาการสารวจบทบาทของอินเทอร์เน็ตที่มีต่อนิ สัยการอ่านของผูเ้ รี ยน พบว่าความคุน้ เคย
กับข้อมูลข่าวสารทางเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุซ่ ึงกันและกัน กับการ
ฝึ กอ่านของผูเ้ รี ยน นอกจากนั้น มาห์มุด (Mahmoud 2007) แห่ งมหาวิทยาลัยแอสซุท (Assiut
University) ได้นาเสนอบทความ เรื่ อง การใช้กิจกรรมทางอินเทอร์ เน็ตผสมผสานกับการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ บทความนี้ ได้เสนอรายละเอียดของงานวิจยั
ต่าง ๆ ที่ใช้อินเทอร์เน็ตในการสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะการสอนอ่านเป็ นที่เด่นชัดว่า การสอน
ภาษาในสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นสถานการณ์จริ งตามธรรมชาติ ช่วยทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถผ่านอุปสรรค
ในการเรี ยนภาษาได้ อาจกล่าวได้ว่าอินเทอร์ เน็ตมีบทบาทสาคัญในการเรี ยนภาษาอังกฤษ และมี
ศักยภาพสูงสุ ดในการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ
ในประเด็นของข้อดีของการใช้อินเทอร์เน็ต ในการสอนภาษาอังกฤษ หยาง และเชน
(Yang and Chen 2007) ได้สรุ ปข้อดีของการใช้อินเทอร์เน็ต ในการเรี ยนภาษาอังกฤษในฐานะภาษา
ต่างประเทศไว้ว่า อินเทอร์ เน็ตช่วยให้ผเู ้ รี ยนภาษาอังกฤษมีแหล่งการเรี ยนรู ้ทางภาษาที่มีประโยชน์
และมีการสื่ อสารได้ตรงกันกับเจ้าของภาษา ผูเ้ รี ยนสามารถฝึ กใช้ขอ้ มูล สามารถเอาชนะอุปสรรค
ในการตีความ การคาดเดาในการเรี ยนรู ้ภาษา ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนอย่างสัมพันธ์กนั ในสถานการณ์จริ ง อายดินและ เซลแลม (Aydin and Selam 2007) กล่าวถึง
ประโยชน์และข้อดีของอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเรี ยนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ไว้ดงั นี้
1. อินเทอร์เน็ตส่ งเสริ มการใช้ภาษา (Kasanga 1996,อ้างถึงใน Aydin and Selam 2007)
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีการตอบสนองที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ด้วยการสื่ อสารที่ไม่พร้อมกัน ช่วยให้ผเู ้ รี ยน
ใช้สถานการณ์จริ งในการสื่ อสาร โดยสรุ ปคือการสื่ อสารโดยใช้อินเทอร์ เน็ต ทาให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกใช้
ภาษาของตน
2. อินเทอร์เน็ตเปลี่ยนบทบาทการปฏิสมั พันธ์ระหว่างครู กบั นักเรี ยน เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ เพิ่มความสนใจของผูเ้ รี ยน ครู พดู น้อยลง นักเรี ยนพูดมากขึ้น
3. อินเทอร์เน็ตเป็ นแหล่งความรู ้ของจริ งที่มีศกั ยภาพ มีประโยชน์และง่ายต่อการเรี ยกใช้
ข้อมูลในการใช้ภาษา
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4. อินเทอร์เน็ตมีประโยชน์ในการให้โอกาสในการเรี ยนรู ้วฒั นธรรม เพิ่มความคิดขั้นสูง
และเพิ่มทักษะทางคอมพิวเตอร์ ทาให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนภาษาที่ซบั ซ้อนขึ้น
สรุ ปว่า ข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ตได้นามิติใหม่ ๆ และโอกาสในการเรี ยนภาษาอังกฤษใน
ลักษณะของการสื่ อสาร การปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรี ยน และมีเนื้ อหาข้อมูลที่เป็ นของจริ ง ข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ตช่วยให้โอกาสผูเ้ รี ยนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ให้สามารถพัฒนาการอ่าน
พัฒนาการบรรยายความ การใช้ไวยากรณ์ ความรู ้เกี่ยวกับศัพท์และทักษะทางภาษาในสิ่ งแวดล้อม
จริ ง ได้สื่อสารจริ งกับเจ้าของภาษาและเป็ นบทอ่านที่ง่ายต่อการเรี ยกใช้ ซึ่งจะช่วยกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยน
อ่านมากขึ้น นาไปสู่การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองไปตลอดชีวิต จากผลการวิจยั ที่ได้ศึกษาถึงประโยชน์
และความสาคัญของอินเทอร์ เน็ตกับการอ่านภาษาอังกฤษ ผูว้ ิจยั จึงได้นาอินเทอร์ เน็ตมาเป็ นแหล่ง
ความรู ้ ใ นการอ่ านของผูเ้ รี ยน
ซึ่ งเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ย นสามารถเลื อกใช้เป็ นแหล่งความรู ้ ที่
หลากหลาย ในการเลือกบทอ่านของตน
4. รูปแบบการเรียนการสอน
4.1 ความหมายของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
รู ปแบบการเรี ยนการสอน หมายถึงการจัดประสบการณ์ในการเรี ยนรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยนโดย
คานึงถึงธรรมชาติ ความต้องการและพฤติกรรมและปัญหาของผูเ้ รี ยน โดยพิจารณาถึงแนวคิดทฤษฎี
การเรี ยนรู ้ วิธีสอนต่าง ๆ รวมทั้งการประเมินในทุกด้าน ตั้งแต่ความรู ้เดิมของผูเ้ รี ยน การประเมิน
ในขณะเรี ยน และการประเมินหลังการเรี ยนการสอน รวมทั้งการประเมินรู ปแบบการเรี ยนรู ้ (Dick
and Carey 2005)
จอยส์ และ เวล (Joyce and Weil 2004: 25) กล่าวว่ารู ปแบบการสอน (Model of
Teaching) คือ รู ปแบบการเรี ยนรู ้ (Learning Model) เพราะเป็ นการพรรณนาถึงสภาพแวดล้อมใน
การเรี ยน ซึ่งรวมทั้งพฤติกรรมของผูส้ อนเมื่อนารู ปแบบไปใช้ ซึ่งเป็ นวิธีหนึ่งที่จะนาไปสู่ การ
จัดระบบของความสามารถในการศึกษาเพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูใ้ ห้การศึกษาแก่ตนเอง หลักสาคัญ
ของรู ปแบบการเรี ยนรู ้คือ สอนให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูท้ ี่มีพลังมากขึ้น มีทกั ษะในการเรี ยนรู ้และเพิ่มพูน
สติปัญญา
นักการศึกษาไทยได้ให้คานิ ยามว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอน คือสภาพลักษณะของการ
เรี ยนการสอนที่ครอบคลุมองค์ประกอบสาคัญซึ่ งได้รับการจัดไว้อย่างเป็ นระเบียบ
ตามหลัก
ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรื อความเชื่อต่าง ๆ โดยประกอบด้วยกระบวนการ หรื อขั้นตอน
สาคัญในการเรี ยนการสอน รวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ ที่สามารถช่วยให้สภาพการ
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เรี ยนการสอนนั้นเป็ นไปตามทฤษฎี หลักการหรื อแนวคิดที่ยึดถือ รู ปแบบจะต้องได้รับการพิสูจน์
ทดสอบ หรื อยอมรั บว่ามี ประสิ ทธิ ภาพ สามารถใช้เป็ นแบบแผนในการเรี ยนการสอนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เฉพาะของรู ปแบบนั้น ๆ (ทิศนา แขมมณี 2550: 221)
สุ รางค์ โค้วตระกูล (2550) กล่าวว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนแสดงแผนผังที่จะช่วย
ผูส้ อนในการเตรี ยมการสอน ว่าควรจะเตรี ยมการสอนอย่างไร โดยมีการวิเคราะห์กระบวนการเรี ยน
การสอนว่ามีตวั แปรสาคัญอะไรบ้าง และควรจะเริ่ มและจบบทการเรี ยนอย่างไร รู ปแบบการสอน
จะช่วยให้ครู ให้มีความเข้าใจในกระบวนการเรี ยนการสอนและเป็ นครู ที่ดีมีประสิ ทธิภาพ
สรุ ปได้วา่ รู ปแบบการเรี ยนการสอน หมายถึง สภาพหรื อลักษณะของการจัดการเรี ยนการ
สอน ที่จดั ขึ้นอย่างมีระบบ ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรื อความเชื่อโดยใช้วิธีสอน
เทคนิคการสอน เข้ามาช่วยทาให้การเรี ยนการสอนเป็ นไปตามหลักการ สามารถนาไปใช้เป็ นแนว
การสอนของผูส้ อน ซึ่งในรู ปแบบต้องกาหนดรายละเอียดในการเตรี ยมการสอน การดาเนินการ
สอน และการประเมินผล เพื่อให้ทราบถึงวิธีที่ผเู ้ รี ยนจะบรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้
4.2 การจัดรู ปแบบการเรี ยนการสอน
จอยส์ และเวล (Joyce and Weil 2004:25-34) จัดกลุ่มรู ปแบบการเรี ยนการสอนออกเป็ น
4 กลุ่ม ดังนี้ คือ
1. รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย ส่ งเสริ มแรงขับภายในของ
บุคคลในการได้รับข้อมูล และการจัดการข้อมูล (Information Processing Models) การรู ้ปัญหา การ
หาข้อสรุ ป และการสร้างมโนทัศน์และภาษาในการระบุปัญหา รู ปแบบการเรี ยนการสอนนี้ ได้แก่
รู ปแบบการสอนการคิดเชิงอุมานของทาบา (Taba’s Inductive Thinking Model) รู ปแบบการสอน
มโนทัศน์ของบรู เนอร์ ( Bruner’s Concept Attainment Model) และรู ปแบบการสอนการฝึ กการคิด
สื บค้นของซัชแมน (Suchman’s Inquiry Training Model) เป็ นต้น
2. รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้นการพัฒนาทางสังคม (The Social Models) เป็ นรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนที่เน้นการทางานร่ วมกัน ใช้พลังในการร่ วมมือสร้างชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ ในการ
จัดการชั้นเรี ยนมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องสร้างการทางานร่ วมกัน และสร้างความสัมพันธ์ใน
ชั้นเรี ยน รู ปแบบการเรี ยนการสอนนี้ ได้แก่ รู ปแบบการสอนการทางานเป็ นกลุ่มของ จอห์นดุย
( Dewey’s Group Investigation Model) การสอนแบบบทบาทสมมุติของชาฟเทล ( Shaftel’s Role
Playing Model) เป็ นต้น
3. รู ปแบบการสอนที่เน้นการเสริ มสร้างบุคลิกภาพ (Personal Models) รู ปแบบนี้เริ่ มจาก
จินตทัศน์ของแต่ละคน ที่พยายามจะให้การศึกษาเพื่อให้เข้าใจตนเองได้ดีข้ นึ มีความรับผิดชอบต่อ
การศึกษา และเรี ยนเพื่อพัฒนาตนเองให้แข็งแกร่ งขึ้น มีการรับรู ้มากขึ้น และมีความคิดสร้างสรรค์
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ทาให้คุณภาพของชีวิตดีข้ ึน รู ปแบบการเรี ยนการสอนดังกล่าวให้ความสาคัญกับจินตทัศน์ของแต่
ละบุคคล ที่ส่งเสริ มความเป็ นอิสระซึ่งทาให้บุคคลเพิ่มความตระหนักในตนเองและรับผิดชอบใน
โชคชะตาของตน เช่น การสอนแบบไม่ช้ ีนาของ โรเจอร์ส (Rogers’ Nondirective Teaching Model)
และการสอนแบบส่ งเสริ มให้รู้คุณค่าของตนเองของ มาสโลว์ (Maslow’s Enhancing Self-Esteem
Model) เป็ นต้น
4. รู ปแบบการสอนที่เน้นพฤติกรรม (Behavioral Models) เป็ นรู ปแบบที่เน้นความรู ้เกี่ยว
กับวิธีการที่บุคคลตอบสนองต่อภาระงานและการป้ อนกลับ รู ปแบบนี้ มุ่งสังเกตพฤติกรรม และ
กาหนดภาระงาน และวิธีที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความก้าวหน้า เช่น การเรี ยนแบบรู ้รอบของ บลูม
(Bloom’s Mastery Learning Model) และรู ปแบบการสอนโดยตรงของกูดและคณะ (Good’s Direct
Instruction Model) เป็ นต้น
จากแนวคิดดังกล่าว สรุ ปได้วา่ การจัดรู ปแบบการเรี ยนการสอน ขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสม
ของคุณลักษณะของเนื้อหาวิชา คุณลักษณะของผูเ้ รี ยน ความต้องการของผูเ้ รี ยนและสังคม คือเน้น
ที่เป้ าหมายของการจัดการเรี ยนการสอน รู ปแบบการสอนที่ ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้นเป็ นรู ปแบบการสอนที่
นาเอาแนวคิดของจอยส์ และเวล (Joyce & Weil, 2004) หลายรู ปแบบมาใช้ร่วมกัน คือรู ปแบบการ
เรี ยนการสอน ที่เน้นการส่ งเสริ มแรงขับจากภายในของบุคคล ในการได้รับและการจัดการข้อมูล
(Information Processing Models) และรู ปแบบการสอนที่เน้นพฤติกรรม (Behavioral Models) ซึ่ง
เป็ นรู ปแบบที่เน้นความรู ้เกี่ยวกับวิธีที่บุคคลตอบสนองต่อภาระงานและการป้ อนกลับ มุ่งสังเกต
พฤติกรรมของผูเ้ รี ยนในกระบวนการเรี ยนรู ้ของตน
4.3 การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนสอน คือ การจัดรู ปแบบการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับ
ผูเ้ รี ยน หลักสูตร และสังคมโดยอาจเน้นในด้านเนื้อหาวิชา ความสามารถเฉพาะ คุณลักษณะของ
ผูเ้ รี ยน สังคมและความต้องการของผูเ้ รี ยนหรื อเน้นที่เป้ าหมายของการจัดการเรี ยนการสอน
จอยส์ และเวล (Joyce and Weil 2004: 7) กล่าวว่ารู ปแบบการสอน (Models of Teaching)
คือรู ปแบบของการเรี ยน (Model of Learning) เนื่องจากเป็ นการช่วยผูเ้ รี ยนให้ได้รับข้อมูล ความคิด
ทักษะ คุณค่า วิธีคิด วิธีที่จะแสดงความสามารถของตน และมีการสอนวิธีเรี ยนให้กบั ผูเ้ รี ยนอีกด้วย
ผลของการเรี ยนการสอนในระยะยาวที่สาคัญคือ การเพิ่มความสามารถในการเรี ยนทาให้สามารถ
เรี ยนได้ง่ายขึ้น และเรี ยนอย่างมีประสิ ทธิภาพในอนาคต เนื่องจากความรู ้ทกั ษะ และกระบวนการ
เรี ยนที่ผเู ้ รี ยนได้ฝึกจนเกิดความชานาญ
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ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนนั้น มีส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ใช้พิจารณาดังต่อไปนี้
1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ทฤษฎี หลักการและแนวคิดของรู ปแบบ และข้อค้นพบจาก
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปั จจุบนั หรื อปั ญหาจากเอกสาร ผลการวิจยั หรื อ
การสังเกต หรื อจากการสอบถามผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
2. การกาหนดหลักการ เป้ าหมาย วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการสอน ให้สอดคล้องกับ
ข้อมูลพื้นฐานและสัมพันธ์กนั อย่างเป็ นระบบระเบียบ การกาหนดเป้ าหมายของรู ปแบบการสอนจะ
ช่ วยให้สามารถเลื อกรู ปแบบการสอนไปใช้ให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของการสอน เพื่อให้การสอน
บรรลุผลสูงสุ ด
3. การกาหนดแนวทางในการนารู ปแบบการสอนไปใช้ ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีการและเงื่อนไข เช่น กลุ่มผูเ้ รี ยน การจัดสภาพการเรี ยนการสอน เพื่อให้การใช้รูปแบบการสอน
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
4. การประเมินรู ปแบบการสอน เป็ นการทดสอบความมีประสิ ทธิภาพของรู ปแบบที่สร้าง
ขึ้นใช้วิธีการดังต่อไปนี้
4.1 ประเมินความเป็ นไปได้ในเชิ งทฤษฎี โดยคณะผูเ้ ชี่ ยวชาญ ซึ่ งจะประเมินความ
สอดคล้องภายในระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ
4.2 ประเมินความเป็ นไปได้ในเชิงปฏิบตั ิการ โดยการนารู ปแบบการสอนที่พฒั นาขึ้น
ไปใช้ในสถานการณ์จริ ง ในลักษณะของการวิจยั
4.3 การปรับปรุ งรู ปแบบการสอน มี 2 ระยะ คือ
4.3.1 ระยะก่อนนารู ปแบบการสอนไปใช้ การปรับปรุ งรู ปแบบการสอนในระยะ
นี้ใช้ผลจากการประเมินความเป็ นไปได้ในเชิงทฤษฎีเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ ง
4.3.2 ระยะหลังนารู ปแบบการสอนไปทดลองใช้ การปรับปรุ งรู ปแบบการสอนใน
ระยะนี้ใช้ขอ้ มูลจากการทดลองเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ ง และอาจมีการนารู ปแบบการสอนไป
ทดลองใช้และปรับปรุ งซ้ า จนกว่าจะได้ผลเป็ นที่น่าพอใจ
สรุ ปได้วา่ การพัฒนารู ปแบบการสอนต้องมีการศึกษาข้อมูล ทฤษฎีหลักการและข้อค้นพบ
ในงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และกาหนดหลักการเป้ าหมายจุดประสงค์ ให้สอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐาน
พร้อมกาหนดแนวทางในการนารู ปแบบไปใช้ ประเมินรู ปแบบการสอนทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิง
ปฏิบตั ิการ และมีการปรับปรุ งทั้งระยะก่อนนาไปใช้ และหลังจากนารู แปแบบการสอนไปใช้
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4.4 การนาเสนอรู ปแบบการสอน
การนาเสนอรู ปแบบการสอนที่ชดั เจนและเข้าใจง่ายจะช่วยให้สามารถนารู ปแบบการสอน
ไปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จอยส์และเวล ( Joyce and Weil 2004) นาเสนอรู ปแบบการสอนต่าง
ๆ ในหนังสื อ Model of Teaching ซึ่งเป็ นหนังสื อที่เขียนถึงรู ปแบบการสอนต่าง ๆ ไว้อย่างสมบูรณ์
มีการนาเสนอรู ปแบบการสอนด้วยการอธิ บายรู ปแบบการสอน ทฤษฎีที่รองรับ การนารู ปแบบไป
ใช้และผลที่ได้จากการใช้รูปแบบการสอน ไว้ดงั นี้
1. ที่มาของรู ปแบบการสอน (Orientation to the Model) อธิ บายถึงความสัมพันธ์ของ
ปั จจัยซึ่ งเป็ นที่มาของรู ปแบบการสอน ประกอบด้วย เป้ าหมายของรู ปแบบการสอน ทฤษฎี และ
สมมุติฐานที่ใช้รองรับรู ปแบบ หลักการ กลยุทธ์ในการสอน และแนวคิดสาคัญที่เป็ นพื้นฐานของ
รู ปแบบ
2. รู ปแบบการสอน (Model of Teaching) อธิ บายถึงรู ปแบบการจัดการเรี ย นการสอน
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประการ ดังต่อไปนี้
2.1 โครงสร้างของรู ปแบบ (Syntax) กล่าวถึงรายละเอียดของขั้นตอนการสอน และ
ลาดับขั้นตอนของกิจกรรมการเรี ยนการสอน
2.2 ระบบของสังคม (Social System) การอธิ บายถึงบทบาทของผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
ความสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน และความสัมพันธ์ของผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน
2.3 หลักของการตอบสนอง (Principles of Reaction) กล่าวถึงการตอบสนองของ
ผูส้ อนต่อผูเ้ รี ยน อาทิ การให้รางวัลเมื่อผูเ้ รี ยนเปลี่ยนพฤติกรรม การให้อิสระในการแสดง
ความคิดเห็น การประเมินที่ไม่มีการถูกผิด เป็ นต้น
2.4 ระบบการสนับสนุนการเรี ยนการสอน (Support System) กล่าวถึงเงื่อนไขหรื อสิ่ ง
จาเป็ นที่เอื้อต่อการใช้รูปแบบการสอนนั้น ๆ ให้ได้ผล เช่น ผูเ้ รี ยนต้องฝึ กในสถานการณ์จริ ง หรื อ
รู ปแบบการสอนในห้องปฏิบตั ิการ เป็ นต้น
3. การนารู ปแบบการสอนไปใช้ (Application) การเสนอคาแนะนาและข้อสังเกตต่าง ๆ
ในการนารู ปแบบการสอนไปใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น ประเภทของเนื้ อหาวิชาที่เหมาะสมกับ
รู ปแบบ ระดับชั้นและอายุของผูเ้ รี ยน สถานที่หรื อสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้รูปแบบ เป็ นต้น
4. ผลที่ได้จากการใช้รูปแบบการสอนทั้งทางตรงและทางอ้อม (Instructional and
Nurturant Effects) ระบุถึงผลของการใช้รูปแบบการสอนที่คาดว่าจะเกิดแก่ผเู ้ รี ยนทั้งผลทางตรงซึ่ง
เป็ นจุดมุ่งหมายหลักของรู ปแบบ และผลทางอ้อมซึ่งเป็ นผลที่ได้จากการใช้รูปแบบการสอนนั้น อัน
เป็ นแนวทางสาหรับผูส้ อนในการพิจารณาและเลือกรู ปแบบการสอนไปใช้
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สรุ ปว่า การนาเสนอรู ปแบบการสอนตามวิธีของ จอยส์ และเวล (Joyce and Weil 2004)
นาเสนอโดยการกล่าวถึงความสัมพันธ์ของปั จจัยซึ่ งเป็ นที่มาของรู ปแบบการสอน เช่ น เป้ าหมาย
ของรู ปแบบ ทฤษฎีและสมมุติฐานที่ใช้รองรับรู ปแบบ หลักการ กลยุทธ์ในการสอน และแนวคิด
ส าคัญ ที่ เ ป็ นพื้ น ฐานของรู ป แบบ และกล่ า วถึ ง รู ป แบบของการจัด การเรี ย นการสอน ซึ่ ง เป็ น
รายละเอียดในการลาดับขั้นตอนการสอน และการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน บทบาทและความ
สัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน การตอบสนองและการสนับสนุ นผูเ้ รี ยน นอกจากนั้นยังต้อง
คานึงถึงการนารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และระบุผลของการใช้รูปแบบ
การสอนทั้งทางตรงและทางอ้อม อันเป็ นแนวทางให้ผสู ้ อนพิจารณานารู ปแบบการเรี ยนการสอนไป
ใช้ได้ตรงจุดประสงค์หรื อเป้ าหมาย
4.5 หลัก สู ต รวิ ช าภาษาอัง กฤษ ระดับ ประกาศนี ย บัต รวิช าชี พชั้น สู ง ประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรมกับการพัฒนาการอ่าน
หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
พุทธศักราช 2546 (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2546) จัดให้มีการเรี ยนการสอนภาษา
อังกฤษทุกภาคเรี ยน ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2552 เปิ ดสอน รายวิชา 3000-1201 ทักษะพัฒนา
เพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 ซึ่งมีจุดประสงค์ เกี่ยวกับการอ่านภาษาอังกฤษ ในคาอธิบายรายวิชา
และมาตรฐานรายวิชาดังนี้
1. สรุ ปใจความสาคัญจากการอ่านเพื่อความเข้าใจในการสื่ อสารในชีวิตประจาวัน
2. ใช้กลยุทธ์ในการอ่านเพือ่ ความเข้าใจ บอกใจความ รายละเอียด ถ่ายโอนข้อมูลจากเรื่ อง
ที่อ่าน
3. บูรณาการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยนกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง โดยมีหลักฐานการเรี ยน บันทึก
การเรี ยนรู ้ การประเมินความก้าวหน้าของตนเอง
แนวจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสูตร เน้นการปฏิบตั ิในการใช้กลยุทธ์ในการเรี ยนเพื่อ
นาไปใช้ในการแก้ปัญหา วิเคราะห์ และตัดสิ นใจ รวมทั้งบูรณาการการเรี ยนในชั้นเรี ยนกับการ
แสวงหาความรู ้จากแหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ
5. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
5.1 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนด้วยตนเอง (Self-Directed Learning)
5.1.1 งานวิจยั ภายในประเทศ
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คณาพร คมสัน (2540) พัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเองในการอ่านภาษา
อังกฤษเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้สัญญาการเรี ยนเป็ น
เครื่ องมือในการกาหนดเป้ าหมายการเรี ยน กาหนดกิจกรรมที่จะทาให้บรรลุเป้ าหมาย กาหนดวิธี
ประเมินผลงาน ผูเ้ รี ยนรับผิดชอบควบคุมตนเองให้ปฏิบตั ิตามสัญญาการเรี ยน รวมทั้งรับความรู ้
เสริ มการอ่านจากครู กลุ่มทดลองเป็ นนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนราชวินิตบางแก้ว จานวน
42 คน สอนโดยใช้รูปแบบที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น และสอนกลุ่มควบคุมจานวน 40 คน ด้วยวิธีอ่านตาม
คู่มือครู ใช้เวลาในการทดลอง 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบทดสอบความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ แบบวัดลักษณะการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเอง และแบบสอบถามความคิดเห็นผูเ้ รี ยน พบว่าคะแนนความสามารถทาง
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หลังเรี ยนของผูเ้ รี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่าง
กัน เฉพาะผูเ้ รี ยนกลุ่มต่าของกลุ่มทดลองมีคะแนนความสามารถทางการอ่านสูงกว่าคะแนน ของ
กลุ่มต่าของกลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คะแนนเฉลี่ยหลังการเรี ยนของกลุ่ม
ทดลอง สู งกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .01 ลักษณะการเรี ยนรู ้ดว้ ยการ
นาตนเองของผูเ้ รี ยนทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน คะแนนเฉลี่ยลักษณะการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเอง
หลังการเรี ยนของกลุ่มทดลอง สู งกว่าก่อนการเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สุ นนั ทา สุ วรรณศิลป์ (2543) พัฒนาโมดูลวิชาอนามัยสิ่ งแวดล้อมศึกษาด้วยวิธีการเรี ยน
แบบการนาตนเอง หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ระดับปริ ญญาตรี ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข เพื่อ
สร้างและพัฒนาโมดูลวิชาอนามัยสิ่ งแวดล้อมศึกษาด้วยการเรี ยนแบบการนาตนเอง เปรี ยบเทียบ
ผลการเรี ยนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปี ที่ 1 วิทยาลัยบรมราชชนนี ราชบุรี ปี การศึกษา 2542
2 กลุ่ม จานวน 100 คน กลุ่มทดลองเรี ยนวิชาอนามัยสิ่ งแวดล้อมศึกษาด้วยบทเรี ยนโมดูล กลุ่ม
ควบคุมเรี ยนด้วยวิธีการสอนแบบเดิม คือ แบบบรรยายและการอภิปราย ใช้ระยะเวลาในการ
ทดลอง 16 สัปดาห์ ผลการวิจยั ปรากฏว่า โมดูลวิชาอนามัยสิ่ งแวดล้อมศึกษาที่ผวู ้ ิจยั ได้พฒั นาขึ้น
สามารถพัฒนาทักษะการเรี ยนแบบการนาตนเองของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ได้ โดยกลุ่มทดลอง
มีคะแนนเฉลี่ยผลการเรี ยนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ประเด็นของลักษณะการ
เรี ยนแบบนาตนเอง กลุ่มทดลองมีผลคะแนนเฉลี่ยลักษณะการเรี ยนแบบการนาตนเองสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
จิดาภา สุ วรรณฤกษ์ (2545) ทาวิจยั เรื่ องการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเองของประชาชนในปี พ.ศ. 2555 วิจยั คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของความสามารถในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเองของประชาชน และแนวทางการจัดการ
ศึกษานอกโรงเรี ยนในอนาคต เพื่อเพิ่มความสามารถในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเอง ผลการวิจยั
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พบว่าประชาชนในปี พ.ศ. 2555 ควรมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเอง 14
ประการคือ 1) การกาหนดความต้องการเรี ยนรู ้ของตนเอง 2) การวางแผนการเรี ยนรู ้ 3) การจูงใจ
และควบคุมตนเอง 4) การกาหนดเป้ าหมายในการเรี ยน 5) การเลือกวิธีเรี ยนและแหล่งการเรี ยนรู ้
6) ความรู ้และทักษะในการฟั ง พูด อ่าน เขียน 7) ความรับผิดชอบในการจัดการตนเอง 8) การเปิ ด
ใจกว้าง 9) การยอมรับตนเองและเห็นคุณค่าของตนเอง 10) การประเมินผลตนเองได้ 11) มี ความ
คิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ 12) มีความรู ้สึกที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเอง 13) มี ทกั ษะ
ในการสื่ อสาร และ 14) มีการเรี ยนรู ้ร่วมกับผูอ้ ื่น
ศิรินนั ท์ สามัญ (2547) ทาวิจยั แบบพหุ กรณี พัฒนากระบวนการส่ งเสริ มความสามารถ
ในการเรี ยนรู ้แบบนาตนเองของครู มีวตั ถุประสงค์ เพื่อพัฒนากระบวนการส่ งเสริ มความสามารถ
ในการเรี ยนรู ้แบบนาตนเองของครู โดยใช้กรณี ศึกษา 9 คน เป็ นครู ผูส้ อนระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานใน 5 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คือ วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในโรงเรี ยนประถมศึกษา และโรงเรี ยนเอกชนขยายโอกาสใน
จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1 เก็บรวบรวมข้อมูล
ปรับปรุ ง กระบวนการเป็ นระยะ ๆ เป็ นเวลา 14 สัปดาห์ เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
คือแบบวัดคุณลักษณะการเรี ยนรู ้แบบนาตนเอง แบบวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้แบบนาตนเอง
แบบสอบถามความคิดเห็นของครู แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตการสอน พบว่า
1. กระบวนการส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้แบบนาตนเองของครู ประกอบด้วย
หลักการ 4 ประการคือ 1) ความมีอิสระ 2) การมีส่วนร่ วม 3) การเน้นประสบการณ์ตรง และ 4)
การนิเทศเพื่อพัฒนา ประกอบด้วยกระบวนการ 7 ขั้นตอนได้แก่ 1) การเตรี ยมความพร้อมในการ
เรี ยนรู ้ของครู 2) การช่วยให้ครู วิเคราะห์สภาพปั ญหา 3) การสร้างความตระหนักและแรงจูงใจใน
การนาตนเอง 4) การกระตุน้ ส่ งเสริ มให้ครู วิเคราะห์ความต้องการของตนเอง กาหนดเป้ าหมายและ
วางแผน 5) การกระตุน้ ส่ งเสริ มให้ครู ปฏิบตั ิตามแผน 6) การนิ เทศ กากับ ติดตาม ให้ความ
ช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 7) การประเมินผลและการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับแก่ครู
2. ผลการส่ งเสริ มครู ให้มีความสามารถในการนาตนเองในการเรี ยนรู ้
กระบวนการ
ส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้แบบนาตนเอง พบว่า
2.1 คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการเรี ยนรู ้แบบนาตนเองของครู ทุกคนสู งขึ้นใน
ทุกด้าน หลังการดาเนินการตามกระบวนการที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น และสูงขึ้นเฉลี่ยรวมร้อยละ 38.00
2.2 คะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะการเรี ยนรู ้แบบนาตนเองของครู ทุกคนสู งขึ้นในทุก
ด้านหลังการดาเนินการตามกระบวนการที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น และสูงขึ้นเฉลี่ยรวมร้อยละ 15.72
2.3 ผลงานโครงการที่เกิดขึ้นจากการเรี ยนรู ้แบบนาตนเองของครู 7 คน อยูใ่ นเกณฑ์
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ดีมาก และของครู 2 คน อยูใ่ นเกณฑ์ดี
2.4 ครู มากกว่าร้อยละ 80 เห็นว่า กระบวนการมีความเหมาะสม และสามารถส่ งเสริ ม
ความสามารถในการเรี ยนรู ้แบบนาตนเองได้ดี
วิบูลย์ลกั ษณ์ ปรี ยาวงศากุล (2547) ทาวิจยั เรื่ อง รู ปแบบการพัฒนานักศึกษาพยาบาลด้วย
กิจกรรมที่ส่งเสริ มความพร้อมในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเอง เพื่อเพิ่มความสามารถในการเรี ยนรู ้
โดยมีจุดประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาระดับความพร้อมในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเองของนักศึกษา
พยาบาล 2) สร้างรู ปแบบการพัฒนานักศึกษาพยาบาลด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริ มความพร้อมในการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเองเพื่อเพิ่มความสามารถในการเรี ยนรู ้ 3) ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนา
นักศึกษาพยาบาลด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริ มความพร้อมในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเอง 4) ศึกษาความ
สัมพัน ธ์ ระหว่า งความพร้ อ มในการเรี ย นรู ้ ด้ว ยการน าตนเองกับ ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น ของ
นักศึกษาพยาบาล ชั้นปี ที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิ ร ะ และวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ชลบุรี ปี การศึกษา 2546 จานวน 90 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่ม
ละ 45 คน ใช้เครื่ องมือวัดระดับความพร้อมในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเอง ( SDLR Scale) ของฟิ ช
เชอร์คิง และ แทก (Fisher, King and Tague 2001) รู ปแบบการส่ งเสริ มความพร้อมในการเรี ยนรู ้
ด้วยการนาตนเอง เน้นจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ดว้ ยกิจกรรม การอบรมและพัฒนานักศึกษา
แบ่งออกเป็ น 3 ระยะ คือระยะที่ 1 รับการอบรมจากผูเ้ ชี่ยวชาญและศึกษาดูงาน
ระยะที่ 2 ฝึ ก
ปฏิบตั ิการเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ ระยะที่ 3 ติดตามเสริ มแรงให้กาลังใจนักศึกษา
ที่มีระดับความพร้อมในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเองต่า เพิ่มความสามารถในการจัดการตนเอง
ความปรารถนาต่อการเรี ยนรู ้และการควบคุมตนเองและเพิ่มความสามารถในการเรี ยนรู ้ ผลการวิจยั
พบว่า ระดับความพร้อมในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเองของนักศึกษาพยาบาลอยูใ่ นระดับปานกลาง
ผลจากการทดลองใช้รูปแบบ พบว่า นักศึกษากลุ่มทดลองมีระดับความพร้อมในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการ
นาตนเองสู งกว่าก่ อนการทดลอง มี ผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยน มีความสามารถเป็ นผูอ้ านวยความ
สะดวกในการเรี ยนรู ้สู งกว่าก่อนการทดลอง แสดงว่ารู ปแบบฯ ที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้นเหมาะสมที่จะ
นาไปใช้พฒั นานักศึกษาพยาบาล และพบว่าความพร้อมในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเองคือ การ
จัดการตนเอง ความปรารถนาต่อการเรี ยนรู ้ และการควบคุมตนเองของนักศึกษาพยาบาลมีความ
สัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
จิราภรณ์ ทักษิณวรจารย์ (Jiraporn Tuksinvarajarn 2002) ทาการวิจยั เชิงสารวจนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุ รี ในเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมในการเรี ยน
ด้วยตนเอง (Self- directedness) ความสามารถแห่ งตน ( Self-efficacy) คุณค่าภายในตน (Intrinsic
value) ความวิตกกังวลในการทาข้อสอบ (Test anxiety) และความสาเร็ จในการเรี ยนภาษาอังกฤษ
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พบว่ามีความสัมพันธ์ในระดับสู งระหว่างความพร้อมในการเรี ยนด้วยตนเอง กับคุณค่าภายในและ
ความสามารถแห่ งตน และพบว่าความสามารถแห่ งตน คุณค่าภายในตน และความวิตกกังวลใน
การสอบ เป็ นสาเหตุให้มีการพัฒนาการเรี ยนด้วยตนเอง
จากงานวิจยั ภายในประเทศที่มีผูท้ าวิจยั ไว้แล้ว พอสรุ ปได้ว่า ได้มีผูท้ าวิจยั เกี่ ยวกับการ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถเรี ยนได้ด้วยตนเอง โดยพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนและกิ จกรรม
เครื่ องมือที่ใช้วดั คุณลักษณะของผูเ้ รี ยนเป็ นแบบสอบถามที่ให้ผูเ้ รี ยนบอกความรู ้สึกของตน คือ
เครื่ องมือวัดความพร้อมในการเรี ยนด้วยตนเอง ของกักลีลมิโน (Guglielmino 1977) และเครื่ องมือ
วัดระดับความพร้อมในการเรี ยนด้วยตนเอง (SDLR Scale) ของนักศึกษาพยาบาลของฟิ ชเชอร์ คิง
และแทก (Fisher, King and Tague 2001) ในงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถเรี ยนได้
ด้วยตนเอง โดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนที่ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้นนั้น พบว่าหลังการเรี ยนการสอน
และการฝึ กอบรม ผูเ้ รี ยนมีลกั ษณะการเรี ยนด้วยตนเองสู งขึ้นและมีผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยนสู งขึ้น
ด้วย และยังมีงานวิจยั ที่พบว่าความพร้อมในการเรี ยนด้วยตนเองมีความสัมพันธ์ระดับสู งกับคุณค่า
ภายในตนและความสามารถแห่งตน และผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยน ซึ่งคุณค่าภายในตน ความกังวลใน
การสอบ และความสามารถแห่งตน เป็ นสาเหตุให้ผเู ้ รี ยนมีการพัฒนาตนเอง
5.1.2 งานวิจยั ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนด้วยตนเอง
วูด (Wood 1995) ทาการวิจยั เชิงสารวจ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้อุปสรรคของ
การศึกษาต่อ กับลักษณะการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ของนักศึกษาผูใ้ หญ่ภาคค่าของ Maryville College
รัฐ เทนเนสซี่ จานวน 103 คน โดยใช้แบบสารวจอุปสรรคทางการเรี ยน และแบบวัดระดับการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของ กักลีลมิโน (Guglielmino 1977) พบว่าระดับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจะสู งขึ้น
ตามระดับความเชื่อมัน่ ในตนเอง ในการเป็ นผูเ้ รี ยนที่มีประสิ ทธิ ภาพ และการให้ความสาคัญต่อ
การศึกษาต่อเนื่ อง การส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความพร้อมในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอันเป็ นกลไก
สาคัญในการมีส่วนร่ วมในการศึกษาต่อเนื่ อง การขาดความเชื่ อมัน่ ของบุคคลเป็ นอุปสรรคใน
การศึกษาต่อ และพบว่าอุปสรรคในการศึกษาต่อเนื่ อง มีความสัมพันธ์กบั ระดับการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง การลดอุปสรรคดังกล่าวจะช่วยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีระดับการเรี ยนด้วยตนเองเพิ่มขึ้น
แบกซ์เตอร์ ( Baxter 1994) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
วิธีการเรี ยน การเรี ยนตามความก้าวหน้าของตนเอง และความมัน่ ใจในการทางานของลูกจ้างใน
สถานประกอบการ จานวน 125 คน ที่ลงทะเบียนเรี ยนในหลักสู ตรการฝึ กความก้าวหน้าของตนเอง
(Self-Paced Training Course) โดยศึกษาผลจากการวัดระดับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง แบบวัดทักษะ
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และความมัน่ ใจในการทางาน และแบบวัดวิธีการเรี ยน พบว่าระดับของการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง
สามารถอธิ บายวิธีการเรี ยนของผูเ้ รี ยนได้ ผูท้ ี่มีระดับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองสู งจะมีความมัน่ ใจใน
การประกอบการงานและจะประสบความสาเร็ จในการเรี ยนของตนเองได้มากกว่า ผูท้ ี่มีระดับการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองต่า
เบสตันและคณะ ( Beston, Fellow and Culver 2001) ได้ทดลองใช้โมเดลของ โกรว์
(Grow’s model) กับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ปี ที่ 2 และปี ที่ 4 ของวิทยาลัยชุมชนในมหาวิทยาลัย
State University of New York ซึ่งเป็ นโมเดลการสอนที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาทักษะในการเรี ยน
ด้วยตนเองประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นสอนโดยผูส้ อน (Dependent) 2) ขั้นผูเ้ รี ยนให้ความ
สนใจ (Interested) 3) ขั้นเข้าไปมีส่วนร่ วม (Involved) และ 4) ขั้นเรี ยนด้วยตนเอง (Self-directed)
พบว่า ความรับผิดชอบในการเรี ยนและการควบคุมการเรี ยน เป็ นพื้นฐานของการเรี ยนด้วยตนเอง
เช่นเดียว กับการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ พบว่าการเรี ยนด้วยตนเองควรจะเริ่ มต้นตั้งแต่ปีแรกของ
การเรี ยนเพื่อให้มีพลังในการขับเคลื่อนการเรี ยนด้วยตนเองอย่างถาวร เมื่อผูเ้ รี ยนได้มีความมัน่ ใจ
ในความสามารถในการเรี ยนของตน ก็จะมีแนวโน้มที่จะมีแรงขับให้เข้าไปมีประสบการณ์ใน
สถานการณ์อื่น ๆ ที่เพิ่มมากขึ้น ในลักษณะของการเรี ยนเป็ นทีม เมื่อมีการเรี ยนด้วยตนเองผูเ้ รี ยน
จะพัฒนาเป้ าหมายการเรี ยนในขั้นต่อไป การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและการแบ่งปั นประสบการณ์
ของผูเ้ รี ยนทาให้โครงงานที่ร่วมกันทาประสบความสาเร็ จ
รี โอ (Reio 2004) ทาการศึกษาผลของความรู ้เดิม (Prior knowledge) ความพร้อมในการ
เรี ยนด้วยตนเอง ( Self-Directed Learning Readiness) และความอยากได้ใคร่ รู้ (Curiosity) ที่มีต่อ
สมรรถนะในการเรี ยนในชั้นเรี ยนของนักศึกษาระดับวิทยาลัย โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา
ปี ที่ 4 จานวน 121 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ เครื่ องมือวัดความพร้อมในการเรี ยนด้วย
ตนเองของ กักลีลมิโน (SDLRS; Guglielmino 1977) แบบฝึ กหัดวัดความรู ้เดิม และความอยากได้
ใคร่ รู้ พบว่านักศึกษาชายมีระดับการนาตนเองสู งกว่าและมีสมรรถนะในการเรี ยนสู งกว่านักศึกษา
หญิง ส่ วนความรู ้เดิมไม่มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรใด ๆ ยกเว้นด้านเชื้อชาติหรื อวัฒนธรรม และ
พบว่า ความพร้อมในการเรี ยนด้วยตนเอง เป็ นตัวทานายที่มีอานาจในการทานายสู งในเรื่ องของ
สมรรถนะในการเรี ยน หลังจากการควบคุมตัวแปร อายุ เพศ และเชื้อชาติ แล้ว ความพร้อมในการ
เรี ยนด้วยตนเองและความอยากได้ใคร่ รู้ เป็ นปั จจัยที่แท้จริ งในการทานายตัวแปรตาม คือสมรรถนะ
ในการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
บุลิค ( Bulik 2009) ทาวิจยั กรณี ศึกษาในช่วงเวลาที่ทาให้ผเู ้ รี ยนด้วยตนเองต้องหยุดชะงัก
เพราะพบอุปสรรค (The Stick Point) คาถามวิจยั คือ เมื่อกลยุทธ์ที่เคยใช้ได้ผล ไม่สามารถใช้ได้อีก
ต่อไป จะเกิดอะไรขึ้น วิจยั กรณี ศึกษา ครอบครัวที่กาลังเผชิญกับพายุเฮริ เคนไอค์ (Hurricane Ike)
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ในปี 2008 ครอบครัวตัวอย่างบรรยายถึงการเตรี ยมอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้ าใช้ในบ้านในช่วงพายุพดั ผ่าน
ซึ่งเคยใช้วิธีน้ ีมาก่อนแล้วได้ผล ปรากฏว่าเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าไม่ทางานเมื่อถึงช่วงที่เกิดพายุ เขาใช้
กลยุทธ์เดิมที่เคยใช้แล้วได้ผล แต่ไม่เกิดผล เขาทาซ้ า ๆ โดยไม่ไม่เปลี่ยนกลยุทธ์ หลังจากเสี ยเวลา
ไป 36 ชัว่ โมง จึงคิดได้วา่ ควรเปลี่ยนกลยุทธ์ โดยตัดสิ นใจขับรถออกไปซื้ อเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าใหม่
ผลที่ได้จากกรณี ศึกษานี้ ผูว้ ิจยั พบว่า ประการแรก ตัวอย่างกรณี ศึกษามีแหล่งความรู ้ไม่เพียงพอ คือ
ไม่มีความรู ้เรื่ องเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า มีแหล่งความรู ้จากัดคือมีคู่มือการใช้เครื่ องเท่านั้น ประการที่ 2
ตัวอย่างกรณี ศึกษา รู ้สึกอารมณ์เสี ย กับเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าที่ไม่ทางานและโกรธตนเอง ทาให้ขาด
ความมัน่ ใจในการคิดหากลยุทธ์อื่นที่จะนามาใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ
สตราคา (Staka 2009) ที่กล่าวว่า การเรี ยนด้วยตนเองจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรม ข้อมูล แรงจูงใจ และอารมณ์ ที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขภายในตัวของบุคคล
สรุ ปโดยรวมได้ว่างานวิจยั ต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่ องการเรี ยนด้วยตนเองนั้น เป็ นงานวิจยั ที่
เกี่ยวกับการวัดคุณลักษณะของการเรี ยนด้วยตนเองของผูเ้ รี ยน ที่ระบุลกั ษณะของผูเ้ รี ยนที่มีระดับ
ของการเรี ยนด้วยตนเองในระดับสู งและระดับต่า และระบุความสัมพันธ์ของการเรี ยนด้วยตนเอง
กับความสามารถในการเรี ยน ส่ วนใหญ่เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ ซึ่งบ่งบอกถึงลักษณะของผูเ้ รี ยนที่
มีความสามารถในการเรี ยนด้วยตนเอง และประโยชน์ของการเรี ยนด้วยตนเองซึ่ งเน้นเรื่ องการอยู่
รอดของมนุษย์ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง เน้นการเรี ยนอย่างต่อเนื่องและการเรี ยนตลอดชีวิต
5.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ในการรู ้คิดและกลยุทธ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ
5.2.1 งานวิจยั ในประเทศ
สรารัตน์ จันกลิ่น (2544) ทาการศึกษาเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการสอนด้วยกลวิธีต้ งั
คาถามตนเอง และกลวิธีจดบันทึก พบว่านักเรี ยนที่สอนด้วยกลวิธีต้ งั คาถามตนเองมีความสามารถ
ในการอ่ า นเพื่ อ ความเข้า ใจภาษาอัง กฤษอยู่ใ นระดับ ผ่า นเกณฑ์ข้ นั ต่ า ที่ ก าหนดตามเกณฑ์ก าร
ประเมินของกระทรวงศึกษาธิ การ ส่ วนผูเ้ รี ยนที่สอนด้วยกลวิธีจดบันทึก มีความสามารถในการ
อ่ า นเพื่ อ ความเข้า ใจภาษาอัง กฤษอยู่ใ นระดับ ต่ า กว่ า เกณฑ์ข้ ัน ต่ า ที่ ก าหนด และนัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่สอนด้วยกลวิธีต้ งั คาถามตนเอง มีความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ภาษาอังกฤษสู งกว่านักเรี ยนที่สอนด้วยกลวิธีจดบันทึกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
สุ เทียบ ละอองทอง (2545) พัฒนารู ปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดย
ใช้ยทุ ธศาสตร์ เมตาคอกนิ ชนั ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั คือ แบบสังเกตพฤติกรรมผูส้ อน และผูเ้ รี ยน แบบบันทึ กการจัดการเรี ยนการสอน และ
แบบสัมภาษณ์ผเู ้ รี ยนชนิ ดกึ่งโครงสร้าง แบบบันทึกการเรี ยน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ในการใช้กลยุทธ์
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ในการรู ้คิด และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ ด้านความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ กิจกรรมการสอนและ
การประเมินผลเรี ยกว่า PRIME Model ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนคือ ขั้นวางแผนการอ่าน (P) ขั้นการ
อ่านเพื่อสร้างสรรค์ความหมาย (R) ขั้นระบุขอ้ มูลสาคัญ (I) ขั้นกากับตรวจสอบความเข้าใจ (M)
และขั้นประเมิ นผลการอ่าน (E)
พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาในด้านการใช้
ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชนั และด้านความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ สู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ต้ งั
ไว้ และคะแนนเฉลี่ ยในด้านการใช้ยุทธศาสตร์ เมตาคอกนิ ชัน และด้านความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ สู งกว่าก่อนเรี ยน
อารี รั ก ษ์ มี แ จ้ง (2547) พัฒ นารู ป แบบการสอนกลวิ ธี ก ารอ่ า นภาษาอัง กฤษ โดยใช้
หลักการเรี ยนรู ้แบบร่ วมงานเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้การอ่านสาหรับนิสิตนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็ น
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนารู ปแบบการสอนกลวิธี
การอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้หลักการเรี ยนรู ้แบบร่ วมงานเพื่อส่ งเสริ มผลการเรี ยนรู ้การอ่าน และ
ศึ ก ษาผลการเรี ย นรู ้ ก ารอ่ า นของกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ เ รี ย นโดยใช้รู ป แบบที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น ใน 3 ด้า น คื อ
ความสามารถในการอ่ า นภาษาอัง กฤษเพื่ อ ความเข้า ใจ พฤติ ก รรมการใช้ก ลวิ ธี ก ารอ่ า นและ
พฤติกรรมการทางานร่ วมกัน ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการสอนที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น เป็ นรู ปแบบที่
เน้นการสอนกลวิธีการอ่าน 5 กลวิธีคือ การเชื่อมโยงความรู ้ การทานายความ การทาความเข้าใจให้
กระจ่าง การตั้งคาถาม และการสรุ ปย่อ กระบวนการเรี ยนการสอนของรู ปแบบมี 4 ขั้นตอนคือ
ขั้นกระตุน้ ความสนใจเกี่ยวกับกลวิธี ขั้นสร้างความเข้าใจ ขั้นประยุกต์ใช้ เป็ นขั้นที่ให้ผเู ้ รี ยนฝึ กใช้
กลวิธีการอ่านด้วยตนเอง และขั้นสรุ ป เป็ นการสรุ ปความรู ้ความเข้าใจในสิ่ งที่อ่าน และกลวิธีที่ใช้ใน
การอ่าน ตลอดการเรี ยนการสอนผูเ้ รี ยนทางานเป็ นกลุ่มย่อย มีการแลกเปลี่ ยนความรู ้ ความคิด
เกี่ยวกับบทอ่าน และกลวิธีที่ใช้ในการอ่าน ผูส้ อนทาหน้าที่เป็ นผูอ้ านวยความสะดวกและคอยให้
ความช่วยเหลือ เมื่อนารู ปแบบการสอนดังกล่าวใช้กบั กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มพบว่า คะแนนเฉลี่ย
ของความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษหลังทดลองของกลุ่มทดลองทั้งสองกลุ่มสู งกว่าก่อนการ
ทดลอง คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่านหลังการทดลองของกลุ่มทดลองทั้งสอง
กลุ่มสู งกว่าก่อนการทดลอง และค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่านหลังการทดลอง ของ
กลุ่มทดลองทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน
จินดา ยัญทิพย์ (2547) พัฒนากระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอ่านภาษา
อังกฤษเพื่อความเข้าใจแก่นกั เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามทฤษฎีโครงสร้างความรู ้และเมตา
คอกนิ ชนั มีวตั ถุประสงค์เพื่อ พัฒนากระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอ่านภาษา
อังกฤษเพื่อความเข้าใจแก่นกั เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามทฤษฎีโครงสร้างความรู ้และ
เมตาคอกนิชนั โดยให้นกั เรี ยนกลุ่มทดลองเรี ยนโดยใช้กระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการ
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สอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ นักเรี ยนกลุ่มควบคุมเรี ยนโดยใช้การสอนแบบปกติ ใช้เวลา
ทดลอง 10 สัปดาห์ เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบวัดความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ แบบวัดความสามารถในการคิด และแบบวัดความสามารถในการ
สรุ ปย่อความ พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจหลังการทดลองสู งกว่ากลุ่มควบคุมที่เรี ยนโดยการสอนแบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.5 และมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิด สู งกว่านักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้
การสอนแบบปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
สรุ ปงานวิจยั ในประเทศ เป็ นการวิจยั เกี่ ยวกับการใช้กลยุทธ์ในการอ่านเพื่อเพิ่มความ
สามารถในการอ่าน และการตรวจสอบกลยุทธ์ในการอ่านของผูเ้ รี ยน ว่าใช้กลยุทธ์ในการอ่านแบบ
ใด ผลการวิจยั ต่างพบว่าการใช้กลยุทธ์ในการอ่านช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ในการอ่านเพิ่มขึ้น แต่
ยังไม่พบงานวิจยั ที่นาเอากระบวนการเรี ยนด้วยตนเองกับกิจกรรมการรู ้คิดมาใช้เป็ นรู ปแบบการ
เรี ย นการสอน เพื่ อ พัฒ นาการอ่ า นภาษาอัง กฤษของผูเ้ รี ย น กิ จ กรรมการรู ้ คิ ด ในการอ่ า นเป็ น
กระบวนการทางสมองที่สามารถพัฒนาให้เกิดกับผูเ้ รี ยนได้ ซึ่ งในทานองเดียวกันการเรี ยนด้วย
ตนเองก็เป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวของผูเ้ รี ยน เป็ นความเชื่อ เป็ นเจตคติ และความสนใจ
ใฝ่ รู ้ของผูเ้ รี ยน เมื่อนามาใช้ร่วมกันในการจัดการเรี ยนการสอน น่าจะทาให้ผเู ้ รี ยนตระหนักรู ้ในวิธี
เรี ยนของตน สามารถคุมคุมการเรี ยนของตนด้วย กระบวนการทางสมองอันนาไปสู่ การเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองได้ตลอดชีวิตและสามารถอยูร่ อดในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
5.2.2 งานวิจยั ต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ในการรู ้คิดและกลยุทธ์ในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ
ราเชล (Rachelle 2002:131 A) ได้ศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการสอนกลยุทธ์ในการ
อ่านเพื่อความเข้าใจ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนเกรด 11 จานวน 81 คน จาก 4 ห้องเรี ยน เรี ยนวิชา
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ โลก
ซึ่ งสอบไม่ผา่ นในโปรแกรมการอ่านเพื่อความเข้าใจของรัฐ
เทนเนสซี (Tennessee Comprehensive Assessment Program) กลุ่มทดลองมี จานวน 41 คน กลุ่ม
ควบคุมมีจานวน 40 คน ใช้ผสู ้ อนกลุ่มละคน กลุ่มทดลองสอนกลยุทธ์ในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ส่ วนกลุ่มควบคุมไม่สอนกลยุทธ์ในการอ่าน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือแบบวัดการอ่าน ระดับ 1012 แบบ S พบว่านักเรี ยนที่เรี ยนกลยุทธ์ในการอ่าน มีคะแนนการอ่านเพื่อความเข้าใจสู งกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ส่ วนคะแนนคาศัพท์หลังการทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ
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อับเดลฮาเฟส (Abdelhafez 2006) ได้ทาการศึกษาผลของการฝึ กกลยุทธ์ในการรู ้คิด เพื่อ
พัฒนาทักษะการฟังและการอ่านเพื่อความเข้าใจ ของผูเ้ รี ยนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่าง ประเทศ
โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาปี ที่ 1 เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมิเนีย (Minia University)ประเทศ
อียิปต์ โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็ นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มทดลองเรี ยนทักษะการฟั งและ
การอ่านภาษาอังกฤษและฝึ กวิธีการรู ้คิด ส่ วนกลุ่มควบคุมไม่มีการฝึ ก พบว่ากลุ่มทดลองสามารถ
ทาข้อทดสอบในทักษะการฟังและทักษะการอ่านหลังเรี ยนได้ดีกว่ากลุ่มควบคุม และสรุ ปว่าการฝึ ก
กลวิธีการรู ้คิดในการเรี ยนภาษาอังกฤษ ช่ วยให้ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาทักษะการฟั งและทักษะการอ่าน
รวมทั้งเพิ่มระดับความสามารถในการเรี ยนภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนที่ได้รับการฝึ กกลวิธีการเรี ยน
เคิรท ( Kurt 2007) ได้ทาการศึกษาเรื่ องกระบวนการรู ้คิดของผูเ้ รี ยน โดยให้ผเู ้ รี ยนบอก
กระบวนการรู ้คิด (Metacognition) ในการอ่านภาษาอังกฤษของตนโดยใช้ บันทึกการเรี ยนออนไลน์
( Online Learning Log: OLL) ให้ผเู ้ รี ยนได้สะท้อนความคิดของตนออกมาอย่างเป็ นระบบ เกี่ยวกับ
การอ่านของตน เป็ นการศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยผูเ้ รี ยนพยายามที่จะบอกกลยุทธ์ในการเรี ยน
ของผูเ้ รี ยนจาก เจตคติของผูเ้ รี ยน ผ่านการเขียนความรู ้สึกของผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับการเรี ยนของตนใน
บันทึกการเรี ยนออนไลน์ โดยทาการทดลองกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชา การอ่านขั้นสู ง
(Advanced Reading) ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย Near East University พบว่า ผูเ้ รี ยน
สามารถกระตุน้ กลยุทธ์ในการรู ้คิดของตน ด้วยการเขียนบันทึกการเรี ยนออนไลน์ ผูเ้ รี ยนใช้กลยุทธ์
ในการรู ้คิด 4 แบบ คือ ความตระหนักรู ้ (Awareness) การจัดการและการวางแผน ( Organization
and Planning) การควบคุมตนเองและการประเมินผล ( Monitoring and Evaluation) การศึกษาครั้งนี้
ชี้ให้เห็นผลดีของของการใช้บนั ทึกการเรี ยน และแนะนาว่าควรใช้บนั ทึกการเรี ยน ในการเรี ยนเป็ น
ประจา
เมเจอร์ วีนแมน และโวลเตอร์ ส (Meijer, Veenman and Wolters 2006) ทาการวิจยั เพื่อ
จัดลาดับของกิ จกรรมการรู ้ คิดในการอ่าน ที่ได้มาจากการแปลความหมายของการบอกความคิด
(Thinking - aloud) ของกลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็ น นักเรี ยนมัธยมต้นของโรงเรี ยนทางตอนเหนื อของ
ประเทศเนเธอร์ แ ลนด์ กลุ่ ม ตัว อย่า ง อายุเ ฉลี่ ย 13 ปี โดยให้ก ลุ่ ม ตัว อย่า งอ่ า นบทอ่ า นในวิ ช า
ประวัติศาสตร์ และวิชาฟิ สิ กส์ และบอกความคิดของตนในขณะอ่าน การอ่านแบ่งออกเป็ น 3 ช่วง
ใช้เวลาช่วงละประมาณ 2 ชัว่ โมง ภาระงานในการอ่านคือการอ่านบทอ่านและตอบคาถามเกี่ยวกับ
บทอ่าน 2-3 ข้อ คาถามจะเป็ นคาถามเกี่ยวกับกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน หลังจากการทดสอบการ
อ่านและบอกความคิด ทุกประโยคที่ผเู ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่างพูดออกมาจะถูกบันทึกเทป และถอดความ
ออกมาเป็ นตัวอักษร และนาไปจัดกลุ่ม ส่ วนข้อความที่ไม่เข้าพวก จะนาไปจัดกลุ่มไว้อีกกลุ่มหนึ่ ง
การจาแนกกิจกรรมการบอกความคิด ดาเนินการโดยผูต้ รวจ 4 ท่าน (Multi raters) คือผูช้ ่วยผูว้ ิจยั 2
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ท่าน และผูว้ ิจยั จานวน 2 ท่าน คาตอบของคณะกรรมการผูต้ รวจทุกคนต่ากว่าค่าเฉลี่ย ผูว้ ิจยั ได้นา
การระบุรายละเอียดของกิจกรรมการรู ้คิดที่ได้จากการบอกความคิดของกลุ่มตัวอย่าง ไปทดสอบกับ
ผูเ้ รี ยนอีกรอบหนึ่ ง ได้กิจกรรมการรู ้คิดที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และพบว่าความถี่ของการใช้กิจกรรมมี
ความสัมพันธ์กนั กับคุณภาพของการใช้การบอกความคิด กิจกรรมการรู ้คิดจากการทดลองในการ
บอกความคิดจากการอ่าน จัดกลุ่มได้ 6 กลุ่ม มีดงั นี้ คือ 1) การสารวจบทอ่าน (Orientation) 2) การ
วางแผน (Planning) 3) การดาเนิ นการอ่าน (Execution) 4) การควบคุมการอ่าน (Monitoring) 5)
การประเมินการอ่าน (Evaluation) และ 5) การนารายละเอียดจากบทอ่านไปใช้ (Elaboration)
เซี ย นหมิ ง (Xianming
2007) ศึ ก ษาการตระหนัก รู ้ ใ นการรู ้ คิ ด (Metacognitive
Awareness)ในการอ่านของนักศึกษาวิทยาลัยครู ยซู ี (Yuxi Teacher’s College) ชั้นปี ที่ 1 ปี การศึกษา
2003 จานวน 74 คน ในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic reading) เครื่ องมือที่ใช้ในการ
เก็บข้อมูล คือ แบบสารวจกลยุทธ์ในการอ่านของมอคทาริ และชูเรย์ (Mokhtari and Sheorey 2002)
ซึ่ งประกอบด้วย การสารวจกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการอ่านดังต่อไปนี้ คือ กลยุทธ์ในการอ่านโดยทัว่ ๆ
ไป (Global Reading Strategies) กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาในการอ่าน ( Problem Solving Reading
Strategies) และกลยุทธ์ในการช่วยเหลือการอ่าน (Support Reading Strategies) แบบสารวจกลยุทธ์
ในการอ่าน เป็ นแบบประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert Scale) แบบสังเกตในชั้นเรี ยน เป็ น
แบบตรวจสอบรายการ (Checklists) ซึ่งตรวจสอบการใช้กลยุทธ์การรู ้คิดในการอ่านที่ผเู ้ รี ยนใช้ใน
ห้องเรี ยน จากการสังเกต และการจดบันทึกของผูส้ อน และข้อคาถามแบบสัมภาษณ์ จานวน 10 ข้อ
ซึ่ งเป็ นคาถามปลายเปิ ด พบว่านักศึกษามีความตระหนักในการใช้กลยุทธ์ในการรู ้คิด เพื่อช่วยใน
การจัดการตนเอง ควบคุมตนเอง และประเมินตนเองเพื่อให้ประสบความสาเร็ จในการอ่านในเชิ ง
วิชาการของตน ซึ่ งผูว้ ิจยั สรุ ปว่า การสอนอ่านควรมีการสารวจกลยุทธ์ในการอ่านของผูเ้ รี ยนก่อน
เพื่อสารวจจุดแข็งและจุดอ่อนของผูเ้ รี ยน และช่วยผูท้ ี่อ่านไม่ออก นักศึกษาปี ที่ 1 จะมีคาศัพท์ที่
รู ้อยู่ในวงจากัด ผูส้ อนควรสอนให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั เดาคาศัพท์จากบริ บท จากการวิเคราะห์คา เพื่อให้
ความรู ้ในคาศัพท์ของผูเ้ รี ยนกว้างขึ้น ผลจากการวิจยั พบว่าผูเ้ รี ยนมีความตระหนักน้อยมากในเรื่ อง
ของการสังเกตความยาวของบทอ่านและการจัดรู ปแบบของบทอ่าน ไม่รู้ว่าตรงไหนควรอ่านอย่าง
ละเอียด และตรงไหนควรอ่านข้ามไป ไม่สามารถวิเคราะห์และประเมินข้อมูลที่อ่าน ไม่สามารถ
ใช้กลยุทธ์การอ่านเพื่อแก้ปัญหา ไม่สามารถนาเอาข้อมูลในบทอ่านมาเขียนด้วยถ้อยคาของตนเอง
และไม่มีการจดบันทึก
แชง และวู (Zhang and Wu 2009) วิจยั เชิงสารวจระดับของความตระหนักในการรู ้คิด
และการใช้กลยุทธ์ในการอ่านของนักเรี ยนมัธยมปลายที่เรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ ใน
ประเทศจีน จานวน 270 คนแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มตามความสามารถในการอ่าน คือกลุ่มเก่ง ปานกลาง
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และกลุ่มอ่อน โดยใช้แบบสารวจกลยุทธ์ในการอ่าน (Survey of Reading Strategies: SORS)
จานวน 28 ข้อ กลยุทธ์ในการอ่านแบ่งออกเป็ น กลยุทธ์ในการอ่านทัว่ ไป (Global) การแก้ปัญหา
(Problem-solving) และ กลยุทธ์ช่วยการอ่าน (Support) พบว่ากลุ่มตัวอย่างใช้กลยุทธ์ในการอ่านที่
หลากหลาย และรู ปแบบของกลยุทธ์ที่ใช้มีความสัมพันธ์สูงกับผลสาเร็ จในการอ่าน ผูว้ ิจยั ให้ความ
คิดเห็นว่าจากผลของการวิจยั แม้จะพบว่ามีการใช้กลยุทธ์ในการอ่านที่หลากหลายบ่อยครั้ง ผูท้ ี่อ่าน
ได้ดีกจ็ ะมีกลยุทธ์ในการอ่านที่แตกต่างไปจากผูท้ ี่อ่านไม่เก่ง ผูอ้ ่านได้ดีจะมีการวางแผนการอ่านที่
ดีกว่า มีการควบคุมความเข้าใจในการอ่านดีกว่าและเลือกใช้กลยุทธ์ในการอ่านที่เหมาะสมกว่า
จากการศึกษางานวิจยั ต่างประเทศเกี่ยวกับการสอนกลยุทธ์ในการอ่านพบว่า กลยุทธ์ใน
การอ่ า นเพื่ อ ความเข้า ใจ มี ค วามส าคัญ และมี ป ระโยชน์ ต่ อ การอ่ า นของผูเ้ รี ย น ท าให้ผูเ้ รี ย นมี
ความสามารถในการอ่านเพิ่มขึ้น การใช้กลยุทธ์ ในการอ่านเป็ นสิ่ งสาคัญ ที่ช่วยให้ผูอ้ ่านพัฒนา
ความสามารถในการอ่านในทุกภาษา และพบว่าการบันทึกการเรี ยน โดยการบอกกลยุทธ์ที่ผเู ้ รี ยน
ใช้ในการอ่าน จะช่วยกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความตระหนักในการใช้กลยุทธ์ และการบอกกลยุทธ์ใน
การรู ้คิดในการอ่านสามารถกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนมีกลยุทธ์ในการรู ้คิด จากการสารวจกลยุทธ์ในการ
อ่านพบว่าผูอ้ ่านที่ดี จะมีกลยุทธ์ในการอ่านที่แตกต่างจากผูอ้ ่านที่ไม่สามารถอ่านได้ดี
สรุ ปแนวคิดทฤษฎีของผูว้ ิจยั จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังแสดงในตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 สรุ ปแนวคิดทฤษฎีของผูว้ ิจยั จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ผูว้ ิจยั

งานวิจยั
ผลของการวิจยั
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนด้วยตนเอง (Self-Directed Learning)
คณาพร คมสัน
พัฒนารู ปแบบ
- ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทางการอ่าน
(2540)
การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเองในการ ภาษาอังกฤษหลังเรี ยน เพิ่มขึ้น
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ - ผูเ้ รี ยน มีลกั ษณะการเรี ยนรู ้ดว้ ยการ
สาหรับนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา นาตนเองหลังการเรี ยนสูงขึ้น
ตอนปลาย โดยใช้สัญญาการเรี ยน
กาหนดเป้ าหมาย กิจกรรม และวิธี
ประเมินผูเ้ รี ยนรับผิดชอบปฏิบตั ิ
ตามสัญญาการเรี ยน และรับ
ความรู ้เสริ มการอ่าน เก็บข้อมูล
ด้วยแบบทดสอบความสามารถใน
การอ่านภาษา อังกฤษ แบบวัด
ลักษณะการเรี ยน รู ้ดว้ ยการนา
ตนเอง และแบบสอบ ถามความ
คิดเห็นผูเ้ รี ยน
สุ นนั ทา
สุ วรรณศิลป์
(2543)

พัฒนาโมดูลวิชาอนามัย
สิ่ งแวดล้อมศึกษา ด้วยวิธีการเรี ยน
แบบการนาตนเอง หลักสูตร
พยาบาลศาสตร์ระดับปริ ญญาตรี
เพื่อสร้างและพัฒนาโมดูลวิชา
อนามัยสิ่ งแวดล้อมศึกษาด้วยการ
เรี ยนแบบการนาตนเอง

โมดูลที่พฒั นาขึ้นสามารถพัฒนา
ทักษะการเรี ยนแบบการนาตนเองของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ได้ ผูเ้ รี ยน
กลุ่มทดลองมีผลการเรี ยนสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม และกลุ่มทดลองมีลกั ษณะ
การเรี ยนแบบการนาตนเองสูงกว่า
กลุ่มควบคุม

108
ตารางที่ 8 (ต่อ)
ผูว้ ิจยั
จิดาภา
สุ วรรณฤกษ์
(2545)

ศิรินนั ท์ สามัญ
(2547)

งานวิจยั
ทาวิจยั คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนา
ตนเองของประชาชน และแนวทาง
การจัดการศึกษานอกโรงเรี ยนใน
อนาคต เพื่อเพิ่มความ สามารถในการ
เรี ยนรู ้ ด้วยการนาตนเอง

ผลของการวิจยั
พบว่าประชาชนในปี พ.ศ. 2555 ควร
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเอง 14 ประการ
คือ 1) การกาหนดความต้องการ
เรี ยนรู ้ของตนเอง 2) การวางแผนการ
เรี ยนรู ้ 3) การจูงใจและควบคุมตนเอง
4) การกาหนดเป้ าหมายในการเรี ยน
5) การเลือกวิธีเรี ยนและแหล่งการ
เรี ยนรู ้ 6) ความรู ้และทักษะในการฟัง
พูด อ่าน เขียน 7) ความรับผิดชอบ
ในการจัดการตนเอง 8) การเปิ ดใจ
กว้าง
9) การยอมรับตนเองและเห็นคุณค่า
ของตนเอง 10) การประเมิน ผล
ตนเองได้ 11) มีความคิดสร้าง สรรค์
และการคิดวิเคราะห์ 12) มีความรู ้สึก
ที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเอง
13) มีทกั ษะ ในการสื่ อสาร 14) มี
การเรี ยนรู ้ร่วมกับผูอ้ ื่น

วิจยั แบบพหุกรณี พัฒนากระบวน
การส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยน
รู ้แบบนาตนเองของครู ทาการศึกษา
ครู 9 คน เครื่ องมือเก็บข้อมูลคือ
แบบวัดคุณลักษณะการเรี ยนรู ้แบบนา
ตนเอง แบบวัดความสามารถในการ
เรี ยนรู ้แบบนาตนเอง แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของครู แบบสัมภาษณ์

กระบวนการที่พฒั นาขึ้นประกอบด้วย
หลัก 4 ประการ และกระบวนการ 7
ขั้นตอน ผลการทดลองกระบวนการ
พบว่าความสามารถในการเรี ยนรู ้แบบ
นาตนเองของครู ทุกคนสูงขึ้นในทุก
ด้าน คุณลักษณะการเรี ยนรู ้แบบนา
ตนเองของครู ทุกคนสูงขึ้นในทุกด้าน
ผลงานโครงการจากการเรี ยนรู ้แบบ
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ตารางที่ 8 (ต่อ)
ผูว้ ิจยั

งานวิจยั
แบบสังเกตการสอน

ผลของการวิจยั
นาตนเองของครู อยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก
และดี ครู ส่วนใหญ่เห็นว่ากระบวน
การมีความเหมาะสมและสามารถ
ส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้
แบบนาตนเองได้ดี

วิบูลย์ลกั ษณ์
ปรี ยาวงศากุล
(2547)

พัฒนารู ปแบบการพัฒนานักศึกษา
พยาบาลด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริ มความ
พร้อมในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเอง
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความ
พร้อมในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเอง
กับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักศึกษาพยาบาล โดยใช้เครื่ องมือวัด
ระดับความพร้อมในการเรี ยนรู ้ดว้ ย
การนาตนเอง ( SDLR Scale) ของฟิ ช
เชอร์คิง และ แทก (Fisher, King and
Tague, 2001)

รู ปแบบฯ ที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้นเหมาะสม
ที่จะนาไปใช้พฒั นานักศึกษาพยาบาล
และพบว่าความพร้อมในการเรี ยนรู ้
ด้วยการนาตนเองคือ
การจัดการตนเอง ความปรารถนาต่อ
การเรี ยนรู ้ และการควบคุมตนเอง
ของนักศึกษาพยาบาลมีความสัมพันธ์
กับผล สัมฤทธิ์ทางการเรี ยน

จิราภรณ์
ทักษิณวรจารย์
(2002)

วิจยั เชิงสารวจนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ใน
เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างความ
พร้อมในการเรี ยนด้วยตนเอง (Selfdirectedness) ความสามารถแห่งตน (
Self-efficacy) คุณค่าภายในตน
(Intrinsic value) ความวิตกกังวลใน
การทาข้อสอบ (Test anxiety) และ
ความสาเร็ จในการเรี ยนภาษาอังกฤษ

พบว่ามีความสัมพันธ์ในระดับสูง
ระหว่างความพร้อมในการเรี ยนด้วย
ตนเองกับคุณค่าภายในและความ
สามารถแห่งตน และพบว่าความ
สามารถแห่งตน คุณค่าภายในตน
และความวิตกกังวลในการสอบเป็ น
สาเหตุให้มีการพัฒนาการเรี ยนด้วย
ตนเอง
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ตารางที่ 8 (ต่อ)
ผูว้ ิจยั
งานวิจยั
วูด (Wood,1995) ทาการวิจยั เชิงสารวจ ศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้อุปสรรคของ
การศึกษาต่อ กับลักษณะการเรี ยนด้วย
ตนเองของนักศึกษาผูใ้ หญ่ภาคค่าของ
Maryville College รัฐ เทนเนสซี่
จานวน 103 คน โดยใช้แบบสารวจ
อุปสรรคทางการเรี ยน และแบบวัด
ระดับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของ
กักลีลมิโน (Guglielmino 1977)

แบกซ์เตอร์
( Baxter, 1994)

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง วิธีการเรี ยนตาม
ความก้าวหน้าของตนเอง และความ
มัน่ ใจในการทางานของลูกจ้างใน
สถานประกอบการ จานวน 125 คนที่
เรี ยนในหลักสูตรการฝึ กเพื่อความ
ก้าวหน้าของตนเอง (Self-Paced
Training Course) โดยศึกษาผลจาก
การวัดระดับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
แบบวัดทักษะและความมัน่ ใจในการ
ทางาน และแบบวัดวิธีการเรี ยน

ผลของการวิจยั
- พบว่าระดับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจะ
สูงขึ้นตามระดับความเชื่อมัน่ ในตน
ของผูเ้ รี ยนที่มีประสิ ทธิภาพและให้
ความสาคัญต่อการศึกษาต่อเนื่อง
- การขาดความเชื่อมัน่ ของบุคคลเป็ น
อุปสรรคในการศึกษาต่อ และพบว่า
อุปสรรคในการศึกษาต่อเนื่องมีความ
สัมพันธ์กบั ระดับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตน
เอง
- การลดอุปสรรคดังกล่าวจะช่วย
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีระดับการเรี ยน
ด้วยตนเองเพิม่ ขึ้น
- พบว่าระดับของการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองสามารถอธิบายวิธีการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยนได้
- ผูท้ ี่มีระดับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองสูง
จะมีความมัน่ ใจในการประกอบการ
งานและจะประสบความสาเร็ จในการ
เรี ยนของตนเองได้มากกว่าผูท้ ี่มีระดับ
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองต่า
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เบสตันและคณะ
( Beston, Fellow
and Culver
2001)

รี โอ
(Reio 2004)

งานวิจยั
ใช้โมเดลของ โกรว์ (Grow’s model)
กับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ของ
วิทยาลัยชุมชนในมหาวิทยาลัย State
University of New York

ผลของการวิจยั
- พบว่า ความรับผิดชอบในการเรี ยน
และการควบคุมการเรี ยนเป็ นพื้นฐาน
ของการเรี ยนด้วยตนเอง และพบว่า
การเรี ยนด้วยตนเองควรจะเริ่ มต้น
ตั้งแต่ปีแรกของการเรี ยนเพือ่ ให้มีการ
เรี ยนด้วยตนเองอย่างถาวร
- เมื่อมีการเรี ยนด้วยตนเองผูเ้ รี ยนจะ
พัฒนาเป้ า หมายของการเรี ยน การมี
ส่ วนในการพัฒนาและการแบ่งปัน
ประสบการณ์จะทาให้ โครงงานที่
ร่ วมกันทาประสบความสาเร็ จ

ทาการศึกษาผลของความรู ้เดิม (Prior
knowledge) ความพร้อมในการเรี ยน
ด้วยตนเอง ( Self-Directed Learning
Readiness) และความอยากได้ใคร่ รู้
(Curiosity) ที่มีต่อสมรรถนะในการ
เรี ยนของนักศึกษาระดับวิทยาลัย โดย
ศึกษานักศึกษาปี ที่ 4 จานวน 121 คน
ใช้ เครื่ องมือวัดความพร้อมในการ
เรี ยนด้วยตนเองของ กักลีลมิโน
(SDLRS; Guglielmino, 1977) เก็บ
ข้อมูล ร่ วมกับแบบฝึ กหัดวัดความรู ้
เดิม และความอยากได้ใคร่ รู้

- พบว่านักศึกษาชายมีระดับการนาตน
เองและมีสมรรถนะในการเรี ยน สูง
กว่านักศึกษาหญิง
- ความรู ้เดิมไม่มีความสัมพันธ์กบั ตัว
แปรใด ยกเว้นด้านเชื้อชาติหรื อ
วัฒนธรรม
- ความพร้อมในการเรี ยนด้วยตนเอง
เป็ นตัวทานายที่มีอานาจในการทานาย
สูงในเรื่ องสมรรถนะในการเรี ยน
- เมื่อควบคุมตัวแปร อายุ เพศ และ
เชื้อชาติ แล้ว ความพร้อมในการเรี ยน
ด้วยตนเองและความอยากได้ใคร่ รู้
เป็ นปัจจัยที่แท้จริ งในการทานาย
สมรรถนะในการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
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บุลิค
( Bulik 2009)

