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หน้า.
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 2. เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ
การเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้น ปี ที่ 2 กลุ่ม ตัว อย่ างที่ ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ เป็ นนั ก ศึก ษาสาขาวิชาภาษาอั งกฤษชั้นปี ที่ 2 สาขาวิชาภาษาอั งกฤษ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จานวน 30 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง
คู่มือการใช้รูปแบบ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบฝึกการอ่าน แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ แบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ แบบสารวจการใช้ยุทธวิธีในการอ่าน แบบบันทึกการอ่านและแบบสอบถาม
ความคิดเห็น การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทีแบบไม่อิสระและการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้น
ปีที่ 2 มีชื่อว่า “PMIAAR Model” มีองค์ประกอบ ได้แก่ 1. หลักการ เน้นการบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเข้า
กั บ การเรีย นการสอนการอ่ านภาษาอั ง กฤษ เพื่ อ ส่ ง เสริม ให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้แ ละสามารถคิ ด อย่ างเป็ นระบบ
2. วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอั ง กฤษชั้ น ปี ที่ 2 และ 3. กระบวนการเรี ย นการสอนมี 6 ขั้ น ตอน คื อ ขั้ น เตรี ย มความพร้ อ ม (Preparing
Prerequisite Skills: P) ขั้นนาเสนอยุทธวิธี (Modeling Strategies: M) ขั้นฝึกทักษะโดยการชี้แนะ (Implementing
Guided Practice: I) ขั้ น ฝึ ก ทั ก ษะอย่ า งอิ ส ระ (Assigning Independent Practice: A) ขั้ น ประเมิ น ผลการอ่ า น
(Assessing and Evaluating: A) และขั้นสะท้อนผลการเรียนรู้ (Reflecting: R) โดยที่รูปแบบการเรียนการสอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษ PMIAAR model ที่พัฒนาขึ้นนี้มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.46/80.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กาหนดไว้
2. ประสิทธิผลของรูปแบบ PMIAAR Model พบว่า
2.1 ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนด้วยรูปแบบ
PMIAAR Model อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาหลังเรียนด้วยรูปแบบ PMIAAR Model สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 ความสามารถในการใช้ยุทธวิธีในการอ่านของนักศึกษาหลังเรียนด้วยรูปแบบ PMIAAR Model
อยู่ในระดับมาก
2.4 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ PMIAAR
Model อยู่ในระดับมาก
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MODEL BY INTEGRATING HIGHER ORDER THINKING STRATEGIES TO ENHANCE ENGLISH READING
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Ph.D., AND ASSOC. PROF. WILAIRAT KIRIN, Ph.D.
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The objectives of this research were to 1. develop and determine the efficiency of the English
reading instructional model by integrating higher order thinking strategies to enhance English reading
comprehension abilities and analytical thinking skills of the second year English major students. 2. evaluate
the effectiveness of the English reading instructional model by integrating higher order thinking skills. The
sample comprised 30 students who were the second year students majoring in English Program, Faculty of
Education, Buriram Rajabhat University during the second semester of the academic year 2015. Research
instruments consisted of English reading instructional model by integrating higher order thinking skills, a
handbook for the model, lesson plans, reading exercises, a reading comprehension test, an analytical thinking
skill test, a reading strategies questionnaire, a reading log and an opinion questionnaire. The data were
analyzed by mean, standard deviation, t-test dependent and content analysis.
The results were as follows:
1. The English reading instructional model by integrating higher order thinking strategies
to enhance English reading comprehension abilities and analytical thinking skills called “PMIAAR
Model” consisted of: 1) The principle emphasized on the integration of higher order thinking
strategies into the reading instruction to enable students to learn and think systematically. 2) The
objective was to enhance English reading comprehension and analytical thinking skills of the
students. 3) The learning process of the model included 6 steps; Preparing Prerequisite Skills (P),
Modeling Strategies (M), Implementing Guided Practice (I), Assigning Independent Practice (A),
Assessing and Evaluating (A), and Reflecting (R). The English reading instructional model, PMIAAR
Model, met the criterion of 82.46/80.11 that was higher than the required criterion of 80/80.
2. The effectiveness of the PMIAAR Model indicated that:
2.1 The students’ reading comprehension abilities were significantly higher than
before the instruction by the PMIAAR Model at .05 level.
2.2 The students’ analytical thinking skills after the instruction were significantly
higher than before the instruction by the PMIAAR Model at .05 level.
2.3 The students’ abilities to use the reading strategies after the instruction by the
PMIAAR Model were at the high level.
2.4 The opinions of the students toward the reading instructional model, PMIAAR
Model, were at the high level.
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การศึกษาเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม หลักสูตรการศึกษา
ของชาติเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาคุณภาพของประเทศเพื่อสร้างประชากรให้เป็นคนดี มีปัญญา มี
ความสุข มีศักยภาพพร้อมที่จะแข่งขันและร่วมมือกันบนเวทีโลก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 เน้ น การจั ดการศึกษาที่ให้ ความส าคัญ ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ
คุณ ธรรม กระบวนการเรียนรู้และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒ นาคนให้มีความสมดุล ทุกคน
สามารถเรี ยนรู้และพัฒ นาตนเองได้ โดยยึดหลั กผู้ เรียนส าคั ญ ที่สุด โดยส่งเสริมให้ ผู้เรียนสามารถ
พัฒ นาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (สานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544) โดยเฉพาะมาตราที่ 24
ของพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พุ ท ธศั ก ราช 2542 ในข้ อ ที่ 2 กล่ า วถึ ง การฝึ ก ทั ก ษะ
กระบวนการคิดให้กับผู้เรียน ฝึกให้เป็นนักคิดที่รอบรู้มีเหตุผล สามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กาหนดแนวการจัดการศึกษาที่ยึดหลักว่าผู้เรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองและถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด และสิ่งที่ต้องพัฒนาคู่
ไปด้ ว ยคื อ ในเรื่ อ งทั ก ษะการคิ ด เน้ น ทั ก ษะการคิ ด ที่ ซั บ ซ้ อ น การคิ ด ได้ อ ย่ างมี เหตุ ผ ล พิ จ ารณา
ไตร่ตรองข้อมูลต่าง ๆ อย่างรอบคอบ เพื่อตัดสินใจลงมือปฏิบัติ
การปฏิ รู ป การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาในรอบแรก (ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2552) สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้ปรับหลักสูตรและวิธีสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย พบว่าการศึกษาของประเทศไทยยังมีการพัฒนาผู้เรียนได้คุณภาพในระดับ
ค่อนข้างต่า มีหลายเรื่องที่ยังไม่ประสบผลสาเร็จซึ่งต้องเร่งพัฒนา ปรับปรุงและต่อยอด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านคุณภาพผู้เรียน ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ ซึ่งพบว่ามีสถานศึกษาจานวนมากที่ยังไม่ได้มาตรฐาน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนต่า
ขาดคุณ ลั กษณะที่ พึ งประสงค์ท างการคิ ดวิเคราะห์ ความใฝ่ รู้ การแสวงหาความรู้ และคุ ณ ธรรม
จริยธรรม ครู คณาจารย์ยังไม่สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญได้อย่างมีคุณภาพ (ทิศนา
แขมมณี , 2553) ส่ วนใหญ่ จ ะเน้ น การสอนที่ความรู้ ความจาหรือความเข้าใจเท่านั้น มีส่ วนน้อยที่
สามารถพัฒนาไปถึงขั้นการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ หรือสร้างความรู้ใหม่ การสอน
กระบวนการคิด หรื อ การสอนให้ ผู้ เรีย นคิด เป็ น นั บ เป็ น เรื่ องที่ มี ค วามคลุ ม เครือ อยู่ ม าก เนื่ อ งจาก
กระบวนการคิดนั้นไม่ได้มีลักษณะเป็นเนื้อหาที่ครูสามารถเห็นได้ง่าย และสามารถนาไปสอนได้ง่าย
การคิดมีลักษณะเป็นกระบวนการ ดังนั้น การสอนคิดจึงต้องเป็นการสอนกระบวนการด้วย (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541: 1)
ตามที่ ก องวิ จั ย ทางการศึ ก ษา (กรมวิ ช าการ, 2542: 33-34) กล่ า วว่ า การคิ ด เป็ น
ความสามารถที่พัฒนาได้โดยการฝึกฝนการคิดจากระดับง่ายจนถึงระดับที่ซับซ้อนมากขึ้น ได้แก่ ฝึก
ทักษะการคิด ลักษณะการคิดและกระบวนการคิดตามลาดับ โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
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ระดับวัยวุฒิภาวะของแต่ละบุคคล โดยให้นักเรียนคิดเป็น ให้นักเรียนตระหนักในปัญหา คิดหาทาง
แก้ปัญหาโดยใช้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาผสมผสานกัน จนเกิดความคิดที่จะเลือกตัดสินใจ
หรือปฏิบัติให้เกิดความพึงพอใจและสามารถแก้ปัญหานั้นได้ ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2541: 103) ได้ให้
ความเห็นว่าความสามารถในการแก้ปัญหามีความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมาก การที่บุคคล
จะอยู่รอดสังคมปัจจุบันต้องเป็นผู้มีความคิด รู้จักคิด รู้จักแก้ปัญหา ดังนั้น ในการเรียนการสอน จึง
ควรมีสื่อหรือนวัตกรรมที่นามาใช้เพื่อช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้และช่วยฝึกทักษะกระบวนการ
คิด
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กาหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
กาหนดผลการเรียนรู้ที่ คาดหวังให้บัณฑิตมีอย่างน้อย 5 ด้าน (คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552)
ดังนี้
1. ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม (Ethics and Moral) หมายถึ ง การพั ฒ นานิ สั ย ในการ
ประพฤติ อ ย่ า งมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบทั้ ง ในส่ ว นตนและส่ ว นรวม
ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตาม
ศีลธรรม ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม
2. ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิดและการ
นาเสนอข้อมูล การวิเคราะห์และจาแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ
และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้
3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์
สถานการณ์และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆในการคิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills
and Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทางานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้นา ความ
รับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) ห ม า ย ถึ ง
ความสามารถในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิ ตศาสตร์และสถิติ
ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จากผลการเรี ยนรู้ ที่คาดหวังดังกล่ าว ทาให้ เกิด จุดเน้นของกรอบมาตรฐานในระดับ
ปริญญาตรี คือ ความสามารถในการทางาน และทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติ ที่บัณฑิตควร
มี โดยบั ณ ฑิ ต ต้ อ งพั ฒ นาตนเอง ใฝ่ รู้ แสวงหาความรู้ รวมถึ งการสร้ างองค์ ค วามรู้ ได้ ในระดั บ ที่
เหมาะสมแก่งาน นอกจากนั้น ในการทางานและการใช้ชีวิตในสังคม บัณฑิตต้องรู้จักคิด วิเคราะห์
เพื่อสร้างความเข้าใจ ตามทัน และไม่หลงไปกับสิ่งแวดล้อมด้านเดียว นอกจากนี้ บัณฑิตรุ่นใหม่ต้อง
รู้จักคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ รวมถึงต้องรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ทั้ง
ในด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ความคาดหวังคุณภาพบัณฑิตดังกล่าวสอดคล้องกับ ความคาดหวังสาหรับการจัดการ
เรียนการสอนในอนาคต คือ ผู้เรียนควรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่จะทาให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จ
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ในการท างาน และการด ารงชี วิ ต ในศตวรรษที่ 21 (The Partnership for 21st Century Skills,
2009) ประกอบด้วย
1. รายวิชาหลักและหั วข้อสาคัญสาหรับศตวรรษที่ 21 รายวิชาหลักที่จาเป็นสาหรับ
ความส าเร็ จ ของผู้ เรี ย นเพื่ อ เตรี ย มความพร้อ มส าหรับ การเปลี่ ย นแปลงของโลกในอนาคตได้ แ ก่
ภาษาอังกฤษ การอ่าน ภาษาของโลก ศิลปะ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์
ประวัติศาสตร์ การปกครองและความเป็นพลเมืองที่ดี
2. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม แสดงถึงการเตรียม
ผู้ เรีย นให้ มีค วามพร้อ มในการท างานและดาเนิ นชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะต้องใช้ทั กษะการคิ ด
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสื่อสาร การทางานอย่างร่วมมือ
3. ทักษะการจัดการข้อมูลสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 พลเมือง
และแรงงานในศตวรรษที่ 21 จึงควรสามารถแสดงความสามารถได้หลากหลาย และมีความคิด อย่าง
มีวิจารณญาณผ่านการใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น โดยทักษะที่จาเป็นสาหรับผู้เรียน ได้แก่ การรู้
ด้านสารสนเทศ (Information Literacy) ได้แก่ การเข้าถึงและประเมินสารสนเทศ การใช้และจัดการ
สารสนเทศ การรู้ด้านสื่อ (Media Literacy) ได้แก่ การวิเคราะห์สื่อ และการใช้ผลผลิตจากสื่อ การรู้
ด้านไอซีที (ICT Literacy) ซึ่งได้แก่ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างคุ้มค่า
4. ทักษะการทางานและการดารงชีวิต ผู้เรียนต้องเรียนรู้ในการพัฒ นาทักษะสาหรับ
การดารงชีวิตและการทางาน โดยทักษะที่จาเป็นได้แก่ มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ง่าย มีความริเริ่ม
และนาพาชีวิตให้ประสบความสาเร็จได้ มีทักษะทางสังคม และอยู่ร่วมกับบุคคลจากต่างวัฒนธรรมได้
มีความมุ่งมั่นในการทางาน มีความเป็นผู้นาและความรับผิดชอบ
จากความคาดหวังเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้พัฒนาผู้เรียนเป็น
บุ ค คลที่ ป ระสบความส าเร็ จ ในศตวรรษที่ 21 ด้ ว ยทั ก ษะจ าเป็ น ส าหรั บ ปั จ จุ บั น และอนาคตซึ่ ง
ประกอบด้วยสิ่งที่สาคัญต่อไปนี้ คือ ความรู้ในเนื้อหาสาระสาคัญและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การ
สร้างความเข้าใจร่วมกันในรายวิชาต่าง ๆ ในลักษณะสหวิชาการ การเน้นความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากกว่า
ความรู้ทั่วไป การส่ งเสริมให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้จากข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นจริง เครื่องมือต่าง ๆ และ
ผู้เชี่ยวชาญที่จะได้พบในการเรียนระดับสูง การทางาน และการดารงชีวิตในอนาคต และนาวิธีการ
ประเมินที่หลากหลายมาใช้ในการพัฒนาความเชี่ยวชาญของผู้เรียน
จะเห็นว่าทักษะทางปัญญา การพัฒนาความสามารถในการคิดและทักษะในการคิดนั้น
มีค วามส าคั ญ อย่ างยิ่ ง ในการจั ด การศึก ษาในปั จจุบั น ดังที่ วัช รา เล่ าเรียนดี (2553: 1) กล่ าวว่า
ความสามารถและทักษะในการคิดมีความจาเป็นสาหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต การดารงชีวิตและการ
ปฏิบั ติงานให้ บ รรลุ เป้ าหมายและประสบผลส าเร็จ โดยเฉพาะในยุคข้อมูล ข่าวสารความรู้ที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ดังมีนักการศึกษากล่าวถึงความสาคัญของทั กษะการคิดว่าใน
ยุคศตวรรษที่ 21 ทักษะที่สาคัญที่สุด คือ ทักษะการคิดของบุคคลและทักษะชีวิต (Life skills) เพื่อจะ
ได้สามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างสันติสุขในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน ดังนั้น
สิ่งที่สาคัญและจาเป็นที่สุดในการจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบันคือ การส่งเสริมและ
พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิด
สร้างสรรค์ (Critical and Creative Thinking) เด็กและเยาวชนเหล่านี้จะต้องได้รับการเตรียมพร้อม
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เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) มีทักษะการคิด (Thinking Skills) มีวิธีการแสวงหา
ความรู้และสร้างความรู้ได้ในโลกแห่ งการเปลี่ ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์ เช่นเดียวกับ
Gough (1991) ที่กล่าวว่า สิ่งที่สาคัญที่สุดในยุคเทคโนโลยีข่าวสารอาจจะเป็นทักษะการคิด ซึ่งบุคคล
จาเป็นต้องใช้ทักษะการคิดเพื่อเผชิญกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นักการศึกษาจานวนมากเชื่อ
ว่า ความรู้อาจไม่สาคัญต่อพลเมืองในอนาคตเท่ากับความสามารถในการเรียนรู้และเข้าใจความหมาย
ข้อมูล ใหม่ และ Robinson (1987) กล่ าวว่า การสอนเยาวชนให้ เป็น นั กคิด ที่ มีป ระสิ ทธิภ าพเป็ น
เป้าหมายการศึกษาที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ถ้าผู้เรียนต้องการประสบความสาเร็จในสังคมที่มีเทคโนโลยี
ชั้นสูง เขาเหล่านั้นจาเป็น ต้องมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะการคิดที่จาเป็นในการรับและ
ประมวลข้อมูลในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
หนึ่ งในทฤษฎีที่ เน้ น กระบวนการคิดที่ ถูกน ามาศึกษามากที่ สุ ดทั่ วโลกคื อ ทฤษฎีของ
Bloom หรือเรียกว่า BLOOM’S TAXONOMY ที่ได้จาแนกระดับสติปัญญาที่เป็นองค์ประกอบของ
การเรี ย น รู้ อ อก เป็ น 6 ระดั บ จ ากขั้ น ต่ าไป ขั้ น สู ง (LOTS/HOTS-Lower Order Thinking
Skills/Higher Order Thinking Skills) ซึ่ งเสนอระดั บ ของสติ ปั ญ ญาในรูป ของค านาม และเสนอ
องค์ประกอบย่อยของสติปัญญาในระดับต่าง ๆ เป็นคากิริยา คานาม และคากริยาเหล่านั้นเป็นคาที่
แสดงถึงการคิดในรูปแบบต่าง ๆ ประกอบไปด้วย
1. ความรู้ (Knowledge) เป็นความจาหรือการเรียกคืนสิ่งที่เรียนมาก่อน
2. ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นความสามารถในการทาความรู้ให้ลึก (เข้าใจ)
หรือ สร้างความหมายจากสิ่งต่าง ๆ และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ต่อไป
3. การประยุกต์ใช้ (Application) เป็นความสามารถในการใช้หรือประยุกต์ใช้ ความรู้
หรือทักษะในสถานการณ์ วิธีการที่ริเริ่มขึ้นใหม่
4. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็ น ความสามารถในการแยก จาแนก หรือการรู้ถึงข้ อ
แตกต่างในส่วนต่าง ๆ ขององค์ประกอบและความสัมพันธ์กันที่รวมกันเป็นโครงสร้าง ช่วยให้เข้าใจสิ่ง
ต่าง ๆ ได้ดีขึ้น
5. การสังเคราะห์ (Synthesis) ความสามารถนาส่วนย่อยต่าง ๆ มารวมกันเป็นรูปร่าง
ใหม่หรือองค์รวม
6. การประเมิ น ค่ า (Evaluation) ความสามารถในการตั ด สิ น คุ ณ ค่ า ตรวจสอบและ
วิจารณ์คุณค่าของสิ่งของตามจุดประสงค์
แนวคิดของ Bloom ได้รับการยอมรับและนาไปใช้อย่างกว้างขวางในการจัดการศึกษา
เพื่อส่งเสริมความสามารถด้ านการคิด โดยเฉพาะการคิดขั้นสูง (Higher-Order Thinking) ต่อมาได้
ปรับปรุงระดับการคิดใหม่โดยใช้คากริยาแทนคานาม ปรับเปลี่ยน-ย้ายระดับการคิดระดับที่ 5 และ 6
สลับที่กันในโครงสร้างทางปัญญาของ Anderson และ Krathwohl (อ้างใน Wilson, 2006) ดังนี้
1. จ าได้ (Remembering)หมายถึ ง การเรี ย กคื น ข้ อ มู ล (Retrieving) การระลึ ก ได้
(Recalling) หรือการทบทวนการรับรู้ (Recognizing)
2. เข้าใจ (Understanding) หมายถึง การสร้างความหมายจากองค์ประกอบของสิ่ ง
ต่าง ๆ ในหลายแง่มุม โดยการเขียนนาเสนอผังความคิด กิจกรรม ได้แก่ การตีความ แปลความ การให้
ตัวอย่าง การจัดกลุ่ม การสรุปย่อ การอนุมาน การเปรียบเทียบ และการให้คาอธิบาย
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3. ประยุ ก ต์ ใช้ (Applying) หมายถึ ง น ากระบวนการไปใช้ ป ระโยชน์ โดยปฏิ บั ติ ให้
เกิดผล (Executing) นาไปดาเนินการจนบรรลุ (Implementing)
4. วิเคราะห์ จาแนก แยกแยะ(Analyzing) หมายถึง ทาวัสดุ สิ่งของ ความคิดให้แตก
ออกเป็นส่วน ๆ กาหนดความสัมพันธ์ของส่วนย่อยที่แยกออกมารวมเป็นส่วนใหญ่นั้นลักษณะใด หรือ
เกี่ยวพันกับส่วนย่อยอื่นอย่างไร สติปัญญาที่ใช้ด้านนี้คือ ความสามารถในการวิเคราะห์ความแตกต่าง
วิเคราะห์ อ งค์ ป ระกอบและคุ ณ ลั กษณะ เมื่ อท าการวิเคราะห์ จะแสดงเป็ น ภาพไดอะแกรม หรื อ
นาเสนอใหม่ด้วยความเข้าใจของตน
5. ประเมินค่า (Evaluating) หมายถึง การตัดสิน เป็นเกณฑ์ หรือมาตรฐาน ที่ผ่านการ
ตรวจสอบ วิจารณ์ซึ่งจะนาไปสู่การคิดสร้างสรรค์ ซึ่งการจัดกลุ่มใหม่เห็นว่า การประเมินค่า ควรอยู่
ก่อนคิดสร้างสรรค์
6. การสร้างสรรค์ (Creating) หมายถึง การนาองค์ประกอบต่าง ๆ มาใส่รวมกันเป็น
องค์รวม จัดโครงสร้างขององค์ประกอบต่าง ๆ ใส่ในรูปแบบใหม่หรือทาโครงสร้างใหม่
นอกจากการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้ว
จะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษมีความสาคัญในฐานะเป็นส่วนหนึ่งในสาระ
วิชาหลักและทักษะเพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เช่นกัน ซึ่งการรอบรู้สาระวิชามีความสาคัญ
และจาเป็นอย่างยิ่งต่อความสาเร็จของผู้เรียน สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (2553: 10) ที่เห็นว่า
การเรียนภาษาอังกฤษเป็น ทักษะจาเป็นพื้นฐาน (Basic Skills) อันเป็นทักษะที่จาเป็นต่อการพัฒนา
ตนเอง ซึ่งได้แก่ ทักษะการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผล
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (และภาษาที่สาม) ทักษะการทาหน้าที่ที่ดีของหมู่คณะและทักษะในการหัด
ท างานที่ เป็ น สั ม มาชี พ ดั ง นั้ น ประเทศไทยจึ ง ได้ มี ก ารก าหนดให้ มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศทั้งในระดับการศึ กษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา โดยในทุก
หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาได้ ก าหนดให้ วิ ช าภาษาอั ง กฤษเป็ น รายวิ ช าบั งคั บ มี
จุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนสามารถพัฒ นาทักษะในการใช้ภาษา ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และสามารถ
ติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ หรือสื่อความหมายระหว่างกันได้
สาหรับการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในประเทศไทยนั้น เมื่อเปรียบเทียบ
ทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะคือ ฟัง พูด อ่านและเขียน จะพบว่าการอ่านเป็นทักษะที่สาคัญกว่าทักษะ
อื่นๆ และเป็นทักษะจาเป็นพื้นฐาน เพราะทักษะการอ่านเป็นเครื่องมือสาคัญในการแสวงหาความรู้
เพื่ อน าไปประยุ กต์ ใช้ ในการศึก ษา การเจรจาต่อ รองและเพื่ อการแข่งขัน ทางการประกอบอาชี พ
(วิส าข์ จั ติ วัต ร์ , 2543: 41) ทั ก ษะการอ่านจึ งเป็ น ทั ก ษะที่ ส าคั ญ มากที่ สุ ด ในการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ
เนื่องจากการเรียนวิชาต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียนต้องใช้การอ่านเป็นสื่อในการเรียนรู้ โดยเฉพาะ
ในการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในประเทศไทย การอ่านจึงเป็นเป้ าหมายสาคัญในการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นเครื่องมือนาไปสู่การแสวงหาความรู้ ทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเป็ น ทั กษะที่ส าคัญ ส าหรับ ผู้ เรียนในศตวรรษที่ 21 (3Rs) และเป็ นทักษะที่จาเป็ นใน
ชีวิตประจาวัน ทั้งในการสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาข้อมูลความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคม
ปั จ จุ บั น ที่ เทคโนโลยี ทั น สมัย ท าให้ การถ่ายทอดข้อมู ล ต่ าง ๆ เชื่อ มโยงถึงกัน ทั่ว โลกอย่างรวดเร็ว
ภาษาอังกฤษมีฐานะสาคัญเป็นภาษาที่เป็นสื่อกลางของการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารในสื่อรูปแบบต่างๆ
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เช่น อินเตอร์เน็ต ตาราเรียน หนังสือ วารสาร มีความสาคั ญและอิทธิพลต่อการพัฒนาคุณภาพของ
ประชากรและประเทศชาติ ดังนั้น การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งจาเป็น (สุมิตรา
อังวัฒนกุล, 2537)
แม้ ว่าทั ก ษะการอ่านภาษาอังกฤษจะเป็ น สิ่ งจ าเป็ น และมีก ารจั ดการเรีย นการสอน
ภาษาอังกฤษในประเทศไทยเป็ น เวลานานแล้ ว แต่จากการศึก ษางานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการอ่าน
ภาษาอังกฤษพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการอ่านต่าและมีปัญหาในการอ่าน (วิสาข์ จัติวัตร์, 2543;
กรมวิชาการ, 2540: 17) โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากนักเรียนอ่านแล้วไม่เข้าใจความหมาย ไม่รู้คาศัพท์
ขาดความรู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การอ่ า น จึ ง รู้ สึ ก ว่ า การอ่ า นเป็ น เรื่ อ งยาก ปั ญ หาที่ เกิ ด กั บ การอ่ า น
ภาษาอังกฤษ นักการศึกษาเชื่อว่า ความสามารถในการอ่านภาษาที่สองไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถ
ในตัวภาษาเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับกลวิธีการอ่าน ผู้อ่านที่มีความสามารถในภาษาที่สองจากัด สามารถ
ใช้กลวิธีการอ่านมาช่วยในการทาความเข้าใจบทอ่านได้ Mokhtari และ Sheorey (2002: 3)ได้ทา
วิจัยเกี่ยวกับการอ่านพบว่า ยุทธวิธีในการอ่านมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการอ่านเป็นภาษา
ที่สอง นอกจากนี้แล้วกลวิธีการอ่านยังช่วยให้ผู้อ่านมีความเป็นอิสระสามารถควบคุมกระบวนการอ่าน
ของตนเองได้ (Dowhower, 1999) กลวิธีการอ่านมีอยู่หลากหลายกลวิธี อาทิเช่น การสารวจบทอ่าน
การทานายเนื้ อหาของบทอ่าน การตรวจสอบการทานาย การตั้งคาถามเกี่ยวกับบทอ่าน การหา
คาตอบให้กับคาถามที่ตั้งไว้ การเชื่อมโยงบทอ่านกับความรู้เดิม การสรุปเนื้อหาบทอ่าน การเชื่อมโยง
ส่วนต่าง ๆ ของบทอ่าน การย้อนกลับมาอ่านซ้า การเดาความหมายของคาศัพท์จากบริบท เป็นต้น ผู้
ที่อ่านได้ดีจะมีความตื่นตัวในกระบวนการอ่าน โดยจะเลือกและใช้กลวิธีที่เหมาะสม ควบคุมความ
เข้าใจของตนเองในขณะอ่าน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและจดจาเนื้อหาของบทอ่านได้นอกจากนี้ยังมี
ความรู้ เกี่ ย วกั บ กลวิธี ห ลาย ๆ กลวิธี แ ละเลื อ กกลวิ ธี ที่ ส อดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ในการอ่ านได้
(Schmitt, 1990; Nunan, 1999)
การพัฒ นาความสามารถในการอ่านภาษาที่สองนั้น นักการศึกษาได้ให้ความสนใจใน
การนายุทธวิธีในการอ่านของผู้ที่ประสบความสาเร็จในการอ่านมาช่วยให้ผู้เรียนทาความเข้า ใจกับบท
อ่าน จากผลการวิจัยการอ่านภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษาพบว่า การฝึกให้ ผู้เรียนควบคุมความ
เข้าใจในการอ่านของตนเอง ฝึกให้ประเมินการอ่าน และควบคุมกระบวนการอ่านของตน จะทาให้
ผู้เรียนเข้าใจในข้อความที่อ่านดีขึ้น (Palinscar and Brown, 1985; Raphael and Pearson, 1982)
และพบว่า การสอนทักษะในการควบคุมความเข้าใจเป็นวิธีหนึ่งที่ได้ผลในการช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะ
และยุทธวิธีในการอ่าน ทาให้ผู้เรียนสามารถอ่านได้อย่างอิสระ
นอกจากนั้ น ยั งพบว่า ในการพั ฒ นาการอ่ านภาษาอั งกฤษผู้ เรีย นยั งต้ อ งฝึ ก การใช้
ยุทธวิธีในการรู้คิดในการอ่าน (Metacognitive strategies) ซึ่งมีบทบาทสาคัญในการควบคุมหรือนา
ทางในการทาภาระงานในการเรียนภาษาและกระบวนการเรียน กาหนดทิศทาง วางแผนการเรียน
ตรวจสอบความสาเร็จในการเรียน (Vandergrift, 2002) นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความสาคัญกับ
กิจกรรมการรู้คิด (Metacognitive Activities) และเห็นว่าเป็นสิ่งสาคัญในการใช้ ยุทธวิธีของความรู้
เกี่ยวกับการรู้คิด ทาให้บุคคลสามารถบังคับและควบคุมกระบวนการในการรู้คิดได้ (Alexander, Carr
and Schwanenflugel, 1995) เพราะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดเกี่ยวกับการคิดของตนใน
การไตร่ตรองถึงกระบวนการ ในการทาภาระงานของตน ผู้เรียนที่ใช้กิจกรรมการรู้คิดจะรู้วิธีเรียน และ
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รู้ว่าวิธีใดที่ทาให้การเรียนได้ผลดีที่สุด ผู้เรียนจะสามารถเขียนถึงอุปสรรคในการเรียนและการแบ่ง
เวลาในแผนการเรี ย นไว้ เพื่ อ แก้ ปั ญ หา ในการควบคุ ม ตนเองผู้ เรี ย นจะต้ อ งตอบค าถามในการ
ตั้งเป้าหมาย การใช้ความรู้และการจัดการกับแหล่งความรู้ โดยเขียนบันทึกประจาวัน (Anderson,
2002)
ในการจัดการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะ
การอ่านได้ ครูนับว่าเป็นผู้มีบทบาทสาคัญ เนื่องจากผู้เรียนต้องสามารถอ่านและตีความสิ่งที่ผู้เขียน
ต้องการสื่อความหมายให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียน ครูต้องมีบทบาทมากกว่าการบรรยาย
อ่านและแปลให้ นั กเรีย นฟั ง แต่ ต้องส่ งเสริม ให้ ผู้ เรียนมีส่ ว นร่ว มในการเรียนรู้ ในรูป แบบของการ
อภิปราย แสดงความคิดเห็น ตั้งคาถามและตัดสินใจ การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจะทาให้เกิดความทรง
จาระยะยาว ครูต้องคอยกระตุ้นนักเรียนให้คิดวิเคราะห์และทาความเข้าใจบทอ่านอยู่เสมอ ดังจะเห็น
ว่า เป้ าหมายในการสอนอ่ านภาษาอั งกฤษในปั จจุ บั น ไม่ ได้ จ ากัด แค่ ความเข้ าใจเนื้ อหาที่ ส อนใน
ห้องเรียนเท่านั้น ดังที่ McTighe และ Wiggins ( 2004: 10 - 27) วัชรา เล่าเรียนดี (2552: 196) และ
เฉลิม ฟักอ่อน (2552: 1) ได้กล่าวว่า หากผู้เรียนมีความเข้าใจที่คงทน (Enduring Understanding)
หรือเข้าใจที่ลึกซึ้งและยั่งยืนจะสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา ซึ่งประเมินได้จากการทีผ่ ู้เรียนมี
ความสามารถในการปฏิบัติภาระงาน/ชิ้นงาน สอดคล้องกับแนวคิดของกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
(2550: 8) ได้กล่าวว่า เมื่อเรียนจบเนื้อหาหรือหน่วยการเรียนรู้แล้ว ผู้เรียนจะสามารถทาสิ่งต่อไปนี้ได้
โดย 1. สามารถอธิบายแนวคิด เหตุการณ์ เหตุผลและวิธีการ แสดงความคิดเห็ น 2. สามารถแปล
ความให้เกิดความหมายที่ชัดเจน ชี้ให้เห็นคุณค่า แสดงความเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริง และผลกระทบที่อาจ
มีต่อผู้ เกี่ยวข้อง 3. สามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ ใหม่ ที่ต่างไปจากที่เรียนรู้มา 4. มีมุมมองที่
หลากหลาย มองข้ามข้อดี ข้อเสี ย 5. รับทราบถึงความรู้สึ กนึกคิดของผู้ ที่เกี่ยวข้องที่แตกต่างจาก
ตนเอง 6. รู้จักตนเอง ตระหนักถึงจุดอ่อน วิธีคิด วิธีปฏิบัติ ค่านิยม อคติของตนเอง ตลอดจนปัจจัยที่
ส่ งผลต่ อการเรี ย นรู้ และความเข้ าใจของตนเอง การประเมิ น ความเข้ าใจที่ คงทนการที่ นัก เรีย นมี
ความสามารถในการปฏิบัติภาระงาน/ ชิ้นงานที่แสดงความเข้าใจที่คงทนหรือเข้าใจที่ลึกซึ้งและยั่งยืน
จะสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา
ในการจัดการเรียนการสอนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครูต้องศึกษา
วิเคราะห์และฝึกทดลองใช้ เทคนิควิธีสอน หลักการ แนวคิดและปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจนเกิดความ
ชานาญ รูปแบบการสอนเป็นกระบวนการที่เป็นขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนของครู ทั่วไป ซึ่ง
แต่ละขั้นตอนจะมีรายละเอียดของกิจกรรมการสอน และกิจกรรมการเรียนที่แตกต่างกัน ดังที่ วัชรา
เล่าเรียนดี (2553) กล่าวว่า รูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ วิธีการสอนแต่ละรูปแบบย่อมเหมาะสมกับแต่ละระดับ
ของจุดประสงค์การเรียน ดังนั้น ในการสอนการอ่านภาษาอังกฤษซึ่งเป็นการสอนทักษะหนึ่งของ
ภาษาอังกฤษจึงควรพิจารณาเลือกรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสม
การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันมุ่งเน้นการให้โอกาสทางการศึกษา รวมถึงการศึกษา
ขั้นสูงในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็น สถาบันการศึกษาหนึ่งที่ให้บริการทางการ
ศึกษาในระดับอุด มศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ างของประเทศไทย โดยให้ บริการจัด
การศึกษาเพื่อรองรับนักศึกษาทั้งภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุ
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ศาสตร์ มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ บุ รีรัมย์เป็นสาขาวิช าหนึ่งที่ได้รับความสนใจในการเข้าศึกษาต่อของ
นักศึกษาเป็นจานวนมากทุกปี ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ ประจาคณะครุศาสตร์ได้
สังเกตการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาอยู่
ในระดับต่า จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษเบื้องต้น พบว่าปัญหาการเรียนการสอนของ
นั กศึกษา ได้แก่ อ่านภาษาอังกฤษไม่ออก ไม่รู้ความหมายคาศัพ ท์ ไม่ส ามารถเลื อกความหมายที่
ถูกต้องของคาศัพท์ตามปริบท ไม่สามารถตีความสิ่งที่อ่านได้ ไม่สามารถวิเคราะห์แยกแยะข้อเท็จจริง
ต่าง ๆ ได้ ไม่สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนมาแล้วกับความรู้ใหม่ได้ เป็นต้น จากประสบการณ์การสอนที่
ผ่านมา ผู้วิจัยเป็นผู้หนึ่งที่ประสบปัญหาการสอนการอ่านภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการ
อ่านภาษาอั งกฤษต่ า ดังนั้ น จึ งได้ส นใจศึกษาแนวทางการจัด การเรีย นการสอนเพื่ อแก้ไขปั ญ หา
ดังกล่ าวและพั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี คุ ณ ลั กษณะสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการและนโยบายของการจั ด
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 จากการศึกษาข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้องข้างต้น ทาให้ ผู้ วิจัยสนใจที่ จ ะ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพื่อ
ส่ งเสริ มความสามารถในการอ่ านภาษาอังกฤษ และทั ก ษะการคิด เชิ ง วิเคราะห์ ส าหรับ นั ก ศึ กษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ พัฒนาขึ้นด้วยวิธีการเชิ ง
ระบบ โดยใช้ห ลักการ แนวคิด ทฤษฏีต่าง ๆ ที่เหมาะสม จะช่วยพัฒ นาความสามารถในการอ่า น
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาและส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ต่อไปได้
กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทาง
ในการกาหนดแบบแผนการวิจัย ซึ่งหลักการแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนาเสนอตามลาดับดังนี้
1. หลักกำร แนวคิดเกี่ยวกับกำรวิจัยและพัฒนำ
การวิจัย และพัฒ นา (Research and Development: R&D) มีเป้าหมายของการวิจัย
เช่นเดียวกับการวิจัยประเภทอื่น ๆ คือ เพื่อแสวงหาและพัฒนาความรู้ แต่ต่างกันในขั้นตอนของการ
ดาเนินการวิจัย คือ เป็นการวิจัยก่อนแล้วนาผลจากการวิจัยมาพัฒนานวัตกรรม เมื่อได้นวัตกรรมแล้ว
นานวัตกรรมไปดาเนินการวิจัย และหลังจากนั้นนาผลที่ได้จากการนาไปใช้ ไปสู่การพัฒนา ปรับปรุง
แก้ไขนวัตกรรมให้ตอบสนองผู้ใช้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555: 13)
การวิ จั ย และพั ฒ นาประกอบด้ ว ยขั้ น ตอนการวิ จั ย ที่ เ ริ่ ม จากขั้ น ตอนที่ 1 วิ จั ย
(Research: R1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพการปฏิบัติจริง ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือการประเมินความ
ต้องการจาเป็นของกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจัย การ
วิเคราะห์ เอกสารต่าง ๆ แล้ วน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ มาสั งเคราะห์ ไปสู่ ขั้ น ตอนที่ 2 พั ฒ นา
(Develop: D1) คือ ออกแบบและพัฒ นานวัตกรรมการศึกษา โดยนาผลจากขั้นตอนที่ 1 มาพัฒ นา
นวัตกรรม ทาให้นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ในขั้นตอน
นี้ ต้องพัฒ นานวัตกรรมให้ มีคุณ ภาพและประสิ ท ธิภ าพก่อน ขั้นตอนที่ 3 วิจัย (Research: R2) น า
นวัตกรรมไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย ในขั้นตอนนี้มีการประเมินระหว่างใช้ และเมื่อใช้แล้วดาเนินการ
ในขั้ น ตอนที่ 4 พั ฒ นา (Develop: D2) โดยประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของนวั ต กรรมหรือ บางกรณี อ าจ
จ าเป็ น ต้ อ งปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขให้ เป็ น ไปตามจุ ด ประสงค์ สามารถปรั บ ปรุ ง นวั ต กรรมอี ก ครั้ ง หนึ่ ง
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กระบวนการพัฒ นานวัตกรรมดังกล่าวใช้ร ะเบียบวิธีวิจัยและพัฒ นาการศึกษา (มาเรียม นิลพั นธุ์ ,
2555: 230)
การวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) เป็นการวิจัยซึ่งผสานวิธีการ
วิจั ย ทั้งเชิงปริ มาณและเชิ งคุณ ภาพ ประยุกต์ ใช้ กระบวนการแสวงหาความรู้ค วามจริงที่ สามารถ
น ามาใช้ ผ สมผสานเพื่ อ เพิ่ ม เติ ม จุ ด แข็ งและจุ ด อ่ อ นซึ่ งกั น และกั น โดยพิ จ ารณาให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ธรรมชาติของประเด็นปัญหาที่ต้องการสืบค้น และสภาวการณ์เงื่อนไขของกระบวนการสืบค้นประเด็น
ปัญหานั้นในการทาวิจัยและพัฒนาโดยทั่วไป นักวิจัยมักใช้การผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณและเชิง
คุณ ภาพ ตามฐานคติที่ อยู่ ภ ายใต้กระบวนทั ศน์แบบปฏิ บัตินิ ยมหรือประโยชน์ นิยมเป็น หลั ก เช่น
ผสมผสานวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ การวิจัยเชิงสารวจในขั้นตอนรวบรวมข้อมู ลที่จาเป็นต่อการ
ออกแบบนวัตกรรมและการวิจัยเชิงทดลองที่เกิดขึ้นในขั้นตอนทดสอบคุณ ภาพของนวัตกรรมกั บ
วิธีการเชิงคุณภาพ ได้แก่ การศึกษาเฉพาะกรณีเชิงคุณภาพในขั้นตอนการเผยแพร่นวัตกรรมสู่กลุ่มผู้ใช้
ในองค์กรหรือชุมชนใดชุมชนหนึ่ง เหตุผลสาคัญที่นักวิจัยเลือกใช้ การผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพในการทาวิจัยประเภทนี้ คือ มีการผสมผสานจุดเด่นของการวิจัยทั้งสองรูปแบบ ซึ่ง
เป็นลักษณะเอื้ออานวยต่อการทาให้ได้นวัตกรรมที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมทั้งเป็นไปตามความ
ต้องการจาเป็นของผู้ใช้หรือสังคม อันเป็นจุดเน้นสาคัญของการวิจัยและพัฒ นา (องอาจ นัยพัฒน์ ,
2549: 11; 2551: 233-234) การวิจัยเพื่อค้นหาความรู้ความจริงจะสมบูรณ์ได้ต้ องอาศัยทั้งการวิจัย
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณช่วยเสริมซึ่งกันและกัน การวิจัยเชิงคุณภาพจะช่วยให้ความหมายให้ผู้วิจัย
เกิดความกระจ่ างชัดเกี่ ยวกับ เหตุการณ์ ที่ปรากฏอยู่ในขณะเดียวกัน การวิจัยเชิงปริมาณจะเสนอ
วิธีการตัดสินว่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นถูกต้องหรือไม่อย่างไร
จะสามารถนาไปใช้อ้างอิงในกรณีอื่น ๆ ได้มากน้อยเพียงใด นอกจากนี้การวิจัยเชิงปริมาณยังจะช่วย
แก้ไขข้อจากัดของการศึกษาเฉพาะกรณี ของการวิจัยเชิงคุณภาพอีกด้วย จากความสัมพันธ์ของการ
วิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ จึงกล่าวได้ว่า การวิจัยเชิงคุณภาพจะช่วยให้เกิดความคิดความเข้าใจ
(Notion) เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก่อน และการวิจัยเชิงปริมาณจะช่วยให้เกิดความแม่นยา (Precision)
มากขึ้นในสิ่งนั้น (มาเรียม นิลพันธุ์, 2551: 310) สอดคล้องกับที่ Creswell และ Clark (2011: 190)
ให้แนวคิดและวิธีการผสมผสานข้อมูลว่า การผสมผสานข้อมูลเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพ ทาให้นักวิจัย
เข้าใจปัญหาดีขึ้นกว่าการใช้ข้อมูลเพียงด้านเดียว การผสมผสานข้อมูลมี 3 วิธี คือ 1. Data Merging
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แล้วนาผลวิเคราะห์มารวมกันในขั้นตอนการแปล
ผล 2. Data Connecting เป็ น การเชื่อมข้อมูลเชิ งปริมาณและเชิงคุณ ภาพเข้าด้วยกัน โดยผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลชุดที่ 1 นาไปสู่ความต้องการของข้อมูลชุดที่ 2 และ 3. Data Embedding ผู้วิจัยให้
ความสาคัญของข้อมูล 2 ประเภทไม่เท่ากัน ข้อมูลเชิงปริมาณมีมากกว่าข้อมูลเชิงคุณภาพ เนื่องจาก
ข้อมูลเชิงคุณภาพฝังตัวอยู่ข้างในของข้อมูลเชิงปริมาณ ทาให้ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลสนับสนุน
ข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อให้ผลการวิจัยมีเหตุผล มีความชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ในการวิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นารูป แบบการเรีย นการสอนครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ ก รอบแนวคิ ด
ระเบี ย บวิ ธี การวิ จั ย และพั ฒ นา ซึ่ งเป็ น ทั้ งการวิ จั ย พื้ น ฐานและการวิ จั ย ประยุ ก ต์ ในการศึ ก ษา
สังเคราะห์เพื่อสร้างรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการจาเป็นจากสภาพการณ์ที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังภายใต้หลักการแนวคิดทฤษฎีและ
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งานวิจั ย ต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมถึงการน ารูป แบบที่ สั งเคราะห์ ขึ้ น นี้ ไปใช้ ในทางปฏิ บั ติ โดยมี ก าร
ตรวจสอบและปรับปรุงการดาเนินการตามขั้นตอนระเบียบวิธีของการวิจัยและใช้กระบวนการวิจัย
แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methodology) นาเทคนิควิธีดาเนินการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Method) และเทคนิ ค วิ ธีก ารวิจั ย เชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative Method) มาผสมผสานกั น เพื่ อ ตอบ
คาถามการวิจัยได้อย่างสมบูรณ์
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด และกระบวนการของการวิ จั ย และพั ฒ นา(Research and
Development) ดังกล่าวสรุปได้ว่าการวิจัยและพัฒนาประกอบด้วย 4 ขั้นตอนสาคัญ คือ ขั้นตอนที่
1 การวิจัย (Research: R1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒ นา (Development: D1)
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพ ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) การทดลองใช้ และขั้นตอนที่ 4
การพัฒนา (Development: D2) การประเมินและปรับปรุงแก้ไข
2. หลักกำรแนวคิดที่เกี่ยวกับกำรออกแบบและพัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอน
องค์ประกอบสาคัญ ของการจัดการเรียนการสอน นอกจากหลักสูตรซึ่งกาหนดว่าจะ
สอนอะไรให้กับผู้เรียนแล้ว องค์ประกอบหนึ่งที่มีความสาคัญและนักการศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสนใจ
คือ การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นความพยายามในการหาวิ ธีการที่จะทาให้ผู้เรียน
บรรลุเป้าหมายตามต้องการ วิธีดาเนินการที่ดีที่สุดที่จะทาให้ความพยายามนี้ประสบผลสาเร็จคือ การ
พั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนซึ่ งมี วิธีด าเนิ น การสอนอย่ างเป็ น ระบบหรือ ใช้ วิธีก ารเชิ งระบบ
(System Approach)
การจัดการเรี ยนการสอนเป็นกระบวนการที่ผู้ส อนจัดขึ้นเพื่อวางเงื่ อนไขและเตรียม
สถานการณ์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่ผู้สอนกาหนด (ชนาธิป พรกุล, 2535:
8) ดังนั้น รูปแบบการเรียนการสอนจึ งเป็นแนวทางที่ผู้สอนนาไปใช้สอน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้ข้อมูล
ความรู้ ความคิด ทักษะ ค่านิยม วิธีคิด และแสดงออกถึงความสามารถที่จะเรียนรู้ใ ห้บรรลุผลตาม
เป้าหมายได้โดยง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Joyce & Weil, 1996: 7) แนวทางที่นามาใช้นี้จะจัด
ขึ้นอย่างมีระเบียบแบบแผนเป็นระบบ (Systematic) ตามหลักการปรัชญา ทฤษฎี แนวคิด หรือความ
เชื่อต่าง ๆ โดยต้องนาวีธีสอน ยุทธวิธีการจัดการเรียนการสอนหรือเทคนิคการสอนต่าง ๆ มาประยุกต์
หรือปรับใช้โดยยังคงยึดหลักการของยุทธวิธีหรือเทคนิคการสอนนั้น ๆ เป็นแนวปฎิบัติ แต่จะคานึงถึง
ความสอดคล้องเหมาะสมกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของการจัดการเรียนการสอนนั้น ๆ เช่ น เป้าหมาย
หรื อ ผลลั พ ธ์ ที่ ค าดหวั ง (Learning outcomes and learning targets) และองค์ ป ระกอบปั จ จั ย
นาเข้าต่าง ๆ ซึ่งหมายรวมถึง ผู้เรียน บริบท สิ่งสนับสนุน ความพร้อมของผู้สอนและผู้เรียน เป็นต้น
ส าหรั บ รู ป แบบการสอนหรือรูป แบบการเรียนการสอน (IM: Instructional Model
หรือ ID Model) หมายถึงแนวทาง กระบวนการ หรือกลยุทธ์ในการนาเสนอเนื้อหาและจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่เป็นระบบที่มีผู้เชี่ยวชาญคิดค้นขึ้น ซึ่งอาจจะสังเคราะห์มาจาก
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้และเงื่อนไขการเรียนรู้ต่าง ๆ รูปแบบการเรียนการสอนจึงมีจานวน
มากมายที่นามาใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน แต่การออกแบบระบบ หรือ
รูปแบบการเรียนการสอนที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายและได้มีการนาไปประยุกต์ใช้ มีดังต่อไปนี้
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แนวคิด ADDIE MODEL ซึ่งเป็นรูปแบบของระบบที่พัฒนาขึ้นครั้งแรกโดย University
of Florida ในปี 1975 สาหรับการพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อมาได้มีการนามาใช้ในทางการศึกษา โดยมีนักการศึกษาหลายคนได้ปรับข้อมูลเนื้อเดิมให้มีหลักการ
ที่ชัดเจนคลอบคลุม และมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ ให้มีความยืดหยุ่นเป็นวัฏ จักร
มากกว่าเป็นขั้นตอนตามลาดับ ซึ่งแต่ละตัวอักษรมาจากอักษรตัวแรกในการออกแบบระบบการเรียน
การสอน คือ A-Analyze การวิเคราะห์ความจาเป็นหรือปัญหาอุปสรรค ตัดสินใจว่าจะต้องเรียนรู้เรื่อง
อะไรด้วยวิธีใด D-Design การกาหนดว่าจะเรียนรู้ด้วยวิธีใดและอย่างไร โดยระบุกิจกรรมการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล เลือกเนื้อหา วิธีการประเมินผลและสื่อการเรียนการสอน D-Develop การ
สร้างและผลิตเครื่องมือต่าง ๆ ตรวจสอบและปรับปรุง I-Implement การนาแผนหรือโครงการไป
ปฏิบัติ E-Evaluate การพิจารณาความเหมาะสมของการเรียนการสอน ประเมินทุกอย่างที่ผ่านมา
และระหว่างดาเนินการและปรับปรุงเพื่อนาไปปฏิบัติต่อไป (Braxton, Bronico, & Looms, 2000:
12; Malachowski, 2002: 9) อย่างไรก็ตาม มีนักการศึกษาหลายท่านคิดรูปแบบ/แบบจาลองระบบ
การสอนขึ้นมาอย่างหลากหลายเพื่อให้สามารถเลือกใช้เป็นแนวปฏิบัติในการออกแบบระบบการเรียน
การสอน การจัดการเรียนการสอนหรือการแก้ปัญหาการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นได้ตามความต้องการ
ของผู้เรียน
นอกจากนี้ Kemp et al. (1994: 113) ได้นาเสนอวิธีการเชิงระบบในจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งประกอบด้วยขั้น ตอนต่าง ๆ 9 ขั้นตอนที่มีความสัมพันธ์ เกี่ยวเนื่องกันและกัน ซึ่งสามารถ
ดาเนินการได้พร้อมกันในหลายขั้นตอนภายใต้วิธีการเชิงระบบที่มีการตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขได้ทุก
องค์ประกอบตลอดระยะดาเนินการ Input
Process
Product คือ 1. กาหนดหัวข้อที่จะ
สอนและเขียนวัตถุประสงค์ทั่วไป 2. ศึกษาคุณลักษณะของผู้เรียน 3. ระบุจุดมุ่งหมายของการสอนใน
เชิงพฤติกรรม 4. กาหนดเนื้ อหาวิช าที่ ส นั บ สนุ น วัต ถุป ระสงค์แ ต่ล ะข้ อ 5. ทดสอบเพื่ อวัดความรู้
ความสามารถของผู้เรียนก่อนที่จะทาการสอน 6. เลือกกิจกรรมและแหล่งวิชาการสาหรับการเรียน
การสอนเพื่อจะนาเนื้อหาวิชาไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางที่วางไว้ 7. ประสานงานในเรื่องต่าง ๆ เช่น
บุ ค ลากร อาคารสถานที่ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ต่ า ง ๆ และด าเนิ น การไปตามแผนที่ ก าหนดไว้
8. ประเมินผลการเรียนของผู้เรียนว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เพียงใด และ 9. พิจารณาว่าควรจะ
แก้ไขปรับปรุงแผนการเรียนการสอนให้ดีขึ้นอย่างไร
เช่นเดียวกับ Dick, Carey และ Carey (2001: 8) เสนอรูปแบบสาหรับนาไปใช้ในการ
ออกแบบระบบการเรียนการสอนที่รู้จักกันในชื่อว่า Dick, Carey and Carey Model ประกอบด้วย
10 ขั้ น ตอนคือ 1. ระบุ เป้ าหมายของการเรีย นการสอน 2. วิเคราะห์ การเรียนการสอน 3. ระบุ
พฤติก รรมพื้ น ฐานของผู้ เรีย น 4. เขีย นวัต ถุป ระสงค์ การเรียนรู้ 5. พั ฒ นาแบบทดสอบอิงเกณฑ์
6. พั ฒ นากลยุ ท ธ์ ในการเรี ย นการสอน 7. พั ฒ นาและเลื อ กสื่ อ การเรีย นการสอน 8. พั ฒ นาและ
ดาเนินการประเมินผลระหว่างการเรียนการสอน 9. พัฒนาและประเมินหลังการเรียนการสอน และ
10. ทบทวนการจัดการเรียนการสอน โดยขั้นตอนนี้จะกระทาเป็นระยะ ๆ ในแต่ละขั้นตอนที่ผ่านมา
หรือดาเนิน การพร้อมกัน ในทุกองค์ประกอบก่อนการดาเนินการสอนและหลังสอนเพื่อประเมินผล
สาหรับนักวิชาการในประเทศ เช่น ทิศนา แขมมณี (2545: 20) เสนอรูปแบบการออกแบบระบบการ
เรียนการสอนที่มีองค์ประกอบที่ผู้ออกแบบต้องพิจารณาตามลาดับขั้น 5 ส่วน แต่ละส่วนจะพัฒนา
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ด้วยการวิเคราะห์ คือ 1. พิจารณาหลักสูตร ปัญหาความต้องการของผู้เรียน ความพร้อมของผู้สอน
2. พิ จ ารณาเนื้ อ หา มโนทั ศ น์ วั ต ถุ ป ระสงค์ 3. พิ จ ารณาเลื อ กยุ ท ธศาสตร์/ ยุ ท ธวิธี ในการสอน
4. พิจารณาเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อ และ 5. พิจารณาการวัดและประเมินผลการเรียน
การสอนทั้งนี้ ตั้งแต่ส่วนที่ 2 เป็ นต้นมาจะต้องคานึงถึงเงื่อนไขและข้อจากัด และความพร้อมด้าน
ต่าง ๆ อาทิ ผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหารโรงเรียน สถานที่ สื่อ งบประมาณ สิ่งแวดล้อม ชุมชน ผู้ปกครอง
ฯลฯ
ส าหรั บ Joyce และ Weil (2000: 9) ได้ เ สนอรู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอน
(Model of Teaching หรื อ ID Model) เริ่ ม จากการเสนอภาพให้ เห็ น เหตุ ก ารณ์ ใ นห้ อ งเรี ย น
(scenario) โดยใช้การเล่าเรื่อง มีครูและนักเรียนเป็นผู้แสดง โดยจาลองเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น ใน
ห้องเรียนเพื่อนาไปสู่รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ซึง่ แต่ละรูปแบบมีองค์ประกอบ 3 ส่วนดังนี้
ส่ ว นที่ 1 องค์ ป ระกอบของรู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอน (The Model of
Teaching) มี 3 ส่วน คือ
1. กระบวนการเรียนการสอน (syntax หรือ phases) เป็นการจัดเรียงลาดับกิจกรรมที่
จะสอนเป็นขั้น ๆ แต่ละขั้นตอนมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันซึ่งแต่ ละรูปแบบมีจานวนขั้นตอนการ
เรียนการสอนแตกต่างกันไป
2. ระบบสั ง คม (social system) เป็ น การอธิ บ ายบทบาทของครู แ ละนั ก เรี ย นใน
การจัดการเรียนการสอน
3. หลั ก การตอบสนอง (principle of reaction) เป็ น หลั ก การหรื อ วิ ธี ก ารที่ ค รู จ ะ
ตอบสนองต่อสิ่งที่นักเรียนกระทา อาจเป็นการให้รางวัล การสร้างบรรยากาศอิสระในการคิดและ
ปฏิบัติโดยไม่มีการประเมินว่าถูกหรือผิด เป็นต้น
4. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของรูปแบบ หรือระบบสนับสนุน (support system)
เป็นการบอกเงื่อนไข หรือสิ่งจาเป็นในการที่จะใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผล ตามที่
คาดหวังให้กับผู้เรียน เช่น การสอนเพื่อฝึกทักษะ นักเรียนจะต้องได้ฝึกการทางานในสถานที่และด้วย
อุปกรณ์ที่ใกล้เคียงกับสภาพการทางานจริง หรือเตรียมสื่ออุปกรณ์ที่จาเป็นพร้อมใช้ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
ส่วนที่ 2 การนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปใช้ (Application) เป็นการแนะนา
หรือให้ข้อแนะนาการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนนั้น เช่น จะใช้กับเนื้อหาประเภทใดจึงจะ
เหมาะสมและใช้กับผู้เรียนระดับใด เป็นต้น
ส่ ว นที่ 3 สาระความรู้ แ ละทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง านและสิ่ ง ที่ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้
(Instruction and Nurturant Effects) ในแต่ละรูปแบบจะต้องจัด สาระความรู้และพัฒนาทักษะใน
การปฏิ บั ติ ง านอะไรบ้ า งให้ กั บ ผู้ เรี ย นรวมทั้ ง มี สิ่ ง ส าคั ญ องค์ ป ระกอบอะไรบ้ า งที่ จ ะท าให้ ก าร
ดาเนิ น การจั ดการเรี ย นรู้ นั้ น ประสบผลส าเร็จ ตามเป้ าหมาย ซึ่ งก็คื อการสอนของครูที่ จัดขึ้ น ตาม
ขั้นตอนและสภาพแวดล้อมในการเรียนเรื่องใหม่ ความรู้และสมรรถนะสาหรับที่ผู้เรียนต้องมีสาหรับ
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลคืออะไรบ้าง ซึ่งต้องให้มีการพัฒนาตลอดกระบวนการซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้น
จากการสอน ในขณะเดีย วกัน เป็ น สิ่ งที่ผู้ เรียนต้องมีพื้น ฐานมากก่อนและต้อ งพัฒ นาต่อไปในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและประสบผลสาเร็จ คุณสมบัติคุณลักษณะหรือ
เป็นสมรรถนะของผู้เรียนที่ต้องปลูกฝังจนติดตัว เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุผลตามที่คาดหวัง อาจ
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กล่าวโดยสรุปว่า การนาเสนอรูปแบบการเรียน การสอนตามแนวคิดของ Joyce และคณะนี้ ครูผู้สอน
ต้องเข้าใจทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันและกันและสามารถนาไปใช้ปฏิบัติได้
จริงโดยการฝึกฝนตนเองให้ส ามารถใช้รูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
รู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด ของ Joyce และ Weil นั้ น ประกอบด้ ว ย
องค์ประกอบสาคัญที่เป็นรูปแบบเชิงปฏิบัติประกอบด้วย 1. เป้าหมายของรูปแบบการเรียนการสอน
ซึ่งจะอธิบายถึงสิ่งที่มุ่งพัฒนาหรือคุณลักษณะที่ ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน 2. หลักการหรือแนวคิดที่
เป็นพื้นฐานของรูปแบบเพื่อเป็นหลักการปฏิบัติ 3. รายละเอียดเกี่ยวกับขั้ นตอนการสอนหรือการ
ดาเนิ น การสอน 4. การประเมิ น ผลที่ จะชี้ใ ห้ เห็ น ถึ งผลที่ คาดว่าจะเกิด ขึ้น จากการใช้ รูป แบบนั้ น
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ Joyce และ Weil ประกอบด้วยกระบวนการเรียนการสอน
สาระความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบสังคม หลักการตอบสนองและ
สิ่งสนับสนุน
ดังนั้น สรุปได้ว่าการออกแบบระบบการเรียนการสอน (ISD : Instructional System
Design หรือ ID: Instructional Design) หมายถึง การจัดการเรียนการสอนอย่างมีระบบ โดยอาศัย
ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎีการสอน ซึ่งรวบรวมองค์ประกอบ
และปัจจัยต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่กระบวนการตัดสินใจออกแบบระบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล แล้วจึงทาการทดลองและปรับปรุงแก้ไขจนใช้ได้ผล ซึ่งคือการนาไปสู่ความสาเร็จของ
การเรีย นรู้ตามวัตถุป ระสงค์ที่กาหนดไว้ ระบบการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนที่
พั ฒ นาขึ้ น โดยทั่ ว ไปจะประกอบไปด้ ว ย หลั ก การ วั ต ถุ ป ระสงค์ สาระความรู้ แ ละทั ก ษะในการ
ปฏิ บั ติ งาน สมรรถนะที่ ส่ งเสริ ม การเรี ย นรู้ กระบวนการเรี ย นการสอน ระบบสั งคม หลั ก การ
ตอบสนองและสิ่งสนับสนุนผู้เรียน
จากแนวคิดทฤษฎีที่กล่าวมา สามารถนามาสังเคราะห์เพื่อการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอน ผู้ วิ จั ย ได้ ป ระยุ ก ต์ ใช้แ นวคิด การออกแบบระบบการสอน ADDIE Model ปรับ ปรุงตาม
แนวคิดของ Kruse (2007: 1) และการออกแบบการสอนเชิงระบบของ Dick, Carey และ Carey
(2005: 1-8) ร่วมกับ แนวคิดการวิจัยและพัฒ นา (Research and Development) โดยสั งเคราะห์
เป็นขั้นตอนของการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ
ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและการคิดวิเคราะห์
สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis: A):
ศึกษาข้อมูลพื้นฐานสาหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ในขั้นนี้ผู้วิจัยใช้แนวคิดการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development) ในขั้นของการวิจัย (Research:R1) และแนวคิดแบบจาลอง
การออกแบบการเรี ย นการสอน ADDIE Model ที่ ป รับ ปรุงตามแนวคิด ของ Kruse (2007: 1) ใน
ขั้น ตอนที่ 1 ซึ่งเป็ น ขั้น ของการวิเคราะห์ ค วามต้ องการจ าเป็ น (Analysis: A) ร่ว มกับ แนวคิ ดการ
ออกแบบการเรี ย นการสอนเชิ งระบบของ Dick, Carey และ Carey (2005: 1-8) ที่ กล่ าวถึ ง การ
วิเคราะห์ความต้องการจาเป็น การวิเคราะห์การเรียนการสอน การวิเคราะห์ผู้เรียนและรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนของ Joyce และ Weil (2009: 9) โดยสรุปแล้วขั้นนี้เป็นขั้นการศึกษาวิเคราะห์
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ข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วยการศึกษาวิเคราะห์สิ่งที่คาดหวังกับสภาพที่เป็นจริงเพื่อเติมเต็มทักษะที่
ต้อ งมี ม าก่อ น (Prerequisite Skills) การระบุ เป้ าหมายและผลลั พ ธ์ที่ พึ งประสงค์ การสั งเคราะห์
แนวคิดหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ
การส่งเสริมทักษะการคิดศตวรรษที่ 21 การศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียน สารวจข้อมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรู้
ของผู้เรียนโดยการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการ ศึกษา
ความคิดเห็น ของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ทักษะการคิดศตวรรษที่ 21 ในขั้นนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์ดังนี้
1. การศึกษาวิเคราะห์สิ่งที่คาดหวังกับสภาพที่เป็นจริง เพื่อเติม เต็มทักษะที่ต้องมีมา
ก่อน (Prerequisite Skills) ผู้ วิจั ย ได้ ศึก ษาวิเคราะห์ ข้ อมู ล พื้ น ฐานของหลั กสู ตรครุศ าสตรบั ณ ฑิ ต
(ภาษาอังกฤษ) ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งสภาพที่เป็นจริงของการจัดการเรียนการสอนสาระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษและผลการเรียนรู้และสมรรถนะทางการเรียนของผู้เรียน
2. การระบุ เป้ าหมายและผลลั พ ธ์ที่ พึ งประสงค์ จ ากการศึ กษาวิเคราะห์ ข้ อมู ล สรุป
เป้าหมายและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ได้ว่า การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มีความต้องการจาเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาทักษะการคิดศตวรรษที่
21 เพราะการเรียนรู้เพียงเพื่อความรู้ ความจา ความเข้าใจและการนาไปใช้ ไม่เพียงพอที่จะทาให้
ผู้เรียนพัฒนาเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปัจจุบันจาเป็นที่ผู้เรียนจะต้องรู้วิธีการเรียนรู้ คิด
เป็น แก้ปัญหาเป็นอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการคิดอย่างมีคุณภาพและมีความสามารถใน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. การศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับเป้าหมาย
และผลลั พ ธ์ ที่ พึ งประสงค์ เพื่ อ ให้ ได้ รูป แบบการเรี ย นการสอนที่ เหมาะสม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ท ธิผ ล ผู้ วิจั ย ได้ศึ กษาวิเคราะห์ แนวคิ ดหลั กการการออกแบบ การเรียนการสอนเชิงระบบ
(Instructional System Design) ห ลั ก ก าร แ น ว คิ ด ก ารวิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า (Research and
Development: R & D) และรู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนของ Joyce และ Weil (2009: 9)
วิเคราะห์ แ นวคิ ด ทฤษฎี งานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นารูป แบบการเรี ย นการสอนการอ่ า น
ภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และทักษะการคิดวิเคราะห์
4. การศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียน สารวจข้อมูลพื้นฐานผลการเรียน ความสามารถในการคิด
ของผู้เรียนโดยการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนอย่างไม่เป็นทางการ
5. ศึกษาความคิดเห็น ของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ การ
จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงของนักศึกษาโดยการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ
ขั้น ตอนที่ 2 การพัฒ นา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพัฒ นารูปแบบ
การเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่ านภาษาอังกฤษเพื่ อความเข้ าใจและทั ก ษะการคิด วิเคราะห์ ของนั กศึ กษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 (Design and Development (D & D)) ผู้วิจัยใช้แนวคิดการวิจัย
และพั ฒ นา (Research and Development) ในขั้ น ของการพั ฒ นา (Development: D1) และ
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แนวคิดแบบจาลองการออกแบบการเรียนการสอน ADDIE Model ปรับปรุงตามแนวคิดของ Kruse
(2007: 1) มาใช้ ในการออกแบบ (Design) และการพั ฒ นา (Development) ร่ว มกับ แนวคิ ด การ
ออกแบบการสอนเชิงระบบของ Dick, Carey และ Carey (2005: 1-8) และรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนของ Joyce และ Weil (2009: 9) ในการพัฒนาเครื่องมือประเมินผล พัฒนากลยุทธ์การสอน
พัฒนาและเลือกสื่อการเรียนการสอน ซึ่งในขั้นนี้ผู้วิจัยได้ ออกแบบและพัฒนา สังเคราะห์ร่างรูปแบบ
การเรียนการสอน จัดกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับผู้เรียนและมุ่งพัฒ นาทักษะการคิด
ร่างรูปแบบการเรียนการสอนประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมการเรียนการสอน เงื่อนไข
การน ารูป แบบไปใช้ ปั จจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้ คู่มือการใช้รูปแบบ แผนการสอนและเครื่องมือวัด
ประเมินผล แล้วนาร่างรูปแบบการเรียนการสอน แผนการสอนและเครื่องมือวัดประเมินผลนั้นไป
ตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบการเรียนการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ นาผลที่ได้จากการตรวจสอบ
ร่างรูปแบบไปแก้ไขปรับปรุงร่างรูปแบบให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ขึ้น รวมทั้งพัฒ นาเครื่องมือต่าง ๆ ใน
กระบวนการของรูปแบบการเรียนการสอน
ในการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนครั้งนี้ ประกอบด้วยองค์ประกอบ
3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์ องค์ประกอบเชิงกระบวนการและ
องค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการนารูปแบบไปใช้
องค์ประกอบเชิงหลักกำรและวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
หลั ก กำร: การบู ร ณาการยุ ท ธวิ ธี ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการคิ ด ขั้ น สู ง (Higher - Order
Thinking skills: HOTS) กับการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และสามารถคิดอย่างเป็นระบบเพื่อเข้าถึงความรู้ ตลอดจนสามารถพัฒนาความสามารถในการ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
วัต ถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2
องค์ประกอบเชิงกระบวนกำร แบ่งกำรดำเนินกำรเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้คือ
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อม (Preparing Prerequisite Skills: P)
ขัน้ ตอนที่ 2 ขั้นนาเสนอยุทธวิธี (Modeling Strategies: M)
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นฝึกทักษะโดยการชี้แนะ (Implementing Guided Practice: I)
ขัน้ ตอนที่ 4 ขัน้ ฝึกทักษะอย่างอิสระ (Assigning Independent Practice: A)
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นประเมินผลการอ่าน (Assessing and Evaluating: A)
ขั้นตอนที่ 6 ขั้นสะท้อนผลการเรียนรู้ (Reflecting: R)
องค์ประกอบเชิงเงื่อนไขกำรนำรูปแบบไปใช้
องค์ประกอบเชิงเงื่อนไขกำรนำรูปแบบไปใช้
ปัจ จั ยที่เอื้อต่ อกำรเรี ยนรู้ : ผู้ เรียนให้ ความร่ว มมื อในการเรียน ร่วมกันคิดร่ว มกัน
ทางาน มีความสนใจใฝ่รู้ ผู้สอนควรมีปฏิสัมพันธิ์เชิงบวกกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและพัฒนาความสามารถ
ของตน
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ทักษะกำรเรียน/กำรสอน
ผู้เรียนต้องมีทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น เชื่อมโยงความรู้เดิมประสบการณ์เดิมกับ
ความรู้ใหม่ ชอบตั้งคาถาม มีเหตุผล
ผู้สอนกระตุ้นผู้เรียนโดยตั้งคาถามให้คิด ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เป็นต้นแบบในการแสดง
วิธีคิด เชื่อมโยงความรู้ และมียุทธวิธีส่งเสริมการคิดของผู้เรียนอย่างหลากหลาย
ระบบสนั บ สนุ น : การใช้สื่ อ / อุ ป กรณ์ จริง (authentic materials) เช่ น ภาพต่าง ๆ
วิดีทัศน์ แผนภาพ แผนภูมิช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและเข้าใจสิ่งที่คิดได้ชัดเจน
ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) เป็นการนาไปใช้ (Implementation: I) ในขั้นนี้
ผู้วิจัยทาการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดการวิจัยและพัฒนา (Research and
Development) ในขั้นของการวิจัย (Research: R2) และแนวคิดแบบจาลองการออกแบบการเรียน
การสอน ADDIE Model ปรั บ ปรุ งโดย Kruse (2007: 1) ในขั้ น การน าไปใช้ (Implementation)
ผู้วิจัยนาร่างรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างและใช้รูปแบบการวิจัย
Pre-Experimental Design โดยประยุกต์ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดียวมีการทดสอบ
ก่ อ นเรี ย นและหลั งเรี ย น The One-Group Pretest-Posttest Design (มาเรี ย ม นิ ล พั น ธุ์ , 2555:
144)
ขั้น ตอนที่ 4 การพั ฒ นา (Development: D2) เป็ นการประเมินผล (Evaluation: E)
ประเมินและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรีย นการสอน ผู้วิจัยใช้แนวคิดการวิจัยและพัฒนา (Research
and Development)ในขั้น ของการพั ฒ นา (Development: D2) และแนวคิดการประเมิน ผลตาม
แบบจาลอง การออกแบบการเรียนการสอน ADDIE Model ของ Kruse (2007:1) ร่วมกับแนวคิด
แบบจาลองการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของ Dick, Carey และ Carey (2005: 1-8) และ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของ Joyce และ Weil (2009: 9) การดาเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้
เป็ น การน าผลการทดลองใช้รู ป แบบการเรีย นการสอนที่ พั ฒ นาขึ้น ในขั้ น ตอนที่ 3 โดยน าผลการ
วิเคราะห์ป ระสิทธิผลของรูปแบบ ได้แก่ ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษา ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ
โดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้ าใจและทั ก ษะการคิ ด วิ เคราะห์ ข องนั ก ศึ ก ษา ในช่ ว งเวลาระหว่ างเรี ยนและความคิ ด เห็ น ของ
นักศึกษาที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนมาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอน (Model)
ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นและพร้อมที่จะนาไปใช้ต่อไป
3. แนวคิด และหลักกำรเกี่ยวกับทักษะกำรคิดขั้นสูง
แนวคิด หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะการคิดขั้นสูง มีนักการศึกษาและนักจิตวิทยา
ได้ให้แนวคิดไว้มีดังนี้
Bloom et. al. (1956) ได้จาแนกระดับของสติปัญ ญาที่เป็นองค์ประกอบส าคัญ ของ
การเรียนรู้เป็น 6 ระดับ จากขั้นต่าไปขั้นสูง (LOTS/HOTS-Lower Order Thinking Skills/Higher
Order Thinking Skills) เรีย กว่า BLOOM’S TAXONOMY ซึ่งเสนอระดับของสติปัญ ญาในรูปของ
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คานาม และเสนอองค์ประกอบย่อยของสติปัญญาในระดับต่าง ๆ เป็นคากิริยา คานาม และคากริยา
เหล่านั้นเป็นคาที่แสดงถึงการคิดในรูปแบบต่าง ๆ
1. ความรู้ (Knowledge) เป็ น ความจ าหรือ การเรีย กคื น สิ่ งที่ เรีย นมาก่ อ น ตั ว อย่ า ง
คากริยาในองค์ประกอบนี้ได้ แก่ รู้ ทาให้ชัด บันทึก บอกชื่อ จาแนก ทบทวน ให้ชื่อโยงความสัมพันธ์
ท่องจา ยอมรับ พูดซ้า รับเอา
2. ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นความสามารถในการทาความรู้ให้ลึก (เข้าใจ)
หรือ สร้างความหมายจากสิ่งต่าง ๆ ตัวอย่างคากริยาในองค์ประกอบนี้ ได้แก่ พูดใหม่ (ไม่ซ้าข้อความ
เดิม) จาแนกแยกแยะ แสดงตัวอย่าง สร้างคาใหม่ อภิปราย สาธยาย อธิบาย รายงาน พรรณา เขียน
เสนอใหม่ บอกความเหมือน – ต่าง สรุป อนุมาน แสดงความคิดเห็น
3. การประยุกต์ใช้ (Application) ความสามารถในการใช้หรือประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์
ในสถานการณ์ วิธีการที่ริเริ่มขึ้นใหม่ ตัวอย่างคากริยา ในองค์ประกอบนี้ ได้แก่ ประยุกต์ จัดโครงสร้าง
ปฏิบัติ เชื่อมโยง คานวณ พัฒนา ปรับโครงสร้าง แสดง แปลตีความ นิทรรศการ ใช้ สาธิต แสดงละคร
จัดการ วาด/แสดงภาพประกอบ อธิบาย ประกอบตัวอย่าง
4. การวิเคราะห์ (Analysis) ความสามารถในการแยก จาแนก หรื อการรู้ถึงข้อแตกต่าง
ในส่วนต่าง ๆ ของสิ่งของในองค์ประกอบของมันซึ่งรวมรวมกันเป็นโครงสร้าง ช่วยให้เข้าใจสิ่งต่าง ๆ
ได้ดีขึ้น ตัวอย่างคากริยาในองค์ประกอบนี้ ได้แก่ วิเคราะห์ หาความแตกต่าง ทดสอบ เปรียบเทียบหา
ความตรงข้าม พินิจพิเคราะห์ สืบสวนพิสูจน์ สอบสวน ค้นพบ สอบถาม
5. การสังเคราะห์ (Synthesis) ความสามารถนาส่วนย่อยต่าง ๆ มารวมกันเป็นรูปร่าง
หรือองค์รวม ตัวอย่างคากริยาในองค์ประกอบนี้ ได้แก่ เรียบเรียง วางแผน ข้อเสนอ ผลิต ประดิษฐ์
พัฒนา ออกแบบ กาหนดสูตร จัดการ รวบรวม สร้าง ริเริ่ม จัดตั้ง ทานาย ปรับเปลี่ยน เขียน เชื่อมโยง
รวม ดัดแปลง
6. การประเมิน ค่า (Evaluation) ความสามารถในการตัดสิ น ตรวจสอบและวิจารณ์
คุณค่าของสิ่งของตามจุดประสงค์ ตัวอย่างคากริยาในองค์ประกอบนี้ ได้แก่ ตัดสิน ถกเถียง ทาให้ใช้ได้
ทาให้มีหลักฐาน ประเมิน ตัดสินใจ พิจารณา เลือก แนะนา จัดลาดับ ให้ราคา เลือก วัด คาดคะเน
อนุมาน สรุป
ต่ อ ม า Anderson แ ล ะ Krathwohl (2000) แ ล ะ ที ม งาน ป รั บ ป รุ ง Bloom’s
Taxonomy ได้นาเสนอ Bloom’s Revised Taxonomy โดยแบ่งระดับของการคิดหรือสติปัญญา
เป็ น 2 ระดั บ เป็ น การคิ ด ขั้ น ต่ า (Lower-order Thinking) และการคิ ด ขั้ น สู ง (Higher-order
Thinking) และปรับปรุงระดับการคิดใหม่โดยใช้คากริยาแทนคานาม ปรับเปลี่ยน-ย้ายระดับการคิด
ระดับที่ 5 และ 6 สลับที่กัน ได้ใช้คากริยาที่แสดงถึงการคิดในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
1. จ าได้ (Remembering) หมายถึ ง การเรีย กคื น ข้ อ มู ล (Retrieving) การระลึ ก ได้
(Recalling) หรือการทบทวนการรับรู้ (Recognizing)
2. เข้าใจ (Understanding) หมายถึง การสร้างความหมายจากองค์ประกอบของสิ่ ง
ต่าง ๆในหลายแง่มุม โดยการเขียนนาเสนอผังความคิด กิจกรรม ได้แก่ การตีความ แปลความ การให้
ตัวอย่าง การจัดกลุ่ม การสรุปย่อ การอนุมาน การเปรียบเทียบ และการให้คาอธิบาย
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3. การประยุกต์ใช้ (Applying) หมายถึง นากระบวนการไปใช้ประโยชน์โดยปฏิบัติให้
เกิดผล (Executing) นาไปดาเนินการจนบรรลุ (Implementing)
4. วิเคราะห์ จาแนก แยกแยะ (Analyzing) หมายถึง ทาวัสดุ สิ่งของ ความคิดให้แตก
ออกเป็นส่วน ๆ กาหนดความสัมพันธ์ของส่วนย่อยที่แยกออกมารวมเป็นส่วนใหญ่นั้นลักษณะใด หรือ
เกี่ยวพันกับส่วนย่อยอื่นอย่างไร สติปัญญาที่ใช้ด้านนี้คือ ความสามารถในการวิเคราะห์ความแตกต่าง
วิเคราะห์ อ งค์ ป ระกอบและคุ ณ ลั กษณะ เมื่ อท าการวิเคราะห์ จะแสดงเป็ น ภาพไดอะแกรม หรื อ
นาเสนอใหม่ด้วยความเข้าใจของตน
5. การประเมินค่า (Evaluating) หมายถึง การตัดสิน เป็นเกณฑ์ หรือมาตรฐาน ที่ผ่าน
การตรวจสอบ วิจารณ์ซึ่งจะนาไปสู่การคิดสร้างสรรค์ ซึ่งการจัดกลุ่มใหม่เห็นว่า การประเมินค่า ควร
อยู่ก่อนคิดสร้างสรรค์
6. คิดสร้างสรรค์ (Creating) หมายถึงการนาองค์ประกอบต่าง ๆ มาใส่รวมกันเป็นองค์
รวม จัดโครงสร้างขององค์ประกอบต่าง ๆ ใส่ในรูปแบบใหม่หรือทาโครงสร้างใหม่
นอกจากนี้ ยั ง มี นั ก การศึ ก ษาท่ า นอื่ น ๆ ศึ ก ษาเรื่ อ งปั ญ ญาของมนุ ษ ย์ เช่ น J.P.
Guilford, (1967) ได้เสนอทฤษฎี ท างปั ญ ญาของมนุ ษ ย์ (Guilford’s Structure of Intellect (SI)
theory) ว่าประกอบด้วย 3 มิติ
1. มิ ติ ด้ า นระบบปฏิ บั ติ ก าร (Operations) มี 5 ชนิ ด คื อ การรั บ รู้ ( Cognition)
ความ จ า (Memory) การคิ ด แบ บ อเน กนั ย (Divergent) การคิ ด แบ บ เอกนั ย (Convergent
production) และการประเมินค่า (Evaluation)
2. มิติด้านผลผลิ ต (Products) มี 6 ชนิด คือ จัดหน่วย(Units) จัดกลุ่มชั้น (Classes)
จั ด ความสั ม พั น ธ์ (Relations) จั ด ระบบ (Systems) การแปลงรู ป (Transformation) และการ
ประยุกต์ใช้ (Implications)
3. มิติด้านเนื้อหา (Contents) มี 5 ชนิด คือ ภาพ(Visual) เสียง(Auditory) สัญลักษณ์
(Symbolic) ภาษา (Semantic) และพฤติกรรม (Behavioral)
ทั้ ง 3 มิ ติ ข องปั ญ ญามนุ ษ ย์ ผสมผสาน กั น เป็ น องค์ ป ระกอบทางปั ญ ญา 150
องค์ประกอบเพื่อการเรียนรู้ของมนุษย์
น อ ก จ า ก นี้ McTighe (1993: Online), Goldberg (1996), Forgarty (1997),
Holmes (1996), และ Costa (1997) ต่างกล่าวถึงตึก 3 ชั้นของปัญญา (Three Storey Intellect)
ในการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ของมนุษย์ที่คล้ายคลึงกัน คือ แต่ละขั้นเริ่มด้วยตัวป้อน (Input)
กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output)
ขั้นที่ 1 ขั้นรวบรวม (Gathering) ได้แก่ สังเกต (Observe) ให้คาจากัดความอธิบาย ทา
ให้ชัดเจน (Define) จาแนกแยกแยะ (Identify) เลือก (Select) ท่องจา เล่า (Recite)
ขั้นที่ 2 ขั้นจัดกระทาข้อมูล (Processing) ได้แก่ เปรียบเทียบความเหมือน(Compare)
เปรียบเทีย บข้อแตกต่าง (Contrast) จัดหมวดหมู่ (Classify) จัดพวก (Sort) แยกแยะข้อแตกต่าง
(Distinguish) อธิบายเหตุผล (Explain) ลงความเห็น สรุป (Infer) วิเคราะห์ (Analyze)
ขั้ น ที่ 3 ขั้ น ประยุ ก ต์ ใ ช้ (Applying) ได้ แ ก่ พยากรณ์ (Forecast) ตั้ ง สมมุ ติ ฐ าน
(Hypothesis) การคิ ด เชิ งตรรกะ ถ้ า/แล้ ว (If/Then) คาดการณ์ (Speculate) ท านาย (Predict)
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ตัดสิ น (Judge) สร้ างมโนภาพ (Imagine) ท าให้ เป็ นหลั กการ กฎเกณฑ์ ทั่ วไป (Generalize) และ
ประเมินผล (Evaluating)
จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับทักษะการคิดขั้นสูง แสดงให้เห็นถึงระดับของการคิด
แบบต่าง ๆ ตลอดจนแนวทางการนาไปใช้ในการพัฒนาการคิดไปสู่การคิดขั้นสูง
4.3 ยุทธวิธีส่งเสริมทักษะกำรคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking Strategies: HOT
Strategies)
ในการส่ งเสริมทั กษะการคิดขั้นสู งนั้นจะต้องมีแนวทางปฏิ บั ติ เทคนิควิธีการปฏิบั ติ
หลากหลาย ดังยุทธวิธีต่อไปนี้
1. ยุ ท ธวิธี ก ารถามค าถาม (Questioning Strategies) คาถามมี ค วามส าคั ญ ต่ อ การ
ส่งเสริมการคิด ทักษะการคิด วิธีการเรียนรู้ ความสามารถในการสร้างความรู้ (constructivism) เช่น
Revised Bloom’s Taxonomy, Socratic Method, Depth of Knowledge (DOK)
2. ยุทธวิธีแก้ปัญหา เพื่อเป็นการเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติในการแก้ปัญหาและการ
พัฒนาทักษะการคิดต่าง ๆในเวลาเดียวกัน Problem Solving Strategies เช่น Problem Based
Learning, Creative Problem-Solving Model
3. ยุทธวิธีการตัดสินใจ (Decision Making Strategies) ทาให้รู้การประเมินค่า การ
คิดตัดสินใจ เช่น Strategic Thinking Activities และ Simulations
4. ยุทธวิธีการสร้างแนวคิดใหม่ (Idea-Generating Strategies and Activities) เพื่อ
สร้างความรู้, ความคิดใหม่, สรุปความคิดใหม่ ตามแนวคิดทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์โดย Bloom
(Creative by Bloom) เช่ น การระดมสมอง Brainstorming and Brainwriting, Writing และ
ยุทธวิธี SCAMPER
หลั ก การและแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ทั ก ษะการคิ ด ขั้ น สู งที่ น าเสนอมานี้ สามารถน ามาใช้
พิจารณาเป็นกรอบในการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้น
สูงต่อไป
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หลักกำรแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับกำรวิจัย
- แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา(Research and Development) โดย การวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mixed Method Research)
- แนวคิด ADDIE Model ปรับปรุงโดย Kruse(2008); Dick and Carey (2005)
- รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของ Joyce และ Weil (2009); ทิศนา แขมมณี, 2545
- การพัฒนาระบบการเรียนการสอน (Instructional Systems Development Approach)
หลักกำรและแนวคิดเกี่ยวกับยุทธวิธีกำรส่งเสริมทักษะ
กำรคิดขั้นสูง ทักษะกำรคิดเชิงวิเครำะห์
- Bloom et.al. (1956)
- Anderson & Krathwohl (2000)
- Guilford (1967)
- McTighe (1993)
- วัชรา เล่าเรียนดี (2552; 2555)
- ยุ ท ธวิ ธี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด ขั้ น สู ง (Conklin, 2012)
1) การถามคาถาม 2) การแก้ปัญหา 3) การตัดสินใจ
4) การสร้างสรรค์ความคิดและกิจกรรม
- ทักษะการคิดขั้นสูงของ Marzano (1997)

หลักกำรและแนวคิดเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนกำรอ่ำน
ภำษำอังกฤษ
- Devine, 1986
- William, 1986
- Anthony, 1993
- วิสาข์ จัติวัตร์, 2543

ท ฤ ษ ฎี ที่ น ำม ำใช้ ใน ก ำ ร
พัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่
เกี่ยวข้องกับกำรเรียนรู้
- ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญ
ั ญา
ของ Piaget
- ทฤษฎีการเรียนรู้ทเี่ กิดจาก
กระบวนการค้นพบ (Discovery
Learning) ของ Bruner (1963)
- ท ฤ ษ ฎี ก า ร เรี ย น รู้ อ ย่ า ง มี
ความหมายของ Ausubel
- รูปแบบการสอนแบบตรง
(Direct Instruction) Joyce &
Weil, 1992; ทิศนา แขมมณี
(2545: 113-114)
- รูปแบบการเรียนการสอนแบบชัด
แจ้ง (Explicit Instruction):
Rosenshine & Stevens; (วัชรา
เล่าเรียนดี, 2553; ทิศนา แขมมณี,
2545)
- รูปแบบการสอนแบบปล่อยความ
รับผิดชอบทีละน้อย (Gradual
Release of Responsibility
Model: the GRR Model)

