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54253902: สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
คาสาคัญ: รูปแบบการสอน / การดู / การฟัง / การอ่าน / การคิดวิเคราะห์ / การคิดเชิงเหตุผล
ชัยยา บุรีสุวรรณ: การพัฒนารูปแบบการสอนการดู การฟังและการอ่านเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
และการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น . อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: รศ.ดร.สุเทพ อ่วมเจริญ,
ผศ.ดร.วัชรา เล่าเรียนดี และ อ.ดร.ประเสริฐ มงคล. 377 หน้า
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอนการดู การฟัง และ
การอ่ า นเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การคิ ด วิ เ คราะห์ และการคิ ด เชิ งเหตุ ผ ล ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น 2) ศึ ก ษา
ประสิทธิผลรูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่านเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย 2.1) ประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนก่อนและ
หลั ง การใช้ รู ป แบบการสอนการดู การฟั ง และการอ่ า นภาษาไทยเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละการคิ ด
เชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 2.2) ประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนก่อนและ
หลั ง การใช้ รู ป แบบการสอนการดู การฟั ง และการอ่ า นภาษาไทยเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละการคิ ด
เชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ 3) ประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนที่
พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวัดน้าพุ เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยรูปแบบการสอน คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน แผนการจัดการ
เรียนรู้ แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ
(%) ค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าทีแบบไม่อิสระ (t-test for dependent samples) และ
การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า
1. รูปแบบการสอนการดู การฟังและการอ่านเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีชื่อว่า "KAI Model" มีองค์ประกอบสาคัญ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ
ได้แก่ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) สาระความรู้ 4) ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5) ระบบสังคม และ
6) สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ กระบวนการสอนประกอบด้วย: ขั้นที่ 1 ทาความรู้ให้ชัดเจน (Knowledge Clarification:
K) ขั้นที่ 2 เรียนรู้จากการปฏิบัติ (Active Learning: A) และขั้นที่ 3 เพิ่มพูนความสามารถการจัดระบบข้อมูล
(Increasing Information abilities: I) ซึ่งมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ 78.36/75.00, 78.36/70.00
2. ประสิทธิผลของรูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่านเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และ
การคิ ด เชิ งเหตุ ผ ลของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น พบว่ า 1) หลั งเรี ย นตามรูป แบบการสอน นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้นมีทักษะการคิดวิเคราะห์สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) หลังเรียนตาม
รูปแบบการสอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีทักษะการคิดเชิงเหตุผลสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
3. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น (KAI Model) ในระดับเห็นด้วย มากที่สุด
4. ผลการขยายผลรูปแบบการสอนพบว่า หลังการเรียนตามรูปแบบการสอนนักเรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะห์ และทักษะการคิดเชิงเหตุผลสูงขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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CHAIYA BURISUWAN: THE DEVELOPEMENT OF VISUAL LITERACY LISTENING AND READING
INSTRUCTIONAL MODEL TO ENHNANCE CRITICAL AND REASONING THINKING OF SECONDARY
EDUCATION STUDENT. THESIS ADVISORS: ASSOC.PROF.SUTEP UAMCHAROEN, Ed.D., ASST.PROF.
WATCHARA LOWRIENDEE, Ph.D., AND PRASERT MONGKOL, Ed.D. 377 pp.
The objectives of this research were to: 1) develop and study the efficiency of the Visual
literacy listening and Reading instructional model to Enhance critical and Reasoning Thinking of
Secondary education Student, 2) Study the effectiveness of the Visual literacy listening and Reading
instructional model of Secondary education Student. consists of 2.1) Assesses the critical thinking of
students before and after use visual literacy, listening and reading in Thai Language to promote critical
thinking of secondary education students. 2.2) Assesses the critical thinking of students before and after
use visual literacy, listening and reading in Thai Language to promote reasoning thinking of secondary
education students, and 3) Assesses the opinions of the students toward the instruction with the
developed critical and Reasoning thinking instructional model. The sample comprised 12 second grade
students at Watnumpu School during the second semester of academic year 2014.
The research instruments consisted of the Visual literacy listening and Reading instructional
model to Enhance critical and Reasoning Thinking of Secondary education Student, Model Handbook,
Lesson plans, critical thinking test, reasoning thinking test, The data were analyzed by Percentage (%),
mean (  ), standard deviation (S.D.), t-test dependent and content analysis.
The results of the study were as follows:
1. The developed instructional model called "KAI MODEL" namely: consisted of important
factors 5 components: 1) Principle, 2) objective, 3) content 4) the process of learning activities, 5) Social
system, and 6) nurturant effects. The process comprised of 3 phases : phase 1 Knowledge Clarification: K
phase 2 Active Learning: A phase 3 Increasing Information abilities: I. The efficiency of this model was
78.36/75.00,78.36/70.00.
2. The study of an effectiveness of the Visual literacy listening and Reading instructional
model to Enhance critical and Reasoning Thinking of Secondary education Student were as follows: 1)
After using the KAI model, the students’ critical thinking skills were higher than before receiving the
instruction at a .05 significance level, and 2) after using the KAI model, the students’ reasoning thinking
were higher than before receiving the instruction at a .05 significance level.
3. The opinions of the students toward the instruction with the developed instructional
model (KAI Model) were at the highest agreement level.
4 The results of the dissemination indicated that after using the KAI model, the students’
critical thinking skills and reasoning thinking were higher than before receiving the instruction at a .05
significance level.
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สนับสนุน ตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการศึกษาวิจัย และขอขอบพระคุณ
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ที่ ใ ห้ ทุ น อุ ด หนุ น การท าวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ในโอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ทุกท่าน ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาตรวจ
แก้ไขเครื่องมือประกอบในการวิจัยให้มีความครอบคลุมและมีคุณภาพ และขอขอบพระคุณผู้บริหาร
คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดน้าพุ ที่ให้ความร่วมมือในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างดี และ
อานวยความสะดวกในการทาการศึกษาวิจัยเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณผู้บริหารและคณะครูโรงเรียน
บ้านพุน้ าร้อน โรงเรียนวัดหนองผักนาก โรงเรียนวัดกกเต็น ที่ให้ความร่วมมือ และอานวยความ
สะดวกในการทาการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการวิจัยเป็นอย่างดียิ่ง ขอขอบคุณ
คุณครูภาษาไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย ที่ให้ความกรุณาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
งานวิจัย
ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทุกท่าน ตลอดจน
เพื่อน ๆ ร่วมหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 5 ที่เกื้อกูล
และเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเสมอมา
ขอกราบขอบพระคุ ณ บิ ด า มารดา พี่ ส าว และครอบครั ว ผู้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น
ช่วยเหลือในการศึกษาครั้งนี้ คุณค่าทั้งมวลของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ขอมอบแด่บิดา มารดา ครู อาจารย์
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
โลกในยุ ค ปั จ จุ บั น เป็ น โลกในยุ ค ศตวรรษที่ 21 เป็ น สั ง คมฐานความรู้ (Knowledge
Based Society) มีความซับซ้อน กระแสโลกาภิวัฒน์ (Globalization Currently) ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านวิสัยทัศน์ สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและการสื่อสาร พลโลกจาเป็นต้องพัฒนาตนเอง ให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งปัจจุบัน
อยู่ในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นโลกยุคใหม่ที่มนุษย์ต้องอาศัยทักษะการเรียนรู้ที่สามารถดารงชี วิตอยู่ใน
กระแสโลกาภิวัฒน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สังคมปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จะเห็นได้
จากภาวะเศรษฐกิจ สภาพสังคม วัฒนธรรม ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก่อให้เกิด
ผลกระทบมากมาย ทั้งต่อสังคม และตัวบุคคล โดยเฉพาะโลกปัจจุบันเป็นโลกที่ไร้พรมแดน เนื่องจาก
มีการสื่อสารที่ทันสมัย มนุษย์ต้องเผชิญปัญหาต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้น การที่
มนุษย์จะอยู่ในสังคมได้อย่างประสิทธิภาพนั้น จะต้องรู้จักการคิดวิเคราะห์ ในการรับรู้ข่าวสาร และ
ปัญหาในชีวิตประจาวัน โดยการใช้เหตุผลต่าง ๆ มาประกอบการแก้ปัญหาให้สาเร็จได้ด้วยดี
(กรมวิชาการ. 2544: 1) ในยุคข้อมูลข่าวสาร เช่น โลกปัจจุบัน ทุกเหตุการณ์จะได้รับการถ่ายทอดผ่าน
สื่อต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ชีวิตประจาวันของมนุษย์ต้องใช้ทักษะในการรับสารเพิ่มมากขึ้น สารต่าง ๆ
เกิดขึ้นมากมายหลายลักษณะ มนุษย์ต้องแสวงหาข้อมูลความรู้มากขึ้นเพื่อให้ทันโลก ทันเหตุการณ์
มีความคิดกว้างไกล สามารถนาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน นาไปพัฒนาตนเอง
และประเทศชาติ ภาษาคือเครื่องมือที่สาคัญที่สุด ไม่ว่าจุดประสงค์ของการสื่อสารจะเป็นอะไรก็ตาม
ถ้าเปรี ย บเทีย บกับ อวัย วะในร่ างกายของคน ภาษาเปรียบเสมือนหั ว ใจของการสื่ อสาร (ศิตา
เยี่ยมขันติถาวร, 2555) ดังนั้น จึงได้มีกลุ่มนักวิชาการนาเสนอกรอบแนวคิดต่าง ๆ ที่จะต้องมีใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อความอยู่รอด อาทิ กลุ่มเมทิรี (Metiri Group) และห้องวิจัยการศึกษาเขต
ภาคกลางตอนเหนือ (NCREL: North Central Regional Educational Laboratory) ประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่ได้เสนอกรอบแนวคิดสาคัญสาหรับศตวรรษที่ 21โดยใช้ชื่อว่า“en Gauge 21st
Century Skills” ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ (NCREL/METIRI Group,
2003: 1) ความรู้พื้นฐานในยุคดิจิทัล (Digital-Age Literacy) ได้แก่ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
เศรษฐศาสตร์และเทคโนโลยี ความรู้พื้นฐานเชิงทัศนะและข้อมูล เชิงพหุวัฒนธรรมและจิตสานึก
ต่อโลก 2) การคิดเชิงนวัตกรรมและสร้างสรรค์ (Inventive Thinking) ได้แก่ความสามารถใน
การปรับตัว การจัดการความซับซ้อน ความสามารถในการชี้นาตนเอง ความอยากรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ และความกล้าเสี่ยงการคิดระดับสูงและการใช้เหตุผลที่ดี 3) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
(Effective Communication) ได้แก่ การทางานเป็นทีม ความร่วมมือ และทักษะด้านปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม และความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง การสื่อสาร
และการโต้ตอบ 4) การเพิ่มผลผลิตในระดับสูง (High Productivity) ประกอบด้วย การจัดลาดับ
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ความสาคัญ การวางแผนและการจัดการเพื่อมุ่งผลลัพธ์ การใช้เครื่องมือจริงอย่างมีประสิทธิผล
ความสามารถในการสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพและเหมาะสม และสถาบัน UCLA2008 (Partnership
for 21st Century: 3) กล่าวถึง ทักษะที่จาเป็นทางการศึกษาและการแข่งขันในศตวรรษที่ 21
มี 5 ประการ ได้แ ก่ 1) การคิดอย่ า งมีวิจารณญาณและการตัดสิ นใจ 2) การแก้ปัญหาที่ซับซ้อ น
หลากหลายซึ่งปัญหาเป็นแบบปลายเปิด 3) การคิดสร้างสรรค์ 4) การคิดที่แปลกใหม่ และ 5) การ
สร้างนวัตกรรมที่ใช้ความรู้ข้อมูล และโอกาส
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ควรยึดหลักการเรียนรู้ 4 เสาหลักแห่งการเรียนรู้
(4 Pillars of Learning) ของยูเนสโก คือ ได้แก่ การเรียนเพื่อรู้ (Learning to Know) การเรียนรู้เพื่อ
ปฏิบัติได้จริง (Learning to Do) การเรียนรู้เพื่อชีวิต (Learning to Be) และการเรียนรู้เพื่อที่จะอยู่
ร่วมกัน (Learning to Live Together) (ยูเนสโก, 2540: 121) การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อเตรียมมนุษย์
ในศตวรรษที่ 21 ต้องเปลี่ยนเป้าหมายของการเรียนรู้ จากเน้นเพียงให้รู้วิชา เป็นรู้วิชาและมีการ
พัฒนาทักษะที่ซับซ้อน ที่เรียกว่า ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ควบคู่กัน (วิจารณ์
พาณิช, 2555: 353) การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องคานึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 1) การเข้าถึงความรู้และ
ข้อมูลสารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ตมากขึ้น 2) เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3) เป้าหมายของทักษะ
การเรียน (เข้าถึง, การวิเคราะห์, การประเมิน และการสร้างสรรค์) เพื่อแก้ปัญหา (Solve Problems)
4) การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่อยู่ในรูปแบบมัลติมีเดียที่หลากหลาย 5) โลกแห่งความจริง
(Real-world) เวลาจริง (Real-time)การเรียนรู้จากหลาย ๆ แหล่ งที่มาส่ว นใหญ่เป็นภาพและ
อิเล็กทรอนิกส์ และ 6) นักเรียนเรียนรู้ที่จะตั้งเกณฑ์และประเมินผลการศึกษาทางานของตัวเอง
(Toffler, 2013) พัฒนาให้นักเรียนมีสมรรถนะต่าง ๆ คือ การเป็นผู้นาทางการศึกษา การเป็นนักคิด
วางแผน ซึ่งผู้เรียนที่จบในแต่ละระดับ ต้องมีทักษะวิชาการที่เข้มแข็ง และเป็นผู้ที่มีทักษะการคิดขั้นสูง
โดยมีความสามารถในการสื่ อสาร การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาอย่างสมบูรณ์แบบ (American
Diploma Project, 2007: 1-2) นอกจากนี้สมาคมบรรณารั กษ์ห้องสมุดโรงเรียนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (American Association of School Librarians, 2007) กาหนดมาตรฐานสาหรับ
ผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 1) รู้จักสืบเสาะ (Inquire) การคิดวิเคราะห์ (Think Critically),
และการได้มาซึ่งความรู้ 2) สรุปผลข้อมูล ใช้ในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ประยุกต์ใช้ความรู้ใน
สถานการณ์ใหม่และสร้างองค์ความรู้ใหม่ 3) แบ่งปันความรู้ และมีส่วนร่วมตามหลักจริยธรรมและมี
ประสิทธิภาพ ในฐานะสมาชิกของสังคมประชาธิปไตย และ 4) ติดตามความก้าวหน้าส่วนบุคคลและ
ด้านสุนทรีย ะ จะเห็น ได้ว่าทักษะการคิดเชิงเหตุผลเป็นองค์ประกอบสาคัญที่ต้องพัฒนาให้เกิดกับ
ผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 และเนื่องจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของข้อมูลสารสนเทศ ต้องการให้
ทุกคนได้รับ การพัฒนาทักษะการคิดและเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้ด้วยตนเอง ปริมาณของข้อมูล
สารสนเทศที่ผู้ เรีย นสามารถเข้าถึงได้มีจานวนมาก ผู้ เรียนแต่ละคนจาเป็นที่จะได้เรียนรู้ทักษะใน
การเลือก ประเมิน (Evaluate) และใช้ข้อมูลสารสนเทศอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (AASL,
2007) และในประเทศไทย กาหนดคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษ 21 และคุณภาพผู้เรียนใน
โรงเรียนมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีศั กยภาพเป็นพลโลก ได้แก่เป็นเลิศวิชาการ (Smart)
มีความรู้พื้นฐานทาง วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยี รอบรู้ภาษาข้อมูล และทัศนภาพ มีความ
ล้าหน้าทางความคิด (Thinker) มีความใฝ่รู้ สร้างสรรค์ กล้าเผชิญความเสี่ยงคิดได้ในระดับสูง
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มีเหตุผล รู้จักคิดวิเคราะห์ ใคร่ครวญ วิจารณ์ สังเคราะห์และประเมินค่า กล้านาเสนอความคิดที่
สร้างสรรค์และแตกต่าง สามารถปรับตัวนาตนในสถานการณ์ต่างๆได้ดี แก้ปัญหา จัดการกับความ
ซับซ้อนได้ (สานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2554: 3) การเตรียมนักเรียนเพื่อให้ตรงกับ
มิติใหม่ของการเรียนรู้ออนไลน์เป็นหนึ่งในความท้าทายที่สาคัญที่สุดสาหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21
(Engleton and Dobler, 2007) ควรมีการจัดการเรียนแนวใหม่ โดยเชื่อมโยงเนื้อหาที่เรียนกับโลก
แห่งความเป็นจริง (Real World) หรืออาจกล่าวได้ว่าการเรียนรู้ตามสภาพจริงเป็นการเรียนการสอน
ที่ มี ค วามหมาย ช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ ความรู้ ใ นเนื้ อ หาวิ ช าและใช้ ก ารคิ ด ในการเชื่ อ มโยง
ประสบการณ์และการเรียนไว้ด้วยกัน ที่เรียกว่า “การเรียนรู้แท้ ” (Authentic Learning) (โกวิท
ประวาลพฤกษ์, 2545: 64) การศึกษาที่ดีสาหรับคนยุคใหม่จะต้องเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ ของศิษย์
และบทบาทของครูอาจารย์ก็ต้องเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ครูที่รักศิษย์ เอาใจใส่ศิษย์ แต่ยังใช้วิธีสอน
แบบเดิม ๆ จะไม่ใช่ครูที่ทาประโยชน์แก่ศิษย์อย่างแท้จริง กล่าวคือต้องเปลี่ยนจุดสนใจหรือจุดเน้น
จากการสอน ไปเป็นเน้นที่การเรียน (ทั้งของศิษย์ และของตนเอง) ต้องเรียนรู้และปรับปรุงรูปแบบ
การเรี ย นรู้ ที่ ต นจั ด ให้ แ ก่ ศิ ษ ย์ ด้ ว ย ครู เ พื่ อ ศิ ษ ย์ ต้ อ งเปลี่ ย นบทบาทของตนเองจาก “ครู ส อน”
(Teacher) ไปเป็น “ครูฝึก” (Coach) หรือ “ผู้อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ ” (Learning
Facilitator) (วิจ ารณ์ พานิ ช , 2555) วิธีการใหม่จะต้องจัดการเรี ยนรู้ให้ นักเรียนมีปฏิสั มพันธ์
(Interactive) เป็ น รายบุ ค คล (Personalized) ท างานร่ ว มกั น (Collaborative) สร้ า งสรรค์
(Creative) และ นวัตกรรมใหม่ (Innovative) เป็นสิ่งจาเป็น และทาให้ผู้เรียนในยุคอินเทอร์เน็ต
(Net Geners) มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ในโรงเรี ยนทุกๆ ที่ (วิจารณ์ พาณิช , 2555: 30)
ผลประโยชน์ที่นักเรียนได้รับในการเรียนรู้ทักษะใหม่ทั้งในด้านเทคโนโลยีและความรู้เท่าทันสื่อเป็น
ผลมาจากการติดต่อสื่อสารออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น (MacArthur Report, 2008) นักเรียนเติบโตขึ้นในยุค
การติดต่อสื่อสาร/ข้อมูลสารสนเทศ ครูต้องเน้นการเรียนรู้ตามสภาพจริง ในสภาพแวดล้อมที่อุดม
ไปด้ ว ยเทคโนโลยี ครู ค วรสอนให้ นั ก เรี ย นตั้ ง ค าถามร่ ว มกั น หาค าตอบ ร่ ว มกั น พั ฒ นาผลผลิ ต
และกลายเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Hutinger, Clark, and Johanson, 2001) องค์ความรู้ในยุคนี้
ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบดิจิตอล ซึ่งความรู้พื้นฐานในยุคดิจิทัล (Digital-Age Literacy) ประกอบด้วย
1) มีความรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี 2) รู้ภาษา ข้อมูล และทัศนภาพ
(Visual and Information Literacies) และ 3) รู้พหุวัฒนธรรมและมีความตระหนักสานึกระดับ โลก
(Multicultural Literacy and Global Awareness) (สานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย,
2553: 5)
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ขยายขอบเขตของพื้นที่และเวลา คือเข้าถึงจากการเติบโต
ของอินเทอร์เน็ต การเรี ยนรู้ส่ ว นใหญ่เกิดขึ้นบนระบบเครือข่าย (Online) หลั งจากโรงเรีย นเลิ ก
ที่บ้าน ในห้องสมุด และร้านกาแฟ (Cafés) การเรียนรู้ไม่จากัดเวลา จัดกิจกรรมได้ทุกสถานที่
(Anyplace Activity) ถักทอเข้ากับทุกส่วนในชีวิตประจาวันมากขึ้น (วิจารณ์ พาณิช, 2555: 140141) ในขณะที่ อิน เทอร์ เน็ ตเป็ น สิ่ งที่จ ะเติมเต็มความต้อ งการของบุ คคล เพิ่ม ขึ้นเรื่อย ๆ การใช้
อินเทอร์เน็ต ในที่ทางาน ระบบเศรษฐกิจ มีการใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ทั่วโลก (Friedman, 2005) จะเห็นได้จากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วโลกนั้นมีการใช้
งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จากข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2544
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-2553) ในปี 2544 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลก 498 ล้านคน และมีจานวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
961 ล้านเลขหมายทั่วโลก และเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2553 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลก
สูงถึง 2,010 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 32.6 ของประชากรโลกทั้งหมด และมีจานวนเลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วโลกสูงถึง 5,370 ล้านเลขหมาย หรือคิดเป็นร้อยละ 78.5 ของประชากรโลก
ทั้งหมด (Digital Planet, WISTA, 2008) อินเทอร์เน็ตเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยให้การ
ดาเนินชีวิต การเรียน และการทางาน มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
สามารถกระทาได้อย่ างอิส ระ ซึ่งบริการต่าง ๆ ในโลกอินเทอร์เน็ตมีมากมาย อาทิ การเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) สื่อสังคมออนไลน์ (Social
Media) แหล่งสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตมีทั้งเว็บไซต์ที่ให้บริการสารสนเทศโดยตรง และเว็บไซต์
สาหรับสืบค้นสารสนเทศจากเว็บไซต์อื่น โดยจะเป็นเว็บไซต์ที่มีโปรแกรมค้นหา (Search Engines)
จะเห็นได้ว่าบริการต่าง ๆ อยู่บนเครือข่ายทั้งสิ้น เช่น บริการเครือข่ายสังคม (Social Network) เป็น
รูปแบบการใช้เว็บไซต์ในการสร้างสังคมเครือข่ายบนอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้จะเขียนเรื่องราวที่ตนสนใจ
กิจกรรมที่ตนเองทา เพื่อเชื่อมโยงกับกิจกรรมความสนใจกับสมาชิกทั่วโลกที่อยู่ในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เดียวกัน ในการบริการบนเครือข่ายสังคม ประกอบด้วยการแชท ส่งข้อความ ส่งรูปภาพ
ส่งวีดิโอ เพลง เกม บล็อกเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้รับความนิยมมากขึ้นตามลาดับในยุค
web 2.0 (สานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2553) อินเทอร์เน็ตจึงเป็นส่วนสาคัญอย่างยิ่ง
ที่จะทาให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศผ่าน
การสื่อสารและเทคโนโลยี (ICTs) สมัยใหม่อาทิเช่น อินเทอร์เน็ต วิกิพีเดีย บล็อก เครื่องมือค้นหา
ข้อมูล (Search Engines) ระบบการส่งข้อความทันที (Instant Messaging) อีเมล์ และเกมออนไลน์
ฯลฯ ต้องการความรู้ใหม่และเป็นสิ่งสาคัญสาหรับความรู้ในชีวิตและการเรียนรู้ (International ICT
Panel, 2001) ซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตมีมากมายหลายประเภท มีลักษณะเป็น
มัลติมีเดีย คือ มีทั้งที่เป็นข้อความ (Text) ภาพวาด (Painting) ภาพเขียนหรือภาพลายเส้น (Drawing)
ภาพไดอะแกรม (Diagram) ภาพถ่าย (Photograph) เสียง (Sound) และเสียงสังเคราะห์ เช่น
เสียงดนตรี (Midi) ภาพยนตร์ (Movie) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ซึ่งการรู้สารสนเทศมี
ความก้าวหน้าจากรู้ความหมายที่เรียบง่ายของการใช้แหล่งข้อมูลในการอ้างอิง การค้นหาข้อมูล การรู้
ที่หลากหลาย (Multiple Literacies) รวมถึงข้อมูลที่เป็นดิจิตอล ข้อมูลที่ เป็นภาพ ข้อมูลที่เป็น
ข้อความ และการรู้เทคโนโลยี การเข้าร่วมในสังคมสารสนเทศ การรู้สารสนเทศจึงเป็นทักษะที่สาคัญ
ส าหรั บ ศตวรรษนี้ (AASL, 2007) การเรีย นรู้จึ งต้ องเปลี่ ย นแปลงด้ านพื้ นฐาน การหาความรู้
เปลี่ยนเป็นการเข้าถึงความรู้ข้อมูลสารสนเทศ ( LeVine, LeVine, and Schnell, 2001)
การดารงชีวิตในบริบทของโลกยุคดิจิตอลด้านการศึกษา ใน 10-20 ปีข้างหน้า ด้านสังคม
จะเป็ นสังคม 3 ลักษณะ คือ 1) สังคมแข่งขันที่ใช้ความรู้เป็นฐาน เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุค
เศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ 2) สังคมสิทธิมนุษยชน และ 3) สังคมพอเพียงเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันทางชีวิต
และสังคม (พิณสุดา สิทธิรังสี, 2552) จากสภาพสังคมของประเทศไทยในปัจจุบันทาให้การดารงชีวิต
ของผู้เรียนมีพฤติกรรมเปลี่ย นแปลงไปจากอดีตมากในหลาย ๆ ด้าน ไม่เฉพาะด้านภาษา เสื้ อผ้ า
สิ่ ง ประดั บ ตกแต่ ง หรื อ สไตล์ ก ารแสดงออก ที่ ถื อ เป็ น การเปลี่ ย นแปลงพื้ น ฐานเท่ า นั้ น แต่ ก าร
เปลี่ ย นแปลงที่ ไ ม่ อ าจหวนกลั บ ไปเหมื อ นเดิ ม ได้ อี ก โดยสิ้ น เชิ ง กลายเป็ น ลั ก ษณะเฉพาะตั ว
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(Singularity) ไปแล้ ว เนื่ อ งมาจากการเกิ ด ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว ของเทคโนโลยี ดิ จิ ต อล (Digital
Technology) ในช่วงท้ายศตวรรษที่ 20 ก็คือ นักเรียนในปัจจุบัน ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับ
วิทยาลัย แสดงให้เห็นถึงการเป็นคนรุ่นที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ใช้เวลาส่วนใหญ่กับ
สภาพแวดล้ อ มที่ เ ป็ น คอมพิ ว เตอร์ วิ ดี โ อเกม เครื่ อ งเล่ น เพลงดิ จิ ต อล กล้ อ งถ่ า ยภาพโทรทั ศ น์
โทรศัพท์มือถือ รวมทั้งตุ๊กตาและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในยุคดิจิตอล (Digital Age) นักศึกษาระดับวิทยาลัย
ในปัจจุบันใช้เวลากับการอ่านตาราต่ากว่า 5,000 ชั่วโมง แต่ใช้เวลากว่า 10,000 ชั่วโมง กับการเล่น
วิดีโ อเกมส์ (ไม่ร วมกับ การดูโ ทรทัศน์ 20,000 ชั่ว โมง) การใช้เวลากับคอมพิว เตอร์เกมส์ อีเมล์
อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ และการส่งข้อความ เป็นต้น (Prensky, 2001) ได้มีผู้ทาการศึกษา
เกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อต่างๆ อาทิ คอมสต๊อก และสแคเรอร์ (Comstock and Scharrer, 1999)
ศึกษาข้อมูลที่ผ่านมาสองทศวรรษ ชี้ให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อ ซึ่งโทรทัศน์ไม่เพียง
ใช้ดู (Watch) แต่มีข้อความประกอบเพื่อความเข้าใจมากขึ้น น่าเสียดายที่การใช้เวลาหลายชั่วโมง
ที่จริงแล้ว คนใช้เวลาดูโทรทัศน์ค่อนข้างมาก โทรทัศน์มีการโฆษณาสั้น ๆ ซึ่งเน้นการค้าขายโดยการ
สร้างอารมณ์เพื่อการค้า เด็กและวัยรุ่นที่ดูโทรทัศน์มาก จะทางานได้ไม่ดี และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ไม่ดี
ในการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Standardized Achievement Tests) ด้วยเหตุผลนี้จะเห็นได้
ว่ า การดู โ ทรทั ศ น์ แ ย่ ง เวลาในการเรี ย นรู้ จ ากการอ่ า นหนั ง สื อ ท าให้ ห มดก าลั ง ใจในการอ่ า น
ความรุนแรงในโทรทัศน์ทาให้เด็กตื่นเต้นและบางคนหวาดกลัว แต่ที่สาคัญที่สุดคือ ส่งผลต่อพฤติกรรม
ก้าวร้าว บางครั้งนาไปสู่พฤติกรรมการต่อต้านสังคมที่เป็นอันตรายอย่างจริงจัง
เด็กที่ดูเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงในโทรทัศน์อย่างสม่าเสมอจะมีพฤติกรรม ที่จะใช้การ
แก้ปัญหาระหว่างบุคคลด้วยความก้าวร้าว ในการเด็กสัมผัสเกี่ยวกับความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจะมี
แนวโน้ ม ที่จ ะพัฒ นาไปสู่ ท างเลื อกในการแก้ไขปัญ หาสั งคมที่ก้า วร้า วรุน แรง และอาจจะกระตุ้ น
จินตนาที่เต็มไปด้วยการก้าวร้าว ซึ่งอาจจะนามาใช้ในอนาคต (Huesmann and Eron, 1986: 135)
สอดคล้องกับที่คอมสต๊ อก และเพื่อนร่ว มงาน ศึกษางานวิจัยกว่า 200 การศึกษาที่มุ่งเน้นไปที่คน
ทีเ่ ลียนแบบการกระทาทางอาญาที่พวกเขาเห็นในโทรทัศน์ ในงานวิจัยนี้ คอมสต๊อก และเพื่อนร่วมงาน
ได้เขียนว่า ลาดับแรกผลกระทบที่มีมากที่สุด คือ การถ่ายทอดเกี่ยวกับความรุนแรง มีการกระตุ้น
หรือเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการเลียนแบบความก้าวร้าว/พฤติกรรมต่อต้านสังคมที่เห็นจากการดูโทรทัศน์
ดังนั้น การดูโทรทัศน์เกี่ยวกับความรุนแรง การดูเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมอาจจะทาให้เกิดการเรียนรู้ใหม่
ที่ทาให้บางอย่างผิดปกติไปจากเดิมหรือมีการสร้างแบบจาลอง และนาไปใช้ ในชีวิตจริง (Committee
on Commerce, Science, and Transportation, 1993) นาธาน ฮาร์เพอร์ (Nathan Harper,
2003) ทาการศึกษาเรื่องผลกระทบกับเด็กจากความรุนแรงจากการดูสื่อทัศนภาพ (The Effects on
Children from Viewing Violence in Visual Media) ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้อ่านที่มีเอกสารจานวนมากที่แสดงให้เห็นผลกระทบเชิงลบในเด็กจากการดู ความรุนแรงใน
สื่อทัศนภาพ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของระดับความก้าวร้าว,การเลียนแบบ ความอดทนต่อรายการ
โทรทั ศ น์ ที่ มี ค วามรุ น แรง การเล่ า เรื่ อ ง (Storytelling) การลดความวิ ต กกั ง วลอย่ า งเป็ น ระบบ
(Desensitization), และความกลัวของการตกเป็นเหยื่อ ในการศึกษา อายุ เพศ และกลุ่มทางสังคม
ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงโดยสื่อทัศนภาพ (Visual Media) จานวนของผลกระทบที่ได้มาจาก
การศึกษา และจากการสารวจในรายงานนี้แสดงให้เห็นผลกระทบดังนี้ 1) การที่ผู้ปกครองมั่นใจว่า
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พวกเขาความตระหนักในการดูสื่อของบุตรหลาน ดังนั้น การสนับสนุนต่าง ๆ ต้องปรับเปลี่ยนไปที่
โครงการป้องกัน และสอนเยาวชนเกี่ยวกับผลกระทบที่เป็นอันตราย ของการใช้ความรุนแรงจากการดู
สื่อทัศนภาพ 2) ในโลกของวงการบันเทิงต้องคานึงถึงอิทธิพลที่ผลิตขึ้นที่มีต่อ ผู้ดู และ 3) รัฐบาลกลาง
ของสหรัฐต้องมีการร้องขอให้ปกป้องวัยรุ่นอเมริกันและประชาชนจากอิทธิพลจากความรุนแรง จาก
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสื่อทัศนภาพ โดยการยกเว้นการเก็บภาษี การเซ็นเซอร์ และการทาซ้าด้วย (Harper,
2003) จากการศึกษาเห็ น ได้ว่าทุ กฝ่ ายควรมี ส่ ว นร่ ว มในการสร้ างเกราะป้องกั นให้ กั บเด็ก ในการ
ดารงชีวิตในยุคดิจิตอล โดยเฉพาะผู้ปกครองของเด็ก และฝ่ายที่เป็นผู้ผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ และ
หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบเกี่ยวกับสื่อต่าง ๆ และหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา
ให้กับเด็กตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จากปัญหา
ที่กล่าวมาส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็กในยุคปัจจุบัน ซึง่ ผู้เรียนจึงจาเป็นต้องใช้ทักษะการรับสาร
ด้วยการดู การฟัง และการอ่าน มากขึ้น ในการรับสารจากสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยี ซึ่งมี
ข้อมูล หลากหลายประเภท ทั้งที่เป็ นภาพ เสี ยง และตัว อักษร แล้ ว ประมวลผลข้อมูล เพื่อที่จะ
กลั่นกรองเป็นองค์ความรู้ และแนวคิดของตนเองเพื่อนามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันต่อไป จึงมี
ความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาในด้านการคิดให้ เกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่างลุ่มลึก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะการคิดเชิงเหตุผล ซึ่งเป็นการคิดระดับสูงที่ผู้เรียนในยุคศตวรรษที่
21 จะใช้เป็นเครื่องมือที่สาคัญ ในการวิเคราะห์ ไตร่ตรอง และประเมินข้อมูลสารสนเทศที่พวกเขา
ได้รับว่า ควรเลือกข้อมูล สารสนเทศใดไปใช้ประโยชน์ สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ และนาไปใช้
ดารงชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความสุข
ประเทศไทย จั ด การศึ ก ษาโดยมี ก ารประกาศใช้ ก ฎหมายทางการศึ ก ษา คื อ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช
2545 เป็นกรอบ และจัดการเรียนการสอนตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 กาหนด ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่ มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนับเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ มีความสาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นกลุ่ม
ที่เป็นทักษะพื้นฐานของผู้เรียนที่จะนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ และ
หลักสูตรภาษาไทย จะแบ่งเป็นมาตรฐาน และตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ ที่นักเรียนไทยทุกคนต้องเรียน
อย่ างชัดเจน ซึ่งจะเห็ น ได้ว่ าในหลั กสู ตรภาษาไทย ตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 กาหนดสาระการเรียนรู้ที่สาคัญ เป็น 5 สาระการเรียนรู้ ในสาระการเรียนรู้ที่ 1 คือ
สาระการเรี ย นรู้ ก ารอ่ า น และสาระการเรี ย นรู้ ที่ 3 คื อ สาระการฟั ง การดู และการพู ด
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในยุคปัจจุบันให้ความสาคัญกับการสอนแบบ
บูรณาการทักษะทางภาษา โดยเฉพาะทักษะการดู การฟัง และการอ่าน ซึ่งเป็นทักษะการรับสาร ใน
สาระการดู และการฟัง หลักสูตรตัวชี้วัดที่สาคัญ คือ 1) แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการ
ฟังและการดู และ 2) วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูเพื่อนาข้อคิดมาประยุกต์ใช้ ในการดาเนิน
ชีวิต ครูผู้สอนจึงต้องจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะการดูอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อนักเรียนรับ
สารโดยการดูจากสื่อที่อยู่ ในชีวิตประจาวัน แล้วสามารถนามาวิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินค่าของ
สารนั้ น พิจ ารณาว่าควรเชื่อหรือไม่ จะเห็นได้ว่าการดูต้องอาศัย ทักษะการคิดขั้นสูง เพื่อให้ผู้ เรียน
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สามารถดูอย่างพินิจพิเคราะห์ และประเมินสิ่งที่ดูนักเรียนต้องมีทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิง
เหตุผลเป็นพื้นฐาน หากผู้เรียนขาดการวิเคราะห์และขาดวิจารณญาณในการดู ก็อาจทาให้การรับรู้
การตีความ และการประเมินสิ่งที่ดูนั้นขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น การฝึกดูจึงเป็นเรื่องสาคัญที่ครูผู้สอน
จะต้องฝึกให้นักเรียนได้รู้ และนา สิ่งที่ดูมาตีความ วิเคราะห์ และประเมินคุณค่า ของสิ่งที่ดูได้อย่าง
ถูกต้อง (มิ่งขวัญ กิตติวรรณกร, 2547: 30) นอกจากทักษะการดูทักษะการอ่านนับได้ว่ามีความสาคัญ
มาก เนื่องจากสามารถนาไปใช้ในการอ่านตาราเรียน หนังสือพิมพ์ วารสาร ประกาศ โฆษณา ฉลาก
และคาแนะนาในการใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องอาศัย ความเข้าใจ ในการอ่านทั้งสิ้น (สุมิตรา
อังวัฒนกุล, 2540: 11) ดังนั้นครูผู้สอนภาษาไทย จึงต้องจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่านด้วย
เนื่ องจากการอ่า นเป็ น ทัก ษะที่ส าคั ญอย่ า งหนึ่ง ในการด ารงชี วิต เพราะการอ่ านมีส่ ว นช่ว ยสร้า ง
ความส าเร็ จ ในการดาเนิ น ชีวิต ผู้ ใ ดมีค วามสามารถในการอ่ านหนังสื อเป็ นพิเ ศษ มักจะมีโ อกาส
เจริญก้าวหน้าในอาชีพและในชีวิตมากกว่าคนที่อ่านหนังสือได้น้อย และอ่านช้า โลกปัจจุบันเรียกได้ว่า
เป็ นโลกของการอ่าน เพราะการอ่าน แทรกอยู่ในกิจกรรมทุกประเภททุกแห่ง ทั้งนี้เพราะในการ
สื่อสารซึ่งกันและกันในชีวิตประจาวัน ต้องอาศัยการอ่านเพื่อความเข้าใจ การอ่านจึงเข้ามามีบทบาท
สาคัญในชีวิตของเรา (กานต์มณี ศักดิ์เจริญ, 2546) ผู้เรียนสามารถนาทักษะการอ่านไปใช้ได้ตลอด
ชีวิต (Brumfit and Finocchiaro, 1983: 143) ซึ่งในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตรระบุรายละเอียด
ตัวชี้วัด ดังนี้ 1) ระบุความแตกต่างของคาที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย 2) ระบุ
ใจความสาคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน 3) อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียน
กรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความและรายงาน 4) วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่อ่าน
โดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น 5) วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 6) วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การลาดับความ และความเป็นไปได้ของเรื่อง และ
7) ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
การจัดการศึกษาของประเทศไทยยังประสบกับปัญหาอย่างต่ อเนื่อง เช่น ปัญหาคุณภาพ
การศึกษา ทั้งด้าน ภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และโดยเฉพาะด้านการคิดวิเคราะห์ การอ่าน
และการเขียน ที่เป็นเครื่องมือของการศึกษาหาความรู้ เห็นได้จากการประเมินของหน่วยงานต่าง ๆ
ผลการประเมินต่ากว่ามาตรฐานและมีแนวโน้มต่าลงเรื่อย ๆ เห็นได้จากการที่สถาบันนานาชาติเพื่อ
การพัฒนาการจัดการ (International Institute for Management Development: IMD) ซึ่งมี
วิธีการจัดอันดับแตกต่างกันไปตามดัชนีวัดค่าด้านต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นเพื่อสะท้อนความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศสมาชิกที่ตนเองจัดอันดับ ข้อมูลการจัดอั นดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทยไทยในช่วง 3 ปี (ปี 2554-2556) พบว่า ประเทศไทยมีความสามารถไม่แน่นอน อยู่ใน
ระดับค่อนข้างต่า จากลาดับที่ 27 ในปี 2554 ลาดับที่ 30 ปี 2555 และลาดับที่ 27 จาก 60 ประเทศ
ในปี 2556 และในด้านการจัดอันดับการศึกษาของไทยในปีของ IMD ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 25532557) อยู่ในลาดับที่ 47, 51, 52, 51 และ 54 เปรียบเทียบกับ 60 ประเทศ (สกศ., 2556) อันดับของ
ประเทศไทยมีอันดับต่าลงเรื่อย ๆ ด้วยความเชื่อว่าเหตุที่เป็นเช่นนี้ เนื่องมาจากการจัดการศึกษาไม่มี
คุณ ภาพ ดั งนั้ น ประเทศไทยจึ งด าเนิน การปฏิ รูป การศึ ก ษาอย่ างต่ อเนื่ อ ง จนกระทั่ง การปฏิ รู ป
การศึกษาในทศวรรษแรก จนกระทั่งถึงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561)
โดยยึดหลักตามกรอบนโยบาย 4 ใหม่ ประกอบด้วย การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ การพัฒนา
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คุณภาพครูยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุ คใหม่ และการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการใหม่ ซึ่งการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่นั้น เน้นพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ที่มี
นิสัยใฝ่รู้ ตั้งแต่ปฐมวัย สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ
มีระเบียบวินัย และคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ฯลฯ
การจัดการเรีย นรู้ กลุ่ มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในด้านการดู การฟัง การอ่าน และ
การคิด ยังไม่ประสบผลสาเร็จ เห็นได้จากในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ สาหรับ
ประเทศไทยมีค่าเฉลี่ ย ผลการประเมิน PISA (Programme for International Student
Assessment) ต่ากว่าระดับนานาชาติมากถึงขั้นอยู่ในลาดับเกือบรั้งท้าย และมีร้อยละของผู้เรียนที่มี
คุณภาพระดับสูงอยู่เพียงร้อยละ 0.02-0.03 ช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนที่มุ่งเน้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement) จากการทดสอบระดับชาติชั้นปี
สุดท้ายของแต่ละช่วงชั้น (ป.3, ป.6, ม.3 และ ม.6) ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมระดับประเทศ
มีค่าเฉลี่ยยังไม่ถึงร้อยละ 50 บางกลุ่มสาระการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ 25 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ผู้เรียนมีความรู้ไม่ถึง 1 ใน 4 ของความรู้ที่เรียนมา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้เรียนส่วนใหญ่มีปัญหาใน
การอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการคิดขั้นสูง เห็นได้จาก
การวิเคราะห์ผลการทดสอบรายข้อที่วัดทักษะการคิดหรือการให้เขียนแสดงเหตุผล หรือความคิดเห็น
มีผู้เรียนจานวนน้อยที่ตอบถูก (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2556: 1-2) จากการวัด
ความสามารถการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ ด้านการศึกษาประจาปี 2550 ของสถาบันนานาชาติเพื่อ
การพัฒนาการจัดการ (ไอเอ็มดี) พบว่า คนไทยมีสรรถนะอยู่ในระดับที่ 46 จากการสารวจทั้งหมด
55 ประเทศทั่วโลก และการประเมินเพื่อวัดคุณภาพการศึกษาในประเทศเป้าหมาย 41 ประเทศ
ด้านการอ่ าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในปี 2550 ของโครงการส ารวจความรู้ และทักษะ
การเรี ย นของเด็ ก อายุ 15 ปี (PISA) ในประเทศสมาชิ ก ขององค์ ก รเพื่ อ ความร่ว มมือ และพั ฒ นา
เศรษฐกิจ (OECD) พบว่า เวลาเรียน 2 วิชานี้ของนักเรียนไทยน้อยกว่าประเทศอื่น รวมทั้งขาดแคลน
ครู ที่มีความสามารถ อีกทั้งนั กเรีย นไทยอายุ 15 ปี เขียนสะกดและใช้คาผิดมากที่สุด ไม่ส ามารถ
แยกแยะระหว่างภาษาพูดกับภาษาเขียน เรียงประโยคไม่เป็นเรียบเรียงความคิดลงเป็นการเขียนไม่ได้
(ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ , 2554: 2) และจากข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าการจัดการเรียนรู้ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2551-2552 โดยสภาการศึกษา (2552: 87) เกี่ยวกับอัตราการอ่านหนังสือ
ของคนไทย พบว่า ปี 2551 คนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป มีอัตราการอ่านหนังสือร้อยละ 66.3 สูงขึ้น
จากปี 2546 (ร้อยละ 61.2) แต่เมื่อเทียบกับปี 2548 (ร้อยละ 69.1) อัตราการอ่านหนังสือของ
ประชากรลดลง และจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของบุคคลภายนอก (สมศ.) โรงเรียน
ส่ ว นใหญ่ ไม่ ผ่ า นมาตรฐานที่ 4 ซึ่ ง เป็ นเรื่ องของการคิ ด วิเ คราะห์ คิ ด สั งเคราะห์ คิ ด สร้ า งสรรค์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแก้ไขปัญหา และมีวิสัยทัศน์ และจากการสรุปผลการประเมินของ สมศ.
ครั้งสุดท้ายจากสถานศึกษา จานวน 17,562 แห่ง มีสถานศึกษาเพียงร้อยละ 11.1 ที่มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดี (ร้อยละ 75 ขึ้นไป) นอกจากนี้ข้อมูลจากโครงการ TIMSS (Third International
Mathematics and Science Study) ที่พบว่านักเรียนไทยทาข้อสอบที่ต้องใช้ความสามารถใน
การคิดเชิงวิเคราะห์ ยกเหตุผลประกอบหรือข้อความยาวไม่ได้ เพราะการเรียนการสอนยังไม่เน้น
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กระบวนการให้นักเรียนได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2545)
หากดูผ ลสั มฤทธิ์ของการจั ดการเรียนรู้กลุ่ มสาระการเรียนรู้ภ าษาไทย ผลการทดสอบกลุ่ มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยที่ดาเนินการทดสอบโดย สานักทดสอบทางการศึกษา, สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 9) พบว่า ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลสัมฤทธิ์กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยในปีการศึกษา 2545-2550 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.27, 46.65, 53.98,
38.29, 43.94 และ 48.13 ตามลาดับ นอกจากนี้ผลการทดสอบ O-NET ที่ทดสอบโดยสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ของนักเรียน ม.3 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยต่ากว่าครึ่ง ทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา (สทศ., 2550, 2551,
2553) การที่ข้อมูลเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากปัญหาหลายประการ ปัญหาสาคัญประการหนึ่งอาจเกิด
จากผู้สอนเน้นการสอนแบบบรรยายและผู้เรียนส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง และขาด
ทักษะกระบวนการวิจัยในการเรียนรู้และการทางาน การจัดการเรียนรู้ที่ควรนามาใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพราะเด็กไทยเรื่องการอ่อนด้อยในการคิ ดนับว่าเป็น
ปัญหาที่ติดอันดับต้น ๆ ในการพูดคุยกันในวงการศึกษาไทย และก็เป็นเรื่องจริงที่ทุกคนยอมรับและ
พยายามที่จะหาแนวทางแก้ปัญหากันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ปัญหาอีกประการหนึ่งอาจเนื่องมาจาก
ขาดการออกแบบระบบการจัดการเรียนรู้ที่ดี
การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันมีปัญหาในด้านคุณภาพที่ต่ากว่ามาตรฐานประเด็นที่
ชี้ความด้อยคุณภาพ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนยังยึดครูเป็นศูนย์กลาง เน้นการถ่ายทอดความรู้จ
ให้ ผู้ เรี ย นท่อ งจ าเป็ น ส าคัญ ครู ไ ม่ส อนให้ นักเรีย นเกิ ดทัก ษะการคิ ดและการแก้ปัญ หาส่ งผลใหห้
นักเรียนมีศักยภาพด้านการคิดต่า(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2540) การจัดการเรียนการ
สอนของครูส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ ยังเน้นเนื้อหาวิชาการมากกว่าการสอนให้รู้จักคิด
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2544: 81) พฤติกรรมของ
ครูอาจารย์ผู้ที่เรียนระบบเก่าไม่รักการอ่าน การค้นคว้า การวิเคราะห์ด้วยตนเอง มีความเคยชินกับ
บรรยากาศการสอนแบบเดิม นอกจากนี้ยังใช้วิธีการสอนล้าสมัยไม่มีการปรับเปลี่ยนจากการเรียนรู้
(วิทยากร เชียงกูล , 2548) จึงมีความจาเป็นต้องปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในการประกอบอาชีพ การเพิ่มขึ้นขององค์ความรู้ สภาพ
สังคมและเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสู ง การผลิตและการให้ บริการจาเป็นที่จะต้องมีบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพสูงในการปฏิบัติงาน (วินัย วีระวัฒนานนท์, 2543: 28-29) อีกประการหนึ่ง คือ การจัด
กระบวนการเรียนการสอนก็ทาให้ผู้เรียนไม่สามารถแสดงศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง มาได้อย่าง
เต็มที่ เพราะการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันขาดประสิทธิภาพซึ่งยังคงเน้นให้ผู้เรียนรับรู้และต้อง
ท่องจาความรู้อยู่ตลอดเวลา ไม่เปิดโอกาสให้ฝึกคิด ฝึกวิเคราะห์ พิจารณาปัญหา หรือ ฝึกการ
แก้ปัญหาจากสภาพจริง การสอนของครูยังคงยึดหลักการ วิธีการแบบเก่าอยู่ คือ เน้นการสอนแบบ
บรรยาย เข้มงวดกวดขัน ผู้เรียน และไม่มีความท้าทาย จนผู้เรียนไม่กล้าแสดงออกทางความคิด ไม่ได้
สอนให้นักเรียนคิดอย่างมีเหตุผล ทาให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับการใช้พฤติกรรมการคิด ในระดับความรู้
ความจา ขาดความสามารถในการคิด การวิเคราะห์ การใช้เหตุผล เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาจาก
โรงเรียนแล้ว จึงไม่ประสบความสาเร็จในชีวิตเท่าที่ควร ทั้งในด้านการงานหรือการดารงชีวิตประจาวัน
ทั้งนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางวิชาการ และเทคโนโลยีนั้นต้องการความสามารถในด้าน
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เหตุผลเป็นพื้นฐานของการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545: 3; อุษณีย์ โพธิสุข และคณะ, 2547; อุษณีย์ โพธิสุข,
2544) ดังนั้น จึงจาเป็นที่จะต้องมีการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทยที่สามารถพัฒนาการคิดขั้นสูง
ให้ กับ นั กเรี ย น โดยเฉพาะในด้านการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผ ล โดยเฉพาะนักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งอยู่ในวัยรุ่นซึ่งต้องการการพัฒนาทักษะการดารงชีวิตในสังคมต่อไป
สภาพสังคมไทยในยุคปัจจุบันตกอยู่ในสภาพวิกฤต อันเป็นผลมาจากความอ่อนแอทาง
ความคิด คนไทยจึงเป็น คนเชื่อคนง่าย ถูกหลอกบ่อย ฟังอะไรไม่เคยตรวจสอบความจริง ตีความ
สถานการณ์ผิดเพี้ยนไปจากความจริง ชอบลอกเลียนแบบ (ชนาธิป พรกุล, 2554) เหตุที่เป็นเช่นนี้
อาจเนื่องมาจากขาดการไตร่ตรองในการคิดไม่สามารถคิดเชิงเหตุผลได้ และมีการคิดแก้ปัญหาไป
ในทางที่ไม่เหมาะสม ดังที่ ชนาธิป พรกุล (2554) กล่ าวว่า คนไทยแก้ความจนด้ ว ยการซื้อหวย
แก้ความผิดหวังด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยการแจกเงินหรือกู้จากต่างประเทศ
สังคมเช่นนี้จึงเป็นสังคมที่ขาดความมั่นคง เปราะบาง และพร้อมที่จะถูกชักจูงไปในทิศทางต่าง ๆ ผู้คน
ขาดความมั่นใจ รู้สึกไม่ปลอดภัย ซึ่งเป็นผลของการคิดไม่เป็น นับได้ว่าในสังคมไทยยังมีข้อที่น่าเป็น
ห่วงมาก เพราะตามหลักพระพุทธศาสนาระบุว่าจะต้องสอนให้เด็กรู้จักคิด รู้จักพิจารณา คิดเป็น
แต่น่าสังเกตว่า การเลี้ยงดูเด็กในสังคมไทยไม่ส่งเสริมการคิด (พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต),
2539: 4) ดังนั้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาการคิดของเยาวชนซึ่งจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่
ในวันข้างหน้าเนื่องจากการคิดเป็นสิ่ งที่ช่วยฝึกฝนให้เด็กมีความสามารถในการสังเกต การจาแนก
การคานวณ การจัดกระทาข้อมูล การลงสรุป และการสื่อความหมาย ซึ่งลักษณะการคิดที่มี
ความสาคัญสมควรที่จะนาไปพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติ คือ การคิดเชิงเหตุผลเป็นลักษณะพิเศษ
อย่างหนึ่งของการคิดที่จาเป็นต่อการเรียนรู้ทุกแขนง (ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2543: 96) การมี
ความสามารถในการคิ ด จะเป็ น ประโยชน์ อย่ า งมากต่ อ การดาเนิ น ชี วิต ของมนุษ ย์ ท าให้ ส ามารถ
แก้ปั ญหา รวมทั้งสามารถเลื อกตัดสิ นใจได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผ ล ในยุคข่าวสารเทคโนโลยี
ในปัจจุบันที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขัน การปูพื้นฐานการคิดและส่งเสริมการคิด
ให้ แ ก่ เ ด็ ก และเยาวชนจึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง รั บ ตั้ ง แต่ อ นุ บ าลไปจนถึ ง ระดั บ สู ง การได้ รั บ
การพัฒ นาการคิ ดตั้งแต่ เยาว์วัย จะช่ว ยพัฒ นาการคิดให้ ก้าวหน้ า ส่ งผลให้ ส ติปั ญญาเฉี ยบแหลม
เป็นคนรอบคอบ ตัดสินใจได้ถูกต้อง สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตได้ดี เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ
สามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2551: 3) ดังนั้น ความคิดขั้นสูง
เป็ น ความสามารถทางสติปั ญญาที่ต้องพัฒ นา ซึ่งประกอบด้ว ยความคิดวิเคราะห์ (Analytical
Thinking) ความคิดวิพากษ์วิจารณ์ (Critical Thinking) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
ความคิดเชิงเหตุผล (Logical Thinking) และความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking)
(กรมวิชาการ, 2544: 153-154) แต่การส่งเสริมความสามารถในการคิดยังไม่ประสบผลสาเร็จ
เท่าที่ควร จากผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนส่วนใหญ่นักเรียนมีความสามารถในการคิดระดับสู ง
(Higher order Thinking) ที่ประกอบด้วย ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า รวมทั้ง
ทักษะการคิดแก้ปัญหาอยู่ในระดับต่า ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกฝ่ายต้องให้ความสนใจ
เพราะทั ก ษะและความสามารถในการคิ ด จะส่ ง ผลถึ ง การพั ฒ นาประเทศชาติ ใ นทุ ก ด้ า น (วั ช รา
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เล่าเรียนดี, 2552: 1) จากสภาพที่กล่าวมาจึงจาเป็นที่ต้องพัฒนาการคิดให้กับผู้เรียนโดยเฉพาะการคิด
เชิงเหตุผลและการคิดแก้ปัญหาเพื่อที่ผู้เรียนจะได้นาไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการดารงชีวิตในอนาคต
การคิดเป็นสิ่งที่สามารถสอนหรือพั ฒนาได้แม้ว่าการคิดจะให้โดยตรงไม่ได้ แต่ผู้สอน
สามารถจัดสถานการณ์และการประมวลข้อมูลเพื่อส่งเสริมการคิดของผู้เรียนได้ (Fraenkel, 1980:
10) แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการการคิดของมนุษย์ มีนักจิตวิทยาหลายท่านที่ได้พยายามศึกษาค้นคว้า
ซึ่งแนวคิดทฤษฎีที่สาคัญกลุ่มหนึ่งคือ การใช้วิธีการศึกษาตามทฤษฎีของเพียเจต์ นักจิตวิทยากลุ่มนี้
มีความเชื่อว่าการคิดของมนุษย์จะมีลาดับขั้นตอนพัฒนาการของการคิดเป็นไปตามลาดับขึ้น และ
กระบวนการคิดเป็นกระบวนการภายในสมองหรือภายในจิตที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับการรับรู้ การจา
การคิดและการแก้ปัญหาต่าง ๆ กระบวนการดังกล่าวขึ้นภายในสมอง (Morrison, 1988: 109)
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ เป็นทิศทางที่มีนักจิตวิทยาการศึกษาหลายท่านได้ใช้เป็น
แนวทาง ได้แก่ บรูเนอร์ (Bruner) ออซูเบล (Ausubel) กาเย่ (Gagne) และทอแรนซ์ (Torrance)
ทั้งนี้ปัจจัยที่สาคัญที่ นาไปสู่การปฏิบัติในการจัดกระบวนการเรียนการสอนคือครูต้องทาหน้าที่เป็น
ผู้อานวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน (Jonassen, 1991: 11-12 and Murphy,
1997) ครูอาจจะแสดงบทบาทเป็นผู้ชี้แนะผู้ฝึกหัด ฯลฯ แต่ไม่ใช่ผู้กาหนดวิธีการเรียนให้กับผู้เรียน
(Merril, 1991 and Murphy, 1997) การจัดการเรียนการสอนควรให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระ
เพื่อทาความเข้าใจ และสร้างความหมายเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ตามประสบการณ์ของตนเอง (Yager,
2541)
การคิดวิเคราะห์ เป็นการคิดประเภทหนึ่งซึ่งมีความสาคัญและจาเป็นมากขึ้น สาหรับ
พลเมื อ ง ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ ซึ่ ง เป็ น ทั ก ษะด้ า นการคิ ด ของแต่ ล ะบุ ค คล การให้ เ หตุ ผ ล
ความสามารถในการวิเคราะห์ ตัดสินใจประเมินความจริงและความคิดเห็น การหาข้อสรุป การตีความ
และแก้ปัญหา (Ennis, 1996; Duron and Waugh, 2006, Paul, R. & Elder. L.,2010) การคิด
วิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้เพราะเป็นการรวมการคิดหลายกระบวนการเข้าด้วยกัน เช่น
ความเข้าใจ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ (Moon, 2008) เป็นความสามารถในการพินิจพิจารณาที่
สาคัญไม่ใช่เพียงแต่การเรียนรู้ การทางาน และในชีวิต (Nilson, 2003) การส่งเสริมพัฒนา การคิด
วิเคราะห์เป็นหัวใจที่จะช่วยนักเรียน” รู้วิธีการเรียนรู้และวิธีคิดอย่างชัดเจน” (Halpern, 1998: 450)
โดยผ่านกระบวนการรับสาร คือ การดู การฟัง และการอ่าน ซึ่งผู้ที่รับสารจะต้องมี ความเข้าใจสารที่
รับมาเป็นอย่างดี เพื่อทาความเข้าใจและผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์สารที่ได้รับเพื่ อนามาใช้ให้เป็น
ประโยชน์กับตนเอง ดังนั้น การคิดวิเคราะห์จึงเป็นองค์ประกอบที่สาคัญในชีวิตเป็นหนึ่งในกิจกรรม
ทางปั ญ ญาที่ส าคัญต่อการดารงชีวิตของมนุษ ย์ การที่บุคคลจะมีทั กษะในการแก้ ปัญหาและการ
ตัดสินใจ บุคคลนั้นจะต้องสามารถวิเคราะห์และเข้าใจสถานการณ์ใหม่หรือข้อความจริงใหม่ได้ ดังนั้น
การจะให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในระดับใดหรือหลายระดับนั้นขึ้นอยู่กับเนื้อหาสาระที่เป็นองค์ความรู้
เช่น จุดมุ่งหมายการเรียนรู้เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลด้านเศรษฐกิจที่นาเสนอด้วยกราฟเพื่อให้นักเรียนมี
ความเข้าใจในข้อมูลดังกล่าว อาจต้องผสานข้อมูลความรู้ในลักษณะรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดจาพวก
การแปล การตีความ การประยุกต์ การวิเคราะห์ส่วนย่อย และความสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ การนาไปใช้ สู่การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินผลตามจุดมุ่งหมายการศึกษา
ของบลู ม โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งความสามารถในการวิเคราะห์ จะส่ งผลให้ นักเรียนสามารถนาไป
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ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ใหม่ในเชิงสร้างสรรค์ เพราะเป็นการพัฒนาความสามารถในระดับการมี
เหตุผลและเป็นการเรียนรู้ที่คงทนของแต่ละบุคคล แม้จะจารายละเอียดของความรู้ไม่ได้ นักเรียนจึง
ต้องเรียนวิธีการวิเคราะห์ และภายใต้สภาวะใดที่ต้องนาความสามารถด้านการวิเคราะห์มาใช้การคิด
อีกประเภทหนึ่งที่สาคัญเห็นได้จากเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ให้ความสาคัญที่
จะประเมินใน 3 ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษา (Literacy) ด้านคานวณ(Numeracy) และด้าน
เหตุผล (Reasoning Abilities) ซึ่งถือเป็นความสามารถพื้นฐานเบื้องต้นสาคัญ ที่ใช้ในการเรียนรู้
(ส านั ก วิ ช าการและมาตรฐานการศึ ก ษา, 2558) การคิ ด เชิ ง เหตุ ผ ลเป็ น กระบวนการคิ ด หรื อ
กระบวนการทางสมองในอัน ที่จ ะลงความคิ ดเห็ น เกี่ ย วกั บความสั ม พัน ธ์ร ะหว่ างข้อ เท็จ จริ งและ
ปรากฏการณ์ สามารถสรุปเหตุผลจากข้อสมมติฐานได้เป็นการคิดที่เป็นผลมาจากการทดสอบ หรือ
การตัดสินใจ หรือการวิเคราะห์เรื่องราวที่เกิดขึ้น (Good. 1973: 345) การคิดเชิงเหตุผลเป็นการรับรู้
ความรู้จากเหตุผล (Reason) เป็นการใช้ข้อมูลรายละเอียด (Information) ในลักษณะโน้มน้าว
(Induce) สืบสาวเหตุผล (Deduce) สรุปความ (Infer) ลงความเห็นเป็นหลักการ (Generalize) ระบุ
ลักษณะเฉพาะ (Specify) ยืนยันลักษณะความเหมือน (Recognize Similarities) และจากนั้นเป็น
การตัดสิน (Judge) และโต้แย้ง สนับสนุนและคัดค้านอย่างเต็มที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นจริง สิ่งดี สิ่งที่
ถูกต้องและสิ่งที่สวยงาม (สานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2554. 32) การคิดเชิงเหตุผล
มีความสัมพันธ์กับการแก้ปัญหา การหาทางเลือกในการแก้ปัญหา และประเมินว่าวิธีไหนดีที่สุดและ
ปฏิบัติตามทางเลือกนั้นเพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหาด้วยความเหมาะสม และยอมรับในวิธีการแก้ปัญหา
เมื่อได้รับเหตุผลที่ถูกต้องเพียงพอ และสามารถเข้าใจในเหตุผลนั้นฟรีแมน (Freeman. 1988: 3-4)
การคิดเชิงเหตุผลเป็นพื้นฐานนาไปสู่การคิดเชิงตรรกะโดยใช้กระบวนการทางปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้อง
แล้วนาไปสู่การแก้ปัญหา (Reber, 1985) การให้เหตุผลเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการดาเนิ นชีวิต
ประจาวันของมนุษย์ (Baroody, 1993: 2-25) การให้เหตุผลเป็นกระบวนการที่สาคัญที่ถูกเน้นในการ
จัดการเรียนรู้และความสามารถในการให้เหตุผลเป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่ช่วยให้เข้าใจในการเรียนรู้
เรื่องต่างๆ (NCTM, 2000: 56; Russell, 1999: 1; Hanna and Yackel, 2003: 227-236) เพราะ
การเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ การแก้ปัญหาในชีวิตจริง หรือในงานอาชีพของบุคคลจะไม่มีใครคอยบอกว่า
ถูกหรือผิด จะต้องใช้การพิจารณาและตัดสินใจด้วยตนเองด้วยเหตุและผล (Lappan and Schram.
1989: 18) การคิดเชิงเหตุผลเป็นทักษะที่สาคัญอย่างยิ่ง เพราะต้องนามาใช้ในการเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ
การแก้ปัญหาในชีวิตจริง หรือในงานอาชีพของบุคคลจะไม่มีใครคอยบอกว่าถูกหรือผิด จะต้องใช้
การพิจารณาและตัดสินใจด้วยตนเองด้วยเหตุและผล (Lappan and Schram, 1989: 18) การพัฒนา
บุคคลให้มีความสามารถในการให้เหตุผลนั้นต้องเริ่มจากการส่งเสริมให้บุคคลได้คิดอย่างมีเหตุผล
ความสามารถในการให้เหตุผลดังกล่าวนี้เป็นสิ่งจาเป็นที่โรงเรียนควรจัดทาและเป็น สิ่งที่สามารถสอน
ได้ควบคู่กับเนื้อหาวิชาปกติหรือในสถานการณ์ค่าง ๆ ที่เหมาะสม (Guilford and Hoepfner, 1971:
28-32) เด็กวัยรุ่นสมัยนี้ที่มักมองคุณค่าแต่เพียงด้านนอกและมีการตัดสินสิ่งต่างๆอย่างรวดเร็วโดยไม่
ใช้ ก ารคิ ด เชิ ง เหตุ ผ ล ด้ ว ยเหตุ นี้ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ทั ก ษะในการแปลความหมายและ
สร้างสรรค์เพื่อสื่อความหมายได้อย่างถูกต้องจึงนับเป็นสิ่งจาเป็นอย่างหนึ่ง ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการฝึก
ทักษะในด้านการอ่านหรือเขียนเลย (Bamford, 2003) การแสดงเหตุผลที่ดีนั้น มีคุณค่ามากกว่า
คาตอบที่ถูกต้อง (NCTM, 1989: 6) เนื่องจากในแต่ละวันมีข้อมูลข่าวสารผ่านเข้ามามากมาย ตัวเรา
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ในฐานะผู้บริโภคจะต้องตระหนักได้ว่าข้อมูลเหล่านี้มีอิทธิพลต่อเราเพียงใด ถ้าเราไม่สามารถคิดเชิง
เหตุผลเราอาจพิจารณาไตร่ตรองข้อมูลผิดพลาด ไม่สามารถตัดสินได้ว่าข้อมูลใดน่าเชื่อถือ ข้อมูลใดไม่
ซึ่งข้อมูลข่าวสารบางเรื่องอาจมีการชี้นาให้เกิดความเข้าใจในทางใดทางหนึ่งตามที่กาหนดไว้ แล้วเป็น
ผลให้การบริโภคข่าวสารมีโอกาสผิดพลาดมากขึ้น เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
บุคคลจึงต้องรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลรู้จักพิจารณาไตร่ตรอง อย่างมีเหตุผล รู้จักแยกแยะส่วนที่เป็นความ
จริงออกมาจากส่วนที่เป็นเท็จเพื่อจะได้ใช้ในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล (วรวิทย์ นิเทศศิลป์, 2551:
17) การพัฒนาบุคคลให้มีความสามารถในการให้เหตุ ผลนั้นต้องเริ่มจากการส่งเสริมให้บุคคลได้คิด
อย่างมีเหตุผล ความสามารถในการให้เหตุผลดังกล่าวนี้เป็นสิ่งจาเป็นที่โรงเรียนควรจัดทาและเป็น
สิ่งที่สามารถสอนได้ควบคู่กับเนื้อหาวิชาปกติหรือในสถานการณ์ต่างๆที่เหมาะสม การคิดอย่างมี
เหตุผลของเด็กมีสองลักษณะ คือ ขั้นการคิดอย่างมีเหตุผลแบบรูปธรรม (Concrete Reasoning
Patterns: C) และการคิดอย่างมีเหตุผลแบบนามธรรม(Formal Reasoning Pattrrns: F) (Guilford
and Hoepfne, 1971: 28-32) โอดาฟเฟอร์ (O’Daffer, 1990: 378) กล่าวว่าทักษะการให้เหตุผลมี
ความสาคัญและการให้เหตุผลที่มีความสาคัญต่อความสาเร็จมี 2 ลักษณะ คือ 1) การให้เหตุผลแบบ
อุปนัย (inductive Reasoning) เป็นกระบวนการให้เหตุผลที่เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลในการสร้าง
หลักการใหม่ ค้นหารูปทั่วไป รูปแบบทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์สถานการณ์ และในการอธิบายสมบัติ
และโครงสร้างต่างๆทางคณิตศาสตร์ เพื่อนาไปสู่การสรุปเป็นมโนมติ หรืออาจกล่าวได้ว่า การให้
เหตุผลแบบอุปนัยเกิดจากผลของกรณีเฉพาะหลาย ๆ ตัวอย่าง และนาไปสู่การสรุปเป็นกฎเกณฑ์
ทั่วไป 2) การให้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning) เป็นกระบวนการให้เหตุผล ซึ่งใช้
รูปแบบการลงความเห็นที่สมเหตุสมผล ในการสรุป จากหลักฐานที่ปรากฏเป็นการพิสูจน์ข้อสรุปและ
ตัดสินความถูกต้องของขั้นตอนการคิด อาจกล่าวได้ว่า การให้เหตุผลแบบนิรนัย เป็นการให้เหตุผลที่
ใช้ข้อสรุปที่เป็นกฎเกณฑ์ทั่วไปเป็นหลัก แล้วจะได้ผลสรุปของกรณีเฉพาะที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์
หลักการที่เป็นจริงเสมอ
นักการศึกษาจึงได้ศึกษาและนาเสนอแนวคิดทฤษฎี และกลยุทธ์ในการพัฒนาการคิดเชิง
เหตุผล อาทิ นอริส (Norris, 1988) ได้ให้ข้อเสนอแนะการสอนการคิดไว้ดังนี้ 1) ครูจะต้องสร้าง
บรรยากาศในห้องเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นแม้ว่าความคิดเห็นจะแตกต่างกับ
ผู้อื่น 2) จะต้องส่งเสริมการอภิปรายในชั้น ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น 3) สนับสนุนให้นักเรียน
อธิบายเหตุผลของคาตอบที่ให้มากกว่าการบอกว่าผิดหรือถูกแต่เพียงอย่างเดียว 4) ควรจะสอนทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณควบคู่ไปกับวิชาที่ครูสอน เช่น ในวิชาวรรณคดี และประวัติศาสตร์ 5) ครู
จะต้องสร้างความคาดหวังให้นักเรียนทราบว่า โดยบอกวัตถุประสงค์ของการคิด 6) ครูควรจะให้
โอกาสนักเรียนได้ฝึกในการตัดสินใจว่าควรเชื่อหรือไม่ในการโฆษณาสินค้าในโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์
และสนับ สนุ นให้ ช่วยในการตัดสิ น ใจ จากการศึกษานักการศึกษาได้จัดกลุ่ มรูป แบบการสอนเพื่อ
ส่งเสริมการคิดเชิงเหตุผลเป็น 5 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มโปรแกรมที่เน้นแนวทางกระบวนการคิด (Cognitive
Process Approaches) 2) กลุ่มโปรแกรมที่เน้นในแนวทางยุทธศาสตร์การคิด (Artificial Intelligence)
3) กลุ่มโปรแกรมที่เน้นในแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาการของการคิดตามทัศนะของเพียเจท์ (Formal
Thinking or Stage Development) 4) กลุ่มโปรแกรมที่เน้นในแนวทางของการใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ (Language and Symbol Manipulation) และ 5) กลุ่มโปรแกรมที่ยึดการคิดเป็นเนื้อหา
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สาระของการฝึก หรือเป็นโปรแกรมที่ใช้แนวทางของการคิดที่เกี่ยวกั บการคิด (Thinking About
Thinking) นิคเคอร์สัน (Nickerson, 1984: 26-35) สรุปได้ว่าการคิดเชิงเหตุผลเป็นทักษะที่สาคัญที่
ควรพัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนและต้องพัฒนาอย่างถูกวิธีจึงจะเกิดสัมฤทธิผล
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า นักการศึกษาพยายาม
ศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาการคิดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการคิดขั้นสูงมีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
โดยใช้นวัตกรรมรูปแบบต่าง ๆ มากมายในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และด้านการคิดเชิงเหตุผล ซึ่งในด้านการคิดเชิงเหตุผลส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาใน
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ส่วนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พบว่า การศึกษาและ
พัฒนารูปแบบการสอนส่วนใหญ่จะพัฒนารูปแบบการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ซึ่งพบในระดับ
บัณฑิตศึกษาจานวนมาก แต่การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทย โดยใช้ ทักษะ การดู การฟัง และ
การอ่ า น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละการคิ ด เชิ ง เหตุ ผ ล ยั ง ไม่ พ บ การศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ
การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมด้านการคิด ส่วนใหญ่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อาทิ อารยา ช่ออัญชัน (2553) ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของ
นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 ของโรงเรี ย นโรตารี่ ก รุ ง เทพฯ จ านวน 41 คน เปรี ย บเที ย บ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การคิ ด แก้ ปั ญ หาอย่ า งมี วิ จ ารณญาณ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ผลการวิ จั ย พบว่ า
ความสามารถในการคิดแก้ปั ญหาอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลั งเรี ยนแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง (2553) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้
กรณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักศึกษาวิชาชีพครู การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) พัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้กรณีศึกษาทาง
ศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพ
ครู และ 2) ศึก ษาประสิ ทธิ ภ าพเชิง ประจัก ษ์ของรูป แบบการสอน โดยใช้ก รณีศึ กษาทางศาสตร์
การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
ที่พัฒนาขึ้น รูปแบบการสอนมีชื่อว่า พีซีเอสเอสซี (PCSSC) มีกระบวนการเรียนการสอน 5 ขั้น
ประกอบด้ ว ย ขั้น เตรี ย มการเรี ย นรู้ (Preparation) ขั้นน าสู่ ก รณีศึ กษา (Case Presentstion)
ขั้นสรรค์หาวิธีการแก้ไข (Selection of Solutions) ขั้นแบ่งปันประสบการณ์ (Sharing with
Groups) และขั้นสืบสานสร้างความรู้ใหม่ (Construction for New Knowledge) โดยพัฒนาบน
พื้นฐานของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี้มีงานวิจัยที่ศึกษาในด้านการพัฒนาการรู้คิด
ดังที่ ลิท และลิน (Leat, D., and Lin M., 2003) ได้ศึกษาการพัฒนาวิธีการสอนเมตาคอกนิชันและ
การถ่ายทอดโดยศึกษาจากครูโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศอังกฤษที่มีถูกประเมินว่าต่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานจากทางรัฐบาล โดยส่วนหนึ่งของการเพิ่มเกณฑ์มาตรฐานใช้วิธีการสอนเมตาคอกนิชันและ
การถ่ายทอดให้แก่เด็กตามแนวทาง 10 ประการ คือ 1) ใช้วิธีการกระตุ้นให้เด็กคิด (Using
Stimulating Strategies for Teaching) 2) ส่งเสริมให้เด็กเกิด Self-esteem (Promote Selfesteem) 3) ให้นักเรียนตั้งคาถาม (Pupils Asking the Questions) 4) ตรวจสอบความคิด
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(Collating Ideas) 5)เตรียมแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย (Providing Heuristics and Alternative
Representation) 6) ส่งเสริมและซักถาม (Promoting and Managing Discussion) 7) ให้เด็กได้
อธิบายด้วยตนเอง (Making Pupils Explain Themselves) 8) มีการสะท้อนความคิด (Providing
Feedback) 9) มีการเชื่อมโยง (Making Connections) และ 10) เชื่อมโยงสู่วัตถุประสงค์ของ
บทเรียน (Communicating the Purpose of Lessons)
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวจึงได้ดาเนินการศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และ
วิธีการจั ดการเรี ย นรู้ เพื่อน ามาพัฒ นารูปแบบการเรียนการสอนการดู การฟัง และการอ่านเพื่ อ
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผลของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่สามารถนามาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอนการฟัง การดู และการอ่าน เพื่อส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษา
หลักการ แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบการสอนดังนี้
1. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา
ผู้วิจัยศึกษาการวิจัยพื้นฐาน และการวิจัยประยุกต์ตามแนวคิดของ เครสเวล และ
คล้าก (Creswell and Clark, 2011) ซึ่งได้พัฒนามาเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and
Development: R&D) เป็ นการวิจัยที่ใช้ในการแสวงหาและพัฒนาความรู้ทางด้านการศึกษา
มีขั้นตอนของการดาเนินการวิจัย คือ ดาเนินการวิจั ยแล้วนาผลการวิจัยมาพัฒนานวัตกรรม แล้วนา
นวัตกรรมไปดาเนินการวิจัย เมื่อวิจัยครั้งที่ 2 แล้วนาผลการวิจัยไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขนวัตกรรมให้
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา ซึ่งมี 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 วิจัย (Research: R1) คือ
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ ขั้นตอนที่ 2 พัฒนา (Develop: D1) คือ การออกแบบและ
พัฒนานวัตกรรม ขั้นตอนที่ 3 วิจัย (Research: R2) คือ การนานวัตกรรมไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย
และขั้นตอนที่ 4 พัฒนา (Develop: D2) คือ การประเมินผลและปรับปรุงนวัตกรรม (มาเรียม
นิลพันธุ์, 2555: 239)
2. แนวคิดการออกแบบระบบการเรียนการสอน และการวิจัยแบบผสมผสาน
การออกแบบระบบการเรียนการสอน (Instructional System Design: ISD)
เป็นการนาเอากระบวนการของวิธีการเชิงระบบ (System Approach) มาประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็น
กระบวนการที่ทาให้ การทางานมี ประสิ ทธิภ าพ (Efficiency) และประสิ ทธิผ ล (Effectiveness)
การออกแบบระบบการเรียนการสอนนั้น ทิศนา แขมมณี (2558) กล่าวถึงแนวคิดวิธีการเชิงระบบ
และการออกแบบระบบการเรี ย นการสอนสรุ ป ได้ ว่ า การออกแบบมี ลั ก ษณะเป็ น ศาสตร์ แ ห่ ง
การสร้างสรรค์การสอนที่เกิดจากการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์จากบริบทของการเรียนการสอน
โดยอาศัยแนวคิดวิธีการเชิงระบบ เป็นรากฐานของการออกแบบระบบการเรียนการสอน เพื่อนามาสู่
การวางเค้าโครง (Outline) ให้เห็นภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนเป็นขั้นตอนทั้งระบบ การ
นากระบวนการของวิธีการเชิงระบบ (System Approach) มาใช้เป็นกระบวนการที่ทาให้การ
ทางาน มีป ระสิทธิภ าพ (Efficiency) และประสิ ทธิผล (Effectiveness) เนื่องจากระบบได้มี
กลไกและโครงสร้างหลักในการทางานอย่างน้อย 3 ส่วน ประกอบด้วย สิ่งที่นาเข้า/ตัวป้อน (Input)
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กระบวนการ (Process) ผลผลิต/ผลลัพธ์ (Output) ซึ่งในแต่ละขั้นมีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือ
เงื่อนไขการเรียนรู้อย่างละเอียด มีการระบุ แยกแยะและแก้ปัญหา แล้วจึงวางแผนการเรียนการสอน
โดยอาศัยความรู้ หลักการและแนวคิดจากหลาย ๆ ทฤษฎี มีการปรับปรุง แก้ไขการทางานในตัวของ
มันเองโดยการใช้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) และในแต่ละองค์ประกอบย่อย ๆ
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาหลักการแนวคิดต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการวิจัย
พบว่า แนวคิด หลักการเกี่ยวกับการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอน (ISD) ของนักการศึกษาที่ใช้
กันอย่างแพร่หลาย คือ การออกแบบระบบการเรียนการสอนของ ครูส (Kruse, 2009) เขานาเสนอ
แนวคิดในการออกแบบหรือการพัฒ นารูปแบบการเรียนการสอน หรือที่เราเรียกกันโดยทั่ว ไปว่า
“ADDIE Model” ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นวิเคราะห์ (Analysis) เป็นการศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็น (Needs Analysis) 2) ขั้น
ออกแบบและพัฒนารูปแบบ (Design and Development) ขั้นนี้เป็นการนาข้อมูลต่าง ๆ จากขั้น
แรกมาออกแบบการเรี ย นการสอนและพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอน 3) ขั้ น น าไปใช้
(Implementation) เป็นขั้นการนารูปแบบที่สร้างและพัฒนาขึ้นไป ทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไขให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล และ 4) ขั้นประเมินผล (Evaluation) เป็นขั้นการวัดผลและ
ประเมินผล การใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้นโดยประเมินผลจากการวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน สมรรถภาพ
การสอนของครู และความคิดเห็ นของบุ คคลที่เกี่ย วข้อ งและ/หรือจากผู้ เชี่ย วชาญ นั กออกแบบ
การเรียนการสอนเชิงระบบอีกท่านหนึ่ง คือ ดิก แคเรย์ และแคเรย์ (Dick, Carey and Carey, 2009:
1-8) ได้เสนอรูปแบบระบบการออกแบบการสอน สรุปรวมได้ 3 องค์ประกอบ คือ 1) กาหนด
จุดมุ่งหมายของการสอน 2) การพัฒนาการสอน และ 3) การประเมินการเรียนการสอนจาก
3 องค์ประกอบ สามารถจัดแบ่งกิจกรรมการออกแบบระบบการสอนออกเป็น 10 ขั้นตอน คือ
1) กาหนดจุดมุ่งหมายการสอน (Identify Instructional Goals) 2) การวิเคราะห์การสอน
(Conduct Instructional Analysis) ขั้นตอนนี้จะเป็นการจัดหมวดหมู่ของภารกิจ (Task
Classification) ตามลักษณะของจุดมุ่งหมายการสอน 3) ศึกษาพฤติกรรมเบื้องต้นและคุณลักษณะ
ของผู้เรียน (Identify Entry Behaviors) ว่าเป็นผู้เรียนระดับใด มีพื้นความรู้เพียงใด 4) เขียน
จุดมุ่งหมายการเรียน (Write Performance Objectives) 5) สร้างแบบทดสอบอิงเกณฑ์ (Develop
Criterion Referenced Test Items) 6) พัฒนายุทธศาสตร์การสอน (Develop Instructional
Strategy) 7) พัฒนาและเลือกวัสดุการเรียนการสอน (Develop and Select Instructional
Materials) 8) ออกแบบและจัดการประเมินระหว่างเรียน (Design and Conduct Formative
Evaluation) 9) ออกแบบและจัดการประเมินหลังเรียน (Design and Conduct Summative
Evaluation) และ 10) แก้ไขปรับปรุงการสอน (Revise Instruction) การออกแบบการสอนอีก
รูปแบบหนึ่ง คือ รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน 3p ของ บิ๊กกส์ (Biggs: 20, อ้างถึงใน สุเทพ
อ่วมเจริญ, 2555: 79) กล่าวถึงรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน 3p ของ Biggs (Biggs’s
3 presage-process-product) เป็นการออกแบบการสอนเพื่อเพิ่มคุณภาพของนักเรียนให้มีผลลัพธ์
การเรียนรู้สูงสุด นักวิชาการต้องพัฒนารูปแบบหลักสูตรที่พัฒนานักเรียน ด้วยการเรียนการสอนและ
สื่อประกอบการเรียนงานภาระงานและประสบการณ์ซึ่งมีหลักดังนี้ 1) เป็นจริง สอดคล้องกับโลกที่
เป็นจริงของนักเรียน 2) เป็นการสรรค์สร้าง มีการเชื่อมโยงขั้นตอนภายในการพัฒนา และ 3) นักเรียน
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ต้องการใช้และยึ ดหลักพัฒนาองค์ความรู้ขั้นสู ง 4)มีความสอดคล้องในขั้นตอนต่าง ๆ และผลลัพธ์
การเรี ย นรู้ และมีความท้าทายน่ าสนใจและจูงใจผู้ เรียน แบบจาลอง 3P เป็ นแบบจาลองที่แสดง
การสร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียน แบบจาลองแสดงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างการสอนของผู้สอน และ
กระบวนการการเรียนรู้ของผู้เรียนในขั้น Presage เป็นการเรียนการสอนโดยทั่ว ๆ ไป เป็นการ
ประยุกต์การเรียนรู้ในการทาหน้าที่ของสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ ในขั้น Process เป็นการปฏิบัติภาระ
งาน ภายใต้การรับรู้ในบริบทของการสอน แรงจูงใจในการเรียนรู้ และการไขว่คว้า รวมถึงการตัดสินใจ
ในการปฏิบัติโดยไม่ชักช้าเป็นการเรียนรู้ตามภาระงาน ในขั้น Product ผู้เรียนเรียนรู้ที่เป็นทั้ง
ความคิดในระดับต่าและระดับสูง (สุเทพ อ่วมเจริญ, 2555: 76) อีกแนวคิดหนึ่งที่ใช้ในการออกแบบ
คือ แนวคิดการออกแบบการเรีย นรู้ที่เป็นสากล (UDL) มาใช้ในการออกแบบ มีกรอบดังนี้คือ
การกาหนดเป้าหมาย (Goals) สื่อ (Materials) วิธีการเรียนการสอน (Methods) และการ
ประเมิน ผล (Assessments) การออกแบบนี้ส ามารถเข้าถึงผู้ เรียนได้มากขึ้นไม่เฉพาะแต่ทาง
กายภาพ (Physically) แต่รวมถึงสติปัญญา (Intellectually) และ อารมณ์ (Emotionally)
(Hitchcock, Meyer, Rose, and Jackson, 2002) มีลักษณะเฉพาะคือ1) กาหนดเป้าหมายที่ท้า
ทายและเหมาะสมกับผู้เรียนทุกคน 2) ใช้สื่อที่ยืดหยุ่นและหลากหลาย ใช้ข้อดีจากสื่อดิจิตอล เช่น
ข้อความในรูปแบบดิจิตอล Digitized Text มัลติมีเดีย (Multimedia Software) บันทึกวิดีโอ
(Video Recorders) บันทึกเทป (Tape Recorders) และอินเทอร์เน็ต (Internet) และ 3) ใช้
เทคนิคการประเมินผลที่เพียงพอ และยืดหยุ่นอย่างต่อเนื่อง ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่เกิดจากการจัดการ
เรียนการสอน และตรวจสอบความเข้าใจและความรู้ของผู้เรียน (Rose and Meyer, 2002)
นอกจากนี้ สุเทพ อ่วมเจริญ ได้พัฒนาแบบจาลอง: SU Model (สุเทพ อ่วมเจริญ,
2556) ซึ่งการจัดการเรียนรู้ตามแบบจาลอง SU Model ที่เป็นแนวคิดในการจัดการศึกษาเพื่อมุ่ง
พัฒนาให้ ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข โดยมีขั้นตอนออกแบบการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
2.1 ใช้คาถามสร้างความคิดเกี่ยวกับ การทาความกระจ่างในความรู้ -ความรู้ และ
ทักษะอะไรที่เป็นความจาเป็นที่ผู้เรียนได้รับหลังจากเรียนรู้การวางแผนการเรียนรู้ด้วยการกาหนด
จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ (Learning Goal) และออกแบบการเรียนรู้ โดยมีลาดับดังนี้
2.2 ผู้เรียนกาหนดกรอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของตนเอง ด้วยการระบุ ความรู้และ
การปฏิบัติ โดยระบุความรู้ ในรูปของสารสนเทศ หรือ Declarative Knowledge และระบุทักษะ
การปฏิ บั ติ (โครงงาน งาน และภาระงาน) กลยุ ท ธ์ ทั กษะ กระบวนการ หรื อ Procedural
Knowledge และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.3 ผู้เรียนออกแบบการเรียนรู้ และระบุเกณฑ์ คุณภาพวัตถุประสงค์การเรียนรู้เป็น
ค่าระดับตามโครงสร้างการสังเกตผลการเรียนรู้ (Structure of Observed Learning Out-comes:
SOLO Taxonomy)
2.4 ผู้ เ รี ย นออกแบบการเรี ย นรู้ ห รื อ เลื อ กกลยุ ท ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ จ ะช่ ว ยให้ ป ระสบ
ความสาเร็จในการเรียนรู้
2.5 ใช้คาถามสร้างความคิดเกี่ยวกับการเลือกรับและการทาความเข้าใจสารสนเทศ
ใหม่ กิจกรรม การเรียนรู้ (Learning Activity) เป็นการกาหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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2.6 ใช้คาถามสร้างความคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบทบทวนและใช้ความรู้ใหม่เป็น
การกาหนดแนวทางการประเมินการเรียนรู้ตามระดับคุณภาพการเรียนรู้
วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) เป็นการออกแบบวิจัยด้วย
วิธีวิทยาการ (Methodology) และวิธีการ (Methods) ซึ่งวิธีวิทยาการเกี่ยวข้องการเก็บรวบรวม
การวิเคราะห์ และการผสมผสานวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) และเชิงคุณภาพ
(Qualitative Methods) ซึ่งมีแบบแผนการผสมผสานวิธีการวิจัย แบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก คือ
1) แบบแผนเชิงผสมผสานแบบสามเส้า (The Triangulation Design) 2) แบบแผนเชิงผสมผสาน
แบบรองรับภายใน (The Embedded Design) 3) แบบแผนเชิงอธิบาย (The Explanatory
Design) และ 4) แบบแผนเชิงสารวจบุกเบิก (The Exploratory Design) (Creswell, 2011) เป็น
กระบวนการวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงขั้นสรุปผล โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ และ
การผสมผสานข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการศึกษาเฉพาะกรณีหรือหลายกรณี เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในผลการวิจัยที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในปัญหาวิจัยหนึ่ง ซึ่งอาจให้คาตอบที่เหมาะสมกว่าการใช้
เพียงวิธีใดวิธีหนึ่ง
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ ก ระบวนการวิ จั ย และพั ฒ นา (Research
and
Development: R&D) (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555) ประยุกต์ร่วมกับการออกแบบระบบการเรียน
การสอนเชิงระบบของ ดิกค์ แคเรย์ และแคเรย์ (Dick, Carey and Carey, 2009) แบบจาลอง 3p
ของ Biggs (Biggs’s 3 presage-process-product) และแบบจาลอง SU Model ของสุเทพ
อ่ว มเจริ ญ ในการออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่ านเพื่อส่ งเสริม
การคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้ระเบียบการวิจัยแบบ
การผสมผสานวิธีการวิจัย (Mixed Methods Research) ตามแบบแผนการวิจัยเชิงสารวจบุกเบิก
(The Exploratory Design) เริ่มจากวิธีการเชิงคุณภาพเป็นหลักวิธีการเชิงปริมาณเป็นวิธีรอง
(Creswell, 2011) มีกระบวนการวิจัยประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐาน (Research-R1: Analysis) ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development-D1: Design and
Development) ขั้นตอนที่ 3 การนาไปใช้ (Research R2: Implementation) และขั้นตอนที่ 4
การประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการสอน (Development-D2: Evaluation)
3. หลั กการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒ นารูปแบบการเรียนการสอนการดู
การฟัง และการอ่านเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ในการการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการดู การฟัง และการอ่านภาษาไทย
เพื่อส่งเสริม การคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นผู้วิจัยนาหลักการ
แนวคิด ทฤษฎีต่าง มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ ดังนี้ คือ
3.1 ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism Theory) ทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) เป็นทฤษฏีการเรียนรู้ แสดงให้เห็นจุดเปลี่ยนทางด้านการศึกษา
กล่าวคือ เปลี่ยนจากรูปแบบการศึกษาที่อยู่บนพื้นฐานตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เป็น
รูปแบบการจัดการศึกษาที่เน้นทฤษฎีความรู้ความคิด (Cognitive Theory) ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญของ
การเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivist Learning) ที่มีความเชื่อ
ที่ว่า ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ของตนเอง (Construct Their Own Knowledge) จากการมี
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ปฎิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม (Gagnon and Collay, 2001: 1) โดยการสังเกต การวัดหรือประมาณการ
การตีความ หรือการกระทา เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อสิ่ง เหล่านั้น มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนคนอื่นใน
กลุ่มมีการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (Action Learning) ซึ่งนาไปสู่การค้นคว้าหาคาตอบหรือสร้าง
ความรู้ใหม่ และหาแนวทางแก้ปัญหาของตนเองทาให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชี วิ ต ผู้ เ รี ย นได้ วิ เ คราะห์ ห รื อ ตั้ ง ค าถามจากโจทย์ ปั ญ หา ผ่ า นกระบวนการสะท้ อ นคิ ด
(Reflective Thinking) ทฤษฎีนี้มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักวิธีการเรียนรู้ สามารถแสวงหาความรู้
ด้วยการนาความรู้เดิมมาเชื่อมโยงให้เกิดการเรียนรู้เรื่องใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง ทาให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยตลอด ทฤษฎีนี้ ให้ความสาคัญกับกระบวนการ และวิธีการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจจากประสบการณ์ โครงสร้างทางปัญญา และความเชื่อ ในการแปลความหมาย
เหตุการณ์และสิ่งต่าง ๆ เชื่อว่าบุคคลมีโลกของตนเองซึ่งเป็นโลกซึ่งสร้างขึ้นด้วยความคิดของตน เชื่อ
ว่าสมองเป็นเครื่องมือที่บุคคลใช้แปลความหมายปรากฎการณ์ เหตุการณ์และสิ่งต่าง ๆ ในโลก การ
แปลความหมายของบุคคลขึ้นอยู่กับการรับรู้ ประสบการณ์ ความเชื่อ ความต้องการ ความสนใจ และ
ภูมิหลังของแต่ละบุคคล ซึ่งแตกต่างกัน (Jonassen, 1992: 138-139) ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง ประกอบด้วย 6 ส่วน ที่สาคัญ ได้แก่ สถานการณ์ (Situation) การจัดกลุ่ม (Grouping) การ
เชื่อมโยง (Bridge) การซักถาม (Questions) การจัดแสดงผลงาน (Exhibit) และการสะท้ อน
ความรู้สึกในการปฏิบัติงาน (Reflection) (Gagnon and Collay, 2001: 2)
จากทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง พัฒนาสู่การเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง (Constructivist Methods: CLM) มีพื้นฐานแนวคิดที่ว่าผู้เรียนแต่ละคนจะเรียนรู้ได้ดี
ที่สุดก็ต่อเมื่อได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จะให้โอกาส
ผู้เรียนในการสร้างองค์ความรู้จากความรู้ที่มาก่อน เพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่และความ
เข้าใจจากประสบการณ์จริง การเรียนรู้จากวิธีการนี้ ผู้เรียนจะได้รับการส่งเสริมให้สารวจถึงความ
เป็นไปได้ คิดวิธีแก้ปัญหา ทดสอบแนวคิดใหม่ ๆ การร่วมมือกับผู้อื่น การคิดทบทวนปัญหา และ
ท้ายที่สุดคือเสนอวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดที่ตนเองคิดค้นขึ้น การเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
เชื่อว่าความรู้นั้นเป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละคนและสิ่งแวดล้อม (สุเทพ อ่วมเจริญ, 2557) ลักษณะ
สาคัญของการเรียนรู้ ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ สรุปไว้ดังนี้ 1) ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ผลของ
การเรียนรู้จะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการสร้างความรู้ (Process of Knowledge Construction) และ
การสะท้อนความคิด (Reflective Awareness of That Process) เป้าหมายการเรียนรู้จะต้องมา
จากการปฏิบัติงานจริง (Authentic Tasks) ผู้สอนจะต้องเป็นตัวอย่างและฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้
ให้ผู้เรียน และผู้เรียนจะต้องฝึกฝนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง และ 2) เป้าหมายของการสอนจะ
เปลี่ยนจากการถ่ายทอดให้ผู้เรียนได้รับสาระความรู้แน่นอนตายตัว ไปสู่การสาธิตกระบวนการแปล
และสร้างความหมายที่หลากหลาย การเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ จะต้องให้มีประสิทธิภาพถึงขั้นทาได้และ
แก้ปัญหาจริงได้ และ3.ในการเรียนการสอน ผู้เรียนจะเป็นผู้มีบทบาทในการเรียนรู้อย่างตื่นตัว
(Active) เป็นผู้จัดกระทากับข้อมูลหรือประสบการณ์ต่าง ๆ และจะต้องสร้างความหมายให้กับสิ่งนั้น
ด้วยตนเอง โดยการให้ผู้เรียนอยู่ในบริบทจริง (Fosnot, 1996: 12-15) วิลสัน และโคล (Wilson and
Cole, 1991: 59-61) รวบรวมแนวคิดและรายละเอียดของรูปแบบการสอนตามกรอบแนวคิดของการ
ออกแบบการเรียนและการสอนตามทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ด้ วยตนเอง สรุปได้ดังนี้ 1) จัดการ
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เรียนรู้โดยยึดการแก้ปัญหาในสิ่งแวดล้อมตามสภาพจริง (Embed Learning in a Rich Authentic
Problem-solving Environment) 2) จัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงเทียบกับบริบททางวิชาการ
(Academic Contexts for Learning) 3) จัดให้มีการควบคุมสาหรับผู้เรียน (Provide for Learner
Control) และ 4) ใช้ข้อผิดพลาดของผู้เรียนเป็นกลไกในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเข้าใจของ
ผู้เรียน ซาโฮลิก (Zahorik, 1995) เสนอขั้นตอนประกอบด้วย 1) ตรวจสอบความรู้เดิมของผู้เรียน
ก่อนที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรี ยนเรียนรู้สิ่งใหม่ 2) ให้ผู้เรียนได้รับความรู้ในลักษณะที่
เป็นองค์รวมก่อนที่จะเรียนรู้ ส่วนย่อย ๆ 3) ให้ผู้เรียนได้สารวจ ตรวจสอบความรู้ที่สร้างขึ้นด้วยการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น 4) ให้ผู้เรียนได้ขยายและตกแต่งความรู้ของตนเองด้วยการนาความรู้
ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง และ 5) ให้ผู้เรียนสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่นาไปใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน นอกจากนี้ วัชรา เล่าเรียนดี (2552: 46-49)
เสนอกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยการสร้างความรู้ (Constructivist Learning Process) 6) ขั้น
ดังนี้ 1) เตรียมความพร้อมผู้เรียน จูงใจ เร้าความสนใจ (Provide Motivational Anticipatory Set)
ได้แก่ 1.1) จูงใจ เร้าความสนใจของผู้เรียน 1.2) แจ้งจุดประสงค์ 1.3) สร้างความสาคัญให้ผู้เรียน
2) ให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน (Involve Students in Instructional
Activities) ได้แก่ 2.1) ระบุตัวอย่างและไม่ใช้ตัวอย่าง 2.2) นิยามความหมายและความคิดรวบยอด
2.3) อภิปรายร่วมกันให้ผู้เรียนระบุราย การจัดกลุ่มและอธิบาย 2.4) มีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
ทุกบทเรียน 2.5) ทา Concept Map หรือ Mind Map เพื่อเสนอแนวคิด/ข้อสรุป 2.6) จัดกิจกรรม
ฝึกการตัดสินใจ เช่น บทบาทสมมติ จาลองสถานการณ์ 2.7) ให้แสดงรูปแบบพฤติกรรมที่คาดหวัง
จากกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น 3) ตรวจสอบความเข้าใจ โดยการใช้ถามคาถามหลาย
ประเภทที่ส่งเสริมความคิด ถามคาถามที่สาคัญ ใช้คาถามแบบเจาะลึก เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้าง
ความรู้ความคิดด้วยตนเอง ถามให้ผู้เรียนอธิบาย Concept นิยามคุณลักษณะต่าง ๆ ด้วยคาพูดของ
ตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น 4) จัดโอกาสและเปิดโอกาสให้ปฏิบัติโดยตรง
5) การคิดไตร่ตรองและสะท้อนความคิดเกี่ยวกับบทเรียน และ 6) ให้การฝึกเพิ่มเติมหรือให้ทา
โดยอิสระ
จากการศึกษาแนวคิดของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สรุปได้ว่า 1) ผู้เรียน
เป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับความรู้เดิม แรงจูงใจ ความคิดและ
อารมณ์ ส่งผลให้ผู้เรียนสร้างความหมายของสิ่งที่รับรู้แตกต่างกัน และกระบวนการการสร้างความรู้ของ
ผู้เรียนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 2) ผู้เรียนสร้างความรู้และเรียนรู้เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับกับสิ่งที่จับต้องได้และผู้คน
รอบข้าง และ 3) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของทฤษฎีนี้เป็นการจัดการเรียนรู้ ที่มีความหมายใน

บริบทและสิ่งแวดล้อมที่คล้ายคลึงกับสภาพชีวิตจริง (Real World) ของผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทฤษฎีนี้ ควรเตรี ย มความพร้ อมผู้ เ รีย น ในด้า นความรู้ มี การจู งใจ เร้ าความสนใจ (Provide
Motivational Anticipatory Set) จัดกิจกรรมโดยเน้นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และประเมิน
การเรียนรู้ของผู้เรียนในขณะที่มีการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้สะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ กระตุ้นผู้เรียนด้วยกิจกรรมต่าง ๆ
เช่น ทาแบบฝึ ก หั ด การตั้งค าถาม การอภิปราย และการมีส่ ว นร่ ว ม ฯลฯ โดยผู้ เรีย นสามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า แก้ปัญหาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
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สร้างความรู้และความเข้าใจด้วยตนเอง และเชื่อมโยงเข้ากับประสบการณ์เดิมของผู้เรียนทาให้เกิด
องค์ความรู้ที่มีความหมายกับผู้เรียนสามารถนาไปใช้ในชีวิตจริงได้เป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ผู้วิจัยประยุกต์ใช้ทฤษฏีนี้ในการพัฒนารูปแบบการสอน สามขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 การทาความรู้ให้กระจ่าง ขั้นที่ 2 การทาความเข้าใจกับข้อมูลใหม่ และขั้นที่ 3 การยืนยัน
ความถูกต้องของข้อมูลและการประยุกต์ใช้
3.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการรู้คิด (Metacognition)
การรู้คิด (Metacognition) เดิมหมายถึงความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบของกิจกรรม
เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ (Flavell, 1979) ต่อมาหมายถึงความสามารถใน
การควบคุมกระบวนการทางปัญญาในการเรียนรู้ (Sternberg, 1997; Flavell,1987) ประกอบด้วย 2
องค์ประกอบหลักคือ 1) ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางปัญญา (Cognition) ซึ่งประกอบด้วย 1.1)
ความรู้เกี่ยวกับตนเอง (Knowledge About Self) 1.2) ภาระงาน(Task) 1.3) กลยุทธ์ในการเรียนรู้
(Strategies) และ 2) การควบคุมความรู้ความเข้าใจ (Regulation of Cognition) มีองค์ประกอบ
ย่ อย คือ 1) การวางแผน (Planning) 2) การควบคุมตนเอง (Monitoring) และ 3) การประเมิ น
กระบวนการเรียนรู้ (Evaluating the Learning Process) (Schraw and Dennison, 1994,
Schraw and Moshman, 1995) ผู้เรียนที่ไม่มีกระบวนการรู้คิดซึ่งเป็นสิ่งสาคัญ ผู้เรียนจะขาดทิศทาง
หรือโอกาสที่จะทบทวนการเรียนรู้ การประสบความสาเร็จ (Accomplishments) และทิศทางการ
เรียนรู้ในอนาคต (O' Malley and Chamot, 1985) กระบวนการพวกเขาเชื่อว่า การคิดให้เกิดผล
เป็นการคิดที่อยู่ในทฤษฏีย่อยของการคิด ความสามารถด้านการรู้คิด (Meta Components) ซึ่ง
ควบคุมกระบวนการประมวลความรู้ของบุคคล และช่วยให้บุคคลดาเนินการคิดและประเมินผลที่ได้
จากการคิด เป็นกระบวนการขั้นสูงที่ใช้ในการวางแผนติดตามและประเมินการปฏิบัติทุกขั้นตอน เป็น
กระบวนการที่ใช้กลยุทธ์ในการกาหนดวิ ธีการในการทางานหรือชุดของงานนั้นเพื่อให้การดาเนินการ
เป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ นอกจากแนวคิดของทฤษฏีนี้จะให้ความสาคัญกับกระบวนการคิด
แล้วต้องปฏิบัติ กล่าวคือ เมื่อบุคคลพบปัญหาแล้วยังต้องนาไปใช้กระบวนการคิดในการประมวล
ความรู้ ความคิดแก้ปัญหา วางแผนติดตาม และประเมินผลประกอบกับใช้ความสามารถใน
องค์ประกอบด้านประสบการณ์ในการทาความเข้าใจปัญหาแล้วดาเนินการแก้ปัญหาตามความเข้าใจ
และความคล่องในการประมวลผลข้อมูล แล้วจึงนาผลการคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาไปลงมือปฏิบัติ วิธี
ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการรู้คิดมี 2 วิธี คือ 1) การฝึกกลยุทธ์ และ 2) การสร้างสิ่งแวดล้อมและสังคมที่
ช่วยส่งเสริมการรู้คิด โดยเนื้อหาวิชาที่จะต้องใช้การรู้คิด คือความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาเฉพาะทาง เช่น
การอ่าน การเขียน และความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง (Lin, 2001a) ผู้เรียนใช้กลยุทธ์ใน
การรู้คิด (Metacognition) นาทางในการเรียนด้านภาษาและกระบวนการเรียน (Vandergrift, 2002
and Sternberg, 1985) ครูผู้สอนควรเพิ่มความตระหนักในการรู้คิดของนักเรียนโดยการปรับเปลี่ยน
การวางแผนการจัดการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนการสอนของพวกเขา โดยครูเปลี่ยนการปฏิบัติให้เกิด
การรู้คิดมากขึ้นใน 3 ประการ คือ 1) กลยุทธ์การอธิบาย และการสร้างแบบจาลอง 2) การถามคาถาม
และการให้ ก ารตอบสนองการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น และ 3) การพู ด คุ ย กั บ นั ก เรี ย นในห้ อ งเรี ย น
(Susanne, 2008) จากผลการศึกษาและวิจัยของเมเจอร์ และคณะ(Meijer, Veenman and
Wolters, 2006) พัฒนากิจกรรมการรู้คิดในการอ่านที่ผู้เรียนใช้ในการอ่านและในการแก้ปัญหาอย่าง
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ได้ผล ซึ่งประกอบด้วย 6 กิจกรรม คือ 1) การสารวจบทอ่าน (Orientating) 2) วางแผนในการอ่าน
(Planning) 3) การด าเนิ น การอ่ า น (Executing) 4) การควบคุ ม การอ่ า น(Monitoring) 5) การ
ประเมินผลและตรวจสอบการอ่าน (Evaluating and Checking) และ 6) การขยายรายละเอียด
(Elaboration) เนื้อหาที่อ่านเพื่อนาไปใช้ในบทอ่านอื่น ๆ หากนาหลักการดังกล่าวมาพัฒนาการ
จัดการเรี ยนการสอนอ่านให้กับผู้เรียนน่าจะทาให้ผู้เรียนบรรลุ ผลในด้านการอ่านตามเป้าหมายที่
กาหนด แอนเดอร์สัน (Anderson, 2002) ได้ออกแบบกลวิธีการรู้คิด เป็น 5 ลาดับขั้น คือ 1) การ
เตรียมการวางแผนในการอ่าน (Preparing and Planning for Effective Reading) เป็นทักษะที่
สาคัญที่สามารถพัฒนาการอ่านของผู้เรียนในการเตรียมและวางแผนให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการ
อ่าน 2) การเลือกและการใช้กลยุทธ์ในการอ่าน (Using Particular Reading Strategies) หมายถึง
การที่ผู้เรียนสามารถคิด และตัดสินใจอย่างมีสติในกระบวนการเรียนการสอนการรู้คิดให้ได้ผล ควร
สอนให้ผู้เรียนเลือกใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ในการอ่านและบอกวิธีใช้กลยุทธ์นั้นอย่างชัดเจน 3) การควบคุม
การใช้กลยุทธ์ในการอ่าน (Monitoring Strategy Use) คือ รู้วิธีในการควบคุมการใช้กลยุทธ์ในการ
อ่านเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการอ่าน สิ่งสาคัญในการควบคุมการใช้กลยุทธ์ในการอ่าน คือ ความ
เข้าใจในการอ่าน 4) การนาเอากลยุทธ์ในการอ่านมาใช้ร่วมกัน (Orchestrating Various Strategies)
เป็นการเรียนรู้วิธีที่จะนาเอากลยุทธ์ต่างๆ มาใช้ร่วมกันในขณะอ่าน เป็นทักษะที่สาคัญมากในการรู้คิด
หากผู้อ่านสามารถใช้หลายๆกลยุทธ์ในการอ่านแต่ละครั้งจะช่วยให้เข้าใจบทอ่านได้ดี และสามารถ
เพิ่มสมรรถนะการอ่านของตนเอง และ 5) การประเมินกลยุทธ์ที่ใช้ในการอ่าน (Evaluating Reading
Strategies) ผู้เรียนจะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับการรู้คิด เมือพยายามประเมินว่าสิ่งที่ตนกาลังกระทานั้น
ได้ผลหรือไม่ นักการศึกษาได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการรู้คิดอย่างแพร่หลาย อาทิ กาญจนา สามเตี้ย
(2551) ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอน PRIPARE เพื่อพัฒนาความสามารถเมตาคอกนิชันของ
เด็กปฐมวัย ได้รูปแบบการสอน PRIPARE มีรายละเอียด คือ ขั้นPR (Preview) เด็กสังเกตหรือสารวจ
สื่อ/สถานการณ์โดยใช้ประสาทสัมผัสขั้น I (Identification) เด็กรู้ว่าปัญหาหรือสิ่งที่อยากรู้คืออะไร P
(Plan) เด็กคิดหาวิธีการเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา A (Action) เด็กลงมือกระทาตามที่เด็กคิด R (Recite)
เด็กเล่าสิ่งที่เด็กได้ทาหรือเรียนรู้ E (Evaluation) ฉลวย ม่วงพรวน (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
การพัฒนารูปแบบการเรียนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชาอุตสาหกรรม ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการสอน มีชื่อ
ว่า “SPPSE Model” 5 ขั้นตอน คือ 1) การสารวจพฤติกรรมการอ่าน 2) การเตรียมผู้เรียน 3)
การวางแผน 4) การอ่านด้ว ยตนเอง และ 5) การประเมินการอ่าน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ เรียนมี
พัฒนาการด้านการอ่าน โดยคะแนนความเข้าใจในการอ่านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษาเกี่ยวกับการรู้คิด คือ O' Malley and
Chamot (1985); Flavell,1987; Baker and Brown (1984); ครอส และปารีส (Cross and Paris,
1988); Meijer, Veenman and Wolters, 2006; Anderson, 2002; กาญจนา สามเตี้ย (2551)
และฉลวย ม่ว งพรวน (2553)สรุ ปได้ ว่า กระบวนการรู้คิด จะประกอบไปด้ ว ย 1) การตระหนัก รู้
(Awareness) 2) การวางแผน (Planning) 3) ความสามารถในการกากับตนเอง (Self-Regulation)
4) การตรวจสอบ (Monitoring) และ 5) การประเมิน (Evaluating) ดังนั้น ในการออกแบบ
การเรียนรู้จึงต้องคานึงถึงการรู้คิดถ้านักเรียนมีกระบวนการรู้คิดจะทาให้ผู้เรียนประสบผลสาเร็จใน
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การเรียนเป็นอย่างดี ซึ่งในการออกแบบ การสอน การดู การฟัง และการอ่าน จะนากระบวนการรู้คิด
พัฒนาขั้นย่อย ๆ ในรูปแบบการเรียนการสอนฯประกอบด้วย 3 ขั้น คือ 1) การวางแผน (Planning)
2) การตรวจสอบ (Monitoring) และ 3) การประเมิน (Evaluating)
3.3 แนวคิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning)
การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) หมายถึง วิธีการเรียนการสอนที่
ผู้เรียนมีความสามารถที่แตกต่างกันหลายระดับ ทางานร่วมกันในกลุ่มเล็ก ๆ ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
ร่ว มกัน ผู้เรี ย นมีความรั บผิ ดชอบคนอื่น ๆ ด้ว ย ซึ่งผู้ เรียนจะเรียนรู้ได้ดีกว่าเรียนคนเดียว ดังนั้น
ความสาเร็จของผู้เรียนคนหนึ่งจะช่วยให้นักเรียนอื่น ๆ ประสบความสาเร็จไปด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นวิธีการจัดการศึกษาเพื่อการสอนและการเรียนรู้ซึ่งผู้เรียนมีการทางานร่วมกันในกลุ่มเพื่อแก้ปัญหา
(National Institute for Science Education) เป็นการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี
ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะทางสังคมและการทางานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเป็นทักษะที่จาเป็นอย่างยิ่งในการ
ดารงชีวิต และการเรียนรู้ร่วมกันมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการส่งเสริมและพัฒนาผลการเรียนและสมรรถภาพ
ทางการเรียนที่สร้างสรรค์ (วัชรา เล่าเรียนดี, 2553: 81) เป็นการสอนที่ให้ผู้เรียนทางานเป็นทีมเพื่อ
นาไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดร่วมกัน (Common Goal) ภายใต้เงื่อนไขที่มีองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้
3.3.1 การพึ่งพาอาศัยกันในเชิงบวก (Positive Interdependence) สมาชิกใน
ทีมมีหน้าที่ที่จะต้องพึ่งพากันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการทางาน หากสมาชิกในทีมใดล้มเหลวที่จะทาใน
ส่วนของพวกเขาทุกคนจะได้รับผลกระทบและประสบกับความยากลาบากร่วมกัน
3.3.2 ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล (Individual Accountability) นักเรียน
ทุกคนในกลุ่มจะรับผิดชอบในงานที่ทาร่วมกัน เพื่อความเชี่ยวชาญในการเรียนรู้จากสื่อ
3.3.3 การมีปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้า(Face-to-face Primitive Interaction)
เป็นการทางานร่วมกัน โดยสมาชิกส่วนใหญ่ในกลุ่มแสดงความคิดเห็นให้เหตุผล และสรุปร่วมกัน และ
บางทีสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่ง คือการสนับสนุนความคิดเห็นของผู้อื่น และเทคนิคการจัดการเรียนการสอน
3.3.4 ใช้ทั กษะการท างานร่ว มกัน ที่เ หมาะสม (Appropriate Use of
Collaborative Skills) นักเรียนจะสนับสนุนและช่วยในการพัฒนา และฝึกปฏิบัติในการสร้างความ
ไว้ว างใจ ความเป็ น ผู้ น า การตัดสิ น ใจ (Decision-making) การสื่ อสาร (Communication) และ
ทักษะการจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management Skills)
3.3.5 การประมวลผลโดยกลุ่ม (Group Processing) สมาชิกในทีมกาหนด
กลุ่มเป้าหมาย ประเมินงานที่ทาโดยทีมเป็นระยะ และระบุสิ่งที่พวกเขาต้องปรับเพื่อที่จะทาให้การ
ทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต
การเรียนรู้ร่วมกันมีหลายวิธี (National Institute for Science Education)
คือ
การเรียนรู้เป็นกระบวนการเรียนอย่างกระตือรือร้น ที่ผู้เรียนดูดซึมข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นความรู้ใหม่และมีความสัมพันธ์กับกรอบของความรู้ที่มีอยู่ก่อน
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การเรียนรู้ เป็นความท้าทายที่ต้องเปิดประตูสาหรับผู้เรียนที่จะมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงานของเขา และการประมวลผลและสังเคราะห์ข้อมูลมากกว่าเพียงแค่การ
ท่องจา
ประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับเกิดขึ้นเมื่อได้แง่คิดจากมุมมองที่หลากหลายจากคน
ที่มีภูมิหลังที่แตกต่างกัน
การเรียนรู้ เพิ่มพูนขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มี
การสนทนาระหว่างผู้เรียน ในช่วงความยืดหยุ่นทางปัญญา (Intellectual Gymnastics) นี้ ผู้เรียน
จะสร้างกรอบแนวคิดและความหมายจากการสนทนาพูดคุย
ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ร่วมกัน ให้ผู้เรี ยนมีความท้าทายทั้งทางด้าน
สั งคมและอารมณ์ที่พวกเขารั บ ฟังจากมุมมองที่แ ตกต่างกัน และจะต้องมีโ ครงสร้างชัดเจน และ
ปกป้องความคิดของตน ดังนั้น ผู้เรียนจะเริ่มต้นสร้างกรอบแนวคิดของตัวเองของพวกเขาที่ไม่ซ้ากัน
และไม่พึ่งพาเนื้อหาหรือกรอบแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญ
3.4 ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema Theory) จากการศึกษาทฤษฏีนี้นักการ
ศึกษาได้ให้ความหมายของโครงสร้างความรู้ (Schema) ไว้หลายแง่มุม โครงสร้างความรู้ (Schemata)
หรือ Frameworks หรือ Knowledge Structures ที่เรียงรายกันอยู่อย่างเป็นลาดับขั้น จัดอยู่ในกลุ่ม
ตามคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกัน และมีความสัมพันธ์ ซึ่งกันและกัน และโครงสร้างความรู้เหล่านี้เปรียบ
เหมือนพิมพ์เขียว แผนงานหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งมีโครงสร้างความรู้ทาหน้าที่ผนึกข้อความที่
ผู้อ่านรับเข้าไปไว้รวมกัน กลุ่มโครงสร้างความรู้เป็นสิ่งชี้นาเรื่องให้กับผู้อ่านและจั ดโครงสร้างเรื่องไว้
สาหรับเรื่องใหม่ในขณะที่ผู้อ่านระลึกเรื่อง และเรื่องเหล่านี้จะถูกนาไปบรรจุไว้ในโครงร่างหรือ
โครงสร้าง ซึ่งอยู่ภายใต้โครงสร้างที่จัดไว้ (Russell G. Stauffer, 1969) รูเมลฮาร์ท (Rumelhart,
1987: 4-12) กล่าวว่าสกีมาคือโครงสร้างความรู้ที่แทนความหมายของความคิดรวบยอดกว้างๆ ที่
สะสมไว้ในความทรงจา (Memory) ข้อมูลต่าง ๆ ที่สะสมไว้ อาจเป็นความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งของ
สถานการณ์ทั่ว ๆ ไป เหตุการณ์ ลาดับเหตุการณ์การกระทา ลาดับการกระทาซึ่งเป็นกระบวนการที่
ต้องมีขั้นตอนย่อย ๆ ดังนั้น ความรู้หรือความคิดรวบยอดที่เรียกว่า โครงสร้างความรู้ (Schema) นี้
จะต้องประกอบด้วยความคิดรวบยอดย่อย ๆ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความคิดรวบยอด
ย่อยๆ เหล่านั้นเพื่อความเข้าใจระบบของการรวมความคิดรวบยอดย่อย ๆ เป็นความคิด รวบยอด
รวมหรือความรู้ แอนเดอร์สัน และเพียร์สัน (Anderson and Pearson, 1984) เน้นทฤษฎีโครงสร้าง
ความรู้เดิม (Schemata) และความจา (Memory) เพื่อความเข้าใจในการอ่าน โดยผู้อ่าน จะใช้
โครงสร้างความรู้ (Schemata Structure) และความสาคัญขององค์ประกอบ (Components) และ
การอนุมาน (Inference) โดยขณะที่ข้อมูลของบทอ่าน เข้ามาในสมองจะเกิดความจาและมีการ
อนุมาน 4 ชนิด การอนุมานจะเกิดในสถานการณ์ เพื่อตัดสินว่าโครงสร้างความรู้ใดจะกระตุ้นสาหรับ
บทอ่านหนึ่งอนุมานว่าช่องของโครงสร้างความรู้ใดของข้อความที่อ่าน สามารถใส่ลงไปได้อย่าง
เหมาะสมอนุมานเพื่อตัดสินด้วยว่า ส่วนที่ขาดหายไปส่วนใดในบทอ่านที่จาเป็นในการทาให้โครงสร้าง
ความรู้สมบูรณ์ และหาข้อสรุปที่มีพื้นฐานจากความรู้ที่ขาดไปในโครงสร้างความรู้
สรุปแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎี โครงสร้างความรู้ (Schema) ของ (Russell G.
Stauffer, 1969); รูเมลฮาร์ท (Rumelhart, 1987: 4-12; แอนเดอร์สัน และเพียร์สัน (Anderson
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and Pearson, 1984) การที่จะออกแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านจะต้อง
มีองค์ประกอบของโครงสร้างความรู้เดิมของผู้อ่านที่สะสมไว้ ประกอบด้วยความคิดรวบยอดย่อย ๆ
และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความคิดรวบยอดย่อย ๆ เหล่านั้น เพื่อทาความเข้าใจความคิ ด
รวบยอดของเรื่องที่อ่าน ดังนั้น ในการออกแบบการสอนในครั้งนี้ การจัดกิจกรรมในแต่ละขั้นจัดเป็น
ลาดับเนื้อหาของเรื่องที่นามาให้นักเรียนดู ฟัง หรืออ่าน สอดคล้องกับความรู้เดิมของนักเรียน และเริ่ม
จากเรื่องที่ง่ายไปหายากเพื่อเพิ่มโครงสร้างความรู้ให้กับนักเรี ยนซึ่งจะทาให้นักเรียนมีความเข้าใจจาก
สื่อที่ใช้ในการดู การฟังและการอ่านมากขึ้น
3.5 ทฤษฏีกระบวนการประมวลผลข้อมูล (Information Processing Theory) ของ
คอสไมเออร์ (Klausmeier, 1985) ซึ่งเชื่อว่ามนุษย์มีลักษณะคล้ายการทางานของคอมพิวเตอร์ คือ
มีการนาข้อมูลเข้ าไป (Input) ผ่านตัวปฏิบัติการ (Processer) แล้วจึงส่งผลออกมา (Output)
กระบวนการประมวลข้อมูลโดยเริ่มต้นจากการที่มนุษย์รับสิ่งเร้าเข้ามาทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 สิ่งเร้า
ที่เข้ามาจะได้รับการบันทึกไว้ในความจาระยะสั้น ซึ่งการบันทึกนี้จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 2 ประการ
คือ การรู้จัก (Recognition) และความใส่ใจ (Attention) ของบุคคลที่รับสิ่งเร้า บุคคลจะเลือกรับ
สิ่งเร้าที่ตนรู้จักหรือมีความสนใจ สิ่งเร้านั้นจะได้รับการบันทึกลงในความจาระยะสั้น (Short-term
Memory) ซึ่งจะดารงอยู่ในระยะเวลาที่จากัดมาก ในการทางานที่จาเป็นต้ องเก็บข้อมูลไว้ใช้ชั่วคราว
อาจจาเป็นต้องใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการจาช่วย เช่น การจัดกลุ่มคา หรือการท่องซ้า ๆ กันหลายครั้ง
ซึ่งจะสามารถช่ ว ยให้ จ ดจ าสิ่ ง นั้ น ไว้ ใช้ งานได้ การเก็บ ข้อ มูล ไว้ ใช้ ในภายหลั ง ทาได้ โ ดยข้ อมู ล นั้ น
จาเป็นต้องได้รับการประมวลและเปลี่ยนรูปโดยการเข้า รหัส (Encoding) เพื่อนาไปเก็บไว้ในความจา
ระยะยาว (Long Term Memory) ซึ่งอาจต้องใช้เทคนิคต่าง ๆ เข้าช่วย เมื่อข้อมูลข่าวสารได้รับการ
บันทึกไว้ในความจ าระยะยาวแล้ว บุคคลจะสามารถเรียกข้อมูลต่าง ๆ ออกมาใช้ได้ ในการนามา
ประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน การรู้จัก (Recognition) มีผลต่อการรับรู้ ดังนั้นการนาเสนอ
สิ่งเร้าที่ผู้เรียนรู้จักหรือมีข้อมูลอยู่แล้วจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนหันมาใส่ใจรับรู้สิ่งนั้น ซึ่งผู้สอนสามารถ
เชื่อมโยงไปถึงสิ่งใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้น โดยใช้องค์ประกอบดังนี้ คือ 1) ความใส่ใจ (Attention)
เป็นองค์ประกอบสาคัญต่อการรับรู้เข้ามาไว้ในความจาระยะสั้น การจัดการเรียนการสอนจึงควรจัด
สิ่งเร้าในการเรียนรู้ให้ตรงกับความสนใจของผู้เรียนเพราะจะช่วยให้ผู้เรียนใส่ใจและรับรู้สิ่งนั้นและ
นาไปเก็บบันทึกไว้ในความจาระยะสั้น 2) ข้อมูลที่ผ่านการรับรู้แล้วจะถูกนาเก็บไปไว้ในความจา
ระยะสั้น ดังนั้น หากต้องการที่จะจานานก็จาเป็นต้องใช้วิธีต่าง ๆ เช่น การท่องจากันหลาย ๆ ครั้ง
หรือการจัดสิ่งที่จาให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายแก่การจา เป็นต้น 3) หากต้องการจะให้ผู้เรียนจดจาเนื้อหา
สาระใด ๆ ได้เป็นเวลานานต้องได้รับการเข้ารหัส (Encoding) เพื่อนาไปเข้าหน่วยความจาระยะยาว
วิธีการเข้ารหัสสามารถทาได้หลายวิธี เช่น การท่องจาซ้า ๆ การทบบทวน หรือการใช้กระบวนการ
ขยายความคิด (Elaborative Operations Process) ได้แก่ การเรียบเรียง การผสมผสาน ขยายความ
และการสัมพันธ์ความรู้ใหม่กับความรู้เดิม 4) ข้อมูลที่ถูกนาไปเก็บไว้ในหน่วยความจาระยะสั้นหรือ
ระยะยาวแล้ว สามารถเรียกออกมาใช้งานโดยผ่าน Effecter ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นพฤติกรรม ทางวาจา
หรือการกระทา ซึ่งทาให้บุคคลแสดงความคิดออกมาเป็นพฤติกรรมที่สังเกตได้ และ 5) กระบวนการ
ต่าง ๆ ของสมองได้รับการควบคุมโดยหน่วยบริหารการควบคุมอีกชั้นหนึ่ง (Excutive Control of
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Informal Processing) ซึ่งเปรียบได้กับโปรแกรมสั่งงานซึ่งเป็น Software ของเครื่องคอมพิวเตอร์
(ทิศนา แขมมณี, 2548: 84-85)
3.6 แนวคิดทฤษฎีและผลการวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving : CPS) คือ
ความสามารถของบุคคลในการแก้ปัญหาด้วยการคิดอย่างลึ กซึ้งที่นอกเหนือไปจากล าดับขั้นของ
การคิดอย่างปกติ การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์เป็นผลของความคิดซึ่งความคิดสร้างสรรค์จะ
แทรกอยู่ ในทุกช่วงของการคิด แต่การแก้ปั ญหาจะอยู่ช่ว งสุดท้ายของการคิด ซึ่งเป็นผลผลิ ตของ
ความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถนาไปสู่การแก้ปัญหาได้ กิลฟอร์ด (Guiford,1967) นักการศึกษาทาการ
วิจัยและพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving Process: CPS)
มาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 50 ปี โดยผู้ที่เริ่มพัฒนาอย่างจริงจัง คือ ออสบอร์น (Osborn, 1953)
จึงนับได้ว่าเป็นบิดาของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รูปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ของออสบอร์น (Osborn, 1953) ประกอบด้วย 1) การค้นหาความจริง (Fact Finding) 2) การค้นหา
แนวคิด(Idea Finding) และ 3) การค้นหาแนวทางแก้ปัญหา (Solution Finding) และร่วมกับเพื่อน
ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาการคิดอย่างสร้างสรรค์ CPS Version 1.0 เขียนหนังสือ Wake up your
mind: 101 ways to develop creativeness ในปี ค.ศ. 1952 ซึ่งมี 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การกาหนด
ทิศทาง (Orientation) การชี้ให้เห็นปัญหาที่ชัดเจน 2) การเตรียมการ (Preparation) การเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 3) การวิเคราะห์ (Analysis) การนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาศึกษาให้ชัดเจน
4) การตั้งสมมติฐาน (Hypothesis) การเลือกแนวทางในความคิดวิธีการ 5) การบ่มเพาะความคิด
(Incubation) การทาให้ความคิดกระจ่างและชัดเจน 6) การสังเคราะห์ (Synthesis) การรวบรวม
ความคิดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และ 7) การตรวจสอบข้อเท็จจริง (Verification) การพิจารณาผลลัพธ์
ของความคิดต่าง ๆ (Isaksen and Treffinger, 2004: 68-70) ต่อมา นอลเลอร์ (Noller) พาร์น
(Parnes) และคณะ ได้พัฒนา Osborn-Parnes Five-Stage CPS Model (v2.2) (Noller, Parnes
and Biondi, 1976, อ้างถึงใน Isaksen and Treffinger, 2004: 70-73) มี 5 ขั้น คือ 1) การค้นหา
ความจริง (Fact Finding, F-F) เมื่อเกิดปัญหา ต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่แสดงถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหานั้น 2) การค้นหาปัญหา (Problem Finding, P-F)
ขั้นนี้เป็นการพิจารณาประเด็นปัญหาหลาย ๆ ด้าน ตั้งเป็นคาถาม แล้วเลือกคาถามที่สาคัญที่สุดเพื่อ
หาแนวทางแก้ปัญหา3) การค้นหาแนวคิด (Idea Finding, I-F) เป็นการระดมความคิดเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาจากการตอบคาถามที่เลือกให้ได้มากที่สุด 4) การค้นหาคาตอบ (Solution Finding, S-F)
เป็นการเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุดจากวิธีการแก้ปัญหาในขั้นการค้นหาแนวคิด มีการกาหนดเกณฑ์
ในการเลือก เพื่อนาไปประเมินหาวิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา และ 5) การค้นหาการยอมรับ
(Acceptance Finding, A-F) คือ การนาวิธีการที่ผ่านการประเมินแล้วไปปัญหาและเผยแพร่ให้เป็นที่
ยอมรับ
ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้นาแนวทางแก้ปัญหาของออสบอร์น (Osborn,1953)
ประกอบด้วย 1) การค้นหาความจริง (Fact Finding) 2) การค้นหาแนวคิด (Idea Finding) และ
3) การค้นหาแนวทางแก้ปัญหา (Solution Finding) มาใช้ในการพัฒนารูปแบบการสอนฯ
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3.7 ทฤษฎีรหัสคู่ (Dual Coding Theory) ทฤษฎีรหัสคู่คือทฤษฎีที่ว่าด้วยเรื่อง
กระบวนการรับรู้พัฒนาขึ้น โดย Allan Paivio (Paivio, 1969) โดยมีสมมติฐานที่ว่าข้อมูลภาพ
(Visual) และข้อมูลที่ประกอบด้วยคาพูด (Verbal) จะถูกประมวลผลในช่องทางสื่อสารที่ต่างกัน
โดยข้อมูลจะถูกใส่รหัสหรือแปลงเป็นสัญลักษณ์ก่อนที่จะนาไปประมวลผลต่อ ทั้งรหัสภาพและรหัส
คาพูด คือ สิ่งแทนข้อมูลที่จะถูกนาไปจัดระเบียบเป็นความรู้ เพื่อให้สามารถนาความรู้เหล่านั้ นไปใช้
จัดเก็บและนากลับมาใช้ได้อีก สิ่งที่สนับสนุนทฤษฎีนี้มาจากงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า การจาข้อมูล
ประเภทคาพูด (Verbal) ที่ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น จะต้องประกอบด้วยการนาเสนอ
ข้อมูล ภาพ (Visual) ที่มีความสอดคล้ องกัน ในทานองเดียวกับที่ข้อมูลประเภทคาพูดจะมี
ประสิทธิภาพขึ้น เมื่อจัดให้มีภาพประกอบ (ทั้งภาพเหมือนจริงและภาพในจิตนาการ) ควบคู่กัน
การศึกษาวิจัยของ Paivio มีความสาคัญต่อวงการศึกษาในหลาย ๆ แง่มุม อาทิเช่น ความสามารถใน
การอ่านการเขียน เทคนิคที่ช่วยในการจดจาสิ่งที่มองเห็นได้ การถ่ายทอดความคิดการออกแบบ
อินเตอร์เฟส รวมไปถึงการพัฒนาสื่อทางการศึกษา เช่น งานวิจัยของตัวเขาเองที่แสดงให้ว่า การจดจา
ข้อมูลที่เป็นลาดับต่อเนื่อง สมองจาคา (ข้อความ) ได้ดีกว่าภาพ (Paivio, 1969; Paivio, 1986) เขาได้
ดาเนินการศึกษาและพัฒนาทฤษฎี Dual Coding Theory ที่ว่าด้วยเรื่องการประมวลผลและการ
จัดเก็บข้อมูลภาพและคาพูดไว้ในระบบความจาของคน ทฤษฎีนี้ได้ให้คาอธิบายว่า ข้อมูลภาพและ
ข้อมูลที่เป็นคาพูดมีช่องทางในการรับข้อมูลที่ต่างกัน และถูกกลั่นกรองด้วยระบบประมวลผลคนละ
ส่วนกัน โดยช่องทางการรับรู้ภาพเริ่มจากตา แล้วจึงถูกสร้างเป็นสัญลักษณ์เชิงภาพ (Pictorial
Representations) ส่วนช่องทางการรับรู้เกี่ยวกับคาพูดเริ่มต้นที่หู แล้วจึงถูกสร้างเป็นสัญลักษณ์ที่
ประกอบด้วยคาพูด Rieber (1996: 5-22) อธิบายในงานวิจัยที่เกี่ยวกับทฤษฎี Dual Coding
Theory ได้ข้อสรุปว่า ภาพ (Graphic) จะช่วยในการจดจาแนวคิดที่เป็นรูปธรรมได้ดีกว่าคา (Words)
ซึ่งในทฤษฎี Dual Coding Theory ได้ให้คาอธิบายสองประการเกี่ยวกับเรื่องนี้ คือ 1) ข้อมูลที่ถูกใส่
รหัสที่ประกอบด้วยคาพูด (Verbal) หรือประกอบด้วยลักษณะที่มองเห็นได้ (Visual) อย่างใดอย่าง
หนึ่ง สามารถทาให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงบวกของการจาได้ หรือก็คือถ้าข้อมูลถูกใส่รหัสที่ประกอบด้วย
คาพูดและข้อมูลที่มองเห็นได้ จะทาให้โอกาสในการเรียกคืนความทรงจาเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว และ 2)
ภาพ (Visual) และคา (Verbal) สามารถไปกระตุ้น การประมวลผลทางจิตใจหลายรูปแบบ
นอกจากนี้นาแนวคิด ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้จากมัลติมีเดีย (Cognitive Theory of Multimedia
Learning) ของเมเยอร์ (Mayer, 2008) ซึ่งได้นาแนวคิดของไพวิโ อมาพัฒ นาในงานวิจัยเกี่ยวกับ
มัลติมีเดีย ซึ่งเขากล่าวว่าการเรียนรู้ที่มีความหมายที่เกิดจากสื่อมัลติมีเดียจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี
ซึ่งการเรียนรู้ที่มีความหมายที่เกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนรับรู้จากสื่อมัลติมีเดียที่นาเสนอผ่านภาพ และถ้อยคา
ซึ่งเป็นข้อมูลเสียงประสาทสัมผัส 2 ทาง คือ ตา และหู อย่างให้ความสนใจทั้งคาพูด และภาพกราฟิก
ที่ ไ ด้ รั บ ซึ่ ง สมองจะรั บ เข้ า มาสู่ ห น่ ว ยความจ าระยะสั้ น ท าการจั ด ระบบ และจะน าไปเก็ บ ใน
หน่วยความจาระยะยาวซึ่งจะทาให้การเรียนรู้นั้นมีความหมาย และผู้เรียนสามารถเรียนรู้และจาได้
นาน จากสมมติฐานตาม 2 ทฤษฎีนี้ อาจสรุปได้ว่า การใช้ภาพและคาทั้ง 2 อย่างในลักษณะที่
สอดคล้องกันผ่านสื่อมัลติมีเดีย จะช่วยให้เกิดผลทางบวกช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้มากขึ้นและยังช่วยให้
เรียกคืนความทรงจาได้ดีขึ้น
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3.8 แนวคิดเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) การคิดวิเคราะห์ หมายถึง
ความสามารถในการแยกแยะและการทาความเข้าใจกับองค์ประกอบของสิ่งนั้น เพื่อหาส่วนย่อยของ
เหตุการณ์เรื่องราวหรือเนื้อหาต่าง ๆ ว่าประกอบด้วยอะไร มีความสาคัญอย่างไร มีความสัมพันธ์กัน
อย่างไร อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผล และที่เป็นอย่างนั้นอาศัยหลักการอะไร เป็นการคิดอย่างรอบคอบ
ตามหลักการประเมินและมีหลักฐานอ้างอิงเพื่อหาข้อสรุปที่สมเหตุสมผล บลูม และคณะ (Bloom.
1976: 6-9) และกู๊ด (Good, 1973: 680) เอนนิส นิยามการคิดวิเคราะห์เป็นครั้งแรก ในปี ค.ศ. 1962
และได้ปรับขยายคานิยามให้ครอบคลุมมากขึ้น ในปี ค.ศ. 1985 และสรุปเป็นทฤษฎีการคิดวิเคราะห์
ดังนี้ 1) ทักษะการนิยาม ได้แก่ การระบุจุดสาคัญของประเด็นปัญหา ข้อสรุป ระบุเหตุผลทั้ง ที่ปรากฏ
และไม่ปรากฏ การตั้ง คาถามที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ การระบุเงื่อนไขและข้อตกลงเบื้องต้น
2) ทักษะการตัดสินข้อมูล ได้แก่ การตัดสินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล การตัดสินความเกี่ยวข้อง
กับประเด็นปัญหา การพิจารณาความสอดคล้อง และ 3) ทักษะการสรุปอ้างอิงในการแก้ปัญหาและ
การสรุปอย่างสมเหตุสมผล ได้แก่ การอ้างอิงและการสรุปแบบอุปนัย การนิรนัยโดยมีความตรง การ
ทานายสิ่งที่จะเกิดขึ้น ตามมาอย่างน่าเชื่อถือ มาร์ซาโน (Marzano, 2001: 11-12) จาแนกการคิด
วิเคราะห์เป็น 5 ด้านย่อย คือ ด้านการจาแนก ด้านการจัดหมวดหมู่ ด้านการสรุป ด้านการประยุกต์
และด้านการคาดการณ์ เป็นต้น การนาเสนอกรอบนโมทัศน์ (Advance Organizer) แก่ผู้เรียนก่อน
การสอนเนื้อหาสาระนั้น ๆ จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนเนื้อหาสาระอย่างมีความหมาย โดยมาร์ซาโน
แบ่งกระบวนการเป็น 3 ระบบ ได้แก่ ระบบแห่งตน ระบบการบูรณาการ และระบบสติปัญญา ระบบ
แต่ละระบบจะส่งผลสะท้อนต่ออีกระบบที่ตามมาอย่างต่อเนื่อง ถ้าระบบแห่งตนไม่เชื่อว่าการเรียนรู้
เรื่องใหม่เป็นเรื่องสาคัญ แรงจูงใจในการเรียนรู้จะต่าหรือถ้าระบบบูรณาการกาหนดเป้าหมาย
ไม่ชัดเจน การเรียนรู้จะประสบอุปสรรค หรือแม้การกาหนดเป้าหมายชัดเจนและกากับตรวจสอบ
อย่างมีประสิทธิผลแต่กระบวนการจัดกระทาข้อมูลในระบบสติปัญญาปฏิบัติการไม่มีประสิ ทธิผ ล
การเรียนรู้จะไม่ประสบผลสาเร็จ ดังนั้น ระบบทั้ง 3 จึงเป็นระบบที่มีการจัดลาดับถูกต้องใน
กระบวนการถ่ายเทข้อมูล (Marzano, 2001: 30-60) ดังนั้น ในการพัฒนาการคิดของผู้เรียน จาเป็น
อย่ างยิ่ งที่ผู้ เรี ย นต้ องมีห ลั กในการคิด และการคิดของมาซาโนเป็นการคิดที่เป็นระบบที่ชัดเจนที่
นักเรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง ในการรับสารจากสื่อชนิดต่าง ๆ ซึ่งมี
สารที่ประกอบไปด้ว ย ภาพ เสี ยง และตัว อักษรซึ่ง ผู้ เรียนต้องรู้จักสั งเกต ทาความเข้าใจ รู้จัก
วิเคราะห์ แยกแยะด้วยเหตุและผล เพื่อนาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง และสามารถดารงชีวิตใน
สังคมต่อไป ส่วนเดรสเซล (Dressel and Mayhew, 1957) กล่าวว่ากระบวนการคิดวิเคราะห์นั้น
ประกอบด้วย ขั้นตอน 5 ขั้น คือ 1) ด้านการนิยมปัญหา หมายถึง ความสามารถในการกาหนดปัญหา
ข้อโต้แย้งวิเคราะห์ข้อความ หรือข้อมูลที่คลุมเครือให้ชัดเจน และเข้าใจความหมายของคา ข้อความ
หรือแนวคิด ภายในขอบเขตข้อเท็จจริงที่กาหนด 2) ด้านการรวบรวมข้อมูลสาหรับการแก้ปัญหา
หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาปรากฎการณ์ต่าง ๆ ด้วยความเป็นปรนัย เลือกข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับปัญหา ข้อโต้แย้ง หรือข้อมูลที่คลุมเครือได้ แสวงหาข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น
เพื่อนามาแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 3) ด้านการจัดระบบข้อมูล หมายถึง ความสามารถในการ
แสวงหาแหล่งที่มาของข้อมูลวินิจฉัยความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล ระบุข้อตกลงเบื้องต้นของ
ข้อความ พิจารณาความเพียงพอของข้อมูล จัดระบบโดยวิธีต่าง ๆ เช่น จาแนกความแตกต่างระหว่าง
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ข้อมูลที่ชัดเจนกับข้อมูลที่คลุมเครือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหา ข้อเท็จจริงกับ
ความคิดเห็นพิจารณาข้อมูลที่แสดงถึงความลาเอียงและการโฆษณาชวนเชื่อ และตัดสินความขัดแย้ง
ของข้อความและเสนอข้อมูลได้ 4) ด้านการเลือกสมมติฐาน หมายถึง ความสามารถในการเลือก
สมมติฐานกาหนดสมมติฐานจากความสัมพันธ์เชิงเหตุผล พิจารณาทางเลือกหลาย ๆ ทางในการ
แก้ปัญหาได้ และ 5) ด้านการสรุป หมายถึง ความสามารถในการคิดพิจารณาข้อความคลุมเครือ ของ
ข้อมูลโดยจาแนกข้อมูลที่มีเหตุผลหนักแน่น และน่าเชื่อถือว่ามีความเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาเพื่อ
นาไปสู่ การตัดสินใจสรุป ถ้าการสรุปไม่มีเหตุผลเพียงพอ ต้องมีการหาเหตุผลเพิ่มเติมมาพิจารณา
ตัดสินการสรุปใหม่ แล้วจึงนาข้อสรุปและหลักการไปประยุกต์ใช้
3.9 แนวคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงเหตุผล (Reasoning Thinking) การคิดเชิงเหตุผลเป็น
กระบวนการคิดหรือกระบวนการทางสมองในอันที่จะลงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อเท็จจริงและปรากฏการณ์ สามารถสรุปเหตุผลจากข้อสมมติฐานได้เป็นการคิดที่เป็นผลมาจากการ
ทดสอบ หรือการตัดสินใจหรือการวิเคราะห์เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นพื้นฐานนาไปสู่การคิดเชิงตรรกะโดย
ใช้กระบวนการทางปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนาไปสู่การแก้ปัญหาได้ (Good, 1973: 345; Reber,
1985 and Freeman, 1988: 3-4) เพราะการเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ การแก้ปัญหาในชีวิตจริง หรือใน
งานอาชีพของบุคคลจะไม่มีใครคอยบอกว่าถูกหรือผิด จะต้องใช้การพิจารณาและตัดสินใจด้วยตนเอง
อย่างสมเหตุสมผล (Lappan and Schram, 1989: 18) ศูนย์พัฒนาการคิดวิเคราะห์ (Center for
Critical Thinking, 1996) ได้กล่าวเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ว่ามีความสัมพันธ์กับการแก้ปัญหา ซึ่งใน
การแก้ปัญหาต้องใช้ การคิดอย่างมีเหตุผลซึ่งมีองค์ประกอบ 7 ประการ คือ 1) จุดมุ่งหมาย คือ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการคิด เช่น คิดเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา หรือคิดเพื่อหาความรู้ 2)
ประเด็นคาถาม คือ การระบุคาถามต่าง ๆ ตามปัญหาสาคัญที่ต้องการแก้หรือต้องการคาตอบ 3)
สารสนเทศ คือ ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการคิด ข้อมูลต่าง ๆที่ได้มาควรมีความกว้าง ลึก
ชัดเจน ยืดหยุ่น และมีความถูกต้อง 4) ข้อมูลเชิงประจักษ์ คือ ข้อมูลที่ได้มานั้นต้องเชื่อถือได้ มีความ
ชัดเจน และถูกต้องและมีความเพียงพอต่อการใช้เป็นพื้นฐานของการคิดอย่างมีเหตุผล 5) แนวคิด
อย่างมีเหตุผล คือ แนวคิดทั้งหลายที่อาจรวมถึงทฤษฎี หลักการ โดยแนวคิดดังกล่าวมีความจาเป็น
สาหรับการคิดอย่างมีเหตุผล และแนวคิดที่ได้มานั้นต้องมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาหรือคาถามที่
ต้องการหาคาตอบ 6) การตั้งสมมติฐาน เป็นองค์ประกอบสาคัญของทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล
เพราะผู้คิดต้องมีความสามารถในการตั้งสมมติฐานให้มีความชัดเจน สามารถตัดสินได้เพื่อประโยชน์ใน
ด้านการหาข้อมูลมาใช้ในการคิดอย่างมีเหตุผล และ 7)การนาไปใช้และผลที่ตามมา เป็นองค์ประกอบ
สาคัญของการคิดอย่างมีเหตุผล ฮัดกินส์ (Hudgins) อธิบายถึงทักษะที่ประกอบกันเป็นการคิด
เกี่ยวกับเหตุผลไว้ 4 ประการ คือ 1) ผู้เรียนจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบที่สาคัญของการ
อ้างเหตุผลโดยในชั้นต้นผู้เรียนจะต้องมีพื้นฐานทางมโนทัศน์และข้อมูลเพียงพอสาหรับการพิจารณา
ความจริงที่อาจเป็นไปได้ของการอ้างเหตุผลหรือความเป็นไปได้ของผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้นอกจากนั้น
ผู้เรียนจะต้องมีทักษะที่จาเป็นในการประเมินการอ้างเหตุผลด้วย 2) ผู้เรียนจะต้องแสวงหาหลักฐานที่
นามาใช้ใน การอ้างเหตุผลหรือการลงสรุปโดยจะต้องพิจารณาว่า ข้อสรุปที่นามากล่าวอ้างมีข้อมูล
สนับสนุนหรือไม่ ตลอดจนการพิจารณาว่าหลักฐานที่นามาอ้างอิงผิดหรือไม่ หรือถ้าเป็นหลักฐานที่
เป็นข้อสรุปจะต้องพิจารณาว่าข้อสรุปเกินกว่าหลักฐานหรือไม่ (Overgeneralization) 3) ผู้เรียน