งานวิจยั
ผลของการวิจยั
วิจยั กรณี ศึกษา ช่วงเวลาที่ผเู ้ รี ยนด้วย - พบว่าอารมณ์ทาให้ขาดความมัน่ ใจ
ตนเองต้องหยุดชะงักเพราะพบ
ในการคิดหากลยุทธ์อื่นที่จะนามาใช้
อุปสรรค (The Stick Point) กรณี
ในการแก้ปัญหาในช่วงที่ผเู ้ รี ยนชะงัก
ศึกษา เป็ นครอบครัวที่กาลังเผชิญกับ เพราะพบอุปสรรค
พายุ พายุเฮริ เคนไอค์ (Hurricane Ike) - เชื่อว่าการเรี ยนด้วยตนเองเกิดขึ้น
ในปี 2008 พบว่าเครื่ องผลิตไฟฟ้ าใน เมื่อบุคคลมี ปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
บ้านไม่ทางาน เขาใช้กลยุทธ์เดิมเพื่อ พฤติกรรม ข้อมูล แรงจูงใจ และ
แก้ปัญหา แต่ไม่ได้ผล ในช่วงเวลาที่ อารมณ์ ที่จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ชะงักในการแก้ปัญหา มีการเปลี่ยน เงื่อนไขภายในบุคคล
กลยุทธ์ใหม่ ทาให้แก้ปัญหาได้
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ในการรู ้คิดและกลยุทธ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ
สรารัตน์
ศึกษาเปรี ยบเทียบความสามารถใน
พบว่านักเรี ยนที่สอนด้วยกลวิธีต้ งั
จันกลิ่น (2544) การอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ คาถามตนเองมีความสามารถในการ
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
อ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษสูง
ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการสอนด้วย
กว่า นักเรี ยนที่สอนด้วยกลวิธีจด
กลวิธีต้ งั คาถามตนเอง และกลวิธีจด บันทึก
บันทึก
สุ เทียบ
พัฒนารู ปแบบการสอนอ่านภาษา
ผลของการวิจยั ได้กิจกรรมการสอน
ละอองทอง
อังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้
เรี ยกว่า PRIME Model ประกอบ ด้วย
(2545)
ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชนั สาหรับ
5 ขั้นตอน ผลการทดลองใช้กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี เก็บข้อมูล การสอน พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการ
ด้วย แบบสังเกตพฤติกรรมผูส้ อนและ เรี ยนของนักศึกษาในการใช้
ผูเ้ รี ยน แบบบันทึกการจัดการเรี ยน ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชนั และความ
การสอน และแบบสัมภาษณ์ผเู ้ รี ยน เข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
แบบบันทึกการเรี ยน แบบวัดผล
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และผูเ้ รี ยนมี
สัมฤทธิ์ในการใช้กลยุทธ์การรู ้คิด
ความสามารถในการใช้ยทุ ธศาสตร์
และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ความเข้าใจใน เมตาคอกนิชนั และมีความเข้าใจใน
การอ่านภาษาอังกฤษ
การอ่านภาษาอังกฤษสูงขึ้น
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อารี รักษ์ มีแจ้ง
(2547)

จินดา ยัญทิพย์
(2547)

งานวิจยั
พัฒนารู ปแบบการสอนกลวิธีการอ่าน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้การเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมงานเพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู ้การ
อ่านสาหรับนิสิตนักศึกษา ศึกษาผล
ศึกษาผลการเรี ยนรู ้การอ่านของกลุ่ม
ตัวอย่างที่เรี ยนโดยใช้รูปแบบที่พฒั นา
ขึ้นใน 3 ด้าน คือ ความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ เข้าใจ
พฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่านและ
พฤติกรรมการทางานร่ วมกัน

พัฒนากระบวนการบูรณาการทักษะ
การคิดในการสอนอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจแก่นกั เรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นตามทฤษฎีโครง
สร้างความรู ้และเมตาคอกนิชนั เก็บ
ข้อมูลโดย แบบวัดความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
แบบวัดความสามารถในการคิด และ
แบบวัดความสามารถในการสรุ ปย่อ
ความ
ราเชล
ศึกษาผลการใช้โปรแกรมการสอน
(Rachelle 2002) กลยุทธ์ในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ของนักเรี ยนเกรด 11 จานวน 81 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือแบบวัด
การอ่าน ระดับ 10-12 แบบ S

ผลของการวิจยั
- รู ปแบบฯ ที่พฒั นาขึ้นสอนกลวิธีการ
อ่าน 5 กลวิธีคือ การเชื่อมโยงความรู ้
การทานายความ การทาความเข้าใจ
ให้กระจ่าง การตั้งคาถาม และการ
สรุ ปย่อ กระบวนการของรู ปแบบมี 4
ขั้นตอน คือ ขั้นกระตุน้ ความสนใจ
เกี่ยวกับกลวิธี ขั้นสร้างความเข้าใจ
ขั้นประยุกต์ใช้ และขั้นสรุ ป
- ผลการทดลองพบว่าความ สามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษของกลุ่ม
ทดลองสูงขึ้น พฤติกรรมการใช้กลวิธี
การอ่านหลังการทดลองของกลุ่ม
ทดลองสูงขึ้น
ผลการทดลองใช้รูปแบบ พบว่ากลุ่ม
ทดลองมีความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ และความสามารถใน
การคิดสูงกว่าสูงกว่ากลุ่มควบคุม

พบว่านักเรี ยนที่เรี ยนกลยุทธ์ในการ
อ่าน มีคะแนนการอ่านเพื่อความเข้าใจ
สูงกว่ากลุ่มควบคุม ส่ วนคะแนน
คาศัพท์หลังการทดลองไม่มีความ
แตกต่าง
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อับเดลฮาเฟส
(Abdelhafez
2006)

เคิรท
(Kurt 2007)

เมเจอร์ วีนแมน
และโวลเตอร์ส
(Meijer,
Veenman and
Wolters 2006)

งานวิจยั
ศึกษาการฝึ กกลวิธีในการรู ้คิด เพื่อ
พัฒนาทักษะการฟัง และการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจภาษาอังกฤษ กับนักศึกษา
ปี ที่ 1 เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
มิเนีย (Minia University) ประเทศ
อียปิ ต์กลุ่มทดลองเรี ยนทักษะการฟัง
และการอ่านภาษาอังกฤษ และฝึ ก
วิธีการรู ้คิด ส่ วนกลุ่มควบคุมไม่มีการ
ฝึ กวิธีการรู ้คิด
ศึกษาเรื่ องกระบวนการรู ้คิด โดยให้
ผูเ้ รี ยนบอกกระบวนการรู ้คิด
(Metacognition) ในการอ่านภาษา
อังกฤษของตนโดยใช้บนั ทึกการเรี ยน
ออนไลน์ (Online Learning Log:
OLL) ทดลองกับนักศึกษาที่เรี ยนวิชา
การอ่านขั้นสู ง (Advanced Reading)
ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
Near East University

ผลของการวิจยั
- พบว่าการฝึ กกลวิธีการรู ้คิดในการ
เรี ยนภาษาอังกฤษ ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้
พัฒนาทักษะการฟัง และทักษะการ
อ่าน
- ผูเ้ รี ยนที่ได้รับการฝึ กกลวิธีการเรี ยน
สามารถเพิ่มระดับความสามารถใน
การเรี ยนภาษาอังกฤษ

พบว่า ผูเ้ รี ยนสามารถกระตุน้ กลยุทธ์
ในการรู ้คิดของตนด้วยการเขียน
บันทึกการเรี ยนออนไลน์ ผูเ้ รี ยนใช้
กลยุทธ์ในการรู ้คิด 4 แบบ คือ ความ
ตระหนักรู ้ (Awareness) การจัดการ
และการวางแผน (Organization and
Planning) การควบคุมตนเองและการ
ประเมินผล (Monitoring and
Evaluation) การศึกษาครั้งนี้ช้ ีให้เห็น
ผลดีของการใช้บนั ทึกการเรี ยน
วิจยั การจัดกลุ่มกิจกรรมการรู ้คิดใน - พบว่าความถี่ของการใช้กิจกรรมมี
การอ่าน จากการแปลความหมายของ ความสัมพันธ์กบั คุณภาพของการ
การบอกความคิด (Thinking - aloud) บอกความคิด
ของกลุ่มตัวอย่าง นักเรี ยนมัธยมต้น - กิจกรรมการรู ้คิด จัดได้ 6 กลุ่ม คือ
ทางตอนเหนือของประเทศเนเธอร์
1) การสารวจบทอ่าน (Orientation)
แลนด์ กลุ่มตัวอย่างอ่านวิชา
2) การวางแผน (Planning) 3) การ
ประวัติศาสตร์ และวิชาฟิ สิ กส์ แล้ว ดาเนินการอ่าน (Execution) 4) การ
บอกความคิดของตนในขณะอ่าน
ควบคุมการอ่าน (Monitoring) 5) การ
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ตารางที่ 8 (ต่อ)
ผูว้ ิจยั

เซียนหมิง
(Xianming
2007)

งานวิจยั
ภาระงานคือการอ่านแล้วตอบคาถาม
เกี่ยวกับเกี่ยวกับกิจกรรมการรู ้คิดใน
การอ่านบทอ่าน 2-3 ข้อ มีผตู ้ รวจ 4
ท่าน (Multi raters) นาข้อความบอก
ความคิดของผูเ้ รี ยนขณะอ่านไปจัด
กลุ่ม

ผลของการวิจยั
ประเมินการอ่าน (Evaluation) และ 6)
การนารายละเอียดจากบทอ่านไปใช้
(Elaboration)

ศึกษา การตระหนักรู ้ในการรู ้คิด
(Metacognitive Awareness)ในการ
อ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
(Academic reading) ของนักศึกษาชั้น
ปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2003 จานวน 74
คน ในวิทยาลัยครู ยซู ี (Yuxi
Teacher’s College) เครื่ องมือที่ใช้เก็บ
ข้อมูล คือ แบบสารวจกลยุทธ์ในการ
อ่านของมอคทาริ และชูเรย์ (Mokhtari
and Sheorey 2002) ซึ่งประกอบด้วย
การสารวจกลยุทธ์ในอ่านโดยทัว่ ๆ
ไป (Global Reading Strategies) กล
ยุทธ์ในการแก้ปัญหาในการอ่าน
(Problem Solving Reading
Strategies) และกลยุทธ์ช่วยการอ่าน
(Support Reading Strategies) แบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklists)
ตรวจสอบการใช้กลยุทธ์การรู ้คิดใน
การอ่านที่ผเู ้ รี ยนใช้ จากการสังเกต
และการจดบันทึกของผูส้ อน และข้อ
คาถามแบบสัมภาษณ์ จานวน 10 ข้อ

- พบว่านักศึกษามีความตระหนักใน
การใช้กลยุทธ์ในการรู ้คิด เพือ่ ช่วยใน
การจัดการตนเอง ควบคุมตนเอง และ
ประเมินตนเองเพื่อให้ประสบความ
สาเร็ จในการอ่านเชิงวิชาการของตน
- การสอนอ่านควรมีการสารวจกล
ยุทธ์ในการอ่านของผูเ้ รี ยนเพื่อสารวจ
จุดแข็งและจุดอ่อนของผูเ้ รี ยน และ
ช่วยผูท้ ี่อ่านไม่ออก
- ผลจากการวิจยั พบว่าผูเ้ รี ยนมีความ
ตระหนักน้อยมากในเรื่ องของการ
สังเกตความยาวของบทอ่านและการ
จัดรู ปแบบของบทอ่าน ไม่รู้วา่ ส่ วนใด
ควรอ่านอย่างละเอียด และควรอ่าน
ข้ามส่ วนใด ไม่สามารถวิเคราะห์และ
ประเมินข้อมูลที่อ่าน ไม่สามารถใช้
กลยุทธ์การอ่านเพื่อแก้ปัญหา ไม่
สามารถนาเอาข้อมูลในบทอ่านมา
เขียนด้วยถ้อยคาของตนเอง และไม่มี
การจดบันทึก
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ตารางที่ 8 (ต่อ)
ผูว้ ิจยั
แชง และวู
(Zhang and Wu
2009)

งานวิจยั
วิจยั เชิงสารวจระดับความตระหนักใน
การรู ้คิดและการใช้กลยุทธ์ในการอ่าน
ของนักเรี ยนมัธยมปลายในจีน ที่เรี ยน
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ
จานวน 270 คน แบ่งกลุ่มตามความ
สามารถในการอ่าน คือกลุ่มเก่ง ปาน
กลาง และกลุ่มอ่อน ใช้แบบสารวจ
กลยุทธ์ในการอ่าน (Survey of
Reading Strategies: SORS) จานวน
28 ข้อ กลยุทธ์ในการอ่านคือ กลยุทธ์
ในการอ่านทัว่ ไป (Global) การแก้
ปัญหา (Problem-solving)และกลยุทธ์
ช่วยการอ่าน (Support)

ผลของการวิจยั
- พบว่าผูเ้ รี ยนใช้กลยุทธ์ในการอ่านที่
หลากหลาย และรู ปแบบของกลยุทธ์ที่
ใช้มีความสัมพันธ์สูงกับผลสาเร็ จใน
การอ่าน
- ผูท้ ี่อ่านได้ดีจะมีกลยุทธ์ในการอ่าน
ที่แตกต่างไปจากผูท้ ี่อ่านไม่เก่ง คือ ผู ้
ที่อ่านได้ดีจะมีการวางแผนการอ่านที่
ดีกว่า มีการควบคุมความเข้าใจใน
การอ่านดีกว่าและเลือกใช้กลยุทธ์ใน
การอ่านที่เหมาะสมกว่า

สรุป
จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจากงานวิจยั บทความวิจยั
ตารา บทความจากวารสารหนังสื อ และบทความจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ การสัมภาษณ์ผสู ้ อน และการสารวจความคิดเห็นของผูเ้ รี ยน เพื่อใช้เป็ นข้อมูล
พื้นฐานในการดาเนินการวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดใน
การอ่ า นภาษาอัง กฤษ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ชั้น สู ง ประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรม ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาในประเด็นดังต่อไปนี้ คือ 1) รู ปแบบของการเรี ยนด้วยตนเอง ซึ่ งให้
ความสาคัญกับกระบวนการเรี ยนของผูเ้ รี ยน นาเอาหลักการและกระบวนการเรี ยนของผูใ้ หญ่ มา
ปรับใช้กบั ผูเ้ รี ยนในระบบโรงเรี ยน รู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยน
ได้ดว้ ยตนเอง เป็ นรู ปแบบการเรี ยนที่บทบาทของผูส้ อนในการนาผูเ้ รี ยนจะลดลง ในขณะที่
บทบาทของผูเ้ รี ยนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็ นรู ปแบบที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ วของโลกแห่ งเทคโนโลยี 2) กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ เป็ นกิจกรรมการ
อ่านซึ่ งอาจกล่าวได้ว่า คือกลยุทธ์ในการอ่าน ที่นามาจัดเรี ยงลาดับ อย่างเป็ นระบบเพื่อช่วยให้ผอู ้ ่าน
ได้ตระหนัก ถึ งกระบวนการอ่ า นของตน ในช่ ว งเวลาก่ อนอ่าน ในขณะอ่ าน และหลังการอ่ าน
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ประกอบด้วย 6 กิจกรรมการอ่าน คือ การกาหนดทิศทางในการอ่าน การวางแผนในการอ่าน การ
ดาเนิ นการอ่าน การควบคุ มการอ่าน การประเมิ นและตรวจสอบการอ่าน และการสรุ ปและให้
รายละเอียดในการอ่าน 3) ทฤษฎีการเรี ยนรู ้และแนวคิดทางจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั ได้นาทฤษฎี
การเรี ยนรู ้และแนวคิดต่าง ๆ ของนักการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาเป็ นข้อมูลพื้นฐาน
และหลักการในการออกแบบการเรี ยนการสอน ดังนี้ ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แนวมนุษยนิ ยม ทฤษฎีการ
เรี ยนรู ้ แนวพุทธิ ปัญญา ทฤษฎี กระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล ทฤษฎี โครงสร้ าง
ความรู ้ และทฤษฎีการสร้างความรู ้ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ประมวลหลักการ แนวคิดต่าง ๆ มาสรุ ปสังเคราะห์
ใช้เป็ นแนวทาง และแนวคิด ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการ
อ่านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เพื่อ
บรรลุเป้ าหมายตามสภาพบริ บทของการวิจยั และเพื่อให้ผลของการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ดังกล่าวเกิดผลสู งสุ ดต่องานวิจยั
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิ จกรรมการรู ้ คิดในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เป็ น
การวิจยั ลักษณะวิจยั และพัฒนา (Research and Development) รู ปแบบการวิจยั เชิงทดลอง Preexperiment ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว มีการวัดผล 2 ครั้ง ก่อนและหลังการทดลอง (Single
Group Pretest – Posttest Design) การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อพัฒนารู ปแบบการเรี ยนด้วย
ตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสู ง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม โดยใช้รูปแบบการเรี ยนด้วยตนเองเป็ นกระบวนการเรี ยนการสอน
และใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านเป็ นกิจกรรมการเรี ยนด้วยตนเอง ตรวจสอบความสมเหตุสมผล
เชิงทฤษฎีและความเป็ นไปได้ในการนารู ปแบบฯไปใช้ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 คน และจากการ
ประเมินความสามารถในการอ่านของผูเ้ รี ยนโดยการทาแบบทดสอบ การเปรี ยบเทียบความเข้าใจ
ในการอ่านจากบันทึกการอ่านครั้งแรกและครั้งสุ ดท้ายของผูเ้ รี ยน เพื่อดูผลของการพัฒนาการอ่าน
และผลของการสารวจคุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเองของผูเ้ รี ยน
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั จานวน 8 ฉบับ ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน นามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เริ่ มด้วย
การสั ม ภาษณ์ ค รู ผู ้ส อนภาษาอัง กฤษ ระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ชั้ นสู ง ประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรม จากวิทยาลัยเทคนิ คในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อและภาคใต้ จานวน 5
คน การสารวจพฤติกรรมการอ่านนักศึกษากลุ่มที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกลุ่มตัวอย่าง จานวน 269
คน การทดลองในชั้นเรี ยนกับนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ปี ที่ 1 สาขาวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิ กส์ จานวน 32 คน โดยเก็บข้อมูลจากบันทึกการอ่านของกลุ่มตัวอย่าง ใช้แบบทดสอบ
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ วัดคุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเองของกลุ่มตัวอย่าง
และจัดการสนทนากลุ่ม (Focus group) กลุ่มตัวอย่างหลังเรี ยน ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ได้จากการ
ดาเนิ นการวิจยั ดังกล่าวมาวิเคราะห์และนาเสนอผลการวิจยั ในเชิงปริ มาณและคุณภาพ
ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ ดาเนิ นการวิจยั ดังกล่าวมาวิเคราะห์
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โดยใช้

และนาเสนอผลการวิจยั ในเชิง
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ปริ มาณและคุณภาพโดยใช้กราฟแท่ง แผนภาพการพัฒนา และพรรณนาความ เพื่อให้บรรลุผลใน
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ มีการวิจยั และ
พัฒนาตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์สภาพปัญหาและประเมินความต้องการจาเป็ นในการสอนภาษาอังกฤษ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (Analysis = R1)
ตอนที่ 2 สังเคราะห์ร่างรู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษา
อังกฤษ สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (Design
and Development = D1)
ตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิ จกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษา
อังกฤษ สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ประเภทวิชาอุตสาหกรรมในชั้นเรี ยน
(Implement = R2)
ตอนที่ 4 ประเมินผล พัฒนาและปรับปรุ งรู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้
คิดในการอ่านภาษาอังกฤษฯ (Evaluation = D2)
ขั้นตอนการดาเนิ นการวิจยั เพื่อพัฒนารู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิด
ในการอ่ า นภาษาอัง กฤษส าหรั บ นัก ศึ ก ษาระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ชั้น สู ง ประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรม ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2
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แผนภูมิที่ 2 ขั้นตอนการวิจยั เพื่อพัฒนารู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดใน
การอ่านภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม
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กำรดำเนินกำรวิจัย
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ผูว้ จิ ยั ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 วิเครำะห์ สภำพปัญหำและประเมินควำมต้ องกำรจำเป็ นของกำรสอนภำษำอังกฤษ ใน
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสู ง ประเภทวิชำอุตสำหกรรม
ผูว้ ิ จ ัย ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ข อ้ มู ล พื้ น ฐาน จากหนังสื อ เอกสาร ตารา และงานวิ จัย ที่
เกี่ ย วข้องประกอบด้ว ย การสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก บุ คคลที่ เกี่ ย วข้องได้แ ก่ ผูส้ อนภาษาอังกฤษ สังกัด
วิทยาลัยเทคนิ ค สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และการสารวจพฤติกรรมการอ่าน
ภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง วิทยาลัยเทคนิ คสุ พรรณบุรี ทาให้ได้
ข้อมูลเชิ งประจักษ์ ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิ จกรรมการรู ้ คิดในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได้
ร่ องรอย ข้อมูลและหลักฐานสาคัญดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบนั ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนอ่านภาษาอังกฤษ
ระดับความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักศึ กษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง
ความ สาคัญ และความจาเป็ นในการสอนอ่านภาษาอังกฤษในปั จจุบนั
ศึกษาจากเอกสาร ตารา
งานวิจยั รายงานการวิจยั บทความจากหนังสื อ วารสารและหนังสื อ หนังสื อพิมพ์ วารสารและ
บทความที่ เผยแพร่ ทางอินเทอร์ เน็ต ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ การสัมภาษณ์ผสู ้ อนวิชา
ภาษาอังกฤษระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง สังกัดวิทยาลัยเทคนิ ค สานักงานคณะกรรมการ
การอาชี วศึกษา จานวน 5 คน การสารวจพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน ระดับ
ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ชั้น สู ง ประเภทวิ ช าอุ ต สาหกรรม
รวมทั้ง ผลการทดสอบวิ ช า
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายทัว่ ประเทศ
2. ข้อมูลหลักสู ตร วิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชี พชั้นสู ง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม พุทธศักราช 2546 ในประเด็นของจุดประสงค์การสอน
คาอธิบายรายวิชา การวัดและประเมินผลตามสภาพจริ ง ตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
3. ข้อมูลทฤษฎี แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับรู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิด
ในการอ่านภาษาอังกฤษที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น ได้ทาการศึกษาจากตาราเรี ยน งานวิจยั รายงานการวิจยั
บทความวิจยั วารสาร หนังสื อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งวารสารและข้อมูลที่เผยแพร่
ทางอินเทอร์เน็ต ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการเรี ยนรู ้แนวมนุษยนิยม ทฤษฎีการเรี ยนรู ้กลุ่มพุทธิปัญญา
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ทฤษฎี กระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล ทฤษฎี โครงสร้ างความรู ้ และทฤษฎี การ
เรี ยนรู ้แนวการสร้างความรู ้ รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ ยวกับการ
เรี ยนด้วยตนเอง และกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ
4. ข้อมูลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎีและแนวคิด โดยศึกษาจากงานวิจยั รายงานการวิจยั
บทคัดย่อ บทความงานวิจยั ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบด้วยงานวิจยั ด้านการเรี ยนด้วย
ตนเอง กลยุทธ์ในการรู ้คิดในการอ่าน และการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้ในการอ่านภาษาอังกฤษ
เพือ่ ความเข้าใจโดยใช้ยทุ ธศาสตร์เมตาคอกนิชน่ั
ตอนที่ 2 สั งเครำะห์ ร่ำงรูปแบบกำรเรียนด้ วยตนเองด้ วยกิจกรรมกำรรู้ คดิ ในกำรอ่ำน
จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในตอนที่ 1 ทาให้ได้กรอบแนวคิดในการพัฒนารู ปแบบการ
เรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสู ง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ดังนี้
1. การร่ างรู ปแบบต้นแบบของการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษา
อังกฤษ สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
แนวคิดในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษา
อังกฤษฯ เกิ ดจากความพยายามในการหาแนวทางพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนา
ความ สามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน ตามแนวการจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตร
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2546 จากประสบการณ์และ
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ การจัดการเรี ยนการสอนอ่านภาษาอังกฤษที่ผา่ นมา พบว่า ผลการเรี ยนวิชา
ภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อยูใ่ นระดับ
ที่ไม่น่าพอใจ โดยเฉพาะทักษะการอ่าน ซึ่ งมีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่งในการสื่ อสารและการ
แสวงหาความรู ้ ใ นยุ ค ของข่ า วสารข้อ มู ล ที่ เ กิ ด ขึ้ น และเปลี่ ย นแปลงอย่า งรวดเร็ ว ในปั จ จุ บ ัน
นอกจากนั้นผูเ้ รี ยนยังขาดความกระตือรื อร้น ที่จะขวนขวายหาความรู ้เอง เพราะเคยชินกับการเรี ยน
ที่ผสู ้ อนเป็ นผูป้ ้ อนความรู ้ ประกอบกับการใช้กระบวนการสอนอ่านที่ไม่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ภาษา
ทาให้ผูเ้ รี ยนมีโอกาสในการฝึ กอ่านด้วยตนเองน้อยลง และขาดการฝึ กทักษะสาคัญของการอ่าน
ในขณะที่หลักสู ตรเน้นการจัดการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสแสวงหาความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
และเป็ นผูท้ ี่สามารถเรี ยนได้ดว้ ยตนเองไปตลอดชีวิต
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กรอบแนวคิดของรู ปแบบ ฯ ที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น ใช้แนวคิดของการเรี ยนด้วยตนเองเป็ นหลัก
ในการจัดการเรี ยนการสอน และใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านเป็ นกิจกรรมการเรี ยน กระบวนการ
จัดการเรี ยนการสอนเป็ นกระบวนการที่ให้ผเู ้ รี ยนในระบบเรี ยนได้ดว้ ยตนเอง

ผูเ้ รี ยนจะต้องมี

พื้นฐานความรู ้ภาษาอังกฤษและทักษะในการอ่านที่มากพอที่จะเลือกบทอ่านได้ดว้ ยตนเอง รู ปแบบ
นี้ ใช้ได้กบั ผูเ้ รี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง เพราะมีพ้ืนฐานและประสบการณ์ในการ
อ่านมากพอที่จะรู ้กระบวนการอ่านของตน พร้อมที่จะเลือกบทอ่านได้หลากหลาย ตามความสนใจ
และสามารถที่จะบันทึกกระบวนการอ่านของตนได้ ในประเด็นเนื้ อหาของบทอ่าน ผูส้ อนและ
ผูเ้ รี ยนตกลงร่ วมกันในการจัดหาบทอ่านให้ บทอ่านจึงมีหลายประเภทตามความต้องการและความ
สนใจของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยผูเ้ รี ยนเป็ นผูต้ ดั สิ นใจเลือกบทอ่านด้วยตนเอง
กรอบแนวคิ ด ที่ ไ ด้จ ากข้อมูลทางทฤษฎี และแนวคิ ด ในด้านความสามารถในการอ่ าน
ภาษาอังกฤษ การเรี ยนการสอนภาษาตามแนวมนุ ษยนิ ยม ทฤษฎี การเรี ยนรู ้พุทธิ ปัญญา ทฤษฎี
กระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล ทฤษฎี โครงสร้ างความรู ้ ทฤษฎี การสร้ างความรู ้
แนวคิดของการเรี ยนด้วยตนเอง และการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน รู ปแบบการเรี ยนการสอน
และจิตวิทยาการศึกษาที่นามาพัฒนารู ปแบบมีดงั นี้
1.1 ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
1.1.1 การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน ต้องอาศัยการ
ฝึ กทักษะในการใช้กลยุทธ์ในการอ่านทาความเข้าใจในบทอ่าน พร้อมทั้งฝึ กกิจกรรมที่กระตุน้ ให้
ผูเ้ รี ยนคิดในเรื่ องที่ตนอ่านและเข้าไปเกี่ยวข้องกับบทอ่าน

เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจในบทอ่านและ

สามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านของตน การนาแนวคิดของการเรี ยนด้วยตนเองมาพัฒนา
ร่ วมกับ กิ จกรรมการรู ้ คิดในการอ่าน ซึ่ งเป็ นกลยุทธ์ในการอ่านด้วยตนเอง จะทาให้ผูเ้ รี ยนได้
ตระหนักถึงกระบวนการอ่านของตน และสามารถควบคุมการอ่านของตนให้บรรลุเป้ าหมาย จน
สามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของตนได้
1.1.2 ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย ระดับความสามารถ
ในการอ่าน 3 ระดับ คือ

1) ความสามารถในการระบุขอ้ มูลสาคัญของบทอ่าน (Identifies

important information) 2) ความสามารถในการระบุรายละเอียดของบทอ่าน (Identifies details)
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และ 3) ความ สามารถในการสรุ ปใจความในบทอ่าน (Summaries) ความสามารถในการอ่านทั้ง 3
ระดับนี้ วัดได้โดยใช้แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษา อังกฤษที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
1.1.3 เนื้ อหาของบทอ่ าน ที่ ผูส้ อนนามาให้ผูเ้ รี ย นเลื อก ตามความสนใจของ
ผูเ้ รี ยน เป็ นบทอ่านจากเว็บไซต์ที่ผเู ้ รี ยนสามารถหาอ่านได้ในชีวิตจริ ง ที่ผเู ้ รี ยนสนใจและต้องการ
อ่าน จากการสอบถามความต้องการและความสนใจในการอ่านของผูเ้ รี ยน บทอ่านทุกบทผ่านการ
หาค่าความยาก ด้วยกราฟประมาณค่าระดับความยากของบทอ่านของเรเกอร์ (Raygor Graph for
Estimating Reading Grade Level) (Raygor 1977) ซึ่งวัดระดับความยากของบทอ่านด้วยการอ่านค่า
ของจุดตัดกันบนกราฟ ของจานวนคาที่มี 6 ตัวอักษรขึ้นไป กับจานวนประโยคของบทอ่าน ค่า
ความยากของบทอ่านอยูใ่ น ระดับ 4-12 (การคานวณค่าความยากของบทอ่านแสดงในภาคผนวก จ)
1.2 ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ที่ผวู ้ ิจยั นามาเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการสร้างรู ปแบบมีดงั นี้
1.2.1 ทฤษฎี กลุ่มมนุ ษยนิ ยม (Humanism) รู ปแบบที่พฒั นาขึ้นมีจุดประสงค์ให้
ผูเ้ รี ยนมีความรับผิดชอบในกระบวนการเรี ยนรู ้ ของตน และได้พฒั นาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
ของตน จึ งเน้นกระบวนการเรี ยนมากกว่าเนื้ อหาวิชา ผูเ้ รี ยนมีอิสระเลือกสิ่ งที่ตนเรี ยน เลือกวิธี
เรี ยนด้วยตนเอง หน้าที่ของผูส้ อนคือส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคนได้พฒั นาความสามารถของตน
ตามศักยภาพให้ได้สูงสุ ด

ซึ่ งจะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดีและเป็ นแนวทางในการเรี ยน

ต่อเนื่องไปในอนาคต เนื่องจากผูเ้ รี ยนได้เลือกอ่านสิ่ งที่ตนสนใจ และอยูใ่ นระดับความสามารถใน
การอ่านของตน จึงเป็ นผลดีต่อการพัฒนาศักยภาพในการอ่านของผูเ้ รี ยน
1.2.2 ทฤษฎีการเรี ยนรู ้พทุ ธิ ปัญญา (Cognitive Learning) รู ปแบบ ฯ ที่พฒั นาขึ้น
สนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนใช้กระบวนการทางความคิดในการอ่านมีการสะสมข้อมูล การสร้างความหมาย
และสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูล การดึงข้อมูลออกมาใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการอ่านร่ วมกับ
การใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน ซึ่งเป็ นกระบวนการทางสติปัญญาของผูเ้ รี ยนในการที่จะสร้าง
ความรู ้ความเข้าใจให้แก่ตนเองในการอ่าน
1.2.3 ทฤษฎี ก ระบวนการทางสมองในการประมวลข้อ มู ล (Information
Processing Theory) รู ปแบบที่พฒั นาขึ้น ใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน (Metacognitive Activities)
ซึ่ งเป็ นกระบวนการทางสมอง ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนตระหนักรู ้เกี่ยวกับความรู ้และความสามารถใน
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การอ่านของตน และใช้ความเข้าใจในการรู ้ดงั กล่าว จัดการควบคุมกระบวนการคิดในการอ่านของ
ตนด้วยกลยุทธ์ในการอ่าน อันจะช่วยให้การอ่านของตนบรรลุเป้ าหมาย
1.2.4 ทฤษฎีโครงสร้างความรู ้ (Schema Theory) กล่าวถึงการจัดระบบความรู ้ใน
สติปัญญาของมนุษย์ โครงสร้างความรู ้ของบุคคลจะถูกสร้างขึ้นอย่างมีความหมายเสมอ จะเพิ่มขึ้น
เมื่อบุคคลได้รับประสบการณ์ ความรู ้เดิมเป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับการทาความเข้าใจสิ่ งใหม่ ๆ ผูส้ อน
ต้องช่วยสร้างความรู ้ที่ผเู ้ รี ยนควรจะมีในระดับชั้นของตน โดยสอนความรู ้และแนวคิดทัว่ ไปให้แก่
ผูเ้ รี ยน เพื่อขจัดความยากลาบากในการเรี ยนเนื่องจากการขาดความรู ้เบื้องต้น

รู ปแบบที่ผวู ้ ิจยั

พัฒนาขึ้นจึงมีจุดประสงค์ที่จะให้ความรู ้เบื้องต้นที่จาเป็ นแก่ผเู ้ รี ยน ก่อนที่จะให้ทากิจกรรมการอ่าน
ด้วยตนเอง
1.2.5 ทฤษฎีการสร้างความรู ้ (Constructivism) รู ปแบบ ฯ ที่พฒั นาขึ้นมุ่งหมาย
ให้ผสู ้ อนส่ งเสริ มกลยุทธ์ในกระบวนการเรี ยนแก่ผูเ้ รี ยน ให้ผเู ้ รี ยนสามารถสร้างความรู ้ ได้ดว้ ย
ตนเอง เน้นความสาคัญของการแก้ปัญหาในชีวิตจริ งและในสถานการณ์จริ ง ผูเ้ รี ยนได้ใช้กลยุทธ์
และกระบวนการอ่านทาความเข้าใจบทอ่านที่หลากหลายในชีวิตจริ ง ตามสถานการณ์จริ ง ที่ผสู ้ อน
จัดให้จากเว็บไซต์ต่าง ๆ ซึ่งประสบการณ์จริ งเหล่านี้จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถนาไปใช้ได้ตลอดชีวิต
1.3 การเรี ยนด้วยตนเอง (Self-Directed Learning)
การเรี ยนด้วยตนเองเป็ นคุณลักษณะที่ผูเ้ รี ยนทุกคนมีโดยธรรมชาติ และสามารถ
พัฒนาได้ ด้วยแรงจูงใจ และความต้องการที่จะประสบความสาเร็ จ ของผูเ้ รี ยน ผลงานวิจยั พบว่าสิ่ ง
ที่ส่งเสริ มให้เกิดการเรี ยนด้วยตนเองได้ดีที่สุดคือสถานการณ์ในการเรี ยน การเรี ยนด้วยตนเองจะ
เกิด ขึ้นในสถานการณ์ที่กาหนดให้หรื อไม่น้ นั ขึ้นอยูก่ บั เจตคติ คุณค่า ความเชื่อ และความสามารถ
ของผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูเ้ ลื อกจุดมุ่งหมายของการเรี ยน เลือกกิ จกรรมการเรี ยน เลือกแหล่ง
ความรู ้ เลือกระดับของการใช้ความพยายามในการเรี ยน ทาการจัดกระบวนการเรี ยนด้วยตนเอง
รู ปแบบที่พฒั นาขึ้นมีจุดประสงค์เพื่อเสริ มสร้างลักษณะการเรี ยนด้วยตนเองให้แก่ผเู ้ รี ยน และใช้ผล
จากการที่ผเู ้ รี ยนมีความพร้อมที่จะเรี ยนด้วยตนเอง มาใช้พฒั นาทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษของ
ผูเ้ รี ย นเนื่ อ งจาก มี ผ ลงานวิ จ ัย ที่ พ บว่ า ความพร้ อ มที่ จ ะเรี ยนด้ว ยตนเองมี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ
ผลสัมฤทธิ์ ทาง การเรี ยนและพัฒนาการในด้านการเรี ยน การจัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้ผูเ้ รี ยน
สามารถเรี ยนด้วยตนเองมีลกั ษณะดังนี้
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1.3.1 กิจกรรมก่อนเรี ยน

การที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนในระบบสามารถเรี ยนได้ดว้ ย

ตนเองนั้น ในขั้นตอนแรก ผูส้ อนต้องสารวจพฤติกรรมการอ่านของผูเ้ รี ยน เพื่อเป็ นข้อมูลในการ
วางแผนการฝึ กกลยุทธ์ในการอ่าน การฝึ กกลยุทธ์ในการอ่านเป็ นการให้ความรู ้ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนมี
ความรู ้ ความเข้าใจในการทากิจกรรมในการอ่าน สร้างบรรยากาศที่ดีในการอ่าน จูงใจให้ผเู ้ รี ยน
ตระหนัก ถึ ง ความสาคัญ และประโยชน์ของการอ่ านด้ว ยตนเอง โดยผูส้ อนร่ ว มกับผูเ้ รี ยนวาง
แผนการเรี ยนการสอน และผูเ้ รี ยนทากิจกรรมการอ่านด้วยตนเอง ผูส้ อนเป็ นผูบ้ รรยายให้ขอ้ มูล ฝึ ก
กลยุทธ์ในการอ่าน ฝึ กวิธีบนั ทึกการอ่าน การใช้เอกสารต่าง ๆ ที่ผเู ้ รี ยนต้องใช้ในกิจกรรมการรู ้คิด
ในการอ่าน
1.3.2 กิ จ กรรมการอ่ า นด้ว ยตนเอง สนับ สนุ น ให้ ผูเ้ รี ย นตัด สิ น ใจเลื อ กท า
กิจกรรมโดยอิสระ ผูส้ อนนาเสนอบทอ่านจากเว็บไซต์ และหนังสื อเรี ยนให้ผเู ้ รี ยนเลือก สัปดาห์
ละ 1 เรื่ อง กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนสนใจในบทอ่าน ให้อิสระแก่ผเู ้ รี ยนในการเลือกบทอ่านที่ผสู ้ อนจัดหา
ให้ วางแผนทากิจกรรมในการอ่าน ดาเนินการอ่านและควบคุมการอ่านด้วยตนเอง นอกเวลาเรี ยน
ผูส้ อนและ ผูเ้ รี ยนร่ วมกันกาหนดจานวนของบทอ่าน เวลาที่ใช้ในการอ่าน และการเขียนบันทึก
การอ่านเพื่อรายงานและประเมินกระบวนการอ่านของตน ตามแบบบันทึกการอ่านที่กาหนดขึ้นให้
สอดคล้องกับกิ จกรรมการรู ้ คิดในการอ่าน ผูส้ อนมีหน้าที่ อานวยความสะดวกหาแหล่งความรู ้
กระตุน้ ให้คาแนะนา และให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ ให้กาลังใจ ช่วยแก้ปัญหา เพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความ
มัน่ ใจและสามารถดาเนินการอ่านได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.3.3 การประเมินผล การประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบมีท้ งั การประเมินใน
ส่ วนที่ เป็ นกระบวนการเรี ยน คือกระบวนการอ่านของผูเ้ รี ยน โดยทาการประเมินตลอดเวลาที่
ผูเ้ รี ย นทากิ จ กรรมการอ่ า น และส่ ว นที่ เ ป็ นผลการเรี ย นรู ้ จ ากกิ จ กรรมการรู ้ คิด ในการอ่ าน คื อ
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
1.3.4 กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน (Metacognitive Activities) เป็ นกระบวนการ
อ่านที่ผเู ้ รี ยนใช้ในการอ่านด้วยตนเอง เป็ นกิจกรรมการอ่านที่ทาให้ผอู ้ ่านสามารถควบคุมกลยุทธ์
ในการอ่าน และกระบวนการคิดในขณะทาการอ่าน ทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถบรรลุเป้ าหมายในการ
อ่าน ผลการวิจยั พบว่าการสอนกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน โดยใช้กลยุทธ์ในการอ่านควบคุมการ
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อ่านอย่างมีระบบ สามารถพัฒนาความเข้าใจในการอ่านของผูเ้ รี ยนได้ กิจกรรมการรู ้คิดในการ
อ่าน มีดงั นี้
1. การกาหนดทิศทางของการอ่าน (Orientating)
2. การวางแผนในการอ่าน (Planning)
3. การดาเนินการอ่าน (Executing)
4. การควบคุมการอ่าน (Monitoring)
5. การประเมินและการตรวจสอบ(Evaluation & Checking)
6. การสรุ ปความและการให้รายละเอียด (Elaboration)
1.4 การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย หลักการหรื อแนวคิดที่ใช้
สนับสนุน มีการตรวจสอบการใช้ในสถานการณ์จริ ง เพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุ งแก้ไข การนาเสนอ
รู ปแบบประกอบด้วยปัจจัยสาคัญดังต่อไปนี้
1.4.1 ความสัมพันธ์ของข้อมูลพื้นฐานที่เป็ นที่มาของรู ปแบบได้แก่ทฤษฎี
แนวคิด พื้นฐาน หลักการ และจุดประสงค์
1.4.2 ตัวรู ปแบบ ได้แก่ข้นั ตอนการดาเนินกิจกรรม บทบาทของครู และผูเ้ รี ยน
ในการดาเนินกิจกรรมการเรี ยน หลักการตอบสนอง และสิ่ งสนับสนุนการสอน
1.4.3 การนารู ปแบบไปใช้
1.4.4 ผลจากการใช้รูปแบบการสอนทั้งทางตรงและทางอ้อม
1.5 งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองในการอ่านภาษา
อังกฤษเพื่อความเข้าใจ ได้มีผทู ้ าวิจยั กับนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ยงั ไม่ปรากฏว่ามี
ผู ้ท าวิ จ ัย เกี่ ย วกับ การพัฒ นารู ป แบบการเรี ยนด้ว ยตนเองด้ว ยกิ จ กรรมการรู ้ คิ ด ในการอ่ า น
ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน สาหรับนักศึกษา ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ
ชั้นสู ง ประเภทวิ ชาอุตสาหกรรม ผูว้ ิจยั เห็ นว่าการนาหลักการของการเรี ยนด้วยตนเองด้ว ย
กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านมาพัฒนาเป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอน และทดลองใช้กบั ผูเ้ รี ยนใน
ระบบเพื่อให้ ผูเ้ รี ยนสามารถอ่านด้วยตนเอง และใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษฝึ ก
ให้ผเู ้ รี ยนตระหนักในกระบวน การอ่านของตนเพื่อพัฒนาการอ่านของผูเ้ รี ยน อันเป็ นพื้นฐานใน
การแสวงหาความรู ้ต่อไปในอนาคต
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1.6 การกาหนดรายละเอียดของรู ปแบบและเนื้อหาของเอกสารประกอบรู ปแบบฯ
1.6.1 การกาหนดรายละเอียดของรู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้
คิดในการอ่านฯ

ผูว้ ิจยั ทาการกาหนดรายละเอียดของรู ปแบบ โดยจาแนกขั้นตอนของรู ปแบบ

ออกเป็ น 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนกิจกรรมก่อนเรี ยน ขั้นตอนการดาเนิ นกิจกรรมการอ่าน
และขั้นตอนการประเมินผล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 สารวจพฤติกรรมการอ่านของผูเ้ รี ยน (Surveying reading strategies)
เนื่องจากรู ปแบบกาหนดให้ผเู ้ รี ยนได้รับการฝึ กกลยุทธ์ในการอ่าน เพื่อนาไปใช้ในการควบคุมการ
อ่านของตน ในการทากิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน ผูว้ ิจยั จึงกาหนดให้มีการสารวจพฤติกรรมใน
การอ่านของผูเ้ รี ยนก่อนการเรี ยน เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปเตรี ยมสอนกลยุทธ์ในการอ่านให้แก่ผเู ้ รี ยน
ขั้นที่ 2 การวางแผนการเรี ยน (Planning) ในการเรี ยนด้วยตนเอง มีหลักการให้
ผูเ้ รี ยนมีอิสระในการ เลือกสิ่ งที่ตนต้องการเรี ยน เมื่อนาแนวคิดนี้มาใช้กบั การเรี ยนในระบบ การให้
อิสระในการอ่านแก่ผเู ้ รี ยนจึงควรอยูใ่ นขอบเขตของหลักสูตร และบทอ่านที่ผสู ้ อนสามารถจัดให้ได้
ผูว้ ิจยั จึงกาหนดให้มีข้ นั ตอนการวางแผนการเรี ยน เพื่อให้ผเู ้ รี ยน กาหนดขอบเขตของกิจกรรมใน
การอ่าน โดยผูส้ อนเป็ นผูด้ าเนิ นการหลักร่ วมกับผูเ้ รี ยนวางแผนการเรี ยน ซึ่งประกอบด้วย ความรู ้
ความสามารถ และทักษะที่ตอ้ งนาไปใช้ในการอ่าน ลักษณะของบทอ่านที่ตนสนใจอ่าน แหล่ง
ความรู ้ ระยะเวลาในการอ่าน จานวนของบทอ่าน และการประเมินผลการอ่าน
ขั้นที่ 3 การเตรี ยมผูเ้ รี ยน (Preparing) ในการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนได้
ด้วยตนเองนั้น แนวคิดของ โกรว์ (Grow1991) กล่าวถึงการเรี ยนด้วยตนเองของผูเ้ รี ยนในระบบว่า
ต้องเริ่ มด้วยผูส้ อนเป็ นผูน้ า โดยให้ความรู ้ที่จาเป็ นในการทากิจกรรมในการเรี ยน ก่อนที่จะเปลี่ยน
บทบาททีละน้อย ให้ผูเ้ รี ยนเป็ นผูด้ าเนิ นการเรี ยนด้วยตนเอง และผูส้ อนเป็ นผูช้ ่ วยเหลือ ในการ
เตรี ย มผูเ้ รี ย นจึ ง ก าหนดให้ผูส้ อนเป็ นผูด้ าเนิ น การร่ ว มกับผูเ้ รี ย น พิ จ ารณาถึ ง ความส าคัญ และ
ประโยชน์ของการอ่าน การสร้างแรงจูงใจในการอ่าน การให้ความรู ้เกี่ยวกับกิจกรรมการรู ้คิดใน
การอ่าน และการสอนกลยุทธ์ในการอ่านเพื่อนาไปใช้ในการควบคุมการรู ้คิดในการอ่าน ให้ผเู ้ รี ยน
เข้าใจและสามารถทากิ จ กรรมการอ่านได้บรรลุ ตามเป้ าหมาย การเตรี ย มผูเ้ รี ย นประกอบด้ว ย
กิจกรรมดังต่อไปนี้
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1. ผูส้ อนให้ความรู ้ในเรื่ องกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน โดยนาวิธีสอนกลยุทธ์ในการ
รู ้คิด (Explicit instruction on Metacognitive Strategies) ของ โอมอลเลย์ และชามอท (O’Malley
and Chamot 1990) มาผสมผสานกับวิธีการสอนโดยตรง (Direct Instruction Model) ของ จอยส์
วีล และคอลฮูน (Joyce, Weil and Calhoun 2004) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้คือ
1.1 การเตรี ยม (Preparation) ผูส้ อนอธิบายถึงความสาคัญของการเรี ยนกลยุทธ์ใน
การรู ้คิดในการอ่าน ผูเ้ รี ยนจะได้รับใบความรู ้ในเรื่ องกลยุทธ์ในการรู ้คิดในการอ่าน สาหรับศึกษา
เพิม่ เติมในเรื่ องของกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน
1.2 การนาเสนอ (Presentation) ผูส้ อนสาธิตการใช้กลยุทธ์ในการรู ้คิดในการอ่าน
พร้อมแจก บทอ่านตัวอย่าง และใบงานตัวอย่าง
1.3 การฝึ ก (Practice) ผูเ้ รี ยนฝึ กกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน จากภาระงานจริ งโดย
ใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน โดยมีข้นั ตอนในการฝึ กดังนี้
1.3.1 ผูส้ อนนาฝึ กตามขั้นตอน (Structure Practice) ในขั้นตอนนี้ผสู ้ อนจะนา
ฝึ กผูเ้ รี ยนให้ทาตามขั้นตอน ทีละขั้นตอน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ข้นั ตอนในการทากิจกรรม
1.3.2 ผูเ้ รี ยนฝึ กตามคาชี้แนะของผูส้ อน (Guided Practice) ในขั้นตอนนี้
ผูเ้ รี ยนมีอิสระในการทากิจกรรมการอ่าน โดยมีผสู ้ อนคอยให้คาแนะนาและให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ เพื่อ
สร้างความคุน้ เคยในการทากิจกรรมและสร้างความมัน่ ใจในการอ่าน
1.3.3 ผูเ้ รี ยนฝึ กอ่านด้วยตนเอง (Independent Practice) ผูเ้ รี ยนทากิจกรรมการ
อ่านด้วยตนเองโดยอิ สระ ในเวลาเรี ย นหรื อที่ บา้ นนอกเวลาเรี ยน ผูส้ อนจะให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ
หลังจากที่ผเู ้ รี ยน ทากิจกรรมการอ่านเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
1.4

กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน

ผูส้ อนเตรี ยมผูเ้ รี ยนให้สามารถอ่านด้วย

กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน ในขั้นตอนการอ่านด้วยตนเอง ประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้ คือ
1) การกาหนดทิศทางในการอ่าน (Orientating) 2) การวางแผนการอ่าน (Planning) 3) การดาเนิน
การอ่าน (Executing) 4) การควบคุมการอ่าน (Monitoring) 5) การประเมินและตรวจสอบการอ่าน
(Evaluation & Checking) และ 6) การสรุ ปและให้รายละเอียดในบทอ่าน (Elaboration) ขั้นตอน
ของกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน ดังแสดงในแผนภูมิที่ 3
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แผนภูมิที่ 3 ขั้นตอนของกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษฯ
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2. ผูส้ อนฝึ กวิธีใช้เอกสารในกิจกรรมการอ่าน คือ แบบบันทึกการอ่าน (Reading Log)
แบบวัดความเข้าใจในการอ่าน (Reading Comprehension Rubric) และแบบตรวจสอบรายการใน
การใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน (Metacognitive Activities Check List)
3. ผูเ้ รี ยนทดลองใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน และใช้แบบบันทึกการอ่าน ตาม
รู ปแบบที่ผสู ้ อนฝึ กให้ โดยใช้บนั ทึกการอ่านที่ผเู ้ รี ยนและผูส้ อนช่วยกันกาหนดขึ้น เพื่อบันทึกผล
การอ่านของตนตามรู ปแบบของกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน แผนการเตรี ยมผูเ้ รี ยนนาเสนอใน
เอกสารประกอบรู ปแบบในภาคผนวก ค
ขั้นที่ 4 การดาเนินการอ่านด้วยตนเอง (Self-directed reading)
การดาเนิ นการอ่านด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน ได้มาจากการศึกษาแนวคิด
ของนักการศึกษา ในเรื่ องกลยุทธ์ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ กิจกรรมการรู ้คิด และ
แนวคิ ดเกี่ ยวกับกิ จกรรมการรู ้ คิดในการอ่าน ผูว้ ิจยั ได้เลือกกลยุทธ์ ในการอ่าน ซึ่ งมี กิจกรรมที่
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนตระหนักในกระบวนการอ่านของตน และเป็ นกิจกรรมที่ผเู ้ รี ยนต้องเข้าไปผูกพัน
กับบทอ่าน ทาให้ผูเ้ รี ยนได้คิดเกี่ ยวกับบทอ่าน และทาความเข้าใจบทอ่าน ในขณะที่อ่านด้วย
ตนเองอย่างมีจุดมุ่งหมาย และได้เสริ ม ขั้นตอนในการประเมินผลการอ่านตามสภาพจริ งของ
ผูเ้ รี ยน ด้วย เกณฑ์ประเมินความเข้าใจในการอ่าน และแบบตรวจสอบรายการในการใช้กิจกรรม
การรู ้คิดในการอ่าน ตามรู ปแบบที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้นดังนี้
1. การเลือกบทอ่าน ผูเ้ รี ยนเป็ นผูพ้ ิจารณาและตัดสิ นใจเลือกบทอ่านเอง โดย
ผูส้ อนเป็ นผูจ้ ดั หาบทอ่านที่อยูใ่ นความสนใจของผูเ้ รี ยนจากเว็บไซต์ และหนังสื อเรี ยน มานาเสนอ
ให้ผเู ้ รี ยนเลือกอ่านตามความสามารถและตามความสนใจของตน (ตารางวิเคราะห์หลักสู ตรในการ
เลือกบทอ่านและเกณฑ์การเลือกบทอ่านแสดงในภาคผนวก จ) ผูเ้ รี ยนเลือกบทอ่านที่ตนสนใจและ
ต้องการอ่าน ในแต่ละสัปดาห์ ๆ ละเรื่ อง ตั้งแต่เรื่ องที่ 1 จนถึงเรื่ องที่ 10 ในสัปดาห์สุดท้าย
2. การวางแผนการอ่าน และการดาเนิ นการอ่าน ตามรู ปแบบฯ ผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
ดาเนินการตามลักษณะขั้นตอนของการเรี ยนด้วยตนเอง ดังต่อไปนี้
2.1 ผูเ้ รี ยนตั้งจุดประสงค์ในการอ่าน วางแผนการอ่านและปฏิบตั ิตามแผน
การอ่านด้วยตนเองนอกเวลาเรี ยน พร้อมบันทึกการอ่านส่ งผูส้ อนเป็ นรายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 เรื่ อง
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2.2 ผูส้ อนตรวจบันทึกการอ่าน ประเมิน เก็บข้อมูล วัดผล และสังเกตการ
บันทึก ให้คาปรึ กษา และให้ขอ้ มูลป้ อนกลับพร้อมให้กาลังใจและช่วยปรับปรุ งกลยุทธ์ในการอ่าน
ของผูเ้ รี ยน
2.3 ผูส้ อนและผูเ้ รี ยน ทบทวนจุดประสงค์ของกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน
อภิปราย และให้ผเู ้ รี ยนเลือกบทอ่านครั้งต่อไป ตั้งจุดประสงค์ในการอ่าน อ่านด้วยตนเอง นอก
เวลาเรี ยน ผูส้ อนประเมินและเก็บข้อมูล วัดผล สังเกตบันทึกการอ่าน ปรับปรุ งกลยุทธ์ในการอ่าน
ของผูเ้ รี ยน ทบทวนจุดประสงค์ของกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน และผูเ้ รี ยนเลือกบทอ่านครั้งต่อไป
การวางแผนการอ่าน การดาเนินการอ่าน การตรวจสอบ การประเมิน การเก็บ
ข้อมูลในการอ่านของผูเ้ รี ยน การปรับปรุ งกลยุทธ์ในการอ่าน การทบทวนจุดประสงค์ของกิจกรรม
การอ่านด้วยการรู ้คิดในการอ่าน โดยผูส้ อน ตามรู ปแบบฯ ดาเนินการต่อเนื่องเป็ นวงจรดังแผนภาพ
ที่ 10
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ผู้สอนให้ ข้อมูลป้ อนกลับ

เลือกบทอ่านและวางแผนการอ่าน

ทบทวนจุดประสงค์ กจิ กรรม

ผู้เรียนอ่านด้ วยตนเอง
นอกเวลาเรียน

ปรับปรุ งกลยุทธ์ การอ่ าน
ด้ วยข้ อมูลจากการอ่านของผู้เรียน

ผู้สอนประเมิน และเก็บข้ อมูล
การอ่ าน

ผู้สอนวัดผล
บันทึกการอ่าน

ปรับปรุงกลยุทธ์
จากข้ อมูลใน

ทบทวนจุดประสงค์

บันทึกการอ่ าน

เลือกบทอ่ านและวางแผนการอ่ าน

ของกิจกรรมฯ

ผู้เรียนอ่านด้ วยตนเอง บันทึกการอ่าน
ผู้สอนวัดผล สั งเกตบันทึกการอ่าน
ผู้สอนประเมิน และเก็บข้ อมูลการอ่ าน

ผู้เรียนปรับปรุงการอ่ าน
ตามข้ อสั งเกตที่ได้ จาก

ตั้งจุดประสงค์ ในการอ่ าน

บันทึกการอ่ าน
ผู้สอนวัดผล สั งเกต
จากบันทึกการอ่ าน

ผู้สอน
ประเมิน

วางแผนการอ่ าน
ผู้เรียนอ่านด้ วยตนเอง บันทึกการอ่าน

เก็บข้ อมูล

แผนภาพที่ 10 วงจรกระบวนการอ่านของผูเ้ รี ยน การประเมิน และการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ
ของผูส้ อน ตามรู ปแบบฯ
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3. การประเมินผลการอ่าน ดาเนินการโดยผูส้ อน ผูส้ อนประเมินผลการอ่านของ
ผูเ้ รี ยนแต่ละคน จากบันทึกการอ่านของผูเ้ รี ยนในแต่ละสัปดาห์ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเข้าใจ
ในการอ่ า น และเกณฑ์ประเมิ น ผลการใช้กิจ กรรมการรู ้ คิด ในการอ่ าน หลังการอ่ านแต่ ละครั้ ง
เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่ตรงกับความจริ ง ผูส้ อนทาการตรวจและประเมินบันทึกการอ่าน ซ้ า 2
ครั้ง เพื่อความเชื่อมัน่ ในการประเมิน และบันทึกผลการประเมิน พร้อมแจ้งผูเ้ รี ยนทราบผลการอ่าน
ของตน ให้ขอ้ มูลป้ อนกลับและช่วยวิเคราะห์ปัญหาในการอ่าน แก้ปัญหาเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความ
มัน่ ใจในการอ่านของตน
ขั้นที่ 5 การประเมินผล (Evaluation)
ขั้น ตอนการประเมิ น ผลประกอบด้ว ย การประเมิ น ระหว่ า งเรี ย น คื อ การ
ประเมินความเข้าใจในการอ่านและการใช้กระบวนการรู ้คิดในการอ่านของผูเ้ รี ยนขณะทาการอ่าน
ด้ว ยตนเอง และการประเมิ น หลัง การเรี ย น คื อ 1) การทดสอบความสามารถในการอ่ า น
ภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนด้วยแบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษที่ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้น
2) วัดคุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเอง ด้วยแบบวัดคุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเอง 3) วัด
พัฒนาการในการอ่านภาษา อังกฤษของผูเ้ รี ยน จากการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจในการ
อ่านแต่ละครั้ง เริ่ มจากการอ่านครั้งแรก ถึงการอ่านครั้งสุ ดท้ายของผูเ้ รี ยน

เพื่อทราบพัฒนาการ

ของความเข้าใจในการอ่านและการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านของผูเ้ รี ยน และ 4) การสนทนา
กลุ่มผูเ้ รี ยนหลังการเรี ยน เพื่อเก็บข้อมูลด้านตัวผูเ้ รี ยน ความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับสิ่ งที่เกิดขึ้น
ในตนเองหลังการใช้รูปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน เพื่อนามาเป็ น
ข้อมูลยืนยันกับข้อมูลที่ได้จากการทดสอบและแบบสารวจ
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพื้นฐานกับองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนด้วย
ตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม นาเสนอดังแผนภูมิที่ 4
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ความสั มพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลพืน้ ฐานและองค์ ประกอบของรู ปแบบฯ
-ทฤษฎีกลุ่มมนุษยนิยม : เพิ่ม

หลักการของรู ปแบบ

กิจกรรมการรู้ คิด ในการอ่ าน

ศักยภาพผูเ้ รี ยนโดยให้มีอิสระ

1. เน้นกระบวนการเรี ยน

ช่วยให้ผอู้ ่านได้พิจารณา

ในการเรี ยน เพื่อการเรี ยนรู้ได้ดี

2. จัดการเรี ยนการสอนแนวการเรี ยน

ไตร่ ตรองใช้กระบวนการคิด

- การเรียนด้ วยตนเอง : ผูเ้ รี ยน

ด้วยตนเองของผูเ้ รี ยนในระบบ

วางแผน ควบคุมการอ่านให้

จะเรี ยนได้มากกว่า และรู้นาน

3. ผูเ้ รี ยนเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการวาง

บรรลุเป้ าหมาย

คงทนกว่า

แผนการเรี ยน ควบคุมดาเนิน

-ทฤษฎีพุทธิปัญญานิยม:

กิจกรรม และประเมินผลการเรี ยน

กระบวนการเรี ยนคือปฏิสัมพันธ์

ด้วยตนเอง

ระหว่างสิ่ งเร้าภายนอก และสิ่ ง
เร้าภายในตัวผูเ้ รี ยน
- ทฤษฎีโครงสร้ างความรู้ :
ความรู้เดิมช่วยทาให้เข้าใจสิ่ ง
ใหม่ และสร้างองค์ความรู้ใหม่
- ทฤษฎีการประมวลข้ อมูล :การ
รับรู้สิ่งที่รู้จกั และสนใจ และ
ควบคุมกระบวนการคิด
-ทฤษฎีการสร้ างความรู้ : ผูเ้ รี ยน
สร้างความรู้ในบริ บทจริ ง

การอ่ านด้ วยตนเอง
ผูเ้ รี ยนอ่านด้วยตนเองโดยใช้

จุดประสงค์
4. ผูส้ อนเป็ นผูส้ าธิต อานวยความ
พัฒนาความสามารถในการอ่าน
สะดวก และให้ความช่วยเหลือ
เสริ มสร้างคุณลักษณะการเรี ยนด้วย

กิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน

ตนเอง และเพิ่มพัฒนาการในการ

กิจกรรมการรู้ คิดในการอ่าน

อ่าน
การเรียนด้ วยตนเองด้ วยกิจกรรม

ผูเ้ รี ยนควบคุมตนเอง

การรู้คดิ ในการอ่ าน (SPPSE)
1. สารวจพฤติกรรมการอ่าน
(Surveying reading strategies)
2. วางแผนการเรี ยน (Planning)
3. การเตรี ยมผูเ้ รี ยน (Preparing)

กิจกรรมการรู้ คิด :มี 3 ระดับ คือ

4. การอ่านด้วยตนเอง(Self-directed

1) ระดับสู งสุ ด คือ การวางแผน

reading)

การควบคุมและการประเมิน 2)

5. การประเมินผล (Evaluation)

ระดับกลาง คือ การเลือกข้อมูล
การสรุ ปและการไตร่ ตรอง 3)

5.1 การประเมินระหว่างเรี ยน
- ความสามารถในการอ่
5.2 การประเมินหลังเรีานยน

ระดับต่าคือ การเดาศัพท์ การ

- คุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเอง

ตรวจสอบ และการแก้ปัญหา

- พัฒนาการในการอ่านภาษาอังกฤษ

ทาความเข้าใจบทอ่าน
การเรียนด้ วยตนเองด้ วย

ควบคุมกลยุทธ์ในการอ่าน
ดาเนินกระบวนการอ่านให้
บรรลุเป้ าหมาย
ความสามารถในการอ่ าน :
สามารถระบุใจความสาคัญ
ระบุรายละเอียด และสรุ ป
คุณลักษณะด้ านการเรียนด้ วย
ตนเอง : ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะ
ด้านการเรี ยนด้วยตนเองหลัง
เรี ยนเพิ่มขึ้น
พัฒนาการในการอ่าน: ผล
การเปรี ยบเทียบคะแนนความ
เข้าใจในการอ่าน แต่ละครั้ง

แผนภูมิที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพื้นฐานกับองค์ประกอบของรู ปแบบฯ
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1.6.2 เนื้อหาของเอกสารประกอบรู ปแบบ
ในการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิด
ในการอ่ า นภาษาอัง กฤษ ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ชาชี พชั้น สู ง ประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรม ผูว้ ิจยั ได้จดั ทาเอกสารประกอบรู ปแบบขึ้น เพื่อให้ผทู ้ ี่จะนารู ปแบบไปใช้ได้ศึกษา
รายละเอียดเพิม่ เติมและมีความเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้น นอกเหนือจากการศึกษาเอกสารรู ปแบบ เนื้อหา
และจุดประสงค์ในการนาเสนอเอกสารประกอบรู ปแบบ มีดงั นี้
1. ความเป็ นมาของรู ปแบบ และทฤษฎี แนวคิดที่ นามาเป็ นพื้นฐานของ
รู ปแบบ เพื่อให้ผทู ้ ี่ นารู ปแบบไปใช้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับที่มาของการพัฒนารู ปแบบได้ชดั เจน
ยิง่ ขึ้น
2. แผนการวางโครงการเรี ยน ประกอบด้วยรายละเอียดในการดาเนิ น
กิจกรรมการเรี ยนการสอนในทุกกิจกรรมตามรู ปแบบ คือ กิจกรรมก่อนเรี ยน การดาเนิ นกิจกรรม
การอ่าน และการประเมินผล เพื่อนาเสนอให้ผูน้ ารู ปแบบไปใช้ พิจารณาเป็ นแนวทางในการ
กาหนดขอบเขตเนื้อหาและจุดประสงค์ในการเรี ยนการสอน
3. แผนการเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยน ประกอบด้วยรายละเอียดในการ
เตรี ยมผูเ้ รี ยน ผูส้ อนทาการสอนและฝึ กกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านให้แก่ผเู ้ รี ยน ก่อนที่ผเู ้ รี ยนจะ
ด าเนิ น การอ่ า นด้ว ยตนเอง และเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ป ระกอบการเรี ย น ได้แ ก่ แ บบบัน ทึ ก การอ่ า น
(Reading log) แบบประเมินความเข้าใจในการอ่าน (Reading Comprehension Rubric) และแบบ
ตรวจสอบรายการในการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน (Metacognitive check list) เพื่อเป็ น
แนวทางในการดาเนินการ
4. เกณฑ์การเลือกบทอ่าน จากแนวคิดกระบวนการสอนอ่าน การคัดเลือก
บทอ่านที่ผสู ้ อนจะนามาให้ผเู ้ รี ยนเลือกอ่าน พิจารณาตามระดับความรู ้ความสามารถของผูเ้ รี ยน
เนื้ อหาของบทอ่านเป็ นเรื่ องที่อยูใ่ นความสนใจของผูเ้ รี ยน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการอ่าน เนื่องจาก
ผูเ้ รี ยนจะสนใจในเรื่ องที่ตนรู ้จกั และคุน้ เคย หรื อเป็ นเรื่ องที่ตนเองมีความรู ้เดิมอยูบ่ า้ ง การที่ผเู ้ รี ยน
สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมของตน เข้ากับบทอ่านที่ตนสนใจ ทาให้สามารถอ่านบทอ่านได้
เข้าใจมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะสร้างองค์ความรู ้ใหม่ข้ ึนได้ตามทฤษฎีโครงสร้างความรู ้ (Schema
Theory)
ในกรณี ที่ผเู ้ รี ยนมีความสามารถในการอ่านแตกต่างกัน เพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เลือกบทอ่าน
ตามความสามารถของตน ระดับความยากของบทอ่านจะอยู่ในระดับ 4-12 (Level 4 -12)
กาหนดจาก ระดับของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่างซึ่งอยูใ่ นระดับ Pre-Intermediate ใช้บทเรี ยนระดับความ
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ยากที่ระดับ 8 (Level 8) วัดโดยใช้กราฟ ประมาณระดับความยากของบทอ่าน ของเรย์เกอร์
(Raygor Graph for Estimate Reading Grade Level) (Raygor 1977) ซึ่งเป็ นการคานวณระดับ
ความยากของบทอ่าน โดยการกาหนดจุดลงบนกราฟของ เรย์เกอร์ ที่มีแกนแนวนอนแสดงจานวน
ของคายาก (คาที่สะกดด้วย 6 ตัวอักษรขึ้นไป) และแกนแนวตั้งของกราฟ แสดงจานวนของประโยค
แล้วอ่านค่าระดับความยากบนกราฟ วิธีคานวณเพื่อกาหนดจุดบนกราฟ ทาได้โดยสุ่ มเลือกบทอ่าน
มา 100 คา จากนั้นนับจานวนคาที่มีความยาว 6 ตัวอักษรขึ้นไป และนับจานวนของประโยค ในบท
อ่านนั้น เมื่อได้จานวนคาและจานวนประโยค นามากาหนดจุดที่ตดั กันลงบนกราฟ ซึ่งแสดงค่า
ระดับความยากด้วยตัวเลข สังเกตพื้นที่ที่จุดตัดกันว่าตกลงตรงพื้นที่ของเลขใด ก็จะอ่านได้ค่าระดับ
ความยากของบทอ่านนั้น (กราฟคานวณระดับความยากของบทอ่านของ เรย์เกอร์ ดังแสดงใน
ภาคผนวก จ)
5. บทบาทของครู ในกระบวนการเรี ยนการสอนที่ทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยน
ได้ดว้ ยตนเอง เป็ นข้อมูลเพื่อให้ผใู ้ ช้รูปแบบเข้าใจบทบาทของผูส้ อนในการปฏิบตั ิตามรู ปแบบที่
ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้น
6. กระบวนการอ่านด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน เป็ นข้อมูลที่นาเสนอ
ตัวอย่าง บทอ่านที่ผเู ้ รี ยนใช้ในการอ่านด้วยตนเอง แผนการสอนกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านและ
การดาเนิ นการอ่านด้วยตนเองของผูเ้ รี ยน เพื่อให้ผสู ้ อนใช้เป็ นแนวทางในการสอนและฝึ กกิจกรรม
การรู ้คิดในการอ่านให้แก่ผเู ้ รี ยน
2. การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของรู ปแบบฯ เพื่อพิจารณาความเป็ นไปได้
ผูว้ ิจยั ทาการตรวจสอบ ความสมเหตุสมผลของรู ปแบบฯ โดยนาร่ างรู ปแบบฯ เสนอ
ผูท้ รงคุณวุฒิ 5 ท่านตรวจสอบความสมเหตุสมผล และนาไปทดลองใช้กบั นักศึกษาที่มีคุณสมบัติ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง โดยดาเนินการดังนี้
2.1 การตรวจสอบร่ างรู ปแบบโดยผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูว้ ิ จ ัย นาร่ า งรู ปแบบ และเอกสารประกอบรู ปแบบที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น เสนอผูท้ รงคุ ณ วุฒิ
จานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมในด้าน องค์ประกอบรู ปแบบ
เนื้ อหาของรู ปแบบ ขั้นตอนการเรี ยน ของรู ปแบบตามแนวคิดการเรี ยนด้วยตนเอง วิธีการนาเสนอ
รู ปแบบ และความเหมาะสมของสานวนข้อความ โดยให้พิจารณาแบบปลายเปิ ด และนาการ
พิจารณาของผูท้ รงคุณวุฒิมาหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้องเท่ากับ
1.00 คุณสมบัติของผูท้ รงคุณวุฒิมีดงั นี้
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1. เป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านหลักสู ตรและการสอน การสอนภาษาอังกฤษหรื อการ
เรี ยนด้วยตนเอง
2. มีประสบการณ์ปฏิบตั ิงานในคุณสมบัติ ในข้อ 1 ไม่ต่ากว่า 5 ปี
3. มีคุณวุฒิดา้ นการศึกษาระดับดุษฎีบณั ฑิต
4. มีตาแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ หรื อดารงตาแหน่งบริ หารทาง
การศึกษาด้านหลักสูตรและการสอน หรื อการเรี ยนด้วยตนเอง
จากการตรวจสอบรู ปแบบ และเอกสารประกอบรู ปแบบ

ผูท้ รงคุณวุฒิได้ให้

ความเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่ องการใช้คาเพื่ออธิบายความหมาย ให้ปรับแก้โดยยังคงความหมาย
เดิม ในประเด็นการนาเสนอทฤษฎีและแนวคิด ให้สรุ ปสั้น ๆ และแยกเป็ นข้อ ๆ แผนการเรี ยน
ในการสอนกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน ปรับแก้คาที่ใช้ในการอธิบายให้เหมาะสม ปรับโครงสร้าง
แผนภู มิของรู ปแบบให้ชัด เจนขึ้ น ผูว้ ิจ ัย ปรั บ แก้ทุ ก ตอนตามที่ ผูท้ รงคุ ณ วุฒิแ นะน า โดยความ
เห็ นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา แล้ว นาไปให้ผูท้ รงคุ ณ วุฒิตรวจสอบความเหมาะสมที่ จะนาไป
ทดลองใช้อีกครั้งหนึ่ง ผูท้ รงคุณวุฒิมีความเห็นว่า มีความเหมาะสม ขั้นตอนของรู ปแบบมีดงั นี้
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(Reading Logs)

แผนภูมิที่ 5 ร่ างรู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ ฯ
2.2 ผูว้ ิจยั นาร่ างรู ปแบบฯ ไปใช้ทดลองสอนกับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ปี ที่ 1 สาขา
วิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสุ พรรณบุรี จานวน 1 คนและ
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12 คน ในภาคเรี ยนฤดูร้อน ปี การศึกษา 2551 ใช้เวลาสอน 12 คาบเรี ยน รวม 4 สัปดาห์ และให้
ผูเ้ รี ยนดาเนิ นการอ่านด้วยตนเองนอกเวลา จานวน 4 เรื่ อง เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ โดยใช้เนื้ อหาจาก
เว็บไซต์ ที่ผเู ้ รี ยนสนใจ เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการเรี ยนการสอนดังกล่าวสามารถนาไปปฏิบตั ิได้
จริ ง และเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูล ประกอบการหารื อกับผูท้ รงคุณวุฒิ ในขั้นการตรวจสอบรู ปแบบ
และเอกสารประกอบรู ปแบบ
3. การพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้และเตรี ยมการใช้รูปแบบฯในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั แบ่งออกเป็ น เครื่ องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั และเครื่ องมือที่ใช้ในการดาเนินการทดลอง มีดงั นี้
3.1 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั มี 4 ฉบับ ดังนี้
3.1.1 แบบสารวจพฤติกรรมในการอ่านของผูเ้ รี ยน เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการอ่านของตนเอง จากความคิดเห็นของผูเ้ รี ยน มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ ถามถึงพฤติกรรมการอ่านของผูเ้ รี ยนในลักษณะของกลยุทธ์ในการอ่าน โดยให้ผเู ้ รี ยน
ประเมินพฤติกรรมการอ่านของตนเอง ด้วยการตอบแบบสอบถาม 20 ข้อ โดยคาตอบจะเรี ยงลาดับ
ตั้งแต่ เป็ นความจริ งมากที่สุด จนถึง แทบไม่เป็ นความจริ งเลย ผูว้ ิจยั ใช้แบบสารวจพฤติกรรมการ
อ่านนี้ เพื่อสอบถามพฤติกรรมการอ่านของผูเ้ รี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่าน
ทัว่ ๆ ไปของผูเ้ รี ยน ใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบ ฯ และใช้สารวจพฤติกรรมการ
อ่านของกลุ่มตัวอย่าง เป็ นข้อมูลเบื้องต้นในการเตรี ยมผูเ้ รี ยนก่อนการดาเนินการอ่าน โดยกาหนดค่า
คะแนนของการประเมินตนเองดังนี้
แทบจะไม่เป็ นความจริ งเลย

มีค่าคะแนนเท่ากับ 1

เป็ นความจริ งแต่ไม่บ่อยนัก

มีค่าคะแนนเท่ากับ 2

เป็ นความจริ งในบางครั้ง

มีค่าคะแนนเท่ากับ 3

เป็ นความจริ งบ่อยครั้ง

มีค่าคะแนนเท่ากับ 4

เป็ นความจริ งมากที่สุด

มีค่าคะแนนเท่ากับ 5

ขั้นตอนในการสร้างและพัฒนาเครื่ องมือมีดงั นี้
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1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครื่ องมือสารวจตนเองแบบ
มาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ นาข้อมูลมาพิจารณาความเหมาะสม และความเป็ นไปได้เพื่อจัดทา
เครื่ องมือ
2. สร้างเครื่ องมือแบบสารวจพฤติกรรมการอ่าน ให้ครอบคลุมเนื้อหาที่กาหนด
3. นาแบบสารวจพฤติกรรมการอ่านที่สร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุ ง แก้ไขเพิ่มเติม
4. นาแบบสารวจพฤติกรรมการอ่านที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความถูก ต้องและความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content

Validity) และนาความคิดเห็ นของ

ผูเ้ ชี่ยวชาญ มาวิเคราะห์หาค่าดรรชนี ความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruency :
IOC) ได้ค่าดรรชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00
5. นาแบบสารวจพฤติกรรม มาปรับปรุ ง แก้ไขสานวนภาษาให้สื่อได้ชดั เจนยิ่งขึ้น
ตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
6. นาแบบสารวจพฤติกรรมการอ่านของผูเ้ รี ยน ที่ทาการปรับปรุ งและแก้ไขเรี ยบร้อย
แล้ว มาทดลองใช้กับนัก ศึ ก ษาระดับประกาศนี ย บัตรวิชาชี พชั้น สู ง ประเภทวิชาอุ ตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคนิคสุ พรรณบุรี จานวน 269 คน ที่มีคุณสมบัติใกล้เ คียงกับกลุ่มตัวอย่าง นาผลจากแบบ
ส ารวจพฤติ ก รรมการอ่ า นของผู ้เ รี ยนจ านวน 269 ฉบับ

มาค านวณหาค่ า ความเชื่ อ มั่น

(Cronbach’s Alpha) โดยใช้ SPSS Statistics ผลการวิเคราะห์พบว่าค่า Alpha เท่ากับ 0.89 แสดงว่า
ข้อคาถามแต่ละข้อให้ผลสอดคล้องกัน ดังรายละเอียดนาเสนอในภาคผนวก จ ขั้นตอนการสร้าง
และพัฒนาแบบสารวจพฤติกรรมการอ่าน ดังแสดงในแผนภูมิที่ 6
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ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสารวจพฤติกรรมการอ่าน
แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale)
สร้
างแบบส
ารวจพฤติกรรมการอ่
มาตราส่
วนประมาณค่
า 5 ระดัานบ

ให้ครอบคลุม และตรงตามเนื้อหาที่กาหนด
นาแบบสารวจพฤติกรรมการอ่านเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสม และนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุ ง แก้ไข
นาแบบสารวจพฤติกรรมการอ่านเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
นาแบบสารวจพฤติกรรมการอ่านมาปรับปรุ ง แก้ไข
ตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
นาแบบสารวจพฤติกรรมการอ่านที่ปรับปรุ งแล้ว ทดลองใช้กบั นักศึกษา จานวน 269 คน
ที่มีคุณสมบัติคล้ายกลุ่มตัวอย่าง นาผลการสารวจมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่

แผนภูมิที่ 6 ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาแบบสารวจพฤติกรรมการอ่านของผูเ้ รี ยน
3.1.2

แบบวัดคุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเองของผูเ้ รี ยน เป็ นเครื่ องมือ

ประเมินการรับรู ้ ของผูเ้ รี ยน เกี่ยวกับทักษะและเจตคติที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนด้วยตนเอง วัดโดย
ให้ผเู ้ รี ยนรายงานความรู ้สึกของตนเกี่ยวกับเจตคติ ทักษะและคุณลักษณะ ที่ประกอบขึ้นเป็ นระดับ
ของความพร้อมของผูเ้ รี ยนในจัดการกับการเรี ยนของตนเอง โดยการเลือกคาตอบจากข้อคาถามใน
แบบ สอบถาม เครื่ องมือนี้ พฒั นาขึ้นโดยกักลีลมิโน (Guglielmino 1977)

มีค่าความเชื่อมัน่

เท่ากับ .94 (Guglielmino 1977) ฉบับแปลเป็ นภาษาไทยโดย จิราภรณ์ ทักษิณวราจารย์ (2002)
คณาพร คมสัน (2540) เป็ นแบบสอบถามประมาณค่าแบบลิเคอร์ท (Likert-type) 5 ระดับ คาตอบ
เรี ยงจาก เป็ นความจริ งมากที่ สุด จนถึ ง แทบไม่ เป็ นความจริ งเลย เครื่ องมื อนี้ เมื่ อนามาใช้ใน
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งานวิจยั กับนักเรี ยนมัธยมปลาย มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .87 (คณาพร 2540) ข้อคาถามเป็ นคาถาม
เชิงบวก 41 ข้อ และคาถามเชิงลบ 17 ข้อ รวม 58 ข้อคาถาม ผูว้ ิจยั ใช้แบบวัดนี้ วัดคุณลักษณะการ
เรี ยนด้วยตนเองของผูเ้ รี ยน ก่อนและหลังทาการทดลอง ขั้นตอนในการพัฒนาเครื่ องมือมีดงั นี้
1. นาเครื่ องมือวัดความพร้อมของการเรี ยนด้วยตนเอง (Self-Directed Learning
Readiness Scale: SDLRS) ของกักลีลมิโน (Guglielmino 1977) ฉบับภาษาอังกฤษ มาเปรี ยบเทียบ
ความหมายกับฉบับภาษาไทยที่แปลโดย จิราภรณ์ ทักษิณวราจารย์ (2002) และฉบับที่แปลโดย
คณาพร คมสัน (2540) ปรับเป็ นแบบวัดคุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเองของผูเ้ รี ยน
2. นาแบบวัด คุ ณลัก ษณะการเรี ยนด้วยตนเองของผูเ้ รี ย น เสนออาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ ขอความเห็นชอบ และนามาปรับปรุ งแก้ไข
3. นาแบบวัดคุ ณลักษณะการเรี ยนด้วยตนเองของผูเ้ รี ยน ที่ปรั บปรุ งแก้ไขแล้วให้
ผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ และปรับแก้
นาความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ (รายนามผูท้ รงคุณวุฒินาเสนอในภาคผนวก ข) นามาวิเคราะห์หา
ค่าดรรชนี ความสอดคล้อง ( Index of Item-Objective Congruency : IOC) ได้ค่าดรรชนี ความ
สอดคล้องเท่ากับ 1.00 การกาหนดค่าคะแนนของคาตอบแบบสอบถามเป็ นดังต่อไปนี้
ข้อคาถามเชิงบวก
แทบจะไม่เป็ นความจริ งเลย

มีค่าคะแนนเท่ากับ 1

เป็ นความจริ งแต่ไม่บ่อยนัก

มีค่าคะแนนเท่ากับ 2

เป็ นความจริ งในบางครั้ง

มีค่าคะแนนเท่ากับ 3

เป็ นความจริ งบ่อยครั้ง

มีค่าคะแนนเท่ากับ 4

เป็ นความจริ งมากที่สุด

มีค่าคะแนนเท่ากับ 5

ข้อคาถามเชิงลบ
แทบจะไม่เป็ นความจริ งเลย

มีค่าคะแนนเท่ากับ 5

เป็ นความจริ งแต่ไม่บ่อยนัก

มีค่าคะแนนเท่ากับ 4

เป็ นความจริ งในบางครั้ง

มีค่าคะแนนเท่ากับ 3

เป็ นความจริ งบ่อยครั้ง

มีค่าคะแนนเท่ากับ 2

เป็ นความจริ งมากที่สุด

มีค่าคะแนนเท่ากับ 1
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4.