รูปแบบกำรเรียนกำรสอนกำรอ่ำนภำษำอังกฤษโดยบูรณำกำรยุทธวิธสี ่งเสริมกำรคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถใน
กำรอ่ำนภำษำอังกฤษเพื่อควำมเข้ำใจ และทักษะกำรคิดวิเครำะห์ของนักศึกษำสำขำวิชำภำษำอังกฤษชั้นปีที่ 2
ประสิทธิผลของรูปแบบกำรเรียนกำรสอน ฯ
1. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
3. การใช้ยุทธวิธีในการอ่านของผู้เรียน
4. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ่ รูปแบบฯ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดทฤษฎีในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อพัฒ นารูป แบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธี
ส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และทักษะ
การคิดวิเคราะห์สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ
ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ที่พัฒนาขึ้น โดย
2.1 เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษา
ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
2.2 เปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้รูปแบบ
การเรียนการสอน
2.3 ศึกษาการใช้ยุทธวิธีในการอ่านของนักศึกษาในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ
2.4 ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ การใช้ รู ป แบบการเรีย นการสอนที่
พัฒนาขึ้น
คำถำมกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีคาถามในการวิจัยดังต่อไปนี้
1. รู ป แบบการเรี ย นการสอนการอ่ านภาษาอั งกฤษโดยบู รณาการยุ ท ธวิธี ส่ งเสริ ม
ความคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และทักษะการคิด
วิเคราะห์ สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 มีองค์ประกอบและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้อย่างไร และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 หรือไม่
2. ประสิ ท ธิผ ลของรูป แบบการเรีย นการสอนการอ่ านภาษาอังกฤษโดยบู รณาการ
ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในประเด็นต่อไปนี้
2.1 ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษา หลังการ
เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน สูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่
2.2 ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา หลังการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอน สูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่
2.3 การใช้ยุทธวิธีในการอ่านของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใด
2.4 นักศึกษามีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษที่
พัฒนาขึ้นในระดับใด
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สมมติฐำนกำรวิจัย
1. รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีการส่งเสริม
ความคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิด
วิเคราะห์สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. ความสามารถในการอ่ า นภาษาอั งกฤษเพื่ อ ความเข้ าใจของนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลังการใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีการส่งเสริมความคิดขั้นสูง สูงกว่าก่อนเรียน
3. ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ
ยุทธวิธีการส่งเสริมความคิดขั้นสูง สูงกว่าก่อนเรียน
4. นั กศึกษาใช้ยุ ทธวิธีที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒ นาขึ้นเพื่อ ส่ งเสริม
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ขอบเขตของกำรวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของการวิจัยเพื่อให้การวิจัยในครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ ดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ในการวิ จั ย ครั้งนี้ คื อ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าภาษาอั งกฤษ คณะครุศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ ชั้ น ปี ที่ 2
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จานวน 1 หมู่เรียน
(30 คน) ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย
2. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่
2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณา
การยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
1) ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษา
2) ทักษะการคิดวิเคราะห์
3) การใช้ยุทธวิธีในการอ่าน
4) ความคิ ดเห็ น ของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อรูป แบบการเรียนการสอนการอ่ าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง
3. ระยะเวลาในการทดลอง
ดาเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยใช้แผนการสอน จานวน 8
แผน แผนละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที
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นิยำมศัพท์เฉพำะ
1. รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง แบบแผนการดาเนินการเรียนการสอนที่ได้รับ
การจัดเป็นระบบอย่างสั มพันธ์สอดคล้องกับทฤษฎี/หลักการเรียนรู้หรือการสอนที่รูปแบบนั้นยึดถือ
และได้รับการพิสูจน์ ทดสอบว่ามีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมาย
เฉพาะของรู ป แบบนั้ น ๆ รู ป แบบการเรี ย นการสอนประกอบด้ ว ยทฤษฎี / หลั ก การ/แนวคิ ด
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน แผนการดาเนินงาน ระยะเวลาในการดาเนินงาน และ
การประเมินผล
2. รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิด
ขั้ น สู ง หมายถึ ง รู ป แบบการสอนที่ ส ร้ า งขึ้ น อย่ า งเป็ น ระบบโดยแสดงถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
องค์ประกอบต่าง ๆ ในการสอน ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน และเงื่อนไข
ของการนารูปแบบไปใช้ ประกอบด้วย ระบบสังคม ระบบสนับสนุน และหลักการตอบสนอง โดยมี
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อม (Preparing Prerequisite Skills)
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นนาเสนอยุทธวิธี (Modeling Strategies)
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นฝึกทักษะโดยการชี้แนะ (Implementing Guided Practice)
ขั้นตอนที่ 4 ขัน้ ฝึกทักษะอย่างอิสระ (Assigning Independent Practice)
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นประเมินผลการอ่าน (Assessing and Evaluating)
ขั้นตอนที่ 6 ขั้นสะท้อนผลการเรียนรู้ (Reflecting)
รูปแบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษที่พัฒนานี้ มีการบูรณาการการใช้ยุทธวิธีการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ได้แก่ การอ่านแบบคร่าวและการทานายบทอ่าน (previewing & predicting), การ
ระบุ ใ จความส าคั ญ (determining main idea), การตี ค วาม (inferring), การสร้ า งภาพในใจ
(visualizing), การวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่าน (analyzing text structure) ร่วมกับยุทธวิธีส่งเสริม
การคิดขั้นสูง ภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเรียนการสอน การเรียนการสอน
การอ่านภาษาอังกฤษ และยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง
3. ยุ ท ธวิ ธี ส่ ง เสริ ม การคิ ด ขั้ น สู ง หมายถึ ง ยุ ท ธวิ ธี ที่ ใ ช้ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ผู้ เรี ย นให้ เกิ ด
กระบวนการคิด ได้แก่ ยุ ทธวิธีการถามคาถาม (Questioning Strategies) เป็ นการใช้คาถามเพื่ อ
กระตุ้นให้ผู้เรียนคิด เป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง โดยในการวิจัยครั้งนี้จะบูรณาการ
ยุทธวิธีการถามคาถามเข้ากับการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษในแต่ละบทเรียน
4. ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธี
การส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและทักษะการคิด
เชิงวิเคราะห์ สาหรับนักศึกษาสาขาวิ ชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ตามเกณฑ์ 80/80 หมายถึง เกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดประสิทธิภาพของรูปแบบ โดย 80 ตัว
แรก คือร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการทาแบบทดสอบประจาบททุกบทของนักศึกษาทุกคน
รวมกัน และ 80 ตัวหลังคือร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการทาแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษและทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์หลังจากการใช้รูปแบบการเรียนการสอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้น
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5. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หมายถึง ระดับความสามารถ
ของนั ก ศึ ก ษาในการอ่ านภาษาอั งกฤษที่ ได้ จ ากการท าแบบทดสอบวัด ความสามารถในการอ่า น
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจใน 4 ด้าน คือ 1. ความสามารถในการระบุใจความสาคัญ (Identifying main idea)
2. ความสามารถในการตีความ (inferring) 3. ความสามารถในการหาข้อมูล (finding information)
และ 4. ความสามารถในการสรุปความ (summarizing)
6. แบบทดสอบความสามารถในการอ่ า นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ความเข้ า ใจ หมายถึ ง
แบบทดสอบที่ ใ ช้ วั ด และประเมิ น ผลความสามารถในการอ่ า นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ความเข้ า ใจ
แบบทดสอบประกอบด้วยบทอ่านและข้อคาถามชนิด 4 ตัวเลือก ชนิดเติมคาและชนิดตอบแบบสั้น
จานวน 30 ข้อ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิด/ไม่ตอบ ได้ 0 คะแนน รวม 30 คะแนน
7. ทักษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ระดับความสามารถในการอ่านแล้ว ระบุ จาแนก
แยกแยะข้อมูลจากบทอ่าน เพื่อหาเหตุผลและความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง องค์ประกอบต่าง ๆ
ของบทอ่ า น จนน าไปสู่ ก ารสรุ ป ได้ ความสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ วั ด ได้ จ ากแบบทดสอบที่
ผู้ วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น แบ่ ง เป็ น 3 ด้ า น คื อ 1. การคิ ด วิ เ คราะห์ ค วามส าคั ญ 2. การคิ ด วิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์ และ 3. การคิดวิเคราะห์เชิงหลักการ
8. แบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึง แบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ ของนั กศึกษาในการอ่านบทอ่าน ประกอบด้วยบทอ่าน และข้อคาถาม เพื่อใช้วัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบฯ ใช้การประเมินด้วยรูบริค
ที่พัฒนาจาก iRubric: Text Structure rubric คะแนนเต็ม 20 คะแนน แบ่งเป็นการประเมิน 5 ข้อ
ได้แก่ 1. ความถูกต้องของโครงสร้ างเรื่อง 2. การระบุเนื้อหา/ส่ วนประกอบ 3. การระบุคาส าคัญ
4. ลาดับเนื้อหา และ 5. การตอบคาถาม โดยข้อ 2 และ 4 เป็นการวิเคราะห์ความสาคัญ ข้อ 1 และ
3 เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และข้อ 5 เป็นการวิเคราะห์เชิงหลักการ
9. การใช้ ยุ ท ธวิ ธีในการอ่าน หมายถึง การเลื อกใช้ ยุ ท ธวิธีแ ต่ล ะยุ ท ธวิธีในการอ่ าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาและสามารถระบุยุทธวิธีที่ ตนเองใช้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการอ่านได้
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพใช้แบบบันทึกการอ่านที่นักศึกษาบันทึกท้ายบทเรียนในระหว่างเรียนด้วย
รูปแบบ และเก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสารวจการใช้ยุทธวิธีในการอ่านของนักศึกษาหลังเรียน
ด้วยรูปแบบ
10. ความคิดเห็น หมายถึง ระดับการแสดงออกถึงความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการ
จัดการเรีย นการสอนโดยใช้รูป แบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธี
ส่ งเสริ ม การคิ ด ขั้ น สู ง เพื่ อ ส่ งเสริ ม ความสามารถในการอ่ านภาษาอั งกฤษและทั ก ษะการคิ ด เชิ ง
วิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ด้าน
เนื้อหาและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับ ประเมินโดยใช้แบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
11. นั ก ศึ ก ษา หมายถึ ง หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าภาษาอั งกฤษชั้ น ปี ที่ 2 คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดย
บูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง “การพัฒ นารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจโดยบูรณาการยุทธวิธี ส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอั งกฤษชั้นปีที่ 2” ผู้วิจัยได้
ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและนาเสนอตามลาดับหัวข้อ
ดังนี้
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
2. การอ่านภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง/ภาษาต่างประเทศ
2.1 กระบวนการอ่านภาษาที่สอง/ภาษาต่างประเทศ
2.2 ระดับความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
2.3 องค์ประกอบของความเข้าใจในการอ่าน
2.4 การสอนอ่านภาษาอังกฤษ
2.5 การประเมินการอ่าน
2.6 ปัญหาในการอ่านภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง/ภาษาต่างประเทศ
3. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (Instructional Model)
3.1 ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน
3.2 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน
3.3 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
3.4 การนาเสนอรูปแบบการเรียนการสอน
3.5 รูปแบบการเรียนการสอนที่สาคัญในการพัฒนาทักษะการคิด
3.6 การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน
4. หลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง
4.1 แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง
4.2 หลักการและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับทักษะการคิดขั้นสูง
4.3 ยุทธวิธีส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง
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4.4 การบูรณาการการสอนการอ่านภาษาอังกฤษและยุทธวิธีส่งเสริมทักษะ
การคิดขั้นสูง
4.5 การวัดและประเมินความสามารถด้านทักษะการคิด
5. การคิดวิเคราะห์
5.1 ความหมายของการคิดวิเคราะห์
5.2 กิจกรรมทักษะการคิดวิเคราะห์
5.3 ประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์
6. แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง
6.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา (Cognitive Theory)
6.1.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์
6.1.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ของออซูเบล
6.1.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ของเปียเจต์
6.2 แนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism)
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต (ภาษาอั ง กฤษ) ค.บ. 5 ปี หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
1.1 ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1.1 ปรัชญาและความสาคัญ
หลั กสู ต รครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าภาษาอังกฤษเป็น หลั กสู ตรผลิ ตครูวิช าชีพ ที่
สามารถบู รณาการความรู้ความสามารถ ทักษะ คุณ ธรรม จริยธรรม และมีมาตรฐานวิช าชีพด้าน
ภาษาอังกฤษเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง เพื่อนาไปใช้ประโยชน์กับชีวิตและท้องถิ่น สามารถ
ทางานและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถเผชิญปัญหาหรือ
วิกฤตได้ด้วยสติปัญญา
ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทสร้างสังคมโลกในอนาคต
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์คือ การเป็นสังคมฐานความรู้และ
สังคมที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง มีสิ่งแวดล้อมที่ มีคุณภาพ มีสังคมที่
เป็ น สุ ข สงบ และสั น ติ ครู เป็ น ผู้ มี บ ทบาทในการสร้ างสรรค์ ก ารศึ ก ษาที่ เป็ น การเรี ย นรู้ เพื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงผู้เรียนและสังคมไปสู่สภาพที่พึงประสงค์
ดังนั้ น สาขาวิช าภาษาอังกฤษ จึงมุ่ งเน้ นในการพั ฒ นาความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ ทั้งทางทฤษฎี การฝึกปฏิบัติ และด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่เน้นให้ผู้เรียนเป็น
ครูภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ สามารถจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้อย่างหลากหลายมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีการประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ในการจัดการศึกษา โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคน และสังคมให้อยู่ดีมีสุข มีการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ความร่วมมือแห่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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1.1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เมื่อสาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาจะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมกับการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมือง
ไทยที่มีคุณภาพ
2. มีความรู้ในทักษะและสาระทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล
3. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น ประเทศชาติและของโลก
4. มี จิ ตวิญ ญาณของความเป็ น ครู มี ความคิด ก้าวหน้ า รัก ในความรู้ สามารถคิ ด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรับประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มี ค วามสามารถในการพั ฒ นาและใช้ น วัต กรรมการเรีย นรู้ ที่ มี ป ระโยชน์ แ ละ
เหมาะสมกับวิชาชีพครู
6. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่นาไปใช้ในการทางานและพัฒนาตนเอง
1.2 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
1.2.1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บุ รี รั ม ย์ ได้ พั ฒ นาและปรั บ ปรุง หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ในหลักสู ตรประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิช าเฉพาะ (กลุ่ ม วิช าชีพ ครู และกลุ่ มวิช าเฉพาะด้ าน) โดยเน้ น ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ดังนี้ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ เห็นคุณค่าในการพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีทักษะในการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สาร กลุ่ ม วิช าชี พ ครู เป็ น ศาสตร์เกี่ ย วกั บ ศิ ล ปะการสอน จิ ต วิ ท ยาการสอนและการจั ด
การศึกษา รวมทั้งเป็นศาสตร์เกี่ยวกับการเตรียมครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนประจาการ ให้มี
ความสามารถในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย มี
ลักษณะเป็นสหวิทยาการซึ่งเชื่อมโยงบูรณาการกับสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จึง
เพิ่มทักษะการจัดการเรียนรู้และการประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว โรงเรียน และชุมชนใน
การจัดการศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคน (ในวัยเรียนและนอกวัยเรียน) และสังคมให้อยู่ดีมีสุข
มีการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน กลุ่มวิชาเฉพาะด้านภาษาอังกฤษซึ่งเป็นศาสตร์ที่
มุ่งเน้ น ในการพั ฒ นาความรู้ค วามสามารถทางทั ก ษะการสื่ อสารและการใช้ภ าษาอั งกฤษ ทฤษฎี
ทางการสอนภาษาอั งกฤษ และด้ านฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารสอนภาษาอั งกฤษ ให้ ที่ เน้ น ให้ ผู้ เรี ย นเป็ น ครู
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ภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ สามารถจัดการศึกษาทางภาษาอังกฤษได้อย่างหลากหลายมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น จึงกาหนดคุณลักษณะพิเศษในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ดังนี้
1. มี คุณ ธรรม จริ ย ธรรมในตนเอง และส่ ว นร่ว มแสดงออกถึงความมี ความกล้ าหาญทาง
จริ ย ธรรม มี วิ นั ย ซื่ อ สั ต ย์ แ ละมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบสู งต่ อ วิ ช าการ วิ ช าชี พ เศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อม
2. มีความรู้ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์และสามารถนาหลักการทฤษฎีไปประยุกต์เพื่อ
การเรียนรู้ในการดารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสภาวะสังคมปัจจุบัน
3. มีความสามารถในการวางแผนแก้ปัญหาและเลือกแนวทางการตัดสินใจในสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
4. มีความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพและการทางานร่วมกั บผู้อื่นได้เป็นอย่างดีและ
สามารถแสดงออกถึงการมีภาวะผู้นาและมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง อาชีพและสังคม
6. มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ ในการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
7. มีความอดทนและความสามารถในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการทางานร่วมกันกับผู้เรียน
และผู้ร่วมงานทุกกลุ่ม
8. มีความสามารถในการพัฒนาสมรรถนะและความรู้ทางภาษาอังกฤษของตนเองอยู่เสมอ
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานทางภาษาอังกฤษและผลงานวิจัยทางภาษาอังกฤษ
9. มีความรู้ ความสามารถและความเข้าใจทางศาสตร์ภาษาอังกฤษและสามารถจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษได้อย่างหลากหลาย
1.2.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ตารางที่ 1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มี วิ นั ย ตรงต่ อ เวลา ซื่ อ สั ต ย์
และมีความรับ ผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม
1.2 เคารพกฎระเบี ย บและเกณฑ์
ของสังคม
1.3 สามารถจั ด การกั บ ปั ญ หาที่
ขัดแย้งทางความคิดได้

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการ
พัฒนา

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละ
ด้าน

- อาจารย์ ป ระพ ฤติ ตน เป็ น
แบบอย่าง
- มอบหมายงานให้คิดวิเคราะห์
- จั ด กิ จ กรรม อภิ ป รายแสดง
ความคิดเห็น
- กากับดูแลอย่างจริงจังจนเป็น
นิสัย

- สังเกตพฤติกรรม
- สังเกตการอภิปราย
- การสอบปากเปล่า
- สั ง เกตการน าเสนอ
ผลงาน
- นั ก ศึ ก ษาประเมิ น
เพื่อนร่วมกิจกรรม

29
ตารางที่ 1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (ต่อ)
กลยุทธ์การประเมินผล
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
การเรียนรู้ในแต่ละ
ด้าน
1.4 มี ความรู้ ความเข้ าใจใน มโนทั ศน์ - สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
- ตรวจทานบันทึกการ
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และ
สาคัญ
เรียนรู้ของนักศึกษา
จรรยาบรรณ วิชาชีพครู
- จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอภิปราย - การสอบข้อเขียน/
1.5 ตระหนั ก ถึ งความส าคั ญ ของ กลุ่ม (Group Discussion)
ปากเปล่า
การประกอบวิชาชีพครูและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
1.6 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์
ประเมิน และจัดการปัญหาคุณธรรม
จริยธรรมได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจใน
- สอนแบบบรรยาย
- สังเกตพฤติกรรม
หลักการ ทฤษฎีและนาไปประยุกต์ใช้ - การมอบหมายงานให้
- การนาเสนอผลงาน
2.2 สามารถเรียนรู้และต่อยอดองค์ นักศึกษาค้นคว้าเพื่อรายงาน
- การใช้ภาษาใน
ความรู้ตัวเองได้
และนาเสนอ
เอกสาร รายงาน
2.3 มีความรู้ความเข้าใจวิชา
- ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งต่าง ๆ - การสอบข้อเขียน
พื้นฐานทางด้านมนุษยศาสตร์
- กิจกรรมฐานความรู้
- การใช้สื่อ
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับ
- ทาโครงงาน
อิเล็กทรอนิกส์ในการ
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
- ทบทวนบทเรียนเดิม
นาเสนอผลงาน
ภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์ เชื่อมโยงสู่บทเรียนใหม่
- ตรวจเนื้อหาของ
อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
- มอบหมายงานกลุ่ม
รายงานการศึกษา
2.4 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
- สร้างชิ้นงานตามหลักการ
ค้นคว้าและอ้างอิง
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
เอกสาร
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน กระบวนการวิจัย
- ใช้แบบทดสอบ
การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย - จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ผ่ า น - การประเมิ น ชิ้ น งาน
2.5 มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด
กระบวนปฏิบัติทางภาษา
หรือโครงงาน
ทฤษฎี และหลักการพัฒนาการและ
- การทาแฟ้มสะสมงาน
การเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียน
- การบันทึกการเรียนรู้
การสอนและการวิจัย และธรรมเนียม
(Learning Journal)
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการ
พัฒนา
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ตารางที่ 1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (ต่อ)
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับศาสตร์การศึกษาและการ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
2.6 มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจแนวคิ ด
ทฤษฎี หลักการ การจัดการเรียนการ
สอน และความก้ า วหน้ า ในศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2.7 สามารถบูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษไปใช้ใน
การดารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพ
ครูอย่างมีประสิทธิภาพ
2.8 มีความรู้ ความเข้าใจ
ทางด้านแนวคิดพื้นฐานทาง
ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์
ประยุกต์ในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ
2.9 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรม
นานาชาติ
2.10 มีความรู้ ความเข้าใจด้าน
ประวัติศาสตร์ วรรณศิลป์ ร้อยแก้ว
ร้อยกรอง และวรรณคดีภาษาอังกฤษ
3.ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถในการวิเคราะห์
สถานการณ์โดยใช้หลักการที่ได้เรียน
มา
3.2 สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยนา
หลักการต่างๆ มาอ้างอิงอย่างมีเหตุผล

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการ
พัฒนา

- วิเคราะห์กรณีศึกษา
- จัดกิจกรรม อภิปรายแสดง
ความคิดเห็น
- สอนแบบตั้งคาถาม
- สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละ
ด้าน
- ใช้แบบประเมินผล
การปฏิบัติการทาง
ภาษา

- การสอบข้อเขียน
- สังเกตพฤติกรรม
- การนาเสนอความรู้
ประกอบสื่อ
- นักศึกษาประเมิน
ตนเอง
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ตารางที่ 1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (ต่อ)
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
3.3 สามารถหาแนวทางที่เหมาะสม
มาใช้ในการแก้ปัญหา
3.4 วิเคราะห์เกี่ยวกับหลักและ
กระบวนการค้นหาข้อเท็จจริง การทา
ความเข้าใจและการประเมินข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3.5 วิเคราะห์คุณค่าของการใช้
วิถีทางปัญญาในการดารงชีวิตการ
ประกอบวิชาชีพ และการแก้ปัญหา
3.6 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาทางสังคม วัฒนธรรม
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จน
สามารถปรับตัว และเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ
3.7 วิเคราะห์ศาสตร์สาขาวิชาที่สอน
และนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองและจัดการเรียนการสอนได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถทางานร่วมกันกับผู้อื่น
ได้เป็นอย่างดี
4.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย
4.3 สามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ต่างๆ โดยรู้จักการ
วางแผนในการดาเนินชีวิตและ
รับผิดชอบตนเอง

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการ
พัฒนา
- แก้โจทย์ปัญหา
- ศึกษาโดยใช้ปัญหาและแสดง
บทบาทสมมุติ
- จัดกิจกรรมอภิปรายกลุ่ม
กรณีตัวอย่าง สถานการณ์
จาลอง

- มอบหมายงานกลุ่มและ
นาเสนอ
- จัดกิจกรรม อภิปรายแสดง
ความคิดเห็น
- ศึกษาดูงานนอกสถานที่
- สัมภาษณ์บุคคล
- แสดงบทบาทสมมุติ
- วิเคราะห์กรณีศึกษา
- จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละ
ด้าน
- สังเกตจากการ
อภิปราย การแสดง
ความคิดเห็น
การตอบคาถาม
- ใช้แบบวัด
แบบทดสอบ
- การประเมินชิ้นงาน
หรือโครงงาน

- การนาเสนอผลงาน
- รายงานการวิเคราะห์
กรณีศึกษา
- สังเกตการณ์อภิปราย
แสดงความคิดเห็น
การตอบคาถาม
- นักศึกษาประเมิน
เพื่อนร่วมกลุ่มกิจกรรม
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ตารางที่ 1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (ต่อ)
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
4.4 มีภาวะผู้นา
4.5 มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติ
หน้าที่ของตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างเป็นกัลยาณมิตร
4.6 ปฏิบัติหน้าที่และมีสัมพันธภาพ
ต่อผู้เรียนอย่างเป็นกัลยาณมิตร
4.7 เรียนรู้และพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.8 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีมีความ
รับผิดชอบ ทางานร่วมกับผู้อื่น เป็น
ผู้นาและผู้ตามที่ดี
4.9 สามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.10 มีความรับผิดชอบและปฏิบัติ
ต่อผู้เรียนด้วยความเข้าใจและยอมรับ
ผู้เรียนตามอัตภาพ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการเก็บข้อมูลนาเสนอ
และสามารถเลือกรูปแบบการนาเสนอ
ที่เหมาะสม
5.2 ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และ
สถิติในการวิเคราะห์และนาเสนอ
5.3 สามารถสื่ อ สารได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน
5.4 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้ภาษาพูด ภาษาเขียนเทคโนโลยี
สารสนเทศและคณิตศาสตร์และสถิติ

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการ
พัฒนา

- นาเสนอผลงานศึกษาค้นคว้า
เป็นรายบุคคลและกลุ่มโดยใช้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ใช้สื่อเคลื่อนไหวประกอบ
การนาเสนอ
- ทาโครงงาน
- กากับดูแลการใช้สื่อประกอบ
การนาเสนอจนเกิดเป็นนิสัย
- จัดให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติใน
การใช้คณิตศาสตร์และสถิติ
พื้นฐาน การใช้ภาษาพูดภาษา

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละ
ด้าน
- ประเมินการนาเสนอ
ความรู้ประกอบสื่อ
ต่างๆ
-ใช้การสังเกต
พฤติกรรม
- การประเมินชิ้นงาน
หรือโครงงาน
- การทาแฟ้มสะสมงาน
และ
- การบันทึกการเรียนรู้
(Learning Journal)

- การใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในการ
นาเสนอผลงาน
- ตรวจรายงานผลงาน
- การสอบข้อเขียน/
ปากเปล่า
- ใช้การสังเกต
พฤติกรรม
- การทาแฟ้มสะสมงาน
- การบันทึกการเรียนรู้
(Learning Journal)
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ตารางที่ 1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (ต่อ)
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
พื้ น ฐาน เพื่ อ การสื่ อ สาร การเรี ย นรู้
การเก็บรวบรวมและนาเสนอข้อมูล
5.5 ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้
ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยี
สารสนเทศ และคณิตศาสตร์ และสถิติ
พื้นฐาน ในการสื่อสาร การเรียนรู้ การ
เก็บรวบรวมและนาเสนอข้อมูล และ
การแก้ปัญหาในการดารงชีวิตและการ
จัดการเรียนการสอน
5.6 สามารถใช้ ภ าษาพู ด ภาษา
เขี ย น เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และ
คณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิติ พื้ น ฐานในการ
สื่ อ สาร การเรี ย นรู้ การเก็ บ รวบรวม
และนาเสนอข้อมูลและการแก้ปัญหา
6. ทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการจัดหลักสูตรการเรียน
การสอนการวัดประเมินผล การ
จัดการชั้นเรียน การบันทึกและ
รายงานผลการจัดการเรียนการสอน
การวิจัยในชั้นเรียน และการมีส่วน
ร่วมกับครอบครัวและชุมชนในการจัด
การศึกษา
6.2 ตระหนักถึงคุณค่าของการนา
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการสอนการวัด
ประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การ
บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียน

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการ
พัฒนา

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละ
ด้าน

เขียนและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีการให้ข้อมูล
ป้อนกลับและการให้ความ
ช่วยเหลือ

- จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรง ได้แก่ การ
จัดทาแผนการสอน การผลิตสื่อ
ประกอบการสอน การประเมิน
ผู้เรียนและการจัด การเรียนการ
สอนการสอนแบบจุลภาค
(Microteaching)
การปฏิบัติงานครูในสถานศึกษา
- จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากผู้มี
ประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการสอนผ่านการสังเกต
การสอนและการสัมภาษณ์หรือ
การสนทนา

-ใช้การสังเกต
พฤติกรรม
- การทาแฟ้มสะสมงาน
- การบันทึกการเรียนรู้
(Learning Journal)
- การนาเสนอผลงาน
- รายงานการวิเคราะห์
กรณีศึกษา
- ประเมินการนาเสนอ
ความรู้ประกอบสื่อ
ต่างๆ
- การประเมินชิ้นงาน
หรือโครงงาน
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ตารางที่ 1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (ต่อ)
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการ
พัฒนา

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละ
ด้าน

6.3 สามารถวางแผนออกแบบ
หลักสูตร ปฏิบัติการสอน จัดการชั้น
เรียน วัดและประเมินผลการเรียนรู้
บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียน
การสอน และทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
6.4 สามารถประสานความร่วมมือ
ระหว่างครอบครัว โรงเรียน และ
ชุมชนในการจัดการศึกษา
1.3 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการอ่านเพื่อการตีความ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ค.บ. 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ได้จัด
ให้ มีการเรียนการสอนรายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษหลายวิชาด้วยกัน โดยผู้วิจัยได้เลือกวิชามา 1
รายวิชา เพื่อนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ
โดยบู ร ณาการยุ ท ธวิ ธี ส่ ง เสริ ม การคิ ด ขั้ น สู ง ได้ แ ก่ วิ ช าการอ่ า นเพื่ อ การตี ค วาม (Reading for
Interpretation) รหัสวิชา 1132302 โดยมีคาอธิบายรายวิชา ดังนี้
ศึกษาและฝึกฝนการอ่านที่บริบทหลากหลายมากขึ้น ทั้งบทความทางวิชาการ
และบทความทั่วไป โดยมุ่งเน้นให้ สามารถแยกความแตกต่างระหว่างการแสดงความ
คิดเห็ น และความจริง ได้ การสนทนาที่มีลักษณะพิเศษ การระบุถึงวัตถุประสงค์ของ
ผู้เขียน การหาความหมายโดยนัยจากบริบท และความเข้าใจถึงลักษณะพิเศษทางภาษา
แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร เน้นการปฏิบัติโดยใช้กลยุทธ์ในการเรียน
เพื่อนาไปใช้ในการแก้ปัญหา วิเคราะห์และตัดสินใจ รวมทั้งบูรณาการการเรียนในชั้นเรียนกับการ
แสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามเป้าหมายของ
หลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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2. การอ่านภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง/ภาษาต่างประเทศ
2.1 กระบวนการในการอ่านภาษาที่สอง/ภาษาต่างประเทศ
การอ่ า นเป็ น กระบวนการที่ มี ค วามสลั บ ซั บ ซ้ อ น โดยเฉพาะกระบวนการอ่ า น
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง/ ภาษาต่างประเทศย่อมมีความแตกต่างจากกระบวนการอ่านในภาษา
แม่ นักวิชาการได้อธิบายกระบวนการอ่านภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง/ ภาษาต่างประเทศ ดังนี้
Barnett (1989) ได้อธิบายว่า ในปัจจุบันยังไม่มีรูปแบบที่ชั ดเจน มีแต่เพียงหลักการซึ่ง
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่ว ๆ ไป โดยให้ความสนใจไปที่กระบวนการในการทางานของสมองในขณะอ่าน
มากกว่าที่จะวัดผลการอ่าน ซึ่งแนวคิดนี้มองว่ากระบวนการอ่านภาษาที่สองมีความคล้ายคลึ งกับ
กระบวนการอ่ านภาษาที่ ห นึ่ ง คื อ เป็ น กระบวนการปฏิ สั ม พั น ธ์ (Interactive Process) โดยเป็ น
ปฏิสั มพัน ธ์ระหว่างผู้อ่านกับ บทอ่านเพื่อสร้างความหมาย กระบวนการนี้ผู้ อ่านเป็นจุดส าคัญ ของ
กระบวนการ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนภาษาที่สองมองว่ากระบวนการอ่านนี้เป็นกระบวนการที่
เน้นผู้อ่าน (Reader-based) หรือเน้นมโนทัศน์ (Conceptually Driven) นั่นคือ เชื่อว่าวัตถุประสงค์
ทักษะความรู้ความคิด ความสามารถทางภาษา กลวิธี ความรู้เดิม มีส่วนช่วยในการสร้างความเข้าใจ
ในการอ่านมากกว่าตัวอักษร ไวยากรณ์หรือโครงสร้างทางความหมายที่ปรากฏในบทอ่าน
Irwin (1991) ได้ อ ธิ บ ายกระบวนการปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นการอ่ า นว่ า ในขณะอ่ า น จะมี
กระบวนการ 5 กระบวนการเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันคือ
1. กระบวนการในระดั บ จุ ล ภาค (Micro Processes) เป็ น กระบวนการที่ ผู้ อ่ า นหา
ความหมายจากหน่วยความคิดย่อยในแต่ละประโยคและต้องตัดสินใจว่าหน่วยความคิดใดต้องจดจา
2. กระบวนการบูรณาการ (Integrative Processes) เป็นกระบวนการที่ผู้อ่านทาความ
เข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความคิดย่อยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
3. กระบวนการในระดับ มหภาค (Macro Processes) เป็ น กระบวนการที่ ผู้ อ่านสรุป
ความคิดจากบทอ่าน ซึ่งต้องใช้การสังเคราะห์ การจัดเรียบเรียงหน่วยความคิดว่าหน่วยความคิดใด
เป็นหน่วยความคิดสาคัญ และหน่วยความคิดใดเป็นรายละเอียด
4. กระบวนการขยายความ (Elaborative Processes) เป็ น กระบวนการที่ ผู้ อ่ า นใช้
ความคิดในการอนุมานความ ขยายความ หรือตีความบทอ่านนอกเหนือไปจากสิ่งที่ปรากฏในบทอ่าน
เช่น การทานายความ การผสมผสานความรู้เดิม การสร้างจินตภาพ การใช้กระบวนการคิดในระดับสูง
และการตอบสนองทางอารมณ์ต่อสิ่งที่อ่าน
5. กระบวนการอภิ ปั ญ ญา (Metacognition Processes) คื อ กระบวนการที่ ผู้ อ่ า น
ตระหนักและควบคุมอย่างมีสติต่อกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง โดยรู้ว่าตนเองไม่เข้าใจในส่วนไหน
จะใช้กลวิธีใดหรือปรับเปลี่ยนกลวิธีในการอ่านอย่างไรจึงจะทาให้เข้าใจบทอ่านยิ่งขึ้น
Aebersold และ Field (1997) กล่ า วถึ ง ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ อ่ า นกั บ บทอ่ า นว่ า
ประกอบด้วย
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1. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์และลักษณะของการอ่าน (Interaction between
Purpose and Manner of Reading) โดยที่ วั ต ถุ ป ระสงค์ จ ะเป็ น ตั ว ก าหนดว่ า ผู้ อ่ า นจะต้ อ งอ่ า น
อย่างไร เช่น ต้องอ่านช้าหรือเร็ว อ่านเพื่อเข้าใจรายละเอียดทั้งหมด หรือเพื่อเข้าใจความโดยทั่วไป
หรือหาข้อมูลเฉพาะจุด ต้องกลับไปอ่านซ้าหรือไม่ บุคคลจะมีพฤติกรรมการอ่านที่แตกต่างกันตาม
วัตถุประสงค์ของการอ่าน
2. ปฏิสัมพันธ์ผ่านทางกลวิธีการอ่าน (Interaction through Reading Strategies) โดย
ที่ในขณะอ่านผู้อ่านจะใช้กิจกรรมทางสมองที่เรียกว่า กลวิธีหลาย ๆ กลวิธีในการสร้างความหมายจาก
บทอ่าน ซึ่งผู้อ่านแต่ละคนจะมีกลวิธีการอ่านเฉพาะของตนเอง
3. ปฏิสัมพันธ์ผ่านทางความรู้เดิม (Interaction through Schema) ซึ่งเป็นความรู้เดิม
เกี่ยวกับเนื้อหาของบทอ่าน (Content Schema) ความรู้เดิมเกี่ยวกับแบบแผนและโครงสร้างของงาน
เขียน(Formal Schema) และความรู้เดิมเกี่ยวกับตัวภาษา (Linguistic Schema)
จากแนวคิ ด ข้ า งต้ น Fielding และ Pearson (1994) มี ค วามเห็ น ว่ า การสอนอ่ า นให้
ประสบความสาเร็จนั้นควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้คือ
1. ผู้เรียนมีเวลาเพียงพอในการอ่าน
2. ผู้สอนควรสอนกลวิธีการอ่านโดยตรงให้แก่ผู้เรียน
3. ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทางานร่วมกัน
4. ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน
Smith (1994, อ้างถึงใน Wood, 1997) ได้ส รุปเกี่ยวกับการอ่านและแนวทางในการ
สอนไว้ดังนี้
1. การอ่านคือ การคิด กล่าวคือ ในขณะอ่านความคิดของผู้อ่านจะตื่นตัว ซึ่งหมายความ
ว่าผู้สอนควรจะให้ผู้เรียนแสดงความคิด อาจโดยการพูดหรือเขียนว่าคิดอะไรในขณะที่อ่าน
2. การอ่านเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้อ่านกับบทอ่าน ซึ่งหมายความว่าผู้อ่านจะต้อง
เชื่อมโยงบทอ่านกับสิ่งที่อยู่ในความคิด
3. ความรู้เดิมมีบทบาทสาคัญในการอ่าน ผู้สอนควรกระตุ้นให้ผู้อ่านอ่านให้มากขึ้นเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้เดิมและเพื่อที่จะอ่านได้ดีขึ้น ครูควรให้อ่านบทอ่านที่หลากหลาย สอนกลวิธีการอ่าน
เพื่อให้ผู้อ่านสะสมความรู้เกี่ยวกับกลวิธีการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในการอ่านบทอ่านต่าง ๆ
4. การอ่านเกี่ยวข้องกับการทานาย ในห้องเรียน ผู้เรียนควรได้รับการสอนให้ตรวจสอบ
ความรู้เดิมของตนเองและใช้ในการทานายความคิดของผู้เขียน
5. การถามค าถามเป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ในการสร้ า งความเข้ า ใจ ความเข้ า ใจในที่ นี้ คื อ
ความสามารถในการตอบคาถามได้ ดังนั้น การฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการตั้งคาถามจะช่วยสร้างความเข้าใจ
ในการอ่านได้
6. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของงานเขียนมีความสาคัญเพราะจะทาให้ผู้อ่านสามารถ
ระบุใจความสาคัญได้ว่าอยู่ส่วนไหนของบทอ่าน
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7. ผู้ เรี ย นต้อ งรู้จั กน าความรู้เกี่ย วกับ สิ่ งที่ อ่านไปประยุกต์ใช้ซึ่งจะท าให้ บ ทอ่ านนั้ น มี
ความหมายกับผู้เรียน
8. การอ่านเป็นกิจกรรมทางสังคม ผู้สอนและผู้เรียนสามารถทางานร่วมกัน ซึ่งถือเป็น
บริ บ ทหนึ่ ง ของสั ง คม การเรี ย นรู้ แ บบร่ว มงานและการเรี ย นรู้ จ ากเพื่ อ นถื อ ว่ า เป็ น การเรี ย นที่ มี
ประสิทธิภาพ
9. การทดสอบความเข้าใจในการอ่านที่แท้จริง ควรเป็นลักษณะของการอภิปรายเป็น
คาถามแบบเปิดและการเขียน
10. การอ่านเป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมาย ดังนั้นผู้สอนควรสอนให้ผู้อ่านรู้จักตั้งเป้าหมายใน
การอ่านจะเห็นได้ว่ากระบวนการอ่านตามแนวคิดปัจจุบันให้ ความสาคัญกับกระบวนการที่เกิดขึ้น
ภายในสมองของผู้อ่าน โดยมองว่าในการอ่านผู้อ่านจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะใน
หลาย ๆ ด้านประกอบกัน และในขณะอ่านองค์ประกอบเหล่านี้จะทางานอย่างสัมพันธ์กันเกิดเป็น
กระบวนการปฏิสัมพันธ์ขึ้นภายในสมองของผู้อ่าน
จากแนวคิดดังกล่าวก่อให้เกิดแนวทางในการสอนอ่านที่สาคัญสองประการคือ การสอน
กลวิธีการอ่านให้แก่ผู้เรียน และการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทางานร่วมกับกลุ่มเพื่อน เพื่อจะได้สนทนา
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และกลวิธีในการอ่านซึ่งกันและกัน
2.2 ระดับของความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ความเข้าใจในการอ่านซึ่งถือเป็นหัวใจสาคัญของการอ่านมีอยู่หลายระดับ การที่ผู้อ่านจะ
มีความรู้ ความสามารถในการอ่านระดับใดก็ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถในหลาย ๆ ด้านของผู้อ่าน
ดังที่กล่าวมาแล้ว นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงระดับของความสามารถในการอ่านไว้ ดังนี้
Raygor และ Raygor (1985) แบ่งความสามารถในการอ่านเป็น 3 ระดับดังนี้
1. ความเข้ า ใจระดั บ ตั ว อั ก ษร (Literal Comprehension) คื อ ความสามารถในการ
เข้าใจความหมายของคาศัพท์ สานวน และความคิดของผู้เขียนตามตัวอักษรที่ปรากฏ
2. ความเข้าใจระดับตีความ (Interpretative Comprehension) คือ ความสามารถใน
การเข้าใจความสัมพัน ธ์ของเนื้อความในบทอ่าน สามารถเปรียบเทียบข้อเท็จจริงกับประสบการณ์
ส่วนตัว เข้าใจลาดับเหตุการณ์ต่าง ๆ มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลและสามารถตีความ
ข้อความทั่ว ๆ ไปได้
3. ความเข้าใจระดับการประยุกต์ใช้ (Applied Comprehension) คือ ความสามารถใน
การประเมินแนวคิดของผู้เขียน และสามารถนาแนวคิดนั้นไปสัมพันธ์กับความรู้เดิมของตนเองและ
นาไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ใหม่ได้
Costa (1991, อ้างถึงใน Ryder and Gravers, 1994) ได้แบ่งความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจไว้ ดังนี้
1. ค ว าม เข้ าใจ ร ะ ดั บ ร ว บ ร ว ม แ ล ะ ร ะ ลึ ก ข้ อ มู ล (Gathering and Recalling
Information) คือความสามารถในการเข้าใจเนื้อหาที่ปรากฏอย่างชัดเจนในบทอ่าน
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2. ความเข้ า ใจระดั บ การตี ค วามข้ อ มู ล ที่ ร วบรวม (Making Sense of Gathered
Information) คือ ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดต่าง ๆ ที่ได้นาเสนอในบท
อ่าน
3. ความเข้าใจระดับการประยุกต์และประเมินการกระทาในสถานการณ์ใหม่ (Applying
and Evaluating Actions in Novel Situations) คือ ความสามารถในการใช้ข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้ใน
การทานาย วางแผน ตั้งสมมติฐาน และประเมินสถานการณ์ซึ่งจะต้องใช้ความคิดในระดับสูง
ในขณะที่ Nuttal (1996) แบ่งระดับของความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจไว้ 5
ระดับ ดังนี้
1. ความเข้าใจระดับตัวอักษร (Literal Comprehension) คือความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่
ระบุชัดเจนในบทอ่าน
2. ค ว าม เข้ าใจ ระดั บ ก ารตี ค ว าม ซ้ า (Reorganizing or Reinterpretation) คื อ
ความสามารถในการตีความข้อมูลในบทอ่าน ซึ่งผู้อ่านจะต้องใช้ข้อมูลจากส่วนต่าง ๆ ของบทอ่าน
รวมกัน มิใช่เพียงจากประโยคใดประโยคหนึ่ง
3. ความเข้าใจระดับอ้างอิง (Inference) คือความสามารถในการระบุสิ่งที่ไม่ได้กล่าวไว้
โดยตรงในบทอ่าน ซึ่งจะคล้ายกับประเภทที่สอง แต่มีความซับซ้อนมากกว่า
4. ความเข้าใจระดับประเมินค่า (Evaluation) คือ ความสามารถในการตัดสินบทอ่านว่า
ผู้เขียนพยายามจะสื่อสารอะไร และทาได้ดีเพียงใด
5. ความเข้าใจระดับการสนองตอบส่วนบุคคล(Personal Response)คือ ความสามารถ
ในการแสดงความคิดเห็น และความรู้สึกต่อสิ่งที่ได้อ่าน ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างความเข้าใจบท
อ่านกับความคิดของผู้อ่าน
Manzo, Manzo และ Estes (2001) ได้ น าเสนอเครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยในการประเมิ น
ความสามารถในการอ่านที่เรียกว่า ITI (An Informal Textbook Inventory) ซึ่งในส่วนที่เป็นการวัด
ความเข้าใจในการอ่านได้แบ่งข้อคาถามออกเป็น 2 ระดับดังนี้
1. ความเข้าใจระดับพื้นฐาน (Basic Comprehension) คือความสามารถในการเข้าใจ
แนวคิดหลั ก รายละเอียดสนั บสนุ น คาศัพท์ในบริบท และความเข้าใจเกี่ยวกับกราฟ ตาราง หรือ
รูปภาพที่ใช้ในบทอ่าน
2. ความเข้าใจในระดับประยุกต์ใช้ (Applied Comprehension) คือ ความสามารถใน
การสรุปสิ่งที่อ่าน และคิดวิเคราะห์เพื่อประเมินหรือตัดสินสิ่งที่อ่านโดยใช้ประสบการณ์ ค่านิยมและ
ความรู้ที่ผู้อ่านมีอยู่
สรุปได้ว่า ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจมีอยู่หลายระดับ ตั้งแต่ความเข้าใจใน
ระดับพื้นฐาน เช่น ความเข้าใจเกี่ยวกับคาศัพท์ สานวน และเนื้อหาที่ปรากฏโดยตรงในบทอ่าน ไป
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จนถึงความเข้าใจในระดับที่สูงขึ้นที่ต้องอาศัยการตีความข้อมูล การสรุปอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่และ
การประเมินค่าของข้อมูล ซึ่งใช้การคิดที่ซับซ้อนและถือเป็นการคิดในระดับสูง
ตารางที่ 2 ระดับความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ระดับความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
Raygor และ Raygor
(1985)
1. ความเข้าใจระดับ
ตัวอักษร
2. ความเข้าใจระดับตีความ
3. ความเข้าใจระดับการ
ประยุกต์ใช้

Costa
(1991)
1. ค ว า ม เข้ า ใจ ร ะ ดั บ
รวบรวมและระลึกข้อมูล
2. ความเข้ า ใจระดั บ การ
ตีความข้อมูลที่รวบรวม
3. ความเข้าใจระดับการ
ประยุกต์และประเมินการ
กระทาในสถานการณ์ใหม่

Nuttal
(1996)
1. ความเข้าใจระดับ
ตัวอักษร
2. ความเข้าใจระดับการ
ตีความซ้า
3. ความเข้าใจระดับอ้างอิง
4. ความเข้าใจระดับ
ประเมินค่า
5. ความเข้าใจระดับการ
สนองตอบส่วนบุคคล

Manzo, Manzo
และ Estes (2001)
1. ความเข้าใจ
ระดับพื้นฐาน
2. ความเข้าใจใน
ระดับประยุกต์ใช้

2.3 องค์ประกอบของความเข้าใจในการอ่าน
องค์ประกอบในการอ่านเป็นส่วนหนึ่งที่ควรพิจารณาในการสอนอ่าน ถึงแม้ว่าผู้อ่านจะมี
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านมากเพียงใด หากขาดองค์ประกอบของความเข้าใจในการอ่าน อาจทาให้
ผู้อ่านตีความเรื่องที่อ่านผิดพลาดได้ มีนักวิชาการกล่าวถึงองค์ประกอบของความเข้าใจในการอ่าน
ดังนี้
William (1984: 3-12) ได้ ก ล่ า วว่ า การอ่ า นเป็ น กระบวนการหนึ่ ง ที่ ผู้ อ่ า นรั บ เอา
ความหมายจากผู้เขียนที่สื่อออกมา โดยมีองค์ประกอบสาคัญของความเข้าใจในการอ่านดังนี้
1. ค วาม รู้ เ กี่ ย วกั บ ระบ บ ก ารเขี ย น (Knowledge of the Writing System) คื อ
ความสามารถในการจดจาหรือรู้จักตัวอักษรที่แสดงทั้งในรูปแบบตัวพิมพ์หรือตัวเขียน รวมทั้งการผสม
ตัวอักษรและการสะกดคา
2. ความรู้ เกี่ ย วกับ ภาษา (Knowledge of the Language) คือความสามารถที่ ผู้ อ่าน
ควรมีความรู้ในเรื่องของเนื้อหาภาษา หรือความหมายของคา ตลอดจนโครงสร้างไวยากรณ์ รูปแบบ
และการเรียงคา
3. ความสามารถในการตีความ (Ability to Interpret) คือความสามารถของผู้อ่านที่จะ
รับรู้เรื่องราวที่อ่ านได้ในภาพรวม มิได้เกิดความเข้าใจเฉพาะในระดับประโยค แต่สามารถเข้าใจถึง
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเป็นเรื่องราว
4. ความรู้รอบด้านของผู้อ่าน (Knowledge of the World) เป็นความรู้ที่มิได้หมายถึง
ข้อความที่ผู้อ่านอ่านเท่านั้น แต่เป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ผู้อ่านที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ จะสามารถเชื่อมโยงให้เข้ากับความรู้ในบทอ่านได้อย่างง่ายและเข้าใจได้เป็นอย่างดี
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5. เหตุผลในการอ่านและรูปแบบของการอ่าน (Reasons for Reading and Reading
Style) คือ ความพึงพอใจและการตัดสินใจของผู้อ่านในการเลือกรูปแบบของการอ่าน ผู้อ่านจะเป็น ผู้
กาหนดเองว่าต้องการจะอ่านอะไร อ่านทาไมและเลือกว่าจะอ่านอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับผู้อ่าน
Rubin และ Thompson (1994: 91) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่ทาให้เกิดความเข้าใจใน
การอ่านดังนี้
1. ความรู้ เกี่ ย วกั บ ภาษา (Knowledge of the Language) ที่ ช่ ว ยให้ ผู้ อ่ า นสามารถ
เข้าใจรูปแบบและความหมายของอักษรที่ปรากฏในบทอ่านได้ทั้งในระดับคาหรือระดับประโยค
2. ประสบการณ์ ของผู้อ่าน (Knowledge of the World) ผู้อ่านจาเป็นต้องใช้ความรู้
หรือประสบการณ์เดิมมาช่วยให้เกิดความเข้าใจในการอ่านให้ดีขึ้น
3. ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา (Knowledge of the Subject Matter) ในบางครั้งหากผู้อ่าน
มีความรู้ในเนื้อหาหรือเรื่องราวที่อ่านจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเนื้อหาในบทอ่านได้ดีกว่าผู้ที่ไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหานั้นเลย
สมุทร เซ็นเชาวนิช (2545: 74) ได้เสนอแนะว่าผู้อ่านที่มีความเข้าใจในการอ่านจะต้อง
ปฏิบัติได้ดังนี้
1. สามารถจดจาเรื่องราวส่วนใหญ่ที่อ่านมาแล้วได้ เมื่อถึงคราวจาเป็นที่ต้องการจะใช้
ประโยชน์หรืออ้างอิงก็ทาได้โดยไม่ยาก
2. สามารถจับ ใจความส าคัญ ๆ ได้ สามารถแยกแยะหรือระบุป ระเด็นหลักออกจาก
ประเด็นย่อยที่ไม่จาเป็นมากนักได้ สามารถประเมินได้ว่าอะไรบ้างที่ควรจะสนใจเป็นพิเศษ หรือตัดทิ้ง
ไป
3. สามารถตีความเกี่ยวกับเรื่องราวหรือข้อคิดเห็นที่อ่านมาแล้วได้อย่างถูกต้อง มีเหตุผล
และน่าเชื่อถือ
4. สามารถสรุ ป ลงความเห็ น จากสิ่ ง ที่ ได้ อ่ า นมาแล้ ว ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง มี เหตุ ผ ลและ
น่าเชื่อถือ
5. สามารถใช้วิจารณญาณของตน พิจารณาไตร่ตรองข้อสรุป หรือการอ้างอิงต่าง ๆ ของ
ผู้เขียนได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ ไม่สับสน
6. สามารถถ่ายโอนหรือประสมประสานความรู้ที่ได้จากการอ่านกับประสบการณ์อื่น ๆ
ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ
สรุ ป ได้ ว่ า องค์ ป ระกอบของความเข้ า ใจในการอ่ า นโดยทั่ ว ไป อาจแบ่ งออกเป็ น 2
ลั ก ษณะ คื อ องค์ ป ระกอบภายนอก และองค์ ป ระกอบภายใน ซึ่ ง องค์ ป ระกอบภายนอกจะ
ประกอบด้ว ย ความรู้ เกี่ย วกับ ระบบการเขีย นและระบบภาษา รวมถึงรูปแบบของการอ่าน ส่ ว น
องค์ประกอบภายในจะประกอบด้วย ความรู้ความสามารถในการตีความ ความรู้ร อบด้านของผู้อ่านใน
การจดจาเรื่องราวและจับใจความสาคัญ การสรุปลงความเห็นและเหตุผลในการอ่าน สิ่งเหล่านี้ช่วยให้
ผู้ อ่ า นสามารถเข้ า ใจและสร้ า งความหมายจากสิ่ ง ที่ อ่ า นได้ ใ นที่ สุ ด นอกจากความเข้ า ใจด้ า น
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องค์ประกอบของการอ่านแล้ว รูปแบบของการอ่าน กิจกรรมและขั้นตอนในการสอนอ่ าน ยังเป็น
ปัจจัยที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสิ่งที่อ่านมากขึ้น
ตารางที่ 3 องค์ประกอบของความเข้าใจในการอ่าน
องค์ประกอบของความเข้าใจในการอ่าน
William
Rubin และ Thompson
(1984)
(1994)
1. ความรู้เกี่ยวกับระบบการ
1. ความรู้เกี่ยวกับภาษา
เขียน
2. ประสบการณ์ของผู้อ่าน
2. ความรู้เกี่ยวกับภาษา
3. ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา
3. ความสามารถในการตีความ
4. ความรู้รอบด้านของผู้อ่าน
5. เห ตุ ผ ล ใน ก า ร อ่ า น แ ล ะ
รูปแบบของการอ่าน

สมุทร เซ็นเชาวนิช
(2545)

1. ความสามารถในการจดจา
เรื่องราว
2. ความสามารถในการจับ
ความสาคัญ
3. ความสามารถในการตีความ
4. ความสามารถในการสรุปลง
ความเห็น
5. ความสามารถในการใช้
วิจารณญาณ
6. ความสามารถในการถ่ายโอน
ความรู้

2.4 การสอนการอ่านภาษาอังกฤษ
2.4.1 รูปแบบของการสอนอ่าน (Models of Reading Instruction)
การสอนอ่านมีรูปแบบการสอนที่สามารถทาได้แตกต่างกันไป โดยทั่วไปสามารถแบ่งได้
เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการอ่านแบบล่างขึ้นบน (Bottom-up Models) รูปแบบการอ่านแบบ
บนลงล่ า ง (Top-down Models) และรู ป แบบการอ่ า นแบบปฏิ สั ม พั น ธ์ (Interactive Models)
(Barnett, 1989: 12-14; Nuttal, 1996: 16-17) โดยทั้ง 3 รูปแบบมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. รูป แบบการอ่านแบบล่ างขึ้นบน (Bottom-up Models) เป็น รูปแบบการอ่านที่ให้
ความส าคั ญ ในการสร้ างความหมายจากตั ว อัก ษร คาศั พ ท์ วลี และประโยค โดยที่ ผู้ อ่ านจะสร้าง
ความหมายโดยอาศัยการจาจากตัวอักษร คาศัพท์ และความเข้าใจในโครงสร้างประโยคต่าง ๆรูปแบบ
การอ่านดัง กล่ าวจะใช้ได้ ดีกับ ผู้ อ่ านที่ มีป ระสบการณ์ น้ อย ทั้ง นี้เป็ นเพราะความแตกต่างระหว่าง
มุมมองของผู้อ่านกับผู้เขียนบทอ่าน ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคาศัพท์ และ
โครงสร้างประโยคเสียก่อน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง รูปแบบการอ่านแบบล่างขึ้นบน เชื่อว่า
ผู้ อ่านจะน ากระบวนการระดับ สู งของการอ่านมาใช้ เพื่ อช่วยให้ เกิดความเข้าใจไม่ ได้ จนกว่าจะใช้
กระบวนการระดับล่างของการอ่านโดยเฉพาะการรู้จักคาศัพท์ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่อยู่ในกระบวนการ
ระดับล่าง
2. รูปแบบการอ่านแบบบนลงล่าง (Top-down Models) เป็นรูปแบบการอ่านที่ต้องใช้
สติปัญญา ประสบการณ์ และพื้นความรู้เดิมมาช่วยในการคาดเดาความหมาย ซึ่งรูปแบบดังกล่าวมี
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ฐานมากจากทฤษฎีโครงสร้างความรู้ในการทาความเข้าใจกับสิ่งที่อ่าน ซึ่งเป็นรูปแบบการอ่านที่มี
ความเข้มแข็งและกระตือรือร้น เพราะในขณะที่อ่าน ผู้อ่านจะใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เป็นต้นว่า การเดาการ
คาดคะเน หรือการทาความเข้าใจเนื้อหาในบทอ่านเป็นช่วงหรือท่อนใหญ่ ๆ เพื่อตีความหรือสรุป
ความจากสิ่งที่อ่าน
3. รู ป แบบการอ่ านแบบปฏิ สั ม พั น ธ์ (Interactive Models) เป็ น รู ป แบบการอ่ า นที่
ผสมผสานรูปแบบการอ่านแบบล่างขึ้นบน (Bottom-up) และบนลงล่าง (Top-down) เข้าด้วยกัน
ซึ่งมีหลักว่า ผู้อ่านจะใช้รูปแบบการอ่านบนลงล่างในการคาดเดาความหมายบทอ่าน ขณะเดียวกันก็
จะใช้รูปแบบการอ่านล่างขึ้นบน ในการตรวจสอบดูสิ่งที่คาดเดาว่าเป็นจริงตามที่ผู้เขียนกล่าวไว้ในบท
อ่านหรือไม่ ดังนั้น หากผู้อ่านประสบปัญหาในการอ่านหรือมีข้อบกพร่องในการใช้กระบวนการหรือกล
ยุทธ์ในการอ่านในระดับใดระดับหนึ่ง ผู้อ่านอาจหันไปใช้กลยุทธ์ชนิดอื่นที่ผู้อ่านคิดว่ามีประสิทธิภาพ
มากกว่าหรือที่ผู้อ่านถนัดกว่า จึงกล่าวได้ว่า รูปแบบการอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ถือเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญ
กับผู้อ่าน
สรุป ได้ว่า รูป แบบการอ่า นภาษาอังกฤษ มี 3 รูปแบบ โดยแต่ล ะรูปแบบมีลักษณะที่
แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของการอ่าน รวมถึงบทอ่านประกอบในการอ่าน
2.4.2 ขั้นตอนและกิจกรรมการสอนอ่าน
ในการสอนอ่านภาษาอังกฤษ ได้มีนั กวิช าการน าเสนอขั้นตอนและกิจกรรมในแต่ล ะ
ขั้นตอนการสอนอ่านไว้ดังต่อไปนี้
William (1986: 2-3) และ Schmitt และ Bauman (1986: 28 - 31) ได้เสนอขั้นตอน
ในการอ่านดังนี้
1. ขั้นก่อนการอ่าน (pre – reading) เป็นขั้นตอนที่ครูดาเนินการสอนโดยเริ่มจากการ
บอกจุดประสงค์ของการอ่าน และพยายามนาไปเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของผู้เรียนเพื่อเร้าความ
สนใจให้ผู้เรียนอยากอ่าน แล้วทบทวนคาศัพท์และรูปประโยคที่เรียนไปแล้ว และมีปรากฏในข้อความ
ที่อ่านหรือสอนคาศัพท์และรูปประโยคใหม่ที่ผู้เรียนไม่รู้จักแต่จะพบในบทอ่าน
2. ขั้นการอ่าน (while – reading) เป็นขั้นที่นักเรียนแต่ละคนอ่านในใจและพยายามทา
ความเข้าใจในบทอ่าน ในระยะแรก ๆ ครูอาจแนะน าและฝึ กให้ ผู้ เรียนอ่านเป็น กลุ่ มคาโดยกวาด
สายตาเป็นช่วงๆแทนที่จะอ่านทีละคา และครูอาจช่วยเหลือโดยแบ่งคาเป็นกลุ่ม ๆ ให้อ่าน หลังจาก
นั้นผู้เรียนจึงแบ่งกลุ่มคาเอง โดยเริ่มจากกลุ่มคาที่มีความยาวไม่มาก แล้วจึงขยายให้มากขึ้น
3. ขั้นหลั งการอ่าน (post – reading) เป็นขั้นที่ให้ ผู้เรียนทากิจกรรมเมื่ออ่านจบแล้ ว
เพื่อตรวจสอบความเข้าใจในการอ่าน โดยให้ทาแบบฝึกหัดในแบบต่าง ๆ เช่น ให้เติมคาลงในช่องว่าง
ให้เขียนถูก – ผิด สรุปใจความสาคัญ เขียนแผนภูมิ เขียนเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่านหรือเล่าเรื่องที่ อ่าน
เป็นต้น
Anthony et. al. (1993) ได้เสนอการสอนอ่าน มีขั้นตอนดังนี้
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1. ขั้นก่อนการอ่าน (pre–reading) เป็นขั้นที่ครูกระตุ้นความรู้เดิมของผู้เรียนให้ผู้เรียน
คิดและระลึกว่าเคยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่านอย่างไร และให้ผู้เรียนคาดคะเนสิ่งที่จะปรากฏใน
บทอ่าน เพื่อให้อ่านอย่างมีจุดมุ่งหมาย ในขั้นตอนนี้ ครูทบทวนหรือสอนคาศัพท์และรูปประโยคที่
ผู้เรียนจะพบในบทอ่านด้วย
2. ขั้นการอ่าน (while–reading) เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนทากิจกรรมการอ่าน และพยายาม
ทาความเข้าใจกับบทอ่าน ครูควรแนะนาและฝึกให้ผู้เรียนคิดเชื่อมโยงความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เดิมที่มี
อยู่ ในขั้นนี้ผู้เรียนอาจจะต้องอ่านซ้า พิจารณาทบทวนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง
3. ขั้นหลังการอ่าน (post – reading) เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนทากิจกรรมที่ตรวจสอบความ
เข้าใจในการอ่านของตนเอง ซึ่งมีหลายวิธี เช่น ให้ตอบคาถาม สรุปย่อประเด็นสาคัญที่ได้จากการอ่าน
เลือกข้อมูลสาคัญจากบทอ่านมาเรียบเรียงตามลาดับเรื่องราว เป็นต้น
วิส าข์ จั ติวัต ร์ (2543: 267-269) ได้ก ล่ าวว่า กิจ กรรมการสอนอ่ านมีจุ ดมุ่งหมายให้
นักเรียนสามารถอ่านเนื้อหาได้ด้วยความเข้าใจ จุดมุ่งหมายของกิจกรรมการสอนอ่านนี้ คือ ช่วยให้
นั กเรี ย นได้พัฒ นาจากการที่ ต้องได้ รับ การสอนจากครู ไปสู่ ภ าวะที่ส ามารถอ่านได้เองอย่างอิส ระ
จุดประสงค์ของการสอนทั้ง 3 ระยะ ดังนี้
1. การสอนก่อนการอ่าน (pre-reading instruction) ช่วยให้ นักเรียนได้ว างแผนการ
เรียนของตน
2. การสอนระหว่างการอ่าน (during–reading instruction) ช่วยให้นักเรียนได้ควบคุม
การเรียนการสอน
3. การสอนหลังการอ่าน (post-reading instruction) ช่วยให้ นักเรียนได้ประเมินการ
เรียนรู้ของตน
กิจกรรมการสอนอ่านนี้ ตรงตามแนวการสอนอ่านแบบปฏิสัมพั นธ์ เนื่องจากเป็นการ
กระตุ้นให้นักเรียนใช้โครงสร้างความรู้เดิม (Schema) ในการเรียนรู้โดยพยายามสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่ได้จากการอ่าน นอกจากนี้ ยังมีโอกาสใช้ความรู้และทักษะใน
ระดับต่า เช่น การเรียนรู้ศัพท์ ไวยากรณ์ และทักษะในระดับสูง เช่น การบูรณาการข้อมูล การจับ
ใจความสาคัญ เป็นต้น
ขั้นตอนการสอนอ่านประกอบด้วย
1. ขั้นก่อนการอ่าน (pre-reading phase)
1.1 กระตุ้นและพัฒนาประสบการณ์เดิมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อ่าน ความรู้ในที่นี้อาจ
เป็นความรู้ทั่วไปหรือความรู้เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อ่านหรือเป็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเขียน
หรืออ่านเรื่องนั้น ๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างเรื่อง ครูควรสร้างสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่นักเรียน
รู้แล้ว และสิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ต่อไป ครูอาจเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่นักเรียนขาดความรู้
เดิมในเรื่องนั้น ๆ เช่น ภาพยนตร์ หรือหนังสืออ่านง่าย ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่องที่จะเรียน
1.2 ช่วยให้นักเรียนเข้าใจโครงสร้างของบทอ่าน นักเรียนจะได้รับประโยชน์ ถ้ามี
ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของบทอ่าน เพราะจะทาให้เข้าใจดีขึ้น ครูจึงควรเสริมความรู้ด้านนี้โดยให้
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นักเรียนทราบว่าบทอ่านนั้น มีโครงสร้างอย่างไร เช่น โครงสร้างการเล่าเรื่อง การเปรียบเทียบหรือ
บอกเหตุและผล เป็ นต้น ครูอาจช่วยเสริมความรู้เกี่ยวกับคาชี้แนะโครงสร้าง เช่น because, as a
result บอกความเป็นเหตุเป็นผล เป็นต้น
1.3 สอนคาศัพท์สาคัญ ๆ ครูควรเลือกคาศัพท์ที่สาคัญ ๆ เกี่ยวเนื่องกับความคิดรวบ
ยอดสาคัญ ๆ ในเรื่องนั้นมาสอน จากผลการวิจัยพบว่า ในบทเรียนหนึ่ง ๆ ควรสอนศัพท์ใหม่ประมาณ
3–6 คาที่ทาให้นั กเรียนเข้าใจบทอ่านได้ดีขึ้น จึงจะประสบความสาเร็จ การสอนศัพท์จานวนมาก
เกินไป อาจทาให้ผู้เรียนสับสนเนื่องจากมีความจากัดในการเรียนรู้
1.4 ให้นักเรียนมีจุดประสงค์ในการอ่าน จุดประสงค์ในการอ่านนี้ อาจมาจากครูหรือ
นักเรียนสร้างขึ้น จุดประสงค์ในการอ่านนี้ จะช่วยให้นักเรียนควบคุมทิศทางในการอ่านได้ดีขึ้นและ
สามารถประเมินความเข้าใจของตนเองหลังการอ่านอีกด้วย
2. ขั้น การอ่ าน (the reading phase) เป็ น ขั้ น ตอนที่ นั ก เรีย นใช้ ก ระบวนการความรู้
ความเข้าใจ (the cognitive processes) เพื่อทาความเข้าใจกับบทอ่าน เช่น คัดเลือกข้อมูลในบท
อ่านที่ตรงกับจุดประสงค์ในการอ่านและจัดรวบรวมข้อมูล โดยพยายามเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ
ประโยคต่าง ๆ หรือหาโครงสร้างของบทอ่าน ในขั้นตอนนี้ ครูอาจปล่อยให้ นักเรียนอ่านอย่างอิสระ
เมื่ อ นั ก เรี ย นต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ ครู อ าจช่ ว ยในการจั ด ระบบข้ อ มู ล ช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นเห็ น
ความสัมพันธ์ของข้อมูลในประโยคต่าง ๆ และช่วยให้นักเรียนได้อ่านตามจุดประสงค์ที่ได้ตั้งไว้
3. ขั้นหลังการอ่าน (post-reading phase) มีจุดมุ่งหมาย ดังนี้
3.1 อภิปรายจุดประสงค์การอ่านที่ตั้งไว้ ครูช่วยให้นักเรียนประเมินความสามารถใน
การอ่านของตนเองว่าตรงกับจุดประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่
3.2 ช่วยให้นักเรียนจัดระบบและเรียบเรียงข้อมูลจากบทอ่าน ครูช่วยให้นักเรียนมี
ระบบในการจัดข้อมูล ซึ่งทาให้มองเห็นความสัมพันธ์ ของข้อมูล และสามารถบูรณาการข้อมูลใหม่เข้า
กับความรู้เดิมได้อย่างมีความหมาย อาจเป็นในรูปของแผนภูมิความหมาย ตาราง หรือแผนผังเป็นต้น
3.3 ช่วยให้นักเรียนสามารถประเมินการเรียนรู้ตนเอง ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ในการ
อ่านหรือไม่ สามารถนาสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงหรือไม่ โดยไม่เน้นที่คะแนนหรือ ผิด–ถูก
3.4 ช่วยให้นักเรียนบูรณาการข้อมูลจากบทอ่านเข้ากับความรู้เดิม โดยตรวจสอบว่า
ข้อมูล ที่ ได้จ ากการอ่านแตกต่ างไปจาก ความรู้เดิมที่ มีอ ยู่ในขั้น ก่อนอ่ านหรือไม่ และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องนั้น ๆ เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่
3.5 ให้โอกาสนักเรียนในการนาเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ในขั้นแรก
ครูต้องแนะแนวทางในการประยุกต์ความรู้ดังกล่าว หลังจากที่นักเรียนชานาญมากขึน้ จะสามารถ
ตัดสินใจด้วยตนเองว่า ข้อมูลนั้นมีประโยชน์และความสาคัญอย่างไร
ข้อดีของกิจกรรมการสอนอ่านนี้คือ เปิดโอกาสให้ครูได้เลือกใช้กลวิธีต่าง ๆ ในการสอน
อ่าน เช่น K-W-L การใช้แผนภูมิความรู้ และการตั้ง คาถามที่สัมพันธ์กับคาตอบ เป็นต้น ในขั้นตอน
ต่างๆ ตามความเหมาะสม
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Devine (1986: 3 - 7) เป็นนักวิชาการอีกผู้หนึ่งได้เสนอกิจกรรมสาคัญในการสอนอ่านที่
ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4 ประการคือ
1. การตรวจสอบพื้นความรู้ของผู้เรียน (finding out what students already know)
ครูควรเลือกกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถตรวจสอบความรู้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ได้แก่
1.1 การสอบถามนักเรียนโดยตรง เป็นวิธีการตรวจสอบโดยตรงว่า ผู้เรีย นมีความรู้
เกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่านเพียงใด โดยครูพูดคุยและถามนักเรียน เช่น นักเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องที่
อ่าน การสนทนาสั้น ๆ กับผู้เรียนสามารถบอกครูได้มีผู้เรียนมีมโนทัศน์อะไร หรือรู้ได้ว่าผู้เรียนมีพื้น
ความรู้อะไรบ้าง สาหรับชั้นเรียนที่มีผู้เรียนเป็ นจานวนมาก การพูดคุยกับผู้เรียนแต่ละคนอาจทาไม่ได้
ซึ่งมีวิธีการอื่น ได้แก่ การสัมภาษณ์โดยวางแผนไว้ล่วงหน้า (planned interviews) หรือการอภิปราย
กับผู้เรียนทั้งชั้นอย่างไม่เป็นทางการ (informal class dicussion)
1.2 การตรวจสอบทางอ้อม เป็นการตรวจสอบความรู้เดิม ของผู้เรียน ซึ่งมีลักษณะ
ค่อนข้างเป็นทางการกว่าการตรวจสอบโดยตรง อาจมีวิธีการ เช่น
(1) การให้ผู้เรียนตอบแบบประเมิน (open – ended inventions) ครูอาจใช้
แบบประเมินหรือแบบสอบถามให้ผู้เรียนตอบคาถามสั้น ๆ ทาเครื่องหมายถูก – ผิด เติมคาบางคา
หรือเติมข้อความลงในช่องว่าง เพื่อให้รู้ว่าผู้เรียนทั้งชั้นหรือบางคน บางกลุ่ม มีความรู้เดิมเพียงพอ
หรือไม่
(2) การตรวจสอบความรู้เดิมด้านเนื้อหา (informal content checks) ครูให้
ผู้เรียนทา แบบทดสอบก่อนเรียนสั้น ๆ เช่น แบบปรนัยเลือกตอบ หรือเติมคาลงในช่องว่าง ข้อมูลที่ ได้
จะทาให้ ครูรู้ว่าผู้ เรีย นแต่ล ะคนมีความรู้ด้านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะอ่านหรือไม่ มากน้ อย
เพียงใด
2. การกระตุ้ น ให้ ผู้ เ รี ย นตระหนั ก ถึ ง ความรู้ เ ดิ ม ที่ มี อ ยู่ (activating students’
background knowledge) มีจุดประสงค์เพื่อให้ ผู้ เรียนดึงเอาความรู้นี้ออกมาใช้ เพื่อเชื่อมโยงกับ
ข้อมูลใหม่ในบทอ่านในระหว่างการอ่าน การกระตุ้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงความรู้เดิมที่มีอยู่ทาได้หลาย
วิธี เช่น ใช้คาถามหรือรูปภาพ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนคิดว่าตนมีความรู้อะไรในเรื่องนั้น ๆ อยู่บ้างมีวิธีการ
ดังต่อไปนี้
2.1 การอภิปรายและพูดคุยกับผู้เรียนอย่างไม่เป็นทางการ (class discussion and
informal talk)
2.2 การสอบถามผู้เรียนโดยตรงถึงสิ่งที่ผู้เรียนมีความรู้อยู่แล้ว (what do I already
know sessions) เป็นวิธีการที่เป็นทางการมากขึ้นคือ ครูให้ผู้เรียนดูหัวข้อเรื่องที่จะอ่านแล้วถามว่า
จากหัวข้อเรื่องนี้ ทาให้ผู้เรียนนึกถึงอะไรบ้าง มีข้อมูลอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ผู้เรียนเคยรู้มาก่อน
แล้วครูเขียนรายการข้อมูลที่ผู้เรียนบอกไว้บนกระดานอย่างย่อ ๆ จากข้อมูลทั้งหมดที่ผู้เรียนช่วยกัน
บอก ให้ผู้เรียนช่วยกันสรุปเป็นประเด็นสาคัญ ๆ ซึ่งถือว่าเป็นความรู้เดิมที่ผู้เรียนมีอยู่เกี่ยวกับเรื่องที่
จะอ่าน
2.3 การสร้างแผนผังความหมาย (semantic mapping) เป็นวิธีการที่ทาให้ผู้เรียน
ตระหนั กถึงความรู้เดิม โดยให้ ผู้เรียนระดมพลังสมอง เช่น ครูเขียนหัวข้อเรื่องหรือคาส าคัญ (key
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words) จากบทอ่านไว้บนกระดาน จากบทอ่านไว้บนกระดาน แล้วให้ผู้เรียนบอกว่าเมื่อเห็นคานี้แล้ว
นึ กถึงอะไรเป็ น สิ่งแรก เมื่อผู้ เรีย นได้คาตอบ ครูเขียนบนกระดานดาโดยจัดหมวดหมู่ไปด้ว ย เช่น
ลักษณะ ประโยชน์ หรือ ชนิด
2.4 การสร้างมโนทั ศน์ ล่ ว งหน้ า (advance organizer) มีจุด มุ่งหมายเพื่ อเตรีย ม
ผู้เรียนในการรับรู้และทาความเข้าใจข้อมูลจากบทอ่าน โดยให้ผู้เรียนมีภาพคร่าว ๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้น
อยู่ในใจก่อน ซึ่งจะทาให้รับรู้สิ่งใหม่ได้ดีขึ้น มโนทัศน์ล่วงหน้าจะต้องเป็นข้อมูลในลักษณะของมโน
ทัศน์ หลักการ หรือกฎเกณฑ์ที่ครอบคลุ มกว้างขวางกว่าเนื้อหาที่อ่าน การนามาใช้เพื่อกระตุ้นให้
ผู้เรียนตระหนักถึงความรู้ของตนสามารถทาได้สะดวก สาหรับหนังสือเรียนวิชาอ่านบางเล่ม ซึ่งมีส่วน
นาที่เป็นเสมือนมโนทัศน์ล่วงหน้าอยู่แล้ว
2.5 การถามค าถามก่ อ นอ่ า น (pre – question) เป็ น วิ ธี ก ารกระตุ้ น ให้ ผู้ เรี ย น
ตระหนักถึงความรู้เดิมที่มีอยู่ โดยครูให้ผู้เรี ยนเป็นผู้ตั้งคาถามจากชื่อเรื่อง แล้วให้ผู้เรียนช่วยกันตอบ
คาถามเหล่านั้น ก่อนที่จะอ่านเนื้อเรื่องในบทอ่าน
2.6 การใช้ภาพ (pictorial activators) ภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในบทอ่านเป็นสิ่ง
ที่ ช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นตระหนั ก ถึ ง ความรู้ เดิ ม ของตนเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งนั้ น ได้ บ างครั้ ง ในบทอ่ า นอาจมี
ภาพประกอบอยู่แล้ว ซึ่งครูสามารถนามาใช้ได้เลยหรือครูอาจจัดหาภาพมาเอง
3. การขยายขอบเขตความรู้ (increasing students’ background knowledge) การ
ขยายขอบเขตความรู้ของผู้เรียนสามารถทาได้ 3 ลักษณะคือ
3.1 การเติ ม ความรู้ (accretion) การเติ ม ความรู้ให้ แ ก่ ผู้ เรีย น ครูส ามารถท าได้
ตลอดเวลาในระหว่างการใช้กิจกรรมก่อนการอ่านอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ครูอาจเล่าเรื่องเล็ก ๆ น้อยๆ
เพิ่มเติม หรือกล่าวอ้างอิงถึงบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกัน ความรู้เหล่านี้จะเข้าไปอยู่ในความจาของ
ผู้เรียนทีละเล็กทีละน้อย และจะสะสมเป็นความรู้ที่มีปริมาณมากขึ้นและพอเพียงที่จะนาไปใช้ช่วยใน
การทาความเข้าใจสิ่งที่อ่านได้
3.2 การปรับ ความรู้ (tuning) การปรับความรู้ในที่นี้ หมายถึง การค่อย ๆ ขยาย
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้มีรายละเอียดเพิ่มขึ้น หรือครอบคลุมแง่มุมต่าง ๆ มากขึ้นซึ่งจะช่วย
ให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้นี้มาใช้ในการทาความเข้าใจบทอ่านได้ดีขึ้นด้วย
3.3 การสร้างความรู้ใหม่ (reconstruction) เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ที่ผู้เรียนไม่เคยรู้มาก่อน โดยทั่วไป คนเรามักสร้างความรู้ใหม่ขึ้นมา โดยคิดเปรียบเทียบกัน สิ่งที่รู้อยู่
แล้วซึ่งมีความคล้ายคลึงกัน ในการสร้างความรู้ใหม่ ครูต้องฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิดเปรียบเทียบกับบางสิ่ง
บางอย่างที่ผู้เรียนมีพื้นความรู้เดิมอยู่ ซึ่งอาจคล้ายคลึงหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งใหม่นั้นในด้านใดด้านหนึ่ง
4. การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล กั บ ความรู้เดิ ม (relating the new to the known) แนวทาง
สาหรับครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลกับความรู้เดิม มีดังนี้
4.1 การคาดการณ์ เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ใหม่ ครู ค วรพิ จ ารณาบทอ่ า นและพยายาม
คาดการณ์ก่อนว่า มีอะไรบ้างที่เป็นสิ่งใหม่ที่ผู้เรียนไม่รู้และอาจเป็นปัญหาต่อการทาความเข้าใจสิ่งที่
อ่าน เช่น คาศัพท์ยาก มโนทัศน์ที่ผู้เรียนไม่คุ้นเคย เป็นต้น
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4.2 การคาดการณ์ เกี่ ย วกั บ ความรู้เดิ ม ของผู้ เรี ย นที่ ใกล้ เคี ย งกั บ ข้ อ มู ล ใหม่ ครู
พิจารณาและระบุข้อมูลใหม่ที่อาจเป็นปัญหาในการอ่านของผู้เรียน และคาดการณ์ว่า ผู้เรียนอาจ มี
ความรู้ เดิ ม อะไรบ้ า งที่ ใกล้ เคี ย งและอาจเปรี ย บเที ย บกั น ได้ กั บ ข้ อ มู ล ใหม่ ครู ต้ อ งวางแผนใช้
ประสบการณ์ของผู้เรียนมาช่วยให้เข้าใจสิ่งใหม่ได้
4.3 การให้ผู้เรียนฝึกเชื่อมโยงข้อมูลใหม่กับความรู้เดิม เช่น การเชื่อมโยงโดยจัดเป็น
ลาดับขั้น การเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ครูอาจใช้วิธีถามคาถามให้ผู้เรียนคิดก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคิด
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างกับสิ่งที่ผู้เรียนรู้จักอยู่แล้ว
จากขั้นตอนและรูปแบบกิจกรรมการสอนอ่านที่ได้นาเสนอมา พบว่า การสอนอ่านเป็น
กระบวนการที่มีขั้น ตอนเป็ น ลาดับ ชัดเจน ผู้ ส อนจะต้องวางแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภ าพเพื่อให้บรรลุวั ตถุป ระสงค์ สามารถสรุปสังเคราะห์ขั้นตอนและกิจกรรมการสอนอ่าน
โดยสังเขป ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ขั้นตอนและกิจกรรมการสอนอ่าน
ขั้นตอนและกิจกรรมการสอนอ่าน
William
(1986)

Schmitt และ
Bauman
(1986)

1. ขั้นก่อน
การอ่าน
2. ขั้นการ
อ่าน
3. ขั้นหลัง
การอ่าน

1. ขั้นก่อนการ
อ่าน
2. ขั้นการอ่าน
3. ขั้นหลังการ
อ่าน

Anthony et. al.
(1993)

วิสาข์ จัติวัตร์
(2543)

Devine
(1986)

1. ขั้นก่อนการ 1. การสอนก่อนการ 1. การตรวจสอบ
อ่าน
อ่าน
พื้นความรู้ของ
1.1
กระตุ
น
้
และ
2. ขั้นการอ่าน
ผู้เรียน
พัฒนาประสบการณ์เดิม
3. ขั้นหลังการ
1.2 ช่วยให้เข้าใจ 2. การกระตุ้นให้
อ่าน
โครงสร้างของบทอ่าน ผู้เรียนตระหนักถึง
1.3 สอนคาศัพท์ ความรู้เดิม
สาคัญ
3. การขยาย
1.4 ตั้งจุดประสงค์ ขอบเขตความรู้
ในการอ่าน
4. การเชื่อมโยง
2. การสอนระหว่าง
ข้อมูลกับความรู้
การอ่าน
3. การสอนหลังการ เดิม
อ่าน
3.1 อภิปราย
จุดประสงค์ที่ตั้งไว้
3.2 ให้จัดระบบและ
เรียบเรียงข้อมูลบทอ่าน
3.3 ให้ประเมินการ
เรียนรู้ตนเอง

การสังเคราะห์ขั้นตอน
และกิจกรรมการสอน
อ่านในงานวิจยั

1. การตรวจสอบพื้น
ความรู้ของผู้เรียน
2. การกระตุ้นให้
ผู้เรียนตระหนักถึง
ความรู้เดิม
3. ให้นักเรียนมี
จุดประสงค์ในการ
อ่าน
4. การสอนระหว่าง
การอ่าน
5. ประเมินการ
เรียนรู้
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2.4.3 การสอนกลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ
การสอนกลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนเป็นแนวคิดหนึ่งที่ได้รับความสนใจมาก
ในการเรียนการสอนภาษา มีพื้นฐานความคิดที่ว่า การนากลวิธีที่ผู้ประสบความสาเร็จในการเรียน
ภาษาใช้ แ ละน ามาสอนให้ กั บ ผู้ เรี ย นจะช่ ว ยเพิ่ ม ความสามารถในการเรี ย นรู้ข องผู้ เรีย นให้ สู งขึ้ น
(Williams and Burden, 1997) งานวิ จั ย จ านวนมากได้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ กลวิ ธี ก ารอ่ า น และ
ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการอ่านกับความสามารถในการอ่าน มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับกลวิธีในการอ่าน
เพื่ออธิบายถึงกระบวนการในการอ่านต่าง ๆ ไว้ดังนี้
Block (1986) แบ่งกลวิธีที่ใช้ในการอ่านภาษาที่สองออกเป็น 2 กลุ่มคือ
1. กลวิธี การอ่านที่ใช้ตีความหมายโดยรวม (general strategies) หมายถึง วิธีที่ใช้ใน
การสร้างความเข้าใจ และใช้ในการควบคุมความเข้าใจในการอ่าน ได้แก่ การทานายเนื้อหาของบท
อ่านการรับรู้โครงสร้างของบทอ่าน การผสมผสานรายละเอียด การตั้งคาถามเกี่ยวกับบทอ่าน การ
ตีความบทอ่าน การเชื่อมโยงความรู้ การระบุพฤติกรรมที่ใช้ในการอ่าน การควบคุมความเข้าใจ การ
แก้ไข และการสนองตอบต่อเนื้อหาที่อ่าน
2. กลวิ ธี ก ารอ่ า นที่ ใช้ ในการตี ค วามหมายเป็ น บางจุ ด (local strategies) หมายถึ ง
วิธีการที่ผู้อ่านใช้ในการทาความเข้าใจกับตัวข้อมูลทางภาษาเป็นบางจุด ได้แก่ การถ่ายความการอ่าน
ซ้า การตั้งคาถามเกี่ยวกับคาศัพท์และประโยคที่อ่าน
Sarig (1987) แบ่งกลวิธีการอ่านภาษาที่สองเป็น 4 กลุ่มดังนี้
1. กลุ่มที่เป็นเทคนิคการอ่าน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการหาความหมายเฉพาะจุด เช่น
การอ่านข้าม การอ่านเฉพาะจุด การจดสิ่งที่สาคัญในบทอ่าน ทาเครื่องหมายในบทอ่าน เขียนสรุป
และการใช้อภิธานศัพท์
2. กลุ่มที่ใช้เพื่อทาความกระจ่าง ซึ่งจะทาให้บทอ่านนั้นเข้าใจได้ง่ายขึ้น ได้แก่ การแทนที่
การถ่ายความ การใช้คาที่มีความหมายเหมือนกัน หรือคาที่มีความหมายใกล้เคียง
3. กลุ่มที่แสดงความเชื่อมโยง ซึ่งผู้อ่านจะเชื่อมโยงเนื้อหาของบทอ่านเข้าด้วยกันกลวิธี
ในกลุ่มนี้ ได้แก่ การใช้ความรู้เดิมมาทานายบทอ่าน การตีความความคิดและการกระทาของตัวละคร
การถอดความหมายของบทอ่าน การค้นหาจุดสาคัญของบทอ่าน และดูบทสรุปที่ให้ไว้ในบทอ่าน
4. กลุ่มที่ใช้ในการควบคุมกระบวนการอ่าน ได้แก่ การปรับเปลี่ยนแผนการอ่านการไม่ละ
ความพยายามในการอ่าน การปรับความเร็วในการอ่านและการประเมินการอ่านของตนเองอยู่เสมอ
Barnett (1988) แบ่งกลวิธีการอ่านภาษาที่สองเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. กลวิ ธี ที่ เกี่ ย วข้ อ งในระดั บ ค า ( Word-level Strategies) ประกอบด้ ว ยการเดา
ความหมายของค าศั พ ท์ จ ากบริ บ ท การรู้ห น้ า ที่ ข องค าตามหลั ก ไวยากรณ์ การอ้ า งอิ งค า การรู้
ความหมายของคาศัพท์โดยดูจากโครงสร้างคา
2. ก ล วิ ธี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ก ารอ่ าน ใน ระดั บ บ ท อ่ าน ( Text-level Strategies)
ประกอบด้วย การอ่านเพื่อรู้ความหมายโดยรวมของเนื้อหาทั้งหมด การย้อนกลับมาอ่านบทอ่านซ้าอีก
ครั้งการใช้ความรู้เดิมเพื่อช่วยในการทาความเข้าใจบทอ่าน การทานายเนื้อหาของบทอ่านจากชื่อเรื่อง
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ภาพประกอบ หรือจากโครงสร้างของบทอ่าน การค้นหาจุดประสงค์ของผู้เขียน การอ่านเอาความโดย
ข้ามคาบางคา หรืออ่านอย่างคร่าว ๆ
Tang (1996) แบ่ งกลวิธีที่ใช้ในการอ่านภาษาที่ห นึ่งและภาษาที่สองออกเป็น 4 กลุ่ ม
ดังนี้ คือ
1. กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับบทอ่าน (Text-based Strategies) เป็นกลวิธีที่ใช้ในการทาความ
เข้าใจความหมายของบทอ่าน ซึ่งประกอบด้วย การให้ความสนใจกับคาศัพท์ การหาความหมายของ
คา วลี ประโยคโดยดูจากข้อความที่อ่านผ่านมาแล้ว การสรุปย่อ การใช้โครงสร้างทางไวยากรณ์ การ
อ่านต่อไปเรื่อยๆ การตั้งคาถามและการหาคาตอบจากเนื้อหาภายในบทอ่าน
2. กลวิ ธีที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ โครงสร้า งของบทอ่ าน (Text Structure-based Strategies)
ประกอบด้วย การหาคาสาคัญหรือคาหลัก การหาใจความสาคัญหรือประโยคที่แสดงใจความสาคัญ
การรับรู้โครงสร้างการเขียนของบทอ่าน การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของใจความภายในบทอ่าน
3. กลวิธีการเชื่อมโยงบทอ่านกับความรู้เดิม (Text and Prior Knowledge Combined
Strategies) ประกอบด้วย การเชื่อมโยงความรู้เดิมกับเนื้อหาของบทอ่าน การประเมินเนื้อหาของบท
อ่าน การเข้าใจความหมายของประโยคต่างๆ และการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับเนื้อหาของบทอ่าน
4. กลวิธีการแก้ไข (Self-corrective Strategies) ประกอบด้วย การปรับ ความเร็วใน
การอ่าน การอ่านข้ามคาที่ไม่รู้ความหมาย การใช้คาในภาษาอื่นหรือการสลับภาษา การอ่านแบบ
กวาดตาเพื่อความเข้าใจคร่าวๆหรือการอ่านอย่างรวดเร็วเพื่ อหาเฉพาะจุดสาคัญ การปรับเปลี่ยน
ความเข้าใจหรือยันยันความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่อ่านผ่านมาแล้ว การควบคุมความเข้าใจในการอ่าน
การย้อนกลับมาอ่านซ้า การขีดเส้นใต้สิ่งที่อ่าน การควบคุมการใช้กลวิธีการอ่านของตนเอง
Grabe and Stoller (2002) ได้กล่ าวถึงกลวิธีทั่ ว ๆไปที่ผู้ มี ความสามารถในการอ่าน
ภาษาที่สองใช้ว่าประกอบไปด้วย 1) การตั้งวัตถุประสงค์ 2) การวางแผนการอ่าน 3) การสารวจบท
อ่าน 4) การทานายเนื้อหาของบทอ่าน 5) การตรวจสอบการทานาย 6) การตั้งคาถามเกี่ยวกับบทอ่าน
7) การหาคาตอบให้กับคาถามที่ตั้งไว้ 8) การเชื่อมโยงบทอ่านกับความรู้เดิม 9) การสรุปเนื้อหาบท
อ่าน10) การสรุปอ้างอิง 11) การเชื่อมโยงส่วนต่างๆของบทอ่าน 12) การให้ความสนใจกับโครงสร้าง
ของบทอ่าน 13) การย้อนกลับมาอ่าน 14) การเดาความหมายของคาศัพท์จากบริบท 15) การสังเกต
คาเชื่อมที่แสดงความสัมพันธ์ของเนื้อความ 16) การตรวจสอบความเข้าใจ 17) การระบุปัญหาในการ
อ่าน18) การวิพากษ์ผู้เขียน 19) การวิพากษ์บทอ่าน 20) การตัดสินว่าตนเองบรรลุวัตถุประสงค์ในการ
อ่านหรือไม่ 21) การสะท้อนความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทอ่าน
แม้ว่ากลวิธีการอ่านจะแบ่งเป็นหลายกลุ่ม และมีกลวิธีที่แตกต่างกันไป แต่ผู้อ่านจะเป็นผู้
เลือกว่าจะใช้กลวิธีใดบ้าง จะใช้เมื่อไรและอย่างไร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการอ่าน และลักษณะ
ของบทอ่าน สามารถสรุปสังเคราะห์กลวิธีการอ่านได้ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 สังเคราะห์การสอนกลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ
Block (1986)