30
จะต้องพิจารณา ไตร่ตรอง และประเมินทั้งหลักฐานที่นามาใช้และลักษณะการใช้เหตุผล (Line of
Reasoning) ที่นามาใช้ในการอ้างเหตุผลก่อนการตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธข้อสรุปนั้น และ
4) ผู้เรียนสามารถระบุข้อสันนิษฐาน (Assumption) ที่เกี่ยวข้องกับการอ้างอิงเหตุผล
การพัฒนาบุคคลให้มีความสามารถในการให้เหตุผลนั้นต้องเริ่มจากการส่งเสริม
ให้บุคคลได้คิดอย่างมีเหตุผล ความสามารถในการให้เหตุผลดังกล่าวนี้เป็นสิ่งจาเป็นที่โรงเรียนควร
พัฒนาและเป็นสิ่งที่สามารถสอนได้ควบคู่กับเนื้อหาวิชาปกติ หรือในสถานการณ์ต่างๆที่เหมาะสม
(Guilford and Hoepfner, 1971: 28-32) การจัดบรรยากาศที่ให้นักเรียนได้แสดงเหตุผล เป็นสิ่งที่
สาคัญกว่าการได้คาตอบที่ถูกต้อง และต้องไม่ทาให้นักเรียนรู้สึกหวาดกลัว หากแต่ต้องเป็นบรรยากาศ
ที่สนับสนุนส่งเสริม ให้นักเรียนได้พูดอธิบาย และแสดงเหตุผลของแนวคิดอย่างอิสระ โดยการแสดง
เหตุผลอาจทาด้วยวาจา ด้วยการเขียน โดยใช้ภาษาง่าย ๆ หรือใช้อุปกรณ์แสดงให้เห็นจริง (สสวท.,
2547: 15; Rowan and Morrow, 1993: 16-18) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรใช้คาถามบ่อย ๆ
และใช้คาถามอย่างต่อเนื่อง คาถามที่ใช้ควรเป็นคาถามที่กระตุ้นให้นักเรียนคิดและแสดงเหตุผล เช่น
ใช้คาถามกระตุ้นด้วยคาว่า “ทาไม” “อย่างไร” “เพราะเหตุใด” เป็นต้น พร้อมทั้งให้ข้อคิดเพิ่มเติมอีก
เช่น “ถ้า...แล้วนักเรียนคิดว่า....จะเป็นอย่างไร” นักเรียนที่ให้เหตุผลได้ไม่สมบูรณ์ ครูจะต้องไม่ตัดสิน
ด้วยคาว่า ไม่ถูกต้อง แต่อาจใช้คาพูดเสริมแรงและให้กาลังใจถึงคาตอบที่นักเรียนตอบมามีบางส่วนที่
ถูกต้อง นักเรียนคนใดจะให้คาอธิบายหรือให้เหตุผลเพิ่มเติมของเพื่อนได้อีกบ้าง เพื่อให้นักเรียนมีการ
เรียนรู้ร่วมกันมากขึ้น ในการจัดการเรียนรู้ ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดอย่างหลากหลาย ปัญหา
หรือสถานการณ์ที่กาหนดให้ควรเป็นปัญหาปลายเปิด (Open-ended Problem) ที่นักเรียนสามารถ
แสดงความคิดเห็น หรือให้เหตุผลที่แตกต่างกันได้ (สสวท., 2547: 15) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคิด
อารยา ช่ อ อั ญ ชั น (2553) ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รูปแบบการสอน PLOSE Model ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความ
พร้อมและกระตุ้นจูงใจในการเรียน(p) ขั้นที่ 2 เรียนรู้กระบวนการคิดโดยการฝึกปฏิบัติ (L) ขั้นที่ 3
ขั้นจัดระเบียบความรู้ (O) ขั้นที่ 4 ขั้นประยุกต์ใช้กระบวนการคิด (S) และ 5 ขั้นสรุป (S) และขั้น
ประเมินผล (E) ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและ
หลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่าง
มีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนด้วยรูปแบบการ
เรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมากที่สุด
3.10 ทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด (Guilford’s Structure of
Intellect Model) เชื่อว่า ความสามารถทางสมองสามารถปรากฏจากการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
กาหนดในลักษณะของความสามารถด้านต่าง ๆ ที่เรียกว่าองค์ประกอบ และสามารถตรวจสอบ
ความสามารถนี้ด้วยแบบสอบที่เป็นมาตรฐาน กิลฟอร์ด(Guilford, 1967) ศึกษาและเสนอแบบจาลอง
โครงสร้างทางสติปัญญา อธิบายว่าความสามารถทางสมองของมนุษย์ประกอบด้วยสามมิติ คือ 1)มิติ
ด้านเนื้อหา (Contents) วัตถุหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่สมองรับรู้และใช้เป็นสื่อก่อให้เกิดความคิด 2) มิติ
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ด้านปฏิบัติการ (Operations) เมื่อรับรู้สมองจะสร้างผลผลิตโดยสร้างกระบวนการคิด และ3) มิติด้าน
ผลผลิต (Product) เมื่อสมองรับรู้ข้อมูล ทาให้เกิดการคิดในรูปแบบต่าง ๆ กัน
3.11 แนวคิดเกี่ยวกับการดู การฟัง และการอ่าน ผู้วิจัย ได้ศึกษาเอกสาร และ
งานวิจัยต่าง ๆ ที่ใช้ในการดู การฟัง และการอ่านมาใช้ในการออกแบบ การสอนการดู การฟัง และ
การอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงเหตุผล ดังนี้ การดู (Visual Literacy) คือ ความสามารถในการค้นหา
ความหมายจากภาพ การตั้งชื่อจากสิ่งที่มองเห็นจนกระทั่งถึงการตีความในบริบทที่ซับซ้อนในหลาย
ระดับ รวมถึงความเข้าใจรูปภาพ และผลิตผลของรูปภาพดิจิตอล ในเรื่องของความเข้าใจ การรู้จาก
ภาพ หมายถึง การตีความ การวิเคราะห์ และการประเมิน ในส่วนของ ผลผลิต (Production) การรู้
จากภาพเกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์ และการสังเคราะห์ ความคิด มันสามารถขยายความมากกว่าสิ่งที่
มองเห็น ซึ่งอาจรวมถึงในรูปแบบของประสาทสัมผัส (Sensory Modes) ยาเนไวน์ (Yenawind,
1997 และกรีนสไตล์ (Greenstein, 2012) ทักษะที่ใช้ประกอบการรู้จากการดู ประกอบด้วยการใช้
ทักษะ 11 ทักษะ คือ 1) ความรู้เรื่องคาศัพท์ที่เกี่ยวกับภาพ (Visual Vocabulary) 2) ความรู้เรื่อง
แบบแผนที่เกี่ยวกับภาพ (Visual Conventions) 3) การคิดจากภาพ (Visual Thinking) 4)
การมองเห็นภาพ (Visualization) 5) การใช้ตรรกะเกี่ยวกับภาพ (Visual Reasoning) 6) การดูอย่าง
มีวิจารณญาณ (Critical Viewing) 7) การแยกแยะเกี่ยวกับภาพ (Visual Discrimination)
8) การสร้างภาพขึ้นมาใหม่ (Visual Reconstruction) 9) การเชื่อมโยงภาพ (Visual Association)
10) การสร้างความหมายเกี่ยวกับภาพขึ้นมาใหม่ (Reconstructing Meaning) และ 11) การสร้าง
ความหมาย (Constructing Meaning) (Avgerinou, 2009) ส่วน CCSS (2012) เสนอการรู้จาก
การดูป ระกอบด้ว ย 5 ทักษะ คือ 1) การตีความสารสนเทศ การนาเสนอด้ว ยภาพ 2) การแสดง
ความคิด และการสื่อสารด้วยภาพ 3) การประเมินการแสดงออกด้วยภาพ (Visual Representation)
4) การเลือกและใช้เครื่องมือที่เหมาะสม สาหรับจุดประสงค์ที่แสดงออก และ 5) การสร้างสรรค์มโน
ทัศน์จากภาพ (Visual Conceptions) ในการสอนการดู นักการศึกษานาเสนอดังนี้ เยนาไวน์
(Yenawine,2003)นาเสนอขั้นตอนการสอน คือ 1) การเริ่มต้นบทเรียน ผู้สอนให้นักเรียนดูภาพ
ก่อนที่จะให้ผู้เรียนพูด 2) การตั้งคาถาม เพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนาไปสู่การเข้ามามีส่วน
ร่วมและขยายขอบเขตการคิด 3) การสนองตอบต่อข้อคิดเห็น และ 4) การสรุปบทเรียนโดยเชื่อมโยง
คาตอบต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน ส่วน คอนคลิน (Conclin, 2012) เสนอการสอนการดูดังนี้ 1) แสดง
รูปภาพที่ต้องการให้เด็กวิเคราะห์ 2) ถามคาถามนักเรียนโดยใช้คาถามที่ส่งเสริมการคิดขั้นสูง 3)
ถามนั กเรี ย นในการปรั บ ปรุ งภาพ ซึ่งนั กเรียนต้องใช้ทักษะการวิเคราะห์ การประเมิน และสร้าง
เพื่อที่จะทาให้การพูดดีขึ้นและยังเป็นการพัฒนาความสามารถในการเขียนภาพ และ 4) ทบทวน
กระบวนการด้วยภาพที่นักเรียนไม่คุ้นเคย นอกจากนี้ คอนซิไดน์ (Considine, 1999) เสนอกลยุทธ์
ในการดู มี 5 ขั้น ประกอบด้วย 1) ตีความเนื้อหาที่อยู่ในโปรแกรม 2) ตีความ โครงสร้างของแต่ละ
กรอบ(frame) กระบวนการนี้จะมุ่งเน้นความสนใจไปที่รูปแบบของสื่อและลักษณะ ซึ่งจะรวมถึงการ
ออกแบบและลักษณะของภาพและเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเช่นมุมกล้องและภาพต่างๆที่ใช้ 3) ตระหนัก
ถึงปัจจัยภายนอกและปัจจัยในการปรับรูปแบบโปรแกรม 4) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสื่อที่
เป็นตัวแทนกับความเป็นจริง และ 5) การรับรู้และการตอบสนองต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในรูปแบบ
และเนื้อหารายการโทรทัศน์ การสอนการฟัง ควรให้ผู้เรียนฝึกฟังซ้า ๆ ให้มากที่สุด ผู้สอนจาเป็นอย่าง
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ยิ่ งที่จ ะต้อ งพูดให้ ชัด เจนพูดซ้า ๆ เพื่อที่ ผู้ เรียนจะสามารถเข้าใจในสิ่ งที่ฟังได้ และเพื่อ ให้ ผู้ เรีย น
สามารถพัฒนาทักษะการฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดผู้สอนควรเตรียมให้ผู้เรียนฟังอย่างมี
จุดมุ่งหมาย จากสารที่หลากหลาย และนากลวิธีต่าง ๆ มาผสมผสานกับกิจกรรมการสอน เช่น การใช้
ความรู้เดิม การจับประเด็นใจความสาคัญ การฝึกฟัง จากการศึกษาแนวคิดของ ริชาร์ด (Richards,
1983); ริเวอร์ (Rivers,1981); นอร์ท (Nord, 1981) และโฮลเดน (Hollden, 2004) สรุปได้ว่าการ
สอนฟังมีส ามขั้น ตอน คือ ขั้น ที่ 1 ขั้นก่อนการฟัง (Pre-listening) ขั้นที่ 2 ขั้นกิจกรรมการฟัง
(Listening Activity) และขั้นที่ 3 ขั้นหลังการฟัง (Post-listening) ในด้านการอ่านวิ ลเลียมส์
(Williams, 1994: 37-40) เสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมการสอนอ่าน ที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจ
ในการอ่าน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) กิจกรรมก่อนการอ่าน (Pre-reading Activities) เป็นการ
สร้างความสนใจและปูพื้นฐานความรู้ในเรื่องที่อ่าน เพื่อเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมในการอ่าน ซึ่ง
อาจจะจัดกิจกรรมได้ดังนี้ คือ 1.1) ให้คาดคะเนเรื่องที่จะอ่าน เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดถึงความรู้
เดิมแล้วนาไปสัมพันธ์กับเรื่องที่อ่าน1.2) ให้เดาความหมายศัพท์จากบริบท โดยดูจากประโยคข้างเคียง
รูปภาพและการแสดงท่าทาง และให้คาถามไว้ก่อน เพื่อให้ผู้เรียนฝึกอ่านและผ่านไปเร็ว ๆ เพื่อหา
คาตอบ 2) กิจกรรมระหว่างการอ่าน (While-reading Activities) มุ่งให้ผู้เรียนสื่อความหมายจาก
เอกสารที่ได้อ่าน โดยให้ผู้เรียนทราบก่อนว่าจุดมุ่งหมายในการอ่านคืออะไร แล้วจึงให้ผู้เรียนหาข้อมูล
ต่าง ๆ ตามจุดมุ่งหมายโดยผู้เรียนจะทากิจกรรมด้วยตนเอง ผู้สอนจะช่วยเมื่อผู้เรียนต้องการเท่านั้น
ซึ่งกิจกรรมย่อย ดังนี้ 2.1) บอกจุดมุ่งหมายในการอ่าน เพื่อให้ผู้เรียนมีเหตุผลในการอ่าน และกาหนด
กลยุทธ์ในการอ่านได้ถูกต้อง การบอกจุดมุ่งหมายในการอ่าน เพื่อ 2.1.1) ให้ผู้เรียนตรวจดูว่าสิ่งที่ตน
คาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะได้รับรู้หัวเรื่องหรือจากรูปภาพ แผนภูมิประกอบเรื่อง มีความถูกต้องมากน้อย
เพียงใด 2.1.2) ให้ผู้เรียนหาข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง (Problem Solving)
2.1.3) ให้ผู้เรียนนาข้อมูลของตนมาแลกเปลี่ยนกับข้อมูลของผู้เรียนในคู่หรือ กลุ่ม เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่
สมบูรณ์ (Information Gap or Jigsaw Reading) 2.1.4) ให้ผู้เรียนนาข้อมูลของตนมาแสดง
ความเห็นโต้แย้งกับคนอื่นที่มีข้อมูลต่างกัน โดยนาใจความสาคัญมาสรุป 2.2) ให้ผู้เรียนหาข้อมูลต่าง
ๆ ด้วยตนเองตามจุดมุ่งหมายที่มีไว้ 2.3) อ่านเพื่อจับใจความสาคัญ ในการอ่านอาจใช้วิธีการอ่านแบบ
การอ่านข้าม คือ ผู้เรียนจะอ่านเฉพาะส่วนสาคัญ ๆ ของบทอ่านนั้น 2.4) อ่านเพื่อหารายละเอียด ซึ่ง
ผู้เรียนจะกระทาได้ใน 2 วิธีการด้วยกัน คือ อ่านเพื่อเลือกหาเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ และการอ่านเพื่อ
หารายละเอียด ในกรณีนี้ผู้เรียนจะอ่านหลาย ๆ ครั้ง จนกว่าจะได้รายละเอียดที่ต้องการ หรือเพื่อใช้
เข้าใจให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ และ 3) กิจกรรมหลังการอ่าน (Post-Reading Activities) เป็นการ
ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน อาจจะเป็นการถ่ายโอนไปสู่ทักษะอื่น ๆ เช่นการแสดงบทบาทสมมติ
การเขียนเรื่อง และพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการดู การ
ฟัง และการอ่าน ผู้วิจัยสรุปได้ว่าในการสอนการดู การฟัง และการอ่านประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 กิจกรรมก่อนการดู การฟัง และการอ่าน ขั้นที่ 2 ขั้นกิจกรรมการดู การฟัง และการอ่าน และ
ขั้นที่ 3 ขั้นกิจกรรมหลังการดู การฟัง และการอ่าน
จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ผู้วิจัยได้ดาเนินการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนการฟัง การดู และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิง
เหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เขียนเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ ดังภาพที1่
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แนวคิดการพัฒนาออกแบบระบบ
การเรียนการสอน
การออกแบบระบบการสอนของ ครูส์ (Kruse, 2009)
ดิก แคเรย์ และแคเรย์ (Dick,Carey and Carey, 2009)
Biggs 3P Learning Systems Model(Biggs, 2003:
19); UDL: Universal Design for Learning (CAST,
2011); SU Model (สุเทพ อ่วมเจริญ, 2557)

แนวคิดและเป้าหมายการพัฒนานักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช
2542 ฉบับที่ 2 (2545) และฉบับที่ 3 (2553)
-หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

หลักการ แนวคิด และทฤษฏีที่ใช้เป็น
พื้นฐานในการพัฒนา รูปแบบการสอน
1. ทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
(Constructivism)
2. ทฤษฏีการรู้คิด(Metacognition)
3. แนวคิดการเรียนรูร้ ่วมกัน
(Collaborative Learning
4. แนวคิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(Creative Problem Solving
System:CPS)
5. แนวคิดการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิง
เหตุผล Mazano (2001) และEnnis(1985)
แนวคิดการวิจัยและพัฒนา
1. การวิจัย และพัฒนา (Research and
Development) (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555)
2. การวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed
Methods Reasearch) (Creswell and
Clark, 2011) (ell,2011)

ร่างรูปแบบการสอน
การดู การฟัง และการอ่านเพื่อส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ และ
การคิดเชิงเหตุผลของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นาร่างรูปแบบการสอนการดู การฟัง
และการอ่านเพื่อส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไป
ทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง
- จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบฯ
- ประเมินผลผู้เรียนด้านการคิด
วิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล
- ปรับปรุงแก้ไข
- ขยายผลการใช้รูปแบบฯ

รiรรูปแบบการเรียนการสอนการดู

การฟัง และการอ่านเพื่อส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ฉบับสมบูรณ์

ตัวแปรตาม
1. การคิดวิเคราะห์
2.การคิดเชิงเหตุผล

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการดู
การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่าน
เพื่อส่ งเสริ มการคิ ดวิเ คราะห์ และการคิ ดเชิ งเหตุ ผ ล ของนักเรียนชั้นมัธ ยมศึ กษาตอนต้น โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก คือ
1. เพื่อพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่าน
เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลรูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่านเพื่อส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย
2.1 ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนก่อนและหลั งการใช้รูปแบบ
การสอนการดู การฟัง และการอ่านเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
2.2 ความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนก่อนและหลั งการใช้รูปแบบ
การสอนการดู การฟัง และการอ่านเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
3. ประเมินความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีต่อการใช้รูปแบบการสอนฯ ที่ได้พัฒนาขึ้น
คาถามในการวิจัย
1. รูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่านภาษาไทยเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
และการคิ ด เชิ ง เหตุ ผ ล ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น มี อ งค์ ป ระกอบอะไรบ้ า ง และมี
กระบวนการดาเนินการอย่างไร
2. ประเมินประสิทธิผ ลของรูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่านเพื่อส่ งเสริม
การคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นอย่างไร
2.1 ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน อยู่ในระดับใด เป็นอย่างไร
2.2 ความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียน อยู่ในระดับใด เป็นอย่างไร
3. ความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีต่อการสอนด้วยรูปแบบการสอนการดู การฟัง และ
การอ่านเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผ ล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เป็นอย่างไร
สมมติฐานของการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่านเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และ
การคิดเชิงเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีสมมติฐานในการวิจัย คือ
1. รูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่านเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิด
เชิงเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีประสิทธิภาพ
2. หลังการใช้รูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่านเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
และการคิดเชิงเหตุผ ล ของนั กเรี ย นชั้นมัธ ยมศึกษาตอนต้น นักเรียนมีความสามารถด้านการคิด
วิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผลสูงขึ้น
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการประยุกต์แบบแผนของการวิจั ยและพัฒนา (Research and
Development) โดยกาหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาตอนต้น ที่เรียนอยู่ใน
โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จังหวัด
สุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2557 จานวน 28 โรงเรียน มีนักเรียน 1382 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ได้มาจากประชาการซึ่งเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ซึ่งนักเรียน
อยู่ในบริบทโรงเรียนที่ไม่แตกต่างกัน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน เนื่องจาก
อยู่ในเขตอาเภอที่อยู่ใกล้เคียงกัน คือ อาเภอเดิมบางนางบวช อาเภอด่านช้าง อาเภอหนองหญ้าไซ
และอ าเภอสามชุ ก กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โรงเรี ย นวั ด น้ าพุ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2557 ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling)
(KerLinger and Lee, 2000) เริ่มจากขั้นที่ 1 ใช้การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random
Sampling) จาก 4 อาเภอในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ได้แก่
อาเภอเดิมบางนางบวช อาเภอด่านช้าง อาเภอสามชุก และอาเภอหนองหญ้าไซ ทาการสุ่มได้มา 1
อาเภอ คือ อาเภอเดิมบางนางบวช ซึ่งประกอบด้วย 8 โรงเรียน ขั้นที่ 2 สุ่มอย่างง่ายได้โรงเรียนมา 1
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดน้าพุ ซึง่ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 3 ห้องเรียน ขั้นที่ 3 ทา
การสุ่มห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนวัดน้าพุ ได้กลุ่มตัวอย่าง 1 ห้องเรียน มี
นักเรียน จานวน 12 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอน การดู
การฟัง และการอ่านภาษาไทยเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผล
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่
2.1 ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์
2.2 ความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผล
2.3 ความความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนฯ
เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง
เนื้อหาที่ใช้ในการทดลองเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ของ
กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ภ าษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่บทเพลง,โฆษณา ข่าวและ
เหตุการณ์สาคัญ บทความ สารคดี บันเทิงคดี การ์ตูน นิทาน ตานาน เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี
เรื่องราวเกี่ยวกับความรัก เรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเรื่องที่อยู่ในสภาพจริง ฯลฯ
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ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง
การทดลองใช้รูปแบบการสอนการสอนการดู การฟัง และการอ่านภาษาไทยเพื่อส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งนี้ ใช้เวลาดาเนินการ
ทดลองทั้งสิ้น 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
นิยามศัพท์เฉพาะ
การวิจัยครั้งนี้ ได้นิยามศัพท์เฉพาะที่ผู้วิจัยใช้ในการวิจัยเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
ดังนี้
1. การพัฒนารูปแบบการสอน หมายถึง กระบวนการออกแบบ การสร้างและปรับปรุง
องค์ ป ระกอบของการจั ด การเรี ย นการสอน และส่ ว นสนั บ สนุ น และแสดงความสั ม พั น ธ์ ข อง
องค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบการสอนด้วยการนาแบบแผนการวิจัยและพัฒนา (Research and
Design) ร่วมกับการออกแบบเชิงระบบของ ดิกค์ แคเรย์ และแคเรย์ (Dick, Carey and Carey,
2009) ประยุกต์กับการออกแบบการสอนของ บิกกส์ (Biggs, 1989) 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 Presage
ขั้นที่ 2 Process และขั้นที่ 3 Product การออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล (Universal Design
Learning: UDL) (CAST, 2011c) และแบบจาลอง SU Model (สุ เทพ อ่ว มเจริญ , 2557) ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Research-R1: Analysis)
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development-D1: Design and Development) ขั้นตอนที่ 3 การ
นาไปใช้ (Research R2: Implementation) และขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข
รูปแบบการสอน (Development-D2: Evaluation)
2. รูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่านเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการคิด
เชิงเหตุผล หมายถึง กระบวนการพัฒนาแบบจาลองการจัดการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นโดยจัด
องค์ประกอบต่าง อย่างเป็นระบบที่มีความสัมพันธ์กัน เพื่อใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการด้วยการประมวลหลักปรัชญา ทฤษฎี แนวคิด หลักการ โดยใช้กรอบ
ทฤษฏีการเรียนรู้แบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ทฤษฏีการรู้คิด (Metacognition)
แนวคิดการร่วมมือกันเรียนรู้ (Collaborative Learning) แนวคิดกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ (Creative Problem Solving Process) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยเกี่ยวกับการดู การฟัง และการอ่าน และใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ต่างๆ มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
ในสิ่ งแวดล้อมทั้งในและนอกห้ องเรียน เพื่อสร้างความรู้ การคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผ ล
แล้ ว สามารถน าประยุ กต์ใ ช้ในบริ บ ทที่ต่างออกไปได้ โ ดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ 1) หลั กการ
2) วัตถุประสงค์ 3) สาระความรู้ 4) ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5) ระบบสังคม และ 6) สิ่งที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมีกระบวนการหลัก 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ทาความรู้ให้ชัดเจน (Knowledge
Clarification: K) ประกอบด้วย 2 ขั้นย่อย ๆ คือ 1.1 การรับรู้และทาความเข้าใจ (Perception and
comprehension) 1.2 กาหนดวัตถุประสงค์ (Define Objectives) ขั้นที่ 2 เรียนรู้จากการปฏิบัติ
(Active Learning: A) ประกอบด้วย 3 ขั้นย่อย ๆ คือ 2.1 การวางแผนและกาหนดกลยุทธ์ (Plan
and Define Strategy) 2.2 ปฏิบัติ (execution) 2.3 สรุปและนาเสนอ (Conclusion and
presentation) และขั้นที่ 3 เพิ่มพูนความสามารถการจัดระบบข้อมูล (Increasing Information
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Abilities :I) ประกอบด้วย 2 ขั้นย่อย ๆ คือ 3.1 การตรวจสอบ (Verification) 3.2 การประเมินผล
(Assessment)
3. การดู หมายถึง ความสามารถในการรับสาร จากสื่อที่ประกอบด้ วย ภาพ เสียง และ
ตัวอักษร ในขณะเดียวกัน ด้วยสื่ออิเลกทรอนิกส์ประเภทต่างๆ แล้ว มีความเข้าใจ แปลความ ตีความ
วิเคราะห์ และประเมิน คุณค่าจากสารที่ได้รับ แล้ว สามารถส่งสารและนาเสนอความคิดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. การฟัง หมายถึง ความสามารถในการรับสาร จากสื่อที่ประกอบด้วยภาพ เสี ยง
แล้ว มีความเข้าใจ แปลความ ตีความ วิเคราะห์และประเมินคุณค่าจากสารที่ได้รับ แล้วสามารถ
ส่งสารและนาเสนอความคิดในรูปแบบการพูดหรือการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. การอ่าน หมายถึง ความสามารถในการรับสารด้วยสื่ อที่ประกอบด้วยตัวอักษรใน
รูปแบบของงานเขียนประเภทต่าง ๆ ที่นาเสนอในสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลกทรอนิกส์แล้ว มีความเข้าใจ
สามารถแปลความ ตีความ วิเคราะห์ และประเมินคุณค่าจากสารที่ได้รับ แล้วสามารถส่งสารและ
นาเสนอความคิดในรูปแบบการพูดหรือการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ผลสัมฤทธิ์ด้านการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ผลที่เกิดกับผู้เรียนเนื่องจากการเรียนตาม
รูปแบบการเรียนการสอนการดู การฟัง และการอ่าน ประกอบด้วย การนิยามปัญหา การทาความ
เข้าใจและอธิบายรายละเอียดของข้อมูล การจาแนกประเภทของข้อมูล การพิจารณาความสัมพันธ์
เชิงเหตุผลของข้อมูล การสรุปและการนาผลจากการนาข้อสรุปไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน ซึ่งวัด
ได้จากคะแนนการทาแบบทดสอบวัดการคิดเชิงวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จานวน 30 ข้อ 30 คะแนน
7. ผลสั มฤทธิ์ด้านการคิดเชิงเหตุผ ล หมายถึง ผลที่เกิดกับผู้ เรียนจากการเรี ยนตาม
รูปแบบการเรียนการสอนการดู การฟัง และการอ่าน ประกอบด้วย 1) การทาความกระจ่างข้อมูลโดย
การอธิบายความหมายและตั้งประเด็นจากข้อมูล 2) การทาความเข้าใจและตีความจากข้อมูลโดยการ
พิจารณาทาความเข้าใจความหมายและความสัมพันธ์จากบริบทของข้อมูล 3) การจาแนกแยกแยะ
ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 4) การเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์ ด้วยการหาเหตุผล และ 5) การลงข้อสรุป
และการอ้างอิง ซึ่งวัดได้จากคะแนนการทาแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จานวน
10 ข้อ 50 คะแนน
8. ความคิ ดเห็ น ของนักเรียน หมายถึง ความรู้สึ กนึก คิดของนักเรีย น ที่มีต่ อการจั ด
การเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนการดู การฟัง และการอ่านภาษาไทยเพื่อส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ และการคิดเชิ งเหตุผ ลของนักเรียนชั้ นมัธ ยมศึกษาตอนต้น ในด้านขั้นตอนของรูปแบบ
การสอน ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผล และ
ด้านประโยชน์ที่ได้รับซึ่งสามารถวัดได้โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น มีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
9. ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง ค่าระดับที่แสดงประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการสอน ซึ่งรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด 75/75 (E /E )
1 2
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75 ตัวแรก (E ) หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผล
1

ระหว่างเรียนของผู้เรียนโดยคิดเป็นค่าร้อยละไม่ต่ากว่าร้อยละ 75
75 ตัวหลัง (E ) หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผล
2

หลังเรียนของผู้เรียนโดยคิดเป็นค่าร้อยละไม่ต่ากว่าร้อยละ 75
8. นักเรียน หมายถึง ผู้เรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดน้าพุ
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์และการคิดอย่างมีเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
จากเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นพื้นฐานของการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดตามลาดับ
ดังนี้
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551: กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
2. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
3. การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย การดู การฟัง และการอ่าน
4. การคิดเชิงวิเคราะห์
5. การคิดเชิงเหตุผล
6. ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1. สาระและมาตรฐานการเรี ย นรู้ ก ลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทยส านั ก งาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552: 12) กล่าวถึง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
มาตรฐานการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จานวน 67 มาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
มี 5 สาระ 5 มาตรฐานการเรียนรู้ ดังนี้
สาระที่ 1 การอ่าน
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
สาระที่ 2 การเขียน
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความและ
เขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้
ความคิด ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
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สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทย
อย่างเห็นคุณค่าและนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
2. คุณภาพของผู้เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดคุณภาพของผู้เรียนเกี่ยวกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ดังนี้
อ่ า นออกเสี ย งบทร้ อ ยแก้ ว และบทร้ อ ยกรองเป็ น ท านองเสนาะได้ ถู ก ต้ อ งเข้ า ใจ
ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย จับใจความสาคัญและรายละเอียดของสิ่งที่อ่าน แสดง
ความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด ย่อความ เขียน
รายงานจากสิ่งที่อ่านได้ วิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล ลาดับความอย่างมีขั้นตอนและความเป็นไป
ได้ของเรื่องที่อ่าน รวมทั้งประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนจากเรื่องที่อ่านเขียนสื่อสาร
ด้ว ยลายมือที่อ่านง่ายชัดเจน ใช้ถ้อยคาได้ถูกต้องเหมาะสมตามระดับภาษาเขียนคาขวัญ คาคม
คาอวยพรในโอกาสต่าง ๆ โฆษณา คติพจน์ สุนทรพจน์ ชีวประวัติ อัตชีวประวัติและประสบการณ์
ต่าง ๆ เขียนย่อความจดหมายกิจธุระ แบบกรอกสมัครงาน เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้
ความคิดหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล ตลอดจนเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและเขียนโครงงาน
พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินสิ่งที่ได้จากการฟังและดู นาข้อคิด
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ
มีศิ ล ปะในการพู ด พู ดในโอกาสต่า งๆ ได้ ตรงตามวั ตถุ ป ระสงค์ และพู ด โน้ ม น้ า วอย่ า งมี เ หตุ ผ ล
น่าเชื่อถือ รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง ดู และพูด
เข้าใจและใช้คาราชาศัพท์ คาบาลีสันสกฤต คาภาษาต่างประเทศอื่นๆ คาทับศัพท์
และศัพท์บัญญัติในภาษาไทย วิเคราะห์ความแตกต่างในภาษาพูด ภาษาเขียน โครงสร้างของประโยค
รวม ประโยคซ้อน ลักษณะภาษาที่เป็นทางการ กึ่งทางการและไม่เป็นทางการ และแต่งบทร้อยกรอง
ประเภทกลอนสุภาพ กาพย์ และโคลงสี่สุภาพ
สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์ตัวละครสาคัญ วิถีชีวิตไทย และ
คุ ณ ค่ า ที่ ไ ด้ รั บ จากวรรณคดี ว รรณกรรมและบทอาขยาน พร้ อ มทั้ ง สรุ ป ความรู้ ข้ อ คิ ด เพื่ อ น าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
รายละเอียดของตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ ในสาระการอ่าน และสาระการฟัง การดู
และการพูด หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แสดงในตารางที่ 1 และ 2 ดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 1 การอ่าน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ม.1 1. จับใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่าน
การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น
2. ระบุเหตุและผล และข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น - เรื่องเล่าจากประสบการณ์, - เรือ่ งสั้น
จากเรื่องที่อ่าน
- บทสนทนา,- นิทานชาดก,- วรรณคดีในบทเรียน
3. ระบุและอธิบายคาเปรียบเทียบ และคาที่มี
- งานเขียนเชิงสร้างสรรค์, - บทความ
หลายความหมายในบริบทต่างๆ จากการอ่าน
- สารคดี, - บันเทิงคดี
4. ตีความคายากในเอกสารวิชาการ โดยพิจารณา - เอกสารทางวิชาการที่มีคา ประโยค แลข้อความ
จากบริบท
ที่ต้องใช้บริบทช่วยพิจารณาความหมาย
5. ระบุข้อสังเกตและความสมเหตุสมผลของงาน - งานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจเชิงสร้างสรรค์
เขียนประเภทชักจูง โน้มน้าวใจ
6. วิเคราะห์คณ
ุ ค่าทีไ่ ด้รับจากการอ่านงานเขียน การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น
อย่างหลากหลายเพื่อนาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย
- หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนกาหนดร่วมกัน
7. มีมารยาทในการอ่าน
มารยาทในการอ่าน
ม.2 1. จับใจความสาคัญ สรุปความ และอธิบาย
รายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน
2. เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจใน
บทเรียนต่าง ๆ ที่อ่าน
3. อภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อโต้แย้ง
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
4. วิเคราะห์และจาแนกข้อเท็จจริง ข้อมูล
สนับสนุน และข้อคิดเห็นจากบทความที่อ่าน
5. ระบุข้อสังเกตการชวนเชื่อ การ โน้มน้าว หรือ
ความสมเหตุสมผลของงานเขียน
6. อ่านหนังสือ บทความ หรือคาประพันธ์อย่าง
หลากหลาย และประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่ได้
จากการอ่าน เพื่อนาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต

การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น
- วรรณคดีในบทเรียน - บทความ
- บันทึกเหตุการณ์ - บทสนทนา
- บทโฆษณา - งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ
- งานเขียนหรือบทความแสดงข้อเท็จจริง
- เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และกลุม่ สาระการเรียนรู้อื่น

การอ่านตามความสนใจ เช่น
- หนังสืออ่านนอกเวลา
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย
- หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนกาหนดร่วมกัน
7. มีมารยาทในการอ่าน
มารยาทในการอ่าน
ม.3 1. ระบุความแตกต่างของคาที่มีความหมาย
- วรรณคดีในบทเรียน
โดยตรงและความหมายโดยนัย
- ข่าวและเหตุการณ์สาคัญ
2. ระบุใจความสาคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่ - บทความ
สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน
- บันเทิงคดี
3. อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด
- สารคดี
ผังความคิด บันทึก ย่อความและรายงาน
- สารคดีเชิงประวัติ
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ตารางที่ 1 แสดงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 1 การอ่าน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ต่อ)
ชั้น

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
4. วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่อ่านโดย การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น
ใช้กลวิธีการเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้อา่ นเข้าใจ
- ตานาน
ได้ขึ้น
- งานเขียนเชิงสร้างสรรค์
5 ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุน เรื่องราวจากบทเรียนในกลุม่ สาระการเรียนรู้
ในเรื่องที่อ่าน
ภาษาไทย และกลุม่ สาระการเรียนรู้อื่น
6 วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การลาดับความ
และความเป็นไปได้ของเรื่อง
7. วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่าน
8 ตีความและประเมินคุณค่า และแนวคิดที่ได้จาก การอ่านตามความสนใจ เช่น
งานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อนาไปใช้แก้ปัญหา - หนังสืออ่านนอกเวลา
ในชีวิต
- หนังสืออ่านตามความสนใจและตามวัยของนักเรียน
- หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนร่วมกันกาหนด
9 มีมารยาทในการอ่าน
มารยาทในการอ่าน
ม.1 1 พูดสรุปใจความสาคัญของเรื่องที่ฟังและดู
- การพูดสรุปความ พูดแสดงความรู้ ความคิด
2 เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่ฟังและดู
อย่างสร้างสรรค์จากเรื่องที่ฟังและดู
3 พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับ - การพูดประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหา
เรื่องที่ฟังและดู
โน้มน้าว
4 ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้ม
น้าวใจ
5 พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศกึ ษาค้นคว้าจาก การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้
การฟัง การดู และการสนทนา
ต่าง ในชุมชน และท้องถิ่นของตน
6 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
มารยาทในการฟัง การดู และการพูด
ม.๒ 1 พูดสรุปใจความสาคัญของเรื่องที่ฟังและดู
การพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดู
2 วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และความ
การพูดวิเคราะห์และวิจารณ์จากเรื่องที่ฟัง
น่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อต่างๆ
และดู
3 วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูอย่างมี
เหตุผลเพื่อนาข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดาเนิน
ชีวิต
4 พูดในโอกาสต่าง ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
การพูดในโอกาสต่าง เช่น
- การพูดอวยพร, การพูดโน้มน้าว
และการพูดโฆษณา
5 พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศกึ ษาค้นคว้า
การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ
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ตารางที่ 1 แสดงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 1 การอ่าน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ต่อ)
ชั้น
ม.3

ตัวชี้วัด
1. แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟัง
และการดู
2. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและ
ดูเพื่อนาข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
3. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นทีศ่ ึกษาค้นคว้า
จากการฟัง การดู และการ สนทนา
4. พูดโน้มน้าวโดยนาเสนอหลักฐาน
ตามลาดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ
5. มีมารยาทในการฟัง การดู และ การพูด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- การพูดแสดงความคิดเห็น และประเมินเรื่องจาก
การฟังและการดู การพูดวิเคราะห์วิจารณ์จากเรื่อง
ที่ฟังและดู
การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพูดโน้มน้าว
มารยาทในการฟัง การดู และการพูด

จากตารางที่ 1 และ 2 พบว่า หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จะเน้นคุณภาพของ การอ่าน การฟัง และการดู โดยให้อ่าน ฟัง และดูจากสาร
หลายประเภท ได้แก่ วรรณคดีในบทเรียน ข่าวและเหตุการณ์สาคัญ บทความ บันเทิงคดี สารคดี
สารคดีเชิงประวัติ ตานาน งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น หนังสืออ่านตามความสนใจและตามวัยของนักเรียน ฯลฯ
หลังจากดู ฟัง และอ่าน แล้ว นักเรียนต้อง จับใจความสาคัญ วิเคราะห์วิจารณ์ และจาแนกข้อเท็จจริง
ให้ ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น และประเมิ น เรื่ อ งที่ ดู ฟั ง และอ่ า นได้ เ พื่ อ น าข้ อ คิ ด มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
การดาเนินชีวิตซึ่งมาตรฐานได้ ตัวชี้วัด และเนื้อหาสาระต่างๆ ที่ปรากฎในหลักสูตรภาษาไทยดังกล่าว
ข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย ใช้ เ ป็ น กรอบในการคั ด เลื อ กเรื่ อ งและเนื้ อ หาที่ จ ะน ามาให้ นั ก เรี ย นดู ฟั ง และอ่ า น
ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ในการดาเนินการวิจัยครั้งนี้
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนั้น มีประวัติความเป็นมายาวนาน ซึ่งนักการศึกษา
ได้พยายามพัฒ นารู ปแบบการสอนเพื่อใช้ในการพั ฒนาผู้ เรียนให้ เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
ซึ่ ง การพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนนั้ น จะพั ฒ นาโดยใช้ แ นวคิ ด ในการพั ฒ นาเชิ ง ระบบ
การออกแบบระบบการเรียนการสอน กาญจนา คุณารักษ์ (2558: 7) และทิศนา แขมมณี (2558)
กล่ า วถึ ง แนวคิ ด วิ ธี ก ารเชิ ง ระบบและการออกแบบระบบการเรี ย นการสอนสรุ ป ได้ ว่ า ระบบมี
ความส าคัญ ในการช่ว ยให้ การด าเนิ นงานต่าง ๆ สั มฤทธิ์ผ ลตามเป้าหมาย วิธีการจัด ระบบใด ๆ
ประกอบด้วย 10 ขั้นตอน ได้แก่ การกาหนดจุดมุ่งหมายของระบบ การศึกษาหลักการ/ทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้อง การศึกษาสภาพการณ์และปัญหา การกาหนดองค์ประกอบ การจัดกลุ่มองค์ประกอบ
การจัดความสัมพันธ์องค์ประกอบ การจัดผังระบบ การทดลองใช้ระบบ การประเมินและการปรับปรุง
ระบบ ส่วนการออกแบบมีลักษณะเป็นศาสตร์แห่งการสร้างสรรค์การสอน ที่เกิดจากการคิดวิเคราะห์
และสังเคราะห์จากบริบทของการเรียนการสอนโดยอาศัยแนวคิดวิธีการเชิ งระบบเพื่อเป็นรากฐาน
ในการออกแบบระบบการเรี ย นการสอนนามาสู่ การวางเค้าโครง (Outline) ให้ เห็ นภาพรวมของ
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การจัดการเรียนการสอนเป็นขั้นตอนทั้งระบบ โดยการออกแบบระบบการเรียนการสอนเป็นการนา
กระบวนการของวิธีการเชิงระบบ (System Approach) มาใช้ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทาให้การทางาน
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) และประสิ ท ธิ ผ ล (effectiveness) เนื่ อ งจากระบบได้ มี ก ลไกและ
โครงสร้ า งหลั ก ในการท างานอย่ า งน้ อ ย 3 ส่ ว น ประกอบด้ ว ย สิ่ ง ที่ น าเข้ า /ตั ว ป้ อ น (Input)
กระบวนการ (Process) ผลผลิต/ผลลั พธ์ (Output) ในแต่ล ะขั้นมีการวิเคราะห์ส ถานการณ์ หรือ
เงื่อนไขการเรียนรู้อย่างละเอียด มีการระบุ แยกแยะและแก้ปัญหา แล้วจึงวางแผนการเรียนการสอน
โดยอาศัยความรู้ หลักการและแนวคิดจากหลาย ๆ ทฤษฎี มีการปรับปรุง แก้ไขการทางานในตัวของ
มันเองโดยการใช้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) และในแต่ละองค์ประกอบย่อย ๆ ต่างก็มีความสัมพันธ์
เกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน โดยเป้าหมายของระบบใหญ่ทั้งหมดจะบรรลุผลได้จากการประสานสัมพันธ์
กันขององค์ประกอบย่อย ๆ อย่างเหมาะสมเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน ในการออกแบบการสอน
ควรมองเป้าหมายการสอนได้อย่างชัดเจน ช่วยให้การวางแผนการสอนมีประสิทธิภาพ ในการวาง
แผนการสอนเชิงระบบโดยใช้ Rational Planning Model หรือ System Approach เป็นแนวทาง
หนึ่งในการตอบสนองความต้องการทุกด้านของผู้เรียน ผู้เรียนสนุกสนานกับการเรียน เนื่องจากการ
คานึงถึงผลในด้านความสามารถและความรู้สึกของผู้เรียนเป็นฐาน เช่น เควิน ครูส (Kruse, 2009)
การออกแบบเชิงระบบตามแนวคิด ADDIE Model ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1
การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Research-R1: Analysis) ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development-D1:
Design and Development) ขั้นตอนที่ 3 การนาไปใช้ (Research-R2: Implementation) และ
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการสอน (Development-D2: Evaluation)
นอกจากนี้ ดิก แคเรย์ และแคเรย์ (Dick, Carey and Carey, 2009: 1-8) กล่าวถึงการวางแผนการ
เรียนการสอนอย่างเป็นระบบ (Systematic Instruction Planning) มี 4 ประการ คือ 1) กาหนด
วัตถุประสงค์ทั่วไปและวัตถุประสงค์เฉพาะ ที่คาดว่านักเรียนจะได้รับ 2) วางแผนกิจกรรมในการเรียน
การสอน ที่จะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ 3) วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
และ 4) ปรับปรุงการเรียนการสอน ในส่วนที่สมรรถนะของผู้เรียนยังน้อยหรือ บกพร่องอยู่ในแต่ละ
วัตถุประสงค์ และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
หลักการพัฒนารูปแบบการสอน
ในการพัฒนารู ปแบบการสอน มีหลักการที่เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบที่สาคัญ คือ
การเลือกรูปแบบการสอน ข้อตกลงเบื้องต้นของการพัฒนารูปแบบการสอน การนาเสนอรูปแบบการ
สอน และการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ มีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ 1) การเลือกรูปแบบการสอน
การเลือกใช้รูปแบบการสอนเพื่อให้บรรลุผลตามต้องการมีสิ่งที่ต้องพิจารณา คือ (Brady, 1985: 216229) 1.1) เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 1.2) ความมีโอกาสที่จะบรรลุ เป้าหมายที่กาหนดไว้
1.3) แรงจูงใจของผู้เรียน 1.4) หลักการของการเรียนรู้ 1.5) ความสะดวกในการจัดกระบวนการเรียน
การสอน เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ และ สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ และ 2) ข้อตกลงเบื้องต้นที่ต้อง
นามาพิจารณาในการพัฒนารูปแบบการสอนมีหลายประเด็น ดังนี้ 2.1) รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น
ต้องมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องรองรับ 2.2) รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นควรดาเนินการวิจัยเพื่อทดสอบและ
ตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้เกิดผลก่อนนาไปใช้จริงและเผยแพร่ 2.3) รูปแบบการสอนสามารถพัฒนา
เพื่อวัตถุประสงค์แบบเฉพาะเจาะจง หรือใช้อย่างกว้างขวาง 2.4) รูปแบบการสอนพัฒนาจาก
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จุดมุ่งหมายหลักที่กาหนด และจะต้อง นาไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม (Brady, 1985; Joyce and
Weil, 2009)
นักการศึกษาหลายท่านได้นาแนวคิดเชิงระบบดังที่กล่าวข้างต้นมาพัฒนาเป็นแบบจาลอง
ของการจัดการเรียนการสอน (Instructional Design Models) อย่างแพร่หลาย อาทิ ADDIE
MODEL เป็นแบบจาลอง ที่ออกแบบขึ้นมา เพื่อใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน
โดยอาศัยหลักของวิธีการระบบ (System Approach) มาจากตัวอักษรตัวแรกของขั้นตอนต่าง ๆ
จานวน 5 ขั้น ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ลักษณะพื้นฐานของแบบจาลองการออกแบบการเรียนการสอนแบบการสอน
ADDIE Model
ที่มา: Kevin Kruse. Introduction to Instructional Design and the ADDIE Model
accessed 19 December 2015. available from http://www.transformativedesigns.com/
id_systems.html
รูปแบบการสอนเป็นการออกแบบระบบการเรียนการสอน ซึ่งเปรียบเสมือนพิมพ์เขียว
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่จะส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่คาดหมายไว้ นักการศึกษา
ได้ให้ความหมายและความสาคัญของรูปแบบการสอน ไว้แตกต่างกัน อย่างหลากหลาย รูปแบบการ
สอน หมายถึง รูปแบบหรือแบบแผนการสอนที่สามารถนาไปใช้เพื่อปรับปรุงหลักสูตรหรือรายวิชา
ที่สอน และนาไปใช้เพื่อเลือกสรรเนื้อหาที่นามาสอน รวมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติการจัด
การเรียนรู้ของครูผู้สอน (Joyce and Weil and Calhoun, 2009 and Brady, 1985: 7) หรืออาจ
หมายถึงรูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้จริง เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับข่าวสาร แนวคิด ทักษะ ค่านิยม แนว
ทางการคิด การแสดงความคิดเห็น และการสอนเพื่อให้รู้จักการเรียนรู้ ให้บรรลุตามเป้าหมายระยะ
ยาวของผลของการสอนกล่าวคือ การเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ให้ง่ายขึ้นและมีคุณภาพใน
อนาคต เพราะความรู้และทักษะเป็นสิ่งที่ต้องมีและมีความรอบรู้ในกระบวนการเรียนรู้ (Joyce and
Weil and Calhoun, 2009) ในการพัฒนารูปแบบการสอนสาหรับ จอยซ์ เวลล์ และแคลฮอน
(Joyce, Weil and Calhoun, 2009: 21-37) ได้จัดกลุ่มรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามจุดเน้น
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หรือผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเป็น 4 กลุ่ม และได้เสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
(Model of Teaching) โดยเริ่มจากการเสนอภาพเหตุการณ์ในห้องเรียน (Scenario) โดยใช้การเล่า
เรื่อง มีผู้สอนและผู้เรียนเป็นผู้แสดง โดยจาลองเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในห้องเรียน จากนั้นได้เ สนอ
ทฤษฎี แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ของแต่ละรูปแบบเพื่อนาไปสู่ การจัดทารูปแบบการจัดการเรียน
การสอน ซึง่ แต่ละรูปแบบมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 4 ส่วน
ดังต่อไปนี้ คือ
1. กระบวนการเรียนการสอน (Syntax) เป็นการจัดเรียงลาดับกิจกรรมที่จะสอนเป็น
ลาดับขั้น ซึง่ แต่ละรูปแบบมีจานวนขัน้ ตอน (Phase) การเรียนการสอนที่แตกต่างกันไป
2. ระบบสังคม (Social system) เป็นการอธิบายบทบาทของผู้สอนและผู้เรียนใน
การจัดการเรียนการสอน
3. หลักการตอบสนอง (Principles of Reaction) เป็นหลักการหรือวิธีการที่ผู้สอนจะ
ตอบสนองต่อสิ่งที่ผู้เรียนกระทา อาจเป็นการให้รางวัล การสร้างบรรยากาศอิสระในการคิดและปฏิบัติ
โดยไม่มีการประเมินว่าถูกหรือผิด หรือการให้ผู้เรียนร่วมกันเรียนรู้ มีความรับผิดชอบร่วมกันในกลุ่ม
แนะนาช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการเรียนรู้ เป็นต้น
4. ระบบสนับสนุน (Support System) เป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน หรือเป็น
การบอกเงื่อนไข หรือสิ่งจาเป็นในการที่จะใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลลัพธ์ตามที่
คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน เช่น การเรียนการสอนด้วยการปฏิบัติ (Action Learning) เป็น
วิธีการเรียนจากการปฏิบัติจริง (Learning by Doing) จากประสบการณ์ตรง (Direct Prerience)
จากปัญหาที่เกิดขึ้นจริง (Real Problem) โดยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในสถานที่และอุปกรณ์ที่ใกล้เคียง
กับสภาพการทางานจริง หรือเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จาเป็นให้พร้อมใช้งาน สมบูรณ์ครบถ้วน
และเพียงพอ เป็นต้น
ส่วนที่ 2 การนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปประยุกต์ใช้ (Application) เป็น
การแนะนาหรือให้ข้อแนะนาสาหรับการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนนั้น เช่น จะใช้กับเนื้อหา
ประเภทใด และใช้กับผู้เรียนระดับใด จึงจะเหมาะสม เป็นต้น
ส่วนที่ 3 สาระความรู้และสิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Instruction and Nurturant
Effects) ในแต่ ล ะรู ป แบบจะต้ อ งจั ด สาระความรู้ อ ะไรบ้ า งให้ กั บ ผู้ เ รี ย น รวมทั้ ง มี สิ่ ง ส าคั ญ
องค์ประกอบอะไรบ้างที่จะทาให้การดาเนินการจัดการเรียนรู้นั้นประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งก็
คือการสอนของผู้สอนที่จัดขึ้นตามขั้นตอนและสภาพแวดล้อมในการเรียน สาหรับสิ่งที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้นั้น เป็นสมรรถนะสาหรับที่ผู้เรียนต้องมี และต้องให้มีการพัฒนาตลอดกระบวนการ ซึ่งคือผลที่
เกิดขึ้น จากการสอน และเป็ น สิ่ งที่ ผู้ เรียนต้องมีใ นการพั ฒ นาการเรีย นรู้ของตนเอง เพื่อให้ บรรลุ
เป้าหมายและประสบผลสาเร็จ คุณสมบัติคุณลักษณะหรือสมรรถนะของผู้เรียนที่ต้องปลูกฝังจนติดตัว
เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุผลตามที่คาดหวัง
สรุปได้ว่าการออกแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ จอยซ์ เวลล์ และแคลฮอนซึ่ง
จัดการเรียนการสอนตามจุดเน้นหรือผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน มีองค์ประกอบที่สาคัญ
คือ กระบวนการเรียนการสอน (Syntax) ระบบสังคม (Social System) หลักการตอบสนอง ระบบ
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สนับสนุน (Support System) การนารูปแบบการเรียนการสอนไปประยุกต์ใช้ (Application) และ
สาระความรู้และสิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้(Instruction and Nurturant Effects)
นอกจาก จอยซ์ เวลล์ และแคลฮอนแล้ว ดิก และคาเรย์ (Dick and Carey, 2009)
นาเสนอการออกแบบการสอน เชิงระบบประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 1) กาหนดจุดมุ่งหมายของ
การเรียนการสอน 2) การพัฒนาการเรียนการสอน และ 3) การประเมินการเรียนการสอน ซึ่งใน
3 องค์ประกอบหลักนี้ สามารถกาหนดเป็นกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในการออกแบบระบบการสอนจานวน
10 ขั้นตอน มีรายละเอียดแต่ละขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. กาหนดจุดมุ่งหมายการสอน (Identify Instructional Goals) เป็นการกาหนด
เป้าหมายในการสอน ซึ่งต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายทางการศึกษา เมื่อกาหนด
เป้าหมายแล้วจึงทาการวิเคราะห์ความจาเป็น (Needs Analysis) และวิเคราะห์ผู้เรียนตามลาดับ
2. การวิเคราะห์กระบวนการเรียนการสอน (Conduct Instructional Analysis)
ขั้นตอนนี้อาจทาก่อนหรือหลังขั้นที่ 3 หรืออาจทาไปพร้อม ๆ กัน ก็ได้ การวิเคราะห์การสอนเป็นการ
วิเคราะห์ภารกิจ หรือวิเคราะห์ขั้นตอนดาเนินกระบวนการเรียนการสอน ผลการวิเคราะห์ที่ได้จะ
นามาจัดเป็นหมวดหมู่ของภารกิจ (Task Classification) ที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการสอนที่
กาหนด
3. การศึกษาพฤติกรรม และคุณลักษณะของผู้เรียนที่มีมาก่อน (Identify Entry
Behaviors) ว่าเป็นผู้เรียนระดับใด มีพื้นความรู้เพียงใด
4. กาหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน (Write Performance Objectives) ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายเฉพาะ หรือจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม และสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการสอนเพื่อ
ประโยชน์หลายประการ คือ
4.1 ช่วยให้มองเห็นแนวทางการเรียนการสอน
4.2 ช่วยเป็นแนวทางในการวางแผน และการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอน
4.3 ช่วยให้เห็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ
4.4 ช่วยให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีจุดมุ่งหมาย
5. พัฒนาแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ (Develop Criterion Referenced Test Items)
เพื่อใช้ในการประเมินการจัดการเรียนการสอน
6. พัฒนากลยุทธ์ในการเรียนการสอน (Develop Instructional Strategy) เป็นการ
วางแผนการสอนที่กาหนดไว้ล่วงหน้า ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุ
จุดมุ่งหมายการสอนที่กาหนด
7. พัฒนาและเลือกวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน(Develop and Select
Instructional Materials) เป็นการพัฒนาและเลือกสื่อการเรียนการสอนทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์
และสื่อประเภทอื่น ๆ
8. ออกแบบและดาเนินการประเมินผลระหว่างเรียน (Design and Conduct
Formative Evaluation)
9. ออกแบบและดาเนินการประเมินผลหลังเรียน (Design and Conduct Summative
Evaluation)
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10. แก้ไขปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน (Revise Instruction) ในขั้นนี้เป็นขั้น
การทบทวน แก้ไขและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนที่เริ่มตั้งแต่ ขั้นที่ 2 ถึงขั้นที่ 8
ทริปป์ แอนด์ บิเชลเมเยอร์ (Tripp and Bichelmeyer, 1990) พัฒนารูปแบบการสอน
ในปี คศ. 1990 ซึง่ เรียกว่า Rapid Prototyping Model แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 รูปแบบการสอน Rapid Prototyping Model (1990)
ที่มา: Tripp S., and Bichelmeyer B. (1990). “Rapid Prototyping: An Alternative
Instructional Design Strategy.” Educational Technology Research and
Development 38, 3 (July), 31.
จากภาพระบบการเรียนการสอน มีการแบ่งเป็นระดับ 4 ระดับ มีรายละเอียด ดังนี้
ระดับที่ 1 ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน
1. การประเมินความต้องการและการวิเคราะห์เนื้อหา (Assess Needs and Analyse
Content) มีขั้นตอนย่อย 4 ขั้นตอน คือ 1) การประเมินความต้องการจาเป็น (Needs Assessment)
2) การประเมินผู้เรียน (Audience Assessment) 3) การระบุเนื้อหาบทเรียน (Specify Content)
และ 4) การเลือกระบบการเขียนและระบบการนาส่งบทเรียน (Selecting Authoring and
Delivery Systems) ผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนนี้ คือ 1) รายงานการประเมินความต้องการ (Needs
Assessment Report) 2) ข้อมูลของผู้เรียน (Learner Profile) และ 3) โครงร่างของเนื้อหาบทเรียน
(Content Outline)
2. การกาหนดวัตถุประสงค์ (Set Objective) ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ๆ ดังนี้ 1) การ
ระบุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ (Specify Goals and Objectives) 2) การวางแผนโครงการ
(Planning Project) และ 3)การกาหนดเวลาโครงการ (Project Timetable) ผลลัพธ์ที่ได้ คือ
1) ลาดับขั้นการเรียนรู้ (Learning Hierarchy) 2) เป้าหมายและวัตถุประสงค์ (Goals and
Objectives) และ 3) เวลาในการดาเนินโครงการ (Project Timetable)
ระดับที่ 2 การสร้างบทเรียนต้นแบบ (Construction Prototype-Design) เป็นการ
สร้างบทเรียนต้นแบบ โดยใช้ข้อมูลต่อจาก 2 ขั้นตอนแรก ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ๆ ดังนี้ 1) การ
เขียนผังงานบทเรียน (Flowcharting) 2) การสร้างบทเรียนต้นแบบ (Prototyping) และ 3) การ
เขียนสคริปต์บทเรียน (Writing Scripts) ผลลัพธ์ที่ได้จากระดับ 2 มีดังนี้ 1) ผังงานของบทเรียน
(Flowcharting) 2) บทเรียนต้นแบบ (Prototyping) และ 3) สคริปต์ของบทเรียน (Scripts)
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ระดับที่ 3 การวิจัยประโยชน์ของบทเรียนต้นแบบ (Utilize Prototype-Research)
เป็นการนาบทเรียนต้นแบบที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ ประกอบด้วยขั้นย่อยๆ คือ 1) การดาเนินการก่อน
การผลิต (Conducting Preproduction) 2) การดาเนินการผลิต (Conducting Production) และ
3) การดาเนินการหลังการผลิต (Conducting Postproduction) ผลลัพธ์ที่ได้จากระดับที่ 3 คือ
1) วัสดุประกอบบทเรียน (Adjunct Materials) 2) เอกสารของโปรแกรม (Program
Documentation) และ 3) ใบรายการปรับปรุงบทเรียน (Instructional Improvement Sheets)
ระดับที่ 4 การติดตั้งและบารุงรักษาระบบ (Install and Maintain System)
นาบทเรียนไปใช้งานจริง รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และปรับเปลี่ยนให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ มีขั้นตอนย่อย ดังนี้ 1) การทาเอกสารโครงการ (Documentating Project) 2) การ
ปรับปรุงโครงการ (Validating Project) และ 3) การประเมินผลกระทบ (Conducting Impact
Evaluation)ผลลัพธ์ที่ได้จากระดับที่ 4 คือ 1) เอกสารโครงการ (Documentating Project)
2) รายงานการประเมินบทเรียน (Effectiveness Evaluation Report) และ 3) รายงานการ
ประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation Report)
แบบจาลองการสอนอีกรูปแบบหนึ่ง คือ แบบจาลองการสอน John Biggs’3P Model
(Biggs: 20, อ้างถึงใน สุเทพ อ่วมเจริญ, 2555: 79) บิกกส์ กล่าวถึง รูปแบบการออกแบบการเรียน
การสอน 3P เป็นการออกแบบการสอนเพื่อเพิ่มคุณภาพของนักเรียนให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้สูงสุด
นักวิชาการต้องพัฒนารูป แบบหลักสู ตรที่พัฒ นานักเรียน ด้วยการเรียนการสอนและสื่อประกอบ
การเรียนงานภาระงานและประสบการณ์ซึ่งมีหลักดังนี้
1. เป็นจริง,สอดคล้องกับโลกที่เป็นจริงของนักเรียน
2. เป็นการสรรค์สร้าง,มีการเชื่อมโยงขั้นตอนภายในการพัฒนา
3. นักเรียนต้องการใช้และยึดหลักพัฒนาองค์ความรู้ขั้นสูง
4. มีความสอดคล้องในขั้นตอนต่างๆ และผลลัพธ์การเรียนรู้และมีความท้าทายน่าสนใจ
และจูงใจผู้เรียน
นอกจากนี้ (สุเทพ อ่วมเจริญ, 2555,76) กล่าวถึงแบบจาลอง 3P เป็นแบบจาลองที่แสดง
การสร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียน แบบจาลองแสดงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างการสอนของผู้สอนและ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนในขั้น Presage เป็นการเรียนการสอนโดยทั่ว ๆ ไป เป็นการประยุกต์
การเรียนรู้ในการทาหน้าที่ของสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ ในขั้น Process เป็นการปฏิบัติภาระงาน ภายใต้
การรับรู้ในบริบทของการสอน แรงจูงใจในการเรียนรู้ และการไขว่คว้า รวมถึงการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติโดยไม่ชักช้าเป็นการเรียนรู้ตามภาระงาน .ในขั้น Product ผู้เรียนเรียนรู้ที่เป็นทั้งความคิดใน
ระดับต่าและระดับสูง แบบจาลอง 3P ของ Biggs แสดงความสัมพันธ์ ดังภาพที่ 4
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Presage
บริบทของผู
ทของผู้เเ้รีรียยนน
ความสามารถ
ความสามารถ
ความรู
ความเข้าาใจที
ใจที่่
ความรู้เ้เดิดิมม ความเข้
คลาดเคลื่อนก่อนเรียน
คลาดเคลื
ยน
วิธีการเรี่อยนก่
นรูอ้ทนเรี
ี่ชื่นชอบ
วิ
ยนรู ้ที่ชื่นชอบ ง
คุธณีกค่ารเรี
าและความคาดหวั
คุ
ณค่างและความคาดหวั
ง
แรงจู
ใจ
แรงจูงใจ

บริบทของผู้สอน
หลักสูตร
โครงสร้างรายวิชา
วิธีสอน
วิธกี ารประเมิน

Process

กระบวนการภาระ
งานแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับ
การเรียนรู้
มีความลุ่มลึก
มีเพียงผิวเผิน

Product

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
การเรียนรู้ที่มีความลุ่ม
ลึก
การเรียนรู้โดยอิสระ
การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
คุณลักษณะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

ภาพที่ 4 รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน 3p ของ Biggs
ที่มา : John Biggs, and Catherine Tang. Teaching for Quality Learning at University
(Buckingham, UK: SRHE and Open University Press, 1999).
แบบจาลองการเรียนการสอน 3P ของบิกกส์ (Biggs’s 3 presage-process-product)
(Biggs, 1999) แสดงให้เห็นถึงการสร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียน และแสดงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างการ
สอนของผู้สอนและกระบวนการการเรียนรู้ของผู้เรียน ในขั้น presage เป็นการเรียนการสอนโดยทั่ว
ๆ ไป ที่ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยความสัมพันธ์ของความรู้เดิม ความสามารถ และสไตล์การเรียนรู้เป็นการ
ประยุกต์การเรียนรู้ในการทาหน้าที่ของสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ การศึกษาในขั้น Process เป็นการ
ปฏิบัติตามภาระงาน ภายใต้การรับรู้ในบริบทของการสอน แรงจูงใจในการเรียนรู้ และการไขว่คว้า
รวมถึงการตัดสิ นใจในการปฏิบั ติงาน ในขั้น Product เป็นขั้นที่ผู้ เรียนเรียนรู้ที่เป็นระดับต่าและ
ระดับสูง บิ๊กกส์ (Biggs, 2003) กล่าวถึงรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน 3P เพื่อเพิ่มคุณภาพ
ของผู้เรียนให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้สูงสุด โดยการพัฒนาการเรียนการสอนและสื่อประกอบการเรียนงาน
ภาระงานและประสบการณ์ซึ่งมีหลั กดังนี้ 1) เป็นจริง สอดคล้องกับโลกที่เป็นจริงของผู้เรียน 2) เป็น
การสรรค์สร้าง มีการเชื่อมโยงขั้นตอนภายในการพัฒนา 3) ผู้เรียนต้องการใช้และยึดหลักพัฒนาองค์
ความรู้ขั้นสูง และ 4) มีความสอดคล้องในขั้นตอนต่างๆและผลลัพธ์การเรียนรู้และมีความท้าทาย
น่าสนใจและจูงใจ ผู้เรียน บิกส์ และมัวร์ (Biggs and Moore, 1993) แบ่งความคิดรวบยอดของ
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การเรียนรู้ออกเป็น 2 ประเภท คือ เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ส่วนวิธีการเรียนรู้ ได้แบ่งเป็น 2 วิธี
คือ แบบผิวเผิน และแบบลึก นักเรียนที่มีความคิดรวบยอดของการเรียนรู้แตกต่างกันจะมีความ
คาดหวังในเป้าหมาย การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ใช้ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแตกต่างกันความคิดรวบยอดของการเรียนรู้ หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับ
ความหมายของการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. ความคิดรวบยอดของการเรียนรู้เชิงปริมาณ หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนว่า
การเรียนรู้ คือ การหาความรู้เพิ่มเติม การจาและระลึกได้ รวมทั้งการนาไปใช้ 1) การหาความรู้
เพิ่มเติม หมายถึง การใส่ใจ การซึมซับและสะสมความรู้ด้วยการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 2)การจาและการ
ระลึกได้ หมายถึง การท่องจาและระลึกความรู้มาใช้ได้เมื่อจาเป็น และ 3) การนาไปใช้ หมายถึง
ความสามารถในการนาความรู้และวิธีการต่าง ๆ ที่ได้รับไปแก้ปัญหาได้
2. ความคิดรวบยอดของการเรียนรู้เชิงคุณภาพ หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนว่า
การเรียนรู้ คือ ความเข้าใจการค้นพบบางสิ่งบางอย่างในแนวทางที่แตกต่าง และการเปลี่ยนแปลงของ
บุคคล 1) ความเข้าใจ หมายถึง การให้ความหมายของสิ่งที่ศึกษา โดยการนาข้อเท็จจริงต่าง ๆ
ประกอบขึ้นเป็นความหมาย 2) การค้นพบบางสิ่งบางอย่างในแนวทางที่แตกต่าง หมายถึง การมอง
บางสิ่งบางอย่างในแง่มุมที่แตกต่างออกไป การค้นพบแนวทางหรือวิธีการที่แตกต่างจากคนอื่น และ
3) การเปลี่ยนแปลงของบุคคล หมายถึง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจนนาไปสู่พัฒนาการ การเติบโตและ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของบุคคล
3. วิธีการเรียนรู้ หมายถึง แนวทางการปฏิบัติที่นาไปสู่วัตถุประสงค์ของการทางาน
การเรียนรู้หรือการศึกษาทั่ว ๆ ไป แบ่งออกเป็น 2 วิธี ดังนี้
3.1 วิธีการเรียนรู้แบบลึก หมายถึง แนวทางการปฏิบัติที่นาไปสู่การเรียนรู้ที่ต้องการ
ให้มีความรู้อย่างลึกซึ้งและเข้าใจในงานนั้น ๆ ประกอบด้วย 1) การจูงใจแบบลึก หมายถึง สภาวะที่
บุคคลต้องการกระทาหรือเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างด้วยตนเองคิดทาสิ่งต่าง ๆ ด้วยความพอใจและ
ความสนใจของตนเอง มีความสนใจพิเศษ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีความรู้สึกนึกคิด และ
ความตั้งใจจริงของตนที่จะกระทาสิ่งที่ตนพอใจจะกระทา สิ่งเหล่านี้ผลักดันให้บุคคลเกิดพฤติกรรมโดย
ไม่ต้องอาศัยการชักจูงจากสิ่งเร้าภายนอก และ 2) ยุทธศาสตร์แบบลึก หมายถึง ขั้นตอนวิธีหรือ
แผนการที่นักเรียนใช้ในการเรียนรู้เพื่อพยายามเข้าใจความหมายของสิ่งที่เรียนรู้โดยมีความสัมพันธ์
ระหว่างความรู้เดิมกับความรู้ใหม่
3.2 วิธีการเรียนรู้แบบผิวเผิน หมายถึง แนวทางการปฏิบัติที่นาไปสู่การเรียนรู้ที่ได้
ความรู้ในระดับต้น ๆแต่ไม่สามารถอธิบายความหมายได้ เช่น การเรียนแบบท่องจา เป็นต้น
ประกอบด้วย 1) การจูงใจแบบผิวเผิน หมายถึง สภาวะที่บุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าภายนอก
ทาให้เห็นจุดหมายและเกิดความต้องการหรือแสดงพฤติกรรมออกมา และ 2) ยุทธศาสตร์แบบผิวเผิน
หมายถึง ขั้นตอนวิธีหรือแผนการที่นักเรียนใช้ในการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความรู้โดยเน้นการท่องจา
เป็นหลัก และระลึกข้อความรู้นั้นมาใช้ได้อีก
แบบจาลอง: SU Model (สุเทพ อ่วมเจริญ, 2557) การจัดการเรียนรู้ตามแบบจาลอง
SU Model ที่เป็นแนวคิดในการจัดการศึกษา เพื่อมุ่งพัฒนาให้ ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข
โดยมีขั้นตอนออกแบบการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
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1. ใช้คาถามสร้างความคิดเกี่ยวกับ การทาความกระจ่างในความรู้ -ความรู้และทักษะ
อะไร ที่เป็น ความจาเป็นที่ ผู้เรี ยนได้รับหลั งจากเรียนรู้การวางแผนการเรียนรู้ด้ว ยการกาหนด
จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ (Learning Goal) และออกแบบการเรียนรู้ โดยมีลาดับดังนี้
1.1 ผู้เรียนกาหนดกรอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของตนเอง ด้วยการระบุ ความรู้และ
การปฏิบัติ โดยระบุความรู้ ในรูปของสารสนเทศหรือ declarative knowledge และระบุทักษะ
การปฏิ บั ติ (โครงงาน งาน ภาระงาน) กลยุ ท ธ์ ทั ก ษะ หรื อ กระบวนการ หรื อ Procedural
Knowledge และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.2 ผู้เรียนออกแบบการเรียนรู้ และระบุเกณฑ์คุณภาพวัตถุประสงค์ การเรียนรู้เป็น
ค่าระดับตาม โครงสร้างการสังเกตผลการเรียนรู้ (Structure of Observed Learning Out-comes:
SOLO Taxonomy)
1.3 ผู้ เ รี ย นออกแบบการเรี ย นรู้ ห รื อ เลื อ กกลยุ ท ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ จ ะช่ ว ยให้ ป ระสบ
ความสาเร็จในการเรียนรู้
2. ใช้คาถามสร้างความคิดเกี่ยวกับการเลือกรับและการทาความเข้าใจสารสนเทศใหม่ กิจกรรมการเรียนรู้ (Learning Activity) เป็นการกาหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3. ใช้คาถามสร้างความคิดเกี่ยวกับ -การตรวจสอบทบทวนและใช้ความรู้ใหม่ เป็นการ
กาหนดแนวทางการประเมินการเรียนรู้ ตามระดับคุณภาพการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด SU Model เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างความรู้
ด้วยตนเองของผู้เรียน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ขั้นแรก คือ การวางแผนและการออกแบบการเรียนรู้
ผลผลิ ตที่ได้จ ากขั้น ตอนนี้ เรี ย กว่า สาระความรู้ และเกณฑ์คุ ณภาพของการเรียนผลผลิ ตที่ได้จาก
ขั้นตอนนี้เรียกว่า สาระความรู้และเกณฑ์คุณภาพของการเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 2 ขั้นปฏิบัติการ เป็นขั้นที่
ผู้เรียนทากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อทาความกระจ่างในการเรียนรู้ ผลผลิตที่ได้จากขั้นตอนนี้ คือ การคิด
ขั้นสูง และขั้นที่ 3 ขั้นการประเมินผลผลิตที่เกิดจากขั้นตอนนี้คือ นวัตกรรมการเรียนรู้ แสดงดัง
ภาพที 5

ภาพที่ 5 การออกแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด SU Model (สุเทพ อ่วมเจริญ, 2557)
ที่มา: "SU Model : การประยุกต์การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้." วารสารวิชาการ
Veridian E-Journal. 7, 3 (กันยายน-ธันวาคม): 945 - 961.,955.
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แนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล (Universal Design for Learning: UDL)
การออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากลในการศึกษาถือกาเนิดมาจากงานเขียนของ ไวก๊อตสกี (Vygotsky)
นั กจิ ต วิทยาชาวรั ส เซีย ที่อธิบ ายสามเงื่อนไขของการเรี ยนรู้ คือ การรับรู้ข องข้ อมูล ที่จะได้เ รียนรู้
(Recognition of Information to be Learned) กลยุทธ์สาหรับการดาเนินงานจากข้อมูลที่มีอยู่
(Strategies for Operating Upon Information) และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Learner
Engagement) (Rose, 2001) เป็นกรอบการวิจัย (Research-based Framework) ในการพัฒนา
และน าเสนอการใช้ ห ลั ก สู ต ร (Delivering Curriculum) ที่ ส ามารถตอบสนองผู้ เ รี ย นที่ มี ค วาม
แตกต่างกัน (Diverse Learners) เช่นเดียวกับการออกแบบองค์ประกอบของอาคารที่ทันสมัยที่เป็น
สากล เพื่อรองรับความต้องการของผู้อยู่อาศัยที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น การตัดขอบ ประตูอัตโนมัติ
และทางลาด (Built-in Ramps) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคนปกติและคนพิการ (Disabilities) ดังนั้น
การออกแบบสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล (Universally Designed
Learning Environments) เป็นไปอย่างกว้างขวางเพื่อตอบสนองผู้เรียนได้ทุกคนทุกประเภท (Rose
and Meyer, 2002) คาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันคล้าย
กับการจัดการเรียนรู้ที่มีความแตกต่างกัน (Differentiated Instruction) UDL มีความเกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาการเรียนรู้ (Learning Content) กระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) ผลิตผลที่เกิดจาก
การเรียนรู้ (Learning Products) และสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ (Learning Environment) UDL
กลยุทธ์การเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานด้วยตัวของเขาเอง “มีความสามารถแตกต่าง
กันในการมอง (Seek) ได้ยิน (Hear) การพูด (Speak) การเคลื่อนไหว (Move) การอ่าน (Read)
การเขียน (Write) ความเข้าใจภาษาอังกฤษ (Understand English) ความตั้งใจ (Attend)
การจัดระบบ (Organize) และการมีส่วนร่วมและการจา (Engage and Remember) (ERIC/OSEP,
1998) UDL มี 4 ประเด็น คือ เป้าหมาย (Goals) สื่อวัสดุ อุปกรณ์ (Materials) วิธีการและ
การประเมินผล (Methods and Assessments) (Hitchcock, Meyer, Rose and Jackson, 2002).
การออกแบบการเรียนการสอนแบบ UDL มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน
ดังงานวิจัยของ มีโอ พบว่าครูได้รับการอบรมการออกแบบการเรียนการสอนด้วย UDL สาหรับ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษานักเรียนตาหนิการจัดการเรียนรู้น้อยลง
แต่ทาให้เห็นถึงการออกแบบการเรียนการสอนที่ไม่ดี (Meo, 2010) UDL สามารถลดพฤติกรรม
การเรียนรู้ที่ไม่เหมาะสมโดยใช้สื่อต่าง ๆ นาเสนอความรู้ (Representation) เป็นทางเลือกในการ
สร้างแรงจูงใจในการเรียนของผู้เรียน การแสดงออกของผู้เรียน (Expression) และการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียน (Engagement) การสร้างความหลากหลายในแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึง
จุดแข็งของเขา และหลีกเลี่ยงความจาเป็นในการปรับเปลี่ยนการทางาน (Modifying Work) ในขณะ
ที่นักเรียนมีโอกาสได้รับความรู้จากกระบวนการรู้คิดของตนเอง (Murawski and Spencer, 2011)
เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในการวางแผนเชิงรุก (Proactive Planning) ของการมีส่วนร่วม การเข้าถึง
บทเรี ยนในห้ องเรี ยนที่มีความหลากหลายในปัจจุบัน สามารถลดพฤติกรรมที่เป็นปัญหา เพิ่มพูน
ความรู้ในการะบวนการรู้คิด (Metacognitive Knowledge), และปรับปรุงในการเข้าถึงหลักสูตร
สาหรับผู้เรียนที่มีความเพียรพยายาม (Struggling Learners) (Spencer, 2011)
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การออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากลมีกรอบ ดังนี้ การกาหนดเป้าหมาย (Goals) สื่อวัสดุ
อุปกรณ์ (Materials) วิธีการเรีย นการสอน (Methods) และการประเมินผล (Assessments)
การออกแบบการเรีย นรู้นี้ ส ามารถเข้าถึงผู้ เรียนได้มากขึ้นไม่เฉพาะแต่ทางกายภาพ (Physically)
แต่รวมถึงสติปัญญา (Intellectually) และอารมณ์ (Emotionally) (Hitchcock, Meyer, Rose and
Jackson, 2002; Jackson and Harper, 2005) มีลักษณะเฉพาะดังนี้
1. กาหนดเป้าหมายที่ท้าทายและเหมาะสมกับผู้เรียนทุกคน และแน่ใจได้ว่าไม่ได้เป็นแค่
วิธีการที่มีความยืดหยุ่นและมีความหลากหลายเพียงพอที่จะสนับสนุนและความท้าทายของผู้เรียน
ทุกคน
2. ใช้สื่อที่ยืดหยุ่นและหลากหลาย ใช้ข้อดี จากสื่อดิจิตอล เช่น ข้อความในรูปแบบ
ดิจิตอล Digitized Text มัลติมีเดีย (Multimedia Software) บันทึกวิดีโอ (Video Recorders)
บันทึกเทป (Tape Recorders) และอินเทอร์เน็ต (Internet).
3. ใช้เทคนิคการประเมินผลที่เพียงพอ และยืดหยุ่น อย่างต่อเนื่อง ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่
เกิดจากการจัดการเรียนการสอน และตรวจสอบความเข้าใจและความรู้ของผู้เรียน (Rose and
Meyer, 2002)
CAST ได้นาหลักการของ UDL ไปใช้ในการออกแบบหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงผู้เรียน
ได้มากขึ้น ซึ่งเป็นการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ (Outcomes) ของผู้เรียน
มีหลัก 3 ประการ คือ
1. เป็นตัวแทนของข้อมูลสารสนเทศ และมโนทัศน์ที่หลากหลายและยืดหยุ่น (Multiple
or Flexible Representations of Information and Concepts)
2. มี ก ารแสดงออก และประสิ ท ธิ ภ าพการท างานอย่ า งหลากหลายและยื ด หยุ่ น
(Multiple or Flexible Options in Expression and Performance)
3. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในหลักสูตร หลากหลายและยืดหยุ่น (Multiple or Flexible Ways
to Engage Learners in the Curriculum)
มีกระบวนการออกแบบ เรียกว่า กระบวนการ PAL (Planning for All Learners)
(Meyer and Rose, 2000; Rose and Meyer, 2002) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1: กาหนดเป้าหมาย (Set Goals)
ขั้นตอนที่ 2: วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ของหลักสูตรและห้องเรียน Analyze Current
Status of Curriculum and Classroom
ขั้นตอนที่ 3: ประยุกต์การเรียนรู้ที่เป็นสากลในบทเรียน หรือหน่วยการเรียนรู้ Apply
UDL to Lesson or Unit Development
ขั้นตอนที่ 4: จัดการเรียนการสอนในบทเรียนหรือหน่วยการเรียนรู้ ตามแนวทางของ
UDL (Teach the UDL Lesson or Unit)
กระบวนการออกแบบ เป็นการพัฒนาเพื่อตอบสนองความหลากหลายของห้องเรียนวันนี้
สามารถประยุกต์ใช้กับเนื้อหาที่แตกต่างกัน เป็นขั้นตอนที่สามารถนามาใช้ในการวางแผนหลักสูตร
เพื่อปรับปรุงผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) สาหรับนักเรียนทุกคน ดังภาพที่ 6
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Set goals
• Establish context
• Align to standards

Teach UDL Lesson
• Teach Lesson
• Evaluate success
• Revise lesson or unit

Analyze status
• Identify methods,
materials,and assessment
• Identify barriers

Apply UDL
• Identify UDL materials, and methods
• Write UDL plan
• Collect and organize materials

ภาพที่ 6 ภาพแสดงการวางแผนสาหรับนักเรียนทุกคน (Planning for All Learners: PAL)
ที่มา: Meo, G. (2008). Curriculum Planning for All Learners Applying Universal
Design for Learning (UDL) to a High School Reading Comprehension Program.,6.
จากการศึกษาที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นพบว่ามีนักการศึกษานาเสนอ รูปแบบการสอน
อย่างหลากหลาย ดิกค์ แคเรย์ และแคเรย์ (Dick, Carey and Carey, 2009; จอยซ์ เวลล์ และ
แคลฮอน (Joyce, Weil and Calhoun, 2009: 21-37); บิกส์ (Biggs, 1999, อ้างถึงใน สุเทพ
อ่วมเจริญ, 2555: 79); ทริปป์ และบิเชลเมเยอร์ (Tripp and Bichelmeyer, 1990); การออกแบบ
การเรียนรู้ที่เป็นสากล (UDL) จากการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ดังนี้
การออกแบบการสอนเป็นการออกแบบเชิงระบบ แบ่งเป็น 3 ขั้น คือ ขั้น Presage ขั้น Process
และขั้น Product ขั้นแรกเป็นการศึกษาบริบทโดยทั่วไปและกาหนดวัตถุประสงค์ในการออกแบบ
ขั้นที่ 2 เป็นขั้นกาหนดภาระงานเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่กาหนด และเป็น
การเรีย นรู้ แบบลึ กและมีความคงทน ด้ว ยวิธีส อนและกลยุทธ์การสอนต่าง ๆ และขั้นที่ 3 เป็น
ขั้นประเมินผลผู้เรียนว่าผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดหรือไม่ด้วยการประเมินที่หลากหลาย และ
ประเมินตาสภาพจริง การออกแบบการสอนที่ดีนั้นต้องเป็นการออกแบบการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียน
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สามารถสร้างความรู้ด้ว ยตนเอง ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผนออกแบบการเรียนรู้
2) การปฏิบัติ และ 3) ขั้นการประเมิน
การนาเสนอรูปแบบการเรียนการสอน
จอยส์ และเวล (Joyce and Weil, 2009) กล่าวเกี่ยวกับการนาเสนอรูปแบบการสอนที่
เหมาะสมมีองค์ประกอบ 5 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เสนอภาพหรือเหตุการณ์ย่อย (Scenario) เพื่อให้เห็นที่มา หรือเป็นบทนาไปสู่
แนวคิดของการสร้างรูปแบบการสอน
ส่วนที่ 2 อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นที่มาขององค์ประกอบ เช่น เป้าหมาย
ทฤษฎีที่รองรับรูปแบบ หลักการและมโนทัศน์ที่สาคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการออกแบบรูปแบบการ
สอน
ส่วนที่ 3 อธิบายถึงตัวรูปแบบการสอนอย่างละเอียด ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
1. นาเสนอโครงสร้าง (Syntax) พร้อมขั้นตอนดาเนินการ (Phase) ของรูปแบบการสอน
เพื่อให้รายละเอียดของการจัดลาดับกิจกรรมที่สร้างขึ้นในแต่ละขั้นตอนอย่างเป็นลาดับ
2. นาเสนอระบบสังคม (Social System) ที่เกิดขึ้นเพื่ออธิบายถึงการ ปฏิสัมพันธ์ที่
เกิดขึ้นระหว่างครูกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน ตามบทบาทที่เกิดขึ้นในรูปแบบ การสอน
3. นาเสนอหลักการตอบสนอง (Principle of Reaction) เป็นการกล่าวถึง วิธีการ
แสดงออกของครูต่อผู้เรียน และการตอบโต้ต่อสิ่งที่ผู้เรียนกระทา
4. นาเสนอสิ่งสนับสนุน (Support System) เพื่อบอกถึงเงื่อนไขและสิ่งจาเป็นที่จะ
ทาให้การใช้รูปแบบการสอนสมบูรณ์
ส่วนที่ 4 การนารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ (Application) เป็นการแนะนาและ
ข้อสังเกตที่สาคัญในการนารูปแบบการสอนไปใช้ เช่น ด้านเนื้อหาและวุฒิภาวะผู้เรียน เป็นต้น
ส่วนที่ 5 การนารูปแบบการเรียนการสอนและสิ่งส่งเสริมการเรียนรู้ (Instructional and
Nurturant Effects) เป็นการกล่าวถึงผลการเรียนการสอนของครู ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการ
สอนตามขั้นตอน และสิ่งส่งเสริมการเรียนรู้ที่เกิดแฝงไปกับการเรียนการสอน
แอนเดอร์สัน (Anderson, 1997: 521-522) กล่าวถึงองค์ประกอบของรูปแบบการเรียน
การสอน ประกอบด้ ว ย 1) หลั ก การ และ 2) วั ต ถุ ป ระสงค์ และหลั ก ฐานที่ แ สดงการยอมรั บ
ประสิทธิภาพของรูปแบบนั้น อาเรน (Arends, 1997: 7) กล่าวเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการตามทฤษฎีที่ใช้เป็นแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ
2) ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ 3) วิธีสอนที่จาทาให้การเรียนการสอบบรรลุวัตถุประสงค์ของรูปแบบ
และ 4) สิ่งแวดล้อมในการเรียนการสอนที่นาไปสู่ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ ทิศนา แขมณี (2558: 221220) กล่าวถึงองค์ประกอบที่สาคัญ 4 ประการ ของรูปแบบการเรียนการสอนดังนี้ 1) มีปรัชญา
ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อพื้นฐานที่เป็นหลักของรูปแบบการสอนนั้น ๆ 2) มีการบรรยาย
และอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่ สอดคล้องกับหลักการที่ยึดถือ 3) มีการ
จัดระบบ มีการจัดองค์ประกอบและความสัมพันธ์องค์ประกอบของระบบให้สามารถนาผู้ เรียนไปสู่
เป้าหมายของระบบ และ 4) มีการอธิบายหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ อัน
จะช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนนั้น ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การออกแบบและนาเสนอรูปแบบการเรียนการสอนเป็น
แนวทางสาหรับผู้สอนที่จะนารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ ช่วยให้มีความเข้าใจประเด็นต่าง ๆ เริ่ม
จากการเสนอภาพย่อยๆ การอธิบายความสัมพันธ์ การอธิบายรูปแบบการสอนโดยละเอียด การนา
รูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ และสิ่งที่ส่งเสริมรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการนาเสนอรูปแบบ
การเรียนการสอนที่ชัดเจนสามารถนามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
การจัดกลุ่มรูปแบบการสอน จอยส์ และเวล (Joyce and Weil, 2009) ได้นาเสนอการ
จั ด กลุ่ ม รู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ 4 กลุ่ ม (Family) ดั ง นี้ 1) กลุ่ ม ที่ เ น้ น
กระบวนการประมวลผลข้อมูล (Information Processing Family) 2) กลุ่มที่เน้นปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม (Social Family) 3) กลุ่มที่เน้นเอกตบุคคล (Personal Family) และ 4) กลุ่มที่เน้นระบบ
พฤติกรรม (Behavioral Systems Family) พอสรุปได้โดยสังเขป คือ
1. กลุ่มที่เน้นกระบวนการประมวลผลข้อมูล (Information Processing Family)
การเรียนการสอนกลุ่มนี้เน้นการเสริมแรงกระตุ้นจากภายในของบุคคล ในการเรียนรู้จัดข้อมูลเป็น
ระบบรับรู้และจัดกระทากับปัญหาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิ ดสร้างสรรค์ มีความสามารถทางปัญญา
สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง และสังคม ในกลุ่มนี้มีรูปแบบการสอน คือ รูปแบบการคิดแบบอุปนัย
(Inductive Thinking) แบบจาลองการคิดอุปนัย รูปภาพ-คา (The Picture-word Inductive
Model) การบรรลุตามมโนทัศน์ (Concept Attainment) การฝึกสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry
Training) การใช้เทคนิคช่วยจา (Mnemonics) การสังเคราะห์ (Synectics) และการเสนอมโนทัศน์
(Advance Organizers)
2. กลุ่มที่เน้นปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Family) กลุ่มนี้เน้นการพัฒนาความสามารถ
ในการเรียนรู้และทักษะทางสังคม เน้นการพัฒนาความสัมพันธ์ในชั้นเรียนโดยการเรียนรู้ร่วมกัน ให้
ความสาคัญกับการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ รูปแบบการสอนในกลุ่มนี้ได้แก่ การจับคู่การเรียนรู้
(Partners in Learning) การสืบสวนเป็นกลุ่ม(Group Investigation) การแสดงบทบาทสมมติ(Role
Playing) และการสืบเสาะเป็นรายกรณี (Jurisprudential Inquiry) มุ่งสอนให้ผู้เรียน ได้มีโอกาส
สัมผัสกับประเด็นปัญหาทางสังคมในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่ใช้กับวิชาสังคมศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมกรณีศึกษาปัญหาของสังคมเป็นหลัก
3. กลุ่ ม ที่ เ น้ น ปั จ เจกบุ ค คล (Personal Family) กลุ่ ม นี้ เ น้ น การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ
ความตระหนั ก ในตนเอง โดยการรั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ ตนเอง มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การเรี ย นรู้ แ ละ
การดารงชีวิต สามารถทางานร่ ว มกับผู้ อื่นอย่างสร้างสรรค์ รูปแบบการสอนกลุ่มนี้ประกอบด้ว ย
การสอนแบบไม่ชี้นา (Non-directive Teaching) เป็นการสอนที่ผู้สอนเป็นผู้คอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าทางการเรียนช่วยให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง และส่งเสริมความ
ตระหนักรู้ในตนเอง (Enhancing Self-Esteem)
4. กลุ่มที่เน้นระบบพฤติกรรม (Behavioral Systems Family) กลุ่มนี้มุ่งพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียน ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลอย่างเป็นขั้นเป็นตอน จากง่ายไปยากทีละขั้น
เน้นพฤติกรรมที่สังเกต ตรวจสอบ และประเมินได้ ในสภาวะการที่เหมาะสม หลักการสอนและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้มักทาร่วมกับการให้แรงเสริม (Reinforcement) การสะท้อนผลการเรียนรู้
(Feedback) และการฝึกฝนอย่างเป็นขั้นตอน โดยคานึงถึงความแตกต่าง การเรียนรู้ของผู้เรียน
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แต่ละคน และสภาพแวดล้อม ซึ่งมีความแตกต่างกันรูปแบบการเรียนการสอนในกลุ่มนี้ได้แก่ การเรียน
แบบรู้จริง (Mastery Learning) การสอนโดยตรง (Direct Instruction) การเรียนรู้ด้วยสิ่งเร้า
(Learning from Stimulation) และการเรียนรู้จากสังคม (Social Learning)
การศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน
การศึกษาพัฒนาการในด้านผลสัมฤทธิ์เป็นวิธีหนึ่งที่บ่งบอกคุณภาพของรูปแบบการสอน
นอกจากนี้การศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนยังพิจารณาจากแนวคิดการจัดรูปแบบการสอน
เป็นนวัตกรรมทางการศึกษา โดยใช้ค่าประมาณขนาดอิทธิพล (Effect Size หรือ Effect Magnitude:
ES, d) มาเป็นดัชนีหนึ่งในการเปรียบเทียบนวัตกรรมทางการศึกษา ทั้งนี้ขนาดอิทธิพลของตัวแปรจัด
กระทาในการทดลองมีค่าเท่ากับความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมหาร
ด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อให้ค่าเฉลี่ยมีค่าเปรียบเทียบกันได้เพราะมีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งนิยม
ใช้ในการวิเคราะห์งานวิจัย (Meta Analysis) เพื่อเปรียบเทียบผล และใช้ในการวิเคราะห์หา
ประสิทธิภาพของสื่อการสอนด้วย
นงลักษณ์ วิรัชชัย (2545: 299-300) กล่าวถึง การตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ
ในการวิจัย นอกจากพิจารณาจากการทดสอบค่า t แล้ว สามารถพิจารณาค่าขนาดอิทธิพลของการจัด
กระทาทางการวิจัย (Treatment Effect Size) เพื่อเป็นการตรวจสอบว่า รูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใดการวิจัยเชิงทดลอง มีจุดมุ่งหมายเพื่อมุ่งศึกษาความสัมพันธ์
หรือความเกี่ยวข้องระหว่างตัวแปร ผลของการวิจัยที่สาคัญ คือ ขนาดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ดังนั้น ดัชนีมาตรฐานที่สร้างขึ้นและเป็นที่นิยมใช้คือ ขนาดอิทธิพล (Effect Size)
การวัดค่าขนาดอิทธิพล (Measures of Effect Size) เพื่อบ่งชี้ประสิทธิภาพของรูปแบบ
การเรียนการสอน ซึ่งคานวณจากอัตราส่วนระหว่างผลต่างของค่าเฉลี่ยกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
ที่ปรับให้เป็นคะแนนมาตรฐาน โดยการหารด้วยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มควบคุม (Cohen,
1988: 66; Burns, 2000: 168-169) ดังสมการ
d = (Y E – Y C ) / C S
เมื่อ d = ค่าขนาดอิทธิพล
Y E , Y C = ค่าเฉลี่ยกลุ่มทดลอง และ กลุ่มควบคุม ตามลาดับ
C S = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มควบคุม
ค่าขนาดอิทธิพลที่คานวณได้จะมีการแจกแจงอยู่ภายใต้โค้งปกติ ซึ่งสามารถหาพื้นที่ใต้
โค้งเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมได้ ดังนี้
ในกรณีค่าขนาดอิทธิพลมีค่าเท่ากับ 0.58 หมายความว่า ค่าเฉลี่ยกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมเป็น 0.58 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มควบคุม ถ้ามีข้อตกลงว่า โค้งการแจกแจง
ความถี่ของคะแนนเป็นโค้งปกติ ค่าขนาดอิทธิพลซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.58 ก็คือ ค่าคะแนนมาตรฐาน (Z)
ที่มีค่าเท่ากับ 0.58 เมื่อเปิดตารางพื้นที่ภายใต้โค้งปกติจะได้พื้นที่จากซ้ายสุดมาถึงตาแหน่งค่าเฉลี่ย
กลุ่มทดลองมีค่าเท่ากับ 0.7190 หมายความว่า คะแนนเฉลี่ยกลุ่มทดลองสูงเทียบเท่าตาแหน่ง
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เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 71.9 หรือ 72 ในทานองเดียวกัน ถ้าค่าขนาดอิทธิพลซึ่งมีค่าเท่ากับ 2.00 จะตรงกับ
ตาแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95.0
ถ้ามีค่าอิทธิพลสูงก็แสดงว่า รูปแบบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ซึ่งค่าอิทธิพลนี้
ขึ้นกับค่า 2 ค่า คือ ผลต่างของค่าเฉลี่ยกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ถ้าแตกต่างกันมาก ย่อมเห็นความ
แตกต่างของตัวแปรตามอย่างชัดเจน อีกค่าหนึ่ง คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มควบคุมซึ่งถ้ามี
ค่าต่าก็แสดงว่า คะแนนมีความแปรปรวนน้อย จะได้ขนาดของค่าอิทธิพลสูงเช่นกัน ทั้งนี้ โคเฮน
(Cohen, 1988: 66) กาหนดเกณฑ์ในการเปรียบเทียบขนาดของค่าอิทธิพลในการทานายผลของ
ปัจจัยของตัวแปรที่เกี่ยวข้องเป็น 3 ระดับ คือ
1. ค่าขนาดอิทธิพล 0.80 เกิดประสิทธิภาพมาก
2. ค่าขนาดอิทธิพล 0.50 เกิดประสิทธิภาพปานกลาง
3. ค่าขนาดอิทธิพล 0.20 เกิดประสิทธิภาพน้อย
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ (2531: 35) กาหนดหลักเกณฑ์การหาประสิทธิภ าพซึ่งทา
ได้โดยการประเมินผลพฤติกรรมของผู้เรียน 2 ประเภท คือ พฤติกรรมต่อเนื่อง และพฤติกรรมขั้น
สุดท้าย โดยกาหนดค่าประสิทธิภาพดังนี้
E1 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ และ E2 คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ คิดเป็นร้อย
ละของผลเฉลี่ยคะแนนที่ได้ ดังนั้น E1/E2 หมายถึงประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ตามปกติ การกาหนดเกณฑ์ E1/E2 ขึ้นอยู่กับเนื้อหา หากเนื้อหาเป็นทักษะ จะตั้งเกณฑ์ 75/75
หากเนื้อหาเป็นความรู้ ความจา จะตั้งเกณฑ์ 80/80 ซึ่งความหมายของ 80/80 คือ เมื่อเรียนจาก
แบบเรียนแล้ว นักเรียนสามารถทาแบบฝึกหัดหรืองานได้เฉลี่ยร้อยละ 80 และทาแบบทดสอบ
หลังเรียนได้เฉลี่ยร้อยละ 80 การทดลองหาประสิทธิภาพ ดาเนินการดังนี้
ทดลองแบบกลุ่มเดี่ยว (Individual Tryout) หรือหนึ่งต่อหนึ่ง (1:1) ระหว่าง
ดาเนินการในลักษณะนี้ ผู้สร้างรูปแบบการเรียนการสอนจะทดลองเป็นรายบุคคลกับตัวแทนประชากร
เป้าหมาย 3 คนขึ้นไป หรือมากกว่า ดาเนินการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน
เสร็จแล้วปรับปรุงให้ดีขึ้นจากการนาข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ขั้นนี้ควรมี
ประสิทธิภาพ 60/60
ทดลองรูปแบบการเรียนการสอนเป็นกลุ่มย่อย (Small-Group Tryout) จานวน
9 คน มีจุดประสงค์ 2 ประการ ประการแรก คือ เพื่อตัดสินประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
หลังการประเมินผลตัวต่อตัว และเพื่อระบุปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่ยังหลงเหลืออยู่ และประการ
ที่สอง คือ เพื่อตัดสินว่าประชากรเป้าหมายจะใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนโดยปราศจากการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้สร้างรูปแบบการเรียนการสอนได้หรือไม่ และทาการหาประสิทธิภาพของรูปแบบ
การเรีย นการสอน เสร็จแล้วปรับปรุงให้ดีขึ้นจากการนาข้อมูล มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) ขั้นนี้ควรมีประสิทธิภาพ 70/70
ทดลองรูปแบบการเรียนการสอนเป็นกลุ่มใหญ่ (Field Tryout) จานวน 30 คน เป็น
การทดลองในระยะสุดท้ายของการประเมินผลระหว่างการดาเนินการ ผู้ ส อนพยายามที่จะใช้
สถานการณ์การเรียนรู้ซึ่งใกล้เคียงกับความตั้งใจสูงสุด ในการใช้วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ความ
มุ่งหมายของการประเมินผลระยะสุดท้ายคือ ตัดสินใจว่าการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้หลังจาก
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ระยะของ การประเมินผลกลุ่มย่อยแล้ว จะมีประสิทธิภาพหรือไม่ และถ้าการจัดการเรียนรู้สามารถ
ใช้ได้ นั่นก็คือ เป็นวิธีการดาเนินงานที่น่าจะเป็นไปได้ที่จะใช้กับการจัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ที่
ตั้งใจและทาการหาประสิทธิภ าพของรูปแบบการเรียนการสอน ระหว่างการใช้และหลังการใช้เสร็จ
แล้วปรับปรุงให้ดีขึ้น จากการนาข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) หากผลที่ได้ต่ากว่า
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ ต้องกาหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพตามหลักความจริง ขั้นนี้ควรมีประสิทธิภาพ
80/80
การคานวณหาประสิทธิภาพ ใช้สูตรดังนี้

X
E1 

เมื่อ E1
ΣX
N
A

N  100
A

แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ
แทน ผลรวมของคะแนนที่ได้จากการวัดระหว่างเรียน
แทน จานวนผู้เรียน
แทน คะแนนเต็มจากการวัดระหว่างเรียน

Y
E2 

เมื่อ E2
ΣY
N
B

N  100
B

แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์
แทน ผลรวมของคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียน
แทน จานวนผู้เรียน
แทน คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน

ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน คือการหาความสอดคล้องเหมาะสมของ
รูปแบบการเรียนการสอนโดยการหาประสิทธิภาพ E1/E2
กระบวนการเรียนรู้และลีลาการเรียนรู้ (Learning Style)
การเรียนรู้ของมนุษย์ มีลีลาการเรียนรู้ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งนักการศึกษาได้ศึกษาและ
นาเสนออย่างหลากหลาย ดังนี้ คอร์ป (Kolb, 1984) กล่าวว่าผู้เรียนแต่ละคนเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อย่าง
เป็นกระบวนการที่ดาเนินกันไปเป็นวงจรซึ่งแต่ละขั้นของการเรียนรู้ก็จะส่งเสริมการเรียนรู้ของขั้น
ต่อไปด้วย เขาได้นาเสนอทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Kolb, 1984: 27-49) เรียกว่า
กระบวนการเรียนรู้และการปรับตัวของบุคคล ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้คือ
ขั้นที่ 1 ประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม (Concrete Experience) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมและรับรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ เน้นการใช้ความรู้สึก และยึดถือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงตามที่ตนประสบ
ในขณะนั้น
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ขั้นที่ 2 การสังเกต ไตร่ตรอง (Reflextive Observation) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนจะทา
ความเข้าใจความหมายของประสบการณ์ที่ได้รับโดยการสังเกตอย่างรอบคอบเพื่อการไตร่ตรอง
พิจารณา
ขั้นที่ 3 การสรุปหลักการนามธรรม (Abtrace Conceptualization) เป็นขั้นที่ผู้เรียนใช้
เหตุผลและใช้ความคิดในการสรุปรวบยอดเป็นหลักการต่างๆ
ขั้นที่ 4 การทดลองปฏิบัติจริง (Active Experimentation) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนนาเอา
ความเข้าใจที่สรุปได้ในขั้นที่ 3 ไปทดลองปฏิบัติจริง เพื่อทดสอบว่าถูกต้อง ในขั้นตอนนี้เน้นที่
การนาไปประยุกต์ใช้ คอร์ปชี้ให้เห็นว่าผู้เรียนแต่ละคนเน้นประสบการณ์แต่ละขั้นแตกต่างกัน ใช้การ
เรียนรู้ในขั้นต่าง ๆ ไม่เท่ากัน คือ บางคนเน้นขั้นที่ 1 บางคนเน้นขั้นที่ 2 บางคนเน้นขั้นที่ 3 และ
บางคนเน้นขั้นที่ 4 ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 วงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning Cycle)
ที่มา: Kolb, D.A. (1984). Experiential Learning: Experience as the Source of
Learning and Development. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.
จากแนวความคิดของ คอร์ป จาแนกผู้เรียนเป็น 4 แบบ ดังนี้
1. แบบคิดอเนกนัย (Divergers) หมายถึง เป็นแบบที่ผู้เรียนมีความสามารถในการรับรู้
และการสร้างจินตนาการต่าง ๆ สามารถไตร่ตรองจนมองเห็นภาพโดยส่วนรวม ผู้เรียนที่มีรูปแบบการ
เรียนแบบนี้จะทางานได้ดีในสถานการณ์ที่ต้องการความคิดหลากหลาย เช่น การระดมสมอง
2. แบบดูดซึม (Assimilators) หมายถึง รูปแบบการเรียนที่เน้นขั้นตอนการเรีย นรู้
ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 เป็นรูปแบบการเรียนที่ผู้เรียนมีความสามารถในการสรุปหลักการหรือกฎเกณฑ์
ผู้เรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบนี้มักสนใจในหลักการที่เป็นนามธรรมมากกว่าแต่ไม่ชอบการลงมือ
ปฏิบัติและมักไม่คานึงถึงการนาทฤษฎีไปประยุกต์ใช้
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3. แบบคิดเอกนัย (Convergers) หมายถึง รูปแบบการเรียนที่เน้นขั้นตอนการเรียนรู้
ขั้นที่ 3 และขั้นที่ 4 เป็นรูปแบบการเรียนที่ผู้เรียนมีความสามารถในการนาแนวคิดที่เป็นนามธรรมไป
ใช้ในการปฏิบัติ ผู้เรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบนี้สามารถสรุปวิธีที่ถูกต้องที่สุดเพียงวิธีเดี ยวที่จะ
สามารถนาไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ ไม่ชอบใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาแต่ใช้เหตุผล ชอบทางานกับ
วัตถุมากกว่ากับบุคคล มักมีความสนใจที่เฉพาะเจาะจงในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และมีความเชี่ยวชาญในสิ่งนั้น
4. แบบปรับ ปรุ ง (Accommodators) หมายถึง รูปแบบการเรียนที่เน้นขั้ นตอน
การเรียนรู้ขั้นที่ 4 และขั้นที่ 1 ผู้เรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบนี้จะชอบลงมือปฏิบัติ ชอบทดลอง
และจะทางานได้ดีในสถานการณ์ที่ต้องใช้การปรับตัว มีแนวโน้มจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการที่
ตนนึกคิดขึ้นเองในลักษณะที่ชอบลองผิดลองถูก และชอบทางานงานร่วมกับผู้อื่น (Kolb, Rubin and
Osland, 1991: 23-40)
นอกจากนี้ โฮนี และมัมฟอร์ด (Honey and Mumford, 1992: 1-6) นาเสนอการ
เรียนรู้ในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งให้ความสาคัญกับการเรียนรู้จากประสบการณ์ เนื่องจากการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์เป็นกระบวนการขั้นพื้ นฐานแต่มีความสาคัญยิ่งต่อการแสวงหาความรู้ ถ้าหากผู้เรียน
ไม่สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ ผู้เรียนจะไม่สามารถแสวงหาความรู้ หรือฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ได้
แบ่งเป็น 4 ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 การได้รับประสบการณ์ (Having an Experience) เป็นขั้นตอนการรับรู้ด้วย
การมีความรู้สึกต่อประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม กระบวนการเรียนการสอนต้องให้ผู้เรียน
มีโอกาสสังเกตไตร่ตรองเพื่อให้เข้าใจว่า ทาจึงต้องเรียน ครูควรให้นักเรียนหาความสัมพันธ์เชื่อมโยง
สิ่งที่กาลังเรียนกับสถานการณ์ในชีวิตจริง เพื่อให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้ และ
ทักษะจากการเรียนในมุมมองที่ตนเองได้ค้นพบให้เข้ากับสถานการณ์อื่น ๆ ทั้งของตนเองและผู้อื่น
ขั้นที่ 2 การทบทวนประสบการณ์ (Reviewing the Experience ) เป็นขั้นตอนที่ช่วยให้
ผู้เรียนคิดวิเคราะห์เพื่อหาเหตุผลเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับในขั้นตอนแรกว่าประสบการณ์ที่ได้รับ
มีผลกระทบอย่างไรต่อตนเอง เรื่องที่เรียนเกี่ยวข้องกับความเชื่อ ความรู้สึก ความคิดเห็นของตน
อย่างไร กระบวนการจัดการเรียนรู้ขั้นนี้ส่งเสริม ให้ผู้เรียนอธิบายเหตุผลตามความคิดของแต่ละคน
ขั้นที่ 3 การสรุปจากประสบการณ์ (Concluding) ขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะเชื่อมโยงการรับรู้
ข้อมูลในขั้นตอนที่ผ่านมาโดยการดู การเห็น หรือการรับรู้ข้อมูลอย่างไตร่ตรอง เพื่อสร้างความคิดรวบ
ยอดหรือข้อสรุปที่เป็นหลักการหรือทฤษฎี ถ้าผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้รู้จักการประยุกต์ใช้หลักการ
หรือทฤษฎีจะทาให้เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น
ขั้นที่ 4 การวางแผนการเรียนรู้ (Planning) เป็นขั้นตอนที่เกิดจากการรับรู้ความคิดรวบ
ยอดแล้วมาสู่การลงมือปฏิบัติหรือทดลองกระทาตามความคิดของผู้เรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ขั้นตอนนี้จะต้องให้โอกาสผู้เรียนได้ เลือกทางานตามความสนใจและความถนัดของเขา ครูควรจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือกและอธิบายแนวทางการทางานหรือให้ตัวอย่างเพื่อให้
ผู้ เ รี ย นได้ ศึ ก ษารายละเอี ย ดหรื อ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านและสามารถพั ฒ นาเป็ น แนวทางตาม
ลักษณะเฉพาะของตัวเองต่อไป การเรียนรู้ของโฮนี และมัมฟอร์ด สรุปได้ดังภาพที่ 8
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ภาพที่ 8 ขั้นตอนการเรียนรู้ตามทฤษฎีวงจรการเรียนรู้ของ Honey and Mumford
ที่มา: Honey, P., and Mumford, A. (1992). The Manual of Learning Styles.
(Maidenhead: Peter Honey.), 120.
จากวงจรการเรียนรู้ดังกล่าว โฮนี และมัมฟอร์ด แบ่งรูปแบบการเรียนรู้เป็น 4 แบบ คือ
1. นักกิจกรรม (Activist) หมายถึง ผู้เรียนซึ่งชอบการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ชอบ
การลองผิดลองถูก มีความกระตือรือร้นที่จะทากิจกรรมหรือการแก้ปัญหาด้วยการระดมความคิด
มีความสุขในการทางานกับผู้อื่น วิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนแบบนี้เกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุดคือ การแข่งขัน
การทางานเป็นทีม การเล่นเกม เป็นต้น ผู้เรียนแบบนี้จะเรียนรู้ได้น้อย ถ้ามอบหมายให้ปฏิบัติงานตาม
ลาพัง
2. นักไตร่ตรอง (Reflector) หมายถึง ผู้เรียนซึ่งชอบการคิ ดพิจารณาไตร่ตรองใน
หลาย ๆ แง่มุม การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์โดยละเอียดก่อนที่จะสรุปเป็นหลักการ ผู้เรียนแบบนี้ชอบ
สังเกตการทางานของผู้อื่น ถ้าเป็นสถานการณ์ในห้องเรียน ผู้เรียนแบบนี้มักจะชอบนั่งด้านหลัง
ห้องเรียนมากกว่าหน้าห้องเรียน จะเรียนรู้ได้ดีที่สุดถ้าได้ มีโอกาสฟังและสังเกตการณ์ เนื่องจาก
ต้องการโอกาสในการเก็บข้อมูลรายละเอียดและมีเวลาคิดก่อนลงมือทางาน แต่จะไม่ประสบผลสาเร็จ
ในการเรียนรู้ถ้าในการวางแผนและมีข้อมูลไม่เพียงพอในการทางาน แบบฝึกหัดที่ให้ผู้เรียนประเมิน
ตนเอง ใบงานหรือแบบฝึกหัดประเภทงานเขียนที่สามารถเอากลับไปทาที่บ้านได้เหมาะสมกับผู้เรียน
แบบนี้
3. นักทฤษฎี (Theorist) หมายถึง ผู้เรียนซึ่งชอบการวิเคราะห์และการสังเคราะห์
ผู้เรียนแบบนี้สามารถเชื่อมโยงและผสมผสานข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากข้อเท็จจริงและการสังเกตการให้มี
ความต่อเนื่องเป็นเหตุเป็นผลซึ่ง กันและกันได้ ผู้เรียนแบบนี้จะมีวิธีคิดเป็นขั้นเป็นตอนและยึดถือ
ทฤษฎีและหลักการเป็นสาคัญ ผู้เรียนแบบนี้จะเรียนรู้ได้ดีถ้าทางานตามระบบและแนวคิดทฤษฎีที่
กาหนด ชอบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล แต่จะเรียนรู้ได้น้อยถ้าทางานโดยไม่กาหนด
วัตถุประสงค์อย่างชัดเจน และไม่มีข้อมูลที่สมบูรณ์มาสนับสนุน
4. นักปฏิบัติ (Pragmatist) หมายถึง ผู้เรียนซึ่งชอบทดลองว่าแนวคิดทฤษฎีและเทคนิค
วิธีต่าง ๆ ที่ได้เรียนไปแล้วสามารถนาไปปฏิบัติได้ผลดีจริงหรือไม่ ชอบกิจกรรมที่ท้าทายการตัดสินใจ
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และการแก้ปัญหาผู้เรียนแบบนี้จะเรียนได้ดีที่สุดถ้าได้ทากิจกรรมการเรียนที่เป็นการเชื่อมโยงระหว่าง
วิชาการและการงานอาชีพที่ตนคาดหวัง
นอกจากนี้ เฟลเดอร์-ซิลเวอร์แมน (Felder-Silverman, 1988) แบ่งสไตล์การเรียนรู้
ของผู้เรียนออกเป็น 4 มิติ ดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9 สไตล์การเรียนรู้ของ เฟลเดอร์-ซิลเวอร์แมน (Felder-Silverman, 1988)
ที่มา: Felder, R.M., and Silverman, L.K. (1988). “Learning and Teaching Styles in
Engineering Education.” Engineering Education 78, 7 (October): 674-681.
จากภาพ เฟลเดอร์-ซิลเวอร์แมน อธิบายรายละเอียดสไตล์การเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนี้
1. Active or Reflexive Active คือลักษณะผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดีจากการได้ทากิจกรรม
กับสิ่งที่เรียนรู้คือ Learn by Doing ชอบการทางานกลุ่ม เช่น Group Discussions, ชอบอธิบาย
รายละเอียดให้ผู้อื่นฟัง และชอบแก้ปัญหา Reflexive เป็นผู้เรียนที่ชอบใช้เวลาคิดกับตัวเอง ผู้เรียน
ลักษณะนี้ชอบแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง เรียนรู้จากการวิเคราะห์ ชอบทางานเดี่ยว ผู้ที่มีลักษณะการ
เรียนรู้แบบนี้ มักจะเรียนหนังสือเก่งมาก
2. Sensory or Intuitive Sensory ผู้เรียนลักษณะนี้ คือผู้เรียนที่ทาอะไรได้รวดเร็ว
ชอบเรียนจากเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริง นามาทดลอง ปฏิบัติได้จริง และข้อมูลที่เรียนนั้นสามารถนามา
เชื่อมโยงได้กับเรื่องอื่น ๆ หรือวิช าอื่น ๆ ได้ ผู้ เรียนประเภทนี้ชอบแก้ปัญหาโดยใช้เครื่องมือที่ถูก
ออกแบบมาแล้วเป็นอย่างดี ไม่ชอบอะไรที่สลับซับซ้อน ไม่ชอบการทาอะไรซ้า ๆ ไม่ชอบการคานวณ
และก็ไม่ชอบการท่องจา
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3. Visual or Verbal ผู้เรียนลักษณะนี้ คือ ผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดีจากรูปภาพ (คือ
เห็นภาพแล้วจาได้ดีกว่า อ่านตาราที่เป็นเอกสาร) เขาจะเข้าใจสื่อการเรียนประเภทรูปภาพ กราฟ
ไดอะแกรมได้ดี เรียกว่า ถ้าได้เห็นแล้วล่ะก็ เข้าใจและจาได้ดี คนที่เรียนวิศวกรรมส่วนใหญ่ จะมีทักษะ
หรือพฤติกรรมการเรียนด้วยภาพสูงมาก ถึง 80-90% นอกจากนี้ ผู้เรียนลักษณะนี้ชอบฟัง เพราะเขา
จะเข้าใจได้ดีจากคาอธิบายที่เป็นคาพูด ลักษณะแบบนี้ ก็ประเภท เวลาไปคุยอะไรกับใครมา ใครพูด
อะไร จะจาคาพูดเขาได้ นึกข้อมูลออกมาเป็นเสียงได้
4. Sequential or Global Sequential คือผู้เรียนที่ชอบลักษณะการเรียนแบบเป็นขั้น
เป็นตอน เป็นหัวข้อ ๆ เมื่อได้ข้อมูล มากขึ้นทาให้มองเห็นภาพใหญ่ได้เลยว่าเรื่องที่เรียนเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับอะไร แต่ผู้เรียนประเภทนี้จะมีปัญหาในการเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้มา กับเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นคนละ
หัวข้อ Global คือ ผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดีด้วยการเข้าใจภาพรวมของเรื่องที่เรียนก่อน พอเข้าใจแล้วก็จะ
โยงประเด็น ย่อย ๆ ออกมาได้จากเรื่องนั้นๆ ลั กษณะผู้เรียนประเภทนี้มีความสามารถในการปะติ
ปะต่อข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
ลีลาการเรียนรู้ตามแนวคิดของ กราชา และไรซ์แมน (Grasha and Riechmann, 1974)
กราชา และไรซ์แมน ได้เสนอรูปแบบของการเรียนรู้ในลักษณะของ ความชอบ และทัศนคติของบุคคล
ในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน และเพื่อนในการเรียนทางวิชาการ เป็น 6 แบบ ดังนี้ 1) แบบมีส่วนร่วม
(Participant) เป็นผู้เรียนที่สนใจอยากจะรู้เกี่ยวกับเนื้อหาของรายวิชาที่ เรียน อยากเรียน สนุกกับ
การเรียนในชั้นเรียน 2) แบบหลีกหนี (Avoidant) เป็นผู้เรียนที่ไม่มีความต้องการที่จะรู้เกี่ยวกับ
เนื้ อหารายวิชาที่เรี ยน ไม่ชอบเข้าชั้นเรียน ไม่ส นใจที่จะเรียนรู้ รู้สึ กต่อต้านทิศทางของการเรียน
การสอน 3) แบบร่วมมือ (Collaborative) เป็นผู้เรียนที่ชอบกิจกรรมการเรียนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม
และการร่ ว มมื อ กั น ชอบการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั น รู้ สึ ก สนุ ก ในการท างานกลุ่ ม 4) แบบแข่ ง ขั น
(Competitive) เป็นผู้เรียนที่มีลักษณะของการแข่งขัน และยึดตนเองเป็น ศูนย์กลาง สนใจแต่ตนเอง
และมีแรงจูงใจในการเรียนจากการได้ชนะผู้อื่น สนุกกับเกม/กีฬาการต่อสู้ ชอบ กิจกรรมที่มีการแพ้ชนะ สนุกในเกมที่เล่นเป็นกลุ่ม 5) แบบอิสระ (Independent) เป็นผู้ที่ทางานด้วยตนเอง สามารถ
ทางานให้เสร็จสมบูร ณ์ ไว ต่อการตอบสนอง/โต้ตอบได้รวดเร็ว และมีความคิดอิสระ เป็นตัวของ
ตัวเอง และ 6) แบบพึ่งพา (Dependent) เป็นผู้ที่ต้องอาศัยครูให้คาแนะนา ต้องการการช่วยเหลือ
และ แรงจู งใจภายนอก ในการจูงใจให้ การเรียน ไม่ค่อยไวในการตอบสนอง/โต้ตอบ มีความ
กระตือรือร้นในการเรียนไม่มาก และมักจะทาตามความคิดของผู้นา
จากที่กล่าวข้างต้นสรุปได้ว่าการเรียนรู้ของมนุษย์มีลักษณะเป็นกระบวนการ โดยผู้เรียน
มีลีลาการเรี ยนรู้ที่แตกต่างกัน ออกไป ดังที่ คอร์ป (Kolb, 1984); โฮนี และมัมฟอร์ด (Honey
and Mumford, 1992: 1-6) และเฟลเดอร์-ซิลเวอร์แมน (Felder-Silverman, 1988) นาเสนอดัง
ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 สรุปแนวคิดของนักการศึกษาเกี่ยวกับลีลาการเรียนรู้
คอร์ป(Kolb,1984)

โฮนี และมัมฟอร์ด
(Honey and
Mumford,
1992: 1-6)

เฟลเดอร์-ซิลเวอร์แมน
Felder-Silverman,
1988)

กราชา และไรซ์ แ มน
(Grasha and
Riechmann, 1980)

1. แบบคิดอเนกนัย
(Divergers)

1. นักกิจกรรม
(Activist)

1 แบบมีส่วนร่วม
(Participant)

2. แบบดูดซึม
(Assimilators)

2. นักทฤษฎี
(Theorist)

3. แบบคิดเอกนัย
(Convergers)

3. นักไตร่ตรอง
(Reflector)

4. แบบปรับปรุง
(Accommodators)

4. นักปฏิบัติ
(Pragmatist)

1. Active or Reflexive
Active คือ ลักษณะผูเ้ รียนที่
เรียนรูไ้ ด้ดีจากการได้ทา
กิจกรรม
2. Sensory or Intuitive
Sensory คือผู้เรียนที่ทาอะไร
ได้รวดเร็วชอบเรียนจากเรื่องที่
เป็นข้อเท็จจริง นามาทดลอง
ปฏิบัติได้จริง
3. Visual or Verbal คือ
ผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดีจาก
รูปภาพ หรือภาษา
4. Sequential or Global
Sequential คือผู้เรียนที่ชอบ
ลักษณะการเรียนแบบเป็นขั้น
เป็นตอน เป็นระบบ

2 แบบหลีกหนี
(Avoidant)

3 แบบร่วมมือ
(Collaborative)
4 แบบแข่งขัน
(Competitive)
5 แบบอิสระ
(Independent)
6 แบบพึ่งพา
(Dependent)

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็ นว่าผู้เรียนมีลี ลาการเรียนรู้ในหลายรูปแบบ เช่นผู้เรียนที่
เรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมเป็นนักกิจกรรม (Activist) ผู้เรียนที่ชอบเรียนรู้โดยการทดลองเป็นนัก
ทฤษฎี (Theorist) ผู้เรียนที่ชอบคิดเป็นนักไตร่ตรอง (Reflector) ผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยการกระทาเป็น
นั ก ปฏิ บั ติ (Pragmatist) ดั ง นั้ น ในการออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้ ค รู ผู้ ส อนจึ ง ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ลี ล า
การเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นและจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ ผู้ เ รี ย น จึ ง จะท าให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด
การเรียนรู้ตามเป้าหมายที่กาหนด ดังนั้น ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในครั้งนี้ผู้วิจัยได้
ศึกษาและนาหลักการของ กราชา และไรซ์แมน (Grasha and Riechmann, 1980) มาใช้ในการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเนื่องจากการวิเคราะห์ตามแนวคิดของ กราชา และไรช์แมน สามารถวิเคราะห์ผู้เรียน
ได้อย่ างละเอีย ดและสามารถแบ่ งผู้ เรียนได้เหมาะสมเพื่อที่จะหาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
มาพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพ และนาข้อค้นพบที่ได้มาใช้ในการออกแบบการเรียนรู้
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนารูป แบบการเรียนการสอนการดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล
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การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยการดู การฟัง และการอ่าน
การดู (Visual Literacy)
ความหมายของการดู
คาว่า Visual Literacy สามารถแยกแปลความหมายของคานี้ได้คือ “Visual” หมายถึง
สิ่งที่เกี่ยวกับจักษุประสาทหรือสิ่งที่ตามองเห็นซึ่ งอาจหมาย ถึง “ภาพ” โดยสิ่งที่มองเห็นนั้นอาจเป็น
สิ่งของ สัตว์ หรือรูปแบบของเครื่องหมาย สัญลักษณ์ ภาพเขียน ภาพถ่าย โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์
ฯลฯ ส่วน “Literacy” หมายถึง ความสามารถในการอ่านเขียนหรือการเรียนรู้ มีนักการศึกษาหลาย
ท่านให้ความหมายของการอ่านภาพดังนี้ เดเบส (Debes, 1968) เป็นผู้ใช้คาว่า การรู้เรื่องจากการดู
(Visual Literacy) เป็นคนแรก ได้ให้คานิยามของการรู้เรื่องจากภาพว่าคือ กลุ่มของทักษะ
ความสามารถที่มนุษย์สามารถพัฒนาได้ด้วยการเห็น และในขณะเดียวกันก็บูรณาการกับประสบการณ์
ของประสาทสัมผัสอื่น ๆ ผ่านการใช้ทักษะอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาของทักษะนี้ คือพื้นฐานของ
การเรียนรู้ของมนุษย์ เมื่อทักษะนี้ได้รับการพัฒนา มนุษย์จะสามารถแยกแยะ และแปลความจากสิ่งที่
เห็น จากวัตถุ สัญลักษณ์ สิ่งในธรรมชาติ หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างสร้างสรรค์ และสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น ไวล์แมน, แบมฟอร์ด (Bamford, 2003) กล่าวสอดคล้องกันว่า การรู้เรื่องจาก
การดู (Visual literacy) คือ ความสามารถในการอ่าน การแปลความ และการเข้าใจข้อมูลที่ถูก
นาเสนอจากสื่อภาพ หรือภาพกราฟฟิก ซึ่งการดูภาพมีความสัมพันธ์กับการคิดจากภาพ (Visual
Thinking) ซึ่งหมายถึงความสามารถในการสร้างข้อมูลออกมาในรูปของภาพ หรือกราฟฟิกเพื่อใช้ใน
การสื่ อ สาร เมทรอส (Matros, 2008) กล่ า วว่ า การรู้ เ รื่ อ งจากการดู (Visual Literacy)คื อ
ความสามารถในการถอดรหัสและตีความ (ให้ความหมาย) จากข้อความภาพและยังสามารถเข้ารหัส
และเขียนการสื่อสารด้วยภาพอย่า งมีความหมาย ซึ่งจะรวมถึง ความสามารถในการมองเห็นภายใน
ภาพการสื่ อสารด้ว ยภาพ และการอ่ านและตีความหมายจากภาพที่มองเห็ น ส่ ว นบรัมเบอร์เกอร์
(Brumberger, 2011) ให้ ค วามหมายการรู้ จ ากการดู มี ค วามหมายในสองนั ย รวมถึ ง การแปล
ความหมาย และองค์ ป ระกอบของภาพ อี ก ในแง่ ห นึ่ ง เขาระบุ ว่ า การเรี ย นรู้ จ ากการดู เ ป็ น
ความสามารถในการวิเคราะห์ (Analyze) และตีความ(interpret) จากภาพ และวัสดุอื่น ๆ ที่มองเห็น
ได้ถึงแม้ว่าการวินิจฉัยที่เกิดจากการดูจะไม่เพียงพอและสมบูรณ์ด้วยการดู มันอาจจะประสบผลสาเร็จ
จากความสามารถอื่นๆ ในการสร้างสรรค์จากการดู ส่วนปีเตอร์สัน (Pettersson, 2009) นิยามว่า
การเรียนรู้ที่จะแปลความจากภาพ (Visual Message) อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ข้อความนั้น
ออกมา การแปลความและการสร้างสรรค์ นั้นคือการเรียนรู้จากสิ่งที่เห็น สามารถเปรียบเทียบกับการ
อ่านและเขียนจากการเรียนจากตัวหนังสือ กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 64) ให้ความหมาย การดู
เป็ น การรั บ สารจากสื่ อภาพและเสี ย งและแสดงทรรศนะได้จ ากการรับ รู้ ส าร ตีค วาม แปลความ
วิเคราะห์ และประเมิน คุณค่าจากสื่ อ เช่น การดูโ ทรทัศน์ การดูคอมพิว เตอร์ การดูล ะคร การดู
ภาพยนตร์ การดูหนังสือการ์ตูน ผู้ดูจะต้องรับรู้สารจากการดูและนามาวิเคราะห์ ตีความ และประเมิน
คุณค่าของสารที่เป็นเนื้อเรื่องโดยใช้หลักการพิจารณาวรรณคดีหรือการวิเคราะห์วรรณคดีเบื้องต้น
เช่น แนวคิดของเรื่อง ฉากที่ประกอบเรื่องสมเหตุสมผล กริยาท่าทาง และการแสดงออกของตัวละคร
มีความสมจริ งกับบทบาท โครงเรื่อง เพลง แสง สี เสียง ที่ใช้ประกอบการแสดงให้ อารมณ์แก่ผู้ ดู
สมจริงและสอดคล้องกับยุคสมัย เหตุการณ์ที่จาลองสู่บทละครคุณค่าทางจริยธรรม คุณธรรม และ
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คุณค่าทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อผู้ดูหรือผู้ชม ถ้าเป็นการดูข่าวและเหตุการณ์ หรือการอภิปราย การใช้
ความรู้ หรือเรื่องที่เป็นสารคดี การโฆษณาทางสื่อจะต้องพิจารณาเนื้อหาสาระว่าสมควรเชื่อถือได้
หรือไม่ เป็นการโฆษณาชวนเชื่อหรือไม่ ความคิดสาคัญและมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้มาก และการดู
ละครเวที ละครโทรทัศน์ ดูข่าวทางโทรทัศน์จะเป็นประโยชน์ ได้รับความสนุกสนาน ต้องดูและ
วิเคราะห์ประเมินค่า สามารถแสดงทรรศนะของตนได้อย่างมีเหตุผล เยนาไวน์ (Yenawind, 1997)
นิยามการรู้จากการดู คือ ความสามารถในการค้นหาความหมายจากภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ชุดของ
ทักษะเบื้องต้นที่ระบุอย่างง่ายๆ การตั้งชื่อจากสิ่งที่มองเห็นจนกระทั่งถึงการตีความในบริบทที่ซับซ้อน
ในหลายระดับ เช่น ระดับอุปมา และในทางปรัชญา มีการเรียกการรับรู้ (Cognition) ในหลายแง่มุม
เช่น การเชื่อมโยงส่วนบุคคล (Personal Association) การซักถาม (Questioning) การคาดคะเน
(Speculating) การวิเคราะห์ (Analyzing) การหาข้อเท็จจริง (Fact-finding), และการจัดหมวดหมู่
(Categorizing) ความเข้าใจวั ตถุป ระสงค์ คือ หลั กฐานของการรับรู้ แต่มุมมองซึ่งเป็นทัศนะและ
ความรู้สึกเกี่ยวกับการรับรู้มีความสาคัญเท่าเทียมกันกรีนสไตล์ (Greenstein, 2012) นิยามการรู้จาก
การดู (Visual Literacy) คือการวิวัฒนาการในรูปแบบใหม่ของรูปภาพเกิดขึ้น มีความหมายสองนัย
กินความถึงความเข้าใจรูปภาพ และผลิตผลของรูปภาพดิจิตอล ในเรื่องของความเข้าใจ การรู้จาก
ภาพ หมายถึง การตีความ การวิเคราะห์ และการประเมินในส่วนของผลผลิต (Production) การรู้
จากภาพเกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์ และการสังเคราะห์ ความคิด มันสามารถขยายความมากกว่าสิ่งที่
มองเห็น ซึ่งอาจรวมถึง ในรูปแบบของประสาทสัมผัส(sensory modes)ได้เป็นอย่างดี เช่น การได้ยิน
และการลิ้มรส(tasting) – เป็นทักษะที่นักดนตรี และพ่อครัว (Chefs) ใช้อยู่เป็นประจา บางทีในเวลา
นี้เราอาจเรียกว่า การรู้จากประสาทสัมผัส (Sensory Literacy) ทิบอล และวอลเบิร์ท (Thibault
and Walbert, 2010) นิยามการรู้จากการดูเป็นความสามารถในการดูเพื่อความเข้าใจ และคิดใน
ที่สุด คิดที่จะสร้างและสื่อสารด้วยภาพ พูดโดยทั่วไป ผู้ดูมองด้วยตาภาพอย่างระมัดระวัง เพื่อพินิจ
พิเคราะห์ความตั้งใจของผู้สร้างภาพ ทักษะเหล่านั้น สามารถประยุกต์ ใช้ในการดูภาพทุกชนิดอาทิ
ภาพถ่าย ภาพวาด และศิล ปะภาพเขียนด้วยเส้น (รวมทุกอย่าง จากการ์ตูนการเมือง ถึงหนังสื อ
การ์ตูน ภาพประกอบในหนังสือสาหรับเด็ก ภาพยนตร์ แผนที่และแผนภูมิและกราฟ ชนิดต่างๆ
สามารถนาเสนอข้อมูลและความคิดและการรู้เรื่องจากการดูช่วยให้มุมมองในการรวบรวมข้อมูล และ
ความคิดที่มีอยู่ในภาพ วางรูปแบบในบริบทและตัดสินใจได้ถูกต้อง
นอกจากนี้International Visual Literacy Association (IVLA, 1989) นิยามการรู้จาก
การดู (Visual Literacy) แบ่งออกเป็นสามกลุ่ม คือ
1. กลุ่มของความสามารถที่มนุษย์สามารถพัฒนาโดยการดูและในเวลาเดียวกันและมี
การบูรณาการประสบการณ์ที่เกิดจากประสาทสัมผัสอื่น ๆ
2. ความสามารถในการเรียนรู้ที่จะแปลความหมายของการสื่อสารของสัญลักษณ์ที่ใช้
การดู (ภาพ) และเพื่อสร้างข้อความโดยใช้ภาพเป็นสัญลักษณ์
3. ความสามารถในการแปลความหมายจากภาพที่ มองเห็นเป็นวจนภาษาและในทาง
กลับกันสามารถแปลวจนภาษาโดยใช้ภาพเป็นสัญลักษณ์
4. ความสามารถในการค้นหาและประเมินผลข้อมูลสารสนเทศที่เป็นภาพจากสื่อต่าง ๆ
ที่อาศัยการมองเห็น
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จากการศึกษาความหมายของการดูของนักการศึกษาต่างๆสรุปได้ว่า การดูเป็นการ
รับสารจากจากสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น การดูโทรทัศน์ การดูคอมพิวเตอร์ การดูละคร การดูภาพยนตร์
การดูหนังสือการ์ตูน สื่อภาพ กราฟฟิก สารที่ได้รับอาจอยู่ในรูปแบบของภาพ ผลิตผลของรูปภาพ
ดิจิตอล ตัวอักษรและเสียง นอกจากนี้อาจมีการบูรณาการประสบการณ์ที่เกิดจากประสาทสัมผัสอื่น ๆ
เช่น การได้ยิน และการลิ้มรส (Tasting) เมื่อรับรู้สารจากการดู แล้วนามาคิดซึ่งมีความสัมพันธ์กับการ
คิดจากภาพ (Visual Thinking) การหาข้อเท็จจริง (Fact-finding) ทาความเข้าใจ แปลความ ตีความ
วิเคราะห์ การจัดหมวดหมู่ (categorizing) และประเมินคุณค่า หลังจากดู และรับรู้สาร แล้วสามารถ
ส่งสาร โดยการนาเสนอความคิดซึ่งอาจเป็นถ้อยคา เป็นภาพ และแสดงทรรศนะของตนได้อย่างมี
เหตุผล
ความสาคัญและจุดมุ่งหมายของการดู
การดูเป็นทักษะการรับสารที่มีความสาคัญ ซึ่งมีนักการศึกษากล่าวเกี่ยวกับความสาคัญ
ของการดู ดังนี้ มิ่งขวัญ กิ ตติวรรณกร (2547: 30) กล่าวถึงความสาคัญเกี่ยวกับการดูว่า "การดูเป็น
ทักษะที่เราจะได้มาซึ่งความรู้ ความคิด ความบันเทิงเริงรมย์ และการพักผ่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ปัจจุบันนี้มีสื่อต่างๆ ที่จะมาให้คนเราได้ดูมากมาย เช่น ละครโทรทัศน์ ข่าวสาร รายการความรู้และ
ความบันเทิง ภาพยนตร์ ซีดี การ์ตูน การแสดง รวมทั้งสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งหากดูเพียงผ่าน ๆ ไม่ได้มีการ
ฝึกทักษะการดู ขาดการวิเคราะห์และขาดวิจารณญาณในการดู ก็อาจทาให้การรับรู้ การตีความ และ
การประเมินการดูนั้นขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น การฝึกทักษะการดูจึงเป็นเรื่องสาคัญที่ครู ผู้สอนจะต้อง
ฝึกให้นักเรียนได้รู้ และนาสิ่งที่ดูนั้นมาตีความ วิเคราะห์และประเมินคุณค่า ของสิ่งที่ดูได้อย่างถูกต้อง
เช่น การดูสิ่งที่เป็นเนื้อเรื่อง เรื่องราว ละครฯลฯ ก็จะต้องดูโดยยึดหลักการพินิจวรรณกรรม หรือ
วิเคราะห์วรรณกรรม เช่น การวิเคราะห์แนวคิดของเรื่อง ฉากประกอบเรื่องความสมเหตุสมผล กริยา
ท่าทาง การแสดงออกของตัวละคร การใช้เพลง แสง สี เสียง ประกอบเรื่อง ส่วน อัจฉรา ชีวพันธ์
(2546: 2) กล่าวเกี่ยวกับความสาคัญของการดูสรุปได้ว่า การดูมีความสาคัญและมีบทบาทเกี่ยวเนื่อง
กับการดาเนินชีวิตมากขึ้น ผู้เรียนต้องได้รับการชี้แนะแนวทางในการเลือกใช้ข้อมูลและเสาะแสวงหา
ความรู้อย่างมีวิจารณญาณ ผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่จะประเมินสิ่งที่ดู และใช้
การดูให้เป็นประโยชน์ในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง นอกเหนือจากการร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียน การดูในแต่ละครั้งผู้ดูอาจจะมีจุดมุ่งหมายแตกต่างกันออกไปอาทิการดูเพื่อความรู้ความเข้าใจ
เช่น ดูเหตุการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริงหรือความรู้ การดูโทรทัศน์ การดูหนัง ดูหนังสือฯ จะทาให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในด้านต่าง ๆ มากขึ้น และสามารถนามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้ การดูเพื่อ
ความเพลิดเพลิน บันเทิงใจ เช่น การดูภาพยนตร์ ดูสารคดี ดูคอนเสิร์ต ดูละคร เป็นต้น บางคนอาจดู
เพื่อความจรรโลงใจ เช่น ดูเรื่องเกี่ยวกับธรรม หรือดูเพื่อพินิจพิจารณาแยกแยะ วิเคราะห์ วิจารณ์
หรือวินิจฉัยข้อเท็จจริง ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ (สายใจ ทองเนียม, 2549)
สรุปได้ว่า การดูเป็นทักษะที่สาคัญเป็นทักษะที่เราจะได้มาซึ่งความรู้ ความคิด ความ
บันเทิงเริงรมย์ และการพักผ่อน ซึ่งปัจจุบันนี้มีสื่อต่าง ๆ ที่จะมาให้คนเราได้ดูมากมาย เช่น ละคร
โทรทัศน์ ข่าวสาร รายการความรู้และความบันเทิง ภาพยนตร์ ซีดี การ์ตูน การแสดง ฯลฯ ซึ่งหากดู
เพียงผ่าน ๆ ไม่ได้มีการฝึกทักษะการดู ขาดการวิเคราะห์และขาดวิจารณญาณในการดู อาจทาให้การ
ดู นั้ น ขาดประสิ ท ธิ ภ าพ ดั ง นั้ น ผู้ เ รี ย นจึ ง ต้ อ งได้ รั บ การชี้ แ นะแนวทางในการเลื อ กใช้ ข้ อ มู ล และ
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เสาะแสวงหาความรู้จากการดูซึ่งจะทาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้า ใจแยกแยะ วิเคราะห์ วิจารณ์
พินิจพิจารณา อย่างรอบคอบ และสามารถนามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้
องค์ประกอบของการดู
มีนักการศึกษาได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการดูไว้อย่างหลากหลาย ดังนี้ เอฟเจอริโน
(Avgerinou, 2009) กล่าวว่า การรู้จากการดูประกอบด้วยการใช้ทักษะ 11 ทักษะ ดังนี้
1. ความรู้ เรื่ องคาศัพท์ที่เกี่ยวกับภาพ (Visual Vocabulary) ได้แก่ความรู้จาก
ส่วนประกอบ พื้นฐาน สี เส้น รูปทรง พื้นผิว รูปแบบ องค์ประกอบ
2. ความรู้เรื่องแบบแผนที่เกี่ยวกับภาพ (Visual Conventions) ได้แก่ ความรู้จากป้าย
ภาพ หรือสัญลักษณ์ และข้อตกลงที่มีความหมายทางสังคม
3. การคิดจากภาพ (Visual Thinking) ความสามารถในการแปลข้อมูลทุกรูปแบบเป็น
ภาพ กราฟฟิก หรือรูปแบบ ซึ่งช่วยในการติดต่อสื่อสาร
4. การมองเห็นภาพ (Visualization) กระบวนการที่สร้างเพื่อการมองเห็นภาพ
5. การใช้ตรรกะเกี่ยวกับภาพ (Visual Reasoning) การคิดอย่างมีตรรกะอย่างเป็น
เหตุผลเพื่อช่วยในการตีความหมายของภาพ
6. การดูอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Viewing) หมายถึงการนาทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณไปใช้ในการวิเคราะห์ภาพ
7. การแยกแยะเกี่ยวกับภาพ (Visual Discrimination) ความสามารถในการแยกแยะ
ความแตกต่างระหว่างภาพ
8. การสร้างภาพขึ้นมาใหม่ (Visual Reconstruction) ความสามารถในการสร้าง
ข้อความเกี่ยวกับภาพขึ้นอีกครั้งจากภาพเดิม
9. การเชื่อมโยงภาพ (Visual Association) ความสามารถในการเชื่อมโยงภาพซึ่งแสดง
เรื่องราว รวมถึงการเชื่อมคาศัพท์กับภาพ
10. การทบทวนความหมายเกี่ยวกับที่สร้างขึ้นจากภาพ (Reconstructing Meaning)
ความสามารถในการสร้างความหมายขึ้นจากภาพ อาจเป็นความหมายที่ยังไม่สมบูรณ์
11. การสร้างความหมายของตนเอง (Constructing Meaning) เป็นความสามารถใน
การสร้างความหมายจากภาพให้สมบูรณ์แบบ
ส่วน อัลเบอร์โต (Alberto, et al., 2007) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการรู้จากการดู
แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
1. การคิดจากภาพ (Visual Thinking) เป็นทักษะเกี่ยวข้องในส่วนการมองเห็นและการ
แปลความคิด และข้อมูลไปทุกชนิดให้เป็นภาพหรือกราฟฟิก ถ่ายทอดเป็นสารที่สามารถเข้าใจได้
2. การสื่อสารผ่านภาพ (Visual Communication) ความสามารถในการสื่อสาร
ข้อความหรือความคิดจากสื่อภาพ อาจรวมถึงภาษาท่าทาง วัตถุ ป้าย สัญลักษณ์ ภาพยนตร์โฆษณา
รูปภาพ รูปถ่าย เกมคอมพิวเตอร์ และภาพนิทรรศการ
3. การเรียนรู้จากภาพ (Visual Learning) เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้จากภาพหรือสื่อ ซึ่ง
เป็นการสร้างความรู้จากการมองเห็นภาพ ตัวอย่างเทคนิคการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ทีได้จากแผนผัง
ความคิด สื่อภาพและการตีความจากคาถาม
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นอกจากนี้ กรีนสไตล์ (Greenstein, 2012) กล่าวว่าการรู้จากการดูประกอบด้วยทักษะ
ดังต่อไปนี้ 1) การตีความสารสนเทศ การนาเสนอด้วยภาพ 2) การแสดงความคิด และการสื่อสาร
ด้วยภาพ 3) การประเมินการแสดงออกด้วยภาพ (Visual Representation) 4) การเลือกและใช้
เครื่ องมือที่เหมาะสม ส าหรั บ จุ ดประสงค์ ที่แสดงออก และ 5) การสร้างสรรค์มโนทัศน์จากภาพ
(Visual Conceptions) และแบบจาลองต่าง ๆ
จากการศึ ก ษาองค์ ป ระกอบของการดู จากนั ก การศึ ก ษาข้ า งต้ น สรุ ป ได้ ว่ า การดู มี
องค์ประกอบหลายประการ คือ ความรู้เรื่องคาศัพท์ที่เกี่ยวกับภาพ (Visual Vocabulary) ความรู้
เรื่องแบบแผนที่เกี่ยวกับภาพ (Visual Conventions) การมองเห็นภาพ (Visualization) การคิดจาก
ภาพ (Visual Thinking) การตีความสารสนเทศ การคิด และการสื่อสารผ่านภาพ การใช้ตรรกะ
เกี่ยวกับภาพ (Visual Reasoning) การดูอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Viewing) การแยกแยะ
เกี่ยวกับภาพ (Visual Discrimination) การสร้างภาพขึ้นมาใหม่ (Visual Reconstruction)
การเชื่อมโยงภาพ (Visual Association) การทบทวนความหมายเกี่ยวกับที่สร้างขึ้นจากภาพ
(Reconstructing Meaning) การสร้างความหมายของตนเอง (Constructing Meaning) การ
ประเมินการแสดงออกด้วยภาพ การสร้างสรรค์มโนทัศน์จากภาพ การเรียนรู้จากภาพ และการสร้าง
ภาพและแบบจาลองต่าง ๆ ขึ้นมาใหม่ ซึ่งในการออกแบบการสอนในครั้งนี้ผู้วิจัยได้นาองค์ประกอบที่
กล่าวมาข้างต้นมาออกแบบกิจกรรม และสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในการพัฒนาทักษะการดูของผู้เรียนโดย
ปรากฎในขั้นฝึกปฏิบัติของรูปแบบการสอน
ประเภทของสื่อที่ใช้ในการดู
ในการดูจาเป็นต้องมีสื่อใช้สาหรับประกอบการดู สื่อที่สาคัญ คือ ภาพ ซึ่งจาเป็นต้อง
เลื อกให้ เหมาะสม ประเภทของภาพก็มีส่ ว นสาคัญที่ส ามารถส่ งเสริมการจัดการเรียนรู้การดูให้ มี
ประสิทธิผล กรีนสไตน์ (Greenstein, 2012) สรุปว่าวิธีการและรูปแบบของการแสดงออกด้วยการดู
รวมถึง การดูภาพ รูปถ่าย การ์ตูน สัญลักษณ์ แผนที่ แผนภาพ (Diagrams) และแผนภูมิกราฟฟิก
(Graphic Organizers) ตารางและแผนภูมิ กราฟ ตารางเวลา (Timelines) ตารางการทางาน (Cross
Sections) และแผนผังลาดับงาน (Flow Charts) ไรท์ (Wright, 1989) กล่าวว่าภาพที่ใช้ในห้องเรียน
ควรเป็นประเภทสื่อที่เน้นสภาพจริง (Authentic) ได้แก่ 1) หนังสือพิมพ์ รวมถึงภาพการ์ตูนใน
หนังสือพิมพ์ 2) นิตยสาร 3) โฆษณาสินค้าหรือใบปลิว 4) แผ่นประชาสัมพันธ์ (Brochures) การ
ท่องเที่ยวหรือวันหยุดพัก ผ่อน 5) แผ่นประชาสัมพันธ์ธุรกิจ 6) รายการสินค้า (Catalogues) 7)
ปฏิทินภาพ 8) การ์ดอวยพรเทศการต่าง ๆ 9) โปสการ์ด 10) ภาพงานศิลปะ 11) โปสเตอร์ภาพ 12)
ขั้นตอนการใช้สินค้า (Instruction) 13) หนังสือการ์ตูน 14) รูปครอบครัว และ 15) ภาพวาดของครู
หรือนักเรียน กันเทอร์ และเฮอร์เบอร์ต (Gunter and Herbert, 1992) ได้จัดประเภทของภาพ
ประกอบด้วย 1) รูปภาพจากนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์ อาจเป็นรูปคน สถานที่ ทิวทัศน์ หรือวัตถุ 2)
รูปถ่าย ซึ่งครูหรือนักเรียนเป็นผู้ถ่าย 3) ภาพวาด หรือภาพศิลปะ 4) ภาพการ์ตูน และ 5) ภาพโฆษณา
หน้าปกหนังสือ
จากการศึกษา แนวคิดของ กรีนสไตน์ (Greenstein, 2012); ไรท์ (Wright, 1989); อัล
เบอร์โต (Alberto, et al., 2007) สรุปได้ว่ารูปภาพที่ใช้ในห้องเรียนควรเป็นประเภทสื่อที่เน้นสภาพ
จริ ง (Authentic) ซึ่งนักเรี ย นสามารถพบในชีวิตประจาวัน เช่น รูปภาพจากนิตยสาร หรือ
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หนังสือพิมพ์ ภาพโฆษณา หนังสือการ์ตูน สัญลักษณ์ , แผนที่ แผนภาพ (Diagrams) และแผนภูมิ
กราฟฟิก (Graphic Organizers) ตารางและแผนภูมิ กราฟ ตารางเวลา (Timelines) ตารางการ
ทางาน (Cross Sections) และ แผนผังลาดับงาน (Flow Charts) เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยนามาใช้ในการ
ออกแบบสื่อการเรียนรู้ประกอบการจัดกิจกรรมของผู้เรียนในรูปแบบการสอน
หลักการสอนและกลยุทธ์การดู
ในการพัฒนาการดูผู้สอนควรศึกษาถึงวิธีการฝึกทักษะและหลักการสอนและกลยุทธ์ที่
เกี่ยวกับการดู ซึ่ง เบญจมาศ อยู่เป็นแก้ว (2546: 22) กล่าวเกี่ยวกับการดูสรุปได้ว่าการดูสื่อต่าง ๆ ผู้ดู
จะต้องสามารถเลือกดูสื่อได้ตามจุดประสงค์เมื่อดูแล้ว ต้องสามารถจับใจความ ซึ่งผู้ดูจะต้องใช้ความรู้
และทักษะการจับใจความสาคัญเข้าช่วย บางครั้งอาจใช้การตั้งคาถาม ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่
อย่ า งไร แล้ ว จากนั้ น วิ เ คราะห์ ส ารได้ ปั จจั ย ที่ ทาให้ ผู้ ดู ไ ด้รั บ สารด้ ว ยการดู อ ย่ างมี ประสิ ทธิ ภ าพ
ประกอบด้ ว ย 1) ความสนใจ 2) สมาธิ 3) มารยาท 4) ความพร้ อ มทั้ ง ร่ า งกายและจิ ต ใจ และ
5) ประสบการณ์ หมายถึงความรู้เดิม และทักษะการรับสาร อาทิ การตีความ วิเคราะห์สาระสาคัญ
ของเรื่ องที่ดูได้ และสามารถสรุปความจากสื่อที่ได้ดู เพราะเป็นการแสดงว่าผู้ดูสามารถรับสารได้
สัมฤทธิ์ผล ส่วน สังคม ภูมิพันธ์ (2549) กล่าวถึง หลักการสอนดูภาพใช้หลักการติดต่อสื่อสารและใช้
วิธีสอนเช่นเดียวกับการสอนอ่านและสอนเขียนทั่วไปคือให้ผู้เรียนสามารถถอดรหัส (Decode) และ
การเข้ารหัส (Encode) โดยการฝึกทักษะแบ่งออกเป็น 2 วิธีการ คือ
1. การถอดรหัสกับการเรียนรู้จากภาพ (Decode) การถอดรหัสเป็นการแปลความหมาย
ของภาพข้อมูลหรือสิ่งที่มองเห็น นั้นคือ ความสามารถในการอ่านภาพได้อย่างถูกต้อง มีความเข้าใจ
และสามารถเชื่อมเนื้อหาของภาพตลอดจนแปลภาพให้เป็นคาพู ดมีความชื่นชมในสุนทรียะของภาพ
นั้น การถอดรหัสและการเรียนรู้ภาพนั้นจาเป็นต้องได้รับการฝึกการดูภาพการมองเห็นภาพมิได้
หมายความว่าจะต้องเข้าใจหรือเกิดการเรียนรู้เสมอไปจะต้องได้รับการชี้แนะในการแปลความ หมาย
ของภาพให้ถูกต้อง วิธีการนั้นเริ่มต้นจากการรับรู้และรู้จาแนกให้เห็นความแตกต่างภายในภาพ
สามารถวิเคราะห์ส่วนประกอบต่างๆที่ปรากฏในภาพ
2. การเข้ารหัสกับการเรียนรู้ภาพ (Encode) ทักษะการอ่านภาพ หมายรวมถึงทักษะ
การเขียนภาพการสร้างภาพการแปลความหมายจากการคิดและการพูดออกมาเป็นภาพ ตลอดจน
การสร้างเรื่องราวหรือแสดงภาพเพื่อสื่อความหมายให้คนอื่นเข้าใจ การฝึกทักษะการดูภาพควรเริ่มต้น
ในระดับปฐมวัย โดยเฉพาะการให้เด็กฝึกการเรียงลาดับภาพ เพื่อฝึกความสามารถในเรียงความคิดให้
เป็นลาดับเหตุผล
เยนาไวน์ (Yenawine, 2003) ได้เสนอขั้นตอนการคิดจากภาพ (Visual Thinking) ซึ่ง
นามาใช้ในการสอนการดูภาพ ดังต่อไปนี้
1. การเริ่มต้นบทเรียน ผู้สอนให้นักเรียนดูภาพ ให้เวลานักเรียนที่จะมองดูภาพเงียบ ๆ
ชั่วขณะหนึ่ง ก่อนที่จะให้ผู้เรียนพูด
2. การตั้งคาถาม การตั้งคาถามเป็นการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผู้เรียน
ถูกกระตุ้นให้ตอบคาถามที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่มองเห็นในภาพ การตอบนาไปสู่การเข้ามามีส่วนร่วมและ
ขยายขอบเขตออกไปจากจุดเริ่มต้น ครูจะใช้คาถามหลักประกอบด้วย สิ่งที่เกิดในภาพนี้ นักเรียนเห็น
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อะไรที่ทาให้นักเรียนพูดอย่างนั้น และ เราสามารถค้นพบอะไรได้อีก คาถามส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก
มุ่งความสนใจ ใช้ความคิดไตร่ตรอง
3. การสนองตอบต่อข้อคิดเห็นครูฟังอย่างตั้งใจ พร้อมชี้สิ่งที่นักเรียนพูดถึงในภาพ
แสดงออกด้วยท่าทางที่เป็นการให้กาลังใจ และถอดความข้อคิดเห็นแต่ละข้อโดยเปลี่ยนคาพูด แต่ไม่
เปลี่ยนความหมายที่นักเรียนพูดในการใช้คาพูดใหม่ แสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้โครงสร้างของประโยคที่
ถูกต้องและการใช้คาศัพท์อย่างกว้างขวางเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านภาษาของผู้เรียน
4. การสรุปบทเรียน ครูเชื่อมโยงคาตอบต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน ถึงแม้ว่าอาจจะมีความ
ความคิดเห็นไม่ตรงกัน แสดงให้เห็นความคิดของนักเรียนมีวิวัฒนาการอย่างไร และแสดงให้เห็น
ข้อสังเกตและแง่คิดบางอย่างกระตุ้นให้เกิดข้อสังเกตและแง่คิดอื่น ๆ อย่างไร ตลอดจนแสดงให้เห็นว่า
ความคิดเห็นต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นได้อย่างไร
คอนคลิน (Conclin, 2012) นาเสนอขั้นตอนในการพัฒนาการรู้จากการดูประกอบด้วย
ขั้นตอนดังนี้
1. แสดงรูปภาพที่ต้องการให้เด็กวิเคราะห์
2. ถามคาถามนักเรียนโดยใช้คาถามที่ส่งเสริมการคิดขั้นสูง เช่น นักออกแบบสัญลักษณ์
ต้องการทาอะไร สัญลักษณ์นี้มีความหมายว่าอะไร และอะไรเป็นเหตุจูงใจในการสร้างสัญลักษณ์นี้
3. ถามนักเรียนในการปรับปรุงภาพ ซึ่งนักเรียนต้องใช้ทักษะการวิเคราะห์ การประเมิน
และสร้างเพื่อที่จะทาให้การพูดดีขึ้นและยังเป็นการพัฒนาความสามารถในการเขียนภาพ
4. ทบทวนกระบวนการด้วยภาพที่นักเรียนไม่คุ้นเคย
นอกจากนี้ คอนซิไดน์ (Considine, 1999) นาเสนอกลวิธีการดูโทรทัศน์ ประกอบด้วย
1. ตีความเนื้อหาที่อยู่ในโปรแกรม
2. ตีความ โครงสร้างของแต่ละกรอบ (Frame) กระบวนการนี้จะมุ่งเน้นความสนใจไปที่
รูปแบบของสื่อและลักษณะ ซึ่งจะรวมถึงการออกแบบและลักษณะของภาพและเกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ
เช่น มุมกล้อง และภาพต่าง ๆ ที่ใช้
3. ตระหนักถึงปัจจัยภายนอกและปัจจัยในการปรับรูปแบบโปรแกรม
4. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสื่อที่เป็นตัวแทนกับความเป็นจริง
5. การรับรู้และการตอบสนองต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในรูปแบบและเนื้อหารายการ
โทรทัศน์ ในข้อนี้มุ่งเน้นความสนใจไปที่การตอบสนองที่เหมาะสมและพฤติกรรมการดูรวมถึงการแต่ง
เรื่องให้กับผู้ผลิตและผู้สนับสนุน รวมทั้งการเลือกใช้โทรทัศน์มากขึ้น
จากการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษา ได้แก่ เบญจมาศ อยู่เป็นแก้ว (2546: 22);เยนา
ไวน์ (Yenawine, 2001); คอนคลิน (Conclin, 2012); และคอนซิไดน์ (Considine, 1999) การ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการดูเป็นสิ่งสาคัญไม่ น้อยไปกว่าการเรียนใน
สาระการอ่าน และการฟัง และเนื้อหาอื่น ซึง่ ใช้วิธีสอนไม่ต่างกับการสอนอ่านและสอนเขียนทั่วไป คือ
ให้ผู้เรียนสามารถถอดรหัส (Decode) และการเข้ารหัส (Encode) โดยใช้การถามคาถามเป็น
เครื่องมือ ทั้งนี้ครูผู้สอนควรมีความเข้าใจในหลักการสอนเกี่ยวกับการดู ซึ่งผู้เรียนดูภาพแล้วจาแนก
หรือการถอดความจากภาพ ผู้เรียนควรได้ฝึกการแปลความหมาย และตีความ จากสิ่งที่ดู รู้จักสังเกต
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และเชื่อมโยงจากประสบการณ์ของตนเอง ในขั้นตอนนี้ผู้สอน อาจใช้คาถาม
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กระตุ้นความคิดของผู้เรียน และขั้นบูรณาการ เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนควรฝึกการสรุปเชื่อมโยงความคิด
และสร้างสรรค์ออกมาในรูปแบบของการส่งสาร ด้วยทักษะการเขียนหรือทักษะการพูดจากการศึกษา
เกี่ยวกับแนวคิดในการพัฒนาการดู สรุปได้ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สรุปแนวคิดของนักการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้จากการดู
คอร์ป
(Kolb, 1984)
1. การถอดรหัส
การเรียนรู้จากภาพ
(Decode)
2. การเข้ารหัส
การเรียนรู้จากภาพ
(Encode)