นาแบบวัดคุณลักษณะการเรี ยนด้วยตนเองของผูเ้ รี ยน ที่ได้รับการตรวจสอบ

และปรั บปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุ ณวุฒิโดยความเห็ นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิ ท ยานิ พ นธ์

ทดลองใช้กับ นั ก ศึ ก ษาระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ชั้น สู ง ประเภทวิ ช า

อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิ คสุ พรรณบุรี จานวน 35 คน ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง
และนาคาตอบมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่
5. นาผลจากแบบวัดคุณลักษณะการเรี ยนด้วยตนเองของผูเ้ รี ยนจานวน 35 ฉบับ มา
คานวณหาค่าความเชื่อมัน่ (Cronbach’s Alpha) โดยใช้ SPSS Statistics

ผลการวิเคราะห์ได้ค่า

Cronbach’s Alpha เท่ากับ 0.81 แสดงว่าข้อคาถามแต่ละข้อให้ผลสอดคล้องกัน ดังรายละเอียด
นาเสนอในภาคผนวก จ ขั้นตอนการพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะฯ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 7
ศึกษาหลักการ ทฤษฎี แนวคิด เกี่ยวกับเครื่ องมือวัดความพร้อมของการเรี ยนด้วยตนเองของ
กักลีลมิโน (Guglielmino 1977) และ คาแปลเป็ นภาษาไทย
โดยจิราภรณ์ ทักษิณวราจารย์ (2002) และคณาพร คมสัน (2540)
นาแบบวัดความพร้อมของการเรี ยนด้วยตนเอง ของกักลีลมิโน (Guglielmino, 1977)
ฉบับภาษาอังกฤษ มาเปรี ยบเทียบความหมายกับฉบับ ภาษาไทย
มาปรับใช้เป็ นแบบวัดคุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเองของผูเ้ รี ยน
นาแบบวัดคุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเองของผูเ้ รี ยน เสนออาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม และนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุ ง แก้ไข
นาแบบวัดคุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเองของผูเ้ รี ยนเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
นาแบบวัดคุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเอง ที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว ทดลองใช้กบั นักศึกษา
ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 35 คน นาผลมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่
ที่มีคุณสมบัติคล้ายกลุ่มตัวอย่าง นาผลการสารวจมาหาค่าความเชื่อมัน่

แผนภูมิที่ 7 ขั้นตอนการพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเองของผูเ้ รี ยน
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3.1.3 แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ เป็ นแบบวัดความ
สามารถในการอ่านของผูเ้ รี ยนใน 3 ระดับ 1) ความสามารถในการระบุขอ้ มูลสาคัญของบทอ่าน
(Identifies important information) 2) ความสามารถในการระบุรายละเอียดของบทอ่าน (Identifies
details) 3) ความสามารถในการสรุ ปใจความในบทอ่าน (Summaries) แบบวัดความสามารถในการ
อ่านที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น มีจานวน 25 ข้อ เป็ นข้อคาถามแบบเลื อกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 25 ข้อ ใช้
เวลา 25 นาที ขั้นตอนในการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบมีดงั นี้
1. ศึกษาทฤษฎี และเทคนิ คในการสร้างแบบทดสอบความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษใน 3 ระดับ คือ 1) การระบุขอ้ มูลสาคัญของบทอ่าน (Identifies

important

Information) 2) การระบุรายละเอียดของบทอ่าน (Identifies details) และ 3) การสรุ ปใจความใน
บทอ่าน (Summaries)
2. ศึกษาหลักสู ตรรายวิชา

ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 พบว่า

สาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน คือเพื่อให้ผเู ้ รี ยนใช้ในการสื่ อสารในชีวิตประจาวัน และอ่าน
เพื่อบอกใจความสาคัญ รายละเอี ย ด สรุ ป ข้อมูลจากเรื่ องที่ อ่ าน และใช้ก ลยุทธ์ใ นการอ่ านเพื่อ
แสวงหาความรู ้
3. ศึกษาตาราที่ใช้ในรายวิชา ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 คือ
Tech Talk Pre-Intermediate Student’s Book สานักพิมพ์ Oxford University Press เขียนโดย
Vicki Hollett & John Sydes พบว่า ระดับของภาษาในบทอ่านเป็ นระดับ Pre-Intermediate
4. ศึกษาแบบทดสอบ Preliminary English Test (PET) ของ สานักพิมพ์
University of Cambridge ซึ่ งเป็ นข้อสอบสาหรับผูเ้ รี ยนภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา ( English
for Speakers of Other Languages) ในระดับ Pre-Intermediate เป็ นภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทางาน
และการเรี ย น เป็ นการใช้ภ าษาในชี วิ ต จริ ง เช่ น การเข้า ใจเครื่ อ งหมายสัญ ลัก ษณ์ ประกาศ
โฆษณา บันทึกประจาวัน และบทอ่านจากแมกกาซีน หรื อหนังสื อพิมพ์
5. กาหนดโครงสร้างของแบบทดสอบ และคัดเลือก แบบทดสอบการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจ วัดความสามารถในการอ่านใน 3 ระดับคือ 1) การระบุขอ้ มูลสาคัญของบทอ่าน 2) การ
ระบุรายละเอียดของบทอ่าน และ 3) การสรุ ปใจความในบทอ่าน ได้บทอ่าน 5 บท จานวนข้อสอบ
60 ข้อ
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6. น าแบบแบบทดสอบดัง กล่ า วเสนออาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พนธ์ ได้รั บ
คาแนะนาให้ตดั Part 4 ออก จานวน 8 ข้อ เนื่ องจากข้อคาถามเป็ นข้อคาถามเกี่ยวกับไวยากรณ์
มากกว่าความเข้าใจในการอ่าน ผูว้ ิจยั ตัดออกตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา
7. นาแบบทดสอบที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว

เสนอผูท้ รงคุณวุฒิตรวจสอบความ

ถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหา ผูท้ รงคุณวุฒิแนะนาให้ตดั Part 4 ออก 2 ข้อ เนื่องจากข้อ
คาถามมีคาตอบที่ถูกมากกว่า 1 ข้อ ตัดข้อคาถามที่ไม่มีบทอ่านนา และข้อคาถามที่มีคาตอบ Right/
Wrong/ Doesn’t say ออก เหลือข้อคาถามทั้งหมด 25 ข้อ ผูว้ ิจยั ปรับแก้ตามคาแนะนาของผูท้ รง
คุณวุฒิ และนาความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ (รายนามผูท้ รงคุณวุฒินาเสนอในภาคผนวก ข) มา
วิเคราะห์หาค่าดรรชนีความสอดคล้อง ( Index of Item-Objective Congruency : IOC) ได้ค่าดรรชนี
ความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ตารางวิเคราะห์เนื้อหาของข้อสอบดังปรากฏในภาคผนวก ง
8. น าแบบทดสอบที่ ไ ด้ รั บ การตรวจสอบ

และท าการปรั บ ปรุ งตาม

ข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ทดลองใช้กบั
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสุ พรรณบุรี
จานวน 164 คน ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง นาผลการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความ
เชื่อมัน่ ทั้งฉบับด้วยสู ตร KR-20 ของคูเดอร์ ริ ชาร์ดสัน ได้ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ 0.86

ค่าดัชนี

ความยากของข้อสอบรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.18 - 0.72 ค่าอานาจจาแนกของข้อสอบรายข้ออยูร่ ะหว่าง
0.03-0.81 ผูว้ ิจยั ได้ทาการปรับและแก้ไขข้อที่มีค่าอานาจจาแนกน้อย จานวน 3 ข้อ รายละเอียดการ
หาค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ และค่าดัชนี ความยาก ดังแสดงใน ภาคผนวก จ

ขั้นตอนในการสร้าง

และพัฒนาแบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน แสดงในแผนภูมิที่ 8
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ศึกษา ทฤษฎี และเทคนิคในการสร้างแบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
ศึกษาหลักสูตรรายวิชา ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1
ศึกษาตาราเรี ยนที่ใช้ในการสอนวิชา ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1
ศึกษาแบบทดสอบ ที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตร และระดับของผูเ้ รี ยน
กาหนดโครงสร้างและคัดเลือก แบบทดสอบการอ่านเพื่อความเข้าใจ ในระดับของผูเ้ รี ยน
เรี ยน
นาแบบทดสอบ เสนออาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุ งแก้ไข
นาแบบทดสอบ ที่แก้ไขแล้วเสนอผูท้ รงคุณวุฒิ ตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสม
ของเนื้อหา โดยหาค่าดรรชนีความสอดคล้อง (IOC) และปรับปรุ งแก้ไข
นาแบบทดสอบ ทดลองใช้กบั นักศึกษาที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง
นาผลการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ ความยากและค่าอานาจจาแนก

แผนภูมิที่ 8 ขั้นตอนการพัฒนาแบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
3.1.4 แบบสัมภาษณ์การสนทนากลุ่มผูเ้ รี ยน (Focus group)

จุดประสงค์ของ

เครื่ องมือฉบับนี้ คือ ผูว้ ิจยั ต้องการให้ผเู ้ รี ยนได้เปิ ดเผยถึงสิ่ งที่เกิดขึ้นใหม่ในตัวของผูเ้ รี ยนหลังจาก
การฝึ กอ่านด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน และความคิดเห็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเรี ยนตามรู ปแบบ
เพื่อใช้เป็ นข้อมูลอีกด้านหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นข้อมูลจากตัวผูเ้ รี ยนเอง นาไปตรวจสอบกับข้อมูลที่ได้จาก
ผลการทดสอบ และผลของการอ่านในระหว่างการทากิจกรรมการอ่านด้วยตนเอง ขั้นตอนในการ
สร้างแบบสัมภาษณ์มีดงั นี้
1. กาหนดประเด็นของข้อคาถาม ได้แก่ ความหมายของการอ่านในความเข้าใจ
ของผูเ้ รี ยน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับเรื่ องการอ่านภาษาอังกฤษหลังการเรี ยน
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ความพึงพอใจในพัฒนาการในการอ่านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน และประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยน
ตามรู ปแบบฯ
2. กาหนดข้อคาถามจานวน 5 ข้อ นาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ขอความ
เห็นชอบ และทาการปรับปรุ งแก้ไขตามคาเสนอแนะ
3. นาแบบสัมภาษณ์เสนอผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน

พิจารณาความตรงและความ

ครอบคลุมเนื้อหา ปรับแก้ตามความเห็นผูท้ รงคุณวุฒิ (รายนามผูท้ รงคุณวุฒินาเสนอในภาค ผนวก
ข) นามาวิเคราะห์หาค่าดรรชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruency :IOC) ได้คา่
ดรรชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 รายละเอียดของข้อคาถาม และวิธีการแสดงในภาคผนวก ค
4. นาแบบสัมภาษณ์ทดลองสัมภาษณ์ ผูเ้ รี ยนที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันกับกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 8 คน เพื่อตรวจสอบความเป็ นไปได้ของข้อคาถาม ขั้นตอนในการสร้างและพัฒนา
แบบสัมภาษณ์ในการสนทนากลุ่มของผูเ้ รี ยน ดังแสดงในแผนภูมิที่ 9

กาหนดประเด็นของข้อคาถาม เกี่ยวกับ ความเข้าใจในการอ่านของผูเ้ รี ยน
กาหนดข้อคาถาม นาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ขอความเห็นชอบและปรับปรุ ง
นาแบบสัมภาษณ์เสนอผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาความตรงและครอบคลุมเนื้อหา
โดยหาค่าดรรชนีความสอดคล้อง (IOC) และปรับแก้
นาแบบสัมภาษณ์ทดลองสัมภาษณ์ผเู้ รี ยนที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง

แผนภูมิที่ 9 ขั้นตอนในการสร้างและพัฒนาแบบสัมภาษณ์ในการสนทนากลุ่มผูเ้ รี ยน
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการดาเนินการทดลอง มี 4 ฉบับ ดังนี้
3.2.1 แบบสัมภาษณ์ ผูส้ อนวิชาภาษาอังกฤษ เป็ นข้อคาถามสัมภาษณ์ ผูส้ อน
ภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เพื่อขอความคิดเห็น

149
ของผูส้ อนภาษาอังกฤษที่มีต่อสภาพปั จจุบนั ปั ญหา และความต้องการในการจัดการเรี ยนการ
สอนในรู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ

เพื่อนามา

ประกอบเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบการเรี ยนการสอน ขั้นตอนใน
การสร้างแบบสัมภาษณ์มีดงั นี้
1. กาหนดประเด็นของข้อคาถาม ได้แก่ความคิดเห็นของผูส้ อนภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับสภาพปั จจุบนั และปั ญหาของการเรี ยนการสอนอ่านภาษาอังกฤษ แนวคิดเกี่ยวกับการใช้
รู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ การจัดการเรี ยนการสอน
เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ และความคิดเห็นเกี่ยวกับรู ปแบบของการจัดการ
เรี ยนการสอน ตามรู ปแบบของการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2. กาหนดข้อคาถามจานวน 4 ข้อ นาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพื่อขอ
ความเห็นชอบ และทาการปรับปรุ งแก้ไข
3. น าแบบสัมภาษณ์ เสนอผูท้ รงคุ ณ วุฒิ 3 ท่านพิจารณาความตรงและความ
ครอบคลุมเนื้ อหา ปรับแก้ตามความเห็นผูท้ รงคุณวุฒิ (รายนามผูท้ รงคุณวุฒินาเสนอในภาคผนวก
ข) นามาวิเคราะห์หาค่าดรรชนี ความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruency : IOC) ได้ค่า
ดรรชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 รายละเอียดของข้อคาถาม และวิธีการดังปรากฏในภาคผนวก ค
4. นาแบบสัมภาษณ์ ทดลองสัมภาษณ์ ผูส้ อนที่ มีคุณ สมบัติใกล้เ คีย งกับกลุ่ ม
ตัวอย่างจานวน 2 คน เพื่อตรวจสอบความเป็ นไปได้ของข้อคาถาม ขั้นตอนในการสร้างและพัฒนา
แบบสัมภาษณ์ผสู ้ อน ดังแสดงในแผนภูมิที่ 10
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กาหนดประเด็นของข้อคาถาม ให้ผสู้ อนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบนั ปัญหา
ของการเรี ยนการสอนอ่านภาษาอังกฤษ
กาหนดข้อคาถาม นาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ขอความเห็นชอบ และปรับปรุ ง
นาแบบสัมภาษณ์เสนอผูท้ รงคุณวุฒิ พิจารณาความตรงและความครอบ คลุมเนื้อหา
โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และปรับแก้
นาแบบสัมภาษณ์ไปทดลองสัมภาษณ์ผสู้ อนที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อตรวจสอบความเป็ นไปได้ของข้อคาถาม

แผนภูมิที่ 10 ขั้นตอนในการสร้างและพัฒนาแบบสัมภาษณ์ผสู ้ อนภาษาอังกฤษ
3.2.2 แบบประเมินความเข้าใจในการอ่านของผูเ้ รี ยน (Reading Comprehension
Rubrics) แบบประเมินนี้ ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นเพื่อใช้วดั ความเข้าใจในการอ่านของผูเ้ รี ยนในขณะทาการ
อ่านด้วยตนเองในแต่ละบทอ่าน เพื่อดูพฒั นาการของความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของ
ผูเ้ รี ยน ขั้นตอนในการสร้างแบบประเมินมีดงั นี้
1. ศึกษาการสร้างเกณฑ์ในการประเมินตามสภาพจริ ง (Rubric Score) ที่เกี่ยวกับ
การอ่านเพื่อความเข้าใจ
2. กาหนดเกณฑ์และสร้างแบบวัดความเข้าใจในการอ่าน 3 ระดับคือ 1) การบอก
ข้อมูลสาคัญ (Identifies important information) 2) การบอกรายละเอียด (Identifies details) และ
3) การสรุ ปใจความในบทอ่าน (Summaries) เกณฑ์การให้คะแนนแบ่ง ออกเป็ น 4 ระดับ ตั้งแต่สามารถ
ระบุขอ้ มูลได้ครบเนื้อหาที่อ่าน จนถึงไม่สามารถระบุขอ้ มูลใดได้ เกณฑ์การให้คะแนนมีดงั นี้
4 หมายถึง ผูเ้ รี ยนสามารถระบุได้ครบเนื้อหา
3 หมายถึง ผูเ้ รี ยนสามารถระบุได้เป็ นส่ วนใหญ่ (ครึ่ ง/มากกว่าครึ่ ง)
2 หมายถึง ผูเ้ รี ยนสามารถระบุได้เป็ นส่ วนน้อย (ไม่ถึงครึ่ ง)
1 หมายถึง ผูเ้ รี ยนไม่สามารถระบุได้เลย
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3. นาแบบประเมินความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ

เสนออาจารย์ที่

ปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพื่อขอความเห็นชอบ และปรับปรุ งแก้ไข
4. นาแบบประเมิน ฯ เสนอผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่านพิจารณาความตรงและความ
ครอบคลุมเนื้อหา ปรับแก้ตามความเห็นผูท้ รงคุณวุฒิ (รายนามผูท้ รงคุณวุฒินาเสนอในภาคผนวก
ข) นามาวิเคราะห์หาค่าดรรชนี ความสอดคล้อง ( Index of Item-Objective Congruency : IOC) ได้
ค่าดรรชนี ความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 รายละเอียดของแบบประเมิน และวิธีการดังปรากฏใน
ภาคผนวก ค ขั้นตอนในการสร้างและพัฒนาแบบประเมินความเข้าใจในการอ่านของผูเ้ รี ยน ดัง
แสดงใน แผนภูมิที่ 11

ศึกษาการสร้างเกณฑ์ในการประเมินตามสภาพจริ ง (Rubric Score)
ที่เกี่ยวกับการอ่าน เพื่อความเข้าใจ
กาหนดเกณฑ์และสร้างแบบประเมิน เพื่อใช้วดั ความเข้าใจในการอ่าน
นาแบบประเมินความเข้าใจในการอ่าน เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ขอความเห็นชอบและปรับปรุ ง

เห็นชอบ และปรับปรุ งแก้ไข
นาแบบประเมินฯ เสนอผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาความตรงและครอบคลุมเนื้อหา
โดยหาค่าดรรชนีความสอดคล้อง (IOC) และปรับแก้

แผนภูมิที่ 11 ขั้นตอนในการสร้างและพัฒนาแบบประเมินความเข้าใจในการอ่านของผูเ้ รี ยน
3.2.3 แบบตรวจสอบการใช้กิ จ กรรมการรู ้ คิ ด ในการอ่ า น (Metacognitive
Activities Check List) จุดประสงค์ของการสร้างแบบตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบการใช้กิจกรรมการ
รู ้คิดในการอ่านตามสภาพจริ งของผูเ้ รี ยน โดยผูส้ อนเป็ นผูส้ ังเกตจากบันทึกการอ่านของผูเ้ รี ยนใน
แต่ ล ะครั้ ง ดู ร่อ งรอยที่ ป รากฏในบัน ทึ ก การอ่ า น ว่า ผูเ้ รี ย นได้ด าเนิ น การอ่ า นตามขั้น ตอนของ
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กิจกรรมการรู ้คิดทั้ง 6 กิจกรรม เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ผลการวิจยั ในด้านพัฒนาการ
ในอ่านของผูเ้ รี ยน ขั้นตอนในการสร้างแบบตรวจสอบมีดงั นี้
1. ศึกษาการสร้างแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ในการประเมินตามสภาพ
จริ งเกี่ยวกับการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านของผูเ้ รี ยน
2. กาหนดกิจกรรมในการอ่านตามรู ปแบบที่จะต้องทาการตรวจสอบคือ 1) การ
กาหนดทิศทางในการอ่าน (Orientating) 2) การวางแผนการอ่าน (Planning) 3) การดาเนิ นการ
อ่าน (Executing) 4) การควบคุมการอ่าน (Monitoring) 5) การประเมินและตรวจสอบการอ่าน
(Evaluation & Checking) และ 6) การให้รายละเอียดของบทอ่าน (Elaboration) เกณฑ์ให้คะแนน
มี 3 ระดับ ดังนี้ คือ
Y = 1 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีร่องรอยยืนยันว่าได้ทากิจกรรม
N = -1 หมายถึง ผูเ้ รี ยนไม่มีร่องรอยยืนยันว่าได้ทากิจกรรม
U = 0 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีร่องรอยไม่ชดั เจนว่าได้ทากิจกรรมหรื อไม่
3. นาแบบแบบตรวจสอบการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านเสนออาจารย์ ที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ขอความเห็นชอบ และปรับปรุ งแก้ไข
4. นาแบบแบบตรวจสอบการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน เสนอผูท้ รงคุณวุฒิ
3 ท่านพิจารณาความตรงและความครอบคลุมเนื้ อหา และปรับแก้ตามความเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ
(รายนามผูท้ รงคุณวุฒินาเสนอในภาคผนวก ข) นามาวิเคราะห์หาค่าดรรชนีความสอด คล้อง (Index
of Item-Objective Congruency : IOC) ได้ค่าดรรชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ราย ละเอียดของ
แบบตรวจสอบการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน ดังปรากฏในภาคผนวก ค ขั้นตอนในการสร้าง
และพัฒนาแบบตรวจสอบการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน ดังแสดงในแผนภูมิที่ 12
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ศึกษาการสร้างแบบตรวจสอบรายการ (Check List) การประเมินตามสภาพจริ ง
ในการใช้กิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน
กาหนดกิจกรรมการอ่านที่จะต้องทาการตรวจสอบ
คือกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านตามรู ปแบบฯ
นาแบบแบบตรวจสอบการใช้กิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน เสนออาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ ขอความเห็นชอบ และปรับปรุ งแก้ไข
นาแบบแบบตรวจสอบฯ ที่ปรับปรุ งแล้ว เสนอผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาความตรงและความ
ครอบคลุมเนื้อหา โดยหาค่าดรรชนีความสอดคล้อง (IOC) และปรับแก้
ปรับแก้

แผนภูมิที่ 12 ขั้นตอนในการสร้างและพัฒนาแบบตรวจสอบการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน
3.2.4 แบบบันทึกการอ่าน (Reading Log) เป็ นแบบบันทึก ที่ผเู ้ รี ยนใช้บนั ทึกผล
การอ่านของผูเ้ รี ยน ตามลักษณะของกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน เพื่อสะท้อนถึงกลยุทธ์ในการอ่าน
และความเข้าใจในการอ่าน เป็ นข้อมูลสาคัญในการวัดความเข้าใจในการอ่าน และการใช้กิจกรรม
การรู ้ คิดในการอ่านของผูเ้ รี ยน

ในขณะที่ดาเนิ นกิ จกรรมการอ่านด้วยตนเองในแต่ละบทอ่าน

ผูเ้ รี ยนจะทาการบันทึ กในช่ วงที่ มีการดาเนิ นกิ จกรรมการอ่าน บันทึ กการอ่านจะบอกถึ งการ
ควบคุมการอ่านของผูเ้ รี ยน ผูส้ อนจะทราบถึงการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านและการใช้กลยุทธ์
ในการอ่านของผูเ้ รี ยน เนื่องจากมีบทอ่านที่หลากหลายให้ผเู ้ รี ยนได้เลือกอ่าน ผูว้ ิจยั ทาแบบบันทึก
ไว้ 2 แบบ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของบทอ่านที่ตนเลือกอ่าน ผูส้ อนจะฝึ ก
ให้ผเู ้ รี ยนใช้และทดลองใช้บนั ทึกการอ่าน ก่อนการดาเนิ นการอ่านในกิจกรรมการอ่านด้วยตนเอง
ขั้นตอนในการสร้างแบบบันทึกการอ่านมีดงั นี้
1. ศึกษาการสร้างแบบบันทึกการอ่าน (Reading Log) เพื่อประเมินความเข้าใจใน
การอ่าน การใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านตามสภาพจริ ง จากผลการวิจยั ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับการบันทึกการอ่านเพื่อความเข้าใจ
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2. กาหนดแบบบันทึกในการอ่านให้เกี่ยวข้องกับการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการ
อ่านตามรู ปแบบ ฯ คือ 1) การกาหนดทิศทางในการอ่าน (Orientating) 2) การวางแผนการอ่าน
(Planning) 3) การดาเนิ นการอ่าน (Executing) 4) การควบคุมการอ่าน (Monitoring) 5) การ
ประเมินและตรวจสอบการอ่าน (Evaluation & Checking) และ 6) การให้รายละเอียดของบทอ่าน
(Elaboration)
3. นาแบบบันทึกการอ่าน นาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพื่อขอความ
เห็นชอบ และทาการปรับปรุ งแก้ไข
4. นาแบบบันทึกการอ่าน เสนอผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่านพิจารณาความตรงและ
ความครอบคลุ มเนื้ อหา ปรั บแก้ต ามความเห็ น ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ (รายนามผูท้ รงคุ ณ วุฒิน าเสนอใน
ภาคผนวก ข) นามาวิเคราะห์หาค่าดรรชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruency :
IOC) ได้ค่าดรรชนี ความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 รายละเอียดของแบบบันทึกการอ่าน ดังปรากฏใน
ภาคผนวก ค ขั้นตอนในการสร้างและพัฒนาแบบบันทึกการอ่าน แสดงในแผนภูมิที่ 13

ศึกษาการสร้างแบบบันทึกการอ่าน (Reading Log) เพื่อประเมินความเข้าใจในการอ่าน
การใช้กิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน ตามสภาพจริ ง
กาหนดแบบบันทึกการอ่าน ให้ผเู้ รี ยนสามารถระบุการใช้กลยุทธ์ในการอ่าน
การใช้กิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน และระบุความเข้าใจในการอ่านของตน
ตามรู ปแบบ ฯ
นาแบบบันทึกการอ่าน เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ขอความเห็นชอบ และปรับปรุ ง
แก้ไข
นาแบบบันทึกการอ่าน ที่แก้ไขแล้ว เสนอผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และปรับปรุ งแก้ไข

แผนภูมิที่ 13 ขั้นตอนในการสร้างและพัฒนาแบบบันทึกการอ่าน (Reading Log) ของผูเ้ รี ยน
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ตอนที่ 3 กำรทดลองใช้ รูปแบบกำรเรี ยนด้ วยตนเองด้ วยกิจกรรมกำรรู้ คิดในกำรอ่ ำนภำษำอังกฤษ
สำหรับนักศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสู ง ประเภทวิชำอุตสำหกรรม
ผูว้ ิจยั นารู ปแบบ ฯ ที่พฒั นาขึ้นไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างในสภาพการเรี ยนการสอน
จริ งโดยนาเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั จานวน 8 ฉบับ ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
แล้วมาใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภท
วิชาอุตสาหกรรม ปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคนิ คสุ พรรณบุรี ที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษใน ภาค
เรี ย น ที่ 1 ปี การศึ ก ษา 2552 จ านวน 32 คน โดยด าเนิ น การตามขั้น ตอนการด าเนิ น การวิ จ ัย
ดังต่อไปนี้
1. กำรกำหนดประชำกร กลุ่มตัวอย่ ำง และตัวแปร
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม ปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคนิ คสุ พรรณบุรี จังหวัดสุ พรรณบุรี ที่ลงทะเบียนเรี ยนในภาค
เรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2552 จานวน 500 คน เป็ นนักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ คือ 1) สาขาวิชา
เครื่ องกล 2) สาขาวิชาเทคนิ คการผลิต 3) สาขาวิชาเทคนิ คโลหะ 4) สาขาวิชาไฟฟ้ ากาลัง 5)
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 6) สาขาวิชาโยธา 7) สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม และ 8)
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ปี ที่ 1 สาขาวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิ กส์ อุตสาหกรรม ได้มาจากการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีจบั
สลาก จากกลุ่มประชากรผูเ้ รี ยนใน 8 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเครื่ องกล สาขาวิชาเทคนิ คการผลิต
สาขาวิชา เทคนิคโลหะ สาขาวิชาไฟฟ้ ากาลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สาขาวิชาโยธา
สาขาวิชา เทคนิ คอุตสาหกรรม และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเขียนชื่อกลุ่มสาขาวิชาที่
เป็ นประชากรทั้ง 8 สาขาวิชา และทาการจับสลากได้มา 1 สาขาวิชา จานวน 32 คน
1.2 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย
1.2.1 ตัวแปรจัดกระทา (Treatment) คือรู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรม
การรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม
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1.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ผลจากการใช้รูปแบบการเรี ยนด้วย
ตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสู ง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประกอบด้วย
1. คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน
2. คะแนนคุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเองของผูเ้ รี ยน
3. การเปรี ยบเทียบคะแนนความเข้าใจในการอ่านแต่ละครั้ ง เพื่อศึกษา
พัฒนาการด้านการอ่านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน
2. กำรดำเนินกำรทดลองใช้ รูปแบบ
2.1 แบบแผนการวิจยั (Research Design)
แบบแผนการวิจยั ที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ เป็ นรู ปแบบของการวิจยั เชิงทดลอง (Preศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว มีการวัดผล 2 ครั้ง คือ ก่อนและหลังการทดลอง

experiment)

(Single Group Pretest – Posttest design) (สุ วิมล ติรกานันท์ 2551: 21) มีผงั การทดลองดังนี้
ตารางที่ 9 แบบแผนการวิจยั ที่ใช้ในการทดลอง
ทดสอบก่อนการทดลอง
T1

การทดลอง
X

ทดสอบหลังการทดลอง
T2

สัญลักษณ์ที่ในแบบแผนการวิจยั
X

คือ รู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ

สาหรับ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
T1 คือ การทดสอบก่อนการทดลอง หมายถึง การทดสอบความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่าง และการวัดคุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเอง ก่อนใช้รูปแบบการ
เรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ
T2 คือ การทดสอบหลังการทดลอง หมายถึง การทดสอบความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่าง และการวัดคุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเอง หลังการใช้รูปแบบ
การเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ
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2.2 วิธีการดาเนินการตามแผนการวิจยั มีดงั นี้
2.2.1 การดาเนินการก่อนการเรี ยน
1. วัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่าง ด้วย
แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ที่ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้น เพื่อนาคะแนนเฉลี่ยของ
ความสามารถในการอ่ า นของกลุ่ มตัว อย่างก่ อนการทดลอง เปรี ย บเที ย บกับคะแนนเฉลี่ ย ของ
ความสามารถในการอ่านหลังการทดลอง
2. วัดลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเองของกลุ่มตัวอย่างก่อนทาการทดลอง
เพื่อนาข้อมูล ศึกษาเปรี ยบเทียบความแตกต่างของลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเองหลังการทดลอง
3. สารวจพฤติกรรมในการอ่านของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่าง ด้วยแบบสารวจ
พฤติกรรมการอ่านของผูเ้ รี ยนที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น การที่ผวู ้ ิจยั ดาเนินการในส่ วนนี้เพื่อใช้วิเคราะห์เป็ น
ข้อมูลเบื้องต้นในการให้ความรู ้เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการอ่านแก่ผเู ้ รี ยน
4. วางแผนการเรี ยน ผูว้ ิจยั ดาเนินการในขั้นการวางแผนการเรี ยนตามผัง
การดาเนิ นกิ จกรรมในขั้นวางแผนการเรี ยนที่สร้ างไว้ ตามแนวคิดของการเรี ยนด้วยตนเองของ
ผูเ้ รี ยนในระบบ ที่ กล่าวว่าก่ อนที่ผูเ้ รี ยนจะสามารถวางแผนการเรี ยนได้เอง ผูส้ อนต้องนาและ
ช่วยเหลือในเบื้องต้น และกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนสามารถดาเนิ นการเรี ยนได้ดว้ ยตนเองตามแนวคิดของ
โกรว์ (Grow 1991,1996)

การดาเนินกิจกรรมในขั้นวางแผนการเรี ยนซึ่งผูว้ ิจยั กับผูเ้ รี ยนร่ วมกัน

กาหนด มีดงั นี้
4.1 การนาเสนอที่มาของบทอ่าน ผูว้ ิจยั ร่ วมกับผูเ้ รี ยนกาหนดที่มาของ
บทอ่านจาก 2 แหล่งความรู ้ คือจากหนังสื อ Text Talk ซึ่งเป็ นตาราเรี ยน จานวน 5 บทอ่าน และจาก
เว็บไซต์ต่าง ๆ จานวน 3 เว็บไซต์ 159 บทอ่าน รวมบทอ่านทั้งสิ้ น 164 บทอ่าน รายชื่อเว็บไซต์และ
ชื่อเรื่ องบทอ่าน ดังแสดงในภาคผนวก ค
4.2 การกาหนดระดับความยากของบทอ่าน ผูว้ ิจยั ใช้กราฟคานวณ
ความยากของบทอ่าน ของ เรย์เกอร์ (Raygor Readability Estimate) (Raygor1977) เป็ นเครื่ องมือวัด
ความยากของบทอ่าน เนื่องจากผูเ้ รี ยนมีพ้นื ความรู ้เดิมค่อนข้างต่า จึงกาหนดให้บทอ่านมีความยาก
อยูร่ ะหว่างระดับ 4 (Grade 4) ถึงระดับ 12 (Grade 12) (ตารางวิเคราะห์หลักสู ตร เนื้ อหาของบท
อ่าน จานวนบทอ่าน และระดับความยากของบทอ่าน ดังแสดงใน ภาคผนวก จ) เนื่ องจากการฝึ ก
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อ่านโดยใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านจะได้ผลดีก็ต่อเมื่อผูเ้ รี ยน ได้อ่านบทอ่านที่หลากหลาย ได้
ฝึ กใช้กิจกรรมการรู ้คิดซ้ า ๆ จนสามารถใช้กระบวนการอ่านและกลยุทธ์ในการอ่านได้คล่องแคล่ว
พร้อมฝึ กบันทึกการอ่านตามรู ปแบบของกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน ผูส้ อนจึงตกลงร่ วมกันกับ
ผูเ้ รี ยน กาหนดให้ผเู ้ รี ยนอ่านบทอ่านคนละ 10 เรื่ อง ตามความต้องการและความสนใจของตน โดย
ใช้เวลานอกเวลาเรี ยน และส่ งบันทึกการอ่านสัปดาห์ละครั้ง ๆ ละ 1 เรื่ อง ใช้เวลา 10 สัปดาห์ ซึ่ ง
ผูเ้ รี ยนจะได้เลือกบทอ่านจากหนังสื อเรี ยนและเว็บไซต์ ดาเนินการอ่านด้วยตนเอง หลังจากที่ผสู ้ อน
ทาการฝึ กการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านให้แก่ผเู ้ รี ยนแล้ว
5. การเตรี ยมผูเ้ รี ยน ผูว้ ิจยั ทาการเตรี ยมผูเ้ รี ยนก่อนที่ผเู ้ รี ยนจะอ่านด้วย
ตนเองตามรู ปแบบฯ ดังนี้
5.1 ฝึ กการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน โดยใช้บทอ่านตัวอย่าง และ
แบบบันทึกการอ่าน ฝึ กกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านทั้ง 6 กิจกรรม คือ การกาหนดทิศทางในการ
อ่าน (Orientating) การวางแผนในการอ่าน (Planning) การดาเนินการอ่าน (Executing) การควบคุม
การอ่าน (Monitoring) การประเมินและตรวจสอบการอ่าน (Evaluation & Checking) และการสรุ ป
รายละเอียดในบทอ่าน (Elaboration)
5.2 ฝึ กใช้เอกสารที่ใช้ในกิจกรรมการอ่าน ได้แก่ วิธีบนั ทึกการอ่าน
(Reading Log) วิธีใช้แบบวัดความเข้าใจในการอ่าน (Reading Comprehension Rubric) และวิธีใช้
แบบตรวจสอบรายการในการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน (Metacognitive Activity Check List)
5.3 ผูเ้ รี ยนทาการทดลองใช้บนั ทึกการอ่าน และใช้กิจกรรมการรู ้คิด
ในการอ่ า นด้ว ยตนเอง โดยผูส้ อนเป็ นผูส้ ั ง เกต ตรวจสอบผลการทดลองใช้บ ัน ทึ ก การอ่ า น
แผนการดาเนินกิจกรรมก่อนเรี ยน แสดงในแผนภูมิที่ 14 ต่อไปนี้
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ขั้นตอนการเรียนการสอน

การดาเนินการเรียนการสอน

เอกสารที่ใช้ ในการเรียนการสอน

START

1

58

/

1.
/

30
30

2.
3.
3.1

2

:

Work Sheet

&
(Orientating &
Planning)
3

:

3.1( )

Work Sheet

&
(Executing &
Monitoring)
3.1( )

4

:

Work Sheet

/

/
(Evaluating
& Checking & Elaboration)

5

/

Work Sheet

3.2
/

/
6

3.3
/

STOP

แผนภูมิที่ 14 แผนการดาเนินกิจกรรมก่อนเรี ยน
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2.2.2 การดาเนินกิจกรรมการอ่าน
ในการดาเนินกิจกรรมการอ่าน

ผูเ้ รี ยนดาเนินกิจกรรมการอ่านด้วยตนเองนอก

เวลาเรี ยน ส่ วนผูส้ อนใช้เวลาในเวลาเรี ยนให้ขอ้ มูลป้ อนกลับและช่วยแก้ปัญหาในการอ่านให้แก่
ผูเ้ รี ยน ตามรู ปแบบฯ ดังนี้
1. ผูส้ อนนาเสนอบทอ่านจากหนังสื อเรี ยน และจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ให้ผเู ้ รี ยน
เลือกตามความต้องการและความสนใจของตนเอง (รายชื่อเว็บไซต์และหัวข้อเรื่ องบทอ่าน แสดง
ในภาคผนวก จ) ผูเ้ รี ยนเลื อกบทอ่านครั้ งที่ 1-10

ดาเนิ นการอ่านด้วยตนเองนอกเวลาเรี ยน

บันทึกการอ่านตามรู ปแบบของกิจกรรมการรู ้คิด ใช้เวลาอ่านบทอ่านละ 1 สัปดาห์
2. ผูส้ อนประเมินบันทึกการอ่านของผูเ้ รี ยน บันทึกคะแนนความเข้าใจในการ
อ่านแต่ละครั้งของผูเ้ รี ยน ด้วยแบบวัดความเข้าใจในการอ่าน (Reading Comprehension Rubrics)
เปรี ยบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจในบทอ่านแต่ละครั้ง เพื่อศึกษาพัฒนาการในการอ่านของ
ผูเ้ รี ยน ผลการวัดความเข้าใจในการอ่าน นาเสนอในภาคผนวก ค
3. ผูส้ อนประเมินผลการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านของผูเ้ รี ยน ในแต่ละครั้ง
จากบันทึกการอ่าน โดยใช้แบบตรวจสอบรายการ (Metacognitive Activity Check List) เพื่อนามา
เปรี ยบเทียบและศึกษาพัฒนาการในการอ่านของผูเ้ รี ยน ผลการตรวจสอบรายการในการใช้กิจกรรม
การรู ้คิด นาเสนอในภาคผนวก ค
4. ผูส้ อนวิเคราะห์บนั ทึกการอ่านของผูเ้ รี ยน สังเกตการใช้กลยุทธ์ในการอ่าน
วิเคราะห์ปัญหาการอ่านของผูเ้ รี ยน และการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน วิเคราะห์ผลการอ่าน
ของผูเ้ รี ยน ให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ ทบทวนเป้ าหมายของกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน แก้ปัญหาเป็ น
รายกลุ่มและรายบุคคล รายกลุ่ มคื อ ผูเ้ รี ย นที่ มีปัญหาที่ คล้ายคลึ งกัน น ามาจัด กลุ่ มและให้คา
ปรึ กษาพร้อมกัน รายบุคคล คือผูเ้ รี ยนที่มีปัญหา แตกต่างกันไม่สามารถเข้ากลุ่มได้ตอ้ งแก้ไขทีละ
ประเด็นและให้กาลังใจ แผนการดาเนินกิจกรรมการอ่าน ดังแสดงในแผนภูมิที่ 15 ต่อไปนี้
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ขั้นตอนกำรเรียนกำรสอน

กำรดำเนินกำรเรียนกำรสอน
7

เอกสำรที่ใช้ ในกำรเรียนกำรสอน

START

/

1.

1
8
/

1.
2.

1
2

2

9
/

1.
2.

2

3

3
1

10
/

1.
2.

3
4
2

4

11
/
1.

4

5

5

2.

3

12-16
/

1.
2.

5-10
6-10
4-10

6-10

STOP

แผนภูมิที่ 15 แผนการดาเนินกิจกรรมการอ่าน
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2.2.3 การประเมินผล ในการประเมินผล ดาเนินการตามรู ปแบบฯ ดังนี้
1. ทดสอบความสามารถในการอ่านหลังเรี ยน ด้วยแบบทดสอบชุดเดียวกันกับ
การทดสอบก่อนเรี ยนโดยสลับข้อ และสลับตัวเลือก ใน Part เดียว กัน
2. วัดคุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเองหลังเรี ยน ด้วยแบบวัดฯ ฉบับเดียวกัน
กับการวัดก่อนเรี ยน
3. วัดพัฒนาการด้านการอ่านภาษาอังกฤษ โดยเปรี ยบเทียบความแตกต่างของ
คะแนนความเข้าใจในการอ่านแต่ละครั้ง ตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งสุ ดท้าย เปรี ยบเทียบคะแนนความ
เข้าใจในการอ่านครั้งแรกกับครั้งสุ ดท้าย และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของการใช้กิจกรรมการรู ้คิด
ในการอ่านแต่ละครั้ง ตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งสุ ดท้าย เปรี ยบเทียบคะแนนการใช้กิจกรรมการรู ้คิด
ในการอ่านการอ่านครั้งแรกกับครั้งสุ ดท้าย
4. จัดสนทนากลุ่มผูเ้ รี ยน (Focus Group) หลังจากเสร็ จสิ้ นการเรี ยน เพื่อประเมิน
ผลการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบตามสภาพจริ งจากตัวผูเ้ รี ยนโดยตรง ศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ รี ยน
เกี่ยวกับการเรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน ใช้เป็ นข้อมูลอีก
ด้านหนึ่งในการปรับปรุ งรู ปแบบการเรี ยน และใช้เป็ นข้อมูลสนับสนุน ข้อมูลจากการทดสอบความ
สามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ การวัดคุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเอง และการวัดพัฒนาการ
ในการอ่านของผูเ้ รี ยน การประเมินผล ดังแสดงในแผนภูมิที่ 16 ต่อไปนี้
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ขั้นตอนกำรเรียนกำรสอน

กำรดำเนินกำรเรียนกำรสอน

เอกสำรทีใ่ ช้ ในกำรเรียนกำรสอน

START
17
1.
2.

1.
2.

25
25

3.

3.

1

10

58

18
8
15

STOP

แผนภูมิที่ 16 แผนการประเมินผล

2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ ิจยั ทาการทดลองการใช้รูปแบบและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองตลอดการทดลอง
2.3.1 การเปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน
กลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังเรี ยน มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรี ยน ของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่าง ด้วย Compare means Pair samples T-Test
จากโปรแกรม SPSS for Window
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2. เปรี ยบเทียบความแตกต่าง ของคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการอ่านภาษา
อังกฤษ ก่อนและหลังเรี ยนของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่าง ด้วยกราฟแท่ง จากโปรแกรม SPSS for Window
3. ทดสอบความแตกต่าง ค่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
ก่อนและหลังการเรี ยน ของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่าง ด้วย Compare means Pair samples T-Test

จาก

โปรแกรม SPSS for Window
2.3.2 การเปรี ยบเทียบคุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเอง ก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยนของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่าง มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนคุณลักษณะด้านการ
เรี ยนด้วยตนเอง ก่อนและหลังเรี ยน ของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ดว้ ย Compare means Pair
samples T-Test จากโปรแกรม SPSS for Window
2. ทดสอบความแตกต่ า งของคะแนนคุ ณ ลัก ษณะด้า นการเรี ย นด้ว ยตนเอง
ก่อนและหลังเรี ยน ของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ดว้ ย Compare means Pair samples T-Test
จากโปรแกรม SPSS for Window
2.3.3 การเปรี ยบเทียบ คะแนนเฉลี่ยความเข้าใจในการอ่าน จากบันทึกการอ่าน
ของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่าง ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 10 มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. เปรี ยบเทียบ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนความเข้าใจในการ
อ่านครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 10 ของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ดว้ ย Compare means Pair samples TTest จากโปรแกรม SPSS for Window
2. แสดงการเปรี ยบเทียบ ค่าเฉลี่ยของคะแนนความเข้าใจในการอ่าน ครั้งที่ 1 ถึง
ครั้งที่ 10 ด้วยกราฟแท่ง
3. ทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจในการอ่านครั้งแรกกับ
ครั้งสุ ดท้ายของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ดว้ ย Compare means Pair samples T-Test จาก
โปรแกรม SPSS for Window
2.3.4 การเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านจาก
บันทึก การอ่านของกลุ่มตัวอย่าง ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 10 มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
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1. เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนเฉลี่ยการใช้
กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 10 ของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ดว้ ย Compare means
Pair samples T-Test จากโปรแกรม SPSS for Window
2. แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ของคะแนนเฉลี่ยการใช้กิจกรรมการรู ้
คิดในการอ่าน ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 10 ของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่าง ด้วยกราฟแท่ง
3. ทดสอบความแตกต่างของ คะแนนเฉลี่ยการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน
ครั้งแรก กับครั้งสุ ดท้าย ของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ดว้ ย Compare means Pair samples T-Test จาก
โปรแกรม SPSS for Window กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติไว้ที่ ระดับ .01
2.3.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสนทนากลุ่มผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่าง (Focus Group)
(Creswell, 2003 : 190-197) หลังเรี ยนมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. ถอดความจากเทปบันทึกเสี ยงการสนทนากลุ่ม นาข้อมูลที่ได้จากเทปบันทึก
เสี ยง จากบันทึกของผูว้ ิจยั ขณะสัมภาษณ์ และจากการเขียนตอบแบบสัมภาษณ์ของผูเ้ รี ยน ลงรหัส
ข้อมูล
2. วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้ตารางวิเคราะห์ขอ้ มูล แบ่งประเภทของข้อมูลตามรหัส
จัดเรี ยงลาดับข้อมูลตามความสาคัญ
3. แปลความหมายของข้อมูลเป็ นรายงานด้วยการพรรณนาความ ส่ งให้ผเู ้ รี ยนแต่
ละคนอ่าน เพื่อตรวจสอบและรับรองข้อมูลว่าถูกต้องตรงตามที่ตนได้ให้สัมภาษณ์และให้ขอ้ มูลไว้
4. อธิบายความเปรี ยบเทียบกับข้อมูลที่คน้ พบอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนข้อมูลที่คน้ พบ
โดยใช้รายละเอียดของข้อมูลการสัมภาษณ์ บันทึกของผูส้ ัมภาษณ์ ข้อมูลเขียนตอบของผูเ้ รี ยนและ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตอนที่ 4 ประเมินผล พัฒนำและปรับปรุงรูปแบบฯ
1. การกาหนดเกณฑ์ในการประเมิน เกณฑ์ในการประเมินรู ปแบบมีดงั นี้
1.1 ได้รับการพิจารณาจากผูท้ รงคุณวุฒิ
ทดลองว่าเป็ นรู ปแบบที่เหมาะสม

ในขั้นการตรวจสอบรู ปแบบก่อนการ
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1.2 คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษหลังการเรี ยน ของกลุ่มตัวอย่าง
ที่เรี ยนด้วยรู ปแบบที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น สูงกว่าก่อนการเรี ยนที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .01
1.3 คะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะการเรี ยนด้วยตนเองของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่าง หลัง
เรี ยนด้วยรู ปแบบที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น สูงกว่าก่อนการเรี ยนที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .01
1.4 หลังการเรี ยนผูเ้ รี ยนด้วยรู ปแบบที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น

ผูเ้ รี ยนมีพฒั นาการในการ

อ่านภาษาอังกฤษดีข้ ึนกว่า ก่อนการเรี ยน โดยคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจในการอ่าน คะแนนการใช้
กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน จากบันทึกการอ่านของผูเ้ รี ยนแต่ละครั้งสูงขึ้นกว่าครั้งแรก

คะแนน

เฉลี่ยของความเข้าใจในการอ่าน และคะแนนเฉลี่ยการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านครั้งสุ ดท้าย
สูงกว่าครั้งแรก ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .01
1.5 ผลการสนทนากลุ่ม ผลการสัมภาษณ์ผเู ้ รี ยนหลังเรี ยน มีผลสอดคล้อง สนับสนุน
ข้อมูลที่กล่าวถึงในข้อ 1.1-1.4
2. การรับรองรู ปแบบฯโดยผูท้ รงคุณวุฒิ และการนารู ปแบบไปใช้
/

2.1 การรับรองรู ปแบบฯโดยผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูว้ ิจยั นารู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ

สาหรับนักศึกษา ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู งประเภทวิชาอุตสาหกรรม และผลการทดลอง
ใช้รูปแบบฯ เสนอผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่านพิจารณารับรองรู ปแบบ โดยดาเนินการดังนี้
2.1.1 เลือกผูเ้ ชี่ยวชาญแบบเจาะจงด้วยการกาหนดคุณสมบัติดงั นี้
1. ผูส้ อนภาษาอังกฤษที่มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์และมีผลงานด้าน
การสอนภาษาอังกฤษจานวน 3 ท่าน
2. ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการศึกษามีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านการ
จัดการเรี ยนการสอน จานวน 2 ท่าน
2.1.2 จัดประชุมสนทนากลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อรับรองรู ปแบบการเรี ยนด้วย
ตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ โดยดาเนินการดังนี้
1. จัดเตรี ยมเอกสาร ข้อมูล เกี่ ยวกับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเอง
และผลของการทดลองใช้ จากการวิจยั และพัฒนา

167
2. สร้างแบบประเมิน คุณภาพของรู ปแบบฯ โดยผูท้ รงคุณวุฒิ ให้ครอบคลุม
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ความเป็ นมาและองค์ประกอบของรู ปแบบฯ จุดประสงค์การสอน เนื้ อหา
กิจกรรมการเรี ยนและแผนการสอน การดาเนินการสอน เวลาที่ใช้ในการเรี ยนการสอน บทอ่านที่
ใช้ในกิจกรรมการอ่าน การวัดผลและประเมินผล คู่มือในการใช้รูปแบบ และผลการทดลองใช้
รู ปแบบ
3. นาแบบประเมินคุณภาพรู ปแบบฯ เสนอผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการเรี ยนการ
สอนและผูส้ อนภาษาอังกฤษ จานวน 5 ท่านพิจารณาตรวจสอบคุณภาพ ผูเ้ ชี่ยวชาญให้ขอ้ เสนอแนะ
รายการประเมิน ในเรื่ องการใช้ภาษาที่ให้ความหมายชัดเจน

และให้เพิ่มรายการประเมินให้ครบ

ตามประเด็นของรู ปแบบฯ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ในแต่ละรายการเท่ากับ 1.00
4. ปรับปรุ งแก้ไขและจัดทาแบบประเมินคุณภาพของรู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเอง
ด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน นาไปประเมินคุณภาพของรู ปแบบ เพื่อรับรองรู ปแบบ

โดย

ผูท้ รงคุณวุฒิ 5 ท่าน (รายนามผูท้ รงคุณวุฒิ แสดงในภาคผนวก ข) แปลความหมาย คะแนนคุณภาพ
ของรู ปแบบ ของผูท้ รงคุณวุฒิ โดยใช้เกณฑ์ประเมินของ บุญชม ศรี สะอาด (2545:103) ดังนี้ (แบบ
ประเมินคุณภาพของรู ปแบบ แสดงใน ภาคผนวก ง)
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง รู ปแบบมีความเหมาะสมมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง รู ปแบบมีความเหมาะสมมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง รู ปแบบมีความเหมาะสมปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง รู ปแบบมีความเหมาะสมน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง รู ปแบบมีความเหมาะสมน้อยที่สุด
5. นัดวันเวลาและสถานที่เพื่อจัดสนทนากลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อประชุมรับรอง
รู ปแบบ
6. นาเสนอแบบประเมินคุณภาพของรู ปแบบและผลของการทดลองใช้รูป แบบ
ในการประชุมผูท้ รงคุณวุฒิ 5 ท่าน (ธันวาคม 2553) ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ อาคาร 60
พรรษามหาราชิ นี 1 มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อประเมินคุณภาพและรับรองรู ปแบบฯ และนาแบบ
ประเมินคุณภาพที่ประเมินโดยผูท้ รงคุณวุฒิ 5 ท่าน มาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าเฉลี่ยคะแนนการ
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ประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ของบุญชม ศรี สะอาด ได้เท่ากับ 3.52 และค่าดัชนี ความสอดคล้องของ
แต่ละข้อ (IOC) ได้ 1.00
2.2 การนารู ปแบบฯไปใช้
2.2.1 การนาเสนอรู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน
สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ผูว้ ิจยั นาเสนอตาม
แบบการนาเสนอรู ปแบบการสอน ของจอยส์และเวล (Joyce & Weil, 2004) ดังต่อไปนี้
1. การนาเสนอที่มาของรู ปแบบฯ (Orientation to the Model) ผูว้ ิจยั นาเสนอ
ความสัมพันธ์ของปั จจัยต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นที่มาของรู ปแบบ อาทิ เป้ าหมายของรู ปแบบฯ ทฤษฎีที่ใช้
รอง รับรู ปแบบ แนวคิดสาคัญที่เป็ นพื้นฐานของรู ปแบบ หลักการ และกลยุทธ์ในการสอน (ดัง
ปรากฏในคู่มือการใช้รูปแบบ หน้า 324-332)
2. การนาเสนอรู ปแบบของการเรี ยนการสอน (Model of Teaching) ผูว้ ิจยั
นาเสนอโครงสร้างของรู ปแบบฯ รายละเอียดขั้นตอนการสอน และลาดับขั้นตอนของกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน (ดังปรากฏในแผนการสอน หน้า 348-415)

อธิบายบทบาทของผูส้ อน และผูเ้ รี ยน

ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน ความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน การตอบ
สนองต่อผูเ้ รี ยน เช่นการให้อิสระในการเลือกบทอ่าน การประเมินที่ไม่มีถูกและผิดการให้ขอ้ มูล
ป้ อนกลับ และเงื่อนไขในการใช้รูปแบบ (ซึ่งปรากฏในคู่มือการใช้รูปแบบฯ หน้า 330-338)
3. การนารู ปแบบฯไปใช้ และผลที่ได้จากการใช้รูปแบบการสอนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม (ดังปรากฏในหน้า 213-214)
2.2.2 การนารู ปแบบฯไปใช้กบั นักเรี ยนและนักศึกษา ในสถานศึกษาต่าง ๆ ดังนี้
1. วิทยาลัยเทคนิคสิ งห์บุรี ใช้กบั นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
จานวน 1 ห้องเรี ยน 33 คน ที่ลงทะเบียนเรี ยนในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553
2. โรงเรี ยนสงวนหญิงจังหวัดสุ พรรณบุรี ใช้กบั นักเรี ยนระดับมัธยมต้นและ
ระดับ มัธ ยมปลาย โครงการจัด การเรี ยนการสอนตามหลัก สู ต รกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเป็ น
ภาษาอังกฤษ (English Program) ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 จานวน ระดับละ 1 ห้องเรี ยน
รวม 2 ห้องเรี ยน
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2.2.3 การดาเนิ นการนาเสนอรู ปแบบฯ เพื่อ ทดลองใช้กบั นักเรี ยนและนักศึกษา
ทั้งสองสถานศึกษาดังกล่าว ได้ดาเนินการดังนี้
1. ติ ดต่อประสานงานกับวิทยาลัยเทคนิ คสิ งห์บุรี ผ่าน ครู ผูส้ อน วิชาการอ่าน
ภาษาอังกฤษทัว่ ไป และหัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคสิ งห์บุรี ได้รับการตอบรับ
จากผูส้ อน ดาเนิ นการส่ งคู่มือการใช้รูปแบบฯ แผนการสอนตัวอย่าง เอกสารประกอบรู ปแบบ และ
แบบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ แบบวัดคุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเอง และวิธี
วัดพัฒนาการในการอ่านของผูเ้ รี ยน เพื่อให้ผสู ้ อนเตรี ยมศึกษาล่วงหน้าก่อนทาการสอน
2. ติดต่อประสานงานกับโรงเรี ยน โดยผ่านครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษพื้นฐาน และ
หัวหน้าหมวดวิชาภาษาอังกฤษ ขอใช้รูปแบบฯ กับนักเรี ยน โครงการจัดการเรี ยนการสอนตาม
หลักสู ตรกระทรวงศึกษาธิ การเป็ นภาษาอังกฤษ (English Program) ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2554 และได้ดาเนิ นการส่ งคู่มือการใช้รูปแบบฯ แผนการสอนตัวอย่าง เอกสารประกอบรู ปแบบ
และแบบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ แบบวัดคุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเอง
และวิธีวดั พัฒนาการในการอ่านของผูเ้ รี ยน เพื่อให้ผสู ้ อนเตรี ยมศึกษาล่วงหน้าก่อนทาการสอน
3. น าเสนอคู่ มื อ การใช้รู ป แบบฯ และแผนการสอนต้น แบบให้ ผูส้ อนวิ ช า
ภาษาอังกฤษ ในชั้นเรี ยนที่นารู ปแบบไปใช้ ศึ กษาอย่างละเอียด (แผนการสอน หน้า 348-415)
พร้อมกับคาอธิบายและให้ขอ้ มูลที่ตอ้ งการเพิม่ เติม
4. การวางแผนเพื่อปฏิบตั ิการใช้รูปแบบฯ ดาเนิ นตามแผน การเตรี ยมผูเ้ รี ยน
การดาเนิ นการสอน และการประเมินผล (ดังปรากฏในคู่มือการใช้รูปแบบ หน้า 330-332) ผูว้ ิจยั
แนะนาเว็บไซต์ ช่วยหาแหล่งข้อมูลของบทอ่าน แนะนาการใช้กราฟคานวณค่าระดับความยากของ
บทอ่านของเรย์เกอร์ (Raygor Graph for Estimating Reading Grade Level) (Raygor, 1977) เพื่อใช้
ประมาณค่าความยากของบทอ่านให้แก่ผเู ้ รี ยน
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั เป็ นผูส้ ังเกตการณ์และให้ขอ้ เสนอแนะแก่ผสู ้ อน
ภาษาอังกฤษ และเป็ นพี่เลี้ยงในการเก็บและรวบรวมข้อมูลจากบันทึกการอ่านของผูเ้ รี ยนในระยะ
แรก โดยใช้แบบวัดความเข้าใจในการอ่าน และแบบบันทึกการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน
6. การวิเคราะห์ ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั เป็ นผูช้ ่ วยในการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเพื่อนามาหา
ประสิ ทธิภาพของรู ปแบบฯ กาหนดค่า ประสิ ทธิภาพของรู ปแบบ (E1/E2) เท่ากับ 50/50
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สรุป
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิ จกรรมการรู ้ คิดในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เป็ น
การวิจยั ลักษณะการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) ใช้รูปแบบการวิจยั เชิงทดลอง
Pre-experiment

ทาการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว มีการวัดผล 2 ครั้ง ก่อนและหลังการ

ทดลอง (Single Group Pretest – Posttest Design) การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อพัฒนา
รู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ชั้น สู ง ประเภทวิ ช าอุ ต สาหกรรม กลุ่ ม ตัว อย่า งเป็ นนัก ศึ ก ษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสุ พรรณบุรี จานวน 32 คน
งานวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการ
รู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม และตอนที่ 2 เป็ นการประเมิ นรู ปแบบ โดยการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนด้วย
ตนเองด้วยกิจกรรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้นในชั้นเรี ยน
ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิด
ในการอ่านภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สรุ ปได้ดงั แผนภูมิที่ 17
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ตารางที่ 10 สรุ ปขั้นตอนในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ
ขั้นตอนวิจัย

วัตถุประสงค์

วิธีดำเนินกำร

1.กำรวิเครำะห์
ข้ อมูลพืน้ ฐำน
1.1 ศึกษา
วิเคราะห์แนวคิด
ทฤษฎี เอกสาร
งานวิจยั ที่เกี่ยว
ข้องกับการเรี ยน
ด้วยตนเองและ
กิจกรรมการรู ้คิด
ในการอ่านภาษา
อังกฤษ

เพื่อกาหนด
- คุณลักษณะ
ด้านการเรี ยน
ด้วยตนเอง
- รู ปแบบการ
เรี ยนด้วยตน
เอง
- ลักษณะและ
รู ปแบบของ
กิจกรรมการรู ้
คิดในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ

1.ศึกษาวิเคราะห์
ทฤษฎี เอกสาร
งานวิจยั ในเรื่ อง
องค์ประกอบของ
คุณลักษณะด้าน
การเรี ยนด้วยตน
เองและกิจกรรม
การรู้คิดในการ
อ่านภาษาอังกฤษ
2.ศึกษาวิเคราะห์
พฤติกรรมการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ของ
ผูเ้ รี ยนและความ
จาเป็ นที่ตอ้ งพัฒนา

1.2 ศึกษาแนวคิด
ของผูส้ อนภาษา
อังกฤษ ในเรื่ อง
การเรี ยนด้วย
ตนเองด้วย
กิจกรรมการรู ้คิด
ในการอ่านภาษา
อังกฤษ ด้วยการ
สัมภาษณ์

เพื่อตรวจสอบ
-คุณลักษณะ
ด้านการเรี ยน
ด้วยตนเอง
- ลักษณะของ
กิจกรรมการรู้
คิดในการอ่าน
และแนวทางใน
การพัฒนา

สัมภาษณ์ถึง
- คุณลักษณะด้าน
การเรี ยนด้วยตน
เองของผูเ้ รี ยน
- การใช้กิจกรรม
การรู้คิดในการ
อ่าน
- ปั ญหาในการอ่าน
ภาษาอังกฤษของ
ผูเ้ รี ยน

แหล่ งข้ อมูล
กลุ่มเป้ ำหมำย
1.เอกสาร
งานวิจยั และ
แนวคิดเกี่ยว กับ
การเรี ยนด้วย
ตนเอง
2.เอกสาร งาน
วิจยั และแนวคิด
เกี่ยวกับกิจกรรม
การรู้คิดในการ
อ่านภาษาอังกฤษ
3.นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสู ง
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคนิค
สุ พรรณบุรี
จานวน 269 คน
ผูส้ อนภาษา
อังกฤษ มีวฒ
ุ ิ
ประสบการณ์การ
สอนในระดับ
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสู งไม่
ต่ากว่า 5 ปี

เครื่องมือ
1. แบบ
วิเคราะห์
เอกสาร
2. แบบ
วิเคราะห์
เนื้อหา

กำร
วิเครำะห์
ข้ อมูล
พรรณนา
ความ
ค่าเฉลี่ย
ค่าความ
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ค่าร้อยละ

1. แบบ
พรรณนา
สัมภาษณ์
ความ
2. แบบสอบ
ถาม
3.2. แบบ
วิเคราะห์
เนื้อหา

ผลทีไ่ ด้ รับ
1.คุณลักษณะ
ด้านการเรี ยน
ด้วยตนเองและ
รู ปแบบของการ
เรี ยนด้วยตนเอง
2.ลักษณะและ
รู ปแบบของ
กิจกรรมการรู ้
คิดในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ

แนวทางในการ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้
สามารถเรี ยนได้
ด้วยตนเอง ด้วย
กิจกรรมการรู ้
คิดในการอ่าน
ภาษา อังกฤษ
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ตารางที่ 10 (ต่อ)
แหล่ งข้ อมูล
กลุ่มเป้ าหมาย

ขั้นตอนวิจัย

วัตถุประสงค์

วิธีดาเนินการ

เครื่องมือ

1.3 ศึกษา
วิเคราะห์
องค์ประกอบ
พฤติกรรมบ่งชี้
และแนวทาง
การพัฒนา
รู ปแบบการ
เรี ยนด้วยตนเอง
ด้วยกิจกรรม
การรู้คิดในการ
อ่านภาษา
อังกฤษ เพื่อ
สังเคราะห์ร่าง
รู ปแบบฯ

เพื่อกาหนด
1. นิยาม
องค์ประกอบ
พฤติกรรมบ่ง
ชี้ของ
คุณลักษณะ
ด้านการเรี ยน
ด้วยตนเอง
และกิจกรรม
การรู้คิดใน
การอ่าน
2. แนวทางใน
การพัฒนา
3. เพือ่
สังเคราะห์
และกาหนด
ร่ างรู ปแบบ
การเรี ยนด้วย
ตนเองด้วย
กิจกรรมการรู้
คิดในการอ่าน

1.ศึกษา วิเคราะห์
เอกสาร แนวคิด
ทฤษฎี งานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาวิเคราะห์
องค์ประกอบ
คุณลักษณะด้าน
การเรี ยนด้วย
ตนเอง และ
ลักษณะของ
กิจกรรมการรู้คิด
ในการอ่านภาษา
อังกฤษ
3.วิเคราะห์
พฤติกรรมบ่งชี้
ในแต่ละองค์
ประกอบ
4.กาหนดนิยาม
5.กาหนดกรอบ
แนวทาง การ
พัฒนารู ปแบบ

เอกสาร
งานวิจยั
แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการ
เรี ยนด้วยตนเอง
และกิจกรรมรู้
คิดในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ

1. แบบ

1.4 การตรวจ
สอบเป้ าหมาย
นิยาม องค์
ประกอบ
พฤติกรรมบ่งชี้
และแนวทางการ
พัฒนารู ปแบบ

ตรวจสอบ
ยืนยัน นิยาม
องค์ประกอบ
พฤติกรรมบ่งชี้
และแนวทาง
การพัฒนารู ป
แบบ

1.ตรวจสอบโดย
ผูท้ รงคุณวุฒิ
2.ปรับปรุ งรู ปแบบ
ตามคาแนะนาของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ

ผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
การสอนภาษา
อังกฤษ และการ
พัฒนาหลักสูตร
จานวน 5 ท่าน

1. แบบ
วิเคราะห์
องค์
ประกอบ
2. แบบ
ประเมิน
องค์
ประกอบ

วิเคราะห์
เอกสาร
2.แบบ
วิเคราะห์
เนื้อหา

การ
วิเคราะห์
ข้ อมูล

ผลทีไ่ ด้ รับ

พรรณนา 1.นิยาม
คุณลักษณะการ
ความ

เรี ยนด้วยตนเอง
และกิจกรรมการ
รู ้คิดในการอ่าน
2.องค์ประกอบ
ของการพัฒนา
คุณลักษณะด้าน
การเรี ยน ด้วย
ตนเอง และ
องค์ประกอบ
ของกิจกรรมการ
รู ้คิดในการอ่าน
3.พฤติกรรม
บ่งชี้ในแต่ละ
องค์ประกอบ
4.กรอบแนวทาง
และ
กระบวนการ
พัฒนารู ปแบบฯ

1.
พรรณนา
ความ
2. หาค่า
IOC

นิยาม องค์
ประกอบ
พฤติกรรมบ่งชี้
และแนวทางการ
พัฒนารู ปแบบ
การเรี ยนด้วยตน
เองด้วยกิจกรรม
การรู้คิดใน
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ขั้นตอนวิจัย

วัตถุประสงค์

วิธีดำเนินกำร

แหล่ งข้ อมูล
กลุ่มเป้ ำหมำย

เครื่องมือ

กำร
วิเครำะห์
ข้ อมูล

ผลทีไ่ ด้ รับ

การอ่าน ที่ผา่ น
การตรวจ สอบ
โดยผูท้ รง
คุณวุฒิ
1.พรรณนา
ร่ างรู ปแบบการ
ความ
เรี ยนด้วย
2. ความถี่ ร้อย ตนเองด้วย
ละ
กิจกรรมการรู ้
คิดในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ

2. กำรสั งเครำะห์
ร่ ำงรูปแบบและหำ
ประสิ ทธิภำพของ
รูปแบบ
2.1 พัฒนาร่ าง
รู ปแบบฯ
2.2 การตรวจ
สอบยืนยันความ
เหมาะสมของร่ าง
รู ปแบบฯ

พัฒนารู ปแบบ นาผลการ
ฯ
สังเคราะห์รูป แบบ
ที่ได้จากขั้น ตอนที่
1 จัดทาร่ างรู ปแบบ
ฯ

ข้อมูลการ
วิเคราะห์เนื้อหา
ที่ได้จาก
ขั้นตอนที่ 1

1. แบบ
วิเคราะห์
เอกสาร
2.แบบ
วิเคราะห์
เนื้อหา

1. ตรวจ สอบ
ยืนยันความ
เหมาะสมของ
ร่ างรู ปแบบฯ
2. ปรับปรุ ง
รู ปแบบฯ

ผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
การสอนภาษา
อังกฤษและ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
การพัฒนา
หลักสูตร

1.แบบ
ประเมิน
ความ
เหมาะสมของ
ร่ างรู ปแบบ
2.แบบบันทึก
การสนทนา
กลุ่ม

1.พรรณนา
ความ
2. ค่าเฉลี่ย
ความถี่ ร้อย
ละ

ผลการ
ตรวจสอบร่ าง
รู ปแบบฯ ที่
พัฒนาขึ้น

2.3 สร้างและ
ตรวจสอบความ
เหมาะสมของ
เครื่ องมือประกอบ
รู ปแบบ

1.สร้างเครื่ อง
มือประกอบ
การพัฒนา
รู ปแบบฯ
2.ตรวจสอบ
คุณภาพ
เครื่ องมือ
3.ปรับปรุ ง
เครื่ องมือ

1.เอกสาร
หลักสูตร และ
งาน วิจยั ที่
เกี่ยวข้อง
2.วิเคราะห์
เนื้อหาจาก
ขั้นตอนที่ 1
3.ผูท้ รงคุณวุฒิ
5ท่าน

1.แบบ
วิเคราะห์
เอกสาร
2.แบบ
ประเมินความ
ตรง ความ
เที่ยงของ
เครื่ อง มือ

1.พรรณนา
ความ
2.ค่าเฉลี่ยและ
ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
3.ความถี่ ร้อย
ละ

1.แบบวัด
ความสามารถ
ในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ
2.แบบวัด
คุณลักษณะ
ด้านการเรี ยน
ด้วยตนเอง
3.แบบ
สัมภาษณ์การ
สนทนากลุ่ม

1.นาร่ างรู ปแบบฯ
เสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ
เพื่อพิจารณาความ
สอดคล้องและ
เหมาะสม
2. วิเคราะห์เนื้อหา
3.ปรับปรุ งรู ปแบบ
ตามคาแนะนาของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
1.ศึกษาหลักสูตร
วิชาภาษาอังกฤษ
ระดับ
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสู ง
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม
2.ศึกษาเอกสารและ
แนวคิดในการสร้าง
เครื่ อง มือ
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ตรวจสอบ
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แบบที่
พัฒนาขึ้น
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แหล่ งข้ อมูล
กลุ่มเป้ ำหมำย

เครื่องมือ

กำร
วิเครำะห์
ข้ อมูล

ผลที่ได้ รับ

4. แผนการ
สอน
5.แบบบันทึก
การอ่าน
6. แบบวัด
ความเข้าใจ
ในการอ่าน
7.แบบวัดการ
ใช้กิจกรรม
การรู้คิดใน
การอ่าน
8.ร่ างคู่มือ
ประกอบ
รู ปแบบ
1. จัดเตรี ยม
1. เอกสารและ
1. แบบวัด
1.พรรณนา 1.ข้อมูลที่ได้
เครื่ องมือและวาง งานวิจยั ที่
ความสามารถ ความ
จากการ
แผนการดาเนิน เกี่ยวข้อง
ในการอ่าน
ทดลองนา
การใช้ตาม
2.ข้อมูลการ
2. แบบวัด
ร่ อง
รู ปแบบฯ
วิเคราะห์เนื้อหา คุณลักษณะ
2.แผนการ
2. ทดลองนาร่ อง จากตอนที่ 1
ด้านการเรี ยน
สอน
กับนักศึกษา ราย 3. ผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน ด้วยตนเอง
3.คู่มือ
บุคคล และกลุ่ม การสอนภาษา
3. แบบ
ประกอบ
ย่อย
อังกฤษและด้าน สัมภาษณ์
รู ปแบบ
3. ปรับปรุ ง
หลักสูตรการ
ผูเ้ รี ยนในการ
4.เครื่ องมือ
รู ปแบบฯ
สอน 5 ท่าน
สนทนากลุ่ม
ประเมิน
4. เสนอ
หลังเรี ยน
ประสิ ทธิผล
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
4.แบบบันทึก
ของรู ปแบบ
พิจารณารู ปแบบ
การอ่าน
และเครื่ องมือ
5.แบบวัด
ความเข้าใจ
ในการอ่าน
6.แบบวัดการ
ใช้กิจกรรม
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3.การทดลองใช้ 1. ทดลองใช้
รู ปแบบฯ
รู ปแบบฯ

วิธีดำเนินกำร

แหล่ งข้ อมูล
กลุ่มเป้ ำหมำย

เครื่องมือ

การรู้คิดใน
การอ่าน
7. แผนการ
สอน
1.วิจยั เชิงทดลอง 1.นักศึกษาระดับ 1.แบบสารวจ
ด้วยกลุ่มทดลอง ประกาศนียบัตร พฤติกรรม
1 กลุ่มที่ได้มาจาก วิชาชีพชั้นสูง
การอ่าน
การสุ่ มอย่างง่าย ประเภทวิชา
2. แผนการ
ทดลองใช้รูป
อุตสาหกรรมที่ได้ สอน
แบบ ประเมินผล จากการสุ่ มอย่าง 3. แบบวัด
และสังเกต
ง่ายจานวน 32 คน ความสามารถ
พฤติกรรมการ
2.ผูว้ จิ ยั เป็ นผูท้ า ในการอ่าน
เรี ยนของผูเ้ รี ยน การทดลองด้วย
4.แบบวัด
ระหว่างเรี ยน
ตนเอง
คุณลักษณะ
2. วัดความ
ด้านการเรี ยน
สามารถในการ
ด้วยตนเอง
อ่านภาษาอังกฤษ
5.แบบบันทึก
ก่อนและหลัง
การอ่าน
เรี ยน
6. แบบวัด
3.วัดคุณลักษณะ
ความเข้าใจ
ด้านการเรี ยนด้วย
ในการอ่าน
ตนเองก่อนและ
ระหว่างเรี ยน
หลังเรี ยน
7.แบบวัดการ
4.วัดพัฒนาการ
ใช้กิจกรรม
ในการอ่านภาษา
การรู้คิดใน
อังกฤษจากผล
การอ่าน
การอ่านระหว่าง
ระหว่างเรี ยน
เรี ยน
8. แบบ
5.สนทนากลุ่ม
สัมภาษณ์การ
ผูเ้ รี ยนหลังเรี ยน
สนทนากลุ่ม
หลังเรี ยน

กำร
วิเครำะห์
ข้ อมูล

1.พรรณนา
ความ
2.ค่าเฉลี่ย
และส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
3.ความถี่
ร้อยละ