Sarig (1987)

1. กลวิธกี ารอ่าน
ที่ใช้
ตีความหมาย
โดยรวม
(General
Strategies)
- การทานาย
เนื้อหา
- การรับรู้
โครงสร้าง
- การผสมผสาน
รายละเอียด
- การตั้งคาถาม
เกี่ยวกับบทอ่าน
- การตีความบท
อ่าน
- การเชื่อมโยง
ความรู้
2. กลวิธกี ารอ่าน
บางจุด (Local
Strategies)
-การถ่ายความ
-การอ่านซ้า
-การตั้งคาถาม
เกี่ยวกับคาศัพท์
และประโยคที่
อ่าน

1. เทคนิคการอ่าน
- การอ่านข้าม
- การอ่านเฉพาะจุด
- การจดสิ่งที่สาคัญ
- การทา
เครื่องหมาย
- เขียนสรุป
2. ทาความกระจ่าง
- การแทนที่
- การถ่ายความ
- การใช้คาความ
หมายเหมือน
3.แสดงความเชื่อม
โยง
- การทานายบท
อ่าน
- การตีความตัว
ละคร
- การค้นหาจุด
สาคัญ
4. ควบคุมกระบวน
การอ่าน
-การปรับแผนการ
อ่าน
-การควบคุมความ
เร็ว
- การประเมินการ
อ่าน

Barnett (1988)

Tang (1996)

1. กลวิธีในระดับคา 1. กลวิธีเกี่ยวข้องกับ
-การเดาความหมาย บทอ่าน
ของคาศัพท์จากบริบท -การให้ความสนใจกับ
-การรู้หน้าทีข่ องคา คาศัพท์
ตามหลักไวยากรณ์ -การหาความหมาย
-การอ้างอิงคา
ของคา วลี ประโยคจาก
-การรู้ความหมายของ บริบท
คาศัพท์โดยดูจาก
-การสรุปย่อ
โครงสร้างคา
-การใช้โครงสร้างทาง
2. กลวิธีระดับบทอ่าน ไวยากรณ์
-การอ่านเพื่อรู้
-การอ่านต่อไปเรื่อยๆ
ความหมายโดยรวม -การตั้งคาถามและการ
- การอ่านอ่านซ้า
หาคาตอบจากเนื้อหา
- การใช้ความรู้เดิม 2. กลวิธโี ครงสร้างของ
- การทานายเนื้อหา บทอ่าน
ของบทอ่าน
-การหาคาสาคัญ
- การค้นหา
-การหาใจความสาคัญ
จุดประสงค์ของ
-การรับรู้โครงสร้างการ
ผู้เขียน
เขียน
- การอ่านข้ามคาบาง 3. กลวิธีการเชื่อมโยง
คา หรืออ่านอย่าง บทอ่านกับความรู้เดิม
คร่าว ๆ
-การเชื่อมโยงความรู้
เดิมกับบทอ่าน
-การประเมินเนื้อหา
-การตั้งสมมติฐานบท
อ่าน
4. กลวิธีการแก้ไข
-การปรับความเร็ว
- การอ่านข้ามคาที่ไม่รู้
- การใช้คาในภาษาอื่น
หรือการสลับภาษา
-การอ่านคร่าวๆ เพื่อ
หาเฉพาะจุดสาคัญ
-การปรับเปลี่ยนหรือ
ยันยันความเข้าใจ
- การควบคุมความ
เข้าใจในการอ่าน
-การย้อนอ่านซ้า
-การขีดเส้นใต้สิ่งที่อ่าน
-การควบคุมการใช้
กลวิธกี ารอ่านของ
ตนเอง

Grabe and Stoller กลวิธกี ารอ่านใน
(2002)
งานวิจัยนี้
(1) การตั้งวัตถุประสงค์ 1) การสารวจ
(2) การวางแผนการ โครงสร้างบทอ่าน
อ่าน (3) การสารวจบท 2) การทานาย
อ่าน (4) การทานาย เนื้อหาของบท
เนื้อหาของบทอ่าน
อ่าน
(5) การตรวจสอบการ 3) การตั้งคาถาม
ทานาย (6) การตั้ง
และหาคาตอบ
คาถามเกี่ยวกับบทอ่าน เกี่ยวกับบทอ่าน
(7) การหาคาตอบ
4) การเชื่อมโยง
ให้กับคาถามที่ตั้งไว้
บทอ่านกับความรู้
(8) การเชื่อมโยงบท เดิม
อ่านกับความรู้เดิม
5) การสรุปเนื้อหา
(9) การสรุปเนื้อหาบท บทอ่าน
อ่าน 10) การสรุป
6) การหาใจความ
อ้างอิง (11) การ
สาคัญ
เชื่อมโยงส่วนต่างๆ
7) การตีความบท
(12) การให้ความสนใจ อ่าน
กับโครงสร้างของบท 8) การสะท้อน
อ่าน (13) การย้อน
ความคิดสิ่งที่ได้
กลับมาอ่าน (14) การ เรียนรู้จากบท
เดาความหมายของ
อ่าน
คาศัพท์จากบริบท
(15) การสังเกต
คาเชื่อมที่แสดง
ความสัมพันธ์
ของเนื้อความ
(16) การตรวจสอบ
ความเข้าใจ (17) การ
ระบุปัญหาในการอ่าน
(18) การวิพากษ์ผู้เขียน
(19) การวิพากษ์บท
อ่าน (20) การตัดสินว่า
ตนเองบรรลุวัตถุ
ประสงค์ในการอ่าน
หรือไม่
(21) การสะท้อน
ความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่
ได้เรียนรู้จากบทอ่าน
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2.4.4 การสร้างและพัฒนาบทเรียนสอนอ่าน
ในการพั ฒ นารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุท ธวิธี
ส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการ
คิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ในขั้นตอนการสร้างบทเรียนมีขั้นตอนพอ
สังเขป ดังนี้
1) กาหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบ
2) กาหนดองคประกอบของรูปแบบ
3) ระบุรายวิชาและผลการเรียนรู้ โดยศึกษาจากหลักสูตรและคาอธิบาย
รายวิชา
4) กาหนดเนื้อหา (table of content specification) และจัดทาประมวล
การสอนรายวิชา (course syllabus)
5) ออกแบบการจั ด การเรีย นรู โดยก าหนดเนื้ อ หา วิ ธี การจั ดการเรียนรู้
สื่อการสอน เครื่องมือ และวิธีการวัดและประเมินผล
ขั้น ตอนการเลื อกสื่ อการสอนหรือบทเรียนนั บเป็ น อีก ขั้น ตอนที่ส าคัญ เพราะผู้ ส อน
จะต้องหาบทเรียนในกรอบเนื้อหาที่คาดว่าผู้เรียนสนใจ และต้องฝึกให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดขั้น
สู ง เช่น สามารถตีค วาม หรือสั งเคราะห์ ข้อมู ล หรือแยกประเด็น ที่ เป็ นความเห็ น จากข้ อเท็ จจริง
สามารถเห็นภาพตามคาบรรยาย สามารถระบุความเป็นเหตุเป็นผล ในการเลือกบทเรียนที่จะใช้สอน
อาจใช้แนวทางดังต่อไปนี้ (Brinton, Snow and Wesche, 1997)
1. เนื้ อหาของบทเรี ย นเป็ น เรื่อ งจริง (Content Authenticity) ทั น สมั ย มี ข้อ มูล มาก
พอทีจ่ ะให้ผู้เรียนฝึกทักษะการอ่าน เขียน และ ฟังได้
2. ภาระงานที่ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ จ ริ ง (Task Authenticity) เหมาะสมกั บ
เนื้อหาวิชากิจกรรม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนพัฒนาความคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์
3. ระดับความสนใจ (Interest Level) เนื้อหาในการเรียนสอดคล้องกับความสนใจของ
ผู้เรียน
4. ระดับความยากง่าย (Difficulty Level) บทเรียนยากง่ายเหมาะกับระดับของผู้เรียน
บทเรียนให้ข้อมูลพอเพียงและมีความยาวพอเหมาะ
5. ความสามารถเข้าใจภูมิหลังเนื้อหา (Accessibility) ผู้เรียนจาเป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน
ก่อนอ่านบทเรียนนี้ และสามารถเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม การเรียบเรียงเนื้อหาตลอดจนสานวน
ภาษาเหมาะสม
6. บทเรียนหาได้ง่าย (Availability) ครูผู้สอนสามารถหาบทเรียนได้ในท้องถิ่นของตน
7. รูปแบบของบทเรียน (Packaging) น่าสนใจ ภาพ สีสัน ฯลฯ ช่วยให้ นักเรียนเข้าใจ
ข้อความได้ง่ายขึ้น
8. บทเรียนยืดหยุ่นได้ (Flexibility) บทเรียนเหมาะที่จะใช้สอนแบบทักษะสัมพันธ์ เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ทากิจกรรที่หลากหลายและเอื้อต่อผู้เรียนที่มีวิธีการเรียนรู้ต่างกัน
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9. แหล่งเนื้อหา (Source) บทเรียนมาจากแหล่งเนื้อหาที่มีรูปแบบหลากหลาย
10. ส่ว นเสริมบทเรียน(Textual Aids) เช่นคาอธิบายศัพท์ คาถามให้ ค้นคว้าเพิ่มเติม
หรือดัชนีคา ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและจาเนื้อหาที่เรียนได้
11. สื่ อ การสอนเสริ ม (Supporting Materials) อาจมี คู่ มื อ ครู เ ฉลยค าตอบหรื อ
แบบฝึกหัดเสริม
การเลือกบทเรียนที่เหมาะสมและง่ายต่อการทาความเข้าใจ การเตรี ยมกิจกรรมการ
เรียนการสอน แต่ละขั้นตอนต้องให้สัมพันธ์สอดคล้องกัน จะทาให้การเรียนการสอนมีประสิทธิผลมาก
ที่สุด
2.5 การประเมินการอ่าน
จากการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลการอ่าน มีนักการศึกษาได้ให้รายละเอียดไว้ดังนี้
วิ ส าข์ จั ติ วั ต ร์ (2543: 295-311) ได้ แ บ่ ง ประเภ ทของการวั ด ผลในการอ่ า นไว้
2 ประเภทหลักดังนี้
1. การวัดผลอย่างเป็นทางการ (Formal Measures) เป็นการทดสอบอย่างมีระบบซึ่ง
แบ่งเป็นประเภทใหญ่ได้ 2 ประเภทคือ
1.1 แบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม เป็นการเปรียบเทียบคะแนน โดยใช้นักเรียนในกลุ่ม
เป็นเกณฑ์ ว่านักเรียนแต่ละคนอยู่ลาดับที่เท่าไรของกลุ่ม
1.2 แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ เป็นการวิเคราะห์ ว่านักเรียนสามารถทาข้อสอบ
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้ดีเพียงใด
2. การวัดผลอย่างไม่เป็นทางการ (Informal Measures) เป็นกระบวนการเก็บข้อมูล
หลายรูปแบบ ซึ่งประกอบไปด้วย
2.1 การสังเกตนักเรียน (Kid-Watching)
2.2 รายการคาอ่านที่คลาดเคลื่อนไปจากบทอ่าน (Reading Miscue Inventory)
2.3 รายการคาอ่านอย่างไม่เป็นทางการ (Informal Reading Inventory)
2.4 การประเมินผลการเล่าเรื่อง (Assessing Free Recall)
2.5 การประเมินผลตนเอง (Self-Report)
ไพลิน กาญจนภานุ พันธ์ (2545 : 82-84) ได้แนะแนวทางการวัดและประเมินผลดังนี้
ประเภทของแบบทดสอบทักษะการอ่าน
1. แบบเลือกตอบ (Multiple Choice, True / False)
2. การตอบคาถามแบบสั้น (Short Answer)
3. การถ่ายโอนข้อมูลที่ได้จากการอ่านในรูปแบบต่า ง ๆ เช่น การเติมคาหรือข้อมูลใน
แผนภูมิ แผนผัง ตาราง เป็นต้น (Transfer information)
4. การจดบันทึกข้อความ (Note-taking)
5. การเติมคาที่เว้นว่างโดยใช้ข้อมูลจากการอ่าน (Cloze)
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ซึ่งการประเมินผลทักษะการอ่านเป็นการประเมินจากคาตอบที่ได้ซึ่งจะมีความเป็นปรนัย (Objective)
มากกว่า นอกจากนี้ ผู้ ส อนอาจจะประเมิน คาตอบที่มี ลั กษณะเป็ น อัตนัย (Subjective) ด้ว ย หาก
กิจกรรมในห้องเรีย นบางขั้น ตอนเน้นที่คาตอบในลั กษณะดังกล่าว เช่น การให้ ผู้เรียนเดาเรื่องราว
ล่ ว งหน้ าจากหั ว ข้อ หรือ รูป ภาพประกอบ การประเมิน คาตอบลั กษณะอั ตนั ยเช่ น นี้ ผู้ ส อน ต้องใช้
วิจารณญาณของตนเองว่าคาตอบของผู้เรียนสมเหตุสมผลหรือไม่สิ่งที่ผู้สอนจะต้องใช้ประเมินมีดังนี้
1. การใช้ภาษา (Language Use)
2. ทักษะในการสื่อสาร (Communicative Skills)
3. ความเข้าใจในความคิดรวบยอด (Concept Comprehension)
4. ทักษะการแก้ปัญหา (Problem-solving Skills)
5. การทางานเดี่ยว (Individual Work)
6. การทางานกลุ่ม (Group Work)
วิธีการที่อาจจะใช้ในการประเมินการสอนแบบเน้นเนื้อหาสาระ ผู้สอนสามารถประเมินจากสิ่งเหล่านี้
1. รายงานและเรียงความ (Reports and Essays)
2. แฟ้มสะสมงาน (Portfolios) และ โครงงาน (Project Work)
3. กิจกรรมที่ยึดการแสดงออกทางด้านภาษา(Performance-Based activities)
4. รายการตรวจสอบแบบสารวจ (Observation Checklists)
5. การสัมภาษณ์ (Interviews)
6. การประเมินโดยเพื่อน (Peer Evaluations)
นอกจากนี้ Alderson (2000: 202-233) ได้ เสนอแบบวั ด ความสามารถในการอ่ า น
ภาษาอังกฤษไว้ดังนี้
1. แบบทดสอบแบบเติมคาในช่องว่างและแบบโคลซ (Gap-filling and cloze test)
2. แบบทดสอบแบบหลายตัวเลือก (Multiple-choice)
3. แบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Alternative objective)
3.1 การจับคู่ (Matching)
3.2 การเรียงลาดับ (Ordering)
3.3 คาถามแบบ 2 ตัวเลือก (Dichotomous items)
4. แบบทดสอบแบบแก้ไข (Editing test)
5. แบบทดสอบแบบเขียนตอบ (Short-answer test)
โดยสรุป ในการประเมินผลการอ่านนั้น ผู้สอนควรพิจารณาเลือกการวัดและประเมินผล
ที่เหมาะสมสอดคล้ องกั บ บทอ่าน กิจกรรมการเรียนการสอนและตัว ผู้เรียน เพื่ อให้ การประเมิน มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด ในการวิจั ย ครั้งนี้ จ ะประเมิ น ผลการอ่ านของผู้ เรีย นด้ ว ยแบบทดสอบวั ด
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
2.6 ปัญหาในการอ่านภาษาที่สอง/ภาษาต่างประเทศ
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แม้ว่านักการศึกษาหลายท่านจะได้กล่าวถึงการอ่านโดยทั่ว ๆไปว่า มีลักษณะที่เหมือนกัน
ในทุกภาษา แต่ในการอ่านภาษาที่ส องหรือภาษาต่างประเทศนั้น ผู้ อ่านอาจพบปัญหาในการอ่าน
มากกว่าการอ่านภาษาที่หนึ่ง หรือการอ่านภาษาแม่ของตน ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นจากสาเหตุหลาย
ประการ ดังมีผู้แสดงความคิดเห็นไว้ดังนี้
Yorio (1971) มีความเห็นว่าปัญหาในการอ่านภาษาที่สองมีสาเหตุมาจาก
1. ความรู้ในภาษาที่สองของผู้อ่านไม่เท่ากับความรู้ของเจ้าของภาษา เช่น ความรู้ด้าน
คาศัพท์ โครงสร้าง และการตีความ จึงทาให้ผู้อ่านไม่สามารถทาความเข้าใจกับบทอ่านได้ในระดับ
เดียวกับที่เจ้าของภาษาอ่าน
2. ผู้อ่านไม่สามารถทานายหรือเลือกใช้ตัวชี้แนะ (Cues) ที่จะมาช่วยสร้างความเข้าใจใน
การอ่านได้ อันเป็นผลมาจากการที่ผู้อ่านมีข้อจากัดของความรู้ในตัวภาษานั้น และพัฒนาการทางด้าน
ภาษายังไม่สมบู รณ์ จึงทาให้กลไกในกระบวนการอ่านทางานอย่างไม่เป็นอัตโนมั ติดังเช่นการอ่าน
ภาษาแม่ของตน
3. ผู้อ่านเลือกตัวชี้แนะผิด หรือไม่แน่ใจในการเลือกตัวชี้แนะ จึงไม่สามารถเชื่อมโยงตัว
ชี้แนะต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อที่จะช่วยสร้างความเข้าใจในการอ่านได้
4. ผู้อ่านไม่สามารถจดจาตัวชี้แนะที่อ่านผ่านมาแล้วได้ เนื่องจากไม่คุ้นเคยกับเนื้อหาที่
อ่าน และไม่ได้รับการฝึกมาก่อน
5. มีการแทรกแซงของภาษาแม่ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นด้านเสียง ศัพท์ โครงสร้างอยู่
ตลอดเวลาในขณะอ่าน จึงทาให้ผู้อ่านตีความหมายของข้อมูลได้ช้า และค่อนข้างยุ่งยากกว่าการอ่าน
ภาษาแม่
Jolly (1978, อ้ า งถึ ง ใน Alderson, 1984) มี ค วามเห็ น ว่ า การที่ ผู้ อ่ า นจะประสบ
ความสาเร็จในการอ่านภาษาต่างประเทศนั้นต้องอาศัยการถ่ายโอนของทักษะการอ่านภาษาแม่ ซึ่ง
สอดคล้องกับที่ Goodman (1973) มีความคิดเห็นว่า กระบวนการอ่านมีความเป็นสากลในทุกภาษา
ดังนั้น การที่จะประสบความสาเร็จในการอ่านภาษาที่สองจึงเป็นผลมาจากการถ่ายโอนกลวิธีการอ่าน
จากภาษาที่หนึ่ง และในทานองเดียวกัน ความล้มเหลวในการอ่านภาษาที่สองอาจเป็นตัวชี้ให้เห็นได้
เช่นกันว่าผู้อ่านอาจประสบความล้มเหลวในการอ่านภาษาแม่ของตนเช่นเดียวกัน
Grabe (1988) และ Devine (1988) ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ว่ า ความสามารถทางภาษา
(Language Proficiency)มี บ ท บ าท ส าคั ญ ต่ อ ค ว าม ส าเร็ จ ใน ก าร อ่ าน ภ า ษ าที่ ส อ งห รื อ
ภาษาต่างประเทศผู้ ที่อ่านภาษาต่างประเทศจะต้องมีความสามารถทางภาษาพอสมควรก่อนที่จะ
สามารถอ่านภาษาต่างประเทศนั้นได้อย่างเข้าใจ ความรู้ความสามารถทางภาษาของผู้อ่านจะสามารถ
ช่วยให้คาดคะเนและตัดสินข้อมูลเพื่อช่วยในการทาความเข้าใจเนื้อหาที่อ่านได้อย่างชัดเจน และช่วย
ให้การอ่านนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
Verhoeven (1990) กล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการอ่านภาษาที่สองว่ามีสองประการ
คือ ปั ญ หาที่ เกิด จากการแทรกแซงของภาษาแม่ ซึ่งเกิดจากความเหมือนหรือ ความแตกต่ างบาง
ประการระหว่างภาษาแม่กับภาษาที่สองจึงทาให้มีการแทรกแซงระหว่างภาษา ส่วนอีกประการหนึ่ง
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เป็นปัญหาที่เกิดจากการที่ผู้อ่านภาษาที่สองมีความสามารถในการใช้ภาษาที่สองอยู่ในวงจากัด จึงทา
ให้ผู้อ่านไม่สามารถอ่านออกเสียงคา ไม่สามารถจดจาความหมายของคาศัพท์ ไม่สามารถทาความ
เข้าใจกับเนื้อหาที่อ่านในระดับสูงได้ นอกจากนี้แล้วยังอาจเกิดขึ้นจากทัศนคติของผู้อ่านที่มีต่อภาษา
นั้น วัฒนธรรมของชนชาติที่ใช้ภาษานั้น และสภาพการยอมรับภาษานั้นในสังคมทั่ว ๆ ไป
Boyle และ Peregoy (1990) มีความคิดเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในการอ่านภาษาที่สอง
นั้นนอกจากจะเป็นเพราะผู้อ่านมีความรู้ความสามารถในภาษาที่สองอยู่ในวงจากัดแล้ว สิ่งสาคัญอีก
ประการหนึ่งคือ พื้นความรู้ และประสบการณ์เดิมของผู้อ่านไม่สัมพันธ์กับเนื้อหาที่อ่านซึ่งสามารถ
แก้ไขได้โดยการที่ผู้สอนปูพื้นความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านให้แก่ผู้เรียนก่อนการอ่าน และจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้ฝึกใช้โครงสร้างต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในภาษาที่สองให้ มากขึ้น ความเห็นของนัก
การศึกษาและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการอ่านข้างต้นสอดคล้องกับที่ Barnett (1989) ได้สรุปปัญหาของ
การอ่านภาษาที่สองไว้ดังต่อไปนี้
1. ในการอ่านภาษาที่สอง ผู้อ่านยังไม่พัฒนาความสามารถเกี่ยวกับระบบเสียงในภาษา
นั้นอย่างเต็มที่ ดังนั้น ผู้อ่านจึงไม่สามารถอ่านออกเสียงคาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมือนดังการอ่าน
ภาษาที่หนึ่งซึ่งเป็นภาษาแม่ของตน
2. การอ่านภาษาที่หนึ่งจะเริ่มตั้งแต่ในวัยเด็ก ดังนั้นความรู้ในภาษาที่หนึ่ งของผู้อ่านจึง
พัฒนาไปได้ในระดับหนึ่ง ทั้งในด้านคาศัพท์ เสียง โครงสร้าง ประสบการณ์ และการใช้กลวิธีต่าง ๆ ซึ่ง
จะต่างจากการอ่านภาษาที่ส องที่จะเริ่มในวัยที่สูงกว่า และการพัฒ นาความสามารถในด้านต่าง ๆ
ดังกล่าวมีน้อย ผู้อ่านจึงประสบปัญหาในการอ่านภาษาที่สองมาก
3. ความแตกต่างของวัฒนธรรมในแต่ละภาษา และความไม่คุ้นเคยกับบทอ่านเป็นปัจจัย
ประการหนึ่งที่ทาให้ผู้อ่านประสบความยุ่งยากในการอ่านภาษาที่สอง
ข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาของการอ่านภาษาที่สอง/ภาษาต่างประเทศนั้น ตัว
แปรที่สาคัญที่สุดคือ ความรู้ ความสามารถในตัวภาษา รองลงมาคือความสามารถในการอ่านภาษาที่
หนึ่ง ทั้งนี้เพราะมีการถ่ายโอนทักษะและกลวิธีการอ่านจากภาษาที่หนึ่งไปยังภาษาที่สอง นอกจากนี้ก็
มีตัวแปรอื่น ๆ เช่น ความรู้ ประสบการณ์เดิมในเรื่องที่อ่าน การแทรกแซงของภาษาแม่ ทัศนคติที่มี
ต่อภาษาวัฒนธรรมของชนชาติที่ใช้ภาษานั้น และสภาพการยอมรับภาษานั้นในสังคม
3. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (Instructional Model)
3.1 ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน
รูปแบบการสอน หมายถึง สภาพหรือลักษณะของการเรีย นการสอนที่จัดขึ้นตามหลัก
ปรัชญา หลักการและแนวคิด หรือความเชื่อมโยง โดยอาศัยวิธีสอน และเทคนิคการสอนช่วยให้สภาพ
การเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามหลักการและจุดประสงค์ที่กาหนดไว้
Joyce และ Weil (1986: 2) และ Duke (1990: 90) ได้กล่าวว่ารูปแบบการสอนแต่ละ
รูป แบบจะมีจุดอ่อนและจุดดีต่างกัน ไม่มีรูปแบบการสอนใดที่เหมาะสมและเป็นสากลส าหรับทุก
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รายวิชา ดังนั้น เป็นหน้าที่ของครูผู้สอนที่จะเลือกใช้รูปแบบการสอนให้เหมาะสมเพื่อช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการ
ทิศนา แขมมณี (2547 : 221) ให้ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอนคือ สภาพ
ลักษณะของการเรียนการสอนที่ครอบคลุมองค์ประกอบสาคัญซึ่งได้รับการจัดไว้อย่างเป็นระเบียบตาม
หลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเชื่อต่าง ๆ โดยประกอบด้วยกระบวนการหรือขั้นตอน
สาคัญในการเรียนการสอน รวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ ที่สามารถช่วยให้สภาพการเรียน
การสอนนั้นเป็นไปตามทฤษฎี หลักการหรือแนวคิดที่ยึดถือซึ่งได้รับการพิสู จน์ทดสอบ หรือยอมรับว่า
มีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นแบบแผนในการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะของรูปแบบ
นั้น ๆ
บุญชม ศรีสะอาด (2537) ได้แบ่งความหมายของรูปแบบการสอนออกเป็น 2 แนว
ใหญ่ ๆ แนวแรกมองรูปแบบการสอนเป็นกิจกรรมหรือวิธีสอน ส่วนแนวที่ 2 มองรูปแบบการสอน
กว้างกว่า โดยมองว่าเป็นโครงสร้างที่แสดงถึงองค์ประกอบต่างๆ ในการสอน ที่จะนามาใช้ร่วมกัน
เพื่อให้เกิดผลแก่ผู้เรียนตามจุดประสงค์ที่กาหนดไว้
จากความหมายของรูป แบบการสอนข้างต้น สรุปได้ว่า รูปแบบการสอน หมายถึง การ
จัดการสอนอย่างมีระบบ โดยอาศัยความรู้เกี่ย วกับกระบวนการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎี
การสอน ซึ่งรวบรวมองค์ประกอบและปัจจัยต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่กระบวนการตัดสินใจออกแบบระบบ
แล้วจึงทาการทดลองและปรับปรุงแก้ไขจนใช้ได้ผลตามที่ตั้งไว้ ซึ่งคือการนาไปสู่ความสาเร็จของการ
เรีย นรู้ตามวัตถุป ระสงค์ที่กาหนดไว้ กระบวนการออกแบบระบบการเรียนการสอน โดยทั่ วไปจะ
ประกอบไปด้วยหลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา ขั้นตอนการสอน ระบบสังคม หลักการตอบสนองและ
สิ่งสนับสนุน
3.2 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอนที่ออกแบบเพื่อนาไปใช้ในการสอนให้บรรลุผลสาเร็จตามที่ตั้ง
ไว้
Joyce และ Weil (2004) กล่าวไว้ว่ารูปแบบการเรียนการสอนประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ
ดังนี้
1. เป้ า หมายของรู ป แบบการเรี ย นการสอน ซึ่ ง จะอธิ บ ายถึ ง สิ่ ง ที่ มุ่ ง พั ฒ นาหรื อ
คุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน
2. หลักการหรือแนวคิดที่เป็นพื้นฐานของรูปแบบ
3. รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการสอนหรือการดาเนินการสอน
4. การประเมินผลที่จะชี้ให้เห็นถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบนั้น
ทิ ศ นา แขมมณี (2545: 4) ได้ ใ ห้ ข้ อ เสนอแนะไว้ ว่ า รู ป แบบการสอนจะต้ อ งมี
องค์ประกอบที่สาคัญ ดังนี้
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1. มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดและความเชื่อที่เป็นพื้นฐานหรือหลักของรูปแบบ
การเรียนการสอน
2. มี ก ารบรรยาย หรื อ อธิ บ ายสภาพ หรือ ลั ก ษณะของการจั ด การเรีย นการสอนที่
สอดคล้องกับหลักการที่ยึดถือ
3. มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของ
ระบบให้สามารถนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของระบบหรือกระบวนการนั้น ๆ
4. มีการอธิบายหรือให้ ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ อันจะช่วยให้
เกิดกระบวนการสอนนั้น ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
จะเห็นได้ว่ารูปแบบการเรียนการสอนมีองค์ประกอบที่สาคัญ ดังนี้
1. หลักการของรูปแบบ ซึ่งจะเป็นแนวคิดและพื้นฐานความเชื่อในการจัดการเรียนการ
สอนของรูปแบบการเรียนการสอนนั้น
2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ เป็นเป้าหมายเฉพาะเจาะจงของรูปแบบการเรียนการสอน
นั้นว่ามุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีลักษณะอย่างไร
3. ขั้น ตอนการเรี ย นการสอน เป็ น การอธิบ ายถึ งการด าเนิ น การเรีย นการสอนของ
รูปแบบที่เป็นขั้นตอน และรายละเอียดของกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน บทบาทของผู้สอน
และผู้เรียน
4. การวัดและประเมินผล เป็นแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนที่ จะ
บอกถึงประสิทธิภาพของรูปแบบ หรือบอกถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอนนั้น
จากองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนที่นักการศึกษาได้นาเสนอมาข้างต้น เป็น
ส่วนประกอบสาคัญในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
3.3 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนจะกลายเป็นรูปแบบการสอนได้ เมื่อการจัดการเรียนการสอน
นั้นได้ผ่านกระบวนการจัดอย่างเป็ นระบบเสียก่อน ซึ่งทิศนา แขมมณี (2547: 201-203) ได้กล่าวถึง
ขั้นตอนการสร้างระบบหรือรูปแบบการสอน ดังนี้
1. กาหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนาหรือการสร้างระบบหรือรูปแบบการสอนให้ชัดเจน
2. ศึกษาหลักการ/ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดองค์ประกอบและเห็นแนวทางในการ
จัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบได้รอบคอบขึ้น ซึ่งจะทาให้รูปแบบหรือระบบมีความมั่นคงขึ้น
3. การศึกษาสภาพการณ์และปัญหาที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้ค้นพบองค์ประกอบที่สาคัญที่
จะช่วยให้ระบบมีประสิทธิภาพเมื่อนาไปใช้จริง ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ต้องนามาพิจารณา
ในการจัดองค์ประกอบต่าง ๆ และจัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทั้งหลาย การนาข้อมูลจากความ
เป็นจริงมาใช้ในการสร้างรูปแบบจะช่วยขจัดหรือป้องกันปัญหาอันทาให้ระบบนั้นขาดประสิทธิภาพ
4. การกาหนดองค์ประกอบของระบบ ได้แก่ การพิจารณาว่ามีอะไรบ้างที่สามารถช่วย
ให้เป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายบรรลุผลสาเร็จ
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5. การจั ดกลุ่มองค์ป ระกอบ ได้แก่ การนาองค์ประกอบที่ กาหนดไว้มาจัดหมวดหมู่
เพื่อความสะดวกในการคิดและดาเนินการในขั้นต่อไป
6. การจั ดความสั ม พั น ธ์ข ององค์ป ระกอบ ขั้ น นี้ เป็ น ขั้ น สุ ดท้ ายที่ ยุ่ งยากและต้ อ งใช้
ความคิดอย่างรอบคอบ ผู้สร้างระบบต้องพิจารณาว่าองค์ประกอบใดเป็นเหตุ และเป็นผลขึ้นต่อกันใน
ลักษณะใด สิ่งใดควรมาก่อนมาหลัง สิ่งใดสามารถดาเนินการคู่ขนานไปได้ ขั้นนี้เป็นขั้นที่อาจใช้เวลา
ในการพิจารณามาก
7. การจัดผังระบบ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ โดยแสดงให้เห็น
ถึงผังจาลองขององค์ประกอบต่าง ๆ
8. การทดลองใช้ระบบ เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้น
9. การประเมินผล ได้แก่ การศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการทดลองใช้ระบบใด ๆ แล้วได้ ผล
ตามเป้าหมายหรือใกล้เคียงกับเป้าหมายมากน้อยเพียงใด
10. การปรับปรุงระบบ นาผลการทดลองไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
Joyce และ Weil (2004) ได้นาเสนอหลักการที่สาคัญในการพัฒ นารูปแบบการสอน
ดังนี้
1. รูปแบบการสอนต้องมีทฤษฎีรองรับ เช่น ทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ เป็นต้น
2. เมื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการสอนแล้ ว ก่ อ นไปใช้ อ ย่ างแพร่ ห ลาย ต้ อ งมี ก ารวิ จั ย เพื่ อ
ทดสอบทฤษฎี และตรวจสอบคุณภาพในเชิงการใช้สถานการณ์จริงและนาข้อค้นพบมาปรับปรุงแก้ไข
3. การพั ฒ นารู ป แบบการสอน อาจออกแบบให้ ใ ช้ ไ ด้ อ ย่ า งกว้ า งขวาง หรื อ เพื่ อ
วัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
4. การพัฒนารูปแบบการสอนจะมีจุดมุ่งหมายหลักที่ถือเป็นตัวตั้งในการพิจ ารณาเลือก
รูปแบบไปใช้ กล่าวคือ ถ้าผู้ใช้นารูปแบบการสอนไปใช้ตรงกับจุดมุ่งหมายหลัก จะทาให้เกิดผลสูง
สุดแต่ก็สามารถนารูปแบบนั้นไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ ได้ ถ้าเห็นว่าเหมาะสม
นอกจากด้านการสอนแล้ว จอยซ์และเวลล์ ยังให้ ข้อสังเกตและแนวคิดในการพัฒ นา
ผู้เรียน โดยเสนอรูปแบบการเรียนรู้ที่เป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้รับสารสนเทศ ความคิด ทักษะ ค่านิยม
และวิถีทางในการคิด นอกจากนั้น รูปแบบการสอนที่เลือกมานาเสนอส่วนใหญ่ยังได้สอนวิธีเรียน
(How to Learn) ให้แก่ผู้เรียนด้วย ซึ่งจะก่อนให้เกิดผลสาเร็จในระยะยาว และที่สาคัญที่สุดคือเป็น
การเพิ่ ม พู น ความสามารถที่ จ ะเรี ย นรู้ข องผู้ เรีย น ท าให้ เกิ ด การเรียนรู้ง่ายและได้ ผ ลดี ในอนาคต
กล่าวคือ การสอนควรจะส่งผลกระทบต่อผู้เรียนให้ สามารถศึกษาด้วยตนเองได้ ซึ่งจะเห็นได้ ว่าการ
พัฒนารูปแบบการสอนของ Joyce และ Weil นี้ เน้นความสาคัญของการพัฒนาผู้เรียนและพัฒนา
กลวิธีการเรียนรู้ (Learning Strategies) ของผู้เรียน ซึ่งถือเป็นเป้าหมายของการจัดการศึกษาแนว
ใหม่ สิ่งที่ควรคานึงถึงในการพัฒนารูปแบบการสอน ประกอบด้วย
1. เป้ า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค์ (Goals and Objective Being Sought) พั ฒ นา
รู ป แบบการสอน ควรค านึ งถึ งวัต ถุ ป ระสงค์ ในการสอน การก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ ข องกิ จ กรรมที่
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มอบหมายให้ผู้เรียนทาหน้าที่เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายโดยทั่วไปของการสอนให้ มากที่สุด ดังนั้น
รูปแบบที่จะพัฒนาขึ้นจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายโดยทั่วไปด้วย
2. ความมี โ อกาสสู ง สุ ด ในการบรรลุ เ ป้ า หมาย (Maximize Opportunities to
Achieve Multiple Goals) ผู้พัฒนารูปแบบการสอนจะต้องคานึงถึงความเป็นไปได้ในการที่จะบรรลุ
เป้ าหมายระดับ ความเป็ น ไปได้นี้ ขึ้นอยู่กับ ความสอดคล้ อ งระหว่างกิจกรรมการฝึ กในรูป แบบกั บ
วัตถุประสงค์
3. แรงจูงใจของผู้เรียน (Student Motivation) ความมีประสิทธิภาพของรูปแบบการ
สอนอยู่กับระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนของผู้เรียน ผู้พัฒนารูปแบบจึงควรจัดให้มีกิจกรรม
ที่จะสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับผู้เรียน อาจทาได้โดยการจัดให้ มีสื่อใหม่ ๆ ที่ท้าทายผู้เรียน เพื่อ
ไม่ให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน
4. หลักการเรียนรู้ (Principle of Learning) ในการพัฒนารูปแบบการสอน ผู้พัฒนาไม่
ควรยึดมั่นกับทฤษฎีหรือหลักการเรียนรู้เพียงอย่างเดียว แต่ควรนาหลักการเรียนรู้เชิงทฤษฎีมาปรับใช้
ในทางปฏิบัติด้วย ได้แก่ การนาลักษณะธรรมชาติของการพัฒ นาทางด้านสติปัญญา แรงจูงใจการ
เสริมแรง พัฒนาการด้านเจตคติและค่านิยม ตลอดจนความต้องการพื้นฐานของมนุษย์มาใช้ในการ
เตรียมการสอน
5. สิ่ ง อ านวยความสะดวก เครื่ อ งมื อ และทรั พ ยากร (Facilities Equipment and
Resources) ผู้พัฒนารูปแบบการสอนจะต้องคานึงถึงความพร้อมในด้านเครื่องมือ สิ่งอานวยความ
สะดวก และทรัพยากรที่จาเป็นต่อการนารูปแบบการสอนไปใช้ ถ้าเกิดปัญหาความขาดแคลน
สิ่งที่ควรคานึงในการจัดการเรียนการสอนที่กล่าวมานี้ นับเป็นปัจจัยที่มีส่วนสาคัญที่จะ
ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนประสบความสาเร็จ ผู้ สอนจึงควรนามาพิจารณาในการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน
3.4 การนาเสนอรูปแบบการเรียนการสอน
Joyce และ Weil ได้นาเสนอรูปแบบการสอนแต่ละรูปแบบออกเป็น 4 ส่วน คือ
ส่ ว นที่ 1 อธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ ข องสิ่ ง ต่ า ง ๆ ซึ่ ง เป็ น ที่ ม าของรู ป แบบการสอน
(Orientation to the Model) อันประกอบด้วยเป้าหมายของรูปแบบ ทฤษฎี และข้อสมมติที่รองรับ
รูปแบบ หลักการและมโนทัศน์สาคัญที่เป็นพื้นฐานของรูปแบบการสอน
ส่วนที่ 2 รูปแบบการสอน (The Model of Teaching) เป็นการอธิบายถึงตัวรูปแบบ
การสอนซึ่งนาเสนอเป็นเรื่อง ๆ อย่างละเอียดและเน้นการปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 4 ประเด็นคือ
1. ขั้นตอนของรูปแบบ (Syntax หรือ Phases) เป็นการให้รายละเอียดว่ารูปแบบการ
สอนนั้นมีกี่ขั้นตอน โดยเรียงลาดับกิจกรรมที่จะสอนเป็นขั้น ๆ แต่ละรูปแบบจะมีจานวนขั้นตอนการ
สอนไม่เท่ากัน
2. รูปแบบปฏิสัมพันธ์ (Social System) เป็นการอธิบายบทบาทของครู นักเรียน และ
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ในแต่ละรูปแบบบทบาทของครูจะแตกต่างกันไป เช่น เป็นผู้นากิจกรรม ผู้
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อานวยความสะดวก ผู้ให้การแนะแนว เป็นแหล่งข้อมูล เป็นผู้จัดการ เป็นต้น ครูอาจเป็นศูนย์กลางใน
บางรูปแบบ หรืออาจมีบทบาทเท่า ๆ กันก็ได้
3. หลั ก การแสดงการโต้ ต อบ (Principles of Reaction) เป็ น การบอกถึ ง วิ ธี ก าร
แสดงออกของครูต่อนักเรียน การตอบสนองต่อสิ่งที่ผู้เรียนกระทา เช่น การปรับปรุงพฤติกรรมโดย
การให้รางวัล เป็นต้น
4. สิ่งสนับสนุนการสอน (Support System) เป็นการบอกถึงเงื่อนไขสิ่งที่จาเป็นต่อการ
ใช้รูปแบบการสอนนั้นให้เกิดผล เช่น รูปแบบการสอนแบบการทดลองในห้องปฏิบัติการ ต้องใช้ผู้นาที่
ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีแล้ว เป็นต้น
ส่วนที่ 3 การนารูปแบบการสอนไปใช้ (Application) ในส่วนนี้เป็นการแนะนาและตั้ง
ข้อสังเกตการใช้รูปแบบการสอนนั้น เช่น จะใช้กับเนื้อหาประเภทใดจึงจะเหมาะสม รูปแบบนั้นเหมาะ
กับ เด็กระดับ อายุ ใด เป็ น ต้น นอกจากนี้ยังให้ คาแนะนาอื่น ๆ เพื่อให้ การใช้รูปแบบการสอนนั้นมี
ประสิทธิผลที่สุด
ส่ ว นที่ 4 ผลที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ ผู้ เรี ย นทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม (Instructional and
Nurturant Effects) รูปแบบการสอนแต่ละรูปแบบจะสิ่งผลต่อผู้เรีย นทั้งทางตรงและทางอ้อม ผล
โดยตรงเกิดจากการสอนของครู หรือเกิดจากกิจกรรมที่จัดขึ้นตามขั้นตอนของรูปแบบการสอน ส่ วน
ผลทางอ้อมเกิดจากสภาพแวดล้ อม ซึ่งถือเป็น ผลกระทบที่ เกิดจากรูป แบบการสอนนั้น เป็ นสิ่ งที่
คาดคะเนไว้ว่าจะเกิดแฝงไปกับการสอน ซึ่งสามารถใช้เป็นสิ่งพิจารณาเลือกรูปแบบการสอนไปใช้ด้วย
วิธี ก ารน าเสนอรู ป แบบการสอนในลั ก ษณะเช่ น นี้ ช่ ว ยให้ ผู้ ส อนสามารถเข้ าใจทุ ก
ประเด็นที่เกี่ยวข้องที่สามารถนาไปใช้ได้จริง โดยการฝึกฝนตนเองให้สามารถใช้รูปแบบการสอนจน
เกิดความชานาญและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
3.5 รูปแบบการเรียนการสอนที่สาคัญในการพัฒนาทักษะการคิด
จากหลักการ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเรียนการสอนที่กล่าวมา ผู้วิจัยจะ
ได้นาเสนอรูปแบบการเรียนการสอนที่จะนามาบูรณาการเพื่อเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ มีดังนี้
1. รูปแบบการสอนแบบตรง (Direct Instruction)
การสอนแบบตรง (Direct Instruction) เป็นการสอนที่มุ่งช่วยให้ ได้เรียนรู้ทั้งเนื้อหา
สาระและมโนทัศน์ต่าง ๆ รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติทักษะต่าง ๆ จนสามารถทาได้ดีและประสบผลสาเร็จได้
ในเวลาที่จากัด Joyce และ Weil (1992) ได้เสนอรูปแบบการสอนแบบตรงไว้ 5 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 : ขั้นนา
ผู้ส อนแจ้ งวัตถุป ระสงค์ของบทเรียน และพฤติกรรมการเรียนรู้ที่คาดหวังแก่ผู้เรียน
ชี้แจงสาระของบทเรียน และความสัมพันธ์กับความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เรียนอย่างคร่าว ๆ
และชี้แจงกระบวนการเรียนรู้และหน้าที่รับผิดชอบของผู้เรียน
ขั้นที่ 2 : ขั้นนาเสนอบทเรียน
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ผู้ส อนอธิบ ายหรือสาธิตเนื้อหาหรือทักษะใหม่ โดยใช้สื่อและกิจกรรมที่ให้ ผู้ เรียนได้
ปฏิบัติประกอบพร้อมกับตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน
ขั้นที่ 3 : ขั้นฝึกปฏิบัติตามแบบ
ผู้สอนปฏิบัติให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตาม ผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับ และเสริมแรงเพื่อแก้ไข
ข้อผิดพลาดของผู้เรียน
ขั้นที่ 4 : ขั้นฝึกปฏิบัติภายใต้การกากับของผู้ชี้แนะ
ผู้เรียนลงมือปฏิบัติภายใต้การกากับดูแลของผู้สอน ซึ่งต้องให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
โดยใช้การชมเชยและบอกให้แก้ไขสิ่งที่ผิด โดยบอกว่าทาผิดหรือถูกและแก้ไขอย่างไรหรืออาจสอน
หรืออธิบายใหม่
ขั้นที่ 5 : ขั้นฝึกปฏิบัติอย่างอิสระ
ผู้เรีย นฝึ กปฏิ บั ติด้ว ยตนเอง เพื่ อช่วยให้ เกิดความช านาญ มีการให้ ข้อมู ล ย้อนกลั บ
ภายหลังการฝึก และควรให้มีการฝึกเป็นระยะเพื่อช่วยให้การเรียนรู้อยู่คงทน
ในขณะเดียวกัน ทิศนา แขมมณี (2545: 113-114) ได้กล่าวถึง หลักการของการจัดการ
เรียนการสอนทางตรง มีดังนี้
1. การจัดเนื้อหาสาระอย่างเหมาะสม เป็นตามลาดับขั้นตอน หรือลาดับของมโนทัศน์
จากขั้นที่เป็นพืน้ ฐานไปสู่ขั้นที่สูงซับซ้อนขึ้น จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระนั้นได้ดี
2. การตรวจสอบพื้นฐานความรู้เดิมที่ผู้เรียนจาเป็นต้องใช้ในการทาความเข้าใจความรู้
ใหม่ เป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ จะช่วยให้เรียนรู้สิ่งใหม่ได้ดีและรวดเร็วขึ้น
3. การนาเสนอเนื้อหาสาระอย่างกระชับ ชัดเจน โดยมีตัวอย่างประกอบรวมทั้งการให้
ผู้เรียนซักถาม จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เร็ว
4. การฝึกปฏิบัติใช้ความรู้หรือทักษะที่เรียนรู้ เป็นสิ่งจาเป็น การฝึกปฏิบัติช่วยให้ผู้เรียน
สามารถนาความรู้ ข้อมูล หรือทักษะ สู่การกระทา และช่วยทาให้ เกิดความเข้าใจในข้อความรู้นั้น
ลึกซึ้งขึ้น
5. การได้รับข้อมูลป้อนกลับ หรือทราบผลของการปฏิบัติของตนเอง จะช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติของตนให้อยู่ในระดับที่ต้องการ
6. การฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ ช่วยให้เกิดทักษะความชานาญ
จากแนวทางของรูป แบบการเรียนการสอนแบบตรง ผู้ ส อนสามารถน ามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพได้
2. รูปแบบการเรียนการสอนแบบชัดแจ้ง (Explicit Instruction)
รู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบชั ด แจ้ ง พั ฒ นาโดย Rosenshine และ Stevens
ประกอบด้วยขั้นตอน 6 ขั้น คือ ขั้นทบทวนความรู้เดิมและตรวจการบ้าน ขั้นนาเสนอเนื้อหาสาระหรือ
ทักษะใหม่ ขั้น นาให้ ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ ขั้นให้ ข้อมูลป้อนกลับและแก้ไขการปฏิบัติของผู้เรียน ขั้น ให้
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ผู้เรียนฝึกปฏิบัติอย่างอิสระ และขั้นการทบทวนการฝึกปฏิบัติรายสัปดาห์และรายเดือน (วัชรา เล่า
เรียนดี, 2553: 136-138; ทิศนา แขมมณี, 2545: 116-117) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การทบทวนประจาวัน (Providing daily review) ขณะจะเริ่มต้นบทเรียนใหม่ในแต่
ละวัน ครูจะทบทวนสาระความรู้ หลักการ หรือฝึกทักษะใหม่และทักษะที่เรียนแล้ว เพื่อให้แน่ใจว่า
นักเรียนพร้อมจะเรียนหรือฝึกทักษะใหม่ รวมทั้งการทบทวนการบ้าน แบบฝึกหัด การทบทวนอาจ
ประกอบด้วยการอภิปรายเกี่ยวกับการบ้าน สาระความรู้ หลักการสาคัญ ปัญหาในการทาการบ้าน
หรือแบบฝึกหัด
2. การสอนหรือการนาเสนอสาระใหม่ ทักษะใหม่ (Presenting new material) ครูที่มี
ประสิทธิภาพมากจะใช้เวลาในการสอน อธิบายสาระใหม่ โดยมีขั้นตอนดังนี้
2.1 ครู บ อก แจ้ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารเรี ย นรู้ ให้ นั ก เรี ย นทราบ อาจโดยการเขี ย น
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ หรือพฤติกรรมที่คาดหวังเป็นข้อ ๆ เพื่อดึงความสนใจของผู้เรียน ลดความ
ซับซ้อนของการให้สาระความรู้
2.2 สอนทีละขั้นตอนหรือแบ่งเป็นเรื่องย่อย ๆ ตามลาดับความยาก-ง่าย ใช้ภาษาพูด
อธิ บ ายยกตั ว อย่ า งที่ ชั ด เจน ให้ ค าแนะน าที ล ะขั้ น ตอน ท าแบบ แสดงแบบให้ นั ก เรี ย นดู ใช้ สื่ อ
ประกอบการอธิบาย เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนเข้าใจแต่ละประเด็นชัดเจนก่อนที่จะสอนในขั้นต่อไป
2.3 ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน อธิบายยกตัวอย่างให้ชัดเจน เพื่อให้แน่ใจว่า
นักเรียนพร้อมที่จะฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง
3. ให้การฝึกปฏิบั ติโดยครูคอยแนะนาอย่างใกล้ชิด (Conducting guided practice)
ให้ นักเรียนฝึ กปฏิบัติโดยครูคอยแนะนาในห้องเรียน หลังจากฝึ กปฏิบัติแล้ ว นักเรียนควรสามารถ
ปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนหรื อ ปฏิ บั ติ ทั ก ษะนั้ น ๆ อย่ า งถู ก ต้ อ ง แต่ ถ้ า นั ก เรีย นยั ง ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ได้
คล่องแคล่วอย่างอัตโนมัติ การให้ฝึก ตามคาแนะนาของครูอาจเป็นการฝึกให้แก้ปัญหา ตอบคาถาม
ของครู ซึ่งคาถามที่ครูใช้ควรมี 2 ประเภท คือ ความรู้ความจา ความเข้าใจที่มีคาตอบเฉพาะตายตัว
กับคาถามให้อธิบายกระบวนการการปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ยุทธวิธีการฝึกปฏิบัติ
โดยครูคอยแนะนา อาจให้นักเรียนบอกคาตอบตัวเองแก่เพื่อนร่วมชั้น เขียนคาตอบบนกระดาน หรือชู
มือเมื่อเห็นด้วยกับคาตอบของเพื่อน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียนมากขึ้น และ
ช่วยให้ครูติดตามผลได้ว่านักเรียนคนใดเข้าใจ ตอบได้และตอบถูก
4. การให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ และการแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ ง (Providing Feedback and
corrections) ในการตอบคาถาม ถ้านักเรียนตอบหรือตอบด้วยความมั่นใจ ครูควรตอบสนองด้วย
คาพูดเสริมกาลังใจ เช่น “ดีมาก” “ถูกต้อง” แต่ถ้านักเรียนตอบถูกแต่ตอบด้วยความลังเลใจ ครูต้อง
ช่วยอธิบายขั้น ตอนหรือกระบวนการที่สาคัญเพื่อหาคาตอบ แต่ถ้านั กเรียนตอบผิด ครูต้องช่วยให้
คาตอบได้รับการแก้ไข โดยอาจจะช่วยถามคาถามให้ชัดเจนขึ้น เข้าใจง่ายขึ้น ชี้นาคาตอบหรือสอนซ้า
5. การให้ฝึกปฏิบัติโดยอิสระตามลาพัง (Assigning independent practice) การให้
นั ก เรี ย นฝึ ก โดยอิ ส ระด้ ว ยตนเอง เพื่ อ ให้ พั ฒ นาทั ก ษะให้ ช านาญยิ่ งขึ้ น การให้ ฝึ ก ด้ ว ยตนเองจะ
ดาเนินการต่อจากการให้ฝึกโดยครูแนะนา โดยมีเนื้อหาสาระ หลักการเดิมและทักษะเดิม โดยครูจะ
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แนะนาน้อยหรือไม่แนะนาเลย เช่น การให้ทาแบบฝึกหัด ในห้อง และครูควรติดตามดูแลใกล้ชิด อาจ
ให้นักเรียนช่วยเหลือกัน
6. การทบทวนเป็ น รายสั ป ดาห์ และเป็ น รายเดื อ น (Providing weekly and
monthly review) การทบทวนเป็นรายสัปดาห์ และเป็นรายเดือน มีความสาคัญเท่ากับการทบทวน
ประจาวัน เพื่อความคงทนของการเรียนรู้ และเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนในเนื้อหาสาระที่
เรียนไปแล้ว การทบทวนจะให้ ผลดีต่อการปฏิบัติและมีความสัมพันธ์กั บพัฒ นาการของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน
ดังที่กล่าวมา การเรียนการสอนแบบชัดแจ้งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนอีกรูปแบบ
หนึ่งที่สามารถช่วยพัฒนาทักษะของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. รูป แบบการสอนแบบปล่อยความรับ ผิดชอบทีละน้อย (Gradual Release of
Responsibility Model: the GRR Model)
รูปแบบการสอนนี้เน้นการพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้การสอนอย่างจงใจ (Intentional
Instruction) โดยใช้โมเดลแบบปล่อยความรับผิดชอบทีละน้อย ซึ่งคาว่า “ปล่อยความรับผิดชอบที
ละน้อย” (gradual release of responsibility) เป็นคาที่ Pearson และ Gallagher (1983) คิดขึ้น
เพื่ออธิบายกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในห้องเรียนที่ผู้สอนปล่อยความรับผิดชอบใน
การเรียนรู้ให้ไปสู่ผู้เรียนทีละน้อย ครูจงใจตีตัวออกห่างจากเป็นผู้สนับสนุนอย่างเต็มที่ ให้เหลือเพียง
ช่ว ยเหลื อกั น เองระหว่างเพื่ อ น จนถึงการไม่ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อใด ๆ ทั้ งสิ้ น น าไปสู่ ส ถานการณ์ ที่
นักเรียนรับผิดชอบทั้งหมด
Fisher และ Frey (2008a; 2008b) ได้พั ฒ นาโมเดลนี้ ให้ ชัดเจนขึ้น ประกอบไปด้ว ย
องค์ประกอบ 4 อย่างด้วยกัน คือ บทเรียนเน้นประเด็น การสอนแบบชี้แนะ ภารกิจความร่วมมือ และ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนี้
1. บทเรี ย นเน้ น ประเด็ น ใช้ เวลา 10-15 นาที มี กิ จ กรรม 2 อย่ างคื อ (1) การสร้าง
จุดประสงค์ (2) เป็นโมเดลให้นักเรียนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อชี้ให้เห็นหน้าที่และความต้องการ เพราะ
การสร้างโมเดลเป็นการคิดซ้อนคิด รวมถึงความคิดเบื้องหลังความคิด เมื่อนักเรียนได้เห็นสิ่ งที่เกิดขึ้น
ในความคิดจากโมเดล นักเรียนก็จะเลียนแบบความคิดได้
2. การสอนแบบชี้แนะ เมื่อ มีจุดประสงค์และโมเดลนั กเรียนยังต้องได้รับ คาแนะน า
เกี่ยวกับวิธีคิด ซึ่งครูจะต้องมีการวางแผนไว้ก่อนอย่างมีกลยุทธ์เพื่อให้ครูเข้าใจความคิดของนักเรียน
และสามารถให้ความช่วยเหลือได้ถูกต้อง เป็นการถ่ายโอนความรับผิดชอบจากครูไปสู่นักเรียน และให้
ความช่วยเหลือที่จาเป็นแก่นักเรียนในการพัฒนาทักษะการคิด
3. ภารกิจ ความร่ว มมือ นักเรียนต้องมีส่ วนร่วมในภารกิจของกลุ่ มที่ต้องอาศัยการมี
ปฏิสัมพันธ์โดยใช้ภาษาและเนื้อหาในเรื่องนั้นๆ นักเรียนต้องมีความรับผิดชอบในงานของตนเองที่มี
ต่อผลงานกลุ่มเพื่อการเรียนรู้อย่างแท้จริง
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4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนแบบโมเดล แบบชี้แนะ
และแบบความร่วมมือซึ่งเกี่ยวกับแนวคิดที่ต้องใช้ในการทางานด้วยตนเอง งานที่ทาด้วยตนเองจะต้อง
ขยายขอบเขตจากการฝึกปฏิบัติไปสู่การประยุกต์ใช้และการขยายความรู้ใหม่ ครูจะพบนักเรียนแต่ละ
คนเพื่อให้คาปรึกษาเกี่ยวกับภารกิจการเรียนรู้ด้วยตนเอง
จากแนวคิดของรูปแบบการสอนแบบปล่อยความรับผิดชอบทีละน้อย พบว่าเป้าหมาย
หลักของรูปแบบการสอนแบบนี้คือ พัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้สอน
ทั้งหลายคาดหวังให้เกิดแก่ผู้เรียนของตน ดังนั้น ผู้วิจัยจะได้นาแนวคิดนี้มาใช้ในการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนในครั้งนี้ด้วย
4. รู ป แบบการสอนอ่ า นของ Hansen และ Pearson (Hansen and Pearson,
1983)
Hansen และ Pearson (1983, อ้างถึงใน Johnston, 1985: 635 - 645) ได้นาแนวคิด
นี้มาใช้ในการเสนอวิธีการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการคิดและการควบคุมการคิด ซึ่งจะประยุกต์
หลักการไปใช้ในเรื่องการอ่านได้วิธีการสอนตามแนวคิดของ แฮนเซนและเพียร์สัน คือ การนาแนวคิด
ของการสอนโดยตรง (directed reading activity) และแนวคิดเรื่องการให้ตัวแบบผนวกเข้าด้วยกัน
โดยมีแนวคิดการประสานงานระหว่างสภาพแวดล้อมทางการเรียนกับนักเรียนเป็นพื้นฐาน โดยครูเป็น
ตัวแบบการใช้กลวิธีการอ่านโดยการสอนกลวิธีนั้น แล้วพยายามถ่ายโอนให้นักเรียนรับเอากลวิธีที่ครู
ใช้ไปใช้ด้วยตัวเขาเอง ดังนั้นหลักการของการสอนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการคิดและการ
ควบคุมการคิด จึงเป็นดังนี้
ขั้น ที่ 1 การตระหนักถึงกลวิธี (recognize a strategy) ต้องทาให้นักเรียนสังเกตเห็ น
กลวิธีการเรียนรู้ห รือการอ่าน โดยครูซักถามหรือการบอก เช่น กลวิธีการถามคาถาม การควบคุม
ตนเอง
ขั้นที่ 2 ขั้นการค้นพบว่า กลวิธีนั้นมีประสิทธิภาพในการทาให้บรรลุเป้าหมาย (find it
effective in attaining a desired goal)
ขั้นที่ 3 ขั้นการรับกลวิธีไปเป็นของตัวเอง (adopt the strategy for their own use)
ขั้นที่ 4 ขั้นการถ่ายโอนไปใช้ในสถานการณ์อื่น (generalize it to other situations)
จุดสาคัญของใช้รูปแบบการเรียนการสอนนี้ คือ การถ่ายโอน การควบคุมการเรียนรู้จาก
ครูไปยังนักเรียน ถ้าขาดขั้นตอนนี้นักเรียนจะยังไม่เป็นอิสระ ต้องพึ่งพาครูตลอดไป
5. รู ป แบบการสอนอ่า นผสมผสานการพั ฒ นาการควบคุ ม กระบวนการอ่ านของ
Schmitt and Baumann
Schmitt และ Baumann (1986 : 28 - 31) ได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาการควบคุม
กระบวนการอ่าน ด้วยการผสมผสานในขั้นการสอน 3 ขั้น ดังนี้
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ขั้นที่ 1 กิจกรรมก่อนการอ่าน (pre - reading activities) ได้ทากิจกรรมต่อไปนี้
1. กระตุ้นความรู้เดิม โดยบอกนักเรียนว่า นักเรียนจะเข้าใจได้ง่ายขึ้น ถ้ารู้จักใช้สิ่งที่รู้อยู่
แล้วที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อ่าน มาช่วยทาความเข้าใจ ให้นักเรียนอภิปรายว่าสิ่งใดที่รู้แล้วบ้าง
2. ให้นักเรียนคาดคะเนหรือทานายสิ่งที่มีในเนื้อเรื่อง โดยบอกเหตุผลของการทานาย
ล่วงหน้าว่า จะเป็นแนวทางให้ผู้อ่านอ่านเพื่ อประเมินผลการทานายนั้นๆเช่น การทานายการกระทา
ของตั ว ละคร ท านายปั ญ หาและการแก้ ปั ญ หา และท านายผลที่ จ ะเกิ ด ตามมา การท านายที่
สมเหตุสมผลทาได้ด้วยการอาศัยความรู้เดิม รูปภาพ ชื่อเรื่อง
3. ตั้งวัตถุประสงค์การอ่าน บอกนักเรียนว่า ควรอ่านเรื่องอย่างมีจุดหมายในใจ เพราะ
จะช่วยกาหนดกรอบความสนใจ และเพิ่มความตื่นตัวในการทาความเข้าใจการทานายที่ตั้งไว้จะเป็น
แหล่งของเป้าหมายการอ่าน
4. ตั้งคาถาม อธิบายถึงผลดีของการตั้งคาถาม ก่อนอ่านให้นักเรียนทราบ การตั้งคาถาม
อาจพิจารณาจากชื่อเรื่อง
ขั้นที่ 2 กิจกรรมระหว่างอ่าน (guided reading activities)
1. การหยุดเป็นช่วง ๆ เพื่อย่อและทบทวนใจความสาคัญ
2. ประเมินผลการทานายและตั้งการทานายใหม่ ขณะอ่านต้องหาคาตอบ ให้แก่การ
ทานายไว้ในขั้นที่ 1 และเมื่อพบข้อเท็จจริงใหม่จะต้องปรับการคาดคะเนหรือตั้งขึ้นใหม่
3.การเชื่อมโยงความรู้ใหม่เข้ากับความรู้ที่มีอยู่แล้วให้นักเรียนกระทาสิ่งนี้ตลอดเวลาเมื่อ
พบแนวคิดใหม่หรือคาใหม่ ๆ
4. การตั้งคาถาม ถามตัวเอง ฝึกให้นักเรียนถามตัวเองในขณะอ่านเสมอ ๆ
ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังการอ่าน (post - reading activities)
1. การย่อบทอ่านทั้งหมด โดยการย่อเอาแต่ใจความสาคัญอาจทาโดยการอภิปรายกลุ่ ม
หรือเขียนย่อเป็นรายบุคคล
2. การประเมินผลของการทานายเป็นการอภิปรายถึงการทานาย เช่น ทานายถูกได้
อย่างไร ข้อมูลอะไรที่ทาให้เปลี่ยนการทานาย
3. การตรวจสอบจุดประสงค์ของการอ่านที่ตั้งไว้ ให้นักเรียนกลับไปตรวจสอบหลังการ
อ่านจบว่าได้บรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่
4. การซั ก ถามถึ งสิ่ งที่ อ่ านทั้ ง หมด ครูซั ก ถามนั ก เรี ย นเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ ได้ อ่ า นนั้ น ให้
ครอบคลุมทั้งเรื่อง
จากรูปแบบการเรียนการสอนที่ได้นาเสนอมา เห็นว่าลาดับขั้นตอนการจัดการเรียนการ
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลตามที่ตั้งไว้ ต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบ อาทิ บทบาทผู้เรียน
ผู้สอน พื้นฐานความรู้ ยุทธวิธีในการสอน เป็นต้น
3.6 การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน
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ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ (2531 : 35) กาหนดหลักเกณฑ์การหาประสิทธิภาพซึ่งทา
ได้ โ ดยการประเมิ น ผลพฤติ ก รรมของผู้ เรีย น 2 ประเภท คื อ พฤติ ก รรมต่ อ เนื่ อ งและพฤติ ก รรม
ขั้นสุดท้าย โดยกาหนดค่าประสิทธิภาพดังนี้
E1 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ และ E2 คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ คิดเป็น
ร้อยละของผลเฉลี่ยคะแนนที่ได้ ดังนั้น E1/E2 หมายถึงประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ์ ตามปกติ การกาหนดเกณฑ์ E1/E2 ขึ้นอยู่กับเนื้อหา หากเนื้อหาเป็นทักษะ จะตั้งเกณฑ์
75/75 หากเนื้อหาเป็นความรู้ ความจา จะตั้งเกณฑ์ 80/80 ซึ่งความหมายของ 80/80 คือ เมื่อเรียน
จากแบบเรียนแล้ว นักเรียนสามารถทาแบบฝึกหัดหรืองานได้เฉลี่ยร้อยละ 80 และทาแบบทดสอบ
หลังเรียนได้เฉลี่ยร้อยละ 80 การทดลองหาประสิทธิภาพ ดาเนินการดังนี้
1. ทดลองแบบกลุ่ ม เดี่ ย ว (Individual Tryout) หรื อ หนึ่ ง ต่ อ หนึ่ ง (1 : 1) ระหว่ า ง
ดาเนินการในลักษณะนี้ ผู้สร้างรูปแบบการเรียนการสอนจะทดลองเป็นรายบุคคลกับตัวแทนประชากร
เป้าหมาย 3 คนขึ้นไป หรือมากกว่า ดาเนินการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน เสร็จ
แล้ ว ปรั บ ปรุ ง ให้ ดี ขึ้ น จากการน าข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา (Content Analysis) ขั้ น นี้ ค วรมี
ประสิทธิภาพ 60/60
2. ทดลองรูปแบบการเรียนการสอนเป็นกลุ่มย่อย (Small - Group Tryout) จานวน 9
คน มีจุดประสงค์ 2 ประการ ประการแรก คือ เพื่อตัดสินประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
หลังการประเมินผลตัวต่อตัว และเพื่อระบุปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่ยังหลงเหลืออยู่ ประการที่สอง
คือ เพื่อตัดสินว่าประชากรเป้าหมายจะใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยปราศจากการมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้สร้างรูปแบบการเรียนการสอนได้หรือไม่ และทาการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน
เสร็ จ แล้ ว ปรั บ ปรุ งให้ ดี ขึ้ น จากการน าข้ อ มู ล มาวิเคราะห์ เนื้ อ หา (Content Analysis) ขั้ น นี้ ค วรมี
ประสิทธิภาพ 70/70
3. ทดลองรูปแบบการเรียนการสอนเป็นกลุ่มใหญ่ (Field Tryout) จานวน 30 คน ใน
ระยะสุดท้ายของการประเมินผลระหว่างการดาเนินการ ผู้สอนพยายามที่จะใช้สถานการณ์การเรียนรู้
ซึ่งใกล้ เคีย งกับ ความตั้งใจสู งสุ ด ในการใช้วัส ดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอน ความมุ่งหมายของการ
ประเมิน ผลระยะสุดท้ายคือ ตัดสินใจว่าการเปลี่ ยนแปลงการจัดการเรียนรู้หลั งจากระยะของการ
ประเมินผลกลุ่มย่อยแล้ว จะมีประสิทธิภาพหรือไม่ และถ้าการจัดการเรียนรู้สามารถใช้ได้ นั่นก็คือ
เป็นวิธีการดาเนินงานที่น่าจะเป็นไปได้ที่จะใช้กับการจัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ที่ตั้งใจและทาการ
หาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนระหว่างการใช้และหลังการใช้เสร็จแล้วปรับปรุงให้ดีขึ้น
จากการนาข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) หากผลที่ได้ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ต้อง
กาหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพตามหลักความจริง ขั้นนี้ควรมีประสิทธิภาพ 80/80
4. หลักการ แนวคิดและทฤษฎียุทธวิธีการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
4.1 หลักการและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับทักษะการคิดขั้นสูง
นั ก การศึ ก ษาที่ มี ชื่ อ เสี ย งของโลกได้ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การศึ ก ษาเรื่ อ งการคิ ด นั ก
การศึ ก ษาในหลายกลุ่ ม ได้ ค้ น คว้ า เรื่ อ งการคิ ด ก าหนดโครงสร้ า ง องค์ ป ระกอบของการคิ ด ไว้
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หลากหลาย มีทั้งคล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน ขอนาเสนอ แนวคิดเรื่องการคิดของนักกการศึกษา
เฉพาะที่สาคัญ ๆ ดังนี้
Bloom et. al. (1956) ได้จาแนกระดับของสติปัญญาที่เป็นองค์ประกอบสาคัญของการ
เรี ย นรู้ เ ป็ น 6 ระดั บ จากขั้ น ต่ าไปขั้ น สู ง (LOTS/HOTS-Lower Order Thinking Skills/Higher
Order Thinking Skills) เรีย กว่า BLOOM’S TAXONOMY ซึ่งเสนอระดับของสติปัญ ญาในรูปของ
คานาม และเสนอองค์ประกอบย่อยของสติปัญญาในระดับต่าง ๆเป็นคากิริยา คานาม และคากริยา
เหล่านั้นเป็นคาที่แสดงถึงการคิดในรูปแบบต่าง ๆ
Gagne (1985) ได้คาอธิบายทักษะทางปัญญาว่า ประกอบด้วยทักษะย่อย 4 ระดับ คือ
ทั ก ษะการจ าแนกแยกแยะ (Discrimination) ทั ก ษะการสร้ า งความคิ ด รวบยอดที่ เป็ น รู ป ธรรม
(Concrete Concept) ทักษะการนากฎระเบียบไปปฏิบัติ (Rule Using) และทักษะการแก้ปัญหา
(Problem Solving)
จากพื้นฐานแนวคิดเรื่องการคิดของนักศึกษาที่กล่าวข้างต้น จะเห็นว่าการศึกษาเรื่องการ
คิด ได้พัฒนามาเป็นลาดับ ในปัจจุบันมีหน่วยงานองค์ก รทางการศึกษา และบุคคลในวงการศึกษาจัด
โครงสร้างและองค์ประกอบของการคิด ที่เป็นพื้นฐานในการนามาพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ
สอน แนวคิดที่สอดคล้องนามากล่าวถึงในเอกสารนี้มีดังนี้
McTighe (1993: Online), Goldberg (1996), Forgarty (1997), Holmes (1996)
และ Costa (1997) ต่างกล่าวถึงตึก 3 ชั้นของปัญญา (Three Storey Intellect) ในการเรียนรู้และ
พัฒนาการเรียนรู้ของมนุษย์ที่คล้ายคลึงกันคือ เริ่มด้วยตัวป้อน (Input) กระบวนการ (Process) และ
ผลผลิต (Output)
ชั้นที่ 1 ขั้นรวบรวม (Gathering) ได้แก่ สังเกต (Observe) ให้คาจากัดความอธิบาย ทา
ให้ชัดเจน (Define) จาแนกแยกแยะ (Identify) เลือก (Select) ท่องจา เล่า (Recite)
ชั้ น ที่ 2 ขั้ น วิ เ คราะห์ (Processing) ได้ แ ก่ เปรี ย บเที ย บความเหมื อ น (Compare)
เปรีย บเที ย บข้อแตกต่ าง(Contrast) จัด หมวดหมู่ (Classify) จัดพวก (Sort) แยกแยะข้อ แตกต่าง
(Distinguish) อธิบายเหตุผล (Explain) ลงความเห็น สรุป (Infer) วิเคราะห์ (Analyze)
ชั้ น ที่ 3 ชั้ น ป ระยุ กต์ ใช้ (Applying) ได้ แก่ พ ยาก รณ์ (Forecast) ตั้ งสม ม ติ ฐาน
(Hypothesis) การคิ ด เชิ งตรรกะถ้ า/แล้ ว (If/ Then) คาดการณ์ (Speculate) ท านาย (Predict)
ตัดสิ น (Judge) สร้ างมโนภาพ (Imagine) ท าให้ เป็ นหลั กการ กฎเกณฑ์ ทั่ วไป (Generalize) และ
ประเมินผล (Evaluating)
Holmes (1996: Online) กล่าวว่าคนที่ รวบรวมข้อเท็จจริงโดยไม่มีจุดหมายในการใช้
ข้อเท็ จ จริง จั ดเป็ น กลุ่ มคนในตึกชั้น ที่ 1 กลุ่ มคนในตึก ชั้นที่ 2 คือ คนที่รู้จักเปรีย บเที ย บ ให้ เหตุ
ผลสรุปความรู้ให้เป็นหลักการ กฎเกณฑ์ และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ กลุ่มคนในตึกชั้น 3 คือ คน
ที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่ า งมี จิ น ตนาการ สามารถท านายให้ ค วามกระจ่ า งชั ด เกี่ ย วกั บ
ข้อเท็จจริงของตึกชั้นที่ 1 และ 2 ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง
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Anderson และ Krathwohl (2000) และที ม งานปรับ ปรุง Bloom’s Taxonomy ได้
นาเสนอ Bloom’s Revised Taxonomy โดยแบ่งระดับของการคิดหรือสติปัญญาเป็น 2 ระดับ เป็น
การคิดขั้นต่า (Lower-order Thinking) และการคิดขั้นสูง (Higher-order Thinking) และปรับปรุง
ระดับการคิดใหม่โดยใช้คากริยาแทนคานาม ปรับเปลี่ยน-ย้ายระดับการคิดระดับที่ 5 และ 6 สลับที่
กัน
ตารางที่ 6 เปรี ย บเที ย บองค์ ป ระกอบโครงสร้ า งทางปั ญ ญาของ Bloom กั บ Anderson และ
Krathwohl (อ้างถึงใน Wilson, 2006)
Bloom’s Taxonomy
Anderson and Krathwohl’s Taxonomy
(1956)
(2000)
1.ความรู้ (Knowledge) เป็ นความจาหรือการ 1.จาได้ (Remembering) หมายถึ ง การเรีย ก
เรีย กคืน สิ่ งที่เรีย นมาก่อน ตัว อย่ างคากริยาใน คื น ข้ อ มู ล (Retrieving) ก า ร ร ะ ลึ ก ไ ด้
องค์ประกอบนี้ ได้แก่ รู้ ทาให้ชัด บันทึก บอก (Recalling) ห รื อ ก า ร ท บ ท ว น ก า ร รั บ รู้
ชื่ อ จ าแนก ทบทวน ให้ ชื่ อ โยงความสั ม พั น ธ์ (Recognizing)
ท่องจา ยอมรับ พูดซ้า รับเอา
2 .ค ว า ม เข้ า ใ จ (Comprehension) เป็ น 2.เข้าใจ (Understanding) หมายถึง การสร้าง
ความสามารถในการท าความรู้ ให้ ลึ ก (เข้าใจ) ความหมายจากองค์ประกอบของสิ่งต่าง ๆใน
หรือ สร้ างความหมายจากสิ่ งต่ าง ๆ ตั ว อย่ าง หลายแง่มุม โดยการเขียนนาเสนอผังความคิด
คากริยาในองค์ประกอบนี้ได้แก่
กิจกรรม ได้แก่ การตีความ แปลความ การให้
พู ดใหม่ (ไม่ ซ้าข้อ ความเดิ ม) จ าแนกแยกแยะ ตัวอย่าง การจัดกลุ่ม การสรุปย่อ การอนุมาน
แสดงตัวอย่าง สร้างคาใหม่ อภิปราย สาธยาย การเปรียบเทียบ และการให้คาอธิบาย
อธิบาย รายงาน พรรณา เขียนเสนอใหม่ บอก
ความเหมือน – ต่าง สรุป อนุมาน แสดงความ
คิดเห็น
3.การประยุกต์ใช้ (Application) ความสามารถ 3.การประยุ ก ต์ ใ ช้ (Applying) หมายถึ ง น า
ในการใช้ ห รื อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ใน กระบวนการไปใช้ ป ระโยชน์ โ ดยปฏิ บั ติ ใ ห้
สถานการณ์ วิ ธี ก ารที่ ริ เริ่ ม ขึ้ น ใหม่ ตั ว อย่ า ง เกิดผล (Executing) นาไปดาเนินการจนบรรลุ
คากริยา ในองค์ประกอบนี้ ได้แก่ ประยุกต์ จัด (Implementing)
โครงสร้ า ง ปฏิ บั ติ เชื่ อ มโยง ค านวณ พั ฒ นา
ปรับโครงสร้าง แสดง แปลตีความ นิทรรศการ
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบขององค์ประกอบในโครงสร้างทางปัญญาของ Bloom กับ Anderson และ
Krathwohl (อ้างถึงใน Wilson, 2006) (ต่อ)
Bloom’s Taxonomy
Anderson and Krathwohl’s Taxonomy
(1956)
(2000)
ใช้ สาธิ ต แสดงละคร จั ด การ วาด/แสดง
ภาพประกอบ อธิบาย ประกอบตัวอย่าง
4.การวิ เคราะห์ (Analysis) ความสามารถใน 4.วิ เ คราะห์ จ าแนก แยกแยะ (Analyzing)
การแยก จ าแนก หรื อ การรู้ ถึ งข้ อ แตกต่ างใน หมายถึ ง ท าความคิ ดให้ แตกออกเป็ น ส่ ว น ๆ
ส่วนต่าง ๆ ของสิ่งของในองค์ป ระกอบของมัน ก าหนดความสั ม พั น ธ์ ข องส่ ว นย่ อ ยที่ แ ยก
ซึ่งรวมรวมกัน เป็ น โครงสร้ าง ช่ว ยให้ เข้าใจสิ่ ง ออกมารวมเป็นส่วนใหญ่นั้น หรือเกี่ยวพันกับ
ต่าง ๆ ได้ดีขึ้น ตัวอย่างคากริยาในองค์ประกอบ ส่ ว นย่ อ ยอื่ น อย่างไร สติปั ญ ญาที่ ใช้ ด้ านนี้ คื อ
นี้ ได้แก่
ความสามารถในการวิเคราะห์ ความแตกต่ าง
วิ เค ร า ะ ห์ ห า ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ท ด ส อ บ วิเคราะห์องค์ประกอบและคุณลั กษณะ เมื่อทา
เปรี ย บเที ย บหาความตรงข้ าม พิ นิจพิ เคราะห์ การวิเคราะห์จะแสดงเป็นภาพไดอะแกรม หรือ
สืบสวนพิสูจน์ สวบสวน ค้นพบ สอบถาม
นาเสนอใหม่ด้วยความเข้าใจของตน
5.การสังเคราะห์ (Synthesis) ความสามารถนา 5 .ก า รป ระ เมิ น ค่ า ตี ร าค า (Evaluating)
ส่วนย่อยต่างๆ มารวมกันเป็นรูปร่าง หรือองค์ หมายถึง การตัดสิน เป็นเกณฑ์ หรือมาตรฐาน
รวม ตัวอย่างคากริยาในองค์ปรกอบนี้ ได้แก่
ที่ผ่านการตรวจสอบ วิจารณ์ ซึ่งจะนาไปสู่การ
เรี ย บเรี ย ง วางแผน ข้ อ เสนอ ผลิ ต ประดิ ษ ฐ์ คิดสร้างสรรค์ ซึ่งการจัดกลุ่มใหม่เห็ นว่า การ
พัฒนา ออกแบบ กาหนดสูตร จัดการ รวบรวม ประเมินค่า ควรอยู่ก่อนคิดสร้างสรรค์
สร้ าง ริเริ่ ม จั ด ตั้ ง ท านาย ปรั บ เปลี่ ย น เขีย น
เชื่อมโยง รวม ดัดแปลง
6.การประเมินค่า (Evaluation) ความสามารถ 6.คิ ด สร้า งสรรค์ (Creating) หมายถึ งการน า
ในการตัดสิน ตรวจสอบและวิจารณ์คุณค่าของ องค์ประกอบต่าง ๆ มาใส่รวมกันเป็นองค์รวม
สิ่ ง ของตามจุ ด ประสงค์ ตั ว อย่ า งค ากริ ย าใน จั ด โครงสร้ า งขององค์ ป ระกอบต่ า ง ๆ ใส่ ใน
องค์ประกอบนี้ ได้แก่
รูปแบบใหม่หรือทาโครงสร้างใหม่
ตั ด สิ น ถกเถี ย ง ท าให้ ใช้ ได้ ท าให้ มี ห ลั ก ฐาน
ประเมิ น ตั ด สิ น ใจ พิ จ ารณา เลื อ ก แนะน า
จัดลาดับ ให้ราคา เลือก วัด คาดคะเน อนุมาน
สรุป
น อ ก จ าก นี้ Anderson แ ล ะ Krathwohl ยั งได้ ให้ ค าอ ธิ บ าย มิ ติ ข อ งค ว าม รู้
(Knowledge Dimensions) สารานุกรมที่ปรับปรุงใหม่ 4 ด้าน ดังนี้
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1. ความรู้ในความจริง (Factual Knowledge) หมายถึง ความรู้ที่เป็นพื้นฐานเฉพาะ
วิช า ความรู้ ด้านนี้ เป็ น ความจริ งที่ จะต้อ งรู้ ค าศั พ ท์ ข้อ มูล รายละเอียด หรือสาระที่ นัก เรียนต้อ ง
นาไปใช้สร้างความเข้าใจเนื้อหาในรายวิชาหรือแก้ปัญหาในหัวข้อที่เรียน
2. ความรู้ที่เป็นความคิดรวบยอด (Conceptual Knowledge) เป็นความรู้ของการจัด
ชั้ น จั ด กลุ่ ม ข้ อ มู ล หลั ก การ ทฤษฎี รูป แบบหรื อ โครงสร้ า งหรื อ ความเข้ า ใจที่ ก ว้ า งขึ้ น ในสากล
(Generalizations) ที่ตรงกับเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้
3. ความรู้ ในกระบวนการ (Procedural Knowledge) เป็ น ข้ อมู ล หรือ ความรู้ที่ ช่ว ย
นักเรียนทาอะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นการเฉพาะในแต่ละวิชาที่เรียน ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีการกระทาใน
การค้นหาความรู้หรือทักษะเฉพาะทาง มีลาดับขั้นตอนแน่นอน เทคนิควิธีการเฉพาะ
4. ความรู้ ในวิธี ก ารเรีย นรู้ (Meta-cognitive Knowledge) เป็ น ความตระหนั ก รู้ ใน
ตนเองในการเรียนรู้ และขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ เป็นความรู้เชิงกลยุทธ์หรือการคิดย้อนกลับใน
เรื่อง จะเรียนรู้อย่างไรจึงจะเรียนรู้ได้ดี
นอกจากนี้ ทิศนา แขมมณี (2544) ได้แบ่งทักษะการคิดออกเป็น 2 ระดับ คือ
1. ทักษะการคิดพื้นฐาน (Basic Skills) หมายถึง ทักษะการคิดที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นต่อ
การคิ ด ในระดั บ สู งหรื อ ซั บ ซ้ อ นขึ้ น ซึ่ งส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ทั ก ษะการสื่ อ ความหมายที่ บุ ค คลทุ ก คน
จาเป็นต้องใช้สื่อสารความคิดตน
1.1 ทักษะการสื่อความหมาย (Communication Skills) หมายถึง ทักษะการรับสารที่
แสดงถึงความคิดของผู้อื่นเข้ามาเพื่อรับรู้ ตีความ/จดจา และเมื่อต้องการที่ระลึกเพื่อนามาเรียบเรียง
และถ่ายทอดความคิดของตนให้แก่ผู้อื่น โดยแปลงความคิดให้อยู่ใ นรูปภาษาต่าง ๆ ทั้งที่เป็นข้อความ
คาพูด ศิล ปะ ดนตรี คณิ ตศาสตร์ ฯลฯ แต่ในที่นี้จะมุ่งถึงการรับและถ่ายทอดความคิดด้วยภาษา
ข้อความ คาพูดซึ่งนิยมใช้มากที่สุด โดยเฉพาะในการเรียนในระบบโรงเรียน ทักษะการสื่อความหมาย
ที่สาคัญ ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจาวันมีมากหลายลักษณะ
ทักษะการสื่อความหมาย ประกอบด้วยทักษะย่อยที่สาคัญคือ การฟัง (Listening) การ
อ่าน (Reading) การรับ รู้ (Perceiving) การจดจา (Memorizing) การจา (Remembering) การคง
สิ่งที่เรียนไปแล้วไว้ภ ายหลังการเรียนนั้น (Retention) การบอกความรู้ได้จากตัวเลือกที่กาหนดให้
(Recognizing) การบอกความรู้ออกมาด้วยตนเอง (Recalling) การใช้ข้อมูล (Using Information)
การบรรยาย (Describing) การอธิ บ าย (Explaining) การท าให้ ก ระจ่ า ง (Clarifying) การพู ด
(Speaking) การเขียน (Writing) การแสดงออกถึงความสามารถของตน
1.2 ทั ก ษะการคิ ด ที่ เป็ น แกนหรื อ ทั ก ษะการคิ ด ทั่ ว ไป (Core or General Thinking
Skills) หมายถึง ทักษะการคิดที่จาเป็นต้องใช้ อยู่เสมอในการดารงชีวิตประจาวันและเป็นพื้นฐานของ
การคิดขั้นสูงที่มีความซับซ้อน ซึ่งคนเราจาเป็นต้องใช้ในการเรียนรู้เนื้อหาวิชาต่าง ๆ ตลอดจนใช้ใน
การดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ทักษะการคิดที่เป็นแกนหรือทักษะการคิดทั่วไป ประกอบด้วยทักษะย่อยที่สาคัญคือ
การสั งเกต (Observing) การส ารวจ (Exploring) การตั้ งค าถาม (Questioning) การเก็บ รวบรวม
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ข้ อ มู ล (Information Gathering) การระบุ (Identifying) การจ าแนกแยกแยะ (Discrimination)
การจัดลาดับ (Ordering) การเปรียบเทียบ (Comparing) การจัดหมวดหมู่ (Classifying) การสรุป
อ้างอิง (inferring) การแปล (Translation) การตีความ (Interpreting) การเชื่อมโยง (Connecting)
การขยายความ (Elaborating) การให้เหตุผล (Reasoning) การสรุปย่อ (Summarizing)
2.ทั ก ษ ะการคิ ด ขั้ น สู งห รื อ ทั ก ษ ะการคิ ด ที่ ซั บ ซ้ อ น (Higher Order or More
Complexes Thinking Skills) หมายถึง ทักษะการคิดที่มีขั้นตอนหลายขั้นตอนและต้องอาศัยทักษะ
การสื่อความหมายและทักษะการคิดที่เป็นแกนหลาย ๆ ทักษะในแต่ละขั้น ทักษะการคิดขั้นสูงจึงจะ
พัฒนาได้เมื่อเด็กได้พัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานจนมีความชานาญพอสมควรแล้ว
ทั ก ษะการคิ ด ขั้ น สู ง หรื อ การคิ ด ที่ ซั บ ซ้ อ น ประกอบด้ ว ยการสรุ ป ความ (Drawing
Conclusion) การให้ ค าจ ากั ด ความ (Defining) การวิ เคราะห์ (Analyzing) การผสมผสานข้ อ มู ล
(Integrating) การจั ดระบบความคิด (Organizing) การสร้างองค์ค วามรู้ใหม่ (Constructing) การ
กาหนดโครงสร้างความรู้ (Structuring) การแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างความรู้ ใหม่ (Restructuring)
การค้ น ห าแบ บ แผ น (Finding Patterns) การห าค วาม เชื่ อ พื้ น ฐ าน (Finding Underlying
Assumption) การคาดคะเน/การพยากรณ์ (Predicting) การตั้ ง สมมุ ติ ฐ าน (Formulating
Hypothesis) การทดสอบสมมุติพื้นฐาน (Testing Hypothesis) การตั้งเกณฑ์ (Establishing) การ
พิสูจน์ความจริง (Verifying) ประยุกต์ใช้ความรู้ (Applying)
การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
การคิ ด ขั้ น สู ง (Higher Order Thinking) เป็ น แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาซึ่ ง
ปรับเปลี่ยนจากทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างเช่น ของบลูม (Bloom’s Taxonomy) โดยการคิดขั้น
สูงนี้ เป็ นการนาขั้นของการเรียนรู้ในระดับการวิเคราะห์ ประเมินผลและสามารถสังเคราะห์ มาคิด
สร้างผลงานหรือความรู้ใหม่ได้ และสามารถพัฒนาต่อยอดครอบคลุมไปยังการคิดแบบอื่นของมนุษย์
ได้ คื อ การคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณ ญาณ (Critical Thinking), การคิ ด อย่ า งสร้ า งสรรค์ (Creative
Thinking), การคิดแบบอภิปัญญา (Meta Cognition), การคิดแก้ปัญหา (Problem Solving), การ
ตัดสินใจ (Decision Making), การคิดแบบญาณปัญญา (Intuitive Thinking) และการคิดในด้านดี
(Positive Thinking) (อุษณีย์ โพธิสุข, 2540)
วิธีการเรียนการสอนแบบเดิมที่เน้นความรู้ ความจา ความเข้าใจ และการนาไปใช้ใน
ชีวิตจริง ตามแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ นั้น ไม่เพียงพอที่จะฝึ กให้ มนุษย์มีทักษะในการคิดขั้นสูงได้
ความยากที่จะพัฒนาวิธีการเรียนและวิธีการสอน นักการศึกษาได้พยายามศึกษาและให้ความสาคัญใน
การออกแบบวิธีการเรียนและวิธีการสอนเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าทักษะการคิดขั้นสูงนี้ มนุษย์จะดึงมาใช้
มากโดยอัตโนมัติในสถานการณ์ต่าง ๆ และยิ่งเป็นสถานการณ์ที่แตกต่างกัน จะทาให้เกิดทักษะการ
เรียนรู้ที่ต่างกันด้วยตัวเอง ซึ่งมีอยู่ในตัวของทุกคนอยู่แล้ว เพียงแต่จะค่อย ๆ เรียนรู้ไปเรื่อย ๆ จนมี
การสร้างแนวการคิดอย่างเป็นระบบ และสามารถนาความคิดดังกล่าวมาสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรม
และความรู้ใหม่ต่อไป
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ทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking Skill) แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
1) ระดั บ การวิเคราะห์ หมายถึ ง การบอกรายละเอีย ด และมี ความสามารถในการ
จาแนก และบอกความแตกต่างของส่วนที่ เป็นองค์ประกอบของสถานการณ์หรือข้อมูล สามารถบอก
สาเหตุ ข องปั ญ หาได้ อ ย่ า งมี เหตุ ผ ล โดยใช้ วิ จ ารณญาณในการตั ด สิ น บอกถึ งผลดี ผลเสี ย และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นได้
2) ระดับการประเมินค่า หมายถึง ความสามารถในการตัดสินคุณค่า หรือการใช้ข้อมูล
โดยการใช้เกณฑ์ที่เหมาะสม (สนับสนุนการตัดสินใจด้วยเหตุผล) สามารถบอกได้ว่าสิ่งใดดีกว่ากัน สิ่ง
ใดแย่กว่ากัน สิ่งใดคือความถูกต้องและสิ่งใดไม่ถูกต้อง โดยมีเหตุผลสนับสนุน
3) ระดั บ สั งเคราะห์ /ความคิ ด สร้ า งสรรค์ หมายถึ ง ความสามารถในการรวบรวม
ส่วนย่ อยเข้าด้วยกัน เพื่อให้ เห็ น ภาพรวมทั้งหมด เช่น การออกแบบปรับปรุงระบบงานให้ส ามารถ
ทางานได้ดีขึ้น สะดวกขึ้น ลดค่าใช้จ่าย โดยอาศัยพื้นฐานจากความรู้ ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้
ทฤษฎี การวิเคราะห์และการประเมินค่า
ความคิดระดับสูงที่ใช้ในการฝึกฝนความคิดในปัจจุบันมักจะเกี่ยวข้องและครอบคลุม กับ
คุณลักษณะความคิด ดังต่อไปนี้
1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหา โดยยึดหลักการคิดด้วยเหตุผลจากข้อมูลที่เป็น
จริงมากกว่าอารมณ์ และการคาดเดาพิจารณาความเป็นไปได้ในแง่มุมต่าง ๆ ว่าอะไรคือความจริง
อะไรคือความถูกต้อง คิดด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ใช้สติปัญญาและทักษะการคิดไตร่ตรองอย่าง
มีวิจารณญาณมากกว่าการใช้อารมณ์ที่ทาให้เกิดความลาเอียง เกิดอคติ ซึ่งจะมีผลเสียต่อการตัดสินใจ
ดังนั้น การคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงเป็นความคิดที่เปิดกว้าง มีเป้าหมายแน่นอน มีเหตุผล มีความถูก
ต้องแม่ น ย า สามารถตรวจสอบความคิดและประเมินความคิดของตนเองได้ (ศัน สนี ย์ และ อุษา,
2544)
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง วิธีคิดอย่างมีเหตุผล มีหลักเกณฑ์ มีหลักฐาน และ
มีป ระสิ ทธิภ าพ ก่อนตัดสิน ใจว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่ออะไร หรือก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะทาหรือไม่ทา
(อุษณีย์ โพธิสุข, 2542)
การคิด อย่ างมี วิจ ารณญาณประกอบด้ว ยกระบวนการต่ าง ๆ ที่ เกี่ย วข้ องกั บ การคิ ด
นั บ ตั้ ง แต่ ก ารเผชิ ญ ปั ญ หาจนถึ ง ลงสรุ ป และประเมิ น เกี่ ย วกั บ ประเด็ น ปั ญ หา การพิ จ ารณา
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงเป็นการหาข้อสรุปเกี่ยวกับกระบวนการคิดที่ประกอบกันเป็น
การคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณว่ า ประกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบอะไร โดยกระบวนการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณประกอบด้วยกระบวนการดังนี้
1) การนิ ย ามปั ญ หา หมายถึ ง การก าหนดปั ญ หาและท าความเข้ าใจกับ ปั ญ หาโดย
พิจารณาเพื่อกาหนดปัญหา ข้อโต้แย้งหรือข้อมูลที่คลุมเครือ รวมทั้งการนิยามความหมายของคาหรือ
ข้อความ ปัญหาเป็นสิ่งเร้าที่เป็นจุดเริ่มต้นของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
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2) การรวบรวมข้อมูล หมายถึง การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ข้อโต้แย้งหรือ
ข้อมูลที่คลุมเครือจากแหล่งต่าง ๆ รวมทั้งการดึงข้อมูลหรือความรู้จากประสบการณ์เดิมที่มีอยู่มาใช้
ดังนั้นวิธีการรวบรวมข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้แก่ การสังเกต ทั้งการสังเกต
ด้วยตนเองและการรวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการสังเกตของผู้อื่น
3) การจัดระบบข้อมูล หมายถึง การพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลพิจารณา
ความเพียงพอของข้อมูล และการจัดระบบของข้อมูล ขณะเดียวกันก็ต้องประเมินความถูกต้องและ
ความเพียงพอของข้อมูลที่รวบรวมได้ว่าจะนาไปสู่การอ้างอิงได้หรือไม่มีการจัดระบบข้อมูลที่รวบรวม
ได้โดยแยกแยะความแตกต่างของข้อมูล คือ จาแนกความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่ชัดเจนกับข้อมูลที่
คลุมเครือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้ องกับปัญหา การระบุข้อตกลงเบื้องต้น เพื่อนามาจัด
กลุ่มและจัดลาดับความสาคัญของข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตั้งสมมติฐาน
4) การตั้งสมมติฐาน หมายถึง การพิจารณาแนวทางการสรุปอ้างอิงของปัญหาข้อโต้แย้ง
โดยการนา ข้อมูลที่มีการจัดระบบแล้วมาพิจารณาเชื่อมโยง หาความสัมพันธ์ เพื่อกาหนดแนวทางการ
สรุปที่น่าจะเป็นไปได้ว่า จากข้อมูลที่ปรากฏสามารถเป็นไปได้ในทิศทางใดบ้าง เพื่อที่จะได้พิจารณา
เลือกแนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุด
5) การสรุ ป อ้ างอิ งโดยใช้ ห ลั กตรรกศาสตร์ หมายถึ ง การพิ จ ารณาเลื อ กแนวทางที่
สมเหตุสมผลที่สุดจากข้อมูลและหลักฐานที่มีอยู่ การใช้เหตุผลเป็นทักษะวิธีการคิดที่จาเป็นต่อการ
ตัดสินใจสรุป และเป็ นทักษะการคิดที่สาคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดังนั้น การคิดอย่างมี
วิจารณญาณจึงจาเป็นต้องใช้เหตุผลที่ดีเพื่อนาไปสู่ข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลและคุณลักษณะของการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณมีความสัมพันธ์กั บการใช้เหตุผลแบบตรรกศาสตร์หรือใช้เหตุผลแบบอุปมาน
และอนุมาน
6) การประเมินสรุปอ้างอิง หมายถึง การประเมินความสมเหตุสมผลของการสรุปอ้างอิง
หลังจากการตัดสิ น ใจสรุป โดยใช้ห ลั กตรรกศาสตร์ จะต้องประเมินข้อสรุปอ้างอิงว่าสมเหตุส มผล
หรือไม่ รวมทั้งพิจารณาว่าข้อสรุปนั้นสามารถนาไปใช้ประโยชน์หรือไม่ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร ถ้า
ข้อมูลที่ได้รับมีการเปลี่ยนแปลงและค้นพบข้อมูลเพิ่มเติมต้องกลับไปรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่อีกครั้งหนึ่ง
เพื่อตั้งสมมติฐานและข้อสรุปอ้างอิงใหม่
2. การคิ ด อย่ า งสร้ า งสรรค์ (Creative Thinking) ความคิ ด สร้ า งสรรค์ หมายถึ ง
กระบวนการทางปั ญ ญาระดั บ สู งที่ ใช้ ก ระบวนการทางความคิ ด หลาย ๆ อย่ า งมารวมกั น เพื่ อ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือแก้ปัญหาที่มีอยู่ให้ดีขึ้นความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้สร้างสรรค์มี
อิสรภาพทางความคิด
ประเภทของความคิดสร้างสรรค์
จากการศึกษาประเภทของความคิดสร้างสรรค์หลาย ๆ ทัศนะแล้วสามารถวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์อาจจะแบ่งแยกได้ 4 ประเภทด้วยกัน คือ
1) ความคิดสร้างสรรค์ประเภทความเปลี่ยนแปลง (Innovation) คือ แนวคิดที่เป็นการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้น เช่น ทฤษฎีใหม่ การประดิษฐ์ใหม่ เป็นต้น เป็นการคิดโดยภาพรวมมากกว่าแยก
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เป็นส่วนย่อย บางครั้งเรียกว่า “นวัตกรรม” ที่เป็นการนาเอาสิ่งประดิษฐ์ใหม่มาใช้เพื่อให้การดา เนิน
งานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เช่น การใช้สมองกล เป็นต้น
2) ความคิดสร้างสรรค์ประเภทการสังเคราะห์ (Synthesis) คือ การผสมผสานแนวคิด
จากแหล่ ง ต่ า ง ๆ เข้ า ด้ ว ยกั น แล้ ว ก่ อ ให้ เกิ ด แนวคิ ด ใหม่ อั น มี คุ ณ ค่ า เช่ น การน า ความรู้ ท าง
คณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาการบริหาร เช่น การใช้หลักการคานวณของลูกคิดและหลักทฤษฎี
ทางวิทยาศาสตร์มาผสมผสานเป็นคอมพิวเตอร์ซึ่งกลายเป็นศาสตร์อีกสาขาหนึ่ง
3) ความคิดสร้างสรรค์ประเภทต่อเนื่อง (Extension) เป็นการผสมผสานกันระหว่าง
ความคิดสร้างสรรค์ประเภทเปลี่ยนแปลงกับความคิดสร้างสรรค์ประเภทสังเคราะห์ คือเป็นโครงสร้าง
หรือกรอบที่ได้กาหนดไว้กว้าง ๆ แต่ความต่อเนื่องเป็นรายละเอียดที่จาเป็นในการปฏิบัติงานนั้น เช่น
งานอุตสาหกรรมการสร้างรถยนต์ ซึ่งในแต่ละปีจะมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจากต้นแบบเดิม
4) ความคิดสร้างสรรค์ประเภทการลอกเลียน (Duplication) เป็นลักษณะการจาลอง
หรือลอกเลียนแบบจากความสาเร็จอื่น ๆ โดยอาจจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้แปลกไปจากเดิมเพียง
เล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่ยังคงแบบเดิมอยู่
องค์ประกอบที่สาคัญของความคิดสร้างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์จัดเป็นความสามารถทางสมองที่คิดได้กว้างไกลหลายทิศทางซึ่งจะ
ประกอบไปด้วยลักษณะของความคิด 4 อย่าง ตามแนวความคิดของกิลฟอร์ด คือ
1) ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ความสามารถในการคิดตอบสนองต่อสิ่ง
เร้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ หรือความสามารถคิดหาคาตอบที่เด่นชัดและตรงประเด็นมากที่สุด
ซึ่งจะนับปริมาณความคิดที่ไม่ซ้ากันในเรื่องเดียวกัน
2) ความคิ ด ยื ด หยุ่ น (Flexibility) หมายถึ ง ความสามารถในการปรั บ สภาพของ
ความคิดในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ความคิดยืดหยุ่นเน้นในเรื่องของปริมาณที่เป็นประเภทใหญ่ ๆของ
ความคิดแบบคล่องแคล่วนั่นเอง เป็นตัวเสริมและเพิ่มคุณภาพของความคิดคล่องแคล่วให้มากขึ้นด้วย
การจัดเป็นหมวดหมู่และมีหลักเกณฑ์ยิ่งขึ้น
3) ความคิ ด ริ เริ่ ม (Originality) หมายถึ ง ความสามารถคิ ด แปลกใหม่ แตกต่ างจาก
ความคิ ด ธรรมดาหรื อ ความคิ ด ง่าย ๆ ความคิ ด ริเริ่ม อาจจะเกิ ด จากการน าเอาความรู้เดิ ม มาคิ ด
ดัดแปลงและประยุกต์ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ขึ้น
4) ความคิ ด ละเอี ย ดลออ (Elaboration) หมายถึ ง ความสามารถในการมองเห็ น
รายละเอียดในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นและยังรวมถึงการเชื่อมโยงสัมพันธ์สิ่งต่าง ๆ อย่างมีความหมาย
3. การคิ ด แบบอภิ ปั ญ ญา (Metacognition) หมายถึ ง ความรู้ เกี่ ย วกั บ ท่ า ที ห รื อ
แนวโน้ ม ของตน ความรู้ เกี่ ย วกั บ กระบวนการและเงื่ อ นไข ตลอดจนการควบคุ ม ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ
กระบวนการ และกิจกรรมทางพุทธิปัญญา และในทานองเดียวกันว่าก็เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีสติและ
มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง พร้อมกับมีความสามารถและแนวโน้มที่จะควบคุม
กระบวนการเหล่านั้นในขณะเรียนรู้ได้
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องค์ประกอบของอภิปัญญา
Flavell (1985) ได้ แ บ่ งอภิ ปั ญ ญา ออกเป็ น 2 องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ คื อ ความรู้ ใน
อภิ ปั ญ ญ า (Metacognition knowledge) และประสบการณ์ ในอภิ ปั ญ ญ า (Metacognition
Experience)
1) ความรู้ในอภิปัญญาเป็นส่วนของความรู้ทั้งหมดที่บุคคลสะสมไว้ในความจาระยะยาว
เป็นการที่บุคคลรู้ว่า ตนเองรู้อะไรและคิดอย่างไร คิดถึงเป้าหมาย และการบรรลุเป้าหมายอย่างไร
ความรู้ในอภิปัญญาประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นหรือความเชื่อในเรื่องของตัวแปร หรือองค์ประกอบ
ที่มีผลต่อกิจกรรมการคิด โดยแบ่งความรู้ในอภิปัญญา ออกเป็น 3 ตัวแปรคือ
1.1 ตั วแปรด้ านบุค คล หมายถึง การที่บุคคลมีความรู้เกี่ยวกับลั กษณะที่บุ คคล
โดยทั่วไปมีอยู่ ในด้านความสามารถทางปัญญา การเรียนรู้หรือในการทางาน เช่น รู้ถึงความถนัด และ
ความสามารถของบุคคล รู้ว่าบุคคลต้องมีลักษณะอย่างไร จึงจะทางานเฉพาะได้อย่างดี
1.2 ตัวแปรด้านงาน หมายถึง การตระหนักรู้ลักษณะของงานที่ทาซึ่งมีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคคลนั้น ๆ การรู้ว่าสิ่งใดทาให้งานนั้นยาก สิ่งใดทาให้นั้นง่าย รวมไปถึงปัญหาและ
อุปสรรคของงานนั้นที่จะเกิดขึ้นกับตน
1.3 ตัวแปรด้านกลวิธี หมายถึง ความรู้ของบุคคลเกี่ยวกับกลวิธีที่เหมาะสมที่จะใช้
ในการทาให้การทางานนั้นบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นวิธีการที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจ
การจัดระบบการวางแผน การลงมือปฏิบัติ และการประเมินผล ทั้งในสิ่งที่ทาไปแล้วและกับสิ่งที่จะทา
ต่อไป ตัวแปรด้านนี้ทาให้ความก้าวหน้าในการคิดกลวิธีในอภิปัญญา ตลอดจนการตรวจสอบ
2) ประสบการณ์ในอภิปัญญา เป็นประสบการณ์ทางการคิดที่บุคคลสามารถควบคุมได้
และประสบการณ์ นี้ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การก ากั บ ตนเองในกิ จ กรรมการคิ ด เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารเข้ า สู่
สถานการณ์ในการคิด จนกระทั่งสามารถบรรลุเป้าหมายหรือเลิกกระทา ประสบการณ์ในอภิปัญญา มี
3 องค์ประกอบย่อย (Brown, Bransford, Ferrare and Campione, 1983) ซึ่งทั้งหมดเป็นกิจกรรม
ทางการคิด คือ
1.1 การวางแผน เป็นการรู้ว่าตนเองคิดว่า จะทางานนั้นอย่างไร ตั้งแต่การกาหนด
เป้าหมาย จนถึงการปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมาย
1.2 การกากับ เป็นการทบทวนความคิดเกี่ยวกับแผนที่วางไว้ว่าเป็นไปได้เพียงใด
ความเหมาะสมของลาดับขั้นตอนและวิธีการที่เลือกใช้
1.3 การประเมิน เป็นการคิดเกี่ยวกับการประเมิน วางแผน วิธีการตรวจสอบ และ
การประเมินผลลัพธ์
4. การคิดแก้ปัญหา (Problem Solving)
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาเป็นกระบวนการทางานที่สลับซับซ้อนของสมองที่ต้อง
อาศัยสติปัญญา ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ความคิด การรับรู้ ความชานาญ รูปแบบพฤติกรรมต่าง ๆ
ประสบการณ์ เดิ ม ทั้ งจากทางตรง (มี ผู้ อ บรมสั่ งสอน) และทางอ้ อ ม (เรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง) มโนคติ
กฎเกณฑ์ ข้อสรุป การพิจารณา การสังเกต และการใช้กลยุทธ์ทางปัญญาที่จะวิเคราะห์ สังเคราะห์
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ความรู้ความเข้าใจต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ มีเหตุผลและจินตนาการ เพื่อหาแนวปฏิบัติให้ปัญหา
นั้นหมดสิ้นไป บรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้องการและการได้มาซึ่งความรู้ใหม่
ขั้นตอนของกระบวนการในการแก้ปัญหาประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ คือ
1) ขั้นนาเข้าสู่ปัญหา เป็นการศึกษาถึงสภาพของปัญหาว่าเป็นอย่างไร ปัญหาเกิดจาก
อะไรบ้าง ซึ่งเป็นการค้นหาปัญหาที่อาจจะเป็นไปได้ให้มากที่สุดที่คิดว่าจะสามารถเป็นไปได้
2) ขั้นวิเคราะห์ปัญหา เป็นการศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ให้รู้ถ่องแท้ว่าปัญหาที่
ต้องการที่แท้จริงที่ต้องการแก้ไขคืออะไรกันแน่หรืออะไรบ้างที่ไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริงถ้าไม่รู้จักตัวปัญหา
ที่แท้จริงจะทาให้การทางานปราศจากจุดมุ่งหมาย ไม่รู้ว่าจะทาเพื่ออะไร
3) ขั้ น ระบุ ปั ญ หา เป็ น การน าเอาปั ญ หาที่ เป็ น สาเหตุ แ ท้ จ ริ ง มาเป็ น จุ ด ส าคั ญ ใน
การศึกษา
4) ขั้นกาหนดวัตถุประสงค์ เป็นการกาหนดเป้าหมายเพื่อการแก้ปัญหานั้น ๆ ว่าจะให้
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านใด เป็นปริมาณมากน้อยเพียงไร มีคุณค่าสูง-ต่าเพียงไร ในการกาหนดวัตถุประสงค์
นั้นจะต้องเขียนให้ชัดเจนแจ่มแจ้ง สามารถมองเห็นภาพการกระทาได้
5) ขั้นตั้งสมมติฐาน เป็นการเสนอแนวทางและวิธีการในการแก้ปัญหาให้ต รงกับสาเหตุ
ของปัญหาที่อาจจะสามารถทาให้การแก้ปัญหานั้นสาเร็จลงไปได้
6) ขั้นทดลองหรือตรวจสอบสมมติฐานเป็นการนาวิธีการแก้ปัญหาในขั้นตั้งสมมติฐานไป
ใช้ในการแก้ปัญหา
7) ขั้นสรุปผล
8) ขั้นนาไปใช้
5. การคิดตัดสินใจ (Decision Making)
การตั ด สิ น ใจ หมายถึ ง การกระท าของบุ ค คลในการที่ เลื อ กทางเลื อ กที่ มี อ ยู่ ห ลาย ๆ
ทางเลือก โดยการรวบรวมและประเมินข้อมูลและสิ่งประกอบอื่น ๆ ที่สาคัญ โดยการเลือกทางเลือกที่
ดีที่ สุ ด เพี ย งทางเลื อกเดีย วที่ ส ามารถตอบสนองเป้ าหมายหรือ ความต้อ งการของผู้ เลื อ กเพื่ อ เป็ น
แนวทางในการปฏิบัติจนกระทั่งนาผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ
6. การคิดแบบญาณปัญญา (Intuitive Thinking)
มีหลายท่านได้พยายามให้คา อธิบายไว้ เช่น Carl Jung นักจิตวิทยาผู้มีชื่อเสียงท่านบอก
ว่า เป็นความสามารถทางการรับรู้และเรียนรู้ของมนุษย์รูปแบบหนึ่งที่เราใช้ความสามารถนี้ได้ เมื่อเรา
รู้สึกว่าเรารู้ แต่เราก็ไม่รู้ว่าเรารู้ได้อย่างไร
Black เป็นนักจิตวิทยาอีกท่านหนึ่งที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางภาษา
กับสมองและการเรียนรู้ของมนุษย์ ได้อธิบายว่า ญาณปัญญาเป็นระบบคลื่นสมองทางภาษาที่มีความ
ละเอียดกว่าคลื่นภาษาปรกติที่บางคนสามารถรับรู้ได้ เช่น อัจฉริยะบุคคลที่มักจะเรียนรู้ เร็วมากจน
ตัวเองไม่สามารถอธิบายได้ว่า ได้ความคิดหรือคาตอบนี้มาได้อย่างไร และถ้าให้พยายามอธิบายเป็น
ภาษามนุษย์ที่ถือว่าเป็น ภาษาที่ห ยาบกว่าภาษาความรู้สึ กนึกคิดภายในของมนุษย์ก็จะไม่สามารถ
อธิบายได้เพราะภาษาหลายอย่างไม่ได้มีในสัญลักษณ์ทางภาษามนุษย์และในความเห็น ของ แบล์ค
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อาจกล่าวได้ว่าญาณปัญญาเป็นความสามารถในการรับรู้และเรียนรู้ระดับสูงของมนุษย์ที่ยังอาจไม่
สัมพันธ์กับความสามารถทางภาษาของคน
7. การคิดในแง่ดี (Positive Thinking)
ความคิดในด้านดี หมายถึง กระบวนการคิดในแง่ดีของบุคคลตามความคิด ความรู้สึก
ความเชื่ อ และพฤติ ก รรมที่ มี ต่ อ ตนเองต่ อ สั ง คม ต่ อ สิ่ ง ต่ า ง ๆ รอบตั ว และต่ อ เหตุ ก ารณ์ ห รื อ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความคิดที่มุ่งไปสู่ความสาเร็จโดยการมองโลกในแง่ดี มองสถานการณ์ทุก
อย่างตามความเป็นจริง เป็นเหตุเป็นผลและมีสติ มีพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม มีแนวคิดแบบ
ผู้ชนะ มีกาลังใจและทัศนะทางบวกอยู่เสมอ รวมทั้งมองการเปลี่ยนแปลงและปัญหาว่าเป็นสิ่งดี ไม่
ท้อแท้ แต่มุ่งมั่น หาทางแก้ไขปัญหาด้วยความบริสุทธิ์ ถูกต้อง ยุติธรรม อยู่บนพื้นฐานของหลักธรรม
ทางศาสนา ประกอบด้วยคุณลักษณะ 10 ประการ ตามแนวคิดของ Scott Ventrella (2002: 101131) ได้แก่ ความเชื่อ ความยึดมั่นในคุณ ธรรม การสารวม ความตั้งใจ การมองโลกในแง่ดี ความ
กระตือรือร้น ความมุ่งมั่นความกล้าหาญ ความมั่นใจ ความอดทน และความสุขุม
4.3 ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง
ในการส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสู งนั้นจะต้องมีแนวทางปฏิบัติ เทคนิควิธีการปฏิ บัติ
หลากหลายเทคนิ ค และยุ ท ธวิ ธี ใ นการคิ ด ขั้ น สู ง (Higher Order Thinking Strategies: HOT
Strategies) วิธีการวิเคราะห์มีจุดเน้นของผลลัพธ์หรือเป้าหมายที่แตกต่างกันไป ดังนี้
Conklin (2012) ได้กล่ าวถึงยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสู ง รูปแบบและกิจกรรมต่าง ๆ
ดังนี้
1. ยุทธวิธีการถามคาถาม (Questioning Strategies) เป็นการใช้คาถามส่ งเสริมการคิด
ทั ก ษะการคิ ด วิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ความสามารถในการสร้ างความรู้ (constructivism) เช่ น Revised
Bloom’s Taxonomy, Socratic Method, Depth of Knowledge (DOK)
2. ยุทธวิธีแก้ปัญหา เพื่อเป็นการเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติในการแก้ปัญหาและการพัฒนา
ทั ก ษะการคิ ด ต่ า ง ๆในเวลาเดี ย วกั น Problem Solving Strategies เช่ น Problem Based
Learning, Creative Problem-Solving Model
3. ยุ ท ธวิ ธี ก ารตั ด สิ น ใจ (Decision Making Strategies) ประกอบด้ ว ยการจ าลอง
สถานการณ์ ทาให้รู้การประเมินค่า การคิดตัดสินใจ เช่น เกม และ Simulations เป็นต้น
4. ยุ ท ธวิ ธี ก ารสร้ า งสรรค์ ค วามคิ ด และกิ จ กรรม (Idea-Generating Strategies and
Activities) เพื่อสร้างความรู้, ความคิดใหม่, สรุปความคิดใหม่ ตามแนวคิดทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์
โดยบลูม (Creative by Bloom) เช่น การระดมสมอง Brainstorming and Brainwriting, Writing
และยุทธวิธี SCAMPER
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546 : 97-98) กล่าวโดยสรุปว่า เทคนิคการตั้งคาถามอยู่ใน
ขอบข่าย “5 Ws 1H” การคิดเชิงวิเคราะห์แท้จริงคือการตอบคาถามที่เกี่ยวข้องกับความสงสัยใคร่รู้
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ของผู้ถาม เมื่อเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้ว อยากรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นมากขึ้นในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง
ใหม่ๆ ความเข้าใจใหม่ๆ อัน เป็ น ประโยชน์ต่อการอธิบาย การประเมินการแก้ปัญ หาขอบเขตของ
คาถามเชิงวิเคราะห์และการตัดสินใจที่รอบคอบมากขึ้น ขอบเขตของคาถามเชิงวิเคราะห์เกี่ย วกับการ
จาแนกแจกแจงองค์ป ระกอบและการหาความสั มพันธ์เชิงเหตุผ ลระหว่างเรื่องที่วิเคราะห์ โดยใช้
คาถามในขอบข่าย “ 5 Ws 1H” เพื่อนาไปสู่การค้นหาความจริงในเรื่องนั้นๆทุกแง่ทุกมุม โดยตั้ง
คาถาม ใคร (Who) ... ทาอะไร (What) ... ที่ไหน (Where) ... เมื่อไร (When) ...อย่างไร (How) ...
เพราะเหตุใด...ทาไม (Why)
อเนก พ.อนุกูลบุตร (2547 : 62-63) กล่าวไว้ดังนี้ การสอนให้คิดแบบวิเคราะห์ มุ่งหมายให้
นักเรียนคิดออย่างแยกแยะได้ และคิดได้อย่างคล่องแคล่ว หรือมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ได้ขั้นแรก
ครูผู้สอนต้องรู้จักความคิดแบบวิเคราะห์นี้ อย่างดีเสียก่อน ขั้นต่อๆ ไปจึงผสานการคิดแบบนี้เข้าไปใน
กระบวนการเรียนการสอนไม่ว่าจะใช้ระเบียบวิธีสอน เทคนิคการสอนแบบใด โดยแบ่งแนวทางการคิด
ในรูปกิจกรรมหรือคาถามให้พัฒนาการคิดแบบวิเคราะห์ขึ้นในตัวนักเรียน การสอนการคิดวิเคราะห์
ประกอบด้วย
1. การสอนการคิดวิเคราะห์แยกองค์ประกอบ (Analysis of elements) มุ่งให้นักเรียน
คิดแบบแยกแยะว่าสิ่งสาเร็จรูปหนึ่งมีองค์ประกอบอะไร มีแนวทางดังนี้
1.1 วิเคราะห์ ช นิ ด โดยมุ่ งให้ นั ก เรี ยนคิ ด และวิ นิ จ ฉั ย ว่า บรรดาข้ อ ความ เรื่อ งราว
เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ใด ๆ ที่พิจารณาอยู่นั้น จัดเป็นชนิดใด ประเภทใด ลักษณะใด ตามเกณฑ์หรือ
หลักการใหม่ที่กาหนด เช่น เสียชีพอย่าเสียสัตย์ ให้นักเรียนคิด (ช่วยกันคิด) ว่าเป็นข้อความชนิดใด
และเพราะอะไรตามเกณฑ์ที่กาหนดให้ใหม่เหมือนในตารา จุดสาคัญของการสอนให้คิดแบบวิเคราะห์
ชนิดก็คือ ต้องให้เกณฑ์ใหม่และบอกเหตุผลที่จัดชนิดตามเกณฑ์ใหม่ที่กาหนด
1.2 วิเคราะห์สิ่งสาคัญ มุ่งให้คิดแยกแยะและวินิจฉัยว่าองค์ประกอบใด สาคัญหรือไม่
สาคัญ เช่น ให้ค้นหาสาระสาคัญ แก่นสาร ผลลัพธ์ ข้อสรุป จุดเด่น จุดด้อย
1.3 วิเคราะห์เลศนัย มุ่งให้คิดค้นหาสิ่งที่พรางไว้ แฝงเร้นอยู่มิได้บ่งบอกไว้ตรงๆแต่มี
ร่องรอยส่งให้เห็นว่ามีความจริงนั้นซ่อนอยู่
2. การสอนการคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analysis of relationships) มุ่งให้นักเรียน
คิดแบบแยกแยะว่า มีองค์ป ระกอบใดสั มพันธ์กัน สัมพันธ์กันแบบใด สั มพันธ์ตามกันหรือกลับกัน
สัมพันธ์กันสูงต่าเพียงไร มีแนวทางดังนี้
2.1 วิเคราะห์ชนิดความสัมพันธ์ มุ่งให้คิดแบบค้นหาชนิดของความสัมพันธ์ว่าสัมพันธ์
แบบตามกันกลับกันไม่สัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบกับองค์ประกอบองค์ประกอบ
กับเรื่องทั้งหมด เช่น มุ่งให้คิดแบบค้นหาความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งใดสอดคล้อง กับ ไม่สอดคล้องกับเรื่องนี้
คากล่าวใดสรุปผิด เพราะอะไร ข้อเท็จจริงใดไม่สมเหตุสมผลเพราะอะไร
ข้อความในย่อหน้าที่... เกี่ยวข้องอย่างไรกับข้อความทั้งเรื่อง
ร้อยละกับเศษส่วน ทศนิยม เหมือนและต่างกันอย่างไรบ้าง
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2.2 วิ เคราะห์ ข นาดของความสั ม พั น ธ์ โดยมุ่ ง ให้ คิ ด เพื่ อ ค้ น หาขนาด ระดั บ ของ
ความสัมพันธ์ เช่น สิ่งนี้เกี่ยวข้องมากที่สุด (น้อยที่สุด) กับสิ่งใด
2.3 วิเคราะห์ขั้นตอนของความสัมพันธ์ มุ่งให้คิดเพื่อค้นลาดับขั้นของความสัมพันธ์ใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่เป็นเรื่องแปลกใหม่ เช่น
สิ่งใดเป็นปฐมเหตุ ต้นกาเนิดของปัญหา เรื่องราว เหตุการณ์ ปรากฏการณ์
สิ่งใดเป็นผลที่ตามมา ผลสุดท้ายของเรื่องราว เหตุการณ์ ปรากฏการณ์
2.4 วิ เคราะห์ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละวิ ธี ก าร มุ่ งให้ คิ ด และค้ น ว่ า การกระท า พฤติ ก รรม
พฤติการณ์ มีเป้าหมายอะไร เช่น ให้คิดและค้นหาว่า
การกระทานั้นเพื่อบรรลุผลอะไร ผลคือเกิดวินัยในตนเอง
ความไพเราะของดนตรีขึ้นอยู่กับอะไร ขึ้นอยู่กับจังหวะ
ความตอนที่...เกี่ยวข้องอย่างไรกับวัตถุประสงค์ของเรื่อง ผลคือสนับสนุน หรือขยาย
ความ
2.5 วิเคราะห์สาเหตุและผลที่เกิดตามมา มุ่งให้คิดแบบแยกแยะให้เห็นความสัมพันธ์เชิง
เหตุผล ซึ่งเป็นยอดปรารถนาประการหนึ่งของการสอนให้คิดเป็น คือ คิดหาเหตุและผลได้ดีเช่น ให้คิด
และค้นหาว่า
สิ่งใดเป็นผลของ... ( สาเหตุ) สิ่งใดเป็นเหตุของ... (ผล)
ตอนใดเป็นสาเหตุที่สอดคล้องกับ.... เป็นผลขัดแย้งกับข้อความ ....
เหตุการณ์คู่ใดสมเหตุสมผล เป็นตัวอย่างสนับสนุน
2.6 วิเคราะห์แบบความสัมพันธ์ โดยให้ค้นหาแบบความสัมพันธ์ระหว่าง 2 สิ่งแล้วบอก
แบบความสัมพัน ธ์นั้ น หรือเปรีย บเทียบกับความสัมพันธ์คู่อื่นๆ ที่คล้ายกัน ทานองเดียวกันในรูป
อุป มาอุป ไมย เช่น เซนติเมตร : เมตร อธิบายได้ว่า เซนติเมตรเป็นส่วนย่อยของเมตรเพราะฉะนั้น
เซนติเมตร : เมตร คล้ายกับ ลูก : แม่
3. การสอนคิดวิเคราะห์เชิงหลักการ (Analysis of Organizational Principles ) มุ่งให้
นักเรียนคิดอย่างแยกแยะจนจับหลักการได้ว่า สิ่งสาเร็จรูปคุมองค์ประกอบต่างๆ อยู่ในระบบใด คือ
หลั ก การอะไร ขั้ น ตอนการวิ เคราะห์ ห ลั ก การต้ อ งอาศั ย การวิ เคราะห์ ขั้ น ต้ น คื อ การวิ เคราะห์
องค์ประกอบ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์เสียก่อน กล่าวคือ ต้องแยกแยะสิ่งสมบูรณ์หรือระบบให้เห็น
ว่าองค์ประกอบสาคัญมีหน้าที่อย่างไร และองค์ประกอบเหล่านั้นเกี่ยวข้องพาดพิง อาศัยสัมพันธ์กัน
อย่างไร พิจารณาจนรู้ความสัมพันธ์ตลอดจนสามารถสรุป จับหัวใจ หรือหลักการได้ว่าการที่ทุกส่วน
เหล่านั้นสามารถทางานร่วมกัน เกาะกลุ่มกันคุมกันจนเป็นระบบอยู่ได้ เพราะหลักการใด ผลที่ได้เป็น
การวิเคราะห์หลักการ (principle) ซึ่งเป็นแบบวิเคราะห์การสอนให้คิดแบบวิเคราะห์หลักการเน้นการ
สอนวิเคราะห์ดังนี้
3.1 วิเคราะห์โครงสร้าง มุ่งให้นักเรียนคิดแบบแยกแยะแล้วค้นหาโครงสร้างของสิ่งสาเร็จรูป
นั้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาใหม่ เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ ข้อความ การทดลอง เช่น
การค้นคว้านี้ (ทดลอง เนื้อเรื่องนี้ การพิสูจน์) ดาเนินการแบบใด
คาตอบคือ นิยามแล้วพิสูจน์- ตั้งสมมติฐานแล้วตรวจสอบ
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ข้อความนี้ (คาพูด จดหมาย รายงาน) มีลักษณะใด โฆษณาชวนเชื่อ
เรื่องนี้มีการนาเสนอเช่นไร – ขู่ให้กลัวแล้วล่อให้หลง
3.2 การวิเคราะห์หลักการ มุ่งให้นักเรียนคิดแบบแยกแยะแล้วค้นหาความจริงแม่บทของสิ่ง
นั้น เรื่องราวนั้น สิ่งสาเร็จรูปนั้นโดยการคิดหาหลักการ เช่นหลักการสาคัญของเรื่องนี้มีว่าอย่างไร- ยึด
ความเสมอภาคระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์เหตุการณ์ครั้งนี้ลุกลามมากขึ้น (สงบ รุนแรง) เนื่องจากอะไร
คาโฆษณา (แถลงการณ์ การกระทา) ใช้วิธีใดจูงใจให้ความหวัง
ชาตรี สาราญ (2548 : 40-41) ได้กล่าวถึง เทคนิคการปูพื้นฐานให้นักเรียนคิดวิเคราะห์
ได้ สามารถสรุปรายละเอียด ดังนี้
1. ครูจะต้องฝึกให้เด็กหัด คิดตั้งคาถาม โดยยึดหลักสากลของคาถาม คือ ใคร ทาอะไร ที่
ไหน เมื่อไร เพราะเหตุใด อย่างไร โดยการนาสถานการณ์มาให้นักเรียนฝึกค้นคว้าจากเอกสารที่ใกล้ตัว
หรือสิ่งแวดล้อม เปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งคาถามเอง โดยสอนวิธีตั้งคาถามแบบวิเคราะห์ในเบื้องต้น
ฝึกทาบ่อย ๆ นักเรียนจะฝึกได้เอง
2. ฝึกหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล โดยอาศัยคาถามเจาะลึกเข้าไป โดยใช้คาถามที่ชี้บ่งถึงเหตุ
และผลกระทบที่จะเกิด ฝึกจากการตอบคาถามง่าย ๆ ที่ใกล้ตัวนักเรียนจะช่วยให้เด็ก ๆ นาตัวเอง
เชื่อมโยงกับเหตุการณ์เหล่านั้นได้ดี ที่สาคัญครูจะต้องกระตุ้นด้วยคาถามย่ อยให้นักเรียนได้คิดบ่อย ๆ
จนเป็ นนิ สัย เป็น คนช่างคิด ช่างถาม ช่างสงสัยก่อน แล้วพฤติกรรมศึกษาวิเคราะห์ ก็จะเกิดขึ้นแก่
นักเรียน
ยุทธวิธีเหล่านี้สามารถนาไปใช้เพื่อส่งเสริมความคิดขั้นสูงให้กับผู้เรียนได้ทุกระดับชั้น
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการคิดขั้นสูง โดยสามารถสังเคราะห์ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง ดังนี้

4.4 การบูรณาการการสอนอ่านภาษาอังกฤษและยุทธวิธีส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง
การจัดการเรียนการสอนมีเป้าหมายสูงสุดให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่าง
อิสระ ดังนั้น ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักการคิดอย่างเป็น
กระบวนการเป็ น ระบบ โดยกระตุ้นส่ งเสริมให้ ผู้ เรียนได้เรียนรู้ยุทธวิธีส่ งเสริมทักษะการคิดขั้นสู ง
เช่นเดียวกัน ในการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ สามารถนามาบูรณาการกับยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้น
สูง ดังนี้
แนวคิดการสอนโดยใช้คาถาม (questioning strategies)
การใช้คาถามเป็นองค์ประกอบสาคัญสาหรับการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจการตั้งคาถาม
เป็ น สิ่ งที่ ช่ ว ยชี้ แ นะให้ ผู้ อ่ านได้ ส ารวจหรือ วิเคราะห์ บ ทอ่ าน เพื่ อช่ ว ยให้ เข้ าใจเรื่องที่ อ่ านอย่ างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิดในระดับต่าง ๆ และถ้าได้ฝึกให้
ผู้เรียนได้ตั้งคาถามเองบ้างก็ยิ่งทาให้ผู้เรียนมีความตื่นตัวในการเรียนยิ่งขึ้น การพัฒนาความคิดและ
ความเข้าใจของผู้เรียนด้วยการใช้คาถามนั้น จะสามารถพัฒนาได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประเภทของ
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คาถามที่ครูฝึกใช้หรือฝึกให้แก่นั กเรียน ฉะนั้นการที่ครูรู้จักวิธีใช้คาถามให้เหมาะสมว่าจะใช้อย่างไร
เมื่อไร และที่ไหน ย่อมเป็นสิ่งจาเป็นในการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจ
-ประเภทของคาถาม
Gallagher แล ะAsher (1963: 183–194) ได้ จ าแ น ก ป ระเภ ท ขอ งค าถาม ตาม
กระบวนการคิดของ Guilford’s model of intelligence process ออกเป็น 4 ประเภทคือ
1. คาถามประเภทความรู้ความจา (cognitive memory questions) ได้แก่ คาถามให้
ตอบข้อเท็จจริงและสิ่งที่ได้เรียนแล้ว
2. ค าถามประเภทสรุ ป แคบ (convergent questions) ได้ แ ก่ ค าถามซึ่ ง ผู้ ต อบใช้
ความคิดหาคาตอบที่ถูกต้องเพียงคาตอบเดียวจากข้อมูลที่มีอยู่
3. ค าถามประเภทเปิ ด กว้ า ง (divergent questions) ได้ แ ก่ ค าถามซึ่ ง ผู้ ต อบใช้
ความคิดหาคาตอบได้หลายคาตอบ คาถามชนิดนี้กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
4. คาถามประเภทประเมิน (evaluation questions) ได้แ ก่ ค าถามที่เปิด โอกาสให้
ผู้ตอบตัดสินใจ และประเมินค่าสิ่งต่างๆด้วยตนเอง
Cunningham (1971: 81 – 103) ได้จาแนกคาถามออกเป็น 2 ประเภทโดยจาแนก
เป็นประเภทแคบ (narrow questions)และประเภทกว้าง (broad questions) และแต่ละประเภท
แบ่งประเภทต่าง ๆ ดังนี้
1. คาถามประเภทแคบ (narrow questions) ผู้ตอบใช้ความคิดระดับต่าในการตอบ
คาถาม (low level thinking) ได้แก่
1.1 คาถามเกี่ยวกับความรู้ความจา (cognitive memory questions)
1.2 คาถามที่มีคาตอบถูกเพียงคาตอบเดียว (convergent questions)
2. คาถามประเภทกว้าง (broad questions) ผู้ตอบใช้ความคิดระดับสูง (higher of
thinking) ไม่จากัดคาตอบที่ถูก ได้แก่
2.1 คาถามที่มีหลายคาตอบ (divergent questions)
2.1.1 คาถามให้ทานาย (predict)
2.1.2 คาถามให้ตั้งสมมุติฐาน (hypothesis)
2.1.3 คาถามให้สรุปอ้างอิง (infer)
2.1.4 คาถามให้สร้างความหมาย (reconstruct)
2.2 คาถามเพื่อการประเมิน (evaluative questions)
2.2.1 คาถามให้ตัดสิน (judge)
2.2.2 คาถามให้ประเมินค่า (value)
2.2.3 คาถามให้ตัดสินตัวเลือก (justified choice)
2.2.4 คาถามให้โต้แย้ง (defend)

82
Pearson and Johnson (1978 อ้างถึงใน วิสาข์ จัติวัตร์ , 2543: 213 – 214) ได้แบ่ง
ประเภทคาถามตามข้อมูลที่ผู้อ่านใช้ตอบคาถามดังต่อไปนี้
1.คาถามที่ผู้อ่านสามารถหาคาตอบได้โดยตรงจากบทอ่าน (textually explicit) ได้แก่
คาถามซึ่งมีคาตอบปรากฏอยู่ในบทอ่านโดยตรง ผู้ตอบสามารถยกคาพูดในบทอ่านมาตอบได้เลย
2. คาถามที่ผู้อ่านต้องสรุปหรืออนุมานคาตอบจากบทอ่าน (textually implicit)ได้แก่
คาถามซึ่งคาตอบไม่ได้ปรากฏโดยตรงในบทอ่าน ผู้ตอบต้องอ่านและสรุป หรืออนุมานคาตอบโดยใช้
คาพูดของตนเอง
3. คาถามที่ผู้อ่านใช้ความรู้และประสบการณ์เดิม หรือข้อมูลที่มีอยู่แล้วในใจของผู้อ่าน
มาใช้ในการตอบคาถาม (scriptural implicit information) ได้แก่ คาถามซึ่งผู้อ่านต้องใช้ความรู้และ
ประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับสิ่งต่างๆมาประมวลเข้ากับเนื้อหาของเรื่องที่อ่าน เพื่อตอบคาถามนั้น
Cole (1987: 114 – 121) ได้รวบรวมการจาแนกประเภทของคาถามไว้รวม 6 วิธี ซึ่ง
ใช้เกณฑ์การจาแนก 6 เกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1. จาแนกตามระดับของคาถามได้ 2 ประเภทคือ
1.1 คาถามระดับต่า (low order questions) ได้แก่ คาถามที่ถามความรู้ในเนื้อหา
หรือให้ระลึกถึงข้อเท็จจริง จึงเรียกคาถามประเภทนี้อีกอย่างหนึ่งว่าคาถามข้อเท็จจริง
1.2 คาถามระดั บ สู ง (high order questions) ได้ แก่ คาถามที่ มี การตีค วาม การ
นาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ หรือการประเมินค่า ซึ่งอาจเรียกว่าคาถามให้คิด ซึ่งช่วยในการ
พัฒนาทักษะการคิดและการใช้เหตุผลในเนื้อหาที่เรียน
2. จาแนกตามลักษณะของคาตอบได้เป็น 3 ประเภทคือ
2.1 คาถามที่เน้นผลลัพธ์ (product questions) ซึ่งต้องการคาตอบที่เป็นข้อสรุ ป
หรือผลลัพธ์ที่จะเกิดตามมา มักเป็นคาตอบที่จบในตัวเองสั้นๆ เช่น คาถาม “อะไรเป็นสาเหตุสาคัญ 3
ประการของการปฏิวัติในฝรั่งเศส”
2.2 ค าถามที่ เน้ น กระบวนการ (process questions) ต้ อ งการการอธิ บ ายถึ ง
กระบวนการ วิถีทางสู่จุดหมายหรือขั้นตอนที่ทาให้ได้ข้อสรุป หรือขั้นตอนการแก้ปัญหามักต้องอธิบาย
ยาวกว่าคาถามประเภทที่ 2.1 เช่นถามว่า “บอกสาเหตุของการปฏิวัติในฝรั่งเศสมา 1 อย่าง และบอก
ว่าอะไรที่ทาให้คิดว่าสาเหตุนั้นสาคัญ”
2.3 ค าถามที่ เน้ น ความคิด เห็ น (opinion questions) ซึ่ งต้อ งการการตัด สิ น การ
ประเมินค่า การให้ทัศนะในเรื่องนั้น ๆ
3. จาแนกตามลักษณะคาตอบได้ 2 ประเภท คือ
3.1 คาถามแบบปิด (closed questions) เป็นคาถามที่กระตุ้นให้คิดเพียงเล็กน้อย
ตอบได้ในลักษณะแคบจะต่อให้ยาวกว่านั้นไม่ได้ เช่น ถามว่า “เรื่องนี้จบลงอย่างไร” ผู้ตอบก็จะตอบ
ได้เพียงเท่าที่เรื่องที่อ่านระบุไว้เท่านั้น
3.2 คาถามแบบเปิด (open questions) เป็นคาถามที่ทาให้เกิดการคิดแบบกว้าง
และคิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถตอบได้อย่างกว้างขวาง และคาตอบจะเป็นที่ยอมรับได้ทั้งสิ้นเช่น

83
ถามว่า “เธอคิดว่า เรื่องนี้จะจบลงด้วยลักษณะอื่นได้อย่างไรบ้าง” ผู้ตอบจะสามารถตอบได้หลาย
อย่างตามแนวคิดของเขา การใช้คาถามประเภทนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการถามและเนื้อหาที่กาลัง
สอนอยู่
4. จาแนกตามตัวอักษรขึ้นต้นของคาถาม (“wh” questions ได้แก่ what when how
who why)
4.1 “what questions” คาถามที่ถามว่า “อะไร” มักถามความรู้หรือการให้ระลึก
ถึงความคิดหรือรายละเอียดสาคัญ
4.2 “when questions” คาถามที่ถามว่า “เมื่อไร” กระตุ้นให้นักเรียนคิดถึงลาดับ
เหตุการณ์
4.3 “how questions” คาถามที่ถามว่า “อย่างไร” เป็นการถามถึงกระบวนการ
หรือขั้นตอนการกระทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เกิดขึ้น
4.4 “who questions” ค าถามที่ถามว่า “ใคร” เป็ นค าถามที่ให้ นั กเรียนระบุ ถึง
บุคคลในเหตุการณ์
4.5 “why questions” คาถามที่ ถามว่า “ท าไม” เป็ น การให้ อธิบายเหตุ ผ ลของ
ปรากฏการณ์ ผู้ตอบจะต้องเข้าใจความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล จึงจะสามารถตอบคาถามประเภทนี้ได้
ถูกต้อง ดังนั้นคาถามนี้จึงท้าทายความคิดมาก
5. จาแนกตามลักษณะการคิดหรือการค้นหาคาตอบของผู้ตอบได้เป็น 2 ประเภท คือ
5.1 คาถามที่เน้นความจา (memory questions) ผู้ตอบจะให้คาตอบจากความทรง
จาที่มีอยู่ เช่น การให้บอกสารสนเทศที่ได้อ่านไป คาถามประเภทนี้ไม่ส่งเสริมทักษะการคิด
5.2 คาถามที่เน้ นค้นหา (search questions) การให้ คาตอบแก่คาถามประเภทนี้
ผู้ตอบต้องค้นคว้าอ้างอิงแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น หนังสือ หรือวัสดุและเอกสารอ้างอิงอื่นๆคาถาม
ประเภทนี้จะต้องใช้ทักษะและความสามารถในการค้นคว้ามากกว่าการถามความจา ซึ่งสอดคล้องกับ
การแก้ปัญหาในชีวิตจริง ที่ต้องอาศัยความสามารถในการค้นคว้าและวิเคราะห์แหล่งของข้อมูล เพื่อ
แก้ปัญหาที่ถูกต้อง
6. จาแนกตามลักษณะการปรากฏอยู่ของข้อมูลที่จะให้คาตอบได้เป็น 3 ประเภทคือ
6.1 ค าถามตามตั ว อั ก ษร (contextually explicit or literal questions) เป็ น
คาถามที่สามารถหาคาตอบได้จากตัวเนื้อหาหรือบทเรียนโดยตรง ข้อมูลหรื อคาตอบจะมีอยู่อย่าง
ชัดเจนในเรื่องหรือบทเรียน
6.2 ค าถามสรุ ป อ้ างอิ ง (contextually implicit or inference questions) เป็ น
คาถามที่จะหาคาตอบได้จากการวินิจฉัยจากข้อมูลที่มีอยู่หรือจากการค้นหาความหมายระดับลึกซึ่ง
คาตอบมิได้ป รากฏอยู่ ในเรื่ องหรื อบทเรียนอย่างชัดเจน ผู้ ตอบจะต้องใช้ส าระที่มีอยู่มาสนับ สนุ น
คาตอบให้มีความสมเหตุสมผล
6.3 ค าถามความรู้ เดิ ม (externally implicit or background questions) เป็ น
คาถามที่ต้องใช้ความรู้เดิม หรือสารสนเทศที่เกี่ยวข้องภายนอกที่ไม่ได้มีไว้ให้ในเรื่องหรือในบทเรียนมา
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ช่วยในการให้คาตอบ ผู้ที่ มีความรู้เดิมที่เกี่ยวข้องมากจะสามารถตอบคาถามประเภทนี้ได้ดีกว่าผู้ที่มี
ความรู้เดิมในเรื่องนั้นน้อย
Singer (1978 : 903) ได้เสนอแนวทาง การสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจควรฝึกให้
นักเรียนถามตนเอง และฝึกให้นักเรียนนาความคิดด้วยตัวเอง และได้เสนอแนวคิดในการฝึกการถาม
คาถามให้แก่นักเรียน 3 ประการคือ
1. พฤติกรรมการให้ตัวแบบ (modeling behavior) เป็นวิธีที่ครูตั้งคาถามในการเรียน
การสอน พร้อมๆกับเป็นตัวแบบให้แก่นักเรียน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ตั้งคาถามตามแบบครูบ้าง
โดยครูจะเป็นผู้แนะนาให้ เพื่อให้นักเรียนได้มีบทบาทเป็นผู้ตั้งคาถาม ถามตัวเองได้ในที่สุด
2. กลวิธีการสับเปลี่ยนบทบาท (phase – out/ phase – in strategy) วิธีนี้เริ่มด้วย
คาถามที่ครูเป็นผู้ตั้ง โดยให้นักเรียนอ่านบทเรียนและครูอธิบายหรือบอกถึงคาถามที่จะถามได้และ
อธิบายถึงการคิดคาตอบจากบทอ่านนั้น วิธีนี้จะเป็นวิธีคล้ายการสอนการคิด แต่คาถามที่ครูตั้งขึ้นเพื่อ
นาความคิดของนักเรียนนั้นไม่เพียงพอ ต้องกระตุ้นให้นักเรียนตั้งคาถามด้วยตัวเขาเองทั้งก่อนอ่าน
ระหว่างอ่านและหลังการอ่าน ซึ่งเป็นเปลี่ยนบทบาทของครูจากการเป็นผู้ตั้งคาถาม มาเป็นนักเรียน
เป็นผู้ตั้งคาถามบ้าง
3. การเข้าใจเรื่ องที่อ่านอย่างกระตือรือร้น (active comprehension) เมื่อนักเรียน
สามารถถามคาถามได้เองแล้ว นักเรียนจะสามารถอ่านได้ตามลาพังได้ดีขึ้น โดยการตั้งสมมุติฐานหรือ
คาถามเกี่ย วกับ เรื่องที่ อ่าน และอ่านเพื่ อหาคาตอบหรือทดสอบสมมุติฐ านนั้ น โดยเน้ นทั้ งการตั้ ง
คาถามก่อนอ่าน ระหว่างอ่าน และหลังอ่าน
ยุทธวิธีการถามคาถามเป็นยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงยุทธวิธีหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนไม่
เพียงแต่เรียนรู้ข้อเท็จจริง แต่เป็นการส่งเสริมการคิด การเข้าถึงความรู้ โดยเฉพาะการให้ผู้เรียนได้ฝึก
ตั้งคาถามที่ใช้ความคิดระดับสูงด้วยตนเอง
ยุทธวิธี K-W-H-L-A-Q
การสอนอ่านโดยใช้ยุทธวิธี K-W-H-L-A-Q (Barell, 2003; 2007) จัดอยู่ในกลุ่มยุทธวิธี
แก้ปัญหา (Problem Solving Strategies) แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based learning) มี
จุดประสงค์เพื่อให้ ผู้ อ่านใช้ความรู้ เดิมรวมกับความรู้ใหม่ที่ได้จากการอ่ าน การอ่านแบบนี้มาจาก
ประเด็นหลัก (Barell, 2003 อ้างถึงใน Conklin, 2012) ดังนี้
K = What do we think we know about the subject?
เป็นสิ่งที่นักเรียนต้องรู้
W = What we want to know ?
เป็นสิ่งที่นักเรียนต้องการค้นหา
H = How will we go about finding answers to our questions?
เป็นวิธีการที่นักเรียนวางแผนการค้นหาข้อมูลใหม่

85
L = What are we learning on a daily basis, and what have we
learned
after our culminating projects?
บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วหรือสิ่งที่ยังคงต้องเรียน
A = How can we apply the major concepts, ideas, principles,
and skills to the same subject, to other subjects, and to ourlives beyond the
classroom?
เป็นวิธีการที่นักเรียนจะถ่ายโยงความรู้ไปประยุกต์ใช้ทั้งในการเรียนและการ
ดาเนินชีวิต
Q = What new questions do we have now?
เป็นสิ่งใหม่ที่นักเรียนต้องเรียนรู้
กิจกรรมการอ่านแบบนี้สามารถใช้ได้ทั้งรายบุคคล กลุ่มย่อยและเป็นกิจกรรมทั้งชั้นเรียน
และยังช่วยให้นักเรียนแลกเปลี่ยนสิ่งที่เรียนรู้กับนักเรียนคนอื่นๆ และเรียนรู้ถึงแหล่งข้อมูลที่สามารถ
ค้นหาได้ สรุปการค้นหาและเชื่อมโยงไปสู่สิ่งใหม่ได้
ยุทธวิธีการอ่านแบบ SQ3R
Robinson (1961 : 29 – 30) ได้เสนอกลวิธีในการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพคือ SQ3R ซึ่ง
สามารถช่วยให้นักเรียนเลือกสิ่งที่เขาคาดว่าจะรู้จากเรื่องที่อ่านเข้าใจแนวคิดของเรื่องที่อ่านได้อย่าง
รวดเร็วและจดจาได้ดี และสามารถทบทวนเรื่องที่อ่านนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการดังกล่าวมี
ขั้นตอนดังนี้
1. การสารวจ (survey–S) โดยการสารวจหนังสือที่อ่านตั้งแต่ปก ชื่อเรื่องประวัติผู้แต่ง
วันออกลิขสิทธิ์หนังสือ บทนา หรือ คานา บทสุดท้ายของเรื่อง บทสรุปและคาถามที่อยู่ท้ายแต่ละบท
และส่วนท้ายของหนังสือ เช่น ภาคผนวกท้ายเล่ม การอธิบายคาศัพท์ที่แทรกอยู่ในหนังสือ ดัชนี และ
บรรณานุกรม เป็นต้น นอกจากนี้ดูลักษณะของโครงสร้างของเนื้อเรื่องลักษณะการจัดเรียบเรียงเนื้อ
เรื่อง และศึกษาวิธีการอ่านให้ง่ายขึ้น การอ่านในขั้นนี้จะชี้ให้เห็นหัวข้อสาคัญ ๆ หรือแนวคิดของเรื่อง
ที่เป็นหลัก และช่วยให้ผู้อ่านเรียบเรียงแนวคิดต่าง ๆได้ เมื่ออ่านเรื่องอย่างละเอียดในภายหลัง
2. การตั้ ง ค าถาม (question–Q) การตั้ ง ค าถามเป็ น วิ ธี ก ารที่ ใ ห้ ผู้ อ่ า นมี ค วาม
กระตือรือร้น มีความว่องไว ตื่นตัว อยากรู้อยากเห็นมากขึ้น ทาให้การอ่านมี ประสิทธิภาพมากขึ้น ใน
การอ่านเนื้อเรื่องที่มีความซับซ้อนและยุ่งยาก การตั้งคาถามอาจทาได้โดย
ก่อนเริ่มการอ่าน นักเรียนถามตนเองว่าต้องการรู้อะไรบ้าง
อ่านและคิดเกี่ยวกับคาถามท้ายบทของแต่ละบท หรือจากคาถามที่ครูกาหนดให้
ดูหัวข้อเรื่องและหัวข้อย่อยที่อยู่ในคาถาม
เก็บคาถามขณะอ่านและพยายามหาคาตอบ
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นอกจากนี้การตั้งคาถามช่วยให้ผู้อ่านนึกย้อนถึงความรู้เดิมที่มีอยู่เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
คาถามจะต้องสัมพันธ์กับเรื่องราวที่กาลังอ่าน ผู้อ่านจะต้องตั้งคาถามของตนเอง เช่น ใจความสาคัญ
ของผู้เขียนคืออะไร ทาไมจึงสาคัญ สาคัญอย่างไร และเกี่ยวข้องกับอะไร ซึ่งจะช่วยทาให้การอ่านใน
ขั้น ต่อไปเป็ น ไปอย่ างมีจุ ดมุ่งหมาย และสามารถจับประเด็นส าคัญ ไม่ผิดพลาดและคิดอยู่เสมอว่า
จะต้องอ่านหาคาตอบนั้น
3. การอ่าน (read–R) ในขั้นนี้จะเป็นการอ่านเพื่อความเข้าใจ จับประเด็นสาคัญๆอย่าง
แท้จริง และค้นหาคาตอบในขณะที่กาลังอ่าน ถ้านึกคาถามได้อีกก็อาจจะใช้วิธีจดบันทึกไว้ แล้วตั้งใจ
อ่านต่อไปจนกว่าจะได้คาตอบที่ต้องการ
4. การจดจาสิ่งที่อ่าน (recite–R) หรือการซักถามนักเรียน ซึ่งจะช่วยนักเรียนจาสิ่งที่
เพิ่งอ่านไป ขั้นนี้ช่วยให้ผู้อ่านเก็บข้อมูลที่ต้องจาจากความจาระยะสั้นไปสู่ความจาระยะยาว เป็นความ
พยายามหาคาตอบ หรือการเขียนสรุปใจความสาคัญ ๆ ไว้ พยายามใช้ถ้อยคาของตนเองให้มากที่สุด
เท่าที่จะทาได้ หรืออาจจะเริ่มด้วยการอ่านทวนคาถามซ้าใหม่อีก เพื่อจะได้สรุปคาตอบได้ง่าย การทา
เช่นนี้จะทาให้รู้ว่าเรื่องที่อ่านเกี่ยวกับอะไร ถ้าตอบคาถามไม่ได้ ให้ย้อนไปอ่านเรื่องใหม่อย่างคร่าว ๆ
การจดจาสิ่งที่อ่าน (recite) อาจทาโดย
4.1 ขีดเส้นใต้ประโยคสาคัญของแต่ละย่อหน้า ข้อความสาคัญ หรือมโนทัศน์ของ
เนื้อเรื่อง
4.2 การจดบันทึกหลังจากอ่านจบตอน จดบันทึกสั้น ย่อเป็นโครงเรื่องอย่างสั้นๆ
4.3 การพูดถึงใจความสาคัญด้วยถ้อยคาของตนเอง
4.4 พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน โดยแบ่งกลุ่มและแลกเปลี่ยนสิ่งที่อ่านซึ่งกันและกัน
5. การทบทวน (review – R) การทบทวนจะเกิดขึ้นเมื่ออ่านจบแล้ว ลองตรวจสอบว่า
ตนมีความสามารถจดจาเรื่องราวและใจความสาคัญของเรื่องได้ดีเพียงไร โดยพยายามนึก ทบทวน
จุดสาคัญของเรื่อง แล้วโยงความคิดมายังรายละเอียดของเรื่อง วิธีการนี้จะทาให้นักเรียนหรือผู้อ่าน
อ่านได้อย่างเข้าใจ และจาเรื่องได้แม่นยายิ่งขึ้น การทบทวนมีวิธีการ ดังนี้คือ
5.1 การทบทวนทันทีหลังจากอ่านทีละส่วน (part by part reading) และการจดจา
สิ่งที่อ่าน แล้วทบทวนทั้งบทหรือดูภาพรวมและสิ่งอื่นๆประกอบรวมกัน
5.2 การทบทวนเป็นช่วงๆหรือเป็นระยะๆ ได้แก่ ก่อนการสอบ โดยทบทวนสิ่งที่จด
บันทึกไว้หรือขีดเส้นใต้ การทดสอบด้วยตนเองอีกครั้ง
5.3 การทบทวนครั้งสุดท้าย ก่อนการสอบปลายภาค ทบทวนเนื้อหาทุกๆภาคเรียนและ
รวบรวมเข้าด้วยกัน และเตรียมตัวสอบ
การสอนด้วยวิธีนี้ เป็นยุทธวิธีหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาการอ่านไปพร้อมกับ
กระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ ตั้งแต่ก่อนการอ่าน ขณะอ่านและหลังการอ่าน เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่อ่านอย่างแท้จริง
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การประยุกต์ใช้ทักษะการคิดขั้นสูงในงานวิจัย
ศึก ษาการจั ด กิจ กรรมการเรีย นการสอนตามสภาพจริง (Authentic Instruction) มี
มาตรฐานที่ใช้เป็นแนวคิดพื้นฐานในการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอน 5 ประการสาคัญ คือ
1) การคิดขั้น สูง (Higher-Order Thinking) โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดใน
การสังเคราะห์เพื่อสร้างความเข้าใจและความหมายใหม่ ๆ
2) การเข้าถึงระดับความลึกของความรู้ที่ใช้ในการเรียนรู้ (Depth of Knowledge) โดย
ให้ผู้เรียนเข้าถึงแก่นความคิดของเนื้อหาวิชา ใช้ความรู้ที่มากกว่าความรู้พื้นฐาน
3) การสนทนาที่ เป็ น แก่ น ของเนื้ อ หาสาระ (Substantive Conversation) มี โอกาส
สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้กับครูและเพื่อน
4) การเชื่อมโยงสู่โลกภายนอกชั้นเรียน (Connections to the World beyond the
Classroom) โดยเชื่อมโยงความรู้สู่ปัญหาหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถนาความรู้ที่เรียนรู้
ในชั้นเรียนอธิบายถึงปัญหาต่าง ๆ นอกชั้นเรียนได้และ
5) การสนับสนุน ทางสังคมเพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Social Support
for Student Achievement) โดยมีการเรียนการสอนที่สร้างบรรยากาศที่ส่งผลดีแก่การเรียนรู้ เช่น
การยอมรั บ นั บ ถื อซึ่ งกั น และกั น (mutual respect) ซึ่ งหากมี การจัด การเรียนการสอนให้ ได้ ต าม
มาตรฐานข้างต้น แล้ ว คุณ ภาพในการจัดการเรียนรู้จะมีคุณ ภาพสูงขึ้น (Newmann et. al, 1995)
เช่นการประยุกต์วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการคิด (Thinking – Based Learning)
โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมดังนี้
1. ทักษะการคิดพื้นฐาน เช่น การจา การระลึกได้
2. ทักษะการคิดที่เป็นแกนสาคัญ (core thinking skills) เช่น ทักษะการสังเกต การตั้ง
คาถาม การจ าแนก การจั ดหมวดหมู่ การเปรีย บเที ยบ การเชื่ อมโยง การใช้เหตุ ผ ล ขยายความ
ตีความ สรุป
3. ทักษะการติดขั้นสูง (higher order thinking skills) เช่น ทักษะการวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ การประยุกต์ใช้ การตั้งสมมติฐาน รวบรวมข้อมูล ทดสอบ
4. การคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ
5. กระบวนคิดแบบต่าง ๆ เช่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการแก้ปัญหา
จากแนวคิด หลักการและยุทธวิธีที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงตามที่ได้กล่าวมา พบว่า
หากต้องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้สอนมีบทบาทสาคัญเป็นอย่างมากในการนาเสนอยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้น
สูงให้แก่ผู้เรียน ซึ่งนอกจากการจัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดขั้นสูงแล้ว
ผู้สอนต้องใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพด้วย
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4.5 การวัดและประเมินความสามารถด้านทักษะการคิด
การวัดและประเมิน ความสามารถในการคิด ทาให้ ทราบว่าการสอนทักษะการคิดนั้น
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์เพียงใด ศิริชัย กาญจนวาสี (2547) กล่าวถึง แนวทางในการวัดและประเมิน
ความสามารถในการคิดว่า สามารถแบ่งได้เป็น 2 แนวทางที่สาคัญ ดังนี้
1. แนวทางของนักวัดกลุ่มจิตมิติ (Psychometric) นักวัดกลุ่มนี้สนใจศึกษาโครงสร้าง
ทางสมองของมนุษย์ด้วยความเชื่อว่า มีลักษณะเป็นองค์ประกอบ และมีระดับความสามารถที่แตกต่าง
กันในแต่ละคน ซึ่งสามารถวัดได้ โดยการออกแบบทดสอบมาตรฐาน ต่อมาได้ขยายแกนแนวคิดของ
การวัดความสามารถทางสมองสู่การวัดผลสัมฤทธิ์ บุคลิกภาพ ความถนัดและความสามารถด้านต่าง ๆ
รวมทั้งความสามารถในการคิดด้วย
2. แนวทางของการวัดจากการปฏิบัติจริง (Authentic Performance Measurement)
นักวัดกลุ่มนี้สนใจที่จะวัดการเรียนรู้ในบริบทที่เป็นธรรมชาติ โดยการเน้นการวัดจากการปฏิบัติในชีวิต
จริ ง หรื อ คล้ า ยจริ งที่ มี คุ ณ ค่ า ต่ อ ตั ว ผู้ ป ฏิ บั ติ มิ ติ ข องการวั ด สนใจทั ก ษะการคิ ด ซั บ ซ้ อ นในการ
ปฏิบัติงาน ความร่วมมือในการแก้ปัญหา และการประเมินตนเอง เทคนิคการวัดใช้การสังเกตสภาพ
งานที่ปฏิบัติ จากการเขียนเรียงความ การแก้ปัญหาในสถานการณ์เหมือนโลกแห่งความเป็นจริงและ
การรวบรวมงานในแฟ้มผลงานเด่น
นอกจากนี้ ลักขณา สริวัฒน์ (2549: 48-50) กล่าวว่า การวัดความสามารถในการคิดตาม
แนวทางของนั กวัดกลุ่ ม จิ ตมิ ติส่ วนใหญ่ ส นใจการวัดความสามารถในการคิด อย่างมี วิจ ารณญาณ
(Critical Thinking) ซึ่ ง ได้ มี ก ารพั ฒ นาแบบทดสอบกั น อย่ า งหลากหลาย และเสนอการวั ด
ความสามารถในการคิ ด ออกเป็ น 2 ลั ก ษณะ คื อ 1. แบบทดสอบมาตรฐานที่ ใ ช้ ส าหรั บ วั ด
ความสามารถในการคิดซึ่งมีผู้สร้างไว้แล้ว และ 2. แบบทดสอบสาหรับวัดความสามารถในการคิดที่
สามารถสร้างขึ้นใช้เอง ดังนี้
1. แบบทดสอบมาตรฐานที่ใช้สาหรับวัดความสามารถในการคิด แบบทดสอบมาตรฐานที่
มีผู้สร้างไว้แล้วสาหรับใช้วัดความสามารถในการคิด จาแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แบบทดสอบการ
คิดทั่วไป และแบบทดสอบการคิดเฉพาะด้าน รายละเอียดมีดังนี้
1.1 แบบทดสอบการคิดทั่วไป (General Thinking Test) แบบทดสอบประเภทนี้
เป็นแบบทดสอบที่มุ่งวัดให้ครอบคลุมความสามารถในการคิดโดยเป็นความคิดที่อยู่บนฐานของการใช้
ความรู้ทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) แบบทดสอบมาตรฐานที่ใช้สาหรับวัด
ความสามารถในการคิดทั่วไป
1.2 แบบทดสอบความสามารถในการคิดลักษณะเฉพาะ (Aspect-specific Critical
Thinking Test) ได้แก่
1. Cornell Class Reasoning Test, Form X
2. Cornell Conditional Reasoning Test, Form X
3. Logical Reasoning
4. Test on Appraising Observations
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2. แบบทดสอบส าหรั บ วั ด ความสามารถในการคิ ด ที่ ส ามารถสร้ า งขึ้ น ใช้ เอง ในกรณี ที่
แบบทดสอบมาตรฐานสาหรับการคิดที่มีใช้กันอยู่ทั่วไปนั้นไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของการวัดเช่น
จุ ด เน้ น ที่ ต้ อ งการ ขอบเขตความสามารถทางการคิ ด ที่ มุ่ ง วั ด หรื อ กลุ่ ม เป้ า หมายที่ ต้ อ งการใช้
แบบทดสอบ เป็นต้น คงจะต้องหาโดยวิธีการสร้างแบบวั ดการคิดขึ้นใช้เอง เพื่อให้เหมาะสมกับความ
ต้องการในการวัดให้เกิดผลที่เชื่อถือได้อย่างแท้จริง
2.1 หลักการสร้างแบบวัดความสามารถทางการคิด การคิดเป็นกิจกรรมทางสมองที่
เกิดขึ้ น อยู่ ตลอดเวลา การคิดจึ งเป็ นความสามารถอย่างหนึ่งทางสมอง การคิ ดเป็ น นามธรรมที่ มี
ลักษณะซับซ้อนไม่สามารถมองเห็นได้ ไม่สามารถสังเกตหรือสัมผัสวัดได้โดยตรง จึงต้องอาศัยหลักการ
วัดทางจิตมิติ (Psychometric) มาช่วยในการวัด การวัดความสามารถทางการคิดของบุคคลผู้สร้าง
เครื่องมือจะต้องมีความรอบรู้ในแนวคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับการคิด เพื่อนามาเป็นกรอบหรือโครงสร้าง
ของการคิดเมื่อมีการกาหนดนิยมเชิงปฏิบัติการของปฏิบัติการของโครงสร้าง/องค์ประกอบการคิดแล้ว
จะท าให้ ได้ ตั ว ชี้ วั ด หรื อ ลั ก ษณะพฤติ ก รรมเฉพาะที่ เป็ น รูป ธรรม ซึ่ งสามารถบ่ งชี้ ถึ งโครงสร้าง/
องค์ประกอบของการคิด จากนั้นจึงเขียนข้อความตามตัวชี้วัด หรือลักษณะพฤติกรรมเฉพาะของแต่ละ
องค์ประกอบของการคิดนั้น ๆ
2.2 กาหนดกรอบของการวัดและนิยามเชิงปฏิบัติการ ผู้พัฒ นาแบบวัดควรศึกษา
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสามารถทางการคิดตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการ ผู้พัฒนา
แบบวัดควรคัดเลือกแนวคิดหรือทฤษฎีที่เหมาะสมกับบริบทและจุดมุ่งหมายที่ต้องการเป็นหลักยึดและ
ศึกษาให้เข้าใจอย่างลึ กซึ้ง เพื่อกาหนดโครงสร้าง/องค์ประกอบของความสามารถทางการคิดตาม
ทฤษฎีและให้นิยามเชิงปฏิบัติการของแต่ละองค์ประกอบในเชิงรูปธรรมของพฤติกรรมที่สามารถบ่งชี้
ถึงลักษณะของแต่ละองค์ประกอบของการคิดนั้นได้
2.3 สร้างผังข้อสอบ (Table of Specification) การสร้างผังข้อสอบเป็นการกาหนด
เค้าโครงของแบบวัดความสามารถทางการคิดที่ต้องการให้ครอบคลุมโครงสร้าง/องค์ประกอบใดบ้าง
ตามทฤษฎีและกาหนดว่าแต่ละส่วนมีน้าหนักความสาคัญมากน้อยเพียงใด ในกรณีที่ต้องการสร้าง
แบบวัดความสามารถทางการคิดสาหรับใช้เฉพาะวิช าใดวิช าหนึ่ง ผู้พัฒ นาแบบวัดจะต้องกาหนด
เนื้อหาของวิชานั้นด้วยว่าจะใช้เนื้อหาใดบ้างที่เหมาะสม จะนามาใช้วัดความสามารถทางการคิดพร้อม
ทั้งกาหนดน้าหนักความสาคัญของแต่ละเนื้อหาในแต่ละองค์ประกอบความสามารถทางการคิด เป็นผัง
ข้อสอบสาหรับนาไปใช้เขียนข้อสอบต่อไป
ในการเลือกใช้เครื่องมือสาหรับการวัดทักษะการคิด ควรพิจารณาถึงองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้ (Rane-Szostak and Robertson, 1996, อ้างถึงใน อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, 2543)
1. การพิจารณาถึงคาจากัดความของการคิดที่ใช้ในเครื่องมือ
2. การวัดใช้การอ้างอิงเป็นแบบอิงกลุ่มหรืออิงเกณฑ์
3. ความตรงและความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
4. เหมาะสมกับโปรแกรมของผู้วิจัย
5. สามารถนามาใช้วัดได้จริง
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จากหลักการแนวคิดและทฤษฎีการวัดและประเมินความสามารถด้านการคิดสรุปได้ว่า การ
วัดและประเมินความสามารถในการคิดนั้นแบ่งได้เป็น 2 แนวทาง นั่นคือ การวัดตามแนวทางนักวัด
กลุ่มจิตมิติ ซึ่งมีความเชื่อว่าความคิดสามารถวัดได้ด้วยแบบทดสอบมาตรฐาน ซึ่งอาจเป็นแบบทดสอบ
มาตรฐานที่มีผู้สร้างไว้แล้ว และสร้างขึ้นใช้เองเพื่อเหมาะสมกับความต้องการในการวัด ซึ่งต้องมีการ
กาหนดกรอบของการวัดและนิยามปฏิบัติการและพัฒนาเป็นข้อสอบต่อไป สาหรับอีกแนวทางหนึ่งนั้น
เป็ น แนวทางของการวัดจากการปฏิบัติจริงซึ่งเป็นการสั งเกตจากสถานที่ปฏิบัติห รือการปฏิบัติใน
สถานการณ์ที่ใกล้เคีย งกับ สถานการณ์ จริง ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะได้พัฒ นาแบบทดสอบขึ้นเอง
ร่วมกับการวัดโดยการปฏิบัติจริงโดยยึดหลักการดังที่กล่าวมาแล้ว
5. การคิดวิเคราะห์ (Analytic Thinking)
การคิดเป็ น ทั กษะที่ส าคัญ อย่างยิ่ง เป็ น ทักษะที่ต้ องมีการฝึ กฝนให้ ส ามารถคิ ดเป็ นและ
นาไปใช้ในการขยายต่อความคิด การดารงชีวิตให้มีคุณภาพ ดังนั้นสถานศึกษา ซึ่งถือเป็นสถาบันที่มี
หน้าที่ในการถ่ายทอดวิทยาการความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา เพื่อสนองความต้องการของสังคม จึงต้อง
ให้ความสาคัญกับการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาทักษะการคิด ซึ่งวัชรา เล่าเรียนดี (2553: 1)
ได้กล่าวถึงความสาคัญของการสอนและการพัฒนาทักษะการคิดว่า ความสามารถในการคิดและทักษะ
ในการคิดมีความสาคัญยิ่งสาหรับการจัดการศึ กษา ในปัจจุบันเพราะความสามารถและทักษะในการ
คิดมีความจาเป็นสาหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต การดารงชีวิตและการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและ
ประสบผลสาเร็จโดยเฉพาะในยุคข้อมูลข่าวสารความรู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
สอดคล้องกับ นักการศึกษาที่กล่าวถึงความสาคัญของทักษะการคิดว่าในยุคศตวรรษที่ 21 ว่าทักษะที่
สาคัญที่ สุด คือ ทักษะการคิดของบุคคลและทักษะชีวิต (Life skills) เพื่อจะได้สามารถดารงชี วิตอยู่ได้
อย่ างสั นติ สุ ขในสั งคมโลกที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ างรวดเร็ว ในทุ ก ด้ าน ความรู้ เฉพาะด้ า นจะไม่ มี
ความสาคัญเท่ากับ การที่บุคคลมีความสามารถในการเรียนรู้ สร้างความหมายและประโยชน์จาก
ความรู้ จากข้อมูลใหม่ๆ ดังนั้นสิ่งที่สาคัญและจาเป็นที่สุดในการจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนใน
ยุคปัจจุบันคือการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะการคิด
(Thinking skills) มีวิธีการแสวงหาความรู้และสร้างความรู้ได้ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่อง
และสร้ างสรรค์ (Gough 1991, อ้ างถึ งในวั ชรา เล่ าเรียนดี , 2553: 1) อย่ างไรก็ ตามจะเห็ นได้ ว่ าการ
ส่งเสริมทักษะการคิดหรือความสามารถในการคิดยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร จากผลการประเมิน
มาตรฐานโรงเรี ยนส่ วนใหญ่ นั กเรี ยนมี ความสามารถในการคิ ดระดั บสู ง (Higher order thinking) ที่
ประกอบด้วยทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า รวมทั้งทักษะการคิดแก้ปัญหาอยู่ใน
ระดั บ ต่ า ซึ่ งเป็ น เรื่ อ งที่ ผู้ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษาทุ ก ฝ่ า ยจะต้ อ งให้ ค วามสนใจ เพราะทั ก ษะและ
ความสามารถในการคิดจะส่งผลถึงการพัฒนาประเทศชาติในทุกด้าน ดังนั้นตลอดระยะเวลากว่า 20
ปีที่ผ่านมา ได้มีการศึกษา ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการคิดอย่างหลากหลาย รวมทั้งการทางานของสมองใน
ด้านการคิดและการเรียนรู้ นักการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างเห็นว่า ควรมีการส่งเสริม
และพัฒ นาความสามารถในการคิดอย่างจริงจัง นอกจากนั้นยังมีการยืนยันว่าสามารถที่จะส่งเสริม
พัฒ นาความสามารถในการคิด ได้ด้ วยการจัดการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบั ติ (Instruction and
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practice) สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2535, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรียนดี, 2553: 1) ให้ความคิดเห็นไป
ในทิศทางเดียวกันว่า การสอนให้เด็กคิดเป็นมี ความสาคัญ ยิ่ง แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งทักษะการคิดและ
กระบวนการคิดมีความซับซ้อน ยากที่จะสอนให้กระจ่างและได้ผลโดยเร็ว ดังนั้นหากครูจะสอนให้เด็ก
คิดเป็น พัฒนาความคิด วิธีคิดและมีทักษะการคิดจะต้องกระทาอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
จากการศึกษาถึงความสาคัญของทักษะการคิด สรุปได้ว่า ทักษะการคิดเป็นทักษะที่มี
ความจาเป็นในศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะที่มีความสาคัญที่ใช้ในการประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต ซึ่งการที่
จะทาให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดได้นั้นคือครูซึ่งเป็นบุคคลสาคัญที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิดด้วย
วิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง
5.1 ความหมายของการคิดวิเคราะห์
การคิ ด วิ เคราะห์ เป็ น การคิ ด ประเภทหนึ่ ง ที่ นั ก การศึ ก ษาให้ ค วามสนใจและได้ ให้
ความหมายเอาไว้ ดังนี้
Bloom (1956) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะเพื่อ
หาส่วนย่อยของเหตุการณ์ เรื่องราว หรือเนื้อหาต่างๆ ว่าประกอบด้วยอะไร มีความสาคัญอย่างไร
อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผลและที่เป็นอย่างนั้นอาศัยหลักการอะไร
Marzano (อ้างถึงใน ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2552: 14) ให้ความหมายการคิดวิเคราะห์ ไว้ว่า
การวิเคราะห์ (Analysis) ตามแนวคิดใหม่นี้เป็นความสามารถในการใช้เหตุผล และความละเอียดถี่ถ้วนใน
การจาแนกแยกแยะสิ่งต่างๆ ซึ่งมีกระบวนการย่อยๆ 5 ประการ ได้แก่ 1. การจาแนก 2. การจัดหมวดหมู่
3. การวิเคราะห์ข้อเหตุผล 4. การประยุกต์ใช้ และ 5. การทานาย
Good (1973) กล่าวว่าการคิดวิเคราะห์ หมายถึง การคิดอย่างรอบคอบตามหลักของ
การประเมิน และมีหลักฐานอ้างอิงเพื่อหาข้อสรุปที่น่าจะเป็นไปได้ ตลอดจนพิจารณาองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด และใช้กระบวนการตรรกวิทยาได้อย่างถูกต้องสมเหตุสมผล
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถใน
การสืบค้นข้อเท็จจริง เพื่อตอบคาถามเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง โดยการตีความ จาแนกแยกแยะและ
การทาความเข้าใจองค์ป ระกอบของสิ่งนั้น และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่สั มพันธ์กัน รวมทั้งเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น
ดังนั้น การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการจาแนกแยกแยะ องค์ประกอบ
ของสิ่งใด ๆ หรือสถานการณ์ใด ๆ ความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างสม
เหตุผล และเข้าใจหลักการ
การคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของบลูม
Bloom (1954) จาแนกพฤติกรรมการคิดวิเคราะห์ไว้ดังนี้
1. การคิดวิเคราะห์ ความสาคัญ (Analysis of Element) หมายถึง ความสามารถใน
การค้นหาคุณลักษณะที่เด่นชัดของเรื่องราวในแง่มุมต่างๆ ตามกฎเกณฑ์ที่กาหนดให้ จาแนกออกเป็น
1.1 การวิเคราะห์ช นิด หมายถึง ความสามารถในการจาแนก บอกชนิด ลักษณะ
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ประเภท ของบรรดาข้อความ เรื่องราว วัตถุสิ่งของ เหตุการณ์ และการกระทาต่าง ๆ ตามกฎเกณฑ์
และหลักการใหม่ที่เรากาหนดให้
1.2 การวิเคราะห์สิ่งสาคัญ หมายถึง ความสามารถในการค้นหาสิ่งที่มีความหมาย
นัย ส าคัญ ของเรื่องราว ในแง่มุมต่างๆ เช่น ให้ จับความสาคัญ ที่เป็นเนื้อหาสาระและแก่นสารของ
เรื่องราว วิเคราะห์หาผลลัพธ์ผลสรุป ความเด่นที่มีคุณค่า และความด้อยที่ไร้สาระ หรือสิ่งที่มีอิทธิพล
ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อเรื่องราวนั้นในทางใดทางหนึ่ง
1.3 การวิ เคราะห์ เลศนั ย หมายถึ ง ความสามารถในการแยะแยะ ค้ น หาเจตนา
ความคิดที่ซ่อนแฝงอยู่ในข้อความ เรื่องราว วัตถุสิ่งของ เหตุการณ์และการกระทา หรือเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่ง
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analysis of Relationship) หมายถึง ความสามารถใน
การค้นหาความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันระหว่างคุณลักษณะสาคัญใด ๆ ของบรรดาเรื่องราว และสิ่ง
ต่าง ๆ เช่น โคลง กลอน บทความ ฯลฯ
3. การวิ เคราะห์ เชิ ง หลั ก การ (Analysis of Organizational Principles) หมายถึ ง
ความสามารถในการค้นหาโครงสร้างและระบบของบรรดาเรื่องราวและสิ่งต่าง ๆ ตลอดจนการกระทา
ต่าง ๆ ว่าสิ่งเหล่านั้นรวมกันโดยมีสิ่งใดมาเป็นตัวเชื่อมโยงหรือมีอะไรเป็นหลักเป็นแกนกลาง จาแนก
เป็น
3.1 การวิเคราะห์โครงสร้าง หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์เรื่องราวและสิ่ง
ต่าง ๆ ว่ามีสิ่งใดเป็นตัวเชื่อมโยงสิ่งย่อย ๆ เหล่านั้นเข้าเป็นเอกรูปเดียวกัน
3.2 การวิเคราะห์หลักการ หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์เรื่องราวและสิ่ง
ต่างๆ ว่ายึดถืออะไรเป็นหลักการและเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
การสร้างข้อคาถามวัด “การคิดวิเคราะห์” ตามแนวของ Bloom
การสร้างข้อคาถามวัดการคิดวิเคราะห์ตามแนวของ Bloom สร้างข้อคาถามวัดการ
วิเคราะห์แต่ละแบบดังนี้
1. วิเคราะห์ความสาคัญ หมายถึง ความสามารถในการค้นหาคุณลักษณะที่เด่นชัดของ
เรื่องราวในแง่มุมต่างๆ ตามกฎเกณฑ์ที่กาหนดให้ จาแนกเป็น
1.1 วิ เคราะห์ ช นิ ด หมายถึ ง ความสามารถในการจ าแนก บอกชนิ ด ลั ก ษณะ
ประเภท ของบรรดาข้อความ เรื่องราว วัตถุสิ่งของ เหตุการณ์ และการกระทาต่างๆ ตามกฎเกณฑ์
และหลักการใหม่ที่กาหนดให้
1.2 การวิเคราะห์สิ่งสาคัญ หมายถึง ความสามารถในการค้นหาสิ่งที่มีความหมาย
นัยสาคัญของเรื่องราว ในแง่มุมต่าง ๆ เช่น ให้ จับความสาคัญที่เป็นเนื้อหาสาระและแก่นสารของ
เรื่องราว วิเคราะห์หาผลลัพธ์ผลสรุป ความเด่นที่มีคุณค่า และความด้ อยที่ไร้สาระ หรือสิ่งที่มีอิทธิพล
ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อเรื่องราวนั้นในทางใดทางหนึ่ง
1.3 การวิเคราะห์ เลศนั ย หมายถึง ความสามารถในการแยะแยะ ค้น หาเจตนา
ความคิดที่ซ่อนแฝงอยู่ในข้อความ เรื่องราว วัตถุสิ่งของ เหตุการณ์และการกระทา หรือเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่ง
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2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ หมายถึง ความสามารถในการค้นหาความเกี่ยวข้องหรือ
สัมพันธ์กันระหว่างคุณลักษณะสาคัญใด ๆ ของบรรดาเรื่องราว และสิ่งต่างๆ ในแง่มุมใด
การถามความสัมพันธ์จะต้องเกี่ยวข้องกับของสองสิ่งหรือสองเรื่องใด ๆ เป็นอย่างน้อย
โดยที่สิ่งเหล่านั้นอาจอยู่ในเรื่องเดียวกันหรือมาจากหลายเรื่องก็ได้
สิ่งที่จะน ามาหาความสั มพันธ์จะต้องเป็นสิ่งที่มีความหมายนัยสาคัญ หรือมีอิทธิพ ล
เด่นชัดของเรื่องเหล่านั้นเสมอ และสิ่งเหล่านั้นจะต้องมีคุณลักษณะบางอย่างพาดพิงเกี่ยวเนื่องกันจนมี
เหตุผลเพียงพอที่น่าจะนามาหาความสัมพันธ์กันได้ด้วย
3. วิเคราะห์เชิงหลักการ
การวิเคราะห์เชิงหลักการ คือการค้นหาโครงสร้างและระบบของวัตถุสิ่งของ เรื่องราว
และการกระทาต่าง ๆ ว่าการที่สิ่งเหล่านั้นคุมกันเป็นเอกรูป หรือสามารถรวมกันจนดารงสภาพเช่นนั้น
อยู่ได้ก็เนื่องด้วยอะไร โดยยึดอะไรเป็นหลักแกนกลาง หรือมีสิ่งใดมาเป็นตัวเชื่อมโยง ตัวคาตอบที่เรา
ค้นได้นี้ คือหลักการของเรื่องนั้น ๆ
3.1 วิเคราะห์โครงสร้าง ได้แก่ การถามถึงลักษณะของวิธีรวมตัวของส่วนประกอบ
ย่อยๆ ที่เชื่อมโยงยึดเหนี่ยวเข้าเป็นเอกรูปเดียวกัน ไม่ใช่การถามถึงรูปพรรณสัณฐานของวัตถุนั้น ใน
การถามให้วิเคราะห์โครงสร้างนี้ อาจให้วิเคราะห์บางตอน หรือตลอดทั้งเรื่อง
3.2 วิเคราะห์หลักการ หลักการคือความจริงแม่บทที่บรรดาเรื่องราวและการกระทา
ต่าง ๆ ยึดถือเป็นพื้นฐานและเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เช่น หลักการของเครื่องยนต์
ตัวหลักการมิใช่หมายถึงสูตรกฎหรือวิธีปฏิบัติของเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เป็น
ความจริงทั่วไปที่สามารถใช้ได้กับสิ่งต่างๆ หลายเรื่องในนั้น และเป็นความจริงพื้นฐานที่บรรดาสูตรกฎ
ของแต่ละเรื่องย่อย ๆ เหล่านั้นยึดถือ หรือที่เป็นต้นกาเนิดของสูตรกฎเหล่านั้น
การคิดวิเคราะห์ของ Marzano (2001 : อ้างอิงจาก ประพันธศิริ สุเสารัจ, 58)
Marzano ได้จาแนกขั้นการคิดวิเคราะห์ออกเป็น
1. ทักษะการจาแนก เป็นความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อยต่าง ๆ ทั้งเหตุการณ์
เรื่องราวสิ่งของออกเป็นส่วนย่อย ๆ ให้เข้าใจง่ายอย่างมีหลักเกณฑ์ สามารถบอกรายละเอียดของสิ่ง
ต่าง ๆ ได้
2. ทักษะการจัดหมวดหมู่ เป็นความสามารถในการจัดประเภท จัดลาดับ จัดกลุ่ม
ของสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน โดยยึดโครงสร้างลักษณะหรือคุณสมบัติที่เป็นประเภท
เดียวกัน
3. ทักษะการเชื่อมโยง เป็นความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล
ต่าง ๆ ว่าสัมพันธ์กันอย่างไร
4. ทักษะการสรุปความ เป็นความสามารถในการจับประเด็นและสรุปผลจากสิ่งที่
กาหนดให้