เยนาไวน์
คอนคลิน
(Yenawine,
(Conclin, 2012)
2003)
1. การเริ่มต้น
1.แสดงรูปภาพหรือสื่อ
บทเรียน ผู้สอน
ให้นักเรียน
ดูภาพ
2. การตั้งคาถาม 2. ถามคาถามนักเรียน
วิพากษ์
โดยใช้คาถามที่ส่งเสริม
การคิดขั้นสูง
3. การเสนอแนะ 3. ถามนักเรียนใน
ผู้เรียน
การปรับปรุงภาพ
ซึ่งนักเรียนต้องใช้
ทักษะการวิเคราะห์
การประเมิน และสร้าง
เพื่อที่จะทาให้การพูดดี
ขึ้นและยังเป็นการ
พัฒนาความสามารถใน
การเขียนภาพ
4 การสรุป
4. ทบทวนกระบวนการ
บทเรียน

เบญจมาศ
อยู่เป็นแก้ว
(2546: 22)
1. ดูสื่อและ
ตั้งเป้าหมาย

การสังเคราะห์
การเรียนรู้ด้วย
การดู
1. ให้นักเรียน
ดูสื่อต่าง ๆ

2. ทาความเข้าใจ

2. พัฒนา
ความเข้าใจ

3. วิเคราะห์สื่อที่
ดูโดยการตั้งคาถาม

3. การแสดง
ความคิดเห็น

4 สรุปทบทวน

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการดูทฤษฎีรหัสคู่ (Dual Coding Theory)
1. ทฤษฎีรหัสคู่ (Dual Coding Theory) เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการรับ
ข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลประเภทภาพและข้อความของสมองมนุษย์
2. ทฤษฎีรหัสคู่ (Dual Coding Theory) (Paivio, A., 2006). คือทฤษฎีที่ว่าด้วยเรื่อง
กระบวนการรับรู้พัฒนาขึ้นโดย Allan Paivio โดยมีสมมติฐานที่ว่าข้อมูลภาพ (Visual) และข้อมูลที่
ประกอบด้วยคาพูด (Verbal) จะถูกประมวลผลในช่องทางสื่อสารที่ต่างกัน โดยข้อมูลจะถูกใส่รหัส
หรือแปลงเป็นสัญลักษณ์ก่อนที่จะนาไปประมวลผลต่อ ทั้งรหัสภาพและรหัสคาพูด คือสิ่งแทนข้อมูล
ที่จะถูกนาไปจัดระเบียบเป็นความรู้ เพื่อให้สามารถนาความรู้เหล่านั้นไปใช้ จัดเก็บและนากลับ
มาใช้ได้อีก แสดงดังภาพที่ 10
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ภาพที่ 10 กระบวนการรับรู้ ตามทฤษฎี รหัสคู่ (Dual Coding Theory)
ที่มา: Paivio, A. (1969). "Mental imagery in associative learning and memory."
Psychological Review. 76, 241-263., 245.
จากทฤษฎีนี้ การนาเสนอด้วยสื่อผสมที่แสดงภาพหลากหลายประเภท เช่น ภาพของ
ผู้ประกาศและข้อความที่ผู้ประกาศกาลังอ่านอยู่ ลักษณะการนาเสนอเช่นนี้มีอิทธิพลต่อผู้ชมมาก หรือ
ตัวอย่างสารคดีทางโทรทัศน์ที่แสดงภาพของพืชและชีวิตสัตว์ในป่า พร้อม ๆ กับมีเสียงบรรยาย
เกี่ยวกับชีวิตสัตว์ไปด้วยซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ เพราะข้อมูลประเภทภาพและข้อมูลที่เป็น
คาพูด ไม่ได้ส่งผลในลักษณะหักล้างหรือแข่งขันกัน สิ่งที่สนับสนุนทฤษฎีนี้มาจากงานวิจัยต่างๆแสดง
ให้เห็นว่าการจาข้อมูลประเภทคาพูด (Verbal) ที่ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นจะต้องประกอบด้วย
การนาเสนอข้อมูลภาพ (Visual) ที่มีความสอดคล้องกัน ในทานองเดียวกับที่ข้อมูลประเภทคาพูดจะมี
ประสิทธิภาพขึ้นเมื่อจัดให้มีภาพประกอบ (ทั้งภาพเหมือนจริงและภาพในจิตนาการ) ควบคู่กันไปด้วย
(Anderson, J. R., and Bower, G.H., 1973)
การศึกษาวิจัยของไพวิโอมีความสาคัญต่อวงการศึกษาเช่นความสามารถในการอ่านการ
เขียน เทคนิคที่ช่วยในการจดจาสิ่งที่มองเห็นได้ การถ่ายทอดความคิดการออกแบบอินเตอร์เฟส รวม
ไปถึงการพัฒนาสื่อทางการศึกษา งานวิจัยของเขาแสดงให้ว่า การจดจาข้อมูลที่เป็นลาดับต่อเนื่อง
สมองจาคา (ข้อความ) ได้ดีกว่าภาพ (Paivio, 1969) นอกจากนี้เขายังได้พัฒนาทฤษฎี Dual Coding
Theory กล่าวถึงการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลภาพและคาพูดไว้ในระบบความจาของคน เขา
อธิบายว่า ข้อมูลภาพและข้อมูลที่เป็นคาพูดมีช่องทางในการรับข้อมูลที่ต่างกัน และถูกกลั่นกรองด้วย
ระบบประมวลผลคนละส่วนกัน โดยช่องทางการรับรู้ภาพเริ่มจากตา แล้วจึงถูกสร้างเป็นสัญลักษณ์เชิง
ภาพ (Pictorial Representations) การรับรู้เกี่ยวกับคาพูดเริ่มต้นที่หูแล้ว จึงถูกสร้างเป็นสัญลักษณ์
ที่ประกอบด้วยคาพูด Paivio (1986) ต่อมาเมเยอร์ได้นาแนวคิดของไพวิโอมาพัฒนาในงานวิจัย
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เกี่ยวกับมัลติมีเดีย และนาเสนอแนวคิดทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้จากมัลติมีเดีย (Cognitive Theory
of Multimedia Learning) (Mayer and Cheryl I. Johnson, 2008) แสดงได้ดังภาพที่ 11

ภาพที่ 11 ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้จากมัลติมีเดีย (Cognitive Theory of Multimedia
Learning)
ที่มา: Mayer, R. E., & Johnson, C. (2008). "Revising the redundancy principle in
multimedia learning." Journal of Educational Psychology 100, (2), 381.
จากภาพแสดงการเรี ยนรู้ ที่มีความหมายที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ เรียนรับรู้จากสื่ อมัล ติมีเดียที่
นาเสนอผ่านภาพ และถ้อยคา ซึ่งเป็นข้อมูลเสียงประสาทสัมผัส 2 ทาง คือ ตา และหู ให้ความสนใจ
ทั้งคาพูด และภาพกราฟิกที่ได้รับซึ่งสมองจะรับเข้ามาสู่หน่วยความจาระยะสั้น ทาการจัดระบบ และ
จะนาไปเก็บในหน่วยความจาระยะยาวซึ่งจะทาให้การเรียนรู้นั้นมีความหมาย และผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้และจาได้นาน
Rieber (1996: 5-22) อธิบายในงานวิจัยที่เกี่ยวกับทฤษฎี Dual Coding Theory ว่า
โดยทั่วไปงานวิจัยให้ข้อสรุปว่า ภาพ (Graphic) จะช่วยในการจดจาแนวคิดที่เป็นรูปธรรมได้ดีกว่าคา
(Words) ซึ่งในทฤษฎี Dual Coding Theory ได้ให้คาอธิบายสองประการเกี่ยวกับเรื่องนี้ คือ
1. ข้อมูลที่ถูกใส่รหัสที่ประกอบด้วยคาพูด (Verbal) หรือประกอบด้วยลักษณะที่
มองเห็นได้ (Visual) อย่างใดอย่างหนึ่ง สามารถทาให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงบวกของการจาได้ หรือก็คือ
ถ้าข้อมูลถูกใส่รหัสที่ประกอบด้วยคาพูดและข้อมูลที่มองเห็นได้ จะทาให้โอกาสในการเรียก
คืนความทรงจาเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว
2. ภาพ (Visual) และคา (Verbal) สามารถไปกระตุ้น การประมวลผลทางจิตใจหลาย
รูปแบบ จากสมมติฐานตามทฤษฎีนี้จึงอาจสรุปได้ว่า การใช้ภาพและคาทั้ง 2 อย่าง ในลักษณะที่
สอดคล้องกัน จะช่วยให้เกิดผลทางบวกมากขึ้นและยังช่วยให้เรียกคืนความทรงจาได้ดีขึ้น
จากการศึกษา ทฤษฎีรหัสคู่ (Dual Coding Theory) เป็นทฤษฎีเกี่ยวข้องกับลักษณะ
การรับข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลประเภทภาพและข้อความของสมองมนุษย์ เชื่อว่าเมื่อผู้เรียน
รับข้อมูลภาพ (Visual) และข้อมูลที่ประกอบด้วยคาพูด (Verbal) สมองจะมีการจาทั้งข้อมูลประเภท
คาพูด (Verbal) และการดู (Visual) ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อมา
เมเยอร์ได้นามาพัฒนาในงานวิจัยเกี่ยวกับมัลติมีเดีย และนาเสนอแนวคิดทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้
จากมัลติมีเดีย (Cognitive Theory of Multimedia Learning) พบว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีมี
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ความหมายต่อผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และจาได้นานซึ่งผู้วิจัยได้นาหลักการนี้มาใช้ใน
การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อที่ประกอบด้วยภาษาและรูปภาพทาให้สื่อมี
ความน่าสนใจและช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น
การฟัง
ความหมายของการฟัง
ริชาร์ด (Richards, 1983) สรุปว่าการฟังเป็นกระบวนการที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ ที่ผู้ฟัง
เป็นผู้เลือกและตีความข้อมูลที่มาในรูปของเสียงและภาพ เพื่อจะอธิบายสิ่งที่เกิ ดขึ้น โดยใช้ความรู้เดิม
เชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ ในการแปลความ ทาความเข้าใจ ตีความ สิ่งที่ ฟังทาให้ทราบถึงจุดประสงค์
ของผู้พูด ไบรน์ (Byrne, 1976: 8) นาเสนอเกี่ยวกับการฟัง พูดว่าถือเป็นกระบวนการด้านการสื่อสาร
ทางวาจาระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ซึ่งต่างมีจุดประสงค์ที่จะสื่อความหมายของตนเอง ผู้ฟัง
จะต้องตีความสิ่งที่ผู้พูดพูด และสามารถตอบโต้ได้ด้วยภาษาที่ผู้ฟังเข้าใจ หรือตรงกับความตั้งใจที่ผู้พูด
ต้องการจะสื่อสาร ทักษะการฟัง พูดไม่สามารถแยกจากกันได้ ทักษะการฟังเป็นทักษะทางด้านการรับ
(Receptive Skill) และทักษะพูดเป็นทักษะด้านการแสดงออก (Productive Skill) อย่างไรก็ตาม
ผู้ฟังจะตีความหมายในสิ่งที่ได้ยินด้วยการสังเกต การเน้นเสียง หนักเบา ระดับเสียงสูงต่าในประโยค
การแสดงสีหน้าท่าทางได้ ส่วน ริเวอร์ (Rivers, 1983) ได้ให้ความหมายของการฟัง ในแง่กระบวนการ
ว่าเป็นกระบวนการสื่อสาร ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลในรูปของเสียงไปสู่ผู้ฟัง จากนั้นผู้ฟังจะแปลง
สัญญาณผ่านช่องทางรับสัญญาณเป็นตัวสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจ อันเดอร์วูด (Underwood,
1998) กล่าวว่า การฟังคือ กิจกรรมที่ตั้งใจพยายามหาความหมายจากสิ่งที่ได้ยิน ผู้ฟังสามารถหา
ความหมายได้ในขณะที่ได้ยิน คาเฉพาะที่ผู้ พูดใช้ในเวลาและสถานที่ที่แตกต่างกันริเวอร์ (Rivers,
1980) ให้ความหมายของการฟังไว้ว่า การฟังเป็นทักษะเชิงสร้างสรรค์ มีการทาความเข้าใจสิ่งที่ฟัง
ตีความหรือวิเคราะห์ โดยผู้ฟังรับฟังคาพูดของผู้พูดแล้วสร้างความหมายขึ้นมาใหม่ ซึ่งความหมายที่
ผู้ฟังสร้างขึ้นมานี้อาจไม่ตรงกับความหมายที่ผู้พูดต้องการ ด้วยเหตุนี้บางครั้งความเข้าใจผิดหรือการไม่
เข้าใจสิ่งที่ฟังจึงเกิดขึ้นระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ฟังไม่คุ้นเคยกับภาษาและ
วัฒนธรรมของผู้พูด และการเข้าใจความหมายของสารมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 1) ข้อมูลทาง
ภาษาศาสตร์ (Linguistic Information) หมายถึง สิ่งที่ผู้ฟังรับฟังทั้งเสียง คา และประโยค โดยผู้ฟัง
ไม่จาเป็นต้องฟังคาพูดทั้งหมดของผู้พูด แต่ผู้ฟังสามารถสร้างข้อความที่ตามมาได้หมดจากคาพูดใน
ตอนต้น 2) บริบททางด้านสถานการณ์ (Situational Context) หมายถึง สถานการณ์ในการพูดที่มี
ผลต่อการรับฟังของผู้ฟัง เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ผู้ฟังได้ยินสิ่งที่ผู้พูดพูดออกมา และสิ่งที่ผู้ฟัง
คาดว่าจะได้ยินต่อไป และ 3) สารที่เป็นที่เข้าใจร่วมกัน (Comprehended Message) หมายถึง
ความสามารถที่จะเข้าใจสารที่ ฟัง ซึ่งขึ้นอยู่กับความตั้งใจของผู้ฟังในการตีความหมายให้เข้ากับ
สถานการณ์ หรือเรื่องราวที่ผู้พูดต้องการให้เข้าใจตรงกัน นอกจากนี้ เบคอน Bacon (1989: 543)
กล่าวว่าการฟังเกิดจากการผสมผสานกันระหว่างความรู้ในระบบเสียง คาศัพท์ โครงสร้าง ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการแสดง การเชื่อมโยงระหว่างข้อความ ตลอดจนความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมของผู้ฟัง
จากการศึกษาความหมายของการฟังสรุปได้ว่า การฟัง หมายถึง ความสามารถใน
การรับสาร (Receptive Skill) เกิดจากการผสมผสานกันระหว่าง ข้อมูลทางภาษาศาสตร์ (Linguistic
Information) บริบททางด้านสถานการณ์ (Situational Context) และสารที่เป็นที่เข้าใจร่วมกัน
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(Comprehended Message) ซึ่งสารจะมาในรูปของเสียงและภาพ มีการเชื่อมโยงประสบการณ์
ตลอดจนความรู้เดิมหรือระหว่างประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ของผู้ฟัง โดยผู้ฟังพยายามหา
ความหมายจากสิ่งที่ได้ยิน โดยการแปลความ ทาความเข้าใจ และตีความสิ่งที่ฟังจากประโยคหรือบท
สนทนาของผู้พูดที่ต้องการสื่อความหมายออกมาแล้วสามารถสื่อสารได้
ความสาคัญของการฟัง
รอส (Rost, 1991: 141-142) กล่าวถึงความสาคัญของการฟัง ดังต่อไปนี้ 1) การฟังเป็น
สิ่งสาคัญของการเรียนในห้ องเรียนเพราะว่าการฟังเป็นการรับข้อมูลสาหรับผู้เรียน หากผู้เรียนรับ
ข้อมูลโดยไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้อง (Right Level) การเรียนรู้ก็จะไม่เกิดขึ้น 2) การนาเสนอโดยใช้
ภาษาพูดตามสภาพจริงจะเพิ่มความท้าทาย (Challenge) ให้กับผู้เรียนในการทาความเข้าใจภาษา
เช่นเดียวกับเจ้าของภาษา (Native Speakers) และ 3) การฝีกเกี่ยวกับการฟังช่วยสร้างความสนใจใน
การเรียนให้กับผู้เรียนในรูปแบบใหม่ คาศัพท์ (Vocabulary) ไวยากรณ์ (Grammar) การมีปฏิสัมพันธ์
ในรูปแบบใหม่ (New Interaction Patterns)) การเรียนภาษา การฟังเป็นทักษะเริ่มต้นที่เกิดตาม
ธรรมชาติ เป็นทักษะพื้นฐานที่จะพัฒนาส่งเสริมความสามารถไปสู่ทักษะภาษาในด้านอื่น ๆ ให้สูงขึ้น
ด้วย กล่าวคือ บุคคลใดมีความสามารถในการฟังสูง ความสามารถด้านการอ่าน การพูดและการเขียน
ย่อมสูงไปด้วย ทักษะการฟังเป็น วิถีทางที่สาคัญในการเรียนรู้ภาษาเป็นการสะสมความหมายของ
คาศัพท์ รูปแบบโครงสร้างทางไวยากรณ์ เพื่อนาไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ (Brown, 1984: 105109)
วิเศษ ชาญกระโดน (2547: 2) กล่าวถึงความสาคัญของการฟังดังนี้ การฟังที่ดีเปรียบได้
กับ แสงสว่างน าทางสู่ ความส าเร็ จทั้งในชีวิตส่ ว นตัว และการงาน การฟังจึงเป็นการสื่ อสารที่มี
ความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะการฟังช่วยพัฒนาตนเองและสังคม การฟังอย่างมีวิจารณญาณก่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์สามารถวิเคราะห์ประเมินผล จาแนกแยกแยะ
ข้อมูลได้ถูกต้อง อีกทั้งมีประสิทธิภาพในการประยุกต์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและสังคมได้
อย่างเหมาะสม ดังนั้นจึงจาเป็นต้องมีการฝึกฝนทักษะการฟังอยู่เสมอเพื่อให้การรับสารมีความถูกต้อง
เที่ยงตรง การฟังจึงเป็นกุศโลบายสาคัญในการศึกษาและพัฒนามนุษยชาติ
สรุปได้ว่า การฟังมีความสาคัญเพราะเป็นทักษะในการรับข้อมูลต่าง ๆ การฟังจึงเป็น
ทักษะพื้นฐานที่จะพัฒนาส่งเสริมความสามารถไปสู่ทักษะภาษาด้านอื่น เป็นวิถีทางที่สาคัญในการ
เรียนรู้ภาษาที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษาที่ 2 การฟังที่ดีเปรียบได้กับแสงสว่างนาทาง
สู่ความสาเร็จทั้งในชีวิตส่วนตัวและการงาน การฟังอย่างมีวิจารณญาณก่อให้เกิด ความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์สามารถวิเคราะห์ประเมินผล จาแนกแยกแยะข้อมูลได้ถูกต้องการฟัง
จึงเป็นการสื่อสารที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง ซึ่งถ้าได้รับการฝึกฝนทักษะการฟังอยู่เสมอจะทาให้ผู้รับสาร
มีการรับสารที่ความถูกต้องเที่ยงตรง และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อใช้ในชีวิต
จุดประสงค์ในการฟัง
การฟังเป็นทักษะหนึ่งที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจาวัน การฟังที่ดี ผู้ฟังต้องตระหนัก
ชัดก่อนว่าตนมีจุดประสงค์อะไรในการฟัง ดังที่ นักการศึกษาหลายท่านได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับการฟัง
ดังนี้ พัชนี มานะวาณิชเจริญ (2540: 160) และวิเศษ ชาญกระโดน (2547: 4-7) ได้กล่าวถึง
จุดประสงค์การฟัง สรุปได้ดังนี้
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1. การฟังเพื่อจับใจความสาคัญ ใจความสาคัญ หมายถึง เนื้อความตอนใดก็ตามที่
ประกอบกัน ขึ้นเป็นเรื่องนั้น ๆ รวมทั้งรายละเอียดย่อยต่างๆที่จาเป็นและสาคัญในแต่ละหัวข้อ
แต่ละตอน การฟังเพื่อจับใจความสาคัญ ผู้ฟังจะต้องฟังอย่างมีสมาธิ ต้องฟังอย่างตั้งใจ และน่าสนใจ
ให้เกิดความเข้าใจ จนสามารถจับใจความสาคัญของเรื่องที่ฟังนั้นได้โดยตลอดและสามารถตอบคาถาม
ได้ว่าเรื่องอะไร ใครทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทาไมเพื่อจับรายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ ให้ได้
เพิ่มขึ้นและต้องขยายความในการตอบคาถามให้ชัดเจนขึ้น
2. ฟังเพื่อความรู้ และความรอบรู้ เช่นฟังคาบรรยาย คาอธิบาย คาสอน ข่าว ปาฐกถา
อภิปราย ฯลฯ การฟังเช่นนี้ ผู้ฟังต้องใช้วิจารณญาณใคร่ครวญด้วยเหตุผล รู้จักแยกแยะประเมิน
คุณค่า และต้องจับใจความสาคัญให้ได้ การบันทึกช่วยจาในขณะฟังและช่วยให้ได้ความรู้มากขึ้น
3. การฟังเพื่อหาเหตุผลมาโต้แย้งหรือคล้อยตาม การฟังประเภทนี้ ผู้ฟังต้องเพิ่มสมาธิใน
การฟังให้มากเป็นพิเศษ ต้องเพิ่มความสนใจและตั้งใจฟังเรื่องต่างๆที่ได้ฟัง ผู้ฟังต้องมีความรอบรู้ใน
เรื่องนั้นมากพอ สามารถแยกแยะได้ว่าเรื่องที่ผู้พูดพูดนั้น ตอนไหนเป็นข้อเท็จจริง ตอนไหนเป็น
ความคิดเห็นนั้นถูกต้องหรือไม่ผู้พูดมีเจตนาอย่างไร
4. การฟังเพื่อให้เกิดความซาบซึ้ง การฟังประเภทนี้ ผู้ฟังจะเกิดสุนทรียภาพเป็นการฟัง
อย่างนิยมชมชอบ ผู้ฟังจะได้รับรู้ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน และความดื่มด่าในอารมณ์ทั้งยัง
ช่วยผ่อนคลายความเครียดด้วย
5. การฟังเพื่อให้เกิดจินตนาการสร้างสรรค์การฟังประเภทนี้ ผู้ฟังจะต้องรู้จักใช้ความนึก
คิดของตนเองก่อให้ เกิดสิ่งใดสิ่ งหนึ่งขึ้นมา หลั งจากการฟังอาจออกมาในรูปของงานประพันธ์
งานศิลปะ หรืองานพูดก็ได้ เพราะการฟังประเภทนี้ผู้ฟังจะพัฒนาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ตนเองได้เป็นอย่างดี
6. ฟังเพื่อคิด เป็นการฟังที่ต้องใช้สติและปัญญาใคร่ครวญอย่างละเอียดว่า สิ่งที่ได้ยินได้
ฟังนั้นส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง ส่วนใดเป็นความคิดเห็น มีข้อมูล หลักฐาน หรือเหตุผลน่าเชื่อถือเพียงใด
และเป็นเรื่องที่มีคุณประโยชน์มีคุณค่าน่าฟังเพียงใด
จากที่กล่ าวมาสรุ ป ได้ว่า การฟังเป็นทักษะหนึ่งที่ใช้ในการสื่ อสารในชีวิตประจาวัน
ซึ่งผู้ฟังมีจุดมุ่งหมายแตกต่างกันไป เช่น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ในงานสังคม เพื่อ
แสดงออกทางด้านอารมณ์ ความบันเทิงและความสนุกสนาน ฟังเพื่อให้เกิดจินตนาการสร้างสรรค์ ฟัง
เพื่อหาเหตุผลมาโต้แย้งหรือคล้อยตาม ฟังเพื่อความรู้ และความรอบรู้ และการฟังเพื่อจับใจความ
สาคัญ ฯลฯ ดังนั้นในการฟังแต่ละครั้งผู้ฟังจะได้รับประโยชนจากการฟังที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ
ความต้องการของแต่ละบุคคล
แนวคิดในการพัฒนาการฟัง
การพัฒนาทักษะการการฟังนั้นต้องพัฒนาอย่างถูกวิธีจึงจะสามารถพัฒนาการฟังของ
ผู้เรียนเพื่อที่ผู้เรียนจะนาไปพัฒนาตนเองจนกระทั่งเป็นผู้ฟังที่มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าใจ วิเคราะห์
แยกแยะ และประเมินเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังได้ นักคิดในด้านภาษาได้มีการพัฒนาทักษะการฟังอย่าง
หลากหลาย และนาเสนอแนวคิดเพื่อให้นาไปใช้ในการพัฒนา ขอนาเสนอพอสังเขป ดังนี้ อันเดอร์
หวูด (Underwood, 1989) กล่าวเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการฟัง ครูควรเตรียมให้ผู้เรียนฟังอย่างมี
จุดมุ่งหมาย จากสารประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 1) การฟังบทสนทนา ผู้ฟังอาจสนใจฟังเฉพาะ บางตอนของ
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บทสนทนาเท่านั้น ไม่จาเป็นต้องฟังตลอดทั้งเรื่อง 2) การฟังการประกาศข้อความในสถานที่ต่าง ๆ
ผู้ฟังสนใจรับฟังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตนเท่านั้น 3) การฟังข่าว ผู้ฟังอาจฟังข้อความทั้งหมด
หรือข้อความที่ตนสนใจ 4) การดูข่าว ผู้ฟังได้ทั้งฟังและดูภาพประกอบที่สัมพันธ์กับเรื่องช่วยทาให้
เข้าใจเรื่องง่ายขึ้น 5) การฟังวิทยุ เทปเพื่อความบันเทิง เพลิดเพลิน 6) การดูโทรทัศน์เพื่อความ
เพลิดเพลิน 7) การดูละครและการแสดง 8) การดูภาพยนตร์ 9) การฟังเพลง 10) การฟังบทเรียน
ต่อเนื่องกันตลอดทั้งเรื่อง ผู้ฟังรวบรวมความคิดหลักและความคิดรองได้ ในระหว่างบทเรียนผู้เรียน
ตอบคาถาม จดบันทึกและทากิจกรรมอภิปรายปัญหาการฟังในห้องเรียนมีกิจกรรมอื่น ๆ ประกอบ
เพื่อเสริมการเรียนรู้ 11) ในการฟังบรรยาย จุดมุ่งหมายคือความเข้าใจเนื้อหาและการจดบันทึก ให้
ผู้ฟังรู้จักสังเกตคาสัญญาณ เช่น การย้า การเปรียบเทียบ การแสดงเหตุและผล 12) การฟังโทรศัพท์
ผู้ฟังไม่มีโอกาสเห็นหน้าผู้พูดหรือมีเสียงรบกวนในขณะที่ฟัง 13) การฟังการสอนบรรยาย หากมี
อุปกรณ์การสอนและกิจกรรมทาให้ เข้าใจง่ายขึ้น อาจขอให้ผู้พูดพูดซ้าหรือพูดสั้น ๆ หากเป็นการ
สาธิตผ่านวิทยุ หรือโทรทัศน์ ผู้เสนอรายการควรสาธิตให้ดูหลายๆ ครั้ง หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม และ
14) การฟังสุนทรพจน์ ผู้ฟังสนใจฟังแนวคิดและทัศนคติของผู้พูดเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ฟัง
เรื่องราวนาเสนอและน้าเสียงขณะนาเสนอในการสอนฟัง โรส (Rost, 1991: 4) กล่าวว่าในการจัด
กิจกรรมพัฒนา ความสามารถในการฟังนั้นควรพัฒนาทักษะใหญ่ 3 ประเภท คือ 1) ทักษะการได้ยิน
(Perception Skill) คือ การแยกความต่างของเสียง และการสังเกตคา 2) ทักษะการวิเคราะห์
(Analysis Skill) คือ การระบุกลุ่มไวยากรณ์ของคา และการระบุหน่วยของประโยคหรือสานวน
และ 3) ทักษะการประมวล (Synthesis Skill) คือ การเชื่อมโยงตัวบ่งชี้ทางภาษากับการเน้นเสียงหรือ
ระดับเสียง และตัวบ่งชี้ทางอวัจนภาษา เช่น ภาษาท่าทาง และองค์ประกอบในสถานการณ์เพื่อที่สร้าง
ความหมาย การใช้ความรู้เดิมและสิ่งที่ได้ฟัง เพื่อใช้ในการทานายและยืนยันการทานาย รวมทั้ง
การรวบรวมคาและความคิดที่สาคัญ ส่วน นนทิยา แสงสิน (2543) ได้สรุปหลักการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาการฟังภาษาที่สอง ดังนี้
1. เปิดโอกาสให้ได้ฟังภาษาที่สองหรือต่างประเทศในชั้ นเรียนมากขึ้น โดยคานึงว่าการ
ฟังเป็นแนวทางแรกสาหรับการเรียนรู้เนื้อหาใหม่ ข้อมูลทางภาษาที่ให้ผู้เรียนฟังควรน่าสนใจ สามารถ
เข้าใจได้โดยใช้สื่อต่าง ๆ ประกอบ
2. ให้ผู้เรียนได้ฝึกฟังเนื้อหาที่ต้องการสอน ก่อนทากิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพูด
อ่าน และเขียน
3. ผสมผสานการฟังโดยรวมกับการฟังแบบเลือกเข้าด้วยกัน ในการให้ผู้เรียนฝึกการฟัง
เพราะการฟังโดยรวมจะส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถจับใจความสาคัญของเรื่องราวและสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้ ส่วนการฟังแบบเลือกจะช่วยชี้แนะความสนใจของผู้เรียนไปสู่รายละเอียดของรูปแบบภาษา
และส่งเสริมความแม่นยาในระบบภาษาที่เกี่ยวกับคา วลี และรูปประโยค
4. ส่งเสริมการนาประสบการณ์หรือความรู้เดิมของผู้เรียนมาช่วยในการฟังผู้สอนอาจใช้
การอภิปราย ซักถามในการกระตุ้นประสบการณ์หรือความรู้เดิมของผู้เรียนก่อนให้ฟัง ควรมีการใช้
ประสบการณ์หรือความรู้เดิมในการฝึกฟังทุกระดับ
5. ควรมีการฝึกฟังรูปแบบภาษาทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการฟังเสียง คา วลี หรือประโยค
จนผู้เรียนสามารถฟังได้เป็นอัตโนมัติ
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6. พัฒนากลวิธีการฟังของผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงลักษณะของข้อความที่ฟัง
และกระบวนการที่ใช้ในการทาความเข้าใจข้อความนั้น ฝึกให้ผู้เรียนสังเกตว่ากระบวนการเหล่านั้น
มีปฏิสัมพันธ์กับข้อความอย่างไรและฝึกการฟังเชิงปฏิสัมพันธ์ เพื่อว่าผู้เรียนสามารถใช้กระบวนการ
แบบล่างขึ้นบน และกระบวนการแบบบนลงล่างเกื้อหนุนซึ่งกันและกันช่วยให้เข้าใจข้อความที่ฟัง
ในการสอนการฟังนั้น ออกฟอร์ด (Oxford, 1993) นาเสนอว่า ผู้เรียนควรได้ฝึกฟังซ้า ๆ
อาจเป็นลักษณะเดิมแต่เนื้อหาเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย และฝึกฟังให้ได้มากที่สุด ผู้สอนจาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องพูดให้ชัดเจน และพูดซ้าๆ เพื่อที่ผู้เรียนจะมีความเข้าใจในสิ่งที่ฟังได้ดี และเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาทักษะการฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ผู้สอน ควรนากลยุทธ์การฟังประเภท
ต่าง ๆ มาผสมผสานกับกิจกรรมการสอน เช่น การใช้ความรู้เดิม การจับประเด็นใจความสาคัญ
การฝึกการฟังและจดจารูปแบบทางภาษาทุกระดับไม่ว่าจะเป็นเสียง คา วลีและประโยคเพื่อให้เกิด
ความคุ้นเคย อาจจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1. ให้ผู้เรียนได้ฝึกฟังภาษา โดยการใช้คาถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ตอบสนองอย่าง
เหมาะสม ผู้เรียนได้นาความรู้เดิมมาใช้ในกิจกรรมการเริ่มเข้าสู่บทเรียน ผู้สอนบอกแนวทางใน
การปฏิบัติการอธิบายภาพ เล่าเรื่องที่เกิดขึ้น และบอกแนวทางในการทากิจกรรมการฟังในชั้นเรียน
2. ให้ผู้เรียนได้ทากิจกรรมร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน ให้เพื่อนคนอื่นตอบและถามคาถาม
สรุป อธิปราย หรือเล่าเรื่องต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ
3. ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการนาเสนอภาษา แสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์การ
สนทนาต่าง ๆ
4. ให้ผู้เรียนได้ฟังบทเรียนหรือบทสนทนาจากสื่อต่าง ๆ เช่นเทป จะได้ฟังสาเนียงของ
เจ้าของภาษา ฝึกการออกเสียงได้ถูกต้อง
จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ในการพัฒนากิจกรรมการฟังนั้น ครูผู้สอนควรปฏิ บัติกิจกรรม
อย่ างหลากหลาย เช่น กิจ กรรมฝึ กฟังภาษา กิจกรรมฟังร่ว มกับเพื่อนในชั้นเรียน กิจกรรมการมี
ส่วนร่วมในการนาเสนอ กิจกรรมการฟังบทสนทนา ในการพัฒนาการฟัง ควรพัฒนาใน 3 ทักษะ คือ
ทักษะการได้ยิน (Perception Skill) ทักษะการวิเคราะห์ (Analysis Skill) และทักษะการประมวล
(Synthesis Skill) นอกจากนี้ผู้เรียนควรได้ฝึกฟังซ้า ๆ และฝึกฟังให้ได้มากที่สุด ผู้สอนจาเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องพูดให้ชัดเจน พูดซ้า ๆ เพื่อที่ผู้เรียนจะสามารถเข้าใจในสิ่งที่ฟังได้ และเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาทักษะการฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการฟัง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับการฟังนั้น ผู้สอนต้องคานึงถึงองค์ประกอบ
ต่ า ง ๆ หลายประการ เช่ น จุ ด มุ่ ง หมายในการสอนต้ อ งการอะไร และต้ อ งการผลลั พ ธ์ อ ย่ า งไร
ซึ่ง ครู ผู้ ส อนต้อ งมี การเตรี ย มตัว เป็ นอย่า งดี ดั ง ที่มี นัก วิช าการนาเสนอแนวคิ ดเกี่ย วกั บการเรี ย น
การสอนการฟังอย่างหลากหลาย ดังนี้
ริชาร์ด (Richards, 1983: 220-221) นาเสนอกระบวนการเรียนการสอนการฟังเพื่อ
ความเข้าใจ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 1) ผู้ฟังจะฟังคาพูด และสร้างภาพในความจาระยะสั้น (Short-term
Memory) 2) พยายามที่จะจัดระเบียบสิ่งที่ได้ยิน เป็นองค์ประกอบ (Constituents) ระบุเนื้อหา
และองค์ประกอบย่อย (Function) 3) องค์ประกอบที่ระบุ ,เขาทั้งหลายนาไปสร้างประพจน์
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(Propositions) จัดกลุ่มประพจน์ที่มีข้อความเกี่ยวข้องกันเข้าด้วยกัน และ 4) เมื่อผู้ฟังมีการระบุและ
สร้างความหมายของกลุ่มประพจน์ขึ้นใหม่ ความหมายเหล่านี้จะถูกจัดอยู่ในหน่วยความจาระยะยาว
(Long-term Memory),และข้อความที่ได้รับในรูปแบบเดิมจะถูกลบออก ส่วน ริเวอร์ (Rivers, 1981)
นาเสนอการสอน ทักษะการฟัง 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 1) การระบุ (Identification) การรับรู้จากเสียง
และวลี (Sounds and Phrases) ระบุความหมายโดยตรง และระบุเป็นองค์รวม (Holistically) จาก
สิ่งที่ได้ยิน 2) การระบุและการเลือกโดยไม่เก็บไว้ (Identification and Selection without
Retention) การฟังเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ แยกแยะความหมายเป็นลาดับขั้น โดยปราศจาก
ความคาดหวังที่จะแสดงออกซึ่งความเข้าใจผ่านการใช้ภาษา 3) ระบุและเลือกแนวทางที่จะเก็บไว้ใน
หน่วยความจาระยะสั้น (Identification and Guided Selection with Short-term Retention)
นักเรียนจะได้รับการบอกข้อมูลบางส่วนก่อนที่จะฟังซึ่งพวกเขาแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในทันที
(Immediately in Some Active Fashion) และ 4) ระบุ (Identification) เลือกข้อมูล (Selection)
และเก็บไว้ในหน่วยความจาระยะยาว (Long-term Retention) ซึ่งแสดงถึงความเข้าใจในการฟัง
หรือใช้สื่อ (Material) ที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจได้ Comprehended หลังจากที่ได้รับประสบการณ์จาก
การฟังอย่างสมบูรณ์แบบ หรือพวกเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมซึ่งต้องการเรียกคืนความจา ที่ได้เรียนรู้
จากสื่อก่อนหน้า (Previously: 167) นอร์ท (Nord) นาเสนอสามขั้นตอนในการพัฒนาการฟังอย่างมี
ประสิทธิภาพซึ่งมีประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาด้านอื่น ๆ ได้แก่ การอ่าน ,การพูด และ
การเขียน (Nord, 1980: 134) มีขั้นตอนดังนี้ 1) การถอดรหัสเกี่ยวกับความหมาย(Semantic
decoding) 2) ฟังก่อนหรือคาดเดาคา วลี หรือประโยคถัดไป (Listening Ahead or Anticipating
the Next Word, Phrase, or Sentence) และ 3) การจับประเด็นสิ่งที่ขัดแย้งกัน (Discrepancy
Detention)
โฮลเดน (Hollden, 2004) นาเสนอขั้นตอนในการเรียนการสอนการฟังให้ประสบ
ผลสาเร็จโดยนาเสนอวงจรการฟัง (A Cyclical Approach) ซึ่งเป็นลาดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการฟัง (Listening Tasks) ประกอบด้วย ขั้นก่อนการฟัง (Pre-listening) ขั้นปฏิบัติกิจกรรม
การฟัง (Task-listening) และขั้นหลังการฟัง (Post-listening) เป็นแกนนาในการสอนฟังเพื่อความ
เข้าใจที่ดีซึ่งขอแนะนาขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
1. ขั้นก่อนการฟัง (Pre-listening) ขั้นตอนนี้ประกอบด้วยกิจกรรมการเตรียมผู้เรียน
(Prepare Learner) สาหรับสิ่งที่พวกเขาจะได้ยิน พวกเขาควรจะทาอะไร มีกระบวนการปฏิบัติ
อย่างไร ในขั้นแรกนักเรียนต้องการความรู้จากเนื้อหาต่าง ๆ พื้นฐาน (Background) การเตรียมพร้อม
การมี ส่ ว นร่ ว ม (Participants) และการตั้ งเป้า หมาย (Goals) หรือ เป้ า ประสงค์ ( Purposes) ของ
การแลกเปลี่ ย นเมื่ อเขาทั้ง หลายได้ยิ น เสี ย ง และค าศัพ ท์ ที่ใ ช้ ใ นสถานการณ์ ที่ เตรี ย ม ขั้ นที่ ส อง
เป้ า ประสงค์ ส าหรั บ การฟั ง ต้ อ งก่ อ ให้ เ กิ ด (Established) ต้ อ งการข้ อ มู ล สารสนเทศอะไร
มีรายละเอียด (Detail) อย่างไร ขั้นสุดท้าย แนวทางและกระบวนการในการปฏิบัติที่นาเสนอและ
มีน้ าหนั กก่ อนที่ การฟั งจะเริ่ มต้ น ในขั้ นนี้ กิจ กรรมที่ จะช่ว ยนัก เรี ย นตัด สิ นใจและมีจุด เน้ นที่ ไหน
ที่พวกเขาต้องให้ความสนใจขณะที่ฟัง ในขณะที่ส่งเสริมวัฒนธรรมที่มีอยู่ ความสามารถทางภาษา
(Linguistic) และความรู้ ส่ ว นบุ ค คลที่ จ ะน ามาใช้ ป ฏิ บั ติ ซึ่ ง อาจจะใช้ ร ายการตรวจสอบกลยุ ท ธ์
(Checklist Strategies) ซึ่งจะช่วยนักเรียนให้เห็นภาพชัดขึ้น ซึ่งกลยุทธ์ที่ใช้ในขั้นนี้ประกอบด้วย
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1) ใช้ภาพ หรือสิ่งแวดล้อมชี้นา (Use Visual or Environmental Clues) กลยุทธ์:ความใส่ใจ
(Direct Attention) การคาดเดา (Predict) กระตุ้นความรู้เดิม (Activate Background Knowledge)
การเลือกความเอาใจใส่ (Selective Attend) และการสรุปร่วมกัน (Infer Associate) 2) การระดม
สมองเกี่ยวกับคาและวลีที่ได้ยิน (Brainstorm Words and Phrases You Might Hear)กลยุทธ์:
ความใส่ใจ (Direct Attention) การคาดเดา (Predict) กระตุ้นความรู้เดิม (Activate Background
Knowledge) การเลือกความเอาใจใส่ (Selective Attend) และการสรุปร่วมกัน (Infer Associate)
3) เน้นคาศัพท์ที่เป็นกุญแจ (Focus on Key Vocabulary) กลยุทธ์ตรวจสอบผ่าน ๆ (Scan)
ความใส่ใจ (Direct Attention) การอ้างอิง (Infer) การประเมิน (Evaluate) กระตุ้นความรู้เดิม
(Activate Background Knowledge) กลุ่ม (Group) และบริบท (Contextualize) 4) คิดคาที่พ้อง
(หรือคาตรงข้าม) (Think of a Synonym (Antonym) กลยุทธ์: การแทน (Substitute) การแปล
(Paraphrase) และเครือข่าย (Associate) 5) ใช้คาศัพท์/การท่องจา (Use the Vocabulary/
Rehearse) กลยุ ท ธ์ : วางแผนและจั ด ระบบ (Plan and Organize) ใช้ ภ าษาการร่ ว มมื อ
(Cooperate) การทาซ้า(Repeat) และการฝึ ก (Practice) 6) การปรับแต่งข้อมู ล และสารสนเทศ
(Personalize the Information) 7) การคิด (Think Ahead) 8) เทียบเคียงสถานการณ์กับ
ประสบการณ์ของตนเอง (Relate the Situation to Your Own Experience) 9) ใช้การจินตนาการ
(Use Your Imagination) 10) ใช้ต้นฉบับชี้นา (Use Textual Cues) และ 11) ตั้งวัตถุประสงค์
(Purpose) 11.1) กลยุทธ์ทั่วไป: ตั้งเป้าหมาย การจัดระเบียบและวางแผน การจัดการตนเอง การ
เลือกความสนใจ (Select Attention) 11.2) การตั้งเป้าหมายเฉพาะ (Specific Goals: ID) กลยุทธ์:
การตั้งเป้าหมาย (Set Goals) การจัดระเบียบและวางแผน การจัดการตนเอง (Self Management)
ให้ความสนใจในการเลือก (Pay Selective Attention) เน้นที่คาสาคัญ (Focus on Key Words)
2. ขั้นกิจกรรมการฟัง (Listening Activity) นักเรียนจะเสริมความเข้าใจโดยใช้กลยุทธ์ที่
เหมาะสม โดยมีขั้น ตอนและการใช้ก ลยุท ธ์ต่าง ๆ ดั งนี้ 1) ถามคาถามตัว เอง (Ask yourself
Questions) 2) ใช้ไวยากรณ์เป็นแนวทาง (Use Grammar as a Guide) 3) ฟังกลุ่มคา (Listen for
Groups of Words) 4) ควบคุมการรับข้อมูล (Control the Input) 5) ฟังการเน้นเสียง (Listen for
Emphasis/stress) 6) ฟังการออกเสียงสูงต่า (Listen for the Intonation Pattern) 7) ทบทวน
เป้าประสงค์ของตนเอง (RE-confirm Your Purpose) 8) คิดล่วงหน้า (Think Ahead) 9)
Substitute 10) Identify Signaling Phrases and Discourse Markers Used to Show the End
of Speaking Turn or Shifts in Topic 11) Shadow 12) บันทึกสั้น ๆ (Take Notes) และ 13)
ยืนยัน และทาความเข้าใจของตนเองให้ชัดเจน Confirm and Clarify Your Understanding)
3. ขั้นหลังการฟัง (Post-listening) เป็นขั้นที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประเมินระดับความ
เข้าใจ (Level of Comprehension) การเปรียบเทียบ (Compare) และใช้กลยุทธ์การอภิปราย และ
สะท้อนการใช้วิธีการที่ใช้ในการปฏิบัติการฟัง โดยใช้การจับคู่ (pair),กลุ่มเล็ก(Small Group) หรือ
ร่วมกันอภิปรายทั้งชั้นเรียน (Class Discussions) ซึ่งมีความจาเป็นสาหรับนักเรียนในการเรียนภาษา
และเป็นวิธีการง่าย ๆ ซึ่งมีความสาคัญมากกว่าความต้องการคาตอบที่ถูกต้อง
จากแนวคิดต่าง ๆ ของนักการศึกษาเกี่ยวกับการสอนการฟังสรุปได้ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แสดงแนวคิดเกี่ยวกับการสอนการฟัง
ริชาร์ด
(Richards,
1983)

ริเวอร์
(Rivers, 1981)

นอร์ท (Nord)
(Nord, 1981)

โฮลเดน (Hollden,
2004)

การสังเคราะห์
แนวคิดเพื่อใช้
ในงานวิจัย

1) ฟังคาพูด
และสร้างภาพ
ในความจา
ระยะสั้น
(Short-term
memory)
2) จัดระเบียบ
สิ่งที่ได้ยิน เป็น
องค์ประกอบ
(Constituent)
3) สร้าง
ประพจน์
(Propositions)
4) สร้าง
ความหมายใหม่

1) การระบุ
(Identification): การ
รับรู้จากเสียงและวลี
(sounds and
phrases), ระบุ
ความหมายโดยตรง
และระบุเป็นองค์รวม
(Holistically)
2) การระบุและการ
เลือกโดยไม่เก็บไว้
(Identification and
Selection Without
Retention)
3) ระบุและเลือก
แนวทางที่จะเก็บไว้ใน
หน่วยความจา
ระยะสั้น
(Identification and
Guided Selection
with Short-term
Retention
4) ระบุและเลือก
ข้อมูล (Selection),

1) การถอดรหัสเกี่ยวกับ
ความหมาย
(Semantic Decoding)
2) ฟังก่อนหรือคาดเดา
คา,วลี หรือประโยค
ถัดไป (Listening
Ahead or
Anticipating the
Next Word, Phrase,
or sentence)
3) การจับประเด็นสิ่งที่
ขัดแย้งกัน
(Discrepancy
Detention)

1) ขั้นก่อนการฟัง(prelistening)
1) ใช้ภาพ หรือ
สิ่งแวดล้อมชี้นา(Use
Visual or
Environmental Clues)
2) การระดมสมองเกี่ยวกับ
คาและวลีที่ได้ยิน
(Brainstorm words and
phrases you might
hear)
3) เน้นคาศัพท์ที่เป็นกุญแจ
(Focus on key
Vocabulary)
4) คิดคาที่พ้อง(หรือคาตรง
ข้าม )( Think of a
Synonym (Antonym)
5) ใช้คาศัพท์/การท่องจา
(Use the
Vocabulary/Rehearse)
6) การปรับแต่งข้อมูล
สารสนเทศ (Personalize
the Information)

ขั้นที่ 1 ขั้นก่อน
การฟัง (Prelistening)
ขั้นที่ 2 ขั้น
กิจกรรมการฟัง
(Listening
Activity)
ขั้นที่ 3 ขั้นหลัง
การฟัง (Postlistening)
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ตารางที่ 4 แสดงแนวคิดเกี่ยวกับการสอนการฟัง (ต่อ)
ริชาร์ด
(Richards,
1983)

ริเวอร์
(Rivers, 1981)

นอร์ท (Nord)
(Nord, 1981)

โฮลเดน (Hollden,
2004)
7) การคิด (Think Ahead)
8) เทียบเคียงสถานการณ์
กับประสบการณ์ของ
ตนเอง (Relate the
Situation to Your Own
Experience) 9) ใช้การ
จินตนาการ (Use Your
Imagination) 10) ใช้
ต้นฉบับชี้นา (Use
Textual Cues) 11) ตั้ง
วัตถุประสงค์ (Purpose)
2) ขั้นปฏิบัติกิจกรรมการ
ฟัง (Task-listening)
1)ถามคาถามตัวเอง (Ask
Yourself Questions)
2) ใช้ไวยากรณ์เป็น
แนวทาง (Use Grammar
as a Guide) 3) ฟังกลุ่มคา
(Listen for Groups of
Words) 4) ควบคุมการรับ
ข้อมูล (Control the
Input) 5) ฟังการเน้นเสียง
(Listen for
Emphasis/stress) 6) ฟัง
การออกเสียงสูงต่า
(Listen for the
Intonation Pattern)
7) ทบทวนเป้าประสงค์
ของตนเอง (RE-confirm
Your Purpose) 8) คิด
ล่วงหน้า(Think ahead)
9) Substitute
10) Identify Signaling
Phrases and Discourse
Markers Used to Show
the End of Speaking
Turn or Shifts in Topic

การสังเคราะห์
แนวคิดเพื่อใช้
ในงานวิจัย

86

ตารางที่ 4 แสดงแนวคิดเกี่ยวกับการสอนการฟัง (ต่อ)
ริชาร์ด
(Richards,
1983)

ริเวอร์
(Rivers, 1981)

นอร์ท (Nord)
(Nord, 1981)

โฮลเดน (Hollden,
2004)

การสังเคราะห์
แนวคิดเพื่อใช้
ในงานวิจัย

11) Shadow 12) บันทึก
สั้น ๆ (Take Notes)
13) ยืนยัน และทาความ
เข้าใจของตนเองให้ชัดเจน
Confirm and Clarify
Your Understanding)
และ
3)ขั้นหลังการฟัง(postlistening)
ประเมินระดับความเข้าใจ
(Level of
Comprehension)
การเปรียบเทียบ
(Compare) และใช้
กลยุทธ์การอภิปราย

จากการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารสอนการฟั ง ผู้ วิ จั ย สรุ ป ได้ ว่ า ในการสอนฟั ง นั้ น มี
3 ขั้นตอน คือ ขั้น ที่ 1 ขั้น ก่อนการฟัง (Pre-listening) ขั้นที่ 2 ขั้นกิจกรรมการฟัง (Listening
Activity) และขั้น ที่ 3 ขั้ น หลั ง การฟัง (Post-listening) และในแต่ ล ะขั้ นผู้ ส อนต้ อ งใช้ก ลยุ ท ธ์
ต่าง ๆ เพื่อที่จะทาให้การฟังเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและผู้วิจัยได้นามาประยุกต์ใช้ในขั้นตอนต่าง ๆ
ของการออกแบบรู ป แบบการสอนการดู การฟั ง การอ่ า น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การคิ ด วิ เ คราะห์ และ
การคิดเชิงเหตุผล
การวัดและประเมินความสามารถด้านการฟัง
นั ก การศึ ก ษาที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเกี่ ย วกั บ การฟั ง ได้ น าเสนอแนวคิ ด ในการประเมิ น
ความสามารถในการฟังอย่างหลากหลาย ดังนี้
วาเลท และดิสิก (Valette and Disick,1972) ได้แบ่งระดับความสามารถและการ
ประเมินผลทักษะการฟังออกเป็น 5 ระดับ คือ 1) ระดับกลไก (Mechanical Stage) เป็นระดับที่
ผู้เรียนสามารถบอกถึงความแตกต่างระหว่างภาษาแม่กับภาษาที่สอง สามารถบอกความแตกต่างของ
ภาษาต่างประเทศตั้งแต่สองภาษาขึ้นไปจากเสียงที่ได้ยิน แต่ไม่จาเป็นต้องเข้าใจความหมาย 2) ระดับ
ความรู้ (Knowledge Stage) เป็นระดับที่ผู้เรียนเข้าใจความหมายของคาและประโยคที่ได้ยิน
สามารถทาตามคาสั่ง เลือกภาพได้ตรงกับประโยคที่ได้ยิน สามารถเลือกประโยคที่มีความหมาย
เหมือนกับประโยคที่ได้ยิน นอกจากนั้นยังสามารถตอบคาถาม และออกเสียงได้ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ของรูปแบบประโยคที่คุ้นเคย 3) ระดับถ่ายโอน (Transfer) เป็นระดับที่ผู้เรียนสามารถ
เข้าใจการผสมกันของโครงสร้างและคาศัพท์ที่คุ้นเคย สามารถตอบคาถามแบบเลือกตอบถูกผิด เติม
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คาในช่องว่างให้ประโยคสมบูรณ์ หรือตอบคาถามและเข้าใจบทความที่ประกอบด้วยหลายประโยค
รวมถึงปฏิบัติตามคาสั่งได้ ในสถานการณ์ที่หลากหลาย 4) ระดับสื่อสาร (Communication Stage)
เป็นระดับที่ผู้เรียนสามารถเข้าใจคาสั่งและคาอธิบายที่ใช้ภาษา ต่างประเทศ เข้าใจความหมายทั่วๆไป
ของบทความที่มีคาศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย และเข้าใจการพูดของเจ้าของภาษาที่ได้ยินในละคร ภาพยนตร์
วิทยุ หรือรายการโทรทัศน์ นอกจากนี้ยังสามารถบอกความรู้ สึก ความต้องการของตนเอง และ
สามารถอธิบายความคิดเห็นของตนให้ผู้อื่นเข้าใจได้ และ 5) ระดับวิเคราะห์ (Criticism Stage) เป็น
ระดับที่ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความหมายและรูปแบบของภาษาที่ได้ยิน สามารถแยกแยะมาตรฐาน
ของภาษาต่าง ๆ นอกจากนั้น ยังสามารถเข้าใจความหมายทั้ งโดยตรงและโดยนัยของประโยคที่ได้ยิน
ฟังบทสนทนาแล้วบอกได้เกี่ยวกับอารมณ์ของ ผู้พูด สถานที่ และสถานภาพของผู้พูดได้
วิลกินส์ (Wilkins, อ้างถึงใน อัจฉรา วงศ์โสธร, 2539: 247-249) นาเสนอ
การประเมินผลความสามารถในการฟังของผู้ใช้ภาษา มีทั้งหมด 7 ระดับ ดังนี้
1. ทราบแต่เพียงว่า ข้อความที่ได้ยินเป็นภาษาอังกฤษ โดยไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ได้ยิน
เกี่ยวข้องกับอะไร อาจพอทราบคาเดี่ยว ๆ บางคาที่ได้ยิน โดยทีผู้พูดกล่าวซ้า ๆ
2. เมื่อมีผู้มาพูดด้วยตัวต่อตัวอย่างช้า ๆ และมีการกล่าวซ้าก็พอจะเข้าใจว่าที่ได้ยิน เป็น
ข้อความเกี่ยวกับอะไร แต่อาจไม่เข้าใจข้อความต่อเนื่องทั้งหมด อาจจะเข้าใจบางข้อความง่าย ๆ ที่
ท่องจาได้ เช่น เพื่อทักทาย ได้แก่ Hello
3. เมื่อมีผู้มาพูดด้วยตัวต่อตัวอย่างช้า ๆ และมีการกล่าวซ้าก็พอจะเข้าใจว่าพูด เกี่ยวกับ
อะไร เมื่อมีผู้พูดตอบคาถามที่ตนเป็นผู้ถาม พอที่จะบอกได้ว่า บทสนทนาของเจ้าของภาษานั้น
เกี่ยวข้องอะไร แต่จะฟังผิดบ่อยครั้ง ถ้าไม่เห็นตัวผู้พูด เช่น ฟังวิทยุ เทป และโทรทัศน์
4. เมื่อฟังอย่างตั้งใจก็จะสามารถเข้าใจข้อความที่มีผู้มาพูดอย่างชัด เจน โดยไม่ใช้ศัพท์
สานวนสแลง(Slang) ต้องให้ผู้พูดกล่าวซ้าบางตอน และยังไม่เข้าใจในรายละเอียดบางประเด็นแต่
พอที่จะนาเนื้อความตอนอื่น ๆ มาเช่อมโยงกันเพื่อช่วยให้เข้าใจ ยังไม่เข้าใจภาษาพูดที่พูดกากวม
ย่นย่อ และใช้เสียงเร็ว ๆ
5. มีความสามารถที่จะเข้าใจเจ้าของภาษาพูดในสาขาวิชาที่ตนเรียนทั้ง ๆ ที่การพูดนั้น
มิใช่เป็นการพูดตัวต่อตัว พอที่จะเข้าใจเนื้อหาที่สาคัญได้ แต่ยังมีความลาบากในการฟังข้อโต้แย้งที่
ซับซ้อนในการอภิปราย และต้องขอให้มีการถามซ้า ยังไม่ค่อยเข้าใจภาษาพูดแบบชาวบ้านมาก ๆ
ที่เจ้าของภาษาใช้ แต่พอจะแยกลีลาภาษา (Style) ต่าง ๆ ได้ และพอจะเข้าใจเสียงแปร่งที่ไม่ใช่เสียง
แบบ Standard ได้ถึงแม้ว่า จะไม่เข้าใจคาพูดบางตอน
6. ถ้าฟังด้วยความตั้งใจก็จะสามารถเข้าใจภาษาพูดทุกแบบเหมือนกับเจ้าของภาษาที่มี
พื้นภูมิหลัง (Background) เดียวกัน เช่น ภาษาพูดแบบเร็ว ๆ มีความถี่สูง พูดในเรื่องต่าง ๆ และด้วย
ลีลาภาษาแบบต่าง ๆ และมีน้อยครั้งมากที่จะไม่สามารถเข้าใจข้อความที่เจ้าของภาษาพูดติดต่อกัน
เพราะน้าเสียงที่ใช้
7. สามารถเข้าใจภาษาพูดทุกลั กษณะที่เจ้าของภาษาที่มีพื้นภูมิห ลั ง (Background)
เดียวกันพูด เช่น บทสนทนาเร็ว ๆ มีความถนัดและลีลาภาษาต่าง ๆ กัน และมีหัวเรื่องต่าง ๆ กัน
สามารถเข้าใจความเกือบทั้งหมดที่ได้ยิน โดยข้อความนั้นๆ เป็นเรื่องที่ตนไม่มีประสบการณ์มาก่อน
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ความสามารถในระดับนี้เป็นความสามารถเหมือนเคยอยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจา
ชาติเป็นเวลานานจนมีความคุ้นเคยกับภาษาเป็นอย่างดี
นอกจากนี้ วาเลท (Valette, 1977) นาเสนอวิธีการทดสอบความสามารถด้านการฟัง
เพื่อความเข้าใจไว้ดังนี้
1. การทดสอบการจับใจความสาคัญของคาพูด (Skimming)
1.1 ฟังแล้วให้ผู้เรียนเขียนชื่อบุคคลและสถานที่ที่ได้ยิน (เหมาะกับผู้เริ่มเรียน)
1.2 ฟังผู้สอนเล่าเรื่องหรือนิทานที่คุ้นเคย แล้วให้ผู้เรียนตั้งชื่อเรื่อง (การโต้ตอบ
สามารถใช้ภาษาแม่ได้)
1.3 ฟังผู้สอนเล่า อธิบายเกี่ยวกับสถานที่ สิ่งของ บุคคล ภาพยนตร์หรือเหตุการณ์
แล้วให้ผู้เรียนเขียนชื่อสิ่งเหล่านั้น
1.4 ฟังเทปที่บันทึกจากรายการวิทยุ แล้วให้ผู้เรียนบอกว่าเป็นรายการประเภทใด
เช่น ข่าวทั่วไป ข่าวกีฬา การพยากรณ์อากาศ และเรื่องตลก เป็นต้น
2. การทดสอบความเข้าใจปากเปล่า (Oral Comprehension) เป็นการทดสอบความ
เข้าใจในการฟังที่เป็นมาตรฐาน มักมีการทดสอบความเข้าใจในข้อความอยู่ด้วยข้อความบันทึกลงใน
เทปมักจะเป็นบทสนทนาที่แต่งขึ้น แล้วให้ชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาเป็นผู้อ่าน หรือเป็นการ
พูดคนเดียวก็ได้ คาถามเพื่อทดสอบความเข้าใจมักจะเป็นเลือกตอบ
3. การทดสอบการรับข้อมูล
3.1 แจกแผนที่ของสถานที่ เช่น ถนน เมือง หรือรถไฟ พร้อมกับบอกจุดเริ่มต้นใน
แผนที่ให้แก่ผู้เรียน ผู้เรียนฟังการบอกวิธีไปให้ถึงจุดปลายทาง แล้วทาเครื่องหมายตามไปและแสดง
จุดหมายปลายทางลงในแผนที่
3.2 ฟังข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น อุณหภูมิอากาศในแต่ละภาคหรือหมายเลขของ
ผู้เล่นในทีมฟุตบอลหรืออื่น ๆ แล้วกรอกข้อมูลหรือทาเครื่องหมายลงในตารางหรือแผนที่
3.3 สมมติให้ผู้เรียนอยู่ในสถานการณ์ แล้วสรุปข้อความจากที่ได้ยิน
3.4 ให้ผู้เรียนฟังเฉพาะข้อความต้องการ โดยมีข้อความประกาศหลาย ๆ เรื่องผู้เรียน
จะต้องแยกแยะออกมาเฉพาะเรื่องที่กาหนดให้และจดบันทึกไว้
4. การทดสอบการถ่ายทอดคาพูดหรือเรื่องราว แบบทดสอบชนิดนี้ใช้วัดในระดับที่
ค่อนข้างสูงเป็นการทดสอบความสามารถ 2 ทักษะที่ปรากฏในชีวิตจริง นั่นก็คือ ความสามารถด้าน
การรับสารและการถ่ายทอดออกมาเป็นการส่งสาร เช่น การจดบันทึก (Take Note) แล้วนาไปส่งข่าว
ต่อด้วยการพูด
5. การเขียนตามคาบอก (Dictation) แต่เดิมมีการใช้ภาษาแม่ในการเขียนตามคาบอก
เพื่อดูว่าสามารถสะกดคาและใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้องหรือไม่ การบอกให้เขียนเป็นการพูด
ประโยคอย่างช้า ๆ ไม่เป็นธรรมชาติ แต่การเขียนตามคาบอกในปัจจุบันเป็นการทดสอบผู้เรียนว่า
เข้าใจภาษาที่พูดมากน้อยเพียงใด
การวัดและประเมินผลการฟังเป็นการวัดและประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนที่รับสารจาก
การฟัง เพื่อที่จะทาให้ทราบว่าผู้ฟังมีความสามารถในการฟังอยู่ในระดับใดโดยประเมินด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เช่นให้ทาแบบทดสอบ ให้ พูดแสดงออกในสิ่งที่รู้ ให้ส รุปองค์ความรู้จากสถานการณ์
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ที่ได้ฟัง ฯลฯ ซึ่งจะทาให้ผู้สอนประเมินศักยภาพของผู้เรียนเกี่ยวกับการฟัง สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป
การอ่ า น
ความหมายของการอ่าน การอ่านเป็นทักษะที่สาคัญที่นักเรียนควรพัฒนาให้เกิดขึ้น ใน
ตัวของนักเรียนทุกคนซึ่งนักการศึกษาได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับความหมายของการอ่านไว้หลายทัศนะ
ดังนี้
1. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 1364) บัญญัติความหมายของ
คาว่าอ่าน หมายถึง “ว่าตามตัวหนังสือ, ถ้าออกเสียงด้วย เรียกว่าอ่านออกเสียง, ถ้าไม่ต้องออกเสียง
เรียกว่า อ่านในใจ; สังเกตหรือพิจารณาดูเพื่อให้เข้าใจ” สาหรับ แฮร์ริส และสมิธ (Harris and
Smith, 1986: 55) กล่าวว่าการอ่านคือรูปแบบของการสื่อสารเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิด
ระหว่างผู้เขียนและผู้อ่าน โดยผู้เขียนจะแสดงความคิดเห็นของตนผ่านทางตัวอักษรและตามลักษณะ
การเขียนของตน ผู้อ่านจะต้องตีความหมายจากตัวอักษรเหล่านั้น การที่ผู้อ่านจะสามารถตีความได้
อย่างถูกต้องขึ้นอยู่กับ ประสบการณ์เดิม ความคุ้นเคยกับเนื้อเรื่อง และความรู้ทางภาษาของผู้อ่าน
ส่วน สุพัฒน์ สุกมลสันต์ (2537: 155) กล่าวว่าการอ่านเป็นกระบวนการทางจิต สังคม ภาษาศาสตร์
ที่มีการบูรณาการผสมกลมกลืน การเรียนรู้ในการอ่านต้องเป็นไปตามลาดับขั้น
2. ขณะที่แลปป์ และฟลัด (D. Lapp and J. Flood, อ้างถึงใน สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์,
2542: 3) ให้คาจากัดความของการอ่านว่า เป็นกระบวนการที่ผู้อ่านแปลความ คา หรือสัญลักษณ์
ที่เป็นตัวอักษรให้เข้าใจ ขั้นตอนของกระบวนการมี 3 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 การรับรู้ตัวอักษร คา ประโยค และข้อความ
ระดับที่ 2 การแปลความหมายของคา ประโยค และข้อความ
ระดับที่ 3 การทาความคุ้นเคยกับข้อมูลที่ได้ใหม่ โดยใช้ประสบการณ์เดิมหรือความรู้
เดิมช่วยในการตัดสิน
สรุปได้ว่า การอ่านคือกระบวนการที่สมองใช้กระบวนการแปลสัญลักษณ์จากตัวหนังสือ
โดยใช้สายตาในการรับรู้และสั มผัสกับตัวอักษรสมองเป็นส่วนที่ดาเนินกระบวนการคิด สามารถแปล
ความ ตีความ วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และเข้าใจตรงกับจุดมุ่งหมายของผู้เขียน ช่วยขยายประสบการณ์
และเพิ่มพูนสติปัญญาของบุคคล แล้วนาไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจาวันต่อไป
การอ่านมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการดารงชีวิต ดังที่ การุณนันท์ รัตนแสนวงษ์ (2546:
49) มีความคิดเห็นคล้ายกับกานต์มณี ศักดิ์เจริญ (2546: 89) กล่าวถึงการอ่านว่าเป็นเครื่องมือ
แสวงหาความรู้ รู้ข่าวสาร เท่าทันเหตุการณ์ เป็นเครื่องมือใน การพัฒนาบุคลิกภาพ ช่วยพัฒนาจิตใจ
ทาให้เกิดความเพลิดเพลิน และสร้างความก้าวหน้าให้กับอาชีพผู้ใดมีความสามารถในการอ่านหนังสือ
เป็นพิเศษ มักจะมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในอาชีพและในชีวิตมากกว่าคนที่อ่านหนังสือได้น้อยและช้า
ขณะที่ สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2542: 1) ได้กล่าวว่า “การอ่านเป็นเครื่องมือสาคัญที่ใช้ในการเสาะ
แสวงหาความรู้ การรู้และใช้วิธีอ่านที่ถูกต้องเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับผู้อ่านทุกคน การรู้จักฝึกฝนอ่าน
อย่างสม่าเสมอ จะช่วยให้ผู้อ่านมีพื้นฐานที่ดี อีกทั้งจะช่วยให้เกิดความชานาญ และมีความรู้
กว้างขวาง” ซึ่งสอดคล้องกับความคิดของวรรณี โสมประยูร (2539: 121) ที่กล่าวว่า “การอ่านเป็น
เครื่องมือที่สาคัญยิ่งในการศึกษาเล่าเรียนทุกระดับ ผู้เรียนจาเป็นต้องอาศัยทักษะการอ่าน ทาความ
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เข้าใจเนื้อหาสาระของวิชาการต่าง ๆ เพื่อให้ตนเองได้รับความรู้และประสบการณ์ตามที่ต้องการ”
ส่วน การุณนันท์ รัตนแสนวงษ์ (2546: 49) กล่าวว่า การอ่านมีความสาคัญต่อตนเองเพราะการอ่าน
ทาให้เราได้รับความรู้ ความเพลิดเพลิน มีความคิดทันโลก ทันเหตุการณ์และเข้าสังคมได้ดี นอกจากนี้
บันลือ พฤกษะวัน (2540: 10) ได้กล่าวถึงความสาคัญของการอ่านไว้ ดังนี้
1. การอ่านเป็นเครื่องมือสาคัญในการเรียนรู้ หากอ่านไม่ได้ การเรียนการสอนย่อมพบ
อุปสรรคอย่างใหญ่หลวง
2. เด็กที่อ่านได้ย่อมได้รับการยอมรับ สามารถร่วมเรียน ร่วมเล่นกับเพื่อน ๆ ได้ดี
ตรงกันข้ามการที่เด็กมีอุปสรรคในการอ่าน ย่อมขาดความอบอุ่น ขาดความมั่นใจในตนเอง
3. การอ่านได้ อ่านเป็น เป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้เด็กได้รับความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
4. การอ่านเป็นเครื่องมือสาคัญในการประกอบธุรกิจ
5. การอ่านมีความจาเป็นต่อการเป็นพลเมืองดีที่จะรู้ข่าวสาร เหตุการณ์ของบ้านเมือง
6. การอ่านเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการพินิจเลือกตัดสิ นใจที่จะเลื อกตัว แทนในด้าน
การเมืองการปกครอง
7. สามารถเวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยใช้การอ่าน ทั้งยังจะได้รับความเพลิดเพลิน
ช่วยพัฒนาจิตใจและอื่น ๆ
8. ช่วยให้รอบรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคม การสื่อสาร การพยากรณ์อากาศเพื่อการ
ปรับตน การปรับปรุงอาชีพ ยิ่งสังคมเจริญขึ้นมากเพียงใด การอ่านก็จะทวีความสาคัญมากขึ้นเพียงนั้น
การอ่ า นหนั ง สื อ ของแต่ ล ะคนนั้ น มี จุ ด มุ่ ง หมายในการอ่ า นที่ ต่ า งกั น ดั ง ที่ สุ นั น ทา
มั่นเศรษฐวิทย์ (2542: 9) กล่าวว่า “การอ่านที่ดีจะต้องให้นักเรียนมีจุดมุ่งหมายว่าต้องอ่านเพื่ออะไร
และครู จ ะต้องมีเป้ าหมายในการสอนว่าต้องการให้ นักเรี ยนเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมการอ่านทาง
ด้านใดบ้าง ทั้งนี้จาเป็นจาเป็นต้องพิจารณาลาดับขั้นในการอ่านตามที่ Bloom ได้เสนอแนะไว้ ซึ่งจะ
เรียงลาดับจากง่ายไปหายาก ขวัญดี อัตวาวุฒิชัย และคณะ (2542: 48) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของ
การอ่านไว้ 4 ประการ คือ 1) อ่านเพื่อการเขียน คือ หลังจากที่อ่านแล้วผู้อ่านนาข้อมูลหรือ
แนวความคิดจากเรื่องที่อ่านนั้นมาเขียนแสดงความคิดเห็น ทารายงาน หรือเขียนเชิงสร้างสรรค์ 2)
อ่านเพื่อหาคาตอบ 3) อ่านเพื่อปฏิบัติตาม เป็นการอ่านเพื่อทาตามคาแนะนา ในข้อความหรือ
หนังสือที่อ่าน และ 4) อ่านเพื่อสะสมความรู้ เป็นการเก็บรวบรวมประเด็นสาคัญ และที่น่าสนใจไว้
โดยการบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในการค้นคว้าต่อไป ส่วน สุพรรณี วราทร (2545: 36-38) สรุปจุดมุ่งหมาย
ของการอ่านซึ่งสอดคล้องกับดนยา วงษ์ชนะชัย (2542: 9) ดังนี้ 1) อ่านเพื่อความรู้เป็นการอ่านเพื่อ
ขยายความรู้ของตนเองออกไปเพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการต่าง ๆ 2) อ่านเพื่อให้เกิด
ความคิด การอ่านเรื่องราวต่าง ๆ จะช่วยให้ความคิดเห็นของผู้อ่านกว้างขวางขึ้นบางครั้งนา
แนวความคิดหรือผลการวิจัยเหล่านั้นมาสร้างฐานะของตนได้ รู้จักพิจารณาหาเหตุผลในเรื่องนั้น 3)
อ่านเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน หรือเพื่อความบันเทิงเป็นการอ่านเรื่องราวที่เนื้อหาไม่เป็นงานเขียนที่
เป็นวิชาการนัก เช่น นวนิยาย เรื่องสั้น วรรณคดีบางเรื่อง 4) อ่านเพื่อความจรรโลงใจ 5) อ่านเพื่อ
วิเคราะห์วิจารณ์ หมายถึงการอ่านอย่างลึกซึ้ง จนสามารถแสดงความคิดเห็นจากเรื่ องที่อ่านได้ 6)
อ่านเพื่อหาคาตอบในเรื่องที่ต้องการรู้ เช่น การอ่านระเบียบ คู่มือ และตารา เป็นต้น และ 7) อ่านเพื่อ
สนองความต้องการอื่น ๆ
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การที่จะพัฒนาสมองในด้านการคิดในการจัดการเรียนการสอนนั้นจะต้องมีกระบวนการ
เป็นลาดับขั้น ซึง่ บลูม (B.S. Bloom, อ้างถึงใน สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์, 2542: 83-84) กล่าวเกี่ยวกับ
การนาลาดับขั้นของการคิดมาประยุกต์ใช้ในการกาหนดวัตถุประสงค์ทางการอ่านมี 6 ขั้น คือ
1. การจา เป็นขั้นเริ่มแรกของการอ่านที่สมองต้องจาเรื่องราวให้ได้จาความหมายของคา
ให้คาจากัดความของคายาก จาชื่อตัวละครและเหตุการณ์สาคัญ
2. การเข้าใจ เป็นขั้นที่ผู้อ่านสามารถเล่าเรื่องที่อ่านด้วยคาพูดของตนเองได้ เข้าใจ
ความคิด ถ้อยคา ประโยค และข้อความที่ให้คติสอนใจ สรุปเรื่องเป็นแนวคิดโดยใช้คาพูดของตน
3. การนาไปใช้ เป็นขั้นที่ผู้อ่านควรมีการฝึกฝนถ้อยคา ประโยค และเหตุการณ์ที่ได้
จากการอ่านไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นใหม่หรือนาไปใช้แก้ปัญหาในวิชาอื่น ๆ
4. การวิเคราะห์ เป็นขั้นที่ผู้อ่านแยกองค์ประกอบย่อยของแนวคิดที่ได้จาก การอ่าน
การรู้ จั ก แยกความหมายของค าที่ มี ค วามหมายหลายอย่ า งสามารถบอกได้ ว่ า องค์ ป ระกอบใดมี
ความสัมพันธ์กันหรือไม่เกี่ยวข้องกันเลย
5. การสังเคราะห์ เป็นขั้นที่ให้ผู้อ่านรู้จักสรุปแนวคิดของเรื่อง ค้นหาลักษณะโครงเรื่อง
ที่คล้ายคลึงกับเรื่องที่เคยอ่าน
6. การประเมินค่า เป็นขั้นสูงสุดของการคิดที่ให้ผู้อ่านรู้จักตัดสินเรื่องที่อ่านว่าอะไรคือ
ส่วนที่เป็นจริง และอะไรคือ ส่วนที่เป็นเท็จ พิจารณาและค้นหาคุณค่าที่ปรากฏในเรื่อง
จากจุดมุ่งหมายของการอ่านที่นักการศึกษาให้ไว้นั้นสรุปได้ว่าจุดมุ่งหมายในการอ่านของ
แต่ละคนแตกต่างกันซึ่งผู้อ่านจะตั้งจุดประสงค์การอ่านแต่ละครั้งที่ต้องการ เช่น อ่านเพื่อหาคาตอบใน
เรื่องที่ต้องการรู้ อ่านเพื่อพัฒนาแนวคิดเพื่อสะสมความรู้นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน ซึ่งจะช่วยขยาย
ความรู้ของผู้อ่าน
จากการศึกษาเกี่ยวกับการอ่านสรุปได้ว่าการอ่านเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
และความจรรโลงใจของมนุษย์ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ความคิด มีพัฒนาการทางปัญญารอบรู้ถึง
เรื่องราว ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม ทาให้เป็นบุคคลที่รู้จักพิจารณาหาเหตุผล ส่งผลให้สามารถขยายความคิดของผู้อ่านกว้างขวาง
ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน์
ความเข้าใจในการอ่าน
ความเข้าใจเป็นเป้าหมายที่สาคัญที่สุดของการอ่าน เนื่องจากจุดมุ่งหมายของการอ่าน ก็
คือ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจข้อความที่ผู้เขียนต้องการสื่อความหมาย การอ่านที่เพียงแต่ออกเสียง แต่ไม่มี
ความเข้าใจ ไม่นับเป็นการอ่าน ดังนั้น การสอนอ่านจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ เรียนได้พัฒนาทักษะ
ที่จะทาให้เกิดความเข้าใจในการอ่าน (Williams, 1994: 2-3) และคาร์เรล (Carrell &Eistold, 1983)
กล่าวว่า ความเข้าใจในการอ่านนั้น คือ ความเข้าใจในประโยคหรือในย่อหน้า (Paragraph) และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งความเข้าใจในรูปแบบการจัดหรือการเรียบเรี ยงเรื่อง เข้าใจในรูปแบบหรือ
โครงสร้างของข้อเขียน (Rhetorical Organization) กันนิ่ง (Gunning, 1992: 188) และรูบิน (Rubin.
1993: 194) และสมุทร เซ็นเชาวณิช (2540: 73) ให้ความเห็นว่าความเข้าใจในการอ่าน คือ
ความสามารถในการทาความเข้าใจความหมายของคาและภาษาที่เขีย นซึ่งถือได้ว่าเป็นวัตถุประสงค์
หลักของการอ่าน สามารถที่จะอนุมานข้อสนเทศหรือความหมายอันพึงประสงค์จากสิ่งที่อ่านมาแล้ว
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะทาได้ ความเข้าใจนี้เป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาและประสบการณ์ต่าง ๆ หลาย ๆ ด้าน ของแต่ละคนและคือเป็นองค์ประกอบที่สาคัญยิ่ง
อย่างหนึ่งของการอ่าน ถ้าอ่านแล้วไม่เกิดความเข้าใจใดๆ เลย ก็อาจจะกล่าวได้ว่า การอ่านที่แท้จริง
ยังไม่เกิดขึ้น
ในการอ่านผู้อ่านจะเข้าใจเรื่องได้ดีนั้นขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้อ่าน เพราะการอ่านเป็น
กระบวนการของการคิด เพื่อทาความเข้าใจความหมายของสิ่งที่อ่าน การที่ผู้อ่านจะเกิดความเข้าใจใน
การอ่านนั้น ต้องอาศัยองค์ประกอบด้านการอ่านหลายประการ แฮร์ริส และไซเปย์ (Harris and
Sipay, 1979: 15-18) กล่าวถึงองค์ประกอบที่ส่งผลในการอ่านไว้ดังนี้
1. องค์ประกอบทางปัญญา (Cognitive Factors) ซึ่งได้แก่ I.Q ของผู้เรียนการอ่านนั้น
สัมพันธ์กับ I.Q ตั้งแต่ .40 - .50 จนถึง .70 ในเด็กระดับเกรด 4 ส่วนที่เหลือเป็นเรื่องของเจตคติ
(Attitude) คุณภาพของบทเรียน (Quality of Educational Program)
2. องค์ประกอบทางกายและทางสรีระ (Physical and Physiological Factors)
ถึงแม้ว่าความบกพร่องทางกายจะไม่ใช่อุปสรรคต่อการอ่านโดยตรงก็ตาม แต่ก็ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
การพัฒนาการอ่านของเด็กได้เช่นกัน
3. องค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Factors) ความก้าวหน้า
ทางการอ่านของเด็กนั้น ขึ้นอยู่กับบ้าน เพื่อนบ้าน สิ่งแวดล้อมที่บ้าน ไม่น้อยไปกว่าที่ได้รับจาก
โรงเรียนเลย หากพ่อแม่ทุกคนของเด็กมีการศึกษาดี ชอบอ่านหนังสือหรืออ่านหนังสือให้เด็กฟัง
มีหนังสือหลากหลายชนิดภายในบ้าน พาเขาไปเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ เล่าเรื่องต่าง ๆ ให้เด็กฟัง ให้ดู
รายการโทรทัศน์ที่มีประโยชน์ต่อการศึกษา สิ่งเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนให้เด็กเป็นนักอ่านที่ดีได้เพราะ
เป็นการเสริมสร้างพัฒนาการทางภาษาและสร้างนิสัยรักการอ่าน
3. ความพร้อมของผู้เรียนในด้านตัวเด็กเอง ผู้สอนควรดูว่า วุฒิภาวะของผู้เรียนอยู่ใน
ระดับใดก็หาทางช่วยเหลือ ส่งเสริม รวมทั้งให้ความสนใจและคอยสังเกตดูพฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียนเพื่อประกอบการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วย
เวนไรท์ (Wainwright, 1972: 36) กล่าวถึงองค์ประกอบของความเข้าใจในการอ่าน ดังนี้
1. ความสามารถที่จะจับใจความสาคัญและระลึกถึงได้เมื่อต้องการ
2. ความสามารถที่เลือกอ่านเฉพาะประเด็นสาคัญ
3. ความสามารถที่จะแปลความหมาย ใจความสาคัญและแนวความคิดของผู้เรียน
4. ความสามารถที่จะสรุปเรื่องราวต่าง ๆ ได้ตามแนวคิดของผู้เขียน แม้ว่าผู้เขียนจะไม่
กล่าวไว้อย่างชัดเจนก็ตาม
5. ความสามารถที่จะสรุปและประเมินค่าจากเรื่องที่อ่านได้
6. ความสามารถที่จะเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์เดิม
สุธิดา ศิริพงศ์ (2542: 17-18) เสนอแนะปัจจัยที่ช่วยให้การอ่านประสบความสาเร็จ
ดังต่อไปนี้
1. ความรู้เกี่ยวกับระบบการเขียน (Knowledge of the Writing System) ในลักษณะ
ที่เป็นตัวเขียน และตัวพิมพ์ รวมถึงการสะกดคา การผสมคา และการอ่านออกเสียง
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2. ความรู้เกี่ยวกับตัวภาษา (Knowledge of the Language) ได้แก่ความรู้เรื่องรูปแบบ
ของคา การเรียบเรียงคา โครงสร้าง และไวยากรณ์ภาษา
3. ความสามารถในการตีความ (Ability of Interpretation) หมายถึงความสามารถที่จะ
เข้าใจจุดมุ่งหมายของบทอ่าน รู้วิธีการอ่าน เรียบเรียงเนื้อหา เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประโยคและ
สามารถติดตามความคิดของผู้เขียนได้อีกด้วย
4. ความรู้รอบตัวของผู้อ่าน (Knowledge of the World) หมายถึงความรู้รอบตัว
ตลอดจนประสบการณ์เดิมต่าง ๆ ของผู้ อ่านที่สั มพันธ์กับบทอ่าน ยิ่งมีมากเท่าใดก็จะยิ่งประสบ
ความสาเร็จในการอ่าน ยิ่งผู้อ่านมีประสบการณ์ หรือความรู้แตกต่างไปจากผู้เขียนมากเท่าใดก็ย่อมที่
จะสร้างความลาบากใจในการอ่านเพื่อความเข้าใจมากขึ้นเท่านั้น
5. เหตุผลในการอ่าน และวิธีการอ่าน (Reason of Reading and Reading Style)
เหตุผลในการอ่านของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันไปและเหตุผลหรือความต้องการในการอ่านนี้เองที่มี
ผลต่อการเลื อกวิธีอ่าน ดังนั้ น ผู้ อ่านจึงต้องทราบว่า ตนเองจะอ่านอะไร อ่านทาไม และจะอ่าน
อย่างไร
วิลเลียมส์ (Willams, 1994: 3-11); ไรเดอร์ และแกรฟส์ (Ryder and Graves., 1998:
17) ให้แนวคิดเกี่ยวกับองค์ ประกอบของการอ่านเพื่อความเข้าใจสรุปได้ว่า การอ่านเพื่อความเข้าใจ
จะเกิดขึ้นเมื่อมีองค์ประกอบสาคัญ 2 ประการ คือ 1) องค์ประกอบด้านภาษา เช่น ความรู้ด้าน
ตัวอักษร การสะกดคา ลักษณะของคา การเรียบเรียงคา โครงสร้างและไวยากรณ์ของภาษา และ
ความสามารถในการตีความของผู้อ่ าน และ 2) องค์ประกอบด้านความรู้และประสบการณ์เดิม
ของผู้อ่าน ซึ่งได้แก่ ความรู้รอบตัวในด้านต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจได้ดีขึ้น ส่วน
แอนเดอร์สัน (Anderson, 2002) และเสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ (2536: 24-25) องค์ประกอบที่สาคัญ
ของความเข้าใจในการอ่านและการรู้คิด มี 3 ประการ คือ
1. ประสบการณ์ เ ดิ ม หรื อ ความรู้ เ ดิ ม (Schema)ของผู้ อ่ า นเป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ที่ ท าให้
ความสามารถของผู้อ่านแตกต่างกัน เพราะผู้อ่านมีความรู้เดิม หรือประสบการณ์เดิมมาก่อนจะเกิด
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ง่ายขึ้น และเร็วขึ้น ประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิมนี้จึงเป็น
หลักการสาคัญที่ผู้สอนสามารถนามาใช้เป็นแนวคิด เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้อ่านได้มี
โอกาสฝึกใช้ประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิมของตนมาช่วยในการอ่าน รวมทั้งการใช้ทักษะด้านอื่น ๆ
เช่น ฟัง พูด เขียน ไปด้วยเพื่อช่วยให้เข้าใจความหมายของการสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น
2. การรู้คิด (Meta Cognition) เป็นความสามารถของผู้อ่านในกระบวนการคิดของตน
ในการตีความ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้การเข้าใจการอ่านดีขึ้นเนื่องจากสามารถใช้
ความคิดของตนจากประสบการณ์มาใช้ในการจับใจความ ตีความ แปลความ และขยายความได้ กลวิธี
ของการใช้ อภิปัญญามีหลากหลายด้วยกัน ที่สาคัญคือ การเดาความเพื่อแก้ปัญหาความไม่เข้าใจที่ตน
ประสบในขณะอ่านเนื้อความต่าง ๆ การเดาความและการคิดแก้ปัญหาด้วยตนเองของผู้เรียนจะ
ช่วยให้การเข้าใจการอ่านดีขึ้นโดยแอนเดอร์สันกล่าวถึงกิจกรรมการรู้ คิด มี 3 ประการ คือ 1) การ
ตั้งเป้าหมาย(Goal Setting) 2) กิจกรรมการควบคุมตนเอง (Self-monitoring Ativities) และ
3) การประเมิน ตนเอง( Self-evaluations) หากผู้ เ รีย นปฎิ บัติ ค รบทั้ง สามกระบวนการจะทาให้
ประสบผลสาเร็จในการอ่านเป็นอย่างดี
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3. โครงสร้างของเนื้ อความ (Text Structure) จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถวิเคราะห์
จุดมุ่งหมายของ การเขียน และหาข้อมูลที่ต้องการในงานอ่านประเภทต่าง ๆ ได้
ส่วน วิสาข์ จัติวัตร์ (2541: 211-212) และคอนเลย์ (Conley, 1995: 178) ได้แบ่งระดับ
ของความเข้าใจในการอ่านออกเป็น 3 ระดับ คือ
1. ระดับความเข้าใจตามตัวอักษร (Literal Statements) เป็นการอ่านที่มีความเข้าใจ
ข้อมูลตามตัวอักษรที่ปรากฏ
2. ระดับขั้นตีความ (Interpretive Statements) เป็นการอ่านที่ต้องตีความหมายที่
แฝงอยู่ โดยผู้เขียนไม่ได้กล่าวไว้โดยตรง ผู้อ่านจะต้องอาศัยประสบการณ์พื้นฐานของตนเข้ามาช่วย
ตัดสินทาความเข้าใจ
3. ระดับขั้นนาไปประยุกต์ (Applied Statements) เป็นการอ่านที่นาเอาแนวคิดที่ได้
จากบทอ่านไปประยุกต์ โดยโยงความรู้จากประสบการณ์เดิมกับความรู้ที่ได้จากบทอ่านมาสรุปว่า
จะนาไปใช้อย่างไร
ได้แบ่งระดับความเข้าใจในการอ่ านเป็น 4 ระดับ คือ 1) ระดับขั้นแปลความ
(Translation) 2) ระดับการตีความ (Interpretation) 3) ระดับขั้นวิเคราะห์สรุปความ (Critical
Reading) และ 4) ระดับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative Reading) เป็นความเข้าใจในระดับสูง
ผู้อ่านต้องทาความเข้าใจในสิ่งที่อ่าน นอกเหนือจากสิ่งที่ผู้เขียนเสนอไว้
โดยอาศัยความสัมพันธ์
ประสบการณ์เดิมมาเชื่อมโยงกับสิ่งที่พบในบทอ่านแล้วนาไปประยุกต์
จากการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษาเกี่ยวกับความเข้าใจในการอ่านและองค์ประกอบ
ของ กันนิ่ง (Gunning, 1992: 188); รูบิน (Rubin. 1993: 194); สมุทร เซ็นเชาวณิช (2540: 73)
วิลเลียมส์ (Willams, 1994: 3-11); ไรเดอร์ และแกรฟส์ (Ryder and Graves., 1998: 17); แฮร์ริส
และไซเปย์ (Harris and Sipay, 1979: 15-18); แอนเดอร์สัน (Anderson, 2002); เสาวลักษณ์ รัตน
วิชช์ (2536: 24-25); วิสาข์ จัติวัตร์ (2541: 211-212); คอนเลย์ (Conley, 1995: 178); มิลเลอร์
(Miller, 1990: 4-7) สรุปได้ว่าความเข้าใจในการอ่านเป็นเป้าหมายที่สาคัญที่สุดของผู้อ่าน ซึ่งผู้อ่าน
ต้องมีความเข้าใจในประโยคหรือในย่อหน้า (Paragraph) รูปแบบการจัดหรือการเรียบเรียงเรื่อง และ
เข้าใจในรูปแบบหรือโครงสร้า งของข้อเขียน เพื่อเข้ใจความหมายตีความ ขยายความเรื่องที่อ่าน การอ่าน
เพื่อความเข้าใจ มีองค์ประกอบหลายด้าน ประกอบด้วยประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิม (Schema)
ความสามารถด้านการรู้คิด และด้านความสามารถภาษาของผู้อ่าน จะเห็นว่าในขณะอ่านผู้อ่านจะใช้
กระบวนการคิดในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะอ่าน และการเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิม
กับข้อมูลที่ได้รับจากการอ่าน สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจ และเกิดประโยชน์ตามที่ผู้อ่าน
แต่ละคนได้ตั้งจุดประสงค์ในการอ่านไว้ และผู้อ่านแต่ละคนจะมีระดับความสามารถในการอ่านที่
แตกต่างกัน ประกอบด้วยระดับความเข้าใจตามตัวอักษร ระดับขั้นแปลความ (Translation) ระดับ
ขั้นตีความ ระดับขั้นวิเคราะห์ (Critical Reading) เหตุผลในการอ่าน และวิธีการอ่าน (Reason of
Reading and Reading Style) ระดับขั้นสรุปความ และระดับที่ผู้อ่านสามารถนาไปประยุกต์ ใช้และ
นาไปสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Creative Reading) ซึ่งเป็นการอ่านที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากผุ้อ่านใช้
ประสบการณ์ทั้งหมดที่มีอยู่ช่วยในการทาความเข้าใจในการอ่านตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้นผู้สอน
จึงควรคานึงถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อที่จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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หลักและวิธีการสอนอ่าน
การพัฒนาทักษะการอ่านมีผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านนาเสนอหลักการและวิธีการสอนอ่าน
ไว้อย่างหลากหลาย โดยจะขอกล่าวพอสังเขปดังต่อไปนี้ กราเบ (Grabe, 1994: 375-406, อ้างถึงใน
สมุทร เซ็นเชาวนิช, 2542: 38) เสนอแนวการสอนที่เน้นกระบวนการเป็น 2 ชนิด ดังนี้
1. กระบวนการสอนอ่านแบบมุ่งบทอ่าน (Text-based Processing) เป็นกระบวนการ
สอนอ่านที่ได้แนวคิดพื้น ฐานเกี่ยวกับการอ่านที่ว่า ความเข้าใจในบทอ่านจะเกิดขึ้น ผู้อ่านต้องใช้
ความรู้ทางภาษาศาสตร์ด้านเสียง คาศัพท์ และโครงสร้างไวยากรณ์ต่าง ๆ มาสัมพันธ์กับความรู้เดิมที่
ผู้อ่านมีอยู่ ผู้อ่านจะอ่านบทอ่านซ้าอย่างพิจารณา เพื่อมุ่งประเด็นไปสู่ข้อมูลเฉพาะส่วนของบทอ่าน
เช่น คาบางคา ประโยคบางประโยค หรือบางส่วนของข้อความในบทอ่าน เพื่อให้เข้าใจในบทอ่าน
นั้น ๆ ดังนั้น กระบวนการสอนอ่านที่มุ่ งเน้นบทอ่าน ผู้สอนจะสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภาษาศาสตร์ ได้แก่ เสียง ตัวอักษรซึ่งมุ่งเน้น ได้แก่ สระ พยัญชนะ ก่อนที่จะทาความเข้าใจใน
เรื่องที่อ่าน ความหมายของคา กลุ่มของประโยค นอกจากนี้การสอน จะสอนเข้มข้นเป็นตอน เช่น
สอนการแทรกเสียง การประสมคา การตีความจากประโยคพื้นฐาน ซึ่งการสอนแบบมุ่งเน้นบทอ่านมี
ทั้งข้ อดี และข้ อเสี ย ข้อ ดีคือ ผู้ เรี ย นจะเข้ าใจรายละเอียดขององค์ป ระกอบภาษาได้ดี เช่ น สระ
พยัญชนะ คาศัพท์ และไวยากรณ์ ส่วนข้อเสียของกระบวนการสอนนี้ก็คือ ต้องใช้เวลาใน การพัฒนา
นานมาก และขัดกับธรรมชาติ ของผู้อ่านที่ผู้อ่านต้องการอ่านเพื่อสื่อความหมายจากสัญลักษณ์หรือ
ตัวอักษรโดยเร็ว
2. กระบวนการสอนแบบมุ่งเนื้อหา (Content-based Processing) เป็นกระบวนการ
สอนอ่านที่ได้แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการอ่านว่า ความเข้าใจการอ่านเกิดขึ้นเมื่อผู้อ่านใช้ความรู้เดิม
หรื อ โครงสร้ า งความรู้ ช่ ว ยตี ค วามหมายในบทอ่ า น โดยผ่ า นกระบวนการทางความคิ ด ดั ง นั้ น
กระบวนการสอนอ่านแบบมุ่งเนื้อหา จะสอนให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาในบทอ่านก่อนให้ผู้อ่านมีความรู้
และเข้าใจเกี่ย วกับ องค์ป ระกอบย่ อยของภาษา เช่น สระ พยัญชนะ คา กลุ่ มคา และโครงสร้า ง
ประโยค ซึ่งการสอนสามารถจัดทาในรูปแบบของการอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาในบทอ่านและในขั้น
ก่อนการอ่านเพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้ในขอบข่ายเนื้อหาที่อ่าน
ส่วน เกบฮาร์ด (Gebhard, 1985: 16-20) นาเสนอหลักการสอนอ่าน สรุปได้ดังนี้
1. การฝึกฝนการอ่านสามารถช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ที่จะอ่านได้ เพราะยิ่งผู้เรียนใช้เวลาใน
การอ่านเท่าไรก็ยิ่งเป็นผู้อ่านที่ดีมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น ครูต้องพูดให้น้อยลง และให้นักเรียนได้อ่านมาก
ขึ้นในชั่วโมงที่สอน นอกจากนี้ครูอาจใช้วิธีทาเอกสารประกอบการอ่าน เพื่ออธิบายคาศัพท์หรือ
โครงสร้างยาก ๆ โดยครูไม่ต้องเสียเวลาอธิบาย แต่ให้นักเรียนศึกษาด้วยตัวเองจากเอกสาร
2. บทอ่านที่มีความหมายต่อผู้เรียนจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การอ่านได้ บทอ่านที่อยู่ใน
ความสนใจของผู้เรียนย่อมมีผลให้การเรียนประสบผลสาเร็จมากกว่า ครูอาจสอบถามความสนใจจาก
ผู้เรียนแล้วจัดทาเป็นมุมการอ่าน เป็นต้น
3. ความซ้าซ้อนของภาษาช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้การอ่านได้ ความซ้าซ้อนจากการใช้
ประโยคหรือคาที่มีความหมายคล้ายกันในข้อความที่อ่าน บางครั้งอาจเป็นคาตรงกันข้าม หรือการใช้
เครื่องหมายวรรคตอน ครูควรชี้ให้เห็นว่าผู้เรียนอาจเดาความหมายของคา หรือประโยคจาก
ตัวแนะนาต่าง ๆ ที่ปรากฏในข้อความ
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4. การเสริ ม ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นเรี ย นรู้ ก ารอ่ า นได้ เ นื่ อ งจากความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ของแต่ละคนต่างกัน ครูจึงควรให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน เพื่อให้ผู้เรียนอ่าน
เรื่องนั้นด้วยความเข้าใจยิ่งขึ้น
5. การอ่านเป็นกลุ่มคาช่วยให้การจับใจความดีขึ้น การอ่านเพื่อความเข้าใจไม่ควรเป็น
การอ่านแบบคาต่อคา หรือรู้ความหมายทุกคา แต่ควรอ่านเป็นกลุ่มคาเพื่อจับใจความได้ดีขึ้น ครูอาจ
ช่วยเหลือในตอนแรก โดยการแบ่งคาเป็นกลุ่มๆ ให้อ่าน ฝึกให้ผู้เรียนแบ่งคาเป็นกลุ่มเอง จากกลุ่มคา
สั้น ๆ แล้วขยายให้ยาวขึ้น หรืออาจใช้เนื้อเพลง หรือบทละครสั้น ๆ ช่วยในการฝึกอ่าน
6. สื่อการสอนช่วยเพิ่มความเข้าใจในการอ่านแก่ผู้เรียน การใช้รูปภาพ ของจริง
เครื่องมือต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนทาให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องที่อ่านดีขึ้น และสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดี
7. บรรยากาศในการเรียนรู้ควรเป็นไปอย่างสบายไม่เคร่งเครียด การให้ผู้เรียนได้ทา
กิจกรรมเป็นกลุ่ม และทาความเข้าใจในเรื่องที่อ่านกันเอง โดยมีครูคอยช่วยเหลือ เมื่อผู้เรียนต้องการ
จะทาให้บรรยากาศในการเรียนรู้ไม่เคร่งเครียด และเกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น
นอกจากนี้ได้มีนักวิชาการนาเสนอวิธีการสอนอ่าน ดังนี้ วิลเลียมส์ (Williams, 1994: 37
-40) นาเสนอขั้นตอนในการสอนอ่าน ที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในการอ่าน ดังนี้
1. กิจกรรมก่อนการอ่าน (Pre-reading Activities) เป็นการสร้างความสนใจและปู
พื้นฐานความรู้ในเรื่องที่อ่าน เพื่อเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมในการอ่าน ซึ่งอาจจะจัดกิจกรรมได้
ดังนี้ คือ
1.1 ให้คาดคะเนเรื่องที่จะอ่าน เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดถึงความรู้เดิมแล้วนาไป
สัมพันธ์กับเรื่องที่อ่าน อาจคาดคะเนผิดหรือถูกก็ได้
1.2 ให้เดาความหมายศัพท์จากบริบท โดยดูจากประโยคข้างเคียง รูปภาพ และ
การแสดงท่าทาง และให้คาถามไว้ก่อน เพื่อให้ผู้เรียนฝึกอ่านและผ่านไปเร็ว ๆ เพื่อหาคาตอบ
2. กิจกรรมระหว่างการอ่าน (While-reading Activities) มุ่งให้ผู้เรียนสื่อความหมาย
จากเอกสารที่ได้อ่าน โดยให้ผู้เรียนทราบก่อนว่าจุดมุ่งหมายในการอ่านคืออะไร แล้วจึงให้ผู้เรียน
หาข้อมูลต่าง ๆ ตามจุดมุ่งหมายที่มีไว้ ในขั้นนี้ผู้เรียนจะทากิจกรรมด้วยตนเอง ผู้สอนจะช่วยเมื่อ
ผู้เรียนต้องการเท่านั้น ซึ่งกิจกรรมในขั้นนี้มีดังนี้
2.1 บอกจุดมุ่งหมายในการอ่าน เพื่อให้ผู้เรียนมีเหตุผลในการอ่าน เพื่อผู้เรียนจะได้
กาหนดกลยุทธ์ในการอ่านได้ถูกต้อง ในการบอกจุดมุ่งหมายนี้บางครั้ง อาจต้องมีการสร้างสถานการณ์
ขึ้นมาเพื่อให้เห็นจุดมุ่งหมายเด่นชัด จุดมุ่งหมายในการอ่านอาจมีดังนี้ คือ
2.1.1 ให้ผู้เรียนตรวจดูว่าสิ่งที่ตนคาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะได้รับรู้หัวเรื่องหรือ
จากรูปภาพ แผนภูมิป ระกอบเรื่อง มีความถูกต้องมากน้อยเพียงใด มีเรื่องราวใดที่ตรงกับ
ความคาดหวังของตนบ้าง และข้อมูลที่ได้รับนั้นคืออะไร หรือคาทานายของตนเกี่ยวกับจุดประสงค์
ของผู้เขียนถูกต้องหรือไม่เพียงใด
2.1.2 ให้ผู้เรียนหาข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง (Problem
Solving)
2.1.3 ให้ผู้เรียนนาข้อมูลของตนมาแลกเปลี่ยนกับข้อมูลของผู้เรียนในคู่หรือกลุ่ม
เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ (Information Gap or Jigsaw Reading)
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2.1.4 ให้ผู้เรียนนาข้อมูลของตนมาแสดงความเห็นโต้แย้งกับคนอื่นที่มีข้อมูล
ต่างกัน ให้ผู้เรียนนาใจความสาคัญมาสรุป หรือนาข้อมูลมาช่วยในการปฏิบัติงานบางอย่าง เช่น
ให้วาดรูปเหมือนคาบรรยาย ให้จัดเรียงรูปภาพเหตุการณ์ตามเรื่องราวที่เกิดขึ้น หรือปฏิบัติตามคาสั่ง
เช่น พับกระดาษ เป็นต้น
2.2 ให้ผู้เรียนหาข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเองตามจุดมุ่งหมายที่มีไว้
2.3 อ่ า นเพื่ อ จั บ ใจความส าคั ญ ในกรณี นี้ ผู้ เ รี ย นจะอ่ า นบทอ่ า นนั้ น อย่ า งสั ง เขป
เพื่อที่จะได้รู้ว่า เรื่องที่อ่านนั้นเกี่ยวกับอะไร ใจความสาคัญมีอะไรบ้าง ในการอ่านอาจใช้วิธีการอ่าน
แบบการอ่านข้าม คือ ผู้เรียนจะอ่านเฉพาะส่วนสาคัญ ๆ ของบทอ่านนั้น
2.4 อ่านเพื่อหารายละเอียด ซึ่งผู้เรียนจะกระทาได้ใน 2 วิธีการด้วยกัน คืออ่ านเพื่อ
เลือกหาเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ และการอ่านเพื่อหารายละเอียด ในกรณีนี้ผู้เรียนจะอ่านหลาย ๆ ครั้ง
จนกว่าจะได้รายละเอียดที่ต้องการ หรือเพื่อใช้เข้าใจให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
3. กิจกรรมหลังการอ่าน (Post-reading Activities) เป็นการตรวจสอบความเข้าใจของ
ผู้เรียน อาจจะเป็นการถ่ายโอนไปสู่ทักษะอื่น ๆ โดย 3.1) ให้แสดงบทบาทสมมุติ 3.2) ให้เขียนเรื่อง
หรือเขียนโต้ตอบ เช่น เขียนจดหมาย เขียนบทสนทนากรอกแบบฟอร์ม วาดรูป เป็นต้น และ
3.3) พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ยุดาพรรณ์ ธาดาเสถียร (2546) และวิสาข์ จัติวัตร์ (2543) เสนอรูปแบบการสอนการอ่าน
โดยมี 3 ลาดับขั้นตอนในการเรียนการสอนโดยประยุกต์ใช้การแก้ปัญหาแบบ IDEA ดังต่อไปนี้
ขั้นก่อนการอ่าน
1. การแบ่งกลุ่ม ก่อนเริ่มการเรียนการสอนครูต้องแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5 -6 คน
ควรมีระดับความสามารถแตกต่างกันภายในกลุ่ม เพื่อผู้ที่เรียนดีได้ช่วยเหลือผู้เรียนที่ด้อยกว่าจากนั้น
นักเรียนศึกษาคาศัพท์ใหม่จากเนื้อหา โดยหาความหมาย และอภิปรายภายในกลุ่มเกี่ยวกับหัวเรื่อง
2. บทบาทของครู มีความเห็นว่าในการเรียนการสอน ครูมีหน้าที่ดังนี้
2.1 ให้ความร่วมมือเหมือนเป็นสมาชิกของกลุ่ม อาจให้ข้อมูลในฐานะสมาชิก และ
แสดงความคิดเห็นได้ หรือชี้แนะให้นักเรียนรู้ถึงวิธีการตอบ แสดงตัวอย่างให้ดู
2.2 เป็นที่ปรึกษา ให้คาแนะนาไปยังกลุ่มต่าง ๆ ได้ทั่วถึง ครูอาจเป็นผู้ตัดสินในหัวข้อ
ที่นักเรียนถกเถียงกันหรือเป็นผู้ให้ข้อมูล
2.3 เป็นคนกลาง ใช้เพื่อส่งเสริมความคิดอิสระของนักเรียนต้องมีบทบาทน้อยที่สุด
3. บทบาทของนักเรียน นักเรียนต้องรู้จักบทบาทของตนในฐานะสมาชิกในชั้นเรียนที่
ประกอบด้วยนักเรียนหลายกลุ่มที่อาจมีความคิดเห็นหรือมีผลการวิเคราะห์ที่ไม่ตรงกัน ต้องใจกว้าง
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น แสดงความคิดเห็น โดยอ้างอิงจากเนื้อเรื่องที่อ่าน แต่ต้องระวังหลีกเลี่ยง
การแสดงความคิดเห็นโดยใช้ความรู้สึกของตนเองเป็นที่ตั้ง สิ่งสาคัญนักเรียนที่เรียนเก่งจะต้อง
ช่วยเหลือหรือแนะนานักเรียนที่เรียนอ่อนภายในกลุ่มของตนเอง
ขั้นกิจกรรมการอ่าน
1. ขั้นบอกปัญหา (Identifying the Problem) นักเรียนอ่านบทความร่วมกันภายใน
กลุ่มนักเรียนเก่งจะให้คาปรึกษาและแนะนา ช่วยเหลือนักเรียนอ่อน ครูจะใช้คาถามเพื่อให้นักเรียน
สามารถบอรายละเอียดของบทความได้ ทาให้นักเรียนเข้าใจเนื้อเรื่องได้ดี จะเป็นแนวทางนาไปสู่
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การค้นหาปัญหาในเรื่องเดียวกัน การหาปัญหาร่วมกันภายในกลุ่ม โดยการปรึกษาหรืออภิปราย
ซึ่งแบบไม่เป็นทางการ จะช่วยให้นักเรียนพูดอย่างสบาย ๆ กล้าพูดเรื่องที่คิดและซักถามในเรื่องที่
สงสัยได้ หลังจากนั้นนักเรียนสรุปปัญหาลงในใบงานของตนเอง
2. ขั้นระบุสาเหตุของปัญหาได้ชัดเจน (Defining the Causes of Problem) นักเรียน
จะต้องช่วยกันแจกแจงปัญหาและบอกสาเหตุของปัญหานั้น ๆ โดยผู้เรียนต้องใช้ประสบการณ์เดิมมา
ช่วยจึงสามารถกาหนดปัญหาที่แท้จริงได้ ครูจะช่วยใช้คาถามเพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงสถานการณ์
อย่างชัดเจน นักเรียนจะช่วยกันหาสาเหตุในบทความ รู้แนวทางในการปฏิบัติต่อไปได้อย่างถูกต้อง
แล้วเขียนไว้ในใบงาน
3. ขั้นหาวิธีแก้ปัญหา (Exploring Solutions) นักเรียนช่วยกันหาวิธีการแก้ปัญหาจาก
บทความ ครู จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ค าถามโยงปั ญ หาจากสื่ อให้ เ ข้ า ใจกั บปั ญ หาที่ นั ก เรีย นพบเห็ น ใน
ชีวิตประจาวัน เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความคิดนาสู่การอภิปราย การพิจารณาปัญหา ครูอาจให้มอง
ปัญหาย้อนกลับไปถึงปัญหาและสาเหตุต่าง ๆ หรือแยกปัญหาออกเป็นส่วนย่อยซึ่งง่ายต่อการหาวิธี
แก้ปัญหา แล้วเขียนลงในใบงาน ผู้เรียนต้องดูว่าวิธีที่มีอยู่เหมาะสมกับปัญหาที่พบหรือไม่ บางครั้ง
ผู้เรียนอาจจะต้องปรับหรือแก้ไขดัดแปลงวิธีเพื่อให้ใช้ได้กับปัญหานั้นๆขั้นหลังการอ่าน
4. ขั้นแก้ปัญหา (Action on Idea) นักเรียนช่วยกันอภิปรายภายในกลุ่มถึงวิธีการ
แก้ปั ญหา และผลถึงของการแก้ปัญหาในแต่ละวิธี เมื่อแน่ใจแล้ ว ช่วยกันสรุปปัญหาสาเหตุ
การแก้ปัญหา และผลลัพธ์ของการแก้ไขปัญหาในลักษณะของแผนภูมิ ความหมายนาส่งครูพร้อมกับ
เขียนลงในใบงานของตนเอง และขณะเดียวกันก็เขียนลงบนแผ่นใส นาเสนอภายในชั้นเรียน ครูตรวจ
ความถูกต้องในการใช้ภาษาอีกครั้ง แล้วจึงให้คาแนะนาเพื่อนาไปปรับปรุง
ขั้นหลังอ่าน
1. ขั้นดูผลที่เกิดขึ้น (Looking on the Results) ครูและนักเรียนช่วยกันพิจารณา
วิธีการแก้ปัญหาจากข้อมูลที่เสนอมาทั้งหมด โดยให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกับครูภายใน
ชั้นเรียนวิธีนี้จะทาให้ทุกคนได้คิดไตร่ตรองถึงความถูกต้องและเหมาะสมในการแก้ปัญหา เพื่อเข้าใจถึง
วิธีการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างชัดเจน แล้วจึงสรุปวิธีการแก้ปัญหาลงในใบงานของตนเอง
2. ขั้นการสอนแก้ปัญหาแบบ IDEAL ช่วยให้นักเรียนรู้ขั้นตอนของการแก้ปัญหา และ
ช่วยให้นักเรียนใช้ความคิดแบบวิจารณ์ในการแก้ปัญหา แบรนส์ฟอร์ด และคณะ (Brandsford and
others, 1986, อ้างถึงใน วิสาข์ จัติวัตร์ , 2543) เป็นผู้เริ่มใช้ และต่อมา ฟลินน์ (Flynn, 1989,
อ้างถึงใน วิสาข์ จัติวัตร์ , 2543) เสนอแนะให้ผสมผสานการสอนแบบร่วมมือกับการสอนแก้ปัญหา
แบบนี้ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ช่วยให้นักเรียนค้นคว้าสอบถามความรู้
มีความมั่นใจในตนเองเพิ่มขึ้น และสามารถให้ความร่วมมือกับผู้อื่นอย่างแท้จริง ฟลินน์(Flynn, 1989)
นาเสนอการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านการแก้ปัญหา(problem solving) โดยการร่วมมือใน
กลุ่มเรียกว่า IDEAL มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ คือ ระบุปัญหา(Identifying the problem), นิยามปัญหา
(Defining it),สารวจหาทางแก้ปัญหา(Exploring alternatives), ลงมือแก้ปัญหาและดูผล(Acting on
ideas and looking for effects),เรียนรู้ร่วมกัน(The cooperative learning) โดยการอภิปราย
การต่อรอง(negotiation) การทาความคิดให้กระจ่าง และการประเมินความคิดต่างๆ ดังภาพที่ 12
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ทักษะ (Skills)

ภาพที่ 12 ภาพวงจรการแก้ปัญหาแบบ IDEAL (Flynn, 1989: 666)
ที่มา : Flynn, L. L. (1989). "Developing Critical Reading Skills through Cooperative
Problem Solving." The Reading Teacher. 42, 9 (May): 664-668.,p 666.
จากภาพจะเห็นได้ว่า การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยการแก้ปัญหาแบบ IDEAL
เป็นการแก้ปัญหาโดยใช้การผสมผสานกับการสอนแบบร่วมมือ ซึ่งนักเรียนจะแก้ปัญหากันเป็นกลุ่ม
ซึ่ง มีส มาชิก ที่ มีค วามสามารถต่า ง ๆ กั น ทาให้ น าไปสู่ เป้ าหมายของกลุ่ มได้ง่ ายโดยอาศัย ทัก ษะ
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิน
ส่ ว น แอนเดอร์ สั น (Anderson, 2002) กล่ าวถึง การสอนการอ่า นว่ าผู้ ส อนสามารถ
ช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ ถึ ง กระบวนการคิ ด ว่ า มี อ ะไรเกิ ด ขึ้ น บ้ า ง ระหว่ า งที่ เ รี ย นการรู้ คิ ด ของ
แอนเดอร์สัน รวมเอาการคิดอย่างตั้งใจและกระบวนการสะท้อนคิดเข้าด้วยกัน แบ่งเป็น 5 ลาดับขั้น
คือ 1) การเตรียมการวางแผนในการอ่าน (Preparing and Planning for Effective Reading) เป็น
การเตรียมและวางแผนให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการอ่าน 2) การเลือกและการใช้กลยุทธ์ในการ
อ่าน (Using Particular Reading Strategies) การที่ผู้เรียนสามารถคิด และตัดสินใจอย่างมีสติใน
กระบวนการเรียนการสอนการรู้คิดให้ได้ผล ควรสอนให้ผู้เรียนเลือกใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ในการอ่านและ
บอกวิธีใช้กลยุทธ์นั้นอย่างชัดเจน 3) การควบคุมการใช้กลยุทธ์ในการอ่าน (Monitoring Strategy
Use) คือ รู้วิธีในการควบคุมการใช้กลยุทธ์ในการอ่านเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการอ่าน 4) การนาเอา
กลยุทธ์ในการอ่านมาใช้ร่วมกัน (Orchestrating Various Strategies) เป็นการเรียนรู้วิธีที่จะนาเอา
กลยุทธ์ต่าง ๆ มาใช้ร่ วมกัน ในขณะอ่าน เป็นทักษะที่สาคัญมากในการรู้คิด หากผู้อ่านสามารถใช้
หลาย ๆ กลยุทธ์ในการอ่านแต่ละครั้งจะช่วยให้ ผู้อ่านเข้าใจบทอ่านได้ดี และสามารถเพิ่มสมรรถนะ
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การอ่าน และ 5) การประเมินกลยุทธ์ที่ใช้ในการอ่าน (Evaluating Reading Strategies) ผู้เรียนจะมี
โอกาสเกี่ย วข้องกับ การรู้ คิด เมือพยายามประเมินว่าสิ่งที่ตนกาลั งกระทานั้นได้ผ ลหรือไม่ ผู้ ส อน
สามารถช่วยนักเรียนได้โดยการตั้งคาถามเพื่อให้นักเรียนประเมินกลยุทธ์ที่ผู้เรียนใช้ ทาให้ผู้เรียนมี
โอกาสไตร่ตรองวงจรการอ่านของตนเองว่าเป็นอย่างไร ประสบผลสาเร็จหรือไม่
จะเห็นได้ว่าในการสอนการอ่าน ครูจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสอน
อ่านเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ ซึ่ง วิลเลียมส์ (Williams) ให้แนวคิดในการสอนอ่าน 3 ขั้น คือ
1) กิจกรรมก่อนการอ่าน (Pre-reading Activities) 2) กิจกรรมระหว่างการอ่าน (While-reading
Activities) และ 3) กิจกรรมหลังการอ่าน (Post-Reading Activities) ส่วน แอนเดอร์สัน
เสนอกระบวนการ 5 ขั้น เริ่มจากการเตรียมการวางแผนในการอ่าน (Preparing and Planning for
Effective Reading) การเลื อกและการใช้กลยุทธ์ในการอ่าน (Using Particular Reading
Strategies) การควบคุมการใช้กลยุทธ์ในการอ่าน (Monitoring Strategy Use) การนาเอากลยุทธ์ใน
การอ่านมาใช้ร่วมกัน (Orchestrating Various Strategies) และการประเมินกลยุทธ์ที่ใช้ในการอ่าน
(Evaluating Reading Strategies) การสอนอ่านแบบ IDEAL(Identifying, Defining, Exploring,
Acting and Looking) (Brandsford and others, 1986; Flynn, 1989; ยุดาพรรณ์ ธาดาเสถียร,
2546 และวิสาข์ จัติวัตร์, 2543)
กลวิธีในการสอนการอ่าน
ในการสอนการอ่านนั้น ผู้สอนควรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กลวิธีในการอ่านรูปแบบต่างๆ
เพื่อที่ผู้อ่านจะเลือกใช้กลวิธีในการอ่านที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ในการอ่านแต่ละครั้ง จึงจะทาให้
ผู้อ่านบรรลุเป้าหมาย และอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนักการศึกษาที่เชี่ยวชาญด้านการอ่านได้
นาเสนอกลวิธีในการสอนอ่านอย่างหลากหลาย สรุปได้ดังนี้
1. กลวิธี KWL-Plus (KWL-Plus Strategy) เป็นเทคนิคการอ่านที่มีประสิทธิภาพพัฒนา
มาจากกลวิธีการอ่าน KWL ซึ่งพัฒนาและเผยแพร่โดยโอเกิล (Donna M. Ogle, 1986) ประกอบด้วย
3 ขั้นตอน คือ Know-Want-Learn (KWL) ต่อมาในปี 1987 คาร์และโอเกิล (Eileen Carr and
Donna Ogle, 1987: 626-631) ได้พัฒนารูปแบบ KWL เป็นรูปแบบ KWL-Plus Strategy ด้วยการ
เพิ่มการทาแผนภูมิบทอ่านและการสรุปความ การสอนการอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยวิธี KWL-Plus
เป็นกลวิธีการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจ และเป็นกลวิธีการคิดขณะอ่าน ซึ่งมุ่งให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้
มีหลักการ คือ ความเข้าใจเกิดจากการสร้างด้วยตัวผู้อ่านเอง ผู้อ่านฝึกหัดในกระบวนการที่ได้มา
ซึ่งข้อมูลหรือสารสนเทศ ผู้อ่านเป็นผู้ค้นหาและค้นพบความหมายจากคาถามของผู้สอน ผู้เรียนจะต้อง
เป็นผู้ค้นหาคาตอบจากบทอ่าน หรือความรู้ที่มีมาก่อนมาตอบคาถามของผู้สอน ประสบการณ์เดิมของ
ผู้อ่านที่ตื่นตัวและเป็นอิสระในที่สุดผู้เรียนกลวิธีนี้ช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ และความคิดให้กับ
ผู้เรียน ผู้เรียนจะคิดเกี่ยวกับความรู้ประสบการณ์เดิมที่เกี่ยวข้องกับบทอ่าน รู้จักตั้งคาถามที่สะท้อน
จุดประสงค์ในการอ่าน และค้นหาข้อมูลที่ได้จากบทอ่าน กลวิธี KWL-Plus จะเน้นวิธีการอ่านที่เป็น
กลวิธีแบบทานาย
การอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยวิธี KWL-Plus หมายถึง กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจ
และการสรุปความมีขั้นตอนเป็นกระบวนการโดยตัวย่อต่าง ๆ ดังนี้ K (Know) หมายถึง ความรู้ที่มี
อยู่แล้ว W (Want to Know) หมายถึง สิ่งที่ต้องการรู้จากการอ่าน L (Learned) หมายถึง สิ่งที่รู้
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หลังจากการอ่าน และ Plus การเขียนแผนภูมิและการเขียนสรุปความ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ขั้นที่ 1
K (Know/) ขั้นนี้ผุ้อ่านจะตรวจสอบหัวเรื่องว่า ตนเองมีความรู้เกี่ยวกับหัวเรื่องมากน้อยเพียงใด
โดยนาความรู้เดิมมาใช้ในการเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้พื้นฐานและประสบการณ์ของผู้เรียนเป็น
สาคัญ ขั้นที่ 2 W (Want)to Know) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนจะต้องการถามตนเองว่าต้องการรู้อะไร
ในเรื่องที่อ่านบ้าง ซึ่งคาถามที่ผู้เรียนสร้างขึ้นก่อนการอ่านนี้เป็นการตั้งเป้าหมายในการอ่านและเป็น
การคาดหวังว่าจะพบอะไรในบทอ่านบ้าง และขั้นที่ 3 L (Learned) เป็นขั้นที่ผู้เรียนสารวจว่า ตนเอง
ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากบทอ่าน โดยผู้เรียนจะหาคาตอบให้กับคาถามที่ตนเองตั้งไว้ในขั้นตอน W และ
จดบันทึกสิ่งที่ตนเองเรียนรู้ ขั้น Plus หมายถึง การสร้างแผนภูมิ และการเขียนสรุปความหลังการอ่าน
การเพิ่มขั้นตอนการสร้างแผนภูมิ และการเขียนสรุปความมาใช้ร่วมกับกระบวนการ KW-Plus นั้น
เนื่องจากการเขียนและการจัดโครงสร้างบทอ่านเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยให้ผู้เรียน
เรียงลาดับขั้นตอนของข้อมูล และสร้างความหมายจากบทอ่านได้
2. กลวิธีตั้งคาถาม (Predict-Test-Conclude: PLC) ความสามารถในการคิด (Thinking
Ability) เป็นปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพ ลต่อความเข้าใจ Klein (1988: 58-60) จึงได้ออกแบบ
กระบวนการเรียนการสอนที่ให้โอกาสนักเรียนพัฒนาความสามารถในการคิดและการใช้เหตุผลขึ้น
โดยให้ชื่อว่า กลวิธีตั้งคาถาม Predict-Test-Conclude (PTC) กลวิธีนี้สร้างขึ้นจากหลักการแก้ปัญหา
(Problem-solving) การใช้เหตุผล (Reasoning) และความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลซึ่งเป็นความรู้
พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสามารถนา ไปใช้ได้อย่างกว้างขวางทั้งกับบท
อ่านเพื่อความบันเทิงและบทอ่านที่ให้ความรู้ เพราะได้รวบรวมเอาคุณลักษณะที่เป็นปัจจัยสาคัญที่สุด
ของการอ่าน
Brown (1994: 292-296) นาเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาการอ่านและอธิบายไว้ดังนี้
2.1 การกาหนดเป้าหมายในการอ่าน จะทา ให้ทราบว่าผู้อ่านกาลังค้นหาอะไรอยู่
และกาจัดข้อมูลส่วนเกินอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง จึงทา ให้การอ่านมีประสิทธิภาพ
2.2 การใช้เทคนิ คการอ่านในใจที่มีประสิทธิภาพ เป็นการเพิ่มความเร็วในการทา
ความเข้าใจ โดยการทาตามวิธีดังต่อไปนี้
2.2.1 ไม่ควรออกเสียงคา แต่ละคา ขณะอ่าน
2.2.2 พยายามอ่านโดยกวาดสายตาในระดับประโยคอย่างรวดเร็ว
2.2.3 ใช้บริบทช่วยในการหาความหมายของคา ศัพท์
2.3 Skimming โดยการกวาดสายตาอ่านไปทั่วทั้งเรื่อง เพื่อคาดเดาจุดประสงค์ของ
เรื่องหัวข้อหลักหรือใจความสาคัญและความคิดสนับสนุนได้ ครูสามารถลองให้ผู้เรียนฝึกได้โดยให้
ผู้เรียนอ่านเรื่องสั้นภายในเวลา 30 นาที จากนั้นให้ปิดหนังสือแล้วถามผู้เรียนถึงสิ่งที่ได้อ่านไป
2.4 Scanning เป็นการอ่านอย่างละเอียดเพื่อค้นหาส่วนของข้อมูลที่สาคัญในเรื่อง
เช่นหาชื่อและวันที่ หานิยามของคา สาคัญ เป็นต้น วิธีนี้มีจุดประสงค์เพื่อดึงเอาข้อมูลที่สาคัญออกมา
โดยไม่ต้องอ่านรายละเอียดหมดทั้งเรื่อง
2.5 การสร้ างแผนภูมิทางความหมาย หรื อการจัดกลุ่ ม คือ การจัดกลุ่ มความคิ ด
เหตุการณ์ ที่มีรายละเอียดสาคัญๆ ให้เป็นกลุ่มพวกที่มีความหมาย ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านสามารถจัดลาดับ
ความคิดได้ การสร้างงานนี้ยังเหมาะสาหรับทาเป็นงานเดี่ยวหรืองานกลุ่มก็ได้
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2.6 การคาดเดาสามารถใช้ได้หลายจุดประสงค์ เช่น คาดเดาความหมายของคาศัพท์
ความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ การอนุมานความหมายโดยนัย หรือการอ่านระหว่างบรรทัด เป็นต้น
2.7 การวิเคราะห์คาศัพท์ เมื่อผู้อ่านพบคา ศัพท์ที่ไม่รู้จัก จึงจาเป็นต้องวิเคราะห์ถึง
สิ่งที่ตนเองรู้เกี่ยวกับคาศัพท์นั้น โดยใช้อุปสรรคและปัจจัย รากศัพท์ บริบททางไวยากรณ์ และบริบท
ทางความหมายช่วยในการวิเคราะห์
2.8 การแยกแยะระหว่างความหมายตามตัวอักษรและความหมายโดยนัย เป็นทักษะ
กระบวนการจากบนลงล่าง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริงที่ว่าภาษาทุกภาษาไม่สามารถตีความได้
โดยตรงตามโครงสร้างพื้นผิว หรือการสังเคราะห์ตามตัวอักษร แต่อาจใช้กระบวนการทางปฏิบัติใน
การหาความหมายที่แฝงอยู่ในข้อมูลนั้นด้วย
2.9 การสังเกตตัวบ่งชี้ในข้อความที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ในเนื้อเรื่อง เช่น คาที่บอก
ขั้นตอนลาดับตามช่วงเวลา ได้แก่ ประการแรก ประการที่สอง ปัจจุบันนี้ คา ที่บอกสิ่งที่ขัดแย้งกันเช่น
ในทางตรงกันข้าม อย่างไรก็ตาม เป็นต้น
3. กลวิธีการอ่านแบบ SQ4R
กลวิธีการอ่าน SQ4R (Survey, Question, Read, Recite, Relate, and Review)
ซึ่งมีพัฒนาการมาจากกลวิธีแบบ SQ3R (Survey, Questio , Read, Recite and Review) เป็น
ขั้นตอนการสอนที่โรบินสัน (Robinson, 1970) ได้พัฒนาขึ้นมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ขั้นสารวจ (Survey) ในขั้นนี้ ผู้เรียนจะสารวจเรื่องที่อ่านอย่างคร่าว ๆ ได้แก่ การ
อ่านหัวเรื่อง หัวข้อย่อยบทคัดย่อ รวมถึงตั้งคาถามจากเรื่อง เป็นการมองภาพรวมของเรื่องโดยวิธี
กวาดสายตาอย่างรวดเร็ว
3.2 ขั้นตั้งคาถาม (Question) หลังจากสารวจบทอ่านแล้ว ผู้สอนตั้งคาถามเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่านเพื่อให้นักเรียนฝึกการตอบคาถามและให้นักเรียนลองเปลี่ยนหัวเรื่อง หรือหัวข้อย่อยเป็น
คาถามเพื่อจะได้หาคาตอบในขั้นต่อไป
3.3 ขั้นการอ่านอย่างรอบคอบ (Read) ขั้นนี้นักเรียนจะได้อ่านรายละเอียดของ
บทอ่านเพื่อทาความเข้าใจบทอ่านและพยายามตอบคาถามที่ได้ตั้งไว้เป็นการทาความเข้าใจเรื่องที่อ่าน
ครูผู้สอนสามารถแทรกการตั้งคาถามให้นักเรียนช่วยกันตอบคาถามของครูจะช่วยให้ได้ข้อ มูลหรือ
รายละเอียดที่สาคัญสมบูรณ์มากขึ้น นอกจากนี้ตั้งคาถามให้นักเรียนตอบเป็นการช่วยฝึกนักเรียนใน
การตอบคาถาม
3.4 ขั้นการจา (Recite) เมื่อเข้าใจคาตอบและเนื้อเรื่องจากการอ่านบทอ่านแล้ว
นักเรียนฝึกจดจาข้อความที่สาคัญโดยการจดบันทึกย่อหรือขีดเส้น ใต้เป็นการช่วยจา และพยายาม
ถามตนเองว่าจากการอ่านครั้งนี้ได้ความคิดอะไรใหม่ ๆ บ้าง ทดสอบความจาโดยการปิดหน้ากระดาษ
แล้วดูบันทึกที่เขียนไว้ว่าจาได้หรือไม่ ถ้าตอบไม่ได้ให้ทบทวนคาถาม คาตอบและทาความเข้าใจ
3.5 ขั้นเขียนสรุปใจความ (Write) เป็นขั้นที่นักเรียนนาข้อความมาเขียนสรุ ปใจความ
สาคัญ ประกอบด้วยใจความหลักและใจความรอง ซึ่งครอบคลุมความหมายเดิมของบทอ่านไว้
โดยหลีกเลี่ยงการอ่านซ้าๆ ในการเขียนใช้ประโยคที่เป็นสานวนของตนเอง เขียนให้ถูกต้องตาม
หลักภาษาและใช้เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้อง การเขียนสรุปใจความจึงอยู่ในขั้นผลิตชิ้ นงานของ
การดาเนินการสอนด้วยวิธี SQ4R เพราะผลงานที่ได้เกิดขึ้นจากการทาความเข้าใจในการอ่าน
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3.6 ขั้นทบทวน (Review)เมื่อปฏิบัติกิจกรรมครบ 5 ขั้นตอน แล้วนักเรียนทบทวน
เรื่องที่อ่านทั้งหมดโดยอ่านคาถามที่ตั้งไว้และและตอบคาถาม ในขั้นตอนนี้จะเป็นการตรวจสอบความ
เข้าใจของตนเองว่าสามารถจาหรือเข้าใจเรื่องที่อ่านทั้งหมดได้มากหรือน้อยเพียงใด หากมีส่วนที่จา
ไม่ได้ก็ให้ย้อนกลับไปอ่านซ้าและทบทวนจนกว่าจะจาได้ ซึ่งการอ่านซ้า ๆ จะช่วยให้นักเรียนมี
ความเข้าใจแนวความคิดของเรื่องที่อ่านได้ชัดเจนและมีความคงทนในการจาอีกด้วย
กล่ า วโดยสรุ ป ทั ก ษะการอ่ า น ต้ อ งอาศั ย กลวิ ธี ก ารอ่ า นช่ ว ยในการอ่ า นแต่ ล ะครั้ ง
ให้ เ หมาะสมกั บ สารที่ อ่ าน จะช่ ว ยให้ ผู้ อ่ า นมี ค วามเข้ าใจเกี่ย วกั บ เรื่ อ งที่อ่ า นได้ เ ป็ นอย่ า งดี เช่ น
การกาหนดเป้าหมายในการอ่าน การใช้เทคนิคการอ่านในใจ การอ่านข้าม และการคาดเดา ฯลฯ
ในการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจนั้นผุ้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลวิธีในการสอนอ่านซึ่งมี
หลากหลายวิธี เช่น กลวิธี C(2)QU กลวิธี KWL-Plus กลวิธีตั้งคาถาม Predict-Test-Conclude
การสอนอ่านด้วยกลวิธี DR-TA และกลวิธีการอ่านแบบ SQ4R เป็นต้น ผู้สอนจะต้องเลือกใช้ให้
เหมาะสมซึ่งจะช่วยให้ผุ้เรียนประสบความสาเร็จในการทาความเข้าใจในการอ่านและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้เป็นอย่างดีในการออกแบบรูปแบบการสอนผู้วิจัยได้นาได้นากลวิธีใน
การอ่านเหล่านี้ไปใช้ในขั้นการฝึกปฏิบัติ นอกจากนี้ต้องคานึงถึง ความสนใจในการอ่าน ซึ่งเป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการอ่าน ดังที่ สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2542: 41–44) กล่าวว่า
ความสนใจของคนมิได้เกิดขึ้นเอง แต่มีสาเหตุซึ่งเกิดจากพื้นฐานทางด้านจิตวิทยา ด้านสติปัญญา
ด้านอายุ ความแตกต่างทางเพศ มโนคติ (Self-concept) ด้านความคิด พื้นฐานทางวัฒนธรรมและ
ทางสังคม ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้ได้สารวจเกี่ยวกับความสนใจในการอ่านหนังสือ ของนักเรียนไว้หลายท่าน
ขอกล่าวโดยสังเขปดังนี้ รัญจวน อินทรกาแหง (2520: 125-126) จาแนกความสนใจในการอ่านของ
เด็กอายุ11-14 ปีตามลาดับ ดังนี้
1. อายุ 11 ปี เด็กชายยังคงชอบเรื่องผจญภัยลึกลับ และเพิ่มความสนใจในการค้นคว้า
ประดิษฐ์ และวิทยาศาสตร์มากขึ้น หนังสือเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไก หนังสือการ์ตูนยังคงเป็นที่ถูกใจ
อยู่ แต่บ างคนจะลดความสนใจในเรื่องสั ตว์ไปบ้าง ส่ว นเด็กหญิงชอบเรื่องเกี่ยวกับชีวิตในบ้าน
สัตว์เลี้ยง เรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติ และเริ่มชอบเรื่องเกี่ยวกับรัก ๆ ใคร่ ๆ บางทีก็ชอบอ่านนิยาย
ผจญภัยอย่างเด็กชายเหมือนกัน
2. อายุ 12 ปี เด็กชายชอบเรื่องการจับขมวดปมไว้ให้คิด ชอบอ่านหนังสือเกือบทุกชนิด
ผจญภัย ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และกีฬา ฯลฯ ส่วนเด็กหญิงส่วนมากยังคงชอบเรื่องเกี่ยวกับชีวิต
ในบ้าน ในโรงเรียน ชอบเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ มากขึ้น เรื่องผจญภัยยังคงชอบอยู่ และเริ่มอ่าน
นวนิยายสาหรับผู้ใหญ่ และบางทีก็ชอบเรื่องเกี่ยวกับอาชีพด้วย ในวัยนี้เด็กหญิงเริ่มอ่านเกือบทุกอย่าง
เหมือนกัน
3. อายุ 13 ปี เด็กชายยังคงชอบเรื่องเครื่องยนต์กลไก แต่ให้ยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น
ชอบเรื่องเกี่ยวกับงานอดิเรก การเพาะปลูก และความงามของร่างกาย เป็นต้น ส่วนเด็กหญิงคงอ่าน
นวนิยายของผู้ใหญ่ต่อไป ไม่ชอบหนังสือที่เป็นหลักวิชาเกินไป เริ่มชอบหนังสือคาประพันธ์บทละคร
เรื่องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงก็ยังคงชอบอยู่
4. อายุ 14 ปี เป็นวัยเข้าสู่วัยรุ่นเต็มที่ ระยะนี้จะอ่านหนังสือน้อยลง แต่ชอบนิตยสาร
มากขึ้น เด็กชายชอบอ่านชีวประวัติ ประวัติศาสตร์ การเดินทาง และเครื่องยนต์กลไกต่าง ๆ ชอบ
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อ่านหนังสือที่มีแผนผังแบบแปลน เด็กหญิงชอบเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ ที่สะเทือนอารมณ์ มักสนใจ
เรื่องราวที่แต่งเกินความจริงแต่ง่าย ๆ บางคนอาจสนใจหนังสือเกี่ยวกับอาชีพมากขึ้น และยังสนใจ
คาประพันธ์ด้วย
ฉวีวรรณ คูหาภินันท์ (2542: 47-54) กล่าวถึงความสนใจของเด็กวัย 15-20 ปี สนใจ
เรื่องการแต่งกาย วิธีการเรียนให้เก่ง การจา การเป็นคนเก่ง เด่น จิตวิทยาง่าย ๆ งานอดิเรก มารยาท
ในสังคม การวางตน การคบเพื่อน การคบเพศตรงกันข้าม ชอบอ่านเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุง
บุคลิกภาพ การรักษาสุขภาพ อนามัย วรรณคดี โคลงกลอน นวนิยายรัก ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ก้าวหน้า คอมพิวเตอร์ การทดลอง เรื่องที่เป็นความรู้ เครื่องบิน จรวด ดาวเทียม เทคโนโลยี เกษตร
ภาษา กีฬา การต่อสู้ อาวุธที่ใช้ในสงคราม ปัญหาสังคม การเมือง นักสืบ ผจญภัย การท่องเที่ยว และ
ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น เด็กวัยรุ่นผู้ชายจะชอบเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬา การผจญ
ภัย และดนตรี วัยรุ่นทั้งหญิงและชายชอบอ่านวารสาร นิตยสาร และหนังสือการ์ตูนมาก สอดคล้อง
กับ สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2542: 17) กล่าวถึงพัฒนาการด้าน การอ่านของเด็กอายุ 14-16 ปี ดังนี้
เด็กหญิงชอบอ่านเรื่องที่เกี่ยวกับความรัก ส่วนเด็กชายชอบอ่านเรื่อง เกี่ยวกับกีฬาและวิทยาศาสตร์
จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่าในการสอนอ่านครูควรคานึงถึงหลักการที่หลากหลายเหมาะสม
กับการสอนแต่ละครั้งว่ามีจุดประสงค์อย่างไร ในการสอนควรคานึงถึงหลักจิตวิทยาในการอ่าน เช่น
การเตรียมความพร้อมในการอ่าน ช่วงอายุของผู้เรียน และเลือกบทอ่านบทอ่านที่เหมาะสมกับวัย
ของผู้เรียน มีความยากง่ายที่เหมาะสมเพื่อที่จะใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพในการอ่าน
สูงสุด
การคิดวิเคราะห์
ความหมายของการคิดวิเคราะห์
นักการศึกษาได้ให้ความหมายการคิด เชิงวิเคราะห์ไว้อย่างหลากหลาย ซึ่งในระยะแรก
การคิดวิเคราะห์ หมายถึง การคิดอย่างใคร่ครวญ (Reflective Thinking) ดิวอี้ (Dewey, 1933)
เป็ นการคิดพิจ ารณาไตร่ ตรองอย่ างมีเหตุผ ล เพื่อมุ่งตัดสินใจในสิ่ งที่ควรเชื่อ หรือควรทา เอนนิส
(Ennis, 1989: 13) บลูม และคณะ (Bloom, 1956: 6-9) ให้ความหมายการคิดเชิงวิเคราะห์ไว้ว่าเป็น
ความสามารถในการแยกแยะเพื่ อ หาส่ ว นย่ อ ยของเหตุ ก ารณ์ เ รื่ อ งราวหรื อ เนื้ อ หาต่ า ง ๆ ว่ า
ประกอบด้วยอะไร มีความสาคัญอย่างไร อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผลและที่เป็นอย่างนั้นอาศัยหลักการ
อะไร และกู๊ด (Good, 1973: 680) ให้ความหมายคล้ายกันว่าการคิด เชิงวิเคราะห์เป็นการคิดอย่าง
รอบคอบตามหลักของการประเมินและมีหลักฐานอ้างอิง เพื่อหาข้อสรุปที่น่าจะเป็นไปได้ ตลอดจน
พิจารณาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและใช้กระบวนการตรรกวิทยาได้อย่างถูกต้องสมเหตุสมผล
นอกจากนี้ ทิศนา แขมณี (2545: 76) และเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546: 24) กล่าวว่าการคิด
วิเคราะห์ (Critical Thinking) เป็นความสามารถในการจัดจาแนกแยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นวัตถุสิ่งของ เรื่องราว หรือเหตุการณ์ออกเป็นส่วน ๆ และหาความสัมพันธ์เชิง
เหตุผล ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อค้นหาสภาพความเป็นจริง สิ่งสาคัญของสิ่งที่กาหนดหรือ
เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่การนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ การวัชรา เล่าเรียนดี (2553:10)การคิดวิเคราะห์
หมายถึง การแสดงออกด้วยคาพูด หรือพฤติกรรมที่ปฏิบัติที่บ่งบอกถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ
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อย่างละเอียดทุกแง่มุม โดยบอก อธิบายเหตุผลประกอบเรื่องที่รู้ ระบุ ความคิดรวบยอด ระบุปัญหา
ระบุความเชื่อมโยงของความคิดรวบยอดต่างๆ และรายละเอียดของเรื่องที่อ่านได้ และที่สาคัญที่สุด
การลงสรุปการตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาจากทักษะการคิด
เชิงวิเคราะห์
จากนิ ย ามของการคิ ด วิ เ คราะห์ ข้ า งต้ น สรุ ป ได้ ว่ า การคิ ด เชิ ง วิ เ คราะห์ หมายถึ ง
ความสามารถในการจ าแนกแยกแยะส่ ว นย่ อ ยต่ า ง ๆ ของเหตุ ก ารณ์ เรื่ อ งราว เนื้ อ เรื่ อ ง หรื อ
สถานการณ์ว่าประกอบด้วยอะไร มีความสาคัญ สัมพันธ์กันอย่างไร อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผล แล้ว
นามาคิดอย่ างใคร่ ครวญไตร่ ตรองอย่างรอบคอบเพื่อตัดสิ นใจลงสรุป และนามาใช้แก้ปัญหาหรือ
นามาใช้ประโยชน์ได้
องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์
นักการศึกษาได้ให้ แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของการคิด เชิง วิเคราะห์ ไว้ห ลายนัย
วัตสัน และเกลเซอร์ (Watson and Glaser, 1964: 10) ได้กล่าวถึงการคิดวิเคราะห์ว่าประกอบด้วย
ทัศนคติ ความรู้ และทักษะในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. ทัศนคติในการสืบเสาะ ซึ่งประกอบด้วยความสามารถในการเห็นปัญญา และความ
ต้องการที่จะสืบเสาะ ค้นหาข้อมูล หลักฐานมาพิสูจน์เพื่อหาข้อเท็จจริง
2. ความรู้ในการหาแหล่งข้อมูลอ้างอิง และการใช้ข้อมูลอ้างอิงอย่างมีเหตุผล
3. ทักษะในการใช้ความรู้และทัศนคติดังที่กล่าวมาข้างต้น
ไสว ฟักขาว (2546: 42) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่สาคัญของการคิด เชิงวิเคราะห์ว่ามี
องค์ประกอบที่สาคัญ 4 ประการ คือ
1. ความสามารถในการตีความ ซึ่งหมายถึงความพยายามที่จะทาความเข้าใจและให้
เหตุผลแก่สิ่งที่เราต้องการต้องการจะวิเคราะห์เพื่อแปลความหมายสิ่งที่ไม่ปรากฏของสิ่งนั้นซึ่งแต่ละ
คนอาจใช้เกณฑ์ต่างกัน
2. ความรู้ความเข้าใจเรื่องที่จะวิเคราะห์ ผู้วิเคราะห์ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะ
วิเคราะห์ดีพอเสียก่อนไม่เช่นนั้นจะเป็นการใช้ความรู้สึกส่วนตัว
3. ความช่างสังเกต ช่างสงสัยและซักถาม คุณสมบัติข้อนี้จะช่วยให้ผู้วิเคราะห์ได้ข้อมูล
มากเพียงพอก่อนที่จะวิเคราะห์
4. ความสามารถหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล โดยเริ่มจากการแจกแจงข้อมูลเพื่อให้เห็น
ภาพรวมเสียก่อนจากนั้นจึงคิดหาเหตุผลเชื่อมโยงสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อค้นหาความจริง
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546: 26-30) ได้แบ่งการคิดเชิงวิเคราะห์เป็น 4 องค์ประกอบ
ดังนี้
1. ความสามารถในการตีความ หมายถึง การพยายามทาความเข้าใจ และให้เหตุผลแก่
สิ่งที่เราต้องการจะวิเคราะห์ เพื่อแปลความหมายที่ไม่ปรากฏโดยตรงของสิ่ งนั้นเป็นการสร้าง
ความเข้ าใจต่ อสิ่ งที่ ต้อ งการวิเ คราะห์ โดยเกณฑ์ที่ แต่ ล ะคนใช้เ ป็น มาตรฐานในการตัด สิ น ใจ
ย่อมแตกต่างกันตามความรู้ ประสบการณ์ ค่านิยมของแต่ละบุคคล และความสามารถในการเชื่อมโยง
เหตุผล
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2. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะวิเคราะห์ หมายถึง เราจะคิดวิเคราะห์ได้ดีนั้นต้องมี
ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของเรื่องนั้น เพราะความรู้จะช่วยกาหนดขอบเขตของการวิเคราะห์แจกแจง
และจาแนกได้ว่าเรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับอะไร มีองค์ประกอบย่อยๆอะไรบ้าง มีกี่หมวดหมู่ จัดลาดับ
ความสัมพันธ์อย่างไรและรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุ
3. ความช่างสังเกต ช่างสงสัย และช่างถาม หมายถึง นักคิดเชิงวิเคราะห์ต้องมี
องค์ประกอบทั้ง 3 นี้ร่วมด้วย เพราะจะนาไปสู่การสืบค้นความจริงและเกิดความชัดเจนในประเด็นที่
ต้องการวิเคราะห์ ขอบเขตของคาถามจะต้องยึดหลัก 5 W 1 H คือ ใคร (Who) ทาอะไร (What)
ที่ไหน(Where) เมื่อไร (When) เพราะเหตุใด (Why) และอย่างไร (How)
4. ความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล หมายถึง ความสามารถในการใช้
เหตุผลจาแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นความจริง สิ่งใดเป็นความเท็จ สิ่งใดมีรายละเอียดสัมพันธ์
เชื่อมโยงกันอย่างไร
บลูม (Bloom, 1956: 148-150) ได้สรุปแบ่งองค์ประกอบของการคิดเชิงวิเคราะห์เป็น
3 ส่วน ดังนี้
1. การคิดเชิง วิเคราะห์ เนื้อหาข้อมูล ต่าง ๆ ที่ ได้มานั้น สามารถแยกเป็นส่ว นย่อยได้
ข้อความบางข้อความอาจเป็นจริง บางข้อความอาจเป็นค่านิยม และบางข้อคามเป็นความคิดของ
ผู้เขียน ซึ่งการคิดเชิงวิเคราะห์เนื้อหา ประกอบด้วย
1.1 ความสามารถในการค้นหาประเด็นต่าง ๆ ในข้อมูล
1.2 ความสามารถในการแยกแยะความจริงออกจากสมมติฐาน
1.3 ความสามารถในการแยกข้อเท็จจริงออกจากข้อมูลอื่น ๆ
1.4 ความสามารถในการบอกถึงสิ่งจูงใจและการพิจาณาพฤติกรรมของบุคคลและ
ของกลุ่ม
1.5 ความสามารถในการแยกแยะข้อมูลสรุปจากข้อความปลีกย่อย
2. การคิ ด วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ผู้ อ่ า นจะต้ อ งมี ทั ก ษะในการตั ด สิ น ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างข้อมูลหลัก ๆ ได้ ทั้งความสัมพันธ์ของสมมติฐานและความสัมพันธ์ระหว่างข้อสรุปและยังรวม
ไปถึงความสัมพันธ์ในชนิดของหลักฐานที่นามาแสดงด้วย ในการคิดเชิงวิเคราะห์ความสัมพันธ์สามารถ
แยกได้ดังนี้
2.1 ความสามารถในการเข้าใจความสัมพั นธ์ของแนวคิดในบทความและข้อความ
ต่าง ๆ
2.2 ความสามารถในการระลึกได้ว่าสิ่งใดเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนั้น
2.3 ความสามารถในการแยกความจริ ง หรื อ สมมติ ฐ านที่ เ ป็ น ความส าคั ญ หรื อ
ข้อโต้แย้งที่นามาสนับสนุนข้อสมมติฐานนั้น
2.4 ความสามารถในการตรวจสอบข้อสมมติฐานที่ได้มา
2.5 ความสามารถในการแบ่งแยกความสัมพันธ์ของสาเหตุและผลจากความสัมพันธ์
อื่น ๆ
2.6 ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ขัดแย้ง แบ่งแยกสิ่งที่ตรงและไม่ตรงกับ
ข้อมูล
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2.7 ความสามารถในการสืบหาความจริงของข้อมูล
2.8 ความสามารถในการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ แ ละแยกรายละเอี ย ดที่ ส าคั ญ และ
ไม่สาคัญได้
3. การคิดเชิงวิเคราะห์หลักการ เป็นการวิเคราะห์โครงสร้างและหลักการ ในการคิด เชิง
วิเคราะห์ ห ลั กการนี้ จ ะต้องวิเคราะห์แนวคิด จุดประสงค์และมโนทัศน์ ซึ่งการวิเคราะห์ห ลั กการ
สามารถแยกได้ดังนี้
3.1 ความสามารถในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อความและความหมายของ
องค์ประกอบต่าง ๆ
3.2 ความสามารถในการวิเคราะห์รูปแบบในการเขียน
3.3 ความสามารถในการวิ เ คราะห์ จุ ด ประสงค์ ความเห็ น หรื อ ลั ก ษณะการคิ ด
ความรู้สึกที่มีในงานของผู้เขียน
3.4 ความสามารถในการวิเคราะห์ทัศนคติของผู้เขียนในด้านต่าง ๆ
3.5 ความสามารถในการวิเคราะห์เทคนิคโฆษณาชวนเชื่อ
3.6 ความสามารถในการรู้แง่คิดและทัศนคติของผู้เขียน
ในการเรียนผู้เรียนจะต้องใช้ทักษะที่ประกอบกันเป็นการคิดเชิงวิเคราะห์ 4 ประการ คือ
1. ผู้เรีย นจะต้องมี ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบที่สาคัญของการอ้างเหตุผ ลโดย
ขั้นต้นผู้เรียนต้องมีพื้นฐานทางมโนทัศน์ และข้อมูลเพียงพอสาหรับการพิจารณาความจริงที่อาจ
เป็นไปได้ (Probable Truth) ของการอ้างเหตุผล หรือความเป็นไปได้ของผลลัพธ์ที่คาดการณ์เอาไว้
(Predicted Outcomes) ซึง่ ผู้เรียนจะต้องมีทักษะที่จะเป็นในการประเมินการอ้างเหตุผลด้วย
2. ผู้เรียนจะต้องแสวงหาหลักฐานที่นามาใช้ในการอ้างเหตุผล หรือการลงสรุปโดย
จะต้องพิจารณาว่าข้อสรุปที่นามากล่าวอ้างมีข้อมูลสนับสนุนหรือไม่ ตลอดจนการพิจารณาว่าหลักฐาน
ที่นามาอ้างอิงมีคติหรือไม่ (Overgeneralization)
3. ผู้เรียนจะต้องพิจารณาไตร่ตรองและประเมินทั้งหลักฐานที่นามาใช้ และลักษณะ
การใช้เหตุผล (Line of Reasoning) ที่นามาใช้ในการอ้างเหตุผลก่อนการตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธ
ข้อสรุปนั้น
4. ผู้เรียนสามารถระบุข้อสันนิษฐาน (Assumption) ที่เกี่ยวข้องกับการอ้างอิงเหตุผล
(Hudgins, 1977: 173–180) สามารถอธิบายและให้เหตุผลได้
ฮัดกิน ส์ (Hudgins, 1977: 173-180) อธิบายทักษะที่ประกอบกันเป็นการคิด เชิ ง
วิเคราะห์ ประกอบด้วย 1) ผู้เรียนต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ สาคัญของการอ้างเหตุผล
โดยขั้นต้นผู้เรียนต้องมีพื้นฐานทางมโนทัศน์ และข้อมูลเพียงพอสาหรับการพิจารณาความจริงที่อาจ
เป็นไปได้ (Probable Truth) ของการอ้างเหตุและผล หรือความเป็นไปได้ของผลลัพธ์ที่คาดเอาไว้
(Predicted Outcomes) ผู้เรียนจะต้องมีทักษะในการประเมินการอ้างเหตุผลด้วย 2) ผู้เรียนจะต้อง
แสวงหาหลักฐานที่นามาใช้อ้างเหตุผลหรือการลงสรุป โดยจะต้องพิจารณาว่าข้อสรุปที่นามากล่าว
อ้ า งมี ข้ อ มู ล สนั บสนุ นหรื อไม่ ตลอดจนการพิ จ ารณาว่ า หลั ก ฐานที่ น ามาอ้ า งอิ ง มี อ คติ ห รื อ ไม่
(Overgeneralization) 3) ผู้เรี ยนจะต้องพิจารณาไตร่ตรอง และประเมินทั้งหลั กฐานที่นามาใช้
และลักษณะการใช้เหตุผล (Line of Reasoning) ที่นามาใช้ในการอ้างเหตุผลก่อนการตัดสินใจ
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ยอมรับหรือปฏิเสธข้อสรุปนั้น และ 4) ผู้เรียนสามารถระบุข้อสันนิษฐาน (Assumption) ที่เกี่ยวข้อง
กับการอ้างอิงเหตุผล
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์
ทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ของมาร์ซาโน (Marzano’s Taxonomy)
มาร์ซาโน (Marzano, 2001: 11-12) อธิบายว่ารูปแบบพฤติกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย
3 ระบบ ได้แก่ ระบบแห่งตน ระบบการบูรณาการ และระบบสติปัญญา ระบบแห่งตนตัดสินการ
ยอมรับการเรียนรู้เรื่องใหม่ เมื่อระบบแห่งตนรับการเรียนรู้เรื่องใหม่ ระบบบูรณาการจะเข้ามา
เกี่ยวข้องกับการกาหนดเป้าหมายของการเรียนรู้นั้น โดยการออกแบบกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อการบรรลุ
เป้าหมายแห่งการเรียนรู้และระบบสติปัญญาจะทาหน้าที่จัดกระทาข้อมูลในลักษณะของการวิเคราะห์
ดังนั้นปริมาณความรู้ของนั กเรียนแต่ละคนจึงมีผลต่อความสาเร็จอย่างสูงในการเรียนรู้เรื่องใหม่ซึ่ง
ความรู้ใหม่สามารถต่อยอดจากความรู้เดิมได้อย่างกว้างขวาง ดังแสดงตามภาพที่ 13
ระบบแห่งตนตัดสินที่จะปฏิบตั ิ (Self
system Decides to Engage)
ใช่