ผลที่ได้ รับ

ข้อมูลจากการ
ทดลองใช้
รู ปแบบฯ
1. คะแนน
ความสามารถ
ในการอ่าน
ก่อนและหลัง
เรี ยน
2.คะแนน
คุณลักษณะ
ด้านการเรี ยน
ด้วยตนเอง
ก่อนและหลัง
เรี ยน
3.คะแนน
ความเข้าใจใน
การอ่านครั้งที่
1 -10 และ
คะแนนการ
ใช้กิจกรรม
การรู้คิดใน
การอ่านครั้งที่
1- 10
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2.ประเมิน
ประสิ ทธิผล
ของรู ปแบบ
3.ปรับปรุ ง
และนาเสนอ
รู ปแบบฯ
2.ปรับปรุ ง
และนาเสนอ
รู ปแบบฉบับ
สมบูรณ์

1.ประเมินประ
สิ ทธิ ภาพของ
รู ปแบบโดย
1.1 เปรี ยบเทียบ
ค่าเฉลี่ยคะแนน
ความสามารถใน
การอ่านก่อนและ
หลังเรี ยน
1.2 เปรี ยบเทียบ
ค่าเฉลี่ยคะแนน
คุณลักษณะด้าน
การเรี ยนด้วยตน
เองก่อนและหลัง
เรี ยน
1.3. เปรี ยบเทียบ
คะแนนความเข้า
ใจในการอ่านครั้ง
ที่ 1 กับครั้งที่ 10
และคะแนนการ
ใช้กิจกรรมการรู้
คิดในการอ่าน
ครั้งที่ 1 กับครั้งที่
10 เพื่อวัดพัฒนา
การในการอ่าน
4.นารู ปแบบและ
ผลการประเมิน
เสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ
5. ปรับร่ าง
รู ปแบบตาม
คาแนะนาของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ทา
เป็ นฉบับสมบูรณ์

แหล่ งข้ อมูล
กลุ่มเป้ ำหมำย
1. ผลการ
ตรวจสอบความ
เหมาะสมของ
รู ปแบบ
2. ผลวิเคราะห์ที่
ได้จากการใช้
รู ปแบบ
3.ผูเ้ ชี่ยวชาญ
จานวน 5 ท่าน

กำร
เครื่องมือ
วิเครำะห์
ข้ อมูล
1.ร่ างรู ปแบบ 1.พรรณนา
2. เกณฑ์ใน ความ
การประเมิน 2.ค่าเฉลี่ย
รู ปแบบฯ
ส่ วนเบี่ยง
เบน
มาตรฐาน
3.ความถี่
ร้อยละ

ผลที่ได้ รับ
รู ปแบบการ
เรี ยนด้วย
ตนเองด้วย
กิจกรรมการรู้
คิดในการอ่าน
ฉบับสมบูรณ์
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แผนภูมิที่ 18 แสดงการดาเนินการในขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์สภาพปัญหา และประเมินความต้องการ
จาเป็ นของการสอนภาษาอังกฤษ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม (Analysis : R1)

1

(Analysis:R1)

-

-

-

Activities)

(Self-directed learning)
(Metacognitive

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

-
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แผนภูมิที่ 19 แสดงการดาเนินการในขั้นตอนที่ 2 การสังเคราะห์ร่างรู ปแบบฯ
(Design & Development : D1)

2

(Design & Development : D1)

1
2
3
4

(Surveying reading strategies: S)
(Planning: P)
(Preparing: P)

(Self-directed reading: S)
5
(Evaluation: E)

-

-

-
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แผนภูมิที่ 20 แสดงการดาเนินการในขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบฯ (Implement : R2)
3

1
(Surveying reading strategies : S)
-

3

SPPSE Model (Implement : R2)

2

(Planning : P)
-

5

(Preparing : P)

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

(Evaluation : E)
5.1

4
(Self-directed reading : S)
OPEMEE

(Formative)
5.2
(Summative)
5.2.1
5.2.2
5.2.3
(

1
10

5.1)
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แผนภูมิที่ 21 แสดงขั้นตอนการดาเนินการในขั้นตอนที่ 4 ประเมินผล พัฒนาและปรับปรุ งรู ปแบบ
(Evaluation : D2)

4

-

-

(Evaluation: D2)

บทที่ 4
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิ จกรรมการรู ้ คิดในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เป็ น
การวิจยั เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั คือ เพื่อพัฒนารู ปแบบการเรี ย นด้วยตนเองด้วยกิจกรรม
การรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม และเพื่อประเมิ นรู ปแบบฯ ด้ว ยการทดลองใช้รูปแบบฯ ในชั้นเรี ย น ได้ผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ดังต่อไปนี้
1. ผลการพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นด้ว ยตนเองด้ว ยกิ จ กรรมการรู ้ คิด ในการอ่ า นภาษา
อังกฤษ สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ผลการค้นคว้า และวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบ
1.1 ผลการศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบ
1.2 กรอบแนวคิดของรู ปแบบ
1.3 รายละเอียดของรู ปแบบและเนื้อหาของเอกสารประกอบรู ปแบบ
1.4 ผลการทดลองใช้รูปแบบเพื่อพิจารณาความเป็ นไปได้
2. ผลการประเมิน และรู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิ จกรรมการรู ้ คิดในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2.1 ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน

จากผลการทดลองใช้รูปแบบที่

ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้น
2.1.1 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของ
ผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังเรี ยน
2.1.2 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนคุณลักษณะของการเรี ยนด้วยตนเองของกลุ่ม
ตัวอย่าง ก่อนและหลังเรี ยน
2.1.3 ผลของการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน
2.2 การรับรองรู ปแบบและการนารู ปแบบไปใช้
182
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2.2.1 การรับรองรู ปแบบฯโดยผูท้ รงคุณวุฒิ
2.2.2 การนารู ปแบบฯไปใช้

แผนภาพที่ 11 SPPSE Model
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ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารู ปแบบการเรียนด้ วยตนเองด้ วยกิจกรรมการรู้ คิดในการอ่ านภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1.1 ผลการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน และบริ บทของการจัดการเรี ยนการสอน
อ่านภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1.1.1 การศึกษาบริ บทการจัดการเรี ยนการสอนอ่านภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษา
ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง จากการสัมภาษณ์ผสู ้ อนภาษาอังกฤษระดับประกาศนี ยบัตร
วิชาชี พชั้นสู ง ประเภทวิชาอุ ตสาหกรรม จานวน 5 คน และการสารวจพฤติกรรมการอ่านของ
ผูเ้ รี ยน 269 คน ข้อมูลและ ผลสรุ ปดังแสดงใน ตารางที่ 10 และตารางที่ 11
ตารางที่ 11 สรุ ปข้อมูลการสัมภาษณ์ผสู ้ อนภาษาอังกฤษระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการในการจัดการเรี ยน
การสอนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปั จจุบนั และปัญหาของการเรี ยนการสอนอ่านภาษาอังกฤษ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ประเด็นข้อคาถาม
ความคิดเห็นของผูส้ อน
สภาพปัจจุบนั ของการเรี ยน
1. ความสามารถและพืน้ ความรู้ เดิมของผู้เรียนในวิชาภาษา
การสอนภาษาอังกฤษ
อังกฤษ
T1 ผูเ้ รี ยนมีพ้ืนความรู ้เดิม อยูใ่ นระดับต่าถึงต่ามาก
T2 ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างต่า
T3 ผูเ้ รี ยนขาดประสิ ทธิภาพในการอ่าน มีคาศัพท์นอ้ ย
T4 ผูเ้ รี ยนมีความรู ้พ้ืนฐานในวิชาภาษาอังกฤษ ค่อนข้างต่า
T5 ผูเ้ รี ยนแทบไม่มีพ้ืนความรู ้เดิมอยูเ่ ลย
2. แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
T1 ผูเ้ รี ยนไม่เห็นประโยชน์และโอกาสที่จะใช้ภาษา อังกฤษ
T2 ผูเ้ รี ยนไม่คุน้ เคยกับภาษาอังกฤษไม่เห็นความจาเป็ นที่ตอ้ งใช้
T3 ผูเ้ รี ยนไม่สนใจในวิชาภาษาอังกฤษเท่าที่ควร
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ปัญหาในด้านของการเรี ยน
การสอนภาษาอังกฤษ

ความคิดเห็นของผู้สอน
T4 ผูเ้ รี ยนมีพ้นื ความรู ้ไม่เหมาะสมกับชั้นเรี ยน จึงทาให้ไม่สนใจ
ขาดแรงจูงใจที่จะเรี ยนรู ้
T5 ผูเ้ รี ยนไม่สนใจในการอ่านภาษาอังกฤษ เนื่องจากอ่านแล้วไม่
เข้าใจ และกลัวการอ่านภาษาอังกฤษ
T1 ผูส้ อนมีความรู ้และทักษะในการจัดการเรี ยนการสอน
ไม่เพียงพอ
T2 ผูส้ อนไม่มีโอกาสพัฒนาตนเอง เท่าที่ควรจะเป็ น เนื่องจาก
ต้องรับผิดชอบผูเ้ รี ยนเป็ นจานวนมาก
T3 ในการสอนอ่านผูส้ อนจาเป็ นต้องแปลให้ผเู ้ รี ยนฟังเป็ นส่ วน
ใหญ่ เนื่องจากผูเ้ รี ยนมีความรู ้ดา้ นคาศัพท์นอ้ ย การสอนกลวิธีใน
การอ่านให้กไ็ ม่ได้ผล และจะเสี ยเวลามากโดยไม่ได้อะไรเลย
T4 ผูส้ อนไม่เข้าใจในกระบวนการเรี ยนการสอนอ่าน เพราะคิด
ว่า การอ่านเป็ นเพียงการทาให้ผเู ้ รี ยนรู ้เรื่ องในบทอ่านเท่านั้น จึง
ใช้วิธีแปลเป็ นภาษาไทย เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจ โดยลืมนึกถึง
กระบวนการอ่าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการคิดเกี่ยวกับเรื่ องที่
อ่าน ซึ่งจะทาให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจเนื้อหาของบทอ่านมากขึ้น
T5 ผูส้ อนยังไม่เข้าใจในวิธีสอนอ่านภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับ แนวคิดการใช้รูปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการ
อ่านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านของผูเ้ รี ยน
แนวคิดการใช้รูปแบบการ
T1 ผูเ้ รี ยนมีความเคยชิน กับวิธีเรี ยนที่เป็ นฝ่ ายรับมาตั้งแต่วยั เด็ก
เรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรม สื บเนื่อง มาจากวัฒนธรรมประเพณี ของสังคมไทย เด็กเติบโตมา
การรู ้คิดในการอ่าน
ด้วยการเชื่อฟังผูใ้ หญ่ ปฏิบตั ิตามที่ครู บอก ซึ่งง่ายกว่าคิดเอง ทา
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา
ให้ขาดความกระตือรื อร้น ที่จะใฝ่ หาความรู ้ดว้ ยตนเอง
ความสามารถในการอ่าน
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ความคิดเห็นของผู้สอน
T2 แนวคิดนี้เหมาะสมกับการส่ งเสริ มทักษะการอ่านมาก
เนื่องจากการพัฒนาการอ่าน จาเป็ นต้องฝึ กการอ่านให้มากที่สุด
จะให้ผอู ้ ื่น เช่น ครู มาบังคับให้อ่านตลอดชีวิตเป็ นไปไม่ได้ จึง
จาเป็ นต้องให้ผเู ้ รี ยนตระหนักได้ดว้ ยตนเองด้วย
วิธีการรู ้คิด ผูเ้ รี ยนจะสามารถวางแผนในการอ่านด้วยตนเองได้มี
อย่างมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น เกิดความมัน่ ใจในการอ่านมากขึ้น จะ
ส่ งผลให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากขึ้นด้วย ผูเ้ รี ยนสามารถใช้
เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ดว้ ยการอ่านมากขึ้น ส่ งผลให้การอ่าน
ของตนมีการพัฒนามากขึ้น
T3 เป็ นแนวคิดที่น่าสนใจ และถ้าหากนักศึกษาให้ความร่ วมมือ
มีความตั้งใจจริ ง ก็จะสามารถพัฒนาประสิ ทธิภาพในการอ่าน
ของตนได้ ขึ้นอยูก่ บั ตัวนักศึกษาเองจะมีความรับผิดชอบมาก
เพียงใด
T4 แนวคิดนี้น่าจะเป็ นแนวคิดหนึ่งในการพัฒนา การอ่าน
ภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน
T5 ถ้าแนวคิดนี้สามารถทาให้ผเู ้ รี ยนสนใจที่จะอ่านและ ทาให้
ผูเ้ รี ยนสามารถอ่านแล้วเข้าใจบทอ่าน ก็จะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิด
แรงจูงใจที่อยากจะอ่านและไม่กลัวการอ่านภาษาอังกฤษอีกต่อไป

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน โดยใช้รูปแบบการเรี ยนด้วยตนเองและการใช้
กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการอ่านของผูเ้ รี ยน
การจัดการเรี ยนการสอนโดย T1 ผูเ้ รี ยนจะต้องรับผิดชอบตนเอง ตระหนักถึงความจาเป็ นและ
ใช้รูปแบบการเรี ยนด้วย
ประโยชน์ที่จะได้รับจากวิชาภาษาอังกฤษ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิด การเรี ยนแบบเก่า ๆ (ซึ่งค่อนข้างยาก) จึงจะทาให้การเรี ยนโดยใช้
ในการอ่านภาษา อังกฤษ เพื่อ รู ปแบบนี้ได้ผล
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พัฒนาการอ่านของผูเ้ รี ยน

ความคิดเห็นของผู้สอน
T2 การอ่านคือออมสิ นแห่งปัญญาเป็ นจุดเริ่ มต้นของการศึกษา
หาความรู ้ ผูท้ ี่อ่านได้มากกว่า เลือกสื่ อในการอ่านที่มีประโยชน์
มากกว่า จะเป็ นผูท้ ี่ฉลาดและสามารถพัฒนาตนเองได้เร็วกว่าผูท้ ี่
ไม่ชอบการอ่าน การส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถใช้กิจกรรมการรู ้
คิด กับการเรี ยนด้วยตนเองก็จะเป็ นการพัฒนาคนโดยเฉพาะ
เยาวชน ให้สามารถจัดวางแผนผังชีวิตของตนได้ดียง่ิ ขึ้น อันจะ
ส่ งผลถึงการใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น จะสามารถ
ปรับตัวในสังคมและวิถีชีวติ ในปัจจุบนั ได้ดีกว่า เพราะในการ
ดาเนินชีวิต ตนเองเท่านั้นที่จะขีดเส้นทางเดินของตน
T3 ควรจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนนี้ เป็ นส่ วนหนึ่งของ
รายวิชาที่เรี ยนเฉพาะทักษะอ่านอย่างเดียว และควรมีสอนใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพด้วย
T4 การจัดการเรี ยนการสอนนี้น่าจะสามารถจัดสอดแทรกได้ใน
ทุกรายวิชา ที่เป็ นวิชาภาษาอังกฤษ เพราะทักษะที่สาคัญที่สุดของ
ผูเ้ รี ยนภาษาที่ 2 คือ ทักษะการอ่าน ส่ วนทักษะอื่น ผูท้ ี่จบในระดับ
นี้ยงั มีโอกาสนาไปใช้ได้นอ้ ยมาก
T5 การจัดการเรี ยนการสอนต้องมีคู่มือในการจัดการเรี ยนการ
สอน ให้ความรู ้ ทฤษฎี และแนวคิดต่อผูส้ อน ให้ผสู ้ อนทาความ
เข้าใจ และเป็ นแนวทางในการสอน
4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับรู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองในการสอนอ่านภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมการ
รู ้คิดในการอ่าน เพื่อพัฒนาการอ่านของผูเ้ รี ยน ควรเป็ นอย่างไร
รู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเอง T1 การออกแบบกิจกรรม ต้องเหมาะสม น่าสนใจ ชวนติดตาม
ด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการ ผูเ้ รี ยนต้องเรี ยนรู ้กลยุทธ์ในการอ่านเป็ นหลัก เพื่อนามาใช้ใน
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา กิจกรรมการอ่าน ผูเ้ รี ยนต้องเป็ นผูป้ ฏิบตั ิ ด้วยแรงจูงใจ และ
การอ่านของผูเ้ รี ยนควรเป็ น ความตั้งใจของตนเอง เป็ นสิ่ งสาคัญ
อย่างไร
T2 ครู และผูเ้ รี ยนวางแผนร่ วมกัน (เป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่ม)
โดยกาหนดกรอบเนื้อหาร่ วมกัน กาหนดระยะเวลาในการเรี ยน
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ความคิดเห็นของผู้สอน
ด้วยตนเอง กาหนดกรอบในการทดสอบ กาหนดวิธีการวัดผล
กาหนดวิธีการเขียนรายงานในการเรี ยนทุกครั้ง
T3 ผูส้ อนต้องฝึ กนักศึกษาให้เรี ยนรู ้กลยุทธ์ในการอ่านในหลาย
รู ปแบบ ฝึ กซ้อมทาแบบฝึ กหัดและแบบทดสอบ จนมัน่ ใจว่า
นักศึกษาเข้าใจและใช้กลยุทธ์ในการอ่านได้อย่างถูกต้อง แล้วจึง
ดาเนินการตามขั้นตอนของกิจกรรม ให้ผเู ้ รี ยนได้ทากิจกรรม
กลุ่ม เมื่อเห็นว่าเริ่ มมีความชานาญ จึงให้ทากิจกรรมเดี่ยว ใน
ระหว่างการดาเนิน การอ่านควรให้นกั ศึกษาสะท้อนปัญหา ใน
การอ่านของตนให้ครู ได้ทราบปัญหา ครู ให้ความช่วยเหลือและ
ชี้แนะ และให้นกั ศึกษาเล่าเรื่ องที่ตนอ่านมาให้เพื่อนฟังเพื่อเป็ น
การแลกเปลี่ยน และผูส้ อนยังได้ตรวจสอบอีกว่าผูเ้ รี ยนได้ไปอ่าน
มาจริ งหรื อไม่
T4 ผูส้ อนควรฝึ กกลยุทธ์ในการอ่าน พร้อมกับฝึ กการใช้กิจกรรม
การรู ้คิดในการอ่านให้ผเู ้ รี ยนก่อน ที่จะให้ผเู ้ รี ยนดาเนินการอ่าน
ด้วยตนเอง นอกเวลาเรี ยน ในขณะทาการอ่านให้ผเู ้ รี ยนบันทึก
การอ่านของตน โดยใช้แบบบันทึกการ อ่านที่ตกลงร่ วมกันกับ
ผูส้ อน และผูส้ อนควรตรวจสอบบันทึกการอ่านของผูเ้ รี ยน เก็บ
ข้อมูลการอ่านของแต่ละคนไว้ เปรี ยบเทียบการอ่าน ในแต่ละครั้ง
ว่ามีความก้าวหน้าขึ้นหรื อไม่
T5 ควรมีการให้ความรู ้แก่ผเู ้ รี ยนในเรื่ องของการทากิจกรรมการ
อ่าน วางแผน ตกลงเรื่ องการประเมินการอ่าน ว่าจะใช้เกณฑ์อะไร
วัด ผูส้ อนควรเป็ นผูช้ ้ ีแนะ ให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ และให้กาลังใจ
ช่วยเหลือให้ผเู ้ รี ยนดาเนินการอ่านให้ถูกทาง การเลือกบทอ่าน
ไม่ควรบังคับเลือก ควรให้ผเู ้ รี ยนเลือกเองตามความสามารถใน
การอ่านของตน เมื่อเริ่ มอ่านได้เข้าใจในเรื่ องแรก ผูเ้ รี ยนจะมี
กาลังใจ ในการอ่านเรื่ องต่อไป และจะเลือกอ่านสิ่ งที่ตนสนใจ
และมีความรู ้เดิมอยูบ่ า้ ง จะช่วยให้เข้าใจมากขึ้น
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จากตารางที่ 11 สรุ ปผลการสัมภาษณ์ผสู ้ อนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสู ง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (T1-T5) ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาและความต้องการใน
การจัดการเรี ยนการสอน โดยใช้รูปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิ จกรรมการรู ้ คิดในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ผูส้ อนมีความเห็นโดยสรุ ป ได้ดงั นี้
1. สภาพปัจจุบนั ของการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ

ผูส้ อนยังมีความรู ้และทักษะใน

การจัดการสอนไม่เพียงพอ ไม่เข้าใจในกระบวนการเรี ยนการสอนอ่าน ละเลยการสอนกระบวน
การอ่านและกระบวนการคิด ไม่เห็นความสาคัญของกลยุทธ์ในการอ่าน ผูเ้ รี ยนมีพ้ืนความรู ้เดิมใน
ระดับต่ า ถึ งต่ ามาก มี ความรู ้ ภาษาอังกฤษไม่ เหมาะสมกับชั้นเรี ยน มี คาศัพท์ใ นวงจ ากัด ขาด
แรงจู ง ใจในการเรี ยนภาษาอัง กฤษ ประกอบกับ การไม่ มี โ อกาสที่ จ ะใช้ ภ าษาอัง กฤษใน
ชีวิตประจาวัน จึงไม่เห็นความสาคัญ และไม่สนใจเรี ยนภาษาอังกฤษ
2. แนวคิด การใช้รูปแบบการเรี ย นด้ว ยตนเองด้วยกิ จ กรรมการรู ้ คิด ในการอ่านเพื่อ
พัฒ นาความสามารถในการอ่ า นของผูเ้ รี ย น ผูส้ อนภาษาอัง กฤษมี ค วามเห็ น ว่า น่ า สนใจและ
เหมาะสมที่จะนามาใช้พฒั นาความสามารถในการอ่านของผูเ้ รี ยน แต่มีเห็นว่าผูเ้ รี ยนเคยชินกับ
การสอนโดยมีผสู ้ อนเป็ นผูน้ า ทาให้ขาดความกระตือรื อร้นในการเรี ยน
3. ในการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิด
ในการอ่าน ผูส้ อนภาษาอังกฤษ มีความเห็ นว่าผูเ้ รี ยนต้องมีความรับผิดชอบ ตระหนักถึงความ
จาเป็ นและประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรี ยนภาษาอังกฤษ การอ่านเป็ นจุดเริ่ มต้นของการค้นคว้า
หาความรู ้ เมื่ อนามาใช้ร่วมกับการเรี ยนด้วยตนเอง จะช่ วยพัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถปรั บตัวใน
สังคมปั จจุบนั ได้ดี การจัดการเรี ยน การสอนควรมีคู่มือให้ความรู ้ดา้ นทฤษฎี และแนวคิดสาหรับ
ผูส้ อน เพื่อเป็ นแนวทางในการสอน
4. ความคิดเห็นในเรื่ องลักษณะของรู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้
คิดในการอ่าน ผูส้ อนภาษาอังกฤษ เห็นว่าการออกแบบกิจกรรมต้องเหมาะสม น่ าสนใจ ต้องมี
แรงจูงใจที่จะทาให้ผูเ้ รี ยนมีความตั้งใจในการทากิ จกรรม ผูเ้ รี ยนต้องเรี ยนรู ้กลยุทธ์ในการอ่าน
ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนควรกาหนดกรอบร่ วมกันในเรื่ องเนื้ อหา ระยะเวลาของการเรี ยนด้วยตนเอง การ
วัดผล และการเขียนรายงานการเรี ยน การเลือกบทอ่านไม่ควรบังคับเลือก ควรให้ผเู ้ รี ยนมีอิสระใน
การเลือกอ่านเองตามความสนใจและความสามารถของผูเ้ รี ยน ผูส้ อนควรฝึ กกลยุทธ์ในการอ่าน
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ฝึ กกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน ฝึ กบันทึกการอ่านให้แก่ผเู ้ รี ยน และมีการตรวจสอบบันทึกการอ่าน
เก็บข้อมูลในการอ่าน เพื่อให้ขอ้ มูลและชี้แนะในการอ่านครั้งต่อ ๆไปของผูเ้ รี ยน
ตารางที่ 12 แสดงค่าสถิติ ผลการสารวจพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จานวน 269 คน ที่มีคุณสมบัติ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง เรี ยงค่าเฉลี่ยความคิดเห็นจากสูงไปต่า
พฤติกรรมในการอ่านภาษาอังกฤษ
1. อ่านหัวข้อเรื่ อง ดูภาพ และคาดเดา
2. เดาความหมายโดยทาความเข้าใจเนื้อเรื่ อง
3. จินตนาการถึงจุดประสงค์ของผูเ้ ขียน
4. อ่านซ้ าเมื่อไม่เข้าใจ
5. ถามตนเองว่ารู ้อะไรแล้วบ้างในเรื่ องนี้
6. คาดเดาเนื้อเรื่ อง
7. นึกถึงภาพยนตร์ ทีวี หนังสื อ ที่เรื่ องคล้ายกัน
8. เชื่อมโยงกับสิ่ งต่าง ๆ ที่เคยอ่านมาแล้ว
9. คิดว่าทาไมฉันจึงอ่านเรื่ องนี้
10. จัดเรี ยงลาดับเนื้อหาที่อ่าน
11. อ่านเก็บใจความหลักที่สาคัญ
12. ถามคาถามตนเอง เกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน
13. ให้คนอื่นอ่านเรื่ องราวที่ฉนั สับสนแทน
14. หาใจความสาคัญ ความคิด หรื อข้อสรุ ป
15. วาดภาพ หรื อแผนผัง สิ่ งที่อ่าน
16. ซักถาม เพื่อน ครู ในสิ่ งที่สบั สน ให้กระจ่าง
17. แยกคาใหม่ หรื อคายาก ออกเป็ นส่ วน ๆ
18. จดบันทึก หรื อเน้นข้อความขณะอ่าน
19. อ่านประโยคที่สบั สนดัง ๆ
20. ใช้จินตนาการช่วยขณะอ่านให้เข้าใจ

จานวน

ค่าเฉลี่ย

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

269
269
269
269
269
269
269
269
269
269
269
269
269
269
269
269
269
269
269
269

3.09
2.83
2.81
2.79
2.78
2.77
2.74
2.73
2.72
2.65
2.54
2.53
2.47
2.46
2.41
2.41
2.40
2.31
2.24
2.22

.9453
.9439
.9450
.9026
.9812
.9603
1.0523
.8889
1.0170
.9354
.8738
.9362
1.0877
.9482
.9719
1.0601
.9396
1.0729
1.0227
.9603

191
จากตารางที่ 12 ผลการสารวจพฤติกรรมการอ่านของผูเ้ รี ยนกลุ่มที่มีคุณสมบัติใกล้
เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง พบว่าพฤติกรรมการอ่านที่ผเู ้ รี ยนทามากที่สุด (ค่า meanสู งสุ ด) 5 พฤติกรรม
แรกคือ 1) การอ่านหัวข้อเรื่ อง ดูภาพ และคาดเดาเนื้ อเรื่ อง 2) การเดาความหมายโดยทาความ
เข้าใจเนื้อเรื่ อง 3) จินตนาการถึงจุดประสงค์ของผูเ้ ขียน 4) อ่านซ้ าเมื่อไม่เข้าใจ และ 5) ถามตนเอง
ว่ารู ้ อะไรบ้างแล้วในเรื่ องนี้

ส่ วนพฤติกรรมการอ่านที่ผูเ้ รี ยนทาน้อยที่สุด 5 พฤติกรรม (ค่า

mean ต่าสุ ด) คือ 1) การใช้จินตนาการช่วยขณะอ่าน 2) อ่านประโยคที่สับสนดัง ๆ 3) จดบันทึก
เพื่อความเข้าใจ 4) แยกคาใหม่ หรื อคายาก ออกเป็ นส่ วน ๆ และ 5) ซักถามเพื่อนหรื อ ครู ในสิ่ งที่
สับสนให้กระจ่าง
สรุ ปว่าพฤติกรรมในการอ่านส่ วนใหญ่ของผูเ้ รี ยน เป็ นเรื่ องของการคาดเดา การ
คิ ด ถึ ง จุ ด ประสงค์ข องผูเ้ ขี ย น การกลับ ไปอ่ า นซ้ า และถามตัว เองเกี่ ย วกับ เรื่ อ งความรู ้ เ ดิ ม ว่า รู ้
อะไรบ้างแล้วในเรื่ องที่ตนอ่าน ส่ วนพฤติกรรมการอ่านที่ผเู ้ รี ยนทาน้อยที่สุดคือการใช้จินตนาการ
ช่วยขณะอ่าน การอ่านประโยคที่สบั สนดัง ๆ การจดบันทึก การแยกคาที่ไม่เข้าใจเป็ นส่ วน ๆ และ
การซักถามเพื่อนหรื อผูส้ อนเพื่อหาความกระจ่าง
1.1.2 การวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี ที่มาของหลักการ และขั้นตอนของรู ปแบบการ
เรี ยนด้ ว ยตนเองด้ ว ยกิ จ กรรมการรู ้ คิ ด ในการอ่ า นภาษาอัง กฤษ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ผูว้ ิจยั ได้แนวคิด และทฤษฎีที่เป็ นที่มา
ของหลักการของรู ปแบบ ดังนาเสนอในตารางที่ 12
ตารางที่ 13 แสดงแนวคิดและทฤษฎีที่เป็ นที่มาของหลักการและขั้นตอนของรู ปแบบ
แนวคิด /ทฤษฎี/นักคิด
ทฤษฎีการเรียนรู้ แนว
มนุษยนิยม
(Humanism)

การนาทฤษฎีไปใช้
ในการจัดการเรี ยนการสอน
มนุษย์มีคุณค่า มีความดีงาม มีความ ใช้แรงจูงภายในของผูเ้ รี ยน คือ
สามารถ มีความต้องการ และมี
ความสนใจและความต้องการที่
แรงจูงใจภายในที่จะพัฒนาศักยภาพ จะเรี ยนรู ้ ความต้องการที่จะ
ของตน หากได้รับอิสระ
พัฒนาตนเองช่วยให้เกิดการ
เรี ยนด้วยตนเอง
มโนทัศน์สาคัญ
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ตารางที่ 13 (ต่อ)
แนวคิด /ทฤษฎี/นักคิด
แนวคิดของมาสโลว์
(Masslow 1962)

การนาทฤษฎีไปใช้
ในการจัดการเรี ยนการสอน
มนุษย์ทุกคนมีพลังภายในตน มี ตอบสนองความต้องการพื้นฐาน
ความต้องการที่จะพัฒนาตนเอง
ของผูเ้ รี ยนโดยให้อิสระ ส่ งเสริ ม
การรู ้จกั ตนเอง และต้องการพัฒนา ให้มีประสบการณ์ และรู ้จกั
ตนเองตามศักยภาพมีความสาคัญ ตนเอง
มโนทัศน์สาคัญ

แนวคิดของโรเจอร์ส
(Rogers 1969)

มนุษย์มีศกั ยภาพที่จะเรี ยนรู ้หาก
สิ่ งที่เรี ยนมีความหมายและ
สัมพันธ์ กับจุดมุ่งหมายของชีวิต
ถ้าผูเ้ รี ยนเป็ นผูร้ ิ เริ่ มการเรี ยนด้วย
ตนเอง จะเป็ นผลให้ผเู ้ รี ยนอยากรู ้
มากขึ้นตลอดเวลา

ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนริ เริ่ มการเรี ยน
ด้วยตนเอง และเรี ยนในสิ่ งที่มี
ความหมายต่อผูเ้ รี ยน ซึ่งจะเป็ น
ผลให้ผเู ้ รี ยนอยากรู ้มากขึ้น และ
แสวงหาความรู ้ต่อไป

แนวคิดของโนวลส์
(Knowles 1975)

ผูเ้ รี ยนจะเรี ยนได้ดี และเรี ยนได้
มากกว่า หากเรี ยนด้วยตนเอง การ
เรี ยนเป็ นกระบวนการภายใน ซึ่ง
ผูเ้ รี ยนจะนาประสบการณ์ ความรู ้
ทักษะ และค่านิยมต่าง ๆ มาใช้ใน
การเรี ยนของตน ซึ่งอยูใ่ นความ
ควบคุมของผูเ้ รี ยน

เปิ ดโอกาส และส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนนาประสบการณ์ ความรู ้
ทักษะ เจตคติและค่านิยมของตน
มาช่วยทาความเข้าใจสิ่ งใหม่ ให้
เลือกสิ่ งที่จะเรี ยน เลือกวิธีเรี ยน
ด้วยตนเอง ผูส้ อนต้องส่ งเสริ ม
ให้ผเู ้ รี ยนได้ควบคุมกระบวนการ
เรี ยนของตนเอง

ทฤษฎีการเรียนรู้ แนว กระบวนการรู ้คิด ทาให้เกิด
พุทธิปัญญา (Cognitive พฤติกรรมที่มีเป้ าหมาย การเรี ยนรู ้
เกิดจากกระบวนการทางความคิด
Learning)
จากการสะสมข้อมูล การสร้าง
ความหมาย ความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลและการใช้ขอ้ มูลแก้ปัญหา

ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน เกิดการเรี ยนรู ้
จากกระบวนการทางความคิด
การสะสมข้อมูล การสร้าง
ความหมาย ความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล และการดึงข้อมูลมาใช้
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ตารางที่ 13 (ต่อ)
การนาทฤษฎีไปใช้
ในการจัดการเรี ยนการสอน
นาเสนอสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนรู ้จกั หรื อมี
ข้อมูลอยูแ่ ล้ว เพื่อสร้างแรงจูงใจ
และความสนใจของผูเ้ รี ยน เปิ ด
โอกาสให้เลือกเรี ยนในสิ่ งที่
สนใจ จะทาให้สามารถควบคุม
กระบวนการคิดของตน เพื่อให้
ไปในทางที่ตนต้องการ จน
ประสบความสาเร็ จในการเรี ยน

แนวคิด /ทฤษฎี/นักคิด

มโนทัศน์สาคัญ

ทฤษฎีกระบวนการทาง
สมองในการประมวล
ข้ อมูล (Information
Processing Theory)

องค์ประกอบสาคัญในการควบคุม
กระบวนการประมวลข้อมูล คือ
แรงจูงใจ ความตั้งใจ ความมุ่งหวัง
เทคนิคและกลยุทธ์ที่บุคคลใช้ใน
การควบคุมตนอง ที่เรี ยกว่า การรู ้
คิด คือการที่บุคคลรู ้ถึงการคิดของ
ตนและสามารถควบคุมการคิด
ของตนให้ไปในทางที่ตนต้องการ

ทฤษฎีการเรียนรู้ แนว
การสร้ างความรู้
(Constructivism)

ผูเ้ รี ยนสร้างความเข้าใจในสิ่ งที่
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้ส่ิ ง
ใหม่ข้ ึนอยูก่ บั ความรู ้เดิมและความ
เข้าใจในปัจจุบนั การจัดกิจกรรมที่
คล้ายคลึงกับชีวิตจริ งทาให้ผเู ้ รี ยน
เรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย

ส่ งเสริ มให้สร้างความหมาย จาก
บทอ่าน โดยผูเ้ รี ยนต้องใช้ความรู ้
เดิม ความคิด และเชื่อมโยง
ข้อมูล ที่ได้รับจากบทอ่านเข้ากับ
หัวข้อเรื่ องและเหตุการณ์ที่
คุน้ เคย การอ่านข้อมูลในชีวติ
จริ งจากเว็บไซต์ ทาให้ได้เรี ยนรู ้
อย่างมีความหมาย

แนวคิดของโจนาสเซน
(Jonassen 1992)

ให้ความสาคัญกับกระบวนการ
และวิธีการของบุคคลในการสร้าง
ความรู ้ความเข้าใจจาก
ประสบการณ์

ส่ งเสริ มการตระหนักรู ้ใน
กระบวนการอ่าน เป็ นวิธีในการ
สร้างความรู ้ความเข้าใจจาก
ข้อมูลและสร้างความหมาย
ให้กบั สิ่ งนั้นด้วยตนเอง ผูเ้ รี ยน
จะนาและควบคุมตนเอง ผูส้ อน
เป็ นผูอ้ านวยความสะดวกและ
ช่วยเหลือ
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ตารางที่ 13 (ต่อ)
แนวคิด /ทฤษฎี/นักคิด

มโนทัศน์สาคัญ

ทฤษฎีโครงสร้ างความรู้ ความเข้า ใจในการอ่ า นเกี่ ย วข้อ ง
กับ ความรู ้ เ ดิ ม ที่ มี อ ยู่ ใ นตัว ของ
(Schema Theory)
ผูอ้ ่ า น ซึ่ งผู อ้ ่ า นจะเชื่ อ มโยงการ
ตี ความจากข้อมูลของบทอ่านเข้า
กับข้อมูลที่ตนมีอยูใ่ นสมอง ผูอ้ ่าน
จะเข้าใจบทอ่านหรื อไม่ข้ ึนอยู่กบั
ข้อมูลเดิมที่มีอยู่

การนาทฤษฎีไปใช้
ในการจัดการเรี ยนการสอน
ให้ความรู ้และแนว คิดเบื้องต้น
และกลยุทธ์ในการอ่าน ซึ่งจะ
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสร้างโครงสร้าง
ความรู ้ของตน และเชื่อมโยง
ความคิดเข้าด้วยกัน อุปสรรค
และความยาก ลาบากในการอ่าน
ของผูเ้ รี ยนส่ วนมากมาจากการ
ขาดความรู ้เบื้องต้นและขาดกล
ยุทธ์ในการอ่าน

การเรียนด้ วยตนเอง
(Self-Directed
Learning)

เป็ นคุณลักษณะที่บุคคลมีโดย
ธรรมชาติและสามารถพัฒนาได้
ด้วยแรงจูงใจ และความต้องการที่
จะประสบความสาเร็ จของผูเ้ รี ยน
การเรี ยนด้วยตนเองเกิดขึ้นจาก
เจตคติ คุณค่า ความเชื่อและความ
สามารถของผูเ้ รี ยน

ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูเ้ ลือก
จุดมุ่งหมายของการเรี ยน เลือก
กิจกรรม แหล่งความรู ้และเลือก
ระดับของการใช้ความพยายาม
ในการเรี ยน จัดการและควบคุม
กระบวนการเรี ยนด้วยตนเอง

แนวคิดของโนวลส์
(Knowles 1980)

การเรี ยนด้วยตนเองของผูเ้ รี ยนใน
ระบบ เป็ นการกระตุน้ ให้ใช้วิธีการ
เรี ยนด้วยตนเอง ผูเ้ รี ยนต้องรับผิด
ชอบในการประเมินความต้องการ
ในการเรี ยน กาหนดจุดประสงค์
พัฒนาเกณฑ์ประเมิน และวาง
โครงการเรี ยนของตน

ผูส้ อนเป็ นผูก้ ระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนได้
ใช้วิธีการเรี ยนด้วยตนเองพร้อม
เป็ นผูช้ ่วยเหลือ และเป็ นผูอ้ านวย
ความสะดวกในการเรี ยน
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ตารางที่ 13 (ต่อ)
การนาทฤษฎีไปใช้
ในการจัดการเรี ยนการสอน
จัดการเรี ยนการสอนส่ งเสริ ม
ให้ผเู ้ รี ยนมีความรับผิดชอบใน
การเรี ยนด้วยตนเอง โดยใช้
บริ บทของสังคมช่วยให้ผเู ้ รี ยน
สามารถเรี ยนได้ดว้ ยตนเอง

แนวคิด /ทฤษฎี/นักคิด

มโนทัศน์สาคัญ

แนวคิดของ บร็ อคเค็ท
และฮีมสตรา (Brockett
and Hiemstra 1991)

ผูเ้ รี ยนต้องการที่จะรับผิดชอบใน
การเรี ยนของตน โดยรับผิดชอบ
ในการวางแผนการเรี ยน ดาเนิน
การเรี ยน และประเมินกระบวน
การเรี ยนของตน

แนวคิดของโกรว์
(Grow 1991)

การเรี ยนด้วยตนเองของผูเ้ รี ยนใน
ระบบ สามารถทาได้โดยการ
บูรณาการกระบวนการเรี ยนด้วย
ตนเองเข้ากับกิจกรรมการเรี ยน

ในระยะแรกผูส้ อนจะให้ความรู ้
และกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนค้นพบตน
เองเมื่อผูเ้ รี ยนเริ่ มสนใจและเกิด
กระตือรื อร้นที่จะเรี ยน ผูส้ อน
จะลดบทบาทลงมาเป็ นผูช้ ่วย
เหลือจนกระทัง่ ผูเ้ รี ยนสามารถ
เรี ยนได้ดว้ ยตนเอง

แนวคิดของแคนดี้
(Candy 1991)

การนาตนเองของผูเ้ รี ยนมี 2 แบบ
คือ ผูเ้ รี ยนควบคุมการเรี ยนของ
ตนเองในบริ บทของการเรี ยนใน
ระบบ และผูเ้ รี ยนทาการสอน
ตนเอง ซึ่งเกิดขึ้นในการเรี ยนนอก
ระบบ

การเรี ยนการสอนจะเริ่ มจากการ
ที่ผสู ้ อนเป็ นผูค้ วบคุมไปสู่ ผเู ้ รี ยน
เป็ นผูค้ วบคุม และจากผูเ้ รี ยน
ควบคุมไปสู่ การช่วยให้ผเู ้ รี ยน
สอนตนเองจนถึงผูเ้ รี ยนสามารถ
เรี ยนด้วยตนเองได้

แนวคิดของแกร์ริสัน
(Garrison 1997)

การเรี ยนด้วยตนเองจะสาเร็ จเมื่อมี
ความสัมพันธ์กนั ระหว่างการ
จัดการตนเอง การควบคุมตนเอง
และการจูงใจทั้งภายใน และ
ภายนอกเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าไป
เกี่ยวข้องกับการเรี ยน

เน้นแหล่งความรู ้ที่ใช้ในการ
เรี ยน แรงจูงใจที่ทาให้ผเู ้ รี ยน
ตัดสิ นใจเข้าไปเรี ยนและแรง จูง
ใจที่ทาให้ผเู ้ รี ยนมีความพยายาม
ในการทาภาระงานให้สาเร็ จ
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ตารางที่ 13 (ต่อ)
แนวคิด /ทฤษฎี/นักคิด

มโนทัศน์สาคัญ

การนาทฤษฎีไปใช้
ในการจัดการเรี ยนการสอน
ซึ่งเป็ นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้
การเรี ยนด้วยตนเองบรรลุ
เป้ าหมาย

แนวคิดของกักลีลมีโน
( Guglielmeno 2002)

การเรี ยนด้วยตนเองเกิดขึ้นได้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ กันขึ้นอยูก่ บั
คุณลักษณะส่วนบุคคลของผูเ้ รี ยน
เช่น เจตคติ คุณค่าความเชื่อและ
ความสามารถของผูเ้ รี ยน

ส่ งเสริ มให้เกิดสถานการณ์ใน
การเรี ยนที่ทาให้ผเู ้ รี ยนมีเจตคติ
ความเชื่อ และส่ งเสริ มความ
สามารถให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยน
ได้ดว้ ยตนเอง

แนวคิดเกีย่ วกับกิจกรรม
การรู้ คดิ
(Metacognitive
Activities)

กิจกรรมการรู ้คิดช่วยให้ผเู ้ รี ยน
สามารถควบคุมกระบวนการทาง
ปัญญาของตน การรู ้คิดมี 3 ระดับ
ระดับสู งสุ ด คือการวางแผน การ
ควบคุม และการประเมิน
ระดับ กลาง คือการเลือกข้อมูล การ
สรุ ป และการไตร่ ตรอง
ระดับต่า คือการเดาศัพท์ การยืนยัน
หรื อการยกเลิกความเข้าใจเดิม การ
ตรวจสอบและการแก้ปัญหา

กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านที่
ใช้ในรู ปแบบฯ มีท้ งั 3 ระดับ
คือ การวางแผนการอ่าน การ
ควบคุมการอ่าน การประเมิน
การสรุ ป การตรวจสอบและ
การแก้ปัญหาในการอ่าน ซึ่ง
จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนใช้กระบวน
การคิดอย่างมีสติในขณะทา
การอ่าน และสามารถวางแผน
ควบคุมการอ่านของตนให้
บรรลุเป้ าหมาย

จากตารางที่ 13 แสดงให้เห็นถึงแนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานในการพัฒนารู ปแบบ ที่ผวู ้ ิจยั
นามาสังเคราะห์เป็ นหลักการในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการ
อ่านภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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1.2 ผลการศึกษากรอบแนวคิดการเรียนด้ วยตนเองด้ วยกิจกรรมการรู้ คดิ ในการอ่านภาษา
อังกฤษฯ
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา วิเคราะห์เอกสาร ตารา ข้อมูลจากวารสาร วารสารอิเล็กทรอนิกส์ และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง สรุ ปกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนด้วยตนเอง และแนวคิดกิจกรรมการ
รู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ ดังแสดงใน ตารางที่ 14 และตารางที่ 15 ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 14 การสังเคราะห์ หลักการ แนวคิดและทฤษฎี ของกระบวนการเรี ยนด้วยตนเอง

หลักการ แนวคิด และทฤษฎี
ที่นามาสั งเคราะห์ องค์ ประกอบของ
กระบวนการเรียนด้ วยตนเอง

การออกแบบการเรี ยนการสอนของ ดิกค์ แคเรย์
และ แคเรย์ (Dick, Carey and Carey 2005:1-8)
การเรี ยนรู้แนวมนุษยนิยมของมาสโลว์ (Masslow 1962)
แนวคิดการเรี ยนรู้แนวมนุษยนิยม
ของ โรเจอร์ส (Roger 1969)
การเรี ยนด้วยตนเอง ของ โนวลส์ (Knowles
1980)
การเรี ยนด้วยตนเองของ บร็อคเค็ทและฮีมสตรา
(Brockett and Hiemstra 1991)
การเรี ยนด้วยตนเองของผูเ้ รี ยนในระบบ ของ
โกรว์ (Grow 1991)
การเรี ยนด้วยตนเองของแคนดี้ (Candy 1991 )
แนวคิดแรงจูงใจในการเรี ยนด้วยตนเองของ
แกร์ริสัน (Garrison 1997)
การเรี ยนด้วยตนเอง ของ กักลีลมีโน
(Guglielmeno, 2002)
ทฤษฎีการเรี ยนรู้แนวพุทธิปัญญา(Cognitive Learning)
ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema Theory)
ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism)
แนวคิดของ บัมการ์ทเนอร์(Baumgartner 2003)

หลักการ
จุดประสงค์
การศึกษาปัญหา & ความต้องการ
ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของตน
เรี ยนรู ้ในสิ่ งที่มีความหมายสัมพันธ์กบั ชีวติ จริ ง
ผูเ้ รี ยนเลือกวิธีเรี ยนด้วยตนเอง
ผูเ้ รี ยนวางแผน ควบคุมการอ่านเอง
การเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ข้ ึนอยูก่ บั ความรู ้เดิม
การกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนใช้วธิ ีเรี ยนด้วยตนเอง
ผูเ้ รี ยนวางโครงการเรี ยนและประเมินผลด้วยตนเอง
ผูส้ อนเป็ นผูใ้ ห้ความรู ้และแนวคิดเบื้องต้น
ส่ งเสริ มให้เรี ยนในสิ่ งที่มีความหมายต่อตนเอง
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนควบคุมกระบวนการเรี ยนของตน
ใช้แรงจูงใจภายใน ช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้
ผูส้ อนเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกและผูช้ ่วยเหลือ
การประเมินผลระหว่างการดาเนินการอ่าน
การประเมินผลหลังการอ่าน

องค์ประกอบของกระบวนการเรี ยนด้วยตนเองตามรู ปแบบฯ
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√ √ √ √
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√
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√ √

√

√

√ √

√

√
√ √
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ตารางที่ 15 การสังเคราะห์ หลักการ แนวคิดและทฤษฎี ของกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน

หลักการ แนวคิด และทฤษฎี
ที่นามาสั งเคราะห์ องค์ ประกอบของ
กิจกรรมการรู้คดิ ในการอ่าน

ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการ ประมวล
ข้อมูล (Information Processing Theory)
กิจกรรมการรู้คิดของ ฟลาเวล (Flavell 1979)

√ √ √ √
√

การควบคุมการรู้คิดของ พินาร์ด
(Pinard 1991)
การรู้คิดกับการควบคุมสติปัญญาของ ชรอว์
และ มอชแมน (Schraw and Moshman 1995)
การรู้คิดของ แฮทที บิกส์ และ เพอร์ดี (Hattie,
Biggs and Purdie 1996)
การรู้คิด ของ โอนีล และเอบดี
(O’Neil and Abedi 1996)
การรู้คิดในการอ่านของ วีนแมน (Veenman
1993) และวีนแมนและคณะ (Veenman et al.
1997)
กลยุทธ์ในการรู้คิดของ ลิฟวิงตัน
(Livington 1997)
การรู้คิดในแนวคิดของบัทเลอร์ (Butler 1998)
ลักษณะการรู้คิด ของ พินทริ ค โวลเตอร์สและ
แบคซ์เตอร์ (Pintrich, Wolters and Baxter
2000)

กิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน

ความรู้ในการรู้คิดการรู้คิด (Metacognitive Knowledge)
ความใส่ ใจ แรงจูงใจ
การควบคุมการรู้คิด
การรู ้คิดกับความเข้าใจในการอ่าน
การเลือกใช้กลยุทธ์ในการดาเนินการอ่าน
การควบคุมการใช้กลยุทธ์ในการอ่าน
การใช้กลยุทธ์ในการอ่านร่ วมกัน
กลยุทธ์ทางปัญญา (Cognitive Strategies)
ความตระหนักรู้ (Awareness)
สารวจบทอ่าน กาหนดทิศทางในการอ่าน(Orientating)
การวางแผน (Planning)
การประเมิน ( Evaluating)
การควบคุม (Monitoring)
การให้รายละเอียด (Elaborating)
การเลือกเป้ าหมายที่เหมาะสมกับความรู ้เดิม
การควบคุมสติปัญญาด้วยการรู้คิด
ความรู้ในเงื่อนไขของการใช้กลยุทธ์
การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ ปรับกลยุทธ์และให้กาลังใจ

การรู้คิด
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√
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√
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ตารางที่ 15 (ต่อ)

เงื่อนไขในการรู้คิด ของดีโซเอท รอยเยอร์
บายส์เซ และ เดอร์เคลิก (Desoete, Roeyers,
Buysse and De Clercq 2002)
การรู้คิดในการอ่าน ของ แอนเดอร์สนั
(Anderson 2002 )
แนวคิด กิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน ของ
เมเจอร์ วีนแมน และโวลเตอร์(Meijer,
Veenman and Wolters 2006)

การควบคุม (Monitoring)
การให้รายละเอียด (Elaborating)
การเลือกเป้ าหมายที่เหมาะสมกับความรู ้เดิม
การควบคุมสติปัญญาด้วยการรู้คิด
ความรู้ในเงื่อนไขของการใช้กลยุทธ์
การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ ปรับกลยุทธ์และให้กาลังใจ

การวางแผน (Planning)
การประเมิน ( Evaluating)

การควบคุมการใช้กลยุทธ์ในการอ่าน

ความรู้ในการรู้คิดการรู้คิด (Metacognitive Knowledge)
ความใส่ ใจ แรงจูงใจ
การควบคุมการรู้คิด
การรู ้คิดกับความเข้าใจในการอ่าน
การเลือกใช้กลยุทธ์ในการดาเนินการอ่าน

หลักการ แนวคิด และทฤษฎี
ที่นามาสั งเคราะห์ องค์ ประกอบของ
กิจกรรมการรู้คดิ ในการอ่าน

กิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน
การใช้กลยุทธ์ในการอ่านร่ วมกัน
กลยุทธ์ทางปัญญา (Cognitive Strategies)
ความตระหนักรู้ (Awareness)
สารวจบทอ่าน กาหนดทิศทางในการอ่าน(Orientating)

การรู้คิด

√
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√

√
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√
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√

√

√

√ √ √ √ √

ผลของการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิ จกรรมการรู ้ คิดในการอ่านภาษา
อังกฤษ สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได้รูปแบบ
การเรี ย นด้ว ยตนเองด้ว ยกิ จ กรรมการรู ้ คิ ด ในการอ่ า นภาษาอัง กฤษ ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ที่มีองค์ประกอบดังนี้
1. ที่มาของรู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิ จกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประกอบด้วยทฤษฎี
แนวคิดพื้นฐาน หลักการ และจุดประสงค์
2. ตัวรู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ สาหรับ
นักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประกอบด้วย กิ จกรรม
ก่อนเรี ยน การดาเนินการอ่าน และการประเมินผลการเรี ยน
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3. คาแนะนาในการนารู ปแบบไปใช้ ประกอบด้วย เงื่อนไข ข้อเสนอแนะ เพื่อการนา
รู ปแบบไปใช้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
4. ผลที่เกิดจากการใช้รูปแบบ
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(SPPSE Model)

1.
(Surveying
reading strategies)

1.
reading)

(Self-directed

1.
(Evaluation)
1.1
-

2.
2.

-

(Planning)

(Check
list)
1.2
3.

(Preparing)

1.
2.
3.
4.
5.

(Orientating)
(Planning)
(Executing)
(Monitoring)

-

(Reading Logs)

-

/
(Evaluating & Checking)

6.
(Elaboration)

แผนภูมิที่ 22 แสดงรู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ
ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ชั้น สู ง ประเภทวิ ช าอุ ต สาหกรรม
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1.3 รายละเอียดของรูปแบบและเนือ้ หาเอกสารประกอบรูปแบบฯ
ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน
รู ป แบบการเรี ย นด้ว ยตนเองด้ว ยกิ จ กรรมการรู ้ คิ ด ในการอ่ า นภาษาอัง กฤษ ส าหรั บ
นักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม มีแนวคิดพื้นฐานมาจาก
แนวคิดการเรี ยนด้วยตนเองตามทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของกลุ่มมนุ ษยนิ ยม ที่เชื่ อว่ามนุ ษย์มีศกั ยภาพใน
การเรี ยนรู ้ได้อย่างไม่มีขีดจากัด มนุษย์พึงพอใจและต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพในการเรี ยนรู ้ของ
ตนอยู่ตลอดเวลา การพัฒนาศักยภาพนี้ จะทาได้ดีเมื่อผูเ้ รี ยนมีอิสระได้เลือกกิจกรรมการเรี ยนตาม
ความพึงพอใจของตน โดยมีผสู ้ อนเป็ นผูช้ ่วยเหลืออานวยความสะดวก เน้นให้ผเู ้ รี ยนเกิดกระบวน
การเรี ยนมากกว่าการเรี ยนรู ้เนื้ อหา อาศัยทฤษฎีการเรี ยนรู ้แนวพุทธิ ปัญญาซึ่ งให้ความสาคัญกับ
ความรู ้ ความเข้าใจและกระบวนการคิด ทฤษฎี กระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล ซึ่ ง
กล่าวถึงเทคนิคในการควบคุมกระบวนการคิดของมนุษย์ ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แนวการสร้างความรู ้ และ
ทฤษฎีโครงสร้างความรู ้ ที่ให้ความสาคัญต่อการใช้ความรู ้เดิมมาช่วยทาความเข้าใจเนื้ อหาที่อ่าน
และแนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน ที่ใช้กิจกรรมการรู ้คิดและใช้กลยุทธ์ในการอ่าน
ช่วยควบคุมการรู ้คิดในการอ่าน ช่วยให้ประสบความสาเร็ จในการอ่าน เพิ่มศักยภาพของผูเ้ รี ยนให้
สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ดว้ ยตนเอง และมีพฒั นาการอ่านภาษาอังกฤษที่ดีข้ ึน แนวคิดพื้นฐาน
ของรู ปแบบมีดงั นี้
1. การเรี ยนด้วยตนเองเป็ นกระบวนการเรี ยนการสอน และเป็ นคุณลักษณะส่ วนบุคคลที่
ส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยน เป็ นคุณลักษณะที่สามารถพัฒนาได้สูงสุ ดเมื่อผูเ้ รี ยน ได้เรี ยนใน
สถานการณ์การเรี ยนที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน มีเจคติที่ดี มีความเชื่อ และทาให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถเพียง
พอที่จะดาเนินการเรี ยนได้ดว้ ยตนเอง
2. การให้ผเู ้ รี ยนได้เลือกเรี ยนในสิ่ งที่ตนต้องการ และได้ดาเนินการวางแผนการเรี ยนด้วย
ตนเองจะทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนได้ดีกว่าและเรี ยนได้มากกว่า ซึ่งการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวจาเป็ นต้องมี
ความรู ้พ้ืนฐานหรื อความรู ้เดิ ม ที่เหมาะสมกับระดับชั้นของตน ก่อนที่จะเรี ยนรู ้ในขั้นที่สูงขึ้น จึง
จาเป็ นต้องมีการกระตุน้ ความรู ้เดิมเพื่อให้ผเู ้ รี ยน ได้มีโอกาสรู ้ถึงความสามารถของตน และสามารถ
ตั้งเป้ าหมายในการทางานได้เหมาะกับระดับความสามารถของตน
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3. การสร้างบรรยากาศการเรี ยนที่ดีจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดี ผูส้ อนนอกจาก
จะเป็ นผูส้ อนในเริ่ มแรกแล้ว จะต้องเป็ นผูช้ ้ ีแนะ ให้กาลังใจ ให้คาชม ช่วยแก้ปัญหา และให้ขอ้ มูล
ป้ อนกลับในการอ่านทุกครั้งของผูเ้ รี ยนแต่ละคน ซึ่ งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการอ่าน
ของตน ในแง่มุมที่ผเู ้ รี ยนอาจไม่เห็นว่ามีประโยชน์ในการพัฒนาการอ่านของตน และช่วยพัฒนา
สัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างผูเ้ รี ยนและผูส้ อน
4. ผูส้ อนเป็ นผูใ้ ห้ความรู ้ เป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในการจัดหาแหล่งความรู ้ และเป็ น
แหล่งความรู ้ ให้แก่ ผูเ้ รี ยน ให้คาปรึ กษา ประเมิน กระตุน้ และให้กาลังใจเพื่อให้ผูเ้ รี ยนประสบ
ความสาเร็ จในการดาเนินกิจกรรมการอ่านด้วยตนเอง
หลักการ
1. การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นกระบวนการเรี ยนของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ผูเ้ รี ยนมีอิสระ
ในการเลื อกเนื้ อหาที่ ตนต้องการเรี ยน และมี โอกาสเลื อกใช้กลยุทธ์ในการเรี ยนที่ เหมาะสมกับ
ความสามารถและความรู ้เดิมของตน เพื่อสามารถเพิม่ ศักยภาพของตนได้สูงสุ ด
2. การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรี ยน

ผูส้ อนจะไม่เป็ น

เพียงผูใ้ ห้ความรู ้เท่านั้น แต่จะเป็ นที่ปรึ กษา เป็ นคู่คิด เป็ นผูช้ ่วยในการแก้ปัญหาในการเรี ยน และเป็ น
ผูใ้ ห้ความกระจ่างในสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนสับสน
3. ผูส้ อนเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในการจัดหาแหล่งความรู ้ จัดหาบทอ่านจากเว็บไซต์
ต่าง ๆ ตามความสนใจของผูเ้ รี ยน และเหมาะสมกับระดับความสามารถของผูเ้ รี ยน
4. ผูเ้ รี ย นเป็ นผูร้ ั บผิด ชอบในการเลื อกบทอ่ าน กาหนดเป้ าหมายในการอ่ านของตน
วางแผนในการอ่านและปฏิบตั ิตามแผนการอ่านที่วางไว้ ประเมินการอ่านของตน และรับฟังข้อมูล
ป้ อนกลับ ที่จาเป็ นสาหรับการอ่านของตนจากผูส้ อน เพื่อปรับกลยุทธ์ในการอ่านให้บรรลุเป้ าหมาย
จุดประสงค์
รู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ประเภทวิชาอุตสาหกรรมมีจุดประสงค์ 3 ประการดังนี้
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1. เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพชั้นสู ง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2. เพื่อเสริ มสร้างคุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเอง ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสู ง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
3. เพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการในการอ่านของนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตร วิชาชี พชั้นสู ง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ขั้นตอนการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ SPPSE
ขั้นตอนการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดใน
การอ่าน สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (SPPSE)
ประกอบ ด้วยการดาเนินการ 5 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 สารวจพฤติกรรมการอ่าน (Surveying reading strategies: S)
ขั้นตอนที่ 2 วางแผนการเรี ยน (Planning: P)
ขั้นตอนที่ 3 การเตรี ยมผูเ้ รี ยน (Preparing :P)
ขั้นตอนที่ 4 การดาเนินการอ่านด้วยตนเอง (Self-directed reading: S)
ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผล (Evaluation: E)
รายละเอียดในการดาเนินการทั้ง 5 ขั้นตอน มีดงั ต่อไปนี้
1. การสารวจพฤติกรรมการอ่านของผูเ้ รี ยน (Surveying reading strategies: S)
ผูส้ อนทาการสารวจพฤติกรรมการอ่านของผูเ้ รี ยน

และความต้องการจาเป็ นในการใช้

กลยุทธ์ในการอ่านที่ผเู ้ รี ยนต้องการ คือกลยุทธ์ที่จะช่วยให้ผอู ้ ่านสามารถดาเนินกิจกรรมการรู ้คิดใน
การอ่านได้ดว้ ยตนเอง เพื่อที่จะนาข้อมูลที่ได้มาเตรี ยมวางแผนการเรี ยนการสอนก่อนที่จะดาเนินการ
ในขั้นต่อไป
2. การวางแผนการเรี ยน (Planning: P)
ขั้นตอนนี้ ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนร่ วมกันวางแผนการเรี ยน โดยกาหนดเป้ าหมายในการอ่าน
จุ ด มุ่ ง หมายในการอ่ า น และขอบเขตของเนื้ อ หาที่ จ ะต้อ งอ่ า น ระยะเวลาที่ ใ ช้ใ นการอ่ า นโดย
ดาเนินการดังนี้
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2.1 ผูส้ อนและผูเ้ รี ยน วิเคราะห์คาอธิ บายรายวิชา ให้ได้ขอบเขตเนื้ อหาของบทอ่าน
และจุดมุ่งหมายของการอ่านที่หลักสูตรกาหนด
2.2 ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนนาเสนอบทอ่านที่อยู่ในความสนใจ เพื่อให้ได้เนื้ อหาของบท
อ่านที่อยูใ่ นความสนใจของผูเ้ รี ยนอย่างแท้จริ ง
2.3 ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนร่ วมกันหาบทอ่านจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ผูเ้ รี ยนสนใจ เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนได้ตระหนักถึงความสามารถของตนเองในการอ่านแต่ละครั้ง จึงคานวณระดับความยากของ
บทอ่าน โดยใช้กราฟสาหรับคานวณระดับความยากของบทอ่าน ของ เรย์เกอร์ (Raygor Graph for
Estimating Reading Grade Level) ซึ่งเป็ นวิธีการที่จะที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้รู้จกั ตนเอง และตระหนัก
ในความสามารถในการอ่านของตน
2.4 ผูส้ อนและผูเ้ รี ย นร่ ว มกัน วางแผนการเรี ย น โดยกาหนดเป้ าหมายของการท า
กิจกรรม ประกอบด้วย
2.4.1 การเลื อกบทอ่าน จานวนของบทอ่านที่จะใช้ในการทากิ จกรรมการอ่าน
กาหนดระยะเวลาในการอ่านแต่ละบทอ่าน ผูเ้ รี ยนเลือกบทอ่านด้วยตนเอง ตามระดับความสามารถ
และความสนใจของตน
2.4.2 จุดประสงค์ของการอ่านที่ตอ้ งการบรรลุ ผูส้ อนผูเ้ รี ยนร่ วมกันจัดทาเกณฑ์
วัดการอ่านเพื่อความเข้าใจ และแบบตรวจสอบการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านของผูเ้ รี ยน โดย
ผูส้ อนใช้เกณฑ์ที่ร่วมกันกาหนดในการวัดและตรวจสอบจากบันทึกการอ่านแต่ละครั้งของผูเ้ รี ยน
2.4.3 สื่ อการเรี ยน และเอกสารหรื อแหล่งความรู ้ที่จะนามาประกอบการเรี ยน
2.4.4 ระยะเวลาที่ใช้ดาเนินกิจกรรมการอ่านด้วยตนเอง
3. การเตรี ยมผูเ้ รี ยน (Preparing :P)
ผูส้ อนเป็ นผูด้ าเนินการหลักในการให้ความรู ้ความเข้าใจและฝึ กกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน
ตามรู ปแบบ โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
3.1 ผูส้ อนให้ความรู ้ผเู ้ รี ยนเกี่ยวกับกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านและวิธีดาเนินการอ่าน
ซึ่งประกอบด้วย 6 กิจกรรมดังนี้
1. กาหนดทิศทางของการอ่าน (Orientating) จุดประสงค์ของกิ จกรรมนี้ เพื่อ
กระตุน้ ความรู ้เดิมของผูเ้ รี ยน ช่วยให้ผเู ้ รี ยนรู ้จุดประสงค์ของบทอ่านและตั้งจุดประสงค์ในการอ่าน

207
ของตนได้ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ คือ การสารวจบทอ่าน โดยอ่านหัวข้อเรื่ อง สังเกตคาหรื อ
ประโยคที่พิมพ์ดว้ ยตัวหนา หรื อตัวเอน การสังเกตรู ปภาพ ตารางและแผนภาพต่าง ๆ และคาถาม
ท้ายบท รวมถึงการสังเกตข้อมูลที่กล่าวซ้ า ๆ ในบทอ่าน
2.

การวางแผนในการอ่าน (Planning) จุดประสงค์ของการทากิจกรรมนี้ คือ

เพื่อให้ผเู ้ รี ยนตั้งจุดประสงค์ในการอ่าน และพัฒนากระบวนการอ่านให้บรรลุเป้ าหมาย ซึ่งประกอบ
ด้วยกิจกรรม คือ การตั้งคาถามถามตนเองเกี่ยวกับบทอ่าน หรื อการตั้งเป้ าหมายที่ตอ้ งทาให้สาเร็ จ
หลังการอ่าน การทานายเนื้ อหาของบทอ่าน และการพิจารณาว่าต้องการข้อมูลใดในบทอ่าน การ
ตัดสิ นใจอ่านซ้ า หรื อทบทวนส่ วนใดของบทอ่าน และการให้เวลาในการอ่าน และการเปลี่ ยน
แผนการอ่าน ถ้าไม่ประสบความสาเร็ จ
3. การดาเนิ นการอ่าน (Executing) เป็ นกิจกรรมดาเนิ นการอ่านตามแผนการอ่าน
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมคือ การตั้งใจอ่านโดยใช้กลยุทธ์เพื่อความเข้าใจในการอ่าน การหาส่ วนที่
มีประโยชน์และส่ วนที่ ไม่มีประโยชน์ของบทอ่าน การอ่านข้ามส่ วนที่ ไม่มีประโยชน์ การหา
คาตอบของคาถามก่อนอ่าน และการจัดการและการบันทึกข้อมูล ในบทอ่านหรื อนอกบทอ่าน
4. การควบคุมการอ่าน (Monitoring) กิจกรรมนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้
มัน่ ใจว่า การอ่านของตนบรรลุเป้ าหมาย ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ คือ การจดจาสิ่ งที่ไม่เข้าใจ
การสังเกตความหมายที่ขดั แย้งกัน หรื อความสับสนในบทอ่าน การสังเกตคาที่ไม่คุน้ เคย การใช้
ศัพท์เฉพาะ การจดจาปั ญหาที่ตอ้ งใช้กลยุทธ์ในการอ่าน เช่น การหยุดอ่านหรื อการย้อนกลับไป
อ่านใหม่ การจดจาความหมายของเครื่ องหมาย หรื อสัญลักษณ์ต่าง ๆ
5. การประเมินและการตรวจสอบ (Evaluation & Checking) จุดประสงค์ของ
กิจกรรมนี้ เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนมัน่ ใจว่าอ่านได้ครอบคลุมและเข้าใจในบทอ่าน ประกอบด้วย กิจกรรม
ต่าง ๆ คือ การทบทวนและทาความเข้าใจบทอ่าน การบันทึกส่ วนที่อ่านแล้วไม่แน่ใจ การบันทึก
สิ่ งที่มีประโยชน์ และการตรวจสอบการอ่านว่าสาเร็ จตามเป้ าหมายหรื อไม่
6. การสรุ ปความและการให้รายละเอียดของบทอ่าน (Elaboration) เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
ได้ประมวลข้อมูลต่าง ๆ ของบทอ่านและนาไปใช้ ประกอบด้วยกิจกรรมคือ การจดคาศัพท์ที่สาคัญ
และความหมาย และจดใจความสาคัญ การจับใจความสาคัญของบทอ่านตามหัวข้อย่อย การย่อบท
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อ่าน สรุ ปเนื้อหาของบทอ่าน การเล่าเรื่ องที่อ่านโดยใช้ภาษาของตน และการเชื่อมโยง หรื อเปรี ยบ
เทียบความแตกต่างของข้อมูลในบทอ่านกับข้อมูลอื่น ๆ
3.2 ผูส้ อนให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารที่ผเู ้ รี ยนใช้ประกอบการอ่านและวิธีใช้
เอกสารดังกล่าว ได้แก่ บันทึกการอ่าน (Reading Log) เกณฑ์วดั ความเข้าใจในการอ่านของผูเ้ รี ยน
(Reading Comprehension Rubric) และแบบตรวจสอบการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน
(Metacognitive Activity Check List)
3.3

ผูเ้ รี ยนทดลองใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน และฝึ กบันทึกการอ่าน ผูส้ อน

สังเกต และตรวจสอบบันทึกการอ่านของผูเ้ รี ยนแต่ละคน ให้ขอ้ มูลป้ อนกลับที่เหมาะสม ทบทวน
จุดมุ่งหมายของกิจกรรมการรู ้คิด และอธิบายสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนสับสนหรื อไม่เข้าใจ ผูเ้ รี ยนพร้อมที่จะอ่าน
ได้ดว้ ยตนเอง
4. ขั้นดาเนินการอ่านด้วยตนเอง (Self-directed reading: S)
ผูเ้ รี ยนเลือกบทอ่านที่ผสู ้ อนจัดหาให้จากหนังสื อเรี ยนและจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ซึ่งมีเนื้อหา
และความยากอยูท่ ี่ระดับ 4-12 จากการคานวณความยากของบทอ่านด้วยกราฟสาหรับคานวณระดับ
ของบทอ่านของ เรย์เกอร์ (Raygor Graph for Estimating reading Grade Level) (Raygor 1977)
ผูเ้ รี ยนเลือกบทอ่านตามความสนใจ และความสามารถในการอ่านของตน พร้อมกาหนดเป้ าหมาย
ในการอ่านที่ตอ้ งการบรรลุ วางแผนในการอ่าน ดาเนิ นการอ่านด้วยตนเองนอกเวลาเรี ยน โดยใช้
กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านเป็ นกิจกรรมหลัก และเขียนบันทึกการอ่านของตนตามรู ปแบบของ
กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านที่ผเู ้ รี ยนและผูส้ อนร่ วมกันจัดทาขึ้น
ผูส้ อนจัดบรรยากาศการเรี ยนรู ้ที่ดี ให้ความรู ้ ให้คาปรึ กษา และให้คาตอบในทุก ๆ
คาถาม เป็ นคู่คิดและผูช้ ่วยเหลือในการแก้ปัญหาในการอ่านของผูเ้ รี ยน ให้อิสระในการเลือกบทอ่าน
ตามความสนใจของผูเ้ รี ยน เพื่อส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนด้วยตนเองของผูเ้ รี ยน อันจะเป็ นผลให้เกิด
การเรี ยนรู ้ได้ดีกว่า มากกว่าและจดจาได้นานกว่า
4.1 การเก็บข้อมูล ตรวจสอบและประเมินการอ่าน
ผูส้ อนเป็ นผูส้ ังเกตและเก็บข้อมูลการอ่านของผูเ้ รี ยน ตั้งแต่เริ่ มเลือกบทอ่าน โดยเป็ นที่
ปรึ กษา และให้ขอ้ มูลที่ผเู ้ รี ยนต้องการเกี่ยวกับบทอ่าน หลังการอ่านผูเ้ รี ยนจะส่ งบันทึกการอ่านให้
ผูส้ อนตรวจสอบ และประเมินการอ่านของผูเ้ รี ยนในแต่ละครั้ง ด้วยแบบวัดความเข้าใจในการอ่าน
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(Reading Comprehension Rubric) ผูส้ อนทาการตรวจและประเมิน 2 ครั้ง เพื่อความเที่ยงตรงของ
การประเมิน และบันทึกค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการอ่านในแต่ละครั้ง
การประเมินผลการอ่านมี 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมแรก ผูเ้ รี ยนประเมินผลการอ่านของ
ตน สรุ ปเนื้อหาบทอ่าน ตรวจสอบการอ่านของตนว่าบรรลุเป้ าหมายหรื อไม่ โดยการบันทึกผลการ
อ่านในแต่ละครั้ งด้วยภาษาของตน ตามแบบบันทึกการอ่าน

กิ จกรรมที่ 2 ผูส้ อนประเมิ น

ความสามารถ ในการอ่านจากบันทึกการอ่านของผูเ้ รี ยน โดยใช้เกณฑ์การอ่านเพื่อความเข้าใจ และ
ใช้แบบตรวจสอบรายการ ตรวจสอบการใช้กิจกรรมการรู ้คิดของผูเ้ รี ยนแต่ละคน ให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ
พร้อมแสดงผลของคะแนน ที่ผสู ้ อนประเมินผูเ้ รี ยนในแต่ละครั้งให้ผเู ้ รี ยนทราบผลการอ่านของตน
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนตรวจสอบผลการอ่านของตน และยอมรับผลการประเมิน โดยให้โอกาสผูเ้ รี ยนซักถาม
ข้อสงสัยในการอ่านของตน และใช้ขอ้ มูลที่ได้จากผูส้ อน นาไปปรับปรุ งการอ่านของตนต่อไป
4.2 การทบทวนจุดมุ่งหมายของกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน
ในระหว่างดาเนินกิจกรรมการอ่าน ผูส้ อนเก็บรวบรวมข้อมูลการอ่านของผูเ้ รี ยนแต่ละ
คนในแต่ละครั้ง จากบันทึกการอ่านของผูเ้ รี ยน เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และปรับกลยุทธ์ใน
การอ่านของผูเ้ รี ยน ชี้ให้เห็นปั ญหาในการอ่าน หรื อความก้าวหน้าในการอ่าน ให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ
ให้กาลังใจ กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเชื่อมัน่ ในความสามารถของตนเอง เห็นความก้าวหน้าในการ
อ่านของตน มีความพึงพอใจในความสาเร็ จ เกิดแรงจูงใจในการอ่านในบทอ่านต่อไป มีความมัน่ ใจ
และสามารถอ่านได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น ผูส้ อนทาการทบทวนจุดมุ่งหมายของกิจกรรม ทุก
ครั้งหลังการตรวจบันทึกการอ่านและพบปัญหา

จนกว่าผูเ้ รี ยนจะสามารถใช้กิจกรรมการรู ้คิดใน

การอ่านได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และอ่านได้บรรลุเป้ าหมาย
5. ขั้นประเมินผล (Evaluation: E)
ขั้นประเมินผล เป็ นการดาเนิ นการร่ วมกันระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน เพื่อประเมินผลการ
อ่าน แบ่งออกเป็ นสองช่วง ดังนี้
5.1 ในช่วงที่ผเู ้ รี ยนทาการอ่านด้วยตนเอง ผูส้ อนจะประเมินความเข้าใจในการอ่าน
ของผูเ้ รี ยน จากบันทึกการอ่าน ที่ผเู ้ รี ยนบันทึกส่ งผูส้ อนทุกครั้งหลังทาการอ่าน ด้วยเกณฑ์วดั ความ
เข้าใจในการอ่าน (Reading Comprehension Rubrics) และบันทึกผลการประเมินของผูเ้ รี ยน เพื่อ
เป็ นข้อมูลในการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับแก่ผเู ้ รี ยน

นอกจากนั้นผูส้ อนจะทาการตรวจสอบรายการใน
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การใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน (Metacognitive Activities Check List ) ของผูเ้ รี ยน ในการอ่าน
แต่ละครั้ ง และบันทึ กผลการประเมิ นการใช้กิจกรรม เพื่อนาผลการประเมินมาเปรี ยบเทียบใน
การศึกษาพัฒนาการในการอ่านของผูเ้ รี ยน
5.2 ช่ ว งที่ ส อง คื อช่ ว งหลัง การเรี ย นจะเป็ นการทดสอบความสามารถในการอ่ า น
ภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนเพื่อศึกษาผลที่เกิดจากการเรี ยนตามรู ปแบบฯ
การนารู ปแบบไปใช้
เงื่ อ นไขส าหรั บ การน ารู ป แบบการเรี ย นด้ว ยตนเองด้ว ยกิ จ กรรมการรู ้ คิ ด ในการอ่ า น
ภาษาอังกฤษไปใช้ มีดงั นี้
1. ความเข้าใจเป็ นหัวใจสาคัญของการอ่าน ในการเรี ยนภาษาอังกฤษผูเ้ รี ยนจะหาวิธีเรี ยน
ที่เหมาะสมกับตนเพื่อที่จะเรี ยนรู ้วิธีอ่าน ในการอ่านได้อย่างมีประสิ ทธิภาพผูเ้ รี ยนจะต้องมีพ้นื ฐาน
ความรู ้ภาษาอังกฤษมาก่อนพอสมควร

รู ปแบบการเรี ยนรู ้ดว้ ยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษา

อังกฤษจึงเหมาะสมที่จะใช้กบั นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรื อนักเรี ยนระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลาย
2. รู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ ให้ความเป็ น
อิสระแก่ผเู ้ รี ยน ให้ความสาคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเลือกบทอ่าน และการเลือก
กลยุทธ์ในการอ่าน ในการอ่านบทอ่านในแต่ละครั้ง