94
5. การประยุกต์ เป็นความสามารถในการนาความรู้ หลั กการและทฤษฎีมาใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ สามารถคาดการณ์ กะประมาณ พยากรณ์ ขยายความ คาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตได้
จากแนวคิดของนักการศึกษาในข้างต้น สรุปได้ว่า การคิดวิเคราะห์เป็นกระบวนการที่
ต้องใช้เหตุผล เป็นการคิดอย่างลุ่มลึกและหลากหลาย มีการพิจารณาข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วน รอบ
ด้านและมีเหตุผล เพื่อสร้างข้อสรุป ตัดสินใจและนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตได้ได้อย่างสมเหตุสมผล
แนวการตั้งคาถามเชิงวิเคราะห์ ตามแนวของเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
เกรี ย งศั ก ดิ์ เจริ ญ วงศ์ ศั ก ดิ์ (2546) ได้ ให้ แ นวคิ ด เกี่ ย วกั บ การตั้ งคาถามการคิ ด เชิ ง
วิเคราะห์ ว่าเป็นการตอบคาถามที่เกี่ยวข้องกับ “ความสงสัยใคร่รู้” ของผู้ถาม เมื่อเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
แล้ว อยากรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้ นมากขึ้นในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงใหม่ ๆ ความเข้าใจใหม่ ๆ อัน
เป็นประโยชน์ต่อการอธิบาย การประเมิน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่รอบคอบมากขึ้น ขอบเขต
ของคาถามจึงเกี่ย วข้องกับ การจาแนกแจกแจงองค์ประกอบ และการหาความสั มพันธ์เชิงเหตุผ ล
ระหว่างเรื่องที่วิเคราะห์กับเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแนวคาถามจะอยู่ในขอบข่าย “5W’s 1H” เพื่อ
นาไปสู่การค้นหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องนั้นในแง่มุมต่างๆ
ใคร (Who)
ทาอะไร (What)
ที่ไหน (Where)
เมื่อไร (When)
อย่างไร (How)
ทาไม (Why)
การวิเคราะห์คน/สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
แนวการตั้งคาถามเพื่อนาไปสู่การสืบค้น ได้แก่
เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับใคร/อะไร
เกิดขึ้นเมื่อไร
เกิดขึ้นที่ไหน
มีความเป็นมาอย่างไร
เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้ว จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อไป
ขอบเขตการตั้ ง ค าถามเพื่ อ วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ จะต้ อ งตั้ ง ค าถามให้ ค รอบคลุ ม
วัตถุประสงค์ที่เราต้องการทราบข้อเท็จจริง โดยสามารถตั้งคาถามให้ครอบคลุมหลัก 5W’s 1H อาทิ
ใคร (Who)
ใครอยู่ในเหตุการณ์บ้าง
ใครน่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้บ้าง
ใครน่าจะเป็นคนทาให้สถานการณ์นี้เกิดมากที่สุด เพราะเหตุใด
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ใครได้ประโยชน์ ใครเสียประโยชน์
อะไร (What)
มีอะไรเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้บ้าง เกี่ยวข้องกันอย่างไร
อะไรน่าจะเป็นหลักฐานที่สาคัญที่สุด เพราะเหตุใด
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ที่ไหน (Where)
สถานที่เกิดเหตุบอกเงื่อนงาอะไรบ้างหรือไม่
เหตุการณ์นี้น่าจะเกิดที่ใดมากที่สุด เพราะเหตุใด
เมื่อไร (When)
เวลาที่เกิดเหตุบอกอะไรบ้างหรือไม่
เหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นเมื่อไร เพราะเหตุใด
เวลาใดบ้างที่สถานการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นได้
เพราะเหตุใด (Why)
เหตุใดต้องเป็นคนนี้ เป็นเวลานี้ เป็นสถานที่นี้
เพราะเหตุใดจึงเกิดขึ้น
อย่างไร (How)
ลาดับเหตุการณ์นี้ ดูว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร
เขาทาสิ่งนี้ได้อย่างไร
สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างไร
นอกจากคาถาม 5W’s 1H ยังสามารถตั้งคาถามเชิงเงื่อนไข คาถามเกี่ยวกับจานวน
หรือความถี่ของเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น คาถามในลั กษณะของการจัดล าดับ ขั้น ตามความสาคัญ และ
คาถามเชิงเปรียบเทียบ ดังเช่น
ถ้า....จะเกิด (if…then)
ถ้าเหตุการณ์นี้ไม่เกิด ใครจะได้ประโยชน์ ใครจะเสียประโยชน์
ถ้าทาสิ่งนี้ได้ เหตุใดเราจึงทาสิ่งนี้ไม่ได้
ต่างกันตรงไหน ถ้าเขามีนิสัยเช่นนี้ เขาคงทาเช่นนี้ได้
จานวน
คิดว่าเขาทาสิ่งนี้เพียงคนเดียวหรือ
เป็นไปได้หรือไม่ว่าเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว
ลาดับความสาคัญ
เขาสนิทสนมกับใครมากที่สุด
อะไรสาคัญมากที่สุด
อะไรสาคัญรองๆ ลงมา และอะไรสาคัญน้อยที่สุด
ประเด็นใดเป็นประเด็นหลัก ประเด็นใดเป็นประเด็นย่อย
การเปรียบเทียบ
สิ่งใดเป็นไปได้มากกว่ากัน ระหว่าง ... กับ ...
การตั้งคาถามเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรม
ขอบเขตของการวิเคราะห์พฤติกรรมที่คนๆ หนึ่งแสดงออก ในกรณีที่เราต้องการทราบ
ว่าเขาทาสิ่งนี้ ด้วยเหตุผลอะไร เขาเป็นคนเช่นไร อะไรเป็นเหตุผลเบื้องหลังให้แสดงพฤติกรรมเช่นนี้ มี
อะไรซ่อนอยู่ในคาพูด ฯลฯ การที่จะวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้ได้ จาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
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ปัจจัยที่ส่งผลให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมหนึ่งๆ ออกมา ขึ้นอยู่กับแรงผลักจากภายในและแรงผลักจาก
ภายนอกเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลกัน
ตัวอย่างคาถาม
เขาทาไปเพราะอะไร
เขาทาด้วยใจสมัครหรือถูกบังคับ
เขาทาขณะมีสติสัมปชัญญะหรือขณะที่ควบคุมตนเองไม่ได้
เขาอยู่ในภาวะอารมณ์เช่นไรขณะเกิดเหตุการณ์
เขาถูกยั่วยุอารมณ์หรือไม่ มีผลทาให้เขาตัดสินใจทาเช่นนี้หรือไม่
วัยมีผลต่อการแสดงออกหรือไม่
ลักษณะนิสัยส่งผลต่อการแสดงออกหรือไม่
เขามีปรัชญาการมองโลกเช่นไรจึงแสดงออกเช่นนั้น
การตี ค วามสิ่ ง ที่ เกิ ด ขึ้ น ตามที่ เห็ น และเป็ น อยู่ แ ละตามความสั ม พั น ธ์ เชิ ง เหตุ ผ ล
จาเป็นต้องนาสิ่งนั้นมาใคร่ครวญเพื่อทาความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น ก่อนที่สรุปหรือตัดสินใจดาเนินการ
ใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้น
5.2 กิจกรรมทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking skills activities)
การสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์จะต้องใช้กิจกรรมหลากหลาย ประกอบด้วย
กิจกรรมการใช้คาถามปลายเปิดที่ไม่มีคาตอบเพียงคาตอบเดียว คาถามเปิดกว้างให้ คิดหาคาตอบ
คาอธิบ ายที่ ห ลากหลาย กิจ กรรมต่ อไปนี้ ส ามารถนาไปบูรณาการกั บวิธีก ารสอนแบบต่างๆ หรือ
รูปแบบการสอนต่างๆ (วัชรา เล่าเรียนดี, 2554: 37-39)
1. การระดมสมอง (Brainstorming) เป็ นวิ ธีที่ ดี ที่ สุ ดวิ ธีหนึ่ งในการส่ งเสริมการคิ ดคล่ อง
(Fluent thinking) เป้าหมายเพื่อถามความคิดหรือคาตอบให้ได้มากที่สุดในเวลาที่กาหนด เน้นปริมาณ
คาตอบมากกว่าคุณภาพ จึงไม่ควรมีการแสดงความคิดเห็นต่อคาตอบต่างๆ
2. การคิ ดยื ดหยุ่ น (Flexible thinking) การฝึ กคิ ดยื ดหยุ่นเป็ นกิ จกรรมที่ ให้ หาค าตอบที่
เป็ น ไปได้ นอกเหนื อ จากค าตอบที่ มีอยู่ โดยการถามคาถามที่ เป็ นเงื่อนไข ค าถามที่ ช่ วยให้ คิด หา
คาตอบความเป็นไปได้อื่นๆ ทาให้เกิดการคิดที่ยืดหยุ่นและการพิจารณาหาเหตุผลหลายด้าน
3. การให้ทานาย (Forecasting) โดยการระดมสมองให้นักเรียนได้คิด เพื่อหาสาเหตุที่ไปได้
และผลต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งหลังจากนั้นนักเรียนสามารถที่จะพิจารณาและพิสูจน์การทานายว่าผล
เกิดขึ้นจริงหรือไม่ และนักเรียนควรมีโอกาสหาเหตุผลและการเลือกของตัวเอง
4. การคิ ด แบบอุ ป นั ย (Inductive thinking) กิ จกรรมการคิ ดแบบอุ ป นั ย คื อ การสรุ ป
หลักการจากตัวอย่างต่างๆ และที่ไม่ใช่ตัวอย่าง หลักการในการคิดแบบอุปนัยนั้นนักเรียนจะรวบรวม
ข้อมูล จัดข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล พิจารณาองค์ประกอบที่เ หมือนกันและให้ข้อมูลส่วนประกอบที่
คล้ายกัน
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5. การคิดแบบนิรนัย (Deductive thinking) เป็นการคิดที่ตรงกันข้ามกับการคิดแบบอุปนัยที่
เป็นการสรุปหลักการทั่วไปจากข้อมูลหรือตัวอย่างต่างๆ แต่การคิดแบบนิรนัยจะเป็นการให้นักเรียน
คิดเกี่ยวกับข้อสรุปทั่วไปก่อนแล้วให้ตัวอย่างหรือข้อมูลสนับสนุน
6. การสรุปอ้างอิง (Inference) เมื่อใดที่มีการสรุป นั่นคือ การนาเสนอผลที่เกิดขึ้นการสรุปหรือ
การนาไปใช้ การลงข้อสรุปนั้นต้องมีการให้เหตุผลสาหรับการคิดของตนเอง คาถามที่จะให้ข้อสรุป
เช่น ให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่คิด เรื่องที่ตอบและผลที่ได้
7. การคิ ดเชิ งตรรก (Logical thinking) การคิ ดเชิ งตรรกเป็ นการใช้ สมองซี กซ้ ายในการคิ ด
จัดเชื่อมโยงแนวคิด กิจ กรรมที่ส่ งเสริมการคิดเชิงตรรก คือการร่วมให้ ข้อสนับ สนุนหรือความคิด
รวบยอดแล้วให้สร้างความคิดทีละขั้นตอนจนได้คาตอบหรือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้อ งการ การคิดเชิง
ตรรกต้องใช้ความรู้และแบบแผนของการคิด
8. การแก้ปัญหา (Problem solving) กระบวนการคิดที่ซับซ้อนจะเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา
และการตัดสินใจเสมอ การแก้ปั ญหาประกอบด้วยการคิด 6 ขั้นตอน คือ 1) ระบุปัญหา/นิยามปัญหา
2) รวบรวมข้อมูล 3) ระบุปั ญหาอุปสรรคที่ อาจเกิดขึ้น 4) ระบุ ทางเลือกในการแก้ปัญหา 5) พิจารณา
ทางเลือกในการแก้ปัญหา และ 6) เลือกวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด กิจกรรมที่ช่วยในการแก้ปัญหาคือ การใช้
คาถามที่หลากหลาย การระดมสมองและคาถามต่างๆ ดังนี้ อะไรคือข้อเท็จจริง อะไรคือความคิดเห็ น
มีคาตอบเพียงคาตอบเดียวหรือไม่ ตัวอย่างที่ให้พิสูจน์กฎนั้นหรือไม่ เพราะมีผลเกิดขึ้น 2 อย่าง สรุป
ได้หรือไม่ว่าอย่างหนึ่งเป็นเหตุและอีกอย่างหนึ่งเป็นผล เป็นไปได้ไหมที่ความรู้สึกของตนเองทาให้ไม่
เป็นไปตามกฎ
9. การตัดสินใจ (Decision making) เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดในการเลือกคาตอบที่ดีที่สุดจาก
หลายๆ แนวคิ ด โดยมี ก ารพิ จ ารณาข้ อดี ข้ อ จากั ด ทุ ก ขั้น ตอนในการแก้ ปั ญ หาและประเมิ น การ
ตัดสินใจจากผลที่เกิดขึ้น การตัดสินใจขั้นพื้นฐานประกอบด้วย ความสามารถในการสังเกตเก็บข้อมูล
ตีความหมายข้อมูล เปรียบเทียบข้อดีข้อจากัด จาแนกประเภทและวิเคราะห์ข้อมูล
10. การสังเกต (Observation) เป็นพื้นฐานการพัฒนาทักษะการคิดอย่างหนึ่งในการสังเกตควร
มีการกาหนดเป้ าหมายก่อน สั งเกตอะไรบ้าง เพื่ ออะไร สั งเกตรายละเอียดหรือขั้นตอน นั กเรียน
จะต้องใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ถ้าจะบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง กิจกรรมการสังเกตช่วยในการตรวจสอบ
ความถูกต้องระหว่างสิ่งที่ได้ยิน ได้เห็น ได้กลิ่น และอื่นๆ จากข้อเสนอบางอย่างที่ท่านไม่เชื่อจากที่
ได้ยิน ได้ฟัง เพราะมีข้อมูลเพียง 50% ของที่คิดและเห็นเป็นความจริง การสังเกตไม่เพียงแค่เป็นการ
ตรวจสอบการรับรู้ของตนเองที่มีต่อสิ่งต่างๆ แต่ยังช่วยให้เข้าใจมุมมองของผู้อื่นอีกด้วย
11. ตีความ (Interpretation) การตีความหมาย ข้อมูล ความคิด คาพูด สิ่งที่เห็นล้วนแล้วแต่
ต้องการใช้การรับรู้ ข้อสนับสนุนของตนเองในการตัดสินใจและสรุปความ การรับรู้ของมนุษย์พัฒนา
จากการเชื่อมโยงความสัมพันธ์จากประสบการณ์ส่ว นตัว จึงเป็นเรื่องของแต่ละบุคคล การตีความเป็น
ทักษะสาคัญที่ต้องมีการสอนโดยตรง เพราะมนุษย์มีแนวโน้มจะสรุปเรื่องราวหลักฐานที่ไม่เพียงพอกับ
การรับรู้ส่วนตัว ต้องมีการอธิบายให้นักเรียนก่อนว่าทักษะในการตีความหมายที่ดีนั้นมาจากการอ้างอิง
ข้อมูลที่ตรงและเชื่อถือได้ กระตุ้นให้พิจารณาข้อมูลต่างๆ ที่เป็นความจริงจากข้อมูลจริงและข้อมูลที่
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เชื่อว่าจริง วิธีฝึกให้คิดตีความง่ายๆ เช่น แสดงภาพหรือกระทาให้ดู ให้เขียนข้อความหรือประโยค 4
ประโยค จากภาพหรือจากกราฟ แล้วให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในชั้นเรียน
12. เปรี ยบเที ยบ (Comparison) การเปรี ยบเที ยบเป็ นทั กษะการคิ ดประเภทหนึ่ งที่ ต้ อง
พิจารณาสถานการณ์ 2 สถานการณ์ หรือองค์ประกอบ 2 องค์ประกอบ หรือมากกว่าความคิดเห็น
หรือเหตุการณ์ และบอกความสัมพันธ์ ความคล้ายคลึงหรือความแตกต่างกัน เมื่อสามารถระบุความ
แตกต่ างหรือความคล้ ายคลึ งกั น แล้ ว ควรจั ดโอกาสให้ ฝึ กทั ก ษะเหล่ านั้ น โดยล าพั ง ให้ ฝึ กน าไปใช้
เปรียบเทียบคาตอบ ความเชื่อของตนเองกับผู้อื่น และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
13. วิ เคราะห์ (Analysis) เป็ นทั กษะการคิ ดที่ เป็ นพื้ นฐานของทั กษะการคิ ดระดั บสู งอื่ นๆ
การวิเคราะห์ ในกระบวนการแก้ปั ญ หานั้น นักเรียนจะต้องตรวจสอบพิจารณาปั ญหาที่ จะต้องหา
คาตอบ แยกรายละเอียดของปัญหาเป็นส่วนๆ พิจารณาองค์ประกอบและมองหาความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบเหล่านั้นในการแก้ปัญหาจะต้องมีการตัดสินใจเลือกทางเลือก การเลือกทางเลือกต้อง
วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยละเอี ย ดก่ อ นเลื อ กตั ด สิ น ใจ ซึ่ ง ครู อ าจมี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจ ที่ ส าคั ญ
การร่ ว มมื อ กั น แก้ ไ ขปั ญ หาของนั ก เรี ย นจะมี ป ระโยชน์ ม ากกว่ า การแก้ ปั ญ หาโดยล าพั ง
ความหลากหลายความคิด การคิดที่ลึกซึ้ง การยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จะช่วยในการสร้างสรรค์
ความรู้ ทักษะการคิด และความรับผิดชอบ หรือตัวชี้วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เช่น 1) สามารถ
ระบุความคิดรวบยอดหรือปัญหาต่างๆ ได้ 2) แยกย่อยองค์ประกอบต่างๆ ได้ 3) จัดรวบรวมข้อมูลสาหรับ
การตัดสินใจได้ 4) กาหนดเกณฑ์ในการประเมินผลได้ และ 5) ให้ข้อสรุปอย่างเหมาะสมได้
การสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด สามารถทาได้หลายวิธี แต่ ครูต้องรู้ชัดเจนว่าเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการคืออะไร เช่น 1) ถ้าต้องการให้นักเรียนรู้จักทักษะการคิด ต้องรู้ชัดเจนว่า
ครู ส ามารถด าเนิ น การสอนด้ ว ยวิ ธี ใดก็ ได้ เพื่ อ ให้ ค าตอบหรื อ อธิบ ายได้ ว่ าทั ก ษะการคิ ด คื อ อะไร
หมายความว่ า อย่ า งไร มี ป ระโยชน์ อ ย่ า งไร และทั ก ษะการคิ ด มี อ ะไรบ้ า ง 2) ถ้ า ต้ อ งการให้ มี
กระบวนการคิด มีวิธีคิดที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หมายความว่า รู้กระบวนการคิดและปฏิบัติ
ได้ นาไปใช้ได้ อาจดาเนินการสอนด้วยการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติกระบวนการคิด ขั้นตอนการคิด
หรือเทคนิคการคิดแต่ละแบบก็ได้ หรืออาจดาเนินการโดยให้ผู้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยนา
ขั้นตอน กระบวนการหรือเทคนิควิธีมาให้ปฏิบัติทีละขั้นตอนจนเกิดความรู้ความเข้าใจทุกขั้นตอนด้วย
ตนเอง 3) ถ้าต้องการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดที่นาไปสู่นักคิดที่มีประสิทธิภาพและเป็นบุคคล
ที่มีความคิด มีทักษะการคิด คิดเห็น ตัดสินใจเป็น แก้ปัญหาเป็น และมีความคิดสร้างสรรค์ จาเป็นต้อง
มีการบูรณาการ (Infusion) การสอนให้คิดเป็นและฝึกทักษะการคิดทุกๆ ประเภทในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่นักเรียนต้องเรียนรู้ทุกระดับชั้นและต่อเนื่องสม่าเสมอ ซึ่งหมายความว่าครูจะต้องรู้จักทักษะการคิด
ลักษณะการคิดในแต่ละประเภท รู้จักเทคนิคพัฒนาทักษะการคิดวิธีและกิจกรรมการฝึกคิดต่างๆ ที่จะ
นามาส่งเสริมและพัฒ นาทักษะการคิดให้กับผู้เรียน รวมทั้งที่คิดเป็นกระบวนการคิดเป็นระบบ ซึ่ง
จะต้องบูรณาการทักษะการคิดแบบ ต่างๆ มาใช้เพื่อจะได้สามารถคิดหาคาตอบหรือสร้างองค์ความรู้
ใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง มนุษย์ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ใช้ความสามารถในการคิดของตัวเอง
น้อยมาก จนขาดการพัฒนาทักษะการคิดของตนเอง ทาให้สมรรถภาพในการเรียนรู้ลดลง การคิดเป็น
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ทักษะที่จะพัฒนาได้ก็ต่อเมื่อมีการใช้และพัฒนาอย่างสม่าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของผู้ เชี่ยวชาญ
ทางสมองที่ว่าสมองมนุษย์ยิ่งใช้คิดมากขึ้นยิ่งมีสมรรถภาพสูงจะเสื่อมสมรรถภาพช้าลง ในการจัดการศึกษา
ได้ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดมากขึ้น วิธีคิดและเครื่องมือพัฒนาการคิดที่ควร
ใช้ประจา คือการใช้คาถามที่ประกอบด้วยคาถามสาคัญที่นาไปสู่การคิดก่อนตอบ โดยใช้คาถามเพื่อให้
เชื่อมโยง (Concept) ขยายความคิด (Extend) และท้าทายความคิด (Challenging) ใช้คาถามเพื่อสังเกต
(See) คิ ด (Think) และตั้ งข้ อสงสั ย (Wonder) ใช้ ค าถามเป็ นกรอบน าในการคิ ด ช่ วยให้ คิ ดได้ ลึ กซึ้ ง
ครอบคลุม ตรงประเด็นได้มากยิ่งขึ้นการฝึกให้ นักเรียนคิดโดยการถามคาถามที่ต้องคิดโดยละเอียดก่อน
ตอบจะช่วยพัฒนาทักษะการคิดได้มากยิ่งขึ้นวิธีหนึ่ง (วัชรา เล่าเรียนดี, 2554: 17-18, 58–59)
การใช้ค าถามในการสอนเพื่ อพั ฒ นาทัก ษะการคิ ด คาถามประเภทต่างๆ และวิธีถาม
คาถาม และทักษะการถามคาถามเป็นองค์ประกอบสาคัญ ที่ จะช่วยพัฒนาทักษะการคิดได้ ส่วนใหญ่
ครู จ ะมุ่ งเน้ น การสอนให้ นั ก เรี ย นรู้ แ ละจาข้ อ มู ล มากกว่าที่ จะฝึ ก คิ ด เพราะการถามคาถามอย่ าง
หลากหลายระดับและทั่วถึงต้องใช้เวลา จึงไม่มีใครยอมเสียเวลา เกรงว่าจะสอนไม่ทัน ปัจจุบันถึงเวลา
แล้ ว ที่ จ ะให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด ให้ ผู้ เรี ย นทุ ก ระดั บ ชั้ น ตั ว อย่ า ง การสอน
ภาษาอั งกฤษง่ายๆ เพื่ อส่ งเสริ มและพั ฒ นาทั กษะการคิ ดทั้ งที่ ทั กษะการคิ ดระดั บต่ า (Lower-order
thinking) และทักษะการคิดระดับสูง (Higher-order thinking) ซึ่งสามารถพัฒนาได้ตามสาระความรู้
จากหลักการทั่วไปและแนวคิดดังกล่าว สรุปได้ว่าในการจัดการเรียนรู้นั้นจะต้องเรียนรู้ทั้ง
เนื้อหาสาระและฝึกการคิดทุกประเภทในเวลาเดียวกันซึ่งมีผลการวิจัยยืนยันว่าการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิด ทาให้ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงขึ้น
5.3 ประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์
การคิ ด วิ เคราะห์ เป็ น ทั ก ษะที่ ส าคั ญ และจ าเป็ น ในการด าเนิ น ชี วิ ต โดยมี ผู้ ก ล่ า วถึ ง
ประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ไว้ดังนี้
สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2555) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ไว้ดังนี้
1. ทาให้สามารถแยกข้อเท็จจริง ออกจากข้อมูลหรือจากความคิดเห็น มีความกระจ่าง
ชัดเจน ทาให้มองเห็นแนวทางในการตัดสินใจที่จะทางานหรือดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เป็นรากฐานสาคัญของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การแสวงหาความรู้ ทาให้รู้จักคิ ด
จาแนกแยกแยะสิ่งที่เรียนรู้ จัดประเภทสิ่งต่างๆอย่างมีหลักเกณฑ์ สามารถคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้
ใกล้เคียงความเป็นจริง เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจที่เหมาะสม
3. ทาให้เป็นคนมีเหตุผล มีหลักการ
4. ทาให้เป็นผู้น่าเชื่อถือ ได้รับการยอมรับจากผู้อื่นในด้านการแสดงความคิดเห็นหรือการ
ให้ข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล
5. สามารถแก้ปั ญ หาต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผ ล ตามขั้นตอนถูกต้อง และสามารถปรับ
ตนเองให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
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6. ทาให้เป็นผู้มีทักษะในการลาดับเหตุการณ์เรื่องราวต่าง ๆ หลอมรวมได้ใจความ เพื่อ
นาเสนอความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลไปยังบุคคลและองค์กรได้
7. ทาให้สามารถประมวลข้อคิดหรือความคิดเห็นของบุคคลที่หลากหลายมาสัมพันธ์กัน
เพื่อนามาสรุปเป็นแนวคิดใหม่นาไปใช้ในการพัฒนาและ/หรือปรับปรุงคุณภาพของงาน
8. ทาให้ได้ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้อย่างตรงประเด็น
การคิดวิเคราะห์ เป็ นกระบวนการคิดที่ก่อให้เกิดประโยชน์ห ลากหลาย และสามารถ
นาไปใช้ได้ในสถานการณ์ใด ๆ หรือสิ่งใด ๆ
6. แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง
6. 1 แนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา (Cognitive Theory)
6.1.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์ (Bruner’s Discovery – Approach)
Bruner (1968) เป็นศาสตราจารย์ทางจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ต ทฤษฎีการ
เรี ย นรู้ ของบรู เนอร์ เน้ น ความสั ม พั น ธ์ระหว่างวัฒ นธรรมกั บ พั ฒ นาการทางสติปั ญ ญา เขาเชื่ อว่ า
สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมจะเป็นองค์ประกอบสาคัญในฐานะเร่งความเจริญงามทางสติปัญญา โดยได้
แบ่งพัฒนาการทางสติปัญญาของคนออกเป็น 3 ขั้น คือ
1. ขั้นการแสดงออกด้วยการกระทา (Enactive Stage) เป็นขั้นที่เด็กเรียนรู้จากการ
กระทา
2. ขั้นการแสดงออกด้วยการใช้ประสาทสัมผัส (Iconic Stage) เป็นขั้นที่เด็กสามารถ
เรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ โดยไม่จาเป็นต้องลงมือกระทาทุกอย่าง เด็กเกิดความคิดจาก
การรับรู้เป็นส่วนใหญ่
3. ขั้ น การแสดงออกด้ ว ยสั ญ ลั ก ษณ์ (Symbolic Stage) ถื อ ว่ า เป็ น ขั้ น สุ ด ท้ า ยของ
พัฒนาการทางความรู้ความเข้าใจ เพราะเป็นขั้นที่เด็กสามารถเข้าใจและเรียนรู้สิ่ งที่เป็นนามธรรมต่าง
ๆ ได้โดยใช้ภาษา เด็กเกิดความคิดรวบยอดในสิ่งต่าง ๆ ที่ซับซ้อนมากขึ้นและสามารถแก้ปัญหาได้
พัฒนาการทางสติปัญญาของ Bruner เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องไปตลอดชีวิตกิจกรรม
ต่ าง ๆ อั น เนื่ อ งมาจากพั ฒ นาการทางสมองที่ เกิ ด ขึ้ น ในช่ ว งของชี วิ ต ก็ ส ามารถน าไปใช้ ในการ
แก้ปัญหาช่วงหลัง ๆ ของชีวิตได้อีกเช่นกัน นอกจากนี้ Bruner ยังเชื่อว่าภาษาเป็นเครื่องมือที่จะช่วย
กระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้และเกิดความเข้าใจ ซึ่งตรงข้ามกับความคิดของ Piaget ถือว่าภาษาเป็น
เครื่องช่วยให้ได้สื่อความคิดกัน แต่ไม่ได้ช่วยส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าหรือพัฒนาการความคิดแต่
อย่างใด
สาหรับในเรื่องของการเรียนรู้นั้น บรูเนอร์เน้นความคิดที่ว่า การเรียนรู้ที่มีผลดีที่สุดก็คือ
การเรี ย นรู้ ที่ ให้ ผู้ เรี ย นค้ น พบความรู้ นั้ น ด้ ว ยตนเอง (Discovery Learning) ดั ง นั้ น วิ ธี ก ารสอนที่
เสนอแนะคือ การสอนที่ให้นักเรียนค้นพบด้วยตนเอง โดยบอกว่าวิธีการสอนแบบนี้มีข้อดี 4 ประการ
คือ
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1. การเรียนรู้แบบค้นพบที่ช่วยเพิ่มสติปัญญา
2. เพิ่ม การจูงใจภายใน ท าให้ นั กเรียนมีกาลั งที่ จะปฏิบั ติงานให้ ส าเร็จโดยอัตโนมั ติ
เพราะการค้นพบเป็นเสมือนรางวัลของผู้ค้นพบ
3. ทาให้นักเรียนรู้เทคนิคของการค้นพบ การแก้ปัญหาโดยการค้นพบนั้นจะพัฒนาแบบ
การแก้ปัญหาเพื่อใช้กับปัญหาที่พบใด ๆ ก็ได้
4. ทาให้เกิดความเข้าใจและจาสิ่งที่เรียนไปได้นาน เพราะนักเรียนเป็นผู้จัดระเบียบของ
ความรู้เองและทาให้รู้ว่าจะนาความรู้ที่ไหนเมื่อต้องการใช้
ส่ ว นในเรื่ อ งที่ เกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รและการสอนนั้ น Bruner มี แ นวคิ ด ที่ ส าคั ญ อยู่ 4
ประการคือ
1. เกี่ยวกับโครงสร้างความรู้ (Structure of Knowledge) บรูเนอร์ถือว่าการจัดแจง
เรีย งเนื้ อหาหรือโครงสร้างของความรู้เป็น สิ่ งจาเป็ นมากที่จะช่วยให้ ผู้เรียนมองเห็ นความสั มพัน ธ์
ระหว่างความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับความรู้ห รือประสบการณ์ใหม่ ๆ ดังนั้น หลักสูตรในโรงเรียน
ควรเปลี่ยนมาเน้นย้าที่การจัดระเบียบหรือการจัดเรียบเรียงเนื้อหาหรือโครงสร้างความรู้ในแง่ของการ
สอน ครูต้องหั น มาสนใจวิธีการส่งเสริมให้ ผู้เรียนได้เข้าถึงโครงสร้างพื้ นฐานพร้อมทั้งจัดแจงเรียบ
เรียงความรู้ต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปที่มีความสัมพันธ์กันและให้สอดคล้องกับการพัฒนาการทางสติปัญญา
ของผู้เรียนให้มากที่สุด
2. เกี่ยวกับความพร้อม (Readiness) บรูเนอร์มีความคิดเห็นว่า การที่คนเราจะเรียนรู้
ได้อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพนั้ น จ าเป็ น จะต้ องใช้ห ลั ก สู ตรที่ เหมาะสมกับ ระดับ ความพร้อมของผู้ เรีย น
ดังนั้นรูปแบบของกิจกรรม ทักษะและการฝึกหัดหรือการจัดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความเจริญ
งอกงามทางสติปัญญาของเด็ก Bruner มีความเชื่อว่า “พื้นฐานบางอย่างของแต่ละวิชา อาจจะสอน
ให้กับเด็กคนใดก็ได้ ไม่ว่าจะมีอายุอยู่ในขั้นใด ๆ ก็ตาม” (The foundations of any subjects may
be taught to anybody at any ages in some forms)
Bruner ยั ง ได้ เ สนอหลั ก สู ต รแบบใหม่ ที่ เ รี ย กว่ า หลั ก สู ต รบั น ไดเวี ย น (Spiral
curriculum) ซึ่งเป็ น หลักสู ตรที่ความคิดรวบยอดเดียวกันจะสอนในทุกระดับชั้น แต่จะเพิ่มความ
ซับซ้อนขึ้น ในแต่ละระดับ ชั้น เพื่อให้ มีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนยิ่งขึ้น จากแนวความคิ ดนั้น
สังเกตเห็นว่าเนื้อหาวิชาใด ๆ ก็ตามจะต้องเริ่ มจากพื้นฐานที่เป็นรูปธรรมก่อน แล้วจึงค่อย ๆ ขยาย
ความคิดรวบยอดนั้นสู่นามธรรม
3. เกี่ย วกับ การคิดแบบ Intuition นั้น Bruner ให้ ความหมายคาว่า “intuition” ว่า
“เป็นเทคนิคการหาเหตุผลของสติปัญญาแต่เป็นเทคนิคที่ ปราศจากการวิเคราะห์ตามกระบวนการ
ดังนั้น กฎเกณฑ์หรือสูตรต่าง ๆ ที่คิดขึ้นมาจึงอาจจะเป็นข้อสรุปที่สมเหตุสมผลหรือไม่สมเหตุสมผลก็
ได้” Bruner ต้องการจะให้ผู้เรียนเกิดความคิดแบบการคาดคะเนหรื อการเดาอย่างมีหลักวิชา เพราะ
ถือว่าการคิดแบบนี้จะนาไปสู่ความคิดสร้างสรรค์
4. เกี่ยวกับแรงจูงใจ (Motives for Learning) บรูเนอร์เชื่อว่ากิจกรรมการใช้สติปัญญา
จะประสบผลสาเร็จอย่างเต็มที่ เมื่อผู้เรียนมีความพอใจหรือมีแรงจูงใจที่จะเรียน ครูควรพยายามที่จะ
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ให้เด็กสนใจต่อการเรียนรู้ให้มากขึ้น โดยการสร้างแรงจูงใจภายในหรือเปลี่ยนแรงจูงใจภายนอกให้เป็น
แรงจูงใจภายในนั่นเอง
ดังจะเห็นว่า ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bruner เป็นทฤษฎีหนึ่งที่สาคัญ ที่ควรนามาใช้เป็น
แนวคิดพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
6.1.2 ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ข อง Ausubel (Ausubel’s Theory of Meaningful
Verbal Learning)
Ausubel (1969 )เป็ น ผู้ ตั้ ง ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ แ บบมี ค วามหมายขึ้ น (Theory of
Meaningful Verbal Learning) อธิบ ายไว้ว่าการเรียนรู้ป ระกอบด้ ว ย 2 กระบวนการ คือ การ
สร้างมโนมติ (concept formation) กับการดูดซึมมโนมติ (concept assimilation) การสร้างมโน
มติเป็นกระบวนการแยกลักษณะสาคัญที่เหมือน ๆ กันของวัตถุหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ออกมาร่ วมสร้าง
ขึ้นเป็นมโนมติ ส่วนการดูดซึม มโนมติคือ การเรียนมโนมติจากคาจากัดความแทนที่จะศึกษาหรือ
เรียนด้วยตนเอง เด็กก่อนเข้าโรงเรียนยังไม่มีวุฒิภาวะทางสมองพอที่จะสั มพันธ์คาจากัดความเข้ากับ
โครงสร้างความรู้ของตนเองได้ เด็ก เล็ กต้องสร้างมโนมติเอง มโนมติ จึงต้องเป็นมโนมติง่าย ๆ ไม่
ซับซ้อน แต่เป็นวิธีที่ถูกต้องที่ เด็กคิดค้นด้วยตนเอง ส่วนเด็กในวัยเข้าเรียนสามารถสัมพันธ์คาจากัด
ความกับโครงสร้างความรู้ของตนเองได้
เมื่อเด็กสามารถสัมพันธ์ลักษณะมโนมติใหม่เข้ากับโครงสร้างความรู้ของตนได้โดยไม่ต้อง
อาศัยสิ่งที่เป็นนามธรรม เด็กก็รับมโนมติใหม่ได้รวดเร็ว ต่อมาเด็กจะรู้สึกว่าสาหรับมโนมติที่ยากและ
ซับซ้อนนั้น สร้างเองได้ยาก ฉะนั้น เด็กจึงไม่ค่อยสร้างเอง มโนมติยาก ๆ จะใช้วิธีการดูดซึมรับไป
นอกจากนี้ ยังอธิบายอีกว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ ถ้าในการเรียนรู้สิ่ งใหม่นั้น ผู้เรียน
เคยมีพื้น ฐาน ซึ่ งเชื่อมโยงเข้ากับ ความรู้ใหม่ได้ จะทาให้ การเรียนรู้สิ่ ง ใหม่นั้ นมีความหมาย แต่ถ้า
ผู้เรียนจะต้องเรียนสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อน จะกลายเป็นการเรียนที่ไม่เกี่ยวกับความรู้เดิมเลย
เรี ย กการเรี ย นรู้ แ บบนี้ ว่ า การเรี ย นแบบท่ อ งจ า (rote learning) เพราะผู้ เรี ย นเรี ย นได้ แ ต่ ไม่ รู้
ความหมาย ซึ่งแนวคิดนี้แตกต่างไปจาก Bruner เพราะ Ausubel เห็นว่าการเรียนที่จะช่วยให้เด็ก
แก้ ปั ญ หาได้นั้ น คือ ใช้วิธีการเรีย นแบบรับ เอง (expository teaching หรือ reception learning)
แทนที่จะเป็นการเรียนแบบค้นพบ (discovery learning)
ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ นี้ เห็ น ว่ า การเรี ย นรั บ เอานั้ น ก็ ไ ด้ ผ ล ถ้ า เรี ย นด้ ว ยความเข้ า ใจ
ความหมายและสิ่งที่เรียนนั้นมีความหมาย สาหรับวิธีเรียนแบบค้นพบ เป็นวิธีที่นักเรียนต้องค้นคว้า
เองเพื่อให้สิ่งที่ได้มาสัมพันธ์เข้ากับโครงสร้างความรู้ของตน วิธีเรียนแบบรับเอาคือครูเตรียมความรู้มา
มอบให้
ถึงแม้ว่าวิธีเรียนแบบรับเอา เด็กจะไม่ได้ค้นคว้าเองก็ตาม เด็กต้อง 1. สัมพันธ์ความรู้ให้
เข้ากับความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วในโครงสร้างความรู้ของตน 2. เข้าใจความแตกต่างและความคล้ายคลึง
ของมโนมติหรือข้อความที่ใกล้เคียงกัน 3. แปลสิ่งที่เรียนได้นั้นให้เข้ากรอบความคิดตามประสบการณ์
และภาษาของตน และ 4. สร้างความคิดใหม่ ๆ ซึ่งจะต้องเอาความรู้ ที่มีอยู่แล้วมาจัดระเบียบใหม่ จะ
เห็นว่าการเรียนแบบนี้ต้องใช้วุฒิภาวะทางด้านความรู้สูงเพื่อให้ได้ความรู้เข้ามา
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ส่วนในการสอนนั้น ผู้สอนจาเป็นต้องค้นหาว่า ความรู้เดิมของนักเรียนคืออะไร แล้วนา
ความรู้ เดิ ม มาสั ม พั น ธ์ กั บ ความรู้ ใหม่ โดยใช้ ข้ อ ความที่ เขาเรีย กว่ า advance organizer ซึ่ งเป็ น
ข้อความนาไปสู่การเรียนรู้เนื้อหาใหม่ โดยใช้วิธีสอนที่เรียกว่า deductive teaching ซึ่งหมายถึงการ
ที่ครูเริ่มต้นสอนจากนิยาม (definition) หรือหลักการ (principle) ไปหาคาตอบที่ต้องการ เป็นวิธีการ
ที่ครูเสนอเนื้อหาที่จะเรียนให้กับนักเรียนนั่นเอง
เห็นว่าการสอนแบบวิธีค้นพบมีความสาคัญสาหรับการจะให้เกิดความสามารถในการ
แก้ปัญหา วิธีนี้มีประโยชน์ในขั้นเรียนตอนต้น ๆ เมื่อเด็กสร้างมโนมติเอง เด็กสามารถอธิบายสิ่งต่าง ๆ
ที่เขาค้น พบ เช่น การอธิบ ายหลั กเกณฑ์ ต่าง ๆ แต่เมื่อเด็กอยู่ในขั้น การคิดและปฏิบั ติการแบบ
รูปธรรมและนามธรรมแล้ว การสอนแบบรับเอาจะเหมาะสมมากกว่า เพราะผู้เรียนสามารถเข้าใจ
เรื่องราวคาอธิบายต่าง ๆ ได้อย่างดีแล้ว
ดั ง นั้ น ในการจั ด การเรี ย นการสอน ผู้ ส อนควรพิ จ ารณาน าทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ข อง
Ausubel มาใช้เป็นแนวคิดพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดผลดีแก่ผู้เรียนอย่างสูงสุด
6.1.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Piaget (Piaget’s Theory of Cognitive
Development)
Piaget (1969) ผู้ ส ร้ างทฤษฎี พัฒ นาการทางสติปัญ ญาขึ้น ตามความคิดของ Piaget
ปัจจัยที่สาคัญในการพัฒ นาด้านสติปัญญาและการคิด คือ การที่คนเรามีป ฏิสัมพันธ์ (Interaction)
กับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เกิดและการปฏิ สัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง(Continuous Interaction) ระหว่าง
บุ คคลกับ สิ่ งแวดล้ อ มนี้ มีผ ลท าให้ ระดั บ สติปั ญ ญาและความคิ ดมี ก ารพั ฒ นาขึ้ น อย่างต่อ เนื่ องอยู่
ตลอดเวลา
Piaget กล่าวว่า การปฏิสัมพันธ์เป็นกระบวนการปรับตัวเองของอินทรีย์กับสิ่งแวดล้อม
ภายนอก และการจัดการภายในสมองโดยวิธีรวมกระบวนการต่าง ๆ ให้เป็นระบบทั้งเป็นกระบวนการ
ที่ต่อเนื่ องปรับ ปรุงเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ สมดุล กับสิ่งแวดล้อมโดยได้จาแนกกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางสติปัญญาและความคิดไว้ 2 กระบวนการคือ
1. การปรับตัว (Adaptation)
2. การจัดระบบโครงสร้าง (Organization)
การปรั บ ตั ว เป็ น กระบวนการที่ บุ ค คลหาหนทางที่ จ ะปรับ สภาพความไม่ ส มดุ ล ทาง
ความคิดให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัว และเมื่อบุค คลมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว
โครงสร้างทางสมองจะถูกจัดระบบให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม คือ มีรูปแบบของความคิด
เกิดขึ้น ซึ่งเปียเจต์เรียกรูปแบบของความคิดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ภายในสมองนี้ว่า “Scheme”
กระบวนการปรับตัว ประกอบไปด้วยกระบวนการที่สาคัญ 2 ประการ คือ
1. กระบวนการดู ด ซึ ม (Assimilation) หมายถึ ง กระบวนการที่ อิ น ทรี ย์ ซึ ม ซาบ
ประสบการณ์ ใหม่ เข้ า สู่ ป ระสบการณ์ เดิ ม ที่ เหมื อ นหรื อ คล้ ายคลึ งกั น แล้ ว สมองก็ รวบรวมปรั บ
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เหตุการณ์ใหม่ให้เข้ากับโครงสร้างของความคิดอันเกิดจากการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม เปรียบเหมือนการดูด
ซึมของอวัยวะที่เกี่ยวกับการย่อยอาหาร ซึ่งจะดูดซึมอาหารแต่เพียงที่ร่างกายจะรบไว้ได้
2. กระบวนการปรับขยายโครงสร้าง (Accommodation) เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง
จากกระบวนการดู ด ซึ ม คื อ ภายหลั งจากที่ ซึ ม ซาบเอาเหตุ ก ารณ์ ใหม่ ๆ เข้ ามา แล้ ว ปรับ เข้ า สู่
โครงสร้างเดิมแล้ว ถ้าปรากฏว่า ประสบการณ์ใหม่ที่รับเข้ามามีสมบัติเหมือนกับประสบการณ์เดิม
ประสบการณ์ ใหม่ จะดูดซึมและปรับประสบการณ์เดิม คือ ทาให้ ประสบการณ์ เดิมมีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น แต่ถ้าไม่สามารถปรับประสบการณ์ ใหม่ที่ได้รับการซึมซาบเข้ามาให้เข้ากับประสบการณ์เดิมได้
สมองก็จะสร้างโครงสร้างขึ้นมาแทน เพื่อปรับให้เข้าประสบการณ์ใหม่นั้น
จากทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bruner, Ausubel และ Piaget สรุปได้ว่า การจัดการเรียน
การสอนเพื่อ ส่ งเสริมและพั ฒ นาการทางสติปั ญ ญา ครูควรตระหนั กว่า นั กเรียนทุกคนจะผ่ านขั้น
พัฒ นาการทางสติปัญญาตามลาดับ โดยเริ่มจากขั้นรูปธรรมไปสู่ขั้นนามธรรม นักเรียนอายุเท่ากัน
อาจจะมีขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาแตกต่างกัน นักเรียนที่มีระดับสติปัญญาที่อยู่ในขั้นใดขั้นหนึ่งจาก
งานพัฒนาการงานหนึ่งไม่ได้เป็นเครื่องชี้ว่านักเรียนมีขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาอยู่ในระดับนั้น เพื่อ
จะชี้ให้เห็นว่านักเรียนมีระดับพัฒนาการทางสติปัญญาอยู่ในขั้นใด จะต้องทดสอบด้วยงานพัฒนาการ
ทางสติปัญญาหลาย ๆ งาน การกระตุ้นให้นักเรียนเกิดพัฒนาการทางสติปัญญาหลาย ๆ งาน การ
กระตุ้ น ให้ นั ก เรี ย นเกิ ด พั ฒ นาการทางการคิ ด นั้ น ครู จ ะต้ อ งส่ งเสริม ให้ นั ก เรีย นใช้ เหตุ ผ ลในการ
แก้ปั ญ หา ได้ เข้าร่ ว มปฏิสั ม พั น ธ์ระหว่างนั กเรียนกับนั กเรียน นั กเรียนกับ สภาพแวดล้ อม เพราะ
ประสบการณ์ ทางกายภาพจะส่งเสริมและช่วยให้นักเรียนได้ใช้ความคิดรวบยอดอันจะนาไปสู่การ
พัฒนาการทางสติปัญญาขั้นนามธรรมในลาดับต่อไป
สรุ ป ได้ ว่ า การพั ฒ นาการทางสติ ปั ญ ญาเป็ น กระบวนการทางความคิ ด ที่ มี ผ ลต่ อ
กระบวนการคิ ด จิ น ตนาการความคิ ด สร้ างสรรค์ การวางแผน การใช้ เหตุ ผ ล การอนุ ม าน การ
แก้ปัญหา การใช้สัญลักษณ์ และการคิดฝัน การจัดการเรียนรู้ควรนาความรู้เกี่ยวกั บพัฒนาการทาง
สติปัญญาของผู้เรียนหรือพุทธิปัญญามาใช้โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิดด้วยตนเอง
5.2 ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist Theory)
ทฤษฎีการสร้างความรู้ เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่มีความเชื่อภายใต้ปรัชญาเชิงญาณวิทยา
(Epistemology) ค าว่ า Constructivism มี นั ก วิ ช าการใช้ ค าในภาษาไทยว่ า “การสร้ า งสรรค์
ความรู้” “การสร้างสรรค์ความรู้ความนิยม” “การสร้างสรรค์ความรู้ด้วยปัญญา” “พุทธิปัญญา
นิยม” และ“คอนสรัคติวิสต์” แนวคิดนี้มีผู้ให้ความหมายไว้หลายความหมาย ดังนี้
Bentley (1994: 9) กล่าวว่า แนวคิดนี้เป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับความรู้เฉพาะตัวที่มีต่อ
เหตุการณ์ที่สาคัญ โดยการสร้างแนวความคิดใหม่จะเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ที่มีอยู่ และความรู้ที่
เคยได้เรียนมา การเรียนการสอนจึงควรเน้นไปที่ความเข้าใจมากกว่าเนื้อหาที่เรียน
Martin (1994: 44) กล่ า วว่ า แนวคิ ด นี้ เ ป็ น กระบวนการท างความคิ ด ที่ เ น้ น ถึ ง
ความสาคัญของความคิดจากการผสมผสานความรู้เก่า และความรู้ใหม่เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งจะถูกสร้างขึ้น
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โดยตัวผู้เรียนเองโดยเชื่อว่าจุดสาคัญของทฤษฎีการสร้างความรู้นี้ คือ ตัวของผู้เรียน ซึ่งควรจะสร้าง
แนวความคิดด้วยตนเองเพื่อเปรียบเทียบความรู้ที่ได้รับมาใหม่กับความรู้เดิม
บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ (2540: 42) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การสรรค์สร้างความรู้ เป็น
วิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องแสวงหาความรู้ และสร้างความรู้ ความเข้าใจขึ้นด้วยตนเอง ความแข็งแกร่ง
ความเจริญงอกงามในความรู้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ
คนอื่น ๆ หรือได้พบสิ่งใหม่ ๆ แล้วนาความรู้ที่มีอยู่มาเชื่อมโยง
จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า แนวคิดการสร้างความรู้ เป็นแนวคิดที่ว่าด้วยการเรียนรู้
โดยเน้น ว่าผู้เรีย นควรเป็ นผู้ สร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยการจัดประสบการณ์ ก ารเรียนรู้จาก
ครูผู้สอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่มีเข้ากับความรู้ใหม่ให้ได้
หลักการเบื้องต้นของแนวคิดการสร้างความรู้
หลักการเบื้องต้นของแนวคิดการสร้างความรู้ มีดังนี้ (Schunk, D.H., 2008)
1. ผู้เรียน คือ ผู้ที่กระทาการเรียนรู้ (active learner) หรือเรียกว่าเป็นผู้เรียนเชิงรุก ที่
ต้องสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง ผู้เรียนจึงต้องค้นพบหลักการพื้นฐานของการเรียนรู้เป็นของตนเอง
ขอบข่ายของหลักการเรียนรู้จึงมีความแตกต่างกันออกไป
2. ทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู้ บ างทฤษฎี เ ชื่ อ ว่ า โครงสร้ า งทางความคิ ด (mental
structure) เกิดขึ้นเพื่อสะท้อนความจริง ในขณะที่บางทฤษฎี เช่น Radical Constructivism เชื่อว่า
โลกความคิดของตนเองเท่านั้นที่เป็นจริงจากสภาพประสบการณ์ของผู้เรียนโดยปฏิเสธความจริงใด ๆ
ที่อยู่ภายนอก (Heyligher, F. and Joslyn, C., 1992) และเชื่อในปรัชญาแนว skepticism (หลัก
ปรัชญาที่แสดงความสงสัยความจริงของสรรพสิ่ง)
3. หลักการและแนวคิดทั้งหลาย เช่น กระบวนการทางปัญญา(cognitive processing)
ความคาดหวัง ความเชื่อ ค่านิยม ตลอดจนการรับรู้ตนเองและผู้อื่น ล้วนสะท้อนแนวคิดของการสร้าง
ความรู้
ประเภทของทฤษฎีการสร้างความรู้
ในกลุ่มนักจิตวิทยาทฤษฎีการสร้างความรู้มีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องการเรียนรู้หรือ
การสร้างความรู้ว่าเกิดขึ้น ได้อย่ างไร ทั้งนี้เนื่องจากความเชื่อพื้ นฐานของการสร้างความรู้ จึงแบ่ ง
ทฤษฎีการสร้างความรู้ออกเป็น 2 ทฤษฎี คือ
1. Cognitive Constructivism หมายถึง ทฤษฎีการเรียนรู้พุทธปัญญานิยมที่มีรากฐาน
มาจากทฤษฎี พั ฒ นาการของ Piaget ทฤษฎี นี้ถือว่าผู้ เรียนเป็ นผู้ กระท า (active) และเป็ นผู้ ส ร้าง
ความรู้ขึ้นในใจเอง ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีบทบาทในการก่อให้เกิ ดความไม่สมดุลทางพุทธิปัญญาขึ้น
เป็นเหตุให้ผู้เรียนปรับความเข้าใจเดิมที่มีอยู่ให้ เข้ากับข้อมูลข่าวสารใหม่ จนกระทั่งเกิดความสมดุล
ทางพุทธิปัญญาหรือเกิดความรู้ใหม่ขึ้น (Fowler, 1994; Greens et. Al., 1996)
2. Social Constructivism เป็ น ทฤษฎี ที่ มี พื้ น ฐานมาจากทฤษฎี พั ฒ นาการของ
Vygotsky ซึ่งถือว่าผู้ เรีย นสร้ างความรู้ด้ว ยการมี ปฏิ สั มพัน ธ์ท างสั ง คมกับ ผู้ อื่น (ผู้ ใหญ่ ห รือเพื่อน)
ขณะที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรืองานในสภาวะสังคม (Social Context) ซึ่งเป็นตัวแปรที่สาคัญ
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และขาดไม่ได้ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมทาให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจเดิมให้
ถูกต้องหรือซับซ้อนกว้างขวางขึ้น (Bruning et. Al., 1999)
แม้ ว่ า นั ก จิ ต วิ ท ยา Cognitive Constructivism และ Social Constructivism จะมี
ความเห็นแตกต่างกันในเรื่องการอธิบายว่าผู้เรียนสร้างความรู้ อย่างไร ต่างเห็นร่วมกันในคุณลักษณะ
ของ Constructivism ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

ผู้เรียนสร้างความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเอง
การเรียนรู้สิ่งใหม่ขึ้นกับความรู้เดิมและความเข้าใจที่มีอยู่ในปัจจุบัน
การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีความสาคัญต่อการเรียนรู้
การจัดสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่คล้ายคลึงกับชีวิตจริง ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่าง

มีความหมาย
ปัจจุบันนี้ ทฤษฎีการสร้างความรู้ได้รับความสนใจและความนิยมจากการศึกษาทุกระดับ
เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงระบบการศึกษาปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องตามที่ได้นาเสนอมา ผู้วิจัยจะได้
นามาเป็นกรอบแนวคิดในการทาวิจัย โดยได้สังเคราะห์ขั้นตอนการสอนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
รูป แบบการเรีย นการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบู รณาการยุท ธวิธีส่ งเสริม การคิ ดขั้น สู ง เพื่ อ
ส่ งเสริ ม ความสามารถในการอ่ านภาษาอั งกฤษเพื่ อ ความเข้ าใจและทั ก ษะการคิ ด วิเคราะห์ ข อง
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ดังแสดงในตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 การสังเคราะห์ขั้นตอนการสอนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่นามาใช้ในการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการออกแบบการสอน
เชิงระบบ
แนวคิดการเรียนการสอนเชิงระบบThe ADDIE Model
(Kruse, 2007)
แนวคิดการออกแบบการสอนเชิงระบบของ Dick, Carey และ
Carey (2005)
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับรูปแบบการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอนของ Joyce และ Weil (2004)
รูปแบบการเรียนการสอนของ
ทิศนา แขมมณี
รูปแบบการเรียนการสอนที่สาคัญในการพัฒนาทักษะการคิด
รูปแบบการสอนแบบตรง (Direct Instruction) Joyce และ
Weil (1992)
รูปแบบการสอนแบบตรง
ทิศนา แขมมณี (2545)
รูปแบบการเรียนการสอนแบบชัดแจ้ง (Explicit Instruction)
Rosenshine และ Stevens
รูปแบบการสอนแบบปล่อยความรับผิดชอบทีละน้อย
(Gradual Release of Responsibility Model
รูปแบบการสอนอ่านของ Hansen และ Pearson (1983)
รูปแบบการสอนอ่านผสมผสานการพัฒนาการควบคุม
กระบวนการอ่านของ Schmitt and Baumann

องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนการสอน
1.
2.
3.
4.
กาหนด
สารวจความรู้
นาเสนอ
ตรวจสอบ
เดิมและเติมเต็ม ยุทธวิธีและฝึก วัตถุประสงค์และ
ความเข้าใจ
วางแผนการอ่
า
น
ทักษะที่จาเป็น โดยการชีแ้ นะ

5.
ประเมินผล
การอ่านและ
ขยายความรู้

เงื่อนไขของ
การนารูปแบบ
การสอนไปใช้

หลักการ

วัตถุประสงค์

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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ตารางที่ 7 การสังเคราะห์ขั้นตอนการสอนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ (ต่อ)
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่นามาใช้ในการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับยุทธวิธีการส่งเสริมทักษะ
การคิดขั้นสูง ทักษะการคิดวิเคราะห์
Bloom et. Al. (1956)
Anderson & Krathwohl (2000)
Guilford (1967)
McTighe (1993)
วัชรา เล่าเรียนดี (2553, 2556)
Conklin (2012)
Marzano (1997)
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษ
Devine (1986)
William (1984)
Anthony (1993)
วิสาข์ จัติวัตร์ (2543)

หลักการ

วัตถุประสงค์

✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนการสอน
1.
2.
3.
4.
สารวจความรู้
นาเสนอ
กาหนด
ตรวจสอบ
เดิมและเติมเต็ม ยุทธวิธีและฝึก วัตถุประสงค์และ ความเข้าใจ
ทักษะที่จาเป็น โดยการชีแ้ นะ วางแผนการอ่าน

5.
ประเมินผลการ
อ่านและขยาย
ความรู้

เงื่อนไขของ
การนารูปแบบ
การสอนไปใช้

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓
✓

✓
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หลักการ: การบูรณาการ
ยุทธวิธีส่งเสริมทักษะการคิด
ขั้นสูงHigher - Order
Thinking Skills) กับการเรียน
การสอนการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อส่งเสริมให้ผเู้ รียนเกิดการ
เรียนรู้และสามารถคิดอย่าง
เป็นระบบเพื่อเข้าถึงความรู้
ตลอดจนพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง
วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษและทักษะการ
คิดเชิงวิเคราะห์ของ
นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2

ปั จ จั ย ที่ เอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ : ผู้ เรี ย นให้
ความร่ ว มมื อ ในการเรี ย น ร่ ว มกั น คิ ด
ร่วมกัน ทางาน มีค วามสนใจใฝ่รู้ ผู้สอน
ควรมีปฏิสัมพันธิ์เชิงบวกกระตุ้นให้ผู้เรียน
คิดและพัฒนาความสามารถของตน
ทักษะการเรียน/การสอน:
ผู้เรียน ต้องมีทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น
คิดสัมพันธ์ความรู้เดิมประสบการณ์ เดิมกั บ
ความรู้ใหม่ ชอบตั้งคาถาม มีเหตุผล
ผู้สอน กระตุ้นผู้เรียนตั้งคาถาม ใช้ความคิด
ให้ ข้ อ มู ล สะท้ อ นกลั บ เป็ น ต้ น แบบในการ
แสดงวิธีคิด เชื่อมโยงความรู้ และมียุทธวิธี
ส่งเสริมการคิดของผู้เรียนอย่างหลากหลาย

ระบบสนั บ สนุ น : การใช้ สื่ อ / อุ ป กรณ์ จ ริ ง
(authentic materials) เช่ น ภ า พ ต่ า ง ๆ
วิดี ทั ศ น์ แผนภาพ แผนภู มิ ช่วยกระตุ้ น ให้
ผู้เรียนคิดและเข้าใจสิ่งที่คิดได้ชัดเจน

องค์ประกอบเชิง
กระบวนการ แบ่งการ
ดาเนินการเป็น 5
ขั้นตอน ดังนี้คือ
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นการ
สารวจตรวจสอบความรู้
เดิม ทบทวนและเติมเต็ม
ทักษะที่จาเป็น
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นนาเสนอ
ยุทธวิธีที่เหมาะสมและ
ฝึกโดยการชี้แนะ
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นกาหนด
วัตถุประสงค์และวาง
แผนการอ่าน
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นการ
ตรวจสอบความเข้าใจ
ขั้นตอนที่ 5 ขั้น
ประเมินผลการอ่านและ
ขยายความรู้

ภาพที่ 2 ร่างรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง
เพื่ อ ส่ งเสริ ม ความสามารถในการอ่ านภาษาอังกฤษเพื่ อ ความเข้าใจและทั ก ษะการคิด วิเคราะห์ ของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2
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7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นักการศึกษาได้สนใจในการวิจัยเกี่ยวกั บการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษและการ
สอนทักษะการคิดเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิด
วิเคราะห์ โดยสามารถนาเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย
ปราโมทย์ จันทร์เรือง (2535) ได้ศึกษาปฏิสั มพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการทักษะการคิด และแบบไม่บูรณาการทักษะการคิดกับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีต่อ
ทักษะการคิดของนักเรียนประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่าผลการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการ
เรี ย นการสอนกั บ ระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นที่ มี ต่ อ ทั ก ษะการคิ ด พบว่ า ไม่ มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดของนักเรียนกลุ่มทดลอง ระหว่างนักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
ปานกลาง และต่ า พบว่า แตกต่ างกั น อย่างมี นั ยส าคั ญ ทางสถิติ ที่ ระดับ .01 โดยนั ก เรีย นที่ มีระดั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดสูงกว่านักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปานกลาง และต่า และนักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิด
สูงกว่านักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า นอกจากนี้นักเรียนกลุ่มทดลองซึ่งได้รับการสอนส่วน
ใหญ่ชอบกิจกรรมการเรียนการสอน และคิดว่าสามารถนาทักษะการคิดที่เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
จินดา ยัญทิพย์ (2547) ได้ศึกษาการพัฒ นากระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการ
สอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามทฤษฎีโครงสร้างความรู้
และเมตาคอกนิ ชั น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น นั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โรงเรี ย นนครสวรรค์ จ านวน 2
ห้องเรียน แบ่งเป็น กลุ่มทดลอง จานวน 55 คน เรียนโดยใช้กระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการ
สอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และกลุ่มควบคุม จานวน 53 คน เรียนโดยใช้การสอนแบบปกติ
ระยะเวลาในการทดลอง 10 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ คะแนนความสามารถในการคิดและคะแนน
ความสามารถในการสรุปย่อความ หลังการทดลองสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้การสอนแบบปกติ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ศิริพร สุธรรมเตชะ (2541) ได้ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิง
วิเคราะห์และความมีวินัยในตนเองในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับ
การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษากับคู่มือครู ผลการศึกษาปรากฏว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบมุ่ง
ประสบการณ์ กับ นั ก เรี ย นที่ ได้รั บ การสอนตามคู่มื อครู มี ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิ ง
วิเคราะห์และความมีวินัยในตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนที่ได้รับ
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การสอนแบบมุ้งประสบการณ์มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ก่อนและหลังการ
ทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จิ น ตนา ศิ ริ ธั ญ รั ต น์ (2556) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง การพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอน
วิทยาศาสตร์ที่บูรณาการกลยุทธ์การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงในศตวรรษ
ที่ 21 และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยแบ่งการวิจัยเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1
ศึกษารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบ ระยะที่ 3 นารูปแบบไปทดลองใช้
และระยะที่ 4 ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 3
ภาคเรีย นที่ 1 ปี การศึกษา 2556 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ นครปฐม จานวน 37 คน กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการขยายผล คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนราชวินิตมัธยม จานวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบวัดการคิดขั้นสูงในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดเชิงวิพากษ์
แบบวัดการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ
การใช้รูปแบบ วิเคราะห์สถิติเชิงปริมาณโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทีแบบไม่อิสระและ
แบบอิสระและข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิ เคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยสรุปได้ว่า รูปแบบการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ที่พัฒ นาขึ้นมีชื่อว่า PIAEIED Model ประกอบด้วยกระบวนการเรียนการสอน 7 ขั้นตอน
คือ 1. ขั้นเตรียมความพร้อมด้านความรู้และทักษะที่จาเป็น (Preparing essential knowledge) 2. ขั้น
ร่วมกันตั้งคาถามเพื่อการสืบเสาะและการแก้ปัญหา (Identifying Enquiry Questions and Problem
Solving) 3. ขั้นร่วมกันวิเคราะห์เจาะลึกความรู้และแนวทางการแก้ปัญหา (Analyzing and Examining
Deeper Knowledge and Solutions) 4. ขั้ น ประเมิ น ผลแนวทางการแก้ ปั ญ หาและระบุ วิ ธี ก าร
แก้ ปั ญ หา (Evaluating and identifying Solutions Methodology) 5. ขั้ น ด าเนิ น การสื บ เสาะและ
แ ก้ ปั ญ ห า (Investigating and Problem Solving) 6. ขั้ น ข ย า ย ค ว า ม รู้ (Extending of New
Knowledge) 7. ขั้ น การพั ฒ นาและเผยแพร่ (Developing and Distributing the Results) โดย
รูปแบบการเรียนการสอน PIAEIED ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.86/84.14 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2. หลังการจัดการเรียนการสอน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์สูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ทักษะการคิดขั้นสูงในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดเชิง
วิพากษ์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบมีพัฒนาการสูงขึ้นในระหว่างเรียน 4.
ทักษะการคิดขั้นสูงในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้
รูปแบบอยู่ระดับดี 5. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบโดยรวมอยู่
ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 6. ในการขยายผล หลังการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
PIAEIED นั กเรีย นมีผ ลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ สู งกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิติ ที่ ระดับ .05 ทั ก ษะการคิ ดขั้ น สู งในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิ ดเชิงวิพ ากษ์ และจิ ต
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วิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบมีพัฒนาการสูงขึ้นในระหว่างเรียน และความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด
อุษา มะหะหมัด (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเน้น
ภาระงานเพื่ อเสริ ม สร้ างทั กษะการคิ ดวิ เคราะห์ ส าหรั บ นั กเรี ยนชั้ น ประถมศึ ก ษา กลุ่ ม ตั ว อย่ าง คื อ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบางหลวง ภาคเรี ยนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จานวน 30
คน กลุ่มขยายผลเป็ นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรี ยนวัดไผ่หูช้าง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2557 จานวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเน้น
ภาระงาน คู่ มือการใช้ รูป แบบการสอนอ่ านภาษาอั งกฤษเน้ นภาระงาน แผนการจั ดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเน้นภาระงาน แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ แบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ และแบบสอบถามความคิ ดเห็นของนักเรียน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าทีแบบไม่อิสระและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย
พบว่า 1) ชื่อรูปแบบคือ “ADAA Model” มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการ
จัดการเรีย นรู้ การวั ดและประเมิ น ผล และเงื่อนไขส าคั ญ ในการนารู ปแบบไปใช้ ให้ ประสบผลส าเร็ จ
รูปแบบมีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.29/81.23 2) หลั งเรียนตามรูปแบบนักเรียนมีความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) มีพัฒนาการ
ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น 4) มีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบอยู่ในระดับเห็น
ด้ ว ยมาก 5) ในการขยายผล พบว่ า หลั ง เรี ย นตามรู ป แบบนั ก เรี ย นมี ค วามสามารถในการอ่ า น
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสูงกว่าก่อนเรียน มีพัฒนาการด้านทักษะการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น และมีความ
คิดเห็นต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุด
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ
Al – Shaye (2002) ได้ศึกษาผลการใช้ยุทธศาสตร์อภิปัญญาในการสอนอ่านเพื่อความ
เข้าใจ และยุทธศาสตร์เพื่อความเข้าใจของนักเรียนชายเกรด 11 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของคูเวตในการ
เรี ย นภาษาอาหรั บ การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มุ่ ง ศึ ก ษายุ ท ธศาสตร์ 2 วิ ธี คื อ K-W-L Plus และ SQ3R และ
เปรี ย บเที ย บยุ ท ธศาสตร์ ทั้ ง 2 วิ ธี กั บ วิ ธี ก ารสอนแบบเดิ ม เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จั ย คื อ Reading
Comprehension and Comprehension Strategies Test (RCCST) เป็นเครื่องมือที่ให้ นักเรียนอ่าน
บทอ่านและตอบคาถามแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 46 ข้อ เครื่องมือประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกเป็น
แบบวัดการอ่านเพื่อความเข้าใจ มีคาถาม 15 ข้อ เป็นคาถามที่เน้นความเข้าใจในการอ่านของบทอ่าน
ส่วนที่ 2 เป็นแบบวัดยุทธศาสตร์เพื่อความเข้าใจ มีคาถาม 31 ข้อ เป็นคาถามที่เน้นการใช้ยุทธศาสตร์
เพื่อความเข้าใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANCOVA) ใช้ตรวจสอบความ
แตกต่างระหว่างการทดสอบก่อนและหลังในการใช้ยุทธศาสตร์อภิปัญญาและวิธีการสอนแบบเดิม การ
วิจั ยครั้งนี้ พ บว่า ยุ ทธศาสตร์อภิปั ญ ญามีผ ลทางบวกในการอ่านเพื่ อความเข้าใจมากกว่าวิธีการสอน
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แบบเดิม กลุ่มนักเรียนที่เรียนโดยใช้ยุทธศาสตร์อภิปัญญามีคะแนนสูงกว่ากลุ่มนักเรียนที่เรียนโดยการ
สอนแบบเดิม
Johnson (2002) ได้ ศึ ก ษาผลของการสอนยุ ท ธศาสตร์ ก ารอ่ า นเพื่ อ ความเข้ า ใจจาก
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเกรด 4 และการตอบสนองของนักเรียนระหว่างการคิดเป็นถ้อยคา ความแตกต่าง
ระหว่างการคิดที่เกิดขึ้นระหว่างการอ่าน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนเกรด 4 จากโรงเรียน
ประถมศึกษา 2 โรงเรียน จานวน 100 คน โดยใช้วิธีการสอน 3 วิธีในการสอนอ่านให้นักเรียน 6 ห้อง ซึ่ง
2 ห้องแรกใช้การสอนยุทธศาสตร์เพื่อความเข้าใจโดยตรง อภิปรายจุดมุ่งหมายและการใช้ยุทธศาสตร์
และใช้รูป แบบที่ครูค่อย ๆ ปล่อยให้รับผิ ดชอบ อีก 2 ห้ องใช้การสอนยุทธศาสตร์เพื่อความเข้าใจใน
ลักษณะที่จากัดพฤติกรรมการเรียน ส่วน 2 ห้องสุดท้ายใช้วิธีการสอนแบบเดิม ครูใช้การอ่านปากเปล่า
และให้งานทาในห้องเรียน นักเรียนทั้งหมดได้รับการทดสอบการอ่านเพื่อความเข้าใจทั้งมีการทดสอบ
ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ผลการวิจัยพบว่า การสอนโดยใช้ยุทธศาสตร์การอ่านเพื่อความ
เข้าใจ มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ต่อการอ่านที่วัดจากข้อสอบมาตรฐาน นักเรียนที่เรียนโดยใช้ยุทธศาสตร์
การอ่านเพื่อความเข้าใจ มีความกระตือรือร้นในการคิดขณะอ่านมากขึ้นและสามารถใช้ถ้อยคาเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การอ่านเพื่อความเข้าใจมากขึ้นในขณะที่อ่าน
Dossey et al. (1988, อ้ างถึงใน ปิ ย ะรั ต น์ คั ญ ทั พ , 2545) พบว่ าการเรี ยนการสอน
ส่วนมาก ยังคงเน้นการเรียนแบบท่องจาเนื้อหามากกว่าเน้นทักษะการคิด โดยเฉพาะทักษะการคิดขั้นสูง
ในการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนด้านภาษาโดยเฉพาะการเขียน พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีทักษะการ
เขียนที่โน้มน้ าวผู้ อ่านโดยการหาเหตุผลที่ หลากหลายมาย ในการเรียนการสอนภาษาก็มีการศึกษาที่
พบว่า การคิดและภาษาเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การพูด การอ่าน หรือ
การเขียน ล้วนแต่ต้องใช้ทักษะการคิดเข้ามาเพื่อทาให้กิจกรรมนั้นประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่
ต้องการได้ ดังนั้นผู้สอนควรสอดแทรก และพยายามเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น ไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์
เปรียบเทีย บ จัดหมวดหมู่ ตั้งสมมติฐาน การอ้างถึงสิ่งต่าง ๆ จนถึงการให้ ข้อสรุปในกระบวนการให้
เหตุผลและการแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนการอ่านภาษาอังกฤษและทักษะการคิด ทาให้เห็นแนวทางการ
ทาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และส่งเสริมผู้เรียนให้
พัฒนาการคิด จากการวิจัย พบว่า การสอนทักษะการอ่านและการคิดมีความสาคัญและมีประโยชน์ต่อ
การอ่านของผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านเพิ่มขึ้น ตลอดจนได้พัฒนากระบวนการคิด ซึ่ง
ผู้วิจัยจะได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิจัยต่อไป

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ
ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา
(Research and Development) ร่ ว มกั บ การออกแบบเชิ ง ระบบตามแนวคิ ด ADDIE Model
ปรับ ปรุ งโดย Kruse (2007) และแบบจาลองการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของ Dick,
Carey และCarey (2005) และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของ Joyce และ Weil (2009) ใช้
กระบวนการวิ จั ย แบบผสมผสานวิ ธี (Mixed Methodology) ร่ ว มกั บ การใช้ รู ป แบบการวิ จั ย
Pre-Experimental Design โดยประยุกต์ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดียวมีการทดสอบ
ก่ อ นเรี ย นและหลั งเรี ย น The One-Group Pretest-Posttest Design (มาเรี ย ม นิ ล พั น ธุ์ , 2555:
144) เพื่ อให้ สามารถพัฒ นารูป แบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธี
ส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการ
คิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development) 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 การวิ จั ย (Research: R1) เป็ นการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลพื้ นฐาน (Analysis: A)
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานสาหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพัฒนา (Design and
Development: D and D) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน
ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) เป็นการนาไปใช้ (Implementation: I) การทดลองใช้
รูปแบบการเรียนการสอน
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) เป็นการประเมินผล (Evaluation: E) การ
ประเมิน และปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอน
การดาเนินการวิจัย มีรายละเอียดของแต่ละขั้นตอน ดังนี้
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ขั้นที่ 1 (R1)
Analysis
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
พื้นฐำน

ขั้นที่ 2 (D1)
Design and
Development
กำรออกแบบและพัฒนำ

ขั้นที่ 3 (R2)
Implement
กำรนำไปใช้

ขั้นที่ 4 (D2)
Evaluation
กำรประเมินผล

1. วิ เ ค ราะ ห์ ห ลั ก สู ต ร
ค รุ ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต
( ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ )
ม ห าวิ ท ย า ลั ย รา ช ภั ฏ
บุ รี รั ม ย์ ต า ม ก ร อ บ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.
1)
2. วิ เคราะห์ ก ารจั ด การ
เรี ย นการสอนการอ่ า น
ภาษาอั งกฤษในปั จ จุ บั น
เอ ก ส า ร ต า ร า แ ล ะ
งานวิจัยที่เกียวข้อง
3. วิ เ ค ราะ ห์ ห ลั ก ก า ร
แนวคิดทฤษฎีก ารเรีย นรู้
เกี่ยวข้องกับ
- การวิจัยและพัฒนา
- การออกแบบการสอน
- ทฤษฎีการเรียนรู้
a. ทฤษฎี พั ฒ นาการ
ทางสติปัญญา
b. ท ฤ ษ ฎี การสร้ า ง
ความรู้
c. ท ฤ ษ ฎี ก ารเรี ย น
อย่างมีความหมาย
- หลัก การ แนวคิ ด และ
ทฤษฎี เกี่ ย วกั บ การสอน
การอ่านภาษาอังกฤษ
- หลั ก การและยุ ท ธวี ธี
ส่งเสริมการคิดขั้นสูง
- การคิดวิเคราะห์

1. ร่ า งต้ น แบบรู ป แบบการ
เรี ย น ก า ร ส อ น ก า ร อ่ า น
ภาษาอั ง กฤษโดยบู ร ณาการ
ยุท ธวิธีส่ งเสริม ทั ก ษะการคิ ด
ขั้ น สู ง เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม
ความสามารถ ในก ารอ่ า น
ภาษาอั งกฤษ และทัก ษะการ
คิดเชิงวิเคราะห์ ของนักศึก ษา
โดยระบุเป้าหมายและผลลัพธ์
ที่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ แ น ว ท า ง
วิ เ ค ราะ ห์ สั งเค ราะ ห์ จั ด
หมวดหมู่ความสัมพันธ์ระหว่าง
อ งค์ ป ระ ก อ บ ข อ ง Model
กระบวนการจั ดการเรียนการ
สอน ของรูปแบบการเรียนการ
สอนการอ่านภาษาอังกฤษโดย
บู รณ าก ารยุ ท ธวิ ธี ส่ ง เสริ ม
ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด ขั้ น สู ง เพื่ อ
ส่งเสริม ความสามารถในการ
อ่ า นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ความ
เข้ าใจ แ ละ ทั ก ษ ะก ารคิ ด
วิเคราะห์ของนักศึกษา
2. สร้ า งเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใน การ
ทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้ แ ก่ แผนการจั ด การเรี ย นรู้
แบบทดสอบความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้ า ใจและแบบทดสอบทั ก ษะ
การคิดวิเคราะห์ แบบบั นทึก กี่
อ่ า น แบ บ สอ บ ถ ามก ารใช้
ยุ ท ธ วิ ธี ใ น ก า ร อ่ า น แ ล ะ
แบบสอบถามความคิดเห็น
3. ตรวจสอบความเหมาะสม
ของรูปแบบการเรียนการสอน ฯ
แ ล ะ เค รื่ อ ง มื อ ต่ า ง ๆ โด ย
ผู้เชี่ยวชาญ
4. หาประสิ ท ธิ ภ าพกลุ่ ม ใหญ่
(Field Tryout) ข อ งรู ป แ บ บ
การเรียนการสอนและแผนการ
จั ด การเรี ย น รู้ E1/E2 โดยใช้
เกณฑ์ 80/80
5. ป รั บ ป รุ ง รู ป แ บ บ แ ล ะ
เครื่องมือที่ให้สมบูรณ์

การนารูปแบบการจัดการ
เรี ย น ส อ น ต้ น แ บ บ ไป
ทดลองใช้ จริ ง กั บ กลุ่ ม
ตัวอย่าง
1. ผู้ วิ จั ย น ารู ป แบบการ
ก า รเรี ย น ก า รส อ น ไป
จัดการเรียนการสอนตาม
แผนฯที่ ก าหนดไว้ ในกั บ
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ชั้ น ปี ที่ 2
รวมจานวน 30 คน
ก่อนทาการทดลองชี้แจง
หลั ก การเหตุ ผ ล และ
ประโยชน์ ข องการเรี ย น
ก า ร ส อ น ก า ร อ่ า น
ภาษาอั งกฤษโดยบู ร ณา
การยุทธวิธีส่งเสริมทักษะ
การคิดขั้ นสูงเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่าน
ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ความ
เข้าใจ และทักษะการคิด
วิ เคราะห์ ข องนั ก ศึ ก ษา
พร้อ มทั้ งท าความเข้ า ใจ
กั บ นั ก ศึ ก ษ าเกี่ ย ว กั บ
แผนการจั ด การเรี ย นรู้
เพื่ อ ให้ ผ ลการใช้ รูป แบบ
ก า ร เ รี ย น ส อ น เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด
2. ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ท า
แบบทดสอบก่อนเรียนวัด
ความสามารถในการอ่าน
ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ความ
เข้ า ใจและทั ก ษะการคิ ด
วิเคราะห์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
3. ดาเนินการทดลองตาม
แผน ก ารเรี ย น สอ น ที่
กาหนดไว้ทดสอบผลการ
เรี ย น ก า ร ส อ น แ ล ะ
สอบถามความคิดเห็นของ
นั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ รู ป แบบ
การจัดการเรียนสอน

ประเมินและปรับ ปรุง
รูป แบบการเรีย นการ
ส อ น ก า ร อ่ า น
ภาษาอังกฤษโดย
o เ ป รี ย บ เ ที ย บ
ความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษ และ
ทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักศึกษาก่อนและ
หลังเรียนด้วยรูป แบบ
การเรียนการสอนฯ
o ศึ ก ษ า ก า ร ใ ช้
ยุทธวิธีในการอ่านและ
ค ว า ม คิ ด เห็ น ข อ ง
นั ก ศึ ก ษ า ที่ มี ต่ อ
รูป แบบการเรีย นการ
สอนฯ

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการวิจัย

รู ป แบบการเรี ย นการ
ส อ น ก า ร อ่ า น
ภาษาอั งกฤษโดยบูรณา
การยุ ท ธวิ ธี ส่ งเสริ ม การ
คิ ด ขั้ น สู ง เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการอ่าน
ภาษาอั งกฤษเพื่ อ ความ
เข้าใจและทักษะการคิด
วิ เคราะห์ ข องนั ก ศึ ก ษา
สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ
ชั้นปีที่ 2

1. ความสามารถใน
การอ่ านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจ
2. ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด
วิเคราะห์
3. ก ารใช้ ยุ ท ธวิ ธี ใ น
การอ่าน
4. ความคิ ด เห็ น ของ
นักศึกษาที่มีต่อการใช้
รูป แบบการเรีย นการ
สอนฯ
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ขั้นตอนกำรดำเนินกำรวิจยั

ขั้นที่1
กำรวิจัย
(Research)
R1
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
พื้นฐำน
(Analysis: A)

ขั้นที่2
กำรพัฒนำ
(Development)
D1
กำรออกแบบและกำร
พัฒนำ
(Design and
development: D&D)

ขั้นที3่
กำรวิจัย (Research)
R2
กำรนำไปใช้
(Implementation: I)

ขั้นที4่
กำรพัฒนำ
(Development)
D2
กำรประเมินผล
(Evaluation: E)
และปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ

1.วิเคราะห์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช
2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2.วิเคราะห์สภาพที่คาดหวังตามหลักสูตรกับสภาพที่เป็นจริงของการจัดการศึกษาใน
รายวิชาการอ่านเพื่อการตีความ (Reading for Interpretation) เพื่อเติมเต็มทักษะ
ที่ต้องมีมาก่อน (Prerequisite Skills)
3.สังเคราะห์แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนการอ่ านภาษาอั งกฤษโดยบู ร ณาการยุ ท ธวิ ธี ส่ งเสริ ม การคิ ด ขั้ น สู งเพื่ อ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2
4. วิเคราะห์ผู้เรียน สารวจข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนกลุ่มที่ศึกษา โดยการสัมภาษณ์
อาจารย์ผู้สอนอย่างไม่เป็นทางการ
1. สร้างโครงร่างรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริม
การคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และทักษะ
การคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2
2. ตรวจสอบรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดย
บูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 จานวน
5 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ คู่มือการใช้รูปแบบ แผนการสอน แบบฝึกการอ่าน
และนาไปทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพ
3. สร้างเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
4. ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ และนาไปทดลองใช้กับนักศึกษาเพื่อหาประสิทธิภาพ
5. ปรับปรุง/แก้ไขรูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือทีใ่ ช้เก็บรวบรวมข้อมูลให้สมบูรณ์

นารูปแบบการเรียนการสอนไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มทดลอง มีขั้นตอนดังนี้
1. ชี้แจงทาความเข้าใจกับผู้เรียน
2. ทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักศึกษาก่อนเรียน
3. จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบและแผนการจัดการเรียนรู้
4. ทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักศึกษา การใช้ยุทธวิธีในการอ่าน และความคิดเห็นของนักศึกษาหลังเรียนด้วยรูปแบบ