การเรียนรู้เรื่องใหม่ (New Task)
ไม่ใช่

ระบบบูรณาการการรู้คิดการกาหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ (Meta Cognitive System Sets
Goals and Strategies)

คงพฤติกรรมการเรียนรู้ปัจจุบัน
(Continues Current Behaviour)

ระบบสติปัญญาจัดกระทากับข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง
ความรู้ (Knowledge)

ภาพที่ 13 รูปแบบพฤติกรรมการเรียนรู้
ที่มา: Marzano, Robert J. (2001). Designing A New Taxonomy of Educational
Objectives. California: Corwin Press, Inc., p 11.
จากภาพที่ 13 แสดงให้เห็นว่า กระบวนการถ่ายเทของข้อมูลเริ่มจากระบบแห่งตน
ต่อเนื่องมาที่ระบบบูรณาการการรู้คิดและระบบสติปัญญาและสิ้นสุดที่ความรู้ ระบบแต่ละระบบ
จะส่งผลสะท้อนต่ออีกระบบที่ตามมาอย่างต่อเนื่อง ถ้าระบบแห่งตนไม่เชื่อว่าการเรียนรู้เรื่องใหม่เป็น
เรื่องสาคัญ แรงจูงใจในการเรียนรู้จะน้อยหรือถ้าระบบบูรณาการการรู้คิดกาหนดเป้าหมายไม่ชัดเจน
การเรียนรู้จะประสบอุปสรรค หรือแม้การกาหนดเป้าหมายชัดเจนและกากับตรวจสอบอย่างมี
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ประสิทธิผลแต่กระบวนการจัดกระทาข้อมูลในระบบสติปัญญาปฏิบัติการไม่มีประสิทธิผล การเรียนรู้
จะไม่ประสบผลสาเร็จ ดังนั้นระบบทั้ง 3 จึงเป็นระบบที่มีการจัดลาดับถูกต้องในกระบวนการถ่ายทอด
ข้อมูล มาร์ซาโน (Marzano, 2001: 30-60) ทาการพัฒนารูปแบบจุดมุ่งหมายทางการศึกษารูปแบบใหม่
(A New Taxonomy of Educational Objectives) ประกอบด้วยความรู้ 3 ประเภท และ
กระบวนการจัดกระทาข้อมูล 6 ระดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ข้อมูล เน้นการจัดระบบความคิดเห็น จากข้อมูลง่ายสู่ข้อมูลยาก เป็นระดับความคิด
รวบยอดข้อเท็จจริง ลาดับเหตุการณ์ สมเหตุและผล เฉพาะเรื่อง และหลักการ
2. กระบวนการ เน้นกระบวนการเพื่อการเรียนรู้ จากทักษะสู่กระบวนการอัตโนมัติ
อันเป็นส่วนหนึ่งของความสามารถที่สั่งสมไว้
3. ทักษะ เน้นการเรียนรู้ที่ใช้ระบบโครงสร้างกล้ามเนื้อ จากทักษะง่าย สู่กระบวนการที่
ซับซ้อนขึ้นโดยมีกระบวนการจัดกระทากับข้อมูล 6 ระดับ ดังนี้
3.1 ขั้นรวบรวม เป็นการคิดทบทวนความรู้เดิม รับข้อมูลใหม่และเก็บเป็นคลังข้อมูล
ไว้เป็นการถ่ายโยงความรู้จากความจาถาวรสู่ความจานาไปใช้ในการปฏิบัติการโดยไม่จาเป็นต้องเข้าใจ
โครงสร้างของความรู้นั้น
3.2 ขั้นเข้าใจ เป็นการเข้าใจสาระที่เรียนรู้ สู่การเรียนรู้ใหม่ในรูปแบบการใช้
สัญลักษณ์ เป็นการสังเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานของความรู้นั้นโดยเข้าใจประเด็นสาคัญ
3.3 ขั้นวิเคราะห์ เป็นการจาแนกความเหมือนและความแตกต่างอย่างมีหลักการ
การจัดหมวดหมู่ที่สัมพันธ์กับ ความรู้ การสรุปย่างสมเหตุสมผลโดยสามารถบ่งชี้ข้อผิดพลาดได้
การประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่โดยใช้ฐานความรู้ และการคาดการณ์ผลที่ตามมาบนพื้นฐานของ
ข้อมูล
3.4 ขั้นใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ เป็นการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ไม่มีคาตอบ
ชัดเจน การแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยาก การอธิบายปรากฏการณ์ที่แตกต่าง และการพิจารณาหลักฐานสู่
การสรุปสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน การตั้งข้อสมมติฐานและการทดลองสมมติฐานนั้นบนพื้นฐาน
ของความรู้
3.5 ขั้นบูรณาการความรู้ เป็นการจัดระบบความคิดเพื่อบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้
ที่กาหนด การกากับติดตามการเรียนรู้และการจัดขอบเขตการเรียนรู้
3.6 ขั้นจั ดระบบแห่งตน เป็นการสร้างระดับแรงจูงใจต่อ ภาวการณ์เรียนรู้และ
ภาระงานที่ได้รับมอบหมายในการเรียนรู้ รวมทั้งความตระหนักในความสามารถของการเรียนรู้ที่ตนมี
ทฤษฏีการคิดวิเคราะห์ของมาร์ซาโนเน้นใน 3 ระบบหลัก คือ ระบบแห่งตน ระบบ
การบูรณาการ และระบบสติปัญญา เริ่มจากการตัดสินการยอมรับการเรียนรู้เรื่องใหม่ เมื่อระบบแรก
รับรู้แล้ว ระบบบูรณาการจะเข้ามาเกี่ยวข้องโดยการกาหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ โดยการ
ออกแบบกลยุ ทธ์การเรี ยนรู้ ของตนเองเพื่อการบรรลุ เป้าหมายแห่งการเรียนรู้ หลังจากนั้นระบบ
สติปัญญาจะทาหน้าที่จัดกระทาข้อมูลในลักษณะของการวิเคราะห์ถ้าประสบผลสาเร็จก็จะทราบถึง
ศักยภาพแห่งตนและกลับไปเริ่มที่ระบบแรกประกอบด้วยความรู้ 3 ประเภท และมีระดับการกระทา
กับข้อมูล 6 ระดับ
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ทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ของเอนนิส (Ennis)
นิยามการคิดวิเคราะห์เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1962 และได้ปรับขยายคานิยามให้
ครอบคลุมมากขึ้น ในปี ค.ศ. 1985 โดยคานิยามที่ให้ไว้ คือ การคิดวิเคราะห์เป็นการคิดอย่างมี
เหตุผล และคิดแบบตรึกตรอง เพื่อการตัดสินใจก่อนที่ จะเชื่อหรือก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ (Ennis,
1985: 45-48) และเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ประกอบด้วย 3 ทักษะ ดังต่อไปนี้
1. ทักษะการนิยาม ได้แก่ การระบุจุดสาคัญของประเด็นปัญหา ข้อสรุป ระบุเหตุผลทั้ง
ที่ปรากฏและไม่ปรากฏ การตั้งคาถามที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ การระบุเงื่อนไขและข้อตกลง
เบื้องต้น
2. ทักษะการตัดสินข้อมูล ได้แก่ การตัดสินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลการตัดสิน
ความเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา และการพิจารณาความสอดคล้อง
3. ทักษะการสรุ ป อ้ างอิง ในการแก้ ปัญหาและการสรุปอย่ างสมเหตุ ส มผล ได้แ ก่
การอ้างอิงและการสรุปแบบอุปนัย การนิรนัยโดยมีความตรง การทานายสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่าง
น่าเชื่อถือโดยแบ่งขั้นตอนการคิดวิเคราะห์ประกอบด้วย
3.1 ความสามารถในการระบุปัญหา หมายถึง การพิจารณาข้อมูลปรากฏการณ์หรือ
เหตุการณ์เพื่อกาหนดประเด็นปัญหา ข้อสงสัยข้อคาถาม รวมทั้งการพิจารณาความหมายของคา
ความ เพราะทาให้บุคคลตระหนักว่าปัญหานั้น คืออะไร เป็นองค์ประกอบแรกที่เป็นตัวป้อนหรือเป็น
สิ่งเร้าให้คนเริ่มคิด
3.2 การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา หมายถึง การหาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาจากแหล่งต่างๆ ให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นปัญหาทุกแง่
ทุกมุม และข้อมูลส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับข้อความ ข้อโต้แย้ง ดังนั้น วิธีการรวบรวมข้อมูลที่จาเป็นจึง
ได้แก่ การสังเกต (Observation) ทั้ง สังเกตด้วยตนเอง และรวบรวมจากการสังเกตของผู้อื่น รวมทั้ง
การดึงข้อมูลจากประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ของตน การรวบรวมข้อมูลนี้จะกระทาหลังจากที่ระบุได้ว่า
ปัญหาคืออะไร
3.3 การพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล หมายถึง การพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งที่มาของข้อมูล เพราะข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือขาดความถูกต้องอาจนาไปสู่
การสรุปที่ผิดพลาดได้ ถ้าประเมินแล้ว พบว่า ข้อมูลมาจากแหล่งที่ขาดความน่าเชื่อถือหรือไม่ถูกต้อง
ให้ตัดทิ้ง ไปส่วนข้อมูลที่มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ก็เก็บไว้ใช้ต่อไป ขณะเดียวกันก็ประเมินความ
เพียงพอของข้อมูลทั้ง ในด้านคุณภาพและปริมาณ ถ้าพบว่าข้อมูลไม่เพียงพอสาหรับการพิ จารณาเพื่อ
หาข้อสรุปก็ต้องรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม
3.4 การแยกแยะความแตกต่างของข้อมูล หมายถึง การนาข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งที่
น่าเชื่อถือ หรือมีความถูกต้องเพียงพอแล้ว ก็นามาแยกแยะความแตกต่างของข้อมูล ตีความข้อมูล
ประเมินว่าข้อมูลใดเป็นข้อเท็จจริง ข้อมูลใดเป็นข้อคิดเห็น คาโฆษณา คาชวนเชื่อ หรือการกล่าวอ้าง
เกินจริง ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลจากประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิม
3.5 การหาข้อสรุป หมายถึง การนาข้อมูลที่ผ่านการแยกแยะมาแล้วมาพิจารณา
เชื่อมโยงหาความสัมพันธ์เพื่อกาหนดแนวทางว่าข้อสรุปที่น่าจะเป็นไปได้ และจะไปในแนวทางใดบ้าง
เพื่อที่จะเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการตรวจสอบสมมติฐานแล้วหาข้อสรุป ซึ่งต้องอาศัยการสรุปแบบ
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อุปนัยและนิรนัย โดยพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่อย่างสมเหตุสมผลว่า สิ่งใดควรเชื่อหรือยอมรับได้
สิ่งใดไม่ควรเชื่อหรือควรปฏิเสธ สิ่งใดควรทาหรือไม่ควรทา หรือควรสรุปอย่างไร ต่อประเด็นปัญหานั้น
การหาข้อสรุปจากสมมติฐานจาเป็นต้องอาศัยการใช้เหตุผล (Reasoning) ที่เหมาะสมและดีที่สุด
3.6 การนาไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การนาข้อสรุปนั้นมาดูความสมเหตุสมผล ซึ่งต้อง
อาศัยความสามารถในการวิเคราะห์และการประเมิน ประกอบกับการพิจารณาว่าสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้หรือไม่ จะเกิดผลตามมาอย่างไร และถ้าข้อมูลที่ได้รับมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือ
ในกรณีที่ได้รับข้อมูลเพิ่มใหม่เติมในภายหลังที่ชี้ให้เห็นว่าข้อสรุปเดิมไม่สมเหตุสมผล โดยอาจต้องทา
ชัดเจนของข้อความ ความสามารถในการระบุปัญหาถือเป็นจุดเริ่มต้น ที่สาคัญของการคิดอย่างมีการ
รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม แล้วย้อนกลับไปพิจารณาข้อมูลเดิมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อตั้งสมมติฐานและสรุปใหม่
จากการศึกษาเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ ของนักการศึกษา กล่าวโดยสรุปดังนี้ การคิด
วิเคราะห์ของวัตสัน และเกลเซอร์ (Watson and Glaser, 1964: 10) ประกอบด้วยการสืบเสาะ
ความรู้ในการหาแหล่งข้อมูลอ้างอิง การใช้ข้อมูลอ้างอิงอย่างมีเหตุผล และทักษะในการใช้ความรู้และ
ทัศนคติที่กล่าวข้างต้น ฮัดกินส์ (Hudgins,1977: 173-180) ประกอบด้วย 1) ผู้เรียนต้องมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับองค์ประกอบที่สาคัญ 2) ผู้เรียนจะต้องแสวงหาหลักฐาน 3) ลักษณะการใช้เหตุผล เอนนิส
(Ennis, 1985: 45-48) ประกอบด้วย 1) ทักษะการนิยาม ได้แก่การระบุจุดสาคัญของประเด็นปัญหา
ข้อสรุประบุเหตุผล 2) ทักษะการตัดสินข้อมูล 3) การพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล 4) การ
แยกแยะความแตกต่างของข้อมูล 5) ทักษะการสรุปอ้างอิงในการแก้ปัญหา บลูม (Bloom, 1956:
148-150) ประกอบด้วย1) วิเคราะห์เนื้อหา 2) วิเคราะห์หลักการ 3) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ทฤษฏี
การคิดวิเคราะห์ของมาร์ซาโน(Marzano, 2001) เน้น 3 ระบบหลัก คือ ระบบแห่งตน ระบบการบูร
ณาการ และระบบสติปัญญาไสว ฟักขาว (2546: 42) กล่าวถึงผู้ที่คิดวิเคราะห์ได้ดีต้องมีความสามารถ
ดังนี้ 1) ความสามารถในการตีความ 2)ความรู้ความเข้าใจเรื่องที่จะวิเคราะห์ 3)ความช่างสังเกต ช่าง
สงสัยและซักถาม 4)ความสามารถหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล และเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546:
26-30) แบ่งการคิดเชิงวิเคราะห์เป็น 4 องค์ประกอบ คือ 1)ความสามารถในการตีความ 2) ความรู้
ความเข้าใจในเรื่องที่จะวิเคราะห์ 3. ความช่างสังเกต ช่างสงสัย และช่างถาม 4) ความสามารถในการ
หาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ผู้วิจัยสังเคราะห์ได้ว่า การคิดเชิงวิเคราะห์ ประกอบด้วย 5 ทักษะ คือ 1)
ทักษะการนิยามปัญหา 2) การทาความเข้าใจและอธิบาย 3) การจาแนกประเภทข้อมูล 4) การ
พิจารณาความสัมพันธ์ของข้อมูล และ 5) การสรุปและนาข้อสรุปไปใช้อ้างอิงในการแก้ปัญหาอย่าง
สมเหตุสมผล ทาให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวันซึ่งผู้วิจัยนามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้
การวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์
การพัฒนาทักษะการคิดได้กลายเป็นประเด็นที่มีความสาคัญมากขึ้นในระบบการศึกษา
แต่สิ่ งที่เป็ นปั ญหาติดตามมา คือ ทาอย่างไรจึงจะสามารถวัดผลของการคิดและทักษะการคิดได้
นอกเหนือไปจากจะสอนให้เกิดทักษะการคิดแล้ว (Quellmalz, 1985: 1) ให้แนวทางการวัดทักษะ
การคิดสามารถดาเนินการวัดได้ด้วยรูปแบบวิธีวัด 3 วิธีผสมผสานกัน (Stiggins, Rubel and
Quellmalz, 1988: 6) คือ ใช้วิธีการถามคาถามด้วยปากเปล่าระหว่างการเรียนการสอนใช้วิธีการ
ทดสอบด้วยแบบทดสอบและการสังเกตการณ์แสดงออกโดยครูผู้สอนอย่างมีจุดมุ่งหมาย ทั้งนี้การใช้
วิธีการทั้งสามวิธีดังกล่าวข้างต้นนั้น ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าครูผู้สอนมีศักยภาพในการสังเกต
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และการตัดสินพฤติกรรมของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประเด็นสุดท้ายเชื่อว่าครูผู้ สอนมี
ความรู้ความสามารถในเรื่องที่สอนเป็นอย่างดี
สติ๊กกิน และคณะ (Stiggins, Rubel and Quellmalz, 1988: 6-7) ได้กาหนดขั้นตอน
ในการวัดทักษะการคิดไว้เป็น 3 ขั้นตอน คือ
1. นิยามทักษะการคิดที่ต้องการวัดให้ชัดเจน
2. กาหนดรูปแบบการประเมิน (Assessment) ที่จะใช้ในชั้นเรียนอย่างน้อย 2 วิธี ได้แก่
การประเมิ น ด้ ว ยการถามค าถามปากเปล่ า ในชั้ น เรี ย นกั บ การทดสอบด้ ว ยแบบทดสอบ และ
การประเมินจากการสังเกตผลของการแสดงออก
3. วางแผนยุทธศาสตร์ในการประเมินให้ครอบคลุมทักษะการคิดทุกประเภท ซึ่งลักษณะ
ของการคิดอาจเป็นการคิดแบบซับซ้อนที่ประกอบด้วยทักษะการคิดย่อยอย่างน้อยสองทักษะขึ้นไป
วัตสัน และเกรเซอร์ (Watson and Glaser, 1964: 11) กล่าวถึงการวัดผลด้านการคิด
เชิงวิเคราะห์ คือ การวัดความสามารถในการวิเคราะห์วิจารณ์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
มาเป็นเหตุผลในการพิจารณาในการตัดสินใจในเรื่องราวต่างๆ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ นอกจากนั้น
ที่สาคัญในเหตุผลการณ์หรือสถานการณ์ก็จะมีความเกี่ยวข้องเป็นเหตุเป็นผลกันซึ่งจะเห็นว่าการคิด
เชิงวิเคราะห์จะต้องมีการหาสาเหตุและผลมาเพื่อพิจารณาอยู่เสมอ การวัดความสามารถในการคิด เชิง
วิเคราะห์ มี 5 ขั้นตอน คือ
1. การระบุปัญหา จะเป็นการกาหนดปัญหาและทาความเข้าใจกับปัญหาพิจารณา
ข้อมูลเพื่อกาหนดปัญหา ข้อโต้แย้งหรือ ข้อมูลที่คลุมเครือ รวมทั้งการนิยามความหมายของคาและ
ข้อความ การระบุปัญหาเป็นกระบวนการเริ่มต้นของการคิดวิเคราะห์ หรือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เป็นการกระตุ้นให้บุคคลเริ่มต้นคิด เมื่อตระหนักว่ามีปัญหาหรือข้อโต้แย้ง หรือได้รับข้อมูล ข่าวสารที่
คลุมเครือ จะพยายามหาคาตอบที่สมเหตุสมผล เพื่อทาความเข้าใจกับปัญหานั้น ปัญหาจึงเป็นสิ่งเร้า
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการคิดวิเคราะห์
2. การตั้งสมมติฐาน เป็นการพิจารณาแนวทาง การสรุปอ้างอิงของปัญหาข้อโต้แย้งหรือ
ข้อมูลที่คลุมเครือโดยการนาข้อมูลที่มีการจัดระบบแล้วมาพิจารณาเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์เพื่อ
กาหนดแนวทางการสรุปที่น่าจะเป็นไปได้ว่า จากข้อมูลที่ปรากฏสามารถเป็นไปในทิศทางใดบ้าง
เพื่อที่จะได้พิจารณาเลือกแนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุด หรือการตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผลในการสรุป
อ้างอิงต่อไป
3. การตรวจสอบสมมติฐาน เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ข้อโต้แย้งหรือ
ข้อมูลที่คลุมเครือจากแหล่งต่างๆ รวมทั้งการดึงข้อมูล หรือความรู้จากประสบการณ์เดิมที่มีอยู่มาใช้
เพื่อออกแบบการทดลองหรือ วิธีการแก้ปัญหาเป็นการตรวจสอบสมมติฐานที่ ตั้งไว้ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผลในการสรุปอ้างอิงต่อไป
4. การสรุปอ้างอิงโดยใช้หลักตรรกศาสตร์ เป็นการพิจารณาเลือกแนวทางที่สมเหตุ
สมผลที่สุดจากข้อมูลหรือหลักฐานที่มีอยู่ หลักจากกาหนดแนวทางเลือกที่อาจเป็นไปได้
จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การวัดความสามารถด้านการคิด เชิงวิเคราะห์ หมายถึงการวัด
ความสามารถในหลายรู ปแบบ คือ ความสามารถในตั้งเป้าหมายของการคิดการจาแนกแยกแยะ
ส่วนย่อยต่าง ๆ ของเหตุการณ์ เรื่องราว เนื้อเรื่องหรือสิ่งต่าง ๆ ว่าประกอบด้วยอะไร มีความสาคัญ
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สัมพันธ์กันอย่างไร อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผล เพื่อกาหนดเกณฑ์การคิดอย่างใคร่ครวญอย่างรอบคอบ
เพื่ อ ตั ด สิ น ใจในสิ่ ง ที่ ค วรเชื่ อ หรื อ ควรปฏิ บั ติ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบหลายประการ เช่ น
ความสามารถด้าน การสังเกต การตั้งสมมติฐาน ความเข้าใจในข้อเท็จจริง การแสดงความคิดเห็น
ความสามารถในการรู้แง่คิดและทัศนคติของผู้เขียนการตีความ การหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล และ
การตัดสินใจจากข้อมูลที่ได้รับ สามารถนามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้
การคิดเชิงเหตุผล
ความหมายของการคิดเชิงเหตุผล
การคิดเชิงเหตุผล เป็นประเด็นที่นักจิตวิทยาและนักการศึกษาได้ให้ความสนใจและ
อธิ บ ายลั ก ษณะของการคิ ด ที่ จ ะต้ อ งใช้ เ หตุ ผ ลเข้ า มาประกอบการตั ด สิ น ใจไว้ ใ นหลายลั ก ษณะ
ดังต่อไปนี้ กู๊ด (Good, 1973 : 345) ได้อธิบายเกี่ยวกับการคิดเชิงเหตุผลสรุปได้ว่าการคิดเชิงเหตุผล
เป็ น กระบวนการคิดหรื อกระบวนการทางสมองในอันที่จะลงความคิดเห็ นเกี่ยวกับความสั มพั นธ์
ระหว่างข้อเท็จจริงและปรากฏการณ์ สามารถสรุปเหตุผลจากข้อสมมติฐานได้เป็นการคิดที่เป็นผล
มาจากการทดสอบ หรือการตัดสินใจหรือการวิเคราะห์เรื่องราวที่เกิดขึ้น ส่วน ฟรีแมน (Freeman,
1988: 3-4) กล่าวถึงการคิดเชิงเหตุผล มีความสัมพันธ์กับการแก้ปัญหา การหาทางเลือ กในการ
แก้ปัญหา และประเมินว่าวิธีไหนดีที่สุดและปฏิบัติตามทางเลือกนั้นเพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหาด้วยความ
เหมาะสม และยอมรับในวิธีการแก้ปัญหาเมื่อได้รับเหตุผลที่ถูกต้องเพียงพอ และสามารถเข้าใจใน
เหตุผลนั้น รีเบอร์ (Reber, 1985) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการคิดเชิงเหตุผ ลไว้ว่า การคิดเชิงเหตุผล
เป็นพื้นฐานนาไปสู่การคิดเชิงตรรกะโดยใช้กระบวนการทางปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนาไปสู่การ
แก้ปัญหา โอดาฟเฟอร์ (O’Daffer, 1990: 378) ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับการให้เหตุผลว่าการให้เหตุผล
เป็นส่วนหนึ่งของการคิด และเป็นการคิดที่เกี่ยวกับการสร้า งหลักการ การสรุปแนวคิดที่สมเหตุสมผล
และการหาความสัมพันธ์ของแนวคิด โชติ เพชรรื่น และองอาจ นัยพิพัฒน์ (2537: 48) ได้ให้
ความหมายของความสามารถด้านเหตุผลว่าเป็นความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical
Thinking) ด้วยการคิดในเชิงวิเคราะห์ ค้นหาเกณฑ์มาสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ แล้วนามา
วินิจฉัยลงสรุปได้อย่างถูกต้อง ส่วน ครูลิค และรุดนิค (Krulik and Rudnick, 1993: 3) กล่าวว่าการ
คิดเชิงเหตุผล หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการวิเคราะห์และได้มาซึ่งข้อสรุปที่สมเหตุสมผล
จากข้อมูลที่กาหนดให้ ซึ่งนั กเรี ยนต้องสร้างข้อคาดการณ์ หาข้อสรุปจากความสัมพันธ์ของ
สถานการณ์ แล้วแสดงเหตุผล อธิบายข้อสรุป และยืนยันข้อสรุปนั้น สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของ
สหรัฐอเมริกา (NCTM, 2000: 29) กล่าวถึงจุดเน้นของการให้เหตุผลของนักเรียน เกรด 9-12
สนับสนุนให้นักเรียนได้ พัฒนาทักษะการให้เหตุผลดังต่อไปนี้ 1) สร้างและตรวจสอบข้อคาดเดา
2) ยกตัวอย่างที่คัดค้านได้ 3) แสดงการให้เหตุผลที่สมเหตุสมผล 4) ตัดสินข้อโต้แย้งด้วยเหตุผล
และ 5) อ้างเหตุผลอย่างง่ายๆ ได้นอกจากนี้วิชชุดา งามอักษร (2541: 60) ได้สรุปการคิดอย่างมี
เหตุผลไว้ว่า หมายถึง การกระทาหรือกระบวนการทางสมองในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริงและปรากฏการณ์จากสิ่งที่รู้แล้วไปยังสิ่งที่ยังไม่รู้ เป็นกระบวนการคิด
ในขั้นการคิดแบบนามธรรม (Formal Thinking) และใช้เหตุผลเชิงตรรกศาสตร์ ส่วน ฆนัท ธาตุทอง
(2554: 247) ให้ ความหมายของการคิดอย่างมีเหตุผ ล หมายถึง ความสามารถในการจาแนก

114
ข้อเท็จจริงออกจากข้อคิดเห็น อย่างเป็นระบบ และเชื่อมโยงกันระหว่างสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น สานัก
บริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ความหมายของการคิดเชิงเหตุผล เป็นการรับรู้ความรู้จาก
เหตุผล (Reason) เป็นการใช้ข้อมูลรายละเอียด (Information) ในลักษณะโน้มน้าว (Induce) สืบ
สาวเหตุผล (Deduce) สรุปความ(Infer) ลงความเห็นเป็นหลักการ (Generalize) ระบุลักษณะเฉพาะ
(Specify) ยืนยันลักษณะความเหมือน (Recognize Similarities) และจากนั้นเป็นการตัดสิน
(Judge) และโต้แย้ง สนับสนุนและคัดค้านอย่างเต็มที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นจริง สิ่งดี สิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่
สวยงาม (สานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2554: 32)
จากความหมายของการคิดเชิงเหตุผลของนักการศึกษาที่กล่ าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า
การคิดเชิงเหตุผลหมายถึง ความสามารถในการรับรู้ความรู้จากเหตุผล (Reason) ทาความเข้าใจ
ข้อมูล และสามารถระบุ ลักษณะเฉพาะของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจาแนกข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็น การเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์ของข้อมูล การลงข้อสรุป เพื่อสร้างหลักการ (Generalize)
หรือแก้ปัญหา ตัดสิน โต้แย้งได้อย่า งสมเหตุสมผล โดยผู้เรียนต้องสร้างข้อคาดการณ์ หาข้อสรุปจาก
ความสัมพันธ์ของสถานการณ์ แล้วแสดงเหตุผลในการคิด
ความสาคัญและการพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผล
การให้เหตุผลเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการดาเนินชีวิตประจาวันของมนุษย์ (Baroody,
1993: 2-25) ดังนั้น การให้เหตุผลจึงเป็นกระบวนการที่สาคัญที่ถูกเน้นในการจัดการเรียนรู้ (NCTM,
2000: 56; Hanna and Yackel, 2003: 227-236) ทักษะการให้เหตุผลในคณิตศาสตร์สามารถ
นามาประยุกต์ใช้ในสาขาอื่น ๆ (Baroody, 1993: 252-260) เพราะการเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ การ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง หรือในงานอาชีพของบุคคลจะไม่มีใครคอยบอกว่าถูกหรือผิด จะต้องใช้การ
พิจารณาและตัดสินใจด้วยตนเองด้วยเหตุและผล (Lappan and Schram, 1989: 18)การพัฒนา
บุคคลให้มีความสามารถในการให้เหตุผลนั้นต้องเริ่มจากการส่งเสริมให้บุคคลได้คิดอย่างมีเหตุผล
ความสามารถในการให้เหตุผ ลดังกล่าวนี้เป็นสิ่งจาเป็นที่โรงเรียนควรจัดทาและเป็นสิ่งที่สามารถสอน
ได้ควบคู่กับเนื้อหาวิชาปกติหรือในสถานการณ์ค่าง ๆ ที่เหมาะสม (Guilford and Hoepfner, 1971:
28-32) ครูต้องสร้างบรรยากาศให้นักเรียนตระหนักว่าการเรียนควรเรียนด้วยความเข้าใจ (2547: 15 )
การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้แสดงเหตุผล ซึ่งเป็นสิ่งที่สาคัญกว่าการได้คาตอบ
ที่ถูกต้อง บรรยากาศต้องไม่ทาให้นักเรียนรู้สึกหวาดกลัว หากแต่ต้องเป็นบรรยากาศที่สนับสนุน
ส่งเสริม ให้นักเรียนได้พูดอธิบาย และแสดงเหตุผลของแนวคิดอย่างอิสระ โดยการแสดงเหตุผลอาจทา
ด้วยวาจา ด้วยการเขียน โดยใช้ภาษาง่าย ๆ หรือใช้อุปกรณ์แสดงให้เห็นจริง (สสวท., 2547: 15;
Rowan and Morrow, 1993: 16-18; NCTM, อ้างถึงใน Gal and Garfield, 1999: 48)การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ควรใช้คาถามบ่อย ๆ และใช้คาถามอย่างต่อเนื่อง คาถามที่ใช้ควรเป็นคาถามที่
กระตุ้นให้นักเรียนคิดและแสดงเหตุผล เช่น ใช้คาถามกระตุ้นด้วยคาว่า “ทาไม” “อย่างไร” “เพราะ
เหตุใด” เป็นต้น พร้อมทั้งให้ข้อคิดเพิ่มเติมอีก เช่น “ถ้า...แล้วนักเรียนคิดว่า....จะเป็นอย่างไร”
นักเรียนที่ให้เหตุผลได้ไม่สมบูรณ์ ครูจะต้องไม่ตัดสินด้วยคาว่า ไม่ถูกต้อง แต่อาจใช้คาพูดเสริมแรง
และให้กาลังว่า คาตอบที่นักเรียนตอบมามีบางส่วนที่ถูกต้อง นักเรียนคนใดจะให้คาอธิบายหรือให้
เหตุผลเพิ่มเติมของเพื่อนได้อีกบ้าง เพื่อให้นักเรียนมีการเรียนรู้ร่วมกันมากขึ้น ในการจัดการเรียนรู้ ครู
ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดอย่างหลากหลาย ปัญหาหรือสถานการณ์ที่กาหนดให้ควรเป็นปัญหา
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ปลายเปิด (Open-ended Problem) ที่นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือให้เหตุผลที่แตกต่าง
กันได้ (สสวท., 2545: 195) ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและแสดงพฤติกรรมใน การสืบค้น คาดการณ์
ค้นหาวิธีพิสูจน์ สังเกตรูปแบบ ชี้แจงเหตุผลของแนวคิด โดยอธิบายรูปแบบแสดงด้วยภาพหรือ
แบบจาลอง และตอบคาถามต่างๆ เช่น “ทาไม” “อะไรจะเกิดขึ้นถ้า...” “จงให้ตัวอย่างของ..”
“สามารถใช้วิธีการอื่นได้หรือไม่ ถ้าการดาเนินการเดิมไม่บรรลุผล” ซึ่งล้วนเป็นคาถามที่ก่อให้เกิดการ
คิด การสร้างข้อความคาดการณ์ ทดสอบ และปรับแต่งโดยอาศัยเหตุผล การกาหนดแบบจาลอง
(Modeling) และการอธิบาย ซึ่งเป็นลักษณะของการใช้เหตุผลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ (สสวท., 2547:
15; Lappan and Schram, 1989: 18-19)
นอกจากนั้น ครูควรรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน และให้นักเรียนได้ฝึกการรับฟัง
ทาความเข้าใจเหตุผลของผู้อื่น เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสอภิปรายและเปรียบเทียบคาตอบที่ต่างกัน
ของปัญหาและได้อธิบายเกี่ยวกับปัญหาเหล่านั้น และครูต้องสามารถปรับแนวการอภิปรายให้เข้ากับ
วิธีคิดของนักเรียน ช่วยสรุปและชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจว่า เหตุผลของนักเรียนถูกต้องตามหลักเกณฑ์
หรือไม่ขาดตกบกพร่องอย่างไร รวมทั้งครูต้องมีความอดทน ให้เวลา ให้โอกาสแก่นักเรียน (สสวท.,
2547: 15 และ NCTM, อ้างถึงใน Gal and Garfield, 1999: 48) ส่งเสริมนักเรียนให้ได้คิดอย่างมี
เหตุผลความสามารถในการให้เหตุผลนี้เป็นสิ่งที่ฝึกได้และเป็นสิ่งที่ จาเป็นที่โรงเรียนต้องจัดทา โดย
สอนควบคู่กับเนื้อหาปกติในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสม (Guilford and Hoepfner, 1971: 2832) ซึ่งจะทาให้นักเรียนทราบว่า ครูให้ความสาคัญต่อความเข้าใจและการให้เหตุผล โดยครูจะต้อง
ประเมินสิ่งเหล่านี้อย่างสม่าเสมอ ที่สาคัญเมื่อนักเรียนสามารถให้เหตุผลที่ดีครูควรให้การเสริมแรง
ทันที อีกทั้งในข้อสอบควรมีส่วนที่ให้นักเรียนได้แสดงเหตุผล (สสวท., 2547: 15) การจัดกิจกรรมครู
ควรให้นักเรียนมีโอกาสในการทางานที่เกี่ยวกับข้อมูลจริงโดยนักเรียนมีโอกาสได้แก้ปัญหาที่ตนเอง
สนใจหรือได้มีโอกาสตั้งปัญหาด้วยตนเองโดยผ่านขั้นตอนการสืบสวนทางสถิติ นักเรียนควรสามารถ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกข้อมูล การนาเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล นักเรียนได้มีโอกาส
พิสูจน์ถึงการตัดสินใจของพวกเขา (NCTM, อ้างถึงใน Gal and Garfield, 1999: 48)
จากการศึกษาสรุปได้ว่า การพัฒนาทักษะการให้เหตุผล เป็นการส่งเสริมนักเรียนให้คิด
อย่างมีเหตุผลโดยฝึกการอธิบาย การตั้งคาถาม การหาความสัมพันธ์ การวิเคราะห์ แสดงข้อสรุป และ
พิจารณาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล โดยฝึกจากบรรยากาศที่สนับสนุนให้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยน
แนวคิดพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล จากสถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และในระหว่าง
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้คาถามกระตุ้นให้นักเรียนคิดและแสดงเหตุผล
องค์ประกอบของการคิดเชิงเหตุผล
ในการคิ ด ของมนุ ษ ย์ ประกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบหลายประการ ดั ง ที่ กิ ล ฟอร์ ด
(Guilford, n.d.) สรุปเกี่ยวกับองค์ประกอบของการคิดใน 3 มิติ คือ มิติด้านเนื้อหาการคิด มิติด้าน
วิธีคิด และมิติในด้านผลการคิด ซึ่งมิติในด้านเนื้อหาประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) ภาพ (Figural)
หมายถึง ข้อมูลที่เป็นรูปธรรม สามารถที่จะรับรู้และระลึกออกได้ เช่น ภาพต่าง ๆ 2) สัญลักษณ์
(Symbolic) หมายถึง ข้อมูลที่เป็นเครื่องหมาย 3) ภาษา (Semantic) หมายถึง ข้อมูลที่เป็นถ้อยคา
และ 4) พฤติกรรม (Behavioral) หมายถึง ข้อมูลที่อยู่ในรูปของกิริยาอาการ นอกจากนี้มี
นั ก การศึ ก ษาที่ใ ห้ แ นวคิ ด เกี่ย วกั บ องค์ ป ระกอบของการคิ ด เชิง เหตุ ผ ลไว้ อ ย่า งหลากหลาย อาทิ
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ศูนย์กลางการคิดวิเคราะห์ (Center for Critical Thinking, 1996) กล่าวโดยสรุปว่าการคิดวิเคราะห์
มีความสัมพันธ์กับการแก้ปัญหา ซึ่งการแก้ปัญหาต้องใช้ การคิดอย่างมีเหตุผลซึ่งมีองค์ประกอบ
7 ประการ คือ
1. จุดมุ่งหมาย คือ เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการคิด เช่น คิดเพื่อหาแนวทาง
แก้ปัญหา หรือคิดเพื่อหาความรู้
2. ประเด็นคาถาม คือ การระบุคาถามต่าง ๆ ตามปัญหาสาคัญที่ต้องการแก้หรือ
ต้องการคาตอบ
3. สารสนเทศ คือ ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการคิดข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มาควรมี
ความกว้าง ลึก ชัดเจน ยืดหยุ่น และมีความถูกต้อง
4. ข้อมูลเชิงประจักษ์ คือ ข้อมูลที่ได้มานั้นต้องเชื่อถือได้ มีความชัดเจน และถูกต้องและ
มีความเพียงพอต่อการใช้เป็นพื้นฐานของการคิดอย่างมีเหตุผล
5. แนวคิดอย่างมีเหตุผล คือ แนวคิดทั้งหลายที่อาจรวมถึงทฤษฎี หลักการ โดยแนวคิด
ดังกล่าวมีความจาเป็นสาหรับการคิดอย่างมีเหตุผล และแนวคิดที่ได้มานั้นต้องมีความเกี่ยวข้องกับ
ปัญหาหรือคาถามที่ต้องการหาคาตอบ และเป็นแนวคิดที่ถูกต้อง
6. การตั้งสมมติฐาน เป็นองค์ประกอบสาคัญของทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลเพราะผู้คิด
ต้องมีความสามารถในการตั้งสมมติฐานให้มีความชัดเจน สามารถตัดสินได้เพื่อประโยชน์ในด้าน
การหาข้อมูลมาใช้ในการคิดอย่างมีเหตุผล
7. การนาไปใช้และผลที่ตามมา เป็นองค์ประกอบสาคัญของการคิดอย่างมีเหตุผ ล
ซึ่งผู้คิดต้องคานึงถึงผลกระทบคือ ต้องมีความสามารถคิดไกล คือ มองถึงผลที่ตามมารวมกับ
การนาไปใช้ได้หรือไม่เพียงใด
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545: 194-196) นาเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับองค์ประกอบหลักที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักให้เหตุผล ประกอบด้วย 1) ควรให้ผู้เรียนได้พบกับ
โจทย์หรือปัญหาที่ผู้เรียนสนใจ เป็นปัญหาที่ไม่ยากเกิดความสามารถของผู้เรียนที่จะคิดและให้เหตุผล
ในการหาคาตอบได้ 2) ให้ผู้เรียนมีโอกาสและเป็นอิสระที่จะแสดงออกถึงความคิดเห็นในการใช้และให้
เหตุผลของตนเอง และ 3) ผู้สอนช่วยสรุปและชี้แจงให้ผู้เรียนเข้าใจว่าเหตุผลของผู้เรียนถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์หรือไม่ขาดตกบกพร่องอย่างไร
คาร์พลัส (Karplus. 1977 : 169-175) อธิบายเกี่ยวกับการคิดอย่างมีเหตุผลของเด็กใน
สองลักษณะ คือ ขั้นการคิดอย่างมีเหตุผลแบบรูปธรรม (Concrete Reasoning Patterns: C) และ
การคิดอย่างมีเหตุผลแบบนามธรรม (Formal Reasoning Patterns: F) มีรายละเอียดดังนี้
1. การคิดอย่างมีเหตุผลแบบรูปธรรม (Concrete Reasoning Patterns: C)
C1 (Classification) สามารถจาแนกและรวมกลุ่มสิ่งของโดยอาศัยเกณฑ์การสังเกต
คุณสมบัติของสิ่งเหล่านั้น เช่น บอกความแตกต่างของกรดและเบสได้ โดยการสังเกตสีของกระดาษ
ลิตมัสที่เปลี่ยนแปลง และมีความเข้าใจลักษณะที่เป็นตรรกศาสตร์ เช่น สุนัขเป็นสัตว์แต่สัตว์ทุกตัว
ไม่ใช่สุนัขทั้งหมด
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C2 (Conservation) สามารถคิดอย่างมีเหตุผลเรื่องการอนุรักษ์ โดยปริมาตรของสาร
คงที่เมื่อไม่มีการนามาเพิ่มหรือเอาออกไป เช่น เมื่อเทน้าออกจากถ้วยลงในกระบอกตวงปริมาตรของ
น้าจากถ้วยในครั้งแรกจะเท่ากับปริมาตรของน้าในกระบอกตวง
C3 (Serial ordering) สามารถจัดอันดับแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ จากการ
สังเกตคุณสมบัติ และเริ่มใช้วิธีจับคู่ (One-to-one Correspondence) ระหว่างสิ่งของสองกลุ่ม เช่น
สัตว์ขนาดเล็กจะมีจังหวะการเต้นของหัวใจเร็วกว่าสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งการเต้นของหัวใจช้า
การคิดอย่างมีเหตุผลแบบนามธรรม (Formal Reasoning Patterns: F)
F1 (Theoretical Reasoning) สามารถจัดแบ่งกลุ่มที่ซับซ้อน ใช้หลักตรรกช่วยใน
การจัดอันดับและการคิดอย่างมีเหตุผล ไม่จาเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติที่สังเกตได้ด้วยประสาททั้งห้า
เช่น สามารถแยกปฏิกิริยาเคมีระหว่าง Oxidation และ Reduction โดยใช้หลักการอนุรักษ์พลังงาน
นอกจากนี้ยังยอมรับข้อสมมุติฐานใด ๆ ที่ขัดแย้งกับตนเองได้
F2 (Combinatorial Reasoning) สามารถใช้กฏเกณฑ์ พิจารณาลักษณะผสมของ
ความคิดในปัญหาต่าง ๆ เช่น สามารถเข้าใจลักษณะทางพันธุกรรมที่แสดงลักษณะปรากฏ และ
ลักษณะแฝงตั้ง แต่สองจานวนขึ้นไป
F3 (Functionally and Proportional Reasoning) อธิบายและตีความของลักษณะ
หน้าที่ในลักษณะความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตร์ เช่นอธิบายถึงอัตราเร็วของการแพร่กระจายของ
โมเลกุลของสารผ่านเยื่อบาง ๆ จะเป็นสัดส่วนผกผันกับรากที่สองของน้าหนักโมเลกุลของสาเหตุนั้น
F4 (Control of Variables) มีความเข้าใจในความจาเป็นที่จะออกแบบทดลอง โดย
การใช้การควบคุมตัวแปรอื่นๆ นอกจากตัวแปรที่ต้องการทดสอบเท่านั้น เช่น การออกแบบทดลอง
เพื่อทดสอบข้อเท็จจริงใน F3
F5 (Probability and Correlation Reasoning) สามารถตีความจากการสังเกต
ตัวแปรอื่น ๆ ซึ่งแสดงผลที่ไม่ได้คาดหวังไว้ แต่จะตีความเฉพาะตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันเท่านั้น
นอกจากนี้ โอดาฟเฟอร์ (O’Daffer, 1990: 378) กล่าวว่าทักษะการให้เหตุผลมี
ความสาคัญและการให้เหตุผลที่มีความสาคัญต่อความสาเร็จมี 2 ลักษณะ คือ
1. การให้เหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Rreasoning) เป็นกระบวนการให้เหตุผลที่
เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลในการสร้างหลักการใหม่ ค้นหารูปทั่ว ไป รูปแบบทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์
สถานการณ์ และในการอธิบายสมบัติและโครงสร้างต่างๆทางคณิตศาสตร์ เพื่อนาไปสู่การสรุปเป็น
มโนมติ หรืออาจกล่าวได้ว่า การให้เหตุผลแบบอุปนัยเกิดจากผลของกรณีเฉพาะหลายๆตัว อย่าง และ
นาไปสู่การสรุปเป็นกฏเกณฑ์ทั่ว ไป
2. การให้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning) เป็นกระบวนการให้เหตุผล ซึ่งใช้
รูปแบบการลงความเห็นที่สมเหตุสมผลในการสรุป จากหลักฐานที่ปรากฏเป็นการพิสูจน์ข้อสรุปและ
ตัดสินความถูกต้องของขั้นตอนการคิด อาจกล่าวได้ว่า การให้เหตุผลแบบนิรนัย เป็นการให้เหตุผลที่
ใช้ข้อสรุปที่เป็นกฎเกณฑ์ทั่วไปเป็นหลัก แล้วจะได้ผลสรุปของกรณีเฉพาะที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์
หลักการที่เป็นจริงเสมอ
จากแนวคิด ข้า งต้ น อาจกล่ า วโดยสรุ ปได้ว่ า องค์ป ระกอบของการคิด เชิ งเหตุ ผ ล
ประกอบด้วยจุดมุ่งหมายของการคิด การระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไขโดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ
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มาประกอบการคิด มีการตั้งข้อสมมติฐานอย่างชัดเจน เพื่อจะนาข้อมูลมาใช้ในการคิดตัดสินใจ
การจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลนั้นครูผู้สอนต้องคานึงถึงองค์ประกอบใน
การคิดอย่างมีเหตุผล คือ การตั้งจุดมุ่งหมายการคิด ข้อมูลสารสนเทศเชิงประจักษ์ ประเด็นคาถาม
การตั้งสมมติฐาน การนาไปใช้ และผล ซึ่งสิ่ งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดอย่างมีเหตุผล คือการกาหนด
สถานการณ์ มีการกาหนดปัญหา และควรเป็นปัญหาปลายเปิด (Open-ended Problem)ซึ่งไม่ยาก
เกินไป นอกจากนี้ควรให้อิสระกับผู้เรียนในการแสดงความคิดเห็นและใช้เหตุผลโดยมีครูผู้สอนให้
ความช่วยเหลือแนะนาอย่างใกล้ชิด
บารูดี้ (Baroody, 1993: 2-59 และสภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา
NCTM., 1989: 81) ได้กล่าวถึงการให้เหตุผลที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ว่ามี 3 ประเภท โดยเพิ่มการให้
เหตุผลแบบสามัญสานึก (Intuitive Reasoning) เป็นอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นลักษณะของการให้
เหตุผลที่เกิดจากการหยั่งรู้ (Insight) หรือเกิดจากลางสังหรณ์ไม่ได้มีข้อมูลที่จาเป็นทั้งหมดในการ
ตัดสินใจ หรือตัดสินใจจากสิ่งที่เห็นได้ชัดเจน หรือจากความรู้สึกภายใน ส่วนอีก 2 ประเภท คือ การ
ให้เหตุผลแบบอุปนัย และการให้เหตุผลแบบนิรนัย เช่นเดียวกับโอดาฟเฟอร์
ส่วน ซันต์ (Sund, 1976: 184) กล่าวว่า เด็กที่มีอายุย่างเข้าวัยรุ่น ความรู้สึกนึกคิด
ความรู้สึกความเข้าใจของเด็กวัยนี้จะมีวิวัฒนาการเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น เพียเจต์เรียกลักษณะ
ขั้นการพัฒนาการทางสติปัญญาการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้ว่าขั้น ที่มีแนวคิดปฏิบัติการแบบนามธรรม
(Formal Operation) ตรงกับช่วงอายุประมาณ 11-15 ปี จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยของเพียเจต์
พบว่า รูปแบบการกระทาที่เป็นเหตุเป็นผลของเด็กเมื่อย่างเข้าวัยนี้จะเป็นระบบ และใช้กระบวนการ
คิดอย่างสลับซับซ้อน เริ่มขยายวงจากสิ่งที่เป็นรูปธรรม (Concrete Objects) ออกไป โดยนาความคิด
ที่เป็นประสบการณ์เดิม ความคิดที่เป็นนามธรรม มาเป็นข้อมูลประกอบความคิดมากขึ้น จาก
พัฒนาการด้านความคิดดังกล่าวทาให้เด็กในวัยนี้สามารถเผชิญกับปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้การ
กระทาที่เป็นเหตุผล (Logical Operation) ซึ่งมีลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
1. เหตุผลเชิงนามธรรม (Abstract Reasoning) กระบวนการคิดเริ่มมีหลักการแบบ
ผู้ใหญ่ มีความซับซ้อนในการใช้เหตุผล เช่น การลาดับเหตุผลเป็นขั้นตอน สามารถรวบรวมข้อมูลเข้า
ด้วยกันใช้ความคิดใคร่ครวญแล้วจึงแสดงออกมาเป็นการกระทาอย่างถูกต้อง รู้จักใช้การคิดคาดการณ์
เชิงคณิตศาสตร์ และสามารถใช้การวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างมีหลักเกณฑ์
2. สามารถตั้งสมมุติฐานเชิงให้เหตุผ ลแบบอนุมานได้ (Hypothetical-Deductive
Reasoning) เช่น เมื่อคนเราพบปัญหาอย่างหนึ่ง เราเริ่มต้นกระบวนการแก้ปัญหาโดยคาดการณ์ไว้
อย่างหนึ่งแล้วพยายามสรุปโดยใช้เหตุผลเชิงอนุมาน เช่น เด็กคนหนึ่งคิดว่า “วิธีที่จะได้เป็นเจ้าของ
รถยนต์คันหนึ่ง คือการขอเงินพ่อแม่มาซื้อ” แต่ในขณะเดียวกันเกิดอีกความคิดหนึ่งแย้งกับความคิด
เดิม “ไม่มีทางเป็นไปได้ พ่อแม่คงไม่ให้เงินแน่” และคิดต่อไปว่า “ต้องหาเงินมาซื้อด้วยตนเอง”
ความคิดเป็นหนทางชี้นาไปสู่การแก้ปัญหาคือ “ต้องหางานทาและเก็บเงินสะสมไว้เพื่อซื้อรถที่
ต้องการ” ข้อสรุปสุดท้ายนี้เป็นความคิดเชิงเหตุผลแบบอนุมานที่เด็กคนนี้นามาใช้ในการแก้ปัญหาของ
ตนเอง
3. การอ้างเหตุผลเชิงตรรกวิทยา (Syllogistic Reasoning) เป็นลักษณะการตั้ง
สมมุติฐานเชิงใช้เหตุผลแบบอนุมานชนิดหนึ่ง เช่น
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ก. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมให้นมลูกกิน
ข. สัตว์นี้ให้นมลูกกิน
ค. เพราะฉะนั้นสัตว์นี้ เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ในการใช้เหตุผลเชิงตรรกศาสตร์นี้ คนที่ใช้ความคิดขั้นนามธรรมจะประเมินเหตุผลนี้
ว่าเป็นจริงเสมอไปหรือไม่ เช่น ก. สุนัขเห่า ข. สัตว์นี้เห่า ค. เพราะฉะนั้นสัตว์ตัวนี้เป็นสุนัข คาตอบ
ในข้อ ค. อาจเป็นปัญหาสาหรับผู้ที่ใช้ความคิดขั้นนามธรรม เพราะการสรุปว่าสัตว์ทุกตัวที่ “เห่า”
จะต้องเป็นสุนัขเสมอไปนั้นไม่จริง เพราะสัตว์ชนิดอื่นอาจ “เห่า” เหมือนสุนัข การคิดเหตุผลแบบ
อนุมาน แบบ Syllogism จึงเป็นขั้นก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่ง การประเมินก่อนลงความคิดเห็นเป็น
ลักษณะที่คนเราใช้สติปัญญาในขั้นสูง
4. การสันนิษฐานความเป็นเหตุเป็นผล (Propositional Thinking) เด็กในวัยนี้บางคน
เริ่มมีความคิดคาดการณ์เป็นขั้น ๆ โดยใช้เหตุผลต่าง ๆ
4.1 มันอาจเป็นเช่นนี้ หรือเป็นเช่นนั้นได้
4.2 มันอาจเป็นเช่นนี้ หรือเป็นเช่นนั้นได้ด้วย
4.3 มันอาจเป็นเช่นนี้ แต่ไม่เป็นเช่นนั้น
4.4 มันอาจไม่เป็นเช่นนี้ และเช่นนั้นได้
ในกระบวนการใช้เหตุผลทานองนี้ ทาให้เกิดการควบคุมตัวแปร (Factor) ตัวหนึ่ง
ตัวใดไว้แล้วใช้ตัวแปรอื่น ๆ เป็นตัวทดลองไปเรื่อย ๆ จนสามารถหาคาตอบหรือวิธีแก้ปัญหาได้
5. เข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์ของข้อมูล (Comprehension of Allegory) เด็กสามารถ
เข้าใจเรื่องหรือปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วสามารถแปลความหมาย และมีความคิดลึกซึ้ง
เช่น สามารถนาเรื่องที่มีประสบการณ์มาก่อไปเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นได้ โดยอธิบายความสัมพันธ์ของ
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้
6. การคิดย้อนกลับ (Reflexive Thinking) เด็กสามารถใช้เหตุผลโดยการย้อนกลับ
ความคิดที่ตนได้มีประสบการณ์มาก่อนได้ เช่น การลงความเห็นจากข้อมูลที่ได้รับมาแล้ วลาดับขั้นของ
การคิดทานองนี้เริ่มจาก
6.1 ตั้งประเด็นของปัญหาที่ได้รับ
6.2 พิจารณาข้อมูลที่มีในปัญหา และข้อมูลที่ยังขาดหายไปได้
6.3 ร่างขั้นการดาเนินการคิดหาข้อมูลที่ยังขาดหายไป
6.4 ลงมือตอบ โดยใช้เครื่องมือช่วย เช่น การเขียน
7. หลักการใช้เหตุผลแบบผสมตัวแปรอย่างมีระบบ (Combinatorial Logic) เป็น
ความคิดที่ใช้ในการแก้ปัญหาโดยเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบหลาย ๆ ตัวแปรอย่างมีระบบ
8. เข้าใจเรื่องสัดส่วน (Proportion Thinking) การใช้ความคิดตามหลักการสัดส่วน
สามารถนามาเป็นเหตุผลในการแก้ปัญหาได้ ตัวอย่างเช่น ปัญหาตาชั่งแบบสองแขน เด็กสามารถ
หาคาตอบได้เองจากการใช้เหตุผลตามหลักสัดส่วน
9. การควบคุมตัวแปร (Control
Variable) เมื่อทาการคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
ควรแยกแยะตัวแปรต่างๆ ที่เป็นปัญหาเสียก่อน และใช้วิธีควบคุมตัวแปรหนึ่งไว้ในขณะที่ตัวแปรอื่น
เปลี่ยนไป เพื่อเก็บข้อมูลจากตัวแปรที่เปลี่ยนแปลง
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10. จาแนก จัดลาดับหมวดหมู่ เช่น สัตว์ พืช สิ่งของ ตามลาดับของการจาแนกโดยถือ
ชนิดเป็นเกณฑ์ตามที่เกิดของอวัยวะ หรือตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
11. สามารถตั้งคาถาม และยอมรับการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล สามารถวิพากษ์วิจารณ์
อย่างมีเหตุมีผล
จากแนวคิด ข้า งต้ น อาจกล่ า วโดยสรุ ปได้ว่ า องค์ป ระกอบของการคิด เชิ งเหตุ ผ ล
ประกอบด้วยการตั้งจุดมุ่งหมายของการคิด การระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไขโดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศ
ต่าง ๆ มาประกอบการคิด มีการตั้งข้อสมมติฐานอย่างชัดเจน เพื่อจะนาข้อมูลมาใช้ในการคิดตัดสินใจ
การจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลนั้นครูผู้สอนต้องคานึงถึงองค์ประกอบใน
การคิดอย่างมีเหตุผล คือ การตั้งจุดมุ่งหมายการคิด ข้อมูลสารสนเทศเชิงประจักษ์ ประเด็นคาถาม
การตั้งสมมติฐาน การนาไปใช้ และผล ซึ่งสิ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดอย่างมีเหตุผล คือ การกาหนด
สถานการณ์ มีการกาหนดปัญหา และควรเป็นปัญหาปลายเปิด (Open-ended Problem) ซึ่งไม่ยาก
เกินไป นอกจากนี้ควรให้อิสระกับผู้เรียนในการแสดงความคิดเห็นและใช้เหตุผลโดยมีครูผู้สอนให้
ความช่วยเหลือแนะนาอย่างใกล้ชิด เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์เกี่ยวข้องของการให้เหตุผลจะพบว่า
กระบวนการคิดเชิงเหตุผลมีหลายลักษณะ ได้แก่ การคิดอย่างมีเหตุผลแบบรูปธรรม (Concrete
Reasoning Patterns: C) และการคิดอย่างมีเหตุผลแบบนามธรรม (Formal Reasoning Patterns:
F) ในการคิดเชิงเหตุผลเริ่มจากสิ่งที่เป็นรูปธรรม (Concrete Objects) ไปสู่สิ่งที่เป็นนามธรรม มีการ
การล าดั บ เหตุผ ลเป็ น ขั้น ตอน สามารถรวบรวมข้อมู ล สามารถตั้งสมมุติ ฐ านโดยการอนุ มาน
(Hypothetical-Deductive Reasoning) สามารถตั้ ง ค าถาม วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ อ้ า งเหตุ ผ ลเชิ ง
ตรรกวิทยา (Syllogistic Reasoning) ใช้ความคิดใคร่ครวญหลังจากนั้นมีการสรุป จะเห็นได้ว่าการคิด
เชิงเหตุผล จาเป็นต้องใช้การให้เหตุผลในหลายรูปแบบทั้งแบบอุปนัยและนิรนัย เป็นองค์ประกอบใน
การคิด
บุคคลที่มีความสามารถและลักษณะในการคิดเชิงเหตุผลย่อมมีความแตกต่างจากบุคคล
ทั่วไปซึ่งนักวิชาการและนักจิตวิทยานาเสนอ ดังนี้ เอนนิส (Ennis, 1985) นาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
การคิดเชิงเหตุผลสรุปได้ว่าบุคคลที่มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลควรมีความสามารถดังต่อไปนี้
1. ค้นหาหรือระบุประเด็นคาถามหรือปัญหาของเรื่องราวได้ชัดเจน และมีเกณฑ์เพื่อ
ตัดสินคาตอบที่เป็นไปได้
2. คิดวิเคราะห์ข้อโต้แย้ง ประกอบด้วย องค์ปรกอบย่อย คือ ระบุข้อมูลที่มีการยอมรับ
หรือไม่ยอมรับ ระบุข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือได้ และระบุความเหมือนและความแตกต่างของ
ความคิดเห็นหรือข้อมูลที่มีอยู่ได้
3. ถามด้วยคาถามที่ท้าทายและตอบคาถามได้อย่างชัดเจนโดยไม่มีข้อสงสัย ตัวอย่าง
คาถามที่ใช้ เช่น
ประเด็นสาคัญคืออะไร
ข้อความที่กาหนดนี้หมายความว่าอย่างไร
ตัวอย่างที่เป็นไปได้มีอะไรบ้าง
ความคิดเห็นของท่านในเรื่องนี้คืออะไร
ให้พิจารณาว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
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ข้อความที่กาหนดมานี้ “..................... ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร
ท่านมีความคิดเห็นอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่ อย่างไร
4. พิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล
เป็นข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญที่น่านับถือ
เป็นข้อมูลที่ไม่มีข้อโต้แย้ง
เป็นข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ
เป็นข้อมูลที่สามารถให้เหตุผลว่าเชื่อถือได้
5. สังเกต และตัดสินผลข้อมูลที่ได้จากการสังเกตด้วยตนเอง โดยใช้เกณฑ์ต่อไปนี้
เป็นข้อมูลที่ได้จากการสังเกตด้วยตนเอง โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไม่ใช่เพียง
ได้ยินมาจากคนอื่น
เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการทดลอง
การบันทึกข้อมูลเป็นผลจากการสังเกตด้วยตนเอง และมีการบันทึกทันทีไม่ปล่อย
ทิ้งไว้นาน แล้วมาบันทึกทีหลัง
6. นิรนัยและตัดสินผลการนิรนัย คือสามารถนาหลักการใหญ่ไปแตกเป็นหลักย่อย ๆ ได้
หรือนาหลักการไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
7. อุปนัยและตัดสินผลการอุปนัย คือ ในการสรุปอ้างอิงไปยังกลุ่มประชากรนั้น
กลุ่มตัวอย่างต้องเป็นตัวแทนของประชากรและก่อนที่จะมีการอุปนัยนั้น ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูล
อย่างถูกต้องตามแผนที่กาหนด และมีข้อมูลเพียงพอต่อการสรุปแบบอุปนัย
8. ให้ความหมายคาต่าง ๆ และตัดสินความหมาย
บอกคาเหมือน คาที่มีความหมายคล้ายกัน
จาแนก จัดกลุ่มได้
ให้คานิยามเชิงปฏิบัติได้
ยกตัวอย่างที่ใช่และไม่ใช่ได้
9. การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ยอมรับผู้อื่น
จากข้ อ มู ล ข้ า งต้ น สรุ ป ได้ ว่ า บุ ค คลที่ มี ค วามสามารถในการคิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผ ลควรมี
ความสามารถและลักษณะดังนี้คือ 1) กาหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน 2) สามารถคิดวิเคราะห์ โต้แย้งได้
3) สามารถสรุป หาเหตุผล และตั้งสมมติฐานได้ 4) สามารถตั้งคาถามที่ท้าทายและตรงประเด็น
5) พิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลได้ 6) วางแผนและออกแบบการทดลองได้อย่างเหมาะสม
7) ตัดสินคุณค่า และระบุความหมายได้ 8) วิเคราะห์ข้อมูล และเลือกข้อมูลที่จะใช้ในการคิด ได้
9) สรุปผลยืนยันได้อย่างรอบคอบ และ 10) ตัดสินใจเพื่อนาไปปฏิบัติได้
การพัฒนาการคิดเชิงเหตุผล
นักการศึกษาเสนอแนวคิดทฤษฎีและกลยุทธ์ในการพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลเป็นจานวน
มากเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน สามารถพัฒนาการคิดเชิงเหตุผล
อย่างมีระบบ ซึ่งจะนาเสนอแนวคิดต่าง ๆ พอสังเขป ดังนี้ นอริส (Norris, 1989) ได้ให้ข้อเสนอแนะ
ในการการสอนการคิดไว้ดังนี้ 1) ครูจะต้องสร้างบรรยากาศในห้องเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดง
ความคิดเห็นแม้ว่าความคิดเห็นจะแตกต่างกับผู้อื่น 2) จะต้องส่งเสริมการอภิปรายในชั้น ให้นักเรียน
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แสดงความคิดเห็น 3) สนับสนุนให้นักเรียนอธิบายเหตุผลของคาตอบที่ให้ มากกว่าการบอกว่าผิดหรือ
ถูกแต่เพียงอย่างเดียว 4) ควรจะสอนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณควบคู่ไปกับวิชาที่ครูสอน เช่น
ในวิชาวรรณคดีและ ประวัติศาสตร์ 5) ครูจะต้องสร้างความคาดหวังให้นักเรียนทราบว่า โดยบอก
วัตถุประสงค์ของการคิด และ 6) ครูควรจะให้โอกาสนักเรียนได้ฝึกหัดในการตัดสินใจว่าควรเชื่อ
หรือไม่ ในการโฆษณาสิน ค้าในโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์ และสนับสนุนให้ ช่วยในการตัดสินใจ
อีกแนวคิดหนึ่ง เอนนิส (Ennis, 2002a) ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการสอนคิดโดยการปฏิบัติ ดังนี้
1) ให้ความสาคัญกับเหตุผล ตอบคาถามให้ได้ว่าทาไม 2) ให้ความสาคัญกับการเคารพความคิดเห็น
คนอื่น 3) ให้ผู้เรียนฝึกคิดกับผู้อื่น เรียนรู้กระบวนการคิดของคนอื่น 4) ตั้งคาถามกับนักเรียนให้มีการ
โต้แย้งเกี่ยวกับประเด็นปัญหาหรือคาถาม 5) ให้เวลานักเรียนคิดอย่างเพียงพอ และ 6) ให้มีข้อตกลง
เกณฑ์การประเมินในแต่ละเรื่อง
ในการจัดการเรียนการสอนคิดเชิงเหตุผลมีรูปแบบการสอนที่หลากหลาย ซึ่งนิคเคอร์สัน
(Nickerson, 1984: 26-35) กล่าวโดยสรุปถึงรูปแบบการสอนเพื่อส่ งเสริมการคิดเชิงเหตุผลโดย
แบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มโปรแกรมที่เน้นแนวทางกระบวนการคิด (Cognitive Process Approaches)
กลุ่มนี้กาหนดข้อตกลงไว้ว่าความสามารถในการคิดนั้นเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับกระบวนการคิดพื้นฐาน
บางประการ เข่น การเปรียบเทียบ การจัดลาดับ การจาแนกประเภท การอ้างอิง และการทานาย
กระบวนการคิ ด พื้ น ฐานนี้ เ ป็ น กระบวนการคิ ด อย่ า งมี ร ะบบเหตุ ผ ลซึ่ ง น าไปใช้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวันได้
2. กลุ่มโปรแกรมที่เน้ นในแนวทางยุทธศาสตร์การคิด (Artificial Intelligence)
โปรแกรมนี้ มุ่งเน้นเกี่ยวกับกลวิธีที่นามาใช้การแก้ปัญหา ซึ่งเป็นแนวทางที่นาไปสู่เป้าหมาย ที่เชื่อว่า
มีโอกาสที่จะประสบผลสาเร็จสูงโปรแกรมนี้มักจะพบในงานวิจัยทางด้านจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการคิด
โดยเฉพาะในด้านการแก้ปัญหาหรือในงานวิจัยที่เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์
3. กลุ่มโปรแกรมที่เน้นในแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาการของการคิดตามทัศนะของ
เพียเจท์ (Formal Thinking or Stage Development) โปรแกรมในกลุ่มนี้สร้างขึ้นตามแนวทัศนะ
จากการคิดเฉพาะด้าน และลักษณะที่เป็นรูปธรรม ให้สามารถคิดในแนวคิดในแนวกว้างและคิดในสิ่งที่
เป็นนามธรรมได้ซึ่งเป็นพัฒนาการในระดับการใช้เหตุผลเชิงตรรกวิทยา
4. กลุ่มโปรแกรมที่เน้นในแนวทางของการใช้ภาษาและสัญลักษณ์ (Language and
Symbol Manipulation) โปรแกรมนี้มีความเชื่อว่า การเขียนที่มีประสิทธิภาพนั้นเป็นกิจกรรมที่มี
แบบแผนจาเป็นต้องใช้ความสามารถในการแสดงความคิดออกมาให้แจ่มชัด และมีความต่อเนื่อง
ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้จาเป็นต้องมีการวางแผน ตลอดจนกาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อนาไปสู่เป้าหมาย
โดยมีการแบ่งงานออกเป็นส่วน ๆ หรือเป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องซึ่งเป็นการฝึกทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล
ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้ อความ โดยใช้การเขียนเป็นวิธีการแสดงความคิดออกมาเป็น
เครื่องมือในการพัฒนา
5. กลุ่มโปรแกรมที่ยึดการคิดเป็นเนื้อหาสาระของการฝึกหรือเป็นโปรแกรมที่ใช้แนวทาง
ของการคิดที่เกี่ยวกับการคิด (Thinking About Thinking) โปรแกรมในแนวทางนี้เชื่อว่าการเรียนรู้
เกี่ยวกับการคิดจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนากระบวนการคิดของตนเองให้ดีขึ้น เพราะผู้เรียนจะรู้ถึง
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สิ่งที่เป็นความคิดของตนเอง รู้ว่าตนกาลังคิดอะไร และต้องการอะไรอันเป็นแนวทางที่ช่วยการพิสูจน์
ข้อสรูปและตัดสินความถูกต้องของขั้นตอนการคิด การให้เหตุผลแบบนี้เป็นการให้ เหตุผลที่เป็นระบบ
ตรรกป็นการให้เหตุผลโดยใช้โครงสร้างทางคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐาน คือ อนิยาม นิยาม สัจพจน์ และ
ทฤษฎีบท ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการให้เหตุผลแบบนิรนัยเป็นการให้เหตุผลที่ใช้ ข้อสรุปที่เป็นกฎเกณฑ์
ทั่วไปเป็นหลักแล้วจะได้ผลสรุปของกรณีที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์หลักการที่เป็นจริงเสมอ
แบรนด์ (Brandt, 1984: 3) และประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2551:2 99-300) กล่าวถึง
แนวทางการสอนที่ทาให้เกิดการคิดอย่างมีเหตุผล 3 แนวทาง คือ
1. การสอนเพื่อให้รู้จักคิด (Teaching for Thinking) การสอนตามแนวทางนี้เน้นใน
ด้านการสอนเนื้อหาวิชา โดยมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการสอนเพื่อเพิ่มความสามารถในการคิดของ
ผู้เรียนเป็นการจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกการคิดเข้าไปในขั้นตอนการสอน การสอนในแนวทางนี้
จะประสบผลสาเร็จได้ก็ต่อเมื่อครูจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการให้ผู้เรียนคิดค้นและแสวงหา
ความรู้ หาคาตอบด้วยซึ่งจะต้องเป็นคาตอบที่เกิดจากการวิเคราะห์ การจัดหมวดหมู่ ประมวลข้อมูล
เกี่ยวกับสิ่งนั้น ๆ ก่อนตอบคาถาม
2. การสอนการคิด (Teaching of Thinking) การสอนตามแนวทางนี้มีจุดเน้นเกี่ยวกับ
กระบวนการทางสมองที่นามาใช้ในการคิดโดยเฉพาะ โดยเน้นไปที่ทักษะการคิดหรือแนวทางที่สอน
ทักษะการคิดโดยตรง แนวทางการสอนนั้นจะมีลักษณะที่แตกต่างกันหลายแนวทางตามความเชื่อ
พื้นฐานของผู้ที่จัดสร้างแนวการสอน เป็นวิชาที่มีการเรียนการสอนกันตามปกติ ครูสอนวิชาการคิด
ให้แก่นักเรียนและมีการฝึกทักษะการคิดในกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การคิดคานวณ การแต่งคา
ประพันธ์ การทาโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้หลักการและทักษะการคิดซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ใน
การเรียนวิชาต่าง ๆ
3. การสอนเกี่ยวกับการคิด (Teaching About Thinking) การสอนตามแนวทางนี้เป็น
แนวทางที่ใช้การคิดเป็นเนื้ อหาสาระของการสอน โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่เป็นความคิดของ
ตนเองโดยรู้ว่าตนเองกาลังคิดอะไร ต้องการรู้อะไร และในขณะที่กาลังคิดอยู่นั้นตนเองรู้อะไรและไม่รู้
อะไร ซึ่งสิ่งดังกล่าวนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงกระบวนการคิดของตนเองอันก่อให้เกิดทักษะที่
เรียกว่า การรู้คิด (Metacogntion) ของตนเองแนวทางการสอนเกี่ยวกับการคิดนี้เริ่มเป็นที่สนใจของ
นักการศึกษาทั่วไปเพิ่มขึ้นโดยเชื่อว่าเป็นแนวทางที่ทาให้ผู้เรียนสามารถควบคุมและตรวจสอบการคิด
ของตนเองได้ในขณะที่ทาการคิด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถค้นหาข้อบกพร่องของตนเองได้เพื่อหา
แนวทางการแก้ไขได้ตรงจุดทักษะทางการคิดและความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดและความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการคิดแบบต่างๆอย่างหลากหลาย อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน เป็นการสอนที่เน้น
การวางแผนเกี่ยวกับความคิด นักเรียนจะเกิดความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวิธี การคิดที่หลากหลายและ
ทาการศึกษาเพิ่มเติมให้ได้แนวทางแก้ปัญหาในอนาคต
เนื่องจากความสามารถในการคิดและการให้เหตุผล เป็นทักษะที่ต้องใช้การฝึกจาก
ประสบการณ์ที่หลากหลาย และได้รับการฝึกอย่างต่อเนื่อง บรรยากาศของชั้นเรียนต้องสนับสนุนให้มี
การอธิบาย แลกเปลี่ยนความคิด ชี้แจงเหตุผลและแก้ปัญหาร่วมกันดังนั้นในการพัฒนาความสามารถ
ในการคิดและการให้เหตุผล ควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและแสดงพฤติกรรมในการสืบค้น
คาดการณ์ ค้นหาวิธีการพิสูจน์ สังเกตรูปแบบชี้แจงเหตุผล “ทาไม” “อะไรจะเกิดขึ้นถ้า…” “จงให้
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ตัวอย่างของ…” “สามารถที่จะใช้วิธีการอื่นได้หรือไม่ถ้าการดาเนินการเดิมไม่บรรลุผล” ล้วนเป็น
คาถามที่ก่อให้เกิดการคิด การสร้างข้อคาดเดา การกาหนดแบบจาลอง (Modeling) และการอธิบาย
ซึ่งเป็นลักษณะของการให้เหตุผลเกี่ยวกับสถานการณ์ (Lappan and Schram, 1989: 18-19)
นอกจากนี้ สิ่ งที่ส าคัญ อีก อย่ า งหนึ่ งในการสอนคิ ดเชิ งเหตุผ ล คื อ บรรยากาศในการจั ดการเรีย น
การสอน โรแวน และมอร์โรว์ (Rowan and Morrow, 1993: 16-18) ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการจัด
บรรยากาศในชั้นเรียนเป็นสิ่งสาคัญในการพัฒนาการคิดเชิงเหตุผล ครูต้องจัดบรรยากาศให้ผู้เรียนเห็น
ว่าการให้เหตุผลเป็นสิ่งที่สาคัญมากกว่าการได้มาซึ่งคาตอบที่ถูกต้องและบรรยากาศในชั้นเรียนต้องไม่
ทาให้ผู้เรียนรู้สึกหวาดกลัวแต่เป็นบรรยากาศที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พูดอธิบายและแสดง
เหตุผลของแนวคิด ได้กระทาและสรุปพร้อมทั้งแสดงการยืนยันข้อสรุปของแนวคิดนั้น ๆ
การคิดสามารถพัฒนาได้โดยการสอนซึ่งการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสามารถทาได้
หลายวิธี ต้องรู้เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ต้องรู้ชัดเจนว่าควรดาเนินการสอนด้วยวิธีใด เช่น
ถ้าต้องการให้มีกระบวนการคิดอาจจะดาเนินการสอนด้วยการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติกระบวนการคิด
ขั้นตอนการคิดถ้าต้องการพัฒนาการคิดที่นาไปสู่นักคิดที่มีประสิทธิภาพเป็นบุคคลที่คิดเป็น ตัดสินใจ
เป็ น และแก้ ปั ญ หาเป็ น จ าเป็ น ต้ องมี การบู รณาการ(infusion) การสอนเพื่ อพัฒ นาทัก ษะการคิ ด
สามารถทาได้หลายวิธี แต่ครูต้องรู้ชัดเจนว่าเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการคื ออะไร เช่น 1) ถ้า
ต้องการให้นักเรียนรู้จักทักษะการคิดต้องรู้ชัดเจนว่าครูสามารถดาเนินการสอนด้วยวิธีใดก็ได้เพื่อให้
ตอบและอธิบายได้ว่าทักษะการคิดคืออะไร หมายความว่าอย่างไร มีประโยชน์อย่างไร และทักษะการ
คิ ด มี อ ะไรบ้ า ง 2) ถ้ า ต้ อ งการให้ มี ก ระบวนการคิ ด มี วิ ธี คิ ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
หมายความว่า รู้กระบวนการคิดและปฏิบัติได้ นาไปใช้ได้ อาจจะดาเนินการสอนด้วยการให้ความรู้
และฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ระบวนการคิ ด ขั้ น ตอนการคิ ด หรื อ เทคนิ ค การคิ ด แต่ ล ะแบบก็ ไ ด้ หรื อ อาจจะ
ดาเนินการโดยให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยนาขั้นตอน กระบวนการ หรือเทคนิควิธีมาให้
ปฏิบัติทีละขั้นตอนจนเกิดความรู้ความเข้าใจในทุกขั้นตอนด้วยตนเอง 3) ถ้าต้องการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะการคิดที่นาไปสู่นักคิดที่มีประสิทธิภาพและเป็นบุคคลที่มีความคิดมีทักษะการคิด คิดเป็น
ตัดสินใจเป็น แก้ปัญหาเป็น และมีความคิดสร้างสรรค์ จาเป็นต้องมีการบูรณาการ (Infusion) การ
สอนให้คิดเป็นและฝึกทักษะการคิดทุกๆประเภทในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่นักเรียนต้องเรียนรู้ในทุก
ระดับชั้นและต่าเนื่องสม่าเสมอ ซึ่งหมายความว่าครูจะต้องรู้จักทักษะการคิด ลักษณะการคิดแต่ละ
ประเภท รู้จักเทคนิคพัฒนาทักษะการคิดวิธีแ ละกิจกรรมการฝึกคิดต่างๆ ที่จะนามาส่งเสริมพัฒนา
ทักษะการคิดให้กับผู้เรียน รวมทั้งที่คิดเป็นกระบวนการ คิดเป็นระบบ ซึ่งจะต้องบูรณาการทักษะการ
คิดแบบต่างๆ มาใช้เพื่อจะได้สามารถคิดหาคาตอบหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่องในการ
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดควรมีลักษณะ ดังนี้(วัชรา เล่าเรียนดี, 2553)
1. จัดกิจกรรมแบบร่วมมือกันให้ทากิจกรรมที่สมาชิกสามารถพูดคุยกันได้ทั่วถึง
2. จัดกิจกรรมให้แก้ปัญหาที่มากกว่าการคิดคานวณตามปกติ (ความสามารถ)
3. จัดกิจกรรมที่ให้หาคาตอบได้หลากหลายมากกว่าการจัดกิ จกรรมที่ให้หาคาตอบเพียง
คาตอบเดียว
4. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้แก้ปัญหา ใช้ความคิด การปฏิบัติหลาย ๆ แบบ เพื่อให้
เรียนรู้อย่างมีความสุข

125
5. จัดกิจกรรมที่ไม่เฉพาะเจาะจงเพียงนักเรียนเพศใดเพศหนึ่ง
6. ใช้คาถามที่ส่งเสริมทักษะการคิดระดับสูง
7. ใช้วิธีวัดและประเมินผลหลาย ๆ วิธีที่สอดคล้องตามเทคนิควิธีจัดการเรียนรู้ เช่น
ประเมินผลโครงงาน การนาเสนอชิ้นงาน ให้แสดงออก หรือให้เล่าประสบการณ์วิธีดาเนินการ เป็นต้น
วัชรา เล่าเรียนดี (2553: 21) กล่าวถึงการพัฒนาการคิดว่าการส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถในการคิดระดับสูง จาเป็นต้องใช้ทักษะในการถามคาถามซึ่งต้องมีการเตรียมล่วงหน้า
โดยให้สอดคล้องกับสาระที่สอน คาถามที่ใช้ควรเป็นคาถามประเภทเจาะลึก และควรให้เวลานักเรียน
ในการคิดก่อนตอบ การใช้คาถามแบบเจาะลึกสามารถใช้ในบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ร่วมมือกัน
การวิจารณ์กระบวนการ ผลลัพธ์ กิ จกรรม ความคิด และกิจกรรมในห้องทดลอง เป็นต้น คาถามที่
ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการคิ ด มี ห ลายประเภท เช่ น ค าถามที่ ใ ห้ ต อบชั ด เจนครอบคลุ ม ในเรื่ อ งต่ า งๆ
(Questions of clarification) คาถามที่ให้สันนิษฐาน (Questions that probe assumptions)
คาถามที่ต้องการเหตุผลและหลักฐาน (Questions that probe reasons and evidence) คาถาม
เกี่ยวกับความคิดเห็นมุมมอง (Questions about viewpoint on perspectives) คาถามที่ให้ การ
นาไปใช้และลาดับขั้นตอนและผลที่เกิดขึ้น (Questions that probe implications and
consequences) และคาถามเกี่ยวกับคาถาม (Questions about question) เป็นต้นซึ่งนักการ
ศึกษาจาแนกคาถามได้หลายรูปแบบและหลายระดับ เช่น ครูกิตัน และแครบส์ (Crunkiton &
Krab, 1982 อ้างถึงในวัชรา เล่าเรียนดี, 2553) จาแนกคาถามเป็น 4 ระดับ คือ1) ระดับความรู้
ความจา (Recall) 2)ระดับความเข้าใจ (Comprehension) 3) ระดับวิเคราะห์ (Analyses) และ4)
ระดับประเมินค่า (Evaluation) แคลลาเฮน และคลาก (Callanhan & Clark 1988 อ้างถึงในวัชรา
เล่ าเรี ย นดี , 2553) แยกคาถาม 4 ประเภท คือ 1)ประเภทความรู้ความเข้าใจ (Cognitive
memmory) 2) ประเภทให้รายละเอียดก่อนตอบ (Convergent) 3) ประเภทให้คิดคาตอบได้หลาย ๆ
คาตอบ (Divergent) และ4) ระดับประเมินค่า (Evaluation)
บลูม (Bloom 1966 อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรียนดี, 2553) จาแนกคาถามเป็น 6 ประเภท
หรือ 6 ระดับ คือ
1. ประเภท/ระดับความรู้ (Knowledge)
2. ประเภท/ระดับความเข้าใจ (Comprehension)
3. ประเภท/ระดับการนาไปใช้ (Application)
4. ประเภท/ระดับการวิเคราะห์ (Analyses)
5. ประเภท/ระดับการสังเคราะห์ (Synthesis)
6. ประเภทระดับการประเมินค่า (Evaluation)
ส่วน ทิศนา แขมมณี (2552: 142-143) ได้เสนอวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
กระบวนการคิด (Thinking-Base Instruction) ไว้ดังนี้
1. ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน
2. ผู้สอนมีการใช้รูปแบบ วิธีการ หรือเทคนิคการสอนต่าง ๆ ในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ความคิดขยายจากความคิดเดิมในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง คือ ความคิดมีความหลากหลายละเอียด
รอบคอบ กว้างขวาง ลึกซึ้ง เล็งเห็นการณ์ไกล มีเหตุผล ความถูกต้อง และน่าเชื่อถือมากขึ้น
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3. ผู้ส อนมีการจั ดกิจกรรมส่งเสริมให้ ผู้ เรียนได้ฝึ กทักษะการคิดและกระบวนการคิด
ต่าง ๆ ตามความเหมาะสมกับพื้นฐานของผู้เรียน ได้แก่
3.1 ทักษะการคิดพื้นฐาน เช่น การจา การระลึกได้ การบรรยาย การอ่าน และ
การเขียน
3.2 ทักษะการคิดที่เป็นแกนสาคัญ (Core Thinking Skills) เช่น ทักษะการสังเกต
การตั้งคาถาม การจาแนก การจัดหมวดหมู่ การเปรียบเทียบ การเชื่อมโยง (ความรู้-ประสบการณ์)
การใช้เหตุผล (เชิงนิรนัย-อุปนัย) การขยายความ การตีความ และการสรุป
3.3 ทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking Skills) เช่น ทักษะการคิด
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประยุกต์ใช้ การคาดคะเน (ตั้งสมมุติฐาน) การรวบรวมข้อมูลการพิสูจน์
ทดสอบ การคิดริเริ่ม การจินตนาการ การประเมิน การจัดโครงสร้าง การปรับโครงสร้าง และ
การสร้างใหม่
3.4 ทักษะการคิดโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) ตามหลักพุทธธรรม ได้แก่การคิดสืบ
สาวเหตุปัจจัย คิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ คิดแบบสามัญลักษณ์ คิดแบบอริยสัจ/คิดแบบแก้ปัญหา
คิดแบบอรรถสัมพันธ์ คิดแบบคุณโทษและทางออก คิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียมคิดแบบเร้า
คุณธรรม คิดแบบอยู่กับปัจจุบัน และคิดแบบวิภัชวาท
3.5 กระบวนการคิดต่าง ๆ เช่น กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการไตร่ตรอง
กระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. ผู้สอนมีการให้โอกาส และเวลาแก่ผู้เรียน ในการใช้ความคิด และแสดงความคิด
5. ผู้สอนและผู้เรียน หรือผู้เรียนและผู้เรียนมีการอภิปรายโต้ตอบกันเกี่ยวกับความคิด
ที่เกิดขึ้นในกระบวนการเรียนการสอน
6. ผู้ ส อนและผู้ เ รี ย นมีการร่ว มกัน สรุป ประเด็น ที่ได้ จากกระบวนการคิดที่ เกิด ขึ้นใน
การเรียนการสอน
7. ผู้สอนมีการวัดผลและประเมินผลการเรียนทั้งด้านเนื้อหาสาระและกระบวนการคิดใน
การออกแบบบทเรียนการคิด หากครูได้ออกแบบกิจกรรมตามบทเรียนให้เป็นกิจกรรมที่เน้นเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ เกี่ยวกับการคิดแล้ว ครูสามารถนาเครื่องมือช่วยฝึกคิดประเภท
ต่าง ๆ ประยุกต์ใช้ส่งเสริมการฝึกคิด และการจัดระบบความคิดให้นักเรียน ได้แก่ การใช้คาถาม
กระตุ้นการคิด การใช้ผังกราฟฟิก (Graphic Organizer) การใช้กิจกรรมส่งเสริมการคิดซึ่งสานักงาน
คณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550: 78) เสนอแนะเทคนิคการสอนคิดไว้ อย่างน่าสนใจ
ดังต่อไปนี้
7.1 ไม่สร้างความเครียดให้กับเด็ก
7.2 สอนให้เด็กรู้จักจัดการกับตนเอง เวลา และงาน
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7.3 สอนทักษะพื้นฐานสาคัญ ได้แก่ การอ่านการพูดและการเขียนให้กับเด็ก
7.4 การสอนคิดควรบูรณาการ เชื่อมทักษะการคิดไว้กับการสอนเนื้อหาสาระอย่าง
เหมาะสม / ฝึกทักษะเบื้องต้นให้เพียงพอ เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดกระทาข้อมูล และ
การใช้เครื่องมือช่วยฝึกคิดระหว่างทากิจกรรม เช่น การใช้คาถามกระตุ้นความคิด การใช้แผนผัง
กราฟฟิค การฝึก PMI, 6 Hats, OPV, CAF เป็นต้น
7.5 การจัดการกลุ่ม ให้ทางานเดี่ยว ทาความรู้จักกันให้เลือกกลุ่มเองครูจัดกลุ่มให้
สับเปลี่ยนบางคนเพื่อความเหมาะสม จากกลุ่มเดิมดูว่ากลุ่มไปกันได้ดีหรือไม่ ควรปรับอย่างไรดี
7.6 สถานการณ์/แบบฝึก ทุกอย่างที่ใช้ในการสอนการคิดควรเป็นเหตุการณ์ที่ใกล้ตัว
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นและชีวิตประจาวัน
จากแนวคิดของนักการศึกษาข้างต้นสรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนการคิดเชิง
เหตุผล มีแนวทางที่หลากหลายสามารถแบ่งเป็นกลุ่ม ดังนี้ กลุ่มโปรแกรมที่เน้นแนวทางกระบวน
การคิด (Cognitive Process Approaches) กลุ่มที่เน้นแนวทางยุทธศาสตร์การคิด (Artificial
Intelligence) กลุ่มโปรแกรมที่เน้นในแนวทางของการใช้ภาษาและสัญลักษณ์ (Language and
Symbol Manipulation) กลุ่มโปรแกรมที่เน้นในแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาการของการคิดตาม
ทัศนะของเพียเจท์ (Formal Thinking or Stage Development) เน้นการคิดในลักษณะ รูปธรรมไป
หานามธรรมกลุ่มโปรแกรมที่ยึดการคิดเป็นเนื้อหาสาระของการฝึก หรือเป็นโปรแกรมที่ใช้แนวทาง
ของการคิดที่เกี่ยวกับการคิด (Thinking About Thinking) ซึ่งมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่เป็น
ความคิดของตนเองโดยรู้ว่าตนเองกาลังคิดอะไร ต้องการรู้อะไร และในขณะที่กาลังคิดอยู่นั้นตนเองรู้
อะไรและไม่รู้อะไร ซึ่งสิ่งดังกล่าวนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงกระบวนการคิดของตนเองอันก่อให้เกิด
ทักษะที่เรียกว่า การรู้คิด (Metacogntion) ในการพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลครูผู้สอนต้องมีการพัฒนา
อย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากพัฒนากระบวนการคิดพื้นฐานบางประการ เช่น การเปรียบเทียบ
การจัดลาดับ การจาแนกประเภท การอ้างอิง การทานายกระบวนการคิด กลวิธีที่นามาใช้การ
แก้ปัญหา ซึ่งเป็นแนวทางที่นาไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ โอกาสให้ผู้เรียนได้คิดอย่างหลากหลาย ฝึกจาก
ประสบการณ์ที่หลากหลาย และควรได้รับการฝึกอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นบรรยากาศในชั้นเรียน
ต้องไม่ทาให้ผู้เรียนรู้สึกหวาดกลัว บรรยากาศของชั้นเรียนต้องเป็นบรรยากาศที่สนับสนุนส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้อธิบาย แลกเปลี่ยนความคิด ชี้แจงเหตุผล ให้นักเรียนมีส่วนร่ว มและแสดงพฤติกรรมใน
การสืบค้น คาดการณ์ ค้นหาวิธีการพิสูจน์ แก้ปัญหาร่วมกัน และสรุปพร้อมทั้งแสดงการยืนยันข้อสรุป
ของแนวคิดนั้นๆนอกจากนี้ควรเน้นให้ผู้เรียนทราบว่าว่าการให้เหตุผลเป็นสิ่งที่สาคัญมากกว่าการได้มา
ซึ่งคาตอบที่ถูกต้อง ในการสอนคิดเชิงเหตุผล นักการศึกษาใช้กระบวนการต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
แต่มีส่วนคล้ายคลึงกัน คือ 1) สอนให้นักเรียนรู้จักคิด (Teaching for Thinking) 2) การสอนเกี่ยวกับ
ความคิด (Teaching about Thinking) 3) เน้นการอภิปรายโต้ตอบกันเกี่ยวกับความคิดที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการเรียนการสอน 4) เน้นความมีเหตุผล 5) เน้นการถามคาถามสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
5) ให้เวลานักเรียนคิดอย่างเพียงพอ 6) ให้ผู้เรียนมีแหล่งข้อมูลในการค้นคว้า 7) ให้มีข้อตกลงหรือ
เกณฑ์การประเมิน และ 8) การประยุกต์ใช้ความรู้ที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้และในการคิดเชิงเหตุผล
สามารถนามาใช้แก้ปั ญหาในชีวิตประจาวันได้อย่างสร้างสรรค์ นอกจากจะใช้เทคนิควิธีต่าง ๆ แล้ว
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ครูผู้สอนจาเป็นต้องจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้เหมาะสม จากการศึกษาเกี่ยวกับการคิดเชิงเหตุผล
สรุปแนวคิดที่สาคัญดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงแนวคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงเหตุผล
เอนนิส
(Ennis, 1985)
1. ค้นหาหรือระบุประเด็น
คาถามหรือปัญหา

โอดาฟเฟอร์ (O’Daffer,
1990: 378)
1. การให้เหตุผลแบบ
อุปนัย (Inductive
Reasoning)
2. แยกแยะประเด็นวิเคราะห์ 2. การให้เหตุผลแบบนิร
ข้อโต้แย้ง
นัย (Deductive
Reasoning)
3. ถามด้วยคาถามที่ท้าทาย
และหาคาตอบ

(Center for Critical
การสังเคราะห์แนวคิด
Thinking, 1996)
เพื่อใช้ในงานวิจัย
1. กาหนดเป้าหมาย 1. การรับรู้และทาความ
หรือปัญหา
เข้าใจข้อมูล

4. พิจารณาความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
5. สังเกต ทาความเข้าใจ
และตัดสินผลข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตด้วยตนเอง โดยใช้
เกณฑ์ประเมินรวบรวมข้อมูล
6. นิรนัยและตัดสินผล
การนิรนัย

4. หาหลักฐานเชิง
ประจักษ์
5 หาทางแก้ไขปัญหา
อย่างมีเหตุผล

7. การสรุปอ้างอิงเชิงอุปนัย
8. ให้ความหมาย
คาต่าง ๆ และตัดสิน
ความหมาย
9. การปฏิสมั พันธ์กับผู้อื่น
ยอมรับผู้อื่น

2. ตั้งประเด็นคาถาม

2. การตีความจากข้อมูล

3. รวบรวมข้อมูล
สารสนเทศ

3. การจาแนกแยกแยะ
(วิเคราะห์)ข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็นด้วยการหา
เหตุผล
4. การเชื่อมโยงหา
ความสัมพันธ์

6. การตั้งสมมติฐาน
เพื่อประโยชน์ในด้าน
การหาข้อมูลมาใช้ใน
การคิดอย่างมีเหตุผล
7. การนาผลไปใช้

5. การลงข้อสรุปการ
อ้างอิงและนาไปใช้
ประโยชน์

การกาหนดคุณภาพการเรียนรู้ตามแนวทางของ SOLO Taxonomy
SOLO Taxonomy ย่อมาจาก (Structure of Observed Learning Outcomes)
มีต้น กาเนิ ดมาจากการศึ กษาผลการเรีย นรู้ของนักเรียนในการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลั ย
ดาเนินการ โดย จอห์นบิ้กกส์ และคอลลิส (Biggs and Collis, 1982) ในต้นศตวรรษที่ 80 เขากล่าว
ว่า เมื่อมนุษย์เรียนรู้ จะเรียนรู้เป็นลาดับขั้นที่สอดคล้องกัน (Consistent Sequence) หรือเรียนรู้
เป็ น วงจรการเรี ย นรู้ (Learning Cycle) ซึ่ ง ขั้น ตอนเหล่ า นี้ ส ามารถน าไปประยุ ก ต์ใ ช้ ไ ด้อ ย่ า ง
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หลากหลาย และความก้าวหน้าในการเรียนรู้จะมีความซับซ้อนมากขึ้น ทฤษฎีนี้กล่าวถึงลาดับขั้น
โครงสร้างผล การเรียนรู้ที่สังเกต ซึ่งต่างกันไปตามกระบวนการทางความรู้ที่จาเป็น เป็นการอธิบาย
ลาดับขั้นของการสร้างองค์ความรู้ในแต่ละระดับ ซึ่งจะกลายเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ต่อไป (Biggs,
2003: 41) ลาดับขั้นของการสังเกตผลการเรียนรู้ที่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด
และการเชื่อมโยงความคิดรวบยอดเป็นองค์ความรู้ของผู้เรียน แบ่งออกเป็น 5 ระดับขั้น ดังนี้ ขั้นก่อน
โครงสร้าง (Pre-structure: P) ขั้นโครงสร้างเดี่ยว (Uni-structure: U)ขั้นโครงสร้างหลากหลาย
(Multi-structure: M) ขั้นความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างความคิดรวบยอด (Relational Structure: R)
และขั้นขยายสู่นามธรรม (Extended Abstract Structure: E) นาเสนอได้ดังภาพที่ 14

a) SOLO 1

b) SOLO 2

c) SOLO 3

d) SOLO 4

e) SOLO 5

ภาพที่ 14 แสดงระดับความเข้าใจ ระดับที่ 1-5 (Based on Biggs and Collis, 1982), 24-25.
ที่มา : BIiggs, J.B., and Collis. K. (1982). Evaluating the Quality of Learning: the
SOLO Taxonomy. New York: Academic Press., 24.
ผู้เรียนสามารถนาความคิดรวบยอดต่างๆ มาเชื่อมโยงและสรุปอ้างอิงเป็นองค์ความรู้หรือ
ข้อสรุปในเชิงนามธรรมได้ สามารถสร้างข้อสรุปจากความคิดรวบยอดต่าง ๆ ได้ เช่น กฎ สูตร ทฤษฎี
สมมติฐาน การอ้างอิง และการสะท้อนผล
The SOLO Taxonomy เป็นชุดของเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ที่เป็นผลงานของ
Biggs and Collis (1982) “SOLO” มาจากคาว่า Structure of Observed Learning Outcome
เป็นระบบการเรียนรู้ที่อธิบายการเรียนรู้ที่ซับซ้อนของ ผู้เรียนว่ามีพัฒนาการอย่างไร จะช่วยให้ครูและ
ผู้เรียนตระหนักถึงองค์ประกอบที่หลากหลายของการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจน ทาให้ทราบถึงระดับความ
เข้าใจของผู้เรียน ซึ่งแบ่งได้เป็น 5 ระดับ ดังนี้
1. ระดับโครงสร้างขั้นพื้นฐาน (Pre-structural level) เป็นการเตรียมผู้เรียนเบื้องต้น
(Preliminary Preparation) แต่งานของผู้เรียนยังไม่เป็นไปในแนวทางที่เ หมาะสม (Biggs and
Moore, 1993) ในระดับนี้ผู้เรียนจะไม่มีความเข้าใจแต่จะใช้ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือคิดถึงจุดต่าง ๆ
ใช้ชิ้นส่วนของข้อมูลอย่างกระจัดกระจาย และไม่ได้รับการจัดระบบ
2. ระดับโครงสร้างเดี่ยว (Uni-structural level) มีการสร้างความสัมพันธ์พื้นฐานที่
เห็นได้ชัดของข้อมูล แต่ความหมายของข้อมูลเหล่านั้นยังไม่ปรากฏชัด
3. ระดับหลากหลายโครงสร้าง (Multi-structural level) ในระดับนี้อาจจะมีการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลหลายๆ ชนิด แต่ความสัมพันธ์ในระดับสูงยังไม่ปรากฏ ทาให้ความหมาย
โดยรวมไม่เด่นชัด
4. ระดับที่แสดงความสัมพันธ์ของโครงสร้าง (Relational Level) ผู้เรียนสามารถ
บูรณาการเชื่อมโยงความสัมพันธ์เป็นองค์รวม
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5. ระดับแสดงความต่อเนื่องในโครงสร้างภาคขยาย (Extended Abstract Level)
ผู้ เรี ย นไม่ เพีย งแต่ส ร้ างความสั มพันธ์เกี่ ยวโยงในเรื่องที่ได้ รับเท่านั้น แต่ ยังรวมไปถึงเรื่ องอยู่เกิ น
ขอบเขตด้วย ผู้เรียนสามารถสรุปและส่งผ่านความสาคัญ และแนวคิดที่ซ่อนอยู่ภายใต้กรณีตัวอย่าง
การวัดความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผล
การพัฒนาทักษะการคิดได้กลายเป็นประเด็นที่มีความสาคัญมากขึ้นในระบบการศึกษา
แต่สิ่ งที่เ ป็ น ปั ญหาติด ตามมา คื อ ทาอย่างไรจึงจะสามารถวั ดผลของการคิด และทัก ษะการคิ ดได้
นอกเหนือไปจากจะสอนให้เกิดทักษะการคิดแล้ว เควลมอล (Quellmalz, 1985: 1) ให้แนวทางการ
วัดทักษะการคิดสามารถดาเนินการวัดได้ด้วยรูปแบบวิธีวัด 3 วิธีผสมผสานกัน คือ ใช้วิธีการถาม
ค าถามด้ ว ยปากเปล่ า ระหว่ า งการเรี ย นการสอน ใช้ วิ ธี ก ารทดสอบด้ ว ยแบบทดสอบและ การ
สังเกตการณ์แสดงออกโดยครูผู้สอนอย่างมีจุดมุ่งหมาย ทั้งนี้การใช้วิธีการทั้งสามวิธีดังกล่าวข้างต้นนั้น
ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าครูผู้สอนมีศักยภาพใน การสังเกตและการตัดสินพฤติกรรมของผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประเด็นสุดท้ายเชื่อว่าครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในเรื่องที่สอนเป็น
อย่างดี
สติ๊กกิน และคณะ (Stiggins, Rubel and Quellmalz, 1988: 6-7) ได้กาหนดขั้นตอน
ในการวัดทักษะการคิดไว้เป็น 3 ขั้นตอน คือ
1. นิยามทักษะการคิดที่ต้องการวัดให้ชัดเจน
2. กาหนดรูปแบบการประเมิน (Assessment) ที่จะใช้ในชั้นเรียนอย่างน้อย 2 วิธี ได้แก่
การประเมินด้วยการถามคาถามปากเปล่าในชั้นเรียน การทดสอบด้วยแบบทดสอบ และการประเมิน
จากการสังเกตผลของการแสดงออก
3. วางแผนยุทธศาสตร์ในการประเมินให้ครอบคลุมทักษะการคิดทุกประเภท ซึ่งลักษณะ
ของการคิดอาจเป็นการคิดแบบซับซ้อนที่ประกอบด้วยทักษะการคิดย่อยอย่างน้อยสองทักษะขึ้นไป
บุญชู สนั่นเสียง (2527: 425-433) ได้กล่าวถึงความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลเป็น
ความสามารถที่สาคัญที่สุดในการเรียนทุกชนิดและทุกระดับชั้น เป็นการแสดงออกโดยหาคาตอบหรือ
ข้อยุติที่เหมาะสมที่สุดในการเปรียบเทียบหลายๆ สิ่งพร้อมกัน เช่น ความสามารถในการจัดประเภท
การอุปมาอุปไมยและการสรุปความ มีรายละเอียดดังนี้
1. แบบจาแนกประเภท (Classification) เป็นการวัดความสามารถในการจาแนกแยก
สิ่งของ ออกเป็นประเภทต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมถูกต้องโดยยึด โครงสร้าง หน้าที่ รูปร่างลักษณะ
คุณสมบัติเฉพาะ ฯลฯ เป็นหลักในการเปรียบเทียบกลุ่มนั้นๆ ซึ่งมีทั้งจาแนกประเภทเป็นภาษาและ
จาแนกประเภทเป็นตัวเลข
1.1 การจ าแนกประเภทแบบภาษาหรือเรียกว่าไม่เข้าพวก/ภาษา เป็นการวัด
ความสามารถด้า นเหตุผล โดยที่คาสั่งต่าง ๆ ที่กาหนดให้มานั้นจะมีคุณสมบัติโครงสร้างหรือ
ความหมายเป็นทานองเดียวกัน เช่นโจทย์กาหนดข้อใดไม่ได้เข้าพวกแล้วเลือก ก. เลี้ยว ข. ล่ม ค. คว่า
1.2 การจาแนกแบบไม่เข้าพวกชนิดภาพ หรือเรียกว่าไม่เข้าพวก/ภาพ เป็นการจัด
ความสามารถด้านเหตุผลเช่นเดียวกับไม่เข้าพวก/ภาษาแต่ใช้รูปภาพแทนภาษา ในลักษณะภาพที่ใช้
เป็นได้ทั้งภาพเหมือนและภาพเรขาคณิต
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2. แบบจัดประเภท เป็นแบบทดสอบที่ให้หาสิ่งที่เป็นพวกเดียวกันกับสิ่งที่กาหนดให้ที่
นิยมใช้กันคือโจทย์จะกาหนดสิ่งที่เป็นประเภทเดียวกันนั้นมีทั้งแบบที่เป็นภาษาและเป็นภาพ
2.1 แบบที่เป็นพวกเดียวกันสิ่งที่กาหนดให้ชนิดภาษา เช่น โจทย์กาหนด ควาย ช้าง
แล้วเลือก ก. ไก่ ข. นก ค. หมู
2.2 แบบที่เป็นพวกเดียวกันกับสิ่งที่กาหนดให้เป็นภาพ
3. แบบอุปมาอุปไมยเป็นแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
โดยที่ผู้สอบต้องวิเคราะห์ข้อคาถามและหาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของและเรื่องราวต่าง ๆ แล้วขยาย
หลักการนั้นออกไปสู่สิ่งอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นที่มีความสาคัญเป็นทานองเดียวกันหรือลักษณะ
เดียวกันหรือลักษณะ เดียวกับของเดิมซึ่งเป็นทางด้านโครงสร้างหน้าที่ หรือคุณลักษณะต่าง ๆ ที่มี
ความสัมพันธ์เหมาะสมมากที่สุดรูปแบบของอุปมาอุปไมยคือการเปรียบเทียบโดยการหาสิ่งที่คู่กันมา
คู่หนึ่งแล้วนาไปเปรียบเทียบคู่อื่น ๆ ที่มีลักษณะสัมพันธ์เป็นแนวเดียวกันซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบ เช่น
3.1 อุปมาอุปไมยด้านภาษาซึ่งมีรูปแบบกาหนดให้คู่หนึ่งแล้วให้ผู้สอบหาอีกคู่หนึ่ง
3.2 อุปมาอุปไมยแบบภาพ การเขียนยึดหลักความสัมพันธ์ของโครงการเช่นเดียวกับ
อุปมาอุปไมยภาษาแต่หลักความสาคัญคือ ในคู่แรกที่กาหนดให้ต้องมีตัวรวมบางอย่างที่เกี่ยวพันกัน
เพื่อเป็นแนวคิดในการหาภาพอีกคู่หนึ่งมีความสัมพันธ์เป็นทานองเดียวกันกับภาพ 2 ภาพแรก
การเขียนแบบนี้อาจทาในลักษณะภาพเหมือน และภาพทรงเรขาคณิต
สมบูรณ์ ชิตพงษ์ และสาเริง บุญเรืองรัตน์ (2524: 31-45) กล่าวถึงแบบทดสอบเกี่ยวกับ
การคิดเชิงเหตุผล ไว้ 5 ประเภท คือ 1) แบบทดสอบด้านการจัดเข้าพวก 2) แบบทดสอบ ด้านการ
อุปมาอุปไมย 3) แบบทดสอบด้านการสรุปความ 4) แบบทดสอบการเรียงลาดับตัวอักษร และ 5)
แบบทดสอบการอนุกรมภาพ
ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ. (2543: 81-107) ได้แบ่งลักษณะของแบบทดสอบ
การคิดเชิงเหตุผล ไว้ 5 ประเภท คือ 1) แบบทดสอบการจาแนกประเภท แบ่งเป็นการจาแนกประเภท
แบบภาษาและการจาแนกประเภทแบบภาพ 2) แบบทดสอบการอุปมาอุปไมย แบ่งเป็นแบบทดสอบ
อุปมาอุปไมยด้านภาษาและแบบทดสอบอุปมาอุปไมยด้านภาพ 3) แบบทดสอบการอนุกรมภาพ การ
หาส่วนที่หายไปของภาพ 4) แบบทดสอบการสรุปความ และ 5) แบบทดสอบการหาตัวร่วมหรือ
วิเคราะห์
นอกจากนี้ เวอร์จิเนีย ชิปแมน พัฒนาแบบทดสอบทักษะการให้เหตุผล (New Jersey
of Reasoning Skills) (Virginia Shipmsn, 1983, อ้างถึงใน ปราโมทย์ จันทร์เรือง, 2552: 285286) โดยมุ่งวัดการใช้เหตุผลทางภาษา (Reasoning in Language) ประกอบด้วย ข้อสอบแบบ
เลือกตอบ 50 ข้อ ครอบคลุม 22 ทักษะ ทักษะที่สาคัญประกอบด้วย 1) การแปลความให้อยู่ในรูป
ของเหตุผล (Translating into Logical Form) 2) การตระหนักถึงการใช้คาถามที่ไม่เหมาะสม
(Recognizing Improper Question) 3) การหลีกเลี่ยงการด่วนสรุป (Avoiding Jumping to
Conclusion) 4) การให้เหตุผลเชิงอุปมาอุปไมย (Analogical Reasoning) 5) การบ่งชี้ข้อตกลง
เบื้ อ งต้ น (Detecting Underlying
Assuming) 6) การบ่ ง ชี้ ค วามคลุ ม เครื อ (Detecting
Ambiguities) 7) การเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Discerning Causal Relationship)
8) การระบุเหตุผลที่ดี (Identify Good Reasoning) 9) การจาแนกประเภทและขนาดของความ
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แตกต่าง (Distinguishing Transitive Relationship) และ 10) การตระหนักถึงการถ่ายโยง
ความสัมพันธ์ (Recognizing Transitive Relationship)
จากการศึกษาเกี่ย วกับการวัดและประลั กษณะของแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การคิดเชิงเหตุผลสามารถวัดได้หลายรูปแบบ โดยปฏิบัติตามแนวทาง 3 ขั้นตอน คือ 1) นิยามทักษะ
การคิดที่ต้องการวัดให้ชัดเจน 2) กาหนดรูปแบบการประเมิน (Assessment) ที่จะใช้ในชั้นเรียนอย่าง
น้อย 2 วิธี ได้แก่ การประเมินด้วยการถามคาถามปากเปล่ าในชั้นเรียน การทดสอบด้วยแบบทดสอบ
และ 3) วางแผนยุทธศาสตร์ในการประเมินให้ครอบคลุมทักษะการคิดทุกประเภท ในการวัดการคิด
เชิงเหตุผลด้วยแบบทดสอบนั้นผู้วิจัย กาหนดการวัดการคิดเชิงเหตุผล 5 ประเภท คือ 1) การจาแนก
ประเภท (Classification) 2) การจัดประเภท 3) การอุปมาอุปไมย 4) อนุกรม และ 5) การสรุปความ
ซึ่งในแต่ละประเภทของแบบทดสอบมีทั้งที่เป็นแบบทดสอบที่เป็นรูปภาพ และข้อความ
ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema Theory)
ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema Theory) เป็นทฤษฎีที่มีความเชื่อว่าเชื่อว่ามนุษย์จะมี
ความเข้าใจเหตุการณ์รอบข้างก็ต่อเมื่อเหตุการณ์เหล่านั้นสอดคล้องกับความคิดรวบยอด หรือความรู้
เดิมซึ่งมนุษย์มีรองรับอยู่ในสมองก่อนแล้ว (Kant, 1987) ซึ่งได้มีนักการศึกษาทาการศึกษาอย่าง
กว้างขวาง
เกรฟ จูเอล and เกรฟ (Graves, Juel and Graves, 1998) กล่าวว่า ทฤษฎีโครงสร้าง
ความรู้ เป็ น มโนมติ ห นึ่ ง ที่ ส าคั ญ ของจิ ต วิ ท ยาพุ ท ธิ ปั ญ ญานิ ย มโดยที่ ท ฤษฎี นี้ ใ ห้ ค วามสนใจทาง
ด้านความรู้ที่มีอยู่ในสมองของคนเรา และความสาคัญของความรู้เหล่านี้ที่มีต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
โดยเชื่อว่าความรู้จ ะถูกรวบรวมในโครงสร้ างที่จัดไว้อย่ างเป็นระเบียบ เรียกว่า โครงสร้างความรู้
(Schemata) สตาฟเฟอร์ (Russell G. Stauffer, 1969) กล่าวว่าโครงสร้างความรู้ (Schema) เป็น
การบรรยายเกี่ยวกับกลุ่มของความรู้ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างความรู้ที่ผู้อ่านมีอยู่เดิมแล้วโครงสร้าง
ความรู้ (Schemata) หรือ Frameworks หรือ Knowledge Structures ที่เรียงรายกันอยู่อย่างเป็น
ลาดับขั้น จัดอยู่ในกลุ่มตามคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันมีความสัมพันธ์กันและโครงสร้างความรู้เหล่านี้
เปรี ยบเหมือนพิมพ์เขีย วแผนงานหรือโปรแกรมคอมพิว เตอร์ซึ่งมีโครงสร้างความรู้ทาหน้าที่ผ นึก
ข้อความที่ผู้อ่านรับเข้าไปไว้รวมกันกลุ่มโครงสร้างความรู้เป็นสิ่งชี้นาเรื่องให้กับผู้อ่านและจัดโครงสร้าง
เรื่องไว้สาหรับเรื่องใหม่ในขณะที่ผู้อ่านระลึกเรื่อง และเรื่องเหล่านี้จะถูกนาไปบรรจุไว้ในโครงร่าง
หรือโครงสร้างซึ่งอยู่ภายใต้โครงสร้างที่จัดไว้ รูบิน (Rubin, 1991: 12) และวิสาข์ จิตวัตร์ (2543: 20)
กล่าวโดยสรุปว่าทฤษฎีสกีมา (Scheme Theory) เป็นทฤษฎีที่อธิบายใน 3 ประเด็น คือ 1) วิธีการจัด
ระเบีย บความรู้ใหม่เข้าในสมอง 2) วิธีการรับเอาความรู้ใหม่เข้าไปรวมกับความรู้เดิมที่มีอยู่ และ
3) วิธีการปรับความรู้เดิมให้เหมาะสม
รูเมลฮาร์ท (Rumelhart, 1987: 4-12) ได้ให้ความหมายของโครงสร้างความรู้ว่า หมายถึง
โครงสร้ างข้อมูล ที่ใช้แทนความหมายของความคิดรวบยอดกว้าง ๆ ที่ส ะสมไว้ในความทรงจา
(Memory) ข้อมูลต่าง ๆ ที่สะสมไว้ อาจเป็นความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งของสถานการณ์ทั่ว ๆ ไป
เหตุการณ์ ลาดับเหตุการณ์การกระทา ลาดับการกระทา ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องมีขั้นตอนย่อย ๆ
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ดังนั้นความรู้หรือความคิดรวบยอดที่เรียกว่า โครงสร้างความรู้ (Schema) นี้จะต้องประกอบด้วย
ความคิดรวบยอดย่อย ๆ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความคิดรวบยอดย่อย ๆ เหล่านั้นเพื่อความ
เข้าใจระบบของการรวมความคิดรวบยอดย่อยๆ เป็นความคิดรวบยอดรวมหรือความรู้ การรับรู้เป็น
สิ่งสาคัญที่ทาให้เกิดการเรียนรู้ เนื่องจากไม่มีการเรียนรู้ใดที่เกิดขึ้นได้โดยปราศจากการรับรู้ นอกจาก
โครงสร้างความรู้จะช่วยในการรับรู้และการเรียนรู้ โครงสร้างความรู้ยังช่วยในการระลึก (Recall)
ถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เราเคยเรียนรู้มา (Anderson, 1984)
แอนเดอร์สัน และเพียร์สัน (Anderson and Pearson, 1984) เน้นการใช้ทฤษฎีโครงสร้าง
ความรู้เดิม (Schemata) และความจา (Memory) เพื่อความเข้าใจในการอ่าน โดยผู้อ่านจะใช้
โครงสร้างความรู้ (Schemata Structure) และความสาคัญขององค์ประกอบ (Components) และ
การอนุมาน (Inference) โดยขณะที่ข้อมูลของบทอ่านเข้ามาในสมองจะเกิดความจาและมีการอนุมาน
4 ชนิด การอนุมานจะเกิดในสถานการณ์ เพื่อตัดสินว่าโครงสร้างความรู้ใดจะกระตุ้นสาหรับบทอ่าน
หนึ่งอนุมานว่าช่องของโครงสร้างความรู้ใดของข้อความที่อ่าน สามารถใส่ลงไปได้อย่างเหมาะสม
อนุมานเพื่อตัดสินด้วยว่า ส่วนที่ขาดหายไปส่วนใดในบทอ่านที่จาเป็นในการทาให้โครงสร้างความรู้
สมบูรณ์ และหาข้อสรุปที่มีพื้นฐานจากความรู้ที่ขาดไปในโครงสร้างความรู้ ถ้าหากผู้อ่านมีเครือข่าย
โครงสร้างความรู้ที่รวบรวมไว้อย่างหลากหลาย ก็จะมีความพร้อมสูงในการเลือกดึงมาใช้ ถ้าหากเรามี
ความรู้เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งยิ่งมากก็จะง่ายขึ้นในการทาความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องนั้น ๆ และก็จะ
ยิ่งเรียนรู้ได้มากขึ้น โครงสร้างความรู้จะช่วยอันดับแรกก็คือ ช่วยให้สิ่งที่อ่านมีความหมาย สามารถ
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้เดิม พิจารณาความสาคัญของความสัมพันธ์ของข้อมูล
ในบทอ่าน การสรุปโดยนัย และการจดจา (Anderson and Pearson, 1984)
สรุปได้ว่า โครงสร้างความรู้ (Schema) หมายถึง โครงสร้างของข้อมูลเดิมที่ผู้เรียนสะสม
ไว้ ประกอบด้วย ความคิดรวบยอดย่อย ๆ เมื่อจัดระเบียบและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความคิด
รวบยอดย่อย ๆ เหล่านั้นจาช่วยให้เกิดความเข้าใจความคิดรวบยอดของเรื่อง โดยอาศัยความรู้เดิม
เป็นองค์ประกอบสาคัญ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการคาดคะเนตีความข้อมูลใหม่ ปรับข้อมูลใหม่ให้
เข้ากับข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วเพื่อเก็บข้อมูลไว้ใช้ต่อไปที่ทาให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจมากขึ้น
ในการพัฒนารู ปแบบการสอนในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ออกแบบโดยใช้หลั กการของทฤษฎีนี้
ผนวกในขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ คือใน 3 ประเด็น คือ 1) ขั้นการรับข้อมูลของผู้เรียน 2) ขั้น
การหาความสัมพัน ธ์ และจัดระเบียบข้อมูล และ 3) การนาข้อมูลมาใช้ซึ่งเป็นการระลึก (Recall)
ถึงสิ่งที่ได้รับรู้เพื่อนามาใช้ให้เกิดประโยชน์
ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism)
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) เป็นทฤษฏีการเรียนรู้ แสดงให้เห็น
จุดเปลี่ยนทางด้านการศึกษา กล่าวคือ เปลี่ยนจากรูปแบบ การศึกษาที่อยู่บนพื้นฐานตามทฤษฎี
พฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที่เน้นทฤษฎีความรู้ความคิด (Cognitive
Theory) ซึ่ง เป็ น พื้น ฐานส าคัญ ของการเรีย นรู้ ต ามแนวคิ ด ทฤษฎี การสร้ างความรู้ ด้ว ยตนเอง
(Constructivist Learning) ที่มีความเชื่อที่ว่า ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ของตนเอง (Construct
Their own Knowledge) จากการมีปฎิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม (Gagnon and Collay, 2001: 1)
โดยการสังเกต การวัดหรือประมาณการ การตีความ หรือการกระทา เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อ
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สิ่งเหล่านั้น มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนคนอื่นในกลุ่มมีการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (Action Learning)
ซึ่งนาไปสู่การค้นคว้าหาคาตอบหรือสร้างความรู้ใหม่ และหาแนวทางแก้ปัญหาของตนเองทาให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ผู้เรียนได้วิเคราะห์หรือตั้งคาถามจากโจทย์ปัญหา
ผ่านกระบวนการสะท้อนคิด (Reflective Thinking) ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย
6 ส่วนที่สาคัญ ได้แก่ สถานการณ์ (Situation) การจัดกลุ่ม (Grouping) การเชื่อมโยง (Bridge)
การซักถาม (Questions) การจัดแสดงผลงาน (Exhibit) และการสะท้อนความรู้สึกในการปฏิบัติงาน
(Reflection) (Gagnon and Collay, 2001: 2) ทฤษฎีนี้มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักวิธีการเรียนรู้
สามารถแสวงหาความรู้ด้วยการนาความรู้เดิมมาเชื่อมโยงให้เกิดการเรียนรู้เรื่องใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง
ทาให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยตลอด ทฤษฎีนี้ให้ความสาคัญกับกระบวนการ
และวิธีการสร้างความรู้ ความเข้าใจจากประสบการณ์ โครงสร้างทางปัญญา และความเชื่อ ในการ
แปลความหมายเหตุการณ์และสิ่งต่าง ๆ เชื่อว่าบุคคลมีโ ลกของตนเองซึ่งเป็นโลกซึ่งสร้างขึ้นด้ว ย
ความคิดของตน เชื่อว่าสมองเป็นเครื่องมือที่บุคคลใช้แปลความหมายปรากฏการณ์ เหตุการณ์และ
สิ่ ง ต่ า ง ๆ ในโลก การแปลความหมายของบุ ค คลขึ้ น อยู่ กั บ การรั บ รู้ ประสบการณ์ ความเชื่ อ
ความต้องการ ความสนใจ และภูมิหลังของแต่ละบุคคลซึ่งแตกต่างกัน (Jonassen, 1992: 138-139)
ทฤษฎีนี้เน้นกระบวนการสร้างความรู้มากกว่าการรับความรู้ ดังนั้นเป้าหมายของการจัดการเรียนจะ
สนับสนุนการสร้างมากกว่าความพยายามในการถ่ายทอดความรู้ โดยจะมุ่งเน้นการสร้างความรู้ใหม่
อย่างเหมาะสมของแต่ละบุคคลและสภาพสิ่งแวดล้อมมีความสาคัญในการสร้างความหมายตามความ
เป็นจริง วิธีการที่นามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีหลักการที่สาคัญว่า ในการเรียนรู้มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้ลงมือกระทาการสร้างความรู้ ซึ่งปรากฏแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการสร้างความรู้หรือ
การเรียนรู้ทั้งนี้เนื่องมาจากแนวคิดที่เป็นรากฐานสาคัญซึ่งปรากฏจากรายงานของนักจิตวิทยาและ
นักการศึกษา คือ Jean Piaget ชาวสวิส และ Lev Vygotsky ชาวรัสเซีย ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท
คือ Cognitive Constructivism and Social Constructivism (สุมาลี ชัยเจริญ, 2545) ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ Cognitive Constructivism มีรากฐานทางปรัชญาของทฤษฎีมาจากความพยายาม
ที่จ ะเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ ด้ว ยกระบวนการที่พิสูจน์อย่างมีเหตุผ ล
เป็นความรู้ที่เกิดจากการไตร่ตรอง ซึ่งถือเป็นปรัชญาปฏิบัตินิยม ประกอบกับรากฐานทางจิตวิทยาการ
เรียนรู้ที่มีอิทธิพลต่อพื้นฐานแนวคิดนี้ นักจิตวิทยาพัฒนาการชาวสวิส คือ Jean Piaget ทฤษฎีของ
Jean Piagetแบ่งได้ 2 ส่วน คือ Ages และ Stages ซึ่งทั้งสององค์ประกอบนี้จะทานายว่าเด็ก
จะสามารถหรือไม่สามารถเข้าใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดเมื่อมีอายุแตกต่างกัน และทฤษฎีเกี่ยวกับด้านพัฒนาการ
ที่จะอธิบายว่าผู้เรียนจะพัฒนาความสามารถทางการรู้คิด (Cognitive Abilities) ทฤษฎีพัฒนาการที่
จะเน้นจุดดังกล่าวเพราะว่าเป็นพื้นฐานหลักสาหรับวิธีการทาง Cognitive Constructivism ทางด้าน
การเรียนการสอนนั้นมีแนวคิดว่ามนุษย์เราต้องสร้าง (Construct) ความรู้ด้วยตนเองโดยผ่านทาง
ประสบการณ์ ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้จะกระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างโครงสร้างทางปัญญา หรือเรียกว่า
Schemas รูปแบบการทาความเข้าใจ(Mental model) ในสมอง สกีมาเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ (Change) ขยาย (Enlarge) และซับซ้อนขึ้นได้โดยผ่านทางกระบวนการการดูดซึม (Assimilation)
และ การปรับเปลี่ยน (Accommodation)
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จากการศึ ก ษา ทฤษฎี นี้ เ ป็ น แนวคิ ด พื้ น ฐานของนั ก จิ ต วิ ท ยากลุ่ ม การสร้ า งความรู้
(Constructivist) ร่วมกับทฤษฎีของ Piaget and Bruner ต่อมานักจิตวิทยาชาวรัสเซีย ไวก้อตสกี
( Vygotsky, 1896-1934) ขยายแนวคิด เป็นทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคม (Socio Cultural Theory)
ซึ่งพัฒนาขึ้นจากแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ระบบการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกของ Pavlov
ในทฤษฎีนี้เน้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสังคม โดยเขามองว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าใจพัฒนาการ
ของเด็กโดยปราศจากการเข้าใจในวัฒนธรรมที่แวดล้อมตัวเด็กอยู่ และเชื่อว่ารูปแบบการคิดของแต่ละ
คนไม่ได้ถูกกาหนดขึ้นมาโดยปัจจัยทางพันธุกรรมแต่เป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมและกิจกรรมทางสังคม
ซึ่งพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม วัฒนธรรมและ
ประสบการณ์ของเด็กเป็นสิ่งสาคัญ
วอน กราเซอร์ฟิล (Von, Glasersfeld. 1989) กล่าวว่าทฤษฎีการสร้างความรู้เป็นทฤษฎี
ของความรู้ ที่มีร ากฐานมาจากปรั ช ญา จิตวิทยา และการศึกษาเกี่ยวกับการสื่ อความหมาย และ
การควบคุม กระบวนการสื่ อ ความหมายในตัว ตน ทฤษฏี ข องความรู้นี้ อ้ างถึ ง หลั ก การ 2 ข้อ คื อ
1) ความรู้ไม่ได้เกิดจากการรับรู้เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการสร้างขึ้น โดยบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจ
และ 2) หน้าที่ของการรับรู้ คือ การปรับตัวและการประมวลประสบการณ์ทั้งหมด แต่ไม่ใช่เพื่อการ
ค้น พบสิ่ งที่เป็ น จริ ง ซึ่งถ้า น าเอาหลั กการทั้งสองนี้ไ ปใช้ จะมีผ ลเกิดขึ้น ตามมาแผ่ กว้ างไปไกลใน
การศึกษาพัฒนาการทางสติปัญญา และการเรียนรู้เช่นเดียวกับในการฝึกปฏิบัติการสอนในจิตวิทยา
บาบัด และในการจัดการระหว่างบุคคล
นอกจากนี้ สุมาลี ชัยเจริญ (2546ข) กล่าวถึงทฤษฎีการสร้างความรู้ คือ กระบวนการ
เรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายในของผู้เรียน โดยมีผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็น
กับความรู้ความเข้าใจเดิมที่มีมาก่อนโดยพยายามนาความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ และปรากฏการณ์
ที่ตนพบเห็นมาสร้างเป็นโครงสร้างทางปัญญา (Cognitive Structure) หรือที่เรียกว่าสกีมา (Schema)
ซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของโครงสร้างทางปัญญาหรือโครงสร้างของความรู้ในสมองโครงสร้างทาง
ปัญญานี้จะประกอบด้วยความหมายของสิ่งต่าง ๆ ที่ใช้ภาษา หรือเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสิ่งที่บุคคลมี
ประสบการณ์ หรือเหตุการณ์ อาจเป็นความเข้าใจ หรือความรู้ ของแต่ละบุคคลจากการศึกษาทฤษฎี
การสร้างความรู้ สรุ ปได้ว่าทฤษฎีการสร้างความรู้เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
ภายในของผู้เรียน โดยมีผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้
ความเข้าใจเดิมที่มีมาก่อนโดยพยายามนาความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ และปรากฏการณ์ที่ตนพบ
เห็นมาสร้างเป็นโครงสร้างทางปัญญา (Cognitive Structure) หรือที่เรียกว่าสกีมา (Schema) บุคคล
มีโลกของตนเอง ซึ่งเป็นโลกซึ่งสร้างขึ้นด้วยความคิดของตน เชื่อว่าสมองเป็นเครื่องมือที่บุคคลใช้แปล
ความหมายปรากฎการณ์ เหตุการณ์และสิ่งต่าง ๆ ในโลก การแปลความหมายของบุคคลขึ้นอยู่กับ
การรับรู้ ประสบการณ์ ความเชื่อ ความต้องการ ความสนใจ และภูมิหลังของแต่ละบุคคลกระบวนการ
เรียนรู้ที่ไม่ได้เกิดจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการสร้างความรู้ของแต่ละบุคคล
จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็น จากประสบการณ์ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการดูดซึมทางปัญญาและ
มีการเชื่อมโยงระหว่างความรู้เดิมกับความรู้ใหม่
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นักการศึกษาได้นาเสนอหลักการของทฤษฎีการสร้างความรู้ ซึ่งนักการศึกษาคนสาคัญ
คือ ไวก็อตสกี( Vygotsky,1997) นาเสนอหลักการของทฤษฎีการสร้างความรู้ หลายประการ ดังนี้
1. ต้นกาเนิดของความคิด ทางสังคม (Social Origins of Thought) เขาเชื่อว่า ความรู้
ไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวบุคคลเพียงอย่างเดียวเช่นที่ Piagetกล่าวไว้ แต่สังคมจะเป็นตัวสร้างความรู้ร่วมกัน
กับบุคคลอื่นที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วย การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับความรู้ของเพื่อนในวัยเดียวกันหรือ
ผู้ใหญ่ จะเป็นวงล้อสาคัญในการพัฒนาสติปัญญา ความรู้ต่าง ๆ กระบวนการทางสติปัญญาของแต่ละ
บุคคล เช่น การจา การแก้ปัญหาการวางแผน มีจุดเริ่มต้นมาจากสังคมนั่นเอง
2. เครื่องมือทางความคิด (Tools for Thought) ไวก็อตสกีมีแนวคิดคล้ายกับ Piaget
ในการนิยามคาว่า “พัฒนาการทางสติปัญญา” เป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพในกระบวนการคิด
ของเด็ก แต่สิ่ งที่ต่างกัน คือพัฒ นาการเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปในนิยามของเครื่องมือทางเทคนิค
(Technical Tools) และเครื่องมือทางจิตวิทยา (Psychological Tools) ซึ่งเด็กจะใช้เพื่อเรียนรู้
สิ่งต่าง ๆ รอบตัว เครื่องมือทางเทคนิค นามาใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงวัตถุ เช่น ปากกา ดินสอ และ
เครื่องยนต์ เป็นต้น ขณะที่เครื่องมือทางจิตวิทยาถูกนามาใช้เพื่อจัดระบบหรือควบคุมความคิดและ
พฤติกรรม เช่น ตัวเลข คา สัญลักษณ์ บรรทัดฐานทางสังคม เขากล่าวว่า ทุก ๆ วัฒนธรรมจะมี
เครื่องมือทางเทคนิคและเครื่องมือทางจิตวิทยาเป็นของตนเอง ซึ่งจะถูกส่งต่อไปยังเด็กโดยผ่าน
การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Meece, 2002: 155-156)
3. ภาษาและพัฒนาการ (Language and Development) ภาษาเป็นเครื่องมือทาง
จิตวิทยาที่สาคัญที่สุดที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาสติปัญญาของเด็ก ซึ่งแบ่งเป็นขั้นพัฒนาทางภาษาของ
เด็ก เป็น 4 ขั้น คือ
3.1 ขั้น Primitive Speech (0-2 ขวบ) ลักษณะของการใช้ภาษาของเด็กในขั้นนี้
แยกส่วนออกจากกันระหว่างความคิดและภาษา เด็กใช้ภาษาเพื่อการปลดปล่อยอารมณ์ เช่น
การร้องไห้ การเปล่งเสียงอ้อแอ้ จากนั้นในเดือนที่สอง เด็กจะเริ่มใช้ภาษาในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
3.2 ขั้น Naive Psychological (2-3 ขวบ) ขั้นนี้เด็กจะใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร แต่
เด็กยังไม่มีความเข้าใจสัญลักษณ์มากนัก เด็กจะค้นพบว่าคาพูดจะเป็นส่วนหนึ่งของการใช้สัญลักษณ์
ในขั้นนี้ภาษาและการคิดเริ่มเข้ามาเชื่อมโยงและมีความสัมพันธ์กัน
3.3 ขั้น Egocentric Speech (3-6 ขวบ) เป็นลักษณะการใช้ภาษาในเด็กก่อนวัย
เรียน Vygotsky มองว่า Egocentric Speech เป็นเครื่องมือของความคิดที่สาคัญ เด็กจะเริ่มใช้ภาษา
และคาพูดในการควบคุมพฤติกรรมและความคิด ไม่เพียงแต่เด็กคิดที่จะพูดเท่านั้น แต่สิ่งที่เด็กพูดจะ
แสดงให้เห็นว่าเด็กคิดอะไร ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาทั้งภาษาและการคิดพร้อมๆ กัน
3.4 ขั้น Ingrowth Speech (6-7 ขวบ) ในขั้นนี้เด็กเรียนรู้โดยการจัดระบบการใช้
ภาษาไว้ในสมอง เป็นการใช้สัญลักษณ์ในใจเพื่อแก้ปัญหา เด็กจะใช้ทั้งภาษาที่อยู่ในใจและใช้คาพูด
ที่แสดงออกมาให้เป็นเสมือนเครื่องมือในการคิด (Meece, 2002: 157; Bee and Boyd, 2003: 163)
4. ขอบเขตของการเรียนรู้ (Zone of Proximal Development) ไวก็อตสกี
(Vygotsky, 1997) นิยามขอบเขตของการเรียนรู้ว่า หมายถึงช่วงห่างระหว่าง ระดับพัฒนาการทาง
สติปัญญาที่เป็นอยู่ หรือความรู้ความสามารถเดิมที่ดูได้จากปัญหาที่แก้ได้ด้วยตนเองกับ ระดับ
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ศักยภาพของพัฒนาการทางสติปัญญาที่ดูได้จากปัญหาที่ยังแก้ด้วยตนเองไม่ได้ แต่อาจแก้ได้ถ้าได้รับ
คาแนะนา (Guidance) จากผู้ใหญ่ และการร่วมงาน(Collaboration)กับเพื่อนวัยเดียวกันที่มี
ความสามารถมากกว่า ซึ่งจะทาให้เกิดการเรียนรู้ และส่งผลให้เกิดการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
หรือพัฒนาการทางสติปัญญาขึ้น จนแก้ปัญหานั้นด้วยตนเองได้ในที่สุด ถ้าผู้เรียนอยู่ต่ากว่า Zone of
Proximal Development จาเป็นจะต้องได้รับการช่วยเหลือในการเรียนรู้ที่เรียกว่าฐานการช่วยเหลือ
(Scaffolding) ซึ่งอาจใช้กระบวนการต่าง ๆ ดังนี้ 1) การเรียนรู้และการพัฒนามาจากสังคม ได้แก่
กิจกรรมการร่วมมือ 2) ควรจะตอบสนองต่อแนวทางการจัดหลักสูตรและการวางแผนบทเรียน 3)
การเรียนรู้ในโรงเรียนควรเกิดขึ้นในบริบทที่มีความหมายและไม่ควรแยกจากการเรียนรู้และความรู้ที่
ผู้เรียนพัฒนามาจากสภาพชีวิตจริง และ 4) ประสบการณ์นอกโรงเรียน ควรจะเชื่อมโยงนามาสู่
ประสบการณ์ในโรงเรียนของผู้เรียน
อันเดอร์ฮิล (Underhill, 1991) ได้กล่าวเกี่ยวกับทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองว่า ทฤษฎี
นี้มีความเชื่อว่า การเรียนรู้หรือความรู้เกิดจากการศึกษาด้วยตนเองอย่างกระตือรือล้น (Theory of Active
Knowing) โดยมีหลักคิดว่าผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเองโดยอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม โดย
เชื่อมโยงกับประสบการณ์หรือความรู้เดิม มีวิธีการเรียนที่แตกต่างกัน โดยอาศัยโครงสร้างทางปัญญา
ของตนเอง และแรงจู ง ใจภายในเป็ นพื้น ฐาน ไม่ใ ช่อ าศัย การรั บข้อ มูล และการมี ปฏิ สั มพั นธ์ จาก
สิ่งแวดล้อมจากภายนอกในการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ตามหลักคิดนี้ ต้องจัดให้ผู้เรียนเกิดความสงสัย
หรือเกิดความขัดแย้งทางปัญญา (Cognitive Conflict) ซึ่งเกิดจากการได้เผชิญกับสถานการณ์ที่เป็น
ปัญหา หรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ผ่านการไตร่ตรอง (Reflection) ซึ่งจะทาให้เกิดการสร้างโครงสร้าง
ทางปัญญา ขึ้นใหม่ทผี่ ่านการตรวจสอบทั้งตนเองและผู้อื่นว่าสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้เพื่อจะนาไปสู่
การสร้างโครงสร้างการเรียนรู้เรื่องใหม่ และพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง ต่อไป
ฟอสน็อท (Fosnot 1996 : 12-15) กล่าวถึงลักษณะสาคัญของทฤษฎีการสร้างความรู้
ไว้ดังต่อไป นี้ 1) ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ผลของการเรียนรู้จะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการสร้างความรู้
(Process of Knowledge Construction) และการสะท้อนความคิด (Reflective Awareness of
That Process) เป้าหมายการเรียนรู้จะต้องมาจากการปฏิบัติงานจริง (Authentic Tasks) ผู้สอน
จะต้องเป็นตัวอย่างและฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และผู้เรียนจะต้องฝึกฝนการสร้างความรู้
ด้วยตนเอง และ 2) เป้าหมายของการสอนจะเปลี่ยนจากการถ่ายทอดให้ผู้เรียนได้รับสาระความรู้
แน่นอนตายตัว ไปสู่การสาธิตกระบวนการ แปล และสร้างความหมายที่หลากหลาย การเรียนรู้ทักษะ
ต่าง ๆ จะต้องให้มีประสิทธิภาพถึงขั้นทาได้และแก้ปัญหาจริงได้ และ 3) ในการเรียนการสอน ผู้เรียน
จะเป็นผู้มีบทบาทในการเรียนรู้อย่างตื่นตัว (Active) เป็นผู้จัดกระทากับข้อมูลหรือประสบการณ์
ต่าง ๆ และจะต้องสร้างความหมายให้กับสิ่งนั้นด้วยตนเอง โดยการให้ผู้เรียนอยู่ในบริบทจริง ซึ่งอาจ
จัดเป็นกิจกรรมที่เรียกว่า “Physical Knowledge Activities” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นของจริงและมีความสอดคล้องกับ
ความสนใจของผู้เรียนโดยผู้เรียนสามารถจัดกระทา ศึกษา สารวจ วิเคราะห์ ทดลอง ลองผิดลองถูก
กับสิ่งนั้น ๆ จนเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจขึ้น ดังนั้น ความเข้าใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการคิด
การจัดกระทากับข้อมูล มิใช่เกิดขึ้นได้ง่าย ๆ จากการได้รับข้อมูลหรือมีข้อมูลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
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เมอร์ฟี (Murphy, 1997: Online) ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการเรียนรู้ด้วยตนเอง
จากปรัชญาสู่การปฏิบัติของ รวบรวมแนวคิดของนักการศึกษาต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท์ สรุปได้ดังนี้
1. กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้มุมมองที่หลากหลายในการนาเสนอความหมายของมโนทัศน์
2. ผู้เรียนเป็นผู้กาหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายการเรียนของตนเองหรือ จุดมุ่งหมาย
ของการเรียนการสอนเกิดจากการเจรจาต่อรองระหว่างผู้เรียนกับครูผู้สอน
3. ครูผู้สอนแสดงบทบาทเป็นผู้ชี้แนะ ผู้กากับ ผู้ฝึกฝน ผู้อานวยความสะดวกใน
การเรียนของผู้เรียน
4. จัดบริบทของการเรียน เช่น กิจกรรม โอกาส เครื่องมือ สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
วิธีการคิดและการกากับและรับรู้เกี่ยวกับตนเอง
5. ผู้เรียนมีบทบาทสาคัญ ในการสร้างความรู้ กับการเรียนรู้ของตนเอง
6. จัดสถานการณ์การเรียน สภาพแวดล้อม ทักษะ เนื้อหา และงานที่เกี่ยวข้องกับ
นักเรียนตามสภาพที่เป็นจริง
7. ใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิเพื่อยืนยันสภาพการณ์ที่เป็นจริง
8. ส่งเสริมการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ด้วยการเจรจาต่อรองทางสังคมและการเรียนรู้
ร่วมกัน
9. พิจารณาความรู้เดิม ความเชื่อและทัศนคติของนักเรียนประกอบการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
10. ส่งเสริมการแก้ปัญหา ทักษะการคิดระดับสูงและความเข้าใจเรื่องที่เรียนอย่างลึกซึ้ง
11. นาความผิดพลาด ความเชื่อที่ไม่ถูกต้องของนักเรียนมาใช้ให้ เป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้
12. ส่งเสริมให้นักเรียนค้นหาความรู้อย่างอิสระ วางแผนและการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายการเรียนรู้ของตนเอง
13. ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้งานที่ซับซ้อน ทักษะและความรู้ที่จาเป็นจากการลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง
14. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ของเรื่องที่เรียน
15. อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ของนักเรียนโดยช่วยเหลือ ในการทางานร่วมกับ
ผู้อื่น เป็นต้น
ส่วน สุมาลี ชัยเจริญ (2545) ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ โดยแบ่งเป็น 2
หลักการคือ Cognitive Constructivism และ Social Constructivism ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. การเรียนรู้เป็นกระบวนการลงมือปฏิบัติ ประสบการณ์ตรง การลองผิดลองถูก ค้นหา
วิธีการแก้ปัญหาเป็นสิ่งจาเป็นต่อการดูดซึมและการปรับเปลี่ยนของข้อมูล วิธีการที่สารสนเทศถูก
นาเสนอเป็นสิ่งสาคัญ เมื่อสารสนเทศถูกนาเข้ามาในฐานะที่เป็นสิ่งช่วยแก้ปัญหา อาจทาหน้าที่เป็น
เครื่องมือมากกว่าจะเป็นข้อเท็จจริงอย่างแท้จริง
2. การเรียนรู้ควรเป็นองค์รวม เน้นสภาพจริงและสิ่งที่เป็นจริง กล่าวคือ ผู้เรียนควรมี
โอกาสสร้างความรู้ผ่านประสบการณ์ความรู้ของตนเองที่ไม่ใช่มาจากการบอกหรือการสอนของครู
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จะมีการเน้นเกี่ยวกับการสอนทักษะเฉพาะน้อยลง แต่จะเพิ่มการเน้นเกี่ยวกับการเรียนรู้ในบริบทที่มี
ความหมาย เทคโนโลยี ครูสามารถจัดหาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่จะช่วยขยายพื้นฐานของ
ความคิดรวบยอดและประสบการณ์ของผู้ที่ศึกษา
นอกจากนี้ เรเกน (Regen, 1997) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนว
การสร้างความรู้ด้วยตนเอง ดั งนี้ 1) ให้ผู้เรียนร่วมกันในกิจกรรมการสืบเสาะ โดยเลือกปัญหาตาม
ความสนใจและเกี่ยวข้องกับตนเอง ครูอาจจะถามคาถามเพื่อกระตุ้นความสนใจและทาให้ผู้เรียน
มองเห็นประเด็นปัญหา 2) วางโครงสร้างของการเรียนรู้จากมโนทัศน์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้
ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ของมโนทัศน์เหล่านั้นก่อนที่จะเรียนรู้มโนทัศน์เฉพาะ 3) ส่งเสริมและให้
คุณค่าต่อการแสดงความคิดเห็นของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือแสดงเหตุผล
โต้แย้งความคิดเห็นของผู้อื่น 4) ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน 5) ตรวจสอบ
ความรู้เดิมของผู้เรียนก่อน ที่จะจัดการเรียนการสอนให้เชื่อมโยงกับความรู้เดิมนั้น และ 6) ประเมิน
การเรียนรู้ของผู้เรียนในขณะที่มีการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้สะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง
จากแนวคิดของนักทฤษฎีและนักวิชาการ (Vygotsky, 1997); เรเกน (Regen, 1997);
อันเดอร์ฮิล(Underhill, 1991); เพียเจต์ (Piaget, 1997); สุมาลี ชัยเจริญ (2545); Zahorik (1995);
ฟอสน็อท (Fosnot, 1996 ); Jonassen (1992: 138-139) และเมอร์ฟี (Murphy, 1997: Online)
สรุปได้ว่า การเรียนรู้ตามแนวทางของทฤษฎีการสร้างความรู้ เชื่อว่า ความรู้ไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวบุคคล
เพียงอย่างเดียว แต่สังคมจะเป็นตัวสร้างความรู้ร่วมกันกับบุคคลอื่นที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วย ภาษาเป็น
เครื่องมือทางจิตวิทยาที่สาคัญที่สุดที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาสติปัญญาของเด็ก การเรียนรู้ของผู้เรียนมี
ความแตกต่างกัน จาเป็นจะต้องได้รับการช่วยเหลือ ให้เกิดการเรียนรู้ที่เรียกว่าฐานการช่วยเหลือ
(Scaffolding) การเรียนรู้เป็นองค์รวม การจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นที่กระบวนการสร้างความรู้ ผู้เรียน มี
บทบาทในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างตื่นตัว (Active) เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติตาม
สภาพจริงและสิ่งที่เป็นจริง และค้นหาวิธีการแก้ปัญหา การจัดการเรียนรู้เน้นที่การเรียนรู้ของผู้เรียน
และการสะท้อนความคิด (Reflective Awareness of That Process) การเรียนรู้เน้นการร่วมมือกัน
ไม่ใช่การแข่งขันโดยแนวคิดที่หลากหลายเป็ นสิ่งที่มีค่าและมีความจาเป็น การจัดประสบการณ์เน้น
การสร้างสิ่งแวดล้อมให้เหมือน โลกที่เป็นจริงเป็นการจัดการเรียนรู้ในบริบทที่มีความหมายและไม่ควร
แยกจากการเรียนรู้และความรู้ที่ผู้เรียนพัฒนามาจากสภาพชีวิตจริง โดยการเตรียมพร้อมผู้เรียนใน
ด้านความรู้ จั ดกิจกรรมการเรีย นรู้ กระตุ้นผู้เรียนด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ทาแบบฝึกหัด การตั้ง
คาถาม การอภิปราย และการมีส่วนร่วม ฯลฯ โดยผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า
แก้ปัญหาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้และความเข้าใจด้วย
ตนเอง และเชื่อมโยงเข้ากับประสบการณ์เดิมของผู้เรียน โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีนี้ควรมี
การเตรียมความพร้อมผู้เรียน จูงใจ เร้าความสนใจ (Provide Motivational Anticipatory Set)
ความสร้างความสนใจในการเรียนเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต หลังจาก
นั้นจัดกิจกรรมโดยเน้นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนในขณะที่มี
การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้สะท้อน ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้และกระบวนการเรียนรู้ของ
ตนเอง
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การจัดการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางของทฤษฏีการสร้างความรู้
ปั จ จุ บั น นั ก การศึกษาได้น าเสนอกระบวนการจัด การเรียนรู้ตามแนวทางของทฤษฎี
การสร้างความรู้อย่างหลากหลายโดยมีขั้นตอนแตกต่างกันแต่อยู่ในหลักการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
ดังนี้ ซาโฮลิก (Zahorik, 1995) เสนอขั้นตอนการสอนประกอบด้วย 1) ตรวจสอบความรู้เดิมของ
ผู้เรียนก่อนที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเรียนรู้สิ่งใหม่ 2) ให้ผู้เรียนได้รับความรู้ใน
ลักษณะที่เป็นองค์รวมก่อนที่จะเรียนรู้ ส่วนย่อย ๆ 3) ให้ผู้เรียนได้สารวจ ตรวจสอบความรู้ที่สร้างขึ้น
ด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น 4) ให้ผู้เรียนได้ขยายและตกแต่งความรู้ของตนเองด้วย
การนาความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง และ 5) ให้ผู้เรียนสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้
ที่นาไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
วิลสัน และโคล( Wilson and Cole, 1991) ได้รวบรวมแนวคิดและรายละเอียดของ
รูปแบบการสอนเกี่ยวกับองค์ความรู้ตามกรอบแนวคิด ของการออกแบบการเรียนและการสอนตาม
ทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สรุปได้ดังนี้ 1) จัดการเรียนรู้โดยยึดการแก้ปัญหาในสิ่งแวดล้อม
ตามสภาพจริง (Embed Learning in a Rich Authentic Problem-solving Environment)
2) จัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงเทียบกับบริบททางวิชาการ (Academic Contexts for Learning)
3) จัดให้มีการควบคุมสาหรับผู้เรียน (Provide for Learner Control) และ 4) ใช้ข้อผิดพลาดของ
ผู้เรียนเป็นกลไกในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเข้าใจของผู้เรียน ซาโฮลิก (Zahorik, 1995)
เสนอขั้ น ตอนในการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามแนวทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู้ มี ขั้ น ตอน ประกอบด้ ว ย
1) ตรวจสอบความรู้เดิมของผู้เรียนก่อนที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเรียนรู้สิ่งใหม่
2) ให้ผู้เรียนได้รับความรู้ในลักษณะที่เป็นองค์รวมก่ อนที่จะเรียนรู้ส่วนย่อย ๆ 3) ให้ผู้เรียนได้สารวจ
ตรวจสอบความรู้ที่สร้างขึ้นด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น 4) ให้ผู้เรียนได้ขยายและตกแต่ง
ความรู้ของตนเองด้วยการนาความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง และ 5) ให้ผู้เรียนสะท้อน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่นาไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
เยเกอร์ (yager, 1991, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรียนดี 2552: 79) กาหนดขั้นตอนการเรียน
การสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม ไว้ดังนี้
1. ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน(Invitation) เป็นการเร้าความสนใจด้ว ยการสั งเกตเหตุการณ์
ถามคาถาม บันทึกปรากฏการณ์ ผลที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
2. ขั้น การส ารวจ (Exploration) เป็นขั้นสืบเสาะหาข้อมูล ข่าวสาร จากแหล่ งข้อมูล
ต่าง ๆ หรือทาการทดลอง สังเกต บันทึกผล และจัดการกับข้อมูล อภิปรายปัญหา วางแผนแก้ปั ญหา
ระบุเหตุผล ข้อดี และข้อจากัด
3. ขั้นนาเสนอรายละเอียดของปัญหา และวิธีแก้ปัญหา (Proposal Explanation and
solution) เป็นการนาเสนอ อธิบายปัญหาห้ชัดเจน วิพากษ์ปัญหา และวิธีแก้ปัญหา
4. ขั้นการปฏิบัติ (Taking Action) เป็นการนาแผนสู่ การปฏิบัติ ประยุกต์ใช้ความรู้
ทักษะในการแก้ปัญหา และพัฒนาผลที่เกิดขึ้น
ไดร์เวอร์ และเบล (Driver and Bel, 1986, อ้างถึงใน Matthews, 1994) นาเสนอ
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ตามแนว Constructivism ดังนี้
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1. ขั้นนา (Orientation) เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะรับรู้ถึงจุดมุ่งหมายที่จะเรียนเป็นการเพิ่ม
แรงจูงใจในการเรียน
2. ขั้นทบทวนความรู้เดิม (Elicitation of the Prior Knowledge) เป็นขั้นที่ผู้เรียน
แสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจเดิมที่มีอยู่เกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียน อาจทาได้โดยการอภิปรายกลุ่ม โดย
การให้ผู้เรียนเขียนเพื่อแสดงความรู้ความเข้าใจที่เขามีอยู่ซึ่งเสนอความรู้เดิมด้วยเทคนิคผังกราฟฟิก
(Graphic Organizers) ในขั้นนี้ทาให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา (Cognitive Conflict) หรือเกิด
ภาวะไม่สมดุล (Unequillibrium)
3. ขั้นปรับเปลี่ยนความคิด (Turning Restructuring of Ideas) นับเป็นขั้นตอนที่สาคัญ
หรือเป็นหัวใจสาคัญตามแนว Constructivism ขั้นนี้ ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยดังนี้
3.1 ทาความกระจ่างและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกัน (Clarification and
Exchange of Ideas) ผู้เรียนจะเข้าใจได้ดีขึ้น เมื่อได้พิจารณาความแตกต่างและความขัดแย้งระหว่าง
ความคิดของตนเองกับของคนอื่น ผู้สอนจะมีหน้าที่อานวยความสะดวก เช่น กาหนดประเด็นกระตุ้น
ให้คิด
3.2 การสร้างความคิดใหม่ (Construction of New Ideas) จากการอภิปรายและ
การสาธิต ผู้เรียนจะเห็นแนวทางแบบวิธีการที่หลากหลายในการตีความปรากฏการณ์ หรือเหตุการณ์
แล้วกาหนดความคิดใหม่ หรือความรู้ใหม่
3.3 ประเมินความคิดใหม่ (Evaluation of the New Ideas) โดยการทดลองหรือ
การคิดอย่างลึกซึ้ง ผู้เรียนควรหาแนวทางที่ดีที่สุดในการทดสอบความคิดหรือความรู้
4. ขั้นนาความคิดไปใช้ (Application of Ideas) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนมีโอกาสใช้แนวคิด
หรือความรู้ความเข้าใจที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นการแสดงว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
5. ขั้นทบทวน (Review) เป็นขั้นตอนที่ ผู้เรียนจะได้ทบทวนว่า ความคิด ความเข้าใจ
ของเขาที่เปลี่ยนไป โดยการเปรียบเทียบความคิดเมื่อเริ่มต้นบทเรียนกับความคิดเมื่อสิ้นสุดบทเรียน
ความรู้ที่ผู้เรียนสร้างขึ้นใหม่ด้วยตนเองนั้นจะทาให้เกิดโครงสร้างทางปัญญา (Cognitive Structure)
ในความจาระยะยาว (Long-term Memory) เป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ทาให้ผู้เรียนสามารถ
จาได้ถาวรและสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
เจสัน แมค อลิสเตอร์ (Jason Mc Allister, 2010) นาเสนอขั้นตอนการสอนเน้นผู้เรียน
เป็นผู้สร้างความรู้ ดังนี้
1. ขั้นการนาเข้าสู่บทเรียน (Orientation) มีความมุ่งหมายเพื่อจูงใจเข้าสู่การเรียนรู้
2. ขั้นการสอบถาม (Elicitation) เป็นการทาความคิดให้กระจ่าง หรือกาหนดเกณฑ์ใน
เรื่องที่จะเรียนรู้
3. ขั้นปรับโครงสร้างความคิด (Restructuring Ideas) ในขั้นนี้เป็นหัวใจของการเรียนรู้
โดยการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย 3 ขั้นย่อย ดังนี้
3.1 การแจกแจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Restructuring Ideas) เป็นขั้นตอนใน
การทาความเข้าใจความหมายของคาศัพท์ การทาความเข้าใจอย่างชัดเจนและกาขยายความหมาย
ของคาศัพท์ (Expanded)
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3.2 การสร้างแนวคิดใหม่ (Construction of New Ideas) เป็นขั้นการสารวจ และ
ตีความในหลากหลายแนวทางเพื่อสร้างแนวคิดใหม่
3.3 การประเมิน (Evaluation) เป็นการประเมินแนวคิดต่าง ๆ เป็นแนวคิดใหม่
4. การนาความคิดไปประยุกต์ใช้ (Application of Ideas) เป็นขั้นนาแนวคิดไปใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย (เก่าและใหม่)
5. การทบทวน (Review) เป็นขั้นตอนที่ผู้ เรียนสะท้อนความคิดว่า ความคิดของตน
มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาอย่างไรบ้าง
สุเทพ อ่วมเจริญ (2557) กล่าวถึงขั้นตอนการเรียนรู้แบบสร้างความรู้ ประกอบด้วย
3 ขั้นตอน คือ 1) การทาความรู้ให้กระจ่างแจ้ง 2) การระบุ การได้รับ และการเข้าใจข้อมูลใหม่ และ
3) การยืนยันความถูกต้องและการใช้ข้อมูลใหม่ ขั้นตอนที่ 1 การทาความรู้ที่มีอยู่ให้กระจ่างแจ้ง
เป็ น การปรับ เปลี่ ย นมโนทัศน์ ของผู้ เรียน โดยได้รับความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้อง และใช้กลยุทธ์ที่
ท้าทาย เช่น การสัมภาษณ์ หรือการอภิ ปรายกลุ่ม การแบ่งกลุ่มอภิปราย การจาแนกข้อมูล การทา
แผนผังความคิดหรือผังมโนทัศน์ เหตุการณ์ที่ขัดแย้ง ขั้นตอนที่ 2 การระบุ การได้รับและการเข้าใจ
ข้อมูลใหม่ ได้แก่ การวางแผนแบบร่วมกัน การวางแผนเครื่องมือที่สร้างแรงจูงใจ ผู้เรียนได้รับข้อมูลว่า
จะต้อ งเรี ย นรู้ อะไร อภิป รายเป็ น กลุ่ ม และให้ ข อบข่ ายสาระส าคั ญในการเรีย นรู้ กลยุ ทธ์ที่ ใช้ใ น
ขั้นตอนนี้ ได้แก่ นักจัดการขั้นสูง (Advance Organizers) เชื่อมโยงข้อมูลใหม่กับข้อมูลเก่าที่มีอยู่
การรู้คิด (Metacognition) ผู้เรียนกากับติดตามการเรียนรู้ด้วยตนเอง เทคนิควิทยาศาสตร์ (Techno
Sciencing) ใช้กิจกรรมเป็นฐานการใช้ความคิดอุปมาอุปไมย และขั้นตอนที่ 3 การยืนยันความถูกต้อง
และการใช้ข้อมูลใหม่ ความรู้ใหม่เกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ความรู้ถูกทาให้กระจ่างโดย
นาไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ และจะถูกปรับแต่งให้เหมาะกลยุทธ์ที่สาคัญ การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ การทดลอง การออกแบบและเทคโนโลยีใช้การสืบเสาะเป็นฐาน การสร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างหัวข้อคาถามกับแนวคิดอื่น การนาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริง
นอกจากนี้ วัชรา เล่าเรียนดี (2552: 46-49) ได้เสนอกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วย
การสร้างความรู้ (Constructivist Learning Process) 6 ขั้น ดังนี้ 1) เตรียมความพร้อมผู้เรียน จูงใจ
เร้าความสนใจ (Provide Motivational Anticipatory Set) ได้แก่ 1.1) จูงใจ เร้าความสนใจของ
ผู้เรียน 1.2) แจ้งจุดประสงค์ 1.3) สร้างความสาคัญให้ผู้เรียน 2) ให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน (Involve Students in Instructional Activities) ได้แก่ 2.1) ระบุ
ตัวอย่างและไม่ใช้ตัวอย่าง และให้ผู้เรียนสังเกตความแตกต่าง 2.2) นิยามความหมายและความคิด
รวบยอด 2.3) อภิปรายร่วมกันให้ผู้เรียนระบุราย การจัดกลุ่มและอธิบาย 2.4) มีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง
ๆ ทุกบทเรียน 2.5) ทา Concept Map หรือ Mind Map เพื่อเสนอแนวคิด/ข้อสรุป 2.6) จัดกิจกรรม
ฝึกการตัดสินใจ เช่น บทบาทสมมติ จาลองสถานการณ์ 2.7) ให้แสดงรูปแบบพฤติกรรมที่คาดหวัง
จากกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น 3) ตรวจสอบความเข้าใจ โดยผู้สอนดาเนินการดังนี้ 3.1) ใช้
ถามคาถามหลายประเภทที่ส่งเสริมความคิด คาถามไม่ควรจากัดคาตอบแต่ไม่ควรกว้างเกินไปและไม่มี
จุดเน้น 3.2) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้างความรู้ความคิดต้วยตนเอง 3.3) ถามคาถามที่สาคัญ ใช้คาถาม
แบบเจาะลึก โดยยึดหลักการถามคาถามของ Taba และ Bloom เช่น ถามเปิดประเด็น ถามให้
จัดกลุ่ม และอธิบายประกอบ ถามย้าจุดเน้น ถามให้อธิบายให้ชัดเจน และให้สรุป ถามเปิดประเด็น
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และถามให้ตีความ และติดตาม เป็นต้น 3.4) ถามให้ผู้เรียนอธิบาย Concept นิยามคุณลักษณะ
ต่าง ๆ ด้วยคาพูดของตนเอง 3 5) ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น 4) จัดโอกาสและเปิด
โอกาสให้ปฏิบัติโดยตรง ได้แก่ 4.1) ให้ฝึกกิจกรรมที่ผู้เรียนและผู้สอนได้เเสดงพฤติ กรรมที่คาดหวัง
4.2) แสดงรูปแบบของผลลัพธ์ที่ต้องการให้ผู้เรียนปฏิบัติได้ 4.3) กระตุ้นการตอบสนองอย่างเปิดเผย
4.4) ให้โอกาสผู้เรียนได้ฝึกทักษะและปฏิบัติกิจกรรมอย่างเต็มที่ 4.5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพิจารณา
ว่าผู้เรียนคนใด เกิดความคิดความเข้าใจในประเด็นสาคัญูและใครบ้างทีต้องมีการอธิบายเพิ่มเติมให้
5) การคิดไตร่ตรองและสะท้อนความคิดเกี่ยวกับบทเรียน ได้แก่ 5.1) ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสรวมสรุป
บทเรียน 5.2) เชื่อมโยงวัตถุประสงค์กับบทสรุปของบทเรียน 5.3) ใช้คาถามระดับสูงที่ส่งเสริมการคิด
ให้มีการตอบสนองผู้เรียนในบทสรุปด้ วย 5.4) ใช้คาถาม 2 ระดับเป็นอย่างน้อย (ความรู้ ความเข้าใจ
และวิเคราะห์ สังเคราะห์ ) 5.5) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายให้มากที่สุด 5.6) วัดและ
ประเมินผลว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์ของบทเรียนหรือไม่ เช่น ด้วยการสังเกตพฤติกรรม การปฏิบัติงาน
หรือการทดสอบย่อย และ 6) ให้การฝึกเพิ่มเติมหรือให้ทาโดยอิสระ ได้แก่ 6.1) เพื่อเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติได้ ด้วยตนเอง 6.2) ทาเเบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนโดยตรง ผู้เรียน
สามารถใช้ความรู้และทักษะในสถานการณ์อื่น ๆ ที่แตกต่างจากที่ฝึกเพียงเล็กน้อย 6.3) ให้ทา
แบบฝึกหัดในห้องให้เสร็จบางส่วน 6.4) แสดงรูปแบบที่สมบูรณ์ ระบุผลลัพธ์ที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน
จากแนวคิดของนักวิชาการเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้าง
ความรู้ ดังที่กล่าวมาข้างต้น ได้แก่ ซาโฮลิก (Zahorik, 1995); เยเกอร์ (Yager, 1991, อ้างถึงใน
วัชรา เล่าเรียนดี, 2552: 79); ไดร์เวอร์ และเบล (Driver and Bel, 1986, อ้างถึงใน Matthews,
1994); เจสัน แมค อลิสเตอร์ (Jason Mc Allister, 2010); วัชรา เล่าเรียนดี (2552) และสุเทพ
อ่วมเจริญ(2557) สรุปได้ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 สรุปแนวคิดของขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้
ซาโฮลิก
(Zahorik,
1995)