ผูเ้ รี ยนจะเลือกบทอ่านที่แตกต่างกันไปตาม

ความสามารถในการอ่านของแต่ละบุคคล ปริ มาณการอ่านที่ได้จะแตกต่างกัน แต่กระบวนการอ่าน
จะเป็ นแนวเดียวกันคือ ผูเ้ รี ยนทุกคนจะใช้กระบวนการรู ้คิดในการอ่าน เพื่ออ่านบทอ่านของตนและ
บันทึกการอ่าน ตามความสามารถและความเข้าใจของตน ผูส้ อนต้องทาการอ่านบทอ่านของผูเ้ รี ยน
ทุกคนไปพร้อม ๆ กับ ตรวจประเมินบันทึกการอ่านของผูเ้ รี ยน
3. ข้อมูลในการบันทึกการอ่านของผูเ้ รี ยนจะใช้ภาษาของผูเ้ รี ยนเอง เพื่อลดปัญหาของ
การสื่ อสาร ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน ทาให้การประเมินทาได้ใกล้เคียงความจริ งมากขึ้น และข้อมูล
ในการบันทึกการอ่าน แต่ละครั้งจะเป็ นข้อมูลพื้นฐานของการประเมินของการอ่านในครั้งต่อไป
4. รู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิ จกรรมการรู ้ คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ เน้นให้
ผูเ้ รี ยนวางแผน และรับผิดชอบกระบวนการอ่านของตนเอง และเน้นกระบวนการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
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เป็ นสาคัญ ผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูด้ าเนิ นการหลักในช่วงดาเนิ นการอ่านด้วยตนเอง ผูส้ อนเป็ นเพียงผูใ้ ห้
คาปรึ กษา อานวยความสะดวก ช่วยประเมินผลการอ่าน ทบทวนจุดประสงค์ของกิจกรรม ช่วยปรับ
กลยุทธ์ในการอ่าน และให้ขอ้ มูลป้ อนกลับแก่ผเู ้ รี ยน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนดาเนินการอ่านได้ดว้ ยตนเองจน
บรรลุเป้ าหมาย
ข้อแนะนาสาหรั บการนารู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิ จกรรมการรู ้คิดในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ไปใช้มีดงั นี้
1. ศึกษารายละเอียดของการดาเนินกิจกรรมในขั้นตอนการวางแผนการเรี ยน และขั้นตอน
การเตรี ยมผูเ้ รี ยนจากแผนดาเนินกิจกรรม ที่นาเสนอในเอกสารประกอบรู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเอง
ด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2. การเรี ยนตามรู ปแบบผูส้ อนเป็ นผูใ้ ห้ความสะดวก ช่วยเหลือผูเ้ รี ยนในทุกด้าน ช่วยหา
บทอ่านที่อยูใ่ นความสนใจของผูเ้ รี ยน ช่วยแก้ปัญหา ช่วยตอบคาถาม ช่วยให้ขอ้ มูลป้ อนกลับเพื่อให้
ผูเ้ รี ยนตระหนักในความก้าวหน้าในการอ่านของตน เป็ นการจูงใจให้ผเู ้ รี ยนต้องการที่จะอ่าน และ
เกิดความมัน่ ใจในการอ่านในครั้งต่อไป
3. รู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ

เน้นความ

แตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้ รี ยน สิ่ งที่ช่วยสนับสนุ นผูเ้ รี ยน ในการวางแผนการอ่านของตนเอง
และดาเนิ นการอ่านตามแผน การแก้ปัญหาในการอ่าน การใช้กลยุทธ์ในการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่าน
ของตน คือการที่ผสู ้ อนได้ช่วยสะท้อนผลงานการอ่านของผูเ้ รี ยนในแต่ละครั้ง ให้ผเู ้ รี ยนได้รู้ปัญหา
และวิธีแก้ไขปั ญหานั้น ๆ ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้ตดั สิ นใจลองผิดลองถูกตามความคิดของตน เพื่อให้ได้
ประสบการณ์ในการอ่าน และเกิดความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิงานทั้งผูเ้ รี ยนและผูส้ อนด้วยการเสริ ม
ความรู ้และการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับที่เหมาะสมแก่ผเู ้ รี ยน
4. ในการนารู ปแบบไปใช้อย่างมีประสิ ทธิภาพ นอกจากการศึกษาเงื่อนไขและข้อแนะนา
ในการนารู ปแบบไปใช้แล้ว ควรดาเนินการดังต่อไปนี้
4.1 ศึกษาเอกสารรู ปแบบอย่างละเอียด
4.2 ทาความเข้าใจเพิ่มเติมจาก

เอกสารประกอบรู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วย
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กิ จกรรมการรู ้ คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ สาหรั บนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ซึ่งได้นาเสนอในเรื่ องต่อไปนี้
4.2.1 ความเป็ นมาของรู ปแบบ
4.2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
4.2.3 แผนการดาเนินกิจกรรมในขั้นตอนการวางแผนการเรี ยน
4.2.4 แผนการด าเนิ น กิ จ กรรมในขั้น การเตรี ย มผูเ้ รี ย น รวมทั้งเครื่ องมื อที่ ใ ช้
ประกอบในการนารู ปแบบไปใช้ ตัวอย่าง แบบบันทึกการอ่าน เกณฑ์วดั ความเข้าใจในการอ่าน
และแบบตรวจสอบรายการ การใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน แบบบันทึกความก้าวหน้าในการ
อ่านของผูเ้ รี ยน
4.2.5 บทบาทครู ในการจัดการเรี ยนการสอนด้วยรู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วย
การรู ้คิดในการอ่าน
4.2.6 ความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการสอนกิจกรรมการรู ้คิดและกลยุทธ์ในการอ่าน ที่
ผูส้ อนสามารถนาไปใช้เป็ นประโยชน์ในการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ
ผลที่ได้รับจากการเรี ยนตามรู ปแบบ
1. ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษสูงขึ้น
2. ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะการเรี ยนด้วยตนเองสูงขึ้น
3. ผูเ้ รี ยนมีพฒั นาการในการอ่านภาษาอังกฤษดีข้ ึน
เอกสารประกอบรู ป แบบการเรี ยนด้ว ยตนเองด้ว ยกิ จ กรรมการรู ้ คิ ด ในการอ่ า น
ภาษาอัง กฤษ ส าหรั บนัก ศึ ก ษาระดับ ประกาศนี ย บัตรวิ ชาชี พชั้น สู ง ประเภทวิ ช าอุ ต สาหกรรม
นาเสนอในภาคผนวก ค
ตอนที่ 2 ผลการทดลองใช้ รูปแบบการเรียนด้ วยตนเองด้ วยกิจกรรมการรู้ คดิ ในการอ่านภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
การดาเนินการวิจยั เพื่อทดลองใช้รูปแบบฯ ดาเนินตามกระบวนการที่กาหนดไว้ทุกประการ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน
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ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งประเภทวิชาอุตสาหกรรมเพื่อตอบ
คาถามวิจยั 3 ข้อดังต่อไปนี้ คือ
1. คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนหลังการใช้รูปแบบการเรี ยน
ด้วยตนเอง ด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบหรื อไม่
2. คะแนนคุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเองของผูเ้ รี ยนหลังการเรี ยนด้วยรู ปแบบการ
เรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบหรื อไม่
3. ในการใช้รูปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิ จกรรมการรู ้ คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ
ผูเ้ รี ยนมีคะแนนความเข้าใจในการอ่าน และผลการใช้กิจกรรมการรู ้ คิดในการอ่าน ในแต่ละครั้ ง
สูงขึ้นกว่าครั้งแรก ซึ่งหมายถึงผูเ้ รี ยนมีพฒั นาการในการอ่านดีข้ ึนหรื อไม่
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีดงั ต่อไปนี้
1. เพื่อตอบคาถามวิจยั ข้อที่ 1 คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน
หลังการใช้รูปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษสู งกว่าก่อนการ
ใช้รูปแบบหรื อไม่ ผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลคือ คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
ของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่างก่อน และหลังการใช้รูปแบบฯ นามาวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบค่าคะแนน ก่อน
และหลังการใช้รูปแบบฯ หาค่าทางสถิติ ด้วย Compare Means Paired-Sample T Test โดยใช้
โปรแกรม SPSS for Window ดังนาเสนอในตารางที่ 16 และ 17 แผนภาพที่ 12 และ13 ดังนี้
ตารางที่ 16 แสดงค่าสถิติของคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนกลุ่ม
ตัวอย่าง ก่อนและหลังการใช้รูปแบบฯ
ค่ าสถิติ คะแนนทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังการใช้ รูปแบบฯ
จานวนผู้เรียน/ค่ าสถิติ
จานวนผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่าง

ก่อนการใช้ รูปแบบฯ หลังการใช้ รูปแบบฯ
32

32

ค่าเฉลี่ย

7.56

11.88

ค่ามัธยฐาน

7.00

12.50

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2.906

3.643

214
จากตารางที่ 16 แสดงให้เห็นค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
ของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังการใช้รูปแบบฯ ค่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่างก่อนการใช้รูปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดใน
การอ่ า นภาษาอัง กฤษ คื อ 7.56 ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน คื อ 2.906 และค่ า คะแนนเฉลี่ ย
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างหลังการใช้รูปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วย
กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ คือ 11.88 ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 3.643 ความถี่
ของคะแนนกลุ่มตัวอย่าง ก่อนใช้รูปแบบ ดังแสดงในแผนภาพที่ 12

แผนภาพที่ 12 กราฟแท่งแสดงความถี่ของคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน
กลุ่มตัวอย่างก่อนใช้รูปแบบฯ
จากแผนภาพที่ 12 กราฟแท่ง แสดงความถี่ของคะแนนความสามารถในการอ่านภาษา
อังกฤษของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่างก่อนใช้รูปแบบฯ จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน คะแนนที่มีความถี่
สู งสุ ดอยู่ที่ 6 คะแนน มีผูส้ อบได้ 8 คน คะแนนต่าสุ ดอยู่ที่ 2 คะแนน มีผูส้ อบได้ 1 คน คะแนน
สูงสุ ดอยูท่ ี่ 14 คะแนน มีผสู ้ อบได้ 1 คน
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แผนภาพที่ 13 กราฟแท่งแสดงความถี่ของคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน
กลุ่มตัวอย่างหลังใช้รูปแบบฯ
จากแผนภาพที่ 13 กราฟแท่งแสดงคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของ
ผูเ้ รี ยน กลุ่มตัวอย่างหลังใช้รูปแบบฯ จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน คะแนนที่มีความถี่สูงสุ ดอยูท่ ี่ 13
คะแนน มีผูส้ อบได้ 5 คน คะแนนต่ าสุ ดอยู่ที่ 4 คะแนน มีผูส้ อบได้ 2 คน คะแนนสู งสุ ดอยู่ที่ 18
คะแนน มีผสู ้ อบได้ 1 คน
ตารางที่ 17 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าสถิติของคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของ
ผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่างก่อน (Pretest) และหลังใช้รูปแบบฯ (Posttest)
Paired Differences
99% Confidence
Std.
Std.
Mean Deviation
Pretest score - -4.313
Posttest score

3.939

Error

Interval of the
Difference

Mean

Lower

Upper

t

df

P

.696

-6.223

-2.402

-6.194

31

.000
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จากตารางที่ 17 เปรี ยบเทียบค่าสถิติคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ของ
ผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่าง ก่อนใช้รูปแบบ (Pretest) และหลังใช้รูปแบบ (Posttest) ด้วย Compare Means
Paired Sampled T Test ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .01 พบว่าค่าความน่าจะเป็ น (P) ที่โปรแกรม
คานวณได้ มีค่าเท่ากับ .000 ซึ่ งน้อยกว่าค่าระดับความมีนัยสาคัญทางสถิติที่ผวู ้ ิจยั ตั้งไว้คือ .01
ดังนั้นเมื่อค่า P < จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 สรุ ปได้ว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
ของผูเ้ รี ยนหลังการใช้รูปแบบการเรี ยนด้ว ยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ สู ง
กว่าก่อนการใช้รูปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิ จกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สรุ ปผลการเปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนกลุ่ม
ตัว อย่ า ง ก่ อ นและหลัง การใช้รู ป แบบการเรี ย นด้ว ยตนเองด้ว ยกิ จ กรรมการรู ้ คิ ด ในการอ่ า น
ภาษาอังกฤษ พบว่าคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่าง หลัง
การใช้รูปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ สู งกว่าก่อนการใช้
รู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
2. เพื่อตอบคาถามวิจยั ข้อที่ 2 คะแนนคุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเองของผูเ้ รี ยน
หลังการเรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ สู งกว่า
ก่อนการใช้รูปแบบหรื อไม่ ผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบวัดคุณลักษณะด้านการเรี ยน
ด้วยตนเองวัดคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังใช้รูปแบบฯ นามาวิเคราะห์เปรี ยบ
เทียบค่าคะแนนก่อนและหลังใช้รูปแบบฯ หาค่าทางสถิติ ด้วย Compare Means Paired-Sample T
Test โดยใช้โปรแกรม SPSS for Window ดังนาเสนอในตารางที่ 18 และ 19 แผนภาพที่ 14 และ 15
ดังนี้
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ตารางที่ 18 แสดงค่าสถิติของคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคุณลักษณะด้าน
การเรี ยนด้วยตนเองของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังการใช้รูปแบบฯ
ค่ าสถิติ คะแนนคุณลักษณะด้ านการเรียนด้ วยตนเองของผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง
ก่อนและหลังการใช้ รูปแบบฯ
จานวน
ค่ าเฉลีย่
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กลุ่มตัวอย่าง
คะแนนก่อนใช้รูปแบบ
200.22
32
15.898
คะแนนหลังใช้รูปแบบ
206.19
32
19.221

จากตารางที่ 18 คะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเองของผูเ้ รี ยนกลุ่ม
ตัวอย่าง ก่อนการใช้รูปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน เท่ากับ 200.22 ค่า
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 15.898 ค่าคะแนนเฉลี่ยหลังการใช้รูปแบบฯ คือ 206.19 ค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 19.221

แผนภาพที่ 14 กราฟแท่งแสดงความถี่ของคะแนนคุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเองของผูเ้ รี ยน
กลุ่มตัวอย่างก่อนใช้รูปแบบฯ
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จากแผนภาพที่ 14 ความถี่ คะแนนคุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเองของผูเ้ รี ยนกลุ่ม
ตัวอย่างก่อนใช้รูปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน จากคะแนนเต็ม 260
คะแนน คะแนนที่ มีความถี่ สูงสุ ดอยู่ที่ 200 คะแนน มีผูส้ อบได้ 6 คน คะแนนต่ าสุ ดอยู่ที่ 165
คะแนน มีผสู ้ อบได้ 1 คน คะแนนสู งสุ ดอยูท่ ี่ 230 คะแนน มีผสู ้ อบได้ 1 คน

แผนภาพที่ 15 กราฟแท่งแสดงความถี่ของคะแนนคุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเองของผูเ้ รี ยน
กลุ่มตัวอย่างหลังใช้รูปแบบฯ
จากแผนภาพที่ 15 คะแนนคุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเองของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่าง
หลังใช้รูปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน จากคะแนนเต็ม 260 คะแนน
คะแนนที่มีความถี่ สูงสุ ดอยู่ที่ 220 คะแนน มีผูส้ อบได้ 5 คน คะแนนต่ าสุ ดอยู่ที่ 165 คะแนน มี
ผูส้ อบได้ 1 คน คะแนนสู งสุ ดอยูท่ ี่ 240 คะแนน มีผสู ้ อบได้ 1 คน

219
ตารางที่ 19 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าสถิติของคะแนนคุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเองของ
ผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่างก่อน (SUMPre) และหลัง (SUMPost) ใช้รูปแบบฯ
Paired Samples Test
Paired Differences

SUMPre SUMPost

99% Confidence
Interval of the
Difference

Std. Std. Error
Mean Deviation Mean

Lower

Upper

t

df

P

-5.969

-15.616

3.678

-1.698

31

.100

19.888

3.516

จากตารางที่ 18 เปรี ยบเทียบคะแนนคุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเองของผูเ้ รี ยนกลุ่ม
ตัวอย่างก่อน (SUMPre) และหลัง (SUMPost) ใช้รูปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิด
ในการอ่านภาษาอังกฤษ ด้วย Compare Means Paired Sampled T Test ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่
.01 พบว่าค่าความน่าจะเป็ น (P) ที่คานวณได้จากโปรแกรม มีค่าเท่ากับ .100 ซึ่ งมากกว่า ค่าระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ผวู ้ ิจยั กาหนด คือ .01 ดังนั้น เมื่อค่า P > จึงยอมรับ H0 ปฏิเสธ H1 สรุ ปได้
ว่า คุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเองของผูเ้ รี ยนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรี ยนด้ว ยตนเอง
ด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
สรุ ปผลการเปรี ยบเทียบคุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเองของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่างก่อน
และหลังใช้รูปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้ว ยกิ จกรรมการรู ้ คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ พบว่า
คุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเองของผูเ้ รี ยนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วย
กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
3. เพื่อตอบคาถามวิจยั ข้อที่ 3 หลังการใช้รูปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้
คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ ผูเ้ รี ยนมีพฒั นาการด้านการอ่านภาษาอังกฤษดีข้ ึนหรื อไม่ ผูว้ ิจยั ได้เก็บ
รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อสนับสนุนการตอบคาถาม ดังนี้ คือ
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3.1 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบวัดความเข้าใจในการอ่ าน (Reading Comprehension
Rubric) วัดความเข้าใจในการอ่านของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่างในระหว่างการดาเนินการอ่านบทอ่านด้วย
ตนเอง จานวน 10 ครั้ง (10 บทอ่าน) โดยเก็บข้อมูลจากบันทึกการอ่านของผูเ้ รี ยน นามาวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบค่าคะแนน ความเข้าใจในการอ่านแต่ละครั้ง ตั้งแต่ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 10 หาค่าทางสถิติ
ด้วย Compare Means Paired-Sample T Test ด้วยโปรแกรม SPSS for Window ดังนาเสนอใน
ตารางที่ 20 และ 21 แผนภาพที่ 16 และ17
ตารางที่ 20 แสดงค่าสถิติ คะแนนเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนความเข้าใจในการ
อ่านของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่าง ครั้งที่ 1-10 (RCS1- RCS10)
RCS1 RCS 2 RCS 3 RCS 4 RCS 5 RCS 6 RCS 7 RCS 8 RCS 9 RCS 10
N

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

Mean

4.91

5.38

5.97

5.84

6.72

7.72

7.56

6.81

7.50

7.66

Std. Deviation 2.467

2.612

2.718

2.795

3.275

3.072

2.873

3.237

3.379

3.249

Minimum

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Maximum

11

12

12

12

12

12

12

12

12

12

จากตารางที่ 19 ค่าเฉลี่ยคะแนนความเข้าใจในการอ่านครั้งที่ 1-10 (RCS1- RCS10) ของ
ผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่าง มีดงั นี้ ครั้งที่ 1 คือ 4.91 ครั้งที่ 2 คือ 5.38 ครั้งที่ 3 คือ 5.97 ครั้งที่ 4 คือ 5.84
ครั้งที่ 5 คือ 6.72 ครั้งที่ 6 คือ 7.72 ครั้งที่ 7 คือ 7.56 ครั้งที่ 8 คือ 6.81 ครั้งที่ 9 คือ 7.50 และครั้ง
ที่ 10 คือ 7.66 จากคะแนนเต็ม 12

จะเห็นว่าค่าคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจในการอ่านครั้งที่ 2 เพิ่ม

สูงขึ้นจากครั้งที่ 1 และคะแนนเฉลี่ยในครั้งที่ 3 เพิ่มสู งขึ้นกว่าครั้งที่ 2 และครั้งต่อ ๆ ไปคะแนนเพิ่ม
สูงขึ้น จนกระทัง่ ถึงการอ่านครั้งที่ 10 แสดงให้เห็นถึงการมีพฒั นาการในการอ่านที่ดีข้ ึน คือผูเ้ รี ยนมี
คะแนนความเข้าใจในการอ่านสู งขึ้นในแต่ละครั้งที่อ่าน เมื่อเปรี ยบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยในการ
อ่านครั้งแรก
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แผนภาพที่ 16 กราฟแท่งแสดงความถี่ของค่าคะแนนความเข้าใจในการอ่านครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 10
ของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่าง
จากแผนภาพที่ 16 ค่าคะแนนความเข้าใจในการอ่านครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 10 ของผูเ้ รี ยนกลุ่ม
ตัวอย่าง จะเห็นได้ว่าผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่างมีค่าคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจในการอ่านผ่านเกณฑ์ต่าสุ ด
คือ 6 คะแนน ตั้งแต่การอ่านครั้งที่ 5 เป็ นต้นไป
ตารางที่ 21 แสดงค่าสถิติเปรี ยบเทียบคะแนนความเข้าใจในการอ่านของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่าง
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 10
Paired Samples Test
Paired Differences

Mean
RCS 1 - RCS10

-2.750

99% Confidence Interval
Std. Std. Error of the Difference
Deviation Mean
Lower
Upper
3.556

.629

-4.475

t

df

P

-1.025 -4.375 31 .000
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จากตารางที่ 21 เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจในการอ่านของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่าง
ครั้งที่ 1 (RCS1) และครั้งที่ 10 (RCS10) ด้วย Compare Means Paired Sampled T Test ที่นยั สาคัญ
ทางสถิติที่ .01 พบว่าค่าความน่าจะเป็ น (P) ที่โปรแกรมคานวณได้ มีค่าเท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ผวู ้ ิจยั กาหนด คือ .01 ดังนั้น เมื่อค่า P <
จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1
สรุ ปได้ว่า ค่าคะแนนความเข้าใจในการอ่านครั้งที่ 10 (RCS10) ของกลุ่มตัวอย่างสู งกว่า ค่าคะแนน
ความเข้าใจในการอ่านครั้งที่ 1 (RCS1) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สรุ ปการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจในการอ่านของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า คะแนน
เฉลี่ยความเข้าใจในการอ่านของกลุ่มตัวอย่าง ในแต่ละครั้งเพิ่มมากขึ้นกว่าครั้งแรก ตั้งแต่ครั้งที่ 2
จนถึงครั้งที่ 10 และคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจในการอ่านครั้งที่ 10 สู งกว่าคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจ
ในการอ่านครั้งที่ 1 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.2 เก็บข้อมูลการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน ด้วยแบบตรวจสอบรายการในการใช้
กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน (Metacognitive Activities Check List) ระหว่างดาเนินการอ่าน จานวน
10 ครั้ง (10 บทอ่าน) จากบันทึกการอ่านของผูเ้ รี ยน นามาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าคะแนนของการ
ใช้กิจกรรมการรู ้ คิดในการอ่านของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่าง ครั้ งที่ 1 ถึงครั้ งที่ 10 หาค่าทางสถิติด้วย
Compare Mean Paired-Sample T Test โดยโปรแกรม SPSS for Window ดังนาเสนอในตารางที่
22 และ 23 แผนภาพที่ 17 และ 18
ตารางที่ 22 แสดงค่าสถิติของการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านครั้งที่ 1-10 ของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่าง
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9 ครั้งที่ 10

N
Mean

32
-3.50

32
.47

32
.88

32
4.44

32
9.94

32
12.47

32
12.56

32
11.72

32
13.31

32
10.09

Std.
Deviation

5.859

6.849

6.757

7.048

4.731

4.088

4.280

4.552

3.839

6.045

-14
7

-12
9

-11
12

-12
15

-3
15

1
15

1
15

3
15

-1
15

-5
15

Min
Max

จากตารางที่ 22 ค่าคะแนนเฉลี่ยของการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านของผูเ้ รี ยนกลุ่ม
ตัวอย่าง ครั้งที่ 1-10 มีดงั นี้ ครั้งที่ 1 คือ -3.50 ครั้งที่ 2 คือ .47 ครั้งที่ 3 คือ .88 ครั้งที่ 4 คือ 4.44
ครั้งที่ 5 คือ 9.94 ครั้งที่ 6 คือ 12.47 ครั้งที่ 7 คือ 12.56 ครั้งที่ 8 คือ 11.72 ครั้งที่ 9 คือ 13.3 และ
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ครั้งที่ 10 คือ 10.09 จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน พบว่าคะแนนเฉลี่ยของการใช้กิจกรรมการรู ้คิดใน
การอ่านครั้งที่ 2 เพิ่มสูงขึ้นกว่าครั้งที่ 1 คะแนนเฉลี่ยในครั้งที่ 3 เพิ่มสูงขึ้นกว่าครั้งที่ 2 และครั้งต่อ ๆ
ไป คะแนนสู งขึ้น จนกระทัง่ ถึงครั้งที่ 10 แสดงให้เห็นถึงการมีพฒั นาการในการใช้กิจกรรมการรู ้คิด
ที่ดีข้ ึน คือผูเ้ รี ยนมีคะแนนเฉลี่ยการใช้กิจกรรมการรู ้คิดสูงขึ้นในแต่ละครั้งที่อ่าน เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับคะแนนเฉลี่ยการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านครั้งแรก

แผนภาพที่ 17 กราฟแท่งแสดงค่าความถี่ คะแนนของการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านครั้งที่ 1
(MRC1) ถึงครั้งที่ 10 ของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่าง
จากแผนภาพที่ 17 คะแนนเฉลี่ยของการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านของผูเ้ รี ยนกลุ่ม
ตัวอย่าง ครั้งที่ 1 (MRC1) ถึงครั้งที่ 10 จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน เห็นได้ว่าผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่างมี
ค่าคะแนนเฉลี่ยการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน ผ่านเกณฑ์ต่าสุ ด คือ 7.5 คะแนน ตั้งแต่การอ่าน
ครั้งที่ 5 เป็ นต้นไป
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ตารางที่ 23 ค่าสถิติเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยการใช้กิจกรรมรู ้คิดในการอ่านของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่าง
ครั้งที่ 1 (MRC1) และครั้งที่ 10 (MRC10)
Paired Samples Test
Paired Differences
99% Confidence
Interval of the

Pair 1

MRC1 -

Difference

Std.

Std. Error

Mean

Deviation

Mean

Lower

Upper

t

df

P

-14.031

5.811

1.027

-16.850

-11.212

-13.658

31

.000

MRC10

จากตารางที่ 22 เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยการใช้กิจกรรมรู ้คิดในการอ่านของผูเ้ รี ยนกลุ่ม
ตัวอย่าง ครั้งที่ 1 (MRC1) และครั้งที่ 10 (MRC10) ด้วย Compare Means Paired Sampled T Test ที่
นัยสาคัญทางสถิติที่ .01 พบว่าค่าความน่าจะเป็ น (P) ที่โปรแกรมคานวณได้ มีค่า เท่ากับ .000 ซึ่ง
น้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ผวู ้ ิจยั กาหนดคือ .01 ดังนั้น เมื่อค่า P < จึงปฏิเสธ H0 และ
ยอมรับ H1 สรุ ปได้วา่ ค่าคะแนนเฉลี่ยการใช้กิจกรรมรู ้คิดในการอ่านครั้งที่ 10 (MRC10) ของกลุ่ม
ตัวอย่างสู งกว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยการใช้กิจกรรมรู ้คิดในการอ่านครั้งที่ 1 (MRCS1) อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
สรุ ปการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ย การใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า คะแนนเฉลี่ยการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านของกลุ่มตัวอย่าง ในแต่ละครั้งเพิ่มมากขึ้น
กว่าครั้งแรก ตั้งแต่ครั้งที่ 2 จนถึงครั้งที่ 10 และคะแนนเฉลี่ยการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านครั้ง
ที่ 10 สู งกว่าคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจในการอ่านครั้งที่ 1 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.3 เก็บข้อมูลด้านตัวผูเ้ รี ยน จากการสนทนากลุ่ม เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในตัวผูเ้ รี ยน หลังใช้รูปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดใน
การอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อสนับสนุนข้อมูลทางสถิติ ดังนาเสนอในตารางที่ 24
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ตารางที่ 24 แสดงข้อมูลการสนทนากลุ่มผูเ้ รี ยนหลังเรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
ด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ
คาถาม
สรุปคาตอบ
ความถี่
1. การอ่านภาษาอังกฤษใน
1. อ่านเพื่อทาความเข้าใจเรื่ องและเหตุการณ์
22
ความเข้าใจของผูเ้ รี ยนคืออะไร 2. อ่านเพื่อหาความรู ้ และรับรู ้ข่าวสาร
9
และเราอ่านเพื่ออะไร
3. การอ่านคือการทาความเข้าใจกับตัวหนังสื อ
6
4. อ่านเพื่อความสนุกเพลิดเพลิน
1
2. การอ่านด้วยตนเองด้วย
กิจกรรมการรู ้คิดที่ผสู ้ อนจัดให้
ผูเ้ รี ยนรู ้สึกอย่างไร ทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงภายในตัว
ผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับเรื่ องการอ่าน
ภาษาอังกฤษ อย่างไรบ้าง

1. รู ้ศพั ท์และจาคาศัพท์ได้มากขึ้น
2. มัน่ ใจและกล้าที่จะอ่านมากขึ้น
3. รู ้สึกดี ชอบ
4. รู ้วิธีการอ่านและ อ่านได้คล่องแคล่วขึ้น
5. อ่านได้เข้าใจและรู ้ภาษาอังกฤษมากขึ้น
6. ทักษะในการอ่านเพิม่ ขึ้น เพิม่ ความอดทน
ในการอ่าน
7. เดาความหมายบทอ่านได้มากขึ้น
8. เพิ่มประสบการณ์ในการอ่าน
9. สามารถเดาศัพท์ได้มากขึ้น
10. รู้จกั เรี ยบเรี ยงประโยค
11. เดิมคิดว่าการอ่านภาษาอังกฤษเป็ นเรื่ อง
ยากและอ่านแล้วไม่เข้าใจ
12. ช่วยให้อ่านได้ดีข้ ึน
13. สามารถสรุ ปใจความสาคัญในบทอ่านได้
14. รู ้จกั หาความหมายของศัพท์ยาก
15. ฝึกให้มีความรับผิดชอบในการอ่าน
16. สนุกในการอ่านเพราะได้คิดเองบ้าง
17. เกิดกระบวนความคิดใหม่ในการเรี ยบเรี ยง
เนื้อเรื่ อง
18. พูดได้คล่องขึ้น

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

สรุปคาตอบ
ความถี่
19. อ่านแล้วตอบคาถามได้
1
20. รู ้สึกเคยชินกับการอ่านภาษาอังกฤษ
1
21. อยากอ่านเรื่ องที่ยากมากขึ้นไปอีก
1
22. ได้เรี ยนรู ้เนื้อหาแปลก ๆที่ไม่เคยรู ้มาก่อน
1
23. เคยใช้โปรแกรมแปล ปัจจุบนั ไม่ใช้แล้ว
1
24. เคยคิดว่าภาษาอังกฤษเป็ นเรื่ องไกลตัว
น่าเบื่อ
2
3. ผูเ้ รี ยนคิดว่าการที่ได้เลือก 1. ดี ทาให้สนใจมากขึ้น ทาให้อยากอ่าน
10
เรื่ องที่ตนสนใจด้วยตนเอง
2. ดี เพราะเป็ นเรื่ องที่ทราบมาบ้างแล้ว ทาให้
ช่วยในเรื่ องการอ่านได้อย่างไร สนใจที่จะอ่านจนสาเร็ จ
8
บ้าง
3. มีความกระตือรื อร้นในการอ่าน เรื่ องที่เรา
สนใจ
7
4. อ่านได้ดีและอ่านได้ง่ายขึ้น เพราะอยากรู ้
5
5. ทาให้มีความตั้งใจอ่านเพราะเป็ นเรื่ องที่
ชอบและเลือกเอง
4
6. มีความพยายามในการอ่านมากขึ้น เพราะ
อยากรู ้เรื่ อง
4
7. ไม่ค่อยดี เพราะชอบเลือกเรื่ องง่าย ๆ
1
8. ชอบอ่านและอยากรู ้เรื่ องนั้น ๆ มากขึ้น
1
4. กระบวนการอ่านด้วยตนเอง 1. รู ้กระบวนการอ่านและวิธีอ่าน
11
ด้วยกิจกรรมการรู ้คิดมี
2. การทาตามขั้นตอนในการอ่านทาให้เข้าใจ
ประโยชน์ในด้านการอ่าน
ง่ายขึ้น
7
ภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน
3. ทาให้รู้ศพั ท์และจาศัพท์ได้มากขึ้น
7
อย่างไรบ้าง
4. ช่วยให้อ่านได้เข้าใจมากขึ้น
4
5. รู ้จกั บันทึกการอ่านและสรุ ปใจความ
3
6. ทาให้สนุกกับการอ่านไม่เบื่อ
3
7. สามารถใช้จินตนาการช่วยในการอ่านให้
เข้าใจความหมายของประโยคได้
3
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ตารางที่ 24 (ต่อ)
คาถาม
4. (ต่ อ)

5. หลังจากได้ฝึกอ่านภาษา
อังกฤษด้วยกิจกรรมการรู ้คิดใน
การอ่าน ตลอดเวลา 10 สัปดาห์
ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาการอ่านภาษา
อังกฤษของตนได้อย่างไรบ้าง

สรุปคาตอบ
ความถี่
8. ได้คิดและเรี ยบเรี ยงความคิดในการอ่าน
3
9. ทาให้ต้ งั ใจอ่าน
3
10. อ่านได้คล่องและรู ้เรื่ องมากขึ้น สรุ ป
เนื้อหาได้มากขึ้น
3
11. อ่านได้ตรงจุดมากขึ้น รู ้วา่ ตรงไหนควร
อ่าน หรื อไม่ควรอ่าน
2
12. มีประสบการณ์ในการอ่านมากขึ้น
2
13. ไม่ตอ้ งใช้โปรแกรมแปลอีกต่อไป
1
14. ทาให้รู้วิธีการสร้างประโยคในภาษา
อังกฤษ
1
1. อ่านและแปลเรื่ องราวได้ดีข้ ึน
7
2. รู ้วิธีเดาศัพท์ รู ้วา่ การอ่านไม่จาเป็ นต้องรู ้
ศัพท์ทุกคา
7
3. ได้รู้วิธีอ่านที่ถูกต้องทาให้อ่านได้เร็ ว และ
เข้าใจมากขึ้น
6
4. ทาให้กล้าคิดกล้าอ่านมากขึ้น ไม่กลัวการ
อ่านอีกต่อไป
5
5. อ่านได้ดีกว่าเดิม
4
6. รู ้สึกดี ทาให้อยากอ่านภาษาอังกฤษมากขึ้น
4
7. เดาและสรุ ปเนื้อเรื่ องได้ดีข้ ึน
3
8. ทาให้มีความชานาญในการอ่าน มัน่ ใจใน
การอ่านมากขึ้น
1
9. เรี ยงลาดับขั้นตอนในการอ่านได้ดีข้ ึน
1
10. ได้มีความรับผิดชอบในการทางาน
1
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จากตารางที่ 24 สรุ ปประเด็นคาถามในการสนทนากลุ่ม เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านตัวผูเ้ รี ยน
หลังการดาเนิ นการอ่านด้วยตนเองตามรู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน
ได้ดงั ต่อไปนี้
ข้อคาถามที่ 1 ผูเ้ รี ยนเข้าใจความหมายของการอ่านภาษาอังกฤษ ว่าการอ่านคือการทา
ความเข้าใจเรื่ องและเหตุการณ์ และทาความเข้าใจกับตัวหนังสื อ ผูเ้ รี ยนมีความเห็นว่าผูอ้ ่านทาการ
อ่าน เพื่อหาความรู ้ รับรู ้ข่าวสาร และหาความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ข้อคาถามที่ 2 การเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ ทาให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านความรู ้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ และทัศนคติของ
ผูเ้ รี ยนที่มีต่อการอ่านภาษาอังกฤษ ดังนี้
ในด้านความรู ้ความสามารถในการอ่าน ผูเ้ รี ยนเห็นว่าตนมีความรู ้ดา้ นคาศัพท์และจดจา
คาศัพท์ได้มากขึ้น สามารถเดาและหาความหมายของศัพท์ยากได้ดีข้ ึน จากเดิมเคยใช้โปรแกรมช่วย
แปลประโยค ปั จจุบนั สามารถอ่านได้เข้าใจมากกว่าการใช้โปรแกรม เกี่ยวกับการอ่านผูเ้ รี ยนเห็น
ว่าตนรู ้วิธีอ่านและอ่านได้คล่องแคล่วขึ้น อ่านได้ดีข้ ึนและรู ้เรื่ องมากขึ้น เดาความหมายของบทอ่าน
ได้มากขึ้น รู ้จกั เรี ยบเรี ยงประโยคและสรุ ปใจความสาคัญของบทอ่านได้เพิ่มทักษะและประสบการณ์
ในการอ่าน เพิ่มความอดทนในการอ่าน เกิดกระบวนการความคิดในการเรี ยบเรี ยงเนื้ อเรื่ อง และได้
เรี ยนรู ้เนื้อหาที่แปลก ๆ ที่ไม่เคยรู ้มาก่อน ในด้านทัศนคติต่อการอ่าน ผูเ้ รี ยนรู ้สึกว่ามีความมัน่ ใจ
และกล้าที่จะอ่านภาษาอังกฤษมากขึ้น กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านช่วยให้เปลี่ยนความคิดเดิม ที่คิด
ว่าภาษาอังกฤษเป็ นเรื่ องยากไกลตัว น่าเบื่อ และอ่านไม่เข้าใจ ทาให้ตนเคยชินกับการอ่าน สนุกกับ
การอ่านเพราะได้คิดเอง ทาให้อยากอ่านเรื่ องที่ยากมากขึ้นไปอีก และคิดว่ากิจกรรมการอ่านนี้ ฝึกให้
ตนมีความรับผิดชอบในการอ่าน
ข้อคาถามที่ 3 ผูเ้ รี ยนคิดว่าการที่ได้เลือกเรื่ องอ่านด้วยตนเองช่วยให้ตนสนใจที่จะอ่านมาก
ขึ้น เพราะเป็ นเรื่ องที่ตนพอจะมีความรู ้เดิมอยู่บา้ ง ทาให้ตอ้ งการที่จะอ่านให้สาเร็ จ ผูเ้ รี ยนรู ้สึกว่า
การที่ตนมีความตั้งใจ และกระตือรื อร้นในการอ่านเรื่ องที่ตนสนใจ ทาให้อ่านได้ดี อ่านได้ง่าย และมี
ความพยายามในการอ่านมากขึ้นเพราะอยากรู ้เรื่ องนั้น ๆ มีผเู ้ รี ยนเพียงคนเดียวที่เห็นว่าการให้เลือก
อ่านเองไม่ดีเพราะทาให้ตนเลือกอ่านแต่เรื่ องง่าย ๆ
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ข้อคาถามที่ 4 ผูเ้ รี ยนมีความเห็นว่ากระบวนการอ่านด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดใน
การอ่านมีประโยชน์ต่อการอ่านภาษาอังกฤษของตน ทาให้รู้กระบวนการอ่านและวิธีอ่าน การทา
ตามขั้นตอนของกิจกรรมการอ่านทาให้ตนอ่านได้เข้าใจง่ายขึ้น และเข้าใจมากขึ้น ทาให้รู้ศพั ท์และ
จาศัพท์ได้มากขึ้น รู ้จกั บันทึกการอ่านและสรุ ปใจความ ได้ใช้ความคิดและเรี ยบเรี ยงความคิดในการ
อ่าน สามารถใช้จินตนาการช่วยให้เข้าใจความหมายของประโยคได้ นอกจากนั้นตนยังอ่านได้คล่อง
และรู ้ เ รื่ องมากขึ้น สรุ ปเนื้ อหาได้มากขึ้ น สามารถอ่านได้ตรงจุ ด มากขึ้ นรู ้ ว่าตรงไหนควรอ่ าน
หรื อไม่ควรอ่าน มีผเู ้ รี ยนคนเดี ยวที่รู้สึกว่าจากการอ่านด้วยกิจกรรมนี้ ทาให้ตนรู ้วิธีสร้างประโยค
ภาษาอังกฤษ ในด้านทัศนคติต่อการอ่านผูเ้ รี ยนคิดว่าตนมีความตั้งใจอ่านและได้ประสบการณ์ใน
การอ่านมากขึ้นและไม่ตอ้ งใช้โปรแกรมแปลอีกต่อไป
ข้อคาถามที่ 5 หลังจากการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านด้วยตนเอง ผูเ้ รี ยนมีความเห็นว่า
ตนมีพฒั นาการในการอ่านดีข้ ึน ดังความเห็นต่อไปนี้ ผูเ้ รี ยนสามารถอ่านและแปลเรื่ องราวได้ดีข้ ึน รู ้
วิธีเดาศัพท์ รู ้ว่าในการอ่านไม่จาเป็ นต้องรู ้คาศัพท์ทุกคา ได้รู้วิธีอ่านที่ถูกต้องทาให้อ่านได้เร็ วและ
เข้าใจมากขึ้น อ่านได้ดีกว่าเดิม สามารถเดาและสรุ ปเนื้อเรื่ องได้ดีข้ ึน สามารถเรี ยงลาดับขั้นตอนใน
การอ่านได้ดีข้ ึน ในด้านทัศนคติต่อการอ่านผูเ้ รี ยนเห็นว่า ตนกล้าคิดกล้าอ่านมากขึ้นไม่กลัวการ
อ่านอีกต่อไป ทาให้รู้สึกดีต่อการอ่านและอยากอ่านภาษาอังกฤษมากขึ้น เพราะตนมีความชานาญใน
การอ่านและมัน่ ใจในการอ่านมากขึ้น รวมทั้งมีความรับผิดชอบในการทางาน
สรุ ปหลังจากการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิ จกรรมการรู ้คิดในการอ่าน ผูเ้ รี ยนพบว่าตนมี
ความรู ้ในกระบวนการอ่านมากขึ้น รู ้วิธีอ่าน รู ้วิธีเดาความหมายของประโยค การเรี ยบเรี ยงประโยค
และรู ้จกั ใช้จินตนาการช่วยในการทาความเข้าใจบทอ่าน นอกจากนั้นยังรู ้จกั บันทึกการอ่าน ทาให้
อ่านได้เข้าใจมากขึ้น ในด้านคาศัพท์การใช้กิจกรรมรู ้คิดในการอ่านช่วยให้ผเู ้ รี ยนรู ้ศพั ท์และจาศัพท์
ได้มากขึ้น รู ้วิธีเดาความหมายของคาศัพท์ ทาให้สามารถสรุ ปเนื้ อเรื่ องได้ง่ายขึ้น อ่านได้คล่องขึ้น
ในด้านทัศนคติที่มีต่อการอ่าน ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ สึกที่ดีต่อการอ่านภาษาอังกฤษ สนุ กในการอ่าน มี
ความกล้าที่จะอ่านและมีความมัน่ ใจในการอ่านมากขึ้น เนื่ องจากมีทกั ษะและประสบการณ์ในการ
อ่านมากขึ้น กล่าวได้วา่ ผูเ้ รี ยนเห็นว่าตนมีพฒั นาการในการอ่านดีข้ ึน หลังการเรี ยนตามรู ปแบบฯ
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ตอนที่ 4 ผลการประเมินรูปแบบตามเกณฑ์ การประเมิน การรับรองรูปแบบและการนาไปใช้
1. ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน
ข้อสรุ ปผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรู ปแบบโดยผูท้ รงคุ ณวุฒิ และผลการ
ทดลองใช้รูปแบบฯ ตามเกณฑ์การประเมินรู ปแบบที่กาหนด มีดงั นี้
ตารางที่ 25 ผลการประเมินรู ปแบบฯ
เกณฑ์การประเมิน
ผลการทดสอบรู ปแบบ
1. ได้รับการพิจารณาจากผูท้ รงคุณวุฒิในขั้นการ 1. ผูท้ รงคุ ณ วุฒิมี ความเห็ น ว่า เป็ นรู ปแบบที่ มี
ตรวจสอบรู ปแบบก่อนการทดลองว่าเป็ น
องค์ป ระกอบเหมาะสม การน าเสนอชัด เจน
รู ปแบบ ที่เหมาะสม
ขั้นตอนการเรี ยนตามแนวคิดของการเรี ยนด้วย
ตนเองที่นามาใช้กบั ผูเ้ รี ยนในระบบ มีค่าเฉลี่ย
ของความเหมาะสมอยูท่ ี่ 3.52
2. คะแนนความสามารถในการอ่านภาษา
อังกฤษ ของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่างหลังการเรี ยน
ด้วยรู ปแบบฯ สู งกว่าก่อนการเรี ยนด้วยรู ปแบบฯ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2. คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบความสามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่าง
หลังการใช้รูปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วย
กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน สูงกว่าก่อนใช้
รู ปแบบฯ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. คะแนนคุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเอง
ของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่าง หลังการใช้รูปแบบการ
เรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน
สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบ ฯ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01

3. คะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะด้านการเรี ยน
ด้วยตนเองของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่างหลังการใช้
รู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้
คิดในการอ่าน และก่อนการใช้รูปแบบฯ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ

4. ผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความเข้าใจใน
การอ่าน ในแต่ละครั้ง ตั้งแต่ครั้งที่ 2 ถึงครั้งที่ 10
สูงกว่าครั้งแรก และมีคะแนนการใช้กิจกรรม
การรู ้คิดในการอ่าน ในแต่ละครั้งสู งกว่าครั้งแรก

4. พัฒนาการในการอ่านของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่าง
ที่วดั ได้จากคะแนนความเข้าใจในการอ่านภาษา
อังกฤษจากบันทึกการอ่าน และคะแนนการใช้
กิจกรรมการรู ้คิดการอ่าน ในแต่ละครั้งของ
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ตารางที่ 25 (ต่อ)
เกณฑ์การประเมิน
สรุ ปว่า ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจในการอ่านภาษา
อังกฤษดีข้ ึน หลังการใช้รูปแบบการเรี ยนด้วย
ตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ

ผลการทดสอบรู ปแบบ
ผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่าง มีดงั นี้
4.1 คะแนนความเข้าใจในการอ่านในแต่ละ
ครั้งของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่าง สูงกว่าคะแนนความ
เข้าใจในการอ่านครั้งแรก คะแนนความเข้าใจใน
การอ่านครั้งสุ ดท้ายสูงกว่าครั้งแรกอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .01
4.2 คะแนนการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการ
อ่าน ในแต่ละครั้งของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่าง สูงกว่า
คะแนนการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน ครั้ง
แรก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ .01
4.3 ผลจากการสนทนากลุ่ม หลังการใช้
รู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้
คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ พบว่าผูเ้ รี ยนมี
ความเห็นว่าตนรู ้กระบวนการอ่านและวิธีอ่าน
มากขึ้น ทาการอ่านได้ดีข้ ึน และมีความเข้าใจใน
การอ่านมากขึ้น มีทศั นคติที่ดีต่อการอ่าน สรุ ปว่า
ผูเ้ รี ยนเห็นว่า ตนมีพฒั นาการในการอ่านที่ดีข้ ึน

จากตารางที่ 25 ผลการประเมินรู ปแบบเป็ นไปตามเกณฑ์ การประเมินทุกประการ 3 ข้อ
คือ ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 4 ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ 1 ข้อ คือข้อ 3 จากเกณฑ์ประเมินทั้งหมด 4 ข้อ
2. ผลการรับรองรู ปแบบฯโดยผูท้ รงคุณวุฒิ และการนารู ปแบบไปใช้
2.1 ผลการรับรองรู ปแบบฯโดยผูท้ รงคุณวุฒิ
ผลการรับรองรู ปแบบโดยผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่าน จากการประชุมสนทนา
กลุ่ม เพื่อรับรองรู ปแบบฯ มีรายละเอียดผลการพิจารณาคุณภาพของรู ปแบบดังแสดงในตารางที่ 25
ต่อไปนี้
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ตารางที่ 26 ผลการประเมินคุณภาพ
เฉลีย่ ความเห็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่ าน

รายการประเมิน

1. ความเป็ นมาและองค์ประกอบของรู ปแบบฯ
2. จุดประสงค์กระบวนการเรี ยนการสอน
3. เนื้อหา กิจกรรมการเรี ยน และแผนการสอน
4. การดาเนินการสอน เวลาที่ใช้ บทอ่านที่ใช้ในการอ่านด้วยตนเอง
การวัดและประเมินผล
5. คู่มือการใช้รูปแบบฯ
6. ผลของการทดลองใช้รูปแบบฯ
ค่าเฉลี่ยแบบประเมินทั้งฉบับ

ความ
เหมาะสม

ความหมาย
ของ
ค่าเฉลี่ย

3.6
4.0
4.0

มาก
มาก
มาก

4.0

มาก

3.6
3.5
3.78

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 26 ผลการประเมินคุณภาพของรู ปแบบฯ ของผูท้ รงคุณวุฒิ 5 ท่าน
พบว่าผลเฉลี่ยของความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิในการประเมินทั้งฉบับ คือ 3.78 ซึ่งแปลความหมาย
ได้วา่ ในด้านคุณภาพของรู ปแบบมีความเหมาะสมในระดับมาก (บุญชม ศรี สะอาด 2545:103)
2.2 ผลการนารู ปแบบไปใช้
2.2.1 ผลการใช้รูปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิ จกรรมการรู ้ คิดในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กับนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งวิทยาลัยเทคนิคสิ งห์บุรี จานวน 1 ห้องเรี ยน 33 คน ที่ลงทะเบียน
เรี ยนในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 พบว่า ค่าร้อยละของคะแนนความเข้าใจในการอ่านของ
ผูเ้ รี ยนตลอดระยะเวลาในการดาเนินการอ่านด้วยตนเอง เป็ นเวลา 10 สัปดาห์ ทาการอ่าน 10 ครั้ง ซึ่ง
ผูส้ อนเก็บข้อมูลจากบันทึ กการอ่านของผูเ้ รี ยน มีค่าใกล้เคียงกับค่าร้ อยละของคะแนนจากการ
ทดสอบความสามารถในการอ่านหลังเรี ยน ( E1/E2) เท่ากับ 55.10/53.20 ซึ่ งต่างกัน 1.9 (สู ตร
ค านวณประสิ ท ธิ ภ าพของรู ป แบบ แสดงในภาคผนวก ง) อยู่ใ นขั้น ที่ ย อมรั บ ได้ว่ า รู ป แบบมี
ประสิ ทธิภาพ

233
2.2.2 การนารู ปแบบฯไปใช้กบั นักเรี ยนระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย โครงการ
จัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรกระทรวงศึกษาธิการเป็ นภาษาอังกฤษ (English Program) ในภาค
เรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 อยูใ่ นระยะการเตรี ยมการดาเนินการ ซึ่งจะแล้วเสร็ จ เมื่อสิ้ นภาคเรี ยนที่
1 ปี การศึกษา 2554
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิ จกรรมการรู ้ คิดในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ สาหรั บนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม มี
วัตถุประสงค์ของการวิจยั คือ เพื่อพัฒนารู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการ
อ่านภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
และเพื่อประเมินรู ปแบบฯ ที่พฒั นาขึ้น โดยประเมินจากผลการตรวจสอบรู ปแบบโดยผูท้ รงคุณวุฒิ
และการนาไปใช้ในสภาพการเรี ยนจริ ง โดยมีจุดประสงค์ของการทดลองดังนี้
1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บคะแนนความสามารถในการอ่ า นภาษาอัง กฤษ ของผูเ้ รี ย นกลุ่ ม
ตัว อย่า ง ก่ อนและหลัง การใช้รูปแบบการเรี ย นด้ว ยตนเองด้ว ยกิ จ กรรมการรู ้ คิดในการอ่ าน
ภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2. เพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนคุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเอง ของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่าง
ก่อนและหลัง การใช้รูปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
3. เพื่อวัดพัฒนาการในการอ่านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน หลังการใช้รูปแบบการเรี ยนด้วย
ตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ผูว้ ิจยั ได้คน้ คว้า ศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน สภาพปั จจุบนั และปั ญหาของการสอน
อ่านภาษาอังกฤษ หลัก สู ตรวิ ชาภาษาอังกฤษ ทฤษฎี แนวคิดที่ เกี่ ย วข้องจากเอกสาร ตาราและ
งานวิจยั ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นามาสรุ ปเป็ นกรอบแนวคิดในการพัฒนารู ปแบบ กาหนด
รายละเอียดของรู ปแบบ และเอกสารประกอบรู ปแบบ องค์ประกอบของรู ปแบบประกอบด้วย
ทฤษฎีแนวคิดพื้นฐาน หลักการ จุดประสงค์ ขั้นตอนการเรี ยน การนาไปใช้ และผลที่เกิดจากการ
ใช้รูปแบบ

ส่ วนเอกสารประกอบรู ปแบบจัดทาขึ้นเพื่อประมวลความรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรู ปแบบ

การดาเนินกิจกรรมตามรู ปแบบ เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิแก่ผนู ้ ารู ปแบบไปใช้ให้มีความเข้าใจมากขึ้น
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ผูว้ ิจยั ได้นารู ปแบบให้ผทู ้ รงคณววณิิดา้ นหัักสู ตรการสอน การสอนภาษาอังกฤษแัะการเรี ยนด้วย
ตนเองตรวจสอบ แัะทาการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคณววณิิ โดยความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึ กษา

นาเสนอผูท้ รงคณววณิิพิจารวาการปรับแก้ ก่อนนาไปทดัองใช้ในสภาพการ

เรี ยนจริ ง
การทดัองใช้รูปแบบ การเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอณตสาหกรรมเป็ นการวิจยั ัักษวะ
วิจยั แัะพัินา (Research and Development) รู ปแบบการวิจยั เชิงทดัอง (Pre-experiment) ศึกษา
จากกัณ่มตัวอย่างกัณ่มเดียว มีการวัดผั 2 ครั้ง ก่อนแัะหัังการทดัอง (Single Group Pretest –
Posttest Design) สถานที่ดาเนินการวิจยั คือ วิทยาััยเทคนิคสณ พรรวบณรี สานักงานควะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ

ทาการวิจยั ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2552 ในวิชา

3001201 ทักษะพัินาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 หัักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง
พณทธศักราช 2546 ประเภทวิชาอณตสาหกรรม ผูเ้ รี ยนกัณ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสู ง ปี ที่ 1 ประเภทวิชาอณตสาหกรรม จานวน 32 คน ที่ได้มาจากการสณ่ มอย่างง่าย
การทดัองใช้เวัา 16 สัปดาห์ ๆ ัะ 1 คาบเรี ยน คาบเรี ยนัะ 1 ชัว่ โมง รวม 16 คาบเรี ยน
แบ่งออกเป็ นการเตรี ยมผูเ้ รี ยนในเวัาเรี ยน 6 สัปดาห์ ผูเ้ รี ยนดาเนินการอ่านด้วยตนเอง แัะบันทึก
การอ่าน ใช้เวัานอกเวัาเรี ยน 10 สัปดาห์ ในช่วงที่ผเู ้ รี ยนดาเนินการอ่านด้วยตนเองนอกเวัาเรี ยน
แัะบันทึกการอ่านส่ งผูส้ อนนั้น ผูส้ อนใช้คาบเรี ยนในเวัา 10 คาบเรี ยนเป็ นเวัาของการให้ขอ้ มูั
ป้ อนกัับ จากบันทึกการอ่านของผูเ้ รี ยนแต่ัะครั้ง ปรับกัยณทธ์ในการอ่าน ทบทวนจณดประสงค์ของ
กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน แัะให้ผเู ้ รี ยนเัือกบทอ่านครั้งต่อไป

ใช้เวัาในการทดัองทั้งใน

เวัา แัะนอกเวัาเรี ยน รวม 16 สัปดาห์
ผูว้ ิจยั ทาการทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนกัณ่มตัวอย่าง ก่อน
แัะหัังการเรี ยน ด้วยแบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น นาผั
การทดสอบมาเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าคะแนนในการทดสอบ ก่อนแัะหัังการเรี ยนด้วย
Compare Means, Paired Sampled T Test แัะทาการวัดคณวัักษวะด้านการเรี ยนด้วยตนเองของ
ผูเ้ รี ยนกัณ่มตัวอย่าง ก่อนแัะหัังการเรี ยน ด้วยเครื่ องมือ วัด ของกักัีัมิโน (Guglielmino 1977)
นาผัคะแนน เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉัี่ยของการวัด ก่อนแัะหัังการเรี ยน
ด้วย Compare Means, Paired Sampled T Test จากนั้นทาการวัดพัินาการในการอ่านภาษาอังกฤษ
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ของผูเ้ รี ยนกัณ่มตัวอย่าง ด้วยการนาคะแนนเฉัี่ยจากแบบวัดความเข้าใจในการอ่าน ครั้งที่ 1 ถึง ครั้ง
ที่ 10 แัะคะแนนเฉัี่ยการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 10 เปรี ยบเทียบความ
แตกต่างด้วยกราฟแท่ง

จากนั้นเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ระหว่างคะแนนเฉัี่ยของความเข้าใจ

ในการอ่านครั้งที่ 1 กับครั้งที่ 10 แัะเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่าง คะแนนเฉัี่ยของการใช้
กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน ครั้งที่ 1 กับครั้งที่ 10 ด้วย Compare Means, Paired Sampled T Test
นามาผนวกกับผัการวิเคราะห์ขอ้ มูั ที่ได้จากการสนทนากัณ่มผูเ้ รี ยนกัณ่มตัวอย่างหัังการเรี ยน
สรณ ปผัการวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้
สรุปผลการวิจัย
ผัการวิจยั สรณ ปได้ดงั นี้
รู ปแบบที่ผวู ้ ิจยั พัินาขึ้น คือ รู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ประเภทวิชาอณตสาหกรรม มี
จณดประสงค์เพื่อพัินาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ พัินาคณวัักษวะด้านการเรี ยนด้วย
ตนเอง แัะส่ งเสริ มพัินาการด้านการอ่านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ
ชั้นสูง ประเภทวิชาอณตสาหกรรม ขั้นตอนหัักในการดาเนินการของรู ปแบบมี 5 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นตอนสารวจพฤติกรรมการอ่านของผูเ้ รี ยน (Surveying reading strategies : S)
2. ขั้นตอนวางแผนการเรี ยน (Planning :P)
3. ขั้นตอนเตรี ยมผูเ้ รี ยน (Preparing :P)
4. ขั้นตอนการอ่านด้วยตนเอง (Self-directed reading :S)
5. ขั้นตอนการประเมิน (Evaluation :E)
ในส่ วนของการประเมินรู ปแบบ ได้รับการพิจารวาโดยผูท้ รงคณววณิิว่าเป็ นรู ปแบบการ
เรี ยนการสอนที่มีองค์ประกอบเหมาะสม แัะขั้นตอนในการเรี ยนด้วยตนเองที่นามาใช้กบั ผูเ้ รี ยนใน
ระบบมีความเหมาะสมดี ผัของการประเมินจากการนาไปใช้ทดัองในสภาพการเรี ยนการสอน
จริ ง มีดงั ต่อไปนี้
1. ผูท้ รงคณววณิิ มีความเห็ นว่าเป็ นรู ปแบบที่มีองค์ประกอบเหมาะสม นาเสนอชัดเจน
ขั้นตอนการเรี ยนตามแนวคิดของการเรี ยนด้วยตนเองที่นามาใช้กบั ผูเ้ รี ยนในระบบมีความเหมาะสม
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2. คะแนนเฉัี่ยความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนกัณ่มตัวอย่าง หัังการ
เรี ยนด้วย รู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ สูงกว่า ก่อนการ
เรี ยนด้วยรู ปแบบฯ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. คะแนนเฉัี่ยคณวัักษวะการเรี ยนด้วยตนเองของผูเ้ รี ยนกัณ่มตัวอย่าง ก่อนแัะหัังการ
เรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ แตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
4. คะแนนเฉัี่ยความเข้าใจในการอ่าน แัะคะแนนเฉัี่ยของการใช้กิจกรรมการรู ้คิดใน
การอ่านแต่ัะครั้ง ตั้งแต่ครั้งที่ 2 ถึงครั้งที่ 10 สูงกว่า ครั้งที่ 1 ผัการเปรี ยบเทียบคะแนนความเข้าใจ
ในการอ่านครั้งแรกกับครั้งสณ ดท้าย แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แัะผูเ้ รี ยนมี
ความเห็นว่าตนมีพิั นาการในการอ่านดีข้ ึน หัังการเรี ยนด้วยรู ปแบบฯ
อภิปรายผล
ผัการทดัองครั้งนี้ได้ขอ้ ค้นพบซึ่งสามารถนามาอภิปรายได้ดงั นี้
1. ผูเ้ รี ยนกัณ่มตัวอย่างที่เรี ยนด้วยรู ปแบบฯ ที่ผวู ้ ิจยั พัินาขึ้น มีความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษหัังเรี ยนสู งกว่า ก่อนเรี ยนด้วยรู ปแบบฯ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .01 เป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้ มีประเด็นอภิปรายดังนี้
1.1 ผูเ้ รี ยนกัณ่มตัวอย่างมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษสูงขึ้นเนื่องจากรู ปแบบ
การเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านฯ มีกระบวนการแัะขั้นตอนการเตรี ยมผูเ้ รี ยน
ตามแนวคิดของการเรี ยนด้วยตนเองของผูเ้ รี ยนในระบบ ของโกรว์ (Grow 1996) โดยผูส้ อนเป็ นผู ้
ดาเนินการฝึ กกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านให้แก่ผเู ้ รี ยน ซึ่งเป็ นกัยณทธ์ในการอ่านที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยน
มีกระบวนการคิดเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่านอย่างมีระบบ มีการเชื่อมโยงความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่ ทาให้
เข้าใจบทอ่านได้ง่ายขึ้น แัะหัังจากการเตรี ยมผูเ้ รี ยนโดยการสอนกัยณทธ์ในการรู ้คิดในการอ่าน
แั้ว ผูเ้ รี ยนได้ทาการอ่านด้วยตนเองจากบทอ่านที่ตนเัือกเองอย่างต่อเนื่ อง จานวน 10 บทอ่าน
ใช้เวัา 10 สัปดาห์ ในการอ่านผูเ้ รี ยนใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน แัะบันทึกการอ่านตามแบบ
ของการใช้กิจกรรมการรู ้ คิดในการอ่าน ซึ่ งสอดคั้องกับการค้นพบของ เมเจอร์ วีนแมน แัะ
เฮาท์-โวัเตอร์ (Meijer, J, Veenman, M. V. J. and van Hout-Wolters 2006) ที่พบว่าผูเ้ รี ยนที่ใช้
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กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านบ่อยครั้งจะสามารถบอกกระบวนการคิดของตนได้มากกว่า ซึ่งหมายถึง
ผัสาเร็ จของการอ่าน
1.2 การที่ผเู ้ รี ยนได้เัือกบทอ่านแัะอ่านด้วยตนเองตามความสนใจแัะความต้องการ
ในการอ่านของตน ช่วยเพิม่ แรงจูงใจในการอ่าน เพิ่มความตั้งใจแัะความพยายามในการอ่าน จน
สามารถทาการอ่านได้ดี ซึ่งตรงกันกับข้อมูัที่ได้จากการสนทนากัณ่มผูเ้ รี ยนหัังเรี ยน ที่ผเู ้ รี ยนยอม
รับว่าการที่ตนเัือกบทอ่านนั้น เพราะต้องการรู ้เรื่ องราวในบทอ่านให้มากขึ้น เมื่อนาเอาโครงสร้าง
ความรู ้เดิมที่มีอยูม่ าเชื่อมโยงกับความรู ้จากบทอ่าน ทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถประมวัข้อมูัของบทอ่าน
เป็ นผัให้การอ่านสาเร็ จตามเป้ าหมายที่ตอ้ งการ
สอดคั้องกับทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวัข้อมูั ที่กั่าวถึงการ
ควบคณมกระบวนการประมวัข้อมูัของผูเ้ รี ยนว่าประกอบด้วย การรู ้จกั แัะการรับรู ้ เมื่อผูเ้ รี ยนรู ้จกั
เรื่ องในบทอ่าน ก็จะเัือกที่จะรับรู ้ส่ิ งนั้น แัะเก็บไว้ในความจาระยะสั้น เมื่อผูเ้ รี ยนได้ใช้กัยณทธ์ใน
การอ่านมาช่ วย ก็จะสามารถเก็บข้อมูัเหั่านั้นไว้ในความจาระยะยาว ทาให้เรี ยกคืนได้เมื่ อ
ต้องการ การบริ หารควบคณ มการประมวัข้อมูัของสมองเช่ นนี้ คือ การที่ ผูเ้ รี ยนตระหนักรู ้ ใน
ความรู ้ความสามารถของตน แัะควบคณมกระบวนการคิด การอ่านของตนด้วยกัยณทธ์ในการรู ้คิด
ช่วยให้การอ่านประสบผัสาเร็ จตามต้องการ (Osman and Hannafin 1992: 83-99) ตรงกันกับ
ข้อมูัที่ได้จากการสนทนากัณ่มของผูเ้ รี ยนหัังเรี ยนที่พบว่า ในการเัือกบทอ่านของผูเ้ รี ยนนั้น จะ
เัือกเรื่ องที่ตนรู ้จกั แัะพอมีความรู ้เดิมอยูบ่ า้ งแั้ว ทาให้สามารถเข้าใจบทอ่านได้ดีข้ ึน
1.3 จากผัคะแนนเฉัี่ยของความเข้าใจในการอ่านของผูเ้ รี ยน แัะคะแนนเฉัี่ยของ
การใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน ที่ผสู ้ อนเก็บแัะรวบรวมจากบันทึกการอ่านของผูเ้ รี ยนใน 10
บทอ่าน ตั้งแต่การอ่านบทอ่านแรก จนกระทัง่ บทอ่านสณ ดท้ายพบว่า คะแนนเฉัี่ยของความเข้าใจใน
การอ่านของผูเ้ รี ยนในแต่ัะครั้งเพิ่มสูงขึ้น เริ่ มจากการอ่านครั้งที่ 2 จนกระทัง่ ถึงครั้งสณ ดท้าย แสดง
ในตารางที่ 20 หน้า 220 คะแนนเฉัี่ยความเข้าใจในการอ่านครั้งแรกคือ 4.91 แัะคะแนนเฉัี่ยของ
ความเข้าใจในการอ่านครั้งที่ 10 เพิม่ ขึ้นเป็ น 7.66 จากคะแนนเต็ม 12 คะแนน ส่ วนคะแนนเฉัี่ย
ของการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านครั้งแรก คือ -3.50 แัะคะแนนเฉัี่ยการอ่านครั้งต่อ ๆ ไป
เพิ่มสู งขึ้น เริ่ มจากการอ่านครั้งที่ 2 จนกระทัง่ ถึงการอ่านครั้งที่ 10 เพิ่มขึ้นเป็ น 10.09 จากคะแนน
เต็ม 15 คะแนน ดังแสดงในตารางที่ 22 หน้า 222 ผัการวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ พบว่า
คะแนนเฉัี่ยของความเข้าใจในการอ่านครั้งสณ ดท้าย สู งกว่าคะแนนเฉัี่ยความเข้าใจในการอ่านครั้ง
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แรก แัะคะแนนเฉัี่ยของการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านครั้งสณ ดท้าย สู งกว่าคะแนนเฉัี่ยการ
ใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านครั้งแรก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 แสดงในตารางที่ 21
หน้า 221 แัะตารางที่ 23 หน้า 224 ตามัาดับ สรณ ปได้ว่าการที่ได้ใช้กัยณทธ์ในการอ่านช่ วยให้
ผูเ้ รี ยนมีพิั นาการในการอ่านที่ดีข้ ึน

ซึ่งตรงกับการค้นพบของ เอัเดอร์ สัน เบอร์นฮาร์ ดท แัะ

ฮัดสัน(Alderson 1984; Bernhardt 2005; Hudson 2007) ที่พบว่าการใช้กัยณทธ์ในการอ่านมีส่วนช่วย
ให้ผเู ้ รี ยนประสบความสาเร็ จในการอ่านเพื่อความเข้าใจ กัยณทธ์ในการอ่านก่อให้เกิดความสามารถ
ทางภาษา แัะความสามารถในการอ่านแก่ผเู ้ รี ยนที่ภาษาที่ 2
1.4 ผัจากการสนทนากัณ่มผูเ้ รี ยนหัังการใช้รูปแบบฯ พบว่าหัังการอ่านด้วย
ตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน อ่านบทอ่าน 10 บท ในเวัา 10 สัปดาห์ ผูเ้ รี ยนสามารถ
อ่านได้ดีข้ ึน แัะมีกระบวนการคิดที่ช่วยให้อ่านได้เข้าใจมากขึ้น เนื่องจากผูเ้ รี ยนได้ใช้กิจกรรมการ
รู ้คิดในการอ่านอย่างสม่าเสมอในช่วง 10 สัปดาห์ แัะผูส้ อนได้ทบทวนจณดประสงค์ของกิจกรรม
พร้อมให้ขอ้ มูัป้ อนกัับ ทาให้ผเู ้ รี ยนตระหนักในกระบวนการอ่าน วางแผนการอ่าน ควบคณมแัะ
ประเมินผัการอ่านของตน ตามกระบวนการอ่านของกิจกรรมการรู ้คิด ซึ่ งเป็ นกัยณทธ์ในการอ่าน
ที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนอ่านอย่างมีระบบ สอดคั้องกับงานวิจยั ของฟาร์เรั แัะชาง (Farrell 2001; Zhang
2008) ที่ได้ทาการศึกษา ผัของการสอนกัยณทธ์ในการอ่าน ที่มีต่อการพัินาการอ่านของผูเ้ รี ยน
พบว่าการสอนกัยณทธ์ในการอ่านมีผัต่อการพัินาการอ่าน เมื่อผูเ้ รี ยนได้รับการพัินาความรู ้
เกี่ยวกับการรู ้คิดในเรื่ องกัยณทธ์ในการอ่าน แัะการใช้กัยณทธ์ในการอ่าน ผูเ้ รี ยนจะอ่านได้ดีข้ ึน
จากผัการวิจยั ดังกั่าว สรณ ปได้ว่ารู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดใน
การอ่านภาษาอังกฤษที่ผวู ้ ิจยั พัินาขึ้น สามารถพัินาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของ
ผูเ้ รี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ประเภทวิชาอณตสาหกรรมได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
2. คณวัักษวะด้านการเรี ยนด้วยตนเองของผูเ้ รี ยนกัณ่มตัวอย่าง ก่อนแัะหัังการเรี ยน
ด้วยรู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษแตกต่างกัน อย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ มีประเด็นอภิปรายดังนี้
2.1 ความเคยชินของผูเ้ รี ยนในระบบ ที่เคยชินกับการที่ผสู ้ อนเป็ นผูน้ าแัะผูเ้ รี ยนต้อง
ทาตามที่ผสู ้ อนสัง่ ทาให้การพัินาคณวัักษวะด้านการเรี ยนด้วยตนเองยังไม่เห็นผัชัดเจนในระยะ
เวัาภายใน 16 สัปดาห์ เนื่องจากคณวัักษวะด้านการเรี ยนด้วยตนเอง ขึ้นอยูก่ บั ความเชื่อแัะความ
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สามารถของผูเ้ รี ยน สาหรับผูเ้ รี ยนในระบบที่ตอ้ งมีการกระตณน้ ให้ใช้วิธีเรี ยนด้วยตนเอง การปรับ
เปัี่ยนคณวัักษวะของผูเ้ รี ยน ต้องมีแรงจูงใจให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเชื่อแัะมีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน ซึ่ ง
สอดคั้องกับแนวคิดของโนวัส์

(Knowles 1980) ที่เห็นว่าการเรี ยนด้วยตนเองของผูเ้ รี ยนใน

ระบบ เป็ นการกระตณน้ ให้ผเู ้ รี ยนใช้วิธีการเรี ยนด้วยตนเอง โดยมีผสู ้ อนเป็ นผูก้ ระตณน้ ให้ผเู ้ รี ยนใช้วิ ธี
การเรี ยนด้วยตนเอง เป็ นผูช้ ่ วยอานวยความสะดวกในการเรี ยน แัะจากแนวคิดของกักัีัมิโน
(Guglielmeno 1977) ที่ว่าการเรี ยนด้วยตนเอง เกิ ดขึ้นได้ในสถานการว์ต่าง ๆ กันขึ้นอยู่กบั
คณวัักษวะส่ วนบณคคัของผูเ้ รี ยน คือเจตคติ คณวค่า ความเชื่อแัะความสามารถของผูเ้ รี ยน เนื่องจาก
ผูเ้ รี ยนกัณ่มตัวอย่างเป็ นผูเ้ รี ยนในระบบ มีคณวัักษวะส่ วนบณคคัที่แตกต่างกัน จากการที่ถูกหั่อ
หัอมมาแต่เดิมให้ทาตามในสิ่ งที่ผสู ้ อนบอก หรื อเรี ยนโดยมีผสู ้ อนเป็ นผูน้ า ทาให้ยงั ไม่สามารถที่
จะเห็นพัินาการของคณวัักษวะด้านการเรี ยนด้วยตนเองได้เด่นชัดในช่วง ระยะเวัา 16 สัปดาห์
2.2 จากผัคะแนนของคณวัักษวะด้านการเรี ยนด้วยตนเองของผูเ้ รี ยนกัณ่มตัวอย่าง
พบว่า ผูเ้ รี ยนร้อยัะ 40.6 มีคะแนนคณวัักษวะด้านการเรี ยนด้วยตนเองหัังเรี ยนไม่เพิ่มขึ้น แัะ
ผูเ้ รี ยนร้อยัะ 59.4 มีคะแนนคณวัักษวะด้านการเรี ยนด้วยตนเองหัังเรี ยนเพิ่มขึ้นสู งกว่าก่อนเรี ยน
ซึ่งถ้าพิจารวาจาก จานวนร้อยัะ ตามหัักควิ ตศาสตร์ จะเห็นว่าผูเ้ รี ยนที่มีคะแนนคณวัักษวะด้าน
การเรี ยนด้วยตนเองหัังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน มีจานวนมากกว่า แต่เมื่อนามาเปรี ยบเทียบทางสถิติ
ไม่พบความแตกต่าง สรณ ปได้ว่าผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่ คือมากกว่า ร้อยัะ 50 มีคะแนนคณวัักษวะด้าน
การเรี ยนด้วยตนเองที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นรู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน
จึงมีแนวโน้มที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนมีคณวัักษวะด้านการเรี ยนด้วยตนเองเพิม่ มากขึ้น
3. ผูเ้ รี ยนมีพิั นาการในการอ่านภาษาอังกฤษดีข้ ึนหัังการเรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนด้วย
ตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ เนื่องจากเหตณผัต่อไปนี้
3.1 ผูเ้ รี ยนกัณ่มตัวอย่างได้รับการฝึ กการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านซึ่งเป็ นกัยณทธ์
ในการอ่านที่ได้จดั อย่างเป็ นระบบในการอ่านเพื่อความเข้าใจ มีกระบวนการคิดอย่างมีระบบในการ
อ่านบทอ่าน โดยใช้ความรู ้เดิมของผูเ้ รี ยนเป็ นสิ่ งที่เชื่อมโยงกับความรู ้ใหม่จากบทอ่านทาให้เกิด
ความเข้าใจในบทอ่าน ซึ่ งสอดคั้องกับงานวิจยั ของ อับเดัฮาเฟส (Abdelhafez 2006) ที่พบว่า
การฝึ กกัวิธีการรู ้คิดในการเรี ยนภาษาอังกฤษ ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้พิั นาทักษะการอ่าน แัะเพิ่ม
ระดับความสามารถในการเรี ยนภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนที่ได้รับการฝึ กกัวิธีการเรี ยนอีกด้วย
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3.2 การบันทึกการอ่าน เป็ นการกระตณน้ กัยณทธ์ในการรู ้คิด ทาให้ผเู ้ รี ยนตระหนักรู ้แัะ
สามารถวางแผนแัะควบคณมกระบวนการคิด แัะกระบวนการอ่านของตน มีผัดีต่อความเข้าใจใน
การอ่าน ( Kurt 2007)

