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53254907 : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
ค าส าคัญ : รูปแบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ/ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง/การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ 
              เข้าใจ/ทักษะการคิดวิเคราะห์   
  สินีนาฏ  วัฒนสุข : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธี
ส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษช้ันปีที่ 2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: อ. ดร.ภัทร์ธีรา  เทียนเพิ่มพูล ,       
ผศ. ดร.วัชรา  เล่าเรียนดี และ รศ. ดร.วไิลรัตน์ คีรินทร์.        หน้า. 

 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 2. เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ
การเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่  2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 30 คน เคร่ืองมือที่
ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง 
คู่มือการใช้รูปแบบ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบฝึกการอ่าน แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ แบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ แบบส ารวจการใช้ยุทธวิธีในการอ่าน แบบบันทึกการอ่านและแบบสอบถาม
ความคิดเห็น การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทีแบบไม่อิสระและการวิเคราะห์เน้ือหา 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี  
1. รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้น
ปีที่ 2 มีชื่อว่า “PMIAAR Model” มีองค์ประกอบ ได้แก่ 1. หลักการ เน้นการบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเข้า
กับการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถคิดอย่างเป็นระบบ          
2. วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษชั้นปีที่  2 และ 3. กระบวนการเรียนการสอนมี 6 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมความพร้อม (Preparing 
Prerequisite Skills: P) ขั้นน าเสนอยุทธวิธี (Modeling Strategies: M) ขั้นฝึกทักษะโดยการชี้แนะ (Implementing 
Guided Practice: I) ขั้นฝึกทักษะอย่างอิสระ (Assigning Independent Practice: A) ขั้นประเมินผลการอ่าน 
(Assessing and Evaluating: A) และขั้นสะท้อนผลการเรียนรู้ (Reflecting: R) โดยที่รูปแบบการเรียนการสอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษ PMIAAR model ที่พัฒนาขึ้นน้ีมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.46/80.11 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้   

2. ประสิทธิผลของรูปแบบ PMIAAR Model พบว่า  
 2.1 ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนด้วยรูปแบบ 

PMIAAR Model อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 2.2 ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาหลังเรียนด้วยรูปแบบ PMIAAR Model สูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 2.3 ความสามารถในการใช้ยุทธวิธีในการอ่านของนักศึกษาหลังเรียนด้วยรูปแบบ PMIAAR Model 

อยู่ในระดับมาก 
2.4 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ PMIAAR 

Model อยู่ในระดับมาก  
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SINEENAT WATTANASUK: THE DEVELOPMENT OF THE ENGLISH READING INSTRUCTIONAL 
MODEL BY INTEGRATING HIGHER ORDER THINKING STRATEGIES TO ENHANCE ENGLISH READING 
COMPREHENSION ABILITIES AND ANALYTICAL THINKING SKILLS OF SECOND YEAR ENGLISH MAJOR 
STUDENTS. THESIS ADVISORS: PATTEERA THIENPERMPOOL, Ph.D., ASST. PROF. WATCHARA LOWRIENDEE, 
Ph.D., AND ASSOC. PROF. WILAIRAT KIRIN, Ph.D.         pp. 

 
 The objectives of this research were to 1. develop and determine the efficiency of the English 
reading instructional model by integrating higher order thinking strategies to enhance English reading 
comprehension abilities and analytical thinking skills of the second year English major students. 2. evaluate 
the effectiveness of the English reading instructional model by integrating higher order thinking skills. The 
sample comprised 30 students who were the second year students majoring in English Program, Faculty of 
Education, Buriram Rajabhat University during the second semester of the academic year 2015. Research 
instruments consisted of English reading instructional model by integrating higher order thinking skills, a 
handbook for the model, lesson plans, reading exercises, a reading comprehension test, an analytical thinking 
skill test, a reading strategies questionnaire, a reading log and an opinion questionnaire. The data were 
analyzed by mean, standard deviation, t-test dependent and content analysis. 

The results were as follows: 
1. The English reading instructional model by integrating higher order thinking strategies 

to enhance English reading comprehension abilities and analytical thinking skills called “PMIAAR 
Model” consisted of: 1) The principle emphasized on the integration of higher order thinking 
strategies into the reading instruction to enable students to learn and think systematically. 2) The 
objective was to enhance English reading comprehension and analytical thinking skills of the 
students. 3) The learning process of the model included 6 steps; Preparing Prerequisite Skills (P), 
Modeling Strategies (M), Implementing Guided Practice (I), Assigning Independent Practice (A), 
Assessing and Evaluating (A), and Reflecting (R). The English reading instructional model, PMIAAR 
Model, met the criterion of 82.46/80.11 that was higher than the required criterion of 80/80. 

2. The effectiveness of the PMIAAR Model indicated that: 
 2.1 The students’ reading comprehension abilities were significantly higher than 

before the instruction by the PMIAAR Model at .05 level.   
 2.2 The students’ analytical thinking skills after the instruction were significantly 

higher than before the instruction by the PMIAAR Model at .05 level. 
 2.3 The students’ abilities to use the reading strategies after the instruction by the 

PMIAAR Model were at the high level.   
 2.4 The opinions of the students toward the reading instructional model, PMIAAR 

Model, were at the high level. 
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Thesis Advisors' signature   1. ...................................  2. ....................................  3. .......................................... 



 ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณา
การยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ื อความเข้าใจ
และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2” ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วย
ความเมตตาและความกรุณาเป็นอย่างสูงจาก อาจารย์ ดร.ภัทร์ธีรา เทียนเพิ่มพูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วัชรา เล่าเรียนดี และรองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์  ผู้ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุม
วิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์  ดร.วิสาข์ จัติวัตร์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา  ประสารทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาให้ค าปรึกษาแนะน า ช่วยเหลือ
สนับสนุน และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาของการศึกษาวิจัย ท าให้งานวิจัย
ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาเป็นอย่างสูงไว้ในโอกาสนี้ 
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  ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา และขอบคุณทุกคนในครอบครัวที่ให้การ
สนับสนุนในทุก ๆ ด้านเสมอมาและเป็นก าลังใจส าคัญของผู้วิจัย 
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บทที ่1  

บทน ำ 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การศึกษาเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม หลักสูตรการศึกษา
ของชาติเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของประเทศเพ่ือสร้างประชากรให้เป็นคนดี มีปัญญา มี
ความสุข มีศักยภาพพร้อมที่จะแข่งขันและร่วมมือกันบนเวทีโลก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 เน้นการจัดการศึกษาที่ให้ความส าคัญทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ 
คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือพัฒนาคนให้มีความสมดุล ทุกคน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ โดยยึดหลักผู้เรียนส าคัญที่สุด โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (ส านักงานปฏิรูปการศึกษา , 2544) โดยเฉพาะมาตราที่ 24 
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ในข้อที่  2 กล่าวถึง การฝึกทักษะ
กระบวนการคิดให้กับผู้เรียน ฝึกให้เป็นนักคิดที่รอบรู้มีเหตุผล สามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ก าหนดแนวการจัดการศึกษาที่ยึดหลักว่าผู้เรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองและถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด และสิ่งที่ต้องพัฒนาคู่
ไปด้วยคือในเรื่องทักษะการคิด เน้นทักษะการคิดที่ซับซ้อน การคิดได้อย่างมีเหตุผล พิจารณา
ไตร่ตรองข้อมูลต่าง ๆ อย่างรอบคอบ เพ่ือตัดสินใจลงมือปฏิบัติ  

การปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษาในรอบแรก (ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2552) สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้ปรับหลักสูตรและวิธีสอน เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย พบว่าการศึกษาของประเทศไทยยังมีการพัฒนาผู้เรียนได้คุณภาพในระดับ
ค่อนข้างต่ า มีหลายเรื่องที่ยังไม่ประสบผลส าเร็จซึ่งต้องเร่งพัฒนา ปรับปรุงและต่อยอด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านคุณภาพผู้เรียน ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ซึ่งพบว่ามีสถานศึกษาจ านวนมากที่ยังไม่ได้มาตรฐาน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 
ขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางการคิดวิเคราะห์ ความใฝ่รู้ การแสวงหาความรู้ และคุณธรรม
จริยธรรม ครู คณาจารย์ยังไม่สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีคุณภาพ (ทิศนา 
แขมมณี, 2553) ส่วนใหญ่จะเน้นการสอนที่ความรู้ ความจ าหรือความเข้าใจเท่านั้น มีส่วนน้อยที่
สามารถพัฒนาไปถึงขั้นการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์หรือสร้างความรู้ใหม่ การสอน
กระบวนการคิดหรือการสอนให้ผู้เรียนคิดเป็นนับเป็นเรื่องที่มีความคลุมเครืออยู่มาก เนื่องจาก
กระบวนการคิดนั้นไม่ได้มีลักษณะเป็นเนื้อหาที่ครูสามารถเห็นได้ง่าย และสามารถน าไปสอนได้ง่าย 
การคิดมีลักษณะเป็นกระบวนการ ดังนั้น การสอนคิดจึงต้องเป็นการสอนกระบวนการด้วย (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541: 1) 

ตามที่กองวิจัยทางการศึกษา (กรมวิชาการ, 2542: 33-34) กล่าวว่าการคิดเป็น
ความสามารถที่พัฒนาได้โดยการฝึกฝนการคิดจากระดับง่ายจนถึงระดับที่ซับซ้อนมากขึ้น ได้แก่ ฝึก
ทักษะการคิด ลักษณะการคิดและกระบวนการคิดตามล าดับ โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
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ระดับวัยวุฒิภาวะของแต่ละบุคคล โดยให้นักเรียนคิดเป็น ให้นักเรียนตระหนักในปัญหา คิดหาทาง
แก้ปัญหาโดยใช้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาผสมผสานกัน จนเกิดความคิดที่จะเลือกตัดสินใจ
หรือปฏิบัติให้เกิดความพึงพอใจและสามารถแก้ปัญหานั้นได้ ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2541: 103) ได้ให้
ความเห็นว่าความสามารถในการแก้ปัญหามีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมาก การที่บุคคล
จะอยู่รอดสังคมปัจจุบันต้องเป็นผู้มีความคิด รู้จักคิด รู้จักแก้ปัญหา ดังนั้น ในการเรียนการสอน จึง
ควรมีสื่อหรือนวัตกรรมที่น ามาใช้เพ่ือช่วยเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้และช่วยฝึกทักษะกระบวนการ
คิด 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิตมีอย่างน้อย 5 ด้าน (คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) 
ดังนี้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการ
ประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้ งในส่วนตนและส่วนรวม 
ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตาม
ศีลธรรม ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม 

2. ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิดและการ
น าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่าง  ๆ 
และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์
สถานการณ์และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆในการคิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills 
and Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้น า ความ
รับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) ห ม า ย ถึ ง 
ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จากผลการเรียนรู้ที่คาดหวังดังกล่าว ท าให้เกิดจุดเน้นของกรอบมาตรฐานในระดับ
ปริญญาตรี คือ ความสามารถในการท างาน และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่บัณฑิตควร
มี โดยบัณฑิตต้องพัฒนาตนเอง ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ได้ในระดับที่
เหมาะสมแก่งาน นอกจากนั้น ในการท างานและการใช้ชีวิตในสังคม บัณฑิตต้องรู้จักคิด วิเคราะห์ 
เพ่ือสร้างความเข้าใจ ตามทันและไม่หลงไปกับสิ่งแวดล้อมด้านเดียว นอกจากนี้  บัณฑิตรุ่นใหม่ต้อง
รู้จักคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ รวมถึงต้องรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ทั้ง
ในด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ความคาดหวังคุณภาพบัณฑิตดังกล่าวสอดคล้องกับความคาดหวังส าหรับการจัดการ
เรียนการสอนในอนาคต คือ ผู้เรียนควรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่จะท าให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จ
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ในการท างาน  และการด ารงชีวิตในศตวรรษที่  21 (The Partnership for 21st Century Skills, 
2009) ประกอบด้วย  

1. รายวิชาหลักและหัวข้อส าคัญส าหรับศตวรรษที่  21 รายวิชาหลักที่จ าเป็นส าหรับ
ความส าเร็จของผู้เรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตได้แก่ 
ภาษาอังกฤษ การอ่าน ภาษาของโลก ศิลปะ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ การปกครองและความเป็นพลเมืองที่ดี  

2. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม แสดงถึงการเตรียม 
ผู้เรียนให้มีความพร้อมในการท างานและด าเนินชีวิตในศตวรรษที่  21 ซึ่งจะต้องใช้ทักษะการคิด
สร้างสรรค ์การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสื่อสาร การท างานอย่างร่วมมือ  

3. ทักษะการจัดการข้อมูลสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 พลเมือง
และแรงงานในศตวรรษที่ 21 จึงควรสามารถแสดงความสามารถได้หลากหลาย และมีความคิด อย่าง
มีวิจารณญาณผ่านการใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น โดยทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียน ได้แก่ การรู้
ด้านสารสนเทศ (Information Literacy) ได้แก่ การเข้าถึงและประเมินสารสนเทศ การใช้และจัดการ
สารสนเทศ การรู้ด้านสื่อ (Media Literacy) ได้แก่ การวิเคราะห์สื่อ และการใช้ผลผลิตจากสื่อ การรู้
ด้านไอซีท ี(ICT Literacy) ซึ่งได้แก่ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างคุ้มค่า  

4. ทักษะการท างานและการด ารงชีวิต ผู้เรียนต้องเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะส าหรับ
การด ารงชีวิตและการท างาน โดยทักษะที่จ าเป็นได้แก่ มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ง่าย มีความริเริ่ม
และน าพาชีวิตให้ประสบความส าเร็จได้ มีทักษะทางสังคม และอยู่ร่วมกับบุคคลจากต่างวัฒนธรรมได้ 
มีความมุ่งมั่นในการท างาน มีความเป็นผู้น าและความรับผิดชอบ  

จากความคาดหวังเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่  21  เพ่ือให้พัฒนาผู้เรียนเป็น
บุคคลที่ประสบความส าเร็จในศตวรรษที่  21 ด้วยทักษะจ าเป็นส าหรับปัจจุบันและอนาคตซึ่ง
ประกอบด้วยสิ่งที่ส าคัญต่อไปนี้ คือ ความรู้ในเนื้อหาสาระส าคัญและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การ
สร้างความเข้าใจร่วมกันในรายวิชาต่าง ๆ ในลักษณะสหวิชาการ การเน้นความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากกว่า
ความรู้ทั่วไป การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นจริง เครื่องมือต่าง ๆ และ
ผู้เชี่ยวชาญที่จะได้พบในการเรียนระดับสูง การท างาน และการด ารงชีวิตในอนาคต และน าวิธีการ
ประเมินที่หลากหลายมาใช้ในการพัฒนาความเชี่ยวชาญของผู้เรียน 

จะเห็นว่าทักษะทางปัญญา การพัฒนาความสามารถในการคิดและทักษะในการคิดนั้น 
มีความส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาในปัจจุบัน ดังที่ วัชรา เล่าเรียนดี (2553: 1) กล่าวว่า 
ความสามารถและทักษะในการคิดมีความจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต การด ารงชีวิตและการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและประสบผลส าเร็จ โดยเฉพาะในยุคข้อมูลข่าวสารความรู้ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ดังมีนักการศึกษากล่าวถึงความส าคัญของทักษะการคิดว่าใน
ยุคศตวรรษที่ 21 ทักษะที่ส าคัญที่สุด คือ ทักษะการคิดของบุคคลและทักษะชีวิต (Life skills) เพ่ือจะ
ไดส้ามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างสันติสุขในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน ดังนั้น 
สิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นที่สุดในการจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบันคือ การส่งเสริมและ
พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิด
สร้างสรรค์ (Critical and Creative Thinking) เด็กและเยาวชนเหล่านี้จะต้องได้รับการเตรียมพร้อม
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เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) มีทักษะการคิด (Thinking Skills) มีวิธีการแสวงหา
ความรู้และสร้างความรู้ได้ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์ เช่นเดียวกับ 
Gough (1991) ที่กล่าวว่า สิ่งที่ส าคัญที่สุดในยุคเทคโนโลยีข่าวสารอาจจะเป็นทักษะการคิด ซึ่งบุคคล
จ าเป็นต้องใช้ทักษะการคิดเพ่ือเผชิญกับโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นักการศึกษาจ านวนมากเชื่อ
ว่า ความรู้อาจไม่ส าคัญต่อพลเมืองในอนาคตเท่ากับความสามารถในการเรียนรู้และเข้าใจความหมาย
ข้อมูลใหม่ และ Robinson (1987) กล่าวว่า การสอนเยาวชนให้เป็นนักคิดที่มีประสิทธิภาพเป็น
เป้าหมายการศึกษาที่เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ถ้าผู้เรียนต้องการประสบความส าเร็จในสังคมที่มีเทคโนโลยี
ชั้นสูง เขาเหล่านั้นจ าเป็นต้องมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะการคิดที่จ าเป็นในการรับและ
ประมวลข้อมูลในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง  

หนึ่งในทฤษฎีที่เน้นกระบวนการคิดที่ถูกน ามาศึกษามากที่สุดทั่วโลกคือ ทฤษฎีของ 
Bloom หรือเรียกว่า BLOOM’S TAXONOMY ที่ได้จ าแนกระดับสติปัญญาที่เป็นองค์ประกอบของ
การ เรี ย น รู้ อ อก เป็ น  6 ระดั บ  จ ากขั้ น ต่ า ไป ขั้ น สู ง  (LOTS/HOTS-Lower Order Thinking 
Skills/Higher Order Thinking Skills) ซึ่งเสนอระดับของสติปัญญาในรูปของค านาม และเสนอ
องค์ประกอบย่อยของสติปัญญาในระดับต่าง ๆ เป็นค ากิริยา ค านาม และค ากริยาเหล่านั้นเป็นค าที่
แสดงถึงการคิดในรูปแบบต่าง ๆ ประกอบไปด้วย  
 1. ความรู้ (Knowledge) เป็นความจ าหรือการเรียกคืนสิ่งที่เรียนมาก่อน  
 2. ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นความสามารถในการท าความรู้ให้ลึก (เข้าใจ) 
หรือ สร้างความหมายจากสิ่งต่าง ๆ และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ต่อไป  
 3. การประยุกต์ใช้ (Application) เป็นความสามารถในการใช้หรือประยุกต์ใช้ความรู้
หรือทักษะในสถานการณ์ วิธีการที่ริเริ่มข้ึนใหม่  
 4. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการแยก จ าแนก หรือการรู้ถึงข้อ
แตกต่างในส่วนต่าง ๆ ขององค์ประกอบและความสัมพันธ์กันที่รวมกันเป็นโครงสร้าง ช่วยให้เข้าใจสิ่ง
ต่าง ๆ ได้ดีข้ึน  
 5. การสังเคราะห์ (Synthesis) ความสามารถน าส่วนย่อยต่าง ๆ มารวมกันเป็นรูปร่าง
ใหมห่รือองค์รวม  
 6. การประเมินค่า(Evaluation) ความสามารถในการตัดสินคุณค่า ตรวจสอบและ
วิจารณ์คุณค่าของสิ่งของตามจุดประสงค์  

แนวคิดของ Bloom ได้รับการยอมรับและน าไปใช้อย่างกว้างขวางในการจัดการศึกษา
เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการคิด โดยเฉพาะการคิดขั้นสูง (Higher-Order Thinking) ต่อมาได้
ปรับปรุงระดับการคิดใหม่โดยใช้ค ากริยาแทนค านาม ปรับเปลี่ยน-ย้ายระดับการคิดระดับที่ 5 และ 6 
สลับที่กันในโครงสร้างทางปัญญาของ Anderson และ Krathwohl (อ้างใน Wilson, 2006) ดังนี้ 

1. จ าได้ (Remembering)หมายถึง การเรียกคืนข้อมูล (Retrieving) การระลึกได้ 
(Recalling) หรือการทบทวนการรับรู้ (Recognizing) 

2. เข้าใจ (Understanding) หมายถึง การสร้างความหมายจากองค์ประกอบของสิ่ง
ต่าง ๆ ในหลายแง่มุม โดยการเขียนน าเสนอผังความคิด กิจกรรม ได้แก่ การตีความ แปลความ การให้
ตัวอย่าง การจัดกลุ่ม การสรุปย่อ การอนุมาน การเปรียบเทียบ และการให้ค าอธิบาย 



5 

 

3. ประยุกต์ใช้ (Applying) หมายถึง น ากระบวนการไปใช้ประโยชน์โดยปฏิบัติให้
เกิดผล (Executing) น าไปด าเนินการจนบรรลุ (Implementing) 

4. วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ(Analyzing) หมายถึง ท าวัสดุ สิ่งของ ความคิดให้แตก
ออกเป็นส่วน ๆ ก าหนดความสัมพันธ์ของส่วนย่อยที่แยกออกมารวมเป็นส่วนใหญ่นั้นลักษณะใด หรือ
เกี่ยวพันกับส่วนย่อยอ่ืนอย่างไร สติปัญญาที่ใช้ด้านนี้คือ ความสามารถในการวิเคราะห์ความแตกต่าง
วิเคราะห์องค์ประกอบและคุณลักษณะ เมื่อท าการวิเคราะห์จะแสดงเป็นภาพไดอะแกรม หรือ
น าเสนอใหม่ด้วยความเข้าใจของตน 

5. ประเมินค่า (Evaluating) หมายถึง การตัดสิน เป็นเกณฑ์ หรือมาตรฐาน ที่ผ่านการ
ตรวจสอบ วิจารณ์ซึ่งจะน าไปสู่การคิดสร้างสรรค์ ซึ่งการจัดกลุ่มใหม่เห็นว่า การประเมินค่า ควรอยู่
ก่อนคิดสร้างสรรค์ 

6. การสร้างสรรค์ (Creating) หมายถึง การน าองค์ประกอบต่าง ๆ มาใส่รวมกันเป็น
องค์รวม จัดโครงสร้างขององค์ประกอบต่าง ๆ ใส่ในรูปแบบใหม่หรือท าโครงสร้างใหม่ 

นอกจากการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้ว 
จะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษมีความส าคัญในฐานะเป็นส่วนหนึ่งในสาระ
วิชาหลักและทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เช่นกัน ซึ่งการรอบรู้สาระวิชามีความส าคัญ
และจ าเป็นอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของผู้เรียน สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (2553: 10) ที่เห็นว่า 
การเรียนภาษาอังกฤษเป็นทักษะจ าเป็นพ้ืนฐาน (Basic Skills) อันเป็นทักษะที่จ าเป็นต่อการพัฒนา
ตนเอง ซึ่งได้แก่ ทักษะการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผล 
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (และภาษาที่สาม) ทักษะการท าหน้าที่ที่ดีของหมู่คณะและทักษะในการหัด
ท างานที่ เป็นสัมมาชีพ ดังนั้น ประเทศไทยจึงได้มีการก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศทั้งในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษา โดยในทุก
หลักสูตรปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาได้ก าหนดให้วิชาภาษาอังกฤษเป็นรายวิชาบังคับ มี
จุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะในการใช้ภาษา ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และสามารถ
ติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ หรือสื่อความหมายระหว่างกันได้ 

ส าหรับการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในประเทศไทยนั้น เมื่อเปรียบเทียบ
ทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะคือ ฟัง พูด อ่านและเขียน จะพบว่าการอ่านเป็นทักษะที่ส าคัญกว่าทักษะ
อ่ืนๆ และเป็นทักษะจ าเป็นพ้ืนฐาน เพราะทักษะการอ่านเป็นเครื่องมือส าคัญในการแสวงหาความรู้
เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษา การเจรจาต่อรองและเพ่ือการแข่งขันทางการประกอบอาชี พ       
(วิสาข์ จัติวัตร์, 2543: 41) ทักษะการอ่านจึงเป็นทักษะที่ส าคัญมากที่สุดในการศึกษาทุกระดับ 
เนื่องจากการเรียนวิชาต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียนต้องใช้การอ่านเป็นสื่อในการเรียนรู้ โดยเฉพาะ
ในการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในประเทศไทย การอ่านจึงเป็นเป้าหมายส าคัญในการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นเครื่องมือน าไปสู่การแสวงหาความรู้ ทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่ส าคัญส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3Rs) และเป็นทักษะที่จ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวัน ทั้งในการสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาข้อมูลความรู้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคม
ปัจจุบันที่เทคโนโลยีทันสมัยท าให้การถ่ายทอดข้อมูลต่าง ๆ เชื่อมโยงถึงกันทั่วโลกอย่างรวดเร็ว 
ภาษาอังกฤษมีฐานะส าคัญเป็นภาษาที่เป็นสื่อกลางของการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารในสื่อรูปแบบต่างๆ 
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เช่น อินเตอร์เน็ต ต าราเรียน หนังสือ วารสาร มีความส าคัญและอิทธิพลต่อการพัฒนาคุณภาพของ
ประชากรและประเทศชาติ ดังนั้น การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งจ าเป็น (สุมิตรา 
อังวัฒนกุล, 2537)   

แม้ว่าทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจะเป็นสิ่งจ าเป็นและมีการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในประเทศไทยเป็นเวลานานแล้ว แต่จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน
ภาษาอังกฤษพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการอ่านต่ าและมีปัญหาในการอ่าน (วิสาข์ จัติวัตร์, 2543; 
กรมวิชาการ, 2540: 17) โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากนักเรียนอ่านแล้วไม่เข้าใจความหมาย ไม่รู้ค าศัพท์ 
ขาดความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการอ่าน จึงรู้ สึกว่าการอ่านเป็นเรื่องยาก ปัญหาที่ เกิดกับการอ่าน
ภาษาอังกฤษ นักการศึกษาเชื่อว่า ความสามารถในการอ่านภาษาที่สองไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถ
ในตัวภาษาเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับกลวิธีการอ่าน ผู้อ่านที่มีความสามารถในภาษาท่ีสองจ ากัด สามารถ
ใช้กลวิธีการอ่านมาช่วยในการท าความเข้าใจบทอ่านได้ Mokhtari และ Sheorey (2002: 3)ได้ท า
วิจัยเกี่ยวกับการอ่านพบว่า ยุทธวิธีในการอ่านมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการอ่านเป็นภาษา
ที่สอง นอกจากนี้แล้วกลวิธีการอ่านยังช่วยให้ผู้อ่านมีความเป็นอิสระสามารถควบคุมกระบวนการอ่าน
ของตนเองได้ (Dowhower, 1999) กลวิธีการอ่านมีอยู่หลากหลายกลวิธี อาทิเช่น การส ารวจบทอ่าน 
การท านายเนื้อหาของบทอ่าน การตรวจสอบการท านาย การตั้งค าถามเกี่ยวกับบทอ่าน การหา
ค าตอบให้กับค าถามที่ตั้งไว้ การเชื่อมโยงบทอ่านกับความรู้เดิม การสรุปเนื้อหาบทอ่าน การเชื่อมโยง
ส่วนต่าง ๆ ของบทอ่าน การย้อนกลับมาอ่านซ้ า การเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท เป็นต้น ผู้
ที่อ่านได้ดีจะมีความตื่นตัวในกระบวนการอ่าน โดยจะเลือกและใช้กลวิธีที่เหมาะสม ควบคุมความ
เข้าใจของตนเองในขณะอ่าน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและจดจ าเนื้อหาของบทอ่านได้นอกจากนี้ยังมี
ความรู้เกี่ยวกับกลวิธีหลาย ๆ กลวิธีและเลือกกลวิธีที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการอ่านได้ 
(Schmitt, 1990; Nunan, 1999) 

การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาที่สองนั้น นักการศึกษาได้ให้ความสนใจใน
การน ายุทธวิธีในการอ่านของผู้ที่ประสบความส าเร็จในการอ่านมาช่วยให้ผู้เรียนท าความเข้า ใจกับบท
อ่าน จากผลการวิจัยการอ่านภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษาพบว่า การฝึกให้ผู้เรียนควบคุมความ
เข้าใจในการอ่านของตนเอง ฝึกให้ประเมินการอ่าน และควบคุมกระบวนการอ่านของตน จะท าให้
ผู้เรียนเข้าใจในข้อความท่ีอ่านดีขึ้น (Palinscar and Brown, 1985; Raphael and Pearson, 1982) 
และพบว่า การสอนทักษะในการควบคุมความเข้าใจเป็นวิธีหนึ่งที่ได้ผลในการช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะ
และยุทธวิธีในการอ่าน ท าให้ผู้เรียนสามารถอ่านได้อย่างอิสระ  

นอกจากนั้น ยังพบว่า ในการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษผู้เรียนยังต้องฝึกการใช้
ยุทธวิธีในการรู้คิดในการอ่าน (Metacognitive strategies) ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการควบคุมหรือน า
ทางในการท าภาระงานในการเรียนภาษาและกระบวนการเรียน ก าหนดทิศทาง วางแผนการเรียน 
ตรวจสอบความส าเร็จในการเรียน (Vandergrift, 2002) นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความส าคัญกับ
กิจกรรมการรู้คิด (Metacognitive Activities) และเห็นว่าเป็นสิ่งส าคัญในการใช้ยุทธวิธีของความรู้
เกี่ยวกับการรู้คิด ท าให้บุคคลสามารถบังคับและควบคุมกระบวนการในการรู้คิดได้ (Alexander, Carr 
and Schwanenflugel, 1995) เพราะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดเกี่ยวกับการคิดของตนใน
การไตร่ตรองถึงกระบวนการ ในการท าภาระงานของตน ผู้เรียนที่ใช้กิจกรรมการรู้คิดจะรู้วิธีเรียน และ
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รู้ว่าวิธีใดที่ท าให้การเรียนได้ผลดีที่สุด ผู้เรียนจะสามารถเขียนถึงอุปสรรคในการเรียนและการแบ่ง
เวลาในแผนการเรียนไว้เพ่ือแก้ปัญหา ในการควบคุมตนเองผู้ เรียนจะต้องตอบค าถามในการ
ตั้งเป้าหมาย การใช้ความรู้และการจัดการกับแหล่งความรู้ โดยเขียนบันทึกประจ าวัน (Anderson, 
2002)  

ในการจัดการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะ
การอ่านได้ ครูนับว่าเป็นผู้มีบทบาทส าคัญ เนื่องจากผู้เรียนต้องสามารถอ่านและตีความสิ่งที่ผู้เขียน
ต้องการสื่อความหมายให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียน ครูต้องมีบทบาทมากกว่าการบรรยาย 
อ่านและแปลให้นักเรียนฟัง แต่ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในรูปแบบของการ
อภิปราย แสดงความคิดเห็น ตั้งค าถามและตัดสินใจ การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจะท าให้เกิดความทรง
จ าระยะยาว ครูต้องคอยกระตุ้นนักเรียนให้คิดวิเคราะห์และท าความเข้าใจบทอ่านอยู่เสมอ ดังจะเห็น
ว่า เป้าหมายในการสอนอ่านภาษาอังกฤษในปัจจุบันไม่ได้จ ากัดแค่ความเข้าใจเนื้อหาที่สอนใน
ห้องเรียนเท่านั้น ดังที่ McTighe และ Wiggins ( 2004: 10 - 27)  วัชรา เล่าเรียนดี (2552: 196) และ
เฉลิม ฟักอ่อน (2552: 1) ได้กล่าวว่า หากผู้เรียนมีความเข้าใจที่คงทน (Enduring Understanding) 
หรือเข้าใจที่ลึกซ้ึงและยั่งยืนจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา ซึ่งประเมินได้จากการทีผู่้เรียนมี
ความสามารถในการปฏิบัติภาระงาน/ชิ้นงาน สอดคล้องกับแนวคิดของกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา 
(2550: 8) ได้กล่าวว่า เมื่อเรียนจบเนื้อหาหรือหน่วยการเรียนรู้แล้ว ผู้เรียนจะสามารถท าสิ่งต่อไปนี้ได้ 
โดย 1. สามารถอธิบายแนวคิด เหตุการณ์ เหตุผลและวิธีการ แสดงความคิดเห็น 2 . สามารถแปล
ความให้เกิดความหมายที่ชัดเจน ชี้ให้เห็นคุณค่า แสดงความเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริง และผลกระทบที่อาจ
มีต่อผู้เกี่ยวข้อง 3. สามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ ที่ต่างไปจากที่เรียนรู้มา 4 . มีมุมมองที่
หลากหลาย มองข้ามข้อดี ข้อเสีย 5. รับทราบถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้ที่เกี่ยวข้องที่แตกต่างจาก
ตนเอง 6. รู้จักตนเอง ตระหนักถึงจุดอ่อน วิธีคิด วิธีปฏิบัติ ค่านิยม อคติของตนเอง ตลอดจนปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเรียนรู้และความเข้าใจของตนเอง การประเมินความเข้าใจที่คงทนการที่นักเรียนมี
ความสามารถในการปฏิบัติภาระงาน/ ชิ้นงานที่แสดงความเข้าใจที่คงทนหรือเข้าใจที่ลึกซึ้งและยั่งยืน
จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา  

ในการจัดการเรียนการสอนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครูต้องศึกษา 
วิเคราะห์และฝึกทดลองใช้เทคนิควิธีสอน หลักการ แนวคิดและปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจนเกิดความ
ช านาญ รูปแบบการสอนเป็นกระบวนการที่เป็นขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนของครูทั่วไป ซึ่ง
แต่ละขั้นตอนจะมีรายละเอียดของกิจกรรมการสอน และกิจกรรมการเรียนที่แตกต่างกัน ดังที่  วัชรา  
เล่าเรียนดี (2553) กล่าวว่า รูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ วิธีการสอนแต่ละรูปแบบย่อมเหมาะสมกับแต่ละระดับ
ของจุดประสงค์การเรียน ดังนั้น ในการสอนการอ่านภาษาอังกฤษซึ่งเป็นการสอนทักษะหนึ่งของ
ภาษาอังกฤษจึงควรพิจารณาเลือกรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสม   

การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันมุ่งเน้นการให้โอกาสทางการศึกษา รวมถึงการศึกษา
ขั้นสูงในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันการศึกษาหนึ่งที่ให้บริการทางการ
ศึกษาในระดับอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย โดยให้บริการจัด
การศึกษาเพ่ือรองรับนักศึกษาทั้งภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุ
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ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสาขาวิชาหนึ่งที่ได้รับความสนใจในการเข้าศึกษาต่อของ
นักศึกษาเป็นจ านวนมากทุกปี ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ ประจ าคณะครุศาสตร์ได้
สังเกตการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาอยู่
ในระดับต่ า จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษเบื้องต้น พบว่าปัญหาการเรียนการสอนของ
นักศึกษา ได้แก่ อ่านภาษาอังกฤษไม่ออก ไม่รู้ความหมายค าศัพท์  ไม่สามารถเลือกความหมายที่
ถูกต้องของค าศัพท์ตามปริบท ไม่สามารถตีความสิ่งที่อ่านได้ ไม่สามารถวิเคราะห์แยกแยะข้อเท็จจริง
ต่าง ๆ ได้ ไม่สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนมาแล้วกับความรู้ใหม่ได้ เป็นต้น จากประสบการณ์การสอนที่
ผ่านมา ผู้วิจัยเป็นผู้หนึ่งที่ประสบปัญหาการสอนการอ่านภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการ
อ่านภาษาอังกฤษต่ า ดังนั้น จึงได้สนใจศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับความต้องการและนโยบายของการจัด
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 จากการศึกษาข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่ จะ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ และทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ส าหรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้นด้วยวิธีการเชิง
ระบบ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฏีต่าง ๆ ที่เหมาะสม จะช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาและส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ต่อไปได ้

กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทาง

ในการก าหนดแบบแผนการวิจัย ซึ่งหลักการแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องน าเสนอตามล าดับดังนี้    
 

1. หลักกำร แนวคิดเกี่ยวกับกำรวิจัยและพัฒนำ 
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) มีเป้าหมายของการวิจัย

เช่นเดียวกับการวิจัยประเภทอ่ืน ๆ คือ เพ่ือแสวงหาและพัฒนาความรู้ แต่ต่างกันในขั้นตอนของการ
ด าเนินการวิจัย คือ เป็นการวิจัยก่อนแล้วน าผลจากการวิจัยมาพัฒนานวัตกรรม เมื่อได้นวัตกรรมแล้ว
น านวัตกรรมไปด าเนินการวิจัย และหลังจากนั้นน าผลที่ได้จากการน าไปใช้ ไปสู่การพัฒนา ปรับปรุง
แก้ไขนวัตกรรมให้ตอบสนองผู้ใช้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555: 13) 

การวิจัยและพัฒนาประกอบด้วยขั้นตอนการวิจัยที่ เริ่มจากขั้นตอนที่  1 วิจัย 
(Research: R1) ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพการปฏิบัติจริง ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือการประเมินความ
ต้องการจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจัย การ
วิเคราะห์เอกสารต่าง ๆ แล้วน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ มาสังเคราะห์ ไปสู่ขั้ นตอนที่ 2 พัฒนา 
(Develop: D1) คือ ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา โดยน าผลจากขั้นตอนที่ 1 มาพัฒนา
นวัตกรรม ท าให้นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ในขั้นตอน
นี้ต้องพัฒนานวัตกรรมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพก่อน ขั้นตอนที่ 3 วิจัย (Research: R2) น า
นวัตกรรมไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย ในขั้นตอนนี้มีการประเมินระหว่างใช้ และเมื่อใช้แล้วด าเนินการ
ในขั้นตอนที่ 4 พัฒนา (Develop: D2) โดยประเมินประสิทธิผลของนวัตกรรมหรือบางกรณีอาจ
จ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขให้ เป็นไปตามจุดประสงค์ สามารถปรับปรุงนวัตกรรมอีกครั้ งหนึ่ ง 
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กระบวนการพัฒนานวัตกรรมดังกล่าวใช้ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนาการศึกษา (มาเรียม นิลพันธุ์ , 
2555: 230) 

การวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) เป็นการวิจัยซึ่งผสานวิธีการ
วิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประยุกต์ใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ความจริงที่ สามารถ
น ามาใช้ผสมผสานเพ่ือเพ่ิมเติมจุดแข็งและจุดอ่อนซึ่งกันและกันโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของประเด็นปัญหาที่ต้องการสืบค้นและสภาวการณ์เงื่อนไขของกระบวนการสืบค้นประเด็น
ปัญหานั้นในการท าวิจัยและพัฒนาโดยทั่วไป นักวิจัยมักใช้การผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณและ เชิง
คุณภาพ ตามฐานคติที่อยู่ภายใต้กระบวนทัศน์แบบปฏิบัตินิยมหรือประโยชน์นิยมเป็นหลัก เช่น 
ผสมผสานวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ การวิจัยเชิงส ารวจในขั้นตอนรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการ
ออกแบบนวัตกรรมและการวิจัยเชิงทดลองที่เกิดขึ้นในขั้นตอนทดสอบคุณภาพของนวัตกรรมกับ
วิธีการเชิงคุณภาพ ได้แก่ การศึกษาเฉพาะกรณีเชิงคุณภาพในขั้นตอนการเผยแพร่นวัตกรรมสู่กลุ่มผู้ใช้
ในองค์กรหรือชุมชนใดชุมชนหนึ่ง เหตุผลส าคัญที่นักวิจัยเลือกใช้ การผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพในการท าวิจัยประเภทนี้ คือ มีการผสมผสานจุดเด่นของการวิจัยทั้งสองรูปแบบ ซึ่ง
เป็นลักษณะเอ้ืออ านวยต่อการท าให้ได้นวัตกรรมที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมทั้งเป็นไปตามความ
ต้องการจ าเป็นของผู้ใช้หรือสังคม อันเป็นจุดเน้นส าคัญของการวิจัยและพัฒนา (องอาจ นัยพัฒน์, 
2549: 11; 2551: 233-234) การวิจัยเพ่ือค้นหาความรู้ความจริงจะสมบูรณ์ได้ต้องอาศัยทั้งการวิจัย
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณช่วยเสริมซึ่งกันและกัน การวิจัยเชิงคุณภาพจะช่วยให้ความหมายให้ผู้วิจัย
เกิดความกระจ่างชัดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ปรากฏอยู่ในขณะเดียวกัน การวิจัยเชิงปริมาณจะเสนอ
วิธีการตัดสินว่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นถูกต้องหรือไม่อย่างไร 
จะสามารถน าไปใช้อ้างอิงในกรณีอ่ืน ๆ ได้มากน้อยเพียงใด นอกจากนี้การวิจัยเชิงปริมาณยังจะช่วย
แก้ไขข้อจ ากัดของการศึกษาเฉพาะกรณีของการวิจัยเชิงคุณภาพอีกด้วย จากความสัมพันธ์ของการ
วิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ จึงกล่าวได้ว่าการวิจัยเชิงคุณภาพจะช่วยให้เกิดความคิดความเข้าใจ 
(Notion) เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก่อน และการวิจัยเชิงปริมาณจะช่วยให้เกิดความแม่นย า (Precision) 
มากข้ึนในสิ่งนั้น (มาเรียม นิลพันธุ์, 2551: 310)  สอดคล้องกับที่ Creswell และ Clark (2011: 190) 
ให้แนวคิดและวิธีการผสมผสานข้อมูลว่า การผสมผสานข้อมูลเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพ ท าให้นักวิจัย
เข้าใจปัญหาดีขึ้นกว่าการใช้ข้อมูลเพียงด้านเดียว การผสมผสานข้อมูลมี 3 วิธี คือ 1.  Data Merging 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แล้วน าผลวิเคราะห์มารวมกันในขั้นตอนการแปล
ผล 2. Data Connecting เป็นการเชื่อมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเข้าด้วยกัน โดยผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลชุดที่ 1 น าไปสู่ความต้องการของข้อมูลชุดที่ 2 และ 3. Data Embedding ผู้วิจัยให้
ความส าคัญของข้อมูล 2 ประเภทไม่เท่ากัน ข้อมูลเชิงปริมาณมีมากกว่าข้อมูลเชิงคุณภาพ เนื่องจาก
ข้อมูลเชิงคุณภาพฝังตัวอยู่ข้างในของข้อมูลเชิงปริมาณ ท าให้ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลสนับสนุน
ข้อมูลเชิงปริมาณ เพ่ือให้ผลการวิจัยมีเหตุผล มีความชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ในการวิจัยเพ่ือการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิด
ระเบียบวิธี การวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นทั้งการวิจัยพ้ืนฐานและการวิจัยประยุกต์ในการศึกษา
สังเคราะห์เพ่ือสร้างรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการจ าเป็นจากสภาพการณ์ที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังภายใต้หลักการแนวคิดทฤษฎีและ
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งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการน ารูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้นนี้ไปใช้ในทางปฏิบัติ โดยมีการ
ตรวจสอบและปรับปรุงการด าเนินการตามขั้นตอนระเบียบวิธีของการวิจัยและใช้กระบวนการวิจัย
แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methodology) น าเทคนิควิธีด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Method) และเทคนิควิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Method) มาผสมผสานกันเพ่ือตอบ
ค าถามการวิจัยได้อย่างสมบูรณ์  

จากการศึกษาแนวคิดและกระบวนการของการวิจัยและพัฒนา(Research and 
Development) ดังกล่าวสรุปได้ว่าการวิจัยและพัฒนาประกอบด้วย 4 ขั้นตอนส าคัญ คือ ขั้นตอนที่ 
1 การวิจัย (Research: R1) การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) 
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพ ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) การทดลองใช้ และข้ันตอนที่ 4 
การพัฒนา (Development: D2) การประเมินและปรับปรุงแก้ไข 
 

2. หลักกำรแนวคิดที่เกี่ยวกับกำรออกแบบและพัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอน 
องค์ประกอบส าคัญของการจัดการเรียนการสอน นอกจากหลักสูตรซึ่งก าหนดว่าจะ

สอนอะไรให้กับผู้เรียนแล้ว องค์ประกอบหนึ่งที่มีความส าคัญและนักการศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสนใจ 
คือ การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นความพยายามในการหาวิธีการที่จะท าให้ผู้เรียน
บรรลุเป้าหมายตามต้องการ วิธีด าเนินการที่ดีที่สุดที่จะท าให้ความพยายามนี้ประสบผลส าเร็จคือ การ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนซึ่งมีวิธีด าเนินการสอนอย่างเป็นระบบหรือใช้วิธีการเชิงระบบ 
(System Approach) 

การจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่ผู้สอนจัดขึ้นเพ่ือวางเงื่อนไขและเตรียม
สถานการณ์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่ผู้สอนก าหนด (ชนาธิป พรกุล, 2535: 
8) ดังนั้น รูปแบบการเรียนการสอนจึงเป็นแนวทางที่ผู้สอนน าไปใช้สอน เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้ข้อมูล
ความรู้ ความคิด ทักษะ ค่านิยม วิธีคิด และแสดงออกถึงความสามารถที่จะเรียนรู้ให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายได้โดยง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Joyce & Weil, 1996: 7) แนวทางที่น ามาใช้นี้จะจัด
ขึ้นอย่างมีระเบียบแบบแผนเป็นระบบ (Systematic) ตามหลักการปรัชญา ทฤษฎี แนวคิด หรือความ
เชื่อต่าง ๆ โดยต้องน าวีธีสอน ยุทธวิธีการจัดการเรียนการสอนหรือเทคนิคการสอนต่าง ๆ มาประยุกต์
หรือปรับใช้โดยยังคงยึดหลักการของยุทธวิธีหรือเทคนิคการสอนนั้น ๆ เป็นแนวปฎิบัติ แต่จะค านึงถึง
ความสอดคล้องเหมาะสมกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของการจัดการเรียนการสอนนั้น ๆ เช่น เป้าหมาย
หรือผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Learning outcomes and learning targets) และองค์ประกอบปัจจัย
น าเข้าต่าง ๆ ซึ่งหมายรวมถึง ผู้เรียน บริบท สิ่งสนับสนุน ความพร้อมของผู้สอนและผู้เรียน เป็นต้น   

ส าหรับรูปแบบการสอนหรือรูปแบบการเรียนการสอน  (IM: Instructional Model 
หรือ ID Model) หมายถึงแนวทาง กระบวนการ หรือกลยุทธ์ในการน าเสนอเนื้อหาและจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่เป็นระบบที่มีผู้เชี่ยวชาญคิดค้นขึ้น ซึ่งอาจจะสังเคราะห์มาจาก
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้และเงื่อนไขการเรียนรู้ต่าง ๆ รูปแบบการเรียนการสอนจึงมีจ านวน
มากมายที่น ามาใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน แต่การออกแบบระบบ หรือ
รูปแบบการเรียนการสอนที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายและได้มีการน าไปประยุกต์ใช้ มีดังต่อไปนี้ 
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แนวคิด ADDIE MODEL ซึ่งเป็นรูปแบบของระบบที่พัฒนาขึ้นครั้งแรกโดย University 
of Florida ในปี 1975 ส าหรับการพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ต่อมาได้มีการน ามาใช้ในทางการศึกษา โดยมีนักการศึกษาหลายคนได้ปรับข้อมูลเนื้อเดิมให้มีหลักการ
ที่ชัดเจนคลอบคลุมและมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ ให้มีความยืดหยุ่นเป็นวัฏจักร
มากกว่าเป็นขั้นตอนตามล าดับ ซึ่งแต่ละตัวอักษรมาจากอักษรตัวแรกในการออกแบบระบบการเรียน
การสอน คือ A-Analyze การวิเคราะห์ความจ าเป็นหรือปัญหาอุปสรรค ตัดสินใจว่าจะต้องเรียนรู้เรื่อง
อะไรด้วยวิธีใด D-Design การก าหนดว่าจะเรียนรู้ด้วยวิธีใดและอย่างไร โดยระบุกิจกรรมการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล เลือกเนื้อหา วิธีการประเมินผลและสื่อการเรียนการสอน  D-Develop การ
สร้างและผลิตเครื่องมือต่าง ๆ ตรวจสอบและปรับปรุง I-Implement การน าแผนหรือโครงการไป
ปฏิบัติ E-Evaluate  การพิจารณาความเหมาะสมของการเรียนการสอน ประเมินทุกอย่างที่ผ่านมา
และระหว่างด าเนินการและปรับปรุงเพ่ือน าไปปฏิบัติต่อไป (Braxton, Bronico, & Looms, 2000: 
12; Malachowski, 2002: 9) อย่างไรก็ตาม มีนักการศึกษาหลายท่านคิดรูปแบบ/แบบจ าลองระบบ
การสอนขึ้นมาอย่างหลากหลายเพ่ือให้สามารถเลือกใช้เป็นแนวปฏิบัติในการออกแบบระบบการเรียน
การสอน การจัดการเรียนการสอนหรือการแก้ปัญหาการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นได้ตามความต้องการ
ของผู้เรียน 

นอกจากนี้ Kemp et al. (1994: 113) ได้น าเสนอวิธีการเชิงระบบในจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ  9 ขั้นตอนที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันและกัน ซึ่งสามารถ
ด าเนินการได้พร้อมกันในหลายขั้นตอนภายใต้วิธีการเชิงระบบที่มีการตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขได้ทุก
องค์ประกอบตลอดระยะด าเนินการ Input        Process       Product คือ 1. ก าหนดหัวข้อที่จะ
สอนและเขียนวัตถุประสงค์ทั่วไป 2. ศึกษาคุณลักษณะของผู้เรียน 3. ระบุจุดมุ่งหมายของการสอนใน
เชิงพฤติกรรม 4. ก าหนดเนื้อหาวิชาที่สนับสนุนวัตถุประสงค์แต่ละข้อ 5. ทดสอบเพ่ือวัดความรู้
ความสามารถของผู้เรียนก่อนที่จะท าการสอน 6. เลือกกิจกรรมและแหล่งวิชาการส าหรับการเรียน
การสอนเพ่ือจะน าเนื้อหาวิชาไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางที่วางไว้  7. ประสานงานในเรื่องต่าง ๆ เช่น 
บุคลากร อาคารสถานที่  เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ และด าเนินการไปตามแผนที่ก าหนดไว้             
8. ประเมินผลการเรียนของผู้เรียนว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้เพียงใด และ 9. พิจารณาว่าควรจะ
แก้ไขปรับปรุงแผนการเรียนการสอนให้ดีขึ้นอย่างไร  

เช่นเดียวกับ Dick, Carey และ Carey (2001: 8) เสนอรูปแบบส าหรับน าไปใช้ในการ
ออกแบบระบบการเรียนการสอนที่รู้จักกันในชื่อว่า Dick, Carey and Carey Model ประกอบด้วย 
10 ขั้นตอนคือ 1. ระบุเป้าหมายของการเรียนการสอน 2. วิเคราะห์การเรียนการสอน  3. ระบุ
พฤติกรรมพ้ืนฐานของผู้ เรียน 4. เขียนวัตถุประสงค์การเรียนรู้  5. พัฒนาแบบทดสอบอิงเกณฑ์       
6. พัฒนากลยุทธ์ในการเรียนการสอน 7. พัฒนาและเลือกสื่อการเรียนการสอน 8. พัฒนาและ
ด าเนินการประเมินผลระหว่างการเรียนการสอน  9. พัฒนาและประเมินหลังการเรียนการสอน และ 
10. ทบทวนการจัดการเรียนการสอน โดยขั้นตอนนี้จะกระท าเป็นระยะ ๆ ในแต่ละขั้นตอนที่ผ่านมา 
หรือด าเนินการพร้อมกันในทุกองค์ประกอบก่อนการด าเนินการสอนและหลังสอนเพ่ือประเมินผล 
ส าหรับนักวิชาการในประเทศ เช่น ทิศนา แขมมณี (2545: 20) เสนอรูปแบบการออกแบบระบบการ
เรียนการสอนที่มีองค์ประกอบที่ผู้ออกแบบต้องพิจารณาตามล าดับขั้น 5 ส่วน  แต่ละส่วนจะพัฒนา
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ด้วยการวิเคราะห์ คือ 1. พิจารณาหลักสูตร ปัญหาความต้องการของผู้เรียน ความพร้อมของผู้สอน  
2. พิจารณาเนื้อหา มโนทัศน์ วัตถุประสงค์ 3. พิจารณาเลือกยุทธศาสตร์/ ยุทธวิธีในการสอน         
4. พิจารณาเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อ และ 5. พิจารณาการวัดและประเมินผลการเรียน
การสอนทั้งนี้ ตั้งแต่ส่วนที่ 2 เป็นต้นมาจะต้องค านึงถึงเงื่อนไขและข้อจ ากัด  และความพร้อมด้าน  
ต่าง ๆ อาทิ  ผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหารโรงเรียน สถานที่ สื่อ งบประมาณ สิ่งแวดล้อม ชุมชน ผู้ปกครอง 
ฯลฯ 

ส าหรับ  Joyce และ Weil (2000: 9) ได้ เสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
(Model of Teaching หรือ ID Model) เริ่มจากการเสนอภาพให้ เห็นเหตุการณ์ ในห้องเรียน 
(scenario) โดยใช้การเล่าเรื่อง มีครูและนักเรียนเป็นผู้แสดง โดยจ าลองเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียนเพื่อน าไปสู่รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงแต่ละรูปแบบมีองค์ประกอบ 3 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่  1 องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  (The Model of 
Teaching) มี 3 ส่วน คือ 

1.  กระบวนการเรียนการสอน (syntax หรือ phases) เป็นการจัดเรียงล าดับกิจกรรมที่
จะสอนเป็นขั้น ๆ แต่ละขั้นตอนมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันซึ่งแต่ละรูปแบบมีจ านวนขั้นตอนการ
เรียนการสอนแตกต่างกันไป 

2. ระบบสังคม  (social system) เป็นการอธิบายบทบาทของครูและนักเรียนใน       
การจัดการเรียนการสอน 

3. หลักการตอบสนอง (principle of reaction) เป็นหลักการหรือวิธีการที่ครูจะ
ตอบสนองต่อสิ่งที่นักเรียนกระท า อาจเป็นการให้รางวัล การสร้างบรรยากาศอิสระในการคิดและ
ปฏิบัติโดยไม่มีการประเมินว่าถูกหรือผิด เป็นต้น 

4. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของรูปแบบ หรือระบบสนับสนุน (support system) 
เป็นการบอกเงื่อนไข หรือสิ่งจ าเป็นในการที่จะใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผล  ตามที่
คาดหวังให้กับผู้เรียน เช่น การสอนเพ่ือฝึกทักษะ นักเรียนจะต้องได้ฝึกการท างานในสถานที่และด้วย
อุปกรณ์ท่ีใกล้เคียงกับสภาพการท างานจริง หรือเตรียมสื่ออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นพร้อมใช้ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน 

ส่วนที่ 2 การน ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปใช้ (Application) เป็นการแนะน า 
หรือให้ข้อแนะน าการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนนั้น  เช่น จะใช้กับเนื้อหาประเภทใดจึงจะ
เหมาะสมและใช้กับผู้เรียนระดับใด เป็นต้น 

ส่วนที่  3 สาระความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานและสิ่ งที่ส่ งเสริมการเรียนรู้ 
(Instruction and Nurturant Effects) ในแต่ละรูปแบบจะต้องจัดสาระความรู้และพัฒนาทักษะใน
การปฏิบัติงานอะไรบ้างให้กับผู้ เรียนรวมทั้งมีสิ่งส าคัญ องค์ประกอบอะไรบ้างที่จะท าให้การ
ด าเนินการจัดการเรียนรู้นั้นประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งก็คือการสอนของครูที่จัดขึ้นตาม
ขั้นตอนและสภาพแวดล้อมในการเรียนเรื่องใหม่ ความรู้และสมรรถนะส าหรับที่ผู้เรียนต้องมีส าหรับ
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลคืออะไรบ้าง ซึ่งต้องให้มีการพัฒนาตลอดกระบวนการซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้น
จากการสอน ในขณะเดียวกันเป็นสิ่งที่ผู้เรียนต้องมีพ้ืนฐานมากก่อนและต้องพัฒนาต่อไปในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและประสบผลส าเร็จ คุณสมบัติคุณลักษณะหรือ
เป็นสมรรถนะของผู้เรียนที่ต้องปลูกฝังจนติดตัว เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุผลตามที่คาดหวัง อาจ
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กล่าวโดยสรุปว่า การน าเสนอรูปแบบการเรียน การสอนตามแนวคิดของ Joyce และคณะนี้ ครูผู้สอน
ต้องเข้าใจทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันและกันและสามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้
จริงโดยการฝึกฝนตนเองให้สามารถใช้รูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ Joyce และ Weil นั้น ประกอบด้วย
องค์ประกอบส าคัญที่เป็นรูปแบบเชิงปฏิบัติประกอบด้วย 1. เป้าหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 
ซ่ึงจะอธิบายถึงสิ่งที่มุ่งพัฒนาหรือคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน 2. หลักการหรือแนวคิดที่
เป็นพ้ืนฐานของรูปแบบเพ่ือเป็นหลักการปฏิบัติ  3. รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการสอนหรือการ
ด าเนินการสอน  4. การประเมินผลที่จะชี้ให้เห็นถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบนั้น 
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ Joyce และ Weil ประกอบด้วยกระบวนการเรียนการสอน 
สาระความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบสังคม หลักการตอบสนองและ
สิ่งสนับสนุน 

ดังนั้น สรุปได้ว่าการออกแบบระบบการเรียนการสอน (ISD : Instructional System 
Design หรือ ID: Instructional Design) หมายถึง การจัดการเรียนการสอนอย่างมีระบบ โดยอาศัย
ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎีการสอน ซึ่งรวบรวมองค์ประกอบ
และปัจจัยต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่กระบวนการตัดสินใจออกแบบระบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล แล้วจึงท าการทดลองและปรับปรุงแก้ไขจนใช้ได้ผล ซึ่งคือการน าไปสู่ความส าเร็จของ
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ระบบการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้นโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ สาระความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน สมรรถนะที่ส่งเสริมการเรียนรู้ กระบวนการเรียนการสอน  ระบบสังคม หลักการ
ตอบสนองและสิ่งสนับสนุนผู้เรียน 

จากแนวคิดทฤษฎีที่กล่าวมา สามารถน ามาสังเคราะห์เพ่ือการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอน ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิดการออกแบบระบบการสอน ADDIE Model ปรับปรุงตาม
แนวคิดของ Kruse (2007: 1) และการออกแบบการสอนเชิงระบบของ Dick, Carey และ Carey 
(2005: 1-8) ร่วมกับแนวคิดการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยสังเคราะห์
เป็นขั้นตอนของการศึกษาเพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ
ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและการคิดวิเคราะห์
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน (Analysis: A): 
ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ในขั้นนี้ผู้วิจัยใช้แนวคิดการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development) ในขั้นของการวิจัย (Research:R1) และแนวคิดแบบจ าลอง
การออกแบบการเรียนการสอน ADDIE Model ที่ปรับปรุงตามแนวคิดของ Kruse (2007: 1) ใน
ขั้นตอนที่ 1 ซึ่งเป็นขั้นของการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น (Analysis: A) ร่วมกับแนวคิดการ
ออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของ Dick, Carey และ Carey (2005: 1-8) ที่กล่าวถึง การ
วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น การวิเคราะห์การเรียนการสอน การวิเคราะห์ผู้เรียนและรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนของ Joyce และ Weil (2009: 9) โดยสรุปแล้วขั้นนี้เป็นขั้นการศึกษาวิเคราะห์
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ข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วยการศึกษาวิเคราะห์สิ่งที่คาดหวังกับสภาพที่เป็นจริงเพ่ือเติมเต็มทักษะที่
ต้องมีมาก่อน (Prerequisite Skills) การระบุเป้าหมายและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ การสังเคราะห์
แนวคิดหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ 
การส่งเสริมทักษะการคิดศตวรรษที่  21 การศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียน ส ารวจข้อมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรู้
ของผู้เรียนโดยการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการ ศึกษา
ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ทักษะการคิดศตวรรษท่ี  21  ในขั้นนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์ดังนี้  

1. การศึกษาวิเคราะห์สิ่งที่คาดหวังกับสภาพที่เป็นจริง เพ่ือเติมเต็มทักษะที่ต้องมีมา
ก่อน (Prerequisite Skills) ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ) ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งสภาพที่เป็นจริงของการจัดการเรียนการสอนสาระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษและผลการเรียนรู้และสมรรถนะทางการเรียนของผู้เรียน 

2. การระบุเป้าหมายและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล สรุป
เป้าหมายและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ได้ว่า การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มีความต้องการจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาทักษะการคิดศตวรรษที่  
21 เพราะการเรียนรู้เพียงเพ่ือความรู้ ความจ า ความเข้าใจและการน าไปใช้ ไม่เพียงพอที่จะท าให้
ผู้เรียนพัฒนาเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปัจจุบันจ าเป็นที่ผู้เรียนจะต้องรู้วิธีการเรียนรู้ คิด
เป็น แก้ปัญหาเป็นอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการคิดอย่างมีคุณภาพและมีความสามารถใน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  

3. การศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับเป้าหมาย
และผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ เพ่ือให้ได้รูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดหลักการการออกแบบ การเรียนการสอนเชิงระบบ 
(Instructional System Design) ห ลั ก ก าร  แ น วคิ ด  ก ารวิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า  (Research and 
Development: R & D) และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของ Joyce และ Weil (2009: 9) 
วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ และทักษะการคิดวิเคราะห์   

4. การศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียน ส ารวจข้อมูลพื้นฐานผลการเรียน ความสามารถในการคิด
ของผู้เรียนโดยการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนอย่างไม่เป็นทางการ  

5. ศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงของนักศึกษาโดยการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1)  เป็นการออกแบบและพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 (Design and Development (D & D))  ผู้วิจัยใช้แนวคิดการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development) ในขั้นของการพัฒนา (Development: D1) และ
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แนวคิดแบบจ าลองการออกแบบการเรียนการสอน ADDIE Model ปรับปรุงตามแนวคิดของ Kruse 
(2007: 1) มาใช้ในการออกแบบ (Design) และการพัฒนา (Development) ร่วมกับแนวคิดการ
ออกแบบการสอนเชิงระบบของ Dick, Carey และ Carey (2005: 1-8) และรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนของ Joyce และ Weil (2009: 9) ในการพัฒนาเครื่องมือประเมินผล พัฒนากลยุทธ์การสอน 
พัฒนาและเลือกสื่อการเรียนการสอน ซึ่งในขั้นนี้ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนา สังเคราะห์ร่างรูปแบบ
การเรียนการสอน จัดกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับผู้เรียนและมุ่งพัฒนาทักษะการคิด 
ร่างรูปแบบการเรียนการสอนประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมการเรียนการสอน เงื่อนไข
การน ารูปแบบไปใช้ ปัจจัยที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ คู่มือการใช้รูปแบบ แผนการสอนและเครื่องมือวัด
ประเมินผล แล้วน าร่างรูปแบบการเรียนการสอน แผนการสอนและเครื่องมือวัดประเมินผลนั้นไป
ตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบการเรียนการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ น าผลที่ได้จากการตรวจสอบ
ร่างรูปแบบไปแก้ไขปรับปรุงร่างรูปแบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ใน
กระบวนการของรูปแบบการเรียนการสอน 

ในการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนครั้งนี้ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 
3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์ องค์ประกอบเชิงกระบวนการและ
องค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ 

องค์ประกอบเชิงหลักกำรและวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 
หลักกำร : การบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง (Higher - Order 

Thinking skills: HOTS) กับการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และสามารถคิดอย่างเป็นระบบเพ่ือเข้าถึงความรู้ ตลอดจนสามารถพัฒนาความสามารถในการ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง   

วัตถุประสงค์  เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 
องค์ประกอบเชิงกระบวนกำร  แบ่งกำรด ำเนินกำรเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้คือ 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อม (Preparing Prerequisite Skills: P)  
ขัน้ตอนที่ 2  ขั้นน าเสนอยุทธวิธี (Modeling Strategies: M) 
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นฝึกทักษะโดยการชี้แนะ (Implementing Guided Practice: I) 
ขัน้ตอนที่ 4 ขัน้ฝึกทักษะอย่างอิสระ (Assigning Independent Practice: A) 
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นประเมินผลการอ่าน (Assessing and Evaluating: A) 
ขั้นตอนที่ 6 ขั้นสะท้อนผลการเรียนรู้ (Reflecting: R)  

องค์ประกอบเชิงเงื่อนไขกำรน ำรูปแบบไปใช้ 
องค์ประกอบเชิงเงื่อนไขกำรน ำรูปแบบไปใช้ 
ปัจจัยที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ :  ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการเรียน ร่วมกันคิดร่วมกัน

ท างาน มีความสนใจใฝ่รู้ ผู้สอนควรมีปฏิสัมพันธิ์เชิงบวกกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและพัฒนาความสามารถ
ของตน 
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ทักษะกำรเรียน/กำรสอน 
ผู้เรียนต้องมีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เชื่อมโยงความรู้เดิมประสบการณ์เดิมกับ

ความรู้ใหม่ ชอบตั้งค าถาม  มีเหตุผล   
ผู้สอนกระตุ้นผู้เรียนโดยตั้งค าถามให้คิด ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เป็นต้นแบบในการแสดง

วิธีคิด เชื่อมโยงความรู้ และมียุทธวิธีส่งเสริมการคิดของผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
ระบบสนับสนุน : การใช้สื่อ/ อุปกรณ์จริง (authentic materials) เช่น ภาพต่าง ๆ 

วิดีทัศน์ แผนภาพ แผนภูมิช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและเข้าใจสิ่งที่คิดได้ชัดเจน 

ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) เป็นการน าไปใช้  (Implementation: I) ในขั้นนี้
ผู้วิจัยท าการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) ในขั้นของการวิจัย (Research: R2) และแนวคิดแบบจ าลองการออกแบบการเรียน 
การสอน ADDIE Model  ปรับปรุงโดย Kruse (2007: 1) ในขั้นการน าไปใช้ (Implementation) 
ผู้วิจัยน าร่างรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างและใช้รูปแบบการวิจัย 
Pre-Experimental Design โดยประยุกต์ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดียวมีการทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน The One-Group Pretest-Posttest Design (มาเรียม นิลพันธุ์ , 2555: 
144) 

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) เป็นการประเมินผล (Evaluation: E) 
ประเมินและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอน ผู้วิจัยใช้แนวคิดการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development)ในขั้นของการพัฒนา (Development: D2) และแนวคิดการประเมินผลตาม
แบบจ าลอง การออกแบบการเรียนการสอน ADDIE Model ของ Kruse (2007:1) ร่วมกับแนวคิด
แบบจ าลองการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของ Dick, Carey และ Carey (2005: 1-8) และ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของ Joyce และ Weil (2009: 9) การด าเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้
เป็นการน าผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นในขั้นตอนที่  3 โดยน าผลการ
วิเคราะห์ประสิทธิผลของรูปแบบ ได้แก่ ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษา ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ
โดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดข้ันสูงเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา ในช่วงเวลาระหว่างเรียนและความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนมาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอน (Model) 
ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นและพร้อมที่จะน าไปใช้ต่อไป 

3. แนวคิด และหลักกำรเกี่ยวกับทักษะกำรคิดขั้นสูง 
แนวคิด หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะการคิดขั้นสูง มีนักการศกึษาและนักจิตวิทยา

ได้ให้แนวคิดไว้มีดังนี้ 
Bloom et. al. (1956) ได้จ าแนกระดับของสติปัญญาที่เป็นองค์ประกอบส าคัญของ

การเรียนรู้เป็น 6 ระดับ จากขั้นต่ าไปขั้นสูง (LOTS/HOTS-Lower Order Thinking Skills/Higher 
Order Thinking Skills) เรียกว่า BLOOM’S TAXONOMY ซึ่งเสนอระดับของสติปัญญาในรูปของ



17 

 

ค านาม และเสนอองค์ประกอบย่อยของสติปัญญาในระดับต่าง ๆ เป็นค ากิริยา ค านาม และค ากริยา
เหล่านั้นเป็นค าท่ีแสดงถึงการคิดในรูปแบบต่าง ๆ   

1. ความรู้ (Knowledge) เป็นความจ าหรือการเรียกคืนสิ่งที่เรียนมาก่อน ตัวอย่าง
ค ากริยาในองค์ประกอบนี้ได้แก่ รู้ ท าให้ชัด บันทึก บอกชื่อ จ าแนก ทบทวน ให้ชื่อโยงความสัมพันธ์ 
ท่องจ า ยอมรับ พูดซ้ า รับเอา 

2. ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นความสามารถในการท าความรู้ให้ลึก (เข้าใจ) 
หรือ สร้างความหมายจากสิ่งต่าง ๆ ตัวอย่างค ากริยาในองค์ประกอบนี้  ได้แก่ พูดใหม่ (ไม่ซ้ าข้อความ
เดิม) จ าแนกแยกแยะ แสดงตัวอย่าง สร้างค าใหม่ อภิปราย สาธยาย อธิบาย รายงาน พรรณา เขียน
เสนอใหม่ บอกความเหมือน – ต่าง สรุป อนุมาน แสดงความคิดเห็น 

3. การประยุกต์ใช้ (Application) ความสามารถในการใช้หรือประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์
ในสถานการณ์ วิธีการที่ริเริ่มขึ้นใหม่ ตัวอย่างค ากริยา ในองค์ประกอบนี้ ได้แก่ ประยุกต์ จัดโครงสร้าง 
ปฏิบัติ เชื่อมโยง ค านวณ พัฒนา ปรับโครงสร้าง แสดง แปลตีความ นิทรรศการ ใช้ สาธิต แสดงละคร 
จัดการ วาด/แสดงภาพประกอบ อธิบาย ประกอบตัวอย่าง 
 4. การวิเคราะห์ (Analysis) ความสามารถในการแยก จ าแนก หรือการรู้ถึงข้อแตกต่าง
ในส่วนต่าง ๆ ของสิ่งของในองค์ประกอบของมันซึ่งรวมรวมกันเป็นโครงสร้าง ช่วยให้เข้าใจสิ่งต่าง ๆ 
ได้ดีขึ้น ตัวอย่างค ากริยาในองค์ประกอบนี้ ได้แก่ วิเคราะห์ หาความแตกต่าง ทดสอบ เปรียบเทียบหา
ความตรงข้าม พินิจพิเคราะห์ สืบสวนพิสูจน์ สอบสวน ค้นพบ สอบถาม 
 5. การสังเคราะห์ (Synthesis) ความสามารถน าส่วนย่อยต่าง ๆ มารวมกันเป็นรูปร่าง 
หรือองค์รวม ตัวอย่างค ากริยาในองค์ประกอบนี้ ได้แก่ เรียบเรียง วางแผน ข้อเสนอ ผลิต ประดิษฐ์ 
พัฒนา ออกแบบ ก าหนดสูตร จัดการ รวบรวม สร้าง ริเริ่ม จัดตั้ง ท านาย ปรับเปลี่ยน เขยีน เชื่อมโยง 
รวม ดัดแปลง 
 6. การประเมินค่า (Evaluation) ความสามารถในการตัดสิน ตรวจสอบและวิจารณ์
คุณค่าของสิ่งของตามจุดประสงค์ ตัวอย่างค ากริยาในองค์ประกอบนี้ ได้แก่ ตัดสิน ถกเถียง ท าให้ใช้ได้ 
ท าให้มีหลักฐาน ประเมิน ตัดสินใจ พิจารณา เลือก แนะน า จัดล าดับ ให้ราคา เลือก วัด คาดคะเน 
อนุมาน สรุป  

ต่ อ ม า  Anderson แ ล ะ  Krathwohl (2000) แ ล ะที ม งาน ป รั บ ป รุ ง  Bloom’s 
Taxonomy ได้น าเสนอ Bloom’s Revised Taxonomy โดยแบ่งระดับของการคิดหรือสติปัญญา
เป็น 2 ระดับ เป็นการคิดขั้นต่ า (Lower-order Thinking) และการคิดขั้นสู ง (Higher-order 
Thinking) และปรับปรุงระดับการคิดใหม่โดยใช้ค ากริยาแทนค านาม ปรับเปลี่ยน -ย้ายระดับการคิด
ระดับท่ี 5 และ 6 สลับที่กัน ได้ใช้ค ากริยาที่แสดงถึงการคิดในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 

1. จ าได้ (Remembering) หมายถึง การเรียกคืนข้อมูล (Retrieving) การระลึกได้
(Recalling) หรือการทบทวนการรับรู้ (Recognizing) 

2. เข้าใจ (Understanding) หมายถึง การสร้างความหมายจากองค์ประกอบของสิ่ง
ต่าง ๆในหลายแง่มุม โดยการเขียนน าเสนอผังความคิด กิจกรรม ได้แก่ การตีความ แปลความ การให้
ตัวอย่าง การจัดกลุ่ม การสรุปย่อ การอนุมาน การเปรียบเทียบ และการให้ค าอธิบาย 
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3. การประยุกต์ใช้ (Applying) หมายถึง น ากระบวนการไปใช้ประโยชน์โดยปฏิบัติให้
เกิดผล (Executing) น าไปด าเนินการจนบรรลุ (Implementing) 

4. วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ (Analyzing) หมายถึง ท าวัสดุ สิ่งของ ความคิดให้แตก
ออกเป็นส่วน ๆ ก าหนดความสัมพันธ์ของส่วนย่อยที่แยกออกมารวมเป็นส่วนใหญ่นั้นลักษณะใด หรือ
เกี่ยวพันกับส่วนย่อยอ่ืนอย่างไร สติปัญญาที่ใช้ด้านนี้คือ ความสามารถในการวิเคราะห์ความแตกต่าง  
วิเคราะห์องค์ประกอบและคุณลักษณะ เมื่อท าการวิเคราะห์จะแสดงเป็นภาพไดอะแกรม หรือ
น าเสนอใหม่ด้วยความเข้าใจของตน 

5. การประเมินค่า (Evaluating) หมายถึง การตัดสิน เป็นเกณฑ์ หรือมาตรฐาน ที่ผ่าน
การตรวจสอบ วิจารณ์ซึ่งจะน าไปสู่การคิดสร้างสรรค์ ซึ่งการจัดกลุ่มใหม่เห็นว่า การประเมินค่า ควร
อยู่ก่อนคิดสร้างสรรค์ 

6. คิดสร้างสรรค์ (Creating) หมายถึงการน าองค์ประกอบต่าง ๆ มาใส่รวมกันเป็นองค์
รวม จัดโครงสร้างขององค์ประกอบต่าง ๆ ใส่ในรูปแบบใหม่หรือท าโครงสร้างใหม่ 

นอกจากนี้  ยังมีนักการศึกษาท่านอ่ืน ๆ ศึกษาเรื่องปัญญาของมนุษย์ เช่น J.P. 
Guilford, (1967) ได้เสนอทฤษฎีทางปัญญาของมนุษย์ (Guilford’s Structure of Intellect (SI) 
theory) ว่าประกอบด้วย 3 มิติ 

1. มิติด้านระบบปฏิบัติก าร (Operations) มี  5 ชนิด คือ การรับรู้ (Cognition) 
ความจ า  (Memory) การคิ ดแบ บอ เน กนั ย (Divergent) การคิ ด แบ บ เอกนั ย (Convergent 
production) และการประเมินค่า (Evaluation) 

2. มิติด้านผลผลิต(Products) มี 6 ชนิด คือ จัดหน่วย(Units) จัดกลุ่มชั้น (Classes) 
จัดความสัมพันธ์  (Relations) จัดระบบ (Systems) การแปลงรูป(Transformation) และการ
ประยุกต์ใช้ (Implications) 

3. มิติด้านเนื้อหา (Contents) มี 5 ชนิด คือ ภาพ(Visual) เสียง(Auditory) สัญลักษณ์ 
(Symbolic) ภาษา (Semantic) และพฤติกรรม (Behavioral) 

ทั้ ง 3 มิติของปัญญามนุษย์  ผสมผสานกันเป็นองค์ประกอบทางปัญญา 150 
องค์ประกอบเพื่อการเรียนรู้ของมนุษย์ 

น อ ก จ า ก นี้  McTighe (1993: Online) , Goldberg (1996) , Forgarty (1997), 
Holmes (1996), และ Costa (1997) ต่างกล่าวถึงตึก 3 ชั้นของปัญญา (Three Storey Intellect) 
ในการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ของมนุษย์ที่คล้ายคลึงกัน คือ แต่ละขั้นเริ่มด้วยตัวป้อน (Input) 
กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output)  

ขั้นที่ 1 ขั้นรวบรวม (Gathering) ได้แก่ สังเกต (Observe) ให้ค าจ ากัดความอธิบาย ท า
ให้ชัดเจน (Define) จ าแนกแยกแยะ (Identify) เลือก (Select) ท่องจ า เล่า (Recite) 

ขั้นที่ 2 ขั้นจัดกระท าข้อมูล (Processing) ได้แก่ เปรียบเทียบความเหมือน(Compare) 
เปรียบเทียบข้อแตกต่าง (Contrast) จัดหมวดหมู่ (Classify) จัดพวก (Sort) แยกแยะข้อแตกต่าง 
(Distinguish) อธิบายเหตุผล (Explain) ลงความเห็น สรุป (Infer) วิเคราะห์ (Analyze) 

ขั้นที่  3 ขั้นประยุกต์ ใช้  (Applying) ได้แก่  พยากรณ์  (Forecast) ตั้ งสมมุติฐาน 
(Hypothesis) การคิดเชิงตรรกะ ถ้า/แล้ว (If/Then) คาดการณ์ (Speculate) ท านาย (Predict) 
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ตัดสิน (Judge) สร้างมโนภาพ (Imagine) ท าให้เป็นหลักการ กฎเกณฑ์ทั่วไป (Generalize) และ
ประเมินผล (Evaluating) 

จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับทักษะการคิดขั้นสูง แสดงให้เห็นถึงระดับของการคิด
แบบต่าง ๆ ตลอดจนแนวทางการน าไปใช้ในการพัฒนาการคิดไปสู่การคิดข้ันสูง 

4.3 ยุทธวิธีส่งเสริมทักษะกำรคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking Strategies: HOT 
Strategies) 

ในการส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงนั้นจะต้องมีแนวทางปฏิบัติ เทคนิควิธีการปฏิบัติ
หลากหลาย ดังยุทธวิธีต่อไปนี้ 

1. ยุทธวิธีการถามค าถาม (Questioning Strategies) ค าถามมีความส าคัญต่อการ
ส่งเสริมการคิด ทักษะการคิด  วิธีการเรียนรู้ ความสามารถในการสร้างความรู้ (constructivism) เช่น 
Revised Bloom’s Taxonomy, Socratic Method, Depth of Knowledge (DOK)  

2. ยุทธวิธีแก้ปัญหา  เพ่ือเป็นการเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติในการแก้ปัญหาและการ
พัฒนาทักษะการคิดต่าง ๆในเวลาเดียวกัน Problem Solving Strategies  เช่น  Problem Based 
Learning, Creative Problem-Solving Model 

3. ยุทธวิธีการตัดสินใจ  (Decision Making Strategies) ท าให้รู้การประเมินค่า การ
คิดตัดสินใจ เช่น  Strategic Thinking Activities  และ Simulations   

4. ยุทธวิธีการสร้างแนวคิดใหม่ (Idea-Generating Strategies and Activities) เพ่ือ
สร้างความรู้, ความคิดใหม่, สรุปความคิดใหม่ ตามแนวคิดทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์โดย Bloom 
(Creative by Bloom) เช่น  การระดมสมอง Brainstorming and Brainwriting, Writing และ
ยุทธวิธี  SCAMPER 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับทักษะการคิดขั้นสูงที่น าเสนอมานี้ สามารถน ามาใช้
พิจารณาเป็นกรอบในการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดขั้น
สูงต่อไป 
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หลักกำรแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับกำรวิจัย 
- แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยและพฒันา(Research and Development) โดย การวิจัยแบบ

ผสมผสาน (Mixed Method Research) 
- แนวคิด ADDIE Model ปรับปรุงโดย Kruse(2008); Dick and Carey (2005) 
- รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของ  Joyce และ Weil (2009); ทิศนา  แขมมณี, 2545 
- การพัฒนาระบบการเรียนการสอน (Instructional Systems Development Approach) 

 
    ท ฤ ษ ฎี ที่ น ำ ม ำ ใช้ ใน ก ำ ร     

พัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่
เกี่ยวข้องกับกำรเรียนรู้ 
- ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญัญา

ของ Piaget 
-  ทฤษฎีการเรียนรู้ทีเ่กิดจาก

กระบวนการค้นพบ (Discovery 
Learning) ของ Bruner (1963)  

- ท ฤ ษ ฎี ก า ร เรี ย น รู้ อ ย่ า ง มี
ความหมายของ Ausubel 

- รูปแบบการสอนแบบตรง 
(Direct Instruction) Joyce & 
Weil, 1992; ทิศนา แขมมณี 
(2545: 113-114) 

- รูปแบบการเรียนการสอนแบบชัด
แจ้ง (Explicit Instruction): 
Rosenshine & Stevens; (วัชรา 
เล่าเรียนดี, 2553; ทิศนา แขมมณ,ี 
2545) 
- รูปแบบการสอนแบบปล่อยความ
รับผิดชอบทีละน้อย (Gradual 
Release of Responsibility 
Model: the GRR Model)   
 

หลักกำรและแนวคิดเกี่ยวกับยุทธวิธีกำรส่งเสริมทักษะ 
กำรคิดขั้นสูง ทักษะกำรคิดเชิงวิเครำะห ์
- Bloom et.al. (1956) 
- Anderson & Krathwohl (2000) 
- Guilford (1967) 
- McTighe (1993) 
- วัชรา  เล่าเรียนดี (2552; 2555) 
- ยุทธวิธีการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสู ง (Conklin, 2012)       

1) การถามค าถาม 2) การแก้ปัญหา  3) การตัดสินใจ   
  4) การสร้างสรรค์ความคิดและกิจกรรม 
- ทักษะการคิดขั้นสูงของ Marzano (1997) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบกำรเรียนกำรสอนกำรอ่ำนภำษำอังกฤษโดยบูรณำกำรยุทธวิธสี่งเสริมกำรคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถใน
กำรอ่ำนภำษำอังกฤษเพื่อควำมเข้ำใจ และทักษะกำรคิดวิเครำะห์ของนักศึกษำสำขำวิชำภำษำอังกฤษชั้นปีที ่2 

หลักกำรและแนวคิดเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนกำรอ่ำน
ภำษำอังกฤษ 

- Devine, 1986 
- William, 1986 
- Anthony, 1993 

- วิสาข์ จัติวัตร์, 2543     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่  1 กรอบแนวคิดทฤษฎีในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  

ประสิทธิผลของรปูแบบกำรเรียนกำรสอน ฯ 
     1. ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
     3. การใช้ยุทธวิธีในการอ่านของผู้เรียน   4. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ่รูปแบบฯ 
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ์ดังนี้ 
1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธี

ส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ และทักษะ
การคิดวิเคราะห์ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ
ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ที่พัฒนาขึ้น โดย 
 2.1 เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักศึกษา
ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอน  
 2.2 เปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้รูปแบบ
การเรียนการสอน  
 2.3 ศึกษาการใช้ยุทธวิธีในการอ่านของนักศึกษาในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจ 

    2.4 ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้น 

ค ำถำมกำรวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีค าถามในการวิจัยดังต่อไปนี้ 
1. รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริม

ความคิดขั้นสูง เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ และทักษะการคิด
วิเคราะห์ ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 มีองค์ประกอบและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้อย่างไร และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 หรือไม ่

2. ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ
ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ และ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในประเด็นต่อไปนี้ 