เยเกอร์
(Yager, 1991

ไดร์เวอร์
และเบล
(Driver and
Bel, 1986)

1. ตรวจสอบ 1.ขั้นนาเข้าสู่
ความรู้เดิม บทเรียน
ของผู้เรียน (Invitation)

เจสัน แมค อลิ
สเตอร์ (Jason
Mc Allister,
2010)

1. ขั้นนา
1. ขั้นการนาเข้า
(Orientation)
สู่บทเรียน
(Orientation)

วัชรา เล่า
เรียนดี

สุเทพ
การ
อ่วมเจริญ สังเคราะห์

(2552) (2557)
1. เตรียม
1. การทา
ความพร้อม ความรู้ให้
ผู้เรียน จูงใจ กระจ่างแจ้ง
เร้าความ
สนใจ
(Provide
Motivational
Anticipatory
Set)

ขั้นที่ 1
การทา
ความรู้ให้
กระจ่าง
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ตารางที่ 6 สรุปแนวคิดของขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ (ต่อ)
ซาโฮลิก
(Zahorik,
1995)

เยเกอร์
(Yager, 1991

ไดร์เวอร์
และเบล
(Driver and
Bel, 1986)

เจสัน แมค อลิ
สเตอร์ (Jason
Mc Allister,
2010)

2. ให้ผู้เรียน
ได้รับความรู้
ในลักษณะที่
เป็นองค์รวม
ก่อนที่จะ
เรียนรู้
ส่วนย่อย ๆ

2. ขั้นการ
สารวจ
(Exploration)

2. ขั้นทบทวน
ความรู้เดิม
(Elicitation of
the Prior
Knowledge)

2. ขั้นการ
สอบถาม
(Elicitation)

3. ให้ผู้เรียน
ได้สารวจ
ตรวจสอบ
ความรู้ที่
สร้างขึ้นด้วย
การ
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
กับผู้อื่น
4. ให้ผู้เรียน
ได้ขยายและ
ตกแต่ง
ความรู้

3. ขั้นนาเสนอ
รายละเอียดของ
ปัญหา และ
วิธีแก้ปัญหา
(Proposal
Explanation
and Solution)

3. ขั้น
ปรับเปลี่ยน
ความคิด
(Turning
Restructuring
of Ideas)

3. ขั้นปรับ
โครงสร้าง
ความคิด
(Restructuring
Ideas)

4. ขั้นการ
ปฏิบัติ (Taking
Action)

4. ขั้นนา
ความคิดไปใช้
(Application
of Ideas)

5. ให้ผู้เรียน
สะท้อน
ความคิดเห็น

5. ขั้นทบทวน
(Review)

4. การนา
ความคิดไป
ประยุกต์ใช้
(Application of
ideas)
5. การทบทวน
(Review)

วัชรา เล่า
เรียนดี

สุเทพ
การ
อ่วมเจริญ สังเคราะห์

(2552) (2557)
2. ให้ผู้เรียน
ทุกคนมีส่วน
ร่วมใน
กิจกรรมการ
เรียนการสอน
(Involve
Students in
Instructional
Activities)
3. ตรวจสอบ
ความเข้าใจ

4. จัดโอกาส
และเปิด
โอกาสให้
ปฏิบัติ
โดยตรง
5. การคิด
ไตร่ตรองและ
สะท้อน
ความคิด
เกี่ยวกับ
บทเรียน
6. ให้การฝึก
เพิ่มเติมหรือ
ให้ทาโดย
อิสระ

2. การระบุ
การได้รับ
และการ
เข้าใจข้อมูล
ใหม่

ขั้นที่ 2
การทา
ความเข้าใจ
กับข้อมูล
ใหม่

3. การ
ยืนยันความ
ถูกต้องและ
การใช้
ข้อมูลใหม่

ขั้นที่ 3
การยืนยัน
ความ
ถูกต้องของ
ข้อมูล
และการ
ประยุกต์ใช้
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จากการศึ ก ษาแนวคิ ด ของทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ แ บบสร้ า งองค์ ค วามรู้ ด้ ว ยตนเอง
(Constructivist Methods: CLM) มีพื้นฐานแนวคิดที่ว่าผู้เรียนแต่ละคนจะเรียนรู้ได้ดีที่สุด ก็ต่อเมื่อ
ได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สรุปการเรียนรู้ตามแนวทฤษฏีนี้ ดังนี้ 1) ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับความรู้เดิม แรงจูงใจ ความคิดและอารมณ์ ส่งผลให้
ผู้เรียนสร้างความหมายของสิ่งที่รับรู้แตกต่างกัน และกระบวนการการสร้างความรู้ของผู้เรียนเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 2) ผู้เรียนสร้างความรู้และเรียนรู้เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับกับสิ่งที่จับต้องได้และผู้คนรอบข้าง
และ 3) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของทฤษฎีนี้ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีความหมายในบริบทและ
สิ่งแวดล้อมที่คล้ายคลึงกับสภาพชีวิตจริง (Real World) ของผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
นี้ควรเตรียมความพร้อมผู้เรียน ในด้านความรู้ มีการจูงใจ เร้าความสนใจ (Provide Motivational
Anticipatory Set) จัดกิจกรรมโดยเน้นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และประเมินการเรียนรู้ของ
ผู้ เ รี ย นในขณะที่มี การเรี ย นการสอน เพื่อ ให้ ผู้ เ รีย นได้ ส ะท้อ น ความคิด เห็ น เกี่ ยวกั บความรู้ แ ละ
กระบวนการเรี ย นรู้ ข องตนเอง จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ กระตุ้ น ผู้ เ รี ย นด้ ว ยกิ จ กรรมต่ า ง ๆ เช่ น
ทาแบบฝึกหัด การตั้งคาถาม การอภิปราย และการมีส่วนร่วม ฯลฯ โดยผู้เรียนสามารถวิเคราะห์
สังเคราะห์ ประเมินค่า แก้ปัญหาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ เรียนสามารถสร้าง
ความรู้ แ ละความเข้ า ใจด้ ว ยตนเอง และเชื่ อ มโยงเข้ า กั บ ประสบการณ์ เดิ ม ของผู้ เ รีย นท าให้ เ กิ ด
องค์ความรู้ที่มีความหมายกับผู้เรียนสามารถนาไปใช้ในชีวิตจริงได้เป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ทฤษฏีนี้ในการพัฒนารูปแบบการสอน สามขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 การทาความรู้ให้กระจ่าง ขั้นที่ 2 การทาความเข้าใจกับข้อมูลใหม่ และขั้นที่ 3 การยืนยัน
ความถูกต้องของข้อมูลและการประยุกต์ใช้
การจัดสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ตามแนวการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
สิ่ ง แวดล้ อ มในการเรี ย นรู้ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ส าคั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ที่ ผู้ ส อนต้ อ งค านึ ง ถึ ง ใน
การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของทฤษฎีการสร้างความรู้ควรจัดให้มีรูปแบบที่เหมาะสมดังที่
นักการศึกษาได้นาเสนอไว้ดังนี้
สุมาลี ชัยเจริญ (2546 ข) ได้เสนอลักษณะการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวทาง
ของทฤษฏีการสร้างความรู้สรุปได้ดังนี้
1. ผู้เรียนลงมือกระทาด้วยตนเอง (Learning are Active) ความสาคัญของการเรียน
ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนบูรณาการข้อมูลใหม่กับประสบการณ์ที่มี
มาก่อนหรือความรู้เดิมของผู้เรียน
2. สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ แนวคิดที่หลากหลายเป็นสิ่งที่มีค่าและจาเป็น (Multiple
Perspective are Valued and Necessary) ตามแนวทางทฤษฎีการสร้างความรู้กล่าวว่าผู้เรียน
จะต้ อ งสร้ า งแนวคิ ด ของตนเอง ประกอบด้ ว ยแนวคิ ด ที่ ห ลากหลายและกว้ า งขวาง อาจมาจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ โดยที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ เช่น ครู กลุ่มเพื่อน นักเขียน และหนังสือ เป็นต้น
3. การเรี ย นรู้ ค วรสนั บสนุ นการร่ว มมือ กั นไม่ ใ ช่ก ารแข่ งขั น (Learning Should
Support Collaboration, Not Competition) จากการแลกเปลี่ยนแนวคิดที่หลากหลายนั้นหมายถึง
การร่วมมือ ในระหว่างที่มีการร่วมมือผู้เรียนต้องมีการสนทนากับคนอื่น ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่กาลังเรียนรู้
กระบวนการนี้คือการร่วมมือและแลกเปลี่ยน หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งเป็นการทาให้ผู้เรียนตก
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ผลึกและกลั่นกรองสิ่งที่สร้างขึ้นแทนความรู้ภายในสมองมาเป็นคาพูดที่ใช้ในการสนทนาที่แสดงออก
มาภายนอกที่เป็นรูปธรรม และส่งเสริมการสังเคราะห์ความรู้ที่จาเป็นต่อการเรียนรู้ และการสร้าง
ความหมายในการเรียนรู้ของตนเอง ดังนั้นสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่จัดให้มีการร่วมมือกันจะเป็น
การส่งเสริมการสร้างความรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจาเป็นจาเป็นต่อการเรียนรู้
4. ให้ความสาคัญกับการควบคุมตนเองตามระดับของผู้เรียน (Focuses Control at
the Learner Level) ถ้าผู้เรียนจาเป็นต้องควบคุมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่าการที่เรียน
ในลักษณะที่เป็นผู้รับฟัง (Passive Listening) จากการบรรยายของผู้สอน ซึ่งเป็นการแสดงถึง
การเปลี่ยนแปลงพื้นฐานกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน
5. นาเสนอประสบการณ์การเรียนรู้ที่ตรงกับสภาพที่เป็นจริงหรือประสบการณ์การ
เรียนรู้ในชีวิตจริง (Provides Authentic, Real-World Learning Experiences) ความรู้ที่ถูกแยก
ออกจากบริบทในสภาพจริงในระหว่างการเรียน โดยสิ่งที่เรียนเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สภาพจริงนั้นมักจะเป็นสิ่ง
ที่ไม่มีความหมายต่อผู้เรียนมากนัก ดังนั้นประสบการณ์การเรียนรู้ที่ประยุกต์ไปสู่ปัญหาในชีวิตจริง
(Real World Problems) จะช่วยสร้างการเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งและส่งผลให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์
สิ่งที่ได้เรียนรู้นั้นไปสู่สถานการณ์ใหม่ในสภาพชีวิตจริงได้
ภารกิจการเรียนตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ให้ความสาคัญโดยเปลี่ยนจากครูมาเป็น
ผู้เรียน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นสิ่งที่มุ่งเน้นให้เกิดกับผู้เรียนโดยตรงได้แก่
1. เพิ่มแรงจูงใจ กิจกรรมในการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ซึ่งมีแนวโน้มที่จะ
ให้ความสาคัญต่อผู้เรียนและสภาพจริง (Authentic) ซึ่งถือว่าเกิดจากความสนใจที่มาจากภายใน
ดังนั้นจึงเป็นแรงจูงใจที่มาจากภายในของผู้เรียน
2. ส่งเสริมการคิดวิพากษ์ (Encourages Critical Thinking) ภารกิจการเรียนรู้ตามแนว
การสร้างความรู้ที่ผ่านการลงมือกระทาของผู้เรียน ภารกิจการเรียนรู้ตามสภาพจริงและจัดให้ผู้เรียน
ควบคุมการเรียนรู้ของตนเองและส่งเสริมการคิดวิพากษ์ตลอดจนการสร้างความรู้ด้วยตนเองให้มาก
เพิ่มขึ้นมีการถ่ายโอนความรู้ และการสร้างความหมายในการเรียนรู้ของตนขึ้น
3. ส่งเสริมแบบการเรียนที่หลากหลาย (Accommodate Diverse Learning Styles)
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้โดยทั่วไปแล้วจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้
เป็นรายบุคคล สร้างความหมายจากแหล่งการเรียนรู้ที่เป็นปัจจัยภายนอกซึ่งอาจจัดให้ผู้เรียนทาการ
ควบคุมการเรียนรู้ของตนเองมากขึ้นและปรับแบบการเรียน (Style of Learning) ตามความสามารถ
หรือความต้องการได้มากยิ่งขึ้น
4. สนับสนุนการเสาะแสวงหาความรู้ (Supports Natural Inquiry) ทฤษฎีการสร้าง
ความรู้เป็นกระบวนทัศน์ที่เป็นกระบวนการพัฒนาการสร้างความรู้ การเรียนรู้และประเมินผลที่เกิด
จากการสร้างความรู้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
กล่าวโดยสรุปในการจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ตามแนวทางของทฤษฎีการสร้างความรู้
ต้องจัดให้ผู้เรียนได้ลงมือเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้ความสาคัญกับการควบคุมตนเองตามระดับของผู้เรียน
นาเสนอประสบการณ์การเรียนรู้ที่ตรงกับสภาพที่เป็นจริง ให้ความสาคัญกับผู้เรียนมากกว่าผู้สอน
และในการสอนควรเพิ่มแรงจูงใจ ใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
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การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning)
ความหมาย
การเรียนรู้ร่วมกันเป็นการได้รับความรู้จากสังคมร่วมกันมากกว่าการเรียนรู้ของเอกต
บุคคล (Individually) สร้ างความรู้โดยบุคคลหลายคนและมีการปรับและตรวจสอบความคิดโดย
ทุกคนมีส่วนร่วม (MacGregor, 1990; Novotny, Seifert, and Werner, 1991). การเรียนรู้ร่วมกัน
(Collaborative Learning) หมายถึง วิธีการเรียนการสอนที่ผู้เรียนมีความสามารถที่แตกต่างกัน
หลายระดับ ทางานร่ วมกัน ในกลุ่มเล็ ก ๆ ไปสู่ เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่ว มกัน ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ
คนอื่น ๆ ด้วย ซึ่งผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีกว่าเรียนคนเดียว ดังนั้น ความสาเร็จของผู้เรียนคนหนึ่งจะ
ช่วยให้นักเรียนอื่น ๆ ประสบความสาเร็จไปด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นวิธีการจัดการศึกษาเพื่อการ
สอนและการเรียนรู้ซึ่งผู้เรียนมีการทางานร่วมกันในกลุ่มเพื่อแก้ปัญหา (National Institute for
Science Education) เป็นการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรีย นเกิดการเรียนรู้ได้ดี ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะทาง
สังคมและการทางานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเป็นทักษะที่จาเป็นอย่างยิ่งในการดารงชีวิต และการเรียนรู้
ร่วมกันมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ร่วมกันเป็น
วิธีที่เหมาะสมที่สุดในการส่งเสริมและพัฒนาผลการเรียนและสมรรถภาพทางการเรียนที่สร้างสรรค์
(วัชรา เล่าเรียนดี, 2553: 81) เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้เรียนและคณะได้ทางานร่วมกันเพื่อ
สร้างความรู้เป็นศาสตร์การสอน (Pedagogy) ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่การสร้างความหมายร่วมกัน และเป็น
กระบวนการที่อุดมไปด้วยความรู้และขยายมากขึ้น (Matthews, 1996) การเรียนรู้ร่วมกันถือเป็นการ
เรียนแบบตื่นตัว (Active Learning) ที่ให้ประโยชน์หลายอย่างแก่ผู้เรียน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน
และมีส่วนรับผิดชอบต่อการเรียนของตนเอง (Lejeune, 1999: 1) การเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการทางาน
เป็นคู่หรือกลุ่มเล็ก เพื่อทากิจกรรมให้ได้ผลสาเร็จตามเป้าหมายการเรียนที่ตั้งไว้ (Barkley, Cross
and Major, 2004: 4) และบัฟฟี่ (Buffy, 1993) กล่าวว่า ความรู้ ความจริง มีอยู่ในทุกหนทุกแห่ง
รอเพียงการถูกค้นพบโดยความพยายามของมนุษย์ด้วยวิธีการทางสังคม โดยการช่วยเหลือพึ่งพาใน
การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative) ความรู้ คือ สิ่งที่คนสร้างขึ้นมาด้วยการพูดคุยและการมีความเห็น
พ้องกัน เขามีความเห็นว่า การเรียนรู้ร่วมกัน ต้องการความเป็นอิสระไม่ขึ้นกับเนื้อหาวิชาหรือ
กระบวนการกลุ่ม ไม่มีการว่ากล่าวให้มีการทางานเป็นกลุ่มจากครู แต่ครูจะเป็นเพียงผู้รับผิดชอบเป็น
สมาชิกเช่นเดียวกับนักเรียนในชุมชนที่มีการค้นหาความรู้ เป็นการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
ความคิดในกลุ่มเล็ก ไม่ใช่การเพิ่มความน่าสนใจของผู้มีส่วนร่วม แต่จะสนับสนุนการคิดวิเคราะห์
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน เป็นโอกาสที่จะปลูกฝังให้เกิดการอภิปรายกัน มีความรับผิดชอบ
กับการเรียนรู้ของตนเอง (Johnson and Johnson, 1986)
จากแนวคิดของนักการศึกษาสรุปได้ว่าการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นกลวิธีในการเรียนรู้ที่
ประสบความสาเร็จในลักษณะของกลุ่ม เป็นการเรียนรู้ที่เน้นวิธีการทางสังคมที่มีการปฏิสัมพันธ์พูดคุย
เรี ยนรู้ร ะหว่างผู้ เรี ยน มีการทากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ มเล็กๆ จัดแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน มี
การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์กัน เพื่อสร้างองค์ความรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายของการ
เรียนร่วมกัน
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พื้นฐานทางทฤษฎีของการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning)
การเรียนรู้ร่วมกันมีพื้นฐานจากทฤษฎีทางพุทธิปัญญา และทฤษฎีการสร้างความรู้
ซึ่ง บาคเล่ย์ ครอส และเมเจอร์ (Barkley, Cross and Major, 2004) นาเสนอ โดยสรุปดังนี้
1. การเชื่อมต่อกับพุทธิปัญญา (Cognitive Connection) นักพุทธิปัญญาสมัยใหม่ได้
กล่าวถึงโครงสร้างทางจิตใจ (Mind) ที่เรียกว่า สกีมา (Schema หรือ Schemata) ซึ่งเป็นโครงสร้าง
ประกอบด้วยข้อเท็จจริง ความคิด ความสัมพันธ์ระหว่างระบบต่าง ๆ เช่น คนมีสกีมาเกี่ยวกับวิทยาลัย
จะเชื่อมโยงไปถึงลักษณะของนักเรียน รูปแบบของคณะ ที่ตั้ง เป็นต้น ดังนั้น สกีมาจึงเป็นการรวบรวม
จัดระเบียบสารสนเทศเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างเป็นความคิดรวบยอด (Concept) จากที่ยกตัวอย่าง
แต่ละคนจะมีสกีมาเรื่องวิทยาลัยแตกต่างกัน ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้น ถ้าเขามีความรู้เดิมมาก่อน
ทั้งนี้การค้นหาสารสนเทศในสมองเป็นเรื่องที่ยาก มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความลึกซึ้ง (Deep) และ
ลักษณะผิวเผิน (Surface) ทาให้เกิดความแตกต่างทางการเรียนรู้ของ Saljo ซึ่งพบคาตอบในรูปแบบ
ที่เป็นลาดับเกี่ยวกับความเข้าใจได้ดังนี้
1.1 การเรียนรู้เป็นการได้มาซึ่งสารสนเทศ หรือการรู้ให้มาก (Knowing a Lot)
1.2 การเรียนรู้ คือความทรงจา (Memorizing)
1.3 การเรียนรู้เป็นการได้มาซึ่งข้อเท็จจริง และทักษะที่ใช้
1.4 การเรียนรู้จะสร้างสัมผัสการรับรู้ หรือสร้างความหมาย
1.5 การเรียนรู้เป็นการทาให้เข้าใจ (Comprehension) คือ ความสามารถในการทา
ความเข้าใจ (Understanding) ด้วยการตีความหมายใหม่ (Reinterpret)
2. การเชื่อมต่อทางสังคม (Social Connections) จากฐานแนวคิดของไวก๊อตสกี
(Vygotsky) ที่กล่าวถึง ZPD หรือ Zone of Proximal Development ซึ่งเป็นพัฒนาการของ
การแก้ปัญหาที่สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยได้รับการแนะนาจากผู้ใหญ่ หรือการทางานร่วมกัน
(Collaborative)
สรุปได้ว่า การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) เป็นกระบวนการสอนที่มีความ
สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ ทางพุทธิปัญญา และทฤษฎีการสร้างความรู้ ที่ผู้เรียนจะต้องสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง โดยการทางานหรือกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม และมีการการร่วมมือช่วยเหลือกัน
เพื่อไปสู่เป้าหมายที่กาหนดโดยผู้เรียนมีการสะสมข้อมูลสารสนเทศไว้ในโครงสร้างทางปัญญา โดยผ่าน
การเรียนรู้แบบร่วมมือซึ่ง บทบาทการเรียนรู้ของผู้เรียนแตกต่างจากเดิม แสดงดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 เปรียบเทียบบทบาทการเรียนรู้ของผู้เรียนในห้องเรียนแบบเดิมกับห้องเรียนแบบ
Collaborative Learning
ห้องเรียนแบบเดิม
1. ฟัง สังเกต จดบันทึก
2. มีการเตรียมตัวน้อยถึงปานกลาง
3. ความเป็นตัวของตัวเองน้อยมาก ไม่ท้าทาย
4. ทาตามผู้นา
5. มีความรับผิดชอบของแต่ละคน
6. ฟังครู เขียนตามจากแหล่งที่เป็นความรู้ หรือผู้รู้

ห้องเรียนแบบ Collaborative Learning
1. แก้ปัญหา ผู้มีส่วนร่วม อภิปราย
2. มีการเตรียมตัวสูง
3. มีรูปแบบของความท้าทายมาก
4. ทาตามด้วยการทางานเป็นกลุ่ม
5. มีความรับผิดชอบร่วมกัน
6. รับฟังเพื่อน ตนเอง ชุมชน ให้ความสาคัญกับ
แหล่งที่เป็นความรู้ หรือผู้รู้

ที่มา: MacGregor, (1990). Collaborative Learning: Shared Inquiry as a Process of
Reform. (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/tl.37219904204/abstract)
เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน
นักการศึกษาได้นาเสนอเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันอย่างหลากหลาย บาร์คเล่ย, ครอส
และเมเยอร์ (Barkley, Cross and Major, 2005) กล่าวถึงเทคนิควิธีการเรียนรู้ร่วมกันใน 5 ลักษณะ
ดังนี้
1. เทคนิคสาหรับการอภิปราย (Techniques for Discussion) เป็นการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ความคิด ความเห็น ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กัน เนื่องจากการอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นจะช่วยผู้เรียนได้ในการหาวิธีการใช้ความคิด และเรียนรู้ด้วยการสื่อสาร กระตุ้นให้ผู้เรียน
รู้จักคิดเกี่ยวกับหลักการ ลักษณะนิสัย และภาษา ทาให้ผู้เรียนได้มุมมองหลากหลายมีความท้าทาย
ชวนคิด ซับซ้อน ซึ่งเทคนิคนี้จะช่วยให้ผู้เรียนลึกซึ้งและอยู่ในความจาได้นาน เทคนิคนี้ค่อนข้างยากที่
จะทาให้ผู้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตามครูต้องสร้างบรรยากาศให้เกิดความท้าทายในชั้น
เรียนเพื่อให้เกิดการอภิปราย ซึ่งมียุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) Think-Pair-Share นาความคิดของแต่ละคนที่
ใช้เวลาไม่ มากในการคิดมาเปรี ย บเทียบกั บคู่ข องตัว เองก่ อนที่ จะแลกเปลี่ ยนกั บกลุ่ ม ในชั้น เรีย น
เทคนิคนี้เหมาะกับการเตรียมผู้เรียนในการอภิปราย 2) Round Robin เป็นการสร้างความคิดและพูด
เพื่อจะถ่ายโอนจากผู้เรียนคนหนึ่งไปยังผู้เรียนคนหนึ่งเป็นการร่วมกันระดมสมองระหว่างผู้เรียนโดย
ทุกคนมีส่วนร่วม 3) Buzz Groups เทคนิคนี้จะอภิปรายกันถึงคาถามที่ได้รับเป็นกลุ่มที่มีการจับคู่
เล็ก ๆ เทคนิคนี้ช่วยสร้างข้อมูลและความคิด ในช่วงเวลาสั้นๆเพื่อเตรียมตัวอภิปรายในชั้นเรียน
4) Talking Chips เป็นการอภิปรายกลุ่มเล็ก ตรวจสอบปฏิสัมพันธ์ ติดตามการคิด การอ่านและ
การเขียน ได้ง่าย 5) Three-Step Interview สัมภาษณ์แต่ละคน และรายงานสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้
ให้คนอื่นฟัง เทคนิคนี้ช่วยให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้เป็นเครือข่าย และเพิ่มทักษะการสื่อสาร และ
6) Critical Debates สมมติให้มีการขัดแย้งกันในเรื่องมุมมองที่ตรงข้ามกันสามารถพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ และกระตุ้นผู้เรียนในการตั้งสมมติฐาน
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2. การสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท (Reciprocal Teaching) เทคนิคการสอนนี้จะมี
ประสิทธิภาพที่สุดแต่ละครั้ง คือ ครูและผู้เรียนต้องตั้งเป้าหมาย ซึ่งวิธีการที่น่าสนใจคือ ให้ผู้เรียนสอน
ผู้เรียนด้วยกันเอง วิธีการแลกเปลี่ยนหรือสลับกัน (Reciprocal) นักเรียนจะเป็นทั้งครูและผู้เรียน
ซึ่งจะมีการร่วมมือเพื่อช่วยเหลือในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่านคู่ของตนเองการสอนแบบแลกเปลี่ยน
บทบาทนี้ ในการปฏิบัติจริงพบว่ามีประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้มากผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติมากกว่า
จะเป็นผู้รับ ผู้เรียนจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้ได้รับความรู้ หรือความเข้าใจ ซึ่งจะทาให้นักเรียน
มีความรู้ สูงขึ้นในการทาความเข้าใจและเพียงพอที่จะเป็นผู้ สอนแนะ(coach)เพื่อช่วยเหลือคนอื่น
การสลับกันสอนนี้จะกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความรู้และเกิดทักษะความเข้าใจกับคู่ของตนเอง
3. เทคนิคสาหรับการแก้ปัญหา (Techniques for Problem solving) ครูส่วนมาก
สนใจพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียน เนื้อหาที่ยุ่งยากจะเป็นแบบฝึกความคิด ปัญหา
ที่ใช้นาเสนอผู้เรียนที่เป็นยุทธศาสตร์การสอนที่มีประสิทธิภาพคือ การใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้
(Problem-based Learning) เป็นแรงจูงใจให้เกิดการค้นหาความรู้ที่จาเป็นต่อการแก้ปัญหาจน
ประสบผลสาเร็จ การนาเสนอปัญหาต้องท้าทาย ผู้เรียนจาเป็นต้องฝึกคิด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการ
คิดได้อ ย่ างมี ป ระสิ ทธิภ าพ ทฤษฎี ทางพุท ธิปัญญาสามารถน ามาสนั บสนุน ความคิดได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาคือ ผู้เรียนประยุกต์ใช้ปัญหาได้ทั่วไป
ตารางต่อไปนี้เป็นการออกแบบที่ช่วยผู้เรียนในการเรียนรู้ และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เทคนิคการใช้กราฟิกและการจัดระเบียบสารสนเทศ (Techniques Using Graphic
Information Organizer) บางครั้งภาพมีคุณค่ามากกว่าคาเป็นพันคา การจัดระเบียบกราฟิกเป็น
เครื่องมือที่ทรงพลังในการเปลี่ยนสารสนเทศที่ซับซ้อนเป็นการแสดงภาพอย่างมีความหมาย เพราะ
สารสนเทศที่มีการจัดระเบียบแล้วจะช่วยผู้เรียนให้ค้นพบรูปแบบและการเชื่อมโยงระหว่างความคิดซึ่ง
บางครั้งอาจจะเป็นไปไม่ได้ถ้าทาเพียงลาพัง นอกจากเทคนิคดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึง ความสัมพันธ์
ระหว่างส่วนต่างๆทั้งหมดที่เป็นภาพรวมและรายละเอียดย่อๆแล้ว ยังช่วยผู้เรียนในการตีความหมาย
การทาความเข้าใจ และทาให้หยั่งรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะการจัดระเบียบกราฟิกจะใช้คาเดี่ยวหรือวลี
สั้น ๆ แล้วผสมผสานกับการแสดงภาพหรือไดอะแกรม การจัดระเบียบกราฟิกจะมีความยืดหยุ่นใน
การใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป
5. เทคนิคที่เน้นการเขียน (Techniques Focusing on Writing) ผู้เรียนใช้การเขียน
เพื่อแสดงความคิดเห็น ซึ่งการเขียนเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ได้อย่างลึกซึ้ง สร้างความเข้าใจใน
หลักการและเนื้ อหาสาคัญต่อการได้มาซึ่งทักษะการคิด การเรียนรู้อย่างร่ว มมือที่เน้นเกี่ยวกับ
การเขียน มีดังนี้ 1) Dialogue Journals เป็นการบันทึกความคิดลงในบทความมีการแลกเปลี่ยน
ข้อเสนอแนะจากคู่และตั้งคาถามเชื่อมโยงวิชากับชีวิตส่วนตัวและการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นด้ว ย
การใช้เนื้อหาเชื่อมโยงและวิธีการคิด 2) Round Table เป็นการเขียนหมุนเวียนกันไปรอบ ๆ เพื่อให้
เขียนหนึ่งคาหรือสองคา วลี หรือ ประโยค ก่อนที่ส่งกระดาษไปให้ คนอื่น เป็นการฝึกปฏิบัติการเขียน
อย่างไม่เป็นทางการ และบันทึกความคิดเห็น 3) Dyadic Essay เขียนเรื่องราวคาถามและคาตอบ
สา หรับแต่ละคน แลกเปลี่ยนคาถามกัน หลังจากนั้นตอบและเปรียบเทียบคาตอบกับเฉลย เน้นการ
ทากิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการคิดและการตอบคาถามเกี่ยวกับกิจกรรม 4) Peer Editing ทบทวน
วิพากษ์ และให้ผลย้อนกลับร้อยกรองที่คู่เขียนส่งมา ซึ่งรายงานให้ความเห็นเกี่ยวกับการค้นคว้า
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เอกสารพัฒนาการเขียนวิพากษ์ และสร้างการวิพากษ์ เพื่อทาความเข้าใจในกระดาษก่อนที่ จะให้
ระดับคะแนน 5) Collaborative Writing เป็นการเขียนในรูปแบบที่เป็นทางการ ทาให้เกิดการเรียนรู้
ขั้นตอนการเขียนที่มีประสิทธิภาพ 6) Team Anthologies เป็นการรวบรวมเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับ
การอ่ า นของนั ก เรี ย นโดยมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ สื่ อ การสอน เทคนิ ค นี้ ใ ห้ ป ระสบการณ์ เ กี่ ย วกั บ
กระบวนการวิจัยที่ไม่เป็นทางการ และ 7) Paper Seminar เป็นการเขียน และนาเสนอต้นฉบับแล้ว
มีการสะท้อนคิดอย่างเป็นทางการจากคู่คิดและมีส่วนร่วมในการอภิปรายประเด็น ต่าง ๆ ในกลุ่ม
เทคนิคนี้ทุกคนจะมีส่วนร่วมอภิปรายอย่างลึกซึ้ง
สรุปได้ว่าการเรียนรู้ร่วมกันมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
ในขณะที่ผู้เรียนและคณะได้ทางานร่วมกันเพื่อสร้างความรู้ เป็นการสร้างความรู้โดยบุคคลหลายคน
และมี ก ารปรั บ และตรวจสอบความคิ ด โดยทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว ม เป็ น วิ ธี ก ารเรี ย นการสอนที่ ผู้ เ รี ย น
มีความสามารถที่แตกต่างกันหลายระดับ ทางานร่วมกันในกลุ่มเล็ก ๆ ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน
เป็นการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะทางสังคมและการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเป็นทักษะที่จาเป็นอย่างยิ่งในการดารงชีวิต เป็นศาสตร์การสอน (Pedagogy) ที่มี
ศูนย์กลางอยู่ที่การสร้างความหมายร่วมกัน และเป็นกระบวนการที่อุดมไปด้วยความรู้และขยาย
มากขึ้น การเรียนรู้ร่วมกันถือเป็นการเรียนแบบตื่นตัว (Active Learning) ที่ให้ประโยชน์หลายอย่าง
แก่ผู้เรียน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนและมีส่วนรับผิดชอบต่อการเรียนของตนเอง ความรู้ถูกสร้าง
ขึ้นมาด้วยการพูดคุยและการมีความเห็นพ้องกัน การเรียนรู้ร่วมกัน ต้องการความเป็นอิสระไม่ขึ้นกับ
เนื้อหาวิชาหรือกระบวนการกลุ่ม ครูจะเป็นเพียงผู้รับผิดชอบ เป็นสมาชิกเช่นเดียวกับนักเรียนใน
ชุมชนที่มีการค้นหาความรู้ เป็นการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดในกลุ่มเล็ก สนับสนุน
การคิดวิเคราะห์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน
ทฤษฏีกระบวนการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ (Information Processing Theory)
ทฤษฎีการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ (Klausmeier, 1985) เชื่อว่ามนุษย์มีลักษณะ
คล้ายการทางานของคอมพิวเตอร์ คือ มีการนาข้อมูลเข้าไป (Input) ผ่านตัวปฏิบัติการ (Processer)
แล้วจึงส่งผลออกมา (Output) กระบวนการคิดของมนุษย์มีการรับข้อมูล มีการจัดกระทา และแปลง
ข้อมูลที่รับมา มีการเก็บรักษาข้อมูล และมีการนา ข้อมูลออกมาใช้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ หาก
ต้องการให้ผู้เรียนสามารถจาได้นานต้องใช้การท่องจาซ้า ๆ การทบบทวน หรือการใช้กระบวนการ
ขยายความคิด (Elaborative Operations Process) ซึ่งได้แก่ การเรียบเรียง การผสมผสาน
ขยายความ และการสัมพันธ์ความรู้ใหม่กับความรู้เดิม ครูจะต้องทาความเข้าใจและนามาประยุกต์ใช้
ในการจั ด การเรี ย นรู้ อ ย่ า งเหมาะสม การประมวลผลข้ อ มู ล เป็ น กระบวนการที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสมอง
ไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง แต่สามารถศึกษาได้จากการอ้างอิง หรือการคาดคะเนกระบวนการนั้ น
คลอสเมียร์ (Klausmeier, 1985: 105) อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการประมวลข้อมูลโดยเริ่มต้นจาก
การที่มนุษย์รับสิ่งเร้าเข้ามาทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 สิ่งเร้าที่เข้ามาจะได้รับการบันทึกไว้ในความจา
ระยะสั้น ซึ่งการบันทึกนี้จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 2 ประการ คือ การรู้จัก (Recognition) และ
ความใส่ใจ (Attention) ของบุคคลที่รับสิ่งเร้า บุคคลจะเลือกรับสิ่งเร้าที่ตนรู้จักหรือมีความสนใจ
สิ่งเร้านั้นจะได้รับการบันทึกลงในความจาระยะสั้น (Short-term Memory) ซึ่งจะดารงอยู่ใน
ระยะเวลาที่จากัดมาก ในการทางานที่จาเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้ใ ช้ชั่วคราว อาจจาเป็นต้องใช้เทคนิค
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ต่าง ๆ ในการจาช่วย เช่น การจัดกลุ่มคา หรือการท่องซ้า ๆ กันหลายครั้ง ซึ่งจะสามารถช่วยให้จดจา
สิ่งนั้นไว้ใช้งานได้ การเก็บข้อมูลไว้ใช้ในภายหลัง ทาได้โดยข้อมูลนั้นจาเป็นต้องได้รับการประมวลและ
เปลี่ยนรูปโดยการเข้ารหัส (Encoding) เพื่อนาไปเก็บไว้ในความจาระยะยาว (Long-term Memory)
ซึ่งอาจต้องใช้เทคนิคต่าง ๆ เข้าช่วย เมื่อข้อมูลข่าวสารได้รับการบันทึกไว้ในความจาระยะยาวแล้ว
บุคคลจะสามารถเรียกข้อมูลต่างๆ ออกมาใช้ได้ ซึ่งในการเรียกข้อมูลออกมาใช้ บุคคลจาเป็นต้อง
ถอดรหั ส ข้อมูล (Decoding) จากความจาระยะยาวนั้น และส่ งต่อไปสู่ ตัว ก่อกาเนิดพฤติกรรม
ตอบสนอง ซึ่ ง จะเป็ น แรงขั บ หรื อ กระตุ้ น ให้ บุ ค คลมี ก ารเคลื่ อ นไหว หรื อ การพู ด สนองตอบต่ อ
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
ทฤษฎีกระบวนการในการประมวลผลข้อมูลสามารถนามาประยุกต์ในการจัดการเรียนรู้
ดังนี้ (ทิศนา แขมณี, 2548: 84-85)
1. การรู้จัก (Recognition) มีผลต่อการรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งหากเรารู้จักสิ่งนั้นมาก่อนเรามัก
เลือกรับรู้สิ่งนั้นและนาไปเก็บไว้ในหน่วยความจาต่อไป ดังนั้นการนาเสนอสิ่งเร้าที่ผู้เรียนรู้จักหรือมี
ข้อมูลอยู่แล้ว จะสามารถช่วยให้ผู้เรียนหันมาใส่ใจรับรู้สิ่งนั้น ซึ่ งผู้สอนสามารถเชื่อมโยงไปถึงสิ่งใหม่
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้น
2. ความใส่ ใจ (Attention) เป็นองค์ประกอบส าคัญต่อการรั บรู้เข้ามาไว้ในความจ า
ระยะสั้น ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงควรจัดสิ่งเร้าในการเรียนรู้ให้ตรงกับความสนใจของผู้เรียน
เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนใส่ใจและรับรู้สิ่งนั้นและนาไปเก็บบันทึกไว้ในความจาระยะสั้นต่อไป
3. ข้อมูลที่ผ่านการรับรู้แล้ว จะถูกนาเก็บไปไว้ในความจาระยะสั้น ดังนั้นหากต้องการที่
จะจานานต้องใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น การท่องจาหลาย ๆ ครั้ง หรือการจัดสิ่งที่จาให้เป็นหมวดหมู่
ง่ายแก่การจา เป็นต้น
4. หากต้ องการจะให้ ผู้ เรี ยนจดจาเนื้อหาสาระใด ๆ ได้ เป็นเวลานานต้อ งได้รั บการ
เข้ารหัส (Encoding) เพื่อนาไปเข้าหน่วยความจาระยะยาว วิธีการเข้ารหัสสามารถทาได้หลายวิธี เช่น
การท่องจาซ้า ๆ การทบทวน หรือการใช้กระบวนการขยายความคิด (Elaborative Operations
Process) ซึ่งได้แก่ การเรียบเรียง การผสมผสาน ขยายความ และการสัมพันธ์ความรู้ใหม่กับความรู้
เดิม
5. ข้อมูลที่ถูกนาไปเก็บไว้ในหน่วยความจาระยะสั้น หรือระยะยาวแล้ว สามารถเรียก
ออกมาใช้งานโดยผ่าน Effecter ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นพฤติกรรมทางวาจาหรือการกระทา ซึ่งทาให้บุคคล
แสดงความคิดออกมาเป็นพฤติกรรมที่สังเกตได้ การที่บุคคลไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เก็บไว้
อาจเป็นเพราะ ไม่สามารถเรียกข้อมูลถึงระดับจิตสานึกได้
6. เนื่ อ งจากกระบวนการต่ า ง ๆ ของสมองได้รั บ การควบคุ มโดยหน่ว ยบริ ห ารการ
ควบคุมอีกชั้นหนึ่ง (Excutive Control of Informal Processing) ซึ่งเปรียบได้กับโปรแกรมสั่งงาน
ซึ่งเป็ น Software ของเครื่ องคอมพิว เตอร์ ดังนั้น การที่ผู้ เรียนรู้ตัว และรู้จักการบริหารควบคุม
กระบวนการทางปัญญาหรือกระบวนการคิดของตนก็จะทาให้บุคคลนั้นสามารถสั่งงานไห้สมองทาการ
ต่าง ๆ อันประสบผลสาเร็จในการเรียนรู้ได้
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ทฤษฎีการรู้คิด (Metacognition)
ความหมายของการรู้คิด
การรู้ คิ ด (Metacognition) หมายถึ ง ความสามารถในการควบคุ ม กระบวนการ
ทางปัญญาในการเรียนรู้ (Sternberg, 1998; Flavell, 1987 and Brown, 1987) (สมศักดิ์
ภู่วิภาดาวรรธน์, 2550; พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2544 และHarris and Sipay, 1990) ได้ให้ความหมาย
ของการรู้คิด หมายถึง ความเข้าใจถึงกระบวนการทางปัญญา (Cognitive Process) ได้แก่ การรู้ตัวว่า
ตนคิดอะไร คิดอย่างไร และทาไมต้องเรียนรู้ถึงสิ่งนั้น ผู้เรียนสามารถตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง
ได้ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงความตระหนัก (Awareness) และการควบคุม (Regulation) และผู้เรียน
สามารถปรับเปลี่ยนกลวิธีการคิดให้เหมาะสมได้ โดยบทบาทของครู คือ การเปิดโอกาสให้เด็กปรับแก้
วิธีคิดของตัวเอง สะท้อนความคิด โต้ตอบ ตรวจสอบตนเองได้ อาจให้สะท้อนความคิดจากการถาม
หรือการพูด Bayer and Brown (1984) และ Flavell (1987) กล่าวถึงการรู้คิดนั้นเกี่ยวข้องกับ
ความรู้ที่เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการรู้การเข้าใจ,การรับรู้ของผู้อ่าน เช่น รู้ว่าทักษะไหน
ควรจะศึกษาเพื่อการทดสอบ และเวลาใดที่พร้อมจะทาการทดสอบ นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องถึงความรู้ที่
จะควบคุมกิจกรรมในการเรียน เช่น การตรวจสอบความเข้าใจ และการตัดสินใจเลือกใช้ยุทธวิธีที่ใช้
ขณะเรียน และเมื่อเกิดความไม่เข้าใจ ผู้อ่านที่มีประสิทธิภาพจะตระหนักและควบคุมกิจกรรมการรับรู้
ขณะอ่าน รวมไปถึงการตั้งจุดประสงค์ของการอ่าน รู้ถึงใจความสาคัญต่าง ๆ ของบทอ่าน มุ่งเน้น
เนื้อหาสาคัญมากกว่ารายละเอียดต่าง ๆ ตลอดจนตั้งคาถามถึงการบรรลุผลของการอ่านและสามารถ
ตรวจสอบและทราบถึงการล้มเหลวของการอ่านได้ รวมทั้งที่เกี่ยวกับผลิตผลหรือสิ่งใดก็ตามที่สัมพันธ์
กัน แพรีส และวิโนกราด (Paris & Newman, 1990) กล่าวว่า การรู้คิดหมายถึง ความสามารถในการ
สะท้อนถึงกระบวนการคิด การรู้คิดในการอ่านเป็นเสมือนการมีสติรู้ในสิ่งที่เราทาเมื่อเราอ่านรู้ในสิ่งที่
เราทาเมื่อเราต้องเผชิญกับความยากลาบากรู้ว่าจะเลือกใช้ยุทธวิธีไหนในการไปให้ถึงจุดมุ่งหมาย
ฟลาเวล (Flavell, 1971: Online) ได้ให้ความหมายของการรู้คิด (Metacognition) หมายถึง ความ
เข้าใจในเรื่องการคิดของตนเอง ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบความคิด การวางแผนความคิดของ
ตนเอง และการถ่ายทอดความคิดออกมาโดยการพูดหรือการกระทา คอสตา และคาลลิค (Costa,
L.A. and Kallick, 2000: Online) ได้ให้ความหมายของการรู้ คิด หมายถึง การเพิ่มขึ้นของความ
ตระหนักในการแสดงออกและประสิทธิภาพของการแสดงออกของแต่ละคนในแต่ละสถานการณ์ การ
ตั้งคาถามของตนเองเพื่อนาไปสู่การหาข้อมูลและความหมายของการพัฒนาแผนที่ทางความคิดหรือ
แผนในการปฏิบัติโดยมีการทบทวนประสบการณ์เดิม ตรวจสอบแผนด้วยการลงมือกระทา ความ
ถูกต้องของแผน ถ้าต้องพบกับสิ่งที่ไม่คาดหมาย การตรวจสอบความสมบูรณ์ด้วยการประเมินตนเอง
ส่วน ศรีราจ-บลัชฟอร์ด และเปตาเยวา (Siraj-Blatchford, J. and Petayeva, D. 2002: Online)
ได้แบ่งความหมายของการรู้คิด เป็น 3 กลุ่ม คือ การมีความรู้และตระหนักรู้ในกระบวนการคิดของ
ตนเอง, การรู้วิธีการเรียนรู้ของตนเอง การรู้กระบวนการคิดและการกาหนดกระบวนการคิด และการ
เรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับจิตสานึก
กล่ า วโดยสรุ ป การรู้ คิ ด เป็ น การควบคุ ม และการประเมิ น ความคิ ด ของตนเอง
เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่จะต้องอาศัยความสามารถทางปัญญา เป็นการรับรู้ถึงการคิดของเรา
ตระหนักรู้ว่าจะทาอย่างไร ใช้กลวิธีใดในการเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติการเรียนรู้ และสามารถใช้การคิดใน
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การควบคุมพฤติกรรม ตรวจสอบประเมินความก้าวหน้าในสิ่งที่ตนทานั้นได้ ตลอดจนสามารถหาทาง
แก้ไขข้อบกพร่องเมื่อตนเองมีปัญหา จนเด็กเกิดเป็นความสามารถในการรู้คิด (Metacognition)
หากเราเสริ มสร้างนักเรียนให้รู้จักคิดก็จะช่วยให้นักเรียนเป็นนักคิดที่ดีส ามารถพัฒนาการคิดของ
ตนเองจนกระทั่งประสบความสาเร็จในการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล และสามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ประกอบของการรู้คิด
การรู้ คิดประกอบด้ว ยองค์ประกอบหลั ก 2 องค์ประกอบ คือ ความรู้เกี่ยวกั บ
กระบวนการทางปัญญา (Cognition) และความรู้เกี่ยวกับตนเอง (Knowledge about Self)
ภาระงาน (Task) และกลยุทธ์ในการเรียนรู้ (Strategies)) และ Regulation of Cognition
การควบคุมความรู้ความเข้าใจ การวางแผน (Planning) การควบคุมตนเอง (Mornitoring) และ
การประเมินกระบวนการเรียนรู้ (Evaluating the Learning Process) (Schraw and Dennison,
1994; Schraw and Moshman, 1995) ผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยนกลวิธีการคิดให้เหมาะสมได้
โดยบทบาทของครู คื อ การเปิ ด โอกาสให้ เด็กปรับแก้ วิธีคิดของตัว เอง สะท้อนความคิด โต้ตอบ
ตรวจสอบตนเองได้ อาจให้สะท้อนความคิดจากการถามหรือการพูด (Harris and Sipay, 1990) ส่วน
เบเกอร์ และบราวน์ (Baker and Brown, 1984) แยกการรู้คิดเป็น 2 องค์ประกอบ คือ
1. การตระหนักรู้ (Awareness) เป็นการตระหนักรู้ถึง ทักษะ กลวิธี และแหล่งข้อมูลที่
จาเป็นต่อการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ และรู้ว่าจะต้องทาอย่างไร (What to Do) เป็นเรื่องของ
การที่บุคคลรู้ถึงสิ่งที่ตนคิด และความสอดคล้องกับสถานการณ์การเรียนรู้ รวมไปถึงการแสดงออกใน
สิ่งที่รู้ออกมาโดยการอธิบายให้ผู้อื่นฟังได้ สามารถสรุปใจความสาคัญของสิ่งที่เรียนรู้นั้น มีวิธีจาสิ่งนั้น
ได้ง่าย ตลอดจนการคิดแบบทดสอบ การวางขอบข่าย และการจดบันทึกความสามารถในการสะท้อน
การคิดของตนออกมาในขณะที่อ่านเรื่องราว หรือในการคิดแก้ปัญหา เป็นทักษะที่จะทาให้บุคคล
ทางานอย่างมีแผน เพราะจะทาให้รู้ว่าในงานนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการอ่าน การแก้ปัญหาหรืองานอื่น
ต้องประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง ที่จะทาให้การทางานนั้นเกิดประสิทธิภาพ และทาให้สถานการณ์ใน
การทางานนั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ความสามารถในการกากับตนเอง (Self-Regulation) ในการทางานเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้สาเร็จสมบูรณ์นั้น จะต้องรู้ว่า จะทางานนั้นอย่างไร (How to Do) และเมื่อไร (When
to Do)องค์ประกอบประการที่สองนี้ เป็นความสามารถในการกากับตนเองในขณะที่กาลังคิด
แก้ปัญหาซึ่งรวมไปถึงการพิจารณาว่ามีความเข้ าใจในสิ่งนั้นหรือไม่ การประเมินความพยายามในการ
ทางานการวางแผน และขั้นตอนในการทางาน การทดสอบวิธีการที่ใช้ การตัดสินใจในการใช้เวลา
และการใช้ความสามารถที่มีอยู่ และการเปลี่ยนไปใช้วิธีอื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาสาหรับแนวคิด
ของ Flavell (1985, อ้างใน พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2544 และมณีรัตน์ สุกโชติรัตน์, 2548) ได้แบ่ง
องค์ประกอบของการรู้คิดที่สาคัญออกเป็น 2 องค์ประกอบ คือ ความรู้ในการรู้คิด (Metacognitive
Knowledge) และประสบการณ์ในการรู้คิด (Metacognitive Experience) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ความรู้ในการรู้คิด (Metacognitive Knowledge) เป็นส่วนของความรู้ทั้งหมด
บุคคลสะสมไว้ในระบบความจาระยะยาว เป็นการที่บุคคลรู้ว่าตนเองรู้อะไร และคิดอย่างไรคิดถึง
เป้าหมายและการบรรลุเป้าหมายอย่างไร ฟลาเวล (Flavel,1987) แบ่งความรู้ในเมตาคอกนิชัน
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ออกเป็น 3 ตัวแปร คือ ตัวแปรด้านบุคคล ตัวแปรด้านงาน และตัวแปรด้านยุทธวิธี และอธิบาย
รายละเอียดดังนี้
1.1 ตัวแปรด้านบุคคล หมายถึง การที่บุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะบุคคล
โดยทั่วไปมีอยู่ในด้านความสามารถทางปัญญา การเรียนรู้ หรือในการทางาน เช่น รู้ถึงความถนัด และ
ความสามารถของบุคคล รู้ว่าบุคคลต้องมีลักษณะอย่างไรจึงจะทางานเฉพาะอย่างได้ดี
1.2 ตัว แปรด้านงาน หมายถึง การตระหนักรู้ลั กษณะงานที่ทา ซึ่งมีผ ลต่ อ
การปฏิบัติงานของบุคคลนั้นๆ การรู้ว่าสิ่งใดทาให้งานนั้นยาก สิ่งใดทาให้งานนั้นง่าย รวมไปถึงปัญหา
และอุปสรรคของงานนั้นที่จะเกิดแก่ตน
1.3 ตัวแปรด้านยุทธวิธี คือ ความรู้ของบุคคลเกี่ยวกับยุทธวิธีที่เหมาะสม ที่จะทาให้
การทางานนั้นบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเป็นวิธีการที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจ การจัดระบบ
การวางแผน การลงมือปฏิบัติและการประเมินผล ทั้งในสิ่งที่ทาไปแล้วและกับสิ่งที่จะทาต่อไป
ตลอดจนการตรวจสอบ ทาให้เกิดความก้าวหน้าในการคิด
2. ประสบการณ์การรู้คิด (Metacognition Experience) เป็นประสบการณ์ทางการคิด
ที่บุคคลสามารถควบคุมได้ และมีความสาคัญต่อการกากับตนเอง (Self-Regulation) ในกิจกรรม
การคิด เริ่มตั้งแต่การเข้าสู่สถานการณ์การคิ ด จนกระทั่งสามารถบรรลุเป้าหมายหรือหยุดการกระทา
ในการใช้ประสบการณ์ในการรู้คิดนั้น เป็นกระบวนการที่บุคคลวางแผนควบคุมและกากับพฤติกรรม
ของตนเอง ประกอบด้วย การสังเกตตนเอง กระบวนการตัดสิน และกระบวนการแสดงปฏิกิริยาต่อ
ตนเอง โดยมีจุดประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนให้ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ แบ่งออกเป็น
3 องค์ประกอบย่อย คือ 1) การวางแผน (Planning) เป็นการรู้ว่าตนเองจะทางานนั้นอย่างไร ตั้งแต่
การกาหนดเป้าหมายจนถึงการปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมาย 2) การตรวจสอบ (Monitoring) เป็น
การทบทวนความคิดเกี่ยวกับแผนที่วางไว้ว่าเป็นไปได้เพียงใด ความเหมาะสมของลาดับขั้นตอน และ
วิธีการที่เลือกใช้การกากับตนเอง หรือการตรวจสอบตนเอง (Self-Monitoring) จิตสานึกในการใช้นี้
ไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ แต่เป็นผลมาจากการพัฒนากระบวนการทางปัญญามาเป็นเวลานาน
และ 3) การประเมิน (Evaluating) เป็นการคิดเกี่ยวกับการประเมินการวางแผนวิธีการตรวจสอบและ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ แอนเดอร์สัน (Anderson, 2002) กล่าวว่า กิจกรรมการรู้คิด ประกอบด้วย
1) การตั้งเป้าหมาย (Gold Setting) หมายถึงการเลือกผลลัพธ์ที่จะได้จากการเรียน แล้วตั้งเป้าหมาย
ซึ่งจะช่ว ยกระตุ้น ให้ผู้ เรี ย นพยายามที่จะเรียนและเป็นเกณฑ์ควบคุมความก้าวหน้าของการเรียน
2) กิจกรรมการควบคุมตนเอง (Self-monitoring activities) เป็นการเปรียบเทียบเป้าหมายกับ
ความสาเร็จที่เกิดขึ้น ในปัจจุบัน โดยใช้ความรู้ความเข้าใจของตนเอง และ 3) การประเมินตนเอง
(Self-evaluation) เป็นการประเมินความสามารถของผู้เรียนด้วยตนเอง การกากับและควบคุมตนเอง
มีบทบาทสาคัญในการประเมินตนเอง ขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบความสามารถของตนเองกับเป้าหมาย
ที่ต นเองก าหนดขึ้ น ผู้ เ รี ย นที่ มี ก ารควบคุม ตนเอง จะประเมิน และตัด สิ น ใจว่ า เปลี่ ย นกลยุ ท ธ์ ใ น
การเรียนเพื่อความก้าวหน้าในการเรียนของตนเองหรือไม่ อย่างไร
เบเกอร์ (Baker, 1989) กล่าวเกี่ยวกับกระบวนการเกิดการรู้คิดไว้ 3 ประการ คือ
1) การวางแผน (Planning) เป็นการรู้ว่าตนเองคิดว่าจะทางานนั้นอย่างไร ตั้งแต่การกาหนดเป้าหมาย
จนถึงการปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมาย โดยกระบวนการขั้นนี้จะนาไปสู่กระบวนการย่อย ๆ ดังนี้
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1.1) การกาหนดเป้าหมาย 1.2) การเลือกวิธีปฏิบัติ 1.3) การเรียงลาดับขั้นตอนปฏิบัติ 1.4) การ
รวบรวมจัดหมวดหมู่ปัญหาและอุปสรรคที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ 1.5) การรวบรวมแนวทางเพื่อที่
จะให้บรรลุปัญหาและอุปสรรคที่ เกิดขึ้น 1.6) การคาดคะเนหรือทานายผลลัพธ์ไว้ล่วงหน้า 2) การ
ตรวจสอบ (Monitoring) เป็นการทบทวนความคิดเกี่ยวกับแผน ที่วางไว้ว่าเป็นไปได้เพียงใด
ความเหมาะสมของลาดับขั้นตอนและวิธีการที่เลือกใช้ โดยกระบวนการขั้นนี้จะนาไปสู่กระบวนการ
ย่อยๆ ดังนี้ 2.1) การกากับจุดประสงค์ไว้ในใจ 2.2) การกากับหน้าที่ของตนเองให้เป็นไปตามขั้นตอน
2.3) การรู้จุดประสงค์ย่อยที่จะทาให้แก้ปัญหาได้สาเร็จ 2.4) การตัดสินไปสู่ขั้นปฏิบัติขั้นต่อไป
2.5) การเลือกวิธีปฏิบัติขั้นต่อไปอย่างเหมาะสม 2.6) การรู้ถึงปัญหาและข้อผิดพลาดในการแก้ปัญ หา
และทราบวิธีที่จะขจัดปัญหาและข้อผิดพลาด และ 3) การประเมิน (Evaluation) เป็นการคิดเกี่ยวกับ
การประเมิน การวางแผน วิธีการตรวจสอบ และการประเมินผลลัพธ์ โดยกระบวนการขั้นนี้จะนาไปสู่
กระบวนการย่อยๆ ดังนี้ 3.1) การประเมินความสาเร็จตามจุดมุ่งหมาย 3.2) การพิจารณาผลลัพธ์ได้
อย่างละเอียดลออและพอเพียง 3.3) การประเมินคุณค่าของวิธีที่ใช้ 3.4) การประเมินเรียงลาดับ
ปัญหาและข้อผิดพลาดที่พบ 3.5) การพิจารณาประสิทธิภาพของแผนการที่ทาให้แก้ปัญหาได้สาเร็จ
นอกจากนี้ Cross and Paris (1988) แบ่งองค์ประกอบของการรู้คิด ดังนี้ 1) องค์ประกอบด้าน
การประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้ความคิด (Self-Appraisals of one’s Knowledge about
Cognition) ประกอบด้วย การรู้ลักษณะและสภาพของงานมีความรู้ในการใช้ทักษะใด หรือ
การประยุกต์ใช้ทักษะนั้นอย่างไร จะนาไปสู่จุดประสงค์ที่ต้องการ และมีความรู้ความเข้าใจถึงเงื่อนไข
และข้อจากัดของยุทธวิธีแต่ละยุทธวิธี รู้ว่าจะใช้ยุทธวิธีนั้นเมื่อไหร่ 2) องค์ประกอบด้านการจัดการ
เกี่ยวกับการคิดของตนเอง (Self-Management of one’s Thinking) ประกอบด้วย 2.1) การ
วางแผน (Planning) เป็นการคัดเลือกใช้ยุทธวิธีที่เหมาะสมในขณะทากิจกรรม 2.2) การกากับ
(Regulation) เพื่อควบคุมและกาหนดทิศทางในการดาเนินกิจกรรม 2.3) การประเมิน (Evaluation)
เป็นการวิเคราะห์และประเมินความสามารถของตนเองเพื่อที่จะดาเนินกิจกรรมนั้น ๆ ในขั้นต่อไป
นอกจากนี้เมเยอร์ วีนแมน และวอลเตอร์ (Meijer, Veenman and Wolters, 2006) ได้พัฒนา
การอ่านด้วยกิจกรรมการรู้คิดซึ่งผู้เรียนใช้ในการอ่านและในการแก้ปัญหาอย่างได้ผล ซึ่งประกอบด้วย
6 กิจกรรม คือ 1) การส ารวจบทอ่าน (Orientating) 2) วางแผนในการอ่าน (Planning) 3) การ
ด าเนิ น การอ่ า น (Executing) 4) การควบคุ ม การอ่ า น (Mornitoring) 5) การประเมิ น ผลและ
ตรวจสอบการอ่าน (Evaluating and Checkong) และ 6) การสรุปรายละเอียด (Elaboretion)
จากการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษาเกี่ยวกับการรู้คิด คือ ฟลาเวล เบเกอร์และบราวน์
(Flavel, 1987; Baker, 1989; Baker and Brown, 1984) ครอส และปารีส (Cross and Paris,
1988) เบเกอร์(Baker, 1989) และแอนเดอร์สัน(Anderson, 2002) สรุปได้ ดังตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 แสดงองค์ประกอบของการรู้คิด (Metacognition) ของนักการศึกษา
เบเกอร์และ
บราว์น(Baker
and Brown,
1984)

ครอส และปารีส
(Cross and
Paris,1988 )

เบเกอร์
(Baker, 1989)

1. ความรู้ใน
การรู้คิด
(Metacognitive
Knowledge)

1. การ
ตระหนักรู้
(Awareness)
2.ความ
สามารถ
ในการกากับ
ตนเอง
(SelfRegulation)

1. องค์
ประกอบด้าน
การประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับ
ความรู้ความคิด
(SelfAppraisals
of One’s
Knowledge
about
Cognition)
2. องค์
ประกอบด้าน
การจัดการ
เกี่ยวกับการคิด
ของตนเอง
(SelfManagement
of One’s
Thinking)

1. การวางแผน 1.การตั้งเป้าหมาย 1.การวางแผน
(Planning)
(Gold Setting) (Planning)

2. ประสบการณ์
การรู้คิด
(Metacognition
Experience)

2. การ
ตรวจสอบ
(Monitoring)

แอนเดอร์สัน
(Anderson, 2002)

การสังเคราะห์
องค์ประกอบของ
การรู้คิด

ฟลาเวล
(Flavel, 1987)

2. กิจกรรมการ
ควบคุมตนเอง
(SelfMonitoring
Activities

3. การประเมิน 3. การประเมิน
(Evaluation) ตนเอง
(Selfevaluation)

2 การตรวจสอบ
(verification)

3 การประเมิน
(Evaluation)

สรุปได้ว่าการรู้คิดเป็นกระบวนการควบคุมการคิด ที่มีองค์ประกอบหลายประการ ดัง
ปรากฎในตารางข้างต้น ในการออกแบบการเรียนรู้จึงต้องคานึงถึงองค์ประกอบของการรู้คิดที่จะนามา
พัฒนาผู้เรียน ซึ่งหากจัดองค์ประกอบที่เหมาะสม จะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักจัดระเบียบการคิดและควบคุม
การคิดของตนเอง เพื่อขยายความรู้ของตนเอง และส่งผลให้ประสบผลสาเร็จในการเรียนเป็นอย่างดี
ซึ่งในการออกแบบ การสอน การดู การฟัง และการอ่านภาษาไทย เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และ
การคิดเชิงเหตุผลผู้วิจัยได้บูรณาการ กระบวนการรู้คิดในขั้นตอนของรูปแบบการสอน ในขั้นที่ 2 และ
3 ของรูปแบบการสอน
กลยุทธ์ในการสอนการรู้คิด
กลยุทธ์การรู้คิดมีหลายประการดังที่มีนักวิชาการนาเสนอ ดังนี้ สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์
(2545: 51) นาเสนอกลยุทธ์การรู้คิดในการอ่าน ดังนี้ 1) เทคนิค KWL การอ่านแบบปฏิสัมพันธ์
(Interactive Reading) การอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Reading) คือการอ่านที่ผู้อ่านใช้

158
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติของตนที่มีอยู่ในขณะนั้นไปช่วยตีความเรื่องที่อ่าน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อ่าน
และผู้เขียนเกิดขึ้นเมื่อ “เดา” หรือ “สร้างสมมติฐาน” เกีย่ วกับความหมายของข้อความไว้ล่วงหน้าทั้ง
จากประสบการณ์เดิม และจากบริบทของเนื้อหาและภาษาเมื่ออ่านข้อความต่อไปอีกความหมายของ
ข้อ ความจะสะท้อนกลับมายังผู้อ่านเพื่อให้ทราบว่าการตีความหรือ การเดาในขั้นต้นของผู้อ่านนั้น
ถูกต้องหรือไม่มากน้อยเพียงใด จากนั้นผู้อ่านอาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการตีความใหม่ให้
ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น เทคนิค KWL ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนด้วยกัน ซึ่งพัฒนาและเผยแพร่โดย
Carr and Ogle (อ้างถึงใน มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์, 2548) ในปี ค.ศ. 1987 ได้แก่ K คือ KNOW
หมายถึง What do you know about the story? เขียนในสิ่งที่รู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่จะเรียน W คือ
WANT หมายถึง What do you want to learn about the story? นักเรียนต้องการรู้อะไรเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเนื้อหาที่จะเรียน L คือ LEARN หมายถึง What have you learned from the story?
นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากสิ่ง ที่เรียนและเพิ่มเติมข้อมูลอื่น ๆ ที่รู้ S/D คือ SAME/DIFFERENT
หมายถึง Are K and W same or different from L? นักเรียนเปรียบเทียบความรู้เดิมที่นักเรียนมี
กับความรู้ใหม่ที่นักเรียนได้รับว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งเป็นข้อที่ผู้ศึกษาได้เพิ่มเติม
ขึ้นมา และ 2) ผังความสัมพันธ์ทางความหมาย (Semantic Mapping: SM) ผังความสัมพันธ์ทาง
ความหมาย (Semantic Mapping) คือ ยุทธวิธีที่ออกแบบมาเพื่อแสดงข้อมูลโดยอาศัยกราฟฟิก
ช่วยด้วยการจัดประเภทย่อย ๆ ที่สัมพันธ์เกี่ยวโยงกับมโนทัศน์หลักของเรื่อง หรือคือการจัดหมวดหมู่
หรือความสัมพันธ์โดยอาศัยแผนภาพ (Diagram) หรือแผนภูมิ (Map) (Sinatra and others, 1986,
อ้างถึงใน สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์, 2545) ได้จาแนกรูปแบบผังความสัมพันธ์ทางความหมายออกเป็น
4 รูปแบบ ดังนี้ 1) แบบบรรยายลาดับเหตุการณ์ (Narrative Sequential Organization or
Sequential Episodic Map) ใช้แสดงเรื่องเล่าที่จัดองค์ประกอบตามลาดับ ซึ่งมีลูกศรเป็นเครื่อง
แสดงลาดับและเชื่อมโยงรายละเอียดสนับสนุนในแต่ละกรอบ โดยเริ่มจากชื่อเรื่องหรือใจความหลัก
เหตุการณ์รองและรายละเอียดสนับสนุน ตามลาดับ 2) แบบพรรณนา (Thematic or Descriptive
Map) ใช้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลสถานที่ หรือสิ่งของ โดยมีใจความสาคัญอยู่ตรงกลาง
แล้วโยงความสัมพันธ์จากใจความสาคัญไปยังหัวข้อสาคัญต่าง ๆ ด้วยเส้นตรง และโยงความสัมพันธ์
ของรายละเอียดปลีกย่อยกับหัวข้อส าคัญ 3) แบบเปรียบเทียบความแตกต่างและความเหมือน
(Comparative and Contrastive Map) มีลักษณะกรอบบนสุดเป็นหัวเรื่องที่จะเปรียบเทียบ
เครื่องหมายลูกศรตรงไปยังกรอบด้านซ้ายมือ ใช้แสดงความเหมือน (Sameness) และมีลูกศรหยัก
เชื่อมโยงกรอบด้านขวามือ แสดงความแตกต่าง มีรายละเอียดย่อย ๆ ทั้งสองฝ่ายอยู่ในกรอบด้านข้าง
และ 4) แบบจาแนกประเภท (Classification Map) เหมาะกับข้อเขียนแบบพรรณนาโวหาร
(Expository Discourse) จะแสดงความสัมพันธ์ หัวเรื่อง ตัวอย่าง คุณสมบัติ/คุณลักษณะ โดย
หัวเรื่องที่กล่าวถึงจะอยู่บนสุด ตัวอย่างและคุณสมบัติหรือรายละเอียดสนับสนุนจะโยงลงมาข้างล่าง
ในหัวเรื่องนั้น ๆ
สรุปได้ว่าในการพัฒนากระบวนการรู้คิดสามารถพัฒนาได้โดยการสอนผ่านกลยุทธ์การรู้
คิดต่าง ๆ เช่น เทคนิค KWL, การใช้ผังความสัมพันธ์ทางความหมาย (Semantic Mapping: SM) ใน
รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ 1) แบบบรรยายลาดับเหตุการณ์ (Narrative Sequential Organization or
Sequential Episodic Map) 2) แบบพรรณนา (Thematic or Descriptive Map) 3) แบบ

159
เปรียบเทียบความแตกต่างและความเหมือน (Comparative and Contrastive Map) และ
4) แบบจาแนกประเภท (Classification Map) ซึ่งได้นามาใช้ประกอบการออกแบบรูปแบบการสอน
การดู การฟัง และการอ่านเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผลครั้งนี้
ทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด (Guilford’s Structure of Intellect Model)
นักจิตวิทยามีความเชื่อว่า ความสามารถทางสมองสามารถปรากฏจากการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่กาหนดให้ ในลักษณะของความสามารถด้านต่าง ๆ ที่เรียกว่าองค์ประกอบ และสามารถ
ตรวจสอบความสามารถนี้ด้วยแบบสอบที่เป็นมาตรฐาน กิลฟอร์ด (Guilford,1967) ได้ศึกษาและ
เสนอแบบจาลองโครงสร้างทางสติปัญญา (The Structure of Intellect Model) โดยอธิบายว่า
ความสามารถทางสมองของมนุษย์ประกอบด้วยสามมิติ คือ มิติด้านเนื้อหา (Contents) มิติด้าน
ปฏิบัติการ (Operations) และมิติด้านผลผลิต (Product) ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. มิติด้านเนื้อหา (Contents) หมายถึง วัตถุหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่รับรู้ใช้เป็นสื่อก่อให้เกิด
ความคิด ในมิติด้านเนื้อหาแบ่งออกเป็น 5 ชนิด ดังนี้ 1) เนื้อหาที่เป็นรูปภาพ (Visual) ได้แก่ วัตถุที่
เป็นรูปธรรมต่าง ๆ ซึ่งสามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส 2) เนื้อหาที่เป็นเสียง (Auditory) ได้แก่ สิ่งที่
อยู่ในรูปของเสียงที่มีความหมาย 3) เนื้อหาที่เป็นสัญลักษณ์ (Symbolic) ได้แก่ ตัวเลข ตัวอักษร และ
สัญลักษณ์ที่สร้างขึ้น เช่น พยัญชนะ ระบบจานวน 4) เนื้อหาที่เป็นภาษา (Semantic) ได้แก่ สิ่งที่อยู่
ในรูปของภาษาที่มีความหมาย หรือความคิดที่เข้าใจกันโดยทั่วไป และ 5) เนื้อหาที่เป็นพฤติกรรม
(behavioral) ได้แก่ สิ่งที่ไม่ใช้ถ้อยคา แต่เป็นการแสดงออกของมนุษย์ เจตคติ ความต้องการ รวมถึง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล บางครั้งเรียกว่า สติปัญญาทางสังคม (Social Intelligence)
2. มิติด้านปฏิบัติการ (Operations) หมายถึง กระบวนการคิดต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นมา
ซึ่งประกอบด้วยความสามารถ 5 ชนิด ดังนี้ 1) การรับรู้และการเข้าใจ (Cognition) เป็นความสามารถ
ทางสติปัญญาของมนุษย์ในการรับรู้และทาความเข้าใจ 2) การจา (Memory) เป็นความสามารถทาง
สติปัญญาของมนุษย์ในการสะสมเรื่องราว หรือข่าวสาร และสามารถระลึกได้เมื่อเวลาผ่านไป 3) การ
คิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) เป็นความสามารถในการตอบสนองต่อสิ่งเร้า และแสดง
ออกมาได้หลายๆแบบ หลายวิธี 4)การคิดแบบเอกนัย (Convergent Thinking) เป็นความสามารถใน
การสรุปข้อมูลที่ดีที่สุด และถูกต้องที่สุดจากข้อมูลหลากหลายที่มีอยู่ และ 5) การประเมินค่า
(Evaluation) เป็นความสามารถทางสติปัญญาในการตัดสินสิ่งที่รับรู้ จาได้ หรือกระบวนการคิดนั้น
มีคุณค่า ความถูกต้อง ความเหมาะสม หรือมีความเพียงพอหรือไม่อย่างไร
3. มิติด้านผลผลิต (Product) หมายถึง ความสามารถที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานมิติ
ด้านเนื้อหา และด้านปฏิบัติการเข้าด้วยกันเป็นผลผลิต เมื่อสมองรับรู้วัตถุ/ข้อมูล ทาให้เกิดการคิดใน
รูปแบบต่าง ๆ กัน ซึ่งสามารถให้ผลออกต่าง ๆ กัน 6 ชนิด ดังนี้ 1) หน่วย (Unit) เป็นสิ่งที่มีคุณสมบัติ
เฉพาะตัว และมีความแตกต่างจากสิ่งอื่น 2) จาพวก (Classes) เป็นกลุ่มของสิ่งต่าง ๆ ซึ่งมีคุณสมบัติ
บางประการร่วมกัน 3) ความสัมพันธ์ (Relations) เป็นการเชื่อมโยง 2 สิ่งเข้าด้วยกัน เช่น เชื่อมโยง
ลูกโซ่ เชื่อมโยงคา เชื่อมโยงความหมาย 4) ระบบ (System) เป็นแบบแผนหรือรูปแบบจาก
การเชื่อมโยงสิ่งหลาย ๆ สิ่งเข้าด้วยกัน 5) การแปลงรูป (Transformation) เป็นการเปลี่ยนแปลง
การหมุนกลับ การขยายความข้อมูลจากสภาพหนึ่งไปยังอีกสภาพหนึ่ง และ 6) การประยุกต์
(Implication) เป็นผลการคิดที่คาดหวัง หรือการทานายจากข้อมูลที่กาหนดให้ โครงสร้างทาง
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สติปัญญาตามทฤษฎีของ Guilford นี้ ประกอบด้วยหน่วยจุลภาคจากทั้ง 3 มิติเท่ากับ 5x5x6 คือ
150 หน่วย แต่ละหน่วยจะประกอบด้วย 1) ส่วนเนื้อหา 2) ส่วนปฏิบัติการ และ 3) ส่วนผลผลิต
(Contents, Operations, Products) ซึ่งสามารถจาลองด้วยภาพที่ 15

ภาพที่ 15 แสดงโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด
ที่มา: Guilford, J.P., The Nature of Human Intelligence (New York: McGraw Hill,
1967).
จากโครงสร้างทางสติปัญญาดังกล่าว Guilford ได้ศึกษาเรื่องความคิดสร้างสรรค์
(Creative Thinking) ความมีเหตุผล (Reasoning) และการแก้ปัญหา (Problem Solving) โดยใช้
การวิเคราะห์องค์ประกอบ Guilford พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ คือ การคิดหลายแบบหลายทาง
ซึ่งสามารถใช้แก้ปัญหาอันนาไปสู่การคิดประดิษฐ์สิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆได้ด้วย (Guilford, 1959) ดังนั้น
Guilford จึงอธิบายความคิดสร้างสรรค์ โดยเทียบกับโครงสร้างทางสติปัญญาด้วยการผ่าโครงสร้าง
ออกมาศึกษาเฉพาะส่วนที่เป็นกระบวนการคิด (Operations) ด้านการคิดแบบอเนกนัย โดยใช้มิติ
ทางด้านเนื้อหาและผลผลิตตามโครงสร้างคงเดิม ทาให้ได้หน่วยจุลภาคที่แทนความสามารถด้าน
ความคิดสร้างสรรค์อยู่ที่ 1x5x6
นอกจากนี้ Guilford (1967) ยังได้อธิบายรูปแบบการคิดแก้ปัญหาโดยทั่วไปว่า เป็น
กระบวนการของความสามารถทางสมองด้านการจา (Memory) การรู้และความเข้าใจ (Cognition)
การคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) การคิดแบบเอกนัย (Convergent Thinking) และ
การประเมินค่า (Evaluation) ความสามารถทั้ง 5 ด้านนี้ จะผสมผสานกัน เมื่อบุคคลได้รับปัญหาจาก
สิ่งแวดล้อม บุคคลจะทาความรู้จักกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของปัญหา และสภาพที่
ก่อให้เกิดปัญหา โดยการแปลงรูปให้เข้ากับความรู้ที่มีอยู่ในส่วนของความจา ซึ่งบางครั้งอาจมีการ
แก้ไขข้อมูลก่อน จากนั้นจะประเมินกลั่นกรองเพื่อแยกแยะประเภทข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และไม่เกี่ยวข้อง
กับปัญหา และหาทางออกของปัญหา ซึ่งปัญหาหนึ่ง ๆ อาจมีทางออกหลายทาง โดยที่กระบวนการ
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แก้ปัญหานั้นอาจจะใช้การคิดทั้งแบบเอกนัย และอเนกนัยสลับกันตามลักษณะของปัญหาว่าต้องการ
คาตอบแบบใด
สรุปได้ว่าโครงสร้างทางสติปัญญา (The Structure of Intellect Model) ประกอบด้วย
มิติ 3 มิติ คือ มิติด้านเนื้อหา (Contents) ประกอบด้วย 1) เนื้อหาที่เป็นรูปภาพ (Visual) 2) เนื้อหา
ที่เป็นเสียง (Auditory) 3) เนื้อหาที่เป็นสัญลักษณ์ (Symbolic) 4) เนื้อหาที่เป็นภาษา (Semantic)
และ 5) เนื้อหาที่เป็นพฤติกรรม (Behavioral) มิติด้านปฏิบัติการ (Operations)ประกอบด้วย 1) การ
รับรู้และการเข้าใจ (Cognition) 2)การจา (Memory) เป็น 3) การคิดแบบอเนกนัย (Divergent
Thinking) 4) การคิดแบบเอกนัย (Convergent Thinking) 5) การประเมินค่า (Evaluation) และ
มิติด้านผลผลิต (Oroduct) ประกอบด้วย 1 )หน่วย (Unit) 2) จาพวก (Classes) 3) ความสัมพันธ์
(Relations) 4) ระบบ (System) และ 5) การแปลงรูป (Transformation) การพัฒนาการคิดของ
ผู้เรียนจึงต้องคานึงถึงโครงสร้างทางสติปัญญาเหล่านี้ ผู้วิจัยจึงนาแนวคิดจากทฤษฏีนี้มาบูรณาการใน
การออกแบบการสอนการฟัง การดู และการอ่านฯ ในการพัฒนาการคิดของผู้เรียน
ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม (Cognitive Theory)
นักคิดกลุ่มนี้เน้นกระบวนการทางปัญญาหรือความคิด เชื่อว่าการเรียนรู้ของมนุษย์ไม่ใช่
เรื่ อ งของพฤติ ก รรมที่ เ กิ ด จากกระบวนการตอบสนองต่ อ สิ่ ง เร้ า เพี ย งเท่ า นั้ น การเรี ย นรู้ เ ป็ น
กระบวนการทางความคิดที่เกิดจากการสะสมข้อมูล การสร้างความหมาย ความสัมพันธ์ของข้อมูล
และการดึง ข้อ มู ล ออกมาใช้ ในการกระท าและแก้ปั ญหาต่ าง ๆ การเรีย นรู้ เป็ น กระบวนการทาง
สติปัญญาของมนุษย์ในการที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ตนเอง นักคิดที่สาคัญประกอบด้วย
1) กลุ่มเกสตัลท์ (Gustalt Theory) นักคิดกลุ่มนี้เชื่อว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการทางความคิดซึ่ง
เป็นกระบวนการภายในตัวของมนุษย์บุคคลจะเรียนรู้จากสิ่งเร้าที่เป็นส่วนรวมได้ดีกว่าส่วนย่อย การ
เรียนเกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะ คือ การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการที่บุคคลใช้ประสาทสัมผัส รับ
สิ่งเร้าแล้วถ่ายโยงเข้าสู่สมองเพื่อผ่านเข้าสู่กระบวนการคิด และการหยั่งเห็น (Insight) เป็นการค้นพบ
ช่องทางในการแก้ปัญหาอย่างฉับพลันทันที ซึ่งเป็นผลมาจากการมีประสบการณ์ที่หลากหลาย (Bigge,
1982: 190-202) และ 2) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา (Intellectual Development Theory)
ประกอบด้วย ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียร์เจต์ (Piaget) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา
ของบรูเนอร์ (Bruner,1966) และทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (A Theory of Meaningful
Verbal Learning) ของออซูเบล (Ausubel, 1968)
Piaget กล่าวว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตามลาดับขั้นการพัฒนาการทาง
สติปัญญา อันเนื่องมาจากสภาวะการขาดความสมดุล (Disequilibrium) ระหว่างสิ่งที่เคยเชื่อว่าเป็น
ความจริงกับสิ่งที่เข้าใจจากประสบการณ์ใหม่ เมื่อผู้ เรียนมีวุฒิ ภาวะมากขึ้นก็จะพัฒนาโครงสร้าง
สติปัญญา (Cognitive Structure/Schemas) ที่มากขึ้นและช่วยเข้าใจความรู้ที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่ ง
Piaget อธิบายว่าบุคคลได้รับความรู้หรือข้อสนเทศใหม่จะก่อให้เกิดความไม่สมดุลจึงจาเป็นต้องมีการ
ปรับ ตัว ซึ่งกระบวนการปรั บตัวตามแนวคิดของ Piaget มี 2 ประเภท คือ กระบวนการดูดซับ
(Assimilation) และกระบวนการปรับขยาย (Accommodation) กล่าวคือ เมื่อสมองได้รับข้อมูลหรือ
ข้อสนเทศใหม่จะทาให้เกิดความไม่สมดุลในโครงสร้างทางสติปัญญา(structure of intellect) ทาให้
สมองต้องปรับตัวเพื่อให้เกิดความสมดุลกระบวนการดูดซับเป็นกระบวนการที่ประสบการณ์ใหม่ถู ก
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ปรั บ ให้ เ ข้ า กั บ ประสบการณ์ เ ดิ ม ที่ มี ลั ก ษณะเหมื อ นกั น หรื อ คล้ า ยคลึ ง กั น โดยสมองจะปรั บ
ประสบการณ์ใหม่เข้ากับโครงสร้างทางสติปัญญา (Cognitive Structure/Schemas) อันเกิดจากการ
เรี ย นรู้ ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม ในขณะที่ ก ระบวนการปรั บ ขยายเป็ น กระบวนการที่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ สมองได้ รั บ
ประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมประสบการณ์ใหม่จึงไม่อาจดูดซับเข้ากับประสบการณ์เดิมได้ จึงมี
ความจาเป็นที่ต้องปรับขยายโครงสร้างสติปัญญาเพื่อรับเข้าไว้ในโครงสร้างใหม่ทาให้เกิดความสมดุล
(Flavell,1979; Pressley and McCormick,1995: 154)
บรูเนอร์(Bruner,1966) เชื่อว่า มนุษย์เลือกที่จะรับรู้สิ่งที่ตนเองสนใจ และการเรียนรู้เกิด
จากกระบวนการค้นพบด้วยตนเอง (Discovery Learning) ซึ่งเป็นไปตามพัฒนาการทางสติปัญญา
ของมนุษย์ 3 ขั้น ดังนี้ 1) Enactive Stage เป็นขั้นของการเรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสรับรู้สิ่ง
ต่าง ๆ 2) Iconic Stage เด็กสามารถสร้างมโนภาพในใจได้ และสามารถเรียนรู้จากภาพแทนของจริง
และ 3) Symbolic Stage เป็นขั้นการเรียนรู้สิ่งที่ซับซ้อนและเป็นนามธรรมได้ ดังนั้น ในการเรียน
การสอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดอย่างอิสระ สอนให้เกิดความคิดรวบยอด และจัดประสบการณ์ให้
ผู้เรียนได้ค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่วนออซูเบล(Ausubel, 1968) นาเสนอการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย (Meaningful Verbal Learning) เขาอธิบายว่า การเรียนรู้จะมีความหมายต่อผู้เรียนเมื่อ
ผู้ เ รี ย นได้ เ ชื่ อ มโยง(Subsumme)สิ่ ง ที่ เ รี ย นรู้ ใ หม่ กั บ ความรู้ เ ดิ ม ซึ่ ง ขึ้ น อยู่ กั บ ตั ว แปร วั ต ถุ
(Materials) ที่มีความสัมพันธ์กับโครงสร้างทางสติปัญญา ประสบการณ์และความคิดเชื่อมโยงกับสิ่งใด
สิ่งหนึ่งที่รู้มาก่อน ความตั้งใจของผู้เรียน ซึ่งสอนได้โดยการนาเสนอกรอบมโนทัศน์ (Advance
Organizer) แก่ผู้เรียนเป็นการเชื่อมความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ของผู้เรียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียน
อย่างมีความหมายและมีประสิทธิภาพ
ทฤษฎีการเรี ยนรู้ กลุ่ มปัญญานิยม เป็นทฤษฎีที่เน้นกระบวนการทางสติปัญญา หรือ
ความคิด ที่จะสร้างความรู้ให้กับตนเอง ซึ่งเป็นกระบวนการภายในสมอง ของมนุษย์ ซึ่งเรียนรู้และดึง
ความรู้ออกมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สอนสามารถพัฒนาผู้เรียนโดยใช้ กรอบมโนทัศน์ (Advance
Organizer) ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จในการเรียน
แนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หรือการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Creative Problem
Solving: CPS) ได้มีนักวิชาการและนักการศึกษาทั้งต่างประเทศและในประเทศได้ให้ความหมายไว้
หลากหลาย ทอร์แรนซ์ (Torrance, 1965) กล่าวว่า การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ คือ ความสามารถ
ของบุคคลในการแก้ปัญหาด้วยการคิดอย่างลึกซึ่งที่นอกเหนือไปจากลาดับขั้นของการคิดอย่างปกติ
ธรรมดา เป็นลักษณะเฉพาะภายในตัวบุคคลที่จะสามารถคิดได้หลายแง่มุมผสมผสานจนได้ผลใหม่
ซึ่งถูกต้องสมบูรณ์กว่า และกิลฟอร์ด (Guiford, 1967) กล่าวไว้ว่า การแก้ปัญหาและความคิด
สร้างสรรค์เป็นผลของความคิดที่คล้ายกัน โดยความคิดสร้างสรรค์จะแทรกอยู่ในทุกช่วงของการคิด
แต่การแก้ปัญหาจะอยู่ช่วงสุดท้ายของการคิด ซึ่งเป็นผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถนาไปสู่
การแก้ปัญหาได้ ภัทรภร แสงไชย (2551) ได้ให้ความหมายของคาว่า การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
หมายถึง ความสามารถทางการคิดของแต่ละบุคคลในการแสวงหาคาตอบและวิธีการแก้ปัญหาด้วย
วิ ธี ก ารแปลกใหม่ แ ตกต่ า งไปจากเดิ ม และมี คุ ณ ค่ า เป็ น ประโยชน์ เป็ น การคิ ด ที่ มี ร ะบบ
เป็นลักษณะเฉพาะภายในตัวของแต่ละบุคคลที่สามารถพัฒนา
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กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving Process: CPS)
ได้มีนักการศึกษาทาการวิจัยและพัฒนามากกว่า 50 ปี เพื่อที่จะนามาพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ผู้วิจั ยและผู้พัฒนารูปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีความ
หลากหลายและแตกต่างกันไป ดังนี้
1. รูปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของ ออสบอร์น (Osborn) ปี ค.ศ.1953
อเล็กซ์ ออสบอร์น (Alex Osborn) ถือได้ว่าเป็นต้นกาเนิดของการสร้างรูปแบบ
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ออสบอร์น (Osborn) ผู้สร้างรูปแบบได้ร่วมกับเพื่อนร่วมงานก่อตั้ง
มูลนิธิการศึกษาการคิดอย่างสร้างสรรค์ CPS Version 1.0 เขียนหนังสือ Wake up your mind:
101 ways to develop creativeness ในปี ค.ศ. 1952 ซึ่งมี 7 ขั้นตอน คือ
1.1 การกาหนดทิศทาง (Orientation) การชี้ให้เห็นปัญหาที่ชัดเจน
1.2 การเตรียมการ (Preparation) การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
1.3 การวิเคราะห์ (Analysis) การนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาศึกษาให้ชัดเจน
1.4 การตั้งสมมติฐาน (Hypothesis) การเลือกแนวทางในความคิดวิธีการ
1.5 การบ่มเพาะความคิด (Incubation) การทาให้ความคิดกระจ่างและชัดเจน
1.6 การสังเคราะห์ (Synthesis) การรวบรวมความคิดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
1.7 การตรวจสอบข้อเท็จจริง (Verification) การพิจารณาผลลัพธ์ของความคิด
ต่าง ๆ (Isaksen and Treffinger, 2004: 68-70)
2. รูปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนอลเลอร์ , พาร์น และไบออนดิ (Noller,
Parnes and Biondi) ปี ค.ศ. 1976
ในปี ค.ศ. 1965 ออสบอร์น (Osborn) ได้ร่วมงานกับซิดนีย์ พาร์น (Sidney Parnes)
ในปี ค.ศ. 1966 พาร์น และคณะ (Parnes and others) ได้ปรับปรุงงานของออสบอร์น (Osborn)
จาก 3 ขั้นตอนเป็น 5 ขั้นตอน โดยมีเป้าหมายในการได้มาซึ่งความสามารถของนักเรียนในการเข้าใจ
และประยุกต์ความสร้างสรรค์ของเขากับทุกแง่มุมของชีวิต จึงเกิดเป็น CPS Version 2.0 พาร์น
(Parnes) ได้ทดสอบในโครงการสร้างพฤติกรรมสร้างสรรค์ (Programming Creative Behavior) ใน
ปี ค.ศ. 1966 กับนักเรียนมัธยมซึ่งเป็นกลุ่มศึกษาทดลอง (Pilot Study) ให้กับโครงการที่วิทยาลัย
แห่งรัฐเมืองบัฟฟาโล (Buffalo State College) มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 150 คน แบ่งเป็นกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลอง ต่อมาในปี ค.ศ. 1967 พาร์น (Parnes) ได้ปรับปรุงเป็นขั้นตอนเกลียว
(Spiral) โดยเริ่มขั้นตอนจากความยุ่งเหยิง (Mess) และต่อมา นอลเลอร์, พาร์น และคณะ ได้ปรับปรุง
รูปแบบ ซึ่งได้ซ่อนการคิดอเนกนัย (Divergent Thinking) และการคิดเอกนัย (Convergent
Thinking) ซึ่งรูปแบบนี้เป็นที่รู้จักในชื่อ Osborn-Parnes Five-Stage CPS Model (v2.2) (Noller,
Parnes and Biondi, 1976, อ้างถึงใน Isaksen and Treffinger, 2004: 70-73) ประกอบด้วย
2.1 การค้นหาความจริง (Fact Finding, F-F) ในขั้นนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ์ที่แสดงถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อทาให้ทราบว่าปัญหานั้นคืออะไร มีมากหรือน้อย
2.2 การค้นหาปัญหา (Problem Finding, P-F) เมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่
แสดงถึงปัญหาแล้ว พิจารณาประเด็นปัญหาแล้วผูกเป็นคาถาม เพื่อหาทางออกหลายๆ ทาง แล้ว
เลือกคาถามที่สาคัญเพื่อที่จะหาคาตอบหรือแก้ไข
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2.3 การค้นหาแนวคิด (Idea Finding, I-F) เป็นการระดมความคิดเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาจากคาถามที่เลือกไว้ให้มากที่สุด แต่ยังไม่ตัดสิน
2.4 การค้นหาคาตอบ (Solution Finding, S-F) คือ การพิจารณาตัดสินเลือกทางแก้
โดยใช้เกณฑ์ในการเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมและมีเหตุผล
2.5 การค้นหาการยอมรับ (Acceptance Finding, A-F) เป็นการนาเอาวิธีการที่ใช้
ในการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยในประเทศ
สุมาลี กาญจนชาตรี (2543: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะของผู้เรียนระดับประถมศึกษาในการสร้างความรู้ตามแนวการสร้าง
ความรู้ใช้กระบวนการเรียนการสอนประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเกิดความขัดแย้งทางปัญญา
ผู้ เ รี ย นเกิ ด ความความขั ด แย้ ง ทางความคิ ด ที่ เ ป็ น ผลจากความรู้ เ ดิ ม กั บ ข้ อ มู ล ที่ รั บ เข้ า มาใหม่ ไ ม่
สอดคล้องกัน 2) ขั้นแสวงหาคาตอบ ผู้เรียนจัดกลุ่มและดาเนินการหาคาตอบเพื่อลดความขัดแย้งทาง
ปัญญาที่เกิดขึ้น 3) ขั้นตรวจสอบความเข้าใจ ผู้เรียนสร้างความรู้ของตนเองผ่านการเจรจาต่อรองทาง
สังคม และ 4) ขั้นตอนใช้ความรู้ที่เรียนมา ผู้เรียนนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้วมาใช้ในบริบทอื่น ๆ
ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีพฤติกรรมการกากับตนเองและพฤติกรรมที่แสดงทักษะในการสืบสอบส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับควรปรับปรุง ส่วนพฤติกรรมที่แสดงทักษะทางสังคมอยู่ในระดับพอใช้ทั้งก่อนและหลัง
การเรียนด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น และผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการกากับ
ตนเอง และพฤติกรรมที่แสดงทักษะสังคมและทักษะในการสืบสอบสูงกว่าก่อนเรียน
กาญจนา สามเตี้ย (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอน
PRIPARE เพื่อพัฒนาความสามารถเมตาคอกนิชันของเด็กปฐมวัย การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
สร้างรูปแบบการสอน PRIPARE เพื่อพัฒนาความสามารถเมตาคอกนิชันของเด็กปฐมวัย และศึกษา
ประสิทธิผลของรูปแบบการสอน PRIPARE เพื่อพัฒนาความสามารถเมตาคอกนิชันของเด็กปฐมวัย
โดยมีขั้นตอนดาเนินการ 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 สร้างรูปแบบการสอน PRIPARE ระยะที่ 2 เป็น
การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสอน PRIPARE เพื่อพัฒนาความสามารถเมตาคอกนิชันของเด็ก
ปฐมวัย โดยการทาวิจัยแบบ One-Group Pretest-Posttest Design ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการ
สอน PRIPARE สามารถนาไปพัฒนาความสามารถเมตาคอกนิชันของเด็กปฐมวัยที่พัฒนาขึ้นนั้น มี
คุณภาพตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งค่าดัชนีความเหมาะสมของรูปแบบมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.604.80 และค่าดัชนีความสอดคล้องของรูปแบบ (IOC) ได้เท่ากับ 0.60-1.00 ผลการศึกษาประสิทธิผล
ของรูปแบบการสอน PRIPARE เพื่อพัฒนาความสามารถเมตาคอกนิชันของเด็กปฐมวัยโดยการทาวิจั ย
กับกลุ่มตัวอย่าง 50 คนนั้น พบว่า เด็กปฐมวัยมีความสามารถเมตาคอกนิชันหลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สาหรับความคิดเห็นของครูผู้สอนที่นารูปแบบ
การสอน PRIPARE เพื่อพัฒนาความสามารถเมตาคอกนิชันของเด็กปฐมวัยไปสอน พบว่า ครูปฐมวัย
มีความเห็นว่ารูปแบบการสอน PRIPARE เพื่อพัฒนาความสามารถเมตาคอกนิชันของเด็กปฐมวัย
มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดในทุกด้าน และสามารถนาไปใช้ได้ในเชิงปฏิบัติกับเด็กปฐมวัยได้
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เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ที่ใช้ทักษะการให้เหตุผลและการเชื่อมโยงโดยบูรณาการสาระ
การเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มศึ ก ษา ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิ ด (CGI) ที่ใช้
ทักษะการให้เหตุผลและการเชื่อมโยงโดยบูรณาการสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์
ข้อมูลกับ สิ่งแวดล้อมศึกษา และศึกษาผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นในด้านความเข้าใจ
ทางคณิตศาสตร์เรื่องการวิเคราะห์ ข้อมูล ทักษะการให้ เหตุผล ทักษะการเชื่อมโยงเจตคติต่อวิช า
คณิตศาสตร์ และการมีสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านความเข้าใจทางคณิตศาสตร์
เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทาแบบทดสอบภายหลังการทดลอง
มากกว่าก่อนการทดลองที่ระดับนัยสาคัญ .01 และ 2) ด้านทักษะการให้เหตุผล พบว่า นักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยจากการทาแบบทดสอบภายหลังการทดลองมากกว่าก่อนการทดลองที่ระดับนัยสาคัญ
.01
ศิวนิต อรรถวุฒิกุล (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องพัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้อย่างร่วมมือตามแนวคิดการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
เพื่อสร้ างพฤติก รรมการสร้ างความรู้ ของนิสิ ตนั กศึก ษาระดับบัณ ฑิตศึ กษา ผลการวิจัย พบว่ า
1) องค์ประกอบของกระบวนการที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ บุคคล สาระความรู้
เครื่องมือคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้อย่างร่วมมือ การปรับเปลี่ยนและการจัดการพฤติกรรม
และการประเมิน 2) ขั้นตอนของกระบวนการที่พัฒนาประกอบด้วย 6 ขั้น คือ ขั้นแนะนาแนวทาง
สร้างกลุ่มสัมพันธ์ ขั้นกาหนดความรู้นาไปสู่เป้าหมาย ขั้นสืบเสาะแสวงหาเพื่อพัฒนาผลงาน ขั้นพบปะ
แลกเปลี่ยนเพื่อนเรียนเพื่อนรู้ ขั้นสร้างสรรค์เผยแพร่วมแก้ร่วมปรับ และขั้นประเมินผลงานผสาน
ความคิด และ 3) กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการสร้างความรู้หลังการทดลองสูงกว่าก่อน
การทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สนิท ตีเมืองซ้าย (2552: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้
ร่ว มกั นโดยใช้ปั ญหาเป็ นหลั กที่มีการช่ว ยเสริมศักยภาพทางการเรียนผ่ านเครือข่ายคอมพิว เตอร์
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้ปัญหาเป็นหลักที่มี
การช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือรูปแบบ CoPBL 2) พัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ตามรูปแบบ CoPBL ที่สังเคราะห์ขึ้น 3) หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ตาม
รูปแบบ CoPBL 4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ตามรูปแบบ CoPBL กับกลุ่มผู้เรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ และ 5) หาความ
พึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบ CoPBL วิธีการดาเนินการวิจัย แบ่งเป็น
2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการสังเคราะห์รูปแบบ CoPBL ด้วยเทคนิคเดลฟาย และขั้นตอนการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบ CoPBL ด้วยขั้นตอนตามรูปแบบ ADDIE เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แบบสอบถาม แบบทดสอบ และบทเรียนคอมพิวเตอร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น
2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ แบ่งเป็น 4 กลุ่มย่อย รวม 44 คน และกลุ่มนักศึกษา แบ่งเป็น
2 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 26 คน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบ CoPBL
ประกอบด้วย องค์ประกอบหลักและด้านกลไกการทางาน ซึ่งด้านองค์ประกอบหลัก ประกอบด้วย
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8 โมดูล ได้แก่ โมดูลการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก โมดูลการเรียนรู้ร่วมกัน โมดูลการช่วยเสริม
ศักยภาพการเรียน โมดูลการประเมินผลโมดูลฐานความรู้ โมดูลผู้เรียน โมดูลผู้สอน และโมดูล
การติดต่อสื่อสาร ส่วนด้านกลไกการทางานของรูปแบบ CoPBL ประกอบด้วย กลไกการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นหลักกลไกการเรียนรู้ร่วมกันกลไกการช่วยเสริมศักยภาพการเรียน บทบาทของผู้สอน
บทบาทของผู้เรียนการประเมินผลการเรียน ชุดการเรียนการสอน เครื่องมือสนับสนุน และการติดตาม
พฤติกรรมผู้เรียน ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบ CoPBL ที่สังเคราะห์ขึ้นอยู่ในระดับสูง
มากที่สุด (  = 4.72, S.D. = 0.50) ผลการการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบ CoPBL ได้
บทเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์าตรฐานของเมกุยแกนส์ (1.07) และผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบ CoPBL อยู่ในระดับเหมาะสมมาก (  = 4.28, S.D. = 0.60)
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่าผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบ
CoPBL มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า ผู้เรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบ CoPBL ที่
พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับมาก (  = 4.19, S.D. = 0.68)
ฉลวย ม่วงพรวน (2553: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนด้วย
ตนเองด้วยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการสอน มีชื่อว่า ”SPPSE Model”
5 ขั้นตอน คือ 1) การสารวจพฤติกรรมการอ่าน 2) การเตรียมผู้เรียน 3) การวางแผน 4) การอ่านด้วย
ตนเอง และ 5) การประเมินการอ่าน ผลการทดลองใช้รูปแบบพบว่า 1) คะแนนความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษกลุ่มตัว อย่ าง หลั งเรียน สู งกว่าก่อ นเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2) คะแนนเฉลี่ ย คุณ ลั กษณะด้ า นการเรี ยนด้ ว ยตนเองของกลุ่ ม ตัว อย่ า งก่อ นเรี ย นและหลั งเรี ย น
แตกต่ า งกั น อย่ า งไม่ มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ และ 3) ผู้ เ รี ย นมี พั ฒ นาการด้ า นการอ่ า น โดยคะแนน
ความเข้ าใจในการอ่านและการใช้กิ จกรรมการรู้ คิด ครั้ง ที่ 2-10 สู ง กว่า คะแนนการอ่านครั้ง ที่ 1
คะแนนการอ่านครั้งที่ 10 สูงกว่าครั้งที่ 1 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง (2553: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้
กรณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักศึกษาวิชาชีพครู การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) พัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้กรณีศึกษาทาง
ศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพ
ครู และ 2) ศึก ษาประสิ ท ธิภ าพเชิ ง ประจั ก ษ์ ข องรู ป แบบการสอนโดยใช้ ก รณี ศึ กษาทางศาสตร์
การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครูที่
พัฒนาขึ้น เป็นการวิจัยและพัฒนา ใช้รูปแบบการทดลองแบบหนึ่งกลุ่มสอบก่อนและหลังการทดลอง
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จานวน 23 8คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาทาง
ศาสตร์ ก ารเรี ย นการสอน แบบวั ด ความสามารถด้ า นการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ แบบประเมิ น
คุณลักษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) รูปแบบการสอนโดยใช้กรณีศึกษาโดยใช้กรณีศึกษา
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ทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
วิชาชีพครู มีชื่อว่ารูปแบบการสอน พีซีเอสเอสซี (PCSSC Model) มี 4 องค์ประกอบ คือ หลักการ
วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน และเงื่อนไขของการนารูปแบบการสอนไปใช้ กระบวนการ
เรียนการสอนมี 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นเตรียมการเรียนรู้ (Preparation) ขั้นนาสู่กรณีศึกษา
(Case Presentstion) ขั้นสรรค์หาวิธีการแก้ไข (Selection of Solutions) ขั้นแบ่งปันประสบการณ์
(Sharing with Groups) และขั้นสืบสานสร้างความรู้ใหม่ (Construction for New Knorledge)
และ 2) การทดลองใช้รูปแบบการสอนพีซีเอสเอสซี พบว่า นักศึกษาวิชาชีพครูมีความสามารถด้าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แสงเดือน เจริญฉิม (2552: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนที่ ส ร้ า งเสริ ม มโนทั ศ น์ แ ละการแก้ ปั ญ หาในวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ร ะดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่สร้างเสริมมโนทัศน์และมีการแก้ปัญหาในวิชาฟิสิกส์ มีการ
ดาเนินการวิจัย 4 ระยะ คือ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
2) การออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน และ 3) การนาไปใช้ โดยการนารูปแบบฯ
ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กาแพงแสน จานวน 80 คน
ทาการสุ่มห้องเรียนแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
กลุ่มละ 40 คน เครื่องมือวิจัยคือ แบบทดสอบการปฏิบัติมีค่าความเชื่อมั่น .99 แบบทดสอบวัด
มโนทัศน์และการแก้ปัญหามีค่าความเชื่อมั่น 0.88 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติทดสอบที (t-test)
แบบ Paired samples t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (Analysis of Covariance) และ
4) การประเมิน (Evaluation) ประกอบด้วย การประเมินระหว่างการใช้รูปแบบฯ และหลังการใช้
รูปแบบการเรียนการสอนผลการวิจัย 1) รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนามีองค์ประกอบสาคัญ
4 ประการ คือ 1.1) หลักการ 1.2) จุดมุ่งหมาย 1.3) กระบวนการจัดการเรียนรู้ 1.4) การวัดและ
ประเมินผล 2) ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนา พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยความเข้าใจในมโนทัศน์ทางฟิสิกส์มีความสามารถในการแก้ปัญหา หลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รูปแบบการเรียน
การสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิผล .50 และมีประสิทธิภาพ 80.37/81.04 และ 3) ผู้เชี่ยวชาญด้าน
หลักสูตรและการสอนฟิสิกส์ มีความเห็นว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถพัฒนาความเข้าใจในมโนทัศน์
ทางฟิสิกส์ และความสามารถในการแก้ปัญหา มีความเหมาะสมและสามารถนาไปใช้กับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้
อารยา ช่ออัญชัน (2553: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการคิ ด แก้ ปั ญ หาอย่ า งมี วิ จ ารณญาณ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรีย นโรตารี่กรุงเทพฯ จ านวน 41 คน
เปรียบเทียบความสามารถใน การคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และศึกษาความพึงพอใจของนั กเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อรูปแบบการสอนเพื่อส่ งเสริม
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผลการวิจัย
พบว่า ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูง
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กว่าก่อนเรียน และนักเรียนมีความพึงพอใจจ่อการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับ
มากที่สุด
สรศักดิ์ เชี่ยวชาญ (2554: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่าง มีวิจารณญาณสาหรับอาจารย์ผู้สอนภาษาไทย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณสาหรับอาจารย์ผู้สอนภาษาไทย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ 2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ที่
ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพการ
จัดการเรี ยนการสอนวิชาภาษาไทย 1 ความคิดเห็นและความต้องการส่งเสริมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และระยะที่ 3 ศึกษาผลการใช้รูปแบบ การพัฒนา กลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์ผู้สอน
ภาษาไทยที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย จานวน 7 คน และนักศึกษาที่เรียนวิชาภาษาไทย 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 1/2553 จานวน 7 ห้องเรียนรวม 192 คน
ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ประกอบการดาเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ 1.1) ขั้นตอนการฝึกอบรม โดยเป็นการฝึกอบรมด้วย
การศึกษาด้ว ยตนเองและการประชุมเชิงปฏิบัติการ 1.2) ขั้นตอนการติดตามผลในชั้นเรียน
ประกอบด้วย ขั้นการวางแผน ขั้นการปฏิบัติและสังเกต ขั้นการสะท้อนผล 1.3) ขั้นตอนการสรุปและ
ประเมินผล และ 2) ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาพบว่า 2.1) อาจารย์ผู้สอนภาษาไทยสามารถทา
คะแนนเฉลี่ ยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังการ
พัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.2) อาจารย์ผู้สอนภาษาไทย
สามารถร่วมกันจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้คุณภาพระดับดี
ขึ้นไป 2.3) นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีคะแนนเฉลี่ย
การคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.4) นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับ
มีความคิดเห็นด้วยมากขึ้นไปทุกรายการ 2.5) อาจารย์ผู้สอนภาษาไทยที่เข้าร่วมโครงการวิจัยครั้ งนี้
มีความคิดเห็นว่ารูปแบบการพัฒนามีความเหมาะสม มีประโยชน์ทั้งต่อตัวอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา
ได้รับความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผ่านการฝึกอบรม
และการเรียนรู้แบบร่วมมือกันในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งการสะท้อนการปฏิ บัติงาน ส่งผลให้เกิด
การพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รู ป แบบการพั ฒ นานี้ ส ามารถสร้ า งเจตคติ ที่ ดี แ ละความตระหนั ก ต่ อ ความส าคั ญ ของการพั ฒ นา
การจัดการเรียนรู้ผ่านความร่วมมือกันของอาจารย์ผู้สอน
นิฤมล สุวรรณศรี (2556: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ 4M เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสาหรับเด็กปฐมวัย มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนา
รูปแบบการจัด การเรียนรู้ แบบ 4M เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสาหรับเด็กปฐมวัย และ
2) ศึกษาประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบ 4 M มีวิธีการดาเนินการวิจัย 5 ระยะ คือ ระยะที่ 1
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ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการสังเคราะห์เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 2 การสร้างและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ 4M โดยศึกษาและ
วิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นรู้ ด้ า นการพั ฒ นาสติ ปั ญ ญาเชิ ง เหตุ ผ ล สร้ า งรู ป แบบ
การจัดการเรียนรู้แบบ 4 M จากนั้นประเมินรูปแบบด้วยแบบประเมินค่าความเหมาะสม 5 ระดับ
เป็ น เครื่ องมือในการวิจั ย กับ ผู้ เชี่ย วชาญ 5 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้ อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ 4 M คือ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบทักษะการคิดเชิงเหตุผลสาหรับเด็กปฐมวัย
ระยะที่ 4 การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ 4M โดยทาการทดลองกับ
เด็กปฐมวัยจานวน 50 คน ที่เรียนอยู่ในชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนดุสิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test for dependent samples และ t-test for
independent samples และระยะที่ 5 การขยายผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4M
ในสภาพจริงโดยครูปฐมวัยที่สอนเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 จานวน 6 คน ผลการวิจัยพบดังนี้ 1) การ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4M พบว่า สามารถนาไปส่งเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสาหรับ
เด็กปฐมวัยได้ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยค่าดัชนีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.00-4.80 และ 2) การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4M
เด็กปฐมวัยกลุ่มทดลองมีทักษะการคิดเชิงเหตุผล หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านการขยายผลการใช้รูปแบบ 4M ไปใช้ในสภาพจริงพบว่า มีความ
เหมาะสมในระดับมากและมากที่สุด ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.00-4.67 สามารถนาไปใช้เพื่อส่งเสริมทักษะ
การคิดเชิงตุผลในเชิงปฏิบัติกับเด็กปฐมวัยได้
งานวิจัยต่างประเทศ
ฟาสิโอน จิแอนคาร์โล และคณะ (Facione, Giancarlo and others, 1995) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่องลักษณะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาโดยการใช้แบบวัด The Calofornia Critical Thinking
Disposition Inventory (CCTDI) วัดทักษะ 6 ด้าน คือ การค้นหาความจริง(truth-seeking) การ
ยอมรั บ ความคิดเห็ น (open-mindedness) การจัดระบบการคิด (systematicity) การวิเคราะห์
(analyticity) ความเชื่อมั่น ในตนเอง (CT-confidence) ความอยากรู้อยากเห็ น (inquisitiveness)
และความรู้ความเข้าใจในวุฒิภาวะ(cognitive maturity) ของนักศึกษาปริญญาตรี จานวน 587 คน
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีจุดแข็งในองค์ประกอบ ใจกว้าง และ ช่างสงสัย ชอบไต่ถาม จุดอ่อนอยู่
ที่ การจัดระบบข้อมูล การค้นหาความจริง นอกจากนี้ลักษณะของ ผู้คิดวิเคราะห์มีความสัมพันธ์กับ
โครงสร้างการเรียนรู้ การซึมซับประสบการณ์ และความสามารถในการคาดหมาย มีความยืดหยุ่นใน
ตนเอง การศึกษาเบื้ องต้น การส ารวจความพอใจ และความเป็นไปได้ของความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะของผู้คิดวิเคราะห์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์
เพอไรน์ (Perrine, 2001: online) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องผลกระทบของการแก้ปัญหา
พื้นฐานในการสอนคณิตศาสตร์ด้านการให้เหตุผลในเรื่องสัดส่วน ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลเป็น
ปัจจัยหลักในการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ และมีข้อเสนอแนะว่าครูต้องมีวิธีการสอนที่แตกต่างไปจาก
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การสอนแบบดัง้ เดิม ลิท และลิน (Leat, D. and Lin, M., 2003) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาวิธีการ
สอนเมตาคอกนิชันและการถ่ายทอดโดยศึกษาจากครูโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศอังกฤษที่มีถูก
ประเมินว่าต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานจากทางรัฐบาล โดยส่วนหนึ่งของการเพิ่มเกณฑ์มาตรฐานใช้วิธีการ
สอนเมตาคอกนิชันและการถ่ายทอดให้แก่เด็กตามแนวทาง 10 ประการ คือ 1) ใช้วิธีการกระตุ้น
ให้เด็กคิด (Using Stimulating Strategies for Teaching) 2) ส่งเสริมให้เด็กเกิด Self-esteem
(Promote Self-esteem) 3) ให้เด็กตั้งคาถาม (Pupils Asking the Questions) 4) ตรวจสอบ
ความคิด (Collating Ideas) 5) เตรียมแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย (Providing Heuristics and
Alter Native Representation) 6) ส่งเสริมและซักถาม (Promoting and Managing Discussion)
7. ให้เด็กได้อธิบายด้วยตนเอง (Making Pupils Explain Themselves) 8) มีการสะท้อนความคิด
(Providing Feedback) 9) มีการเชื่อมโยง (Making Connections) และ 10) เชื่อมโยงสู่วัตถุประสงค์
ของบทเรียน (Communicating the Purpose of Lessons)
แกมมา (Gama, C.A., 2004) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการบูรณาการสอนเมตาคอกนิชันโดย
การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม พบว่าเมตาคอกนิชันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคิดขั้นสูง (Higher
Order Thinking) ที่ใช้ในการควบคุมกระบวนการทางปัญญา ซึ่งเป็นสิ่งที่สาคัญในการเรียนรู้ที่เกิด
จากประสบการณ์ตรง โดยทฤษฎีที่เกี่ยวกับเมตาคอกนิชันจะให้ความสาคัญกับการสะท้อนความคิด
ของตนเอง และวิธีหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาเมตาคอกนิชัน คือ การเรียนรู้โดยมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
(Interactive Learning Environments: ILEs) งานวิจัยนี้ศึกษารูปแบบการสอนเมตาคอกนิชันที่
เรียกว่า RA (Reflection Assistant) โดยเน้นที่ทักษะเมตาคอกนิชัน 3 ด้าน คือ 1) ความเข้าใจใน
ปัญหาและการตรวจสอบความรู้ 2) การเลื อกใช้ยุทธวิธีเมตาคอกนิชัน (selection of
metacognitive strategies) และ 3) การประเมินประสบการณ์ในการเรียนรู้ (evaluation of the
learning experience) ซึ่งวัดได้จากความเที่ยงตรงของความรู้ในการตรวจสอบตนเอง และความ
ลาเอียงของความรู้ในการตรวจสอบตนเอง ผู้วิจัยทดลองรูปแบบการสอนนี้กับนักศึกษา จานวน 27
คน ซึ่งพบว่านักศึกษาที่เป็นกลุ่มทดลองนี้ใช้เวลาในการทางานมากกว่าและแก้ปัญหาได้ถูกต้อง
มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญ
เอดิน (Abdullah Aydin, 2013) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้มาและความ
สัมพันธ์กับบทบาทการสร้างความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน ในหลักสูตรวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษาใน
คิวเบก/แคนาดา (2013) การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุบทบาทของผู้เรียนในการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองที่ผู้เรียนได้มาจากการจัดหลักสูตรวิชาเคมีในจังหวัดคิวเบก แคนาดา การวิจัยนี้
ใช้การวิเคราะห์เอกสาร เป็นวิธีการของการวิจัยเชิงคุณภาพผลการวิจัยพบว่าบทบาทของผู้เรียนใน
หลักสูตรมีความสอดคล้องกับบทบาทของนักเรียนที่โปรแกรมเน้น และพบว่าบทบาทที่ทับซ้อนเหล่านี้
ส่วนใหญ่มีความเชื่อมโยงกันด้วย บทบาทของการสร้างความรู้ของผู้เรียน บทบาทของการสร้างความรู้
ประกอบด้วย 1) ผู้เรียนแต่ละคนจะควบคุมกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง 2) ผู้เรียนแต่ละคนเลือก
วิธีการสร้างความรู้และมีความกระตือรือร้นในกระบวนการเรียนรู้ 3) แต่ละคนจะดาเนินการเรียนรู้
และมีความรับผิดชอบในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4) แต่ละคนสร้างความหมายในใจ
ส าหรั บ ความรู้ ที่ ต้ อ งการในกระบวนการสร้ า งและองค์ ค วามรู้ ที่ เ หมาะสม และ 5) แต่ ล ะคนมี
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การสื่อสาร และอภิปราย (Discusses) ประเด็นต่าง ๆ กับผู้เรียนคนอื่น ๆ และครูที่นักเรียนไม่เคย
ประสบมาก่อน
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนารูปแบบการสอน การรู้คิด และการคิด
ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทาให้ผู้วิจัยได้แนวคิดและหลักการ สามารถนามา
พัฒนารูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่านภาษาไทย เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิด
เชิงเหตุผลสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นต่อไป
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิด
วิ เ คราะห์ แ ละการคิ ด เชิ ง เหตุ ผ ลของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น เป็ น การวิ จั ย และพั ฒ นา
(Research and Developement) และใช้กระบวนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods
Research) รูปแบบ Exploratory Design โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดน้าพุ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis)
ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุผ ลในการพัฒนารูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่านเพื่อส่ งเสริมการคิด
วิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน
การวิจัยและพัฒนา 4 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนการดาเนินการวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) ผลของการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานโดย
การศึกษาสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี หลักการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการสอน การดู การฟัง
และการอ่านฯ (Analysis: A)
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอน (Development-D1: Design
and Development) ขั้นนี้
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน (Research-R2: Implement)
ขั้นนี้เป็นขั้นที่นารูปแบบการสอนฯ ที่ผ่านการพัฒนาแล้วไปทดลองใช้จริง
ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงรูปแบบการสอน (Developement-D2: Evaluation) ขั้นนี้เป็น
การประเมินและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการสอน
ในการพัฒ นารู ป แบบการสอน สรุ ปกระบวนการวิจัยและพัฒ นา และแสดงขั้นตอน
การวิจัยและพัฒนา ดังภาพที่ 16
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ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูล
พื้นฐาน(Research – R1 :
Analysis)

วิธีการดาเนินการวิจัย
ศึกษาสภาพและข้อมูลพื้นฐานการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยเกี่ยวกับการดู การฟังและ การอ่านเพื่อ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผล

R1

ขัน้ ตอนที่ 2 ออกแบบและ
พัฒนารูปแบบการสอน
(Developement – D1 :

D1

Design and Developement)

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้
รูปแบบการเรียนการสอน
(Research – R2 : Implement)

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและ
ปรับปรุงรูปแบบการสอน
( Evaluation :
Developement -D2)

R2

D2

ศึกษาเอกสาร ตารา บทความ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ การออกแบบและพัฒนา
รูปแบบการสอนการดู การฟังและการอ่านเพื่อส่งเสริมการ
คิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผลฯ

ร่างรูปแบบการสอน
1.พัฒนาร่างรูปแบบการสอน
2.พัฒนาคู่มือการใช้รูปแบบการสอน
3.พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้
ประกอบรูปแบบการสอนฯ
4. พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

ผลที่ได้จากการดาเนินการวิจัย
สภาพและข้อมูลพื้นฐานการสอน
ภาษาไทยเกี่ยวกับการดู การฟัง และการ
อ่านภาษาไทยเพือ่ ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
และการคิดเชิงเหตุผล
ระบุเป้าหมาย/ผลลัพธ์ทพี่ ึงประสงค์ของ
รูปแบบ

ร่างรูปแบบการสอนการดูการฟัง
และการอ่านเพื่อส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผลที่
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ

ทดลองใช้รูปแบบการสอนการดู การฟัง และ
การอ่านเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และ
การคิดเชิงเหตุผล ฯ กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2

รูปแบบการสอนการดู การฟัง
และการอ่านเพื่อส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผล
ที่ผ่านการนาไปใช้จริง

ประเมินผลการใช้รูปแบบการสอน ทบทวนและ
ปรับปรุงและแก้ไข รูปแบบการสอนการดู การฟัง และ
การอ่านเพือ่ ส่งเสริม การคิดวิเคราะห์ และ การคิดเชิง
เหตุผลฯ และขยายผลการใช้รูปแบบฯ

รูปแบบการสอนการดู การฟัง และ
การอ่านภาษาไทยเพื่อส่งเสริมการ
คิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล
ฉบับสมบูรณ์สามารถนาไปเผยแพร่
ต่อไป

ภาพที่16 กรอบการดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริม
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน (Research – R1 : Analysis)
การคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
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ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) ผลของการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานโดยการศึกษา
สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี หลักการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการสอน
การดู การฟัง และการอ่านฯ (Analysis: A)
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานความต้องการจาเป็นที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
และการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
วิธีการดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัจจุบันปัญหา ความส าคัญ และความต้องการจาเป็น
เกี่ย วกับ การจั ดการเรี ย นการสอนภาษาไทย ด้านการดู การฟัง และการอ่าน ส าหรับนามาใช้ใน
การพัฒนารูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิง
เหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศึกษาจากเอกสาร ตารา งานวิจัย บทความทางวิชาการ
จาก หนังสือ วารสาร และบทความที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
โดยการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเชิงนโยบายการศึกษา จุดหมายการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการสอนการดู
การฟัง การอ่านภาษาไทย การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ และการพัฒนาการสอนด้านการคิดเชิงเหตุผล
2. ศึ ก ษาหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551, หลั ก สู ต ร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยทาการศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
คาอธิบายรายวิชา วัตถุป ระสงค์ในการจัดการเรียนรู้ และเนื้อหา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภ าษาไทย
เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษา และวิเคราะห์ มากาหนดของเขตในการวิจัย
3. วิเคราะห์สิ่งที่คาดหวัง กับสภาพที่เกิดขึ้นจริงที่ปรากฏจากข้อมูลพื้นฐาน เชิงนโยบาย
และเป้ าหมายเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับ
นักเรียน
4. ศึกษาข้อมูลแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการสอน
การดู การฟัง และการอ่า นภาษาไทยฯ โดยศึ ก ษาหลั กการ แนวคิด และทฤษฎี และงานวิจั ย ที่
เกี่ยวข้อง อาทิ ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง(Constructivist)ทฤษฎีการรู้คิด แนวคิดการเรียนรู้ร่วมกัน ทฤษฎีการประมวลผลข้อมูล ทฤษฎี
โครงสร้างความรู้ ทฤษฎีรหัสคู่ (Paivio,2006) ทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญา(Guilford,1967)และ
แนวคิดกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (CPS) (Osborn, 1953) ลีลาการเรียนรู้ (Learning
Style)ของผู้เรียน วิธีการเรียนรู้ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ ฯลฯ
5. สัมภาษณ์ครูผู้สอนภาษาไทย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการสอนการดู การฟัง
และการอ่านที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผล
6. สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาไทยด้านการสอนการดู การฟัง และ การอ่านที่
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล เพื่อศึกษาแนวคิดและปฏิบัติที่ดี และนามาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนารูปแบบการสอน
7. ระบุเป้าหมายและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของรูปแบบการสอน
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8. ประเมิ น ระบบสนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นรู้ ก ลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทยตาม
สภาพจริงโดยการวิเคราะห์เอกสารและสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญ ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอนภาษาไทย และ
นั กเรี ย นชั้น มัธ ยมศึกษาตอนต้ น เกี่ยวกั บระบบสนับ สนุนต่ าง ๆ ที่ใ ช้ประกอบการจัด การเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในด้านปัจจัยป้อนเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และ
ด้านผลผลิต (Output)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานในการพั ฒ นารู ป แบบการสอน
ประกอบด้วย
1. แบบสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่ว นเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย เกี่ยวกับ
การดู การฟัง การอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยด้านการดู การฟัง การอ่าน ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอนภาษาไทย และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
2. แบบวิเคราะห์เอกสารข้อมูลพื้นฐาน ที่ใช้ศึกษาความต้องการในการพัฒนารูปแบบ
การสอนการดู การฟัง และการอ่านภาษาไทย เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงเหตุผลและการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 2 ฉบับ
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในวิจัย
1. แบบสั มภาษณ์ผู้ที่มีส่ ว นเกี่ยวข้องกับการสอนภาษาไทยได้แก่ครูผู้ส อนภาษาไทย
ผู้เชี่ยวชาญการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ศึกษานิเทศก์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสาร/ตารา เกี่ยวกับการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
1.2 ศึกษาความรู้ เบื้อ งต้นเกี่ย วกับรูปแบบการสอนการดู การฟั ง และการอ่านฯ
เพื่อนามาเป็นแนวทางในการกาหนดนิยามและกรอบการสัมภาษณ์
1.3 กาหนดโครงสร้างและประเด็นสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนดและสร้างแบบสัมภาษณ์ฉบับร่าง
1.4 สร้างแบบสัมภาษณ์และนาแบบสัมภาษณ์เสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง
1.5 นาแบบสัมภาษณ์เสนอผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใช้โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) ของ Likert’s Scale 5 ระดับ โดยกาหนดความหมายของคะแนนไว้ ดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์.
2540: 141)
คะแนน 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง เหมาะสมมาก
คะแนน 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง เหมาะสมน้อย
คะแนน 1 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด
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นาผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า มาหาค่าเฉลี่ย (  )
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพของค่าเฉลี่ยน้าหนัก คะแนน
โดยกาหนดเกณฑ์ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด
เกณฑ์ในการยอมรับว่ารู ปแบบการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นมีคุณภาพเหมาะสม
คือ ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป และมีค่า (S.D.)
ไม่เกิน 1 (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555) หลังจากนั้นปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับรายละเอียดของคาถามให้มี
ความชัดเจนสามารถสื่อความได้ง่ายตามที่ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะ ผลการวิเคราะห์ มีค่าเฉลี่ย  =
4.88 และค่า S.D. =.28 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดแสดงให้เห็นว่าแบบสัมภาษณ์มีคุณภาพ
เหมาะสม และทา การแก้ไขประเด็นที่ผู้เชี่ยวชาญให้คาแนะนา ในด้านการใช้ภาษาในแบบสั มภาษณ์
ควรใช้ภาษาที่เป็นทางการ และการตั้งประเด็นในการสัมภาษณ์ ต้องตั้งคาถามให้ชัดเจนเข้าใจง่าย
1.6 น าแบบสั ม ภาษณ์ ที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามค าแนะน าของผู้ เ ชี่ ย วชาญแล้ ว ไปใช้
สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย
จากขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์สรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้
ศึกษาเอกสาร ตาราเกี่ยวกับการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่านภาษาไทย
เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล ฯ รวมทั้งการวัดและประเมินผล
สร้างแบบสัมภาษณ์โดยกาหนดโครงสร้าง ประเด็นการสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมเนื้อหาตาม
จุดประสงค์ที่กาหนด
นาแบบสัมภาษณ์ทสี่ ร้างขึ้นให้ผเู้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
ภาษาที่ใช้ และนามาหาค่าเฉลี่ย (  ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วปรับปรุงแก้ไข
นาแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้ในการสัมภาษณ์

ภาพที่ 17 ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์
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2. แบบวิเคราะห์เอกสารข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ศึกษาความต้องการในการพัฒนารูปแบบ
การสอนการดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผล ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
แบบวิเคราะห์เอกสารมี 2 ฉบับ ได้แก่ 1) แบบวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับนโยบาย
จุดหมายของการจัดการศึกษา ผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย และ 2) แบบวิเคราะห์เอกสารด้าน
องค์ประกอบ และรายละเอียดด้านต่าง ๆ ของรูปแบบการสอน ซึ่งมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือมีดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสาร ตาราเกี่ยวกั บวิธีการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ศึกษาความ
ต้องการ
2.2 สร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร โดยกาหนดประเด็นการวิเคราะห์เอกสาร จัดทา
ประเด็นย่อย และตารางวิเคราะห์ตามประเด็นที่ได้ศึกษาและกาหนด ให้ครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับ
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ วิเคราะห์หลักสูตรการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป้าหมาย
การจัดการศึกษา จุดเน้ นของกระทรวงศึกษาธิการ วิเคราะห์หลั กการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการสอน ฯ และทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการดู การฟังและการอ่าน
การคิดเชิงเหตุผล และการคิดวิเคราะห์ ฯลฯ ซึ่งมีทฤษฏีหลักได้แก่ ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
ทฤษฏีการรู้คิด แนวคิดการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน ฯ หลังจากนั้นสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร
2.3 น าแบบวิ เ คราะห์ เ อกสารที่ ส ร้ า งขึ้ น ไปให้ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาพิ จ ารณา เพื่ อ
ตรวจสอบความชัดเจน ถูกต้องและเหมาะสมในด้านภาษาที่ใช้ วัตถุ ประสงค์ของการศึกษา ความ
ครอบคลุมของเนื้อหา และวัดประเมินผล เพื่อนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแบบวิเคราะห์เอกสาร
2.4 นาแบบวิเคราะห์เอกสารที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา
แล้ ว เสนอผู้ เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงของเนื้ อหา
(Content Validity) และนาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) ของ Likert’s Scale 5 ระดับ โดยกาหนดความหมายของคะแนนไว้ดังนี้
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540: 141)
คะแนน 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง เหมาะสมมาก
คะแนน 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง เหมาะสมน้อย
คะแนน 1 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด
น าผลการประเมิ น ของผู้ เ ชี่ ย วชาญที่เ ป็ น มาตราส่ ว นประมาณค่ า มาหา
ค่าเฉลี่ย (  ) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพของค่าเฉลี่ย
น้าหนัก คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด
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เกณฑ์ในการยอมรับว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นมีคุณภาพเหมาะสม
คือ ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป และมีค่า (S.D.) ไม่เกิน 1
(มาเรียม นิลพันธุ์, 2555) ซึ่งผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย = 4.89 และค่า S.D.=0.23 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ที่กาหนดแสดงให้ เห็ น ว่า แบบวิเคราะห์ เอกสารมีคุณภาพเหมาะสม และทาการแก้ไขประเด็น ที่
ผู้เชี่ยวชาญนาเสนอในด้าน การเรียบเรียงภาษาในแต่ละประเด็น และการออกแบบของแบบวิเคราะห์
เอกสาร
2.5 น าแบบการวิเคราะห์ เอกสารข้อมูล พื้ นฐานที่ใช้ในการศึ กษาความต้องการฯ
ที่ปรับปรุงแล้วไปใช้ในการวิเคราะห์เอกสารด้านข้อมูลพื้นฐาน
จากขั้นตอนการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสารฯสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้
ศึกษาเอกสาร ตาราเกี่ยวกับการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร
กาหนดประเด็นการวิเคราะห์เอกสาร จัดทาประเด็นย่อย และตารางวิเคราะห์ประเด็นที่กาหนด
สร้างแบบวิเคราะห์เอกสารข้อมูลพื้นฐานฯ
นาแบบวิเคราะห์เอกสารที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
ภาษาที่ใช้และนามาหาค่าเฉลี่ย (  ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วปรับปรุงแก้ไข

ปรับปรุงแก้ไขแบบวิเคราะห์เอกสาร แล้วไปใช้ในการวิเคราะห์เอกสาร

ภาพที่ 18 ขั้นตอนการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร
ข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
ด้านการดู การฟัง การอ่าน ผู้เชี่ยวชาญในด้านการสอนภาษาไทยด้านการดู การฟัง การอ่าน การคิด
วิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล ในการวิเคราะห์เอกสารนามาวิเคราะห์ข้ อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis)
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ตารางที่ 9 สรุปขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis: A)
ใช้ในการพัฒนารูปแบบการสอน
วัตถุประสงค์

วิธีการ

1. เพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐานเชิง
นโยบายการจัด
การศึกษาและ
แผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ
2. เพื่อวิเคราะห์
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
และหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
3. เพื่อวิเคราะห์การ
จัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ในเรื่อง
การดู การฟัง และ
การอ่าน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
4. เพื่อวิเคราะห์
หลักการ แนวคิด
ทฤษฎี งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนารูปแบบฯและ
ทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ ทฤษฎีการ
คิดเชิงเหตุผล/การ
คิดวิเคราะห์ ทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาการดู การฟัง
และการอ่าน

ศึกษาเอกสาร

1. นโยบายการจัด
การศึกษา
2. แผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ

ศึกษาเอกสาร

หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
และหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

แบบวิเคราะห์
เอกสาร/การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content
Analysis)

ข้อมูลหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
และหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

สัมภาษณ์

1. ครูผู้สอนภาษาไทย
2. ผู้บริหารโรงเรียน
และศึกษานิเทศก์
3. ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ภาษาไทย
4. นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
หลักการ แนวคิด
ทฤษฎี งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนารูปแบบฯและ
ทฤษฎีการสร้างความรู้
ทฤษฎีการคิดเชิง
เหตุผล/การคิด
วิเคราะห์ ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาการดู การฟัง
และการอ่าน

แบบสัมภาษณ์/การ
วิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis),
ค่าสถิติพื้นฐาน

ข้อมูลการจัดการ
เรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น

5. เพื่อประเมิน
ระบบสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

วิเคราะห์เอกสาร/
สัมภาษณ์

ศึกษาเอกสาร

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร
ศึกษานิเทศก์
ครูผู้สอนภาษาไทย
นักเรียน

เครื่องมือ/การ
วิเคราะห์ข้อมูล
แบบวิเคราะห์
เอกสาร/การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content
Analysis)

แบบวิเคราะห์
เอกสาร/การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content
Analysis)

ผลที่ได้
ข้อมูลนโยบายการ
จัดการศึกษา และ
ข้อมูลแผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ

ข้อมูลหลักการ
แนวคิด ทฤษฎี
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนา
รูปแบบฯ และ
ทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ ทฤษฎี
การคิดเชิงเหตุผล/
การคิดวิเคราะห์
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาการดู
การฟัง และ
การอ่าน
แบบวิเคราะห์
ข้อมูลการประเมิน
เอกสาร/การวิเคราะห์ ระบบสนับสนุน
เนื้อหา (Content
การจัดการเรียนรู้
Analysis)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
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จากการศึ ก ษาวิ จั ย ในขั้ น ตอนที่ 1 ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานเชิ ง
นโยบายการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การศึกษาสังเคราะห์
หลักการ แนวคิดทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนการดู การฟัง
และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล เพื่อนาไปสู่การพัฒนารูปแบบการสอนฯ
โดยดาเนินการศึกษาตามลาดับ ดังนี้ 1) การศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 2) การวิเคราะห์สิ่งที่คาดหวัง (Target) กับสภาพที่เป็นจริง (Actual) และ 3) ศึกษาความคิดเห็น
จากผู้ เชี่ ย วชาญด้ านการสอน ภาษาไทยด้า นการดู การฟัง และการอ่ าน ซึ่ งมี ผ ลการศึ กษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสรุปได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ด้วย
วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) พบว่า หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน (Standards-based
Curriculum) โดยเป็นกรอบและแนวทางในการสร้างหลักสูตร การออกแบบการเรียนการสอนและ
การประเมินผลทาให้ทราบว่าอะไรเป็นสิ่งสาคัญที่ผู้เรียนต้องรู้และปฏิบัติได้ โดยมีเป้าหมายในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ และ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทยและ
สากล มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ และเวลา จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มุ่งพัฒ นาผู้ เรี ย นให้ เป็ น คนดี มีปั ญญา มีศักยภาพในการศึกษาต่ อและประกอบอาชีพ โดยเน้ น
สมรรถนะสาคัญ 5 ประการ คือ
1.1 ความสามารถในการสื่อสาร มีความสามารถในการรับสาร ส่งสารเจรจาต่อรอง
เพื่อลดความขัดแย้ง เลือกรับข่าวสารด้วยหลักเหตุและผล ถูกต้อง และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 ความสามารถในการคิด มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดเป็นระบบเพื่อ
นาไปสู่การสร้างความรู้ และตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง และสังคมได้เหมาะสม
1.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถเผชิญปัญหาบนพื้นฐานบนหลัก
เหตุผล แสวงหาความรู้และประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนากระบวนการ
ต่าง ๆ ไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และจัด การ
ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
1.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อการพัฒนาตนเองและ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
กาหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงาน
อาชัพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ ซึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
ทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด เพื่อพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานใน
การเรียนรู้ มีทักษะที่จะแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะในการคิด มีหลักในการตัดสินใจ มี
ทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาที่คาดการณ์ว่าอาจเกิดขึ้น ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมี
ความสุข ดังนั้นครูจึงต้องจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ
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การคิดเชิงเหตุผล โดยใช้กระบวนการอย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการคิดวิเคราะห์ และ
การคิดเชิงเหตุผลสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันสามารถดารงชีวิตในสังคม ได้อย่างมีความสุข
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดหลักการและ
แนวคิดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการคือ
การประเมิน เพื่อพัฒ นาผู้เ รีย นและเพื่อตัดสิน ผลการเรียน ในการพัฒ นาคุณ ภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้ประสบผลสาเร็จนั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัว ชี้วัดเพื่อให้บรรลุตาม
มาตรฐานการเรี ยนรู้ สะท้ อนสมรรถนะส าคั ญ และคุ ณลั กษณะอันพึ งประสงค์ ของผู้ เรี ยนซึ่ งเป็ น
เป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับ (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,
2551: 3-4)
2. ผลการศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูล พื้นฐานเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน
ของครู และพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีผลการศึกษาดังนี้
2.1 ผลการวิเคราะห์เอกสาร มีข้อค้นพบดังนี้
2.1.1 จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21
มีนักการศึกษาได้ทาวิจัยและเสนอทักษะที่จาเป็นในการดารงชีวิต ในศตวรรษที่ 21 ไว้หลากหลาย คือ
สถาบัน UCLA2008 (Partnership for 21st Century: 3) กล่าวถึง ทักษะที่จาเป็นทางการศึกษา
และการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 มี 5 ประการ ได้แก่ 1) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการตัดสินใจ
2) การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนหลากหลายซึ่งปัญหาเป็นแบบปลายเปิด 3) การคิดสร้างสรรค์ 4) การคิดที่
แปลกใหม่ และ 5) การสร้างนวัตกรรมที่ใช้ความรู้ข้อมูลและโอกาส สมาคมบรรณารักษ์ห้องสมุด
โรงเรียนประเทศสหรัฐอเมริกา (American Association of School Librarians, 2007) กาหนด
มาตรฐานสาหรับผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 1) รู้จักสืบเสาะ (Inquire) การคิดวิเคราะห์
(Think Critically), และการได้มาซึ่งความรู้ 2) สรุปผลข้อมูล ใช้ในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
ประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ใหม่และสร้างองค์ความรู้ใหม่ 3) แบ่งปันความรู้ และมีส่วนร่วมตาม
หลักจริยธรรมและมีประสิ ทธิภ าพ ในฐานะสมาชิกของสั งคมประชาธิปไตย และ 4) ติดตาม
ความก้าวหน้าส่วนบุคคลและด้านสุนทรียะ
จาค็อบส์ (Jacobs, 2010) เสนอทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning
and Innovation Skills) ประกอบด้วย ทักษะย่อย ๆ หลายประการ คือ การสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (Creativity and Innovation) การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา (Critical Thinking
and Problem Solving) การสื่อสารและการร่วมมือ (Communication and Collaboration)
สอดคล้องกับ เบียส์ (Beers, 2011: 6) ที่กล่าวถึงทักษะที่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ควรจะมีเรียกว่า
4Cs ประกอบด้วย 1) การสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) และ
2) การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) การสื่อสาร
(Communication) และการร่วมมือ (Collaboration) และผลการวิจัยของenGauge เสนอทักษะ
พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิต การเรียนรู้ และการทางานในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ไว้ 4
ทักษะ คือ การรู้หนังสือในยุคดิจิตอล (Digital-Age Literacy) กระบวนการคิดเชิงประดิษฐ์อย่าง
สร้างสรรค์ (Inventive Thinking) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)
และการพัฒนาผลผลิตที่มีคุณภาพสูง (High Productivity) การพัฒนาคนในยุคศตวรรษที่ 21 ให้
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เป็นผู้ที่มีศักยภาพสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จาเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะ
พื้นฐานสาหรับอนาคต ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดอย่างมีวิ จารณญาณ ทักษะทาง
สังคม ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และทักษะการแก้ปัญหา (Treffinger, 2007-2008: 1) สรุปได้ว่าผู้เรียน
ในยุคศตวรรษที่ 21 หรือยุคดิจิตอล จาเป็นต้องมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจเรื่องราวต่าง
ๆ บนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีเหตุผล และคิดแก้ ปัญหา ด้วยแนวทางที่ถูกต้องเพื่อที่จะ
นามาใช้ในการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 อย่างมีความสุข
2.1.2 ผลการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ทางด้านภาษาไทย เกี่ยวกับการฟัง การดู
และการอ่าน ครูควรจัดการเรียนรู้อย่างจริงจัง ให้ความสาคัญกับการใช้สื่อที่หลากหลาย และใช้สื่อที่
อยู่ในชีวิตจริงของผู้เรียนมาเป็นสิ่งเร้าให้ผู้เรียนได้มาใช้ในการพัฒนาความรู้ และการคิดโดยเฉพาะการ
คิดวิเคราะห์ และหาเหตุผล ในการตัดสินใจในการรับสารประเภทต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
การเรีย นรู้ ที่แท้จริ ง และนาประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการแก้ปั ญหาในชีวิตประจาวัน และ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2.1.3 ผลการประเมิ น ในระดั บ ต่ า งๆ การทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ
ขั้นพื้นฐาน (Orianary National Education Testion: O-NET) และผลการประเมินความสามารถของ
นักเรียนไทย ที่ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมการประเมินนักเรียนนานาชาติ (Programme
for International Student Assessment หรือ PISA) ซึ่งประเมินในด้าน การอ่าน คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (PISA, 2000-2009, 2012) นักเรียนไทยยังมีผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านค่อนข้างต่า เมื่อ
เทียบกับประเทศสมาชิก OECD ซึง่ ผลการประเมินดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของนักเรียนไทย
ที่มีแนวโน้มต่าลงในทุกด้านและทุกปี ผลการศึกษาร่วมกับนานาชาติ ที่พบว่าผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ต่ากว่านานาชาติ ผลการประเมินในระดับประเทศ พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาไม่เป็นที่น่าพอใจ โดยพิจารณาจากผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ
O-NET ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งพบว่า คะแนนเฉลี่ย
4 ปี คือ พ.ศ. 2549-2553 ใน 5 วิชาหลัก ประกอบด้วย ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ต่ากว่าร้อยละ 50 (สานักทดสอบทางการศึกษา, 2555: 24) และ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2548: 2) ทาการศึกษาพบว่านักเรียนยังไม่
สามารถคิดและแก้ปัญหา รวมทั้งไม่สามารถพัฒนาวิธีคิด และวิเคราะห์แบบมีเหตุผล ครูควรจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาวิธีการ กระบวนการแสวงหาความรู้ และนามาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อ
นาไปใช้ในการแก้ปัญหา จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยใช้
วิ ธี ก ารให้ ผู้ เ รี ย นได้ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด เช่ น การส่ ง เสริ ม การค้ น คว้ า หาข้ อ มู ล ในการแก้ ปั ญ หา
การคิดค้นงานประดิ ษฐ์ใหม่ๆ การทาโครงงาน การวิจัย จากสภาพปัญหา หรือสิ่งที่อยู่ในความสนใจ
ของสังคมชุมชน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554: 18-21)
2.2. ผลการวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า
2.2.1 รูป แบบการเรียนการสอน (Instructional Models) มีห ลากหลาย
รูปแบบ ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับผลการเรียนรู้ ลักษณะเนื้อหาวิชา ความพร้อมของผู้เรียนและสื่อ
การเรียนรู้ ในการวิจัยครั้งนี้ มีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะการคิดเชิง
เหตุผล ซึ่งมีลักษณะเป็นกระบวนการที่เป็นระบบ จากการศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
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ตามแนวคิด การออกแบบเชิงระบบ ของ ดิกค์ แคเรย์ และแคเรย์ (Dick, Carey and Carey, 2009)
ประยุกต์กับการออกแบบการสอนของ บิกกส์ (Biggs, 1989) 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 Presage ขั้นที่ 2
Process และขั้นที่ 3 Product การออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล (Universal Design Learning:
UDL) (CAST, 2011) และแบบจาลอง SU Model (สุเทพ อ่วมเจริญ, 2557) ได้นามาพัฒนารูปแบบ
การสอน นอกจากนี้ จอยซ์ เวลล์ และคาลฮาว์น (Joyce, Weil and Calhoun, 2009) ได้นาเสนอ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน (Model of Teaching) เริ่มจากการเสนอภาพเห็นเหตุการณ์ใน
ห้องเรียน (Scenario) โดยใช้การเล่าเรื่อง มีครูและนักเรียนเป็นผู้แสดงโดยจาลองเหตุการณ์จริงที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยซึ่งเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะ
ของผู้เรี ยน ผู้วิจัยจึงน าแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการ
(Process Skills) ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
2.2.2 ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีหลักการที่สาคัญว่า ในการเรียนรู้ผู้เรียน
จะต้องเป็นผู้กระทา (Active) และสร้างความรู้ จากการศึกษาแนวคิดของทฤษฎีการสร้างความรู้
ด้วยตนเอง (Constructivism) (Von Glasersfeild, 1995; Underhill, 1991; Fosnot, 1996;
Gagnon & Collay 2001; Murphy, 1997; สุมาลี ชัยเจริญ, 2545ข; และสุเทพ อ่วมเจริญ, 2557)
สรุปเป็นแนวคิดของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง คือ 1) ผู้เรียนเป็นผู้สร้าง (Construct) ความรู้
ด้วยตนเอง ขึ้นอยู่กับ ความรู้เดิม แรงจูงใจ ความคิดและอารมณ์ ผู้เรียนสร้างความหมาย มี ความ
เข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยกระบวนการรู้คิด(Metacognition) และกระบวนการการสร้าง
ความรู้ของผู้เรียนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 2) การสร้างความรู้ใหม่ขึ้นกับความรู้เดิมและความเข้าใจที่มีอยู่
ในปัจจุบัน และ 3) การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมมีความสาคัญต่อการเรียนรู้ จาก
การศึกษาหลักการ และแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ผู้วิจัยนามาเป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรี ยนเกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการฟัง การดู และการอ่าน ทักษะ
การคิดวิเคราะห์ และทักษะการคิดเชิงเหตุผล โดยเน้น 3 ขั้นตอน คือ 1) การทาความรู้ให้กระจ่าง 2)
การลงมือปฏิบัติจริง และ 3) การตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง เน้นการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน สามารถนาความรู้
ใหม่ที่ได้เรียนรู้ ไปใช้ในการเรียนรู้เรื่องอื่น ๆ และพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับตนเองและสังคม
2.2.3 แนวคิดการสอนเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์และการคิดชิงเหตุผล ผู้วิจัยได้
ศึกษาแนวคิด เชิงวิเคราะห์ ของบลูม, มาร์ซาโน วัตสันและเกลเซอร์ การคิดเชิงเหตุผลของเอนนิส
โอดาฟเฟอร์ ฯ ซึ่ง ผู้วิจัยนาไปบูรณาการใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการสอนการดู
การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษา
ตอนต้น โดยการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วยประเด็นย่อย คือ 1) การนิยามปัญหา 2) การทาความ
เข้ า ใจและอธิ บ ายรายละเอี ย ดของข้ อ มู ล 3) การจ าแนกประเภทของข้ อ มู ล 4) การพิ จ ารณา
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของข้อมูล 5) การสรุปและการนาผลจากการนาข้อสรุปไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวัน และการคิดเชิงเหตุผลประกอบด้วย 1) การทาความกระจ่างข้อมูลโดยการอธิบาย
ความหมายและตั้งประเด็นจากข้อมูล 2) การทาความเข้าใจและตีความจากข้อมูลโดยการพิจารณาทา
ความเข้าใจความหมายและความสัมพันธ์จากบริบทของข้อมูล 3) การจาแนกแยกแยะข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็น 4) การเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์ด้วยการหาเหตุผล และ 5) การลงข้อสรุปและการอ้างอิง
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2.2.4 แนวคิดของการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) การเรียนรู้
ร่วมกัน เป็นวิธีจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทไปที่ผู้เรียน โดยผู้เรียนในกลุ่มจะเป็นผู้จัดการร่วมกัน
ทั้งการกาหนดบทบาทสมาชิก การตรวจสอบหน้าที่รับผิดชอบ และตรวจสอบการทางานกันเองภายใน
กลุ่ม นอกจากนี้ภายในกลุ่มผู้เรียนอาจจะสอนกันเองภายในกลุ่ม ซึ่งจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับแนวคิดของการเรียนรู้ร่วมกัน สรุปได้ว่า 1) การจัดการเรียนรู้ร่วมกันมีการทางานกลุ่ม และสมาชิก
ภายในกลุ่มมีความสนใจในเรื่องเดียวกัน 2) การเรียนรู้ร่วมกันมีการแลกเปลี่ยน แบ่งปันประสบการณ์
และความรู้ที่ตนมีกับสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งผู้สอนมีส่วนร่วมและสนับสนุน 3) ลักษณะงานที่เหมาะสมกับ
การเรียนรู้ร่วมกันสมาชิกในกลุ่มวางแผนงานร่วมกัน ทุกคนในกลุ่มเห็นชอบและ ทางานร่วมกันซึ่งงาน
มีลักษณะตรงกับที่ตนสนใจ 4) ผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้อานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้และ
ให้ความช่วยเหลือ และ 5) การประเมินผลของการเรียนรู้ร่วมกัน ประเมินจากงานที่เกิดจาก
การทางานกลุ่ม และทุกคนมีส่วนร่วม
2.2.5 แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้ (Learning Style) ผู้วิจัยศึกษาวิธีการเรียนรู้
แบบต่างๆ และเห็นว่าวิธีการเรียนรู้ตามแนวคิดของกราชา และริชแมน (Grasha and Reichman,
1980) แบ่งวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น 6 แบบ ประกอบด้วย 1) แบบพึ่งตนเอง (Independent)
2) แบบหลี ก เลี่ ย ง (Avoidant) 3) แบบร่ ว มมื อ (Collaborative) 4) แบบพึ่ ง พา (Dependent)
5) แบบแข่งขัน (Competitive) และ 6) แบบมีส่วนร่วม (Participant) ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นา
แนวคิดนี้มาดาเนินการวิเคราะห์ผู้เรียน และนาผลที่ได้มาประกอบการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการเรียนการสอน การฟัง การดู และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิง
เหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2.2.6 แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การรู้ คิ ด (Metacognition) เป็ น ความสามารถใน
การควบคุมกระบวนการทางปัญญาในการเรียนรู้ (Sternberg, 1998; Flavell, 1987 and Brown,
1987) (สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์, 2550; พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2544 และ Harris and Sipay, 1990)
ได้ให้ความหมายของการรู้คิด หมายถึง ความเข้าใจถึงกระบวนการทางปัญญา (Cognitive Process)
ได้แก่ การรู้ตัวว่าตนคิดอะไร คิดอย่างไร และทาไมต้องเรียนรู้ถึงสิ่งนั้น ผู้เรียนสามารถตรวจสอบ
ความเข้าใจของตนเองได้ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงความตระหนัก (Awareness) และการควบคุม
(Regulation) และผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยนกลวิธีการคิดให้เหมาะสมได้ โดยบทบาทของครู คือ
การเปิดโอกาสให้เด็กปรับแก้วิธีคิดของตั วเอง สะท้อนความคิด โต้ตอบ ตรวจสอบตนเองได้ อาจให้
สะท้อนความคิดจากการถามหรือการพูด
2.2.7 แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละผลการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ กระบวนการแก้ ปั ญ หาอย่ า ง
สร้างสรรค์การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving: CPS) คือ ความสามารถของ
บุคคลในการแก้ปัญหาด้วยการคิดอย่างลึกซึ้งที่นอกเหนือไปจากลาดับขั้นของ การคิดอย่างปกติการ
แก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์เป็นผลของความคิดซึ่งความคิดสร้างสรรค์จะแทรกอยู่ในทุกช่วงของ
การคิด แต่การแก้ปัญหาจะอยู่ช่วงสุดท้ายของการคิด ซึ่งเป็นผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถ
นาไปสู่การแก้ปัญหาได้ กิลฟอร์ด (Guiford, 1967) นักการศึกษาทาการวิจัยและพัฒนากระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving Process: CPS) มาอย่างต่อเนื่องไม่น้อย
กว่า 50 ปี โดยผู้ที่เริ่มพัฒนาอย่างจริงจัง คือ ออสบอร์น (Osborn, 1953) จึงนับได้ว่าเป็นบิดาของ
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กระบวนการแก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์ รู ป แบบการแก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์ ข องออสบอร์ น
(Osborn, 1953) ประกอบด้วย 1) การค้นหาความจริง (Fact Finding) 2) การค้นหาแนวคิด (Idea
Finding) และ 3) การค้นหาแนวทางแก้ปัญหา (Solution Finding) ซึ่งผู้วิจัยได้นามาประยุกต์ใน
ขั้นตอนของรูปแบบการสอน
2.2.8 ทฤษฏี กระบวนการประมวลผลข้ อ มู ล (Information Processing
Theory) ของคอสไมเออร์ (Klausmeier, 1985) ซึ่งเชื่อว่ามนุษย์มีลักษณะคล้ายการทางานของ
คอมพิวเตอร์ คือ มีการนาข้อมูลเข้าไป (Input) ผ่านตัวปฏิบัติการ (Processer) แล้วจึงส่งผลออกมา
(Output) กระบวนการประมวลข้อมูลโดยเริ่มต้นจากการที่มนุษย์รับสิ่งเร้าเข้ามาทางประสาทสัมผัส
ทั้ง 5 สิ่งเร้าที่เข้ามาจะได้รับการบันทึกไว้ในความจาระยะสั้น ซึ่งการบันทึกนี้จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
2 ประการ คือ การรู้จัก (Recognition) และความใส่ใจ (Attention) ของบุคคลที่รับสิ่งเร้า บุคคลจะ
เลือกรับสิ่งเร้าที่ตนรู้จักหรือมีความสนใจ สิ่งเร้านั้นจะได้รับการบันทึกลงในความจาระยะสั้น (Shortterm Memory) ซึ่งจะดารงอยู่ในระยะเวลาที่จากัดมาก เมื่อทากิจกรรมโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ใน
การจาช่วย เช่น การจัดกลุ่มคา หรือการท่องซ้า ๆ กันหลายครั้ง ซึ่งจะสามารถช่วยให้จดจาสิ่งนั้นไว้ใช้
งานได้ ซึ่งข้อมูลนั้นจาเป็นต้องได้รับการประมวลและเปลี่ยนรูปโดยการเข้ารหัส (Encoding) เพื่อ
นาไปเก็บไว้ในความจาระยะยาว (Long Term Memory)
2.2.9 ทฤษฎีรหัสคู่ (Dual Coding Theory) ทฤษฎีรหัสคู่คือทฤษฎีที่ว่าด้วย
เรื่องกระบวนการรับรู้พัฒนาขึ้นโดย Allan Paivio (Paivio,1969) โดยมีสมมติฐานที่ว่าข้อมูลภาพ
(Visual) และข้อมูลที่ประกอบด้วยคาพูด (Verbal) จะถูกประมวลผลในช่องทางสื่อสารที่ต่างกันโดย
ข้อมูลจะถูกใส่รหัสหรือแปลงเป็นสัญลักษณ์ก่อนที่จะนาไปประมวลผลต่อ ทั้งรหัสภาพและรหั สคาพูด
คือสิ่งแทนข้อมูลที่จะถูกนาไปจัดระเบียบเป็นความรู้ เพื่อให้สามารถนาความรู้เหล่านั้นไปใช้จัดเก็บ
และนากลับมาใช้ได้อีก สิ่งที่สนับสนุนทฤษฎีนี้มาจากงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า การจาข้อมูลประเภท
คาพูด (Verbal) ที่ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น จะต้องประกอบด้วยการนาเสนอข้อมูลภาพ
(Visual) ที่มีความสอดคล้องกัน ในทานองเดียวกับที่ข้อมูลประเภทคาพูดจะมีประสิทธิภาพขึ้นเมื่อจัด
ให้มีภาพประกอบ
2.2.10 ทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด (Guilford’s Structure of
Intellect Model) เชื่อว่า ความสามารถทางสมองสามารถปรากฏจากการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
กาหนดในลักษณะของความสามารถด้านต่าง ๆ ที่เรียกว่าองค์ประกอบ และสามารถตรวจสอบ
ความสามารถนี้ด้วยแบบสอบที่เป็นมาตรฐาน กิลฟอร์ด(Guilford, 1967) ศึกษาและเสนอแบบจาลอง
โครงสร้างทางสติปัญญา อธิบายว่าความสามารถทางสมองของมนุษย์ประกอบด้วยสามมิติ คือ 1)มิติ
ด้านเนื้อหา (Contents) วัตถุหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่สมองรับรู้และใช้เป็นสื่อก่อให้เกิดความคิด 2) มิติ
ด้านปฏิบัติการ (Operations) เมื่อรับรู้สมองจะสร้างผลผลิตโดยสร้างกระบวนการคิด และ3) มิติด้าน
ผลผลิต (Product) เมื่อสมองรับรู้ข้อมูล ทาให้เกิดการคิดในรูปแบบต่าง ๆ กัน
2.2.11 แนวคิดเกี่ยวกับการดู การฟัง และการอ่าน ผู้วิจัย ได้ศึกษาเอกสาร และ
งานวิจั ย ต่ าง ๆ ที่ใ ช้ใ นการดู การฟัง และการอ่านมาใช้ ในการออกแบบ การสอนการดู การฟั ง
การอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงเหตุผลสรุปได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการดู การฟัง และ
การอ่านที่มีป ระสิ ทธิภาพ ประกอบด้ว ย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 กิจกรรมก่อนการดู การฟัง และ
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การอ่าน ขั้นที่ 2 ขั้นกิจกรรมการดู การฟัง และการอ่าน และขั้นที่ 3 ขั้นหลังการดู การฟัง และ
การอ่าน
2.3 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากแหล่งข้อมูลบุคคล ประกอบด้วย
2.3.1 ศึ ก ษาข อมู ล พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ สภาพการจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช า
ภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากการสัมภาษณ์บุคคล ได้แก่ ครูผู้สอนภาษาไทย จานวน
5 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทย จานวน 5 คน ใช้วิธีการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ
(Formal Interview) โดยใช้เครื่ องมือการสั มภาษณ์ เป็นแบบสั มภาษณ์ ที่มีโครงสร้าง (Structured
Interview) ที่ผู้วิจั ยพัฒนาขึ้นและดาเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม
2557 มีผลการสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้
2.3.1.1 สภาพปั ญ หาของนั ก เรี ย นในการจั ด การเรี ย นรู้ ภ าษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล ดังข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ครูผู้สอนภาษาไทย และผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทย ดังต่อไปนี้
“ในด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยประสบกับปัญหาในการสอนเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์
และการคิดเชิงเหตุผล นักเรียนส่วนใหญ่คิดวิเคราะห์ไม่เป็น และคิดเชิงเหตุผลไม่ได้”
(สัมภาษณ์ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557)
“การคิ ดวิเ คราะห์แ ละการคิ ดเชิ งเหตุผลของของนั กเรี ยนมั ธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรีย น
โดยทั่วไป นักเรียนไม่ ชอบคิดวิเคราะห์และคิดเชิงเหตุผล นักเรียนส่วนใหญ่ ไม่ชอบคิด เรียนรู้โดย
การจา”
(สัมภาษณ์ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557)
“นัก เรี ย นไม่ เ ห็ นความสาคั ญ ของการเรี ย นภาษาไทยโดยเฉพาะทั กษะการฟั ง การดู และ
การอ่าน ส่งผลให้นักเรียนมีปัญหาในการสื่อสาร”
(สัมภาษณ์ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557)
“นักเรียนที่เรียนในวิชาภาษาไทย มักจะไม่ชอบให้ครูซักถาม และเมื่อครูถามก็จะไม่อยากตอบ
อาจเป็นเพราะนักเรียนไม่อยากคิด”
(สัมภาษณ์ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557)

2.3.1.2 การจั ด การเรี ย นการสอนภาษาไทย ด้ า นการฟั ง การดู และ
การอ่านเพื่อส่ งเสริ ม การส่ งเสริ มการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผ ลของนักเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ดังข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทย ดังนี้
“การจั ด การเรี ย นรู้ ด้ า นการฟั ง การดู และ การอ่ า นในวิ ช าภาษาไทย ควรใช้ วิ ธี ส อน
อย่างหลากหลายจะส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี”
(สัมภาษณ์ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557)
“การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ควรจัดอย่างเป็นระบบ ให้นักเรียนได้ฝึกคิด และจัดการ
เรียนการสอนตามสภาพจริง เช่นให้ผู้เรียนได้ฝึกสื่อสารในบริบทที่เป็นจริง ได้ดูสื่อที่อยู่ในชีวิตจริง
โดยเฉพาะสื่อที่อยู่ในอินเทอร์เน็ต ซึ่งนักเรียนเกี่ยวข้องมาก”
(สัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญด้านภาษาไทย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2557)
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“การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ควรใช้คาถามหลังจากที่นักเรียน ดู ฟัง หรืออ่าน จัดให้นักเรียนฝึก
คิดร่วมกันเป็นกลุ่ม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จะทาให้นักเรียนพัฒนาการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิง
เหตุผลได้”
(สัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญด้านภาษาไทย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2557)
“การวัดและประเมินผลผู้เรียน ในวิชาภาษาไทย ครูควรใช้วิธีการที่หลากหลาย โดยเฉพาะ
การประเมินด้านการคิด อาจให้ผู้เรียนตอบคาถาม หรือเขียนตอบนักเรียนจะได้มีโอกาสแสดงความคิด
ตามศักยภาพของเขา”
(สัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญด้านภาษาไทย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2557)
“การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล
ครู ค วรใช้ วิ ธี ส อนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ เช่ น การสอนแบบใช้ ปั ญ หาเป็ น หลั ก (Problem-based
Learning) การเรียนแบบร่วมมือ เป็นต้น”
(สัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญด้านภาษาไทย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2557)

2.3.2 ยุ ท ธศาสตร์ ก ารส่ ง เสริ ม การคิ ด วิ เ คราะห์ และการคิ ด เชิ ง เหตุ ผ ลของ
นั กเรี ย น ระดั บ ชั้ น มัธ ยมศึ กษาตอนต้ น ดัง ข้อ มูล ที่ได้ จากการสั มภาษณ์ อาจารย์ผู้ เชี่ ยวชาญด้า น
การสอนภาษาไทย การคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล ดังต่อไปนี้
“การส่ ง เสริ ม การคิ ด วิ เ คราะห์ และการคิ ด เชิ ง เหตุ ผ ล ครู ค วรใช้ ค าถามซั ก ถามนั ก เรี ย น
อย่างเป็นระบบ และใช้บ่อย ๆ เพื่อที่จะกระตุ้นการคิดของนักเรียน และทาให้นักเรียนมีทักษะการตั้ง
คาถาม และสามารถนาไปพัฒนาการคิดของตนเองได้”
(สัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญด้านภาษาไทย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2557)
“ครูควรส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผลของนักเรี ยน โดยใช้สื่อที่หลากหลาย
และเป็นสื่อที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง (Real World)”
(สัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญด้านภาษาไทย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2557)
“การส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล ครูอาจจะหาสื่อมาให้นักเรียนฟัง
ดู หรืออ่าน แล้วให้นักเรียนฝึกคิด โดยการใช้คาถาม และสื่อที่ครูนามาใช้ต้องมีเนื้อหาที่เหมาะสมที่จะ
พัฒนาการคิดของนักเรียน”
(สัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญด้านภาษาไทย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2557)
“ครูต้องสอนให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ และคิดเชิงเหตุผลด้วยวิธีสอนที่เหมาะสม ต้องศึกษาแนวคิดที่จะ
ช่วยให้ผู้เรียนประสบผลสาเร็จในการคิดวิเคราะห์ นอกจากนี้แล้วครูต้องวัดและประเมินผลผู้เรียนด้วย
เครื่องมือที่มีคณ
ุ ภาพ และประสิทธิภาพ หรือประเมินตามสภาพจริง”
(สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2557)
“การสอนให้นักเรียนพัฒนาการคิก ครูอาจต้องให้สถานการณ์แล้วถามคาถามให้นักเรียนได้ฝึก
คิดบ่อย ๆ และต้องให้เวลานักเรียนในการตอบคาถาม โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิง
เหตุผล ซึ่งเป็นการคิดขั้นสูง ครูผู้สอนต้องไม่ใจร้อนที่จะเร่งคาตอบจากนักเรียน”
(สัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญด้านภาษาไทย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557)
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3. ผลการศึกษาวิธีการเรียนรู้ (Learning Style) ตามแนวคิดของ กราชา และไรช์แมน
(Grasha and Reichman, 1980) ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จาแนกตามวิธีการเรียนรู้
พบว่า มีจานวนนักเรียน มีวิธีการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ แสดงดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์วิธีการเรียนรู้ (Learning Style) ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2
วิธีการการเรียนรู้
(Learning Style)
1. แบบพึ่งตนเอง (Independent)
2. แบบหลีกเลี่ยง (Avoidant)
3. แบบร่วมมือ (Collaborative)
4. แบบพึ่งพา (Dependent)
5. แบบแข่งขัน (Competitive)
6. แบบมีส่วนร่วม (Participant)
รวม

นักเรียน
(คน)

ร้อยละ
(%)

1
2
5
1
3
12

8.33
16.67
41.67
8.33
0.00
25.00

จากตารางทึ่ 10 พบว่า นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 12 คน มีวิธีการ
เรียนรู้แบบต่างๆ เรียงตามลาดับดังนี้ คือ ลาดับที่ 1 แบบร่วมมือ (Collaborative) มากที่สุด คือ
5 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 ลาดับที่ 2 คือ แบบมีส่วนร่วม (Participant) จานวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.00 ลาดับที่ 3 แบบหลีกเลี่ยง (Avoidant) จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ลาดับที่ 4
แบบพึ่งพา (Dependent) จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 และมีจานวนน้อยที่สุด ส่วนสไตล์
การเรียนรู้แบบแข่งขัน (Competitive) ไม่มีผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยวิธีนี้เลย จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า
นักเรียนส่วนใหญ่ชอบเรียนรู้แบบร่ วมมือ และแบบมีส่วนร่วม ผู้สอนควรเลือกใช้วิธีการสอนโดยใช้
หลักการสอนแบบเรี ยนรู้ร่ว มกัน (Collaborative) คือ ผู้เรียนชอบเรียนรู้ร่วมกับผู้ อื่น และมีการ
พึ่งพาความสามรถจากกลุ่ม จะความสุขในการเรียนรู้ เมื่อได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ๆ สามารถเรียนรู้
ได้ดีหากได้ทากิจกรรมต่างๆ กับกลุ่ม ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม (Group Process)
เป็นกลุ่มย่อย ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ส่วน
แบบพึ่งพา (Dependent) คือ ผู้ เรียนลักษณะเป็นผู้ขาดความรู้ ความสามารถ และความมั่น ใจใน
ตนเอง จึงพยายามยึดผู้อื่นเป็นแหล่งพึ่งพิงหรือเป็นแนวทางในการเรียนรู้ โดยพยายามเลียนแบบหรือ
ปฏิบัติตามคาแนะนาของผู้อื่น ซึ่งควรใช้วิธีสอนโดยการจัดกลุ่มแบบจับคู่ (Peer Group) ให้ผู้เรียน
ช่วยเหลื่อกันเป็น คู่ๆ อย่ างเหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้และอาจมี การเปลี่ยนคู่ไปตาม
จุดมุ่งหมาย (ทิศนา แขมมณี, 2551: 17-19)
สรุปผลการวิเคราะห์ผู้เรียนได้ว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีสไตล์การเรียนรู้ที่
แตกต่ า งกั น ในหลายรู ป แบบเมื่ อ วิ เ คราะห์ แ ล้ ว สามารถเรี ย งล าดั บ ได้ ดั ง นี้ คื อ แบบร่ ว มมื อ
(Collaborative) แบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participant) แบบหลี ก เลี่ ย ง (Avoidant) และแบบพึ่ง พา
(Dependent) และครูผู้ สอนควรคานึงสไตล์การเรียนรู้ของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งน่าจะมี
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รูปแบบที่สามารถตอบสนองสไตล์การเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งในการจัดการเรียนรู้ครูควรยึดการจัดการ
เรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ (Student-Centered Instruction) และจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้มีบรรยากาศที่ตื่นตัวอยู่เสมอและจูงใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
กล่าวโดยสรุปในการดาเนินการขั้นที่ 1 ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้น
สรุปได้ว่า สภาพปัญหาทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ในด้านการฟัง การดู และการอ่าน นักเรียนยังประสบกับปัญหาหลักคือ นักเรียนขาดทักษะ
การคิดวิเคราะห์ และทักษะการคิดเชิงเหตุผล เห็นได้จากพฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลายประการ
เช่น การให้เหตุผล ในการสรุปเรื่อง การพูด หรือการเขียนแสดงความคิดเห็น นักเรียนจะทาได้ไม่ดี
เมื่อประเมินแล้วอยู่ในเกณฑ์ต่า การตอบคาถามในชั้นเรียน นักเรียนตอบคาถามได้เฉพาะคาถาม
ง่าย ๆ ที่เน้นความจา หากเป็นคาถามที่ต้องการให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และให้เหตุผลนักเรียนส่วนใหญ่
จะนิ่งเฉยไม่ตอบ จะมีนักเรียนในบางส่วนเท่านั้นที่ตอบได้ นอกจากนี้สังเกตจากการให้นักเรียนดูสื่อ
มัลติมีเดียที่เป็นคลิปวิดีทัศน์ หรือให้ฟัง แล้วพูดสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ฟัง ได้ดู นักเรียนจะไม่
สามารถแยกแยะประเด็นเพื่อนามาพูดได้ หรือ ได้ค่อนข้างช้า มีนักเรียนเพียงส่วนน้อยที่สามารถพูด
หรื อ เขี ย นแสดงความคิ ด เห็ น และให้ เ หตุ ผ ลสนั บ สนุ น ได้ เ ป็ น อย่ า งดี ปั ญ หาต่ า งๆ เหล่ า นี้ อ าจ
เนื่องมาจากการที่นักเรียนไม่ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ และการให้เหตุผล จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัย พบว่าการที่จ ะจั ดการเรียนรู้ให้เด็กมีพัฒ นาการในการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิง
เหตุผลนั้น ครูผู้สอนควรจะฝึกให้นักเรียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง เรียนโดยการปฏิบัติจริง มีการ
เรียนร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการใช้คาถามที่ส่งเสริมการคิดระดับสูง มีการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนนี้ไปใช้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดย
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
ของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ทฤษฎีการรู้คิด (Metacognition) แนวคิดการจัดการเรียนการ
สอนด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving Process) การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ(collaborative Learning) การออกแบบการเรียนรู้ 3-P Model ของ
บิ้กกส์ การออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล (Universal Design for Learning: UDL) แบบจาลอง SU
Model ของสุเทพ อ่วมเจริญ การเรียนรู้ตามแนวคิดของ Mazano ที่กาหนดไว้เป็น 3 ระบบ คือ
Cognitive System, Metacognitive System และ Self - System วัดและประเมินผลการเรียนรู้
โดยกาหนดเกณฑ์ระดับความเข้าใจในการเรียนรู้ตามแนวคิดของ SOLO Taxonomy
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอน (Development-D1: Design and
Development)
ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัย ได้ดาเนินการเป็น 2 ขั้นตอนย่อย คือ ขั้นที่ 1 การออกแบบ (Design)
และขั้นที่ 2 การพัฒนารูปแบบ (Development) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นที่ 1 การออกแบบ (Design)
วัตถุประสงค์เพื่อจัดทาร่างรูปแบบการเรีย นการสอนฯ คู่มือการใช้รูปแบบ เครื่องมือ
ประกอบรูปแบบต่าง ๆ และรายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้ สาหรับใช้ในการพัฒนารูปแบบ
การสอนการดู การฟัง และการอ่านภาษาไทยเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผลของ
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย 1) การออกแบบร่างรูปแบบการเรียนการสอน และ
2) การจัดทาคู่มือประกอบรูปแบบการเรียนการสอน
1. การออกแบบร่างรูปแบบการเรียนการสอน
1.1 ก าหนดกรอบแนวคิ ด และทฤษฎี ต่ า งๆ ที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นารู ป แบบการสอน
การดู การฟัง และการอ่านภาษาไทยเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และ การคิดเชิงเหตุผลของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้ ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง(Constructivism) เป็นพื้นฐานใน
การออกแบบการเรี ย นรู้ ในครั้ งนี้ ประกอบด้ว ย 1) การทาความรู้ให้ กระจ่าง (Clarifying Exist
Knowledge) 2) การระบุความรู้ที่สร้างขึ้นและการทาความเข้าใจข้อมูลสารสนเทศใหม่ (Identifying
Receiving and Understanding New Information) และ 3) การยืนยันความรู้ที่สร้างขึ้นใหม่และ
การนาไปใช้ประโยชน์ (Confirming and Using New Knowledge) บูรณาการร่วมกับทฤษฎีอื่น ๆ
เช่น ทฤษฎีการรู้คิด (Metacognition) ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema Theory) ทฤษฎีรหัสคู่
(Dual Code-theory) แนวคิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) แนวคิดการจัดการ
เรี ย นการสอนด้ ว ยกระบวนการแก้ปั ญ หาอย่ า งสร้า งสรรค์ (Creative Problem Solving
Process:CPS) 3 ขั้นตอนของออสบอร์น คือ 1) Fact-finding 2) Idea-finding และ 3) Solutionfinding และแนวคิดการสอนการดู การฟัง และการอ่านภาษาไทยฯลฯ
1.2 กาหนดองค์ป ระกอบของรูปแบบการสอน ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนในการนา
กรอบแนวคิด ทฤษฎีต่ างๆ มาผนวกกั บกั บแนวคิดของนัก การศึ กษาที่ไ ด้ส ร้า งแบบจ าลองต่า ง ๆ
เกี่ยวกับรูปแบบการสอนจากการศึกษาพบว่า แบบจาลองที่สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้การสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง ได้แก่ การออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล (Universal Design for Learning:
UDL) ซึ่งประกอบด้วย 3 หลักการ คือ 1)การแสดงออก (Representation) 2) การนาเสนอ (Action
and Expression) และ 3) การเพิ่มศักยภาพในด้านการเรียนรู้ (Enrichment) แบบจาลองของบิ้กส์
(Biggs’ 3P Model) แบบจาลอง SU Model รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ จอยซ์ เวลล์
และคาลฮาว์น (Joyce, Weil and Calhoun, 2009) มากาหนดเป็นองค์ประกอบของรูปแบบ
การสอน ประกอบด้วย 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) สาระความรู้ 4) ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 5) ระบบสังคม และ 6) สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ หลังจากนั้นนามาเชื่อมโยงพัฒนาเป็นรูปแบบ
การสอน การดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แสดงดังตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 แสดงการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่นามาใช้ในการสร้างรูปแบบการสอน การดู การฟัง
และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
แนวคิด/ทฤษฏี

กระบวนการของรูปแบบการเรียนการสอนการดู การฟัง และการอ่านเพื่อส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล
การทาความกระจ่างชัด การเลือกรับและทา
การตรวจสอบทบทวนและใช้
ในความรู้
ความเข้าใจ
ความรู้ใหม่
ในสารสนเทศใหม่

ทฤษฎีการสร้างความรู้
ด้วยตนเอง
(Constructivism
Theory)
Biggs’ 3P Model
Presage
CPS(Osborne, 1983)
Fact Finding
SU Model
Planning Design
(สุเทพ อ่วมเจริญ)
ขั้นที่ 1 ทาความรู้ให้
KAI Model
ชัดเจน (Knowledge
Clarification :K)

Process
Idea Finding
Organized
ขั้นที่ 2 การปฏิบตั ิ
กิจกรรม (Active
Learning: A)

Product
Solution Finding
Evaluation
ขั้นที่ 3 เพิ่มพูนความสามารถ
การจัดระบบข้อมูล(Increasing
Information abilities: I)

1.3 การออกแบบลาดับขั้นการจัดการเรียนการสอน (Instructional Sequence)
ในขั้นนี้หลังจากที่ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยต่ าง ๆ อาทิ ทฤษฎีการสร้างความรู้
ด้ว ยตนเอง (Constructivism) ทฤษฏีการรู้คิด (Metacognition) แนวคิดการเรียนรู้ร่ว มกัน
(Collaborative Learning) แนวคิดกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem
Solving Process: CPS ) และแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเกี่ยวกับการดู
การฟัง และการอ่าน ประยุกต์ร่วมกับ แบบจาลองการออกแบบการสอนของ Biggs’ 3P Model
การออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล (UDL) (CAST, 2011) และแบบจาลอง SU Model (สุเทพ
อ่วมเจริญ, 2557) นามาสังเคราะห์แล้วประกอบกันเป็นกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการ
เรียนการสอนการดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผลของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้ ว ย 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ทาความรู้ให้ชัดเจน
(Knowledge Clarification: K) ประกอบด้วย 2 ขั้นย่อย คือ 1.1) การรับรู้และทาความเข้าใจ
(Perception and comprehension) 1.2) กาหนดวัตถุประสงค์ (Define Objectives) ขั้นที่ 2
เรียนรู้จากการปฏิบัติ (Active Learning: A) แบ่งเป็น 3 ขั้นย่อย คือ 2.1) การวางแผนและกาหนด
กลยุทธ์ (Plan and Define Strategy) 2.2) ปฏิบัติ (Execution) 2.3) สรุปและนาเสนอ
(Conclusion and Presentation) และขั้นที่ 3 เพิ่มพูนความสามารถการจัดระบบข้อมูล
(Increasing Information Abilities: I) แบ่งเป็น 2 ขั้นย่อย คือ 3.1) การตรวจสอบ (Verification)
3.2 การประเมินผล (Assessment) การออกแบบรูปแบบการสอนแสดง ได้ดังภาพที่ 19
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รูปแบบการสอน การดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริม การคิดวิเคราะห์และการคิด
เชิงเหตุผล ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น (KAI Model)

หลักการ: การเรียนรูด้ ้วยการดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล
เป็นการเรียนรู้ทผี่ ู้เรียน สร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนการรู้คิดของตนเอง ด้วย
กิจกรรมที่เน้นการเรียนรูร้ ่วมกัน กิจกรรมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และกลยุทธ์ทางภาษา อย่าง
ต่อเนื่อง จากสื่อและสถานการณ์ทหี่ ลากหลายสอดคล้องกับความเป็นจริง

กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 ทาความรู้ให้ชัดเจน
(Knowledge Clarification : K)
1.1 การรับรู้และทาความเข้าใจ
(Perception and comprehension)
1.2 กาหนดวัตถุประสงค์ (Define
Objectives)

วัตถุประสงค์: 1. พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล ของผู้เรียน
2. พัฒนาองค์ความรู้ของผู้เรียน ผ่าน การดู การฟัง และการอ่าน

ขั้นที่ 2 เรียนรู้จากการปฏิบัติ(Active
Learning : A)

2.1 การวางแผนและกาหนด กลยุทธ์
(Plan and Define Strategy)
2.2 ปฏิบัติ ( execution)
2.3 สรุปและนาเสนอ (Conclusion and
presentation)
ขั้นที่ 3 เพิ่มพูนความสามารถการ
จัดระบบข้อมูล (Increase Information
abilities: I)
3.1 การตรวจสอบ (Verification)
3.2 การประเมินผล
(Assessment)

สิ่งส่งเสริมการเรียนรู้
1.ความสามารถในการคิดขั้นพื้นฐาน
2.ความสามารถในการร่วมมือกันปฏิบัตงิ านกลุ่ม
3.ความสามารถในการแสวงหา และสร้างความรู้จากการดู การฟัง และการอ่าน

ภาพที่ 19 รูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริม การคิดวิเคราะห์ และ การคิดเชิง
เหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
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2.4 การกาหนดเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนรู้ เมื่อกาหนดผลการเรียนรู้แล้วผู้วิจัยกาหนด
เนื้อหา โดยนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาหลักสูตร และเอกสารที่เกี่ยวข้อง มากาหนดจุดมุ่งหมายใน
การเรียนรู้ และกาหนดเนื้อหาให้ สอดคล้องกัน โดยเนื้อหาที่กาหนดเป็นเนื้อหาในชีวิตจริง ที่ทันสมัย
เป็นประโยชน์ และเนื้อหาในสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เหมาะสมกับวัย
ของผู้เรียน
2.5 การกาหนดกรอบในการจัดการเรียนรู้ (Instructional Framework)
2.5.1 การกาหนดวิธีสอน จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่
เกี่ยวข้องในขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานพบว่า วิธีการสอนที่เหมาะสมกับการจัดการเรียน
การสอนการดู การฟัง การอ่าน เพื่อพัฒนาการวิเคราะห์ และการคิดคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นที่เหมาะสม ได้แก่ การสอนตามหลักการของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
บูรณาการกับทฤษฏีการรู้คิด ทฤษฎีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกัน ฯลฯ
2.5.2 การก าหนดกลยุ ท ธ์ ก ารสอน โดยใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ส่ ง เสริ ม การดู
การฟัง การอ่าน และกลยุทธ์การสอนที่ส่งเสริมการคิ ด เช่น กลยุทธ์การใช้คาถาม กลยุทธ์การอ่าน
KWL, KWL-Plush กลยุทธ์การอ่าน SQ 4 R กลยุทธ์การใช้ผังกราฟิก เป็นต้น
2.6 การกาหนดสื่อการสอนที่ใช้ประกอบกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยใช้
แนวคิดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ตามแนวของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง และแนวคิดการใช้สื่อ
ของการเรียนรู้ที่เป็นสากล(UDL) เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการดู การฟัง และการอ่าน แล้ว
สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผล และองค์ความรู้ ประกอบด้วย สื่อที่เป็นภาพ,
เสียง, ใบความรู้, ใบงาน, ชุดกิจกรรม, แผนภูมิ, วีดีทัศน์, CAI, คลิปวีดีโอ จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
หรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆตามสภาพจริงได้แก่ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
2.7 การกาหนดชิ้นงาน และภาระงานที่เหมาะสมกับเป้าหมายการเรียนรู้ และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้การดู การฟัง และการอ่านตามแนวทางของทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
2.8 การก าหนดวิ ธี แ ละเครื่ อ งมื อ วั ด และประเมิ น ผล ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การวั ด และ
ประเมินผลตามสภาพจริง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ประเมินเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ และกาหนดระดับ
คุณภาพตามแนวทางของ SOLO Taxonomy
3. การจัดทาคู่มือ สาหรับใช้ประกอบรูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่าน เพื่อ
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และ การคิดเชิงเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้ผู้สอน
หรือผู้ที่จะนารูปแบบการสอนฯ ที่ผู้วิจัยได้พัฒ นาขึ้น ไปใช้ในการจัดการเรีย นรู้เพื่อพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผ ล ได้มี ความเข้ าใจถึ งความเป็ นมาของรูปแบบการเรีย นการสอน
องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน และรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งเอกสารคู่มือการใช้รูปแบบ
การสอนการดู การฟัง และการอ่านฯ มีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
3.1 ความเป็นมาและความสาคัญของรูปแบบการสอน
3.2 หลักการและวัตถุประสงค์ของรูปแบบการสอน
3.3 ทฤษฎีและแนวคิดที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการสอน
3.4 กระบวนการของรูปแบบการสอน
3.5 แนวคิดการออกแบบกิจกรรมของรูปแบบการสอน
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3.6 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของรูปแบบการสอน
3.7 ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 2 การพัฒนารูปแบบการสอน(Development)
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาและหาประสิ ท ธิ ภ าพของร่ า งรู ป แบบการสอนการดู
การฟัง และการอ่านเพื่อส่งเสริม การคิดวิเคราะห์ และ การคิดเชิงเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น
วิธีดาเนินการ
การดาเนินการพัฒนารูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่านเพื่อส่งเสริม การคิด
วิเคราะห์ และ การคิดเชิงเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. พัฒนาร่างรูปแบบการเรียนการสอนการดู การฟัง และการอ่านภาษาไทยเพื่อส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากข้อมูลที่ได้จาก
การวิเคราะห์และ สังเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1
2. พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบ
รูปแบบการสอนฯ ชุดกิจกรรมการดู การฟัง และการอ่าน ฯ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้านการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผล และแบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีต่อการใช้
รูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่านเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และ การคิดเชิงเหตุผลของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ฯลฯ
เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการสอนฯ
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการสอนฯ และรวบรวมข้อมูล มีดังนี้
1. รูปแบบการสอนการสอนการดู การฟัง และการอ่านภาษาไทยเพื่อส่งเสริมการคิด
เชิงเหตุผล และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2. แบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฏี ความเป็นไปได้ และความสอดคล้องของ
รูปแบบการสอนฯ
3. แผนการจัดการเรียนรู้ การสอนการดู การฟัง และการอ่านเพื่อส่งเสริมการคิดเชิง
เหตุผล และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการคิดวิเคราะห์
5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการคิดเชิงเหตุผล
6. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการใช้รูปแบบ
การสอนการดู การฟัง และการอ่านเพื่อส่งเสริม การคิดวิเคราะห์และ การคิดเชิงเหตุผลของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
7. บันทึกการเรียนรู้ (Learning Log)
8. คู่มือประกอบการใช้รูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่านเพื่อส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
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ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
1. การพัฒนารูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่านเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
และการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในการวิจัยครั้งนี้พัฒนาขึ้นตามลาดับ ดังนี้
1.1 นาข้อมูลพื้นฐานที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 มาสังเคราะห์และนาข้อมูลที่
ได้มาใช้ประกอบการพัฒนารูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
และการคิดเชิงเหตุผลของนักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยกาหนดองค์ประกอบ รายละเอียดของ
รูปแบบการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน
1.2 ระบุเป้าหมายและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของรูปแบบการสอนการดู การฟัง และ
การอ่านเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ที่ชัดเจน
1.3 นารูป แบบการสอนการดู การฟัง และการอ่านภาษาไทยเพื่อส่ งเสริมการคิด
วิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่สร้างขึ้นไปปรึกษาอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสม หลังจากนั้นตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลเชิงทฤษฏี ความเป็นไปได้ และความสอดคล้องของรูปแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน
3 ท่าน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านรูปแบบการเรียนการสอน 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 1
ท่านและด้านวัดประเมินผล 1 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)
ภาษาที่ใช้ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ของ Likert’s Scale 5 ระดับ โดย
กาหนดค่าความหมายของคะแนนไว้ ดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540: 141)
คะแนน 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง เหมาะสมมาก
คะแนน 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง เหมาะสมน้อย
คะแนน 1 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด
นาผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า มาหาค่าเฉลี่ย
(  ) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพของค่าเฉลี่ยน้าหนัก
คะแนน กาหนดเกณฑ์ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด
เกณฑ์ในการยอมรับว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นมีคุณภาพเหมาะสม
คือ ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป และมีค่า (S.D) ไม่เกิน 1
ซึ่ง ผลการประเมิ น ของผู้ เ ชี่ ย วชาญ มี ค่า เฉลี่ ยเท่า กั บ 4.92 ค่ า S.D.= 0.16 แสดงว่ าร่ า งรู ปแบบ
การสอนฯ มีคุณภาพเหมาะสมสามารถนาไปใช้ทดลองได้ และผู้ เชี่ยวชาญได้เสนอแนะประเด็ น
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เกี่ยวกับ เกี่ยวกับ การจั ดทาแบบจาลองขั้นตอนในแต่ละขั้นควรทาสั ญลั กษณ์อย่างถูกต้อง ชัดเจน
ง่ายต่อ การเข้าใจและสอดคล้ องกับ ทฤษฏีที่ เป็ นพื้ นฐานในการออกแบบ ตัว แปรตามการคิด เชิ ง
วิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผลควรอยู่ในกรอบเดียวกัน ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญได้ให้
การเสนอแนะ เมื่อแก้ไขสมบูรณ์แล้วจึงนาแบบจาลองไปใช้รวบรวมข้อมูลต่อไป
1.4 หาประสิ ทธิภ าพรูปแบบการเรียนการสอน(E1/E2) ด้ว ยการทดลองกลุ่ มใหญ่
โดยใช้เกณฑ์ 75/75 ทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองผักนาก จานวน 23 คน
ผลการทดสอบประสิทธิภาพ ด้านการคิดวิเคราะห์ ได้ค่า 80.02/78.84 ด้านการคิดเชิงเหตุผล ได้ค่า
80.02/77.83 และนาผลที่ได้จากการหาประสิทธิภาพมาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการสอน
1.5 นารูปแบบการเรียนการสอนที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้วนาไปทดลองใช้
ในขั้นตอน ต่อไป
จากขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการ
คิดเชิงเหตุผล และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสามารถสรุปได้ดังภาพที่ 20
ศึกษาทบทวนข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ ทั้งด้านทฤษฎีและความต้องการของรูปแบบการเรียนการสอนซึง่ ใช้เป็น
แนวทางในการกาหนดผลลัพธ์ที่พงึ ประสงค์องค์ประกอบ และรายละเอียดต่างๆ ของรูปแบบการสอน
ระบุผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอนการดู การฟัง และการอ่านภาษาไทยเพื่อส่งเสริมการคิด
เชิงเหตุผล และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สังเคราะห์ร่างรูปแบบการเรียนการสอนโดยพิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานที่ได้สังเคราะห์ไว้ โดยกาหนด
องค์ประกอบ และรายละเอียดของรูปแบบการเรียนการสอนให้ครอบคลุมสัมพันธ์กัน
นารูปแบบการสอนฯ พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษา และผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใช้และนามาหาค่าเฉลีย่ (mean) แล้วปรับปรุงแก้ไข
หาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน (E1/E2) แบบกลุ่มใหญ่ (Field Tryout) ซึ่งทาการทดลองกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดหนองผักนาก จานวน 23 คน
โดยแยกเป็นเด็กเก่ง ปานกลาง และอ่อน แล้วปรับปรุงแก้ไข
สรุปผล จัดทารูปแบบการเรียนการสอนฉบับสมบูรณ์ แล้วนาไปใช้ในการทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนต่อไป

ภาพที่ 20 ขั้นตอนการพัฒนา และหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนฯ
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2. แบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฏี ความเป็นไปได้ และความสอดคล้องของ
รูปแบบการสอน มีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้
2.1 ศึกษาแนวคิ ด หลั กการเกี่ยวกับการตรวจสอบความสมเหตุส มผลเชิง ทฤษฏี
ความเป็นไปได้ และความสอดคล้องของร่างรูปแบบการสอนฯ ให้ครอบคลุมเพื่อนามากาหนดกรอบ
แนวทางและประเด็นในการสร้างแบบตรวจสอบความสมเหตุสมผล
2.2 สร้างแบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฏี ความเป็นไปได้ และความ
สอดคล้องของร่างรูปแบบการสอนฯ ให้ครอบคลุม ตรงตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์
เนื้อหา ตามขอบข่ายที่กาหนด
2.3 น าแบบตรวจสอบความสมเหตุ ส มผลเชิ ง ทฤษฏี ความเป็น ไปได้ และความ
สอดคล้องของร่างรูปแบบฯ ที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความชัดเจน ถูกต้อง
ของภาษาที่ใช้ รวมถึงความครอบคลุมของเนื้อหา วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ เนื้อหา เพื่อนา
ข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุง
2.4 น าแบบตรวจสอบความสมเหตุ ส มผลเชิ ง ทฤษฏี ความเป็น ไปได้ และความ
สอดคล้องของร่างแบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฏีที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity) และภาษา โดยใช้มาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) ของ Likert’s Scale 5 ระดับ ซึ่งกาหนดความหมายของคะแนนไว้ ดังนี้
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540: 141)
คะแนน 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง เหมาะสมมาก
คะแนน 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง เหมาะสมน้อย
คะแนน 1 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด
นาผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า มาหาค่าเฉลี่ย
(  ) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพของค่าเฉลี่ยน้าหนัก
คะแนน กาหนดเกณฑ์ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด
เกณฑ์ในการยอมรับว่าแบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฏีความเป็นไป
ได้ และความสอดคล้ องของร่างรู ปแบบ ที่สร้างขึ้นมีคุณภาพเหมาะสม คือ ค่าเฉลี่ ยคะแนนความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ไม่เกิน 1
ซึ่งผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 ค่า S.D. = 0.16 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่
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กาหนดแสดงว่าแบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฏี ความเป็นไปได้ และความสอดคล้องของ
ร่างรูปแบบมีคุณภาพเหมาะสมที่จะนาไปใช้รวบรวมข้อมูล
2.5 น าแบบตรวจสอบความสมเหตุ ส มผลเชิ ง ทฤษฏี ความเป็น ไปได้ และความ
สอดคล้องของร่างรูปแบบการสอน ที่ผ่านการแก้ไขสานวนภาษาแล้วไปใช้รวบรวมข้อมูลต่อไป
3. แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีทั้งหมด 6 แผน เวลาที่ใช้ในการสอน
แผนละ 3 ชั่ ว โมง ประกอบด้ ว ย แผนการสอนเกี่ ย วกั บ การสอนการดู การฟั ง และการอ่ า น
เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผลโดยใช้สาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นสารที่ มีเนื้อหาในรูปแบบที่หลากหลาย
เกี่ยวกับวรรณกรรม เรื่องสั้น นิทาน บทความ สารคดี ข่าว และโฆษณา ที่อยู่ในรูปแบบของรูปภาพ
แผนภูมิ กราฟ วีดีทัศน์ และอินเทอร์เน็ต ฯลฯ แต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย มาตรฐาน
การเรียนรู้ สาระสาคัญ ตัวชี้วัด /จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการ
เรี ยนรู้ และแหล่งการเรี ย นรู้ การวัดผลประเมินผล และบันทึกผลหลั งสอน มีขั้นตอนในการสร้าง
เครื่องมือ ดังนี้
3.1 ศึกษาแนวคิด/หลักการเกี่ยวกับการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
3.2 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3.3 ศึกษาวัตถุประสงค์ คาอธิบายรายวิชา มาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3.4 วิเคราะห์ เ นื้ อหา มาตรฐานการเรีย นรู้ และตัว ชี้วัด และเขียนวั ตถุประสงค์
การจัดการเรียนรู้
3.5 จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่ มสาระการเรียนรู้ภ าษาไทยเกี่ยวกับการสอน
การดู การฟังและการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผลชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตามที่ได้ศึกษาข้อมูลในขั้นตอนแรก และจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สอนตามขั้นตอน KAI Model
3.6 นาแผนการจัดการเรียนรู้การสอนการดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผลฯ ที่พัฒนาขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสม หลังจากนั้นนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
ถูกต้อง ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity) และภาษา โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) ของ Likert’s Scale 5 ระดับ ซึ่งกาหนดความหมายของคะแนนไว้ ดังนี้ (พวงรัตน์
ทวีรัตน์, 2540: 141)
คะแนน 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง เหมาะสมมาก
คะแนน 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง เหมาะสมน้อย
คะแนน 1 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด

199
นาผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า มาหาค่าเฉลี่ย
(  ) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพของค่าเฉลี่ยน้าหนัก
คะแนน กาหนดเกณฑ์ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด
เกณฑ์ในการยอมรับว่าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมีคุณภาพเหมาะสม คือ
ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ไม่เกิน 1 ซึ่งผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.95 ค่า S.D. = 0.10
ซึ่งเป็น ไปตามเกณฑ์ แสดงให้ เห็น ว่า แผนการจัดการเรียนรู้การดู การฟังและการอ่านมีคุณภาพ
เหมาะสมที่จะนาไปใช้สอนนักเรียน และใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.7 นาแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้ กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
วัดหนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุ พรรณบุรี ที่ไม่ใช่กลุ่ มตัว อย่าง เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของ
แผนการจัดการเรียนรู้ฯ ที่จะนาไปใช้ทดลอง พิจารณาข้อดี และข้อจากัดของแผนการจัดการเรียนรู้ฯ
ในเรื่องต่างๆ เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์
3.8 สรุปผล นาข้อมูลทั้งหมดมาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการสอนฯ เมื่อเรียบร้อยแล้ว
นาแผนการจัดการเรียนรู้ฯ ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการคิดวิเคราะห์
4.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหนังสือเทคนิคการ
วิจัยทางการศึกษาของล้ว น สายยศ และอังคณา สายยศ (2538: 170-187) การเขียนข้อสอบวิชา
ภาษาไทยของอัจฉรา วงศ์โสธร (2540: 1-199) และทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางใน
การสร้างแบบทดสอบ
4.2 ศึกษาเนื้ อหา มาตรฐานและตัว ชี้วัด โดยพิจารณาให้ ครอบคลุ มเนื้อหาสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
4.3 วิเคราะห์ระดับพฤติกรรมที่ต้องการวัด แล้วดาเนินการจัดทาแผนผังการสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการคิดวิเคราะห์ มีประเด็น ดังนี้ การระบุประเด็น การทาความเข้าใจ
และอธิบายรายละเอียดของข้อมูล การจาแนกประเภทของข้อมูล การพิ จารณาความสัมพันธ์เชิง
เหตุผลของข้อมูล และการสรุปและนาข้อสรุปไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน ประเด็นละ 10 ข้อ
4.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการคิดวิเคราะห์ แบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก
จานวน 50 ข้อ ตอบถูกได้ 1 ตอบผิดได้ 0
4.5 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ด้านการคิดวิเคราะห์ที่สร้างขึ้น ไปให้อาจารย์ที่
ปรึกษาและผู้ เชี่ย วชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ ด้านเนื้อหา ภาษา และวัดผล เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ภาษาที่ใช้ และนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยกาหนดเกณฑ์พิจารณาคือ
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+1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบวัดตรงกับจุดประสงค์ข้อนั้น
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดตรงกับจุดประสงค์ข้อนั้นหรือไม่
-1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบวัดไม่ตรงกับจุดประสงค์ข้อนั้น
น าผลที่ ไ ด้ จ ากการพิ จ ารณา มาวิ เ คราะห์ ห าค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (IOC)
คานวณค่าดัชนี ความสอดคล้องตามสูตร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 117) โดยใช้สูตร
IOC 

R
N

เมื่อ IOC = ดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้
 R = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
N = จานวนของผู้เชี่ยวชาญ
เมื่อนาผลการประเมินดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มาคานวณ
พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการคิดวิเคราะห์ 0.95
4.6 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการคิดวิเคราะห์ที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ (Try
Out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านพุน้าร้อนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 50 คน นา
แบบทดสอบมาตรวจให้คะแนน โดยตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน แล้วนาข้อมูลที่ได้ไป
ดาเนินการวิเคราะห์ต่อไป
4.7 น าคะแนนที่ ไ ด้ จ ากการท าแบบทดสอบวิ เ คราะห์ ห าค่ า ความยากง่ า ย (p)
ค่าอานาจจาแนก r แล้วคัดเลือกแบบทดสอบที่มีความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 และ ค่าอานาจ
จ าแนกตั้ งแต่ 0.20 ขึ้น ไป จ านวน 30 ข้อ ปรั บปรุ งแก้ไขแบบทดสอบวัดผลสั ม ฤทธิ์ด้า นการคิ ด
วิเคราะห์ให้มีความเหมาะสม
4.8 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการคิดวิเคราะห์โดยใช้สูตร
คูเดอร์-ริชาร์ดสัน (KR-20) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538: 198) ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบเท่ากับ 0.860
4.9 น าแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ด้ า นการคิ ด วิ เ คราะห์ ที่ ผ่ า นกระบวนการหา
ประสิทธิภาพ และปรับปรุงสมบูรณ์แล้วไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการคิดเชิงเหตุผล
5.1 ศึกษาตาราและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลสั มฤทธิ์ด้านการคิดเชิง
เหตุผล เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการคิดเชิงเหตุผล
5.2 กาหนดนิยาม การคิดเชิงเหตุผล จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องนิยาม
การคิดเชิงเหตุผล หมายถึงผลที่เกิดกับผู้เรียนจากการเรียนตามรูปแบบการสอนการดู การฟัง และ
การอ่ าน ประกอบด้ว ย 1) การรั บรู้และทาความเข้าใจโดยการอธิ บายความหมายของข้อ มูล 2)
การตีความจากข้อมูลโดยการพิจารณาทาความเข้าใจความหมายและความสัมพันธ์จากบริบทของ
ข้อมูลที่ได้รับ 3) การจาแนกแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นด้วยการหาเหตุผล 4) การเชื่อมโยงหา
ความสัมพันธ์ และ 5) การลงข้อสรุปและการอ้างอิง
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5.3 สร้างตารางกาหนดเนื้อหาในการจัดทาแบบทดสอบนาตารางดังกล่าวเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) แล้วนา
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขตารางกาหนดเนื้อหาให้มีความเหมาะสมต่อไป
5.4 สร้างแบบประเมินความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล มีลักษณะเป็นแบบเขียน
ตอบ จานวน 10 ข้อ ผู้วิจัยกาหนดเกณฑ์ในการประเมินความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลเป็นเกณฑ์
การให้คะแนน (Scoring Rubrics) 5 ระดับ โดยประเมินความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล
รายละเอียดดังในตารางที่ 12
ตารางที่ 12 แสดงเกณฑ์การประเมินการคิดเชิงเหตุผล
คาชี้แจง ผู้ตรวจให้คะแนนพิจารณาคาตอบของนักเรียนจากสถานการณ์แล้วทาเครื่องหมาย 
ลงใน  ตามระดับคะแนนที่ตรงตามความคิดเห็นของผู้ตรวจมากที่สุด
ระดับคะแนน

ประเด็น

ระดับ 1 (P)
1. การรับรู้ ตั้งประเด็นการ
คิดที่ไม่ชัดเจน
รับรู้ข้อมูล

ระดับ 2 (U)
ระดับ 3 (M)
ตั้งประเด็นการ ตั้งประเด็นการ
คิดที่สอดคล้อง คิดที่เกี่ยวข้องกับ
กับเรื่องที่กาหนด เรื่องที่กาหนด
เชื่อมโยงกัน
ชัดเจน

ระดับ 4 (R)
ตั้งประเด็นการ
คิดที่สอดคล้อง
กับเรื่องที่
กาหนด
เชื่อมโยงกัน
ชัดเจน

ระดับ 5 (E)
ตั้งประเด็นการ
คิดชัดเจนมี
ความ
สอดคล้องกับ
ประเด็นปัญหา
ของเรื่องที่
กาหนด

2. การทา
ความเข้าใจ
และการ
ตีความจาก
ข้อมูล

รับรู้ข้อมูลจัด
ระเบียบข้อมูล
ได้บางส่วนและ
ยังไม่สามารถ
แปลความหรือ
ตีความข้อมูลได้
ถูกต้อง

รับรู้ข้อมูลจัด
ระเบียบข้อมูล มี
ความเข้าใจแปล
ความและตีความ
ข้อมูลได้แต่ยังมี
ความคาดเคลื่อน

รับรู้ข้อมูลจัด
ระเบียบ มีความ
เข้าใจ แปลความ
และตีความ
เชื่อมโยงข้อมูลได้
ถูกต้อง

รับรู้ข้อมูลจัด
ระเบียบข้อมูล
มีความเข้าใจ
แปลความและ
ตีความ
เชื่อมโยงข้อมูล
ได้ถูกต้อง
เหมาะสม

รับรู้ข้อมูลจัด
ระเบียบข้อมูล
มีความเข้าใจ
แปลความ
ตีความและ
เชื่อมโยงข้อมูล
ประเมินได้
ถูกต้องมี
เหตุผล

3. การ
จาแนก
แยกแยะ
ข้อเท็จจริง
และ
ข้อคิดเห็น

ไม่สามารถ
จาแนกแยกแยะ
ข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็นมีข้อมูล
ปนกัน

จาแนกแยกแยะ
ข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็นได้แต่
ยังมีข้อมูลปนกัน
บางส่วน

จาแนกแยกแยะ
ข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็นได้
หลายประเด็น
มีเหตุผล

จาแนกแยกแยะ
ข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็นได้
อย่างเป็นระบบ
มีเหตุผล

จาแนก
แยกแยะ
ข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็นได้
อย่างเป็นระบบ
มีเหตุผล
เพียงพอ
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ตารางที่ 12 แสดงเกณฑ์การประเมินการคิดเชิงเหตุผล (ต่อ)
คาชี้แจง ผู้ตรวจให้คะแนนพิจารณาคาตอบของนักเรียนจากสถานการณ์แล้วทาเครื่องหมาย 
ลงใน  ตามระดับคะแนนที่ตรงตามความคิดเห็นของผู้ตรวจมากที่สุด
ระดับคะแนน

ประเด็น

ระดับ 1 (P)
4. การ
ไม่สามารถบอก
เชื่อมโยงหา ความเชื่อมโยง
ความสัมพั สัมพันธ์กัน
นธ์

ระดับ 2 (U)
ข้อมูลมีความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์
ในบางประเด็น
สอดคล้องและมี
เหตุผลสนับสนุน

ระดับ 3 (M)
ข้อมูลทั้งหมดมี
ความสอดคล้อง
เชื่อมโยงสัมพันธ์
และมีเหตุผล
สนับสนุน

ระดับ 4 (R)
ข้อมูลทั้งหมดมี
ความสอดคล้อง
เชื่อมโยงสัมพันธ์
กันในหลาย
ประเด็นและมี
เหตุผลสนับสนุน
ที่หลากหลาย

ระดับ 5 (E)
ข้อมูลทั้งหมด
มีความ
สอดคล้อง
เชื่อมโยง
สัมพันธ์ใน
หลายประเด็น
สอดคล้อง
และมีเหตุผล
สนับสนุน
อย่างเพียงพอ

5. การลง
สรุปและ
การหา
ข้ออ้างอิง
อย่างมี
เหตุผล

การลงสรุปโดย
ระบุเหตุผลบ้าง
เล็กน้อยไม่ชัดเจน
และมีข้ออ้างอิง
ไม่เพียงพอ

การลงสรุปโดย
ระบุเหตุผลที่
หลากหลาย
ชัดเจนและมี
ข้ออ้างอิงที่
ครบถ้วนเข้าใจ
ง่าย

การลงสรุปโดย
ระบุเหตุผลที่
หลากหลายชัดเจน
สอดคล้องกันและ
มีข้ออ้างอิงที่
ครบถ้วนเข้าใจง่าย
และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ได้

การลงสรุปโดย
ระบุเหตุผลที่
ชัดเจน
สอดคล้องกัน
และมีข้ออ้าง
อิงที่ครบถ้วน
สมบูรณ์เข้าใจ
ง่ายและ
สามารถปรับ
และนาไป
ประยุกต์ใช้ได้

การลงสรุปโดย
ระบุเหตุผลเพียง
เล็กน้อยไมชัดเจน
และมีข้ออ้างอิง
เพียงประเด็น
เดียว

6. แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ที่ มี ต่ อ รู ป แบบ
การสอนการดู การฟัง และการอ่านเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีต่อการใช้รูปแบบการสอนการดู การฟัง
และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
แยกเป็ น 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านขั้นตอนของรูปแบบการสอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านบรรยากาศการเรี ย นรู้ ด้านการวัดและประเมินผล และด้านประโยชน์ที่ได้รับ แบบสอบถาม
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ความคิดเห็นมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา
ระดับความคิดเห็นดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง นักเรียน มีความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบการสอนฯ
ในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง นักเรียน มีความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบการสอนฯ
ในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง นักเรียน มีความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบการสอนฯ
ในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง นักเรียน มีความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบการสอนฯ
ในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง นักเรียน มีความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบการสอนฯ
ในระดับน้อยที่สุด
สาหรับการแปลความหมายของค่าที่วัดได้ ผู้วิจัยกาหนดเกณฑ์ตามแนวคิดของ
เบสท์ (Best, 1986: 195) โดยมีรายละเอียดการให้ความหมาย ดังนี้
4.51-5.00 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจมากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจมาก
2.51-3.50 หมายถึงนักเรียนพึงพอใจปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึงนักเรียนพึงพอใจน้อย
1.00-1.50 หมายถึงนักเรียนพึงพอใจน้อยที่สุด
โดยมีขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น ดังนี้
6.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น
ที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แล้วนาข้อมูลมาพิจารณาถึงความเหมาะสม
และความเป็นไปได้
6.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการ
สอน การดู การฟัง และการอ่านภาษาไทยฯ สอบถามความคิดเห็ น 5 ด้าน ได้แก่ เนื้อหาสาระ
กิจ กรรมการเรีย นการสอนตามรูป แบบ สื่อประกอบรูปแบบ ด้านบรรยากาศ และด้านประโยชน์
ที่ได้รับ
6.3 นาแบบสอบถามความคิดเห็นที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสม และนาข้อเสนอแนะมาดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
6.4 น าแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ที่ ส ร้ า งขึ้น ไปให้ ผู้ เ ชี่ ยวชาญ จ านวน 3 ท่ า น
ตรวจสอบ ด้า นเนื้ อหา ภาษา และการวั ดประเมินผล เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง เนื้อหา
(content validity) ภาษาที่ใช้ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Ratingscale) ของ Likert’s Scale
5 ระดับ ซึ่งกาหนดความหมายของคะแนนไว้ ดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540: 141)
คะแนน 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง เหมาะสมมาก
คะแนน 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
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คะแนน 2 หมายถึง เหมาะสมน้อย
คะแนน 1 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด
นาผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า มาหาค่าเฉลี่ย
(  ) และค่าส่ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพของค่าเฉลี่ยน้าหนัก
คะแนน กาหนดเกณฑ์ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด
เกณฑ์ในการยอมรับว่าแบบสอบถามความคิดเห็นฯ ที่สร้างขึ้นมีคุณภาพ
เหมาะสม คือ ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป และมีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ไม่เกิน 1 ซึ่งผลการประเมินของผู้ เชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.77 ค่า
S.D.= 0.45 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ แสดงว่าแบบสอบถามความคิดเห็นฯ มีคุณภาพเหมาะสมมากที่สุด
ที่จะนาไปใช้รวบรวมข้อมูล หลังจากนั้นปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้ภาษาของประเด็น
ต่างๆ ในแบบสอบถามความคิดเห็นฯ ให้ชัดเจน สมบูรณ์ เข้าใจง่าย ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
6.5 นาแบบสอบถามความคิดเห็นฯ ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 50 คน เพื่อหาคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็น
หาคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็น ทั้งฉบับ โดยคานวณหาค่าความเชื่อมั่นด้วยการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (  - coefficient) ของครอนบาค (Cronbach,1971: 161) ได้ความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามความคิดเห็นฯ 7.78
6.7 น าแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ที่ ป รั บ ปรุ ง แล้ ว ไปใช้ ส อบถามนั ก เรี ย นที่ เ ป็ น
กลุ่มตัวอย่าง ในขั้นการนารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ในการทดลองในลาดับต่อไป
7. แบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning Log)
แบบบันทึกการเรียนรู้เป็นแบบบันทึกของผู้เรียนที่ใช้บันทึกผลการเรียนรู้จากการดู
การฟัง และการอ่าน เพื่อสะท้อนถึงการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ในการทาความเข้าใจเรื่องที่ได้เรียนรู้จากการ
ดู การฟังและการอ่านโดยใช้กระบวนการรู้คิดของผู้เรียน ในขณะที่ดาเนินกิจกรรมการดู การฟัง และ
การอ่าน บันทึกการเรียนรู้จะช่วยให้ผู้สอนทราบถึงการใช้กิจกรรมการรู้คิดและการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ
ในการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดทาบันทึกการเรียนรู้ ดังนี้
7.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning Log) จากเอกสาร ตารา
ต่าง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
7.2 ก าหนดประเด็ น ในแบบบั น ทึ ก การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ห ลั ก การของการรู้ คิ ด
(Metacognition) ในการกาหนดประเด็นของการบันทึกการเรียนรู้
7.3 นาแบบบันทึกการเรียนรู้ นาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อขอความ
คิดเห็น และนาประเด็นที่ได้จากการเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข
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7.4 นาแบบบันทึกการเรียนรู้ที่ผ่านการปรับปรุงแล้วนาเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน
พิจารณา ความตรงและความครอบคลุมของเนื้อหาและนาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุ ฒิมาวิเคราะห์
เกณฑ์ในการยอมรั บว่าแผนการจั ดการเรียนรู้ที่ส ร้างขึ้นมีคุณภาพเหมาะสม คือ ค่าเฉลี่ยคะแนน
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
ไม่เกิน 1 ซึ่งผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากั บ 4.95 ค่า S.D. = 0.10 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ แสดงให้เห็นว่า แบบบันทึกการเรียนรู้ มีคุณภาพเหมาะสมที่จะนาไปใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยให้นักเรียนเขียนแบบบันทึกการเรียนรู้ หลังจากที่ได้เรียนรู้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนในการสร้างและพัฒนาแบบบันทึกการเรียนรู้ แสดงในภาพที่ 21
ศึกษาเอกสาร ตาราเกี่ยวกับการสร้างแบบบันทึกการเรียนรู้

กาหนดประเด็นในแบบบันทึกการเรียนรูโ้ ดยใช้หลักการของการรูค้ ิด (Metacognition)

สร้างแบบบันทึกการเรียนรู้และนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

นาแบบบันทึกการเรียนรู้ที่สร้างขึน้ เสนอผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) ภาษาทีใ่ ช้และนามาปรับปรุงแก้ไข

หลังจากปรับปรุงแก้ไขแบบบันทึกการเรียนรู้ แล้วนาไปใช้ในการรวบรวมข้อมูล

ภาพที่ 21 ขั้นตอนการสร้างแบบบันทึกการเรียนรู้
ในขั้นที่ 2 สรุปกระบวนการทางาน ได้ดังตารางที่ 13
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ตารางที่ 13 สรุปขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอน (Development-D1:
Design and Development): การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน
วัตถุประสงค์

วิธีการ

กลุ่มเป้าหมาย

ขั้นตอนการออกแบบ
(Design)
1. เพื่อออกแบบการ
สอน การดู การฟัง
และการอ่านเพื่อ
ส่งเสริมการคิดเชิง
เหตุผลและการคิด
วิเคราะห์
2. เพื่อกาหนดกรอบ
แนวคิดในการพัฒนา
รูปแบบการสอนการดู
การฟังและการอ่าน
เพื่อส่งเสริมการคิด
เชิงเหตุผลและการคิด
วิเคราะห์

การศึกษา
เอกสาร

1. เอกสารเกี่ยวกับการ
ออกแบบการสอน
2. เอกสารเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการดู การฟัง และ
การอ่าน

เครื่องมือ/การ
วิเคราะห์ข้อมูล
แบบวิเคราะห์
เอกสาร/การ
วิเคราะห์เนื้อหา
(Content
Analysis)

สังเคราะห์ เอกสาร เกีย่ วกับทฤษฎีการ
สร้างความรู้
(Constructivist),ทฤษฎีการรู้
คิด,หลักการสอนในรูปแบบ
ต่าง ๆ

แบบวิเคราะห์
เอกสาร/การ
วิเคราะห์เนื้อหา
(Content
Analysis)

3. เพื่อกาหนด
องค์ประกอบของ
รูปแบบการเรียนการ
สอน

สังเคราะห์ 1. ผลการวิเคราะห์กรอบ
แนวคิด
2. ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบันการจัดการเรียนการ
สอนภาษาไทย
3. หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนารูปแบบฯ

ผลที่ได้
ข้อมูลการ
ออกแบบการ
สอน และการวัด
และประเมินผล

กรอบแนวคิดใน
การพัฒนา
รูปแบบการสอน
การดู การฟังและ
การอ่านเพื่อ
ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์และ
การคิดเชิงเหตุผล
แบบวิเคราะห์ องค์ประกอบของ
เอกสาร/การ
รูปแบบการเรียน
วิเคราะห์เนื้อหา การสอนการดู
(Content
การฟัง และ
Analysis)
การอ่านฯ
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ตารางที่ 13 สรุปขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอน (Development-D1:
Design and Development): การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน
(ต่อ)
วัตถุประสงค์
4. เพื่อออกแบบการ
จัดการเรียนรู้

วิธีการ
ศึกษา
เอกสาร

5. เพื่อจัดทาคู่มือการ การศึกษา
ใช้รูปแบบการเรียน เอกสาร
การสอน

กลุ่มเป้าหมาย

เครื่องมือ/การ
วิเคราะห์ข้อมูล
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษา แบบวิเคราะห์
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
เอกสาร/การ
2. หลักสูตรกลุ่มสาระการ
วิเคราะห์เนื้อหา
เรียนรูภ้ าษาไทย
(Content
3. หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
Analysis)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
ความรู้ การพัฒนาการคิดเชิง
เหตุผล/การคิดวิเคราะห์
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาการดู การฟัง และ
การอ่าน
ผู้ใช้รูปแบบการเรียนการสอน แบบวิเคราะห์
เอกสาร/การ
วิเคราะห์เนื้อหา
(Content
Analysis)
เอกสาร
แบบวิเคราะห์
เอกสาร/การ
วิเคราะห์เนื้อหา
(Content
Analysis)

ขั้นตอนการพัฒนา
การ
(Development)
วิเคราะห์
1. เพือ่ พัฒนารูปแบบ เอกสาร
การเรียนการสอน
คู่มือการใช้รูปแบบ
และแผนการจัดการ
เรียนรู้
ตรวจสอบ ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน
ความตรง
ตามเนื้อหา
และความ
ตรงตาม
โครงสร้าง ตรวจสอบคุณภาพ

แบบประเมิน
ความ
สอดคล้อง/ค่า
ดัชนีความ
สอดคล้องและ
การวิเคราะห์
เนื้อหา
(Content
Analysis)
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา
ปีที่ 5 จานวน
30 คน

ผลที่ได้
ขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมการคิด
เชิงเหตุผล และ
การคิดวิเคราะห์

คู่มือการใช้
รูปแบบการเรียน
การสอน
ข้อมูลในการ
พัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน
คู่มือการใช้
รูปแบบและ
แผนการจัดการ
เรียนรู้
รูปแบบการเรียน
การสอน
(ต้นแบบ) ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบ
ความสอดคล้อง
รูปแบบการเรียน
การสอน
(ต้นแบบ)ซึ่งผ่าน
การหาคุณภาพ
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ตารางที่ 13 สรุปขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอน (Development-D1:
Design and Development): การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน
(ต่อ)
วัตถุประสงค์
2. เพื่อพัฒนา
เครื่องมือที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูล
2.1 ศึกษาเอกสาร
ต่าง ๆ
2.2 เครื่องมือที่ใช้
ในการรวบรวมข้อมูล

วิธีการ

กลุ่มเป้าหมาย

สังเคราะห์ เอกสาร

สร้าง

2.3 ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา(content
validity)

สอบถาม

2.4 การหา
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพเครื่องมือ

ทดสอบ

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวม
ข้อมูล

ผู้เชี่ยวชาญ จานวน
3 คน

เครื่องมือ/การ
วิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์
เนื้อหา
(Content
Analysis)
การวิเคราะห์
เนื้อหา
(Content
Analysis)

แบบประเมิน/
ค่าดัชนีความ
สอดคล้องและ
การวิเคราะห์
เนื้อหา
(Content
Analysis)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี เครื่องมือที่ใช้ใน
ที่ 2 จานวน 50 คน
การรวบรวม
ข้อมูล/ค่าสถิติ
พื้นฐาน,ค่า
อานาจจาแนก
ค่าความเชื่อมั่น
ค่า E1/E2
ตามเกณฑ์
75/75

ผลที่ได้

ข้อมูล แนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนา
เครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ใน
การรวบรวม
ข้อมูล

เครื่องมือรวบรวม
ข้อมูลที่ผ่านการ
ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงโดย
ผู้เชี่ยวชาญ
เครื่องมือรวบรวม
ข้อมูลที่ผ่านการ
ตรวจสอบหา
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
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ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน (Research-R2: Implement)
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ทดลองใช้ รู ป แบบการสอนการดู การฟั ง และการอ่ า น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การคิ ด
วิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการสอนการดู การฟัง และ
การอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนอยู่ใน
โรงเรี ย นสั ง กั ดส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษาประถมศึ กษาสุ พรรณบุ รี เขต 3 จัง หวั ดสุ พ รรณบุ รี
ปีการศึกษา 2557 จานวน 28 โรงเรียน มีนักเรียน 1382 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดน้าพุที่เรียนในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ที่ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Sampling) จานวน
1 ห้องเรียน มีนักเรียน จานวน 12 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ รูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2 ตัวแปรตาม ได้แก่
2.1 ความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์
2.2 ความสามารถในด้านการคิดเชิงเหตุผล
2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนฯ
แบบแผนการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย ในลั ก ษณะการวิ จั ย และพั ฒ นา (Research
and
development) ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การทดลองตามแบบแผนการวิ จั ย เชิ ง ทดลองขั้ น พื้ น ฐาน (Pre
Experimental Design) แบบ (One Group Pretest Posttest Design, Tuckman, 1999: 160)
ซึ่งมีรูปแบบ

ก่อนเรียน

สอบก่อน

ทดลอง

สอบหลัง

T1

X

T2

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการทดลอง
T1 แทน การประเมินความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผล

X แทน การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่านภาษาไทย
เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่พัฒนาขึ้น
T2 แทน การประเมินความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผลหลังเรียน
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การทดสอบความแตกต่า งระหว่างค่ าเฉลี่ ยของคะแนนการคิดวิเ คราะห์ และการคิ ด
เชิงเหตุผล ใช้การทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ
เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง
เนื้อหาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนการสอนการดู การฟัง และ
การอ่านภาษาไทย เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์แ ละการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นเป็นเนื้ อหาที่นามาจากหนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 2
ได้แก่ ภาษาพาที วรรณคดีลานา และเนื้อหาที่ได้มาจาก เพลง โฆษณา นิทาน ข่าว นิยาย เรื่องสั้น
ประกาศ สารคดี บทร้อยกรอง และบทความ ฯ ซึ่งอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น รูปภาพ แผนภูมิ กราฟ
วีดีทัศน์ และอินเทอร์เน็ต ฯลฯ
ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง
การทดลองตามรู ปแบบการสอนฯ ครั้งนี้ใช้เวลาดาเนินการทดลองทั้งสิ้น 6 สั ปดาห์
สั ป ดาห์ ล ะ 3 ชั่ ว โมง รวมทั้ ง สิ้ น 18 ชั่ ว โมง ตามตารางการเรี ย นของนั ก เรี ย น ในภาคเรี ย นที่ 2
ปีการศึกษา 2557
ขั้นตอนการดาเนินการทดลอง
ผู้วิจัยดาเนินการทดลอง เป็น 2 ระยะ คือ ขั้นที่ 1 ทดลองใช้นาร่องรูปแบบการสอน ขั้นที่ 2
การนารูปแบบการสอนไปใช้จริง โดยมีรายละเอียดการดาเนินการ ดังนี้
ขั้นที่ 1 การทดลองใช้นาร่องรูปแบบการสอน(Pilot Study) ดาเนินการดังนี้
1. เลือกโรงเรี ยนที่มีบริบทใกล้เคียงกับกลุ่ มตัวอย่าง ได้แก่โ รงเรียนวัดหนองผักนาก
เลือกนักเรียนจานวน 1 ห้องเรียน
2. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลั ย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผู้อานวยการโรงเรียนบ้าน
พุน้าร้อนเพื่อขออนุญาตทดลองนาร่องรูปแบบการสอน
3. ชี้แจงทาความเข้าใจ เกี่ยวกับการเรียนด้วยรูปแบบการสอนการดู การฟัง และการ
อ่านภาษาไทย เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล กับนักเรียนกลุ่มทดลองนาร่อง
4. น าแผนการสอนตามรู ปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่ านภาษาไทยเพื่ อ
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่จัดทาไว้จานวน
3 แผน ไปใช้สอนจานวน 3 ครั้ง ๆ ละ 1 คาบ เพื่อทดลองใช้รูปแบบการสอนฯ สอนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งเป็นกลุ่มทดลองนาร่อง (Pilot Study) จานวน 23 คน
5. นาผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนที่ได้ มาวิเคราะห์ ประเด็นต่าง ๆ ที่พบไป
ปรับ ปรุงการเตรียมการใช้รูป แบบการสอน ทั้งด้านจัดทาเอกสาร คาบรรยาย และปรับปรุง
กระบวนการพัฒนาการคิดตามรูปแบบให้มีความชัดเจนและรัดกุมมากขึ้น
ขั้นที่ 2 การนารูปแบบการสอนไปใช้จริง
ผู้วิจัยนารูปแบบการสอนฯ ที่พัฒนาขึ้น ไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนวัดน้าพุ โดยมีวิธีดาเนินการดังนี้
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผู้อานวยการโรงเรียนวัด
เดิมบาง เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการทดลองใช้รูปแบบการสอนฯ
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2. ผู้วิจัยนารูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่านภาษาไทย เพื่อส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่สร้างขึ้นไปใช้กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 1 ห้องเรียน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยด้วยตนเอง
3. ก่อนทาการทดลองผู้ วิจัยชี้แจงหลักการ เหตุผ ล และประโยชน์ของการวิจัยให้กับ
นักเรียนกลุ่มทดลอง พร้อมทั้งทาความเข้าใจกับนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ในการสอนการดู
การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล
4. นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผล ทดสอบ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างก่อนเรียน ด้วยรูปแบบการสอนการดู การฟัง และ
การอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
5. ด าเนิ น การทดลองใช้ รู ป แบบการสอนการดู การฟั ง และการอ่ า นภาษาไทย
เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ได้ออกแบบไว้ในรูปแบบการสอน ฯ
6. ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน ให้ผู้เรียนจัดทาบันทึกการเรียนรู้
ของตนเองและผู้ ส อนประเมิ น บั น ทึ ก การเรี ย นรู้ข องผู้ เ รี ย นเพื่ อตรวจสอบความก้ า วหน้ า ในการ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียน
7. หลั งจากการดาเนินการทดลองสิ้ นสุดลง ผู้ วิจัยทดสอบนักเรียนหลั งเรียน โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผล ทดสอบนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ซึ่งเป็นชุดเดียวกับที่ให้นักเรียนทาก่อนเรียน โดยสลับข้อและสลับตัวเลือก
8. ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการใช้รูปแบบการสอน
การดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ที่พัฒนาขึ้น
9. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทาแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงเหตุผล และ
การตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน นามาวิเคราะห์ โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบ
ด้วยการหาค่าทางสถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างของคะแนนด้วยการ
ทดสอบค่าทีแบบไม่อิส ระ วิเคราะห์ ข้อมูล การตอบแบบสอบถามความคิดเห็ น ของนักเรียน ด้ว ย
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลที่นักเรียนเขียนท้ายแบบสอบถามความคิดเห็น
โดยการวิเคราะห์ เนื้อหา(Content Analysis)
10. สรุ ป ผลการทดลองใช้ รู ป แบบการสอนการดู การฟั ง และการอ่ า นภาษาไทย
เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
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ตารางที่ 14 สรุปขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน (Research-R2:
Implementation: I)
วัตถุประสงค์

วิธีการ

กลุ่มเป้าหมาย

เครื่องมือ/การ
วิเคราะห์ข้อมูล
1. เพื่อทดลองนา 1. ชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ
นักเรียนชั้น
รูปแบบการเรียนการ
ร่องรูปแบบการ
แก่นักเรียนเพื่อทาความเข้าใจ มัธยมศึกษา สอนการดู
เรียนการสอนการ 2. ทดลองใช้รูปแบบ
ปีที่ 2
การฟัง และการอ่าน
ดู การฟัง และการ การสอนฯ
โรงเรียนวัด
เพื่อส่งเสริมการคิด
อ่านเพือ่ ส่งเสริม
3. วิเคราะห์ผลการทดลองใช้ หนองผักนาก เชิงเหตุผลและการคิด
การคิดเชิงเหตุผล รูปแบบ
วิเคราะห์สาหรับ
และการคิด
การสอนฯ
นักเรียนชั้น
วิเคราะห์สาหรับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
นักเรียนชั้น
เครื่องมือที่ใช้ในการ
มัธยมศึกษา
รวบรวมข้อมูล/การ
ตอนต้น
วิเคราะห์เอกสาร
(Content Analysis)
2. เพื่อทดลองใช้ 1. ชี้แจงข้อมูลต่างๆแก่
นักเรียนชั้น
รูปแบบการเรียนการ
รูปแบบการเรียน นักเรียนเพื่อทาความเข้าใจ
มัธยมศึกษา สอนการดู การฟัง
การสอนการดู การ 2. ประเมินก่อนการทดลอง ปีที่ 2
และการอ่านเพื่อ
ฟัง และการอ่าน ด้วยแบบทดสอบ ใน
โรงเรียนวัด
ส่งเสริมการคิดเชิง
ภาษาไทยเพื่อ
ชั่วโมงแรก
น้าพุที่เรียนใน เหตุผลและการคิด
ส่งเสริมการคิดเชิง 3. ดาเนินการทดลองด้วย
ภาคเรียน
วิเคราะห์สาหรับ
เหตุผลและการคิด รูปแบบการเรียนการสอนที่ ที่ 2
นักเรียนชั้น
วิเคราะห์สาหรับ พัฒนาขึ้น
ปีการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น,
นักเรียนชั้น
4. ประเมินการคิดวิเคราะห์ 2557
เครื่องมือที่ใช้ในการ
มัธยมศึกษาตอบ การคิดเชิงเหตุผล และ
รวบรวมข้อมูล/สถิติ
ปลาย
สอบถามความคิดเห็นของ
พื้นฐาน, t-test
นักเรียนหลังการทดลอง
dependent และ
5. เปรียบเทียบคะแนน
การวิเคราะห์เอกสาร
ทดสอบการคิดเชิงเหตุผลและ
การคิดวิเคราะห์ก่อนและ
หลังเรียน
6. วิเคราะห์ข้อมูลการตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็นฯ
ของนักเรียน

ผลที่ได้
ข้อมูลที่ใช้ใน
การปรับ
รูปแบบ
การสอนฯ ให้
สมบูรณ์ก่อน
การใช้จริง

รูปแบบการ
เรียนการสอน
การดู การฟัง
และการอ่าน
เพื่อส่งเสริม
การคิดเชิง
เหตุผลและ
การคิด
วิเคราะห์
สาหรับ
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา
ตอนค้นที่ผ่าน
การนา
ไปใช้จริง
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ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงรูปแบบการสอน (Developement-D2: Evaluation)
วัตถุประสงค์
เพื่อน าข้ อมูล ผลการทดลองใช้ ภ าคสนามมาวิเ คราะห์ เพื่อพิจ ารณาประเมิน ผล และ
ปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการสอนการดู การฟั ง และการอ่ า นเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละการคิ ด
เชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้สามารถนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
วิธีดาเนินการ
ในขั้นตอนนี้เป็น การนาข้อมูลผลการทดลองใช้มาพิจารณา ประเมินผลและปรับปรุง
รูปแบบ การสอน โดยดาเนินการ ดังนี้
1. ตรวจให้คะแนนความสามารถการคิดเชิงเหตุผลและการคิดวิเคราะห์ที่ได้จากการทา
แบบทดสอบของนักเรียนหลังจากนั้นนาข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ
2. ศึกษาความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลที่เกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบการสอนฯ
3. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อรูปแบบการสอนฯ
4. ประเมินหลังการใช้รูปแบบการสอนฯ โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของ
รูปแบบการสอนฯ โดยการเปรียบเทียบระหว่างวัตถุประสงค์กับผลลัพธ์ ซึ่งใช้วิธีการรับรองรูปแบบ
การสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ รวมจานวน 5 คนโดยมีขั้นตอน ดังนี้
5. สรุปผลการรับรองรูปแบบการสอนฯ สรุปประเด็นเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะสาหรับผู้ ที่
จะนารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้
6. ขยายผลการใช้รูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดเชิง
เหตุผลและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียน วัดกกเต็น อ.ด่านช้าง จ.
สุพรรณบุรี
7. ปรับปรุงรายละเอียดของรูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริม
การคิดเชิงเหตุผลและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นการวิเคราะห์ข้อมูล
8. ศึกษาเปรียบเทียบคะแนนความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลและการคิดวิเคราะห์
ของนักเรีย นชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 จากคะแนนก่อนการทดลอง(Pretest) และหลังการดาเนินการ
ทดลองเสร็จสิ้น (Posttest) โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ (t-test dependent)
9. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่าน
เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และ การคิดเชิงเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้
ค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
1. วิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบการคิดเชิงเหตุผลและการคิดวิเคราะห์ ก่อนการทดลอง
และหลังการทดลอง ด้วย ค่าเฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าทีแบบไม่อิสระ (t-test
dependent)
2. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนการดู
การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
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ตอนต้ น ด้ ว ยค่ า เฉลี่ ย (  ) ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา (Content
Analysis)
3. วิเคราะห์ข้อมูลการวิพากษ์รูปแบบการสอนฯด้ว ยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis)
หลังจากนั้นประมวลผลข้อมูลเพื่อปรับปรุงรายละเอียดของรูปแบบการสอนการดู การฟัง
และ การอ่านเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และจัดทาข้อเสนอแนะในการนารูปแบบการสอนฯไปใช้ จากขั้นตอนต่างในขั้นที่ 4 สรุปได้ดังตาราง
ที่ 15
ตารางที่ 15 สรุปขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการสอน (Evaluation:
Development-D2) เป็นการประเมินและแก้ไขรูปแบบการสอน แสดงดังตารางที่ 13
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษา
ประสิทธิผลของ
รูปแบบการสอนฯ

วิธีการ

กลุ่มเป้าหมาย

เครื่องมือ/การ
วิเคราะห์ข้อมูล
1. แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์และการ
คิดเชิงเหตุผล/
ค่าสถิติพื้นฐาน,
t-test dependent

1. ทดสอบ

1. นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนวัดน้าพุที่
เรียนในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา
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2. สอบถามความ
คิดเห็น

2. นักเรียนที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง

2.แบบสอบถาม
ความคิดเห็น/
ค่าสถิติพื้นฐาน

3. รับรองรูปแบบฯ

3. ผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 3 ท่าน

3. แบบประเมิน

4.ขยายผล

4.นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนวัดกกเต็น

4.รูปแบบการสอน
และเครื่องมือ
ประกอบรูปแบบ
ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ร้อยละ และการ
วิเคราะห์เนื้อหา
(Content
Analysis)

ผลที่ได้
1.ผลการ
เปรียบเทียบ
ความสามารถใน
การคิดเชิงเหตุผล
และการคิด
วิเคราะห์ก่อนเรียน
และหลังเรียน
2.ข้อมูลผลของ
การแสดงความ
คิดเห็นที่มตี ่อการ
ใช้รูปแบบการ
สอนฯของนักเรียน
3. ข้อมูลการ
รับรองรูปแบบฯ
4.ผลการใช้
รูปแบบการเรียน
การสอนฯ
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ดาเนินการพัฒนาด้วยรูปแบบ
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยแบบ
ผสมผสานวิธีการวิจัย (Mixed Methods Research) (Creswell and Clark, 2011: 67-70) โดยมี
กระบวนการวิจัยประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) เป็น
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis: A) ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการออกแบบและการพัฒนา
(Development: D1) เป็นการออกแบบและพัฒนา (Design and Development: D&D) เครื่องมือ
ต่างๆ ที่ใช้ประกอบรูปแบบการสอนฯ ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) เป็นขั้นตอนการนา
รูป แบบการสอนไปใช้จ ริงกับ กลุ่ มตัวอย่าง (Implementation: I) และขั้นตอนที่ 4 การพัฒ นา
(Development: D2) เป็นการประเมินผล (Evaluation: E) และการขยายผลการใช้รูปแบบการสอน
โดยผู้วิจัยได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับดังนี้
1. การพัฒนารูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
และการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2. การเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอนการดู การฟัง และ
การอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
3. การศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ รู ป แบบการสอนการดู การฟั ง และ
การอ่านเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
4. การพัฒนารูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
และการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยต่างๆ อาทิ ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
(Constructivism) ทฤษฏีการรู้คิด (Metacognition)ฯลฯ แนวคิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative
Learning) แนวคิดกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving Process)
แนวคิดเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล และแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
การดู การฟัง และการอ่าน นามาสังเคราะห์เป็นกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการสอนการดู
การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ประกอบด้ว ย 3 ขั้น ตอน ดังต่อไปนี้ คือ ขั้นที่ 1 ขั้น ทาความรู้ให้ ชัดเจน (Knowledge
Clarification: K) ประกอบด้วย 2 ขั้นย่อย คือ 1.1) ขั้นการรับรู้และทาความเข้าใจ (Perception
and Comprehension) 1.2) ขั้นกาหนดวัตถุประสงค์ (Define Objectives) ขั้นที่ 2 ขั้นเรียนรู้จาก
การปฏิบัติ (Active Learning: A) ในขั้นตอนนี้ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย คือ 2.1) ขั้นการวางแผน
และกาหนด กลยุทธ์ (Plan and Define Strategy) 2.2) ขั้นปฏิบัติ (execution) 2.3) ขั้นสรุปและ
นาเสนอ (Conclusion and Presentation) และขั้นที่ 3 ขั้นเพิ่มพูนความสามารถการจัดระบบข้อมูล
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(Increasing Information Abilities: I) แบ่งเป็น 2 ขั้นย่อย คือ 3.1) การตรวจสอบ (Verification)
และ 3.2) การประเมินผล (Assessment)
2. ผลการพัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนการดู การฟัง และ
การอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นานวั ต กรรมรู ป แบบการสอนการดู การฟั ง และการอ่ า น
เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลังจากนั้นได้
ดาเนินการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาแล้วได้
ข้อสรุป ดังนี้
กระบวนการของรูปแบบการสอนฯ ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน 3 ขั้นตอน
หลัก และ 7 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ ขั้นที่ 1 ทาความรู้ให้ชัดเจน (Knowledge Clarification: K) 1.1) การ
รับรู้และทาความเข้าใจ (Perception and Comprehension) 1.2) กาหนดวัตถุประสงค์ (Define
Objectives) ขั้นที่ 2.เรียนรู้จากการปฏิบัติ(Active Learning: A) 2.1) การวางแผนและกาหนดกล
ยุทธ์ (Plan and Define Strategy) 2.2) ปฏิบัติ (Execution) 2.3) สรุปและนาเสนอ (Conclusion
and Presentation) และขั้นที่ 3 เพิ่มพูนความสามารถการจัดระบบข้อมูล (Increasing
Information Abilities: I) 3.1) การตรวจสอบ (Verification) 3.2) การประเมินผล (Assessment) มี
รายละเอียดดังนี้
ขั้นที่ 1 ทาความรู้ให้ชัดเจน (Knowledge Clarification: K) ขั้นนี้พัฒนาขึ้นตามแนวคิด
พื้นฐานของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองเป็นขั้นแรกของการสร้างความรู้ด้วยตนเอง คือ การทา
ความรู้ให้กระจ่าง เป็นขั้นเตรียมความพร้อมผู้เรียนในการทาความรู้ให้กระจ่าง เป็นขั้นที่ครูเตรียม
ความพร้อมของผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีความตื่นตัวและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ โดยให้ความรู้พื้นฐานที่
จาเป็นกับผู้เรียน สร้างความคุ้นเคยกับผู้เรียน นาเสนอองค์ความรู้ใหม่ ให้กับผู้ เรียน ในการเรียนรู้ให้
นักเรียนได้เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมที่มีอยู่ และผู้เรียนทาการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น
การอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้มาแล้ว การตั้งคาถาม ฯลฯ และกาหนดทิศทางที่จะเรียนรู้
ในสิ่งใหม่ ใช้กระบวนการตั้งคาถาม การเรียนรู้ร่วมกัน การอภิปราย แสดงความคิดเห็นและในการ
เรี ย นรู้ แต่ล ะครั้ ง ผู้ เรี ย นกาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ด้ว ยตนเอง ซึ่งจะช่ว ยให้ ผู้ เรียนทราบถึง
เป้าหมายการเรียนรู้ที่ตนเองต้องการ เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง โดยมี
ครูเป็นผู้อานวยความสะดวกและกระตุ้นให้นักเรียนตั้งคาถามหรือตั้งประเด็นการคิด ประกอบด้วย 2
ขั้นย่อย ๆ คือ 1) การรับรู้และทาความเข้าใจ (Perception and Comprehension) ขั้นตอนนี้ผู้เรียน
จะรับรู้ข้อมูลใหม่ด้วยการดู การฟัง หรือการอ่าน และทาความเข้าใจข้อมูลที่ได้รับ โดยใช้กลยุทธ์ ต่างๆ
ในการรู้คิดที่หลากหลาย เช่นการตั้งคาถาม การอภิปรายฯ และ 2) กาหนดวัตถุประสงค์ (Define
Objectives) ในขั้นนี้ผู้เรียนเป็นผู้กาหนดกรอบการเรียนรู้ด้วยการกาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของ
ตนเอง ระบุอย่างชัดเจนว่าทาอะไรบ้างเพื่อเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้ในขั้นต่อไป
ขั้นที่ 2 เรียนรู้จากการปฏิบัติ (Active Learning: A) ขั้นนี้ผู้เรียนฝึกการจัดกระทา
กับข้อมูลประเภทต่าง ๆ ที่ผู้เรียนได้ศึกษาจากการดู การฟัง และการอ่าน สรุปองค์ความรู้ และมีการ
เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ ฝึกการวางแผน ฝึ กปฏิบัติการดู การฟัง และ
การอ่าน ฝึกการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผล โดยใช้เนื้อหา และสถานการณ์ จากแหล่งข้อมูล
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ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ แผนภูมิ รูปภาพ ข้อมูลดิจิตอลจากเว็บไซต์ฯ ฝึกการสืบค้นข้อมูลที่
นักเรียนต้องการเรียนรู้ ผู้เรียนเรียนรู้ และพัฒนาการคิดโดยการเรียนรู้ร่วมกัน ฝึกปฏิบัติงานโดยใช้
กลยุทธ์การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการเรียนรู้แต่ละครั้ง เช่น ผู้เรียนได้ฝึกตั้งคาถาม อภิปราย
แสดงความคิดเห็น ระดมพลังสมอง การใช้ผังกราฟิก ฯ ค้นหาคาตอบอย่างเป็นระบบตามประเด็นการ
คิดที่ตั้ งไว้ เพื่ อให้ บ รรลุ วัต ถุป ระสงค์ ที่กาหนด โดยมีค รูเป็ นผู้ อ านวยความสะดวก ให้ คาแนะน า
แนวทางในฝึกปฏิบัติ ในการพัฒนาทั้งด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงเหตุผล และด้าน การฟัง การดู
และการอ่าน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย คือ 1) การวางแผนและกาหนดกลยุทธ์ (Plan and
Define Strategy) ขั้นนี้ผู้เรียนจะกาหนดกรอบในการเรียนรู้ของตนเองอย่างเป็นระบบ โดยระบุว่า
จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไร และจะปฏิบัติอย่างไร และเลือกกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมที่จะใช้
ในการเรียนรู้ในความรู้นั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่นักเรียนตั้งไว้ ในขั้นตอนแรก มีการตั้งเกณฑ์ใน
การประเมินคุณภาพของตนเอง ที่จะบอกได้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และ 2) ปฏิบัติ (Execution)
ในขั้นการปฏิบัตินี้ผู้เรียนจะลงมือปฏิบัติกิจกรรมการดู การฟัง และการอ่าน ด้วยกลยุทธ์ที่ตนเองได้ทา
การเลือกที่จะใช้ในการศึกษา และมีการฝึกปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม เพื่ อที่จะทาความเข้าใจ และสร้างองค์
ความรู้ของตนเอง โดยการตีความ จากสื่ อที่ได้ดู ได้ฟัง หรือได้อ่าน 2.3) สรุปและนาเสนอ
(Conclusion and Presentation) ขั้นนี้เป็นขั้นตอนต่อเนื่องจากขั้นตอนที่ สอง เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้
ผ่านสื่อประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดู การฟัง และการอ่าน ด้วยกลยุทธ์และวิธีการต่าง ๆ ที่ได้
ดาเนินการวางแผนตั้งแต่ต้น จนกระทั่งสรุปองค์ความรู้ใหม่ได้แล้ว ผู้เรียนจะนาเสนอองค์ความรู้ใหม่ที่
เกิ ด จากการเรี ย นรู้ แ ละฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นแต่ล ะครั้ง ด้ ว ยรู ป แบบต่ า งๆ ตามศั ก ยภาพของตนเอง หรื อ
ศักยภาพของกลุ่ม ที่ผู้เรียนได้ร่วมกันคิด ร่วมกันสร้างองค์ความรู้ และปฏิบัติที่เกิดจากการฟัง การดู
และการอ่านตามประเด็นการคิดและวัตถุประสงค์ทีผู้เรียนได้กาหนดไว้ซึ่งอาจจะจัดทาเป็นชิ้นงานใน
รูปแบบต่างๆที่หลากหลาย นาเสนอด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามศักยภาพของตนเอง การแสดงออก
ของผู้เรียนในขั้นนี้แสดงให้เห็นถึง การรู้คิดของผู้เรียน การสร้างองค์ความรู้ใหม่ของผู้เรียน ที่แสดงถึง
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน
ขั้นที่ 3 เพิ่มพูนความสามารถในการจัดระบบข้อมูล (Increasing Information
Abilities: I) ในขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียนได้ขยายความคิด โดยการนาข้อมูลและองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้ใน
ขั้นที่ 2 มาจัดระบบใหม่ให้เหมาะสมกับตนเองโดยใช้หลักการของกระบวนการรู้คิด (Metacognition)
เริ่มจาก ขั้นย่อยที่ 3.1 คือ ขั้นตรวจสอบ (Verification) เป็นขั้นที่ผู้เรียนทาการควบคุมกระบวนการ
พัฒนาการคิดของตนเองให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการตรวจสอบการใช้กลยุทธ์
ต่างๆ ในการเรี ย นรู้ โดยมีครู คอยให้ คาชี้แนะและกระตุ้นโดยการใช้คาถาม เป็นขั้นที่ผู้ เรียนขยาย
ความคิดและจัดระเบียบการคิดของตนเองอย่างเป็นระบบ การที่ผู้เรียนได้จัดระเบียบการคิดของ
ตนเองจะทาให้นั กเรียนทราบถึงข้อดี ข้อเสียในการเรียนรู้ของตนเองทาให้รู้จักตนเองมากขึ้น และ
สามารถนาข้อมูล ต่างๆ มาพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองในโอกาสต่อไป และขั้นย่อยที่ 3.2 การ
ประเมินผล (Assessment) ขั้นตอนย่อยนี้เป็นการประเมินผลความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของตนเอง
ตามแนวคิดของการรู้คิด ว่าการเรียนรู้ของตนเองในแต่ละครั้งสัมฤทธิผลเพียงใด นอกจากนี้ผู้เรียนจะ
ได้ ส ะท้ อ นความรู้ สึ ก และความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การเรี ย นรู้ ข องตนเองที่ เ กิ ด จากการเรี ย นตาม
กระบวนการของรู ป แบบการสอนโดยการอภิป รายหรื อ เขีย นบั นทึ ก (learning log) โดยท า
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การประเมินตามวัตถุประสงค์ที่ผู้เรียนได้กาหนดไว้ในขั้นตอนแรกของการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน
และในขั้นนี้ครูจะประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ ของผู้เรียนทั้งด้าน ความรู้ ทักษะ และ เจตคติ
โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสม เพื่อที่ครูจะได้นาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ของ
ผู้เรียน ในโอกาสต่อไป
รูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิด
เชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น KAI Model แสดงดังภาพที่ 24

ภาพที่ 24 รูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่าน KAI Model
การนารูปแบบการสอนฯนี้ไปทดลองใช้โดยจัดการเรียนรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2 จานวน 12 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ผลการทดสอบประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
ในด้านการคิดวิเคราะห์ ได้ค่า 78.36/75.00 คะแนนระหว่างเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.36 และ
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนได้คะแนนร้อยละ 75 ในด้านการคิดเชิงเหตุผล ได้ค่า 78.36/70.00 คะแนน
ระหว่างเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.36 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนได้คะแนนร้อยละ 70.00
ขั้นตอนที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผลก่อนและหลัง
การใช้รูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และ
การคิดเชิงเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอน
การดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่ งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิ ดเชิงเหตุผ ล ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นแสดงได้ดังตารางที่ 16 และตารางที่ 17
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ตารางที่ 16 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอน
การดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผล
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
คะแนน
ทดสอบก่อนเรียน
ทดสอบหลังเรียน

n

คะแนนเต็ม

x

S.D.

t

P

12
12

30
30

19.08
22.50

2.39
2.50

- 8.20

.00

*มีนัยสาคัญที่ระดับ .05
จากตารางที่ 16 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน หลังการใช้รูปแบบ
การสอนการดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น KAI Model ของนักเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้
ตารางที่ 17 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยภาพรวมและจาแนก
เป็นรายด้าน
ผลสัมฤทธิ์ด้านการคิด
วิเคราะห์

คะแนน
เต็ม

คะแนนที่ได้แยกเป็นรายด้าน
S.D.
%


ลาดับที่

ด้านการนิยามปัญหา
ด้านการทาความเข้าใจ
และอธิบายรายละเอียด
ของข้อมูล
ด้านการจาแนกประเภท
ของข้อมูล
ด้านการพิจารณา
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
ของข้อมูล
ด้านการสรุปและการนา
ข้อสรุปไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวัน
รวมทั้ง 5 ด้าน

5
7

4.08
5.58

0.51
0.51

81.60
79.71

1
2

6

4.50

0.80

75.00

3

7

4.67

0.89

66.71

5

5

3.67

0.65

73.40

4

30

22.50

2.50

75.00

หมาย
เหตุ

จากตารางที่ 17 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ด้านการวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบ
การสอนการดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยภาพรวมนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการคิด วิเคราะห์ มีคะแนนเฉลี่ย ( 
= 22.50, S.D. = 2.50) คิดเป็นร้อยละ 75.00 และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ใน
แต่ละด้านย่อย ของการคิดวิเคราะห์เรียงตามลาดับได้ ดังนี้ อันดับ 1 ด้านการนิยามปัญหา คะแนน
เฉลี่ย ( x ) =4.08 S.D.=0.51 คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.60 อันดับ 2 ด้านการทาความเข้าใจและ
อธิบายรายละเอียดของข้อมูล คะแนนเฉลี่ย( x ) = 5.58 S.D.=0.51 คิดเป็นร้อยละ 79.71 อันดับ 3
ด้านการจาแนกประเภทของข้อมูล คะแนนเฉลี่ย( x ) = 4.50 S.D.= 0.80 คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ
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75.00 อันดับ 4 ด้านการสรุปและการนาข้อสรุปไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน คะแนนเฉลี่ย( x )
=3.67 S.D.= 0.65 คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 73.40 และ อันดับที่ 5 ด้านการพิจารณาความสัมพันธ์
เชิงเหตุผลของข้อมูลเป็นลาดับสุดท้าย คะแนนเฉลี่ย( x ) = 4.67 S.D.= 0.89 คิดเป็นร้อยละ 66.71
ขั้นตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการคิดเชิงเหตุผลก่อนและหลังการใช้รูปแบบ
การสอน การดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการคิด
เชิงเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
แสดงได้ดังตารางที่ 18 และตารางที่ 19
ตารางที 18 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการคิดเชิงเหตุผลก่อนและหลังการใช้รูปแบบ
การสอน การดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผล
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
คะแนน
ทดสอบก่อนเรียน
ทดสอบหลังเรียน
*มีนัยสาคัญที่ระดับ .05

n
12
12

คะแนนเต็ม
50
50

S.D.
.90
.89

x

28.25
35

t

P

- 8.47

.00

จากตารางที่ 18 พบว่า ความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียน หลังการใช้
รู ป แบบการสอนการดู การฟั ง และการอ่ า น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การคิ ด วิ เ คราะห์ และการคิ ด
เชิงเหตุผล สาหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น KAI Model ของนักเรียนสูงขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้
เมื่อศึกษาการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นรายด้าน แสดงผลดัง
ตารางที่ 19
ตารางที่ 19 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียน โดยภาพรวมและจาแนก
เป็นรายด้าน
ผลสัมฤทธิ์ด้านการคิดเชิง
เหตุผล
ด้านการการทาความกระจ่างข้อมูล
ด้านการตีความจากข้อมูล
ด้านการจาแนกแยกแยะ
ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
ด้านการเชื่อมโยงหา
ความสัมพันธ์ด้วยการหาเหตุผล
ด้านการลงข้อสรุปและ
การอ้างอิง
รวมทั้ง 5 ด้าน

คะแนน
เต็ม
10
10
10

คะแนนที่ได้แยกเป็นรายด้าน
S.D.
%

7.58
0.64
75.83
7.08
0.76
75
6.92
0.86
69.17

ลาดับที่

หมาย
เหตุ

1
2
4

10

7.25

0.83

72.50

3

10

6.17

0.90

61.67

5

50

35

2.94

70

จากตารางที่ 19 พบว่า ผลสั มฤทธิ์ด้านการคิดเชิงเหตุผ ลของนั กเรียนที่เรียนโดยใช้
รูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุ ผลของ
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยภาพรวมนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการคิดเชิงเหตุผลอยู่ในระดับ
มีคะแนนเฉลี่ย (  =35.00, S.D. = 2.94) คิดเป็นร้อยละ 70 และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในประเด็นย่อยของการคิดเชิงเหตุผล เรียงตามลาดับ ดังนี้ คือ อันดับ 1 ด้านการ
การทาความกระจ่างข้อมูลคะแนนเฉลี่ย (  =7.58, S.D. = 0.64) คิดเป็นร้อยละ 75.83 อันดับ 2
ด้านการตีความจากข้อมูล คะแนนเฉลี่ย (  =7.08, S.D. = 0.76) คิดเป็นร้อยละ 70.80 อันดับ 3
ด้านการเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์ด้วยการหาเหตุผล คะแนนเฉลี่ย (  =7.25, S.D. = 0.83) คิดเป็น
ร้อยละ 72.50 อันดับ 4 ด้านการจาแนกแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นคะแนนเฉลี่ย (  = 6.92,
S.D. = 0.86) คิดเป็นร้อยละ 69.17 และ อันดับที่ 5 ด้านการลงข้อสรุปและการอ้างอิง เป็นลาดับ
สุดท้าย คะแนนเฉลี่ย (  = 6.17, S.D. = 0.90) คิดเป็นร้อยละ 61.67
ผลจากการบันทึกการสอนของครูผู้สอน ในการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอน การดู
การฟัง และการอ่าน (KAI Model) พบว่า ในการจัดการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ชั่วโมง
แรก และชั่วโมงที่ 2 การจัดการเรียนรู้ใช้เวลามากกว่าที่กาหนด การจัดการเรียนรู้ในขั้นตอนที่ให้
ผู้เรียนกาหนดวัตถุประสงค์ นักเรียนค่อนข้างจะไม่เข้าใจว่าจะตั้งจุดประสงค์อะไร อย่างไรครูต้องให้
คาแนะนานักเรียนค่อนข้างมาก เมื่อนักเรียนได้ฝึกตั้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้
ต่อๆ ไปทาให้นักเรียนสามารถตั้งวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ได้ ทาให้การจัดการเรียนรู้มีความคล่องตัว
และใน ขั้นตอนที่ 2 ของรูปแบบการสอนขั้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Active Learning : A)
นักเรียนจะมีปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการวางแผนและกาหนดกลยุทธ์ในการสอนแผนแรก ๆ นักเรียน
จะวางแผนไม่เป็นทาให้ประสบปัญหาในการกาหนดกลยุทธ์การเรียนรู้ของตนเองทาให้การสอนต้องใช้
เวลามาก และนักเรียนพัฒนาความสามารถในการวางแผนและกาหนดกลยุทธ์การเรียนรู้ของตนเอง
มากขึ้น เห็นได้จากการสอนในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 นักเรียนวางแผนกาหนดกลยุทธ์ในการเรียน
ของตนเอง และของกลุ่มได้เป็นอย่างดี ทาให้การจัดการเรียนรู้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีก
ประการหนึ่งที่พบ ในการจัดการเรียนรู้ คือ ในขณะที่นักเรียนปฏิบัติการดู การฟัง และการอ่าน จาก
สื่อคอมพิวเตอร์นักเรียนบางส่วนขาดทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูล ต้องคอยถามเพื่อน
ตลอดเวลาทาให้รบกวนสมาธิของเพื่อน ครูจึงแก้ปัญหาด้วยการให้คาแนะนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้
สื่อจากคอมพิวเตอร์ ในการดู การฟัง และการอ่าน ทาให้ นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ดีขึ้ น
นอกจากนี้ ในขั้นการตรวจสอบ นักเรียนในแผนแรก ๆ นักเรียนไม่เข้าใจว่าต้องตรวจสอบอะไร ครู
ต้องอธิบายเพิ่มเติมอย่างมากจนกระทั่งในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 นักเรียนมีความเข้าใจสามารถ
ตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเองได้เป็นอย่างดี และปัญหาที่พบในการจัดการเรียนรู้อีกประการหนึ่ง
คือ การตั้งคาถาม เขียนสรุปประเด็น และการทาผังกราฟิก นักเรียนส่วนใหญ่จะไม่สามารถตั้งคาถาม
ที่เน้นการคิดระดับสูง และเขียนสรุปประเด็นสาคัญหลังจากปฏิบัติการดู การฟัง และการอ่าน ทาให้
นักเรียนทาความเข้าใจและวิเคราะห์ ประเด็นในเนื้อหาของสารที่ดู ฟัง แลทาผังกราฟิกอ่านได้ช้า
ครูผู้สอนจึงต้องให้ตัวอย่างคาถามที่เน้นการคิดขั้นสูงกับนักเรียนให้มากขึ้นและให้คาแนะนาเกี่ยวกับ
การเขียนสรุปประเด็นกับนักเรียนที่ประสบปัญหาอย่างใกล้ชิด ซึ่งช่วยให้นักเรียนทาความเข้าใจและ
วิเคราะห์เรื่องได้เร็วขึ้นและเรียนรู้ตามกระบวนการของรูปแบบได้ดีขึ้น จากการสังเกต ในแผนการ
จั ดการเรี ย นรู้ ที่ 6 นั กเรี ย นส่ ว นใหญ่เรีย นรู้จากรูปแบบการสอนฯ ในขั้นตอนต่างๆ ได้อย่า ง
คล่องแคล่ว การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ดาเนินไปด้วยดี ส่วนเรื่องที่นามาให้นักเรียนเรียนรู้ในการ
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จัดการเรียนรู้นักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เช่น การโฆษณา, เพลง, สารคดี และบทความต่างๆ
สังเกตได้จากการสอบถามครูว่ามีเรื่องอะไรให้ดูอีกหรือไม่
ผลการสรุปจากบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 และ 2
นักเรียนจะบันทึกในประเด็นที่ยังสงสัยและไม่เข้าใจคือ การตั้งวัตถุประสงค์ การวางแผนการเรียน
และ การกาหนดกลยุทธ์การเรียนรู้เนื่องจากไม่รู้จะกาหนดกลยุทธ์การเรียนรู้อย่างไร อีกประเด็นหนึ่ง
คือ การทาผังกราฟิกนักเรียนไม่เข้าใจในการวิเคราะห์เรื่องเพื่อมาจัดทาผังกราฟิก และการเขียนสรุป
ประเด็นที่ดู ฟัง และอ่าน ต้องการให้ครูช่วย หรือต้องการทางานกลุ่ มมากกว่างานเดี่ยว เนื่องจากจะ
ปฏิบัติงานได้เร็ว ได้แนวคิดจากเพื่อน และมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น กลยุทธ์ที่นักเรียนพบว่าช่วยให้
เขาเรียนรู้ได้ดี คือกลยุทธ์การตั้งคาถาม กลยุทธ์การวิเคราะห์ด้วย KWL, KWL-Plush และ การใช้
กลยุทธ์การอ่าน SQ4R ซึ่งนักเรียนมีความเห็นว่าสามารถช่วยในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี และนักเรียน
ทุกคนประสบความสาเร็จในการเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง และอีกประการหนึ่งนักเรียนค้นพบว่า
ตนเองสามารถนาการเรียนรู้ด้วยกระบวนการของรูปแบบการสอน KAI Model ไปใช้เรียนรู้และสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่าน
เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น
ผู้วิจัยได้ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน
การดู การฟั ง และการอ่า น เพื่อ ส่ ง เสริ ม การคิ ดวิ เคราะห์ และการคิด เชิ งเหตุ ผ ล ของนัก เรี ย น
มัธยมศึกษาตอนต้น ผลปรากฏดังในตารางที่ 20
ตารางที่ 20 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน การดู การฟัง
และการอ่าน เพือ่ ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น KAI Model
ข้อ
ที่

ประเด็นคาถาม
1. ด้านขั้นตอนของรูปแบบการสอน

1
2
3
4

5

ขั้นตอนของรูปแบบช่วยพัฒนาการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผล
ของนักเรียนได้
ขั้นตอนของรูปแบบการสอนมีความสัมพันธ์กัน
ขั้นตอนต่าง ๆ ของการสอนตามรูปแบบไม่ซับซ้อนน่าสนใจ
ขั้นตอนการสอนของรูปแบบการสอนช่วยให้นักเรียนรู้จักการประเมิน
การรู้คิดตนเอง
การเรียนตามขั้นตอนในรูปแบบการสอนเป็นการเรียนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ระดับความคิดเห็น
S.D. เห็น

ด้วย

ลาดับ
ที่

4.64

0.51

มาก
ที่สุด

2

4.64

0.49

มากที่สุด

2

4.45
4.73

0.52
0.62

มากที่สุด
มากที่สุด

5
3

4.82

0.39

มากที่สุด

1

4.55

0.51

มากที่สุด

4
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ตารางที่ 20 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนการดู การฟัง
และการอ่าน เพือ่ ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น KAI Model (ต่อ)
ข้อ
ที่

ประเด็นคาถาม
2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

6

กิจกรรมการเรียนรูส้ นุกสนานน่าสนใจ

7

กิจกรรมของรูปแบบการสอนส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์
และการคิดเชิงเหตุผล
การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบช่วยให้สามารถสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองได้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนได้ทางานและเรียนรู้ร่วมกับ
เพื่อนมากขึ้น
กิจกรรมการเรียนรูเ้ ปิดโอกาสให้นกั เรียนได้แสดงบทบาท
มากขึ้น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนกล้าถาม และตอบ
มากขึ้น
การจัดกิจกรรมการเรียนรูม้ ีความเหมาะสมกับเนื้อหาทีเ่ รียน
3. ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้

8
9
10
11
12
13

นักเรียนมีส่วนร่วมวางแผนและมีการเรียนรู้ร่วมกัน

14
15

นักเรียนได้ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรียนรู้อย่างอิสระ
บรรยากาศในการจัดการเรียนรูเ้ อือ้ ให้นักเรียนได้พัฒนาการคิด
ตลอดเวลา
มีการกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและตื่นตัว
อยู่ตลอดเวลา
นักเรียนได้ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง และในการปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่ม
4. ด้านการวัดและประเมินผล

16
17

18

การวัดและประเมินผลมีความหลากหลาย

19

การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนสะท้อนศักยภาพ
ที่เป็นจริงของผู้เรียน

ระดับความคิดเห็น
S.D. เห็น

ด้วย
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

ลาดับ
ที่

4.56

0.59

4.64

0.49

4.45

0.67

4.55

0.67

4.64

0.65

4.82

0.45

4.36

0.67

มาก

7

4.45

0.52

5

4.56

0.50

4.73

0.45

4.36

0.51

4.64

0.49

4.82

0.39

มาก
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

4.27

0.65

มาก

5

4.56

0.51

4.64

0.51

4.73

0.49

มาก
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

5
2
6
4
3
1

3
2
4
3
1

4
2
1
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ตารางที่ 20 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน การดู การฟัง
และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น KAI Model (ต่อ)
ข้อ
ที่
20

21
22
23
24
25
26

ประเด็นคาถาม
การวัดและประเมินผลตามรูปแบบทาให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น
ในการเรียนรู้มากขึ้น
5. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
กระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนช่วยให้สร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองได้
ขั้นตอนของรูปแบบการสอนฯ ช่วยให้มีแนวทางใน
การพัฒนาการคิดวิเคราะห์และคิดเชิงเหตุผล
การจัดการเรียนรู้ทาให้นักเรียนรู้จักการทางานร่วมกับผู้อื่นมากขึ้น
กระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนช่วยให้มีความคงทนในการ
เรียนรู้
นักเรียนสามารถนาวิธีการเรียนรู้จากรูปแบบการสอนไปใช้เรียนรู้
ในชีวิตประจาวัน
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเอง
รวมเฉลี่ยทุกด้าน

ระดับความคิดเห็น
S.D. เห็น

ด้วย
4.45

0.52

4.67

0.44

4.73

0.45

4.55

0.52

4.91

0.29

4.36

0.49

4.82

0.39

4.64

0.51

4.66

0.07

มาก
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ทีส่ ุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

ลาดับ
ที่
3
1
3
5
1
6
2
4

จากตารางที่ 20 นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนการดู
การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล KAI Model ในระดับ เห็น
ด้วยมากที่สุด (  = 4.66, S.D. = 0.07) หากพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลาดับได้ ดังนี้ อันดับ 1 ด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับ นักเรียนมีความคิดเห็น ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ( X = 4.67, S.D. = 0.44)อันดับ
2 ด้านขั้นตอนของรูปแบบการสอนนักเรียนมีความคิดเห็น ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ( X = 4.64,
S.D. = 0.51) อันดับ 3 ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็น ในระดับเห็นด้วย
มากที่สุด ( X = 4.56, S.D. = 0.50) อันดับ 4 ด้านการวัดและประเมินผล นักเรียนมีความคิดเห็น ใน
ระดับเห็นด้วยมากที่สุด ( X = 4.56, S.D. = 0.51) และอันดับที่ 5 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มี
ความคิดเห็น ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ( X = 4.56, S.D. = 0.59) เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดลาดับที่ 1-3 ได้แก่ ลาดับที่ 1 ด้านการจัดการเรียนรู้ทาให้นักเรียนรู้จักการทางาน
ร่วมกับผู้อื่นมากขึ้น (  = 4.91, S.D. = 0.29) ลาดับที่ 2 นักเรียนสามารถนาวิธีการเรียนรู้จากรูปแบบ
การสอนไปใช้เรียนรู้ในชีวิตประจาวัน , มีการกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและตื่นตัวอยู่
ตลอดเวลา และขั้นตอนการสอนของรูปแบบการสอนช่วยให้นักเรียนรู้จักการประเมินการรู้คิดตนเอง
(  = 4.82, S.D. = 0.39) ลาดับที่ 3 กระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนช่วยให้สร้างองค์ความรู้
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ด้วยตนเองได้ และนักเรียนมีส่วนร่วมวางแผนและมีการเรียนรู้ร่วมกัน (  = 4.73, S.D. = 0.45)
ตามลาดับ
รายละเอียดความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน การดู
การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล KAI Model แยกเป็น
รายด้าน มีดังนี้
1. ด้านขั้นตอนของรูปแบบการสอน
นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอน การฟัง
การดู และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล KAI Model ในระดับเห็นด้วย
มากที่สุดทุกข้อโดยเรียงลาดับ ดังนี้ 1) ขั้นตอนการสอนของรูปแบบการสอนช่วยให้นักเรียนรู้จักการ
ประเมินการรู้คิดตนเอง 2) ขั้นตอนของรูปแบบช่วยพัฒนาการคิดวิเคราะห์และการคิด เชิงเหตุผลของ
นักเรียนได้ 3) ขั้นตอนต่างๆ ของการสอนตามรูปแบบไม่ซับซ้อนน่าสนใจ 4) การเรียนตามขั้นตอนใน
รู ป แบบการสอนเป็ น การเรี ย นที่เน้ นผู้ เรี ยนเป็ นส าคั ญ และ 5) ขั้น ตอนของรูป แบบการสอน
มีความสัมพันธ์กัน
2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นักเรี ย นมีความคิดเห็ นต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนการดู
การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล KAI Model ในระดับมาก
ที่สุด 4 ข้อ และระดับมาก จานวน 3 ข้อ เรียงตามลาดับ ดังนี้ 1)กิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงบทบาทมากขึ้น 2) กิจกรรมการเรียนรู้สนุกสนานน่าสนใจ 3) การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้นักเรียนได้ทางานและเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนมากขึ้น 4) การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบช่วยให้
สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ 5) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาที่
เรียน 6) กิจกรรมของรู ปแบบการสอนส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผล และ
7) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนกล้าถาม และตอบมากขึ้น
3. ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้
นักเรี ย นมีความคิดเห็ นต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนการดู
การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล KAI Model ในระดับมาก
ที่สุด 3 ข้อ และระดับมาก 2 ข้อเรียงตามลาดับ ดังนี้ 1) มีการกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น
และตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา 2) นักเรียนมีส่วนร่วมวางแผนและมีการเรียนรู้ร่วมกัน และ 3) บรรยากาศใน
การจัดการเรียนรู้เอื้อให้นักเรียนได้พัฒนาการคิดตลอดเวลา4)นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างอิสระ และ5)นักเรียนได้ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง และในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม
4. ด้านการวัดและประเมินผล
นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอน การฟัง
การดู และการอ่าน เพื่อส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผ ล KAI Model ในระดับ
มากที่สุด 2 ข้อ และระดับมาก 1 ข้อ 1) การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนสะท้อนศักยภาพที่
เป็นจริงของผู้เรียน และ 2) การวัดและประเมินผลมีความหลากหลาย และ3)การวัดและประเมินผล
ตามรูปแบบทาให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้น
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5. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน การดู การฟัง และ
การอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล KAI Model ในระดับมากที่สุดทุกข้อ
ตามลาดับ ดังนี้ 1) การจัดการเรียนรู้ทาให้นักเรียนรู้จักการทางานร่วมกับผู้อื่นมากขึ้น 2) นักเรียน
สามารถนาวิธีการเรียนรู้จากรูปแบบการสอนไปใช้เรียนรู้ในชีวิตประจาวัน 3) กระบวนการเรียนรู้ตาม
รู ป แบบการสอนช่ว ยให้ ส ร้ า งองค์ความรู้ด้ว ยตนเองได้ 4) พัฒ นากระบวนการเรียนรู้ ของตนเอง
5)ขั้นตอนของรูปแบบการสอนฯ ช่วยให้มีแนวทางในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์และคิดเชิงเหตุผล
และ 6) กระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนช่วยให้มีความคงทนในการเรียนรู้
ข้อ เสนอแนะ นั ก เรี ย นมี ค วามคิ ด เห็ น และให้ ข้ อ เสนอแนะต่ อ การจั ด การเรี ยนรู้ ต าม
รูปแบบการเรียนการสอน การดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิง
เหตุผล KAI Model ในการจัดการเรียนการสอนควรให้เวลานักเรียนในการศึกษาเรื่องที่ ดู ฟัง และ
อ่านมากขึ้นจะช่วยให้มีความเข้าใจมากขึ้น ครูควรช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่เข้าใจกระบวนการบันทึกการ
เรียนรู้ และการทาแบบฝึกการคิดให้มากขึ้น เวลาในการทาแผนผังความคิดค่อนข้างน้อยทาให้เขียน
แผนผังความคิดไม่สมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) เป็นการประเมินผล (Evaluation: E) และ
การขยายผลการใช้รูปแบบการสอนฯ
ผู้ วิ จั ย ได้น ารู ป แบบการเรี ย นการสอนรู ปแบบการสอน การดู การฟัง และการอ่ า น
เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล สาหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น KAI
Model ที่ผ่านการใช้จริงจากขั้นตอนที่ 3 ไปประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขแล้วไปขยายผลการใช้
รู ป แบบการเรี ย นการสอนกั บ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ที่ มี ลั ก ษณะไม่ แ ตกต่ า งกั บ
กลุ่มตัว อย่ าง เพื่อศึกษาผลสั มฤทธิ์ในการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ในการคิดเชิงเหตุผ ล และ
ความคิดเห็นที่มีต่อการใช้รูปแบบการสอน KAI Model ของนักเรียนกลุ่มขยายผล หลังการจัด
การเรียนการสอนโดยรูปแบบการสอน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้
1. ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบการสอน การดู การฟัง
และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล สาหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น KAI Model
ผู้วิจัยนารูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบการสอน การดู การฟัง และการอ่าน เพื่อ
ส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผ ล ส าหรับนักเรียน ระดับมัธ ยมศึกษาตอนต้น KAI
Model ที่ใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจากขั้นตอนที่ 3 ไปประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข ซึ่งผลสรุป
ได้ดังนี้
1.1 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ในด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน การคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน หลังการใช้รูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และ
การคิดเชิงเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น KAI Model ของนักเรียนสูงขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
1.2 ผลการประเมินผลสั มฤทธิ์ในด้านการคิ ดเชิงเหตุ ผ ลของนั กเรียน การคิดเชิ ง
เหตุผ ลของนักเรี ย น หลั งการใช้รู ปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่ งเสริมการคิด

227
วิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น KAI Model ของนักเรียน
สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
1.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
โดยภาพรวม พบว่า รูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และ
การคิดเชิงเหตุผล ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
เป็น ลาดับขั้น เนื้ อหามีความเชื่อมโยง ผู้ส อนช่วยกระตุ้นนักเรียนในการแสวงหาความรู้ ช่วยให้ มี
การศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง และมีการใช้กลยุทธ์ที่ส่งเสริมการคิดของนักเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล อีกทั้งรูปแบบที่การทากิจกรรมปฏิสัมพันธ์กันอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งเปิ ด โอกาสให้ พู ด คุ ย ระหว่ า งการท างานกลุ่ ม ท าให้ ผู้ เ รี ย นได้ ค วามรู้ ใ หม่ ส ามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ และบันทึกที่นักเรียนเขียนในบันทึกการเรียนรู้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้ าใน
การเรียนรู้เกี่ยวกับการรู้คิด นักเรียนสามารถเลือกกลยุทธ์ต่างๆ มาใช้ในการรู้คิดได้เป็นอย่างดี แต่ใน
ระยะแรก แผนการสอนที่ 1-3 นักเรียนยังไม่เข้าใจที่จะบันทึกการเรียนรู้ แต่หลังจากนั้นนักเรียนรู้จัก
วางแผนในการเรียนรู้ตามแนวคิดระบบการรู้คิดของมาซาโน สามารถบันทึกการเรียนรู้ของตนเอง
แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการสอนสามารถพัฒนาการรู้คิดของนักเรียนได้ และสามารถพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี
1.4 ผลจากการบันทึกการสอนหลังการเรียนการสอนในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-6
พบว่าในการจัดการเรี ยนรู้การดู การฟัง และการอ่านด้วยรูปแบบการสอน KAI Model ผู้สอน ต้อง
ดูแลให้ความช่วยเหลื อนั กเรีย นอย่ างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่เรียนอ่อน ครูต้องคอย
ช่วยเหลือและกระตุ้นให้ นักเรี ยนมีความกระตือรือร้นในการทากิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ด้ว ย
ตนเอง ผู้ ส อนควรตะล่ อมให้ ผู้ เรี ย นตั้งประเด็นจากเรื่องที่ดู ที่ฟัง หรืออ่าน เพื่อฝึ กให้ ผู้ เรียนรู้จัก
กาหนดประเด็นในการคิด เพื่อให้สามารถตั้ง วัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้ชัดเจน มีการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบตามขั้นตอนของรูปแบบการสอนในการปฏิบัติกิจกรรมในขั้นที่ 2 ในชั่วโมงแรกๆ ครูต้องสังเกต
พฤติกรรมของผู้เรียน ว่าใครประสบกับปัญหาในการเรียนบ้าง จะได้ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที การจัด
กิจกรรม ควรจัดกิจกรรมกลุ่มที่ไม่ใหญ่นักเพราะนักเรียนบางส่วนจะเข้ากลุ่มแต่ไม่ร่วมกับเพื่อนในการ
ทากิจกรรม และอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่ได้ศึกษาจากการดู การฟัง และการอ่าน ทาให้ขาด
โอกาสในการคิดและไม่พัฒนาการรู้คิดของตนเอง ในขั้นตอนที่ให้นักเรียนนาเสนอผลงานของตนเอง
นั้นผู้สอนอาจจะเสนอแนะวิธีนาเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่
และมีความท้าทายในการน าเสนอผลงาน ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ นักเรี ยนกล้ าที่จะใช้ทักษะการดู
การฟัง และการอ่านรับสารในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และมานาเสนอแบ่งปันในห้องเรียน ครูต้องเปิด
โอกาสให้ผู้ เรี ยนร่ว มกัน ประเมิน ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ในกลุ่มตนเองและกลุ่มอื่น เพื่อสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทาให้ผู้เรียนสามารถยืนยันความรู้ที่
ตนเองค้น พบ และมี ความมั่น ใจในตนเองและกล้ าที่ จะนากระบวนการที่ฝึ กในห้ องเรียนไปใช้ใ น
ชีวิตประจาวัน
2. การขยายผลการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน การดู การฟัง และการอ่าน เพื่อ
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีดังนี้
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ผู้วิจัยนารูปแบบการเรียนการสอน การดู การฟัง และการอ่าน เพื่อ KAI Model ที่
ผ่านกระบวนการประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขแล้ว นาไปขยายผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดกกเต็น อาเภอด่านช้าง จั งหวัดสุพรรณบุรี ที่มี
ลักษณะไม่แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 1 ห้อง จานวนนักเรียน 12 คน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาคม พ.ศ. 2559 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสอน ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนกลุ่มขยายผลหลัง
การจัด การเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น สรุปผลได้ดังนี้
2.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียน
กลุ่มขยายผลหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น แสดงดังตารางที่ 21 - 22
2.1.1 ผู้วิจัยได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนกลุ่มขยายผล
แสดงผลดัง ตารางที่ 21
ตารางที่ 21 การเปรียบเทียบคะแนนการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอน การดู
การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผล ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของกลุ่มขยายผล
คะแนน

n

คะแนนเต็ม

x

S.D.

t

P

ทดสอบก่อนเรียน
ทดสอบหลังเรียน
*มีนัยสาคัญที่ระดับ .05

12
12

30
30

19.83
22.67

,75
,65

-5.98

.00

จากตารางที่ 21 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน หลังการใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนการฟัง การดู และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล
สาหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น KAI Model ของนักเรียนกลุ่มขยายผลสูงขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.1.2 ผู้วิจัยได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนกลุ่มขยายผล
แสดงผลดังตารางที่ 22
ตารางที่ 22 การเปรียบเทียบคะแนนการคิดเชิงเหตุผลก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอน การดู
การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผล ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของกลุ่มขยายผล
คะแนน

n

ทดสอบก่อนเรียน
12
ทดสอบหลังเรียน
12
*มีนัยสาคัญที่ระดับ .05

คะแนนเต็ม

x

S.D.