การที่ผเู ้ รี ยนเัือกบทอ่านด้วยตนเอง จานวน 10 บทอ่าน ใช้เวัาในการ

อ่ า น 10 สัป ดาห์ แัะมี ก ารช่ ว ยเหัื อโดยการให้ข อ้ มู ัป้ อนกัับ หััง การอ่ า น มี ก ารทบทวน
จณดประสงค์ของกิจกรรมการรู ้คิด แัะปรับกัยณทธ์ในการอ่านในทณกสัปดาห์ โดยผูส้ อนเป็ นผูช้ ้ ีแนะ
ทาให้ผเู ้ รี ยนได้รับประสบการว์ในการอ่าน แัะค่อย ๆ พัินาการอ่านของตนขึ้น ดังแสดงคะแนน
เฉัี่ยความเข้าใจในการอ่าน แัะการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน ครั้งที่ 1-10 ในตารางที่ 20 หน้า
220 แัะ ตารางที่ 22 หน้า 222 ตามัาดับ
3.3 ความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนจากการสนทนากัณ่ม พบว่าผูเ้ รี ยนมีพิั นาการในด้านการ
อ่านดี ข้ ึน แัะมีทศั นคติที่ดีต่อการอ่านภาษาอังกฤษ หัังการใช้รูปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วย
กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน ผูเ้ รี ยนเห็นว่า การได้เัือกเรื่ องอ่านที่ตนสนใจด้วยตนเอง เพิ่มความ
ตั้งใจในการอ่าน แัะเพิ่มความพยายามในการอ่านแัะสามารถควบคณมกระบวนการอ่านของตนได้
มากขึ้น การที่ได้ฝึกใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านทาให้ตนรู ้กระบวนการอ่านแัะวิธีอ่าน ทาให้
จดจาคาศัพท์ได้มากขึ้น ได้ใช้จินตนาการแัะใช้ความคิดในขวะอ่าน จนสามารถอ่านได้คั่องแัะ
รู ้เรื่ องมากขึ้น สามารถสรณ ปเนื้อหาได้ดีข้ ึน ในด้านทัศนคติ ผูเ้ รี ยนกัณ่มตัวอย่างรู ้สึกกั้าที่จะอ่านมาก
ขึ้น ไม่กััวการอ่านอีกต่อไป แัะรู ้สึกอยากอ่านภาษาอังกฤษมากขึ้น ซึ่ งตรงกับความเห็ นของ
คัาค (Clark 2003) ที่เชื่ อว่าผูเ้ รี ยนต้องการทักษะในการควบคณมตนเอง เพื่อริ เริ่ มแัะเรี ยนด้วย
ตนเองให้ ส าเร็ จ มากกว่ า ต้อ งการเรี ย นในชั้น เรี ย น แัะเห็ น ว่ า การรู ้ คิ ด เป็ นปั จ จัย ส าคัญ ของ
ความสาเร็ จของผูเ้ รี ยน
การพิจารวาความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนใน ประเด็นที่เห็นว่าพัินาการในการอ่านของ
ตนที่ดีข้ ึนหัังการใช้รูปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน แัะผูเ้ รี ยนเห็น
ว่าตนมีความรู ้ดา้ นคาศัพท์สามารถจดจาศัพท์ได้มากขึ้น รู ้วิธีเดาศัพท์ อ่านแัะแปัเรื่ องราวได้ดีข้ ึน
รู ้วิธีอ่าน อ่านได้รวดเร็ วขึ้นแัะมัน่ ใจกั้าอ่านมากขึ้น สอดคั้องกับงานวิจยั ของ เควน ชาง แัะ
แอนนัั (Qian 1999, 2002; Zhang and Annul 2008) ที่พบว่าความรู ้ในด้านคาศัพท์ของผูเ้ รี ยน
ภาษาต่างประเทศ มีความสัมพันธ์สูงในทางบวกกับความเข้าใจในการอ่าน แัะความรู ้ดา้ นคาศัพท์
สามารถทานายระดับ ของความเข้าใจในการอ่ านได้ ตรงกับงานวิจ ัยของพิก าดาแัะชมิ ทท์
(Pigada and Schmitt 2006) ที่พบว่า โปรแกรมการอ่านนอกเวัาของผูเ้ รี ยนภาษาที่ 2 สามารถช่วย
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ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้คาศัพท์เป้ าหมายได้ถึง ร้อยัะ 65 ผูเ้ รี ยนสามารถสะกดคาได้ รู ้ความหมายของ
คาแัะช่วยส่ งเสริ มความรู ้ดา้ นไวยากรว์ให้แก่ผเู ้ รี ยนอีกด้วย
4. เมื่อพิจารวาผัการทดัองใช้รูปแบบที่ผวู ้ ิจยั พัินาขึ้น มีขอ้ ค้นพบอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
ดังนี้
4.1 การเรี ยนตามรู ปแบบที่ผวู ้ ิจยั พัินาขึ้น ทาให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจความหมายของการอ่าน
มากขึ้น ข้อมูัจากการสนทนากัณ่มผูเ้ รี ยนหัังเรี ยน พบว่าผูเ้ รี ยนร้อยัะ 87.5 เข้าใจความหมายของ
การอ่าน ว่าคือการทาความเข้าใจเรื่ องราว แัะเหตณการว์แัะการทาความเข้าใจกับตัวหนังสื อ ซึ่ ง
เดิมจากการซักถามผูเ้ รี ยนก่อนเรี ยน ยังไม่สามารถบอกได้ชดั เจนว่าการอ่านคืออะไร เนื่องจากผูเ้ รี ยน
ขาดความสามารถในการอ่านจึง บอกได้ไม่ชดั เจนว่าการอ่านคืออะไร แัะอ่านเพื่ออะไร
4.2 การเรี ยนตามรู ปแบบที่ผวู ้ ิจยั พัินาขึ้น ทาให้ผเู ้ รี ยนมีความรับผิดชอบในการอ่าน
จากความเห็นของผูเ้ รี ยนในการสนทนากัณ่มหัังเรี ยน ผูเ้ รี ยนเห็นว่าความเปัี่ยนแปังที่ตนได้รับ
หัังเรี ยนคือความรับผิดชอบในการอ่าน ซึ่งสอดคั้องกับการบันทึกการอ่าน (Reading Log) ของ
ผูเ้ รี ยนที่ทาการบันทึกการอ่าน ส่ งผูส้ อนทณกสัปดาห์หัังการอ่าน พบว่า ผัการอ่านครั้งแรกจนถึง
การอ่านครั้งสณ ดท้าย ที่ผสู ้ อนประเมินได้จากบันทึกการอ่าน ผัคะแนนความเข้าใจในการอ่านแัะ
การใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านของกัณ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เพิ่มขึ้นในทณกครั้งของการอ่าน เมื่อ
นามาเปรี ยบเทียบความแตกต่างในทางสถิติ พบว่าคะแนนเฉัี่ยของการอ่านครั้ งสณ ดท้าย สู งกว่า
คะแนนเฉัี่ยของการอ่านครั้งแรก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .01 แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบ
ในการอ่านแัะความสามารถในการอ่านของผูเ้ รี ยน
4.3 การเรี ยนตามรู ปแบบที่ผูว้ ิจยั พัินาขึ้น ทาให้ผูเ้ รี ยนสามารถอ่านได้ดว้ ยตนเอง
โดยมีกระบวนการคิดเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน แัะสามารถนาเอาความรู ้เดิมมาใช้ในการอ่าน ตรงกับ
แนวคิดของแอนเดอร์ สัน (Anderson 2002) ที่เห็นว่าการสอนภาษาที่ 2 ผูส้ อนไม่ควรเน้นให้ผเู ้ รี ยน
เรี ยนภาษาเพียงอย่างเดียว ผูส้ อนสามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนรู ้ถึงการคิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ในระหว่าง
ที่มีกระบวนการเรี ยนเกิดขึ้น ซึ่ งจะนาไปสู่ การพัินาทักษะการเรี ยนให้ดีข้ ึน ดังนั้นการฝึ กผูเ้ รี ยน
ให้ใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านซึ่งมีกระบวนการคิดในระหว่างการทาการอ่าน จึงสามารถช่วยให้
ผูเ้ รี ยนพัินาทักษะการอ่านของตน ให้สามารถอ่านได้ดว้ ยตนเอง
4.4 การเรี ยนตามรู ปแบบที่ผวู ้ ิจยั พัินาขึ้น ทาให้ผเู ้ รี ยนมีทศั นคติที่ดีต่อการอ่านภาษา
อังกฤษ ตามแนวคิดของโนวัส์ (Knowles 1975) ที่กั่าวว่า ผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยตนเองจะมีการจูงใจ
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จากแรงกระตณน้ ภายใน เช่น ความต้องการ การนับถือตนเอง ความอยากได้ใคร่ รู้ ความต้องการที่จะ
ประสบความสาเร็ จ แัะความพึงพอใจในการประสบความสาเร็ จของตน ดังนั้นเมื่อผูเ้ รี ยนสามารถ
อ่านได้ดว้ ยตนเอง ด้วยแรงจูงใจแัะแรงกระตณน้ ภายในตัวของผูเ้ รี ยน ทาให้เกิดความพึงพอใจใน
ความสาเร็ จของตน จึงก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน แัะเพิ่มความต้องการในการอ่านมากขึ้น
ผูเ้ รี ยนจะมีความอยากรู ้อยากเห็นแัะมีความตั้งใจที่จะทดัองอ่านสิ่ งใหม่ มองเห็นปั ญหาเป็ นสิ่ ง
ท้าทาย ต้องการเปัี่ยนแปังแัะสนณกกับการเรี ยน ผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูม้ ีแรงจูงใจ อดทน มีอิสระ มีวินยั
ในตนเอง มีความมัน่ ใจในตนเอง แัะมีเป้ าหมายในการเรี ยน (Taylor 1955) อันเป็ นแนวทางในการ
พัินาการอ่าน ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถใช้การอ่านภาษาอังกฤษเสาะแสวงหาความรู ้เพิ่มเติม แัะใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจาวันได้
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะด้ านการเรียนการสอน
1. รู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน เหมาะสมที่จะนามาใช้ใน
การเรี ยนการสอนอ่านภาษาอังกฤษ เพราะการกระตณน้ ให้ผเู ้ รี ยนในระบบสามารถเรี ยนได้ดว้ ยตนเอง
โดยใช้แรงจูงใจภายในของผูเ้ รี ยน ความสนใจในเรื่ องที่ตอ้ งการอ่านจะกระตณน้ ให้เกิดความพยายาม
ที่จะอ่านให้สาเร็ จ กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านเป็ นกัยณทธ์ แัะกระบวนการอ่านที่ส่งเสริ มผูเ้ รี ยน
ให้ใช้ความรู ้เดิมมาเชื่อมโยงกับบทอ่านอย่างมีระบบ ทาให้เกิดโครงสร้างความรู ้ใหม่

ผนวกกับ

กระบวนการคิดเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน แัะกระบวนการอ่าน ที่ช่วยให้ผอู ้ ่านดาเนินการอ่านอย่างเป็ น
ระบบจนกระทัง่ ประสบความสาเร็ จในการอ่าน กระบวนการต่าง ๆ เหั่านี้ ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้พิั นา
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ แัะช่วยสร้างทัศนคติที่ดีต่อการอ่านภาษาอังกฤษ
2. ข้อจากัดในการใช้รูปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน คือ
ความรู ้เดิมของผูเ้ รี ยน เป็ นสิ่ งสาคัญที่ผเู ้ รี ยนจะนามาเชื่อมโยงกับข้อมูัใหม่ในบทอ่าน ผูเ้ รี ยนควร
อยูใ่ นระดับชั้นที่มีความรู ้ดา้ นการอ่านแัะความรู ้ดา้ นคาศัพท์อยูบ่ า้ ง เพื่อที่จะสามารถใช้ความรู ้เดิม
คาศัพท์เดิ มมาเชื่ อมโยงกับความรู ้ ใหม่ เพื่อสร้ างความเข้าใจในการอ่าน ในประเด็นของการฝึ ก
กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านในขั้นเตรี ยมผูเ้ รี ยน ผูส้ อนต้องสังเกตแัะเก็บข้อมูัการอ่านจากบันทึก
การอ่านของผูเ้ รี ยนทณกครั้งอย่างสม่าเสมอ การฝึ กให้ผเู ้ รี ยนรับข้อมูัป้ อนกัับ การประเมินการอ่าน
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แัะการทบทวนจณดประสงค์ของกิจกรรมการรู ้คิด จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนตระหนักในกระบวนการคิด แัะ
กระบวนการอ่านมากขึ้น แัะช่วยให้ผเู ้ รี ยนประสบความสาเร็ จในการอ่านในที่สณด
3. ในช่วงของการดาเนิ นการอ่านด้วยตนเองของผูเ้ รี ยน ผูส้ อนต้องสังเกตแัะเก็บข้อมูั
การอ่าน ประเมินการอ่านของผูเ้ รี ยนแต่ัะคน จากบันทึกการอ่านในครั้งแรกอย่างัะเอียด เนื่องจาก
ผูเ้ รี ยนที่ไม่เคยใช้กัยณทธ์ในการอ่านจะเกิดความท้อถอย แัะไม่เข้าใจวิธีที่ถูกต้องในช่วงเริ่ มต้นอ่าน
ประกอบกับการที่ผเู ้ รี ยนเัือกเรื่ องที่อ่านที่แตกต่างกันออกไปตามความสนใจแัะความสามารถใน
การอ่านของตน ทาให้ผเู ้ รี ยนต้องอ่านด้วยตนเองโดยไม่มีเพื่อนช่วย ผูส้ อนต้องเป็ นผูช้ ่วยเหัือ เป็ น
ที่ปรึ กษาเพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจในกระบวนการอ่าน หัังจากที่ได้มีประสบการว์ในการอ่านด้วย
ตนเอง ในการอ่านครั้งที่ 5 -10 (ดังแสดงในแผนภาพที่ 16 หน้า 221 แัะแผนภาพที่ 17 หน้า 223)
ผูเ้ รี ยนจะเริ่ มเข้าใจในกระบวนการอ่าน แัะสามารถดาเนินการอ่านได้ดว้ ยตนเอง ผูส้ อนจะเริ่ มัด
บทบาทในการช่วยเหัือัง เป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษาแัะประเมินการอ่านจากบันทึกการอ่าน
4. ในการตรวจ แัะเก็บข้อมูัจากบันทึกการอ่าน ผูส้ อนควรอ่านบันทึกการอ่านแัะบท
อ่านของผูเ้ รี ยนแต่ัะคนอย่างน้อย คนัะ 2-3 ครั้ง เพื่อประเมินแัะเก็บข้อมูัการอ่านของผูเ้ รี ยน
จดบันทึกผัการประเมิน แัะให้ขอ้ มูัป้ อนกัับแก่ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบณคคั แัะอภิปรายผัร่ วมกันใน
ชั้นเรี ยน แสดงความชื่นชมอย่างจริ งใจแัะให้คาปรึ กษาเป็ นรายบณคคั ในช่วงเวัาเรี ยน เนื่องจาก
คณวัักษวะการเรี ยนด้วยตนเองนั้นเป็ นัักษวะส่ วนบณคคั ดังนั้นอาจมีผเู ้ รี ยนบางคนที่ยงั ต้องการ
ความช่ วยเหัือ แัะบางคนสามารถดาเนิ นการอ่านด้วยตนเอง โดยไม่ตอ้ งการความช่ วยเหัือ
ผูส้ อนจึ ง ต้อ งท าการสั ง เกตแัะเก็บข้อ มู ัของผูเ้ รี ย นแต่ ั ะคน เพื่ อ เป็ นข้อมู ั เบื้ อ งต้น ในการ
พิจารวาให้ความช่วยเหัือผูเ้ รี ยนได้ตรงตามความต้องการของผูเ้ รี ยน
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั นาเอากระบวนการเรี ยนด้วยตนเองมาใช้เป็ นกระบวนการเรี ยนการ
สอนผูเ้ รี ยนในระบบ ด้วยมณ่งหวังที่จะให้ผเู ้ รี ยนได้พิั นาคณวัักษวะด้านการเรี ยนด้วยตนเองควบคู่
ไปกับการพัินาการอ่านภาษาอังกฤษของตน โดยฝึ กกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านให้แก่ผเู ้ รี ยน แัะ
เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนเัือกบทอ่านเองตามความสนใจ วางแผนการอ่าน ดาเนินการอ่านแัะประเมิน
การอ่านของตนด้วยการบันทึกการอ่าน ตามแบบบันทึกที่สอดคั้องกันกับการใช้กิจกรรมการรู ้คิด
เป็ นการประเมินตนเองตามกระบวนการอ่านด้วยกิจกรรมการรู ้คิด ผูว้ ิจยั เห็นว่ากิจกรรมการรู ้คิดใน
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การอ่าน เป็ นกระบวนการคิ ดที่ ทาให้ผูเ้ รี ยนตระหนักรู ้ ในความคิด ของตน แัะตระหนักรู ้ ใน
กระบวนการอ่านของตนเอง เป็ นกัยณทธ์ในการอ่านเพื่อความเข้าใจในบทอ่าน ทาให้ผเู ้ รี ยนเข้าไป
เกี่ยวข้องกับบทอ่าน ได้พิั นากระบวนการคิดเกี่ยวกับบทอ่านในขวะอ่าน ซึ่ งจะช่วยให้เข้าใจบท
อ่านได้ดีข้ ึน ประกอบกับการที่ผเู ้ รี ยนได้มีอิสระในการริ เริ่ มการอ่านของตนเองตามกระบวนการ
ของกิ จกรรมการรู ้คิดที่ผูส้ อนฝึ กให้ แัะได้บนั ทึกการอ่านของตน เพื่อให้ผูส้ อนประเมินความ
เข้าใจในการอ่าน แัะประเมินการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน จากบันทึกการอ่านของผูเ้ รี ยน
เก็บข้อมูัที่สังเกตพบในบันทึกการอ่านของผูเ้ รี ยนแต่ัะคน ให้ขอ้ มูัป้ อนกัับ ช่วยปรับเปัี่ยน
กัยณทธ์ในการอ่านของผูเ้ รี ยนให้เหมาะสมกับบทอ่าน ช่วยทบทวนจณดประสงค์แัะกัยณทธ์ในการ
อ่านด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน แัะให้ผเู ้ รี ยนเัือกบทอ่านครั้งต่อไป เพื่อตั้งจณดประสงค์ใน
การอ่าน วางแผนแัะดาเนิ นการอ่านตามแผน ควบคณมการอ่านของตน ตรวจสอบการอ่านแัะ
ประเมิ นการอ่าน แัะนาข้อมูัในการอ่านไปใช้ ตามขั้นตอนของกิ จกรรมการรู ้ คิดในการอ่าน
พบว่าในการอ่าน 10 ครั้ง ผูเ้ รี ยนอ่านคนัะ 10 บทอ่านที่ต่างกัน ผูเ้ รี ยนแต่ัะคนมีความเข้าใจใน
การอ่านเพิ่มขึ้น หรื อัดังตามัักษวะความยากง่ายของบทอ่านที่ตนสนใจแัะพอมีความรู ้เดิมอยู่
บ้าง บางครั้งเป็ นบทอ่านที่ตนสนใจ แต่เนื่องจากบางครั้งผูเ้ รี ยนใช้ความรู ้เดิมมากเกินไปทาให้เข้าใจ
ผิด คิดว่าตนเข้าใจแต่ที่จริ งไม่เข้าใจบทอ่าน จึงทาให้คะแนนความเข้าใจในการอ่านัดัง แัะ
ผูว้ ิจยั สังเกตเห็นว่าผูเ้ รี ยนที่สามารถอ่านบทอ่านที่ตนเัือกได้เข้าใจแัะมีคะแนนความเข้าใจในการ
อ่านสู ง จะเป็ นผูท้ ี่มีคะแนนการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านสู งด้วย ผูท้ ี่มีคะแนนในความเข้าใจ
ในการอ่านสู งขึ้นจะเป็ นผูท้ ี่มีคะแนนคณวัักษวะด้านการเรี ยนด้วยตนเองสู งขึ้นด้วย แต่ผัที่ได้ยงั
ไม่ชดั เจน เพราะมีผเู ้ รี ยนบางคนที่มีคะแนนคณวัักษวะด้านการเรี ยนด้วยตนเองไม่เพิ่มขึ้นหัังเรี ยน
แต่มีคะแนนความเข้าใจในการอ่านสูงขึ้น เนื่องจากผูว้ ิจยั ยังไม่ได้ทาการศึกษาในเรื่ องนี้ จึงเห็นว่า
ในการวิจยั ครั้งต่อไป

ควรทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน แัะ

คณวัักษวะของการเรี ยนด้วยตนเองผูเ้ รี ยน เพื่อศึกษาว่ากระบวนการเรี ยนด้วยตนเองแัะกิจกรรม
การรู ้คิดในการอ่านมีผัต่อัักษวะด้านการเรี ยนด้วยตนเองของผูเ้ รี ยนหรื อไม่
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ภาคผนวก ก
เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั
1. แบบสารวจพฤติกรรมในการอ่านของผูเ้ รี ยน
2. แบบวัดคุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเองของผูเ้ รี ยน
3. แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
4. แบบสัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผูเ้ รี ยนหลังเรี ยน
5. เกณฑ์ประเมินความเข้าใจในการอ่าน (Reading Comprehension Rubrics) ของผูเ้ รี ยน
6. แบบตรวจสอบรายการ การใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน (Metacognitive Activities
Check List)
7. บันทึกการอ่าน (Reading Log)
8. แบบสัมภาษณ์ผสู ้ อนวิชาภาษาอังกฤษ
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เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั มี 8 ฉบับ ดังนี้
1. แบบสารวจพฤติกรรมในการอ่านของผูเ้ รี ยน เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
อ่านของตนเองจากความคิดเห็นของผูเ้ รี ยน ข้อคาถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ คาถาม
เกี่ยวกับพฤติกรรมการอ่านของผูเ้ รี ยนในลักษณะของการใช้กลยุทธ์ในการอ่าน ให้ผเู ้ รี ยนประเมิน
พฤติกรรมในการใช้กลยุทธ์ในการอ่านของตน ด้วยการตอบแบบสอบถาม 20 ข้อ คาตอบเรี ยงลาดับ
ตั้งแต่ เป็ นความจริ งมากที่สุด จนถึง แทบไม่เป็ นความจริ งเลย ผูว้ ิจยั ใช้แบบสารวจพฤติกรรมการ
อ่านฉบับนี้สอบถามพฤติกรรมการอ่านของผูเ้ รี ยนกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับพฤติกรรมการอ่านของผูเ้ รี ยนเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบ และใช้แบบสารวจ
ฉบับเดียวกัน สอบถามพฤติกรรมการอ่านของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่างเพื่อนาข้อมูลพฤติกรรมการอ่าน
ของกลุ่มตัวอย่าง ใช้เป็ นข้อมูลในการเตรี ยมผูเ้ รี ยนก่อนการดาเนินการอ่าน (แบบสารวจพฤติกรรม
การอ่านของผูเ้ รี ยนดังแสดงใน หน้า 269) โดยกาหนดค่าคะแนนของการประเมินตนเองดังนี้
แทบจะไม่เป็ นความจริ งเลย

มีค่าคะแนนเท่ากับ 1

เป็ นความจริ งแต่ไม่บ่อยนัก

มีค่าคะแนนเท่ากับ 2

เป็ นความจริ งในบางครั้ง

มีค่าคะแนนเท่ากับ 3

เป็ นความจริ งบ่อยครั้ง

มีค่าคะแนนเท่ากับ 4

เป็ นความจริ งมากที่สุด

มีค่าคะแนนเท่ากับ 5

2. แบบวัดคุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเองของผูเ้ รี ยน เป็ นเครื่ องมือประเมินการรับรู ้
ของผูเ้ รี ยน เกี่ยวกับทักษะและเจตคติที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนด้วยตนเอง วิธีวดั ใช้แบบวัดสอบถาม
ให้ผเู ้ รี ยนรายงานความรู ้สึกของตนเกี่ยวกับเจตคติ ทักษะ และคุณลักษณะที่ประกอบขึ้นเป็ นระดับ
ความพร้อมของผูเ้ รี ยนในจัดการกับการเรี ยนของตนเอง

เครื่ องมือนี้ พฒั นาขึ้นโดยกักลีลมิโน

(Guglielmino 1977) มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .94 (Guglielmino 1977) ฉบับแปลเป็ นภาษาไทย
โดย จิราภรณ์ ทักษิณวราจารย์ (2002) และแปลโดยคณาพร คมสัน (2540) เป็ นแบบสอบถาม
ประมาณค่าแบบลิเคอร์ ท (Likert-type) 5 ระดับ โดยคาตอบเรี ยงจาก เป็ นความจริ งมากที่สุด จนถึง
แทบไม่เป็ นความจริ งเลย เมื่อนามาใช้ในงานวิจยั กับนักเรี ยนมัธยมปลาย มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ
.87 (คณาพร 2540) ข้อคาถามเป็ นคาถามเชิงบวก 41 ข้อ และคาถามเชิงลบ 17 ข้อ รวม 58 ข้อ
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คาถาม ผูว้ ิจยั ใช้แบบวัดนี้ กับผูเ้ รี ยนกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 35 คน นามาหาค่า
หาค่า ความเชื่ อมัน่ ได้ เท่า กับ .81 น ามาใช้วดั คุ ณ ลัก ษณะการเรี ย นด้วยตนเองของผูเ้ รี ย นกลุ่ม
ตัวอย่าง ก่อนและหลังทาการทดลอง
3. แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ เป็ นแบบวัดความสามารถในการ
อ่านของผูเ้ รี ยน ใน 3 ระดับ คือความเข้าใจระดับตัวอักษร ความเข้าใจระดับการตีความ และความ
เข้าใจระดับการนาไปใช้ ข้อสอบจานวน 50 ข้อ เป็ นข้อคาถามแบบเลือกตอบ ใช้เวลา 60 นาทีผวู ้ ิจยั
ใช้แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ วัดความสามารถของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่าง
ก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้ขอ้ สอบชุดเดียวกัน ทาการสลับข้อคาถามและสลับคาตอบ
4. แบบสัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม (Focus group) จุดประสงค์ของเครื่ องมือฉบับนี้ คือ
ผูว้ ิจยั ต้องการ ให้ผเู ้ รี ยนได้เปิ ดเผยถึงสิ่ งที่เกิดขึ้นใหม่ในตัวของผูเ้ รี ยนหลังจากการทากิจกรรมการรู ้
คิดในการอ่าน และความคิดเห็ นอื่น ๆ ที่เกี่ ยวกับการการเรี ยนตามรู ปแบบฯ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลที่
รวบรวมจากด้านตัวผูเ้ รี ยนเอง ไปประกอบกับข้อมูลที่ได้จากผลการทดสอบ และผลของการอ่านใน
ระหว่างการทากิจกรรมการอ่านด้วยตนเอง
5. เกณฑ์ประเมินความเข้าใจในการอ่านของผูเ้ รี ยน (Reading Comprehension Rubrics)
ใช้วดั ความเข้าใจในการอ่านของผูเ้ รี ยน ในขณะดาเนิ นกิจกรรมการอ่านด้วยตนเองแต่ละบทอ่าน
เพื่อดูพฒั นาการในความสามารถในการอ่านของผูเ้ รี ยน
6. แบบตรวจสอบการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน (Metacognitive Activities Check
List) จุดประสงค์ของการใช้แบบตรวจสอบ คือเพื่อตรวจสอบการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน
ตามสภาพจริ งของผูเ้ รี ยน โดยผูส้ อนเป็ นผูส้ ังเกตจากบันทึ กการอ่านของผูเ้ รี ยนในแต่ละครั้ ง ดู
ร่ องรอยที่ผูเ้ รี ยนได้ดาเนิ นการอ่านตามขั้นตอนของกิ จกรรมการรู ้ คิดทั้ง 6 กิ จกรรม เพื่อใช้เป็ น
ข้อมูลประกอบ การวิเคราะห์ ผลการวิจยั ในด้านพัฒนาการด้านการอ่านของผูเ้ รี ยน
7. บันทึกการอ่าน (Reading Log) เป็ นแบบบันทึกที่ผเู ้ รี ยนใช้บนั ทึกผลการอ่านของตน
ตามลักษณะของกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน เพื่อสะท้อนถึงกลยุทธ์ในการอ่าน ความเข้าใจในการ
อ่านของตนเอง เป็ นข้อมูลสาคัญในการวัดความเข้าใจในการอ่านและการใช้กิจกรรมการรู ้คิดใน
การอ่านของผูเ้ รี ยน ในขณะที่ดาเนิ นกิจกรรมการอ่านด้วยตนเองในแต่ละบทอ่าน ผูเ้ รี ยนจะทาการ
บันทึกในช่ วงที่ มีการดาเนิ นกิ จกรรมการอ่าน และบอกถึงการควบคุมการอ่านของตนอย่างเป็ น
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ระบบ เนื่ องจากมี บทอ่านที่ หลากหลายให้ผูเ้ รี ยนได้เลือกอ่าน ผูส้ อนทาแบบบันทึกไว้ 2 แบบ
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของบทอ่านที่ตนเลือกอ่าน แบบบันทึกนี้ ผสู ้ อนจะฝึ ก
ให้ผเู ้ รี ยนใช้และทดลองใช้ก่อนการดาเนินการอ่านในกิจกรรมการอ่านด้วยตนเอง
8. แบบสัมภาษณ์ผสู ้ อนวิชาภาษาอังกฤษ เป็ นแบบสัมภาษณ์ผสู ้ อนภาษาอังกฤษ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เพื่อขอทราบความคิดเห็นของผูส้ อนภาษา
อังกฤษที่มีต่อสภาพปั จจุบนั ปัญหา และความต้องการในการจัดการเรี ยนการสอนในรู ปแบบการ
เรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อนามาประกอบเป็ นข้อมูลพื้นฐาน
ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบการเรี ยนการสอน
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แบบสอบถามเกีย่ วกับพฤติกรรมในการอ่านภาษาอังกฤษ จากความคิดเห็นของผู้เรียน
ข้ อมูลส่ วนตัว
คาชี้แจง
แบบสอบถามนี้ถามข้อมูลเกี่ยวกับตัวของผูเ้ รี ยน เพื่อใช้ประกอบในการทาวิจยั กรุ ณาให้ขอ้ มูลตาม
ความเป็ นจริ ง ด้วยมารยาทและจรรยาบรรณของนักวิจยั ข้อมูลส่ วนตัวของท่านผูว้ ิจยั จะเก็บไว้เป็ น
ความลับ
1. ชื่อ- นามสกุล: ......................................................................................................................
2. รหัสนักศึกษา: ..................................... สาขาวิชา....................................................
3. เพศ :

ชาย

หญิง

4. อายุ : ............. ปี
5. เกรดเฉลี่ยสะสม : ......................
คาชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้ ถามความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมในการอ่านภาษาอังกฤษของท่าน ให้ท่าน
อ่ า นข้อ ความแต่ ล ะข้อ ความด้ว ยการพิ จ ารณา ใคร่ ค รวญ และระมัด ระวัง ท าเครื่ อ งหมาย 
ล้อมรอบตัวเลือก (1-5) ซึ่ งตรงกับความรู ้สึกของท่านมากที่สุด ขอให้ตอบคาถามทุกข้อ หากมีขอ้ ที่
ไม่แน่ใจในคาตอบ ให้เลือกคาตอบที่ใกล้เคียงกับความจริ งมากที่สุด เมื่อเลือกคาตอบในแต่ละข้อ
แล้วไม่ควรย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขคาตอบนั้น การตอบครั้งแรกมักจะเป็ นคาตอบที่ตรง
กับความเป็ นจริ งที่สุด ผลของการตอบแบบสอบถามนี้ จะไม่มีผลทางลบต่อผลการเรี ยน หรื อต่อ
ผูส้ อนวิชานี้ และข้อมูลต่าง ๆ จะเก็บไว้เป็ นความลับ
ความหมายของตัวเลือก
1
2
3
4
5

แทบจะไม่เป็ นความจริ งสาหรับตัวฉัน / ฉันไม่เคยทาอย่างนี้เลย
เป็ นความจริ งแต่ไม่บ่อยนักสาหรับตัวฉัน / ฉันทาแบบนี้นอ้ ยกว่าครึ่ ง
เป็ นความจริ งในบางครั้งสาหรับตัวฉัน / ฉันทาแบบนี้เพียงครึ่ งเดียว
เป็ นความจริ งบ่อยครั้งสาหรับตัวฉัน / ฉันทาแบบนี้มากกว่าครึ่ ง
เป็ นความจริ งมากที่สุดสาหรับตัวฉัน / ฉันทาแบบนี้เสมอ
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พฤติกรรมในการอ่านภาษาอังกฤษ
1. ฉันจะอ่านซ้ า เมื่อฉันไม่เข้าใจข้อความนั้น ๆ
2. เมื่อฉันเริ่ มอ่านบทใหม่ในหนังสื อเรี ยน ฉันจะอ่านเก็บใจความหลัก
และประโยคย่อยที่สาคัญ

ระดับความรู้ สึก
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

3. ฉันจะอ่านประโยคที่ฉนั รู้สึกสับสนออกมาดัง ๆ

1 2 3 4 5

4. ฉันจะให้คนอื่นอ่านเรื่ องราวที่ฉนั รู้สึกสับสนแทนฉัน

1 2 3 4 5

5. ฉันพยายามที่จะจินตนาการถึงจุดประสงค์ของผูเ้ ขียน ว่าเขียนเพื่ออะไร
เช่น เพื่อความบันเทิง เพื่อโฆษณา หรื อ รายงานเรื่ องราวต่าง ๆ

1 2 3 4 5

6. ฉันมักจะคาดเดาว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในเรื่ องที่ฉนั อ่าน

1 2 3 4 5

7. ฉันจะหาใจความสาคัญของผูแ้ ต่ง ความคิด หรื อข้อสรุ ป

1 2 3 4 5

8. ฉันจะถามตนเองว่าฉันรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่ องนี้ แล้ว

1 2 3 4 5

9. ฉันจะเชื่อมโยงกับสิ่ งต่าง ๆ ที่ฉนั เคยอ่านผ่านมาแล้ว หรื อเหตุการณ์
ที่เคยเกิดขึ้นแล้ว
10. ฉันพยายามที่จะคิดว่าเนื้อหาที่ฉนั อ่าน จัดเรี ยงลาดับอย่างไร
11. ฉันจดบันทึก ใช้กระดาษบันทึกข้อความติดแปะไว้ หรื อใช้ปากกาเน้น
ข้อความเพื่อความเข้าใจขณะอ่าน

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

12. ฉันใช้จินตนาการช่วยให้เข้าใจ เช่นทาผังใยแมงมุม วาดภาพในใจ

1 2 3 4 5

13. ฉันเข้าใจดีข้ ึนหลังจากที่พยายามวาดภาพ หรื อแผนผัง สิ่ งที่ฉนั อ่าน

1 2 3 4 5

14. ฉันเดาความหมายของคาที่ไม่รู้ได้ดีข้ ึนโดยทาความเข้าใจสิ่ งที่อยูใ่ นเรื่ อง

1 2 3 4 5

15. ฉันอ่านหัวเรื่ อง ดูภาพ และคาดเดาเรื่ องที่ฉนั อ่านว่าเกี่ยวกับเรื่ องใด

1 2 3 4 5

16. ฉันแยกคาใหม่ หรื อคายาก ออกเป็ นส่ วน ๆ เพื่อที่จะออกเสี ยงได้ถูกต้อง

1 2 3 4 5

17. ฉันนึกถึง ภาพยนตร์ รายการทีวี หรื อ หนังสื อ ที่เหมือนกับเรื่ องที่ฉนั อ่าน

1 2 3 4 5

18. ฉันจะซักถาม อภิปรายกับ เพื่อน และครู ในสิ่ งที่ฉนั สับสน
ในการอ่านให้กระจ่าง

1 2 3 4 5

19. ฉันถามคาถามตนเอง เกี่ยวกับเรื่ องที่ฉนั อ่าน

1 2 3 4 5

20. ฉันคิดว่าทาไมฉันจึงอ่านเรื่ องนี้ เช่น ฉันอยากได้อะไรจากการอ่านเรื่ องนี้

1 2 3 4 5
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แบบวัดคุณลักษณะด้ านการเรียนด้ วยตนเอง
จากความคิดเห็นของผู้เรียน
ข้ อมูลส่ วนตัว
คาชี้แจง
แบบสอบถามนี้ถามข้อมูลเกี่ยวกับตัวของผูเ้ รี ยน เพื่อใช้ประกอบในการทาวิจยั กรุ ณาให้ขอ้ มูลตาม
ความเป็ นจริ ง ด้วยมารยาทและจรรยาบรรณของนักวิจยั ข้อมูลส่ วนตัวของท่านผูว้ ิจยั จะเก็บไว้เป็ น
ความลับ
1. ชื่อ- นามสกุล: ......................................................................................................................
2. รหัสนักศึกษา: ..................................... สาขาวิชา ................................................................
3. เพศ :

ชาย

หญิง

4. อายุ : ............. ปี
5. เกรดเฉลี่ยสะสม : ......................
แบบสอบถามชุ ดที่ 1
คาชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้ ถามความคิดเห็ นเกี่ ยวกับคุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเองของ
ผูเ้ รี ยน ให้นกั ศึกษาอ่านข้อความแต่ละข้อความด้วยการพิจารณาใคร่ ครวญและระมัดระวัง เลือกทา
เครื่ องหมาย  ล้อมรอบตัวเลือก (1-5) ซึ่งตรงกับความรู ้สึกของตัวท่านมากที่สุด ขอให้นกั ศึกษา
ตอบคาถามทุกข้อ หากมีขอ้ ที่ไม่แน่ใจในคาตอบ ให้เลือกคาตอบที่ใกล้เคียงกับความจริ งมากที่สุด
เมื่อเลือกคาตอบในแต่ละข้อแล้วไม่ควรย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขคาตอบนั้น การตอบ
ครั้งแรกมักจะเป็ นคาตอบที่ตรงกับความเป็ นจริ งที่สุด ผลของการตอบแบบสอบถามนี้ จะไม่มีผล
ทางลบต่อผลการเรี ยน หรื อต่อผูส้ อนวิชานี้ และข้อมูลต่าง ๆ จะเก็บไว้เป็ นความลับ
ความหมายของตัวเลือก
1
2
3
4
5

แทบจะไม่เป็ นความจริ งสาหรับตัวฉัน / ฉันไม่เคย รู ้สึกอย่างนี้เลย
เป็ นความจริ งแต่ไม่บ่อยนักสาหรับตัวฉัน / ฉันรู ้สึกแบบนี้นอ้ ยกว่าครึ่ ง
เป็ นความจริ งในบางครั้งสาหรับตัวฉัน / ฉันรู ้สึกแบบนี้เพียงครึ่ งเดียว
เป็ นความจริ งบ่อยครั้งสาหรับตัวฉัน / ฉันรู ้สึกแบบนี้มากกว่าครึ่ ง
เป็ นความจริ งมากที่สุดสาหรับตัวฉัน / ฉันรู ้สึกแบบนี้เสมอ
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ความคิดเห็น

ตัวเลือก

1. ฉันคาดหวังว่าจะเรี ยนรู ้ไปตลอดชีวติ

1

2

3

4

5

2. ฉันรู ้วา่ ตนเองต้องการจะเรี ยนอะไร

1

2

3

4

5

3. เมื่อฉันพบสิ่ งที่ไม่เข้าใจ ฉันจะพยายามออกห่างจากสิ่ งนั้น

1

2

3

4

5

4. หากฉันพบสิ่ งที่ฉนั ต้องการที่จะเรี ยนรู ้ ฉันจะหาทางที่จะเรี ยนรู ้สิ่งนั้นได้
5. ฉันชอบที่จะเรี ยนรู้

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6. ฉันต้องใช้ระยะเวลาหนึ่ง ก่อนเริ่ มเรี ยนเรื่ องใหม่

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

9. ฉันทางานด้วยตนเองได้ไม่ค่อยดีนกั

1

2

3

4

5

10. ถ้าฉันต้องการข้อมูลที่ตนเองไม่มี ฉันจะรู ้วา่ จะไปค้นหาข้อมูลนั้นได้จากที่ใด

1

2

3

4

5

11. ฉันสามารถเรี ยนรู ้ส่ิ งต่าง ๆ ด้วยตนเองได้ดีกว่าคนอื่น ๆ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

14. ความยากลาบากในการเรี ยน ไม่ทาให้ฉนั เบื่อ ถ้าเป็ นเรื่ องที่ฉนั สนใจ

1

2

3

4

5

15. ไม่มีใครอื่นนอกจากตัวฉันเองที่ตอ้ งรับผิดชอบต่อการเรี ยนของตนเอง

1

2

3

4

5

16. ฉันสามารถบอกได้วา่ ฉันกาลังเรี ยนรู ้อะไรได้ดีหรื อไม่

1

2

3

4

5

17. มีหลายเรื่ องที่ฉนั ต้องการเรี ยน ทาให้ฉนั อยากให้มีเวลามากขึ้นในแต่ละวัน

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

19. การทาความเข้าใจในเรื่ องที่ฉนั อ่านเป็ นปั ญหาของฉัน

1

2

3

4

5

20. หากฉันไม่เรี ยน ไม่ใช่ความผิดของฉัน

1

2

3

4

5

21. ฉันรู ้วา่ เมื่อใดฉันต้องการจะเรี ยนรู ้อะไรมากขึ้น

1

2

3

4

5

22. หากฉันเข้าใจบทเรี ยนดีพอ แม้ฉนั ยังมีคาถามเกี่ยวกับเรื่ องนั้น ฉันจะไม่กงั วลเลย

1

2

3

4

5

23. ฉันคิดว่าห้องสมุดเป็ นสถานที่ที่น่าเบื่อหน่าย
24. บุคคลที่ฉนั ชื่นชมมากที่สุด เป็ นบุคคลที่ชอบเรี ยนรู ้ส่ิ งใหม่ ๆ

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

25. ฉันสามารถคิดหาวิธีต่าง ๆ หลายวิธีเพื่อจะเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ ๆ

1

2

3

4

5

26. ฉันจะเชื่อมโยงสิ่ งที่ฉนั กาลังเรี ยนรู ้กบั เป้ าหมายระยะยาวของฉันเสมอ

1

2

3

4

5

27. ฉันสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองเกือบทุกเรื่ องที่ฉนั ต้องการรู ้

1

2

3

4

5

7. ในห้องเรี ยนฉันคาดหวังให้ผสู ้ อนเป็ นผูบ้ อกนักศึกษาทุกคนอย่างชัดเจน
ทุกครั้งว่าต้องทาอะไรบ้างตลอดเวลา
8. ฉันเชื่อว่า การคิดว่าตนเองเป็ นใคร อยูท่ ี่ไหน และกาลังจะก้าวไปทางทิศใด
เป็ นส่ วนสาคัญในการศึกษาของแต่ละคน

12. แม้วา่ ฉันจะมีความคิดดี แต่ดูเหมือนว่าฉันไม่สามารถจะทาให้แผนงาน
นั้นทางานสาเร็ จได้
13. ในด้านประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ฉันชอบที่จะมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
ว่าจะเรี ยนอะไรและเรี ยนอย่างไร

18. หากฉันตัดสิ นใจว่าจะเรี ยนรู ้อะไรแล้ว ฉันสามารถหาเวลาเรี ยนรู ้สิ่งนั้นได้
แม้วา่ จะยุง่ ซักเพียงใดก็ตาม
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รายการของความคิดเห็น

ตัวเลือก

28. ฉันรู ้สึกสนุกกับการค้นหาคาตอบของข้อคาถามต่าง ๆ

1

2

3

4

5

29. ฉันไม่อยากตอบคาถาม ที่มีคาตอบถูก มากกว่าหนึ่งคาตอบ

1

2

3

4

5

30. ฉันมีความกระตือรื อร้นมากในการอยากรู ้ส่ิ งต่าง ๆ

1

2

3

4

5

31. ฉันจะดีใจ เมื่อการเรี ยนสิ้ นสุ ดลง

1

2

3

4

5

32. ฉันไม่สนใจในการเรี ยน เท่ากับที่คนอื่นสนใจ

1

2

3

4

5

33. ฉันไม่มีปัญหาเกี่ยวกับทักษะการเรี ยนรู ้เบื้องต้น

1

2

3

4

5

34. ฉันชอบทดลองสิ่ งใหม่ ๆ แม้ไม่แน่ใจว่าผลที่เกิดขึ้นจะเป็ นอย่างไร

1

2

3

4

5

35. ฉันไม่ชอบเมื่อมีคนที่รู้จริ งมาชี้ให้เห็นถึงข้อผิดพลาดที่ฉนั ทา

1

2

3

4

5

36. ฉันสามารถคิดวิธีที่แปลกใหม่ ในการทาสิ่ งต่าง ๆ

1

2

3

4

5

37. ฉันชอบคิดถึงอนาคต

1

2

3

4

5

38. ฉันมีความพยายามมากกว่าอีกหลายคน ในการค้นหาสิ่ งต่าง ๆ ที่ฉนั อยากรู ้

1

2

3

4

5

39. ฉันคิดว่าปั ญหาต่าง ๆ เป็ นสิ่ งท้าทาย ไม่ใช่สญ
ั ญาณให้หยุด

1

2

3

4

5

40. ฉันบังคับตนเองให้ทาในสิ่ งที่คิดว่าฉันควรทาได้

1

2

3

4

5

41. ฉันมีความสุ ขกับวิธีการสื บเสาะปัญหาต่าง ๆ

1

2

3

4

5

42. ฉันเป็ นผูน้ า ในสถานการณ์เรี ยนรู ้ในกลุ่ม

1

2

3

4

5

43. ฉันสนุกกับการอภิปรายความคิดเห็น

1

2

3

4

5

44. ฉันไม่ชอบสถานการณ์การเรี ยนรู ้ที่ทา้ ทาย

1

2

3

4

5

45. ฉันมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ ๆ

1

2

3

4

5

46. ฉันรู ้สึกว่ายิง่ เรี ยนรู ้มาก สิ่ งต่าง ๆ ในโลกยิง่ น่าตื่นเต้น

1

2

3

4

5

47. การเรี ยนรู ้เป็ นสิ่ งที่น่าสนุกสนาน

1

2

3

4

5

48. การเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีที่ฉนั คุน้ เคยมาแล้ว ดีกว่าที่จะลองวิธีการใหม่ ๆ

1

2

3

4

5

49. ฉันต้องการเรี ยนรู ้ให้มากขึ้นเพื่อพัฒนาตนเอง

1

2

3

4

5

50. ฉันมีความรับผิดชอบในการเรี ยนของฉัน ไม่ใช่คนอื่น

1

2

3

4

5

51. การเรี ยนรู ้วธิ ีการเรี ยน เป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับฉัน

1

2

3

4

5

52. ฉันไม่เคยแก่เกินที่จะเรี ยนรู ้เรื่ องใหม่ ๆ

1

2

3

4

5

53. การเรี ยนตลอดเวลาเป็ นสิ่ งที่น่าเบื่อ

1

2

3

4

5

54. การเรี ยนรู้เป็ นปัจจัยสาคัญในการดารงชีวติ

1

2

3

4

5

55. ในแต่ละปี ฉันได้เรี ยนรู ้ส่ิ งใหม่ ๆ หลายอย่างด้วยตัวฉันเอง

1

2

3

4

5

56. การเรี ยนรู ้ไม่ได้ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในชีวติ ของฉัน

1

2

3

4

5

57. ฉันเป็ นผูเ้ รี ยนที่มีประสิ ทธิภาพ ทั้งในชั้นเรี ยนและเมื่อเรี ยนรู ้ ด้วยตนเอง

1

2

3

4

5

58. ผูเ้ รี ยนคือผูน้ า

1

2

3

4

5
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Reading Test
Name:…………………………………… Number ……………… Field of Study ………………..
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Part 1 Questions 1-10
Which notice (A-H) says this (1-10)?
For questions 1-10, mark the correct letter A-H on your answer sheet.
Example:
0 You can eat here in the mornings.

Answer:

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

1. You should not swim here.
2. You must not drive fast here.

0 A B C D E F G H

SLOW!

A
B

DANGEROUS CROSSROADS
SWIMMING POOL
OPEN AFTERNOONS
Adults – ฿150
Children – ฿100

3. You can play football here after
lessons.
4. It is cheaper to buy things today
than tomorrow.
5. You can drive here next week.

C

D
E

Children
- $ SHIRTS –
HALF PRICE
FOOTBALL
SALE MUST END THIS AFTERNOON
POLICE CARS ONLY

DANGER!
DO NOT GO INTO THE WATER

F

BREAKFAST SERVED
7.00 – 10.00

G

ROAD CLOSED
UNTIL WEEKEND

H

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

A

ALL BUSES DELAYED

B

FIRE DOOR –
Keep closed at all times

expensive.
7. You cannot eat this meal in the
evening.
8. You may be late.
9. It’s cheaper to buy three of these.

C

Special lunch
until 2.30 p.m.

฿ 99

D

Children under three
eat free!

10. You must not leave this open.
Postcards 40c each

E

F

G

H

Or 3 for

$1

COUNTRY FARM SOUP

100% fresh vegetables

Shoes half-price
until Saturday
CLOSED FOR LUNCH –
Come back later
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Part 2
Questions 11-17
Read the article about Ingrid McFarlane and then answer the questions.
For questions 11-17, mark A, B, C or D on your answer sheet.

Ingrid McFarlane Zoo Keeper

When I left school at eighteen, I got a job at a zoo as a student keeper. Now, five
years later, things have changed - I have passed my exams and I am a full animal keeper.
The money is not good. I only get $9,500 a year. You have to be outside in rain and snow,
which is hard work, and you get very dirty. But this doesn’t matter to me because animals
are the most important thing in my life!
There are a hundred monkeys and fifty deer in my part of the zoo and I give them
their food and clean their houses. I also need to watch them carefully to be sure that they
are all well. In fact, rhinos are my favorite animals and so last year I went to Africa with a
colleague for a month to study them.
The zoo is open every day and I work five different days each week. I live in a
small flat twenty minutes away and I get up at ten to seven and start work at eight. The
first thing I do when I get home at quarter past five is have a shower!
From: cambridgeesol.org/exams/general-english/pet html.

278

Example:
0 Ingrid left school A five years ago.
B nine years ago.
C eighteen years ago.
D thirteen years ago
11. Ingrid would like to _____.

Answer:
0

A B C D

14. The animals Ingrid like best

A take some exams

are the ________.

B earn more money

A monkeys

C change her job

B deer

D do hard work

C tigers

12. How does Ingrid feel about
working in bad weather?
A She hates getting dirty.
B She doesn’t mind it.
C She likes the snow.
D She doesn’t like animals.
13. If Ingrid doesn’t check the
monkeys, they may _______.
A become ill
B get hungry
C run away
D sleep

D rhinos
15. Ingrid travelled to Africa to _____.
A have a month holiday
B visit a colleague there
C study more about monkeys
D learn more about some animals
16. The zoo is open ______.
A five days a week .
B six days a week.
C seven days a week .
D on different days every week.
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Part 2 (continue)
17. Ingrid arrives at her flat in the
evening at_________.
A five fifteen
B twenty past five
C ten to seven
D thirty past five
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Part 3
Questions 18-25
Read the article about Jobs Abroad and then answer the questions.
For questions 18-25, mark A, B, C or D on your answer sheet.
JOBS ABROAD

Work on a cruise ship

Ski instructor wanted

Salary:
$200 per week
Location:
Pacific Ocean
Start date:
June 1
End date:
September 30
Minimum age: 18
Details
Are you healthy and hard working?
Come and work for Star Line!
We need cooks, bar staff, and
housekeepers on our luxury cruise
ships.
We also need nurses and
hairdressers.
You must be flexible and prepared to
work long hours. Accommodation
(shared with five others) and all food
provided.

Salary: $1,550 per month
Location:
Japan
Start date:
November 20
End date:
May 10
Minimum age: 25
Details
A popular resort in Hokkaido,
Japan requires an experienced ski
instructor.
- Must be able to teach children as
well as adults.
- Health insurance, ski equipment,
and private apartment included.
- Good salary for the right person.
-Should be confident and friendly.

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

Hotel Staff required

Be a volunteer in Africa

Salary:
$300 per week
Location:
Italy
Start date:
May 1
End date:
October 30
Minimum age: 21
Details
The Meridian Hotel is the top hotel
on the island of Sicily, Italy. The
hotel is looking for qualified and
experienced waiters.
- Must be able to speak English,
Spanish, and Italian.
-You should be well-dressed and
reliable.
- Flights to and from Sicily, single
room in the hotel, plus all meals
provided.

Salary:
Location:
Senegal, Africa
Start date:
July 1
End date:
July 21
Minimum age: 16
Details
World Aid is an international
organization that helps poor people
in developing countries. This is your
chance to help build a new hospital
in Senegal. Accommodation
(shared), transportation (including
flight), food, and health insurance
are all included. Work with other
volunteers from around the world.
Help make the world a better place.
(We ask all volunteers to pay
$1,200 towards the costs of flights,
food, and accommodation.)

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

22. Which job does not include food?

A Work on a cruise ship

A Work on a cruise ship

B Ski Instructor wanted

B Ski Instructor wanted

C Be a volunteer in Africa

C Hotel staff required

D Hotel staff required

D Be a volunteer in Africa

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

23. In which country can you help build

A Star Line

a hospital?

B Senegal

A Senegal

C Hokkaido

B Switzerland

D Meridian

C the U.S.A.

20. What is the only work available for a
17- year- old?

D Italy
24. How many languages must you speak

A Be a volunteer in Africa

to be a waiter at the Meridian Hotel?

B Ski Instructor wanted

A one

C Work on a cruise ship

B three

D Hotel Staff requires

C four

21. What are the five jobs Star Line is
offering?
A housekeepers, nurses, cooks,
bar staff and painters
B bar staff, hairdressers, cooks,
housekeepers and singers
C cooks, bar staff, nurses,
hairdressers, and housekeepers
D nurses, cooks, housekeepers,
hairdressers and doctors

D two
25. Which two jobs included flight?
A Work on a cruise ship and Hotel
Staff required
B Ski Instructor wanted and be a
volunteer in Africa
C Hotel Staff required and work on a
cruise ship
D Be a volunteer in Africa and Hotel
Staff requied.
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แบบสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม (Focus group) ผู้เรียน
วิธีการ
1. จัดกลุ่มผูเ้ รี ยน ตามความสมัครใจกลุ่มละ 8 คน เข้าสนทนาครั้งละกลุ่ม
2. ผูส้ อนตั้งคาถามเกี่ยวกับเรื่ องความเปลี่ยนแปลงในตนเองเกี่ยวกับเรื่ องการ
อ่านภาษาอังกฤษที่ผเู ้ รี ยนรู ้สึกได้ หลังการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน มีคาถาม
ให้ตอบ 5 ข้อ ถามให้ตอบครั้งละ 1 คาถาม ให้ตอบทีละคน เมื่อครบทุกคน ทุกคาถามแล้วให้ทุกคน
ร่ วมแสดงความคิดเห็นของตน ตามความต้องการที่จะแสดงความคิดเห็น
3. ผูส้ อนสรุ ปตามประเด็นคาถามแต่ละคาถาม และให้ผรู ้ ่ วมกลุ่มสนทนาออก
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
4. มีการจดบันทึก และบันทึกเสี ยง การสนทนากลุ่ม หลังการสนทนากลุ่มให้
ผูเ้ รี ยนเขียนตอบคาถามเดิม โดยสรุ ป
5. ผูส้ อนรวบรวมข้อมูลในการสนทนา ให้ผเู ้ รี ยนตรวจทานและยืนยันคาตอบ
คาถาม
1. การอ่านภาษาอังกฤษในความเข้าใจของผูเ้ รี ยนคืออะไร และเราอ่านเพือ่ อะไร
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. การอ่านด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิด ที่ผสู ้ อนจัดให้ ผูเ้ รี ยนรู ้สึกอย่างไร ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงภายในตัวผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับเรื่ องการอ่านภาษาอังกฤษอย่างไรบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3. กระบวนการอ่านด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน มีประโยชน์ต่อการอ่าน
ภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน อย่างไรบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
4. หลังจากได้ฝึกอ่านภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมการรู ้คิดตลอดเวลา 10 สัปดาห์ ผูเ้ รี ยนได้มี
พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษของตนอย่างไรบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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Reading Comprehension Rubric 1st

Identifies
important
information

No /
Score
4
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
45
46
47
48
49
51
54
56
85

3

2
2

Identifies
details
1

4

3

2

1
4

Summarization
1
1
1

3
3

4

3

3
2
2
2

2
2
3

2
2
2

3
2

3
2

1

2
1

3

3
2
2

3
2
2

1

2
1

2

2
1
1
1

2
1
1
1

3

3
2
2

3
2
2

1
1
1
4

2
2
1
1
1

4
1
1
1
1
1
1
1
1

2

3
1
1
1
1
1
1
1
1

Total
1
1
1

Title

12
4
Golden Gate Bridge
3
Chipmunk
Aquarius
10
7
Mt. Everest
6
Halloween
6
Halloween
9
Halloween
6
Gray whale
1
3
The Chipmunk
9
Mt. Everest
6
1st programmer
1
5
Halloween
1
3
Hour count in my life
6
The Sphinx
1
3
Dreams
1
3
Dreams
1
3
The Sphinx
9
Tonga Vocalno
Aquarius
6
6
Mt. Everest
1
3
Hours count in my life
1
3
Digital divide
1
3
Robert Davila
11
Tonga Vocalno
1
3
1st programmer
1
3
Chipmunk
1
3
The Sparrow
1
3
Halloween
1
3
The Sphinx
1
3
Angkor Wat
1
3
Fuel Cell Tech. for cars
1
3
Foster Adoptions
157
Mean 4.9062
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Reading Comprehension Rubric 2nd

No/
score
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
45
46
47
48
49
51
54
56
85

Identifies
important
information
4 3 2 1
1
2
3
2
2
2
3
1
1
3
2
1
1
4
1
2
1
4
2
2
1
1
1
3
3
1
1
2
1
1
1
3

Identifies
details
4

3

2

Summarization
1
1

4

3

2

2

Total
1
1

2

3

3
2
2
2

2
2
2

3

3
1
1

1

3

3
2
2

2
1
1

1
3

3
1

1

2

2
1

4

1
4

2
2

2
2
1
1
1

3

1
1
1
3

2

2
1
1

1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
3

2
Mean

12
3
6
9
6
6
6
9
3
3
9
6
4
3
10
3
6
3
12
6
6
3
3
3
9
7
3
3
5
3
3
3
8
172
5.3750

Title

Earthquake Science
Marine Scientist
Fish Dinner
National Park Crumb
Nurse Tracking
Bike Messenger
View from space
Fortune-Telling Scams
Nurse Tracking
Unwanted research
Electric car
The view from space
Hackers Flood Web
Using dogs to Sniff
Unwanted research
Internet watchdog
Sea Otter Census
Super foods
Olympic Hero
Sound Tech.
Panhandler takes to
Grand Canyon
Electric car
Electric car
Using dogs to Sniff
Japan Freighter
Robot dancer
Olympic Hero
Bike Messengers
Earthquake Science
Amphibian
Hover Dam
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Reading Comprehension Rubric 3rd

No/
score
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
45
46
47
48
49
51
54
56
85

Identifies
important
information
4 3 2 1
2
1
2
3
1
1
3
2
3
2
4
3
1
2
2
3
2
4
1
3
3
2
1
4
3
2
1
1
1
1
1
2

Identifies
details
4 3 2 1
1
1
3
3
1
1
2
2
2
2
3
2
1
3
2
4
2
4
1
3
3
2
1
3
3
2
1
1
1
1
2
2

Summarization
4

3

2

2
3

2
2
2
2
3
2
2
2
3
2
4
3
2
2
4
3

Total
1
1
1

Title

12
4
Mouse tooth Grown
3
Electric car
7
Oscar for Palestinian
9
Fuel cell Tech for cars
1
3
Iditarod Sled dog Race
1
3
New Salamander
7
Foster Adoption
6
Monkey Herds Goats
7
Drunk Driving in Califor.
6
Fight to Keep Bison
10
Zodiac Killer
7
Olympic Hero
1
3
Bike Messengers
7
Oscar Nomination
6
Fight to Keep Bison
10
Chemical leaked in Willits
6
Earthquake Science
12
Zodiac Killer
1
3
Working dog
9
Superfood
8
Superfood
6
Killer Whale (Orca)
1
3
Fuel cell Tech for cars
11
Zodiac killer
9
Oscar Nomination
1
5
Unwanted Research
1
3
Off the Grid with solar
1
3
Flying frog, Amber ……
1
3
Court of Appeals Rules
1
3
Laurent Clerc
1
4
Species Changes Color
1
5
Fight to keep bison
191
Mean 5.9687
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Reading Comprehension Rubric 4th

No/
Score
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
45
46
47
48
49
51
54
56
85

Identifies
important
information
4 3 2 1
2
2
3
1
3
1
4
1
2
2
2
1
1
2
2
1
2
4
1
3
2
3
3
4
4
3
2
2
1
2
1
2

Identifies
details
4

3

2

Summarization
1
1

4

3

2
2

2
2
2

1
2

2
1

4

4
1
2

2
2
2

2
2
1
1
2

2
1
1

2
4

3
1
3
2

2
2
2

3
2
4
4

4
4
3

2
1
2

2
1

2
1
2

Total
1
1

12
4
6
7
1
3
7
1
3
12
1
3
6
6
6
1
3
1
3
6
1
4
1
3
1
5
11
1
3
8
6
8
1
6
12
12
8
1
4
6
1
3
1
5
1
3
1
5
187
Mean 5.8437

Title

Coral Reefs
Pandas Extinct 3 Gen.
Mystery Object Pierce
Two headed
Red-Eyed Tree Frog
Olympic Hero
Future Communications
Brown Bear, Finland
Fire-Bellied Toad
Meteor Shower
Dinosaurs underground
Effect of Divorce
Mystery Object
African Lion
Meteor Shower
Planets Collide, Crater
Titanic Storm, Nanoflare
Fire Ants "Attacked"
Planets Collide, Crater
Living Fossil Fish
Aardvark
Lion Fish
Fire Ants "Attacked"
Ugliest Dog, Miracle
Bull runner Killed
Aardvark
New DNA Test
Graceful Weasel
Effects of Divorce
Orphaned Gorillas sent
Amphibians
Polluted Oceans
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Reading Comprehension Rubric 5th
No/
Score
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
45
46
47
48
49
51
54
56
85

Identifies
important
information
4 3 2 1
2
4
2
2
2
2
2
4
1
3
2
1
1
4
2
4
2
3
3
4
2
1
1
4
4
3
4
3
1
2
1
1

Identifies
details
4

3

2
2

Summarization
1

3

4

3

2

4
1
2
1
2
2

2
2

3
1
3

3
2
1
2

4

4
2

2

4

4
2

2

4

3
2

2

4

4
2

2
1
1

4
4

4
4
3
3
3

3
3
2
1
2
1
1

1
1

Total

Title

12
5
Wolf Hunts may kill
11
Fire Ants "Attacked"
1
4
Elephants get fake legs
1
5
Elephants get fake legs
1
4
Meat-eating plant
1
5
Selmon in the city
6
Owl Invaders
9
Vanishing Artist
1
3
Galileo's Telescope
9
Sperm Whale
1
5
Wrestling match
1
3
Graceful Weasel
1
4
Selmon Rule
12
Story of St. Valentine
6
African Lion
12
Galileo's Telescope
6
African Lion
10
Eyeless Crustacean
7
Planets Collide, Crater
12
Fight to Keep Bison
6
Orphaned Gorillas
1
3
Parrot Fish
1
3
Camouflaged Toads
12
Dead sea Shrinking
12
Priests Crack Coconuts
9
Graceful Weasel
10
Hellish Cloud,Mars
8
Weddell Seal
1
3
Baboon
1
5
Eyeless Crustacean
1
3
Beluga Whales
1
3
Blaze Rage near L.A
215
Mean 6.7187
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Reading Comprehension Rubric 6th
No/
Score
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
45
46
47
48
49
51
54
56
85

Identifies
important
information
4 3 2 1
3
3
4
3
1
1
4
2
1
4
2
2
2
4
3
3
3
4
3
4
3
3
2
4
3
4
3
4
1
4
2
1

Identifies
details
4

3

2
2

Summarization
1

4

4
4

3

2
2

1

3
3
2

2
1
1

4

1
1
4

2

2
1

1

3

3
2
2
2

1
1
1

4

4
3

2

4

3
3

3
4

4
3
3
3

3
3
3
2

1
1

1
4

4
3
3
3

3
3
3
3

4
1
3

1
2

2
1

1
1
Mean

Total
12
7
10
11
7
3
3
12
6
3
10
5
5
5
12
8
10
9
12
9
10
9
6
4
12
9
10
9
11
3
9
5
3
247
7.7187

Title
Tadpole-Toting Frog
Meteor Shower
Arctic Fox
Sea Anemone
Polar Bear
Parrot Fish
Crabs Clean Up
Blaze Rages near LA.
Bird of Paradise
Nudibranch
Women with high Testos
Blue Whale
Conservator
Great White Shark
Polar Bear
African Wild Dogs
Zebra
Arctic Skua
Laughing Gas
Quake Machine
Alligator Turtle
Coral
Pillow Fight
Mount Wilson Fire
Alligator Turtle
Toucan
Watermelon Juice Fuel
White Rhinoceros
Arctic Fox
Arctic Skua
Blaze Rage near L.A.
Aardvark
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Reading Comprehension Rubric 7th
No/
score
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
45
46
47
48
49
51
54
56
85

Identifies
important
information
4 3 2 1
3
2
3
3
1
1
4
2
3
3
3
1
2
4
3
3
3
4
4
3
3
2
1
4
4
3
4
3
1
4
3
3

Identifies
details
4

3
3

2

1

Summarization

Total

4

12
9
5
9
8
3
3
11
5
7
6
8
3
5
12
9
9
7
12
10
8
6
6
3
10
11
8
12
7
3
12
8
7
242
7.5625

3
3

2

2

1
1

3
3

3
2
1
1

1
1

4

3
2
2
2

1
2
1

3

2
1

1
1

2
4

4
3
3

3
3
2

2

4

4
3
3

3
2
2
2

1
2
1

1

3
3
3

3
3
2

4

4
2

2
1

4

1
4

3
2

2
2
Mean

Title
Prickly Old New Lizards
Elephant Seal 1
Weddell Seal
Elephant Seal
Emperor Penguin
Lionfish
Lionfish
Hammerhead Sharks
Butterflyfish
The Trifid Nebula
16th-Century Convent
Toucan
Kennedy Space Center
Snowy Owl
Arctic Hare
Giant Jellyfish
Black Rhinoceros
Albatross
Monkey Mind-Control
Adelie Penguin
Parrot Fish
Global Warming Could ..
Bengal Tiger
Harp Seal
Bird of Paradise
Blue Whale
Autonomous Robot
Polar Bear
Bottlenose Dolphin
Dugong
Golden Cowrie
The Dusty dish around..
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Reading Comprehension Rubric 8th
No/
Score
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
45
46
47
48
49
51
54
56
85

Identifies
important
information
4 3 2 1
3
3
4
3
1
2
4
1
2
2
3
4
4
2
2
4
4
4
2
3
3
1
1
4
2
1
4
1
1
2
1
2

Identifies
details
4

3
3
3
3
3

2

Summarization
1

4

3

2
2

1

3
2
3
1
1

1
1

4

3
1

1

2
2

2
1

3
3
3

2
3
3
2
2

2
1

4
4

4
3
3

3
2

1

3
3

3
3
1
1

1
1

3

4
2

2
1

4

1
4

1
1
2
1
2

1
1
1
1
1

Total

12
8
9
9
9
3
4
11
3
6
5
8
10
10
6
5
12
11
11
5
9
9
3
3
11
6
3
12
3
3
5
3
5

220
Mean 6.8750

Title

The Golden Gate Bridge
Elephant Seal cuddle
Atlantic Puffin
Animals No Safer…
Brown Bear
Coral
Polar Bears Listed as…
Earth's Gravitation….
Halloween Fun
Anglerfish
Baboon
Asian Elephant
The Moon Rock
Saturn and its Moon
Hawaiian Monk Seal
Selmon in the City
African Elephant
Birds of Paradise
New Dinosaur …
Flying Fish
Hippopotamus
The American Pepper
Bengal Tiger
Humpback Whale
Injured Elephants get ..
How the Chipmunk got ..
Bengal tiger
Ancient Animal Graves
Court of Appeals Rules..
Fur Seal
Saturn Moon
Aardvark
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Reading Comprehension Rubric 9th

No/
Score
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
45
46
47
48
49
51
54
56
85

Identifies
important
information
4 3 2 1
3
3
3
4
1
3
4
4
4
3
2
1
3
4
4
3
4
2
2
4
4
1
1
1
2
3
4
4
2
3
1
1

Identifies
details
4

3

2
2

Summarization
1

4

3

3

2

1
1

2
2

1

4

4
1

1

3

2

4
4
4

4
4
4
3

3
1

1
1

1
3

2

4

3
3

3
3

2

4

4
2
2

2
1

4
4

3
3
1
1
1

1
1
1

2
2

2
2

4
4

4
3
2
2

2
1
1

1
1
1

Mean

Total

12
6
8
6
12
3
8
12
12
12
9
4
3
8
11
10
8
12
6
5
11
11
3
3
3
6
7
12
11
6
6
3
3

240
7.5

Title

Fire island communities
Beluga Whale
Assistant village killed
Manatee
Python "Nightmare"
African Lion
Ancient Animal Graves
Out to Lunch
Tiffany's Cookies
Mid Hudson Balloon
Henry Hudson
Ornamental shrimp
Carpenters
Autumn
100 Elephants Killed by
The play
Henry Matisse
Ancient Animal Graves
Tornado Survivors
Dozens of Girls found…
Ancient Animal
Alligator Snapping Turtle
Going on a Picnic
Winter Olympics
Ancient Animal Graves
Kidozine
Spotted Hyenas
Steller Sea Lion
Ancient Animal ….
Electronic Tongue
Coral Algae Have Eyes
Couple wounded in ride

294
Reading Comprehension Rubric 10th

No/
Score
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
45
46
47
48
49
51
54
56
85

Identifies
important
information
4 3 2 1
4
3
2
4
3
2
4
2
2
4
1
2
1
3
4
4
3
4
4
4
2
1
1
4
4
4
4
1
3
4
1
1

Identifies
details
4
4

3

2

1

Summarization

Total

4

12
11
8
5
10
8
5
12
5
6
10
3
6
3
8
9
12
9
11
12
10
6
3
3
10
12
10
10
3
8
11
3
3
245
7.6562

3
3

3

2

1

2
2

1

3
3

3
2
2

1

4

4
2
2

1
2

3

3
1

1

2

2
1

1

3
3

2
2

4

4
3
4

3
3

4

4
3

3
2

2
1
1

1
1

3

3

4

4
3
3

3
3
1

1

3

2

4

3
1
1

1
1
Mean

Title
Florida
London
Turtles have shells ..
Hurt Sea Turtle Gets …
Autumn
Matt's Party
My Rocket ship
Clown Anemonefish
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0

46 1
47

0

48 1

54 1

1

56
85 1

-1
1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

1

-1

0

1

-1

0

0

1

0

0

1

-1

1
-1

-1

-1

-1

-1

1

0
1

1

0
-1

1

1

2

1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

1

-1

-1

1

-1

-1
1
-1
0
0

-1

1

1

-1

-1

0 -14

-1

-1

0

-1

-1

1

-1

-1

1

-1

-1

1

-1

-1

-1

-1

4

-6
4
-5
2
-13

-1

5

1

1

1

-1

-1

1

1

1

-1

-1

1

7

1

-1

-1

1

0

1

-1

-1

1

3

-1

-1

-1

1

-11

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-13

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-13

-1

-1

0

-1

0

-1

0

1

0

-5

-1

0

1

1

0

0

-1

-1

-1
0

-1

-1

-1

-5

-1

-1

-1

-5

-1

-1

-1

-7

-1

-1

0

-5

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

0

-3

-1

-1

0

-6

0

-8

0

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

0

1

4

1

-1

1

1

-6
-10

-1

-1

-1

0

-1
0

0

-7

-1

1

0
0

1

1

-1
0

-1

-1

1

-1

-1

1

-1

1

-1
0

0

0

-1

0

-1

-1

1

1

0

1

-1

0

-1

-1
0

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

1

0

-1
1

N U

-1

1

1

1

1

1

-1
1

N U Y

-1

1

1

1

-1

1

-1

1

0

0

1

N U Y

1

1

-1

and
conclusion

-1

-1
1

define
vocabs

-1

-1

-1

1

0

1

-1
-1

1

1

-1

-1
-1

1

0

-1

-1

1

1

-1

1

-1
1

-1

0

-1

0
-1

1

Listing & Summarize

1
0

1

-1

1

1

0

-1

1

-1

-1
-1

1

-1

1

1

-1

0

-1

1

-1

-1

1

1

-1

0

51 1

1

-1

-1

0

0

-1

1

-1

1

-1

-1

0

-1

-1

1

49 1

-1

1

-1

1

-1

1

-1

-1

N U Y

-1

0

-1

N U Y

-1

1

-1

N U Y

-1

-1

1

N U Y

-1

-1

-1

1

31 1

N U Y

1

1

0

area
notes

1

1

reading

and
interpret

-1

1

Varify

and

-1

-1

1

N U Y

Elaboration

Uncertain

reread

-1

0

-1

section

Review

-1

-1

-1

1

Pausing

solving

1

1

-1

-1

N U Y

Evaluation

1

1
-1

-1

26 1

-1

-1

1
-1

0

used

N U Y

1

-1

-1

-1

N U Y

-1

1

22 1

N U Y

1

1

21 1

Make

timing

N U Y
-1

Reading find useful Problem

purposes needed& prediction strategies non-useful

knowledge
Y

Monitoring

Executing

mean -4 /Total

Orientating

0

-1

1

-1

1

1
-1

-1

1

1

Mean -4

296
Metacognitive Activities in Reading Progress Chart 2

Orientating

Activate Illustration Setting Information

Attention

prior

Survey

N U Y

17 1

1

18

-1

19

-1

N U Y

1
0
-1

-1
1

N U Y
1

0

1

0

1

1

0

1

0

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

25

-1

-1

-1

26

-1

-1

-1

27 1

0

28 1
29

1
-1

30 1

1

1

1
0

-1

0
-1

35 1

0

-1

39

1

1

41

1

1

45

1

1

46

1

47

1

48
49

-1

1

1
0

-1
-1

1

1

-1

1

0
-1

1
-1

-1

54

-1

-1

-1

56

-1

-1

-1
1

-1
1
-1
1

-1

-1

-1

1
-1

1

-1

1

-1

1

1

0

1

1

0

1

1

-1

1

9

-1

1

-1

1

4

-1

-1

1

-1

1

3

-1

1

-1

1

7

1

0

1

0

0
1

-1

1

0

1

-1

1

1

-1
-1

-1

1

1

1
-1

1
-1

-1

-1

-1

1

-1

-1

-1

1

-1

1

-1

1

-1

-1

-1
-1

-1

-1

-1

-1

1

-1

-1
-1

-1

-1
-1
-1
-1

-1

-1

-1

-1

1

-1

0

-1

1

-1

-1

1

-1

8

-4
1

-1

1

-3

-1

1

8

0

1

1

-1

1

-1

1

-1

0

1

1

1

-1

1

-1

1
-1

-1

1

6

1

3

1

-1

1

-1

1

-1

-1

1

-1

1

9

-1

-1

1

-1

1

-5

-1

1

-1

1

9

1

1
-1

-1
-1

-1

1

1

0
1

-1
1

-1

-1

1

0 -10

1

1

-1

-1
-1

1

-1
1

1
1

-1

1

-1

-1
-1

-1

-1

-1

7

1

1

-1

-1
1

-1

-1
1

-1

-6

1

-1

-1

1

1

-1
1

-1

1

-1

5

1

-1
-1

1

-1

1

1

-1

1

1

1

1

-1

1

1

-1

1

-1

-1

1

4

0

-1

1

2

0

1

1

1

0

0 -10

-1

1

1

-1

-1

1

-1
-1

-1

-1

1

1

1
1

0

1

0

-1

-1
0

1

1

1

-1

N U

-1

1

1

-1
1

N U Y

-1

1

1

-1

N U Y

-1

0

-1

N U Y

-1

0

1

N U Y

and
conclusion

-1

-1

1

N U Y

define
vocabs

-1

1

-1

area
notes

-1

1

1

and
interpret

-1

1

1

reading

and
reread

-1

1

1

Varify

N U Y

-1

Listing & Summarize

Uncertain

-1

-1

1

Review

Elaboration

1

1

0
1

-1

1

1

-1

1

1

1

1

-1

-1

1

-1

1

-1

1

1

1

1

1

51

85

1

1

1

0

1

-1
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0
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-1
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1

1

1

1

1

1

19 1
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1

1
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1
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-1
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0
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1

1

1
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1
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1
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1
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1
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1

1
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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0
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0
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1
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1

1

1

1

1

1
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1

1

1

1

1

1
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1

1

1

1

1

1

1

1

39 1

1

1

1

1

1

1

1

1

41 1

1

1

1

1

1

1

1

1
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1
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1
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0
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1
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-1

0
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1

1

1

1

1
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1

1

1

14

1

1

1

1

15

1

1

1

1

15

1

1

1

1

1
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1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

15

1

1

1

1

1
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1

1

1

1

1

14
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1

1

1

1

14

1

1

13

1

1

1

15

1

1

1
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1

1

1

1

15

1

1
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1

1
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0
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0
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Y
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1

1
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solving

section

Evaluation

1
1

-1

used
Y
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Reading find useful Problem
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knowledge
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Executing

mean 13 /Total
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No
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1
-1
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-1

1

1

1
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1

1

-1

1

1
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1

1

13

1

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

1

15

1

1

1

1

1

12

1

1

13

1

1

15

1

1

15

1

1

15

1

0

34 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

35 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

1

1

1

1

1

1

1

1

13

36 1

1

1

1

1

1

37 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

38 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

39 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

41 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

-1

45 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

46 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

47 1

1

1

1

1

48 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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49 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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1
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1
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1
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1
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1
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28 1

1

1

1
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1

1

1

1

1

1

1
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Varify
reading

and

and

area

reread

interpret

notes

Y

N U

Y

N U

Elaboration

Y

N U

Y

N U

Listing & Summarize
define

and

vocabs

conclusion

Y

mean 13 /Total

Title

No

Planning

N U

Y
1

6

-1

1

13

17

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

18

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

19 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

21 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

22 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

-1

1

1

1

-1

1

1

5

1

1

15

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

25 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

26 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

27 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

28 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

29 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

30 1

1

1

1

1

1

31 1

1

1

1

1

1

32 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

33 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

34 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

35 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

1

1

13

-1
1

-1
1

1

-1
1

-1

-1

24 1

1

-1

1

23 1

1

-1

-1

1

N U

1

-1
1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

15

-1

36 1

1

1

1

1

1

37 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

38 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

39 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

41 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

45 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

46 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

-1

-1

-1

-1

-1

-1

47 1

1

1

1

1

48 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

49 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

51 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

54 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

1

1

1

1

1

1

1

15

1

1

-1

56 1
85

-1

1

-1

1

1

1

1

1

1

1
-1

1
-1

1
-1

1
-1

-1

1

-1

Mean

13
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Metacognitive Activities in Reading Progress Chart 10

Orientating

Activate Illustration Setting Information

Attention

prior

Survey

N U

Y

N U

Make

timing
Y

N U

Y

N U

Y

N U

used
Y

N U

Y

17 1

1

1

1

1

1

1

18 1

1

1

1

1

1

1

-1

N U

section
Y

N U

1

Pausing

solving

Y

N U

1
-1

Review

Uncertain

Varify
reading

and

and

area

reread

interpret

notes

Y

N U

Y

-1

1

1
-1

Elaboration

Evaluation

N U

1

Y

N U

1

Y

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

22 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

23 1

1

1

24 1

1

1

25 1

1

1

26 1

1

1

-1
1

-1
1

-1
1

-1

1

1

1

1

1

-1

-1

1

1

1
1

-1

1

1

-1

-1
1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

1

1

1

1

28 1

1

1

1

1

1

-1

29 1

1

1

1

1

1

-1

30 1

1

1

1

1

1

1

31 1

1

1

1

1

1

1

32 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

33 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
-1

1
-1

1

1
-1

1
-1

1
-1

1

-1
1

N U

1

15

1

5

1

5

1

1

15

1

15

1
-1
1

-1

-5

1

15

1

-5

1

1

5

-1

-1

27 1

Y

1

-1

1

N U

-1

1

1

1

Y

-1

-1
1

and
conclusion

1

-1

-1

-1
1

N U

define
vocabs

1

21 1

1

Listing & Summarize

1
-1

1

19

-1

Monitoring

Reading find useful Problem

purposes needed& prediction strategies non-useful

knowledge
Y

Executing

mean 10 /Total

Title

No

Planning

1

1

1

1

15

1

1

1

1

5

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

1

15

1

1

13

1

1

15

34 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

35 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

1

1

1

1

1

1

15

1

1

1

1

1

7

36 1

1

1

1

1

1

37 1

1

1

1

1

1

38 1

1

1

1

1

1

39 1

1

-1

1

1

1

1

-1

1

1

1

-1

-1

1

1

7

41 1

1

-1

1

1

1

1

-1

1

1

1

-1

-1

1

1

7

1
-1

1
-1

1
-1

-1

45 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

46 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

-1

-1

-1

47 1

1

48 1

1

1

1

1

1

1

49 1

1

1

1

1

1

1

-1

-1

51 1

1

1

1

1

1

1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

54 1

1

1

1

1

1

1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

56 1

1

1

1

1

1

1

85 1

1

1

1

1

1

1

1

1

0
1

1

1

1

1

1

1

15

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

-1
1

1

0
-1

1
1

3

1
-1

-1
1
1

Mean

-1
11
13

10

305
แบบบันทึกการอ่าน (Metacognitive Reading Log 1)
Name …………………………………………No. …………… Field of Study ……………………
Title : …………………………………………………………………………………………………
Before Reading:
1. ความรู ้เดิมของฉันที่ช่วยให้ฉนั เข้าใจเรื่ องนี้ ..............................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. ก่อนอ่าน สิ่ งแรกที่ฉนั ทาคือ .....................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. ฉันจะใช้เวลาอ่านเรื่ องนี้จบใน.........วัน คือวันที่ ........./.......... /......... ถึง........./ ......... /….......
During Reading:
1. วิธีอ่านของฉันคือ.....................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. ฉันอ่านแล้วเข้าใจถูกทางหรื อไม่ อย่างไร ................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. ฉันใช้กลยุทธ์การอ่านดังนี้........................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. ฉันควรใช้กลยุทธ์ อะไรอีก เพื่อช่วยให้อ่านได้สาเร็ จ...............................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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5. ฉันยังต้องการข้อมูลอื่นเพิ่มเติมอีกหรื อไม่ คืออะไร ................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
After Reading:
1. ฉันอ่านได้เข้าใจดีหรื อไม่ อย่างไร ...........................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. ฉันได้เรี ยนรู ้อะไร จากการอ่านเรื่ องนี้ .....................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. ฉันได้รู้มากกว่า หรื อน้อยกว่าที่คาดหวังไว้ อย่างไร ................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. ฉันต้องการจะอ่านซ้ าอีกหรื อไม่ อย่างไร ................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5. ฉันพอ จะสรุ ปเรื่ องนี้ได้วา่ ......................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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แบบบันทึกการอ่าน (Metacognitive Reading Log 2)
Name ………………………………………… No. ………… Field of Study ……………………
Title : ………………………………………………………………………………………………….
Before Reading:
1.