ผลที่ได้รับจำกกำรดำเนินกำร
วิจัย

ข้อมูลพื้นฐานสาหรับการ
สร้างและพัฒนารูปแบบ

(ร่ำง)
รูปแบบการเรียนการสอน
และเครื่องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้เชี่ยวชาญ และ
ทดลองใช้ ซึ่งมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์

รูปแบบการเรียนการสอน
การอ่านภาษาอังกฤษโดย
บูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการ
คิดขั้นสูงที่ผ่านการทดลองใช้

ปรับปรุง / แก้ไข
1. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ และทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักศึกษา ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ
โดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2
2. ศึกษาความสามารถในการใช้ยุทธวิธีในการอ่านของนักศึกษาระหว่างการเรียน
3. ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน

ไม่ผ่ำน
พิจารณารูปแบบ
ผ่ำน

รูปแบบกำรเรียนกำรสอนกำรอ่ำนภำษำอังกฤษโดยบูรณำกำรยุทธวิธสี ่งเสริมกำรคิดขั้นสูง
เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรอ่ำนภำษำอังกฤษเพื่อควำมเข้ำใจและทักษะกำรคิด
วิเครำะห์ของนักศึกษำสำขำวิชำภำษำอังกฤษชั้นปีที่ 2 ฉบับสมบูรณ์ สำมำรถนำไปใช้และ
เผยแพร่ต่อไป

ภาพที่ 4 กรอบขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
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ขั้นตอนที่ 1 กำรวิจัย (Research: R1)
ในขั้นตอนนี้ เป็ นการวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis: A) ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
ความต้องการจาเป็นที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการ
อ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธี ส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริม ความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2
โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติระดับอุดมศึกษา (มคอ.1) คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
2. เพื่ อ วิ เคราะห์ ก ารจั ด การศึ ก ษารายวิ ช าการอ่ า นเพื่ อ การตี ค วาม ในหลั ก สู ต ร
ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3. เพื่อวิเคราะห์สภาพที่คาดหวังของหลักสูตรกับสภาพที่เป็นจริงของการจัดการศึกษา
การอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อเติมเต็มทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ต้องมี
มาก่อน (Prerequisite Skills)
4. เพื่อสังเคราะห์แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นปีที่ 2
5. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียน สารวจข้อมูลพื้นฐาน สมรรถนะในการเรียนรู้และทักษะ
การคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา
วิธีดำเนินกำร
การดาเนินการในขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรและสภาพการ
เรี ย นการสอนปั จ จุ บั น การวิเคราะห์ ปั ญ หา(Problem analysis) หรือ การประเมิ น ความต้ องการ
จ าเป็ น (Needs assessment) วิ เคราะห์ ผู้ เรี ย น เนื้ อ หาสาระและแหล่ ง การเรี ย นรู้ ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย จะ
ทาการศึกษาดังนี้
1. การศึกษาวิเคราะห์สิ่งที่คาดหวังกับสภาพที่เป็นจริง เพื่อเติมเต็มทักษะที่ต้องมีมา
ก่อน (Prerequisite Skills) ผู้ วิจั ยศึ กษาหลั กสู ตรครุศ าสตรบัณ ฑิ ต (ภาษาอังกฤษ) ฉบั บปรับ ปรุง
พุทธศักราช 2555 โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษา วิเคราะห์เป้าหมาย
วิเคราะห์ ส ภาพที่ ค าดหวัง ตามคาอธิบ ายรายวิช าของหลั ก สู ต ร สมรรถนะส าคั ญ ของผู้ เรีย นและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กับสภาพที่เป็นจริงของการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์
ผู้เรียน สารวจข้อมูลพื้นฐาน สมรรถนะในการเรียนรู้ ความรู้และทักษะพื้นฐาน และการเตรียมความ
พร้อมก่อนเรี ยนของผู้ เรีย นกลุ่มที่ท าการวิจัยศึกษา โดยการสั มภาษณ์ อาจารย์ผู้ ส อนอย่างไม่เป็ น
ทางการ
2. ระบุ เป้ า หมายและผลลั พ ธ์ ที่ พึ ง ประสงค์ ผู้ วิ จั ย วิ เคราะห์ ป ระเด็ น ที่ ต้ อ งน ามา
ดาเนินการแก้ไขและพัฒนา วิเคราะห์ช่องว่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสภาพที่เป็นจริง นาไปสู่การระบุ
เป้าหมายและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
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3. สังเคราะห์แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริ มความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นปีที่ 2 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้ เพื่อสังเคราะห์เป็นกรอบ
แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่ งเสริม
ทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และทักษะการ
คิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 โดยศึกษาวิเคราะห์แนวคิด หลักการ การ
วิจัยและพัฒ นา (Research and Development: R&D) การออกแบบการเรีย นการสอนเชิงระบบ
(Instructional System Design) ตามแนวคิ ด ADDIE Model ปรั บ ปรุ ง โดย Kruse (2007: 1)
แบบจาลองการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของ Dick, Carey และ Carey (2005: 1-8) และ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของ Joyce และ Weil (2009: 9) กระบวนการวิจัยแบบผสมผสาน
วิธี (Mixed Methodology) วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอน การสอนการอ่านภาษาอังกฤษ และยุทธวิธีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิดใน
ศตวรรษที่ 21
4. ศึ ก ษาวิ เคราะห์ ผู้ เรี ย น ส ารวจข้ อ มู ล พื้ น ฐานของผู้ เรี ย นกลุ่ ม ที่ ศึ ก ษา โดยการ
สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน และผู้เชี่ยวชาญในการสอนการอ่านภาษาอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการ
5. ศึก ษาความคิ ด เห็ น ของอาจารย์ผู้ เชี่ย วชาญด้ านการสอนการอ่านภาษาอั งกฤษ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะ
การคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 โดยการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ
เครื่องมือที่ใช้ในกำรทำวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อสังเคราะห์เป็นกรอบ
แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการ
คิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 มีดังนี้
1. แบบวิเคราะห์เอกสาร จานวน 2 ฉบับ ได้แก่ 1. แบบวิเคราะห์เอกสารข้อมูลพื้นฐาน
เชิงนโยบายการจัดการศึกษาและผลการศึกษา ทั้งสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เป็นจริงของการจัดการ
เรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ 2. แบบวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริม การคิดขั้น
สูง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่ านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2
2. แบบสัมภาษณ์ จานวน 1 ฉบับ ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนกลุ่มที่ศึกษา
โดยการสั มภาษณ์ อาจารย์ ผู้ ส อน และผู้ เชี่ยวชาญในการสอนการอ่ านภาษาอังกฤษ อย่างไม่ เป็ น
ทางการ
กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรทำวิจัย ดาเนินการดังนี้
1. แบบวิเครำะห์เอกสำร ทั้ง 2 ฉบับ ดาเนินการสร้างเช่นเดียวกัน ดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสาร ตาราเกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร
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1.2 สร้างแบบวิเคราะห์เอกสารโดยกาหนดประเด็นการวิเคราะห์เอกสารจาแนก
เป็นสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เป็นจริง
1.3 นาแบบวิเคราะห์เอกสารที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพื่ อ ตรวจสอบความถูก ต้ องและความเหมาะสมของแบบวิเคราะห์ เอกสารเชิงทฤษฎี และน าไป
ปรับปรุงแก้ไข
1.4 นาแบบวิเคราะห์เอกสารที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะของอาจารย์
ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ เสนอต่ อ ผู้ เชี่ ย วชาญ จ านวน 3 คน เพื่ อ ตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หา
(Content Validity) และความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) โดยใช้แบบประเมินความ
สอดคล้องเชิงโครงสร้ างของแบบวิเคราะห์ เอกสาร นาแบบสั มภาษณ์ เสนอให้ ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
ตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ย งตรงของเนื้อหา (Content Validity) และนาความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ย วชาญมาวิเคราะห์ ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC)
โดยกาหนดเกณฑ์การพิจารณา คือ
เห็นว่าสอดคล้อง ให้คะแนน 1
ไม่แน่ใจ ให้คะแนน 0
เห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน -1
การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ศึกษาความ
ต้องการโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) คานวณค่าตามสูตร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 117)
IOC 

R
N

 R = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
N = จานวนผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งนี้

IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ
 R หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
N หมายถึง จานวนของผู้เชี่ยวชาญ

ค่าความสอดคล้ องที่ ได้ คื อ 0.67 ซึ่ งมากกว่า 0.5 แสดงว่าแบบวิเคราะห์ เอกสารที่
พัฒนาขึ้นนี้ มีความสอดคล้องเหมาะสม สามารถนาไปใช้ในการเก็บข้อมูลได้
1.5 นาแบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ศึกษาความต้องการที่ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
ของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ แล้วไปวิเคราะห์เอกสาร
จากขั้นตอนการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ศึกษาข้อมู ลพื้นฐานเชิงนโยบายการจัด
การศึกษาและผลการศึกษา สภาพที่คาดหวังและสภาพที่เป็นจริงของการจัดการเรียนการสอนการ
อ่านภาษาอังกฤษ แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการ
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อ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้น
ปีที่ 2 สรุปได้ ดังภาพที่ 5
ศึกษาเอกสาร ตาราเกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร
สร้างแบบวิเคราะห์เอกสารโดยกาหนดประเด็นการวิเคราะห์เอกสาร
จาแนกเป็นสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เป็นจริง
นาแบบวิเคราะห์เอกสารที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม
ของแบบวิเคราะห์เอกสารเชิงทฤษฎี และนาไปปรับปรุงแก้ไข
นาแบบวิเคราะห์เอกสารที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน
เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใช้
และความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity)
นาแบบวิเคราะห์เอกสารที่ตรวจสอบ หาคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญและปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญแล้วไป
วิเคราะห์เอกสาร
ภาพที่ 5 ขั้นตอนการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร
2. แบบสั ม ภำษณ์ อ ำจำรย์ ผู้ เชี่ ย วชำญในกำรสอนกำรอ่ ำ นภำษำอั ง กฤษ หรื อ
ผู้เชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษ สาหรับเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรู้ ของผู้เรียนและ
การจั ดการเรี ย นรู้ ที่ ส่ งเสริม ความสามารถในการอ่านเพื่อ ความเข้าใจและทั กษะการคิด วิเคราะห์
ดาเนินการสร้าง ดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสาร ตาราเกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์
2.2 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อ
ส่ งเสริ ม ความสามารถในการอ่ านภาษาอั งกฤษเพื่ อ ความเข้ าใจและทั ก ษะการคิ ด วิเคราะห์ ข อง
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 เพื่อนามากาหนดเป็นกรอบในการสร้างแบบสัมภาษณ์
2.3 กาหนดโครงสร้างและประเด็นการสัมภาษณ์
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2.4 สร้างแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน แล้วนาแบบ
สัมภาษณ์ ที่ส ร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความ
เหมาะสมของแบบสัมภาษณ์เชิงทฤษฎีและนาไปปรับปรุงแก้ไข
2.5 นาแบบสัมภาษณ์ ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิท ยานิ พ นธ์ เสนอต่ อผู้ เชี่ย วชาญ จานวน 3 คน เพื่ อ ตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หา (Content
Validity) และความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องเชิง
โครงสร้ างของแบบสั ม ภาษณ์ ซึ่ งมี ลั ก ษณะเป็ น มาตราส่ ว นประเมิ น ค่ า (Rating scale) 5 ระดั บ
ประเมิ น ความเหมาะสม/สอดคล้ อ งของประเด็ น ในการสั ม ภาษณ์ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ใน
การประเมินความเหมาะสม/สอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรู้
ของผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยบูร ณาการยุทธวิธีส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2
ผลการประเมินพิจารณาจากค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความ
เหมาะสม/สอดคล้องของประเด็นในการสัมภาษณ์ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ แล้วนามาแปล
ความหมายตามเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญและการแปลความหมายของการ
ประเมินความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้าง ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555: 179)
ระดับ 5 หมายถึง มีความสอดคล้องมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความสอดคล้องมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความสอดคล้องปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อยที่สุด
ในการหาค่าคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์ จะพิจารณา
จากเกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555: 196)
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีความสอดคล้องมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีความสอดคล้องมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีความสอดคล้องปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อยที่สุด
เกณฑ์ในการพิจารณาค่าความสอดคล้องต้องมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00 แสดงว่า ข้อความใช้ได้ มีความสอดคล้อง หากมีค่าที่ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ดังกล่าว ให้ปรับปรุงก่อนนาไปใช้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555: 179)
2.6 น าข้อมูลที่รวบรวมจากผู้เชี่ยวชาญมาคานวณหาค่าเฉลี่ย ( x ) ได้เท่ากับ 4.58
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ได้เท่ากับ 0.51 แสดงว่ามีความสอดคล้องมากที่สุด นาความ
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คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขในเรื่องความชัดเจนของข้อความและภาษาที่ใช้ตามคาแนะนา
ของผู้เชี่ยวชาญก่อนนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรู้ ของผู้เรียน
และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการ
คิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ดังรายละเอียดในภาพที่ 6
ศึกษาเอกสาร ตาราเกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์
ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดหลักการและทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้องกับพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2
เพื่อนามากาหนดเป็นกรอบในการสร้างแบบสัมภาษณ์

กาหนดโครงสร้างและประเด็นการสัมภาษณ์
สร้างแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน และสมรรถนะในการเรียนรู้ของผู้เรียน แล้วนาแบบสัมภาษณ์ที่
สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของแบบ
สัมภาษณ์เชิงทฤษฎี และนาไปปรับปรุงแก้ไข
นาแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่านเพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใช้และความ
ตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity)
นาแบบสัมภาษณ์ที่ตรวจสอบหาคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญแล้วไปใช้ในการสัมภาษณ์

ภาพที่ 6 ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์
วิธีดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ใช้แบบวิเคราะห์เอกสารในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจั ดการศึกษา
ตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ บุ รี รัม ย์ วิเคราะห์ ส ภาพที่ คาดหวังของหลั กสู ต รกับ สภาพที่เป็น จริงของการจัด การศึก ษา
รายวิ ช าการอ่ า นเพื่ อ การตี ค วาม เพื่ อ เติ ม เต็ ม ทั ก ษะที่ ต้ อ งมี ม าก่ อ น (Prerequisite Skills) และ
สั งเคราะห์ แ นวคิ ด หลั ก การ ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นารูปแบบการเรีย นการสอนการอ่ า น
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ภาษาอั ง กฤษโดยบู ร ณาการยุ ท ธวิ ธี ส่ ง เสริ ม การคิ ด ขั้ น สู งเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการอ่ า น
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2
2. ใช้แบบสัมภาษณ์ในการวิเคราะห์ผู้เรียน สารวจข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน โดยการ
สัมภาษณ์อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการ
กำรวิเครำะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช้
1. การหาคุณ ภาพของเครื่องมือ โดยอาจารย์ที่ป รึกษาวิทยานิพ นธ์และผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความตรงตามโครงสร้าง
(Construct Validity) และประเมิ น ความสอดคล้ อ งเชิ งโครงสร้าง ผลการประเมิ น พิ จ ารณาจาก
ค่าเฉลี่ ย ( x ) และค่าส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคล้ องของ
ประเด็น ในการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้เกณฑ์
ค่าเฉลี่ ย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้น ไป และค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ส่ ว นที่เป็น ข้อเสนอแนะน ามา
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารข้อมูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษา
และผลการศึก ษา รายวิช าการอ่ านเพื่อการตีความ (Reading for Interpretation) ตามหลั กสู ต ร
ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ทั้งสภาพที่คาดหวังและสภาพที่ เป็ นจริงของการจัดการเรียนการสอน การศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ
แนวคิดหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ
โดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 รวมทั้งข้อมูลพื้นฐาน
วิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนและการจัดการเรียนการรู้ทสี่ ่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ และทักษะการคิด วิเคราะห์ ซึ่งได้มาจากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการสอน
ภาษาอังกฤษอย่างไม่เป็ น ทางการ ใช้การวิเคราะห์ เนื้อหา (Content Analysis) ตามขั้นตอนการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพของ สุภางค์ จันทวานิช (2545: 17) ซึ่งมี 5 ขั้นตอน คือ การใช้แนวคิด
ทฤษฎีและการสร้างกรอบแนวคิดสาหรับการวิเคราะห์ การตรวจสอบข้อมูล การจดบันทึกและทาดัชนี
ข้อมูล การทาข้อสรุปชั่วคราวและการกาจัดข้อมูล และการสร้างข้อสรุป
จากขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) เป็น
การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis: A) สาหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน สรุปได้ดังนี้
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ตารางที่ 8 สรุปวิธีการดาเนินการวิจัยขั้นตอนที่1: การวิจัย (Research: R1) วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
(Analysis: A) สาหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
เครื่องมือที่ใช้
ในการ
ทาวิจัย

การวิเคราะห์
ข้อมูล/สถิติ
ที่ใช้

วัตถุประสงค์การ
วิจัย

วิธีดาเนินการ

แหล่งข้อมูล/
กลุ่มตัวอย่าง

1.วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเชิง
นโยบายการจัดการศึกษา
รายวิชาการอ่านเพือ่ การ
ตีความ ตามหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช
2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์
2.วิเคราะห์สภาพที่คาดหวัง
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของหลักสูตรกับสภาพที่
เป็นจริงของการจัด
การศึกษาการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อเติมเต็ม
ทักษะที่ตอ้ งมีมาก่อน
(Prerequisite Skills)

การวิเคราะห์
เอกสาร

หลักสูตรครุศาสตร แบบวิเคราะห์
บัณฑิต
เอกสาร
(ภาษาอังกฤษ)
ฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช 2555
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์

การวิเคราะห์เนือ้ หา
(content analysis)

การวิเคราะห์
เอกสาร

หลักสูตรครุศาสตร แบบวิเคราะห์
บัณฑิต
เอกสาร
(ภาษาอังกฤษ)
ฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช 2555
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์

การวิเคราะห์เนือ้ หา
(content analysis)

เอกสารแนวคิด
ทฤษฎี งานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับ
การคิดขั้นสูง

แบบวิเคราะห์
เอกสาร

การวิเคราะห์เนือ้ หา
(content analysis)

งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การเรียนการสอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษ โดยบูรณา
การยุทธวิธีส่งเสริมการคิด
ขั้นสูง เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ และทักษะการคิด
วิเคราะห์

- การสัมภาษณ์
อย่างไม่เป็น
ทางการ
- การสังเกต
พฤติกรรม
การเรียนรู้

อาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญ
การสอน
ภาษาอังกฤษ

แบบสัมภาษณ์
อย่างไม่เป็น
ทางการ

การวิเคราะห์เนือ้ หา
(content analysis)

ข้อมูลพืน้ ฐานของผู้เรียน

5. ศึกษาความคิดเห็น
- การสัมภาษณ์
เกี่ ยวกั บ ก าร ส อ น เพื่ อ อย่างไม่เป็น
ส่ ง เสริ ม ความสามารถใน ทางการ
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจและทักษะการ
คิดวิเคราะห์

อาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ

การวิเคราะห์เนือ้ หา
(content analysis)

ข้อมูลความต้องการจาเป็นใน
การส่งเสริมความสามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจ และ
ทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักศึกษา

3.สังเคราะห์แนวคิด
การสังเคราะห์
หลักการและทฤษฎีที่
เอกสาร
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน
การอ่านภาษาอังกฤษโดย
บูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมท
การคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพือ่ ความ
เข้าใจ และทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษชัน้ ปี
ที่ 2
4. วิเคราะห์ผู้เรียน

แบบสัมภาษณ์
อย่างไม่เป็น
ทางการ

ผลที่ได้รับ
ข้อมูลพืน้ ฐานเชิงนโยบาย
การจัดการศึกษา ตาม
หลักสูตรหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษ)
ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช
2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์
ได้ช่องว่างระหว่างสิ่งที่
คาดหวัง กับสิ่งที่เป็นอยู่
ข้อมูลทักษะที่ตอ้ งมีมา
ก่อน(Prerequisite
Skills) และจุดประสงค์ ทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะ
ข้อมูลแนวคิด ทฤษฎี
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ขั้นตอนที่ 2 กำรพัฒนำ (Development: D1)
ขั้นตอนนี้เป็นการออกแบบและพัฒนา (Design and Development: D and D) การพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ
ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2
2. เพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพ ยื น ยั น ความเหมาะสมของรู ป แบบการเรี ย นการสอนและ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของร่างรูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีดำเนินกำร
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริม
การคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้
1.1 พัฒนาร่ างรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบู รณาการยุท ธวิธี
ส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และทักษะ
การคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 โดยนาข้อมูลที่เป็นผลการวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐานในขั้นตอนที่ 1 มาใช้ในการสังเคราะห์ร่างรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ
โดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ดังนี้
1) กาหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบ
2) กาหนดองคประกอบของรูปแบบ
3) ระบุรายวิชาและผลการเรียนรู
4) จัดทาคาอธิบายรายวิชา และประมวลการสอนรายวิชา
5) ออกแบบการจัดการเรียนรู โดยกาหนดเนื้อหา วิธี การจัดการเรียนรู้
สื่อการสอน เครื่องมือ และวิธีการวัดและประเมินผล
ร่างรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิด
ขั้นสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนั ก ศึ ก ษาสาขาวิช าภาษาอั งกฤษชั้ น ปี ที่ 2 ประกอบด้ ว ย คื อ องค์ ป ระกอบเชิงหลั ก การและ
วัตถุประสงค์ องค์ประกอบเชิงกระบวนการและองค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการนารูปแบบไปใช้ ดังนี้
องค์ประกอบเชิงหลักกำรและวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
หลักกำร : การบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง (Higher - Order Thinking
Skills : HOTS) กับการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมให้
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ผู้ เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ แ ละสามารถคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบเพื่ อ เข้ า ถึ ง ความรู้
ตลอดจนสามารถพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะ
การคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2
องค์ประกอบเชิงกระบวนกำร แบ่งกำรดำเนินกำรเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้คือ
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นการสารวจตรวจสอบความรู้เดิม ทบทวนและเติมเต็มทักษะที่จาเป็น
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นนาเสนอยุทธวิธีที่เหมาะสมและฝึกโดยการชี้แนะ
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นกาหนดวัตถุประสงค์และวางแผนการอ่าน
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นการตรวจสอบความเข้าใจ
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นประเมินผลการอ่านและขยายความรู้
องค์ประกอบเชิงเงื่อนไขกำรนำรูปแบบไปใช้
ปัจจัยที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ : ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการเรียน ร่วมกันคิดร่วมกันทางาน มี
ความสนใจใฝ่รู้ ผู้สอนควรมีปฏิสัมพันธิ์เชิงบวกกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและพัฒนาความสามารถของตน
ทักษะกำรเรียน/กำรสอน
ผู้เรีย นต้องมีทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น คิดเชื่อมโยงความรู้เดิมประสบการณ์ เดิมกับ
ความรู้ใหม่ ชอบตั้งคาถาม มีเหตุผล
ผู้สอน กระตุ้นผู้เรียนตั้งคาถามให้คิด ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เป็นต้นแบบในการแสดงวิ ธีคิด
เชื่อมโยงความรู้ และมียุทธวิธีส่งเสริมการคิดของผู้เรียนอย่างหลากหลาย
ระบบสนับสนุน: การใช้สื่อ/ อุปกรณ์จริง (authentic materials) เช่น ภาพต่างๆ วิดีทัศน์
แผนภาพ แผนภูมิช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและเข้าใจสิ่งที่คิดได้ชัดเจน
1.2 ตรวจสอบและรับ รองความเหมาะสมของร่างรูปแบบการเรียนการสอนการอ่าน
ภาษาอั งกฤษโดยบู ร ณาการยุ ท ธวิ ธี ส่ งเสริ ม การคิ ด ขั้ น สู ง เพื่ อ ส่ งเสริ ม ความสามารถในการอ่ า น
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2
ที่พัฒนาขึ้นไปตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้และความสอดคล้องของรูปแบบ
โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ก่อนการนาไปทดลองใช้ (Implementation) ในขั้นตอนที่ 3 พร้อมทั้ง
ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
1.3 พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ แบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ แบบฝึกการอ่าน
แบบบันทึกการอ่าน แบบสอบถามการใช้ยุทธวิธีในการอ่านและแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มี
ต่อรูปแบบการเรียนสอน
เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ
ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 มีดังนี้
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1. รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิด
ขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2
2. เครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณา
การยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ได้แก่
1. แผนการจัดการเรียนรู้
2. คู่มือสาหรับการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
3. แบบฝึกการอ่าน
3. เครื่องมือประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ
โดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ได้แก่
1. แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
2. แบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์
3. แบบบันทึกการอ่าน
4. แบบสอบถามการใช้ยุทธวิธีในการอ่าน
5. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา
กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ ดาเนินการดังนี้คือ
1. การสังเคราะห์การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณา
การยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1.1 นาข้อมูล พื้นฐานที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ ในขั้นตอนที่ 1 มาใช้ในการสั งเคราะห์
รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่ อความเข้าใจ และทักษะการคิด วิเคราะห์ ของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2
1.2 นารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริม
การคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และทักษะการคิด
วิ เคราะห์ ข องนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษชั้ น ปี ที่ 2 ที่ ส ร้ า งขึ้ น เสนอต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมเชิงทฤษฎีแล้วนาไปปรับปรุงแก้ไข
1.3 รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริม
การคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนัก ศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนารูปแบบและด้านการสอนการอ่าน
ภาษาอั งกฤษที่ ส่ งเสริ ม ความสามารถในการอ่านภาษาอั งกฤษเพื่ อความเข้าใจและทั ก ษะการคิ ด
วิเคราะห์ จานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างของรูปแบบการเรียน
การสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
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การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นปีที่ 2 โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสม/ สอดคล้องเชิงโครงสร้างของรูปแบบการเรียนการสอน
การอ่านภาษาอังกฤษ ได้ค่าความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย ( X ) ระหว่าง 4.60 – 4.60 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ระหว่าง 0.45-0.89 ซึ่งแสดงว่ารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดย
บูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 (PMIAAR Model)
ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมเชิงโครงสร้าง สามารถนาไปทดลองใช้ได้ นอกจากนี้แล้วผู้วิจัยได้ปรับปรุง
แก้ไขรูปแบบตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญก่อนนารูปแบบไปใช้จริง
2. พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ประกอบการใช้ รูป แบบการเรีย นการสอน ได้ แ ก่ คู่ มื อ การใช้
รูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ แบบฝึกการอ่าน ผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
2.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตารา และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางใน
การสร้างคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้
2.2 สร้ า งคู่ มื อ การใช้ รู ป แบบการเรี ย นการสอนและแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้
ครอบคลุมและตรงตามประเด็น ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้ในการวิจัยครั้งนี้ กาหนดจัดการเรียนการ
สอนแผนละ 3 คาบ มีทั้งสิ้น 8 แผน ซึ่งแผนการเรียนรู้ประกอบด้วย ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ เวลา
เรียน สาระสาคัญ เนื้อหา จุดประสงค์ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล
มีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือดังนี้
2.2.1 ศึกษาแนวคิด หลักการเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
2.2.2 ศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปรับปรุง (ปี
พ.ศ. 2555) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รายวิชา การอ่านเพื่อการตีความ เพื่อกาหนดเนื้อหาที่นามา
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ
2.2.3 จัดทาโครงสร้างรายวิชาและประมวลการสอนรายวิชา การอ่านเพื่อการ
ตีความ โดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2
2.3 น าคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส ร้างขึ้น
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมเชิงทฤษฎีแล้ว
นาไปปรับปรุงแก้ไข
2.4 นาคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนและแผนการสอนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว
ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างของคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจัด
การเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสม/ สอดคล้องเชิงโครงสร้างของคู่มือการใช้รูปแบบการ
เรียนการสอน ประเมินความเหมาะสม/ สอดคล้องของสาระสาคั ญในคู่มือ รายละเอียดในคู่มือ และ
แนวทางในการนารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ ซึ่งสาระสาคัญในคู่มือ ประกอบด้วยแนวทางในการ
นารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ ความเป็นมาและความสาคัญของรูปแบบการเรียนการสอน แนวคิด
หลักการและทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน องค์ประกอบของรูปแบบการเรียน
การสอน ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้
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ในการวัดและประเมินผล รวมทั้งรายละเอียดในคู่มือมีความชัดเจนเพียงพอที่จะทาให้ ผู้ที่ต้องการนา
รูปแบบการเรียนการสอนไปใช้เข้าใจในองค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบการเรียนการสอน ทราบถึงสิ่ง
ที่ต้องศึกษา จัดเตรียมและใช้รูปแบบการเรียนการสอนนี้ในการดาเนินการเรียนการสอนอย่างราบรื่น
และบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของรูปแบบการเรียนการสอน แนวทางในการนารูปแบบการเรียนการ
สอนไปใช้มีความชัดเจน เพียงพอสาหรับการนารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้อย่ างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุดกับผู้เรียน และใช้แบบประเมินความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างของ
แผนการจัดการเรียนรู้ ประเมิน ความเหมาะสม/ สอดคล้องของสาระสาคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้
เนื้ อ หา กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน รู ป แบบการเรี ย นการสอน สื่ อ การเรี ย นการสอนและการ
ประเมินผล การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินความเหมาะสม/ สอดคล้องเชิงโครงสร้างของคู่มือการ
ใช้รูปแบบการเรียน การสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ ผลการประเมินพิจารณาจากค่าเฉลี่ย ( x )
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/ สอดคล้องของสาระสาคัญในคู่มือ
รายละเอียดในคู่มือและแนวทางในการนารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ สาระสาคัญในแผนการ
จัดการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนการสอน สื่อ
การเรียนการสอนและการประเมินผลตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ แล้วนามาแปลความหมายตาม
เกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญและการแปลความหมายเช่นเดียวกันกับการประเมิน
ความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างของรูปแบบการเรียนการสอน
2.5 น าข้ อมู ล ที่ ร วบรวมจากผู้ เชี่ ยวชาญมาค านวณหาค่ าเฉลี่ ย ( x ) และค่ าส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคล้องตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ได้
ค่าเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสม/สอดคล้องของสาระสาคัญในคู่มือ รายละเอียดในคู่มือและแนวทางใน
การนารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสม ( x ) ระหว่าง 4.60-5.00
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระหว่าง 0.00-0.89 แล้วผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขในเรื่องความชัดเจน
ของข้อความและภาษาที่ใช้ ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญก่อนนาไปทดลองใช้
2.6 นารูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบการเรียนการ
สอน ได้ แ ก่ คู่ มื อ การใช้ รู ป แบบการเรี ย นการสอนและแผนการสอนที่ ผ่ า นการหาคุ ณ ภาพโดย
ผู้ เชี่ย วชาญและปรั บ ปรุ งแก้ ไขแล้ วไปหาประสิ ท ธิภ าพ (E1/E2) โดยการทดลองภาคสนาม (Field
Tryout) ประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลผลิต (E2) ใช้เกณฑ์
80/80 ทดลองใช้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างโดยเลือกมาอย่างเจาะจง
(Purposive Sampling) จ านวน 20 คน เพื่ อ ตรวจสอบความเหมาะสมของการน าไปใช้ ได้ ค่ า
ประสิทธิภาพ (E1/ E2) เท่ากับ 78.66/81.87 แล้วพิจารณาข้อดีและข้อจากัดเพื่อนามาปรับปรุงแก้ไข
ก่อนนารูปแบบไปใช้
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จากขั้นตอนการพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอน สามารถสรุปได้ดังภาพที่ 7
ศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี มคอ.1 (TQF) คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

ศึกษาหลักสูตรศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์
คาอธิบายรายวิชา และจุดประสงค์รายวิชา

วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์รายวิชาการอ่านเพื่อการตีความ
เพื่อเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้และ Table of Content Specification

พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2

นาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธสี ่งเสริมการ
คิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ที่สร้างขึ้นไปปรึกษาอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์และนาเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเทีย่ งตรงของเนื้อหา (Content Validity)

หาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนการสอน (E1/E2) แบบกลุม่ ใหญ่ (Field Tryout) โดยใช้เกณฑ์ 80/80
ทดสอบกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ จานวน 20 คน แล้วปรับปรุงแก้ไข

ภาพที่ 7 ขั้นตอนการพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอน
จากขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ
ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 สรุปได้ดังภาพที่ 8
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นาข้อมูลพื้นฐานที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ในขัน้ ตอนที่ 1 มาใช้ในการสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณา
การยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขัน้ สูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2
นารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพือ่ ส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจ และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมเชิงทฤษฎีและนาไปปรับปรุงแก้ไข
นารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพือ่ ส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนารูปแบบและด้านการสอนภาษาอังกฤษ
จานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างของรูปแบบการเรียนการสอน
ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตารา และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพือ่ เป็นแนวทางในการสร้างคู่มือการใช้รูปแบบ
การเรียนการสอน แบบฝึกและแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุมและตรงตามประเด็น

สร้างคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านและแผนการจัดการเรียนรู้
นาคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านและแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมเชิงทฤษฎี แล้วนาไปปรับปรุงแก้ไข
นาคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านและแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้าง
นารูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบการเรียน
การสอนและแผนการสอน ที่ผ่านการหาคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญและปรับปรุงแก้ไขแล้วไปหาประสิทธิภาพ (E1/ E2)
โดยการทดลองกลุ่มใหญ่ (Field Tryout)

ภาพที่ 8 ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ
หลังจากนั้น นาข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงเพื่อให้ได้รูปแบบการเรียนการ
สอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
อ่านเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยผู้ เชี่ยวชาญแนะนาให้
ปรับปรุงองค์ประกอบเชิงกระบวนการ ดังนี้
องค์ประกอบเชิงหลักกำรและวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
หลักกำร : การบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง (Higher - Order Thinking
Skills : HOTS) กับการเรีย นการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมให้
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ผู้ เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ แ ละสามารถคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบเพื่ อ เข้ า ถึ ง ความรู้
ตลอดจนสามารถพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะ
การคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2
องค์ประกอบเชิงกระบวนกำร แบ่งกำรดำเนินกำรเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้คือ
ขั้นที่ 1 ขัน้ เตรียมความพร้อม (Preparing Prerequisite Skills)
ขั้นที่ 2 ขั้นนาเสนอยุทธวิธี (Modeling Strategies)
ขั้นที่ 3 ขั้นฝึกทักษะโดยการชี้แนะ (Implementing Guided Practice)
ขั้นที่ 4 ขั้นฝึกทักษะอย่างอิสระ (Assigning Independent Practice)
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผลการอ่าน (Assessing and Evaluating)
ขั้นที่ 6 ขั้นสะท้อนผลการเรียนรู้ (Reflecting)
องค์ประกอบเชิงเงื่อนไขกำรนำรูปแบบไปใช้
ปัจจัยที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ : ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการเรียน ร่วมกันคิดร่วมกันทางาน มี
ความสนใจใฝ่รู้ ผู้สอนควรมีปฏิสัมพันธิ์เชิงบวกกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและพัฒนาความสามารถของตน
ทักษะกำรเรียน/กำรสอน
ผู้เรีย นต้องมีทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น คิดเชื่อมโยงความรู้เดิมประสบการณ์ เดิมกับ
ความรู้ใหม่ ชอบตั้งคาถาม มีเหตุผล
ผู้สอน กระตุ้นผู้เรียนตั้งคาถามให้คิด ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เป็นต้นแบบในการแสดงวิ ธีคิด
เชื่อมโยงความรู้ และมียุทธวิธีส่งเสริมการคิดของผู้เรียนอย่างหลากหลาย
ระบบสนับสนุน: การใช้สื่อ/ อุปกรณ์จริง (authentic materials) เช่น ภาพต่างๆ วิดีทัศน์
แผนภาพ แผนภูมิช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและเข้าใจสิ่งที่คิดได้ชัดเจน
3. พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนการอ่าน
ภาษาอั ง กฤษโดยบู ร ณาการยุ ท ธวิ ธี ส่ ง เสริ ม การคิ ด ขั้ น สู งเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการอ่ า น
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2
จานวน 5 ฉบับ ดังนี้
3.1 แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ใช้ทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนการอ่าน โดยแบบทดสอบประกอบด้วยคาถาม
ชนิด 4 ตัว เลือก ชนิด เติมคาและชนิด ตอบแบบสั้น จานวนรวม 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ถ้าตอบถูกให้ข้อละ 1 คะแนน และถ้าตอบผิดหรือไม่ตอบให้ข้อละ
0 คะแนน โดยมีขั้นตอนในการดาเนินการ ดังนี้
วิธีดำเนินกำรสร้ำงแบบทดสอบ
1. ศึ ก ษาวิ ธี ส ร้ า งแบบทดสอบ เอกสารที่ เกี่ ย วกั บ การวั ด ผลประเมิ น ผลและสร้ า ง
แบบทดสอบ
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2. วิเคราะห์ระดับของพฤติกรรมที่ต้องการวัดผู้เรียน โดยนาคาอธิบายรายวิชามาใช้เป็น
หั วข้อเพื่ อกาหนดระดับ ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่ อความเข้าใจที่ต้องการวัด เพื่ อ
นามาใช้ในการสร้างข้อสอบและกาหนดจานวนข้อของข้อสอบ โดยแบบทดสอบความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ความสามารถในการระบุใจความสาคัญ
จานวน 6 ข้อ ความสามารถในการตีความ จานวน 6 ข้อ ความสามารถในการหาข้อมูล จานวน 13
ข้อ และความสามารถในการสรุปความ จานวน 5 ข้อ รวม 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน
3. นาแบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่สร้างขึ้นไป
ปรึกษาอาจารย์ผู้ควบคุมวิท ยานิพนธ์ และนาเสนอผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ด้านเนื้อหา ภาษาและวัดผล
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใช้ และนามาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้ อ งของแบบทดสอบการอ่ า นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ความเข้ า ใจ (Index of Item Objective
Congruence: IOC) และปรับปรุงเกี่ยวกับข้อคาถาม
4. นาแบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่ได้ต รวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา นามาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง แล้วนาไปทดลองใช้กับนักศึกษา (Tryout)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่เรียนรายวิชานี้มาแล้ว และที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 20 คน เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ต่อไป
5. น าคะแนนที่นั กศึกษาแต่ล ะคนสอบได้มาวิเคราะห์ เพื่ อหาค่าอานาจจาแนก (r)
ตั้งแต่ 0.20 ขึ้น ไป และค่าความยากง่ายของข้อสอบ (P) แล้วคัดเลื อกข้อสอบที่มีความยากง่ายอยู่
ระหว่าง 0.20 - 0.80 ได้ค่าความยากง่ายระหว่าง 0.27 - 0.77 และอานาจจาแนกระหว่าง 0.20-0.60
ของข้อสอบจานวน 30 ข้อ แล้วปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบให้เ หมาะสม (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540:
129)
6. หาค่ าความเชื่ อ มั่ น ของแบบทดสอบโดยใช้ สู ต รของ Kuder-Richardson: KR-20
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540: 123) โดยค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89
7. จัดพิมพ์เป็นแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์ นาแบบทดสอบไปทดสอบกับกลุ่มทดลองเป็น
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
8. วิเคราะห์ผลการศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของ
นักศึกษาหลังเรียน โดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายด้าน มีเกณฑ์การประเมิน ระดับความสามารถ
ดังนี้
ร้อยละของค่าเฉลี่ยระหว่าง 85.01- 100.00 หมายถึง อยู่ในระดับดีมาก
ร้อยละของค่าเฉลี่ยระหว่าง 75.01- 85.00 หมายถึง อยู่ในระดับดี
ร้อยละของค่าเฉลี่ยระหว่าง 65.01-75.00 หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง
ร้อยละของค่าเฉลี่ยระหว่าง 55.01-65.00 หมายถึง อยู่ในระดับพอใช้
ร้อยละของค่าเฉลี่ยระหว่าง 0 - 65.00
หมายถึง อยู่ในระดับควรปรับปรุง
3.2 แบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็นแบบทดสอบความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ เพื่อใช้ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ก่อน
เรี ย นและหลั งเรี ย น พั ฒ นาขึ้น จาก iRubric: Text Structure rubric (online) โดยมีลั ก ษณะเป็ น
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ข้อสอบอัตนัย ประกอบด้วยบทอ่าน จานวน 1 บทและข้อคาถาม ใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค
(scoring Rubrics) คะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยมีกระบวนการสร้างและพัฒนา ดังนี้
1. ร่ า งแบบทดสอบทั ก ษะการคิ ด วิ เคราะห์ ต ามนิ ย ามและเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนน
ประกอบด้ ว ยการคิ ด วิเคราะห์ 3 ด้ าน คื อ 1. การคิ ด วิ เคราะห์ ค วามส าคั ญ 2. การคิ ด วิ เคราะห์
ความสัมพันธ์ และ 3. การคิดวิเคราะห์เชิงหลักการ กาหนดผลการประเมิน 5 ระดับ
และกาหนดเกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์ ดังนี้
ร้อยละของค่าเฉลี่ยระหว่าง 85.01- 100.00 หมายถึง อยู่ในระดับดีมาก
ร้อยละของค่าเฉลี่ยระหว่าง 75.01- 85.00 หมายถึง อยู่ในระดับดี
ร้อยละของค่าเฉลี่ยระหว่าง 65.01-75.00 หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง
ร้อยละของค่าเฉลี่ยระหว่าง 55.01- 65.00 หมายถึง อยู่ในระดับพอใช้
ร้อยละของค่าเฉลี่ยระหว่าง 0 - 65.00
หมายถึง อยู่ในระดับควรปรับปรุง
ในการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ ประเมินจากคะแนนการทาแบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์
ฉบับนี้ ก่อนและหลังการเรียนการสอนด้วยรูปแบบฯ
2. น าไปทดลองใช้ กั บ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิช าภาษาอั งกฤษชั้ น ปี ที่ 2 จ านวน 5 คนที่ มี
ลักษณะไม่แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบความเข้าใจในภาษาและการสื่อความหมายของข้อ
คาถาม
3. ตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์
โดยพิจารณาความสอดคล้องของส่วนประกอบของทักษะการคิดวิเคราะห์ และเกณฑ์การให้คะแนน
โดยนาแบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน พิจารณาความสอดคล้องโดย
ใช้แบบประเมิน ที่มีลักษณะเป็ น มาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ของ Likert เพื่อตรวจสอบความ
สอดคล้ อ งของแบบทดสอบทั ก ษะการคิ ด วิเคราะห์ โดยการวิเคราะห์ ค่ าเฉลี่ ย และค่ าเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนน การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยและเกณฑ์การพิจารณาความ
สอดคล้อง พิจารณาเช่นเดียวกับแบบสัมภาษณ์
ผลการพิ จ ารณาความสอดคล้ อ งโดยผู้ เชี่ ยวชาญพบว่า แบบทดสอบทั ก ษะการคิ ด
วิเคราะห์มีค่าความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย แต่ละข้อระหว่าง 4.80 – 5.00 และ
มีค่า และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระหว่าง 0.00 - 0.55 แสดงว่า แบบทดสอบทักษะการคิด
วิเคราะห์มีคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา โดยมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด สามารถนาไป
ประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้
4. ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญที่ได้
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปรับปรุงเกณฑ์การประเมินในแบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์
3.3 แบบบันทึกการอ่าน เป็นเครื่องมือที่มีลักษณะเป็นการบันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพแบบ
พรรณนาความ (Journal Writing) จากการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอน ใช้
สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 เพื่อเขียนสะท้อนการใช้ยุทธวิธีของนักศึกษาที่เกิดขึ้น
จากการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ ของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ในระหว่างการเรียนรู้ด้วยรูปแบบฯ โดยอยู่ส่วนท้ายแบบฝึก
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การอ่านทุกบทเรียน จากนั้นนาข้อมูลจากการบันทึกการอ่านของนักศึกษามาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ขั้นตอนการสร้างแบบบันทึกการอ่านของนักศึกษา มีดังนี้
1) ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบบันทึกการอ่าน การเก็บข้อมูล
เชิงคุณภาพแบบพรรณนาความ
2) สร้างแบบบันทึกการอ่านของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษให้ครอบคลุม
และตรงประเด็นตามที่ต้องการศึกษา
3) นาแบบบันทึกการอ่านของนักศึกษาที่สร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษา แล้ว
เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และนา
ความคิ ด เห็ น ของผู้ เชี่ ย วชาญมาวิ เคราะห์ ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Index of Item-Objective
Congruency: IOC) ได้ค่า IOC = 0.80
4) ทดลองใช้ แ บบบั น ทึ ก การอ่ า นกั บ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของการใช้สานวนภาษา และ
พิจารณาข้อดีและข้อจากัดต่าง ๆ ของแบบบันทึกการอ่าน
5) ปรับปรุงแก้ไขและจัดทาแบบบันทึกการอ่าน
3.4 แบบสอบถามการใช้ยุทธวิธีในการอ่าน เพื่อศึกษาการใช้ยุทธวิธีในการอ่านของ
นักศึกษาหลังการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ มีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยให้นักศึกษาประเมินการใช้ยุทธวิธีในการอ่านของตน มี
ขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้
วิธีดำเนินกำร
1) ศึกษาเอกสาร ตารา ที่เกี่ ยวข้องกั บการสร้างแบบวัดที่ มีลั กษณะเป็ นมาตราส่ ว น
ประมาณค่า (Rating scale) แล้วนาข้อมูลมาพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เพื่อจัดทา
แบบสอบถามการใช้ยุทธวิธีในการอ่านของนักศึกษา
2) สร้างแบบวัดให้ครอบคลุมและตรงประเด็นตามยุทธวิธีในการอ่านที่นักศึกษาได้เรียน
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ จานวน 6 ยุทธวิธี ได้แก่ 1. การอ่านคร่าวและ
ทานายบทอ่าน 2. การระบุ ใจความส าคัญ 3. การสร้างภาพในใจ 4. การตีความ 5. การวิเคราะห์
โครงสร้างบทอ่าน และ 6. การถามคาถาม โดยผู้วิจัยกาหนดระดับการใช้ยุทธวิธี ดังนี้
5 หมายถึง มีการใช้มากที่สุด
4 หมายถึง มีการใช้มาก
3 หมายถึง มีการใช้ปานกลาง
2 หมายถึง มีการใช้น้อย
1 หมายถึง มีใช้น้อยที่สุด
สาหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้ ผู้วิจัยได้กาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมาย
ดังนี้
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4.50 – 5.00 อยู่ในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49 อยู่ในระดับมาก
2.50 – 3.49 อยู่ในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 อยู่ในระดับน้อย
1.00 – 1.49 อยู่ในระดับน้อยที่สุด
3) น าแบบสอบถามการใช้ ยุ ท ธวิ ธีในการอ่ านที่ ส ร้า งขึ้ น เสนอต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึก ษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม แล้วนาไปปรับปรุงแก้ไข
4) นาแบบสอบถามการใช้ยุทธวิธีในการอ่านที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
(Content Validity) และความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) ได้ ค่าเฉลี่ ยคะแนนความ
เหมาะสม ( x ) ระหว่าง 4.80 - 5.00 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระหว่าง 0.00 - 0.45
ซึ่งแสดงว่าแบบสอบถามการใช้ยุ ท ธวิธีในการอ่านที่ สร้างขึ้นมีความเหมาะสม สามารถนาไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้ นอกจากนี้แล้วผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขภาษาที่ใช้ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญก่อน
นาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้
5) นาแบบสอบถามการใช้ยุทธวิธีในการอ่านที่ตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องและ
ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 แบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบ
การเรียนการสอน มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
โดยสอบถามระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณา
การยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ภายหลังเสร็จสิ้นจากการ
จั ด การเรี ย นรู้ เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาได้ เรี ย นครบทุ ก แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามรู ป แบบ เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล
สารสนเทศในการปรั บ ปรุ งรู ป แบบการเรียนการสอนการอ่ านภาษาอั งกฤษ โดยครอบคลุ ม ด้ าน
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านเนื้อหาและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และด้านประโยชน์
ที่ได้รับ จานวน 1 ฉบับ มีขั้นตอนการสร้างดังนี้
วิธีดำเนินกำร
1) ศึกษาเอกสาร ตารา ที่เกี่ย วข้องกับการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) แล้วนาข้อมูลมาพิจารณาถึงความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้เพื่อจัดทาแบบสอบถามความคิดเห็น
2) สร้ างแบบสอบถามให้ ครอบคลุ มและตรงประเด็ น ตามขอบข่ ายเนื้ อ หาที่ ก าหนด
ประกอบด้ว ยความคิดเห็ น ในด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านเนื้ อหาและสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับ โดยกาหนดระดับความคิดเห็นดังนี้
5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
4 หมายถึง เห็นด้วยมาก
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
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1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
สาหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้ ผู้วิจัยได้กาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมาย
โดยการให้ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อดังนี้
4.50 – 5.00 เห็นด้วยมากที่สุด
3.50 – 4.49 เห็นด้วยมาก
2.50 – 3.49 เห็นด้วยปานกลาง
1.50 – 2.49 เห็นด้วยน้อย
1.00 – 1.49 เห็นด้วยน้อยที่สุด
3) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องและความเหมาะสม แล้วนาไปปรับปรุงแก้ไข
4) นาแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content
Validity) และความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสม ( x )
ระหว่า ง 4.80 - 5.00 และค่ าส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) ระหว่า ง 0.00 - 0.45 ซึ่ งแสดงว่ า
แบบสอบถามความคิดเห็นที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสม สามารถนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลได้ นอกจากนี้
แล้วผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขภาษาที่ใช้ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญก่อนนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้
5) น าแบบสอบถามที่ ตรวจสอบค่าดัช นี ความสอดคล้ องและปรับปรุงแก้ไขแล้ วตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3 กำรวิจัย (Research: R2)
ขั้นตอนนี้เป็นการนาไปใช้ (Implementation: I): การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ผู้ วิ จั ย น า แ น ว คิ ด ADDIE Model ข อ ง Kruse (2007: 1) ใน ขั้ น ก า ร น า ไ ป ใ ช้
(Implementation) ร่วมกับแนวคิดการวิจัยและพัฒนา (research and development) ในขั้นการ
วิจั ย (Research: R2) ในขั้ น นี้ ผู้ วิจั ย น าร่างรูป แบบการเรีย นการสอนที่ พั ฒ นาขึ้ น ไปทดลองใช้ กั บ
กลุ่ ม ตั ว อย่ าง โดยใช้ก ระบวนการวิ จัย แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methodology) ร่ว มกั บ การใช้
รูปแบบการวิจัย Pre-Experimental Design โดยประยุกต์ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มตัวอย่าง
เดี ย ว มี ก ารทดสอบก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย น (The One-Group Pretest-Posttest Design)
(มาเรียม นิลพันธุ์, 2555: 144) ข้อมูลเชิงคุณภาพได้จากการเขียนบันทึกการอ่านแบบพรรณนาความ
(Journal Writing) ที่นักศึกษาเขียน
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาประสิทธิผลการใช้ รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ
ยุทธวิธีส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2
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ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย
ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าภาษาอั งกฤษ คณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย
กลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ ใช้ ในการวิ จัย ครั้งนี้ เป็ น นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 2 สาขาวิช าภาษาอั งกฤษ คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ได้มาโดยการสุ่ม อย่างง่าย
จานวน 1 ห้องเรียน นักศึกษาจานวน 30 คน
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
1. รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิ ธีส่งเสริมการคิดขั้น
สูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 (PMIAAR Model)
2. เครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ
ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้น สูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ประกอบด้วย คูม่ ือการใช้รูปแบบ
การเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบฝึกการอ่าน
3. เครื่ อ งมื อที่ ใช้ ในการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของรู ป แบบการเรี ย นการสอนการอ่ า น
ภาษาอั ง กฤษโดยบู ร ณาการยุ ท ธวิ ธี ส่ ง เสริ ม การคิ ด ขั้ น สู งเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการอ่ า น
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2
ได้มาจากการพัฒนาเครื่องมือในขั้นตอนที่ 2 ของการวิจัย จานวน 5 ฉบับ ดังนี้
3.1 แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
3.2 แบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์
3.3 แบบบันทึกการอ่านของนักศึกษา
3.4 แบบสอบถามการใช้ยุทธวิธีในการอ่าน
3.5 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
แบบแผนกำรทดลอง
การศึ กษาวิจั ย ครั้งนี้ ผู้ วิจัย ประยุก ต์ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่ มตัว อย่างเดียวมีการ
ทดสอบก่อนเรี ย นและหลั งเรีย น (The One-Group Pretest-Posttest Design) (มาเรียม นิ ล พั นธุ์ ,
2555: 144) ดังนี้
O1

X

O2

O1 หมายถึง การทดสอบก่อนการเรียน
X หมายถึง การเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ
O2 หมายถึง การทดสอบหลังการเรียน
ภาพที่ 9 แบบแผนการทดลอง
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วิธีดำเนินกำร
หลังจากการดาเนินการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ
ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 พัฒนาเครื่องมือประกอบ การใช้
รู ป แบบการเรี ย นการสอนและเครื่อ งมื อ ที่ ใช้ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การวิจั ย
ดังต่อไปนี้
1. การดาเนินการทดลองใช้รูปแบบตามที่พัฒนาขึ้นมา มีขั้นตอนดังนี้
1.1 ขอเอกสารจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อขออนุญาตทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ
ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริ มความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2
1.2 ชี้แจงรายละเอียดการใช้รูปแบบการเรียนการสอน หลักการ เหตุผลและประโยชน์
ให้ กั บ ผู้ เรี ย นทราบและท าความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ กระบวนการเรี ย นการสอน วิ ธีก ารเรี ย น การวั ด
ประเมินผลและกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ เพื่อให้ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียน
1.3 ทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษา โดยใช้
แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทดสอบความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ของนักศึกษาโดยใช้แบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ก่อนใช้รูปแบบการเรียนการสอน
1.4 ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชั้นปีที่ 2 จานวน 30 คนที่เรียนในรายวิชาการอ่านเพื่อ
การตีความ ตามแผนการสอนที่พัฒ นาขึ้น ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จานวน 8 สัปดาห์
สัปดาห์ละ 3 คาบ
1.5 ผู้เรียนเขียนบันทึกการอ่านของตนเองท้ายบทเรียน 8 บทเรียนแบบพรรณนาความ
(Journal Writing) ในระหว่างเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ
2. หลั ง นั ก ศึ ก ษาเรี ย นด้ ว ยรู ป แบบการเรี ย นการสอนการอ่ า นภาษาอั งกฤษครบตาม
ระยะเวลาที่กาหนด ทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิด
วิเคราะห์โดยใช้แบบทดสอบชุดเดิม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนเสร็จสิ้น
จากขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research:
R2) เป็นการนาไปใช้ (Implementation: I) ผู้วิจัยนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ
โดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ไปทดลองใช้
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ขั้นตอนที่ 4 กำรพัฒนำ (Development: D2) เป็นกำรประเมินผล (Evaluation: E) กำรประเมิน
และปรับปรุงแก้ไขรูปแบบกำรเรียนกำรสอน
ผู้วิจัยใช้แนวคิดการวิจัยและพัฒ นา (Research and Development) ในขั้นของการ
พัฒ นา (Development: D2) และแนวคิดการประเมินผลตามแบบจาลองการออกแบบระบบการ
เรี ย นการสอน ADDIE Model ปรั บ ปรุ ง โดย Kruse (2007: 1) ร่ ว มกั บ แนวคิ ด แบบจ าลองการ
ออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของ Dick, Carey และ Carey (2005: 1-8) และรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนของ Joyce และ Weil (2009: 9) การดาเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้เป็นการนาผล
การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นในขั้นตอนที่ 3 มาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียน
การสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นปีที่ 2 ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น พร้อมที่จะนาไปใช้ต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธี
ส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่ านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และทักษะ
การคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 โดยเปรียบเทียบความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาก่อนและหลังการเรียนด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ ให้สามารถนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
วิธีดำเนินกำร
1. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
2. ศึก ษาความสามารถในการใช้ ยุท ธวิ ธีในการอ่ านของนั ก ศึ ก ษาในระหว่ างเรีย นด้ ว ย
รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ
3. ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลังการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษ
4. ปรับปรุงรายละเอียดของรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ
ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2
กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในขั้นตอนนี้ ประกอบด้วย
1. วิเคราะห์องค์ประกอบและกระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดวิธีการเชิงระบบ และ
ประมวลสรุปข้อมูลด้วยวิธีการบรรยายเชิงพรรณนา
2. ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษา
ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทีแบบไม่อิสระ (t-test
dependent)
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3. ศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักศึกษาโดยใช้แบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์
วิเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทีแบบไม่
อิสระ (t-test dependent)
4. ศึกษาการใช้ยุทธวิธีในการอ่านของนักศึกษา ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ การเก็บ
ข้อ มู ล เชิ งปริ ม าณใช้แ บบสอบถามการใช้ ยุท ธวิธีในการอ่าน วิเคราะห์ ข้อ มู ล โดยใช้ ค่ าเฉลี่ ย ( x )
ค่าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้แบบบันทึกการอ่าน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
5. ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ การใช้ รู ปแบบการเรี ย นการสอนการอ่ า น
ภาษาอั ง กฤษโดยบู ร ณาการยุ ท ธวิ ธี ส่ ง เสริ ม การคิ ด ขั้ น สู งเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการอ่ า น
ภาษาอั งกฤษ และทั ก ษะการคิ ด วิ เคราะห์ ข องนั ก ศึ ก ษาสาขาวิช าภาษาอั งกฤษชั้ น ปี ที่ 2 โดยใช้
แบบสอบถามความคิดเห็น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
จากขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธี
ส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และทักษะ
การคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ในขั้นตอนที่ 4 ที่นาเสนอมานี้เป็นการ
พัฒนา (Development: D2) ซึ่งเป็นการประเมินผล (Evaluation: E) และปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการ
เรียนการสอน

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ
ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนา
และหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการ
คิด ขั้น สู ง เพื่ อ ส่ งเสริ มความสามารถในการอ่ านภาษาอั งกฤษเพื่ อความเข้าใจ และทั กษะการคิ ด
วิเคราะห์ สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 2) เพื่อประเมินประสิทธิผลรูปแบบการ
เรี ย นการสอนการอ่ า นภาษาอั ง กฤษโดยบู ร ณาการยุ ท ธวิ ธี ส่ ง เสริ ม การคิ ด ขั้ น สู ง เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และทักษะการคิดวิเคราะห์สาหรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 โดยการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจของนักศึกษาก่อนและหลังการเรียนตามรูปแบบ ศึกษาความสามารถในทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักศึกษาที่เรียนตามรูปแบบ และศึกษาความสามารถในการใช้ยุทธวิธีในการอ่านภาษาอังกฤษตามรูปแบบ
ที่พัฒนาขึ้น และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษที่พั ฒนาขึ้น ในการวิจั ยครั้งนี้ ใช้ ระเบียบวิธีการวิจัยในลั กษณะของงานวิจัยและพั ฒนา
(Research and Development: R & D) โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research)
ด้วยวิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) เสริมด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) มีผล
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานส าหรับการพั ฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2
ตอนที่ 2 ผลการพั ฒ นาและประสิ ท ธิ ภ าพของรู ป แบบการเรี ย นการสอนการอ่ า น
ภาษาอั งกฤษโดยบู ร ณาการยุ ท ธวิ ธี ส่ งเสริ ม การคิ ด ขั้ น สู ง เพื่ อ ส่ งเสริ ม ความสามารถในการอ่ า น
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2
(PMIAAR Model)
ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้ รูปแบบ และประสิ ทธิ ผลรูป แบบการเรีย นการสอนการอ่ าน
ภาษาอั งกฤษโดยบู ร ณาการยุ ท ธวิ ธี ส่ งเสริ ม การคิ ด ขั้ น สู ง เพื่ อ ส่ งเสริ ม ความสามารถในการอ่ า น
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2
(PMIAAR Model)
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ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานสาหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดย
บูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2
ผู้วิจัยสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดย
บูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 โดยการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดหลักการ
การวิจั ยและพั ฒนา (Research and Development: R and D) การออกแบบ การเรียนการสอนเชิ งระบบ
(Instructional System Design) การดาเนินการอย่ างเป็ นระบบแนวคิด ADDIE Model ของ Kevin Kruse
(2008: 1) ที่ว่าการพิจารณาความเหมาะสมของการเรียนการสอน ต้องประเมินทุกองค์ประกอบและนาสิ่งที่
บกพร่ องมาปรั บปรุ ง เพื่ อให้ รู ปแบบการเรี ยนการสอนมี ความเหมาะสม และมี ประสิ ทธิ ภาพ ร่ วมกั บ
กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) แบบจาลองการออกแบบการเรียนการสอนเชิง
ระบบของ Dick, Carey and Carey (Dick, Carey and Carey, 2005: 1-8) และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ของ Joyce และ Weil (2009: 9) ที่ว่าการพั ฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ มีประสิ ทธิภาพนั้ นต้ องอาศั ย
พื้นฐานของที่มาของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วยเป้าหมายของรูปแบบ (goal) ข้อตกลง
เบื้องต้น (assumptions) หลักการสาคัญ (major concepts) ระบบอื่น ๆ ที่เป็นพื้นฐานของรูปแบบการเรียน
การสอน
สาหรับการวิจัยครั้งนี้ได้เน้นกระบวนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methodology) การ
ผสมผสานข้อมูลใช้รูปแบบการวิจัยแบบ Embedded (The Embedded Design) โดยที่วิธีการเชิงปริมาณเป็น
วิธีหลักและวิธีการเชิงคุณภาพเป็นวิธีรอง (Creswell and Clark, 2011: 67) วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ในขั้นตอนการพั ฒนารูปแบบครั้งนี้ ผู้ วิจั ยได้ น าข้ อมู ล ที่ มาจากผลการวิเคราะห์ ข้อ มู ล
พื้ น ฐาน มาใช้ ในการออกแบบและพั ฒ นา มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อออกแบบ พั ฒ นารู ปแบบ ประเมิ น
ประสิทธิภาพของรูปแบบ และการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียน
การสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นปีที่ 2 โดยมีผล ดังนี้
1. การศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ
1.1. ผลการวิเคราะห์ขอมูลสภาพปจจุบันจากเอกสาร
1.1.1. ผล การวิ เ ค ราะห์ ข้ อ มู ลพื้ น ฐาน ของห ลั กสู ต รค รุ ศ าสต รบั ณ ฑิ ต
(ภาษาอังกฤษ) ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อศึกษาวิเคราะห์สิ่งที่
คาดหวังกับสภาพที่เป็นจริง เพื่อเติมเต็มทักษะที่ต้องมีมาก่อน (Prerequisite Skills) สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งสภาพที่เป็นจริงของการจัดการเรียนการสอนสาระ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและผลการเรียนรู้และสมรรถนะทางการเรียนของผู้เรียน พบว่า หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็น หลักสูตรหนึ่งที่ให้บริการทางการ
ศึกษาในระดับอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ างของประเทศไทย โดยให้ บริการจัด
การศึกษาเพื่อรองรับนักศึกษาทั้งภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะ
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ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสาขาวิชาหนึ่งที่ได้รับความสนใจในการเข้าศึกษาต่อของ
นั ก ศึ ก ษาเป็ น จ านวนมากทุ ก ปี มี จุ ด มุ่ ง หมายของหลั ก สู ต ร คื อ มุ่ ง เน้ น ในการพั ฒ นาความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ทั้งทางทฤษฎี การฝึกปฏิบัติ และด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นครูภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ สามารถจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย
มีประสิทธิภาพ แต่การจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาอยู่ในระดับต่า จาเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
1.1.2 ผลการวิเคราะห์ การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พบว่า ในการจัดการศึกษามีความต้องการให้ผู้เรียนเกิดมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังจะเห็นว่า ด้านทักษะทางปัญญาเป็นทักษะหนึ่งที่มีความ
ต้องการจาเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาทักษะการคิดศตวรรษที่ 21 เพราะการเรียนรู้เพียงเพื่อความรู้
ความจา ความเข้าใจและการนาไปใช้ ไม่เพียงพอที่จะทาให้ผู้เรียนพัฒนาเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ปัจจุบันจาเป็นที่ผู้เรียนจะต้องรู้วิธีการเรียนรู้ คิดเป็น แก้ปัญหาเป็นอย่างสร้างสรรค์ มี
ความสามารถในการคิดอย่างมีคุณภาพและมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.2 ผลการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์ หลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รูปแบบการ
เรียนการสอนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้ แนวคิดหลักการของการออกแบบการ
เรียนการสอนเชิงระบบ (Instructional System Design) หลักการ แนวคิดของการวิจัยและพัฒนา
(Research and Development: R & D) และรูป แบบการจัด การเรียนการสอนของ Joyce และ
Weil (2009: 9) วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
การอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และทักษะการคิดวิ เคราะห์ ได้แก่ ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้
(Constructivist Learning Theory) ทฤษฎี พั ฒ นาการทางสติ ปั ญ ญา และแนวคิ ดทั กษะการคิ ดของ
Bloom และ Marzano ที่มีความสัมพันธ์กัน
1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจุบันจากการสัมภาษณ์บุคคล
ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาการอ่าน
ภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรี โดยการสัมภาษณ์อาจารย์ภาษาอังกฤษ ใช้เครื่องมือการสัมภาษณ์
เป็นแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง (Structured Interview) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นและดาเนินการสัมภาษณ์
ด้วยตนเอง มีผลการสัมภาษณ์ ดังตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 ผลข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้สอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี เกีย่ วกับปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ
ประเด็นสัมภาษณ์
1. ท่านมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน
และปัญหาของการ
เรียนการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษระดับ
ปริญญาตรี อย่างไรบ้าง

2. ท่านคิดว่า การใช้วิธี
สอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษที่ผู้สอน
สาธิตกลวิธีการอ่านและ
แสดงกระบวนการคิด
แก่ผู้เรียนอย่างชัดแจ้ง
เป็นวิธีการสอนที่
เหมาะสมกับผู้เรียน
ระดับปริญญาตรีหรือไม่
และควรมีการปรับใช้
อย่างไร

ผู้สอนภาษาอังกฤษคนที่ 1
ในการสอนอ่ า น ผู้ ส อน
จาเป็นต้องแปลให้ผู้เรียน
ฟั ง เ ป็ น ส่ ว น ใ ห ญ่
เนื่องจากผู้ เรียนมีความรู้
พื้ น ฐานค่ อ นข้ า งต่ า ทั้ ง
ด้ า น ค า ศั พ ท์ ด้ า น
ไวย า ก ร ณ์ ท าให้ เกิ ด
ปัญหาความเข้าใจในการ
อ่าน
เป็ น แนวคิ ด ที่ น่ า สนใจ
เพ ร า ะ จ ะ ให้ ผู้ เรี ย น รู้
วิ ธี ก ารอ่ า น เพื่ อ น าไปสู่
ความเข้ าใจบทอ่ า นด้ ว ย
ตนเอง เหมื อ นการให้
เครื่อ งมื อ เพื่ อ หาค าตอบ
และถ้ า หากนั ก ศึ ก ษาให้
ความ ร่ ว มมื อ มี ความ
ตั้ ง ใจจริ ง จะส าม ารถ
พั ฒ นาความสามารถใน
การอ่านของตนได้

ผู้สอนภาษาอังกฤษคนที่ 2
ผู้สอนไม่เข้าใจกระบวนการ
สอนอ่ า นจึ ง ใช้ วิ ธี แ ปลเป็ น
ภาษาไทยให้ ผู้ เรี ย นเข้ า ใจ
ขณะสอน แต่ทาให้ผู้เรียนไม่
สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้
ด้ วย ต น เอ ง น อ ก จ าก นี้
ผู้ เรี ย นขาดแรงจู งใจ ไม่ เห็ น
ความสาคัญและไม่สนใจเรียน
ภาษาอังกฤษ
แนวคิ ด นี้ อ าจจะเหมาะสม
กั บ การส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการ
อ่ า นมาก เนื่ อ งจากผู้ เ รี ย น
จาเป็นต้องเข้าใจวิธีการอ่าน
ให้ ม ากที่ สุ ด เพื่ อ สามารถ
อ่ า นภาษาอั ง กฤษได้ ด้ ว ย
ตนเอง

ผู้สอนภาษาอังกฤษคนที่ 3
ผู้ เรี ย นส่ ว นใหญ่ มี พื้ น ฐาน
ทางภาษาอั งกฤษไม่ ค่ อ ยดี
ใ น ข ณ ะ ที่ ก า ร อ่ า น
ภาษาอั ง กฤษเป็ น ทั ก ษะที่
ต้องใช้ ความสามารถหลาย
ด้ า น ทั้ ง เรื่ อ ง ค า ศั พ ท์
โครงสร้างไวยากรณ์ รวมถึง
การตีความ ทาให้ผู้เรียนเกิด
ปัญหาในการอ่าน
แนวคิ ด นี้ น่ า สนใจ เพราะ
ผู้เรียนจาเป็นต้องใช้กลยุทธ์
ในการเรี ย นรู้ การสาธิ ต
กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ
อาจช่ ว ยให้ ผู้ เรี ย นสามารถ
พัฒนาความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษของตน

ผู้สอนภาษาอังกฤษคนที่ 4
ผู้ ส อนใช้ วิ ธี ก ารแปลเป็ น
ส่ ว นใหญ่ เนื่ อ งจากต้ อ ง
รั บ ผิ ด ชอบผู้ เรี ย นจ านวน
ม าก ท าให้ การส อน ไม่
ประสบผลส าเร็ จ เพราะ
ผู้เรียนไม่สามารถน าไปใช้
ในการอ่ า นภาษาอั ง กฤษ
ด้วยตนเองได้

ผู้สอนภาษาอังกฤษคนที่ 5
ผู้ เรี ย นมี พื้ น ฐานความรู้
ภาษาอังกฤษต่า อีกทั้งไม่
มี แ รงจู ง ใจในการอ่ า น
ผู้เรียนมักบอกว่าไม่เข้าใจ
เรื่ อ งที่ อ่ า น เพราะไม่ รู้
ค า ศั พ ท์ แ ต่ ปั ญ ห า ที่
แ ท้ จ ริ ง อ าจ เกิ ด จ า ก
ผู้ส อนใช้ วิธี การสอนที่ ไม่
เหมาะสมด้วย
แนวคิดนี้น่าจะเป็นแนวคิด เป็นแนวคิดที่อาจช่วย
หนึง่ ในการพัฒนา
แก้ปัญหาในการอ่าน
ความสามารถในการอ่าน ภาษาอังกฤษ เพราะผูเ้ รียน
ภาษาอังกฤษของผู้เรียน
จะสามารถวางแผนในการ
อ่านด้วยตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้
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ตารางที่ 9 ผลข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้สอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี เกีย่ วกับปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ (ต่อ)
ประเด็นสัมภาษณ์
3. ท่านคิดว่า ในการ
จัดการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้
พัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ มีความสาคัญ
จาเป็นกับสถานการณ์
โลกยุคปัจจุบันหรือไม่
อย่างไร

ผู้สอนภาษาอังกฤษคนที่ 1
การส อนให้ ผู้ เรี ย น รู้ จั ก คิ ด
วิเคราะห์เป็ นสิ่งสาคัญ เพราะ
การที่จะประสบความสาเร็จใน
ก า ร เรี ย น แ ล ะ ก า รใช้ ชี วิ ต
จาเป็นต้องรู้จักคิดอย่างมีระบบ
และมี เ หตุ ผ ล รู้ จั ก แยกแยะ
ข้ อ เท็ จ จ ริ ง โด ย เฉ พ าะ ใน
ปัจจุบันที่ต้องรับข้อมูลข่าวสาร
มากมายในแต่ ล ะวั น การคิ ด
วิ เ คราะห์ จึ ง เป็ น คุ ณ สมบั ติ ที่
สาคัญ
4. ท่านคิดว่า รูปแบบ
ผู้ เรียนต้องเรียนรู้กลวิธีในการ
การเรียนการสอนการ อ่านและการคิด วิเคราะห์ เป็ น
อ่านภาษาอังกฤษโดย
หลั ก เพื่ อ น ามาใช้ ในกิ จ กรรม
บูรณาการยุทธวิธี
การอ่ าน ผู้ ส อนต้ อ งออกแบบ
ส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพื่อ กิ จ กรรมให้ น่ า สนใจ เนื้ อ หา
ส่งเสริมความสามารถใน ชวนติดตาม
การอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจและ
ทักษะการคิดวิเคราะห์
ควรเป็นอย่างไร

ผู้สอนภาษาอังกฤษคนที่ 2
การคิดวิเคราะห์เป็นเรื่อง
สาคัญสาหรับผู้เรียนในยุค
นี้ ผู้ เ รี ย นควรสาม ารถ
พิ จ า ร ณ า แ ย ก แ ย ะ
ไ ต ร่ ต ร อ ง เ กี่ ย ว กั บ
สถานการณ์ หรื อ ข้ อ มู ล
อย่ า งครบถ้ ว นรอบด้ า น
และมีเหตุผล จนสามารถ
ตัดสิน ประเมิน หาข้อ สรุป
และนาไปใช้แก้ปัญหาได้

ผู้สอนภาษาอังกฤษคนที่ 3
การคิ ด เป็ น กลไกส าคั ญ ที่
ช่ ว ยในการแยกแยะข้ อ มู ล
ต่าง ๆ รู้ว่าสิ่งใดดีและสิ่งใด
ไ ม่ ดี ผู้ เ รี ย น ค ว ร มี
ความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์ ควบคู่ กั บ ความรู้
ความสามารถในการเรียน

ผู้สอนต้ องฝึกนักศึกษาให้
เรี ย นรู้ ก ลวิ ธี ใ นการอ่ า น
หลากหลายวิ ธี รวมถึ ง
วิธีการฝึกคิดวิเคราะห์ จน
มั่ น ใจว่ า นั ก ศึ ก ษาเข้ า ใจ
และสามารถใช้ ก ลวิธี ได้ ง
ถูกต้อ ง อาจมี การฝึ กเป็ น
กลุ่มหรือเป็นคู่ จนเมื่อเริ่ม
มี ค วามช านาญ จึ ง ให้ ท า
กิจกรรมเดี่ยว

ผู้สอนควรสาธิตกลวิธใี นการ
อ่ า น พร้ อ มกั บ ฝึ ก การคิ ด
วิ เ คราะห์ ใ นการอ่ า นให้ ผู้
เรีย นก่อ นจะให้ ผู้ เรี ยนอ่ าน
ด้ ว ยตนเอง นอก จากนี้
ผู้ เรี ย นควรบั น ทึ ก การอ่ า น
ของตนเองในแต่ละครั้งด้วย

ผู้สอนภาษาอังกฤษคนที่ 4
การจั ดการเรียนสอนที่ เน้ น
ให้ ผู้ เรี ย นได้ พั ฒ นาทั ก ษะ
การคิ ด วิ เ คราะห์ มี ค วาม
สอดคล้ อ งกั บ สภาพสั ง คม
ปั จจุ บั น เพราะหากเด็ ก คิ ด
เป็ น หรื อ คิ ด อย่ า งมี ร ะบบ
พ ว ก เข า ก็ จ ะ ส า ม า ร ถ
พิ จารณาข้อ มู ล ที่ ได้ รับ แล้ ว
น ามาใช้ ป ระโยชน์ ห รื อ
ตั ด สิ น ใจในสถานการณ์ ที่
เป็นปัญหาได้อย่างมีเหตุผล
นอกจากผู้สอนจะสอนกลวิธี
การอ่ า นและการคิ ด แล้ ว
ขณะให้ ผู้ เรี ย นฝึ ก อ่ านด้ ว ย
ตนเอง ผู้ ส อนควรเป็ นผู้
ชี้แนะและให้ข้อมูลย้อนกลับ
เพื่ อ ช่ ว ยเห ลื อให้ ผู้ เ รี ย น
สามารถอ่านได้ด้วยตนเอง

ผู้สอนภาษาอังกฤษคนที่ 5
การสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
พัฒนาการคิดวิเคราะห์เป็น
สิ่งจ าเป็ น เพราะจะท าให้
ผู้ เรี ย น รู้ จั ก แ ล ะ เข้ าใจ
ตนเอง รู้ ข้ อ เท็ จ จริ ง รู้ จั ก
แยกแยะเหตุและผล เข้าใจ
เห ตุ ก ารณ์ ต่ าง ๆ ช่ วย
พั ฒ นาความเป็ น คนช่ า ง
สั ง เกต หาความแตกต่ า ง
อย่างสมเหตุสมผล
ผู้สอนพิจารณากลวิธีการอ่าน
และการคิดที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน ออกแบบกิจกรรม
เน้นให้ผู้เรียนอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
และสามารถคิดวิเคราะห์ได้
ผ่านกิจกรรมหลากหลาย มี
การวัดผลและประเมินผล
ชัดเจน และให้ผู้เรียนสะท้อน
ผลการเรียนรู้ของตนเองด้วย
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จากตารางที่ 9 สรุปผลการสั มภาษณ์ ผู้ สอนวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ ระดับปริ ญญาตรี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ ผู้สอน
ภาษาอังกฤษมีความเห็นโดยสรุป ได้ดังนี้
1. สภาพปัจจุบั นของการเรียนการสอนวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ ผู้สอนยังมีความรู้และ
ทักษะในการจัดการสอนไม่เพียงพอ ไม่เข้าใจกระบวนการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ ผู้เรียนมีพื้น
ความรู้เดิมภาษาอังกฤษในระดับต่า ทั้งด้านคาศัพท์ ด้านไวยากรณ์ รวมถึงการตีความ ทาให้เกิดปัญหา
ความเข้าใจในการอ่าน ผู้สอนใช้วิ ธีการแปลเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากต้องรับผิดชอบผู้เรียนจานวนมาก
ทาให้การสอนไม่ประสบผลสาเร็จ เพราะผู้เรียนไม่สามารถนาไปใช้ในการอ่านภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
ได้ ผู้เรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ประกอบกับการไม่เห็ นความสาคัญและไม่สนใจเรียน
ภาษาอังกฤษ
2. แนวคิ ดการใช้ วิ ธี สอนการอ่ านภาษาอั งกฤษที่ ผู้ สอนสาธิ ตกลวิ ธี การอ่ านและแสดง
กระบวนการคิดแก่ผู้เรียนอย่างชัดแจ้ง แล้วให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม ผู้สอนภาษาอังกฤษมีความเห็นว่า เป็น
วิธีการสอนที่น่าสนใจนามาใช้กับผู้เรียนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี เพราะเป็นการสอนให้ผู้เรียนรู้
วิธีการอ่าน เพื่อนาไปสู่ความเข้าใจบทอ่านด้วยตนเอง เหมือนการให้เครื่องมือเพื่อหาคาตอบ เพราะ
ผู้เรียนจาเป็น ต้องใช้ กลยุทธ์ในการเรียนรู้ การสาธิตกลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษอาจช่วยให้ ผู้เรียน
สามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของตน แนวคิดที่อาจช่วยแก้ปัญหาในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถวางแผนในการอ่านด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ และถ้า
หากนักศึกษาให้ความร่วมมือ มีความตัง้ ใจจริง จะสามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านของตนได้
3. แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
มีความสาคัญจาเป็นกับสถานการณ์โลกยุคปัจจุบัน ผู้สอนภาษาอังกฤษมีความเห็นว่า การจัดการเรียน
สอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ มีความสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน เพราะ
หากเด็กคิดเป็น หรือคิดอย่างมีระบบ พวกเขาก็จะสามารถพิจารณาข้อมูลที่ได้ รับแล้วนามาใช้ประโยชน์
หรือตัดสินใจในสถานการณ์ที่เป็นปัญหาได้อย่างมีเหตุผลการคิดวิเคราะห์เป็นเรื่องสาคัญสาหรับผู้เรียนใน
ยุคนี้ ผู้เรียนควรสามารถพิจารณาแยกแยะ ไตร่ตรองเกี่ยวกับสถานการณ์หรือข้อมูล อย่างครบถ้วนรอบด้าน
และมีเหตุผล จนสามารถตัดสินประเมินหาข้อสรุปและนาไปใช้แก้ปัญหาได้ โดยเฉพาะในโลกยุคปัจจุบันที่
ผู้คนต้องรับข้อมูลข่าวสารมากมายในแต่ละวัน ผู้เรียนจะประสบความสาเร็จในการเรียนและการใช้ชีวิต
จาเป็นต้องรู้จักคิดอย่างมีระบบและมีเหตุผล รู้จักแยกแยะข้อเท็จจริง ดังนั้น การรู้จักคิดวิเคราะห์จึงเป็น
คุณสมบัติที่สาคัญ
4. การใช้รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริม
การคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริม ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิด
วิเคราะห์ ผู้สอนภาษาอังกฤษเห็นว่า ผู้สอนต้องฝึกนักศึกษาให้เรียนรู้กลวิธีในการอ่านหลากหลายวิธี
รวมถึงวิธีการฝึกคิดวิเคราะห์ ผู้เรียนควรบันทึกการอ่านของตนเองในแต่ละครั้งด้วย นอกจากนี้ ผู้สอน
ควรเป็ น ผู้ ชี้ แนะและให้ ข้อ มู ล ย้ อนกลั บ เพื่ อ ช่ว ยเหลื อ ให้ ผู้ เรีย นสามารถอ่ านได้ ด้ ว ย จนมั่ น ใจว่ า
นักศึกษาเข้าใจและสามารถใช้กลวิธีได้อย่างถูกต้อง
จากการวิเคราะห์ ข้อมู ลพื้ นฐานทั้ งที่ เป็ นเอกสารและบุ คคล ท าให้ ทราบข้ อมู ลเพื่ อเป็ น
แนวทางในการออกแบบและพัฒนารูป แบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ
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ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาและประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดย
บูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2
ในขั้น ตอนการพั ฒ นาและหาประสิ ท ธิภ าพของรูป แบบในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ อ
ออกแบบและพัฒนารูปแบบ รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ และการพัฒนาเครื่องมือที่
ใช้ในการประเมินประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ
ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนั กศึกษาสาขาวิช าภาษาอังกฤษชั้น ปีที่ 2 โดยมีผ ลการพัฒ นาและหา
ประสิทธิภาพของรูปแบบ ดังนี้
1. ผลของการออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ
ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง
การออกแบบและพัฒนาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่มาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน มาใช้ในการ
ออกแบบและพัฒนา มีผลดังนี้
1.1 ผลการออกแบบรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธี ส่งเสริม
การคิดขั้นสูง มีผลการสังเคราะห์และการพัฒนาตามองค์ประกอบของรูปแบบ ดังนี้
1.1.1 ผลการสั งเคราะห์ ความเป็นมาและความส าคัญ ของรูปแบบการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง และผลการสังเคราะห์แนวคิดพื้นฐานในการ
พัฒ นารูป แบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุท ธวิธี ส่ งเสริมการคิดขั้นสู ง เพื่ อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่ านภาษาอังกฤษเพื่ อความเข้ าใจและทั ก ษะการคิด วิเคราะห์ ของนั กศึ กษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎีการสอนโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการ
คิดขั้นสูง ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ (Constructivist Learning Theory) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา
และแนวคิดทักษะการคิดของ Bloom และ Marzano ที่มีความสัมพันธ์กัน
1.1.2 ผลการพัฒนาหลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัด
และประเมินผลของรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง (ดัง
แผนภาพที่ 10)
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หลักการของรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษ
โดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง
นาไปสู่
ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน
1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
3. ผู้เรียนได้เรียนรู้ยุทธวิธีเพื่อใช้ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

วัตถุประสงค์ของ
รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษ
1. เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสาหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2
2. เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนายุทธวิธีไป
ประยุกต์ใช้กับการอ่านในชีวิตประจาวัน

ภาพที่ 10 ผลการพัฒนาวัตถุประสงค์ของรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง
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วัตถุประสงค์ของรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษ
โดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง

กระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบ
การสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ
ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง

กาหนดแนวทางในการสอน
1. ผู้สอนสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้ผู้เรียน ผู้เรียนใช้ประสบการณ์เดิมในการเรียนรู้และเห็นความสาคัญของ
กระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ใหม่ โดยการทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียน โดยใช้ภาพ เกม
เพลง การตั้งคาถาม ฯลฯ เพื่อนามาใช้เชื่อมโยงในการเรียนรู้เนื้อหาใหม่
2. ผู้สอนนาเสนอความรู้ใหม่ โดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ แจ้งจุดประสงค์ในการเรียนรู้
3. ผูเ้ รียนฝึกอ่านเป็นกลุ่ม/ คู่โดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง ในขณะที่ผู้สอนแนะนา ตรวจสอบ
ความเข้าใจ

4. ผู้เรียนฝึกอ่านด้วยตนเองเป็นรายบุคคล โดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง ผูเ้ รียนสร้างชิ้นงานที่
สะท้อนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และทักษะการคิดวิเคราะห์

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อม (Preparing Prerequisite skills)
ขั้นที่ 2 ขั้นนาเสนอยุทธวิธี (Modeling Strategies)
ขั้นที่ 3 ขั้นฝึกทักษะโดยการชี้แนะ
(Implementing Guided Practice)
ขั้นที่ 4 ขั้นฝึกทักษะอย่างอิสระ
(Assigning Independent Practice)

5. ผู้สอนประเมินความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักศึกษา

ขั้นที่ 5 ขัน้ ประเมินผลการอ่าน
(Assessing and Evaluating)

6. ผู้เรียนสะท้อนผลการเรียนรู้และการใช้ยุทธวิธีในการอ่าน โดยบูรณาการยุทธวิธีการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์

ขั้นที่ 6 ขัน้ สะท้อนผลการเรียนรู้ (Reflecting)

ภาพที่ 11 ผลการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง
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จากภาพที่ 11 พบว่ารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการ
คิดขั้นสูง ประกอบด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ 6 ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อม (Preparing Prerequisite skills) มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน
ความรู้เดิมของผู้เรียน โดยใช้ภาพ การตั้งคาถาม เกม เพลง ฯลฯ เพื่อนามาใช้เชื่อมโยงในการเรียนรู้
เนื้อหาใหม่และกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
ขั้นที่ 2 ขั้นนาเสนอยุทธวิธี (Modeling Strategies) มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้ผู้เรียนได้
เห็นวิธีการนากลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษมาใช้บูรณาการกับยุทธวิธี ส่งเสริมการคิดขั้นสูงและส่งเสริมให้
ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดมากขึ้น รวมทั้งได้ฝึกกระบวนการคิดระดับสูง โดยผู้สอนใช้ยุทธวิธีเป็นแบบอย่าง
โดยผ่านการคิดดัง (think aloud) เพื่อระบุกลวิธีการอ่านและการคิดที่ใช้ และเพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึง
กลวิธีที่สามารถนามาใช้ในกระบวนการอ่านและคิดวิเคราะห์
ขั้ น ที่ 3 ขั้ นฝึ กทั กษะโดยการชี้ แนะ (Implementing Guided Practice) มี วั ตถุ ประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนยุทธวิธีในการอ่านและการคิดขั้นสูง โดยผู้สอนให้การชี้แนะขณะอ่านเป็นกลุ่ม/ เป็น
คู่ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจและการใช้ยุทธวิธีในการอ่าน
ขั้นที่ 4 ขั้นฝึกทักษะอย่างอิสระ (Assigning Independent Practice) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้เรียนนายุทธวิธีในการอ่านและการคิดขั้นสูงมาใช้ในกระบวนการอ่านภาษาอังกฤษ โดยฝึกปฏิบัติด้วย
ตนเอง เป็นกลุ่ม/ เป็นคู่
ขั้ น ที่ 5 ขั้ น ประเมิ น ผลการอ่ า น (Assessing and Evaluating) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ
ตรวจสอบประเมินผลผู้เรียน โดยใช้แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
แบบสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ แล้วให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนา ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ดีขึ้น
ขั้นที่ 6 ขั้นสะท้อนผลการเรียนรู้ (Reflecting) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวน
และสะท้อนผลการเรียนรู้และการใช้ยุทธวิธีของตน ช่วยให้เกิดความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ นาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงตนเอง และการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
สาหรับเงื่อนไขสาคัญในการนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธี
ส่งเสริมการคิดขั้นสูงไปใช้ให้ประสบผลสาเร็จ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งการศึกษาสภาพปัญ หาและความต้องการของผู้ เรียน นามากาหนดเงื่อนไขสาคัญ ในการนา
รูปแบบไปใช้ให้ประสบผลสาเร็จ เมื่อผ่านการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบด้วยวิธีการตรวจสอบ
ความสอดคล้องเชิงโครงสร้างของรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการ
คิดขั้น สู ง ตรวจสอบด้ วยวิธีก ารหาค่าดัช นีค วามสอดคล้ องโดยผู้ เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน และการ
ประเมินประสิทธิภาพโดยน าไปทดลองใช้กับนักศึกษาที่มีคุณลักษณะไม่แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่าง แล้ ว
นามาปรับปรุงแก้ไข พบว่ามีเงื่อนไขสาคัญในการนารูปแบบไปใช้ให้ประสบผลสาเร็จ 2 ประเด็นคือ
1) ผู้เรียนต้องมีความรู้และทักษะพื้นฐานสาหรับการเรียนรู้เนื้อหาใหม่
2) ผู้สอนต้องมีความเชี่ยวชาญในการใช้กลวิธีในการอ่านภาษาอังกฤษและยุทธวิธีในการ
คิดขั้นสูงเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นการเรียนรู้
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1.2 ผลการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษ
โดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดย
บูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ โดยสังเคราะห์
องค์ประกอบของคู่มือ กาหนดรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบของคู่มือ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกการอ่านทีบ่ ูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง (ภาคผนวก ข)
1.3 ผลการตรวจสอบคุ ณ ภาพด้ านความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) ของ
รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง คู่มือการใช้รูปแบบการ
สอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง แผนการจัดการเรียนรู้ และเครื่องมือ
ที่ใช้ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ ได้แก่ แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ แบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ในการอ่าน แบบบันทึกการอ่าน แบบสอบถามการใช้
ยุทธวิธีในการอ่าน และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการสอน ตรวจสอบด้วยวิธีการหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน
2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณา
การยุทธวิธี ส่งเสริมการคิดขั้น สูง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ก่อนนาไปทดลอง
ใช้ จ ริ ง โดยน าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ จ านวน 4 แผน ที่ พั ฒ นาขึ้ น ตามรู ป แบบการสอนอ่ า น
ภาษาอั ง กฤษโดยบู ร ณาการยุ ท ธวิ ธี ส่ ง เสริ ม การคิ ด ขั้ น สู ง เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการอ่ า น
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2
ผู้ วิ จั ย ได้ ป รั บ ปรุ ง ตามข้ อ เสนอแนะของผู้ เชี่ ย วชาญแล้ ว น าไปทดลองใช้ กั บนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช า
ภาษาอั งกฤษชั้ น ปี ที่ 2 ในภาคเรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2558 ห้ อ งเรีย นที่ ไม่ ใช่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ าง ซึ่ ง มี
คุณลักษณะไม่แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นระยะเวลา 12 คาบ เพื่อตรวจสอบ
ความเป็นไปได้ในการนาไปใช้ สภาพการเรียนการสอนจริง และรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยดาเนินการหา
ประสิทธิภาพของรูปแบบ โดยนาไปทดลองใช้กับผู้เรียนจานวน 20 คน จากนั้นจึงหาค่าประสิทธิภาพ
(E1/E2) โดยหาค่า E1 จากคะแนนที่ได้จากการทากิจกรรมระหว่างเรียนแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ และ
หาค่า E2 จากคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
และคะแนนที่ได้จากการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 78.66/81.87
ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้รูปแบบ และประสิทธิผลรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ
ยุ ทธวิ ธี ส่ งเสริ มการคิ ดขั้ น สู งเพื่ อเสริ มสร้ างทั กษะการคิ ดวิ เคราะห์ ส าหรั บนั กศึ กษาสาขาวิ ชา
ภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2
1. ผลการทดลองใช้รูปแบบ
ในการนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
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คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏบุ รีรัมย์ ที่ เรียนวิชา การอ่านเพื่ อการตีความ ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึ ก ษา 2558 จ านวน 30 คน โดยจั ดการเรี ยนการสอนเพื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการอ่ าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และทักษะการคิดวิเคราะห์ให้เกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน โดยผู้วิจัยทาหน้าที่เป็น
ผู้สอน ดาเนิ นการจั ดการเรียนการสอนตามกระบวนการของรูปแบบ 6 ขั้น ตามแผนการจัดการเรียนรู้
จ านวน 8 แผน แผนละ 3 คาบ ผู้ สอนและผู้ เรี ยนมี บทบาทส าคั ญ ในการร่ วมกั นเรี ยนรู้ เพื่ อพั ฒ นา
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา ดังตารางที่
10
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ตารางที่ 10 ผลการดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการของรูปแบบการเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2
ขั้นตอน
วัตถุประสงค์
กิจกรรมการ
บทบาท
บทบาท
ผลที่เกิดกับ
การสอน
เรียนรู้
ของผู้เรียน
ของผู้สอน
นักศึกษา
ในภาพรวม
ขั้นที่ 1:
ขัน้ เตรียมความพร้อม
(Preparing
Prerequisite skills)

- เพื่อกระตุ้นความรู้เดิมของผู้เรียนมาเป็น
พื้นฐานในการสอนอ่านภาษาอังกฤษ
- เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมในการเรียนรู้
- นาความรู้และทักษะเดิมมาสัมพันธ์กับ
บทเรียนใหม่

ผู้สอนใช้คาถาม ภาพ แสดงความรู้เดิมที่มีอยู่ผา่ น ดาเนินกิจกรรมที่จะช่วยให้
ฯลฯ เพื่อกระตุ้น
กิจกรรมทีผ่ ู้สอนเตรียมไว้ ผู้เรียนแสดงความรู้เดิมที่มี
ความรู้เดิมของผู้เรียน เช่น ตอบคาถามหรือเล่า อยู่ออกมาให้มากที่สุด
ประสบการณ์ที่เคยได้เรียน
ผ่านมาแล้ว

ผู้เรียนมีความพร้อมใน
การเรียน สามารถ
เชือ่ มโยงความรู้และ
ประสบการณ์เดิมเข้า
กับความรู้เรื่องใหม่ได้

ขั้นที่ 2 :
ขั้นนาเสนอยุทธวิธี
(Modeling
Strategies)

- เพื่อแสดงให้ผู้เรียนได้เห็นวิธีการนากลวิธีการ
อ่านภาษาอังกฤษมาใช้บรู ณาการกับยุทธวิธี
ส่งเสริมการคิดขั้นสูง
- ส่งเสริมให้ผเู้ รียนฝึกกระบวนการคิดระดับสูง

ผู้สอนแสดง/สาธิต
สังเกตวิธีใช้ยุทธวิธีอย่าง
การใช้ยุทธวิธีให้
ใกล้ชิด เพื่อพร้อมที่จะฝึก
ผู้เรียนดูเป็น
ปฏิบัตดิ ้วยตนเอง
แบบอย่าง ผ่านการ
คิดดัง (think aloud)

ผู้เรียนเห็นขั้นตอน
กระบวนการในการคิด
เพื่อนายุทธวิธีไปใช้ด้วย
ตนเอง

ขั้นที่ 3:
ขั้นฝึกทักษะโดยการ
ชี้แนะ (Implementing
Guided Practice)

-เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนยุทธวิธีในการอ่านและ
การคิดขั้นสูง

ผู้เรียนฝึกปฏิบัติเป็น
กลุ่ม/คู่ โดยผู้สอน
คอยแนะนา

ฝึกฝนทักษะการใช้ยุทธวิธี
ผ่านการทางานเป็นกลุ่ม/คู่

แสดงให้ผู้เรียนเห็นกลวิธี
การอ่านและการคิด โดย
การบอก แสดงแบบให้ดู
ยกตัวอย่างประกอบการ
อธิบาย เพือ่ ให้ผู้เรียนเข้าใจ
ชัดเจน
ให้การชี้แนะขณะอ่านเป็น
กลุ่ม/ เป็นคู่ ตรวจสอบความ
เข้าใจและการใช้ยุทธวิธี

ผู้ เรี ยนฝึ กฝน การใช้
ยุ ทธวิ ธี ในการอ่ านและ
ตรวจสอบความเข้ าใจ
ขณะทากิจกรรมร่วมกับ
นักศึกษาคนอื่น
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ตารางที่ 10 ผลการดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการของรูปแบบการเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 (ต่อ)
ขัน้ ตอน
วัตถุประสงค์
กิจกรรมการ
บทบาท
บทบาท
ผลที่เกิดกับ
การสอน
เรียนรู้
ของผู้เรียน
ของผู้สอน
นักศึกษา
ในภาพรวม
ขั้นที่ 4:
ขั้นฝึกทักษะอย่างอิสระ
(Assigning
Independent
Practice)
ขั้นที่ 5:
ขั้นประเมินผลการอ่าน
(Assessing and
Evaluating)

ผู้เรียนนายุทธวิธีในการอ่านและการคิดขั้นสูง
มาใช้ในกระบวนการอ่านภาษาอังกฤษ โดย
ปฏิบัติภาระงานด้วยตนเอง

ผู้เรียนนายุทธวิธีมา
ใช้ในการอ่านด้วย
ตนเอง (งานเดี่ยว)

ฝึกฝนทักษะการใช้ยุทธวิธี สังเกตการณ์ปฏิบัติของ
ผ่านกระบวนการทางานด้วย ผูเ้ รียน เพื่อตรวจสอบความ
ตนเอง
เข้าใจและการใช้ยุทธวิธี

ผู้เรียนได้ฝึกฝนการอ่าน
ด้วยตนเองอย่างอิสระ
โดยใช้ยุทธวิธที ี่ได้เรียนรู้

ตรวจสอบประเมินผลผู้เรียน

แสดงออกถึงความสามารถ
ในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
และทักษะการคิดวิเคราะห์
ทีไ่ ด้เรียนรูต้ ามรูปแบบ

ให้ผลย้อนกลับ เพื่อปรับ
แก้ไข พัฒนาผลงานให้มี
ความถูกต้อง แล้วเข้าสู่
กระบวนการประเมินผล

ผู้อ่านได้รับการ
ประเมินผลการอ่าน

ขั้นที่ 6:
ขั้นสะท้อนผลการ
เรียนรู้ (Reflecting)

ทบทวนและสะท้อนผลการเรียนรู้และการใช้
ยุทธวิธี

ใช้แบบทดสอบ
ความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ
แบบทดสอบทักษะ
การคิดวิเคราะห์
บันทึกผลการเรียนรู้
เพื่อสะท้อนถึง
กระบวนการเรียน
และการใช้ยุทธวิธี

สะท้อนผลการเรียนรู้และ
การใช้ยุทธวิธี รวมถึงความ
คิ ด เห็ น ในระหว่ า งเรี ย น
และปฏิบัติงาน

ช่วยให้เกิดความเข้าใจและ
เกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ นาไปสู่การ
พัฒนาปรับปรุง และการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ผู้เรียนได้สะท้อนผลการ
ใช้ยุทธวิธี

155

156
หลังจากการนารูปแบบไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แล้ว ผู้วิจัยได้นารูปแบบการสอนอ่าน
ภาษาอั งกฤษโดยบู รณาการยุ ท ธวิ ธี ส่ งเสริ มการคิ ดขั้ นสู ง เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการอ่ า น
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2
มาปรับปรุ งแก้ไข รูป แบบที่ พั ฒ นาและปรับ ปรุงแก้ไขแล้ วหลั งจากนาไปใช้ กับ นัก ศึกษาสาขาวิช า
ภาษาอังกฤษ จานวน 30 คน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีรายละเอียดของรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดย
บูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง ในแผนภาพที่ 12
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ภาพที่ 12 รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2
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จากภาพที่ 12 รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้น
สูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์สาหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 มีชื่อว่า “PMIAAR” “พีเอ็มไอเอเออาร์” มีรายละเอียดดังนี้
องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
หลักการ การบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง (Higher - Order Thinking
Skills : HOTS) กับการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรี ยนเกิดการเรียนรู้และ
สามารถคิดอย่างเป็นระบบเพื่อเข้าถึงความรู้ ตลอดจนสามารถพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2
องค์ประกอบเชิงกระบวนการ แบ่งการดาเนินการเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อม (Preparing Prerequisite skills) มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน
ความรู้เดิมของผู้เรียน โดยใช้ภาพ เกม เพลง การตั้งคาถาม ฯลฯ เพื่อนามาใช้เชื่อมโยงในการเรียนรู้
เนื้อหาใหม่และกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
ขั้นที่ 2 ขั้นนาเสนอยุทธวิธี (Modeling Strategies) มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้ผู้เรียนได้
เห็นวิธีการนากลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษมาใช้บูรณาการกับยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงและส่งเสริมให้
ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดมากขึ้น รวมทั้งได้ฝึกกระบวนการคิดระดับสูง โดยผู้สอนใช้ยุทธวิธีเป็นแบบอย่าง
โดยผ่านการคิดดัง (think aloud) เพื่อระบุกลวิธีการอ่านและการคิดที่ใช้ และเพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึง
กลวิธีที่สามารถนามาใช้ในกระบวนการอ่านและคิดวิเคราะห์
ขั้นที่ 3 ขั้ นฝึ กทั กษะโดยการชี้ แนะ (Implementing Guided Practice) มี วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนยุทธวิธีการอ่านและการคิดขั้นสูง โดยผู้สอนให้การชี้แนะขณะอ่านเป็นกลุ่ม/ เป็นคู่
เพื่อตรวจสอบความเข้าใจและการใช้ยุทธวิธีในการอ่าน
ขั้ น ที่ 4 ขั้ น ฝึ ก ทั ก ษะอย่ างอิ ส ระ (Assigning Independent Practice) มี วั ตถุ ป ระสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนนายุทธวิธีการอ่านและการคิดขั้นสูงมาใช้ในกระบวนการอ่านภาษาอังกฤษ โดยปฏิบัติภาระ
งานด้วยตนเอง
ขั้ น ที่ 5 ขั้ น ประเมิ น ผลการอ่ า น (Assessing and Evaluating) มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อ
ตรวจสอบประเมินผลผู้เรียน โดยใช้แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
แบบสังเกตพฤติกรรม แบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ แล้วให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนา ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ดีขึ้น
ขั้น ที่ 6 ขั้น สะท้อนผลการเรียนรู้ (Reflecting) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ เรียนได้ทบทวน
และสะท้ อนผลการเรี ยนรู้ และการใช้ ยุ ทธวิ ธี ของตน ช่ วยให้ เกิ ดความเข้ าใจและเกิ ดการเรี ยนรู้ จาก
ประสบการณ์ นาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงตนเอง และการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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องค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการนารูปแบบไปใช้
ปัจ จั ยที่เอื้อต่ อการเรี ยนรู้ : ผู้ เรียนให้ ความร่ว มมือในการเรียน ร่วมกันคิดร่ว มกัน
ทางาน มีความสนใจใฝ่รู้ ผู้สอนควรมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและพัฒนาความสามารถ
ของตน
ทักษะการเรียน/การสอน
ผู้เรียนต้องมีทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น คิดเชื่อมโยงความรู้เดิมประสบการณ์เ ดิมกับ
ความรู้ใหม่ ชอบตั้งคาถาม มีเหตุผล
ผู้สอน กระตุ้นผู้เรียนตั้งคาถามให้คิด ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เป็นต้นแบบในการแสดงวิธี
คิด เชื่อมโยงความรู้ และมียุทธวิธีส่งเสริมการคิดของผู้เรียนอย่างหลากหลาย
ระบบสนั บ สนุ น : การใช้สื่ อ / อุ ป กรณ์ จริง (authentic materials) เช่ น ภาพต่าง ๆ
วิดีทัศน์ แผนภาพ แผนภูมิช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและเข้าใจสิ่งที่คิดได้ชัดเจน
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ
หลั งจากการน ารู ป แบบไปใช้กับ กลุ่ ม ตัว อย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แล้ ว ผู้ วิจัยได้น า
รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้น ปี ที่ 2 มาปรั บปรุงแก้ ไข รู ป แบบที่พั ฒ นาและปรับ ปรุงแก้ไขแล้ ว หลั งจากน าไปใช้กับ นั กศึก ษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จานวน 30 คน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งในการทดลองใช้ครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิ ภาพของรูปแบบพบว่ารูปแบบมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.46 /80.11 ซึ่ง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 1
3. ผลการประเมินประสิทธิผล
3.1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของ
นักศึกษา ก่อนและหลังเรียนตามรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษที่บูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการ
คิดขั้นสูง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test แบบ dependent มีผล
การทดสอบดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ก่อนและหลังเรียน
โดยภาพรวม
ความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

คะแนนก่อนเรียน
คะแนนหลังเรียน
*P<.05

จานวน
นักศึกษา

คะแนน
เต็ม

X

S.D.

t-test

P

30
30

30
30

20.06
24.03

2.21
1.97

17.07*

.000

160
จากตารางที่ 11 แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังการเรียนโดยใช้ รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ
ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและ
ทั ก ษะการคิ ด วิ เคราะห์ ของนั ก ศึ ก ษาสาขาวิช าภาษาอั งกฤษชั้ น ปี ที่ 2 (PMIAAR Model) พบว่ า
ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เท่ากับ 20.06 คะแนน (S.D. = 2.21) และ 24.03
คะแนน (S.D.= 1.97) ตามลาดับ ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจของนักศึกษา พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2
เมื่อพิจารณาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษา ก่อน
และหลังเรียน โดยจาแนกเป็นรายด้าน มีผลการศึกษาดังตารางที่ 11
ตารางที่ 12 ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ก่อนและหลังเรียน ตามรูปแบบ
การสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง แยกรายด้าน
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจ
ก่อนเรียน
1. การระบุใจความสาคัญ
หลังเรียน
ก่อนเรียน
2. การตีความ
หลังเรียน
ก่อนเรียน
3. การหาข้อมูล
หลังเรียน
ก่อนเรียน
4. การสรุปความ
หลังเรียน

จานวน
นักศึกษา

คะแนน
เต็ม

30

6

30

6

30

13

30

5

X

S.D.

3.43
4.23
3.60
4.43
10.13
11.70
2.90
3.67

0.63
0.50
0.62
0.63
1.17
0.79
0.61
0.66

t-test

P

6.13*

0.00

7.05*

0.00

10.00*

0.00

4.89*

0.00

*P<.05
จากตารางที่ 12 แสดงความสามารถในการอ่านภาษาอั งกฤษเพื่ อ ความเข้ าใจของ
นักศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ การระบุใจความสาคัญ การตีความ การหาข้อมูล และการสรุป
ความ พบว่ า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาทุกด้านหลังเรียน
( X = 4.23, S.D. = 0.50, X = 4.43, S.D. = 0.63, X = 11.70, S.D. = 0.79, X = 3.67, S.D. =
0.66) สู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย น ( X = 3.43, S.D. = 0.63, X = 3.60, S.D. = 0.62, X = 10.13, S.D. =
1.17, X = 2.90, S.D. = 0.61) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ศึก ษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของ
นักศึกษาหลังเรียน จาแนกเป็นรายด้าน มีผลการศึกษาดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาหลังเรียน
จาแนกรายด้าน
ความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ

จานวน
นักศึกษา

คะแนน
เต็ม

X

S.D.

ร้อยละ
ระดับ
ของ
ลาดับที่
ความสามารถ
ค่าเฉลี่ย

1. การระบุใจความ
สาคัญ

30

6

4.23

0.50

70.50

ปานกลาง

4

2. การตีความ

30

6

4.43

0.63

73.83

ปานกลาง

2

3. การหาข้อมูล

30

13

11.70

0.79

90.00

ดีมาก

1

4. การสรุปความ

30

5

3.67

0.66

73.40

ปานกลาง

3

30

30

24.03

1.97

80.01

ดี

ภาพรวม

จากตารางที่ 13 พบว่า โดยภาพรวม นักศึกษามี ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่ อ ความเข้ า ใจอยู่ ใ นระดั บ ดี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 80.01 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า ด้ า น
ความสามารถในการหาข้อ มูล อยู่ในระดับดีมาก โดยมีร้อยละของค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (ร้อยละ 90.00)
ด้านความสามารถในการตีความ (ร้อยละ 73.83) ด้านความสามารถในการสรุปความ (ร้อยละ 73.40)
และด้านความสามารถในการระบุใจความสาคัญ (ร้อยละ 70.50) พบว่า นักศึกษามีความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลาง ตามลาดับ
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3.2. ผลการศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนัก ศึกษาที่เรียนตามรูปแบบการเรียน
การสอนอ่านภาษาอังกฤษที่บูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การอ่ า นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ความเข้ า ใจและทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ ข องนั ก ศึ ก ษา สาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษชั้น ปีที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test แบบ
dependent มีผลการทดสอบดังตารางที่ 14
ตารางที่ 14 ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา ก่อนและหลังเรียน ตามรูปแบบ
การสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง โดยภาพรวม
จานวน
คะแนน
S.D.
t-test
P
ทักษะการคิดวิเคราะห์
X
นักศึกษา

เต็ม

คะแนนก่อนเรียน
30
20
11.20
1.67
14.37* .000
คะแนนหลังเรียน
30
20
14.87
1.43
*P<.05
จากตารางที่ 14 แสดงการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาก่อนเรียนและ
หลังการเรียนโดยใช้ รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพื่อ
ส่ งเสริ ม ความสามารถในการอ่ านภาษาอั งกฤษเพื่ อ ความเข้ าใจและทั ก ษะการคิ ด วิเคราะห์ ข อง
นั ก ศึก ษาสาขาวิช าภาษาอังกฤษชั้น ปี ที่ 2 (PMIAAR Model) พบว่า นัก ศึก ษามี ทั ก ษะในการคิ ด
วิเคราะห์หลังเรียน ( X = 14.87, S.D. = 1.43) สูงกว่าก่อนเรียน ( X = 11.20, S.D. = 1.67) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3
เมื่อพิจารณาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา ก่อนและหลังเรียน โดยจาแนกเป็นราย
ด้าน มีผลการศึกษาดังตารางที่ 15
ตารางที่ 15 ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา ก่อนและหลังเรียน ตามรูปแบบ
การสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง แยกรายด้าน
ทักษะการคิดวิเคราะห์
1. การวิเคราะห์ความสาคัญ

ก่อนเรียน
หลังเรียน
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ก่อนเรียน
หลังเรียน
3. การวิเคราะห์เชิงหลักการ ก่อนเรียน
หลังเรียน

*P<.05

จานวน
นักศึกษา

คะแนน
เต็ม

30

8

30

8

30

4

X

S.D.

4.20
5.67
4.47
5.57
2.53
3.63

0.81
0.76
0.73
0.57
0.57
0.49

t-test

P

9.80*

0.00

7.13*

0.00

8.46*

0.00
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จากตารางที่ 15 แสดงทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักศึกษาซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ การ
วิเคราะห์ความสาคัญ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์เชิงหลักการ พบว่า การคิดวิเคราะห์
ของนักศึกษาทุกด้านหลั งเรียน ( X = 5.67, S.D. = 0.76, X = 5.57, S.D. = 0.57, X = 3.63, S.D.
= 0.49) สู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย น ( X = 4.20, S.D. = 0.81, X = 4.47, S.D. = 0.73, X = 2.53, S.D. =
0.57) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาหลังเรียน จาแนก
เป็นรายด้าน มีผลการศึกษาดังตารางที่ 16
ตารางที่ 16 ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาหลังเรียน จาแนกรายด้าน
ทักษะการคิดวิเคราะห์
1. การวิเคราะห์
ความสาคัญ
2. การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
3. การวิเคราะห์เชิง
หลักการ

ภาพรวม

X

S.D.

ร้อยละ
ระดับ
ลาดับ
ของ
ความสามารถ
ที่
ค่าเฉลี่ย

8

5.67

0.76

70.88

ปานกลาง

2

30

8

5.57

0.57

69.63

ปานกลาง

3

30

4

3.63

0.49

90.75

ดีมาก

1

30

20

14.87

1.43

74.35

ปานกลาง

จานวน
นักศึกษา

คะแนน
เต็ม

30

จากตารางที่ 16 พบว่า โดยภาพรวม นักศึกษามี ทักษะการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 74.35 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวิเคราะห์ เชิงหลักการ อยู่ใน
ระดับดีมาก โดยมีร้อยละของค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (ร้อยละ 90.75) ด้านการวิเคราะห์ความสาคัญ (ร้อยละ
70.88) และด้านการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (ร้อยละ 69.63) พบว่า นักศึกษามีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์อยู่ในระดับปานกลาง ตามลาดับ
3.3 ผลการศึกษาความสามารถในการใช้ ยุทธวิธี ในการอ่านและการคิดขั้น สูงของ
นักศึกษาระหว่างเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษที่บูรณาการยุทธวิธีส่งเสริม
การคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2
ในการศึกษาการใช้ยุทธวิธีในการอ่านของนักศึกษาในการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการ
สอนอ่านภาษาอังกฤษที่บูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2
ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
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1. การใช้ยุทธวิธีในการอ่านภาษาอังกฤษจากข้อมูลเชิงปริมาณ
ผู้เรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ยุทธวิธี
ในการอ่านทั้งขณะก่อนการอ่าน ขณะอ่านและขณะหลังการอ่าน โดยใช้ยุทธวิธีต่อไปนี้ คือ 1. การ
อ่านคร่าวและการทานายบทอ่าน 2. การระบุใจความสาคัญ 3.การสร้างภาพในใจ 4. การตีความ 5.
การวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่าน และ 6. การถามคาถาม โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 16
ตารางที่ 17 การใช้ยุทธวิธีการอ่านและการคิดขั้นสูงในการอ่าน
ยุทธวิธีในการการอ่าน
X
1. การอ่านคร่าวและการทานายบทอ่าน
4.20
2. การระบุใจความสาคัญ
4.57
3. การสร้างภาพในใจ
3.60
4. การตีความ
3.67
5. การวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่าน
4.40
6. การถามคาถาม
3.47
รวม
3.99

S.D.
0.55
0.57
0.50
0.55
0.50
0.63
0.69

ระดับการใช้ ลาดับที่

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

3
1
5
4
2
6

จากตารางที่ 17 พบว่า โดยภาพรวม นักศึกษามีการใช้ยุทธวิธีในการอ่านตามที่ได้เรียน
ด้วยรูป แบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงใน
ระดั บ มาก ( X = 3.99, S.D.= 0.69) ยุ ท ธวิ ธี ที่ นั ก ศึ ก ษาใช้ ม ากที่ สุ ด ในการอ่ า นภาษาอั งกฤษ คื อ
ยุทธวิธีการระบุใจความสาคัญ ( X = 4.57, S.D. = 0.57) ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด ในขณะที่ยุทธวิธีที่
ใช้ น้ อ ยที่ สุ ด คื อ ยุ ท ธวิธีก ารถามค าถาม ( X = 3.47, S.D. = 0.63) การใช้ อ ยู่ ในระดั บ ปานกลาง
ในขณะที่ ยุ ท ธวิธีการวิเคราะห์ โครงสร้างบทอ่าน, ยุ ท ธวิธีก ารอ่ านคร่าวและการท านายบทอ่ าน,
ยุท ธวิธีการตีความ, ยุ ท ธวิธีการสร้างภาพในใจ อยู่ในระดับ มาก ( X = 4.40, S.D. = 0.50, X =
4.20, S.D. = 0.55, X = 3.67, S.D. = 0.55, X = 3.60, S.D. = 0.50 ตามลาดับ)
2. การใช้ยุทธวิธีในการอ่านของนักศึกษาจากข้อมูลเชิงคุณภาพ
ในระหว่างการเรี ย นด้ว ยรูป แบบการเรียนการสอนการอ่ านภาษาอังกฤษที่ พั ฒ นาขึ้ น
นักศึกษาเขียนบันทึกการอ่านผู้วิจัยอ่านบันทึกการอ่านของผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง แล้วคัดลอกข้อความที่
ผู้เรียนเขียนสะท้อนถึงการใช้ยุทธวิธีที่ใช้ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ แล้วนาข้อความ
ดังกล่าวมาพิจารณาความสามารถในการใช้ยุทธวิธีของนักศึกษาระหว่างเรียนด้วยรูปแบบฯ เพื่อแสดง
ความสามารถในการใช้ยุ ท ธวิธีในการอ่าน ผลข้อ มูล จากการบัน ทึ กการอ่ านของนัก ศึกษา พบว่า
นักศึกษาส่วนมากใช้ยุทธวิธีการระบุใจความสาคัญ และนักศึกษาส่วนน้อยที่ใช้ยุทธวิธีการถามคาถาม
จากตัวอย่างการถอดความบันทึกสะท้อนผลการเรียนรู้เป็นภาษาไทย ดังนี้
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ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบบันทึกสะท้อนผลการเรียนรู้
ยุทธวิธีที่ใช้ในการอ่าน
ตัวอย่างข้อความแสดงการใช้ยุทธวิธี
1. การอ่ า นคร่ า วและ “ก่อนอ่าน จะดูรูปภาพ อ่านหัวเรื่อง แล้วเดาว่าเนื้อหาน่าจะเกี่ยวข้อง
ทานายบทอ่าน
กับอะไร”
“รูป ประกอบ ช่ว ยให้ เดาคร่าวๆ ได้ว่า กาลั งจะได้อ่านเรื่อ งเกี่ยวกั บ
อะไร”
“ลองเริ่มจากการเดาเนื้อเรื่องจากรูปภาพก่อนอ่าน ปรากฏว่า เดาได้
ใกล้เคียงกับเนื้อเรื่อง รู้สึกตื่นเต้น”
2. การระบุใจความ
“ต้ อ งหาข้ อ ความที่ ส าคั ญ หาค าซ้ า ๆ ดู หั ว เรื่ อ ง หั ว เรื่ อ งรอง อ่ า น
สาคัญ
ประโยคแรกของแต่ละย่อหน้า และประโยคสุด ท้าย เพื่อสรุปใจความ
สาคัญจากเรื่องที่อ่าน”
3. การสร้างภาพในใจ “ขณะอ่านเรื่อง city life vs country ก็นึกถึงภาพบ้านของตัวเองที่อยู่
ในชนบท นึกถึงวิถีชีวิตที่แตกต่างจากตอนนี้ที่อยู่ในเมือง”
4. การตีความ
“ต้องคิดหาคาตอบว่า ส่วนที่ไม่ได้บอกไว้ คืออะไร หมายถึงอะไร”
5. การวิเคราะห์
“เดาโครงเรื่อง สนุกและท้าทายตอนค้นหาคาเชื่อม ตอนเขียนสรุปเป็น
โครงสร้างบทอ่าน
แผนภูมิก็ทาให้เข้าใจเรื่องได้ง่าย”
6. การถามคาถาม
“พยายามตั้งคาถามตามที่อาจารย์บอก อ่านไปก็พยายามตั้งคาถาม แต่
บางทีก็นึกคาถามไม่ออก ไม่รู้จะถามอะไร”
ผู้เรียนได้กล่าวถึงการใช้ยุทธวิธีต่าง ๆ ที่ใช้ในการอ่าน เช่น การคาดเดาเนื้อเรื่องบทอ่าน
จากภาพประกอบ ซึ่งเป็ น หนึ่ งในยุทธวิธีที่ใช้ขณะก่อนอ่านที่ผู้ ส อนได้นาเสนอ จะช่ว ยให้ ผู้ เรียนมี
โอกาสในการเข้าใจเนื้อหาของบทอ่านได้ง่ายขึ้น การใช้ยุทธวิธีการถามคาถาม ซึ่งเป็นยุทธวิธีที่ใช้ได้ทั้ง
ขณะก่ อ นอ่ า น ขณะอ่ า นและขณะหลั ง การอ่ า น ที่ จ ะช่ ว ยให้ ผู้ เรี ย นได้ ฝึ ก ฝนการคิ ด กระตุ้ น
กระบวนการคิดวิเคราะห์ และมีโอกาสในการเข้าใจเนื้อหาของบทอ่านได้ง่ายขึ้น การใช้ยุทธวิธีการ
วิเคราะห์ โครงสร้างบทอ่ าน ซึ่งเป็ นยุท ธวิธีที่ ใช้ช่ว ยให้ ผู้ เรีย นได้ฝึ ก ฝนการคิด วิเคราะห์ จัดระบบ
ความคิด ความสัมพันธ์ของความหมายของบทอ่านแต่ละประโยคและเข้าใจเนื้อหาของบทอ่านได้
ชัดเจนขึ้น
3.4 ผลการศึกษาความคิดเห็น ของนักศึกษาที่มีต่อ กิจกรรมการเรียนรู้ตามโดยบูรณา
การยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณา
การยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง โดยสร้างตามวิธีการของ Likert ได้ผลการประเมินดังตารางที่ 19
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ตารางที่ 19 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน
ข้อที่

ประเด็นความคิดเห็น

ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1 กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนสามารถกระตุ้ น ให้
ผู้เรียนเกิดความคิด และสร้างองค์ความรู้ได้ด้ วย
ตนเอง
2 ผู้สอนชี้แนะและดาเนินการสอนอย่างเป็นลาดับ
ขั้นตอนชัดเจน ท าใหผู้เรียนมีความเขาใจและมี
ทักษะในการใชกลวิธีนั้น ๆ มากขึ้น
3 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายสรุปสาระสาคัญ
และมีโอกาสสนทนาซักถามเมื่อเกิดข้อสงสัย
4 ผู้เรียนได้ฝึกฝนการอ่านภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
อย่างเพียงพอเหมาะสม
รวมด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านเนื้อหาและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
5 ปริมาณเนื้อหาและความยากง่ายของกิจกรรมมี
ความเหมาะสม
6 เนื้อหาบทเรียนมีความน่าสนใจ ทันสมัย
7 มีเอกสารและสื่อประกอบที่ สนับสนุนให้เกิดการ
เรียนรู้
รวมด้านเนื้อหาและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
8 การจัดการเรียนการสอนรูปแบบนีท้ าให้นักศึกษา
มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจมากขึ้น
9 การจัดการเรียนการสอนรูปแบบนีท้ าให้นักศึกษา
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์มากขึ้น
10 นักศึกษาคาดว่าจะสามารถนายุทธวิธีที่ได้เรียนรู
ไปปรับใชกับการอานอื่น ๆ
รวมด้านประโยชน์ที่ได้รับ
รวมทุกด้าน

X

ระดับความคิดเห็น
S.D.
ความหมาย

ลาดับที่

4.33

0.55

เห็นด้วยมาก

3

4.37

0.49

เห็นด้วยมาก

2

4.43

0.50

เห็นด้วยมาก

1

4.23

0.63

เห็นด้วยมาก

4

4.34

0.54

เห็นด้วยมาก

3

4.27

0.69

เห็นด้วยมาก

3

4.47

0.50

เห็นด้วยมาก

2

4.57

0.57

เห็นด้วยมากทีส่ ุด

1

4.40

0.59

เห็นด้วยมาก

2

4.47

0.51

เห็นด้วยมาก

2

4.37

0.56

เห็นด้วยมาก

3

4.63

0.49

เห็นด้วยมากทีส่ ุด

1

4.49
4.41

0.52
0.56

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก

1

จากตารางที่ 19 พบว่าความคิดเห็ นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามโดย
บูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับ
เห็ น ด้วยมาก ( X = 4.41, S.D. = 0.56) และเมื่อแยกรายด้าน เรียงลาดับตามด้านที่นักศึกษาให้
ความเห็ น มากที่ สุ ด ดั ง นี้ ด้ า นประโยชน์ ที่ ได้ รั บ ( X = 4.49, S.D. = 0.52) ด้ า นเนื้ อ หาและสิ่ ง
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สนับสนุนการเรียนรู้ ( X = 4.40, S.D. = 0.59) และด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
( X = 4.34, S.D. = 0.54)
จากการประเมิ น ประสิ ทธิผ ลการใช้รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบู รณาการ
ยุ ท ธวิ ธี ส่ งเสริ ม การคิ ด ขั้ น สู ง เพื่ อ เสริม สร้ างทั ก ษะการคิ ด วิ เคราะห์ ที่ เกี่ ย วกั บ การเปรี ย บเที ย บ
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจก่อนและหลังเรียน ศึกษาพัฒนาการด้านทักษะ
การคิดวิเคราะห์ และศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ มีผลสรุป
ดังตารางที่ 20
ตารางที่ 20 สรุปผลการประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดย ภาพรวม
เกณฑ์ประสิทธิผล

ผลการวิจัย

1. นักศึกษาที่เรียนตามรูปแบบการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิ ธีส่งเสริม
การคิ ด ขั้ น สู ง มี ค วามสามารถในการอ่ า น
ภาษาอังกฤษเพื่ อความเข้าใจ หลังเรียนสู ง
กว่าก่อนเรียน
2. นักศึกษาที่เรียนตามรูปแบบการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริม
การคิดขั้นสูง มีพัฒนาการด้านทักษะการคิด
วิเคราะห์สูงขึ้น
3. นักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการ
สอนการ่อานภาษาอังกฤษที่พัฒ นาขึ้นสาม
รถใช้ ยุ ท ธวิ ธี ที่ ได้ เรี ย น ใน ก ารพั ฒ น า
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่ อ
ความเข้าใจ
4. หลั ง เรี ย นนั ก ศึ ก ษามี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ
กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริม
การคิดขั้นสูง อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก

หลังเรียนตามรูปแบบการสอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษ นักศึกษามีความสามารถ
ในการอ่ า นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ความ
เข้าใจสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
นักศึกษาที่เรียนตามรูปแบบการสอน
อ่านภาษาอังกฤษมีพัฒนาการด้าน
ทักษะการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น
นักศึกษาสะท้อนผลการเรียนรู้ให้เห็น
ว่ามีการใช้ยุทธวิธีต่าง ๆ และมี
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
หลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธี
ส่งเสริมการคิดขั้นสูง นักศึกษามีความ
คิดเห็นต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รูปแบบอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก

สรุปประสิทธิผลของ
รูปแบบ
เป็นไปตาม ไม่เป็นไป
เกณฑ์
ตามเกณฑ์









จากตารางที่ 20 พบว่า ผลการสรุปการประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
การอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2
มีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิผลครบทุกเกณฑ์

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การวิจั ยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ
ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และ
ทักษะการคิดวิเคราะห์สาหรับนักศึกษาสาขาวิช าภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อ
พัฒนาและหาประสิ ทธิภาพรูป แบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบู รณาการยุท ธวิธี
ส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และทักษะ
การคิดวิเคราะห์สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 2. เพื่อประเมินประสิทธิผลรูปแบบ
การเรี ย นการสอนการอ่ านภาษาอังกฤษโดยบู รณาการยุท ธวิธีส่ งเสริม การคิ ดขั้น สู ง เพื่ อ ส่ งเสริม
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และทักษะการคิดวิเคราะห์สาหรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 โดยประสิทธิผลของรูปแบบที่ต้องการศึกษา คือ 1. ความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาก่อนและหลังการเรียนตามรูปแบบ 2. ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ของนักศึกษาที่เรียนตามรูปแบบ 3. ความสามารถในการใช้ยุทธวิธีในการอ่านภาษาอังกฤษ
ตามรูปแบบที่ พัฒนาขึ้น และ 4. ความคิดเห็ นของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษที่
พั ฒ นาขึ้ น กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใช้ ในการวิ จั ยครั้ งนี้ คื อ นั กศึ กษาสาขาวิ ชาภาษาอั งกฤษ คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จานวน 30 คน ดาเนินการวิจัย
ในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R & D) โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบ
ผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ที่ มี ลั กษณะเป็ นการศึกษาวิธีการเชิงปริ มาณ (Quantitative
Methods) เสริมด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) และใช้แบบแผนการทดลองแบบทดสอบกลุ่ม
เดียวสอบก่อน-หลั ง (The One Group Pretest-Posttest Design) วิเคราะห์ ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ ย ( x ) ค่า
ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่ าที แบบไม่ อิ สระ (t-test dependent) และการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและมีข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
สรุปผลการวิจัย
การวิจั ย เรื่ องการพั ฒ นารูปแบบการเรียนการสอนการอ่ านภาษาอั งกฤษโดยบู รณาการ
ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและ
ทักษะการคิดวิเคราะห์สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
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1. รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพื่อ
ส่ งเสริ ม ความสามารถในการอ่ านภาษาอั งกฤษเพื่ อ ความเข้ าใจและทั ก ษะการคิ ด วิเคราะห์ ข อง
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 มีชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า PMIAAR Model มีองค์ประกอบ
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 หลักการ เน้นการบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเข้ากับการเรียนการสอนการ
อ่านภาษาอังกฤษ เพื่อส่ งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถคิดอย่างเป็นระบบ องค์ประกอบที่ 2
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 6 ขั้น คือ (1) ขั้น
เตรียมความพร้อม (Preparing Prerequisite Skills: P) (2) ขั้นนาเสนอยุทธวิธี (Modeling Strategies:
M) (3) ขั้ นฝึ กทั กษะโดยการชี้ แนะ (Implementing Guided Practice: I) (4) ขั้ นฝึ กทั กษะอย่ างอิ สระ
(Assigning Independent Practice: A) (5) ขั้นประเมินผลการอ่าน (Assessing and Evaluating: A)
(6) ขั้ น สะท้ อ นผลการเรี ย นรู้ (Reflecting: R) องค์ ประกอบที่ 4 การวั ดและประเมิ นผล 2 ด้ าน คื อ
ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ และ องค์ประกอบที่ 5
เงื่อนไขสาคัญในการนารูปแบบไปใช้ให้ประสบผลสาเร็จ ประกอบด้วยผู้เรียนต้องมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ มีความรับผิดชอบ และมุ่งมั่นในการทางาน รวมทั้งภาระงานที่มอบหมายให้ ผู้เรียนต้องท้าทาย
ความสามารถของผู้เรียน มีความเหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา ผล
การหาค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง ตาม
เกณฑ์ E1/E2 กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษ
โดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เท่ากับ 82.46 /80.11 ยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1
2. ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธี
ส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และทักษะ
การคิดวิเคราะห์สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 มีผลสรุปดังนี้
2.1 หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ
ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และ
ทักษะการคิดวิเคราะห์สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 นักศึกษามีความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2
2.2 นักศึกษามีทักษะการคิดวิเคราะห์ สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3
2.3 นั กศึกษาที่เรีย นด้วยรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ มีการใช้
ยุทธวิธีในการอ่านตามที่ได้เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษในระดับมาก
2.4 นักศึกษามีความคิดเห็ น ต่อรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดย
บูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
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การวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ
ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และ
ทักษะการคิดวิเคราะห์สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1. การวิจั ย เรื่ อ งการพั ฒ นารูป แบบการเรีย นการสอนการอ่ า นภาษาอั งกฤษนี้ เป็ น
งานวิจัยผสมผสานวิธี (Mixed Methods) โดยใช้การวิจัยเชิงคุ ณภาพสนับสนุนการวิจัยเชิงปริมาณ
(Embedded Design) รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริม
การคิดขั้นสูงที่พัฒนาขึ้นนี้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน แล้วพบว่า
รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง มีคุณภาพ
ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน มี
ความเหมาะสม และครอบคลุม ตามความต้องการจาเป็นในการเสริมสร้างความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และทักษะการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนั กศึกษาชั้นปี ที่ 2 และรูปแบบมี
ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 82.46 /80.11 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษได้
พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ มีการดาเนินการตามขั้นตอนของวิธีการเชิงระบบ ผู้วิจัยได้ ค้นคว้า ศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัจจุบัน ปัญหาการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ทฤษฎี
แนวคิดที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร ตาราและงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ นามาสรุปเป็นกรอบ
แนวคิดในการพัฒนารูปแบบ กาหนดรายละเอียดของรู ปแบบ และเอกสารประกอบรูปแบบ สาหรับ
องค์ป ระกอบของรู ป แบบประกอบด้ วย หลั ก การ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน และ
เงื่อนไขของการนารูปแบบการสอนไปใช้ สอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนารูปแบบ (Joyce and Weil,
1996: 13; ทิศนา แขมมณี, 2545: 475) ที่สรุปว่า รูปแบบการสอนเป็นแบบแผนการดาเนินการสอนที่ได้รับ
การจัดอย่างเป็นระบบ สัมพันธ์สอดคล้องกับทฤษฎี โดยรูปแบบการสอนต้องมีทฤษฎีรองรับ หลังจากนั้น
ผู้วิจัยได้พัฒนาร่างรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ แล้วนาร่างรูปแบบการเรียนการสอนการ
อ่านภาษาอังกฤษไปทดลองใช้ (tryout) กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีลักษณะไม่แตกต่างกัน แล้วหาค่า
ประสิทธิภาพได้เท่ากับ 78.66/81.87 จากนั้นพิจารณาข้อดีและข้อจากัดเพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขก่อน
นารูปแบบไปใช้ จากขั้นตอนการพัฒนารูปแบบทั้งหมดนี้ ทาให้ได้รูปแบบที่มีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์
ที่กาหนด
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน และพฤติกรรมการเรียนของ
ผู้เรียนในรายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ รวมทั้งการวิเคราะห์ผู้เรียนเกี่ยวกับความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการเรียน
การสอน โดยจากการศึกษาข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยพบว่า นักศึกษามีพื้นความรู้เดิมภาษาอังกฤษในระดับ
ต่า ทั้งด้านคาศัพท์ ด้านไวยากรณ์ รวมถึงการตีความ และผู้เรียนไม่สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
การอ่านภาษาอังกฤษด้วยตนเองได้ทาให้เกิดปัญ หาความเข้าใจในการอ่าน ดังนั้น ในขั้นตอนการ
จัดการเรีย นการสอนด้วยรูปแบบ PMIAAR ผู้วิจัยจึงได้พัฒ นาขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนโดยคานึงถึงข้อเท็จจริงนี้ โดยเฉพาะในขั้นตอนการนาเสนอยุทธวิธี (Modeling Strategies) ซึ่ง
เป็ น ขั้น ตอนที่ ผู้ วิจัย ซึ่งเป็ น ผู้ ส อนด้วยตนเองนาเสนอการใช้ ยุท ธวิธี ในการอ่านแต่ล ะยุทธวิธีให้ แก่
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นักศึกษา เพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาจะสามารถนายุทธวิธีในการอ่านไปใช้ในการพัฒนาความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจได้ด้วยตนเอง ดังเห็นได้จากผลการศึกษาความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านสูงกว่า
ก่อนเรียน และสอดคล้องกับผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา โดยเฉพาะด้านประโยชน์ที่ได้รับ
ที่ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นในประเด็นย่อย คือ นักศึกษาคาด
ว่าจะสามารถนายุทธวิธีที่ได้เรียนรูไปปรับใชกับการอ่านอื่น ๆ ที่ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาอยู่ในระดับ
มากที่สุด
ผลจากการวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนามากาหนดกรอบ
แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง พบว่า
รู ป แบบการสอน (Instructional Models) มี หลายรู ปแบบควรเลื อกใช้ ให้ เหมาะสมกั บผลการเรี ยนรู้
ลักษณะเนื้อหาวิชา ความพร้อมของผู้เรียนและสื่อการเรียนรู้ ผู้วิจัยจึงนาแนวคิดของรูปแบบการสอนมาใช้
เป็นแนวทางในการวางแผนการสอนตามกระบวนการของรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษ และแนวทาง
การสอนที่ เน้ น ทั กษะการคิ ดวิ เคราะห์ พบว่ ามี แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เกี่ ยวข้ อง ทฤษฎี การสร้ างความรู้
(Constructivism Theory) สรุปแนวคิดได้ว่า 1. การเรียนรู้ เป็ นกระบวนการที่ผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง เพื่อหาแนวทางลดความขัดแย้งทางความคิดของตนเอง 2. การเรียนรู้ขึ้นอยู่กับการที่ผู้ เรียนใช้
กระบวนการทางปัญญาในการจัดกระทากับข้อมูลเพื่อทาความเข้าใจกับประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับอย่างมี
ความหมาย และ 3. การมีปฏิสั มพันธ์ทางสั งคม มี บทบาทส าคัญ ต่อการสร้างความรู้ จากการศึกษา
หลักการ และแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้
จากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ศึกษาข้อมูล
สภาพการจัดการเรียนการสอน พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนในรายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ รวมถึง
วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ล้วนส่งผลให้รูปแบบการเรียนการสอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 82.46 /80.11
ยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1
2. จากผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ
โดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ และทักษะการคิดวิเคราะห์สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 พบว่า
2.1 หลั งเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ
ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และ
ทักษะการคิดวิเคราะห์สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 โดยภาพรวมพบว่า นักศึกษามี
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดั บ .05 ยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากรูปแบบการเรียนการสอนการอ่าน
ภาษาอั งกฤษโดยบู ร ณาการยุ ท ธวิ ธี ส่ งเสริ ม การคิ ด ขั้ น สู ง (PMIAAR Model) ทั้ ง 6 ขั้ น ตอนเป็ น
กระบวนการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่ อความเข้าใจ มี การใช้ยุทธวิธีในการอ่าน
(Reading Strategies) บูรณาการกับยุทธวิธีในการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking Strategies: HOTS
Strategies) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาบทอ่าน สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ มีการ
แสวงหาคาตอบและค้นพบข้อสรุปในที่สุด ยุทธวิธีที่ใช้แต่ละอย่างมีจุดเน้นของผลลัพธ์หรือเป้าหมายที่

172
แตกต่างกัน ซึ่งน ามาบู รณาการเพื่อพั ฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม เช่น ยุทธวิธีการถามคาถาม (Questioning Strategies) ที่มุ่งให้
ผู้เรียนใช้ความคิดอย่างลึกซึ้งในการทาความเข้าใจบทอ่าน โดยการตั้งคาถามให้สัมพันธ์กับบทอ่านแล้ว
พยายามหาคาตอบจากบทอ่าน หรือยุทธวิธีการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่าน (Analyzing Text Structure)
ที่มุ่งให้ผู้เรียนหาคาสาคัญหรือคาหลัก การหาใจความสาคัญหรือประโยคที่แสดงใจความสาคัญการ
รับรู้โครงสร้างการเขียนของบทอ่าน การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของใจความภายในบทอ่าน เป็นต้น ซึ่ง
สอดคล้องกับ Tang (1996), Grabe & Stoller (2002) และ Barnett (1988) ที่นาเสนอแนวคิดการ
ใช้ยุทธวิธีอย่างหลากหลายเพื่อความเข้าใจในการอ่าน
เมื่ อพิ จารณาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่ อความเข้าใจเป็ นรายด้าน พบว่า
ความสามารถด้านการหาข้อมูล มีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การอ่านในระดับนี้เป็น
ความเข้าใจระดับตัวอักษร ยังไม่มีการใช้ความคิดที่ซับซ้อน สามารถอ่านและตอบคาถามได้ทันที่ โดยไม่
ต้องใช้การตีความหรือการประมวลความคิดใด ๆ ทาให้ผลคะแนนของนักศึกษา อยู่ในระดับสูง ในขณะที่
ความสามารถในการอ่านของผู้เรียนด้านที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ด้านการสรุปความ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากเป็นการอ่านในระดับสูงที่ผู้อ่านต้องอ่านบทแล้วประมวลผลความคิด เพื่อให้ได้ข้อสรุ ป ในขณะ
ที่กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ซึ่งยังไม่ได้เรียนวิชาหลักการอ่านโดยเฉพาะมา
ก่อน ได้เรียนการอ่ านในระดับการอ่ านเพื่ อหาข้อมูลเท่ านั้ น ผลการศึ กษาความสามารถในการอ่านนี้
สอดคล้ องกั บ การแบ่ งระดั บความสามารถในการอ่ านชอง Raygor & Raygor (1985), Costa และ
Nuttal (1996) ที่แบ่ งระดับความสามารถในการอ่านออกเป็นหลายระดับ ตั้งแต่ระดับความเข้าใจ
ระดับ ตัวอักษร ระดับ ตีความ และระดับการประยุกต์ใช้ ซึ่งใช้การคิดระดับสู งขึ้น ตามล าดับ และ
สอดคล้องกับ จินดา ยัญทิพย์ (2547) ที่วิจัยเรื่องการพัฒนากระบวนการบูรณาการทักษะการคิดใน
การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามทฤษฎีโครงสร้าง
ความรู้และเมตาคอกนิชัน โดยได้นากระบวนการเรียนการสอนที่ได้พัฒนาขึ้นไปใช้บูรณาการทักษะ
การคิดเข้าไปในขั้น ตอนของกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งทักษะการคิดประกอบด้ ว ย 11 ทักษะ
ได้แก่ ทักษะการตั้งคาถาม ทักษะการระบุ ทักษะการจาแนกประเภท ทักษะการเรียงลาดับ ทักษะ
การเปรียบเทียบ ทักษะการสรุปอ้างอิง ทักษะการทานาย ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการขยายความ
ทั ก ษะการให้ เหตุ ผ ลและทั ก ษะการสรุป ย่ อ ความ ซึ่ ง ผลการศึ ก ษาพบว่ า นั ก เรี ย นที่ เรี ย นโด ยใช้
กระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่ อความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความสามารถในการคิด หลังการ
ทดลองสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้การสอนแบบปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นอกจากนี้ อีกองค์ประกอบที่สาคัญของรูปแบบที่ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ คือ กระบวนการจัดการเรียนการสอนการอ่าน โดยเฉพาะขั้นตอนการ
สอนที่มุ่งเน้นการให้ผู้สอนเป็นตัวแบบนาเสนอยุทธวิธี (Modeling Strategies) เพื่อแสดงกระบวนการคิด
หาคาตอบอย่างชัดแจ้ง เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นวิธีการอ่าน วิธีการคิดและสามารถนาหลักการไปใช้อ่านได้
ด้วยตนเอง สอดคล้องกับแนวคิดรูปแบบการสอนแบบตรง (Direct Instruction) ของ Joyce และ Weil
(1992) และรู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบชั ด แจ้ ง (Explicit Instruction) ของ Rosenshine และ
Stevens (อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรียนดี, 2556)
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2.2 นักศึกษาที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณา
การยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
และทักษะการคิดวิเคราะห์สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 มีทักษะการคิดวิเคราะห์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากทุกขั้นตอนของการ
เรียนรู้ ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานที่เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ทั้งสิ้น กล่าวคือ ในกระบวนการจัดการ
เรี ยนการสอนทั้ง 6 ขั้น ผู้ เรีย นได้ฝึ กฝนการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ยุทธวิธีส่ งเสริมการคิดขั้นสู ง เช่น
ยุทธวิธีการถามคาถาม (Questioning Strategies) ซึ่งในขณะสอน ผู้สอนสาธิตการตั้งคาถามขณะ
อ่านที่เป็ น การคิดขั้น สูง เช่น การถามให้ วิเคราะห์ ห าเหตุและผล (ตัวอย่างคาถาม Why…? ) การ
ตีความข้อมูลที่ ไม่ได้บ อกอย่างชัดแจ้ง (ตัวอย่างคาถาม Can you figure out who is…?) การถาม
เปรี ย บเที ย บความเหมื อ นและความแตกต่ า ง (ตั ว อย่ า งค าถาม What are the differences
between…?) เป็ นต้น และเมื่อให้ ผู้เรียนฝึกอ่านด้วยตนเองอย่างอิสระ ผู้เรียนต้องฝึกต้องคาถาม
เพื่อคิดและหาคาตอบด้วยตนเอง อีกหนึ่งยุทธวิธีที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ คือ ยุทธวิธีการ
วิเคราะห์โครงสร้างบทอ่าน (Analyzing Text Structure) ซึ่งผู้เรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ตามแนวทาง
ของ Bloom’s Taxonomy ในการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่าน โดยแยกส่วนประกอบ หาคาส าคัญ(การ
วิเคราะห์ความสาคัญ) หาความสัมพันธ์ของแต่ละประโยค แต่ละส่วนประกอบ (วิเคราะห์ความสัมพันธ์)
และสรุปโครงสร้างเรื่อง (วิเคราะห์หลักการ) เป็นการฝึกฝนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการอ่าน
ของผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุษา มะหะหมัด (2557) ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษเนนภาระงานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา พบว่า
การคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน เมื่อผู้เรียนได้ปฏิบัติภาระงานที่เสริมสร้างทักษะการคิด
วิเคราะห์
อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของคะแนนการประเมิน ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา
ถึงแม้ว่าคะแนนหลังเรียนจะสูงกว่าก่อนเรียน แต่คะแนนไม่สูงนัก เพราะมีผลการประเมินระดับปาน
กลางเท่านั้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นทักษะที่มีความซับซ้อน มีความเกี่ยวข้อง
กับทักษะหลายด้าน ได้แก่ การสังเกต การจาแนกแยกแยะ การเปรียบเทียบ การเชื่อมโยง เป็นต้น
นอกจากนี้ อาจเนื่ องมาจากการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ในครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์บทอ่าน
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่มีอยู่เดิม ดังนั้น
ความรู้ภาษาอังกฤษย่อมส่งผลกระทบกับการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ในครั้งนี้ด้วย เช่น หาก
นักศึกษาไม่รู้ความหมายของคาศัพท์ หรือไม่เข้าใจโครงสร้างประโยคก็ย่อมส่งผลต่อการวิเคราะห์
ข้อมูล
เมื่ อ พิ จ ารณาความสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ ข องนั ก ศึ ก ษาเป็ น รายด้ า น พบว่ า
ความสามารถในการวิเคราะห์หลักการ มีระดับคะแนนสูงที่สุด ซึ่งการวิเคราะห์หลักการนี้ เป็นการ
วิ เ คราะห์ ส รุ ป หลั ก การและโครงสร้ า งของเรื่ อ งที่ อ่ า น ในขณะที่ ด้ า นที่ มี ค ะแนนต่ าที่ สุ ด คื อ
ความสามารถในการวิเคราะห์ความสาคัญ ซึ่งเป็นการคิดแยกแยะองค์ประกอบของบทอ่าน ทั้งนี้อาจ
เนื่ อ งมาจากผู้ อ่ า นสามารถประมวลความคิ ด เพื่ อสรุ ป โครงสร้ า งเรื่ อ งได้ ห ลั ง จากได้ วิ เคราะห์
ส่วนประกอบอื่น ๆ แล้ ว ในขณะที่ในการวิเคราะห์ ความส าคัญ นั้น ผู้เรียนต้องใช้การสังเกต และ
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วิเคราะห์ เพื่ อ แยกแยะส่ ว นประกอบต่ า ง ๆ และจั ด หมวดองค์ ป ระกอบของโครงสร้ างเรื่ อ งซึ่ ง มี
รายละเอียดมาก
2.3 ความสามารถในการใช้ยุทธวิธี ในการอ่านของนักศึกษาภายหลั งการเรียนด้ว ย
รูป แบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง พบว่า
นักศึกษาสามารถใช้ยุทธวิธีในการอ่านตามที่ได้เรียนรู้วิธีใช้ยุทธวิธี ต่าง ๆ ในการอ่านอยู่ในระดับมาก
โดยที่ผู้สอนได้แสดงการสาธิตวิธีการใช้ยุทธวิธีให้นักศึกษาดู เช่น ยุทธวิธีการถามคาถามที่ผู้สอนสาธิต
วิธีการตั้งคาถามให้ดูก่อนที่ผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติเป็นคู่ /กลุ่ม และฝึกอ่านด้วยตนเองตามลาดับ ทั้งนี้
สอดคล้องกับรูปแบบการสอนอ่านของ Hansen และ Pearson (1983) ที่ให้ผู้เรียนสังเกตเห็นกลวิธี
การเรียนรู้หรือการอ่าน โดยครูซักถามหรือการบอก เช่น กลวิธีการถามคาถาม การคาดคะเน การ
ตีความ เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบว่า กลวิธีนั้นมีประสิทธิภาพในการทาให้บรรลุเป้าหมาย แล้วรับกลวิธีไป
เป็นของตัวเอง และถ่ายโอนไปใช้ในสถานการณ์อื่นได้
นอกจากนี้ พบว่า ยุทธวิธี ในการอ่านที่นักศึกษาสะท้อนว่านักศึกษาสามารถใช้ได้มาก
ที่สุด โดยผลการศึกษาสอดคล้องกันทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ ยุทธวิธีการระบุ
ใจความส าคั ญ เนื่ อ งจากในทุ ก ครั้ ง ที่ อ่ า น นั ก ศึ ก ษาในฐานะผู้ อ่ า นต้ อ งบอกให้ ได้ ว่ า บทอ่ า นมี
สาระสาคัญอะไร ในขณะที่ยุทธวิธีที่ นักศึกษายังใช้ได้น้อยที่พบจากการถอดข้อมูลจากบันทึก การอ่าน
และการเก็บข้อมูลจากแบบวัดความสามารถในการใช้ยุทธวิธีในการอ่าน คือ ยุทธวิธีในการถามคาถาม
ทั้งนี้ อาจเนื่องจากผู้อ่านยังไม่คุ้นเคยกับการตั้งคาถามกับตัวเองในขณะอ่าน หรือไม่สามารถตั้งคาถาม
เป็นภาษาอังกฤษได้ เนื่อ งจากปัญหาพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ดี และนักศึกษาขาดการฝึกฝนการตั้ง
คาถามระดับต่าง ๆ ในการอ่าน
อย่างไรก็ตามในการเขียนบันทึกสะท้อนผลการเรียนรู้ของผู้เรียน พบว่า ปัญหาในการ
สะท้อนยุทธวิธีที่ผู้เรียนใช้เกิดจากปัญหาภาษาอังกฤษของผู้เรียน เนื่องจากผู้เรียนมี ความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษจากัด แต่ในการสะท้อนการใช้ยุทธวิธีในครั้งนี้ ผู้เรียนต้องเขียนสะท้อนในแบบ
บันทึกที่เป็นภาษาอังกฤษ ทาให้บางครั้งไม่สามารถเขียนบันทึกสะท้อนการเรียนรู้ได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ ในบางข้อมีการเว้นว่างไว้ และในบางข้อที่ผู้เรียนเขียนสะท้อนยุทธวิธีมีบางส่วนที่ไวยากรณ์ไม่
ถูกต้อง แต่ผู้วิจัยจะสนใจเฉพาะความหมายที่ผู้เรียนต้องการสื่อเท่านั้น
นอกจากนี้ ข้อมูลในแบบบันทึกการอ่านของนักศึกษาพบว่า ในการจัดการเรียนการสอน
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง ทั้ง 8
แผนการจัดการเรียนรู้ ในระยะแรก ๆ ผู้เรียนยังไม่สามารถใช้ยุทธวิธีในการอ่านได้ดีนัก เนื่องจากไม่
คุ้นเคยและไม่มีความมั่น ใจในการใช้ยุทธวิธี เช่น ไม่สามารถตั้งคาถามในขณะอ่านหรือไม่ส ามารถ
แสดงรายละเอียดโครงสร้างบทอ่านได้ แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไป หลังจากนักศึกษาได้ฝึกการใช้ยุทธวิธี
ในการอ่านมาสักระยะ เห็นได้ว่า นักศึกษาสามารถใช้ยุทธวิธีได้อย่างมั่นใจ นักศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า
การเรียนด้วยรูปแบบทาให้เกิดการเรียนรู้ เนื้อหาของบทอ่านมีความน่าสนใจ สนับสนุนให้เกิดการ
เรียนรู้ ดังปรากฏในผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา และรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
ช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านและทักษะการคิดวิเคราะห์ดังปรากฏในผลการศึกษาข้างต้น
2.4 หลังเรียนตามรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการ
คิดขั้นสูง พบว่า ผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนการอ่าน
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ภาษาอั งกฤษโดยบู ร ณาการยุ ท ธวิ ธี ส่ งเสริ ม การคิ ด ขั้ น สู ง เพื่ อ ส่ งเสริ ม ความสามารถในการอ่ า น
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และทักษะการคิดวิเคราะห์สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปี
ที่ 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ
เน้นให้ผู้เรียนได้ทากิจกรรมการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้ใช้ความคิด รู้สึกสนุก
และท้าทายในการตั้งคาถามและค้นหาคาตอบด้วยตนเอง ด้านที่ผู้เรียนให้เห็นด้วยมากที่สุดคือ ด้าน
ประโยชน์ ที่ได้รับ ผู้ เรียนเห็ น ว่าการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดย
บู รณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสู ง จะสามารถนาไปใช้กับการอ่านอื่น ๆ โดยผลการประเมิน
ความเห็ น อยู่ ร ะดั บ เห็ น ด้ ว ยมากที่ สุ ด และนั ก ศึ ก ษาเห็ น ว่ า การเรี ย นด้ ว ยรู ป แบบช่ ว ยพั ฒ นา
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยผลการประเมิน
อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
นอกจากนี้ ในด้านเนื้อหาและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และด้านกระบวนการจัดการเรียน
การสอนมีผลการประเมินในระดับเห็นด้วยมาก เนื่องจากนักศึกษาเห็นว่าองค์ประกอบเหล่านี้เป็น
ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนให้ได้ ผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแนวคิด
ของวัชรา เล่าเรียนดี (2552: 44) ทีว่ ่า รูปแบบการสอนและยุทธวิธีการเรียนรู้มีมากมายหลายรูปแบบ
และหลายวิธี การเลือกใช้ควรให้เหมาะสมกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ลักษณะเนื้อหาวิชา ความพร้อม
ของผู้เรียน และสื่อการเรียนรู้ รูปแบบวิธีสอนคิดหรือวิธีสอนคิดหลายๆวิธีสามารถนามาพัฒนาได้ทั้ง
ทักษะการคิดและความรู้ในเนื้อหาสาระ ครูควรจะสามารถเลือกและตัดสินใจได้ว่าควรเลือกรูปแบบใด
หรือควรบูรณาการรูปแบบใดกับเทคนิควิธีสอนกลยุทธ์การสอนการเรียนรู้แบบใดในการจัดการเรียน
การสอน การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดนั้นไม่จาเป็นต้องขึ้นอยู่กับวิธีสอนหรือรูปแบบการสอน
คิดที่เหมาะสมแบบใดแบบหนึ่ งเท่านั้น เพราะทักษะการคิด ลั กษณะการคิดแต่ละประเภท แต่ล ะ
ระดับสามารถจะผสมผสานกับวิธีจัดการเรียนรู้อื่น ๆ ได้ แม้กระทั่งวิธีสอนแบบบรรยายหรือวิธีสอน
อื่ น ๆ ที่ ไม่ ใช่ วิ ธี ส อนทั ก ษะการคิ ด โดยตรงการสอนเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด จะต้ อ งใช้ กิ จ กรรม
หลากหลาย ประกอบด้วย กิจกรรมการใช้คาถามปลายเปิดที่ไม่ได้มีคาตอบเพียงคาตอบเดียว คาถาม
เปิดกว้างให้คิดหาคาตอบ คาอธิบายที่หลากหลาย
ข้อเสนอแนะ
จากข้อค้นพบในการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณา
การยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
และทักษะการคิดวิเคราะห์สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจัย พบว่าขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
การอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และทักษะการคิดวิเคราะห์สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปี
ที่ 2 นักศึกษามีพัฒนาการทักษะการคิดวิเคราะห์โดยภาพรวมสูงกว่าก่อนเรียน แต่อยู่ในระดับต่า คือ
ระดับปานกลางเท่านั้น การนารูปแบบไปใช้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน ผู้สอนควรมี
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การเติมเต็มทักษะความรู้ที่จาเป็นในการคิดวิเคราะห์ เช่น ทักษะในการจาแนกแยกแยะ ทักษะในการ
สังเกต ทักษะในการฝึกตั้งคาถามระดับสูง รวมถึงการเสริมความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง อาจมอบหมาย
ให้อ่านเพิ่มเติมนอกเวลา เป็นต้น
2. จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนและการบันทึกหลังการสอนของผู้วิจัย
พบว่า ในระยะแรก ๆ ผู้เรียนยังไม่สามารถใช้ยุทธวิธีในการอ่านได้ดีนัก เนื่องจากไม่คุ้นเคยและไม่มี
ความมั่นใจในการใช้ยุทธวิธี เช่น ไม่สามารถตั้งคาถามในขณะอ่านหรือไม่สามารถแสดงรายละเอียด
โครงสร้างบทอ่านได้ ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว การนารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ ผู้สอน
ควรให้เวลาในการสาธิตและแนะนายุทธวิธีอย่างใกล้ชิด
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยเพื่อค้นหาตัวแปรอื่นที่ส่งผลต่อการพัฒนารูปแบบการสอนการอ่านโดย
บูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เช่น ความแตกต่างของระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ
ความสามารถทางภาษา หรือรูปแบบการเรียน
2. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะการสื่อสาร หรือทักษะการ
ทางานเป็นทีม
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คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
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คู่มือ
การใช้รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ
โดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขัน้ สูง
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ
และทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2
THE MANUAL OF ENGLISH READING INSTRUCTIONAL MODEL
BY INTEGRATING HIGHER ORDER THINKING STRATEGIES
TO ENHANCE ENGLISH READING COMPREHENSION ABILITIES AND
ANALYTICAL THINKING SKILLS
OF SECOND YEAR ENGLISH MAJOR STUDENTS

PMIAAR Model

191

คานา
คูม่ ือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการ
คิ ด ขั้ น สู งเพื่ อ ส่ งเสริ ม ความสามารถในการอ่ านภาษาอั งกฤษเพื่ อ ความเข้ า ใจและทั ก ษะการคิ ด
วิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิ ชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 เป็นเอกสารที่อธิบายรายละเอียดของรูปแบบ
การสอนที่จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ต้องการนารูปแบบการสอนอ่านนี้ไปใช้เข้าใจในองค์ประกอบต่างๆ ของ
รูปแบบการสอน ตลอดจนทราบถึงสิ่งที่ควรศึกษา และจัดเตรียม เพื่อให้การใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนการอ่านภาษาอั งกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงนี้ บรรลุตามจุ ดมุ่งหมายของ
รูปแบบการสอน ผู้ ที่ต้องการนาไปใช้ จึงควรศึกษาคู่มือการใช้รูปแบบการสอนให้ เข้าใจชัดเจนก่อน
คูม่ อื ฉบับนีป้ ระกอบด้วยสาระสาคัญ 5 ประการ ดังนี้
1. ความเป็นมาและความสาคัญของรูปแบบการสอน
2. แนวคิดพืน้ ฐานในการพัฒนารูปแบบการสอน
3. องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริม
การคิดขั้นสูง
3.1 หลักการ
3.2 วัตถุประสงค์
3.3 กระบวนการจัดการเรียนรู้
3.4 การวัดและประเมินผล
3.5 เงื่อนไขสาคัญในการนารูปแบบการสอนไปใช้ให้ประสบผลสาเร็จ
4. ตั วอย่างแผนการจั ดการเรีย นการสอนตามรู ปแบบการสอนอ่ านภาษาอั งกฤษโดยบูรณาการ
ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง
5. ตัวอย่างเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวัดและประเมินผล
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แนวทางในการนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธี
ส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
และทั ก ษะการคิ ด วิ เคราะห์ ข องนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษชั้ น ปี ที่ 2 (PMIAAR
Model) ไปใช้
การนารูปแบบการสอนไปใช้ ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดกับผู้เรียนเป็นสิ่งสาคัญ ดังนั้น ก่อนที่จะนา
รูปแบบการสอนไปใช้ จึงต้องทราบข้อควรปฏิบัติและแนวทางในการดาเนินการก่อนการใช้ รูปแบบ
ดังต่อไปนี้
ข้อควรปฏิบัติก่อนการใช้รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริม
การคิดขั้นสูง สรุปได้พอสังเขป ดังแผนภาพ

ศึกษาคูม่ ือการใช้
รูปแบบ
การเรียนการสอนการ
อ่านภาษาอังกฤษโดย
บูรณาการยุทธวิธี
ส่งเสริมการคิดขั้นสูง

จัดเตรียมสิ่งที่จาเป็นใน
การสอน

1. ศึกษาแนวทางในการนารูปแบบการเรียนการสอน
การอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการ
คิดขั้นสูง
2. ศึกษาความเป็นมาและความสาคัญของการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดย
บูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง แนวคิดพื้นฐาน
และทฤษฎีทใี่ ช้ในการพัฒนารูปแบบ องค์ประกอบของ
รูปแบบ
3.1.ศึศึกกษาตั
วอย่างแผนการจั
ษาแผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ ยนรู้
2. จัดเตรียมสื่อการสอนที่เสนอไว้ในแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้เพียงพอกับจานวนผู้เรียน
3. ศึกษาและจัดเตรียมเครื่องมือเกีย่ วกับการวัดและ
ประเมินผลที่ใช้ในระหว่างและหลังการใช้ ได้แก่ แบบ
ฝึกการอ่าน แบบบันทึกการอ่าน แบบทดสอบ
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
แบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ แบบสอบถามการ
ใช้ยุทธวิธีและแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา
ทีม่ ีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการ
สอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธี
ส่งเสริมการคิดขั้นสูง
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มีรายละเอียดของข้อควรปฏิบัติ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารคู่มือการใช้ รูป แบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธี
ส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการ
คิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 โดยมีการดาเนินงาน ดังนี้
1.1 ศึกษาแนวทางในการนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณา
การยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงไปใช้ เพื่อความเข้าใจและปฏิบัติได้เป็นแนวทางเดียวกัน
1.2 ศึ ก ษาความเป็ น มาและความส าคั ญ ของรู ป แบบการเรี ย นการสอนการอ่ า น
ภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง แนวคิดพื้นฐานและทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนา
รูป แบบ องค์ป ระกอบของรูป แบบ ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ป ระกอบ คื อ หลั กการ วัตถุป ระสงค์
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และเงื่อนไขสาคัญในการนารูปแบบการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษเน้นภาระงานไปใช้ให้ประสบผลสาเร็จ ทาให้เห็นภาพความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง
ๆ รวมทั้งมีความเข้าใจในคาศัพท์เฉพาะที่ใช้ในรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดย
บูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง
1.3 ศึกษาตัวอย่ างแผนการจัดการเรียนรู้ Unit 1: Communication โดยเน้นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ตามกระบวนการของรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณา
การยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอน 6 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้น
เตรียมความพร้อม ขั้นที่ 2 ขั้นนาเสนอยุทธวิธี ขั้นที่ 3 ขั้นฝึกทักษะโดยการชี้แนะ ขั้นที่ 4 ขั้นฝึกทักษะ
อย่างอิสระ ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผลการอ่าน และขั้นที่ 6 ขั้นสะท้อนผลการเรียนรู้
ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้ มีรายละเอียดดังนี้
1) แผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน ประกอบด้วยชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ หัวข้ อ
เรื่อง จานวนเวลาที่ใช้สอน จุดประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนกลวิธีการอ่าน
และยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง แบบฝึกหัด การวัดและประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้มีขั้นตอนที่แน่นอน
2) แผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนเน้นการใช้กลวิธีการอ่านและยุทธวิธีส่งเสริมการ
คิดขั้นสูงที่สะท้อนทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ นาไปสู่การสร้างความรู้ของตนเองด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ มี
การฝึ ก ทั ก ษะเป็ น กลุ่ ม / คู่ แ ละเป็ น รายบุ ค คล ตามกระบวนการเรีย นรู้ 6 ขั้ น เพื่ อ ให้ ผู้ เรีย นเกิ ด
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และความคิดเห็นที่ดี
ต่อกิจ กรรมการเรีย นรู้ตามรูป แบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธี
ส่งเสริมการคิดขั้นสูง
2. จัดเตรียมสิ่งที่จาเป็นในการสอน เมื่อได้ศึกษาส่วนต่าง ๆ ในคู่มือการใช้รูปแบบการสอนครบแล้ว
ควรดาเนินการสอน ดังนี้
2.1 ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
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2.2 ศึกษาและจัดเตรียมสื่อการสอนที่เสนอไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ให้เพียงพอกับ
จานวนผู้เรียน
2.3 ศึกษาและจัดเตรียมเครื่องมือเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลที่ใช้ในระหว่าง และ
หลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง
ได้แก่ แบบฝึกหัด แบบบันทึก แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
แบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนัก ศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง
แนวทางในการดาเนินการสอน
เมื่อได้ศึกษาและจัดเตรียมสิ่งที่จาเป็นต่าง ๆ ไว้พร้อมแล้ว ดาเนินการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนการสอนที่เตรียมไว้ ซึ่งมีข้อเสนอแนะสาหรับครูผู้สอน ดังนี้
บทบาทของผู้สอน ในการดาเนินการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน ผู้สอนควร
คานึงถึงบทบาทต่อไปนี้
1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนเป็นผู้อานวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามกระบวนการของกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แนวทางการสอนผู้เรียนให้ใช้
กลวิ ธีก ารอ่ านภาษาอั งกฤษเพื่ อ ความเข้ าใจโดยบู ร ณาการยุ ท ธวิธี ส่ งเสริม การคิ ด ขั้ น สู ง รวมทั้ ง
ช่วยเหลือ ชี้แนะ ติดตามการนาไปใช้และปฏิบัติของผู้เรียนอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง
2. ขณะสอนด้ ว ยรู ป แบบการเรี ย นการสอน (PMIAAR Model) นี้ ผู้ ส อนควรสั ง เกต
พฤติกรรมของผู้เรียนว่ามีความสนใจเรื่องใดเป็นพิเศษเพื่อเตรียมจัดแหล่งข้อมูลที่มีให้เพียงพอที่จะให้
เลือกใช้ตามความสนใจของผู้เรียน รวมทั้งประเมินว่าผู้เรียนได้แสดงให้เห็นว่าได้ฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษและทักษะการคิดวิเคราะห์เพียงพอหรือไม่ เพื่อจะได้จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม
มากขึ้น
3. ผู้สอนเน้นการใช้คาถามช่วยกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจในเรื่องที่
ก าลั ง เรี ย นรู้ และฝึ ก ทั ก ษะการคิ ด ขั้ น สู ง ในด้ า นการคิ ด วิ เคราะห์ ผ่ า นกิ จ กรรมการสอนอ่ า น
ภาษาอังกฤษกลวิธีการอ่านและยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง โดยกระตุ้นให้ผู้เรียนจาแนกแยกแยะ
ข้อ มู ล องค์ ป ระกอบของเรื่ อ งที่ อ่ านออกเป็ น ส่ ว นย่ อย ๆ และจั ด หมวดหมู่ เพื่ อค้ น หาความจริ ง
ความสาคัญ หรือหลักการต่าง ๆ ใช้ข้อมูลในการทานายหรือคาดการณ์สิ่งต่าง ๆ สามารถตีความสิ่ง
ที่เห็นทั้งที่อาจแฝงซ่อนอยู่ภายใน รวมทั้งหาความสัมพัน ธ์และความเชื่อมโยงต่าง ๆ ว่าเกี่ยวพันกัน
อย่างไร อะไรเป็นสาเหตุ ส่งผลกระทบต่อกันอย่างไร อาศัยหลักการใดจนได้ความคิด เพื่อนาไปสู่การ
สรุปได้อย่างถูกต้อง
บทบาทของผู้เรียน ผู้สอนควรชี้แนะให้ ผู้เรียนเข้าใจบทบาทและศักยภาพของตนที่ควร
แสดงออกมาในการทากิจกรรม มีความตั้งใจในการฝึกฝนใช้กลวิธีในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ โดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง ผ่านรูปแบบการฝึกเป็นกลุ่มหรือคู่ เพื่อให้สามารถ
นาไปสู่การปฏิบัติรายบุคคลได้
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ความเป็นมาและความสาคัญของรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ
โดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 (PMIAAR Model)
การศึกษาเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม หลักสูตรการศึกษา
ของชาติเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาคุณภาพของประเทศเพื่อสร้างประชากรให้เป็นคนดี มีปัญญา มี
ความสุข มีศักยภาพพร้อมที่จะแข่งขันและร่วมมือกันบนเวทีโลก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 เน้ น การจั ดการศึกษาที่ให้ ความส าคัญ ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ
คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒ นาคนให้มีความสมดุล ทุกคน
สามารถเรีย นรู้และพัฒ นาตนเองได้ โดยยึดหลักผู้เรียนส าคัญ ที่สุ ด โดยส่ งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถ
พัฒ นาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (สานักงานปฏิรูปการศึกษา , 2544) โดยเฉพาะมาตราที่ 24
ของพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พุ ท ธศั ก ราช 2542 ในข้ อ ที่ 2 กล่ า วถึ ง การฝึ ก ทั ก ษะ
กระบวนการคิดให้กับผู้เรียน ฝึกให้เป็นนักคิดที่รอบรู้มีเหตุผล สามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กาหนดแนวการจัดการศึกษาที่ยึดหลักว่าผู้เรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองและถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด และสิ่งที่ต้องพัฒนาคู่
ไปด้ ว ยคื อ ในเรื่ อ งทั ก ษะการคิ ด เน้ น ทั ก ษะการคิ ด ที่ ซั บ ซ้ อ น การคิ ด ได้ อ ย่ างมี เหตุ ผ ล พิ จ ารณา
ไตร่ตรองข้อมูลต่าง ๆ อย่างรอบคอบ เพื่อตัดสินใจลงมือปฏิบัติ
การปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษาในรอบแรก (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึ กษาธิก าร , 2552) สถาบั น การศึก ษาต่ าง ๆ ได้ ป รับ หลั ก สู ต รและวิธีส อน เพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพผู้เรียน แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย พบว่าการศึกษาของประเทศไทยยังมีการพัฒนาผู้เรียนได้
คุณภาพในระดับค่อนข้างต่า มีหลายเรื่องที่ยังไม่ประสบผลสาเร็จซึ่งต้องเร่งพัฒนา ปรับปรุงและต่อ
ยอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านคุณภาพผู้เรียน ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และการจัดการ
เรี ย นรู้ ที่ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ ซึ่ งพบว่า มี ส ถานศึ ก ษาจ านวนมากที่ ยั งไม่ ได้ ม าตรฐาน ผู้ เรีย นมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า ขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางการคิดวิเคราะห์ ความใฝ่รู้ การแสวงหา
ความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม ครู คณาจารย์ยังไม่ สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญได้
อย่างมีคุณภาพ (ทิศนา แขมมณี , 2553) ส่วนใหญ่จะเน้นการสอนที่ความรู้ ความจาหรือความเข้าใจ
เท่านั้น มีส่วนน้อยที่สามารถพัฒนาไปถึงขั้นการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์หรือสร้าง
ความรู้ใหม่ การสอนกระบวนการคิดหรือการสอนให้ผู้เรียนคิดเป็นนับเป็นเรื่องที่มีความคลุมเครืออยู่
มาก เนื่ องจากกระบวนการคิดนั้น ไม่ได้มีลักษณะเป็นเนื้อหาที่ครูสามารถเห็ นได้ง่าย และสามารถ
น าไปสอนได้ ง่ า ย การคิ ด มี ลั ก ษณะเป็ น กระบวนการ ดั ง นั้ น การสอนคิ ด จึ ง ต้ อ งเป็ น การสอน
กระบวนการด้วย (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541: 1)
ตามที่ ก องวิ จั ย ทางการศึ ก ษา (กรมวิ ช าการ , 2542: 33-34) กล่ า วว่ า การคิ ด เป็ น
ความสามารถที่พัฒนาได้โดยการฝึกฝนการคิดจากระดับง่ายจนถึงระดับที่ซับซ้อนมากขึ้น ได้แก่ ฝึก
ทักษะการคิด ลักษณะการคิดและกระบวนการคิดตามลาดับ โดยจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตาม
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ระดับวัยวุฒิภาวะของแต่ละบุคคล โดยให้นักเรียนคิดเป็น ให้นักเรียนตระหนักในปัญหา คิดหาทาง
แก้ปัญหาโดยใช้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาผสมผสานกัน จนเกิดความคิดที่จะเลือกตัดสินใจ
หรือปฏิบัติให้เกิดความพึงพอใจและสามารถแก้ปัญหานั้นได้ ประพันธ์ศิริ สุ เสารัจ (2541: 103) ได้ให้
ความเห็นว่าความสามารถในการแก้ปัญหามีความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมาก การที่บุคคล
จะอยู่รอดสังคมปัจจุบันต้องเป็นผู้มีความคิด รู้จักคิด รู้จักแก้ปัญหา ดังนั้น ในการเรียนการสอน จึง
ควรมีสื่อหรือนวัตกรรมที่นามาใช้เพื่อช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้และช่วยฝึกทักษะกระบวนการ
คิด
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กาหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
กาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิตมีอย่างน้อย 5 ด้าน (คณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2552)
ดังนี้
(1) ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม (Ethics and Moral) หมายถึ ง การพั ฒ นานิ สั ย ในการ
ประพฤติ อ ย่ า งมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบทั้ ง ในส่ ว นตนและส่ ว นรวม
ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตาม
ศีลธรรม ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม
(2) ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิดและการ
นาเสนอข้อมูล การวิเคราะห์และจาแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ
และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้
(3) ด้านทักษะทางปัญ ญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์
สถานการณ์และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิ ด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ในการคิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills
and Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทางานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้นา ความ
รับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัว เลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) ห ม า ย ถึ ง
ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จุดเน้ น ของกรอบมาตรฐานในระดับปริญ ญาตรี คือ ความสามารถในการทางาน และ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ซึ่งเป็นคุณสมบั ติที่บัณฑิตควรมี โดยบัณฑิตต้องพัฒ นาตนเอง ใฝ่รู้ แสวงหา
ความรู้ รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ได้ในระดับที่เหมาะสมแก่งาน นอกจากนั้น ในการทางานและการ
ใช้ ชี วิ ต ในสั งคม บั ณ ฑิ ต ต้ อ งรู้ จั ก คิ ด วิ เคราะห์ เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจ ตามทั น และไม่ ห ลงไปกั บ
สิ่งแวดล้อมด้านเดียว นอกจากนี้ บัณฑิตรุ่นใหม่ต้องรู้จักคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณและสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ ได้ รวมถึงต้องรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ทั้งในด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ความคาดหวังคุณภาพบัณฑิตดังกล่าวสอดคล้องกับความคาดหวังสาหรับการจัดการ
เรียนการสอนในอนาคต คือ ผู้เรียนควรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่จะทาให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จ
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ในการท างาน และการด ารงชี วิต ในศตวรรษที่ 21 (The Partnership for 21 st Century Skills,
2009) ประกอบด้วย
1) รายวิชาหลักและหั วข้อสาคัญ สาหรับศตวรรษที่ 21 รายวิชาหลักที่จาเป็นสาหรับ
ความส าเร็ จ ของผู้ เรี ย นเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มส าหรับ การเปลี่ ยนแปลงของโลกในอนาคตได้ แ ก่
ภาษาอังกฤษ การอ่าน ภาษาของโลก ศิลปะ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์
ประวัติศาสตร์ การปกครองและความเป็นพลเมืองที่ดี
2) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม แสดงถึงการเตรียม
ผู้เรี ยนให้ มีความพร้อมในการทางานและดาเนิน ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะต้องใช้ทั กษะการคิด
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสื่อสาร การทางานอย่างร่วมมือ
3) ทักษะการจัดการข้อมูลสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 พลเมืองและ
แรงงานในศตวรรษที่ 21 จึงควรสามารถแสดงความสามารถได้หลากหลาย และมีความคิด อย่างมี
วิจารณญาณผ่านการใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น โดยทักษะที่จาเป็นสาหรับผู้เรียนได้แก่ การรู้
ด้านสารสนเทศ (Information Literacy) ได้แก่ การเข้าถึงและประเมินสารสนเทศ การใช้และจัดการ
สารสนเทศ การรู้ด้านสื่อ (Media Literacy) ได้แก่ การวิเคราะห์สื่อ และการใช้ผลผลิตจากสื่อ การรู้
ด้านไอซีที (ICT Literacy) ซึ่งได้แก่ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างคุ้มค่า
4) ทักษะการทางานและการดารงชีวิต ผู้เรียนต้องเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะสาหรับการ
ดารงชีวิตและการทางาน โดยทักษะที่จาเป็นได้แก่ มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ง่าย มีความริเริ่มและ
นาพาชีวิตให้ประสบความสาเร็จได้ มีทักษะทางสังคม และอยู่ร่วมกับบุคคลจากต่างวัฒนธรรมได้ มี
ความมุ่งมั่นในการทางาน มีความเป็นผู้นาและความรับผิดชอบ
จากความคาดหวังเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้พัฒ นาผู้ เรียนเป็น
บุ ค คลที่ ป ระสบความส าเร็ จ ในศตวรรษที่ 21 ด้ ว ยทั ก ษะจ าเป็ น ส าหรับ ปั จ จุ บั น และอนาคตซึ่ ง
ประกอบด้วยสิ่งที่สาคัญต่อไปนี้ คือ ความรู้ในเนื้อหาสาระสาคัญและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การ
สร้างความเข้าใจร่วมกันในรายวิชาต่าง ๆ ในลักษณะสหวิชาการ การเน้นความเข้าใจที่ลึ กซึ้งมากกว่า
ความรู้ทั่วไป การส่ งเสริมให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้จากข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นจริง เครื่องมือต่าง ๆ และ
ผู้เชี่ยวชาญที่จะได้พบในการเรียนระดับสูง การทางาน และการดารงชีวิตในอนาคต และนาวิธีการ
ประเมินที่หลากหลายมาใช้ในการพัฒนาความเชี่ยวชาญของผู้เรียน
ดังจะเห็นว่าทักษะทางปัญญา การพัฒนาความสามารถในการคิดและทักษะในการคิดนั้น
มีความส าคัญ อย่ างยิ่ งในการจั ดการศึ กษาในปั จจุบั น ดังที่ วัช รา เล่ าเรียนดี (2553: 1) กล่ าวว่า
ความสามารถและทักษะในการคิดมีความจาเป็นสาหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต การดารงชีวิตและการ
ปฏิบั ติงานให้ บ รรลุ เป้ าหมายและประสบผลสาเร็จ โดยเฉพาะในยุคข้อมูลข่าวสารความรู้ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ดังมีนักการศึกษากล่าวถึงความสาคัญของทักษะการคิดว่าใน
ยุคศตวรรษที่ 21 ทักษะที่สาคัญที่สุด คือ ทักษะการคิดของบุคคลและทักษะชีวิต (Life skills) เพื่อจะ
ได้สามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างสันติสุขในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน ดังนั้น
สิ่งที่สาคัญและจาเป็นที่สุดในการจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบันคือ การส่งเสริม
และพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
คิ ด สร้ า งสรรค์ (Critical and Creative Thinking) เด็ ก และเยาวชนเหล่ า นี้ จ ะต้ อ งได้ รั บ การ
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เตรียมพร้อมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) มีทักษะการคิด (Thinking Skills) มี
วิธีการแสวงหาความรู้และสร้างความรู้ได้ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่ างต่อเนื่องและสร้างสรรค์
เช่นเดียวกับ Gough (1991) ที่กล่าวว่า สิ่งที่สาคัญที่สุดในยุคเทคโนโลยีข่าวสารอาจจะเป็นทักษะการ
คิด ซึ่งบุคคลจาเป็นต้องใช้ทักษะการคิดเพื่อเผชิญกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นักการศึกษา
จานวนมากเชื่อว่า ความรู้อาจไม่สาคัญต่อพลเมืองในอนาคตเท่ากับความสามารถในการเรียนรู้และ
เข้าใจความหมายข้อมูล ใหม่ และ Robinson (1987) กล่ าวว่า การสอนเยาวชนให้ เป็ นนักคิดที่ มี
ประสิทธิภาพเป็นเป้าหมายการศึกษาที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ถ้าผู้เรียนต้องการประสบความสาเร็จใน
สังคมที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง เขาเหล่านั้นจาเป็นต้องมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะการคิดที่
จาเป็นในการรับและประมวลข้อมูลในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
หนึ่ งในทฤษฎีที่ เน้ น กระบวนการคิดที่ ถูกนามาศึ กษามากที่สุ ดทั่ว โลกคือ ทฤษฎี ของ
Bloom หรือเรียกว่า BLOOM’S TAXONOMY ที่ได้จาแนกระดับสติปัญญาที่เป็นองค์ประกอบของ
การเรี ย น รู้ อ อกเป็ น 6 ระดั บ จากขั้ น ต่ าไป ขั้ น สู ง (LOTS/HOTS-Lower Order Thinking
Skills/Higher Order Thinking Skills) ซึ่ งเสนอระดั บ ของสติ ปั ญ ญาในรูป ของค านาม และเสนอ
องค์ประกอบย่อยของสติปัญญาในระดับต่าง ๆ เป็นคากิริยา คานาม และคากริยาเหล่านั้นเป็นคาที่
แสดงถึงการคิดในรูปแบบต่าง ๆ ประกอบไปด้วย
1. ความรู้ (Knowledge) เป็นความจาหรือการเรียกคืนสิ่งที่เรียนมาก่อน
2. ความเข้ า ใจ (Comprehension) เป็ น ความสามารถในการท าความรู้ ให้ ลึ ก
(เข้าใจ) หรือ สร้างความหมายจากสิ่งต่าง ๆ และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ต่อไป
3. การประยุ ก ต์ ใช้ (Application) เป็ น ความสามารถในการใช้ ห รื อ ประยุ ก ต์ ใช้
ความรู้หรือทักษะในสถานการณ์ วิธีการที่ริเริ่มขึ้นใหม่
4. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการแยก จาแนก หรือการรู้ถึงข้อ
แตกต่างในส่วนต่าง ๆ ขององค์ประกอบและความสัมพันธ์ กันที่รวมกันเป็นโครงสร้าง ช่วยให้เข้าใจสิ่ง
ต่าง ๆ ได้ดีขึ้น
5. การสั งเคราะห์ (Synthesis) ความสามารถนาส่ วนย่อยต่าง ๆ มารวมกัน เป็ น
รูปร่างใหม่หรือองค์รวม
6. การประเมินค่า(Evaluation) ความสามารถในการตัดสินคุณค่า ตรวจสอบและ
วิจารณ์คุณค่าของสิ่งของตามจุดประสงค์
แนวคิดของ Bloom ได้รับการยอมรับและนาไปใช้อย่างกว้างขวางในการจัดการศึกษา
เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิด โดยเฉพาะการคิดขั้นสูง (Higher-Order Thinking) ต่อมาได้
ปรับปรุงระดับการคิดใหม่โดยใช้คากริยาแทนคานาม ปรับเปลี่ยน-ย้ายระดับการคิดระดับที่ 5 และ 6
สลับที่กันในโครงสร้างทางปัญญาของ Anderson และ Krathwohl (อ้างใน Wilson, 2006) ดังนี้
1. จาได้ (Remembering) หมายถึง การเรียกคืนข้อมูล (Retrieving) การระลึกได้
(Recalling) หรือการทบทวนการรับรู้ (Recognizing)
2. เข้าใจ (Understanding) หมายถึง การสร้างความหมายจากองค์ประกอบของสิ่ง
ต่าง ๆ ในหลายแง่มุม โดยการเขียนนาเสนอผังความคิด กิจกรรม ได้แก่ การตีความ แปลความ การ
ให้ตัวอย่าง การจัดกลุ่ม การสรุปย่อ การอนุมาน การเปรียบเทียบ และการให้คาอธิบาย
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3. ประยุกต์ใช้ (Applying) หมายถึง นากระบวนการไปใช้ประโยชน์โดยปฏิบัติให้
เกิดผล (Executing) นาไปดาเนินการจนบรรลุ (Implementing)
4. วิเคราะห์ จาแนก แยกแยะ(Analyzing) หมายถึง ทาวัสดุ สิ่งของ ความคิดให้
แตกออกเป็นส่วน ๆ กาหนดความสัมพันธ์ของส่วนย่อยที่แยกออกมารวมเป็นส่วนใหญ่นั้นลักษณะใด
หรือเกี่ยวพันกับส่วนย่อยอื่นอย่างไร สติปัญญาที่ใช้ด้ านนี้คือ ความสามารถในการวิเคราะห์ความ
แตกต่างวิเคราะห์องค์ประกอบและคุณลักษณะ เมื่อทาการวิเคราะห์จะแสดงเป็นภาพไดอะแกรม
หรือนาเสนอใหม่ด้วยความเข้าใจของตน
5. ประเมินค่า (Evaluating) หมายถึง การตัดสิน เป็นเกณฑ์ หรือมาตรฐาน ที่ผ่าน
การตรวจสอบ วิจารณ์ซึ่งจะนาไปสู่ การคิดสร้างสรรค์ ซึ่งการจัดกลุ่มใหม่เห็นว่า การประเมินค่า ควร
อยู่ก่อนคิดสร้างสรรค์
6. การสร้างสรรค์ (Creating) หมายถึง การนาองค์ประกอบต่าง ๆ มาใส่รวมกันเป็น
องค์รวม จัดโครงสร้างขององค์ประกอบต่าง ๆ ใส่ในรูปแบบใหม่หรือทาโครงสร้างใหม่
นอกจากการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้ว
เห็นได้ว่า การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษมีความสาคัญในฐานะเป็นส่วนหนึ่งในสาระวิชา
หลักและทักษะเพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เช่นกัน ซึ่งการรอบรู้สาระวิชามีความสาคัญและ
จาเป็นอย่างยิ่งต่อความสาเร็จของผู้เรียน สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (2553: 10) ที่เห็นว่า
การเรียนภาษาอังกฤษเป็นทักษะจาเป็นพื้นฐาน (Basic Skills) อันเป็นทักษะที่จาเป็นต่อการพัฒนา
ตนเอง ซึ่งได้แก่ ทักษะการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผล
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (และภาษาที่สาม) ทักษะการทาหน้าที่ที่ดีของหมู่คณะและทักษะในการหัด
ท างานที่ เป็ น สั ม มาชี พ ดั ง นั้ น ประเทศไทยจึ ง ได้ มี ก ารก าหนดให้ มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา โดยในทุก
หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาได้ ก าหนดให้ วิ ช าภาษาอั ง กฤษเป็ น รายวิ ช าบั ง คั บ มี
จุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะในการใช้ภาษา ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และสามารถ
ติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ หรือสื่อความหมายระหว่างกันได้
สาหรับการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในประเทศไทยนั้ น เมื่อเปรียบเทียบ
ทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะคือ ฟัง พูด อ่านและเขียน จะพบว่าการอ่านเป็นทักษะที่สาคัญกว่าทักษะ
อื่น ๆ และเป็นทักษะจาเป็นพื้นฐาน เพราะทักษะการอ่านเป็นเครื่องมือสาคัญในการแสวงหาความรู้
เพื่ อน าไปประยุ กต์ใช้ในการศึกษา การเจรจาต่อรองและเพื่ อการแข่ งขั นทางการประกอบอาชี พ
(วิส าข์ จั ติวัตร์ , 2543 : 41) ทั กษะการอ่านจึงเป็ นทักษะที่ส าคัญ มากที่ สุ ดในการศึกษาทุกระดั บ
เนื่องจากการเรียนวิชาต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียนต้องใช้การอ่านเป็นสื่อในการเรียนรู้ โดยเฉพาะ
ในการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในประเทศไทย การอ่านจึงเป็นเป้าหมายสาคัญในการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นเครื่องมือนาไปสู่การแสวงหาความรู้ ทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่สาคัญสาหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3Rs) และเป็นทักษะที่จาเป็นใน
ชีวิตประจาวัน ทั้งในการสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาข้อมูลความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคม
ปั จ จุ บั น ที่ เทคโนโลยี ทั น สมัย ท าให้ การถ่ายทอดข้อ มูล ต่าง ๆ เชื่อมโยงถึงกัน ทั่ว โลกอย่างรวดเร็ว
ภาษาอังกฤษมีฐานะสาคัญเป็นภาษาที่เป็นสื่อกลางของการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารในสื่อรูปแบบต่างๆ
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เช่น อินเตอร์เน็ต ตาราเรียน หนังสือ วารสาร มีความสาคัญและอิทธิพลต่อการพัฒนาคุณภาพของ
ประชากรและประเทศชาติ ดังนั้น การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งจาเป็น
แม้ ว่าทั ก ษะการอ่ านภาษาอั งกฤษจะเป็ น สิ่ งจ าเป็ น และมี ก ารจัด การเรีย นการสอน
ภาษาอังกฤษในประเทศไทยเป็ น เวลานานแล้ว แต่จากการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการอ่าน
ภาษาอังกฤษพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการอ่านต่าและมีปัญหาในการอ่าน (วิสาข์ จัติวัตร์ , 2543;
กรมวิช าการ, 2540: 17) โดยสาเหตุส่ วนใหญ่ ม าจากนั กเรียนอ่านแล้ ว ไม่เข้าใจความหมาย ไม่ รู้
คาศัพท์ ขาดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน จึงรู้สึกว่าการอ่านเป็นเรื่องยาก ปัญหาที่เกิดกับการอ่าน
ภาษาอังกฤษ นักการศึกษาเชื่อว่า ความสามารถในการอ่านภาษาที่สองไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถ
ในตัวภาษาเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับกลวิธีการอ่าน ผู้อ่านที่มีความสามารถในภาษาที่สองจากัด สามารถ
ใช้กลวิธีการอ่านมาช่วยในการทาความเข้าใจบทอ่านได้ Mokhtari และ Sheorey (2002: 3)ได้ทา
วิจัยเกี่ยวกับการอ่านพบว่า ยุทธวิธีในการอ่านมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการอ่านเป็นภาษา
ที่สอง นอกจากนี้แล้วกลวิธีการอ่านยังช่วยให้ผู้อ่านมีความเป็นอิสระสามารถควบคุมกระบวนการอ่าน
ของตนเองได้ (Dowhower, 1999) กลวิธีการอ่านมีอยู่หลากหลายกลวิธี อาทิเช่น การสารวจบทอ่าน
การท านายเนื้ อหาของบทอ่าน การตรวจสอบการท านาย การตั้งคาถามเกี่ยวกับบทอ่าน การหา
คาตอบให้กับคาถามที่ตั้งไว้ การเชื่อมโยงบทอ่านกับความรู้เดิม การสรุปเนื้อหาบทอ่าน การเชื่อมโยง
ส่วนต่าง ๆ ของบทอ่าน การย้อนกลับมาอ่านซ้า การเดาความหมายของคาศัพท์จากบริบท เป็นต้น ผู้
ที่อ่านได้ดีจะมีความตื่นตัวในกระบวนการอ่าน โดยจะเลือกและใช้กลวิธีที่เหมาะสม ควบคุมความ
เข้าใจของตนเองในขณะอ่าน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและจดจาเนื้อหาของบทอ่านได้นอกจากนี้ยังมี
ความรู้ เกี่ ย วกั บ กลวิ ธี ห ลาย ๆ กลวิธี แ ละเลื อ กกลวิธี ที่ ส อดคล้ อ งกั บ วัต ถุ ป ระสงค์ ในการอ่ า นได้
(Schmitt, 1990; Nunan, 1999)
การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาที่สองนั้น นักการศึกษาได้ให้ความสนใจในการ
นายุทธวิธีในการอ่านของผู้ที่ประสบความสาเร็จในการอ่านมาช่วยให้ผู้เรียนทาความเข้าใจกับบทอ่าน
จากผลการวิจัยการอ่านภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษาพบว่า การฝึกให้ผู้เรียนควบคุมความเข้าใจใน
การอ่านของตนเอง ฝึกให้ ป ระเมินการอ่าน และควบคุมกระบวนการอ่านของตน จะทาให้ ผู้เรียน
เข้าใจในข้อความที่อ่านดีขึ้น (Palinscar and Brown, 1985; Raphael and Pearson, 1982) และ
พบว่า การสอนทักษะในการควบคุมความเข้าใจเป็นวิธีหนึ่งที่ได้ผลในการช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะและ
ยุทธวิธีในการอ่าน ทาให้ผู้เรียนสามารถอ่านได้อย่างอิสระ
นอกจากนั้น ยังพบว่า ในการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษผู้เรียนยังต้องฝึกการใช้ยุทธวิธี
ในการรู้คิดในการอ่าน (Metacognitive strategies) ซึ่งมีบทบาทสาคัญในการควบคุมหรือนาทางใน
การท าภาระงานในการเรี ย นภาษาและกระบวนการเรี ย น ก าหนดทิ ศ ทาง วางแผนการเรี ย น
ตรวจสอบความสาเร็จในการเรียน (Vandergrift, 2002) นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความสาคัญกับ
กิจกรรมการรู้คิด (Metacognitive Activities) และเห็นว่าเป็นสิ่งสาคัญในการใช้กลยุทธ์ของความรู้
เกี่ยวกับการรู้คิด ทาให้บุคคลสามารถบังคับและควบคุมกระบวนการในการรู้คิดได้ (Alexander, Carr
and Schwanenflugel, 1995) เพราะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดเกี่ยวกับการคิดของตนใน
การไตร่ตรองถึงกระบวนการ ในการทาภาระงานของตน ผู้เรียนที่ใช้กิจกรรมการรู้คิดจะรู้วิธีเรียน
และรู้ว่าวิธีใดที่ทาให้การเรียนได้ผลดีที่สุด ผู้เรียนจะสามารถเขียนถึงอุปสรรคในการเรียนและการแบ่ง