t

P

50
50

26.33
35.41

4.42
3.59

-12.57

.00

จากตารางที่ 22 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ในการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียน ก่อนและหลังการใช้
รูปแบบการเรียนการสอนการดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิง
เหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น KAI Model ของนักเรียนกลุ่มขยายผลสูงขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนการดู การฟั ง และการอ่ า น
เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีวัตถุประสงค์
ของการวิจัย คือ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่านเพื่อ
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ 2) เพื่อศึกษา
ประสิทธิผลรูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่านเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และ การคิดเชิง
เหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย 2.1) ประเมินความสามารถด้านการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่านเพื่อส่งเสริมการ
คิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 2.2) ประเมินความสามารถ
ด้านการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่านเพื่อ
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ 2.3) ประเมิน
ความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีต่อการใช้รูปแบบการสอนฯ ที่ได้พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนวัดน้าพุ ที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2557 โดยมีกระบวนการวิจัยประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย
(Research: R1) เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis: A) ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา
(Development: D1) เป็นการออกแบบและพัฒนา (Design and Development: D & D) ขั้นตอน
ที่ 3 การวิจัย (Research:R2) เป็นการนารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้จริง (Implementation: I)
และขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) เป็นการประเมินผล (Evaluation: E) และการ
ขยายผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ร้อยละ (%) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยสรุปผลการวิจัย
อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
สรุปผลการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อง การพั ฒ นารู ป แบบการสอนการดู การฟั ง และการอ่ า น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
การคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. รูปแบบการเรียนการสอนการดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
และการคิดเชิงเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หรือที่เรียกว่า “KAI Model” ประกอบด้วย
องค์ประกอบสาคัญ 6 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3)สาระความรู้ 4) ขั้นตอน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5)ระบบสังคม และ 6) สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ องค์ประกอบที่ 1 หลักการ
หลักการ: การเรียนรู้ด้วยการดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิ ดวิเคราะห์และการคิดเชิง
เหตุผล เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนการรู้คิดของ
ตนเอง ด้วยกิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้ร่วมกัน กิจกรรมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และกลยุทธ์ทาง
ภาษาอย่างต่อเนื่อง จากสื่อและสถานการณ์ที่หลากหลายสอดคล้องกับความเป็นจริง
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องค์ประกอบที่ 2 วัตถุประสงค์มี 2 ประการ คือ 1) พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการคิด
เชิงเหตุผล และ 2) พัฒนาองค์ความรู้ของผู้เรียน ผ่าน การดู การฟัง และการอ่าน องค์ประกอบที่ 3
สาระความรู้ ในรูปแบบการสอนได้ออกแบบสาระความรู้เกี่ยวกับสารที่นามาให้นักเรียนดู ฟังและอ่าน
ที่เหมาะสมที่จะนามาใช้ ตามขั้น ตอนและสภาพแวดล้อมในการเรียนแต่ละครั้ง องค์ประกอบที่ 4
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ทา
ความรู้ให้ชัดเจน (Knowledge Clarification: K) ประกอบด้วย 2 ขั้นย่อย คือ 1.1) การรับรู้และทา
ความเข้าใจ (Perception and comprehension) 1.2) กาหนดวัตถุประสงค์ (Define Objectives)
ขั้นที่ 2 เรียนรู้จากการปฏิบัติ(Active Learning: A) แบ่งเป็น 3 ขั้นย่อย คือ 2.1) การวางแผนและ
กาหนดกลยุทธ์ (Plan and Define Strategy) 2.2) ปฏิบัติ (execution) 2.3) สรุปและนาเสนอ
(Conclusion and presentation) และขั้นที่ 3 เพิ่มพูนความสามารถการจัดระบบข้อมูล
(Increasing Information Abilities: I) แบ่งเป็น 2 ขั้นย่อย คือ 3.1) การตรวจสอบ (Verification)
3.2) การประเมินผล (Assessment) องค์ประกอบที่ 5 ระบบสังคม เป็นการอธิบายบทบาทของ
ผู้สอนและผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน และรูปแบบการสอนได้ใช้แนวคิดของการเรียนรู้ร่วมกัน
(Collaborative)ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันตลอดเวลาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ประกอบที่ 6 สิ่งที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ (instruction and Nurturant Effects) ให้กับผู้เรียน รวมทั้งมีสิ่งสาคัญ
องค์ประกอบอะไรบ้างที่จะทาให้การดาเนินการจัดการเรียนรู้แต่ละครั้งประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย
มีการส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่ง เป็นสมรรถนะสาหรับที่ผู้เรียนต้องมี และมีการพัฒนาตลอดกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ซึ่งคือผลที่เกิดขึ้นจากการสอน และเป็นสิ่งที่ผู้เรียนต้องมีในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเอง
2. ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนการดู การฟัง และการอ่าน เพื่อ
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และ การคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สรุปผลการวิจัย
ได้ดังนี้
2.1 หลังเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนการดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ และ การคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (KAI Model) นักเรียนมี
ทักษะการคิดวิเคราะห์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 หลังเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนการเรียนการสอน การดู การฟัง และ
การอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และ การคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (KAI
Model) นักเรียนมีทักษะการคิดเชิงเหตุผลสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนการดู การฟัง
และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
พบว่า นักเรียนเห็นด้วยในระดับมากที่สุด
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อภิปรายผล
การวิจั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นารู ปแบบการเรีย นการสอนการดู การฟั ง และการอ่า น เพื่ อ
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อภิปรายผลได้ดังนี้
1. รูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนการสอนการดู การฟัง และการอ่าน เพื่อ
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งมีองค์ประกอบ
องค์ประกอบสาคัญ 6 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) สาระความรู้ 4) ขั้นตอน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5) ระบบสังคม และ 6) สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ องค์ประกอบที่ 1 หลักการ
หลักการ: การเรียนรู้ด้วยการดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิง
เหตุผลเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียน สร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนการรู้คิดของ
ตนเอง ด้วยกิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้ร่วมกัน กิจกรรมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และกลยุทธ์ทาง
ภาษา อย่างต่อเนื่อง จากสื่อและสถานการณ์ที่หลากหลายสอดคล้องกับความเป็นจริง องค์ประกอบ
ที่ 2 วัตถุประสงค์มี 2 ประการ คือ 1) พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผลของผู้เรียน
และ 2) พัฒนาองค์ความรู้ของผู้เรียน ผ่าน การดู การฟัง และการอ่าน องค์ประกอบที่ 3 สาระความรู้
ในรูปแบบการสอนได้ออกแบบโดยใช้เนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรภาษาไทยระดับมัธ ยมศึกษา
ตอนต้ น การสอนเนื้ อ หาผู้ ส อนจั ด อย่ า งเหมาะสมกั บ สภาพแวดล้ อ มในการเรี ย นแต่ ล ะครั้ ง
องค์ประกอบที่ 4 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ ขั้นที่ 1 ทา
ความรู้ให้ทาความรู้ให้ชัดเจน (Knowledge Clarification: K) ประกอบด้วย 2 ขั้นย่อย คือ 1.1) การ
รับรู้และทาความเข้าใจ (Perception and Comprehension) 1.2) กาหนดวัตถุประสงค์ (Define
Objectives) ขั้นที่ 2 เรียนรู้จากการปฏิบัติ (Active Learning: A) แบ่งเป็น 3 ขั้นย่อย คือ 2.1) การ
วางแผนและกาหนด กลยุทธ์(Plan and Define Strategy) 2.2) ปฏิบัติ (Execution) 2.3) สรุปและ
นาเสนอ (Conclusion and presentation) และขั้นที่ 3 เพิ่มพูนความสามารถการจัดระบบข้อมูล
(Increasing Information Abilities: I) แบ่งเป็น 2 ขั้นย่อย คือ 3.1) การตรวจสอบ (Verification)
3.2) การประเมินผล (Assessment) และองค์ประกอบที่ 5 ระบบสังคม เป็นการอธิบายบทบาทของ
ผู้สอนและผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน และรูปแบบการสอนได้ใช้แนวคิดของการเรียนรู้ร่วมกัน
(Collaborative) ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันตลอดเวลาได้แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ องค์ประกอบที่ 6 สิ่งที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ (instruction and Nurturant Effects) เป็นองค์ประกอบที่บอกรายละเอียดว่า
อะไรบ้ างที่จ ะทาให้การดาเนิน การจัดการเรียนรู้ แต่ละครั้ง ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย มีการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่ง เป็นสมรรถนะสาหรับที่ผู้เรียนต้องมี และมีการพัฒนาตลอดกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ซึ่งคือผลที่เกิดขึ้นจากการสอน และเป็นสิ่งที่ผู้เรียนต้องมีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
การที่รูปแบบมีองค์ประกอบเช่นนี้ เนื่องมาจาก ผู้วิจัยพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการดู การฟัง
และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้ดาเนินการพัฒนาอย่างเป็นระบบทาให้มีองค์ประกอบชัดเจน โดยประยุกต์การออกแบบเชิงระบบ
ตามแนวคิด ADDIE Model ประยุกต์ร่วมกับการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของดิกค์
แคเรย์ และแคเรย์ (Dick, Carey and Carey, 2009) แบบจาลอง 3P ของบิกกส์ (Biggs. 1999)
(Biggs’s 3 presage-process-product) แบบจาลองนี้แสดงการสร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียน
แบบจาลองแสดงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างการสอนของผู้สอนและกระบวนการการเรียนรู้ของผู้เรียนจน
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เกิดผลการเรียนรู้อย่าลุ่มลึก นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้ศึกษาการออกแบบเชิงระบบตามแนวคิด UDL
และแบบจาลอง: SU Model (สุเทพ อ่วมเจริญ, 2557) ซึ่งการจัดการเรียนรู้ตามแบบจาลอง SU
Model ทีเ่ น้นการวางแผน การออกแบบ และการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาให้ ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี
และมีความสุข และผู้วิจัยนาผลจากการศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มของการจัดการศึกษาในยุคศตวรรษที่
21 และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเชิงนโยบายของการจัดการศึกษาของชาติตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ศึกษา ข้อมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรู้ (Learning Style) ของนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง ศึกษาความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทย ด้านการดู การฟัง และการอ่าน มี
การสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การเรียนแบบ
Collaborative มาเป็ น ข้ อมูล พื้น ฐานในการออกแบบและพัฒ นารู ปแบบการเรียนการสอนการดู
การฟั ง และการอ่ า น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การคิ ด วิ เ คราะห์ และ การคิ ด เชิ ง เหตุ ผ ลของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้น ในการพัฒนาผู้วิจัยพัฒนาด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and
Development: R&D) (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555) และใช้ระเบียบการวิจัยแบบการผสมผสานวิธีการ
วิจัย (Mixed Methods Research) (Creswell, 2011) ซึ่งกระบวนการวิจัยและพัฒนาประกอบด้วย
4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
(Analysis: A) ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพัฒนา (Design
and Development: D & D) ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) เป็นการนารูปแบบการเรียน
การสอนไปใช้จริง (Implementation: I) และขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) เป็น
การประเมินผล (Evaluation: E) และการขยายผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน ทาให้เห็นถึง
ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนการนารูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่าน เพื่อ
ส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผ ลของนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ให้ เกิด
ประโยชน์ได้จริง สอดคล้องกับกาญจนา คุณารักษ์ (2558: 7) และทิศนา แขมมณี (2558) กล่าวถึง
แนวคิดวิธีการเชิงระบบและการออกแบบระบบการเรียนการสอนสรุปได้ว่า ระบบมีความสาคัญในการ
ช่วยให้การดาเนินงานต่าง ๆ สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย ในขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
(Analysis) ผู้ วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สั งคม วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยีอย่างละเอียดทาให้ทราบถึงช่องว่างในการพัฒนา เพื่อที่จะพัฒนารูปแบบการสอนให้ มี
ประสิทธิภาพ และขั้นตอนที่ 2 คือ การพัฒนา (Development) เป็นการออกแบบและพัฒนา
(Design and Development) อย่างเป็นระบบมีการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อพิจารณาความสอดคล้อง
หลังจากนั้นมีการศึกษานาร่อง (Pilot Study) ทดลองใช้กับนักเรียนที่มีลักษณะไม่แตกต่างกับกลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ ก่อนนาไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง เป็นไปตามหลักการที่ จอยส์
และเวลล์ (Joyce and Weil, 1996) นาเสนอหลักการและแนวคิดการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอน ดังต่อไปนี้ คือ 1) รูปแบบการสอนต้องมีทฤษฎีรองรับ 2) หลังจากพัฒนารูปแบบการสอนแล้ว
ก่อนนาไปใช้จริงและเผยแพร่จะต้องมีการวิจัยเพื่อทดสอบทฤษฏี และตรวจสอบคุณภาพในแง่มุมของ
การนาไปใช้ในสถานการณ์จริง และนาข้อค้นพบมาปรับปรุงแก้ไขรวมทั้งมีงานวิจัยรองรับจนกระทั่งเป็น
ที่ยอมรับได้ว่ารูปแบบการสอนสามารถนาไปใช้อย่างมีประสิทธิผล 3) ในการพัฒนารูปแบบการสอน อาจ
ออกแบบให้ใช้ได้อย่างกว้างขวาง หรือเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง และ 4) การพัฒนา
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รูปแบบการสอน จะมีจุดมุ่งหมายหลักที่นามาใช้พิจารณาเลือกรูปแบบที่จะนาไปใช้ กล่าวคือ ถ้าผู้ใช้นา
รูปแบบการสอนไปใช้ตรงกับจุ ดมุ่งหมายหลั กก็จะทาให้ เกิดผลสูงสุ ด แต่ก็สามารถนารูปแบบนั้นไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ ถ้าพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และสอดคล้องกับที่วัชรา เล่ าเรียนดี
(2556: 231) สรุปเกี่ยวกับขั้นตอนสร้างรูปแบบและพัฒนารูปแบบ (Design and Development) ว่า
จะเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ต้องอาศัยข้อมูลต่าง ๆ จากขั้นการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและวิเคราะห์ความ
ต้องการจาเป็นต่าง ๆ ในการขั้นการวิเคราะห์ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับความคิดเห็นของนักเรียน
กลุ่ ม ตัว อย่ างหลั ง เรี ย นที่ มีต่อ รู ป แบบการสอน การดู การฟัง และ การอ่ าน เพื่ อส่ ง เสริ มการคิ ด
วิเคราะห์ และ การคิดเชิงเหตุผล KAI Model ที่เสนอแนะว่ารูปแบบการเรียนการสอนมีการจัดการ
เรียนการสอนอย่างเป็นระบบ เป็นลาดับขั้น เนื้อหามีความเชื่อมโยง ผู้ สอนช่วยกระตุ้นนักเรียนในการ
แสวงหาความรู้ ช่วยให้มีการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์
และการคิดเชิงเหตุผล อีกทั้งรูปแบบที่การทากิจกรรมปฏิสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องเปิดโอกาสให้พูดคุย
ระหว่างการทางานกลุ่มทาให้ผู้เรียนได้ความรู้ใหม่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
2. หลังเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอน การดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ และ การคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (KAI Model) นักเรียนมี
ทักษะการคิดวิเคราะห์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐาน
การวิจัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมร้อยละ 75.00( x =22.50, S.D.= 2.50) นักเรียนมีค่าคะแนน
เฉลี่ยด้านการนิยามปัญหาสูงที่สุดคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.60 ( x =4.08, S.D.=0.51) ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากรูปแบบการสอนการดู การฟัง และ การอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิง
เหตุผล (KAI Model) ออกแบบอย่างเป็นระบบ มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนเป็นลาดับ และใน
แต่ล ะล าดับ ขั้ น นั กเรี ย นได้รั บ การพัฒ นาการคิ ดอย่างต่อเนื่อง โดยกิ จกรรมการเรีย นการสอน 3
ขั้นตอนได้แก่ ขั้นที่ 1 ทาความรู้ให้ทาความรู้ให้ชัดเจน (Knowledge Clarification: K) ประกอบด้วย
2 ขั้นย่อย ๆ คือ 1.1 การรับรู้และทาความเข้าใจ (Perception and Comprehension) 1.2)
กาหนดวัตถุประสงค์ (Define Objectives) ในขั้นนี้ผู้เรียนกาหนดเป้าหมายในการเรียนรู้อย่างชัดเจน
ด้วยตนเอง ทาให้การเรียนรู้มีความหมาย ซึ่งนักเรียนมีการตั้งคาถามเพื่อการวิเคราะห์ความรู้ใหม่ที่
ได้รั บ ได้วิเคราะห์ ตนเองและหาเหตุ ผ ลว่าจะวางแผนการเรียนอย่ างไรที่ จะทาให้ ตนเองประสบ
ความสาเร็จ เพื่อที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับตนเอง ขั้นที่ 2
เรียนรู้จากการปฏิบัติ (Active
Learning: A) ประกอบด้วย 3 ขั้นย่อย ๆ คือ 2.1) การวางแผนและกาหนดกลยุทธ์ (Plan and
Define Strategy) 2.2) ปฏิ บั ติ (Execution) 2.3) สรุ ป และน าเสนอ (Conclusion and
Presentation) ในขั้น นี้ ผู้ เรี ย นได้พั ฒ นากระบวนการรู้คิ ดของตนเอง(Metacognition) อย่า งเป็ น
ระบบต่อเนื่อง เลือกกลยุทธ์ที่ใช้ในการเรียนรู้อย่างเหมาะสมด้วยตนเอง ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และ
ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการดู การฟัง และการอ่านอย่างมีเป้าหมาย และได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ และการคิด
เชิงเหตุผลตลอดเวลาและขั้นที่ 3 เพิ่มพูนความสามารถการจัดระบบข้อมูล (Increasing Information
Abilities: I) ประกอบด้วย 2 ขั้นย่อย ๆ 3.1) การตรวจสอบ (Verification) 3.2) การประเมินผล
(Assessment) ขั้นนี้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการรู้คิดมีการทบทวนตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลการเรียนรู้ ของตนเองทาให้ทราบว่าตนเองอยู่ตรงไหนระดับใด จาก
ขั้นตอนของรูปแบบจัดลาดับสอดคล้องกับระบบการเรียนรู้ 3 ระบบ คือระบบแห่งตน ระบบการ
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บูรณาการ และระบบสติปัญญา ของมาซาร์โน(Mazano,2001) ซึ่งช่วยในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์
และการคิดเชิงเหตุผล และคิดแบบตรึกตรอง เพื่อการตัดสินใจก่อนที่จะเชื่อหรือก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ
(Ennis. 1985: 45 - 48) การที่ทักษะด้านการนิยามปัญหาของผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด อาจเป็น
เพราะขั้นตอนของรูปแบบการสอนประยุกต์แนวคิดในการแก้ปัญหาของออสบอร์น (Osborn, 1953)
ประกอบด้วย 1) การค้นหาความจริง (Fact Finding) 2) การค้นหาแนวคิด (Idea Finding) และ 3)
การค้นหาแนวทางแก้ปัญหา(Solution Finding) ซึ่งเป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนที่ผู้เรียนได้ฝึกคิด
วิเคราะห์ จากข้อมูล มีการเลื อกแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผ ลเพื่อนามาใช้แก้ปัญหา ซึ่ง
ทักษะการนิยามปัญหาเป็นทักษะที่สาคัญของการคิดวิเคราะห์ (Ennis, 1985) และอาจเนื่องมาจาก
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนการดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการ
คิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล KAI Model สอดแทรกวิธีการเรียนรู้ร่ว มกัน (Collaborative
Learning) ในการทากิจกรรมการเรียนรู้ซึ่ งการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นวิธีการเรียนวิธีหนึ่งที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ทางานเป็นกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อยู่ในสถานการณ์ที่ตนเองเป็นผู้มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น แสดงความรู้ของตน ซึ่งผู้เรียนต้องมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง และ
มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนทั้งในกลุ่มและนอกกลุ่ม มีการนาเสนอผลงานที่เกิดจากการสร้างความรู้ เป็น
การยืนยันความรู้ที่ตนเองสร้างขึ้นทาให้ผู้เรียนมีความกระจ่างในการเรียนรู้มากขึ้น นอกจากนี้ขณะ
เรียนรู้ผู้เรีย นอาจจะสอนกันเองภายในกลุ่มเป็นการพัฒนาการรู้คิดของผู้ เรียนซึ่งมีความหมายต่อ
ผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง และด้านที่ผู้เรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ด้านการพิจารณาความสัมพันธ์
เชิงเหตุผลของข้อมูล( x = 4.67, S.D.= 0.89) ค่า x % = 66.71 ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากผู้เรียน
ไม่ได้ถูกให้ฝึกคิดมาตั้งแต่ต้นเมื่อนักเรียนถูกประเมินด้วยแบบทดสอบซึ่งนักเรียนต้องคิดคนเดียวไม่ได้
คิดโดยกลุ่มเหมือนขณะที่เรียนจึงทาให้ไม่สามารถหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของข้อมูลได้ หรืออาจ
เนื่องมาจากผู้เรี ยนขาดความรู้ในเรื่ องที่ดู ฟัง หรืออ่าน และไม่ส ามารถทาความเข้าใจข้อมูล และ
ตีความจากข้อมูลจึงไม่สามารถหาความสัมพันธ์ของข้อมูลได้
3. หลั ง เรี ย นตามรู ป แบบการเรี ย นการสอนการเรี ย นการสอน การดู การฟั ง และ
การอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และ การคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (KAI
Model) นักเรียนมีทักษะการคิดเชิงเหตุผลสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมร้อยละ 70.00 ( x =35.00, S.D.=
2.94) นักเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยด้านการทาความกระจ่างข้อมูลสูงที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.60
( x =7.58, S.D.=0.64) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบการเรียนการสอน การดู การฟัง และ การอ่าน
เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล KAI Model มีการจัดดาเนินการพัฒนารูปแบบ
การสอนด้วยแนวคิดและทฤษฎีที่เหมาะสมโดยเฉพาะทฤษฎีหลักคือทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
(Constructivism) มีพื้นฐานแนวคิดที่ว่าผู้เรียน แต่ละคนจะเรียนรู้ได้ดีที่สุด ก็ต่อเมื่อ 1) ผู้เรียนได้
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับความรู้เดิม แรงจูงใจ ความคิด
และอารมณ์ ส่งผลให้ผู้เรียนสร้างความหมายของสิ่งที่รับรู้แตกต่างกัน และกระบวนการการสร้าง
ความรู้ของผู้เรียนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 2) ผู้เรียนสร้างความรู้และเรียนรู้เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับกับสิ่งที่
จับต้องได้และผู้คนรอบข้าง และ 3) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของทฤษฎีนี้ เป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่มีความหมายในบริบทและสิ่งแวดล้อมที่คล้ายคลึงกับสภาพชีวิตจริง (Real World) ของ
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ผู้เรียนซึง่ รูปแบบการสอนออกแบบตามหลักการของการเรียนรู้แบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 3 ขั้นตอน
คือ 1) การทาความรู้ให้กระจ่างแจ้ง 2) การระบุการได้รับและการเข้าใจข้อมูลใหม่ และ 3) การยืนยัน
ความถูกต้องและการใช้ข้อมูลใหม่ (สุเทพ อ่วมเจริญ , 2557) มีการพัฒนากระบวนการรู้คิดตาม
แนวทางของทฤษฎี ก ารรู้ คิ ด ให้ ผู้ เ รี ย นมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมตามแนวคิ ด การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น
(Collaborative Learning) และฝึกแก้ปัญหาตามแนวคิดกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(Creative Problem Solving Process) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของฟรีแมน (Freeman,1988) ที่
กล่าวว่าการคิดเชิงเหตุผล มีความสัมพันธ์กับการแก้ปัญหา การหาทางเลือกในการแก้ปัญหา และ
ประเมินว่าวิธีไหนดีที่สุดและปฏิบัติตามทางเลือกนั้นเพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหาด้วยความเหมาะสม และ
ยอมรับในวิธีการแก้ปัญหาเมื่อได้รับเหตุผลที่ถูกต้องเพียงพอ และสามารถเข้าใจในเหตุผลนั้น ผู้วิจัย
ได้สังเคราะห์ แนวคิดทฤษฏี เป็นกระบวนการเรียนการสอน ของรูปแบบโดยมีกระบวนการหลัก 3
ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ทาความรู้ให้ชัดเจน (K) ขั้นที่ 2 เรียนรู้จากการปฏิบัติ (A) และขั้นที่ 3 เพิ่มพูน
ความสามารถการจัดระบบข้อมูล (I) และการออกแบบรูปแบบการสอนสอดคล้องกับ แนวคิดของ
บิ๊กกส์ (Biggs, 1987) เขากล่าวว่ารูปแบบ การออกแบบการเรียนการสอน 3P เป็นการออกแบบเพื่อ
เพิ่มคุณภาพของผู้เรียนให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ ที่ลุ่มลึก โดยใช้หลักในการใช้ สื่อประกอบการเรียน งาน
ภาระงาน และประสบการณ์ซึ่งมีหลักดังนี้ 1) เป็นจริง สอดคล้องกับโลกที่เป็นจริงของผู้เรียน 2) เป็น
การสรรค์สร้าง มีการเชื่อมโยงขั้นตอนภายในการพัฒนา 3) ผู้เรียนต้องการใช้และยึดหลักพัฒนาองค์
ความรู้ขั้นสูง และ 4) มีความสอดคล้องในขั้นตอนต่าง ๆ และผลลัพธ์การเรียนรู้และมีความท้าทาย
น่าสนใจและจูงใจผู้เรียนทาให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การจัดสิ่งแวดล้อมการ
เรียนรู้ของรูปแบบ ตามแนวทางของทฤษฎีการสร้างความรู้ ด้วยตนเอง ได้แก่1) ผู้เรียนลงมือกระทา
ด้วยตนเอง (Learning are Active) และ 2) ผู้เรียนจะต้องสร้างแนวคิดของตนเองด้วยแนวคิดที่
หลากหลายและกว้างขวาง อาจมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ครู กลุ่มเพื่อน เป็นต้น (สุมาลี ชัยเจริญ.
2546 ข) อีกทั้งการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคและ
กลยุทธ์ทางภาษาช่วยฝึกผู้เรียนให้เป็น นักคิด ได้แก่ กลยุทธ์ KWL, KWL-PLush , เทคนิคการตั้ง
คาถาม และกลยุทธ์การอ่านแบบ SQ4R และด้านที่ผู้เรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ด้านการ
ลงข้อสรุปและการอ้างอิงเป็นลาดับสุดท้าย( x =6.17, S.D.= 0.90) คิดเป็นร้อยละ 61.67ที่เป็นเช่นนี้
อาจเนื่องมาจาก นักเรียนยังไม่สามารถจัดระบบรู้คิดของตนเอง นักเรียนไม่กล้าแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับสารที่ได้รับ จึงไม่สามารถแก้ปัญหาในเรื่องที่ได้ดู ได้ฟัง หรืออ่าน เนื่องจากไม่เข้าใจประเด็น
สาคัญย่อยๆ ของเรื่อง แล้วนามาลงสรุปเพื่อใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
กิตติมา ปัทมาวิไล (2557) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะการให้เหตุผล การ
แก้ปัญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้หลักการของทฤษฎีการ
สรรค์สร้างความรู้ พบว่า ผู้เรียนมีทักษะการให้เหตุผลการแก้ปัญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์
หลังเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของนิฤมล สุวรรณศรี (2556) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
4M เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสาหรับเด็กปฐมวัย พบว่า เด็กปฐมวัยกลุ่มทดลองมีทักษะการ
คิดเชิงเหตุผล หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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4. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนการฟัง การดู และ
การอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
พบว่ า นั ก เรี ย นเห็ น ด้ ว ยในระดั บ มากที่ สุ ด เหตุ ผ ลที่ ผู้ เ รี ย นมี ค วามคิ ด เห็ น ด้ ว ยในระดั บ มาก
อาจเนื่องมาจาก รูปแบบการสอนมีการออกแบบเป็นระบบ ตามแนวคิดของนักการศึกษาหลายคน คือ
การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของดิกค์ แคเรย์ และแคเรย์ (Dick, Carey and Carey,
2009) แบบจาลอง 3P ของบิกกส์ (Biggs, 1999) (Biggs’s 3 presage-process-product) และ
แบบจาลอง: SU Model (สุเทพ อ่วมเจริญ, 2557) นามาประยุกต์กับทฤษฏีการเรียนรู้ การสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง และทฤษฏีการรู้คิด ฯลฯ มีขั้นตอนการสอน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ทาความรู้ให้
ชัดเจน (Knowledge Clarification: K) ขั้นที่ 2 เรียนรู้จากการปฏิบัติ (Active Learning: A) และ
ขั้นที่ 3 เพิ่มพูนความสามารถการจัดระบบข้อ มูล (Increase Information Abilities: I) ซึ่งในแต่ละ
ขั้นผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เลือกกลยุทธ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง และประเมินผลด้วยตนเอง และมี
ความภาคภูมิใจในความสาเร็จของตนเอง ทาให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนรู้ สอดคล้องกับแนวคิด
ของทิศนา แขมมณี (2558: 477) ที่สรุปถึงรูปแบบการเรียนการสอน คือ แบบแผนการดาเนินการ
สอนที่ได้รับการจัดอย่างเป็นระบบ สัมพันธ์สอดคล้องกับทฤษฎี หลักการเรียนรู้หรือการสอนที่รูปแบบ
นั้นยึดถือและได้รับการพิสูจน์ ทดสอบว่ามีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
จุดมุ่งหมายของรูปแบบการเรียนการสอน นอกจากนี้รูปแบบการสอนนี้เป็นรูปแบบการเรียนการสอน
ที่แปลกใหม่สาหรับนักเรียนมีการ ตามแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฏีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด
(Guilford, 1959) ประกอบด้วย มิติด้านเนื้อหา (Contents) หมายถึง วัตถุหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่รับรู้ใช้
เป็นสื่อก่อให้เกิดความคิด ในมิติด้านเนื้อหาแบ่งออกเป็น 5 ชนิด ดังนี้ 1) เนื้อหาที่เป็นรูปภาพ
(Visual) ได้แก่ วัตถุที่เป็นรูปธรรมต่าง ๆ ซึ่งสามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส 2) เนื้อหาที่เป็นเสียง
(Auditory) ได้แก่ สิ่งที่อยู่ในรูปของเสียงที่มีความหมาย 3) เนื้อหาทีเ่ ป็นสัญลักษณ์ (Symbolic) ได้แก่
ตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ์ที่สร้างขึ้น เช่น พยัญชนะ ระบบจานวน 4)เนื้อหาที่เป็นภาษา
(semantic) ได้แก่ สิ่งที่อยู่ในรูปของภาษา ที่มีความหมาย หรือความคิดที่เข้าใจกันโดยทั่วไป และ
5) เนื้อหาที่เป็นพฤติกรรม (Behavioral) ได้แก่ สิ่งที่ไม่ใช้ถ้อยคา แต่เป็นการแสดงออกของมนุษย์
เจตคติ ความต้องการ รวมถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลบางครั้งเรียกว่า สติปัญญาทางสังคม (Social
Intelligence) และรูปแบบการสอนมีการประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากสื่อที่หลากหลายและมี ทั้งภาพและเสียงประกอบกันทาให้น่าสนใจและท้าทายทาให้ผู้เรียนตั้งใจ
เรียนและสามารถแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของทฤษฎีรหัสคู่ (Dual Coding Theory) (Paivio, A., 2006).เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยเรื่องกระบวนการ
รับรู้พัฒนาขึ้นมีสมมติฐานที่ว่าข้อมูลภาพ (Visual) และข้อมูลที่ประกอบด้วยคาพูด (Verbal) จะถูก
ประมวลผลในช่องทางสื่อสารที่ต่างกัน โดยข้อมูลจะถูกใส่รหัสหรือแปลงเป็นสัญลักษณ์ก่อนที่จะนาไป
ประมวลผลต่อ ทั้งรหัสภาพและรหัสคาพูด คือสิ่งแทนข้อมูลที่จะถูกนาไปจัดระเบียบเป็นความรู้
เพื่อให้สามารถนาความรู้เหล่านั้นไปใช้ จัดเก็บและนากลับมาใช้ได้อีก
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ข้อเสนอแนะ
จากข้ อ ค้ น พบในการพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนการดู การฟั ง และการอ่ า น
เพื่อส่ งเสริ มการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาตอนต้น ผู้ วิจัยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากข้ อ ค้น พบ รู ป แบบการสอนการดู การฟั ง และการอ่ าน เพื่ อส่ ง เสริม การคิ ด
วิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (KAI Model) มีความเหมาะสม
ที่จ ะน ามาใช้ในการเรีย นการสอนภาษาไทย เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผ ล
เพราะเป็นรูปแบบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ ผู้เรียนวางแผนการ
เรียนด้วยตนเอง เลือกกลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง ฝึกการรู้คิดของตนเอง และประเมินผล
การเรียนรู้ของตนเองอย่างเป็นระบบทาให้เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. รูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิด
เชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (KAI Model) เป็นรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ
สามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผลควรมี การเผยแพร่รูปแบบ
การสอนฯ ให้ครูผู้สอนภาษาไทยนาไปใช้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผลของผู้เรียน
อย่างกว้างขวาง
3. จากผลการวิจัย การนารูปแบบการสอนฯไปใช้ ครูผู้สอนต้องให้การช่วยเหลือผู้เรียน
ในขั้น ตอนต่างๆ ของรู ป แบบอย่ างใกล้ ชิด และอาจนาเสนอตัวอย่างและจัดกิจกรรมและใช้เวลา
เกี่ยวกับการสรุปความให้มากขึ้นซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุ
ผลได้ดีขึ้น
4. การจั ดการเรี ย นการสอนด้ ว ยรู ปแบบการสอนการดู การฟั ง และการอ่าน เพื่ อ
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล (KAI Model) ควรคานึงถึงวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่ง
มีผลต่อการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผลของผู้เรียน
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย รู ป แบบการเรี ย นการสอนการดู การฟั ง และการอ่ า น
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสาร หรือความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตของนักเรียน
2. ควรทาการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนการดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยศึกษาปัจจัยที่อาจมีผล
ต่อการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล ของนักเรียน
3. ควรทาการศึกษาวิจัย รูปแบบการเรียนการสอนการดู การฟัง และการอ่าน เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการคิดของผู้เรียนอย่างกว้างขวาง เช่น การคิดเชิงระบบ การคิดสร้างสรรค์ การคิด
แก้ปัญหาเป็นต้น
4. ควรทาการศึกษาควรทาการศึกษาเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิง
เหตุผลของนักเรียนกลุ่มที่มีสไตล์การเรียนรู้แตกต่างกัน มีความสามารถแตกต่างกัน คือ กลุ่มเก่ง กลุ่ม
ปานกลาง และกลุ่มอ่อน
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..............................
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี ดวงทิพย์
อาจารย์ประจาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านรูปแบบ เทคนิค ละวิธีการสอนภาษาไทย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย
อาจารย์ประจาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกนรินทร์ บางท่าไม้
อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนฯ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตรและเทคโนโลยี
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คู่มือการใช้รูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการคิด
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การใช้รูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(KAI MODEL)

นายชัยยา

บุรีสุวรรณ

โรงเรียนวัดเดิมบาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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คานา
รูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิง
เหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (KAI Model) เป็นรูปแบบการสอนที่เหมาะสมที่จะใช้
พัฒนาการดู การฟัง และการอ่านของนักเรียน ที่จะนาไปสู่ การพัฒ นาการสื่อสาร ทักษะการคิด
วิเคราะห์และทักษะการคิดเชิงเหตุผลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสมรรถนะที่สาคัญต่อการศึกษา
ทีผู้เรียนต้องพัฒนาให้เกิดกับตนเอง เพื่อใช้ในการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นสังคมฐานความรู้
(Knowledge Based Society) มีความซับซ้อน กระแสโลกาภิวัฒน์ (Globalization Currently)
ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านวิสัยทัศน์ สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการสื่อสาร รูปแบบการสอนนี้พัฒนาขึ้นโดยใช้ทฤษฏีการเรียนรู้แบบสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ทฤษฏีการรู้คิด (Metacognition) แนวคิดการร่วมมือกันเรียนรู้
(Collaborative Learning) แนวคิดกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem
Solving Process) เป็นหลักในการพัฒนา โดยประยุกต์เข้ากับขั้นตอนของรูปแบบการสอนฯ มีการ
แทรกกลยุทธ์การเรียนรู้ทางภาษา ใช้การวัดผลและประเมินผลแนวใหม่ ใช้เกณฑ์คุณภาพของ SOLO
Taxonomy และให้ผู้เรียนสะท้อนการเรียนรู้ของตนเองในทุกขั้นตอน คู่มือการใช้รูปแบบการสอน
การดู การฟั ง และการอ่ า น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การคิ ด วิ เ คราะห์ และการคิ ด เชิ ง เหตุ ผ ล ของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่พัฒนาขึ้นนี้จะช่วยให้ครูภาษาไทยมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบการสอน (KAI Model) เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียน
ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นที่ 1 ทาความรู้ให้ชัดเจน (Knowledge Clarification: K)
ขั้นที่ 2 เรียนรู้จากการปฏิบัติ (Active Learning: A) และขั้นที่ 3 เพิ่มพูนความสามารถการจัดระบบ
ข้อมูล (Increasing Information Abilities: I) ในการจัดการเรียนรู้ให้ กับนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดระสิทธิผลซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ใช้สาหรับจัดการเรียนการสอนการดู การฟัง และ
การอ่านที่มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาความรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะการคิดเชิงเหตุผล
ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี
คู่มือการใช้รูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
และการคิดเชิงเหตุผล เล่มนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์
ดร.สุเทพ อ่วมเจริญ, อาจารย์ดร.ประเสริฐ มงคล, และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรา เล่าเรียนดี
ที่ใ ห้ค าปรึ กษาแนะน า ในการพัฒนาคู่มือฯฉบับนี้จนกระทั่งสาเร็ จลุล่วง ด้วยดี ผู้ วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ขอขอบพระคุณ ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่เสียสละเวลา กรุณาให้คาปรึกษาแนะนา ในการ
พัฒนาคู่มือการใช้รูปแบบการสอนการฟัง การดู และการอ่าน เพื่อส่ งเสริมการคิดวิ เคราะห์ และ
การคิดเชิงเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นฉบับนี้ จนกระทั่งสาเร็จลุล่วงด้วยดี
ชัยยา บุรีสุวรรณ
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คู่มือการใช้รูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่านเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
และการคิดเชิงเหตุผล สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (KAI Model)
บทนา
คู่มือการใช้รูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
และการคิดเชิงเหตุผล สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นฉบับนี้ เป็นเอกสารที่จัด ทาขึ้นเพื่อ
อธิบายรายละเอียดของรูปแบบการสอนฯ ให้ผู้ที่ต้องการนารูปแบบการสอนนี้ไปใช้มีความรู้ความ
เข้าใจองค์ประกอบต่างๆ และขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการสอน ตลอดจนได้ทราบถึงสิ่งที่
ควรศึกษา และจัดเตรีย ม เพื่อให้การใช้รู ปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่ งเสริม
การคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล สาหรับนั กเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (KAI Model)
บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของรูปแบบฯอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางในการนารูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่านเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และ
การคิดเชิงเหตุผล ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (KAI Model) ไปใช้
การนารูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดกับผู้เรียนเป็นสิ่ง
สาคัญ ดังนั้นก่อนที่จะนารูปแบบการสอนไปใช้ ผู้สอนจาเป็นต้องศึกษารายละเอียดต่างๆ ให้เข้าใจ
ซึ่งมีข้อควรปฏิบัติก่อนการใช้รูปแบบการเรียนการสอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสารคู่มือการใช้รูปแบบการสอนการดูการฟัง และการอ่านเพื่อส่ งเสริม
การคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล ดังนี้
1.1 ศึกษาแนวทางในการนารูปแบบการเรียนการสอนการดูการฟัง และการอ่าน
เพื่อส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล เพื่อความเข้าใจและปฏิบัติได้เป็นแนวทางที่
ถูกต้องและเหมาะสม
1.2 ศึก ษาความเป็ นมาและความส าคั ญของรูป แบบการสอนการดู การฟัง และ
การอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผลฯ แนวคิด และทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนา
รูปแบบ องค์ประกอบของรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์
3) สาระความรู้ 4) ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5) ระบบสังคม และ 6) สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้
เมื่อผู้ที่จะนาไปใช้ศึกษาอย่างถ่องแท้จะช่วยให้ มีความรู้ความเข้าใจ หลักการ แนวคิด และทฤษฏีที่ใช้
ในการพัฒนารูปแบบฯ องค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบการสอนจะช่วยให้สามารถนาไปพัฒนาผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามกระบวนการ
ของรูปแบบการสอนการดูการฟัง และการอ่านเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผลของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในการจั ด กิจ กรรมการเรีย นรู้ ตามรูป แบบการสอนการดู การฟัง และการอ่า น เพื่ อ
ส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผ ล ส าหรับนักเรียนระดับมัธ ยมศึกษาตอนต้น (KAI
Model) มีข้อเสนอแนะสาหรับครูผู้สอน และนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
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บทบาทของครู ในการดาเนินการสอนตามรูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่าน
(KAI MODEL) ครูควรคานึงถึงบทบาทที่สาคัญ ต่อไปนี้
1. ครูเป็นผู้อานวยความสะดวก (Facilitating) ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามกระบวนการ
ของรูปแบบการสอนการดูการฟัง และการอ่านเพื่อส่งเสริม การคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล
สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะ
การคิ ด เชิ ง เหตุ ผ ล โดยครู ต้ อ งใช้ ทั ก ษะการใช้ ค าถาม การสื่ อ สาร การน าเสนอเนื้ อ หาการจั ด
ประสบการณ์การเรีย นรู้ ให้ ผู้ เรี ย นได้ฝึ กทักษะเป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ ม โดยการให้ แนวทาง
ช่วยเหลือ แนะนา การฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับผู้เรียนอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง
2. ครูควรกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด โดยเน้นทักษะการใช้คาถามหลังจากที่นักเรียนได้
เรียนรู้จากกิจกรรม จากสื่อต่าง ๆ และแหล่งเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ที่ผู้เรียนศึกษา
3. ครูควรสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนร่วมมือกันเรียนรู้ (Collaboration) ดูแลให้ผู้เรียน
ทางานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ รับผิดชอบร่วมกันต่อการเรียน
ของตนเองและกลุ่ม การนาเสนอข้อมูล และฝึกทัก ษะการสะท้อนความรู้ที่ได้เรียนรู้ซึ่งเป็นการให้
ข้อมูลย้อนกลับของผู้เรียนตลอดการจัดการเรียนรู้
4. กระตุ้นให้ผู้เรียนทบทวนการเรียนรู้อยู่เสมอ มีการตรวจสอบ และประเมินการเรียนรู้
ของตนเอง เพื่อที่จะทาให้ผู้เรียนทราบถึงความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของตนเอง
5. ในขณะที่จัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนของรูปแบบการสอนฯ ครูควรมีการเสริมแรงให้
ผู้เรียนเป็นระยะ ซึ่งจะทาให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง และประสบผลสาเร็จตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้
บทบาทของนักเรียน
1. ใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ในการดู การฟังและการอ่าน เพื่อพัฒนาการคิด ที่ครูแนะนาอย่าง
ตั้งใจ
2. ใช้เทคนิคการมีส่วนร่วม การถามคาถาม การทานาย พัฒนาการคิดตอบสนองสิ่งที่ได้
เรียนรู้
3. ใช้การจดบันทึกเมื่อนักเรียนมีการเรียนรู้ในสิ่งใหม่หรือได้รับความรู้ใหม่
4. เขียนสรุปมโนทัศน์ (Concepts) หรือแนวคิดที่ได้เรียนรู้ในบทเรียน โดยใช้เทคนิค
ต่าง ๆ ในการบันทึก เช่น การใช้แผนภาพความคิด (Maps) การใช้ผังกราฟิก (Graphic Organizer)
เป็นต้น
5. ฝึกปฏิบัติงาน และประยุกต์ใช้ทักษะ/กลยุทธ์การเรียนรู้ ในสถานการณ์การเรียนรู้
ที่หลากหลาย
6. ปฏิบัติงานที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้เป็นลาดับ ในระยะแรกได้รับการช่วยเหลือโดยครู
หลังจากนั้นให้นักเรียนพยายามพัฒนาการทางานของตนเองอย่างอิสระ
7. ฝึ ก คิ ด เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ ใ หม่ แ ละน ามาเชื่ อ มโยงกั บ ความรู้ เ ดิ ม หรื อ
ประสบการณ์เดิมของนักเรียนที่นักเรียนมีอยู่
8. สร้างคาถามเพื่อพัฒนาความเข้าใจของตนเอง เพื่อขยายองค์ความรู้ระหว่าง และ
หลังจากการปฏิบัติกิจกรรม การดู การฟัง และการอ่าน
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9. พัฒนาการใช้คาถามสาหรับใช้ในการเรียนรู้ในการสืบค้นข้อมูลในครั้งต่อไป และ
การทาวิจัย
10. ทาความคิดของตนเองให้กระจ่าง, สะท้อนความรู้สึก, มองสิ่งที่เรียนในหลายแง่มุม
และซักถามแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในชั้นเรียน
ความเป็นมาและความสาคัญของรูปแบบการสอน
โลกในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) มีความ
ซับซ้อน กระแสโลกาภิวัฒน์ (Globalization Currently) 21 เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไป
อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทั้งด้านความรู้ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและการสื่อสาร จาเป็นต้องพัฒนาคนให้มีความสามารถในการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์
และคิดเชิงเหตุผล ในการพัฒนาการดู การฟัง และการอ่าน ให้เกิดผลสาเร็จกับผู้ เรียนต้องอาศัย
วิธีการที่หลากหลาย การรู้จักเลือกใช้กลยุทธ์การดู การฟัง และการอ่านอย่างถูกต้อง และตรงตาม
วัตถุประสงค์ ก็จะช่วยให้การเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละครั้งบรรลุผลและมีประสิทธิภาพ หากผู้เรียน
ได้รั บ การพั ฒ นาการคิ ดวิเ คราะห์ และการคิดเชิง เหตุ ผ ล ด้ว ยรู ปแบบการสอนที่มีป ระสิ ทธิ ภ าพ
จะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่ตนเองกาหนดไว้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิผล
ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะหาแนวทางใน
การพัฒ นาการจัดการเรีย นรู้ ที่เหมาะสม ที่สามารถพัฒ นาทักษะการดู การฟัง และการอ่าน ของ
ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผ ล ของนักเรียนระดับมัธ ยมศึกษาตอนต้น (KAI Model) ผู้ วิจัย
ดาเนินการวิจัยโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งผู้วิจัยได้
พัฒนาคู่มือประกอบรูปแบบการสอนฯ มีรายละเอียดประกอบด้วย
1. หลักการและวัตถุประสงค์ของรูปแบบการสอน
2. ทฤษฏีและแนวคิดที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการสอน
3. กระบวนการของรูปแบบการสอน
4. แนวคิดการออกแบบกิจกรรมของรูปแบบการสอน
5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของรูปแบบการสอน
6. ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
รายละเอี ย ดของรู ป แบบการสอนการดู การฟั ง และการอ่ า น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การคิ ด
วิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (KAI Model) มีดังนี้
1. หลั กการของรู ป แบบการสอน การเรี ยนรู้ด้ ว ยการดู การฟั ง และการอ่ าน เพื่ อ
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผลเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรี ยน สร้างความรู้ด้วยตนเองอย่าง
เป็ นระบบ ผ่านกระบวนการรู้คิดของตนเอง ด้ว ยกิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้ร่ว มกัน กิจกรรมการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และกลยุทธ์ทางภาษา อย่างต่อเนื่อง จากสื่อและสถานการณ์ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความเป็ นจริง มีวัตถุประสงค์คือ พัฒ นาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของผู้ เรียน และ
พัฒนาองค์ความรู้ของผู้เรียนผ่านการดู การฟัง และการอ่าน
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2. ทฤษฏีและแนวคิดที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการสอน
ในการการพัฒนารูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่านภาษาไทยเพื่อส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นผู้วิจัยนาหลักการ แนวคิด
ทฤษฎีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ ดังนี้ คือ
2.1 ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism Theory) ทฤษฎีนี้เป็น
ทฤษฏีการเรียนรู้ ทีแ่ สดงให้เห็นจุดเปลี่ยนทางด้านการศึกษา กล่าวคื อ เปลี่ยนจากรูปแบบ การศึกษา
ที่อยู่บนพื้นฐานตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที่เน้นทฤษฎี
ความรู้ความคิด (Cognitive Theory) ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญของการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสท์ (Constructivist Learning) ที่มีความเชื่อที่ว่าผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ของตนเอง
(Construct Their Own Knowledge) จากการมีปฏิสัมพันธ์กับ สิ่งแวดล้อม (Gagnon and Collay,
2001:1) โดยมีหลักการ คือ 1) ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละบุคคล
ขึ้นอยู่กับความรู้เดิม แรงจูงใจ ความคิดและอารมณ์ ส่งผลให้ผู้เรียนสร้างความหมายของสิ่งที่รับรู้
แตกต่างกัน และกระบวนการการสร้างความรู้ของผู้เรียนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 2) ผู้เรียนสร้างความรู้
และเรียนรู้เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับกับสิ่งที่จับต้องได้และผู้คนรอบข้าง และ 3) การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางของทฤษฎีนี้ เป็นการจัดการเรียนรู้ ที่มีความหมายในบริบทและสิ่งแวดล้อมที่คล้ายคลึงกับ
สภาพชีวิตจริง (Real World) ของผู้เรียน
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีนี้ควรมีการ เตรียมความพร้อมผู้เรียน โดยการ
เตรียมพร้อมผู้เรียนในด้านความรู้ จูงใจ เร้าความสนใจ (Provide Motivational Anticipatory
Set) จัดกิจกรรมโดยเน้นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนในขณะที่มี
การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้สะท้อน ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้และกระบวนการเรียนรู้ของ
ตนเอง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ กระตุ้นผู้เรียนด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ทาแบบฝึกหัด การตั้งคาถาม
การอภิปราย และการมีส่วนร่วม ฯลฯ โดยผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า แก้ปัญหา
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้และความเข้าใจด้วยตนเอง
และเชื่อมโยงเข้ากับประสบการณ์เดิมของผู้เรียนทาให้เกิดองค์ความรู้ ใหม่ที่มีความหมายกับผู้เรียน
สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริงได้เป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการรู้คิด (Metacognition)
ทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่กล่าวถึงการควบคุมการคิด การรู้คิด (Metacognition) ใน
ความหมายเดิ ม หมายถึง ความรู้ เ กี่ย วกั บกฎระเบี ยบของกิ จ กรรมเกี่ย วกั บความรู้ ค วามเข้ าใจใน
กระบวนการเรียนรู้ (Flavell, 1979) ต่อมานักการศึกษาได้นิยามว่า หมายถึงความสามารถในการ
ควบคุมกระบวนการทางปัญญาในการเรียนรู้ (Sternberg, 1998 and Flavell, 1987; Brown,
1987) ประกอบด้ ว ย 2 องค์ ป ระกอบหลั ก คื อ 1) ความรู้ เ กี่ ย วกั บ กระบวนการทางปั ญ ญา
(Cognition) ซึ่งประกอบด้วย 1.1) ความรู้เกี่ยวกับตนเอง (Knowledge about Self) 1.2) ภาระงาน
(Task) 1.3) กลยุทธ์ในการเรียนรู้ (Strategies) และ 2) การควบคุมความรู้ความเข้าใจ (Regulation
of Cognition) มีองค์ประกอบย่อย คือ 2.1) การวางแผน (Planning) 2.2) การควบคุมตนเอง
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(Monitoring) และ 2.3) การประเมินกระบวนการเรียนรู้ (Evaluating the Learning Process)
(Schraw and Dennison, 1994; Schraw and Moshman, 1995) ผู้เรียนที่ไม่มีกระบวนการรู้คิด
ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญ ผู้เรียนจะขาดทิศทาง หรือโอกาสที่จะทบทวนการเรียนรู้ , การประสบความสาเร็จ
(Accomplishments) และทิศทางการเรียนรู้ในอนาคต (O' Malley and Chamot, 1985) ผู้เรียนใช้
กลยุ ทธ์ในการรู้คิด (Metacognition) ในการนาทางในการเรียนด้านภาษาและกระบวนการเรียน
(Vandergrift, 2002 and Sternberg, 1985) พวกเขาเชื่อว่าการคิดให้เกิดผลเป็น การคิดที่อยู่ใน
ทฤษฏีย่อยของการคิด ความสามารถด้านการรู้คิด (Meta Components) ซึ่งควบคุมกระบวนการ
ประมวลความรู้ ข องบุ ค คลและช่ว ยให้ บุ ค คลด าเนิ น การคิ ด และประเมิ น ผลที่ ไ ด้จ ากการคิ ด เป็ น
กระบวนการขั้นสูงที่ใช้ในการวางแผนติดตามและประเมินการปฏิบัติทุกขั้นตอน เป็นกระบวนการที่
รับผิดชอบในการกาหนดที่จะทาอย่างไรกับงานหรือชุดของงานนั้นเพื่อให้การดาเนินการเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง
จากการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษาเกี่ยวกั บการรู้คิด คือ Baker (1989)
Baker and Brown (1984); ครอส และปารีส (Cross and Paris, 1988 ); Meijer, Veenman and
wolters (2006); Anderson, 2002); กาญจนา สามเตี้ย (2551) และฉลวย ม่วงพรวน (2553)
สรุปได้ว่า กระบวนการรู้คิดจะประกอบไปด้วย 1) การตระหนักรู้ (Awareness) 2) การวางแผน
(Planning) 3) ความสามารถในการกากับตนเอง (Self-Regulation) 4) การตรวจสอบ (Monitoring)
และ 5) การประเมิน (Evaluating) ดังนั้นในการออกแบบการเรียนรู้จึงต้องคานึงถึงการรู้คิด
ถ้านั กเรี ย นมีกระบวนการรู้คิดจะทาให้ผู้ เรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนเป็นอย่างดี ซึ่งในการ
ออกแบบ การสอน การดู การฟัง และการอ่าน จะสอดแทรกกระบวนการรู้คิดในรูปแบบการสอนฯ
การดู การฟัง และการอ่าน ประกอบด้วย 3 ขั้น คือ 1) การวางแผน (Planning) 2) การตรวจสอบ
(Monitoring) และ 3) การประเมิน (Evaluating)
2.3 แนวคิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning)
การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) หมายถึง วิธีการเรียนการสอนที่
ผู้เรียนมีความสามารถที่แตกต่างกันหลายระดับ ทางานร่วมกันในกลุ่มเล็กๆ ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
ร่ว มกัน ผู้เรี ย นมีความรั บผิ ดชอบคนอื่น ๆ ด้ว ย ซึ่งผู้ เรียนจะเรียนรู้ได้ดีกว่าเรียนคนเดียว ดังนั้น
ความสาเร็จของผู้เรียนคนหนึ่งจะช่วยให้นักเรียนอื่น ๆ ประสบความสาเร็จไปด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน
เป็ น วิ ธี ก ารจั ด การศึ ก ษา เพื่ อ การสอนและการเรี ย นรู้ ซึ่ ง ผู้ เรี ย นมี ก ารทางานร่ ว มกัน ในกลุ่ ม เพื่ อ
แก้ปัญหา (National Institute for Science Education) เป็นการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ดี ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะทางสังคมและการทางานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเป็นทักษะที่จาเป็นอย่างยิ่ง
ในการดารงชีวิต และการเรียนรู้ร่วมกันมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการเรี ยนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง และการเรีย นรู้ ร่ว มกัน เป็ นวิธีที่เหมาะสมที่สุ ดในการส่ งเสริมและพัฒนาผลการเรียนและ
สมรรถภาพทางการเรียนที่สร้างสรรค์ (วัชรา เล่าเรียนดี, 2554) เป็นการสอนที่ให้ผู้เรียนทางานเป็น
ทีมเพื่อนาไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดร่วมกัน (Common Goal) ภายใต้เงื่อนไขที่มี
องค์ประกอบดังต่อไปนี้
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2.3.1 การพึ่งพาอาศัยกันในเชิงบวก (Positive Interdependence) สมาชิกใน
ทีมมีหน้าที่ที่จะต้องพึ่งพากันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการทางาน หากสมาชิกในทีมใดล้มเหลวที่จะทาใน
ส่วนของพวกเขาทุกคนจะได้รับผลกระทบและประสบกับความยากลาบากร่วมกัน
2.3.2 ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล (Individual Accountability) นักเรียน
ทุกคนในกลุ่มจะรับผิดชอบในงานที่ทาร่วมกัน เพื่อความเชี่ยวชาญในการเรียนรู้จากสื่อ
2.3.3 การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ แ บบเผชิ ญ หน้ า (Face-to-face
Promotive
Interaction) ถึงแม้ว่างานของกลุ่ มอาจจะทาสาเร็จได้ด้วยตนเอง แต่งานส่วนใหญ่ต้องทาร่วมกัน
โดยสมาชิกส่ว นใหญ่ในกลุ่มแสดงความคิดเห็ น ให้เหตุผล และสรุปร่วมกัน และบางทีสิ่ งที่สาคัญ
อย่างยิ่ง คือการจัดการเรียนการสอน และการสนับสนุนความคิดเห็นของผู้อื่น
2.3.4 ใช้ทั กษะการท างานร่ว มกัน ที่เ หมาะสม (Appropriate Use of
Collaborative Skills) นั กเรี ย นจะสนับสนุนและช่ว ยในการพัฒ นา และฝึ กปฏิบัติในการสร้าง
ความไว้ว างใจ ความเป็ น ผู้ น า การตัดสิ นใจ (Decision-making) การสื่ อสาร (Communication)
และทักษะการจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management Skills)
2.3.5 การประมวลผลโดยกลุ่ม (Group Processing) สมาชิกในทีมกาหนด
กลุ่มเป้าหมาย ประเมินงานที่ทาโดยทีมเป็นระยะ และระบุสิ่งที่พวกเขาต้องปรับเพื่อที่จะทาให้การ
ทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต
2.4 ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema Theory) จากการศึกษาแนวคิดของนัก
การศึกษา ได้ให้ความหมายของ โครงสร้างความรู้ (Schema) ไว้หลายแง่มุม โครงสร้างความรู้
(Schemata) หรือ Frameworks หรือ Knowledge Structures ที่เรียงรายกันอยู่อย่างเป็นลาดับขั้น
จัดอยู่ในกลุ่ม ตามคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกัน และมีความสัมพันธ์ ซึ่งกันและกัน และโครงสร้างความรู้
เหล่านี้เปรียบเหมือนพิมพ์เขียว แผนงานหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งมีโครงสร้างความรู้ทาหน้าที่
ผนึกข้อความที่ผู้อ่านรับเข้าไปไว้รวมกัน กลุ่มโครงสร้างความรู้เป็นสิ่งชี้นาเรื่องให้กับผู้อ่านและจัด
โครงสร้างเรื่องไว้สาหรับเรื่องใหม่ในขณะที่ผู้อ่านระลึกเรื่อง และเรื่องเหล่านี้จะถูกนาไปบรรจุไว้ใน
โครงร่างหรือโครงสร้าง ซึ่งอยู่ภายใต้โครงสร้างที่จัดไว้ (Russell G. Stauffer, 1969) ในการออกแบบ
การสอนในครั้งนี้ การจัดกิจกรรมในแต่ละขั้นจะต้องจัดเป็นลาดับเพื่อเพิ่มโครงสร้างความรู้ใ ห้กับ
นักเรียนซึ่งจะทาให้นักเรียนมีความเข้าใจจากสื่อที่ใช้ในการดู การฟัง และการอ่านมากขึ้น
2.5 ทฤษฏีกระบวนการประมวลผลข้อมูล (Information Processing Theory) ของ
คอสไมเออร์ การนาทฤษฎีนี้มาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน (ทิศนา แขมณี, 2548: 84-85)
เนื่องจากการรู้จัก (Recognition) มีผลต่อการรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งหากเรารู้จักสิ่งนั้นมาก่อนเรามักเลือก
รับรู้สิ่งนั้นและนาไปเก็บไว้ในหน่วยความจาต่อไป ดังนั้นการนาเสนอสิ่งเร้าที่ผู้เรียนรู้จักหรือมีข้อมูล
อยู่ แ ล้ ว จะสามารถช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นหั น มาใส่ ใ จรั บ รู้ สิ่ ง นั้ น ซึ่ ง ผู้ ส อนสามารถเชื่ อ มโยงไปถึ ง สิ่ ง ใหม่
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้น โดยใช้องค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ 1) เนื่องจากความใส่ใจ (Attention) เป็น
องค์ประกอบสาคัญต่อการรับรู้เข้ามาไว้ในความจาระยะสั้น ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงควรจัด
สิ่งเร้าในการเรียนรู้ให้ตรงกับ ความสนใจของผู้เรียนเพราะจะช่วยให้ผู้เรียนใส่ใจและรับรู้สิ่งนั้นและ
นาไปเก็บบันทึกไว้ในความจาระยะสั้นต่อไป 2) เนื่องจากข้อมูลที่ผ่านการรับรู้แล้วจะถูกนาเก็บไปไว้ใน
ความจาระยะสั้น ดังนั้น หากต้องการที่จะจานาน ก็จาเป็นต้องใช้วิธีต่าง ๆ เช่น การท่องจากันหลายๆ
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ครั้ง หรือการจัดสิ่งที่จาให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายแก่การจา เป็นต้น 3) หากต้องการจะให้ผู้ เรียนจดจา
เนื้อหาสาระใด ๆ ได้เป็นเวลานานต้องได้รับการเข้ารหัส (Encoding) เพื่อนาไปเข้าหน่วยความจา
ระยะยาว วิธีการเข้ารหัสสามารถทาได้ห ลายวิธี เช่น การท่องจาซ้า ๆ การทบบทวน หรือการใช้
กระบวนการขยายความคิด (Elaborative Operations Process) ซึ่ งได้แก่ การเรี ยบเรีย ง
การผสมผสาน ขยายความ และการสัมพันธ์ความรู้ใหม่กับความรู้เดิม 4)ข้อมูลที่ถูกนาไปเก็บไว้ใน
หน่วยความจาระยะสั้น หรือระยะยาวแล้ว สามารถเรียกออกมาใช้งานโดยผ่าน Effecter ซึ่งเป็น
ตัวกระตุ้นพฤติกรรมทางวาจาหรือการกระทา ซึ่งทาให้บุคคลแสดงความคิดออกมาเป็นพฤติกรรมที่
สังเกตได้ และ 5) เนื่องจากกระบวนการต่าง ๆ ของสมองได้รับการควบคุมโดยหน่วยบริหารการ
ควบคุมอีกชั้นหนึ่ง (Excutive Control of Informal Processing) ซึ่งเปรียบได้กับโปรแกรมสั่ งงาน
ซึ่งเป็น Software ของเครื่องคอมพิวเตอร์
2.6 แนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving: CPS) คือ
ความสามารถของบุคคลในการแก้ปัญหาด้วยการคิดอย่างลึกซึ้งที่นอกเหนือไปจากลาดับขั้นของการ
คิดอย่างปกติ การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์เป็นผลของความคิดซึ่งความคิดสร้างสรรค์จะ
แทรกอยู่ ในทุกช่วงของการคิด แต่การแก้ปั ญหาจะอยู่ช่ว งสุดท้ายของการคิด ซึ่งเป็ นผลผลิ ตของ
ความคิด สร้ างสรรค์ที่ส ามารถน าไปสู่ การแก้ปัญหาได้ กิล ฟอร์ด (Guiford, 1967) ออสบอร์ น
(Osborn, 1953) ถือได้ว่าเป็นบิดาของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รูปแบบการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ของออสบอร์น (Osborn, 1953) ประกอบด้วย 1) การค้นหาความจริง (Fact
Finding) 2) การค้นหาแนวคิด (Idea Finding) และ 3) การค้นหาแนวทางแก้ปัญหา (Solution
Finding) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นาแนวคิดแก้ปัญหาของออสบอร์น มาประยุกต์ในการออกแบบ
การเรียนการสอน
2.7 ทฤษฎีรหัสคู่ (Dual Coding Theory) ทฤษฎีรหัสคู่ คือ ทฤษฎีที่ว่าด้วยเรื่อง
กระบวนการรับรู้พัฒนาขึ้น โดย Allan Paivio (Paivio, 1969) โดยมีสมมติฐานที่ว่ าข้อมูลภาพ
(Visual) และข้อมูลที่ประกอบด้วยคาพูด (Verbal) จะถูกประมวลผลในช่องทางสื่อสารที่ต่างกัน โดย
ข้อมูลจะถูกใส่รหัสหรือแปลงเป็นสัญลักษณ์ก่อนที่จะนาไปประมวลผลต่อ ทั้งรหัสภาพและรหัสคาพูด
คือสิ่งแทนข้อมูลที่จะถูกนาไปจัดระเบียบเป็นความรู้ เพื่อให้สามารถนาความรู้เหล่านั้นไปใช้ จัดเก็บ
และนากลับมาใช้ได้อีก สิ่งที่สนับสนุนทฤษฎีนี้มาจากงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า การจาข้อมูลประเภท
คาพูด (Verbal) ที่ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น จะต้องประกอบด้วยการนาเสนอข้อมูลภาพ
(Visual) ที่มีความสอดคล้องกัน ในทานองเดียวกับที่ข้อมูลประเภทคาพูดจะมีประสิทธิภาพขึ้นเมื่อจัด
ให้มีภาพประกอบ (ทั้งภาพเหมือนจริงและภาพในจิตนาการ) ควบคู่กัน การศึกษาวิจัยของ Paivio
มีความสาคัญต่อวงการศึกษาในหลายๆ แง่มุม อาทิเช่นความสามารถในการอ่านการเขียน เทคนิคที่
ช่วยในการจดจาสิ่งที่มองเห็นได้ การถ่ายทอดความคิดการออกแบบอินเตอร์เฟส รวมไปถึงการพัฒนา
สื่อทางการศึกษา เช่นงานวิจัยของตัวเขาเองที่แสดงให้ว่า การจดจาข้อมูลที่เป็นลาดับต่อเนื่อง สมอง
จาคา (ข้อความ) ได้ดีกว่าภาพ (Paivio, 1969; Paivio, 1986) เขาได้ดาเนินการศึกษาและพัฒนา
ทฤษฎี Dual Coding Theory ที่ว่าด้วยเรื่องการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลภาพและคาพูดไว้
ในระบบความจาของคน ทฤษฎีนี้ได้ให้คาอธิบายว่า ข้อมูลภาพและข้อมูลที่เป็นคาพูดมีช่องทางในการ
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รับข้อมูลที่ต่างกัน และถูกกลั่นกรองด้วยระบบประมวลผลคนละส่วนกัน โดยช่องทางการรับรู้ภาพเริ่ม
จากตา แล้วจึงถูกสร้างเป็นสัญลักษณ์เชิงภาพ (Pictorial Representations) ส่วนช่องทางการรับรู้
เกี่ยวกับคาพูดเริ่มต้นที่หู แล้ว จึงถูกสร้างเป็นสัญลักษณ์ที่ประกอบด้วยคาพูด Rieber (1996: 5-22)
อธิบายในงานวิจัยที่เกี่ยวกับทฤษฎี Dual Coding Theory ว่าโดยทั่วไปงานวิจัยให้ข้อสรุปว่า ภาพ
(Graphic) จะช่วยในการจดจาแนวคิดที่เป็นรูปธรรมได้ดีกว่าคา (Words) ซึ่งในทฤษฎี Dual Coding
Theory ได้ให้คาอธิบายสองประการเกี่ยวกับเรื่องนี้ คือ 1) ข้อมูลที่ถูกใส่รหัสที่ประกอบด้วยคาพูด
(Verbal) หรือประกอบด้วยลักษณะที่มองเห็นได้ (Visual) อย่างใดอย่างหนึ่ง สามารถทาให้เกิดผล
ลัพธ์ในเชิงบวกของการจาได้ หรือก็คือถ้าข้อมูลถูกใส่รหัสที่ประกอบด้วยคาพูดและข้อมูลที่มองเห็นได้
จะทาให้โอกาสในการเรียกคืนความทรงจาเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว และ 2) ภาพ (Visual) และคา (Verbal)
สามารถไปกระตุ้น การประมวลผลทางจิตใจหลายรูปแบบ นอกจากนี้นาแนวคิด ทฤษฎี การสร้าง
องค์ความรู้จากมัลติมีเดีย (Cognitive Theory of Multimedia Learning) ของเมเยอร์ (Mayer
and Cheryl I3, Johnson, 2008) ซึ่งได้นาแนวคิดของไพวิโอมาพัฒนาในงานวิจัยเกี่ยวกับมัลติมีเดีย
ซึ่งเขากล่าวว่าการเรียนรู้ที่มีความหมายที่เกิดจากสื่อมัลติมีเดีย จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี ซึ่งการ
เรียนรู้ที่มีความหมายที่เกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนรับรู้จากสื่อมัลติมีเดียที่นาเสนอผ่านภาพ และถ้อยคา ซึ่งเป็น
ข้อมูลเสียงประสาทสัมผัส 2 ทาง คือ ตา และหู อย่างให้ความสนใจทั้งคาพูด และภาพกราฟิก ที่ได้รับ
ซึ่งสมองจะรับเข้ามาสู่หน่ว ยความจาระยะสั้น ทาการจัดระบบ และจะนาไปเก็บในหน่วยความจา
ระยะยาวซึ่งจะท าให้ การเรี ย นรู้ นั้ นมี ความหมาย และผู้ เ รีย นสามารถเรี ยนรู้ และจ าได้ นาน จาก
สมมติฐานตาม 2 ทฤษฎีนี้ อาจสรุปได้ว่า การใช้ภาพและคาทั้ง 2 อย่าง ในลักษณะที่สอดคล้องกัน
ผ่านสื่อมัลติมีเดีย จะช่วยให้เกิดผลทางบวกช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้มากขึ้นและยังช่วยให้เรียกคืนความ
ทรงจาได้ดีขึ้น
2.8 แนวคิดเกี่ย วกับการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) การคิดวิเคราะห์ คือ
ความสามารถในการแยกแยะและการทาความเข้าใจกับองค์ประกอบของสิ่งนั้น เพื่อหาส่วนย่อยของ
เหตุการณ์เรื่องราวหรือเนื้อหาต่าง ๆ ว่าประกอบด้วยอะไร มีความสาคัญอย่างไร มีความสัมพันธ์กัน
อย่างไร อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผลและที่เป็นอย่างนั้นอาศัยหลักการอะไร เป็นการคิดอย่างรอบคอบ
ตามหลักการประเมินและมีหลักฐานอ้างอิงเพื่อหาข้อสรุปที่สมเหตุสมผล บลูม และคณะ (Bloom,
1976: 6-9) กูด๊ และ(Good, 1973: 680) เอนนิส นิยามการคิดวิเคราะห์เป็นครั้งแรก ในปี ค.ศ. 1962
และได้ปรับขยายคานิยามให้ครอบคลุมมากขึ้น ในปี ค.ศ. 1985 และสรุปเป็นทฤษฎีการคิดวิเคราะห์
ดังนี้ 1) ทักษะการนิยาม ได้แก่ การระบุจุดสาคัญของประเด็นปัญหา ข้อสรุป ระบุเหตุผลทั้ง ที่ปรากฏ
และไม่ปรากฏ การตั้ง คาถามที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ การระบุเงื่อนไขและข้อตกลงเบื้องต้น
2) ทักษะการตัดสินข้อมูล ได้แก่ การตัดสินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล การตัดสินความเกี่ยวข้อง
กับประเด็นปัญหา การพิจารณาความสอดคล้อง และ 3) ทักษะการสรุปอ้างอิงในการแก้ปัญหาและ
การสรุปอย่างสมเหตุสมผล ได้แก่ การอ้างอิงและการสรุปแบบอุปนัย การนิรนัยโดยมีความตรง
การทานายสิ่งที่จะเกิดขึ้น ตามมาอย่างน่าเชื่อถือ มาร์ซาโน (Marzano, 2001: 11-12) จาแนกการคิด
วิเคราะห์เป็น 5 ด้านย่อย คือ ด้านการจาแนก ด้านการจัดหมวดหมู่ ด้าน การสรุป ด้านการประยุกต์
และด้านการคาดการณ์ เป็นต้น การนาเสนอกรอบนโมทัศน์ (Advance Organizer) แก่ผู้เรียนก่อน
การสอนเนื้อหาสาระนั้น ๆ จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนเนื้อหาสาระอย่างมีความหมาย โดยมาร์ซาโน
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แบ่งกระบวนการเป็น 3 ระบบ ได้แก่ ระบบแห่งตน ระบบการบูรณาการ และระบบสติปัญญา ระบบ
แต่ละระบบจะส่งผลสะท้อนต่ออีกระบบที่ตามมาอย่างต่อเนื่อง ถ้าระบบแห่งตนไม่เชื่อว่าการเรียนรู้
เรื่องใหม่เป็นเรื่องสาคัญ แรงจูงใจในการเรียนรู้จะต่าหรือถ้าระบบบูรณาการกาหนดเป้าหมาย
ไม่ชัดเจน การเรียนรู้จะประสบอุปสรรค หรือแม้การกาหนดเป้าหมายชัดเจนและกากับตรวจสอบ
อย่างมีประสิทธิผลแต่กระบวนการจัดกระทาข้อมูลในระบบสติปัญญาปฏิบัติการไม่มีประสิ ทธิผ ล
การเรียนรู้จะไม่ประสบผลสาเร็จ ดังนั้นระบบทั้ง 3 จึงเป็นระบบที่มีการจัดลาดับถูกต้องใน
กระบวนการถ่ายเทข้อมูล (Marzano, 2001: 30-60) ดังนั้น ในการพัฒนาการคิดของผู้เรียนจาเป็น
อย่ างยิ่ งที่ผู้ เรี ย นต้องมีห ลั กในการคิด และการคิดของมาซาโนเป็นการคิดที่เป็นระบบที่ชัดเจนที่
นักเรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง ในการรับสารจากสื่อชนิดต่างต่าง ซึ่งมี
สารที่ประกอบไปด้ว ย ภาพ เสี ยง และตัว อักษร ซึ่งผู้ เรียนต้องรู้จักสั งเกต ทาความเข้าใจ รู้จัก
วิเคราะห์ แยกแยะด้วยเหตุและผล เพื่อนาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง และสามารถดารงชีวิตใน
สังคมต่อไป ส่วน เดรสเซล (Dressel, 1957) กล่าวว่ากระบวนการคิดวิเคราะห์นั้น ประกอบด้วย
ขั้นตอน 5 ขั้น คือ 1) ด้านการนิยมปัญหา หมายถึง ความสามารถในการกาหนดปัญหาข้อโต้แย้ง
วิเคราะห์ข้อความ หรือข้อมูลที่คลุมเครือให้ชัดเจน และเข้าใจความหมายของคา ข้อความ หรือ
แนวคิด ภายในขอบเขตข้อเท็จจริงที่กาหนด 2) ด้านการรวบรวมข้อมูลสาหรับการแก้ปัญหา หมายถึง
ความสามารถในการพิจารณาปรากฎการณ์ต่าง ๆ ด้วยความเป็นปรนัย เลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหา ข้อโต้แย้ง หรือข้อมูลที่คลุมเครือได้ แสวงหาข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อนามา
แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 3) ด้านการจัดระบบข้อมูล หมายถึง ความสามารถในการแสวงหา
แหล่งที่มาของข้อมูลวินิจฉัยความน่าเชื่อถือ ของแหล่งข้อมูล ระบุข้อตกลงเบื้องต้นของข้อความ
พิจารณาความเพียงพอของข้อมูล จัดระบบโดยวิธีต่าง ๆ เช่น จาแนกความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่
ชัดเจนกับข้อมูลที่คลุมเครือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหา ข้อเท็จจริงกับความ
คิดเห็นพิจารณาข้อมูลที่แ สดงถึงความลาเอียงและการโฆษณาชวนเชื่อ และตัดสินความขัดแย้งของ
ข้อความและเสนอข้อมูลได้ 4) ด้านการเลือกสมมติฐาน หมายถึง ความสามารถในการเลือกสมมติฐาน
กาหนดสมมติฐานจากความสัมพันธ์เชิงเหตุผล พิจารณาทางเลือกหลาย ๆ ทางในการแก้ปัญหาได้
และ 5) ด้านการสรุป หมายถึง ความสามารถในการคิดพิจารณาข้อความคลุมเครือของข้อมูลโดย
จาแนกข้อมูลที่มีเหตุผลหนักแน่น และน่าเชื่อถือว่ามีความเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาเพื่อนาไปสู่
การตัดสินใจสรุป ถ้าการสรุปไม่มีเหตุผลเพียงพอ ต้องมีการหาเหตุผลเพิ่มเติมมาพิจารณาตัดสิน
การสรุปใหม่ แล้วจึงนาข้อสรุปและหลักการไปประยุกต์ใช้
2.9 การคิดเชิงเหตุผล (Reasoning Thinking) การคิดเชิงเหตุผลเป็นกระบวนการคิด
หรือกระบวนการทางสมองในอันที่จะลงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริงและ
ปรากฏการณ์ สามารถสรุปเหตุผลจากข้อสมมติฐานได้เป็นการคิดที่เป็ นผลมาจากการทดสอบ หรือ
การตั ด สิ น ใจหรื อ การวิ เ คราะห์ เ รื่ อ งราวที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น พื้ น ฐานน าไปสู่ ก ารคิ ด เชิ ง ตรรกะโดยใช้
กระบวนการทางปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนาไปสู่การแก้ปัญหาได้ (Good, 1973: 345; Rebe,
1985 and Freeman, 1988: 3-4)
การพัฒนาบุคคลให้มีความสามารถในการให้เหตุผลนั้นต้องเริ่มจากการส่งเสริม
ให้บุคคลได้คิดอย่ างมีเหตุผล ความสามารถในการให้เหตุผลดังกล่าวนี้เป็นสิ่งจาเป็นที่โ รงเรียน
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ควรจัดทาและเป็นสิ่งที่สามารถสอนได้ควบคู่กับเนื้อหาวิชาปกติหรือในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสม
(Guilford and Hoepfner, 1971: 28-32) การจัดบรรยากาศที่ให้นักเรียนได้แสดงเหตุผล เป็นสิ่งที่
สาคัญกว่าการได้คาตอบที่ถูกต้อง และต้องไม่ทาให้นักเรียนรู้สึกหวาดกลัว หากแต่ต้องเป็นบรรยากาศ
ที่สนับสนุนส่งเสริม ให้นักเรียนได้พูดอธิบาย และแสดงเหตุผลของแนวคิดอย่างอิสระ โดยการแสดง
เหตุผลอาจทาด้วยวาจา ด้วยการเขียน โดยใช้ภาษาง่าย ๆ หรือใช้อุปกรณ์แสดงให้เห็นจริง (สสวท.
2547: 15; Rowan and Morrow, 1993: 16-18; NCTM, อ้างถึงใน Gal and Garfield, 1999: 48)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรใช้คาถามบ่อย ๆ และใช้คาถามอย่างต่อเนื่อง คาถามที่ใช้ควรเป็ น
คาถามที่กระตุ้นให้นักเรียนคิดและแสดงเหตุผล เช่น ใช้คาถามกระตุ้นด้วยคาว่า “ทาไม” “อย่างไร”
“เพราะเหตุใด” เป็นต้น พร้อมทั้งให้ข้อคิดเพิ่มเติมอีก เช่น “ถ้า...แล้วนักเรียนคิดว่า ....จะเป็น
อย่างไร” นักเรียนที่ให้เหตุผลได้ไม่สมบูรณ์ ครูจะต้องไม่ตัดสินด้วยคาว่า ไม่ถูกต้อง แต่อาจใช้คาพูด
เสริมแรงและให้กาลังใจถึงคาตอบที่นักเรียนตอบมามีบางส่วนที่ถูกต้อง นักเรียนคนใดจะให้คาอธิบาย
หรือให้เหตุผลเพิ่มเติมของเพื่อนได้อีกบ้าง เพื่อให้นักเรียนมีการเรียนรู้ร่วมกันมากขึ้น ในการจัดการ
เรียนรู้ ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดอย่ างหลากหลาย ปัญหาหรือสถานการณ์ที่กาหนดให้
ควรเป็นปัญหาปลายเปิด (Open-ended Problem) ที่นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือให้
เหตุผลที่แตกต่างกันได้ (สสวท., 2547: 15)
2.2.10 ทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด (Guilford’s Structure of
Intellect Model) เชื่อว่า ความสามารถทางสมองสามารถปรากฏจากการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
กาหนดในลักษณะของความสามารถด้านต่าง ๆ ที่เรียกว่าองค์ประกอบ และสามารถตรวจสอบ
ความสามารถนี้ด้วยแบบสอบที่เป็นมาตรฐาน กิลฟอร์ด (Guilford, 1967) ดาเนินการศึกษาและเสนอ
แบบจาลองโครงสร้างทางสติปัญญา อธิบายว่าความสามารถทางสมองของมนุษย์ประกอบด้วยสามมิติ
คือ 1)มิติด้านเนื้อหา (Contents) วัตถุหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่สมองรับรู้และใช้เป็นสื่อก่อให้เกิดความคิด
2) มิติด้านปฏิบัติการ (Operations) เมื่อรับรู้สมองจะสร้างผลผลิตโดยสร้างกระบวนการคิด และ3)
มิติด้านผลผลิต (Product) เมื่อสมองรับรู้ข้อมูล ทาให้เกิดการคิดในรูปแบบต่าง ๆ กัน
2.2.11 แนวคิดเกี่ยวกับการดู การฟัง และการอ่าน ผู้วิจัย ได้ศึกษาเอกสาร และ
งานวิจั ย ต่ าง ๆ ที่ใ ช้ใ นการดู การฟัง และการอ่านมาใช้ ในการออกแบบ การสอนการดู การฟั ง
การอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงเหตุผลสรุปได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการดู การฟัง และ
การอ่านที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นกิจกรรมก่อนการดู การฟัง และ
การอ่าน ขั้นที่ 2 ขั้นกิจกรรมการดู การฟัง และการอ่าน และขั้นที่ 3 ขั้นกิจกรรมหลังการดู การฟัง
และ การอ่าน
3. กระบวนการของรูปแบบการสอน
รูปแบบการเรียนการสอนการดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
และการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น KAI Model ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก
และ 7 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ กระบวนการหลัก 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ทาความรู้ให้ชัดเจน (Knowledge
Clarification: K) ประกอบด้วย 2 ขั้นย่อย ๆ คือ 1.1) การรับรู้และทาความเข้าใจ (Perception and
comprehension) 1.2) กาหนดวัตถุประสงค์ (Define Objectives) ขั้นที่ 2 เรียนรู้จากการปฏิบัติ
(Active Learning: A) ประกอบด้วย 3 ขั้นย่อย ๆ คือ 2.1) การวางแผนและกาหนดกลยุทธ์ (Plan

275
and Define Strategy) 2.2) ปฏิบัติ (Execution) 2.3) สรุปและนาเสนอ (Conclusion and
Presentation) และขั้นที่ 3 เพิ่มพูนความสามารถการจัดระบบข้อมูล (Increasing Information
Abilities: I) ประกอบด้วย 2 ขั้นย่อย ๆ คือ 3.1) การตรวจสอบ (Verification) 3.2) การประเมินผล
(Assessment) รูปแบบการสอนฯ แสดงดังภาพ

จากภาพขั้นตอนของรูปแบบการสอนฯ มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นที่ 1 ทาความรู้ให้ชัดเจน (Knowledge Clarification: K) ขั้นนี้เป็นการพัฒนาขึ้นตาม
แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองเป็นขั้นเตรียมความพร้อมผู้เรียนในการทาความรู้
ให้กระจ่าง เป็นขั้นที่ครูเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีความตื่นตัวและกระตือรือร้นที่จะ
เรียนรู้ โดยให้ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นกับผู้เรียน สร้างความคุ้นเคยกับผู้เรียน นาเสนอองค์ความรู้ใหม่
ให้กับผู้เรียน ในการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมที่มีอยู่ และผู้เรียนทาการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้มาแล้ว และการตั้งคาถาม
ฯลฯ และกาหนดทิ ศทางที่จ ะเรี ย นรู้ใ นสิ่ ง ใหม่ โดยใช้ก ระบวนการตั้ งคาถาม การเรีย นรู้ร่ ว มกั น
การอภิปราย แสดงความคิดเห็นและในการเรียนรู้แต่ละครั้งให้ผู้เรียนกาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนทราบถึงเป้าหมายการเรียนรู้ที่ตนเองต้องการ เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์
ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง โดยมีครูเป็นผู้อานวยความสะดวกและกระตุ้นให้นักเรียนตั้ง
ค าถามหรื อ ตั้ ง ประเด็ น การคิ ด ประกอบด้ ว ย 2 ขั้ น ย่ อ ย ๆ คื อ 1) การรั บ รู้ แ ละท าความเข้ า ใจ
(Perception and comprehension) ขั้นตอนนี้ผู้เรียนรับรู้ข้อมูลใหม่ด้วยการดู การฟัง หรือการอ่าน
และทาความเข้าใจข้อมูลที่ได้รับ โดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ ในการรู้คิดที่หลากหลาย เช่นการตั้งคาถาม การ
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อภิปรายฯ และ 2) กาหนดวัตถุประสงค์ (Define Objectives) ในขั้นนี้ผู้เรียนจะทาการกาหนดกรอบ
การเรียนรู้ด้วยการกาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของตนเอง โดยระบุอย่างชัดเจนว่าทาอะไรบ้างเพื่อ
เชื่อมโยงสู่การเรียนรู้ในขั้นต่อไป
ขั้นที่ 2 เรียนรู้จากการปฏิบัติ (Active Learning: A) ขั้นนี้ผู้เรียนจะฝึกการจัดกระทากับ
ข้อมูลประเภทต่าง ๆ ที่ผู้เรียนได้ศึกษาสรุปองค์ความรู้ และมีการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ใน
รูปแบบต่างๆ ฝึกการวางแผน ฝึกปฏิบัติการฟัง การดู และการอ่าน ฝึกการคิดวิเคราะห์และการคิด
เชิงเหตุผล โดยใช้เนื้อหา และสถานการณ์ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งที่เป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ แผนภูมิ
รูปภาพ ข้อมูลดิจิตอลจากเว็บไซต์ฯ ฝึกการสืบค้นข้อมูลที่นักเรียนต้องการเรียนรู้ ผู้เรียนเรียนรู้ และ
พัฒนาการคิดโดยการเรียนรู้ร่วมกัน ฝึกปฏิบัติงานโดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการ
เรียนรู้แต่ละครั้ง เช่น ผู้เรียนได้ฝึกตั้งคาถาม อภิปรายแสดงความคิดเห็น ระดมพลังสมอง การใช้
ผังกราฟิก ฯ ค้นหาคาตอบอย่างเป็นระบบตามประเด็นการคิดที่ตั้งไว้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
กาหนด โดยมีครูเป็นผู้อานวยความสะดวก ให้คาแนะนาแนวทางในฝึกปฏิบัติ ในการพัฒนาทั้งด้าน
การคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงเหตุผล และด้าน การฟัง การดู และการอ่าน ประกอบด้วย 2.1) การ
วางแผนและกาหนดกลยุทธ์ (Plan and Define Strategy) ขั้นนี้ผู้เรียนจะกาหนดกรอบในการ
เรียนรู้ของตนเองอย่างเป็นระบบ โดยระบุว่าจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไร และจะปฏิบัติอย่างไร
และเลือกกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมที่จะใช้ในการเรียนรู้ในความรู้นั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
นักเรียนตั้งไว้ ในขั้นตอนแรก มีการตั้งเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพของตนเองที่จะบอกได้ว่าบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 2.2) ปฏิบัติ (Execution) ในขั้นการปฏิบัตินี้ผู้เรียน จะลงมือปฏิบัติกิจกรรมการดู
การฟัง และการอ่าน ด้วยกลยุทธ์ที่ตนเองได้ทาการเลือกที่จะใช้ในการศึกษา และมีการฝึกปฏิบัติงาน
เป็นกลุ่ม เพื่อที่จะทาความเข้าใจ และสร้างองค์ความรู้ของตนเอง โวยการตีความ จากสื่อที่ได้ดู ได้ฟัง
หรือได้อ่าน 2.3) สรุปและนาเสนอ (Conclusion and Presentation) ขั้นนี้เป็นขั้นตอนต่อเนื่องจาก
ขั้นตอนที่ และ 2.4) เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดู การฟัง และการ
อ่าน ด้วยกลยุทธ์และวิธีการต่าง ๆ ที่ได้ดาเนินการวางแผนตั้งแต่ต้น จนกระทั่งสรุปองค์ความรู้ใหม่ได้
แล้ว ผู้เรียนจะนาเสนอองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในแต่ละครั้งด้วยรูปแบบ
ต่าง ๆ ตามศักยภาพของตนเอง หรือศักยภาพของกลุ่ม ที่ผู้เรียนได้ร่วมกันคิด ร่วมกันสร้างองค์ความรู้
และปฏิบัติที่เกิดจากการฟัง การดู และการอ่าน ตามประเด็นการคิดและวัตถุประสงค์ทีผู้เรียนได้
กาหนดไว้ซึ่งอาจจะจัดทาเป็นชิ้นงานในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย นาเสนอด้วยวิธีการที่เหมาะสม
ตามศักยภาพของตนเอง การแสดงออกของผู้ เรี ยนในขั้น นี้แ สดงให้ เ ห็ น ถึง การรู้คิ ดของผู้ เ รีย น
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ของผู้เรียนที่แสดงถึงความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน
ขั้นที่ 3 เพิ่มพูนความสามารถการจัดระบบข้อมูล (Increasing Information Abilities:
I) ในขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียนได้ขยายความคิด โดยการนาองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้ในขั้นที่ 2 มาเรียบเรียง
สร้างชิ้นงานใหม่โดยใช้หลักการของ กระบวนการรู้คิด (Metacognition) ประกอด้วย ขั้นย่อยที่ 1
การปฏิบัติงาน (Action) ใช้แนวคิดการวางแผน (Planning) ของกระบวนการรู้คิด ขั้นนี้ผู้เรียนจะ
วางแผนในการฝึกปฏิบัติงานแต่ละครั้ง เป็นการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล โดยใช้
กระบวนการดู การฟัง และการอ่านด้วยตัวของผู้เรียนเองร่วมกับเพื่อน ขั้นย่อยที่ 2 คือ ขั้นตรวจสอบ
(Verification) เป็นขั้นที่ผู้เรียนดาเนินการควบคุมกระบวนการพัฒนาการคิดของตนเองให้ปฏิบัติงาน
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อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการตรวจสอบการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ในการเรียนรู้โดยมีครูคอยให้
คาชี้แนะและกระตุ้นโดยการใช้คาถาม เป็นขั้นที่ผู้เรียนขยายความคิดและจัดระเบียบการคิดของ
ตนเองอย่างเป็นระบบ การที่ผู้เรียนได้จัดระเบียบการคิดของตนเองจะทาให้นักเรียนทราบถึงข้อดี
ข้อเสียในการเรียนรู้ของตนเองทาให้รู้จักตนเองมากขึ้น และสามารถนาข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองในโอกาสต่อไป 3.1) การตรวจสอบ (Verification) 3.2) การประเมินผล
(Assessment) ขั้นตอนย่อยนี้เป็นการประเมินผลความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของตนเอง ตามแนวคิด
ของการรู้คิดว่าการเรียนรู้ของตนเองในแต่ละครั้งสัมฤทธิผลเพียงใด นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้สะท้อน
ความรู้สึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้ของตนเองที่เกิดจากการเรียนตามกระบวนการของ
รูปแบบการสอนโดยการอภิปรายหรือเขียนบันทึกการเรียนรู้ (learning log) โดยทาการประเมินตาม
วัตถุประสงค์ที่ผู้เรียนได้กาหนดไว้ในขั้นตอนแรกของการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน ในขั้นนี้ครูจะ
ประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ ของผู้เรียนทั้งด้าน ความรู้ ทักษะ และเจตคติ โดยใช้วิธีการที่
หลากหลาย เหมาะสม เพื่อที่ครูจะได้นาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ในโอกาสต่อไป
4. แนวคิดการออกแบบกิจกรรมของรูปแบบการสอน
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของรูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่าน
เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล KAI Model ออกแบบโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ (Authentic Learning) เป็นการเรียนรู้
เพื่อสร้างความรู้ ในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน 3 ขั้นตอน คือ ขั้น
ที่ 1 ทาความรู้ให้ชัดเจน (Knowledge Clarification: K) ขั้นที่ 2 เรียนรู้จากการปฏิบัติ (Active
Learning: A) และขั้นที่ 3 เพิ่มพูนความสามารถการจัดระบบข้อมูล (Increasing Information
Abilities:I) ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในการจัดกิจกรรมผู้สอนต้องมีการ
เตรียมสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เ รียนโดยใช้สื่อที่อยู่ในโลกที่เป็นจริง (real world) ทั้งที่
เป็นข้อความจากเอกสารสิ่งพิมพ์ และสารจากสื่อ อิเลกทรอนิกส์ จากInternet และsocial Media
เป็น สื่อที่มีทั้งภาพ เสียง ตัว อักษร และใช้สื่ อจามแนวคิดของ การเรียนรู้ที่เป็นสากล(UDL) ซึ่งจะ
กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้แบบลึก(deep learning)
การออกแบบของรู ป แบบการสอนได้ น าเสนอแนะให้ ผู้ ส อนมี แ นวทางที่จ ะส่ งเสริ ม
การเรียนรู้ของผู้เรียนโดยระบุ สิ่งส่งเสริมการเรียนรู้ที่จะช่วยให้การนารูปแบบการสอนการดู การฟัง
และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ไปใช้จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งต้องคานึงถึง ได้แก่ 1) ความสามารถในการคิดขั้น
พื้นฐาน 2) ความสามารถในการร่วมมือกันปฏิบัติงานกลุ่ม และ3) ความสามารถในการแสวงหาความรู้
จาก การดู การฟัง และการอ่าน หากผู้เรียนยังขาดความสามารถที่กล่าวข้างต้น ผู้สอนจาเป็นต้อง
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของรูปแบบการสอน
การวัดและประเมินผลตามรูปแบบการสอนการดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริม
การคิ ด วิ เคราะห์ แ ละการคิ ดเชิ ง เหตุ ผ ลของนั กเรี ย นชั้ น มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ใช้ วิ ธี ก ารประเมิ น ที่
หลากหลายโดยการใช้แบบทดสอบ การใช้แบบสังเกต การใช้แบบบันทึกการเรียนรู้ การประเมินภาระ
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งาน และชิ้นงานของผู้เรียน ฯ เป็นการประเมินตามสภาพจริง โดยยึดหลักการประเมินระดับคุณภาพ
ตามแนวคิดของ Solo Taxonomy
The SOLO Taxonomy เป็นชุดของเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ที่เป็นผลงาน
ของ Biggs and Collis (1982) “SOLO” มาจากคาว่า Structure of Observed Learning
Outcome เป็นระบบการเรียนรู้ที่อธิบายการเรียนรู้ที่ซับซ้อนของ ผู้เรียนว่ามีพัฒนาการอย่างไร ใน
การใช้ SOLO Taxonomy จะช่วยให้ครูและผู้เรียนตระหนักถึงองค์ประกอบที่หลากหลายของ
การเรียนรู้ได้อย่างชัดเจน แนวคิดดังกล่าวถูกนาไปใช้ในการประเมิน(assessment) ความสามารถของ
ผู้เรียน ทาให้ทราบถึงระดับความเข้าใจของผู้เรียน ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
5.1 ระดับ โครงสร้างขั้นพื้นฐาน (Pre-structural Level) เป็นการเตรียมผู้ เรียน
เบื้องต้น (Preliminary Preparation) แต่งานของผู้เรียนยังไม่เป็นไปในแนวทางที่เหมาะสม (Biggs
and Moore, 1993) ในระดับนี้ผู้เรียนจะไม่มีความเข้าใจแต่จะใช้ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือคิ ดถึงจุด
ต่าง ๆ ใช้ชิ้นส่วนของข้อมูลอย่างกระจัดกระจาย และไม่ได้รับการจัดระบบ
5.2 ระดับโครงสร้างเดี่ยว (Uni-structural Level) มีการสร้างความสัมพันธ์พื้นฐาน
ที่เห็นได้ชัดของข้อมูล แต่ความหมายของข้อมูลเหล่านั้นยังไม่ปรากฏชัด
5.3 ระดับหลากหลายโครงสร้าง (Multi-structural Level) ในระดับนี้ อาจจะมีการ
สร้ างความสั มพั น ธ์ร ะหว่างข้อ มูล หลาย ๆ ชนิด แต่ ความสั มพันธ์ใ นระดับ สู งยังไม่ปรากฏ ทาให้
ความหมายโดยรวมไม่เด่นชัด
5.4 ระดับที่แสดงความสัมพันธ์ของโครงสร้าง (Relational Level) ผู้เรียนสามารถ
บูรณาการเชื่อมโยงความสัมพันธ์เป็นองค์รวม
5.5 ระดับแสดงความต่อเนื่องในโครงสร้างภาคขยาย (Extended Abstract Level)
ผู้เรีย นไม่เพียงแต่สร้ างความสัมพันธ์เกี่ยวโยงในเรื่องที่ได้รับเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงเรื่องที่อยู่เกิน
ขอบเขตด้วย ผู้เรียนสามารถสรุปและส่งผ่านความสาคัญ และแนวคิดที่ซ่อนอยู่ภายใต้กรณีตัวอย่าง
6. ตัวอย่างหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชื่อหน่วย สื่อสารดีประสิทธิภาพ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
**************************

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1. ผลการเรียนรู้
รับสารโดย การฟัง การดู และการอ่าน เรื่องราวที่เป็นสารประเภทต่าง ๆ เช่น บทความ
สารคดี ข่าว โฆษณา จากสื่อประเภทต่าง ๆ แล้วจับใจความสาคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียด
เรื่องที่อ่าน วิเคราะห์ การจาแนกข้อเท็จจริง ข้อสนับสนุน ข้อคิดเห็น สรุปข้อความรู้จ ากเรื่องที่อ่าน
และประเมินค่าสารที่ได้จากการฟัง การดู และการอ่านได้อย่างถูกต้องและมีเหตุผล สามารถนาเสนอ
ผลงานการวิเคราะห์ ด้วยการพูดหรือการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมารยาทการอ่าน การฟัง
การดู และการพูด
2. สาระการเรียนรู้
ด้านความรู้ (Knowledge)
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1. ความรู้เกี่ยวกับการฟัง การดู และการอ่านที่มีประสิทธิภาพ
2. ความรู้ เกี่ ย วกับ การวิ เคราะห์ ส ารประเภทต่า งๆเช่ น เพลง โฆษณา สารคดี ข่า ว
เกี่ยวกับแนวคิด การใช้ภาษา และความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังดูและอ่าน
3. การสรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่าน ได้อย่างมีเหตุผล
4. ประเมินเรื่องที่ฟังและดู แล้วสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต
5. มารยาทในการอ่าน การฟัง การดู และการพูด
ด้านทักษะ
การทาความเข้าใจสารที่รับเข้ามาด้วยวิธีการต่างๆทั้ง การฟัง การอ่าน และการดูและ
ตีความ และลงสรุปเรื่อง
การคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล นักเรียนสามารถวิเคราะห์แยกแยะข้อเท็จจริง
และข้อคิดเห็นเรื่องที่ ฟัง ดู หรืออ่าน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ด้านเจตคติ
นักเรียนมีมารยาทในการดู การอ่าน และการฟัง
3. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
2.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์
2.2 ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล
4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
5. ภาระงาน/ชิน้ งาน
นักเรียนทาความเข้าใจ วิเคราะห์สารประเภทต่างๆ และสร้างองค์ความรู้ที่ได้จาก การดู
การฟัง และ การอ่าน แล้วนาเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น การพูดนาเสนอ การทาผังกราฟิก การเขียน
ในรูปแบบต่าง ๆ
6. กิจกรรมการเรียนรู้
ครูดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ ของรูปแบบการ
สอน 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ทาความรู้ให้ชัดเจน (Knowledge Clarification: K) ประกอบด้วย ขั้นย่อย 2ขั้นตอนดังนี้ คือ 1.1) การรับรู้และทาความเข้าใจ (Perception and Comprehension) 1.2)
กาหนดวัตถุประสงค์ (Define Objectives) ขั้นที่ 2 เรียนรู้จากการปฏิบัติ (Active Learning: A)
ประกอบด้วย 3 ขั้นย่อย ๆ คือ 2.1) การวางแผนและกาหนดกลยุทธ์ (Plan and Define Strategy)
2.2) ปฏิบัติ (Execution) 2.3) สรุปและนาเสนอ (Conclusion and Presentation) และขั้นที่ 3
เพิ่มพูนความสามารถการจัดระบบข้อมูล (Increasing Information Abilities: I) ประกอบด้วย 2 ขั้น
ย่อย ๆ คือ 3.1) การตรวจสอบ (Verification) 3.2) การประเมินผล (Assessment)
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ขั้นที่ 1 ทาความรู้ให้ชัดเจน (Knowledge Clarification: K)
1. การรับรู้และทาความเข้าใจ (Perception and Comprehension)
1.1 ครูสนทนาและร่วมอภิปรายกับนักเรียนเรื่องการสื่อสารในยุคศตวรรษที่ 21
1.2 นักเรีย นร่ว มกันแสดงความคิดเห็ นเกี่ยวกับความส าคัญของการสื่ อสารในยุค
ปัจจุบัน
1.3 ครูกระตุ้นความคิดของผู้เรียนเกี่ยวกับการรับสารด้วยการฟังและการดู โดยใช้
คาถาม เช่น
1.3.1 ทักษะการดู การฟัง การอ่านและ มีความสาคัญต่อการดารงชีวิตอย่างไร
1.3.2 การรับสารด้วยการดู การฟัง และการอ่าน ที่มีประสิทธิภาพควรปฏิบัติ
อย่างไร
1.3.3 ถ้านั กเรียนขาดทักษะการฟัง การดู และการอ่าน ที่มีประสิทธิภาพจะ
ส่งผลต่อนักเรียนอย่างไร ฯลฯ
1.4 นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการดู การฟัง และการอ่านเพื่อเชื่อมโยงความรู้
เดิมที่มีอยู่แล้ วกับ ความรู้ใหม่ที่นักเรียนได้รับโดยมีครู ให้แนะนาเกี่ยวกับเนื้อหาของการฟังและดู
กลยุ ท ธ์ ใ นการฟั ง การดู และการอ่ า น สรุ ป ความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาใบความรู้ เ กี่ ย วกั บ การดู
การฟัง และการอ่าน
1.5 ครู แนะน า และอธิบายเกี่ ยวกับการใช้ กลยุทธ์ในการดู การฟัง และการอ่า น
ตามขั้นตอนของกลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น KWL และ KWL-Plush ฯลฯ
2. กาหนดวัตถุประสงค์ (Define Objectives)
นักเรียนกาหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้
ขั้นที่ 2 เรียนรู้จากการปฏิบัติ (Active Learning: A)
1. การวางแผนและกาหนด กลยุทธ์ (Plan and Define Strategy)
1.1 แบ่ งกลุ่ มนั กเรี ยน โดยคละความสามารถกลุ่ มละ (3-5 คน) และให้ นัก เรีย น
ร่วมกันเตรียมการในการดูคลิปวีดีโอ และวิเคราะห์
1.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย กาหนดเป้าหมาย และร่วมกันวางแผนในการ
ฟังและดูคลิปวีดีโอ ครูสนทนาซักถามนักเรียนทบทวนความรู้ที่นักเรียนมีอยู่แล้ว และนักเรียนบันทึก
สิ่งที่นักเรียนรู้ในช่อง K (สิ่งที่นักเรียนรู้) และครูอธิบายเทคนิค การบั นทึกข้อมูล (Note Taking) เพื่อ
ช่วยให้มีความเข้าใจเรื่องที่ฟัง ดู และอ่าน เช่น บันทึกคาที่นักเรียนไม่คุ้นเคย และไม่เข้าใจความหมา
บันทึกวลี หรือประโยคที่นักเรียนเห็นว่าสาคัญ ด้วยภาษาของนักเรียนเอง
2. ปฏิบัติ (Execution)
2.1 มอบหมายงานให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติ โดยให้นักเรียนฟังและดู และอ่าน
จากสื่อที่เตรียมไว้ โดยให้นักเรียนเลือกตามความสนใจ นักเรียนแต่ละกลุ่มดูคลิปวีดีโอ
2.2 นักเรียนร่วมกันฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ สื่อที่นักเรียนเลือกด้วยการฟัง ดู และ
อ่าน โดยนาความรู้ที่ได้เรียนรู้ จากในขั้นตอนที่ผ่านมาเป็นเครื่องมือ อภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนได้
ฟังดู และอ่าน พร้อมเตรียมนาเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาผลงานของกลุ่มในรูปแบบต่าง ๆ
ตามศักยภาพของแต่ละกลุ่ม
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2.3 เมื่อนักเรียน ดู ฟัง หรืออ่านจบแล้ว สมาชิกในกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับเพลง
ที่ได้ฟัง และดู ตามกรอบการคิดของ กลยุทธ์ต่างๆ ที่ใช้ โดยใช้คาถามที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการ
หาเหตุผล โดยใช้เทคนิค 5 W 1H ในการประเมินข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจากสิ่งที่ฟัง ดู หรืออ่าน
3. สรุปและนาเสนอ (Conclusion and Presentation)
3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ ฟัง ดู หรืออ่าน
3.2 นักเรี ย นช่ว ยกันเรียบเรียงและสรุป องค์ความรู้ที่เกิดจากการฟัง การดู และ
การอ่านที่ได้
3.3 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับเทคนิควิธีการในการฟัง ดู และการอ่าน
บอกประโยชน์ที่นักเรียนได้รับ
3.4 ตั ว แทนของนั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม ส่ ง ตั ว แทนน าเสนอ ผลการปฏิ บั ติ ง านกลุ่ ม
กลุ่มละ 1 คน ใช้เวลาไม่เกินกลุ่มละ 5 นาที
3.5 นักเรียนและครูร่วมกันอภิปราย เพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ ของการนาเสนองาน
ที่กลุ่มต่าง ๆ นาเสนอ โดยมีครูให้ข้อเสนอแนะนักเรียนเกี่ยวกับกลยุทธ์และเทคนิคการฟัง การดูที่มี
ประสิ ทธิภ าพและร่ ว มกัน ทบทวนกลยุทธ์และเทคนิค เกี่ยวกับการฟังและการดู การอ่านอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ขั้นที่ 3 เพิ่มพูนความสามารถการจัดระบบข้อมูล (Increasing Information Abilities: I)
1. การตรวจสอบ (Verification)
1.1 นั กเรี ย นร่ ว มกัน อภิปรายเกี่ยวกั บการเรียนรู้ข องกลุ่ มในครั้งนี้ ว่าเป็นอย่างไร
ประสบความสาเร็จหรือไม่ เพราะสาเหตุใดเพื่อเป็นการตรวจสอบการเรียนรู้ และกลยุทธ์ที่ใช้ในการ
เรียนรู้เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ต่อไป
1.2 แจกแบบบันทึกวิธีการเรียนรู้ (Learning Log)ให้กับนักเรียนโดยครูอธิบายและ
ชี้แจงวิธีการเขียนบันทึกวิธีการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนเขียนบันทึกวิธีการเรียนรู้ที่นักเรียนใช้ในการ
เรียนรู้ของแต่ละบุคคลเป็นการตรวจสอบ และทบทวนการเรียนรู้ของตนเอง
2. การประเมิน( Appraisal)
2.1 ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับการฟังการดู และการอ่านตั้งแต่
ขั้นตอนแรกในประเด็นต่าง ๆ
2.2 ให้นักเรียนทาแบบทดสอบเกี่ยวกับการฟังและการดู และการอ่าน หลังจากนั้น
ครู และนักเรียนร่วมกันตรวจ แบบทดสอบ
2.3 ครูให้นักเรียนสะท้อนการเรียนรู้ของตนเองและสะท้อนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
ในครั้งนี้ตามความคิด และความรู้สึกของนักเรียน ครูจะนาข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
7. แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
1. ห้องสมุด
2. เว็บไซต์ต่าง ๆ
3. แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและชุมชน
8. การประเมิน
1. การประเมินระหว่างการเรียนรู้
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ลาดับ
ที่
1

2

ผลการเรียนรู้
การอธิบายหรือ
วิเคราะห์ วิจารณ์
เรื่องที่ฟัง อ่าน หรือ
ดูโดยใช้แผนผัง
ความคิด
วิเคราะห์และ.ให้
เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่
ฟัง ดู หรืออ่าน

วิธีการประเมิน
การตรวจให้คะแนน
แผนผังกราฟฟิกที่
นักเรียนนาเสนอ
ประเมิน

3

การพูดนาเสนอสิ่งที่
ฟังหรือดู

สังเกต

4

นักเรียนมีมารยาทใน
การฟัง การอ่าน การ
ดู และการพูด

สังเกต

เครื่องมือ
ประเมิน
แบบประเมิน
แผนผัง
กราฟฟิก

เกณฑ์การ
ประเมิน
Rubrics

แบบประเมิน Rubrics
การคิด
วิเคราะห์
และการคิด
เชิงเหตุผล
แบบประเมิน Rubrics
การพูด
นาเสนอ
แบบประเมิน Rubrics
มารยาทใน
การฟัง การดู
และการอ่าน

ผู้ประเมิน
ครู

ครู
นักเรียน
เพื่อน
ครู
ครู
นักเรียน
เพื่อน

2. การประเมินหลังเรียน
ลาดับ
ที่
1

ผลการเรียนรู้
ผลสัมฤทธิ์ในด้าน
การคิดวิเคราะห์และ
การคิดเชิงเหตุผล

วิธีการประเมิน
การตรวจให้คะแนน

เครื่องมือ
ประเมิน

เกณฑ์การ
ประเมิน

แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์
ด้านการคิด
วิเคราะห์และ
ด้านการคิด
เชิงเหตุผล

ครู
นักเรียน

ผู้ประเมิน

283
3. เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมินความสามารถในการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิง
เหตุผล
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics)

ดีมาก (5)

มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร การถ่ายทอดความรู้ ความคิด ให้ผู้อื่นเข้าใจ
ได้อย่างชัดเจน แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์แยกแยะประเด็นต่าง ๆ อย่างมี
เหตุผล มีข้อมูลสนับสนุนหลากหลายชัดเจน ใช้วิธีการสื่อสาร และภาษาอย่าง
เหมาะสมและสุภาพ
มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร การถ่ายทอดความรู้ ความคิด ให้ผู้อื่นเข้าใจ
ได้อย่างชัดเจน แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์แยกแยะประเด็นต่าง ๆ อย่างมี
เหตุผล มีข้อมูลสนับสนุนชัดเจน ใช้วิธีการสื่อสาร และภาษาอย่างเหมาะสม
และสุภาพ
มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร การถ่ายทอดความรู้ ความคิด ให้ผู้อื่นเข้าใจ
ได้อย่างชัดเจน แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์แยกแยะประเด็นต่าง ๆ อย่างมี
เหตุผล มีข้อมูลสนับสนุน ใช้วิธีการสื่อสาร และภาษาอย่างเหมาะสมและสุภาพ
มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร การถ่ายทอดความรู้ ความคิด ให้ผู้อื่นเข้าใจ
ได้ แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์แยกแยะประเด็นต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล มีข้อมูล
สนับสนุนบางประเด็น ใช้วิธีการสือ่ สาร และภาษาอย่างเหมาะสมและสุภาพ
มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร การถ่ายทอดความรู้ ความคิด ให้ผู้อื่นเข้าใจ
ได้ แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์แยกแยะประเด็นต่าง ๆ ไม่ชดั เจน ขาดข้อมูล
สนับสนุน ใช้วิธีการสื่อสาร และภาษาอย่างเหมาะสม

ดี (4)

ปานกลาง (3)
พอใช้(2)
ปรับปรุง(1)

เกณฑ์การให้คะแนน
ผู้ ตรวจให้ คะแนนพิจ ารณาคาตอบของนักเรียนจากสถานการณ์แล้ ว ทาเครื่องหมาย
ลงใน  ตามระดับคะแนน SOLO ที่ตรงตามความคิดเห็นของผู้ตรวจมากที่สุด
ประเด็น
1. การทา
ความ
กระจ่าง
ข้อมูล

ระดับคะแนน
ระดับ 1 (P)
ตั้งประเด็นการ
คิดที่ไม่ชัดเจน
รับรู้ข้อมูล

ระดับ 2 (U)
ระดับ 3 (M)
ตั้งประเด็นการ ตั้งประเด็นการ
คิดที่สอดคล้อง คิดที่เกี่ยวข้องกับ
กับเรื่องที่กาหนด เรื่องที่กาหนด
เชื่อมโยงกัน
ชัดเจน

ระดับ 4 (R)
ตั้งประเด็นการ
คิดที่สอดคล้อง
กับเรื่องที่กาหนด
เชื่อมโยงกัน
ชัดเจน

ระดับ 5 (E)
ตั้งประเด็น
การ
คิดชัดเจนมี
ความ
สอดคล้อง
กับประเด็น
ปัญหาของ
เรื่องที่
กาหนด
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ประเด็น
2. การทา
ความเข้าใจ
และการ
ตีความจาก
ข้อมูล

3. การ
จาแนก
แยกแยะ
ข้อเท็จจริง
และ
ข้อคิดเห็น

ระดับคะแนน
ระดับ 1 (P)
รับรู้ข้อมูลจัด
ระเบียบข้อมูล
ได้บางส่วนและ
ยังไม่สามารถ
แปลความหรือ
ตีความข้อมูลได้
ถูกต้อง

ระดับ 2 (U)
รับรู้ข้อมูลจัด
ระเบียบข้อมูล มี
ความเข้าใจแปล
ความและตีความ
ข้อมูลได้แต่ยังมี
ความคาดเคลื่อน

ระดับ 3 (M)
รับรู้ข้อมูลจัด
ระเบียบ มีความ
เข้าใจ แปลความ
และตีความข้อมูล
ได้ถูกต้อง

ระดับ 4 (R)
รับรู้ข้อมูลจัด
ระเบียบข้อมูล มี
ความเข้าใจแปล
ความและตีความ
ข้อมูลได้ถูกต้อง
เหมาะสม

ระดับ 5 (E)
รับรู้ข้อมูล
จัดระเบียบ
ข้อมูล มี
ความเข้าใจ
แปลความ
และตีความ
ข้อมูลได้
ถูกต้องมี
เหตุผล

ไม่สามารถ
จาแนกแยกแยะ
ข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็นมีข้อมูล
ปนกัน

จาแนกแยกแยะ
ข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็นได้แต่
ยังมีข้อมูลปนกัน
บางส่วน

จาแนกแยกแยะ
ข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็นได้
หลายประเด็น
มีเหตุผล

จาแนกแยกแยะ
ข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็นได้
อย่างเป็นระบบมี
เหตุผล

จาแนก
แยกแยะ
ข้อเท็จจริง
และ
ข้อคิดเห็นได้
อย่างเป็น
ระบบมี
เหตุผล
เพียงพอ

ข้อมูลมีความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์
ในบางประเด็น
สอดคล้องและมี
เหตุผลสนับสนุน

ข้อมูลทั้งหมดมี
ความสอดคล้อง
เชื่อมโยงสัมพันธ์
และมีเหตุผล
สนับสนุน

ข้อมูลทั้งหมดมี
ความสอดคล้อง
เชื่อมโยงสัมพันธ์
กันในหลาย
ประเด็นและมี
เหตุผลสนับสนุน
ที่หลากหลาย

ข้อมูล
ทั้งหมดมี
ความ
สอดคล้อง
เชื่อมโยง
สัมพันธ์ใน
หลาย
ประเด็น
สอดคล้อง
และมี
เหตุผล
สนับสนุน
อย่าง
เพียงพอ

4. การ
ไม่สามารถบอก
เชื่อมโยงหา ความเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ สัมพันธ์กัน
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ระดับคะแนน

ประเด็น

ระดับ 1 (P)
5. การลง
การลงสรุปโดย
สรุปและการ ระบุเหตุผลเพียง
หาข้ออ้างอิง เล็กน้อยไมชัดเจน
อย่างมี
และมีข้ออ้างอิง
เหตุผล
เพียงประเด็น
เดียว

ระดับ 2 (U)
การลงสรุปโดย
ระบุเหตุผลบ้าง
เล็กน้อยไม่ชัดเจน
และมีข้ออ้างอิง
ไม่เพียงพอ

ระดับ 3 (M)
การลงสรุปโดย
ระบุเหตุผลที่
หลากหลาย
ชัดเจนและมี
ข้ออ้างอิงที่
ครบถ้วนเข้าใจ
ง่าย

ระดับ 4 (R)

ระดับ 5 (E)

การลงสรุปโดย
ระบุเหตุผลที่
หลากหลายชัดเจน
สอดคล้องกันและ
มีข้ออ้างอิงที่
ครบถ้วนเข้าใจง่าย
และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ได้

การลงสรุป
โดยระบุ
เหตุผลที่
ชัดเจน
สอดคล้องกัน
และมีข้ออ้าง
อิงที่ครบถ้วน
สมบูรณ์
เข้าใจง่าย
และสามารถ
ปรับและ
นาไป
ประยุกต์ใช้
ได้

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ (Scoring Rubric) ตามแนวคิด Solo Taxonomy แบ่งเป็น
5 ระดับ คือ
ระดับ 1 (P) หมายถึง ระดับโครงสร้างพื้นฐาน/ ไม่ตรงตามจุดประสงค์ (Pre-structural
Level)
ระดับ 2 (U) หมายถึง ระดับโครงสร้างเดี่ยว/จุดประสงค์เดี่ยว (Uni-structural Level)
ระดับ 3 (M) หมายถึง ระดับโครงสร้างหลากหลาย/จุดประสงค์ที่หลากหลาย (Multistructural Level)
ระดับ 4 (R) หมายถึง ระดับความสัมพันธ์ของโครงสร้าง/การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
(Relational Level)
ระดับ 5 (E) หมายถึง ระดับแสดงความต่อเนื่องในโครงสร้างภาคขยายนามธรรม/การ
ประเมินค่า (Extended Abstract Level)
โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนดังตาราง
คะแนน

ความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดเชิงเหตุผล

1-10
11-20
21-30
31-40
41-50

ปรับปรุง
พอใช้
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สื่อสารดีมีประสิทธิภาพ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการฟังและการดูเชิงวิเคราะห์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา 3 ชั่วโมง

***********************************
1. มาตรฐานและตัวชี้วัด
ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ
ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ป.6/1 พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู
ป.6/2 ตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผล จากเรื่องที่ฟังและดู
ป.6/6 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
2. สาระสาคัญ
ทักษะฟังและการดูเป็นทักษะการรับสารที่สาคัญซึ่งผู้รับสารต้องมีความสามารถในการ
ฟังและการดูอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ทักษะในการฟังและดูแล้วสามารถจับใจความสาคัญ
ตีความ สรุปความ วิเคราะห์ แยกแยะ ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น ประเมินสิ่งที่ฟังและดู อย่างมีเหตุผล
สามารถใช้ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และนาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฟังและดูไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวันและมีมารยาทในการฟังและการดู
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถอธิบายความรู้พื้นฐานของการฟังและการดูที่มีประสิทธิภาพได้
2. นักเรียนสามารถสรุปใจความสาคัญจากสิ่งที่ฟังและดูและนาเสนอได้
3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลจากสิ่งที่ฟังและดูได้
4. นักเรียนมีมารยาทในการฟังและการดู
3. สาระการเรียนรู้
1. ความหมาย/จุดมุ่งหมาย/ความสาคัญของการฟังและดู
2. หลักการฟังและการดูที่มีประสิทธิภาพ
3. กลยุทธ์ที่ใช้ในการฟังและการดู
4. มารยาทในการฟังและการดู
4. สมรรถนะที่สาคัญ
1. ความสามารถในการสื่อสาร
1.1 ด้านการฟัง
1.2 ด้านการดู
1.3 ด้านการพูด
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2. ความสามารถในการคิด
2.1 ทักษะการวิเคราะห์
2.2 ทักษะการคิดเชิงเหตุผล
5. กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นที่ 1 ทาความรู้ให้ชัดเจน (K)
1. การรับรู้และทาความเข้าใจ
1.1 ครู ส นทนาและร่ว มอภิปรายกับนักเรียนเรื่องการสื่อสารในยุคศตวรรษที่ 21
นักเรียนควรปฏิบัติตัวอย่างไร
1.2 นักเรีย นร่ว มกันแสดงความคิดเห็ นเกี่ยวกับความส าคัญของการสื่ อสารในยุค
ปัจจุบัน
1.3 ครูกระตุ้นความคิดของผู้เรียนเกี่ยวกับการรับสารด้วยการฟังและการดู โดยใช้
คาถาม เช่น
1.3.1 ทักษะการฟัง และการดู มีความสาคัญต่อการดารงชีวิตอย่างไร
1.3.2 การรับสารด้วยการฟังและดูที่มีประสิทธิภาพควรปฏิบัติอย่างไร
1.3.3 ถ้า นั ก เรี ย นขาดทั กษะการฟั งและการดู ที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพจะส่ ง ผลต่ อ
นักเรียนอย่างไร ฯลฯ
1.3.4 แจกใบความรู้ที่ 1 เรื่อง การฟัง และการดูให้กับนักเรียนร่วมกันศึกษา
เกี่ยวกับการฟังและการดูที่มีประสิทธิภาพ
1.3.5 นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการฟัง และการดูเพื่อเชื่อมโยงความรู้
เดิมที่มีอยู่แล้วกับความรู้ใหม่ที่นักเรียนได้รับโดยมีครู ให้แนะนาเกี่ยวกับเนื้อหาของการฟังและดู กล
ยุทธ์ในการฟัง และการดู และสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาใบความรู้เกี่ยวกับการฟัง และการดู
1.3.6 ครูเสนอแนวทางและอธิบายเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ในการฟัง และการดู
ตามขั้นตอนของกลยุทธ์ KWL พร้อมกับแจกตัวอย่างใบงาน KWL
1.3.7 นักเรี ย นศึกษาใบงาน KWL อภิปรายซักถามเกี่ยวกับรายละเอียดของ
ใบงาน
2. กาหนดวัตถุประสงค์
2.1 ครูเสนอแนะการใช้ใบงาน KWL ประกอบการเรียนรู้ในการนาไปใช้ประกอบ
การดู
การฟัง และการอ่าน
2.2 นักเรียนกาหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้
ขั้นที่ 2 การปฏิบัติกิจกรรม (A)
1. การวางแผนและกาหนดกลยุทธ์
1.1 แบ่งกลุ่มนักเรียน โดยคละความสามารถกลุ่มละ (3-5คน) และให้นักเรียนจัดแบ่ง
หน้าที่ในการทางานกลุ่มแจกใบงานที่ 1 และ 2 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม เตรียมการในการดูคลิปวีดีโอ
และวิเคราะห์เพลง“ รางวัลของครู”
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1.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย กาหนดเป้าหมาย และร่วมกันวางแผนในการ
ฟังและดูคลิปวีดีโอ เพลง “โรงเรียนของหนู” ครูสนทนาซักถามนักเรียนทบทวนความรู้ที่นักเรียนมีอยู่
แล้วเกี่ยวกับเพลง และนักเรียนบันทึกสิ่งที่นักเรียนรู้ในช่อง K (สิ่งที่นักเรียนรู้) และครูอธิบายเทคนิค
การบันทึกข้อมูล(note taking) เพื่อช่วยให้มีความเข้าใจเรื่องที่ฟัง และดู เช่น บันทึกคาที่นักเรียนไม่
คุ้นเคย และไม่เข้าใจความหมาย , บันทึกวลี หรือประโยคที่นักเรียนเห็นว่าสาคัญ ด้วยคาพูดของ
นักเรียนเอง
2. ปฏิบัติ
2.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มดูคลิปวีดีโอ เพลง “โรงเรียนของหนู”
2.2 หลังจากนักเรียนฟังเพลง จบแล้ว สมาชิกในกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับเพลงที่
ได้ฟังและด ตามกรอบการคิดของ กลยุทธ์ KWL โดยใช้คาถามที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการหา
เหตุผล โดยใช้เทคนิค 5 W 1H ในการประเมินข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจากเพลง หลังจากนั้นช่วยกัน
กรอกข้อมูลลงในคอลัมน์ W และ คอลัมน์ L
3. สรุปและนาเสนอ
3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่ วมกันอภิปรายเพื่อสรุปแนวคิดเกี่ยวกับเพลง“โรงเรียนของ
หนู” โดยนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ในคอลัมน์ K และ W และบันทึกสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ ใน
ช่อง L สิ่งที่ได้เรียนรู้)
3.2 นักเรียนช่วยกันเรียบเรียงบทสรุปของการฟังและดูที่ได้จากเพลง“โรงเรียนของ
หนู”และบันทึกลงในแบบสรุปของ ใบงาน ที่ 1 KWL และร่วมกันจัดทาใบงานที่ 2
3.3 นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ มส่ งตั ว แทนน าเสนอ ผลการปฏิ บัติ งานกลุ่ ม เกี่ ยวกับ เพลง
“โรงเรียนของหนู” กลุ่มละ 1 คน ใช้เวลาไม่เกินกลุ่มละ 5 นาที
3.4 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย เพิ่มเติมในประเด็นต่างๆของการนาเสนอที่กลุ่ม
ต่าง ๆ น าเสนอ โดยมีค รู ใ ห้ ข้อ เสนอแนะนักเรีย นเกี่ ยวกับกลยุ ทธ์แ ละเทคนิค การฟั ง การดูที่ มี
ประสิทธิภาพและประโยชน์ที่นักเรียนได้รับ
ขั้นที่ 3 เพิ่มพูนความสามารถการจัดระบบข้อมูล
1. การตรวจสอบ
1.1 ครู เสนอแนะให้ นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกั บการเรียนรู้ของกลุ่ มในครั้งนี้ว่าเป็น
อย่างไร ประสบความสาเร็จหรือไม่ เพราะสาเหตุใดเพื่อเป็นการตรวจสอบการเรียนรู้ และกลยุทธ์ที่ใช้
ในการเรียนรู้เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ต่อไป
1.2 แจกแบบบันทึกวิธีการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโดยครูอธิบายและชี้แจงวิธีการเขีย น
บันทึกวิธีการเรียนรู้ ที่นักเรียนใช้ในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล
1.3 นักเรียนบันทึกการเรียนรู้ของตนเอง หลังจากนั้นครูสุ่มให้นักเรียนนาเสนอการ
เรียนรู้ของตนเอง
2. การประเมิน
2.1 ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับการฟังและการดูตั้งแต่ขั้ นตอนแรก
ในประเด็นต่าง ๆ เช่น
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2.1.1 ถ้านักเรียนต้องการฟังและดูอย่างมีประสิทธิภาพควรปฏิบัติอย่างไร
2.1.2 กลยุทธ์ที่ใช้ในการฟังและดูอย่างมีประสิทธิภาพควรปฏิบัติอย่างไร
2.1.3 การฟังและดูมีประโยชน์ต่อชีวิตประจาวันของนักเรียนหรือไม่อย่างไร
ฯลฯ
2.2 ให้ นั ก เรี ย นท าแบบทดสอบเกี่ ย วกั บ การฟั ง และการดู หลั ง จากนั้ น ครู และ
นักเรียนร่วมกันตรวจ แบบทดสอบ
2.3 ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนกลยุทธ์และเทคนิค เกี่ยวกับการฟังและการดู
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 ครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียนฟังและดู โดยแจกใบงานที่ 3 ให้แต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม
การดูคลิปวีดีโอ
2.5 สะท้อนการเรียนรู้ของตนเองและสะท้อนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ตาม
ความคิด และความรู้สึกของนักเรียน เพื่อที่ครูจะนาข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
6. สื่อการเรียนการสอน
1. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง การฟังและการดูเชิงวิเคราะห์
2. ใบงานที่ 1 การวิเคราะห์เพลง ด้วยแผนผังความคิด KWL
3. ใบงานที่ 2 เรื่อง การฟังและดู คลิปวีดีโอเพลง โรงเรียนของหนู
4. ใบงานที่ 3 การปฏิบัติกิจกรรมการฟังเพลง
5. แบบสังเกตพฤติกรรมการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผล
6. แบบบันทึกวิธีการเรียนรู้(Learning log)
7. คลิปวีดีโอเพลง โรงเรียนของหนูฯ
7. แหล่งเรียนรู้
1. ห้องคอมพิวเตอร์
2. ห้องสมุด
3. http://www.youtube.com/ หรือเว็บไซต์อื่นที่สามารถฟังเพลงได้
9. การวัดและประเมินผล
1. ประเมินความรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับการฟังและการดู
2. ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
3. ประเมินการแสดงพฤติกรรมการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียน
4. ประเมินมารยาทในการฟังและการดู
10. บันทึกหลังการสอน
……………………………………………………………………………………...................................................…………
……………………………………………………………………………………...................................................…………
……………………………………………………………………………………...................................................…………
……………………………………………………………………………………...................................................…………
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……………………………………………………………………………………...................................................…………
11. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข (ถ้ามี)
……………………………………………………………………………………...................................................…………
……………………………………………………………………………………...................................................…………
……………………………………………………………………………………...................................................…………
……………………………………………………………………………………...................................................…………
ลงชื่อ...........................................ผู้สอน
(นายชัยยา บุรีสุวรรณ)
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ภาคผนวก ค
ตัวอย่างแผนการพัฒนาการดู การฟัง และการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการคิด
เชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สื่อสารดีมีประสิทธิภาพ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการฟังและการดูเชิงวิเคราะห์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา 3 ชั่วโมง

********************************
1. มาตรฐานและตัวชี้วัด
ท 3.1 สามารถเลื อกฟั งและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิ ด และ
ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ป.6/1 พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู
ป.6/2 ตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผล จากเรื่องที่ฟังและดู
ป.6/6 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
2. สาระสาคัญ
ทักษะฟังและการดูเป็นทักษะการรับสารที่สาคัญซึ่งผู้รับสารต้องมีความสามารถในการ
ฟังและการดูอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ทักษะในการฟังและดูแล้วสามารถจับใจความสาคัญ
ตีความ สรุปความ วิเคราะห์ แยกแยะ ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น ประเมินสิ่งที่ฟังและดู อย่างมีเหตุผล
สามารถใช้ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และนาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฟังและดูไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวันและมีมารยาทในการฟังและการดู
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถอธิบายความรู้พื้นฐานของการฟังและการดูที่มีประสิทธิภาพได้
2. นักเรียนสามารถสรุปใจความสาคัญจากสิ่งที่ฟังและดูและนาเสนอได้
3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลจากสิ่งที่ฟังและดูได้
4. นักเรียนมีมารยาทในการฟังและการดู
3. สาระการเรียนรู้
1. ความหมาย/จุดมุ่งหมาย/ความสาคัญของการฟังและดู
2. หลักการฟังและการดูที่มีประสิทธิภาพ
3. กลยุทธ์ที่ใช้ในการฟังและการดู
4. มารยาทในการฟังและการดู
4. สมรรถนะที่สาคัญ
1. ความสามารถในการสื่อสาร
1.1 ด้านการฟัง
1.2 ด้านการดู
1.3 ด้านการพูด
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2. ความสามารถในการคิด
2.1 ทักษะการวิเคราะห์
2.2 ทักษะการคิดเชิงเหตุผล
5. กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นที่ 1 ทาความรู้ให้ชัดเจน
1. การรับรู้และทาความเข้าใจ
1.1 ครูสนทนาและร่วมอภิปรายกับนักเรียนเรื่องการสื่อสารในยุคศตวรรษที่ 21
นักเรียนควรปฏิบัติตัวอย่างไร
1.2 นักเรีย นร่ว มกันแสดงความคิดเห็ นเกี่ยวกับความส าคัญของการสื่ อสารในยุค
ปัจจุบัน
1.3 ครูกระตุ้นความคิดของผู้เรียนเกี่ ยวกับการรับสารด้วยการฟังและการดู โดยใช้
คาถาม เช่น
1.3.1 ทักษะการฟัง และการดู มีความสาคัญต่อการดารงชีวิตอย่างไร
1.3.2 การรับสารด้วยการฟังและดูที่มีประสิทธิภาพควรปฏิบัติอย่างไร
1.3.3 ถ้า นั ก เรี ย นขาดทั กษะการฟั งและการดู ที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพจะส่ ง ผลต่ อ
นักเรียนอย่างไร ฯลฯ
1.4 แจกใบความรู้ที่ 1 เรื่อง การฟัง และการดูให้กับนักเรียนร่วมกันศึกษาเกี่ยวกับ
การฟังและการดูที่มีประสิทธิภาพ
1.5 นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการฟัง และการดูเพื่อเชื่อมโยงความรู้เดิมที่มีอยู่
แล้วกับความรู้ใหม่ที่นักเรียนได้รับโดยมีครู ให้แนะนาเกี่ยวกับเนื้อหาของการฟังและดู กลยุทธ์ในการ
ฟัง และการดู และสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาใบความรู้เกี่ยวกับการฟัง และการดู
1.6 ครูเสนอแนวทางและอธิบายเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ในการฟัง และการดู ตาม
ขั้นตอนของกลยุทธ์ KWL พร้อมกับแจกตัวอย่างใบงาน KWL
1.7 นักเรียนศึกษาใบงาน KWL อภิปรายซักถามเกี่ยวกับรายละเอียดของใบงาน
2. กาหนดวัตถุประสงค์
2.1 ครูเสนอแนะการใช้ใบงาน KWL ประกอบการเรียนรู้ในการนาไปใช้ประกอบ
การดู การฟัง และการอ่าน
2.2 นักเรียนกาหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้
ขั้นที่ 2 เรียนรู้จากการปฏิบัติ (A)
1. การวางแผนและกาหนด กลยุทธ์
1.1 แบ่ งกลุ่ มนั กเรี ยน โดยคละความสามารถกลุ่ มละ (3-5 คน) และให้ นัก เรีย น
จัดแบ่งหน้าที่ในการทางานกลุ่มแจกใบงานที่ 1 และ 2 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม เตรียมการในการดูคลิป
วีดีโอ และวิเคราะห์เพลง“ โรงเรียนของหนู”
1.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย กาหนดเป้าหมาย และร่วมกันวางแผนในการ
ฟังและดูคลิปวีดีโอ เพลง “โรงเรียนของหนู” ครูสนทนาซักถามนักเรียนทบทวนความรู้ที่นักเรียนมีอยู่
แล้วเกี่ยวกับเพลง และนักเรียนบันทึกสิ่งที่นักเรียนรู้ในช่อง K (สิ่งที่นักเรียนรู้) และครูอธิบายเทคนิค
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การบันทึกข้อมูล (Note Taking) เพื่อช่วยให้มีความเข้าใจเรื่องที่ฟัง และดู เช่น บันทึกคาที่นักเรียน
ไม่คุ้นเคย และไม่เข้าใจความหมาย บันทึกวลี หรือประโยคที่นักเรียนเห็นว่าสาคัญ ด้วยคาพูดของ
นักเรียนเอง
2. ปฏิบัติ
2.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มดูคลิปวีดีโอ เพลง “รางวัลของครู”
2.2 หลังจากนักเรียนฟังเพลง จบแล้ว สมาชิกในกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับเพลงที่
ได้ฟังและดู ตามกรอบการคิดของ กลยุทธ์ KWL โดยใช้คาถามที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการหา
เหตุผล โดยใช้เทคนิค 5 W 1H ในการประเมินข้อมูลสารสนเทศที่ได้ รับจากเพลง หลังจากนั้น
ช่วยกันกรอกข้อมูลลงในคอลัมน์ W และคอลัมน์ L
3. สรุปและนาเสนอ
3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปแนวคิดเกี่ยวกับเพลง“รางวัลของ
ครู” โดยนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ในคอลัมน์ K , W และบันทึกสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ ในช่อ ง L
(สิ่งที่ได้เรียนรู้)
3.2 นักเรียนช่วยกันเรียบเรียงบทสรุปของการฟังและดูที่ได้จากเพลง“รางวัลขอครู”
และบันทึกลงในแบบสรุปของ ใบงาน ที่ 1 KWL และร่วมกันจัดทาใบงานที่ 2
3.3 นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ มส่ งตั ว แทนน าเสนอ ผลการปฏิ บัติ งานกลุ่ ม เกี่ ยวกับ เพลง
“โรงเรียนของหนู” กลุ่มละ 1 คน ใช้เวลาไม่เกินกลุ่มละ 5 นาที
3.4 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย เพิ่มเติมในประเด็นต่างๆของการนาเสนอที่กลุ่ม
ต่าง ๆ น าเสนอ โดยมีค รู ใ ห้ ข้อ เสนอแนะนักเรีย นเกี่ ยวกับกลยุ ทธ์แ ละเทคนิค การฟั ง การดูที่ มี
ประสิทธิภาพและประโยชน์ที่นักเรียนได้รับ
ขั้นที่ 3 เพิ่มพูนความสามารถการจัดระบบข้อมูล
1. การตรวจสอบ
1.1 นักเรียนอภิป รายเกี่ยวกับการเรียนรู้ของกลุ่มในครั้งนี้ว่าเป็นอย่างไร ประสบ
ความสาเร็จหรือไม่ เพราะสาเหตุใดเพื่อเป็นการตรวจสอบการเรียนรู้ และกลยุทธ์ที่ใช้ในการเรียนรู้
เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ต่อไป
1.2 ครูแจกแบบบันทึกวิธีการเรียนรู้ให้กับนักเรียน อธิบายและชี้แจงวิธีการเขียน
บันทึกวิธีการเรียนรู้ ที่นักเรียนใช้ในการเรียนรู้ในการเรียนรู้เกี่ยวกับเพลงเป็นรายบุคคล
1.3 นักเรียนบันทึกการเรียนรู้ของตนเอง หลังจากนั้นครูสุ่มให้นักเรี ยนนาเสนอการ
เรียนรู้ของตนเอง
2. การประเมิน
2.1 ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับการฟังและการดูตั้งแต่ขั้นตอนแรก
ในประเด็นต่าง ๆ เช่น
2.1.1 ถ้านักเรียนต้องการฟังและดูอย่างมีประสิทธิภาพควรปฏิบัติอย่างไร
2.1.2 กลยุทธ์ที่ใช้ในการฟังและดูอย่างมีประสิทธิภาพควรปฏิบัติอย่างไร
2.1.3 การฟังและดูมีประโยชน์ต่อชีวิตประจาวันของนักเรียนหรือไม่อย่างไร
ฯลฯ
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2.2 ให้ นั ก เรี ย นท าแบบทดสอบเกี่ ย วกั บ การฟั ง และการดู หลั ง จากนั้ น ครู และ
นักเรียนร่วมกันตรวจ แบบทดสอบ
2.3 ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนกลยุ ทธ์และเทคนิค เกี่ยวกับการฟังและการดู
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 ครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียนฟังและดู โดยแจกใบงานที่ 3 ให้แต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม
การดูคลิปวีดีโอ
2.5 สะท้อนการเรียนรู้ของตนเองและสะท้อนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ตาม
ความคิด และความรู้สึกของนักเรียน เพื่อที่ครูจะนาข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
6. สื่อการเรียนการสอน
1. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง การฟังและการดูเชิงวิเคราะห์
2. ใบงานที่ 1 การวิเคราะห์เพลง ด้วยแผนผังความคิด KWL
3. ใบงานที่ 2 เรื่อง การฟังและดู คลิปวีดีโอเพลง โรงเรียนของหนู
4. ใบงานที่ 3 การปฏิบัติกิจกรรมการฟังเพลง
5. แบบสังเกตพฤติกรรมการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผล
6. แบบบันทึกวิธีการเรียนรู้ (Learning Log)
7. คลิปวีดีโอเพลง รางวัลของครู,โรงเรียนของหนู
7. แหล่งเรียนรู้
1. ห้องคอมพิวเตอร์
2. http://www.youtube.com/ หรือเว็บไซต์อื่นที่สามารถฟังเพลงได้
9. การวัดและประเมินผล
1. ประเมินความรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับการฟังและการดู
2. ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
3. ประเมินการแสดงพฤติกรรมการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียน
4. ประเมินมารยาทในการฟังและการดู
10. บันทึกหลังการสอน
………………………………….........................................................................................................................
.................................................................................…………………………………………………………………….
………………………………….........................................................................................................................
.................................................................................…………………………………………………………………….
………………………………….........................................................................................................................
.................................................................................…………………………………………………………………….
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11. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข (ถ้ามี)
………………………………….........................................................................................................................
.................................................................................…………………………………………………………………….
………………………………….........................................................................................................................
.................................................................................…………………………………………………………………….
ลงชื่อ...........................................ผู้สอน
(นายชัยยา บุรีสุวรรณ)
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ใบความรู้ที่ 1
การฟังและการดูเชิงวิเคราะห์
ความหมายของการฟัง และการดู
การฟัง หมายถึง กระบวนการรับสาร หรือรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ ผ่านประสาทสัมผัสทางหู
โดยจะต้องได้ยินเสียง เกิดการรับรู้และเข้าใจ การฟัง เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งของการรับสาร
ซึ่งนับว่าเป็นทักษะที่สาคัญที่สุด เพราะในชีวิตประจาวันของคนเรานั้นจะใช้เวลาในการฟังมากกว่าใช้
เวลาในการพูด การอ่าน หรือการเขียน การฟังนั้นต่างจากการได้ยิน (Hearing) เป็นการรับรู้อย่างหนึ่ง
ของร่างกาย โดยอาศัยโสตประสาทเป็นเครื่องรับรู้ แต่การฟัง (Listening) นั้นเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
และเป็นพฤติกรรมจากการทางานอย่างตั้งใจ ของระบบประสาท ซึ่งจะต้องประกอบด้วยการได้ยิน
(Hearing) การรับรู้ การจาได้ (Recognition) ในการฟังนั้น ต้องมีทั้งการรับสาร และตีความหมาย
ของสารที่ได้ยินนั้นด้วย การฟังจึงนับว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ผู้ฟังต้องใช้ทักษะ ไหวพริบและความคิด
เป็นสาคัญ (ลดาวัลย์, 2536: 9)
การดูเป็นการรับสารจากสื่อภาพและเสียง และแสดงทรรศนะได้จากการรับรู้สาร ตีความ
แปลความ วิเคราะห์ และประเมินคุณค่าสารจากสื่อ เช่น การดูโทรทัศน์ การดูคอมพิวเตอร์ การดู
ละคร การดูภาพยนตร์ การดูหนังสือการ์ตูน ผู้ดูจะต้องรับรู้สาร จากการดูและนามาวิเคราะห์ ตีความ
และประเมินคุณค่าของสารที่เป็นเนื้อเรื่องโดยใช้หลักการพิจารณาวรรณคดีหรือการวิเคราะห์วรรณคดี
เบื้องต้น เช่น แนวคิดของเรื่อง ฉากที่ประกอบเรื่องสมเหตุสมผล กิริยาท่าทาง และการแสดงออก
ของตัวละครมีความสมจริ งกับ บทบาท โครงเรื่อง เพลง แสง สี เสี ยง ที่ใช้ประกอบการแสดงให้
อารมณ์แก่ผู้ดูสมจริงและสอดคล้องกับยุคสมัยของเหตุการณ์ที่จาลองสู่บทละคร คุณค่าทางจริยธรรม
คุณธรรม และคุณค่าทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อผู้ดูหรือผู้ชม ถ้าเป็นการดูข่าวและเหตุการณ์ หรือการ
อภิปราย การใช้ความรู้หรือเรื่องที่เป็นสารคดี การโฆษณาทางสื่อจะต้องพิจารณาเนื้อหาสาระว่า
สมควรเชื่อถือได้หรือไม่ เป็นการโฆษณาชวนเชื่อหรือไม่ ความคิดสาคัญและมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้
มาก และการดูละครเวที ละครโทรทัศน์ ดูข่าวทางโทรทัศน์ จะเป็นประโยชน์ได้รับความสนุกสนาน
ต้องดูและวิเคราะห์ ประเมินค่า สามารถแสดงทรรศนะของตนได้อย่างมีเหตุผล (สานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2551)
การฟัง และการดู หมายถึง กระบวนการรับสารผ่านทางหูและสายตา รับรู้สาร จากการ
ดูและนามาวิเคราะห์ ตีความ และประเมินคุณค่าของสารอย่างมีหลักการ และแสดงทรรศนะได้จาก
การรับรู้สาร ตีความ แปลความ วิเคราะห์ และประเมินคุณค่าสารจากสื่อประเภทต่าง ๆ อย่างมี
เหตุผล เช่น การดูโทรทัศน์ การดูคอมพิวเตอร์ การดูละคร และการดูภาพยนตร์
จุดมุ่งหมายของการฟัง และการดู
1. เพื่อให้ได้รับสาระความรู้ ได้แก่ การฟัง การดู ข่าวสาร และข้อมูลต่าง ๆ
2. เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน ได้แก่ การฟัง การดู และละคร
3. เพื่อให้เกิดความจรรโลงใจ ได้แก่ การฟัง การดู เรื่องราว หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่ช่วย
พัฒนาตนเอง และสังคม เช่น การฟัง และการดูการแสดงธรรม
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การฟังและการดูที่มีประสิทธิภาพ
การฟังและการดูที่มีประสิทธิภาพมีองค์ประกอบ ดังนี้
1. มีจุดมุ่งหมายในการฟัง และการดู ว่าจะฟังและดูเพื่ออะไร การฟังและดูโดยขาด
จุดมุ่งหมายทาให้ไม่ได้รับประโยชน์
2. เลือกฟัง และดูในสิ่งที่เหมาะสมและเป็นไปในทางสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการยกระดับ
จิตใจให้สูงขึ้น
3. ฟังและดูโดยไม่มีอคติ โดยวางใจให้เป็นกลาง ใจกว้างพอที่จะยอมที่จะยอมรับฟัง
ความคิดเห็นที่แตกต่างออกไป
4. ฟังและดูด้วยความตั้งใจมีสมาธิ โดยสลัดความกังวลอื่น ๆ ให้พ้นจากจิตใจ ตั้งใจฟัง
และดูก็จะเข้าใจเรื่องราว และได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่
5. จับใจความสาคัญของเรื่องได้ โดยต้องใช้การสังเกต มีความรอบคอบเพื่อจับความคิด
สาคัญของเรื่อง สรุปความคิดรวบยอดในเรื่องได้ และจดจาเพื่อนาไปถ่ายทอดต่อ
6. ฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ โดยพยายามวิเคราะห์ ใคร่ครวญ วินิจฉัย และประเมิน
ค่าสิ่งที่ได้ฟัง และดูว่าดีหรือไม่ สมเหตุสมผลหรือไม่
7. จดบันทึกสิ่งที่ได้ฟังและดูอย่างถูกวิธี โดยไม่จาเป็นต้องจดทุกคาพูด อาจใช้อักษรย่อ
หรืเครื่องหมายต่าง ๆ เพื่อให้จดบันทึกได้เร็วขึ้น และหลังจากนั้นค่อยนามาเรียบเรียงใหม่ให้สมบูรณ์
หลักการฟังและดูสารประเภทต่าง ๆ
การฟังและดูสารประเภทต่าง ๆ ผู้รับสารควรรู้วิธีการฟังและดู เพื่อให้ได้รับประโยชน์
สูงสุด หลักการฟังและดูสารแยกได้กว้างๆ เป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. การฟังและดูสารประเภทให้ความรู้ สารที่ให้ความรู้จะมีลักษณะเนื้อหาที่มุ่งให้สาระ
ความรู้และข้อเท็จจริงแก่ผู้ฟังมากกว่ามุ่งให้ความเพลิดเพลิน เช่ น เรื่องทางวิชาการ ข่าวสาร ฯลฯ
การฟังและดูสารที่ให้ความรู้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถนาความรู้นั้นไป
ปรับใช้ได้ในการดาเนินชีวิต ตลอดจนทาให้เกิดการคิดและการตัดสินใจด้วย หลักการฟังและดูสาร
ประเภทให้ความรู้มีดังนี้
1.1 ควรฟังและดูอย่างตั้งใจตลอดทั้งเรื่อง
1.2 ควรจดบันทึกประเด็นสาคัญ เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาของสารเพื่อเตือนความจา
1.3 พยายามจับใจความสาคัญของเรื่องให้ได้
1.4 ควรวิเคราะห์และตีความสารที่ได้ฟังและดู ว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง ส่วนใดเป็น
ข้อคิดเห็น และพิจารณาว่าเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้เพื่อให้ได้ส่วนที่เป็นความรู้จริง ๆ
1.5 ฟังและดูแล้วลองตั้งคาถามหรือนาเสนอประเด็นที่ต้องการอภิปราย เพื่อทบทวน
ความเข้าใจและเพิ่มพูนความรู้
1.6 พิจารณาถ้อยคาภาษาว่ามีลักษณะอย่างไร โดยทั่วไปแล้วสารประเภทให้ความรู้
มักใช้ถ้อยคาภาษาที่ตรงไปตรงมา ชัดเจน
1.7 หลังการฟังและดูควรทบทวนสิ่งที่ได้ฟังและดูสารที่ให้ความรู้จะช่วยให้ผู้ฟังได้
เพิ่มพูนความรู้และได้ฝึกคิดพิจารณา ซึ่งเป็นการพัฒนาสติปัญญา เป็นที่น่าสังเกตว่า การฟังและดูสาร
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ที่ให้ความรู้บางประเภทก็เข้าใจยาก เช่น เนื้อหาของบทเรียนที่มีความลึกซึ้งซับซ้อน ผู้ฟังและดูต้องใช้
ความอดทนและตั้งใจเพื่อให้เกิดความเข้าใจ นอกจากนี้ สารประเภท ข่าว บทสัมภาษณ์หรือบทแสดง
ความคิดเห็น ผู้ฟังก็ควรพิจารณาให้รอบคอบถี่ถ้วนก่อนที่จะปักใจเชื่อ ดังนั้นการฟังและดูสารที่ให้
ความรู้บางประเภทผู้ฟังและดูจึงจาเป็นต้องทาความเข้าใจและใช้วิจารณญาณควบคู่กันไปด้วย
2. การฟังและดูส ารประเภทโน้มน้า วใจ สารประเภทโน้มน้าวใจเป็นสารที่พบได้ใ น
ชีวิตประจาวันมากที่สุด สารประเภทนี้อาจมาจากสื่อมวลชน มาจากคาบอกเล่าจากปากสู่ปาก มักมี
ลักษณะโฆษณา ชวนเชื่อ ชักจูงและโน้มน้าวใจให้เชื่อหรือปฏิบัติตาม ด้วยการใช้ถ้อยคาที่น่าเชื่อถือ
มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิด เช่น การโฆษณาสินค้า การหาเสียง การขอร้อง วิงวอน ฯลฯ การฟังและ
ดูสารประเภทนี้จึงควรใช้วิจารณญาณในการฟังและดูเสมอ มีหลักในการฟังและดูดังนี้
2.1 ตั้งใจฟังและดูตลอดทั้งเรื่อง
2.2 ควรแยกแยะให้ได้ว่าผู้นาเสนอมีจุดหมายอย่างไร
2.3 พิจารณาว่าจุดมุ่งหมายนั้นดีหรือไม่ เป็นประโยชน์หรือไม่
2.4 ควรใช้วิจารณญาณในการฟังและดู พิจารณาความสมเหตุสมผล
2.5 พิจารณาการใช้ภาษาว่าเป็นอย่างไร โดยทั่วไปแล้วสารประเภทโน้มน้าวใจมักใช้
ภาษาในลักษณะชักจูง ชวนเชื่อ และเร้าอารมณ์
2.6 ประเมินค่าว่าควรเชื่อถือหรือนาไปปฏิบัติตามหรือไม่ ไม่ควรคล้อยตามง่าย ๆ
3. การฟังและดูสารประเภทจรรโลงใจ สารประเภทจรรโลงใจ คือสารที่มุ่งให้ผู้ ฟังและ
ผู้ ดู ไ ด้ รั บ ความสุ ข ได้ ข้ อ คิ ด ท าให้ ค ลายความทุ ก ข์ ได้ รั บ ความเพลิ ด เพลิ น เกิ ด ความซาบซึ้ ง
เกิดจินตภาพ รวมถึงยกระดับจิตใจ อาจได้จากการฟังบทเพลง คาประพันธ์ บทละคร สุนทรพจน์
โอวาท พระธรรมเทศนา เป็นต้น มีหลักดังนี้
3.1 ทาจิตใจให้ผ่อนคลาย
3.2 ตั้งใจฟังและดูให้ตลอดทั้งเรื่อง
3.3 จับสาระสาคัญให้ได้ว่าต้องการสื่อความหมายอะไรโดยการฟังและดูอย่างเข้าใจ
3.4 พิจารณาสารที่ได้ฟังว่ามีเหตุมีผลสอดรับกันอย่างไร
3.5 พิ จ ารณาลั ก ษณะการใช้ ภ าษาว่ า เป็ น อย่ า งไร เหมาะสมกั บ เนื้ อ หาหรื อ ไม่
โดยทั่วไปสารประเภทจรรโลงใจมักจะใช้ภาษาที่สละสลวย มีภาพพจน์ ทาให้เกิดจินตภาพ
3.6 หลังการฟังและดูสารประเภทโอวาทหรือพระธรรมเทศนา ผู้ฟังควรทบทวนว่า
สารที่ได้ฟังและดูนั้นมีประโยชน์อย่างไร ควรแก่การนาไปปฏิบัติตามหรือไม่
การฟังและดูเชิงวิเคราะห์
การคิดวิเคราะห์ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2542: 251) ให้
ความหมายของคาว่า “คิด” ว่าหมายถึง ก. ทาให้ปรากฏเป็นรูปหรือประกอบให้เป็นรูปหรือเป็นเรื่อง
ขึ้นในใจ; ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง และให้ความหมายของคาว่า “วิเคราะห์” ว่าหมายถึง ก. ใคร่ครวญ;
แยกออกเป็นส่วนๆ เพื่อศึกษาให้ถ่องแท้
การฟังและดูเชิงวิเคราะห์หมายถึงการรับสารที่ผู้รับสารจะต้องทาความเข้าใจสาระใน
สารนั้น รู้จักจาแนกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น พิจารณาและให้เหตุผลว่าสารนั้นมีคุณค่า มีประโยชน์

300
อย่างไร การที่ผู้รับสารสามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลเกี่ยวกับสารได้จะช่วยให้เป็นคนที่มีความคิด
รู้จักไตร่ตรองหาเหตุผล และมีวิจารณญาณในการรับสาร
องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546: 26-30) กล่าวถึงองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์
ดังนี้
1. ความสามารถในการตีความ
การตีความ หมายถึง การพยายามทาความเข้าใจและให้เหตุผลแก่สิ่งที่เราต้องการจะ
วิเคราะห์ เพื่อแปลความหมายที่ไม่ปรากฏโดยตรงของสิ่งนั้น เป็นการสร้างความเข้าใจต่อสิ่งที่ต้องการ
วิเคราะห์ โดยสิ่งนั้นไม่ได้ปรากฏโดยตรง
2. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะวิเคราะห์
เราจะคิดวิเคราะห์ได้ดีนั้นจาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องนั้นเพราะ
ความรู้จะช่วยในการกาหนดของเขตของการคิดวิเคราะห์ แจกแจงและจาแนกได้ว่าเรื่องนั้นเกี่ยวข้อง
กับอะไร มีองค์ประกอบย่อยๆอะไรบ้าง มีกี่หมวดหมู่ จัดลาดับความสาคัญอย่างไรและรู้ว่าอะไรเป็น
สาเหตุก่อให้เกิดอะไร
การคิดวิเคราะห์ มี 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย (สุวิทย์ มูลคา, 2550: 9-19)
ขั้นที่ 1 กาหนดสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ เป็นการกาหนด เรื่องราว ข่าวสารหรือเหตุการณ์
ต่าง ๆ ขึ้นมา เพื่อเป็นต้นเรื่องที่จะใช้ในการวิเคราะห์ เช่น พืช สัตว์ ดิน หิน รูปภาพ บทความ
เรื่องราวเหตุการณ์ หรือสถานการณ์จากข่าว ของจริงหรือสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นต้น
ขั้นที่ 2 กาหนดปัญหาหรือวัตถุประสงค์ให้ เป็นการกาหนดประเด็นข้อสงสัยจากปัญหา
ของสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ เพื่อค้นหาความจริง สาเหตุ หรือความสาคัญจากเรื่อง
ขั้นที่ 3 กาหนดหลั กการหรือกฎเกณฑ์ เป็นการกาหนดข้อกาหนดสาหรับใช้แยก
ส่วนประกอบของสิ่งที่กาหนดให้ เช่น เกณฑ์การจาแนกสิ่งที่มีความเหมือนกันหรือแตกต่างกัน
ขั้นที่ 4 พิจารณาแยกแยะ เป็นการพินิจ พิเคราะห์ทาการแยกแยะ กระจายสิ่งที่
กาหนดให้ออกเป็นส่วนย่อย ๆ โดยใช้เทคนิคคาถาม 5W 1H ซึ่งประกอบด้วย What (อะไร) Where
(ที่ไหน) When (เมื่อไร) Why (ทาไม) Who (ใคร) How (อย่างไร)
ขั้นที่ 5 สรุปคาตอบ เป็นการรวบรวมประเด็นสาคัญเพื่อหาข้อสรุปเป็นคาตอบ หรือ
ตอบปัญหาของสิ่งที่กาหนดให้
ดังนั้น ในการฟังและดูเชิงวิเคราะห์ผู้รับสารควรจะปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว เพื่อที่จะ
นาไปใช้ในการฟังและดูเชิงวิเคราะห์สารประเภทต่างๆ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผล
ของผู้รับสารเพื่อที่จะนาความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวันต่อไป
ประโยชน์ของการฟัง และการดู
1. ประโยชน์ต่อตนเอง
1.1 ทาให้ได้รับรู้เรื่องราวต่าง ๆ สามารถเข้าใจข้อความสาคัญของเรื่อง และ
จุดมุ่งหมายของการสื่อสาร
1.2 ช่วยพัฒนาสมรรถภาพการใช้ภาษา เนื่องจากได้เรียนรู้กระบวนการพูดที่ดีของ
ผู้อื่น
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1.3 เป็นพื้นฐานที่ทาให้เกิดสมรรถภาพทางความคิด ผู้ฟัง ผู้ดู จะได้พัฒนา
พื้นฐานความรู้ และสติปัญญาจากการรวบรวมข้อมูล และข้อคิดต่าง ๆ
1.4 การเป็นผู้ฟัง ผู้ดูที่ดีทาให้ได้เรียนรู้มารยาทในการเข้าสังคม เมื่อเข้า สังคมจะ
ทาให้เกิดบรรยากาศของความเป็นมิตร และได้รับการยอมรับ
2. ประโยชน์ต่อสังคม การฟัง การดูที่ดีก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ
ในแง่ที่ว่าเมื่อผู้ฟัง ผู้ดู นาความรู้และแง่คิดต่าง ๆ ไปใช้จนเกิดผลดีจากการปฏิบัติแล้ว สังคมก็จะได้
ประโยชน์ทางอ้อมไปด้วย
กลยุทธ์การฟังและดูเชิงวิเคราะห์
ในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (2542) ให้ความหมายของ กลยุทธ์ ไว้ว่า กลยุทธ์ คือ
การรบที่มีเล่ห์เหลี่ยม วิธีการที่ต้องใช้กลอุบายต่าง ๆ เล่ห์เหลี่ยมในการต่อสู้ กลยุทธ์ในการฟังและดู
เชิงวิเคราะห์ หมายถึงแนวทางหรือวิธีการที่จะนามาใช้ในการฟัง และดูอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อดูแล้ว
มีความเข้าใจสาระในสารนั้น รู้จักจาแนกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น พิจารณาและให้เหตุผลว่าสารนั้นมี
คุณค่า มีประโยชน์อย่างไร และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้รับสาร ซึ่งกลยุทธ์
ที่จะช่วยในการพัฒนาการฟัง และการดู เชิงวิเคราะห์ คือ กลยุทธ์การใช้คาถาม 5Ws 1H กลยุทธ์ KW-L (Know-Want-Learned) ฯ
1. กลยุทธ์การใช้คาถาม 5Ws 1H กลยุทธ์นี้เป็นการใช้คาถามเพื่อนาไปสู่การค้นหา
ความจริงในเรื่องนั้นๆทุกแง่ทุกมุม โดยตั้งคาถาม ใคร (Who) ... ทาอะไร (What) ... ที่ไหน (Where)
... เมื่อไร (When) ...อย่างไร (How) ... เพราะเหตุใด...ทาไม (Why)
2. กลยุทธ์ K-W-L(Know – Want - Learned) เป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้ผู้ฟังและผู้ดู
คิดอย่างเป็นระบบทาให้สามารถทาความเข้าใจ และวิเคราะห์เรื่องที่ดูและฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีรายละเอียดดังนี้
K ในกระบวนการ K-W-L หมายถึง สิ่งที่นักเรียนรู้ (What you know) เป็น
ขั้นตอนที่นักเรียนตรวจสอบ หัวข้อเรื่องว่าตนเองมีความรู้เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องมากน้อยเพียงใด เป็น
การนาความรู้เดิมมาใช้เพราะการเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้พื้นฐานเดิมของนักเรียน เกี่ยวกับเรื่อง
ที่จะฟังหรือดู
W ในกระบวนการ K-W-L หมายถึง ต้องการรู้อะไร (What you want to know)
เป็นขั้นตอนที่นักเรียนจะต้องถามตนเองว่าต้องการรู้อะไรในเนื้อเรื่องที่จะฟั งหรือดูบ้าง ซึ่งคาถามที่
นักเรียนสร้างขึ้นก่อนที่จะฟังหรือดูนี้ เป็นการตั้งเป้าหมายในการฟังหรือดู ว่าเมื่อฟังและดูแล้ว
นักเรียนจะพบอะไรบ้าง
L ในกระบวนการ K-W-L หมายถึง ได้เรียนรู้อะไรบ้าง (What you have
learned) เป็นขั้นตอนที่นักเรียนสารวจว่าตนเองได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการฟังและดู โดยนักเรียนจะ
หาคาตอบให้กับคาถามที่ตั้งไว้ในขั้นตอน W และจดบันทึกสิ่งที่ตนเองเรียนรู้
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ในการทากิจกรรมแต่ละขั้นให้นักเรียนบันทึกลงในแบบบันทึก ดังตาราง
K
รู้อะไร

W
ต้องการรู้อะไร

L
สิ่งที่ได้เรียนรู้

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

หลังจากที่ใช้กลยุทธ์นี้แล้ว ผู้รับสารนาข้อมูลต่าง ๆ มาจัดทาชิ้นงานที่แสดงถึงความรู้
ความเข้าใจ และนาเสนอองค์ความรู้ ในรูปแบบที่เหมาะสม
**********************
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ชื่อ.................................................................