ฉันเข้าใจว่าหัวข้อเรื่ องนี้เป็ นเรื่ อง ที่เกี่ยวกับ
.............................................................................

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. ก่อนอ่าน ฉันสารวจบทอ่าน รู ปภาพ รู ้วา่ บทอ่านนี้ น่าจะเป็ น
…………………………………………………………………………………………………………
( ข่าว บันเทิง นวนิยาย บทความ คาบรรยายใต้ภาพ )
3. ฉันเดาว่าเรื่ องนี้ น่าจะเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับ......................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. ฉันจะใช้เวลาอ่านเรื่ องนี้จบใน .......วัน คือวันที่ ........./............. /.........ถึง ...... /........... /….....
During Reading:
1. วิธีอ่านของฉันคือ ....................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. ข้อมูลสาคัญในเรื่ องนี้คือ .........................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. ข้อความที่ฉนั ยังสับสนและไม่เข้าใจในเรื่ องนี้คือ ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
.………..……………………………………………………………………………………………….
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After Reading:
1. ฉันรู ้เรื่ อง และเข้าใจบทอ่านนี้ ( ดี ปานกลาง ไม่เข้าใจ)
…………………………………………………………………………………………………………
2. ฉันได้เรี ยนรู ้อะไร จากการอ่านเรื่ องนี้ .....................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. คาศัพท์สาคัญในเรื่ องนี้ที่ช่วยให้ฉนั เข้าใจบทอ่านคือ
1. ........................................... ความหมาย ............................................................................
2. ........................................... ความหมาย ............................................................................
3. ........................................... ความหมาย ............................................................................
4. ........................................... ความหมาย ............................................................................
5. ........................................... ความหมาย ............................................................................
6. ........................................... ความหมาย ............................................................................
7. ........................................... ความหมาย ............................................................................
8. ........................................... ความหมาย ............................................................................
9. ........................................... ความหมาย ............................................................................
10. ... .................................... ความหมาย .............................................................................
4. ฉันพอ จะสรุ ปเรื่ องนี้ได้วา่ ......................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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การสั มภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้สอนต่ อสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้ องการ
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนด้ วยตนเองด้ วยกิจกรรมการรู้ คดิ
ในการอ่านภาษาอังกฤษ
วิธีการ
1. คัดเลือกผูส้ อนภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ที่จบการศึกษาระดับปริ ญญาโทการสอนภาษาอังกฤษ สังกัดวิทยาลัยเทคนิค 5 แห่ง โดยวิธี Snow Ball
ได้ผสู ้ อนภาษาอังกฤษสังกัดวิทยาลัยเทคนิคในภาคกลาง จานวน 4 คน และผูส้ อนสังกัดวิทยาลัยใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 1 คน รวมจานวน 5 คน
2. ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเรี ยนด้วยตนเอง และกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน โดยใช้เอกสารจาก
การค้นคว้า และจากงานวิจยั ที่ผวู ้ ิจยั จัดหาให้ พร้อมอธิบายประกอบ
3. ส่ งแบบสัมภาษณ์พร้อม ข้อมูลเกี่ยวกับการเรี ยนด้วยตนเอง และกิจกรรมการรู ้คิดในการ
อ่านล่วงหน้า และติดต่อนัดวัน เวลา และสถานที่จะสัมภาษณ์
4. ก่อนทาการสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั ให้ขอ้ มูล เกี่ยวกับรู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองและกิจกรรม
การรู ้คิดในการอ่าน ล่วงหน้า ประกอบกับคาอธิบาย เพื่อให้ผสู ้ อนมีความรู ้และความเข้าใจในข้อ
คาถามที่ผวู ้ ิจยั ถาม เมื่อทาความเข้าใจตรงกันแล้ว จึงเริ่ มทาการสัมภาษณ์
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แบบสั มภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้สอนต่ อสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้ องการ
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนด้ วยตนเองด้ วยกิจกรรมการรู้ คดิ
ในการอ่านภาษาอังกฤษ
คาชี้แจง:
1. แบบสัมภาษณ์น้ ีเป็ นส่ วนหนึ่งของงานวิจยั เรื่ อง “การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเอง
ด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม”

เพื่อนาผลการวิจยั ไปใช้ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วย

กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม
2. การวิจยั ครั้งนี้จะวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นผลรวม ใคร่ ขอความกรุ ณาจากท่านช่วยตอบคาถาม
ตามสภาพความเป็ นจริ ง และตามความคิดเห็นของท่าน ผูว้ ิจยั ขอรับรองว่าข้อมูลที่ท่านให้สมั ภาษณ์
ทั้งหมดจะถือเป็ นความลับ
3. แบบสัมภาษณ์น้ ีเป็ นแบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้าง ประกอบด้วย 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนตัว
ตอนที่ 2 ข้อคาถาม
4. แบบสัมภาษณ์น้ ีส่งมาล่วงหน้า พร้อมข้อมูลต่าง ๆ ที่ผวู ้ ิจยั ค้นคว้ามาประกอบคาถาม
เพื่อให้ท่านได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองและกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ และได้เตรี ยมตัวตอบคาถามได้ตรงประเด็น โดยผูว้ ิจยั จะติดต่อ นัดหมายวันสัมภาษณ์
ต่อไป
ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่ วนตัว
โปรดทาเครื่ องหมาย √ หน้าข้อความ ตามความเป็ นจริ ง
1. เพศ

ชาย

หญิง

2. วุฒิการศึกษา ..................................................
3. ประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษ ..................... ปี
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงที่ท่านกรุ ณาให้ความอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์
ผูว้ ิจยั
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ตอนที่ 2 ข้อคาถาม เป็ นคาถามปลายเปิ ด มี 4 ข้อคาถาม
2.1 ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปั จจุบนั และปั ญหาของการเรี ยนการสอนอ่านภาษา
อังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อย่างไรบ้าง
2.2 ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดการใช้รูปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการ
รู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการอ่านของผูเ้ รี ยน อย่างไรบ้าง
2.3 ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนด้วยตนเอง
และการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ เพือ่ พัฒนาการอ่านของผูเ้ รี ยนอย่างไร
2.4 ท่านคิดว่ารู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเอง ในการสอนอ่านภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมการรู ้
คิดในการอ่าน เพื่อพัฒนาการอ่านของผูเ้ รี ยน ควรเป็ นอย่างไร

ภาคผนวก ข
รายนามผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูต้ รวจสอบรู ปแบบและเครื่ องมือการวิจยั
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1. ผู้ตรวจสอบและรับรองรูปแบบการเรียนด้ วยตนเองด้ วยกิจกรรมการรู้ คดิ ในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัตน์ วงษ์นาม ภาควิชาวิจยั และวัดผล คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.สมศักดิ์ ลิลา ภาควิชาวิจยั และวัดผล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร. มณเทียร ชมดอกไม้ ภาควิชาการจัดการเรี ยนรู ้ ศูนย์บณั ฑิตศึกษานานาชาติ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร. นพดล พรามณี ภาควิชาการจัดการเรี ยนรู ้ ศูนย์บณั ฑิตศึกษานานาชาติ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผศ. ดารณี ภุมวรรณ ศูนย์บณั ฑิตศึกษานานาชาติ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2. ผู้ตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย
ก. แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัตน์ วงษ์นาม ภาควิชาวิจยั และวัดผล คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร. มณเทียร ชมดอกไม้ ภาควิชาการจัดการเรี ยนรู ้ ศูนย์บณั ฑิตศึกษานานาชาติ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Mr. Robert Brett Wilkin อาจารย์ภาษาอังกฤษ โครงการจัดการเรี ยนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็ นภาษาอังกฤษ (English Program) โรงเรี ยนสงวนหญิง จังหวัด
สุ พรรณบุรี
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ข. แบบวัดคุณลักษณะด้ านการเรียนด้ วยตนเอง
ค. แบบสารวจพฤติกรรมในการอ่าน
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัตน์ วงษ์นาม ภาควิชาวิจยั และวัดผล คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร. นพดล พรามณี ภาควิชาการจัดการเรี ยนรู ้ ศูนย์บณั ฑิตศึกษานานาชาติ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร. มณเทียร ชมดอกไม้ ภาควิชาการจัดการเรี ยนรู ้ ศูนย์บณั ฑิตศึกษานานาชาติ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ง. แบบประเมินความเข้ าใจในการอ่าน
จ. แบบตรวจสอบการใช้ กจิ กรรมการรู้ คดิ ในการอ่าน
ฉ. แบบบันทึกการอ่าน (Reading Log)
ดร. มณเทียร ชมดอกไม้ ภาควิชาการจัดการเรี ยนรู ้ ศูนย์บณั ฑิตศึกษานานาชาติ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.นพดล พรามณี ภาควิชาการจัดการเรี ยนรู ้ ศูนย์บณั ฑิตศึกษานานาชาติ การ
พัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผศ. ดารณี ภุมวรรณ ศูนย์บณั ฑิตศึกษานานาชาติ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ช. แบบสั มภาษณ์ ผู้สอน
ซ. แบบสั มภาษณ์ สนทนากลุ่มผู้เรียน
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัตน์ วงษ์นาม ภาควิชาวิจยั และวัดผล คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.มณเทียร ชมดอกไม้ ภาควิชาการจัดการเรี ยนรู ้ ศูนย์บณั ฑิตศึกษานานาชาติ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.นพดล พรามณี ภาควิชาการจัดการเรี ยนรู ้ ศูนย์บณั ฑิตศึกษานานาชาติ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ภาคผนวก ค
คู่มือการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรม
การรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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คำนำ
คู่มือการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการ
อ่านภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จัดทา
ขึ้นเพื่อเป็ นแนวทางแก่ผทู ้ ี่ตอ้ งการนารู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู งไปใช้ และต้องการศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับรู ปแบบอย่างละเอียด เนื้อหาประกอบด้วย
1. ความเป็ นมาของการพัฒนารู ปแบบฯ กล่าวถึงสภาพปัจจุบนั ปัญหาที่เป็ นสาเหตุที่ตอ้ งมี
การพัฒนารู ปแบบฯ
2. ทฤษฎี และแนวคิ ดที่ สนับสนุ นรู ปแบบ กล่าวถึ งทฤษฎี ที่เป็ นแนวคิดพื้นฐานที่ใช้
สนับสนุนในการพัฒนารู ปแบบฯ เพื่อความเข้าใจในการนารู ปแบบฯ ไปใช้
3. แผนการดาเนินกิจกรรมในขั้นวางแผนการเรี ยน เป็ นรายละเอียดของกิจกรรมที่ทาใน
การวางแผนการเรี ยน เพื่อให้ได้ขอบเขตเนื้อหา และจุดมุ่งหมายที่เป็ นเป้ าหมายของการเรี ยน
4. แผนการเตรี ยมผูเ้ รี ยนก่อนการเรี ยนตามรู ปแบบ เป็ นรายละเอียดของกิจกรรมที่ผสู ้ อน
เป็ นผูใ้ ห้ความรู ้เกี่ยวกับกิจกรรมการเรี ยนตามรู ปแบบ ฯ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนพร้อมที่จะเรี ยนตามรู ปแบบฯ
ที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้นได้
5. แผนการดาเนิ นการอ่านด้วยตนเอง เป็ นรายละเอียดของกิจกรรมของผูเ้ รี ยนที่ทาการ
เลือกบทอ่าน จากบทอ่านที่ผูส้ อนจัดหาให้จากเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ผูเ้ รี ยนสนใจ ดาเนิ นการอ่านด้วย
ตนเอง บันทึกการอ่านในรู ปแบบของการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน
6. บทบาทของผูส้ อน กล่าวถึงหน้าที่และสิ่ งที่ผูส้ อนต้องดาเนิ นการในกิ จกรรมแต่ละ
ขั้นตอนตั้งแต่การเตรี ยมการสอนตามรู ปแบบฯ ขณะที่ผเู ้ รี ยนดาเนิ นการเรี ยนตามรู ปแบบฯ และ
การประเมินผล
แผนการดาเนิ นกิจกรรมที่นาเสนอในคู่มือนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอแนะที่ผสู ้ อนต้องพิจารณา
ถึงสภาพความพร้อมของผูเ้ รี ยนที่สอดคล้องกับปั จจัยที่กาหนดในแผน อาจปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสม และความพร้อม เนื่องจากสภาพการเรี ยนการสอน และผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการที่แตกต่าง
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กันออกไป จึ งเป็ นวิจารณญาณของผูส้ อนที่จะเลือกปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่ใช้ในการวางแผนการ
เรี ยนร่ วมกับผูเ้ รี ยน และการสอนเพื่อเตรี ยมผูเ้ รี ยน ตลอดจนความรู ้ที่นามาสนับสนุนการเรี ยนเพื่อ
สนองความต้องการของผูเ้ รี ยน โดยยึ ดหลักการและขั้นตอนตามรู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วย
กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษเป็ นสาคัญ
ฉลวย ม่วงพรวน
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กำรพัฒนำรูปแบบกำรเรียนด้ วยตนเองด้ วยกิจกรรมกำรรู้ คดิ ในกำรอ่ำนภำษำอังกฤษ
สำหรรับนักึกกษำปรกกำึนียบัตรวิาำาีพาันนสู งปรกเภววิาำอตตสำหรกรรม
ควำมเป็ นมำแลกควำมสำคัญ
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เป็ นทักษะที่สาคัญในการดารงชี วิตที่มีผใู ้ ช้มากที่สุดสาหรับ
ผูเ้ รี ยนที่เรี ยนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ หรื อผูท้ ี่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช้ภาษา
อังกฤษเป็ นภาษาพูด สิ่ งจาเป็ นสาหรับผูเ้ รี ยนในการเรี ยนภาษาอังกฤษ คือ ความสามารถในการ
อ่าน ดังนั้นความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษจึงมีความสาคัญและมีความจาเป็ นต้องใช้สาหรับ
นักศึ กษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ของการอาชี วศึกษา ซึ่ งเป็ นการจัดการศึ กษาและ
ฝึ กอบรมวิ ช าชี พ เพื่ อผลิ ต ก าลัง คนในระดับ เฉพาะทาง ระดับฝี มื อ ระดับเทคนิ คและในระดับ
เทคโนโลยี ในทุกสาขาวิชาชี พ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิ จ สังคม
วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี สามารถสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ (พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551) ทั้งนี้ ผเู ้ รี ยนและผูท้ ี่
อยู่ในวงการวิชาชี พ ต้องใช้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเป็ นเครื่ องมื อในการแสวงหา
ความรู ้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่มกั จะตีพิมพ์หรื อบันทึกไว้เป็ นภาษาอังกฤษ
ผลจากการศึกษาพบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนอาชีวศึกษายังไม่
เป็ นที่น่าพอใจ พบว่าผูเ้ รี ยนยังไม่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ดี คือ อ่านช้า ไม่มีจุดมุ่งหมายในการ
อ่าน ไม่เข้าใจศัพท์ ไม่เข้าใจเนื้ อเรื่ องของบทอ่าน ไม่มีกระบวนการคิดตามเนื้ อหาของบทอ่านขณะ
ดาเนินการอ่าน ทาให้การอ่านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนล้มเหลวและนามาสู่ ทศั นคติที่ไม่ดีต่อการอ่าน
ภาษาอังกฤษ กลัวการอ่าน เพราะอ่านแล้วไม่เข้าใจ ปั จจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนคือการจัดกระบวนการเรี ยนการสอน โดยทัว่ ไปผูเ้ รี ยนเคยชินกับการ
เรี ยนการสอนที่ผสู ้ อนเป็ นผูค้ อยป้ อนความรู ้ ทาให้ผเู ้ รี ยนขาดความกระตือรื อร้นที่จะขวนขวายหา
ความรู ้เอง และพบว่าผูส้ อนภาษาอังกฤษ มีความเข้าใจผิดในกระบวนการสอนอ่านที่มีประโยชน์
ต่อผูเ้ รี ยน โดยให้การช่วยเหลือผูเ้ รี ยนในทางที่ไม่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ภาษา เช่น การแปลข้อความ
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาแม่เมื่อผูเ้ รี ยนมีปัญหาในการอ่าน จึงทาให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสในการฝึ กอ่านด้วย
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ตนเองน้อยลง และขาดการฝึ กทักษะสาคัญของการอ่าน เช่น การคาดเดาความหมาย การย่อความ
และการตั้งคาถามถามตนเอง ที่ทาให้ผเู ้ รี ยนอ่านข้อความภาษาอังกฤษเข้าใจ
การจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่ สังคมแห่ งภูมิปัญญา และ
การเรี ยนรู ้ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ พ.ศ. 2550 – 2554 : 3)
มีแนวคิดที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ เต็มตามศักยภาพเน้นความรู ้ดา้ นภาษา
และทักษะในการประกอบอาชีพ จากแนวคิดที่ว่าผูเ้ รี ยนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้
(กระทรวงศึกษา พ.ศ. 2542 : 4) สอดคล้องกับแนวคิดของการเรี ยนด้วยตนเอง ซึ่งกล่าวถึงลักษณะ
ของการเรี ยนด้วยตนเองใน 2 ลักษณะคือ ลักษณะของกระบวนการเรี ยนที่ผเู ้ รี ยนรับภาระหน้าที่
เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการวางแผนการเรี ยน ดาเนินการเรี ยนและประเมินผลการเรี ยนด้วยตนเอง และ
ลักษณะของบุคคลคือการจัดการตนเอง การให้ความสาคัญกับการใช้แหล่งความรู ้ การควบคุม
ตนเองในการใช้กลยุทธ์ในการเรี ยน และแรงจูงใจในการเรี ยน
การที่ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนได้ดว้ ยตนเองมีประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนโดยตรง เนื่ องจากผูเ้ รี ยน
เป็ นผูร้ ับผิดชอบตั้งเป้ าหมายในการเรี ยนด้วยตนเอง วางแผนควบคุมภาระงานในการเรี ยนรู ้ของตน
กาหนดวิธีในการเรี ยนรู ้ ตรวจสอบ ประเมินความก้าวหน้าในการบรรลุเป้ าหมาย

สิ่ งสาคัญคือ

ผูเ้ รี ยนเป็ นผูก้ ระทาไม่ใช่เป็ นผูต้ อบสนอง ผูเ้ รี ยนเป็ นผูค้ วบคุมการเรี ยนไม่ใช่ถูกควบคุม ผูเ้ รี ยน
เป็ นคนเสาะหาความรู ้ มิใช่ ได้รับข้อมูลจากการป้ อน และผูเ้ รี ยนเป็ นผูค้ วบคุมสถานการณ์ในการ
เรี ยน

นอกจากนี้ การเรี ยนด้วยตนเองยังเป็ นลักษณะทางบุคลิกภาพ เป็ นความสามารถของมนุษย์

และเป็ นความต้องการที่จะเรี ยนด้วยตนเอง โดยใช้ประสบการณ์ของผูเ้ รี ยนเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยน
จะเรี ยนในสิ่ งที่ตอ้ งการนาไปใช้ในชีวิตจริ ง ด้วยแรงจูงใจจากภายใน เช่น ความต้องการของตนเอง
ความนับถือตนเอง ความอยากได้ใคร่ รู้ ความต้องการประสบความสาเร็ จและความพึงพอใจในการ
ประสบความสาเร็ จ ผูท้ ี่สามารถเรี ยนได้ดว้ ยตนเองจะเป็ นผูท้ ี่เรี ยนรู ้ได้เร็ วกว่า เรี ยนได้มากกว่าและ
คงทนกว่าผูท้ ี่รอรับการป้ อนความรู ้จากผูส้ อน (Knowles 1975) ผูว้ ิจยั ได้นาหลักการและแนวคิดใน
การจัดการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนได้ดว้ ยตนเองมาใช้กบั ผูเ้ รี ยนในระบบ เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
สามารถเรี ยนได้ดว้ ยตนเอง และสามารถใช้กระบวนการเรี ยนด้วยตนเองในชีวิตจริ ง เพื่อให้เป็ นผู ้ ที่
เรี ยนต่อเนื่ องไปตลอดชี วิต และสามารถอยู่รอดในสังคม ในยุคแห่ งข่าวสารและเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
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การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษนั้น นอกจากผูเ้ รี ยนจะต้องมีคุณลักษณะ
ของการเรี ยนด้วยตนเองแล้ว นักการศึกษาได้ให้ความสนใจในการนากลยุทธ์ในการอ่านของผูท้ ี่
ประสบความสาเร็ จในการอ่านมาช่วยให้ผเู ้ รี ยนทาความเข้าใจกับบทอ่าน จากผลการวิจยั การอ่าน
ภาษาอังกฤษ โดยเจ้าของภาษาพบว่า การฝึ กให้ผเู ้ รี ยนควบคุมความเข้าใจในการอ่านของตนเอง ฝึ ก
ให้ประเมินการอ่าน และควบคุมกระบวนการอ่านของตน จะทาให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจในข้อความที่อ่านดี
ขึ้น และพบว่าการสอนทักษะในการควบคุมความเข้าใจ เป็ นวิธีหนึ่งที่ได้ผลในการช่วยให้ผเู ้ รี ยน
มี ท ัก ษะและกลยุท ธ์ ใ นการอ่ า น ท าให้ผูเ้ รี ย นสามารถอ่ า นได้อ ย่า งอิ ส ระ และ ยัง พบว่า ในการ
พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ ผูเ้ รี ยนต้องฝึ กการใช้กลยุทธ์ในการรู ้คิดในการอ่าน (Metacognitive
strategies) ควบคุม หรื อนาทางในการทาภาระงานในการเรี ยนภาษา และกระบวนการเรี ยน เพราะ
ผูเ้ รี ยนที่ไม่มีกลยุทธ์ในการรู ้คิดจะเป็ นผูเ้ รี ยนที่ไม่มีทิศทาง หรื อไม่มีโอกาสในการวางแผนการ
เรี ยนจะไม่มีการเฝ้ าดูความก้าวหน้าของตน หรื อทบทวนความสาเร็ จและการเรี ยนในอนาคตของตน
การรู ้คิด (Metacognition) คือการคิดในเรื่ องที่ตนคิด เป็ นความสามารถของผูเ้ รี ยนที่จะ
มองเห็นสิ่ งที่ตนคิด และสามารถไตร่ ตรองว่าตนรู ้อะไร ทาอะไร และตนเองไม่รู้อะไร สิ่ งใดที่ตน
ยังไม่ได้ทา การรู ้คิดทาให้เกิดการไตร่ ตรองอย่างถี่ถว้ น และมีการประเมินการคิดซึ่งจะทาให้มีการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการเรี ยน (Anderson, 2002) การรู ้คิดเป็ นความสามารถที่จะเข้าใจและควบคุม
ความคิดของตนเอง เป็ นความรับผิดชอบในการทากิจกรรมของบุคคล ผูเ้ รี ยนที่จะมีการรู ้คิดได้น้ นั
จะต้องมีระดับของการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการคิดของตนเอง ตามลักษณะของภาระงานและบริ บท
ของสังคม

วิธีที่จะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการรู ้คิดมี 2 วิธี คือ 1) การฝึ กกลยุทธ์ และ 2) การสร้าง

สิ่ งแวดล้อมและสังคมที่ช่วยส่ งเสริ มการรู ้คิด โดยเนื้ อหาวิชาที่จะต้องใช้การรู ้คิดมี 2 ประเภท คือ
ความรู ้เกี่ยวกับเนื้อหาเฉพาะทาง เช่น การอ่าน การเขียน และความรู ้เกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวผูเ้ รี ยน
เอง วิธีการที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการรู ้คิดนี้ มีนกั การศึกษาหลายท่านได้ทาวิจยั เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทา
ให้ผเู ้ รี ยนเกิดมีทกั ษะในการรู ้คิดขึ้น ที่น่าสนใจคือกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน
ผลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ต่างๆ พบว่า การที่ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาการอ่านได้ดี
ขึ้นนั้น ต้องใช้กระบวนการเรี ยนด้วยตนเอง เนื่ องจากกระบวนการเรี ยนด้วยตนเอง ฝึ กให้ผูเ้ รี ยน
สามารถริ เริ่ มด้วยตนเอง จากความสนใจ ความอยากรู ้ ทาการวางแผนการเรี ยน ดาเนินการอ่าน และ
ประเมินผลการอ่านด้วยตนเอง ในการอ่านด้วยตนเองผูเ้ รี ยนต้องสามารถใช้กลยุทธ์ในการอ่านที่
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ถูกต้อง และเหมาะสมกับเนื้ อหาของบทอ่าน การใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน ประกอบด้วย
กิจกรรมการในการอ่าน ซึ่ งเป็ นกลยุทธ์ในการอ่านเพื่อความเข้าใจ 6 กิจกรรม คือ 1) การกาหนด
ทิศทางของการอ่าน (Orientating) 2) การวางแผนในการอ่าน (Planning) 3) การดาเนิ นการอ่าน
(Executing) 4) การควบคุมการอ่าน (Monitoring) 5) การประเมินผลและการตรวจสอบการอ่าน
(Evaluating & Checking) และ 6) การสรุ ปรายละเอียด (Elaboration) ของเนื้ อหาที่อ่านเพื่อที่จะ
นาไปใช้ในบทอ่านอื่น ๆ หรื อในชีวิตประจาวัน
จากสภาพปั ญหาของการจัดการเรี ยนการสอน ความสาคัญและความจาเป็ นในการพัฒนา
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน การพัฒนาความสามารถในการอ่านของผูเ้ รี ยน
ด้วยกระบวนการเรี ยนด้วยตนเอง และใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านเป็ นกิจกรรมในการเรี ยน เป็ น
กลยุทธ์ในการอ่านที่ช่วยควบคุมการอ่าน ส่ งเสริ มกระบวนการคิดให้ผเู ้ รี ยนได้คิดในขณะทาการ
อ่านด้วยตนเอง ตั้งแต่เริ่ มอ่านจนกระทัง่ นาผลการอ่านไปใช้ เป็ นแนวทางที่จะทาให้ผูเ้ รี ยน
สามารถพัฒนาความสามารถในการอ่าน จึงเป็ นเหตุผลของการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเอง
ด้วยกิ จ กรรมการรู ้ คิดในการอ่ าน ซึ่ ง นอกจากจะเป็ นประโยชน์ต่อนักศึ กษาในวิทยาลัย เทคนิ ค
สุ พรรณบุรีแล้ว ยังสามารถขยายผลไปสู่สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ต่อไป
วฤษฎีกำรเรียนรู้ วเี่ ป็ นข้ อมูลพืนน ฐำนในกำรสร้ ำงรูปแบบฯ
1. ทฤษฎี กลุ่มมนุ ษยนิ ยม (Humanism) รู ปแบบ ฯ ที่พฒั นาขึ้นมีจุดประสงค์ให้ผูเ้ รี ยนมี
ความรับผิดชอบในกระบวนการเรี ยนรู ้ ของตน ผูเ้ รี ยนได้เลือกสิ่ งที่ตนต้องการเรี ยน เลือกวิธีเรี ยน
ด้วยตนเอง หน้าที่ของผูส้ อนคือส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคนได้พฒั นาคุณสมบัติของตนตามศักยภาพ
ให้ได้สูงสุ ด ซึ่งจะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดีและเป็ นแนวทางในการเรี ยนต่อเนื่องไปในอนาคต
ผูเ้ รี ยนได้เลื อกอ่ านสิ่ งที่ ต นสนใจ และอยู่ใ นระดับความสามารถในการอ่านของตน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการอ่านของผูเ้ รี ยนให้ได้สูงสุ ด
2. ทฤษฎีการเรี ยนรู ้พทุ ธิ ปัญญา (Cognitive Learning) รู ปแบบ ฯ ที่พฒั นาขึ้น สนับสนุน
ให้ผเู ้ รี ยนใช้กระบวนการทางความคิดในการอ่าน มีการสะสมข้อมูล สร้างความหมายและสร้าง
ความสัม พัน ธ์ข องข้อ มูล และดึ ง ข้อ มูล ออกมาใช้ใ นการแก้ปั ญหาต่ าง ๆ สอดคล้อ งกับการใช้
กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน ซึ่ งเป็ นกระบวนการทางสติปัญญาของผูเ้ รี ยนในการที่จะสร้างความรู ้
ความเข้าใจให้แก่ตนเองในการอ่าน
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3. ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล (Information Processing Theory)
รู ปแบบฯที่พฒั นาขึ้น ใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน ซึ่งเป็ นกระบวนการทางสมอง ที่ส่งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนตระหนักรู ้เกี่ยวกับความรู ้และความสามารถในการอ่านของตน และใช้ความเข้าใจในการรู ้
ดังกล่าว จัดการควบคุมกระบวนการคิดในการอ่านของตนด้วยกลยุทธ์ในการอ่าน อันจะช่วยให้การ
อ่านของตนประสบผลสาเร็ จ
4. ทฤษฎีโครงสร้างความรู ้ (Schema Theory) กล่าวถึงการจัดระบบความรู ้ในสติปัญญา
ของมนุษย์ ว่าโครงสร้างความรู ้จะถูกสร้างขึ้นอย่างมีความหมายเสมอ และเพิ่มขึ้นเมื่อบุคคลได้รับ
ประสบการณ์ ความรู ้ เดิ มเป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับการทาความเข้าใจสิ่ งใหม่ ๆ ผูส้ อนต้องช่วยสร้าง
ความรู ้ที่ผเู ้ รี ยนควรจะมีในระดับชั้นของตน โดยสอนความรู ้และแนวคิดทัว่ ไปให้แก่ผูเ้ รี ยน เพื่อ
ขจัด ความยากล าบากในการเรี ย นเนื่ อ งจากการขาดความรู ้ เ บื้ อ งต้น รู ป แบบที่ พ ัฒ นาขึ้ น จึ ง มี
จุดประสงค์ที่จะให้ความรู ้เบื้องต้นที่จาเป็ นแก่ผเู ้ รี ยน ก่อนที่จะให้ไปทากิจกรรมด้วยตนเอง
5. ทฤษฎีการสร้างความรู ้ (Constructivism) รู ปแบบที่พฒั นาขึ้น มีจุดมุ่งหมายให้ผสู ้ อน
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีกลยุทธ์ในกระบวนการเรี ยน สร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง ให้ความสาคัญกับการ
แก้ปัญหา ในชี วิตจริ งในสถานการณ์จริ ง เป็ นแนวคิดที่ให้ผสู ้ อนเป็ นผูฝ้ ึ กกลยุทธ์ในการอ่าน และ
กระบวนการเรี ยนให้แก่ผูเ้ รี ยน เพื่อให้สามารถเข้าใจในบทอ่านที่หลากหลายในชี วิตจริ งและใน
สถานการณ์จริ งที่ผสู ้ อนจัดหามาให้จากเว็บไซต์ต่าง ๆ
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพื้นฐานกับองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วย
กิ จกรรมการรู ้ คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ สาหรั บนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ดังปรากฏในแผนภูมิที่ 1 ดังต่อไปนี้
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ทฤษฎีการเรียนรู้ และแนวคิดทางจิตวิทยาการเรียนรู้
ทฤษฎีกลุ่มมนุษยนิยม: ผูเ้ รี ยนมี

การเรียนด้ วยตนเอง: บุคคลที่

ความต้องการที่จะพัฒนา

ทฤษฎีการเรียนรู้ พุทธิปัญญา:

ทฤษฎีโครงสร้ างความรู้: การ

เรี ยนด้วยตนเอง จะเรี ยนได้

ศักยภาพของตนเอง การให้

การเรี ยนรู้เป็ นกระบวนการ

ใช้ความรู้เดิมช่วยในการทา

มากกว่า ดีกว่า ลึกซึ้ งและมี

อิสระในการเรี ยนรู ้ทาให้เกิด

ทางปัญญา ที่จะสร้างความรู้

ความเข้าใจสิ่ งใหม่ ๆ

ความรู้ที่คงทนกว่า ผูท้ ี่เรี ยน

การเรี ยนรู้ได้ดี

ความเข้าใจให้แก่ผเู้ รี ยน

ทฤษฎีการสร้ างความรู้ : ผูเ้ รี ยน

จากผูอ้ ื่น

บรรยากาศการเรียนที่ดี ช่วยให้

ทฤษฎีกระบวนการทางสมอง:

เป็ นผูจ้ ดั กระทาข้อมูล มุ่งเน้น

กิจกรรมการรู้ คดิ ในการอ่าน:

ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดี ผูส้ อน

บุคคลจะเลือกรับรู้สิ่งที่ตนรู้จกั

กระบวนการสร้างความรู้ของ

สามารถพัฒนาความสามารถ

ควรเป็ นผูช้ ้ ีแนะ เน้นการเรี ยนรู ้

หรื อสนใจและการใช้เทคนิค

ผูเ้ รี ยนและการตระหนักรู้ใน

ในการอ่านภาษาอังกฤษของ

กระบวนการเป็ นสาคัญ

การควบคุมกระบวนการคิด

กระบวนการ

ผูเ้ รี ยน

สภาพปัจจุบัน : การสอนอ่านภาษาอังกฤษ
พฤติกรรมในการอ่านของผูเ้ รี ยน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้ อมูลหลักสู ตรภาษาอังกฤษ : จุดประสงค์
เนื้อหา การประเมินผล

องค์ ประกอบของรูปแบบ
ทฤษฎี / แนวคิดพืน้ ฐาน

จุดประสงค์

หลักการ

ผู้เรียนที่ อ่านภาษาอังกฤษได้ดว้ ยตนเอง โดย

1. เน้นกระบวนการเรี ยนของผูเ้ รี ยน

1. พัฒนาความสามารถในการอ่าน

มีอิสระในการเลือกบทอ่านที่ผสู ้ อนเตรี ยมให้

2. สร้างบรรยากาศที่ดีในการเรี ยน

2. เสริ มสร้างคุณลักษณะด้านการ

จากเว็บไซต์ วางแผนและดาเนิ นการอ่านเอง

3. อานวยความสะดวกโดยจัดหาแหล่ง

ด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านที่ได้รับการฝึ ก

ความรู้ และบทอ่านให้

จากผูส้ อน ทาบันทึกการอ่าน และรับความรู้

4. ผูเ้ รี ยนรับผิดชอบในการเลือกบทอ่าน

เสริ ม จะมีพฒั นาการในการอ่านที่ดีข้ ึน มี

กาหนดเป้ าหมาย วางแผน ปฏิบตั ิตามแผน

ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษได้ดีข้ ึน

ประเมินการอ่าน และทบทวนเป้ าหมาย

และมีคุณลักษณะในการเรี ยนด้วยตนเองสูงขึ้น

จากข้อมูลการป้ อนกลับ

เรี ยนด้วยตนเอง
3. เพิ่มพัฒนาการในการอ่าน

การนารู ปแบบไปใช้
1. เงื่อนไขของการใช้รูปแบบ
2. คาแนะนาในการใช้รูปแบบ

ขั้นตอนการเรียนการสอนตามรู ปแบบ
ขั้นกิจกรรมก่ อนเรียน

ขั้นดาเนินกิจกรรมการอ่ าน

ขั้นประเมินผล

1. สารวจกลยุทธ์ในการอ่าน

1. ผูส้ อนจัดหาบทอ่านจากเว็บไซต์

1. ทดสอบความสามารถในการอ่าน

2. วางแผนการเรียน

2. ผูเ้ รี ยนเลือกบทอ่าน วางแผน ดาเนินการอ่าน

ภาษาอังกฤษ

3. ผู้สอนฝึ กกิจกรรมการรู้ คดิ

3. บันทึกการอ่าน 4. ผูส้ อนเก็บข้อมูลการอ่าน

2. วัดคุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเอง

ในการอ่ าน ให้ ผู้เรียน

ประเมิน ให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ ทบทวนเป้ าหมาย

3. วัดพัฒนาการในการอ่านภาษาอังกฤษ

ผลที่เกิดจากการใช้ รูปแบบ

แผนภูมิที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพื้นฐานกับองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเอง
ด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
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แผนดาเนินกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบฯ
ขั้นตอนการเรี ยนการสอน
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การดาเนินการเรี ยนการสอน
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ขั้นตอนการเรี ยนการสอน

การดาเนินการเรี ยนการสอน

เอกสารที่ใช้ในการเรี ยนการสอน
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ขั้นตอนการเรี ยนการสอน

การดาเนินการเรี ยนการสอน

เอกสารที่ใช้ในการเรี ยนการสอน
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STOP

แผนกำรเตรียมผู้เรียนก่ อนกำรเรียนตำมรูปแบบฯ
จากแนวคิดการเรี ยนด้วยตนเองของผูเ้ รี ยนในระบบ ของ โกรว์ (Grow,1991) กล่าวถึงการ
สอนให้ผูเ้ รี ยนในระบบเรี ยนได้ดว้ ยตนเอง ในขั้นแรกที่ผเู ้ รี ยนยังไม่สามารถเรี ยนได้ดว้ ยตนเอง
ผูส้ อนต้องนาผูเ้ รี ยนโดยการบรรยายให้ความรู ้เบื้องต้น ฝึ กกิจกรรมที่ตอ้ งใช้ในการเรี ยนด้วยตนเอง
ให้แก่ผูเ้ รี ยนก่อนที่จะค่อย ๆ ลดบทบาทของผูส้ อนลงจากผูน้ าเป็ นผูช้ ่วยเหลือให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ
เมื่อผูเ้ รี ยนเริ่ มสนใจและเข้าไปผูกพันกับบทอ่าน และเริ่ มดาเนิ นการอ่านได้ดว้ ยตนเอง ผูว้ ิจยั จึงจัด
ให้มีแผนการเตรี ยมความพร้อมของผู ้เรี ยน ซึ่ งอยู่ในขั้นตอนของกิ จกรรมก่อนเรี ยน ทาการฝึ ก
กิ จกรรมการรู ้ คิดในการอ่านให้แก่ ผูเ้ รี ยน ก่ อนที่ ผูเ้ รี ยนจะดาเนิ นการอ่านด้วยตนเอง ในการฝึ ก
กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน ผูส้ อนจะใช้วิธีสอนโดยตรง (Direct Instruction) ของจอยส์และวีล
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(Joyce and Weil 2004) ผสมผสานกับ วิธีสอนกลยุทธ์ในการรู ้คิด (Explicit instruction on
Metacognitive Strategies) ของโอ มอลเลย์ และชามอท (O’Malley and Chamot 1990) ซึ่งประกอบ
ด้วยขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรี ยม (Preparation) ขั้นนาเสนอ (Presentation) และขั้นฝึ ก
(Practice)
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรี ยม (Preparation) เพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั จดจากลยุทธ์ของกิจกรรมการรู ้
คิดในการอ่าน และตระหนักในการรู ้คิด ซึ่ งเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทางสมอง และ
ผลในทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน ในขั้นตอนนี้ ผูส้ อนจะอธิ บายความสาคัญของกลยุทธ์ ในการอ่าน
และกลยุทธ์ในการรู ้คิดในการอ่าน

แจกใบความรู ้เรื่ องกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ

และจุดมุ่งหมายของการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านแก่ผเู ้ รี ยน พร้อมอธิบาย
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นนาเสนอ (Presentation) ในขั้นตอนนี้ ผูส้ อนจะสาธิตการใช้กลยุทธ์ในการ
ใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน โดยใช้บทอ่านตัวอย่าง และร่ วมกันกับผูเ้ รี ยน ทาบันทึกการอ่านโดย
การนาของผูส้ อน ตรวจสอบความเข้าใจของผูเ้ รี ยน ทดลองให้ผเู ้ รี ยนใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการ
อ่านจากบทอ่านตัวอย่างด้วยตนเอง และร่ วมมือกันทากับเพื่อน ในขั้นตอนนี้ ผเู ้ รี ยนจะเริ่ มรู ้จกั วิธี
วางแผนในการอ่านและวิธีควบคุมการอ่านด้วยตนเอง
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นฝึ ก (Practice) ขั้นตอนนี้ ผูเ้ รี ยนจะฝึ กการใช้กลยุทธ์กิจกรรมการรู ้คิดใน
การอ่าน เพื่อให้สามารถใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านบทอ่าน ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ขั้นของการ
ฝึ กจะแบ่งออกเป็ น 3 กิจกรรม คือ
กิจกรรมที่ 1 ฝึ กตามโครงสร้าง (Structure Practice) ในกิจกรรมนี้ ผูส้ อนจะนาผูเ้ รี ยนฝึ ก
ตามโครงสร้างที่กาหนด ผูส้ อนเป็ นผูน้ าฝึ ก ด้วยการตั้งคาถาม ผูเ้ รี ยนตอบคาถามพร้อมทาตามที่
ผูส้ อนบอกไปพร้ อมกัน ผูส้ อนเป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง แก้ไขข้อผิดพลาดและให้ขอ้ มูล
ป้ อนกลับ
กิจกรรมที่ 2 ฝึ กตามคาแนะนา (Guide Practice) กิจกรรมนี้เป็ นกิจกรรมที่ผเู ้ รี ยนเริ่ มมีอิสระ
ในการทากิจกรรมด้วยตนเอง แต่ยงั คงต้องทาตามคาแนะนาของผูส้ อนก่อน ผูส้ อนยังเข้าไปควบคุม
ดูแลการฝึ กของผูเ้ รี ยนจากกลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่งอยูต่ ลอดเวลา เพื่อให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ ชื่นชม
กระตุน้ และให้กาลังใจ
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กิจกรรมที่ 3 ฝึ กโดยอิสระ (Independent Practice) กิจกรรมนี้ผเู ้ รี ยนจะฝึ กอย่างอิสระด้วย
ตนเองที่บา้ นหรื อนอกเวลาในชั้นเรี ยน การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับของผูส้ อนจะทาได้ในภายหลัง จากที่
ผูเ้ รี ยนทาการอ่านเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วและนาบันทึกการอ่านส่ งผูส้ อน (แผนการสอนการเตรี ยมผูเ้ รี ยน
แสดงในภาคผนวก ง)
กิจกรรมการรู ้คิดตามรู ปแบบฯ ที่ผสู ้ อนฝึ กให้ผเู ้ รี ยน มี 6 กิจกรรมคือ
1. การกาหนดทิศทางของการอ่าน (Orientating) เป็ นกิ จกรรมก่ อนการอ่าน เพื่อกระตุน้
ความรู ้เดิมของผูอ้ ่าน ช่วยให้ผอู ้ ่านรู ้จุดประสงค์ของบทอ่านและตั้งจุดประสงค์ในการอ่านของตนได้
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังต่อไปนี้
1.1 การสารวจบทอ่าน โดยให้ความสนใจกับหัวข้อเรื่ อง สังเกตคาหรื อประโยคที่
เน้นด้วยตัวหนา หรื อตัวเอน ในบทอ่าน
1.2 การสังเกตว่า บทอ่านนั้น มีคาถามท้ายบทหรื อไม่
1.3 การสังเกตภาพประกอบ ตารางและแผนภาพต่าง ๆ ในบทอ่าน
1.4 การสังเกตข้อมูลที่กล่าวซ้ า ในบทอ่าน
2. การวางแผนในการอ่าน (Planning) กิจกรรมนี้ มีจุดประสงค์เพื่อจะให้ผอู ้ ่านตั้งเป้ าหมาย
หรื อตั้งจุดประสงค์ในการอ่าน และพัฒนากระบวนการอ่านของตน เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายในการ
อ่านที่ตนตั้งไว้ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้
2.1 การตั้งคาถามตนเอง เกี่ยวกับบทอ่าน หรื อการตั้งเป้ าหมายที่จะต้องทาให้สาเร็ จ
หลังการอ่าน
2.2 การตัดสิ นใจว่าต้องการข้อมูลเฉพาะใด ในบทอ่าน
2.3 การทานายเนื้อเรื่ องของบทอ่าน
2.4 การตัดสิ นว่าส่ วนใดของบทอ่าน ต้องอ่านซ้ าหรื อต้องกลับมาอ่านทบทวนอีกครั้ง
2.5 การให้เวลาในการอ่าน ตามลักษณะและความยาวของบทอ่าน
2.6 การเปลี่ยนแผนการอ่าน ถ้าการอ่านไม่ประสบความสาเร็ จ
3. การดาเนินการอ่าน (Executing) เป็ นกิจกรรมที่ใช้ในการดาเนินการอ่านตามแผนการ
อ่าน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ คือ
3.1 การอ่านบทอ่านอย่างตั้งใจ ใช้กลยุทธ์เพื่อความเข้าใจในการอ่าน
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3.2 การหาส่ วนที่มีประโยชน์ และส่ วนที่ไม่มีประโยชน์ของบทอ่าน
3.3 การหาคาตอบ ของคาถามก่อนอ่าน
3.4. การใช้กลยุทธ์ในการจัดการ และบันทึกข้อมูล
3.5 การอ่านข้ามข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์
3.6 การจดบันทึกในบทอ่าน หรื อจดบันทึกนอกบทอ่าน
4. การควบคุมการอ่าน (Monitoring) กิจกรรมนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้ผอู ้ ่านได้มนั่ ใจว่าการ
อ่านของตนก้าวหน้าไปสู่เป้ าหมาย ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ คือ
4.1 การจดจาสิ่ งที่ตนไม่เข้าใจ ในบทอ่าน
4.2 การสังเกตความหมายที่ขดั แย้ง หรื อสับสนในบทอ่าน
4.3 การสังเกตคาที่ไม่คุน้ เคย การใช้คา หรื อหัวข้อที่เป็ นศัพท์เฉพาะ
4.4 การจดจาว่าเมื่อใดมีปัญหาที่ตอ้ งการกลยุทธ์ในการอ่าน เช่ น การหยุดอ่านหรื อ
กลับไปอ่านบทอ่านใหม่ การยืนยันความหมายของเครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์ต่าง ๆ
5. การประเมินและการตรวจสอบ(Evaluation & Checking) กิจกรรมนี้ทาเพื่อ ให้มนั่ ใจว่า
ผูอ้ ่านทาการอ่านได้ครอบคลุมบทอ่านและเข้าใจในบทอ่าน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ คือ
5.1 การทบทวน และทาความเข้าใจบทอ่านที่ได้อ่านไปแล้ว
5.2 การบันทึกส่ วนที่อ่านแล้วไม่แน่ใจ
5.3 การบันทึกสิ่ งที่พบว่ามีประโยชน์
5.4 การตรวจสอบการอ่านว่าสาเร็ จตามเป้ าหมายหรื อไม่
6. การสรุ ปความและการให้รายละเอียด (Elaboration) กิจกรรมนี้ประสงค์ที่จะให้ผอู ้ ่าน
ได้ประมวลข้อมูลของบทอ่าน หรื อนาเอาข้อมูลจากบทอ่านไปใช้ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม
ดังต่อไปนี้
6.1 จดคาศัพท์ที่สาคัญพร้อมความหมาย และจดบันทึกใจความสาคัญ
6.2 จับใจความโดยย่อ ของบทอ่านตามหัวข้อย่อย
6.3 ย่อบทอ่านทั้งหมด
6.4 สรุ ปเนื้อหาของบทอ่าน
6.5 การเล่าเรื่ องที่อ่านโดยใช้ภาษาของตน
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6.6 การเชื่อมโยง เปรี ยบเทียบ หาความแตกต่างของข้อมูลในบทอ่านกับข้อมูลอื่น ๆ
กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านทั้ง 6 กิจกรรมนี้ผเู ้ รี ยนได้รับการฝึ กจากผูส้ อน และฝึ กเขียน
บันทึกการอ่านด้วยภาษาของตน เพื่อรายงานกิจกรรมที่ตนได้กระทาขณะอ่าน ตามแนวของการใช้
กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน และรายงานความก้าวหน้าของความสามารถในการอ่านของตน ผูส้ อน
เป็ นผูต้ รวจสอบบันทึกการอ่านของผูเ้ รี ยน และใช้เกณฑ์วดั ความเข้าใจในการอ่าน (

Reading

Comprehension Rubrics) ที่ร่วมกันกาหนดขึ้นเพื่อวัดความเข้าใจในการอ่าน และตรวจสอบการใช้
กิจกรรมการรู ้คิดจากบันทึกการอ่านของแต่ละคน โดยใช้แบบตรวจสอบการใช้กิจกรรมการรู ้คิดใน
การอ่าน (Metacognitive Activities Check list) และบันทึกข้อมูลความเข้าใจในการอ่าน และการใช้
กิจกรรมการรู ้คิดของผูเ้ รี ยนทุกคน ในทุกครั้งของการอ่าน เพื่อดูพฒั นาการในการอ่านของผูเ้ รี ยน
และพัฒนาการในการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านควบคู่กนั ไป
แผนกำรดำเนินกำรอ่ำนด้ วยตนเอง
ในการดาเนิ นการอ่านด้วยตนเองนั้น ผูส้ อนจะเป็ นผูน้ าเสนอบทอ่านจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่
ผูเ้ รี ยนสนใจ และต้องการที่จะหาความรู ้หรื อต้องการที่จะรู ้เรื่ องนั้น ๆ อาทิ CNN news, World
news, International Geographic เป็ นต้น ผูเ้ รี ยนเป็ นผูเ้ ลือกบทอ่านของตนเองตามความสนใจ และ
วางแผนการอ่านด้วยตนเอง ดาเนิ นการอ่าน เขียนบันทึกการอ่าน ใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน
โดยใช้เวลานอกเวลาเรี ยน สัปดาห์ละเรื่ อง ใช้เวลาอ่าน 10 สัปดาห์ รวมอ่านคนละ 10 เรื่ อง ตาม
ความสนใจของตน ผูเ้ รี ยนแต่ละคนจะเลือกบทอ่านที่แตกต่างกัน ตามความสนใจส่ วนบุคคล โดยมี
ผูส้ อนเป็ นผูช้ ่วยเหลือเมื่อผูเ้ รี ยนต้องการความกระจ่างจากหัวข้อเรื่ อง เป็ นที่ปรึ กษาเมื่อผูเ้ รี ยนสงสัย
ในหัวข้อเรื่ อง หรื อในกระบวนการอ่าน (แผนการสอนการดาเนิ นการอ่านด้วยตนเอง ดังแสดงใน
ภาคผนวก ง)
บวบำวของผู้สอน
บทบาทและหน้าที่ ของผูส้ อน ในกระบวนการเรี ย นการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนด้ว ย
ตนเองด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ มีดงั นี้
1. ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ และจุดประสงค์ของรู ปแบบอย่างละเอียด รวมทั้งศึกษา
กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ ทั้ง 6 กิจกรรม โดยศึกษาเป้ าหมายของแต่ละกิจกรรม และ
ตัวอย่างกิจกรรมการอ่านของแต่ละกิจกรรมอย่างละเอียด
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2. ศึกษาแผนการดาเนินการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ และตัวอย่างแผนการสอน รวมทั้ง
เอกสารประกอบการสอน คือ แบบบันทึกการอ่าน เกณฑ์การประเมินความเข้าใจในการอ่าน แบบ
ตรวจสอบรายการในการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน
3. ศึกษารู ปแบบการสอนโดยตรง (Direct Instruction Model) ของ จอยส์ และวีล (Joyce
and Weil 2004) และการสอนกลยุทธ์ในการรู ้คิด (Explicit instruction on Metacognitive Strategies)
ของ โอมอลเลย์ และ ชาม็อท (O’Malley and Chamot, 1990) อย่างละเอียด
4. ผูส้ อนต้องตระหนักว่ากระบวนการเรี ยนด้วยตนเองของผูเ้ รี ยนในระบบนั้น เริ่ มต้นด้วย
ผูส้ อนเป็ นผูน้ า เป็ นผูใ้ ห้ความรู ้ในเบื้องต้น จูงใจ ชี้ ให้เห็นถึงความสาคัญของการเรี ยนด้วยตนเอง
ความสาคัญของการอ่านภาษาอังกฤษ ฝึ กกิ จกรรมการรู ้ คิดในการอ่าน ผูส้ อนต้องอานวยความ
สะดวกให้แก่ผูเ้ รี ยนในการสื บค้นหาบทอ่านที่ผูเ้ รี ยนสนใจ ต้องการอ่าน หรื อต้องการรู ้เรื่ องราว
และเมื่อผูเ้ รี ยนเริ่ มสนใจบทอ่าน เข้าไปผูกพันกับการอ่าน ผูส้ อนจะเปลี่ยนเป็ นผูแ้ นะนา คอยให้
ความช่วยเหลือ อานวยความสะดวก ปล่อยให้ผเู ้ รี ยนดาเนินการอ่านและบันทึกการอ่านด้วยตนเอง
โดยคอยให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ และช่วยปรับกลยุทธ์ในการอ่าน จนกว่าผูเ้ รี ยนจะสามารถเรี ยนได้ดว้ ย
ตนเอง
5. ผูส้ อนควรตระหนักว่าคุณลักษณะของการเรี ยนด้วยตนเอง ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะส่ วนบุคคล
ที่มีความแตกต่างกัน ในเจตคติ ความเชื่อ และแรงจูงใจ ผูเ้ รี ยนบางคนอาจเรี ยนด้วยตนเองได้ดีกว่า
คนอื่น ๆ บางคนอาจเรี ยนได้ช้ากว่า หรื อไม่สามารถเรี ยนได้เลย หรื อบางคนอาจพูดเกิ นจริ งว่า
ตนเองเข้าใจในการใช้กลยุทธ์ แต่ไม่มีความเข้าใจ ผูส้ อนต้องช่างสังเกต และเก็บข้อมูลการอ่านของ
ผูเ้ รี ยนอย่างละเอียด เพื่อนามาใช้ในการประเมินและการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับเพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนทุกคน
บรรลุเป้ าหมายของการอ่านได้ดว้ ยตนเอง
6. ในการประเมินบทอ่าน ผูส้ อนควรอ่านบทอ่านของผูเ้ รี ยนทุกคน ซึ่ งมีความหลากหลาย
และอ่านบันทึกการอ่านของผูเ้ รี ยนทุกคน ทุกครั้ง ๆ ละ 2 รอบ เพื่อความเชื่อมัน่ ในการประเมินผล
การอ่าน หลังการประเมินผูส้ อน ต้องให้ขอ้ มูลป้ อนกลับทุกครั้ง พร้อมชื่นชมในความสามารถและ
ความพยายามของผูเ้ รี ยน ให้กาลังใจแก่ผทู ้ ี่ยงั ไม่สามารถอ่านได้ ทบทวนจุดมุ่งหมายของกิจกรรม
การรู ้ คิด ในการอ่ า น เพื่ อให้ผูเ้ รี ย นมี โอกาสปรั บเปลี่ ย นกลยุทธ์ใ นการอ่ าน และสามารถบรรลุ
จุดมุ่งหมายของการอ่านและควรแจ้งผลของการประเมินการอ่านให้ผเู ้ รี ยนทราบทุกครั้ง
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7.

การเก็บข้อมูลการอ่านของผูเ้ รี ยนทุกครั้งต้องบันทึกลงในแบบประเมินความเข้าใจใน

การอ่าน ซึ่ งมีเกณฑ์การให้คะแนนในการอ่านอย่างชัดเจน และบันทึกลงในแบบตรวจสอบการใช้
กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน เพื่อเป็ นข้อมูลแสดงให้ผเู ้ รี ยนได้ทราบและได้ตระหนักถึงผลการใช้
กระบวนการอ่านของตน เพื่อพิจารณาปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ อง ช่วยในการการควบคุมการอ่าน
และตรวจสอบการบรรลุเป้ าหมายในการอ่านของผูเ้ รี ยนจากมุมมองของผูส้ อน รู ปแบบในการอ่าน
ของผูเ้ รี ยน และการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับของผูส้ อน ดังแสดงในแผนภาพที่ 1 ดังต่อไปนี้

S วางแผนการอ่ าน

T&S ทบทวน
จุดประสงค์ ของกิจกรรม

S ดาเนินการอ่ าน

S ปรับปรุงกลยุทธ์ ในการอ่ าน

อ่าน

ตามข้ อมูลป้ อนกลับของผู้สอน

T เก็บข้ อมูลในการอ่ าน

T ประเมินการอ่ าน
และให้ ข้อมูลป้ อนกลับ
S ปรับปรุงการอ่ าน
T&S ทบทวน

S วางแผนการอ่ าน

จุดประสงค์ ของกิจกรรม
S ดาเนินการอ่ าน
T ประเมินการอ่ าน
อ่านน

S ปรับปรุ งการอ่ าน

T เก็บข้ อมูลการอ่ าน
S ตั้งเป้ าหมาย
Sวางแผนการอ่ าน

T ประเมินการอ่ าน
อ่านน

T เก็บข้ อมูลการอ่ าน

S ดาเนินการอ่ าน

อ่าน

วงจรกระบวนการอ่านด้วยตนเองของผูเ้ รี ยน และการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับของผูส้ อน
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เอกสำรปรกกอบรูปแบบกำรเรียนด้ วยตนเองด้ วยกิจกรรมกำรรู้ คดิ ในกำรอ่ำน
สำหรรับนักึกกษำ รกดับปรกกำึนียบัตรวิาำาีพาันนสู ง ปรกเภววิาำา่ ำงอตตสำหรกรรม
--------------------------------------------------------เอกสารที่ ใ ช้ประกอบรู ปแบบ การเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิ จกรรมการรู ้ คิด ในการอ่าน
สาหรับนักศึกษา ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ประกอบด้วย
เอกสาร ดังต่อไปนี้
1. แบบบันทึกการอ่าน (Reading Log) เป็ นแบบบันทึกที่ผเู ้ รี ยนใช้บนั ทึกกระบวนการ
อ่านของตน ตามลักษณะของกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน ประกอบด้วย หัวข้อเรื่ องที่อ่าน(Title)
กิจกรรมก่อนการอ่าน (Before Reading) ผูเ้ รี ยนจะบันทึกกระบวนการอ่านของตนในช่วงก่อนการ
อ่าน กิจกรรมขณะอ่าน (During Reading) ผูเ้ รี ยนจะรายงานกระบวนการอ่านของตนในขณะอ่าน
และกิจกรรมหลังการอ่าน (After Reading) ผูเ้ รี ยนจะรายงานกระบวนการอ่านของตนหลังการอ่าน
ซึ่ งแต่ละกิ จกรรม ผูเ้ รี ยนจะรายงานสิ่ งที่ตนดาเนิ นการในกิ จกรรมการอ่านของตนโดยการตอบ
คาถาม หรื อทาตามข้อมูลที่ผู ้สอนกาหนดในบันทึ ก ซึ่ งเกี่ ยวกับกระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ
ในขณะอ่าน ทาให้ผเู ้ รี ยนคิดเกี่ยวกับบทอ่าน และสามารถควบคุมกระบวนการอ่านของตนได้อย่าง
เป็ นระบบ
เนื่ องจากมีบทอ่านที่หลากหลายให้ผเู ้ รี ยนได้เลือกอ่าน ผูว้ ิจยั จึงทาแบบบันทึกไว้ 2 แบบ
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของบทอ่านที่ตนเลือกอ่าน

แบบบันทึกนี้ ผสู ้ อนจะ

แนะนาให้ผเู ้ รี ยนใช้และทดลองใช้ก่อนการดาเนิ นการอ่านในกิจกรรมการอ่านด้วยตนเอง (รู ปแบบ
ของบันทึกการอ่านดังแสดงในภาคผนวก ก)
2. แบบวัดความเข้าใจในการอ่าน (Reading Comprehension Rubrics) เป็ นแบบวัดที่ใช้
เกณฑ์ในการวัดความเข้าใจในการอ่านของผูเ้ รี ยนจากบันทึกการอ่านในแต่ละครั้ง ประกอบด้วยการ
วัดความเข้าใจใน 3 ประเด็น ตามลักษณะของเกณฑ์ในการวัดความเข้าใจในการอ่าน คือ
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2.1 ความสามารถในการแสดงข้อมูลสาคัญของเนื้ อเรื่ อง (Identifies important
information)

เป็ นเกณฑ์ที่ใช้วดั ความสามารถของผูอ้ ่านในการบอกข้อมูลสาคัญของบทอ่าน

เกณฑ์ในการให้คะแนน มี 4 ระดับคือ
4 คะแนน หมายถึง ผูเ้ รี ยนสามารถระบุขอ้ มูลสาคัญของบทอ่านได้ครบและ
ครอบคลุมเนื้อหาที่อ่าน
3 คะแนน หมายถึง ผูเ้ รี ยนสามารถระบุขอ้ มูลสาคัญของบทอ่านได้เป็ นส่ วน
ใหญ่มากกว่าครึ่ ง แต่ไม่ครอบคลุมเนื้อหาที่อ่าน
2 คะแนน หมายถึง ผูเ้ รี ยนสามารถระบุขอ้ มูลสาคัญของบทอ่านได้เพียงบาง
ส่ วน น้อยกว่าครึ่ ง ไม่ครอบคลุมเนื้อหาที่อ่าน
1 คะแนน หมายถึง ผูเ้ รี ยนไม่สามารถระบุขอ้ มูลสาคัญของบทอ่านได้เลย
2.2 ความสามารถในการแสดงรายละเอียดของบทอ่าน (Identifies details) เกณฑ์
ในการให้คะแนน มี 4 ระดับคือ
4 คะแนน หมายถึง ผูเ้ รี ยนสามารถระบุรายละเอียดของบทอ่านได้ครบและ
ครอบคลุมเนื้อหาที่อ่าน
3 คะแนน หมายถึง ผูเ้ รี ยนสามารถระบุรายละเอียดของบทอ่านได้เป็ นส่ วน
ใหญ่มากกว่าครึ่ ง แต่ไม่ครอบคลุมเนื้อหาที่อ่าน
2 คะแนน หมายถึง ผูเ้ รี ยนสามารถระบุรายละเอียดของบทอ่านได้เพียงบาง
ส่ วน น้อยกว่าครึ่ ง ไม่ครอบคลุมเนื้อหาที่อ่าน
1 คะแนน หมายถึง ผูเ้ รี ยนไม่สามารถระบุรายละเอียดของบทอ่านได้เลย
2.3 ความสามารถในการสรุ ปเนื้ อเรื่ อง (Summarization) เกณฑ์การให้คะแนนมี 4
ระดับ คือ
4 คะแนน หมายถึง ผูเ้ รี ยนสามารถสรุ ปเนื้อเรื่ องได้ครอบคลุมเนื้อหาที่อ่าน
3 คะแนน หมายถึง ผูเ้ รี ยนสามารถสรุ ปเนื้ อเรื่ องได้เป็ นส่ วนใหญ่ มากกว่า
ครึ่ ง แต่ไม่ครอบคลุมเนื้อหาที่อ่าน
2 คะแนน หมายถึง ผูเ้ รี ยนสามารถสรุ ปเนื้ อเรื่ อง ได้เป็ นส่ วนน้อย น้อยกว่า
ครึ่ ง ไม่ครอบคลุมเนื้อหาที่อ่าน
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1 คะแนน หมายถึง ผูเ้ รี ยนไม่สามารถสรุ ปเนื้อเรื่ องได้เลย
แบบวัดความเข้าใจในการอ่าน (Reading Comprehension Rubrics) ดังแสดง
ในภาคผนวก ก
3. แบบตรวจสอบการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน (Metacognitive Activities Check
list) เป็ นแบบ ที่ผสู ้ อนใช้ตรวจสอบการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านของผูเ้ รี ยน จากบันทึกการ
อ่านในแต่ละครั้งว่า มีร่องรอยการดาเนินการอ่านตามขั้นตอนของกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านทั้ง 6
กิจกรรม ปรากฏให้เห็นหรื อไม่ กิจกรรมต่าง ๆ มีดงั นี้ คือ 1) การสารวจบทอ่าน (Orientating) 2)
การวางแผนการอ่าน (Planning) 3) การดาเนินการอ่าน ( Executing) 4) การควบคุมการอ่าน
(Monitoring) 5) การประเมิน ตรวจสอบการอ่าน (Evaluation & Checking) และ 6) การให้
รายละเอียดของบทอ่าน (Elaboration) เกณฑ์การให้คะแนนมี 3 ระดับ ดังนี้ คือ
Y มีค่าคะแนนเท่ากับ 1 หมายถึง มีร่องรอยยืนยันว่าผูเ้ รี ยนได้ทากิจกรรม
N มีค่าคะแนนเท่ากับ -1 หมายถึง ไม่มีร่องรอยยืนยันว่าผูเ้ รี ยนได้ทากิจกรรม
U มีค่าคะแนนเท่ากับ 0 หมายถึง ร่ องรอยไม่ชดั เจนว่าผูเ้ รี ยนได้ทากิจกรรม
หรื อไม่
4. แผนการดาเนินกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ
4.1 กิจกรรมก่อนเรี ยน ใช้เวลา 6 สัปดาห์ ๆ ละ 1 คาบเรี ยน ๆ ละ 1 ชัว่ โมง รวม 6
คาบเรี ยน ผูส้ อนเป็ นผูด้ าเนินการหลัก มีกิจกรรมหลัก 3 ประการ ดังต่อไปนี้
4.1.1 การสารวจพฤติกรรมการอ่านของผูเ้ รี ยน
4.1.2 การวางแผนการเรี ยน
4.1.2.1 วิเคราะห์คาอธิบายรายวิชา
4.1.2.2 นาเสนอที่มาของบทอ่าน
4.1.2.3 กาหนดเป้ าหมายในการทากิจกรรม กาหนดจานวนบทอ่านที่
ใช้ในกิจกรรมการอ่านด้วยตนเอง ระยะเวลาที่จะใช้ในกิจกรรมการอ่านด้วยตนเอง
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4.1.2.4 กาหนดเอกสารที่จะใช้ในกิจกรรมการอ่านและการประเมินการ
อ่านได้แก่ แบบบันทึกการอ่าน เกณฑ์วดั ความเข้าใจในการอ่าน และแบบตรวจสอบรายการของ
การใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน
4.1.3 การเตรี ยมผูเ้ รี ยน ผูส้ อนเป็ นผูด้ าเนินการหลัก โดยดาเนินการให้ความรู ้
เกี่ยวกับกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน ดังต่อไปนี้
4.1.3.1 การกาหนดทิศทางในการอ่าน (Orientating)
4.1.3.2 การวางแผนในการอ่าน (Planning)
4.1.3.3 การดาเนินการอ่าน (Executing)
4.1.3.4 การควบคุมการอ่าน (Monitoring)
4.1.3.5 การประเมินและตรวจสอบการอ่าน (Evaluating & Checking)
4.1.3.6 การให้รายละเอียดของบทอ่าน (Elaboration)
4.1.4 ให้ความรู ้เกี่ยวกับเอกสารที่ผเู ้ รี ยนใช้บนั ทึกการอ่านและประเมินผล
การอ่านและวิธีใช้เอกสารดังกล่าว ได้แก่ บันทึกการอ่าน แบบวัดความเข้าใจในการอ่าน เกณฑ์วดั
ความเข้าใจในการอ่าน และแบบตรวจสอบรายการ การใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านของผูเ้ รี ยน
ในแต่ละครั้งที่อ่าน
4.1.5 ผูเ้ รี ยนฝึ กใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน และฝึ กบันทึกการอ่าน ผูส้ อน
สังเกตและตรวจสอบบันทึกการอ่านของผูเ้ รี ยนทุกคน ให้ขอ้ มูลป้ อนกลับที่เหมาะสม และ อธิบาย
เพิม่ เติมในสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนยังสับสน หรื อไม่เข้าใจ จนผูเ้ รี ยนพร้อมที่จะอ่านได้ดว้ ยตนเอง
4.2 ดาเนิ นกิจกรรมการอ่านใช้เวลา 10 สัปดาห์ ๆ ละ 1 บทอ่าน โดยใช้เวลานอก
เวลาเรี ยน รวม 10 สัปดาห์ ผูเ้ รี ยนมีอิสระในการเลือกบทอ่านที่ผสู ้ อนจัดหามาให้ จากเว็บไซต์ ต่าง ๆ
คนละ 1 บทอ่าน ต่อ 1 สัปดาห์ ดาเนินการอ่านด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน และบันทึกการอ่าน
ของตน จนครบ 10 บทอ่าน ในเวลา 10 สัปดาห์ ผูส้ อนเก็บข้อมูลในการอ่านของผูเ้ รี ยนจากบันทึก
การอ่าน ประเมิน ให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ ให้กาลังใจ ช่วยปรับกลยุทธ์ในการอ่าน ทบทวนจุดประสงค์
ของกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน ในเวลาเรี ยน และช่วยแก้ปัญหาทุก ๆ ปัญหา ตอบคาถามทุกคาถาม
พร้อมจัดทาตารางบันทึกคะแนนในแต่ละครั้ง เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ตระหนักในความก้าวหน้าในการ
อ่านของตน
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4.3 ประเมินผล ใช้เวลา 1 สัปดาห์ จานวน 2 คาบ ประเมินผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนคือ
4.3.1 ทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน ก่อนและหลัง
การดาเนิ นกิจกรรมการอ่านด้วยตนเอง เพื่อดูผลของความสามารถในการอ่านที่เกิดจากการเรี ยน
ตามรู ปแบบฯ
4.3.2 วัดคุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเองก่อนและหลังการดาเนิ นกิจกรรม
ด้วยแบบวัดคุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเอง เพื่อดูผลของคุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเอง
ของผูเ้ รี ยนที่เกิดจากการเรี ยนตามรู ปแบบฯ
4.3.3 วัดพัฒนาการในการอ่านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน ประเมินจากแบบวัดความ
เข้าใจในการอ่านและแบบตรวจสอบรายการ ใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน ระหว่างการดาเนินการ
อ่านด้วยตนเอง ในแต่ละครั้งของผูเ้ รี ยน เปรี ยบเทียบคะแนนความเข้าใจในการอ่านครั้งแรก กับครั้ง
สุ ดท้าย และเปรี ยบเทียบคะแนนแบบตรวจสอบรายการของการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านครั้ง
แรกกับครั้งสุ ดท้าย ด้วย Compare mean t test การดาเนินกิจกรรมและระยะเวลาการดาเนินกิจกรรม
ดังแสดงในตารางที่ 1 ต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 การดาเนินกิจกรรมและระยะเวลาดาเนินกิจกรรม
ขันนตอน
ขันนกิจกรรมก่อน
เรียน

คำบเรียนวี่
รำยลกเอียดของกิจกรรม
1
สารวจพฤติกรรมการอ่านของผูเ้ รี ยน
ในเวลา วางแผนการเรี ยน
- วิเคราะห์คาอธิบายรายวิชา
- นาเสนอที่มาของบทอ่าน
- กาหนดเป้ าหมายในการทากิจกรรม จานวนบทอ่าน
และระยะเวลาในการอ่าน
2
- กาหนดเอกสารที่ใช้ในกิจกรรมการอ่าน และการ
ประเมิน คือ บันทึกการอ่าน แบบวัดความเข้าใจในการ
อ่าน แบบตรวจสอบรายการการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการ
อ่าน
3

4
5
6

ขันนดำเนินกิจกรรม
กำรอ่ำน

7
นอกเวลา

การเตรี ยมผูเ้ รี ยน
ให้ความรู ้เกี่ยวกับกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษา
อังกฤษ
- การกาหนดทิศทางในการอ่าน
- การวางแผนในการอ่าน
- การดาเนินการอ่าน
- การควบคุมการอ่าน
- การประเมินและการตรวจสอบการอ่าน
- การสรุ ปความและรายละเอียด
- การใช้บนั ทึกการอ่าน แบบวัดความเข้าใจในการ
อ่าน และแบบตรวจสอบรายการ การใช้กิจกรรมรู ้คิดใน
การอ่าน
- ผูส้ อนนาเสนอบทอ่าน
- ผูเ้ รี ยนเลือกบทอ่านที่ 1 ตามความสนใจ
- ดาเนินการอ่านบทอ่านที่ 1 ด้วยตนเอง พร้อมบันทึกการ
อ่าน
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ขันนตอน

คำบเรียนวี่

รำยลกเอียดของกิจกรรม

8
นอกเวลา

- ผูเ้ รี ยนส่ งบันทึกการอ่าน และบทอ่านครั้งที่ 1
- ผูส้ อนเก็บข้อมูลในการอ่าน ปรับกลยุทธ์ในการอ่าน
และประเมินบทอ่านที่ 1 เก็บคะแนนความเข้าใจการอ่าน
และแบบตรวจสอบรายการ ใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการ
อ่านครั้งที่ 1
- ผูส้ อนเก็บข้อมูลในการอ่าน ให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ
ทบทวนจุดประสงค์ของกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน ให้
ผูเ้ รี ยนเลือกบทอ่านครั้งต่อไป
- ผูเ้ รี ยนเลือกบทอ่านที่ 2-10
- ดาเนินการอ่านบทอ่านที่ 2-10
- ผูส้ อนเก็บข้อมูลในการอ่าน ปรับกลยุทธ์ในการอ่าน
ตรวจสอบและประเมินบทอ่านทบทวนจุดประสงค์ของ
กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน ให้ผเู ้ รี ยนเลือกบทอ่านครั้ง
ต่อไป เก็บคะแนนความเข้าใจการอ่าน และให้คะแนน
แบบตรวจสอบรายการ ใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน
ครั้งที่ 2-10
- ผูส้ อนเก็บข้อมูลจากบันทึกการอ่านเป็ นรายบุคคลและ
รายกลุ่ม ให้ขอ้ มูลป้ อนกลับสาหรับบันทึกการอ่านผูเ้ รี ยน
แต่ละคน
- ทบทวนจุดมุ่งหมายของกิจกรรม และการใช้กลยุทธ์
ในการอ่าน
วัดความสามารถในการอ่าน วัดคุณลักษณะการเรี ยนด้วย
ตนเองของผูเ้ รี ยน วัดพัฒนาการในการอ่านของผูเ้ รี ยน
โดยเปรี ยบเทียบคะแนนความเข้าใจในการอ่านและ
คะแนนการใช้กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน ครั้งแรก กับ
ครั้งสุ ดท้ายของผูเ้ รี ยน

9-16
นอกเวลา

ขันนตอนปรกเมินผล

17-18
ในเวลา
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1. ตัวอย่างแผนการสอนกิจกรรมการเตรี ยมผูเ้ รี ยนก่อนเรี ยน (Lesson Plan 1st-4th)
2. ตัวอย่างแผนการสอนการดาเนินกิจกรรมการอ่านด้วยตนเอง (Lesson Plan 7th-9th)
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LESSON PLAN 1
“Metacognitive Activities in Reading”
Subject

Developing Skills for English Communication 1

Class

Industrial Diploma Students

Time

60 minutes

Content

1. Metacognitive Activities in Reading: Orientating and Planning
2. Reading Passage: “Safari Holidays”

Aids

1. Study Sheet 1 “Metacognitive Activities in Reading”
2. Work Sheet 1 “Safari Holidays”
3. Work Sheet 2 “Safari Holidays Reading log”

Objectives
Students should
be able to:
1. use the
Metacognitive
Activities in
Orientating and
Planning,
2. comprehend
the English
reading passage
provided.

Procedure
Teacher
Preparation: (15 min.)
Orientating
- Before selecting the
passage, good readers
usually activate their prior
knowledge to help them
determine and set goals for
reading.
(Distribute Work Sheet 1
“Safari Holidays”)
Survey the selection
- First, you look at the
headings, the terms
emphasized by bold print or
italic print.

Students

- Scan the passage
“Safari Holidays”
for the title and the
bold prints.

Evaluation
1. Students’ ability to:
a) activate prior
knowledge and find
out the need of the
assignment and set
goals for reading,
b) write what they
already know about
the title,
c) develop a purpose
for reading and a
procedure for
finishing the purpose.

343
Objectives

Procedure
Teacher
- Second, see if there are
questions at the end of the
selection.
- Third, pay attention to
pictures, tables and diagrams
and watch for repeat
information.
Presentation:(15 min.)
- What do you know about
the title Safari Holidays?
- Are there any questions at
the end of this passage?
- Are there any bolt prints or
italic prints? What are the
bold prints about?
- Are there any pictures,
tables and diagrams and
repeat information?

- Surveying will make you
pay more attention to the
passage you’ll read. It’ll
keep reminding you what
you have known about the
passage and make you know

Evaluation
Students
- Find the questions, 2. Students’ ability to
pictures, and
comprehend English
repeated information reading passages.
in the passage.

- Animals. Zoo
- Forest. Holidays.
- Yes, there are.
- Yes, there are bold
prints.
- Read the bold
prints and take note.
- There are 2
pictures.
- There’re no tables
or diagrams.
-Scan for repeated
words.

344
Objectives

Procedure
Teacher
what the story will be about.
Then you can determine the
demand of the assignment
and you can set goals for
reading. Before you do your
reading, surveying make you
read with more attention and
it activates your prior
knowledge. That’s what you
have known about the
passage. Then you can make
decision to read the passage
or not to read it, and set
goals for reading.
Structure Practice:
(15 min.)
- Now we’ll practice
surveying the passage and
make decision, what you’ve
known about the selection.
- From surveying the
passage, what information
you’ve known?
- Let’s set the goal for
reading the passage.
- Good. Go ahead.

Students

- Scan the passage
and underline the
bold prints and the
information that is
repeated.
(Tell what they have
known)
- To know what’s
the reading passage
tell us.

Evaluation

345
Objectives

Procedure
Teacher
Planning
(Distribute Work Sheet 2)
- Before reading a selection,
good readers usually use
some planning strategies to
help them develop a purpose
for reading.
Make up questions
- The first step is making up
pre-reading questions to be
answered, and decide what
information will be needed.
Make a predictions
- Second, is making
prediction what will be in
the passage. Then you
should decide which parts of
the passage need to read
twice or review later.
- Making up questions and
prediction before reading
will make you pay more
attention to the passage.
Guided Practice: (20 min.)
- When you do your reading,
what you have questioned or
predicted before will make

Students

Evaluation

346
Objectives

Procedure
Teacher
you read with more attention
to check your answers and
your predictions. You’ll read
the passage with more
meaningful.
- Now we’ll practice making
up questions to be answered
about the passage.
- Write questions on the
Work Sheet 2.
- Write the information you
need to know on the work
Sheet.
- Next we’ll practice
predicting about what will be
in the passage.
- From this title what should
the passage be about?
- Write your answer on the
Work Sheet 2.
- Ok, let’s see what you have
done.
- I’d like three of you please
write your prediction on the
board.
- Well, everyone, compare
their predictions with yours.
Who could predict better?

Students

- Make questions,
take note and write
information they
need on the work
Sheet 2.

- Predict the content
of the passage.
- Write the answer.

-Write their
prediction on the
board.
-Tell their
considerations.