2.1 ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักศึกษา หลังการ
เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน สูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ 

2.2 ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา หลังการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอน สูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ 

2.3 การใช้ยุทธวิธีในการอ่านของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใด  

  2.4 นักศึกษามีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษที่
พัฒนาขึ้นในระดับใด 
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สมมติฐำนกำรวิจัย 
1. รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีการส่งเสริม

ความคิดขั้นสูง เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิด
วิเคราะห์ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  

2. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลังการใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีการส่งเสริมความคิดข้ันสูง สูงกว่าก่อนเรียน 

3. ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ
ยุทธวิธีการส่งเสริมความคิดขั้นสูง สูงกว่าก่อนเรียน 

4. นักศึกษาใช้ยุทธวิธีที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 

ขอบเขตของกำรวิจัย 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยเพ่ือให้การวิจัยในครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่

ก าหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  
กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่  2        

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 หมู่เรียน 
(30 คน) ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  

2. ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ 
  2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณา
การยุทธวิธีส่งเสริมการคิดข้ันสูง 
  2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่  
   1) ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักศึกษา 
   2) ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
   3) การใช้ยุทธวิธีในการอ่าน 
   4) ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง 

3. ระยะเวลาในการทดลอง 
ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยใช้แผนการสอน จ านวน 8 

แผน แผนละ 3 คาบ คาบละ 50 นาท ี
 



23 

 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
1. รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง แบบแผนการด าเนินการเรียนการสอนที่ได้รับ

การจัดเป็นระบบอย่างสัมพันธ์สอดคล้องกับทฤษฎี/หลักการเรียนรู้หรือการสอนที่รูปแบบนั้นยึดถือ 
และได้รับการพิสูจน์ ทดสอบว่ามีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมาย
เฉพาะของรูปแบบนั้นๆ รูปแบบการเรียนการสอนประกอบด้วยทฤษฎี/หลักการ/แนวคิด 
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน แผนการด าเนินงาน ระยะเวลาในการด าเนินงาน และ
การประเมินผล  

2. รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิด
ขั้นสูง หมายถึง รูปแบบการสอนที่สร้างขึ้นอย่างเป็นระบบโดยแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบต่าง ๆ ในการสอน ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน และเงื่อนไข
ของการน ารูปแบบไปใช้ ประกอบด้วย ระบบสังคม ระบบสนับสนุน และหลักการตอบสนอง โดยมี
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อม (Preparing Prerequisite Skills)  
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นน าเสนอยุทธวิธี (Modeling Strategies)  
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นฝึกทักษะโดยการชี้แนะ (Implementing Guided Practice)  
ขั้นตอนที่ 4 ขัน้ฝึกทักษะอย่างอิสระ (Assigning Independent Practice) 
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นประเมินผลการอ่าน (Assessing and Evaluating)  
ขั้นตอนที่ 6 ขั้นสะท้อนผลการเรียนรู้ (Reflecting)  
รูปแบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษที่พัฒนานี้ มีการบูรณาการการใช้ยุทธวิธีการอ่าน

ภาษาอังกฤษ ได้แก่ การอ่านแบบคร่าวและการท านายบทอ่าน (previewing & predicting), การ
ระบุ ใจความส าคัญ  (determining main idea), การตีความ  (inferring), การสร้างภาพในใจ 
(visualizing), การวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่าน (analyzing text structure) ร่วมกับยุทธวิธีส่งเสริม
การคิดขั้นสูง ภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเรียนการสอน การเรียนการสอน
การอ่านภาษาอังกฤษ และยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง  

3. ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง หมายถึง ยุทธวิธีที่ ใช้ เพ่ือส่งเสริมผู้ เรียนให้ เกิด
กระบวนการคิด ได้แก่ ยุทธวิธีการถามค าถาม (Questioning Strategies) เป็นการใช้ค าถามเพ่ือ
กระตุ้นให้ผู้เรียนคิด เป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง โดยในการวิจัยครั้งนี้จะบูรณาการ
ยุทธวิธีการถามค าถามเข้ากับการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษในแต่ละบทเรียน  

4. ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธี
การส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและทักษะการคิด
เชิงวิเคราะห์ ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ตามเกณฑ์ 80/80 หมายถึง เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดประสิทธิภาพของรูปแบบ โดย 80 ตัว
แรก คือร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการท าแบบทดสอบประจ าบททุกบทของนักศึกษาทุกคน
รวมกัน และ 80 ตัวหลังคือร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษและทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์หลังจากการใช้รูปแบบการเรียนการสอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้น 
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5. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ หมายถึง ระดับความสามารถ
ของนักศึกษาในการอ่านภาษาอังกฤษที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
เพ่ือความเข้าใจใน 4 ด้าน คือ 1. ความสามารถในการระบุใจความส าคัญ (Identifying main idea) 
2. ความสามารถในการตีความ (inferring) 3. ความสามารถในการหาข้อมูล (finding information) 
และ 4. ความสามารถในการสรุปความ (summarizing)  

6. แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ หมายถึง 
แบบทดสอบที่ ใช้วัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
แบบทดสอบประกอบด้วยบทอ่านและข้อค าถามชนิด 4 ตัวเลือก ชนิดเติมค าและชนิดตอบแบบสั้น 
จ านวน 30 ข้อ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิด/ไม่ตอบ ได้ 0 คะแนน รวม 30 คะแนน  

7. ทักษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ระดับความสามารถในการอ่านแล้วระบุ จ าแนก 
แยกแยะข้อมูลจากบทอ่าน เพ่ือหาเหตุผลและความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง องค์ประกอบต่าง ๆ 
ของบทอ่าน จนน าไปสู่การสรุปได้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วัดได้จากแบบทดสอบที่
ผู้ วิจัยพัฒนาขึ้น  แบ่ งเป็น 3 ด้าน คือ 1. การคิดวิ เคราะห์ความส าคัญ  2. การคิดวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ และ 3. การคิดวิเคราะห์เชิงหลักการ  

8. แบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึง แบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาในการอ่านบทอ่าน ประกอบด้วยบทอ่าน และข้อค าถาม เพ่ือใช้วัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบฯ ใช้การประเมินด้วยรูบริค 
ที่พัฒนาจาก iRubric: Text Structure rubric คะแนนเต็ม 20 คะแนน แบ่งเป็นการประเมิน 5 ข้อ 
ได้แก่ 1. ความถูกต้องของโครงสร้างเรื่อง 2. การระบุเนื้อหา/ส่วนประกอบ 3. การระบุค าส าคัญ     
4. ล าดับเนื้อหา และ 5. การตอบค าถาม โดยข้อ 2 และ 4 เป็นการวิเคราะห์ความส าคัญ ข้อ 1 และ 
3 เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และข้อ 5 เป็นการวิเคราะห์เชิงหลักการ   

9. การใช้ยุทธวิธีในการอ่าน หมายถึง การเลือกใช้ยุทธวิธีแต่ละยุทธวิธีในการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาและสามารถระบุยุทธวิธีที่ตนเองใช้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการอ่านได้ 
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพใช้แบบบันทึกการอ่านที่นักศึกษาบันทึกท้ายบทเรียนในระหว่างเรียนด้วย
รูปแบบ และเก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบส ารวจการใช้ยุทธวิธีในการอ่านของนักศึกษาหลังเรียน
ด้วยรูปแบบ 

10. ความคิดเห็น หมายถึง ระดับการแสดงออกถึงความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธี
ส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและทักษะการคิด เชิง
วิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ด้าน
เนื้อหาและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับ ประเมินโดยใช้แบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  

11. นักศึกษา หมายถึง หมายถึง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 คณะ        
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดย
บูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
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บทที่  2 
 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
เพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2” ผู้วิจัยได้
ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและน าเสนอตามล าดับหัวข้อ 
ดังนี้ 

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
2. การอ่านภาษาอังกฤษในฐานะภาษาท่ีสอง/ภาษาต่างประเทศ 

 2.1 กระบวนการอ่านภาษาท่ีสอง/ภาษาต่างประเทศ 
 2.2 ระดับความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
 2.3 องค์ประกอบของความเข้าใจในการอ่าน 
 2.4 การสอนอ่านภาษาอังกฤษ 
 2.5 การประเมินการอ่าน 
 2.6 ปัญหาในการอ่านภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง/ภาษาต่างประเทศ 

3. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (Instructional Model) 
          3.1 ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 

 3.2 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
 3.3 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
 3.4 การน าเสนอรูปแบบการเรียนการสอน 

 3.5 รูปแบบการเรียนการสอนที่ส าคัญในการพัฒนาทักษะการคิด 
 3.6 การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน 

4. หลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง 
   4.1 แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง 

   4.2 หลักการและแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับทักษะการคิดข้ันสูง 
 4.3 ยุทธวิธีส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง 
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 4.4 การบูรณาการการสอนการอ่านภาษาอังกฤษและยุทธวิธีส่งเสริมทักษะ
การคิดขั้นสูง 

   4.5 การวัดและประเมินความสามารถด้านทักษะการคิด 
5. การคิดวิเคราะห์  
 5.1 ความหมายของการคิดวิเคราะห์ 
 5.2 กิจกรรมทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 5.3 ประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ 

 6. แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง 
   6.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา (Cognitive Theory) 

  6.1.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์   
  6.1.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ของออซูเบล  

  6.1.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ของเปียเจต์  
 6.2 แนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism) 
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ค.บ. 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 1.1 ปรัชญา ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  1.1.1  ปรัชญาและความส าคัญ 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรผลิตครูวิชาชีพที่
สามารถบูรณาการความรู้ความสามารถ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และมีมาตรฐานวิชาชีพด้าน
ภาษาอังกฤษเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์กับชีวิตและท้องถิ่น สามารถ
ท างานและอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถเผชิญปัญหาหรือ
วิกฤตได้ด้วยสติปัญญา  
  ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทสร้างสังคมโลกในอนาคต 
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  และการเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์คือ การเป็นสังคมฐานความรู้และ
สังคมที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง มีสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ มีสังคมที่
เป็นสุข สงบ และสันติ ครูเป็นผู้มีบทบาทในการสร้างสรรค์การศึกษาที่เป็นการเรียนรู้เพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงผู้เรียนและสังคมไปสู่สภาพที่พึงประสงค ์
  ดังนั้น สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จึงมุ่งเน้นในการพัฒนาความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ ทั้งทางทฤษฎี การฝึกปฏิบัติ และด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่เน้นให้ผู้เรียนเป็น
ครูภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ สามารถจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้อย่างหลากหลายมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งมีการประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ในการจัดการศึกษา โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาคน และสังคมให้อยู่ดีมีสุข มีการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ความร่วมมือแห่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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  1.1.2  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาจะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ดังนี้ 
  1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมกับการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมือง
ไทยที่มีคุณภาพ 
  2. มีความรู้ในทกัษะและสาระทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล 
  3. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น ประเทศชาติและของโลก 
  4. มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความคิดก้าวหน้า รักในความรู้ สามารถคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรับประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5. มีความสามารถในการพัฒนาและใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ที่ มีประโยชน์และ
เหมาะสมกับวิชาชีพครู 
        6. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่น าไปใช้ในการท างานและพัฒนาตนเอง 

1.2 ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 
  1.2.1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ในหลักสูตรประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาชีพครูและกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน) โดยเน้นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ดังนี้ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ เห็นคุณค่าในการพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีทักษะในการ
ติดต่อสื่อสาร กลุ่มวิชาชีพครูเป็นศาสตร์เกี่ยวกับศิลปะการสอน จิตวิทยาการสอนและการจัด
การศึกษา รวมทั้งเป็นศาสตร์เกี่ยวกับการเตรียมครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนประจ าการ ให้มี
ความสามารถในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย มี
ลักษณะเป็นสหวิทยาการซึ่งเชื่อมโยงบูรณาการกับสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จึง
เพ่ิมทักษะการจัดการเรียนรู้และการประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว โรงเรียน และชุมชนใน
การจัดการศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาคน (ในวัยเรียนและนอกวัยเรียน) และสังคมให้อยู่ดีมีสุข 
มีการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน กลุ่มวิชาเฉพาะด้านภาษาอังกฤษซึ่งเป็นศาสตร์ที่
มุ่งเน้นในการพัฒนาความรู้ความสามารถทางทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาอังกฤษ ทฤษฎี
ทางการสอนภาษาอังกฤษ และด้านฝึกปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ ให้ที่ เน้นให้ผู้เรียนเป็นครู
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ภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ สามารถจัดการศึกษาทางภาษาอังกฤษได้อย่างหลากหลายมีประสิทธิภาพ  
ดังนั้น จึงก าหนดคุณลักษณะพิเศษในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเอง และส่วนร่วมแสดงออกถึงความมีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
 2. มีความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสามารถน าหลักการทฤษฎีไปประยุกต์เพ่ือ
การเรียนรู้ในการด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสภาวะสังคมปัจจุบัน 
 3. มีความสามารถในการวางแผนแก้ปัญหาและเลือกแนวทางการตัดสินใจในสถานการณ์
ต่างๆ  ได้อย่างเหมาะสม 
 4. มีความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพและการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดีและ
สามารถแสดงออกถึงการมีภาวะผู้น าและมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล 
 5. มีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง อาชีพและสังคม 
 6. มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ ในการวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 
 7. มีความอดทนและความสามารถในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการท างานร่วมกันกับผู้เรียน
และผู้ร่วมงานทุกกลุ่ม 
           8. มีความสามารถในการพัฒนาสมรรถนะและความรู้ทางภาษาอังกฤษของตนเองอยู่เสมอ
และมีความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานทางภาษาอังกฤษและผลงานวิจัยทางภาษาอังกฤษ 
 9. มีความรู้ ความสามารถและความเข้าใจทางศาสตร์ภาษาอังกฤษและสามารถจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษได้อย่างหลากหลาย 
1.2.2  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

ตารางที่ 1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการ

พัฒนา 

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละ

ด้าน 
1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
    1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์
และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม 
    1.2 เคารพกฎระเบียบและเกณฑ์
ของสังคม 
    1.3 สามารถจัดการกับปัญหาที่
ขัดแย้งทางความคิดได้ 

 
- อาจารย์ป ระพฤติ ตน เป็ น
แบบอย่าง 
- มอบหมายงานให้คิดวิเคราะห์ 
- จัดกิจกรรม อภิปรายแสดง
ความคิดเห็น 
- ก ากับดูแลอย่างจริงจังจนเป็น
นิสัย 

 
- สังเกตพฤติกรรม 
- สังเกตการอภิปราย 
- การสอบปากเปล่า 
- สั งเกตการน าเสนอ
ผลงาน 
-  นั กศึกษาประเมิน
เพ่ือนร่วมกิจกรรม 
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ตารางที่ 1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (ต่อ) 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการ

พัฒนา 

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละ

ด้าน 
1.4 มีความรู้ความเข้าใจใน มโนทัศน์
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และ 
จรรยาบรรณ วิชาชีพครู 
    1.5 ตระหนักถึงความส าคัญของ
การประกอบวิชาชีพครูและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
    1.6  สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห ์
ประเมิน และจัดการปัญหาคุณธรรม 
จริยธรรมได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

- สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
- จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอภิปราย
กลุ่ม (Group Discussion)   

- ตรวจทานบันทึกการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 
- การสอบข้อเขียน/
ปากเปล่า 

 

   2. ด้านความรู้ 
   2.1 มีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักการ  ทฤษฎีและน าไปประยุกต์ใช้ 
   2.2 สามารถเรียนรู้และต่อยอดองค์
ความรู้ตัวเองได้ 
   2.3 มีความรู้ความเข้าใจวิชา
พ้ืนฐานทางด้านมนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์  ภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์ 
อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 
   2.4 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ 
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
2.5 มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด 
ทฤษฎี และหลักการพัฒนาการและ
การเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียน
การสอนและการวิจัย และธรรมเนียม 

 
- สอนแบบบรรยาย 
- การมอบหมายงานให้
นักศึกษาค้นคว้าเพื่อรายงาน
และน าเสนอ 
- ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งต่าง ๆ 
- กิจกรรมฐานความรู้ 
- ท าโครงงาน 
- ทบทวนบทเรียนเดิม 
เชื่อมโยงสู่บทเรียนใหม่ 
- มอบหมายงานกลุ่ม 
- สร้างชิ้นงานตามหลักการ 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน 
กระบวนการวิจัย   
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่ าน
กระบวนปฏิบัติทางภาษา  
 

 
- สังเกตพฤติกรรม 
- การน าเสนอผลงาน 
- การใช้ภาษาใน
เอกสาร รายงาน 
- การสอบข้อเขียน 
- การใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในการ
น าเสนอผลงาน 
- ตรวจเนื้อหาของ
รายงานการศึกษา 
ค้นคว้าและอ้างอิง
เอกสาร 
- ใช้แบบทดสอบ  
- การประเมินชิ้นงาน
หรือโครงงาน 
- การท าแฟ้มสะสมงาน  
- การบันทึกการเรียนรู้ 
(Learning Journal) 
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ตารางที่ 1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (ต่อ) 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการ

พัฒนา 

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละ

ด้าน 
 ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับศาสตร์การศึกษาและการ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์   
2.6 มีความรู้ความเข้ าใจแนวคิด  
ทฤษฎี หลักการ การจัดการเรียนการ
สอน และความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
    2.7 สามารถบูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษไปใช้ใน
การด ารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพ
ครูอย่างมีประสิทธิภาพ 
     2.8  มีความรู้ ความเข้าใจ
ทางด้านแนวคิดพ้ืนฐานทาง
ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์
ประยุกต์ในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
    2.9  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรม
นานาชาติ  
     2.10  มีความรู้ ความเข้าใจด้าน
ประวัติศาสตร์ วรรณศิลป์ ร้อยแก้ว 
ร้อยกรอง และวรรณคดีภาษาอังกฤษ  

 - ใช้แบบประเมินผล
การปฏิบัติการทาง
ภาษา 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
   3.1 สามารถในการวิเคราะห์
สถานการณ์โดยใช้หลักการที่ได้เรียน
มา 
   3.2  สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยน า
หลักการต่างๆ มาอ้างอิงอย่างมีเหตุผล 
   

 
- วิเคราะห์กรณีศึกษา 
- จัดกิจกรรม อภิปรายแสดง
ความคิดเห็น 
- สอนแบบตั้งค าถาม 
- สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

 
- การสอบข้อเขียน 
- สังเกตพฤติกรรม 
- การน าเสนอความรู้
ประกอบสื่อ 
- นักศึกษาประเมิน
ตนเอง 
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ตารางที่ 1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (ต่อ) 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการ

พัฒนา 

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละ

ด้าน 
   3.3  สามารถหาแนวทางที่เหมาะสม 
มาใช้ในการแก้ปัญหา 
   3.4 วิเคราะห์เกี่ยวกับหลักและ
กระบวนการค้นหาข้อเท็จจริง การท า
ความเข้าใจและการประเมินข้อมูล 
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

3.5 วิเคราะห์คุณค่าของการใช้
วิถีทางปัญญาในการด ารงชีวิตการ
ประกอบวิชาชีพ และการแก้ปัญหา 
   3.6 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ในการ
แก้ปัญหาทางสังคม วัฒนธรรม
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จน
สามารถปรับตัว และเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ     

3.7 วิเคราะห์ศาสตร์สาขาวิชาที่สอน
และน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองและจัดการเรียนการสอนได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   

- แก้โจทย์ปัญหา 
- ศึกษาโดยใช้ปัญหาและแสดง
บทบาทสมมุติ 
- จัดกิจกรรมอภิปรายกลุ่ม 
กรณีตัวอย่าง สถานการณ์
จ าลอง   

- สังเกตจากการ
อภิปราย การแสดง 
ความคิดเห็น                
การตอบค าถาม 
- ใช้แบบวัด 
แบบทดสอบ       
- การประเมินชิ้นงาน
หรือโครงงาน 

4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 สามารถท างานร่วมกันกับผู้อื่น
ได้เป็นอย่างดี 
    4.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย 
4.3 สามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ต่างๆ โดยรู้จักการ
วางแผนในการด าเนินชีวิตและ
รับผิดชอบตนเอง 

 
 
- มอบหมายงานกลุ่มและ
น าเสนอ 
- จัดกิจกรรม อภิปรายแสดง
ความคดิเห็น 
- ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
- สัมภาษณ์บุคคล 
- แสดงบทบาทสมมุติ 
- วิเคราะห์กรณีศึกษา 
- จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

 
 
- การน าเสนอผลงาน 
- รายงานการวิเคราะห์
กรณีศึกษา 
- สังเกตการณ์อภิปราย  
แสดงความคิดเห็น  
การตอบค าถาม 
- นักศึกษาประเมิน
เพ่ือนร่วมกลุ่มกิจกรรม 
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ตารางที่ 1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (ต่อ) 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการ

พัฒนา 

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละ

ด้าน 
    4.4 มีภาวะผู้น า 
    4.5 มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติ
หน้าที่ของตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างเป็นกัลยาณมิตร   
   4.6 ปฏิบัติหน้าที่และมีสัมพันธภาพ
ต่อผู้เรียนอย่างเป็นกัลยาณมิตร   
    4.7 เรียนรู้และพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง   
    4.8 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีมีความ
รับผิดชอบ ท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็น
ผู้น าและผู้ตามท่ีดี   
    4.9 สามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
    4.10 มีความรับผิดชอบและปฏิบัติ
ต่อผู้เรียนด้วยความเข้าใจและยอมรับ
ผู้เรียนตามอัตภาพ 

 - ประเมินการน าเสนอ
ความรู้ประกอบสื่อ
ต่างๆ 
-ใช้การสังเกต
พฤติกรรม   
- การประเมินชิ้นงาน
หรือโครงงาน   
- การท าแฟ้มสะสมงาน
และ   
- การบันทึกการเรียนรู้ 
(Learning Journal) 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
    5.1 สามารถใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ ในการเก็บข้อมูลน าเสนอ 
และสามารถเลือกรูปแบบการน าเสนอ
ที่เหมาะสม 
5.2 ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และ
สถิติในการวิเคราะห์และน าเสนอ 
    5 .3  สามารถสื่ อสารได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน 
    5.4 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้ภาษาพูด ภาษาเขียนเทคโนโลยี 
สารสนเทศและคณิตศาสตร์และสถิติ 

 
 
 
- น าเสนอผลงานศึกษาค้นคว้า
เป็นรายบุคคลและกลุ่มโดยใช้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
- ใช้สื่อเคลื่อนไหวประกอบ 
การน าเสนอ 
- ท าโครงงาน 
- ก ากับดูแลการใช้สื่อประกอบ 
การน าเสนอจนเกิดเป็นนิสัย 
- จัดให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติใน
การใช้คณิตศาสตร์และสถิติ
พ้ืนฐาน  การใช้ภาษาพูดภาษา 

 
 
 
- การใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในการ
น าเสนอผลงาน 
- ตรวจรายงานผลงาน 
- การสอบข้อเขียน/
ปากเปล่า 
- ใช้การสังเกต
พฤติกรรม  
- การท าแฟ้มสะสมงาน  
- การบันทึกการเรียนรู้ 
(Learning Journal)      
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ตารางที่ 1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (ต่อ) 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการ

พัฒนา 

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละ

ด้าน 
พ้ืนฐาน เพ่ือการสื่อสาร การเรียนรู้ 
การเก็บรวบรวมและน าเสนอข้อมูล 
    5.5 ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้
ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยี
สารสนเทศ และคณิตศาสตร์ และสถิติ
พ้ืนฐาน ในการสื่อสาร การเรียนรู้ การ
เก็บรวบรวมและน าเสนอข้อมูล และ
การแก้ปัญหาในการด ารงชีวิตและการ
จัดการเรียนการสอน 
   5.6  สามารถใช้ภาษาพูด ภาษา
เขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คณิตศาสตร์และสถิติพ้ืนฐานในการ
สื่อสาร การเรียนรู้ การเก็บรวบรวม
และน าเสนอข้อมูลและการแก้ปัญหา  

เขียนและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  โดยมีการให้ข้อมูล
ป้อนกลับและการให้ความ
ช่วยเหลือ 

 

6. ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
    6.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการจัดหลักสูตรการเรียน
การสอนการวัดประเมินผล การ
จัดการชั้นเรียน การบันทึกและ
รายงานผลการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัยในชั้นเรียน และการมีส่วน
ร่วมกับครอบครัวและชุมชนในการจัด
การศึกษา  
6.2 ตระหนักถึงคุณค่าของการน า
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการสอนการวัด 
ประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การ
บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียน 

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

 
-ใช้การสังเกต
พฤติกรรม        
- การท าแฟ้มสะสมงาน 
- การบันทึกการเรียนรู้ 
(Learning Journal) 
- การน าเสนอผลงาน 
- รายงานการวิเคราะห์
กรณีศึกษา 
- ประเมินการน าเสนอ
ความรู้ประกอบสื่อ
ต่างๆ 
- การประเมินชิ้นงาน
หรือโครงงาน   
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ตารางที่ 1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (ต่อ) 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการ

พัฒนา 

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละ

ด้าน 
    6.3 สามารถวางแผนออกแบบ
หลักสูตร ปฏิบัติการสอน จัดการชั้น
เรียน วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียน
การสอน และท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 
    6.4 สามารถประสานความร่วมมือ
ระหว่างครอบครัว โรงเรียน และ
ชุมชนในการจัดการศึกษา 

 

 

 
1.3 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการอ่านเพื่อการตีความ  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ค.บ. 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ได้จัด
ให้มีการเรียนการสอนรายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษหลายวิชาด้วยกัน โดยผู้วิจัยได้เลือกวิชามา 1 
รายวิชา เพ่ือน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ
โดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง ได้แก่ วิชาการอ่านเพ่ือการตีความ (Reading for 
Interpretation) รหัสวิชา 1132302 โดยมีค าอธิบายรายวิชา ดังนี้  
 
  ศึกษาและฝึกฝนการอ่านที่บริบทหลากหลายมากขึ้น ทั้งบทความทางวิชาการ

และบทความทั่วไป โดยมุ่งเน้นให้ สามารถแยกความแตกต่างระหว่างการแสดงความ
คิดเห็นและความจริง ได้ การสนทนาที่มีลักษณะพิเศษ การระบุถึงวัตถุประสงค์ของ
ผู้เขียน การหาความหมายโดยนัยจากบริบท และความเข้าใจถึงลักษณะพิเศษทางภาษา 
แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร เน้นการปฏิบัติโดยใช้กลยุทธ์ในการเรียน

เพ่ือน าไปใช้ในการแก้ปัญหา วิเคราะห์และตัดสินใจ รวมทั้งบูรณาการการเรียนในชั้นเรียนกับการ
แสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามเป้าหมายของ
หลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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2.  การอ่านภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง/ภาษาต่างประเทศ 
2.1 กระบวนการในการอ่านภาษาที่สอง/ภาษาต่างประเทศ 
การอ่านเป็นกระบวนการที่มีค วามสลับซับซ้อน โดยเฉพาะกระบวนการอ่าน

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง/ ภาษาต่างประเทศย่อมมีความแตกต่างจากกระบวนการอ่านในภาษา
แม่ นักวิชาการได้อธิบายกระบวนการอ่านภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง/ ภาษาต่างประเทศ ดังนี้ 

Barnett (1989) ได้อธิบายว่า ในปัจจุบันยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน มีแต่เพียงหลักการซึ่ง
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่ว ๆ ไป โดยให้ความสนใจไปที่กระบวนการในการท างานของสมองในขณะอ่าน
มากกว่าที่จะวัดผลการอ่าน ซึ่งแนวคิดนี้มองว่ากระบวนการอ่านภาษาที่สองมีความคล้ายคลึงกับ
กระบวนการอ่านภาษาที่หนึ่ง คือเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ (Interactive Process) โดยเป็น
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อ่านกับบทอ่านเพ่ือสร้างความหมาย  กระบวนการนี้ผู้อ่านเป็นจุดส าคัญของ
กระบวนการ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนภาษาที่สองมองว่ากระบวนการอ่านนี้เป็นกระบวนการที่
เน้นผู้อ่าน (Reader-based) หรือเน้นมโนทัศน์ (Conceptually Driven) นั่นคือ เชื่อว่าวัตถุประสงค์ 
ทักษะความรู้ความคิด ความสามารถทางภาษา กลวิธี ความรู้เดิม มีส่วนช่วยในการสร้างความเข้าใจ
ในการอ่านมากกว่าตัวอักษร ไวยากรณ์หรือโครงสร้างทางความหมายที่ปรากฏในบทอ่าน   

Irwin (1991) ได้อธิบายกระบวนการปฏิสัมพันธ์ในการอ่านว่าในขณะอ่าน จะมี
กระบวนการ 5 กระบวนการเกิดข้ึนในเวลาเดียวกันคือ 

1. กระบวนการในระดับจุลภาค  (Micro Processes) เป็นกระบวนการที่ผู้ อ่านหา
ความหมายจากหน่วยความคิดย่อยในแต่ละประโยคและต้องตัดสินใจว่าหน่วยความคิดใดต้องจดจ า 

2. กระบวนการบูรณาการ (Integrative Processes) เป็นกระบวนการที่ผู้อ่านท าความ
เข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความคิดย่อยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 

3. กระบวนการในระดับมหภาค (Macro Processes) เป็นกระบวนการที่ผู้ อ่านสรุป
ความคิดจากบทอ่าน ซึ่งต้องใช้การสังเคราะห์ การจัดเรียบเรียงหน่วยความคิดว่าหน่วยความคิดใด
เป็นหน่วยความคิดส าคัญ และหน่วยความคิดใดเป็นรายละเอียด 

4. กระบวนการขยายความ (Elaborative Processes) เป็นกระบวนการที่ผู้ อ่านใช้
ความคิดในการอนุมานความ ขยายความ หรือตีความบทอ่านนอกเหนือไปจากสิ่งที่ปรากฏในบทอ่าน 
เช่น การท านายความ การผสมผสานความรู้เดิม การสร้างจินตภาพ การใช้กระบวนการคิดในระดับสูง
และการตอบสนองทางอารมณ์ต่อสิ่งที่อ่าน 

5. กระบวนการอภิปัญญา (Metacognition Processes) คือ กระบวนการที่ผู้ อ่าน
ตระหนักและควบคุมอย่างมีสติต่อกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง โดยรู้ว่าตนเองไม่เข้าใจในส่วนไหน 
จะใช้กลวิธีใดหรือปรับเปลี่ยนกลวิธีในการอ่านอย่างไรจึงจะท าให้เข้าใจบทอ่านยิ่งขึ้น 

Aebersold และ Field (1997) กล่าวถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ อ่านกับบทอ่านว่า
ประกอบด้วย 
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1. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์และลักษณะของการอ่าน  (Interaction between 
Purpose and Manner of Reading) โดยที่วัตถุประสงค์จะเป็นตัวก าหนดว่าผู้ อ่านจะต้องอ่าน
อย่างไร เช่น ต้องอ่านช้าหรือเร็ว อ่านเพ่ือเข้าใจรายละเอียดทั้งหมด หรือเพ่ือเข้าใจความโดยทั่วไป 
หรือหาข้อมูลเฉพาะจุด ต้องกลับไปอ่านซ้ าหรือไม่ บุคคลจะมีพฤติกรรมการอ่านที่แตกต่างกันตาม
วัตถุประสงค์ของการอ่าน 

2. ปฏิสัมพันธ์ผ่านทางกลวิธีการอ่าน (Interaction through Reading Strategies) โดย
ที่ในขณะอ่านผู้อ่านจะใช้กิจกรรมทางสมองที่เรียกว่า กลวิธีหลาย ๆ กลวิธีในการสร้างความหมายจาก
บทอ่าน ซึ่งผู้อ่านแต่ละคนจะมีกลวิธีการอ่านเฉพาะของตนเอง 

3. ปฏิสัมพันธ์ผ่านทางความรู้เดิม (Interaction through Schema) ซึ่งเป็นความรู้เดิม
เกี่ยวกับเนื้อหาของบทอ่าน (Content Schema) ความรู้เดิมเกี่ยวกับแบบแผนและโครงสร้างของงาน
เขียน(Formal Schema) และความรู้เดิมเก่ียวกับตัวภาษา (Linguistic Schema)  

จากแนวคิดข้างต้น Fielding และ Pearson (1994) มีความเห็นว่าการสอนอ่านให้
ประสบความส าเร็จนั้นควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้คือ 

1. ผู้เรียนมีเวลาเพียงพอในการอ่าน 
2. ผู้สอนควรสอนกลวิธีการอ่านโดยตรงให้แก่ผู้เรียน 
3. ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกัน 
4. ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน 

 
Smith (1994, อ้างถึงใน Wood, 1997) ได้สรุปเกี่ยวกับการอ่านและแนวทางในการ

สอนไว้ดังนี้ 
1. การอ่านคือ การคิด กล่าวคือ ในขณะอ่านความคิดของผู้อ่านจะตื่นตัว ซึ่งหมายความ

ว่าผู้สอนควรจะให้ผู้เรียนแสดงความคิด อาจโดยการพูดหรือเขียนว่าคิดอะไรในขณะที่อ่าน 
2. การอ่านเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้อ่านกับบทอ่าน ซึ่งหมายความว่าผู้อ่านจะต้อง

เชื่อมโยงบทอ่านกับสิ่งที่อยู่ในความคิด 
3. ความรู้เดิมมีบทบาทส าคัญในการอ่าน ผู้สอนควรกระตุ้นให้ผู้อ่านอ่านให้มากขึ้นเพ่ือ

เพ่ิมพูนความรู้เดิมและเพ่ือที่จะอ่านได้ดีขึ้น ครูควรให้อ่านบทอ่านที่หลากหลาย สอนกลวิธีการอ่าน
เพ่ือให้ผู้อ่านสะสมความรู้เกี่ยวกับกลวิธีการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในการอ่านบทอ่านต่าง ๆ 

4. การอ่านเกี่ยวข้องกับการท านาย ในห้องเรียน ผู้เรียนควรได้รับการสอนให้ตรวจสอบ
ความรู้เดิมของตนเองและใช้ในการท านายความคิดของผู้เขียน 

5. การถามค าถามเป็นสิ่ งส าคัญ ในการสร้างความเข้าใจ  ความเข้าใจในที่นี้คือ
ความสามารถในการตอบค าถามได้ ดังนั้น การฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการตั้งค าถามจะช่วยสร้างความเข้าใจ
ในการอ่านได้ 

6. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของงานเขียนมีความส าคัญเพราะจะท าให้ผู้อ่านสามารถ
ระบุใจความส าคัญได้ว่าอยู่ส่วนไหนของบทอ่าน 



37 
 

 

7. ผู้เรียนต้องรู้จักน าความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่อ่านไปประยุกต์ใช้ซึ่งจะท าให้บทอ่านนั้นมี
ความหมายกับผู้เรียน 

8. การอ่านเป็นกิจกรรมทางสังคม ผู้สอนและผู้เรียนสามารถท างานร่วมกัน ซึ่งถือเป็น
บริบทหนึ่งของสังคม การเรียนรู้แบบร่วมงานและการเรียนรู้จากเพ่ือนถือว่าเป็นการเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ 

9. การทดสอบความเข้าใจในการอ่านที่แท้จริง ควรเป็นลักษณะของการอภิปรายเป็น
ค าถามแบบเปิดและการเขียน 

10. การอ่านเป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมาย ดังนั้นผู้สอนควรสอนให้ผู้อ่านรู้จักตั้งเป้าหมายใน
การอ่านจะเห็นได้ว่ากระบวนการอ่านตามแนวคิดปัจจุบันให้ความส าคัญกับกระบวนการที่เกิดขึ้น
ภายในสมองของผู้อ่าน โดยมองว่าในการอ่านผู้อ่านจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะใน
หลาย ๆ ด้านประกอบกัน และในขณะอ่านองค์ประกอบเหล่านี้จะท างานอย่างสัมพันธ์กันเกิดเป็น  
กระบวนการปฏิสัมพันธ์ขึ้นภายในสมองของผู้อ่าน  

จากแนวคิดดังกล่าวก่อให้เกิดแนวทางในการสอนอ่านที่ส าคัญสองประการคือ การสอน
กลวิธีการอ่านให้แก่ผู้เรียน และการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกับกลุ่มเพ่ือน เพ่ือจะได้สนทนา 
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และกลวิธีในการอ่านซึ่งกันและกัน 

2.2 ระดับของความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
ความเข้าใจในการอ่านซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญของการอ่านมีอยู่หลายระดับ การที่ผู้อ่านจะ

มีความรู้ ความสามารถในการอ่านระดับใดก็ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถในหลาย ๆ ด้านของผู้อ่าน
ดังที่กล่าวมาแล้ว นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงระดับของความสามารถในการอ่านไว้ ดังนี้ 

Raygor และ Raygor (1985) แบ่งความสามารถในการอ่านเป็น 3 ระดับดังนี ้
1. ความเข้าใจระดับตัวอักษร (Literal Comprehension) คือความสามารถในการ

เข้าใจความหมายของค าศัพท์ ส านวน และความคิดของผู้เขียนตามตัวอักษรที่ปรากฏ 
2. ความเข้าใจระดับตีความ (Interpretative Comprehension) คือ ความสามารถใน

การเข้าใจความสัมพันธ์ของเนื้อความในบทอ่าน สามารถเปรียบเทียบข้อเท็จจริงกับประสบการณ์
ส่วนตัว เข้าใจล าดับเหตุการณ์ต่าง ๆ มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลและสามารถตีความ
ข้อความทั่ว ๆ ไปได ้

3. ความเข้าใจระดับการประยุกต์ใช้ (Applied Comprehension) คือ ความสามารถใน
การประเมินแนวคิดของผู้เขียน และสามารถน าแนวคิดนั้นไปสัมพันธ์กับความรู้เดิมของตนเองและ
น าไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ใหม่ได้ 

Costa (1991, อ้างถึงใน Ryder and Gravers, 1994) ได้แบ่งความสามารถในการอ่าน
เพ่ือความเข้าใจไว้ ดังนี้ 

1. ค ว าม เข้ า ใจ ร ะดั บ ร วบ ร วม แ ล ะ ร ะลึ ก ข้ อ มู ล  (Gathering and Recalling 
Information) คือความสามารถในการเข้าใจเนื้อหาที่ปรากฏอย่างชัดเจนในบทอ่าน 



38 
 

 

2. ความเข้าใจระดับการตีความข้อมูลที่ รวบรวม  (Making Sense of Gathered 
Information) คือ ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดต่าง ๆ ที่ได้น าเสนอในบท
อ่าน 

3. ความเข้าใจระดับการประยุกต์และประเมินการกระท าในสถานการณ์ใหม่ (Applying 
and Evaluating Actions in Novel Situations) คือ ความสามารถในการใช้ข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้ใน
การท านาย วางแผน ตั้งสมมติฐาน และประเมินสถานการณ์ซึ่งจะต้องใช้ความคิดในระดับสูง 

ในขณะที่ Nuttal (1996) แบ่งระดับของความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจไว้ 5 
ระดับ ดังนี้ 

1. ความเข้าใจระดับตัวอักษร (Literal Comprehension) คือความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่
ระบุชัดเจนในบทอ่าน 

2. ความ เข้ า ใจ ระดั บ ก ารตี ค ว าม ซ้ า  (Reorganizing or Reinterpretation) คื อ 
ความสามารถในการตีความข้อมูลในบทอ่าน ซึ่งผู้อ่านจะต้องใช้ข้อมูลจากส่วนต่าง ๆ ของบทอ่าน
รวมกัน มิใช่เพียงจากประโยคใดประโยคหนึ่ง 

3. ความเข้าใจระดับอ้างอิง (Inference) คือความสามารถในการระบุสิ่งที่ไม่ได้กล่าวไว้
โดยตรงในบทอ่าน ซึ่งจะคล้ายกับประเภทที่สอง แต่มีความซับซ้อนมากกว่า 

4. ความเข้าใจระดับประเมินค่า (Evaluation) คือ ความสามารถในการตัดสินบทอ่านว่า
ผู้เขียนพยายามจะสื่อสารอะไร และท าได้ดีเพียงใด 

5. ความเข้าใจระดับการสนองตอบส่วนบุคคล(Personal Response)คือ ความสามารถ
ในการแสดงความคิดเห็น และความรู้สึกต่อสิ่งที่ได้อ่าน ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างความเข้าใจบท
อ่านกับความคิดของผู้อ่าน 
 

Manzo, Manzo และ  Estes (2001) ได้น าเสนอเครื่องมือที่ ช่ วยในการประเมิน
ความสามารถในการอ่านที่เรียกว่า ITI (An Informal Textbook Inventory) ซ่ึงในส่วนที่เป็นการวัด
ความเข้าใจในการอ่านได้แบ่งข้อค าถามออกเป็น 2 ระดับดังนี ้

1. ความเข้าใจระดับพ้ืนฐาน (Basic Comprehension) คือความสามารถในการเข้าใจ
แนวคิดหลัก รายละเอียดสนับสนุน ค าศัพท์ในบริบท และความเข้าใจเกี่ยวกับกราฟ ตาราง หรือ
รูปภาพที่ใช้ในบทอ่าน 

2. ความเข้าใจในระดับประยุกต์ใช้ (Applied Comprehension) คือ ความสามารถใน
การสรุปสิ่งที่อ่าน และคิดวิเคราะห์เพ่ือประเมินหรือตัดสินสิ่งที่อ่านโดยใช้ประสบการณ์  ค่านิยมและ
ความรู้ที่ผู้อ่านมีอยู่ 

 
สรุปได้ว่า ความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจมีอยู่หลายระดับ ตั้งแต่ความเข้าใจใน

ระดับพ้ืนฐาน เช่น ความเข้าใจเกี่ยวกับค าศัพท์ ส านวน และเนื้อหาที่ปรากฏโดยตรงในบทอ่าน ไป
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จนถึงความเข้าใจในระดับที่สูงขึ้นที่ต้องอาศัยการตีความข้อมูล  การสรุปอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่และ
การประเมินค่าของข้อมูล ซึ่งใช้การคิดท่ีซับซ้อนและถือเป็นการคิดในระดับสูง 

 
ตารางที่ 2 ระดับความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ 

ระดับความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
Raygor และ Raygor 

(1985) 
Costa  
(1991) 

Nuttal  
(1996) 

Manzo, Manzo 
และ Estes (2001) 

1. ความเข้าใจระดับ
ตัวอักษร 
2. ความเข้าใจระดับตีความ 
3. ความเข้าใจระดับการ
ประยุกต์ใช้ 

1. ค ว า ม เข้ า ใจ ร ะ ดั บ
รวบรวมและระลึกข้อมูล  
2. ความเข้าใจระดับการ
ตีความข้อมูลที่รวบรวม  
3. ความเข้าใจระดับการ
ประยุกต์และประเมินการ
กระท าในสถานการณ์ใหม ่

1. ความเข้าใจระดับ
ตัวอักษร 
2. ความเข้าใจระดับการ
ตีความซ้ า  
3. ความเข้าใจระดับอ้างอิง  
4. ความเข้าใจระดับ
ประเมินค่า  
5. ความเข้าใจระดับการ
สนองตอบส่วนบุคคล  

1. ความเข้าใจ
ระดับพื้นฐาน  
2. ความเข้าใจใน
ระดับประยุกต์ใช้ 

 
2.3 องค์ประกอบของความเข้าใจในการอ่าน 
องค์ประกอบในการอ่านเป็นส่วนหนึ่งที่ควรพิจารณาในการสอนอ่าน ถึงแม้ว่าผู้อ่านจะมี

ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านมากเพียงใด หากขาดองค์ประกอบของความเข้าใจในการอ่าน อาจท าให้
ผู้อ่านตีความเรื่องที่อ่านผิดพลาดได้ มีนักวิชาการกล่าวถึงองค์ประกอบของความเข้าใจในการอ่าน 
ดังนี้ 

William (1984: 3-12) ได้กล่าวว่า การอ่านเป็นกระบวนการหนึ่ งที่ผู้ อ่านรับเอา
ความหมายจากผู้เขียนที่สื่อออกมา โดยมีองค์ประกอบส าคัญของความเข้าใจในการอ่านดังนี้ 

1. ค วาม รู้ เกี่ ย วกั บ ระบ บ การ เขี ย น (Knowledge of the Writing System) คื อ
ความสามารถในการจดจ าหรือรู้จักตัวอักษรที่แสดงทั้งในรูปแบบตัวพิมพ์หรือตัวเขียน รวมทั้งการผสม
ตัวอักษรและการสะกดค า 

2. ความรู้เกี่ยวกับภาษา (Knowledge of the Language) คือความสามารถที่ผู้อ่าน
ควรมีความรู้ในเรื่องของเนื้อหาภาษา หรือความหมายของค า ตลอดจนโครงสร้างไวยากรณ์ รูปแบบ
และการเรียงค า 

3. ความสามารถในการตีความ (Ability to Interpret) คือความสามารถของผู้อ่านที่จะ
รับรู้เรื่องราวที่อ่านได้ในภาพรวม มิได้เกิดความเข้าใจเฉพาะในระดับประโยค แต่สามารถเข้าใจถึง
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเป็นเรื่องราว 

4. ความรู้รอบด้านของผู้อ่าน (Knowledge of the World) เป็นความรู้ที่มิได้หมายถึง
ข้อความที่ผู้อ่านอ่านเท่านั้น แต่เป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ผู้อ่านที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ จะสามารถเชื่อมโยงให้เข้ากับความรู้ในบทอ่านได้อย่างง่ายและเข้าใจได้เป็นอย่างดี 
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5. เหตุผลในการอ่านและรูปแบบของการอ่าน (Reasons for Reading and Reading 
Style) คือ ความพึงพอใจและการตัดสินใจของผู้อ่านในการเลือกรูปแบบของการอ่าน ผู้อ่านจะเป็นผู้
ก าหนดเองว่าต้องการจะอ่านอะไร อ่านท าไมและเลือกว่าจะอ่านอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับผู้อ่าน 

Rubin และ Thompson (1994: 91) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่ท าให้เกิดความเข้าใจใน
การอ่านดังนี้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับภาษา (Knowledge of the Language) ที่ช่วยให้ผู้ อ่านสามารถ
เข้าใจรูปแบบและความหมายของอักษรที่ปรากฏในบทอ่านได้ทั้งในระดับค าหรือระดับประโยค 
  2. ประสบการณ์ของผู้อ่าน (Knowledge of the World) ผู้อ่านจ าเป็นต้องใช้ความรู้
หรือประสบการณ์เดิมมาช่วยให้เกิดความเข้าใจในการอ่านให้ดีขึ้น 
  3. ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา (Knowledge of the Subject Matter) ในบางครั้งหากผู้อ่าน
มีความรู้ในเนื้อหาหรือเรื่องราวที่อ่านจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเนื้อหาในบทอ่านได้ดีกว่าผู้ที่ไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหานั้นเลย 
 
  สมุทร เซ็นเชาวนิช (2545: 74) ได้เสนอแนะว่าผู้อ่านที่มีความเข้าใจในการอ่านจะต้อง
ปฏิบัติได้ดังนี้ 
  1. สามารถจดจ าเรื่องราวส่วนใหญ่ที่อ่านมาแล้วได้ เมื่อถึงคราวจ าเป็นที่ต้องการจะใช้
ประโยชน์หรืออ้างอิงก็ท าได้โดยไม่ยาก 
 2. สามารถจับใจความส าคัญ ๆ ได้ สามารถแยกแยะหรือระบุประเด็นหลักออกจาก
ประเด็นย่อยที่ไม่จ าเป็นมากนักได้ สามารถประเมินได้ว่าอะไรบ้างที่ควรจะสนใจเป็นพิเศษ หรือตัดทิ้ง
ไป 
  3. สามารถตีความเกี่ยวกับเรื่องราวหรือข้อคิดเห็นที่อ่านมาแล้วได้อย่างถูกต้อง มีเหตุผล
และน่าเชื่อถือ 
  4. สามารถสรุปลงความเห็นจากสิ่งที่ ได้ อ่านมาแล้วได้อย่างถูกต้อง มีเหตุผลและ
น่าเชื่อถือ 
                5. สามารถใช้วิจารณญาณของตน พิจารณาไตร่ตรองข้อสรุปหรือการอ้างอิงต่าง ๆ ของ
ผู้เขียนได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ ไม่สับสน 
 6. สามารถถ่ายโอนหรือประสมประสานความรู้ที่ได้จากการอ่านกับประสบการณ์อ่ืน  ๆ 
ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ 

 สรุปได้ว่า องค์ประกอบของความเข้าใจในการอ่านโดยทั่วไป อาจแบ่งออกเป็น 2 
ลักษณะ คือองค์ประกอบภายนอก และองค์ประกอบภายใน ซึ่ งองค์ประกอบภายนอกจะ
ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับระบบการเขียนและระบบภาษา รวมถึงรูปแบบของการอ่าน ส่วน
องค์ประกอบภายในจะประกอบด้วย ความรู้ความสามารถในการตีความ ความรู้รอบด้านของผู้อ่านใน
การจดจ าเรื่องราวและจับใจความส าคัญ การสรุปลงความเห็นและเหตุผลในการอ่าน สิ่งเหล่านี้ช่วยให้
ผู้ อ่านสามารถเข้าใจและสร้างความหมายจากสิ่ งที่ อ่านได้ในที่สุด นอกจากความเข้าใจด้าน
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องค์ประกอบของการอ่านแล้ว รูปแบบของการอ่าน กิจกรรมและขั้นตอนในการสอนอ่าน ยังเป็น
ปัจจัยที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสิ่งที่อ่านมากขึ้น 

ตารางที ่3  องค์ประกอบของความเข้าใจในการอ่าน 
องค์ประกอบของความเข้าใจในการอ่าน 

William 
(1984) 

Rubin และ Thompson 
(1994) 

สมุทร เซ็นเชาวนิช 
(2545) 

1. ความรู้เกี่ยวกับระบบการ
เขียน 
2. ความรู้เกี่ยวกับภาษา  
3. ความสามารถในการตีความ 
4. ความรู้รอบด้านของผู้อ่าน 
5. เห ตุ ผ ล ใน ก า ร อ่ า น แ ล ะ
รูปแบบของการอ่าน 

1. ความรู้เกี่ยวกับภาษา  
2. ประสบการณ์ของผู้อ่าน  
3. ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา  

1. ความสามารถในการจดจ า
เร่ืองราว 
2. ความสามารถในการจบั
ความส าคัญ 
3. ความสามารถในการตีความ 
4. ความสามารถในการสรปุลง
ความเห็น 
5. ความสามารถในการใช้
วิจารณญาณ 
6. ความสามารถในการถ่ายโอน
ความรู ้

 
 2.4 การสอนการอ่านภาษาอังกฤษ  
  2.4.1 รูปแบบของการสอนอ่าน (Models of Reading Instruction)  
  การสอนอ่านมีรูปแบบการสอนที่สามารถท าได้แตกต่างกันไป โดยทั่วไปสามารถแบ่งได้
เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการอ่านแบบล่างขึ้นบน (Bottom-up Models) รูปแบบการอ่านแบบ
บนลงล่าง (Top-down Models) และรูปแบบการอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Models) 
(Barnett, 1989: 12-14; Nuttal, 1996: 16-17) โดยทั้ง 3 รูปแบบมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
  1. รูปแบบการอ่านแบบล่างขึ้นบน (Bottom-up Models) เป็นรูปแบบการอ่านที่ให้
ความส าคัญในการสร้างความหมายจากตัวอักษร ค าศัพท์ วลีและประโยค โดยที่ผู้ อ่านจะสร้าง
ความหมายโดยอาศัยการจ าจากตัวอักษร ค าศัพท์ และความเข้าใจในโครงสร้างประโยคต่าง ๆรูปแบบ
การอ่านดังกล่าวจะใช้ได้ดีกับผู้อ่านที่มีประสบการณ์น้อย ทั้งนี้เป็นเพราะความแตกต่างระหว่าง
มุมมองของผู้อ่านกับผู้เขียนบทอ่าน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค าศัพท์ และ
โครงสร้างประโยคเสียก่อน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง รูปแบบการอ่านแบบล่างขึ้นบน เชื่อว่า
ผู้อ่านจะน ากระบวนการระดับสูงของการอ่านมาใช้เพ่ือช่วยให้เกิดความเข้าใจไม่ได้จนกว่าจะใช้
กระบวนการระดับล่างของการอ่านโดยเฉพาะการรู้จักค าศัพท์ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่อยู่ในกระบวนการ
ระดับล่าง 
  2. รูปแบบการอ่านแบบบนลงล่าง (Top-down Models) เป็นรูปแบบการอ่านที่ต้องใช้
สติปัญญา ประสบการณ์ และพ้ืนความรู้เดิมมาช่วยในการคาดเดาความหมาย ซึ่งรูปแบบดังกล่าวมี
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ฐานมากจากทฤษฎีโครงสร้างความรู้ในการท าความเข้าใจกับสิ่งที่อ่าน ซึ่งเป็นรูปแบบการอ่านที่มี
ความเข้มแข็งและกระตือรือร้น เพราะในขณะที่อ่าน ผู้อ่านจะใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เป็นต้นว่า การเดาการ
คาดคะเน หรือการท าความเข้าใจเนื้อหาในบทอ่านเป็นช่วงหรือท่อนใหญ่  ๆ เพ่ือตีความหรือสรุป
ความจากสิ่งที่อ่าน 
  3. รูปแบบการอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ ( Interactive Models) เป็นรูปแบบการอ่านที่
ผสมผสานรูปแบบการอ่านแบบล่างขึ้นบน (Bottom-up) และบนลงล่าง (Top-down) เข้าด้วยกัน 
ซึ่งมีหลักว่า ผู้อ่านจะใช้รูปแบบการอ่านบนลงล่างในการคาดเดาความหมายบทอ่าน ขณะเดียวกันก็
จะใช้รูปแบบการอ่านล่างขึ้นบน ในการตรวจสอบดูสิ่งที่คาดเดาว่าเป็นจริงตามที่ผู้เขียนกล่าวไว้ในบท
อ่านหรือไม่ ดังนั้น หากผู้อ่านประสบปัญหาในการอ่านหรือมีข้อบกพร่องในการใช้กระบวนการหรือกล
ยุทธ์ในการอ่านในระดับใดระดับหนึ่ง ผู้อ่านอาจหันไปใช้กลยุทธ์ชนิดอ่ืนที่ผู้อ่านคิดว่ามีประสิทธิภาพ
มากกว่าหรือที่ผู้อ่านถนัดกว่า จึงกล่าวได้ว่า รูปแบบการอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ถือเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญ
กับผู้อ่าน 

  สรุปได้ว่า รูปแบบการอ่านภาษาอังกฤษ มี 3 รูปแบบ โดยแต่ละรูปแบบมีลักษณะที่
แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของการอ่าน รวมถึงบทอ่านประกอบในการอ่าน 
   
  2.4.2 ขั้นตอนและกิจกรรมการสอนอ่าน 
  ในการสอนอ่านภาษาอังกฤษ ได้มีนักวิชาการน าเสนอขั้นตอนและกิจกรรมในแต่ละ
ขั้นตอนการสอนอ่านไว้ดังต่อไปนี้ 

   William (1986: 2-3) และ Schmitt และ Bauman (1986: 28 - 31) ได้เสนอขั้นตอน
ในการอ่านดังนี้ 
  1. ขั้นก่อนการอ่าน (pre – reading) เป็นขั้นตอนที่ครูด าเนินการสอนโดยเริ่มจากการ
บอกจุดประสงค์ของการอ่าน และพยายามน าไปเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของผู้เรียนเพ่ือเ ร้าความ
สนใจให้ผู้เรียนอยากอ่าน แล้วทบทวนค าศัพท์และรูปประโยคที่เรียนไปแล้ว และมีปรากฏในข้อความ
ที่อ่านหรือสอนค าศัพท์และรูปประโยคใหม่ที่ผู้เรียนไม่รู้จักแต่จะพบในบทอ่าน 
  2. ขั้นการอ่าน (while – reading) เป็นขั้นที่นักเรียนแต่ละคนอ่านในใจและพยายามท า
ความเข้าใจในบทอ่าน ในระยะแรก ๆ ครูอาจแนะน าและฝึกให้ผู้เรียนอ่านเป็นกลุ่มค าโดยกวาด
สายตาเป็นช่วงๆแทนที่จะอ่านทีละค า และครูอาจช่วยเหลือโดยแบ่งค าเป็นกลุ่ม ๆ ให้อ่าน หลังจาก
นั้นผู้เรียนจึงแบ่งกลุ่มค าเอง โดยเริ่มจากกลุ่มค าที่มีความยาวไม่มาก แล้วจึงขยายให้มากขึ้น 
  3. ขั้นหลังการอ่าน (post – reading) เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนท ากิจกรรมเมื่ออ่านจบแล้ว 
เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจในการอ่าน โดยให้ท าแบบฝึกหัดในแบบต่าง ๆ เช่น ให้เติมค าลงในช่องว่าง 
ให้เขียนถูก – ผิด สรุปใจความส าคัญ เขียนแผนภูมิ เขียนเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่านหรือเล่าเรื่องที่ อ่าน 
เป็นต้น 

  Anthony et. al. (1993) ได้เสนอการสอนอ่าน มีข้ันตอนดังนี้ 
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  1. ขั้นก่อนการอ่าน (pre–reading) เป็นขั้นที่ครูกระตุ้นความรู้เดิมของผู้เรียนให้ผู้เรียน
คิดและระลึกว่าเคยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่านอย่างไร และให้ผู้เรียนคาดคะเนสิ่งที่จะปรากฏใน
บทอ่าน เพ่ือให้อ่านอย่างมีจุดมุ่งหมาย ในขั้นตอนนี้ ครูทบทวนหรือสอนค าศัพท์และรูปประโยคที่
ผู้เรียนจะพบในบทอ่านด้วย 
  2. ขั้นการอ่าน (while–reading) เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนท ากิจกรรมการอ่าน และพยายาม
ท าความเข้าใจกับบทอ่าน ครูควรแนะน าและฝึกให้ผู้เรียนคิดเชื่อมโยงความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เดิมที่มี
อยู่ ในขั้นนี้ผู้เรียนอาจจะต้องอ่านซ้ า พิจารณาทบทวนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง 
  3. ขั้นหลังการอ่าน (post – reading) เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนท ากิจกรรมที่ตรวจสอบความ
เข้าใจในการอ่านของตนเอง ซึ่งมีหลายวิธี เช่น ให้ตอบค าถาม สรุปย่อประเด็นส าคัญที่ได้จากการอ่าน 
เลือกข้อมูลส าคัญจากบทอ่านมาเรียบเรียงตามล าดับเรื่องราว เป็นต้น 
 
  วิสาข์ จัติวัตร์ (2543: 267-269) ได้กล่าวว่า กิจกรรมการสอนอ่านมีจุดมุ่งหมายให้
นักเรียนสามารถอ่านเนื้อหาได้ด้วยความเข้าใจ จุดมุ่งหมายของกิจกรรมการสอนอ่านนี้  คือ ช่วยให้
นักเรียนได้พัฒนาจากการที่ต้องได้รับการสอนจากครู ไปสู่ภาวะที่สามารถอ่านได้เองอย่างอิสระ
จุดประสงค์ของการสอนทั้ง 3 ระยะ ดังนี้ 
  1. การสอนก่อนการอ่าน (pre-reading instruction) ช่วยให้นักเรียนได้วางแผนการ
เรียนของตน 
  2. การสอนระหว่างการอ่าน (during–reading instruction) ช่วยให้นักเรียนได้ควบคุม
การเรียนการสอน 
  3. การสอนหลังการอ่าน (post-reading instruction) ช่วยให้นักเรียนได้ประเมินการ
เรียนรู้ของตน 
  กิจกรรมการสอนอ่านนี้ ตรงตามแนวการสอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ เนื่องจากเป็นการ
กระตุ้นให้นักเรียนใช้โครงสร้างความรู้เดิม (Schema) ในการเรียนรู้โดยพยายามสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่ได้จากการอ่าน นอกจากนี้ ยังมีโอกาสใช้ความรู้และทักษะใน
ระดับต่ า เช่น การเรียนรู้ศัพท์ ไวยากรณ์ และทักษะในระดับสูง เช่น การบูรณาการข้อมูล การจับ
ใจความส าคัญ เป็นต้น 
  ขั้นตอนการสอนอ่านประกอบด้วย 
  1. ขั้นก่อนการอ่าน (pre-reading phase) 
   1.1 กระตุ้นและพัฒนาประสบการณ์เดิมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อ่าน ความรู้ในที่นี้อาจ
เป็นความรู้ทั่วไปหรือความรู้เฉพาะที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่อ่านหรือเป็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเขียน 
หรืออ่านเรื่องนั้น ๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างเรื่อง ครูควรสร้างสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่นักเรียน
รู้แล้ว และสิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ต่อไป ครูอาจเตรียมข้อมูลเพ่ิมเติมในกรณีที่นักเรียนขาดความรู้
เดิมในเรื่องนั้น ๆ เช่น ภาพยนตร์ หรือหนังสืออ่านง่าย ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่องท่ีจะเรียน 
   1.2 ช่วยให้นักเรียนเข้าใจโครงสร้างของบทอ่าน นักเรียนจะได้รับประโยชน์ ถ้ามี
ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของบทอ่าน เพราะจะท าให้เข้าใจดีขึ้น ครูจึงควรเสริมความรู้ด้านนี้โดยให้
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นักเรียนทราบว่าบทอ่านนั้น มีโครงสร้างอย่างไร เช่น โครงสร้างการเล่าเรื่อง การเปรียบเทียบหรือ
บอกเหตุและผล เป็นต้น ครูอาจช่วยเสริมความรู้เกี่ยวกับค าชี้แนะโครงสร้าง เช่น because, as a 
result บอกความเป็นเหตุเป็นผล เป็นต้น 
   1.3 สอนค าศัพท์ส าคัญ ๆ ครูควรเลือกค าศัพท์ที่ส าคัญ ๆ เกี่ยวเนื่องกับความคิดรวบ
ยอดส าคัญ ๆ ในเรื่องนั้นมาสอน จากผลการวิจัยพบว่า ในบทเรียนหนึ่ง ๆ ควรสอนศัพท์ใหม่ประมาณ 
3–6 ค าที่ท าให้นักเรียนเข้าใจบทอ่านได้ดีขึ้น จึงจะประสบความส าเร็จ การสอนศัพท์จ านวนมาก
เกินไป อาจท าให้ผู้เรียนสับสนเนื่องจากมีความจ ากัดในการเรียนรู้ 
   1.4 ให้นักเรียนมีจุดประสงค์ในการอ่าน จุดประสงค์ในการอ่านนี้ อาจมาจากครูหรือ
นักเรียนสร้างขึ้น จุดประสงค์ในการอ่านนี้ จะช่วยให้นักเรียนควบคุมทิศทางในการอ่านได้ดีขึ้นและ
สามารถประเมินความเข้าใจของตนเองหลังการอ่านอีกด้วย 
  2. ขั้นการอ่าน (the reading phase) เป็นขั้นตอนที่นักเรียนใช้กระบวนการความรู้
ความเข้าใจ (the cognitive processes) เพ่ือท าความเข้าใจกับบทอ่าน เช่น คัดเลือกข้อมูลในบท
อ่านที่ตรงกับจุดประสงค์ในการอ่านและจัดรวบรวมข้อมูล โดยพยายามเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ
ประโยคต่าง ๆ หรือหาโครงสร้างของบทอ่าน ในขั้นตอนนี้ ครูอาจปล่อยให้นักเรียนอ่านอย่างอิสระ 
เมื่อนักเรียนต้องการความช่วยเหลือ ครูอาจช่วยในการจัดระบบข้อมูลช่วยให้นักเรียนเห็น
ความสัมพันธ์ของข้อมูลในประโยคต่าง ๆ และช่วยให้นักเรียนได้อ่านตามจุดประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ 
  3. ขั้นหลังการอ่าน (post-reading phase) มีจุดมุ่งหมาย ดังนี้  
   3.1 อภิปรายจุดประสงค์การอ่านที่ตั้งไว้ ครูช่วยให้นักเรียนประเมินความสามารถใน
การอ่านของตนเองว่าตรงกับจุดประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ 
   3.2 ช่วยให้นักเรียนจัดระบบและเรียบเรียงข้อมูลจากบทอ่าน ครูช่วยให้นักเรียนมี
ระบบในการจัดข้อมูล ซึ่งท าให้มองเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูล และสามารถบูรณาการข้อมูลใหม่เข้า
กับความรู้เดิมได้อย่างมีความหมาย อาจเป็นในรูปของแผนภูมิความหมาย ตาราง หรือแผนผังเป็นต้น 
   3.3 ช่วยให้นักเรียนสามารถประเมินการเรียนรู้ตนเอง ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ในการ
อ่านหรือไม่ สามารถน าสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงหรือไม่ โดยไม่เน้นที่คะแนนหรือ ผิด–ถูก 
   3.4 ช่วยให้นักเรียนบูรณาการข้อมูลจากบทอ่านเข้ากับความรู้เดิม โดยตรวจสอบว่า 
ข้อมูลที่ได้จากการอ่านแตกต่างไปจาก ความรู้เดิมที่มีอยู่ในขั้นก่อนอ่านหรือไม่ และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องนั้น ๆ เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ 
   3.5 ให้โอกาสนักเรียนในการน าเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ในขั้นแรก 
ครูต้องแนะแนวทางในการประยุกต์ความรู้ดังกล่าว หลังจากที่นักเรียนชานาญมากขึน้ จะสามารถ
ตัดสินใจด้วยตนเองว่า ข้อมูลนั้นมีประโยชน์และความสาคัญอย่างไร 
  ข้อดีของกิจกรรมการสอนอ่านนี้คือ เปิดโอกาสให้ครูได้เลือกใช้กลวิธีต่าง ๆ ในการสอน
อ่าน เช่น K-W-L การใช้แผนภูมิความรู้ และการตั้งค าถามที่สัมพันธ์กับค าตอบ เป็นต้น ในขั้นตอน
ต่างๆ ตามความเหมาะสม 
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  Devine (1986: 3 - 7) เป็นนักวิชาการอีกผู้หนึ่งได้เสนอกิจกรรมส าคัญในการสอนอ่านที่
ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4 ประการคือ 
  1. การตรวจสอบพ้ืนความรู้ของผู้เรียน (finding out what students already know) 
ครูควรเลือกกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถตรวจสอบความรู้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ได้แก่ 
   1.1 การสอบถามนักเรียนโดยตรง เป็นวิธีการตรวจสอบโดยตรงว่า ผู้เรียนมีความรู้
เกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่านเพียงใด โดยครูพูดคุยและถามนักเรียน เช่น นักเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องที่
อ่าน การสนทนาสั้น ๆ กับผู้เรียนสามารถบอกครูได้มีผู้เรียนมีมโนทัศน์อะไร หรือรู้ได้ว่าผู้เรียนมีพ้ืน
ความรู้อะไรบ้าง ส าหรับชั้นเรียนที่มีผู้เรียนเป็นจ านวนมาก การพูดคุยกับผู้เรียนแต่ละคนอาจท าไม่ได้ 
ซึ่งมีวิธีการอ่ืน ได้แก่ การสัมภาษณ์โดยวางแผนไว้ล่วงหน้า (planned interviews) หรือการอภิปราย
กับผู้เรียนทั้งชั้นอย่างไม่เป็นทางการ (informal class dicussion) 
   1.2 การตรวจสอบทางอ้อม เป็นการตรวจสอบความรู้เดิมของผู้เรียน ซึ่งมีลักษณะ
ค่อนข้างเป็นทางการกว่าการตรวจสอบโดยตรง อาจมีวิธีการ เช่น  
         (1) การให้ผู้เรียนตอบแบบประเมิน (open – ended inventions) ครูอาจใช้
แบบประเมินหรือแบบสอบถามให้ผู้เรียนตอบค าถามสั้น ๆ ท าเครื่องหมายถูก – ผิด เติมค าบางค า
หรือเติมข้อความลงในช่องว่าง เพ่ือให้รู้ว่าผู้เรียนทั้งชั้นหรือบางคน บางกลุ่ม มีความรู้เดิมเพียงพอ
หรือไม ่
         (2) การตรวจสอบความรู้เดิมด้านเนื้อหา (informal content checks) ครูให้
ผู้เรียนท า แบบทดสอบก่อนเรียนสั้น ๆ เช่น แบบปรนัยเลือกตอบ หรือเติมค าลงในช่องว่าง ข้อมูลที่ได้
จะท าให้ครูรู้ว่าผู้เรียนแต่ละคนมีความรู้ด้านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะอ่านหรือไม่ มากน้อย
เพียงใด 
  2. การกระตุ้ น ให้ ผู้ เรี ยนตระหนั กถึ งความรู้ เดิ มที่ มี อยู่  (activating students’ 
background knowledge) มีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนดึงเอาความรู้นี้ออกมาใช้ เพ่ือเชื่อมโยงกับ
ข้อมูลใหม่ในบทอ่านในระหว่างการอ่าน การกระตุ้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงความรู้เดิมที่มีอยู่ท าได้หลาย
วิธี เช่น ใช้ค าถามหรือรูปภาพ เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนคิดว่าตนมีความรู้อะไรในเรื่องนั้น ๆ อยู่บ้างมีวิธีการ
ดังต่อไปนี้ 
   2.1 การอภิปรายและพูดคุยกับผู้เรียนอย่างไม่เป็นทางการ (class discussion and 
informal talk) 
   2.2 การสอบถามผู้เรียนโดยตรงถึงสิ่งที่ผู้เรียนมีความรู้อยู่แล้ว (what do I already 
know sessions) เป็นวิธีการที่เป็นทางการมากขึ้นคือ ครูให้ผู้เรียนดูหัวข้อเรื่องที่จะอ่านแล้วถามว่า
จากหัวข้อเรื่องนี้ ท าให้ผู้เรียนนึกถึงอะไรบ้าง มีข้อมูลอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ผู้เรียนเคยรู้มาก่อน 
แล้วครูเขียนรายการข้อมูลที่ผู้เรียนบอกไว้บนกระดานอย่างย่อ ๆ จากข้อมูลทั้งหมดที่ผู้เรียนช่วยกัน
บอก ให้ผู้เรียนช่วยกันสรุปเป็นประเด็นส าคัญ ๆ ซึ่งถือว่าเป็นความรู้เดิมที่ผู้เรียนมีอยู่เกี่ยวกับเรื่องที่
จะอ่าน 
   2.3 การสร้างแผนผังความหมาย (semantic mapping) เป็นวิธีการที่ท าให้ผู้เรียน
ตระหนักถึงความรู้เดิม โดยให้ผู้เรียนระดมพลังสมอง เช่น ครูเขียนหัวข้อเรื่องหรือค าส าคัญ (key 
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words) จากบทอ่านไว้บนกระดาน จากบทอ่านไว้บนกระดาน แล้วให้ผู้เรียนบอกว่าเมื่อเห็นค านี้แล้ว
นึกถึงอะไรเป็นสิ่งแรก เมื่อผู้เรียนได้ค าตอบ ครูเขียนบนกระดานด าโดยจัดหมวดหมู่ไปด้วย เช่น 
ลักษณะ ประโยชน์ หรือ ชนิด 
   2.4 การสร้างมโนทัศน์ล่วงหน้า (advance organizer) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเตรียม
ผู้เรียนในการรับรู้และท าความเข้าใจข้อมูลจากบทอ่าน โดยให้ผู้เรียนมีภาพคร่าว ๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้น
อยู่ในใจก่อน ซึ่งจะท าให้รับรู้สิ่งใหม่ได้ดีขึ้น มโนทัศน์ล่วงหน้าจะต้องเป็นข้อมูลในลักษณะของมโน
ทัศน์ หลักการ หรือกฎเกณฑ์ที่ครอบคลุมกว้างขวางกว่าเนื้อหาที่อ่าน การน ามาใช้เพ่ือกระตุ้นให้
ผู้เรียนตระหนักถึงความรู้ของตนสามารถท าได้สะดวก ส าหรับหนังสือเรียนวิชาอ่านบางเล่ม ซึ่งมีส่วน
น าที่เป็นเสมือนมโนทัศน์ล่วงหน้าอยู่แล้ว 
   2.5 การถามค าถามก่อนอ่าน (pre – question) เป็นวิธีการกระตุ้นให้ผู้ เรียน
ตระหนักถึงความรู้เดิมที่มีอยู่ โดยครูให้ผู้เรียนเป็นผู้ตั้งค าถามจากชื่อเรื่อง แล้วให้ผู้เรียนช่วยกันตอบ
ค าถามเหล่านั้น ก่อนที่จะอ่านเนื้อเรื่องในบทอ่าน 
   2.6 การใช้ภาพ (pictorial activators) ภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในบทอ่านเป็นสิ่ง
ที่ช่วยให้ผู้ เรียนตระหนักถึงความรู้ เดิมของตนเกี่ยวกับเรื่องนั้นได้  บ างครั้งในบทอ่านอาจมี
ภาพประกอบอยู่แล้ว ซึ่งครูสามารถน ามาใช้ได้เลยหรือครูอาจจัดหาภาพมาเอง  
  3. การขยายขอบเขตความรู้ (increasing students’ background knowledge) การ
ขยายขอบเขตความรู้ของผู้เรียนสามารถท าได้ 3 ลักษณะคือ 
   3.1 การเติมความรู้ (accretion) การเติมความรู้ให้แก่ผู้เรียน ครูสามารถท าได้
ตลอดเวลาในระหว่างการใช้กิจกรรมก่อนการอ่านอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ครูอาจเล่าเรื่องเล็ก ๆ น้อยๆ 
เพ่ิมเติม หรือกล่าวอ้างอิงถึงบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกัน ความรู้เหล่านี้จะเข้าไปอยู่ในความจ าของ
ผู้เรียนทีละเล็กทีละน้อย และจะสะสมเป็นความรู้ที่มีปริมาณมากขึ้นและพอเพียงที่จะน าไปใช้ช่วยใน
การท าความเข้าใจสิ่งที่อ่านได้ 
   3.2 การปรับความรู้ (tuning) การปรับความรู้ในที่นี้ หมายถึง การค่อย ๆ ขยาย
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้มีรายละเอียดเพ่ิมขึ้น หรือครอบคลุมแง่มุมต่าง ๆ มากขึ้นซึ่งจะช่วย
ให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้นี้มาใช้ในการท าความเข้าใจบทอ่านได้ดีขึ้นด้วย   
   3.3 การสร้างความรู้ใหม่ (reconstruction) เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ที่ผู้เรียนไม่เคยรู้มาก่อน โดยทั่วไป คนเรามักสร้างความรู้ใหม่ขึ้นมา โดยคิดเปรียบเทียบกันสิ่งที่รู้อยู่
แล้วซึ่งมีความคล้ายคลึงกัน ในการสร้างความรู้ใหม่ ครูต้องฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิดเปรียบเทียบกับบางสิ่ง
บางอย่างที่ผู้เรียนมีพ้ืนความรู้เดิมอยู่ ซึ่งอาจคล้ายคลึงหรือเก่ียวข้องกับสิ่งใหม่นั้นในด้านใดด้านหนึ่ง 
  4. การเชื่อมโยงข้อมูลกับความรู้เดิม (relating the new to the known) แนวทาง
ส าหรับครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลกับความรู้เดิม มีดังนี้  
   4.1 การคาดการณ์ เกี่ยวกับข้อมูลใหม่ ครูควรพิจารณาบทอ่านและพยายาม
คาดการณ์ก่อนว่า มีอะไรบ้างที่เป็นสิ่งใหม่ที่ผู้เรียนไม่รู้และอาจเป็นปัญหาต่อการท าความเข้าใจสิ่งที่
อ่าน เช่น ค าศัพท์ยาก มโนทัศน์ที่ผู้เรียนไม่คุ้นเคย เป็นต้น 
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   4.2 การคาดการณ์เกี่ยวกับความรู้เดิมของผู้ เรียนที่ใกล้เคียงกับข้อมูลใหม่ ครู
พิจารณาและระบุข้อมูลใหม่ที่อาจเป็นปัญหาในการอ่านของผู้เรียน และคาดการณ์ว่า ผู้เรียนอาจ มี
ความรู้ เดิมอะไรบ้างที่ ใกล้เคียงและอาจเปรียบเทียบกันได้กับข้อมูลใหม่ ครูต้องวางแผนใช้
ประสบการณ์ของผู้เรียนมาช่วยให้เข้าใจสิ่งใหม่ได้ 
   4.3 การให้ผู้เรียนฝึกเชื่อมโยงข้อมูลใหม่กับความรู้เดิม เช่น การเชื่อมโยงโดยจัดเป็น
ล าดับขั้น การเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ครูอาจใช้วิธีถามค าถามให้ผู้เรียนคิดก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคิด
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างกับสิ่งที่ผู้เรียนรู้จักอยู่แล้ว 
  จากขั้นตอนและรูปแบบกิจกรรมการสอนอ่านที่ได้น าเสนอมา พบว่า การสอนอ่านเป็น
กระบวนการที่มีขั้นตอนเป็นล าดับชัดเจน ผู้สอนจะต้องวางแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ สามารถสรุปสังเคราะห์ขั้นตอนและกิจกรรมการสอนอ่าน
โดยสังเขป ดังตารางที ่4 
 
ตารางที ่4  ขั้นตอนและกิจกรรมการสอนอ่าน 

ขั้นตอนและกิจกรรมการสอนอ่าน 
William 
(1986) 

Schmitt และ 
Bauman 
(1986) 

Anthony et. al. 
(1993) 

วิสาข์ จัติวัตร ์
(2543) 

Devine  
(1986) 

การสังเคราะห์ขั้นตอน
และกิจกรรมการสอน

อ่านในงานวิจยั 
1. ข้ันก่อน

การอ่าน 
2. ข้ันการ
อ่าน  
3. ข้ันหลัง
การอ่าน 
 

1. ข้ันก่อนการ
อ่าน 
2. ข้ันการอ่าน 
3. ข้ันหลังการ
อ่าน 
 

1. ข้ันก่อนการ
อ่าน 
2. ข้ันการอ่าน 
3. ข้ันหลังการ
อ่าน 

1. การสอนก่อนการ
อ่าน 

    1.1 กระตุ้นและ
พัฒนาประสบการณ์เดิม 
    1.2 ช่วยให้เขา้ใจ
โครงสร้างของบทอ่าน 
    1.3 สอนค าศัพท์
ส าคัญ 

    1.4 ตั้งจุดประสงค์
ในการอ่าน 

2. การสอนระหว่าง
การอ่าน 

3. การสอนหลังการ
อ่าน 

   3.1 อภิปราย
จุดประสงค์ที่ตั้งไว้ 
   3.2 ให้จัดระบบและ
เรียบเรียงข้อมูลบทอ่าน 
   3.3 ให้ประเมินการ
เรียนรู้ตนเอง 

 1. การตรวจสอบ
พื้นความรู้ของ
ผู้เรยีน 
 2. การกระตุ้นให้
ผู้เรยีนตระหนักถึง
ความรู้เดิม 
3. การขยาย
ขอบเขตความรู ้
4. การเชื่อมโยง
ข้อมูลกับความรู้
เดิม 
 

1. การตรวจสอบพื้น
ความรู้ของผู้เรียน 
2. การกระตุ้นให้
ผู้เรยีนตระหนักถึง
ความรู้เดิม 
3. ให้นักเรียนมี
จุดประสงค์ในการ
อ่าน 
4. การสอนระหว่าง
การอ่าน 
5. ประเมินการ
เรียนรู ้
 

   

 



48 
 

 

  2.4.3 การสอนกลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ 
  การสอนกลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนเป็นแนวคิดหนึ่งที่ได้รับความสนใจมาก
ในการเรียนการสอนภาษา มีพ้ืนฐานความคิดที่ว่า การน ากลวิธีที่ผู้ประสบความส าเร็จในการเรียน
ภาษาใช้และน ามาสอนให้กับผู้เรียนจะช่วยเพ่ิมความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
(Williams and Burden, 1997) งานวิจัยจ านวนมากได้ศึกษาเกี่ ยวกับกลวิธีการอ่าน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการอ่านกับความสามารถในการอ่าน มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับกลวิธีในการอ่าน
เพ่ืออธิบายถึงกระบวนการในการอ่านต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 
  Block (1986) แบ่งกลวิธีที่ใช้ในการอ่านภาษาท่ีสองออกเป็น 2 กลุ่มคือ 
  1. กลวิธีการอ่านที่ใช้ตีความหมายโดยรวม (general strategies) หมายถึง วิธีที่ใช้ใน
การสร้างความเข้าใจ และใช้ในการควบคุมความเข้าใจในการอ่าน ได้แก่ การท านายเนื้อหาของบท
อ่านการรับรู้โครงสร้างของบทอ่าน การผสมผสานรายละเอียด การตั้งค าถามเกี่ยวกับบทอ่าน การ
ตีความบทอ่าน การเชื่อมโยงความรู้ การระบุพฤติกรรมที่ใช้ในการอ่าน การควบคุมความเข้าใจ การ
แก้ไข และการสนองตอบต่อเนื้อหาที่อ่าน 
  2. กลวิธีการอ่านที่ใช้ในการตีความหมายเป็นบางจุด ( local strategies) หมายถึง 
วิธีการที่ผู้อ่านใช้ในการท าความเข้าใจกับตัวข้อมูลทางภาษาเป็นบางจุด ได้แก่ การถ่ายความการอ่าน
ซ้ า การตั้งค าถามเกี่ยวกับค าศัพท์และประโยคที่อ่าน 

  Sarig (1987) แบ่งกลวิธีการอ่านภาษาท่ีสองเป็น 4 กลุ่มดังนี้ 
  1. กลุ่มที่เป็นเทคนิคการอ่าน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการหาความหมายเฉพาะจุด เช่น 
การอ่านข้าม การอ่านเฉพาะจุด การจดสิ่งที่ส าคัญในบทอ่าน ท าเครื่องหมายในบทอ่าน เขียนสรุป
และการใช้อภิธานศัพท์ 
  2. กลุ่มที่ใช้เพื่อท าความกระจ่าง ซึ่งจะท าให้บทอ่านนั้นเข้าใจได้ง่ายขึ้น ได้แก่ การแทนที่ 
การถ่ายความ การใช้ค าท่ีมีความหมายเหมือนกัน หรือค าท่ีมีความหมายใกล้เคียง  
  3. กลุ่มที่แสดงความเชื่อมโยง ซึ่งผู้อ่านจะเชื่อมโยงเนื้อหาของบทอ่านเข้าด้วยกันกลวิธี
ในกลุ่มนี้ ได้แก่ การใช้ความรู้เดิมมาท านายบทอ่าน การตีความความคิดและการกระท าของตัวละคร
การถอดความหมายของบทอ่าน การค้นหาจุดส าคัญของบทอ่าน และดูบทสรุปที่ให้ไว้ในบทอ่าน 
  4. กลุ่มที่ใช้ในการควบคุมกระบวนการอ่าน ได้แก่ การปรับเปลี่ยนแผนการอ่านการไม่ละ
ความพยายามในการอ่าน การปรับความเร็วในการอ่านและการประเมินการอ่านของตนเองอยู่เสมอ  