201

เวลาในแผนการเรี ย นไว้ เพื่ อ แก้ ปั ญ หา ในการควบคุ ม ตนเองผู้ เรี ย นจะต้ อ งตอบค าถามในการ
ตั้งเป้าหมาย การใช้ความรู้และการจัดการกับแหล่งความรู้ โดยเขียนบันทึกประจาวัน (Anderson,
2002)
ในการจัดการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะ
การอ่านได้ ครูนับว่าเป็นผู้มีบทบาทสาคัญ เนื่องจากผู้เรียนต้องสามารถอ่านและตีความสิ่งที่ผู้เขียน
ต้องการสื่อความหมายให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียน ครูต้องมีบทบาทมากกว่าการบรรยาย
อ่านและแปลให้ นั กเรี ย นฟั ง แต่ต้องส่ งเสริม ให้ ผู้ เรียนมี ส่ วนร่ว มในการเรียนรู้ในรูปแบบของการ
อภิปราย แสดงความคิดเห็น ตั้งคาถามและตัดสินใจ การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจะทาให้เกิดความทรง
จาระยะยาว ครูต้องคอยกระตุ้นนักเรียนให้คิดวิเคราะห์และทาความเข้าใจบทอ่านอยู่เสมอ ดังจะเห็น
ว่า เป้ าหมายในการสอนอ่ านภาษาอั งกฤษในปั จ จุบั น ไม่ ได้จ ากั ด แค่ ความเข้ าใจเนื้ อ หาที่ ส อนใน
ห้องเรียนเท่านั้น ดังที่ McTighe และ Wiggins ( 2004: 10 - 27) วัชรา เล่าเรียนดี (2552: 196)
และเฉลิ ม ฟั ก อ่ อ น (2552: 1) ได้ ก ล่ า วว่ า หากผู้ เ รี ย นมี ค วามเข้ า ใจที่ คงทน (Enduring
Understanding) หรือเข้าใจที่ลึกซึ้งและยั่งยืนจะสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา ซึ่งประเมิน
ได้จากการที่ผู้เรียนมีความสามารถในการปฏิบัติภาระงาน/ชิ้นงาน สอดคล้องกับแนวคิดของกษมา
วรวรรณ ณ อยุธยา (2550: 8) ได้กล่าวว่า เมื่อเรียนจบเนื้อหาหรือหน่ วยการเรียนรู้แล้ว ผู้เรียนจะ
สามารถทาสิ่งต่อไปนี้ได้ โดย 1) สามารถอธิบายแนวคิด เหตุการณ์ เหตุผลและวิธีการ แสดงความ
คิดเห็น 2) สามารถแปลความให้เกิดความหมายที่ชัดเจน ชี้ให้เห็นคุณค่า แสดงความเชื่อมโยงสู่ชีวิต
จริง และผลกระทบที่อาจมีต่อผู้เกี่ยวข้อง 3) สามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ ที่ต่างไปจากที่
เรียนรู้มา 4) มีมุมมองที่ห ลากหลาย มองข้ามข้อดี ข้อเสี ย 5) รับทราบถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้ ที่
เกี่ยวข้องที่แตกต่างจากตนเอง 6) รู้จักตนเอง ตระหนักถึงจุดอ่อน วิธีคิด วิธีปฏิบัติ ค่านิยม อคติของ
ตนเอง ตลอดจนปั จจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และความเข้าใจของตนเอง การประเมินความเข้าใจที่
คงทนการที่นักเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติภาระงาน/ ชิ้นงานที่แสดงความเข้าใจที่คงทนหรือ
เข้าใจที่ลึกซึ้งและยั่งยืนจะสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา
ในการจั ดการเรียนการสอนให้ ได้อย่างมีประสิทธิภ าพและประสิ ทธิผ ล ครูต้องศึกษา
วิเคราะห์และฝึกทดลองใช้เทคนิควิธีสอน หลักการ แนวคิดและปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจนเกิดความ
ชานาญ รูปแบบการสอนเป็นกระบวนการที่เป็นขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนของครูทั่วไป ซึ่ง
แต่ละขั้นตอนจะมีรายละเอียดของกิจกรรมการสอน และกิจกรรมการเรี ยนที่แตกต่างกัน ดังที่ วัชรา
เล่าเรียนดี (2553) กล่าวว่า รูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ วิธีการสอนแต่ละรูปแบบย่อมเหมาะสมกับแต่ละระดับ
ของจุดประสงค์การเรียน ดังนั้ น ในการสอนการอ่า นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นการสอนทักษะหนึ่งของ
ภาษาอังกฤษจึงควรพิจารณาเลือกรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสม
การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันมุ่งเน้นการให้โอกาสทางการศึกษา รวมถึงการศึกษา
ขั้นสูงในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันการศึกษาหนึ่งที่ให้บริ การทางการ
ศึกษาในระดับ อุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ างของประเทศไทย โดยให้ บริการจัด
การศึกษาเพื่อรองรับนักศึกษาทั้งภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้ เคียง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ บุ รีรัมย์เป็นสาขาวิชาหนึ่งที่ได้รับความสนใจในการเข้าศึกษาต่อของ
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นักศึกษาเป็นจานวนมากทุกปี แต่การจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษของนั กศึกษาอยู่ ในระดับต่า จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้ สอนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
พบว่าปัญหาการเรียนการสอนของนักศึกษา ได้แก่ อ่านภาษาอังกฤษไม่ออก ไม่รู้ความหมายคาศั พท์
ไม่สามารถเลือกความหมายที่ถูกต้องของคาศัพท์ตามปริบท ไม่สามารถตีความสิ่งที่อ่านได้ ไม่สามารถ
วิเคราะห์แยกแยะข้อเท็จจริงต่าง ๆ ได้ ไม่สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนมาแล้วกับความรู้ใหม่ได้ เป็นต้น
จากประสบการณ์การสอนที่ผ่านมา ผู้วิจัยเป็นผู้หนึ่งที่ประสบปัญหาการสอนการอ่านภาษาอังกฤษที่
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษต่า ดังนั้น จึงได้สนใจศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนเพื่ อแก้ไขปั ญ หาดังกล่ าวและพัฒ นาผู้ เรียนให้ มีคุณ ลั กษณะสอดคล้ องกับความต้องการและ
นโยบายของการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จากการศึกษาข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องข้างต้น ทาให้
ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริม
การคิดขั้น สูง เพื่ อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ และทั กษะการคิดเชิงวิเคราะห์
ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าภาษาอั งกฤษชั้ น ปี ที่ 2 ซึ่ งรู ป แบบการเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษที่
พัฒ นาขึ้น ด้วยวิธีการเชิงระบบ โดยใช้ห ลักการ แนวคิด ทฤษฎี ต่าง ๆ ที่เหมาะสม จะช่ว ยพัฒ นา
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาและส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ต่อไปได้
แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ
โดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 (PMIAAR Model)
จากการทบทวนและวิเคราะห์ แนวคิด หลั กการของทฤษฎีการเรียนรู้ สามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริม
การคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 คือ
1. แนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา (Cognitive Theory)
1.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์ (Bruner’s Discovery – Approach)
ทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์เน้นความสัมพันธ์ระหว่างวัฒ นธรรมกับพัฒ นาการทาง
สติปัญญา เขาเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมจะเป็นองค์ประกอบสาคัญในฐานะเร่งความเจริญงาม
ทางสติปัญญา โดยได้แบ่งพัฒนาการทางสติปัญญาของคนออกเป็น 3 ขั้น คือ
1. ขั้น การแสดงออกด้วยการกระทา (Enactive Stage) เป็นขั้นที่เด็กเรียนรู้จากการ
กระทา
2. ขั้นการแสดงออกด้วยการใช้ประสาทสัมผัส (Iconic Stage) เป็นขั้นที่เด็กสามารถ
เรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสต่ าง ๆ โดยไม่จาเป็นต้องลงมือกระทาทุกอย่าง เด็กเกิดความคิดจาก
การรับรู้เป็นส่วนใหญ่
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3. ขั้ น การแสดงออกด้ ว ยสั ญ ลั ก ษณ์ (Symbolic Stage) ถื อ ว่ า เป็ น ขั้ น สุ ด ท้ า ยของ
พัฒนาการทางความรู้ความเข้าใจ เพราะเป็นขั้นที่เด็กสามารถเข้าใจและเรียนรู้สิ่งที่เป็นนามธรรม
ต่าง ๆ ได้โดยใช้ภาษา เด็กเกิดความคิดรวบยอดในสิ่งต่าง ๆ ที่ซับซ้อนมากขึ้นและสามารถแก้ปัญหา
ได้
พัฒนาการทางสติปัญญาของ Bruner เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องไปตลอดชีวิตกิจกรรม
ต่ าง ๆ อั น เนื่ อ งมาจากพั ฒ นาการทางสมองที่ เกิ ด ขึ้ น ในช่ ว งของชี วิ ต ก็ ส ามารถน าไปใช้ ในการ
แก้ปัญหาช่วงหลัง ๆ ของชีวิตได้อีกเช่นกัน นอกจากนี้ Bruner ยังเชื่อว่าภาษาเป็นเครื่องมือที่จะช่วย
กระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้และเกิดความเข้าใจ ซึ่งตรงข้ามกับความคิดของ Piaget ถือว่าภาษาเป็น
เครื่องช่วยให้ได้สื่อความคิดกัน แต่ไม่ได้ช่วยส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าหรือพัฒนาการความคิดแต่
อย่างใด
สาหรับในเรื่องของการเรียนรู้นั้น บรูเนอร์เน้นความคิดที่ว่า การเรียนรู้ที่มีผลดีที่สุดก็คือ
การเรี ย นรู้ ที่ ให้ ผู้ เรี ย นค้ น พบความรู้ นั้ น ด้ ว ยตนเอง (Discovery Learning) ดั งนั้ น วิ ธี ก ารสอนที่
เสนอแนะคือ การสอนที่ให้นักเรียนค้นพบด้วยตนเอง โดยบอกว่าวิธีการสอนแบบนี้มีข้อดี 4 ประการ
คือ
1. การเรียนรู้แบบค้นพบที่ช่วยเพิ่มสติปัญญา
2. เพิ่มการจูงใจภายใน ทาให้นักเรียนมีกาลังที่จะปฏิบัติงานให้สาเร็จโดยอัตโนมัติเพราะ
การค้นพบเป็นเสมือนรางวัลของผู้ค้นพบ
3. ทาให้นักเรียนรู้เทคนิคของการค้นพบ การแก้ปัญหาโดยการค้นพบนั้นจะพัฒนาแบบ
การแก้ปัญหาเพื่อใช้กับปัญหาที่พบใด ๆ ก็ได้
4. ทาให้เกิดความเข้าใจและจาสิ่งที่เรียนไปได้นาน เพราะนักเรียนเป็นผู้จัดระเบียบของ
ความรู้เองและทาให้รู้ว่าจะนาความรู้ที่ไหนเมื่อต้องการใช้
ส่วนในเรื่องที่เกี่ยวกับหลักสูตรและการสอนนั้น Bruner มีแนวคิดที่สาคัญอยู่ 4 ประการ
คือ
1. เกี่ย วกับ โครงสร้างความรู้ (Structure of Knowledge) บรูเนอร์ถือว่าการจัดแจง
เรี ยงเนื้ อหาหรือโครงสร้างของความรู้เป็นสิ่ งจาเป็นมากที่จะช่ว ยให้ ผู้เรียนมองเห็ นความสัมพัน ธ์
ระหว่างความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับความรู้หรือประสบการณ์ ใหม่ ๆ ดังนั้น หลักสูตรในโรงเรียน
ควรเปลี่ยนมาเน้นย้าที่การจัดระเบียบหรือการจัดเรียบเรียงเนื้อหาหรือโครงสร้างความรู้ในแง่ของการ
สอน ครูต้องหั น มาสนใจวิธีการส่งเสริมให้ ผู้เรียนได้เข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานพร้อมทั้งจัดแจงเรียบ
เรียงความรู้ต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปที่มี ความสัมพันธ์กันและให้สอดคล้องกับการพัฒนาการทางสติปัญญา
ของผู้เรียนให้มากที่สุด
2. เกี่ยวกับความพร้อม (Readiness) บรูเนอร์มีความคิดเห็นว่า การที่คนเราจะเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจาเป็นจะต้องใช้หลักสูตรที่เหมาะสมกับระดับความพร้อมของผู้เรียน ดังนั้น
รูปแบบของกิจกรรม ทักษะและการฝึกหัดหรือการจัดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความเจริญงอก
งามทางสติปัญญาของเด็ก Bruner มีความเชื่อว่า “พื้นฐานบางอย่างของแต่ละวิชา อาจจะสอนให้กับ
เด็กคนใดก็ได้ ไม่ว่าจะมีอายุอยู่ในขั้นใด ๆ ก็ตาม” (The foundations of any subjects may be
taught to anybody at any ages in some forms)
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Bruner ยั ง ได้ เ สนอหลั ก สู ต รแบบใหม่ ที่ เ รี ย กว่ า หลั ก สู ต รบั น ไดเวี ย น (Spiral
curriculum) ซึ่งเป็ น หลักสูตรที่ความคิดรวบยอดเดียวกันจะสอนในทุกระดับชั้น แต่จะเพิ่มความ
ซับซ้อนขึ้นในแต่ละระดับชั้น เพื่อให้ มีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนยิ่งขึ้น จากแนวความคิดนั้น
สังเกตเห็นว่าเนื้อหาวิชาใด ๆ ก็ตามจะต้องเริ่มจากพื้นฐานที่เป็นรูปธรรมก่อน แล้วจึงค่อย ๆ ขยาย
ความคิดรวบยอดนั้นสู่นามธรรม
3. เกี่ ย วกับ การคิ ดแบบ Intuition นั้ น Bruner ให้ ความหมายคาว่า “intuition” ว่า
“เป็นเทคนิคการหาเหตุ ผลของสติปัญญาแต่เป็นเทคนิคที่ปราศจากการวิเคราะห์ตามกระบวนการ
ดังนั้น กฎเกณฑ์หรือสูตรต่าง ๆ ที่คิดขึ้นมาจึงอาจจะเป็นข้อสรุปที่สมเหตุสมผลหรือไม่สมเหตุสมผลก็
ได้” Bruner ต้องการจะให้ผู้เรียนเกิดความคิดแบบการคาดคะเนหรือการเดาอย่างมีหลักวิชา เพราะ
ถือว่าการคิดแบบนี้จะนาไปสู่ความคิดสร้างสรรค์
4. เกี่ยวกับแรงจูงใจ (Motives for Learning) บรูเนอร์เชื่อว่ากิจกรรมการใช้สติปัญญา
จะประสบผลสาเร็จอย่างเต็มที่เมื่อผู้เรียนมีความพอใจหรือมีแรงจูงใจที่จะเรียน ครูควรพยายามที่จะ
ให้เด็กสนใจต่อการเรียนรู้ให้มากขึ้น โดยการสร้างแรงจูงใจภายในหรือเปลี่ยนแรงจูงใจภายนอกให้
เป็นแรงจูงใจภายในนั่นเอง
1.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Ausubel (Ausubel’s Theory of Meaningful Verbal
Learning)
ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ แ บบมี ค วามหมาย (Theory of Meaningful Verbal Learning)
อธิบายไว้ว่าการเรียนรู้ประกอบด้วย 2 กระบวนการ คือ การสร้างมโนมติ (concept formation)
กับการดูดซึมมโนมติ (concept assimilation) การสร้างมโนมติเป็นกระบวนการแยกลักษณะสาคัญ
ที่เหมือน ๆ กันของวัตถุหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ออกมาร่วมสร้างขึ้นเป็นมโนมติ ส่วนการดูดซึมมโนมติ
คือ การเรียนมโนมติจากคาจากัดความแทนที่จะศึกษาหรือเรียนด้วยตนเอง เด็กก่อนเข้าโรงเรียนยัง
ไม่มีวุฒิภาวะทางสมองพอที่จะสัมพันธ์คาจากัดความเข้ากับโครงสร้างความรู้ของตนเองได้ เด็กเล็ก
ต้องสร้างมโนมติเอง มโนมติจึงต้องเป็นมโนมติง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน แต่เป็นวิธีที่ถูกต้องที่เด็กคิดค้นด้วย
ตนเอง ส่วนเด็กในวัยเข้าเรียนสามารถสัมพันธ์คาจากัดความกับโครงสร้างความรู้ของตนเองได้
เมื่อเด็กสามารถสัมพันธ์ลักษณะมโนมติใหม่เข้ากับโครงสร้างความรู้ของตนได้โดยไม่ต้อง
อาศัยสิ่งที่เป็นนามธรรม เด็กก็รับมโนมติใหม่ได้รวดเร็ว ต่อมาเด็กจะรู้สึกว่าสาหรับมโนมติที่ยากและ
ซับซ้อนนั้น สร้างเองได้ยาก ฉะนั้น เด็กจึงไม่ค่อยสร้างเอง มโนมติยาก ๆ จะใช้วิธีการดูดซึมรับไป
นอกจากนี้ ยังอธิบายอีกว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ ถ้าในการเรียนรู้สิ่งใหม่นั้น ผู้เรียน
เคยมีพื้น ฐาน ซึ่งเชื่อมโยงเข้ากับ ความรู้ใหม่ได้ จะทาให้ การเรียนรู้สิ่ งใหม่นั้นมีค วามหมาย แต่ถ้า
ผู้เรียนจะต้องเรียนสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อน จะกลายเป็นการเรียนที่ไม่เกี่ยวกับความรู้เดิมเลย
เรี ย กการเรี ย นรู้ แ บบนี้ ว่ า การเรี ย นแบบท่ อ งจ า (rote learning) เพราะผู้ เรี ย นเรี ย นได้ แ ต่ ไม่ รู้
ความหมาย ซึ่งแนวคิดนี้แตกต่างไปจากบรูเนอร์ ออซูเบลเห็นว่าการเรียนที่จะช่วยให้เด็กแก้ปัญหาได้
นั้นคือ ใช้วิธีการเรียนแบบรับเอง (expository teaching หรือ reception learning) แทนที่จะเป็น
การเรียนแบบค้นพบ (discovery learning)
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ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ นี้ เห็ น ว่ า การเรี ย นรั บ เอานั้ น ก็ ไ ด้ ผ ล ถ้ า เรี ย นด้ ว ยความเข้ า ใจ
ความหมายและสิ่งที่เรียนนั้นมีความหมาย สาหรับวิธีเรียนแบบค้นพบ เป็นวิธีที่นักเรียนต้องค้นคว้า
เองเพื่อให้สิ่งที่ได้มาสัมพันธ์เข้ากับโครงสร้างความรู้ของตน วิธีเรียนแบบรับเอาคือครูเตรียมความรู้มา
มอบให้
ถึงแม้ว่าวิธีเรียนแบบรับเอา เด็กจะไม่ได้ค้นคว้าเองก็ตาม เด็กต้อง (1) สัมพันธ์ความรู้ให้
เข้ากับความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วในโครงสร้างความรู้ของตน (2) เข้าใจความแตกต่างและความคล้ายคลึง
ของมโนมติ ห รื อ ข้ อ ความที่ ใ กล้ เคี ย งกั น (3) แปลสิ่ ง ที่ เ รี ย นได้ นั้ น ให้ เข้ า กรอบความคิ ด ตาม
ประสบการณ์และภาษาของตน และ (4) สร้างความคิดใหม่ ๆ ซึ่งจะต้องเอาความรู้ที่มีอยู่แล้วมาจัด
ระเบียบใหม่ จะเห็นว่าการเรียนแบบนี้ต้องใช้วุฒิภาวะทางด้านความรู้สูงเพื่อให้ได้ความรู้เข้ามา
ส่วนในการสอนนั้น ผู้สอนจาเป็นต้องค้นหาว่า ความรู้เดิมของนักเรียนคืออะไร แล้วนา
ความรู้ เดิ ม มาสั ม พั น ธ์ กั บ ความรู้ ใหม่ โดยใช้ ข้ อ ความที่ เขาเรี ย กว่า advance organizer ซึ่ งเป็ น
ข้อความนาไปสู่การเรียนรู้เนื้อหาใหม่ โดยใช้วิธีสอนที่เรียกว่า deductive teaching ซึ่งหมายถึงการ
ที่ครูเริ่มต้นสอนจากนิยาม (definition) หรือหลักการ (principle) ไปหาคาตอบที่ต้องการ เป็นวิธีการ
ที่ครูเสนอเนื้อหาที่จะเรียนให้กับนักเรียนนั่นเอง
เห็นว่าการสอนแบบวิธีค้นพบมีความสาคัญสาหรับการจะให้เกิดความสามารถในการ
แก้ปัญหา วิธีนี้มีประโยชน์ในขั้นเรียนตอนต้น ๆ เมื่อเด็กสร้างมโนมติเอง เด็กสามารถอธิบายสิ่งต่าง ๆ
ที่เขาค้น พบ เช่น การอธิบ ายหลั กเกณฑ์ต่าง ๆ แต่เมื่อเด็กอยู่ในขั้น การคิดและปฏิบัติการแบบ
รูปธรรมและนามธรรมแล้ว การสอนแบบรับเอาจะเหมาะสมมากกว่า เพราะผู้เรียนสามารถเข้าใจ
เรื่องราวคาอธิบายต่าง ๆ ได้อย่างดีแล้ว
ดังนั้น ครูควรพิจารณานาทฤษฎีการเรียนรู้ของออซูเบลมาใช้เป็นแนวคิดพื้นฐานในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดผลดีแก่ผู้เรียนอย่างสูงสุด
1.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Piaget (Piaget’s Theory of Cognitive Development)
ตามความคิดของ Piaget ปัจจัยที่สาคัญในการพัฒนาด้านสติปัญญาและการคิด คือ การ
ที่คนเรามีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เกิดและการปฏิสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง
(Continuous Interaction) ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมนี้มีผลทาให้ระดับสติปัญญาและความคิดมี
การพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา
Piaget กล่าวว่า การปฏิสัมพันธ์เป็นกระบวนการปรับตัวเองของอินทรีย์กับสิ่งแวดล้อม
ภายนอก และการจัดการภายในสมองโดยวิธีรวมกระบวนการต่าง ๆ ให้เป็นระบบทั้งเป็นกระบวนการ
ที่ต่อเนื่ องปรับปรุงเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สมดุลกับสิ่งแวดล้อมโดยได้จาแนกกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางสติปัญญาและความคิดไว้ 2 กระบวนการคือ
1. การปรับตัว (Adaptation)
2. การจัดระบบโครงสร้าง (Organization)
การปรั บ ตั ว เป็ น กระบวนการที่ บุ ค คลหาหนทางที่ จ ะปรั บ สภาพความไม่ ส มดุ ล ทาง
ความคิดให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัว และเมื่อบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว
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โครงสร้างทางสมองจะถูกจัดระบบให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม คือ มีรูปแบบของความคิด
เกิดขึ้น ซึ่งเปียเจต์เรียกรูปแบบของความคิดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ภายในสมองนี้ว่า “Scheme”
กระบวนการปรับตัว ประกอบไปด้วยกระบวนการที่สาคัญ 2 ประการ คือ
1. กระบวนการดู ด ซึ ม (Assimilation) หมายถึ ง กระบวนการที่ อิ น ทรี ย์ ซึ ม ซาบ
ประสบการณ์ ใหม่ เข้ าสู่ ป ระสบการณ์ เดิ ม ที่ เหมื อ นหรื อ คล้ ายคลึ งกั น แล้ ว สมองก็ ร วบรวมปรั บ
เหตุการณ์ใหม่ให้เข้ากับโครงสร้างของความคิดอันเกิดจากการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม เปรียบเหมือนการดูด
ซึมของอวัยวะที่เกี่ยวกับการย่อยอาหาร ซึ่งจะดูดซึมอาหารแต่เพียงที่ร่างกายจะรบไว้ได้
2. กระบวนการปรับขยายโครงสร้าง (Accommodation) เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง
จากกระบวนการดู ด ซึ ม คื อ ภายหลั งจากที่ ซึ ม ซาบเอาเหตุ ก ารณ์ ใหม่ ๆ เข้ ามา แล้ ว ปรับ เข้ า สู่
โครงสร้างเดิมแล้ว ถ้าปรากฏว่าประสบการณ์ใหม่ที่รับเข้ามามีสมบัติเหมือนกับประสบการณ์เดิม
ประสบการณ์ใหม่จะดูดซึมและปรับประสบการณ์เดิม คือ ทาให้ประสบการณ์เดิมมีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น แต่ถ้าไม่สามารถปรับประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับการซึมซาบเข้ามาให้เข้ากับประสบการณ์เดิมได้
สมองก็จะสร้างโครงสร้างขึ้นมาแทน เพื่อปรับให้เข้าประสบการณ์ใหม่นั้น
จากทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bruner, Ausubel และ Piaget สรุปได้ว่า การจัดการเรียน
การสอนเพื่อส่ งเสริมและพั ฒ นาการทางสติปัญ ญา ครูควรตระหนักว่า นักเรียนทุกคนจะผ่ านขั้น
พัฒนาการทางสติปัญญาตามลาดับ โดยเริ่มจากขั้นรูปธรรมไปสู่ขั้นนามธรรม นักเรียนอายุเท่ากัน
อาจจะมีขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาแตกต่างกัน นักเรียนที่มีระดับสติปัญญาที่อยู่ในขั้นใดขั้นหนึ่งจาก
งานพัฒนาการงานหนึ่งไม่ได้เป็นเครื่องชี้ว่านักเรียนมีขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาอยู่ในระดับนั้น เพื่อ
จะชี้ให้เห็นว่านักเรียนมีระดับพัฒนาการทางสติปัญญาอยู่ในขั้นใด จะต้องทดสอบด้วยงานพัฒนาการ
ทางสติปัญญาหลาย ๆ งาน การกระตุ้นให้นักเรียนเกิดพัฒนาการทางสติปัญญาหลาย ๆ งาน การ
กระตุ้ น ให้ นั ก เรี ย นเกิด พั ฒ นาการทางการคิ ด นั้ น ครู จะต้ อ งส่ งเสริม ให้ นั ก เรีย นใช้ เหตุ ผ ลในการ
แก้ปั ญ หา ได้เข้าร่ วมปฏิสั ม พัน ธ์ร ะหว่างนักเรียนกับนั กเรียน นักเรียนกับ สภาพแวดล้ อม เพราะ
ประสบการณ์ทางกายภาพจะส่งเสริมและช่วยให้นักเรียนได้ใช้ความคิดรวบยอดอันจะนาไปสู่การ
พัฒนาการทางสติปัญญาขั้นนามธรรมในลาดับต่อไป
2. ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist Theory)
ทฤษฎีการสร้างความรู้เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่มีความเชื่อภายใต้ปรัชญาเชิงญาณวิทยา
(Epistemology) ค าว่ า Constructivism มี นั ก วิ ช าการใช้ ค าในภาษาไทยว่ า “การสร้ า งสรรค์
ความรู้” “การสร้างสรรค์ความรู้ความนิยม” “การสร้างสรรค์ความรู้ด้วยปัญญา” “พุทธิปัญญา
นิยม” และ“คอนสรัคติวิสต์” แนวคิดนี้มีผู้ให้ความหมายไว้หลายความหมาย ดังนี้
Bentley (1994: 9) กล่าวว่า แนวคิดนี้เป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับความรู้เฉพาะตัวที่มี
ต่อเหตุการณ์ที่สาคัญ โดยการสร้างแนวความคิดใหม่จะเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ที่มีอยู่ และความรู้
ที่เคยได้เรียนมา การเรียนการสอนจึงควรเน้นไปที่ความเข้าใจมากกว่าเนื้อหาที่เรียน
Martin (1994: 44) กล่ า วว่ า แนวคิ ด นี้ เ ป็ น กระบวนการทางความคิ ด ที่ เ น้ น ถึ ง
ความสาคัญของความคิดจากการผสมผสานความรู้เก่า และความรู้ใหม่เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งจะถูกสร้างขึ้น
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โดยตัวผู้เรียนเองโดยเชื่อว่าจุดสาคัญของทฤษฎีการสร้างความรู้นี้ คือ ตัวของผู้เรียน ซึ่งควรจะสร้าง
แนวความคิดด้วยตนเองเพื่อเปรียบเทียบความรู้ที่ได้รับมาใหม่กับความรู้เดิม
บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ (2540: 42) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การสรรค์สร้างความรู้ เป็น
วิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องแสวงหาความรู้ และสร้างความรู้ ความเข้าใจขึ้นด้วยตนเอง ความแข็งแกร่ง
ความเจริญงอกงามในความรู้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ
คนอื่น ๆ หรือได้พบสิ่งใหม่ ๆ แล้วนาความรู้ที่มีอยู่มาเชื่อมโยง
จากความหมายข้างต้นสรุป ได้ว่า แนวคิด การสร้างความรู้ เป็ น แนวคิดที่ ว่าด้ว ยการ
เรียนรู้ โดยเน้นว่าผู้เรียนควรเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
จากครูผู้สอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่มีเข้ากับความรู้ใหม่ให้ได้
หลักการเบื้องต้นของแนวคิดการสร้างความรู้ มีดังนี้ (Schunk, D.H., 2008)
1. ผู้เรียน คือ ผู้ที่กระทาการเรียนรู้ (active learner) หรือเรียกว่าเป็นผู้เรียนเชิงรุกที่
ต้องสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง ผู้เรียนจึงต้องค้นพบหลักการพื้นฐานของการเรียนรู้เป็นของตนเอง
ขอบข่ายของหลักการเรียนรู้จึงมีความแตกต่างกันออกไป
2. ทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู้ บ างทฤษฎี เ ชื่ อ ว่ า โครงสร้ า งทางความคิ ด (mental
structure) เกิดขึ้นเพื่อสะท้อนความจริง ในขณะที่บางทฤษฎี เช่น Radical Constructivism เชื่อว่า
โลกความคิดของตนเองเท่านั้นที่เป็นจริงจากสภาพประสบการณ์ของผู้เรียนโดยปฏิเสธความจริงใด ๆ
ที่อยู่ภ ายนอก (Heyligher, F. and Joslyn, C., 1992) และเชื่อในปรัช ญาแนว skepticism (หลั ก
ปรัชญาที่แสดงความสงสัยความจริงของสรรพสิ่ง)
3. หลักการและแนวคิดทั้งหลาย เช่น กระบวนการทางปัญ ญา(cognitive processing)
ความคาดหวัง ความเชื่อ ค่านิยม ตลอดจนการรับรู้ตนเองและผู้อื่นล้วนสะท้อนแนวคิดของการสร้าง
ความรู้
ประเภทของทฤษฎีการสร้างความรู้
ในกลุ่มนักจิตวิทยาทฤษฎีการสร้างความรู้มีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องการเรียนรู้หรือ
การสร้างความรู้ว่าเกิดขึ้ น ได้อย่างไร ทั้งนี้เนื่องจากความเชื่อพื้นฐานของการสร้างความรู้ จึงแบ่ง
ทฤษฎีการสร้างความรู้ออกเป็น 2 ทฤษฎี คือ
1. Cognitive Constructivism หมายถึง ทฤษฎีการเรียนรู้พุทธปัญญานิยมที่มีรากฐาน
มาจากทฤษฎีพั ฒ นาการของ Piaget ทฤษฎี นี้ถือว่าผู้ เรียนเป็ นผู้ กระทา (active) และเป็ นผู้ ส ร้าง
ความรู้ขึ้นในใจเอง ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีบทบาทในการก่อให้เกิดความไม่สมดุลทางพุทธิปัญญาขึ้น
เป็นเหตุให้ผู้เรียนปรับความเข้าใจเดิมที่มีอยู่ให้เข้ากับข้อมูลข่าวสารใหม่ จนกระทั่งเกิดความสมดุล
ทางพุทธิปัญญาหรือเกิดความรู้ใหม่ขึ้น (Fowler, 1994; Greens et. al., 1996)
2. Social Constructivism เป็ น ทฤษฎี ที่ มี พื้ น ฐานมาจากทฤษฎี พั ฒ นาการของ
Vygotsky ซึ่งถือว่าผู้ เรีย นสร้างความรู้ด้วยการมีปฏิสั มพันธ์ทางสั งคมกับ ผู้อื่น (ผู้ ใหญ่ ห รือเพื่ อน)
ขณะที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรืองานในสภาวะสังคม (Social Context) ซึ่งเป็นตัวแปรที่สาคัญ
และขาดไม่ได้ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมทาให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจเดิมให้
ถูกต้องหรือซับซ้อนกว้างขวางขึ้น (Bruning et. al., 1999)
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แม้ ว่ า นั ก จิ ต วิ ท ยา Cognitive Constructivism และ Social Constructivism จะมี
ความเห็นแตกต่างกันในเรื่องการอธิบายว่าผู้เรียนสร้างความรู้อย่างไร ต่างเห็นร่วมกันในคุณลักษณะ
ของ Constructivism ดังต่อไปนี้
1. ผู้เรียนสร้างความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเอง
2. การเรียนรู้สิ่งใหม่ขึ้นกับความรู้เดิมและความเข้าใจที่มีอยู่ในปัจจุบัน
3. การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีความสาคัญต่อการเรียนรู้
4. การจัดสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่คล้ายคลึงกับชีวิตจริง ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีความหมาย
องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ

โดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง
จากการศึกษาหลั กการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ผู้ วิจัยนามาพั ฒ นาเป็ น
รูป แบบการเรี ย นการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบู รณาการยุทธวิธีส่ งเสริมการคิดขั้น สู ง เพื่ อ
ส่ งเสริ ม ความสามารถในการอ่ านภาษาอั งกฤษเพื่ อ ความเข้ าใจและทั ก ษะการคิ ด วิ เคราะห์ ข อง
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 (PMIAAR Model) ดังแผนภาพ
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จากแผนภาพ รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง
เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 มีชื่อว่า “PMIAAR”
“พีเอ็มไอเอเออาร์” มีรายละเอียดดังนี้
องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
หลักการ การบู รณาการยุทธวิธีส่ งเสริมทักษะการคิดขั้นสู ง (Higher - Order Thinking
skills : HOTS) กับการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
สามารถคิดอย่างเป็นระบบเพื่อเข้าถึงความรู้ ตลอดจนสามารถพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะ
การคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2
องค์ประกอบเชิงกระบวนการ แบ่งการดาเนินการเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อม (Preparing Prerequisite skills) มีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวน
ความรู้เดิมของผู้เรียน โดยใช้ภาพ เกม เพลง การตั้งคาถาม ฯลฯ เพื่อนามาใช้เชื่อมโยงในการเรียนรู้
เนื้อหาใหม่และกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
ขั้นที่ 2 ขั้นนาเสนอยุทธวิธี (Modeling Strategies) มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้ผู้เรียนได้
เห็นวิธีการนากลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษมาใช้บูรณาการกับยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงและส่งเสริมให้
ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดมากขึ้น รวมทั้งได้ฝึกกระบวนการคิดระดับสูง โดยผู้สอนใช้ยุทธวิธีเป็นแบบอย่าง
โดยผ่านการคิดดัง (think aloud) เพื่อระบุกลวิธีการอ่านและการคิดที่ใช้ และเพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึง
กลวิธีที่สามารถนามาใช้ในกระบวนการอ่านและคิดวิเคราะห์
ขั้ น ที่ 3 ขั้ น ฝึ กทั กษะโดยการชี้ แนะ (Implementing Guided Practice) มี วั ตถุ ป ระสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนยุทธวิธีในการอ่านและการคิดขั้นสูง โดยผู้สอนให้การชี้แนะขณะอ่านเป็นกลุ่ม/ เป็น
คู่ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจและการใช้ยุทธวิธีในการอ่าน
ขั้นที่ 4 ขั้นฝึกทักษะอย่างอิสระ (Assigning Independent Practice) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้เรียนนายุทธวิธีในการอ่านและการคิดขั้นสูงมาใช้ในกระบวนการอ่านภาษาอังกฤษ โดยปฏิบัติภาระงาน
ด้วยตนเอง
ขั้ น ที่ 5 ขั้ น ประเมิ น ผลการอ่ า น (Assessing and Evaluating) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ
ตรวจสอบประเมินผลผู้เรียน โดยใช้แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
แบบสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ แล้วให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อการปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนา ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ดีขึ้น
ขั้นที่ 6 ขั้นสะท้อนผลการเรียนรู้ (Reflecting) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนและ
สะท้อนผลการเรียนรู้และการใช้ยุทธวิธีของตน ช่วยให้เกิดความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์
นาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงตนเอง และการแก้ปัญหาต่าง ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
องค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการนารูปแบบไปใช้
ปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้ : ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการเรียน ร่วมกันคิดร่วมกันทางาน มี
ความสนใจใฝ่รู้ ผู้สอนควรมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและพัฒนาความสามารถของตน
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ทักษะการเรียน/การสอน
ผู้เรีย นต้องมีทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น คิดเชื่อมโยงความรู้เดิมประสบการณ์ เดิมกับ
ความรู้ใหม่ ชอบตั้งคาถาม มีเหตุผล
ผู้สอน กระตุ้นผู้เรียนตั้งคาถามให้คิด ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เป็นต้นแบบในการแสดงวิธีคิด
เชื่อมโยงความรู้ และมียุทธวิธีส่งเสริมการคิดของนักเรียนอย่างหลากหลาย
ระบบสนับสนุน: การใช้สื่อ/ อุปกรณ์จริง (authentic materials) เช่น ภาพต่าง ๆ วิดีทัศน์
แผนภาพ แผนภูมิช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและเข้าใจสิ่งที่คิดได้ชัดเจน

ภาคผนวก ข
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
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Subject:
Class:
Time:
Unit Objective:

Materials:

Lesson Plan
Unit 1: Communication
Reading for Interpretation
2nd Year English Students
3 periods
- To analyze the author’s central idea of the text.
- To give reasons and evidence why the students believe the
ideas they selected to be important.
- To discuss about the text.
- Reading passage
-Work sheet

Procedures

Teacher’s Role

Students’ role

1. Preparation
of
prerequisite
skills
(P)

- Teacher explores
students’ prior
knowledge; revise
words from their
background
knowledge.
- Make pre-reading
activities brief
 Let the students
explore the text
features and the
visuals to preview and
predict the text.
 Let the students
explore the text,
sentence structures
and all cohesive
devices to analyze the
text structure.
 Ask students some
questions to promote
interest and
enthusiasm about
reading the text.

- Students brainstorm
and discuss some
ideas related to the
pictures with friends
and teacher.

Evaluation Remark
- Teacher’s
observation
form
(participation)
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Procedures

Teacher’s Role

2. Modeling
Strategies
(M)

Text 1: Baby Sign
Language
- Use think-aloud to
model how to use
reading strategies to
read the text;
Questioning strategies,
inferring, visualizing.
- Model how to
search for important
key ideas and details
from the text
- Show the students
how to get the
answers; as follows:
“ Today we are going
to look at this article
so that I can show
you a strategy that
will help us decide
what the author
wants us to get as
the most important
point. The strategy I
want to show you is
called “main idea.”
“Let me show you
how to figure out the
main idea. I do this
after reading when I
am going back and
thinking about what is
the most important
about what I just
read. You may put
yourself in the
author’s place, look
for clues the author

Students’ role
- Observe the teacher
how to figure out
main idea of the text.
- Try to follow what
the teacher
demonstrates step by
step.

Evaluation Remark
- Teacher’s
observation
form
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Procedures

Teacher’s Role
provides, and then try
to think of those
clues in combination
to decide how they
go together.”
“I first have to put
myself in the author’s
place to decide what
the author values or
considers important.”
“First,

I look at the
title and graphics,
This article’s title is
“Baby Emma Isn’t
Talking Yet, But She’s
Saying Plenty. There
is a picture of a baby
and her parent. Then
I look at the text
features. I question
myself “What will this
about?”
“Second, I look for
repeated words, idea
or information” For
example, I notices the
word “baby, sign,
communication”
were used many
times.
“Last, I read the
whole paragraph and
design what is the
most important
information
.

Students’ role

Evaluation Remark

216

Procedures

Teacher’s Role

3.
Implementing
guided
practice
(I)

- Assign students to
practice reading into
groups of 3-4
students.

Students’ role

Evaluation Remark

- Read with their
- Teacher’s
reading partner and
observation
search for the most
form
important ideas in the
text. When they get to
- Tell students that
it, they should put a
they are going read
marked with an * on
the rest of the text
the spot.
and try using the
- Discuss with friends
same strategy by
and teacher to give
themselves to find
evidence and provide
out the main idea.
the thinking behind
- Remind the students their decision.
that they will have to
be able to give
evidence as to why
they chose the idea
they selected.
- Circulate through
the class and help
those who seem to
be struggling.
- After all students
have completed the
task, share what they
have determined to
be the most
important ideas in the
text.
- Hold a group
discussion about the
stories. Ask students
to share some main
ideas. If students
identified different
main ideas for the
same story, have
them explain their
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Procedures

Teacher’s Role

Students’ role

Evaluation Remark

choice and ask the
group to reread that
particular story. Make
sure all students have
a firm understanding
of a story's main idea.
4. Assigning
an
independent
practice

Text 2: Can You
Hear Me Now? A
Study Unit on Cell
Phones

(A)

- Assign students to
read new related
reading text and
complete task
individually.

- Read a news story
and identify the main
idea.

- Teacher’s
observation
form

- discuss about the
stories.
- Share some main
ideas.
- explain choices.

5. Assessing
and
Evaluating

-Monitor as the
student work
independently

- Show evidence and
provide the thinking
behind their decision.

- Teacher’s
observation
form

- Ask the students to
reflect on how using
strategies help them
to understand the
text.
- Discuss how they
can use strategies
when they are reading
on their own.

- Answer the
questions to reflect
the strategies used
when reading on their
own.

- Teacher’s
observation
form

(A)
6. Reflecting
(R)
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Content Specification of English Reading Instructional Model
Unit No.
Topic

1. Unit 1:
Communication

(3 hours)

Objectives

1. Students
will be able
to identify
the
author’s
main idea
of the text.

Teaching
Procedure
Pre-Reading
P: Preparation
of prerequisite skills

Strategies
Reading
Strategies

- Activating
Background
Knowledge
-Previewing
and Predicting
- analyzing
text structure

Analytical
Thinking
Strategies

Function - Getting
to know the
- Ask students
author’s central
analytical
idea of the text.
Activate Prior
questions which Structure
Knowledge and
require students - Narrative
Teach Specific
to identify implicit - Timeline
Vocabulary or
meanings, make (Sequence)
Teach How to
inference and
Vocabulary
2. Students Think about a
become aware of
Skill/Strategy
- Words, phrases,
will be
the author’s
able to
intentions, and and expressions
While-Reading
form the text;
apply the M: Modeling -Determining also
give reasons to possible unfamiliar
strategies of Strategies the main
words or phrases,
prove their
Model reading
while
idea
stylistic use of
reading the through the
-Questioning answers.
familiar words.
- Let students
page and
-Inferring
text.
generate their
thinking aloud
about whether -visualizing
own higher order
an idea is
important.

Questioning
strategy

Linguistic Content

Input:
- Pictorial
- Words, phrases,
and expressions
form the text.
Condition
- Students
interact with
teacher (2-way),
individual, pair,
or group.
Process
- Surveying,
analyzing

Evaluation

Remark

- Self
evaluation
- checking
comprehension

218

questions
(analyzing).

Option
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Content Specification of English Reading Instructional Model (cont.)
Unit No.
Topic

Objectives

3. Students
will be
able to
participate
in
collaborati
ve
discussion
about the
text.

Teaching
Procedure

Strategies
Reading
Strategies

Analytical
Thinking
Strategies

Linguistic Content

Option

Evaluation

Remark

I: Implementing -Determining
Guided Practice the main idea
-Read with their -Questioning
-Inferring
reading partner
and search for the -visualizing
most important
ideas in the text.

A: Assigning an -Determining
independent the main idea
practice
- Activating
Let the students
identify the most
important ideas in
the text they read
individually

Post-Reading
A: Assessing
and Evaluating

Background
Knowledge
-Previewing and
Predicting
- analyzing text
structure

Teacher checks
and give feedback
on the students’
tasks after reading.
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Content Specification of English Reading Instructional Model (cont.)
Unit No.
Topic

Objectives

Teaching
Procedure
R: Reflecting

Students
reflect
strategies they
use to read on
their own.

Strategies
Reading
Strategies

Analytical
Thinking
Strategies

Linguistic Content

Option

Evaluation

Remark

-Reflecting
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Unit 1
Communication

I. Preparation of Pre-requisite skills (P)
Strategies: Previewing and Predicting
Analyzing text structure
(Pre-Reading)

Text1: Baby Sign Language
1. Getting Started
1.1 Look at the photo and answer the questions. Briefly discuss your answers
with a partner.
1. Before babies can speak, how do they communicate?
2. What are the mothers and the babies doing?

1.2 Check () what you think the babies can communicate without any words
and then add at least 3 more things. Briefly discuss your answer with a partner.
hungry
milk
angry
more
happy
sleepy
fear
hurt
like
want
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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2. Previewing the text
Preview the newspaper article on the next page. Scan the title (and subtitles) and
make a prediction about the topic. Analyze all available visuals in the text. Then
answer the following questions with a partner.
1. What do you think the text is about?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. What is the most important thing the author wants you to know about the topic?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Teacher’s Note:
At this pre-reading Stage:
- Teacher explains the reading strategies in handout 1.1.
- Teacher models how to preview and make a prediction about the text.

Text

Teacher commentary during
the modeling strategies

"Before reading, I am going to
“Baby Emma Isn’t Talking
Yet, But She’s Saying Plenty” guess what will happen in the

text. Now, everyone looks at
handout 1.1. (Teacher Explains
handout 1.1.)
I’ll show you how to use
Previewing and Predicting
Strategies. First, I am going to read
the title of the text." (Teacher
reads the title)
"Now I look at the picture, what
kind of pictures do you see? It
looks like a mother and her baby
doing some hand gestures".

Strategies modeled
Previewing
 Look at pictures
 Read title, subtitle, first

sentence, and last
sentence.

I predict the text is about the
way mother and her baby
communicate.

Predicting
 Use clues to predict
what is going to happen
next (Handout 1.1)

Before we start, I like to introduce
you all to text structure. We are
exploring the structure of nonfiction text. See handout 1.6.

Analyzing Text structure
 Look for clues/ signaling
words to find out the text
structure.
(Handout 1.6)
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II. Modeling of Strategies (M)
Strategies:
Questioning
Determining Main Idea
Inferring
Visualizing
(Pre-Reading)

3. Sample Reading Text
Use this following text for modeling and practicing the strategies.
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Baby Emma Isn’t Talking Yet, But She’s Saying Plenty
By Robin Rhodes Crowell

Emma and I are sitting on the bed as our cat jumps up. Emma looks at the cat, and then, without
hesitation, takes both pointer fingers and brushes them against her cheeks. It’s her symbol for
“cat.”
Emma is learning baby signs. Baby signs are the same idea as American Sign Language (ASL), but
the parents and the baby determine the signs. The actual sign doesn’t matter as long as
everyone in the household understands it.
At 12 months old, Emma is too young to communicate with words. She is just starting to utter
sounds that could be words such as “hat,” “hot,” and “hi.” But she has a whole repertoire of
images and ideas that she communicates to us.
We started teaching Emma signs when she was seven months old. The motions are the same
ones most infants are instinctively. We started with “more” (pointer finger to palm), “bye”
(waving), and “eat” (finger to mouth).
We were pleased and rewarded when at nine months Emma started telling us she wanted more
to eat. She moved on to more baby signs (nap, drink, book, bird, and others). Some we taught
her and some she made up on her own!
Our experience with baby signs has helped us understand Emma’s needs. One afternoon, after
she and I had finished shopping at a bookstore, I put Emma into her car seat. As I handed her
toys, each one was met with an upset look and an angry roar.
Emma then looked up at me with her big blue eyes and put her palms together and then
opened them. I knew that she wanted a book to read. I gave it to her and she was happy. How
incredible that, at 12 months, she was able to tell me exactly what she wanted.
For Emma, life without words is not a life without language.
(Adapted from: Well Read 2, by Kate Dobiecka and Karen Wiederholt)
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Teacher’s Note

At this stage:
- Teacher explains the reading strategies in Handout 1.2-1.5.
- Teacher models how to search for important key ideas and details from the text
- Teacher shows the students the thinking process (think aloud) to get the answers; as
follows:
Teacher models strategies
Text
Strategies modeled
Paragraph1
“Emma and I are sitting
on the bed as our cat
jumps up.”

Emma looks at the cat,
and then, without
hesitation, takes both
pointer fingers and
brushes them against
her cheeks. It’s her
symbol for “cat.”

We start at paragraph 1. Although the
author mentions “I”, we don’t know
exactly who “I” refers to. To find out
what “I” refers to, look at handout 1.2.
(Teacher explains Handout 1.2)
Then, I am inferring that this must be
reference to Emma’s mother, who is
sitting with Emma in the picture.

Inferring (Handout 1.2)

Now, it’s the create a picture in
your mind Let’s see handout 1.3.
I am visualizing a baby sitting on
her bed and brushing her pointer
fingers against her cheeks.
Why does Emma do that?
I think she want us to think of a
cat’s whiskers.

Visualizing (Handout 1.3)

 Look for clues and think of
what you’ve already known.
 Decide how idea relate to each
other.
 Try to imagine what is
happening.
 create a picture in your

mind
Questioning (Handout 1.4)
 ask questions throughout
reading process (before, during,
and after) to activate students’
analytical thinking.

Now, we are going to look back at
Determining Main Idea of a
paragraph 1 again so that I can show
paragraph (Handout 1.5)
you a strategy that will help us decide
what the author wants us to get as the
 Look at the title and pictures.
most important point. The strategy I
want to show you is how to find “main  The main idea may be stated
in the first or last sentence.
idea.”
 Look for clue words that are
“Let me show you how to figure out
used repeatedly and
the main idea.
connectors that signal
To identify the main idea, look for the
paragraph structure.
sentence that best expresses the most
important idea of the paragraph. Reread
the text to make sure that the main
idea is not too general or specific.
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Text

Teacher models strategies

Paragraph2 Emma is learning
baby signs.

Then the main idea of paragraph 1 should be
“Emma knows a sign for ‘cat’ and uses it to
communicate.” Because it tells us what the
writer wants us to know about Emma.
As I told you before that the main idea of
the first paragraph is usually the first
sentence. We will examine to make sure
that is this too general or specific?
If it can express the writer’s most important
idea of a paragraph, it is the main idea.

Strategies
modeled

Determining Main
Idea of a paragraph
(Handout 1.5)
 Look at the title
and pictures.
 The main idea
may be stated in
the first or last
sentence.
 Look for clue
words that are
used repeatedly
and connectors
that signal
paragraph
structure.

Baby signs are the same idea It is stated that baby signs are the same idea
as American Sign Language, but the parents
as American Sign Language
and the baby determine the signs.
(ASL), but the parents and
What are things Baby signs and the
Questioning
the baby determine the signs. American Sign Language have in
(Handout 1.4)
The actual sign doesn’t
ask questions throughout
common? Maybe they use signs to
reading process (before,
matter as long as everyone in communicate.
during, and after) to
the household understands it.
activate students’
I’m inferring that the baby signs of
each family will be different.

analytical thinking.
Inferring (Handout 1.2)
 What information is
missing?
 Look for clues and
think of what
you’ve already
known.
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III. Implementing Guided Practice and checking understanding (I)
Strategies:
Questioning
Determining Main Idea
Inferring
Visualizing
(While-Reading)
Teacher’s Note:
At this stage, the students read while the teacher monitors and helps when they have
problems.

Text
Paragraph 3-8

Teacher models strategies

Strategies modeled

Now, I want you to read in pair. Try to
use the strategies as I show you.
I will monitor while you read.

-

4. Determining Main idea of each paragraph.
Paragraph
Main Idea
3
4
5
6
7
8

Details
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5. Understanding the text.
5.1) Complete the table with the information you find.
Emma’s signs
Meaning

5.2 Complete Emma’s Language Development timeline below.
Sample words

months

0

1 2

Development

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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6. Discussing the issues
Answer the questions and discuss your answers with a partner.
1.What are some advantages and some possible disadvantages of teaching babies to
sign?
Advantages

Disadvantages

2. If you had a baby, would you teach the baby to sign? Why or why not?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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IV. Assigning Independent Practice (A)
Strategies: Activating Background Knowledge
Previewing and Predicting
(While-Reading)

Text 2: Can You Hear Me Now? A Study Unit on Cell Phones
1. Getting Started
Look at the photo and answer the questions. Briefly discuss your answers
with a partner.
1. Do you have a cell phone? What do you use your cell phone for?
2. Why is it important to have a cell phone? How important is your cell phone
in your life? Why?

2. Previewing and Predicting.
Preview the newspaper article on the next page. Scan the title (and subtitles) and make
a prediction about the topic. Analyze all available visuals in the text. Then m with a
partner.
Your Predictions

Clues Used

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

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

What actually happened?
(after reading)
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
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3. Reading Text
Read the text. Stop after each paragraph and discuss with a partner what you read.
Can You Hear Me Now? A Study Unit on Cell Phones
Since the dawn of time, people have found ways to communicate with one another. Smoke signals and
tribal drums were some of the earliest forms of communication. Letters, carried by birds or by humans on
foot or on horseback, made it possible for people to communicate larger amounts of information between
two places. The
telegraph and telephone set the stage for more modern means of communication. With the invention of
the cellular phone, communication itself has become mobile.
For you, a cell phone is probably just a device that you or your friends use --to keep in touch with family
and friends, take pictures, play games, or send text messages. The definition of a cell phone is more
specific: it is a hand-held wireless communication device that sends and receives signals by way of small
special areas called cells.
Walkie-talkies, telephones, and cell phones are duplex communication devices: they make it possible for
two people to talk to each other. Cell phones and walkie-talkies are different from regular phones, because
they can be used in many different locations. A walkie-talkie is sometimes called a half-duplex
communication device, because only one person can talk at a time. A cell phone is a full-duplex device
because it uses both frequencies at the same time. A walkie-talkie has only one channel. A cell phone has
more than a thousand channels. A walkie-talkie can transmit and receive signals across a distance of about
a mile. A cell phone can
transmit and receive signals over hundreds of miles.
In 1973, an electronic company called Motorola hired Martin Cooper to work on wireless communication.
Motorola and Bell Laboratories (now AT&T) were in a race to invent the first portable communication
device. Martin Cooper won the race and became the inventor of the cell phone. On April 3, 1973, Cooper
made the first cell phone call to his opponent at AT&T while walking down the streets of New York City.
People on the sidewalks gazed at Cooper in amazement as he walked down the street talking on his
cellular phone. Cooper’s phone was called a Motorola Dyna-Tac. It weighed a whopping 2 ½ pounds (as
compared to today’s cell phones that weigh as little as 3 or 4 ounces).
After the invention of his cell phone, Cooper began thinking of ways to make the cell phone available to
the general public. After ten years, Motorola introduced the first cell phones for commercial use. The early
cell phone and its service were both very expensive. The cell phone itself cost about $3,500.
In 1977, AT&T constructed a cell phone system and tried it out in Chicago with over 2,000 customers. In
1981, a second cellular phone system was started in the Washington, D.C. and Baltimore area. It took nearly
37 years for cell phones to become available for general public use. Today there are more than sixty
million cell phone customers with cell phones producing over thirty billion dollars per year.

(http://www.abcteach.com/free/r/rc_unit_cellphones_upperelem.pdf)
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V. Assessing and Evaluating (A)
Strategies: Determining Main Idea
Analyzing text structure
(Post-Reading)

4. Determining Main idea of each paragraph.
Paragraph
Main Idea
1

Details
a.
b.

2

a.
b.

3

a.
b.

4

a.
b.

5

a.
b.

6

a.
b.
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5. Read the text again, then answer the questions about text structure and draw
the diagram that show your understanding about the text.
a. What is the text structure of this passage?
________________________________________________________________________

b. What are some signaling words in the text that help you find out the structure?
________________________________________________________________________

c. Draw the diagram that show your understanding about the text.
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VI. Reflecting (R)
Strategies: Reflection Strategy
(Post-Reading)

6. Reflection Questions
Fill the reading log to reflect your reading.
My understanding of
 Poor  Fair  undecided  Good  Great
this reading was:
As I read, I used these strategies in my head or on paper:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
A strategy that I think might have helped me understand the reading better:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Predictions that I made as I read:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Inferences that I made as I read:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Questions that I have as I read:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
What is your opinion toward this story? Why?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก ค
ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
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แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
นิยาม
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่
2
ก่อนและหลังเรียน (Pre-test และ Posttest) โดยใช้รูปแบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ แบบทดสอบ
ประกอบด้วยบทอ่าน และข้อคาถาม โดยมีข้อคาถามแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก แบบเติมคา และแบบตอบ
แบบสั้น จานวน 30 ข้อ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิด/ไม่ตอบ ได้ 0 คะแนน โดยวัดความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจใน 4 ด้าน คือ 1) การระบุใจความสาคัญ 2) การตีความ 3) การหาข้อมูล
และ 4) การสรุปความ
คาชี้แจง
แบบทดสอบนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 จานวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน
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Reading Comprehension Test
30 items/30 marks Time: 1 hr.
***************************************************
Passage 1: Outdoor eating
1 Everyone loves a picnic, from the youngest children to the oldest grandparents. a Eating

outside on a sunny day is a very happy memory for many people around the world. It is
always an exciting moment when you unpack the delicious cold dishes from the picnic
box. Everyone helps to put the food out on the blanket and to pass out plates and
glasses. But what are the delicious dishes? Well, that depends on where you are in the
world.
2 In the U.K., a typical picnic is b sandwiches, maybe egg or cheese, with fruit and cake for
dessert. The food is good, but it doesn’t take very long to prepare. In the U.K., a rain cloud
is never very far away, so you need to be quick when the sun shines.
3 Picnics in Japan are packed into bento boxes. These have spaces for different types of
food. In the box you find c snacks made of egg, and noodle salad. Rice dumplings are very
good for picnics too.
4 In Oman, picnics are big family occasions. Someone spreads the large picnic mat under
a tree in the shade. Barbecued meat is typical picnic food, along with fresh juices and d rice
dishes prepared at home.
5 These are just three examples of picnics from around the world. However, wherever you
are, and whatever you eat, e most people say that there is no meal better than the simple
outdoor picnic.
(Adapted from: Skillful: Reading and Writing 2: Macmillan Education)

Questions 1-5: number (1-5) the main ideas in the order they are in the text.
1.
The weather is important for U.K. picnics.
_____
2.
Any picnic food or place is good.
_____
3.
People all over the world like picnics.
_____
4.
Picnics go in special boxes in Japan.
_____
5.
Families enjoy picnics in Oman.
_____
Questions 6-10: Match the underlined text a–e with the information below.
6. This food is in a special place in the box.
_____
7.

You don’t spend much time making these.

_____

8.

There could be some people who don’t like picnics.

_____

9.

Some food is cooked before the picnic.

_____

10.

Good weather is important for a picnic.

_____
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Passage 2: Family travels
Me & my brother—
our travels to opposite ends of the world!
This week I am writing to you from Italy, from the beautiful city of Lucca. It is cold here at the
moment. (People say there could be snow.) Things are very different for my brother. He is in
Dubai this week, where the temperature is in the 30s. Read on to find out about our favorite
parts of these cities.
Gemma in Lucca:
I’m here in the beautiful old city of Lucca in Tuscany, Italy. After two days here, I know my
favorite place. I’m sure most people will agree with me…the best place is the city walls!
Lucca is a small city of around 85,000 people. All of the old part of the city fits inside these
old walls. And these walls are beautiful! They make a circle of two miles, and they are as
busy as the streets below. They have trees, parks, and cafés on them. The local people and
visitors use the walls as a place to meet, exercise, eat, and play. Lovely!
Danny in Dubai:
This is big brother, here in Dubai in the U.A.E. What a fantastic city! It is very different from
where Gemma is right now. Dubai is a modern place. It is also big…and getting bigger all the
time. Two million people live here, and they come from all over the world. My favorite place
so far (I only arrived three days ago!) is the fountain next to the tallest tower in the world.
While everyone looks up at the fountain and the tower, I get to look at the people. I love
people-watching!
(Adapted from: Skillful: Reading and Writing 2: Macmillan Education)

Questions 11-15: Complete the chart about the two cities.
City & country

Population

Age

Writer’s favorite
place

Lucca in Italy

(11)_________

old

(12) _____________

(13)________________

two million

(14)___________

(15)______________
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Passage 3: Group travel
Who do you want to travel with? It is very important for you to think about who you want to
travel with on your Away Times trip. Your traveling partners can make or break a vacation. Not
everyone is the same—some people like large groups, and other people like smaller ones.
That is why here at Away Times, we offer different traveling options to keep everyone happy.
Adult group trips—Most of our trips are for groups of adults, but you can choose the size of
the group. For the “Luxury Vacation,” you can choose groups of four to ten. For the
“Backpacker Package,” you can choose groups of three to five. As you can see, we keep all of
our groups small—ten people is the maximum. This way we can travel easily, with no
problems.
Private groups—Do you already have a traveling partner? That’s great! Tell us about
yourselves. Who are you? What do you like? Are you weekend travelers or green travelers? Do
you like luxury or adventure? We will make the perfect vacation for you and your friends. And
if you want to meet new people too, we can introduce you to our other private groups.
Remember, it’s important to plan the trip well from the start. You tell us what you want, and
we What
will arrange
for you.
16.
type ofit text
is it?
from: Skillful: Reading
and Writing 2: Macmillan
Education)
a.(Adapted
a survey
b. an article
c. an
advertisement d. an announcement
17. Where might you see the text?
a. on television
b. on a website

c. in a book

d. in a leaflet

18. According to paragraph 1, what is the most important thing you need to consider while
traveling?
a. the price
b. the travel agency
c. your traveling partners d. the hotel
19. Which is not included in this passage?
a. the size of a group
c. the cost of traveling

b. types of groups
d. range of styles

20. According to the text, why is choosing the traveling partner important?
a. You can share the traveling expense with
b. It can make you happy or upset during the trip
c. You can feel comfortable along the trip
d. You may need someone to help you through the trip.
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Passage 4: UNUSUAL FESTIVALS
Diego: Here, on Easter Island in the Pacific Ocean, there’s a two-week festival: the Tapati
Festival. People compete in sports and contests. One event includes sliding down a hill on
a banana tree. It’s a recent festival. The first year was 1975. Its aim was to bring more
tourists to the island.
Sachiko: There is a festival here in Japan named Konaki Sumo. It’s over 400 years old. It’s
based on the Japanese proverb “Crying babies grow fast.” Two sumo wrestlers face each
other and each one holds up a baby. The first baby to cry is the winner. This means the
baby is healthy. One festival in Tokyo includes almost 100 babies!
Abdi: In Selçuk, Turkey, we have a Camel Wrestling Festival. To win, one camel has to hold
down the other camel. However, they don’t usually do much, or they just run away.
Besides the festival in Selçuk, there are 30 other camel festivals in the country.
Melinda: I live in Carlsbad, New Mexico, in the United States. Over one weekend every
September, we celebrate the International Bat Festival. About 300,000 bats live in a large
cave near here, and every night they leave the cave to feed on insects. They return in the
early morning. There are lectures on bats, exhibits about bats, and even a “breakfast
under the bats.”
Lek: In Lopburi, Thailand, we have the Monkey Buffet Festival. The town invites over 600
monkeys to feed on tons of meat, fruit, ice cream, and other sweets. The locals do this as
a thank-you to the monkeys. Each year these monkeys bring in thousands of tourists to the
area.
Charlotte: The Cheese-Rolling Festival takes place near Gloucester, England. A big cheese
is rolled down a hill, and hundreds of contestants chase it. They rarely catch it, though.
The cheese can go over 100 kilometers an hour. The first person across the finish line wins.
This tradition is about 200 years old.
(adapted from: Skillful: Reading and Writing 2: Macmillan Education)

Questions 21-25: Choose only 1 word to complete each sentence.
21. The Tapati Festival’s aim was to bring in ________________.
22. In Konaki Sumo, men hold up babies to see who _______________ first.
23. There are many festivals related to Camels in _________________.
24. Locals give food to over 600 monkeys at the Monkey Buffet Festival to______________ them.
25. At the Cheese-Rolling Festival, _________________ roll cheese down a hill and then chase it.
Questions 26-30: Answer the questions according to the text.
26. Which festival might be the oldest one? ________________________
27. Which festival can you enjoy learning about animals? _______________________
28. If you want to see the bats returning to their cave, what time should you go there?
_________
29. How long does the Tapati Festival last? _____________________________
30. Which festival takes place in Southeast Asia? __________________________
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แบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์
Directions: Read the following text, then answer the questions and draw the
diagram to show your understanding about the text.
a. What is the text structure of this passage?
________________________________________________________________________

b. What are some signaling words in the text that help you find out the structure?
How?
________________________________________________________________________

c. Draw the diagram that show your understanding about the text.
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One major obstacle in the struggle to lower carbon dioxide emissions, which are
believed to play a role in climate change, is the destruction of tropical rain forests. Trees
naturally store more carbon dioxide as they age, and the trees of the tropical rain forests in the
Amazon, for example, store an average of 500 tons of carbon dioxide per hectare (10,000 square
miles). When such trees are harvested, they release their carbon dioxide into the atmosphere.
This release of carbon dioxide through the destruction of tropical forests, which experts estimate
accounts for 20% of global carbon dioxide emissions annually, traps heat in the earth’s
atmosphere, which leads to global warming.
The Kyoto treaty set forth a possible measure to curtail the rate of deforestation. In the
treaty, companies that exceed their carbon dioxide emission limits are permitted to buy the right
to pollute by funding reforestation projects in tropical rain forests. Since forests absorb carbon
dioxide through photosynthesis, planting such forests helps reduce the level of atmospheric
carbon dioxide, thus balancing out the companies' surplus of carbon dioxide emissions. However,
attempts at reforestation have so far been unable to keep up with the alarming rate of
deforestation, and it has become increasingly clear that further steps must be taken to curtail
deforestation and its possible deleterious effects on the global environment.
One possible solution is to offer incentives for governments to protect their forests.
While this solution could lead to a drastic reduction in the levels of carbon dioxide, such
incentives would need to be tied to some form of verification, which is extremely difficult, since
most of the world's tropical forests are in remote areas, like Brazil's Amazon basin or the island
of New Guinea, which makes on-site verification logistically difficult. Furthermore, heavy cloud
cover and frequent heavy rain make conventional satellite monitoring difficult.
Recently, scientists at the Japan Aerospace Exploration Agency have suggested that the
rates of deforestation could be monitored using new technology to analyze radar waves emitted
from a surveillance satellite. By analyzing multiple radar microwaves sent by a satellite, scientists
are able to prepare a detailed, high resolution map of remote tropical forests. Unlike
photographic satellite images, radar images can be measured at night and during days of heavy
cloud cover and bad weather.
Nevertheless, critics of government incentives argue that radar monitoring has been
employed in the past with little success, citing the Global Rain Forest Mapping Project which was
instituted in the mid-1990s amid concern over rapid deforestation in the Amazon. However, the
limited data of the Mapping Project was due only to the small amount of data that could be
sent from the satellite. Modern satellites can send and receive 10 times more data than their
predecessors of the mid 1990s, obviating past problems with radar monitoring. Furthermore,
recent technological advances in satellite radar that allow for more accurate measurements to
be made, even in remote areas, make such technology a promising step in monitoring and
controlling global climate change.
(http://www.admissionsconsultants.com/lsat/reading_comprehension_questions.asp)

Analytical Thinking Skills Criterion
Directions: Students will demonstrate their understanding of expository text structure (comparison/contrast, cause/effect, sequence of events, problem/ solution).
They will read an article and find the correct expository text structure used. They will complete the appropriate graphic organizer for the text structure.
Remark:
No. 2 and 4; Analysis of Elements: Thinkers are able to break down the materials into its components.
No. 1 and 3; Analysis of Relationships: Thinkers observe the relationships between ideas, noting their temporal relation and their logical order.
No. 5; Analysis of Organizational Principle: Thinkers look for principles or patterns of what presented.
Patterns of Organization

1. Accuracy of Text
Structure

Excellent
4 pts Student demonstrates
comprehension of the lesson plan in
work and class participation.

Poor
1 pts Student does not show
comprehension of the lesson.

Fair
2 pts Student shows limited
comprehension of the lesson.

Good
3 pts Student exhibits
comprehension of the lesson

The correct text structure and
graphic organizer were not
identified.

The correct text structure was
identified.

The correct text structure and The correct text structure and graphic
graphic organizer were
organizer were identified and clearly
identified.
presented.

2. Content of
Graphic Organizer

The information was incorrectly
identified.

Some of the information were
identified.

Most of the information were
identified.

All of the information identified.
Writing is clear and concise.

3. Appearance

Presentation was not orderly or
complete.

Presentation was somewhat
orderly

Presentation is neat and
legible.

Presentation is very orderly.

4. Signal Words

No evidence of signal words was
identified.

Incorrect identification of signal
words.

Some signal words are
identified.

All of the correct signal words are
clearly identified.

5. Response
Questions

Answers do not reflect the
accurate comprehension of the
text structure.

Answers are occasionally correct
and demonstrate an incomplete
comprehension of the text
structure.

Answers are often and
demonstrate good
comprehension of the text
structure.

Answers are always correct and
demonstrate excellent
comprehension of the text structure.

(Adapted from: http://www.rcampus.com/rubricshowc.cfm?sp=true&code=WX2867X&)
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แบบสอบถามการใช้ยุทธวิธีในการอ่าน
นิยาม
แบบสอบถามการใช้ยุทธวิธีในการอ่าน หมายถึง แบบสอบถามที่ใช้วัดระดับการใช้ยุทธวิธี
ในการอ่ า นของนั ก ศึ ก ษาในการจั ด การเรี ย นการสอนตามรู ป แบบการเรี ย นการสอนการอ่ า น
ภาษาอั งกฤษ โดยนั ก ศึก ษาเป็ น ผู้ ป ระเมิ น ด้ ว ยตนเอง เป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่า 5 ระดั บ
(Likert Five Rating Scales)
วัตถุประสงค์
เพื่อต้องการทราบระดับการใช้ยุทธวิธีในการอ่านของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
ตามรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพื่อ
ส่ งเสริ ม ความสามารถในการอ่ านภาษาอั งกฤษเพื่ อ ความเข้ าใจและทั ก ษะการคิ ด วิเคราะห์ ข อง
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2

245

คาชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามระดับการใช้ยุทธวิธีในการอ่านของนักศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ เป็น มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ
(Likert Five Rating Scales) พิจารณาเกณฑ์ระดับความคิดเห็น ดังนี้
5
หมายถึง
ใช้มากที่สุด
4
หมายถึง
ใช้มาก
3
หมายถึง
ใช้ปานกลาง
2
หมายถึง
ใช้น้อย
1
หมายถึง
ใช้น้อยที่สุด
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับข้อเท็จจริงของนักศึกษามากที่สุด
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ความคิดเห็น
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด
1. ข้าพเจ้าใช้ยุทธวิธีการอ่านคร่าวและการทานายบทอ่าน
(Previewing and Predicting) ในการอ่าน
2. ข้าพเจ้าใช้ยุทธวิธีการระบุใจความสาคัญ (determining
main idea) ในการอ่าน
3. ข้าพเจ้าใช้ยุทธวิธีการตีความ (inferring) ในการอ่าน
4. ข้าพเจ้าใช้ยุทธวิธีการสร้างภาพในใจ (visualizing) ใน
การอ่าน
5. ข้าพเจ้าใช้ยุทธวิธีการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่าน
(analyzing text structure) ในการอ่าน
6. ข้าพเจ้าใช้ยุทธวิธีการถามคาถาม (Questioning
Strategies) ในการอ่าน
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้
ตามรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2
นิยาม
ความคิดเห็นของนักศึกษา หมายถึง ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2 ที่มีต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริม
การคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยใช้แบบสอบถามความ
คิดเห็นซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Likert Five Rating Scales) ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น ประกอบ 3 ด้าน คือ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ด้านเนื้อหาและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้และด้านประโยชน์ที่ได้รับ
วัตถุประสงค์
เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการ
สอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2
คาชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการจัดการ
เรีย นรู้ต ามรูป แบบการเรี ย นการสอนการอ่านภาษาอั งกฤษ เป็ น มาตราส่ ว นประเมิน ค่า 5 ระดั บ
(Likert Five Rating Scales) พิจารณาเกณฑ์ระดับความคิดเห็น ดังนี้
5
หมายถึง
เห็นด้วยมากที่สุด
4
หมายถึง
เห็นด้วยมาก
3
หมายถึง
เห็นด้วยปานกลาง
2
หมายถึง
เห็นด้วยน้อย
1
หมายถึง
เห็นด้วยน้อยที่สุด
ผู้วิจัยจะนาเสนอผลการวิจัยในภาพรวม ซึ่งไม่กระทบกระเทือนต่อนักศึกษาแต่ อย่างใด ขอ
ความกรุณ าพิจารณาข้อคาถามแต่ละข้อโดยละเอียดและทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความ
คิดเห็นที่ตรงกับความคิดเห็นของนักศึกษาเพียงช่องเดียว
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้
ตามรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง
ข้อที่

ประเด็นความคิดเห็น

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน
1

กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนสามารถกระตุ้ น ให้
ผู้ เรี ย นเกิ ด ความคิ ด และสร้ างองค์ค วามรู้ ได้ด้ ว ย
ตนเอง
2 ผู้ส อนชี้แนะและดาเนิ น การสอนอย่างเป็ นลาดั บ
ขั้น ตอนชั ด เจน ท าใหผู้ เรี ย นมี ค วามเขาใจและมี
ทักษะในการใชกลวิธีนั้น ๆ มากขึ้น
3 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายสรุปสาระสาคัญ
และมีโอกาสสนทนาซักถามเมื่อเกิดข้อสงสัย
4 ผู้เรีย นได้ฝึกฝนการอ่านภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
อย่างเพียงพอเหมาะสม
ด้านเนื้อหาและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
5 ปริ มาณเนื้ อ หาและความยากง่ายของกิจกรรมมี
ความเหมาะสม
6 เนื้อหาบทเรียนมีความน่าสนใจ ทันสมัย
7 มีเอกสารและสื่อประกอบที่ สนั บสนุ นให้ เกิดการ
เรียนรู้
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
8

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้ทาให้นักศึกษามี
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจมากขึ้น
9 การจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้ทาให้นักศึกษามี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์มากขึ้น
10 นักศึกษาคาดว่าจะสามารถนายุทธวิธีที่ได้เรียนรูไป
ปรับใชกับการอ่านอื่น ๆ

ระดับความคิดเห็น
5

4

3

2

1
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ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ – สกุล
ที่อยู่
ที่ทางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2553
ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน

นางสาวสินีนาฏ วัฒนสุข
248 หมู่ 2 ตาบลบ้านยาง อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
สาเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาเร็จการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศึกษาต่อปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสอนและการสอน
กลุ่มวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
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