Evaluation

347
Objectives

Procedure
Teacher
-The next activity is to
decide which parts of the
passage need to read twice
or reviewed later and
underline them.
- When you decided to read
the passage, you should set
the reading time that is up to
the purpose of reading.
- Set your reading time, how
long will it take to read this
passage and write it on the
Work Sheet 2.
- Does your reading plan
work? What should you do
if it doesn’t seem to be
working?
(Distribute Study Sheet 1
“ Metacognitive Activities in
Reading”)
-Study the first activity
“Orientating” and the second
activity “Planning” on Study
Sheet 1 to review the reading
strategies for Metacognitive
Activities.

Students
- Read the passage,
decide and underline
the parts that need to
read twice and
underline them.

- Set the reading
time.

- Change the plan.

- Read Study Sheet
1.

Evaluation
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LESSON PLAN 2
“Metacognitive Activities in Reading”
Subject

Developing Skills for English Communication 1

Class

Industrial Diploma Students

Time

60 minutes

Content

1. Metacognitive Activities in Reading: Executing and Monitoring
2. Reading Passage: “Safari Holidays”

Aids

1. Study Sheet 1 “Metacognitive Activities in Reading”
2. Work Sheet 1 “Safari Holidays”
3. Work Sheet 2 “Safari Holidays” Reading Log

Objectives

Procedure

Teacher
Students
Students should be Preparation: (10 min.)
able to:
Executing
1. use the
- Read Study Sheet 1.
- In order to carry out the
Metacognitive
reading process good
Activities in
readers usually do the
Executing and
following activities:
Monitoring,
Find useful and non-useful
2. comprehend the sections of the passage
English reading
- Finding useful sections
passage provided. enables the readers to
understand the idea of the
passage.
Locate answers for prereading questions
- Good readers should try to

Evaluation
1. Students’ ability
to: a) find useful
and non-useful
sections of the
selection, b) locate
answers for prereading questions,
c) Employ
strategies for
organizing and
recording
information d) take
notes what they’ve
read.
2. Student’s ability

349
Objectives

Procedure
Teacher
Find the answers for their
pre-reading questions to
make their reading
meaningful.
Employ strategies for
organizing and recording
information
- Organizing and recording
information help the readers
understand the structure of
the passage.
Take notes
- Good readers keep
reminding what they have
read by taking notes within
the text or separate from the
text.
Monitoring
- Good readers also monitor
their understanding of the
text to assure the progress
toward reading goal. The
activities used in monitoring
are:
- Recognizing failures to
comprehend
- Good readers recognize
what they failed to

Students

Evaluation
to:
a) recognize
failures to
comprehend,
b) notice conflicts
or confusion within
the selection,
c) notice unfamiliar
words, word usage
or topic
terminology,
d) recognize when a
problem requires
the use of corrective
strategy.

350
Objectives

Procedure
Teacher
comprehend to assure what
they don’t understand.
- While reading, good
readers notice conflicts or
confusion about meaning
within the passage to
monitor their understanding.
- Noticing unfamiliar
words, word usage or topicspecific terms
- Effective readers
constantly notice unfamiliar
words, word usage or topicspecific terms of the passage
to control their
understanding on the text.
-Recognizing when a
problem requires the use of
corrective strategies
- While reading, effective
readers usually recognize
when they have troubles in
their reading and need some
action to restore their
comprehension.

Students

Evaluation
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Objectives

Procedure
Teacher
Presentation: (15 min.)
Find useful and non-useful
sections of the passage
- The useful sections are the
important information that
the writer wishes to express
on the passage. That is the
main idea of the paragraph.
- Now, we’ll practice finding
useful sections of the
paragraph. What are the
useful sections in the
paragraph –“The Right
Trucks for Africa?”
-Discuss with another
student and underline the
useful sections.
-Now, let me see what you
have done. (Go round, check
for understanding and do
correction.)
- Now, read the 2nd, 3rd,4 th
and 5 th paragraph, underline
the useful sections of each
paragraph. (Go around,
check the answers, and give
corrective feedback.)

Students

- Read, discuss, then
underline and write
useful sections on
the work sheet.

- Discuss, underline
and write the useful
sections on the work
sheet.

Read the 2nd, 3rd,4 th
and 5 th paragraph,
discuss, underline
and write the useful
sections on the work
sheet.

Evaluation
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Objectives

Procedure
Teacher
Locate answers for prereading questions
- While reading, good
readers usually find the
answers for pre-reading
questions to confirm their
understanding and to
comprehend the text better.
-Now find the answer for
your pre-reading questions,
write the answer in the work
sheet.
-Let me see what you have
done.(Go around, check the
answers, and provide
corrective feedback.)
Structure Practice:(20min.)
Employ strategies for
organizing and recording
information.
-While reading, good readers
use the strategies for
organizing and recording
information they read to get
the structure of the passage.

Students

- Read the passage.

- Find pre-reading
answers, write them
on the worksheet.

Evaluation
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Objectives

Procedure
Teacher
Creating mind maps, charts
or diagrams are the strategies
for organizing and recording.
- Now, we’ll practice
organizing and recording
information of the passage –
“Safari Holidays.”
- Read the passage and
create mind maps, charts or
diagrams to get the whole
structure of the passage.
(Go around, check the
answers, and provide
corrective feedback.)
Take notes
-While reading good readers,
usually take note within the
passage or separate from the
passage to keep reminding
what they have read.
- Now read the passage and
take notes what you want to
remind yourselves in the
work sheet.
(Go around, check answers,
and provide feedback.)

Students

- Create mind maps,
charts or diagrams
according to their
opinions in the work
sheet.

- Read the passage,
take note in the
work sheet.
Write the answer for
the questions in the
work sheet.

Evaluation
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Objectives

Procedure
Teacher
Guide Practice: (20 min.)
Monitoring
Recognizing failures to
comprehend
- To assure the progress
toward reading goal, good
readers should recognize the
section that they fail to
comprehend.
Now, write the section that
you don’t understand from
the text.
(Circulate and monitoring
students’ practice, provides
feedback through praise and
prompt.)
Noticing inconsistency or
confusion about meaning in
the selection.
- While reading, good
readers also monitor their
understanding of the text.
- They notice inconsistency
or confusion about meaning
in the passage.
- Write the conflicts or
confusion about meaning

Students

-Write the sections
that they failed to
comprehend from
the text on the work
sheet.

-Write their
confusion about the

Evaluation
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Objectives

Procedure
Teacher
within the passage you read.
(Circulate and monitoring
students’ practice, provides
feedback through praise and
prompt.)
Independent Practice:
Noticing unfamiliar words,
word usage or topic-specific
terms
- Good readers usually
notice unfamiliar words,
word usage or topic-specific
terms, to assure their
understanding on the
passage.
-Read the passage –Safari
Holidays and notice
unfamiliar words and
specific terms and write in
the work Sheet.
Recognizing when a
problem requires the use of
corrective strategies
-While reading, effective
readers should monitor their

Students
meaning within the
passage.

-Read and write
unfamiliar words
and specific terms on
the Work Sheet.

Evaluation

356
Objectives

Procedure
Teacher
reading by recognizing the
sections they have a problem
to fix-up.
-In your reading, write the
section you have a problem
while reading.

Students
-Write the section
you require the use
of corrective
strategies on the
Work Sheet.

Evaluation

357
LESSON PLAN 3
“Metacognitive Activities in Reading”
Subject

Developing Skills for English Communication 1

Class

Industrial Diploma Students

Time

60 minutes

Content

1. Metacognitive Activities in Reading: Evaluation & Checking and Elaboration
2. Reading Passage: “Safari Holidays”

Aids

1. Study Sheet 1 “Metacognitive Activities in Reading”
2. Work Sheet 1 “Safari Holidays”
3. Work Sheet 2 “Safari Holidays Reading log”

Objectives

Procedure

Teacher
Students
Students should Preparation: (10 min.)
be able to:
Evaluation & Checking
1. use the
- In order to assure coverage -Read Study Sheet 1
Metacognitive
and understanding of the
Activities in
text, good readers usually do
Evaluation &
the following activities:
Checking and
Review and interpret what
Elaboration,
have been read
2. comprehend the - Good readers
English reading usually review and interpret
passage provided. what has been read to assure
coverage and understanding
of the text.

Evaluation
1. Students’ ability
to:
a) review and
interpret what have
been read,
b) note any areas of
uncertainty,
c) note useful
findings,
d) verify that
reading goals have
been accomplished.
2. Student’s ability
to:

358
Objectives

Procedure
Teacher
Note any areas of
uncertainty
- Effective readers
constantly check what they
are reading makes sense to
decide whether they should
keep on reading or to stop to
fix up their understanding.
Note useful findings
- After reading, good readers
usually note useful findings
to assure their reading
covered the text.
Verify that reading goals
have been accomplished
-After reading, to make sure
their reading goals have been
reached, good reader check
and confirm what the author
want to express his idea.
Elaboration
-In order to format the
textual information for
application; or to apply the
textual information, good
readers usually do the

Students

Evaluation
a) list and define
key vocabulary,
symbols and
concepts,
b) summarize each
portion of the
selection at the
subheading,
c) arrive at
conclusions about
the content of the
selection,
d) paraphrase and
summarize what
was read,
e) connect, compare
and contrast the
information from
the selection with
other information.

359
Objectives

Procedure
Teacher
following activities:
List and define key
vocabulary, symbols and
concepts
-After reading, good reader
usually list and define key
vocabulary to keep
reminding what they read.
Summarize each portion of
the selection at the
subheading
-After reading, good readers
should summarize their
readings to evaluate their
comprehension.
Arrive at conclusion about
the content of the selection
-After reading, good readers
usually conclude about the
content of the passage they
read to format the textual
information for application.
Paraphrase and summarize
what was read.
-After reading, good readers
usually paraphrase and
summarize the passage to
check their comprehension.

Students

Evaluation

360
Objectives

Procedure
Teacher
Connect, compare and
contrast the information
from the selection with
other information
-After reading, effective
readers usually connect,
compare and contrast the
information from the
passage with other
information to apply the
textual information.
Presentation: (10 min.)
Review and interpret what
have been read
- After reading, good readers
usually review and interpret
what has been read to assure
that they can cover and
understand the text.
-Now, we’ll practice
reviewing and interpreting
what have been read.
-We’ve read the passage –
“ Safari Holidays”, how can
we review and interpret this
passage?

Students

Evaluation

361
Objectives

Procedure
Teacher
- First of all, we’ll review
the first paragraph of the
passage, what the author
wants the readers to know.
- Good, the first paragraph is
about what Safari Holidays
offer the adventurers.
- How about the 2nd
paragraph?
- Right, the 2nd paragraph is
what the Safari Trucks like.
- What do you think about
the 3rd paragraph? How
about the Safari Teams?

Students
- Study the first
paragraph and
answer.
-Advertisement.

-Safari Trucks.
- The Safari Team
leaders.
-There are three
leaders on each trip,
a driver, a second
driver and the cook.

- Read the 4th,5th and 6th
-Write their reviews
paragraph and write what are on the Work Sheet.
they about on the Work
Sheet.
-Now, let me see what you
have done. (Go round, check
for understanding and do
correction.)

Evaluation

362
Objectives

Procedure
Teacher
Note any areas of
uncertainty
- Good readers always note
any areas they don’t
understand and need to fixup. Now, please note the
areas you don’t understand
in the passage on your Work
Sheet.
-Then share your notes to
your friends, and compare
your note with your friends.
-Which areas you and your
friends are uncertain?
-What should you do to fixup?
(Discuss and explain the area
that the students are
uncertain and check
understanding.)
Structure Practice:
(10 min.)
Note useful findings
- After reading, good readers
usually note useful findings
to assure their reading
covered the text.

Students

- Read the passage
and note the area
they don’t
understand and write
on the Work Sheet 2.

- Compare their
notes with friends.
- Notice the areas
that you and your
friends are uncertain.
- Not sure.

Evaluation

363
Objectives

Procedure
Teacher
- Now read the passage Safari Holidays. Note the
useful findings that you have
found in the passage and
write them on the Work
Sheet.
- Compare your useful
finding with your friends’.
Are they the same or
difference. Discuss with
your friends. (Go round,
provide corrective feedback
for errors and reinforce
correct practice.)
Verify that reading goals
have been accomplished
-After reading, good readers
check and confirm their
reading goals to make sure
the reading goals have been
accomplished.
-Now, let’s check whether
your reading goals were
accomplished.
- What is your reading goal?
- Do you know what the
writer want you to know?

Students
-Write the useful
finding from the
passage on the Work
Sheet 2.

- Compare and
discuss.

- Tell their reading
goals.

Evaluation

364
Objectives

Procedure
Teacher
- Did you accomplish your
goals?
Guided Practice: (10 min.)
List and define key
vocabulary, symbols and
concepts
-After reading, good reader
usually list and define key
vocabulary to keep
reminding what they’ve
read.
-Now, we’ll practice listing
and defining key
vocabularies that you have
read. Write them on the
Work Sheet. (Circulates,
monitoring and provides
feedback through praise and
prompt.)
Summarize each portion of
the selection at the
subheading
-After reading, good readers
should summarize each
portion of the passage to
evaluate comprehension.

Students
- Yes./No.

-List and define key
vocabularies from
the passage on the
Work Sheet.

Evaluation

365
Objectives

Procedure
Teacher
-Now, summarize each
portion of the passage at the
subheading.
(Circulates, monitoring and
provides feedback through
praise and prompt.)
Arrive at conclusion about
the content of the selection
-Now, we’ll practice making
conclusion what we’ve read.
-You’ve read -Safari
Holidays. What’s your
conclusion about the content
of this passage?
-Write your conclusion on
the Work Sheet.
(Circulates, monitoring and
provides feedback through
praise and prompt.)
Independent Practice: (20
min.)
Paraphrase and summarize
what was read.

Students
-Read the passage
and summarize at the
subheading of the
passage on the Work
Sheet.

-Write conclusion on
the Work Sheet.

Evaluation

366
Objectives

Procedure
Teacher
-Good readers usually
paraphrase and summarize
the passage they read to
evaluate their
comprehension.
-Now, paraphrase and
summarize the passage –
Safari Holidays as you have
read. Write them on the
Work Sheet.
Connect, compare and
contrast the information
from the selection with
other information
-After reading, effective
readers usually connect the
information from the
passage with other
information by comparing
and contrasting to apply the
textual information.
-Now, compare and contrast
the information from the
passage with others in your
memory, and write it on the
Work Sheet 2.

Students

-Paraphrase and
summarize what
they have read on
the Work Sheet.

- Write what they
compare or contrast
the information from
the passage on the
Work Sheet 2.

Evaluation

367
Objectives

Procedure
Teacher
-Please hand on your Work
Sheet when you complete
your writing.

Students
- Hand on the work
sheets.

Evaluation

368
LESSON PLAN 4
“Metacognitive Activities in Reading”
Subject

Developing Skills for English Communication 1

Class

Industrial Diploma Students

Time

60 minutes

Content

1. Metacognitive Activities in Reading: Orientating, Planning, Executing,
Monitoring, Evaluation & Checking and Elaboration
2. Reading Passage: “This Week’s Bargain Books”

Aids

1. Study Sheet 1 “Metacognitive Activities in Reading”
2. Work Sheet 3 “This Week’s Bargain Books”
3. Work Sheet 4 “This Week’s Bargain Books Reading Log”

Objectives

Procedure

Teacher
Students
Students should be Preparation: (10 min.)
able to:
Orientating
1. use the
-Read Study Sheet
- Before reading, good
Metacognitive
readers, always survey the 1.
Activities in
selection to activate their
Orientating,
prior knowledge to
Planning,
determine the demands of
Executing,
the passage and set goals for
Monitoring,
reading.
Evaluation &
Planning
Checking and
-In order to develop a
Elaboration,
purpose for reading and a
2. comprehend the procedure for accomplishing

Evaluation
1. Students’ ability
to:
a) activate prior
knowledge,
determine the
demands of the
assignment and set
goals for reading,
b) develop a
purpose for reading
and a procedure for
accomplishing the
purpose,

369
Objectives

Procedure

Teacher
English reading the goal, effective readers
passage provided. usually make up pre-reading
questions, decide what
specific information will be
needed, make predictions
about what will be in the
passage and decided which
parts of the passage need to
be reviewed later.
Executing
-Effective readers usually
carry out the reading process
by doing these activities:
read the text actively, find
useful and non-useful
section, locate answers for
pre-reading questions,
employ strategies for
organizing and recording
information and take notes.
Monitoring
-While reading, potential
readers do these activities to
assure progress toward
reading goal: recognize
failures to comprehend,

Students

Evaluation
c) carry out the
reading process and
follow the plan,
d) assure progress
toward reading
goal,
e) assure coverage
and understanding
of the text,
f) format the
textual information
for application; or
to apply the textual
information.

370
Objectives

Procedure
Teacher
notice inconsistencies about
meaning within the
selection, notice unfamiliar
words and word usage and
recognize when a problem
requires the use of a
corrective strategy.
Evaluation & Checking
-While reading, effective
readers should evaluate and
check their reading to assure
coverage and understanding
of the passage by doing
these activities: review and
interpret what have been
read, note any areas of
uncertainty, note useful
findings and verify that
reading goals have been
accomplished.
Elaboration
-After reading, potential
readers usually do
elaboration to format the
textual information for
application by doing these
activities: list and define key
vocabulary, summarize each

Students

Evaluation

371
Objectives

Procedure
Teacher
Students
portion of the selection,
arrive at conclusions about
the content of the selection,
paraphrase & summarize
what was read and connect
& compare the information
from the passage with other
information.
Presentation: (10 min.)
Orientating
-Before reading, good
readers usually survey the
passage they’ll read to
activate their prior
knowledge to be able to
determine the demands of
the passage and set goals for
reading.
-Now, we’ll practice
surveying the passage and
set goals to read.
(Distribute Work Sheet 3
and Work Sheet 4.)
-Please survey the passage – - Survey the passage
and write what they
“This Week’s Bargain
have known about
Books” on Work Sheet 3
the passage on Work

Evaluation

372
Objectives

Procedure
Teacher
- Paying attention to
headings, terms emphasized
by print.
-See if there are any
questions, illustrations,
tables and diagrams, and
repeated information.
-Now, write what you know
about the passage on the
Work Sheet 4.
(Circulate, check for
understanding.)
Structure Practice:
(10 min.)
Planning
- Before reading, good
readers develop a purpose
for reading and a procedure
for accomplishing the goal
by doing these activities:
a) make up pre-reading
questions,
b) decide what specific
information will be needed,
c) make predictions about
what will be in the passage,
d) decide which parts of the

Students
Sheet 3.

- Yes,/No.

- Write on Work
Sheet 4.

Evaluation

373
Objectives

Procedure
Teacher
passage need to review later.
- Setting purposes for
reading can help the readers
to read with more
meaningful.
- Now, we’ll practice
developing a purpose for
reading to make your
reading meaningful.
a) Make up pre-reading
questions
- Based on surveying the
passage – “This Week’s
Bargain Books.” Please
make up pre-reading
questions to set the purposes
for reading.
- Compare your pre-reading
questions with your friends
and discuss. (Circulates to
provide corrective feedback
for errors and reinforces
correct practice.)
b) Decide what specific
information will be needed.
- In planning, readers should
decide what specific

Students

- Make up prereading questions
and write them on
Work Sheet 4.

-Compare their
questions and
discuss.

Evaluation

374
Objectives

Procedure
Teacher
information will be needed
to set goal for reading.
- Now, from the passage This Week’s Bargain Books,
write what information you
need on the Work Sheet 4.
-Compare the information
with your friends and
discuss.
-Provides corrective
feedback for errors and
reinforces correct practice.
- Is your information the
same? Why / Why not?
c) Make predictions about
what will be in the passage.
- Predicting will make you
pay more attention to the
passage you’ll read. It’ll
keep reminding you what
you’ve known about the
passage and make you guess
what the passage will be
about. Then when you do
your reading, what you have
predicted before will make
you read with more attention

Students

- Write their needed
specific information
and compare with
their friends and
discuss.

- Tell their reasons.

Evaluation

375
Objectives

Procedure
Teacher
to check your predictions.
-Now, we’ll practice
predicting or guessing the
content of the passage.
- Well, from the passage –
“This Week’s Bargain
Books”, what should be the
passage about?
-All right, let’s see what you
have done.
- Compare your prediction
with your friends’. Is your
prediction the same?
Why /Why not?
d) Decide which parts of
the passage need to be
reviewed later.
- In planning, effective
readers surveyed the passage
and decided which parts of
the passage need to be read
again or reviewed later to
accomplish the goal of
reading.
- Now, read the passage
again, decide which parts

Students

-Predicts the content
of the passage and
writes on the Work
Sheet 4.

- Compare their
prediction and
discuss.

-Read and underline
the passage they

Evaluation

376
Objectives

Procedure
Teacher
need to be reviewed later,
underline them.
-Then compare your parts
with your friends’. Are they
the same? Why /Why not?
-Now, develop your purpose
for reading and write on the
Work Sheet and compare
with your friends.
- Are the purposes the same?
Why/Why not?
-Provides corrective
feedback for errors and
reinforces correct practice.
Guided Practice: (10 min.)
Executing
-To carry out the reading
process, effective readers
usually do these activities:
a) Find useful and nonuseful section.
-While reading, good readers
usually find useful and nonuseful sections of the
passage to carry out the
reading process.

Students
need to read twice or
review later.
-Compare and
discuss.
-Write the purpose
for reading, compare
and discuss.
-Yes / No.
-Discuss.

Evaluation

377
Objectives

Procedure
Teacher
-Now, we’ll practice finding
useful sections of the
passage –“This Week’s
Bargain Books”.
-First we’ll look at the
instructions of the passage:
-Look at the descriptions of
eight books (A-H)
-Decide which one would be
most suitable for each
person.
-Well, we’ll find useful
section of the passage.
-Look at the information
about Laura. Underline the
words that are important
about her.
-Have you underlined:
grandson’s fifth birthday,
space travel or animals and
read to him many times?
-Which book would be
suitable for a child of five
(grandson’s fifth birthday)?
Are A, B or E suitable?
Why not?

Students

-Read the
instructions.

-Read and find
useful sections.
- Underline
important words.

-Yes/No.

- No.

Evaluation

378
Objectives

Procedure
Teacher
-What about C and F? Why?
(very young children, those
between five and ten years
old)
-Are C and F about space
travel or animals?
Remember, dinosaurs are
animals.
-C and F can’t both be
suitable. Which one is
unsuitable? Why?

-So which is the most
suitable book for Laura?

Students
-Read and consider.

- C is about animals.
- F is about space
travel. Both are
suitable.
- F.
- C has addition
information (very
young children will
never get tired of
listening).
- C, (a story she can
read to him many
times).

-Right. Now, we know what
sections are useful about
Laura information.
-Well, we’ll look at
information about Moira.
Underline the words that are
important about her.
-Underline words
- Which book would be
suitable for her 14-year-old that are important
about Moira.
daughter, loves science

Evaluation

379
Objectives

Procedure
Teacher
fiction videos?

Students
-E. It’s about human
computers ………,
teenagers will love.
-Good, let’s find the useful -Underline useful
information for Fiona, James information and
and Gerry.
consider the suitable
-Which book would be
books for them.
suitable for them?
-Then compare your answer - Compare and
with your friends and
discuss.
discuss.
(Provides feedback through
praise and prompt.)
b) Locate answers for prereading questions.
-While reading, good readers
usually
locate the answers for prereading questions to assure
their predictions and their
progress toward reading
goal.
- Now, based on your pre- -Write the answer
reading questions, locate the for pre-reading
answer and write it on the
questions on the
Work Sheet.
Work Sheet.

Evaluation

380
Objectives

Procedure
Teacher
- Compare your answers
with your friends and
discuss.
(Provides feedback through
praise and prompt.)
c) Employ strategies for
organizing and recording
information.
-While reading, potential
readers use some strategies
for organizing and recording
information.
- Now create mind maps,
charts or diagrams to
organize and record
information you’ve read on
the Work Sheet.
- Compare your work with
your friends and discuss.
(Provides feedback through
praise and prompt.)
d) Take notes.
-While reading, effective
readers usually take note
within the passage or
separate from the passage to
keep reminding what they’ve

Students
- Compare and
discuss.

- Organize and
record information
according to their
opinions and
compare with friends
and discuss.

Evaluation

381
Objectives

Procedure
Teacher
read in the passage.
-Do you always take note
while you are reading?
Why/Why not?
-Right. We should do the
trace for reading to remind
what we’ve read.
Now, please show me what
you have done.
(Provides feedback through
praise and prompt.)
Independent Practice:
(20 min.)
Monitoring
-While reading, potential
readers usually monitor their
reading toward reading goal
by doing these activities:
a) Recognize failures to
comprehend.
- While reading, good
readers usually recognize the
section that they fail to
comprehend to assure the
progress of their reading.
- While reading, recognizing
failures to comprehend will
help you to be aware of your

Students
-Yes, to remind the
meaning of the
words, or sentences.

-Show their passages
that have been taken
notes.

Evaluation

382
Objectives

Procedure
Teacher
understanding on the
passage.
-Now, find the section that
you don’t understand and
write on the Work Sheet.
-Compare your sections with
your friends’ and discuss.
b) Notice inconsistencies
about meaning within the
selection.
-While reading, effective
readers usually notice
inconsistencies about
meanings to confirm the
progress toward reading
goal.
-Now, notice conflicts about
meaning in your reading,
and write on the Work Sheet.
-Compare your writing with
your friends’ and discuss.
c) Notice unfamiliar words
and word usage.
-While reading, effective
readers always notice
unfamiliar words and word
usage to assure their

Students

-Write the section
they fail to
understand, compare
and discuss.

-Write the conflicts
about meaning in
your reading.
-Compare and
discuss.

Evaluation

383
Objectives

Procedure
Teacher
understanding through the
passage.
-Now, write the unfamiliar
words and word usage on the
Work Sheet.
- Compare your words and
word usage with your
friends’ and discuss.
d) Recognize when a
problem requires the use of
a corrective strategy.
-While reading, effective
readers usually recognize
when a problem requires a
fix-up strategy.
-Do you recognize when you
require a fix-up strategy?
- When do you need a fix-up
strategy?
What do you usually do
when you have trouble in
your reading?
-Good, when we have some
trouble in reading we should
read it twice or reread it.

Students
-Write unfamiliar
words and word
usage, compare and
discuss.

-Yes.
- When I have some
troubles in my
reading.
- Read it again and
again.

Evaluation

384
Objectives

Procedure
Teacher
What else you usually do?
-Write the strategies on the
Work Sheet and discuss with
your friends.
Evaluation & Checking
-While reading, effective
readers should evaluate and
check their reading to assure
coverage and understanding
of the passage by doing
these activities:
a) Review and interpret
what have been read.
-Now, please review and
interpret what you have read
and write on the Work Sheet.
b) Note any areas of
uncertainty.
- Note the areas of
uncertainty and write on the
Work Sheet.
c) Note useful findings.
-Note useful finding on
Work Sheet 3 and write it on
the Work Sheet 4.

Students
- Tell the strategies.
-Write the strategies
and discuss.

-Write review and
interpret about the
passage.

-Write the area of
uncertainty on the
Work Sheet 4.
-Write useful finding
from the passage.

Evaluation

385
Objectives

Procedure
Teacher
Students
d) Verify that reading goals
have been accomplished.
-Based on your reading goal,
please check that your
reading goal is
accomplished?
-What do you want to know -To decide which
from the passage?
book is the most
suitable for each
person.
-Did you reach the goal?
- Yes.
Elaboration
-Now, we’ll practice the
Elaboration activities to
apply the information from
the passage.
-After reading, to apply the
information from the
passage, potential readers
usually do these activities:
a) List and define key
vocabulary.
-Write and define
-Based on the passage
you’ve read, list and define key vocabulary on
key vocabulary and write on the Work Sheet 4.
the Work Sheet.
b) Summarize each portion

Evaluation

386
Objectives

Procedure
Teacher
of the selection.
- After reading, based on the
passage,
summarize each portion of
the passage and write on the
Work Sheet.
c) Make conclusions about
the content of the selection.
- Based on the passage,
make conclusions about the
content of the passage to
format the textual
information and write on the
worksheet.
d) Paraphrase & summarize
what was read.
-After reading, paraphrasing
and summarizing what was
read, is useful for formatting
the textual information for
application.
-Based on the passage,
paraphrase and summarize
what you read and write it on
the Work Sheet.

students
-Write the summary
of each portion of
the passage on the
Work Sheet 4.

-Write conclusion on
the Work Sheet.

-Write paraphrase
and summarize on
the Work Sheet.

Procedure

387
Objectives

Procedure
Teacher
e) Connect & compare the
information from the
passage with other
information.
- After reading, good readers
usually connect and compare
the information from the
passage with other
information to apply the
textual information.
-Now, write the connection
and the comparison from the
passage with the information
you have known.

students

-Write your
connection and
comparison on the
Work Sheet 4.

Procedure

388
Study Sheet 1

กิจกรรมการรู้ คดิ ในการอ่าน (Metacognitive Activities in Reading)
______________________________________________________________________

กิจกรรมการรู้ คดิ ในการอ่ าน (Metacognitive Activities in Reading)
กิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน เป็ นกิจกรรมที่ผเู ้ รี ยนใช้ในกระบวนการอ่านของตน เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนมีกระบวนการอ่านอย่างมีระบบ ผลการวิจยั พบว่าการสอนกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่าน โดย
ใช้กลยุทธ์ในการอ่านควบคุมการอ่านอย่างมีระบบ สามารถพัฒนาความเข้าใจในการอ่านของผูเ้ รี ยน
ได้ กิจกรรมการรู ้คิดที่ใช้ในรู ปแบบมีดงั นี้
1. การกาหนดทิศทางของการอ่ าน (Orientating) กิ จกรรมนี้ ใช้กระตุน้ ความรู ้ เดิ มของ
ผูอ้ ่าน เพื่อช่วยให้ผอู ้ ่านได้ตดั สิ นใจว่าต้องการอ่านบทอ่านนั้นหรื อไม่ และสามารถตั้งจุดประสงค์ใน
การอ่านของตนได้ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้
1.1 การสารวจบทอ่าน โดยอ่านหัวข้อเรื่ อง สังเกตคาหรื อประโยคที่เน้นด้วยตัวหนา
หรื อตัวเอน ที่อยูใ่ นเนื้อเรื่ อง
1.2 การสังเกตว่ามีคาถามท้ายบทอ่านหรื อไม่
1.3 การสังเกตภาพประกอบ ตารางและแผนภาพต่าง ๆ ในบทอ่าน
1.4 การสังเกตข้อมูลที่กล่าวซ้ า ๆ ในบทอ่าน
2. การวางแผนในการอ่ าน (Planning) กิจกรรมนี้ มีจุดประสงค์ที่จะให้ผอู ้ ่าน ตั้งเป้ าหมาย
ในการอ่ า น และพัฒ นากระบวนการอ่ า นของตน เพื่ อ ให้บ รรลุ เ ป้ าหมายในการอ่ า นที่ ต นตั้ง ไว้
ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้
2.1 การตั้งคาถามตนเองเกี่ยวกับบทอ่าน หรื อการตั้งเป้ าหมายที่ตอ้ งทาให้สาเร็ จหลัง
การอ่าน
2.2 การตัดสิ นใจว่าต้องการข้อมูลเฉพาะใดในบทอ่าน
2.3 การทานายเนื้อเรื่ องของบทอ่าน
2.4 การตัดสิ นว่าส่ วนใดของบทอ่าน ต้องอ่านซ้ าหรื อต้องกลับมาอ่านทบทวนอีก
2.5 การให้เวลาในการอ่านตามลักษณะความยาวของบทอ่าน
2.6 การเปลี่ยนแผนการอ่าน ถ้าการอ่านไม่ประสบความสาเร็ จ
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3. การดาเนินการอ่าน (Executing) เป็ นกิจกรรมที่ใช้ในการดาเนินการอ่านตามแผนการ
อ่าน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ คือ
3.1 การอ่านบทอ่านอย่างตั้งใจ ใช้กลยุทธ์เพื่อความเข้าใจในการอ่าน
3.2 การหาส่ วนที่มีประโยชน์และส่ วนที่ไม่มีประโยชน์ของบทอ่าน
3.3 การหาคาตอบของคาถามก่อนอ่าน
3.4. การใช้กลยุทธ์ในการจัดการ และบันทึกข้อมูล
3.5 การอ่านข้ามข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์
3.6 การจดบันทึกในบทอ่านหรื อจดบันทึกนอกบทอ่าน
4. การควบคุมการอ่ าน (Monitoring) กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ผอู ้ ่านมัน่ ใจว่าการ
อ่านของตนก้าวหน้าไปสู่เป้ าหมาย ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ คือ
4.1 การจดจาสิ่ งที่ตนไม่เข้าใจ
4.2 การสังเกตความหมายที่ขดั แย้งหรื อสับสนในบทอ่าน
4.3 การสังเกตคาที่ไม่คุน้ เคย การใช้คา หรื อหัวข้อที่เป็ นศัพท์เฉพาะ
4.4 การจดจาว่าเมื่อใดมีปัญหาที่ตอ้ งการกลยุทธ์ในการอ่าน (เช่น การหยุดอ่านหรื อ
กลับไปอ่านบทอ่านใหม่ การยืนยันความหมายของเครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์)
5. การประเมินและการตรวจสอบ (Evaluation & Checking) กิจกรรมนี้ใช้เพื่อทาให้มน่ั ใจ
ว่า ผูอ้ ่านทาการอ่านได้ครอบคลุมบทอ่านและเข้าใจในบทอ่าน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้
5.1 การทบทวนและทาความเข้าใจบทอ่านที่ได้อ่านไปแล้ว
5.2 การบันทึกส่ วนที่อ่านแล้วไม่แน่ใจ
5.3 การบันทึกสิ่ งที่พบว่ามีประโยชน์
5.4 การตรวจสอบการอ่านว่าสาเร็ จตามเป้ าหมายหรื อไม่
6. การสรุปรายละเอียด (Elaboration) กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์ให้ผอู ้ ่านได้ประมวลข้อมูล
ของบทอ่านเพือ่ นาไปใช้ หรื อการนาข้อมูลจากบทอ่านไปใช้ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ คือ
6.1 จดคาศัพท์ที่สาคัญและความหมาย และใจความสาคัญ
6.2 จับใจความโดยย่อ ของบทอ่านตามหัวข้อย่อย
6.3 ย่อบทอ่านทั้งหมด
6.4 สรุ ปเนื้อหาของบทอ่าน
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6.5 การเล่าเรื่ องที่อ่านโดยใช้ภาษาของตน
6.6 การเชื่อมโยง เปรี ยบเทียบ หาความแตกต่างของข้อมูลในบทอ่านกับข้อมูลอื่น ๆ
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Work Sheet 1
Safari Holidays
Name ……………………… No. …………………… Field of Study………………...

Safari Holidays
If you want to get really
close to the wildlife
and scenery of Africa,
then a Safari Holiday
offers the most
excitement and best
value for money.
The Right Trucks for Africa
Each of our safari trucks is a safe, reliable
vehicle which is suited to African travel
conditions and allows you to fully enjoy the
areas visited. Every seat is a window seat
and the sides of the truck can be rolled up to
provide a wide space for looking out. We
use four-wheel-drive vehicles because
roads can be rough or get washed away,
and we don’t want to be prevented from
visiting interesting areas.
The Safari Team
Three of our employees go on each safari
trip, one of whom is the team leader. All
Safari Team leaders are fully trained and
have worked for at least a year on a wide
variety of trips in Africa before they lead
their first safari. The team leader is a driver,
mechanic, guide, diplomat and general
expert on Africa. He is helped by a second
driver, usually a team leader in training. The
third member of the team, the cook, is as
important as the leader. He or she sees that
all cooking and camp tasks are completed
as smoothly as possible.
Good Food
Safari Holidays are famous for their openfire cooking. We stop regularly to buy fresh
fruit, vegetables and meat in local markets
and we also have a good supply of things

like tea, coffee, dried milk and tinned food in
the truck. All the members of the tour lend a
hand with the food preparation and washingup under the experienced eye of the team
cook. At the beginning of each trip,
everyone, including the safari team
members, pays the same amount of money
into the safari purse and this covers food
expenses. All water carried on the truck is
safe to drink and we make sure it never runs
out.
Quality Camping Equipment
Each truck carries everything needed for the
trip. This includes four-person tents, used
for only two people, air bed, mosquito nets,
camp chair s, a fire grill for campfire cooking
and all necessary cooking equipment, a cool
box for storing fresh food, binoculars, books
on Africa and a first-aid kit.
Accommodation
On Safari Holidays, we sometimes camp in
an official campsite and sometimes we put
up our tents in wild areas. Some campsites
have very basic or no facilities, while at
others hot showers and cold drinks are
available. At the start or finish of tours, we
usually have a night in a hotel. These are
clean, comfortable and reasonably priced.
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Get ready for reading
1. Don’t worry about the meaning of every word. You don’t have to understand very word in
the text, only
the ones which help you do the text.
2. Use the headings, to help you find the answers. In which paragraphs can you find the
answers to
sentences 4, 6 and 9?
3. Underline the words in the text which help you with each sentence. What words will you
underline for
sentences 1, 3, and 8?
4. Decide if the words in the text and the sentence have the same meaning. Look at number 1.
Does
Passengers take it in turns to sit next to a window mean the same as Every seat is a
window seat?
What about number 2? Does it mean the same as the sentence in the text which begins
We use four-wheel-drive vehicles…..?

Read the text to decide if each sentence is correct or incorrect.
___________ 1.
___________ 2.
___________ 3.
___________ 4.
___________ 5.
___________ 6.
___________ 7.
___________ 8.
___________ 9.
___________10.

In a safari truck, passengers take it in turns to sit next to a window.
Safari trucks are able to travel over all types of roads.
Safari team leaders have a minimum of 12 months’ touring experience.
The second driver is as experienced as the team leader.
Each truck comes supplied with all the food needed for the trip.
Everyone is expected to help get meals ready.
What people pay for their food depends on how much they eat.
There is always enough clean drinking water.
Campers have plenty of space in their tents.
Hot showers are provided for campers wherever they stop for the night.

Source: Kenny, Nick and Kelly, Anne. Ready for PET. Macmillan, 2004:19-20.

Work Sheet 2
Safari Holidays (Reading logs)
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1. Orientating:
Survey the selection.
Base on the title “Safari Holidays”, discuss with your friends, survey the passage. Pay
attention to headings, words emphasized by print (i.e., bold or italic), see if there are study
questions, illustrations, tables or diagrams and repeat information.
Think about your prior knowledge, or what you already know about “Safari Holidays”. Write
what you already know about this title on the space provided below.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..

2. Planning:
2.1 Make up questions to be answered
Based on your prior knowledge mentioned above, make up questions you need to know
while you are reading. Write your questions on the space provided below.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..

2.2 Decide what specific information will be needed
Based on your questions above, decide what specific information you need to know from
the passage. Write the information on the space provided below.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..

2.3 Make prediction
Based on the prior knowledge, the question and the specific information mentioned
above, discuss with another student and decide what’s the passage about. Write your prediction
on the space provided below.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.4 Develop a purpose for reading
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..
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Based on your prior knowledge and your prediction mentioned above, decide what
would you learn from the passage. Write your reading purpose on the space provided below.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..

3. Executing:
3.1 Find useful and non useful sections of the selection
Read the second, third, the fourth, the fifth and the sixth paragraph, underline useful
sections. Write them on the space provided below.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
3.2 Locate answers
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Based on the pre-reading questions, find the answers and write on the space provided
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..
below.

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

3.3 Organizing and recording information
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Based on the passage create your mind maps, charts or diagrams to organize and
record information on the space provided below.

3.4 Take note
Based on the passage take notes while you are reading to keep reminding what you
read. Write your note on the space provided.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..

4. Monitoring:
4.1 Recognizing failures to comprehend and noticing inconsistencies or confusion.
Based on the passage you read, note what sections you failed to comprehend from the
passage. Write on the space provided.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..
…………………..

4.2 Noticing unfamiliar words, word usage or topic-specific terminology.
Based on the passage you read, notice unfamiliar words, word usage or topic
terminology, and write them on the space provided below.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.3 Remember when a problem requires the use of corrective strategies
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While reading, when you have a problem in your reading, what should you do to restore
your comprehension? Write strategies you usually do when you have a problem in your reading.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Evaluation & Checking:
5.1 Review and interpret what has been read
Based on your reading, review and interpret what you have been read. Review and
interpret what has been read in - Safari Holidays and write them on the space provided below.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………

5.2 Note any area of uncertainty (unpredictability)
Based on your reading, note the unpredictable area you have read. Write the area of
uncertainty from the text on the space provided below.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5.3 Note useful findings
While reading the text what useful findings did you find? Note useful findings on the
space provided below.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………

5.4 Verify that reading goals have been accomplished

397
Based on reviewing and interpretation what has been read, note the area of uncertainty
and note useful findings, verify your reading goal to assure the coverage and understanding the
passage. Write it on the space provided below.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Elaboration:
6.1 List and define key vocabulary, symbol and concepts
Based on the passage you’ve read list and define key vocabularies on the space
provided below.

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

6.2 Summarize each portion of the selection or summarize the entire passage.
Based on the reading passage summarize the entire passage and write it on the space
provided below.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.3 Conclusions about the content of the selection

398
Based on the passage you’ve read, make conclusion about the content. Write the
conclusion on the space provided below.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.4 Paraphrase what was read
Based on the passage you’ve read, paraphrase what you have read. Write the
paraphrase on the space provided below.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.5 Connect, compare and contrast the information from the selection with other
information.
Based on the passage you’ve read, compare or contrast the information from the
passage with the information you’ve known. Write your compare or contrast on the space
provided below.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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LESSON PLAN 7
“Metacognitive Activities in Reading”
Subject

Developing Skills for English Communication 1

Class

Industrial Diploma Students

Time

60 minutes

Content

1. Metacognitive Activities in Reading: Orientating, Planning, Executing,
Monitoring, Evaluation & Checking and Elaboration
2. Reading Passage: The students’ selected passage

Aids

1. Study Sheet 1 “Metacognitive Activities in Reading”
2. Metacognitive Reading Log 3
3. Reading Text lists & Selected Reading Texts

Objectives
Students should
be able to:
1. Use
Metacognitive
Activities in
Orientating,
Planning,
Executing,
Monitoring,
Evaluation &
Checking and
Elaboration.

Procedure
Teacher
Preparation: (20 min.)
- Review the solution of the
problems found in previous
selected reading text, the 1st
passage.
-Ask the students to hand in
their 2nd selected reading text
and the 2nd reading logs.
- Provide the 3rd selected
reading text.

Students
-Take note their
problems, and how
to solve them.
-Hand in the 2nd
reading text and the
reading log.
-Select the 3rd
reading text they
prefer.

Evaluation
1. Students’ ability
to:
a) activate prior
knowledge,
determine the
demands of the
assignment and set
goals for reading,
b) develop a
purpose for reading
and a procedure for
accomplishing the
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Objectives
2. Comprehend
the English
reading passage
provided.

Procedure
Teacher
Presentation: (20 min.)
-Asking for the problems on
selected reading text 2, the
students have done.
-Explains and demonstrate
how to solve the problems.
Structure Practice:(20min.)
-Lead the students through
practice in orientating and
planning activities on their
reading passages.
-Provides corrective
feedback for errors and
reinforce correct practice.

Students

Evaluation

purpose,
- State the problems c) carry out the
and discuss.
reading process and
follow the plan,
d) assure progress
toward reading
goal,
rd
- Survey the 3
e) to format the
reading selection for textual information
the title, bold or
for application.
italic print,
illustrations, tables,
diagrams etc. - Make
up pre-reading
questions, note
specific information
from the passage,
make predictions,
note the part need to
read twice, and
determine the
reading time.
-Write their reading
logs.
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Objectives

Procedure
Teacher
Independent Practice:
- Let students do the
executing, monitoring,
evaluation & checking and
elaboration activities on the
3rd passage independently at
home.

Students
- Do executing,
monitoring,
evaluation &
checking and
elaboration
activities.

Evaluation
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LESSON PLAN 8
“Metacognitive Activities in Reading”
Subject

Developing Skills for English Communication 1

Class

Industrial Diploma Students

Time

60 minutes

Content

1. Metacognitive Activities in Reading: Orientating, Planning, Executing,
Monitoring, Evaluation & Checking and Elaboration
2. Reading Passage: The students’ selected passage

Aids

1. Study Sheet 1 “Metacognitive Activities in Reading”
2. Metacognitive Reading Log 4
3. Reading Text lists & Selected Reading Texts

Objectives
Students should
be able to:
1. Use
Metacognitive
Activities in
Orientating,
Planning,
Executing,
Monitoring,
Evaluation &
Checking and
Elaboration.

Procedure
Teacher
Preparation: (20 min.)
- Review the solution of the
problems found in previous
selected reading text, the 2nd
passages.
-Ask the students to hand in
their 3rd selected reading text
and the 3rd reading logs.
- Provide the 4th selected
reading text.

Students
-Take note their
problems, and how
to solve them.
-Hand in the 3rd
reading text and the
reading log.
-Select the 4th
reading text they
prefer.

Evaluation
1. Students’ ability
to:
a) activate prior
knowledge,
determine the
demands of the
assignment and set
goals for reading,
b) develop a
purpose for reading
and a procedure for
accomplishing the
purpose,

403
Objectives
2. Comprehend
the English
reading passage
provided.

Procedure
Teacher
Presentation: (20 min.)
-Asking for the problems on
selected reading text 3, the
students have done.
-Explains and demonstrate
how to solve the problems.
Structure Practice:(20min.)
-Lead the students through
practice in orientating and
planning activities on their
reading passages.
-Provides corrective
feedback for errors and
reinforce correct practice.

Independent Practice:
- Let students do the
executing, monitoring,
evaluation & checking and

Students
- State the problems
and discuss.

- Survey the 4th
reading selection for
the title, bold or
italic print,
illustrations, tables,
diagrams etc.
- Make up prereading questions,
note specific
information from the
passage, make
predictions, note the
part need to read
twice, and determine
the reading time.
-Write their reading
logs.
- Do executing,
monitoring,
evaluation &
checking and

Evaluation
c) carry out the
reading process and
follow the plan,
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Objectives

Procedure
Teacher
Students
elaboration activities on the elaboration
4th passage independently at activities.
home.

Evaluation
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LESSON PLAN 9
“Metacognitive Activities in Reading”
Subject

Developing Skills for English Communication 1

Class

Industrial Diploma Students

Time

60 minutes

Content

1. Metacognitive Activities in Reading: Orientating, Planning, Executing,
Monitoring, Evaluation & Checking and Elaboration
2. Reading Passage: The students’ selected passage

Aids

1. Study Sheet 1 “Metacognitive Activities in Reading”
2. Metacognitive Reading Log 5
3. Reading Text lists & Selected Reading Texts

Objectives
Students should
be able to:
1. Use
Metacognitive
Activities in
Orientating,
Planning,
Executing,
Monitoring,
Evaluation &
Checking and
Elaboration.

Procedure
Teacher
Preparation: (20 min.)
- Review the solution of the
problems found in previous
selected reading text, the 3rd
passages.
-Ask the students to hand in
their 4th selected reading
text and the 4h reading logs.
- Provide the 5th selected
reading text.

Students
-Take note their
problems, and how
to solve them.
-Hand in the 4th
reading text and the
reading log.
-Select the 5th
reading text they
prefer.

Evaluation
1. Students’ ability
to:
a) activate prior
knowledge,
determine the
demands of the
assignment and set
goals for reading,
b) develop a
purpose for reading
and a procedure for
accomplishing the
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Objectives
2. Comprehend
the English
reading passage
provided.

Procedure
Teacher

Students

Evaluation

purpose,
c) carry out the
Presentation: (20 min.)
-Asking for the problems on - State the problems reading process and
follow the plan,
selected reading text 4, the and discuss.
d) assure progress
students have done.
toward reading
-Explains and demonstrate
goal,
how to solve the problems.
e) to format the
Structure Practice:(20min.)
th
textual information
-Lead the students through - Survey the 5
reading selection for for application.
practice in orientating and
planning activities on their the title, bold or
italic print,
reading passages.
illustrations, tables,
-Provides corrective
diagrams etc. - Make
feedback for errors and
up pre-reading
reinforce correct practice.
questions, note
specific information
from the passage,
make predictions,
note the part need to
read twice, and
determine the
reading time.
-Write their reading
logs.
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Objectives

Procedure
Teacher
Independent Practice:
- Let students do the
executing, monitoring,
evaluation & checking and
elaboration activities on the
5th passage independently at
home.

Students
- Do executing,
monitoring,
evaluation &
checking and
elaboration
activities.

Evaluation
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Work Sheet 3
This week’s bargain books
Name ………………………………………………… No. …………………… Field of Study ……………………..

This week’s bargain books
The people in 1-5 all want to buy a book.
 Look at the descriptions of eight books (A-H).
 Decide which one would be most suitable for each person.

1

Laura is looking for a book for her grandson’s fifth birthday
present. Preferably, it should be about space travel or
animals and be a story she can read to him many times.

2 Moira’s 14-year-old daughter loves science fiction videos.
Moira wants to encourage her to read more by giving her a
book which will hold her attention.

3 Fiona, like everyone in her family, is very interested in the
cinema and enjoys reading about it. She wants a book that
will give her all the gossip about film stars past and present.

4 James, who is 15, is looking for something to pass the time
on a long plane journey. He’d like to read an adventure story
which brings a period of history to life.

5 Gerry like mystery stories which are full of suspense and
excitement. He’d prefer to buy a book by a new writer.

Get ready for reading
Look at the information about Laura. Underline the words that are important about her.
Have you
underlined: grandson’s fifth birthday, space travel or animals and read… many times?
2. Which book would be suitable for a child of five (grandson’s fifth birthday)? Are A, B or E
suitable?
Why not? Are C and F about space travel or animals? Remember, dinosaurs are animals.
3. C and F can’t both be suitable. Which one is unsuitable? Why? So which is the most
suitable book
for Laura?
1.
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A The Meeting
This exciting novel is aimed at teenagers but adults
will enjoy it, too. It’s the 16th century and Per, the
farm boy, rescues a princess. There are marvelous
chases, battle scenes and romantic meetings – you
couldn’t ask for more thrilling action in a story, or a
more realistic picture of the past.

E Hex Shadows
This story is set in the year 2367 when Britain is a
part of the cruel European Federation. Hexes,
human computers who were created in the late 21st
century, are now hunted down as enemies of the
Federation. This is an exciting, fast-moving story
which teenagers will love.

B Stealing Scenes
Starting at the age of five, the writer of this
amusing autobiography has had a long and
successful career as an actress on stage and
screen. She takes us into her world of lights and
cameras and tells the secrets of famous people
she has known.

F Space Age
Designed with the fact-hungry child in mind, this
gives information about stars, galaxies, astronauts
and spaceships. It will bring the universe to life and
make science and technology Fun for those
between five and ten years old.

C The Bucketful of Dinosaurs
When Harry finds a bucketful of dinosaurs, he’s
delighted and takes them everywhere he goes
until one day he leaves them on a train. How will
he prove that the dinosaurs belong to him? Very
young children will never get tired of listening to
this charming adventure.

G Stormy Weather
This thriller is the first from the pen of a young
Canadian. It follows the story of Dale, a
meteorologist who is invited on a small plane to
watch a thunderstorm. Dale soon discovers that
not all dangers come from nature, and to save his
life he must find the answers to some deadly
questions.

D Blood Rain
In this seventh book in the series about an Italian
police inspector, the hero investigates a murder.
The victim? Maybe just a friendless nobody, or
perhaps the son of the country’s most powerful
criminal. Can the inspector manage both to find the
murderer and to stay alive?

H Shoot!
For more than 20 years, this has been recognized as
the best guide to the movies. This latest edition
gives details and opinions about more than 22,000
films. It tells you about video and DVD availability,
which films are suitable for family viewing, and the
prizes films have won.

Source: Kenny, Nick and Kelly, Anne. Ready for PET. Macmillan, 2004:16-17.
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Work Sheet 4
This Week’s Bargain Books (Reading logs)
1. Orientating:
Survey the selection.
Base on the title “This Week’s Bargain Books”, discuss with your friends and
survey the passage. Pay attention to headings, words emphasized by print (i.e., bold or
italic), see if there are study questions, illustrations, tables or diagrams and repeat
information.
Think about your prior knowledge, or what you already know about “This Week’s
Bargain Books.” Write what you already know about this title on the space provided
below.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..
2. Planning:
2.1 Make up questions to be answered
Based on your prior knowledge mentioned above, make up questions you need
to know while you are reading. Write your questions on the space provided below.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..
2.2 Decide what specific information will be needed
Based on your questions above, decide what specific information you need to
know from the passage. Write the information on the space provided below.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..
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2.3 Make prediction
Based on the prior knowledge, the question and the specific information
mentioned above, discuss with another student and decide what’s the passage about.
Write your prediction on the space provided below.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..
2.4 Develop a purpose for reading
Based on your prior knowledge and your prediction mentioned above, decide
what would you learn from the passage. Write your reading purpose on the space provided
below.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..
3. Executing:
3.1 Find useful and non useful sections of the selection
Read the second, third, the fourth, the fifth and the sixth paragraph, underline
useful sections. Write them on the space provided below.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.2 Locate answers
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
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3.2 Locate answers
Based on the pre-reading questions, find the answers and write on the space
provided below.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..
3.3 Organizing and recording information
Based on the passage create your mind maps, charts or diagrams to organize and
record information on the space provided below.

3.4 Take note
Based on the passage take notes while you are reading to keep reminding what you
read. Write your note on the space provided.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..
4. Monitoring:
4.1 Recognizing failures to comprehend and noticing inconsistencies or
confusion.
Based on the passage you read, note what sections you failed to comprehend from the
passage. Write on the space provided.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.2 Noticing unfamiliar words, word usage or topic-specific terminology.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Based on the passage you read, notice unfamiliar words, word usage or topic
……………..………………………………………………………………………………………………………………………………
terminology,
and write them on the space provided below.
…………………..
…………………..
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4.2 Noticing unfamiliar words, word usage or topic-specific terminology.
Based on the passage you read, notice unfamiliar words, word usage or topic
terminology, and write them on the space provided below.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.3 Remember when a problem requires the use of corrective strategies
While reading, when you have a problem in your reading, what should you do to
restore your comprehension? Write strategies you usually do when you have a problem in
your reading.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Evaluation & Checking:
5.1 Review and interpret what has been read
Based on your reading, review and interpret what you have been read. Review and
interpret what has been read in – This Week’s Bargain Books- and write them on the space
provided below.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………
5.2 Note any area of uncertainty (unpredictability)
Based on your reading, note the unpredictable area you have read. Write the area of
uncertainty from the text on the space provided below.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

414
5.3 Note useful findings
While reading the text what useful findings did you find? Note useful findings on
the space provided below.

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

5.4 Verify that reading goals have been accomplished
Based on reviewing and interpretation what has been read, note the area of
uncertainty and note useful findings, verify your reading goal to assure the coverage and
understanding the passage. Write it on the space provided below.

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

6. Elaboration:
6.1 List and define key vocabulary, symbol and concepts
Based on the passage you’ve read list and define key vocabularies on the space
provided below.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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6.2 Summarize each portion of the selection or summarize the entire selection.
Based on the reading passage summarize the entire passage and write it on the
space provided below.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
6.3 Conclusions about the content of the selection
Based on the passage you’ve read, make conclusion about the content.
Write the conclusion on the space provided below.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.4 Paraphrase what was read
Based on the passage you’ve read, paraphrase what you have read. Write the
paraphrase on the space provided below.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
6.5 Connect, compare and contrast the information from the selection with
other information
Based on the passage you’ve read, compare or contrast the information from the
passage with the information you’ve known. Write your compare or contrast on the space
provided below.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ภาคผนวก จ
ข้อมูลและผลการคานวณที่ใช้ในงานวิจยั
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1. ค่ าความเชื่อมั่นของแบบวัดคุณลักษณะด้ านการเรียนด้ วยตนเอง
[DataSet1] C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\ข้อมูลวิทยานิพนธ์\ค่าความ
เชื่อมัน่ ของแบบวัดคุณลักษณะการเรี ยนด้วยตนเอง.sav
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excludeda
Total

%
35

100.0

0

.0

35

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in
the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
.812

N of Items
58

ค่า ความเชื่อมัน่ (Cronbach's Alpha) ของแบบวัดคุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเอง คือ .81
2. การหาค่ าความเชื่อมั่นของแบบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ

เมื่อ rtt แทน ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ
K แทน จานวนข้อสอบ = 25 ข้อ
p แทน สัดส่ วนของคนตอบถูกในแต่ละข้อ
q แทน สัดส่ วนของคนตอบผิดในแต่ละข้อ
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∑pq

ผลบวกของ pq

= 5.24

S2t แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ = 30.14
หาค่าความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ ด้วยสูตร

เมื่อ N คือจานวนผูเ้ ข้าสอบ 164 คน
= 1,438
= 17,552

แทนค่าในสู ตรหาค่าความแปรปรวนของข้อสอบทั้งฉบับ
=

= 30.14

แทนค่าในสู ตร KR-20
rtt
ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดความสามารถในการอ่านทั้งฉบับ

= 0.86

3. สู ตรหาค่าดัชนีความยากของแบบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ

เมื่อ P คือ ดัชนีความยาก
R คือจานวนผูเ้ ข้าสอบที่ตอบข้อสอบข้อนั้นถูก
N คือจานวนผูเ้ ข้าสอบทั้งหมด
วิธีคำนวณ
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กรอกค่าคะแนนจากกระดาษคาตอบของผูเ้ ข้าสอบทุกคน ลงในแผ่นงาน excel
กาหนดให้คาตอบถูกมีค่า 1 คาตอบผิดมีค่า 0 แล้วคานวณหาค่า ดัชนีความยาก (P) ของ
ข้อสอบแต่ละข้อ ตามสูตร คือหารจานวนผูเ้ ข้าสอบที่ตอบข้อสอบข้อนั้นถูก ด้วยจานวนผู ้
เข้าสอบทั้งหมด
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ตารางวิเคราะห์ขอ้ สอบ วัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

Comprehension Level

Part/ Questions
Part 1
Which notice
Say this?
For questions1-10,
mark the correct
letter A-H on your
answer sheet.

Part 2
Read the article
about Ingrid and
answer the
questions 18-24,
mark A, B, C or D
on your answer
sheet.

Part 3
Read the article
about Jobs abroad
and then answer
the questions 2530, mark A, B, C or
D on your answer
sheet.

Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Identify
Important
information

√
√

√
√
√
√
√

Summary

√
√
√
√

√
√
√
√

√

√

17
18
19
20
21
22
23
24
25
Total

Identify
details

√
√
√
√
√
√
7

11

√

√

7

Test
type

Score

Time/
min

matching
matching
matching
matching
matching
matching
matching
matching
matching
matching
MC
MC
MC
MC
MC
MC

1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

MC

1/0

1

MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC

1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

1
1
1
1
1
1
1
1

25

25
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ตารางวิเคราะห์หลักสูตรเพือ่ สร้างเกณฑ์การคัดเลือกบทอ่าน ในการอ่านด้วยตนเอง
ด้วยกิจกรรมการรู ้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ

Objectives

- To communicate
in daily life.
- Using English for
technological
searching.
- Using learning
strategies for selfdirected learning
and life-long
studying.
- Good attitudes in
English reading and
using English as an
instrument for
further studying and
working.

Text types

- Adventure
- Business &
Economy
- Crime
- Culture &
Society
- Disasters
- Education
- Health
- Science
&Technology
- Environment
-Environment
news
- Animal news
- Photo galleries
-Ancient world
CNN news
-Story and Video
from CNN.com

Raygor’s
Estimated
Text
Reading
Sources
Numbers
Grade
Level
2
10-12 http://literacynet.org/cnnsf
2
/archives.html
2
7
6
2
4
11
7
11

8-12

48
12
3

4-8

news.nationalgeographic.
com.news

CNN.com
5

4-10
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Objectives

Text types

-Reading test

Raygor’s
Estimated
Text
Reading
Sources
Numbers
Grade
Level
2
6
peasonlongman.com

-Reading test

24

7

http://www.teachnology.com test.parser/htmlparser.php

-News

6

5-6

http://www.bangkokpost.co
m/breakingnews

-Gadgets
-True Story of
-Larry Walters
-The Hoover
Dam
-The Mystery of
the Sphinx

5

8

Text Book
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สูตรคำนวณระดับควำมยำกของบทอ่ำนของเรย์เกอร์ (Raygor Readeability Estimate)

กรำฟสำหรับคำนวณระดับควำมยำกของบทอ่ำนของเรย์เกอร์ (Raygor, 1977)
From http://en.wikipedia.org/wiki/Raygor_Readability_Estimate

สู ตรคำนวณระดับควำมยำกของบทอ่ำนของเรย์เกอร์ (Raygor Readeability Estimate) เป็ น
มำตรกำรวัดควำมสำมำรถในกำรอ่ำนภำษำอังกฤษที่พฒั นำขึ้นโดย เรย์เกอร์ (Raygor, 1977)
วิธีคำนวณ
1. สุ่ มข้อควำม 100 คำจำกบทอ่ำน ถ้ำข้อควำมยำวให้สุ่ มจำก ตอนต้น ตอนกลำง และ
ตอนสุ ดท้ำยของบทอ่ำน ตอนละ 100 คำ
2. นับจำนวนของประโยคในบทอ่ำนที่สุ่มได้ นับครึ่ งประโยคเป็ น 0 .5
3. นับจำนวนคำที่มี 6 ตัวอักษร หรื อมำกกว่ำจำกบทอ่ำนที่สุ่มได้
4. กำหนดจุดที่ตดั กันของเลขทั้งสองจำนวนในกรำฟ ของ เรเกอร์ อ่ำนตัวเลขของระดับ
ควำมยำกในกรำฟ
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Reading Text Lists
From Text Book
Text Talk :
- James Bond’s gadgets
- Larry Walter’s flight
- The Hoover Dam
- Aquarius Laboratory
- The mystery of the
Sphinx

Text Content
From Websites
http://literacynet.org/cnnsf/archives.html
Adventure
- Dreams of New Ways To Fly
- The Iditarod Sled Dog Race
Business & Economy
- Bike Messengers Vote To Join Union
- Automakers Try To Get Electric Car Mandate Rescinded
Crime
- Drunk Driving Laws Making Impact In California
- Oakland Puts Crime Statistics Maps On the Internet
Culture & Society
- Panhandler Controversy Takes to the Street-Signs
- Nurse Tracking Technology
- Working Dogs: Becoming Eyes, Ears, Arms and Legs
- Oscar Nomination for Palestinian Teen
- Black Panther Dispute
- Foster Adoptions
- Long Term Effects of Divorce
Disasters
- Japanese Freighter Grounded Off Oregon Coast
- 20th Anniversary Of Mt. St. Helens Eruption
- Despite Precautions 'Controlled Burns' Can Get Out Of Control
- Exxon Valdez Oil Spill 10 Years Later
- Quake Engineering: Looking At The Turkish Earthquake Damage
- Tornado Survivors
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Text Book

Websites
http://literacynet.org/cnnsf/archives.html
Science &Technology
- Zodiac Killer Stalked Victims Much Like DC Sniper
- Dry Water? Unique Method To Irrigate
- Fuel Cell Technology for Cars
- Sound Technology Helps Police Locate Gunfire
- Earthquake Science
- Hackers Flood Web Sites
- Marine Scientists Get The Picture
- Off the Grid with Solar Power
- Court of Appeals Rules Against Napster
- The Future of Communication
- The View From Space
Environment
- Using Dogs to Sniff Out Mold in Homes
- Fight to Keep Bison Inside Yellowstone
- Sea Otter Census Shows Big Population Jump
- National Parks Crumbling?
- Living Fossil Fish
- Automakers Try To Get Electric Car Mandate Rescinded
- Owl Invaders
- Condor Reintroduction Program Putting Birds in Danger
- Buffalo War
- Puzzling Deaths of Gray Whales Off California Coast Probed
- Grand Canyon Crowding
CNN Stories
- Oakland Puts Crime Statistics Maps On the Internet
- Dry Water? Unique Method To Irrigate
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Text Book

Websites
CNN Stories
- Cashing In On JFK Jr.
- Airport Delays on the Rise
- Primate Researchers Sent Booby-Trapped Letters
- Links between Child Vaccines and Autism?
- Permits to Prevent Fortune-Telling Scams
- Mobile Live Fire Trainer
- Ringling Brothers Trainer on Trial for Animal Abuse
- Sea Marshals Ride Shotgun
- American Captured as Taliban Fighter
- Afghan Reaction in the United States
- Laid Off Workers Giving Back to Community
- Sikh Family Takes Precautions
- Treatment not Time
- Doctor Found Guilty of Elder Abuse
- Secret Japanese-American Mission
- Donating Houses to the Community Instead of Demolition
- Automakers Try To Get Electric Car Mandate Rescinded
- Grand Jury Indicts Couple in Dog Mauling
- Prison Abuse Investigated
- Off the Grid with Solar Power
- Court of Appeals Rules Against Napster
- Saving AIDS Drugs for African Victims
- Blackouts Hit California
- California Power Surplus City
- Energy Regulation Debate
- Deregulation of Power Sends Prices Skyward
- Death Row Inmate Nominated For Nobel Prize
- History Repeats? 1916 Election Parallel
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Text Book

Websites
CNN Stories
- A Day in the Life of a Protester
- School Voucher Initiative Battle in California
- Long Term Effects of Divorce
- Condor Reintroduction Program Putting Birds in Danger
- Computers and Girls
- Federal Judge Rules Against Napster
- Roadless Area Plan Draws Fire
- Puzzling Deaths of Gray Whales Off California Coast Probed
- Drunk Driving Laws Making Impact In California
- Parole Board Logjam in California
- Oregon Opens Adoptive Birth Records
- 20th Anniversary Of Mt. St. Helens Eruption
- Despite Precautions 'Controlled Burns' Can Get Out Of Control
- SETI Search
- Senior Citizens Surf The Web For Health of Mind And Body
- Marine Scientists Get The Picture
- No More Eye Charts?
- "Trashed" Books May Help Fight Illiteracy, AIDS in Uganda
- Rising Oil Prices Prompts Call for Alaska Drilling
- Peanuts Creator Schulz Dies On Eve Of Last Strip
- Ancient Beauty
- The Future Of Communications
- Internet Watchdog Could Stop Collegiate Copycats
- The World Trade Organization in Seattle
- The View From Space
- Kinkel Sentenced To 111 Years
- Kip Kinkel Pleads Guilty In Oregon Shootings
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Text Book

Websites
CNN Stories
- NASA's Chief Calls for Bold Vision in Aviation
- Late Season Fire Hits Redding Area
- Matthew Shepard Murder Trial Opens In Laramie WY
- Dreams of New Ways To Fly
- Developing Robotic Birds
- Y2K Readiness Test For Power Grid
- The Reality Of HIV in 1999
- Quake Engineering: Looking At The Turkish Earthquake Damage
- Man Growing Medical Marijuana Sent To Jail By Feds
- Deep Space Radio Interference
- What A Chance To Race With The Pros!
- Bike Messengers Vote To Join Union
- Amateur Rocketeers Try To Make It Into Space
- Human Genome Project Update
- Chinese Spiritual Revival
- Earliest Human Remains Found In Ethiopia
- Makah Indians Hunt Gray Whale
- Debate Over Supermarket Club Cards Information
- Tornado Survivors
- Astronomers Discover Solar System
- The Iditarod Sled Dog Race
- Exxon Valdez Ten Years Later
- Keiko Adapts To Life In Iceland Waters
- Living Fossil Fish
- Unwanted Research Chimps
- Putting Up With Pain
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Text Book

Websites
http://news.nationalgeographic.com/news/
- Ankor Wat
- Gray Whale
- The view from space
- Unwanted Research Chimps
- Amphibian
- Mouse Tooth Grow from Stem
- New Salamander found
- Fight to Keep bison in Yellow.
- Monkey Herds
- Orphaned Gorillas Sent to island
- Coral Reefs
- Panda Extinct in 3 Generations
- Polluted Ocean
- Mystery Object Pierces a Ring
- Titanic Storm, Nano flares
- New DNA Test to find Cancer
- Ugliest Dog, "Miracle" Birth
- Graceful Weasel, Jewel Bug
- Beluga Whales, Canada
- Injured elephants get fake legs
- Chomp! Meat-Eating Plants
- Salmon in the city: Fish return
- U.S. Wolf Hunts May Kill Hundreds
- New Eyeless Crustacean Found in Under Water Cave
- Where the Salmon Rule
- Galileo's Telescope at 400
- Parrot Fish

430
Text Book

Websites
http://news.nationalgeographic.com/news/
- Priests Crack Coconuts
- A Camouflaged Toad
- Space Photos: Hellish Cloud,
- Weddell Seal
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แบบประเมินความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบ
การเรียนด้ วยตนเองด้ วยกิจกรรมการรู้คดิ ในการอ่านภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
----------------------------------------------------------------------------------------------------------แบบประเมินความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบฯ ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อประเมินความเหมาะสมของร่ าง
รู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสู ง จัดทาโดย นางฉลวย ม่วงพรวน นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน
วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบถึงความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบฯ ที่จดั ทาขึ้น เพื่อนาไป
พัฒนาเป็ นรู ปแบบการเรี ยนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษฯ ผลการประเมินของท่านจะ
เป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการนาไปพัฒนา ปรับปรุ งรู ปแบบฯ ให้มีความสมบูรณ์และครบถ้วนและเหมาะสมต่อไป
ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
คาชี้แจง แบบประเมินฉบับนี้ แบ่งออกเป็ น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนตัวของผูท้ รงคุณวุฒิ
ตอนที่ 2 แบบประเมินความเหมาะสม
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น ๆ
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนตัวของผูต้ อบแบบประเมิน
ชื่อ .................................................................................... ตาแหน่ง ....................................
ตอนที่ 2 แบบประเมินความเหมาะสม
ระดับ 5
หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
ระดับ 4
หมายถึง เหมาะสมมาก
ระดับ 3
หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง เหมาะสมน้อย
ระดับ 1
หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด
ขอให้ท่านพิจารณารายการที่ประเมิน แล้วทาเครื่ องหมายวงกลม ล้อมรอบ ตัวเลือก 1-5 ที่ตรงกับ
ความเห็นของท่านมากที่สุด และได้โปรดให้ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติมลงในตอนที่ 3 เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุ ง
รู ปแบบให้มีคุณภาพสู งขึ้น
ฉลวย ม่วงพรวน
ผูว้ ิจยั

432
รายการประเมิน
ด้ านองค์ ประกอบและเนือ้ หาของรู ปแบบ
1. ความเหมาะสมของทฤษฎีการเรี ยนรู้และแนวคิดทางจิตวิทยาการเรี ยนรู้
2. ความเหมาะสมของทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน
3. ความเหมาะสมของหลักการจัดการเรี ยนการสอน
4. ความสอดคล้องของจุดประสงค์และหลักการจัดการเรี ยนการสอน
ด้ านขั้นการเรียนการสอนตามรู ปแบบ
1. ขั้นกิจกรรมก่อนเรี ยน
1.1 การสารวจพฤติกรรมในการอ่าน
1.2 การวางแผนการเรี ยน
1.3 การเตรี ยมผูเ้ รี ยน
2. ขั้นดาเนินกิจกรรมการอ่าน
2.1 การสร้างบรรยากาศการเรี ยนที่ดี
2.2 การเลือกบทอ่านและการกาหนดเป้ าหมายของการอ่าน
2.3 การวางแผนการอ่านและการปฏิบตั ิตามแผน
2.4 การประเมินผลการอ่าน
3. ขั้นประเมินผล
3.1 การทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
3.2 การวัดคุณลักษณะการเรี ยนด้วยตนเอง
3.3 การวัดพัฒนาการในการอ่านภาษาอังกฤษ
ด้ านเอกสารประกอบรู ปแบบ
1. บันทึกการอ่าน
2. แบบวัดความเข้าใจในการอ่านของผูเ้ รี ยน
3. แบบตรวจสอบรายการ การใช้กิจกรรมการรู้คิดในการอ่านของผูเ้ รี ยน
4. แผนการดาเนินกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบฯ

ระดับความเหมาะสม
5 4 3 2 1
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ตอนที่ 3
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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แบบประเมินคุณภาพของรู ปแบบเพือ่ รับรองรู ปแบบการเรียนด้ วยตนเองด้ วยกิจกรรมการรู้ คิด
ในการอ่านภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
---------------------------------------------------------------แบบประเมินคุณภาพของรู ปแบบฯ ฉบับนี้จดั ทาขึ้นเพื่อประเมินคุณภาพและรับรองรู ปแบบการเรี ยนด้วย
ตนเองด้วยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม จัดทาโดย นางฉลวย ม่วงพรวน นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน
วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบถึ งคุณภาพของรู ปแบบฯ และรับรองรู ปแบบการเรี ยนด้วย
ตนเองด้วยกิ จกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษฯ ฉบับสมบูรณ์ ผลการประเมินของท่านจะเป็ นประโยชน์
อย่างยิง่ ในการนาไปพัฒนา ปรับปรุ งรู ปแบบฯ ให้มีความสมบูรณ์และครบถ้ว นและเหมาะสมต่อไป ผูว้ ิจยั ขอขอบ
พระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
คาชี้แจง แบบประเมินฉบับนี้ แบ่งออกเป็ น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนตัวของผูท้ รงคุณวุฒิ
ตอนที่ 2 แบบประเมินคุณภาพ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น ๆ
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนตัวของผูต้ อบแบบประเมิน
ชื่อ .................................................................................. ตาแหน่ง ....................................
ตอนที่ 2 แบบประเมินคุณภาพ
ระดับ 5

หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด

ระดับ 4

หมายถึง เหมาะสมมาก

ระดับ 3

หมายถึง เหมาะสมปานกลาง

ระดับ 2

หมายถึง เหมาะสมน้อย

ระดับ 1

หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด

ขอให้ท่านพิจารณารายการที่ประเมิน แล้วทาเครื่ องหมายวงกลม

ล้อมรอบ ตัวเลือก 1-5 ที่ตรงกับ

ความเห็นของท่านมากที่สุด และได้โปรดให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมลงในตอนที่ 3 เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุ ง
รู ปแบบให้มีคุณภาพสู งขึ้น
ฉลวย ม่วงพรวน
ผูว้ ิจยั
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รายการประเมิน

ระดับความเหมาะสม
5 4 3 2 1

1. ความเป็ นมาและองค์ ประกอบของรู ปแบบฯ
1.1 การบรรยายความเป็ นมาของการพัฒนารู ปแบบฯ
5 4
1.2 การกล่าวถึงความจาเป็ นในการพัฒนารู ปแบบฯ
5 4
1.3 การบอกเหตุผลสนับสนุนในการพัฒนารู ปแบบฯ
5 4
1.4 การกาหนดองค์ประกอบของรู ปแบบมีความสมบูรณ์ ครอบคลุม
5 4
1.5 องค์ประกอบมีความสัมพันธ์ สอดคล้องส่ งเสริ มซึ่ งกันและกัน
5 4
1.6 การเรี ยงลาดับองค์ประกอบของรู ปแบบมีความเหมาะสม เข้าใจง่าย
5 4
1.7 หลักการของรู ปแบบมีความชัดเจน สามารถแสดงจุดเน้นของการสอน
5 4
2. จุดประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน
2.1 จุดประสงค์ของการสอนมีความสอดคล้องกับหลักการของรู ปแบบฯ
5 4
2.2 แสดงสิ่ งที่มุ่งหวังจะให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยนอย่างชัดเจนและเป็ นไปได้
5 4
2.3 สิ่ งที่มุ่งหวังให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยนมีความสาคัญและจาเป็ นในการดารงชีวิต
5 4
3. เนือ้ หา กิจกรรมการเรียน และแผนการสอน
3.1 เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์และสามารถนาไปสู่จุดประสงค์ที่กาหนด
5 4
3.2 กิจกรรมการเรี ยนเหมาะสม เน้นกระบวนการเรี ยน สะดวกในการนาไปใช้
5 4
3.3 การกาหนดองค์ประกอบของแผนการสอนครบถ้วน ครอบคลุม
5 4
3.4 การลาดับองค์ประกอบของแผนการสอนเหมาะสมเข้าใจง่าย
5 4
3.5 องค์ประกอบของแผนการสอนมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกัน
5 4
4. การดาเนินการสอน เวลาทีใ่ ช้ บทอ่านทีใ่ ช้ ในการอ่านด้ วยตนเอง การวัดและประเมินผล
4.1 การดาเนินกิจกรรมการสอนมีข้ นั ตอนเหมาะสม
5 4
4.2 กิจกรรมการสอน ชัดเจนสามารถนาไปปฏิบตั ิได้ และเน้นกระบวนการเรี ยน 5 4
4.3 เวลาที่กาหนดสาหรับการสอนและการอ่านด้วยตนเองมีความเหมาะสม
5 4
4.4 บทอ่านที่ใช้เหมาะสม ตามความต้องการผูเ้ รี ยน
5 4
4.5 การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์ของรู ปแบบ
5 4
4.6 วิธีวดั ผลเหมาะสมกับพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัด
5 4
4.7 เกณฑ์การวัดผล ชัดเจนและสามารถนาไปใช้ได้ง่าย
5 4
5. คู่มอื การใช้ รูปแบบฯ
5.1 คู่มือ มีรายละเอียดชัดเจน เพียงพอที่จะนารู ปแบบไปใช้อย่างได้ผล
5 4
5.2 คู่มือมี แผนภูมิแสดงขั้นตอนในการเรี ยนการสอนชัดเจน
5 4
5.3 คู่มือมี กระบวนการอ่าน การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ และการประเมินชัดเจน
5 4
5.4 คู่มือมี เอกสารประกอบการค้นคว้ามีความเหมาะสม
5 4
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ระดับความเหมาะสม
5 4 3 2 1

รายการประเมิน
6. ผลของการทดลองใช้ รูปแบบฯ
6.1 ผลคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรี ยน
6.2 ผลคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะด้านการเรี ยนด้วยตนเองก่อนและหลังเรี ยน
6.3 ผลของการวัดพัฒนาการในการอ่านของผูเ้ รี ยนจากบันทึกการอ่านแต่ละครั้ง

5
5
5

4
4
4

3
3
3

2
2
2

1
1
1

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น ๆ
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437
ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่อ-สกุล

นางฉลวย ม่วงพรวน

วัน เดือน ปี เกิด

14 มีนาคม 2492

ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน

40 ถนนพลายแก้ว อาเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

ประวัติการศึกษา
ปี การศึกษา 2510

สาเร็ จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย วิทยาลัยครู เทพสตรี ลพบุรี

ปี การศึกษา 2518

สาเร็ จการศึกษาระดับ ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
วิชาโท ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต
พระราชวัง สนามจันทร์ นครปฐม

ปี การศึกษา 2545

สาเร็ จการศึกษาระดับ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

ปี การศึกษา 2549

ศึกษาต่อระดับปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาหลักสูตรการสอน
กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2511-2518

ครู ตรี ครู โทโรงเรี ยนวัดยางยีแ่ ส สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสุ พรรณบุรี
กรมการปกครอง

พ.ศ. 2519 -2552

อาจารย์ 1 ระดับ 2 - อาจารย์ 3 ระดับ 8 วิทยาลัยเทคนิคสุ พรรณบุรี สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2552-ปัจจุบนั

ข้าราชการบานาญ