  Barnett (1988) แบ่งกลวิธีการอ่านภาษาท่ีสองเป็น 2 กลุ่ม คือ 
  1. กลวิธีที่ เกี่ยวข้องในระดับค า ( Word-level Strategies) ประกอบด้วยการเดา
ความหมายของค าศัพท์จากบริบท การรู้หน้าที่ของค าตามหลักไวยากรณ์ การอ้างอิงค า การรู้
ความหมายของค าศัพท์โดยดูจากโครงสร้างค า 
  2 . ก ล วิ ธี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ก าร อ่ าน ใน ระดั บ บ ท อ่ าน  ( Text-level Strategies) 
ประกอบด้วย การอ่านเพ่ือรู้ความหมายโดยรวมของเนื้อหาทั้งหมด การย้อนกลับมาอ่านบทอ่านซ้ าอีก
ครั้งการใช้ความรู้เดิมเพ่ือช่วยในการท าความเข้าใจบทอ่าน การท านายเนื้อหาของบทอ่านจากชื่อเรื่อง
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ภาพประกอบ หรือจากโครงสร้างของบทอ่าน การค้นหาจุดประสงค์ของผู้เขียน การอ่านเอาความโดย
ข้ามค าบางค า หรืออ่านอย่างคร่าว ๆ 

  Tang (1996) แบ่งกลวิธีที่ใช้ในการอ่านภาษาที่หนึ่งและภาษาที่สองออกเป็น 4 กลุ่ม 
ดังนี้ คือ  
  1. กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับบทอ่าน (Text-based Strategies) เป็นกลวิธีที่ใช้ในการท าความ
เข้าใจความหมายของบทอ่าน ซึ่งประกอบด้วย การให้ความสนใจกับค าศัพท์ การหาความหมายของ
ค า วลี ประโยคโดยดูจากข้อความที่อ่านผ่านมาแล้ว การสรุปย่อ การใช้โครงสร้างทางไวยากรณ์ การ
อ่านต่อไปเรื่อยๆ การตั้งค าถามและการหาค าตอบจากเนื้อหาภายในบทอ่าน 
  2. กลวิธีที่ เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของบทอ่าน (Text Structure-based Strategies)
ประกอบด้วย การหาค าส าคัญหรือค าหลัก การหาใจความส าคัญหรือประโยคที่แสดงใจความส าคัญ
การรับรู้โครงสร้างการเขียนของบทอ่าน การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของใจความภายในบทอ่าน 
  3. กลวิธีการเชื่อมโยงบทอ่านกับความรู้เดิม (Text and Prior Knowledge Combined 
Strategies) ประกอบด้วย การเชื่อมโยงความรู้เดิมกับเนื้อหาของบทอ่าน การประเมินเนื้อหาของบท
อ่าน การเข้าใจความหมายของประโยคต่างๆ และการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับเนื้อหาของบทอ่าน 
  4. กลวิธีการแก้ไข (Self-corrective Strategies) ประกอบด้วย การปรับความเร็วใน
การอ่าน การอ่านข้ามค าที่ไม่รู้ความหมาย การใช้ค าในภาษาอ่ืนหรือการสลับภาษา การอ่านแบบ
กวาดตาเพ่ือความเข้าใจคร่าวๆหรือการอ่านอย่างรวดเร็วเพ่ือหาเฉพาะจุดส าคัญ การปรับเปลี่ยน
ความเข้าใจหรือยันยันความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่อ่านผ่านมาแล้ว การควบคุมความเข้าใจในการอ่าน
การย้อนกลับมาอ่านซ้ า การขีดเส้นใต้สิ่งที่อ่าน การควบคุมการใช้กลวิธีการอ่านของตนเอง  
  
  Grabe and Stoller (2002) ได้กล่าวถึงกลวิธีทั่ว ๆไปที่ผู้มีความสามารถในการอ่าน
ภาษาที่สองใช้ว่าประกอบไปด้วย 1) การตั้งวัตถุประสงค์ 2) การวางแผนการอ่าน 3) การส ารวจบท
อ่าน 4) การท านายเนื้อหาของบทอ่าน 5) การตรวจสอบการท านาย 6) การตั้งค าถามเก่ียวกับบทอ่าน 
7) การหาค าตอบให้กับค าถามที่ตั้งไว้ 8) การเชื่อมโยงบทอ่านกับความรู้เดิม 9) การสรุปเนื้อหาบท
อ่าน10) การสรุปอ้างอิง 11) การเชื่อมโยงส่วนต่างๆของบทอ่าน 12) การให้ความสนใจกับโครงสร้าง
ของบทอ่าน 13) การย้อนกลับมาอ่าน 14) การเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท 15) การสังเกต
ค าเชื่อมที่แสดงความสัมพันธ์ของเนื้อความ 16) การตรวจสอบความเข้าใจ 17) การระบุปัญหาในการ
อ่าน18) การวิพากษ์ผู้เขียน 19) การวิพากษ์บทอ่าน 20) การตัดสินว่าตนเองบรรลุวัตถุประสงค์ในการ
อ่านหรือไม่ 21) การสะท้อนความคิดเก่ียวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทอ่าน 

  แม้ว่ากลวิธีการอ่านจะแบ่งเป็นหลายกลุ่ม และมีกลวิธีที่แตกต่างกันไป แต่ผู้อ่านจะเป็นผู้
เลือกว่าจะใช้กลวิธีใดบ้าง จะใช้เมื่อไรและอย่างไร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการอ่าน และลักษณะ
ของบทอ่าน สามารถสรุปสังเคราะห์กลวิธีการอ่านได้ดังตารางที่ 5 
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ตารางที ่5 สังเคราะห์การสอนกลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ 

Block (1986) Sarig (1987) Barnett (1988) Tang (1996) Grabe and Stoller 
(2002) 

กลวิธกีารอา่นใน
งานวิจัยนี ้

1. กลวิธกีารอา่น
ที่ใช้
ตีความหมาย
โดยรวม 
(General 
Strategies) 
- การท านาย
เนื้อหา 
- การรับรู้
โครงสร้าง 
- การผสมผสาน
รายละเอียด  
- การตั้งค าถาม
เกี่ยวกบับทอา่น 
- การตีความบท
อ่าน  
- การเชื่อมโยง
ความรู ้
2. กลวิธกีารอา่น
บางจุด (Local 
Strategies)  
-การถา่ยความ 
-การอา่นซ้ า  
-การตั้งค าถาม
เกี่ยวกบัค าศัพท์
และประโยคที่
อ่าน 
 

1. เทคนิคการอ่าน 
- การอ่านขา้ม  
- การอ่านเฉพาะจุด 
- การจดสิ่งที่ส าคัญ 
- การท า
เครื่องหมาย 
- เขียนสรุป 
2. ท าความกระจ่าง 
- การแทนที่  
- การถ่ายความ 
- การใช้ค าความ 
หมายเหมือน  
3.แสดงความเชื่อม 
โยง 
- การท านายบท   
อ่าน  
- การตีความตัว
ละคร 
- การค้นหาจุด 
ส าคัญ 
4. ควบคุมกระบวน 
การอ่าน 
-การปรับแผนการ
อ่าน 
-การควบคุมความ 
เร็ว 
- การประเมินการ
อ่าน 

1. กลวิธีในระดับค า 
-การเดาความหมาย
ของค าศัพท์จากบริบท  
-การรู้หน้าทีข่องค า
ตามหลักไวยากรณ์  
-การอา้งอิงค า  
-การรู้ความหมายของ
ค าศัพท์โดยดูจาก
โครงสร้างค า 
2. กลวิธีระดับบทอ่าน 
-การอา่นเพื่อรู้
ความหมายโดยรวม 
- การอ่านอา่นซ้ า 
- การใช้ความรู้เดิม 
- การท านายเนื้อหา
ของบทอ่าน 
- การค้นหา
จุดประสงค์ของ
ผู้เขียน  
- การอ่านขา้มค าบาง
ค า หรืออา่นอยา่ง
คร่าว ๆ 

 1. กลวธิีเกี่ยวข้องกับ
บทอ่าน 
 -การให้ความสนใจกบั
ค าศัพท์     
 -การหาความหมาย
ของค า วลี ประโยคจาก
บริบท 
 -การสรุปย่อ  
 -การใช้โครงสร้างทาง
ไวยากรณ์  
 -การอ่านต่อไปเรื่อยๆ 
 -การตั้งค าถามและการ
หาค าตอบจากเนื้อหา 
2. กลวิธโีครงสร้างของ
บทอ่าน 
-การหาค าส าคัญ 
-การหาใจความส าคัญ 
-การรับรู้โครงสร้างการ
เขียน 
 3. กลวธิีการเชื่อมโยง
บทอ่านกับความรู้เดิม 
-การเชื่อมโยงความรู้
เดิมกับบทอ่าน  
-การประเมินเนื้อหา 
-การตั้งสมมติฐานบท
อ่าน 
 4. กลวธิีการแก้ไข 
 -การปรับความเร็ว 
 - การอ่านข้ามค าที่ไม่รู ้
 - การใช้ค าในภาษาอื่น
หรือการสลับภาษา  
 -การอ่านคร่าวๆ เพื่อ
หาเฉพาะจุดส าคัญ  
 -การปรับเปลี่ยนหรือ
ยันยันความเข้าใจ 
 - การควบคุมความ
เข้าใจในการอ่าน 
 -การย้อนอา่นซ้ า  
 -การขีดเส้นใต้สิ่งที่อ่าน 
 -การควบคุมการใช้ 
กลวิธกีารอา่นของ 
ตนเอง 

(1) การตั้งวัตถุประสงค์  
(2) การวางแผนการ
อ่าน (3) การส ารวจบท
อ่าน (4) การท านาย
เนื้อหาของบทอา่น  
(5) การตรวจสอบการ
ท านาย (6) การตั้ง
ค าถามเกี่ยวกับบทอ่าน  
(7) การหาค าตอบ
ให้กับค าถามที่ตั้งไว้  
(8) การเชื่อมโยงบท
อ่านกับความรู้เดิม 
(9) การสรุปเนื้อหาบท
อ่าน 10) การสรุป
อ้างอิง (11) การ
เช่ือมโยงส่วนต่างๆ  
(12) การให้ความสนใจ
กับโครงสร้างของบท
อ่าน (13) การย้อน 
กลับมาอา่น (14) การ
เดาความหมายของ
ค าศัพท์จากบริบท  
(15) การสังเกต
ค าเช่ือมที่แสดง
ความสัมพันธ ์
ของเนื้อความ  
(16) การตรวจสอบ
ความเข้าใจ (17) การ
ระบุปัญหาในการอ่าน 
(18) การวิพากษ์ผู้เขยีน  
(19) การวิพากษบ์ท
อ่าน (20) การตัดสินว่า
ตนเองบรรลุวัตถุ 
ประสงค์ในการอ่าน
หรือไม่  
(21) การสะท้อน
ความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่
ได้เรียนรู้จากบทอ่าน 

1) การส ารวจ
โครงสร้างบทอ่าน  
2) การท านาย
เนื้อหาของบท
อ่าน  
3) การตั้งค าถาม 
และหาค าตอบ 
เกี่ยวกบับทอา่น 
4) การเชื่อมโยง
บทอ่านกับความรู้
เดิม 

  5) การสรุปเนื้อหา
บทอ่าน 

6) การหาใจความ
ส าคัญ 
7) การตีความบท
อ่าน 
8) การสะท้อน
ความคิดสิ่งที่ได้
เรียนรู้จากบท
อ่าน 
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   2.4.4 การสร้างและพัฒนาบทเรียนสอนอ่าน 
ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธี

ส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการ
คิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ในขั้นตอนการสร้างบทเรียนมีขั้นตอนพอ
สังเขป ดังนี้ 

1) ก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบ 
2) ก าหนดองคประกอบของรูปแบบ 
3) ระบุรายวิชาและผลการเรียนรู้ โดยศึกษาจากหลักสูตรและค าอธิบาย

รายวิชา 
4) ก าหนดเนื้อหา (table of content specification) และจัดท าประมวล

การสอนรายวิชา (course syllabus) 
5) ออกแบบการจัดการเรียนรู โดยก าหนดเนื้อหา วิธีการจัดการเรียนรู้                

สื่อการสอน เครื่องมือ และวิธีการวัดและประเมินผล 
  
  ขั้นตอนการเลือกสื่อการสอนหรือบทเรียนนับเป็นอีกขั้นตอนที่ส าคัญ เพราะผู้สอน
จะต้องหาบทเรียนในกรอบเนื้อหาที่คาดว่าผู้เรียนสนใจ และต้องฝึกให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดขั้น
สูง เช่น สามารถตีความ หรือสังเคราะห์ข้อมูล หรือแยกประเด็นที่เป็นความเห็นจากข้อเท็จจริง 
สามารถเห็นภาพตามค าบรรยาย สามารถระบุความเป็นเหตุเป็นผล ในการเลือกบทเรียนที่จะใช้สอน
อาจใช้แนวทางดังต่อไปนี้ (Brinton, Snow and Wesche, 1997) 
  1. เนื้อหาของบทเรียนเป็นเรื่องจริง (Content Authenticity) ทันสมัย มีข้อมูลมาก
พอทีจ่ะให้ผู้เรียนฝึกทักษะการอ่าน เขียน และ ฟังได้ 
  2. ภาระงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง (Task Authenticity) เหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชากิจกรรม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนพัฒนาความคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ 
  3. ระดับความสนใจ (Interest Level) เนื้อหาในการเรียนสอดคล้องกับความสนใจของ
ผู้เรียน 
  4. ระดับความยากง่าย (Difficulty Level) บทเรียนยากง่ายเหมาะกับระดับของผู้เรียน 
บทเรียนให้ข้อมูลพอเพียงและมีความยาวพอเหมาะ   
  5. ความสามารถเข้าใจภูมิหลังเนื้อหา (Accessibility) ผู้เรียนจ าเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐาน
ก่อนอ่านบทเรียนนี้ และสามารถเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม การเรียบเรียงเนื้อหาตลอดจนส านวน
ภาษาเหมาะสม 
  6. บทเรียนหาได้ง่าย (Availability) ครูผู้สอนสามารถหาบทเรียนได้ในท้องถิ่นของตน 
  7. รูปแบบของบทเรียน (Packaging) น่าสนใจ ภาพ สีสัน ฯลฯ ช่วยให้นักเรียนเข้าใจ
ข้อความได้ง่ายขึ้น 
  8. บทเรียนยืดหยุ่นได้ (Flexibility) บทเรียนเหมาะที่จะใช้สอนแบบทักษะสัมพันธ์ เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรที่หลากหลายและเอ้ือต่อผู้เรียนที่มีวิธีการเรียนรู้ต่างกัน 
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  9. แหล่งเนื้อหา (Source) บทเรียนมาจากแหล่งเนื้อหาที่มีรูปแบบหลากหลาย 
  10. ส่วนเสริมบทเรียน(Textual Aids) เช่นค าอธิบายศัพท์ ค าถามให้ค้นคว้าเพ่ิมเติม 
หรือดัชนีค า ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและจ าเนื้อหาที่เรียนได้ 
  11. สื่อการสอนเสริม (Supporting Materials) อาจมีคู่ มือครู เฉลยค าตอบหรือ
แบบฝึกหัดเสริม 

  การเลือกบทเรียนที่เหมาะสมและง่ายต่อการท าความเข้าใจ การเตรียมกิจกรรมการ
เรียนการสอน แต่ละขั้นตอนต้องให้สัมพันธ์สอดคล้องกัน จะท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิผลมาก
ที่สุด 

2.5 การประเมินการอ่าน 
  จากการศึกษาเก่ียวกับการประเมินผลการอ่าน มีนักการศึกษาได้ให้รายละเอียดไว้ดังนี้ 
  วิสาข์  จั ติ วัต ร์  (2543: 295-311) ได้ แบ่ งประเภทของการวัดผล ในการอ่าน ไว้               
2 ประเภทหลักดังนี้ 
  1. การวัดผลอย่างเป็นทางการ (Formal Measures) เป็นการทดสอบอย่างมีระบบซึ่ง
แบ่งเป็นประเภทใหญ่ได้ 2 ประเภทคือ 
   1.1 แบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม เป็นการเปรียบเทียบคะแนน โดยใช้นักเรียนในกลุ่ม
เป็นเกณฑ์ ว่านักเรียนแต่ละคนอยู่ล าดับที่เท่าไรของกลุ่ม 
   1.2 แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ เป็นการวิเคราะห์ว่านักเรียนสามารถท าข้อสอบ
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้ดีเพียงใด 
  2. การวัดผลอย่างไม่เป็นทางการ (Informal Measures) เป็นกระบวนการเก็บข้อมูล
หลายรูปแบบ ซึ่งประกอบไปด้วย 
   2.1 การสังเกตนักเรียน (Kid-Watching) 
   2.2 รายการค าอ่านที่คลาดเคลื่อนไปจากบทอ่าน (Reading Miscue Inventory) 
   2.3 รายการค าอ่านอย่างไม่เป็นทางการ (Informal Reading Inventory) 
   2.4 การประเมินผลการเล่าเรื่อง (Assessing Free Recall) 
   2.5 การประเมินผลตนเอง (Self-Report) 
   
  ไพลิน กาญจนภานุพันธ์ (2545 : 82-84) ได้แนะแนวทางการวัดและประเมินผลดังนี้
ประเภทของแบบทดสอบทักษะการอ่าน 
  1. แบบเลือกตอบ (Multiple Choice, True / False) 
  2. การตอบค าถามแบบสั้น (Short Answer) 
  3. การถ่ายโอนข้อมูลที่ได้จากการอ่านในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเติมค าหรือข้อมูลใน
แผนภูมิ แผนผัง ตาราง เป็นต้น (Transfer information) 
  4. การจดบันทึกข้อความ (Note-taking) 
  5. การเติมค าที่เว้นว่างโดยใช้ข้อมูลจากการอ่าน (Cloze) 
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ซึ่งการประเมินผลทักษะการอ่านเป็นการประเมินจากค าตอบที่ได้ซึ่งจะมีความเป็นปรนัย (Objective) 
มากกว่า นอกจากนี้ผู้สอนอาจจะประเมินค าตอบที่มีลักษณะเป็นอัตนัย (Subjective) ด้วย หาก
กิจกรรมในห้องเรียนบางขั้นตอนเน้นที่ค าตอบในลักษณะดังกล่าว เช่น การให้ผู้เรียนเดาเรื่องราว
ล่วงหน้าจากหัวข้อหรือรูปภาพประกอบ การประเมินค าตอบลักษณะอัตนัยเช่นนี้ ผู้สอนต้องใช้
วิจารณญาณของตนเองว่าค าตอบของผู้เรียนสมเหตุสมผลหรือไม่สิ่งที่ผู้สอนจะต้องใช้ประเมินมีดังนี้ 
  1. การใช้ภาษา (Language Use) 
  2. ทักษะในการสื่อสาร (Communicative Skills) 
  3. ความเข้าใจในความคิดรวบยอด (Concept Comprehension) 
  4. ทักษะการแก้ปัญหา (Problem-solving Skills) 
  5. การท างานเดี่ยว (Individual Work) 
  6. การท างานกลุ่ม (Group Work) 
วิธีการที่อาจจะใช้ในการประเมินการสอนแบบเน้นเนื้อหาสาระ ผู้สอนสามารถประเมินจากสิ่งเหล่านี้ 
  1. รายงานและเรียงความ (Reports and Essays) 
  2. แฟ้มสะสมงาน (Portfolios) และ โครงงาน (Project Work) 
  3. กิจกรรมที่ยึดการแสดงออกทางด้านภาษา(Performance-Based activities) 
  4. รายการตรวจสอบแบบส ารวจ (Observation Checklists) 
  5. การสัมภาษณ์ (Interviews) 
  6. การประเมินโดยเพื่อน (Peer Evaluations)   

  นอกจากนี้ Alderson (2000: 202-233) ได้เสนอแบบวัดความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษไว้ดังนี้ 
  1. แบบทดสอบแบบเติมค าในช่องว่างและแบบโคลซ (Gap-filling and cloze test) 
  2. แบบทดสอบแบบหลายตัวเลือก (Multiple-choice) 
  3. แบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Alternative objective) 
   3.1 การจับคู่ (Matching) 
   3.2 การเรียงล าดับ (Ordering) 
   3.3 ค าถามแบบ 2 ตัวเลือก (Dichotomous items) 
  4. แบบทดสอบแบบแก้ไข (Editing test) 
  5. แบบทดสอบแบบเขียนตอบ (Short-answer test) 
   
  โดยสรุป ในการประเมินผลการอ่านนั้น ผู้สอนควรพิจารณาเลือกการวัดและประเมินผล
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับบทอ่าน กิจกรรมการเรียนการสอนและตัวผู้เรียน เพ่ือให้การประเมินมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ในการวิจัยครั้งนี้จะประเมินผลการอ่านของผู้เรียนด้วยแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 

2.6 ปัญหาในการอ่านภาษาที่สอง/ภาษาต่างประเทศ 
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แม้ว่านักการศึกษาหลายท่านจะได้กล่าวถึงการอ่านโดยทั่ว ๆไปว่า มีลักษณะที่เหมือนกัน
ในทุกภาษา แต่ในการอ่านภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศนั้น  ผู้อ่านอาจพบปัญหาในการอ่าน
มากกว่าการอ่านภาษาที่หนึ่ง หรือการอ่านภาษาแม่ของตน ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นจากสาเหตุหลาย
ประการ ดังมีผู้แสดงความคิดเห็นไว้ดังนี้ 

 Yorio (1971) มีความเห็นว่าปัญหาในการอ่านภาษาท่ีสองมีสาเหตุมาจาก  
 1. ความรู้ในภาษาที่สองของผู้อ่านไม่เท่ากับความรู้ของเจ้าของภาษา  เช่น ความรู้ด้าน

ค าศัพท์ โครงสร้าง และการตีความ จึงท าให้ผู้อ่านไม่สามารถท าความเข้าใจกับบทอ่านได้ในระดับ
เดียวกับท่ีเจ้าของภาษาอ่าน 

 2. ผู้อ่านไม่สามารถท านายหรือเลือกใช้ตัวชี้แนะ (Cues) ที่จะมาช่วยสร้างความเข้าใจใน
การอ่านได้ อันเป็นผลมาจากการที่ผู้อ่านมีข้อจ ากัดของความรู้ในตัวภาษานั้น และพัฒนาการทางด้าน
ภาษายังไม่สมบูรณ์ จึงท าให้กลไกในกระบวนการอ่านท างานอย่างไม่เป็นอัตโนมัติดังเช่นการอ่าน
ภาษาแม่ของตน 

 3. ผู้อ่านเลือกตัวชี้แนะผิด หรือไม่แน่ใจในการเลือกตัวชี้แนะ จึงไม่สามารถเชื่อมโยงตัว
ชี้แนะต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือที่จะช่วยสร้างความเข้าใจในการอ่านได้ 

 4. ผู้อ่านไม่สามารถจดจ าตัวชี้แนะที่อ่านผ่านมาแล้วได้ เนื่องจากไม่คุ้นเคยกับเนื้อหาที่
อ่าน และไม่ได้รับการฝึกมาก่อน 

 5. มีการแทรกแซงของภาษาแม่ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นด้านเสียง ศัพท์ โครงสร้างอยู่
ตลอดเวลาในขณะอ่าน จึงท าให้ผู้อ่านตีความหมายของข้อมูลได้ช้า และค่อนข้างยุ่งยากกว่าการอ่าน
ภาษาแม ่

Jolly (1978, อ้างถึงใน  Alderson, 1984) มีความเห็นว่าการที่ ผู้ อ่านจะประสบ
ความส าเร็จในการอ่านภาษาต่างประเทศนั้นต้องอาศัยการถ่ายโอนของทักษะการอ่านภาษาแม่  ซึ่ง
สอดคล้องกับที่ Goodman (1973) มีความคิดเห็นว่า กระบวนการอ่านมีความเป็นสากลในทุกภาษา 
ดังนั้น การที่จะประสบความส าเร็จในการอ่านภาษาที่สองจึงเป็นผลมาจากการถ่ายโอนกลวิธีการอ่าน
จากภาษาที่หนึ่ง และในท านองเดียวกัน ความล้มเหลวในการอ่านภาษาที่สองอาจเป็นตัวชี้ให้เห็นได้
เช่นกันว่าผู้อ่านอาจประสบความล้มเหลวในการอ่านภาษาแม่ของตนเช่นเดียวกัน 

 Grabe (1988) และ Devine (1988) ได้ ให้ความเห็นว่าความสามารถทางภาษา
(Language Proficiency)มี บ ท บ าท ส าคั ญ ต่ อ ค ว าม ส า เร็ จ ใน ก าร อ่ าน ภ าษ าที่ ส อ งห รื อ
ภาษาต่างประเทศผู้ที่อ่านภาษาต่างประเทศจะต้องมีความสามารถทางภาษาพอสมควรก่อนที่จะ
สามารถอ่านภาษาต่างประเทศนั้นได้อย่างเข้าใจ ความรู้ความสามารถทางภาษาของผู้อ่านจะสามารถ
ช่วยให้คาดคะเนและตัดสินข้อมูลเพ่ือช่วยในการท าความเข้าใจเนื้อหาที่อ่านได้อย่างชัดเจน และช่วย
ให้การอ่านนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

Verhoeven (1990) กล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการอ่านภาษาที่สองว่ามีสองประการ 
คือ ปัญหาที่เกิดจากการแทรกแซงของภาษาแม่  ซึ่งเกิดจากความเหมือนหรือความแตกต่างบาง
ประการระหว่างภาษาแม่กับภาษาที่สองจึงท าให้มีการแทรกแซงระหว่างภาษา  ส่วนอีกประการหนึ่ง
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เป็นปัญหาที่เกิดจากการที่ผู้อ่านภาษาที่สองมีความสามารถในการใช้ภาษาที่สองอยู่ในวงจ ากัด  จึงท า
ให้ผู้อ่านไม่สามารถอ่านออกเสียงค า ไม่สามารถจดจ าความหมายของค าศัพท์ ไม่สามารถท าความ
เข้าใจกับเนื้อหาที่อ่านในระดับสูงได้ นอกจากนี้แล้วยังอาจเกิดขึ้นจากทัศนคติของผู้อ่านที่มีต่อภาษา
นั้น วัฒนธรรมของชนชาติที่ใช้ภาษานั้น และสภาพการยอมรับภาษานั้นในสังคมท่ัว ๆ ไป 

 Boyle และ Peregoy (1990) มีความคิดเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในการอ่านภาษาที่สอง
นั้นนอกจากจะเป็นเพราะผู้อ่านมีความรู้ความสามารถในภาษาที่สองอยู่ในวงจ ากัดแล้ว  สิ่งส าคัญอีก
ประการหนึ่งคือ พ้ืนความรู้ และประสบการณ์เดิมของผู้อ่านไม่สัมพันธ์กับเนื้อหาที่อ่านซึ่งสามารถ
แก้ไขได้โดยการที่ผู้สอนปูพ้ืนความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านให้แก่ผู้เรียนก่อนการอ่าน และจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้ฝึกใช้โครงสร้างต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในภาษาที่สองให้มากขึ้น ความเห็นของนัก
การศึกษาและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการอ่านข้างต้นสอดคล้องกับที่ Barnett (1989) ได้สรุปปัญหาของ
การอ่านภาษาท่ีสองไว้ดังต่อไปนี้ 
 1. ในการอ่านภาษาที่สอง ผู้อ่านยังไม่พัฒนาความสามารถเกี่ยวกับระบบเสียงในภาษา
นั้นอย่างเต็มที่ ดังนั้น ผู้อ่านจึงไม่สามารถอ่านออกเสียงค าต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมือนดังการอ่าน
ภาษาท่ีหนึ่งซึ่งเป็นภาษาแม่ของตน 
 2. การอ่านภาษาที่หนึ่งจะเริ่มตั้งแต่ในวัยเด็ก ดังนั้นความรู้ในภาษาที่หนึ่งของผู้อ่านจึง
พัฒนาไปได้ในระดับหนึ่ง ทั้งในด้านค าศัพท์ เสียง โครงสร้าง ประสบการณ์ และการใช้กลวิธีต่าง ๆ ซึ่ง
จะต่างจากการอ่านภาษาที่สองที่จะเริ่มในวัยที่สูงกว่า และการพัฒนาความสามารถในด้านต่าง ๆ
ดังกล่าวมีน้อย ผู้อ่านจึงประสบปัญหาในการอ่านภาษาที่สองมาก 

3. ความแตกต่างของวัฒนธรรมในแต่ละภาษา และความไม่คุ้นเคยกับบทอ่านเป็นปัจจัย
ประการหนึ่งที่ท าให้ผู้อ่านประสบความยุ่งยากในการอ่านภาษาที่สอง 

ข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาของการอ่านภาษาที่สอง/ภาษาต่างประเทศนั้น ตัว
แปรที่ส าคัญที่สุดคือ ความรู้ ความสามารถในตัวภาษา รองลงมาคือความสามารถในการอ่านภาษาที่
หนึ่ง ทั้งนี้เพราะมีการถ่ายโอนทักษะและกลวิธีการอ่านจากภาษาที่หนึ่งไปยังภาษาที่สอง นอกจากนี้ก็
มีตัวแปรอ่ืน ๆ เช่น ความรู้ ประสบการณ์เดิมในเรื่องที่อ่าน การแทรกแซงของภาษาแม่ ทัศนคติที่มี
ต่อภาษาวัฒนธรรมของชนชาติที่ใช้ภาษานั้น และสภาพการยอมรับภาษานั้นในสังคม 

3. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (Instructional Model) 
3.1 ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 
รูปแบบการสอน  หมายถึง  สภาพหรือลักษณะของการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลัก

ปรัชญา หลักการและแนวคิด หรือความเชื่อมโยง โดยอาศัยวิธีสอน และเทคนิคการสอนช่วยให้สภาพ
การเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามหลักการและจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

Joyce  และ Weil (1986: 2) และ Duke (1990: 90) ได้กล่าวว่ารูปแบบการสอนแต่ละ
รูปแบบจะมีจุดอ่อนและจุดดีต่างกัน ไม่มีรูปแบบการสอนใดที่เหมาะสมและเป็นสากลส าหรับทุก
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รายวิชา  ดังนั้น เป็นหน้าที่ของครูผู้สอนที่จะเลือกใช้รูปแบบการสอนให้เหมาะสมเพ่ือช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการ 

ทิศนา  แขมมณี (2547 : 221) ให้ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอนคือ สภาพ
ลักษณะของการเรียนการสอนที่ครอบคลุมองค์ประกอบส าคัญซึ่งได้รับการจัดไว้อย่างเป็นระเบียบตาม
หลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเชื่อต่าง ๆ โดยประกอบด้วยกระบวนการหรือขั้นตอน
ส าคัญในการเรียนการสอน รวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ ที่สามารถช่วยให้สภาพการเรียน
การสอนนั้นเป็นไปตามทฤษฎี หลักการหรือแนวคิดที่ยึดถือซึ่งได้รับการพิสูจน์ทดสอบ หรือยอมรับว่า
มีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นแบบแผนในการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะของรูปแบบ
นั้น ๆ 

บุญชม  ศรีสะอาด (2537)  ได้แบ่งความหมายของรูปแบบการสอนออกเป็น 2 แนว
ใหญ่ ๆ แนวแรกมองรูปแบบการสอนเป็นกิจกรรมหรือวิธีสอน  ส่วนแนวที่  2  มองรูปแบบการสอน
กว้างกว่า  โดยมองว่าเป็นโครงสร้างที่แสดงถึงองค์ประกอบต่างๆ ในการสอน  ที่จะน ามาใช้ร่วมกัน  
เพ่ือให้เกิดผลแก่ผู้เรียนตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

จากความหมายของรูปแบบการสอนข้างต้น สรุปได้ว่า รูปแบบการสอน หมายถึง  การ
จัดการสอนอย่างมีระบบ โดยอาศัยความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎี
การสอน ซึ่งรวบรวมองค์ประกอบและปัจจัยต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่กระบวนการตัดสินใจออกแบบระบบ 
แล้วจึงท าการทดลองและปรับปรุงแก้ไขจนใช้ได้ผลตามที่ตั้งไว้ ซึ่งคือการน าไปสู่ความส าเร็จของการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ กระบวนการออกแบบระบบการเรียนการสอน โดยทั่วไปจะ
ประกอบไปด้วยหลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา ขั้นตอนการสอน ระบบสังคม  หลักการตอบสนองและ
สิ่งสนับสนุน 

3.2 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
รูปแบบการเรียนการสอนที่ออกแบบเพ่ือน าไปใช้ในการสอนให้บรรลุผลส าเร็จตามที่ตั้ง

ไว้  
Joyce และ Weil (2004) กล่าวไว้ว่ารูปแบบการเรียนการสอนประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ 

ดังนี้ 
1. เป้าหมายของรูปแบบการเรียนการสอน ซ่ึงจะอธิบายถึงสิ่ งที่มุ่ งพัฒนาหรือ

คุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน 
2. หลักการหรือแนวคิดท่ีเป็นพื้นฐานของรูปแบบ 
3. รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการสอนหรือการด าเนินการสอน 
4. การประเมินผลที่จะชี้ให้เห็นถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบนั้น 

ทิศนา แขมมณี  (2545 : 4) ได้ ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่ารูปแบบการสอนจะต้องมี
องค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 
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1. มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดและความเชื่อที่เป็นพ้ืนฐานหรือหลักของรูปแบบ
การเรียนการสอน 

2. มีการบรรยาย หรืออธิบายสภาพ หรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับหลักการที่ยึดถือ 

3. มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของ
ระบบให้สามารถน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของระบบหรือกระบวนการนั้น ๆ 

4. มีการอธิบายหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ อันจะช่วยให้
เกิดกระบวนการสอนนั้น ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

จะเห็นได้ว่ารูปแบบการเรียนการสอนมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ดังนี้ 
1. หลักการของรูปแบบ ซึ่งจะเป็นแนวคิดและพ้ืนฐานความเชื่อในการจัดการเรียนการ

สอนของรูปแบบการเรียนการสอนนั้น 
2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ เป็นเป้าหมายเฉพาะเจาะจงของรูปแบบการเรียนการสอน

นั้นว่ามุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีลักษณะอย่างไร 
3. ขั้นตอนการเรียนการสอน เป็นการอธิบายถึงการด าเนินการเรียนการสอนของ

รูปแบบที่เป็นขั้นตอน และรายละเอียดของกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน บทบาทของผู้สอน
และผู้เรียน 

4. การวัดและประเมินผล เป็นแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนที่จะ
บอกถึงประสิทธิภาพของรูปแบบ หรือบอกถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอนนั้น 

จากองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนที่นักการศึกษาได้น าเสนอมาข้างต้น เป็น
ส่วนประกอบส าคัญในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

3.3 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
การจัดการเรียนการสอนจะกลายเป็นรูปแบบการสอนได้ เมื่อการจัดการเรียนการสอน

นั้นได้ผ่านกระบวนการจัดอย่างเป็นระบบเสียก่อน  ซึ่งทิศนา แขมมณี (2547: 201-203) ได้กล่าวถึง
ขั้นตอนการสร้างระบบหรือรูปแบบการสอน ดังนี้ 

1. ก าหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนาหรือการสร้างระบบหรือรูปแบบการสอนให้ชัดเจน 
2. ศึกษาหลักการ/ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดองค์ประกอบและเห็นแนวทางในการ

จัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบได้รอบคอบขึ้น ซึ่งจะท าให้รูปแบบหรือระบบมีความมั่นคงขึ้น 
3. การศึกษาสภาพการณ์และปัญหาที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้ค้นพบองค์ประกอบที่ส าคัญที่

จะช่วยให้ระบบมีประสิทธิภาพเมื่อน าไปใช้จริง ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ต้องน ามาพิจารณา
ในการจัดองค์ประกอบต่าง ๆ  และจัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทั้งหลาย การน าข้อมูลจากความ
เป็นจริงมาใช้ในการสร้างรูปแบบจะช่วยขจัดหรือป้องกันปัญหาอันท าให้ระบบนั้นขาดประสิทธิภาพ 

4. การก าหนดองค์ประกอบของระบบ ได้แก่ การพิจารณาว่ามีอะไรบ้างที่สามารถช่วย
ให้เป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายบรรลุผลส าเร็จ 
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5. การจัดกลุ่มองค์ประกอบ ได้แก่ การน าองค์ประกอบที่ก าหนดไว้มาจัดหมวดหมู่  
เพ่ือความสะดวกในการคิดและด าเนินการในขั้นต่อไป 

6. การจัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ ขั้นนี้เป็นขั้นสุดท้ายที่ยุ่งยากและต้องใช้
ความคิดอย่างรอบคอบ  ผู้สร้างระบบต้องพิจารณาว่าองค์ประกอบใดเป็นเหตุและเป็นผลขึ้นต่อกันใน
ลักษณะใด สิ่งใดควรมาก่อนมาหลัง สิ่งใดสามารถด าเนินการคู่ขนานไปได้ ขั้นนี้เป็นขั้นที่อาจใช้เวลา
ในการพิจารณามาก 

7. การจัดผังระบบ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ โดยแสดงให้เห็น
ถึงผังจ าลองขององค์ประกอบต่าง ๆ  

8. การทดลองใช้ระบบ เพ่ือศึกษาผลที่เกิดข้ึน 
9. การประเมินผล ได้แก่ การศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการทดลองใช้ระบบใด ๆ แล้วได้ผล

ตามเป้าหมายหรือใกล้เคียงกับเป้าหมายมากน้อยเพียงใด 
10.  การปรับปรุงระบบ น าผลการทดลองไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 

Joyce และ Weil (2004) ได้น าเสนอหลักการที่ส าคัญในการพัฒนารูปแบบการสอน 
ดังนี้ 

1. รูปแบบการสอนต้องมีทฤษฎีรองรับ เช่น ทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ เป็นต้น 
2. เมื่อพัฒนารูปแบบการสอนแล้ว ก่อนไปใช้อย่างแพร่หลาย ต้องมีการวิจัยเพ่ือ

ทดสอบทฤษฎี  และตรวจสอบคุณภาพในเชิงการใช้สถานการณ์จริงและน าข้อค้นพบมาปรับปรุงแก้ไข 
3. การพัฒนารูปแบบการสอน อาจออกแบบให้ใช้ได้อย่างกว้างขวาง หรือเพ่ือ

วัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ 
4. การพัฒนารูปแบบการสอนจะมีจุดมุ่งหมายหลักที่ถือเป็นตัวตั้งในการพิจารณาเลือก

รูปแบบไปใช้ กล่าวคือ ถ้าผู้ใช้น ารูปแบบการสอนไปใช้ตรงกับจุดมุ่งหมายหลัก จะท าให้เกิดผลสูง
สุดแต่ก็สามารถน ารูปแบบนั้นไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ ได้  ถ้าเห็นว่าเหมาะสม 

นอกจากด้านการสอนแล้ว  จอยซ์และเวลล์ยังให้ข้อสังเกตและแนวคิดในการพัฒนา
ผู้เรียน โดยเสนอรูปแบบการเรียนรู้ที่เป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้รับสารสนเทศ ความคิด  ทักษะ ค่านิยม 
และวิถีทางในการคิด  นอกจากนั้น รูปแบบการสอนที่เลือกมาน าเสนอส่วนใหญ่ยังได้สอนวิธีเรียน 
(How to Learn) ให้แก่ผู้เรียนด้วย ซึ่งจะก่อนให้เกิดผลส าเร็จในระยะยาว และที่ส าคัญที่สุดคือเป็น
การเพ่ิมพูนความสามารถที่จะเรียนรู้ของผู้เรียน ท าให้เกิดการเรียนรู้ง่ายและได้ผลดีในอนาคต 
กล่าวคือ การสอนควรจะส่งผลกระทบต่อผู้เรียนให้สามารถศึกษาด้วยตนเองได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการ
พัฒนารูปแบบการสอนของ Joyce และ Weil นี้ เน้นความส าคัญของการพัฒนาผู้เรียนและพัฒนา
กลวิธีการเรียนรู้ (Learning Strategies) ของผู้เรียน ซึ่งถือเป็นเป้าหมายของการจัดการศึกษาแนว
ใหม ่สิ่งที่ควรค านึงถึงในการพัฒนารูปแบบการสอน ประกอบด้วย 

1. เป้ าหมายและวัตถุประสงค์  (Goals and Objective Being Sought) พัฒนา
รูปแบบการสอน ควรค านึงถึงวัตถุประสงค์ในการสอน การก าหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่
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มอบหมายให้ผู้เรียนท าหน้าที่เพ่ือช่วยให้บรรลุเป้าหมายโดยทั่วไปของการสอนให้มากที่สุด ดังนั้น 
รูปแบบที่จะพัฒนาขึ้นจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายโดยทั่วไปด้วย 

2. ความมี โอกาสสู งสุ ด ในการบรรลุ เป้ าหมาย (Maximize Opportunities to 
Achieve Multiple Goals) ผู้พัฒนารูปแบบการสอนจะต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ในการที่จะบรรลุ
เป้าหมายระดับความเป็นไปได้นี้ขึ้นอยู่กับความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมการฝึกในรูปแบบกับ
วัตถุประสงค์ 

3. แรงจูงใจของผู้เรียน (Student Motivation) ความมีประสิทธิภาพของรูปแบบการ
สอนอยู่กับระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนของผู้เรียน ผู้พัฒนารูปแบบจึงควรจัดให้มีกิจกรรม
ที่จะสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับผู้เรียน อาจท าได้โดยการจัดให้มีสื่อใหม่ ๆ ที่ท้าทายผู้เรียน เพ่ือ
ไม่ให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน 

4. หลักการเรียนรู้ (Principle of Learning) ในการพัฒนารูปแบบการสอน ผู้พัฒนาไม่
ควรยึดมั่นกับทฤษฎีหรือหลักการเรียนรู้เพียงอย่างเดียว แต่ควรน าหลักการเรียนรู้เชิงทฤษฎีมาปรับใช้
ในทางปฏิบัติด้วย ได้แก่ การน าลักษณะธรรมชาติของการพัฒนาทางด้านสติปัญญา แรงจูงใจการ
เสริมแรง  พัฒนาการด้านเจตคติและค่านิยม  ตลอดจนความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์มาใช้ในการ
เตรียมการสอน 

5. สิ่งอ านวยความสะดวก เครื่องมือและทรัพยากร (Facilities Equipment and 
Resources)  ผู้พัฒนารูปแบบการสอนจะต้องค านึงถึงความพร้อมในด้านเครื่องมือ สิ่งอ านวยความ
สะดวก และทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการน ารูปแบบการสอนไปใช้ ถ้าเกิดปัญหาความขาดแคลน 

สิ่งที่ควรค านึงในการจัดการเรียนการสอนที่กล่าวมานี้ นับเป็นปัจจัยที่มีส่วนส าคัญที่จะ
ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนประสบความส าเร็จ ผู้สอนจึงควรน ามาพิจารณาในการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน 

3.4 การน าเสนอรูปแบบการเรียนการสอน 
Joyce และ Weil ได้น าเสนอรูปแบบการสอนแต่ละรูปแบบออกเป็น 4 ส่วน คือ 
ส่วนที่  1 อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่ งต่าง ๆ ซึ่ งเป็นที่มาของรูปแบบการสอน

(Orientation to the Model) อันประกอบด้วยเป้าหมายของรูปแบบ ทฤษฎีและข้อสมมติที่รองรับ
รูปแบบ หลักการและมโนทัศน์ส าคัญที่เป็นพ้ืนฐานของรูปแบบการสอน 

ส่วนที่ 2 รูปแบบการสอน (The Model of Teaching) เป็นการอธิบายถึงตัวรูปแบบ
การสอนซึ่งน าเสนอเป็นเรื่อง ๆ อย่างละเอียดและเน้นการปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 4 ประเด็นคือ 

1. ขั้นตอนของรูปแบบ (Syntax หรือ Phases)  เป็นการให้รายละเอียดว่ารูปแบบการ
สอนนั้นมีกี่ขั้นตอน โดยเรียงล าดับกิจกรรมที่จะสอนเป็นขั้น ๆ แต่ละรูปแบบจะมีจ านวนขั้นตอนการ
สอนไม่เท่ากัน 

2. รูปแบบปฏิสัมพันธ์ (Social System) เป็นการอธิบายบทบาทของครู นักเรียน และ
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ในแต่ละรูปแบบบทบาทของครูจะแตกต่างกันไป เช่น เป็นผู้น ากิจกรรม ผู้
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อ านวยความสะดวก ผู้ให้การแนะแนว เป็นแหล่งข้อมูล เป็นผู้จัดการ เป็นต้น ครูอาจเป็นศูนย์กลางใน
บางรูปแบบ หรืออาจมีบทบาทเท่า ๆ กันก็ได้ 

3. หลักการแสดงการโต้ตอบ (Principles of Reaction) เป็นการบอกถึงวิธีการ
แสดงออกของครูต่อนักเรียน การตอบสนองต่อสิ่งที่ผู้เรียนกระท า เช่น การปรับปรุงพฤติกรรมโดย
การให้รางวัล เป็นต้น 

4. สิ่งสนับสนุนการสอน (Support System) เป็นการบอกถึงเงื่อนไขสิ่งที่จ าเป็นต่อการ
ใช้รูปแบบการสอนนั้นให้เกิดผล เช่น รูปแบบการสอนแบบการทดลองในห้องปฏิบัติการ ต้องใช้ผู้น าที่
ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีแล้ว เป็นต้น 

ส่วนที่ 3 การน ารูปแบบการสอนไปใช้ (Application) ในส่วนนี้เป็นการแนะน าและตั้ง
ข้อสังเกตการใช้รูปแบบการสอนนั้น เช่น จะใช้กับเนื้อหาประเภทใดจึงจะเหมาะสม รูปแบบนั้นเหมาะ
กับเด็กระดับอายุใด เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้ค าแนะน าอ่ืน ๆ เพ่ือให้การใช้รูปแบบการสอนนั้นมี
ประสิทธิผลที่สุด 

ส่วนที่  4 ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้ เรียนทั้ งทางตรงและทางอ้อม ( Instructional and 
Nurturant Effects) รูปแบบการสอนแต่ละรูปแบบจะสิ่งผลต่อผู้เรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม ผล
โดยตรงเกิดจากการสอนของครู หรือเกิดจากกิจกรรมที่จัดขึ้นตามขั้นตอนของรูปแบบการสอน  ส่วน
ผลทางอ้อมเกิดจากสภาพแวดล้อม ซึ่งถือเป็นผลกระทบที่เกิดจากรูปแบบการสอนนั้น เป็นสิ่งที่
คาดคะเนไว้ว่าจะเกิดแฝงไปกับการสอน ซึ่งสามารถใช้เป็นสิ่งพิจารณาเลือกรูปแบบการสอนไปใช้ด้วย 

วิธีการน าเสนอรูปแบบการสอนในลักษณะเช่นนี้  ช่วยให้ผู้สอนสามารถเข้าใจทุก
ประเด็นที่เกี่ยวข้องที่สามารถน าไปใช้ได้จริง โดยการฝึกฝนตนเองให้สามารถใช้รูปแบบการสอนจน
เกิดความช านาญและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 

3.5 รูปแบบการเรียนการสอนที่ส าคัญในการพัฒนาทักษะการคิด 
จากหลักการ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเรียนการสอนที่กล่าวมา ผู้วิจัยจะ

ได้น าเสนอรูปแบบการเรียนการสอนที่จะน ามาบูรณาการเพ่ือเพ่ือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ มีดังนี ้

1. รูปแบบการสอนแบบตรง (Direct Instruction)  
การสอนแบบตรง (Direct Instruction) เป็นการสอนที่มุ่งช่วยให้ได้เรียนรู้ทั้งเนื้อหา 

สาระและมโนทัศน์ต่าง ๆ รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติทักษะต่าง ๆ จนสามารถท าได้ดีและประสบผลส าเร็จได้
ในเวลาที่จ ากัด Joyce และ Weil (1992) ได้เสนอรูปแบบการสอนแบบตรงไว้ 5 ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นที ่1 : ขั้นน า 
ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของบทเรียน และพฤติกรรมการเรียนรู้ที่คาดหวังแก่ผู้เรียน 

ชี้แจงสาระของบทเรียน และความสัมพันธ์กับความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เรียนอย่างคร่าว ๆ 
และชี้แจงกระบวนการเรียนรู้และหน้าที่รับผิดชอบของผู้เรียน 

ขั้นที ่2 : ขั้นน าเสนอบทเรียน 
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ผู้สอนอธิบายหรือสาธิตเนื้อหาหรือทักษะใหม่ โดยใช้สื่อและกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้
ปฏิบัติประกอบพร้อมกับตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน 

ขั้นที ่3 : ขั้นฝึกปฏิบัติตามแบบ 
ผู้สอนปฏิบัติให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตาม ผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับ และเสริมแรงเพ่ือแก้ไข

ข้อผิดพลาดของผู้เรียน 
ขั้นที ่4 : ขั้นฝึกปฏิบัติภายใต้การก ากับของผู้ชี้แนะ 
ผู้เรียนลงมือปฏิบัติภายใต้การก ากับดูแลของผู้สอน ซึ่งต้องให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 

โดยใช้การชมเชยและบอกให้แก้ไขสิ่งที่ผิด โดยบอกว่าท าผิดหรือถูกและแก้ไขอย่างไรหรืออาจสอน
หรืออธิบายใหม่  

ขั้นที ่5 : ขั้นฝึกปฏิบัติอย่างอิสระ 
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง เพ่ือช่วยให้เกิดความช านาญ   มีการให้ข้อมูลย้อนกลับ

ภายหลังการฝึก และควรให้มีการฝึกเป็นระยะเพ่ือช่วยให้การเรียนรู้อยู่คงทน 

ในขณะเดียวกัน ทิศนา แขมมณี (2545: 113-114) ได้กล่าวถึง หลักการของการจัดการ
เรียนการสอนทางตรง มีดังนี้ 

1. การจัดเนื้อหาสาระอย่างเหมาะสม เป็นตามล าดับขั้นตอน หรือล าดับของมโนทัศน์
จากข้ันที่เป็นพืน้ฐานไปสู่ขั้นที่สูงซับซ้อนขึ้น จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระนั้นได้ดี 

2. การตรวจสอบพ้ืนฐานความรู้เดิมที่ผู้เรียนจ าเป็นต้องใช้ในการท าความเข้าใจความรู้
ใหม่ เป็นสิ่งจ าเป็นสาหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ จะช่วยให้เรียนรู้สิ่งใหม่ได้ดีและรวดเร็วขึ้น 

3. การน าเสนอเนื้อหาสาระอย่างกระชับ ชัดเจน โดยมีตัวอย่างประกอบรวมทั้งการให้
ผู้เรียนซักถาม จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เร็ว 

4. การฝึกปฏิบัติใช้ความรู้หรือทักษะที่เรียนรู้ เป็นสิ่งจ าเป็น การฝึกปฏิบัติช่วยให้ผู้เรียน
สามารถน าความรู้ ข้อมูล หรือทักษะ สู่การกระท า และช่วยท าให้เกิดความเข้าใจในข้อความรู้นั้น
ลึกซึ้งข้ึน 

5. การได้รับข้อมูลป้อนกลับ หรือทราบผลของการปฏิบัติของตนเอง จะช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติของตนให้อยู่ในระดับที่ต้องการ 

6. การฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ช่วยให้เกิดทักษะความช านาญ 
   
จากแนวทางของรูปแบบการเรียนการสอนแบบตรง ผู้สอนสามารถน ามาใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดผลการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพได้ 

2. รูปแบบการเรียนการสอนแบบชัดแจ้ง (Explicit Instruction)  
รูปแบบการเรียนการสอนแบบชัดแจ้งพัฒนาโดย  Rosenshine และ Stevens 

ประกอบด้วยขั้นตอน 6 ขั้น คือ ขั้นทบทวนความรู้เดิมและตรวจการบ้าน ขั้นน าเสนอเนื้อหาสาระหรือ
ทักษะใหม่ ขั้นน าให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ ขั้นให้ข้อมูลป้อนกลับและแก้ไขการปฏิบัติของผู้เรียน ขั้นให้
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ผู้เรียนฝึกปฏิบัติอย่างอิสระ และขั้นการทบทวนการฝึกปฏิบัติรายสัปดาห์และรายเดือน (วัชรา เล่า
เรียนดี, 2553: 136-138; ทิศนา แขมมณ,ี 2545: 116-117) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การทบทวนประจ าวัน (Providing daily review) ขณะจะเริ่มต้นบทเรียนใหม่ในแต่
ละวัน ครูจะทบทวนสาระความรู้ หลักการ หรือฝึกทักษะใหม่และทักษะที่เรียนแล้ว เพ่ือให้แน่ใจว่า
นักเรียนพร้อมจะเรียนหรือฝึกทักษะใหม่ รวมทั้งการทบทวนการบ้าน แบบฝึกหัด การทบทวนอาจ
ประกอบด้วยการอภิปรายเกี่ยวกับการบ้าน สาระความรู้ หลักการส าคัญ ปัญหาในการท าการบ้าน
หรือแบบฝึกหัด 

2. การสอนหรือการน าเสนอสาระใหม่ ทักษะใหม่ (Presenting new material) ครูที่มี
ประสิทธิภาพมากจะใช้เวลาในการสอน อธิบายสาระใหม่ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 2.1 ครูบอก แจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ อาจโดยการ เขียน
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ หรือพฤติกรรมที่คาดหวังเป็นข้อ ๆ เพ่ือดึงความสนใจของผู้เรียน ลดความ
ซับซ้อนของการให้สาระความรู้ 

 2.2 สอนทีละข้ันตอนหรือแบ่งเป็นเรื่องย่อย ๆ ตามล าดับความยาก-ง่าย ใช้ภาษาพูด 
อธิบายยกตัวอย่างที่ชัดเจน ให้ค าแนะน าทีละขั้นตอน ท าแบบ แสดงแบบให้นักเรียนดู ใช้สื่อ
ประกอบการอธิบาย เพ่ือให้แน่ใจว่านักเรียนเข้าใจแต่ละประเด็นชัดเจนก่อนที่จะสอนในขั้นต่อไป 

 2.3 ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน อธิบายยกตัวอย่างให้ชัดเจน เพ่ือให้แน่ใจว่า 
นักเรียนพร้อมที่จะฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง 

3. ให้การฝึกปฏิบัติโดยครูคอยแนะน าอย่างใกล้ชิด (Conducting guided practice) 
ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติโดยครูคอยแนะน าในห้องเรียน หลังจากฝึกปฏิบัติแล้ว นักเรียนควรสามารถ
ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือปฏิบัติทักษะนั้น ๆ อย่างถูกต้อง แต่ถ้านักเรียนยังไม่สามารถปฏิบัติได้
คล่องแคล่วอย่างอัตโนมัติ การให้ฝึกตามค าแนะน าของครูอาจเป็นการฝึกให้แก้ปัญหา ตอบค าถาม
ของครู ซึ่งค าถามที่ครูใช้ควรมี 2 ประเภท คือ ความรู้ความจ า ความเข้าใจที่มีค าตอบเฉพาะตายตัว 
กับค าถามให้อธิบายกระบวนการการปฏิบัติ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ยุทธวิธีการฝึกปฏิบัติ
โดยครูคอยแนะน า อาจให้นักเรียนบอกค าตอบตัวเองแก่เพ่ือนร่วมชั้น เขียนค าตอบบนกระดาน หรือชู
มือเมื่อเห็นด้วยกับค าตอบของเพ่ือน เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียนมากขึ้น และ
ช่วยให้ครูติดตามผลได้ว่านักเรียนคนใดเข้าใจ ตอบได้และตอบถูก 

4. การให้ข้อมูลย้อนกลับและการแก้ไขข้อบกพร่อง (Providing Feedback and 
corrections) ในการตอบค าถาม ถ้านักเรียนตอบหรือตอบด้วยความมั่นใจ ครูควรตอบสนองด้วย
ค าพูดเสริมก าลังใจ เช่น “ดีมาก” “ถูกต้อง” แต่ถ้านักเรียนตอบถูกแต่ตอบด้วยความลังเลใจ ครูต้อง
ช่วยอธิบายขั้นตอนหรือกระบวนการที่ส าคัญเพ่ือหาค าตอบ แต่ถ้านักเรียนตอบผิด ครูต้องช่วยให้
ค าตอบได้รับการแก้ไข โดยอาจจะช่วยถามค าถามให้ชัดเจนขึ้น เข้าใจง่ายขึ้น ชี้น าค าตอบหรือสอนซ้ า 

5. การให้ฝึกปฏิบัติโดยอิสระตามล าพัง (Assigning independent practice) การให้
นักเรียนฝึกโดยอิสระด้วยตนเอง เพ่ือให้พัฒนาทักษะให้ช านาญยิ่งขึ้น การให้ฝึกด้วยตนเองจะ
ด าเนินการต่อจากการให้ฝึกโดยครูแนะน า โดยมีเนื้อหาสาระ หลักการเดิมและทักษะเดิม โดยครูจะ
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แนะน าน้อยหรือไม่แนะน าเลย เช่น การให้ท าแบบฝึกหัดในห้อง และครูควรติดตามดูแลใกล้ชิด อาจ
ให้นักเรียนช่วยเหลือกัน   

   6. การทบทวนเป็นรายสัปดาห์  และเป็นรายเดื อน (Providing weekly and 
monthly review) การทบทวนเป็นรายสัปดาห์ และเป็นรายเดือน มีความส าคัญเท่ากับการทบทวน
ประจ าวัน เพ่ือความคงทนของการเรียนรู้ และเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนในเนื้อหาสาระที่
เรียนไปแล้ว การทบทวนจะให้ผลดีต่อการปฏิบัติและมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน 

 
ดังที่กล่าวมา การเรียนการสอนแบบชัดแจ้งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนอีกรูปแบบ

หนึ่งที่สามารถช่วยพัฒนาทักษะของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. รูปแบบการสอนแบบปล่อยความรับผิดชอบทีละน้อย (Gradual Release of 
Responsibility Model: the GRR Model) 

รูปแบบการสอนนี้เน้นการพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้การสอนอย่างจงใจ  (Intentional 
Instruction) โดยใช้โมเดลแบบปล่อยความรับผิดชอบทีละน้อย  ซึ่งค าว่า “ปล่อยความรับผิดชอบที
ละน้อย” (gradual release of responsibility) เป็นค าที่ Pearson และ Gallagher (1983) คิดขึ้น
เพ่ืออธิบายกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในห้องเรียนที่ผู้สอนปล่อยความรับผิดชอบใน
การเรียนรู้ให้ไปสู่ผู้เรียนทีละน้อย ครูจงใจตีตัวออกห่างจากเป็นผู้สนับสนุนอย่างเต็มที่ ให้เหลือเพียง
ช่วยเหลือกันเองระหว่างเพ่ือน จนถึงการไม่ ให้ความช่วยเหลือใด ๆ ทั้งสิ้นน าไปสู่สถานการณ์ที่
นักเรียนรับผิดชอบทั้งหมด  

Fisher และ Frey (2008a; 2008b) ได้พัฒนาโมเดลนี้ให้ชัดเจนขึ้น ประกอบไปด้วย
องค์ประกอบ 4 อย่างด้วยกัน คือ บทเรียนเน้นประเด็น การสอนแบบชี้แนะ ภารกิจความร่วมมือ และ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนี้ 

1. บทเรียนเน้นประเด็น ใช้เวลา 10-15 นาที มีกิจกรรม 2 อย่างคือ (1) การสร้าง
จุดประสงค์ (2) เป็นโมเดลให้นักเรียนโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือชี้ให้เห็นหน้าที่และความต้องการ เพราะ
การสร้างโมเดลเป็นการคิดซ้อนคิด รวมถึงความคิดเบื้องหลังความคิด เมื่อนักเรียนได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้น
ในความคิดจากโมเดล นักเรียนก็จะเลียนแบบความคิดได้  

2. การสอนแบบชี้แนะ เมื่อมีจุดประสงค์และโมเดลนักเรียนยังต้องได้รับค าแนะน า
เกี่ยวกับวิธีคิด ซึ่งครูจะต้องมีการวางแผนไว้ก่อนอย่างมีกลยุทธ์เพ่ือให้ครูเข้าใจความคิดของนักเรียน
และสามารถให้ความช่วยเหลือได้ถูกต้อง เป็นการถ่ายโอนความรับผิดชอบจากครูไปสู่นักเรียน และให้
ความช่วยเหลือที่จ าเป็นแก่นักเรียนในการพัฒนาทักษะการคิด 

3. ภารกิจความร่วมมือ นักเรียนต้องมีส่วนร่วมในภารกิจของกลุ่มที่ต้องอาศัยการมี
ปฏิสัมพันธ์โดยใช้ภาษาและเนื้อหาในเรื่องนั้นๆ นักเรียนต้องมีความรับผิดชอบในงานของตนเองที่มี
ต่อผลงานกลุ่มเพ่ือการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
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4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนแบบโมเดล แบบชี้แนะ
และแบบความร่วมมือซึ่งเกี่ยวกับแนวคิดที่ต้องใช้ในการท างานด้วยตนเอง งานที่ท าด้วยตนเองจะต้อง
ขยายขอบเขตจากการฝึกปฏิบัติไปสู่การประยุกต์ใช้และการขยายความรู้ใหม่ ครูจะพบนักเรียนแต่ละ
คนเพ่ือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับภารกิจการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

จากแนวคิดของรูปแบบการสอนแบบปล่อยความรับผิดชอบทีละน้อย พบว่าเป้าหมาย
หลักของรูปแบบการสอนแบบนี้คือ พัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้สอน
ทั้งหลายคาดหวังให้เกิดแก่ผู้เรียนของตน ดังนั้น ผู้วิจัยจะได้น าแนวคิดนี้มาใช้ในการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนในครั้งนี้ด้วย 

4. รูปแบบการสอนอ่านของ Hansen และ Pearson (Hansen and Pearson, 
1983)  

Hansen และ Pearson (1983, อ้างถึงใน Johnston, 1985: 635 - 645) ได้น าแนวคิด
นี้มาใช้ในการเสนอวิธีการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการคิดและการควบคุมการคิด ซึ่งจะประยุกต์
หลักการไปใช้ในเรื่องการอ่านได้วิธีการสอนตามแนวคิดของ แฮนเซนและเพียร์สัน คือ การน าแนวคิด
ของการสอนโดยตรง (directed reading activity) และแนวคิดเรื่องการให้ตัวแบบผนวกเข้าด้วยกัน 
โดยมีแนวคิดการประสานงานระหว่างสภาพแวดล้อมทางการเรียนกับนักเรียนเป็นพ้ืนฐาน โดยครูเป็น
ตัวแบบการใช้กลวิธีการอ่านโดยการสอนกลวิธีนั้น แล้วพยายามถ่ายโอนให้นักเรียนรับเอากลวิธีที่ครู
ใช้ไปใช้ด้วยตัวเขาเอง ดังนั้นหลักการของการสอนเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการคิดและการ
ควบคุมการคิด จึงเป็นดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การตระหนักถึงกลวิธี (recognize a strategy) ต้องท าให้นักเรียนสังเกตเห็น
กลวิธีการเรียนรู้หรือการอ่าน โดยครูซักถามหรือการบอก เช่น กลวิธีการถามค าถาม การควบคุม
ตนเอง 

ขั้นที่ 2 ขั้นการค้นพบว่า กลวิธีนั้นมีประสิทธิภาพในการท าให้บรรลุเป้าหมาย (find it 
effective in attaining a desired goal) 

ขั้นที ่3 ขั้นการรับกลวิธีไปเป็นของตัวเอง (adopt the strategy for their own use) 
ขั้นที ่4 ขั้นการถ่ายโอนไปใช้ในสถานการณ์อ่ืน (generalize it to other situations) 

จุดส าคัญของใช้รูปแบบการเรียนการสอนนี้ คือ การถ่ายโอน การควบคุมการเรียนรู้จาก
ครูไปยังนักเรียน ถ้าขาดขั้นตอนนี้นักเรียนจะยังไม่เป็นอิสระ ต้องพ่ึงพาครูตลอดไป 

 
 
5. รูปแบบการสอนอ่านผสมผสานการพัฒนาการควบคุมกระบวนการอ่านของ 

Schmitt and Baumann 
Schmitt และ Baumann (1986 : 28 - 31) ได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาการควบคุม

กระบวนการอ่าน ด้วยการผสมผสานในขั้นการสอน 3 ขั้น ดังนี้ 
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ขั้นที่ 1 กิจกรรมก่อนการอ่าน (pre - reading activities) ได้ท ากิจกรรมต่อไปนี้ 
1. กระตุ้นความรู้เดิม โดยบอกนักเรียนว่า นักเรียนจะเข้าใจได้ง่ายขึ้น ถ้ารู้จักใช้สิ่งที่รู้อยู่

แล้วที่เก่ียวข้องกับเรื่องท่ีอ่าน มาช่วยท าความเข้าใจ ให้นักเรียนอภิปรายว่าสิ่งใดที่รู้แล้วบ้าง 
2. ให้นักเรียนคาดคะเนหรือท านายสิ่งที่มีในเนื้อเรื่อง โดยบอกเหตุผลของการท านาย

ล่วงหน้าว่า จะเป็นแนวทางให้ผู้อ่านอ่านเพ่ือประเมินผลการท านายนั้นๆเช่น การท านายการกระท า
ของตัวละคร ท านายปัญหาและการแก้ปัญหา  และท านายผลที่จะเกิดตามมา  การท านายที่
สมเหตุสมผลท าได้ด้วยการอาศัยความรู้เดิม รูปภาพ ชื่อเรื่อง 

3. ตั้งวัตถุประสงค์การอ่าน บอกนักเรียนว่า ควรอ่านเรื่องอย่างมีจุดหมายในใจ เพราะ
จะช่วยก าหนดกรอบความสนใจ และเพ่ิมความตื่นตัวในการท าความเข้าใจการท านายที่ตั้งไว้จะเป็น
แหล่งของเป้าหมายการอ่าน 

4. ตั้งค าถาม อธิบายถึงผลดีของการตั้งค าถาม ก่อนอ่านให้นักเรียนทราบ การตั้งค าถาม
อาจพิจารณาจากชื่อเรื่อง 

ขั้นที่ 2 กิจกรรมระหว่างอ่าน (guided reading activities) 
1. การหยุดเป็นช่วง ๆ เพ่ือย่อและทบทวนใจความส าคัญ 
2. ประเมินผลการท านายและตั้งการท านายใหม่ ขณะอ่านต้องหาค าตอบ ให้แก่การ 

ท านายไว้ในขั้นที่ 1 และเม่ือพบข้อเท็จจริงใหม่จะต้องปรับการคาดคะเนหรือตั้งขึ้นใหม่ 
3.การเชื่อมโยงความรู้ใหม่เข้ากับความรู้ที่มีอยู่แล้วให้นักเรียนกระท าสิ่งนี้ตลอดเวลาเมื่อ

พบแนวคิดใหม่หรือค าใหม่ ๆ 
4. การตั้งค าถาม ถามตัวเอง ฝึกให้นักเรียนถามตัวเองในขณะอ่านเสมอ ๆ 
ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังการอ่าน (post - reading activities) 
1. การย่อบทอ่านทั้งหมด โดยการย่อเอาแต่ใจความส าคัญอาจท าโดยการอภิปรายกลุ่ม 

หรือเขียนย่อเป็นรายบุคคล 
2. การประเมินผลของการท านายเป็นการอภิปรายถึงการท านาย  เช่น ท านายถูกได้

อย่างไร ข้อมูลอะไรที่ท าให้เปลี่ยนการท านาย 
3. การตรวจสอบจุดประสงค์ของการอ่านที่ตั้งไว้ ให้นักเรียนกลับไปตรวจสอบหลังการ

อ่านจบว่าได้บรรลุจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้หรือไม่ 
4. การซักถามถึงสิ่งที่ อ่านทั้งหมด  ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่ได้อ่านนั้นให้

ครอบคลุมทั้งเรื่อง 

       จากรูปแบบการเรียนการสอนที่ได้น าเสนอมา เห็นว่าล าดับขั้นตอนการจัดการเรียนการ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลตามที่ตั้งไว้ ต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบ อาทิ บทบาทผู้เรียน
ผู้สอน พ้ืนฐานความรู้ ยุทธวิธีในการสอน เป็นต้น  

3.6 การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน 
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ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ (2531 : 35) ก าหนดหลักเกณฑ์การหาประสิทธิภาพซึ่งท า
ได้โดยการประเมินผลพฤติกรรมของผู้ เรียน  2 ประเภท คือ พฤติกรรมต่อเนื่องและพฤติกรรม            
ขั้นสุดท้าย โดยก าหนดค่าประสิทธิภาพดังนี้ 

E1 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ และ E2 คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ คิดเป็น    
ร้อยละของผลเฉลี่ยคะแนนที่ได้ ดังนั้น E1/E2 หมายถึงประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ์ ตามปกติ การก าหนดเกณฑ์ E1/E2 ขึ้นอยู่กับเนื้อหา หากเนื้อหาเป็นทักษะ จะตั้งเกณฑ์ 
75/75 หากเนื้อหาเป็นความรู้ ความจ า จะตั้งเกณฑ์ 80/80 ซึ่งความหมายของ 80/80 คือ เมื่อเรียน
จากแบบเรียนแล้ว นักเรียนสามารถท าแบบฝึกหัดหรืองานได้เฉลี่ยร้อยละ 80 และท าแบบทดสอบ
หลังเรียนได้เฉลี่ยร้อยละ 80  การทดลองหาประสิทธิภาพ ด าเนินการดังนี้ 

1. ทดลองแบบกลุ่มเดี่ยว (Individual Tryout) หรือหนึ่งต่อหนึ่ง (1 : 1) ระหว่าง
ด าเนินการในลักษณะนี้ ผู้สร้างรูปแบบการเรียนการสอนจะทดลองเป็นรายบุคคลกับตัวแทนประชากร
เป้าหมาย 3 คนขึ้นไป หรือมากกว่า ด าเนินการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน เสร็จ
แล้วปรับปรุงให้ดีขึ้นจากการน าข้อมูลมาวิ เคราะห์ เนื้ อหา  (Content Analysis) ขั้นนี้ ควรมี
ประสิทธิภาพ 60/60 

2. ทดลองรูปแบบการเรียนการสอนเป็นกลุ่มย่อย (Small - Group Tryout) จ านวน 9 
คน มีจุดประสงค์ 2 ประการ ประการแรก คือ เพ่ือตัดสินประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
หลังการประเมินผลตัวต่อตัว และเพ่ือระบุปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่ยังหลงเหลืออยู่ ประการที่สอง 
คือ  เพ่ือตัดสินว่าประชากรเป้าหมายจะใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยปราศจากการมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้สร้างรูปแบบการเรียนการสอนได้หรือไม่ และท าการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน 
เสร็จแล้วปรับปรุงให้ดีขึ้นจากการน าข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา  (Content Analysis) ขั้นนี้ควรมี
ประสิทธิภาพ 70/70 

3. ทดลองรูปแบบการเรียนการสอนเป็นกลุ่มใหญ่ (Field Tryout) จ านวน 30 คน ใน
ระยะสุดท้ายของการประเมินผลระหว่างการด าเนินการ ผู้สอนพยายามที่จะใช้สถานการณ์การเรียนรู้
ซึ่งใกล้เคียงกับความตั้งใจสูงสุด ในการใช้วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน  ความมุ่งหมายของการ
ประเมินผลระยะสุดท้ายคือ ตัดสินใจว่าการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้หลังจากระยะของการ
ประเมินผลกลุ่มย่อยแล้ว จะมีประสิทธิภาพหรือไม่ และถ้าการจัดการเรียนรู้สามารถใช้ได้ นั่นก็คือ 
เป็นวิธีการด าเนินงานที่น่าจะเป็นไปได้ที่จะใช้กับการจัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ที่ตั้งใจและท าการ
หาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนระหว่างการใช้และหลังการใช้เสร็จแล้วปรับปรุงให้ดีขึ้น 
จากการน าข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) หากผลที่ได้ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ต้อง
ก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพตามหลักความจริง ขั้นนี้ควรมีประสิทธิภาพ  80/80 

 4. หลักการ  แนวคิดและทฤษฎียุทธวิธีการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง 
     4.1 หลักการและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับทักษะการคิดขั้นสูง 

     นักการศึกษาที่มีชื่อเสียงของโลกได้ให้ความส าคัญกับการศึกษาเรื่องการคิด นัก
การศึกษาในหลายกลุ่มได้ค้นคว้าเรื่องการคิด ก าหนดโครงสร้าง องค์ประกอบของการคิดไว้
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หลากหลาย มีทั้งคล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน ขอน าเสนอ แนวคิดเรื่องการคิดของนักกการศึกษา
เฉพาะที่ส าคัญ ๆ ดังนี้ 
       Bloom et. al. (1956) ได้จ าแนกระดับของสติปัญญาที่เป็นองค์ประกอบส าคัญของการ
เรียนรู้ เป็น 6 ระดับ จากขั้นต่ าไปขั้นสูง (LOTS/HOTS-Lower Order Thinking Skills/Higher 
Order Thinking Skills) เรียกว่า BLOOM’S TAXONOMY ซึ่งเสนอระดับของสติปัญญาในรูปของ
ค านาม และเสนอองค์ประกอบย่อยของสติปัญญาในระดับต่าง ๆเป็นค ากิริยา ค านาม และค ากริยา
เหล่านั้นเป็นค าท่ีแสดงถึงการคิดในรูปแบบต่าง ๆ  

      Gagne (1985) ได้ค าอธิบายทักษะทางปัญญาว่า ประกอบด้วยทักษะย่อย 4 ระดับ คือ 
ทักษะการจ าแนกแยกแยะ (Discrimination) ทักษะการสร้างความคิดรวบยอดที่ เป็นรูปธรรม 
(Concrete Concept) ทักษะการน ากฎระเบียบไปปฏิบัติ (Rule Using) และทักษะการแก้ปัญหา 
(Problem Solving) 

   จากพ้ืนฐานแนวคิดเรื่องการคิดของนักศึกษาที่กล่าวข้างต้น จะเห็นว่าการศึกษาเรื่องการ
คิด ได้พัฒนามาเป็นล าดับ ในปัจจุบันมีหน่วยงานองค์กรทางการศึกษา และบุคคลในวงการศึกษาจัด
โครงสร้างและองค์ประกอบของการคิดที่เป็นพ้ืนฐานในการน ามาพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ
สอน แนวคิดท่ีสอดคล้องน ามากล่าวถึงในเอกสารนี้มีดังนี้ 

   McTighe (1993: Online) ,  Goldberg (1996) , Forgarty (1997), Holmes (1996) 
และ Costa (1997) ต่างกล่าวถึงตึก 3 ชั้นของปัญญา (Three Storey Intellect) ในการเรียนรู้และ
พัฒนาการเรียนรู้ของมนุษย์ที่คล้ายคลึงกันคือ เริ่มด้วยตัวป้อน (Input) กระบวนการ (Process) และ
ผลผลิต (Output)  

  ชั้นที่ 1 ขั้นรวบรวม (Gathering) ได้แก่ สังเกต (Observe) ให้ค าจ ากัดความอธิบาย ท า
ให้ชัดเจน (Define) จ าแนกแยกแยะ (Identify) เลือก (Select) ท่องจ า เล่า (Recite) 

  ชั้นที่  2 ขั้นวิ เคราะห์ (Processing) ได้แก่  เปรียบเทียบความเหมือน (Compare) 
เปรียบเทียบข้อแตกต่าง(Contrast) จัดหมวดหมู่ (Classify) จัดพวก (Sort) แยกแยะข้อแตกต่าง 
(Distinguish) อธิบายเหตุผล (Explain) ลงความเห็น สรุป (Infer) วิเคราะห์ (Analyze) 

  ชั้ น ที่  3 ชั้ น ป ระยุ กต์ ใช้ (Applying) ได้ แก่  พ ยากรณ์ (Forecast) ตั้ งสมม ติ ฐ าน 
(Hypothesis) การคิดเชิงตรรกะถ้า/แล้ว (If/ Then) คาดการณ์ (Speculate) ท านาย (Predict) 
ตัดสิน (Judge) สร้างมโนภาพ (Imagine) ท าให้เป็นหลักการ กฎเกณฑ์ทั่วไป (Generalize) และ
ประเมินผล (Evaluating) 

  Holmes (1996: Online) กล่าวว่าคนที่รวบรวมข้อเท็จจริงโดยไม่มีจุดหมายในการใช้
ข้อเท็จจริง จัดเป็นกลุ่มคนในตึกชั้นที่ 1 กลุ่มคนในตึกชั้นที่ 2 คือ คนที่รู้จักเปรียบเทียบ ให้เหตุ
ผลสรุปความรู้ให้เป็นหลักการ กฎเกณฑ์ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ กลุ่มคนในตึกชั้น 3 คือ คน
ที่สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างมีจินตนาการ สามารถท านายให้ความกระจ่างชัดเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงของตึกชั้นที่ 1 และ 2 ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง  
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   Anderson และ Krathwohl (2000) และทีมงานปรับปรุง Bloom’s Taxonomy ได้
น าเสนอ Bloom’s Revised Taxonomy โดยแบ่งระดับของการคิดหรือสติปัญญาเป็น 2 ระดับ เป็น
การคิดขั้นต่ า (Lower-order Thinking) และการคิดขั้นสูง (Higher-order Thinking) และปรับปรุง
ระดับการคิดใหม่โดยใช้ค ากริยาแทนค านาม ปรับเปลี่ยน-ย้ายระดับการคิดระดับที่ 5 และ 6 สลับที่
กัน  

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบองค์ประกอบโครงสร้างทางปัญญาของ  Bloom กับ Anderson และ            
Krathwohl (อ้างถึงใน Wilson, 2006) 
Bloom’s Taxonomy 

(1956) 
Anderson and Krathwohl’s Taxonomy 

(2000) 
1.ความรู้ (Knowledge) เป็นความจ าหรือการ
เรียกคืนสิ่งที่เรียนมาก่อน ตัวอย่างค ากริยาใน
องค์ประกอบนี้ ได้แก่ รู้ ท าให้ชัด บันทึก บอก
ชื่อ จ าแนก ทบทวน ให้ชื่อโยงความสัมพันธ์ 
ท่องจ า ยอมรับ พูดซ้ า รับเอา 

1.จ าได้ (Remembering) หมายถึง การเรียก
คื น ข้ อ มู ล  (Retrieving)  ก า ร ร ะ ลึ ก ไ ด้ 
(Recalling)  ห รื อ ก า ร ท บ ท ว น ก า ร รั บ รู้ 
(Recognizing) 

2 .ค ว า ม เข้ า ใ จ  (Comprehension)  เป็ น
ความสามารถในการท าความรู้ให้ลึก (เข้าใจ) 
หรือ สร้างความหมายจากสิ่งต่าง ๆ ตัวอย่าง
ค ากริยาในองค์ประกอบนี้ได้แก่ 
พูดใหม่ (ไม่ซ้ าข้อความเดิม) จ าแนกแยกแยะ 
แสดงตัวอย่าง สร้างค าใหม่ อภิปราย สาธยาย 
อธิบาย รายงาน พรรณา เขียนเสนอใหม่ บอก
ความเหมือน – ต่าง สรุป อนุมาน แสดงความ
คิดเห็น 

2.เข้าใจ (Understanding) หมายถึง การสร้าง
ความหมายจากองค์ประกอบของสิ่งต่าง ๆใน
หลายแง่มุม โดยการเขียนน าเสนอผังความคิด 
กิจกรรม ได้แก่ การตีความ แปลความ การให้
ตัวอย่าง การจัดกลุ่ม การสรุปย่อ การอนุมาน 
การเปรียบเทียบ และการให้ค าอธิบาย 

3.การประยุกต์ใช้ (Application) ความสามารถ
ในการใช้หรือประยุกต์ ใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ใน
สถานการณ์  วิธีการที่ริเริ่มขึ้นใหม่ ตัวอย่าง
ค ากริยา ในองค์ประกอบนี้ ได้แก่ ประยุกต์ จัด
โครงสร้าง ปฏิบัติ เชื่อมโยง ค านวณ พัฒนา 
ปรับโครงสร้าง แสดง แปลตีความ นิทรรศการ  

3.การประยุกต์ใช้ (Applying) หมายถึง น า
กระบวนการไปใช้ประโยชน์ โดยปฏิบัติ ให้
เกิดผล (Executing) น าไปด าเนินการจนบรรลุ 
(Implementing) 
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบขององค์ประกอบในโครงสร้างทางปัญญาของ Bloom กับ Anderson และ 
Krathwohl (อ้างถึงใน Wilson, 2006) (ต่อ) 
Bloom’s Taxonomy 

(1956) 
Anderson and Krathwohl’s Taxonomy 

(2000) 
ใช้  สาธิต  แสดงละคร จัดการ วาด/แสดง
ภาพประกอบ อธิบาย ประกอบตัวอย่าง 

 

4.การวิเคราะห์ (Analysis) ความสามารถใน
การแยก จ าแนก หรือการรู้ถึงข้อแตกต่างใน
ส่วนต่าง ๆ ของสิ่งของในองค์ประกอบของมัน
ซึ่งรวมรวมกันเป็นโครงสร้าง ช่วยให้เข้าใจสิ่ง
ต่าง ๆ ได้ดีขึ้น ตัวอย่างค ากริยาในองค์ประกอบ
นี้ ได้แก่  
วิ เค ร า ะ ห์  ห า ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง  ท ด ส อ บ 
เปรียบเทียบหาความตรงข้าม พินิจพิเคราะห์ 
สืบสวนพิสูจน์ สวบสวน ค้นพบ สอบถาม 

4.วิ เคราะห์  จ าแนก แยกแยะ  (Analyzing) 
หมายถึง ท าความคิดให้แตกออกเป็นส่วน ๆ 
ก าหนดความสัมพันธ์ของส่วนย่อยที่ แยก
ออกมารวมเป็นส่วนใหญ่นั้น หรือเกี่ยวพันกับ
ส่วนย่อยอ่ืนอย่างไร สติปัญญาที่ใช้ด้านนี้คือ 
ความสามารถในการวิเคราะห์ความแตกต่าง 
วิเคราะห์องค์ประกอบและคุณลักษณะ เมื่อท า
การวิเคราะห์จะแสดงเป็นภาพไดอะแกรม หรือ
น าเสนอใหม่ด้วยความเข้าใจของตน 

5.การสังเคราะห์ (Synthesis) ความสามารถน า
ส่วนย่อยต่างๆ มารวมกันเป็นรูปร่าง หรือองค์
รวม ตัวอย่างค ากริยาในองค์ปรกอบนี้ ได้แก่ 
เรียบเรียง วางแผน ข้อเสนอ ผลิต ประดิษฐ์ 
พัฒนา ออกแบบ ก าหนดสูตร จัดการ รวบรวม 
สร้าง ริเริ่ม จัดตั้ง ท านาย ปรับเปลี่ยน เขียน 
เชื่อมโยง รวม ดัดแปลง 

5 .ก า รป ระ เมิ น ค่ า  ตี ร าค า  (Evaluating) 
หมายถึง การตัดสิน เป็นเกณฑ์ หรือมาตรฐาน 
ที่ผ่านการตรวจสอบ วิจารณ์ซึ่งจะน าไปสู่การ
คิดสร้างสรรค์ ซึ่งการจัดกลุ่มใหม่เห็นว่า การ
ประเมินค่า ควรอยู่ก่อนคิดสร้างสรรค์ 

6.การประเมินค่า (Evaluation) ความสามารถ
ในการตัดสิน ตรวจสอบและวิจารณ์คุณค่าของ
สิ่งของตามจุดประสงค์ ตัวอย่างค ากริยาใน
องค์ประกอบนี้ ได้แก่ 
ตัดสิน ถกเถียง ท าให้ใช้ได้ ท าให้มีหลักฐาน 
ประเมิน ตัดสินใจ พิจารณา เลือก แนะน า 
จัดล าดับ ให้ราคา เลือก วัด คาดคะเน อนุมาน 
สรุป 

6.คิดสร้างสรรค์ (Creating) หมายถึงการน า
องค์ประกอบต่าง ๆ มาใส่รวมกันเป็นองค์รวม 
จัดโครงสร้างขององค์ประกอบต่าง ๆ ใส่ใน
รูปแบบใหม่หรือท าโครงสร้างใหม่ 

น อก จ าก นี้  Anderson แ ล ะ  Krathwohl ยั ง ได้ ให้ ค าอ ธิ บ าย มิ ติ ข อ งค ว าม รู้ 
(Knowledge Dimensions) สารานุกรมท่ีปรับปรุงใหม่ 4 ด้าน ดังนี้ 
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1. ความรู้ในความจริง (Factual Knowledge) หมายถึง ความรู้ที่เป็นพ้ืนฐานเฉพาะ
วิชา ความรู้ด้านนี้เป็นความจริงที่จะต้องรู้ ค าศัพท์ ข้อมูลรายละเอียด หรือสาระที่นักเรียนต้อง
น าไปใช้สร้างความเข้าใจเนื้อหาในรายวิชาหรือแก้ปัญหาในหัวข้อที่เรียน 

2. ความรู้ที่เป็นความคิดรวบยอด (Conceptual Knowledge) เป็นความรู้ของการจัด
ชั้น จัดกลุ่มข้อมูล หลักการ ทฤษฎี รูปแบบหรือโครงสร้างหรือความเข้าใจที่กว้างขึ้นในสากล 
(Generalizations) ที่ตรงกับเนื้อหาวิชาที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้ 

3. ความรู้ในกระบวนการ (Procedural Knowledge) เป็นข้อมูลหรือความรู้ที่ช่วย
นักเรียนท าอะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นการเฉพาะในแต่ละวิชาที่เรียน ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีการกระท าใน
การค้นหาความรู้หรือทักษะเฉพาะทาง มีล าดับขั้นตอนแน่นอน เทคนิควิธีการเฉพาะ 

4. ความรู้ในวิธีการเรียนรู้ (Meta-cognitive Knowledge) เป็นความตระหนักรู้ใน
ตนเองในการเรียนรู้ และขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ เป็นความรู้เชิงกลยุทธ์หรือการคิดย้อนกลับใน
เรื่อง จะเรียนรู้อย่างไรจึงจะเรียนรู้ได้ดี 
 

นอกจากนี้ ทิศนา แขมมณี (2544) ได้แบ่งทักษะการคิดออกเป็น 2 ระดับ คือ 
1. ทักษะการคิดพ้ืนฐาน (Basic Skills) หมายถึง ทักษะการคิดที่เป็นพ้ืนฐานเบื้องต้นต่อ

การคิดในระดับสูงหรือซับซ้อนขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทักษะการสื่อความหมายที่บุคคลทุกคน
จ าเป็นต้องใช้สื่อสารความคิดตน 

1.1 ทักษะการสื่อความหมาย (Communication Skills) หมายถึง ทักษะการรับสารที่
แสดงถึงความคิดของผู้อ่ืนเข้ามาเพ่ือรับรู้ ตีความ/จดจ า และเมื่อต้องการที่ระลึกเพ่ือน ามาเรียบเรียง
และถ่ายทอดความคิดของตนให้แก่ผู้อ่ืน โดยแปลงความคิดให้อยู่ในรูปภาษาต่าง ๆ ทั้งที่เป็นข้อความ 
ค าพูด ศิลปะ ดนตรี คณิตศาสตร์ ฯลฯ แต่ในที่นี้จะมุ่งถึงการรับและถ่ายทอดความคิดด้วยภาษา 
ข้อความ ค าพูดซึ่งนิยมใช้มากที่สุด โดยเฉพาะในการเรียนในระบบโรงเรียน ทักษะการสื่อความหมาย
ที่ส าคัญ ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันมีมากหลายลักษณะ 

ทักษะการสื่อความหมาย ประกอบด้วยทักษะย่อยที่ส าคัญคือ การฟัง (Listening) การ
อ่าน (Reading) การรับรู้ (Perceiving) การจดจ า (Memorizing) การจ า (Remembering) การคง
สิ่งที่เรียนไปแล้วไว้ภายหลังการเรียนนั้น (Retention) การบอกความรู้ได้จากตัวเลือกที่ก าหนดให้ 
(Recognizing) การบอกความรู้ออกมาด้วยตนเอง (Recalling) การใช้ข้อมูล (Using Information) 
การบรรยาย (Describing) การอธิบาย (Explaining) การท าให้กระจ่าง (Clarifying) การพูด 
(Speaking) การเขียน (Writing) การแสดงออกถึงความสามารถของตน 

1.2 ทักษะการคิดที่เป็นแกนหรือทักษะการคิดทั่วไป (Core or General Thinking 
Skills) หมายถึง ทักษะการคิดที่จ าเป็นต้องใช้อยู่เสมอในการด ารงชีวิตประจ าวันและเป็นพ้ืนฐานของ
การคิดขั้นสูงที่มีความซับซ้อน ซึ่งคนเราจ าเป็นต้องใช้ในการเรียนรู้เนื้อหาวิชาต่าง ๆ ตลอดจนใช้ใน
การด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

ทักษะการคิดที่เป็นแกนหรือทักษะการคิดทั่วไป ประกอบด้วยทักษะย่อยที่ส าคัญคือ 
การสังเกต (Observing) การส ารวจ (Exploring) การตั้งค าถาม (Questioning) การเก็บรวบรวม
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ข้อมูล (Information Gathering) การระบุ (Identifying) การจ าแนกแยกแยะ (Discrimination) 
การจัดล าดับ (Ordering) การเปรียบเทียบ (Comparing) การจัดหมวดหมู่ (Classifying) การสรุป
อ้างอิง (inferring) การแปล (Translation) การตีความ (Interpreting) การเชื่อมโยง (Connecting) 
การขยายความ (Elaborating) การให้เหตุผล (Reasoning) การสรุปย่อ (Summarizing) 

2.ทั กษ ะการคิ ด ขั้ น สู งห รื อทั กษ ะการคิ ดที่ ซั บ ซ้ อน  (Higher Order or More 
Complexes Thinking Skills) หมายถึง ทักษะการคิดที่มีขั้นตอนหลายขั้นตอนและต้องอาศัยทักษะ 
การสื่อความหมายและทักษะการคิดที่เป็นแกนหลาย ๆ ทักษะในแต่ละขั้น ทักษะการคิดขั้นสูงจึงจะ
พัฒนาได้เมื่อเด็กได้พัฒนาทักษะการคิดพ้ืนฐานจนมีความช านาญพอสมควรแล้ว 

ทักษะการคิดขั้นสูงหรือการคิดที่ซับซ้อน ประกอบด้วยการสรุปความ (Drawing 
Conclusion) การให้ค าจ ากัดความ (Defining) การวิเคราะห์ (Analyzing) การผสมผสานข้อมูล 
(Integrating) การจัดระบบความคิด (Organizing) การสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Constructing) การ
ก าหนดโครงสร้างความรู้ (Structuring) การแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างความรู้ ใหม่ (Restructuring) 
การค้ น ห าแบ บ แผน  (Finding Patterns) ก ารห าความ เชื่ อ พ้ื น ฐ าน  (Finding Underlying 
Assumption) การคาดคะเน /การพยากรณ์  (Predicting) การตั้ งสมมุ ติ ฐ าน  (Formulating 
Hypothesis)  การทดสอบสมมุติพ้ืนฐาน (Testing Hypothesis) การตั้งเกณฑ์ (Establishing) การ
พิสูจน์ความจริง (Verifying) ประยุกต์ใช้ความรู้ (Applying) 

การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 
การคิดขั้นสู ง (Higher Order Thinking) เป็นแนวความคิดเกี่ ยวกับการศึกษาซึ่ ง

ปรับเปลี่ยนจากทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างเช่น ของบลูม (Bloom’s Taxonomy) โดยการคิดขั้น
สูงนี้ เป็นการน าขั้นของการเรียนรู้ในระดับการวิเคราะห์  ประเมินผลและสามารถสังเคราะห์มาคิด
สร้างผลงานหรือความรู้ใหม่ได้ และสามารถพัฒนาต่อยอดครอบคลุมไปยังการคิดแบบอ่ืนของมนุษย์
ได้  คือ  การคิดอย่ างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking), การคิดอย่ างสร้างสรรค์  (Creative 
Thinking), การคิดแบบอภิปัญญา (Meta Cognition), การคิดแก้ปัญหา (Problem Solving), การ
ตัดสินใจ (Decision Making), การคิดแบบญาณปัญญา (Intuitive Thinking) และการคิดในด้านดี 
(Positive Thinking) (อุษณีย์ โพธิสุข, 2540) 

วิธีการเรียนการสอนแบบเดิมที่เน้นความรู้ ความจ า ความเข้าใจ และการน าไปใช้ใน
ชีวิตจริง ตามแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ นั้น ไม่เพียงพอที่จะฝึกให้มนุษย์มีทักษะในการคิดขั้นสูงได้ 
ความยากที่จะพัฒนาวิธีการเรียนและวิธีการสอน นักการศึกษาได้พยายามศึกษาและให้ความส าคัญใน
การออกแบบวิธีการเรียนและวิธีการสอนเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าทักษะการคิดข้ันสูงนี้ มนุษย์จะดึงมาใช้
มากโดยอัตโนมัติในสถานการณ์ต่าง ๆ และยิ่งเป็นสถานการณ์ที่แตกต่างกัน จะท าให้เกิดทักษะการ
เรียนรู้ที่ต่างกันด้วยตัวเอง ซึ่งมีอยู่ในตัวของทุกคนอยู่แล้ว เพียงแต่จะค่อย ๆ เรียนรู้ไปเรื่อย ๆ จนมี
การสร้างแนวการคิดอย่างเป็นระบบ และสามารถน าความคิดดังกล่าวมาสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรม
และความรู้ใหม่ต่อไป 
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ทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking Skill) แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้  
1) ระดับการวิเคราะห์ หมายถึง การบอกรายละเอียด และมีความสามารถในการ

จ าแนก และบอกความแตกต่างของส่วนที่เป็นองค์ประกอบของสถานการณ์หรือข้อมูล สามารถบอก
สาเหตุของปัญหาได้อย่างมีเหตุผล  โดยใช้วิจารณญาณในการตัดสิน  บอกถึงผลดี ผลเสีย และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นได้  

2) ระดับการประเมินค่า หมายถึง ความสามารถในการตัดสินคุณค่า หรือการใช้ข้อมูล
โดยการใช้เกณฑ์ที่เหมาะสม (สนับสนุนการตัดสินใจด้วยเหตุผล) สามารถบอกได้ว่าสิ่งใดดีกว่ากัน สิ่ง
ใดแย่กว่ากัน สิ่งใดคือความถูกต้องและสิ่งใดไม่ถูกต้อง โดยมีเหตุผลสนับสนุน  

3) ระดับสังเคราะห์/ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการรวบรวม
ส่วนย่อยเข้าด้วยกันเพ่ือให้เห็นภาพรวมทั้งหมด เช่น การออกแบบปรับปรุงระบบงานให้สามารถ
ท างานได้ดีขึ้น สะดวกขึ้น ลดค่าใช้จ่าย โดยอาศัยพ้ืนฐานจากความรู้ ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้
ทฤษฎี การวิเคราะห์และการประเมินค่า 

ความคิดระดับสูงที่ใช้ในการฝึกฝนความคิดในปัจจุบันมักจะเกี่ยวข้องและครอบคลุม กับ
คุณลักษณะความคิด ดังต่อไปนี้ 

1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ 
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหา โดยยึดหลักการคิดด้วยเหตุผลจากข้อมูลที่เป็น
จริงมากกว่าอารมณ์ และการคาดเดาพิจารณาความเป็นไปได้ในแง่มุมต่าง ๆ ว่าอะไรคือความจริง 
อะไรคือความถูกต้อง คิดด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ใช้สติปัญญาและทักษะการคิดไตร่ตรองอย่าง
มีวิจารณญาณมากกว่าการใช้อารมณ์ที่ท าให้เกิดความล าเอียง เกิดอคติ ซึ่งจะมีผลเสียต่อการตัดสินใจ 
ดังนั้น การคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงเป็นความคิดที่เปิดกว้าง มีเป้าหมายแน่นอน มีเหตุผล มีความถูก
ต้องแม่นย า สามารถตรวจสอบความคิดและประเมินความคิดของตนเองได้  (ศันสนีย์ และ อุษา, 
2544) 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง วิธีคิดอย่างมีเหตุผล มีหลักเกณฑ์ มีหลักฐาน และ
มีประสิทธิภาพ ก่อนตัดสินใจว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่ออะไร หรือก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะท าหรือไม่ท า 
(อุษณีย์ โพธิสุข, 2542) 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณประกอบด้วยกระบวนการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการคิด
นับตั้ งแต่การเผชิญปัญหาจนถึงลงสรุป  และประเมินเกี่ยวกับประเด็นปัญหา  การพิจารณา
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงเป็นการหาข้อสรุปเกี่ยวกับกระบวนการคิดที่ประกอบกันเป็น
การคิดอย่างมีวิจารณญาณว่า ประกอบด้วยองค์ประกอบอะไร โดยกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณประกอบด้วยกระบวนการดังนี้ 

1) การนิยามปัญหา หมายถึง การก าหนดปัญหาและท าความเข้าใจกับปัญหาโดย
พิจารณาเพ่ือก าหนดปัญหา ข้อโต้แย้งหรือข้อมูลที่คลุมเครือ รวมทั้งการนิยามความหมายของค าหรือ
ข้อความ ปัญหาเป็นสิ่งเร้าที่เป็นจุดเริ่มต้นของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
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2) การรวบรวมข้อมูล หมายถึง การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ข้อโต้แย้งหรือ
ข้อมูลที่คลุมเครือจากแหล่งต่าง ๆ รวมทั้งการดึงข้อมูลหรือความรู้จากประสบการณ์เดิมที่มีอยู่มาใช้ 
ดังนั้นวิธีการรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้แก่ การสังเกต ทั้งการสังเกต
ด้วยตนเองและการรวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการสังเกตของผู้อ่ืน 

3) การจัดระบบข้อมูล หมายถึง การพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลพิจารณา
ความเพียงพอของข้อมูล และการจัดระบบของข้อมูล ขณะเดียวกันก็ต้องประเมินความถูกต้องและ
ความเพียงพอของข้อมูลที่รวบรวมได้ว่าจะน าไปสู่การอ้างอิงได้หรือไม่มีการจัดระบบข้อมูลที่รวบรวม
ได้โดยแยกแยะความแตกต่างของข้อมูล คือ จ าแนกความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่ชัดเจนกับข้อมูลที่
คลุมเครือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหา การระบุข้อตกลงเบื้องต้น เพ่ือน ามาจัด
กลุ่มและจัดล าดับความส าคัญของข้อมูลเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการตั้งสมมติฐาน 

4) การตั้งสมมติฐาน หมายถึง การพิจารณาแนวทางการสรุปอ้างอิงของปัญหาข้อโต้แย้ง
โดยการน า ข้อมูลที่มีการจัดระบบแล้วมาพิจารณาเชื่อมโยง หาความสัมพันธ์ เพ่ือก าหนดแนวทางการ
สรุปที่น่าจะเป็นไปได้ว่า จากข้อมูลที่ปรากฏสามารถเป็นไปได้ในทิศทางใดบ้าง  เพ่ือที่จะได้พิจารณา
เลือกแนวทางท่ีเป็นไปได้มากที่สุด 

5) การสรุปอ้างอิงโดยใช้หลักตรรกศาสตร์ หมายถึง การพิจารณาเลือกแนวทางที่
สมเหตุสมผลที่สุดจากข้อมูลและหลักฐานที่มีอยู่ การใช้เหตุผลเป็นทักษะวิธีการคิดที่จ าเป็นต่อการ
ตัดสินใจสรุป และเป็นทักษะการคิดที่ส าคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ดังนั้น การคิดอย่างมี
วิจารณญาณจึงจ าเป็นต้องใช้เหตุผลที่ดีเพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลและคุณลักษณะของการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณมีความสัมพันธ์กับการใช้เหตุผลแบบตรรกศาสตร์หรือใช้เหตุผลแบบอุปมาน
และอนุมาน 

6) การประเมินสรุปอ้างอิง หมายถึง การประเมินความสมเหตุสมผลของการสรุปอ้างอิง
หลังจากการตัดสินใจสรุปโดยใช้หลักตรรกศาสตร์ จะต้องประเมินข้อสรุปอ้างอิงว่าสมเหตุสมผล
หรือไม่ รวมทั้งพิจารณาว่าข้อสรุปนั้นสามารถน าไปใช้ประโยชน์หรือไม่ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร ถ้า
ข้อมูลที่ได้รับมีการเปลี่ยนแปลงและค้นพบข้อมูลเพ่ิมเติมต้องกลับไปรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่อีกครั้งหนึ่ง
เพ่ือตั้งสมมติฐานและข้อสรุปอ้างอิงใหม่ 

2. การคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง 
กระบวนการทางปัญญาระดับสูงที่ใช้กระบวนการทางความคิด  หลาย ๆ อย่างมารวมกัน เพ่ือ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือแก้ปัญหาที่มีอยู่ให้ดีขึ้นความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้สร้างสรรค์มี
อิสรภาพทางความคิด 

ประเภทของความคิดสร้างสรรค์ 
จากการศึกษาประเภทของความคิดสร้างสรรค์หลาย ๆ ทัศนะแล้วสามารถวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์อาจจะแบ่งแยกได้ 4 ประเภทด้วยกัน คือ 
1) ความคิดสร้างสรรค์ประเภทความเปลี่ยนแปลง (Innovation) คือ แนวคิดที่เป็นการ

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ข้ึน เช่น ทฤษฎีใหม่ การประดิษฐ์ใหม่ เป็นต้น เป็นการคิดโดยภาพรวมมากกว่าแยก
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เป็นส่วนย่อย บางครั้งเรียกว่า “นวัตกรรม” ที่เป็นการน าเอาสิ่งประดิษฐ์ใหม่มาใช้เพ่ือให้การด า เนิน
งานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เช่น การใช้สมองกล เป็นต้น 

2) ความคิดสร้างสรรค์ประเภทการสังเคราะห์ (Synthesis) คือ การผสมผสานแนวคิด
จากแหล่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน แล้วก่อให้เกิดแนวคิดใหม่อันมีคุณค่า เช่น การน า ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาการบริหาร เช่น การใช้หลักการค านวณของลูกคิดและหลักทฤษฎี
ทางวิทยาศาสตร์มาผสมผสานเป็นคอมพิวเตอร์ซึ่งกลายเป็นศาสตร์อีกสาขาหนึ่ง 

3) ความคิดสร้างสรรค์ประเภทต่อเนื่อง (Extension) เป็นการผสมผสานกันระหว่าง
ความคิดสร้างสรรค์ประเภทเปลี่ยนแปลงกับความคิดสร้างสรรค์ประเภทสังเคราะห์ คือเป็นโครงสร้าง
หรือกรอบที่ได้ก าหนดไว้กว้าง ๆ แต่ความต่อเนื่องเป็นรายละเอียดที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานนั้น เช่น 
งานอุตสาหกรรมการสร้างรถยนต์ ซึ่งในแต่ละปีจะมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจากต้นแบบเดิม 

4) ความคิดสร้างสรรค์ประเภทการลอกเลียน (Duplication) เป็นลักษณะการจ าลอง
หรือลอกเลียนแบบจากความส าเร็จอ่ืน ๆ โดยอาจจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้แปลกไปจากเดิมเพียง
เล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่ยังคงแบบเดิมอยู่  

 
องค์ประกอบท่ีส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ 

       ความคิดสร้างสรรค์จัดเป็นความสามารถทางสมองที่คิดได้กว้างไกลหลายทิศทางซึ่งจะ
ประกอบไปด้วยลักษณะของความคิด 4 อย่าง ตามแนวความคิดของกิลฟอร์ด คือ 

1) ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ความสามารถในการคิดตอบสนองต่อสิ่ง
เร้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ หรือความสามารถคิดหาค าตอบที่เด่นชัดและตรงประเด็นมากที่สุด 
ซึ่งจะนับปริมาณความคิดท่ีไม่ซ้ ากันในเรื่องเดียวกัน 

2) ความคิดยืดหยุ่น  (Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการปรับสภาพของ
ความคิดในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ความคิดยืดหยุ่นเน้นในเรื่องของปริมาณที่เป็นประเภทใหญ่ ๆของ
ความคิดแบบคล่องแคล่วนั่นเอง เป็นตัวเสริมและเพ่ิมคุณภาพของความคิดคล่องแคล่วให้มากขึ้นด้วย
การจัดเป็นหมวดหมู่และมีหลักเกณฑ์ยิ่งข้ึน 

3) ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ความสามารถคิดแปลกใหม่ แตกต่างจาก
ความคิดธรรมดาหรือความคิดง่าย ๆ ความคิดริเริ่มอาจจะเกิดจากการน าเอาความรู้เดิมมาคิด
ดัดแปลงและประยุกต์ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ขึ้น 

4) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความสามารถในการมองเห็น
รายละเอียดในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นและยังรวมถึงการเชื่อมโยงสัมพันธ์สิ่งต่าง ๆ อย่างมีความหมาย  

3. การคิดแบบอภิปัญญา (Metacognition) หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับท่าทีหรือ
แนวโน้มของตน ความรู้ เกี่ยวกับกระบวนการและเงื่อนไข  ตลอดจนการควบคุมที่สัมพันธ์กับ
กระบวนการ และกิจกรรมทางพุทธิปัญญา และในท านองเดียวกันว่าก็เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีสติและ
มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง พร้อมกับมีความสามารถและแนวโน้มที่จะควบคุม
กระบวนการเหล่านั้นในขณะเรียนรู้ได้ 
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องค์ประกอบของอภิปัญญา 
Flavell (1985) ได้แบ่งอภิปัญญา ออกเป็น 2 องค์ประกอบที่ส าคัญ  คือ ความรู้ใน    

อภิปัญญ า (Metacognition knowledge) และประสบการณ์ ในอภิปัญญ า (Metacognition 
Experience) 

1) ความรู้ในอภิปัญญาเป็นส่วนของความรู้ทั้งหมดที่บุคคลสะสมไว้ในความจ าระยะยาว 
เป็นการที่บุคคลรู้ว่า ตนเองรู้อะไรและคิดอย่างไร คิดถึงเป้าหมาย และการบรรลุเป้าหมายอย่างไร 
ความรู้ในอภิปัญญาประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นหรือความเชื่อในเรื่องของตัวแปร หรือองค์ประกอบ
ที่มีผลต่อกิจกรรมการคิด โดยแบ่งความรู้ในอภิปัญญา ออกเป็น 3 ตัวแปรคือ 

1.1 ตัวแปรด้านบุคคล หมายถึง การที่บุคคลมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะที่บุคคล
โดยทั่วไปมีอยู่ ในด้านความสามารถทางปัญญา การเรียนรู้หรือในการท างาน เช่น รู้ถึงความถนัด และ
ความสามารถของบุคคล รู้ว่าบุคคลต้องมีลักษณะอย่างไร จึงจะท างานเฉพาะได้อย่างดี 

1.2 ตัวแปรด้านงาน หมายถึง การตระหนักรู้ลักษณะของงานที่ท าซึ่งมีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคคลนั้น ๆ การรู้ว่าสิ่งใดท าให้งานนั้นยาก สิ่งใดท าให้นั้นง่าย รวมไปถึงปัญหาและ
อุปสรรคของงานนั้นที่จะเกิดขึ้นกับตน 

1.3 ตัวแปรด้านกลวิธี หมายถึง ความรู้ของบุคคลเกี่ยวกับกลวิธีที่เหมาะสมที่จะใช้
ในการท าให้การท างานนั้นบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นวิธีการที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจ
การจัดระบบการวางแผน การลงมือปฏิบัติ และการประเมินผล ทั้งในสิ่งที่ท าไปแล้วและกับสิ่งที่จะท า
ต่อไป ตัวแปรด้านนี้ท าให้ความก้าวหน้าในการคิดกลวิธีในอภิปัญญา ตลอดจนการตรวจสอบ 

2) ประสบการณ์ในอภิปัญญา เป็นประสบการณ์ทางการคิดที่บุคคลสามารถควบคุมได้
และประสบการณ์นี้มีความส าคัญต่อการก ากับตนเองในกิจกรรมการคิด  เริ่มตั้งแต่การเข้าสู่
สถานการณ์ในการคิด จนกระทั่งสามารถบรรลุเป้าหมายหรือเลิกกระท า ประสบการณ์ในอภิปัญญา มี 
3 องค์ประกอบย่อย (Brown, Bransford, Ferrare and Campione, 1983) ซึ่งทั้งหมดเป็นกิจกรรม
ทางการคิด คือ 

1.1 การวางแผน เป็นการรู้ว่าตนเองคิดว่า จะท างานนั้นอย่างไร ตั้งแต่การก าหนด
เป้าหมาย จนถึงการปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมาย 

1.2 การก ากับ เป็นการทบทวนความคิดเกี่ยวกับแผนที่วางไว้ว่าเป็นไปได้เพียงใด 
ความเหมาะสมของล าดับขั้นตอนและวิธีการที่เลือกใช้ 

1.3 การประเมิน เป็นการคิดเกี่ยวกับการประเมิน วางแผน วิธีการตรวจสอบ และ
การประเมินผลลัพธ์ 

4. การคิดแก้ปัญหา (Problem Solving) 
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาเป็นกระบวนการท างานที่สลับซับซ้อนของสมองที่ต้อง

อาศัยสติปัญญา ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ความคิด การรับรู้ ความช านาญ รูปแบบพฤติกรรมต่าง ๆ 
ประสบการณ์เดิมทั้งจากทางตรง (มีผู้อบรมสั่งสอน) และทางอ้อม (เรียนรู้ด้วยตนเอง) มโนคติ 
กฎเกณฑ์ ข้อสรุป การพิจารณา การสังเกต และการใช้กลยุทธ์ทางปัญญาที่จะวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
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ความรู้ความเข้าใจต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ มีเหตุผลและจินตนาการ เพ่ือหาแนวปฏิบัติให้ปัญหา
นั้นหมดสิ้นไป บรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้องการและการได้มาซึ่งความรู้ใหม่ 

ขั้นตอนของกระบวนการในการแก้ปัญหาประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ คือ 
1) ขั้นน าเข้าสู่ปัญหา เป็นการศึกษาถึงสภาพของปัญหาว่าเป็นอย่างไร ปัญหาเกิดจาก

อะไรบ้าง ซึ่งเป็นการค้นหาปัญหาที่อาจจะเป็นไปได้ให้มากท่ีสุดที่คิดว่าจะสามารถเป็นไปได้ 
2) ขั้นวิเคราะห์ปัญหา เป็นการศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ให้รู้ถ่องแท้ว่าปัญหาที่

ต้องการที่แท้จริงที่ต้องการแก้ไขคืออะไรกันแน่หรืออะไรบ้างที่ไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริงถ้าไม่รู้จักตัวปัญหา
ที่แท้จริงจะท าให้การท างานปราศจากจุดมุ่งหมาย ไม่รู้ว่าจะท าเพ่ืออะไร 

3) ขั้นระบุปัญหา เป็นการน าเอาปัญหาที่ เป็นสาเหตุแท้จริงมาเป็นจุดส าคัญใน
การศึกษา 

4) ขั้นก าหนดวัตถุประสงค์ เป็นการก าหนดเป้าหมายเพ่ือการแก้ปัญหานั้น ๆ ว่าจะให้
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านใด เป็นปริมาณมากน้อยเพียงไร มีคุณค่าสูง-ต ่าเพียงไร ในการก าหนดวัตถุประสงค์
นั้นจะต้องเขียนให้ชัดเจนแจ่มแจ้ง สามารถมองเห็นภาพการกระท าได้ 

5) ขั้นตั้งสมมติฐาน เป็นการเสนอแนวทางและวิธีการในการแก้ปัญหาให้ตรงกับสาเหตุ
ของปัญหาที่อาจจะสามารถท าให้การแก้ปัญหานั้นส าเร็จลงไปได้ 

6) ขั้นทดลองหรือตรวจสอบสมมติฐานเป็นการน าวิธีการแก้ปัญหาในขั้นตั้งสมมติฐานไป
ใช้ในการแก้ปัญหา 

7) ขั้นสรุปผล 
8) ขั้นน าไปใช้ 

5. การคิดตัดสินใจ (Decision Making) 
การตัดสินใจ หมายถึง การกระท าของบุคคลในการที่เลือกทางเลือกที่มีอยู่หลาย ๆ

ทางเลือก โดยการรวบรวมและประเมินข้อมูลและสิ่งประกอบอื่น ๆ ที่ส าคัญ โดยการเลือกทางเลือกที่
ดีที่สุดเพียงทางเลือกเดียวที่สามารถตอบสนองเป้าหมายหรือความต้องการของผู้เลือกเพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติจนกระทั่งน าผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ 

6. การคิดแบบญาณปัญญา (Intuitive Thinking) 
มีหลายท่านได้พยายามให้ค า อธิบายไว้ เช่น Carl Jung นักจิตวิทยาผู้มีชื่อเสียงท่านบอก

ว่า เป็นความสามารถทางการรับรู้และเรียนรู้ของมนุษย์รูปแบบหนึ่งที่เราใช้ความสามารถนี้ได้ เมื่อเรา
รู้สึกว่าเรารู้ แต่เราก็ไม่รู้ว่าเรารู้ได้อย่างไร 

Black เป็นนักจิตวิทยาอีกท่านหนึ่งที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางภาษา
กับสมองและการเรียนรู้ของมนุษย์ ได้อธิบายว่า ญาณปัญญาเป็นระบบคลื่นสมองทางภาษาที่มีความ
ละเอียดกว่าคลื่นภาษาปรกติที่บางคนสามารถรับรู้ได้ เช่น อัจฉริยะบุคคลที่มักจะเรียนรู้เร็วมากจน
ตัวเองไม่สามารถอธิบายได้ว่า ได้ความคิดหรือค าตอบนี้มาได้อย่างไร และถ้าให้พยายามอธิบายเป็น
ภาษามนุษย์ที่ถือว่าเป็นภาษาที่หยาบกว่าภาษาความรู้สึกนึกคิดภายในของมนุษย์ก็จะไม่สามารถ
อธิบายได้เพราะภาษาหลายอย่างไม่ได้มีในสัญลักษณ์ทางภาษามนุษย์และในความเห็นของ  แบล์ค 
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อาจกล่าวได้ว่าญาณปัญญาเป็นความสามารถในการรับรู้และเรียนรู้ระดับสูงของมนุษย์ที่ยังอาจไม่
สัมพันธ์กับความสามารถทางภาษาของคน 

7. การคิดในแง่ดี (Positive Thinking) 
ความคิดในด้านดี หมายถึง กระบวนการคิดในแง่ดีของบุคคลตามความคิด ความรู้สึก 

ความเชื่อ และพฤติกรรมที่มีต่อตนเองต่อสังคม  ต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัวและต่อเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความคิดที่มุ่งไปสู่ความส าเร็จโดยการมองโลกในแง่ดี  มองสถานการณ์ทุก
อย่างตามความเป็นจริง เป็นเหตุเป็นผลและมีสติ มีพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม มีแนวคิดแบบ
ผู้ชนะ มีก าลังใจและทัศนะทางบวกอยู่เสมอ รวมทั้งมองการเปลี่ยนแปลงและปัญหาว่าเป็นสิ่งดี ไม่
ท้อแท้ แต่มุ่งมั่น หาทางแก้ไขปัญหาด้วยความบริสุทธิ์ ถูกต้อง ยุติธรรม อยู่บนพ้ืนฐานของหลักธรรม
ทางศาสนา ประกอบด้วยคุณลักษณะ 10 ประการ ตามแนวคิดของ Scott Ventrella (2002: 101-
131) ได้แก่ ความเชื่อ ความยึดมั่นในคุณธรรม การส ารวม ความตั้งใจ การมองโลกในแง่ดี ความ
กระตือรือร้น ความมุ่งม่ันความกล้าหาญ ความมั่นใจ ความอดทน และความสุขุม 

  
 4.3 ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง 
 ในการส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงนั้นจะต้องมีแนวทางปฏิบัติ  เทคนิควิธีการปฏิบัติ

หลากหลายเทคนิ คและยุทธวิธี ในการคิ ดขั้ นสู ง (Higher Order Thinking Strategies: HOT 
Strategies) วิธีการวิเคราะห์มีจุดเน้นของผลลัพธ์หรือเป้าหมายที่แตกต่างกันไป ดังนี้ 

 Conklin (2012) ได้กล่าวถึงยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง รูปแบบและกิจกรรมต่าง ๆ 
ดังนี้ 

1. ยุทธวิธีการถามค าถาม (Questioning Strategies) เป็นการใช้ค าถามส่งเสริมการคิด 
ทักษะการคิด วิธีการเรียนรู้ ความสามารถในการสร้างความรู้ (constructivism) เช่น Revised 
Bloom’s Taxonomy, Socratic Method, Depth of Knowledge (DOK)  

2. ยุทธวิธีแก้ปัญหา  เพ่ือเป็นการเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติในการแก้ปัญหาและการพัฒนา
ทักษะการคิดต่ าง ๆในเวลาเดียวกัน  Problem Solving Strategies  เช่น   Problem Based 
Learning, Creative Problem-Solving Model 

3. ยุทธวิธีการตัดสิน ใจ  (Decision Making Strategies) ประกอบด้วยการจ าลอง
สถานการณ์ ท าให้รู้การประเมินค่า  การคิดตัดสินใจ เช่น   เกม และ Simulations เป็นต้น   

4. ยุทธวิธีการสร้างสรรค์ความคิดและกิจกรรม ( Idea-Generating Strategies and 
Activities) เพ่ือสร้างความรู้, ความคิดใหม่, สรุปความคิดใหม่ ตามแนวคิดทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์
โดยบลูม (Creative by Bloom) เช่น การระดมสมอง Brainstorming and Brainwriting, Writing 
และยุทธวิธี  SCAMPER 

 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546 : 97-98) กล่าวโดยสรุปว่า เทคนิคการตั้งค าถามอยู่ใน

ขอบข่าย “5 Ws 1H” การคิดเชิงวิเคราะห์แท้จริงคือการตอบค าถามที่เกี่ยวข้องกับความสงสัยใคร่รู้
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ของผู้ถาม เมื่อเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้ว อยากรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นมากขึ้นในแง่มุมต่างๆ เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริง
ใหม่ๆ ความเข้าใจใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการอธิบาย การประเมินการแก้ปัญหาขอบเขตของ
ค าถามเชิงวิเคราะห์และการตัดสินใจที่รอบคอบมากขึ้น ขอบเขตของค าถามเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการ
จ าแนกแจกแจงองค์ประกอบและการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างเรื่องที่วิเคราะห์ โดยใช้
ค าถามในขอบข่าย “ 5 Ws 1H” เพ่ือน าไปสู่การค้นหาความจริงในเรื่องนั้นๆทุกแง่ทุกมุม โดยตั้ง
ค าถาม ใคร (Who) ... ท าอะไร (What) ... ที่ไหน (Where) ... เมื่อไร (When) ...อย่างไร (How) ... 
เพราะเหตุใด...ท าไม (Why) 

 
อเนก พ.อนุกูลบุตร (2547 : 62-63) กล่าวไว้ดังนี้ การสอนให้คิดแบบวิเคราะห์ มุ่งหมายให้

นักเรียนคิดออย่างแยกแยะได้ และคิดได้อย่างคล่องแคล่ว หรือมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ได้ขั้นแรก 
ครูผู้สอนต้องรู้จักความคิดแบบวิเคราะห์นี้อย่างดีเสียก่อน ขั้นต่อๆ ไปจึงผสานการคิดแบบนี้เข้าไปใน
กระบวนการเรียนการสอนไม่ว่าจะใช้ระเบียบวิธีสอน เทคนิคการสอนแบบใด โดยแบ่งแนวทางการคิด
ในรูปกิจกรรมหรือค าถามให้พัฒนาการคิดแบบวิเคราะห์ขึ้นในตัวนักเรียน การสอนการคิดวิเคราะห์
ประกอบด้วย 

1. การสอนการคิดวิเคราะห์แยกองค์ประกอบ (Analysis of elements) มุ่งให้นักเรียน
คิดแบบแยกแยะว่าสิ่งส าเร็จรูปหนึ่งมีองค์ประกอบอะไร มีแนวทางดังนี้ 

1.1 วิเคราะห์ชนิด โดยมุ่งให้นักเรียนคิดและวินิจฉัยว่า บรรดาข้อความ เรื่องราว
เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ใด ๆ ที่พิจารณาอยู่นั้น จัดเป็นชนิดใด ประเภทใด ลักษณะใด ตามเกณฑ์หรือ
หลักการใหม่ที่ก าหนด เช่น เสียชีพอย่าเสียสัตย์ ให้นักเรียนคิด (ช่วยกันคิด) ว่าเป็นข้อความชนิดใด 
และเพราะอะไรตามเกณฑ์ที่ก าหนดให้ใหม่เหมือนในต ารา จุดส าคัญของการสอนให้คิดแบบวิเคราะห์
ชนิดก็คือ ต้องให้เกณฑ์ใหม่และบอกเหตุผลที่จัดชนิดตามเกณฑ์ใหม่ที่ก าหนด 

1.2 วิเคราะห์สิ่งส าคัญ มุ่งให้คิดแยกแยะและวินิจฉัยว่าองค์ประกอบใด ส าคัญหรือไม่
ส าคัญ เช่น ให้ค้นหาสาระส าคัญ แก่นสาร ผลลัพธ์ ข้อสรุป จุดเด่น จุดด้อย 

1.3 วิเคราะห์เลศนัย มุ่งให้คิดค้นหาสิ่งที่พรางไว้ แฝงเร้นอยู่มิได้บ่งบอกไว้ตรงๆแต่มี
ร่องรอยส่งให้เห็นว่ามีความจริงนั้นซ่อนอยู่ 

2. การสอนการคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analysis of relationships) มุ่งให้นักเรียน
คิดแบบแยกแยะว่า มีองค์ประกอบใดสัมพันธ์กัน สัมพันธ์กันแบบใด สัมพันธ์ตามกันหรือกลับกัน 
สัมพันธ์กันสูงต่ าเพียงไร มีแนวทางดังนี้ 

2.1 วิเคราะห์ชนิดความสัมพันธ์ มุ่งให้คิดแบบค้นหาชนิดของความสัมพันธ์ว่าสัมพันธ์
แบบตามกันกลับกันไม่สัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบกับองค์ประกอบองค์ประกอบ
กับเรื่องทั้งหมด เช่น มุ่งให้คิดแบบค้นหาความสัมพันธ์ระหว่าง 

สิ่งใดสอดคล้อง กับ ไม่สอดคล้องกับเรื่องนี้ 
ค ากล่าวใดสรุปผิด เพราะอะไร ข้อเท็จจริงใดไม่สมเหตุสมผลเพราะอะไร 
ข้อความในย่อหน้าที่... เกี่ยวข้องอย่างไรกับข้อความทั้งเรื่อง 
ร้อยละกับเศษส่วน ทศนิยม เหมือนและต่างกันอย่างไรบ้าง 
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2.2 วิเคราะห์ขนาดของความสัมพันธ์ โดยมุ่งให้คิดเพ่ือค้นหาขนาด ระดับของ
ความสัมพันธ์ เช่น สิ่งนี้เกี่ยวข้องมากที่สุด (น้อยที่สุด) กับสิ่งใด 

2.3 วิเคราะห์ขั้นตอนของความสัมพันธ์ มุ่งให้คิดเพ่ือค้นล าดับขั้นของความสัมพันธ์ใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่เป็นเรื่องแปลกใหม่ เช่น 

 สิ่งใดเป็นปฐมเหตุ ต้นก าเนิดของปัญหา เรื่องราว เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ 
 สิ่งใดเป็นผลที่ตามมา ผลสุดท้ายของเรื่องราว เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ 

2.4 วิเคราะห์วัตถุประสงค์และวิธีการ มุ่งให้คิดและค้นว่าการกระท า พฤติกรรม
พฤติการณ์ มีเป้าหมายอะไร เช่น ให้คิดและค้นหาว่า 

 การกระท านั้นเพื่อบรรลุผลอะไร ผลคือเกิดวินัยในตนเอง 
 ความไพเราะของดนตรีขึ้นอยู่กับอะไร ขึ้นอยู่กับจังหวะ 
 ความตอนที่...เกี่ยวข้องอย่างไรกับวัตถุประสงค์ของเรื่อง ผลคือสนับสนุน หรือขยาย

ความ 
2.5 วิเคราะห์สาเหตุและผลที่เกิดตามมา มุ่งให้คิดแบบแยกแยะให้เห็นความสัมพันธ์เชิง

เหตุผล ซึ่งเป็นยอดปรารถนาประการหนึ่งของการสอนให้คิดเป็น คือ คิดหาเหตุและผลได้ดีเช่น ให้คิด
และค้นหาว่า 

 สิ่งใดเป็นผลของ... ( สาเหตุ) สิ่งใดเป็นเหตุของ... (ผล) 
 ตอนใดเป็นสาเหตุที่สอดคล้องกับ.... เป็นผลขัดแย้งกับข้อความ .... 
 เหตุการณ์คู่ใดสมเหตุสมผล เป็นตัวอย่างสนับสนุน 
 2.6 วิเคราะห์แบบความสัมพันธ์ โดยให้ค้นหาแบบความสัมพันธ์ระหว่าง 2 สิ่งแล้วบอก

แบบความสัมพันธ์นั้น หรือเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์คู่อ่ืนๆ ที่คล้ายกัน ท านองเดียวกันในรูป
อุปมาอุปไมย เช่น เซนติเมตร : เมตร อธิบายได้ว่า เซนติเมตรเป็นส่วนย่อยของเมตรเพราะฉะนั้น
เซนติเมตร : เมตร คล้ายกับ ลูก : แม่ 

3. การสอนคิดวิเคราะห์เชิงหลักการ (Analysis of Organizational Principles ) มุ่งให้
นักเรียนคิดอย่างแยกแยะจนจับหลักการได้ว่า สิ่งส าเร็จรูปคุมองค์ประกอบต่างๆ อยู่ในระบบใด คือ
หลักการอะไร ขั้นตอนการวิเคราะห์หลักการต้องอาศัยการวิเคราะห์ขั้นต้น คือ การวิเคราะห์
องค์ประกอบ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์เสียก่อน กล่าวคือ ต้องแยกแยะสิ่งสมบูรณ์หรือระบบให้เห็น
ว่าองค์ประกอบส าคัญมีหน้าที่อย่างไร และองค์ประกอบเหล่านั้นเกี่ยวข้องพาดพิง อาศัยสัมพันธ์กัน
อย่างไร พิจารณาจนรู้ความสัมพันธ์ตลอดจนสามารถสรุป จับหัวใจ หรือหลักการได้ว่าการที่ทุกส่วน
เหล่านั้นสามารถท างานร่วมกัน เกาะกลุ่มกันคุมกันจนเป็นระบบอยู่ได้ เพราะหลักการใด ผลที่ได้เป็น
การวิเคราะห์หลักการ (principle) ซึ่งเป็นแบบวิเคราะห์การสอนให้คิดแบบวิเคราะห์หลักการเน้นการ
สอนวิเคราะห์ดังนี้ 

3.1 วิเคราะห์โครงสร้าง มุ่งให้นักเรียนคิดแบบแยกแยะแล้วค้นหาโครงสร้างของสิ่งส าเร็จรูป
นั้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาใหม่ เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ ข้อความ การทดลอง เช่น 

การค้นคว้านี้ (ทดลอง เนื้อเรื่องนี้ การพิสูจน์) ด าเนินการแบบใด 
ค าตอบคือ นิยามแล้วพิสูจน์- ตั้งสมมติฐานแล้วตรวจสอบ 
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ข้อความนี้ (ค าพูด จดหมาย รายงาน) มีลักษณะใด โฆษณาชวนเชื่อ 
เรื่องนี้มีการน าเสนอเช่นไร – ขู่ให้กลัวแล้วล่อให้หลง 
3.2 การวิเคราะห์หลักการ มุ่งให้นักเรียนคิดแบบแยกแยะแล้วค้นหาความจริงแม่บทของสิ่ง

นั้น เรื่องราวนั้น สิ่งส าเร็จรูปนั้นโดยการคิดหาหลักการ เช่นหลักการส าคัญของเรื่องนี้มีว่าอย่างไร- ยึด
ความเสมอภาคระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์เหตุการณ์ครั้งนี้ลุกลามมากขึ้น (สงบ รุนแรง) เนื่องจากอะไร
ค าโฆษณา (แถลงการณ์ การกระท า) ใช้วิธีใดจูงใจให้ความหวัง 

 
ชาตรี ส าราญ (2548 : 40-41) ได้กล่าวถึง เทคนิคการปูพื้นฐานให้นักเรียนคิดวิเคราะห์

ได้ สามารถสรุปรายละเอียด ดังนี้ 
1. ครูจะต้องฝึกให้เด็กหัดคิดตั้งค าถาม โดยยึดหลักสากลของค าถาม คือ ใคร ท าอะไร ที่

ไหน เมื่อไร เพราะเหตุใด อย่างไร โดยการน าสถานการณ์มาให้นักเรียนฝึกค้นคว้าจากเอกสารที่ใกล้ตัว 
หรือสิ่งแวดล้อม เปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งค าถามเอง โดยสอนวิธีตั้งค าถามแบบวิเคราะห์ในเบื้องต้น 
ฝึกท าบ่อย ๆ นักเรียนจะฝึกได้เอง 

2. ฝึกหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล โดยอาศัยค าถามเจาะลึกเข้าไป โดยใช้ค าถามท่ีชี้บ่งถึงเหตุ
และผลกระทบที่จะเกิด ฝึกจากการตอบค าถามง่าย ๆ ที่ใกล้ตัวนักเรียนจะช่วยให้เด็ก ๆ น าตัวเอง
เชื่อมโยงกับเหตุการณ์เหล่านั้นได้ดี ที่ส าคัญครูจะต้องกระตุ้นด้วยค าถามย่อยให้นักเรียนได้คิดบ่อย ๆ 
จนเป็นนิสัย เป็นคนช่างคิด ช่างถาม ช่างสงสัยก่อน แล้วพฤติกรรมศึกษาวิเคราะห์ก็จะเกิดขึ้นแก่
นักเรียน 
 ยุทธวิธีเหล่านี้สามารถน าไปใช้เพ่ือส่งเสริมความคิดขั้นสูงให้กับผู้เรียนได้ทุกระดับชั้น 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการคิดขั้นสูง โดยสามารถสังเคราะห์ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง ดังนี้ 

 
 
 

 4.4 การบูรณาการการสอนอ่านภาษาอังกฤษและยุทธวิธีส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง 
การจัดการเรียนการสอนมีเป้าหมายสูงสุดให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่าง

อิสระ ดังนั้น ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักการคิดอย่างเป็น
กระบวนการเป็นระบบ โดยกระตุ้นส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ยุทธวิธีส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง 
เช่นเดียวกัน ในการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ สามารถน ามาบูรณาการกับยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้น
สูง ดังนี้ 

แนวคิดการสอนโดยใช้ค าถาม (questioning strategies) 
การใช้ค าถามเป็นองค์ประกอบส าคัญส าหรับการสอนอ่านเพ่ือความเข้าใจการตั้งค าถาม

เป็นสิ่งที่ช่วยชี้แนะให้ผู้อ่านได้ส ารวจหรือวิเคราะห์บทอ่าน เพ่ือช่วยให้เข้าใจเรื่องที่อ่านอย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิดในระดับต่าง ๆ และถ้าได้ฝึกให้
ผู้เรียนได้ตั้งค าถามเองบ้างก็ยิ่งท าให้ผู้เรียนมีความตื่นตัวในการเรียนยิ่งขึ้น การพัฒนาความคิดและ
ความเข้าใจของผู้เรียนด้วยการใช้ค าถามนั้น จะสามารถพัฒนาได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประเภทของ
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ค าถามที่ครูฝึกใช้หรือฝึกให้แก่นักเรียน ฉะนั้นการที่ครูรู้จักวิธีใช้ค าถามให้เหมาะสมว่าจะใช้อย่างไร 
เมื่อไร และท่ีไหน ย่อมเป็นสิ่งจ าเป็นในการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจ  

-ประเภทของค าถาม 
Gallagher และAsher (1963: 183–194) ได้ จ าแนกป ระ เภ ท ของค าถ ามตาม

กระบวนการคิดของ Guilford’s model of intelligence process  ออกเป็น 4 ประเภทคือ 
1. ค าถามประเภทความรู้ความจ า (cognitive memory questions) ได้แก่ ค าถามให้

ตอบข้อเท็จจริงและสิ่งที่ได้เรียนแล้ว 
2. ค าถามประเภทสรุปแคบ (convergent questions) ได้แก่ ค าถามซึ่งผู้ตอบใช้

ความคิดหาค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียวจากข้อมูลที่มีอยู่ 
3. ค าถามประเภทเปิดกว้าง (divergent questions) ได้แก่  ค าถามซึ่ งผู้ตอบใช้

ความคิดหาค าตอบได้หลายค าตอบ ค าถามชนิดนี้กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 
4. ค าถามประเภทประเมิน (evaluation questions) ได้แก่ ค าถามที่เปิดโอกาสให้

ผู้ตอบตัดสินใจ และประเมินค่าสิ่งต่างๆด้วยตนเอง 
 
Cunningham (1971: 81 – 103) ได้จ าแนกค าถามออกเป็น 2 ประเภทโดยจ าแนก

เป็นประเภทแคบ (narrow questions)และประเภทกว้าง (broad questions) และแต่ละประเภท
แบ่งประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ค าถามประเภทแคบ (narrow questions) ผู้ตอบใช้ความคิดระดับต่ าในการตอบ
ค าถาม (low level thinking) ได้แก่ 

 1.1 ค าถามเก่ียวกับความรู้ความจ า (cognitive memory questions) 
 1.2 ค าถามท่ีมีค าตอบถูกเพียงค าตอบเดียว (convergent questions) 
2. ค าถามประเภทกว้าง (broad questions) ผู้ตอบใช้ความคิดระดับสูง (higher of 

thinking) ไม่จ ากัดค าตอบที่ถูก ได้แก่ 
 2.1 ค าถามท่ีมีหลายค าตอบ (divergent questions) 
  2.1.1 ค าถามให้ท านาย (predict) 
  2.1.2 ค าถามให้ตั้งสมมุติฐาน (hypothesis) 
  2.1.3 ค าถามให้สรุปอ้างอิง (infer) 
  2.1.4 ค าถามให้สร้างความหมาย (reconstruct) 
 2.2 ค าถามเพ่ือการประเมิน (evaluative questions) 
  2.2.1 ค าถามให้ตัดสิน (judge) 
  2.2.2 ค าถามให้ประเมินค่า (value) 
  2.2.3 ค าถามให้ตัดสินตัวเลือก (justified choice) 
  2.2.4 ค าถามให้โต้แย้ง (defend) 
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Pearson and Johnson (1978 อ้างถึงใน วิสาข์ จัติวัตร์, 2543: 213 – 214) ได้แบ่ง
ประเภทค าถามตามข้อมูลที่ผู้อ่านใช้ตอบค าถามดังต่อไปนี้ 

1.ค าถามที่ผู้อ่านสามารถหาค าตอบได้โดยตรงจากบทอ่าน (textually explicit) ได้แก่ 
ค าถามซึ่งมีค าตอบปรากฏอยู่ในบทอ่านโดยตรง ผู้ตอบสามารถยกค าพูดในบทอ่านมาตอบได้เลย 

2. ค าถามที่ผู้อ่านต้องสรุปหรืออนุมานค าตอบจากบทอ่าน (textually implicit)ได้แก่ 
ค าถามซึ่งค าตอบไม่ได้ปรากฏโดยตรงในบทอ่าน ผู้ตอบต้องอ่านและสรุป หรืออนุมานค าตอบโดยใช้
ค าพูดของตนเอง 

3. ค าถามที่ผู้อ่านใช้ความรู้และประสบการณ์เดิม หรือข้อมูลที่มีอยู่แล้วในใจของผู้อ่าน
มาใช้ในการตอบค าถาม (scriptural implicit information) ได้แก่ ค าถามซึ่งผู้อ่านต้องใช้ความรู้และ
ประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับสิ่งต่างๆมาประมวลเข้ากับเนื้อหาของเรื่องที่อ่าน เพ่ือตอบค าถามนั้น 

 
Cole (1987: 114 – 121) ได้รวบรวมการจ าแนกประเภทของค าถามไว้รวม 6 วิธี ซึ่ง

ใช้เกณฑ์การจ าแนก 6 เกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
 1. จ าแนกตามระดับของค าถามได้ 2 ประเภทคือ 
  1.1 ค าถามระดับต ่า (low order questions) ได้แก่ ค าถามที่ถามความรู้ในเนื้อหา 

หรือให้ระลึกถึงข้อเท็จจริง จึงเรียกค าถามประเภทนี้อีกอย่างหนึ่งว่าค าถามข้อเท็จจริง 
1.2 ค าถามระดับสูง (high order questions) ได้แก่ ค าถามที่มีการตีความ การ

น าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ หรือการประเมินค่า ซึ่งอาจเรียกว่าค าถามให้คิด ซึ่งช่วยในการ
พัฒนาทักษะการคิดและการใช้เหตุผลในเนื้อหาที่เรียน 

2. จ าแนกตามลักษณะของค าตอบได้เป็น 3 ประเภทคือ 
2.1 ค าถามที่เน้นผลลัพธ์ (product questions) ซึ่งต้องการค าตอบที่เป็นข้อสรุป

หรือผลลัพธ์ที่จะเกิดตามมา มักเป็นค าตอบที่จบในตัวเองสั้นๆ เช่น ค าถาม “อะไรเป็นสาเหตุส าคัญ 3 
ประการของการปฏิวัติในฝรั่งเศส” 

2.2 ค าถามที่ เน้นกระบวนการ (process questions) ต้องการการอธิบายถึง
กระบวนการ วิถีทางสู่จุดหมายหรือขั้นตอนที่ท าให้ได้ข้อสรุป หรือข้ันตอนการแก้ปัญหามักต้องอธิบาย
ยาวกว่าค าถามประเภทที่ 2.1 เช่นถามว่า “บอกสาเหตุของการปฏิวัติในฝรั่งเศสมา 1 อย่าง และบอก
ว่าอะไรที่ท าให้คิดว่าสาเหตุนั้นส าคัญ” 

 2.3 ค าถามที่เน้นความคิดเห็น (opinion questions) ซึ่งต้องการการตัดสินการ
ประเมินค่า การให้ทัศนะในเรื่องนั้น ๆ 

 3. จ าแนกตามลักษณะค าตอบได้ 2 ประเภท คือ 
  3.1 ค าถามแบบปิด (closed questions) เป็นค าถามที่กระตุ้นให้คิดเพียงเล็กน้อย 

ตอบได้ในลักษณะแคบจะต่อให้ยาวกว่านั้นไม่ได้ เช่น ถามว่า “เรื่องนี้จบลงอย่างไร” ผู้ตอบก็จะตอบ
ได้เพียงเท่าที่เรื่องที่อ่านระบุไว้เท่านั้น 

  3.2 ค าถามแบบเปิด (open questions) เป็นค าถามที่ท าให้เกิดการคิดแบบกว้าง
และคิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถตอบได้อย่างกว้างขวาง และค าตอบจะเป็นที่ยอมรับได้ทั้งสิ้นเช่น 
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ถามว่า “เธอคิดว่า เรื่องนี้จะจบลงด้วยลักษณะอ่ืนได้อย่างไรบ้าง” ผู้ตอบจะสามารถตอบได้หลาย
อย่างตามแนวคิดของเขา การใช้ค าถามประเภทนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการถามและเนื้อหาที่ก าลัง
สอนอยู่ 

 4. จ าแนกตามตัวอักษรขึ้นต้นของค าถาม (“wh” questions ได้แก่ what when how 
who why) 

 4.1 “what questions” ค าถามที่ถามว่า “อะไร” มักถามความรู้หรือการให้ระลึก
ถึงความคิดหรือรายละเอียดส าคัญ 

 4.2 “when questions” ค าถามที่ถามว่า “เมื่อไร” กระตุ้นให้นักเรียนคิดถึงล าดับ
เหตุการณ ์

 4.3 “how questions” ค าถามที่ถามว่า “อย่างไร” เป็นการถามถึงกระบวนการ
หรือขั้นตอนการกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เกิดข้ึน 

 4.4 “who questions” ค าถามที่ถามว่า “ใคร” เป็นค าถามที่ให้นักเรียนระบุถึง
บุคคลในเหตุการณ์ 

 4.5 “why questions” ค าถามที่ถามว่า “ท าไม” เป็นการให้อธิบายเหตุผลของ
ปรากฏการณ์ ผู้ตอบจะต้องเข้าใจความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล จึงจะสามารถตอบค าถามประเภทนี้ได้
ถูกต้อง ดังนั้นค าถามนี้จึงท้าทายความคิดมาก 

5. จ าแนกตามลักษณะการคิดหรือการค้นหาค าตอบของผู้ตอบได้เป็น 2 ประเภท คือ 
 5.1 ค าถามท่ีเน้นความจ า (memory questions) ผู้ตอบจะให้ค าตอบจากความทรง

จ าที่มีอยู่ เช่น การให้บอกสารสนเทศท่ีได้อ่านไป ค าถามประเภทนี้ไม่ส่งเสริมทักษะการคิด 
 5.2 ค าถามที่เน้นค้นหา (search questions) การให้ค าตอบแก่ค าถามประเภทนี้ 

ผู้ตอบต้องค้นคว้าอ้างอิงแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น หนังสือ หรือวัสดุและเอกสารอ้างอิงอ่ืนๆค าถาม
ประเภทนี้จะต้องใช้ทักษะและความสามารถในการค้นคว้ามากกว่าการถามความจ า ซึ่งสอดคล้องกับ
การแก้ปัญหาในชีวิตจริง ที่ต้องอาศัยความสามารถในการค้นคว้าและวิเคราะห์แหล่งของข้อมูล เพ่ือ
แก้ปัญหาที่ถูกต้อง 

6. จ าแนกตามลักษณะการปรากฏอยู่ของข้อมูลที่จะให้ค าตอบได้เป็น 3 ประเภทคือ 
 6.1 ค าถามตามตัวอักษร (contextually explicit or literal questions) เป็น

ค าถามที่สามารถหาค าตอบได้จากตัวเนื้อหาหรือบทเรียนโดยตรง ข้อมูลหรือค าตอบจะมีอยู่อย่าง
ชัดเจนในเรื่องหรือบทเรียน 

 6.2 ค าถามสรุปอ้างอิง (contextually implicit or inference questions) เป็น
ค าถามที่จะหาค าตอบได้จากการวินิจฉัยจากข้อมูลที่มีอยู่หรือจากการค้นหาความหมายระดับลึกซึ่ง
ค าตอบมิได้ปรากฏอยู่ในเรื่องหรือบทเรียนอย่างชัดเจน ผู้ ตอบจะต้องใช้สาระที่มีอยู่มาสนับสนุน
ค าตอบให้มีความสมเหตุสมผล 

 6.3 ค าถามความรู้ เดิม (externally implicit or background questions) เป็น
ค าถามที่ต้องใช้ความรู้เดิม หรือสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องภายนอกท่ีไม่ได้มีไว้ให้ในเรื่องหรือในบทเรียนมา
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ช่วยในการให้ค าตอบ ผู้ที่มีความรู้เดิมที่เกี่ยวข้องมากจะสามารถตอบค าถามประเภทนี้ได้ดีกว่าผู้ที่มี
ความรู้เดิมในเรื่องนั้นน้อย  
  

Singer (1978 : 903) ได้เสนอแนวทาง การสอนการอ่านเพ่ือความเข้าใจควรฝึกให้
นักเรียนถามตนเอง และฝึกให้นักเรียนน าความคิดด้วยตัวเอง และได้เสนอแนวคิดในการฝึกการถาม
ค าถามให้แก่นักเรียน 3 ประการคือ 

1. พฤติกรรมการให้ตัวแบบ (modeling behavior) เป็นวิธีที่ครูตั้งค าถามในการเรียน
การสอน พร้อมๆกับเป็นตัวแบบให้แก่นักเรียน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ตั้งค าถามตามแบบครูบ้าง 
โดยครูจะเป็นผู้แนะน าให้ เพ่ือให้นักเรียนได้มีบทบาทเป็นผู้ตั้งค าถาม ถามตัวเองได้ในที่สุด 

2. กลวิธีการสับเปลี่ยนบทบาท (phase – out/ phase – in strategy) วิธีนี้เริ่มด้วย
ค าถามที่ครูเป็นผู้ตั้ง โดยให้นักเรียนอ่านบทเรียนและครูอธิบายหรือบอกถึงค าถามที่จะถามได้และ
อธิบายถึงการคิดค าตอบจากบทอ่านนั้น วิธีนี้จะเป็นวิธีคล้ายการสอนการคิด แต่ค าถามที่ครูตั้งขึ้นเพ่ือ
น าความคิดของนักเรียนนั้นไม่เพียงพอ ต้องกระตุ้นให้นักเรียนตั้งค าถามด้วยตัวเขาเองทั้งก่อนอ่าน 
ระหว่างอ่านและหลังการอ่าน ซึ่งเป็นเปลี่ยนบทบาทของครูจากการเป็นผู้ตั้งค าถาม มาเป็นนักเรียน
เป็นผู้ตั้งค าถามบ้าง 

3. การเข้าใจเรื่องที่อ่านอย่างกระตือรือร้น (active comprehension) เมื่อนักเรียน
สามารถถามค าถามได้เองแล้ว นักเรียนจะสามารถอ่านได้ตามล าพังได้ดีขึ้น โดยการตั้งสมมุติฐานหรือ
ค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และอ่านเพ่ือหาค าตอบหรือทดสอบสมมุติฐานนั้น โดยเน้นทั้งการตั้ง
ค าถามก่อนอ่าน ระหว่างอ่าน และหลังอ่าน  

ยุทธวิธีการถามค าถามเป็นยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงยุทธวิธีหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนไม่
เพียงแต่เรียนรู้ข้อเท็จจริง แต่เป็นการส่งเสริมการคิด การเข้าถึงความรู้ โดยเฉพาะการให้ผู้เรียนได้ฝึก
ตั้งค าถามที่ใช้ความคิดระดับสูงด้วยตนเอง 

 
 ยุทธวิธี K-W-H-L-A-Q 
 การสอนอ่านโดยใช้ยุทธวิธี K-W-H-L-A-Q (Barell, 2003; 2007) จัดอยู่ในกลุ่มยุทธวิธี

แก้ปัญหา (Problem Solving Strategies) แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based learning) มี
จุดประสงค์เพ่ือให้ผู้อ่านใช้ความรู้เดิมรวมกับความรู้ใหม่ที่ได้จากการอ่าน การอ่านแบบนี้มาจาก
ประเด็นหลัก (Barell, 2003 อ้างถึงใน Conklin, 2012) ดังนี้ 

 K  = What do we think we know about the subject? 
 เป็นสิ่งที่นักเรียนต้องรู้ 

   W = What we want to know ? 
   เป็นสิ่งที่นักเรียนต้องการค้นหา 

 H = How will we go about finding answers to our questions? 
          เป็นวิธีการที่นักเรียนวางแผนการค้นหาข้อมูลใหม่ 
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 L = What are we learning on a daily basis, and what have we 
learned  after our culminating projects? 
   บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วหรือสิ่งที่ยังคงต้องเรียน 
   A = How can we apply the major concepts, ideas, principles, 

and skills  to the same subject, to other subjects, and to ourlives beyond the 
classroom? 

   เป็นวิธีการที่นักเรียนจะถ่ายโยงความรู้ไปประยุกต์ใช้ทั้งในการเรียนและการ
ด าเนินชีวิต 

   Q = What new questions do we have now? 
   เป็นสิ่งใหม่ท่ีนักเรียนต้องเรียนรู้ 

กิจกรรมการอ่านแบบนี้สามารถใช้ได้ทั้งรายบุคคล กลุ่มย่อยและเป็นกิจกรรมทั้งชั้นเรียน 
และยังช่วยให้นักเรียนแลกเปลี่ยนสิ่งที่เรียนรู้กับนักเรียนคนอ่ืนๆ และเรียนรู้ถึงแหล่งข้อมูลที่สามารถ
ค้นหาได้ สรุปการค้นหาและเชื่อมโยงไปสู่สิ่งใหม่ได้ 

     
    ยุทธวิธีการอ่านแบบ SQ3R 

Robinson (1961 : 29 – 30) ได้เสนอกลวิธีในการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพคือ SQ3R ซึ่ง
สามารถช่วยให้นักเรียนเลือกสิ่งที่เขาคาดว่าจะรู้จากเรื่องที่อ่านเข้าใจแนวคิดของเรื่องที่อ่านได้อย่าง
รวดเร็วและจดจ าได้ดี และสามารถทบทวนเรื่องที่อ่านนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการดังกล่าวมี
ขั้นตอนดังนี้ 

1. การส ารวจ (survey–S) โดยการส ารวจหนังสือที่อ่านตั้งแต่ปก ชื่อเรื่องประวัติผู้แต่ง 
วันออกลิขสิทธิ์หนังสือ บทน า หรือ ค าน า บทสุดท้ายของเรื่อง บทสรุปและค าถามที่อยู่ท้ายแต่ละบท 
และส่วนท้ายของหนังสือ เช่น ภาคผนวกท้ายเล่ม การอธิบายค าศัพท์ที่แทรกอยู่ในหนังสือ ดัชนี และ
บรรณานุกรม เป็นต้น นอกจากนี้ดูลักษณะของโครงสร้างของเนื้อเรื่องลักษณะการจัดเรียบเรียงเนื้อ
เรื่อง และศึกษาวิธีการอ่านให้ง่ายขึ้น การอ่านในขั้นนี้จะชี้ให้เห็นหัวข้อส าคัญ ๆ หรือแนวคิดของเรื่อง
ที่เป็นหลัก และช่วยให้ผู้อ่านเรียบเรียงแนวคิดต่าง ๆได้ เมื่ออ่านเรื่องอย่างละเอียดในภายหลัง 

2. การตั้ งค าถาม (question–Q) การตั้ งค าถามเป็ นวิธีการที่ ให้ ผู้ อ่ านมีความ
กระตือรือร้น มีความว่องไว ตื่นตัว อยากรู้อยากเห็นมากขึ้น ท าให้การอ่านมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใน
การอ่านเนื้อเรื่องที่มีความซับซ้อนและยุ่งยาก การตั้งค าถามอาจท าได้โดย 

ก่อนเริ่มการอ่าน นักเรียนถามตนเองว่าต้องการรู้อะไรบ้าง 
อ่านและคิดเกี่ยวกับค าถามท้ายบทของแต่ละบท หรือจากค าถามที่ครูก าหนดให้ 
ดูหัวข้อเรื่องและหัวข้อย่อยท่ีอยู่ในค าถาม 
เก็บค าถามขณะอ่านและพยายามหาค าตอบ 
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นอกจากนี้การตั้งค าถามช่วยให้ผู้อ่านนึกย้อนถึงความรู้เดิมที่มีอยู่เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
ค าถามจะต้องสัมพันธ์กับเรื่องราวที่ก าลังอ่าน ผู้อ่านจะต้องตั้งค าถามของตนเอง เช่น ใจความส าคัญ
ของผู้เขียนคืออะไร ท าไมจึงส าคัญ ส าคัญอย่างไร และเกี่ยวข้องกับอะไร ซึ่งจะช่วยท าให้การอ่านใน
ขั้นต่อไปเป็นไปอย่างมีจุดมุ่งหมาย และสามารถจับประเด็นส าคัญไม่ผิดพลาดและคิดอยู่เสมอว่า
จะต้องอ่านหาค าตอบนั้น 

3. การอ่าน (read–R) ในขั้นนี้จะเป็นการอ่านเพ่ือความเข้าใจ จับประเด็นส าคัญๆอย่าง
แท้จริง และค้นหาค าตอบในขณะที่ก าลังอ่าน ถ้านึกค าถามได้อีกก็อาจจะใช้วิธีจดบันทึกไว้ แล้วตั้งใจ
อ่านต่อไปจนกว่าจะได้ค าตอบที่ต้องการ 

4. การจดจ าสิ่งที่อ่าน (recite–R) หรือการซักถามนักเรียน ซึ่งจะช่วยนักเรียนจ าสิ่งที่
เพ่ิงอ่านไป ขั้นนี้ช่วยให้ผู้อ่านเก็บข้อมูลที่ต้องจ าจากความจ าระยะสั้นไปสู่ความจ าระยะยาว เป็นความ
พยายามหาค าตอบ หรือการเขียนสรุปใจความส าคัญ ๆ ไว้ พยายามใช้ถ้อยค าของตนเองให้มากที่สุด
เท่าที่จะท าได้ หรืออาจจะเริ่มด้วยการอ่านทวนค าถามซ้ าใหม่อีก เพ่ือจะได้สรุปค าตอบได้ง่าย การท า
เช่นนี้จะท าให้รู้ว่าเรื่องที่อ่านเกี่ยวกับอะไร ถ้าตอบค าถามไม่ได้ ให้ย้อนไปอ่านเรื่องใหม่อย่างคร่าว ๆ 
การจดจ าสิ่งที่อ่าน (recite) อาจท าโดย 

 4.1 ขีดเส้นใต้ประโยคส าคัญของแต่ละย่อหน้า ข้อความส าคัญ หรือมโนทัศน์ของ
เนื้อเรื่อง 

 4.2 การจดบันทึกหลังจากอ่านจบตอน จดบันทึกสั้น ย่อเป็นโครงเรื่องอย่างสั้นๆ 
 4.3 การพูดถึงใจความส าคัญด้วยถ้อยค าของตนเอง 
 4.4 พูดคุยเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน โดยแบ่งกลุ่มและแลกเปลี่ยนสิ่งที่อ่านซึ่งกันและกัน 
5. การทบทวน (review – R) การทบทวนจะเกิดขึ้นเมื่ออ่านจบแล้ว ลองตรวจสอบว่า

ตนมีความสามารถจดจ าเรื่องราวและใจความส าคัญของเรื่องได้ดีเพียงไร โดยพยายามนึกทบทวน
จุดส าคัญของเรื่อง แล้วโยงความคิดมายังรายละเอียดของเรื่อง วิธีการนี้จะท าให้นักเรียนหรือผู้อ่าน
อ่านได้อย่างเข้าใจ และจ าเรื่องได้แม่นย ายิ่งขึ้น การทบทวนมีวิธีการ ดังนี้คือ 

 5.1 การทบทวนทันทีหลังจากอ่านทีละส่วน (part by part reading) และการจดจ า
สิ่งที่อ่าน แล้วทบทวนทั้งบทหรือดูภาพรวมและสิ่งอื่นๆประกอบรวมกัน 

 5.2 การทบทวนเป็นช่วงๆหรือเป็นระยะๆ ได้แก่ ก่อนการสอบ โดยทบทวนสิ่งที่จด
บันทึกไว้หรือขีดเส้นใต้ การทดสอบด้วยตนเองอีกครั้ง 

5.3 การทบทวนครั้งสุดท้าย ก่อนการสอบปลายภาค ทบทวนเนื้อหาทุกๆภาคเรียนและ
รวบรวมเข้าด้วยกัน และเตรียมตัวสอบ 

การสอนด้วยวิธีนี้ เป็นยุทธวิธีหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาการอ่านไปพร้อมกับ
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ก่อนการอ่าน ขณะอ่านและหลังการอ่าน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่อ่านอย่างแท้จริง  
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การประยุกต์ใช้ทักษะการคิดขั้นสูงในงานวิจัย  
ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามสภาพจริง  (Authentic Instruction) มี

มาตรฐานที่ใช้เป็นแนวคิดพ้ืนฐานในการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอน 5 ประการส าคัญ คือ  
1) การคิดขั้นสูง (Higher-Order Thinking) โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดใน

การสังเคราะห์เพื่อสร้างความเข้าใจและความหมายใหม่ ๆ  
2) การเข้าถึงระดับความลึกของความรู้ที่ใช้ในการเรียนรู้ (Depth of Knowledge) โดย

ให้ผู้เรียนเข้าถึงแก่นความคิดของเนื้อหาวิชา ใช้ความรู้ที่มากกว่าความรู้พื้นฐาน  
3) การสนทนาที่เป็นแก่นของเนื้อหาสาระ (Substantive Conversation) มีโอกาส

สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้กับครูและเพ่ือน 
4) การเชื่อมโยงสู่โลกภายนอกชั้นเรียน (Connections to the World beyond the 

Classroom) โดยเชื่อมโยงความรู้สู่ปัญหาหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือสามารถน าความรู้ที่เรียนรู้
ในชั้นเรียนอธิบายถึงปัญหาต่าง ๆ นอกชั้นเรียนได้และ  

5) การสนับสนุนทางสังคมเพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (Social Support 
for Student Achievement) โดยมีการเรียนการสอนที่สร้างบรรยากาศที่ส่งผลดีแก่การเรียนรู้ เช่น 
การยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน (mutual respect) ซึ่งหากมีการจัดการเรียนการสอนให้ได้ตาม
มาตรฐานข้างต้นแล้ว คุณภาพในการจัดการเรียนรู้จะมีคุณภาพสูงขึ้น (Newmann et. al, 1995) 
เช่นการประยุกต์วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการคิด (Thinking – Based Learning) 
โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมดังนี้  

1. ทักษะการคิดพ้ืนฐาน เช่น การจ า การระลึกได ้ 
2. ทักษะการคิดที่เป็นแกนส าคัญ (core thinking skills) เช่น ทักษะการสังเกต การตั้ง

ค าถาม การจ าแนก การจัดหมวดหมู่ การเปรียบเทียบ การเชื่อมโยง การใช้เหตุผล ขยายความ 
ตีความ สรุป  

3. ทักษะการติดขั้นสูง (higher order thinking skills) เช่น ทักษะการวิเคราะห์ การ
สังเคราะห ์การประยุกต์ใช้ การตั้งสมมติฐาน รวบรวมข้อมูล ทดสอบ  

4. การคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ  
5. กระบวนคิดแบบต่าง ๆ เช่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการแก้ปัญหา 
 
จากแนวคิด หลักการและยุทธวิธีที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงตามที่ได้กล่าวมา พบว่า 

หากต้องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้สอนมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมากในการน าเสนอยุทธวิธีส่งเสริมการคิดข้ัน
สูงให้แก่ผู้เรียน ซึ่งนอกจากการจัดการเรียนการสอนเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดขั้นสูงแล้ว 
ผู้สอนต้องใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพด้วย  
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4.5 การวัดและประเมินความสามารถด้านทักษะการคิด 
 การวัดและประเมินความสามารถในการคิด ท าให้ทราบว่าการสอนทักษะการคิดนั้น
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์เพียงใด ศิริชัย กาญจนวาสี (2547) กล่าวถึง แนวทางในการวัดและประเมิน
ความสามารถในการคิดว่า สามารถแบ่งได้เป็น 2 แนวทางท่ีส าคัญ ดังนี้ 
 1. แนวทางของนักวัดกลุ่มจิตมิติ (Psychometric) นักวัดกลุ่มนี้สนใจศึกษาโครงสร้าง
ทางสมองของมนุษย์ด้วยความเชื่อว่า มีลักษณะเป็นองค์ประกอบ และมีระดับความสามารถที่แตกต่าง
กันในแต่ละคน ซึ่งสามารถวัดได้โดยการออกแบบทดสอบมาตรฐาน ต่อมาได้ขยายแกนแนวคิดของ
การวัดความสามารถทางสมองสู่การวัดผลสัมฤทธิ์ บุคลิกภาพ ความถนัดและความสามารถด้านต่าง ๆ 
รวมทั้งความสามารถในการคิดด้วย 
 2. แนวทางของการวัดจากการปฏิบัติจริง (Authentic Performance Measurement) 
นักวัดกลุ่มนี้สนใจที่จะวัดการเรียนรู้ในบริบทที่เป็นธรรมชาติ โดยการเน้นการวัดจากการปฏิบัติในชีวิต
จริง หรือคล้ายจริงที่มีคุณค่าต่อตัวผู้ปฏิบัติ มิติของการวัดสนใจทักษะการคิด ซับซ้อนในการ
ปฏิบัติงาน ความร่วมมือในการแก้ปัญหา และการประเมินตนเอง เทคนิคการวัดใช้การสังเกตสภาพ
งานที่ปฏิบัติ จากการเขียนเรียงความ การแก้ปัญหาในสถานการณ์เหมือนโลกแห่งความเป็นจริงและ
การรวบรวมงานในแฟ้มผลงานเด่น 
 นอกจากนี้ ลักขณา สริวัฒน์ (2549: 48-50) กล่าวว่า การวัดความสามารถในการคิดตาม
แนวทางของนักวัดกลุ่มจิตมิติส่วนใหญ่สนใจการวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
(Critical Thinking) ซึ่ งได้มีการพัฒนาแบบทดสอบกันอย่างหลากหลาย และเสนอการวัด
ความสามารถในการคิดออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1. แบบทดสอบมาตรฐานที่ ใช้ส าหรับวัด
ความสามารถในการคิดซึ่งมีผู้สร้างไว้แล้ว และ 2. แบบทดสอบสาหรับวัดความสามารถในการคิดที่
สามารถสร้างข้ึนใช้เอง ดังนี้ 
 1. แบบทดสอบมาตรฐานที่ใช้ส าหรับวัดความสามารถในการคิด แบบทดสอบมาตรฐานที่
มีผู้สร้างไว้แล้วส าหรับใช้วัดความสามารถในการคิด จ าแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  แบบทดสอบการ
คิดท่ัวไป และแบบทดสอบการคิดเฉพาะด้าน รายละเอียดมีดังนี้ 
  1.1 แบบทดสอบการคิดทั่วไป (General Thinking Test) แบบทดสอบประเภทนี้
เป็นแบบทดสอบที่มุ่งวัดให้ครอบคลุมความสามารถในการคิดโดยเป็นความคิดที่อยู่บนฐานของการใช้
ความรู้ทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) แบบทดสอบมาตรฐานที่ใช้ส าหรับวัด
ความสามารถในการคิดทั่วไป 
  1.2 แบบทดสอบความสามารถในการคิดลักษณะเฉพาะ (Aspect-specific Critical 
Thinking Test) ได้แก่ 
   1. Cornell Class Reasoning Test, Form X 
   2. Cornell Conditional Reasoning Test, Form X 
   3. Logical Reasoning 
   4. Test on Appraising Observations 
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 2. แบบทดสอบส าหรับวัดความสามารถในการคิดที่สามารถสร้างขึ้นใช้เอง ในกรณีที่
แบบทดสอบมาตรฐานส าหรับการคิดที่มีใช้กันอยู่ทั่วไปนั้นไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของการวัดเช่น  
จุดเน้นที่ต้องการ ขอบเขตความสามารถทางการคิดที่มุ่งวัด  หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการใช้
แบบทดสอบ เป็นต้น คงจะต้องหาโดยวิธีการสร้างแบบวัดการคิดขึ้นใช้เอง เพ่ือให้เหมาะสมกับความ
ต้องการในการวัดให้เกิดผลที่เชื่อถือได้อย่างแท้จริง 
  2.1 หลักการสร้างแบบวัดความสามารถทางการคิด การคิดเป็นกิจกรรมทางสมองที่
เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา การคิดจึงเป็นความสามารถอย่างหนึ่งทางสมอง การคิดเป็นนามธรรมที่มี
ลักษณะซับซ้อนไม่สามารถมองเห็นได้ ไม่สามารถสังเกตหรือสัมผัสวัดได้โดยตรง จึงต้องอาศัยหลักการ
วัดทางจิตมิติ (Psychometric) มาช่วยในการวัด การวัดความสามารถทางการคิดของบุคคลผู้สร้าง
เครื่องมือจะต้องมีความรอบรู้ในแนวคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับการคิด เพื่อน ามาเป็นกรอบหรือโครงสร้าง
ของการคิดเมื่อมีการก าหนดนิยมเชิงปฏิบัติการของปฏิบัติการของโครงสร้าง/องค์ประกอบการคิดแล้ว 
จะท าให้ได้ตัวชี้วัด หรือลักษณะพฤติกรรมเฉพาะที่เป็นรูปธรรม ซึ่งสามารถบ่งชี้ถึงโครงสร้าง/
องค์ประกอบของการคิด จากนั้นจึงเขียนข้อความตามตัวชี้วัด หรือลักษณะพฤติกรรมเฉพาะของแต่ละ
องค์ประกอบของการคิดนั้น ๆ  
  2.2 ก าหนดกรอบของการวัดและนิยามเชิงปฏิบัติการ ผู้พัฒนาแบบวัดควรศึกษา
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสามารถทางการคิดตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการ ผู้พัฒนา
แบบวัดควรคัดเลือกแนวคิดหรือทฤษฎีที่เหมาะสมกับบริบทและจุดมุ่งหมายที่ต้องการเป็นหลักยึดและ
ศึกษาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพ่ือก าหนดโครงสร้าง/องค์ประกอบของความสามารถทางการคิดตาม
ทฤษฎีและให้นิยามเชิงปฏิบัติการของแต่ละองค์ประกอบในเชิงรูปธรรมของพฤติกรรมที่สามารถบ่งชี้
ถึงลักษณะของแต่ละองค์ประกอบของการคิดนั้นได้ 
  2.3 สร้างผังข้อสอบ (Table of Specification) การสร้างผังข้อสอบเป็นการก าหนด
เค้าโครงของแบบวัดความสามารถทางการคิดที่ต้องการให้ครอบคลุมโครงสร้าง/องค์ประกอบใดบ้าง
ตามทฤษฎีและก าหนดว่าแต่ละส่วนมีน้ าหนักความส าคัญมากน้อยเพียงใด ในกรณีที่ต้องการสร้าง
แบบวัดความสามารถทางการคิดสาหรับใช้เฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่ง ผู้พัฒนาแบบวัดจะต้องก าหนด
เนื้อหาของวิชานั้นด้วยว่าจะใช้เนื้อหาใดบ้างที่เหมาะสม จะน ามาใช้วัดความสามารถทางการคิดพร้อม
ทั้งก าหนดน้ าหนักความส าคัญของแต่ละเนื้อหาในแต่ละองค์ประกอบความสามารถทางการคิด เป็นผัง
ข้อสอบส าหรับน าไปใช้เขียนข้อสอบต่อไป 
 ในการเลือกใช้เครื่องมือส าหรับการวัดทักษะการคิด ควรพิจารณาถึงองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้ (Rane-Szostak and Robertson, 1996, อ้างถึงใน อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, 2543) 
 1. การพิจารณาถึงค าจ ากัดความของการคิดท่ีใช้ในเครื่องมือ 
 2. การวัดใช้การอ้างอิงเป็นแบบอิงกลุ่มหรืออิงเกณฑ์ 
 3. ความตรงและความเชื่อม่ันของเครื่องมือ 
 4. เหมาะสมกับโปรแกรมของผู้วิจัย 
 5. สามารถน ามาใช้วัดได้จริง 
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 จากหลักการแนวคิดและทฤษฎีการวัดและประเมินความสามารถด้านการคิดสรุปได้ว่า  การ
วัดและประเมินความสามารถในการคิดนั้นแบ่งได้เป็น 2 แนวทาง นั่นคือ การวัดตามแนวทางนักวัด
กลุ่มจิตมิต ิซึ่งมีความเชื่อว่าความคิดสามารถวัดได้ด้วยแบบทดสอบมาตรฐาน ซึ่งอาจเป็นแบบทดสอบ
มาตรฐานที่มีผู้สร้างไว้แล้ว และสร้างขึ้นใช้เองเพ่ือเหมาะสมกับความต้องการในการวัด ซึ่งต้องมีการ
ก าหนดกรอบของการวัดและนิยามปฏิบัติการและพัฒนาเป็นข้อสอบต่อไป ส าหรับอีกแนวทางหนึ่งนั้น
เป็นแนวทางของการวัดจากการปฏิบัติจริงซึ่งเป็นการสังเกตจากสถานที่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติใน
สถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะได้พัฒนาแบบทดสอบขึ้นเอง
ร่วมกับการวัดโดยการปฏิบัติจริงโดยยึดหลักการดังที่กล่าวมาแล้ว 
 
5. การคิดวิเคราะห์ (Analytic Thinking)  
 การคิดเป็นทักษะที่ส าคัญอย่างยิ่ง เป็นทักษะที่ต้องมีการฝึกฝนให้สามารถคิดเป็นและ
น าไปใช้ในการขยายต่อความคิด การด ารงชีวิตให้มีคุณภาพ ดังนั้นสถานศึกษา ซึ่งถือเป็นสถาบันที่มี
หน้าที่ในการถ่ายทอดวิทยาการความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา เพ่ือสนองความต้องการของสังคม จึงต้อง
ให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาทักษะการคิด ซึ่งวัชรา เล่าเรียนดี (2553: 1) 
ได้กล่าวถึงความส าคัญของการสอนและการพัฒนาทักษะการคิดว่า ความสามารถในการคิดและทักษะ
ในการคิดมีความส าคัญยิ่งส าหรับการจัดการศึกษา ในปัจจุบันเพราะความสามารถและทักษะในการ
คิดมีความจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต การด ารงชีวิตและการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและ
ประสบผลส าเร็จโดยเฉพาะในยุคข้อมูลข่าวสารความรู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับ   นักการศึกษาที่กล่าวถึงความส าคัญของทักษะการคิดว่าในยุคศตวรรษที่ 21 ว่าทักษะที่
ส าคัญที่สุด คือ ทักษะการคิดของบุคคลและทักษะชีวิต (Life skills) เพ่ือจะได้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้
อย่างสันติสุขในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน ความรู้เฉพาะด้านจะไม่มี
ความส าคัญเท่ากับ  การที่บุคคลมีความสามารถในการเรียนรู้ สร้างความหมายและประโยชน์จาก
ความรู้ จากข้อมูลใหม่ๆ ดังนั้นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นที่สุดในการจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนใน
ยุคปัจจุบันคือการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะการคิด 
(Thinking skills) มีวิธีการแสวงหาความรู้และสร้างความรู้ได้ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่อง
และสร้างสรรค์ (Gough 1991, อ้างถึงในวัชรา  เล่าเรียนดี, 2553: 1) อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าการ
ส่งเสริมทักษะการคิดหรือความสามารถในการคิดยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร จากผลการประเมิน
มาตรฐานโรงเรียนส่วนใหญ่นักเรียนมีความสามารถในการคิดระดับสูง (Higher order thinking) ที่
ประกอบด้วยทักษะการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ และประเมินค่า รวมทั้งทักษะการคิดแก้ปัญหาอยู่ใน
ระดับต่ า ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกฝ่ายจะต้องให้ความสนใจ เพราะทักษะและ
ความสามารถในการคิดจะส่งผลถึงการพัฒนาประเทศชาติในทุกด้าน ดังนั้นตลอดระยะเวลากว่า 20 
ปีที่ผ่านมา ได้มีการศึกษา ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการคิดอย่างหลากหลาย รวมทั้งการท างานของสมองใน
ด้านการคิดและการเรียนรู้ นักการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างเห็นว่า ควรมีการส่งเสริม
และพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างจริงจัง นอกจากนั้นยังมีการยืนยันว่าสามารถที่จะส่งเสริม
พัฒนาความสามารถในการคิดได้ด้วยการจัดการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติ (Instruction and 
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practice) สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2535, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรียนดี, 2553: 1) ให้ความคิดเห็นไป
ในทิศทางเดียวกันว่า การสอนให้เด็กคิดเป็นมีความส าคัญยิ่ง แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งทักษะการคิดและ
กระบวนการคิดมีความซับซ้อน ยากท่ีจะสอนให้กระจ่างและได้ผลโดยเร็ว ดังนั้นหากครูจะสอนให้เด็ก
คิดเป็น พัฒนาความคิด วิธีคิดและมีทักษะการคิดจะต้องกระท าอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 จากการศึกษาถึงความส าคัญของทักษะการคิด สรุปได้ว่า ทักษะการคิดเป็นทักษะที่มี
ความจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะที่มีความส าคัญที่ใช้ในการประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต ซึ่งการที่
จะท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดได้นั้นคือครูซึ่งเป็นบุคคลส าคัญที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิดด้วย
วิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง  

5.1 ความหมายของการคิดวิเคราะห์ 
การคิดวิเคราะห์เป็นการคิดประเภทหนึ่งที่นักการศึกษาให้ความสนใจและได้ให้

ความหมายเอาไว้ ดังนี้ 
Bloom (1956) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะเพ่ือ

หาส่วนย่อยของเหตุการณ์ เรื่องราว หรือเนื้อหาต่างๆ ว่าประกอบด้วยอะไร มีความส าคัญอย่างไร 
อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผลและที่เป็นอย่างนั้นอาศัยหลักการอะไร 

Marzano (อ้างถึงใน ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2552: 14) ให้ความหมายการคิดวิเคราะห์ ไว้ว่า 
การวิเคราะห์ (Analysis) ตามแนวคิดใหม่นี้เป็นความสามารถในการใช้เหตุผล และความละเอียดถี่ถ้วนใน
การจ าแนกแยกแยะสิ่งต่างๆ ซึ่งมีกระบวนการย่อยๆ 5 ประการ ได้แก่ 1. การจ าแนก 2. การจัดหมวดหมู่ 
3. การวิเคราะห์ข้อเหตุผล 4. การประยุกต์ใช้ และ 5. การท านาย 

Good (1973) กล่าวว่าการคิดวิเคราะห์ หมายถึง การคิดอย่างรอบคอบตามหลักของ
การประเมิน และมีหลักฐานอ้างอิงเพ่ือหาข้อสรุปที่น่าจะเป็นไปได้ ตลอดจนพิจารณาองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด และใช้กระบวนการตรรกวิทยาได้อย่างถูกต้องสมเหตุสมผล 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถใน
การสืบค้นข้อเท็จจริง  เพ่ือตอบค าถามเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง โดยการตีความ จ าแนกแยกแยะและ
การท าความเข้าใจองค์ประกอบของสิ่งนั้น และองค์ประกอบอ่ืน  ๆ ที่สัมพันธ์กัน รวมทั้งเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดข้ึน 

ดังนั้น การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการจ าแนกแยกแยะ องค์ประกอบ
ของสิ่งใด ๆ หรือสถานการณ์ใด ๆ ความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างสม
เหตุผล และเข้าใจหลักการ 

การคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของบลูม 
Bloom (1954) จ าแนกพฤติกรรมการคิดวิเคราะห์ไว้ดังนี้ 
1. การคิดวิเคราะห์ความส าคัญ (Analysis of Element) หมายถึง ความสามารถใน

การค้นหาคุณลักษณะที่เด่นชัดของเรื่องราวในแง่มุมต่างๆ ตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนดให้ จ าแนกออกเป็น
     1.1 การวิเคราะห์ชนิด หมายถึง ความสามารถในการจาแนก บอกชนิด ลักษณะ 
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ประเภท ของบรรดาข้อความ เรื่องราว วัตถุสิ่งของ เหตุการณ์ และการกระท าต่าง ๆ ตามกฎเกณฑ์
และหลักการใหม่ที่เราก าหนดให้  

     1.2 การวิเคราะห์สิ่งส าคัญ หมายถึง ความสามารถในการค้นหาสิ่งที่มีความหมาย
นัยส าคัญของเรื่องราว ในแง่มุมต่างๆ เช่น ให้จับความสาคัญที่เป็นเนื้อหาสาระและแก่นสารของ
เรื่องราว วิเคราะห์หาผลลัพธ์ผลสรุป ความเด่นที่มีคุณค่า และความด้อยที่ไร้สาระ หรือสิ่งที่มีอิทธิพล
ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อเรื่องราวนั้นในทางใดทางหนึ่ง 

     1.3 การวิเคราะห์เลศนัย หมายถึง ความสามารถในการแยะแยะ ค้นหาเจตนา 
ความคิดที่ซ่อนแฝงอยู่ในข้อความ เรื่องราว วัตถุสิ่งของ เหตุการณ์และการกระท า  หรือเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่ง 

2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analysis of Relationship) หมายถึง ความสามารถใน
การค้นหาความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันระหว่างคุณลักษณะส าคัญใด ๆ ของบรรดาเรื่องราว และสิ่ง
ต่าง ๆ เช่น โคลง กลอน บทความ ฯลฯ 

3. การวิเคราะห์ เชิงหลักการ (Analysis of Organizational Principles) หมายถึง 
ความสามารถในการค้นหาโครงสร้างและระบบของบรรดาเรื่องราวและสิ่งต่าง ๆ ตลอดจนการกระท า
ต่าง ๆ ว่าสิ่งเหล่านั้นรวมกันโดยมีสิ่งใดมาเป็นตัวเชื่อมโยงหรือมีอะไรเป็นหลักเป็นแกนกลาง จ าแนก
เป็น 

     3.1 การวิเคราะห์โครงสร้าง หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์เรื่องราวและสิ่ง
ต่าง ๆ ว่ามีสิ่งใดเป็นตัวเชื่อมโยงสิ่งย่อย ๆ เหล่านั้นเข้าเป็นเอกรูปเดียวกัน 

     3.2 การวิเคราะห์หลักการ หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์เรื่องราวและสิ่ง
ต่างๆ ว่ายึดถืออะไรเป็นหลักการและเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

การสร้างข้อค าถามวัด “การคิดวิเคราะห์” ตามแนวของ Bloom 
การสร้างข้อค าถามวัดการคิดวิเคราะห์ตามแนวของ Bloom สร้างข้อค าถามวัดการ

วิเคราะห์แต่ละแบบดังนี้ 
1. วิเคราะห์ความส าคัญ หมายถึง ความสามารถในการค้นหาคุณลักษณะที่เด่นชัดของ

เรื่องราวในแง่มุมต่างๆ ตามกฎเกณฑ์ท่ีก าหนดให้ จ าแนกเป็น 
      1.1 วิเคราะห์ชนิด หมายถึง ความสามารถในการจ าแนก บอกชนิด ลักษณะ 

ประเภท ของบรรดาข้อความ เรื่องราว วัตถุสิ่งของ เหตุการณ์ และการกระท าต่างๆ ตามกฎเกณฑ์
และหลักการใหม่ที่ก าหนดให้ 

      1.2 การวิเคราะห์สิ่งส าคัญ หมายถึง ความสามารถในการค้นหาสิ่งที่มีความหมาย
นัยส าคัญของเรื่องราว ในแง่มุมต่าง ๆ เช่น ให้จับความสาคัญที่เป็นเนื้อหาสาระและแก่นสารของ
เรื่องราว วิเคราะห์หาผลลัพธ์ผลสรุป ความเด่นที่มีคุณค่า และความด้อยที่ไร้สาระ หรือสิ่งที่มีอิทธิพล
ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อเรื่องราวนั้นในทางใดทางหนึ่ง 

      1.3 การวิเคราะห์เลศนัย หมายถึง ความสามารถในการแยะแยะ ค้นหาเจตนา 
ความคิดที่ซ่อนแฝงอยู่ในข้อความ เรื่องราว วัตถุสิ่งของ เหตุการณ์และการกระท า  หรือเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่ง 
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2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ หมายถึง ความสามารถในการค้นหาความเกี่ยวข้องหรือ
สัมพันธ์กันระหว่างคุณลักษณะส าคัญใด ๆ ของบรรดาเรื่องราว และสิ่งต่างๆ ในแง่มุมใด 

การถามความสัมพันธ์จะต้องเกี่ยวข้องกับของสองสิ่งหรือสองเรื่องใด ๆ เป็นอย่างน้อย 
โดยที่สิ่งเหล่านั้นอาจอยู่ในเรื่องเดียวกันหรือมาจากหลายเรื่องก็ได้ 

สิ่งที่จะน ามาหาความสัมพันธ์จะต้องเป็นสิ่งที่มีความหมายนัยส าคัญ หรือมีอิทธิพล
เด่นชัดของเรื่องเหล่านั้นเสมอ และสิ่งเหล่านั้นจะต้องมีคุณลักษณะบางอย่างพาดพิงเก่ียวเนื่องกันจนมี
เหตุผลเพียงพอที่น่าจะน ามาหาความสัมพันธ์กันได้ด้วย 

3. วิเคราะห์เชิงหลักการ 
การวิเคราะห์เชิงหลักการ คือการค้นหาโครงสร้างและระบบของวัตถุสิ่งของ เรื่องราว 

และการกระทาต่าง ๆ ว่าการที่สิ่งเหล่านั้นคุมกันเป็นเอกรูป หรือสามารถรวมกันจนด ารงสภาพเช่นนั้น
อยู่ได้ก็เนื่องด้วยอะไร โดยยึดอะไรเป็นหลักแกนกลาง หรือมีสิ่งใดมาเป็นตัวเชื่อมโยง ตัวค าตอบที่เรา
ค้นได้นี้ คือหลักการของเรื่องนั้น ๆ 

3.1 วิเคราะห์โครงสร้าง ได้แก่ การถามถึงลักษณะของวิธีรวมตัวของส่วนประกอบ
ย่อยๆ ที่เชื่อมโยงยึดเหนี่ยวเข้าเป็นเอกรูปเดียวกัน ไม่ใช่การถามถึงรูปพรรณสัณฐานของวัตถุนั้น  ใน
การถามให้วิเคราะห์โครงสร้างนี้ อาจให้วิเคราะห์บางตอน หรือตลอดท้ังเรื่อง 

3.2 วิเคราะห์หลักการ หลักการคือความจริงแม่บทที่บรรดาเรื่องราวและการกระท า
ต่าง ๆ ยึดถือเป็นพื้นฐานและเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เช่น หลักการของเครื่องยนต์ 

ตัวหลักการมิใช่หมายถึงสูตรกฎหรือวิธีปฏิบัติของเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เป็น
ความจริงทั่วไปที่สามารถใช้ได้กับสิ่งต่างๆ หลายเรื่องในนั้น และเป็นความจริงพ้ืนฐานที่บรรดาสูตรกฎ
ของแต่ละเรื่องย่อย ๆ เหล่านั้นยึดถือ หรือที่เป็นต้นก าเนิดของสูตรกฎเหล่านั้น 

 
การคิดวิเคราะห์ของ Marzano (2001 : อ้างอิงจาก ประพันธศิริ สุเสารัจ, 58)  

 Marzano ได้จ าแนกข้ันการคิดวิเคราะห์ออกเป็น  
 1. ทักษะการจ าแนก เป็นความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อยต่าง ๆ ทั้งเหตุการณ์ 

เรื่องราวสิ่งของออกเป็นส่วนย่อย ๆ ให้เข้าใจง่ายอย่างมีหลักเกณฑ์ สามารถบอกรายละเอียดของสิ่ง
ต่าง ๆ ได ้ 

 2. ทักษะการจัดหมวดหมู่ เป็นความสามารถในการจัดประเภท จัดล าดับ จัดกลุ่ม
ของสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน โดยยึดโครงสร้างลักษณะหรือคุณสมบัติที่เป็นประเภท
เดียวกัน  

 3. ทักษะการเชื่อมโยง เป็นความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล
ต่าง ๆ ว่าสัมพันธ์กันอย่างไร  

 4. ทักษะการสรุปความ เป็นความสามารถในการจับประเด็นและสรุปผลจากสิ่งที่
ก าหนดให้  



94 
 

 

 5. การประยุกต์ เป็นความสามารถในการน าความรู้ หลักการและทฤษฎีมาใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ สามารถคาดการณ์ กะประมาณ พยากรณ์ ขยายความ คาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตได้  
  จากแนวคิดของนักการศึกษาในข้างต้น สรุปได้ว่า การคิดวิเคราะห์เป็นกระบวนการที่
ต้องใช้เหตุผล เป็นการคิดอย่างลุ่มลึกและหลากหลาย มีการพิจารณาข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วน  รอบ
ด้านและมีเหตุผล เพ่ือสร้างข้อสรุป ตัดสินใจและน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ได้อย่างสมเหตุสมผล 
 

แนวการตั้งค าถามเชิงวิเคราะห์ ตามแนวของเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการตั้งคาถามการคิดเชิง

วิเคราะห์ ว่าเป็นการตอบค าถามที่เกี่ยวข้องกับ “ความสงสัยใคร่รู้” ของผู้ถาม เมื่อเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
แล้ว อยากรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นมากขึ้นในแง่มุมต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงใหม่ ๆ ความเข้าใจใหม่ ๆ อัน
เป็นประโยชน์ต่อการอธิบาย การประเมิน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่รอบคอบมากขึ้น ขอบเขต
ของค าถามจึงเกี่ยวข้องกับการจ าแนกแจกแจงองค์ประกอบ และการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
ระหว่างเรื่องที่วิเคราะห์กับเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแนวค าถามจะอยู่ในขอบข่าย “5W’s 1H” เพ่ือ
น าไปสู่การค้นหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องนั้นในแง่มุมต่างๆ 

ใคร (Who)       ท าอะไร (What)           ที่ไหน (Where)          เมื่อไร (When) 
             อย่างไร (How)  ท าไม (Why) 

การวิเคราะห์คน/สถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
แนวการตั้งค าถามเพ่ือน าไปสู่การสืบค้น ได้แก่ 
      เรื่องนี้เก่ียวข้องกับใคร/อะไร 
      เกิดข้ึนเมื่อไร 
      เกิดข้ึนที่ไหน 
      มีความเป็นมาอย่างไร 
      เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 
      เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้ว จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อไป 
ขอบเขตการตั้ งค าถามเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์  จะต้องตั้ งค าถามให้ครอบคลุม

วัตถุประสงค์ที่เราต้องการทราบข้อเท็จจริง โดยสามารถตั้งค าถามให้ครอบคลุมหลัก 5W’s 1H อาทิ 
ใคร (Who) 
ใครอยู่ในเหตุการณ์บ้าง 
ใครน่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้บ้าง 
ใครน่าจะเป็นคนท าให้สถานการณ์นี้เกิดมากที่สุด เพราะเหตุใด 
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ใครได้ประโยชน์ ใครเสียประโยชน์ 

 อะไร (What) 
มีอะไรเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้บ้าง เกี่ยวข้องกันอย่างไร 
อะไรน่าจะเป็นหลักฐานที่สาคัญที่สุด เพราะเหตุใด 
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ที่ไหน (Where) 
สถานที่เกิดเหตุบอกเง่ือนงาอะไรบ้างหรือไม ่
เหตุการณ์นี้น่าจะเกิดที่ใดมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 
เมื่อไร (When) 
เวลาที่เกิดเหตุบอกอะไรบ้างหรือไม่ 
เหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นเมื่อไร เพราะเหตุใด 
เวลาใดบ้างที่สถานการณ์เช่นนี้จะเกิดข้ึนได้ 
เพราะเหตุใด (Why) 
เหตุใดต้องเป็นคนนี้ เป็นเวลานี้ เป็นสถานที่นี้ 
เพราะเหตุใดจึงเกิดขึ้น 
อย่างไร (How) 
ล าดับเหตุการณ์นี้ ดูว่าเกิดข้ึนได้อย่างไร 
เขาท าสิ่งนี้ได้อย่างไร 
สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีเกิดข้ึนอย่างไร 
นอกจากค าถาม 5W’s 1H ยังสามารถตั้งค าถามเชิงเงื่อนไข ค าถามเกี่ยวกับจ านวน 

หรือความถี่ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ค าถามในลักษณะของการจัดล าดับขั้นตามความสาคัญ และ
ค าถามเชิงเปรียบเทียบ ดังเช่น 

ถ้า....จะเกิด (if…then) 
ถ้าเหตุการณ์นี้ไม่เกิด ใครจะได้ประโยชน์ ใครจะเสียประโยชน์ 
ถ้าท าสิ่งนี้ได้ เหตุใดเราจึงท าสิ่งนี้ไม่ได้ 
ต่างกันตรงไหน ถ้าเขามีนิสัยเช่นนี้ เขาคงท าเช่นนี้ได้ 
จ านวน 
คิดว่าเขาท าสิ่งนี้เพียงคนเดียวหรือ 
เป็นไปได้หรือไม่ว่าเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว 
ล าดับความส าคัญ 
เขาสนิทสนมกับใครมากท่ีสุด 
อะไรส าคัญมากท่ีสุด 
อะไรส าคัญรองๆ ลงมา และอะไรส าคัญน้อยที่สุด 
ประเด็นใดเป็นประเด็นหลัก ประเด็นใดเป็นประเด็นย่อย 
การเปรียบเทียบ 
สิ่งใดเป็นไปได้มากกว่ากัน ระหว่าง ... กับ ... 
การตั้งค าถามเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรม 
ขอบเขตของการวิเคราะห์พฤติกรรมที่คนๆ หนึ่งแสดงออก ในกรณีที่เราต้องการทราบ

ว่าเขาทาสิ่งนี้ ด้วยเหตุผลอะไร เขาเป็นคนเช่นไร อะไรเป็นเหตุผลเบื้องหลังให้แสดงพฤติกรรมเช่นนี้ มี
อะไรซ่อนอยู่ในคาพูด ฯลฯ การที่จะวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้ได้ จาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
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ปัจจัยที่ส่งผลให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมหนึ่งๆ ออกมา ขึ้นอยู่กับแรงผลักจากภายในและแรงผลักจาก
ภายนอกเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลกัน 

ตัวอย่างค าถาม 
เขาท าไปเพราะอะไร 
เขาท าด้วยใจสมัครหรือถูกบังคับ 
เขาท าขณะมีสติสัมปชัญญะหรือขณะที่ควบคุมตนเองไม่ได้ 
เขาอยู่ในภาวะอารมณ์เช่นไรขณะเกิดเหตุการณ์ 
เขาถูกยั่วยุอารมณ์หรือไม่ มีผลท าให้เขาตัดสินใจท าเช่นนี้หรือไม่ 
วัยมีผลต่อการแสดงออกหรือไม่ 
ลักษณะนิสัยส่งผลต่อการแสดงออกหรือไม่ 
เขามีปรัชญาการมองโลกเช่นไรจึงแสดงออกเช่นนั้น 
 

การตีความสิ่งที่ เกิดขึ้น ตามที่ เห็นและเป็นอยู่และตามความสัมพันธ์เชิงเหตุผล 
จ าเป็นต้องน าสิ่งนั้นมาใคร่ครวญเพ่ือท าความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น ก่อนที่สรุปหรือตัดสินใจด าเนินการ
ใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้น 

 
5.2 กิจกรรมทักษะการคิดวเิคราะห์ (Analytical thinking skills activities) 

 การสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์จะต้องใช้กิจกรรมหลากหลาย ประกอบด้วย 
กิจกรรมการใช้ค าถามปลายเปิดที่ไม่มีค าตอบเพียงค าตอบเดียว ค าถามเปิดกว้างให้คิดหาค าตอบ 
ค าอธิบายที่หลากหลาย กิจกรรมต่อไปนี้สามารถน าไปบูรณาการกับวิธีการสอนแบบต่างๆ หรือ
รูปแบบการสอนต่างๆ (วัชรา  เล่าเรียนดี, 2554: 37-39) 
 1. การระดมสมอง (Brainstorming) เป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการส่งเสริมการคิดคล่อง 
(Fluent thinking) เป้าหมายเพ่ือถามความคิดหรือค าตอบให้ได้มากท่ีสุดในเวลาที่ก าหนด เน้นปริมาณ
ค าตอบมากกว่าคุณภาพ จึงไม่ควรมีการแสดงความคิดเห็นต่อค าตอบต่างๆ  
 2. การคิดยืดหยุ่น (Flexible thinking) การฝึกคิดยืดหยุ่นเป็นกิจกรรมที่ให้หาค าตอบที่
เป็นไปได้ นอกเหนือจากค าตอบที่มีอยู่ โดยการถามค าถามที่เป็นเงื่อนไข ค าถามที่ช่วยให้คิดหา
ค าตอบความเป็นไปได้อ่ืนๆ ท าให้เกดิการคิดที่ยืดหยุ่นและการพิจารณาหาเหตุผลหลายด้าน 
 3. การให้ท านาย (Forecasting) โดยการระดมสมองให้นักเรียนได้คิด เพ่ือหาสาเหตุที่ไปได้
และผลต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งหลังจากนั้นนักเรียนสามารถที่จะพิจารณาและพิสูจน์การท านายว่าผล
เกิดข้ึนจริงหรือไม่ และนักเรียนควรมีโอกาสหาเหตุผลและการเลือกของตัวเอง 
 4. การคิดแบบอุปนัย (Inductive thinking) กิจกรรมการคิดแบบอุปนัย คือการสรุป
หลักการจากตัวอย่างต่างๆ และที่ไม่ใช่ตัวอย่าง หลักการในการคิดแบบอุปนัยนั้นนักเรียนจะรวบรวม
ข้อมูล จัดข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล พิจารณาองค์ประกอบที่เหมือนกันและให้ข้อมูลส่วนประกอบที่
คล้ายกัน 
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 5. การคิดแบบนิรนัย (Deductive thinking) เป็นการคิดที่ตรงกันข้ามกับการคิดแบบอุปนัยที่
เป็นการสรุปหลักการทั่วไปจากข้อมูลหรือตัวอย่างต่างๆ แต่การคิดแบบนิรนัยจะเป็นการให้นักเรียน
คิดเก่ียวกับข้อสรุปทั่วไปก่อนแล้วให้ตัวอย่างหรือข้อมูลสนับสนุน 
 6. การสรุปอ้างอิง (Inference) เมื่อใดที่มีการสรุป นั่นคือ การน าเสนอผลที่เกิดขึ้นการสรุปหรือ
การน าไปใช้ การลงข้อสรุปนั้นต้องมีการให้เหตุผลส าหรับการคิดของตนเอง ค าถามที่จะให้ข้อสรุป 
เช่น ให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่คิด เรื่องท่ีตอบและผลที่ได ้
 7. การคิดเชิงตรรก (Logical thinking) การคิดเชิงตรรกเป็นการใช้สมองซีกซ้ายในการคิด    
จัดเชื่อมโยงแนวคิด กิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดเชิงตรรก คือการร่วมให้ข้อสนับสนุนหรือความคิด     
รวบยอดแล้วให้สร้างความคิดทีละขั้นตอนจนได้ค าตอบหรือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ การคิดเชิง
ตรรกต้องใช้ความรู้และแบบแผนของการคิด 
 8. การแก้ปัญหา (Problem solving) กระบวนการคิดที่ซับซ้อนจะเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา
และการตัดสินใจเสมอ การแก้ปัญหาประกอบด้วยการคิด 6 ขั้นตอน คือ 1) ระบุปัญหา/นิยามปัญหา     
2) รวบรวมข้อมูล 3) ระบุปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น 4) ระบุทางเลือกในการแก้ปัญหา 5) พิจารณา
ทางเลือกในการแก้ปัญหา และ 6) เลือกวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด กิจกรรมที่ช่วยในการแก้ปัญหาคือ การใช้
ค าถามที่หลากหลาย การระดมสมองและค าถามต่างๆ ดังนี้ อะไรคือข้อเท็จจริง อะไรคือความคิดเห็น    
มีค าตอบเพียงค าตอบเดียวหรือไม่ ตัวอย่างที่ให้พิสูจน์กฎนั้นหรือไม่ เพราะมีผลเกิดขึ้น 2 อย่าง สรุป
ได้หรือไม่ว่าอย่างหนึ่งเป็นเหตุและอีกอย่างหนึ่งเป็นผล เป็นไปได้ไหมที่ความรู้สึกของตนเองท าให้ไม่
เป็นไปตามกฎ 
 9. การตัดสินใจ (Decision making) เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดในการเลือกค าตอบที่ดีที่สุดจาก
หลายๆ แนวคิด โดยมีการพิจารณาข้อดี ข้อจ ากัดทุกขั้นตอนในการแก้ปัญหาและประเมินการ
ตัดสินใจจากผลที่เกิดขึ้น การตัดสินใจขั้นพ้ืนฐานประกอบด้วย ความสามารถในการสังเกตเก็บข้อมูล 
ตีความหมายข้อมูล เปรียบเทียบข้อดีข้อจ ากัด จ าแนกประเภทและวิเคราะห์ข้อมูล 
 10. การสังเกต (Observation) เป็นพ้ืนฐานการพัฒนาทักษะการคิดอย่างหนึ่งในการสังเกตควร
มีการก าหนดเป้าหมายก่อน สังเกตอะไรบ้าง เพ่ืออะไร สังเกตรายละเอียดหรือขั้นตอน นักเรียน
จะต้องใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ถ้าจะบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง กิจกรรมการสังเกตช่วยในการตรวจสอบ
ความถูกต้องระหว่างสิ่งที่ได้ยิน ได้เห็น ได้กลิ่น และอ่ืนๆ จากข้อเสนอบางอย่างที่ท่านไม่เชื่อจากที่    
ได้ยิน ได้ฟัง เพราะมีข้อมูลเพียง 50% ของที่คิดและเห็นเป็นความจริง การสังเกตไม่เพียงแค่เป็นการ
ตรวจสอบการรับรู้ของตนเองที่มีต่อสิ่งต่างๆ แต่ยังช่วยให้เข้าใจมุมมองของผู้อื่นอีกด้วย 
 11. ตีความ (Interpretation) การตีความหมาย ข้อมูล ความคิด ค าพูด สิ่งที่เห็นล้วนแล้วแต่
ต้องการใช้การรับรู้ ข้อสนับสนุนของตนเองในการตัดสินใจและสรุปความ การรับรู้ของมนุษย์พัฒนา
จากการเชื่อมโยงความสัมพันธ์จากประสบการณ์ส่วนตัว จึงเป็นเรื่องของแต่ละบุคคล การตีความเป็น
ทักษะส าคัญที่ต้องมีการสอนโดยตรง เพราะมนุษย์มีแนวโน้มจะสรุปเรื่องราวหลักฐานที่ไม่เพียงพอกับ
การรับรู้ส่วนตัว ต้องมีการอธิบายให้นักเรียนก่อนว่าทักษะในการตีความหมายที่ดีนั้นมาจากการอ้างอิง
ข้อมูลที่ตรงและเชื่อถือได้ กระตุ้นให้พิจารณาข้อมูลต่างๆ ที่เป็นความจริงจากข้อมูลจริงและข้อมูลที่
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เชื่อว่าจริง วิธีฝึกให้คิดตีความง่ายๆ  เช่น แสดงภาพหรือกระท าให้ดู ให้เขียนข้อความหรือประโยค 4 
ประโยค จากภาพหรือจากกราฟ แล้วให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนในชั้นเรียน 
 12. เปรียบเทียบ (Comparison) การเปรียบเทียบเป็นทักษะการคิดประเภทหนึ่ งที่ต้อง
พิจารณาสถานการณ์ 2 สถานการณ์ หรือองค์ประกอบ 2 องค์ประกอบ หรือมากกว่าความคิดเห็น
หรือเหตุการณ์ และบอกความสัมพันธ์ ความคล้ายคลึงหรือความแตกต่างกัน เมื่อสามารถระบุความ
แตกต่างหรือความคล้ายคลึงกันแล้วควรจัดโอกาสให้ฝึกทักษะเหล่านั้นโดยล าพัง ให้ฝึกน าไปใช้
เปรียบเทียบค าตอบ ความเชื่อของตนเองกับผู้อ่ืน และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 13. วิเคราะห์ (Analysis) เป็นทักษะการคิดที่ เป็นพ้ืนฐานของทักษะการคิดระดับสูงอ่ืนๆ    
การวิเคราะห์ในกระบวนการแก้ปัญหานั้น นักเรียนจะต้องตรวจสอบพิจารณาปัญหาที่จะต้องหา
ค าตอบ แยกรายละเอียดของปัญหาเป็นส่วนๆ พิจารณาองค์ประกอบและมองหาความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบเหล่านั้นในการแก้ปัญหาจะต้องมีการตัดสินใจเลือกทางเลือก การเลือกทางเลือกต้อง
วิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียดก่อนเลือกตัดสินใจ ซึ่งครูอาจมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ที่ส าคัญ         
การร่วมมือกันแก้ ไขปัญหาของนัก เรียนจะมีประโยชน์มากกว่าการแก้ปัญหาโดยล าพั ง               
ความหลากหลายความคิด การคิดที่ลึกซึ้ง การยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จะช่วยในการสร้างสรรค์
ความรู้ ทักษะการคิด และความรับผิดชอบ หรือตัวชี้วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เช่น 1) สามารถ
ระบุความคิดรวบยอดหรือปัญหาต่างๆ ได้ 2) แยกย่อยองค์ประกอบต่างๆ ได้ 3) จัดรวบรวมข้อมูลส าหรับ
การตัดสินใจได้ 4) ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินผลได้ และ 5) ให้ข้อสรุปอย่างเหมาะสมได้ 
 
 การสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด สามารถท าได้หลายวิธี แต่ครูต้องรู้ชัดเจนว่าเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการคืออะไร เช่น 1) ถ้าต้องการให้นักเรียนรู้จักทักษะการคิด ต้องรู้ชัดเจนว่า
ครูสามารถด าเนินการสอนด้วยวิธีใดก็ได้เพ่ือให้ค าตอบหรืออธิบายได้ว่าทักษะการคิดคืออะไร 
หมายความว่าอย่างไร มีประโยชน์อย่างไร และทักษะการคิดมีอะไรบ้าง 2) ถ้าต้องการให้มี
กระบวนการคิด มีวิธีคิดที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หมายความว่า รู้กระบวนการคิดและปฏิบัติ
ได้ น าไปใช้ได้ อาจด าเนินการสอนด้วยการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติกระบวนการคิด ขั้นตอนการคิด 
หรือเทคนิคการคิดแต่ละแบบก็ได้ หรืออาจด าเนินการโดยให้ผู้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยน า
ขั้นตอน กระบวนการหรือเทคนิควิธีมาให้ปฏิบัติทีละขั้นตอนจนเกิดความรู้ความเข้าใจทุกข้ันตอนด้วย
ตนเอง 3) ถ้าต้องการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดที่น าไปสู่นักคิดที่มีประสิทธิภาพและเป็นบุคคล
ที่มีความคิด มีทักษะการคิด คิดเห็น ตัดสินใจเป็น แก้ปัญหาเป็น และมีความคิดสร้างสรรค์ จ าเป็นต้อง
มีการบูรณาการ (Infusion) การสอนให้คิดเป็นและฝึกทักษะการคิดทุกๆ ประเภทในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่นักเรียนต้องเรียนรู้ทุกระดับชั้นและต่อเนื่องสม่ าเสมอ ซึ่งหมายความว่าครูจะต้องรู้จักทักษะการคิด 
ลักษณะการคิดในแต่ละประเภท รู้จักเทคนิคพัฒนาทักษะการคิดวิธีและกิจกรรมการฝึกคิดต่างๆ ที่จะ
น ามาส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดให้กับผู้เรียน รวมทั้งที่คิดเป็นกระบวนการคิดเป็นระบบ ซึ่ง
จะต้องบูรณาการทักษะการคิดแบบ ต่างๆ มาใช้เพ่ือจะได้สามารถคิดหาค าตอบหรือสร้างองค์ความรู้
ใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง มนุษย์ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ใช้ความสามารถในการคิดของตัวเอง
น้อยมาก จนขาดการพัฒนาทักษะการคิดของตนเอง ท าให้สมรรถภาพในการเรียนรู้ลดลง การคิดเป็น
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ทักษะที่จะพัฒนาได้ก็ต่อเมื่อมีการใช้และพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญ
ทางสมองที่ว่าสมองมนุษย์ยิ่งใช้คิดมากขึ้นยิ่งมีสมรรถภาพสูงจะเสื่อมสมรรถภาพช้าลง ในการจัดการศึกษา
ได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดมากขึ้น วิธีคิดและเครื่องมือพัฒนาการคิดที่ควร
ใช้ประจ า คือการใช้ค าถามที่ประกอบด้วยค าถามส าคัญที่น าไปสู่การคิดก่อนตอบ โดยใช้ค าถามเพ่ือให้
เชื่อมโยง (Concept) ขยายความคิด (Extend) และท้าทายความคิด (Challenging) ใช้ค าถามเพ่ือสังเกต 
(See) คิด (Think) และตั้งข้อสงสัย (Wonder) ใช้ค าถามเป็นกรอบน าในการคิด ช่วยให้คิดได้ลึกซึ้ง 
ครอบคลุม ตรงประเด็นได้มากยิ่งขึ้นการฝึกให้นักเรียนคิดโดยการถามค าถามที่ต้องคิดโดยละเอียดก่อน
ตอบจะช่วยพัฒนาทักษะการคิดได้มากยิ่งขึ้นวิธีหนึ่ง (วัชรา  เล่าเรียนดี, 2554: 17-18, 58–59) 
 การใช้ค าถามในการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด ค าถามประเภทต่างๆ และวิธีถาม
ค าถาม และทักษะการถามค าถามเป็นองค์ประกอบส าคัญ ที่จะช่วยพัฒนาทักษะการคิดได้ ส่วนใหญ่
ครูจะมุ่งเน้นการสอนให้นักเรียนรู้และจ าข้อมูลมากกว่าที่จะฝึกคิด เพราะการถามค าถามอย่าง
หลากหลายระดับและทั่วถึงต้องใช้เวลา จึงไม่มีใครยอมเสียเวลา เกรงว่าจะสอนไม่ทัน ปัจจุบันถึงเวลา
แล้วที่จะให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะการคิดให้ ผู้ เรียนทุกระดับชั้นตัวอย่าง การสอน
ภาษาอังกฤษง่ายๆ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดทั้งที่ทักษะการคิดระดับต่ า  (Lower-order 
thinking) และทักษะการคิดระดับสูง (Higher-order thinking) ซึ่งสามารถพัฒนาได้ตามสาระความรู้  
 จากหลักการทั่วไปและแนวคิดดังกล่าว สรุปได้ว่าในการจัดการเรียนรู้นั้นจะต้องเรียนรู้ทั้ง
เนื้อหาสาระและฝึกการคิดทุกประเภทในเวลาเดียวกันซึ่งมีผลการวิจัยยืนยันว่าการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิด ท าให้ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงขึ้น 

5.3 ประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ 
การคิดวิเคราะห์เป็นทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นในการด าเนินชีวิต โดยมีผู้กล่าวถึง

ประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ไว้ดังนี้ 
สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2555) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ไว้ดังนี้ 
1. ท าให้สามารถแยกข้อเท็จจริงออกจากข้อมูลหรือจากความคิดเห็น มีความกระจ่าง

ชัดเจน ท าให้มองเห็นแนวทางในการตัดสินใจที่จะท างานหรือด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้  การแสวงหาความรู้ ท าให้รู้จักคิด  
จ าแนกแยกแยะสิ่งที่เรียนรู้ จัดประเภทสิ่งต่างๆอย่างมีหลักเกณฑ์ สามารถคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้
ใกล้เคียงความเป็นจริง เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจที่เหมาะสม 

3. ท าให้เป็นคนมีเหตุผล มีหลักการ 
4. ท าให้เป็นผู้น่าเชื่อถือ ได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืนในด้านการแสดงความคิดเห็นหรือการ

ให้ข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล 
5. สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผล ตามขั้นตอนถูกต้อง และสามารถปรับ

ตนเองให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
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6. ท าให้เป็นผู้มีทักษะในการล าดับเหตุการณ์เรื่องราวต่าง ๆ หลอมรวมได้ใจความ เพ่ือ
น าเสนอความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลไปยังบุคคลและองค์กรได้ 

7. ท าให้สามารถประมวลข้อคิดหรือความคิดเห็นของบุคคลที่หลากหลายมาสัมพันธ์กัน  
เพ่ือน ามาสรุปเป็นแนวคิดใหม่น าไปใช้ในการพัฒนาและ/หรือปรับปรุงคุณภาพของงาน 

8. ท าให้ได้ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้อย่างตรงประเด็น  

 
การคิดวิเคราะห์ เป็นกระบวนการคิดที่ก่อให้เกิดประโยชน์หลากหลาย และสามารถ

น าไปใช้ได้ในสถานการณ์ใด ๆ หรือสิ่งใด ๆ  
 
6. แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง 
              6. 1 แนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา (Cognitive Theory) 
   6.1.1  ทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์ (Bruner’s Discovery – Approach) 

Bruner (1968)  เป็นศาสตราจารย์ทางจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ต  ทฤษฎีการ
เรียนรู้ของบรูเนอร์เน้นความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับพัฒนาการทางสติปัญญา เขาเชื่อว่า
สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมจะเป็นองค์ประกอบส าคัญในฐานะเร่งความเจริญงามทางสติปัญญา โดยได้
แบ่งพัฒนาการทางสติปัญญาของคนออกเป็น 3  ขั้น คือ 

1. ขั้นการแสดงออกด้วยการกระท า (Enactive Stage)  เป็นขั้นที่เด็กเรียนรู้จากการ
กระท า  

2. ขั้นการแสดงออกด้วยการใช้ประสาทสัมผัส (Iconic Stage) เป็นขั้นที่เด็กสามารถ
เรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องลงมือกระท าทุกอย่าง เด็กเกิดความคิดจาก
การรับรู้เป็นส่วนใหญ่  

3. ขั้นการแสดงออกด้วยสัญลักษณ์ (Symbolic Stage) ถือว่าเป็นขั้นสุดท้ายของ
พัฒนาการทางความรู้ความเข้าใจ  เพราะเป็นขั้นที่เด็กสามารถเข้าใจและเรียนรู้สิ่งที่เป็นนามธรรมต่าง 
ๆ ได้โดยใช้ภาษา เด็กเกิดความคิดรวบยอดในสิ่งต่าง ๆ ที่ซับซ้อนมากขึ้นและสามารถแก้ปัญหาได้   

พัฒนาการทางสติปัญญาของ Bruner เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องไปตลอดชีวิตกิจกรรม
ต่าง ๆ อันเนื่องมาจากพัฒนาการทางสมองที่เกิดขึ้นในช่วงของชีวิต  ก็สามารถน า ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาช่วงหลัง ๆ ของชีวิตได้อีกเช่นกัน  นอกจากนี้ Bruner ยังเชื่อว่าภาษาเป็นเครื่องมือที่จะช่วย
กระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้และเกิดความเข้าใจ  ซึ่งตรงข้ามกับความคิดของ Piaget ถือว่าภาษาเป็น
เครื่องช่วยให้ได้สื่อความคิดกัน  แต่ไม่ได้ช่วยส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าหรือพัฒนาการความคิดแต่
อย่างใด 

ส าหรับในเรื่องของการเรียนรู้นั้น บรูเนอร์เน้นความคิดที่ว่า การเรียนรู้ที่มีผลดีที่สุดก็คือ
การเรียนรู้ที่ ให้ผู้ เรียนค้นพบความรู้นั้นด้วยตนเอง (Discovery Learning) ดังนั้นวิธีการสอนที่  
เสนอแนะคือ การสอนที่ให้นักเรียนค้นพบด้วยตนเอง โดยบอกว่าวิธีการสอนแบบนี้มีข้อดี 4 ประการ
คือ   
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1. การเรียนรู้แบบค้นพบที่ช่วยเพิ่มสติปัญญา 
2. เพ่ิมการจูงใจภายใน ท าให้นักเรียนมีก าลังที่จะปฏิบัติงานให้ส าเร็จโดยอัตโนมัติ

เพราะการค้นพบเป็นเสมือนรางวัลของผู้ค้นพบ 
3. ท าให้นักเรียนรู้เทคนิคของการค้นพบ การแก้ปัญหาโดยการค้นพบนั้นจะพัฒนาแบบ

การแก้ปัญหาเพื่อใช้กับปัญหาที่พบใด ๆ ก็ได้ 
4. ท าให้เกิดความเข้าใจและจ าสิ่งที่เรียนไปได้นาน เพราะนักเรียนเป็นผู้จัดระเบียบของ

ความรู้เองและท าให้รู้ว่าจะน าความรู้ที่ไหนเมื่อต้องการใช้ 
ส่วนในเรื่องที่ เกี่ยวกับหลักสูตรและการสอนนั้น Bruner มีแนวคิดที่ส าคัญอยู่  4 

ประการคือ 
1.  เกี่ยวกับโครงสร้างความรู้ (Structure of Knowledge) บรูเนอร์ถือว่าการจัดแจง

เรียงเนื้อหาหรือโครงสร้างของความรู้เป็นสิ่งจ าเป็นมากที่จะช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์
ระหว่างความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ ๆ ดังนั้น  หลักสูตรในโรงเรียน
ควรเปลี่ยนมาเน้นย้ าที่การจัดระเบียบหรือการจัดเรียบเรียงเนื้อหาหรือโครงสร้างความรู้ในแง่ของการ
สอน ครูต้องหันมาสนใจวิธีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานพร้อมทั้งจัดแจงเรียบ
เรียงความรู้ต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปที่มีความสัมพันธ์กันและให้สอดคล้องกับการพัฒนาการทางสติปัญญา
ของผู้เรียนให้มากท่ีสุด 

2. เกี่ยวกับความพร้อม (Readiness) บรูเนอร์มีความคิดเห็นว่า การที่คนเราจะเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นจะต้องใช้หลักสูตรที่เหมาะสมกับระดับความพร้อมของผู้ เรียน  
ดังนั้นรูปแบบของกิจกรรม ทักษะและการฝึกหัดหรือการจัดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความเจริญ
งอกงามทางสติปัญญาของเด็ก Bruner มีความเชื่อว่า “พ้ืนฐานบางอย่างของแต่ละวิชา อาจจะสอน
ให้กับเด็กคนใดก็ได้ ไม่ว่าจะมีอายุอยู่ในขั้นใด ๆ ก็ตาม” (The foundations of any subjects may 
be taught to anybody at any ages in some forms) 

 Bruner ยั งได้ เสนอหลักสูตรแบบใหม่ที่ เรียกว่า หลักสูตรบันไดเวียน (Spiral 
curriculum) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ความคิดรวบยอดเดียวกันจะสอนในทุกระดับชั้น แต่จะเพ่ิมความ
ซับซ้อนขึ้นในแต่ละระดับชั้นเพ่ือให้มีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนยิ่งขึ้น จากแนวความคิดนั้น
สังเกตเห็นว่าเนื้อหาวิชาใด ๆ ก็ตามจะต้องเริ่มจากพ้ืนฐานที่เป็นรูปธรรมก่อน แล้วจึงค่อย ๆ ขยาย
ความคิดรวบยอดนั้นสู่นามธรรม 

3. เกี่ยวกับการคิดแบบ Intuition นั้น Bruner ให้ความหมายค าว่า “intuition” ว่า 
“เป็นเทคนิคการหาเหตุผลของสติปัญญาแต่เป็นเทคนิคที่ปราศจากการวิเคราะห์ตามกระบวนการ  
ดังนั้น  กฎเกณฑ์หรือสูตรต่าง ๆ ที่คิดขึ้นมาจึงอาจจะเป็นข้อสรุปที่สมเหตุสมผลหรือไม่สมเหตุสมผลก็
ได้” Bruner ต้องการจะให้ผู้เรียนเกิดความคิดแบบการคาดคะเนหรือการเดาอย่างมีหลักวิชา  เพราะ
ถือว่าการคิดแบบนี้จะน าไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ 

4. เกี่ยวกับแรงจูงใจ (Motives for Learning) บรูเนอร์เชื่อว่ากิจกรรมการใช้สติปัญญา
จะประสบผลส าเร็จอย่างเต็มที่เมื่อผู้เรียนมีความพอใจหรือมีแรงจูงใจที่จะเรียน ครูควรพยายามที่จะ
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ให้เด็กสนใจต่อการเรียนรู้ให้มากข้ึน โดยการสร้างแรงจูงใจภายในหรือเปลี่ยนแรงจูงใจภายนอกให้เป็น
แรงจูงใจภายในนั่นเอง 

ดังจะเห็นว่า ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bruner เป็นทฤษฎีหนึ่งที่ส าคัญ ที่ควรน ามาใช้เป็น
แนวคิดพ้ืนฐานในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 6.1.2  ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Ausubel (Ausubel’s  Theory of  Meaningful 
Verbal Learning) 

Ausubel (1969 )เป็ นผู้ ตั้ งทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีความหมายขึ้น  (Theory of  
Meaningful Verbal Learning)  อธิบายไว้ว่าการเรียนรู้ประกอบด้วย  2  กระบวนการ คือ การ
สร้างมโนมติ (concept formation)  กับการดูดซึมมโนมติ (concept assimilation) การสร้างมโน
มติเป็นกระบวนการแยกลักษณะส าคัญที่เหมือน ๆ กันของวัตถุหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ออกมาร่วมสร้าง
ขึ้นเป็นมโนมติ  ส่วนการดูดซึมมโนมติคือ  การเรียนมโนมติจากค าจ ากัดความแทนที่จะศึกษาหรือ
เรียนด้วยตนเอง เด็กก่อนเข้าโรงเรียนยังไม่มีวุฒิภาวะทางสมองพอที่จะสัมพันธ์ค าจ ากัดความเข้ากับ
โครงสร้างความรู้ของตนเองได้ เด็กเล็กต้องสร้างมโนมติเอง  มโนมติจึงต้องเป็นมโนมติง่าย ๆ ไม่
ซับซ้อน  แต่เป็นวิธีที่ถูกต้องที่เด็กคิดค้นด้วยตนเอง ส่วนเด็กในวัยเข้าเรียนสามารถสัมพันธ์ค าจ ากัด
ความกับโครงสร้างความรู้ของตนเองได้ 

เมื่อเด็กสามารถสัมพันธ์ลักษณะมโนมติใหม่เข้ากับโครงสร้างความรู้ของตนได้โดยไม่ต้อง
อาศัยสิ่งที่เป็นนามธรรม เด็กก็รับมโนมติใหม่ได้รวดเร็ว ต่อมาเด็กจะรู้สึกว่าส าหรับมโนมติที่ยากและ
ซับซ้อนนั้น สร้างเองได้ยาก ฉะนั้น เด็กจึงไม่ค่อยสร้างเอง มโนมติยาก ๆ จะใช้วิธีการดูดซึมรับไป 

นอกจากนี้ ยังอธิบายอีกว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ ถ้าในการเรียนรู้สิ่งใหม่นั้น ผู้เรียน
เคยมีพ้ืนฐาน ซ่ึงเชื่อมโยงเข้ากับความรู้ใหม่ได้ จะท าให้การเรียนรู้สิ่งใหม่นั้นมีความหมาย แต่ถ้า
ผู้เรียนจะต้องเรียนสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีพ้ืนฐานมาก่อน จะกลายเป็นการเรียนที่ไม่เกี่ยวกับความรู้เดิมเลย  
เรียกการเรียนรู้แบบนี้ว่า การเรียนแบบท่องจ า (rote learning) เพราะผู้ เรียนเรียนได้แต่ไม่รู้
ความหมาย ซึ่งแนวคิดนี้แตกต่างไปจาก Bruner  เพราะ Ausubel เห็นว่าการเรียนที่จะช่วยให้เด็ก
แก้ปัญหาได้นั้นคือ ใช้วิธีการเรียนแบบรับเอง (expository teaching หรือ reception learning) 
แทนที่จะเป็นการเรียนแบบค้นพบ (discovery learning)   

ทฤษฎีการเรียนรู้นี้ เห็นว่า การเรียนรับเอานั้นก็ได้ผล  ถ้าเรียนด้วยความเข้าใจ
ความหมายและสิ่งที่เรียนนั้นมีความหมาย ส าหรับวิธีเรียนแบบค้นพบ เป็นวิธีที่นักเรียนต้องค้นคว้า
เองเพ่ือให้สิ่งที่ได้มาสัมพันธ์เข้ากับโครงสร้างความรู้ของตน วิธีเรียนแบบรับเอาคือครูเตรียมความรู้มา
มอบให้  

ถึงแม้ว่าวิธีเรียนแบบรับเอา เด็กจะไม่ได้ค้นคว้าเองก็ตาม เด็กต้อง 1. สัมพันธ์ความรู้ให้
เข้ากับความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วในโครงสร้างความรู้ของตน 2. เข้าใจความแตกต่างและความคล้ายคลึง
ของมโนมติหรือข้อความที่ใกล้เคียงกัน 3. แปลสิ่งที่เรียนได้นั้นให้เข้ากรอบความคิดตามประสบการณ์
และภาษาของตน และ 4. สร้างความคิดใหม่ ๆ ซึ่งจะต้องเอาความรู้ที่มีอยู่แล้วมาจัดระเบียบใหม่ จะ
เห็นว่าการเรียนแบบนี้ต้องใช้วุฒิภาวะทางด้านความรู้สูงเพ่ือให้ได้ความรู้เข้ามา 
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ส่วนในการสอนนั้น ผู้สอนจ าเป็นต้องค้นหาว่า ความรู้เดิมของนักเรียนคืออะไร แล้วน า
ความรู้เดิมมาสัมพันธ์กับความรู้ใหม่ โดยใช้ข้อความที่เขาเรียกว่า advance organizer ซึ่งเป็น
ข้อความน าไปสู่การเรียนรู้เนื้อหาใหม่ โดยใช้วิธีสอนที่เรียกว่า deductive teaching ซึ่งหมายถึงการ
ที่ครูเริ่มต้นสอนจากนิยาม (definition) หรือหลักการ (principle) ไปหาค าตอบที่ต้องการ เป็นวิธีการ
ที่ครูเสนอเนื้อหาที่จะเรียนให้กับนักเรียนนั่นเอง 

เห็นว่าการสอนแบบวิธีค้นพบมีความส าคัญส าหรับการจะให้เกิดความสามารถในการ
แก้ปัญหา วิธีนี้มีประโยชน์ในขั้นเรียนตอนต้น ๆ เมื่อเด็กสร้างมโนมติเอง เด็กสามารถอธิบายสิ่งต่าง ๆ 
ที่เขาค้นพบ  เช่น  การอธิบายหลักเกณฑ์ต่าง ๆ แต่เมื่อเด็กอยู่ในขั้นการคิดและปฏิบั ติการแบบ
รูปธรรมและนามธรรมแล้ว การสอนแบบรับเอาจะเหมาะสมมากกว่า เพราะผู้เรียนสามารถเข้าใจ
เรื่องราวค าอธิบายต่าง ๆ ได้อย่างดีแล้ว 

ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนควรพิจารณาน าทฤษฎีการเรียนรู้ของ 
Ausubel มาใช้เป็นแนวคิดพ้ืนฐานในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดผลดีแก่ผู้เรียนอย่างสูงสุด 

       6.1.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Piaget (Piaget’s  Theory of  Cognitive 
Development) 

Piaget (1969) ผู้สร้างทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาขึ้น ตามความคิดของ Piaget 
ปัจจัยที่ส าคัญในการพัฒนาด้านสติปัญญาและการคิด คือ การที่คนเรามีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) 
กับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เกิดและการปฏิสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง(Continuous Interaction)  ระหว่าง
บุคคลกับสิ่งแวดล้อมนี้มีผลท าให้ระดับสติปัญญาและความคิดมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่
ตลอดเวลา 

Piaget กล่าวว่า การปฏิสัมพันธ์เป็นกระบวนการปรับตัวเองของอินทรีย์กับสิ่งแวดล้อม
ภายนอก และการจัดการภายในสมองโดยวิธีรวมกระบวนการต่าง ๆ ให้เป็นระบบทั้งเป็นกระบวนการ
ที่ต่อเนื่องปรับปรุงเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้สมดุลกับสิ่งแวดล้อมโดยได้จ าแนกกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางสติปัญญาและความคิดไว้  2  กระบวนการคือ 

1. การปรับตัว (Adaptation) 
2. การจัดระบบโครงสร้าง (Organization) 

การปรับตัวเป็นกระบวนการที่บุคคลหาหนทางที่จะปรับสภาพความไม่สมดุลทาง
ความคิดให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัว  และเมื่อบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว  
โครงสร้างทางสมองจะถูกจัดระบบให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม คือ มีรูปแบบของความคิด
เกิดข้ึน ซึ่งเปียเจต์เรียกรูปแบบของความคิดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ภายในสมองนี้ว่า “Scheme” 
 

กระบวนการปรับตัว ประกอบไปด้วยกระบวนการที่ส าคัญ 2 ประการ  คือ 
1. กระบวนการดูดซึม (Assimilation) หมายถึง กระบวนการที่ อินทรีย์ซึมซาบ

ประสบการณ์ใหม่เข้าสู่ประสบการณ์ เดิมที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน แล้วสมองก็รวบรวมปรับ
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เหตุการณ์ใหม่ให้เข้ากับโครงสร้างของความคิดอันเกิดจากการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม เปรียบเหมือนการดูด
ซึมของอวัยวะที่เก่ียวกับการย่อยอาหาร ซึ่งจะดูดซึมอาหารแต่เพียงท่ีร่างกายจะรบไว้ได้ 

2. กระบวนการปรับขยายโครงสร้าง (Accommodation)  เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง
จากกระบวนการดูดซึม คือ ภายหลังจากที่ซึมซาบเอาเหตุการณ์ใหม่ ๆ เข้ามา แล้วปรับเข้าสู่
โครงสร้างเดิมแล้ว  ถ้าปรากฏว่าประสบการณ์ใหม่ที่รับเข้ามามีสมบัติเหมือนกับประสบการณ์เดิม
ประสบการณ์ใหม่จะดูดซึมและปรับประสบการณ์เดิม คือ ท าให้ประสบการณ์เดิมมีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น แต่ถ้าไม่สามารถปรับประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับการซึมซาบเข้ามาให้เข้ากับประสบการณ์เดิมได้ 
สมองก็จะสร้างโครงสร้างขึ้นมาแทน เพ่ือปรับให้เข้าประสบการณ์ใหม่นั้น 

จากทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bruner, Ausubel และ Piaget สรุปได้ว่า การจัดการเรียน
การสอนเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการทางสติปัญญา ครูควรตระหนักว่า นักเรียนทุกคนจะผ่านขั้น
พัฒนาการทางสติปัญญาตามล าดับ โดยเริ่มจากขั้นรูปธรรมไปสู่ขั้นนามธรรม นักเรียนอายุเท่ากัน
อาจจะมีข้ันพัฒนาการทางสติปัญญาแตกต่างกัน นักเรียนที่มีระดับสติปัญญาที่อยู่ในขั้นใดขั้นหนึ่งจาก
งานพัฒนาการงานหนึ่งไม่ได้เป็นเครื่องชี้ว่านักเรียนมีขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาอยู่ในระดับนั้น เพ่ือ
จะชี้ให้เห็นว่านักเรียนมีระดับพัฒนาการทางสติปัญญาอยู่ในขั้นใด จะต้องทดสอบด้วยงานพัฒนาการ
ทางสติปัญญาหลาย ๆ งาน การกระตุ้นให้นักเรียนเกิดพัฒนาการทางสติปัญญาหลาย ๆ งาน  การ
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดพัฒนาการทางการคิดนั้น ครูจะต้องส่งเสริมให้นักเรียนใช้เหตุผลในการ
แก้ปัญหา ได้เข้าร่วมปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน นักเรียนกับสภาพแวดล้อม เพราะ
ประสบการณ์ทางกายภาพจะส่งเสริมและช่วยให้นักเรียนได้ใช้ความคิดรวบยอดอันจะน าไปสู่การ
พัฒนาการทางสติปัญญาขั้นนามธรรมในล าดับต่อไป 

สรุปได้ว่าการพัฒนาการทางสติปัญญาเป็นกระบวนการทางความคิดที่มีผลต่อ
กระบวนการคิด จินตนาการความคิดสร้างสรรค์  การวางแผน การใช้เหตุผล การอนุมาน การ
แก้ปัญหา การใช้สัญลักษณ์ และการคิดฝัน การจัดการเรียนรู้ควรน าความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทาง
สติปัญญาของผู้เรียนหรือพุทธิปัญญามาใช้โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิดด้วยตนเอง 

5.2 ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist Theory) 
ทฤษฎีการสร้างความรู้เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่มีความเชื่อภายใต้ปรัชญาเชิงญาณวิทยา 

(Epistemology) ค าว่า Constructivism  มีนักวิชาการใช้ค าในภาษาไทยว่า  “การสร้างสรรค์
ความรู้”  “การสร้างสรรค์ความรู้ความนิยม”  “การสร้างสรรค์ความรู้ด้วยปัญญา”  “พุทธิปัญญา
นิยม” และ“คอนสรัคติวิสต์”  แนวคิดนี้มีผู้ให้ความหมายไว้หลายความหมาย ดังนี้ 

Bentley (1994: 9) กล่าวว่า แนวคิดนี้เป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับความรู้เฉพาะตัวที่มีต่อ
เหตุการณ์ที่ส าคัญ โดยการสร้างแนวความคิดใหม่จะเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ที่มีอยู่  และความรู้ที่
เคยได้เรียนมา การเรียนการสอนจึงควรเน้นไปที่ความเข้าใจมากกว่าเนื้อหาที่เรียน 

Martin (1994: 44) กล่ าวว่ า  แนวคิดนี้ เป็นกระบวนการทางความคิดที่ เน้ นถึ ง
ความส าคัญของความคิดจากการผสมผสานความรู้เก่า และความรู้ใหม่เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งจะถูกสร้างขึ้น
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โดยตัวผู้เรียนเองโดยเชื่อว่าจุดส าคัญของทฤษฎีการสร้างความรู้นี้  คือ ตัวของผู้เรียน ซึ่งควรจะสร้าง
แนวความคิดด้วยตนเองเพ่ือเปรียบเทียบความรู้ที่ได้รับมาใหม่กับความรู้เดิม 

บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ (2540: 42) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การสรรค์สร้างความรู้ เป็น
วิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องแสวงหาความรู้ และสร้างความรู้ ความเข้าใจขึ้นด้วยตนเอง ความแข็งแกร่ง
ความเจริญงอกงามในความรู้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ
คนอ่ืน ๆ หรือได้พบสิ่งใหม่ ๆ แล้วน าความรู้ที่มีอยู่มาเชื่อมโยง 

จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า แนวคิดการสร้างความรู้ เป็นแนวคิดที่ว่าด้วยการเรียนรู้ 
โดยเน้นว่าผู้เรียนควรเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จาก
ครูผู้สอน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่มีเข้ากับความรู้ใหม่ให้ได้ 

หลักการเบื้องต้นของแนวคิดการสร้างความรู้ 
หลักการเบื้องต้นของแนวคิดการสร้างความรู้ มีดังนี้ (Schunk, D.H., 2008) 
1.  ผู้เรียน คือ ผู้ที่กระท าการเรียนรู้ (active learner) หรือเรียกว่าเป็นผู้เรียนเชิงรุกที่

ต้องสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง ผู้เรียนจึงต้องค้นพบหลักการพ้ืนฐานของการเรียนรู้เป็นของตนเอง 
ขอบข่ายของหลักการเรียนรู้จึงมีความแตกต่างกันออกไป 

2. ทฤษฎีการสร้างความรู้ บางทฤษฎี เชื่ อว่า โครงสร้างทางความคิด (mental  
structure)  เกิดขึ้นเพ่ือสะท้อนความจริง ในขณะที่บางทฤษฎี เช่น Radical Constructivism เชื่อว่า
โลกความคิดของตนเองเท่านั้นที่เป็นจริงจากสภาพประสบการณ์ของผู้เรียนโดยปฏิเสธความจริงใด ๆ 
ที่อยู่ภายนอก (Heyligher, F. and  Joslyn, C., 1992)  และเชื่อในปรัชญาแนว skepticism (หลัก
ปรัชญาที่แสดงความสงสัยความจริงของสรรพสิ่ง) 

3. หลักการและแนวคิดทั้งหลาย เช่น กระบวนการทางปัญญา(cognitive  processing) 
ความคาดหวัง ความเชื่อ ค่านิยม ตลอดจนการรับรู้ตนเองและผู้อ่ืนล้วนสะท้อนแนวคิดของการสร้าง
ความรู้ 

ประเภทของทฤษฎีการสร้างความรู้ 
 ในกลุ่มนักจิตวิทยาทฤษฎีการสร้างความรู้มีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องการเรียนรู้หรือ
การสร้างความรู้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร ทั้งนี้เนื่องจากความเชื่อพ้ืนฐานของการสร้างความรู้ จึงแบ่ง
ทฤษฎีการสร้างความรู้ออกเป็น 2 ทฤษฎี คือ 

1.  Cognitive Constructivism หมายถึง ทฤษฎีการเรียนรู้พุทธปัญญานิยมที่มีรากฐาน
มาจากทฤษฎีพัฒนาการของ Piaget ทฤษฎีนี้ถือว่าผู้เรียนเป็นผู้กระท า (active) และเป็นผู้สร้าง
ความรู้ขึ้นในใจเอง ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีบทบาทในการก่อให้เกิดความไม่สมดุลทางพุทธิปัญญาขึ้น 
เป็นเหตุให้ผู้เรียนปรับความเข้าใจเดิมที่มีอยู่ให้เข้ากับข้อมูลข่าวสารใหม่ จนกระทั่งเกิดความสมดุล
ทางพุทธิปัญญาหรือเกิดความรู้ใหม่ขึ้น (Fowler, 1994; Greens et. Al., 1996) 

2.  Social Constructivism  เป็นทฤษฎีที่มี พ้ืนฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการของ 
Vygotsky ซึ่งถือว่าผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อ่ืน (ผู้ใหญ่หรือเพ่ือน) 
ขณะที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรืองานในสภาวะสังคม (Social Context) ซึ่งเป็นตัวแปรที่ส าคัญ
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และขาดไม่ได้  ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมท าให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจเดิมให้
ถูกต้องหรือซับซ้อนกว้างขวางขึ้น (Bruning et. Al., 1999)   
 แม้ว่านักจิตวิทยา Cognitive Constructivism และ Social Constructivism จะมี
ความเห็นแตกต่างกันในเรื่องการอธิบายว่าผู้เรียนสร้างความรู้อย่างไร ต่างเห็นร่วมกันในคุณลักษณะ
ของ Constructivism ดังต่อไปนี้ 
  
 1.  ผู้เรียนสร้างความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเอง 
 2.  การเรียนรู้สิ่งใหม่ขึ้นกับความรู้เดิมและความเข้าใจที่มีอยู่ในปัจจุบัน  
 3.  การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ 
 4.  การจัดสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่คล้ายคลึงกับชีวิตจริง ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่าง
มีความหมาย 
 ปัจจุบันนี้ ทฤษฎีการสร้างความรู้ได้รับความสนใจและความนิยมจากการศึกษาทุกระดับ
เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงระบบการศึกษาปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องตามที่ได้น าเสนอมา ผู้วิจัยจะได้
น ามาเป็นกรอบแนวคิดในการท าวิจัย โดยได้สังเคราะห์ขั้นตอนการสอนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ดังแสดงในตารางที่ 7 
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ตารางที ่7 การสังเคราะห์ขั้นตอนการสอนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ 

หลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่น ามาใช้ในการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 

หลักการ วัตถุประสงค์ 

กระบวนการเรียนการสอน 
เงื่อนไขของ

การน ารูปแบบ
การสอนไปใช ้

1. 
ส ารวจความรู้

เดิมและเติมเต็ม
ทักษะที่จ าเป็น 

2. 
น าเสนอ

ยุทธวธิีและฝกึ
โดยการชีแ้นะ 

3. 
ก าหนด

วัตถุประสงคแ์ละ
วางแผนการอ่าน 

4. 
ตรวจสอบ
ความเข้าใจ 

5. 
ประเมินผล
การอ่านและ
ขยายความรู ้

หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับการออกแบบการสอน
เชิงระบบ  
แนวคิดการเรียนการสอนเชิงระบบThe ADDIE Model 
(Kruse, 2007) 

✓ ✓       

แนวคิดการออกแบบการสอนเชิงระบบของ Dick, Carey และ 
Carey (2005) 

✓ ✓       

หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับรูปแบบการเรียนการสอน 
รูปแบบการเรียนการสอนของ Joyce และ Weil (2004) 

✓ ✓      ✓ 

รูปแบบการเรียนการสอนของ 
 ทิศนา  แขมมณ ี

✓ ✓      ✓ 

รูปแบบการเรียนการสอนท่ีส าคญัในการพัฒนาทักษะการคิด 
รูปแบบการสอนแบบตรง (Direct Instruction)  Joyce และ 
Weil (1992) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓    

รูปแบบการสอนแบบตรง 
ทิศนา แขมมณี (2545) ✓ ✓ ✓ ✓     

รูปแบบการเรียนการสอนแบบชัดแจ้ง (Explicit Instruction) 
Rosenshine และ Stevens ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

รูปแบบการสอนแบบปล่อยความรับผิดชอบทีละนอ้ย 
(Gradual Release of Responsibility Model ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

รูปแบบการสอนอ่านของ Hansen และ Pearson (1983) ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
รูปแบบการสอนอ่านผสมผสานการพัฒนาการควบคุม
กระบวนการอ่านของ Schmitt and Baumann ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ตารางที ่7 การสังเคราะห์ขั้นตอนการสอนเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

หลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่น ามาใช้ในการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 

หลักการ วัตถุประสงค ์

กระบวนการเรียนการสอน 
เงื่อนไขของ

การน ารูปแบบ
การสอนไปใช ้

1. 
ส ารวจความรู้

เดิมและเติมเต็ม
ทักษะที่จ าเป็น 

2. 
น าเสนอ

ยุทธวธิีและฝกึ
โดยการชีแ้นะ 

3. 
ก าหนด

วัตถุประสงค์และ
วางแผนการอ่าน 

4. 
ตรวจสอบ
ความเข้าใจ 

5. 
ประเมินผลการ
อ่านและขยาย

ความรู้ 
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกบัยุทธวิธีการส่งเสริมทักษะ
การคิดขั้นสูง ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
Bloom et. Al. (1956) ✓ ✓ 

      

Anderson & Krathwohl (2000) ✓ ✓       
Guilford (1967) ✓ ✓       
McTighe (1993) ✓ ✓       

วัชรา เล่าเรียนดี (2553, 2556) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Conklin (2012) ✓ ✓      ✓ 

Marzano (1997)         

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกบัการเรยีนการสอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษ 
Devine (1986) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
William (1984) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

Anthony (1993)   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

วิสาข์  จัติวัตร ์(2543) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ภาพที่ 2 ร่างรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง 
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 

หลักการ: การบูรณาการ
ยุทธวิธีส่งเสรมิทักษะการคดิ
ขั้นสูงHigher - Order 
Thinking Skills) กับการเรยีน
การสอนการอ่านภาษาอังกฤษ  
เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้และสามารถคิดอยา่ง
เป็นระบบเพื่อเข้าถึงความรู้ 
ตลอดจนพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง   
 
วัตถุประสงค์:  เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษและทักษะการ
คิดเชิงวิเคราะห์ของ
นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษชั้นปีท่ี 2 
 

องค์ประกอบเชิง
กระบวนการ  แบ่งการ
ด าเนินการเป็น 5 
ขั้นตอน  ดังนี้คือ 
ขั้นตอนที่ 1  ขั้นการ
ส ารวจตรวจสอบความรู้
เดิม ทบทวนและเติมเต็ม
ทักษะที่จ าเป็น  
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นน าเสนอ
ยุทธวิธีที่เหมาะสมและ
ฝึกโดยการช้ีแนะ  
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นก าหนด
วัตถุประสงค์และวาง
แผนการอ่าน  
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นการ
ตรวจสอบความเข้าใจ 
ขั้นตอนที่ 5 ขั้น
ประเมินผลการอ่านและ
ขยายความรู้  
 

ปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้ :  ผู้เรียนให้
ความร่วมมือในการเรียน ร่วมกันคิด
ร่วมกันท างาน มีความสนใจใฝ่รู้  ผู้สอน
ควรมีปฏิสัมพันธิ์เชิงบวกกระตุ้นให้ผู้เรียน
คิดและพัฒนาความสามารถของตน 
 
 ทักษะการเรียน/การสอน: 
ผู้เรียน ต้องมีทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น 
คิดสัมพันธ์ความรู้เดิมประสบการณ์เดิมกับ
ความรู้ใหม่ ชอบตั้งค าถาม  มีเหตุผล   
ผู้สอน กระตุ้นผู้เรียนตั้งค าถาม ใช้ความคิด 
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เป็นต้นแบบในการ
แสดงวิธีคิด เชื่อมโยงความรู้  และมียุทธวิธี
ส่งเสริมการคิดของผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
 

ระบบสนับสนุน : การใช้สื่อ/ อุปกรณ์จริง 
(authentic materials) เ ช่ น  ภ า พ ต่ า ง ๆ 
วิดีทัศน์ แผนภาพ  แผนภูมิช่วยกระตุ้นให้
ผู้เรียนคิดและเข้าใจสิ่งที่คิดได้ชัดเจน 
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7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 นักการศึกษาได้สนใจในการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษและการ
สอนทักษะการคิดเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิด
วิเคราะห์ โดยสามารถน าเสนองานวิจัยที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในประเทศไทย 
 ปราโมทย์ จันทร์เรือง (2535) ได้ศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการทักษะการคิด และแบบไม่บูรณาการทักษะการคิดกับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีต่อ
ทักษะการคิดของนักเรียนประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่าผลการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการ
เรียนการสอนกับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มี ต่อทักษะการคิดพบว่า ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดของนักเรียนกลุ่มทดลอง ระหว่างนักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
ปานกลาง และต่ า พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนที่มีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดสูงกว่านักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปานกลาง และต่ า และนักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิด
สูงกว่านักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า นอกจากนี้นักเรียนกลุ่มทดลองซึ่งได้รับการสอนส่วน
ใหญ่ชอบกิจกรรมการเรียนการสอน และคิดว่าสามารถน าทักษะการคิดที่เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

 จินดา ยัญทิพย์ (2547) ได้ศึกษาการพัฒนากระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการ
สอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามทฤษฎีโครงสร้างความรู้
และเมตาคอกนิชัน  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนครสวรรค์ จ านวน 2 
ห้องเรียน แบ่งเป็น กลุ่มทดลอง จ านวน 55 คน เรียนโดยใช้กระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการ
สอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ และกลุ่มควบคุม จ านวน 53 คน เรียนโดยใช้การสอนแบบปกติ 
ระยะเวลาในการทดลอง 10 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ คะแนนความสามารถในการคิดและคะแนน
ความสามารถในการสรุปย่อความ หลังการทดลองสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้การสอนแบบปกติ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ศิริพร สุธรรมเตชะ (2541) ได้ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิง
วิเคราะห์และความมีวินัยในตนเองในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับ
การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษากับคู่มือครู ผลการศึกษาปรากฏว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบมุ่ง
ประสบการณ์กับนักเรียนที่ได้รับการสอนตามคู่มือครู มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิง
วิเคราะห์และความมีวินัยในตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนที่ได้รับ
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การสอนแบบมุ้งประสบการณ์มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ก่อนและหลังการ
ทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

 จินตนา ศิริธัญ รัตน์  (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ที่บูรณาการกลยุทธ์การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงในศตวรรษ
ที่ 21 และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยแบ่งการวิจัยเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 
ศึกษารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบ ระยะที่ 3 น ารูปแบบไปทดลองใช้ 
และระยะที่ 4 ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 3 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ านวน 37 คน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการขยายผล คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 
โรงเรียนราชวินิตมัธยม จ านวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบวัดการคิดขั้นสูงในศตวรรษท่ี 21 ด้านการคิดเชิงวิพากษ์ 
แบบวัดการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ
การใช้รูปแบบ วิเคราะห์สถิติเชิงปริมาณโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทีแบบไม่อิสระและ
แบบอิสระและข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยสรุปได้ว่า รูปแบบการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นมีชื่อว่า PIAEIED Model ประกอบด้วยกระบวนการเรียนการสอน 7 ขั้นตอน 
คือ 1. ขั้นเตรียมความพร้อมด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็น (Preparing essential knowledge) 2. ขั้น
ร่วมกันตั้งค าถามเพ่ือการสืบเสาะและการแก้ปัญหา (Identifying Enquiry Questions and Problem 
Solving) 3. ขั้นร่วมกันวิเคราะห์เจาะลึกความรู้และแนวทางการแก้ปัญหา (Analyzing and Examining 
Deeper Knowledge and Solutions) 4. ขั้นประเมินผลแนวทางการแก้ปัญหาและระบุวิธีการ
แก้ปัญหา (Evaluating and identifying Solutions Methodology) 5. ขั้นด าเนินการสืบเสาะและ
แ ก้ ปั ญ ห า  ( Investigating and Problem Solving) 6. ขั้ น ข ย าย ค ว าม รู้  (Extending of New 
Knowledge) 7. ขั้นการพัฒนาและเผยแพร่  (Developing and Distributing the Results) โดย
รูปแบบการเรียนการสอน PIAEIED ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.86/84.14 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 
2. หลังการจัดการเรียนการสอน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์สูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ทักษะการคิดขั้นสูงในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดเชิง
วิพากษ์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบมีพัฒนาการสูงขึ้นในระหว่างเรียน    4. 
ทักษะการคิดขั้นสูงในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้
รูปแบบอยู่ระดับดี 5. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบโดยรวมอยู่
ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 6. ในการขยายผล หลังการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน 
PIAEIED นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทักษะการคิดขั้นสูงในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดเชิงวิพากษ์และจิต
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วิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบมีพัฒนาการสูงขึ้นในระหว่างเรียน และความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด     

อุษา มะหะหมัด (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเน้น
ภาระงานเพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบางหลวง  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557  จ านวน 30  
คน กลุ่มขยายผลเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2557  จ านวน 25 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเน้น
ภาระงาน  คู่มือการใช้รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเน้นภาระงาน  แผนการจัดการเรียนรู้ตาม
รปูแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเน้นภาระงาน แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข้าใจ แบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าทีแบบไม่อิสระและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย 
พบว่า 1) ชื่อรูปแบบคือ “ADAA Model” มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และเงื่อนไขส าคัญในการน ารูปแบบไปใช้ให้ประสบผลส าเร็จ 
รูปแบบมีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.29/81.23 2)  หลังเรียนตามรูปแบบนักเรียนมีความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจสูงกว่ากอ่นเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3)  มีพัฒนาการ
ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น 4)  มีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก 5)  ในการขยายผล  พบว่าหลังเรียนตามรูปแบบนักเรียนมีความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจสูงกว่ากอ่นเรียน มีพัฒนาการด้านทักษะการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น และมีความ
คิดเห็นต่อกจิกรรมการเรียนรู้ตามรปูแบบอยูใ่นระดบัเห็นด้วยมากท่ีสุด 
  
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในต่างประเทศ 
 Al – Shaye (2002) ได้ศึกษาผลการใช้ยุทธศาสตร์อภิปัญญาในการสอนอ่านเพ่ือความ
เข้าใจ และยุทธศาสตร์เพ่ือความเข้าใจของนักเรียนชายเกรด 11 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของคูเวตในการ
เรียนภาษาอาหรับ การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษายุทธศาสตร์ 2 วิธีคือ K-W-L Plus และ SQ3R และ
เปรียบเทียบยุทธศาสตร์ทั้ ง 2 วิธีกับวิธีการสอนแบบเดิม เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยคื อ Reading 
Comprehension and Comprehension Strategies Test (RCCST) เป็นเครื่องมือที่ให้นักเรียนอ่าน
บทอ่านและตอบค าถามแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 46 ข้อ เครื่องมือประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกเป็น
แบบวัดการอ่านเพ่ือความเข้าใจ มีค าถาม 15 ข้อ เป็นค าถามที่เน้นความเข้าใจในการอ่านของบทอ่าน 
ส่วนที่ 2 เป็นแบบวัดยุทธศาสตร์เพ่ือความเข้าใจ มีค าถาม 31 ข้อ เป็นค าถามที่เน้นการใช้ยุทธศาสตร์
เพ่ือความเข้าใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANCOVA) ใช้ตรวจสอบความ
แตกต่างระหว่างการทดสอบก่อนและหลังในการใช้ยุทธศาสตร์อภิปัญญาและวิธีการสอนแบบเดิม การ
วิจัยครั้งนี้พบว่า ยุทธศาสตร์อภิปัญญามีผลทางบวกในการอ่านเพ่ือความเข้าใจมากกว่าวิธีการสอน
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แบบเดิม กลุ่มนักเรียนที่เรียนโดยใช้ยุทธศาสตร์อภิปัญญามีคะแนนสูงกว่ากลุ่มนักเรียนที่เรียนโดยการ
สอนแบบเดิม 

 Johnson (2002) ได้ศึกษาผลของการสอนยุทธศาสตร์การอ่านเพ่ือความเข้าใจจาก
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเกรด 4 และการตอบสนองของนักเรียนระหว่างการคิดเป็นถ้อยค า ความแตกต่าง
ระหว่างการคิดที่เกิดขึ้นระหว่างการอ่าน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนเกรด 4 จากโรงเรียน
ประถมศึกษา 2 โรงเรียน จ านวน 100 คน โดยใช้วิธีการสอน 3 วิธีในการสอนอ่านให้นักเรียน 6 ห้อง ซึ่ง 
2 ห้องแรกใช้การสอนยุทธศาสตร์เพ่ือความเข้าใจโดยตรง อภิปรายจุดมุ่งหมายและการใช้ยุทธศาสตร์ 
และใช้รูปแบบที่ครูค่อย ๆ ปล่อยให้รับผิดชอบ อีก 2 ห้องใช้การสอนยุทธศาสตร์เพ่ือความเข้าใจใน
ลักษณะที่จ ากัดพฤติกรรมการเรียน ส่วน 2 ห้องสุดท้ายใช้วิธีการสอนแบบเดิม ครูใช้การอ่านปากเปล่า
และให้งานท าในห้องเรียน นักเรียนทั้งหมดได้รับการทดสอบการอ่านเพ่ือความเข้าใจทั้งมีการทดสอบ
ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ผลการวิจัยพบว่า การสอนโดยใช้ยุทธศาสตร์การอ่านเพ่ือความ
เข้าใจ มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ต่อการอ่านที่วัดจากข้อสอบมาตรฐาน นักเรียนที่เรียนโดยใช้ยุทธศาสตร์
การอ่านเพ่ือความเข้าใจ มีความกระตือรือร้นในการคิดขณะอ่านมากขึ้นและสามารถใช้ถ้อยค าเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การอ่านเพื่อความเข้าใจมากขึ้นในขณะที่อ่าน 

 Dossey et al. (1988, อ้างถึงใน ปิยะรัตน์ คัญทัพ , 2545) พบว่าการเรียนการสอน
ส่วนมาก ยังคงเน้นการเรียนแบบท่องจ าเนื้อหามากกว่าเน้นทักษะการคิด โดยเฉพาะทักษะการคิดขั้นสูง 
ในการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนด้านภาษาโดยเฉพาะการเขียน พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีทักษะการ
เขียนที่โน้มน้าวผู้อ่านโดยการหาเหตุผลที่หลากหลายมาย ในการเรียนการสอนภาษาก็มีการศึกษาที่
พบว่า การคิดและภาษาเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การพูด การอ่าน หรือ 
การเขียน ล้วนแต่ต้องใช้ทักษะการคิดเข้ามาเพ่ือท าให้กิจกรรมนั้นประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่
ต้องการได้ ดังนั้นผู้สอนควรสอดแทรก และพยายามเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น ไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู่ ตั้งสมมติฐาน การอ้างถึงสิ่งต่าง ๆ จนถึงการให้ข้อสรุปในกระบวนการให้
เหตุผลและการแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ  

 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนการอ่านภาษาอังกฤษและทักษะการคิด ท าให้เห็นแนวทางการ
ท าวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ และส่งเสริมผู้เรียนให้
พัฒนาการคิด จากการวิจัย พบว่า การสอนทักษะการอ่านและการคิดมีความส าคัญและมีประโยชน์ต่อ
การอ่านของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านเพิ่มขึ้น ตลอดจนได้พัฒนากระบวนการคิด ซึ่ง
ผู้วิจัยจะได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวิจัยต่อไป 
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บทที่  3 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ
ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) ร่วมกับการออกแบบเชิงระบบตามแนวคิด  ADDIE Model  
ปรับปรุงโดย Kruse (2007) และแบบจ าลองการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของ Dick, 
Carey และCarey (2005) และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของ Joyce และ Weil (2009) ใช้
กระบวนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี  (Mixed Methodology) ร่วมกับการใช้รูปแบบการวิจัย       
Pre-Experimental Design โดยประยุกต์ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดียวมีการทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน The One-Group Pretest-Posttest Design (มาเรียม นิลพันธุ์ , 2555: 
144) เพ่ือให้สามารถพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธี
ส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการ
คิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2  ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development) 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่  1 การวิจัย (Research: R1) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน (Analysis: A) 
การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพัฒนา (Design and 
Development:  D and D) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน 

ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) เป็นการน าไปใช้ (Implementation: I) การทดลองใช้
รูปแบบการเรียนการสอน  

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) เป็นการประเมินผล (Evaluation: E) การ
ประเมิน และปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอน    
 การด าเนินการวิจัย มีรายละเอียดของแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
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ภาพที ่3 ขั้นตอนการวิจัย   

ขั้นที่ 1  (R1) 
Analysis 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล
พ้ืนฐำน 

  ขั้นที่ 2  (D1) 
 Design and 

Development 
กำรออกแบบและพัฒนำ 

 ขั้นที่ 3  (R2) 
Implement 
กำรน ำไปใช้ 

 ขั้นที่ 4   (D2) 
Evaluation 

กำรประเมินผล 

1. วิ เค ราะห์ ห ลั ก สู ต ร
ค รุ ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต 
( ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ) 
ม ห าวิ ท ย าลั ย ราช ภั ฏ
บุ รี รั ม ย์ ต า ม ก ร อ บ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.
1) 
2. วิ เคราะห์การจัดการ
เรียนการสอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษในปัจจุบัน 
เอ ก ส า ร  ต า ร า  แ ล ะ
งานวิจัยที่เกียวข้อง 
3. วิ เค ร าะ ห์ ห ลั ก ก า ร 
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ 
เกี่ยวข้องกับ 
-   การวิจัยและพัฒนา 
- การออกแบบการสอน 
- ทฤษฎีการเรียนรู้ 
    a. ทฤษฎีพัฒนาการ
ทางสติปัญญา 
    b. ท ฤษ ฎี ก ารสร้ า ง
ความรู้ 
    c. ท ฤ ษ ฎี ก าร เรี ย น
อย่างมีความหมาย 
- หลักการ แนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการสอน
การอ่านภาษาอังกฤษ 
- หลักการและยุทธวีธี
ส่งเสริมการคิดขั้นสูง   
- การคิดวิเคราะห์ 

1. ร่างต้นแบบรูปแบบการ
เรี ย น ก า ร ส อ น ก า ร อ่ า น
ภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ
ยุทธวิธีส่งเสริมทักษะการคิด
ขั้ น สู ง เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม
ความสามารถ ในการอ่ าน
ภาษาอังกฤษ และทักษะการ
คิดเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษา 
โดยระบุเป้าหมายและผลลัพธ์
ที่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์  แ น ว ท า ง
วิ เค ราะห์  สั ง เค ราะห์  จั ด
หมวดหมู่ความสัมพันธ์ระหว่าง
อ ง ค์ ป ระก อ บ ขอ ง  Model 
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน ของรูปแบบการเรียนการ
สอนการอ่านภาษาอังกฤษโดย
บู รณ าการยุ ท ธวิ ธี ส่ ง เสริม
ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด ขั้ น สู ง เพื่ อ
ส่งเสริมความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้ า ใจ  แ ละทั กษ ะก าร คิ ด
วิเคราะห์ของนักศึกษา 
2. สร้างเครื่องมือที่ ใช้ใน  การ
ทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบทดสอบความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจและแบบทดสอบทักษะ
การคิดวิเคราะห์ แบบบันทึกกี่
อ่ าน  แบ บ สอบถามการใช้
ยุ ท ธ วิ ธี ใ น ก า ร อ่ า น แ ล ะ
แบบสอบถามความคิดเห็น 
3. ตรวจสอบความเหมาะสม
ของรูปแบบการเรียนการสอน ฯ 
แ ล ะ เค รื่ อ ง มื อ ต่ า ง ๆ  โด ย
ผู้เชี่ยวชาญ 
4. หาประสิทธิภาพกลุ่มใหญ่ 
(Field Tryout) ขอ งรูป แ บ บ
การเรียนการสอนและแผนการ
จั ดการเรียน รู้  E1/E2 โดย ใช้
เกณฑ์ 80/80 
5. ป รั บ ป รุ ง รู ป แ บ บ แ ล ะ
เครื่องมือที่ให้สมบูรณ์ 

การน ารูปแบบการจัดการ
เรี ย น ส อ น ต้ น แ บ บ ไป
ทดลองใช้  จริงกับกลุ่ ม
ตัวอย่าง 
1. ผู้วิจัยน ารูปแบบการ
ก า ร เรี ย น ก า รส อ น ไป
จัดการเรียนการสอนตาม
แผนฯที่ก าหนดไว้ในกับ
นักศึกษาระดับชั้นปีที่  2 
รวมจ านวน 30 คน 
ก่อนท าการทดลองชี้แจง
หลักการเหตุผล  และ
ประโยชน์ของการเรียน
ก า ร ส อ น ก า ร อ่ า น
ภาษาอังกฤษโดยบูรณา
การยุทธวิธีส่งเสริมทักษะ
การคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ และทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษา
พร้อมทั้งท าความเข้าใจ
กั บ นั ก ศึ ก ษ า เกี่ ย ว กั บ
แผนการจัดการเรียนรู้  
เพื่อให้ผลการใช้รูปแบบ
ก า ร เ รี ย น ส อ น เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด 
2. ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ท า
แบบทดสอบก่อนเรียนวัด
ความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจและทักษะการคิด
วิเคราะห์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
3. ด าเนินการทดลองตาม
แผน  ก ารเรีย น สอน ที่
ก าหนดไว้ทดสอบผลการ
เรี ย น ก า ร ส อ น แ ล ะ
สอบถามความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีต่อรูปแบบ
การจัดการเรียนสอน 

ประเมินและปรับปรุง
รูปแบบการเรียนการ
ส อ น ก า ร อ่ า น
ภาษาอังกฤษโดย 
o เ ป รี ย บ เ ที ย บ
ความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษ และ
ทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักศึกษาก่อนและ
หลังเรียนด้วยรูปแบบ
การเรียนการสอนฯ 
o ศึ ก ษ า ก า ร ใ ช้
ยุทธวิธีในการอ่านและ
ค ว า ม คิ ด เห็ น ข อ ง
นั ก ศึ ก ษ า ที่ มี ต่ อ
รูปแบบการเรียนการ
สอนฯ 
 

รูปแบบการเรียนการ
ส อ น ก า ร อ่ า น
ภาษาอังกฤษโดยบูรณา
การยุทธวิธีส่งเสริมการ
คิดขั้ นสู งเพื่ อส่ งเสริม
ความสามารถในการอา่น
ภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจและทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นปีที่ 2 

 

1. ความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจ  
2. ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด
วิเคราะห์  
3. การใช้ ยุ ท ธวิ ธี ใน
การอ่าน 
4. ความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีต่อการใช้
รูปแบบการเรียนการ
สอนฯ 
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ภาพที ่4  กรอบขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 

 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจยั 

  
 
 

ข้อมูลพื้นฐานส าหรับการ
สร้างและพัฒนารูปแบบ 

 

ขั้นที่1 
กำรวิจัย 

(Research)    
R1 

กำรวิเครำะหข์้อมูล
พื้นฐำน 

(Analysis: A) 

 1.วิเคราะห์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 
2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

 2.วิเคราะห์สภาพที่คาดหวังตามหลักสูตรกับสภาพที่เป็นจริงของการจัดการศึกษาใน
รายวิชาการอ่านเพื่อการตีความ (Reading for Interpretation) เพื่อเติมเต็มทักษะ
ที่ต้องมีมาก่อน (Prerequisite Skills) 

 3.สังเคราะห์แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดข้ันสูงเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 

 4. วิเคราะห์ผู้เรียน ส ารวจข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนกลุ่มที่ศึกษา โดยการสัมภาษณ์
อาจารย์ผู้สอนอย่างไม่เป็นทางการ  

 
 

 
ขั้นที่2 

กำรพัฒนำ
(Development) 

D1 
กำรออกแบบและกำร 

พัฒนำ  
(Design and 

development: D&D) 
 
 

ขั้นท่ี3 
กำรวิจัย (Research) 

R2 
กำรน ำไปใช ้

(Implementation: I) 

 

ขั้นท่ี4  
กำรพัฒนำ 

(Development) 
D2 

กำรประเมินผล 
(Evaluation: E) 

  และปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ 

1. สร้างโครงร่างรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริม
การคิดข้ันสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และทักษะ
การคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษช้ันปีท่ี 2 
2. ตรวจสอบรูปแบบโดยผู้เช่ียวชาญด้านรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดย
บูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดข้ันสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษช้ันปีท่ี 2 จ านวน 
5 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ คู่มือการใช้รูปแบบ แผนการสอน แบบฝึกการอ่าน
และน าไปทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพ 
3. สร้างเครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 
4. ตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน   เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ และน าไปทดลองใช้กับนักศึกษาเพื่อหาประสิทธิภาพ 
5. ปรับปรุง/แก้ไขรูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลให้สมบูรณ์ 

 
น ารูปแบบการเรียนการสอนไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มทดลอง มีข้ันตอนดังน้ี 
1. ช้ีแจงท าความเข้าใจกับผู้เรียน 
2. ทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ของนักศึกษาก่อนเรียน 
3. จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบและแผนการจัดการเรียนรู้ 
4. ทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ของนักศึกษา การใช้ยุทธวิธีในการอ่าน และความคิดเห็นของนักศึกษาหลังเรียนด้วยรูปแบบ 

 

 1. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ และทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ของนักศึกษา ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ
โดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดข้ันสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 

 2. ศึกษาความสามารถในการใช้ยุทธวิธีในการอ่านของนักศึกษาระหว่างการเรียน 
 3. ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน  
  

 
 

(ร่ำง) 
   รูปแบบการเรียนการสอน    
   และเครื่องมือเก็บรวบรวม   
   ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ  
   จากผู้เชี่ยวชาญ  และ    
   ทดลองใช้ ซ่ึงมีคุณภาพและ  
   ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  

 

รูปแบบการเรียนการสอน 
การอ่านภาษาอังกฤษโดย

บูรณาการยุทธวธิีส่งเสริมการ
คิดขั้นสูงที่ผ่านการทดลองใช้ 
 

รูปแบบกำรเรียนกำรสอนกำรอ่ำนภำษำอังกฤษโดยบูรณำกำรยุทธวิธสี่งเสริมกำรคิดขั้นสูง
เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรอ่ำนภำษำอังกฤษเพื่อควำมเขำ้ใจและทักษะกำรคิด

วิเครำะห์ของนักศึกษำสำขำวิชำภำษำอังกฤษชั้นปีที่ 2 ฉบบัสมบูรณ ์สำมำรถน ำไปใช้และ
เผยแพร่ต่อไป 

 

ปรับปรุง / แก้ไข 

พิจารณารูปแบบ 

ผ่ำน 

  ผลที่ได้รับจำกกำรด ำเนินกำร
วิจัย 

 

   ไม่ผ่ำน 
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ขั้นตอนที่ 1 กำรวิจัย (Research: R1)  
ในขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis:  A) ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 

ความต้องการจ าเป็นที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการ
อ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แห่งชาติระดับอุดมศึกษา (มคอ.1) คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
2. เพ่ือวิเคราะห์การจัดการศึกษารายวิชาการอ่านเพ่ือการตีความ ในหลักสูตร     

ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
3. เพ่ือวิเคราะห์สภาพที่คาดหวังของหลักสูตรกับสภาพที่เป็นจริงของการจัดการศึกษา

การอ่านภาษาอังกฤษ เพ่ือเติมเต็มทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ต้องมี
มาก่อน (Prerequisite Skills) 

4. เพ่ือสังเคราะห์แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นปีที่ 2 

5. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียน ส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน สมรรถนะในการเรียนรู้และทักษะ
การคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา  

วิธีด ำเนินกำร   
การด าเนินการในขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักสูตรและสภาพการ

เรียนการสอนปัจจุบัน การวิเคราะห์ปัญหา(Problem analysis) หรือการประเมินความต้องการ
จ าเป็น (Needs assessment) วิเคราะห์ผู้ เรียน เนื้อหาสาระและแหล่งการเรียนรู้  ซึ่งผู้วิจัยจะ
ท าการศึกษาดังนี ้

1. การศึกษาวิเคราะห์สิ่งที่คาดหวังกับสภาพที่เป็นจริง เพ่ือเติมเต็มทักษะที่ต้องมีมา
ก่อน (Prerequisite Skills) ผู้วิจัยศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2555 โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษา วิเคราะห์เป้าหมาย  
วิเคราะห์สภาพที่คาดหวังตามค าอธิบายรายวิชาของหลักสูตร สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กับสภาพที่เป็นจริงของการจัดการเรียนการสอน  รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์
ผู้เรียน ส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน สมรรถนะในการเรียนรู้ ความรู้และทักษะพ้ืนฐาน และการเตรียมความ
พร้อมก่อนเรียนของผู้เรียนกลุ่มที่ท าการวิจัยศึกษา  โดยการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนอย่างไม่เป็น
ทางการ  

2. ระบุ เป้าหมายและผลลัพธ์ที่ พึงประสงค์ ผู้วิจัยวิเคราะห์ประเด็นที่ต้องน ามา
ด าเนินการแก้ไขและพัฒนา วิเคราะห์ช่องว่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสภาพที่เป็นจริง น าไปสู่การระบุ
เป้าหมายและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 
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3. สังเคราะห์แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นปีที่ 2  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้ เพ่ือสังเคราะห์เป็นกรอบ
แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริม
ทักษะการคิดขั้นสูงเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ และทักษะการ
คิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 โดยศึกษาวิเคราะห์แนวคิด หลักการ การ
วิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ 
(Instructional System Design) ตามแนวคิด  ADDIE Model ปรับปรุงโดย Kruse (2007: 1) 
แบบจ าลองการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของ Dick, Carey และ Carey (2005: 1-8) และ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของ Joyce และ Weil (2009: 9) กระบวนการวิจัยแบบผสมผสาน
วิธี (Mixed Methodology) วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอน การสอนการอ่านภาษาอังกฤษ และยุทธวิธีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิดใน
ศตวรรษท่ี 21  

4. ศึกษาวิเคราะห์ผู้ เรียน  ส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ เรียนกลุ่มที่ศึกษา โดยการ
สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน และผู้เชี่ยวชาญในการสอนการอ่านภาษาอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการ  

5. ศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะ
การคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 โดยการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรท ำวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีต่าง ๆ เพ่ือสังเคราะห์เป็นกรอบ

แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการ
คิดข้ันสูงเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 มีดังนี้ 

1. แบบวิเคราะห์เอกสาร จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ 1. แบบวิเคราะห์เอกสารข้อมูลพ้ืนฐาน
เชิงนโยบายการจัดการศึกษาและผลการศึกษา ทั้งสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เป็นจริงของการจัดการ
เรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ 2. แบบวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้น
สูง เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 

2. แบบสัมภาษณ์ จ านวน 1 ฉบับ ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เรียนกลุ่มที่ศึกษา 
โดยการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน และผู้เชี่ยวชาญในการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ อย่างไม่เป็น
ทางการ  

กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรท ำวิจัย ด าเนินการดังนี้ 
1. แบบวิเครำะห์เอกสำร ทั้ง 2 ฉบับ ด าเนินการสร้างเช่นเดียวกัน ดังนี้ 

1.1 ศึกษาเอกสาร ต าราเกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร 
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1.2 สร้างแบบวิเคราะห์เอกสารโดยก าหนดประเด็นการวิเคราะห์เอกสารจ าแนก
เป็นสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เป็นจริง 

1.3 น าแบบวิเคราะห์เอกสารที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของแบบวิเคราะห์เอกสารเชิงทฤษฎี และน าไป
ปรับปรุงแก้ไข 

1.4 น าแบบวิเคราะห์เอกสารที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะของอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 
(Content Validity) และความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) โดยใช้แบบประเมินความ
สอดคล้องเชิงโครงสร้างของแบบวิเคราะห์เอกสาร น าแบบสัมภาษณ์เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 
ตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และน าความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 
โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณา คือ 

เห็นว่าสอดคล้อง ให้คะแนน 1 
ไม่แน่ใจ ให้คะแนน 0 
เห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน -1 

การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ศึกษาความ
ต้องการโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค านวณค่าตามสูตร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 117) 

 

 
N

R
IOC 

  

 
 R  =  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
  N    =  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

 
ทั้งนี ้ IOC   หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ 
 R  หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
 N      หมายถึง จ านวนของผู้เชี่ยวชาญ 
 

ค่าความสอดคล้องที่ได้ คือ 0.67 ซึ่งมากกว่า 0.5 แสดงว่าแบบวิเคราะห์เอกสารที่
พัฒนาขึ้นนี้ มีความสอดคล้องเหมาะสม สามารถน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลได ้ 

1.5 น าแบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ศึกษาความต้องการที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า
ของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ แล้วไปวิเคราะห์เอกสาร 

จากขั้นตอนการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเชิงนโยบายการจัด
การศึกษาและผลการศึกษา สภาพที่คาดหวังและสภาพที่เป็นจริงของการจัดการเรียนการสอนการ
อ่านภาษาอังกฤษ แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการ
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อ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้น
ปีที่ 2 สรุปได ้ดังภาพที ่5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ภาพที่ 5  ขั้นตอนการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร 
 

2. แบบสัมภำษณ์อำจำรย์ผู้ เชี่ยวชำญในกำรสอนกำรอ่ำนภำษำอังกฤษ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษ  ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ด าเนินการสร้าง ดังนี้ 

 2.1 ศึกษาเอกสาร ต าราเกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์  
 2.2 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงเพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 เพ่ือน ามาก าหนดเป็นกรอบในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

 2.3 ก าหนดโครงสร้างและประเด็นการสัมภาษณ์ 

สร้างแบบวิเคราะห์เอกสารโดยก าหนดประเด็นการวิเคราะห์เอกสาร 
จ าแนกเป็นสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เป็นจริง 

 

ศึกษาเอกสาร ต าราเกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร 

น าแบบวิเคราะห์เอกสารที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม 

ของแบบวิเคราะห์เอกสารเชิงทฤษฎี และน าไปปรับปรุงแก้ไข 

น าแบบวิเคราะห์เอกสารที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะ 
ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
เพ่ือตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ภาษาท่ีใช้ 

และความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) 

น าแบบวิเคราะห์เอกสารที่ตรวจสอบ หาคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญและปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญแล้วไป

วิเคราะห์เอกสาร 
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 2.4 สร้างแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน แล้วน าแบบ
สัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความ
เหมาะสมของแบบสัมภาษณ์เชิงทฤษฎีและน าไปปรับปรุงแก้ไข 

 2.5 น าแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content 
Validity) และความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องเชิง
โครงสร้างของแบบสัมภาษณ์  ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ 
ประเมินความเหมาะสม/สอดคล้องของประเด็น ในการสัมภาษณ์  การวิ เคราะห์ข้อมูลใน              
การประเมินความเหมาะสม/สอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ท่ีใช้ในการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานวิธีการเรียนรู้
ของผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ เพ่ือสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 
ผลการประเมินพิจารณาจากค่าเฉลี่ย (x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความ
เหมาะสม/สอดคล้องของประเด็นในการสัมภาษณ์ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ แล้วน ามาแปล
ความหมายตามเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญและการแปลความหมายของการ
ประเมินความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้าง ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555: 179) 

ระดับ 5 หมายถงึ มีความสอดคล้องมากท่ีสุด 
ระดับ 4 หมายถึง มีความสอดคล้องมาก 
ระดับ 3 หมายถึง มีความสอดคล้องปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อยที่สุด  
ในการหาค่าคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์ จะพิจารณา

จากเกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555: 196) 
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีความสอดคล้องมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีความสอดคล้องมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีความสอดคล้องปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อยที่สุด 
เกณฑ์ในการพิจารณาค่าความสอดคล้องต้องมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และมีค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00 แสดงว่า ข้อความใช้ได้ มีความสอดคล้อง หากมีค่าที่ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ดังกล่าว ให้ปรับปรุงก่อนน าไปใช้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555: 179)    

 2.6 น าข้อมูลที่รวบรวมจากผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่าเฉลี่ย (x ) ได้เท่ากับ 4.58
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ได้เท่ากับ 0.51 แสดงว่ามีความสอดคล้องมากที่สุด น าความ
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คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขในเรื่องความชัดเจนของข้อความและภาษาที่ใช้ตามค าแนะน า
ของผู้เชี่ยวชาญก่อนน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

จากขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน
และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการ
คิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ดังรายละเอียดในภาพที ่6 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพที ่6  ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

 
วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ใช้แบบวิเคราะห์เอกสารในการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษา 

ตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมย์ วิเคราะห์สภาพที่คาดหวังของหลักสูตรกับสภาพที่เป็นจริงของการจัดการศึกษา
รายวิชาการอ่านเพ่ือการตีความ เพ่ือเติมเต็มทักษะที่ต้องมีมาก่อน  (Prerequisite Skills) และ
สังเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่าน

ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดหลักการและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวธิีส่งเสรมิการคดิขั้นสูงเพื่อส่งเสรมิความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ

เพื่อความเข้าใจและทักษะการคดิวิเคราะห์ของ 
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษช้ันปีท่ี 2   

เพื่อน ามาก าหนดเป็นกรอบในการสร้างแบบสมัภาษณ ์
 

สร้างแบบสมัภาษณ์เกี่ยวกับข้อมลูพื้นฐาน และสมรรถนะในการเรียนรู้ของผู้เรียน แล้วน าแบบสมัภาษณ์ที่
สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถกูต้องและความเหมาะสมของแบบ

สัมภาษณ์เชิงทฤษฎี และน าไปปรบัปรุงแก้ไข 

 
น าแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะของอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อ

ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่านเพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใช้และความ
ตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) 

 

น าแบบสัมภาษณ์ที่ตรวจสอบหาคณุภาพจากผู้เชี่ยวชาญและปรับปรงุแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญแล้วไปใช้ในการสัมภาษณ ์

 

ศึกษาเอกสาร ต าราเกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

ก าหนดโครงสร้างและประเด็นการสัมภาษณ์ 
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ภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2  

2. ใช้แบบสัมภาษณ์ในการวิเคราะห์ผู้เรียน ส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เรียน โดยการ
สัมภาษณ์อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการ 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช้ 
1. การหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ

ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความตรงตามโครงสร้าง 
(Construct Validity) และประเมินความสอดคล้องเชิงโครงสร้าง ผลการประเมินพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ย (x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคล้องของ
ประเด็นในการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้เกณฑ์
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ส่วนที่เป็นข้อเสนอแนะน ามา
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)    

2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารข้อมูลพ้ืนฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษา
และผลการศึกษา รายวิชาการอ่านเพ่ือการตีความ (Reading for Interpretation) ตามหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ทั้งสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เป็นจริงของการจัดการเรียนการสอน การศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ
แนวคิดหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ
โดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดข้ันสูงเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจ และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2  รวมทั้งข้อมูลพ้ืนฐาน
วิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนและการจัดการเรียนการรู้ทีส่่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข้าใจ และทักษะการคิดวิเคราะห์ ซึ่งได้มาจากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการสอน
ภาษาอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการ  ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ตามขั้นตอนการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพของ สุภางค์ จันทวานิช (2545: 17) ซึ่งมี 5 ขั้นตอน คือ การใช้แนวคิด
ทฤษฎีและการสร้างกรอบแนวคิดส าหรับการวิเคราะห์ การตรวจสอบข้อมูล การจดบันทึกและท าดัชนี
ข้อมูล การท าข้อสรุปชั่วคราวและการก าจัดข้อมูล และการสร้างข้อสรุป 

จากขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ขั้นตอนที่1 การวิจัย (Research: R1) เป็น 
การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis: A) ส าหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน สรุปได้ดังนี้          
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ตารางที่ 8  สรุปวิธีการด าเนินการวิจัยขั้นตอนที่1: การวิจัย (Research: R1) วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Analysis: A) ส าหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

 

   วัตถุประสงค์การ
วิจัย 

วิธีด าเนินการ แหล่งข้อมูล/
กลุ่มตัวอย่าง 

เครื่องมือท่ีใช้
ในการ 
ท าวิจัย 

การวิเคราะห์
ข้อมูล/สถิต ิ

ที่ใช้ 
ผลที่ได้รับ 

1.วิเคราะห์ข้อมลูพื้นฐานเชิง
นโยบายการจัดการศึกษา 
รายวิชาการอ่านเพือ่การ
ตีความ ตามหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
ฉบับปรับปรุง พุทธศกัราช 
2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์    
2.วิเคราะห์สภาพที่คาดหวัง 
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของหลักสูตรกับสภาพที่
เป็นจรงิของการจัด
การศกึษาการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อเติมเต็ม
ทักษะที่ตอ้งมีมาก่อน
(Prerequisite Skills) 
 
3.สังเคราะห์แนวคิด 
หลักการและทฤษฎทีี่
เกี่ยวขอ้งกับการพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอน
การอ่านภาษาอังกฤษโดย
บูรณาการยุทธวธิีส่งเสริมท
การคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสรมิ
ความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพือ่ความ
เข้าใจ และทักษะการคดิ
วิเคราะห์ของนักศกึษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษชัน้ปี
ที่ 2  
 
4. วิเคราะห์ผู้เรียน  
 

การวเิคราะห์
เอกสาร 
 
 
 
 
 
 
การวเิคราะห์
เอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
การสังเคราะห์
เอกสาร 

 
 

 
 
 
 
 

  
 
  
 
 
- การสัมภาษณ์   
อย่างไม่เป็น 

 ทางการ  
 - การสังเกต  
  พฤตกิรรม   
  การเรียนรู ้

หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ) 
ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2555 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์    
   
หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ) 
ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2555    
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์    
 
 
เอกสารแนวคิด 
ทฤษฎี  งานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องกับ 
การคิดขั้นสูง 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

อาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญ 
การสอน  

ภาษาอังกฤษ 
   
 
  

แบบวิเคราะห์
เอกสาร 
 
 
 
 
 
 
แบบวิเคราะห์
เอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
แบบวิเคราะห์
เอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
แบบสัมภาษณ์  
 อย่างไม่เป็น 
 ทางการ  
 

การวเิคราะห์เนือ้หา 
(content analysis) 
 
 
 
 
 
 
การวเิคราะห์เนือ้หา 
(content analysis) 
 
 
 
 
 
 
 
การวเิคราะห์เนือ้หา 
(content analysis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวเิคราะห์เนือ้หา 
(content analysis) 

ข้อมูลพืน้ฐานเชิงนโยบาย
การจดัการศึกษา ตาม
หลักสูตรหลกัสูตร      
ครุศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ)  
ฉบับปรับปรุง พุทธศกัราช 
2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ 
ได้ช่องว่างระหว่างสิ่งที่
คาดหวัง กับสิ่งที่เป็นอยู่   
ข้อมูลทักษะที่ตอ้งมมีา
ก่อน(Prerequisite 
Skills) และจุดประสงค์  ทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะ  
ข้อมูลแนวคิด ทฤษฎี 
 
 
งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับ
การเรียนการสอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษ โดยบูรณา
การยุทธวิธีส่งเสรมิการคิด
ขั้นสูง เพื่อส่งเสรมิ
ความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ และทักษะการคดิ
วิเคราะห์  
 
 
 
 
 
ข้อมูลพืน้ฐานของผู้เรียน  

5. ศึกษาความคิดเห็น 
เกี่ ย วกั บ ก ารสอ น เพื่ อ
ส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจและทักษะการ
คิดวิเคราะห์ 

- การสัมภาษณ์  
 อย่างไม่เป็น 
 ทางการ  

อาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านการสอน 
ภาษาอังกฤษ 

แบบสัมภาษณ ์
อย่างไม่เป็น 

ทางการ 

การวเิคราะห์เนือ้หา 
(content analysis) 

ข้อมูลความตอ้งการจ าเป็นใน
การส่งเสรมิความสามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจ และ
ทักษะการคดิวิเคราะห์
ของนกัศกึษา 
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ขั้นตอนที่ 2  กำรพัฒนำ (Development: D1)  
ขั้นตอนนี้เป็นการออกแบบและพัฒนา (Design and Development: D and D) การพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ
ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ และ
ทักษะการคิดวิเคราะห ์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2  

2. เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ ยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนและ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3. เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของร่างรูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 
วิธีด ำเนินกำร   

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริม
การคิดขั้นสูงเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ และทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 พัฒนาร่างรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธี
ส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ และทักษะ
การคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 โดยน าข้อมูลที่เป็นผลการวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐานในขั้นตอนที่ 1 มาใช้ในการสังเคราะห์ร่างรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ
โดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดข้ันสูงเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ดังนี้ 

1)  ก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบ 
2)  ก าหนดองคประกอบของรูปแบบ 
3)  ระบุรายวิชาและผลการเรียนรู 
4)  จัดท าค าอธิบายรายวิชา และประมวลการสอนรายวิชา 
5)  ออกแบบการจัดการเรียนรู โดยก าหนดเนื้อหา วิธีการจัดการเรียนรู้                

สื่อการสอน เครื่องมือ และวิธีการวัดและประเมินผล 
ร่างรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิด

ขั้นสูง เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่  2 ประกอบด้วย คือ องค์ประกอบเชิงหลักการและ
วัตถุประสงค์ องค์ประกอบเชิงกระบวนการและองค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ ดังนี้ 
 
องค์ประกอบเชิงหลักกำรและวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 

หลักกำร  :  การบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง (Higher - Order Thinking 
Skills : HOTS) กับการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริมให้



126 
 

 

ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถคิดอย่างเป็นระบบเพ่ือเข้าถึงความรู้ 
ตลอดจนสามารถพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

วัตถุประสงค์  เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะ 
การคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 

องค์ประกอบเชิงกระบวนกำร  แบ่งกำรด ำเนินกำรเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้คือ   
 ขั้นตอนที่ 1  ขั้นการส ารวจตรวจสอบความรู้เดิม ทบทวนและเติมเต็มทักษะที่จ าเป็น  
 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นน าเสนอยุทธวิธีที่เหมาะสมและฝึกโดยการชี้แนะ  
 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นก าหนดวัตถุประสงค์และวางแผนการอ่าน  
 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นการตรวจสอบความเข้าใจ 
 ขั้นตอนที่ 5 ขั้นประเมินผลการอ่านและขยายความรู้  
องค์ประกอบเชิงเงื่อนไขกำรน ำรูปแบบไปใช้ 

ปัจจัยที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ :  ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการเรียน ร่วมกันคิดร่วมกันท างาน มี
ความสนใจใฝ่รู้ ผู้สอนควรมีปฏิสัมพันธิ์เชิงบวกกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและพัฒนาความสามารถของตน 

ทักษะกำรเรียน/กำรสอน 
ผู้เรียนต้องมีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน คิดเชื่อมโยงความรู้เดิมประสบการณ์เดิมกับ

ความรู้ใหม่ ชอบตั้งค าถาม  มีเหตุผล   
ผู้สอน กระตุ้นผู้เรียนตั้งค าถามให้คิด ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เป็นต้นแบบในการแสดงวิธีคิด 

เชื่อมโยงความรู้ และมียุทธวิธีส่งเสริมการคิดของผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
ระบบสนับสนุน: การใช้สื่อ/ อุปกรณ์จริง (authentic materials) เช่น ภาพต่างๆ วิดีทัศน์ 

แผนภาพ แผนภูมิช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและเข้าใจสิ่งที่คิดได้ชัดเจน 
 

1.2 ตรวจสอบและรับรองความเหมาะสมของร่างรูปแบบการเรียนการสอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 
ที่พัฒนาขึ้นไปตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้และความสอดคล้องของรูปแบบ
โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ก่อนการน าไปทดลองใช้ (Implementation) ในขั้นตอนที่ 3 พร้อมทั้ง
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

1.3 พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ แบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ แบบฝึกการอ่าน 
แบบบันทึกการอ่าน แบบสอบถามการใช้ยุทธวิธีในการอ่านและแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มี
ต่อรูปแบบการเรียนสอน  

เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ  
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ

ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ และ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 มีดังนี้  
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1.  รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิด
ขั้นสูงเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2  

2. เครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณา
การยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ
และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ได้แก่ 

  1. แผนการจัดการเรียนรู้   
  2. คู่มือส าหรับการใช้รูปแบบการเรียนการสอน  
  3. แบบฝึกการอ่าน 
3. เครื่องมือประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ

โดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ได้แก่    

  1. แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
2. แบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ 

  3. แบบบันทึกการอ่าน  
  4. แบบสอบถามการใช้ยุทธวิธีในการอ่าน 
  5. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา 

กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ  ด าเนินการดังนี้คือ 
1. การสังเคราะห์การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณา

การยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2  ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

 1.1 น าข้อมูลพ้ืนฐานที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 มาใช้ในการสังเคราะห์
รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2   

 1.2 น ารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริม
การคิดขั้นสูงเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ และทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมเชิงทฤษฎีแล้วน าไปปรับปรุงแก้ไข 

1.3 รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริม
การคิดขั้นสูงเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนารูปแบบและด้านการสอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิด
วิเคราะห์ จ านวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างของรูปแบบการเรียน
การสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
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การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นปีที่ 2 โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสม/ สอดคล้องเชิงโครงสร้างของรูปแบบการเรียนการสอน
การอ่านภาษาอังกฤษ ได้ค่าความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย ( X ) ระหว่าง 4.60 – 4.60 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ระหว่าง 0.45-0.89 ซึ่งแสดงว่ารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดย
บูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 (PMIAAR Model)  
ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมเชิงโครงสร้าง สามารถน าไปทดลองใช้ได้ นอกจากนี้แล้วผู้วิจัยได้ปรับปรุง
แก้ไขรูปแบบตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญก่อนน ารูปแบบไปใช้จริง   

2. พัฒนาเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ คู่มือการใช้
รูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ แบบฝึกการอ่าน ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 

2.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ต ารา และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางใน
การสร้างคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ 

2.2 สร้างคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ ให้
ครอบคลุมและตรงตามประเด็น ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้ในการวิจัยครั้งนี้ ก าหนดจัดการเรียนการ
สอนแผนละ 3 คาบ มีทั้งสิ้น 8 แผน ซึ่งแผนการเรียนรู้ประกอบด้วย ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ เวลา
เรียน สาระสาคัญ เนื้อหา จุดประสงค์ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล 
มีข้ันตอนในการสร้างเครื่องมือดังนี้  

     2.2.1 ศึกษาแนวคิด หลักการเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
     2.2.2 ศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปรับปรุง (ปี 

พ.ศ. 2555) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รายวิชา การอ่านเพ่ือการตีความ เพ่ือก าหนดเนื้อหาที่น ามา
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ 

   2.2.3 จัดท าโครงสร้างรายวิชาและประมวลการสอนรายวิชา การอ่านเพ่ือการ
ตีความ โดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
เพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2  

2.3 น าคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมเชิงทฤษฎีแล้ว
น าไปปรับปรุงแก้ไข 

2.4 น าคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนและแผนการสอนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว
ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบ
ความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างของคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจัด 
การเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสม/ สอดคล้องเชิงโครงสร้างของคู่มือการใช้รูปแบบการ
เรียนการสอน ประเมินความเหมาะสม/ สอดคล้องของสาระส าคัญในคู่มือ รายละเอียดในคู่มือ และ
แนวทางในการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ ซึ่งสาระส าคัญในคู่มือ ประกอบด้วยแนวทางในการ
น ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ ความเป็นมาและความส าคัญของรูปแบบการเรียนการสอน แนวคิด 
หลักการและทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน องค์ประกอบของรูปแบบการเรียน
การสอน ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน  ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้
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ในการวัดและประเมินผล รวมทั้งรายละเอียดในคู่มือมีความชัดเจนเพียงพอที่จะท าให้ผู้ที่ต้องการน า
รูปแบบการเรียนการสอนไปใช้เข้าใจในองค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบการเรียนการสอน ทราบถึงสิ่ง
ที่ต้องศึกษา จัดเตรียมและใช้รูปแบบการเรียนการสอนนี้ในการด าเนินการเรียนการสอนอย่างราบรื่น
และบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของรูปแบบการเรียนการสอน แนวทางในการน ารูปแบบการเรียนการ
สอนไปใช้มีความชัดเจน เพียงพอส าหรับการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้อย่ างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุดกับผู้เรียน และใช้แบบประเมินความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างของ
แผนการจัดการเรียนรู้ ประเมินความเหมาะสม/ สอดคล้องของสาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนการสอน  สื่อการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินความเหมาะสม/ สอดคล้องเชิงโครงสร้างของคู่มือการ
ใช้รูปแบบการเรียน การสอนและแผนการจัดการเรียนรู้  ผลการประเมินพิจารณาจากค่าเฉลี่ย (x ) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/ สอดคล้องของสาระส าคัญในคู่มือ 
รายละเอียดในคู่มือและแนวทางในการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้  สาระส าคัญในแผนการ
จัดการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนการสอน สื่อ
การเรียนการสอนและการประเมินผลตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ แล้วน ามาแปลความหมายตาม
เกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญและการแปลความหมายเช่นเดียวกันกับการประเมิน
ความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างของรูปแบบการเรียนการสอน  

2.5 น าข้อมูลที่รวบรวมจากผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่าเฉลี่ย (x ) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคล้องตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ได้
ค่าเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสม/สอดคล้องของสาระส าคัญในคู่มือ รายละเอียดในคู่มือและแนวทางใน
การน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสม ( x ) ระหว่าง 4.60-5.00 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระหว่าง 0.00-0.89 แล้วผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขในเรื่องความชัดเจน
ของข้อความและภาษาที่ใช้ ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญก่อนน าไปทดลองใช้  

2.6 น ารูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบการเรียนการ
สอน ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนและแผนการสอนที่ผ่านการหาคุณภาพโดย
ผู้เชี่ยวชาญและปรับปรุงแก้ไขแล้วไปหาประสิทธิภาพ (E1/E2) โดยการทดลองภาคสนาม (Field 
Tryout) ประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลผลิต (E2) ใช้เกณฑ์  
80/80 ทดลองใช้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างโดยเลือกมาอย่างเจาะจง 
(Purposive Sampling) จ านวน  20 คน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของการน าไปใช้  ได้ค่า
ประสิทธิภาพ (E1/ E2) เท่ากับ 78.66/81.87 แล้วพิจารณาข้อดีและข้อจ ากัดเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข
ก่อนน ารูปแบบไปใช้  
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จากขั้นตอนการพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอน  สามารถสรุปได้ดังภาพที ่7 

ศึกษากรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัปริญญาตรี มคอ.1 (TQF) คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  
 

ศึกษาหลักสตูรศึกษาครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลกัสูตรปรับปรุง 2555  
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย์   

ค าอธิบายรายวิชา  และจุดประสงค์รายวิชา 
 

วิเคราะหเ์นื้อหาและจุดประสงค์รายวิชาการอ่านเพื่อการตีความ 
 เพื่อเขียนจุดประสงค์การเรยีนรู้และ Table of Content Specification 

 

พัฒนาแผนการจดัการเรียนรู้ด้วยรปูแบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอา่นภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศกึษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษช้ันปีท่ี 2 
 

น าแผนการจดัการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรยีนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธสี่งเสริมการ
คิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคดิวิเคราะห์ของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษช้ันปีท่ี 2 ที่สร้างขึ้นไปปรึกษาอาจารย์ผู้ควบคมุวิทยานิพนธ์และน าเสนอ

ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเทีย่งตรงของเนื้อหา (Content  Validity) 

 

หาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรยีนการสอน (E1/E2) แบบกลุม่ใหญ่ (Field  Tryout) โดยใช้เกณฑ์ 80/80  
ทดสอบกับนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะครุศาสตร์ จ านวน 20 คน แล้วปรับปรุงแก้ไข 

ภาพที ่7  ขั้นตอนการพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอน 
 
จากขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ

ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ และ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 สรุปได้ดังภาพที ่8 
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    ภาพที ่8  ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ  
 

หลังจากนั้น น าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงเพ่ือให้ได้รูปแบบการเรียนการ
สอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
อ่านเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยผู้เชี่ยวชาญแนะน าให้
ปรับปรุงองค์ประกอบเชิงกระบวนการ ดังนี้ 
 
องค์ประกอบเชิงหลักกำรและวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 

หลักกำร  :  การบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง (Higher - Order Thinking 
Skills : HOTS) กับการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริมให้

ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ต ารา และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพือ่เป็นแนวทางในการสร้างคู่มือการใช้รูปแบบ 
การเรียนการสอน แบบฝกึและแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุมและตรงตามประเด็น 

 

 

น ารูปแบบการเรยีนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพือ่ส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพือ่ความเขา้ใจ และทักษะการคิดวิเคราะหข์องนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2  ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานพินธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมเชิงทฤษฎแีละน าไปปรับปรุงแก้ไข 
 

น ารูปแบบการเรยีนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพือ่ส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพือ่ความเขา้ใจและทกัษะการคิดวิเคราะหข์องนกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษชั้นปีที ่2  ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญดา้นการพัฒนารูปแบบและด้านการสอนภาษาอังกฤษ   

จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างของรูปแบบการเรียนการสอน 

น าข้อมูลพื้นฐานที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ในขัน้ตอนที่ 1 มาใช้ในการสังเคราะห์รูปแบบการเรยีนการสอนการอา่นภาษาอังกฤษโดยบูรณา
การยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขัน้สูงเพื่อส่งเสรมิความสามารถในการอา่นภาษาอังกฤษเพือ่ความเขา้ใจและทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที ่2 

สร้างคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านและแผนการจัดการเรยีนรู ้
 

น าคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน แบบฝึกการอา่นและแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้าง 

น ารูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบการเรียน 
การสอนและแผนการสอน ที่ผ่านการหาคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญและปรับปรุงแก้ไขแล้วไปหาประสิทธภิาพ (E1/ E2)  

โดยการทดลองกลุ่มใหญ ่(Field Tryout) 

น าคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน แบบฝึกการอา่นและแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น  
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสมเชิงทฤษฎี  แล้วน าไปปรับปรุงแก้ไข 
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ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถคิดอย่างเป็นระบบเพ่ือเข้าถึงความรู้ 
ตลอดจนสามารถพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

วัตถุประสงค์  เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะ 
การคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 

องค์ประกอบเชิงกระบวนกำร  แบ่งกำรด ำเนินกำรเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้คือ   
 ขั้นที่ 1 ขัน้เตรียมความพร้อม (Preparing Prerequisite Skills)   
 ขั้นที่ 2 ขั้นน าเสนอยุทธวิธี  (Modeling Strategies)  
 ขั้นที่ 3 ขั้นฝึกทักษะโดยการชี้แนะ (Implementing Guided Practice)   
 ขั้นที่ 4 ขั้นฝึกทักษะอย่างอิสระ (Assigning Independent Practice) 
 ขั้นที ่5 ขั้นประเมินผลการอ่าน (Assessing and Evaluating)  
 ขั้นที่ 6 ขั้นสะท้อนผลการเรียนรู้ (Reflecting)  
องค์ประกอบเชิงเงื่อนไขกำรน ำรูปแบบไปใช้ 

ปัจจัยที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ :  ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการเรียน ร่วมกันคิดร่วมกันท างาน มี
ความสนใจใฝ่รู้ ผู้สอนควรมีปฏิสัมพันธิ์เชิงบวกกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและพัฒนาความสามารถของตน 

ทักษะกำรเรียน/กำรสอน 
ผู้เรียนต้องมีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน คิดเชื่อมโยงความรู้เดิมประสบการณ์เดิมกับ

ความรู้ใหม่ ชอบตั้งค าถาม  มีเหตุผล   
ผู้สอน กระตุ้นผู้เรียนตั้งค าถามให้คิด ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เป็นต้นแบบในการแสดงวิธีคิด 

เชื่อมโยงความรู้ และมียุทธวิธีส่งเสริมการคิดของผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
ระบบสนับสนุน: การใช้สื่อ/ อุปกรณ์จริง (authentic materials) เช่น ภาพต่างๆ วิดีทัศน์ 

แผนภาพ แผนภูมิช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและเข้าใจสิ่งที่คิดได้ชัดเจน 

 3. พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 
จ านวน 5 ฉบับ ดังนี้ 
  3.1 แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ใช้ทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนการอ่าน โดยแบบทดสอบประกอบด้วยค าถาม
ชนิด 4 ตัวเลือก ชนิดเติมค าและชนิดตอบแบบสั้น จ านวนรวม 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ถ้าตอบถูกให้ข้อละ 1 คะแนน และถ้าตอบผิดหรือไม่ตอบให้ข้อละ 
0 คะแนน โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้  
 
วิธีด ำเนินกำรสร้ำงแบบทดสอบ 

1. ศึกษาวิธีสร้างแบบทดสอบ เอกสารที่ เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลและสร้าง
แบบทดสอบ 
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2. วิเคราะห์ระดับของพฤติกรรมที่ต้องการวัดผู้เรียน โดยน าค าอธิบายรายวิชามาใช้เป็น
หัวข้อเพ่ือก าหนดระดับความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจที่ต้องการวัด  เพ่ือ
น ามาใช้ในการสร้างข้อสอบและก าหนดจ านวนข้อของข้อสอบ โดยแบบทดสอบความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ความสามารถในการระบุใจความส าคัญ 
จ านวน 6 ข้อ ความสามารถในการตีความ จ านวน 6 ข้อ ความสามารถในการหาข้อมูล จ านวน 13 
ข้อ และความสามารถในการสรุปความ จ านวน 5 ข้อ รวม 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน 

3. น าแบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจที่สร้างขึ้นไป
ปรึกษาอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ และน าเสนอผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ด้านเนื้อหา ภาษาและวัดผล 
เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใช้ และน ามาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของแบบทดสอบการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ  (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) และปรับปรุงเกี่ยวกับข้อค าถาม 

 4. น าแบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจที่ได้ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา น ามาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง แล้วน าไปทดลองใช้กับนักศึกษา (Tryout) 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่เรียนรายวิชานี้มาแล้ว และที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 คน เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ต่อไป 

5.  น าคะแนนที่นักศึกษาแต่ละคนสอบได้มาวิเคราะห์ เพ่ือหาค่าอ านาจจ าแนก (r) 
ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป และค่าความยากง่ายของข้อสอบ (P) แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีความยากง่ายอยู่
ระหว่าง 0.20 - 0.80 ได้ค่าความยากง่ายระหว่าง 0.27 - 0.77 และอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.20-0.60 
ของข้อสอบจ านวน 30 ข้อ แล้วปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบให้เหมาะสม (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540: 
129)  

6. หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สูตรของ  Kuder-Richardson: KR-20 
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540: 123) โดยค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.89 

7. จัดพิมพ์เป็นแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์ น าแบบทดสอบไปทดสอบกับกลุ่มทดลองเป็น
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

8. วิเคราะห์ผลการศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของ
นักศึกษาหลังเรียน โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน มีเกณฑ์การประเมินระดับความสามารถ 
ดังนี้ 

ร้อยละของค่าเฉลี่ยระหว่าง 85.01- 100.00 หมายถึง อยู่ในระดับดีมาก 
ร้อยละของค่าเฉลี่ยระหว่าง 75.01- 85.00   หมายถึง อยู่ในระดับดี 
ร้อยละของค่าเฉลี่ยระหว่าง 65.01-75.00    หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง 
ร้อยละของค่าเฉลี่ยระหว่าง 55.01-65.00    หมายถึง อยู่ในระดับพอใช้ 
ร้อยละของค่าเฉลี่ยระหว่าง 0 - 65.00        หมายถึง อยู่ในระดับควรปรับปรุง 

  3.2 แบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็นแบบทดสอบความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ เพ่ือใช้ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อน
เรียนและหลังเรียน พัฒนาขึ้นจาก iRubric: Text Structure rubric (online) โดยมีลักษณะเป็น
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ข้อสอบอัตนัย ประกอบด้วยบทอ่าน จ านวน 1 บทและข้อค าถาม ใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค 
(scoring Rubrics) คะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยมีกระบวนการสร้างและพัฒนา ดังนี้ 

 1. ร่างแบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ตามนิยามและเกณฑ์การให้คะแนน 
ประกอบด้วยการคิดวิเคราะห์ 3 ด้าน คือ 1. การคิดวิเคราะห์ความส าคัญ 2. การคิดวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ และ 3. การคิดวิเคราะห์เชิงหลักการ ก าหนดผลการประเมิน 5 ระดับ 
และก าหนดเกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์ ดังนี้ 
           ร้อยละของค่าเฉลี่ยระหว่าง 85.01- 100.00 หมายถึง อยู่ในระดับดีมาก 
           ร้อยละของค่าเฉลี่ยระหว่าง 75.01- 85.00   หมายถึง อยู่ในระดับดี 
           ร้อยละของค่าเฉลี่ยระหว่าง 65.01-75.00    หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง 
           ร้อยละของค่าเฉลี่ยระหว่าง 55.01- 65.00   หมายถึง อยู่ในระดับพอใช้ 
           ร้อยละของค่าเฉลี่ยระหว่าง 0 - 65.00        หมายถึง อยู่ในระดับควรปรับปรุง 
ในการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ ประเมินจากคะแนนการท าแบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์
ฉบับนี้ ก่อนและหลังการเรียนการสอนด้วยรูปแบบฯ 

2. น าไปทดลองใช้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 จ านวน 5 คนที่มี
ลักษณะไม่แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบความเข้าใจในภาษาและการสื่อความหมายของข้อ
ค าถาม 

3. ตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ 
โดยพิจารณาความสอดคล้องของส่วนประกอบของทักษะการคิดวิเคราะห์ และเกณฑ์การให้คะแนน 
โดยน าแบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน พิจารณาความสอดคล้องโดย
ใช้แบบประเมินที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของ Likert เพ่ือตรวจสอบความ
สอดคล้องของแบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนน การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยและเกณฑ์การพิจารณาความ
สอดคล้อง พิจารณาเช่นเดียวกับแบบสัมภาษณ์ 

ผลการพิจารณาความสอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า แบบทดสอบทักษะการคิด
วิเคราะห์มีค่าความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยแต่ละข้อระหว่าง 4.80 – 5.00 และ
มีค่า และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระหว่าง 0.00 - 0.55 แสดงว่า แบบทดสอบทักษะการคิด
วิเคราะห์มีคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา โดยมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากท่ีสุด สามารถน าไป
ประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้ 

4. ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญที่ได้
ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไขปรับปรุงเกณฑ์การประเมินในแบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 3.3 แบบบันทึกการอ่าน เป็นเครื่องมือที่มีลักษณะเป็นการบันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพแบบ
พรรณนาความ (Journal Writing) จากการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอน ใช้
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 เพ่ือเขียนสะท้อนการใช้ยุทธวิธีของนักศึกษาที่เกิดข้ึน
จากการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ ของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ในระหว่างการเรียนรู้ด้วยรูปแบบฯ โดยอยู่ส่วนท้ายแบบฝึก
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การอ่านทุกบทเรียน จากนั้นน าข้อมูลจากการบันทึกการอ่านของนักศึกษามาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  

ขั้นตอนการสร้างแบบบันทึกการอ่านของนักศึกษา มีดังนี้ 
1) ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบบันทึกการอ่าน การเก็บข้อมูล

เชิงคุณภาพแบบพรรณนาความ 
2) สร้างแบบบันทึกการอ่านของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษให้ครอบคลุม

และตรงประเด็นตามที่ต้องการศึกษา 
3) น าแบบบันทึกการอ่านของนักศึกษาที่สร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษา แล้ว

เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และน า
ความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item-Objective 
Congruency: IOC) ได้ค่า IOC = 0.80   

4) ทดลองใช้แบบบันทึกการอ่านกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะ      
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของการใช้ส านวนภาษา และ
พิจารณาข้อดีและข้อจ ากัดต่าง ๆ ของแบบบันทึกการอ่าน 

5) ปรับปรุงแก้ไขและจัดท าแบบบันทึกการอ่าน 
 3.4 แบบสอบถามการใช้ยุทธวิธีในการอ่าน เพ่ือศึกษาการใช้ยุทธวิธีในการอ่านของ
นักศึกษาหลังการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ มีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยให้นักศึกษาประเมินการใช้ยุทธวิธีในการอ่านของตน มี
ขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้ 
วิธีด ำเนินกำร 

1) ศึกษาเอกสาร ต ารา ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบวัดที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) แล้วน าข้อมูลมาพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เพ่ือจัดท า
แบบสอบถามการใช้ยุทธวิธีในการอ่านของนักศึกษา 

2) สร้างแบบวัดให้ครอบคลุมและตรงประเด็นตามยุทธวิธีในการอ่านที่นักศึกษาได้เรียน
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ จ านวน 6 ยุทธวิธี ได้แก่ 1. การอ่านคร่าวและ
ท านายบทอ่าน 2. การระบุใจความส าคัญ 3. การสร้างภาพในใจ 4. การตีความ 5. การวิเคราะห์
โครงสร้างบทอ่าน และ 6. การถามค าถาม โดยผู้วิจัยก าหนดระดับการใช้ยุทธวิธี ดังนี้ 

5  หมายถึง  มีการใช้มากที่สุด 
4  หมายถึง  มีการใช้มาก 
3  หมายถึง  มีการใช้ปานกลาง 
2  หมายถึง  มีการใช้น้อย 
1  หมายถึง  มีใช้น้อยที่สุด 
ส าหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้ ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมาย 

ดังนี้ 
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4.50 – 5.00    อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49    อยู่ในระดับมาก 
2.50 – 3.49    อยู่ในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49    อยู่ในระดับน้อย 
1.00 – 1.49    อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
3) น าแบบสอบถามการใช้ยุทธวิธีในการอ่านที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม แล้วน าไปปรับปรุงแก้ไข 
4) น าแบบสอบถามการใช้ยุทธวิธีในการอ่านที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะของ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 
(Content Validity) และความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนความ
เหมาะสม ( x ) ระหว่าง 4.80 - 5.00  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระหว่าง 0.00 - 0.45  
ซึ่งแสดงว่าแบบสอบถามการใช้ยุทธวิธีในการอ่านที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสม สามารถน าไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้ นอกจากนี้แล้วผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขภาษาที่ใช้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญก่อน
น าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้    

5) น าแบบสอบถามการใช้ยุทธวิธีในการอ่านที่ตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องและ
ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5 แบบสอบถามความคิดเห็น เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบ
การเรียนการสอน มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
โดยสอบถามระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณา
การยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ
และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ภายหลังเสร็จสิ้นจากการ
จัดการเรียนรู้  เมื่อนักศึกษาได้เรียนครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ เพ่ือเป็นข้อมูล
สารสนเทศในการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ โดยครอบคลุมด้าน
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านเนื้อหาและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และด้านประโยชน์
ที่ได้รับ จ านวน 1 ฉบับ มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
วิธีด ำเนินกำร 

1) ศึกษาเอกสาร ต ารา ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) แล้วน าข้อมูลมาพิจารณาถึงความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้เพ่ือจัดท าแบบสอบถามความคิดเห็น 

2) สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมและตรงประเด็นตามขอบข่ายเนื้อหาที่ก าหนด
ประกอบด้วยความคิดเห็นในด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านเนื้อหาและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับ โดยก าหนดระดับความคิดเห็นดังนี้ 

5  หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
4  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
3  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
2  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
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1  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
ส าหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้ ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมาย 

โดยการให้ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อดังนี้ 
4.50 – 5.00   เห็นด้วยมากที่สุด 
3.50 – 4.49   เห็นด้วยมาก 
2.50 – 3.49   เห็นด้วยปานกลาง 
1.50 – 2.49   เห็นด้วยน้อย 
1.00 – 1.49   เห็นด้วยน้อยที่สุด 
3) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบ

ความถูกต้องและความเหมาะสม แล้วน าไปปรับปรุงแก้ไข 
4) น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content 
Validity) และความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสม ( x ) 
ระหว่าง 4.80 - 5.00  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระหว่าง 0.00 - 0.45  ซึ่งแสดงว่า
แบบสอบถามความคิดเห็นที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสม สามารถน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลได้ นอกจากนี้
แล้วผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขภาษาที่ใช้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญก่อนน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้    

5) น าแบบสอบถามที่ตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องและปรับปรุงแก้ไขแล้วตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 3 กำรวิจัย (Research: R2)  
ขั้นตอนนี้เป็นการน าไปใช้ (Implementation: I):  การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน 

ผู้ วิ จั ย น า แ น ว คิ ด  ADDIE Model ข อ ง  Kruse (2007: 1) ใน ขั้ น ก า ร น า ไป ใ ช้ 
(Implementation) ร่วมกับแนวคิดการวิจัยและพัฒนา (research and development) ในขั้นการ
วิจัย (Research: R2) ในขั้นนี้ผู้วิจัยน าร่างรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับ          
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี  (Mixed Methodology) ร่วมกับการใช้
รูปแบบการวิจัย  Pre-Experimental Design  โดยประยุกต์ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มตัวอย่าง
เดี ยว  มี การทดสอบก่อน เรียนและหลั งเรียน  (The One-Group Pretest-Posttest Design)                 
(มาเรียม นิลพันธุ์, 2555: 144)  ข้อมูลเชิงคุณภาพได้จากการเขียนบันทึกการอ่านแบบพรรณนาความ 
(Journal Writing) ที่นักศึกษาเขียน 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ

ยุทธวิธีส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2  
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ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่  2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะ      

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย 
จ านวน 1 ห้องเรียน นักศึกษาจ านวน 30 คน  
            เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

1. รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้น
สูงเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ และทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 (PMIAAR Model) 

2. เครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ
ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ประกอบด้วย คูม่ือการใช้รูปแบบ
การเรียนการสอน  แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบฝึกการอ่าน 

3. เครื่องมือที่ ใช้ ในการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2  
ได้มาจากการพัฒนาเครื่องมือในขั้นตอนที่ 2 ของการวิจัย จ านวน 5 ฉบับ ดังนี้ 

3.1 แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
3.2 แบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ 
3.3 แบบบันทึกการอ่านของนักศึกษา  
3.4 แบบสอบถามการใช้ยุทธวิธีในการอ่าน 
3.5 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน 

แบบแผนกำรทดลอง 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยประยุกต์ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดียวมีการ

ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (The One-Group Pretest-Posttest Design) (มาเรียม นิลพันธุ์, 
2555: 144) ดังนี้ 

O1           X          O2 

 
O1  หมายถึง     การทดสอบก่อนการเรียน 
X    หมายถึง    การเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ 
O2   หมายถึง    การทดสอบหลังการเรียน 

                    
                         ภาพที่ 9  แบบแผนการทดลอง 
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   วิธีด ำเนินกำร 

หลังจากการด าเนินการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ
ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ และ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 พัฒนาเครื่องมือประกอบ การใช้
รูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย
ดังต่อไปนี้ 

1. การด าเนินการทดลองใช้รูปแบบตามท่ีพัฒนาขึ้นมา มีข้ันตอนดังนี้ 
1.1 ขอเอกสารจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏบุรีรัมย์ เพ่ือขออนุญาตทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ
ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ และ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2  

1.2 ชี้แจงรายละเอียดการใช้รูปแบบการเรียนการสอน หลักการ เหตุผลและประโยชน์ 
ให้กับผู้เรียนทราบและท าความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน วิธีการเรียน การวัด
ประเมินผลและกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ เพ่ือให้ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียน 

1.3 ทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษา โดยใช้
แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทดสอบความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ของนักศึกษาโดยใช้แบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ก่อนใช้รูปแบบการเรียนการสอน  

1.4 ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชั้นปีที่ 2 จ านวน 30 คนที่เรียนในรายวิชาการอ่านเพ่ือ
การตีความ ตามแผนการสอนที่พัฒนาขึ้น ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 8 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 3 คาบ   

1.5 ผู้เรียนเขียนบันทึกการอ่านของตนเองท้ายบทเรียน 8 บทเรียนแบบพรรณนาความ 
(Journal Writing) ในระหว่างเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ  

2. หลังนักศึกษาเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษครบตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิด
วิเคราะห์โดยใช้แบบทดสอบชุดเดิม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนเสร็จสิ้น  

จากขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: 
R2) เป็นการน าไปใช้ (Implementation: I) ผู้วิจัยน ารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ
โดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดข้ันสูงเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจ และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ไปทดลองใช้  
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ขั้นตอนที่ 4    กำรพัฒนำ (Development: D2) เป็นกำรประเมินผล (Evaluation: E) กำรประเมิน
และปรับปรุงแก้ไขรูปแบบกำรเรียนกำรสอน 
ผู้วิจัยใช้แนวคิดการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ในขั้นของการ

พัฒนา (Development: D2) และแนวคิดการประเมินผลตามแบบจ าลองการออกแบบระบบการ
เรียนการสอน ADDIE Model ปรับปรุงโดย Kruse (2007: 1)  ร่วมกับแนวคิดแบบจ าลองการ
ออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของ Dick, Carey และ Carey (2005: 1-8) และรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนของ Joyce และ Weil (2009: 9) การด าเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้เป็นการน าผล
การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นในขั้นตอนที่ 3 มาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียน
การสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นปีที่ 2 ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น พร้อมที่จะน าไปใช้ต่อไป 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธี
ส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ และทักษะ
การคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 โดยเปรียบเทียบความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาก่อนและหลังการเรียนด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ ให้สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
วิธีด ำเนินกำร 

1. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอน 

2. ศึกษาความสามารถในการใช้ยุทธวิธีในการอ่านของนักศึกษาในระหว่างเรียนด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ 

3. ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลังการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษ  

4. ปรับปรุงรายละเอียดของรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ
ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2  
กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในขั้นตอนนี้ ประกอบด้วย 
1. วิเคราะห์องค์ประกอบและกระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดวิธีการเชิงระบบ และ

ประมวลสรุปข้อมูลด้วยวิธีการบรรยายเชิงพรรณนา 
2. ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักศึกษา

ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (x ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทีแบบไม่อิสระ (t-test 
dependent)  
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3. ศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาโดยใช้แบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ 
วิเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (x ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทีแบบไม่
อิสระ (t-test dependent)  

4. ศึกษาการใช้ยุทธวิธีในการอ่านของนักศึกษา ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ การเก็บ
ข้อมูลเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามการใช้ยุทธวิธีในการอ่าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (x )       
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้แบบบันทึกการอ่าน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)      

5. ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 โดยใช้
แบบสอบถามความคิดเห็น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (x ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

จากข้ันตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธี
ส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ และทักษะ
การคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ในขั้นตอนที่ 4 ที่น าเสนอมานี้เป็นการ
พัฒนา (Development: D2) ซึ่งเป็นการประเมินผล (Evaluation: E) และปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการ
เรียนการสอน  



               

 
 

บทที ่4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ
ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือพัฒนา
และหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการ
คิดขั้นสูง เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ และทักษะการคิด
วิเคราะห์ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2  2) เพ่ือประเมินประสิทธิผลรูปแบบการ
เรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ และทักษะการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 โดยการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจของนักศึกษาก่อนและหลังการเรียนตามรูปแบบ ศึกษาความสามารถในทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักศึกษาที่เรียนตามรูปแบบ และศึกษาความสามารถในการใช้ยุทธวิธีในการอ่านภาษาอังกฤษตามรูปแบบ
ที่พัฒนาขึ้น และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้น ในการวิจัยครั้งนี้  ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยในลักษณะของงานวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development: R & D) โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) 
ด้วยวิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) เสริมด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) มีผล
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
เพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2         

ตอนที่  2  ผลการพัฒนาและประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 
(PMIAAR Model)         

ตอนที่ 3  ผลการทดลองใช้รูปแบบ และประสิทธิผลรูปแบบการเรียนการสอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 
(PMIAAR Model) 
  

 
142 



143 
 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานส าหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดย
บูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีท่ี 2         
  ผู้วิจัยสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดย
บูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 โดยการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดหลักการ
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R and D) การออกแบบ การเรียนการสอนเชิงระบบ 
(Instructional System Design) การด าเนินการอย่างเป็นระบบแนวคิด ADDIE  Model ของ Kevin  Kruse 
(2008: 1) ที่ว่าการพิจารณาความเหมาะสมของการเรียนการสอน ต้องประเมินทุกองค์ประกอบและน าสิ่งที่
บกพร่องมาปรับปรุง เพ่ือให้รูปแบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ร่วมกับ
กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) แบบจ าลองการออกแบบการเรียนการสอนเชิง
ระบบของ Dick, Carey and Carey (Dick, Carey and Carey, 2005: 1-8) และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ของ Joyce และ Weil (2009: 9) ที่ว่าการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัย
พ้ืนฐานของที่มาของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วยเป้าหมายของรูปแบบ (goal) ข้อตกลง
เบื้องต้น (assumptions) หลักการส าคัญ (major concepts) ระบบอ่ืน ๆ ที่เป็นพ้ืนฐานของรูปแบบการเรียน
การสอน 

ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ได้เน้นกระบวนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methodology) การ
ผสมผสานข้อมูลใช้รูปแบบการวิจัยแบบ Embedded (The Embedded Design) โดยที่วิธีการเชิงปริมาณเป็น
วิธีหลักและวิธีการเชิงคุณภาพเป็นวิธีรอง (Creswell and Clark, 2011: 67) วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  
 ในขั้นตอนการพัฒนารูปแบบครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่มาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐาน มาใช้ในการออกแบบและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบ พัฒนารูปแบบ ประเมิน
ประสิทธิภาพของรูปแบบ และการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียน
การสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นปีที่ 2 โดยมีผล ดังนี้ 

1. การศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ 
    1.1. ผลการวิเคราะหข์อมูลสภาพปจจุบันจากเอกสาร 
    1.1.1. ผลการวิ เค ราะห์ ข้ อ มู ล พ้ื น ฐาน ของห ลั กสู ต รค รุศ าสต รบั ณ ฑิ ต 

(ภาษาอังกฤษ) ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สิ่งที่
คาดหวังกับสภาพที่เป็นจริง เพื่อเติมเต็มทักษะที่ต้องมีมาก่อน (Prerequisite Skills) สมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งสภาพที่เป็นจริงของการจัดการเรียนการสอนสาระ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและผลการเรียนรู้และสมรรถนะทางการเรียนของผู้เรียน พบว่า หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นหลักสูตรหนึ่งที่ให้บริการทางการ
ศึกษาในระดับอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย โดยให้บริการจัด
การศึกษาเพ่ือรองรับนักศึกษาทั้งภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะ   
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ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสาขาวิชาหนึ่งที่ได้รับความสนใจในการเข้าศึกษาต่อของ
นักศึกษาเป็นจ านวนมากทุกปี  มีจุดมุ่ งหมายของหลักสูตร คือ มุ่ งเน้นในการพัฒนาความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ทั้งทางทฤษฎี การฝึกปฏิบัติ และด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นครูภาษาอังกฤษท่ีมีคุณภาพ สามารถจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย
มีประสิทธิภาพ แต่การจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาอยู่ในระดับต่ า จ าเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน 

   1.1.2 ผลการวิเคราะห์การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พบว่า ในการจัดการศึกษามีความต้องการให้ผู้เรียนเกิดมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา   
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังจะเห็นว่า ด้านทักษะทางปัญญาเป็นทักษะหนึ่งที่มีความ
ต้องการจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาทักษะการคิดศตวรรษที่  21 เพราะการเรียนรู้เพียงเพ่ือความรู้ 
ความจ า ความเข้าใจและการน าไปใช้ ไม่เพียงพอที่จะท าให้ผู้เรียนพัฒนาเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ปัจจุบันจ าเป็นที่ผู้เรียนจะต้องรู้วิธีการเรียนรู้ คิดเป็น แก้ปัญหาเป็นอย่างสร้างสรรค์ มี
ความสามารถในการคิดอย่างมีคุณภาพและมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1.2 ผลการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้รูปแบบการ

เรียนการสอนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้ แนวคิดหลักการของการออกแบบการ
เรียนการสอนเชิงระบบ (Instructional System Design) หลักการ แนวคิดของการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development: R & D) และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของ Joyce และ 
Weil (2009: 9) วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
การอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง เพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ และทักษะการคิดวิ เคราะห์ ได้แก่ ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ 
(Constructivist Learning Theory) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา และแนวคิดทักษะการคิดของ 
Bloom และ Marzano ที่มีความสัมพันธ์กัน 

 1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจุบันจากการสัมภาษณ์บุคคล 
  ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาการอ่าน
ภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรี โดยการสัมภาษณ์อาจารย์ภาษาอังกฤษ ใช้เครื่องมือการสัมภาษณ์
เป็นแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง (Structured Interview) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นและด าเนินการสัมภาษณ์
ด้วยตนเอง มีผลการสัมภาษณ์ ดังตารางที่ 9 
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        ตารางที ่9   ผลข้อมลูการสัมภาษณผ์ู้สอนภาษาอังกฤษระดบัปริญญาตรี เกีย่วกบัปัญหาและความต้องการในการจัดการเรยีนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ  
ประเด็นสัมภาษณ ์ ผู้สอนภาษาอังกฤษคนที่ 1 ผู้สอนภาษาอังกฤษคนที่ 2 ผู้สอนภาษาอังกฤษคนที่ 3 ผู้สอนภาษาอังกฤษคนที่ 4 ผู้สอนภาษาอังกฤษคนที่ 5 

1. ท่านมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน 
และปัญหาของการ
เรียนการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษระดับ
ปริญญาตรี อย่างไรบ้าง  

ในการสอนอ่าน ผู้สอน
จ าเป็นต้องแปลให้ผู้เรียน
ฟั ง เ ป็ น ส่ ว น ใ ห ญ่ 
เนื่องจากผู้เรียนมีความรู้
พื้นฐานค่อนข้างต่ า ทั้ ง
ด้ า น ค า ศั พ ท์  ด้ า น
ไวย าก รณ์  ท า ให้ เกิ ด
ปัญหาความเข้าใจในการ
อ่าน  

ผู้สอนไม่เข้าใจกระบวนการ
สอนอ่านจึงใช้วิธีแปลเป็น
ภาษาไทยให้ผู้ เรียนเข้าใจ
ขณะสอน แต่ท าให้ผู้เรียนไม่
สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้
ด้ ว ย ต น เอ ง  น อก จาก นี้ 
ผู้เรียนขาดแรงจูงใจ ไม่เห็น
ความส าคัญและไม่สนใจเรียน
ภาษาอังกฤษ 

ผู้ เรียนส่วนใหญ่มีพื้นฐาน
ทางภาษาอังกฤษไม่ค่อยดี 
ใ น ข ณ ะ ที่ ก า ร อ่ า น
ภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่
ต้องใช้ความสามารถหลาย
ด้ า น  ทั้ ง เ รื่ อ ง ค า ศั พ ท์ 
โครงสร้างไวยากรณ์ รวมถึง
การตีความ ท าให้ผู้เรียนเกิด
ปัญหาในการอ่าน 

ผู้สอนใช้วิธีการแปลเป็น
ส่วนใหญ่  เนื่องจากต้อง
รับผิดชอบผู้ เรียนจ านวน
มาก  ท า ให้ ก ารสอน ไม่
ประสบผลส าเร็จ เพราะ
ผู้เรียนไม่สามารถน าไปใช้
ในการอ่านภาษาอังกฤษ
ด้วยตนเองได้  

ผู้ เรียนมีพื้นฐานความรู้
ภาษาอังกฤษต่ า อีกทั้งไม่
มี แรงจู งใจ ในการอ่ าน 
ผู้เรียนมักบอกว่าไม่เข้าใจ
เรื่องที่ อ่ าน เพราะไม่ รู้
ค า ศั พ ท์  แ ต่ ปั ญ ห า ที่
แ ท้ จ ริ ง  อ าจ เกิ ด จ าก
ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่ไม่
เหมาะสมด้วย  

2. ท่านคิดว่า การใช้วิธี
สอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษท่ีผู้สอน
สาธิตกลวิธีการอ่านและ
แสดงกระบวนการคิด
แก่ผู้เรยีนอย่างชัดแจ้ง 
เป็นวิธีการสอนที ่  
เหมาะสมกับผู้เรียน
ระดับปริญญาตรีหรือไม่
และควรมีการปรับใช้
อย่างไร 

เป็ นแนวคิดที่ น่ าสนใจ 
เพ ร าะ จ ะ ให้ ผู้ เ รี ย น รู้
วิธีการอ่าน เพื่อน าไปสู่
ความเข้าใจบทอ่านด้วย
ตน เอง เหมื อนการให้
เครื่องมือเพื่อหาค าตอบ 
และถ้าหากนักศึกษาให้
ความ ร่ วมมื อ  มี ค วาม
ตั้ ง ใจจริ ง จะส าม ารถ
พัฒนาความสามารถใน
การอา่นของตนได้  

แนวคิดนี้อาจจะเหมาะสม
กับการส่งเสริมทักษะการ
อ่านมาก เนื่องจากผู้ เรียน
จ าเป็นต้องเข้าใจวิธีการอ่าน
ให้มากที่ สุด เพื่ อสามารถ
อ่านภาษาอั งกฤษได้ ด้ วย
ตนเอง  

แนวคิดนี้น่าสนใจ เพราะ
ผู้เรียนจ าเป็นต้องใช้กลยุทธ์
ในการเรี ยนรู้  การสาธิต
กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ
อาจช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษของตน 

แนวคิดนี้น่าจะเป็นแนวคิด
หนึง่ในการพฒันา
ความสามารถในการอา่น
ภาษาองักฤษของผู้เรียน 

เป็นแนวคิดที่อาจช่วย
แก้ปัญหาในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ เพราะผูเ้รียน
จะสามารถวางแผนในการ
อ่านด้วยตนเองอยา่งมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้   
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 ตารางที่ 9  ผลข้อมลูการสัมภาษณ์ผู้สอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี เกีย่วกบัปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

ประเด็นสัมภาษณ ์ ผู้สอนภาษาอังกฤษคนที่ 1 ผู้สอนภาษาอังกฤษคนที่ 2 ผู้สอนภาษาอังกฤษคนที่ 3 ผู้สอนภาษาอังกฤษคนที่ 4 ผู้สอนภาษาอังกฤษคนที่ 5 
3. ท่านคิดว่า ในการ
จัดการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้
พัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ มีความส าคัญ
จ าเป็นกับสถานการณ์
โลกยุคปัจจุบันหรือไม่ 
อย่างไร 

การสอน ให้ ผู้ เรี ยน รู้ จั ก คิ ด
วิเคราะห์เป็นสิ่งส าคัญ เพราะ
การที่จะประสบความส าเร็จใน
ก า ร เรี ย น แ ล ะ ก า ร ใ ช้ ชี วิ ต
จ าเป็นต้องรู้จักคิดอย่างมีระบบ
และมี เหตุผล รู้จักแยกแยะ
ข้ อ เท็ จ จ ริ ง  โด ย เฉ พ าะ ใน
ปัจจุบันที่ต้องรับข้อม ูลข่าวสาร
มากมายในแต่ละวัน การคิด
วิเคราะห์จึงเป็นคุณสมบัติที่
ส าคัญ 

การคิดวิเคราะห์เป็นเรื่อง
ส าคัญส าหรับผู้เรียนในยุค
นี้  ผู้ เรี ยนควรสาม ารถ
พิ จ า ร ณ า แ ย ก แ ย ะ 
ไ ต ร่ ต ร อ ง เ กี่ ย ว กั บ
สถานการณ์ หรือข้อมู ล 
อย่างครบถ้วนรอบด้าน
และมีเหตุผล จนสามารถ
ตัดสินประเมินหาข้อสรุป
และน าไปใช้แก้ปัญหาได้ 

การคิดเป็นกลไกส าคัญที่
ช่วยในการแยกแยะข้อมูล
ต่าง ๆ รู้ว่าสิ่งใดดีและสิ่งใด
ไ ม่ ดี  ผู้ เ รี ย น ค ว ร มี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ควบคู่กับความรู้
ความสามารถในการเรียน   

การจัดการเรียนสอนที่เน้น
ให้ผู้ เรียนได้พัฒนาทักษะ
การคิดวิ เคราะห์  มีความ
สอดคล้องกับสภาพสังคม
ปัจจุบัน เพราะหากเด็กคิด
เป็น หรือคิดอย่างมีระบบ 
พ ว ก เข า ก็ จ ะ ส า ม า ร ถ
พิจารณาข้อมูลที่ได้รับแล้ว
น ามาใช้ป ระโยชน์  ห รื อ
ตัดสินใจในสถานการณ์ที่
เป็นปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 

การสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
พัฒนาการคิดวิเคราะห์เป็น
สิ่งจ าเป็น เพราะจะท าให้
ผู้ เรี ย น รู้ จั ก แ ล ะ เข้ า ใจ
ตนเอง รู้ข้อเท็จจริง รู้จัก
แยกแยะเหตุและผล เข้าใจ
เห ตุ ก ารณ์ ต่ า ง  ๆ  ช่ ว ย
พัฒนาความเป็นคนช่าง
สังเกต  หาความแตกต่าง
อย่างสมเหตุสมผล  

4. ท่านคิดว่า รูปแบบ
การเรยีนการสอนการ
อ่านภาษาอังกฤษโดย
บูรณาการยุทธวิธี
ส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจและ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ควรเป็นอย่างไร 

ผู้ เรียนต้องเรียนรู้กลวิธีในการ
อ่านและการคิดวิเคราะห์เป็น
หลัก เพื่อน ามาใช้ในกิจกรรม
การอ่าน ผู้สอนต้องออกแบบ
กิจกรรมให้ น่าสนใจ เนื้อหา
ชวนตดิตาม  
 

ผู้สอนต้องฝึกนักศึกษาให้
เรียนรู้กลวิธีในการอ่าน
หลากหลายวิธี  รวมถึ ง
วิธีการฝึกคิดวิเคราะห์ จน
มั่นใจว่านักศึกษาเข้าใจ
และสามารถใช้กลวิธีได้ง
ถูกต้อง อาจมีการฝึกเป็น
กลุ่มหรือเป็นคู่ จนเมื่อเริ่ม
มีความช านาญ จึงให้ท า
กิจกรรมเดี่ยว    

ผู้สอนควรสาธิตกลวิธีในการ
อ่าน พร้อมกับฝึกการคิด
วิเคราะห์ ในการอ่านให้ผู้ 
เรียนก่อนจะให้ผู้เรียนอ่าน  
ด้ วยตน เอง  นอกจากนี้  
ผู้เรียนควรบันทึกการอ่าน
ของตนเองในแต่ละครั้งด้วย   
 

นอกจากผู้สอนจะสอนกลวิธี
การอ่ านและการคิดแล้ว 
ขณะให้ผู้ เรียนฝึกอ่านด้วย
ตน เอง ผู้ ส อนควรเป็ นผู้
ช้ีแนะและใหข้้อมูลย้อนกลับ 
เพื่ อ ช่ วย เหลื อ ให้ ผู้ เรี ย น
สามารถอ่านได้ด้วยตนเอง 

ผู้สอนพิจารณากลวิธีการอ่าน
และการคิดท่ีเหมาะสมกับ
ผู้เรียน ออกแบบกิจกรรม
เน้นให้ผู้เรียนอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ
และสามารถคิดวิเคราะห์ได้ 
ผ่านกิจกรรมหลากหลาย มี
การวัดผลและประเมินผล
ชัดเจน และให้ผู้เรียนสะท้อน
ผลการเรียนรู้ของตนเองด้วย 
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 จากตารางที่ 9 สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้สอนวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ ผู้สอน
ภาษาอังกฤษมีความเห็นโดยสรุป ได้ดังนี้ 
 1. สภาพปัจจุบันของการเรียนการสอนวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ ผู้สอนยังมีความรู้และ
ทักษะในการจัดการสอนไม่เพียงพอ ไม่เข้าใจกระบวนการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ ผู้เรียนมีพ้ืน
ความรู้เดิมภาษาอังกฤษในระดับต่ า ทั้งด้านค าศัพท์ ด้านไวยากรณ์ รวมถึงการตีความ ท าให้เกิดปัญหา
ความเข้าใจในการอ่าน ผู้สอนใช้วิธีการแปลเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากต้องรับผิดชอบผู้เรียนจ านวนมาก 
ท าให้การสอนไม่ประสบผลส าเร็จ เพราะผู้เรียนไม่สามารถน าไปใช้ในการอ่านภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
ได้ ผู้เรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ประกอบกับการไม่เห็นความส าคัญและไม่สนใจเรียน
ภาษาอังกฤษ  

2. แนวคิดการใช้วิธีสอนการอ่านภาษาอังกฤษที่ผู้สอนสาธิตกลวิธีการอ่านและแสดง
กระบวนการคิดแก่ผู้เรียนอย่างชัดแจ้ง แล้วให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม ผู้สอนภาษาอังกฤษมีความเห็นว่า เป็น
วิธีการสอนที่น่าสนใจน ามาใช้กับผู้เรียนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี เพราะเป็นการสอนให้ผู้เรียนรู้
วิธีการอ่าน เพ่ือน าไปสู่ความเข้าใจบทอ่านด้วยตนเอง เหมือนการให้เครื่องมือเพ่ือหาค าตอบ เพราะ
ผู้เรียนจ าเป็นต้องใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้ การสาธิตกลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษอาจช่วยให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของตน แนวคิดที่อาจช่วยแก้ปัญหาในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถวางแผนในการอ่านด้วยตนเองอย่างมปีระสิทธิภาพยิ่งขึน้  และถ้า
หากนกัศึกษาให้ความร่วมมือ มีความตัง้ใจจริง จะสามารถพัฒนาความสามารถในการอา่นของตนได้         

3. แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
มีความส าคัญจ าเป็นกับสถานการณ์โลกยุคปัจจุบัน ผู้สอนภาษาอังกฤษมีความเห็นว่า การจัดการเรียน
สอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ มีความสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน เพราะ
หากเด็กคิดเป็น หรือคิดอย่างมีระบบ พวกเขาก็จะสามารถพิจารณาข้อมูลที่ได้รับแล้วน ามาใช้ประโยชน์ 
หรือตัดสินใจในสถานการณ์ที่เป็นปัญหาได้อย่างมีเหตุผลการคิดวิเคราะห์เป็นเรื่องส าคัญส าหรับผู้เรียนใน
ยุคนี้ ผู้เรียนควรสามารถพิจารณาแยกแยะ ไตร่ตรองเกี่ยวกับสถานการณ์หรือข้อมูล อย่างครบถ้วนรอบด้าน
และมีเหตุผล จนสามารถตัดสินประเมินหาข้อสรุปและน าไปใช้แก้ปัญหาได้ โดยเฉพาะในโลกยุคปัจจุบันที่
ผู้คนต้องรับข้อมูลข่าวสารมากมายในแต่ละวัน ผู้เรียนจะประสบความส าเร็จในการเรียนและการใช้ชีวิต
จ าเป็นต้องรู้จักคิดอย่างมีระบบและมีเหตุผล รู้จักแยกแยะข้อเท็จจริง ดังนั้น การรู้จักคิดวิเคราะห์จึงเป็น
คุณสมบัติที่ส าคัญ  

4. การใช้รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริม
การคิดขั้นสูง เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิด
วิเคราะห์ ผู้สอนภาษาอังกฤษเห็นว่า ผู้สอนต้องฝึกนักศึกษาให้เรียนรู้กลวิธีในการอ่านหลากหลายวิธี  
รวมถึงวิธีการฝึกคิดวิเคราะห์ ผู้เรียนควรบันทึกการอ่านของตนเองในแต่ละครั้งด้วย นอกจากนี้ ผู้สอน
ควรเป็นผู้ชี้แนะและให้ข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือช่วยเหลือให้ผู้เรียนสามารถอ่านได้ด้วย  จนมั่นใจว่า
นักศึกษาเข้าใจและสามารถใช้กลวิธีได้อย่างถูกต้อง  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานทั้งที่เป็นเอกสารและบุคคล ท าให้ทราบข้อมูลเพ่ือเป็น
แนวทางในการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ
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ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2  
 

ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาและประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดย
บูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2  
 

ในขั้นตอนการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ออกแบบและพัฒนารูปแบบ รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ และการพัฒนาเครื่องมือที่
ใช้ในการประเมินประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ
ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2  โดยมีผลการพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพของรูปแบบ ดังนี้ 
 

1. ผลของการออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ
ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง  
การออกแบบและพัฒนาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่มาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน มาใช้ในการ
ออกแบบและพัฒนา มีผลดังนี้ 
   1.1 ผลการออกแบบรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริม
การคิดขั้นสูง มีผลการสังเคราะห์และการพัฒนาตามองค์ประกอบของรูปแบบ ดังนี้ 
   1.1.1 ผลการสังเคราะห์ความเป็นมาและความส าคัญของรูปแบบการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง และผลการสังเคราะห์แนวคิดพ้ืนฐานในการ
พัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎีการสอนโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการ
คิดขั้นสูง ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ (Constructivist Learning Theory) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา 
และแนวคิดทักษะการคิดของ Bloom และ Marzano ที่มีความสัมพันธ์กัน  
  1.1.2 ผลการพัฒนาหลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัด
และประเมินผลของรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง (ดัง
แผนภาพที่ 10) 
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ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
 

1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ  

น าไปสู่ 

2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  
 

วัตถุประสงค์ของ 
รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษ 

 
1. เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
2. เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน ายุทธวิธีไป
ประยุกต์ใช้กับการอ่านในชีวิตประจ าวัน 
 

ภาพที่ 10  ผลการพัฒนาวัตถุประสงค์ของรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง 
 

หลักการของรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษ 
โดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง 

3. ผู้เรียนไดเ้รียนรู้ยุทธวิธีเพ่ือใช้ในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
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                                    ก าหนดแนวทางในการสอน 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
  

 
 
 

 

วัตถุประสงค์ของรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษ 
โดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง 

 

ภาพที ่11 ผลการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสรมิการคิดขั้นสูง 
 
 

1. ผู้สอนสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้ผู้เรียน ผู้เรียนใช้ประสบการณ์เดิมในการเรียนรู้และเห็นความส าคัญของ
กระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ใหม่ โดยการทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียน โดยใช้ภาพ เกม 
เพลง การตั้งค าถาม ฯลฯ เพื่อน ามาใช้เชื่อมโยงในการเรียนรู้เนื้อหาใหม ่

2. ผู้สอนน าเสนอความรู้ใหม่ โดยบูรณาการยุทธวธิีส่งเสริมการคิดขั้นสูงในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ แจ้งจดุประสงค์ในการเรียนรู้ 

 
3. ผูเ้รียนฝึกอ่านเป็นกลุ่ม/ คู่โดยบูรณาการยุทธวธิีส่งเสริมการคิดขั้นสูง ในขณะที่ผู้สอนแนะน า ตรวจสอบ
ความเข้าใจ  
 

5. ผู้สอนประเมินความสามารถในการอา่นภาษาอังกฤษเพื่อความเขา้ใจและทกัษะการคิดวิเคราะหข์อง
นักศึกษา 

ขั้นที่ 3 ขั้นฝึกทักษะโดยการช้ีแนะ   
          (Implementing Guided   Practice) 

ขั้นที่ 2 ขั้นน าเสนอยุทธวิธี  (Modeling Strategies) 

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อม (Preparing Prerequisite skills) 

ขั้นที่ 4 ขั้นฝึกทักษะอย่างอิสระ  
          (Assigning Independent Practice) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบ                                                                                                                    
การสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ

ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง 

ขั้นที่ 5 ขัน้ประเมินผลการอ่าน  
          (Assessing and Evaluating) 

ขั้นที่ 6 ขัน้สะท้อนผลการเรียนรู้ (Reflecting) 

4. ผู้เรียนฝึกอ่านด้วยตนเองเป็นรายบุคคล โดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง ผูเ้รียนสร้างชิ้นงานที่
สะท้อนความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ และทักษะการคิดวิเคราะห์ 

6. ผู้เรียนสะท้อนผลการเรียนรู้และการใช้ยุทธวธิีในการอ่าน โดยบูรณาการยุทธวิธีการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ 
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จากภาพที่ 11 พบว่ารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการ
คิดข้ันสูง ประกอบด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ 6 ขั้น คือ   

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อม (Preparing Prerequisite skills) มีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวน
ความรู้เดิมของผู้เรียน โดยใช้ภาพ การตั้งค าถาม เกม เพลง ฯลฯ เพ่ือน ามาใช้เชื่อมโยงในการเรียนรู้
เนื้อหาใหม่และกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน  

ขั้นที่ 2 ขั้นน าเสนอยุทธวิธี  (Modeling Strategies) มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงให้ผู้เรียนได้
เห็นวิธีการน ากลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษมาใช้บูรณาการกับยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงและส่งเสริมให้
ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดมากขึ้น รวมทั้งได้ฝึกกระบวนการคิดระดับสูง โดยผู้สอนใช้ยุทธวิธีเป็นแบบอย่าง
โดยผ่านการคิดดัง (think aloud) เพ่ือระบุกลวิธีการอ่านและการคิดที่ใช้ และเพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักถึง
กลวิธีที่สามารถน ามาใช้ในกระบวนการอ่านและคิดวิเคราะห์  

ขั้นที่ 3 ขั้นฝึกทักษะโดยการชี้แนะ (Implementing Guided Practice)  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนยุทธวิธีในการอ่านและการคิดขั้นสูง โดยผู้สอนให้การชี้แนะขณะอ่านเป็นกลุ่ม/ เป็น
คู่ เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจและการใช้ยุทธวิธีในการอ่าน  

ขั้นที่ 4 ขั้นฝึกทักษะอย่างอิสระ (Assigning Independent Practice) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ผู้เรียนน ายุทธวิธีในการอ่านและการคิดขั้นสูงมาใช้ในกระบวนการอ่านภาษาอังกฤษ โดยฝึกปฏิบัติด้วย
ตนเอง เป็นกลุ่ม/ เป็นคู ่  

ขั้นที่  5 ขั้นประเมินผลการอ่าน (Assessing and Evaluating) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ตรวจสอบประเมินผลผู้เรียน โดยใช้แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
แบบสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ แล้วให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือการปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนา ในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ดีขึ้น  

ขั้นที่ 6 ขั้นสะท้อนผลการเรียนรู้ (Reflecting) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทบทวน
และสะท้อนผลการเรียนรู้และการใช้ยุทธวิธีของตน ช่วยให้เกิดความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ น าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงตนเอง และการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น   

ส าหรับเงื่อนไขส าคัญในการน ารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธี
ส่งเสริมการคิดขั้นสูงไปใช้ให้ประสบผลส าเร็จ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียน น ามาก าหนดเงื่อนไขส าคัญในการน า
รูปแบบไปใช้ให้ประสบผลส าเร็จ เมื่อผ่านการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบด้วยวิธีการตรวจสอบ
ความสอดคล้องเชิงโครงสร้างของรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการ
คิดขั้นสูง ตรวจสอบด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน และการ
ประเมินประสิทธิภาพโดยน าไปทดลองใช้กับนักศึกษาที่มีคุณลักษณะไม่แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่าง แล้ว
น ามาปรับปรุงแก้ไข พบว่ามีเงื่อนไขส าคัญในการน ารูปแบบไปใช้ให้ประสบผลส าเร็จ 2 ประเด็นคือ 

1) ผู้เรียนต้องมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานส าหรับการเรียนรู้เนื้อหาใหม่ 
2) ผู้สอนต้องมีความเชี่ยวชาญในการใช้กลวิธีในการอ่านภาษาอังกฤษและยุทธวิธีในการ

คิดข้ันสูงเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นการเรียนรู้ 
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 1.2 ผลการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษ
โดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดย
บูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ โดยสังเคราะห์
องค์ประกอบของคู่มือ ก าหนดรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบของคู่มือ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกการอ่านทีบู่รณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง (ภาคผนวก ข) 
 1.3 ผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของ
รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง คู่มือการใช้รูปแบบการ
สอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง แผนการจัดการเรียนรู้ และเครื่องมือ
ที่ใช้ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ ได้แก่ แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข้าใจ แบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ในการอ่าน แบบบันทึกการอ่าน แบบสอบถามการใช้
ยุทธวิธีในการอ่าน และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการสอน ตรวจสอบด้วยวิธีการหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน  
  

2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรปูแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณา
การยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ก่อนน าไปทดลอง
ใช้จริง โดยน าแผนการจัดการเรียนรู้  จ านวน 4 แผน ที่ พัฒนาขึ้ นตามรูปแบบการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 
ผู้วิจัยได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญแล้วน าไปทดลองใช้กั บนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ห้องเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมี
คุณลักษณะไม่แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นระยะเวลา 12 คาบ เพ่ือตรวจสอบ
ความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ สภาพการเรียนการสอนจริง และรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยด าเนินการหา
ประสิทธิภาพของรูปแบบ โดยน าไปทดลองใช้กับผู้เรียนจ านวน 20 คน จากนั้นจึงหาค่าประสิทธิภาพ 
(E1/E2) โดยหาค่า E1 จากคะแนนที่ได้จากการท ากิจกรรมระหว่างเรียนแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ และ
หาค่า E2  จากคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
และคะแนนที่ได้จากการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนไดค้่าประสิทธิภาพเท่ากับ 78.66/81.87  
 
ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้รูปแบบ และประสิทธิผลรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ
ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 
  

1. ผลการทดลองใช้รูปแบบ 
   ในการน ารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2  ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
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คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่เรียนวิชา การอ่านเพ่ือการตีความ ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 จ านวน 30 คน โดยจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ และทักษะการคิดวิเคราะห์ให้เกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน โดยผู้วิจัยท าหน้าที่เป็น
ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการของรูปแบบ 6 ขั้น ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
จ านวน 8 แผน แผนละ 3 คาบ ผู้สอนและผู้ เรียนมีบทบาทส าคัญในการร่วมกันเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา ดังตารางที่ 
10 
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ตารางที่ 10   ผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการของรูปแบบการเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงส่งเสริม 
              ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 

ขั้นตอน 
การสอน 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมการ
เรียนรู้ 

บทบาท 
ของผู้เรียน 

บทบาท 
ของผู้สอน 

ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา 

ในภาพรวม 
ขั้นที่ 1: 
ขัน้เตรียมความพร้อม 
(Preparing 
Prerequisite skills)    

- เพื่อกระตุ้นความรู้เดมิของผู้เรยีนมาเป็น
พื้นฐานในการสอนอ่านภาษาอังกฤษ 
- เพื่อให้ผู้เรียนเกดิความพร้อมในการเรยีนรู้ 
- น าความรู้และทักษะเดมิมาสัมพนัธ์กับ
บทเรียนใหม ่

ผู้สอนใช้ค าถาม ภาพ 
ฯลฯ เพื่อกระตุ้น
ความรู้เดิมของผู้เรียน 

แสดงความรู้เดมิที่มีอยู่ผา่น
กิจกรรมทีผู่้สอนเตรียมไว้ 
เช่น ตอบค าถามหรือเล่า
ประสบการณ์ที่เคยได้เรียน
ผ่านมาแล้ว 
 

ด าเนินกิจกรรมที่จะช่วยให้
ผู้เรยีนแสดงความรู้เดิมที่มี
อยู่ออกมาให้มากที่สุด  

ผู้เรยีนมีความพร้อมใน
การเรยีน สามารถ
เชือ่มโยงความรู้และ
ประสบการณ์เดมิเข้า
กับความรู้เรื่องใหม่ได ้

ขั้นที่ 2 : 
ขั้นน าเสนอยุทธวิธี  
(Modeling 
Strategies) 

- เพื่อแสดงใหผู้้เรียนไดเ้ห็นวิธีการน ากลวิธีการ
อ่านภาษาอังกฤษมาใช้บรูณาการกับยุทธวิธี
ส่งเสริมการคดิขั้นสูง 
- ส่งเสริมให้ผูเ้รยีนฝึกกระบวนการคดิระดับสงู 

ผู้สอนแสดง/สาธิต
การใช้ยุทธวิธีให้
ผู้เรยีนดูเป็น
แบบอย่าง ผ่านการ
คิดดัง (think aloud)  

สังเกตวิธีใช้ยุทธวิธีอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อพร้อมท่ีจะฝึก
ปฏิบัติด้วยตนเอง 

แสดงใหผู้้เรียนเห็นกลวิธี
การอ่านและการคิด โดย
การบอก แสดงแบบให้ดู 
ยกตัวอย่างประกอบการ
อธิบาย เพือ่ให้ผู้เรียนเข้าใจ
ชัดเจน 

ผู้เรยีนเห็นขั้นตอน
กระบวนการในการคิด 
เพื่อน ายุทธวิธีไปใช้ด้วย
ตนเอง 

ขั้นที่ 3: 
ขั้นฝึกทักษะโดยการ
ช้ีแนะ (Implementing 
Guided Practice) 
 

-เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนยุทธวิธีในการอ่านและ
การคิดขั้นสูง 

ผู้เรยีนฝึกปฏิบัติเป็น
กลุ่ม/คู่ โดยผู้สอน
คอยแนะน า 

ฝึกฝนทักษะการใช้ยุทธวิธี 
ผ่านการท างานเป็นกลุ่ม/คู ่

ให้การช้ีแนะขณะอ่านเป็น
กลุ่ม/ เป็นคู่ ตรวจสอบความ
เข้าใจและการใช้ยุทธวิธี 

ผู้ เรี ยนฝึ กฝน การใช้
ยุทธวิธีในการอ่านและ
ตรวจสอบความเข้าใจ
ขณะท ากิจกรรมร่วมกับ
นักศึกษาคนอื่น  
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ตารางที่ 10  ผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการของรูปแบบการเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงส่งเสริม 
               ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 (ต่อ) 

ขัน้ตอน 
การสอน 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมการ
เรียนรู้ 

บทบาท 
ของผู้เรียน 

บทบาท 
ของผู้สอน 

ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา 

ในภาพรวม 
ขั้นที่ 4: 
ขั้นฝึกทักษะอย่างอิสระ 
(Assigning 
Independent 
Practice) 

ผู้เรียนน ายุทธวิธีในการอ่านและการคิดขั้นสูง
มาใช้ในกระบวนการอ่านภาษาอังกฤษ โดย
ปฏิบัติภาระงานด้วยตนเอง 

ผู้เรยีนน ายุทธวิธีมา
ใช้ในการอ่านด้วย
ตนเอง (งานเดี่ยว) 

ฝึกฝนทักษะการใช้ยุทธวิธี 
ผ่านกระบวนการท างานด้วย
ตนเอง 

สังเกตการณ์ปฏิบัติของ
ผู้เรยีน เพื่อตรวจสอบความ
เข้าใจและการใช้ยุทธวิธี 

ผู้เรยีนไดฝ้ึกฝนการอ่าน
ด้วยตนเองอย่างอิสระ 
โดยใช้ยุทธวิธีที่ได้เรียนรู้ 

ขั้นที่ 5:  
ขั้นประเมินผลการอ่าน 
(Assessing and 
Evaluating) 

ตรวจสอบประเมินผลผู้เรียน  ใช้แบบทดสอบ
ความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ 
แบบทดสอบทักษะ
การคิดวิเคราะห ์

แสดงออกถึงความสามารถ
ในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
และทักษะการคิดวิเคราะห์
ทีไ่ด้เรยีนรูต้ามรปูแบบ 

ให้ผลย้อนกลับ เพ่ือปรับ 
แก้ไข พัฒนาผลงานให้มี
ความถูกต้อง แล้วเข้าสู่
กระบวนการประเมินผล 

ผู้อ่านไดร้ับการ
ประเมินผลการอ่าน  

ขั้นที่ 6: 
ขั้นสะท้อนผลการ
เรียนรู้ (Reflecting) 

ทบทวนและสะท้อนผลการเรียนรู้และการใช้
ยุทธวิธี  

บันทึกผลการเรียนรู้ 
เพื่อสะท้อนถึง
กระบวนการเรียน 
และการใช้ยุทธวิธี 

สะท้อนผลการเรียนรู้และ
การใช้ยุทธวิธี รวมถึงความ
คิด เห็นในระหว่างเรียน
และปฏิบัติงาน 

ช่วยให้เกิดความเข้าใจและ
เกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ น าไปสู่การ
พัฒนาปรับปรุง และการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น   

ผู้เรียนได้สะท้อนผลการ
ใช้ยุทธวิธี 
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หลังจากการน ารูปแบบไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แล้ว ผู้วิจัยได้น ารูปแบบการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 
มาปรับปรุงแก้ไข รูปแบบที่พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขแล้วหลังจากน าไปใช้กับนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ จ านวน 30 คน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีรายละเอียดของรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดย
บูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง ในแผนภาพที่ 12  
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ภาพที่ 12  รปูแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
             และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2     
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จากภาพที่ 12  รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้น
สูงเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ส าหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 มีชื่อว่า “PMIAAR” “พีเอ็มไอเอเออาร์” มีรายละเอียดดังนี้ 
 
องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 

หลักการ การบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง (Higher - Order Thinking 
Skills : HOTS) กับการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
สามารถคิดอย่างเป็นระบบเพ่ือเข้าถึงความรู้ ตลอดจนสามารถพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง 

วัตถุประสงค์  เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 
องค์ประกอบเชิงกระบวนการ  แบ่งการด าเนินการเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้คือ   

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อม (Preparing Prerequisite skills) มีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวน
ความรู้เดิมของผู้เรียน โดยใช้ภาพ เกม เพลง การตั้งค าถาม ฯลฯ เพ่ือน ามาใช้เชื่อมโยงในการเรียนรู้
เนื้อหาใหม่และกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน  

ขั้นที่ 2 ขั้นน าเสนอยุทธวิธี  (Modeling Strategies) มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงให้ผู้เรียนได้
เห็นวิธีการน ากลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษมาใช้บูรณาการกับยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงและส่งเสริมให้
ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดมากขึ้น รวมทั้งได้ฝึกกระบวนการคิดระดับสูง โดยผู้สอนใช้ยุทธวิธีเป็นแบบอย่าง
โดยผ่านการคิดดัง (think aloud) เพ่ือระบุกลวิธีการอ่านและการคิดที่ใช้ และเพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักถึง
กลวิธีที่สามารถน ามาใช้ในกระบวนการอ่านและคิดวิเคราะห์  

ขั้นที่ 3 ขั้นฝึกทักษะโดยการชี้แนะ (Implementing Guided Practice)  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนยุทธวิธีการอ่านและการคิดขั้นสูง โดยผู้สอนให้การชี้แนะขณะอ่านเป็นกลุ่ม/ เป็นคู่ 
เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจและการใช้ยุทธวิธีในการอ่าน  

ขั้นที่  4 ขั้นฝึกทักษะอย่างอิสระ (Assigning Independent Practice) มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้เรียนน ายุทธวิธีการอ่านและการคิดขั้นสูงมาใช้ในกระบวนการอ่านภาษาอังกฤษ โดยปฏิบัติภาระ
งานด้วยตนเอง   

ขั้นที่  5 ขั้นประเมินผลการอ่าน (Assessing and Evaluating) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ตรวจสอบประเมินผลผู้เรียน โดยใช้แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
แบบสังเกตพฤติกรรม แบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ แล้วให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือการปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนา ในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ดีขึ้น  

ขั้นที่ 6 ขั้นสะท้อนผลการเรียนรู้ (Reflecting) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทบทวน
และสะท้อนผลการเรียนรู้และการใช้ยุทธวิธีของตน ช่วยให้เกิดความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ น าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงตนเอง และการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น   
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องค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ 

ปัจจัยที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ :  ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการเรียน ร่วมกันคิดร่วมกัน
ท างาน มีความสนใจใฝ่รู้ ผู้สอนควรมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและพัฒนาความสามารถ
ของตน 

ทักษะการเรียน/การสอน 
ผู้เรียนต้องมีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน คิดเชื่อมโยงความรู้เดิมประสบการณ์เดิมกับ

ความรู้ใหม่ ชอบตั้งค าถาม  มีเหตุผล   
ผู้สอน กระตุ้นผู้เรียนตั้งค าถามให้คิด ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เป็นต้นแบบในการแสดงวิธี

คิด เชื่อมโยงความรู้ และมียุทธวิธีส่งเสริมการคิดของผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
ระบบสนับสนุน : การใช้สื่อ/ อุปกรณ์จริง (authentic materials) เช่น ภาพต่าง ๆ 

วิดีทัศน์ แผนภาพ แผนภูมิช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและเข้าใจสิ่งที่คิดได้ชัดเจน 
 
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ 

หลังจากการน ารูปแบบไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แล้ว ผู้วิจัยได้น า
รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นปีที่ 2 มาปรับปรุงแก้ไข รูปแบบที่พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขแล้วหลังจากน าไปใช้กับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 30 คน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งในการทดลองใช้ครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพของรูปแบบพบว่ารูปแบบมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.46 /80.11 ซึ่ง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 1  
 
3. ผลการประเมินประสิทธิผล 

3.1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของ
นักศึกษา ก่อนและหลังเรียนตามรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษที่บูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการ
คิดขั้นสูง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test แบบ dependent มีผล
การทดสอบดังตารางที่ 11 
 
ตารางที่ 11 เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ก่อนและหลังเรียน 
               โดยภาพรวม 

*P<.05 
 

ความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 

จ านวน
นักศึกษา 

คะแนน
เต็ม 

X  S.D. t-test P 

คะแนนก่อนเรียน 30 30 20.06 2.21 
17.07* .000 

คะแนนหลังเรียน 30 30 24.03 1.97 
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จากตารางที ่11 แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ
ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2  (PMIAAR Model) พบว่า 
ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เท่ากับ 20.06 คะแนน (S.D. = 2.21) และ 24.03 
คะแนน (S.D.= 1.97) ตามล าดับ ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจของนักศึกษา พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 
 

เมื่อพิจารณาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักศึกษา ก่อน
และหลังเรียน โดยจ าแนกเป็นรายด้าน มีผลการศึกษาดังตารางที ่11 
 
ตารางที ่12  ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ก่อนและหลังเรียน ตามรูปแบบ 
   การสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง แยกรายด้าน 

*P<.05 
 

จากตารางที่ 12 แสดงความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของ
นักศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ การระบุใจความส าคัญ การตีความ การหาข้อมูล และการสรุป
ความ พบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักศึกษาทุกด้านหลังเรียน  
( X = 4.23, S.D. = 0.50, X = 4.43, S.D. = 0.63, X = 11.70, S.D. = 0.79, X  = 3.67, S.D. = 
0.66) สูงกว่าก่อนเรียน  ( X = 3.43, S.D. = 0.63, X = 3.60, S.D. = 0.62, X = 10.13, S.D. = 
1.17, X  = 2.90, S.D. = 0.61) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
 

ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ 
เพื่อความเข้าใจ 

จ านวน
นักศึกษา 

คะแนน
เต็ม 

X  S.D. t-test P 

1. การระบุใจความส าคัญ 
ก่อนเรียน 

30 6 
3.43 0.63 

6.13* 0.00 
หลังเรียน 4.23 0.50 

2. การตีความ 
ก่อนเรียน 

30 6 
3.60 0.62 

7.05* 0.00 
หลังเรียน 4.43 0.63 

3. การหาข้อมูล 
ก่อนเรียน 

30 13 
10.13 1.17 

10.00* 0.00 
หลังเรียน 11.70 0.79 

4. การสรุปความ 
ก่อนเรียน 

30 5 
2.90 0.61 

4.89* 0.00 
หลังเรียน 3.67 0.66 
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นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของ
นักศึกษาหลังเรียน จ าแนกเป็นรายด้าน มีผลการศึกษาดังตารางที่ 13 
 
ตารางที่ 13  ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักศึกษาหลังเรียน  
                จ าแนกรายด้าน 

  
 จากตารางที่ 13  พบว่า โดยภาพรวม นักศึกษามีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
เพ่ือความเข้าใจอยู่ ในระดับดี  คิดเป็นร้อยละ 80.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ความสามารถในการหาข้อมูล อยู่ในระดับดีมาก โดยมีร้อยละของค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (ร้อยละ 90.00) 
ด้านความสามารถในการตีความ (ร้อยละ 73.83) ด้านความสามารถในการสรุปความ (ร้อยละ 73.40) 
และด้านความสามารถในการระบุใจความส าคัญ (ร้อยละ 70.50) พบว่า นักศึกษามีความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อ

ความเข้าใจ 

จ านวน
นักศึกษา 

คะแนน
เต็ม X  S.D. 

ร้อยละ
ของ

ค่าเฉลี่ย 

ระดับ
ความสามารถ 

ล าดับที ่

1. การระบุใจความ
ส าคัญ 

30 6 4.23 0.50 70.50 ปานกลาง 4 

2. การตีความ 30 6 4.43 0.63 73.83 ปานกลาง 2 

3. การหาข้อมูล 30 13 11.70 0.79 90.00 ดีมาก 1 

4. การสรุปความ 30 5 3.67 0.66 73.40 ปานกลาง 3 

ภาพรวม 30 30 24.03 1.97 80.01 ดี  
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 3.2. ผลการศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาที่เรียนตามรูปแบบการเรียน
การสอนอ่านภาษาอังกฤษที่บูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test แบบ 
dependent มีผลการทดสอบดังตารางที่ 14 

 
ตารางที่ 14 ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา ก่อนและหลังเรียน ตามรูปแบบ 
 การสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง โดยภาพรวม 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ จ านวน
นักศึกษา 

คะแนน
เต็ม 

X  S.D. t-test P 

คะแนนก่อนเรียน 30 20 11.20 1.67 
14.37* .000 

คะแนนหลังเรียน 30 20 14.87 1.43 
*P<.05 
 จากตารางที ่14 แสดงการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาก่อนเรียนและ
หลังการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2  (PMIAAR Model) พบว่า นักศึกษามีทักษะในการคิด
วิเคราะห์หลังเรียน ( X = 14.87, S.D. = 1.43) สูงกว่าก่อนเรียน ( X = 11.20, S.D. = 1.67) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 
 
 เมื่อพิจารณาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา ก่อนและหลังเรียน โดยจ าแนกเป็นราย
ด้าน มีผลการศึกษาดังตารางที่ 15 
  
ตารางที ่15  ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา ก่อนและหลังเรียน ตามรูปแบบ 
   การสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง แยกรายด้าน 

*P<.05 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
จ านวน

นักศึกษา 
คะแนน

เต็ม 
X  S.D. t-test P 

1. การวิเคราะห์ความส าคัญ ก่อนเรียน 
30 8 

4.20 0.81 
9.80* 0.00 หลังเรียน 5.67 0.76 

2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ก่อนเรียน 
30 8 

4.47 0.73 
7.13* 0.00 หลังเรียน 5.57 0.57 

3. การวิเคราะห์เชิงหลักการ ก่อนเรียน 
30 4 

2.53 0.57 
8.46* 0.00 หลังเรียน 3.63 0.49 
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 จากตารางที่ 15 แสดงทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ การ
วิเคราะห์ความส าคัญ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์เชิงหลักการ พบว่า การคิดวิเคราะห์
ของนักศึกษาทุกด้านหลังเรียน ( X = 5.67, S.D. = 0.76, X = 5.57, S.D. = 0.57, X = 3.63, S.D. 
= 0.49) สูงกว่าก่อนเรียน  ( X = 4.20, S.D. = 0.81, X = 4.47, S.D. = 0.73, X = 2.53, S.D. = 
0.57) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาหลังเรียน จ าแนก
เป็นรายด้าน มีผลการศึกษาดังตารางที่ 16 
 
ตารางที ่16 ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาหลังเรียน จ าแนกรายด้าน 

  
 จากตารางที่ 16 พบว่า โดยภาพรวม นักศึกษามีทักษะการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 74.35 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวิเคราะห์ เชิงหลักการ อยู่ใน
ระดับดีมาก โดยมีร้อยละของค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (ร้อยละ 90.75) ด้านการวิเคราะห์ความส าคัญ (ร้อยละ 
70.88) และด้านการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (ร้อยละ 69.63) พบว่า นักศึกษามีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ  
  
 3.3 ผลการศึกษาความสามารถในการใช้ยุทธวิธีในการอ่านและการคิดขั้นสูงของ
นักศึกษาระหว่างเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษที่บูรณาการยุทธวิธีส่งเสริม
การคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2   
 ในการศึกษาการใช้ยุทธวิธีในการอ่านของนักศึกษาในการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการ
สอนอ่านภาษาอังกฤษที่บูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 
ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 

ทักษะการคิดวิเคราะห ์
จ านวน

นักศึกษา 
คะแนน

เต็ม X  S.D. 
ร้อยละ
ของ

ค่าเฉลี่ย 

ระดับ
ความสามารถ 

ล าดับ
ที ่

1. การวิเคราะห์
ความส าคญั 30 8 5.67 0.76 70.88 ปานกลาง 2 

2. การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ 30 8 5.57 0.57 69.63 ปานกลาง 3 

3. การวิเคราะห์เชิง
หลักการ 30 4 3.63 0.49 90.75 ดีมาก 1 

ภาพรวม 30 20 14.87 1.43 74.35 ปานกลาง  
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 1. การใช้ยุทธวิธีในการอ่านภาษาอังกฤษจากข้อมูลเชิงปริมาณ 
 ผู้เรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้ยุทธวิธี
ในการอ่านทั้งขณะก่อนการอ่าน ขณะอ่านและขณะหลังการอ่าน  โดยใช้ยุทธวิธีต่อไปนี้ คือ 1. การ
อ่านคร่าวและการท านายบทอ่าน 2. การระบุใจความส าคัญ 3.การสร้างภาพในใจ 4. การตีความ 5. 
การวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่าน และ 6. การถามค าถาม โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 16 
 

ตารางที่ 17 การใช้ยุทธวิธีการอ่านและการคิดข้ันสูงในการอ่าน 
ยุทธวิธีในการการอ่าน X  S.D. ระดับการใช้ ล าดับที่ 

1.  การอ่านคร่าวและการท านายบทอ่าน 4.20 0.55 มาก 3 
2. การระบุใจความส าคัญ 4.57 0.57 มากที่สุด 1 
3. การสร้างภาพในใจ 3.60 0.50 มาก 5 
4. การตีความ 3.67 0.55 มาก 4 
5. การวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่าน 4.40 0.50 มาก 2 
6. การถามค าถาม 3.47 0.63 ปานกลาง 6 

รวม 3.99 0.69 มาก  
 

 จากตารางที่ 17 พบว่า โดยภาพรวม นักศึกษามีการใช้ยุทธวิธีในการอ่านตามที่ได้เรียน
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงใน
ระดับมาก ( X = 3.99, S.D.= 0.69) ยุทธวิธีที่นักศึกษาใช้มากที่สุดในการอ่านภาษาอังกฤษ คือ 
ยุทธวิธีการระบุใจความส าคัญ ( X  = 4.57, S.D. = 0.57) ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด ในขณะที่ยุทธวิธีที่
ใช้น้อยที่สุด คือ ยุทธวิธีการถามค าถาม  ( X  = 3.47, S.D. = 0.63) การใช้อยู่ในระดับปานกลาง 
ในขณะที่ยุทธวิธีการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่าน, ยุทธวิธีการอ่านคร่าวและการท านายบทอ่าน, 
ยุทธวิธีการตีความ, ยุทธวิธีการสร้างภาพในใจ อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.40, S.D. = 0.50, X  = 
4.20, S.D. = 0.55,  X  = 3.67, S.D. = 0.55, X  = 3.60, S.D. = 0.50 ตามล าดับ)  
  
 2. การใช้ยุทธวิธีในการอ่านของนักศึกษาจากข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ในระหว่างการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้น 
นักศึกษาเขียนบันทึกการอ่านผู้วิจัยอ่านบันทึกการอ่านของผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง แล้วคัดลอกข้อความที่
ผู้เรียนเขียนสะท้อนถึงการใช้ยุทธวิธีที่ใช้ในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ แล้วน าข้อความ
ดังกล่าวมาพิจารณาความสามารถในการใช้ยุทธวิธีของนักศึกษาระหว่างเรียนด้วยรูปแบบฯ เพ่ือแสดง
ความสามารถในการใช้ยุทธวิธีในการอ่าน ผลข้อมูลจากการบันทึกการอ่านของนักศึกษา พบว่า 
นักศึกษาส่วนมากใช้ยุทธวิธีการระบุใจความส าคัญ และนักศึกษาส่วนน้อยที่ใช้ยุทธวิธีการถามค าถาม 
จากตัวอย่างการถอดความบันทึกสะท้อนผลการเรียนรู้เป็นภาษาไทย ดังนี้ 
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ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบบันทึกสะท้อนผลการเรียนรู้ 

ยุทธวิธีที่ใช้ในการอ่าน ตัวอย่างข้อความแสดงการใช้ยุทธวิธ ี
1. การอ่านคร่าวและ
ท านายบทอ่าน 

“ก่อนอ่าน จะดูรูปภาพ อ่านหัวเรื่อง แล้วเดาว่าเนื้อหาน่าจะเกี่ยวข้อง
กับอะไร” 

“รูปประกอบ ช่วยให้เดาคร่าวๆ ได้ว่า ก าลั งจะได้อ่านเรื่องเกี่ยวกับ
อะไร” 

“ลองเริ่มจากการเดาเนื้อเรื่องจากรูปภาพก่อนอ่าน ปรากฏว่า เดาได้
ใกล้เคียงกับเนื้อเรื่อง รู้สึกตื่นเต้น” 

2. การระบุใจความ
ส าคัญ 

“ต้องหาข้อความที่ส าคัญ หาค าซ้ า ๆ  ดูหัวเรื่อง หัวเรื่องรอง อ่าน 
ประโยคแรกของแต่ละย่อหน้า และประโยคสุดท้าย เพ่ือสรุปใจความ
ส าคัญจากเรื่องที่อ่าน” 

3. การสร้างภาพในใจ “ขณะอ่านเรื่อง city life vs country  ก็นึกถึงภาพบ้านของตัวเองที่อยู่
ในชนบท นึกถึงวิถีชีวิตที่แตกต่างจากตอนนี้ที่อยู่ในเมือง” 

4. การตีความ “ต้องคิดหาค าตอบว่า ส่วนที่ไม่ได้บอกไว้ คืออะไร หมายถึงอะไร” 
5. การวิเคราะห์
โครงสร้างบทอ่าน 

“เดาโครงเรื่อง สนุกและท้าทายตอนค้นหาค าเชื่อม ตอนเขียนสรุปเป็น
แผนภูมิก็ท าให้เข้าใจเรื่องได้ง่าย”  

6. การถามค าถาม “พยายามตั้งค าถามตามที่อาจารย์บอก อ่านไปก็พยายามตั้งค าถาม แต่
บางทีก็นึกค าถามไม่ออก ไม่รู้จะถามอะไร” 

   
 ผู้เรียนได้กล่าวถึงการใช้ยุทธวิธีต่าง ๆ ที่ใช้ในการอ่าน เช่น การคาดเดาเนื้อเรื่องบทอ่าน

จากภาพประกอบ ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธวิธีที่ใช้ขณะก่อนอ่านที่ผู้สอนได้น าเสนอ จะช่วยให้ผู้เรียนมี
โอกาสในการเข้าใจเนื้อหาของบทอ่านได้ง่ายขึ้น การใช้ยุทธวิธีการถามค าถาม ซึ่งเป็นยุทธวิธีที่ใช้ได้ทั้ง
ขณะก่อนอ่าน ขณะอ่านและขณะหลังการอ่าน ที่จะช่วยให้ผู้ เรียนได้ฝึกฝนการคิด กระตุ้น
กระบวนการคิดวิเคราะห์ และมีโอกาสในการเข้าใจเนื้อหาของบทอ่านได้ง่ายขึ้น  การใช้ยุทธวิธีการ
วิเคราะห์โครงสร้างบทอ่าน ซึ่งเป็นยุทธวิธีที่ใช้ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการคิดวิเคราะห์ จัดระบบ
ความคิด ความสัมพันธ์ของความหมายของบทอ่านแต่ละประโยคและเข้าใจเนื้อหาของบทอ่านได้
ชัดเจนขึ้น  
 3.4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามโดยบูรณา
การยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 
 การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณา
การยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง โดยสร้างตามวิธีการของ Likert ได้ผลการประเมินดังตารางที ่19 
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ตารางที ่19 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน  

   ข้อที่ ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ความหมาย ล าดับที ่
ด้านกระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

1 กิจกรรมการเรียนการสอนสามารถกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดความคิดและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

4.33 
 

0.55 
 

เห็นด้วยมาก 3 

2 ผู้สอนช้ีแนะและด าเนินการสอนอย่างเป็นล าดับ
ขั้นตอนชัดเจน ท าใหผู้เรียนมีความเขาใจและมี
ทักษะในการใชกลวิธีนั้น ๆ มากขึ้น 

4.37 0.49 เห็นด้วยมาก 2 

3 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายสรุปสาระส าคัญ
และมีโอกาสสนทนาซักถามเมื่อเกิดข้อสงสัย 

4.43 0.50 เห็นด้วยมาก 1 

4 ผู้เรียนได้ฝึกฝนการอ่านภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
อย่างเพียงพอเหมาะสม 

4.23 0.63 เห็นด้วยมาก 4 

รวมด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.34 0.54 เห็นด้วยมาก 3 
ด้านเนื้อหาและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

5 ปริมาณเนื้อหาและความยากง่ายของกิจกรรมมี
ความเหมาะสม 

4.27 0.69 เห็นด้วยมาก 3 

6 เนื้อหาบทเรียนมีความน่าสนใจ  ทันสมัย 4.47 0.50 เห็นด้วยมาก 2 
7 มีเอกสารและสื่อประกอบที่สนับสนุนให้เกิดการ

เรียนรู้ 
4.57 0.57 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 1 

รวมด้านเนื้อหาและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.40 0.59 เห็นด้วยมาก 2 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
    8 การจัดการเรยีนการสอนรูปแบบนีท้ าให้นักศึกษา

มีความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ
เข้าใจมากขึ้น  

4.47 0.51 เห็นด้วยมาก 2 

9 การจัดการเรยีนการสอนรูปแบบนีท้ าให้นักศึกษา
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์มากขึ้น 4.37 0.56 เห็นด้วยมาก 3 

10 นักศึกษาคาดว่าจะสามารถน ายุทธวิธีที่ได้เรียนรู
ไปปรับใชกับการอานอ่ืน ๆ 

4.63 0.49 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 1 

รวมด้านประโยชน์ที่ได้รับ 4.49 0.52 เห็นด้วยมาก 1 
รวมทุกด้าน 4.41 0.56 เห็นด้วยมาก  

จากตารางที่ 19  พบว่าความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามโดย
บูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก  ( X = 4.41, S.D. = 0.56) และเมื่อแยกรายด้าน เรียงล าดับตามด้านที่นักศึกษาให้
ความเห็นมากที่สุด ดังนี้  ด้านประโยชน์ที่ ได้รับ  ( X = 4.49, S.D. = 0.52) ด้านเนื้อหาและสิ่ง
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สนับสนุนการเรียนรู้ ( X = 4.40, S.D. = 0.59) และด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
( X = 4.34, S.D. = 0.54) 
 จากการประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ
ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ เกี่ยวกับการเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจก่อนและหลังเรียน ศึกษาพัฒนาการด้านทักษะ
การคิดวิเคราะห์ และศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ มีผลสรุป
ดังตารางที่ 20 
 
ตารางที่ 20 สรุปผลการประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดย ภาพรวม 

เกณฑ์ประสิทธิผล ผลการวิจัย 

สรุปประสิทธิผลของ
รูปแบบ 

เป็นไปตาม
เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

1. นักศึกษาที่เรียนตามรูปแบบการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริม
การคิดขั้นสูง มีความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน 

หลังเรียนตามรูปแบบการสอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษ นักศึกษามีความสามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 

2. นักศึกษาที่เรียนตามรูปแบบการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริม
การคิดขั้นสูง มีพัฒนาการด้านทักษะการคิด
วิเคราะห์สูงขึ้น  

นักศึกษาที่เรียนตามรูปแบบการสอน
อ่านภาษาอังกฤษมีพัฒนาการด้าน
ทักษะการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น   

 

3. นักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการ
สอนการ่อานภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้นสาม
รถ ใช้ ยุ ท ธวิ ธี ที่ ได้ เรี ย น ใน ก ารพั ฒ น า
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ 

นักศึกษาสะท้อนผลการเรียนรู้ให้เห็น
ว่ามีการใช้ยุทธวิธีต่าง ๆ และมี
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

 

4. หลังเรียนนักศึกษามีความคิดเห็นต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริม
การคิดขั้นสูง อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

หลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวธิี
ส่งเสริมการคิดขั้นสูง นักศึกษามีความ
คิดเห็นต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รูปแบบอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

 

 

  
 จากตารางที่ 20 พบว่า ผลการสรุปการประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
การอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 
มีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิผลครบทุกเกณฑ ์
  



 
 

บทที่  5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ
ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ และ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือ
พัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธี
ส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ และทักษะ
การคิดวิเคราะห์ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 2. เพ่ือประเมินประสิทธิผลรูปแบบ
การเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ และทักษะการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 โดยประสิทธิผลของรูปแบบที่ต้องการศึกษา คือ  1. ความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักศึกษาก่อนและหลังการเรียนตามรูปแบบ 2. ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ของนักศึกษาที่เรียนตามรูปแบบ 3. ความสามารถในการใช้ยุทธวิธีในการอ่านภาษาอังกฤษ
ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น และ 4. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษที่
พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 30 คน ด าเนินการวิจัย
ในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R & D) โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบ
ผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ที่มีลักษณะเป็นการศึกษาวิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative 
Methods) เสริมด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) และใช้แบบแผนการทดลองแบบทดสอบกลุ่ม
เดียวสอบก่อน-หลัง (The One Group Pretest-Posttest Design) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (x ) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ค่าทีแบบไม่อิสระ (t-test dependent) และการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและมีข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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 1. รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 มีชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า PMIAAR Model มีองค์ประกอบ 
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 หลักการ เน้นการบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเข้ากับการเรียนการสอนการ
อ่านภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถคิดอย่างเป็นระบบ องค์ประกอบที่ 2 
วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 6 ขั้น คือ (1) ขั้น
เตรียมความพร้อม (Preparing Prerequisite Skills: P) (2) ขั้นน าเสนอยุทธวิธี  (Modeling Strategies: 
M)  (3) ขั้นฝึกทักษะโดยการชี้แนะ (Implementing Guided Practice: I) (4) ขั้นฝึกทักษะอย่างอิสระ 
(Assigning Independent Practice: A)  (5) ขั้นประเมินผลการอ่าน (Assessing and Evaluating: A) 
(6) ขั้นสะท้อนผลการเรียนรู้ (Reflecting: R)  องค์ประกอบที่ 4 การวัดและประเมินผล 2 ด้าน คือ 
ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ และ องค์ประกอบที่ 5 
เงื่อนไขส าคัญในการน ารูปแบบไปใช้ให้ประสบผลส าเร็จ ประกอบด้วยผู้เรียนต้องมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ มีความรับผิดชอบ และมุ่งมั่นในการท างาน รวมทั้งภาระงานที่มอบหมายให้ผู้เรียนต้องท้าทาย
ความสามารถของผู้เรียน มีความเหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา  ผล
การหาค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง ตาม
เกณฑ์ E1/E2 กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษ
โดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เท่ากับ 82.46 /80.11  ยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1  
 2. ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธี
ส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ และทักษะ
การคิดวิเคราะห์ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 มีผลสรุปดังนี้ 
    2.1 หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ
ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ และ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 นักศึกษามีความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 
    2.2 นักศึกษามีทักษะการคิดวิเคราะห์ สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3  
     2.3 นักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ มีการใช้
ยุทธวิธีในการอ่านตามท่ีไดเ้รียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษในระดับมาก  
  2.4 นักศึกษามีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดย
บูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  
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อภิปรายผล 
 

 การวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ
ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ และ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษนี้เป็น
งานวิจัยผสมผสานวิธี (Mixed Methods) โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพสนับสนุนการวิจัยเชิงปริมาณ
(Embedded Design) รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริม
การคิดขั้นสูงที่พัฒนาขึ้นนี้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน แล้วพบว่า
รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง มีคุณภาพ
ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน มี
ความเหมาะสม และครอบคลุมตามความต้องการจ าเป็นในการเสริมสร้างความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ และทักษะการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และรูปแบบมี
ประสิทธิภาพ E1/E2  เท่ากับ 82.46 /80.11 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษได้
พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ มีการด าเนินการตามขั้นตอนของวิธีการเชิงระบบ ผู้วิจัยได้ ค้นคว้า ศึกษา 
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัจจุบัน ปัญหาการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ทฤษฎี
แนวคิดที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร ต าราและงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ น ามาสรุปเป็นกรอบ
แนวคิดในการพัฒนารูปแบบ ก าหนดรายละเอียดของรูปแบบ และเอกสารประกอบรูปแบบ ส าหรับ
องค์ประกอบของรูปแบบประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน และ
เงื่อนไขของการน ารูปแบบการสอนไปใช้ สอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนารูปแบบ (Joyce and Weil, 
1996: 13; ทิศนา  แขมมณ,ี 2545: 475) ที่สรุปว่า รูปแบบการสอนเป็นแบบแผนการด าเนินการสอนที่ได้รับ
การจัดอย่างเป็นระบบ สัมพันธ์สอดคล้องกับทฤษฎี โดยรูปแบบการสอนต้องมีทฤษฎีรองรับ หลังจากนั้น
ผู้วิจัยได้พัฒนาร่างรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ แล้วน าร่างรูปแบบการเรียนการสอนการ
อ่านภาษาอังกฤษไปทดลองใช้ (tryout) กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีลักษณะไม่แตกต่างกัน แล้วหาค่า
ประสิทธิภาพได้เท่ากับ 78.66/81.87 จากนั้นพิจารณาข้อดีและข้อจ ากัดเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขก่อน
น ารูปแบบไปใช้ จากขั้นตอนการพัฒนารูปแบบทั้งหมดนี้ ท าให้ได้รูปแบบที่มีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด  

นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน และพฤติกรรมการเรียนของ
ผู้เรียนในรายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ รวมทั้งการวิเคราะห์ผู้เรียนเกี่ยวกับความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการเรียน
การสอน โดยจากการศึกษาข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยพบว่า นักศึกษามีพ้ืนความรู้เดิมภาษาอังกฤษในระดับ
ต่ า ทั้งด้านค าศัพท์ ด้านไวยากรณ์ รวมถึงการตีความ และผู้เรียนไม่สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
การอ่านภาษาอังกฤษด้วยตนเองได้ท าให้เกิดปัญหาความเข้าใจในการอ่าน ดังนั้น ในขั้นตอนการ
จัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ PMIAAR ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนโดยค านึงถึงข้อเท็จจริงนี้ โดยเฉพาะในขั้นตอนการน าเสนอยุทธวิธี (Modeling Strategies) ซึ่ง
เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้สอนด้วยตนเองน าเสนอการใช้ยุทธวิธีในการอ่านแต่ละยุทธวิธีให้แก่
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นักศึกษา เพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาจะสามารถน ายุทธวิธีในการอ่านไปใช้ในการพัฒนาความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจได้ด้วยตนเอง ดังเห็นได้จากผลการศึกษาความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านสูงกว่า
ก่อนเรียน และสอดคล้องกับผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา โดยเฉพาะด้านประโยชน์ที่ได้รับ
ที่ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นในประเด็นย่อย คือ นักศึกษาคาด
ว่าจะสามารถน ายุทธวิธีที่ได้เรียนรูไปปรับใชกับการอ่านอื่น ๆ ที่ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาอยู่ในระดับ
มากที่สุด 
 ผลจากการวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาก าหนดกรอบ
แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง พบว่า
รูปแบบการสอน (Instructional Models) มีหลายรูปแบบควรเลือกใช้ ให้เหมาะสมกับผลการเรียนรู้ 
ลักษณะเนื้อหาวิชา ความพร้อมของผู้เรียนและสื่อการเรียนรู้ ผู้วิจัยจึงน าแนวคิดของรูปแบบการสอนมาใช้
เป็นแนวทางในการวางแผนการสอนตามกระบวนการของรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษ และแนวทาง
การสอนที่ เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์  พบว่ามีแนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง ทฤษฎีการสร้างความรู้ 
(Constructivism Theory) สรุปแนวคิดได้ว่า 1. การเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง เพ่ือหาแนวทางลดความขัดแย้งทางความคิดของตนเอง 2. การเรียนรู้ขึ้นอยู่กับการที่ผู้เรียนใช้
กระบวนการทางปัญญาในการจัดกระท ากับข้อมูลเพ่ือท าความเข้าใจกับประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับอย่างมี
ความหมาย และ 3. การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มีบทบาทส าคัญต่อการสร้างความรู้ จากการศึกษา
หลักการ และแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้  
 จากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ศึกษาข้อมูล
สภาพการจัดการเรียนการสอน พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนในรายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ รวมถึง
วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ล้วนส่งผลให้รูปแบบการเรียนการสอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง มีประสิทธิภาพ E1/E2  เท่ากับ 82.46 /80.11 
ยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 
 2. จากผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ
โดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข้าใจ และทักษะการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 พบว่า 
     2.1 หลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ
ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ และ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 โดยภาพรวมพบว่า นักศึกษามี
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบการเรียนการสอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยบู รณาการยุทธวิธีส่ งเสริมการคิดขั้นสู ง (PMIAAR Model) ทั้ ง 6 ขั้นตอนเป็น
กระบวนการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ มีการใช้ยุทธวิธีในการอ่าน
(Reading Strategies) บูรณาการกับยุทธวิธีในการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking Strategies: HOTS 
Strategies) เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาบทอ่าน สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ มีการ
แสวงหาค าตอบและค้นพบข้อสรุปในที่สุด  ยุทธวิธีที่ใช้แต่ละอย่างมีจุดเน้นของผลลัพธ์หรือเป้าหมายที่
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แตกต่างกัน ซึ่งน ามาบูรณาการเพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม เช่น ยุทธวิธีการถามค าถาม (Questioning Strategies) ที่มุ่งให้
ผู้เรียนใช้ความคิดอย่างลึกซ้ึงในการท าความเข้าใจบทอ่าน โดยการตั้งค าถามให้สัมพันธ์กับบทอ่านแล้ว
พยายามหาค าตอบจากบทอ่าน หรือยุทธวิธีการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่าน (Analyzing Text Structure) 
ที่มุ่งให้ผู้เรียนหาค าส าคัญหรือค าหลัก การหาใจความส าคัญหรือประโยคที่แสดงใจความส าคัญการ
รับรู้โครงสร้างการเขียนของบทอ่าน การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของใจความภายในบทอ่าน เป็นต้น ซึ่ง
สอดคล้องกับ Tang (1996), Grabe & Stoller (2002) และ Barnett (1988) ที่น าเสนอแนวคิดการ
ใช้ยุทธวิธีอย่างหลากหลายเพ่ือความเข้าใจในการอ่าน  
 เมื่อพิจารณาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจเป็นรายด้าน พบว่า 
ความสามารถด้านการหาข้อมูล มีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การอ่านในระดับนี้เป็น
ความเข้าใจระดับตัวอักษร ยังไม่มีการใช้ความคิดที่ซับซ้อน สามารถอ่านและตอบค าถามได้ทันที่ โดยไม่
ต้องใช้การตีความหรือการประมวลความคิดใด ๆ  ท าให้ผลคะแนนของนักศึกษา อยู่ในระดับสูง ในขณะที่
ความสามารถในการอ่านของผู้เรียนด้านที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านการสรุปความ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากเป็นการอ่านในระดับสูงที่ผู้อ่านต้องอ่านบทแล้วประมวลผลความคิด เพ่ือให้ได้ข้อสรุป ในขณะ
ที่กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ซึ่งยังไม่ได้เรียนวิชาหลักการอ่านโดยเฉพาะมา
ก่อน ได้เรียนการอ่านในระดับการอ่านเพ่ือหาข้อมูลเท่านั้น ผลการศึกษาความสามารถในการอ่านนี้
สอดคล้องกับการแบ่งระดับความสามารถในการอ่านชอง Raygor & Raygor (1985), Costa และ 
Nuttal (1996) ที่แบ่งระดับความสามารถในการอ่านออกเป็นหลายระดับ ตั้งแต่ระดับความเข้าใจ
ระดับตัวอักษร ระดับตีความ และระดับการประยุกต์ใช้ ซึ่งใช้การคิดระดับสูงขึ้นตามล าดับ  และ
สอดคล้องกับ จินดา  ยัญทิพย์ (2547) ที่วิจัยเรื่องการพัฒนากระบวนการบูรณาการทักษะการคิดใน
การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามทฤษฎีโครงสร้าง
ความรู้และเมตาคอกนิชัน โดยได้น ากระบวนการเรียนการสอนที่ได้พัฒนาขึ้นไปใช้บูรณาการทักษะ
การคิดเข้าไปในขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งทักษะการคิดประกอบด้ วย 11 ทักษะ 
ได้แก่ ทักษะการตั้งค าถาม ทักษะการระบุ ทักษะการจ าแนกประเภท ทักษะการเรียงล าดับ ทักษะ
การเปรียบเทียบ ทักษะการสรุปอ้างอิง ทักษะการท านาย ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการขยายความ 
ทักษะการให้เหตุผลและทักษะการสรุปย่อความ ซึ่งผลการศึกษาพบว่านักเรียนที่ เรียนโด ยใช้
กระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและความสามารถในการคิด หลังการ
ทดลองสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้การสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 นอกจากนี้ อีกองค์ประกอบที่ส าคัญของรูปแบบที่ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ คือ กระบวนการจัดการเรียนการสอนการอ่าน โดยเฉพาะขั้นตอนการ
สอนที่มุ่งเน้นการให้ผู้สอนเป็นตัวแบบน าเสนอยุทธวิธี (Modeling Strategies) เพ่ือแสดงกระบวนการคิด
หาค าตอบอย่างชัดแจ้ง เพ่ือให้ผู้เรียนได้เห็นวิธีการอ่าน วิธีการคิดและสามารถน าหลักการไปใช้อ่านได้
ด้วยตนเอง สอดคล้องกับแนวคิดรูปแบบการสอนแบบตรง (Direct Instruction) ของ Joyce และ Weil 
(1992) และรูปแบบการเรียนการสอนแบบชัดแจ้ง (Explicit Instruction) ของ Rosenshine และ 
Stevens (อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรียนดี, 2556)  
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   2.2 นักศึกษาที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณา
การยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
และทักษะการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 มีทักษะการคิดวิเคราะห์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากทุกขั้นตอนของการ
เรียนรู้ ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานที่เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ทั้งสิ้น กล่าวคือ ในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนทั้ง 6 ขั้น ผู้เรียนได้ฝึกฝนการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เช่น 
ยุทธวิธีการถามค าถาม (Questioning Strategies) ซึ่งในขณะสอน ผู้สอนสาธิตการตั้งค าถามขณะ
อ่านที่เป็นการคิดขั้นสูง เช่น การถามให้วิเคราะห์หาเหตุและผล (ตัวอย่างค าถาม Why…? ) การ
ตีความข้อมูลที่ไม่ได้บอกอย่างชัดแจ้ง (ตัวอย่างค าถาม Can you figure out who is…?) การถาม
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง (ตัวอย่างค าถาม What are the differences 
between…?) เป็นต้น และเมื่อให้ผู้เรียนฝึกอ่านด้วยตนเองอย่างอิสระ  ผู้เรียนต้องฝึกต้องค าถาม 
เพ่ือคิดและหาค าตอบด้วยตนเอง อีกหนึ่งยุทธวิธีที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ คือ ยุทธวิธีการ
วิเคราะห์โครงสร้างบทอ่าน (Analyzing Text Structure) ซึ่งผู้เรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ตามแนวทาง
ของ Bloom’s Taxonomy ในการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่าน โดยแยกส่วนประกอบ หาค าส าคัญ(การ
วิเคราะห์ความส าคัญ) หาความสัมพันธ์ของแต่ละประโยค แต่ละส่วนประกอบ (วิเคราะห์ความสัมพันธ์) 
และสรุปโครงสร้างเรื่อง (วิเคราะห์หลักการ) เป็นการฝึกฝนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการอ่าน
ของผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุษา มะหะหมัด (2557) ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษเนนภาระงานเพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา พบว่า 
การคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน เมื่อผู้เรียนได้ปฏิบัติภาระงานที่เสริมสร้างทักษะการคิด
วิเคราะห์   
  อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของคะแนนการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา
ถึงแม้ว่าคะแนนหลังเรียนจะสูงกว่าก่อนเรียน แต่คะแนนไม่สูงนัก เพราะมีผลการประเมินระดับปาน
กลางเท่านั้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นทักษะที่มีความซับซ้อน มีความเกี่ยวข้อง
กับทักษะหลายด้าน ได้แก่ การสังเกต การจ าแนกแยกแยะ การเปรียบเทียบ การเชื่อมโยง เป็นต้น 
นอกจากนี้ อาจเนื่องมาจากการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ในครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์บทอ่าน
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่มีอยู่เดิม ดังนั้น 
ความรู้ภาษาอังกฤษย่อมส่งผลกระทบกับการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ในครั้งนี้ด้วย เช่น หาก
นักศึกษาไม่รู้ความหมายของค าศัพท์ หรือไม่เข้าใจโครงสร้างประโยคก็ย่อมส่งผลต่อการวิเคราะห์
ข้อมูล  
 เมื่อพิจารณาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาเป็นรายด้าน พบว่า 
ความสามารถในการวิเคราะห์หลักการ มีระดับคะแนนสูงที่สุด ซึ่งการวิเคราะห์หลักการนี้เป็นการ
วิเคราะห์สรุปหลักการและโครงสร้างของเรื่องที่ อ่าน  ในขณะที่ด้านที่มีคะแนนต่ าที่สุด คือ 
ความสามารถในการวิเคราะห์ความส าคัญ ซึ่งเป็นการคิดแยกแยะองค์ประกอบของบทอ่าน ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากผู้ อ่านสามารถประมวลความคิดเพ่ื อสรุปโครงสร้างเรื่องได้หลังจากได้วิเคราะห์
ส่วนประกอบอ่ืน ๆ แล้ว ในขณะที่ในการวิเคราะห์ความส าคัญนั้น ผู้เรียนต้องใช้การสังเกต และ
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วิเคราะห์เพ่ือแยกแยะส่วนประกอบต่าง ๆ และจัดหมวดองค์ประกอบของโครงสร้างเรื่องซึ่งมี
รายละเอียดมาก  
   2.3 ความสามารถในการใช้ยุทธวิธีในการอ่านของนักศึกษาภายหลังการเรียนด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง พบว่า 
นักศึกษาสามารถใช้ยุทธวิธีในการอ่านตามที่ได้เรียนรู้วิธีใช้ยุทธวิธีต่าง ๆ ในการอ่านอยู่ในระดับมาก 
โดยที่ผู้สอนได้แสดงการสาธิตวิธีการใช้ยุทธวิธีให้นักศึกษาดู เช่น ยุทธวิธีการถามค าถามที่ผู้สอนสาธิต
วิธีการตั้งค าถามให้ดูก่อนที่ผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติเป็นคู่/กลุ่ม และฝึกอ่านด้วยตนเองตามล าดับ ทั้งนี้ 
สอดคล้องกับรูปแบบการสอนอ่านของ Hansen และ Pearson (1983) ที่ให้ผู้เรียนสังเกตเห็นกลวิธี
การเรียนรู้หรือการอ่าน โดยครูซักถามหรือการบอก เช่น กลวิธีการถามค าถาม การคาดคะเน การ
ตีความ เพ่ือให้ผู้เรียนค้นพบว่า กลวิธีนั้นมีประสิทธิภาพในการท าให้บรรลุเป้าหมาย แล้วรับกลวิธีไป
เป็นของตัวเอง และถ่ายโอนไปใช้ในสถานการณ์อ่ืนได ้ 
 นอกจากนี้ พบว่า ยุทธวิธีในการอ่านที่นักศึกษาสะท้อนว่านักศึกษาสามารถใช้ได้มาก
ที่สุด โดยผลการศึกษาสอดคล้องกันทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ ยุทธวิธีการระบุ
ใจความส าคัญ เนื่องจากในทุกครั้งที่ อ่าน นักศึกษาในฐานะผู้ อ่านต้องบอกให้ได้ว่า บทอ่านมี
สาระส าคัญอะไร ในขณะที่ยุทธวิธีที่นักศึกษายังใช้ได้น้อยที่พบจากการถอดข้อมูลจากบันทึกการอ่าน
และการเก็บข้อมูลจากแบบวัดความสามารถในการใช้ยุทธวิธีในการอ่าน คือ ยุทธวิธีในการถามค าถาม 
ทั้งนี้ อาจเนื่องจากผู้อ่านยังไม่คุ้นเคยกับการตั้งค าถามกับตัวเองในขณะอ่าน หรือไม่สามารถตั้งค าถาม
เป็นภาษาอังกฤษได้ เนื่องจากปัญหาพ้ืนฐานภาษาอังกฤษไม่ดี และนักศึกษาขาดการฝึกฝนการตั้ง
ค าถามระดับต่าง ๆ ในการอ่าน  
 อย่างไรก็ตามในการเขียนบันทึกสะท้อนผลการเรียนรู้ของผู้เรียน พบว่า ปัญหาในการ
สะท้อนยุทธวิธีที่ผู้เรียนใช้เกิดจากปัญหาภาษาอังกฤษของผู้เรียน เนื่องจากผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษจ ากัด แต่ในการสะท้อนการใช้ยุทธวิธีในครั้งนี้ ผู้เรียนต้องเขียนสะท้อนในแบบ
บันทึกที่เป็นภาษาอังกฤษ ท าให้บางครั้งไม่สามารถเขียนบันทึกสะท้อนการเรียนรู้ได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ ในบางข้อมีการเว้นว่างไว้ และในบางข้อที่ผู้เรียนเขียนสะท้อนยุทธวิธีมีบางส่วนที่ไวยากรณ์ไม่
ถูกต้อง แต่ผู้วิจัยจะสนใจเฉพาะความหมายที่ผู้เรียนต้องการสื่อเท่านั้น 
 นอกจากนี้ ข้อมูลในแบบบันทึกการอ่านของนักศึกษาพบว่า ในการจัดการเรียนการสอน
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง ทั้ง 8 
แผนการจัดการเรียนรู้ ในระยะแรก ๆ ผู้เรียนยังไม่สามารถใช้ยุทธวิธีในการอ่านได้ดีนัก  เนื่องจากไม่
คุ้นเคยและไม่มีความมั่นใจในการใช้ยุทธวิธี เช่น ไม่สามารถตั้งค าถามในขณะอ่านหรือไม่สามารถ
แสดงรายละเอียดโครงสร้างบทอ่านได้ แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไป หลังจากนักศึกษาได้ฝึกการใช้ยุทธวิธี
ในการอ่านมาสักระยะ เห็นได้ว่า นักศึกษาสามารถใช้ยุทธวิธีได้อย่างมั่นใจ นักศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า
การเรียนด้วยรูปแบบท าให้เกิดการเรียนรู้ เนื้อหาของบทอ่านมีความน่าสนใจ สนับสนุนให้เกิดการ
เรียนรู้ ดังปรากฏในผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา และรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
ช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านและทักษะการคิดวิเคราะห์ดังปรากฏในผลการศึกษาข้างต้น 
   2.4 หลังเรียนตามรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการ
คิดขั้นสูง พบว่า ผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนการอ่าน
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ภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ และทักษะการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปี
ที่ 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ
เน้นให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้ใช้ความคิด รู้สึกสนุก
และท้าทายในการตั้งค าถามและค้นหาค าตอบด้วยตนเอง ด้านที่ผู้เรียนให้เห็นด้วยมากที่สุดคือ ด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับ ผู้เรียนเห็นว่าการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดย
บูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง จะสามารถน าไปใช้กับการอ่านอ่ืน ๆ โดยผลการประเมิน
ความเห็นอยู่ระดับเห็นด้วยมากที่สุด และนักศึกษาเห็นว่าการเรียนด้วยรูปแบบช่วยพัฒนา
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยผลการประเมิน
อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  
 นอกจากนี้ ในด้านเนื้อหาและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และด้านกระบวนการจัดการเรียน
การสอนมีผลการประเมินในระดับเห็นด้วยมาก เนื่องจากนักศึกษาเห็นว่าองค์ประกอบเหล่านี้เป็น
ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนให้ได้ผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแนวคิด
ของวัชรา เล่าเรียนดี (2552: 44) ทีว่่า รูปแบบการสอนและยุทธวิธีการเรียนรู้มีมากมายหลายรูปแบบ
และหลายวิธี การเลือกใช้ควรให้เหมาะสมกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ลักษณะเนื้อหาวิชา ความพร้อม
ของผู้เรียน และสื่อการเรียนรู้ รูปแบบวิธีสอนคิดหรือวิธีสอนคิดหลายๆวิธีสามารถน ามาพัฒนาได้ทั้ง
ทักษะการคิดและความรู้ในเนื้อหาสาระ ครูควรจะสามารถเลือกและตัดสินใจได้ว่าควรเลือกรูปแบบใด
หรือควรบูรณาการรูปแบบใดกับเทคนิควิธีสอนกลยุทธ์การสอนการเรียนรู้แบบใดในการจัดการเรียน
การสอน การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดนั้นไม่จ าเป็นต้องขึ้นอยู่กับวิธีสอนหรือรูปแบบการสอน
คิดที่เหมาะสมแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น เพราะทักษะการคิด ลักษณะการคิดแต่ละประเภท แต่ละ
ระดับสามารถจะผสมผสานกับวิธีจัดการเรียนรู้อ่ืน ๆ ได้ แม้กระทั่งวิธีสอนแบบบรรยายหรือวิธีสอน
อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่วิธีสอนทักษะการคิดโดยตรงการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดจะต้องใช้กิจกรรม
หลากหลาย ประกอบด้วย กิจกรรมการใช้ค าถามปลายเปิดที่ไม่ได้มีค าตอบเพียงค าตอบเดียว ค าถาม
เปิดกว้างให้คิดหาค าตอบ ค าอธิบายที่หลากหลาย 
 

ข้อเสนอแนะ 
   
 จากข้อค้นพบในการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณา
การยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ
และทักษะการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. จากผลการวิจัย พบว่าขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
การอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ และทักษะการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปี
ที่ 2 นักศึกษามีพัฒนาการทักษะการคิดวิเคราะห์โดยภาพรวมสูงกว่าก่อนเรียน แต่อยู่ในระดับต่ า คือ 
ระดับปานกลางเท่านั้น การน ารูปแบบไปใช้เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน ผู้สอนควรมี
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การเติมเต็มทักษะความรู้ที่จ าเป็นในการคิดวิเคราะห์ เช่น ทักษะในการจ าแนกแยกแยะ ทักษะในการ
สังเกต ทักษะในการฝึกตั้งค าถามระดับสูง รวมถึงการเสริมความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง อาจมอบหมาย
ให้อ่านเพิ่มเติมนอกเวลา เป็นต้น 
 2. จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนและการบันทึกหลังการสอนของผู้วิจัย
พบว่า ในระยะแรก ๆ ผู้เรียนยังไม่สามารถใช้ยุทธวิธีในการอ่านได้ดีนัก  เนื่องจากไม่คุ้นเคยและไม่มี
ความมั่นใจในการใช้ยุทธวิธี เช่น ไม่สามารถตั้งค าถามในขณะอ่านหรือไม่สามารถแสดงรายละเอียด
โครงสร้างบทอ่านได้ ดังนั้น เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว การน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ ผู้สอน
ควรให้เวลาในการสาธิตและแนะน ายุทธวิธีอย่างใกล้ชิด  
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการวิจัยเพื่อค้นหาตัวแปรอื่นที่ส่งผลต่อการพัฒนารูปแบบการสอนการอ่านโดย
บูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง เช่น ความแตกต่างของระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ
ความสามารถทางภาษา หรือรูปแบบการเรียน  
 2. ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะการสื่อสาร หรือทักษะการ
ท างานเป็นทีม 
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ค าน า 
 คูมื่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการ
คิดขั้นสูงเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 เป็นเอกสารที่อธิบายรายละเอียดของรูปแบบ
การสอนที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ที่ต้องการน ารูปแบบการสอนอ่านนี้ไปใช้เข้าใจในองค์ประกอบต่างๆ ของ
รูปแบบการสอน ตลอดจนทราบถึงสิ่งที่ควรศึกษา และจัดเตรียม เพ่ือให้การใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงนี้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของ
รูปแบบการสอน ผู้ที่ต้องการน าไปใช้ จึงควรศึกษาคู่มือการใช้รูปแบบการสอนให้เข้าใจชัดเจนก่อน 
คูมื่อฉบบันีป้ระกอบด้วยสาระส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
 
  1. ความเป็นมาและความส าคัญของรูปแบบการสอน  
  2. แนวคดิพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการสอน  
  3. องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริม
การคิดขั้นสูง  
     3.1 หลักการ  
    3.2 วัตถปุระสงค ์ 
    3.3 กระบวนการจัดการเรยีนรู้  
    3.4 การวัดและประเมนิผล  
    3.5 เงื่อนไขส าคัญในการน ารปูแบบการสอนไปใช้ให้ประสบผลส าเร็จ  
  4. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ
ยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง  
  5. ตัวอย่างเครื่องมอืทีใ่ช้ในการวัดและประเมนิผล 
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แนวทางในการน ารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธี
ส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีท่ี 2 (PMIAAR 
Model) ไปใช้ 
 
  การน ารูปแบบการสอนไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดกับผู้เรียนเป็นสิ่งส าคัญ ดังนั้น ก่อนที่จะน า
รูปแบบการสอนไปใช้จึงต้องทราบข้อควรปฏิบัติและแนวทางในการด าเนินการก่อนการใช้รูปแบบ 
ดังตอ่ไปนี้ 
 

ข้อควรปฏิบัติก่อนการใช้รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริม
การคิดขั้นสูง สรุปไดพ้อสังเขป ดังแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

1. ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ 
2. จัดเตรียมสื่อการสอนที่เสนอไว้ในแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้เพียงพอกบัจ านวนผู้เรียน 

3. ศึกษาและจัดเตรียมเครื่องมือเกีย่วกบัการวัดและ
ประเมินผลที่ใช้ในระหว่างและหลังการใช้ ได้แก่ แบบ
ฝึกการอ่าน แบบบันทึกการอ่าน แบบทดสอบ
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
แบบทดสอบทักษะการคดิวิเคราะห ์แบบสอบถามการ
ใช้ยุทธวิธีและแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา
ทีมี่ต่อกจิกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการ
สอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธี
ส่งเสริมการคิดขั้นสูง 

  

ศึกษาคูมื่อการใช้
รปูแบบ  
การเรียนการสอนการ
อ่านภาษาอังกฤษโดย
บูรณาการยุทธวิธี
ส่งเสริมการคิดขั้นสูง 
 

1. ศึกษาแนวทางในการน ารูปแบบการเรียนการสอน
การอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการ
คิดข้ันสูง 
2. ศึกษาความเป็นมาและความส าคัญของการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดย
บูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดข้ันสูง แนวคิดพ้ืนฐาน 
และทฤษฎีทีใ่ช้ในการพัฒนารูปแบบ องค์ประกอบของ
รปูแบบ 
3. ศึกษาตวัอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 

จัดเตรียมสิ่งที่จ าเปน็ใน
การสอน 
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มีรายละเอียดของข้อควรปฏิบัติ ดังนี้ 
 

1. ศึกษาเอกสารคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธี
ส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการ
คิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้ 

1.1 ศึกษาแนวทางในการน ารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณา
การยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงไปใช้ เพ่ือความเข้าใจและปฏิบัติได้เป็นแนวทางเดียวกัน 

1.2 ศึกษาความเป็นมาและความส าคัญของรูปแบบการเรียนการสอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง แนวคิดพ้ืนฐานและทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนา
รูปแบบ องค์ประกอบของรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และเงื่อนไขส าคัญในการน ารูปแบบการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษเน้นภาระงานไปใช้ให้ประสบผลส าเร็จ ท าให้เห็นภาพความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง 
ๆ รวมทั้งมีความเข้าใจในค าศัพท์เฉพาะที่ใช้ในรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดย
บูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง 

1.3 ศึกษาตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้  Unit 1: Communication โดยเน้นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ตามกระบวนการของรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณา
การยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอน 6 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้น
เตรียมความพร้อม ขั้นที่ 2 ขั้นน าเสนอยุทธวิธี ขั้นที่ 3 ขั้นฝึกทักษะโดยการชี้แนะ ขั้นที่ 4 ขั้นฝึกทักษะ
อย่างอิสระ ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผลการอ่าน และขั้นที่ 6 ขั้นสะท้อนผลการเรียนรู้ 

ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้ มีรายละเอียดดังนี้ 
1) แผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน ประกอบด้วยชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ หัวข้ อ

เรื่อง จ านวนเวลาที่ใช้สอน จุดประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนกลวิธีการอ่าน
และยุทธวิธีส่งเสริมการคิดข้ันสูง แบบฝึกหัด การวัดและประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้มีขั้นตอนที่แน่นอน  

2) แผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนเน้นการใช้กลวิธีการอ่านและยุทธวิธีส่งเสริมการ
คิดขั้นสูงที่สะท้อนทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ น าไปสู่การสร้างความรู้ของตนเองด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ มี
การฝึกทักษะเป็นกลุ่ม/ คู่และเป็นรายบุคคล ตามกระบวนการเรียนรู้ 6 ขั้น เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และความคิดเห็นที่ดี
ต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธี
ส่งเสริมการคิดขั้นสูง 
 

2. จัดเตรียมสิ่งที่จ าเป็นในการสอน เมื่อได้ศึกษาส่วนต่าง ๆ ในคู่มือการใช้รูปแบบการสอนครบแล้ว 
ควรด าเนินการสอน ดังนี้ 

2.1 ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 



 
194 

2.2 ศึกษาและจัดเตรียมสื่อการสอนที่เสนอไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ให้เพียงพอกับ
จ านวนผู้เรียน 

2.3 ศึกษาและจัดเตรียมเครื่องมือเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลที่ใช้ในระหว่าง และ
หลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง 
ได้แก่ แบบฝึกหัด แบบบันทึก แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
แบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง 

 
แนวทางในการด าเนินการสอน 

เมื่อได้ศึกษาและจัดเตรียมสิ่งที่จ าเป็นต่าง ๆ ไว้พร้อมแล้ว  ด าเนินการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนการสอนที่เตรียมไว้  ซึ่งมีข้อเสนอแนะส าหรับครูผู้สอน  ดังนี้ 

บทบาทของผู้สอน  ในการด าเนินการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน ผู้สอนควร
ค านึงถึงบทบาทต่อไปนี้ 

1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามกระบวนการของกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แนวทางการสอนผู้เรียนให้ใช้
กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง  รวมทั้ง
ช่วยเหลือ ชี้แนะ ติดตามการน าไปใช้และปฏิบัติของผู้เรียนอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง 

2. ขณะสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน (PMIAAR Model) นี้  ผู้สอนควรสังเกต
พฤติกรรมของผู้เรียนว่ามีความสนใจเรื่องใดเป็นพิเศษเพ่ือเตรียมจัดแหล่งข้อมูลที่มีให้เพียงพอที่จะให้
เลือกใช้ตามความสนใจของผู้เรียน  รวมทั้งประเมินว่าผู้เรียนได้แสดงให้เห็นว่าได้ฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษและทักษะการคิดวิเคราะห์เพียงพอหรือไม่  เพ่ือจะได้จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม
มากขึ้น 

3. ผู้สอนเน้นการใช้ค าถามช่วยกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจในเรื่องที่
ก าลังเรียนรู้   และฝึกทักษะการคิดขั้นสูงในด้านการคิดวิเคราะห์  ผ่านกิจกรรมการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษกลวิธีการอ่านและยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง โดยกระตุ้นให้ผู้เรียนจ าแนกแยกแยะ
ข้อมูล องค์ประกอบของเรื่องที่อ่านออกเป็นส่วนย่อย ๆ และจัดหมวดหมู่ เพ่ือค้นหาความจริง 
ความส าคัญ หรือหลักการต่าง ๆ  ใช้ข้อมูลในการท านายหรือคาดการณ์สิ่งต่าง ๆ  สามารถตีความสิ่ง
ที่เห็นทั้งที่อาจแฝงซ่อนอยู่ภายใน รวมทั้งหาความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงต่าง ๆ ว่าเกี่ยวพันกัน
อย่างไร อะไรเป็นสาเหตุ ส่งผลกระทบต่อกันอย่างไร อาศัยหลักการใดจนได้ความคิดเพ่ือน าไปสู่การ
สรุปได้อย่างถูกต้อง  

บทบาทของผู้เรียน ผู้สอนควรชี้แนะให้ผู้เรียนเข้าใจบทบาทและศักยภาพของตนที่ควร
แสดงออกมาในการท ากิจกรรม  มีความตั้งใจในการฝึกฝนใช้กลวิธีในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจ โดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง ผ่านรูปแบบการฝึกเป็นกลุ่มหรือคู่ เพ่ือให้สามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติรายบุคคลได้ 
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การศึกษาเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาบุคคลและสังคม หลักสูตรการศึกษา
ของชาติเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของประเทศเพ่ือสร้างประชากรให้เป็นคนดี มีปัญญา มี
ความสุข มีศักยภาพพร้อมที่จะแข่งขันและร่วมมือกันบนเวทีโลก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 เน้นการจัดการศึกษาที่ให้ความส าคัญทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ 
คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือพัฒนาคนให้มีความสมดุล ทุกคน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ โดยยึดหลักผู้เรียนส าคัญที่สุด โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (ส านักงานปฏิรูปการศึกษา , 2544) โดยเฉพาะมาตราที่ 24 
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ในข้อที่  2 กล่าวถึง การฝึกทักษะ
กระบวนการคิดให้กับผู้เรียน ฝึกให้เป็นนักคิดที่รอบรู้มีเหตุผล สามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ก าหนดแนวการจัดการศึกษาที่ยึดหลักว่าผู้เรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองและถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด และสิ่งที่ต้องพัฒนาคู่
ไปด้วยคือในเรื่องทักษะการคิด เน้นทักษะการคิดที่ซับซ้อน การคิดได้อย่างมีเหตุผล พิจารณา
ไตร่ตรองข้อมูลต่าง ๆ อย่างรอบคอบ เพ่ือตัดสินใจลงมือปฏิบัติ 

การปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษาในรอบแรก (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ , 2552) สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้ปรับหลักสูตรและวิธีสอน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย พบว่าการศึกษาของประเทศไทยยังมีการพัฒนาผู้เรียนได้
คุณภาพในระดับค่อนข้างต่ า มีหลายเรื่องที่ยังไม่ประสบผลส าเร็จซึ่งต้องเร่งพัฒนา ปรับปรุงและต่อ
ยอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านคุณภาพผู้เรียน ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และการจัดการ
เรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งพบว่ามีสถานศึกษาจ านวนมากที่ยังไม่ได้มาตรฐาน ผู้ เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางการคิดวิเคราะห์ ความใฝ่รู้ การแสวงหา
ความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม ครู คณาจารย์ยังไม่สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้
อย่างมีคุณภาพ (ทิศนา แขมมณี , 2553) ส่วนใหญ่จะเน้นการสอนที่ความรู้ ความจ าหรือความเข้าใจ
เท่านั้น มีส่วนน้อยที่สามารถพัฒนาไปถึงขั้นการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์หรือสร้าง
ความรู้ใหม่ การสอนกระบวนการคิดหรือการสอนให้ผู้เรียนคิดเป็นนับเป็นเรื่องที่มีความคลุมเครืออยู่
มาก เนื่องจากกระบวนการคิดนั้นไม่ได้มีลักษณะเป็นเนื้อหาที่ครูสามารถเห็นได้ง่าย และสามารถ
น าไปสอนได้ง่าย การคิดมีลักษณะเป็นกระบวนการ ดังนั้น การสอนคิดจึงต้องเป็นการสอน
กระบวนการด้วย (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541: 1) 

ตามที่กองวิจัยทางการศึกษา (กรมวิชาการ , 2542: 33 -34) กล่าวว่าการคิดเป็น
ความสามารถที่พัฒนาได้โดยการฝึกฝนการคิดจากระดับง่ายจนถึงระดับที่ซับซ้อนมากขึ้น ได้แก่ ฝึก
ทักษะการคิด ลักษณะการคิดและกระบวนการคิดตามล าดับ โดยจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตาม

ความเป็นมาและความส าคัญของรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ 
โดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษชั้นปีท่ี 2 (PMIAAR Model) 
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ระดับวัยวุฒิภาวะของแต่ละบุคคล โดยให้นักเรียนคิดเป็น ให้นักเรียนตระหนักในปัญหา คิดหาทาง
แก้ปัญหาโดยใช้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาผสมผสานกัน จนเกิดความคิดที่จะเลือกตัดสินใจ
หรือปฏิบัติให้เกิดความพึงพอใจและสามารถแก้ปัญหานั้นได้ ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2541: 103) ได้ให้
ความเห็นว่าความสามารถในการแก้ปัญหามีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมาก การที่บุคคล
จะอยู่รอดสังคมปัจจุบันต้องเป็นผู้มีความคิด รู้จักคิด รู้จักแก้ปัญหา ดังนั้น ในการเรียนการสอน จึง
ควรมีสื่อหรือนวัตกรรมที่น ามาใช้เพ่ือช่วยเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้และช่วยฝึกทักษะกระบวนการ
คิด 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิตมีอย่างน้อย 5 ด้าน (คณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2552) 
ดังนี้ 

(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการ
ประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้ งในส่วนตนและส่วนรวม 
ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตาม
ศีลธรรม ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม 

(2) ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิดและการ
น าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ 
และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

(3) ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์
สถานการณ์และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ในการคิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน 

(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills 
and Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้น า ความ
รับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง 

(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) ห ม า ย ถึ ง 
ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จุดเน้นของกรอบมาตรฐานในระดับปริญญาตรี คือ ความสามารถในการท างาน และ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่บัณฑิตควรมี โดยบัณฑิตต้องพัฒนาตนเอง ใฝ่รู้ แสวงหา
ความรู้ รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ได้ในระดับที่เหมาะสมแก่งาน นอกจากนั้น ในการท างานและการ
ใช้ชีวิตในสังคม บัณฑิตต้องรู้จักคิด วิเคราะห์ เพ่ือสร้างความเข้าใจ ตามทันและไม่หลงไปกับ
สิ่งแวดล้อมด้านเดียว นอกจากนี้ บัณฑิตรุ่นใหม่ต้องรู้จักคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณและสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ ได้ รวมถึงต้องรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ทั้งในด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ความคาดหวังคุณภาพบัณฑิตดังกล่าวสอดคล้องกับความคาดหวังส าหรับการจัดการ
เรียนการสอนในอนาคต คือ ผู้เรียนควรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่จะท าให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จ
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ในการท างาน และการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (The Partnership for 21st Century Skills, 
2009) ประกอบด้วย  

1) รายวิชาหลักและหัวข้อส าคัญส าหรับศตวรรษที่ 21 รายวิชาหลักที่จ าเป็นส าหรับ
ความส าเร็จของผู้เรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตได้แก่ 
ภาษาอังกฤษ การอ่าน ภาษาของโลก ศิลปะ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ การปกครองและความเป็นพลเมืองที่ดี  

2) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม แสดงถึงการเตรียม
ผู้เรียนให้มีความพร้อมในการท างานและด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะต้องใช้ทักษะการคิด
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสื่อสาร การท างานอย่างร่วมมือ  

3) ทักษะการจัดการข้อมูลสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 พลเมืองและ
แรงงานในศตวรรษที่ 21 จึงควรสามารถแสดงความสามารถได้หลากหลาย และมีความคิด อย่างมี
วิจารณญาณผ่านการใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น โดยทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนได้แก่ การรู้
ด้านสารสนเทศ (Information Literacy) ได้แก่ การเข้าถึงและประเมินสารสนเทศ การใช้และจัดการ
สารสนเทศ การรู้ด้านสื่อ (Media Literacy) ได้แก่ การวิเคราะห์สื่อ และการใช้ผลผลิตจากสื่อ การรู้
ด้านไอซีที (ICT Literacy) ซึ่งได้แก่ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างคุ้มค่า  

4) ทักษะการท างานและการด ารงชีวิต ผู้เรียนต้องเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะส าหรับการ
ด ารงชีวิตและการท างาน โดยทักษะที่จ าเป็นได้แก่ มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ง่าย มีความริเริ่มและ
น าพาชีวิตให้ประสบความส าเร็จได้ มีทักษะทางสังคม และอยู่ร่วมกับบุคคลจากต่างวัฒนธรรมได้ มี
ความมุ่งม่ันในการท างาน มีความเป็นผู้น าและความรับผิดชอบ  

จากความคาดหวังเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  เพ่ือให้พัฒนาผู้ เรียนเป็น
บุคคลที่ประสบความส าเร็จในศตวรรษที่ 21 ด้วยทักษะจ าเป็นส าหรับปัจจุบันและอนาคตซึ่ง
ประกอบด้วยสิ่งที่ส าคัญต่อไปนี้ คือ ความรู้ในเนื้อหาสาระส าคัญและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การ
สร้างความเข้าใจร่วมกันในรายวิชาต่าง ๆ ในลักษณะสหวิชาการ การเน้นความเข้าใจที่ลึกซ้ึงมากกว่า
ความรู้ทั่วไป การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นจริง เครื่องมือต่าง ๆ และ
ผู้เชี่ยวชาญที่จะได้พบในการเรียนระดับสูง การท างาน และการด ารงชีวิตในอนาคต และน าวิธีการ
ประเมินที่หลากหลายมาใช้ในการพัฒนาความเชี่ยวชาญของผู้เรียน 

ดังจะเห็นว่าทักษะทางปัญญา การพัฒนาความสามารถในการคิดและทักษะในการคิดนั้น 
มีความส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาในปัจจุบัน ดังที่ วัชรา เล่าเรียนดี (2553: 1) กล่าวว่า 
ความสามารถและทักษะในการคิดมีความจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต การด ารงชีวิตและการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและประสบผลส าเร็จ โดยเฉพาะในยุคข้อมูลข่าวสารความรู้ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ดังมีนักการศึกษากล่าวถึงความส าคัญของทักษะการคิดว่าใน
ยุคศตวรรษที่ 21 ทักษะที่ส าคัญที่สุด คือ ทักษะการคิดของบุคคลและทักษะชีวิต (Life skills) เพ่ือจะ
ได้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างสันติสุขในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน ดังนั้น 
สิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นที่สุดในการจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบันคือ การส่งเสริม
และพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
คิดสร้างสรรค์  (Critical and Creative Thinking) เด็กและเยาวชนเหล่ านี้ จะต้องได้ รับการ
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เตรียมพร้อมเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) มีทักษะการคิด (Thinking Skills) มี
วิธีการแสวงหาความรู้และสร้างความรู้ได้ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่ างต่อเนื่องและสร้างสรรค์ 
เช่นเดียวกับ Gough (1991) ที่กล่าวว่า สิ่งที่ส าคัญที่สุดในยุคเทคโนโลยีข่าวสารอาจจะเป็นทักษะการ
คิด ซึ่งบุคคลจ าเป็นต้องใช้ทักษะการคิดเพ่ือเผชิญกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นักการศึกษา
จ านวนมากเชื่อว่า ความรู้อาจไม่ส าคัญต่อพลเมืองในอนาคตเท่ากับความสามารถในการเรียนรู้และ
เข้าใจความหมายข้อมูลใหม่ และ Robinson (1987) กล่าวว่า การสอนเยาวชนให้เป็นนักคิดที่มี
ประสิทธิภาพเป็นเป้าหมายการศึกษาที่เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ถ้าผู้เรียนต้องการประสบความส าเร็จใน
สังคมที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง เขาเหล่านั้นจ าเป็นต้องมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะการคิดที่
จ าเป็นในการรับและประมวลข้อมูลในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง 

หนึ่งในทฤษฎีที่เน้นกระบวนการคิดที่ถูกน ามาศึกษามากที่สุดทั่วโลกคือ ทฤษฎีของ 
Bloom หรือเรียกว่า BLOOM’S TAXONOMY ที่ได้จ าแนกระดับสติปัญญาที่เป็นองค์ประกอบของ
การ เรี ยน รู้ ออก เป็ น  6  ระดั บ  จากขั้ น ต่ า ไป ขั้ น สู ง  (LOTS/HOTS-Lower Order Thinking 
Skills/Higher Order Thinking Skills) ซึ่งเสนอระดับของสติปัญญาในรูปของค านาม และเสนอ
องค์ประกอบย่อยของสติปัญญาในระดับต่าง ๆ เป็นค ากิริยา ค านาม และค ากริยาเหล่านั้นเป็นค าที่
แสดงถงึการคิดในรูปแบบต่าง ๆ ประกอบไปด้วย  

 1. ความรู้ (Knowledge) เป็นความจ าหรือการเรียกคืนสิ่งที่เรียนมาก่อน  
         2. ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นความสามารถในการท าความรู้ให้ลึก 

(เข้าใจ) หรือ สร้างความหมายจากสิ่งต่าง ๆ และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ต่อไป  
 3. การประยุกต์ใช้ (Application) เป็นความสามารถในการใช้หรือประยุกต์ใช้

ความรู้หรือทักษะในสถานการณ์ วิธีการที่ริเริ่มข้ึนใหม่  
 4. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการแยก จ าแนก หรือการรู้ถึงข้อ

แตกต่างในส่วนต่าง ๆ ขององค์ประกอบและความสัมพันธ์กันที่รวมกันเป็นโครงสร้าง ช่วยให้เข้าใจสิ่ง
ต่าง ๆ ได้ดีขึ้น  

 5. การสังเคราะห์ (Synthesis) ความสามารถน าส่วนย่อยต่าง ๆ มารวมกันเป็น
รูปร่างใหม่หรือองค์รวม  

 6. การประเมินค่า(Evaluation) ความสามารถในการตัดสินคุณค่า ตรวจสอบและ
วิจารณ์คุณค่าของสิ่งของตามจุดประสงค์  

แนวคิดของ Bloom ได้รับการยอมรับและน าไปใช้อย่างกว้างขวางในการจัดการศึกษา
เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการคิด โดยเฉพาะการคิดขั้นสูง (Higher-Order Thinking) ต่อมาได้
ปรับปรุงระดับการคิดใหม่โดยใช้ค ากริยาแทนค านาม ปรับเปลี่ยน-ย้ายระดับการคิดระดับที่ 5 และ 6 
สลับที่กันในโครงสร้างทางปัญญาของ Anderson และ Krathwohl (อ้างใน Wilson, 2006) ดังนี้ 

1. จ าได้ (Remembering) หมายถึง การเรียกคืนข้อมูล (Retrieving) การระลึกได้ 
(Recalling) หรือการทบทวนการรับรู้ (Recognizing) 

2. เข้าใจ (Understanding) หมายถึง การสร้างความหมายจากองค์ประกอบของสิ่ง
ต่าง ๆ ในหลายแง่มุม โดยการเขียนน าเสนอผังความคิด กิจกรรม ได้แก่ การตีความ แปลความ การ
ให้ตัวอย่าง การจัดกลุ่ม การสรุปย่อ การอนุมาน การเปรียบเทียบ และการให้ค าอธิบาย 
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3. ประยุกต์ใช้ (Applying) หมายถึง น ากระบวนการไปใช้ประโยชน์โดยปฏิบัติให้
เกิดผล (Executing) น าไปด าเนินการจนบรรลุ (Implementing) 

4. วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ(Analyzing) หมายถึง ท าวัสดุ สิ่งของ ความคิดให้
แตกออกเป็นส่วน ๆ ก าหนดความสัมพันธ์ของส่วนย่อยที่แยกออกมารวมเป็นส่วนใหญ่นั้นลักษณะใด 
หรือเกี่ยวพันกับส่วนย่อยอ่ืนอย่างไร สติปัญญาที่ใช้ด้านนี้คือ ความสามารถในการวิเคราะห์ความ
แตกต่างวิเคราะห์องค์ประกอบและคุณลักษณะ เมื่อท าการวิเคราะห์จะแสดงเป็นภาพไดอะแกรม 
หรือน าเสนอใหม่ด้วยความเข้าใจของตน 

5. ประเมินค่า (Evaluating) หมายถึง การตัดสิน เป็นเกณฑ์ หรือมาตรฐาน ที่ผ่าน
การตรวจสอบ วิจารณ์ซึ่งจะน าไปสู่การคิดสร้างสรรค์ ซึ่งการจัดกลุ่มใหม่เห็นว่า การประเมินค่า ควร
อยู่ก่อนคิดสร้างสรรค์ 

6. การสร้างสรรค์ (Creating) หมายถึง การน าองค์ประกอบต่าง ๆ มาใส่รวมกันเป็น
องค์รวม จัดโครงสร้างขององค์ประกอบต่าง ๆ ใส่ในรูปแบบใหม่หรือท าโครงสร้างใหม่ 

นอกจากการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้ว 
เห็นได้ว่า การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษมีความส าคัญในฐานะเป็นส่วนหนึ่งในสาระวิชา
หลักและทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เช่นกัน ซึ่งการรอบรู้สาระวิชามีความส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของผู้เรียน สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (2553: 10) ที่เห็นว่า 
การเรียนภาษาอังกฤษเป็นทักษะจ าเป็นพ้ืนฐาน (Basic Skills) อันเป็นทักษะที่จ าเป็นต่อการพัฒนา
ตนเอง ซึ่งได้แก่ ทักษะการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผล 
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (และภาษาที่สาม) ทักษะการท าหน้าที่ที่ดีของหมู่คณะและทักษะในการหัด
ท างานที่ เป็นสัมมาชีพ ดังนั้น ประเทศไทยจึงได้มีการก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศทั้งในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษา โดยในทุก
หลักสูตรปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาได้ก าหนดให้วิชาภาษาอังกฤษเป็นรายวิชาบังคับ มี
จุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะในการใช้ภาษา ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และสามารถ
ติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ หรือสื่อความหมายระหว่างกันได้ 

ส าหรับการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในประเทศไทยนั้น เมื่อเปรียบเทียบ
ทักษะทางภาษาท้ัง 4 ทักษะคือ ฟัง พูด อ่านและเขียน จะพบว่าการอ่านเป็นทักษะที่ส าคัญกว่าทักษะ
อ่ืน ๆ และเป็นทักษะจ าเป็นพ้ืนฐาน เพราะทักษะการอ่านเป็นเครื่องมือส าคัญในการแสวงหาความรู้
เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษา การเจรจาต่อรองและเพ่ือการแข่งขันทางการประกอบอาชีพ      
(วิสาข์ จัติวัตร์, 2543 : 41) ทักษะการอ่านจึงเป็นทักษะที่ส าคัญมากที่สุดในการศึกษาทุกระดับ 
เนื่องจากการเรียนวิชาต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียนต้องใช้การอ่านเป็นสื่อในการเรียนรู้ โดยเฉพาะ
ในการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในประเทศไทย การอ่านจึงเป็นเป้าหมายส าคัญในการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นเครื่องมือน าไปสู่การแสวงหาความรู้ ทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่ส าคัญส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3Rs) และเป็นทักษะที่จ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวัน ทั้งในการสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาข้อมูลความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคม
ปัจจุบันที่เทคโนโลยีทันสมัยท าให้การถ่ายทอดข้อมูลต่าง ๆ เชื่อมโยงถึงกันทั่วโลกอย่างรวดเร็ว 
ภาษาอังกฤษมีฐานะส าคัญเป็นภาษาท่ีเป็นสื่อกลางของการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารในสื่อรูปแบบต่างๆ 
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เช่น อินเตอร์เน็ต ต าราเรียน หนังสือ วารสาร มีความส าคัญและอิทธิพลต่อการพัฒนาคุณภาพของ
ประชากรและประเทศชาติ ดังนั้น การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งจ าเป็น  

แม้ว่าทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจะเป็นสิ่งจ าเป็นและมีการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในประเทศไทยเป็นเวลานานแล้ว แต่จากการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการอ่าน
ภาษาอังกฤษพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการอ่านต่ าและมีปัญหาในการอ่าน (วิสาข์ จัติวัตร์, 2543; 
กรมวิชาการ, 2540: 17) โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากนักเรียนอ่านแล้วไม่เข้าใจความหมาย ไม่รู้
ค าศัพท์ ขาดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน จึงรู้สึกว่าการอ่านเป็นเรื่องยาก ปัญหาที่เกิดกับการอ่าน
ภาษาอังกฤษ นักการศึกษาเชื่อว่า ความสามารถในการอ่านภาษาที่สองไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถ
ในตัวภาษาเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับกลวิธีการอ่าน ผู้อ่านที่มีความสามารถในภาษาที่สองจ ากัด สามารถ
ใช้กลวิธีการอ่านมาช่วยในการท าความเข้าใจบทอ่านได้ Mokhtari และ Sheorey (2002: 3)ได้ท า
วิจัยเกี่ยวกับการอ่านพบว่า ยุทธวิธีในการอ่านมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการอ่านเป็นภาษา
ที่สอง นอกจากนี้แล้วกลวิธีการอ่านยังช่วยให้ผู้อ่านมีความเป็นอิสระสามารถควบคุมกระบวนการอ่าน
ของตนเองได้ (Dowhower, 1999) กลวิธีการอ่านมีอยู่หลากหลายกลวิธี อาทิเช่น การส ารวจบทอ่าน 
การท านายเนื้อหาของบทอ่าน การตรวจสอบการท านาย การตั้งค าถามเกี่ยวกับบทอ่าน การหา
ค าตอบให้กับค าถามที่ตั้งไว้ การเชื่อมโยงบทอ่านกับความรู้เดิม การสรุปเนื้อหาบทอ่าน การเชื่อมโยง
ส่วนต่าง ๆ ของบทอ่าน การย้อนกลับมาอ่านซ้ า การเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท เป็นต้น ผู้
ที่อ่านได้ดีจะมีความตื่นตัวในกระบวนการอ่าน โดยจะเลือกและใช้กลวิธีที่เหมาะสม ควบคุมความ
เข้าใจของตนเองในขณะอ่าน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและจดจ าเนื้อหาของบทอ่านได้นอกจากนี้ยังมี
ความรู้เกี่ยวกับกลวิธีหลาย ๆ กลวิธีและเลือกกลวิธีที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการอ่านได้ 
(Schmitt, 1990; Nunan, 1999) 

การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาที่สองนั้น นักการศึกษาได้ให้ความสนใจในการ
น ายุทธวิธีในการอ่านของผู้ที่ประสบความส าเร็จในการอ่านมาช่วยให้ผู้เรียนท าความเข้าใจกับบทอ่าน 
จากผลการวิจัยการอ่านภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษาพบว่า การฝึกให้ผู้เรียนควบคุมความเข้าใจใน
การอ่านของตนเอง ฝึกให้ประเมินการอ่าน และควบคุมกระบวนการอ่านของตน จะท าให้ผู้เรียน
เข้าใจในข้อความที่อ่านดีขึ้น (Palinscar and Brown, 1985; Raphael and Pearson, 1982) และ
พบว่า การสอนทักษะในการควบคุมความเข้าใจเป็นวิธีหนึ่งที่ได้ผลในการช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะและ
ยุทธวิธีในการอ่าน ท าให้ผู้เรียนสามารถอ่านได้อย่างอิสระ  

นอกจากนั้น ยังพบว่า ในการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษผู้เรียนยังต้องฝึกการใช้ยุทธวิธี
ในการรู้คิดในการอ่าน (Metacognitive strategies) ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการควบคุมหรือน าทางใน
การท าภาระงานในการเรียนภาษาและกระบวนการเรียน ก าหนดทิศทาง วางแผนการเรียน 
ตรวจสอบความส าเร็จในการเรียน (Vandergrift, 2002) นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความส าคัญกับ
กิจกรรมการรู้คิด (Metacognitive Activities) และเห็นว่าเป็นสิ่งส าคัญในการใช้กลยุทธ์ของความรู้
เกี่ยวกับการรู้คิด ท าให้บุคคลสามารถบังคับและควบคุมกระบวนการในการรู้คิดได้ (Alexander, Carr 
and Schwanenflugel, 1995) เพราะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดเกี่ยวกับการคิดของตนใน
การไตร่ตรองถึงกระบวนการ ในการท าภาระงานของตน ผู้เรียนที่ใช้กิจกรรมการรู้คิดจะรู้วิธีเรียน 
และรู้ว่าวิธีใดที่ท าให้การเรียนได้ผลดีที่สุด ผู้เรียนจะสามารถเขียนถึงอุปสรรคในการเรียนและการแบ่ง
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เวลาในแผนการเรียนไว้เพ่ือแก้ปัญหา ในการควบคุมตนเองผู้ เรียนจะต้องตอบค าถามในการ
ตั้งเป้าหมาย การใช้ความรู้และการจัดการกับแหล่งความรู้ โดยเขียนบันทึกประจ าวัน (Anderson, 
2002)  

ในการจัดการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะ
การอ่านได้ ครูนับว่าเป็นผู้มีบทบาทส าคัญ เนื่องจากผู้เรียนต้องสามารถอ่านและตีความสิ่งที่ผู้เขียน
ต้องการสื่อความหมายให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียน ครูต้องมีบทบาทมากกว่าการบรรยาย 
อ่านและแปลให้นักเรียนฟัง แต่ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในรูปแบบของการ
อภิปราย แสดงความคิดเห็น ตั้งค าถามและตัดสินใจ การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจะท าให้เกิดความทรง
จ าระยะยาว ครูต้องคอยกระตุ้นนักเรียนให้คิดวิเคราะห์และท าความเข้าใจบทอ่านอยู่เสมอ ดังจะเห็น
ว่า เป้าหมายในการสอนอ่านภาษาอังกฤษในปัจจุบันไม่ได้จ ากัดแค่ความเข้าใจเนื้อหาที่สอนใน
ห้องเรียนเท่านั้น ดังที่ McTighe และ Wiggins ( 2004: 10 - 27)  วัชรา เล่าเรียนดี (2552: 196) 
และเฉลิม  ฟั ก อ่อน  (2552 : 1) ได้ กล่ าวว่ า หากผู้ เรียนมี ความ เข้า ใจที่ ค งทน (Enduring 
Understanding) หรือเข้าใจที่ลึกซึ้งและยั่งยืนจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา ซึ่งประเมิน
ได้จากการที่ผู้เรียนมีความสามารถในการปฏิบัติภาระงาน/ชิ้นงาน สอดคล้องกับแนวคิดของกษมา 
วรวรรณ ณ อยุธยา (2550: 8) ได้กล่าวว่า เมื่อเรียนจบเนื้อหาหรือหน่วยการเรียนรู้แล้ว ผู้เรียนจะ
สามารถท าสิ่งต่อไปนี้ได้ โดย 1) สามารถอธิบายแนวคิด เหตุการณ์ เหตุผลและวิธีการ แสดงความ
คิดเห็น 2) สามารถแปลความให้เกิดความหมายที่ชัดเจน ชี้ให้เห็นคุณค่า แสดงความเชื่อมโยงสู่ชีวิต
จริง และผลกระทบที่อาจมีต่อผู้เกี่ยวข้อง 3) สามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ ที่ต่างไปจากที่
เรียนรู้มา 4) มีมุมมองที่หลากหลาย มองข้ามข้อดี ข้อเสีย 5) รับทราบถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้ที่
เกี่ยวข้องที่แตกต่างจากตนเอง 6) รู้จักตนเอง ตระหนักถึงจุดอ่อน วิธีคิด วิธีปฏิบัติ ค่านิยม อคติของ
ตนเอง ตลอดจนปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และความเข้าใจของตนเอง การประเมินความเข้าใจที่
คงทนการที่นักเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติภาระงาน/ ชิ้นงานที่แสดงความเข้าใจที่คงทนหรือ
เข้าใจที่ลึกซึ้งและยั่งยืนจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา  

ในการจัดการเรียนการสอนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครูต้องศึกษา 
วิเคราะห์และฝึกทดลองใช้เทคนิควิธีสอน หลักการ แนวคิดและปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจนเกิดความ
ช านาญ รูปแบบการสอนเป็นกระบวนการที่เป็นขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนของครูทั่วไป ซึ่ง
แต่ละขั้นตอนจะมีรายละเอียดของกิจกรรมการสอน และกิจกรรมการเรียนที่แตกต่างกัน ดังที่  วัชรา  
เล่าเรียนดี (2553) กล่าวว่า รูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ วิธีการสอนแต่ละรูปแบบย่อมเหมาะสมกับแต่ละระดับ
ของจุดประสงค์การเรียน ดังนั้น ในการสอนการอ่านภาษาอังกฤษซึ่งเป็นการสอนทักษะหนึ่งของ
ภาษาอังกฤษจึงควรพิจารณาเลือกรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสม   

การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันมุ่งเน้นการให้โอกาสทางการศึกษา รวมถึงการศึกษา
ขั้นสูงในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันการศึกษาหนึ่งที่ให้บริการทางการ
ศึกษาในระดับอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย โดยให้บริการจัด
การศึกษาเพ่ือรองรับนักศึกษาทั้งภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสาขาวิชาหนึ่งที่ได้รับความสนใจในการเข้าศึกษาต่อของ
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นักศึกษาเป็นจ านวนมากทุกปี แต่การจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาอยู่ในระดับต่ า จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
พบว่าปัญหาการเรียนการสอนของนักศึกษา ได้แก่ อ่านภาษาอังกฤษไม่ออก ไม่รู้ความหมายค าศัพท์ 
ไม่สามารถเลือกความหมายที่ถูกต้องของค าศัพท์ตามปริบท ไม่สามารถตีความสิ่งที่อ่านได้ ไม่สามารถ
วิเคราะห์แยกแยะข้อเท็จจริงต่าง ๆ ได้ ไม่สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนมาแล้วกับความรู้ใหม่ได้ เป็นต้น 
จากประสบการณ์การสอนที่ผ่านมา ผู้วิจัยเป็นผู้หนึ่งที่ประสบปัญหาการสอนการอ่านภาษาอังกฤษที่
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษต่ า ดังนั้น จึงได้สนใจศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับความต้องการและ
นโยบายของการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จากการศึกษาข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องข้างต้น ท าให้
ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริม
การคิดขั้นสูง เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ และทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ซึ่งรูปแบบการ เรียนการสอนภาษาอังกฤษที่
พัฒนาขึ้นด้วยวิธีการเชิงระบบ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เหมาะสม จะช่วยพัฒนา
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาและส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ต่อไปได้ 

 
 
 
 
 
 
 

จากการทบทวนและวิเคราะห์แนวคิด หลักการของทฤษฎีการเรียนรู้ สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริม
การคิดขั้นสูงเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 คือ 

1. แนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา (Cognitive Theory) 
    1.1  ทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์ (Bruner’s Discovery – Approach) 
ทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์เน้นความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับพัฒนาการทาง

สติปัญญา เขาเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมจะเป็นองค์ประกอบส าคัญในฐานะเร่งความเจริญงาม
ทางสติปัญญา โดยได้แบ่งพัฒนาการทางสติปัญญาของคนออกเป็น 3  ขั้น คือ 

1. ขั้นการแสดงออกด้วยการกระท า (Enactive Stage)  เป็นขั้นที่เด็กเรียนรู้จากการ
กระท า  

2. ขั้นการแสดงออกด้วยการใช้ประสาทสัมผัส (Iconic Stage) เป็นขั้นที่เด็กสามารถ
เรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องลงมือกระท าทุกอย่าง เด็กเกิดความคิดจาก
การรับรู้เป็นส่วนใหญ่  

แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ 
โดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษชั้นปีท่ี 2 (PMIAAR Model) 
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3. ขั้นการแสดงออกด้วยสัญลักษณ์ (Symbolic Stage) ถือว่าเป็นขั้นสุดท้ายของ
พัฒนาการทางความรู้ความเข้าใจ  เพราะเป็นขั้นที่เด็กสามารถเข้าใจและเรียนรู้สิ่งที่เป็นนามธรรม
ต่าง ๆ ได้โดยใช้ภาษา เด็กเกิดความคิดรวบยอดในสิ่งต่าง ๆ ที่ซับซ้อนมากขึ้นและสามารถแก้ปัญหา
ได้   

พัฒนาการทางสติปัญญาของ Bruner เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องไปตลอดชีวิตกิจกรรม
ต่าง ๆ อันเนื่องมาจากพัฒนาการทางสมองที่เกิดขึ้นในช่วงของชีวิต  ก็สามารถน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหาช่วงหลัง ๆ ของชีวิตได้อีกเช่นกัน  นอกจากนี้ Bruner ยังเชื่อว่าภาษาเป็นเครื่องมือที่จะช่วย
กระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้และเกิดความเข้าใจ  ซึ่งตรงข้ามกับความคิดของ Piaget ถือว่าภาษาเป็น
เครื่องช่วยให้ได้สื่อความคิดกัน  แต่ไม่ได้ช่วยส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าหรือพัฒนาการความคิดแต่
อย่างใด 

ส าหรับในเรื่องของการเรียนรู้นั้น บรูเนอร์เน้นความคิดที่ว่า การเรียนรู้ที่มีผลดีที่สุดก็คือ
การเรียนรู้ที่ ให้ผู้ เรียนค้นพบความรู้นั้นด้วยตนเอง (Discovery Learning) ดังนั้นวิธีการสอนที่  
เสนอแนะคือ การสอนที่ให้นักเรียนค้นพบด้วยตนเอง โดยบอกว่าวิธีการสอนแบบนี้มีข้อดี 4 ประการ
คือ   

1. การเรียนรู้แบบค้นพบที่ช่วยเพิ่มสติปัญญา 
2. เพ่ิมการจูงใจภายใน ท าให้นักเรียนมีก าลังที่จะปฏิบัติงานให้ส าเร็จโดยอัตโนมัติเพราะ

การค้นพบเป็นเสมือนรางวัลของผู้ค้นพบ 
3. ท าให้นักเรียนรู้เทคนิคของการค้นพบ การแก้ปัญหาโดยการค้นพบนั้นจะพัฒนาแบบ

การแก้ปัญหาเพื่อใช้กับปัญหาที่พบใด ๆ ก็ได้ 
4. ท าให้เกิดความเข้าใจและจ าสิ่งที่เรียนไปได้นาน เพราะนักเรียนเป็นผู้จัดระเบียบของ

ความรู้เองและท าให้รู้ว่าจะน าความรู้ที่ไหนเมื่อต้องการใช้ 
ส่วนในเรื่องที่เก่ียวกับหลักสูตรและการสอนนั้น Bruner มีแนวคิดที่ส าคัญอยู่ 4 ประการ

คือ 
1. เกี่ยวกับโครงสร้างความรู้ (Structure of Knowledge) บรูเนอร์ถือว่าการจัดแจง

เรียงเนื้อหาหรือโครงสร้างของความรู้เป็นสิ่งจ าเป็นมากที่จะช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์
ระหว่างความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ ๆ ดังนั้น  หลักสูตรในโรงเรียน
ควรเปลี่ยนมาเน้นย้ าที่การจัดระเบียบหรือการจัดเรียบเรียงเนื้อหาหรือโครงสร้างความรู้ในแง่ของการ
สอน ครูต้องหันมาสนใจวิธีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานพร้อมทั้งจัดแจงเรียบ
เรียงความรู้ต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปที่มีความสัมพันธ์กันและให้สอดคล้องกับการพัฒนาการทางสติปัญญา
ของผู้เรียนให้มากท่ีสุด 

2. เกี่ยวกับความพร้อม (Readiness) บรูเนอร์มีความคิดเห็นว่า การที่คนเราจะเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นจะต้องใช้หลักสูตรที่เหมาะสมกับระดับความพร้อมของผู้เรียน  ดังนั้น
รูปแบบของกิจกรรม ทักษะและการฝึกหัดหรือการจัดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความเจริญงอก
งามทางสติปัญญาของเด็ก Bruner มีความเชื่อว่า “พ้ืนฐานบางอย่างของแต่ละวิชา อาจจะสอนให้กับ
เด็กคนใดก็ได้ ไม่ว่าจะมีอายุอยู่ในขั้นใด ๆ ก็ตาม” (The foundations of any subjects may be 
taught to anybody at any ages in some forms) 
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 Bruner ยั งได้ เสนอหลักสูตรแบบใหม่ที่ เรียกว่า หลักสู ตรบัน ไดเวียน (Spiral 
curriculum) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ความคิดรวบยอดเดียวกันจะสอนในทุกระดับชั้น แต่จะเพ่ิมความ
ซับซ้อนขึ้นในแต่ละระดับชั้นเพ่ือให้มีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนยิ่งขึ้น จากแนวความคิดนั้น
สังเกตเห็นว่าเนื้อหาวิชาใด ๆ ก็ตามจะต้องเริ่มจากพ้ืนฐานที่เป็นรูปธรรมก่อน แล้วจึงค่อย ๆ ขยาย
ความคิดรวบยอดนั้นสู่นามธรรม 

3. เกี่ยวกับการคิดแบบ Intuition นั้น Bruner ให้ความหมายค าว่า “intuition” ว่า 
“เป็นเทคนิคการหาเหตุผลของสติปัญญาแต่เป็นเทคนิคที่ปราศจากการวิเคราะห์ตามกระบวนการ  
ดังนั้น  กฎเกณฑ์หรือสูตรต่าง ๆ ที่คิดข้ึนมาจึงอาจจะเป็นข้อสรุปที่สมเหตุสมผลหรือไม่สมเหตุสมผลก็
ได้” Bruner ต้องการจะให้ผู้เรียนเกิดความคิดแบบการคาดคะเนหรือการเดาอย่างมีหลักวิชา  เพราะ
ถือว่าการคิดแบบนี้จะน าไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ 

4. เกี่ยวกับแรงจูงใจ (Motives for Learning) บรูเนอร์เชื่อว่ากิจกรรมการใช้สติปัญญา
จะประสบผลส าเร็จอย่างเต็มที่เมื่อผู้เรียนมีความพอใจหรือมีแรงจูงใจที่จะเรียน ครูควรพยายามที่จะ
ให้เด็กสนใจต่อการเรียนรู้ให้มากขึ้น โดยการสร้างแรงจูงใจภายในหรือเปลี่ยนแรงจูงใจภายนอกให้
เป็นแรงจูงใจภายในนั่นเอง 

 
1.2  ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Ausubel (Ausubel’s  Theory of  Meaningful Verbal 

Learning) 
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีความหมาย (Theory of  Meaningful Verbal Learning)  

อธิบายไว้ว่าการเรียนรู้ประกอบด้วย  2  กระบวนการ คือ การสร้างมโนมติ (concept formation)  
กับการดูดซึมมโนมติ (concept assimilation) การสร้างมโนมติเป็นกระบวนการแยกลักษณะส าคัญ
ที่เหมือน ๆ กันของวัตถุหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ออกมาร่วมสร้างขึ้นเป็นมโนมติ  ส่วนการดูดซึมมโนมติ
คือ  การเรียนมโนมติจากค าจ ากัดความแทนที่จะศึกษาหรือเรียนด้วยตนเอง เด็กก่อนเข้าโรงเรียนยัง
ไม่มีวุฒิภาวะทางสมองพอที่จะสัมพันธ์ค าจ ากัดความเข้ากับโครงสร้างความรู้ของตนเองได้ เด็กเล็ก
ต้องสร้างมโนมติเอง  มโนมติจึงต้องเป็นมโนมติง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน  แต่เป็นวิธีที่ถูกต้องที่เด็กคิดค้นด้วย
ตนเอง ส่วนเด็กในวัยเข้าเรียนสามารถสัมพันธ์ค าจ ากัดความกับโครงสร้างความรู้ของตนเองได้ 

เมื่อเด็กสามารถสัมพันธ์ลักษณะมโนมติใหม่เข้ากับโครงสร้างความรู้ของตนได้โดยไม่ต้อง
อาศัยสิ่งที่เป็นนามธรรม เด็กก็รับมโนมติใหม่ได้รวดเร็ว ต่อมาเด็กจะรู้สึกว่าส าหรับมโนมติที่ยากและ
ซับซ้อนนั้น สร้างเองได้ยาก ฉะนั้น เด็กจึงไม่ค่อยสร้างเอง มโนมติยาก ๆ จะใช้วิธีการดูดซึมรับไป 

นอกจากนี้ ยังอธิบายอีกว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ ถ้าในการเรียนรู้สิ่งใหม่นั้น ผู้เรียน
เคยมีพ้ืนฐาน ซึ่งเชื่อมโยงเข้ากับความรู้ใหม่ได้ จะท าให้การเรียนรู้สิ่งใหม่นั้นมีความหมาย แต่ถ้า
ผู้เรียนจะต้องเรียนสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีพ้ืนฐานมาก่อน จะกลายเป็นการเรียนที่ไม่เกี่ยวกับความรู้เดิมเลย  
เรียกการเรียนรู้แบบนี้ว่า การเรียนแบบท่องจ า (rote learning) เพราะผู้ เรียนเรียนได้แต่ไม่รู้
ความหมาย ซึ่งแนวคิดนี้แตกต่างไปจากบรูเนอร์ ออซูเบลเห็นว่าการเรียนที่จะช่วยให้เด็กแก้ปัญหาได้
นั้นคือ ใช้วิธีการเรียนแบบรับเอง (expository teaching หรือ reception learning) แทนที่จะเป็น
การเรียนแบบค้นพบ (discovery learning)   
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ทฤษฎีการเรียนรู้นี้ เห็นว่า การเรียนรับเอานั้นก็ได้ผล ถ้าเรียนด้วยความเข้าใจ
ความหมายและสิ่งที่เรียนนั้นมีความหมาย ส าหรับวิธีเรียนแบบค้นพบ เป็นวิธีที่นักเรียนต้องค้นคว้า
เองเพ่ือให้สิ่งที่ได้มาสัมพันธ์เข้ากับโครงสร้างความรู้ของตน วิธีเรียนแบบรับเอาคือครูเตรียมความรู้มา
มอบให้  

ถึงแม้ว่าวิธีเรียนแบบรับเอา เด็กจะไม่ได้ค้นคว้าเองก็ตาม เด็กต้อง (1) สัมพันธ์ความรู้ให้
เข้ากับความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วในโครงสร้างความรู้ของตน (2) เข้าใจความแตกต่างและความคล้ายคลึง
ของมโนมติหรือข้อความที่ ใกล้ เคียงกัน (3) แปลสิ่ งที่ เรียนได้นั้นให้ เข้ากรอบความคิดตาม
ประสบการณ์และภาษาของตน และ (4) สร้างความคิดใหม่ ๆ ซึ่งจะต้องเอาความรู้ที่มีอยู่แล้วมาจัด
ระเบียบใหม่ จะเห็นว่าการเรียนแบบนี้ต้องใช้วุฒิภาวะทางด้านความรู้สูงเพื่อให้ได้ความรู้เข้ามา 

ส่วนในการสอนนั้น ผู้สอนจ าเป็นต้องค้นหาว่า ความรู้เดิมของนักเรียนคืออะไร แล้วน า
ความรู้เดิมมาสัมพันธ์กับความรู้ใหม่ โดยใช้ข้อความที่เขาเรียกว่า advance organizer ซึ่งเป็น
ข้อความน าไปสู่การเรียนรู้เนื้อหาใหม่ โดยใช้วิธีสอนที่เรียกว่า deductive teaching ซึ่งหมายถึงการ
ที่ครูเริ่มต้นสอนจากนิยาม (definition) หรือหลักการ (principle) ไปหาค าตอบที่ต้องการ เป็นวิธีการ
ที่ครูเสนอเนื้อหาที่จะเรียนให้กับนักเรียนนั่นเอง 

เห็นว่าการสอนแบบวิธีค้นพบมีความส าคัญส าหรับการจะให้เกิดความสามารถในการ
แก้ปัญหา วิธีนี้มีประโยชน์ในขั้นเรียนตอนต้น ๆ เมื่อเด็กสร้างมโนมติเอง เด็กสามารถอธิบายสิ่งต่าง ๆ 
ที่เขาค้นพบ  เช่น  การอธิบายหลักเกณฑ์ต่าง ๆ แต่เมื่อเด็กอยู่ในขั้นการคิดและปฏิบัติการแบบ
รูปธรรมและนามธรรมแล้ว การสอนแบบรับเอาจะเหมาะสมมากกว่า เพราะผู้เรียนสามารถเข้าใจ
เรื่องราวค าอธิบายต่าง ๆ ได้อย่างดีแล้ว 

ดังนั้น ครูควรพิจารณาน าทฤษฎีการเรียนรู้ของออซูเบลมาใช้เป็นแนวคิดพ้ืนฐานในการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดผลดีแก่ผู้เรียนอย่างสูงสุด 

 
1.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Piaget (Piaget’s  Theory of Cognitive Development) 

ตามความคิดของ Piaget ปัจจัยที่ส าคัญในการพัฒนาด้านสติปัญญาและการคิด คือ การ
ที่คนเรามีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เกิดและการปฏิสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง 
(Continuous Interaction) ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมนี้มีผลท าให้ระดับสติปัญญาและความคิดมี
การพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา 

Piaget กล่าวว่า การปฏิสัมพันธ์เป็นกระบวนการปรับตัวเองของอินทรีย์กับสิ่งแวดล้อม
ภายนอก และการจัดการภายในสมองโดยวิธีรวมกระบวนการต่าง ๆ ให้เป็นระบบทั้งเป็นกระบวนการ
ที่ต่อเนื่องปรับปรุงเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้สมดุลกับสิ่งแวดล้อมโดยได้จ าแนกกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางสติปัญญาและความคิดไว้ 2 กระบวนการคือ 

1. การปรับตัว (Adaptation) 
2. การจัดระบบโครงสร้าง (Organization) 
การปรับตัวเป็นกระบวนการที่บุคคลหาหนทางที่จะปรับสภาพความไม่สมดุลทาง

ความคิดให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัว  และเมื่อบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว  
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โครงสร้างทางสมองจะถูกจัดระบบให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม คือ มีรูปแบบของความคิด
เกิดข้ึน ซึ่งเปียเจต์เรียกรูปแบบของความคิดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ภายในสมองนี้ว่า “Scheme” 

กระบวนการปรับตัว ประกอบไปด้วยกระบวนการที่ส าคัญ 2 ประการ  คือ 
1. กระบวนการดูดซึม (Assimilation) หมายถึง กระบวนการที่ อินทรีย์ซึมซาบ

ประสบการณ์ใหม่เข้าสู่ประสบการณ์เดิมที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน แล้วสมองก็รวบรวมปรับ
เหตุการณ์ใหม่ให้เข้ากับโครงสร้างของความคิดอันเกิดจากการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม เปรียบเหมือนการดูด
ซึมของอวัยวะที่เก่ียวกับการย่อยอาหาร ซึ่งจะดูดซึมอาหารแต่เพียงท่ีร่างกายจะรบไว้ได้ 

2. กระบวนการปรับขยายโครงสร้าง (Accommodation)  เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง
จากกระบวนการดูดซึม คือ ภายหลังจากที่ซึมซาบเอาเหตุการณ์ใหม่ ๆ เข้ามา แล้วปรับเข้าสู่
โครงสร้างเดิมแล้ว  ถ้าปรากฏว่าประสบการณ์ใหม่ที่รับเข้ามามีสมบัติเหมือนกับประสบการณ์เดิม
ประสบการณ์ใหม่จะดูดซึมและปรับประสบการณ์เดิม คือ ท าให้ประสบการณ์เดิมมีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น แต่ถ้าไม่สามารถปรับประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับการซึมซาบเข้ามาให้เข้ากับประสบการณ์เดิมได้ 
สมองก็จะสร้างโครงสร้างขึ้นมาแทน เพ่ือปรับให้เข้าประสบการณ์ใหม่นั้น 

จากทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bruner, Ausubel และ Piaget สรุปได้ว่า การจัดการเรียน
การสอนเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการทางสติปัญญา ครูควรตระหนักว่า นักเรียนทุกคนจะผ่านขั้น
พัฒนาการทางสติปัญญาตามล าดับ โดยเริ่มจากขั้นรูปธรรมไปสู่ขั้นนามธรรม นักเรียนอายุเท่ากัน
อาจจะมีข้ันพัฒนาการทางสติปัญญาแตกต่างกัน นักเรียนที่มีระดับสติปัญญาที่อยู่ในขั้นใดข้ันหนึ่งจาก
งานพัฒนาการงานหนึ่งไม่ได้เป็นเครื่องชี้ว่านักเรียนมีขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาอยู่ในระดับนั้น เพ่ือ
จะชี้ให้เห็นว่านักเรียนมีระดับพัฒนาการทางสติปัญญาอยู่ในขั้นใด จะต้องทดสอบด้วยงานพัฒนาการ
ทางสติปัญญาหลาย ๆ งาน การกระตุ้นให้นักเรียนเกิดพัฒนาการทางสติปัญญาหลาย ๆ งาน  การ
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดพัฒนาการทางการคิดนั้น ครูจะต้องส่งเสริมให้นักเรียนใช้เหตุผลในการ
แก้ปัญหา ได้เข้าร่วมปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน นักเรียนกับสภาพแวดล้อม เพราะ
ประสบการณ์ทางกายภาพจะส่งเสริมและช่วยให้นักเรียนได้ใช้ความคิดรวบยอดอันจะน าไปสู่การ
พัฒนาการทางสติปัญญาขั้นนามธรรมในล าดับต่อไป 

 
2. ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist Theory) 
ทฤษฎีการสร้างความรู้เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่มีความเชื่อภายใต้ปรัชญาเชิงญาณวิทยา 

(Epistemology) ค าว่า Constructivism  มีนักวิชาการใช้ค าในภาษาไทยว่า  “การสร้างสรรค์
ความรู้”  “การสร้างสรรค์ความรู้ความนิยม”  “การสร้างสรรค์ความรู้ด้วยปัญญา”  “พุทธิปัญญา
นิยม” และ“คอนสรัคติวิสต์”  แนวคิดนี้มีผู้ให้ความหมายไว้หลายความหมาย ดังนี้ 

Bentley (1994: 9) กล่าวว่า แนวคิดนี้เป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับความรู้เฉพาะตัวที่มี
ต่อเหตุการณ์ที่ส าคัญ โดยการสร้างแนวความคิดใหม่จะเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ที่มีอยู่ และความรู้
ที่เคยได้เรียนมา การเรียนการสอนจึงควรเน้นไปที่ความเข้าใจมากกว่าเนื้อหาที่เรียน 

Martin (1994: 44) กล่าวว่า แนวคิดนี้ เป็นกระบวนการทางความคิดที่ เน้นถึง
ความส าคัญของความคิดจากการผสมผสานความรู้เก่า และความรู้ใหม่เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งจะถูกสร้างขึ้น
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โดยตัวผู้เรียนเองโดยเชื่อว่าจุดส าคัญของทฤษฎีการสร้างความรู้นี้ คือ ตัวของผู้เรียน ซึ่งควรจะสร้าง
แนวความคิดด้วยตนเองเพ่ือเปรียบเทียบความรู้ที่ได้รับมาใหม่กับความรู้เดิม 

บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ (2540: 42) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การสรรค์สร้างความรู้ เป็น
วิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องแสวงหาความรู้ และสร้างความรู้ ความเข้าใจขึ้นด้วยตนเอง ความแข็งแกร่ง
ความเจริญงอกงามในความรู้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ
คนอ่ืน ๆ หรือได้พบสิ่งใหม่ ๆ แล้วน าความรู้ที่มีอยู่มาเชื่อมโยง 

จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า แนวคิดการสร้างความรู้ เป็นแนวคิดที่ว่าด้วยการ
เรียนรู้ โดยเน้นว่าผู้เรียนควรเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
จากครูผู้สอน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่มีเข้ากับความรู้ใหม่ให้ได้ 

 
หลักการเบื้องต้นของแนวคิดการสร้างความรู้ มีดังนี้ (Schunk, D.H., 2008) 
1.  ผู้เรียน คือ ผู้ที่กระท าการเรียนรู้ (active learner) หรือเรียกว่าเป็นผู้เรียนเชิงรุกที่

ต้องสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง ผู้เรียนจึงต้องค้นพบหลักการพ้ืนฐานของการเรียนรู้เป็นของตนเอง 
ขอบข่ายของหลักการเรียนรู้จึงมีความแตกต่างกันออกไป 

2. ทฤษฎีการสร้างความรู้บางทฤษฎี เชื่อว่า โครงสร้างทางความคิด (mental  
structure)  เกิดข้ึนเพื่อสะท้อนความจริง ในขณะที่บางทฤษฎี เช่น Radical Constructivism เชื่อว่า
โลกความคิดของตนเองเท่านั้นที่เป็นจริงจากสภาพประสบการณ์ของผู้เรียนโดยปฏิเสธความจริงใด ๆ 
ที่อยู่ภายนอก (Heyligher, F. and Joslyn, C., 1992) และเชื่อในปรัชญาแนว skepticism (หลัก
ปรัชญาที่แสดงความสงสัยความจริงของสรรพสิ่ง) 

3. หลักการและแนวคิดทั้งหลาย เช่น กระบวนการทางปัญญา(cognitive  processing) 
ความคาดหวัง ความเชื่อ ค่านิยม ตลอดจนการรับรู้ตนเองและผู้อ่ืนล้วนสะท้อนแนวคิดของการสร้าง
ความรู้ 

ประเภทของทฤษฎีการสร้างความรู้ 
ในกลุ่มนักจิตวิทยาทฤษฎีการสร้างความรู้มีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องการเรียนรู้หรือ

การสร้างความรู้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร ทั้งนี้เนื่องจากความเชื่อพ้ืนฐานของการสร้างความรู้ จึงแบ่ง
ทฤษฎีการสร้างความรู้ออกเป็น 2 ทฤษฎี คือ 

1.  Cognitive Constructivism หมายถึง ทฤษฎีการเรียนรู้พุทธปัญญานิยมที่มีรากฐาน
มาจากทฤษฎีพัฒนาการของ Piaget ทฤษฎีนี้ถือว่าผู้เรียนเป็นผู้กระท า (active) และเป็นผู้สร้าง
ความรู้ขึ้นในใจเอง ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีบทบาทในการก่อให้เกิดความไม่สมดุลทางพุทธิปัญญาขึ้น 
เป็นเหตุให้ผู้เรียนปรับความเข้าใจเดิมที่มีอยู่ให้เข้ากับข้อมูลข่าวสารใหม่ จนกระทั่งเกิดความสมดุล
ทางพุทธิปัญญาหรือเกิดความรู้ใหม่ขึ้น (Fowler, 1994; Greens et. al., 1996) 

2.  Social Constructivism เป็นทฤษฎีที่มี พ้ืนฐานมาจากทฤษฎี พัฒนาการของ 
Vygotsky ซึ่งถือว่าผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อ่ืน (ผู้ใหญ่หรือเพ่ือน) 
ขณะที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรืองานในสภาวะสังคม (Social Context) ซึ่งเป็นตัวแปรที่ส าคัญ
และขาดไม่ได้ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมท าให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจเดิมให้
ถูกต้องหรือซับซ้อนกว้างขวางขึ้น (Bruning et. al., 1999)   
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แม้ว่านักจิตวิทยา Cognitive Constructivism และ Social Constructivism จะมี
ความเห็นแตกต่างกันในเรื่องการอธิบายว่าผู้เรียนสร้างความรู้อย่างไร ต่างเห็นร่วมกันในคุณลักษณะ
ของ Constructivism ดังต่อไปนี้ 

 1.  ผู้เรียนสร้างความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเอง 
 2.  การเรียนรู้สิ่งใหม่ขึ้นกับความรู้เดิมและความเข้าใจที่มีอยู่ในปัจจุบัน  
 3.  การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ 
 4.  การจัดสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่คล้ายคลึงกับชีวิตจริง ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

อย่างมีความหมาย 
 
 
 
 

จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ผู้วิจัยน ามาพัฒนาเป็น 
รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง  เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 (PMIAAR Model) ดังแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ 
โดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง 
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 จากแผนภาพ   รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 มีชื่อว่า “PMIAAR” 
“พีเอ็มไอเอเออาร์” มีรายละเอียดดังนี้ 
องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 

หลักการ การบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง (Higher - Order Thinking 
skills : HOTS) กับการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
สามารถคิดอย่างเป็นระบบเพ่ือเข้าถึงความรู้ ตลอดจนสามารถพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง 

วัตถุประสงค์  เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะ
การคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 
องค์ประกอบเชิงกระบวนการ  แบ่งการด าเนินการเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้คือ   
 ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อม (Preparing Prerequisite skills) มีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวน
ความรู้เดิมของผู้เรียน โดยใช้ภาพ เกม เพลง การตั้งค าถาม ฯลฯ เพ่ือน ามาใช้เชื่อมโยงในการเรียนรู้
เนื้อหาใหม่และกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน  
 ขั้นที่ 2 ขั้นน าเสนอยุทธวิธี  (Modeling Strategies) มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงให้ผู้เรียนได้
เห็นวิธีการน ากลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษมาใช้บูรณาการกับยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงและส่งเสริมให้
ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดมากขึ้น รวมทั้งได้ฝึกกระบวนการคิดระดับสูง โดยผู้สอนใช้ยุทธวิธีเป็นแบบอย่าง
โดยผ่านการคิดดัง (think aloud) เพ่ือระบุกลวิธีการอ่านและการคิดที่ใช้ และเพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักถึง
กลวิธีที่สามารถน ามาใช้ในกระบวนการอ่านและคิดวิเคราะห์  
 ขั้นที่ 3 ขั้นฝึกทักษะโดยการชี้แนะ (Implementing Guided Practice)  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนยุทธวิธีในการอ่านและการคิดขั้นสูง โดยผู้สอนให้การชี้แนะขณะอ่านเป็นกลุ่ม/ เป็น
คู่ เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจและการใช้ยุทธวิธีในการอ่าน  
 ขั้นที่ 4 ขั้นฝึกทักษะอย่างอิสระ (Assigning Independent Practice) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ผู้เรียนน ายุทธวิธีในการอ่านและการคิดขั้นสูงมาใช้ในกระบวนการอ่านภาษาอังกฤษ โดยปฏิบัติภาระงาน
ด้วยตนเอง   
 ขั้นที่  5 ขั้นประเมินผลการอ่าน (Assessing and Evaluating) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ตรวจสอบประเมินผลผู้เรียน โดยใช้แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
แบบสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ แล้วให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือการปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนา ในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ดีขึ้น  
 ขั้นที่ 6 ขั้นสะท้อนผลการเรียนรู้ (Reflecting) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทบทวนและ
สะท้อนผลการเรียนรู้และการใช้ยุทธวิธีของตน ช่วยให้เกิดความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
น าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงตนเอง และการแก้ปัญหาต่าง ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น   
องค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ 

ปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้ :  ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการเรียน ร่วมกันคิดร่วมกันท างาน มี
ความสนใจใฝ่รู้ ผู้สอนควรมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและพัฒนาความสามารถของตน 
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ทักษะการเรียน/การสอน 
ผู้เรียนต้องมีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน คิดเชื่อมโยงความรู้เดิมประสบการณ์เดิมกับ

ความรู้ใหม่ ชอบตั้งค าถาม  มีเหตุผล   
ผู้สอน กระตุ้นผู้เรียนตั้งค าถามให้คิด ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เป็นต้นแบบในการแสดงวิธีคิด 

เชื่อมโยงความรู้  และมียุทธวิธีส่งเสริมการคิดของนักเรียนอย่างหลากหลาย 
ระบบสนับสนุน: การใช้สื่อ/ อุปกรณ์จริง (authentic materials) เช่น ภาพต่าง ๆ วิดีทัศน์ 

แผนภาพ   แผนภูมิช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและเข้าใจสิ่งที่คิดได้ชัดเจน 
 
 
 

 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาคผนวก  ข 
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
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Lesson Plan 
Unit 1:  Communication              

Subject:   Reading for Interpretation 
Class:   2nd Year English Students 
Time:    3 periods 
Unit Objective: - To analyze the author’s central idea of the text. 

- To give reasons and evidence why the students believe the  
  ideas they selected to be important.  
- To discuss about the text. 

Materials:  - Reading passage 
                              -Work sheet  
 

Procedures Teacher’s Role Students’ role Evaluation Remark 

1. Preparation 
of 

prerequisite 
skills 
(P) 

 

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

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

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

2. Modeling 
Strategies 

(M)  
 

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

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

 
- Teacher’s 
observation 
form 
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Procedures Teacher’s Role Students’ role Evaluation Remark 

provides, and then try 
to think of those 
clues in combination 
to decide how they 
go together.”   

“I first have to put 
myself in the author’s 
place to decide what 
the author values or 
considers important.” 

“First, I look at the 
title and graphics, 
This article’s title is 
“Baby Emma Isn’t 
Talking Yet, But She’s 
Saying Plenty. There 
is a picture of a baby 
and her parent. Then 
I look at the text 
features. I question 
myself “What will this 
about?” 

“Second, I look for 
repeated words, idea 
or information” For 
example, I notices the 
word “baby, sign, 
communication” 
were used many 
times. 

“Last, I read the 
whole paragraph and 
design what is the 
most important 
information 

.    
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Procedures Teacher’s Role Students’ role Evaluation Remark 

3. 
Implementing 

guided 
practice 

(I) 

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

- Tell students that 
they are going read 
the rest of the text 
and try using the 
same strategy by 
themselves to find 
out the main idea. 

- Remind the students 
that they will have to 
be able to give 
evidence as to why 
they chose the idea 
they selected. 

- Circulate through 
the class and help 
those who seem to 
be struggling. 

- After all students 
have completed the 
task, share what they 
have determined to 
be the most 
important ideas in the 
text.  

- Hold a group 
discussion about the 
stories. Ask students 
to share some main 
ideas. If students 
identified different 
main ideas for the 
same story, have 
them explain their 

- Read with their 
reading partner and 
search for the most 
important ideas in the 
text. When they get to 
it, they should put a 
marked with an * on 
the spot.  
- Discuss with friends 
and teacher to give 
evidence and provide 
the thinking behind 
their decision. 
 

 

- Teacher’s 
observation 
form 
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Procedures Teacher’s Role Students’ role Evaluation Remark 

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

4. Assigning 
an 

independent 
practice 

(A) 

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

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

 

 

- Read a news story 
and identify the main 
idea. 

- discuss about the 
stories.  

- Share some main 
ideas. 

- explain choices. 

 

- Teacher’s 
observation 
form 

 

 

5. Assessing 
and 

Evaluating 

(A) 

-Monitor as the 
student work 
independently 

- Show evidence and 
provide the thinking 
behind their decision. 
 

- Teacher’s 
observation 
form 

 

 

6. Reflecting  

(R) 

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

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

 

- Teacher’s 
observation 
form 
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Content Specification of English Reading Instructional Model  

Unit No. 
Topic 

Objectives 

Teaching 
Procedure 

Strategies 

Linguistic Content  Option Evaluation Remark Reading 
Strategies 

Analytical 
Thinking 
Strategies  

1. Unit 1:  
Communication              
 
 
   (3 hours) 
 

1. Students 
will be able 
to identify 
the 
author’s 
main idea 
of the text.  
 
2. Students 
will be 
able to 
apply the 
strategies 
while 
reading the 
text. 
 
 

Pre-Reading 
P: Preparation 
of pre-
requisite skills 
Activate Prior 
Knowledge and 
Teach Specific 
Vocabulary or 
Teach How to 
Think about a 
Skill/Strategy 
 
While-Reading 
M: Modeling 
of Strategies  
Model reading 
through the 
page and 
thinking aloud 
about whether 
an idea is 
important.  

- Activating 
Background 
Knowledge 
-Previewing 
and Predicting 
- analyzing 
text structure 
 
 
 
 
 
-Determining 
the main 
idea  
-Questioning 
-Inferring 
-visualizing 

Questioning 
strategy 

- Ask students 
analytical 
questions which 
require students 
to identify implicit 
meanings, make 
inference and 
become aware of 
the author’s 
intentions, and 
also 
give reasons to 
prove their 
answers. 
- Let students 
generate their 
own higher order 
questions 
(analyzing).   

Function - Getting 
to know the 
author’s central 
idea of the text. 
Structure 
- Narrative 
- Timeline 
(Sequence) 
Vocabulary 
- Words, phrases, 
and expressions 
form the text; 
possible unfamiliar 
words or phrases, 
stylistic use of 
familiar words. 

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

- Self 
evaluation 
- checking 
comprehension  
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Content Specification of English Reading Instructional Model (cont.) 

 
 

Unit No. 
Topic 

Objectives 

Teaching 
Procedure 

Strategies 

Linguistic Content  Option Evaluation Remark Reading 
Strategies 

Analytical 
Thinking 
Strategies  

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

I: Implementing 
Guided Practice 
-Read with their 
reading partner 
and search for the 
most important 
ideas in the text. 
A: Assigning an 
independent 
practice 
Let the students 
identify the most 
important ideas in 
the text they read 
individually 
Post-Reading 
A: Assessing 
and Evaluating 
Teacher checks 
and give feedback 
on the students’ 
tasks after reading.  

-Determining 
the main idea  
-Questioning 
-Inferring 
-visualizing 
 
 
-Determining 
the main idea  
- Activating 
Background 
Knowledge 
-Previewing and 
Predicting 
- analyzing text 
structure 
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Content Specification of English Reading Instructional Model (cont.)  

                
                
                
                
                
                

       

Unit No. 
Topic 

Objectives 

Teaching 
Procedure 

Strategies 

Linguistic Content  Option Evaluation Remark Reading 
Strategies 

Analytical 
Thinking 
Strategies  

  R: Reflecting  
Students 
reflect 
strategies they 
use to read on 
their own. 

-Reflecting  
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I. Preparation of Pre-requisite skills (P) 
Strategies: Previewing and Predicting  

                    Analyzing text structure 
(Pre-Reading)  
 

 

 

 

 
Unit 1  

Communication  
 
 
 
 
 
 
Text1: Baby Sign Language 
1. Getting Started 
    1.1 Look at the photo and answer the questions. Briefly discuss your answers 
with a partner. 

1. Before babies can speak, how do they communicate?  
2. What are the mothers and the babies doing?  

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

Teacher’s Note: 
At this pre-reading Stage: 

    - Teacher explains the reading strategies in handout 1.1. 

    - Teacher models how to preview and make a prediction about the text. 

Text Teacher commentary during 
the modeling strategies 

Strategies modeled 

“Baby Emma Isn’t Talking 
Yet, But She’s Saying Plenty” 
 
 

 
  
 

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

Previewing 
 Look at pictures 
 Read title, subtitle, first 

sentence, and last 
sentence. 

 

 
 

 

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

Predicting 
 Use clues to predict 

what is going to happen 
next (Handout 1.1) 

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

Analyzing Text structure 
 Look for clues/ signaling 

words to find out the text 
structure. 

(Handout 1.6) 
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II. Modeling of Strategies (M) 
Strategies:       Questioning 
       Determining Main Idea 
        Inferring 
       Visualizing      
(Pre-Reading) 

 

 

 

 

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

At this stage:  
- Teacher explains the reading strategies in Handout 1.2-1.5. 
- Teacher models how to search for important key ideas and details from the text 
- Teacher shows the students the thinking process (think aloud) to get the answers; as 
follows:   

Text Teacher models strategies Strategies modeled 

Paragraph1 
“Emma and I are sitting 
on the bed as our cat 
jumps up.” 
 
 
  

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

 
Inferring (Handout 1.2) 
 Look for clues and think of 

what you’ve already known. 
 Decide how idea relate to each 

other. 
 Try to imagine what is 

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

Now, it’s the create a picture in 
your mind Let’s see handout 1.3. 
I am visualizing a baby sitting on 
her bed and brushing her pointer 
fingers against her cheeks.  

Visualizing (Handout 1.3) 
 create a picture in your 

mind 

Why does Emma do that?  
I think she want us to think of a 
cat’s whiskers. 
 

Questioning (Handout 1.4) 
 ask questions throughout 

reading process (before, during, 
and after) to activate students’ 
analytical thinking. 

Now, we are going to look back at 
paragraph 1 again so that I can show 
you a strategy that will help us decide 
what the author wants us to get as the 
most important point. The strategy I 
want to show you is how to find “main 
idea.” 
“Let me show you how to figure out 
the main idea.   
To identify the main idea, look for the 
sentence that best expresses the most 
important idea of the paragraph. Reread 
the text to make sure that the main 
idea is not too general or specific.  

Determining Main Idea of a 
paragraph (Handout 1.5) 

 Look at the title and pictures. 
 The main idea may be stated 

in the first or last sentence. 
 Look for clue words that are 

used repeatedly and 
connectors that signal 
paragraph structure. 
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Text Teacher models strategies Strategies 
modeled 

 
 
 

 

Then the main idea of paragraph 1 should be 
“Emma knows a sign for ‘cat’ and uses it to 
communicate.” Because it tells us what the 
writer wants us to know about Emma. 

 

Paragraph2 Emma is learning 
baby signs. 
 
 
 
 
 
 
 

As I told you before that the main idea of 
the first paragraph is usually the first 
sentence. We will examine to make sure 
that is this too general or specific?  
If it can express the writer’s most important 
idea of a paragraph, it is the main idea.  
 
 
 

Determining Main 
Idea of a paragraph 
(Handout 1.5) 
 Look at the title 

and pictures. 
 The main idea 

may be stated in 
the first or last 
sentence. 

 Look for clue 
words that are 
used repeatedly 
and connectors 
that signal 
paragraph 
structure. 

Baby signs are the same idea 
as American Sign Language 
(ASL), but the parents and 
the baby determine the signs. 
The actual sign doesn’t 
matter as long as everyone in 
the household understands it. 
 
 
 
 
 
 
 

It is stated that baby signs are the same idea 
as American Sign Language, but the parents 
and the baby determine the signs.  

 
 

What are things Baby signs and the 
American Sign Language have in 
common? Maybe they use signs to 
communicate. 

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

I’m inferring that the baby signs of 
each family will be different. 
  

Inferring (Handout 1.2) 
 What information is 

missing? 
 Look for clues and 

think of what 
you’ve already 
known. 
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III. Implementing Guided Practice and checking understanding (I) 
Strategies:       Questioning 
       Determining Main Idea 
        Inferring 
       Visualizing      
   (While-Reading) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Determining Main idea of each paragraph.  

Paragraph Main Idea Details 

3   
 
 

4  
 
 

 

5  
 
 

 

6  
 
 

 
 

7  
 
 

 

8  
 
 

 

Teacher’s Note: 

At this stage, the students read while the teacher monitors and helps when they have 

problems. 

Text Teacher models strategies Strategies modeled 

Paragraph 3-8  
  
 

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

 
- 
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5. Understanding the text. 
     5.1) Complete the table with the information you find. 

Emma’s signs Meaning 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
5.2 Complete Emma’s Language Development timeline below. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

           

 
0      1 

        
2 

        
3 

       
4 

       
5 

       
6   

        
7 

       
8 

       
9 

      
10 

      
11 

      
12 

 
 
 
 

 
 

          

    months 

Sample words 

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

Advantages Disadvantages 

 
 
 

 

2. If you had a baby, would you teach the baby to sign? Why or why not? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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IV. Assigning Independent Practice (A) 
Strategies:  Activating Background Knowledge 
                Previewing and Predicting   
(While-Reading) 

 

 

 

 

 
 
 
 
Text 2: Can You Hear Me Now? A Study Unit on Cell Phones 
1. Getting Started 
Look at the photo and answer the questions. Briefly discuss your answers 
with a partner. 

1. Do you have a cell phone? What do you use your cell phone for?  
2. Why is it important to have a cell phone? How important is your cell phone 

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

Your Predictions Clues Used What actually happened?  
(after reading) 

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

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

…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
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3. Reading Text 
Read the text. Stop after each paragraph and discuss with a partner what you read.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Since the dawn of time, people have found ways to communicate with one another. Smoke signals and 
tribal drums were some of the earliest forms of communication. Letters, carried by birds or by humans on 
foot or on horseback, made it possible for people to communicate larger amounts of information between 
two places. The  
telegraph and telephone set the stage for more modern means of communication. With the invention of 
the cellular phone, communication itself has become mobile.  

For you, a cell phone is probably just a device that you or your friends use --to keep in touch with family 
and friends, take pictures, play games, or send text messages. The definition of a cell phone is more 
specific: it is a hand-held wireless communication device that sends and receives signals by way of small 
special areas called cells.  

Walkie-talkies, telephones, and cell phones are duplex communication devices: they make it possible for 
two people to talk to each other. Cell phones and walkie-talkies are different from regular phones, because 
they can be used in many different locations. A walkie-talkie is sometimes called a half-duplex 
communication device, because only one person can talk at a time. A cell phone is a full-duplex device 
because it uses both frequencies at the same time. A walkie-talkie has only one channel. A cell phone has 
more than a thousand channels. A walkie-talkie can transmit and receive signals across a distance of about 
a mile. A cell phone can  
transmit and receive signals over hundreds of miles.  

In 1973, an electronic company called Motorola hired Martin Cooper to work on wireless communication. 
Motorola and Bell Laboratories (now AT&T) were in a race to invent the first portable communication 
device. Martin Cooper won the race and became the inventor of the cell phone. On April 3, 1973, Cooper 
made the first cell phone call to his opponent at AT&T while walking down the streets of New York City. 
People on the sidewalks gazed at Cooper in amazement as he walked down the street talking on his 
cellular phone. Cooper’s phone was called a Motorola Dyna-Tac. It weighed a whopping 2 ½ pounds (as 
compared to today’s cell phones that weigh as little as 3 or 4 ounces).  

After the invention of his cell phone, Cooper began thinking of ways to make the cell phone available to 
the general public. After ten years, Motorola introduced the first cell phones for commercial use. The early 
cell phone and its service were both very expensive. The cell phone itself cost about $3,500.  
 
In 1977, AT&T constructed a cell phone system and tried it out in Chicago with over 2,000 customers. In 
1981, a second cellular phone system was started in the Washington, D.C. and Baltimore area. It took nearly 
37 years for cell phones to become available for general public use. Today there are more than sixty 
million cell phone customers with cell phones producing over thirty billion dollars per year.  
(http://www.abcteach.com/free/r/rc_unit_cellphones_upperelem.pdf) 
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V. Assessing and Evaluating (A) 
Strategies: Determining Main Idea   
               Analyzing text structure 
(Post-Reading) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
4. Determining Main idea of each paragraph.  
Paragraph 

 
Main Idea Details 

1  a. 
 
b. 
 

2  
 
 
 

a. 
 
b. 
 

3  
 
 

a. 
 
b. 
 

4  
 
 

a. 
 
b. 
 

5  
 
 
 

a. 
 
b. 
 

6  a. 
 
b. 
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5. Read the text again, then answer the questions about text structure and draw 
the diagram that show your understanding about the text. 

a. What is the text structure of this passage?  

 

________________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________ 

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

 
         
 

 

 

 

 
 
 
 
6. Reflection Questions 
Fill the reading log to reflect your reading. 
My understanding of 
this reading was:  

 Poor   Fair   undecided  Good  Great 

As I read, I used these strategies in my head or on paper: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
A strategy that I think might have helped me understand the reading better: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Predictions that I made as I read: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Inferences that I made as I read: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Questions that I have as I read: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
What is your opinion toward this story? Why? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก  ค 
ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 

นิยาม 

ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ หมายถึง คะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 
2     
ก่อนและหลังเรียน (Pre-test และ Posttest) โดยใช้รูปแบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ แบบทดสอบ
ประกอบด้วยบทอ่าน และข้อค าถาม โดยมีข้อค าถามแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก แบบเติมค า และแบบตอบ
แบบสั้น จ านวน 30 ข้อ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิด/ไม่ตอบ ได้ 0 คะแนน โดยวัดความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจใน 4 ด้าน คือ 1) การระบุใจความส าคัญ  2) การตีความ 3) การหาข้อมูล 
และ 4) การสรุปความ  
ค าชี้แจง 
แบบทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 จ านวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน 
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Reading Comprehension Test 
30 items/30 marks   Time: 1 hr. 

*************************************************** 
Passage 1: Outdoor eating 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

7.  You don’t spend much time making these.       _____   

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

9.  Some food is cooked before the picnic.       _____ 

10.  Good weather is important for a picnic.       _____ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

City & country Population Age Writer’s favorite 
place 

Lucca in Italy (11)_________ old (12) _____________ 

(13)________________ two million (14)___________ (15)______________ 

 
Me & my brother— 
our travels to opposite ends of the world! 
This week I am writing to you from Italy, from the beautiful city of Lucca. It is cold here at the 
moment. (People say there could be snow.) Things are very different for my brother. He is in 
Dubai this week, where the temperature is in the 30s. Read on to find out about our favorite 
parts of these cities. 
Gemma in Lucca:  
I’m here in the beautiful old city of Lucca in Tuscany, Italy. After two days here, I know my 
favorite place. I’m sure most people will agree with me…the best place is the city walls! 
Lucca is a small city of around 85,000 people. All of the old part of the city fits inside these 
old walls. And these walls are beautiful! They make a circle of two miles, and they are as 
busy as the streets below. They have trees, parks, and cafés on them. The local people and 
visitors use the walls as a place to meet, exercise, eat, and play. Lovely! 
Danny in Dubai:  
This is big brother, here in Dubai in the U.A.E. What a fantastic city! It is very different from 
where Gemma is right now. Dubai is a modern place. It is also big…and getting bigger all the 
time. Two million people live here, and they come from all over the world. My favorite place 
so far (I only arrived three days ago!) is the fountain next to the tallest tower in the world. 
While everyone looks up at the fountain and the tower, I get to look at the people. I love 
people-watching! 
(Adapted from: Skillful: Reading and Writing 2: Macmillan Education) 
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Passage 3: Group travel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
16. What type of text is it?  
a. a survey      b. an article        c. an advertisement d. an announcement 
 
17. Where might you see the text?  
a. on television      b. on a website        c. in a book  d. in a leaflet 

18. According to paragraph 1, what is the most important thing you need to consider while 
traveling? 
a. the price       b. the travel agency        c. your traveling partners d. the hotel 

19. Which is not included in this passage? 
a. the size of a group    b. types of groups 
c. the cost of traveling    d. range of styles 
 
20. According to the text, why is choosing the traveling partner important? 
a. You can share the traveling expense with   
b. It can make you happy or upset during the trip 
c. You can feel comfortable along the trip 
d. You may need someone to help you through the trip.   
 

 

 

 

Who do you want to travel with? It is very important for you to think about who you want to 
travel with on your Away Times trip. Your traveling partners can make or break a vacation. Not 
everyone is the same—some people like large groups, and other people like smaller ones. 
That is why here at Away Times, we offer different traveling options to keep everyone happy. 

Adult group trips—Most of our trips are for groups of adults, but you can choose the size of 
the group. For the “Luxury Vacation,” you can choose groups of four to ten. For the 
“Backpacker Package,” you can choose groups of three to five. As you can see, we keep all of 
our groups small—ten people is the maximum. This way we can travel easily, with no 
problems. 

Private groups—Do you already have a traveling partner? That’s great! Tell us about 
yourselves. Who are you? What do you like? Are you weekend travelers or green travelers? Do 
you like luxury or adventure? We will make the perfect vacation for you and your friends. And 
if you want to meet new people too, we can introduce you to our other private groups. 

Remember, it’s important to plan the trip well from the start. You tell us what you want, and 
we will arrange it for you. 
(Adapted from: Skillful: Reading and Writing 2: Macmillan Education) 
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Passage 4: UNUSUAL FESTIVALS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Directions: Read the following text, then answer the questions and draw the 
diagram to show your understanding about the text. 

a. What is the text structure of this passage?  

 ________________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________ 

c. Draw the diagram that show your understanding about the text. 
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One major obstacle in the struggle to lower carbon dioxide emissions, which are 
believed to play a role in climate change, is the destruction of tropical rain forests. Trees 
naturally store more carbon dioxide as they age, and the trees of the tropical rain forests in the 
Amazon, for example, store an average of 500 tons of carbon dioxide per hectare (10,000 square 
miles). When such trees are harvested, they release their carbon dioxide into the atmosphere. 
This release of carbon dioxide through the destruction of tropical forests, which experts estimate 
accounts for 20% of global carbon dioxide emissions annually, traps heat in the earth’s 
atmosphere, which leads to global warming. 

 The Kyoto treaty set forth a possible measure to curtail the rate of deforestation. In the 
treaty, companies that exceed their carbon dioxide emission limits are permitted to buy the right 
to pollute by funding reforestation projects in tropical rain forests. Since forests absorb carbon 
dioxide through photosynthesis, planting such forests helps reduce the level of atmospheric 
carbon dioxide, thus balancing out the companies' surplus of carbon dioxide emissions. However, 
attempts at reforestation have so far been unable to keep up with the alarming rate of 
deforestation, and it has become increasingly clear that further steps must be taken to curtail 
deforestation and its possible deleterious effects on the global environment. 

 One possible solution is to offer incentives for governments to protect their forests. 
While this solution could lead to a drastic reduction in the levels of carbon dioxide, such 
incentives would need to be tied to some form of verification, which is extremely difficult, since 
most of the world's tropical forests are in remote areas, like Brazil's Amazon basin or the island 
of New Guinea, which makes on-site verification logistically difficult. Furthermore, heavy cloud 
cover and frequent heavy rain make conventional satellite monitoring difficult.  
 Recently, scientists at the Japan Aerospace Exploration Agency have suggested that the 
rates of deforestation could be monitored using new technology to analyze radar waves emitted 
from a surveillance satellite. By analyzing multiple radar microwaves sent by a satellite, scientists 
are able to prepare a detailed, high resolution map of remote tropical forests. Unlike 
photographic satellite images, radar images can be measured at night and during days of heavy 
cloud cover and bad weather. 
  Nevertheless, critics of government incentives argue that radar monitoring has been 
employed in the past with little success, citing the Global Rain Forest Mapping Project which was 
instituted in the mid-1990s amid concern over rapid deforestation in the Amazon. However, the 
limited data of the Mapping Project was due only to the small amount of data that could be 
sent from the satellite. Modern satellites can send and receive 10 times more data than their 
predecessors of the mid 1990s, obviating past problems with radar monitoring. Furthermore, 
recent technological advances in satellite radar that allow for more accurate measurements to 
be made, even in remote areas, make such technology a promising step in monitoring and 
controlling global climate change. 
 (http://www.admissionsconsultants.com/lsat/reading_comprehension_questions.asp) 

 



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

Patterns of Organization 

 

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

Fair 
2 pts Student shows limited 

comprehension of the lesson. 

Good 
3 pts Student exhibits 

comprehension of the lesson 

Excellent 
4 pts Student demonstrates 

comprehension of the lesson plan in 
work and class participation. 

1. Accuracy of Text 
Structure 

The correct text structure and 
graphic organizer were not 

identified. 

The correct text structure was 
identified. 

The correct text structure and 
graphic organizer were 

identified. 

The correct text structure and graphic 
organizer were identified and clearly 

presented. 

2. Content of 
Graphic Organizer  

The information was incorrectly 
identified.  

Some of the information were 
identified.  

Most of the information were 
identified.  

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

3. Appearance  Presentation was not orderly or 
complete.  

Presentation was somewhat 
orderly  

Presentation is neat and 
legible.  

Presentation is very orderly.  

4. Signal Words  No evidence of signal words was 
identified.  

Incorrect identification of signal 
words.  

Some signal words are 
identified.  

All of the correct signal words are 
clearly identified.  

5. Response 
Questions  

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

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

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

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

(Adapted from: http://www.rcampus.com/rubricshowc.cfm?sp=true&code=WX2867X&)  
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แบบสอบถามการใช้ยุทธวิธีในการอ่าน 
 

นิยาม 

แบบสอบถามการใช้ยุทธวิธีในการอ่าน หมายถึง แบบสอบถามที่ใช้วัดระดับการใช้ยุทธวิธี
ในการอ่านของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษ โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมินด้วยตนเอง เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Likert Five Rating Scales)  
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือต้องการทราบระดับการใช้ยุทธวิธีในการอ่านของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอน

ตามรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 
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ค าชี้แจง 

 แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามระดับการใช้ยุทธวิธีในการอ่านของนักศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ เป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ 
(Likert Five Rating Scales) พิจารณาเกณฑ์ระดับความคิดเห็น ดังนี้ 
  5  หมายถึง  ใช้มากท่ีสุด 

4 หมายถึง  ใช้มาก 
3 หมายถึง  ใช้ปานกลาง 
2 หมายถึง  ใช้น้อย 
1 หมายถึง  ใช้น้อยที่สุด 

 
โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับข้อเท็จจริงของนักศึกษามากท่ีสุด 

ความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ข้าพเจ้าใช้ยุทธวิธีการอ่านคร่าวและการท านายบทอ่าน 
     (Previewing and Predicting) ในการอ่าน  

 
2. ข้าพเจ้าใช้ยุทธวิธีการระบุใจความส าคัญ (determining 

main idea) ในการอ่าน 
  

3. ข้าพเจ้าใช้ยุทธวิธีการตคีวาม (inferring) ในการอ่าน 
 

4. ข้าพเจ้าใช้ยุทธวิธีการสร้างภาพในใจ (visualizing) ใน
การอ่าน 

 

5. ข้าพเจ้าใช้ยุทธวิธีการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่าน 
(analyzing text structure) ในการอ่าน 
 

6. ข้าพเจ้าใช้ยุทธวิธีการถามค าถาม (Questioning 
Strategies) ในการอ่าน  
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง       
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ 

ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที ่2 
 

นิยาม 

ความคิดเห็นของนักศึกษา หมายถึง ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2 ที่มีต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริม
การคิดขั้นสูงเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยใช้แบบสอบถามความ
คิดเห็นซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Likert Five Rating Scales) ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น ประกอบ 3 ด้าน คือ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ด้านเนื้อหาและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้และด้านประโยชน์ที่ได้รับ 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือต้องการทราบความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการ
สอนอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 
 

ค าชี้แจง 

 แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ เป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ 
(Likert Five Rating Scales) พิจารณาเกณฑ์ระดับความคิดเห็น ดังนี้ 
  5  หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 

4 หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
3 หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
2 หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
1 หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 

 

 ผู้วิจัยจะน าเสนอผลการวิจัยในภาพรวม ซึ่งไม่กระทบกระเทือนต่อนักศึกษาแต่อย่างใด ขอ
ความกรุณาพิจารณาข้อค าถามแต่ละข้อโดยละเอียดและท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความ
คิดเห็นที่ตรงกับความคิดเห็นของนักศึกษาเพียงช่องเดียว 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธีส่งเสริมการคิดขั้นสูง 

   ข้อที่ ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

1 กิจกรรมการเรียนการสอนสามารถกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดความคิดและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

     

2 ผู้สอนชี้แนะและด าเนินการสอนอย่างเป็นล าดับ
ขั้นตอนชัดเจน ท าใหผู้เรียนมีความเขาใจและมี
ทักษะในการใชกลวิธีนั้น ๆ มากขึ้น 

     

3 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายสรุปสาระส าคัญ
และมีโอกาสสนทนาซักถามเม่ือเกิดข้อสงสัย 

     

4 ผู้เรียนได้ฝึกฝนการอ่านภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
อย่างเพียงพอเหมาะสม 

     

ด้านเนื้อหาและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

5 ปริมาณเนื้อหาและความยากง่ายของกิจกรรมมี
ความเหมาะสม 

     

6 เนื้อหาบทเรียนมีความน่าสนใจ  ทันสมัย      
7 มีเอกสารและสื่อประกอบที่สนับสนุนให้เกิดการ

เรียนรู้ 
     

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 

    8 การจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้ท าให้นักศึกษามี
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจมากข้ึน  

     

9 การจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้ท าให้นักศึกษามี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์มากขึ้น 

     

10 นักศึกษาคาดว่าจะสามารถน ายุทธวิธีที่ได้เรียนรูไป
ปรับใชกับการอ่านอื่น ๆ 
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