แบบบันทึกกิจกรรม KWL
การวิเคราะห์เพลง ด้วยแผนผังความคิด KWL – Chart
K
รู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
..............................................
.........................................................
.........................................................
......................................................

W
L
ต้องการรู้อะไรจากเพลงที่ฟังและดู
สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้
......................................................... ......................................................
......................................................... ......................................................
......................................................... ......................................................
......................................................... ......................................................
......................................................... ......................................................
......................................................... ......................................................
......................................................... ......................................................
......................................................... ......................................................
......................................................... ......................................................
......................................................... ......................................................
......................................................... ......................................................
......................................................... ......................................................
......................................................... ......................................................
......................................................... .....................................................
การวิเคราะห์เกี่ยวกับเพลงที่ฟังและดู
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเพลง
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเพลง
สาระของเพลงที่ฟฟังและดู
......................................................... ......................................................... ......................................................
......................................................... ......................................................... ......................................................
......................................................... ......................................................... ......................................................
......................................................... ......................................................... ......................................................
......................................................... ......................................................... ......................................................
...................................................
......................................................... ......................................................
สรุปใจความสาคัญ และข้อคิดที่ได้รับจากการฟังและดู
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
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ชื่อ........................................................

ใบงานที่ 1
การฟังเพลงรางวัลของครู
คาชี้แจง เมื่อนักเรียนฟังเพลง “โรงเรียนของหนู” แล้วให้นักเรียนตอบคาถามให้ถูกต้อง
1. ลักษณะของห้องเรียนในเพลง “รางวัลของครู” มีสภาพเป็นอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนนี้คืออะไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. นักเรียนคิดว่าสาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหาข้างต้นคืออะไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. นักเรียนคิดว่าในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นควรทาอย่างไรได้บ้าง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ใจความสาคัญของ เพลง”โรงเรียนของหนู” เป็นอย่างไร (3 คะแนน)
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………………………………………………
เกณฑ์การให้คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

นักเรียนตอบคาถามตรงประเด็นแสดงถึงความเข้าใจอย่างชัดเจนมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน
ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และมีการให้เหตุผลหรือยกตัวอย่างประกอบ
นักเรียนตอบคาถามตรงประเด็นชัดเจนใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน
นักเรียนตอบคาถามคลุมเครือ ตอบแยกประเด็นเป็นส่วน ๆ
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ใบงานที่ 3
การฟังและดูคลิปวีดีโอเพลง
คาชี้แจง ให้นักเรียนฟังและดูคลิปวีดีโอเพลง ทีนักเรียนเลือก ตอบคาถามที่กาหนดให้ และ
ส่งตัวแทนมานาเสนอกลุ่มละไม่เกิน 5 นาที
ชื่อกลุ่ม....................................................................................................................................
สมาชิก
1. .....................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................. ........
3. .....................................................................................................................................
4. ............................................................................................................................. ........
ตอนที่ 2 ให้นักเรียนเขียนเกี่ยวกับเพลงที่ฟังและดูโดยสรุป
ชื่อคลิปวีดีโอที่เลือก
......................................................................................................................................
วัตถุประสงค์ในการฟังและดู
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
เหตุผลในการเลือกเพลง(ตอบได้มากกว่า 1 เหตุผล)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... .....
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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ใจความสาคัญของเพลงที่นักเรียนฟังและดูเป็นอย่างไร
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ประโยชน์ที่ได้จากการฟังเพลง
...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

********************
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แบบบันทึกการประเมินมารยาทในการฟังและการดู
ชั้น...........................................
คาชี้แจง ให้ผู้ประเมินบันทึกผลการประเมินมารยาทในการฟัง และการดูและกรอกข้อมูลในตาราง
ที่

ชื่อ-สกุล

1

ระดับคุณภาพ
2 3 4

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป
สรุป ผ่าน  ไม่ผ่าน
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(............................................)

เกณฑ์การผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
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แบบบันทึกวิธีการเรียนรู้ (Learning Log)
ชื่อ............................................................ชั้น.....................................เลขที.่ ..........

ชื่อเรื่องที่ศึกษา................................................................................................................................. ....
1. ก่อนการทากิจกรรม การฟัง การดู การอ่าน (การวางแผน)
1.1 เรื่องที่จะเรียนรู้ในครั้งนี้น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
1.2 ความรู้ที่ฉันมีที่จะช่วยให้เข้าใจในการเลือกเรียนในเรื่องนี้ คือ
...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
1.3 อะไรคือเป้าหมายในการเรียนเรื่องนี้ ความคิดรวบยอดใดที่ฉันต้องการเรียนจากเรื่องนี้
...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
1.4 ถ้าฉันพบว่าฉันไม่เข้าใจเรื่องที่เรียนในวันนี้ฉันจะทาอย่างไร
...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. ระหว่างการทากิจกรรมการฟัง การดู การอ่าน
2.1 กลยุทธ์ที่ใช้ในการเรียนรู้ในครั้งนี้ คือ.......................................................................................
...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2.2 เรื่องที่เรียนรู้ในวันนี้ มีประเด็นอะไรบ้างที่น่าสนใจ
...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2.3 ผังกราฟิกชนิดใดที่ฉันสามารถใช้ประกอบการเรียนรู้ในเรื่องนี้
...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2.4 เรื่องที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ ประเด็นที่ที่ยังไม่เข้าใจและมีข้อสงสัย คือ
...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

309

3. หลังจากการทากิจกรรมการฟัง การดู การอ่าน
3.1 เมื่อทากิจกรรมการเรียนรู้ เกี่ยวกับเรื่องที่ได้ศึกษาแล้ว รู้เรื่องในระดับ
 ดีมาก  ดี ปานกลาง ปรับปรุง
3.2 สาเหตุที่ทาให้ฉันประเมินในระดับที่ประเมินใน ข้อ 3.1..........................................................
...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
3.3 ฉันประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไร
...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
3.4 กลยุทธ์ใดที่ฉันค้นพบว่าเป็นประโยชน์ต่อฉันอย่างยิ่ง เพราะเหตุใด
...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
3.5 ข้อสรุป และข้อคิดที่ได้ จากเรื่องที่เรียนในวันนี้
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
*****************************************

310

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สื่อสารดีมีประสิทธิภาพ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการฟังและการดูโฆษณาเชิงวิเคราะห์

มัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา 3 ชั่วโมง

***********************************
1. มาตรฐานและตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท 3.1 การฟัง การดู และการพูด
ม.2/2 วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และความน่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ
ม.2/3 วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล เพื่อนาข้อคิดมาประยุกต์ใช้ใน
การดาเนินชีวิต
ม2/5 พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้า
ม.2/6 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
2. สาระสาคัญ
การโฆษณาเป็นการสื่อสารจูงใจผ่านสื่อโฆษณาประเภทต่าง ๆ เพื่อจูงใจหรือโน้มน้าวใจ
ให้กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย มีพฤติกรรมคล้อยตามเนื้อหาสารที่โฆษณา และซื้อหรือใช้สินค้าและ
บริการ ตลอดจนชักนาให้ปฏิบัติตามแนวความคิดต่าง ๆ ผู้รับสารจาเป็นต้องมีทักษะฟังและการดู
โฆษณาที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้ทักษะในการฟังและดูแล้ วสามารถจับใจความส าคัญ ตีความ
สรุ ปความ วิเคราะห์ แยกแยะ ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็ น ประเมินโฆษณาและให้ เหตุผ ลได้ว่ามีความ
น่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไร
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายหลักการวิเคราะห์โฆษณาได้
2. นักเรียนสรุปใจความสาคัญของภาพยนตร์โฆษณาได้
3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ภาพยนตร์โฆษณาได้อย่างมีเหตุผล
4. นักเรียนมีมารยาทในการฟังและการดู
4. สาระการเรียนรู้
การวิเคราะห์โฆษณา
5. สมรรถนะที่สาคัญ
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
2.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์
2.2 ทักษะการคิดเชิงเหตุผล
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีความรับผิดชอบ
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นที่ 1 ทาความรู้ให้ชัดเจน
1. รับรู้และทาความเข้าใจ
1.1 ครูสนทนาและร่วมอภิปรายกับนักเรียนเกี่ยวกับการฟังและดู ในชีวิตประจาวัน
ว่ามีหลากหลาย เช่น ละคร ภาพยนตร์ สารคดี และโฆษณา ฯลฯ
1.2 นักเรียนดูภาพโฆษณา และร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น
1.3 ครูกระตุ้นความคิดของผู้เรียนเกี่ยวกับการรับสารด้วยการฟังและการดูโฆษณา
โดยใช้คาถาม เช่น
1.3.1 นักเรียนมีวิธีการดูโฆษณาอย่างไร
1.3.2 การชมโฆษณาที่มีประสิทธิภาพนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร
1.3.3 เมื่อนักเรียนดูโฆษณาแล้วได้ประโยชน์อย่างไร
1.4 แจกใบความรู้ที่ 2 เรื่องโฆษณาให้นักเรียนศึกษา เมื่อนักเรียนศึกษาใบความรู้
ที่ 2
1.5 นั กเรี ย นจั บ คู่ศึ กษาใบความรู้ส นทนาซั กถามในกลุ่ ม ของตนเอง หลั ง จากนั้ น
นักเรียนแต่ละคู่แลกเปลี่ยนโดยการซักถามเพื่อนในชั้นเรียนเกี่ยวกับการโฆษณา
1.6 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการฟังและการดูโฆษณาครู
1.7 ครูแจกใบความรู้ที่ 3 ให้กับนักเรียนศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ใช้ในการฟังและ
การดู คือ KWL- Plush
1.8 ครู แนะนาการใช้กลยุทธ์ KWL- Plush กับนักเรียนทีล ะขั้นตอน และ
ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับรายละเอียดของขั้นตอนต่างๆ เพื่อเชื่อมโยง ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่
2. กาหนดวัตถุประสงค์
2.1 นักเรียนร่วมกันอภิปรายกลยุทธ์ที่ใช้ในการฟังและดู
2.2 นักเรียนกาหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้
ขั้นที่ 2 เรียนรู้จากการปฏิบัติ
1. การวางแผนและกาหนดกลยุทธ์
1.1 แบ่งกลุ่มนักเรียน โดยคละความสามารถกลุ่มละ (3-4คน) และให้นักเรียนจัดแบ่ง
หน้ าที่ในการทางานกลุ่ ม เตรีย มปฏิบัติกิจกรรมการดูโ ฆษณา ครูแจกแบบบันทึกกิจกรรม KWLPLUSH
1.2 นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการฟั ง และดู ค ลิ ป วี ดี โ อโฆษณา
”กระทิงแดง”
1.3 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนในการปฏิบัติกิจกรรมการฟังและดู คลิปวีดีโอ
โฆษณา ”กระทิงแดง” โดยการอภิปรายร่วมกันและตั้งคาถามเกี่ยวกับวิธีการที่จะเรียนรู้จากการฟัง
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และการดูโฆษณา เพื่อให้เกิดความกระจ่างชัด และกลุ่มเลือกกลยุทธ์ที่จะใช้ในการฟัง และดูโฆษณา
ในขั้นต่อไป
2. ปฏิบัติ
2.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มดูคลิปวีดีโอ โฆษณา โดยให้นักเรียนเลือกดูตามความสนใจ
1 เรื่อง ที่ครูเตรียมไว้ นักเรียนวิเคราะห์องค์ประกอบของโฆษณา และนักเรียนบันทึกลงในแบบบันทึก
ของกลยุทธ์ที่นักเรียนเลือกใช้ในการฟัง และดู โฆษณา ตามที่ได้เรียนรู้มาแล้ว
2.2 เมื่อนั กเรีย นฟังและดูโฆษณาจบแล้ว สมาชิกในกลุ่มร่ว มกันอภิปรายเกี่ยวกับ
องค์ประกอบ การนาเสนอของโฆษณา ด้วยการซักถามและอภิปรายภายในกลุ่ม โดยใช้คาถามที่เน้น
การคิดวิเคราะห์และการหาเหตุผล ตามแนวทางของการถามแบบ 5 W 1 H เพื่อทาความกระจ่าง
เกี่ยวกับโฆษณา และการประเมินโฆษณา ว่าน่าเชื่อถือหรือไม่ เพียงใด ตัวอย่างคาถาม เช่น โฆษณานี้
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ใคร โฆษณานี้ มี วิ ธี ก ารน าเสนออย่ า งไร ประเด็ น ส าคั ญ ของโฆษณานี้ คื อ อะไร
องค์ประกอบของโฆษณานี้เป็นอย่างไร ทาไมจึงจัดทาโฆษณาชิ้นนี้ขึ้น มีความคิดเห็นอย่ างไรเกี่ยวกับ
โฆษณาชิ้นนี้ บทสรุปของโฆษณานี้เป็นอย่างไร,คุณภาพของโฆษณานี้เป็นอย่างไร,โฆษณานี้น่าจะมี
วัตถุประสงค์อย่างไร การนาเสนอในโฆษณานี้น่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไร ฯลฯ
3. สรุปและนาเสนอ
3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์และสรุปการฟัง และดูโฆษณา ”กระทิงแดง”
โดยการอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับ ประเด็นปัญหาของโฆษณา ความสาคัญของปัญหา การแก้ปัญหา
และหาเหตุผลเพื่อจะลงสรุป โดยมีครูคอยช่วยชี้แนะ
3.2 นักเรี ยนช่ว ยกันเรียบเรียงบทสรุปของการฟังและดูที่ได้จากโฆษณา ”กระทิง
แดง” นักเรียนในกลุ่มจัดทาแบบบันทึก KWL –Plush
3.3 นักเรียนร่วมกันเตรียมนาเสนอผลงานของกลุ่มของตนเอง ในรูปแบบต่าง ๆ ตาม
ศักยภาพของแต่ละกลุ่ม สามารถปฏิบัติได้ เช่น การทาผังกราฟิก , การพูดนาเสนอ ฯลฯโดยมีครูคอย
อานวยความสะดวก
3.4 นักเรียนร่วมกันวิพากษ์เกี่ยวกับการนาเสนองานของเพื่อนในกลุ่ มต่าง ๆ และ
ร่วมกัน สรุ ปองค์ความรู้ของการเรียนในครั้งนี้ว่า มีรายละเอียดอย่างไร และจะนาไปใช้ประโยชน์
อย่างไร โดยมีครูให้ข้อเสนอแนะร่วมกับนักเรียนร่วมชั้นเรียน
3.5 หลังจากนักเรียนนาเสนอ ครูและนักเรียนร่ว มกันอภิปรายสรุป การฟังและดู
โฆษณา ”กระทิงแดง” เป็นการสร้ างองค์ความรู้ใหม่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ ต่อไป นอกจากนี้
ผู้เรียนจะมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น และนาไปใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานการดูและ
การฟังในโอกาสต่อไป
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ขั้นที่ 3 เพิ่มพูนความสามารถการจัดระบบข้อมูล
1. การตรวจสอบ
1.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการเรียนรู้ของตนเองในครั้งนี้ว่าเป็น
อย่างไร ประสบความสาเร็จหรือไม่เพียงใด ถ้าจะพัฒนาการฟัง และการดูควรปฏิบัติอย่างไร โดยการ
ตั้งคาถาม เพื่อเป็นการตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเองเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาทักษะการฟัง
และการดู ในโอกาสต่อไป
1.2 ครูแจกแบบบันทึกวิธีการการเรียนรู้ (Learning Log) ให้กับนักเรียนบันทึกเป็น
การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง
2. การประเมิน
2.1 ครูอภิปรายและสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการฟังและการดูโฆษณาตั้งแต่
ขั้นตอนแรกในประเด็นต่างๆ เช่น นักเรี ยนมีหลักการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของโฆษณาอย่างไร,
นักเรียนมีวิธีการกาหนดกลยุทธ์ในการฟัง และดู โฆษณาอย่างไร
2.2 ให้นักเรียนทาแบบทดสอบประเมินการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผลที่เกิด
จากการรับสาร ด้วยการฟังและการดู หลังจากนั้น ครู และนักเรียนร่วมกันตรวจแบบทดสอบ
2.3 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การฟังและการดู
ในชีวิตประจาวัน
2.4 ครูมอบหมายภาระงานให้นักเรียน โดยแจกใบงานที่ 4 ให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่ม
ฝึกปฏิบัติ และให้นักเรียนเลือกฟังและดู คลิปวีดีโอโฆษณาที่เตรียมไว้ กลุ่มละ 1 เรื่อง
8. สื่อการเรียนการสอน/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 2 โฆษณา
2. ใบความรู้ที่ 3 KWL - Plush
3. ใบงานที่ 4 เรื่องการฟังและการดูโฆษณา
4. แบบบันทึกวิธีการเรียนรู้(Learning log)
5. แบบประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผล
6. สื่อโฆษณา เรื่อง “กระทิงแดง” “ลดพุงลดโลก” ฯ
7. เครื่องฉายโปรเจคเตอร์
8. เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ้ค
9. แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
1. ห้องคอมพิวเตอร์
2. http://www.youtube.com/ หรือเว็ปไซต์อื่นที่สามารถเข้าถึงภาพยนตร์โฆษณาได้
10. การวัดและประเมินผล
1. ประเมินผลงานนักเรียน
2. ประเมินการคิดวิเคราะห์แลการคิดเชิงเหตุผล
3. ทดสอบความรู้
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11. บันทึกหลังการสอน
………………………………….........................................................................................................................
.................................................................................…………………………………………………………………….
………………………………….........................................................................................................................
.................................................................................…………………………………………………………………….
………………………………….........................................................................................................................
.................................................................................…………………………………………………………………….
12. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข (ถ้ามี)
………………………………….........................................................................................................................
.................................................................................…………………………………………………………………….
………………………………….........................................................................................................................
.................................................................................…………………………………………………………………….
ลงชื่อ...........................................ผู้สอน
(นายชัยยา บุรีสุวรรณ)
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ใบความรู้ ที่ 2
เรื่อง โฆษณา
ความหมาย
การโฆษณาหมายถึง การให้ข้อมูล ข่าวสาร เป็นการสื่อสารจูงใจผ่านสื่อโฆษณาประเภท
ต่าง ๆ เพื่อจูงใจหรือโน้มน้าวใจให้กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย มีพฤติกรรมคล้อยตามเนื้อหาสารที่
โฆษณา อันเอื้ออานวยให้มีการซื้อหรือใช้สินค้าและบริการ ตลอดจนชักนาให้ปฏิบัติตามแนวความคิด
ต่าง ๆ ทั้งนี้ขอให้ผู้โฆษณาหรือผู้อุปถัมภ์จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสื่อนั้น ๆ
ภาษาโฆษณา
ภาษาโฆษณา หมายถึง ภาษาที่ใช้โน้มน้าวให้ผู้ฟัง หรือผู้อ่านสนใจในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
นั้น ๆ มักใช้ถ้อยคาและศิลปะการพูดที่เร้าใจจนผู้ฟังเกิดความไว้วางใจในตัวผู้พูด เกิดความเชื่อถือ
และคิดใคร่ครวญถึงประโยชน์หรือผลที่จะได้รับการซื้อสินถ้า หรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ จากนักก็ตัดสินใจ
ซื้อสินค้า การโฆษณามักจะเริ่มต้นบอกให้ทราบว่า ในขณะที่มีสินถ้า หรือผลิตภัณฑ์นั้นขึ้นแล้ว มีการ
ให้ข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมว่าผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึงมีลักษณะอย่างไรบ้าง เป็นการสร้างความสนใจให้แก่
ผู้ฟัง พร้อมกล่ าวถึงคุณภาพ เพื่อให้ผู้ฟังคิดใคร่ครวญดูว่า ผลิตภัณฑ์นั้นดีหรือไม่ มีประโยชน์
หรื อ ไม่ ผู้ บ ริ โ ภคหรื อ ผู้ ฟั ง ก็ จ ะติ ด ตามด้ ว ยตนเองว่ า จะซื้ อ หรื อ ทดลองใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ นั้ น หรื อ
ไม่ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า การพูดโฆษณาเป็นพูดจูงใจได้หลายระดับด้วยกัน นับตั้งแต่การบอกเล่า
ให้ทราบ การพูดให้เชื่อถือ การพูดจูงใจ เพื่อให้เกิดความคล้อยตาม และการพูดโน้มน้าวใจเพื่อให้
กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ลงมือซื้อผลิตภัณฑ์นั้น ๆ
วัตถุประสงค์ของการโฆษณา
โดยทั่วไปโฆษณามีวัตถุประสงค์ เพื่อเชิญชวน ให้ผู้บริโภคใช้บริการกิจกรรมหรือสินค้า
ที่เสนอ หรือเพื่อแนะนาสินค้าใหม่ ให้ผู้บริโภครู้จัก และเป็นที่ต้องการของประชาชน มีการจูงใจให้
กระทาตามความต้องการของผู้โฆษณาด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น เลือกใช้ถ้อยคาเร้าความสนใจ การใช้
ภาพ ใช้เสียง และการนาเสนอในรูปแบบแปลกใหม่ พยายามให้ผู้อ่าน ผู้ดูหรือผู้ฟังเห็นประโยชน์ของ
สิ่งที่โฆษณาโน้มน้าวใจ การโฆษณาส่วนใหญ่ใช้ในการขายสินค้า พบได้จากสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ
ซึ่งมักให้ข้อมูลด้านคุณภาพของสินค้าเกินความเป็นจริง เช่น
“เปิดปุ๊บติดปั๊บ รับฟังเสียงใสได้ทุ กทิศ ต้องวิทยุยี่ห้อทันใจ ซื้อได้ในราคาประหยัดถูก
แสนถู เพียง 1,000บาท ราคาเดียวเท่านั้น”, “ลูกอมรสดี เย็นซ่า อมแล้วสดชื่นตลอดวัน”
อีกลักษณะหนึ่งเป็นการโฆษณาเพื่อให้ข่าวสาร ข่าวสารของการโฆษณาที่เป็นประโยชน์
แก่ผู้บริโภคมีหลายประเภท คือ
1. ข่าวสารการตลาด เป็นการให้ข้อมูล เกี่ยวกับสภาพเหตุการณ์ของการตลาด
2. ข่าวสารการลงทุน เป็นการให้ข้อมูลทางด้านการลงทุนเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจ
ในสินค้าและบริการ
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3. ข่าวสารสินค้าและบริการใหม่ เป็นการบอกกล่าวและให้ข้อมูลเกี่ ยวกับสินค้าใหม่
หรือบริการใหม่ ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสพิจารณาเลือกซื้อ
4. ข่าวสารราคาสินค้าและบริการ เป็นการใช้ข้อมูลด้านราคาเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความ
สนใจและนาไปสู่การซื้อสินค้าและบริการ
5. ข่าวสารการส่ งเสริมการขาย เป็นการให้ข้อ มูลเกี่ยวกับการขาย เช่น การตลาด
การแจกการแถมของกานัล เป็นต้น
การพิจารณาข้อเท็จจริงจากโฆษณา
การฟั ง ดู หรื ออ่า นโฆษณา ควรพิ จารณาข้อ เท็จจริง ความน่า เชื่อถื อได้ข องค า
โฆษณา และหากเป็นไปได้ควรทดลองตรวจสอบสินค้าก่อนซื้อทุกครั้งเพื่อที่จะได้สินค้าที่มีคุ ณภาพ
เช่น
คาโฆษณา

พิจารณาข้อเท็จจริงและให้เหตุผล

ลูกอมดี
ดีจริงหรือเพราะ
เย็นซ่า
เย็นซ่าจริงหรือไม่เพราะ
อมแล้วสดชื่นตลอดวัน - เป็นไปได้ยากที่จะอมเม็ดเดียวแล้วสดชื่นตลอดวัน
- ถ้าอมเม็ดเดียวแล้วสดชื่นจะให้สดชื่นตลอดวันก็คงต้องอมติดต่อกันทั้งวัน
- การที่จะให้สดชื่นตลอดวันมีวิธีอื่นอีกไหม

ลักษณะของการโฆษณา
1. มีพลังชักนา ถ้อยคาที่ใช้ในการโฆษณาจะต้องมีพลังที่จะจูงใจผู้ฟังหรือผู้อ่านให้
สนใจในสินค้า หรือผลิตภัณฑ์นั้น เช่น ข้าวถุงตราถนัดศรี ข้าวดีกินอร่อย, ฮอลล์ใหม่ทาไมใหญ่ขึ้น
2. เกิดถ้อยคาสานวนใหม่ ภาษาโฆษณาเป็นผลงานสร้างสรรค์ของนักโฆษณาที่เลือกคา
มาร้อยเรียงกัน ให้มีความหมายเกิดความไพเราะ เช่น จิบเดียวจับใจ, จิ๋วแต่แจ๋ว, สดใสซาบซ่า และ
บริการทุกระดับประทับใจ
3. ใช้ความคิดสร้ างสรรค์ นั กโฆษณาที่ประสบความส าเร็จจะเป็นทั้งภาษาและนั ก
โฆษณาไปในขณะเดี ย วกั น ต้ อ งคิ ด สร้ า งสรรค์ สร้ า งศรั ท ธา ความสนใจ ความเชื่ อ ถื อ แต่ ใ น
ขณะเดียวกันก็ไม่เกินจริง ไม่หลอกลวง เช่น การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า
4. อ้างสรรพคุณยิ่งใหญ่ การที่จะให้ความสนใจสินถ้า หรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ จะต้องอ้างว่า
สินค้านั้น ๆ มีสรรพคุณสูงค่าราคา เช่น คุณภาพคับแก้ว และคุณภาพล้านเปอร์เซ็นต์
5. เร้ า ใจผู้ ซื้ อ ภาษาโฆษณาจะใช้ เ ป็ น ภาษาที่ เ ร้ า ใจโน้ ม น้ า วใจให้ ผู้ ฟั ง หรื อ ผู้ ช ม
ประทับใจในสินค้า หรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เช่น ทาเลทอง, นาทีทอง และโอกาสทอง
6. สื่อสารให้คิด ภาษาโฆษณาที่ฉลาดจะต้องเลือกใช้ถ้อยคาภาษาที่จะพยายามสื่อสาร
ให้ผู้ฟังได้คิด เช่น เราสามารถช่วยท่านได้ , เราห่วงใยดวงใจของคุณ และสิ่งที่ดีในชีวิต,
7. ประดิษฐ์ถ้อยคากะทัดรัด ภาษาโฆษณาที่ดีพยายามใช้ถ้อยคาสั้นกะทัดรัด ทาให้
ผู้รับสารรับรู้ได้รวดเร็ว เช่น ลูกมากจะยากจน, เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ใจ และเล็กดี รสโต
8. สื่อสารสัมผัสให้เห็นจริง ใช้ภาษาที่สื่อประสาทสัมผัส เป็นการยั่วยุประสาทสัมผัสใน
รูปแบบที่ไม่มีใครใช้มาก่อน เช่น กลิ่นสะอาด, ใช้ครีม...ผิวเนื้อเนียนนุ่ม ละมุนละไม
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9. สาคัญยิ่งต้องสร้ างความเชื่อถือ นักโฆษณาที่ดีจะต้องพยายามใช้ถ้อยคาที่ผูกใจ
สามารถสร้างความเชื่อถือให้แก่ผู้ฟังหรือผู้ชมได้
10. จุดเด่น คือสะดุดตาสะดุดใจ คาหรือภาษาที่ใช้ต้องเลือกสรรอย่างพิถีพิถัน ใช้คา
แปลกใหม่ให้เกิดความสะดุดใจ เช่น มาเริงร่าสดใสใสโลกสวยด้วยสี...
11. ใช้ถ้อยคาคล้องจอง โดยสร้างวลี หรือประโยคให้สัมผัสคล้องจอง ถ้อยคาที่คล้องจอง
กันทาให้สะดุดตาสะดุดใจจาได้แม่นยา เช่น เครื่องดื่มมีคุณค่า และราคาน้าอัดลม
หลักการวิเคราะห์โฆษณา
การฟังและดูสารประเภทต่าง ๆ ผู้ฟังและผู้ ดูควรรู้วิธีการวิเคราะห์และลักษณะของสาร
เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะสารประเภทโน้มน้าวใจประเภทโฆษณา มีหลักการวิเคราะห์
ดังนี้
1. ตั้งใจและมีสมาธิในการฟังและดู การมีสมาธิเป็นพื้นฐานของพฤติกรรมการฟังและดู
ที่ดี ผู้ฟังและดูควรมีสมาธิอยู่ เสมอ เริ่มมาจากความตั้งใจฟังและดู มีใจจดจ่อต่อเรื่องที่ได้ฟังและดู ไม่
วอกแวกต่อสิ่งรบกวนต่าง ๆ และตั้งคาถามเพื่อสร้างความกระจ่างในการฟังและดูโฆษณา
2. พยายามจับประเด็นสาคัญ วิธีการฟังที่ดีนอกจากต้องใช้สมาธิในการฟังและดูแล้ว
ควรพยายามจับประเด็นสาคัญของเรื่องทุกครั้ง การจับประเด็นสาคัญเริ่มมาจากกาหนดจุดมุ่งหมาย
ในการฟังและดูไว้แล้วฟังและดูอย่างตั้งใจตลอดเรื่อง จดบันทึก และพยายามจับสาระสาคัญของเรื่อง
3. พิจารณาไตร่ตรองเรื่องที่ฟังและดู เป็นการฟังและดูแล้วนาเรื่องมาวิเคราะห์แยกแยะ
ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น หาสาระความรู้จากเรื่องที่ฟังและดู
4. พิจารณาประเมินค่าว่าน่าเชื่อถือสมเหตุสมผล ของโฆษณาที่ได้ฟังและดูเพื่อสรุปโดย
การหาเหตุผลอ้างอิง และนาข้อสรุปไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจาวันต่อไป
วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ โ ฆษณาข้ า งต้ น สามารถน าไปปรั บ ใช้ กั บ การฟั ง และดู ทุ ก ประเภท
อย่างไรก็ตาม การจะฟังและดูที่มีประสิทธิภาพและสามารถวิเคราะห์ได้ดีหรือไม่นั้น ต้องอาศัยความ
ตั้งใจและการฝึกฝนของผู้ฟังและผู้ดูอยู่เสมอด้วย
*******************************************
เอกสารอ้างอิง
ธนัญญา เชรษฐา. “วิวัฒนาการและแนวคิดเกี่ยวกับการโฆษณา.” ใน การบริหารงานโฆษณา.
เล่ม 1. หน้า 1-50. พิมพ์ครั้งที่ 3. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535.
เอนก นาวิกมูล. โฆษณาไทย. กรุงเทพมหานคร: โนรา, 2543.
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ใบความรู้ที่ 3
กลยุทธ์ KWL- PLUSH และผังกราฟิก
กลยุทธ์ KWL- PLUSH
KWL- PLUSH เป็นกลยุทธ์ที่พัฒนาต่อเนื่องมาจาก กลยุทธ์ KWL (Carr และ
Ogle:1987) กลยุทธ์นี้ช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจเรื่อง พัฒนาการคิด ในรูปแบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
เช่นการคิดเชิงเหตุผล และการคิดวิเคราะห์ ฯลฯ มีรายละเอียด 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้น K (What do I know) ขั้นนี้ก่อนที่นักเรียนจะปฏิบัติกิจกรรมการฟังและการดู
นักเรียนจะคาดการณ์ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร โดยให้นักเรียนเขียนความรู้เดิมที่นักเรียนมีอยู่
หลังจากนั้นนักเรียนจัดประเภทข้อมูลความรู้ที่คาดการณ์ไว้ที่อาจจะพบในเรื่องที่ฟัง ดู หรืออ่าน
2. ขั้น W (What do I want to learn) ในขั้นนี้นักเรียนตั้งคาถามในสิ่งที่นักเรียนสนใจ
อยากรู้ หรือคาถามที่ยังไม่มีคาตอบเกี่ยวกับความคิดรวบยอดของเรื่อง พร้อมทั้งให้นักเรียนทุกคน
เขียนรายการคาถามลงในช่อง W หลังจากนั้นนักเรียนฟัง ดู หรืออ่านเรื่อง
3. ขั้น L1 (What I learned) ในขั้นนี้จะระบุความรู้ที่นักเรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้นทั้ง
ระหว่างการอ่านและหลังการอ่าน นักเรียนบันทึกความรู้ที่ได้ลงในช่อง L พร้อมทั้งตรวจสอบคาถามที่
ยังไม่ได้คาตอบ
4. ขั้น L2 (Mapping) นักเรียนสร้างแผนผังความคิด โดยนาข้อมูลที่ได้จัดประเภทไว้ใน
ช่อง K เขียนชื่อเรื่องไว้ในตาแหน่งตรงกลางและเขียนองค์ประกอบหลักของแต่ละหัวข้อไว้ในแต่ละ
สาขา พร้อมทั้งเขียนอธิบายในแต่ละประเด็น
5. ขั้น L3 (Summarizing) สรุปใจความสาคัญของเรื่องที่ฟัง ดู หรืออ่าน โดยเขียนสรุป
ความคิดรวบยอดจากแผนผังความคิดที่นักเรียนได้จัดทาไว้ในขั้นตอนที่ผ่านมา
ผังกราฟิก(Graphic Organizer)
ผังกราฟิก เป็นเครื่องมือหรือแผนภาพที่ได้จากการนาข้อมูลดิบ หรือจากแหล่งต่าง ๆ มาทา
การจั ด กระท าข้อมูล และน าเสนอข้อมูล โดยอาศัย ทักษะการคิด ต่าง ๆ ในการจัด กระท า
ข้อมูล ได้แก่ การสังเกต เปรียบเทียบ จัดเรียงลาดับ จัดประเภท การคิดวิเคราะห์ และการใช้ตัวเลข
เพื่อให้เกิดความจา และความเข้าใจในเนื้อหา
ผังกราฟิกที่นิยมใช้โดยทั่วไปมีอยู่จานวนมาก ในที่นี้ได้เสนอผังกราฟิกโดยแบ่งตาม
วัตถุประสงค์ของการนาเสนอข้อมูล ดังนี้
1. ผังกราฟิกที่มีวัตถุประสงค์ของการนาเสนอข้อมูลที่เป็นมโนทัศน์เช่นผังความคิด และ
ผังมโนทัศน์ เป็นต้น
2. ผังกราฟิกที่มีวัตถุประสงค์ของการนาเสนอข้อมูลที่เป็นการเปรียบเทียบ เช่น เวนน์
ไดอะแกรม และแผนภูมิแท่ง ฯ
3. ผังกราฟิกที่มีวัตถุประสงค์ของการนาเสนอข้อมูลที่เป็นเหตุเป็นผลเช่น ผังก้างปลา,ผัง
ใยแมงมุม
4. ผังกราฟิกที่มีวัตถุประสงค์ของการนาเสนอข้อมูลที่เป็นการเรียงลาดับเหตุการณ์ หรือ
ขั้นตอน เช่น ผังเรียงลาดับ และผังวัฏจักร
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ตัวอย่างผังกราฟิก
ผังกราฟิกแบบผังโยงใย (Webbing)
เรื่อง .............................................................
จุดประสงค์
เพื่อจาแนกข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของ สถานที่ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ
ฝึกทักษะการคิด
บอกชื่อ บอกความสัมพันธ์ วิเคราะห์ จาแนก สารวจ
วิธีการใช้
1. เขียนหัวข้อ(Topic) ที่วงกลมตรงกลาง
2. เขียนหัวข้อย่อยที่เป็นองค์ประกอบของย่อยหรือประเด็นย่อยที่วงกลมด้านนอก
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ผังกราฟิกแบบผังก้างปลา (Fishbone Diagram)
เรื่อง ............................................................
จุดประสงค์
เพื่อแสดงเหตุและผลของเหตุการณ์ หรือเงื่อนไข ที่นาไปสู่สถานการณ์ หรือผลที่เกิดขึ้น
ฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์ จาแนก ตรวจสอบ พิจารณา บอกความสัมพันธ์ ประเมิน ให้น้าหนัก
วิธีการใช้
1. กาหนดปัญหาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และเขียนที่หัวปลา
2. วิเคราะห์เหตุการณ์หรือเงื่อนไขเพื่อหาคาตอบ หรือหาสาเหตุที่นาไปสู่ผลที่เกิดขึ้น
เขียนในกรอบที่ก้างปลาใหญ่ ตามลาดับความสาคัญสาเหตุที่สาคัญไว้ใกล้หัวปลา
3. เขียนสาเหตุย่อยที่ก้างปลาเล็ก
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ผังกราฟิกแบบผังแสดงการเปรียบเทียบความเหมือน/ต่าง (Venn Diagram)
เรื่อง .......................................................................
********************************
จุดประสงค์
เพื่อเปรียบเทียบระหว่ างของ 2 สิ่ง แสดงลักษณะความเหมือนหรือความแตกต่าง
เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต บุคคล เหตุการณ์ สถานที่ หรือความคิดฯ
ฝึกทักษะการคิด
บอกความแตกต่าง วิเคราะห์ จาแนก เปรียบเทียบ และประเมินความเหมือนความต่าง
วิธีการใช้
1. เขียนหัวข้อที่จะเปรียบเทียบที่ด้านบนของวงกลมทั้ง 2 ข้าง
2. เขียนคุณสมบัติที่แตกต่างกันในวงกลมแต่ละด้านที่ตรงกับหัวข้อที่กาหนด
3. เขียนคุณสมบัติที่เหมือนกันในส่วนของวงกลมที่ทับซ้อนกัน
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......................
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เกณฑ์การประเมินแผนผังกรฟิก(Graphic Organizer)
รายการ
ประเมิน
เนื้อหา

การใช้ภาษา

การจัดลาดับ
ความคิด

ความคิด
สร้างสรรค์
ความสะอาด

ระดับคะแนน
4(ดีมาก)
เนื้อหาถูกต้องมีความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน
บ่งบอกถึงความรู้
ความเข้าใจสรุปความ
ได้ครอบคลุมเนื้อหา
อย่างมีเหตุผล

3(ดี)
เนื้อหาถูกต้อง
บ่งบอก ถึงความรู้
ความเข้าใจ ปาน
กลางการสรุปความ
บางส่วนไม่ครอบคลุม
เนื้อหา

ใช้คา/ข้อความ
ได้สละสลวย
เหมาะสม เขียนสะกด
คาถูกต้อง ไม่มีคาผิด

2(พอใช้)
เนื้อหาถูกต้อง บ่ง
บอก ถึงความรู้
ความเข้าใจ ปาน
กลาง แต่มีบางส่วน
ควรแก้ไขสรุปความ
ไม่ครอบคลุม

ใช้คา/ข้อความ
ใช้คา/ข้อความ
เหมาะสมเขียนสะกด เหมาะสมขาดความ
คาถูกต้องแต่ มีคาผิด สละสลวย
มากกว่า 3 คา
เขียนสะกดคา
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่
มีคาผิดไม่เกิน 5 คา
จัดลาดับความคิดเป็น จัดลาดับความคิดเป็น จัดลาดับความคิดไม่
ระบบถูกต้องสมบูรณ์ ระบบถูกต้องสมบูรณ์ เป็นระบบชัดเจนการ
ตรงตามเนื้อหา และ ตรงตามเนื้อหา และ สื่อความไม่กระจ่าง
สื่อความชัดเจน
สื่อความไม่ชัดเจน
บางส่วน
เป็นชิ้นงานที่แปลก มีแนวคิดใหม่เป็นส่วน มีแนวคิดค่อนข้างใหม่
ใหม่มีแนวคิดหรือ
ใหญ่แต่มีบางส่วนไม่ แต่ซ้ากับแนวคิดเดิม
วิธีการนาเสนอไม่ซ้า แตกต่างจากงาน
เป็นส่วนใหญ่
กับผู้อื่น
โดยทั่วไป
ชิ้นงานไม่มีรอยยับ
ชิ้นงานมีรอยยับบ้าง ชิ้นงานมีรอยยับบ้าง
ไม่มรี อยลบ ขูด
เล็กน้อย ไม่มีรอยลบ เล็กน้อย มีรอยลบ
ขีดฆ่า
ขูด ขีดฆ่า
ขูด ขีดฆ่า

เกณฑ์การประเมิน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

16-20 คะแนน
12-15 คะแนน
8 -11 คะแนน
0 - 7 คะแนน

1(ปรับปรุง)
เนื้อหาถูกต้อง บ่ง
บอก ถึงความรู้
ความเข้าใจ น้อยการ
สรุปไม่ครอบคลุม
เนื้อหา
ใช้คา/ข้อความ
ค่อนข้างไม่เหมาะสม
ขาดความสละสลวย
และไม่ถูกต้องตาม
หลักการใช้ภาษา
การจัดลาดับความคิด
วกวนไม่เป็นระบบ

มีแนวคิดไม่แปลกใหม่
รูปแบบซ้าของเดิม
เกือบทั้งหมด
ชิ้นงานมีรอยยับมาก
มีรอยลบ ขูด ขีดฆ่า
และสกปรก
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ใบงานที่ 3
การฟังและดูโฆษณา
คาชี้แจง

ให้นักเรียนฟังและดูคลิปวีดีโอโฆษณา ที่แต่ละกลุ่มเลือก ตอบคาถามที่กาหนดให้ และ
ส่งตัวแทนมานาเสนอกลุ่มละไม่เกิน 5 นาที
ชื่อกลุ่ม....................................................................................................................................
สมาชิก
1. ............................................................................................................................. .......
2. ....................................................................................................................................
3. ............................................................................................................................. .......
4. ....................................................................................................................................
5. ............................................................................................................................. .......
โฆษณาเรื่อง
...............................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์ในการฟังและดู
.......................................................................................................................................
ตอนที่ 2 ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. ประเด็นการคิดในโฆษณาที่นักเรียนฟังและดูมีอะไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. โฆษณาที่นักเรียนดูมีรายละเอียด ที่สาคัญอะไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. โฆษณาที่นักเรียนฟัง และดูน่าเชื่อถือหรือไม่ เพราะเหตุใด
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. ข้อสรุปที่นักเรียนได้จากการฟังและดูโฆษณานี้ คืออะไร และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวันอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
****************************************
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แบบบันทึกกิจกรรม
(KWL- plush Chart)
ชื่อ....................................................................................................................................
K
รู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
และดู

W
ต้องการรู้อะไรจากเพลงที่ฟัง
และดู

L
สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้

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

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

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

สรุปใจความสาคัญ และข้อคิดที่ได้รับจากการฟังและดู
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Plush
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ชื่อ....................................................
แบบทดสอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
*****************
คาชี้แจง ให้นักเรียนดูภ าพยนตร์โ ฆษณา “ลดพุงลดโรค” แล้ว ตอบคาถาม
1. คาถามอะไรที่จะช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจโฆษณาเรื่องนี้
................................................................................................................................ ................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. นักเรียนต้องการลดพุงนักเรียนจะมีขั้นตอนในการปฏิบัติอย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. ผู้ที่มีภาวะลงพุงจะมีลักษณะอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. ถ้านักเรียนอ้วนลงพุงจะส่งผลต่อนักเรียนอย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ...
...............................................................................................................................................................
5. เมื่อนักเรียนชมภาพยนตร์โฆษณานี้แล้วมีประโยชน์ต่อนักเรียนหรือไม่ อย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
เกณฑ์การให้คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

นักเรียนตอบคาถามตรงประเด็นแสดงถึงความเข้าใจอย่างชัดเจนมีความเชื่อมโยง
สัมพันธ์กัน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และมีการให้เหตุผลหรือยกตัวอย่างประกอบ
นักเรียนตอบคาถามตรงประเด็นชัดเจนใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีความเชื่อมโยง
สัมพันธ์กัน
นักเรียนตอบคาถามคลุมเครือ ตอบแยกประเด็นเป็นส่วน ๆ
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สื่อสารดีมีประสิทธิภาพ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการฟังและการดูข่าว
***********************************

มัธยมศึกษาปีที่ 3
เวลา 3 ชั่วโมง

1. มาตรฐานและตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และ
เขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ม.2/7 เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้งในเรื่องที่อ่าน
อย่างมีเหตุผล
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลื อ กฟัง และดู อ ย่า งมี วิจ ารณญาณ และพู ด แสดงความรู้
ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ม.2/2 วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และความน่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ
ม.2/3 วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล เพื่อนาข้อคิดมาประยุกต์ใช้ใน
การดาเนินชีวิต
ม.2/6 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
2. สาระสาคัญ
โลกในยุคปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ ที่นาเสนอผ่านหลายช่องทาง
ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ และสื่ออินเทอร์เน็ ต ดังนั้นบุคคลจึงจาเป็นต้องใช้ทักษะการฟัง และดูในการรับ
ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น เมื่อฟังและดูแล้วต้องคิดพิจารณาแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ของข่าว
หาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ในข่าว ตีความ และสรุปใจความสาคัญของข่าว
เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่มีความถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด และนาองค์ความรู้ ที่ได้รับไปปรับ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนอธิบายหลักการดูและฟังข่าวได้
2. นักเรียนสรุปใจความสาคัญจากข่าวที่ฟังและดูได้
3. นักเรียนแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ข่าวได้อย่างมีเหตุผล
4. นักเรียนมีมารยาทในการฟังและการดู
4. สาระการเรียนรู้
การฟังและการดูข่าว
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5. สมรรถนะที่สาคัญ
ความสามารถในการคิด
1. ทักษะการวิเคราะห์
2. ทักษะการคิดเชิงเหตุผล
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. มีความใฝ่รู้
3. มีความมุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นที่ 1 ทาความรู้ให้ชัดเจน
1. รับรู้และทาความเข้าใจ
1.1 ครูสนทนาและร่วมอภิปรายกับนักเรียนเกี่ยวกับการฟังและดูในชีวิตประจาวันที่
เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งได้แก่ ข่าว และมีการนาเสนอผ่านสื่อ ประเภทต่าง ๆ หลาย
ช่องทาง เช่น วิทยุ, โทรทัศน์, โทรศัพท์มือถือ,อินเทอร์เนต ที่นักเรียนต้องใช้ทักษะการดู และการฟัง
ในการทาความเข้าใจและวิเคราะห์ เพื่อนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
1.2 ครู แ ละนั กเรี ยนร่ ว มกั นอภิ ปราย เกี่ย วกับ การฟั งและดู เ พื่อ เป็น การทบทวน
ความรู้เดิมของนักเรียน ครูกระตุ้นความคิดของผู้เรียนเกี่ยวกับการรับสารด้วยการฟังและการดูข่าวใน
ชีวิตประจาวัน โดยใช้คาถาม เช่น
1.2.1 ถ้านักเรียนจะฟังหรือดูข่าวนักเรียนต้องปฏิบัติอย่างไร
1.2.2 เทคนิคในการวิเคราะห์ข่าวควรปฏิบัติอย่างไร
1.2.3 การฟังและดูข่าวมีประโยชน์ต่อนักเรียนหรือไม่ อย่างไร
1.3 แจกใบความรู้ที่ 3 เรื่อง ข่าว และกลยุทธ์ที่ใช้ในการดูข่าว ให้นักเรียนศึกษา
รายละเอียด
1.4 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย เพื่อให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับ
ความรู้ใหม่ที่นักเรียนได้รับเกี่ยวกับกลยุทธ์และเทคนิคที่ใช้ในการฟัง และการดูที่เรียนมาแล้ว คือ กล
ยุทธ์ KWL และกลยุทธ์การตั้งคาถาม 5Ws 1H หรือกลยุทธ์ KWL – Plush
2. กาหนดวัตถุประสงค์
2.1 นักเรียนกาหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้
2.2 นักเรียนรวมกลุ่มโดยคละความสามารถกลุ่มละ (3-5 คน) และนักเรียนอภิปราย
เพื่อปฏิบัติกิจกรรมการฟังและดูข่าวร่วมกัน
ขั้นที่ 2 เรียนรู้จากการปฏิบัติ
1. การวางแผนและกาหนดกลยุทธ์
1.1 นักเรียนร่วมกันอภิปรายแนวทางในการฟังและดูคลิปวีดีโอข่าว “ปัญหาขยะล้น
เมืองนครศรีธรรมราช”
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1.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนในการปฏิบัติกิจกรรมการฟังและดู คลิปวีดีโอ
ข่าว “ปัญหาขยะล้นเมืองนครศรีธรรมราช” โดยการอภิปรายร่วมกันและตั้งคาถามเกี่ยวกับการ
วางแผนในการดู ข่าว เช่น มีวิธีอะไรที่จะช่วยให้ฟังและดูข่าวอย่างมีประสิ ทธิภาพ, เราจะใช้
เครื่องมืออะไรช่วยใน การวิเคราะห์ข่าว, ถ้าจะประสบผลสาเร็จในการฟังและดูข่าวจะต้องปฏิบัติ
อย่างไรบ้าง ฯลฯ หลังจากนั้นสมาชิกภายในกลุ่มเลือกกลยุทธ์ในการวิเคราะห์ข่าว เพื่อที่จะนาไปใช้
ในขั้นต่อไป
2. ปฏิบัติ
2.1 นักเรีย นแต่ล ะกลุ่มดู คลิปวีดีโอข่าว “ปัญหาขยะล้น เมืองนครศรีธ รรมราช”
นักเรียนทาความเข้าใจและวิเคราะห์ข่าว
2.2 เมื่อนั กเรีย นฟังและดูข่าว “ปัญหาขยะล้น เมืองนครศรี ธรรมราช” จบแล้ ว
สมาชิกในกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับข่าว ด้วยการซักถามและอภิปรายภายในกลุ่ม โดยใช้คาถามที่
เน้น การคิดวิเคราะห์ และการหาเหตุผ ล ตามแนวทางของการถามแบบ 5 Ws 1 H เพื่อทาความ
กระจ่างเกี่ยวกับข่าว และการประเมินข่าว ว่าน่าเชื่อถือหรือไม่ เพียงใด ตัวอย่างคาถาม เช่น ข่าวนี้
เป็นข่าวเกี่ยวกับอะไร,จังหวัดนครศรีธรรมราชมีขยะมากเนื่องมาจากสาเหตุใด, มีความคิดเห็นอย่างไร
เกี่ยวกับข่าวนี้ ประเด็นสาคัญของข่าวนี้เป็นอย่างไร,ปัญหาที่เกิดขึ้นในข่าวนี้ คืออะไร,ผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากปัญหาข้างต้น น่าจะเป็นอย่างไร, บทสรุปของข่าวนี้เป็นอย่างไร ฯลฯ
2.3 นักเรียนในกลุ่มทาใบงาน ที่ 4 การวิเคราะห์ข่าวด้วยหลัก 5 W 1 H เป็น
รายบุคคล
3. สรุปและนาเสนอ
3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายจากชิ้นงานที่ปฏิบัติ วิเคราะห์และสรุปการฟัง
และดูข่าว “ปัญหาขยะล้นเมืองนครศรีธรรมราช” โดยการอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับ ประเด็นปัญหาที่
เกิดขึ้นในข่าว ความสาคัญของปัญหา การแก้ปัญหา และหาเหตุผลลงสรุป โดยมีครูคอยช่วยชี้แนะ
3.2 นักเรี ยนช่วยกันเรียบเรียงบทสรุปของการฟังและดูที่ได้จากการฟังและดูข่าว
“ปัญหาขยะล้นเมืองนครศรีธรรมราช” และเขียนบันทึกข้อมูล
3.3 นักเรียนนาเสนอข้อสรุปที่กลุ่มของตนเองสรุป
3.4 ตัวแทนของนักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอองค์ความรู้ที่ได้จาก ผลการปฏิบัติงาน
การฟังและดูข่าว ในเรื่องที่กลุ่มของตนเองเลือก หน้าชั้นเรียน โดยมีครูคอยอานวยความสะดวก
3.5 นักเรียนร่วมกันวิพากษ์เกี่ยวกับการนาเสนองานการฟังและดูข่าวของเพื่อนใน
กลุ่มต่าง ๆ หลังจากนั้นร่วมกันสรุปองค์ความรู้ของการเรียนในครั้งนี้ เป็นอย่างไร และจะนาไปใช้
ประโยชน์อย่างไร โดยมีครูให้ข้อเสนอแนะร่วมกับนักเรียนร่วมชั้นเรียน
3.6 หลังจากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุป การฟังและดูข่าว“ปัญหาขยะ
ล้ น เมื อ งนครศรี ธ รรมราช” เพื่ อ เป็ น การสร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ข องตนเองและสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถใช้แนวทางที่ปฏิบัติไปใช้ในการจัดทาภาระงานต่อไป
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ขั้นที่ 3 เพิ่มพูนความสามารถการจัดระบบข้อมูล
1. การตรวจสอบ
นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มในครั้งนี้ว่า ใช้กลยุทธ์การ
เรียนรู้แบบใดเป็นอย่างไร ประสบความสาเร็จหรือไม่เพียงใด โดยการตั้งคาถามเช่น การฟังและดูข่าว
แล้วเข้าใจหรือไม่ อย่างไร สิ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจในการฟังและดูข่าวเรื่องนี้ คืออะไร เพราะสาเหตุใด
เพื่อเป็นการตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเองเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาทักษะการฟังและการดู ใน
โอกาสต่อไป
2. การประเมิน
2.1 แจกแบบบันทึกวิธีการเรียนรู้(Learning Log)ให้กับนักเรียนบันทึกกระบวนการที่
ใช้ในการเรียนรู้
2.2 ครู อภิปรายและสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการฟังและการดูข่าว ตั้งแต่
ขั้นตอนแรกในประเด็นต่างๆ เช่น นักเรียนเข้าใจกระบวนการและกลยุทธ์ในการฟังและดูข่าวหรือ ไม่
อย่างไร,ถ้านักเรียนต้องการดูข่าวอย่างมีประสิทธิภาพควรปฏิบัติตัวอย่างไร,นักเรียนจะนาขั้นตอน
การฟัง การดู และการอ่านไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้อย่างไร
2.3 ให้ นั ก เรี ย นท าแบบทดสอบ หลั ง จากนั้ น ครู และนั ก เรี ย นร่ ว มกั น ตรวจ
แบบทดสอบ
2.4 ครูมอบหมายงานให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติ การฟังและดูข่าว โดยให้นักเรียน
เลือกฟังและดู คลิปวีดีโอข่าวที่เตรียมไว้ หรือเลือกเองจากคอมพิวเตอร์
8. สื่อการเรียนการสอน/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 4 เรื่องการฟังและดูข่าว
2. ใบงานที่ 5 เรื่อง การวิเคราะห์ข่าว
3. ใบงานที่ 6 การดูข่าว
4. แบบบันทึกวิธีการเรียนรู้ (Learning Log)
5. แบบประเมินพฤติกรรมการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผล
6. คลิปวีดีโอ เรื่อง “ปัญหาขยะล้นเมืองนครศรีธรรมราช”, รายงานพิเศษวัยรุ่นกับแบ
รนเนม ฯลฯ
7. เครื่องฉายโปรเจคเตอร์
8. เครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค้
9. แบบบันทึกกิจกรรม KWL – Plush
9. แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
1. ห้องคอมพิวเตอร์
2. http://www.youtube.com/ หรือเว็บไซต์อื่นที่สามารถเข้าถึงคลิปข่าวได้
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10. การวัดและประเมินผล
1. สังเกตการตอบคาถามของนักเรียน
2. ตรวจผลงานการทากิจกรรมการทาแบบฝึกหัด
3. ประเมินการนาเสนอของนักเรียน
4. ประเมินมารยาทในการฟังและการดู
11. บันทึกหลังการสอน
………………………………….........................................................................................................................
.................................................................................…………………………………………………………………….
………………………………….........................................................................................................................
.................................................................................…………………………………………………………………….
………………………………….........................................................................................................................
.................................................................................…………………………………………………………………….
12. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข (ถ้ามี)
………………………………….........................................................................................................................
.................................................................................…………………………………………………………………….
………………………………….........................................................................................................................
.................................................................................…………………………………………………………………….
ลงชื่อ...........................................ผู้สอน
(นายชัยยา บุรีสุวรรณ)
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ใบความรู้ที่ 4
การฟังและการดูข่าว
ข่าว (News) (ราชบัณฑิตยสถาน,2546:184) หมายถึงคาบอกเล่าเรื่องราว ซึ่งโดยปรกติ
มักเป็นเรื่องเกิดใหม่หรือเป็นที่สนใจ, คาบอกกล่าว, คาเล่าลือ ข่าว คือการรายงานเหตุการณ์หรือ
เรื่องราวที่เกิดขึ้น ซึ่งอยู่ในความสนใจใคร่รู้ของคนทั่วไป ข่าวที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์หรือสื่ออื่น ๆ
มีหลายชนิดและหลายประเภท ดังนี้
ชนิดของข่าว
ชนิดของข่าวแบ่งออกได้ตามเนื้อหาของข่าวนั้นๆ ได้แก่ ข่าวการเมือง ข่าวสังคม
ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวการศึกษาและวิทยาศาสตร์ ข่าวอาชญากรรม ข่าวบันเทิง และข่าวกีฬา เป็นต้น
องค์ประกอบของข่าว
1. ความรวดเร็ ว ข่าวจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่มีความรวดเร็วในการนาเสนอและเป็น
เหตุการณ์ที่มีความทันสมัย สดใหม่ ทันต่อเหตุการณ์
2. ความใกล้ ชิ ด เพราะข่ า วที่ มี ค วามใกล้ ชิ ด กั บ ตั ว ผู้ อ่ า นมากเท่ า ใดผู้ อ่ า นก็ จ ะให้
ความสาคัญและความสนใจต่อข่าวนั้นมากยิ่งขึ้น
3. ความสาคัญหรือความเด่นของข่าว อยู่ที่ว่าข่าวนั้นจะเด่นในเรื่องใด อาจเป็นเรื่องของ
บุคคลที่มีความเด่น ฐานะของผู้เป็นข่าว เวลาหรือสถานที่ที่เป็นข่าวก็สามารถมีความสาคัญต่อข่าวด้วย
4. ความกระทบกระเทือน คือการมีความใกล้เกี่ยวข้องกับผู้อ่านโดยตรงหรือมีผลกระทบ
ต่อคนจานวนมาก
5. ความมีเงื่อนงา คือการค้นหาข้อเท็จจริง การมีปมในข่าว เงื่อนงา น่าสนใจ น่าติดตาม
6. ความแปลก อาจจะเป็นในเรื่องของ คนในข่าว สิ่งของหรืออื่นๆ ที่สามารถเป็นข่าวได้
นั้นต้องมีความแปลกเป็นที่สนใจของผู้อ่าน
7. ความขัดแย้ง อาจเป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล ประเทศหรือระหว่าง
ประเทศ เช่นในปัจจุบันมีความขัดแย้งทางการเมือง หรือความขัดแย้งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ของไทย
8. อารมณ์ เป็นสิ่งที่สะเทือนอารมณ์คนอ่าน เมื่ออ่านแล้วรู้สึกคล้อยตามข่ าว เช่น ข่าว
การตาย การสูญเสีย รู้สึกเสียใจตาม หรือข่าวชีวิตรันทด
9. ความก้าวหน้า จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวเทคโนโลยี ใหม่ๆ หรือข่าววิชาการการพัฒนา
ประเภทของข่าว
ประเภทของข่าวแบ่งตามวิธีการรายงานข่าวเป็น 2 ประเภท คือ
1. ข่าวหนัก (Hard News) คือ ข่าวที่มุ่งเน้นเหตุการณ์เป็นหลัก เป็นข่าวที่เสนอ
ข้อเท็จจริงล้วนๆตรงไปตรงมาตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น ข่าวเพลิงไหม้ ข่าวอุบัติเหตุ ข่าวฆาตกรรม
เนื้อข่าวจะบอกว่าเกิดอะไร ที่ไหน เมื่อใด ใคร ทาไม และเกิดขึ้นได้อย่างไร
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2. ข่าวเบา (Soft News) คือข่าวที่มุ่งเน้นกระบวนการเกี่ยวเนื่องมากกว่าเน้นเหตุการณ์
เป็นข่าวที่มีการอธิบายและแปลความหมายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเพราะอะไรจึงเกิด
เหตุการณ์นั้น รวมทั้งชี้ให้เห็นผลกระทบจากเหตุการณ์ที่มีต่อสังคมด้วย
โครงสร้างของข่าวโดยทั่วไป
โครงสร้างของข่าวโดยทั่วไปแบ่งออกได้ 3 ส่วน ดังนี้
1. พาดหัวข่าว (Headline) เป็นจุดดึงดูดความสนใจและบอกความสาคัญของข่าวได้
ชัดเจนและรวดเร็วที่สุด มักจะใช้อักษรขนาดใหญ่แต่ถ้าไม่สามารถเก็บความสาคัญได้หมดจะมีการ
พาดหัวข่าวรอง (Sub Headline) เพิ่มเติมไว้อีกส่วนหนึ่งโดยมีใจความที่ขยายให้ชัดเจนขึ้นและใช้
ตัวอักษรที่ลดขนาดลง
2. ความนาหรือวรรคนา (Lead) เป็นส่วนที่อยู่ต่อจากพาดหัวข่าวและพาดหัวข่าวรอง
โดยผู้เขียนข่าวจะจับประเด็นสาคัญของเหตุการณ์ ทั้งหมดมารายงานให้ผู้อ่านทราบแต่ถ้าความนา
หรือวรรคนาไม่สามารถเก็บสาระสาคัญของข่าวได้หมดจะมีการเพิ่มส่วนที่โยงความสัมพันธ์ระหว่าง
ความนากับเนื้อข่าวให้ชัดเจนไว้อีกตอนหนึ่งเรียกว่า “ส่วนเชื่อม” (Bridge) ซึ่งมีความยาวไม่มากนัก
และในปัจจุบันมักไม่นิยมใช้
3. เนื้อข่าว (Body) เป็นรายละเอียดของเหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นโดย
รูปแบบในการนาเสนอหลายอย่างแต่ทีนิยมมากคือการรายงานข่าวโดยเรียงลาดับเหตุการณ์สาคัญ
มากไปเหตุการณ์สาคัญน้อยเพื่อให้ผู้อ่านจับสาระสาคัญได้เร็วขึ้น
โครงสร้างของข่าวแสดงได้ดังตัวอย่าง

A 340 ไทยทาเสียว 266 ชีวิตบินกลับฉุกเฉิน
“ฮโดรลิกรั่วต้องปล่อยน้ามันทิ้งอิดดนีเซียเจอซาก
บินที่ตกแล้วดับ 162ศพ – 2บินแอร์เอเซียระทึก

พาดหัวข่าว

กระจ่างแล้ว เครื่องบินสายการบินแอร์เอเชียอินโดนีเซีย
เที่ยวบิน QZ8501 ตกทะเลชวาหลังหายลึกลับกลางอากาศ พบศพ
ผู้โดยสารลอยกลางทะเลแล้วว่า 40 ศพ
ปี 2557 นับเป็นปีแห่งเกิดโศกนาฏกรรมทางอากาศนับ
เนื่องจากเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ 2 ลา ที่
ประสบอุบตั ิเหตุหายลึกลับ
จาก นสพ.ไทยรัฐ 66 (31 ธันวาคม 2557) ฉบับที่
20798

พาดหัวข่าวรอง
ความนาหรือวรรคนา

เนื้อหาของข่าว
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แนวทางการจับใจความและวิเคราะห์ข่าวอย่างมีประสิทธิภาพจากการฟังหรือดู
1. การฟังหรือดู ส่วนนาของข่าว เป็นจุดบอกใจความสาคัญที่สุดของข่าวได้ชัดเจนและ
รวดเร็วที่สุด เพราะผู้จัดทาหรือผู้เขียนข่าวจะประมวลหัวใจของข่าวทั้งหมดมาเสนอไว้อย่างสั้น ๆ เป็น
อันดับแรก หากได้ใจความสาคัญชัดเจนเพียงพอแล้ว แต่ถ้ายังไม่ชัดเจนหรือต้องการรายละเอียด
เพิ่มเติมก็พิจารณาที่ หัวข่าวรอง (Sub Headline) และส่วนประกอบอื่นต่อไป
2. ความนาหรือวรรคนา เป็นส่วนต่อเนื่องจากหัวข่าว ในกรณีที่เป็นการเขียนข่าว
แบบปิรามิดหัวกลับ ความนาหรือวรรคนาจะเป็นการสรุปใจความสาคัญของข่าวทั้งหมดไว้อย่างสั้น ๆ
และชัดเจน ฉะนั้น แต่ถ้ามี การเขียนข่าวแบบปิรามิดหัวตั้ง ความนาหรือวรรคนาจะไม่ใช่จุดใจความ
สาคัญ
3. เนื้อข่าว เป็นรายละเอียดที่ขยายใจความสาคัญ ของข่าวเท่านั้น ในกรณีที่เป็นการ
เขียนข่าวแบบปิรามิดหัวกลับเนื้อข่าวมักเรียงลาดับเหตุการณ์สาคัญมากไปยังเหตุการณ์สาคัญน้อย
ที่สุด ถ้าต้องการเพียงใจความสาคัญของข่าว โดยไม่สนใจรายละเอียดมากนักไม่ต้องอ่านเนื้อข่าวเลยก็
ได้ แต่ถ้าเป็นการเขียนข่าวแบบปิรามิดหัวตั้ง ใจความสาคัญของข่าวสรุปไว้ท้ายสุดอาจต้องพิจารณา
เนื้อข่าวในแต่ละตอนประกอบด้วย
การพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
คาว่า “ ข้อเท็จจริง” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 172) ให้
ความหมายไว้ว่า หมายถึง “ ข้อความหรือเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือเป็นอยู่ตามจริง ”(กฎ) ข้อความหรือ
เหตุการณ์ที่วินิจฉัยแล้วว่าเป็นจริง
ส่วนคาว่า “ ข้อคิดเห็น ” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 172)
ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง “ ความเห็น ” การพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น หมายถึง
การพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยการใคร่ครวญ โดยการแยกเรื่องนั้น ๆ ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อหาว่า
เป็นข้อความที่เป็นความจริงหรือเป็นความเห็น
ลักษณะของข้อความที่เป็นข้อเท็จจริง
1. มีความเป็นได้เสมอ เช่น ออกกาลังกายวันละ 30 นาที่จะทาให้ร่างกายแข็งแรง
2. มีความเป็นจริง เช่น วัดป่าเลยไลยก์ตั้งอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี
3. มีหลักฐานอ้างอิงพิสูจน์ได้ เช่น วันหนึ่ง ๆ ควรดื่มน้า 6 - 8 แก้ว
4. มีความสมเหตุสมผล เช่น โปรตีนมีอยู่ในเนื้อสัตว์ ไข่ และนม
5. เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร เช่น นักเรียนจะไปโรงเรียนใน
วันจันทร์ถึงวันศุกร์
ลักษณะของข้อความที่เป็นข้อคิดเห็น
1. เป็นข้อความที่แสดงความรู้สึก เช่น เงินสามารถซื้อของที่เราต้องการได้ทุกอย่าง
2. เป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเน เช่น คาดว่าอีก 5 วัน ฝนจะตก
3. เป็นข้อความที่เป็นข้อเสนอแนะ เช่น ถ้าตื่นขึ้นมาดื่มน้า 2-3 แก้ว จะทาให้สดชื่น
4. เป็นข้อความที่แสดงความคิดเห็นของผู้เขียนเอง เช่น นิทานเรื่องหนูกับราชสีห์
สนุกมาก
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5. เป็นข้อความที่เป็นความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล เช่น จิ้งจกร้องทักไม่ควรออกจากบ้าน
กลยุทธ์ในการดูข่าว
ในการดูข่าวนั้นนักเรียน อาจใช้กลยุทธ์ต่างๆ อย่างหลากหลาย ขอยกตัวอย่างพอสังเขป
ดังนี้
1. กลยุทธ์การถาม เชิงวิเคราะห์ ด้วยคาถาม 5 W 1H เพื่อหาคาตอบ ได้แก่ What
(อะไร) Where(ที่ไหน) When (เมื่อไร) Why (ทาไม) Who (ใคร) How(อย่างไร) เมื่อหาคาตอบได้
ครบถ้วนแล้วจะทาให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์เรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากนั้นให้เรียบเรียง
และสรุปประเด็นสาคัญของข่าวที่ได้ฟังและดู
2. กลยุทธ์การฟังและดูด้วย เทคนิค KWL กลยุทธ์นี้จะประกอบด้วย 3 คอลัมน์ คือ
2.1 คอลัมน์สิ่งที่ฉันรู้แล้ว (What I Already Know: K) คอลัมน์นี้ให้นักเรียนจะระบุ
ข้อมูลจาก
ประสบการณ์เดิมของนักเรียน เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าข้อมูลจากประสบการณ์เดิมที่มีอยู่เป็นอย่างไร
2.2 คอลัมน์สิ่งที่ฉันอยากจะรู้ (What I Want to Know: W) คอลัมน์นี้เป็นการระบุ
สิ่งที่นักเรียนสนใจและต้องการลงมือปฏิบัติจริงในการสร้างองค์ความรู้ใหม่จากกิจกรรมที่ปฏิบัติ
2.3 คอลัมน์สิ่งที่ฉันเรียนรู้ (What I Have Learned) คอลัมน์นี้เป็นการสรุปสิ่งที่
นักเรียนได้เรียนรู้จากสิ่งใหม่ นักเรียนสามารถใช้ข้อมูลในคอลัมน์นี้ตรวจสอบ เปรียบเทียบปริมาณ
และระดับความลึกซึ้งขององค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบกับคอลัมน์แรก (K - สิ่งที่ฉันรู้แล้ว)
คอลัมน์นี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการตรวจสอบความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ของนักเรียน และเป็น
การตรวจสอบว่าสิ่งที่นักเรียนบรรลุผลในการทากิจกรรมหรือไม่
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ชื่อ ..................................................................
ใบงานที่ 4
การวิเคราะห์ข่าว
คาชี้แจง

ให้นักเรียน ชมข่าว“ปัญหาขยะล้นเมืองนครศรีธรรมราช” และวิเคราะห์ตามประเด็น
ที่กาหนดต่อไปนี้

ใคร (Who)...............................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ทาอะไร (What).......................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ทีไ่ หน (Where).......................................................................................................................
...............................................................................................................................................
เมื่อไหร่ (When).....................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ทาไม (Why)............................................................................................................................
...............................................................................................................................................
อย่างไร (How)..........................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็ นอย่างไร
..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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ใบงานที่ 5
เรื่อง การวิเคราะห์ข่าว
คาชี้แจง

ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มฟังดูข่าวจากคลิปวีดีโอ ที่แต่ละกลุ่มเลือก ตอบคาถามที่กาหนดให้
และส่งตัวแทนมานาเสนอกลุ่มละไม่เกิน 5 นาที
ชื่อกลุ่ม............................................................................................................................. .......
สมาชิก
1. .....................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................. ........
3. ............................................................................................................................. ........
4. .....................................................................................................................................
5. ............................................................................................................................. ........
ดูข่าวเรื่อง......................................................................................................................................
ตอนที่ 2 ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ในการดูข่าว
.......................................................................................................................................
1. ข่าวที่นักเรียนดูมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. ประเด็นการคิดหรือปัญหาในข่าวที่นักเรียนอ่านมีอะไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ..........
3. นักเรียนมีวิธีการแก้ปัญหาในข้อ 2 อย่างไร จงอธิบายและให้เหตุผลพอสังเขป
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. ข้อสรุปที่นักเรียนได้จากการฟังและดูข่าวนี้ คืออะไร และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวันอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... .........................
***************************************
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ชื่อ......................................................
แบบทดสอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
คาชี้แจง ให้นักเรียนชมข่าว “วัยรุ่นกับแบรนเนม” แล้วตอบคาถามต่อไปนี้
1. ปัญหาที่เกิดขึ้นในข่าวเป็นอย่างไร
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... .....................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. เหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในข่าวมีอะไรบ้าง ส่งให้เกิดผลอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ ........................
3. ค่านิยมของวัยรุ่นในยุคปัจจุบันเป็นอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. สินค้าแบรนเนมมีอิทธิพลกับวัยรุ่นอย่างไรบ้าง จงให้เหตุผล
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5. ข้อสรุปที่นักเรียนได้จากชมข่าวนี้ เป็นอย่างไร และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้
อย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. ..............
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
***************************************
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สื่อสารดีมีประสิทธิภาพ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ
***********************************

มัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา 3 ชั่วโมง

1. มาตรฐานและตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
ม.2,2 จับใจความสาคัญ สรุปความและอธิบายรายละเอียด
ม.2/4 อภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ม.2/5 วิเคราะห์และจาแนกข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุน และข้อคิดเห็นจากบทความ
ที่อ่าน
ม.2/8 มีมารยาทในการอ่าน
2. สาระสาคัญ
ทักษะการอ่านเป็นทักษะการรับสารที่สาคัญ ผู้อ่านต้องพัฒนาตนเองให้มีความสามารถ
ในการอ่านจั บ ใจความส าคัญ และการอ่า นเชิ งวิเคราะห์ ผู้ อ่ านต้ องทราบถึ งความหมาย ของค า
ข้อความ และประโยคแล้วสามารถแปลความ ตีความ สรุปความ วิเคราะห์ แยกแยะประเด็นในการ
อ่ า น และประมวลความคิ ด สรุ ป ใจความส าคั ญ ของเรื่ อ งที่ อ่ า น ซึ่ ง จะท าให้ ก ารอ่ า นในครั้ ง นั้ น
มีประสิทธิภาพ และนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ จากการอ่านไปสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน และดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนบอกความหมายของการอ่านจับใจความสาคัญได้
2. นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้
3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ และสรุปใจความสาคัญเรื่องที่อ่านได้
4. นักเรียนมีมารยาทในการอ่าน
4. สาระการเรียนรู้
การอ่านจับใจความสาคัญและการอ่านเชิงวิเคราะห์
5. สมรรถนะที่สาคัญ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดเชิงเหตุผล
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
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7. กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นที่ 1 ทาความรู้ให้ชัดเจน
1. รับรู้และทาความเข้าใจ
1.1 ครูสนทนาและร่วมอภิปรายกับนักเรียนเกี่ยวกับ การรับสาร ที่ผ่านมาได้เรียนรู้
ใน 2 ทักษะ คือ การฟัง และการดู และนอกจากการรับสารด้วย การฟัง และการดู แล้ว นักเรียน
สามารถรับสารด้วยวิธีการอ่าน
1.2 นั ก เรี ย นและครู ร่ ว มกั น อภิ ป รายแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารอ่ า นที่ มี
ประสิทธิภาพว่า นักเรียนจะต้องสามารถอ่านจับใจความสาคัญ และสามารถวิเคราะห์เรื่องที่อ่าน เพื่อ
นาองค์ความรู้ที่ได้จากการอ่านนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
1.3 ครูสนทนาซักถามนักเรียน เพื่อกระตุ้นความคิดของผู้เรียนเกี่ยวกับการรับสาร
ด้วยการอ่าน โดยใช้คาถาม เพื่อให้นักเรียนเห็นความสาคัญของการอ่าน เช่น
1.3.1 ทักษะการอ่าน มีความสาคัญต่อการดารงชีวิตหรือไม่ อย่างไร
1.3.2 การอ่านที่มีประสิทธิภาพมีหลักปฏิบัติอย่างไร
1.3.3 ถ้านักเรียนมีทักษะการอ่านที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลอย่างไรกับนักเรียน
1.4 ครูสนทนาทบทวน เกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ใช้ในการดู ที่เรียนมาแล้ว (KWL หรือ KWL
– Plus)และแนะนานักเรียนว่านักเรียน อาจนามาใช้ ในการพัฒนาการอ่าน ได้ นอกจากทั้งสองกล
ยุทธ์แล้ว ยังมีกลยุทธ์ที่ใช้ใน การอ่าน คือ SQ 4 R
1.5 ครูแจกใบความรู้ที่ 6 กลยุทธ์การอ่านแบบ S Q 4 R ให้นักเรียนศึกษากลยุทธ์
การอ่าน SQ 4 R และแนะนานักเรียนเกี่ยวกับกลยุทธ์ นี้ ในแต่ละขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1. สารวจบท
อ่าน(Survey:S) ขั้นที่ 2 ตั้งคาถาม(Question:Q) ขั้นที่ 3 การอ่านอย่างละเอียด(Read:R1) ขั้นที่ 4
การบั น ทึ ก (Record:R2) ขั้ น ที่ 5 การอ่ า นซ้ า(Recite:R3) และขั้ น ที่ 6 การวิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์
(Reflect:R4)
1.6 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับกลยุทธ์การอ่าน แบบ SQ 4 R ที่ละ
ขั้นตอน เพื่อเชื่อมโยง ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ที่นักเรียนได้รับเกี่ยวกับการอ่านด้วยกลยุทธ์การอ่าน
SQ 4 R แต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด และให้นักเรียนซักถามประเด็นที่ยังไม่กระจ่าง โดยมีครูช่วย
ชี้แนะและอธิบ ายเพิ่มเติม โดยเฉพาะในขั้น การตั้งคาถาม ครูเสนอแนะให้นักเรียนตั้งคาถามอย่าง
ครอบคลุม และเน้นการคิดในขั้นสูง
1.7 แจกใบความรู้ที่ 5 เรื่อง การอ่านจับใจความและการอ่านเชิงวิเคราะห์ให้กับ
นักเรียน ศึกษาเกี่ยวกับการอ่านจับใจความสาคัญซึ่งจะใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์
และการคิดเชิงเหตุผล
1.8 ครู ส นทนาซั ก ถามนั ก เรี ย นเกี่ ย วกั บ ความรู้ ใ นการอ่ า นจั บ ใจความส าคั ญ ใน
ประเด็นต่าง ๆ ความหมายของการอ่านจับใจความ หลักการอ่านจับใจความสาคัญ กลยุทธ์ในการ
อ่านจับใจความสาคัญ ฯลฯ และให้นักเรียนทาความเข้าใจ โดยการฝึกอ่านโดยใช้ กลยุทธ์ SQ4R
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2. ขั้นกาหนดวัตถุประสงค์
2.1 ครูและนักเรียนสนทนาถึงหลักการอ่าน
2.2 นักเรียนกาหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ในครั้งนี้
ขั้นที่ 2 การปฏิบัติกิจกรรม
1. การวางแผนและกาหนด กลยุทธ์ (Plan and Define Strategy)
1.1 แบ่ งกลุ่ มนั กเรี ยน โดยคละความสามารถกลุ่ มละ (3-4 คน) และให้ นัก เรีย น
จัดแบ่งหน้าที่ในการทางานกลุ่ม เพื่อที่จะปฏิบัติกิจกรรมการอ่านโดยใช้กลยุทธ์ SQ 4 R
1.2 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม เลือกอ่านเรื่องที่ครู เตรียมไว้ กลุ่มละ 1 เรื่อง และปฏิบัติ
กิจกรรมการอ่านเรื่อง ครูแจกใบงานที่ 9 ให้นักเรียนในกลุ่มปฏิบัติ
1.3 นักเรียนร่วมกันกาหนดวัตถุประสงค์ในการอ่าน เรื่องและวางแผนในการปฏิบัติ
กิจกรรมการอ่านเรื่องโดยการอภิปรายร่วมกัน ในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการอ่านเรื่อง
2. ปฏิบัติ
2.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมการอ่าน เรื่อง
2.2 เมื่อนักเรียนแต่ละคนอ่านเรื่องแล้ว นาข้อมูลที่ได้จากการอ่านมาอภิปรายตาม
ขั้นตอนของ SQ 4 R สมาชิกในกลุ่มร่วมกันบันทึกข้อมูลลงในใบงานการอ่านโดยใช้กลยุทธ์การอ่าน
แบบ SQ 4 R ตามขั้นตอนของการอ่านทีละขั้นตอน
3. สรุปและนาเสนอ
3.1 สมาชิกในกลุ่ มร่ว มกันอภิปรายเกี่ยวกั บเรื่องที่อ่านอีกครั้งหนึ่ง เพื่อทาความ
กระจ่างข้อมูล และสรุปข้อมูลที่ได้จากการอ่าน จะช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
มากขึ้น
3.2 นักเรียนช่วยกันเรียบเรียง สรุปผลการอ่านเรื่องและส่งตัวแทนของแต่ละกลุ่ม
นาเสนอ ผลการปฏิบัติงานกลุ่ม กลุ่มละ 5 นาที โดยมีครู และเพื่อนร่วมกัน.ให้ข้อเสนอแนะ
3.3 นักเรียนร่วมกันวิพากษ์เกี่ยวกับการนาเสนองานของเพื่อนในกลุ่มต่าง ๆ โดยมีครู
ให้ข้อเสนอแนะร่วมกับนักเรียน
3.4 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับเรื่องที่นักเรียนอ่าน และกลยุทธ์ที่ใช้
ในการอ่านเรื่องอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่นักเรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ขั้นตอนต่อไป
ขั้นที่ 3 เพิ่มพูนความสามารถการจัดระบบข้อมูล
1. การตรวจสอบ
1.1 นั กเรี ย นร่ ว มกัน อภิปรายเกี่ยวกั บการเรียนรู้ข องกลุ่ มในครั้งนี้ ว่าเป็นอย่างไร
ประสบความสาเร็จหรือไม่ เพราะสาเหตุใดเพื่อเป็นการตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเองเพื่อใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ต่อไป
1.2 แจกแบบบันทึกวิธีการเรียนรู้ (Learning Log) ให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่ม ช่วยกัน
บันทึกกระบวนการที่ใช้ในการเรียนรู้ในกลุ่มของตนเอง
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2. การประเมิน
2.1 ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านของนักเรียนในขั้นตอน
ต่างๆ ของนักเรียน และประเมินนักเรียนในด้านคุณลักษณะในการเรียนรู้ของนักเรียน
2.2 นักเรียนบันทึกการเรียนรู้ เป็นการสะท้อนการเรียนรู้ของนักเรียน
2.3 ให้นักเรียนทาแบบทดสอบการอ่าน
2.4 มอบหมายงานนอกเวลา โดยทางานเป็นกลุ่มและแจกใบงานที่10 ให้กับนักเรียน
8. สื่อการเรียนการสอน/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง การอ่านจับใจความและการอ่านเชิงวิเคราะห์
2. ใบความรู้ที่ 2 เรื่องกลยุทธ์การอ่าน แบบ SQ 4 R
3. ใบงานที่ 9 การอ่าน
4. ใบงานที่ 10 การวิเคราะห์เรื่องที่อ่าน
5. แบบบันทึกการจัดการเรียนรู้(Learning log)
6. แบบประเมินมารยาทในการอ่าน
7. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
8. แบบประเมินสมรรถนะ
9. เรื่องที่นักเรียนอ่าน
9.1 เตือนภัย′บิ๊กอายส์′กลับระบาดวัยรุ่นอีกครั้ง ติดเชื้อตาบอดได้ใน2วัน
9.2 เตือนอันตรายจากการเล่นปืนอัดลม
9.3 กากับนกยูง
9.4 นกกระทากับไก่ชน
9. แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
1. ห้องคอมพิวเตอร์
2. ห้องสมุด
3. เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการอ่านได้
10. การวัดและประเมินผล
1. ประเมินการทาชิ้นงานของนักเรียน
2. ตรวจแบบทดสอบของนักเรียน
3. ประเมินคุณลักษณะของนักเรียน
4. ประเมินมารยาทในการอ่านของนักเรียน
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11. บันทึกหลังการสอน
………………………………….........................................................................................................................
.................................................................................………………………………………………………………....….
………………………………….........................................................................................................................
.................................................................................………………………………………………………………....….
………………………………….........................................................................................................................
.................................................................................………………………………………………..……………………
12. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข (ถ้ามี)
………………………………….........................................................................................................................
.................................................................................…………………………………………………………………….
………………………………….........................................................................................................................
.................................................................................…………………………………………………………………….
ลงชื่อ...........................................ผู้สอน
(นายชัยยา บุรีสุวรรณ)
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ใบความรู้ที่ 5
การอ่านจับใจความสาคัญและการอ่านเชิงวิเคราะห์
การจับใจความสาคัญ คือ การอ่านเพื่อค้นหาใจความสาคัญ และบอกได้ว่า ส่วนใดเป็น
ใจความหลัก ส่วนใดเป็นใจความรองซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสารได้ตรงตามเจตนาของผู้ส่งสารการ
อ่านจับใจความ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สามารถจับใจความสาคัญในแต่ละย่อหน้าหรือหลาย ๆ ย่อหน้าได้
อย่างรวดเร็วและแม่นยา (สมบัติ จาปาเงิน และสาเนียง มณีกาญจน์ , 2550: 94) วิธีการจับใจความ
ส าคัญ ทัก ษะที่ จ าเป็ น ก็คื อ การค้ น หาความส าคัญ ของเรื่ อ ง และการสรุ ปเพื่ อให้ ไ ด้ มาซึ่ง แนวคิ ด
นอกจากนั้นควรพิจารณาหาข้อความที่เป็นประเด็นหลักซึ่งเป็นใจความสาคัญ และรายละเอียดที่เป็น
ใจความรอง (กัลยา ยวนมาลัย, 2539: 33)
การอ่านจับใจความเป็นการอ่ านเพื่อจับประเด็นสาคัญ ทาความเข้าใจกับเนื้อเรื่องให้ได้
ว่าผู้เขียนเสนอแนวคิดใดซึ่งในการอ่านผู้อ่านจะต้องอาศัยเทคนิคการอ่านต่าง ๆ เป็นพื้นฐาน เช่น
การเคลื่อน-สายตา การอ่านคร่าว ๆ การอ่านอย่างละเอียด จับประเด็นสาคัญของข้อความที่อ่านได้
ครอบคลุม ซึ่งใจความสาคัญอาจอยู่ตอนต้น ตอนกลาง หรือตอนท้ายของย่อหน้า ดังหลักเกณฑ์ที่
กองเทพ เคลือบพณิชกุล (2542:108-112) ได้สรุปไว้ดังนี้
1. ใจความสาคัญที่ปรากฏอยู่ในแต่ละย่อหน้าจะปรากฏอยู่ในตาแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ คือ
1.1 ใจความสาคัญอยู่ในตาแหน่งของตอนต้นของย่อหน้า ดังตัวอย่าง
“กางเขน หมายถึ ง ไม้ ส องอั น ที่ ว างพาดติ ด กั น ในรู ป กากบาทสมั ย โรมั น
ชาวโรมัน ประหารชีวิ ต นั ก โทษ หรื อ ทาส ด้ ว ยการตรึง บนไม้ก างเขน เครื่ อ งหมายกางเขนใช้ กั น
แพร่หลายในประเทศต่าง ๆ อินเดีย ซีเรีย เปอร์เซีย และอียิปต์ ตั้งแต่ก่อนคริสตกาล นอกจาก
จะใช้ไม้กางเขนเป็นเครื่องมือประหารชีวิตแล้ว กางเขนยังเป็นเครื่องหมายของสิ่งต่าง ๆ หรือพระเจ้า
ในท้องฟ้า หรือเทพเจ้าแห่งธรรมชาติ” ใจความสาคัญของย่อหน้านี้ คือ “กางเขน หมายถึง ไม้สอง
อันที่วางพาดติดกันในรูปกากบาทสมัยโรมัน”
1.2 ใจความสาคัญอยู่ตาแหน่งท้ายย่อหน้า ตัวอย่างเช่น
“ข้าพเจ้าได้เดินทางโดยเครื่องบินไปถึงมุกดาหารในเมืองไทย อันตั้งอยู่ตรงข้าม
กั บ สุ ว รรณเขตในเมื อ งลาว แล้ ว บิ น ไปทางเหนื อ ตามล าแม่ น้ าโขงเป็ น ระยะทางหลายร้ อ ยไมล์
ทางด้านไทยภูมิประเทศเป็นที่ราบ และมีนาข้าวเกือบทั้ งสิ้น แต่ทางเมืองลาวเป็นภูเขาและป่าทึบ
เป็นจานวนมากกองทัพที่จะบุกรุกจะต้องมาในภูมิประเทศอันขาดที่กาบัง ฉะนั้นกองบินไทยจะห้าหั่น
ได้อย่ างสบาย กองทัพที่จ ะบุกต้องมีกองทัพอากาศชั้นเอกสนับสนุน ซึ่งจนบัดนี้เวียดมินห์ ก็ไม่มี
ฉะนั้น ถ้าจะบุกไทยแล้วเห็นจะมาทางกัมพูชาซึ่งเป็นทางที่สั้นกว่า”
ใจความสาคัญ คือ “ฉะนั้น ถ้าจะบุกไทยแล้วเห็นจะมาทางกัมพูชาซึ่งเป็นทาง
ที่สั้นกว่า” เขียนสรุปเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้
1.3 ใจความสาคัญอยู่ในตาแหน่งต้นและท้ายย่อหน้า มีรายละเอียดอยู่ตรงกลาง
ตัวอย่างเช่น
“ศิลปวัฒนธรรมในบ้านเมืองเรามักจะสอดคล้องกับการดาเนินชีวิตประจาวัน
ตัวอย่างบางคนชอบปลูกไม้ดอก ไม้ผล เมื่อเกิดดอกผลก็ชื่นใจ เกิดความคิดที่จะทาดอกผลนั้นให้
งดงามน่าดูยิ่งขึ้น จึงมีผู้นาผลไม้มาประดิษฐ์ลวดลาย แล้วจัดวางในภาชนะให้ มองดูแปลกตาน่า
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รับประทาน ลวดลายนั้นเกิดจากการตัด ผ่า ปอก คว้านและสลัก ส่วนไม้ดอกที่ออกดอกก็นามาผูกมัด
เป็นช่อบ้าง เป็นพวงเป็น พู่บ้าง เสียบเป็นพุ่มหรือปักลงในแจกันก็ได้ตามแต่จะเห็นงาม ชีวิตชาวไทย
กับศิลปะ ความงามจึงแยกกันไม่ออก”
ใจความสาคัญของย่อหน้านี้มี 2 แห่ง คือ “ศิลปวัฒนธรรมในบ้านเมืองเรามักจะ
สอดคล้องกับ การดาเนินชีวิตประจาวัน ” และ “ชีวิตชาวไทยกับศิลปะความงามจึงแยกกันไม่ออก”
เขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้
1.4 ใจความสาคัญอยู่ในตาแหน่งกลางย่อหน้า ตัวอย่างเช่น
“ศิลปะแห่งการฟังนั้นไม่ได้หมายถึง การที่นั่งฟัง ปล่อยให้ค นอื่นพูดฝ่ายเดียว
แล้วฟังเหมือนฟังเทศน์ การทาเช่นนั้นง่ายเกินกว่าที่จะนับว่าเป็นศิลปะ ศิลปะแห่งการฟังหมายถึง
ความสามารถที่จะชักจูงผู้พูดให้หันเหเข้าหาเรื่องที่เขาถนัดที่สุด คือ แสดงให้เห็นว่าตนกาลังฟังคาพูด
ของเขาด้วยความตั้งใจ อยากรู้อยากฟังจริง ๆ รู้จักสอดคาถามในโอกาสที่เหมาะ รู้จักปล่อยให้ผู้พูด
พูดจนจบสิ้นกระแสความ รู้จักช่วยผู้พูดที่กาลังจะหมดเรื่องพูดให้กลับมีเรื่องขึ้นมาใหม่เพื่อให้เขาพูด
ได้ ต่อไป” ใจความสาคัญของย่อหน้านี้ คือ “ศิลปะแห่งการฟังหมายถึง ความสามารถที่จะชักจูง
ผู้พูดให้หันเหเข้าหารเรื่องที่เขาถนัดที่สุด”
2. ใจความที่ปรากฏอยู่หลาย ๆ ย่อหน้าการอ่านเพื่อจับใจความสาคัญ แบบนี้มีหลัก
สาคัญโดยการปฏิบัติตามลาดับขั้นตอนดังนี้
2.1 อ่านคร่าว ๆ พอเข้าใจ
2.2 อ่านให้ละเอียด
2.3 อ่านแล้วถามตัวเองว่า เรื่องนี้มีใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทาไม
2.4 รวบรวมคาตอบจากข้อ
2.5 มาเรียบเรียงให้สละสลวย และมีความเหมาะสม
การปฏิบัติเพื่อการอ่านจับใจความ
สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2551: 174-176) กล่าวสรุปขั้นตอนของการปฏิบัติตนในการ
อ่านจับใจความ แบ่งเป็น 3 ขั้น คือ ขั้นก่อนอ่าน ขั้นอ่าน และขั้นหลังอ่าน ดังนี้
1. ขั้นก่อนอ่าน
ขั้นก่อนอ่านเป็นขั้นนาก่อนเริ่มต้นเข้าสู่การอ่านจับใจความ ขั้นนี้ ผู้อ่านจะต้องสร้าง
ความรู้สึกให้สนใจที่จะอ่านสาร เห็นความสาคัญ และประโยชน์ของการนาผลที่ได้จากการอ่านไปใช้
ดังนั้นลาดับขั้นของการปฏิบัติตนของผู้อ่าน ก่อนเริ่มเข้าสู่การอ่านจับใจความจะมี ดังนี้
1.1 กาหนดจุดประสงค์ของการอ่าน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกสาร เพื่อการ
อ่านให้ตรงกับจุดประสงค์ที่กาหนดไว้ เช่น อ่านเพื่อนาไปใช้ในการศึกษา หรืออ่านเพื่อความบันเทิง
เป็นต้น
1.2 ส ารวจพื้ น ฐานความรู้ เ ดิ ม เกี่ ย วกั บ ประเภทของสารที่ จ ะอ่ า น ได้ แ ก่ ความรู้
เกี่ยวกับภาษา และความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่ปรากฏในสาร
1.3 พิจ ารณาชื่อเรื่อ งของสารที่จะอ่าน แล้ ว ตั้งสมมติฐ าน เพื่อท านายเหตุการณ์
ในเรื่อง ซึ่งนอกจากจะสร้างความสนใจให้เกิดกับตนเองแล้ว ยังฝึกให้ผู้อ่านคิดก่อนที่จะอ่านสาร
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1.4 กาหนดทิศทางและลาดับขั้นของการอ่านจับใจความ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
ระดับต้น เป็นระดับพื้นฐาน ระดับกลาง เป็นระดับที่มีความคิดเห็นปะปนกัน และระดับสูง เป็นการ
คิดวิจารณญาณ โดยทั่ว ไปถ้าเป็ นการอ่านจับใจความ เพื่ อนาความรู้จากสารไปใช้ประโยชน์ทาง
วิชาการ ก็จะคิดหาคาตอบทั้ง 3 ระดับ แต่ถ้าอ่านจับใจความเพื่อความบันเทิงมักจะใช้กระบวนการคิด
อยู่ในระดับต้น
กล่ าวโดยสรุป ขั้นก่อนอ่านเป็นขั้นที่ผู้อ่านเตรียมตัว เพื่อให้ มีความพร้อมส าหรับ
การอ่าน ผู้อ่านจะเข้าใจแนวทาง และสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องในขั้นอ่านต่อไป
2. ขั้นอ่าน
ขั้นอ่านเป็นการปฏิบัติตนเพื่อการอ่านจับใจความให้เป็นไปตามลาดับที่ได้กาหนดไว้
ในขั้นก่อนเริ่มอ่าน ผู้อ่านจะปฏิบัติในขั้นอ่านจับใจความ ดังนี้
2.1 อ่านชื่อเรื่องเป็นลาดับแรก แล้วพยายามทาความเข้าใจความหมายของชื่อเรื่อง
ซึ่งอาจเป็นคา กลุ่มคา หรือประโยค
2.2 อ่านแต่ล ะย่อหน้าของเรื่องอย่างรอบคอบเพื่อค้นหาคา กลุ่มคา และประโยค
สาคัญที่เกี่ยวข้อง และสัมพันธ์กับชื่อเรื่อง แล้วใช้เทคนิคการจดบันทึกด้วยการบันทึกคา กลุ่มคา และ
ประโยคสาคัญไว้ เพื่อป้องกันการลืม
2.3 อ่านทบทวนอีกครั้งตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อเป็นการทบทวนเรื่องราวทั้งหมด
3. ขั้นหลังอ่าน ขั้นนี้ เป็นการปฏิบัติตนหลังจากที่ผู้อ่าน ได้อ่านสารเสร็จสิ้นลง ผู้อ่าน
ควรดาเนินการ ดังนี้
3.1 ทบทวนด้ว ยการเรียงล าดั บเรื่องราวที่อ่านมาทั้งหมด แล้ ว สรุป เรื่องให้ เหลื อ
เฉพาะประเด็นสาคัญ
3.2 ตอบคาถามตามระดับขั้นของการอ่านจับใจความ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับต้น
ระดับกลาง และระดับสูง
3.3 ตรวจสอบความถูกต้องของคาตอบ ถ้ามีข้อผิ ดพลาดจากเรื่องที่อ่าน ให้ อ่าน
เรื่องซ้า เพื่อหาคาตอบที่ถูกต้อง
สรุปได้ว่า การอ่านจับใจความสาคัญเป็นการอ่านเพื่อเก็บรายละเอียดของเนื้อหาที่อ่าน
อย่างครอบคลุมประเด็นสาคัญโดยใช้กลยุทธ์การอ่านหลากหลายวิธี ซึ่งการอ่านจับใจความสาคัญ
หากมีการฝึกฝนอย่างเป็นระบบและจะส่งผลให้การอ่านมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การอ่านเชิงวิเคราะห์
คาว่า “วิเคราะห์” ตามความหมายของพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
(2546: 1071) หมายถึง ใคร่ครวญ แยกออกเป็นส่วน ๆ เพื่อศึกษาให้ถ่องแท้นอกจากความหมายตาม
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานแล้ว ยังมีผู้ให้ความหมายของคา “วิเคราะห์” ไว้ต่าง ๆ กัน ดังนี้
ฐะปะนีย์ นาครทรรพ และคณะ (2547: 123) อธิบายความหมายของคา“ วิเคราะห์”
คือ แยกออกเป็นส่วน ๆ เพื่อนามาแยกแยะทาความเข้าใจและมองเห็นความสัมพันธ์ของส่วนย่อยๆ
กุหลาบ มัลลิกะมาส (2550: 97) อธิบายว่าการนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาพิจารณาส่วน
ต่าง ๆ อย่างละเอียด ให้เห็นความแตกต่าง ความกลมกลืน ข้อดี ข้อด้อย ฯลฯ ของแต่ละสวนนั้น
เรียกว่า การวิเคราะห์
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รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ (2550: 29) กล่าวว่าวิเคราะห์คือ การแยกแยะหนังสือออกเป็นส่วน ๆ
ตามประเภทและลักษณะของหนังสือ โดยใช้เหตุผลประกอบ
สรุปได้ว่า การวิเคราะห์ คือ การพิจารณางานเขียนตามรูปแบบของงานเขียนพิจารณา
ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ตลอดจนสาระสาคัญของเรื่อง
ความสาคัญของการอ่านวิเคราะห์
การวิเคราะห์ เป็นกระบวนการหนึ่งของการอ่านที่ผู้อ่านต้องรู้จักใคร่ครวญ พิจารณา
เรื่องที่อ่านอย่างละเอียดลึกซึ้งในด้านต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันมีหนังสือและสื่อสารสนเทศหลายประเภทให้
เลือกอ่าน การอ่านอย่างวิเคราะห์วินิจสารจะทาให้เราได้รับความรู้ความคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้
ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ นอกจากนั้ น ยั ง ท าให้ เ กิ ด ความเพลิ ด เพลิ น
ความพอใจ คลายความตึงเครียดลงได้ การอ่านอย่างวิเคราะห์เพิ่มความมีชีวิตชีวา เสริมสร้างและ
พัฒ นาสติปั ญ ญาให้ มี ความรู้ กว้ างไกลและความคิด แตกฉาน คิ ดรอบคอบก่อ นตัด สิ น ใจและเป็ น
ผู้มีเหตุผล จึงควรฝึกอ่านและคิดอย่างเป็นระบบเพื่อที่เราจะได้เข้าใจ และติดตามการเปลี่ ยนแปลง
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างเท่าทัน
ขั้นตอนของการวิเคราะห์
1. พิจารณาองค์ประกอบของงานเขียน คือ รูปแบบ เนื้อหา และแนวคิดของเรื่องกลวิธี
การนาเสนอ ตลอดจนสานวนภาษา
2. สารวจเนื้อความว่าตอนใดเป็นข้อเท็จจริง และตอนใดเป็นข้อคิดเห็นหรือความรู้สึก
หรือตอนใดแสดงอารมณ์ของผู้เขียน
3. พิจารณาเจตนาและแนวคิดของผู้เขียน ให้ทราบแน่ชัดว่าผู้เขียนมีเจตนาอย่างไรใน
การเสนองานชิ้นนี้ หรือมุ่งหวังให้ผู้อ่านตอบสนองอย่างไร มีแนวคิดอะไรที่น่าสนใจ
4. พิจ ารณาสาระสาคัญที่ผู้เขียนนาเสนอ และพิจารณาว่าสารใดส าคัญที่สุ ด สารใด
สาคัญรองลงไป
ประโยชน์และคุณค่าของการอ่านวิเคราะห์
1. ช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นภาพรวมของงานเขียนแต่ละชิ้น ว่ามีลักษณะอย่างไร ประกอบ
กัน เข้ามาในลั กษณะใด ทั้งยั งมองเห็ นความสั มพันธ์ข องข้อความแต่ล ะส่ ว นว่า มีความสั มพันธ์ ที่
สอดคล้องกันของส่วนประกอบทุกส่วนอย่างไร
2. ช่ ว ยให้ ผู้ อ่ า นเกิ ด ทั ก ษะในการอ่ า นสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ รวมทั้ ง เอกสารในรู ป แบบต่ า ง ๆ
สามารถเลือกได้ว่าอะไรควรอ่าน อะไรควรอ่านผ่าน ๆ เพราะหากอ่านสื่อได้ตรงตามความต้องการ
มีสาระที่ดี จะทาให้พัฒนาการด้านการอ่าน รวมทั้งพัฒนาการทางด้านจิตใจเกิดขึ้นได้ หากผู้อ่านเลือก
อ่านสื่อสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
3. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านให้แก่ตนเอง เสริมสร้างปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
ทาให้เกิดความรักชื่นชม ซาบซึ้ง และเล็งเห็นคุณค่าของงานเขียน
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4. ช่ว ยให้ ผู้ อ่า นได้น าความรู้ จากการอ่ าน มาเป็ นแนวทางในการพั ฒ นาบุค ลิ ก ภาพ
อาชีพ ตลอดจนคุณภาพชีวิต
5. ช่วยให้ผู้อ่านนาความรู้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาสังคมทุกด้าน เช่น ด้านความนึก
คิดและวิทยาการต่าง ๆ ตลอดจนความสัมพันธ์อันดีระหว่างมนุษยชาติ
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ใบความรู้ที่ 6
การอ่านแบบ SQ4R
กลยุทธ์การอ่านแบบ SQ4R เป็นกลยุทธ์การอ่านหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่าน ส่งผลให้นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการอ่านแบบ SQ4R
การอ่านแบบ SQ4R นี้ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ
1. สารวจบทอ่าน (Survey: S) อ่านอย่างคร่าว ๆ เพื่อหาจุดสาคัญของเรื่อง การอ่านใน
ขั้นนี้ไม่ควรใช้เวลานานเกินไป การอ่านคร่าว ๆ จะช่วยให้ผู้อ่านเรียบเรียงแนวคิดต่าง ๆ ได้
2. ตั้งคาถาม (Question: Q) การตั้งคาถาม ในขั้นนี้ให้นักเรียนตั้งตาถามเกี่ยวกับเนื้อ
เรื่องให้มากที่สุด และหาคาตอบในขั้นต่อไป จะช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในการอ่านมากและ
เร็วขึ้น นอกจากนี้จะช่วยให้การอ่านในขั้นต่อไปเป็นไปอย่างมีจุดมุ่งหมายและสามารถจับประเด็น
สาคัญได้ถูกต้อง
3. การอ่าน (Read: R1) การอ่านเรื่องอย่างละเอียดและในขณะเดียวกัน ก็ค้นหาคาตอบ
สาหรับคาถามที่ได้ตั้งไว้ ในขั้นนี้จะเป็นการอ่านเพื่อจับใจความและจับประเด็นสาคัญ ๆ
4. การบันทึก (Record: R2) ให้ผู้เรียนจดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้อ่านจากขั้นตอนที่ 3
โดยมุ่งจดบันทึกในส่วนที่สาคัญและสิ่งที่จาเป็น โดยใช้ข้อความอย่างรัดกุมหรือย่อ ๆ ตามความเข้าใจ
ของนักเรียนเอง
5. การอ่านซ้า (Recite: R3) ให้ผู้เรียนเขียนสรุปใจความสาคัญ โดยพยายามใช้ภาษา
ของตนเองถ้ายังไม่แน่ใจ ในบทใดหรือตอนใดให้กลับไปอ่านซ้าใหม่
6. การวิเคราะห์ วิจารณ์ (Reflect: R4) ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ วิจารณ์ เรื่องที่อ่าน และ
แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ บางครั้งอาจขยายความสิ่งที่ได้อ่าน โดยการเชื่อมโยงความคิด
จากบทอ่านกับความรู้เดิมและเขียนบันทึกโดยใช้ภาษาของนักเรียนเอง
**********************************
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เรื่องที่ 1
เตือนอันตรายจากการเล่นปืนอัดลม
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตือนอันตรายจากการเล่น
ปืนอัดลม โดยลาแสงเลเซอร์ ความเร็วและความแรง
ของกระสุนปืน จะส่งผลต่อผิวหนัง ดวงตา ถึงขั้นตา
บอดได้ พร้อมแนะผู้ปกครองควรเลือกของเล่นที่ช่ วย
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ พัฒนาการและจินตนาการ
ของเด็ก หลีกเลี่ย งการซื้อของเล่นที่เลียนแบบอาวุธปืนให้เด็กเล่น เพราะหากเด็กนาอาวุธปืนจริง
มาเล่น จะก่อให้เกิดอันตรายทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จาก
สถิติการบาดเจ็บจากปืนอัดลมในประเทศไทยพบว่า ในแต่ละปีมีเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี ได้รับบาดเจ็บ
จากปืนอัดลม ประมาณ 4,792 คนต่อปี โดยอันตรายจากการเล่นปืนอัดลมเกิดจากลาแสงเลเซอร์
ความเร็ว และความแรงของกระสุนปืน ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บบริเวณผิวหนัง ดวงตา อาจถึงขั้นทาให้
ตาบอดได้ เพื่อความปลอดภัย “กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอเตือนผู้ปกครองให้เอาใจใส่ใน
การเลื อ กของเล่ น ให้ บุ ตรหลาน โดยเฉพาะปืนอัดลมที่เลี ยนแบบอาวุ ธ ปืนจริง ต้องมีเครื่องหมาย
มาตรฐานบั ง คั บ ประเภทของเล่ น ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งหมายที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากส านั กงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แสดงไว้บนฉลากสินค้า พร้อมมีฉลากระบุความเร็วและความแรงของ
วิถีกระสุน หากติดตั้งเลเซอร์ต้องระบุความยาวคลื่นและกาลังของแสงเลเซอร์ รวมถึงต้องมีข้อความ
ระบุว่า “ห้ามจ้องแสงเลเซอร์” ขนาดตัวอักษรไม่ต่ากว่า 2 มิลลิเมตร และคาเตือนระบุว่า “การเล็ง
หรือยิงเข้าหากัน อาจทาให้ตาบอดหรือร่างกายได้รับบาดเจ็บ ” ขนาดตัวอักษรไม่ต่ากว่า 3 มิลลิเมตร
สีของข้อความต้องมองเห็นได้ชัดเจน ขณะที่ผู้ขายต้องไม่ขายปืนอัดลมให้เด็กที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี
ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เ พลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490”
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าว
ทั้งนี้ ผู้ ปกครองควรให้ คาแนะนาแก่บุตรหลานเกี่ยวกับวิธีการเล่น และอันตรายของ
ปืนอัดลม พร้อมดูแลการเล่นปืนอัดลมของเด็กอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองควรซื้อของเล่น
ที่เหมาะกับวัยและพัฒนาการของเด็ก เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ หลีกเลี่ยง
การซื้อของเล่นที่เลียนแบบอาวุธปืนให้เด็กเล่น เพราะเด็กไม่สามารถแยกแยะระหว่างของจริงและของ
เล่นได้ หากเด็กนาอาวุธปืนจริงมาเล่น จะก่อให้เกิดอันตรายทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
ที่มา: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่มา: http://www.thaihealth.or.th/Content/27508.html
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กากับนกยูง
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ที่ป่าใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งมีต้นไม่ใหญ่น้อยอยู่หนาแน่น ทาให้มีลูกไม้
และผลไม้ป่าอยู่อย่างอุดมสมบู รณ์ จึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทั้งหลายได้หากินยังมีกาฝูงหนึ่งอาศัย
รวมฝูงกันอยู่ที่ต้นไทรใหญ่ใกล้ ๆ กับชายทุ่ง อาศัยกินลูกไทรจาก ต้นนั้น ซึ่งอาหารการกินก็นับว่าอุ
ดมสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่งมีกาตัวหนึ่ง มันมักจะคิดว่าตนเองนั้นเป็นกาที่พิเศษกว่ากาตัวอื่น ๆ มันมักจะ
เกาะอยู่บนยอดของต้นไทรแล้วเฝ้ามองไปยังฝูงนกยูงที่เกาะกลุ่มเป็นฝูงหากินอยู่ในท้องทุ่ง มันคิดว่า
นกยูงนั้นเป็นสัตว์ที่มีความสง่างาม แล้วมันก็คิดว่าตัวมันเองคู่ควรกับการเป็นยูงมากกว่าเป็นกา
วันหนึ่งมันจึงคิดขึ้นว่ามันจะเลิกเป็นกาแล้วไปเป็นนกยูงจะเหมาะสมและคู่ควรกับความพิเศษของมัน
มากกว่ามันจึงได้ไปเก็บรวบรวมเอาขนหางและขนจากหงอนของนกยูงที่ได้ทาหล่นเอาไว้ตามป่าและ
ตามทุ่งหญ้า มันนาเอาขนที่เก็บได้เหล่านั้นมาแซมตามซอกขนของตัวเอง โดยคิดว่าเมื่อตนเอาขน
นกยูงมาติดตามตัวแล้วมันก็จะได้กลายเป็นนกยูงเมื่อมันติดขนนกยูงไว้ตามซอกขนจนเต็มแล้วแล้วมัน
ก็เดินไปรอบ ๆ ทาท่าแสดงอาการกรีดกราย และมองไปยังฝูงกาด้วยสายตาที่ดูถูก แล้วจึงพูดขึ้นว่า
“ต่อนี้ไปข้าจะเป็นยูงที่สง่างามและสูงศักดิ์ ไม่ใช่กาอัปลักษณ์ต้อยต่่าเช่นพวกเจ้า ข้าจะ
ไปอยู่กับพวกของข้าแล้ว พวกเจ้าจงอยู่กันตามสภาพต่่า ๆ ของพวกเจ้าเถิด”
กาผู้คิดว่าตนเองเป็นยูง เวลานี้มันได้ออกจากฝูงกาแล้วและไปอาศัยหากินอยู่ใกล้ ๆ กับ
ฝูงนกยูงเมื่อเหล่านกยูงเห็นกาที่นาขนนกยูงมาแซมไว้ตามตัวก็จาได้ว่าไม่ใช่พวกของตน จึงช่วยกัน
จิกตีขับไล่ออกไปให้ไกลจากฝูงของตน เจ้ากาได้รับความเจ็บปวดและมีบาดแผลตามร่างกายมากมาย
หลายวันเข้าจึงไม่อาจจะทนอยู่ใกล้ฝูงนกยูงได้อีกต่อไป มันจึงคิดที่จะเลิกเป็นยูงแล้วกลับไปเป็น
กาเหมือนเช่นเดิม มันจึงได้แอบบินไปซ่อนในพงไม้แล้วถอดเอาขนนกยูงที่แซมไว้ตามขนของมันออก
ทิ้งไป แล้วกลับไปเข้าฝูงกาของมันตามเดิม
บรรดากาในฝูงนั้นก็จาขึ้นมาได้ว่ามันเป็นกาตัวที่เคยทาท่าหยิ่งยโส แถมยังดูถูกพวกตน
เอาไว้ก่อนจะออกจากฝูงไปอยู่กับนกยูง จึงพากันจิกตีและขับไล่ออกจากฝูงไป แล้วกาตัวหนึ่งในฝูง
จึงพูดขึ้นว่า
“ถ้าเจ้าไม่ใฝ่สูงจนเกินตัวและลืมชาติ ก่าเนิดของตนเอง ลืมพวกพ้อง ดูถูกผู้อื่นด้วย
ท่าทางที่ยะโส ลืมตนลืมตัวมีหรือเจ้าจะได้รับความอับอาย เจ็บปวดและต้องประสบกับความล่าบาก
อยู่เช่นนี้ เจ้าท่าตัวของเจ้าเอง”
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นกระทากับไก่ชน
กาลหนึ่งนานมาแล้ว ยังมีชายชาวนาอยู่ผู้หนึ่งเค้ามีอาชีพปลูกผักและเลี้ยงสัตว์เอาไว้กิน
และขาย เขาปลูกบ้านหลังเล็ก ๆ และทาไร่เลี้ยงสัตว์อยู่นอกหมู่บ้านซึ่งก็ไม่ได้ห่างไกลนัก ไร่ของเขา
ปลูกผักหลายชนิด ปลูกหญ้า เลี้ยงวัว และเลี้ยงไก่
ชายผู้นี้ปลูกกระท่อมหลังเล็ก ๆ ด้วยไม้ หลังคามุงด้วยหญ้าฟาง ถึงจะเป็นบ้านหลัง
เล็ก ๆ แต่ก็แข็งแรงแน่นหนาดี ใกล้ ๆ บ้านก็มีเล้าไก่ เขาเลี้ยงไก่เอาไว้หลายตัวเลยทีเดียว ธรรมชาติ
ของไก่ก็มักจะขันตอนเช้า ๆ แล้วก็ชอบคุ้ยเขี่ยหากินตามพื้นดิน
วันหนึ่งระหว่างทางที่เขากาลังเดินกลับมาจากขายของที่หมู่บ้านในตอนสาย ๆ นั้น เขาก็
เดินมาเจอกับนกกระทาที่หลงออกมาจากป่า เขาจึงได้เกิดความสงสารและได้นามันไปเลี้ยงไว้ในเล้า
รวมกับบรรดาพวกไก่ชนทั้งหลาย พอเขาจัดการปล่อยนกกระทาไว้ในเล้าเสร็จสรรพแล้ว ก็ปิดประตู
เล้าแล้วเดินกลับไปทางานเมื่อพวกไก่ชนเห็นนกกระทาเข้าก็มองมันด้วยสายตาแบบแปลก ๆ พลาง
ในใจก็คิดว่าเจ้าตัวเล็กนี่ คงไม่เท่าไหร่เราขู่มันเล่นสนุก ๆ สักหน่อยดีกว่า
“เฮ้ย!! เจ้าตัวเล็ก เจ้ามาจากไหนข้าไม่รู้ และก็ไม่อยากจะรู้ด้วย ข้ารู้แค่ว่า ที่นี่พวกข้าคุม
อยู่ เอ็งมาใหม่อย่าคิดหือ หัดเจียมตัวเอาไว้เดี๋ยวจะหาว่าหล่อไม่เตือน!” เจ้าไก่ตัวใหญ่พูดเป็นทานองขู่
ส่วนนกกระทาก็ไม่กล้าพูดเช่นไรได้แต่สั่นๆ และพยายามทาตัวลีบ ๆ อยู่อย่างนั้น
ครั้นพอถึงเวลาให้อาหาร ชายเจ้าของไร่ก็นาข้าวเปลือกมาโปรยให้อาหารในเล้า พวกไก่
ก็พากันจิกกินข้าวเปลือกนั้นอย่างเอร็ดอร่อย แต่พอเจ้านกกระทาตัวจ้อยซึ่งกาลังหิวโหย จะไปขอกิน
ข้าวเปลือกบ้าง พวกไก่ชนจอมโฉดก็รุมกันจิกตีนกกระทาเสียจนกระเด็นไปกระดอนมา ตัวหนึ่งเตะไป
ทางอีกตัวก็เตะไปอีกทาง นกกระทาได้กินข้าวเปลือกไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ได้รับความเจ็บปวด
เนื้อตัวระบมไปหมดจากการที่ถูกไก่ชนรุมทั้งเตะทั้งถีบ ทั้งจิกตีสารพัด
นกกระทาน้อยที่ทั้งเจ็บและหิวโหย ก็คิดขึ้นในใจว่า ที่เราโดนพวกไก่ชนทั้งจิกทั้งตี เตะ
ปลิวไปปลิวมา จนน่วมไปทั้งตัวนี่คงเป็นเพราะเราไม่ใช่ไก่ชนเหมือนพวกเขาจึงได้ถูกรังแกอยู่เช่นนี้
หลายวันผ่านไป ทุก ๆ วันเจ้านกกระทาก็ยังคงถูกจิกตีเวลาที่เข้าไปแย่งกินข้าวเปลือกอยู่อย่างนั้น
และทุก ๆ วันเจ้านกกระทาก็ยังเห็นว่าไก่ชนหลายตัว ก็ได้ทะเลาะจิกตีกันเองไม่เว้นแต่ละวันเลย
จึงคิดได้ว่า อ๋อ ที่แท้พวกไก่ชนนี่ไม่ใช่จิกตีเฉพาะแค่เรา นับประสาอะไรกับพวกเดียวกันเองก็ยังไม่เว้น
เลย วิสัยอันธพาลชัด ๆ
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ชื่อ..................................................
ใบงานที่ 9
การอ่านด้วยเทคนิค SQ4R
เรื่องที่อ่าน..........................................................................................................
ขั้นที่ 1 การสารวจ (Survey: S)
คาชี้แจง

เมื่อนักเรียนอ่านเรื่องโดยการสารวจบทอ่านแล้ว เขียนคาตอบลงในช่องว่างที่กาหนด
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ขั้นที่ 2 ตั้งคาถาม (Question: Q)
คาชี้แจง

ให้นักเรียนตั้งคาถามจากเรื่องที่อ่านไปแล้วให้ครอบคลุมเนื้อหา โดยใช้คาถามลักษณะ
ใคร (Who) ทาอะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When) อย่างไร (How) จานวน
5 คาถาม

คาถามที่ 1
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
คาถามที่ 2
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
คาถามที่ 3
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
คาถามที่ 4
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
คาถามที่ 5
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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ขั้นที่ 3 การอ่าน (Read: R1)
คาชี้แจง

ให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องอย่างละเอียด แล้วหาคาตอบที่นักเรียนได้ตั้งคาถามไว้

คาตอบที่ 1
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
คาตอบที่ 2
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
คาตอบที่ 3
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
คาตอบที่ 4
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
คาตอบที่ 5
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
ประเด็นที่ยังไม่เข้าใจ
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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ขั้นที่ 4 จดบันทึกข้อมูล (Record: R2)
คาชี้แจง

ให้นักเรียนจดบันทึกข้อความที่สาคัญโดยย่อ ตามความเข้าใจของนักเรียน

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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ขั้นที่ 5 สรุปใจความสาคัญ (Recite: R3)
คาชี้แจง

ให้นักเรียนสรุปใจความสาคัญในรูปแบบที่นักเรียนเห็นว่าเหมาะสม(การบรรยาย หรือ
การใช้แผนผังความคิด)

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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ขั้นที่ 6 วิเคราะห์ วิจารณ์ (Reflect: R4)
คาชี้แจง

ให้นักเรียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นจากการอ่านในประเด็นที่กาหนด
1. จุดประสงค์ของเรื่อง
2. ข้อมูลที่ได้จากเรื่อง
3. เหตุการณ์สาคัญของเรื่อง
4. สาระสาคัญของเรื่อง
5. แนวคิดของเรื่องและการประยุกต์ใช้(5 คะแนน)

เกณฑ์การประเมิน
5 ดีมาก

เขียนข้อมูลครบถ้วนทุกขั้นตอนชัดเจน ประเด็นต่าง ๆ มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน
ใช้ภาษาเข้าใจง่าย แสดงออกถึงการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผล
4 ดี
เขียนข้อมูลครบถ้วนทุกขั้นตอนชัดเจน ประเด็ นต่าง ๆ มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน
ใช้ภาษางเข้าใจง่าย แสดงออกถึงการคิดวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน
3 พอใช้ เขียนข้อมูล ไม่ครบ 1-2 ขั้น ประเด็นต่าง ๆ ชัดเจนใช้ภ าษาเข้าใจง่าย มีความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน
2 ผ่าน
เขียนข้อมูลขาด 3 ขั้นตอน ประเด็นต่างไม่ชัดเจนใช้ภาษากากวม ขาดความเชื่อมโยง
สัมพันธ์กันในบางส่วน
1 ปรับปรุง เขียนข้อมูลประเด็นต่าง ๆ ไม่ชัดเจนใช้ภาษากากวม ขาดความเชื่อมโยงสมพันธ์กัน
เกณฑ์การประเมิน ได้ระดับผ่านขึ้นไป
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ใบงานที่ 10
การวิเคราะห์เรื่องที่อ่าน
คาชี้แจง

ให้นักเรียนอ่านเรื่องที่กาหนดให้ 1 เรื่อง วิเคราะห์เรื่องที่อ่าน สรุปใจความสาคัญ และ
ส่งตัวแทนออกมานาเสนอ กลุ่มละไม่เกิน 5 นาที
เรื่องที่ 1 “ เตือนอันตรายจากการเล่นปืนอัดลม”
เรื่องที่ 1 “ กากับนกยูง”
เรื่องที่ 3 “นกกระทากับไก่ชน”
ชื่อกลุ่ม............................................................................
สมาชิก
1........................................................................
2........................................................................
3........................................................................
4........................................................................
วัตถุประสงค์ในการอ่าน
...............................................................................................................................................................
เหตุการณ์ในเรื่อง
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

สาระสาคัญของเรื่อง
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

ข้อคิดที่ได้จากการอ่านเรื่อง
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

การนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
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แบบทดสอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
คาชี้แจง

ให้นักเรียนอ่านเรื่อง “ล่องแก่งลาน้าเข็ก ผจญภัยกับสายน้าอันดับต้นของเมืองไทย”
แล้วตอบคาถาม
ล่องแก่งลาน้าเข็ก ผจญภัยกับสายน้าอันดับต้นของเมืองไทย
วนธารา

ลาน้าเข็ก เป็นลาน้าขนาดกลาง มีต้นกาเนิดจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ด้านอาเภอเขาค้อ
ไหลผ่านอุทยานแห่งชาติ ทุ่งแสลงหลวง บริเวณหน่วยหนองแม่นา จังหวัดพิษณุโลก และไหลขนานไป
กับถนนทางหลวง หมายเลข 12 (พิษณุโลก-หล่มสัก) เส้นทางลัดเลี้ยวของ ลาน้าเข็ก ประกอบไปด้วย
น้าตกมากมาย อาทิ น้าตกศรีดิษฐ์ จังหวัดเพชรบูรณ์, น้าตกแก่งโสภาที่เลื่องชื่อของจังหวัดพิษณุโลก,
น้าตกปอย, น้าตกแก่งซอง, น้าตกวังนกแอ่น ทั้งยังมีแก่งมากมายในลาน้าสายนี้ในช่วงฤดูฝน ลาน้าใส
สงบสายนี้จะเปลี่ยนเป็นสีน้าตาลเข้มข้น เชี่ยวกรากรุนแรง ซึ่งแม้นักท่องเที่ยวไม่กล้าเสี่ยงที่จะเล่นน้า
ในช่วงนี้ แต่นับว่าฤดูฝนจะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมามากที่สุด เพราะเป็นช่วงที่เหมาะแก่การล่องแก่ง
ที่สนุกเร้าใจ ตลอดระยะเวลา 2 ชั่วโมง กับ 8 แก่ง นักล่องแก่งผจญภัย จะพบกับความตื่นเต้น
ตลอดเส้นทาง นับตั้งแต่เริ่มต้น ที่ท่า ปากยาง รวมระยะทาง 8 กิโลเมตร เสน่ห์ของแก่งลาน้าเข็ก คือ
ธรรมชาติของแก่งต่าง ๆ ในลาน้าเข็ก จะมีการไต่ระดับความยากง่ายจากระดับ 1-2 แล้วเพิ่มความ
รุนแรงเป็น 3-4 และ 4-5 ในช่วงท้ายของเส้นทาง ทาให้ผู้ล่องแก่งมีเวลาซักซ้อมฝีไม้ลายมือ ถือเป็น
การอุ่นเครื่องไปในตัว สาหรับมาตรการด้านความปลอดภัย จะเริ่มตั้งแต่จุดลงเรือ ที่ท่าข้าม กม. 51
อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยก่อนจะล่องแก่ง ทีมงานจะมีการอธิบาย การล่องแก่ง สภาพ
ลาน้า และสาธิตการสวมเสื้อชูชีพ หมวกนิรภัย จากนั้นจะมีการสาธิตการนั่ง การพายเรืออย่างถูกวิธี
และการควบคุมเรือยาง ให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ รวมทั้งจะมีการแนะนา การปฏิบัติตัวระหว่าง
การล่องแก่ง เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยว จะต้องฟังคาสั่งนายท้ายเรือ อย่าง
เคร่งครัดเส้นทางการล่องแก่ง มีระยะทาง 8 กิโลเมตร ผ่านแก่งต่าง ๆ 8 แก่ง แก่งท่าข้าม มีความ
ยากในระดับ 1-2 เพราะน้าจะนิ่งแต่ ไม่นานนักจะได้พบกับ แก่งไทร ซึ่งจัดระดับความยากไว้ที่
3-4 จากนั้นจะเป็น แก่งมรดกป่า แก่งนี้ฝีพายทางด้านขวาจะต้องทางานหนัก เพราะเมื่อผ่านแก่ง
จะต้องหักเลี้ยวซ้ายทันที ตามกระแสน้าที่คดเคี้ยว แก่งนี้ถือว่าสร้างความตื่นเต้นเร้าใจได้ไม่เบา
แก่งปากยาง มีระดับความยาก 2-3 และก่อนจะหมดแก่งปากยาง นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับน้าตก
ขนาดเล็ก ที่เกิดจากการลดระดับชั้น ของหินขวางลาน้าอยู่ มีความสูงประมาณ 1 เมตร และแก่งนี้
ถือว่าน่าตื่นตาตื่นใจไม่แพ้กัน เพราะนักท่องเที่ยวจะต้องยึดตัวเรือให้แน่น ไม่เช่นนั้นอาจจะตกเรือ
ได้ แก่งรัชมังคลา เป็นแก่งขนาดใหญ่ กระแสน้ารุนแรงในระดับความยากที่ 3-4 มียอดคลื่น
สูงประมาณ 1 เมตร แก่งซาง และ แก่งนางคอย จะมีระดับความยากถึงระดับ 5 มีคลื่นสูง 1-2 เมตร
ถือว่าเป็นจุดอันตราย และจุดนี้จะมีเจ้าหน้าที่ ยืนรออยู่บนฝั่ง คอยให้การช่วยเหลือในกรณีที่เกิด
อันตราย ซึ่งหากตกเรือแล้วขึ้นไม่ได้ นายท้ายจะไม่ให้เกาะที่กาบเรือ เพราะจะเกิดอันตราย จากการ
ที่ถูกเรื อ ลากไปกระแทกหิ น ในแก่ง และจะได้รั บบาดเจ็ บได้ง่า ย ควรจะรอให้ เจ้าหน้ าที่ริมฝั่ ง
มาช่วยเหลือ แก่งยาวเป็นแก่งสุดท้ายของการล่องลาน้าเข็ก และถือว่ายากที่สุด เพราะแก่งนี้
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มีระยะทางถึง 100 เมตร ที่ระดับน้าลดหลั่นกันหลายชั้น มีเกลียวคลื่นที่ดุดัน สร้างความตื่นเต้น
หวาดเสียว ทั้งสนุกเร้าใจอย่างยิ่ง
การล่องแก่งลาน้าเข็ก จะมาสิ้นสุดเหนือน้าตกแก่งซอง บริเวณ ท่าขึ้น วนธารา เฮลท์
รีสอร์ท แอนด์ สปา ตลอดเส้นทาง สร้างความสนุกสนาน แบบประทับใจไม่รู้ลืม ให้กับนักท่องเที่ยว
จานวนมาก ทั้งนี้ช่วงที่เหมาะสม กับการล่องแก่งลาน้าเข็กมากที่สุด คือ มิถุนายน-ตุลาคม
ที่มา : http://www.wanathara.com/wanathara/kekrafting.php
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ชื่อ.........................................................................
แบบทดสอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
คาชี้แจง

ให้นักเรียนอ่านเรื่อง “ล่องแก่งลาน้าเข็ก ผจญภัยกับสายน้าอันดับต้นของเมืองไทย”
แล้วตอบคาถาม
1. ลาน้าเข็ก เป็นลาน้าที่มีลักษณะอย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. ในการท่องเที่ยวที่ลาน้าเข็กผู้ที่ไปท่องเที่ยวควรปฏิบัติตามขั้นตอนใดบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

3. ถ้านักเรียนไปเที่ยวที่ลาน้าเข็ก นักเรียนจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. การที่ลาน้าเข็กมีนักท่องเทีย่ วจานวนมากไปเที่ยวเนื่องจากสาเหตุใดบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5. เมื่อนักเรียนอ่านเรื่องนี้แล้วนักเรียนสรุปอะไรและนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
****************************************
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ภาคผนวก ง
ตัวอย่างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการคิดวิเคราะห์
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
คาชี้แจง
1. แบบทดสอบฉบับนี้ มีจานวน 30 ข้อ ใช้เวลาในการทา 60 นาที
2. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่
ถูก ต้อ งเพี ย งค าตอบเดี ย ว แล้ ว ท าเครื่อ งหมาย กากบาท(×) ลงในกระดาษค าตอบ ดั งตั ว อย่ า ง
ต้องการตอบข้อ 100 ตัวเลือก ค
ข้อ ก
100

ข

ค
×

ง

กรณีต้องการเปลี่ยนคาตอบ ให้ทาเครื่องหมาย ขีดฆ่า (=)ทับข้อเดิมที่เลือกแล้วทา
เครื่องหมายกากบาท(×) ลงในช่องที่ต้องการเลือกใหม่ เช่นเปลี่ยนจากตัวเลือก ค เป็น ก
ข้อ ก
100 ×

ข

ค ง
×=

3. คาถามแต่ละข้อมีคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียว ถ้าตอบเกินหนึ่งคาตอบหรือ
ไม่มีการตอบจะไม่ได้คะแนน
4. นักเรียนเริ่มทาแบบทดสอบเมื่อได้รับสัญญาณให้ลงมือทาข้อสอบ เมื่อได้รับสัญญาณ
หมดเวลาให้หยุดทาแบบทดสอบทันที

364
ตอนที่ 1 การอ่าน
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคาถามข้อ 1 - 5
พลังงาน นับเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศ และนับวันจะมีผลกระทบรุนแรงต่อการพัฒนา
ของประเทศไทยมากขึ้น ทุก ที เชื้อ เพลิ ง ต่า ง ๆ ที่น ามาใช้ผ ลิ ตกระแสไฟฟ้า เช่น น้ ามั น ก๊า ซ
ธรรมชาติ ถ่ านหิ น เป็ น ต้ น นั บ วั นจะมี ปริ มาณน้อ ยลงทุ กที และคงจะต้ องหมดไปในอนาคต
นอกจากนี้ ราคาของเชื้อเพลิงดังกล่าว ยังมีความผันผวนไปในแนวทางที่สูงขึ้นตามสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ และการเมืองของโลก และถึงแม้ว่าจะมีการผลิ ตไฟฟ้าด้ว ยพลั งน้า ซึ่งเป็นพลั งงาน
หมุ น เวี ย นก็ ต าม แต่ ก็ มี สั ด ส่ ว นที่ น้ อ ยมาก รวมทั้ ง แหล่ ง น้ าที่ ส ามารถจะพั ฒ นาเพื่ อ ผลิ ต
กระแสไฟฟ้ายังมีน้ อยลง และต้องประสบกับปัญหาการคัดค้านขององค์กรกลุ่มต่าง ๆ อีกด้ว ย
ดังนั้น จึงมีความพยายามที่จะคิดค้นแหล่งพลังงานใหม่ๆ ที่ประหยัด และไม่มีวันหมดสิ้น บางชนิด
ก็นามาใช้บ้างแล้ว เช่น น้าขึ้น -น้าลง คลื่น (ทะเล) ความร้อนจากมหาสมุทร แสงอาทิตย์ ลม และ
ความร้อนใต้พิภพ เป็นต้น แต่ก็ยังมีข้อจากัดในการพัฒนา เช่น มีราคาแพง ใช้เวลาก่อสร้า งนาน
หรือบางประเทศไม่มีศักยภาพของแหล่งพลังงานดังกล่าวเพียงพอ เป็นต้น
ที่มา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย http://www3.egat.co.th/re/
1. เพราะเหตุใดปัญหาพลังงานจึงเป็นปัญหาสาคัญระดับประเทศ
ก. เชื้อเพลิงธรรมชาติลดลง
ข. ราคาน้ามันในตลาดโลกผันผวน
ค.ส่งผลต่อการพัฒนาของประเทศไทย
ง. ประชากรของประเทศไม่ใช้พลังงานอย่างประหยัด
2. จุดประสงค์ของผู้เขียนในการนาเสนอบทความนี้เป็นอย่างไร
ก. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้พลังงาน
ข. บอกข้อมูลเกี่ยวกับราคาน้ามันในตลาดโลก
ค. นาเสนอปัญหาการใช้พลังงานของประเทศ
ง. เชิญชวนประชากรของประเทศใช้พลังงานอย่างประหยัด
3. ข้อใดเป็นข้อสรุปจากสถานการณ์พลังงานข้างต้น
ก. ถ้าไม่ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดจะทาให้ประเทศไม่เจริญ
ข. พลังงานหมุนเวียนสามารถนามาผลิตกระแสไฟฟ้าได้
ค. ปัญหาพลังงานมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศไทย
ง. ประเทศไทยขาดศักยภาพในการใช้แหล่งพลังงานชนิดใหม่
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ตอนที่ 2 การฟังและการดู
ให้นักเรียนดูคลิปข่าว แล้ว ตอบคาถาม ข้อ 12 - 18
ที่มา: ครอบครัว ข่าว 3,http://goo.gl/xoNTKi
นักเรียนชมคลิปข่าว "เปิดผลวิจัยเด็กไทยเครียดภาวะการเรียน"
ครอบครัวข่าว 3
12. เพราะเหตุใดจึงมีการทาวิจัย เกี่ยวกับความเครียดของเยาวชนไทย
ก. ต้องการหาสาเหตุของความเครียด
ข. ต้องการช่วยเหลือวัยรุ่นที่มีความเครียด
ค. ต้องการพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศไทย
ง. ต้องการข้อมูลในการพัฒนาอาชีพให้กับเยาวชนไทย
13. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ "ความสาเร็จ"จากข่าวเรื่องเปิดผลวิจัยเด็กไทยเครียด
ภาวะการเรียน
ก. การมีเงินเดือนสูง
ข. การมีผลการเรียนดี
ค. การมีเงินใช้ไม่ขาดแคลน
ง. การประสบผลสาเร็จในเรื่องการทางาน
14. จากข่าวเรื่อง "เปิดผลวิจัยเด็กไทยเครียดภาวะการเรียน" ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทาให้นักเรียนเกิด
ความเครียด
ก. การไม่ประสบผลสาเร็จในการเรียน
ข. ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปัจจุบัน
ค. การเรียนพิเศษเพื่อต้องการประสบความสาเร็จ
ง. ผู้ปกครองกดดันให้นักเรียนเรียนในสิ่งที่ตนต้องการ
15. การปฏิรูปการศึกษาในอนาคตน่าจะมีลักษณะอย่างไร
ก. พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม
ข. ปรับปรุงระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ค. พัฒนาเครือข่ายของโรงเรียนกับผู้ปกครอง
ง. ปรับนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐให้มีความต่อเนื่อง
16. ประโยชน์ที่ได้จากการจัดเวที "คนไทยมอนิเตอร์ 2557 เสียงเยาวชนไทย เข้าใจเด็กไทยวันนี้
ร่วมเปลี่ยนอนาคตสังคม" คือข้อใด
ก. สังคมในอนาคตเด็กไทยจะไม่เครียด
ข. นักเรียนจะไม่ประสบกับปัญหาความเครียด
ค. การพัฒนาระบบการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย
ง. การนาปัญหาที่พบมาแก้ไขและพัฒนาการจัดการศึกษาทั้งระบบ
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ตอนที่ 1 การฟัง และการดู
คาชี้แจง ให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอ “ยุคแห่งโซเชียลมีเดีย ยุคแห่ง มนุษย์ก้มหน้า” แล้วตอบคาถาม
ให้ถูกต้อง

1. เมื่อนักเรียนดูข่าวเรื่อง “ยุคแห่งโซเชียลมีเดีย ยุคแห่ง มนุษย์ก้มหน้า ” มีประเด็น
การคิดหรือปัญหาที่สาคัญอะไรบ้าง ให้นักเรียนตั้งประเด็นการคิด/ประเด็นปัญหาโดยการตั้งคาถามให้
มากที่สุด และเรียงลาดับความสาคัญ (ทาความกระจ่าง) (5 คะแนน)
ประเด็นที่
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................

ประเด็นการคิด/ประเด็นปัญหา
............................................................................................................................. .........
......................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........
......................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........
......................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........
......................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........
......................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........
......................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........
......................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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2. เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร มีเหตุการณ์สาคัญอะไรบ้างและ “ยุคแห่งโซเชียลมีเดีย
ยุคแห่ง มนุษย์ก้มหน้า” มีความหมายว่าอย่างไร (ทาความเข้าใจ) (5 คะแนน)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... .........................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. ข้อ เท็ จ จริ ง และข้ อคิ ดเห็ น อะไรบ้า งที่ นั กเรีย นพบจากการดูข่ าวเรื่อ ง “ยุ คแห่ ง
โซเชียลมีเดีย ยุคแห่ง มนุษย์ก้มหน้า” ให้นักเรียนเขียนให้มากที่สุด (จาแนกแยกแยะ) (5 คะแนน)
3.1 ข้อเท็จจริง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3.2 ข้อคิดเห็น
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... .............
...................................................................................................................... ..........................................
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4. นักเรียนคิดว่า “ยุคโซเชียลมีเดีย” มีผลกระทบต่อคนในยุคศตวรรษที่ 21 ในเรื่อง
ใดบ้าง อย่างไร จงอธิบายและให้เหตุผล (การเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์) (5 คะแนน)
ผลกระทบ
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

เหตุผล
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................

5. เมื่อนักเรียนดูข่าว “ยุคแห่งโซเชียลมีเดีย ยุคแห่ง มนุษย์ก้มหน้า” นักเรียนได้ข้อสรุป
อย่างไรและสามารถนาไปใช้ประยชน์ได้อย่างไร (การลงสรุป) (5 คะแนน)
ข้อสรุป
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

เหตุผล
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
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ภาคผนวก จ
การประเมินคุณภาพแบบทดสอบ
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ผลการวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ
ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
Case Processing Summary
N
%
Valid
50
100.0
a
Excluded
0
.0
Total
50
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Cases

ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบ
ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha Based on
Cronbach's
Standardized
Alpha
Items
.860
.826

N of Items
50
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ภาคผนวก ฉ
ตัวอย่างเครื่องมือ
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แบบสอบถามวิธีการเรียนรู้ (Learning Style) ของนักเรียน
*****************
คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้ของตนเองตามความเป็นจริง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน
ขื่อ.......................................................................................... อายุ..................................ปี
เพศ
 ชาย  หญิง
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
คาชี้แจง ให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนที่ใช้ใน
การเรียนรู้ตามความเป็นจริง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

นักเรียนชอบและมีความสุขที่จะศึกษาค้นคว้าเนื้อหาที่เรียน
ด้วยตนเอง
ในขณะที่ครูสอนฉันมักจะไม่ค่อยตัง้ ใจเรียน
นักเรียนจะเข้าใจเรื่องที่เรียนได้ดีขนึ้ ถ้าได้อภิปรายร่วมกับ
เพื่อน ๆ
ถ้าครูให้นักเรียนเรียนรู้อย่างอิสระมักจะทางานไม่ประสบ
ผลสาเร็จ
นักเรียนคิดว่าการเรียนรู้ทดี่ ีนั้น จาเป็นต้องกาหนดเป้าหมาย
การเรียนรู้ที่ชัดเจน
นักเรียนตั้งใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้
มากที่สุด
นักเรียนมักจะเลือกเรียนในสิ่งที่ฉันคิดว่าสาคัญเป็นหลัก ซึ่ง
อาจจะไม่ตรงกับความเห็นของครู
นักเรียนรูส้ ึกว่าขาดอิสระในการเรียนรู้ถ้าต้องเข้าชั้นเรียน
นักเรียนคิดว่าในการเรียนแต่ละวิชาจะเรียนรู้ได้ดีขึ้น เมื่อ
อภิปรายร่วมกับเพื่อนๆ มากกว่าการเรียนรู้เพียงลาพัง
นักเรียนยอมรับหลักเกณฑ์ และรูปแบบการสอนที่ครู
กาหนด
ฉันรู้สึกสนุกเมื่อเรียนแข่งขันกับเพือ่ นและมักจะทาให้ฉันได้
คะแนนดีเสมอ
ฉันชอบเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
นักเรียนสามารถตัดสินใจเองได้ว่าในเนื้อหาใดที่สาคัญและมี
ความจาเป็นสาหรับตนเอง

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

พฤติกรรมการเรียน

น้อย

ข้อ
ที่

น้อยที่สุด

ระดับของพฤติกรรม

1

2

3

4

5
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14 วิชาที่ครูให้เรียนไม่ได้ทาให้ฉันสนใจอย่างแท้จริง
15 นักเรียนคิดว่า การเรียนรู้ทสี่ าคัญในชั้นเรียนคือการทางาน
ร่วมกับเพื่อน ๆ
16 นักเรียนคิดว่าครูควรชี้แจงให้ชัดเจนว่า จุดประสงค์และ
เนื้อหาอะไรเป็นสิ่งที่จะต้องเรียน
17 ในระหว่างการอภิปรายในชั้นเรียน นักเรียนชอบที่จะเสนอ
ความคิดเห็นแข่งกับเพื่อน ๆ
18 ฉันรู้สึกว่าการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้ความรู้มากกว่าการศึกษา
ด้วยตนเอง
19 ฉันเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองในการเรียนรู้ใน
แบบเรียนและเรื่องอื่น ๆ
20 ฉันรู้สึกเบื่อและไม่สนใจเนื้อหาสาระของวิชาที่เรียน
21 นักเรียนจะได้คะแนนดีทุกครั้งที่เตรียมตัวสอบกับเพื่อน ๆ
22 นักเรียนจะเข้าใจได้ดี เมื่อได้รับข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือและ
จากคาแนะนาของครู
23 นักเรียนพอใจเมื่อสามารถคาถามได้ก่อนเพื่อนคนอื่น ๆ
ในชั้นเรียน
24 นักเรียนเข้าชั้นเรียนเพราะต้องการจะเรียนรูจ้ ากครูและ
เพื่อนในชั้นเรียน
25 นักเรียนมักจะเตรียมตัวอ่านหนังสือมาก่อนที่ครูจะสอนใน
เรื่องนั้นๆ
26 นักเรียนดีใจมากเมื่อทราบว่าครูลาหรือมีการงดเรียน
การเรียนการสอน
27 นักเรียนชอบให้ครูแบ่งกลุม่ ให้ทางานร่วมกับเพื่อน ๆ จะทา
ให้เรียนรูไ้ ด้ง่าย
28 นักเรียนจะถามครูเกี่ยวกับงานที่ครูมอบหมายจนเข้าใจ
ชัดเจน ก่อนลงมือปฏิบัติงาน
29 นักเรียนรูส้ ึกว่า เมื่อทางานกลุ่มเพือ่ นจะได้คะแนนเท่ากับ
ตนเอง และไม่อยากที่จะแลกเปลีย่ นความรู้กับเพื่อน ๆ
30 นักเรียนชอบและพึงพอใจกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียน
31 นักเรียนชอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
32 นักเรียนชอบปฏิบัติกจิ กรรมการเรียนรู้นอกชั้นเรียน

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

พฤติกรรมการเรียน

น้อย

ข้อ
ที่

น้อยที่สุด

ระดับของพฤติกรรม

1

2

3

4

5
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33 นักเรียนจะทางานได้ดีถ้าได้รับความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ
จากเพื่อน
34 ฉันจะไม่คิดหรือติดตามประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิชา
เรียน ถ้าปัญหาเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในหนังสือเรียนหรือครู
แนะนา
35 นักเรียนพอใจและมีความสุขเมื่อทราบว่าตนเองทาคะแนนได้
สูงกว่าคนอื่น ๆ
36 นักเรียนจะทางานทีได้รบั มอบหมายให้เสร็จก่อนที่จะทา
สิ่งอื่น ๆ ที่ตนเองสนใจ
37 นักเรียนทางานทีได้รับมอบหมายด้วยวิธีของตนเอง โดยไม่
คานึงวิธีการที่เพื่อนนาเสนอ
38 นักเรียนมาเรียนเพียงเพื่อต้องการสอบผ่านหรือเรียนจบตาม
หลักสูตรกาหนด
39 นักเรียนมักจะพูดคุยกับเพื่อนๆนอกห้องเรียนเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหาทีไ่ ด้อภิปรายแล้วในชั้นเรียน
40 นักเรียนคิดว่าการอภิปรายในชั้นเรียนเสียเวลามาก
อาจทาให้เรียนเนื้อหาไม่ครบตามหลักสูตรกาหนด
41 นักเรียนรูส้ ึกเสียใจเมื่อ เพื่อนในห้องได้คะแนนสูงกว่า
42 นักเรียนคิดว่าการทางานร่วมกับเพื่อน ๆ ทาให้กระจ่างใน
การเรียนรู้
43 นักเรียนชอบเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจและตั้งเป้าหมายการ
เรียนรูด้ ้วยตนเอง
44 นักเรียนไม่ชอบให้ครูเรียกตอบคาถามในห้องเรียน
45 ฉันคิดว่าครูกับนักเรียนควรมีความสัมพันธ์ที่ดตี ่อกันจะทาให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี
46 ฉันมีความพอใจในการเรียนวิชาต่างๆ ที่โรงเรียนจัดการเรียน
การสอนอย่างเป็นระบบ
47 นักเรียนมีความกระตือรือร้นเมื่อรูค้ ะแนนของตนเอง และ
เพื่อนอยู่ในระดับใด
48 นักเรียนเต็มใจทางานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มเมื่อมีการทา
กิจกรรมกลุ่ม
49 นักเรียนจะไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในประเด็นที่สนใจเสมอ ๆ
50 นักเรียนรูส้ ึกไม่สนใจที่จะทางาน ที่ครูมอบหมายหลังจากจบ
บทเรียน

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

พฤติกรรมการเรียน

น้อย

ข้อ
ที่

น้อยที่สุด

ระดับของพฤติกรรม

1

2

3

4

5
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51 นักเรียนชอบเรียนรู้ในวิชาที่ครูให้มีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรมต่างๆ
52 นักเรียนคิดว่าครูควรชี้แนะประเด็นที่สาคัญที่ครูจะออก
ข้อสอบ
53 นักเรียนต้องการให้ครูบอกคะแนนของตนเอง และเพื่อน ๆ
หลังจากที่ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
54 นักเรียนชอบนั่งเรียนในบริเวณที่ฟงั ครูพูด และเห็นข้อความ
บนกระดานดาได้ชัดเจน
55 ฉันคิดว่า ครูควรจัดการเรียนการสอนอย่างไรในแต่ละวิชา
เมื่อฉันมีแบบฝึกหัดมากหรือยากกว่าปกติ
56 นักเรียนชอบทางานที่ท้าทายและค่อนข้างยาก
57 ฉันคิดว่าการเรียนรู้ที่ดีเกิดจากการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ระหว่างครูกับนักเรียน
58 นักเรียนเรียนรูไ้ ด้ดีจากใบความรู้และใบงานที่ครูกาหนด
59 นักเรียนชอบเล่นเกมแข่งขันกันระหว่างกลุ่มเพราะสนุกสนาน
และจดจาเนื้อหาได้นานขึ้น
60 เมื่อครูมอบหมายชิ้นงานนักเรียนจะรีบปฏิบตั ิทันที

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

พฤติกรรมการเรียน

น้อย

ข้อ
ที่

น้อยที่สุด

ระดับของพฤติกรรม

1

2

3

4

5
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แบบสรุป ของ...........................................................................
วิธีการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
1. แบบอิสระ
(independent
Style)
2. แบบหลีกเลีย่ ง
(Avoidant Style)
3. แบบร่วมมือ
(Collaborative
Style)
4. แบบพึ่งพา
(Dependent Style)
5. แบบแข่งขัน
(Competitive
Style)
6. แบบมีส่วนร่วม
(Participant Style)

คะแนนที่ได้แต่ละข้อ

รวม

1

7

13 19 25 31 37 43 49

55

2

8

14 20 26 32 38 44 50

56

3

9

15 21 27 33 39 45 51

57

4

10 16 22 28 34 40 46 52

58

5

11 17 23 29 35 41 47 53

59

6

12 18 24 30 36 42 48 54

60

เฉลี่ย
(หาร 10)

ข้อคาถามที่สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของ กราชา และไรช์แมน (Grasha and Reichman, 1980)
วิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน
1. แบบอิสระ (Independent Style)
2. แบบหลีกเลีย่ ง (Avoidant Style)
3. แบบร่วมมือ (Collaborative Style)
4. แบบพึ่งพา (Dependent Style)
5. แบบแข่งขัน (Competitive Style)
6. แบบมีส่วนร่วม (Participant Style)

คะแนนที่ได้แต่ละข้อ
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36

37
38
39
40
41
42

43
44
45
46
47
48

49
50
51
52
53
54

55
56
57
58
59
60
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ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2527
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2554
ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2527 - 2530

นายชัยยา บุรีสุวรรณ
84 หมู่ 7 ตาบลเดิมบาง อาเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
โรงเรียนวัดเดิมบาง ตาบลเดิมบาง อาเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
สาเร็จการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย
วิทยาลัยครูกาแพงเพชร
สาเร็จการศึกษา ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและ
การสอนมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศึกษาต่อปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
กลุ่มวิชาหลักสูตรและการนิเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนวัดกกเต็น ตาบลห้วยขมิ้น อาเภอด่านช้าง
สุพรรณบุรี
พ.ศ. 2530 - 2540 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนวัดกุ่มโคก ตาบลทุ่งคลี อาเภอด่านช้าง
จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน ครู โรงเรียนวัดเดิมบาง ตาบลเดิมบาง อาเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี

