การพัฒนากระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขาใจแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนตามทฤษฎี
โครงสรางความรูและเมตาคอกนิชนั

นางสาวจินดา ยัญทิพย

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปการศึกษา 2547
ISBN 974 – 53 – 1475 - 7
ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

A DEVELOPMENT OF THE PROCESS OF INTEGRATING THINKING
SKILLS IN TEACHING ENGLISH READING COMPREHENSION TO
LOWER SECONDARY SCHOOL STUDENTS BASED ON
SCHEMA AND METACOGNITION THEORIES

Miss Jinda Yantip

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Doctor of Philosophy in Curriculum and Instruction
Department of Curriculum, Instruction, and Educational Technology
Faculty of Education
Chulalongkorn University
Academic year 2004
ISBN 974 – 53 – 1475 - 7

หัวขอวิทยานิพนธ

การพัฒนากระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพือ่ ความเขาใจแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ตามทฤษฎีโครงสรางความรูและเมตาคอกนิชัน
โดย
นางสาวจินดา ยัญทิพย
สาขาวิชา
หลักสูตร และการสอน
อาจารยที่ปรึกษา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพันธ เดชะคุปต
อาจารยที่ปรึกษารวม ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ชื่นชนก โควินท

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อนุมัติใหนับวิทยานิพนธฉบับนี้เปนสวนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต

……………………………………. คณบดีคณะครุศาสตร
(รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ)
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
…………………………………… ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย ดร.ทิศนา แขมมณี)
…………………………………… อาจารยที่ปรึกษา
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพันธ เดชะคุปต)
………………………………….. อาจารยที่ปรึกษารวม
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชื่นชนก โควินท)
………………………………….. กรรมการ
(รองศาสตราจารย ดร.จันทรเพ็ญ เชื้อพานิช)
…………………………………. กรรมการ
(รองศาสตราจารย ดร.สุมิตรา อังวัฒนกุล)

จินดา ยัญทิพย : การพัฒนากระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
แกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนตามทฤษฎีโครงสรางความรูและเมตาคอกนิชัน (A DEVELOPMENT
OF THE PROCESS OF INTEGRATING THINKING SKILLS IN TEACHING ENGLISH READING
COMPREHENSION TO LOWER SECONDARY SCHOOL STUDENTS BASED ON SCHEMA AND
METACOGNITION THEORIES) อาจารยที่ปรึกษา : ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิมพันธ เดชะคุปต อาจารยที่
ปรึกษารวม : ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชื่นชนก โควินท, จํานวน 285 หนา ISBN 974 – 53 –1475 - 7
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนากระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขาใจแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนตามทฤษฎีโครงสรางความรูและเมตาคอกนิชัน 2) ศึกษาผลการใช
กระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตาม
ทฤษฎีโครงสรางความรูและเมตาคอกนิชัน
โดยเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพือ่ ความเขาใจ
ความสามารถในการคิด และความสามารถในการสรุปยอความ
หลังการทดลองระหวางนักเรียนที่เรียนโดยใชกระบวนการ
บูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจกับนักเรียนที่เรียนโดยใชการสอนแบบปกติ กลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนนครสวรรค จํานวน 2 หองเรียน แบงเปนกลุมทดลอง จํานวน 55 คน และกลุมควบคุม
จํานวน 53 คน นักเรียนกลุมทดลองเรียนโดยใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความ
เขาใจ สวนนักเรียนกลุมควบคุมเรียนโดยใชการสอนแบบปกติ ระยะเวลาในการทดลอง 10 สัปดาห เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล คือ แบบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ แบบวัดความสามารถในการคิด และแบบวัด
ความสามารถในการสรุปยอความ วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที
ผลการวิจัยพบวา
1. กระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ประกอบดวย11 ขั้นตอน
คือ กอนการอาน 1) ขั้นการสํารวจ 2) ขั้นการกระตุน 3) ขั้นการวางแผน ระหวางการอาน 4) ขั้นการเลือกขอมูลสําคัญ 5) ขั้น
การเชื่อมโยงความรูและประสบการณเดิมกับขอมูลใหม 6) ขั้นการคนหาใจความสําคัญ 7) ขั้นการประเมินผลระหวางการอาน
หลังการอาน 8) ขั้นการตรวจสอบความเขาใจในการอาน 9) ขั้นการขยายความรู 10) ขั้นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่
อาน 11) ขั้นการประเมินผลหลังการอาน กระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นนี้นําไปใชโดยการบูรณาการทักษะการคิดเขาไป
ในขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอน ทักษะการคิด มี 11 ทักษะ ไดแก ทักษะการตั้งคําถาม ทักษะการระบุ ทักษะการ
จําแนกประเภท ทักษะการเรียงลําดับ ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการสรุปอางอิง ทักษะการทํานาย ทักษะการเชื่อมโยง
ทักษะการขยายความ ทักษะการใหเหตุผล และทักษะการสรุปยอความ
2.
ผลการศึกษาการใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
พบวา 1) นักเรียนที่เรียนโดยใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ มีคาเฉลี่ย
ของคะแนนความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ หลังการทดลองสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยใชการสอนแบบ
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The purposes of this research were
1) to develop the process of integrating thinking skills into
teaching English reading comprehension to lower secondary school students based on schema and metacognition
theories and 2) to study the effectiveness of the process of integrating thinking skills into teaching English reading
comprehension to lower secondary school students based on schema and metacognition theories by comparing the
students’ English reading comprehension, thinking skills and summarizing skills learned through this process to
those who learned through regular teaching. The samples of this research were the eighth - grade students of
Nakornsawan school. They were from two classrooms; and divided into experimental; and control groups ;and there
were fifty – five students in the experimental group and fifty – three students in the control group. The experimental
group was instructed through the developed instructional process.
The control group was taught through regular
teaching. The duration of experiment was ten weeks long. The instruments for collecting data were an English
reading comprehension test, a thinking skill test and a summarizing skill test. Data were analyzed by the percentage
of average score, standard deviation and t – test.
The results of this research were as follows :
1. The process of integrating thinking skills into teaching English reading comprehension consisted of
eleven steps. Pre – reading had three steps; 1) surveying 2) activating prior knowledge 3) planning in reading.
Reading had four steps; 4) selecting important information
5) connecting between prior knowledge and new
iinformation 6) finding the main idea 7) evaluating. After – reading had four steps ; 8) checking reading
comprehension 9) extending knowledge 10) discussing and expressing an opinion and 11) evaluating after
reading. The developed instructional process was implemented by integrating thinking skills into it. There were
eleven thinking skills ; questioning skill, identifying skill, classifying skill, ordering skill, comparing skill, inferring skill,
predicting skill, connecting skill, elaborating skill, reasoning skill and summarizing skills.
2. The effect of studying the process of integrating thinking skills into teaching English reading
comprehension was: 2.1) Posttest scores of English reading comprehension of the students learning through this
process was higher than those learning through the regular teaching at the .05 level of significance. 2.2) Posttest
scores of thinking skills of the students learning through this process was higher than those learning through regular
teaching at the .05 level of significance. 2.3) Posttest scores of summarizing skills of the students earning through
this process was higher than those learning through regular teaching at the .05 level of significance.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในสังคมโลกปจจุบัน การรูภาษาตางประเทศเปนสิ่งจําเปนที่เลี่ยงไมได เพราะภาษา
มิใชเปนเครื่องมือในการศึกษาคนควาหาขอมูลทีต่ องการและเพื่อการประกอบอาชีพเทานั้น แต
ยังสามารถใชเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร การเจรจาตอรองเพื่อการแขงขัน และความ
รวมมือทั้งดานเศรษฐกิจและการเมืองอยางมีประสิทธิภาพ
(กรมวิชาการ, 2544 : 1) และ
ในอนาคตคนไทยตองสื่อสารภาษาสากลได
เนื่องจากอิทธิพลของกระแสความเปนสากล
(internationalization)
ทําใหประเทศไทยตองทําการปฏิสัมพันธแทบทุกดานกับ
ตางประเทศ ทั้งในดานการศึกษา ความสัมพันธทางการคา การเงิน การลงทุน การบริการ
ระหวางประเทศ หรือแมกระทั่งการบันเทิง นอกจากนี้การสื่อสารผานดาวเทียม การใชเครือขาย
คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต เปนการเปดกวางที่ทาํ ใหประเทศตองปรับตัวสูความเปนสากล
มากขึ้น
และสิ่งทีเ่ ปนผลตามมาคือความรูที่เปนสากล การติดตอสื่อสารโดยใชภาษาสากล
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ สิ่งเหลานี้ทาํ ใหความสําคัญของภาษาอังกฤษมีเพิ่มมากขึ้น การรู
ภาษาอังกฤษจะเปนปจจัยสําคัญที่เอื้อตอความเจริญและความกาวหนาของประเทศได
ทุก
ประเทศทัว่ โลกจึงจําเปนตองบรรจุการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอยูในระบบการศึกษา
ประเทศที่ประชากรสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษจะไดเปรียบกวา (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์,
2543 : 127)
นอกจากนี้ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่ไดรับผลกระทบจากความเจริญกาวหนา
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอมูลขาวสารจากนานาประเทศไดไหลเขาสูประเทศไทยตลอดเวลา
อยางรวดเร็ว ทําใหภาษาอังกฤษทวีความสําคัญมากขึน้ ประกอบกับประชากรสวนใหญของโลก
ใชภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสาร ดังนั้นจึงเปนความจําเปนที่ประเทศไทยตองพัฒนาบุคลากร
ใหมีความรูความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ
จะไดเขาใจและรูจักเลือกรับ
สารสนเทศทีม่ ีประโยชนและนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการรูและการประกอบอาชีพ
ตลอดจนนําภาษาอังกฤษไปใชแสวงหาความรูเพื่อการพัฒนาประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
การใชภาษาอังกฤษในการสือ่ สารนั้น
บุคคลตองอาศัยความสามารถทั้ง 4
ทักษะไดแก การฟง การพูด การอาน และการเขียน แตเนื่องจากผูเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษ
เปนภาษาตางประเทศ จะใชทักษะการอานเปนทักษะที่มีความสําคัญมากที่สุด ทั้งนี้เพราะมี
โอกาสใชทักษะการฟง การพูด และการเขียน นอยกวาการอาน (สุภัทรา อักษรานุเคราะห,
2532 :82)
เพราะการอานเปนทักษะที่สามารถศึกษาหาความรูจากตําราภาษาอังกฤษ
ได ซึ่งเปนหนทางไปสูความรูที่กวางขวางขึ้น

2
นอกจากนั้น การอานยังชวยพัฒนาแนวความคิดและเพิ่มพูนความรู หรือความ
แตกฉานทางสติปญญาไดอยางมาก การอานจึงมีคุณคายิ่ง เมื่อนักเรียนคนใดไดพัฒนาทักษะ
การอานจนใชการไดแลว
ทักษะนี้ก็จะคงอยูกับตัวนักเรียนผูนั้นตลอดไป
และทําใหมี
ความสามารถที่จะเพิ่มพูนความรูดวยตนเองได ดังนั้น ทักษะการอานเปนทักษะที่ถือวาเปน
เปาหมายสําคัญยิ่งของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Rivers,1972 : 214)
จะเห็นไดวา ทักษะการอานมีความสําคัญยิ่งโดยเฉพาะในการเรียนภาษาอังกฤษ
เปนภาษาตางประเทศเพราะเปนทักษะทีอ่ ยูกับผูเรียนนานที่สุด และผูเรียนมีโอกาสใชมากทีส่ ุด
หลังจากจบการศึกษาไปแลว สวนทักษะอื่นๆ เชน ทักษะการฟง พูด และ เขียน เมื่อผูเรียน
สําเร็จการศึกษาไปแลว มีโอกาสใชนอย หรือบางครั้งไมมีโอกาสใชและอาจลืมไปในที่สุด
(Allen and Valette, 1979 : 249)
นอกจากนี้ ในการเรียนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศสําหรับประเทศไทย ก็เพื่อศึกษาหนังสือตางๆ เชน ตํารา บทความ ประกาศ
ตางๆ เปนตน อันจะทําใหเกิดความรูและประสบการณเพิ่มขึ้น ใหทันตอความกาวหนาทาง
วิชาการ และดานอื่นๆดวย (ศรีวัย สุวรรณกิตติ, 2531 : 149) และเพื่อจุดประสงคทาง
วิชาการโดยเฉพาะอยางยิ่งในสถาบันการศึกษาระดับสูง มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานอื่นๆที่ตอ ง
อาศัยขอมูลเอกสารทางวิชาการที่เขียนเปนภาษาอังกฤษดวยแลว
การอานยิ่งมีความสําคัญ
อยางมาก เพราะหากไมมีความสามารถในการอานอยางเพียงพอแลว ผูอานจะไมสามารถกาว
ขึ้นไปถึงระดับที่จะประสบความสําเร็จในการศึกษาไดเลย (Eskey, 1970 : 315 – 321)
เนื่องจาก ทักษะการอานภาษาอังกฤษเปนทักษะที่สาํ คัญ ดังนั้น กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ไดตระหนักถึงความสําคัญของทักษะการอาน จึงมีการกําหนดใหมีการ
สอนทักษะการอานไวทั้งในหลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539 เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพือ่ ความเขาใจ
โดยกําหนดใหมีวิชาภาษาอังกฤษ
อาน – เขียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้ กรมวิชาการ
(2539: 28) ไดระบุไวในหลักสูตรวา วิชาภาษาอังกฤษ อาน – เขียน มีจุดมุงหมายเพื่อให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจในสิ่งที่อาน มีนิสัยรักการอาน รูจักแสวงหาความรูจากการอาน และ
สามารถเขียนสื่อความในรูปแบบตางๆไดดี สําหรับจุดมุงหมายหลักของการอานก็คือ เพื่อให
นักเรียนมีความสามารถอานเพื่อความเขาใจ ทั้งนี้เพราะการพัฒนานักเรียนใหมที ักษะการอานที่
ดี มิใชเปนการฝกใหนักเรียนอานออกเขียนไดถูกตองเทานั้น แตตองมีความเขาใจในเนื้อหาที่
อานดวย และเมื่อมีการปรับเปนโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544 ซึ่งในการจัดสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ยังมีการกําหนด
โครงสรางรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมขึ้นในชวงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3)
ซึ่งมีรายวิชา
ภาษาอังกฤษ อาน – เขียน ไวใหเลือกเรียนอีกดวย
จะเห็นไดวา
หลักสูตรใหความสําคัญกับทักษะการอานโดยการบรรจุรายวิชา
ภาษาอังกฤษ อาน – เขียนไวในหลักสูตรมากกวาทักษะอืน่ ๆ จากการวิจัยที่ผานมา
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ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพือ่ ความเขาใจของนักเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนตน
และมัธยมศึกษาตอนปลาย อยูในระดับไมเปนที่นาพอใจ
ดังจะเห็นไดจากผลการวิจัยเรื่อง
ความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย พบวา มีความสามารถในการอานในระดับคอนขางต่ํากวาเกณฑ
(แววตา ชัย
วิวัฒนพงศ, 2521 ;เปรมฤดี เบญจกาญจน, 2523 ; อังคณา วงศสนิท, 2524 ; วิลาวัลย สมมาตร
, 2525 ; ประภาศรี ตั้งบรรเจิดสุข, 2526 ; วีณา สังขทองจีน, 2529; สุมณฑา วิรหู ญาณ, 2531)
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเทพนคร ทาคง (2537: 1) ที่ไดศึกษาระดับความสามารถในการ
อานภาษาอังกฤษของรายวิชาทักษะการอาน 1 ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3
ใน
โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ชลบุรี พบวา ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของ
นักเรียน อยูในระดับอานตามตัวอักษร และสอดคลองกับ สรารัตน จันกลิ่น (2544) ที่พบวา
นักเรียนมัธยมศึกษาป 2 มีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจอยูในระดับ
ต่ํากวาเกณฑที่กําหนด
จากผลงานวิจยั ที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา การอานภาษาอังกฤษเพื่อความ
เขาใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย อยูในระดับไมเปนที่นา
พอใจ ซึ่งสุนันทา มั่นเศรษฐวิทย (2540 อางถึงใน กรมวิชาการ, 2544 : 5) ไดกลาวถึง
ปญหาสําคัญที่มี
ผลตอการอานดังนี้
1. ปญหาที่เกี่ยวของกับตัวครู ครูไมเขาใจวิธกี ารสอนอานอยางแทจริง สวนมากจะ
กําหนดวัตถุประสงคใหนักเรียนอานเรื่องโดยไมมีวัตถุประสงคอื่น ซึ่งถาครูสอนใหนักเรียนบรรลุ
วัตถุประสงคของการอานในลักษณะตางๆตามความสามารถ นักเรียนก็จะนําวิธีการอานไปใช
ประโยชนในการเรียน
ครูดานภาษามีความรูในเรือ่ งเกี่ยวกับการสอนอานไมเพียงพอ เชน
จิตวิทยาการอาน การวิเคราะหระดับความสามารถในการอาน วิธีสอนอานตามจุดมุงหมาย
เฉพาะ
2. ปญหาที่เกี่ยวของกับตัวนักเรียน ซึ่งมาจากลักษณะสังคมที่แตกตางกัน และมี
ระดับความสามารถในการอานแตกตางกันดวย บางคนอาจมีปญหาครอบครัวไมไดรับการดูแล
เอาใจใสจากบิดามารดาในทางตรงกันขามก็มีนักเรียนอีกจํานวนหนึ่งที่บิดามารดาและผูปกครอง
เอาใจใสมาก เมื่อมาอยูหองเรียนเดียวกัน ระดับความสามารถในการอานและประสบการณทาง
ภาษาจึงยอมแตกตางกัน นอกจากนี้บางคนยังมีปญหาสุขภาพรางกายและจิตใจซี่งสงผลทําให
การอานไมพัฒนาเทาที่ควร
3. ปญหาที่เกีย่ วของกับทางโรงเรียน เชน วัสดุอุปกรณที่ใชในการพัฒนาการอาน
ไมเพียงพอ เปนตน
สิ่งที่สําคัญอันดับแรกของการอานคือ การใหความหมายแกสิ่งที่อานและความหมาย
ไมไดอยูในตัวอักษรนั้นแตตวั อักษรเปนสิ่งเรา กระตุนความคิดของผูอานใหสรางมโนทัศนหรือ
ภาพตางๆขึ้น กระบวนการที่จะไดความหมายใหมนี้ เกิดจากที่ผูอานใหความหมายแกตวั อักษร
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ดังนั้น การอานเปนรูปแบบของการคิดและความสามารถในการทําความเขาใจในสารที่อยูในรูป
ของการเขียน นอกจากนี้การอานยังเกี่ยวของกับการตีความ การแกปญหา หรือการใชเหตุผล
ในการวิเคราะห รูจักเลือก ตัดสินใจ ประเมินและสังเคราะห รวมทั้งการเรียบเรียงสิ่งที่อานดวย
(Bush and Huebner, 1970 : 4 ; Jenkinson, 1978 : 192 – 195 ; Johnson
and Morrow, 1981 : 87)
ดังนั้น การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจเปนการอานที่ตองฝกใหเกิดกับผูเรียน
มากที่สุด ความเขาใจในการอานเปนจุดหมายหลักของการอานทั้งปวง การอานโดยจับใจความ
อะไรไมได ไมควรนับวาเปนการอาน เพราะการอานในลักษณะดังกลาว ไมเกิดประโยชนใดๆแก
ผูอาน การอานเพื่อความเขาใจจึงเปนการอานที่สําคัญที่สุด (William, 1984 : 3)
การอานเพื่อความเขาใจนั้น เปนกระบวนการทางจิตวิทยาภาษาศาสตรที่มีการบูรณา
การผสมกลมกลืนกัน มีความซับซอน ดังนั้นจึงมีการศึกษาคนควาวาอะไรเปนองคประกอบ
สําคัญที่มีผลตอความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจ การอานที่ประสบความสําเร็จนั้น ไมได
ขึ้นอยูกับความสามารถของผูอานดานภาษาศาสตรเพียงอยางเดียว
ยังขึ้นอยูกับโครงสราง
ความรูของผูอา น 3 ดานคือ (Goodman,1971: 25 – 27 ; Carrell, 1991)
1. ความรูดานภาษาศาสตร (linguistic knowledge) หมายถึงความรูเกี่ยวกับ
กฎเกณฑ รูปแบบสํานวน การเรียบเรียงคํา และโครงสรางของภาษาในเนื้อเรือ่ งที่อาน ไดแก
ตัวอักษร คําศัพท สํานวน และโครงสรางทางไวยากรณ
2. ความรูดานเนื้อหา (content knowledge) หมายถึง ความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ความรูรอบตัวทัว่ ไป และความรูในเนื้อหาเฉพาะเรื่อง
3. ความรูดานโครงสรางบทอาน (text structure knowledge) หมายถึง ความรู
เกี่ยวกับโครงสรางหรือรูปแบบการเขียน และการนําเสนอเนื้อเรื่องในบทอาน
จะเห็นไดวาการอานเพื่อความเขาใจเปนกระบวนการอานที่ผูอานตองใชโครงสราง
ความรูทั้ง 3 ดาน ดังนั้นผูอานยิ่งมีโครงสรางความรูของเรื่องที่อานมากเทาใด ก็ยิ่งสามารถอาน
เขาใจเรื่องไดมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะผูอา นมีโครงสรางความรูสอดคลองกับโครงสรางความรูของ
ผูเขียนหรือของเรื่องที่อานแลว จะทําใหเขาใจเรื่องทีอ่ านไดงายขึ้น แตหากวาโครงสรางทั้งสอง
แตกตางกัน การอานก็ยอมเกิดปญหาได (Carrell, 1983 : 193)
นอกจากแนวคิดเกี่ยวกับโครงสรางความรูท ี่มีผลตอการอานเพื่อความเขาใจแลว
การสงเสริมและพัฒนาความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจ
การชวยใหผเู รียนประสบ
ความสําเร็จในการอานดวยตนเอง โดยไมมีครูเปนผูช วย ตองใชการเปลี่ยนแปลงและถายโอน
จากกลวิธีการสอนเปนกลวิธีการเรียน เพื่อใหผูเรียนตระหนักรูใ นกลวิธี
ซึ่งในการอานหาก
ผูอานไดตระหนักรูถึงสิ่งทีจ่ ําเปนที่จะตองปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ เขาจะสามารถกาวไปสูการ
ปฏิบตั ิในสถานการณที่มีประสิทธิภาพ แตหากผูอ านไมตระหนักรูถึงขอจํากัดของตนในฐานะ
ผูอาน หรือไมตระหนักรูถงึ ความซับซอนของสิ่งที่จะอานแลว ก็ยากที่จะคาดหวังถึงความสําเร็จ
ได (Carrell, 1989 : 130 - 132)
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ดังนั้นผูอานที่มีประสิทธิภาพในการอาน จะตองใชยุทธศาสตรทสี่ รางความเขาใจที่
หลากหลายในการอานคือ ผูอานตองมีเมตาคอกนิชันเมื่อมีบางอยางที่ไมเขาใจ ผูอานจะทําอยาง
ใดอยางหนึ่งที่เหมาะสมไดโดยการคิดและควบคุมการคิดในขณะอาน การวางแผนการการอาน
อยางมีขั้นตอน รูจุดประสงคของการอาน และวิธีการที่จะใชกบั การอานนั้นๆ มีการตรวจความ
เขาใจของตนเอง รวมถึงการประเมินผลการอานของตนเอง ทําใหผูอานเขาใจวาจะไปถึงที่หมาย
ที่ตองการไดอยางไร และเสนอใหมีทางเลือกในการทบทวนความเขาใจของตนเอง การเรียนรูเม
ตาคอกนิชันจึงเปนสิ่งที่สําคัญยิ่งที่ผูอานจะตองมีเพื่อการอานที่มีประสิทธิภาพ
นอกจากผูอานจะตองใชโครงสรางความรูและเมตาคอกนิชันแลว
การสอนอาน
เพื่อความเขาใจยังเปนกระบวนการที่ซับซอนที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิการทางสมอง กลาวคือ
จะตองใชการคิดในระดับตางๆเสมอ เบทส (Betts, 1966 : 454) กลาววา “โดยพื้นฐานแลวการ
อานที่มีประสิทธิภาพเปนกระบวนการทีต่ องใชการคิด และการอานยังเปนกระบวนการถอดรหัส
ภาษาเขียน ซึ่งเปนสัญลักษณแทนเสียงในภาษาพูด”
ฉะนั้น การอานมิใชเพียงการออกเสียงตามสัญลักษณที่ปรากฏไดถกู ตอง รวดเร็ว
เทานั้น แตกระบวนการอานเปนกระบวนที่ซับซอน โดยผูอานจะตองเขาใจความหมายของสิ่งที่
อานไดถูกตอง สามารถแสดงความคิดเห็นตอสิ่งที่อานได สรุปใจความของเรื่องที่อานไดโดยใช
กระบวนการคิดเชื่อมโยงระหวางบทอาน ความรูทางภาษาและความรูเดิมของผูอานเขาดวยกัน
จนเกิดความเขาใจ สามารถตีความหรือวิเคราะหขอมูลในบทอานได สามารถเขาใจความหมาย
วัตถุประสงค และความคิดที่ผูเขียนตองการสื่อสารแกผูอานไดถูกตอง ความเขาใจในการอานจึง
เปนสิ่งสําคัญมาก
แมวาผูอานจะสามารถอานคําทุกคําที่ปรากฏในขอความไดถูกตองแต
ปราศจากความเขาใจแลว ก็ไมถือวาผูอานมีความสามารถในการอาน (Moore, 1984 : 3 –7;
Carrell, 1984 : 332 – 333)
จะเห็นไดวา การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ เปนกระบวนการที่เกิดจาก
ปฏิสัมพันธระหวางผูอานกับตัวอักษรโดยผานการคิด การคิดและความเขาใจในการอานจึงมี
ความสัมพันธกันอยางแยกกันไมได การคิดเปนสวนประกอบพื้นฐานของความเขาใจในการอาน
เมื่อใดก็ตามทีเ่ รากําลังอานหนังสือเรากําลังอยูในกระบวนการคิด
แฮริส และสมิธ (Harris and Smith, 1986 :256 – 260) กลาวถึงลักษณะการคิดใน
ขณะที่อานหนังสือวาผูอานจะคิดใน 4 ลักษณะคือ
1. การพิจารณาสิ่งที่อาน (identifying) ผูอานพิจารณาหาใจความสําคัญของสิ่งที่อาน
ซึ่งผูอานตองใชความจํา หรือการรับรู (perceptions) มาพิจารณาเนื้อเรื่องเพื่อจับใจความสําคัญ
ใหได
2. การวิเคราะห (analyzing) ผูอานวิเคราะหเนื้อเรื่องที่อาน พิจารณาการเรียบเรียง
ประโยค ความสัมพันธของเนื้อเรื่องที่อาน
3. การประเมินผล (evaluation) ผูอานทําการประเมินความรูที่ไดจากการอาน
คํานึงถึงเกณฑที่จะใชตัดสินขอมูลที่ไดจากการอาน
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4. การประยุกต (applying) ผูอานนําขอมูลที่ไดจากการอานมาแกปญหาหรือตอบ
คําถามที่ตั้งขึน้ กอนการอาน ผูอานอาจจะปฏิเสธขอมูลนั้น หรืออาจจะเก็บไวใชในโอกาสตอไป
นอกจากนี้ การคิดเปนสวนที่ทําใหการอานประสบผลสําเร็จ กระบวนการคิดกับการ
อานเปนสิ่งเดียวกัน คนที่อา นตัวอักษรเฉยๆโดยไมคดิ ไปดวยนั้นจะไมเขาใจเรื่องที่อาน การได
คิดโดยเฉพาะการคิดทํานายเรื่องหรือตั้งสมมุติฐานในการอาน
คิดหาขอมูลมาสนับสนุน
สมมุติฐานในขณะที่อานจะทําใหเขาใจการอานอยางมีเหตุผล (Stauffer, 1975 : 3 – 26)
จะเห็นไดวา การคิดและความเขาใจในการอาน มีความสัมพันธกันจนแยกออกไมได
ฉะนั้นการอานที่แทจริงตองเกิดความเขาใจ และจะเกิดความเขาใจไดก็โดยการใชความสามารถ
ทางสมองในการคิดซึ่งตองใชทักษะการคิดตางๆเขามาชวยในการอาน ทักษะการคิดจึงเปนเรื่อง
สําคัญ จําเปนเรงดวนที่จะตองนําไปสูการปฏิบตั ิจริงใหไดอยางเปนรูปธรรม ทักษะการคิดเปน
จุดมุงหมายที่สําคัญของการจัดการศึกษาในยุคปจจุบนั
และชวยใหผูเรียนแกปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ 2542 มาตรา 24 เปนมาตราที่
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู ที่ตองการใหผูเรียนฝกทักษะการคิด ฉะนั้นการสอนจึงตองเนนการ
เรียนรูที่พัฒนาทักษะการคิดที่ซับซอน สรางสรรค รูจักแกปญหาที่ยงุ ยากได จึงจะสามารถเผชิญ
กับโลกปจจุบนั ที่กําลังรุดหนาไปอยางรวดเร็ว
สังคมปจจุบันเปนสังคมแหงการพัฒนาขอมูล
ขาวสาร เปนสังคมที่เต็มไปดวยการรับและใชขอมูลตางๆ
ทักษะการคิด เปนกระบวนการที่สามารถเรียนรูได โดยผูเรียนสามารถนําความรู
และประสบการณของตนมาใชเปนพื้นฐานในการพัฒนาทักษะการคิด การคิดของผูเรียนจะมี
คุณภาพเพียงใดขึ้นอยูกับการแสวงหาขอมูลของผูคิด ความสนใจ และความตองการมีสวนรวม
ในการคิดของผูเรียนเอง ผูอื่นจะไปคิดแทนยอมไมได ดังนั้นครูจึงมีสวนสําคัญในการใชวิธีการ
สอนใหผูเรียนไดพัฒนาคุณภาพของการคิดไปตามลําดับขึ้นทีละนอยๆ โดยคํานึงถึงพื้นฐานของ
ความรูและประสบการณของผูเรียนในแตละทักษะ วาควรจะสอนใหผูเรียนพัฒนาโดยตอเนื่อง
(Fraenkel, 1980 : 170 – 208) ครูสามารถนําทักษะการคิดมาฝกฝนใหกับนักเรียนได ซึ่งจะเปน
วิธีหนึ่งที่จะชวยพัฒนาทักษะการอานเพือ่ ความเขาใจใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แตเนื่องจากการ
อานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจในปจจุบัน
มักเปนการสอนที่ผูสอนไมใชทักษะการคิด
เนื่องจากครูสวนใหญไมมีความรูความเขาใจในทักษะการคิด จากการศึกษาของ พิมพา นาคสุข
(2527) และสิริพร บุญญานันต (2531) พบวา ครูผูสอนภาษาอังกฤษบางสวนไมไดรับการอบรม
ที่กรมวิชาการจัดขึ้น ยังเคยชินกับลักษณะการสอนตามแนวการสอนแบบไวยากรณและการแปล
ครูบางสวนยังใชวธิ ีสอนทีใ่ หนักเรียนอานตามหนังสือเรียน เนนการทองศัพทและการอาน
ทักษะการคิด เปนทักษะที่สามารถนํามาชวยในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความ
เขาใจ เนื่องจากทักษะการคิดเหลานี้มที ักษะยอยที่สาํ คัญเชน การตั้งคําถาม การระบุ การ
จําแนกประเภท การเรียงลําดับ การเปรียบเทียบ การสรุปอางอิง การทํานาย การเชื่อมโยง การ
ขยายความ การใหเหตุผล และการสรุปยอความ ซึ่งเปนทักษะที่เกี่ยวของกับการอานทั้งสิ้น
ดังนั้น ครูผูสอนสามารถบูรณาการทักษะการคิดในเนือ้ หาของวิชาตางๆได ซึ่งสอดคลองกับ
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แนวคิดของเมเยอร (Beyer, 1984 cited in Hudgins and McPeck, 1981) ไดสรุปวา การฝก
ทักษะการคิดควรควบคูไปกับการสอนเนื้อหาวิชา
การเนนทักษะการคิดโดยไมเกี่ยวของกับ
เนื้อหาวิชา จะไมสามารถถายโยงความรูไดดี และกลาววาทักษะการคิดซึ่งสอนแยกออกจาก
ทักษะอื่นๆก็ไมไดผลเชนเดียวกัน
นอกจากนี้ในการฝกทักษะการคิดอยางตอเนื่องไมขาด
ระยะจะมีประสิทธิภาพนอยกวาการบูรณาการทักษะการคิดโดยแทรกเปนระยะๆ
พรอมทั้ง
เสริมแรงทั้งนีต้ องทําตอเนื่องเปนเวลานาน และควรสอนทักษะการคิดทุกวิชาและทุกระดับชั้น
นอกจากนี้ การบูรณาการทักษะการคิดลงในเนื้อหาของหลักสูตร ตองพิจารณาวา
เนื้อหาวิชาอยางไร ควรจะใชทักษะใดจึงจะเหมาะสม เพื่อผูเรียนจะไดฝกทักษะนัน้ จนเกิดความ
ชํานาญ และสามารถถายโยงไปใชในวิชาอื่นๆและชีวติ ประจําวันได การสอนทักษะการคิด ควร
สอนทักษะที่งายกอน เชน การเปรียบเทียบทีเ่ หมือนกันและตางกัน และการแยกประเภทกอน
แลวจึงสอนการวิเคราะหและสังเคราะห เพราะทักษะทีซ่ ับซอนตองอาศัยพื้นฐานจากทักษะที่งาย
มากอน (Beyer and Backes,1990 : 18 - 21) สวนทักษะที่แสดงความสัมพันธเชื่อมโยงระหวาง
ทักษะยอยตางๆ เขากันอยางมีเหตุผล มีความหมาย มีหลักเกณฑและครอบคลุมสาระสําคัญ
ของขอมูลทั้งหมด ก็คือ ทักษะการสรุปยอความ ซึ่งผูเรียนที่จะสามารถสรุปยอความได ตอง
ผานขั้นตอนของการพัฒนาทักษะการคิดยอยๆมากอนจึงจะสามารถสรุปยอความได (Fraenkel,
1980) การสรุปยอความนั้นยังมีทักษะยอยไดแก การทําความเขาใจกับความรูใหมทั้งหมด การ
จัดโครงสรางของความรูใหม การระบุสาระสวนที่เปนแกนในแตละสวนยอยของโครงสรางหรือ
องคประกอบของสิ่งนั้น เรียบเรียงความคิดเฉพาะสวนที่เปนแกนใหมีระบบและมีความตอเนือ่ ง
สอดคลองกัน และนําเสนอความคิดที่เรียบเรียงไวในรูปของการพูด หรือการเขียนขอความ หรือ
แผนภูมิ แผนผัง (ทิศนา แขมมณีและคณะ, 2544) การสรุปยอความจะสามารถฝกไดโดยครูจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุน ใหผูเรียนไดตอบคําถาม ไดคิดอธิบาย และสรุป
ดังนั้นผูวิจัยเห็นวา ทฤษฎีโครงสรางความรูและเมตาคอกนิชัน เปนแนวทางในการ
พัฒนากระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ และ
สรางเสริมการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจได จากความสําคัญของปญหาการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ และผลการวิจัยตางๆที่กลาวมาขางตน ทําใหผวู ิจัยสนใจการ
พัฒนากระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษ เพื่อความเขาใจ ซึ่ง
เปนแนวคิดทีส่ อดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ 2542 ที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ เปนกระบวนที่ใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน รูวธิ ีการเรียนรู ได
คิดเอง ปฏิบตั ิและเรียนรูดว ยตนเอง ดังนั้นการสอนโดยใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิด
จะชวยสรางเสริมการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจใหผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนากระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขาใจแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนตามทฤษฎีโครงสรางความรูแ ละเมตาคอก
นิชัน
2. เพื่อศึกษาผลการใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตามทฤษฎีโครงสราง
ความรูและเมตาคอกนิชันโดย
2.1 เปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ หลังการ
ทดลองระหวางนักเรียนที่เรียนโดยใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ และนักเรียนที่เรียนโดยใชการสอนแบบปกติ
2.2 เปรียบเทียบความสามารถในการคิด หลังการทดลองระหวางนักเรียนที่เรียน
โดยใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ และ
นักเรียนที่เรียนโดยใชการสอนแบบปกติ
สมมุติฐานการวิจัย
จากแนวคิดตามทฤษฎีโครงสรางความรู
มีแนวคิดหลักวาการอานเปนการ
ปฏิสัมพันธระหวางผูอานกับบทอาน โดยผูอานเปนผูส รางความหมายขึ้นจากบทอาน ตามความ
เขาใจของบทอาน โดยอาศัยความรูและประสบการณเดิมเปนพื้นฐานในการอานที่ใหความหมาย
สอดคลองและตรงกับเนื้อหาที่อาน ทั้งความรูดานเนื้อหาที่อาน ดานภาษา และดานโครงสราง
ของบทอาน ถาหากนักเรียนไดรับการสงเสริมเกี่ยวกับความรูดงั กลาว ก็จะชวยใหนักเรียน
เกิดความเขาใจในการอานมากขึ้น
จากการวิจัยของ ศิริพร ฉันทานนท (2539) ได
ศึกษาเปรียบเทียบผลของการเรียนโดยใชรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษ เพื่อความเขาใจ
ตามทฤษฎีโครงสรางความรูกับการสอนแบบปกติ สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
พบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ตามทฤษฎี
โครงสรางความรูมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยใชการสอน
แบบปกติ และจากแนวคิดดานเมตาคอกนิชันในการอานนั้น การที่ผูอานจะประสบความสําเร็จ
ในการอาน ผูอานตองมีความตระหนักในกระบวนการคิดของตนเอง รูจักการวางแผนการอาน รู
วาตนเองตองทําอะไรในการอานบทอานนั้นๆ รูวาตองการใชกลวิธีใดที่จะทําใหเกิดความเขาใจ
ในการอานมากที่สุด รูจักการควบคุมและตรวจสอบการอาน และสามารถที่จะประเมินการอาน
ของตนเองวาเกิดความเขาใจในสิ่งที่อานหรือไม จากการวิจัยของวัฒนาพร ระงับทุกข (2535)
ไดศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของรูปแบบการฝกยุทธศาสตรการเรียนรูเมตาคอกนิชันในการ
อานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวา นักเรียนทีฝ่ ก
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ยุทธศาสตรการเรียนรูเมตาคอกนิชันในการอานแบบโดยตรงสูงวานักเรียนที่ฝกดวยรูปแบบการ
อานแบบสอดแทรกในเนื้อหาการสอน
แตเนื่องจากการอานภาษาอังกฤษเพือ่ ความเขาใจ
จะตองใชการคิดในระดับตางๆ ซึ่งโดยพื้นฐานแลวการอานที่มีประสิทธิภาพเปนกระบวนการที่
ตองใชการคิด ซึ่งสามารถทําใหเกิดความเขาใจในสารที่สื่อรูปของการเขียน จากการวิจัยของ
ปราโมทย จันทรเรือง (2535) ไดศึกษาปฏิสัมพันธระหวางรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการทักษะการคิด และแบบไมบูรณาการทักษะการคิด พบวานักเรียนกลุมทดลองมี
คาเฉลีย่ ของคะแนนทักษะการคิดสูงกวากลุมควบคุม จะเห็นไดวารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการทักษะการคิดที่พฒ
ั นาขึ้น
จึงสามารถนําไปใชสอนใหเกิดผลดีตอการพัฒนาทักษะ
การคิดแกนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทุกระดับไดอยางมีประสิทธิภาพ
จากแนวคิดและงานวิจัยขางตน ผูวิจัยจึงตั้งสมมุตฐิ านการวิจัยดังนี้
1. นักเรียนที่เรียนโดยใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ไดคะแนนความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพือ่ ความเขาใจ
สูงกวานักเรียนที่เรียนโดยใชการสอนแบบปกติ
2. นักเรียนทีเ่ รียนโดยใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ มีความสามารถในการคิดสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยใชการ
สอนแบบปกติ
3. นักเรียนทีเ่ รียนโดยใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ มีความสามารถในการสรุปยอความสูงกวานักเรียนที่เรียนโดย
ใชการสอนแบบปกติ
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
2. ตัวแปรทีใ่ ชในการวิจัย
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
2.1 ตัวแปรจัดกระทํา ไดแก การสอนโดยใชกระบวนการบูรณาการทักษะ
การคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจกับการสอนแบบปกติ
2.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพือ่ ความเขาใจ
และความสามารถในการคิด
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คํานิยามศัพทเฉพาะ
ทฤษฎีโครงสรางความรู เปนทฤษฎีที่มีแนวคิดหลักวา การอานเปนการ
ปฏิสัมพันธระหวางผูอานกับเนื้อเรื่องที่อาน โดยผูอานเปนผูสรางความหมายขึ้นจากเนื้อเรื่องที่
อานตามความเขาใจของผูอ าน และอาศัยโครงสรางความรูของผูอ านทั้งหมดที่มีอยูเปนสําคัญ
ไมใชอาศัยเพียงความรูดานภาษาเพียงอยางเดียว
ซึ่งความรูทั้งหมดของผูอานที่ไดจากการ
เรียนรูหรือจากประสบการณที่เกี่ยวของกับเนื้อเรื่องทีอ่ าน ประกอบดวยความรู 3 ดานคือ
ความรูดานภาษา หมายถึงความรูเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน และโครงสรางทางภาษาในเนื้อเรือ่ ง
ที่อาน ความรูดานเนื้อเรื่องที่อาน หมายถึง ความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความรูรอบตัวทั่วไป
และความรูในเนื้อหาเฉพาะเรื่อง และความรูดานโครงสรางของบทอาน หมายถึง ความรู
เกี่ยวกับโครงสรางหรือรูปแบบการเรียบเรียงและนําเสนอเนื้อเรื่องในบทอาน
แนวคิดทฤษฎี
โครงสรางความรูไดแนวคิดจาก
แมนดเลอร (Mandler) เอลบาและฮาเชอร (Alba
and Hasher) ดีวาย (Devine)
คารเรลลและไอสเตอรโฮลด (Carrell and Eisterhold) และ คารเรลล (Carrell)
เมตาคอกนิชัน หมายถึง แนวคิดที่ใชในการควบคุมการคิดของตนเองในการ
อานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ซึ่งประกอบดวย การวางแผนการอานอยางเปนขั้นตอน รู
เปาหมายของการอาน วิธกี ารที่ใชกบั การอานนั้นๆ และมีควบคุมการอานและตรวจสอบความ
เขาใจในการอานของตนเอง
และการประเมินผลการอานตนเพื่อปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
รวมทั้งหาแนวทางพัฒนาการอานของตนใหดียิ่งขึ้น แนวคิดเมตาคอกนิชันไดแนวคิดมาจาก
ฟลาเวลลและเวลลแมน (Flavell and Wellman) บราวน (Brown) ฟลาเวลล
และเพียรสัน (Flavell and Pearson) ครอสและแพรีส (Cross and Paris) และ
เวดและเรยโนลด (Wade and Reynold)
การสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชกระบวนการบูรณาการ
ทักษะการคิด หมายถึง ขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ไดรับการพัฒนาขึ้นโดยการ
วิเคราะหและสังเคราะหจากแนวคิดของนักการศึกษาตามทฤษฎีโครงสรางความรู
และดาน
เมตาคอกนิชนั โดยบูรณาการทักษะการคิดเขาไปในขั้นตอนการเรียนการสอนเพื่อชวยใหผเู รียน
มีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ มีขั้นตอนการเรียนการสอน 11 ขัน้
ดังนี้
กอนการอาน
ขั้นที่ 1 การสํารวจ
ขั้นที่ 2 การกระตุน
ขั้นที่ 3 การวางแผนระหวางการอาน
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ขั้นที่ 4 การเลือกขอมูลสําคัญ
ขั้นที่ 5 การเชื่อมโยงความรูและประสบการณเดิมกับขอมูลใหม
ขั้นที่ 6 การคนหาใจความสําคัญ
ขั้นที่ 7 การประเมินผลระหวางการอานหลังการอาน
ขั้นที่ 8 การตรวจสอบความเขาใจในการอาน
ขั้นที่ 9 การขยายความรู
ขั้นที่ 10 การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
ขั้นที่ 11 การประเมินหลังการอาน
การสอนแบบปกติ หมายถึง กระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาความสามารถใน
การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
ตามคูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 กระทรวงศึกษาธิการ
โดยมีขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอนดังนี้
กอนการอาน
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน เปนการสรางแรงจูงใจใหแกผูเรียน โดยครูใชวธิ ีการ
สนทนาหรือใชสื่อการสอนเพื่อเปนการเราความสนใจ และครูชี้แจงจุดประสงคในการอาน
2. ขั้นเตรียมความพรอมทางภาษาที่ใชในการอาน เปนการใหแนวทางแกนักเรียน
ในการอานเนือ้ เรื่องโดยการสอนศัพท สํานวน และโครงสรางไวยากรณที่อยูในเนื้อเรื่องที่อาน
ระหวางการอาน
3. ขั้นการอาน นักเรียนอานเนื้อเรื่องในใจ โดยเก็บรายละเอียดและจับใจความ
สําคัญของเรื่องที่อาน
หลังการอาน
4. ขั้นประเมินผลการอาน เปนการตรวจสอบความเขาใจในการอาน โดยการ
ตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อเรือ่ งที่อาน
5. ขั้นการถายโอนการเรียนรู โดยใหนักเรียนนําความรูไปใชในสถานการณที่
ใกลเคียงกับทีไ่ ดเรียนมา เชน การเติมคําลงในชองวาง การเชื่อมประโยค การบรรยายภาพ
เปนตน
การอานเพื่อความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการอาน 3 ระดับคือ
1.ความเขาใจระดับตามตัวอักษร (Literal Comprehension) หมายถึงความสามารถ
ในการบอกรายละเอียดของเนื้อเรื่องที่ปรากฎตามที่ผูเขียนเขียนไว ไดแก การชี้สรรพนามที่
ใชแทนคํานาม การรูความหมายของคํา การบอกใจความสําคัญ การเรียงลําดับเหตุการณ
การบอกรายละเอียดสําคัญ การตั้งหัวขอเรื่อง การบอกบุคลิกลักษณะและการกระทําของบุคคล
ในเรื่อง
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2. ความเขาใจระดับตีความ (Interpretative Comprehension) หมายถึง
ความสามารถในการคนหาความหมายแฝงที่ผูเขียนมิไดกลาวไวชัดเจนในขอความที่อาน ไดแก
การเขาใจสํานวนภาษา การขยายความ การคาดคะเน และทํานายเหตุการณลวงหนา การ
เขาใจอารมณ ความรูสึก และเขาใจความนามธรรม การเขาใจความสัมพันธของเหตุและผล
การสรุปความเห็น และการสรุปอางอิง
3. ความเขาใจระดับวิเคราะหวิจารณ (Critical Comprehension) หมายถึง ความ
สามารถในการจําแนกแยกแยะสิ่งที่อานไดวา สิ่งใดเปนขอเท็จจริงหรือความคิดเห็น รวมทั้ง
ประเมินในสิ่งที่อานไดทั้งดานคุณภาพ คุณคา และความถูกตอง ไดแก การบอกจุดประสงคของ
ผูเขียน การแยกความเปนจริงกับความคิดเห็น การพิจารณาความเหมาะสมและคุณคา การ
ยอมรับสิ่งที่อาน การลงความเห็น วินิจฉัย และตัดสินขอมูลไดถูกตอง
คะแนนความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ วัดไดจากแบบ
วัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขาใจมีลักษณะเปนแบบปรนัยที่ผวู ิจัย
พัฒนาขึ้น
ทักษะการคิด หมายถึง ความชํานาญในการคิดในลักษณะตางๆทีใ่ ชในการบูรณา
การเขาไปในขั้นตอนการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ใช
ทักษะการคิดตามแนวคิดของทิศนา แขมมณี 11 ทักษะดังนี้
1. ทักษะการตัง้ คําถาม (questioning)หมายถึง ความสามารถในการพูดหรือเขียน
สิ่งที่สงสัย หรือสิ่งที่ตองการรู แลวนํามาตั้งเปนคําถามที่สามารถนําไปสูสิ่งที่ตองการรูจากการ
อานได
2. ทักษะการระบุ (identifying) หมายถึง ความสามารถในการบอกคุณลักษณะของ
สิ่งตางๆ หรือเหตุการณเกี่ยวกับเรื่องที่อานได
3. ทักษะการจําแนกประเภท (classifying) หมายถึง ความสามารถในการนําสิ่ง
ตางๆจากเนื้อเรื่องที่อานออกมาแยกเปนกลุมตามเกณฑที่ไดรับการยอมรับโดยทั่วไป
4. ทักษะการเรียงลําดับ (ordering) หมายถึง ความสามารถในการนําขอมูลหรือ
รายละเอียดจากเนื้อเรื่องที่อานมาจัดเรียงใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
5. ทักษะการเปรียบเทียบ (comparing) หมายถึง ความสามารถในการจําแนกและ
ระบุสิ่งของหรือเหตุการณตา งๆของเนื้อเรื่องที่อานในสิ่งที่เหมือนกัน สิ่งที่ตางกัน
6. ทักษะการสรุปอางอิง (inferring) หมายถึง ความสามารถในการนําความรูหรือ
ประสบการณเดิมมาใชในการสรุปลงความเห็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่อาน
7. ทักษะการทํานาย (predicting) หมายถึง ความสามารถในการคาดคะเนสิ่งที่จะ
เกิดลวงหนาหรือสิ่งที่นาจะเปนไปไดจากเนื้อเรื่องที่อาน โดยอาศัยรายละเอียดของขอมูลที่มีอยู

13
8. ทักษะการเชือ่ มโยง (connecting) หมายถึง ความสามารถในการบอกความ
สัมพันธของสิง่ ตางๆ และความสัมพันธระหวางโครงสรางความรูเดิมกับขอมูลใหมจากเนื้อเรื่องที่
อาน
9. ทักษะการขยายความ (elaborating) หมายถึง ความสามารถในการเพิ่มเติมคํา
ถอยคํา เรื่องราว สํานวนจากเนื้อเรื่องที่อานใหมีความหมายออกไปจากความหมายเดิมได เปน
การอธิบายรายละเอียด
10. ทักษะการใหเหตุผล (reasoning) หมายถึง ความสามารถในการบอกที่มาของ
เหตุการณหรือสิ่งที่เปนสาเหตุของพฤติกรรมนั้นจากเนื้อเรื่องที่อานได
คะแนนความสามารถในการคิด
วัดจากแบบวัดความสามารถในการคิด
(ทักษะการคิดที่ 1 - 10 ) มีลักษณะเปนปรนัยทีผ่ ูวิจัยพัฒนาขึน้
11. ทักษะการสรุปยอความ (summarizing) หมายถึง ความสามารถในการ
เก็บใจความสําคัญของเนื้อเรื่องที่อาน
แลวนํามาเรียบเรียงใหกระทัดรัด และครอบคลุม
สาระสําคัญทัง้ หมด การสรุปยอความมีขั้นตอนคือ 1) จับจุดมุงหมายของเรื่อง 2) ลําดับ
เหตุการณของเรื่อง 3) ระบุเหตุการณหรือความหมายของเรื่องที่จําเปนตอการเขาใจได
ครบถวน 4) ตัดรายละเอียดปลีกยอยที่ไมจําเปนออก 5) เรียบเรียงใจความสําคัญไดอยาง
กระชับ
คะแนนความสามารถในการสรุปยอความ วัดไดจากแบบวัดความสามารถใน
การสรุปยอความ มีลักษณะเปนอัตนัยทีผ่ ูวิจัยพัฒนาขึน้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน หมายถึง นักเรียนที่เรียนอยูในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ประโยชนที่ไดจากการวิจยั
1. ไดกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความ
เขาใจสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
2. เปนแนวทางในการนําไปใชในการพัฒนาความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษ เพื่อความเขาใจ ความสามารถในการคิด และความสามารถในการสรุปยอ
ความของนักเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวมทั้งการอานภาษาไทยเพื่อความเขาใจ
3. เปนแนวทางการวิจัยแกครูในการพัฒนากระบวนการบูรณาการทักษะการคิด ใน
การสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ความสามารถในการคิด และความสามารถในการ
สรุปยอความในระดับการศึกษาอื่นๆ รวมทั้งการอานภาษาไทยเพือ่ ความเขาใจ
4. เปนการกระตุนความสนใจในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบูรณาการทักษะการคิด
เขาไปใชในรายวิชาตางๆ และในระดับการศึกษาอื่นๆ ตอไป
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของ
การวิจัยครั้งนี้ เปนการพัฒนากระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตามทฤษฎีโครงสรางความรู
และเมตาคอกนิชัน ผูวิจยั ไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและไดรวบรวมสรุป
ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวของกับการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
1.1 ทฤษฎีโครงสรางความรู
1.2. แนวคิดเมตาคอกนิชัน
ตอนที่ 2 แนวทางในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
ตอนที่ 3 การสอนอานภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิด
3.1 ทักษะการคิด
3.2 ความหมายของการบูรณาการ
3.3 การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจและการพัฒนาความสามารถใน
การคิด
3.3.1 การอานเพื่อความเขาใจ
3.3.2 การพัฒนาความสามารถในการคิด
3.3.3 การสรุปยอความ
ตอนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนากระบวนการบูรณาการทักษะการคิดใน
การสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
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ตอนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ มีดังตอไปนี้
1. ทฤษฎีโครงสรางความรู (schema theory)
2. แนวคิดเมตาคอกนิชัน
1. ทฤษฎีโครงสรางความรู (schema theory)
ในการคนควาเรื่องการอาน นักจิตวิทยากลุมปญญานิยม (cognitive psychologists)
ไดใหความสนใจศึกษาลักษณะ วิธีที่มนุษยเรียนรู ตีความหมาย การเรียบเรียง การเก็บความรู
ไวในความจําระยะยาวและการดึงความรู (retrieve)
ที่ไดรบั จากการเรียนรูนําออกมาใช
(ฉัตรสุดา ดวงพลอย, 2526 : 5) และนักจิตวิทยากลุม นี้ไดเสนอแนวคิด ทฤษฎีโครงสรางความรู
หรือโครงสรางทางปญญา (cognitive structure or knowledge structure) ซึ่งมีความเชื่อวา
ผูอานจะเขาใจความหมายของเนื้อเรื่องที่อานไดมากนอยเพียงใดนัน้ โครงสรางความรูของผูอา น
มีอิทธิพลตอความรูใหม หรือความเขาใจเนื้อเรื่องที่บุคคลไดรับจากการอาน
1.1 ความหมายของโครงสรางความรู
คําวา “โครงสรางความรู” (schema) เปนคําที่บัญญัติขึ้นโดย บารเล็ทท
(Barlett,1932) เพื่อใชบรรยายชนิดของขอมูลซึ่งผูเรียนทบทวนจากความทรงจําของตนเอง และ
ไดอธิบายวาเปนสวนของวงจรประสาททัง้ หมดและโครงสรางของความคิดในสมอง ซึ่งมีการจัด
กลุมสารสนเทศเกี่ยวกับความรูและประสบการณที่เขามีสารสนเทศเหลานี้ จะมีประโยชนตอการ
เรียนรูสิ่งใหม
นอกจากนี้ยังสรุปวาการอานและการไปสูความหมายของสิ่งที่อาน
เปน
กระบวนการสรางความหมายขึ้นมาจากตัวผูอานเอง (reconstruction of meaning) จําความคิด
จากเรื่องที่อาน ไมไดจําความหมายจากตัวอักษร
ดังนั้นผูอานคือแหลงที่มาของความหมาย
เนื่องจากผูอานแตละคนตางก็มีความรู ประสบการณ โลกทัศน แตกตางกันออกไป สิ่งเหลานี้จะ
มีบทบาทตอการอาน
รูเมลฮารท (Rumelhart, 1981 : 5) ไดอธิบายโครงสรางความรูวา หมายถึง“หนวย
ความรูตางๆที่เก็บสะสมไวในสมอง หนวยความรูเหลานั้นเปนตัวแทนความรูและประสบการณ
ของบุคคล อาจเปนทั้งความรู ความจํา จินตนาการที่เกีย่ วกับประสบการณทั้งที่เปนรูปธรรมและ
นามธรรม อาจเปรียบไดวา โครงสรางความรู (schema) เปนกลองขนาดใหญที่สามารถบรรจุ
ขอมูลหลักและขอมูลปลีกยอยไดมากมาย มีความเชื่อมโยงเปนลําดับขั้น (building blocks) และ
กลุมตามคุณสมบัติทคี่ ลายคลึงเปนเครือขาย (network) และเมื่อไดพบขอมูลใหมจะเกิดการสราง
ความหมาย ถาผานการตรวจสอบไดโดยไมมีการปฏิเสธแลว ขอมูลใหมจะถูกซึมซับไวเปน
โครงสรางใหมตอไป”
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ดีวาย(Devine,1986 : 25) ไดใหความหมายของคําวา “โครงสรางความรู (schema)
หมายถึง
ความรูทวั่ ไป ซึ่งบุคคลสะสมไวในหนวยความจํา เปนขอมูลความคิด การรับรู
มโนทัศน การแกปญหา อารมณ ซึ่งโครงสรางความรูนี้จะแตกตางกันออกไปในแตละบุคคล
เด็กมักจะมีโครงสรางความรูเดิมนอยกวาผูใหญ และบุคคลวัยเดียวกันอาจมีโครงสรางความรูใน
เรื่องตางๆแตกตางกันไปไดทั้งนี้ขึ้นอยูกับประสบการณการเรียนรูในชีวติ ของแตละคน”
กลาวโดยสรุป โครงสรางความรู คือ ความรูทั้งหมดที่บุคคลสะสมไวในความจํา
ความรูที่เกีย่ วของกันจะเชื่อมโยงกันเปนเครือขาย หากขอมูลใหมมีความสัมพันธกับความรูเ ดิม
ที่บุคคลมีอยู บุคคลจะเขาใจขอมูลนัน้ ได และสามารถเก็บขอมูลใหมไวอยางเปนระบบโดยมี
ความเชื่อมโยงกับความรูเดิม ผูอานจะใชความรูสว นใดมากหรือนอยขึ้นอยูกับปริมาณความรู
เดิมที่มีเกี่ยวกับเรื่องที่อาน และประสบการณเกี่ยวกับกระบวนการอานแตละคน
1.2 แนวคิดเกีย่ วกับการเรียนรูตามทฤษฎีโครงสรางความรู
การศึกษาคนควาดานการอานของนักจิตวิทยากลุมปญญานิยมแตละคน จะมี
ความแนวความคิดและความเชื่อที่แตกตางกัน ดังนี้
เพียเจต (Piaget, 1952 cited in Flavell, 1963 : 47 – 58) ไดเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับโครงสรางความรูของบุคคลทีเ่ กีย่ วของกับการอานไววา
สติปญญาของบุคคล
ประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการคือ โครงสรางทางปญญา (cognitive structure)
หนาที่ทางปญญา (cognitive function) และเนื้อหาทางปญญา (cognitive content) ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
โครงสรางทางปญญา (cognitive structure)คือ กลุม โครงสรางความรู
(schemata)ที่ทําใหบุคคลเกิดความเขาใจในการอานซึ่งจัดไดวาเปนมโนทัศนที่ไมสามารถสังเกต
โดยตรง เปนมโนทัศนเชิงภาวะสันนิษฐาน (constructs) เชนเดียวกับสติปญญา (intelligence)
ผลสัมฤทธิ์ (achievement) หรือแรงจูงใจ (motivation)โครงสรางทางปญญานีจ้ ะพัฒนาสูงสุด
ในชวงที่บุคคลสามารถคิดอยางสมเหตุสมผลหรือคิดอยางมีแบบแผน เมื่อบุคคลมีอายุ 11 ปขึ้น
ไป
หนาที่ทางปญญา (cognitive function) คือ กิจกรรมทางปญญาทั้งหลาย ไดแก
การจัดระเบียบความรูใ นสมอง (organization) วิธีการรับเอาความรูใหมเขาไปรวมกับความรู
เดิม (assimilation)
และวิธีการดัดแปลง ปรับปรุง แกไข ความรูเดิมใหเหมาะสมกับความรู
ใหม (accommodation) โดยที่บุคคลจะรับขอความรูใหมเขารวมกับโครงสรางความรูที่มีอยูแลว
คือ กลุมโครงสรางความรูในสมองนั่นเอง แตถาบุคคลไมสามารถรับขอความรูใหมใหเขากับกลุม
โครงสรางความรูที่มีอยูแลวเพราะไมสอดคลองกัน บุคคลก็จะตองเปลีย่ นหรือปรับโครงสราง
ความรูใหสอดคลองกับประสบการณดวยวิธีอื่น
เนื้อหาทางปญญา (cognitive content) ของโครงสรางความรูก็คือ ความรูเดิมของ
บุคคลเกี่ยวกับเนื้อหาของเนื้อเรื่องที่จะนํามาอาน อันจะชวยใหบุคคลเกิดความเขาใจในการอาน
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ดีขึ้น ผูอานที่มีโครงสรางเนื้อหาทางปญญาที่สอดคลองกับเรื่องที่อาน จะรับรูไดเร็วกวาผูอานที่
ไมเคยมีประสบการณความรูทางเนื้อหานั้นๆมากอน ดังนั้นความสัมพันธระหวางองคประกอบ
ของสติปญญาทั้ง 3 ดาน ดังกลาวตามทัศนะของเพียเจตที่มตี อการอานเพื่อความเขาใจก็คอื
โครงสรางทางปญญามีอิทธิพลตอการจัดระบบระเบียบความรู
กอใหเกิดปฏิสัมพันธระหวาง
ขอมูลใหมและขอความรูเ ดิมที่มีอยูแลว โดยเฉพาะทางดานการสรางความหมาย ทั้งนี้เนื่องจาก
ความรูเดิมทีม่ ีอยูแลว (existing knowledge) ทําใหบุคคลเขาใจเนื้อหาและรูปแบบของความรู
ใหมที่จะรับเขามา
แนวความคิดของเพียเจต
ไดรับการสนับสนุนจากทฤษฎีการเรียนรูอยางมี
ความหมาย (a theory of meaningful verbal learning) ของออซูเบล (Ausubel, 1969 : 54 –
56) ซึ่งมีสาระวา “การเรียนรูอยางมีความหมายจะเกิดขึ้นได เมื่อผูเรียนสามารถเชือ่ มโยงความรู
ใหมกับมโนทัศน (concept) ที่สัมพันธกันซึ่งมีอยูแลวในโครงสรางทางปญญา (cognitive
structure) ของผูเรียน” โดยที่ออซูเบลเรียกมโนทัศนหรือความรูที่มีอยูแลวในโครงสรางทาง
ปญญาของผูเรียนวามโนทัศนเดิม (subsumer or subsuming concept) และเรียกกระบวนการ
เชื่อมโยงความรูใหมกับมโนทัศนเดิม
ที่ทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายวาเปนการ
ประสานมโนทัศน (subsumption) จากแนวทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมายของออซูเบลนี้
เอง ไดมีผูนํามาพัฒนากลวิธีการเรียนรูเพื่อกระตุนใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย ซึ่งเปน
ที่รูจักของนักจิตวิทยาและไดใชกันนามของทฤษฎีโครงสรางความรูเดิม (schema theory)
เนือ่ งจากทฤษฎีโครงสรางความรูเดิมนั้น นอกจากจะอธิบายถึงการจัดระเบียบของ
ความรูแลว ยังเนนการอธิบายถึงความเขาใจเนื้อเรื่องอยางมีความหมายดวย นักทฤษฎีตามแนว
ทฤษฎีโครงสรางความรูเดิมไดศึกษาปฏิสัมพันธระหวางโครงสรางความรูเดิม ที่บุคคลมีอยูกบั
สิ่งเราในสิ่งแวดลอมที่บุคคลรับเขามาใหม ดังที่ แมนดเลอร (Mandler,1983 : 97 – 113) ได
สรุปไวดังนี้
1. โครงสรางความรูเดิมที่บุคคลมีอยูจะมีความสมบูรณลกึ ซึ้ง และละเอียดรอบคอบ
ยิ่งขึ้น ถาบุคคลนั้นมีโอกาสปะทะสัมพันธกับสิ่งเราภายนอกมากขึ้น ทําใหรูจักมโนทัศน
(concepts) ในระดับสูงทีม่ ีความซับซอนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผูเรียนหรือผูอานจะเรียนรูหรืออาน
อยางมีความหมายหรือเขาใจยิ่งขึ้น
2. ถาบุคคลใชโครงสรางความรูเดิมในการอาน จะทําใหเกิดความเขาใจเนื้อเรื่องที่
อานดีขึ้น เพราะผูอานทีจ่ ะเกิดความเขาใจเนื้อเรื่องที่อานไมไดเกิดจากการรูเฉพาะความหมาย
ของคําหรือประโยคที่ประกอบกันเปนขอความหรือเนื้อเรื่องเทานั้น ผูอานจะตองทําความเขาใจ
กับขาวสารใหมดวยการอนุมาน (inference) ของผูอานเอง โดยการใชโครงสรางความรูเดิมเปน
พื้นฐานในการใหความหมายที่สอดคลอง และตรงกับขอความหรือเนื้อเรื่องนั้นๆ
3. ผูอานจะใชโครงสรางความรูเดิมเปนตัวชี้นําในการตัดสินใจวา ควรจะตองจดจํา
อะไรบางในขอความนั้น
ขอมูลที่รับเขามาแลวสามารถทําใหโครงสรางความรูเดิมมีความ
สมบูรณขึ้นจะเปนขอมูลที่มคี วามสําคัญและมีความเกี่ยวของ
ผูอ านจะเลือกใหความใสใจตอ
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ขอมูลที่ทําใหโครงสรางความรูเดิมมีความหมายขึ้นมา ในทางตรงกันขามขอมูลที่รับเขามาแลว
ไมสามารถทําใหโครงสรางความรูเดิมมีความสมบูรณขนึ้ จะเปนขอมูลที่ไมมีความสําคัญและไม
มีความเกี่ยวของ ผูอานก็จะไมใหความสนใจตอขอมูลนั้น
4. ในโครงสรางความรูเดิมที่ไมสมบูรณ และผูอานยังไมพบขอมูลใหมที่จะตอเติมให
สมบูรณไดในเนื้อเรื่อง ในกรณีเชนนี้ผูอา นจะตองตอเติมขาวสารทีห่ ายไปใหตรงกับสถานการณ
ของเนื้อเรื่องที่อานโดยการใชอนุมาน
5. ความสามารถในการตีความขึ้นอยูกับโครงสรางความรูเดิมของผูอาน ซึ่งจะมี
มากนอยแตกตางกันและมีผลทําใหความสามารถในการจดจําแตกตางกันไป ในการตีความเรื่อง
ที่ผูอานรับเขาไปยังสมองจะตองสรางความสัมพันธกับโครงสรางความรูเดิม ลักษณะโครงสราง
ความรูเดิมนัน้ จะตองมีความสอดคลองกับเนื้อเรื่องที่ผอู านรับผานเขาไป ถาเนื้อเรื่องที่อานไมมี
ความแจมชัดหรืออาจตีความหมายไดหลายทาง ผูอานจะใชโครงสรางความรูเดิมที่จดจําไวมา
ชวยในการตีความ
คินซ (Kintsch : 1979 cited in McCornick, 1987 : 308)
ไดพัฒนาแบบจําลอง
อธิบายความเขาใจตามแนวทฤษฎีนี้ และไดสรุปวา
ความยากในการทําความเขาใจของเด็ก
เกี่ยวของกับการคนหาความรูเดิมจากหนวยความจํา เพื่อนํามาจับคูใหใกลเคียงกับเรื่องราวของ
ผูแตงถาผูอานคุนเคยกับเรือ่ งที่อานก็คนหาเพียงเล็กนอย ถาไมคุนเคยก็ตองมีการสืบคนมาก
หรืออาจจับคูผดิ ระหวางความรูเดิมกับสารสนเทศใหม หรืออาจไมสามารถทําใหเขากันไดเลย
ตามแนวคิดของคินซ ผูอานตองทําการจับคู 2 อยางคือ
1. จับคูความรูเดิมกับโครงสรางยอย (microstructure) ของเรือ่ งที่อาน คือ
รายละเอียดของเรื่องหรือความสัมพันธภายในระดับประโยคที่จะชวยใหผูอานเขาใจรายละเอียด
เชน คํา หรือการเรียบเรียงคํา
2. จับคูความรูเดิมกับโครงสรางหลัก (macrostructure) ของเรื่อง เชน ใจความ
สําคัญ หัวขอเรื่อง และการจัดเรียบเรียงความคิดระหวางประโยค ใหเปนเรื่องราวหรือขอความ
นั้น
ปญหาหรืออุปสรรคของความเขาใจ อาจเกิดจากวัสดุที่อานหรือเกิดจากตัวผูอานคือ
1. ปญหาในตัวสื่อ ไดแก โครงสรางยอย เชน คํา โครงสรางของประโยคยากเกินไป
จนเด็กไมสามารถเชื่อมใหเขากับความรูเดิมได
2. ปญหาในตัวผูอาน เกิดไดเมื่อผูอานไมมีคลังของความรูเดิมในความจําที่เกี่ยวของ
กับแนวคิดในเรื่องที่อาน และไมเขาใจตัวสาร เพราะสารสนเทศใหมเกินไปสําหรับเขา
ปจจัย 2 ประการที่ คินซกลาวถึงนั้น เพียรสัน และจอหสัน
(Pearson and
Johnson, 1978) เรียกวา “ปจจัยภายใน”
(factors inside the head) และ “ปจจัย
ภายนอก” (factors outside the head)
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ปจจัยภายในทีม่ ีอิทธิพลตอความเขาใจ ไดแก ความรูในเรื่องภาษา แรงจูงใจ ระดับ
ความสามารถในการอาน และความสนใจ
ปจจัยภายนอก ไดแก
องคประกอบของสิ่งที่อาน เชน ระดับความยาก การจัด
เรียบเรียงคุณภาพของสิ่งแวดลอมในการอาน เชน จัดสิ่งที่เอื้อ หรือชวยสรางความเขาใจใหแก
นักเรียนกอนอาน ขณะอาน และหลังการอาน
เอลบา และฮาเชอร (Alba and Hasher, 1983 : 203 – 231) ไดศึกษาแนวคิด
เกี่ยวกับโครงสรางความรูเดิมที่วา โครงสรางความรูเดิมจะมีอิทธิพลตอความเขาใจในการอาน
ซึ่งผลจากการศึกษาพบวา
โครงสรางความรูเดิมเปนปจจัยหนึ่งสําหรับการเขารหัสขอมูล
(encoding) การเก็บรหัส (storage) และการดึงขอมูลออกมาใช (retrieval) ซึ่งโครงสรางความรู
เดิมนี้ จะเปนตัวที่กอใหเกิดกระบวนการหลักในการเขารหัส 4 กระบวนการคือ
1. กระบวนการคัดเลือก (selection process) หมายถึง กระบวนการเลือกขอมูล
เปนบางสวนจากขอมูลที่เปนสิ่งเราทั้งหมดเพื่อเก็บไวในความจํา โดยสิ่งเราที่ถกู นํามาเสนอจะ
ไดรับการคัดเลือกเขาไปเก็บไวในความจําหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับเงื่อนไขตางๆ 3 ประการไดแก
1.1 สิ่งที่มีอยูจริงของโครงสรางความรูเดิมที่เกี่ยวของ
1.2 การไดรับการกระตุนของโครงสรางความรูเดิม
1.3 ความสําคัญของขอมูลใหมในสวนทีเ่ กี่ยวของกับความรูเดิม
2. กระบวนการคัดยอ (abstraction process) หมายถึง การเก็บความจําเกี่ยวกับ
ขอมูลโดยไมอิงรูปแบบเดิมของขอมูล (original forms) นั่นคือ รายละเอียดตางๆเกี่ยวกับขอมูล
เชน รูปแบบของคํา ประโยค และเนื้อหาจะถูกตัดทิ้งไปโดยที่ขอมูลที่ถูกเก็บเขาไปใหมนจี้ ะ
สอดคลองกับโครงสรางเดิม
3. กระบวนการตีความ (interpretation process) หมายถึง กระบวนการที่ความรูเดิม
ที่เกี่ยวของกับความรูใ หมถูกนํามาสรางขึ้นใหมเพื่อชวยใหเกิดการเขาใจความ การตีความจะ
ขึ้นอยูกับโครงสรางความรูเดิมของผูอานที่ไดรับการกระตุน ซึ่งแฮริส และโมนาโค (Harris and
Monaco, 1978 : 1 - 22) ไดอธิบายเพิ่มเติมวา การตีความจะเกี่ยวของกับกระบวนการตางๆ 2
กระบวนการคือ
3.1 การนําไปปฏิบตั ิจริง (pragmatic application) หมายถึงบุคคลจะแปลงขอมูล
ที่ไดรับไปในรูปแบบทีต่ นเองคาดวานาจะเปนตามทีเ่ คยมีประสบการณ ซึ่งบางครั้งอาจจะเปน
การตีความขอมูลที่ผิดไปจากเนื้อเรื่อง จากการตีความในลักษณะนี้ ไดมีการเสนอประโยคที่หนึง่
แตบุคคลมักจะระลึกในรูปแบบของประโยคที่สอง เชน
The housewife spoke to the manager about the increased meat prices.
The housewife complained to the manager about the increased meat prices.
3.2 กระบวนการอนุมาน (inferences) หมายถึง การทําความเขาใจกับขอมูลใหม
ซึ่งผูอานจะตองนําเอาความรูเดิมที่มีอยูไปใชในการอางอิงหรือพาดพิง เพื่อนําไปสูขอมูลใหมใน
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ลักษณะตางๆ 2 ลักษณะ คือ การทําความกระจางในขอมูลและการทํานายผลที่จะตามมาของ
ขอความเหลานั้น และการเติมขอมูลเขาไปในสวนของรายละเอียดทีข่ าดไป
4. กระบวนการบูรณาการ (integration process) หมายถึง กระบวนการสราง
รูปแบบของความสัมพันธระหวางความรูใหมกับความรูเดิมขึ้นมาใหม โดยใชกระบวนการตางๆ
ทั้ง 3 กระบวนการดังกลาวขางตน แตกระบวนการบูรณาการที่จะเกิดขึ้นในขั้นของการเก็บ
ความจํานี้ซึ่งมีลักษณะที่แตกตางกัน 2 ลักษณะคือ
4.1 เกิดขึ้นเมื่อโครงสรางของความรูใหมไดถูกกอรูปขึ้น (schema formation)
ตัวอยางเชน
การใชกระบวนการบูรณาการขณะทีโ่ ครงสรางความรูไดกอรูปขึ้นใหมในเรื่องที่
เกี่ยวกับการจัดลําดับในมิตดิ านความสูง ประโยคที่เสนอใหอานอาจจะอยูในรูปประโยคงายๆ
เชน A is taller than B. B is taller than C. แลวใหผูอานเรียงลําดับความสัมพันธของความสูง
ของบุคคลเหลานี้ใหม ในลักษณะเชนนี้อาจกลาวไดวา กระบวนการบูรณาการเปนกระบวนการที่
มีลักษณะคลายกับการนิรนัย (deduction) และในทางตรงกันขามก็มีลักษณะเชนเดียวกับการ
อุปนัย (inductive)
4.2 การปรับเปลี่ยนโครงสราง (schema modification) การบูรณาการจะเกิดขึ้น
เมื่อขอมูลใหมถูกนําเสนอเขามาในหัวขอที่บุคคลนั้นๆไดมีขอมูลที่เขาใหความสําคัญมากอยูกอน
แลว การระลึกถึงขอมูลใหมหลังจากถูกนํามาเสนอแลวนี้จึงไมดีพอ และในขณะเดียวกันก็จะ
ทําใหเกิดการกาวกายกัน (intrusion) ระหวางโครงสรางความรูเดิมกับขอมูลใหม ซึ่งในกรณีนี้
บุคคลตองปรับเปลีย่ นโครงสรางเดิมของตนเองกอนทีจ่ ะรับขอมูลใหม
จากกระบวนการเขารหัสทั้ง 4 กระบวนการดังกลาวขางตนนี้
จะเห็นไดวา
กระบวนการ 3 กระบวนการคือ กระบวนการคัดเลือก กระบวนการคัดยอ และกระบวนการบูร
ณาการ เปนกระบวนการที่ลดทอนจํานวนขอมูลที่บุคคลจะตองเก็บความจํา เพื่องายตอการเก็บ
ความจําไวในโครงสรางความรู กระบวนคัดเลือกเปนกระบวนการแรกเพื่อจะรับกระบวนการ
อื่นๆตอไป
กระบวนการคัดยอเปนการคัดขอมูลบางสวนทิง้ ไป
คงเหลือไวแตสว นที่มี
ความสําคัญ
สวนกระบวนการบูรณาการเปนการสรางลักษณะตัวแทนทั้งมวล
(holistic
representation) ของสวนที่เหลือจากกระบวนการคัดเลือกและการคัดยอ โดยสวนที่เหลือนี้จะ
มีความสัมพันธกับความรูทมี่ ีอยูจริงในความจํา ซึ่งการเปนตัวแทนทั้งหมดนี้ไมรวมขอเดนชัด
ตางๆ (makers) ที่อาจจะทําใหบุคคลนัน้
ไมสามารถหลีกเลี่ยงการจําแนกขอมูลเกาออกจาก
ขอมูลใหม กระบวนการตีความ เปนกระบวนการเดียวที่จะสามารถขยายตัวแทนทางความจํา
โดยเพิ่มตัวอางอิงรายละเอียดตางๆทีถ่ ูกละเลย และความรูเดิมเขาไปรวมกับขอมูลใหมที่จะเขาสู
การเก็บความจํา สําหรับกระบวนการอนุมานซึ่งเปนกระบวนการตีความนั้น เปนกระบวนการ
สําคัญของการจัดกระบวนสารตามแนวคิดของทฤษฎีโครงสรางความรู นอกจากนี้ แอนเดอรสัน
และเพียรสัน (Anderson and Pearson, 1984 cited in Pearson, 1984 : 269 – 272) ได
อธิบายเพิ่มเติมวา การอนุมานเปนขั้นตอนพิเศษที่จะครอบคลุมกระบวนการเขาใจความ โดย
กระบวนการอนุมานนี้สามารถเกิดขึ้นไดทั้งในขั้นแรกของการเขารหัส (encoding) และในขัน้ ของ
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การถอดรหัส เพื่อดึงขอมูลออกมาจากระบบความจํา(retrieve) ดังนั้นกระบวนการอนุมานจึง
เปรียบเสมือนกระบวนการหลักของกระบวนการทั้งหลายที่เกีย่ วของในการอานเขาใจความ
วิลสัน (Wilson, 1983 : 382) ไดเสนอแผนภูมิแสดงมโนทัศน (concept) การอาน
เพื่อความเขาใจตามแนวทฤษฎีโครงสรางความรูดังแผนภูมิที่ 1
แผนภูมิที่ 1 มโนทัศนการอานเพื่อความเขาใจตามแนวทฤษฎีโครงสรางความรู (Wilson)

การถอดรหัส
(decoding)

ขอมูลจากหนังสือ
(information
from text)

ความหมายของคําศัพท
(vocabulary meaning)

พื้นความรูเดิม
(prior knowledge)

โครงสรางไวยากรณ
(grammar or syntax)

ความหมาย
(meaning)

ทักษะการสรุปอางอิง
(inferencing)

โครงสรางบทอาน
(passage structure)

ความสอดคลองของ
ขอความ (cohesion)

จากแผนภูมิที่ 1 จะเห็นวาพืน้ ความรูเดิมและทักษะการสรุปอางอิง เปนแกนสําคัญ
ในกระบวนการอานเพื่อความเขาใจ เมื่อผูอานไดรับขอมูลจากหนังสือที่อาน ก็จะนําขอมูลนั้นไป
สรางความสัมพันธกับพื้นความรูเดิมที่ตนมีอยู ผูอานจะถอดรหัส โดยมีความหมายของคําศัพท
โครงสรางหรือไวยากรณ ความสอดคลองของขอความและโครงสรางของบทอาน มาชวยใหเกิด
ความหมายในสิ่งที่อาน ดวยกระบวนการนี้ความเขาใจในการอานจึงเกิดขึ้น ถาขาดสวนใดสวน
หนึ่งไป จะทําใหความเขาใจเปนไปดวยความยากลําบาก
แนวความคิดเรือ่ งโครงสรางของความรูนี้ สรุปความเชื่อของนักจิตวิทยากลุมปญญา
นิยมวา ทั้งผูอ านและผูเขียนตางก็มีโครงสรางของความรู (knowledge structure or schema)
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เปนสวนสําคัญในการเรียนรูและสมมุตฐิ านของทฤษฎีคอื ความรูความจําของมนุษย กอรูปราง
ขึ้นในลักษณะที่เปนโครงสราง มิใชหารูปแบบไมได
ดังนั้นเมื่อผูเขียนถายทอดความรู
ความคิดเห็น ซึ่งก็คือ โครงสรางความรูอ อกมาเปนงานเขียน งานเขียนนั้น
จึงเปนตัวแทน
โครงสรางของความรูของผูเ ขียนนั่นเอง ดังนั้นถาโครงสรางความรูของผูอานและผูเขียนตางกัน
ก็อาจทําใหผูอานไมเขาใจเรื่องที่อาน นอกจากนั้น “schema” ยังมีความหมายรวมไปถึงลักษณะ
โครงสรางของงานเขียน (schema of the text)
ในลักษณะตางๆ เชน นิทาน นิยาย บท
บรรยาย เปนตน ซึ่งหมายความวา ลักษณะโครงสรางภายในของงานเขียนแตละประเภท ก็ยอม
แตกตางกันออกไปและแมแตงานเขียนประเภทเดียวกัน ก็สามารถมีโครงสรางที่แตกตางกันได
ขึ้นอยูกับตัวผูเ ขียนทีเ่ ลือกจะใหระดับความสําคัญแกขอความใด นักจิตวิทยากลุม สติปญญาจึง
ตั้งสมมุตฐิ านวา โครงสรางหรือการเรียบเรียงเนื้อหาของงานเขียน ยอมจะมีอิทธิพลตอการอาน
ดวย (ฉัตรสุดา ดวงพลอย, 2526 : 7)
1.3 การสอนอานตามแนวคิดของทฤษฎีโครงสรางความรู
หลักการของทฤษฎีโครงสรางความรูที่นาํ มาใชประโยชนตอการอานคือ
1. เราสามารถสรุปไดวาประสบการณที่กวางขวางเปนสิ่งสําคัญตอความเขาใจ
ถานักเรียนไมมีประสบการณนั้น ก็ตองมีการอภิปรายหรือสนทนากอนการอาน
2. การอานเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางกวางขวาง จะชวยสงเสริมความเขาใจเพราะจะ
ไดมีความรูเรือ่ งนั้นสะสมไวมากๆ ซึ่งจะสามารถนําไปชวยใหเกิดความเขาใจความรูใหมเพิ่มขึ้น
3. เหตุผลหนึ่งของผูอานอานไมเกง และพบความลมเหลวในการทําความเขาใจ
ก็คือ ขาดความพยายามที่จะใชความรูเ ดิมที่มีอยูแลวชวยทําความเขาใจสิ่งที่อา น ดังนั้นครูจึง
ตองชี้นําเขาและแสดงวิธีใหเห็นวา จะทําไดอยางไร
นักการศึกษาดานการสอนอานตามแนวคิดทฤษฎีโครงสรางความรู
ไดเสนอ
ขั้นตอนการสอนอานและกิจกรรมในการสอนอานมีดังนี้
1. ขั้นตอนในการสอนอาน
วิลเลียมส (William, 1986 : 2 - 3) และ ชมิดท และบาวแมน (Schmitt and
Bauman, 1986 : 28 - 31 ) ไดเสนอขั้นตอนในการอานดังนี้
1.1 ขั้นกอนการอาน (pre – reading) เปนขั้นตอนที่ครูดําเนินการสอนโดยเริ่ม
จากการบอกจุดประสงคของการอาน และพยายามนําไปเชื่อมโยงกับประสบการณของผูเรียน
เพื่อเราความสนใจใหผูเรียนอยากอาน แลวทบทวนคําศัพทและรูปประโยคทีเ่ รียนไปแลว และมี
ปรากฏในขอความที่อานหรือสอนคําศัพทและรูปประโยคใหมที่ผูเรียนไมรูจักแตจะพบในบทอาน
1.2 ขั้นการอาน (while – reading) เปนขั้นที่นักเรียนแตละคนอานในใจและ
พยายามทําความเขาใจในบทอาน ในระยะแรกๆครูอาจแนะนําและฝกใหผูเรียนอานเปนกลุมคํา
โดยกวาดสายตาเปนชวงๆแทนที่จะอานทีละคํา และครูอาจชวยเหลือโดยแบงคําเปนกลุมๆให
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อาน หลังจากนั้นผูเรียนจึงแบงกลุมคําเอง โดยเริ่มจากกลุมคําที่มีความยาวไมมาก แลวจึงขยาย
ใหมากขึ้น
1.3 ขั้นหลังการอาน (post – reading) เปนขั้นทีใ่ หผูเรียนทํากิจกรรมเมื่ออาน
จบแลว เพื่อตรวจสอบความเขาใจในการอาน โดยใหทําแบบฝกหัดในแบบตางๆเชน ใหเติมคํา
ลงในชองวาง ใหเขียนถูก – ผิด สรุปใจความสําคัญ เขียนแผนภูมิ เขียนเรื่องยอจากเรื่องที่อาน
หรือเลาเรื่องที่อาน เปนตน
แอนโทนี และคณะ (Anthony, and others, 1993)

ไดเสนอการสอนอานมี

ขั้นตอนดังนี้
1.1 ขั้นกอนการอาน (pre – reading) เปนขั้นที่ครูกระตุนความรูเ ดิมของผูเรียน
ใหผูเรียนคิดและระลึกวาเคยมีความรูเกี่ยวกับเรื่องที่จะอานอยางไร และใหผเู รียนคาดคะเนสิ่งที่
จะปรากฏในบทอาน เพื่อใหอานอยางมีจุดมุงหมาย ในขั้นตอนนี้ ครูทบทวนหรือสอนคําศัพท
และรูปประโยคที่ผูเรียนจะพบในบทอานดวย
1.2 ขั้นการอาน (while – reading) เปนขั้นที่ใหผเู รียนทํากิจกรรมการอาน และ
พยายามทําความเขาใจกับบทอาน ครูควรแนะนําและฝกใหผูเรียนคิดเชื่อมโยงความรูใหมเขา
กับความรูเ ดิมที่มีอยู ในขั้นนี้ผูเรียนอาจจะตองอานซ้ํา พิจารณาทบทวนเพื่อตรวจสอบความ
เขาใจของตนเอง
1.3 ขั้นหลังการอาน (post – reading) เปนขั้นทีใ่ หผูเรียนทํากิจกรรมที่
ตรวจสอบความเขาใจในการอานของตนเอง ซึ่งมีหลายวิธี เชน ใหตอบคําถาม สรุปยอประเด็น
สําคัญที่ไดจากการอาน เลือกขอมูลสําคัญจากบทอานมาเรียบเรียงตามลําดับเรื่องราว เปนตน
2. กิจกรรมในการสอนอาน
ดีวายน (Devine,1986 : 3 - 7)
ไดเสนอกิจกรรมสําคัญในการสอนอานที่
ประกอบดวยกิจกรรมหลัก 4 ประการคือ
2.1 การตรวจสอบพื้นความรูของผูเรียน (finding out what students already
know) ครูควรเลือกกิจกรรมตางๆที่สามารถตรวจสอบความรูไดอยางสะดวกและรวดเร็ว ไดแก
2.1.1 การสอบถามนักเรียนโดยตรง
เปนวิธีการตรวจสอบโดยตรงวา
ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับเรื่องที่จะอานเพียงใด โดยครูพูดคุยและถามนักเรียน เชนนักเรียนรู
อะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่อาน การสนทนาสั้นๆกับผูเ รียนสามารถบอกครูไดมีผูเรียนมีมโนทัศน
อะไร หรือรูไดวาผูเรียนมีพื้นความรูอะไรบาง
สําหรับชั้นเรียนที่มีผูเรียนเปนจํานวนมาก
การพูดคุยกับผูเรียนแตละคนอาจทําไมได ซึ่งมีวิธีการอื่นไดแก
ก. การสัมภาษณโดยวางแผนไวลวงหนา (planned interviews)
ครูสามารถที่จะวางแผนสัมภาษณหรือพูดคุยกับผูเรียนบางคน หรือบางกลุม ไดโดยพยายาม
หมุนเวียนไปเรื่อยๆใหทวั่ ถึง หรือเมื่อครูสังเกตเห็นวาผูเรียนบางคนหรือบางกลุม มักมีปญหาใน
การทําความเขาใจบทอาน ครูก็อาจวางแผนพูดคุยกับผูเรียนกลุมนัน้ โดยเฉพาะ
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ข. การอภิปรายกับผูเรียนทั้งชั้นอยางไมเปนทางการ (informal
class discussions) เปนวิธีการหนึ่งที่งายและมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบความรูเ ดิมของ
ผูเรียน และในขณะเดียวกันก็เปนการสรางความสนใจและแรงจูงใจใหแกผูเรียนใการอานดวย
2.1.2 การตรวจสอบทางออม เปนการตรวจสอบความรูเ ดิมของผูเรียน ซึ่ง
มีลักษณะคอนขางเปนทางการกวาการตรวจสอบโดยตรง อาจมีวิธกี ารดังตอไปนี้
ก. ใหผูเรียนตอบแบบประเมิน (open – ended inventions) ครูอาจ
ใชแบบประเมินหรือแบบสอบถามใหผูเรียนตอบคําถามสั้นๆ ทําเครื่องหมายถูก – ผิด เติมคํา
บางคําหรือเติมขอความลงในชองวาง วิธนี ี้ควรทําอยางงายๆและรวดเร็วเพื่อใหรวู าผูเรียนทั้งชั้น
หรือบางคน บางกลุม มีความรูเดิมเพียงพอหรือไม
ข. การตรวจสอบความรูเดิมดานเนื้อหา(informal content checks)
ครูใหผูเรียนทํา pre – test สั้นๆ เชน เปนแบบปรนัยเลือกตอบ หรือเติมคําลงในชองวาง ขอมูล
ที่ไดจะทําใหครูรูวาผูเรียนแตละคนมีความรูดานเนื้อหาที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะอานหรือไม มาก
นอยเพียงใด
2.2 การกระตุนใหผูเรียนตระหนักถึงความรูเดิมที่มีอยู (activating students’
background knowledge) มีจุดประสงคเพื่อใหผูเรียนดึงเอาความรูนี้ออกมาใช เพื่อเชื่อมโยงกับ
ขอมูลใหมในบทอานในระหวางการอาน การกระตุนใหผูเรียนตระหนักถึงความรูเดิมที่มีอยูทําได
หลายวิธีเชน ใชคําถามหรือรูปภาพ เพื่อชวยใหผูเรียนคิดวาตนมีความรูอะไรในเรือ่ งนั้นๆอยูบาง
มีวิธีการดังตอไปนี้
2.2.1 การอภิปรายและพูดคุยกับผูเรียนอยางไมเปนทางการ
(class
discussion and informal talk)
2.2.2 การสอบถามผูเรียนโดยตรงถึงสิ่งที่ผูเรียนมีความรูอยูแลว (what do I
already know sessions) เปนวิธีการที่เปนทางการมากขึ้นคือ ครูใหผูเรียนดูหัวขอเรื่องที่จะ
อานแลวถามวาจากหัวขอเรื่องนี้ ทําใหผูเรียนนึกถึงอะไรบาง มีขอมูลอะไรบางเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่
ผูเรียนเคยรูมากอน แลวครูเขียนรายการขอมูลที่ผูเรียนบอกไวบนกระดานอยางยอๆจากขอมูล
ทั้งหมดที่ผูเรียนชวยกันบอก ใหผูเรียนชวยกันสรุปเปนประเด็นสําคัญๆ ซึ่งถือวาเปนความรูเ ดิม
ที่ผูเรียนมีอยูเกี่ยวกับเรื่องทีจ่ ะอาน
2.2.3 การสรางแผนผังความหมาย (semantic mapping) เปนวิธีการที่
ทําใหผูเรียนตระหนักถึงความรูเดิม โดยใหผูเรียนระดมพลังสมอง เชน ครูเขียนหัวขอเรื่องหรือ
คําสําคัญ (key words) จากบทอานไวบนกระดาน จากบทอานไวบนกระดาน แลวใหผูเรียนบอก
วาเมื่อเห็นคํานี้แลวนึกถึงอะไรเปนสิ่งแรก เมื่อผูเรียนไดคําตอบ ครูเขียนบนกระดานดําโดยจัด
หมวดหมูไปดวย เชน ลักษณะ ประโยชน หรือ ชนิด
2.2.4 การสรางมโนทัศนลว งหนา (advance organizer) มีจุดมุงหมายเพื่อ
เตรียมผูเรียนในการรับรูและทําความเขาใจขอมูลจากบทอาน
โดยใหผูเรียนมีภาพคราวๆ
เกี่ยวกับเรื่องนั้นอยูในใจกอน ซึ่งจะทําใหรับรูสิ่งใหมไดดีขึ้น มโนทัศนลว งหนาจะตองเปนขอมูล
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ในลักษณะของมโนทัศน หลักการ หรือกฎเกณฑที่ครอบคลุมกวางขวางกวาเนือ้ หาที่อาน การ
นํามาใชเพื่อกระตุนใหผูเรียนตระหนักถึงความรูของตนสามารถทําไดสะดวก สําหรับหนังสือ
เรียนวิชาอานบางเลม ซึ่งมีสวนนําทีเ่ ปนเสมือนมโนทัศนลวงหนาอยูแ ลว
2.2.5 การถามคําถามกอนอาน (pre – question)
เปนวิธกี ารกระตุนให
ผูเรียนตระหนักถึงความรูเดิมที่มีอยู โดยครูใหผูเรียนเปนผูตั้งคําถามจากชื่อเรื่อง แลวใหผูเรียน
ชวยกันตอบคําถามเหลานั้น กอนที่จะอานเนื้อเรื่องในบทอาน
2.2.6 การใชภาพ (pictorial activators) ภาพที่เกี่ยวของกับเนื้อหาในบท
อานเปนสิ่งทีช่ วยใหผูเรียนตระหนักถึงความรูเดิมของตนเกี่ยวกับเรือ่ งนั้นได บางครั้งในบทอาน
อาจมีภาพประกอบอยูแลว ซึ่งครูสามารถนํามาใชไดเลยหรือครูอาจจัดหาภาพมาเอง เชนให
ผูเรียนดูภาพภูเขาไฟระเบิด และใหผูเรียนอภิปรายพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ กอนอานเรื่อง
volcanoes เปนตน
3. การขยายขอบเขตความรู (increasing students’ background knowledge)
การขยายขอบเขตความรูของผูเรียนสามารถทําได 3 ลักษณะคือ
3.1 การเติมความรู (accretion) การเติมความรูใ หแกผูเรียน ครูสามารถทํา
ไดตลอดเวลาในระหวางการใชกิจกรรมกอนการอานอยางใดอยางหนึ่ง เชน ครูอาจเลาเรื่อง
เล็กๆนอยๆเพิ่มเติม หรือกลาวอางอิงถึงบางสิ่งบางอยางที่เกี่ยวของกัน ความรูเหลานี้จะเขาไป
อยูในความจําของผูเรียนทีละเล็กทีละนอย
และจะสะสมเปนความรูที่มีปริมาณมากขึ้นและ
พอเพียงที่จะนําไปใชชว ยในการทําความเขาใจสิ่งที่อา นได
3.2 การปรับความรู (tuning) การปรับความรูใ นที่นี้ หมายถึง การคอยๆ
ขยายความรูเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น หรือครอบคลุมแงมมุ ตางๆมากขึ้น
ซึ่งจะชวยใหผเู รียนสามารถนําความรูนี้มาใชในการทําความเขาใจบทอานไดดีขึ้นดวย เชน ใน
ระยะแรกๆ ผูเ รียนอาจรูเกี่ยวกับคําวา bank วาเปนสถานที่และเกี่ยวของกับเงิน
แตเมือ่
ผูเรียนปรับความรูนี้ไปเรื่อยๆ โดยมีรายละเอียดเพิ่มขึน้ หรือมีขอบเขตกวางขวางมากขึ้น วาเปน
สถานที่สําหรับฝากเงิน และเปนที่กูยืมเงินได เปนตน
3.3 การสรางความรูใหม (reconstruction) เปนการสรางความรูค วามเขาใจใน
เรื่องที่ผูเรียนไมเคยรูมากอน โดยทั่วไป คนเรามักสรางความรูใหมขนึ้ มา โดยคิดเปรียบเทียบ
กันสิ่งที่รูอยูแลวซึ่งมีความคลายคลึงกันในบางดาน เชน ผูเรียนสามารถสรางความรูใหมเกี่ยวกับ
college freshman dormitory โดยคิดเปรียบเทียบกับ hotel หรือ summer camp dormitoryที่
รูจักกันแลว ในการสรางความรูใหม ครูตองฝกใหผูเรียนรูจักคิดเปรียบเทียบกับบางสิ่งบางอยาง
ที่ผูเรียนมีพื้นความรูเดิมอยู ซึ่งอาจคลายคลึงหรือเกี่ยวของกับสิ่งใหมนั้นในดานใดดานหนึ่ง
4. การเชื่อมโยงขอมูลกับความรูเดิม (relating the new to the known) แนวทาง
สําหรับครูในการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการเชื่อมโยงขอมูลกับความรูเดิม มีดังนี้
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4.1 การคาดการณเกี่ยวกับขอมูลใหม ครูควรพิจารณาบทอานและพยายาม
คาดการณกอนวา มีอะไรบางที่เปนสิ่งใหมที่ผูเรียนไมรูและอาจเปนปญหาตอการทําความเขาใจ
สิ่งที่อาน เชนคําศัพทยาก มโนทัศนที่ผูเรียนไมคุนเคย เปนตน
4.2 การคาดการณเกี่ยวกับความรูเดิมของผูเรียนที่ใกลเคียงกับขอมูลใหม ครู
พิจารณาและระบุขอมูลใหมที่อาจเปนปญหาในการอานของผูเรียน และคาดการณวา ผูเรียนอาจ
มีความรูเดิมอะไรบางทีใ่ กลเคียงและอาจเปรียบเทียบกันไดกับขอมูลใหม เชน ผูเ รียนอาจไมรู
หรือไมเขาใจความหมายของ supply and demand แตผูเรียนมักจะคุนเคยและมีประสบการณ
เกี่ยวกับการซือ้ ตั๋วคอนเสิรต ดังนั้นครูกจ็ ะวางแผนใชประสบการณของผูเรียนในเรื่องนี้มาชวย
ใหเขาใจสิ่งใหมได
4.3 การใหผูเรียนฝกเชือ่ มโยงขอมูลใหมกับความรูเ ดิม เชน การเชื่อมโยงโดย
จัดเปนลําดับขั้น การเชื่อมโยงอยางเปนระบบ ครูอาจใชวธิ ีถามคําถามใหผูเรียนคิดกอน
โดยเฉพาะอยางยิ่งคิดเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางกับสิ่งที่ผูเรียนรูจ ักอยูแลว
แพทเทอรโน (Paterno, 2001 : 7) ไดเสนอกิจกรรมในการสอนอานตามแนวคิด
ของทฤษฎีโครงสรางความรูดังนี้คือ
1. การทํานาย (predicting) โดยการดูจากภาพอธิบายประกอบ และการอาน
ชื่อเรื่องของหนังสือใหม ใหผูเรียนทํานายสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นโดยดูภาพรวม ชื่อเรื่อง หรือดูทั้ง
สองอยาง ถาชื่อเรื่องและภาพประกอบไมชวยใหผเู รียนรูวาเปนเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร ก็สามารถ
สรุปเรื่องจากหนังสือ ตัวอยางเชน เมื่อเราดูหนังสือที่มีรูปภาพของแมวอยูบนหนาปก เรา
สามารถพูดวา หนังสือนี้เปนเรื่องราวของแมว ซึ่งจะยายไปอยูบานหลังใหม และมีการผจญภัย
ขณะที่กําลังพยายามหาเพื่อนใหม
2. การกระตุน ความรูเดิม (activating background knowledge) โดยการถาม
นักเรียนวารูอะไรบางเกี่ยวกับหัวขอเรื่องหรือมีประสบการณที่คลายกัน
หรือไดยินหรืออาน
เรื่องราวที่คลายกันหรือเปนผูเขียนคนเดียวกัน ถาหัวขอเรื่องไมคุนเคยควรพิจารณาดูหนังสือ
ใหม หรือใชเวลาที่จะสรางความรูเดิมโดยผานประสบการณที่เห็นไดอยางชัดเจน ตัวอยางเชน
ถาเลือกหนังสือเกี่ยวกับฟารม และถานักเรียนไมเคยไปเที่ยวฟารม ครูอาจเริ่มการสอนโดยให
นักเรียนดูรูปภาพฟารมและสัตวเลี้ยงที่อยูในฟารม และมีการอภิปรายสั้นๆเกีย่ วกับสิ่งตางๆที่
เกิดขึ้นในฟารม มีสัตวเลี้ยงอะไรบางที่อยูใ นฟารม และมีสิ่งใดที่สามารถปลูกในฟารมได
3. การนําโดยการใชภาพ (conducting picture talk) ผูอานที่เพิ่งเริ่มอาน
สามารถใชรูปภาพจากหนังสือหรือบทอาน ซึ่งสามารถครอบคลุมตัวอักษรในเนื้อเรื่อง ครูควร
กระตุนและแนะแนวทางใหนักเรียนในการอภิปรายโดยการใชรูปภาพ ถามีคําศัพทที่ไมคุนเคย
กับนักเรียน เชน คําวา “cupboard” หรือ “bonnet” ครูชี้ที่คําศัพทและอธิบายคําศัพทโดย
เชื่อมโยงกับรูปภาพและเนือ้ เรื่อง
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4. การสังเกตโครงสรางบทอาน (noticing structure of the text) ครูควรชวย
นักเรียนสังเกตโครงสรางของบทอาน และเชื่อมโยงโครงสรางของบทอานที่มีความคลายคลึงกัน
กับที่เคยไดยนิ และไดอาน
5. การตั้งจุดประสงคในการอาน (forming purpose for reading) ครูควรสราง
และสนับสนุนใหนักเรียนไดทํานายหรือตัง้ คําถามจากเรื่องที่อาน 2 – 3 ประการกอนการอาน
เชนเด็กชายคนหนึ่งตองการสุนัข แตแมของเขาไมอนุญาตใหเขาเลีย้ ง ครูใชคําถามเชนนักเรียน
คิดวาเด็กผูชายคนนั้นจะทําสิ่งใดเปนอันดับแรก ทําไมนักเรียนคิดเชนนั้น นักเรียนรูเรื่องราว
เกี่ยวกับไดโนเสาร มีสิ่งใดบางที่นักเรียนตองการคนหาเกี่ยวกับไดโนเสารเมื่อเริ่มอานหนังสือ
เรื่องนี้
2. แนวคิดเมตาคอกนิชัน
การอานควรเนนความสําคัญของปจเจกบุคคล ควรสอนใหเขาสามารถปรับปรุง
การอานของเขาเองได เมื่อไมมีครูเปนผูชวย จุดมุงหมายของการสอนจึงควรเปนการพัฒนา
ความสามารถในการอาน (improving ability to comprehend texts) มากกวาการสอนใหเขาใจ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง (improving comprehension of the instructional text) เนื่องจากการสงเสริม
ความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจ จะชวยใหนกั เรียนประสบความสําเร็จในการเรียนดวย
ตนเอง โดยไมตองพึ่งพาผูอื่น นอกจากนั้ยังสามารถชวยกระตุนแรงจูงใจใหนักเรียนมีความรูส ึก
ที่ดีกวาในการที่ไดควบคุมการเรียนรูของเขาดวยตัวของเขาเอง (Johnston, 1985 : 636)
การสงเสริมหรือพัฒนาความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจนั้น ตองใชการ
เปลี่ยนแปลงและถายโอนจากกลวิธีการสอน เปนกลวิธีการเรียนเพือ่ ใหนักเรียนมีความตระหนัก
รูในกลวิธี ที่จะใชในการเรียนหรือในการอานและสามารถนํากลวิธเี หลานั้น ไปใชดว ยตัวเอง
ถานักเรียนไมรูวาทําไมเขาจึงตองทํากิจกรรมตางๆ กอนอาน ระหวางอาน และหลังการอาน
เชน การเดาชื่อเรื่อง การถามตัวเอง การยอใจความ ฯลฯ เขาจะไมสังเกตเห็นประโยชนที่จะได
จากกิจกรรมนั้น ทําใหไมสนใจที่จะทํากิจกรรมนั้นดวยตนเอง ในทางกลับกันถานักเรียนรูถึง
ประโยชนของกิจกรรมตางๆที่ชว ยใหเขาเขาใจเรื่องราวหรือบทอาน
ก็ยอมจะทําใหเขาทํา
กิจกรรมเหลานั้นเพื่อใหบรรลุเปาหมายของตน ดังนั้นครูจึงตองใหเด็กรูเปาหมายของลําดับการ
สอน รูเหตุผลของการทํากิจกรรมตางๆ เมื่อสอนนักเรียนตามลําดับขั้นก็บอก หรือซักถาม
นักเรียนวา ทําอยางนั้นทําไม นักเรียนจะจับกฎเกณฑและวิธีการได ครูจะตองระลึกวาเด็ก
อาจจะสังเกตพฤติกรรมของตนเองไมได ดังนั้น ครูจึงตองชี้ใหเห็นโครงสรางของกลวิธีการเรียน
ไดชัดเจน (Duffy and Book, 1982 cited in Johnston, 1985 : 637)
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2.1 ความหมายของเมตาคอกนิชันในการอาน
แบบส และโม
(Babbs and Moe, 1983 : 423) ไดใหความหมายของ
คําวาเมตาคอกนิชันในการอาน หมายถึง “การที่ผูอานสามารถเลือกใชทักษะและกลวิธีการอาน
ไดอยางเหมาะสมกับสภาพการอานนั้นๆ”
เบเคอร และคณะ (Baker, and others, 1984: 353 -354) ไดใหความหมาย
ของคําวาเมตาคอกนิชันในการอาน หมายถึง “ความเขาใจของบุคคลตอกระบวนการอาน ซึ่ง
แบงออกเปน 2 ดานคือ ดานความรูทใี่ ชในการอาน ไดแก ความรูเกีย่ วกับกลวิธีการอาน ความ
เขาใจถึงความแตกตางของแตละบทอาน ความเขาใจในโครงสรางของบทอาน และความเขาใจ
การอานของตนเอง สวนอีกดานหนึ่งคือ การควบคุมทีผ่ ูอานมีตอตนเองในขณะอาน”
แมคนีล (Mcneil,1984: 97) ไดใหความหมายของคําวาเมตาคอกนิชันในการ
อาน หมายถึง “ความตระหนักของผูอานที่มีตอจุดมุงหมายในการอาน วิธีการหรือแนวทาง
ที่ผูอานใช ในขณะดําเนินการอาน เพื่อจัดระบบความคิดและตรวจสอบความเขาใจของตนเอง”
ดูแรน (Duran,1988 : 113) ไดใหความหมายของคําวาเมตาคอกนิชันในการ
อาน หมายถึง “ความตระหนักและวิธีคิดเกี่ยวกับกระบวนการอานของตนเอง”
สรุปความหมายของเมตาคอกนิชันในการอาน หมายถึงการใชความรู ความคิด
ของตนเองที่ใชในกระบวนการอาน รวมทั้งมีการควบคุมความคิดของตนเองในการอาน
2.2 องคประกอบของเมตาคอกนิชันในการอาน
ฟลาเวลล และเวลลแมน (Flavell and Wellman, 1977 : 252) และ บราวน
และคณะ (Brown and others, 1983) ไดสรุปเมตาคอกนิชันในการอานวา เปนผลจากการ
ทํางานอยางสัมพันธกันขององคประกอบ 4 ประการคือ
1. บทอาน (text) การที่ผูอานจะประสบความสําเร็จในการอานไดนั้นเขา
จะตองรูถึงองคประกอบตางๆภายในบทอานซึ่งจะมีอิทธิพลตอความเขาใจในบทอาน
องคประกอบภายในบทอานดังกลาว ไดแก คําศัพท โครงสรางทางไวยากรณ โครงสรางภายใน
บทอาน ลักษณะการเขียนของผูเขียน ความชัดเจนและความสัมพันธระหวางเนื้อหาตางๆ
ความเปนเอกภาพของเนื้อหาที่นําเสนอ ระดับความยากของบทอาน ความสําคัญของขอความ
ตางๆและกฎเกณฑขอบังคับของบทอาน
2. งานหรือกิจกรรม (task) ผูอานจะตองรูถึงลักษณะของงานหรือกิจกรรม
และจุดประสงคที่ตั้งไวในการอาน ซึ่งจะแตกตางกันไปในแตละงาน ทั้งนี้เพราะสิ่งเหลานี้มี
ผลกระทบตอการอานดวย เชน อาจทําใหผูอานตองปรับพฤติกรรมในการอานของตน ทั้งการ
ใชกลวิธีและการใชอัตราความเร็วในการอานเพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับสิ่งที่อาน การ
ปรับพฤติกรรมตามสิ่งที่อานนี้ ตองอาศัยการตรวจสอบตนเองและการตรวจสอบบทอาน
3. กลวิธี (strategies) ผูอานที่ดีจะสามารถใชกลวิธีทเี่ หมาะสมเพื่อชวยใน
การสรางความเขาใจ และความสามารถในการจดจํารายละเอียดตางๆจากบทอาน และพรอมกัน
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นี้ก็สามารถหากลวิธีอื่นมาทดแทนกลวิธที ี่ใชไมไดผล การที่ผูอานรูวา จะใชกลวิธีแตละกลวิธี
เมื่อใด ที่ไหน และอยางไร จะชวยใหผูอานบรรลุถึงจุดมุงหมายในการอานได
4. ลักษณะของผูอาน (characteristics) ในการอานนั้น ผูอานจะตองมีความ
ตระหนักรูเกีย่ วกับความสามารถในการอานของตน เชน ผูอานมีความตระหนักรูเกี่ยวกับความรู
เดิมที่จะใชกบั เรื่องที่อาน
รูถึงความสามารถในการอาน ความสนใจ แรงจูงใจ ทักษะในการ
อาน ขอบกพรองในการอาน ตลอดจนถึงสภาวะตางๆที่จะมีผลกระทบตอความเขาใจในการอาน
ของตนเอง
แพรีส และคณะ (Paris and others, 1983 : 78) ไดสรุปผลการศึกษาคนควาเรือ่ ง
ความรูของบุคคลทีเ่ กี่ยวของกับการอาน ซึ่งผูศึกษาคนควาไดแบงความรูนี้ ออกเปน 3 ประเภท
คือ
1. การรูเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการอาน (declarative knowledge or knowing “that”)
เปนความรูใ นขอเท็จจริงเกีย่ วกับงานการอาน เชน จุดประสงคของการอาน เปาหมายของงาน
การอาน และความสามารถของคนตอการอาน ธรรมชาติของการอาน ความตองการจําเปนตอ
การอานหนังสือตางชนิดกัน เปนตน
2. การรูกลวิธี (procedural knowledge or knowing “how”) เปนความรูเรื่องกลวิธที ี่
ใชในการอาน เชน วิธีการอานแบบคราวๆ การอานแบบขามคํา การคนหาใจความสําคัญ การ
ตั้งสมมุตฐิ านเพื่อหาความหมาย สิ่งเหลานี้เปนพื้นฐานของการอานอยางมีกลวิธี (strategic
reading) ผูอานที่ดีจะรูจักใชกลวิธีหลายๆอยางเพื่อใหเกิดความเขาใจสิ่งที่อาน
3. การรูสภาวะหรือเงื่อนไข (conditional knowledge or knowing “when” and
“why”) เปนความรูถึงเหตุผลของประสิทธิภาพของกลวิธที ี่ใช ผูอานเกงจะรูวา ทําไมกลวิธีนนั้ ๆ
จึงไดผลดี และเมื่อไรจึงควรนํากลวิธีนั้นมาใช
ความรูประเภทนี้จะบอกถึงผูอ านถึงวิธีการ
วางแผนที่เหมาะสม
นอกจากนี้ แพรีส และคณะ ไดเสนอขั้นตอนที่จะชวยใหประสบผลสําเร็จในการอาน
ไวดังนี้
1. พิจารณาเปาหมายของการอานและลักษณะของสิ่งที่อาน (consider reading
goals and characteristic of the text) เพื่อใหวางแผนไดเหมาะสม ทําใหการมุงความตั้งใจตอ
สิ่งที่อานไดตรงกับเปาหมายที่ตองการ
การที่ผูอานมีเปาหมายและความหวังในใจจะชวยให
ควบคุมและตรวจสอบใหบรรลุการอานครัง้ นั้นไดดี ในการสอนครูสามารถกระตุน ซักถาม ให
นักเรียนรูเปาหมาย และตั้งความคาดหวังใหตัวเอง
2. การเลือกกลวิธที ี่เหมาะสม (choose appropriate strategies) การบรรลุเปาหมาย
การอาน นักเรียนตองรูจักเลือกกลวิธีการอานที่เหมาะสม ครูตองชี้แนะใหเด็กรูจ ักกลวิธีและ
คุณคาของกลวิธตี างๆ ซึ่งเหมาะสมกับการอานหนังสือประเภทที่แตกตางกัน และที่มีเปาหมาย
การอานแตกตางกัน เชน การอานอยางคราวๆ เมื่อตองการเพียงสรุปความ การอานอยาง
ละเอียดเพื่อเตรียมตัวสอบ เปนตน
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3. เชื่อมความคิดในสิ่งที่อาน (connect ideas in text) เด็กที่อานไมเกง มักอานเปน
คําๆ และประโยค สนใจการถอดรหัสเฉพาะหนา ไมสนใจความหมาย หรือการสรุปอางอิง
เชื่อมโยงความรูเกากับความรูใหม ดังนั้น ครูตองชี้แนะใหนักเรียนรูวิธีไดมาซึ่งความหมาย โดย
กระตุนใหระลึกถึงความรูเดิม
4. การควบคุมความเขาใจในการอาน
(monitor comprehension) เปนการ
ตรวจสอบและประเมินความเขาใจ เชน การหยุดอานและการตรวจสอบเปนชวงๆ การใชกลวิธี
อื่นๆชวยเมื่อรูวายังไมเขาใจ เปนตน ซึ่งครูจะสามารถแนะนําใหเด็กได
บราวน (Brown, 1984 : 501 – 503) และ เบเกอร และบราวน (Baker and Brown,
1984 : 353 – 394) ไดสรุปวา จากความหมายของ metacognition ทําใหสามารถแบงความรู
หรือกิจกรรมที่มีในกระบวนการนี้ออกเปน 2 ประเภท ไดแก
1. ความรูเกี่ยวกับการรูและการเขาใจ (knowledge about cognition) คือ ความรู
ของบุคคลในเรื่องสติปญญาหรือการคิดของตนเอง การศึกษาคนควาทางดานนี้คือ การคนควา
วาเด็กมีความรูเรื่องลักษณะการคิด รวมถึงการคิดของตนเองในฐานะเปนผูคิดมากนอยเพียงใด
ตัวอยางความรูเหลานี้ เชน
หนังสือที่มีการจัดเรียบเรียงจะอานไดงายกวาหนังสือที่ไมได
เรียบเรียง บทอานที่มีคําหรือมโนทัศนที่คุนเคยมาแลวอานไดงายกวาบทอานทีผ่ ูอานไมคุนเคย
เปนตน
2. กฎเกณฑหรือกติกาการปฏิบัตเิ กี่ยวกับความรูความเขาใจ
(regulation of
cognition) คือกิจกรรมตางๆที่ผูมีความรูเกี่ยวกับสติปญ
 ญาหรือการคิดของตัวเอง (ความรูขอ 1)
จะพึงกระทํา เปนกลไกที่ตวั เองกําหนดขึน้ ใชในระหวางการแกปญหาหรือการทํางาน ไดแก การ
วางแผน (planning) การตรวจสอบผลที่เกิดตามมาหลังการใชกลวิธใี ดกลวิธีหนึ่ง การควบคุม
ใหเกิดผลสําเร็จ (monitoring) การทดสอบ (testing) การทบทวน (revising) การประเมินผล
(evaluating) ซึ่งหมายถึงการประเมินผลกลวิธีทตี่ ัวเองใชในการเรียนรูหรือแกปญหา
คารเรลล (Carrell, 1989 : 130 – 132) ไดสรุปความตระหนักในเมตาคอกนิชันใน
การอานวาประกอบไปดวยความตระหนักในดานตางๆดังนี้
1. ความตระหนักเกี่ยวกับความสามารถในการอาน ไดแก การคาดคะเนเหตุการณ
ในบทอาน การเห็นความแตกตางระหวางใจความสําคัญและรายละเอียด การเห็นความสัมพันธ
ของเนื้อหาที่ปรากฏกอนและหลัง
การรูวาใจความใดสําคัญและเปนขอเท็จจริง การใช
ประสบการณเดิมสรางความเขาใจในการอาน การรูวาตนเองเขาใจเนื้อหาที่อานหรือไม
2. ความตระหนักเกี่ยวกับวิธที ี่ใชเมื่อไมเขาใจเนื้อหาที่อาน ไดแก การคงอานตอไป
การยอนกลับมาอานซ้ํา การเปดพจนานุกรม การเลิกอานไปโดยสิ้นเชิง
3. ความตระหนักเกี่ยวกับวิธีที่ชว ยใหการอานมีประสิทธิภาพไดแก
การอาน
ออกเสียงในใจ การรูความหมายของคําศัพท การอานออกเสียงคําศัพทแตละคํา ความเขาใจ
โครงสรางทางไวยากรณ การเชื่อมโยงเนื้อหาที่อานกับความรูหรือประสบการณเดิม การใช
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พจนานุกรมชวยหาความหมายของคําศัพท การอานเนื้อหาอยางละเอียด และความเขาใจ
ในการจัดโครงสรางของบทอาน
4. ความตระหนักเกี่ยวกับความยุงยากในการอาน ไดแก การที่ผูอานไมสามารถ
อานออกเสียงคําตางๆได ไมสามารถจําความหมายของคําศัพท ไมเขาใจโครงสรางของ
ไวยากรณไมสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาที่อานกับความรูห รือประสบการณเดิมไมเขาใจความหมาย
โดยรวมของขอความที่อาน และไมเขาใจโครงสรางของบทอาน
เกบฮารท (Gabehart, 1991: 4) ไดสรุปการประสบความสําเร็จในการอานวา ผูอาน
ควรมีความรูเกี่ยวกับองคประกอบเมตาคอกนิชันในการอาน ดังนี้คือ
1. ความตระหนักรู
(awareness) หมายถึง การที่ผูอานมีความตระหนักใน
กระบวนการคิดของตนเอง เชน การที่ผูอา นตระหนักวาตนเองเกิดความไมเขาใจในการอาน ซึ่ง
จะทําใหเขาตองคนหาสาเหตุแกความไมเขาใจนั้นวาเปนเพราะเขาไมรูความหมายของคําศัพท
หรือไมมีพื้นความรูในเรื่องที่อาน หรือเปนเพราะการนําเสนอบทอาน เพื่อเขาจะไดหาวิธีการมา
แกไขไดอยางถูกตอง
ความตระหนักนี้จะชวยใหผูอานสามารถควบคุมและปรับกระบวนการ
คิดของตนเองได
2. ความสามารถในการควบคุม (monitoring) หมายถึง การตรวจสอบความเขาใจ
ในขณะอาน ซึ่งประกอบดวย การตั้งจุดประสงคในการอาน เพื่อใหทราบถึงแนวทางในการอาน
การคิดตั้งคําถามกับตัวเอง การทําใหขอ ความนั้นงายขึ้น การเขียนสรุป การเขียนแผนภูมิ
ประกอบการอาน การเชื่อมโยงความรูเดิมกับเนื้อหาที่อาน การคนหาใจความสําคัญและใจความ
สนับสนุน การทดสอบสมมุติฐานที่ตั้งขึ้นในขณะอาน และการทํานายความเรื่องที่อา น
3. ความสามารถในการสรางกฎเกณฑ (regulation) หมายถึง ความสามารถของ
ผูอานในการหากลวิธีมาแกไขปญหา เมื่อเกิดความไมเขาใจในสิ่งที่อาน กลวิธีเหลานี้ไดแก การ
ยอนกลับมาอานเนื้อหาเดิมซ้ําอีกครั้งหนึ่ง หรือจะยังคงอานตอไป เพื่อหาคําอธิบายในชวงตอไป
การตั้งคําถามกับตัวเอง
การเปรียบเทียบรายละเอียดของบทอานกับความรูเดิม
การ
เปรียบเทียบใจความสําคัญและใจความสนับสนุน
2.3 การพัฒนาเมตาคอกนิชนั ในการอาน
การพัฒนาเมตาคอกนิชันในการอาน เปนแนวทางทีเ่ ปนประโยชนอยางยิ่งตอการ
พัฒนาผูอานใหมีความสามารถในการอานอยางมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาทักษะ วิธี หรือ
ขั้นตอนที่สําคัญๆ ซึ่งนักการศึกษาหลายทานไดเสนอขั้นตอนของเมตาคอกนิชันในการอานเพื่อ
สะดวกในการฝกฝนและพัฒนาผูเรียนดังนี้
แบบส (Babbs, 1983 : 423) ไดเสนอพฤติกรรมการอานที่ใชแนวคิดเรื่องการ
ควบคุมกระบวนการอานของตนเอง โดยประยุกตจากรูปแบบการควบคุมการคิด (model of
cognitive monitoring) ของฟลาวเวลส (1979) ไวเปน 5 ขั้นคือ
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1. ผูอานตั้งใจที่จะควบคุมการอานของตนเอง
2. ผูอานตั้งเปาหมายในการอาน
3. ผูอานมุง (focus) ที่ความรูเกี่ยวกับการคิดและการควบคุมการคิด ไดแก
3.1 ความรูเ กี่ยวกับการคิดและการควบคุมการคิด
3.2 ความรูเ กี่ยวกับสิ่งทีต่ องการ จําเปน ซึ่งจะแตกตางไปตามเปาหมายการ
อานและประเภทของสิ่งที่อาน
4. ผูอานวางแผนเกี่ยวกับกฎเกณฑและการควบคุมการอานอยางมีกลวิธี โดยทํา
เปนขั้นตอนดังนี้
4.1 การพิจารณาทักษะและกลวิธีที่จะใช เชน
1) การอานซ้ํา การยอ การอานขามคํา
2) การทํานาย การแปลความ
3) การหาความคิดสําคัญ
4) การทดสอบความเขาใจ
5) การชี้บงแบบการเขียนของสิ่งทีอ่ าน
6) การลําดับเหตุการณ
7) การหาความสัมพันธ
8) การเชื่อมความรูใหมเขากับความรูเดิม
4.2 เลือกทักษะและกลวิธีที่พิจารณา
4.3 ใชทักษะและกลวิธีทเี่ ลือก
5. ผูอานวัดและประเมินผลความสําเร็จของการอาน
แบบส (Babbs, 1983 : 425)
ไดเสนอวิธีการสอนใหนักเรียนพัฒนาความรู
เกี่ยวกับการคิดและการควบคุมการคิดดวยการสอนทางตรงคลายแนวคิดที่ 1 คือ
ขั้นที่ 1 ตองสอนใหนักเรียนรูจักตระหนักในตนเอง ใหตวั เองเปนผูอานที่ตื่นตัว ครู
อธิบายและสาธิตถึงกระบวนการอานที่ไดผลดี ซักถามและกระตุน ใหนักเรียนวิเคราะหและให
นักเรียนไดพจิ ารณาขั้นตอนตางๆในขณะที่บุคคลกําลังอานคือ
1. คิดเกี่ยวกับการคิด (think about thinking)
2. รูเปาหมายสําคัญ
3. วางแผนหาวิถีทางที่จะบรรลุเปาหมาย
4. ตรวจดูวาบรรลุเปาหมายแลวหรือยัง
5. ถายังไมบรรลุเปาหมายก็กระทํากิจกรรมตอ
ขั้นตอนที่ 3 และ 4 ตองสอนใหแกนักเรียนโดยตรง เพราะเปนเรื่องของ
กระบวนการอานเชน
- การเชื่อมความรูเดิมที่เกีย่ วของกับสารสนเทศใหม
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- การอานบทอานคราวๆกอนอานจริง
- การหยุดเปนชวงๆเพื่อแปลความหรือยอ
- การถามตัวเองเพื่อตรวจสอบความเขาใจและความจํา
แฮนเซน และ เพียรสัน (Hansen and Pearson, 1983 cited in Johnston, 1985 :
635 – 645) ไดนําแนวคิดนี้มาใชในการเสนอวิธีการสอนใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับการคิดและ
การควบคุมการคิด ซึ่งจะประยุกตหลักการไปใชในเรื่องการอานได
วิธีการสอนตามแนวคิดของ แฮนเซนและเพียรสัน คือ การนําแนวคิดของการสอน
โดยตรง (directed reading activity) และแนวคิดเรือ่ งการใหตัวแบบผนวกเขาดวยกัน โดยมี
แนวคิดการประสานงานระหวางสภาพแวดลอมทางการเรียนกับนักเรียนเปนพื้นฐาน โดยครูเปน
ตัวแบบการใชกลวิธีการอานโดยการสอนกลวิธีนั้น
แลวพยายามถายโอนใหนักเรียนรับเอา
กลวิธีที่ครูใชไปใชดวยตัวเขาเอง ดังนั้นหลักการของการสอนเพื่อใหนักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
การคิดและการควบคุมการคิด จึงเปนดังนี้
ขั้นที่ 1 การตระหนักถึงกลวิธี (recognize a strategy) ตองทําใหนักเรียน
สังเกตเห็นกลวิธีการเรียนรูห รือการอาน
โดยครูซักถามหรือการบอก เชน กลวิธีการถาม
คําถาม การควบคุมตนเอง
ขั้นที่ 2 ขั้นการคนพบวา กลวิธีนั้นมีประสิทธิภาพในการทําใหบรรลุเปาหมาย
(find it effective in attaining a desired goal)
ขั้นที่ 3 ขั้นการรับกลวิธไี ปเปนของตัวเอง (adopt the strategy for their own use)
ขั้นที่ 4 ขั้นการถายโอนไปใชในสถานการณอื่น (generalize it to other situations)
จุดสําคัญคือ การถายโอน การควบคุมงาน การเรียนรูจ ากครูไปยังนักเรียน ถาขาดขั้นตอนนี้
นักเรียนจะยังไมเปนอิสระ ตองพึ่งพาครูตลอดไป
สจวต และเต (Stewart and Tei, 1983 : 36 – 43) ไดเสนอเทคนิคที่ครูสามารถ
นําไปพัฒนาเมตาคอกนิชันในการอานของนักเรียนไว 13 ขอคือ
1. การใชคําถาม who, what, when, where, and why การที่นักเรียนรูวาตัวเองวา
เมื่ออานจบแลว เขาจะตองตอบคําถามใหไดวา ใคร ทําอะไร เมื่อไร ที่ไหน และทําไม จะชวยให
เขามีแนวทางในการอาน โดยรูวาเขาตองการอะไรนั่นเอง
2. การยอนกลับมาอานเนื้อเรื่องซ้ําเปนบางสวน ครูควรบอกใหนักเรียนยอนกลับ
มาอานเนื้อเรื่องบางสวนซ้ําอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้เพราะนักเรียนบางคนอาจไมทราบวาตัวเองควร
ยอนกลับมาอานเรื่องซ้ําหรือไมทราบวาเมื่อไรที่ตนเองควรยอนกลับมาอาน สิ่งเหลานี้ครูตองฝก
ใหกับนักเรียน เชน
อาจใหนักเรียนอานเนื้อเรื่องแลวถามตนเองวา เขาใจสิ่งที่อานหรือไม
และจําเปนตองยอนกลับมาอานใหมหรือไม
3. การสรางจินตนาการเกี่ยวกับสิ่งที่อาน ในการฝกนั้นครูอาจจะใหนักเรียนอาน
บทอานที่มีลักษณะเปนการพรรณนา แลวใหนักเรียนสรางจินตนาการพรอมทั้งใหเปรียบเทียบ
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จินตนาการของตนกับนักเรียนคนอื่นๆ และอภิปรายกันวา ทําไม และเหตุใดนักเรียนแตละคนจึง
สรางจินตนาการไดแตกตางกัน
4. การปรับอัตราเร็วในการอาน ครูควรฝกใหนักเรียนรูจักลักษณะของบทอาน
แบบตางๆ เพือ่ ใหนักเรียนรูว าจะใชการอานแบบใด และดวยอัตราเร็วเพียงใด
5. การทํานายเนื้อหาที่อาน ครูควรกระตุนใหนักเรียนรูจักทํานายเนื้อหาที่อาน
เชน ทํานายวาผูเขียนจะกลาวถึงเรื่องอะไรตอไป หรืออะไรจะเกิดขึ้นเปนลําดับตอไป
6. การเติมเนือ้ หาที่ไมเกี่ยวของกับบทอาน เพื่อฝกใหนักเรียนรูจักแยกแยะเนื้อหา
ที่ไมเกี่ยวของตอไป
7. การเดาคําถามหลังการอาน โดยการใหนักเรียนอานบทอาน แลวเดาวาผูเ ขียน
หรือครูจะถามอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่อาน
8. การเลาเกีย่ วกับสิ่งที่อาน ครูบอกใหนักเรียนทราบวาในขณะอานเขาจะตอง
จดจํารายละเอียดจากสิ่งที่อานแลวนํามาเลาใหเพื่อนฟง ซึ่งจะทําใหนักเรียนไดใชความพยายาม
ในการทําความเขาใจกับบทอานใหมากขึ้น
9. การจัดลําดับความสําคัญของประโยค วิธีการนี้จะชวยใหนักเรียนรูจักแยกแยะ
ระดับความสําคัญของประโยคตางๆ การฝกใหนักเรียนอานบทอานแลวบอกวา ประโยคใด
สําคัญที่สุดและประโยคใดสําคัญรองลงไป
10. การเรียนรูค ําศัพทเกีย่ วกับการอาน เพื่อนักเรียนจะไดรูจักองคประกอบตางๆ
ภายในบทอาน
11. การตระหนักในจุดประสงคของบทอาน
โดยครูใหนักเรียนตั้งจุดประสงคใน
การอาน โดยตั้งคําถาม ถามตัวเองวาเขาตองการอะไรจากการอาน กอนที่จะเริ่มอานทุกครั้ง
12. การตระหนักในหัวเรื่องและสิ่งที่สัมพันธความ การสอนใหนักเรียนตระหนัก
เรื่องดังกลาว จะชวยใหนักเรียนสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาตางๆภายในบทอานไดดียิ่งขึ้น
13. การทําเครือ่ งหมายเพื่อเนนจุดสนใจ ในขณะอานครูควรสอนใหนักเรียนรูจักทํา
เครื่องหมายไวตามจุดตางๆที่นาสนใจ
เทคนิคและขั้นตอนดังกลาว
มีจุดประสงคเพือ่ ที่จะฝกใหนกั เรียนรูจักใช
เมตาคอกนิชนั ในการอาน รูจักคิด รูจักการเรียนรูดวยตนเอง และสามารถควบคุมกระบวนการ
อานของตนเองเพื่อที่จะนําไปพัฒนาความสามารถในการอานของตนเองใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

35
ดีวายน (Devine, 1986 : 261 - 267) ไดเสนอแนวทางที่ครูสามารถชวยพัฒนาใช
เมตาคอกนิชนั ในการอานใหกับนักเรียนดังนี้คือ
1. สรางความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของการอาน โดยครูกลาวย้ําใหนักเรียน
เขาใจวาการอานคือ การเขาใจความหมายจากสิ่งที่ผูเขียนตองการสือ่ มิใชการอานออกเสียงคํา
ตางๆ
2. อธิบายถึงอุปสรรคที่อาจพบในการอาน ซึ่งจะทําใหนกั เรียนระมัดระวังในการอาน
และหาวิธีแกปญหาดังกลาว
3. ใหนักเรียนตัง้ จุดประสงคในการอานแตละครั้ง
4. ใหนักเรียนรูจ ักตั้งคําถาม ถามตัวเองเกีย่ วกับสิ่งที่อาน เพื่อตรวจสอบความเขาใจ
ของตนเอง
5. ใหนักเรียนตัง้ สมมุติฐานเกีย่ วกับสิ่งที่อาน โดยขั้นแรกใหนักเรียนอานบทอาน
อยางคราวๆแลวตั้งสมมุตฐิ านเกี่ยวกับบทอานวาผูเขียนเขียนเกีย่ วกับอะไร ตอมาจึงใหนักเรียน
อานอยางละเอียดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อตรวจสอบวา ผูเขียนดําเนินการตามที่ตั้งสมมุตฐิ านไวหรือไม
6. ใหนักเรียนรูจ ักสังเกตการจัดโครงสรางภายในบทอาน เพื่อชวยใหนักเรียนเขาใจ
บทอานไดงายขึ้น
7. กระตุนใหนักเรียนรูจักใชความรูเดิมมาชวยในการทําความเขาใจกับบทอาน
8. ฝกใหนักเรียนรูจักสรุปเนื้อหาที่อานโดยใชภาษาของตนเอง
9. ครูคิดใหดูเปนตัวอยาง โดยครูอานบทอานแลวแสดงใหเห็นถึงกระบวนการคิด
ของตนเอง พรอมทั้งตั้งคําถามใหดูเปนตัวอยาง และแสดงแนวทางในการตอบคําถามแตละขอ
หลังจากนั้นจึงใหนักเรียนฝกวิธีการนี้กบั เพื่อนๆในหอง ซึ่งนักเรียนจะไดแลกเปลี่ยนความคิด
และรูว ิธีการตางๆมากขึ้น
10. ครูใหแนวทางในการควบคุมความเขาใจในการอาน
โดยกําหนดกิจกรรมให
นักเรียนศึกษากอนที่จะเริ่มตนอาน เชน จากหัวเรื่องและภาพประกอบ ใหนักเรียนอานอยาง
คราวๆแลวบอกจุดประสงคของผูเขียนและบอกจุดประสงคในการอานของตนเอง นักเรียนคิดวา
ตนเองตองไดคําตอบอะไรจากบทอาน หลังจากอานแลว นักเรียนคิดวาครูจะถามคําถามอะไร
ผูเขียนจัดระบบงานเขียนของตนเองอยางไร เปนตน
ซมิท และบาวแมน (Schmitt and Baumann, 1986 : 28 – 31) ไดเสนอแนวคิดใน
การพัฒนาการควบคุมกระบวนการอาน ดวยการผสมผสานในขั้นการสอน 3 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 กิจกรรมกอนการอาน (pre – reading activities) ไดทํากิจกรรมตอไปนี้
1. กระตุนความรูเ ดิม โดยบอกนักเรียนวา นักเรียนจะเขาใจไดงายขึน้ ถารูจักใชสงิ่
ที่รูอยูแลวที่เกีย่ วของกับเรื่องที่อาน มาชวยทําความเขาใจ ใหนักเรียนอภิปรายวาสิ่งใดที่รูแลว
บาง
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2. ใหนักเรียนคาดคะเนหรือทํานายสิ่งที่มีในเนื้อเรื่อง โดยบอกเหตุผลของการทํานาย
ลวงหนาวา จะเปนแนวทางใหผูอานอานเพื่อประเมินผลการทํานายนั้นๆเชน การทํานายการ
กระทําของตัวละคร ทํานายปญหาและการแกปญหา และทํานายผลที่จะเกิดตามมา การทํานาย
ที่สมเหตุสมผลทําไดดวยการอาศัยความรูเดิม รูปภาพ ชื่อเรื่อง
3. ตั้งวัตถุประสงคการอานบอกนักเรียนวา ควรอานเรื่องอยางมีจุดหมายในใจ เพราะ
จะชวยกําหนดกรอบความสนใจ และเพิ่มความตื่นตัวในการทําความเขาใจการทํานายทีต่ ั้งไวจะ
เปนแหลงของเปาหมายการอาน
4. ตั้งคําถาม อธิบายถึงผลดีของการตั้งคําถาม กอนอานใหนักเรียนทราบ การตัง้
คําถามอาจพิจารณาจากชื่อเรื่อง
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมระหวางอาน (guided reading activities)
1. การหยุดเปนชวงๆเพื่อยอและทบทวนใจความสําคัญ
2. ประเมินผลการทํานายและตั้งการทํานายใหม ขณะอานตองหาคําตอบ ใหแกการ
ทํานายไวในขัน้ ที่ 1 และเมือ่ พบขอเท็จจริงใหมจะตองปรับการคาดคะเนหรือตั้งขึน้ ใหม
3.การเชื่อมโยงความรูใหมเขากับความรูท มี่ ีอยูแลวใหนกั เรียนกระทําสิ่งนี้ตลอดเวลา
เมื่อพบแนวคิดใหมหรือคําใหมๆ
4. การตั้งคําถาม ถามตัวเอง ฝกใหนักเรียนถามตัวเองในขณะอานเสมอๆ
ขัน้ ที่ 3 กิจกรรมหลังการอาน (post – reading activities)
1. การยอบทอานทั้งหมด โดยการยอเอาแตใจความสําคัญอาจทําโดยการอภิปราย
กลุม หรือเขียนยอเปนรายบุคคล
2. การประเมินผลของการทํานายเปนการอภิปรายถึงการทํานาย เชน ทํานายถูก
ไดอยางไร ขอมูลอะไรที่ทาํ ใหเปลีย่ นการทํานาย
3. การตรวจสอบจุดประสงคของการอานที่ตั้งไว ใหนักเรียนกลับไปตรวจสอบหลัง
การอานจบวาไดบรรลุจุดประสงคทตี่ ั้งไวหรือไม
4. การซักถามถึงสิ่งที่อานทั้งหมด ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่ไดอานนั้นให
ครอบคลุมทั้งเรื่อง
ออกฟอรด (Oxford, 1991 : 163)
ไดรวบรวมแนวคิดของบุคคลตางๆที่เกี่ยวกับ
เมตาคอกนิชนั ในการอาน และไดเสนอขัน้ ตอนในการสอนอานไวดังนี้
1. การใสใจกับการอาน (centering your learning) ซึ่งชวยใหผอู านไดรวบรวม
ความสนใจและสมาธิใหมุงไปยังสิ่งที่จะอาน กิจกรรม ทักษะ หรือเนื้อหาดานภาษา ไดแก
1.1 การอานคราวๆและเชือ่ มโยงสิ่งที่อานกับสิ่งที่รูแลว
(over viewing and
linking with already known material) เปนการอานเพื่อเขาใจมโนทัศน หลักการ หรือเนื้อหาที่
สําคัญอยางคราวๆ ในกิจกรรมภาษาที่จะเรียนและเชือ่ มโยงกับสิ่งที่รูแลว
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1.2 การใหความสนใจเฉพาะสิ่งที่อาน (pay attention) เปนการกําหนดลวงหนา
วาจะสนใจกับสิ่งที่เรียนและไมสนใจสิ่งสอดแทรก และ/หรือใหความสนใจกับแงมมุ เฉพาะภาษา
หรือรายละเอียดของสถานการณ
2. การจัดเตรียมและวางแผนการอาน (arranging and planning your learning) ซึ่ง
จะชวยใหผูอานจัดระบบและวางแผนเพื่อใหการอานเปนไปอยางไดผลมากที่สุด ไดแก
2.1 การศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรูภาษา (finding out about language learning)
เปนความพยายามที่จะศึกษาวา การเรียนรูภาษาดําเนินไปอยางไร โดยการอานตําราหรือพูดคุย
กับบุคคลอื่นๆ แลวใชขอมูลนั้นเพื่อพัฒนาการเรียนรูภ าษาของตน
2.2 การจัดระบบการอาน
(organizing) เปนความเขาใจและการใชเงื่อนไขที่
สัมพันธกับการอานภาษาใหม การจัดตารางการอาน สิ่งแวดลอมทางกายภาพ และสมุดบันทึก
การอานภาษา
2.3 การตั้งเปาหมายและจุดประสงคในการอาน (setting goals and objectives)
เปนการตั้งจุดมุงหมายของการอาน รวมถึงเปาหมายระยะยาวหรือจุดประสงคระยะสั้น
2.4 การกําหนดวัตถุประสงคของงานการอาน (identificating the purpose of a
language task) เปนการกําหนดวัตถุประสงคของงานการอานเฉพาะอยาง เชน การอานบท
ละครเพื่อความเพลิดเพลิน
2.5 การวางแผนสําหรับงานการอาน (planning for a language task) เปนการ
วางแผนเกี่ยวกับองคประกอบดานการอานภาษาและหนาที่ที่จําเปนสําหรับงานหรือสถานการณ
การอานแตละครั้ง
2.6 การโอกาสฝกปฏิบตั ิ (seeking practice opportunities) เปนการคนหาหรือ
สรางโอกาสที่จะฝกปฏิบตั ิ เชน การไปชมภาพยนตรทบี่ รรยายดวยภาษาตางประเทศ การอาน
หนังสือพิมพภาษาตางประเทศ
3. การประเมินผลการอาน (evaluating your learning) มีดังนี้
3.1 การตรวจสอบผลการอานของตน
(self – monitoring) เปนการระบุ
ขอผิดพลาดในความเขาใจในการอานภาษา เปนการคนหาขอผิดพลาดที่สําคัญ และพยายาม
กําจัดขอผิดพลาดนั้น
3.2 การประเมินผลการอานของตน (self – evaluation) เปนการประเมิน
ความกาวหนาของบุคคลหนึ่งในการอานภาษา เชน การตรวจสอบวาบุคคลหนึ่งอานหนังสือได
เร็วขึน้ และมีความเขาใจมากกวา 1 เดือน หรือ 6 เดือนที่ผานมาหรือไม
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ตอนที่ 2 แนวทางในการสอนอานภาษาอังกฤษเพือ่ ความเขาใจ
2.1 แนวการสอนอานแบบมหภาษา (whole language reading approach)
แนวการสอนอานแบบมหภาษาเปนแนวการสอนที่เนนกระบวนการอานใน
ระดับสูงเชน การอานเพื่อจับใจความหรือหาความหมายไปสูกระบวนการอานในระดับพื้นฐาน
การอานไมเพียงแตเปนการไขรหัสทางภาษา(decoding) เทานั้น แตผูอานตองพยายามสราง
ความหมายจากเรื่องที่อาน โดยใชตวั ชี้แนะดานตางๆ เชน ดานไวยากรณ ความรูเดิม หรือ
บริบทของสถานการณในการทํานายความหมาย ดังที่กูดแมน (Goodman, 1973 : 260) ผู
คิดคนแนวการสอนแบบมหภาษากลาวไววา “การอานคือ เกมสการเดาทางภาษาศาสตรเชิง
จิตวิทยา เปนการปะทะสัมพันธกันระหวางความคิดและภาษา การอานที่มีประสิทธิภาพไมได
เกิดจากการที่ผูอานรับรูหรือบงชี้องคประกอบทุกสวนได แตเกิดจากการที่ผูอานมีทักษะในการ
เลือกตัวชี้แนะ (cue) ที่นอยที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สดุ ซึ่งทําใหเดาขอความไดอยางถูกตองใน
การอานครั้งแรก ความสามารถในการคาดหวังวา จะไดอานขอความอยางใดมีความสําคัญตอ
การอานเทาๆกับที่ความสามารถในการคาดหวังวาจะไดยินขอความเชนใดมีความสําคัญตอการ
ฟง”
แผนภูมิที่ 2 แบบจําลองของแนวการสอนแบบมหภาษา

วัฒนธรรม

ภาษาศาสตร
ความ
การใชภาษา
หมาย
ในสถานการณ ไวยากรณ
จริง
สัญลักษณและเสียง
บริบทของสถานการณ
ความรูเดิม

กูดแมน วัตสัน และเบอรก (Goodman, Watson and Burke, 1987 : 25 – 28) ได
อธิบายสวนประกอบของแผนภูมิที่ 2 ดังตอไปนี้
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1. ความหมาย (semantic) ความหมายเปนจุดสําคัญของภาษา เปนหัวใจของการ
อานความหมายไมไดอยูที่ตัวเนื้อหาหรือบทอาน แตขึ้นอยูกับสมองของผูอานและผูเขียน ซึ่ง
เปนผูที่สรางความหมาย ผูอานจะใชความรูเกี่ยวกับภาษา เชน ไวยากรณ พยัญชนะ และเสียง
บริบทของสถานการณและความรูเดิม เปนตน เพื่อสรางความหมายจากบทอาน องคประกอบ
ตางๆในรูปแบบนี้ไดแก ไวยากรณ พยัญชนะ และเสียง เปนตน ตางชวยสนับสนุนใหผูอานหา
ความหมายจากเรื่องที่อานทั้งสิ้น
2. ไวยากรณ (grammar)
ระบบไวยากรณชว ยใหผูอานมีหลักในการทํานาย
ความหมายจากบทที่อาน ตัวอยางเชน ถาเราอานคําวา paint, green, I’m, to, house, going,
the อาจทําใหผูอานสับสน แตถาคําเหลานี้สามารถนํามาเรียงใหถูกตองตามหลักไวยากรณได
3 ประโยค ดังตอไปนี้
I’m going to paint the house green. (ฉันจะทาสีบานใหเปนสีเขียว)
I’m going to paint the green house. (ฉันจะทาสีบานหลังสีเขียว)
I’m going to paint the greenhouse. (ฉันจะทาสีเรือนตนไม)
ประโยคทั้ง 3 นี้มีความหมายตางกัน ความรูในเรื่องไวยากรณ ทําใหผูอาน
สามารถแยกแยะความแตกตางได
3. สัญลักษณและหนวยเสียง (graphophonemics)
สัญลักษณประกอบดวย
พยัญชนะ เครื่องหมายวรรคตอน อักษรตัวใหญ ตัวเอน ชองวาง เสนใต หนวยเสียง ไดแกระบบ
เสียงในภาษาทั้งระบบ
สัญลักษณและหนวยเสียงนี้ ชวยใหผูอา นพยากรณความหมายและเปนตัวชี้แนะ
ความหมายเวลาอานได เมื่อเห็นตัวสะกดที่ไมคุนเคย ผูอานจะพยายามออกเสียงคํานั้นอาจทํา
ใหระลึกความหมายได
เครื่องหมายวรรคตอนเปนสัญลักษณที่ชวยชี้แนะความหมายเชน
เครื่องหมาย , (comma) แสดงวาประโยคยังไมจบ เครื่องหมาย . (period) แสดงวาประโยคนัน้
สมบูรณแลว
4. การใชภาษาในสถานการณจริง (pragmatic) ภาษาที่นํามาใชในสถานการณจริง
มีความเกี่ยวเนื่องกับความรูเดิมและบริบทของสถานการณตางๆ การใชภาษายอมแตกตางกัน
ไปตามบริบทหรือสถานการณตางๆ ระบบตางๆ อีก 3 ระบบคือ ความหมาย ไวยากรณ และ
สัญลักษณ และหนวยเสียงจะมีความหมายเชนใดยอมขึ้นอยูกับบริบทที่เกิดขึ้น ความหมายของ
ประโยคตางๆยอมแปรเปลีย่ นไปตามสถานการณตางๆในสังคม
5. ความรูเดิม (prior knowledge) คือ ขอมูลที่ผูอานไดรับมาในเวลาและสถานที่
ตางๆกันเปนความรูที่ผูอานนํามาใชตคี วามเวลาที่ฟง พูด อาน เขียนภาษา
6. บริบทของสถานการณ (context of situation)หมายถึง ความประสงคของผูเขียน
หรือผูพูด และความคาดหวังของผูอานหรือผูฟง
บริบทนี้ครอบคลุมถึงสถานการณตางๆที่
เกิดขึ้นขณะทีเ่ กิดการอานหรือการเขียน เชน เมื่อมองหาสัญลักษณบนทองถนน เราคาดหวังที่
จะทราบขอมูลเกี่ยวกับการขับรถ เปนตน
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หลักการเรียนการสอนตามแนวการสอนอานแบบมหภาษา มีดังตอไปนี้
1. การเรียนรูภาษาตองเรียนจากสวนใหญไปสูสวนยอย ไมใชจากสวนยอยไปหา
สวนใหญ เชน เรียนอานเพื่อหาความหมาย แทนที่จะเรียนการอานโดยเริ่มฝกจากทักษะยอยๆ
2. การเรียนเขียนและอานนัน้
ตองฝกจากการใชภาษาเพื่อการสื่อสารอยางมี
ความหมาย
3. เมื่อครูชวยพัฒนาความสามารถดานกลวิธีการอานและการเขียน นักเรียนตอง
พยายามเรียนการอานและเขียนเพื่อการสื่อสาร
4. นักเรียนที่กําลังพัฒนาการอานและการเขียนตองพยายามเดาความหมาย และหา
ความหมายจากเรื่องที่อานและเขียน
2.2 แนวการสอนการอานเพื่อการสื่อสาร
teaching approach)

(communicative reading

การสอนอานตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร
เปนการเนนความหมาย
มากกวารูปแบบหรือโครงสรางของภาษา ซึ่งรูปแบบหรือโครงสรางของภาษาเปนเพียงเครื่องมือ
ที่ชวยใหผูพูดสามารถสื่อหนาที่ของภาษาไดตามตองการ
จุดมุงหมายของแนวการสอนเพื่อการสื่อสารที่สําคัญอีกอยางหนึ่งคือ
สราง
ความสามารถในการสื่อสาร (communicative competence) ซึ่งแบงออกเปน 4 ดานดังนี้
(Savignon, 1983 : 36 – 38) ดังนี้
1. ความสามารถดานกฎเกณฑและโครงสรางของภาษา
(linguistic or
grammatical competence) คือ ความสามารถเกี่ยวกับศัพท หนวยคํา โครงสราง หรือ
ไวยากรณ และการออกเสียง ผูเรียนที่เรียนภาษาควรนําความรูเกี่ยวกับกฎเกณฑและโครงสราง
ภาษาไปใชในการพูดติดตอสื่อสารได
2. ความสามารถดานภาษาศาสตรเชิงสังคม
(sociolinguistic competence)
คือความสามารถในการใชภาษาไดอยางถูกตองเหมาะสมตามกฎเกณฑทางสังคมและวัฒนธรรม
เชน รูว าควรพูดอยางไรในสถานการณเชนไร โดยคํานึงถึงบทบาทของตนเองและผูรวมสนทนา
จุดประสงคของการปฏิสัมพันธ ตลอดจนกฎเกณฑที่เปนที่ยอมรับในสังคมนั้นๆ
3. ความสามารถดานความสัมพันธของขอความ (discourse competence) คือ
ความสามารถในการวิเคราะหตีความ
ความสัมพันธระหวางประโยคตางๆ
สามารถ
เชื่อมโยงความหมาย และโครงสรางไวยากรณเพื่อพูดหรือเขียนสิ่งตางๆทีต่ อเนื่อง และมี
ความหมายทีส่ ัมพันธกัน เชน การเลาเรือ่ ง การเขียนจดหมายธุรกิจ หรือวิธีการทําสิ่งตางๆ เปน
ตน
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4. ความสามารถดานการใชกลวิธีในการสื่อความหมาย(strategic competence)
คือความสามารถในการใชกลวิธีตางๆ เชน การถอดความ การพูดซ้ํา การพูดออมๆหรือการเดา
เพื่อชวยในการสื่อความหมาย เมื่อเกิดความไมเขาใจกันในการสื่อสาร หรือไมสามารถสื่อสารให
อีกฝายหนึ่งเขาใจได ตัวอยางเชน เมื่อผูพูดลืมคําศัพทคําวา “ไปรษณีย” อาจอธิบายถอดความ
วาเปน “เปนสถานที่ที่สงจดหมาย” เปนตน
หลักการสอนอานตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร สามารถสรุปไดดังนี้ (วิสาข
จัติวตั ร, 2543 : 49 – 57)
1. เปนแนวการสอนที่เนนทักษะในระดับสูงไปสูทักษะในระดับพืน้ ฐาน ผูอานตอง
เขาใจความหมายรวมๆของบทอานกอนที่จะทําความเขาใจในรายละเอียดตามขั้นตอนตอไปนี้
รูปแบบการอานของแนวการสอนอานเพื่อการสื่อสาร (Grellet, 1981 : 7) ดังแผนภูมิที่ 3
แผนภูมิที่ 3 แบบจําลองของแนวการสอนอานเพื่อการสื่อสาร
ศึกษาโครงรางของ
บทอานโดยสังเกต
หัวขอเรื่อง ความยาว
รูปภาพ และลักษณะ
ตัวพิมพ

อานครั้งที่สอง
ใหละเอียดอีกครั้ง

สรางสมมุติฐาน
เกี่ยวกับเนื้อหา
และหนาที่ทาง
ภาษา

ทํานาย
เนื้อหา
ตอไป

หาขอมูลมา
ยืนยันหรือ
แกไขสมมุติ
ฐานทีต่ งั้ ไว

เตรียมการคาดการณลวงหนา
วาจะหาขอมูลมายืนยัน
สมมุติฐานทีต่ ั้งขึ้นจากที่ใด
โดยอาศัยความรูเดิมที่มี
เกี่ยวกับลักษณะของ
โครงสรางเรื่องนั้นๆ

อานคราวๆตลอดบทอาน

ในกระบวนการอานเชนนี้ ผูอานตองใชความรูเดิมทีม่ ีการเดาเนื้อหาจากบทอาน
โดยพยายามสรุปความหมายหรือใจความสําคัญ หนาที่ทางภาษา จุดประสงคของบทอาน
กอนที่จะพยายามทําความเขาใจกับรายละเอียด เชน เดาศัพทยากๆในบทอาน
2. ทักษะการอานเปนกระบวนการที่ผูอานตองใชความคิดที่วองไว
(active
process)มิใชเปนเพียงทักษะที่ผูอานเพียงแตดูดซึมรับความคิดจากผูเขียนเทานั้น แตเปนทักษะ
ที่ใชในการสื่อสารที่มีความสําคัญพอๆกับทักษะการพูดและการฟง ความสามารถในการอาน
ตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร แบงออกเปน 2 ระดับคือ ความเขาใจ (comprehending) ซึ่ง
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ผูอานใชความสามารถทางดานโครงสรางภาษาและไวยากรณ
แปลความหมายโดยตรงของ
ประโยคใดประโยคหนึ่ง และความสามารถอีกระดับหนึ่งคือ ความสามารถในการตีความหมาย
(interpreting) คือ
ผูอานไมเพียงแตแปลความหมายจากคําและประโยคเทานั้น
แตยังตีความหมายของประโยคตางๆ โดยการอนุมานความจากสัมพันธของประโยค ผูมี
ความสามารถในการอานเพื่อการสื่อสารตองมีความสามารถทั้ง 2 ระดับ และตองใชความคิดที่
วองไวเนื่องจากตองตีความหมาย เดาตรวจสอบความหมาย คาดการณลวงหนาได และตองตั้ง
คําถามกับตนเองตลอดเวลา (Widdowson, 1978)
3. บทอานเปรียบเสมือนบทสนทนาระหวางผูเขียนและผูอาน การอานไมใช
ปฏิกิริยาโตตอบของผูอานตอเรื่องที่อานแตเพียงฝายเดียว วิดโดสัน (Widdowson, 1979 : 174)
กลาววา “การอานคือการมีปฏิกิริยาโตตอบระหวางผูเ ขียนและผูอาน ซึ่งใชความคิดพิจารณา
อานเรื่อง การอานก็คือ การมีสวนรวมในการสนทนา” ถึงแมวาการมีปฏิกิริยาโตตอบกันจะไม
เกิดขึ้นทันทีทนั ใดเหมือนกับการพูดโตตอบกัน แตถือไดวาการอานเปนบทสนทนาที่เขียนไวเพือ่
การสื่อสารระหวางผูอานและผูเขียน ในขณะที่เขียนเรื่องผูเขียนสามารถสวมบทบาทเปนผูอาน
และนึกถึงคําถามตางๆทีผ่ อู านอยากถามผูเขียน
ดังนั้นผูเขียนจึงสามารถเขียนขอความที่
เปรียบเสมือนการโตตอบคําถามของผูอาน ซึ่งทําใหการอานมีความคลายคลึงกับการพูด
4. การออกแบบประมวลการสอนเกี่ยวกับการอาน ควรเนนผูเรียนเปนสําคัญ
(Johnson and Porter, 1983) ผูอานยอมมีเหตุผลตางๆกันในการอาน เชน อานเพื่อหาขอมูล
อานเพื่อพัฒนาสติปญญา และอานเพื่อความสนุกสนานบันเทิง ดังนัน้ ผูอานควรปรับทักษะการ
อานใหเหมาะสมกับจุดประสงคในการอาน เชน ใชทักษะการอานแบบเฉพาะเจาะจง (scanning)
เพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับรายชือ่ นักฟุตบอล
ใชทักษะการอานแบบคราวๆไปอยางรวดเร็ว
(skimming) เพื่อรูขอมูลอยางคราวๆ เชน อานหนังสือพิมพโดยอานที่หัวขอขาวและตอนทาย
ของขาวหรืออานแบบวิจารณ (critical reading) เมื่ออานตําราเพื่อพัฒนาสติปญญาจะเห็นไดวา
การอานอยางมีจุดประสงคนี้ทําใหอานไดอยางมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากเปนการอานที่เนน
หนาที่ภาษามากกวารูปแบบหรือไวยากรณ
ดังนั้นในการอานเพื่อการสื่อสาร ผูอานควรมีเหตุผลหรือจุดประสงคในการอาน
เชน อานเพื่อหาขอมูลไปเติมขอมูลที่ขาดหายไป (information gap) อานเพื่อการแกปญหา เชน
อานตารางเวลาของเครื่องบินเพื่อหาเทีย่ วบินที่เหมาะสมกับตนเอง หรืออานเพื่อนําขอมูลมาเติม
ในกราฟหรือตาราง เชน อานบทอานทีเ่ กี่ยวกับวิธีไปสถานที่ทองเที่ยว เพื่อนําขอมูลมาเติมใน
แผนที่ เปนตน
5. วิธีการสอนควรเนนการสื่อสารอยางมีความหมาย
ครูควรจัดกิจกรรมให
นักเรียนอานเพื่อสื่อสารอยางมีความหมาย ไมใชอานเพื่อตอบคําถามทายบทแตเพียงอยางเดียว
วิธีสอนอานเพื่อการสื่อสารจึงเนนเทคนิคดังตอไปนี้
5.1 การเติมขอมูลทีข่ าดหายไป (information gap)
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5.2 การอานเพื่อแกปญหา (problem solving)
5.3 การอานเพื่อถายโอนขอมูล (information transfer)
6. บทอานที่นํามาใชสอนตองเปนเอกสารจริง (authentic material) เอกสารจริง
คือ เอกสารทีไ่ มไดเขียนขึ้นมาเพื่อจุดประสงคในการสอนภาษาโดยตรง เพราะบทอานที่เขียนขึ้น
เพื่อเปนเครื่องมือในการสอนศัพทและไวยากรณ จะมีลักษณะไมเปนธรรมชาติ เนื่องจากผูเขียน
จะเขียนโครงสราง
หรือหลักไวยากรณที่ตองการสอนใหปรากฏในเนื้อเรื่องมากเกินไป
ตัวอยางเชน เมื่อผูเขียนตองการสอน present continuous tense ขอความที่เขียนก็จะเปน
present continuous tense เกือบทั้งเรื่องซึ่งทําใหขอความไมสมจริง นักทฤษฎีที่เชื่อในแนวการ
สอนอานเพื่อการสื่อสาร
จึงมีแนวคิดวาบทอานควรมีลกั ษณะทีเ่ ปนเอกสารจริงซึ่งใชใน
ชีวติ ประจําวัน เชน โฆษณา ขาว ฉลากยา หรือปายประกาศ เปนตน ทั้งนี้เพื่อสนองความ
ตองการของผูเรียนทีต่ องอานขอความตางๆเหลานี้ในชีวิตประจําวัน การนําเอกสารจริงมาใช
ไมควรแกไขใหภาษางายขึน้ สรุปหรือยอทําใหขอความผิดไปจากเดิม ทั้งนี้เพราะเอกสารที่
ผูอานจะไดพบในชีวติ ประจําวันนั้น ไมมีใครมาปรับระดับความยากงายให ตองเตรียมพรอมที่จะ
อานเอกสารที่อาจมีระดับความยากงายตรงตามความเปนจริง
7. แบบฝกหัดอานไมควรมุงที่จะทดสอบความเขาใจในการอาน
แตควรชวย
ใหผูอานเขาใจขอความที่อา นดีขึ้น แบบฝกหัดการอานตามแนวการสอนแบบฟง – พูด นิยม
ใชขอสอบแบบการเลือกขอยอย (multiple choice) หรือเปนคําถามแบบ wh –questions และ
yes – no questions ซึ่งเปนการทดสอบความเขาใจทําใหผูอานตองกลับไปอานขอความซ้าํ ๆ
หลายๆ ครั้ง อาจเกิดการสับสน
แบบฝกหัดอานตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสารจะชวยให
ผูอานเขาใจขอความที่อานดีขึ้น เชน แบบฝกหัดในรูปของตาราง แผนภูมิ แผนที่ กราฟ และ
รูปภาพ จะชวยใหผูอานสามารถสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อานทําใหเขาใจบทอานดีขึ้น
8. การสอนทักษะอานไมควรแยกสอนจากทักษะอื่น ควรสอนรวมกันไปกับทักษะ
ฟง พูด และเขียน เนื่องจากทักษะทั้ง 4 นี้ตองใชสัมพันธกันในชีวติ จริง
กิจกรรมการสอนอานเพื่อการสื่อสาร
1. กอนการอานขอความใดๆ
ผูอานควรทํานายขอความที่จะอานลวงหนาจาก
หัวขอเรื่อง หัวขอยอย โดยใชความรูของตนที่มีอยูเกีย่ วกับเรื่องนั้นๆ เดาเนื้อเรื่องจากรูปภาพ
ตาราง แผนภูมิ ซึ่งสามารถแนะเนื้อหาของเรื่องที่จะอานได
2. ผูอานตองมีจุดประสงคในการอาน เชน อานเพือ่ หาขอมูลบางอยาง โดยใช
เทคนิค scanning กวาดสายตาอานขอความอยางรวดเร็วเพื่อหาขอความทีต่ องการ ทั้งนี้ผูเขียน
อาจตั้งคําถาม หรือปญหาใหผูอานหาคําถามกอนที่อานขอความ เพื่อใหผูอานมีวัตถุประสงคใน
การอาน
3. การตีความหมายของศัพทยากจากขอความในบริบท (context) โดยผูอาน
อาจจะอนุมาน (infer) ความหมายของศัพทไดจากคําที่มีความหมายคลายกัน
คําที่มี
ความหมายตรงขามกัน โครงสรางของคําและจากประสบการณของผูอาน
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4. ผูอานควรทราบความสัมพันธของประโยคตางๆ และโครงสรางของยอหนาที่
อานโดยใชความรูเกี่ยวกับศัพท ไวยากรณ และที่ใชเชือ่ มประโยค เชน สามารถเขียนโครงสราง
ของยอหนา ซึ่งประกอบดวย main idea และ supporting details ได สามารถบอกหนาที่ของ
ภาษาวาขอความนั้นๆ มีจุดมุงหมายที่จะทําใหคําจํากัดความบรรยายใหตวั อยางหรือใหเหตุผล
เปนตน นอกจากนี้ผูอานควรทราบทั้งที่ผูเขียนกลาวไวและที่ไมไดกลาวไวอยางชัดเจน โดย
สังเกตจากความสัมพันธของประโยคและโครงสรางของยอหนา
5. การสรางแบบฝกหัดการอานตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสารที่แปลกใหม และ
ชวยใหผูอานเขาใจขอความที่อานไดดียิ่งขึ้น คือ ถายทอดขอมูลที่อานในรูปแบบตางๆ (transfer
of information) ดังนี้
5.1 การถายโอนขอมูลจากขอความที่อานมาเปนแผนผัง ตาราง รูปภาพ
แผนที่ และแผนภูมิ เปนตน
5.2 การถายโอนขอมูลจากแผนผัง ตาราง แผนที่ แผนภูมิ และรูปภาพ มาเปน
ขอความภาษาอังกฤษ
5.3 การยอขอความที่อา นในรูปของตารางหรือยอหนาสั้นๆ
5.4 การอานเพื่อแกปญหาใชหลัก jigsaw reading คือ ผูอานพยายามอานเพื่อ
หาขอมูลมาปะติดปะตอกันเพื่อแกปญหาบางอยาง
จะเห็นไดวา การสอนอานตามแนวการสอนอานเพื่อการสื่อสาร มีแนวคิดและ
เทคนิคใหมๆที่เปนประโยชนตอการสอนอานภาษาอังกฤษเปนอยางยิ่ง แทนทีน่ ักเรียนจะอาน
ภาษาอังกฤษเพราะถูกบังคับ นักเรียนจะกระตือรือรนที่จะอาน เพราะสามารถอานขอความที่
ตรงตอความจําเปนของเขาเพื่อใหบรรลุวตั ถุประสงคทตี่ องการ
จึงทําใหมีแรงจูงใจที่จะอาน
ยิ่งกวานั้นเขายังมีโอกาสไดทําแบบฝกหัดการอานที่นาสนใจ ที่สามารถชวยใหเขาใจเนื้อหาที่
อานดีขึ้น แทนที่จะทําแบบฝกหัดซึ่งเปนขอยอยที่นาเบื่อและสับสน นอกจากนั้นนักเรียนยังมี
โอกาสไดฝกทักษะอื่นๆ เชน การพูดและการเขียน ควบคูกับทักษะการอานอีกดวย
2.3 รูปแบบการอานที่เนนกระบวนการอานแบบลางสูบน
model of reading)

(bottom – up

รูปแบบการอานนี้เนนกระบวนการอานแบบลางสูบ น (bottom – up process)
เปนการอานทีผ่ ูอานจะเคลื่อนสายตาไปตามตัวอักษรพิมพอยูในบทอาน เพื่อรับรูรายละเอียด
การลําดับขั้นตอนและการจัดจําพวกเกี่ยวกับตัวอักษร คํา กลุมคํา และประโยค โดยผูอานจะ
ถอดรหัส (decode) จากตัวอักษรที่อานโดยอาศัยความรูดานคําศัพท โครงสราง ไวยากรณ และ
ความสัมพันธระหวางประโยค แลวนํามาเชื่อมโยงกับขอมูลจากสิ่งที่อาน ซึ่งจะทําใหเกิดความ
เขาใจในสิ่งทีอ่ านนั้น ในกระบวนการอานแบบลางสูบนนี้ ผูอานจะใชความรูทางภาษาในการทํา
ความเขาใจในสิ่งที่อาน โดยเริ่มจากการเขาใจตัวอักษร คําแตละคํา หนาที่ของคํานั้นๆใน
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ประโยคจนถึงหนวยของภาษาระดับขอความ กระบวนการอานลักษณะนี้เปนกระบวนการยึด
บทอานเปนหลัก (text – based processing) ดังนั้นการสอนอานจึงเนนเกี่ยวกับการทําความ
เขาใจความหมายของศัพท และโครงสรางไวยากรณเปนสําคัญ (Dubin and Eskey, 1986 : 11
– 15)
กระบวนการอานแบบลางสูบน (bottom – up process) กอฟ (Gough, 1972 cited in
Zakaluk, Beverly L. :2 – 6) ไดเสนอกระบวนการอานแบบลางสูบน ซึ่งมี 3 ระดับดังแผนภูมิที่
4
แผนภูมิที่ 4 กระบวนการอานแบบลางสูบ น (bottom-up or data - driven model)

level III

ระดับความหมาย
(deep structure /
meaning)

level II

ระดับคําศัพท
(lexical level / words)

level I

ระดับของตัวอักษรและหนวยเสียง
(character level / letter and sounds)

จากแผนภูมิที่ 4 ของกระบวนการอานแบบลางสูบน (bottom – up or data –
driven model) นี้ สามารถอธิบายไดดังนี้
ระดับที่ 1 ระดับของตัวอักษรและหนวยเสียง
(character level / letter and
sounds) เริ่มจากการอานตัวอักษรแลวเปลี่ยนตัวอักษร (letter) ใหเปนหนวยเสียง (sounds)
ระดับที่ 2 ระดับคําศัพท (lexical level / words) จากหนวยเสียงจะนําไปสูคํา
(words) ซึ่งเปนการจับคูเสียงกับคําศัพท (lexicon)
ระดับที่ 3 ระดับโครงสรางทีซ่ ับซอนไปสูการหาความหมาย
(deep structure /
meaning) จากคําศัพททเี่ พิ่มเปนประโยค
แลวนําเอากฏเกณฑที่เกี่ยวกับไวยากรณและ
ความหมายมาแปลความหมายในระดับลึกของประโยคนั้นๆ
กลาวโดยสรุป กระบวนการอานแบบลางสูบ น (bottom – up process) เกิดจาก
ผูอานถอดรหัสจากตัวอักษรที่มองเห็น โดยอาศัยกฎเกณฑทางดานเสียง ศัพท ไวยากรณ และ
ความหมาย แปลความหมายของขอมูลที่ระดับลางจากตัวอักษรไปสูคําศัพท และหาความหมาย
จากประโยค
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2.4 รูปแบบการอานที่เนนกระบวนการอานแบบบนสูลาง
model of reading)

(top – down

รูปแบบการอานที่เนนกระบวนการอานแบบบนสูลาง (top – down process) เปน
กระบวนการอานตามทฤษฎีภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยา (psycholinguistic model of reading)
เปนการศึกษาความสัมพันธกันระหวางจิตวิทยากลุมความรูความเขาใจ และภาษาศาสตรซึ่ง
ศึกษาความสัมพันธระหวางความคิดและภาษา (Goodman, 1987)
กระบวนการอานแบบบนสูลาง
เริ่มจากผูอานจะพยายามทําความเขาใจบทอาน
สรางความหมายจากเรื่องที่อาน โดยการคาดเดาหรือตั้งสมมุติฐานวาเรื่องที่อานเกี่ยวกับอะไร
(predicting) โดยพยายามใชความรูและประสบการณเดิมหลายๆดาน เพื่อสรางความหมายจาก
เรื่องที่อานและเปนตัวชี้แนะใหเกิดความเขาใจสิ่งที่อานเชน ความรูด านไวยากรณ ความหมาย
สัญลักษณ หนวยเสียง เมื่ออานตอไปแลวผูอานสามารถตรวจสอบความหมายจากตัวชีแ้ นะ
ทางดานไวยากรณหรือความหมาย ถาสมมุติฐานทีต่ ั้งไวจะไดรับการยืนยัน (confirming)
ยอมรับวาถูกตอง ผูอานสามารถทําความเขาใจ (comprehending) และหาความหมายจากเรื่อง
ที่อานได ถาสมมุติฐานไมเปนที่ยอมรับ ผูอานตองยอนกลับไปทํานายขอความและตั้งสมมุติฐาน
เกี่ยวกับความหมายของเรื่องที่อานอีกครั้ง (Goodman and Burke, 1980 cited in Gilles et al,
1988 :8) กระบวนการอานแบบนี้เปนกระบวนการยึดความรูเปนหลัก
(knowledge –
based processing) ซึ่งผูอานตองใชความรูเดิมดังกลาวมาเปนตัวกระตุนใหเกิดกระบวนการ
อานเพื่อความเขาใจไดงายและรวดเร็วขึน้
กระบวนการอานแบบบนสูลาง (top - down process) กอฟ (Gough, 1972 cited in
Zakaluk, Beverly L. :2 – 6) ไดเสนอกระบวนการอานแบบบนสูลาง ซึ่งมี 3 ระดับดังแผนภูมิที่
5
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แผนภูมิที่ 5 กระบวนการอานแบบบนสูลา ง (top - down or hypothesis test model)

level III

ความหมาย (meaning)
โครงสรางที่ซับซอน (deep structure)
โครงสรางของประโยค (syntax)
รูปแบบของภาษา (language pattern)

level II
ความสัมพันธระหวางตัวอักษรและเสียง
(grapheme / phoneme correspondence)
(letter / sound relationship)
level I

จากแผนภูมิที่ 5 ของกระบวนการอานแบบบนสูลาง (top – down or hypothesis
test model) นี้ สามารถอธิบายไดดังนี้
กระบวนการอานแบบบนสูลางนี้จะมุงเนนในระดับที่ 3 คือ
ระดับความหมาย
(meaning) มากที่สุด ผูอานจะคนหาความหมายจากเรื่องที่อาน โดยเริ่มจากการอานตัวอักษร
ของสิ่งพิมพ ทํานายสิ่งที่อานวาจะเกิดอะไรขึ้น ใชความรูเดิมเกี่ยวกับหัวขอเรื่องและประโยค
ตางๆ อานเพื่อยืนยันการตั้งสมมุตฐิ าน สรางความหมายจากเรื่องที่อานและรับความรูใ หมจาก
เรื่องที่อาน สวนระดับที่ 2 เปนการศึกษาโครงสรางของภาษาหรือรูปแบบของภาษา และระดับ
ที่ 1 ศึกษาความสัมพันธระหวางตัวอักษรและเสียง
2.5 รูปแบบการอานแบบปฏิสัมพันธ (interactive model of reading)
แนวการสอนอานแบบปฏิสัมพันธ (interactive approach) เริ่มมีบทบาทสําคัญ
ทั้งในการอานภาษาอังกฤษเปนภาษาแม ภาษาที่สอง และภาษาตางประเทศ กระบวนการอาน
แบบปฏิสัมพันธไมไดใหความสําคัญเฉพาะกระบวนการอานในระดับพื้นฐาน หรือกระบวนการ
อานในระดับสูง แตเนนการปฏิสัมพันธของกระบวนการอานในระดับพื้นฐานและระดับสูง การ
ประมวลความสามารถทําไดทั้งจากกระบวนการอานในระดับสูง และจากกระบวนการอานใน
ระดับพื้นฐานเพื่อใหผูอานสามารถทําความเขาใจกับเรือ่ งที่อาน (วิสาข จัติวัตร, 2543 : 3)
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รูปแบบการอานแบบปฏิสมั พันธนี้ มีนักการศึกษาไดพัฒนารูปแบบการอานแบบ
ปฏิสัมพันธไวหลายทานดังนี้
โคดดี้ (Coady, 1979 : 5 - 12) ไดเสนอรูปแบบการอานแบบปฏิสัมพันธ โดยใช
การอานแบบภาษาศาตรเชิงจิตวิทยา สําหรับผูอานที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองหรือ
ภาษาตางประเทศ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการอานภาษาอังกฤษนอยกวา ดังแผนภูมิที่ 6
แผนภูมิที่ 6 แบบจําลองการอานสําหรับผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองของโคดดี้
ความสามารถดานการสรางมโนทัศน
(conceptual abilities)

ความรูดานประสบการณเดิม
(background knowledge)

กลวิธีกระบวนการ
(process strategies)
ความสามารถดานการสรางมโนทัศน
(conceptual
abilities)หมายถึง
ความสามารถดานการสรางมโนทัศนในการทําความเขาใจเกี่ยวกับภาษา
ความรูดานประสบการณเดิม (background knowledge) หมายถึง ความรูและ
ประสบการณเดิมที่ผูอานมีอยูแลวเกีย่ วกับเรื่องที่อานซึ่งสามารถชดเชยความบกพรองของผูอาน
ในดานไวยากรณได เชน เมื่อผูอานอานเรื่องที่มีประสบการณเดิมอยูแลวทําใหเดาความหมาย
ของเรื่องได
กลวิธีกระบวนการ (process strategies) หมายถึง องคประกอบยอยของ
ความสามารถในการอานไดแก
ความรูเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษร
(phoneme – grapheme correspondence) ความสัมพันธระหวางตัวอักษรและหนวยคํายอย
(grapheme – morphophoneme correspondence) ขอมูลเกี่ยวกับพยางคและหนวยคํา
(syllable – morpheme information) ขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางภาษา (syntactic information)
ความหมายของคําศัพท (lexical meaning) และความหมายของบริบท (contextual meaning)
เปนตน
ตามความคิดของโคดดี้ ผูอานมักเริ่มตนดวยการใชกลวิธที ี่เปนรูปธรรม เชน ใชการ
หาความสัมพันธระหวางเสียง ตัวอักษร และความหมายของคํา ตอมาจึงคอยๆเรียนรูกลวิธที ี่
เปนนามธรรมมากขึ้น เชน การเดาความหมายของคําจากบริบทหรือจากไวยากรณ การที่ผูอาน
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เปลี่ยนแปลงการใชกลวิธีกระบวนการอานเนื่องจากพบวา กลวิธกี ารอานบางอยางไมสามารถ
ทําใหเขาใจบทอานได จึงพยายามเปลีย่ นแปลงกลวิธีเพื่อใหอานไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แผนภูมิตอไปนี้แสดงใหเห็นภาพการเปลีย่ นแปลงกลวิธี เชน ในระยะเริ่มจะใชกลวิธที ี่ 1
คือ หาความสัมพันธระหวางตัวอักษรและหนวยเสียง (grapheme phoneme) มากที่สุด และ
กลวิธีที่ 6 คือ การเดาศัพทจากบริบท (contextual meaning) นอยทีส่ ดุ ตอมาเมื่อชํานาญในการ
อานมากขึ้นจะใชกลวิธีที่ 6 มากที่สุด และกลวิธีที่ 1 นอยที่สุด ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงกลวิธขี อง
แตละคนยอมมีปริมาณและวิธีการใชแตกตางกันออกไป ดังแผนภูมิที่ 7

ในขณะที่อานองคประกอบทั้ง 3 คือ
ความสามารถดานการสรางมโนทัศน
ความรูและประสบการณเดิม และกลวิธกี ระบวนการจะเกิดจากการปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน ผล
ที่เกิดขึ้นคือ ผูอานสามารถเขาใจเรื่องทีอ่ าน
สรุปไดวา โคดดี้เนนความรูและประสบการณเดิมของผูอานที่ชวยใหผูอานเขาใจ
ความหมายของเรื่องที่อานได แมจะมีความรูไมเพียงพอในดานตัวภาษา และตองเสริมความรู
ทางกลวิธี โดยสอนใหรูจักใชกลวิธีตางๆที่มีประสิทธิภาพในการอาน ผูที่ยึดหลักการสอนตาม
ทฤษฎีภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยาของโคดดี้ จะเนนการพัฒนากลวิธเี ดาหรือคาดคะเนจากเรื่องที่
อาน โดยแบงกิจกรรมการสอนอานออกเปน กิจกรรมกอนอาน กิจกรรมขณะอาน และกิจกรรม
หลังอาน
รูเมลฮารต (Rumelhart, 1985 : 736 ) ไดพัฒนารูปแบบการอานแบบปฏิสัมพันธขึ้น
โดยไดรับอิทธิพลจากทฤษฎีโครงสรางความรู (schema theory) ซึ่งเนนความสําคัญของ
ประสบการณและความรูเดิมที่ผูอานมีอยู รูปแบบการอานแบบปฏิสมั พันธนี้ไมไดเนนเฉพาะการ
ประมวลความจากขอมูลระดับพื้นฐานไปสูขอมูลในระดับสูง (bottom – up processing) หรือ
การประมวลความจากขอมูลระดับสูงไปสูข อมูลในระดับพื้นฐาน
(top – down processing)
อยางใดอยางหนึ่ง
แตจะเปนการปฏิสัมพันธระหวางทั้งในระดับพื้นฐานไปสูระดับสูงและจาก
ระดับสูงมาสูระดับพื้นฐาน รูเมลฮารตไดเสนอรูปแบบการอานแบบปฏิสัมพันธดังแผนภูมิที่ 8
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แผนภูมิที่ 8 รูปแบบการอานแบบปฏิสัมพันธ (Rumelhart, 1985 : 736)
ความรูดาน
โครงสรางภาษา
(syntactical
knowledge)

ขอมูลปอนเขา
เกี่ยวกับคําหรือ
ตัวอักษร
(graphemic
input)

แหลง
ขอมูล
เก็บ
ภาพ
ที่เห็น
(vis)

เครื่องมือ
กลั่นกรอง
ขอมูลสําคัญ
จากภาพที่เห็น
(feature
extraction
device)

ความรูดานตัว
อักษร
(orthographic
knowledge)

ความรูดาน
ความหมาย
(semantic
knowledge)

เครื่องมือที่
ทําหนาที่
สังเคราะห
โครงสรางภาษา
(pattern
synthesizer)

ตีความ
หมาย
ของสิ่งที่
อาน

ความรูดาน
คําศัพท
(lexical
knowledge)

เมื่อผูอานเริ่มอานขอมูลที่เกี่ยวกับคําหรือตัวอักษรตางๆ คําหรือตัวอักษรจะเขาไป
อยูในแหลงขอมูลที่เก็บภาพที่เห็นไว (visual information store or vis) จากนั้นเครื่องมือที่ทํา
หนาที่กลั่นกรองขอมูลสําคัญๆจากภาพที่เห็น (feature extraction device) จะสงขอมูลที่
สําคัญๆไปใหเครื่องมือที่ทําหนาที่สังเคราะหโครงสรางตางๆ (pattern synthesizer) ซึ่งมีขอมูล
ตางๆเกี่ยวกับความรูดานโครงสรางของภาษา(syntactical knowledge) ความรูดานความหมาย
(semantic knowledge) ความรูดานคําศัพท (lexical knowledge) และความรูด านตัวอักษร
(orthographic knowledge) เครื่องมือนี้จะใชขอมูลความรูดานตางๆเหลานี้ เพื่อตีความหมาย
ของสิ่งที่อาน ดังนั้นกระบวนการอานจะเปนการประยุกตใชทั้งขอมูลที่มองเห็นคือ ตัวอักษรที่
อานและขอมูลที่ผูอานมีความรูอยูแลว ตีความหมายของสิ่งที่อานออกมา
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การทํางานของกระบวนการอานแบบปฏิสัมพันธในรูปของศูนยกลางขาวสาร (the
message center) ซึ่งประกอบดวยแหลงความรู 6 ประเภทดวยกันคือ
1. ความรูเกี่ยวกับภาพที่เห็น (feature knowledge)
เปนความรูร ะดับพื้นฐาน
เกี่ยวกับภาพที่มองเห็น ผูอานสามารถใชขอมูลนี้ประกอบการพิจารณาความหมายกับขอมูลใน
ระดับอื่นๆ
2. ความรูในระดับตัวอักษร (letter level knowledge) ทําหนาที่จับคูร ะหวางภาพที่
เห็นใหเขากับความรูเกี่ยวกับตัวอักษร เชน ถาภาพที่เห็นเปน “
” ผูอานอาจใชความรูใ น
ระดับตัวอักษรตั้งสมมุตฐิ านวาอักษรตัวนี้นาจะเปนตัว “E” หรือ “F” หรือ “H” แทนที่จะเปนตัว
“O”
3. ความรูในระดับการผสมคํา (letter – cluster knowledge)
แหลงความรูนมี้ ี
หนาที่หาลําดับของตัวอักษรที่รวมเปนคํา หรือกลุมคําในภาษาอังกฤษ ตัวอยาง เชน ตัว “q”
มักจะตามดวย “u”
แหลงความรูนี้มีหนาที่
4. ความรูในระดับคําศัพท (lexical – level knowledge)
อานตัวอักษร และผสมคําเพือ่ ดูวาคําๆนั้นใกลเคียงกับคําศัพทคําใด
5. ความรูเกี่ยวกับโครงสรางทางภาษา (syntactic knowledge)
แหลงความรูน ี้
สามารถทํางานทั้งในระดับขอมูลพื้นฐานไปสูขอมูลระดับสูง และจากขอมูลระดับสูงไปสูการอาน
ขอมูลระดับพืน้ ฐาน ตัวอยางเชน เมื่อมีการตั้งสมมุตฐิ านคําที่อานเปนนามวลี (noun phrase)
ความรูเกี่ยวกับโครงสรางจะแยกแยะวานามวลีประกอบดวย “a” หรือ “the” และคํานาม ถา
ขอมูลในระดับตัวอักษรยืนยันวาเปนตัว the สมมุติฐานเกี่ยวกับตัว “a” จะถูกปฏิเสธไป
6. ความรูเกี่ยวกับความหมาย (semantic knowledge)
แหลงความรูเกี่ยวกับ
ความหมายทํางานเชนเดียวกับแหลงความรูอื่นๆ
เมื่อมีสมมุติฐานเกีย่ วกับคําศัพทเกิดขึ้น
แหลงความรูด านความหมาย
จะตัดสินวาสมมุตฐิ านนั้นสอดคลองกับขอมูลดานความหมาย
หรือไม เชนขอมูลจากคําศัพท เปน the “fat” แตขอมูลดานความหมายสันนิษฐานวาคํานัน้
เปนสิ่งของ สมมุติฐานทีว่ าคํานั้นเปน “fat” ยอมไดรับการปฏิเสธ
สรุปไดวากระบวนการอานแบบปฏิสัมพันธนั้นไมไดเปนไปในทางเดียว จากบนสูลาง
หรือจากลางสูบน แตผูอานจะใชขอมูลทั้งในระดับลางและบนเพื่อตีความจากเรื่องที่อาน
ดูบนิ และเอสคี (Dubin and Eskey, 1986 : 13)
ไดเสนอรูปแบบการอานแบบ
ปฏิสัมพันธ ซึ่งตามแนวคิดของรูปแบบนี้เชื่อวา การอานเปนพฤติกรรมทางปญญาที่มีรูปแบบ
เฉพาะ ซึ่งความรูสวนหนึ่งที่เกี่ยวของกับกระบวนการอานจะมาจากโครงสรางความรูของผูอานที่
มีอยูแลว ดังแผนภูมิที่ 9
แผนภูมิที่ 9 รูปแบบการอานแบบปฏิสัมพันธในรูปแบบของพฤติกรรมทางปญญา (Dubin and
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1. กระบวนการอานในระดับจุลภาค (microprocess) คือกระบวนการซึ่งผูอานกวาด
สายตาอานคําในบทอานแลวจัดกลุมคําใหเปนวลีที่มีความหมาย (chunking) และคัดเลือกวาจะ
จดจําหนวยความคิดใด ในการจัดกลุมคํานี้ผูอานตองมีความรูเดิมเกี่ยวกับโครงสรางของภาษา
อังกฤษเปนอยางดี ตัวอยางเชน นามวลี (noun phrase) ประกอบดวย คําบงชี้ (determiner)
คําคุณศัพท (adjective) และคํานาม เปนตน
เมื่อผูอานเห็นประโยค The beautiful girl is
dancing merrily. ผูอานสามารถจํากลุมคํานามวลีวา beautiful ตองจับกลุมคูกับ girl และ ขยาย
dancing แลวเลือกจําหนวยความคิดที่สําคัญ เชน อาจจําแคผูหญิงกําลังเตนรําก็ได
2. กระบวนการอานบูรณาการ (integrative processes) คือ กระบวนการซึ่งผูอานทํา
ความเขาใจและอนุมานความสัมพันธระหวางอนุประโยค
หรือประโยคตางๆในบทอาน
ตัวอยางเชน ผูอานสามารถบอกไดวา คําสรรพนามนั้นใชแทนคํานามใดที่กลาวถึงมากอนและ
สามารถบอกไดวาคําเชื่อมโยงตางๆมีหนาที่เชื่อมขอความที่เปนเหตุ เปนผล หรือเชื่อมขอความ
ที่เปนการเปรียบเทียบ เปนตน สรุปไดวา กระบวนการอานบูรณาการ เปนขั้นตอนที่ผูอาน
พยายามทําความเขาใจถึงความเชื่อมโยงหรือความสัมพันธของอนุประโยคหรือประโยคในบท
อาน
3. กระบวนการอานในระดับมหภาค (macroprocesses) คือกระบวนการที่ผูอาน
สามารถสรุปใจความสําคัญจากบทอาน โดยการสังเคราะหและจัดเรียบเรียงหนวยความคิดจาก
บทอานวาหนวยความคิดใดเปนใจความสําคัญ และหนวยความคิดใดเปนรายละเอียด ซึ่งตอง
อาศัยความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหโครงสรางของยอหนา วาเปนยอหนาแสดงการเปรียบเทียบ
ยอหนาแสดงเหตุและผล หรือเปนยอหนาแสดงการจําแนกประเภท เปนตน
4. กระบวนการอานขยายความ (elaborative process) ในการอานเรือ่ งนั้นนอกจาก
ผูอานจะกวาดสายตาหากลุมคําที่มีความหมาย หาความสัมพันธของอนุประโยคหรือประโยค
และจับใจความสําคัญจากบทอานแลว ผูอานอาจใชความคิดในการอนุมานความ ขยายความ
หรือตีความทีน่ อกเหนือไปจากความตั้งใจของผูเขียน
ซึ่งเปนกระบวนการอานที่ผูอานใช
ความคิดในระดับสูงที่ชว ยใหจดจําสิ่งที่อานไดดี ซึ่งประกอบดวย
4.1 การทํานายความ (predictation) เมื่ออานนวนิยาย ผูอานอาจเดาวาอะไรจะ
เกิดขึ้นตอไป จากความรูที่เขามีเกี่ยวกับลักษณะของตัวละครหรือโครงสรางเรื่อง
4.2 การสรางมโนภาพ (mental imagery) ในขณะทีอ่ านถาผูอานเขาใจเรื่องและ
สรางมโนภาพได
4.3 การตอบสนองทางอารมณ (affective responses) เมื่อผูอานอานนวนิยาย
อาจมีอารมณคลอยตาม หรือวาดภาพวาตนเองเปนตัวละครเอกของเรื่อง การที่ผูอานจะซาบซึ้ง
ตอบทประพันธตางๆไดนั้น เนื่องจากสามารถทําความเขาใจภาษาอุปมาอุปมัย หรือความหมาย
โดยนัยของเรื่องนั้นๆ
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4.4 การตอบสนองโดยใชความคิดในระดับสูง ไดแก การที่ผูอานมีความสามารถ
ในการประยุกต (application) การวิเคราะห (analysis) การสังเคราะห (synthesis) และการ
ประเมิน (evaluation)
5. กระบวนการเมตาคอกนิชนั (metacognitive process) คือ การที่ผูอานมีความรู
เกี่ยวกับความรูความเขาใจของตนเอง เชน รูว าตนเองเขาใจอะไร หรือไมเขาใจอะไรเกี่ยวกับ
เรื่องที่อาน และสามารถควบคุมกระบวนการความรูความเขาใจของตนเองได เชน รูวาควรใช
กลวิธีใดมาชวยใหเขาใจบทอานไดดีขึ้น กระบวนการอานที่ผูอานปรับกลวิธีในการอานของตน
เพื่อควบคุมความเขาใจในการอาน เพื่อใหสามารถจําเรื่องไดในระยะยาว เรียกวา เปนการ
ประมวลความแบบเมตาคอกนิชัน
เออรวิน ไดใหคําจํากัดความของความเขาใจในการอานวา “เปนกระบวนการอาน
ซึ่งผูอานไดใชประสบการณเดิม (บริบทของผูอาน) และตัวชี้แนะจากผูเขียน (บริบทของบทอาน)
เพื่ออนุมานความหมายที่ผเู ขียนตองการสื่อสารใหผูอานทราบ กระบวนการนี้รวมถึงความเขาใจ
และการจําความคิดที่ไดคดั เลือกมาจากประโยคแตละประโยค(กระบวนการอานในระดับจุลภาค)
พรอมทั้งอนุมานความสัมพันธระหวางอนุประโยคและหรือประโยค (กระบวนการอานบูรณาการ)
และยังมีการจัดลําดับและสรุปความคิด (กระบวนการอานในระดับมหภาค) นอกจากนี้ ผูอานยัง
อนุมานความหมายที่ผูเขียนไมไดตั้งใจจะสื่อไวในบทอานอีกดวย (กระบวนการอานขยายความ)
กระบวนการอานเหลานี้เกิดขึ้นพรอมกัน (สมมุติฐานการอานแบบปฏิสัมพันธ) โดยที่ผูอาน
สามารถควบคุมและปรับกระบวนการอานใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคในการอาน (กระบวนการ
อานแบบเมตาคอกนิชัน) และสถานการณทั้งหมด ซึ่งทําใหเกิดความเขาใจในการอาน (บริบท
สถานการณ)”
2.6 รูปแบบการอานแบบอินเตอแรคทีฟ – คอนสตรัคทีฟ (an interactive –
constructive model of reading)
2.6.1 ความหมายของการอานแบบอินเตอแรคทีฟ – คอนสตรัคทีฟ
การอานแบบอินเตอแรคทีฟ – คอนสตรัคทีฟ หมายถึง กระบวนการอาน
ที่ผูอานมีปฏิสมั พันธซึ่งกันและกันระหวางผูอานกับเนื้อเรื่องที่อาน และใหผูอานสรางความหมาย
ที่เปนลักษณะเฉพาะของตนเอง โดยมีความสัมพันธระหวางสิ่งที่อยูใ นเนื้อเรื่องทีอ่ านกับความรู
เดิมและประสบการณของผูอ าน (Hennings, 1994 : 456)
การอานเปนกระบวนการของการปฏิสัมพันธ – การสรางความหมายจากสิ่ง
ที่อานซึ่งผูอานตองทําความเขาใจ ตีความและตอบสนองกับเนื้อเรื่องที่อานตามความรูของผูอา น
ผูอานที่มีประสิทธิภาพจะมีคาดหมายสวนตัวเกี่ยวกับสิ่งที่เขาจะไดรับจากการเลือกสิ่งที่อาน
และนําความคาดหมายเหลานั้นมาสนับสนุนกับสิ่งที่อา นโดยการทํานาย และทดสอบการทํานาย
ผูอานจะสรางความหมาย โดยมีความสัมพันธระหวางสิ่งที่อยูในเนื้อเรื่องกับสิ่งที่ผอู านรูแลว
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รูปแบบของอินเตอแรคทีฟ – คอนสตรัคทีฟ
(an interactive – constructive
model) เสนอแนะวา การปฏิสัมพันธของนักเรียนแตละคนกับเนื้อเรื่องที่อาน จะมีลักษณะ
เฉพาะที่แตกตางกันออกไป
และนักเรียนแตละคนสรางความหมายจากสิ่งที่อานที่เปน
ลักษณะเฉพาะของตนเอง
มีผูวิจัยบางทานไดอธิบายวา การอานเปนพฤติกรรมของการติดตอ (transaction)
ซึ่งความหมาย (meaning) เกิดจากการสงและการรับอยางตอเนื่อง (continuing give and
take) มีความสัมพันธระหวางผูอานกับตัวอักษรที่อยูบ นหนากระดาษ การปฏิสัมพันธซึ่งกันและ
กันระหวางผูอา นกับเนื้อเรื่องที่อาน
และใหผูอานไดสรางความหมายจากสิ่งที่อานที่เปนของ
ตัวผูอานเองตามความรูเดิมและประสบการณของเขา
ผูอานจะมีความเกี่ยวของกับการอานไมวา แบบใดก็ตาม จะมีลักษณะที่เปนทั้งดาน
ความรูและดานจิตพิสัย (cognitive – affective continuum) ทั้งนี้ขนึ้ อยูกับจุดประสงคที่อาน ถา
การอานเปนลักษณะของความรู (cognitive position) จุดประสงคของผูอานจะเนนที่การสราง
ความหมายซึง่ สามารถจําไดจากเรื่องที่อาน เชน การกระทํา ขอสรุป และการประยุกตมโนทัศน
ไปใช สวนการอานเปนลักษณะของจิตพิสัย (affective position) จุดประสงคของผูอ านจะเนนที่
ความรูสึกและความคิดสวนบุคคลที่ไดรับประสบการณมา ซึ่งเกิดขึ้นในระหวางการอาน เชน ถา
นักเรียนอานเพื่อความสนุกสนาน อยางไรก็ตามการอานที่เปนทัง้ ดานความรูและดานจิตพิสยั
ไมใชสิ่งทีต่ รงขามกัน การอานสวนใหญจะประกอบดวยทั้งสองอยาง
จากสิ่งที่กลาวมาแลว สามารถสรุปความหมายของการอานแบบอินเตอแรคทีฟ –
คอนสตรัคทีฟ หมายถึง กระบวนการอานที่ผูอานใชประสบการณและความรูเดิม ความรูทาง
ภาษา และวิถีการดํารงชีวติ ของตน มาปฏิสัมพันธกับเนื้อเรื่องทีอ่ านที่ประกอบดวยความคิด
ของผูเขียน คําศัพท ความสัมพันธระหวางคําในประโยค และรูปแบบการเขียนของผูเขียน แลว
นํามาสรางความหมายที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่อานใหมีลกั ษณะเฉพาะของตนเอง
กระบวนการหาความหมายระหวางการอานจะถูกสรางจากเนื้อเรื่องที่อานดังนี้
1. ใชกลยุทธในการอานที่มีความยืดหยุนและมีอิสระ ไดแก การสุมตัวอยาง การ
ทํานายและการสรุปอางอิง การยืนยันและตรวจสอบความถูกตอง
2. การใชแนวทางของภาษา ไดแก เสียงกับตัวอักษร (graphophomic) โครงสราง
ประโยค (syntactic) ความรูเกี่ยวกับความหมายในประโยค (semantic) และการใชภาษาใน
เชิงปฏิบตั ิ (pragmatic)
ผูอานที่มีความชํานาญ จะสามารถยกตัวอยางขอความในเรื่องที่อานมากกวาเนน
รายละเอียดของเนื้อเรื่องทั้งหมด ผูอานสามารถทํานายและสรุปอางอิง และสรางความหมายโดย
อาศัยขอมูลพืน้ ฐานจากการสุมตัวอยาง ความรูเดิมของผูอาน เนื้อหาและสถานการณเฉพาะ
นอกจากนี้ผูอานสามารถยืนยันหรือตรวจสอบความถูกตองของการทํานาย
โดยการสุมจาก
เนื้อเรื่อง การอานซ้ําถาจําเปน หรือ อานลวงหนา ผูอานจะนําความหมายจากเนื้อเรื่องโดยมี
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การปรับเปลี่ยนความคาดหมายเกี่ยวกับสิ่งที่จะพบในขณะที่อาน
ผูอานที่มีความชํานาญ
สามารถจะเขาถึงระบบการชี้แนะทางภาษา (language cueing system) ได
2.6.2 องคประกอบของรูปแบบอินเตอแรคทีฟ – คอนสตรัคทีฟ
แผนภูมิที่ 11 องคประกอบของรูปแบบอินเตอแรคทีฟ – คอนสตรัคทีฟ
Reader
Meaning
Author/Text
What the reader The meaning a
What the author
brings to a text - reader constructs brings to a text prior experience with a text at a
ideas, vocabulary,
with life language particular time
syntax, style and
and literature
and place
forms.

องคประกอบทีม่ ีผลกระทบตอการใหความหมายที่ผูอานสรางจากเนื้อเรื่อง
และ
ความเขาใจในการอาน ผูอานควรมีความรูพื้นฐานดังตอไปนี้คือ
1) ความรูรอบตัวทั่วไป
(world knowledge) 2) ความรูดานภาษา (linguistic knowledge) 3) ความรูเกีย่ วกับโครงสราง
ของเนื้อเรื่องที่อาน (text structure knowledge)
4) ความรูเกี่ยวกับเมตาคอกนิชนั
(metacognitive knowledge)
1. ความรูรอบตัวทัว่ ไป (world knowledge)
ผูอานสามารถสรางความหมายกอนการอาน ระหวางการอาน และหลังการอาน
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสนใจและความรูเดิมเกี่ยวกับสิ่งตอไปนี้
1. ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับหัวขอเรื่อง
2. มโนทัศนและความเกี่ยวของกับคําศัพท
3. เนนหลักการสําคัญและการลงความเห็น
ผูอานจะตองมีโครงสราง (schema) หรือขอบขายของความรูเดิมและประสบการณ
ที่จัดไวอยางมีระบบที่เกี่ยวกับหัวขอเรื่อง ซึ่งชวยสรางความคาดหมายเมื่ออานเกี่ยวกับเรื่องนั้น
เมื่อนักเรียนเกี่ยวของกับการอาน เขาจะเพิ่มหรือปรับโครงสรางความรูเดิมและประสบการณ
เพื่อไปชวยสรางความเขาใจในการอาน เปนการใชโครงสรางที่มีอยูเดิมซึ่งชวยใหผูอานทํานาย
และสรุปอางอิงเกี่ยวกับสิ่งทีอ่ านได
2. ความรูเกี่ยวกับภาษาศาสตร (linguistic knowledge)
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ผูอานมีความรูเกี่ยวกับการทํางานของภาษา (เชน ตําแหนงของคําในประโยค
เครื่องหมายวรรคตอน และคําที่มีความสัมพันธภายในประโยค เปนตน) เพื่อชวยใหเกิดความ
เขาใจในการอานในเนื้อเรื่องไดอยางประสบความสําเร็จ โดยใชระบบที่มีแนวทางจากเสียงรวม
กับตัวอักษร (graphophonic) ความสัมพันธของคําในประโยค (syntactic) การเปลี่ยนแปลงใน
ความหมายของคํา (semantic) และแนวทางของการใชภาษาในทางปฏิบัติ (pragmatic)
ผูอานที่มีความชํานาญจะตองเกี่ยวของกับความหมายเปนอันดับแรก เขาใชการ
สรางความหมายที่มคี วามตอเนื่อง เพื่อตัดสินวาสิ่งที่เขาใหมาจากตัวอักษรนั้น สามารถยืนยัน
หรือตรวจสอบการทํานายที่ถูกตองและการทํานายเหตุการณลว งหนาไดมากนอยเพียงใด ผูอา น
ในระดับมัธยมศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนา
การใชระบบการหาแนวทางทางภาษาที่มี
ปฏิสัมพันธเพือ่ เขาไปสูความหมายในเนื้อเรื่องที่อาน
เมื่อผูอานมีความชํานาญแลวเขาจะ
สามารถใชแนวทางของภาษาไดอยางอัตโนมัติ และชวยใหเกิดความเขาใจในการอานมากขึ้น
ครูผูสอนจําเปนตองพิจารณาระบบของการใชแนวทางของภาษา เพื่อใหนักเรียนไดอานอยางมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด
ความรูเกี่ยวกับภาษาศาสตรที่ผูอานควรใชเปนแนวทางมีดังนี้คือ
2.1. ผูอานที่ใชแนวทางของเสียงและตัวอักษร (readers use graphophonic cues)
ความสอดคลองของรูปแบบของเสียงและตัวอักษร เปนเครื่องมือสําคัญในการถอดความสําหรับ
ผูอานทุกคน ตัวอยางคําวา “apprehend” ผูอานเห็นตัวอักษร 9 ตัว และไดยินเสียงคือ
/ap/+/pre/+/hend/ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาสวนมากใชทักษะนีไ้ ดโดยอัตโนมัติ
2.2 ผูอานที่ใชแนวทางของความสัมพันธของคําในประโยค (readers use syntactic
cues) เปนความรูเกี่ยวกับกฎเกณฑของการลําดับคํา ทําใหวลีและประโยคมีความหมายขึ้น
ซึ่งเปนกระบวนการสรางความเขาใจในการอาน ผูอานสามารถทํานายความหมายของคําที่นาจะ
เปนไปได โดยตัดสินจากการใชรูปแบบของไวยากรณในประโยคเชน ผูอานอาจจะพบคําทีย่ าก
ตอการอาน เชน คําวา “rambunctious”
The rambunctious children raced around the yard nonstop.
นักเรียนสวนใหญจะรูคําที่เปนคํานาม ซึ่งในประโยคตัวอยางคือ คําวา “children”
เปนคํานาม เพราะฉะนัน้ คําวา “rambunctious” เปนคําทีข่ ยายคํานาม คือ ขยายคําวา
“children” ฉะนั้น คําวา “rambunctious” เปนคําคุณศัพท (adjective) นักเรียนสามารถรูไดวา
ถาเด็กๆวิ่งแขงรอบสนามหญา พวกเขาจะตองมีพลังงานที่ลนเหลือ ฉะนั้นการใชรปู ของประโยค
นักเรียนสามารถไปถึงความหมายของคําที่ไมรูได (unknown word)
2.3 ผูอานที่ใชแนวทางของความหมายของคําในประโยค (readers use semantic
cues) ความหมายของคําตางๆที่อยูล อ มรอบคําที่ไมรูความหมายในประโยคเดียวกัน หรือ
ใกลเคียงกัน สามารถชวยนักเรียนตัดสินวา การตีความหมายของคําที่ไมรคู วามหมายจาก
ประโยค จะทําใหเกิดความเขาใจประโยคและเนื้อเรื่องที่อานทั้งหมดได ตัวอยางเชน วลี ที่อยูใน
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ประโยค “on his head” เปนสิ่งผูเขียนใหไว ซึ่งเปนวลีที่ชว ยใหนกั เรียนเขาใจความหมายของ
คําศัพททยี่ ากคือ “beret” ตัวอยางเชน The man wore a beret on his head.
2.4 ผูอานที่ใชแนวทางของการใชภาษาในทางปฏิบัติ (readers use pragmatic
cues) ความรูเกี่ยวกับระเบียบแบบแผนและความเหมาะสมในการใชภาษาของสังคมหนึ่ง ใน
เรื่องที่อานจะชวยใหผูอานเขาใจเรื่องราวที่อานได ตัวอยางเชน คําแสลง อาจเปนที่ยอมรับใน
การสนทนาทีใ่ ชในเหตุการณที่มีการสนทนาของตัวละครในเรื่อง แตจะไมใชคําแสลงในเนื้อเรือ่ ง
ที่เปนทางการ เชน บทความในนิตยสาร เปนตน
3. ความรูเกี่ยวกับโครงสรางของเนื้อเรื่องที่อาน (text structure knowledge)
ผูอานจะตองมีความรูเกี่ยวกับรูปแบบตางๆของเนื้อเรือ่ งที่อานและโครงสรางของ
รูปแบบที่มีหลากหลายชนิด และผูอานตองใชความสามารถในการทําความเขาใจกับโครงสราง
และพื้นฐาน เพื่อชวยการสรางความหมายใหเกิดขึ้นได (construction of meaning) เชน โคลงมี
การใชคําสัมผัส หรือรูปแบบที่กลาวซ้ําๆ เนื้อเรื่องที่ตองการใหผอู านพัฒนาความมีเหตุมีผล
เรื่องสั้น หรือ นวนิยายที่มีลักษณะของการบรรยายเหตุการณ และลักษณะของบุคคลในเรือ่ ง
นอกจากนี้หัวขอเรื่องจะเปนตัวชี้ที่แสดงถึงเนื้อเรื่องทีอ่ านและสรุปใจความสําคัญของเรื่อง เมื่อ
ผูอานมีความรูโครงสรางของเรื่อง เขาจะเขาใจเรื่องที่อานดีขึ้นและจําไดในระยะยาวนาน ผูอาน
ใชความรูในเรือ่ งโครงสรางที่อาน เนื้อเรื่องที่อาน ซึ่งจะมีความแตกตางระหวางเนื้อหาที่อาน
แบบบรรยายและการอธิบายทั่วๆไป และผูอานตองรูจักปรับกลยุทธในการอานไปตามเรื่องที่
อาน รวมทั้งจํารูปแบบการยอหนาแตละยอหนา (เชนการจดยอ หาสาเหตุและผลกระทบ สิ่งที่
ตรงกันขามและการเปรียบเทียบ การลําดับเวลา และเครื่องหมายของคําในยอหนา เชน for
example, in particular, but, on the other hand, in addition, secondly เปนตน) เพื่อชวยให
ผูอานไดเขาใจความหมายที่อานมากขึ้น
4. ความรูเกี่ยวกับเมตาคอกนิชัน (metacognitive knowledge)
ความรูเกี่ยวกับเมตาคอกนิชัน กลาวถึง ความรูของผูอานเกี่ยวกับการสรางความหมายและการ
คิดและควบคุมการคิดในขณะที่อาน ผูอานที่มีประสิทธิภาพในการอานจะใชกลยุทธที่สรางความ
เขาใจที่หลากหลายในการอาน
ผูอานอาจตั้งคําถามและตอบคําถามอยูในใจโดยการไดเห็น
ทํานาย และสรุปเรื่องที่อานดวยตนเอง หรือตองอานอีกครั้งเมื่อจําเปนตองอาน ผูอานที่มี
เมตาคอกนิชนั เมื่อมีบางสิ่งบางอยางที่ไมเขาใจ เขาจะทําอยางใดอยางหนึ่งที่เหมาะสมไดโดย
การตรวจสอบความคิดของตนเอง
ทําใหผูอานเขาใจวาเขาจะไปถึงความหมายที่ตองการได
อยางไร และเสนอใหเขามีทางเลือกในการทบทวนความเขาใจของตนเอง
2.6.3 การสงเสริมและการจัดการในกระบวนการอาน
โปรแกรมการอานประกอบดวย
ประสบการณการอานที่มีการแนะ
แนวทาง (guided reading experience)
และประสบการณการอานอยางอิสระ
(independent reading experience)
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การสอนอานแบบแนะแนวทาง (guided reading instruction)
การสอนอานแบบแนะแนวทาง ควรจะทําทั้งกอนการอาน (pre – reading) ระหวาง
การอาน (during reading) และหลังการอาน (post – reading) เปนวิธีการสรางแรงจูงใจผูเรียน
ชวยพัฒนาความสามารถดานเมตตาคอกนิชั่น และเชื่อมโยงสิ่งที่อานกับการดําเนินชีวติ ของ
ตนเอง การอานแบบนี้สงเสริมใหผูเรียนตอบสนอง
และสะทอนความคิดกลับโดยผาน
ประสบการณการอาน
การสอนกอนอาน (pre – reading)
การสอนกอนอาน
เปนการเตรียมผูเ รียนเพื่อใหเกิดความเขาใจและตอบสนอง
ประสบการณกอนการอาน เปนการสรางและกระตุนความรูเดิมของผูเรียนทีต่ รงกับหัวขอเรื่องที่
อาน มโนทัศน ประเด็นของเรื่อง และคําศัพทที่อยูใ นเนื้อเรื่องที่อาน การใชกิจกรรมกอนการอาน
ทําใหครูรวู าผูเ รียนมีพื้นความรูมากนอยเพียงใด นอกจากนี้ประสบการณกอนการอานสงเสริมให
ผูเรียนทบทวนความเชื่อของตนเอง ตอบสนองดวยตนเอง และเปนการเสริมความเขาใจและเห็น
คุณคาของเหตุการณและประเด็นของเรื่องที่อาน ครูสามารถออกแบบกลยุทธกอนการอานโดย
ใชกระบวนการตางๆซึ่งเปนการเตรียมผูเรียนใหเขาใจสิ่งที่อานอยางอิสระ
วัตถุประสงคสําคัญของการจัดกิจกรรมกอนการอาน
1. เพื่อสรางความสนใจและแรงจูงใจใหผูเรียนอาน สิ่งที่มีอิทธิพลตอระดับแรงจูงใจ
สําหรับเด็กวัยรุน เกิดจากความเกี่ยวของทางดานสังคม การเปลี่ยนแปลงทางรางกาย และความ
ตองการสวนบุคคล กิจกรรมการสอนกอนอาน ผูเรียนควรตองคนพบความสนใจในหัวขอเรือ่ ง
หรือประเด็นของเรื่องที่อาน และสามารถเปนผูอานที่มีความเต็มใจในการอานมากขึ้น
2. เพื่อสรางและกระตุนความรูเ ดิมดานภาษาและหัวขอเรือ่ ง เปนเวลาที่ใหผูเรียนได
คุนเคยกับมโนทัศนทสี่ ําคัญและคําศัพทใหมกอนการอาน กิจกรรมกอนการอานทําใหครูสามารถ
เขาถึงความรูแ ละประสบการณเดิมของผูเรียนเกี่ยวกับหัวขอเรื่อง ประเด็นของเรื่อง มโนทัศน
และคําศัพททอี่ ยูในเนื้อเรื่องที่อาน
นอกจากนี้ครูสามารถเตรียมประสบการณที่ชวยสรางพื้น
ฐานความรูกอนการอานเนื้อเรื่อง
3. การตั้งจุดประสงคการอาน ผูเรียนตองรูจุดประสงคของการอานเพื่อชวยใหการ
อานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ครูควรสงเสริมใหผูเรียนอานโดยตั้งจุดประสงคในใจและรูว าเขาจะ
คนหาอะไรในเนื้อเรื่อง คานิยม และความคิด นอกเหนือจากจุดประสงคเดิม การตั้งจุดประสงค
ในการอานเพื่อตอบสนอง คนหาความคิด คนหาขอมูล ทําใหการคิดกระจางขึ้น ขยายความคิด
รูสึกสนุกสนาน และเห็นคุณคาในสิ่งที่อา น
การสอนระหวางอาน (during - reading)
กิจกรรมระหวางการอานมุงเนนที่การใชภาษาอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมความ
เขาใจของภาษาและความคิด และใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับเนื้อเรือ่ งที่อานแลวสรางความหมาย
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ได นอกจากนี้ยังสงเสริมใหผูเรียนสะทอนกลับในสิ่งที่อานทั้งดานความคิดของผูเขียน และเปด
โอกาสใหผูเรียนไดตอบสนองจากสิ่งที่อานและมีประสบการณที่ประสบความสําเร็จ
วัตถุประสงคสําคัญของการจัดกิจกรรมระหวางการอาน
1. สงเสริมใหผูเรียนเกิดความเขาใจในเนื้อเรือ่ งที่อาน
และความคิดในเรื่องที่อาน
ผูเรียนจะเปนผูอานที่มีความชํานาญได ตอเมื่อผูเรียนมีความรูเกีย่ วกับประสบการณอาน เมื่อ
ผูเรียนตระหนักวาเขาจะตองรูเกี่ยวกับหัวขอเรื่อง และเมื่อผูเรียนรูก ลวิธีในการอาน ผูเรียนก็
สามารถใชสิ่งเหลานี้เสริมความเขาใจในการอานได
2. มุงใหผูเรียนรูเ กี่ยวกับรูปแบบของการเขียน
หัวขอเรื่อง ประเด็นของเรื่อง และ
ลักษณะของการเขียน เมื่อผูเรียนเขาใจโครงสรางของเนื้อเรื่องที่อานและรูปแบบดังกลาวจะชวย
ใหผูเรียนอานไดเขาใจมากขึ้น และสามารถายโอนความรูที่ไดไปสูการเขียนที่เปนของตนเอง
ได นอกจากนี้ยังชวยใหผูเรียนมีปฏิกิริยาสะทอนกลับและการตอบสนองตอเรื่องที่อานได
3. มุงใหผูเรียนใชภาษาและเทคนิคการใชภาษาอยางมีประสิทธิภาพ (เชนโครงสราง
ของภาษา และรูปแบบของภาษา เปนตน) เมื่อผูเรียนรูการใชภาษาและเทคนิคการใชภาษาใน
เนื้อเรื่องที่อานอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนจะสามารถรูธรรมชาติของภาษา ซึ่งทําใหเขาใจในสิ่ง
ที่อานมากขึ้น และสามารถถายโยงไปสูการเขียนดวยเทคนิคและถายโยงความคิดไปสูการเขียน
ที่เปนของตนเอง
4. สงเสริมใหผูเรียนมีปฏิกริ ิยาสะทอนกลับและตอบสนองดวยตนเอง
เกี่ยวกับ
ความคิดและลักษณะการเขียนของผูเขียน ชวยใหผูเรียนเชื่อมโยงระหวางเนือ้ เรื่องที่อานกับวิถี
ชีวติ ของผูเรียน ผูเรียนควรคนหาสิ่งที่มีความหมายมากที่สุดในการอานเนื้อเรื่อง
การสอนหลังการอาน (post – reading)
เมือ่ ผูเรียนมีปฏิกิริยาสะทอนกลับและตอบสนองตอเนื้อเรื่องที่อาน ผูเรียนจะไดรับ
ประสบการณที่เกิดจากการปฏิสัมพันธกบั เนื้อเรื่องที่อาน
และผูเรียนจะสรางโครงสราง
(schemas) ซึ่งชวยใหเกิดความเขาใจในการอานตอๆไป กิจกรรมหลังการอานครูสามารถ
สงเสริมใหผูเรียนมองการอานเปนกระบวนการสรางความหมายจากการอาน
(meaning –
making process) โดยตั้งคําถามเพื่อใหผูเรียนสะทอนความคิดกลับ แลกเปลี่ยนการตอบสนอง
ซึ่งกันและกัน หาทางเลือกเพื่อพัฒนาความเขาใจในการอานใหเพิ่มมากขึ้น เชื่อมโยงระหวางสิ่ง
ที่เพิ่งเรียนรูกบั สิ่งที่เรียนรูแลว
และใชสิ่งที่เรียนรูแลวขยายความเขาใจในการอานออกไปให
กวางขวางขึ้น
วัตถุประสงคสําคัญของการจัดกิจกรรมหลังการอาน
1. สงเสริมการสะทอนความคิด รวมทั้งหัวขอเรื่อง ประเด็นของเรื่อง มโนทัศน และ
ลักษณะการเขียนของผูเขียนในเนื้อเรื่องที่อาน การสะทอนกลับเกี่ยวกับลักษณะการเขียนของ
ผูเขียนชวยเปนแนวทางในการเขียนของผูเรียนดวยตนเอง
การสะทอนกลับและตอบสนอง
เกี่ยวกับความคิด หัวขอเรือ่ ง ประเด็นของเรื่อง และมโนทัศน ชวยใหผูเรียนเชื่อมโยงระหวางวิถี
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ชีวติ ของผูเรียนกับเนื้อเรื่องที่อาน นอกจากนี้การเชื่อมโยงยังชวยสรางและทบทวนโครงสราง
(schemas) และนําไปสูค วามเขาใจในการอานเนื้อเรื่องอื่นๆ เขาใจตนเองและเขาใจโลกมากขึ้น
2. สงเสริมใหผูเรียนวิเคราะห สังเคราะห การรวบรวมประเด็นและการแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
ผูเรียนไดตอบสนองเนื้อเรื่องที่อานดวยการอภิปรายและสราง
ความหมายจากสิ่งที่อานดวยตนเอง
ซึ่งนําไปสูการพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
(เชน การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา)
3. เพื่อใหผูเรียนเกิดความชัดเจนและขยายความเขาใจในการอาน เปนกิจกรรมที่ให
ผูเรียนอานและคิดซ้ํา เพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณในการสํารวจเนื้อเรื่องที่อานมากขึ้น ดวย
การอภิปรายและเขียนเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่อาน ความหมายเหลานีจ้ ะทําใหผูอานเกิดความเขาใจ
มากขึ้น
4. เพื่อตรวจสอบความสัมพันธระหวางประสบการณและความรูเดิมของผูเรียน กับ
ความคิดและขอมูลใหม กิจกรรมนี้ชวยใหผูเรียนเชือ่ มโยงระหวางเนื้อเรื่องที่อานกับการดําเนิน
ชีวติ ของตนเอง ซึ่งนําไปสูการสรางและทบทวนโครงสรางของหัวขอเรื่องและภาษา
2.7 แนวคิดการสอนโดยใชคําถาม (questioning)
การใชคําถามเปนองคประกอบสําคัญสําหรับการสอนอานเพื่อความเขาใจ
การตั้งคําถามเปนสิ่งที่ชว ยชี้แนะใหผูอานไดสํารวจหรือวิเคราะหบทอาน เพื่อชวยใหเขาใจเรื่อง
ที่อานอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเปนการกระตุนใหผูเรียนไดพัฒนาความคิดในระดับ
ตางๆ
และถาไดฝกใหผูเรียนไดตั้งคําถามเองบางก็ยิ่งทําใหผูเรียนมีความตืน่ ตัวในการเรียน
ยิ่งขึ้น การพัฒนาความคิดและความเขาใจของผูเรียนดวยการใชคําถามนั้น จะสามารถพัฒนาได
มากหรือนอยขึ้นอยูกับประเภทของคําถามที่ครูฝกใชหรือฝกใหแกนกั เรียน ฉะนั้นการที่ครูรจู ัก
วิธใี ชคําถามใหเหมาะสมวาจะใชอยางไร เมื่อไร และที่ไหน ยอมเปนสิ่งจําเปนในการสอนอาน
เพื่อความเขาใจ
2.7.1 ประเภทของคําถาม
แกลแลคเชอร และแอชเนอร (Gallagher and Asher 1963 : 183 – 194) ได
จําแนกประเภทของคําถามตามกระบวนการคิดของกิลฟอรด (Guilford’s model of intelligence
process) ออกเปน 4 ประเภทคือ
1. คําถามประเภทความรูค วามจํา (cognitive memory questions) ไดแก คําถาม
ใหตอบขอเท็จจริงและสิ่งทีไ่ ดเรียนแลว
2. คําถามประเภทสรุปแคบ (convergent questions) ไดแก คําถามซึ่งผูตอบใช
ความคิดหาคําตอบทีถ่ ูกตองเพียงคําตอบเดียวจากขอมูลที่มีอยู
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3. คําถามประเภทเปดกวาง (divergent questions) ไดแก คําถามซึ่งผูตอบใช
ความคิดหาคําตอบไดหลายคําตอบ
คําถามชนิดนี้กระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรคและ
จินตนาการ
4. คําถามประเภทประเมิน (evaluation questions) ไดแก คําถามที่เปดโอกาส
ใหผูตอบตัดสินใจ และประเมินคาสิ่งตางๆดวยตนเอง
คันนิงแฮม (Cunningham, 1971 : 81 – 103) ไดจําแนกคําถามออกเปน 2
ประเภทโดยจําแนกเปนประเภทแคบ (narrow questions)และประเภทกวาง (broad questions)
และแตละประเภทแบงประเภทตางๆดังนี้
1. คําถามประเภทแคบ (narrow questions) ผูตอบใชความคิดระดับต่ําในการ
ตอบคําถาม (low level thinking) ไดแก
1.1 คําถามเกี่ยวกับความรูความจํา (cognitive memory questions)
1.2 คําถามที่มีคําตอบถูกเพียงคําตอบเดียว (convergent questions)
2. คําถามประเภทกวาง (broad questions) ผูตอบใชความคิดระดับสูง (higher of
thinking) ไมจํากัดคําตอบทีถ่ ูก ไดแก
2.1 คําถามที่มีหลายคําตอบ (divergent questions)
2.1.1 คําถามใหทํานาย (predict)
2.1.2 คําถามใหตั้งสมมุติฐาน (hypothesis)
2.1.3 คําถามใหสรุปอางอิง (infer)
2.1.4 คําถามใหสรางความหมาย (reconstruct)
2.2 คําถามเพื่อการประเมิน (evaluative questions)
2.2.1 คําถามใหตัดสิน (judge)
2.2.2 คําถามใหประเมินคา (value)
2.2.3 คําถามใหตัดสินตัวเลือก (justified choice)
2.2.4 คําถามใหโตแยง (defend)
เพียรสัน และจอหนสัน (Pearson and Johnson, 1978 อางถึงใน วิสาข จัตวิ ัตร,
2543 : 213 – 214) ไดแบงประเภทคําถามตามขอมูลทีผ่ ูอานใชตอบคําถามดังตอไปนี้
1.คําถามที่ผูอานสามารถหาคําตอบไดโดยตรงจากบทอาน (textually explicit)
ไดแก คําถามซึ่งมีคําตอบปรากฏอยูในบทอานโดยตรง ผูตอบสามารถยกคําพูดในบทอานมา
ตอบไดเลย
2. คําถามทีผ่ ูอานตองสรุปหรืออนุมานคําตอบจากบทอาน (textually implicit)
ไดแก คําถามซึ่งคําตอบไมไดปรากฏโดยตรงในบทอาน ผูตอบตองอานและสรุป หรืออนุมาน
คําตอบโดยใชคําพูดของตนเอง
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3. คําถามที่ผูอานใชความรูและประสบการณเดิม
หรือขอมูลที่มีอยูแลวในใจ
ของผูอานมาใชในการตอบคําถาม (scriptural implicit information) ไดแก คําถามซึ่งผูอานตอง
ใชความรูและประสบการณเดิมเกี่ยวกับสิง่ ตางๆมาประมวลเขากับเนือ้ หาของเรื่องที่อาน เพื่อ
ตอบคําถามนัน้
โคล (Cole, 1987 : 114 – 121) ไดรวบรวมการจําแนกประเภทของคําถามไวรวม
6 วิธี ซึ่งใชเกณฑการจําแนก 6 เกณฑ ดังตอไปนี้
1. จําแนกตามระดับของคําถามได 2 ประเภทคือ
1.1 คําถามระดับต่ํา (low order questions) ไดแก คําถามที่ถามความรูใ น
เนื้อหา หรือใหระลึกถึงขอเท็จจริง จึงเรียกคําถามประเภทนี้อีกอยางหนึ่งวาคําถามขอเท็จจริง
1.2 คําถามระดับสูง (high order questions) ไดแก คําถามที่มีการตีความ การ
นําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห หรือการประเมินคา ซึ่งอาจเรียกวาคําถามใหคิด ซึ่งชวย
ในการพัฒนาทักษะการคิดและการใชเหตุผลในเนื้อหาที่เรียน
2. จําแนกตามลักษณะของคําตอบไดเปน 3 ประเภทคือ
2.1 คําถามที่เนนผลลัพธ (product questions) ซึ่งตองการคําตอบทีเ่ ปน
ขอสรุปหรือผลลัพธที่จะเกิดตามมา มักเปนคําตอบทีจ่ บในตัวเองสัน้ ๆเชน คําถาม “อะไรเปน
สาเหตุสําคัญ 3 ประการของการปฏิวตั ิในฝรั่งเศส”
2.2 คําถามที่เนนกระบวนการ (process questions) ตองการการอธิบาย
ถึงกระบวนการ วิถีทางสูจดุ หมายหรือขั้นตอนที่ทําใหไดขอสรุป หรือขั้นตอนการแกปญหามัก
ตองอธิบายยาวกวาคําถามประเภทที่ 2.1 เชนถามวา “บอกสาเหตุของการปฏิวัตใิ นฝรั่งเศสมา
สักอยาง และบอกดวยวาอะไรที่ทําใหเธอคิดวาสาเหตุนั้นสําคัญ”
2.3 คําถามที่เนนความคิดเห็น (opinion questions) ซึ่งตองการการตัดสิน
การประเมินคา การใหทัศนะในเรื่องนั้นๆ
3. จําแนกตามลักษณะคําตอบได 2 ประเภทคือ
3.1 คําถามแบบปด (closed questions) เปนคําถามที่กระตุนใหคิดเพียง
เล็กนอย ตอบไดในลักษณะแคบจะตอใหยาวกวานั้นไมได เชน ถามวา “เรื่องนี้จบลงอยางไร”
ผูตอบก็จะตอบไดเพียงเทาที่เรื่องที่อานระบุไวเทานั้น
3.2 คําถามแบบเปด (open questions) เปนคําถามที่ทําใหเกิดการคิดแบบ
กวางและคิดอยางสรางสรรค สามารถตอบไดอยางกวางขวาง และคําตอบจะเปนที่ยอมรับได
ทั้งสิ้นเชน ถามวา “เธอคิดวา เรื่องนี้จะจบลงดวยลักษณะอื่นไดอยางไรบาง” ผูตอบจะสามารถ
ตอบไดหลายอยางตามแนวคิดของเขา การใชคําถามประเภทนี้ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการ
ถามและเนื้อหาที่กําลังสอนอยู
4. จําแนกตามตัวอักษรขึ้นตนของคําถาม (“wh” questions ไดแก what when
how who why)
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4.1 “what questions” คําถามที่ถามวา “อะไร” มักถามความรูหรือการให
ระลึกถึงความคิดหรือรายละเอียดสําคัญ
4.2 “when questions” คําถามที่ถามวา “เมื่อไร” กระตุนใหนักเรียนคิดถึง
ลําดับเหตุการณ
4.3 “how questions” คําถามทีถ่ ามวา “อยางไร” เปนการถามถึง
กระบวนการหรือขั้นตอนการกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหเกิดขึ้น
4.4 “who questions” คําถามที่ถามวา “ใคร” เปนคําถามที่ใหนักเรียนระบุถงึ
บุคคลในเหตุการณ
4.5 “why questions” คําถามที่ถามวา “ทําไม” เปนการใหอธิบายเหตุผล
ของปรากฏการณ ผูตอบจะตองเขาใจความสัมพันธเชิงเหตุและผล จึงจะสามารถตอบคําถาม
ประเภทนี้ไดถูกตอง ดังนั้นคําถามนี้จึงทาทายความคิดมากa
5. จําแนกตามลักษณะการคิดหรือการคนหาคําตอบของผูตอบไดเปน 2 ประเภท
คือ
5.1 คําถามที่เนนความจํา (memory questions) ผูตอบจะใหคาํ ตอบจากความ
ทรงจําที่มีอยู เชน การใหบอกสารสนเทศที่ไดอานไป คําถามประเภทนี้ไมสงเสริมทักษะการคิด
5.2 คําถามที่เนนคนหา (search questions) การใหคําตอบแกคาํ ถามประเภท
นี้ ผูตอบตองคนควาอางอิงแหลงขอมูลภายนอก เชน หนังสือ หรือวัสดุและเอกสารอางอิงอื่นๆ
คําถามประเภทนี้จะตองใชทักษะและความสามารถในการคนความากกวาการถามความจํา ซึ่ง
สอดคลองกับการแกปญหาในชีวติ จริง ที่ตองอาศัยความสามารถในการคนควาและวิเคราะห
แหลงของขอมูล เพื่อแกปญหาที่ถูกตอง
6. จําแนกตามลักษณะการปรากฏอยูของขอมูลที่จะใหคําตอบไดเปน 3 ประเภทคือ
6.1 คําถามตามตัวอักษร (contextually explicit or literal questions) เปน
คําถามที่สามารถหาคําตอบไดจากตัวเนือ้ หาหรือบทเรียนโดยตรง
ขอมูลหรือคําตอบจะมีอยู
อยางชัดเจนในเรื่องหรือบทเรียน
6.2 คําถามสรุปอางอิง (contextually implicit or inference questions) เปน
คําถามที่จะหาคําตอบไดจากการวินิจฉัยจากขอมูลที่มีอยูหรือจากการคนหาความหมายระดับลึก
ซึ่งคําตอบมิไดปรากฏอยูในเรื่องหรือบทเรียนอยางชัดเจน
ผูตอบจะตองใชสาระที่มีอยูมา
สนับสนุนคําตอบใหมีความสมเหตุสมผล
6.3 คําถามความรูเดิม (externally implicit or background questions) เปน
คําถามที่ตองใชความรูเดิม
หรือสารสนเทศที่เกี่ยวของภายนอกที่ไมไดมีไวใหในเรื่องหรือใน
บทเรียนมาชวยในการใหคาํ ตอบ ผูที่มีความรูเดิมที่เกีย่ วของมากจะสามารถตอบคําถามประเภท
นี้ไดดีกวาผูทมี่ ีความรูเดิมในเรื่องนั้นนอย
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โอลเซ็น (Olsen, 1991: 238 – 239) ไดเสนอแนะการตั้งคําถามตามระดับความรู
ความเขาใจของบลูม ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับความรูความเขาใจของบลูม
ระดับความรูค วามเขาใจ
ความรู
ความเขาใจ
การประยุกต
การวิเคราะห
การสังเคราะห
การประเมินผล

กิจกรรมนักเรียน
บอกชื่อ ใหคําจํากัดความ ทบทวนความจํา ชี้วงกลมคําตอบ
จับคู
ตอบโดยใชคําพูดของตนเอง พูดซ้ํา อธิบาย บรรยาย
ทําตามคําสั่ง
นําความรูมาใชในสถานการณจริง เชื่อมโยงประสบการณของ
ตนเองเขากับเรื่องที่อานเดาเหตุการณ
บอกชื่อหรือแสดงสวนตางๆของสิ่งของ หนาที่ตางๆ หรือ
กระบวนการตางๆ
สรุป แนะนํา เปรียบเทียบสิง่ ที่เหมือนกันหรือตางกัน
ทํานายเรื่องใหแตกตางออกไป
ตัดสิน อธิบายวาชอบหรือไมชอบ บรรยายวาอะไรทําใหตัดสินใจ
อยางนั้นหรือสรุปอยางนั้น

ซิงเกอร (Singer, 1978 : 903) ไดเสนอแนวทาง การสอนการอานเพื่อความเขาใจ
ควรฝกใหนักเรียนถามตนเอง และฝกใหนักเรียนนําความคิดของเขาดวยตัวของเขาเอง และได
เสนอแนวคิดในการฝกการถามคําถามใหแกนักเรียน 3 ประการคือ
1. พฤติกรรมการใหตวั แบบ (modeling behavior) เปนวิธที ี่ครูตั้งคําถามในการเรียน
การสอน พรอมๆกับเปนตัวแบบใหแกนกั เรียน โดยเปดโอกาสใหนักเรียนไดตั้งคําถามตามแบบ
ครูบาง โดยครูจะเปนผูแนะนําให เพื่อใหนักเรียนไดมีบทบาทเปนผูตั้งคําถาม ถามตัวเองไดใน
ที่สุด
2. กลวิธีการสับเปลี่ยนบทบาท (phase – out/ phase – in strategy) วิธีนี้เริ่มดวย
คําถามที่ครูเปนผูตั้ง โดยใหนักเรียนอานบทเรียนและครูอธิบายหรือบอกถึงคําถามที่จะถามได
และอธิบายถึงการคิดคําตอบจากบทอานนั้น วิธีนี้จะเปนวิธีคลายการสอนการคิด แตคําถามที่
ครูตั้งขึ้นเพื่อนําความคิดของนักเรียนนั้นไมเพียงพอ ตองกระตุน ใหนักเรียนตั้งคําถามดวยตัว

68
เขาเองทั้งกอนอาน ระหวางอานและหลังการอาน ซึ่งเปนเปลีย่ นบทบาทของครูจากการเปนผูตั้ง
คําถาม มาเปนนักเรียนเปนผูตั้งคําถามบาง
3. การเขาใจเรื่องที่อานอยางกระตือรือรน (active comprehension) เมื่อนักเรียน
สามารถถามคําถามไดเองแลว เขาจะสามารถอานไดตามลําพังไดดีขึ้น โดยการตั้งสมมุตฐิ าน
หรือคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อาน และอานเพื่อหาคําตอบหรือทดสอบสมมุติฐานนั้น โดยเนนทั้ง
การตั้งคําถามกอนอาน ระหวางอาน และหลังอาน ซึ่งแตกตางจากการอานตามวิธี SQ3R ซึ่ง
เนนการถามกอนการอาน
2.8 การอานแบบ SQ3R
โรบินสัน (Robinson, 1961 : 29 – 30)
ไดเสนอกลวิธีในการอานอยางมี
ประสิทธิภาพคือ SQ3R ซึ่งสามารถชวยใหนักเรียนเลือกสิ่งที่เขาคาดวาจะรูจ ากเรื่องที่อาน
เขาใจแนวคิดของเรื่องที่อานไดอยางรวดเร็วและจดจําไดดี และสามารถทบทวนเรือ่ งที่อานนั้นได
อยางมีประสิทธิภาพ วิธีการดังกลาวมีขนั้ ตอนดังนี้
1. การสํารวจ (survey – S) โดยการสํารวจหนังสือที่อานตั้งแตปก ชื่อเรื่อง
ประวัติผูแตง วันออกลิขสิทธิ์หนังสือ บทนํา หรือ คํานํา บทสุดทายของเรื่อง บทสรุปและคําถาม
ที่อยูทายแตละบท และสวนทายของหนังสือ เชน ภาคผนวกทายเลม การอธิบายคําศัพทที่แทรก
อยูในหนังสือ ดัชนี และบรรณานุกรม เปนตน นอกจากนี้ดูลักษณะของโครงสรางของเนื้อเรื่อง
ลักษณะการจัดเรียบเรียงเนือ้ เรื่อง และศึกษาวิธีการอานใหงายขึ้น การอานในขั้นนี้จะชี้ใหเห็น
หัวขอสําคัญๆ หรือแนวคิดของเรื่องที่เปนหลัก และชวยใหผูอานเรียบเรียงแนวคิดตางๆได เมื่อ
อานเรื่องอยางละเอียดในภายหลัง
2. การตั้งคําถาม (question – Q) การตั้งคําถามเปนวิธีการที่ใหผูอานมีความ
กระตือรือรน มีความวองไว ตื่นตัว อยากรูอยากเห็นมากขึ้น ทําใหการอานมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ในการอานเนื้อเรื่องที่มีความซับซอนและยุงยาก การตั้งคําถามอาจทําไดโดย
- กอนเริ่มการอาน นักเรียนถามตนเองวาตองการรูอะไรบาง
- อานและคิดเกี่ยวกับคําถามทายบทของแตละบท
หรือจากคําถามที่ครู
กําหนดให
- ดูหัวขอเรื่องและหัวขอยอยที่อยูในคําถาม
- เก็บคําถามขณะอานและพยายามหาคําตอบ
นอกจากนี้การตั้งคําถามชวยใหผูอานนึกยอนถึงความรูเดิมที่มีอยูเกี่ยวกับ
เรื่องที่อาน คําถามจะตองสัมพันธกับเรื่องราวที่กําลังอาน ผูอานจะตองตั้งคําถามของตนเอง
เชน ใจความสําคัญของผูเขียนคืออะไร ทําไมจึงสําคัญ สําคัญอยางไร และเกี่ยวของกับอะไร ซึ่ง
จะชวยทําใหการอานในขั้นตอไปเปนไปอยางมีจุดมุงหมาย และสามารถจับประเด็นสําคัญไม
ผิดพลาดและคิดอยูเสมอวาจะตองอานหาคําตอบนั้น
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3. การอาน (read – R)วิธีการอานทีเ่ หมาะสมคือการทีละสวน (part by part)
ไมควรอานทั้งเรื่องโดยทันที และไมควรอานขามไปบทอื่นจนกวาจะเขาใจ ในขณะเดียวกัน ใน
ขั้นนี้จะเปนการอานเพื่อความเขาใจ จับประเด็นสําคัญๆอยางแทจริง และคนหาคําตอบในขณะที่
กําลังอาน ถานึกคําถามไดอีกก็อาจจะใชวิธีจดบันทึกไว แลวตั้งใจอานตอไปจนกวาจะไดคําตอบ
ที่ตองการ
4. การจดจําสิ่งที่อาน (recite – R) หรือการซักถามนักเรียน ซึ่งจะชวยนักเรียน
จําสิ่งที่เพิ่งอานไป ขั้นนี้ชว ยใหผูอานเก็บขอมูลทีต่ องจําจากความจําระยะสั้นไปสูค วามจําระยะ
ยาว เปนความพยายามหาคําตอบ หรือการเขียนสรุปใจความสําคัญๆไว พยายามใชถอยคํา
ของตนเองใหมากที่สุดเทาที่จะทําได หรืออาจจะเริ่มดวยการอานทวนคําถามซ้าํ ใหมอีก เพื่อจะ
ไดสรุปคําตอบไดงายเขา
การทําเชนนี้จะทําใหรวู า เรื่องที่อานเกี่ยวกับอะไร ถาตอบคําถาม
ไมไดใหยอนไปอานเรื่องใหมอยางคราวๆ การจดจําสิ่งที่อาน (recite) อาจทําโดย
4.1 ขีดเสนใตประโยคสําคัญของแตละยอหนา ขอความสําคัญ หรือมโนทัศนของ
เนื้อเรื่อง
4.2 การจดบันทึกหลังจากอานจบตอน จดบันทึกสั้น ยอเปนโครงเรื่องอยางสั้นๆ
4.3 การพูดถึงใจความสําคัญดวยถอยคําของตนเอง
4.4 พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องทีอ่ าน โดยแบงกลุมและแลกเปลี่ยนสิ่งที่อานซึ่งกันและ
กัน
5. การทบทวน (review – R)
การทบทวนจะเกิดขึ้นเมื่ออานจบแลว ลอง
ตรวจสอบวาตนมีความสามารถจดจําเรื่องราวและใจความสําคัญของเรื่องไดดีเพียงไร
โดย
พยายามนึกทบทวนจุดสําคัญของเรื่อง แลวโยงความคิดมายังรายละเอียดของเรื่อง วิธีการนี้
จะทําใหนักเรียนหรือผูอานอานไดอยางเขาใจ และจําเรื่องไดแมนยํายิ่งขึ้น การทบทวนมีวธิ ีการ
ดังนี้คือ
5.1 การทบทวนทันทีหลังจากอานทีละสวน (part by part reading) และการ
จดจําสิ่งที่อาน แลวทบทวนทั้งบทหรือดูภาพรวมและสิ่งอื่นๆประกอบรวมกัน
5.2 การทบทวนเปนชวงๆหรือเปนระยะๆ ไดแก กอนการสอบ โดยทบทวนสิ่งที่
จดบันทึกไวหรือขีดเสนใต การทดสอบดวยตนเองอีกครั้ง
5.3 การทบทวนครั้งสุดทาย กอนการสอบปลายภาค
ทบทวนเนื้อหาทุกๆ
ภาคเรียนและรวบรวมเขาดวยกัน และเตรียมตัวสอบ
2.9 การอานแบบ Directed Reading Thinking Activity
การอานแบบ Directed Reading Thinking Activity (DRTA) พัฒนาขึ้นโดย
รัสเซลล จี.สตอฟเฟอร (Russell G. Stauffer, 1969) มีจุดประสงคเพือ่ ชวยใหนักเรียนเปนผูอาน
มีความคลองแคลวในการอาน (Staffer,1969 cited in Burgess, Debra A, 2003 : 1) ใชทักษะ
หลายๆอยางรวมกันโดยใชการอานแบบ DRTA
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สตอฟเฟอรกลาววา “ทักษะที่ดีทสี่ ุดสําหรับสิ่งที่ใหกบั ผูอานก็คือ ความอิสระใน
การตรวจสอบความคิดของตนเองในการตั้งคําถาม คนหาคําตอบ และรูจักวิเคราะหและฝก
ปฏิบตั ”ิ
การอานแบบ DRTA ตองใชสิ่งตอไปนี้
1. ใชประสบการณและความรูเดิม
2. สรางความหมายจากคําตางๆไดโดยอัตโนมัติ
3. ยืนยันและพิสูจนสิ่งที่ทํานายได
4. ตั้งคําถามและสามารถแกไขปรับปรุงดวยตนเองได
นอกจากนี้การอานแบบ DRTA ยังใชเมตาคอกนิชันในการอาน สอนใหนักเรียน
ไดรูจักจุดประสงคของการอานไดดวยตนเอง ซึ่งเปนการพัฒนากระบวนการอานและการคิด
ขั้นตอนการอานแบบ DRTA มีดังนี้คือ
ขั้นที่ 1 การทํานายหรือคาดเดาเรื่อง (predicting) นักเรียนจะตองตั้งสมมุติฐาน
จากสวนยอยๆของเนื้อเรื่อง โดยเริ่มจากการมองดูชื่อเรื่อง หัวขอเรื่องแตละตอน การอธิบาย
ดวยภาพประกอบ และการอธิบายดวยวิธีอื่นๆ นักเรียนทํานายวาเขาคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาอาน
อยางไรบาง จากการอานสวนยอยๆของเนื้อเรื่อง และครูตองใหนักเรียนทํานายตอไปวาจะมี
อะไรเกิดขึ้นตอไป ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนการเดา (guess) การคาดหมาย (anticipate) และการ
ตั้งสมมุตฐิ าน (hypothesis) บทบาทของครูก็คือ ตองกระตุนและปลุกความคิดของนักเรียนโดย
การถามคําถามนักเรียน เชน “What do you think?” Why do you think so?” “What do you
think will happen in the story?”
ขั้นที่ 2 การอาน (reading) นักเรียนอานเนื้อเรื่องเพื่อพิสูจนหรือยืนยันความ
ถูกตองโดยการหาขอมูลมาประกอบการพิสูจน การทํานายไมมีถกู หรือผิด แตควรพิจารณาวา
ทํานายไดมากหรือนอยกวากัน จากนั้นเขียนคําทํานายใหม
ขั้นที่ 3 การพิสูจนความจริง (proving) ขั้นตอนนี้นักเรียนยอนกลับไปอานเนื้อเรื่อง
อีกครั้งเพื่อยืนยันคําทํานาย โดยการคนหาขอความในเนื้อเรื่องที่อาน
ครูสามารถเปนผู
ชวยเหลือโดยเปนผูใหคําปรึกษา แนะนํา ขัดเกลา เปดโอกาสใหนักเรียนไดอานและคิดมาก
ยิ่งขึ้น
ขั้นที่ 4 ทําขั้นที่ 1 – 3 ซ้ําอีกครั้งขณะที่ยงั มีการอานตอเนื่อง
2.10 การอานแบบ K – W – H – L
การอานแบบ K – W – H – L พัฒนาขึ้นโดยโอเกิล (Ogle, 1986: 564 - 570)
มีจุดประสงคเพื่อใหผูอานใชความรูเดิมรวมกับความรูใหมที่ไดจากการอาน
การอานแบบ
K – W – H – L นี้มาจากประเด็กหลักดังนี้
K = what they know เปนสิ่งที่นักเรียนตองรู
W = what they want to find out เปนสิ่งที่นักเรียนตองการคนหา
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H = how they plan to find new information
เปนวิธีการที่นักเรียนวางแผนการคนหาขอมูลใหม
L = recording what they have learned or still want to learn
จดบันทึกสิ่งที่ไดเรียนรูแลวหรือสิ่งที่ยังคงตองเรียน
กิจกรรมการอานแบบนีส้ ามารถใชไดทั้งรายบุคคล กลุมยอยและเปนกิจกรรม
ทั้งชั้นเรียน และยังชวยใหนกั เรียนแลกเปลี่ยนสิ่งที่เรียนรูกับนักเรียนคนอื่นๆ
และเรียนรูถึง
แหลงขอมูลทีส่ ามารถคนหาไดและสรุปการคนหา
ขั้นตอนของการอานแบบ K – W – H – L มีดังนี้คือ
ขั้นที่ 1 การแนะนํากลวิธี (introduce the strategy) ครูแนะนํากลวิธีการอาน
แบบ K – W – H – L กับหัวขอเรื่องใหม ครูอธิบายกอนที่จะเรียนหัวขอเรื่องหรืออานหนังสือ
เปนสิ่งที่สําคัญมากที่จะตองคนหาวาเราควรจะรูอะไรเกี่ยวกับหัวขอเรื่องบาง
หลังจากเรา
ตองการจะรูอะไรเราสามารถตั้งคําถามซึ่งจะชวยเรามุงไปสูการอานวาเราตองการคนหา
อะไรบาง ถาคําถามใหมเกิดขึ้นขณะเราอาน ใหเขียนคําถามลงในแผนภูมิ
ขั้นที่ 2 จดวาตนเองรูอะไรบาง (list what is known) นักเรียนตั้งคําถามลงใน
แผนภูมิ ใหนักเรียนรวมกันระดมพลังสมองดูวาตองการรูอะไรบางเกี่ยวกับหัวขอเรื่อง แลว
บันทึกไวแมวา สมมุติฐานจะไมถูกตองหรือผิดมโนทัศน เมื่อมีขอมูลใหมที่ทาทาย บอกนักเรียน
ใหกลับไปที่แผนภูมิหลังจากอานเพื่อยืนยันขอเท็จจริง
ขั้นที่ 3 จดวาตองการเรียนรูอะไร (list what they want to learn) ตั้งคําถาม
โดยเริ่มจากถามวา “What do you want to know more about?” หรือ “What questions do
you have about this topic?” จดสิ่งที่ตองการเรียนรูลงบนแผนภูมิ
ขั้นที่ 4 นักเรียนตั้งคําถามดวยตนเอง (students generate their own
questions) ใหเวลานักเรียนไดทํางานเปนรายบุคคลหรือกลุมยอย นักเรียนแตละคนสามารถ
ตัดสินวาคําถามใดที่เขาตองการคนหาเปนสวนตัว ใหเวลานักเรียน 2 – 3 นาที เพื่อตั้งคําถาม
เพิ่มเติมที่เขาตองการ
ขั้นที่ 5 อภิปรายวิธีการตอบคําถาม (discuss how to find answers to
questions) นักเรียนควรจะจดหาแหลงที่เปนไปไดทจี่ ะใหคําตอบ แนะนํานักเรียนไปหาตําราที่
เปนตนฉบับหรือสารานุกรมเพื่อคนหาคําตอบเพิ่มเติม
ขั้นที่ 6 อานซ้ําอีกครั้งเพื่อคนหาคําตอบ (read to find out) ใหนักเรียนมีเวลา
ในการคนหาคําตอบที่จะเปนไปได
สงเสริมใหนักเรียนจดเปนแผนภูมิเกี่ยวกับขอมูลใหมที่
ตองการจะเรียนรูหรือใชตั้งคําถามระหวางที่อาน
ขั้นที่ 7 แลกเปลี่ยนคําตอบซึ่งกันและกัน
(share answers) ใหนักเรียน
แลกเปลี่ยนสิ่งที่คนหาและบันทึกสิ่งที่ไดลงในแผนภูมิ
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ขั้นที่ 8 กิจกรรมติดตามผล (follow – up activities)
อาจจัดอยูในรูปจํา
คําศัพท กิจกรรมที่ชวยเสริมใหเกิดความเขาใจ การอภิปราย การเขียน การทําแผนผังความคิด
แผนที่ บันทึกการเรียนรู รายงาน และการสรุปเรื่องที่อาน
การประเมินผลการอานแบบ K – W – H – L ครูตองมีการประเมินกอนวา
นักเรียนรูอะไรเกี่ยวกับหัวขอเรื่อง มีการประเมินระหวางการอาน และมีการประเมินวานักเรียน
ไดเรียนรูอะไรบาง และตองสอนอะไรเพิ่มเติม ควรมีแผนภูมิติดไวในหองเรียนเพื่อจะไดเปนการ
เพิ่มเติมขอมูลในสัปดาหตอ ๆไป ขณะทีก่ ารเรียนรูยังดําเนินตอไปเรื่อยๆ นักเรียนตองการคนหา
คําถามเพิ่มเติมก็สามารถเขียนใสในแผนภูมิได
2.11 การอานแบบ Scaffolded Reading Experience (SRE)
เกรฟวส และเกรฟวส (Graves and Graves, 1994) ไดพัฒนาการอานแบบ
Scaffolded Reading Experience (SRE) ขึ้น เพื่อชวยใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการทํา
ความเขาใจการเรียนรูและเลือกเนื้อเรื่องที่อาน หลักสําคัญของการอานแบบ SRE ก็คือ
ความคิดและความเขาใจเกีย่ วกับ scaffolding (notion of scaffolding) และเห็นความสําคัญของ
ความสําเร็จในการเรียนรูของนักเรียน (the importance of student success in learning)
เกรฟวส และเกรฟวส ใหความเชื่อถือในงานของบรูเนอรเกี่ยวกับ scaffolding ทีม่ ี
พื้นฐานมาจากงานวิจัยของเขาเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธของการใชถอยคําของแมทสี่ อนลูกในการ
อาน เขาอางถึงความจํากัดความ scaffolding ของบรูเนอรวา เปนกระบวนการที่สามารถทําให
เด็กหรือผูเริ่มฝกหัดไดรูจักแกปญหา ทํางานใหบรรลุผลสําเร็จหรือบรรลุเปาหมาย โดยเปนความ
พยายามที่ไมมีใครชวยเหลือ (Wood, Bruner and Ross, 1976, 1990) นอกจากนี้เขายังได
อธิบายวา การอานเนื้อเรื่องเหมือนการเดินทาง ยิ่งสถานที่ที่ไปไมคุนเคยมากเทาไร ความ
ตองการความชวยเหลือในการเตรียมตัว การแนะนํา และการติดตามการเดินทางยิ่งมีมากขึ้น
เทานั้น SRE พัฒนาขึ้นโดยใชวธิ ีการ scaffolding เพื่อเตรียมใหนักเรียนเดินทางโดยผานการ
อานเนื้อเรื่องอยางมีความหมายและคุมคากับเวลาทีใ่ ชในการอาน
การอานแบบ SRE สามารถใชไดกบั นักเรียนทุกระดับชั้นตั้งแตเกรด 1 – 12 และ
ตามระดับความสามารถของนักเรียน และสามารถใชไดกับเนื้อเรื่องทุกรูปแบบ เชน นวนิยาย
เรื่องสั้น นิทานพื้นบาน เนื้อเรื่องที่เปนตอนๆ บทความในนิตยสาร และหนังสือคูมือการ
ทําอาหาร เปนตน
การอานแบบ SRE มีขั้นตอนหลักๆ 2 ระยะดังนี้คือ
ระยะที่ 1 การวางแผน (planning) ในการวางแผนการอานครูตองคํานึงถึงความรู
ความสามารถ ความสนใจและพื้นความรูข องนักเรียน รวมทั้งการเลือกหัวขอเรื่อง ความยากงาย
ของเนื้อเรื่อง และจุดประสงคของการอาน สิ่งเหลานี้ชวยใหครูตดั สินใจในการวางแผนกอนการ
อาน ระหวางการอาน และหลังการอาน เพื่อชวยใหนกั เรียนเขาใจและสนุกกับการเลือกเนื้อเรื่อง
ในการอาน ตัวอยางเชน ถาความสามารถโดยเฉลีย่ ของนักเรียนเกรด 5 เลือกเนื้อเรื่องที่อาน
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เกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญ และมีเปาหมายก็คือ เรียนรูร ายละเอียดทีส่ ําคัญในเนื้อเรื่อง กอนการ
อานครูควรพิจารณากิจกรรมที่สรางแรงจูงใจ ซึ่งเปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนคุนเคยกับคําศัพท
ยากๆ และกิจกรรมการตั้งคําถามที่มุงเนนที่คําถามทีข่ นึ้ ตนดวย who, what, when, where,
why และพิจารณาคําถามวาควรจะใชคาํ ตอบอยางไรในเนื้อเรื่อง สวนระหวางการอานนักเรียน
สามารถเลือกอานบางสวนของเนื้อเรื่องดวยปากเปลา ตามดวยการอานเพื่อคนหาคําตอบ แลว
ตอบคําถามทีค่ รูตั้งคําถามจากเนื้อเรื่อง สวนหลังการอานนักเรียนสามารถแบงเปนกลุมยอย
เพื่อชวยกันตอบคําถามเกีย่ วกับเนื้อเรื่อง จากนั้นใหกลุมตางๆมารวมกันเพื่อแลกเปลี่ยนคําตอบ
กันในการอภิปรายกลุมใหญ
ระยะที่ 2 การนําไปใช (implementation) ระยะการนําไปใชของการอานแบบ SRE
ประกอบดวย สิ่งที่นักเรียนทํากิจกรรมก็คือ กอนการอาน ระหวางการอาน และหลังการอาน ใน
แตละองคประกอบของบทเรียนที่ใชในการสอน ครูสามารถเตรียมทางเลือกในการสอนดังนี้
1. กอนการอาน (pre –reading) กิจกรรมกอนการอาน เปนการเราความสนใจ
ของนักเรียน กระตุนความรูเ ดิม หรือสอนศัพทและมโนทัศนของเรื่องที่เห็นวายากกอน กิจกรรม
กอนการอานมีดังนี้
- สรางแรงจูงใจ
- กระตุนพื้นความรูเดิม
- เพิ่มความรูเฉพาะเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง
- สรางความสัมพันธระหวางการอานกับชีวติ ประจําวันของนักเรียน
- สอนศัพทกอน
- สอนมโนทัศน
- สอนการตั้งคําถาม
- การทํานายเนื้อเรื่อง
- กําหนดทิศทางการอาน
- แนะนํากลวิธีการอานเพื่อความเขาใจ
2.ระหวางการอาน (reading) กิจกรรมระหวางการอานแบบ SRE มีดังนี้
- การอานในใจ เปนกิจกรรมที่ใชระหวางการอานมากที่สุด เพราะการอาน
ของนักเรียนสวนใหญที่ใชตลอดชีวติ จะเปนการอานในใจ
ครูตองดูแลในการเลือกเนื้อเรื่อง
ที่นักเรียนสามารถอานได
- อานใหนักเรียนฟงและฝกใหอานปากเปลา
- การแนะนําการอาน เปนกิจกรรมตัง้ แตกอนการอานและตอเนือ่ งถึงระหวาง
การอาน
- มีการปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องใหสั้น ยากหรือยาวมากขึ้น อาจทําไดโดยการฟง
การดูวิดีโอเทป เปลี่ยนแปลงรูปแบบของเนื้อเรื่อง
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3. หลังการอาน (post – reading)
กิจกรรมหลังการอานเพื่อเปดโอกาสให
นักเรียนสังเคราะหและจัดระเบียบความคิดจากเนื้อเรื่อง และประเมินความเขาใจ ครูตองการให
นักเรียนสะทอนความคิดกลับหลังการอานโดยใชวธิ ีทนี่ าสนใจ กิจกรรมหลังการอานมีดังนี้
- การตั้งคําถาม เปนวิธีที่ใชบอยที่สดุ หลังกิจกรรมการอาน ครูควรเตรียม
คําถามที่ฝกใหคิดระดับสูง การตั้งคําถามสามารถใหนักเรียนถามคําถามซึ่งกันและกัน หรือถาม
ครู
- การอภิปราย อาจทําเปนกลุมยอยหรือทั้งชั้นเรียน ซึ่งเปดโอกาสใหนักเรียน
ไดทําความชัดเจนกับความเขาใจเนื้อเรือ่ งที่อาน และตีความเนื้อเรือ่ งดวยตนเอง การอภิปรายนี้
เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดพูดถึงกลวิธีทใี่ ชเพื่อทําความเขาใจเนื้อเรื่อง และเรียนรูวธิ ีการที่
จะทําความเขาใจเนื้อเรื่องที่อานที่มีความคลายกัน
- การเขียน เปนวิธีการที่นักเรียนจะไดแสดงและขยายความเขาใจในการอาน
เนื้อเรื่อง กอนการเขียน ครูตองแนใจวานักเรียนเขาใจเรื่องที่อานดีแลว
- การเลนละคร เปนกิจกรรมที่ไมเปนทางการโดยนักเรียนอาจแสดงกิริยา
การเคลื่อนไหว และพูดตามเนื้อเรื่องที่อาน กรเลนละครอาจเปนการเสียดสี ละครสั้น ละครใบ
และแสดงใหนกั เรียนใชความคิดไมใชเขาใจเนื้อเรื่องเพียงอยางเดียว แตอาจจะรวมทั้งการเห็น
ไดยิน และรูสกึ
- กิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะ การวาด และกิจกรรมที่ไมใชถอยคํา กิจกรรม
เหลานี้อาจทําในรูปของงานศิลปะ การวาด เชน แผนภาพ แผนที่ แผนภูมิ และอาจเปนเกี่ยวกับ
ดนตรี การเตนรํา และผลิตสื่อตางๆ เชน สไลด และวิดีโอเทป กิจกรรมเหลานี้ใหโอกาสนักเรียน
ไดแสดงกิจกรรมที่อาจแตกตางจากงานปกติที่ทําในโรงเรียน
ที่ใหทั้งความสนุกสนานและ
ความหมายของการอานเนื้อเรื่อง
- กิจกรรมที่ขยายความรูและการประยุกตสิ่งที่เรียน เชน การทําอาหารหลัง
การอานเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการทําอาหาร กิจกรรมอาจเกิดขึ้นนอกหองเรียน เชน การไปทัศน
ศึกษาเรื่องพิพิธภัณฑสตั วน้ําหลังจากการอานเรื่องชีวติ ในทองทะเล
- การสอนซ้ําอีก ใชในกรณีที่ไมประสบความสําเร็จในการอาน อาจทําได
โดยการใหนักเรียนอานบางสวนที่ไมเขาใจใหม
ตอนที่ 3 การสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชกระบวนการบูรณาการทักษะ
การคิด
3.1 ทักษะการคิด
3.1.1 ความหมายของทักษะการคิด
มีผูใหความหมายของทักษะการคิดไวดังนี้คือ
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บลูม (Bloom, 1974: 17 – 20) ไดใหความหมายของทักษะการคิดวา หมายถึง
“ความสามารถของกระบวนการทางสมองในการที่จะรับรูขอมูลตางๆมาประมวลผลเบื้องตน
แลวใชวิธีการคิดที่มีอยูหรือเคยไดรับการฝกฝนมาประมวลสรุป เพื่อแสดงออกเปนผลผลิตของ
การคิด ความสามารถทางการคิดนี้แสดงออกเปนพฤติกรรมเปนลําดับขั้นตั้งแตระดับต่ําไปจนถึง
ระดับสูงขึ้น”
ชราก (Sharg, 1988) ไดใหความหมายของทักษะการคิดวา หมายถึง “กิจกรรม
ทางสมองที่เกี่ยวของกับการแกปญหาและการเรียนรู
ลักษณะของทักษะการคิดมีลักษณะ
คลายคลึงกับทักษะการขับรถ ทักษะการพิมพดีด และลักษณะการเลนเทนนิส เปนตน
เพราะฉะนั้นทักษะการคิดจึงเปนทักษะทีค่ รูสามารถสอนใหแกนักเรียนได”
รักจิโร (Ruggiero, 1988)
ไดใหความหมายของทักษะการคิดวา หมายถึง
“กิจกรรมทางสมองที่ชวยใหสามารถแกปญหาได ตัดสินใจได และตอบสนองความตองการที่จะ
เขาใจไดโดยใชกิจกรรมที่เปนองคประกอบของทักษะการคิด ไดแก การสังเกตอยางรอบคอบ
การจํา การสงสัย การจินตนาการ การสืบสอบ การแปล การประเมิน และการตัดสินใจ”
เนลสัน – โจนส (Nelson – Jones, 1990) ไดใหความหมายของทักษะการคิดวา
หมายถึง “การตัดสินใจเลือกใชทักษะตางๆตามลําดับในการแกปญหา โดยผานกระบวนการ
ภายในจิตใจ
การเลือกใชทักษะการคิดของแตละคนจะมีประสิทธิภาพหรือไม
ขึ้นอยูกับ
ประสบการณในการใชทักษะของแตละคน อยางไรก็ตามทักษะการคิดที่มีประสิทธิภาพจะชวย
ใหสามารถแกไขและปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นได”
เบเยอร (Beyer,1991) ไดใหความหมายของทักษะการคิดวา หมายถึง ”การ
พินิจพิเคราะหอยางรอบคอบ เปนการอธิบายกระบวนการเชื่อมโยงตางๆ ภายในจิตใจอยาง
ถูกตอง โดยใชทักษะดังนี้ การจํา การจําแนกสิ่งที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของ การทํานาย การ
ตัดสินใจ การสังเคราะห การบงบอกความสัมพันธและการสรุปทักษะเหลานี้เปนเครื่องมือของ
ความคิดที่มีประสิทธิภาพ และถาใชบอยครั้งจะนําไปสูการคิดในการสรางความหมาย ความ
เขาใจ และความรู”
ทิศนา แขมมณี และคณะ (2544 : 118 – 119) ไดใหความหมายของทักษะการคิด
วาหมายถึง “ความสามารถยอยๆในการคิดลักษณะตางๆ ที่เปนองคประกอบของกระบวนการ
คิดที่สลับซับซอน”
อุษณีย โพธิสุข และคณะ (2544 : 19) ไดใหความหมายของทักษะการคิดวา
หมายถึง “ความสามารถในการแสดงออกหรือแสดงพฤติกรรมของการใชความคิดอยางชํานิ
ชํานาญ ซึ่งคนแตละคนจะมีทักษะการคิดแตกตางกัน”
จากความหมายของทักษะการคิดที่มีผูกลาวไวขางตนสรุปไดวา
ทักษะการคิด
หมายถึง ความสามารถของพฤติกรรมภายในซึ่งเกิดขึ้น เปนมโนภาพที่เปนเรื่องราวในใจ
โดยใชรวมกับประสบการณของบุคคลมาสัมพันธกับสิ่งเราและสภาพแวดลอม ซึ่งสามารถใชใน
การสรางความหมาย ความเขาใจ และสามารถแกปญหาได
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3.1.2 องคประกอบของทักษะการคิด
เฟรนเคล (Fraenkel, 1980: 172) ไดกลาวถึงทักษะทีเ่ ปนองคประกอบของ
ทักษะการคิด วา การที่จะใหนักเรียนมีทักษะการคิดขึ้นอยูกับพื้นฐานความรูและประสบการณ
รวมทั้งขอมูลตางๆที่มีอยูในตัวนักเรียน กลาวคือ นักเรียนจะคิดเกี่ยวกับเรื่องอะไรตองมีพื้นฐาน
ในเรื่องนั้นๆอยูบางพอสมควร
ดังนั้นเฟรนเคลจึงไดวัดทักษะการคิดจากการบูรณาการ
เนื้อหาวิชาสังคมศึกษากับทักษะการคิด โดยประกอบดวยทักษะตางๆดังนี้
1. การสังเกต (observing) คือ ความสามารถในการใชประสาทสัมผัส ไดแก
ตา หู จมูก ลิ้น ผิวกาย สัมผัสกับสิ่งตางๆที่เกิดขึน้ ทําใหเกิดความคิดและความรูสึกในการ
ตอบสนองสิ่งนั้น โดยสามารถบอกหรือแสดงใหทราบวามีสิ่งใดเกิดขึ้นบาง รวมถึงการบอก
ลักษณะหรือคุณสมบัติของสิง่ ตางๆที่เปนขอมูลได
2. การบรรยาย (describing) คือ ความสามารถในการคิดและตอบสนองตอ
ขอมูลที่เปนวัตถุ ปรากฏการณ หรือสิ่งตางๆทีเ่ กิดขึ้นหลังจากทีส่ ังเกตมาแลวโดยสามารถให
รายละเอียดการบอกลักษณะและคุณสมบัติของขอมูลหรือปรากฏการณนั้นๆได
3. การพัฒนามโนทัศน (developing concepts) คือ ความสามารถในการคิด
กําหนดลักษณะเฉพาะและจัดประเภทหรือกลุมของขอมูล และใหชื่อประเภทหรือกลุมที่จัดไว
ตามลักษณะและคุณสมบัติรว มของขอมูล
4. การจําแนก (differentiating) คือ ความสามารถในการคิดเพื่อจัดกลุมหรือจัด
ประเภท หรือแยกแยะขอมูลตางๆที่เปนมโนทัศน
5. การใหคําจํากัดความ (defining) คือ ความสามารถในการคิดใหความหมาย
และสรุปขอความใหครอบคลุมคุณลักษณะและคุณสมบัติที่จําเปนของมโนทัศนนั้นได
6. การเปรียบเทียบ (comparing and contrasting) คือ ความสามารถในการคิด
นําขอมูลตางๆมากําหนดสิ่งที่เหมือนและแตกตางหรือตรงขามกันไดอยางมีเหตุผล
7. การสรุปความ (generalizing) คือ ความสามารถในการคิดเชื่อมโยงและ
แสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศนเขาดวยกันอยางมีเหตุผลและครอบคลุมสาระสําคัญทั้งหมด
ของขอมูล
8. การทํานาย (predicting) คือ ความสามารถในการคิดนําหลักการหรือการสรุป
ความ ความรูและประสบการณไปประยุกตใชในการคาดคะเนสถานการณอื่น ที่จะเกิดขึ้นใหม
หรือแตกตางไปจากเดิม
9. การตั้งขอสมมุติฐาน (hypothesizing) คือ ความสามารถในการคิดใหเหตุผล
ของการเกิดเหตุการณตางๆ และตั้งขอสมมุติฐานเกีย่ วกับเหตุการณหรือสิ่งตางๆที่เกิดขึ้นทั้งใน
ปจจุบัน อดีต หรืออนาคต
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10. การอธิบาย (explaining) คือ ความสามารถในการคิดเชื่อมโยงความสําคัญ
ของเหตุผลของขอมูล การแสดงเหตุผล ความสัมพันธของมโนทัศน และกฎเกณฑของขอมูลนัน้
ไดอยางกระจางชัด
11. การเสนอแนวทางเลือก (offering alternatives) คือ ความสามารถในการคิด
เสนอแนวทางเลือกพรอมทั้งขั้นตอนในการตัดสินใจ
กระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยใชเหตุผล
ประกอบการเสนอแนวทางเลือกนั้น
ฟชเชอร (Fisher, 1992) ไดสรุปองคประกอบของทักษะการคิดดังนี้
1. การคิดสรางสรรค (creative thinking) คือ การจัดระบบความคิดโดยสรางสรรค
สิ่งใหมขึ้น เปนความคิดใหมที่ไดมาจากการคนหา การสรางขอสรุปทั่วไปจากสมมุติฐาน
2. การคิดอยางมีวิจารณญาณ (critical thinking) คือ การรูจักคิดดวยตนเองอยางมี
เหตุผล ไมยอมรับหรือปฏิเสธงายๆ แตจะใชเหตุผลเปนหลักในการตัดสินใจ หรือประเมินคาสิง่
ตางๆ
3. การแกปญหา (problem solving) คือ การแกปญหาโดยอาศัยขอเท็จจริงเปน
หลัก การแกไขปญหาจะถูกตองหรือเหมาะสม ยอมขึ้นอยูกับประสบการณการเรียนรูของแตละ
คน
4. การเสริมสรางเครื่องมือในการคิด (instrumental enrichment) คือ การรูจักฝกใช
เครื่องมือตางๆในการแกปญ
 หา เชน การเลนเกมทีใ่ ชไหวพริบ ฝกแกปญหาจากสถานการณ
จําลอง เปนตน
สมเจตน ไวยาการณ (2530 : 16) ไดสรุปการประชุมทางการศึกษาในระดับสูงที่
นิวเจอรซี (New Jersey Board of Higher Education) เกี่ยวกับความสามารถที่จําเปนของ
องคประกอบของทักษะการคิดดังนี้
1. ความสามารถในการจําแนกรายละเอียด
และกําหนดสิ่งที่เปนปญหาไดเปน
อยางดีเชนเดียวกับความสามารถในการกําหนดเปาหมาย และประเมินวิธีการในการแกปญหา
นั้น
2. ความสามารถในการรูจัก และเลือกใชเหตุผลแบบอนุมานและอุปมาน และรูจัก
ความไมถูกตองของเหตุผล
3. ความสามารถในการลงขอสรุปอยางมีเหตุผลจากขอมูลที่ไดจากแหลงตางๆ เชน
จากขอเขียน คําพูด ตารางหรือรูปภาพ และสามารถไดตอบผูอื่นไดอยางมีเหตุผล
4. ความสามารถในการเขาใจ การสรางและการใชความคิดรวบยอด ตลอดจนการ
การขยายความคิดอยางกวางขวาง
5. ความสามารถในการจําแนกขอความจริงและความคิดเห็น
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ทิศนา แขมมณี (2534 : 2 - 4) ไดอธิบายถึงองคประกอบที่ทําใหเกิดทักษะการคิด
สรุปไดดังนี้
1. การสังเกต
คนสองคนอาจอยูในสภาพแวดลอมเดียวกันหรือไดรับสิ่งเราเดียวกัน แตเหตุใดคน
หนึ่งจึงเกิดความคิด อีกคนหนึ่งไมเกิดความคิด เชน นกบินผานคน 2 คน ซึ่งยืนอยูใกลกัน แต
ทําไมคนหนึ่งจึงไมเกิดความคิดอะไรเลย ทําไมอีกคนหนึ่งจึงเกิดความคิดวา ถานกบินได คนก็
นาจะบินได จะเห็นไดวา คนที่ไมเกิดความคิดอะไรขึน้ เลยนั้น อาจเปนเพราะไมทันสังเกตเห็น
หรือรับรูวา มีนกบินผานไป ดังนั้นกระบวนการแรกทีท่ ําใหเกิดความคิด นาจะเปนการที่บุคคลมี
โอกาสไดรับรู และสังเกตเห็นวาสิ่งเราตางๆที่ทําใหเกิดความคิดขึ้น
2. การเกิดความสงสัย
จากตัวอยางในขอ 2 ซึ่งกลาววา คนที่ไมเกิดความคิดในเรื่องใดเรือ่ งหนึ่ง เพราะ
ไมไดรับรูหรือสังเกตเห็นสิ่งเราในเรื่องนั้น เชน คนที่ไมคิดวานกบินไดเพราะอะไร เพราะไมทัน
สังเกตเห็นนกบิน อยางไรก็ตามมีคนจํานวนมากทีส่ ังเกตเห็นนกบินอยูทุกวัน แตก็ไมเกิด
ความคิดอะไรขึ้น มีเพียงคนบางคนเทานั้นที่เกิดความคิด เขาเกิดความคิดขึ้นเพราะอะไร เพราะ
เขาเห็นแลวเกิดความสงสัย ถาเขาไมเกิดความสงสัยเขาก็คงไมคิดตอ ดังนั้นการคิดนั้นนอกจาก
จะเกิดจากการรับรูหรือสังเกตสิ่งเราแลว ยังเกิดความสงสัยในสิ่งนั้นดวย
3. การอยากรูคําตอบ
หลายคนเห็นนกบินผานมาและคิดสงสัยวาทําไมนกบินได ในขณะทีค่ นอีกจํานวน
มากไมคิดอะไรเลย เชนเดียวกันกับก็มีหลายคนทีค่ ิดสงสัยวา ทําไมนกบินไดและอยากรูคําตอบ
ในขณะที่คนอีกจํานวนมาก คิดแลวก็ทงิ้ ความคิดนั้นไป ไมไดคิดตอไปวาจะทําอยางไรจึงจะ
สามารถหาคําตอบได ซึ่งอาจเปนเพราะไมเห็นวาเปนเรื่องสําคัญที่จะมาคิดตอไป ความคิดจึงยุติ
อยูเพียงนั้น ดังนั้นการเกิดความรูสึกอยากรูคําตอบเห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญหรือนาสนใจ
จะแสวงหาคําตอบ จึงนับวาเปนกระบวนการหรือขั้นตอนหนึ่งในการกระตุนใหเกิดการคิดตอไป
4. การแสวงหาคําตอบ
คนจํานวนมากหยุดการคิดอยูตรงขั้นอยากรูคําตอบเทานั้น และปลอยใหความ
สงสัยติดของอยูในใจตอไปเรื่อยๆ แตบางคนอาจลงมือเสาะแสวงหาคําตอบตอไป ถามีแรง
กระตุนหรือแรงจูงใจ หรือไดรับความชวยเหลือ อํานวยความสะดวกในการเสาะแสวงหาคําตอบ
ซึ่งการแสวงหาคําตอบนีต้ องผานกระบวนการอีกหลายขั้นตอนดังนี้
4.1 การตั้งสมมุติฐานหรือการคาดคะเนคําตอบ
เมื่อตองการหาคําตอบในเรื่องที่สงสัย เราคงตองมีเปาหมายพอสมควรวา เรา
ควรจะไปหาตรงจุดไหน ที่ไหน และอยางไร มิเชนนั้นการหาคําตอบก็จะไมมที ิศทางซึ่งหวัง
ความสําเร็จไดยาก ดังนั้นในการหาคําตอบจึงควรจํากัดเปาหมายใหแคบลงและชัดเจนขึ้น โดย
การคะเนคําตอบดูกอนวานาจะเปนอยางไร เชน เมื่อจะหาคําตอบวา นกบินไดเพราะอะไร ถา
เราคิดจะหาคําตอบของคําถามนี้ โดยไมมีกรอบความคิดอยูเลย
เราก็คงตองหาไปอยางไร
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ทิศทาง เพราะฉะนั้นจึงตองคิดคาดคะเนคําตอบไวกอน เชน นกบินได อาจเปนเพราะอากาศ
พยุงตัวนกอยู เมื่อไดกรอบเชนนี้แลว การหาขอมูลเพื่อตอบคําถามก็จะงายขึ้น แตในการคิด
คาดคะเนคําตอบหรือการตั้งสมมุติฐานนีก้ ็ไมไดคิดขึ้นมาลอยๆ
ตองอาศัยความรูและ
ประสบการณเดิมหรือความรูใหมมาชวยผนวกกับการใชเหตุผล และความคิดริเริ่มสรางสรรค
หรือจินตนาการเขาไปชวยดวย
4.2 การรวบรวมขอมูล
เมื่อคิดคาดคะเนตอบในเรื่องที่สงสัยแลว
การที่จะใหไดขอ มูลตรงกับ
วัตถุประสงค ก็ควรคิดวิธีการในการเก็บรวบรวมขอมูลดวย ซึ่งจะรวมเรื่องการคิดแจกแจงวา
ขอมูลทีต่ องการมีอะไรบาง จะไปหาขอมูลนั้นไดที่ไหนและจะไปเก็บรวบรวมขอมูลนั้นไดอยางไร
การคิดวางแผนไวลว งหนาเชนนี้ จะชวยใหไดขอมูลที่สามารถชวยใหการตอบขอสงสัยไดตรง
ตามวัตถุประสงค เมื่อคิดวางแผนในการเก็บรวบรวมขอมูล การคิดในเรื่องนี้ก็คงจะสะดุดหยุดลง
ถาไมมีการลงมือปฏิบัติจริง ดังนั้นการกระตุนใหผูคดิ ลงมือกระทําจริงตามที่คิด จึงเปนเรื่องที่
สําคัญในการชวยใหผูคิดมีการคิดตอเนื่อง จนความสงสัยในเรื่องนั้นไดหมดไป
4.3 การพิจารณาขอมูลและการสรุปขอมูล
เมื่อไดขอมูลมาเพียงพอตามที่ไดคิดไวแลว การที่จะตอบคําถามไดตองมีการ
นําขอมูลมาพิจารณาวา จะสนับสนุนหรือคัดคานคําตอบไดอยางไร การพิจารณาขอมูลก็ตอง
วิเคราะหขอมูล คือ แยกแยะประเด็นตางๆใหเห็นชัดเจน การแปลความหมายขอมูล การจัด
หมวดหมูของขอมูล การเปรียบเทียบขอมูล การหาความสัมพันธของขอมูลตางๆ เปนตน
นอกจากนั้นก็ยังตองอาศัยการคิดสังเคราะหขอมูล คือ การเชื่อมโยงขอมูล การใชเหตุผล การ
คิดริเริ่มสรางสรรค และจินตนาการ ซึ่งประมวลกันไดแลวจะสามารถสรุปไดวา คําตอบในเรื่องที่
สงสัยนั้นควรจะเปนอยางไร
5. การทดสอบคําตอบ
คําตอบทีไ่ ดมานั้นเปนคําตอบที่ผานกระบวนการคิด
โดยมีขอมูลเปนหลักฐาน
พอสมควร ซึ่งอาจสามารถขจัดความสงสัยและเปนทีย่ อมรับ แตคาํ ตอบบางคําตอบที่สรุปไดอาจ
จําเปนตองนําไปทดสอบ เพื่อใหเกิดความมั่นใจและแนใจวาเชื่อถือได ซึ่งถาจําเปนตองมีการ
ทดสอบก็ตองมีการคิดตอไปวาจะทดสอบอะไรและดําเนินการอยางไร
6. การสรุปคําตอบ
เมื่อพิจารณาขอมูลแลวไดคําตอบหรือทดสอบคําตอบแลว ผูส งสัยก็จะไดคําตอบ
กระบวนการคิดก็จะสิ้นสุดลงในเรื่องนั้น แตก็ควรจะมีเรื่องอื่นที่สืบเนื่องจากเรื่องนั้นใหคิดตอไป
อยางไรก็ตามหากผูสงสัยสามารถหาคําตอบไดโดยผานกระบวนการคิดทํามาเปนลําดับขั้นตอน
ดังกลาว ผูสงสัยก็จะสามารถสรุปคําตอบและอธิบายคําตอบไดอยางคลองแคลวและมีเหตุผล
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ประภาศรี สีหอําไพ (2537) ไดเสนอองคประกอบของทักษะการคิดสรุปไดดังนี้
1. การคาดการณ
ความคิดของคนเรามักมีพื้นฐานมาจากการคาดการณ เดา
ทํานาย มีหลายเรื่องที่ทําใหประหลาดใจ ตื่นตระหนก เพราะเปนเรื่องที่ไมเคยคาดคิดมากอน
คนที่มีประสบการณมากนักจะสามารถคาดการณไดคอนขางถูกตอง กับความเปนจริงที่ตามมา
ภายหลัง การพัฒนาทักษะการคิด เริ่มจากการคาดการณ การนึก ถาระดับการคาดการณลึกซึ้ง
ถึงขั้นคาดหวังหรือฝนวาดไวสื่อภาษาจะทําใหเกิดการคาดคิด
2. การตรึกตรอง การตรึกตรองนั้นจะมีลักษณะอาการครุนคิดนึกย้าํ ไปมา ทบทวน
ใครครวญ ยังมีความลังเลสงสัย ตองการศึกษาหาความจริงเปนขั้นตอไป มีหลายเรื่องที่เราตอง
ขอคิดดูกอน นึกแลวนึกอีกกอนจะมีการตัดสินใจ การกระทําที่ประกอบขึ้นจึงมีความรอบคอบ
3. การวิเคราะห การแยกแยะความคิดทีก่ ระจัดกระจายมาลําดับแยกขอหาประเด็น
สําคัญ มีการศึกษาคนควาอยางละเอียด การวิเคราะหจําเปนตองใชการอานมาก ฟงมาก มา
ประกอบเปนขอมูลหรือขอเท็จจริงจึงจะสามารถแยกแยะไดถูกตองแทจริง
การวิเคราะหนี้
จําแนกเปน 10 วิธีคือ
3.1 คนหาสาเหตุในสิ่งทีเ่ ปนปจจัยสงผลสืบทอดกันมา ผูคิดอาจคิดสอบสวนหรือ
ตั้งคําถามเพื่อหาคําตอบใหได
การหาสาเหตุจะชวยเชื่อมโยงเรื่องใหสัมพันธกัน สามารถ
ทบทวนตนปลายของเรื่องไดตลอด
3.2 จําแนกหมวดหมู คิดแยกแยะอยางมีหลักเกณฑรวบรวมสวนประกอบนํามา
จัดประเภท
3.3 รูเทาทันความเปนไปของธรรมชาติ เปนการคิดเทาทันความจริงคือ การรู
ลักษณะของเหตุและปจจัยตางๆทําใหสามารถสรุปผลไดอยางถูกตอง
3.4 คิดแกปญหา พิจารณาที่ตนเหตุ สืบสวนเรื่องทีค่ ิดใหตรงจุด ตรงเรื่อง อยาง
ตรงไปตรงมา มุงตรงตอสิ่งที่ตองทําอยางมีจุดมุงหมาย
3.5 พิจารณาหลักการ นําหลักความรูและหลักปฏิบตั ทิ ี่ดีงามมาตั้งเปนจุดมุงหมาย
และขอบเขตแหงคุณคาของการกระทําอยางเหมาะสม
3.6 วิเคราะหคุณและโทษ เพื่อหาทางออกในการแกปญ
 หา
3.7 เลือกประโยชนแกนสาร ดูประโยชนโดยตรงหรือโดยออมที่เกื้อกูลกันวาเปน
คุณคาที่เห็นวา ควรจะละทิง้ หรือคุณคาแทที่ควรเลือกไวจนไดแกนสารที่แทจริง
3.8 คิดอยางมีสติ รูสํานึก รูเทาทัน หาทางออกของเหตุการณเพื่อประเมินผลของ
การกระทําตางๆดวยหลักคุณธรรม
3.9 คิดในปจจุบัน ตามสติระลึกที่กําหนดรูอยู ฝกอบรมจิตดวยปญญารับรูใ น
ภารกิจที่กําลังกระทําอยูในปจจุบัน ดูพฤติกรรมความเปนจริงอยางถี่ถวน
3.10 คิดเชื่อมโยงกับการพูด
คิดและพูดตอบในความจริงทีละแงมุม จําแนก
สวนประกอบโดยลําดับใหเห็นความสัมพันธ และเงื่อนไขของสาเหตุและผลแลวสามารถตอบ
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ปญหาได เปนคําตอบสรุปเด็ดขาดหรือแยกแยะตอบ หรือตอบโดยยอนถามหรือการหยุดปญหา
นั้นเสียโดยไมจําเปนตองตอบ
3.1.3 ประเภทของทักษะการคิด
ทักษะการคิดอาจจัดเปนประเภทใหญๆได 2 ประเภทคือ (ทิศนา แขมมณี,
2544 : 118 : 140)
1. ทักษะการคิดพื้นฐาน (basic skills)
ทักษะการคิดพื้นฐาน หมายถึง ทักษะการคิดที่เปนพื้นฐานเบื้องตนตอการ
คิดในระดับสูงขึ้นหรือซับซอนขึ้น ซึ่งสวนใหญจะเปนทักษะการสื่อความหมายที่บุคคลทุกคน
จําเปนตองใชสื่อสารความคิดของตน
1.1 ทักษะการสื่อความหมาย (communication skills) หมายถึง ทักษะการ
รับสารที่แสดงถึงความคิดของผูอื่นเขามาเพื่อรับรู ตีความแลว/จดจํา และเมื่อตองการที่จะระลึก
เพื่อนํามาเรียบเรียงและถายทอดความคิดของตนใหแกผูอื่น โดยแปลงความคิดใหอยูในรูปของ
ภาษาตางๆทัง้ ที่เปนขอความ คําพูด ศิลปะ ดนตรี คณิตศาสตร ฯลฯ แตในที่นจี้ ะมุงถึงการรับ
และถายทอดความคิดดวยภาษา ขอความ คําพูด ซึ่งนิยมใชมากที่สดุ โดยเฉพาะในการเรียนใน
ระบบโรงเรียน ทักษะการสือ่ ความหมายที่สําคัญๆที่ใชในชีวติ ประจําวันมีมากหลายลักษณะ
ทักษะการสื่อความหมาย ประกอบดวยทักษะยอยทีส่ ําคัญคือ การฟง
(listening) การอาน (reading) การรับรู (perceiving) การจดจํา (memorizing) การจํา
(remembering) การคงสิ่งที่เรียนไปแลวไวภายหลังการเรียนนั้น (retention) การบอกความรูได
จากตัวเลือกทีก่ ําหนดให (recognizing) การบอกความรูออกมาดวยตนเอง (recalling) การใช
ขอมูล (using information) การบรรยาย (describing) การอธิบาย (explaining) การทําให
กระจาง (clarifying) การพูด (speaking) การเขียน (writing) การแสดงออกถึงความสามารถ
ของตน
1.2 ทักษะการคิดทีเ่ ปนแกนหรือทักษะการคิดทัว่ ไป
(core or general
thinking skills)
หมายถึง ทักษะการคิดที่จําเปนตองใชอยูเสมอในการดํารงชีวติ ประจําวัน
และ เปนพื้นฐานของการคิดขั้นสูงทีม่ ีความซับซอน ซึ่งคนเราจําเปนตองใชในการเรียนรู
เนื้อหาวิชาตางๆตลอดจนใชในการดํารงชีวติ อยางมีคุณภาพ
ทักษะการคิดที่เปนแกนหรือทักษะการคิดทั่วไป
(core or general
thinking skills) ประกอบดวยทักษะยอยที่สําคัญคือ การสังเกต (observing) การสํารวจ
(exploring) การตั้งคําถาม (questioning) การเก็บรวบรวมขอมูล (information gathering) การ
ระบุ (identifying) การจําแนกแยกแยะ (discrimination) การจัดลําดับ (ordering) การ
เปรียบเทียบ (comparing) การจัดหมวดหมู (classifying) การสรุปอางอิง (inferring) การแปล
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(translation) การตีความ (interpreting) การเชื่อมโยง (connecting) การขยายความ
(elaborating) การใหเหตุผล (reasoning) การสรุปยอ (summarizing)
1.3 ทักษะการคิดขั้นสูงหรือทักษะการคิดที่ซับซอน
(higher order or
more complexed thinking skills)
ทักษะการคิดขั้นสูงหรือทักษะการคิดที่ซับซอน หมายถึง ทักษะการคิดที่มี
ขั้นตอนหลายขั้น และตองอาศัยทักษะการสื่อความหมาย และทักษะการคิดทีเ่ ปนแกนหลายๆ
ทักษะในแตละขั้น ทักษะการคิดขั้นสูงจึงจะพัฒนาไดเมื่อเด็กไดพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐาน จน
มีความชํานาญพอสมควรแลว
ทักษะการคิดขั้นสูงประกอบดวย การสรุปความ (drawing conclusion)
การใหคําจํากัดความ (defining) การวิเคราะห (analyzing) การผสมผสานขอมูล (integrating)
การจัดระบบความคิด (organizing) การสรางองคความรูใหม (constructing) การกําหนด
โครงสรางความรู (structuring) การแกไขปรับปรุงโครงสรางความรูเสียใหม (restructuring) การ
คนหาแบบแผน (finding patterns) การหาความเชื่อพื้นฐาน (finding underlying assumption)
การคาดคะเน/การพยากรณ (predicting) การตั้งสมมุติฐาน (formulating hypothesis) การ
ทดสอบสมมุตฐิ าน (testing hypothesis) การตั้งเกณฑ ( establishing) การพิสูจนความจริง
(verifying) การประยุกตใชความรู (applying)
สมาคมนิเทศและพัฒนาหลักสูตร (Association for Supervision and Curriculum
Development, 1988 cited in Davis and Rimm, 1993 : 233) ไดเสนอทักษะการคิดที่เปนแกน
(core thinking skills) ไวดงั นี้คือ
1. ทักษะการมุงกําหนดทิศทางและเปาหมาย (focusing skills) เปนทักษะที่มุง
ตรงไปทีข่ อมูลที่ไดเลือกแลว ประกอบดวย
1.1 การระบุหรือนิยามปญหา (defining problems) เปนความสามารถในการทํา
ความชัดเจนกับสภาพปญหา
1.2 การตั้งจุดมุงหมาย (setting goals)
เปนความสามารถในการกําหนด
ทิศทางและเปาหมาย
2. ทักษะการรวบรวมขอมูล (information gathering skills) เปนทักษะการหา
ขอมูลทีต่ รงกับประเด็นปญหา ประกอบดวย
2.1 การสังเกต (observing) เปนการใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางรวมกันเพื่อรวบรวมขอมูลจากวัตถุหรือสถานการณตางๆ
2.2 การตัง้ คําถาม (questioning) เปนการคนหาขอมูลใหมโดยการใชการ
สรางคําถามขึน้
3. ทักษะการจํา (remembering skills) เปนทักษะการเก็บและเรียกขอมูลมาใช
ประกอบดวย
3.1 การเขารหัสขอมูล (encoding) เปนการเก็บขอมูลอยูในความจําระยะยาว
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3.2 การเรียกขอมูลกลับ (recalling) เปนการเรียกขอมูลกลับจากความจําระยะ
ยาว
4. ทักษะการจัดระเบียบขอมูล (organizing skills) เปนการจัดเรียบเรียงขอมูลให
ใชไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบดวย
4.1 การเปรียบเทียบ (comparing)
เปนการสังเกตความเหมือนและ
ความแตกตางระหวางสิ่งทีเ่ ปนลักษณะเฉพาะ 2 สิ่งหรือมากกวา
4.2 การจัดหมวดหมูของขอมูล (classifying) เปนการจัดกลุมของขอมูลตาม
คุณลักษณะเฉพาะ
4.3 การจัดลําดับ (ordering) เปนการจัดลําดับกอนหลังตามเกณฑที่กําหนด
5. ทักษะการวิเคราะห (analyzing skills) เปนทักษะที่แสดงความชัดเจนในการ
ระบุและบอกความแตกตางระหวางองคประกอบสําคัญและคุณลักษณะเฉพาะ ประกอบดวย
5.1 การระบุคุณลักษณะและองคประกอบสําคัญ (identifying attributes and
components) โดยระบุจากลักษณะและสวนตางๆของขอมูล
5.2 การระบุความสัมพันธขององคประกอบ
และแบบแผนขององคประกอบ
เหลานั้น (Identifying relationships and patterns)
6. ทักษะการสราง (generating skills) เปนทักษะการใชความรูเดิมรวมกับขอมูล
ใหม ประกอบดวย
6.1 การอางอิง (inferring) เปนการหาเหตุผลนอกเหนือจากขอมูลที่ไดมา
6.2 การทํานาย (predicting) เปนการคาดการณหรือคาดคะเนเหตุการณที่
เกิดขึ้นในอนาคต
6.3 การขยายความ (elaborating)
เปนการใชความรูเดิมในการเพิ่มเติม
ความหมายใหกับขอมูลใหมและเชื่อมโยงกับโครงสรางเดิม
6.4 การนําเสนอขอมูล (representing) เปนการเพิม่ เติมความหมายใหมโดยมี
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของขอมูล
7. ทักษะการบูรณาการ (integrating skills) เปนการเชื่อมโยงและผสมผสานขอมูล
ประกอบดวย
7.1 การสรุปความ (summarizing)
เปนการยอขอมูลใหกะทัดรัด
และมี
ประสิทธิภาพ
7.2 การสรางโครงสรางใหม (restructuring) เปนการปรับเปลีย่ นโครงสราง
ความรูที่มีอยูไ ปรวมกับขอมูลใหม
8. ทักษะการประเมิน (evaluation skills)
เปนการประเมินความมีเหตุผลและ
คุณภาพของความคิด
8.1 การกําหนดเกณฑการประเมิน (establishing criteria) การตั้งมาตรฐานหรือ
เกณฑในการตัดสิน
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8.2 การตรวจสอบความเปนจริง (verifying) การยืนยันความถูกตอง
8.3 การระบุความผิดพลาด (identifying errors) เปนการอางเหตุผลที่ผิดจาก
ความเปนจริง
3.2 ความหมายของการบูรณาการ
มีผูใหความหมายของการบูรณาการไวดังนี้คือ
พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตโต) (ม.ป.ป อางถึงใน สุมน อมรวิวัฒน 2544 : 2) ได
ใหความหมายของการบูรณาการวา หมายถึง “การทําใหหนวยยอยๆ ทั้งหลายที่สัมพันธอิง
อาศัยซึ่งกันและกัน
เขามารวมทําหนาที่ประสานกลมกลืนเปนองครวมหนึ่งเดียวที่มีความ
ครบถวนสมบูรณในตัว”
สาโรช บัวศรี (2526 อางถึงใน สุมน อมรวิวัฒน 2544 : 6) ไดใหความหมายของ
การบูรณาการวา หมายถึง “การมีการสมดุล หรือการมีความสมบูรณ ซึ่งเปนสิง่ จําเปน และพึง
ประสงคยิ่งในชีวติ ของมนุษยทุกคน”
กรมวิชาการ (2544 : 1) ไดใหความหมายของการบูรณาการวา หมายถึง “การ
จัดการเรียนรูโดยใชความรูความเขาใจ และทักษะในศาสตรตางๆมากกวา 1 วิชาขึ้นไปรวมเขา
ดวยกันภายใตเรื่องราว โครงการหรือกิจกรรมเดียวกัน เพื่อแกปญหา หรือแสวงหาความรู ความ
เขาใจ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง”
สุมน อมรวิวัฒน (2544 : 9) ไดใหความหมายของการบูรณาการวา หมายถึง
“(๑.๑) ความสมบูรณ (๑.๒) ความเต็ม (๑.๓) ความพอดี (๑.๔) ความสมดุล (๑.๕) ความ
ผสมกลมกลืน (๑.๖) มีสัดสวนพอเหมาะ (๑.๗) สนองวัตถุประสงค (๑.๘) เปนเอกภาพ”
เบญจมาศ อยูเปนแกว (ผูรวบรวม, 2545 : 4) ไดรวบรวมความหมายของ
การบูรณาการ หมายถึง “การนําความรูมารวบรวมประมวลไวในหนวยเดียวกัน เพื่อชวยให
ผูเรียนบรรลุถงึ จุดมุงหมายของหนวยบูรณาการ ซึ่งหนวยบูรณาการนี้ จะชวยสะทอนใหเห็นถึง
สภาพ
ความเปนจริงของการใชชวี ติ อีกดวย เพราะการดํารงชีวติ ของมนุษยในปจจุบัน ตองอาศัยหลาย
อยางมาผสมกลมกลืนกัน เพื่อทําใหเกิดความสุข ไมไดแยกเปนสวนๆ”
พิมพันธ เดชะคุปต (2545) ไดใหความหมายของการบูรณาการวา หมายถึง
“การทําใหสมบูรณ (Integration) คือการทําหนวยยอยๆที่สัมพันธกันมาผสมกลมกลืนเปนหนึ่ง
เดียวใหครบสมบูรณในตัวเอง”
จากความหมายของการบูรณาการที่มีผูกลาวไวขางตน สรุปไดวา
การบูรณา
การ หมายถึง การทําใหหนวยยอยๆทั้งหลาย มีความสัมพันธและเชื่อมโยงเขาดวยกันเปนหนึ่ง
เดียวโดยใหมคี วามสมดุลและสมบูรณในตัว
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จากความหมายของการบูรณาการและทักษะการคิด สามารถสรุปความหมาย
ของการบูรณาการทักษะการคิด หมายถึง การจัดกระบวนการเรียนการสอนทีน่ ําทักษะการคิด
มาสอดแทรกเขาไปในขั้นตอนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
3.3 การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจและการพัฒนาความสามารถใน
การคิด
3.3.1 การอานเพื่อความเขาใจ
การอานกับความเขาใจเปนสิง่ ที่แยกกันไมออก ในความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดาน
การอานไมถือวา การอานทีป่ ราศจากความเขาใจเปนการอานที่แทจริง
(Miller, 1977 : 7
Dechant,1982 : 8) ดังนั้นความเขาใจ เปนความสามารถอยางหนึ่งที่จัดวามีความสําคัญตอ
กระบวนการอานอยางยิ่ง เพราะการอานโดยทั่วไปมีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดความเขาใจในสารที่
อาน มีผูกลาวถึงความเขาใจในการอานดังนี้
สแตรง (Strang, 1969 : 14)
ไดใหความหมายของการอานเพื่อความเขาใจวา
หมายถึง “ความสามารถในการจับใจความสําคัญและรายละเอียดของเรื่องได ผูที่มีความเขาใจ
จะสามารถยอใจความหรือบอกโครงรางของสิ่งที่อานได
นอกจากนั้นความเขาใจยังเปน
ความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธลักษณะตางๆ เชน การเปรียบเทียบ การขัดแยง การ
ลําดับเหตุการณ สามารถที่จะอานแลวทราบน้ําเสียง อารมณ หรือเจตนาในการเขียนเรื่องนั้น
ของผูเขียน และสามารถทําการประเมินสิง่ ที่อานได สามารถแสดงความเห็นดวยหรือไมเห็นดวย
อยางมีเหตุผล นอกจากนี้ความเขาใจในการอาน ยังหมายถึงการที่ผูอานสามารถนําความคิด
ของผูเขียนมาใชแกปญหาในชีวติ ประจําวันทั้งในปจจุบนั และอนาคตของตน
สามารถสราง
จินตนาการของตนเองวาอยูในเหตุการณของเรื่องและตัดสินใจไดวา ถาเปนตนเองจะทําอยางไร
และทําไมจึงทําเชนนั้น”
เฮอรเบิรท (Herbert, 1971 cited in Schoeller, 1973 : 55) ไดใหความหมายของ
การอานเพื่อความเขาใจวา หมายถึง “กระบวนการความเขาใจเปนการปฏิบตั ิการทางความคิด
ซึ่งเกิดขึ้นในสมองของผูอานในขณะที่เขากําลังอาน นักวิจัยไมมีวิถีทางที่จะศึกษากระบวนการ
ของความเขาใจโดยตรง ทําไดแตเพียงการศึกษากับผลิตผลของความเขาใจ เชน สังเกตจาก
พฤติกรรมและการตอบคําถาม หรือตรวจสอบหลักฐาน เหตุการณที่นักวิจัยและครูสังเกตและ
การรวบรวมไวและสรุปอางอิงไปจนถึงการเกิดความเขาใจเพื่อที่จะหาวิธีการพัฒนาความ
เขาใจ”
เชฟเพิรด (Shepherd, 1973 : 79) ไดใหความหมายของการอานเพื่อความเขาใจวา
หมายถึง “ความสามารถของผูอานที่จะใชความคิดติดตามขอความที่ผูเขียนเขียนไว ผูอาน
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จะตองเขาใจภาษาของผูเขียนเขาถึงจุดประสงคของผูเขียน และตีความหมายใหตรงกับความ
ตั้งใจของผูเขียน”
เคนเนดี้ (Kennedy, 1981 : 192) ไดใหความหมายของการอานเพื่อความเขาใจวา
หมายถึง “กระบวนทางความคิด ซึ่งผูอานเลือกขอเท็จจริง ขอมูล หรือ ความคิดตางๆที่แสดง
อยูในเนื้อหานั้น แลวตัดสินวา ความหมายที่ผูเขียนตองการสื่อใหเห็นนั้นคือ อะไร พรอมกับ
เชื่อมโยงความรูเดิมของผูอานเขากับความรูใหม”
คารเรลล (Carrell, 1984 : 332 ) ไดใหความหมายของการอานเพื่อความเขาใจวา
หมายถึง “กระบวนการสรางความสัมพันธระหวางความรูเดิมกับความรูใหมของผูอาน ขอความ
หรือเนื้อเรื่องตางๆจะไมมคี วามหมายโดยตัวของมันเอง ความหมายจะเกิดขึ้นจากการตีความ
ของผูอาน โดยอาศัยขอมูลและประสบการณเดิมที่มีอยูเปนพื้นฐาน ถาผูอานมีความรูเพียงพอ
เกี่ยวกับเรื่องนั้น จะทําใหเขาใจเรื่องที่อานไดไมยาก”
แอนเดอรสัน (Anderson, 1985 : 372 - 375) ไดใหความหมายของการอานเพื่อ
ความเขาใจวา หมายถึง “กระบวนการที่คนหาความหมาย(meaning – driven) ในหลายระดับ
คือ
ผูอานตองใชความสามารถทางภาษาหลายระดับพรอมกัน
เชน
เรื่องตัวอักษร
(graphophonemic) โครงสรางภาษา (syntatic) และความหมาย (semantic) เปนตน การอาน
เพื่อความเขาใจยังเปนกระบวนการที่เกิดจากปฏิสัมพันธระหวางเนือ้ หาและโครงสรางของเรื่อง
(text) กับความรูเดิมของผูอานและยังเปนกระบวนการที่ชวยสรางสมมุติฐานเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
นั่นคือผูอานที่อานคลองแลวจะสามารถทํานายและอางอิง (refer) ขอมูลจากการอานได”
เชน และเกรฟส (Chen and Graves, 1995 : 24 – 34) ไดใหความหมายของการ
อานเพื่อความเขาใจวา หมายถึง “ความสามารถในการจัดระบบและเชื่อมโยงความรูใหมทไี่ ด
จากการอาน เขากับความรูเดิมที่ผูอานมีอยูแลวไดอยางเหมาะสม”
จากความหมายของการอานเพื่อความเขาใจสรุปไดวา
การอานเพื่อความเขาใจ
หมายถึง กระบวนการทางความคิดที่ผูอา นคนหาความหมาย ตีความหมายของเรื่องที่อาน รูจัก
เชื่อมโยงความหมายของคํา โครงสรางทางไวยากรณ รวมกับความรูและประสบการณเดิม เพื่อ
ไดรูความหมายที่ผูเขียนตองการสื่อใหผูอานรู
3.3.1.1 องคประกอบของการอาน
การอานเปนกิจกรรมที่ตองใชความคิดและความสามารถเพื่อทําความเขาใจในสาร
ที่สื่อในรูปของการเขียน กลาวคือ ผูอา นกับผูเขียนจะตองสื่อความหมายซึ่งกันและกัน โดยใช
ขอความ (message) เปนสือ่
ดังนั้นผูอานจะตองใชความสามารถที่จะเขาใจและตีความสิ่งที่
ผูเขียนตองการสื่อความหมายไดตรงตามจุดประสงคของผูเขียนที่แสดงออกมาทางขอความนั้น
มากกวาการอานตัวภาษานัน้ ๆเสียอีก (White cited in Johnson and Morrow, 1981 : 87)
จะเห็นไดวา การอานมิใชกระบวนการที่จะเกิดขึ้นเพียงผูอานไดสัมผัสภาษาทางอักษรเทานัน้
แตเปนการใชศักยภาพของสมองเพื่อรับรู แปลความหมาย และเขาใจปรากฎการณ ขอมูล
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ขาวสาร เรื่องราว ประสบการณ ความคิด ความรูสึก และจินตนาการ ซึ่งการเรียนรูเทานั้นยัง
ไมเพียงพอ ตองฝกฝนหรือพัฒนาความสามารถในการอานอยูเสมอ เพื่อใหเกิดความเขาใจตรง
กับความหมายที่ผูเขียนตองการสื่อดวย ดังนั้นในการอานและเขาใจเรื่องที่อานไดจะขึ้นอยูก ับ
องคประกอบสําคัญในการอาน ซึ่งมีผูเชี่ยวชาญไดเสนอองคประกอบในการอานไวดังนี้
บอนด และทิงเกอร (Bond and Tinker, 1957 : 235) ไดสรุปองคประกอบในการ
อานมีดังนี้
1. ความเขาใจในความหมายของคํา
(word meaning) เปนรากฐานสําคัญของ
ความเขาใจในการอาน เมื่อผูอานเขาใจความหมายของคําเหลานั้นไดอยางชัดเจน ยอมทําให
ผูอานเกิดความคิดที่จะนํามาใชในการอาน
2. การเขาใจในหนวยการคิด (thought units) เพื่อที่จะเขาใจประโยค ผูอานจะตอง
อานเปนหนวยความคิด คือ อานเปนกลุม คําใหไดความหมายของคําตอเนื่องเปนกลุมๆแทนการ
อานทีละคํา
3. การเขาใจประโยค (sentence comprehension) เมื่อผูอานเขาใจความหมายของ
คําและหนวยความคิดแลว ตองรูจักเลือกคําแตละคําหรือหนวยความคิดแตละสวนมาสัมพันธกัน
จนไดความเปนประโยค
4. การเขาใจอนุเฉท (paragraph comprehension) คือความสามารถที่จะนําประโยค
แตละประโยคในตอนนั้นๆมาสัมพันธกันเพื่อความเขาใจในแตละยอหนา
5. การเขาใจความสัมพันธระหวางอนุเฉท
หรือการเขาใจเนื้อความทั้งหมด
(comprehension of large units) เปนความเขาใจความสัมพันธระหวางแตละยอหนาเพื่อเขาใจ
ขอความหรือเรื่องราวที่กําลังอานอยูทั้งหมด
แฮริส (Harris, 1969 : 58) ไดสรุปองคประกอบในการอานมีดังนี้
1. ความรูเกี่ยวกับภาษาและสัญลักษณทางภาษา ซึ่งรวมถึงความสามารถในการ
ทําความเขาใจความหมายของคําที่มีอยูในขอความ การเขาใจระบบคําและโครงสรางประโยค
จากลักษณะของภาษาเขียน และเขาใจขอความที่รวมเอาประโยคยอยๆหลายประโยคเขาไว
เชน เครื่องหมายตางๆ การใชตวั พิมพใหญ การยอหนา เปนตน
2. ความรูใ นดานความคิด ไดแก ความสามารถในการระบุจุดประสงคของผูเขียน
และใจความสําคัญของขอความที่อานได
ความสามารถที่จะเขาใจความคิดยอยๆซึ่งชวย
สนับสนุนใจความสําคัญ สามารถที่จะสรุปและใหความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อานได
3. ความรูเกีย่ วกับอารมณและลีลาของเรื่องที่อาน
ซึ่งรวมถึงความสามารถใน
การทราบถึงเจตคติของผูเขียนตอเรื่องที่เขียนและตอผูอ าน การเขาใจอารมณและบรรยากาศ
ของเรื่อง และความสามารถในการระบุวธิ แี ละแนวการเขียนที่ผเู ขียนใชในการแสดงความคิดเห็น
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กูดแมน (Goodman, 1971 : 25 – 27) ไดสรุปวา ทักษะการอานเปนทักษะที่ซบั ซอน
และการอานใหประสบความสําเร็จตองอาศัยองคประกอบในการอานดังตอไปนี้
1. ความรูทางภาษา (linguistic knowledge) โดยในระยะเริ่มตน ผูอานจะเรียนรู
ความสัมพันธระหวางเสียงกับตัวอักษร และความหมายของคําแตละคํา แตเมื่อมีประสบการณ
ในการอานมากขึ้น ผูอานจะสามารถอานเพื่อความเขาใจไดมากขึ้น
2. ประสบการณและความรูเกี่ยวกับสิ่งที่อาน (schema) ซึ่งไดแกความรูเกี่ยวกับ
เนื้อเรื่องที่อานที่ผูอานมีอยูเดิม
3. ความสมบูรณของเนื้อเรื่องหรือขอเขียนนั้น
(conceptual or semantic
completeness) ผูอานจะไมเขาใจสิ่งที่อา นถาเนื้อเรื่องนั้นมีเนื้อความที่ยังไมสมบูรณ ยกเวนแต
ในกรณีที่ผูอานมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเนื้อเรื่องมากอนซึ่งถือวาเปนสวนหนึ่งของประสบการณ
จากการเรียนรู
4. ความสามารถในการวิเคราะหโครงสรางของเนื้อเรื่อง (text schema) เนื้อเรื่อง
หรือขอเขียนแตละชิ้นนั้น จะมีลักษณะโครงสรางที่แตกตางกันและยังสะทอนใหเห็นความเชื่อ
และวัฒนธรรมของผูเขียน
ถาเนื้อเรื่องนั้นเสนอเรื่องราวทีแ่ ตกตางไปจากวัฒนธรรมและ
ประสบการณของผูอาน การอานก็อาจจะไมสบความสําเร็จได
เอลลิส และทอมลินสัน (Ellis and Tomlinson, 1980 : 140 – 142)
ไดสรุป
องคประกอบในการอานมีดังนี้
1. ความสามารถในการใชทักษะกลไก (mechanical skill) คือ ทักษะในการใชสายตา
กวาดไปตามตัวอักษรจากซายไปขวา ผูอ านที่มีทักษะในดานนี้จะสามารถอานไดอยางรวดเร็ว
2. ความสามารถในการเขาใจความหมายของคํา (understanding the meanings of
lexical items)
ผูอานจะตองเขาใจความหมายทั้งโดยตรง (denotative) และโดยออม
(connotative) ของคําในบทอาน นอกจากนี้ผูอานสามารถเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท
ไดอีกดวย
3. ความสามารถในการเขาใจความหมายทางไวยากรณ
(understanding
grammatical meaning) ในการอานนั้นผูอานควรมีความรูเกี่ยวกับโครงสรางของประโยคตางๆ
รูจักใชตวั แนะในการสรางแนวคิด รูจักการใชตวั เชื่อม และเขาใจถอยคําที่ผูเขียนใชอางอิงสิ่งที่
กลาวมาแลว
4. ความสามารถในทักษะการใหเหตุผล (reasoning skill) ทักษะนี้เปนทักษะดาน
ความคิดที่ผูอา นจะใชในการเชื่อมหรือลําดับเรื่องราวตางๆในบทอานเขาดวยกัน ผูอานจะไดรูวา
สิ่งใดสําคัญและสิ่งใดไมสําคัญ
5. ความสามารถในทักษะการเลือกสรร (selection skill) ทักษะนี้จะชวยให
ผูอานรับรูถึงโครงสรางภายในบทอาน เชน รูวาสวนใดคือ บทนํา เนื้อเรื่อง และบทสรุป ผูอาน
จะสามารถแยกแยะความแตกตางระหวางใจความสําคัญและขอความที่มาสนับสนุนได
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เคนเนดี้ (Kennedy, 1981 : 192)
กลาวถึง ความเขาใจในการอานวา “เปน
กระบวนการทางความคิดซึ่งผูอานเลือกขอเท็จจริง ขอมูล หรือความคิดตางๆ ที่แสดงอยูใ น
เนื้อเรื่องนั้นแลวตัดสินวาความหมายที่ผเู ขียนตองการสื่อใหเห็นนั้นคืออะไร พรอมทั้งเชื่อมโยง
ความรูเดิมของผูอานเขากับความรูใหม” และไดเสนอองคประกอบในการอานมีดังนี้
1. ความสามารถดานการเรียงคํา (verbal capacity) เปนความสามารถในการเรียน
ภาษาที่เปนสัญลักษณ (symbolic language) ซึ่งเปนความสามารถในการเชื่อมโยงความหมาย
ของคําตางๆได
2. ประสบการณทางการศึกษา (education experience) ประกอบดวย ความคิด
ความเขาใจ และความรูในการนําไปใช ซึง่ เปนความรูท ไี่ ดจากการสัมผัสสภาพแวดลอมรอบๆตัว
การเรียนรูที่ไดจากการเชื่อมโยงกับสิ่งแวดลอมตางๆนัน้
จะทําใหพื้นฐานในความเขาใจของ
ผูอานกวางขวางขึ้นและเปนประโยชนในการตีความมโนทัศนใหมๆ
3. ความสามารถในการรวบรวมสมาธิ (ability to concentrate) การอานเพื่อใหเกิด
ความเขาใจจําเปนตองอาศัยการรวบรวมสมาธิ ถาผูอา นสามารถรวบรวมสมาธิไดนานๆในเวลา
ที่อานก็จะทําใหเขาใจเนื้อเรือ่ งที่อานไดดีขึ้น
คารเรลล และไอสเตอรโฮลด (Carrell and Eisterhold, 1983 : 556) ไดสรุป
องคประกอบในการอานวา เปนกระบวนการของปฏิกิริยารวมระหวางกระบวนการทางความรู 2
กระบวน ซึ่งมีดังนี้
1. กระบวนรับรูขอมูล
ซึ่งขึ้นอยูกับตัวปอนทางภาษาภายในบทอาน เรียกวา
กระบวนการจากลางสูบน (bottom – up) หรือกระบวนการใชบทอานเปนพื้นฐาน (text based
processing) ซึ่งหมายถึง ตัวอักษรหรือขอมูลที่ปรากฏในบทอานจะเปนตัวชี้แนะใหผูอานเขาใจ
ในบทอาน
2. กระบวนการรับขอมูลเรียกวา กระบวนการจากบนลงลาง (top – down) หรือ
กระบวนการพื้นฐานของความรู (knowledge – based) หรือกระบวนการสรางความคิดรวบยอด
(conceptually – driven) หมายถึง ผูอานใชพื้นความรูและประสบการณที่สะสมไวเปนตัวชี้แนะ
เพื่อใหเกิดความเขาใจในบทอานนั้น
กระบวนการทั้งสองจะทํางานไปพรอมๆกันในขณะที่อาน ถาขาดกระบวนการใด
กระบวนการหนึ่ง จะทําใหผูอานไมสามารถอานบทอานนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
วิลเลียมส (Williams, 1986 : 3 – 7) ไดสรุปองคประกอบในการอานมีดังนี้
1. ความรูเกีย่ วกับระบบการเขียน
(knowledge of the writing system)ทั้งใน
ลักษณะที่เปนลายมือเขียนและตัวพิมพ รวมถึงความรูด านการสะกดคํา การผสมคํา และการ
อานคําไดอยางถูกตอง
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2. ความรูเกี่ยวกับตัวภาษา
(knowledge of the language) ผูอานที่ประสบ
ความสําเร็จในการอานจะตองมีความรูเกี่ยวกับคําและความหมาย ความรูเกี่ยวกับโครงสรางของ
ภาษาและการเรียบเรียงคํา เปนตน
3. ความสามารถในการตีความ (ability to interpret) ซึ่งหมายถึง ความสามารถที่จะ
เขาใจถึงจุดประสงคของสิ่งที่เขียนทั้งหมด เขาใจวิธกี ารเรียบเรียงเนื้อหา เขาใจความสัมพันธ
ระหวางประโยคตางๆ และสามารถติดตามความคิดของผูเขียนไดอีกดวย
4. ความรูรอบตัวของผูอาน (knowledge of the world) เชน นําความรูรอบตัวมา
ชวยทําความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง
ความรูดังกลาวไดแก ความคุนเคยเกีย่ วกับขอเขียน
ความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความเปนอยูเฉพาะดาน ความรูทวั่ ไปเกีย่ วกับการเมือง นันทนาการ
และการกีฬา เปนตน
5. เหตุผลในการอานและวิธกี ารอาน (reason for reading and reading style)
ผูอานแตละคนมีเหตุผลในการอานแตกตางกัน ซึ่งมีอิทธิพลตอวิธีการอาน ดังนั้นเวลาที่อาน
ผูอานจะตองพิจารณาวาเนือ้ เรื่องที่อานนั้นนํามาจากไหน อานไปเพื่ออะไรและจะเลือกวิธีอา น
อยางไรใหเหมาะสม
คาสาเนฟ (Casanave, 1987 : 2 – 3) ไดสรุปองคประกอบในการอานมีดังนี้
1. ความสามารถในการถอดรหัสของผูอาน หรือความสามารถในการเขาใจ หรือ
ตีความตัวอักษรที่ผูเขียนนําเสนอไวในงานเขียนนั้น
2. ความเหมาะสมของบทอานซึ่งหมายถึง บทอานที่เขียนโดยใชโครงสรางไวยากรณ
ที่ผูอานคุนเคย
3. ความสอดคลองระหวางความรูเดิมและความรูใหมของผูอานในบทอานนั้น
4. ความสามารถในการคิดคนหาวิธีการแกปญหาขอสงสัยของผูอาน
เกรย (Gray, 1988 : 35 – 37) ไดสรุปองคประกอบในการอานมีดังนี้
1. การรูจักคํา (perception of the words used) การเขาใจความหมายของคํา เปน
ทักษะเบื้องตนของการอานทุกประเภท ผูอานจะอานไดเขาใจตอเมือ่ มีความสามารถในการอาน
ตัวอักษร
2. การเขาใจความคิดของผูเขียน (comprehension of the ideas) ผูอานอานแลว
ตองรับรูไดวา ผูเขียนตองการสื่อความอะไรแกผูอานหรือมีจุดประสงคในการเขียนอยางไร
3. การมีปฏิกิริยาตอความคิดของผูเขียน (reaction of the ideas)
เมื่ออานแลว
ผูอานตองประเมินความคิดของตนตอเรื่องที่อาน เห็นดวยหรือไมเห็นดวยอยางไร
4. การมีทักษะในการผสมผสานความคิดเกากับความคิดใหมๆ เกี่ยวกับเรื่องที่อาน
ได (integration of the ideas) เปนการหลอมรวมความคิดที่ไดจากเรื่องที่อานกับประสบการณ
เดิมของตน
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จากองคประกอบของการอานที่ผูเสนอไวขางตน สามารถสรุปองคประกอบของการ
อานที่ชวยใหผูอานเกิดความเขาใจดังนี้คอื
1. ความรูดานภาษาของผูอานเกี่ยวกับความหมายของคําศัพท
รูปแบบของคํา
โครงสรางของประโยคตามหลักไวยากรณ รวมทั้งลักษณะของภาษาเขียน รูโครงสรางภายใน
บทอาน
2. ความสามารถในการตีความ ผูอานจะตองสามารถบอกถึงจุดมุงหมายของการ
เขียน เขาใจความสัมพันธระหวางประโยคตางๆ สามารถเชื่อมโยงและลําดับเรือ่ งราวตางๆได
สามารถสรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อานได
3. ความรูและประสบการณเกีย่ วกับเนื้อเรื่องที่อาน สามารถเชื่อมโยงความรูจาก
เรื่องที่อานกับความรูและประสบการณเดิมของผูอาน ซึ่งเปนสิ่งทีช่ วยใหผูอานเขาใจเรื่องที่อาน
ไดดียิ่งขึ้น
4. จุดประสงคในการอานและวิธีการอาน ผูอ านจะตองมีจุดประสงคในการอาน และ
สามารถเลือกวิธีการอานใหตรงกับจุดประสงคในการนัน้ ๆ รวมทั้งผูตองมีสมาธิและความสนใจ
ในการอานดวย
3.3.1.2 ระดับความเขาใจในการอาน
ในการศึกษาเรื่องความเขาใจและใหคํานิยามนั้น ผูเชี่ยวชาญดานการอาน มักให
นิยามในเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกซึ่งความเขาใจ
ที่มีผูเสนอไว มักจะอาศัยหลักการหรือ
เทียบเคียงกับการจําแนกจุดมุงหมายทางการศึกษา (taxonomy of educational objective) ขอ
งบลูม (Bloom, 1956 : 89 - 96) ทั้ง 6 ขั้นคือ ความรู ความเขาใจ การประยุกต การวิเคราะห
การสังเคราะห การประเมิน หรือ เฉพาะขั้นความเขาใจ ซึ่งบลูมกําหนดพฤติกรรมไว 3 แบบคือ
1. การแปล (translation) หมายถึง ความสามารถในการถอดความ การสื่อ
ความหมายอยางหนึ่งไปสูอีกภาษาหนึ่ง หรือใชคําใหม
ใชรูปแบบการสื่อสารแบบใหม แต
ความหมายยังคงเดิม เชน การแปลเรื่องนามธรรมใหเปนรูปธรรม หรือใชคําพูดที่ใชใน
ชีวติ ประจําวันที่ทําใหงายขึน้
การแปลขอความที่สอื่ สารยาวๆใหยนยอลง หรือเขียนเปน
สัญลักษณตางๆ เพื่อใหงายตอการคิด ความสามารถในการแปลมักขึ้นอยูกับความรูในเรื่องนั้น
หรือความรูที่เกี่ยวของกับผูแ ปล
2. การตีความ (interpretation) การสื่อสารเปนเพียงลักษณะภายนอก หรือเปน
ตัวแทนของความคิด (ideas) ซึ่งอาจตองมีการจัดเรียบเรียงลักษณะภายนอกเพื่อใหเขากันกับ
ผูรับสาร การตีความจึงเปนการคิดถึงสาระสําคัญของการคิด ความสัมพันธระหวางกัน และความ
เกี่ยวของกับขอสรุปที่ไดอางอิง หรืออธิบายไวในสารที่สงมา พฤติกรรมการตีความที่บุคคล
กระทํา เชนการวินิจฉัยอางอิง การลงความเห็น หรือลงขอสรุป การยอใจความ ผูต ีความจะตอง
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แปลสวนตางๆของสารกอนแลวจึงคิดใหกวางหรือลึกลงไป
โดยอาจมีการจัดเรียบเรียงสิ่ง
เหลานั้นในใจใหมและเชื่อมโยงเขากับประสบการณและความคิดของตัวเอง ผูตีความจะตองรูจกั
สาระสําคัญและสามารถแยกออกจากสิ่งที่ไมสําคัญ
3. การสรุปอางอิงหรือการขยายความ (extrapolation) เปนการกะประมาณ หรือ
ทํานายโดยอาศัยความเขาใจ แนวโนม ความโนมเอียง หรือเงื่อนไขที่อธิบายไวในการสื่อสารนั้น
รวมถึงการสรุปอางอิง โดยเกี่ยวของพาดพิงถึงการแสดงในผลที่จะเกิดขึ้นตามมาที่เขากันไดกบั
เงื่อนไขที่อธิบายไวในการสือ่ สารนั้นดวย
สมิธ (Smith, 1963 : 160) ไดแบงระดับของความเขาใจในการอานไว 3 ประเภทดังนี้
1. ความเขาใจตามตัวอักษร (literal comprehension) เปนระดับการอานที่ผูอาน
สามารถเขาใจความหมายของขอความที่อานไดจากตัวอักษรที่ปรากฏ การอานระดับนี้นับวา
เปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของการอานในชีวิตประจําวัน เชน การอานปายตางๆ ฉลากสินคา และ
การโฆษณาตางๆ เปนตน
2. ความเขาใจระดับตีความ (interpretive comprehension) หรือขั้นสรุปอิงความ
(inferential comprehension) เปนระดับการอานที่ผูอานสามารถเขาใจความหมายของขอความ
ที่อานไดลึกซึง้ กวาระดับแรก เพราะตองอาศัยความเขาใจระดับแรกเปนพื้นฐานในการตีความ
สิ่งที่ผูเขียนมิไดกลาวไวชัดเจน การอานระดับนี้ประกอบดวยกระบวนการคิด เชน การสรุปความ
(drawing conclusion) การสรุปความเห็น (making generalization) และการคาดการณลวงหนา
(predicting outcomes)
3. ความเขาใจระดับวิเคราะหวิจารณ (critical comprehension) เปนระดับที่ผูอาน
ตองใชความคิดเห็นของผูอานมาวิเคราะหตัดสินประเมินคาขอความที่อาน
การอานระดับนี้
ผูอานจะตองมีความรูเกี่ยวกับผูเขียนหรือเรื่องที่อานนั้นมากอน
เพราะผูอานตองอาศัยการ
เปรียบเทียบและประเมินสิ่งที่อานวานาเชือ่ ถือมากนอยเพียงใด เห็นดวยหรือไม ผูเขียนรูจริงใน
เรื่องที่เขียนหรือมีอคติตอเรือ่ งที่เขียนหรือไม อยางไร โดยความเขาใจในระดับนีต้ องอาศัยความ
เขาใจใน 2 ระดับแรกเปนพืน้ ฐาน
แบเรทท (Barett cited in Clymer, 1968 : 17 – 23)
ไดพัฒนาสารบบจําแนก
(Taxonomy) ระดับของการอานเพื่อความเขาใจไว โดยดัดแปลงจากผลงานของบลูม (Bloom,
1956) แซนเดอร (Sanders, 1966) เลทตัน (Letton, 1958) และกลูแซค (Guszak, 1988) โดย
จําแนกการอานเพื่อความเขาใจเปนทักษะสําคัญ 5 ประเภท (categories) หรือ 5 ระดับ (levels)
โดยจัดเรียงจากงายไปหายากไดแก
1. ความเขาใจตามตัวอักษร (literal comprehension)ระดับนี้มุงเนนการอานเพื่อให
ไดความคิด และสารสนเทศซึ่งปรากฏอยูอยางชัดแจงในขอความ จุดหมายในการอานหรือ
คําถามที่ครูใชในระดับนี้มลี กั ษณะดังนี้
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1.1 การรูจัก (recognition) ตองการใหนักเรียนชีบ้ ง หรือบอกถึงแนวคิด หรือ
สารสนเทศทีป่ รากฏชัดแจงอยูในขอความ รายละเอียดของการรูจัก ไดแก
1.1.1 รูจักรายละเอียด
1.1.2 รูจักใจความสําคัญ
1.1.3 รูลําดับเหตุการณ
1.1.4 รูจักการเปรียบเทียบ
1.1.5 รูจักความสัมพันธเชิงเหตุและผล
1.1.6 รูจักลักษณะนิสยั ของตัวละคร
1.2 การระลึก(recall) ระดับนี้มุงใหผูอานหาคําตอบจากแนวความคิด และ
สารสนเทศที่เก็บไวในความทรงจํา
โดยสารสนเทศนั้นปรากฏอยูในขอความอยางชัดแจง
รายละเอียดของการระลึกเหมือนกับการรูจัก ตั้งแต ขอ 1.1.1 – 1.1.6 ทุกประการ
2. ความเขาใจระดับการจัดเรียบเรียง (reorganization comprehension) ระดับนี้มุง
ใหผูอานวิเคราะห สังเคราะห และรวบรวมความคิด หรือสารสนเทศที่ปรากฏอยางชัดแจงใน
เนื้อความในการสรางความคิดใหม โดยอาจใชประโยชนของผูแตงโดยตรง หรืออาจถอดสาร
หรือแปลงความจากประโยคของผูแตงโดยใชประโยคใหม แตความหมายคงเดิม รายละเอียด
ของระดับนี้ไดแก
2.1 การจําแนก
2.2 การสรุปหรือการเขียนโครงราง
2.3 การยอเรื่อง
2.4 การวิเคราะห
3. ความเขาใจระดับสรุปอางอิงหรือลงความเห็น (inferential comprehension)
ผูอานจะสรุปอางอิง
ลงความเห็นไดเมื่อใชความคิดและสารสนเทศที่ปรากฏในเนื้อความ
ใชสัญชาตญาณ และประสบการณของเขาเปนพื้นฐานในการนึกคิด จินตนาการ และตั้ง
สมมุติฐาน โดยทั่วไปแลว ความเขาใจระดับนีต้ องการการคิดและการจินตนาการที่กวางไกล
ออกไปจากขอความที่ปรากฏรายละเอียดของการสรุปอางอิง ไดแก
3.1 การสรุปอางอิงถึงรายละเอียด
3.2 การสรุปอางอิงถึงความคิดสําคัญ
3.3 การสรุปอางอิงลําดับที่เกิด
3.4 การสรุปอางอิงการเปรียบเทียบ
3.5 การสรุปอางอิงถึงความสัมพันธของเหตุและผล
3.6 การสรุปอางอิงถึงตัวละคร
3.7 การทํานายผลที่จะตามมา
3.8 การตีความการใชภาษาของผูแตง
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4. ความเขาใจระดับประเมินคา (evaluation comprehension) คือระดับของการ
ตัดสินเชิงประเมินคา โดยเปรียบเทียบความคิดที่เสนอในเรื่องราวที่อานกับเกณฑภายนอก ซึ่ง
ไดจากผูเชี่ยวชาญหรืองานเขียนอื่นๆ หรือเปรียบเทียบกับเกณฑภายใน ซึ่งไดจากประสบการณ
ความรู คานิยมของผูอานเอง
สิ่งสําคัญของการประเมินคาคือ จะตองมีการตัดสินและเนน
คุณภาพในแงความถูกตอง การยอมรับได หรือความนาจะเปนของเหตุการณ หรือสิ่งที่เกิดขึ้น
นั้น การคิดแบบประเมินคาอาจจะทําไดโดยการใหนักเรียนตัดสินในเรื่องตอไปนี้
4.1 ตัดสินการเปนความจริงหรือจินตนาการ
4.2 ตัดสินการเปนขอเท็จจริงหรือความคิดเห็น
4.3 ตัดสินความพอเพียงและความถูกตอง
4.4 ตัดสินความเหมาะสม
4.5 ตัดสินคุณคาความพึงปรารถนาและความสามารถรับได
5. ความเขาใจระดับความซาบซึ้ง (appreciative comprehension) ความเขาใจ
ระดับนี้ จะรวมเอามิติทางความเขาใจทีก่ ลาวมาทั้งหมดไวดวย เพราะเกี่ยวของกับผลกระทบ
ทางจิตวิทยาและความงามของเนื้อหาตอผูอาน ผูอานจะมีความรูส ึกทางอารมณและความงาม
ตองานเขียนนั้นและจะมีปฏิกิริยาตอคุณคาทางจิตวิทยาและทางความงามของงานนั้น ความ
ซาบซึ้งรวมถึงความรู
และการแสดงออกทางดานอารมณตอเทคนิคการเขียน ทวงทํานอง
รูปแบบ และโครงสราง โดยมีรายละเอียดของการซาบซึ้งดังนี้
5.1 การแสดงทางอารมณหรือความรูสกึ ตอเนื้อหา
5.2 การชี้บงหรือเกิดความรูสึกรวมกับตัวละครหรือเหตุการณ
5.3 การมีปฏิกิริยาตอการใชภาษาของผูแ ตง
5.4 การจินตนาการ
เฟอรกุสัน (Ferguson, 1973 : 75 - 83) ไดแบงระดับของความเขาใจในการอานไว
4 ระดับคือ
1. ความเขาใจตามตัวอักษร (literal comprehension) เปนความสามารถในการ
เขาใจความหมายซึ่งแสดงไวโดยตรง ดวยถอยคํา ความคิด หรือประโยคตางๆในขอความที่อาน
2. ความเขาใจระดับตีความ (interpretation comprehension ) เปนความสามารถ
ในการเขาใจความหมายที่ไมไดแสดงไวโดยตรง ผูอานตองอาศัยการอานอยางรอบคอบ การ
ประมวลเรื่องราวตางๆแลวนํามาสรุปความ ตองอาศัยการพิจารณาถึงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น
การคาดคะเนถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น การเปรียบเทียบ
ตลอดจนการมองเห็นความสัมพันธของ
เหตุการณตางๆ
3. การประเมินตัดสินอยางวิเคราะหวิจารณ (critical evaluation) เปนความสามารถ
ในการพิจารณาตัดสินในเรื่องของคุณภาพ คุณคา ความถูกตอง และความเปนจริงของเรื่องราว
ตางๆ ผูอานตองประเมินไดวา ผูเขียนมีวัตถุประสงคในการเขียนอยางไร และมีเหตุผลอยางไร
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เชน ผูเขียนเขียนเพื่อความบันเทิง หรือใหความรูเกีย่ วกับเรื่องราวตางๆเพื่อชักจูงใหผูอานเห็น
คลอยตาม เปนตน
4. ระดับการคิดสรางสรรค (creative thinking) เปนความสามารถในการคนหา
และแสดงออกซึ่งความคิดใหมๆ อันเปนผลที่ไดรับจากการอาน
เบอรมิสเตอร (Burmeister, 1974 : 147 – 148) ไดแบงระดับของความเขาใจในการ
อานไว 7 ระดับ โดยดัดแปลงมาจากขั้นการเรียนรูของบลูม (Bloom) ดังนี้
1. ระดับความจํา (memory) เปนการจําในสิ่งที่ผูเขียนคิดไว ไดแก การจําเกี่ยวกับ
ขอเท็จจริง ความหมายหรือคําจํากัดความ วัน เดือน ป ใจความสําคัญของเรื่อง ลําดับเหตุการณ
ที่เกิดขึ้น
2. ระดับการแปลความหมาย (translation) เปนการนําขอความทีอ่ านไปแปลเปน
รูปอื่น เชน การแปลจากภาษาหนึ่งไปเปนอีกภาษาหนึ่ง การถอดความ การนําใจความสําคัญ
ของเรื่องไปทําเปนแผนภูมิ
3. ระดับการตีความ (interpretation) เปนความเขาใจและมองเห็นความสัมพันธของ
สิ่งตางๆที่ผเู ขียนมิไดระบุไวโดยตรง เชน การเขาใจสาเหตุของเรื่องที่อานแมวาจะไดอานเฉพาะ
ผลของเรื่อง การคาดการณลวงหนา การจับใจความสําคัญของเรื่องไดโดยที่ผูเขียนมิไดบอกไว
อยางชัดเจน การเขาใจถึงจิตใจและความรูสึกของตัวละครในเรื่อง
4. ระดับประยุกตใช (application) เปนความสามารถที่ผูอานเขาใจหลักการและ
นําไปประยุกตใชจนประสบผลสําเร็จ
โดยนําไปใชในชีวิตจริงซึ่งเปนความสามารถในระดับ
คอนขางสูงของการเรียนรู
5. ระดับการวิเคราะห
(analysis) เปนความสามารถที่ผูอานในการแยกแยะ
สวนประกอบยอยๆเขาดวยกันเปนสวนใหญได เชน การวิเคราะหการโฆษณาวาผูเขียนโฆษณา
คืออะไร ทํางานใหใคร มีจุดประสงคอะไร วิเคราะหบทประพันธตางๆ
6. ระดับการสังเคราะห (synthesis) เปนความสามารถที่ผูอานสามารถนําเอาความ
คิดเห็นที่ไดจากการอานมาผสมผสานกันและจัดเรียบเรียงใหม
7. ระดับการประเมินผล (evaluation) เปนความสามารถที่ผูอานตัดสินความคิดเห็น
เกี่ยวกับสิ่งทีอ่ านโดยอาศัยหลักเกณฑทตี่ ั้งไวเปนบรรทัดฐาน
ดอลแมน และคณะ (Dallman and others, 1978 : 198 – 200) ไดแบงระดับของ
ความเขาใจในการอานไว 3 ระดับดังนี้
1. ความเขาใจระดับขอเท็จจริง (reading on the factual level or reading the lines)
หมายถึง ความเขาใจสารสนเทศที่กลาวไวตรงๆในเรื่องที่อาน ทักษะยอย ไดแก การรู
ความหมายของคํา การหาใจความสําคัญ การหารายละเอียด การอานเพื่อทําตามคําแนะนํา
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2. ความเขาใจระดับตีความ
(reading on the interpretive level or reading
between the lines) หมายถึงความสามารถในการเขาใจสิ่งที่ไมไดกลาวไวตรงๆในเนื้อเรื่อง แต
จะใชความสามารถในการสรุปอางอิงและลงความเห็น ทักษะยอยในขั้นนี้ ไดแก การยอความ
และการเรียบเรียง การไดมาซึ่งขอสรุป การทํานายผลที่จะเกิดตามมา
3. ความเขาใจระดับประเมินคา (reading on the evaluative level or reading
beyond the lines) หมายถึงการประเมินคาสิ่งที่อานโดยมิไดมุงจับผิด แตขึ้นอยูกบั การใชขอมูล
หรือองคประกอบจํานวนมากจากการอานมาพิจารณาอยางใชเหตุผล
โดยอาศัยความรูและ
ประสบการณในเรื่องนั้นในการตั้งเกณฑมาตรฐานเพื่อตัดสิน
แฮริส และไซเป (Harris and Sipay, 1990 : 583 – 586) ไดแบงระดับของความ
เขาใจในการอานไว 4 ระดับดังนี้
1. ความเขาใจระดับตามตัวอักษร (literal comprehension) หมายถึง การเขาใจ
ความหมายจากขอมูลที่ไดทันทีโดยไมตอ งตีความ
2. ความเขาใจระดับอางอิง (inferential comprehension) หมายถึง การใชเหตุผลใน
การทําความเขาใจความคิด เหตุการณ และความสัมพันธ
3. ความเขาใจระดับวิเคราะห (critical comprehension) หมายถึง การคิดวิเคราะห
เพื่อประเมินสิง่ ที่อาน และการพิจารณาความคิดและขอมูลใหมโดยอาศัยความรูและความเชื่อ
เดิม
4. ความเขาใจระดับสรางสรรค (creative comprehension) หมายถึง การคนพบ
แนวคิดและขอสรุปใหม ซึ่งมิใชเพียงการอานเพื่อความเขาใจเทานัน้
กันเดอรสัน (Gunderson, 1991 : 43 – 44) ไดแบงระดับของความเขาใจในการอาน
ไว 4 ระดับดังนี้
1. ความเขาใจระดับตามตัวอักษร (literal comprehension) หมายถึง ระดับทีผ่ ูอาน
สามารถตอบคําถามเฉพาะเนื้อความที่ปรากฏอยูในเนือ้ หาเทานั้น
2. ความเขาใจระดับอางอิง (inferential comprehension) หมายถึง ระดับที่ผูอาน
สามารถเขาใจความคิด และจุดประสงคของผูเขียนได
3. ความเขาใจระดับวิเคราะหหรือประเมินผล (critical/evaluation comprehension)
หมายถึง ระดับที่ผูอานสามารถวิเคราะหและประเมินเกี่ยวกับสิ่งที่อานวา เปนการนําเสนอ
ขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น และสามารถนําความรูที่ไดจากการอานไปใชในสถานการณ
อื่นๆได
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เฮอรเบอร และเฮอรเบอร (Herber and Herber, 1993 : 213 – 216) ไดแบงระดับ
ของความเขาใจในการอานไว 3 ระดับดังนี้
1. ความเขาใจระดับตามตัวอักษร (literal comprehension) หมายถึง การอานใน
บรรทัด (reading on the lines) มีจุดมุงหมายเพื่อระบุขอมูลที่ผเู ขียนนําเสนอจากบทอานเพราะ
บทอานนั้นมีขอ มูลเฉพาะอยู
2. ความเขาใจระดับตีความ (interpretive comprehension)
หมายถึง การอาน
ระหวางบรรทัด (reading between the lines) จุดมุงหมายของความเขาใจระดับตีความนี้ เพื่อ
ลงความเห็นอยางมีเหตุผลจากขอมูลที่นําเสนอในบทอาน
ในระดับตามตัวอักษรผูอานจะ
พยายามหาสิ่งที่คิดวาผูเขียนกลาว แตในระดับตีความผูอานตองพยายามหาความหมายของสิ่ง
ที่ผูเขียนกลาว ในระดับตามตัวอักษรผูอ านระบุขอมูลที่ผูเขียนนําเสนอ ในระดับตีความผูอาน
ตองสรางความคิดโดยรวมตามสิ่งที่ผูอานระบุโดยนัย
3. ความเขาใจระดับประยุกต (applied comprehension) หมายถึง การอานระดับ
นอกเหนือบรรทัด (reading beyond the lines)
จุดมุงหมายของความเขาใจระดับนีเ้ พื่อ
เชื่อมโยงความรูเดิมและประสบการณเขากับใจความที่ไดจากบทอาน
ในระดับตามตัวอักษร
ผูอานระบุขอมูลที่ผูเขียนนําเสนอ ในระดับตีความผูอ านหาแนวคิดจากสิ่งที่ผูเขียนระบุโดยรวม
สวนในระดับประยุกตผูอานหาขอสรุปออกมาจากการเชื่อมโยงระหวางแนวคิดของตน กับของ
ผูเขียน
นัททอล (Nuttall, 1996 : 188 – 189) ไดแบงระดับของความเขาใจในการอานไว 5
ระดับดังนี้
1. ความเขาใจระดับตามตัวอักษร (literal comprehension) หมายถึง ความเขาใจใน
สิ่งที่ระบุชัดเจนในบทอาน
2. ความเขาใจระดับตีความ (interpretation comprehension)หมายถึง ความเขาใจ
ในการตีความขอเท็จจริงหรือการพยายามใหไดขอเท็จจริงจากบทอานดวยวิธีการตางๆ
3. ความเขาใจระดับอางอิง (inference comprehension) หมายถึง ความเขาใจในสิ่ง
ที่ระบุโดยนัย ไมไดกลาวไวโดยตรง
4. ความเขาใจระดับประเมินคา (evaluation comprehension)หมายถึง การตัดสินบท
อานวาผูเขียนพยายามจะสื่อสารอะไร และทําไดเพียงใด
5. ความเขาใจระดับการตอบสนองสวนบุคคล
(personal response
comprehension) หมายถึง การที่ผูอานตอบสนองบทอานโดยตรง โดยมิไดคํานึงถึงอิทธิพลของ
ผูเขียน แตการตอบสนองนั้นจะตองสอดคลองกับสิ่งที่ปรากฏชัดในบทอาน กลาวคือ มิได
ตอบสนองแตในฐานะผูอาน
แตเปนการรวมเอาความรูสึกของผูเ ขียนเขามาดวย
ดังนั้น
อยางนอยที่สุดการตอบสนองก็มาจากความเขาใจจากบทอาน และทัศนะของผูอานที่สามารถ
อธิบายไดวาทําไมจึงทําใหผูอานรูสึกอยางนั้น
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จากแนวคิดเกีย่ วกับระดับความเขาใจในการอานดังกลาว สามารถสรุปไดวาระดับ
ความเขาใจในการอานแบงเปน 3 ระดับดังนี้
1. ความเขาใจตามตัวอักษร (literal comprehension) หมายถึง ความสามารถใน
การบอกรายละเอียดของเนือ้ เรื่องที่ปรากฏตามที่ผูเขียนเขียนไว ไดแก การรูความหมายของคํา
การบอกใจความสําคัญ การบอกรายละเอียดสําคัญ การหาความเปนจริงจากเรื่อง เปนตน
2. ความเขาใจระดับตีความ
(interpretative comprehension) หมายถึง
ความสามารถในการอธิบายและใหเหตุผลของเนื้อเรื่องที่ไมปรากฏไว ไดแก การเขาใจสํานวน
ภาษา การสรุปความ การเปรียบเทียบ การคาดคะเนถึงสิ่งที่จะเกิดขึน้ เปนตน
3. ความเขาใจระดับวิเคราะหวิจารณ (critical comprehension) หมายถึง
ความสามารถในการจําแนกแยกแยะสิ่งทีอ่ านได รวมทั้งการประเมินในสิ่งที่อานได ไดแก การ
แยกความเปนจริงกับความคิดเห็น การพิจารณาขอความโฆษณา การพิจารณาเหตุผลทีท่ ํา
ใหชวนเชื่อ เปนตน
3.3.2 การพัฒนาความสามารถในการคิด
เฟรนเคล (Fraenkel, 1980 : 171 – 208) ไดเสนอแนวคิดที่เปนประโยชนตอการ
สอนและการวางแผนกิจกรรมการเรียนรู ดังตอไปนี้
1. ทักษะการคิดเปนสิ่งที่เรียนรูได ผูเรียนสามารถพัฒนาขึ้นไดจากประสบการณ
หรือการเรียนรูในสถานการณที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของผูเรียน
2. การคิดเปนกระบวนการ เกิดจากการที่บุคคลใชขอมูล ความรู มาคิดเพื่อกระทํา
การอยางใดอยางหนึ่งที่เปนประโยชน หรือเพื่อใหตรงตามจุดประสงคที่กําหนดไว ดังนั้น
กระบวนการคิดจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อบุคคลมีจุดมุงหมาย และเห็นประโยชนในการนําขอมูลหรือ
ความรูและประสบการณมาจัดระบบการคิดของตนเอง
3. การคิดจะเกิดผลไดขึ้นอยูกับการใหผูเรียนมีสวนในการคิด
โดยการจัด
ประสบการณและสิ่งเรากระตุนใหผูเรียนเกิดความคิดในสถานการณของสังคมและสิ่งแวดลอมใน
ชีวติ ประจําวัน หรือใกลเคียงกับชีวติ จริง เพื่อใหผูเรียนมีการปรับตัว ปรับสังคมและสิ่งแวดลอม
หรือปรับทั้งตัวเอง สังคม และสิ่งแวดลอมใหกลมกลืนกัน
4. การคิดของบุคคลจะมีคุณภาพดี – เลว ถูก – ผิด ขึ้นอยูกับความสามารถของการ
แสวงหาขอมูลของผูคิด ความสนใจ และความตองการมีสวนรวมในการคิดของผูเรียนเอง บุคคล
อื่นจะไปคิดแทนยอมไมได
5. เนื้อหาสาระของวิชาตางๆ สามารถนําทักษะการคิดมาบูรณาการเพือ่ ใหผูเรียนได
เรียนรูเนื้อหาวิชาและพัฒนาความคิดของตนเองขึ้นได
6. การพัฒนาคุณภาพของการคิด ควรพัฒนาจากระดับพื้นฐานทีเ่ ปนรูปธรรมไปสู
ระดับนามธรรมที่มีความซับซอนมากขึ้น โดยผูเรียนควรไดรบั การพัฒนาจากโครงสรางความรู
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และประสบการณเดิมอยางมีความหมาย และจากนั้นจะพัฒนาความคิดขึ้นเปนลําดับขั้นตาม
ระดับความสามารถของผูเรียนและองคประกอบอื่นๆทีเ่ กี่ยวของ
7. การพัฒนาการคิดของผูเรียน สามารถพัฒนาไดหลายรูปแบบหลายแนวทาง โดย
จัดสถานการณใหมีความหมาย เปนประโยชนและเปนที่นาสนใจตอผูเรียน ซึ่งการจัดกิจกรรม
และการใชกลวิธีการสอนทีม่ ีประสิทธิภาพ จะเขามามีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาการคิดของ
ผูเรียนมากยิ่งขึ้น
แบรนด (Brandt,1983 :3 - 12)ไดเสนอแนวคิดในการสอนของครูที่จะทําใหนักเรียน
มีทักษะการคิด ดังนี้
นักเรียนจะเปนนักคิดได ถาครูรูจักใชคําถามที่กระตุนใหนักเรียนรูจกั คิด รูจักทํา
ความกระจางกับแนวคําตอบของตน ตลอดจนรูจักทําการตั้งคําถามเพื่อตรวจสอบตนเองโดยสิง่
ตางๆเหลานี้จะเกิดขึ้นได จากการสอนที่ครูเปดโอกาสใหนักเรียนมีบทบาท และมีสวนรวมใน
การเรียนการสอนมากขึ้นกวาเดิม โดยครูควรมีบทบาทเปนเพียงผูช ี้แนะและกระตุนใหนักเรียน
เกิดการเรียนรูจากการแสวงหาความรูดวยตนเองเปนสวนใหญ ตลอดจนเปดโอกาสใหนักเรียน
ไดใชเวลาในการคิดหาคําตอบจากคําถามของครู โดยคําถามตางๆของครูควรเปนคําถามที่มี
คุณภาพ
ในการเราใหนักเรียนตองใชความสามารถดานการคิดที่สูงกวาระดับความจํามาคิด
แกปญหาหรือหาคําตอบ
เบเยอร (Beyer, 1990)

ไดเสนอแนวทางในการวางแผนพัฒนาทักษะการคิด

ดังตอไปนี้
1. กําหนดขอบเขตและลําดับขั้นของการสอนทักษะการคิด โดยการเลือกทักษะการ
คิดที่เหมาะสมกับระดับชั้น แลววิเคราะหทักษะที่เปนพื้นฐานจากทักษะงายๆเบื้องตนไปสูทักษะ
ที่ซับซอนขึ้น
2. ทบทวนขอบเขตและลําดับขั้นของแผนอยางสม่ําเสมอ เปดโอกาสใหมีการประชุม
ปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางครูผูสอน และพยายามเพิ่มทักษะใหมๆเขาไปใน
แผนการสอนอยูเสมอ
3. พิจารณาขอบเขตขั้นต่ําของการสอนทักษะการคิดในแตละระดับชั้น และใหครูไดมี
โอกาสเพิ่มทักษะการคิดทีค่ รูเชื่อวาสามารถสอนไดผลดี สอดแทรกหรือปรับใชในหลักสูตรไดเอง
4. พยายามพิจารณาดูวาทักษะการคิดใด ที่นักเรียนมักจะใชบอยๆในวิชาตางๆ จึง
นํามาคัดเลือกและสอดแทรกเขาในหลักสูตร ครูผูสอนไมควรตัดสินใจวางแผนกอนเพียงลําพัง
5. เมื่อมีการวางแผนการสอน และการจะลําดับขั้นการสอนทักษะการคิดในโรงเรียน
ครู นักเรียน และผูปกครองควรใหเด็กไดรับการสงเสริมใหความสําคัญในการฝกทักษะอยาง
ตอเนื่อง เปนโครงการรวมกันของผูเกี่ยวของทุกฝาย
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เบเยอร และแบคส (Beyer and Backs, 1990) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบูร
ณาการทักษะการคิดไวในเนื้อหาหลักสูตร ดังตอไปนี้
1. การบูรณาการทักษะการคิดลงในเนื้อหาของหลักสูตรตองพิจารณาวา เนื้อหาวิชา
อยางไร ควรจะใชทักษะใดจึงจะเหมาะสม เพื่อผูเรียนจะไดฝกทักษะนั้นจนเกิดความชํานาญ
และสามารถถายโยงไปใชในวิชาอื่นและชีวติ ประจําวันได
2. ควรสอนทักษะที่งายกอน เชน การเปรียบเทียบทีค่ ลายคลึงกันและตางกัน และ
การแยกประเภทกอน แลวจึงสอนการวิเคราะหและสังเคราะห เพราะทักษะที่ซบั ซอนตองอาศัย
พื้นฐานจากทักษะที่งายมากอน
3. การสอนทักษะตางๆ ควรดําเนินไปอยางชาๆ ใหเวลาครูพัฒนาตนเองจนเกิด
ความมั่นใจและใหเด็กมีเวลาฝกปฏิบัติจนเกิดความเขาใจ และปฏิบตั ิไดถูกตอง
4. การสอนทักษะใดทักษะหนึ่ง ควรสอนใหเปนสวนหนึง่ ของทักษะใหญ เชน การ
แยกขอมูลที่เกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของ ควรนํามาคูกบั การสอนวิเคราะห หรือการชี้ชัดในการ
สอนการแกปญหา จะกอใหเกิดความเขาใจไดดีกวาการสอนเพียงทักษะเดียวตามลําพัง
5. แตละชั้นปควรสอนเพียง 2 –3 ทักษะ และฝกใหเกิดความชํานาญอยางตอเนื่อง ป
ตอไปจึงเพิ่มมาอีก 2 - 3 ทักษะ และฝกใชช่ําชองตามลําดับ ไมควรสอนมากทักษะเกินไปใน
คราวเดียว จนกระทั่งเปนภาระลนสําหรับครูและนักเรียน
6. การสอนทักษะใหมนั้น ควรสอนพรอมกันหลายวิชาในชั้นเดียว ไมควรจะสอนใน
วิชาเดียวเทานั้น เพราะเด็กไดมีโอกาสใชทักษะใดทุกวิชา และเกิดการฝกอยางตอเนื่อง
7. บทเรียนการสอนทักษะตางๆนั้นนอกจากกําหนดเนื้อหาของวิชาที่สอนแลวผูสอน
ตอง
7.1 กําหนดบทเรียนทักษะตัวอยาง
7.2 ฝกการใชทักษะอยางหนัก
7.3 ใหรายละเอียดของทักษะ
7.4 มีการทดสอบทักษะที่เรียนทุกบทเรียน
8. ขอสําคัญที่สดุ คือการฝกนักเรียนใหรูจกั รับผิดชอบตอตนเองในการเรียนการสอน
ทักษะการคิดจึงจะไดผล
ในการที่ครูจะสอนทักษะการคิดแกผูเรียนนัน้ สิ่งที่จะเปนขอคําถามทีจ่ ะตองใหความ
ตระหนักกอนที่จะสอนก็คือ
1. เปาหมายในการสอนทักษะการคิดคืออะไร
2. ทักษะการคิดใดที่จะชวยใหบรรลุเปาหมายขึ้น
3. ระดับชั้นใดควรสอนทักษะการคิดอยางไร
4. แตละวิชาควรจะใชกับทักษะการคิดแบบใด
5. ลําดับขั้นในการฝกทักษะการคิดเปนอยางไร
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สมบูรณ ศาลยาชีวิน (2524) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับลําดับขั้นของทักษะการคิด
เพื่อใชในการสอนดังนี้
ขัน้ ที่ 1 การตระหนักในปญหา โดยครูจะตองสอนใหนักเรียนสามารถสํารวจปญหาที่
เผฃิญอยูในปจจุบันหรือการคิดคาดการณถึงปญหาในอนาคต ซึ่งอาจจะทําโดยการคิดตรวจสอบ
ตนเอง การสนทนาแลกเปลี่ยนทัศนะกับผูอื่น การไดรูไดเห็นวาผูอ ื่นเขาทําอยางไร เกิดการ
เปรียบเทียบกับตนเอง จะทําใหระลึกถึงปญหาได และตองใหนักเรียนสามารถจําแนกปญหา
จัดลําดับความสําคัญของปญหาและปญหาที่จะตองแกตามลําดับกอนหลัง
ขัน้ ที่ 2 การแสวงหาแนวทาง ตองสอนใหนักเรียนสามารถแสวงหาขอมูลที่เกี่ยวของ
กับปญหาหลายๆดาน โดยการคิด การสนทนาแลกเปลี่ยนทัศนะกับผูอื่น การศึกษาดูงาน
ขัน้ ที่ 3 การวิเคราะหขอมูล โดยครูตองสอนใหนักเรียนสามารถจําแนกขอมูลเปน
หมวดหมู วิเคราะหเปรียบเทียบสวนที่คลายกันเหมือนกัน สนับสนุนกัน ขัดแยงกัน เพื่อหา
ความสัมพันธแลวสรุปเปนหลักการหรือแนวคิด แนวปฏิบตั ิหลายๆวิธี
ขัน้ ที่ 4 การสรุปหรือการตัดสินใจเลือกวิธที ี่ดีที่สุด ครูตองสอนใหนักเรียนสามารถ
เปรียบเทียบขอดีขอเสียของแตละวิธี พิจารณาถึงผลที่จะตามมาภายหลัง คาดการณวาจะมีผลดี
ผลเสียตอตนเอง ตอสังคม ในวงกวางในระยะยาวอยางไร และตองสอนใหนักเรียนตัดสินใจเลือก
วิธที ี่ดีที่สุด หลังจากไดคิดรอบคอบและแลกเปลี่ยนทัศนะกับผูอื่นแลว
ขัน้ ที่ 5 การลงมือปฏิบัติและการตรวจสอบ ครูตองสอนใหนักเรียนสามารถวางแผน
กําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินงาน และสอนใหนักเรียนบันทึกผลการปฏิบตั ิและ
อุปสรรคปญหาทุกขั้นตอน อีกทั้งวางแผนแกไขปญหาอยางสม่ําเสมอ
ฉันทนา ภาคบงกช (2538 : 49 – 51) ไดเสนอหลักการการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิด ไวดังนี้
1. จัดบทเรียนใหมีความยากงายเหมาะสมกับชั้นและวัยของเด็ก ควรจัดหลักสูตร
โดยยึดโครงสรางทางความคิดเปนแกน
แลวจัดเนื้อหาวิชาและกิจกรรมใหสอดคลองกับ
โครงสรางขึ้น โดยลําดับความยากงายตามลําดับขั้น
2. จัดบทเรียนใหมีความหมายตอเด็ก เด็กควรเรียนในสิ่งซึ่งสามารถนําไปปฏิบตั ิใน
ชีวติ จริงไดและอยูในความสนใจของเด็ก เชน นําบทเรียนเรื่องจันทรุปราคามาสอนในชวงที่มี
ปรากฏการณนี้ นอกจากนี้ควรใหเด็กมีโอกาสรวมวางแผนในการเรียนมากที่สดุ เทาที่จะทําได
เพื่อเด็กจะไดเรียนในสิ่งทีต่ นตองการและสนใจ เด็กจะเห็นคุณคาในสิ่งที่เรียนและภูมิใจในสิ่งที่
ตนไดเรียนรูมากยิ่งขึ้น
3. สอนโดยคํานึงถึงชวงความสนใจของเด็ก
ควรจัดประสบการณใหงายตอการ
เรียนรู โดยจัดลําดับบทเรียนซึ่งยาวและซับซอนหรือวกวนเสียใหม ยอเนื้อหาลงและซอยเปน
ตอนที่สั้นพอเหมาะกับชวงความสนใจของเด็กวัยประถมศึกษา และงายตอการเขาใจ
4. ใหการเสริมแรงดวยการใหขอ มูลยอนกลับ (feedback) อยางรวดเร็ว ทันใจ การ
แกปญหาชนิดไมซับซอนและมีคําตอบทีแ่ นนอน เชน คําถามดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
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ควรมีเฉลยคําตอบใหเด็กตรวจสอบเพื่อทําการปรับปรุงแกไข หรือทบทวนตอบคําถามใหมให
ถูกตอง ดังนั้นลักษณะการแกปญหาประเภทนี้อาจจัดในรูปของการเรียนรู แบบเอกัตภาพ โดย
ใชบทเรียนโปรแกรมหรือโมดูล อยางไรก็ตาม ครูควรตระหนักวา นวกรรมเหลานี้ควรใชเฉพาะ
บางเนื้อหาวิชาที่เหมาะสม เชน วิชากลุมทักษะ หรือประวัติศาสตร ซึ่งมีคําตอบตายตัว หากโดย
ใชพร่ําเพื่อจะทําใหเด็กขาดโอกาสในการคิดระดับสูง
5. สงเสริมใหเด็กเกิดความสําเร็จ ครูตองสํารวจความรูความสามารถของเด็กแตละ
คน และหาโอกาสใหเด็กแสดงความสามารถใหปรากฏในหมูเพื่อน ครูควรใหความสนใจและหา
ขอดีเพื่อแสดงความชื่นชมอยางจริงใจในผลงานของเด็กแตละคน เด็กจะไดมีความภาคภูมิใจ
และเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง และตั้งใจที่จะพัฒนาความสามารถใหยิ่งๆขึ้น การใหรางวัลเปน
การเสริมแรงวิธีหนึ่ง แตถา ใชบอยครั้งจะทําใหเด็กตองการทํางานเพื่อหวังสิ่งตอบแทน ดังนั้นจึง
ควรใหความสนใจชื่นชมยกยองชมเชย
เพื่อชวยใหเด็กเกิดความมั่นใจในสิง่ ที่กระทําโดยไม
ตองการสิ่งลอใจ ชวยใหเด็กพัฒนาความรูสึกวาตนเองมีคุณคาและตองการนําสิง่ ตางๆรวมทั้ง
การเรียนรูเพือ่ ความพอใจของตนเองและความสําเร็จของตนเอง
6. เตรียมกิจกรรมการสอนโดยมุงหมาย ใหเด็กฝกทักษะการคิดในขั้นสูงเพื่อเปน
พื้นฐานในการแกปญหา
7. จัดสภาพหองเรียนใหเหมาะกับกิจกรรมการเรียน จัดบรรยากาศในการเรียนให
แจมใส ไมเครงเครียด เมื่อเด็กมีความสบายใจยอมสงผลดีตอการเรียนรู ควรใหเด็กกลาแสดง
ความคิดเห็นและเกิดการเรียนรู
8. สรางทัศนคติที่ดีตอตัวครู ครูควรปรับปรุงบุคลิกภาพดานการแตงกาย และการ
วางตนใหเหมาะสมและนาเชื่อถือ
แตในขณะเดียวกันก็สรางสัมพันธภาพกับเด็กเปนอยางดี
บรรยากาศของการยอมรับ การใหความรักและความเขาใจในตัวเด็ก จะชวยใหเด็กเรียนอยางมี
ความสุข มีทศั นคติที่ดีตอครูและสงผลใหเด็กมีทัศนคติตอวิชาที่ตนเรียน ซึ่งจะเปนผลดีตอการ
เรียน การที่เด็กรักและไววางใจครู จะชวยใหเด็กกลาแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล
3.3.3 การสรุปยอความ
ฐะปะนีย นาครทรรพ (2520 :103) ไดใหความหมายของ การสรุปยอความ หมายถึง
“ยอความชนิดหนึ่งนั่นเอง แตเปนยอความที่มีจุดมุงหมายเฉพาะเรื่อง ขบวนการอันใดที่ใชใน
การยอความก็นํามาใชไดกับการสรุปความเหมือนกัน”
ผอบ โปษะกฤษณะ (2532 : 7) ไดใหความหมายของ การสรุปยอความ หมายถึง
“การเก็บเนื้อหาสาระที่สําคัญของเรื่องที่ไดจากการฟงหรือการอาน แลวนํามาเรียบเรียงใหม
อยางสั้น โดยใชวธิ ีจับประเด็นมายอความ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจุดประสงคของผูอานดวย”
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ชะลอ รอดลอย (2538 : 24 ) ไดใหความหมายของ การสรุปยอความ หมายถึง
“การรวบรวมเอาประเด็นสําคัญของขอเขียนออกมากลาวย้ําใหเดนชัด
โดยใชประโยคสั้นๆ
มาเรียบเรียงใหเปนระเบียบ”
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542 : 1137) ไดใหความหมายของ การสรุป
ยอความ หมายถึง “ยอเอาเฉพาะใจความสําคัญของเรื่องเปนประเด็นๆไป”
ไพรถ เลิศพิริยกมล (2543 :113) ไดใหความหมายของ การสรุปยอความ หมายถึง
“ความสามารถเก็บใจความสําคัญของเรื่อง หรือหาประเด็นหลักของเรื่องออกมาใหได แลว
นํามาเรียบเรียงดวยถอยคําที่สละสลวย ใหเปนใจความที่ดีใหจงได”
จากความหมายของการสรุปยอความที่มีผูกลาวไวขางตนสรุปไดวาการสรุปยอความ
หมายถึง ความสามารถในการจับใจความสําคัญของเรื่อง แลวนํามาเรียบเรียงใหกระทัดรัด และ
ครอบคลุมสาระสําคัญไดครบถวน
ขั้นตอนการสรุปยอความ
บราวนและเดย (Brown and Day, 1983 :1-14) ไดเสนอหลักการสรุปยอความดังนี้
1. ตัดรายละเอียดเล็กๆนอยๆของเนื้อเรื่องออก
2. ตัดคําฟุมเฟอย
3. เขียนประโยคใหมแทนความหมายเดิมของประโยคหลัก
4. เลือกใจความสําคัญ พิจารณาประโยคใจความสําคัญจากเนื้อเรื่อง
5. แตงใจความสําคัญ นักเรียนอานเนื้อเรื่องแลวแตงประโยคใจความสําคัญของ
เรื่องเอง
ไฮดิ และแอนเดอรสัน (Hidi and Anderson, 1986 : 473) ไดเสนอการสรุปยอความ
ควรคํานึงสิ่งตอไปนี้
1. ความยาวของเนื้อเรื่อง ควรใหนักเรียนไดสรุปความเนือ้ เรื่องที่สั้นกอน จะชวยให
นักเรียนสรุปความงายขึ้น
2. รูปแบบ นักเรียนควรเริ่มสรุปความกับเนื้อเรื่องที่เปนเชิงบรรยายกอน
3. ความยากของเนื้อเรื่อง
นักเรียนควรอานเนื้อเรื่องที่เหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของตนเอง และคุนเคยกับเนื้อเรื่องนั้น
4. ผูแตง ผูแตงมักจะมีเครื่องแสดงใหเห็นวา ประโยคใดเปนประโยคสําคัญ ซึ่งผูอาน
สามารถพิจารณาไดจากอารัมภบท หัวเรือ่ ง ประโยคตน บทสรุป สิ่งชี้แนะ เชน การขีดเสนใต
ตัวอักษรเอน ตัวพิมพหนา
5. ความยาวในการเขียนสรุปความ เริ่มฝกใหนักเรียนใชวิธีการตัดรายละเอียดเล็กๆ
นอยๆ ตัดคําฟุมเฟอย ขั้นตอไปใหนักเรียนสรุปเรื่องใหสั้น แลวใหนักเรียนเขียนสรุปดวยสํานวน
ตนเองโดยไมกําหนดความยาว หลังจากนั้นกําหนดความยาวในการเขียนสรุปความ
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6. ความรูเกีย่ วกับเนื้อเรื่อง อานเนื้อเรื่องดวยวิธีกวาดสายตา ไมจําเปนตองรู
รายละเอียดทุกประโยค แตใหรูวาเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไร
7. กลไกในการเขียน เชน ไวยากรณ การเลือกใชคํา การสะกดคํา เปนตน
ฐะปะนีย นาครทรรพ (2520) ไดสรุปขั้นตอนการสรุปความดังนี้
1. ขั้นอาน เปนการอานขอความใหเขาใจอยางนอย 2 เที่ยว เพื่อใหไดแนวคิดหลัก
2. ขั้นคิด
2.1 คิดเปนคําถามวา อะไรเปนจุดสําคัญของเรื่อง
2.2 คิดตอไปวาจุดสําคัญของเรื่องมีความสัมพันธกับสิ่งใดบาง จดสิ่งนั้นๆไวเปน
ขอความสั้นๆ
2.3 คิดวิธีการเขียนสรุป เพื่อใหไดขอความที่กะทัดรัดและชัดเจน
3. ขั้นเขียน
3.1 นําขอความที่จดบันทึกสั้นๆ มารวมกันตามลําดับความสําคัญ กอนหลัง
ตั้งแตตนจนจบ
3.2 ขัดเกลาและตกแตงรางขอความที่สรุปใหเปนภาษาที่ดี สื่อความไดชัดเจน
แจมแจง
ปรียา หิรัญประดิษฐ (2533) ไดเสนอหลักการเขียนสรุปความซึ่งสรุปไดดังนี้
1. ตองอานเรื่องที่จะยอหรือสรุปใหเขาใจอยางแจมแจง
2. พิจารณาสาระสําคัญแตละตอนจดแลวบันทึกไว
3. นําเนื้อหาสวนที่เปนสาระสําคัญที่บันทึกไวมาเรียบเรียงใหม ใหสัมพันธตอเนื่อง
กันอยางสั้น กะทัดรัด และครบถวน
4. ประการสุดทายอานทบทวนสาระที่สรุปวาตรงกับเรื่องเดิมหรือไม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2533 : 747) ไดเสนอหลักการในการเขียนสรุป
ความดังนี้
1. เสนอเฉพาะประเด็นอันเปนสาระสําคัญของเรื่องตามวัตถุประสงคของผูเขียนหรือ
เรื่องนั้นๆ และผลทีค่ าดหวังที่จะใหเกิดกับผูอาน หรือที่ผูอานคาดหวังหรือใหคําตอบวาใคร ทํา
อะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร
2. เสนอสาระสมบูรณเพียงพอที่จะใหผูอานเขาใจเรื่องทีค่ รบถวนชัดเจน
3. ตัดรายละเอียดที่ไมจําเปน เชน ความนํา บทนํา ขอความที่เปนคําพูด คําอธิบาย
ขยายความ ตัวอยางตางๆ
4. ใชสํานวนภาษาของผูเขียนเอง และเปนภาษาที่กระชับ ถูกตองตามหลักการใช
ภาษา
5. จัดลําดับความคิดและเนื้อหาใหงายตอการเขาใจ โดยไมจําเปนตองยึดตามตน
ฉบับ ผูเขียนสามารถจัดลําดับเนื้อหาใหมแตกตางจากตนฉบับได
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6. ยึดความถูกตองของสาระตามตนฉบับ โดยจะตองไมเพิ่มเติมสิ่งที่ไมมีในตนฉบับ
ไมใหขอวินิจฉัย ขอคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน และไมใสขอมูลใหมอื่นๆเพิ่มเติม
7. กรณีที่ตนฉบับเปนเรื่องเกี่ยวของกับความคิดเห็น
การเขียนบทสรุปจะตอง
ชี้ใหเห็นชัดเจนวาเรื่องใดเปนความเห็นของใคร และไมใชความเห็นของผูเขียนบทสรุป
8. การถายทอดขอความหรือคําพูดโดยตรงจากตนฉบับ
สําหรับบางขอความ
ประโยค หรือวลีที่มีความพิเศษ หรือที่ผเู ขียนบทสรุปไมสามารถเขียนเปนอยางอื่นได ก็สามารถ
คัดลอกจากตนฉบับได โดยใหใสไวในเครื่องหมายคําพูด
นอกจากนี้ บทสรุปที่ดีควรมีคุณสมบัติสําคัญดังนี้
1. สั้น เสนอเฉพาะประเด็นหลัก หรือประเด็นสนับสนุนที่จําเปนอยางสั้นๆ ไมมีสวน
ที่เปนรายละเอียดปลีกยอย ขอความขยายตางๆ
2. ถูกตอง ถายทอดสาระ วัตถุประสงคหรือแนวคิดตรงตามตนฉบับ ไมมีขอความ
ประเด็นหรือความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม
3. ครบถวน สมบูรณ ใหสาระเพียงพอที่จะทําใหผูอานเขาใจประเด็นสําคัญของเรื่อง
ไดอยางครบถวนและสมบูรณ
ไพรถ เลิศพิริยกมล (2539) ไดเสนอขัน้ ตอนการฝกเขียนสรุปความใหเกิดความ
ชํานาญ สามารถสรุปความไดอยางแมนยําและคลองแคลว โดยฝกตามขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นพิจารณาสารวาเนื้อหาเปนอยางไร รูปแบบของสารเปนอะไร เชน ถาเปน
บทสนทนาก็ใหเปลี่ยนเปนเรื่องเลาธรรมดา และไมตองเก็บรายละเอียดทั้งหมด
2. ขั้นการยอเนื้อหาของเรื่องจากเรื่องทั้งหมด ใหเหลือประมาณหนึ่งในสามพรอม
ทั้งคิดตั้งชื่อดวย สิ่งที่สําคัญในการตั้งชือ่ เรื่องคือ ตองเปนความคิดรวบยอดของเรื่องนั้น
3. ขั้นสรุปเรื่องใหกะทัดรัด โดยหาขอความหรือคํามาทดแทนประโยค หรือขอความ
ยาวๆ ใหเหลือขอความสั้นๆ และปรับปรุงถอยคํา และชื่อเรื่องใหกระชับรัดกุมกวาเดิและถือวา
เปนขั้นสรุปความไดแลว
4. ขั้นสรุปรวมยอดของเรื่องราวทั้งหมด ใหเหลือเฉพาะใจความสําคัญจริงๆหรือให
เหลือประเด็นหลักเพียงประเด็นเดียว ขั้นนี้เปนขั้นตอนที่สําคัญ และเปนขั้นตอนทีย่ ากที่สุด
จากหลักการสรุปยอความที่มีผูกลาวไวขางตนสรุปไดวา
ขั้นตอนการสรุปยอ
ความดังนี้
ขัน้ ตอนการสรุปยอความ
1. ศึกษาขัน้ ตอนการสรุปยอความ
2. จับใจความสําคัญของเรื่อง มีขั้นตอนคือ
2.1 จับจุดมุงหมายของเรื่อง
2.2 ลําดับเหตุการณของเรือ่ ง
2.3 ระบุเหตุการณ หรือความหมายของเรื่องที่จําเปนตองการเขาใจไดครบถวน
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3. ตัดรายละเอียดปลีกยอยทีไ่ มจําเปนออก
4. นําเหตุการณหรือความหมายของเรื่องสําคัญ หรือขาดไมไดตอความเขาใจมา
เรียบเรียงใหกระชับ
ตัวบงชี้
1. สามารถจับใจความของเรือ่ งที่ตองการสรุปไดครบถวน
2. สามารถเรียบเรียงใจความสําคัญไดอยางกระชับ
ตอนที่ 4 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวของกับการพัฒนากระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการ
สอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
งานวิจัยในตางประเทศ
งานวิจยั ที่เกีย่ วของกับการพัฒนากระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอน
อานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของตางประเทศ เทาที่คนหายังไมพบงานวิจัยนี้
อัล ชาเย (Al – Shaye, 2002 : 2777- A) ไดศึกษาผลการใชยุทธศาสตร
เมตาคอกนิชนั ในการสอนอานเพื่อความเขาใจ และยุทธศาสตรเพือ่ ความเขาใจของนักเรียนชาย
เกรด 11 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของคูเวตในการเรียนภาษาอาหรับ การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษา
ยุทธศาสตร 2 วิธีคือ K-W-L Plus และ SQ3R และเปรียบเทียบยุทธศาสตรทั้ง 2 วิธีกบั วิธีการ
สอนแบบเดิม เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ Reading Comprehension and Comprehension
Strategies Test (RCCST) เปนเครื่องมือที่ใหนักเรียนอานบทอานและตอบคําถามแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 46 ขอ เครื่องมือประกอบดวย 2 สวน สวนแรกเปนแบบวัดการอานเพื่อความ
เขาใจ มีคําถาม 15 ขอ เปนคําถามที่เนนความเขาใจในการอานของบทอาน สวนที่ 2 เปนแบบ
วัดยุทธศาสตรเพื่อความเขาใจ มีคําถาม 31 ขอ เปนคําถามที่เนนการใชยุทธศาสตรเพื่อความ
เขาใจ การวิเคราะหขอมูลใชวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (ANCOVA) ใชตรวจสอบความ
แตกตางระหวางการทดสอบกอนและหลังในการใชยทุ ธศาสตรเมตาคอกนิชันและวิธีการสอน
แบบเดิม การวิจัยครั้งนี้พบวา ยุทธศาสตรเมตาคอกนิชันมีผลทางบวกในการอานเพื่อความ
เขาใจมากกวาวิธีการสอนแบบเดิม
กลุมนักเรียนที่เรียนโดยใชยุทธศาสตรเมตาคอกนิชันมี
คะแนนสูงกวากลุมนักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบเดิม
เชาวดรี (Chaudhry,2002 : 3333-A) ไดศึกษาการใชยุทธศาสตรความเขาใจและ
การอานภาษาอังกฤษที่เปนภาษาที่สองของเด็กปากีสถาน ที่อพยพเขามาอยูในเมืองนิวยอรค
เพื่อสํารวจการใชยุทธศาสตรความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษระหวางการอานเนื้อเรื่องที่
เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่คุนเคย กับเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ไมคนุ เคยของนักเรียนปากีสถาน
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ซึ่งเรียนในโปรแกรมภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองในโรงเรียนรัฐบาลของเมืองนิวยอรค กลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนหญิง 5 คน และนักเรียนชาย 1 คน ที่อยูในอเมริการะหวาง 1-3 ป ซึ่งมี
อายุระหวาง 11-13 ป บทอานที่ใชอานจะมีคําประมาณ 250 คํา ใหอานโดยใชเทคนิคการอาน
แบบการคิดเปนถอยคํา (TA technique) ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนที่ใชยุทธศาสตรการอาน
กับบทอานเกีย่ วกับวัฒนธรรมที่คุนเคย (CF Text) มีคะแนนมากกวาการใชบทอานเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมทีไ่ มคุนเคย 2) นักเรียนที่ใชยทุ ธศาสตรการอานจะหาความหมายที่มีความเหมือนกัน
3) นักเรียนใชยุทธศาสตรการอานที่ซับซอนมากขึ้นกับบทอานเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่คุนเคย (CF
Text) มากกวาบทอานเกีย่ วกับวัฒนธรรมที่ไมคุนเคย (CUF Text) 4) การใชยทุ ธศาสตรการ
สรางความหมายจากเนื้อเรื่องมีความแตกตางกันระหวาง 2 บทอาน เมื่อนักเรียนอานบทอาน
เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่คุนเคย (CF Text) จะใชประสบการณสวนตัวประกอบการอาน สวนการ
อานบทอานเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ไมคุนเคย (CUF Text) มักมีการตีความผิดไปจากเนื้อเรื่องที่
อาน 5) การอานบทอานเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่คุนเคย (CF Text)
นักเรียนสามารถระลึก
รายละเอียดและขยายความของบทอานไดมากกวาบทอานเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ไมคุนเคย
(CUF Text)
จอหนสัน (Johnson, 2002 : 2796 – A) ไดศึกษาผลของการสอนยุทธศาสตรการ
อานเพื่อความเขาใจจากผลสัมฤทธิข์ องนักเรียนเกรด 4 และการตอบสนองของนักเรียนระหวาง
การคิดเปนถอยคํา ความแตกตางระหวางการคิดที่เกิดขึ้นระหวางการอาน กลุมตัวอยางทีใ่ ชใน
การวิจัย เปนนักเรียนเกรด 4 จากโรงเรียนประถมศึกษา 2 โรง จํานวน 100 คน โดยใชวธิ ีการ
สอน 3 วิธีในการสอนอานใหนักเรียน 6 หอง ซึ่ง 2 หองแรกใชการสอนยุทธศาสตรเพื่อความ
เขาใจโดยตรง อภิปรายจุดมุงหมายและการใชยุทธศาสตร และใชรูปแบบที่ครูคอยๆปลอยให
รับผิดชอบ อีก 2 หองใชการสอนยุทธศาสตรเพื่อความเขาใจในลักษณะที่จํากัดพฤติกรรมการ
เรียน สวน 2 หองสุดทายใชวิธีการสอนแบบเดิม ครูใชการอานปากเปลาและใหงานทําใน
หองเรียน นักเรียนทั้งหมดไดรับการทดสอบการอานเพื่อความเขาใจทั้งมีการทดสอบกอนการ
ทดลองและหลังการทดลอง ผลการวิจัยพบวา การสอนโดยใชยทุ ธศาสตรการอานเพื่อความ
เขาใจ มีผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ตอการอานที่วัดจากขอสอบมาตรฐาน นักเรียนทีเรียนโดยใช
ยุทธศาสตรการอานเพื่อความเขาใจ มีความกระตือรือรนในการคิดขณะอานมากขึ้นและสามารถ
ใชถอยคําเกี่ยวกับยุทธศาสตรการอานเพือ่ ความเขาใจ มากขึ้นในขณะที่อาน
ราเชลเล (Rachelle, 2002 :131 A) ไดศึกษาผลของโปรแกรมการสอนเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตรการอานเพื่อความเขาใจของนักเรียนที่เรียนแผนสังคมศึกษา
กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนเกรด 11 จํานวน 81 คน จากชั้นเรียน 4 หองเรียนที่เรียนเกี่ยวกับภูมิศาสตรโลกและ
ประวัตศิ าสตรโลก
ซึ่งสอบไมผานโปรแกรมการอานเพื่อความเขาใจของรัฐเทนเนสซี
(Tennessee Comprehensive Assessment Program) (TCAP) นักเรียนกลุมทดลองมี 41 คน
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กลุมควบคุม 40 คน มีครู 2 คน สอนกลุม ทดลอง 1 คน และกลุมควบคุม 1 คน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยคือ แบบวัด Gates – MacGinitie Reading Test ระดับ 10 –12 Form S ซึ่งผลของ
โปรแกรมวัดโดยการเปรียบเทียบจากคะแนนในการอานเพื่อความเขาใจ หลังการทดลองของ
กลุมทดลองและกลุมควบคุม และคะแนนของคําศัพทหลังการทดลองจากผลสัมฤทธิ์ในการอาน
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่อยูในโปรแกรมการสอนเกี่ยวกับยุทธศาสตรการอาน มีคะแนนการ
อานเพื่อความเขาใจสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนคะแนนคําศัพทหลังการ
ทดลองไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สกอตโต – โบยัน (Scotto – Boyan, 2002 : 2182 - A) ไดศึกษาการวิเคราะห
ยุทธศาสตรการอานโดยใชการคิดเปนถอยคํา (think aloud) สําหรับนักเรียนเกรด 4 การวิจัย
ครั้งนี้มุงศึกษา การวิเคราะหการคิดโดยผานการบันทึกเปนถอยคํา เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ
The Gates MacGinite Reading Tests ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ใชยทุ ธศาสตรการอานโดย
ใชการคิดเปนถอยคําไดใชยทุ ธศาสตรการอานอยางหลากหลาย ในการสรางความหมายจาก
เนื้อเรื่อง มีการพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับความเขาใจในเนื้อเรื่องที่อานและมีการใชยทุ ธศาสตรเพิ่ม
มากขึ้น กระบวนการคิดเปนถอยคําเปนการสรางแนวใหกับนักการศึกษาที่จะเห็นยุทธศาสตร
การอานที่คิดอยูภายใน จากที่ผูอานไดสรางความหมายจากเนื้อเรื่อง ซึ่งเปนจุดเดนของยุทธ
ศาสตรในการบันทึกถอยคํา
วิลเลียมส (William,2001: 2711-A) ไดศึกษาการใชโปรแกรมดนตรีศึกษากับ
บทเรียนทางภาษาเพื่อชวยปรับปรุงทักษะการอานเพือ่ ความเขาใจใหดีขึ้น การวิจัยครั้งนี้ไดมี
การบูรณาการการใชดนตรีกับบทเรียนทางภาษา
เพือ่ ปรับปรุงการอานเพื่อความเขาใจ
โปรแกรมดนตรีศึกษาไดมกี ารพัฒนาขึ้น
และใชกับนักเรียนที่เรียนประสานเสียงระดับ
มัธยมศึกษา การศึกษาครั้งนี้เปนหลักสูตร 9 สัปดาห และสอนในระหวางชั้นเรียนที่มกี าร
ประสานเสียง มีการทดสอบกอนสอน (pre-test) ในดานทักษะการอานเพื่อความเขาใจ นักเรียน
ที่เปนนักรองประสานเสียงที่มีคะแนนต่ํา 80 % จะไดรับพิจารณาใหเปนกลุมตัวอยาง แลวนํามา
จัดเปนกลุมทดลองและกลุม ควบคุม นักเรียนกลุมทดลองไดรับการสอนบทเรียนทางภาษาเนื้อ
เพลงและสอนวิธีการฟงขอความในเนื้อเพลง ครูไดเพิ่มบทเรียนทางภาษาโดยใหรายละเอียด
เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับผูแตงเพลง
นักเรียนกลุมควบคุมไดรับการสอนบทเรียนทางภาษาและเนือ้
เพลงเทานั้น ทั้ง 2 กลุมจะเรียนสัปดาหละ 3 ครั้ง เวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง และทั้ง 2 กลุมไดรบั
อนุญาตใหรองเพลงและฟงเนื้อรองพรอมกับมีการรองเพลงประสานเสียง
ผลการวิจัยพบวา
ระหวางการเรียนนักเรียนกลุมทดลองทําบทเรียนทางภาษาไดอยางสมบูรณ วิเคราะหขอมูลโดย
ใช t-test และ the Mann-Whitney U ซึ่งแสดงความมีนัยสําคัญทางสถิตใิ นการอานเพื่อความ
เขาใจ โดยใชดนตรีรวมกับการสอนบทเรียนทางภาษา
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การวิจัยในประเทศ
ปราโมทย จันทรเรือง (2535) ไดศึกษาปฏิสัมพันธระหวางรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการทักษะการคิด
และแบบไมบูรณาการทักษะการคิดกับระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่มีตอทักษะการคิดของนักเรียนประถมศึกษา
ผลการวิจยั พบวาผลการ
วิเคราะห
ปฏิสัมพันธระหวางรูปแบบการเรียนการสอนกับระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนที่มตี อทักษะการ
คิดพบวา ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดระหวางกลุมทดลองกับ
กลุมควบคุม พบวา นักเรียนกลุมทดลองมีคะแนนเฉลีย่ ทักษะการคิดสูงกวากลุมควบคุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 และเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดของนักเรียนกลุม
ทดลอง ระหวางนักเรียนที่มรี ะดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ปานกลาง และต่ํา พบวา แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงมี
คะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดสูงกวานักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง และต่ํา
และนักเรียนทีม่ ีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง
มีคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดสูงกวา
นักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนต่ํา นอกจากนี้นักเรียนกลุมทดลองซึ่งไดรับการสอน
สวนใหญชอบกิจกรรมการเรียนการสอน และคิดวาสามารถนําทักษะการคิดทีเ่ รียนรูไปใชใน
ชีวติ ประจําวันได
รัญจวน คําวชิรพิทักษ (2532) ไดศึกษาผลของการฝกกลวิธีการอานตามแนวทฤษฎี
จิตวิทยาปญญานิยมที่มีตอ การอานเขาใจความภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยเปรียบเทียบการใชกลวิธกี ารอานตางกัน 3 วิธีคือ การฝกใชกลวิธี
กระทําซ้ํา การฝกใชกลวิธกี ระทําซ้ําและขยายความ
และการฝกใหใชกลวิธแี บบผสม ซึง่
ผลการวิจัยพบวา 1) กลุมที่ไดรับการฝกใหใชกลวิธีกระทําซ้ํา มีความสามารถในการจําไดแบบ
คําตอคําสูงวากลุมที่ไดรับการฝกใหใชกลวิธีกระทําซ้ําและขยายความ และสูงกวากลุมที่ไดรับ
การฝกใหใชกลวิธีผสม 2) กลุมที่ไดรบั การฝกใหใชกลวิธีกระทําซ้ํา กลุมที่ไดรับการฝกใหใช
กลวิธีกระทําซ้ําและขยายความ และกลุมที่ไดรับการฝกใหใชกลวิธีผสม มีความสามารถในการ
จับใจความหลัก การอนุมาน และการแกปญหาไมแตกตางกัน 3) กลุมที่ไดรับการฝกใหใชกลวิธี
กระทําซ้ํา มีความสามารถในการจําไดแบบคําตอคําจากการทดสอบครั้งหลังสูงกวาการทดสอบ
ครั้งแรก 4) กลุมที่ไดรับการฝกใหใชกลวิธีกระทําซ้ําและขยายความ มีความสามารถในการจับ
ใจความหลัก จากการทดสอบครั้งหลังสูงกวาการทดสอบครั้งแรก แตมีสามารถในการอนุมาน
และการแกปญ
 หา ไมแตกตางกัน 5) กลุมที่ไดรับการฝกใหใชกลวิธีผสม มีความสามารถในการ
จับใจความหลัก และการอนุมาน จากการทดสอบครั้งหลังสูงกวาการทดสอบครั้งแรก แตมี
ความสามารถในการแกปญหาไมแตกตางกัน
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สุมาลี ชูศรี (2535) ไดพัฒนารูปแบบปฏิสัมพันธของการสอนอานเขาใจความ ซึ่งมี
องคประกอบที่สงผลตอการอานเขาใจความคือ การฝกกลวิธีการเรียน ความรูพ ื้นฐานในเรื่องที่
อาน และลักษณะของเนื้อเรือ่ งที่อาน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนสองภาษา ระดับชัน้ ประถมศึกษา
ปที่ 4 ที่พูดภาษามลายูถนิ่ เปนภาษาที่หนึ่ง และพูดภาษาไทยเปนภาษาที่สอง จํานวน 72 คน
แบงเปนกลุมทดลอง ที่ไดรบั การฝกกลวิธีการเรียน 4 แบบคือ การเลือกใสใจ การบันทึก
ขอความ การจัดระเบียบขอความและการยอความ สวนกลุมควบคุมไดรบั การสอนแบบปกติ
ผลการวิจัยพบวา องคประกอบทั้ง 3 มีผลตอการอานเขาใจความ ในสวนรูปแบบปฏิสัมพันธทั้ง
3 องคประกอบมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน สวนปฏิสัมพันธรายคูพบเพียงคูเดียวคือ ปฏิสัมพันธ
ระหวางกลวิธกี ารเรียนและความรูพื้นฐานในเรื่องที่อาน ในดานประสิทธิผลที่ไดจากการสอนตาม
รูปแบบนี้ กลุม ทดลองมีคะแนนความสามารถทางภาษาไทยสูงกวากลุมควบคุม และคะแนนทีไ่ ด
จากการทดสอบหลังจากการทดลองสูงกวาคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนกลุมตัวอยางเขารับ
การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
วัฒนาพร ระงับทุกข (2535) ไดศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิผลของรูปแบบการ
ฝกยุทธศาสตรการเรียนรูเมตาคอกนิชันในการอานภาษาอังกฤษเพือ่ ความเขาใจสําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแบบโดยตรงกับแบบสอดแทรกในเนื้อหาการสอน กลุม ตัวอยางเปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 แบงเปนกลุมทดลองโดยไดรับการฝกยุทธศาสตรการเรียนรูเมตา
คอกนิชันแบบโดยตรง และกลุมควบคุมไดรับการฝกยุทธศาสตรการเรียนรูเมตาคอกนิชันแบบ
สอดแทรกในเนื้อหาการสอน ผลการฝกพบวา นักเรียนทั้งสองกลุมมีคะแนนเฉลี่ยดานความ
ตระหนักรูใ นยุทธศาสตรการเรียนรูเมตาคอกนิชันในการอาน และดานความเขาใจในการอาน
ภาษาอังกฤษหลังการฝกสูงกวาเกณฑที่กาํ หนด นอกจากนี้ยังพบวา นักเรียนทั้งสองกลุมมี
คะแนนเฉลี่ยดานความตระหนักรูในยุทธศาสตรการเรียนรูเมตาคอกนิชันในการอานหลังการฝก
ไมแตกตางกัน ขณะที่คะแนนเฉลี่ยดานความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษหลังการฝกของทัง้
สองกลุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01 ซึ่งแสดงวา คะแนนของนักเรียนทีฝ่ ก
ดวยรูปแบบการฝกยุทธศาสตรการเรียนรูเมตาคอกนิชนั ในการอานแบบโดยตรงสูงกวาคะแนน
ของนักเรียนที่ฝกดวยรูปแบบการฝกยุทธศาสตรการเรียนรูเมตาคอกนิชันในการอานแบบ
สอดแทรกในเนื้อหาการสอน
ศิริพร ฉันทานนท (2539) ไดพัฒนารูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความ
เขาใจตามทฤษฎีโครงสรางความรูสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลการวิจัย
พบวา ไดรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจที่เนนการสรางพื้นความรูดานภาษา
ดานเนื้อหา และดานโครงสรางบทอานแกผูเรียนในขัน้ กอนการอาน และเนนการเชื่อมโยงพื้น
ความรูเขากับบทอานในขัน้ การอาน เพื่อชวยใหนักเรียนเกิดความเขาใจในการอานมากขึ้น เมื่อ
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นํารูปแบบการสอนไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 และเปรียบเทียบคะแนนความ
เขาใจในการอานระหวางกลุม ทดลองกับกลุมควบคุม พบวา นักเรียนกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
ความเขาใจในการอานสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คณาพร คมสัน (2540) ไดพัฒนารูปแบบการเรียนรูด วยการนําตนเองในการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมทดลองเรียนโดยใช
รูปแบบที่ผูวิจยั พัฒนาขึ้น สวนกลุมควบคุมเรียนโดยใชวธิ ีสอนอานตามคูมือครู ผลการวิจัย
พบวา 1) คะแนนความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษเพือ่ ความเขาใจหลังการเรียนของ
ผูเรียนทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน แตคะแนนของผูเรียนที่มีความสามารถอยูในระดับต่ําของกลุม
ทดลองสูงกวาคะแนนของผูท ี่มีความสามารถอยูในระดับต่ําของกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .01 และคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนรูของผูเรียนที่เรียนดวยรูปแบบที่ผวู จิ ัยพัฒนาขึ้น
สูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 2) คะแนนเฉลี่ยลักษณะการ
เรียนรูดวยการนําตนเองของผูเรียนทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน คะแนนเฉลี่ยลักษณะการเรียนรู
ดวยการนําตนเองหลังการเรียนของกลุมทดลองสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
สรารัตน จันกลิ่น (2544) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอานเพื่อความ
เขาใจภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวางกลุมที่ไดรับการสอนดวยกลวิธี
การตั้งคําถามตนเองและกลวิธีการจดบันทึก ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่
ไดรับการสอนดวยกลวิธีการตั้งคําถามตนเองมีความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจ
ภาษาอังกฤษอยูในระดับผานเกณฑขั้นต่ําที่กําหนดตามเกณฑการประเมินผลการเรียนของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนักเรียนทีไ่ ดรับการสอนดวยกลวิธีการจดบันทึก มีความสามารถใน
การอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษอยูในระดับต่ํากวาเกณฑที่กําหนด
และนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรบั การสอนดวยกลวิธีการตั้งคําถามตนเอง มีความสามารถในการอาน
เพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนดวยกลวิธีการจดบันทึก อยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตามทฤษฎีโครงสราง
ความรูและ
เมตาคอกนิชัน มีขั้นตอนการดําเนินการแบงเปน 3 ตอนดังนี้คือ
ตอนที่ 1 การพัฒนากระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจตามทฤษฎีโครงสรางความรูและเมตาคอกนิชัน
การพัฒนากระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจตามทฤษฎีโครงสรางความรูและเมตาคอกนิชัน ประกอบดวย
ขั้นตอนดังนี้
1. การศึกษาขอมูลพื้นฐานดานการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษ
2. การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวของที่นําไปสูการพัฒนา
กระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
2.1 แนวคิดของนักการศึกษาตามทฤษฎีโครงสรางความรู
2.2 แนวคิดของนักการศึกษาเมตาคอกนิชัน
2.3 ทักษะการคิด
3. การสรางกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจตามทฤษฎีโครงสรางความรูและเมตาคอกนิชัน
4.การจัดทําคูมือการใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจตามทฤษฎีโครงสรางความรูและเมตาคอกนิชัน
5. การตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการ
สอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจตามทฤษฎีโครงสรางความรูแ ละเมตาคอกนิชัน และ
คูมือการใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
ตามทฤษฎีโครงสรางความรูและเมตาคอกนิชัน
6. การแกไขปรับปรุง
ตอนที่ 2 การพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
1. แบบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
2. แบบวัดความสามารถในการคิด
3. แบบวัดความสามารถในการสรุปยอความ
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ตอนที่ 3 การศึกษาผลการใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจตามทฤษฎีโครงสรางความรูและเมตาคอกนิชัน ไปใชประกอบดวย
ขั้นตอนดังนี้
1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
2. การดําเนินการทดลอง
3. การวิเคราะหขอมูล
ขั้นตอนการดําเนินการพัฒนากระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจตามทฤษฎีโครงสรางความรูและเมตาคอกนิชัน ดังแผนภูมิที่ 12
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1.2.5 แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรูตองครอบคลุมทั้งดาน
ความรู ทักษะกระบวนการ พัฒนาการของผูเรียน และคุณธรรม การวัดและประเมินผลตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินผลทางภาษา การกําหนดจุดประสงคในการประเมิน
เครื่องมือวัดและประเมินผลทางภาษา และแนวทางการทดสอบทักษะการอาน
1.3 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาของผูเรียนในการอานภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง
หรือภาษาตางประเทศ มักพบปญหาในการอานซึ่งมีสาเหตุมาจาก
1.3.1 ผูเรียนในภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศ
ขาดความรูพื้นฐาน
ดานภาษาเชน ความรูดานคําศัพท โครงสรางทางภาษาและการตีความ เปนตน จึงทําให
ผูเรียนไมสามารถทําความเขาใจกับบทอานไดในระดับเดียวกับเจาของภาษาอาน นอกจากนี้ยัง
ไมคุนเคยกับเนื้อหาทางสังคมและวัฒนธรรมในบทอานที่มีความแตกตางกัน
1.3.2 ผูเรียนในภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศไมมีความคุนเคยตอตัว
ชี้แนะ(cues) ดานสัญลักษณและเสียง ดานโครงสรางทางภาษาหรือไวยากรณ และดาน
ความหมายในภาษาอังกฤษ ที่จะมาชวยสรางความเขาใจในการอาน ทําใหกลไกในกระบวนการ
อานไมเปนไปดวยอัตโนมัตเิ หมือนการอานภาษาแมของตน
1.3.3 ผูเรียนในภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศ
ไมสามารถจดจํา
ความหมายของคําศัพทในภาษาที่สองไดมาก
ทัง้ นี้เนื่องมาจากความรูทางดานคําศัพทของ
ผูเรียนมีจํากัด
1.3.4 ผูเรียนในภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศ
มักมีปญหาการ
แทรกแซงของภาษาแมในขณะอาน
ซึ่งเกิดจากความเหมือนและความแตกตางบางประการ
ระหวางภาษาแมกับภาษาทีส่ อง
จึงทําใหผูเรียนตีความหมายของขอมูลไดชาและคอนขาง
ยุงยากกวาการอานภาษาแม
1.4 ขอมูลพื้นฐานดานการจัดการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษ
ขอมูลพืน้ ฐานดานการจัดการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษ ไดจากการ
รวบรวมขอมูลตางๆดังนี้
1.4.1 สัมภาษณครูผูสอนการอานภาษาอังกฤษ
ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนของโรงเรียนนครสวรรค 6 ทาน โดยสัมภาษณในประเด็นเกี่ยวกับการดําเนินการสอน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู สภาพปญหาการ
จัดการเรียนการสอน และขอเสนอแนะเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอน
ผลการสัมภาษณครูผูสอนการอานภาษาอังกฤษ พบประเด็นสําคัญ
เกี่ยวกับการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษดังนี้
1.4.1.1 นักเรียนมีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษไมดี ดานความหมาย
ของคําศัพท สํานวน โครงสรางของประโยคที่ซับซอน
1.4.1.2 นักเรียนขาดทักษะในการอานจับใจความและตีความ
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1.4.1.3

นักเรียนไมมีความรูหรือประสบการณเกีย่ วกับบทอานมา

กอน
1.4.1.4 เนื้อเรื่องในบทอานไมสอดคลองกับความสนใจของนักเรียน
1.4.1.5 นักเรียนไมมีสมาธิในการอาน
1.4.1.6 นักเรียนไมสนใจและรักการอานภาษาอังกฤษเทาที่ควร
ขอเสนอแนะการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษ
1. การเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษ ควรกระตุนใหนักเรียนเห็น
ความสําคัญของการอานภาษาอังกฤษ และมีเจตคติตอการอานสื่อและสิ่งพิมพตางๆ
2. ควรใหนักเรียนไดมีกจิ กรรมฝกการอานสื่อจากสิ่งพิมพตางๆ ที่พบ
เห็นในชีวิตประจําวัน
3. ครูควรเลือกบทอานที่นักเรียนเขาถึงได และมีความสอดคลองกับ
ชีวติ จริงในสังคม
4. ครูควรเลือกบทอานที่สอดคลองกับความสนใจของนักเรียน และ
ความยากงายของบทอานใหเหมาะสมกับวัยและระดับของผูเรียน
1.4.2
ขอมูลจากแบบสํารวจความสนใจในหัวขอเรือ่ งในการอาน
ปจจัยหรือสาเหตุที่ทําใหเขาใจและไมเขาใจเนื้อเรื่องที่อาน
และพฤติกรรมการอาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียน
1.4.2.1 ความสนใจในหัวขอเรื่องในการอาน โดยเรียงลําดับ
ความสนใจจากมากไปหานอยดังนี้ การเดินทางทองเที่ยว สถานที่ ภาษา การศึกษาและอาชีพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เวลาวางและนันทนาการ การบริการ ครอบครัว โรงเรียน
ความสัมพันธระหวางบุคคล ตนเอง สิ่งแวดลอมรอบตัว อาหารและเครื่องดื่ม การซื้อขาย
ลมฟาอากาศ สุขภาพ และสวัสดิการ
1.4.2.2
ปจจัยหรือสาเหตุทที่ ําใหไมเขาใจเนื้อเรื่องที่อานโดย
เรียง ลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ 1) ไมเขาใจความหมายของคําศัพท สํานวน โครงสราง
ประโยคที่ซบั ซอน 2) เนื้อเรื่องมีคําศัพทยากเกินไป 3) ขาดความรูเรื่องการใชภาษาและ
ไวยากรณ 4) ขาดทักษะในการอานจับใจความและตีความ 5) ไมเขาใจวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา 6) ไมมีประสบการณและความรูเดิมเกี่ยวกับเรื่องทีอ่ าน 7) ไมมีสมาธิในการ
อาน 8) เนื้อเรื่องที่อานไมนาสนใจ 9) เวลาในการอานมีจํากัด
โดย
1.4.2.3 ปจจัยหรือสาเหตุที่ทําใหเขาใจเนื้อเรื่องที่อาน
เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ 1) เขาใจความหมายของคําศัพท สํานวน โครงสราง
ประโยคที่ซบั ซอน
2) มีประสบการณและความรูเดิมเกี่ยวกับเรือ่ งที่อาน 3) มีความรูเรื่อง
การใชภาษาและไวยากรณ
4) เนื้อเรื่องที่อานนาสนใจ 5) มีทักษะในการอานจับใจความ
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และตีความ 6) มีสมาธิในการอาน 7) เขาใจวัฒนธรรมของเจาของภาษา 8) เนื้อเรื่องมี
คําศัพทไมยากเกินไป 9) มีเวลาการอานเพียงพอ
1.4.2.4 กิจกรรมการอานที่นักเรียนชอบมีลักษณะดังนี้ โดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ 1) ฝกอานเปนกลุมยอย 2) ฝกอานเปนคู 3) ฝกอาน
พรอมกันทั้งหอง 4) ฝกอานคนเดียว
1.4.2.5 สํารวจพฤติกรรมการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
มีระดับการปฏิบัติ 4 ระดับดังนี้ การปฏิบัตเิ ปนประจํา การปฏิบัตบิ อยครั้ง การปฏิบตั ินานๆครั้ง
และไมเคยปฏิบัติเลย สรุปไดดังนี้
กอนการอาน
พฤติกรรมการอานภาษาอังกฤษที่นักเรียนปฏิบตั ิบอยครั้ง คือ
1) การคาดคะเนหรือทํานายเรื่องที่อาน 2) การสํารวจโครงสราง
ของบทอาน 3) การเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท
พฤติกรรมการอานภาษาอังกฤษที่นักเรียนปฏิบตั ินานๆครั้ง คือ
2)
1) การระบุสิ่งที่นักเรียนควรรูเกีย่ วกับหัวขอเรื่องที่อา น
การกําหนดความตองการความรูในเรื่องที่อานและหาความรูเพิ่มเติม 3) การเลือกกลวิธีที่
นํามาใชในการอาน 4) การตั้งจุดประสงคในการอาน
ระหวางการอาน
พฤติกรรมการอานภาษาอังกฤษที่นักเรียนปฏิบตั ิบอยครั้ง คือ
1) ถานักเรียนไมเขาใจ อานประโยคซ้ําอีก
2) การใช
ประสบการณและความรูเดิมมาชวยในการอาน
พฤติกรรมการอานภาษาอังกฤษที่นักเรียนปฏิบัตินานๆครั้ง คือ
1) การประเมินผลการคาดคะเนหรือทํานายเรื่องที่อาน 2) การ
คนหาใจความสําคัญของเนื้อเรื่องและจัดลําดับความสําคัญของประโยค
3) การตั้งคําถาม
เกี่ยวกับเนื้อเรื่องในขณะอาน 4) การลําดับเรื่องราวที่อานและเขียนแผนผังโยงความสัมพันธ
ของเรื่องที่อาน
หลังการอาน
พฤติกรรมการอานภาษาอังกฤษที่นักเรียนปฏิบตั ินานๆครั้ง คือ
1) การคนหาคําตอบของเรื่องที่อาน
2) การขอความ
ชวยเหลือนักเรียนคนอื่นๆในการอาน 3) การประเมินความเขาใจในการอานของตนเองขณะ
อานและหลังอาน 4) การหาความรูเพิ่มเติมนอกเหนือจากเนื้อเรื่องที่อาน
5) การ
อภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อาน 6) การเลาเรือ่ งเกี่ยวกับสิ่งที่อานใหเพื่อน
ในชั้นเรียนฟง
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2. การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วของที่นําไปสูการพัฒนากระบวนการ
บูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
2.1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคิด
ทักษะการคิดตามแนวคิด
ของทิศนา แขมมณี โดยเฉพาะทักษะการคิดที่นํามาบูรณาการในทุกขั้นตอนของการเรียนการ
สอน
โดยนําทักษะการคิดทีส่ มั พันธกับการอาน เนื่องจากการอานเพื่อความเขาใจคือ
กระบวนการคิด ดังนั้นกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดนี้จึงเลือกทักษะการคิดที่สําคัญ ซึ่ง
นําไปสูความเขาใจตามตัวอักษร
ตีความและวิเคราะหวิจารณ สอดคลองกับธรรมชาติและ
ประโยชนตอกระบวนการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ รวมทัง้ พิจารณาถึงความเหมาะสม
กับวัยของผูเรียน เพื่อใหสามารถสอนและฝกใหกบั ผูเรียนได
2.2
การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมในการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
โดยการศึกษาจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกีย่ วของ
และศึกษาแนวคิดของนักการศึกษาตางๆ ที่ไดอธิบายการสรางเสริมการอานภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเขาใจ
สําหรับผูเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศ
ซึ่งนักการศึกษาเหลานี้มีแนวคิดตามทฤษฎีโครงสรางความรูและแนวคิดดานเมตาคอกนิชัน
และผูว ิจัยไดสรุปประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับการเรียนรูและการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ไดดังตารางที่ 2 - 3
ตารางที่ 2 เปนแนวคิดตามทฤษฎีโครงสรางความรู
3 เปนแนวคิดดานเมตาคอกนิชัน
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ตารางที่ 2 สรุปประเด็นสําคัญของแนวคิดของนักการศึกษาตามทฤษฎีโครงสรางความรู
สาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการอานเพื่อความเขาใจตามทฤษฎีโครงสรางความรู
Mandler, 1983 Alba and
Devine, 1986 Carrell and
Carrell, 1991
Cited in Liban, Hasher, 1983
Eisterhold,
1983
1988
ผูเรียนมี
ปฏิสัมพันธกับ
สิ่งเรา
ภายนอก

ผูเรียนไดรับ
การกระตุนใน
การใชโครง
สรางความรู
เดิม
ผูเรียนเลือก
ใสใจกับขอมูล
ใหมที่ทําให
โครงสราง
ความรูเดิมมี
ความหมาย
ขึ้นมา
ผูเรียนใชโครง
สรางความรู
เดิมเปนพื้นฐาน
ในการอานที่ให
ความหมายที่
สอดคลองและ
ตรงกับเนื้อเรื่อง

การจัด
สิ่งแวดลอมที่ดี
ทําใหผูเรียน
เกิดการรับรูที่
ถูกตองและ
เหมาะสม
การกระตุนให
ผูเรียนตระหนัก
ถึงความรูเดิม
ที่มีอยู

ผูเรียนรูจัก
คนหาและไดรับ
การกระตุน
ความรูและ
ประสบการณ
เดิมที่มีอยู
ผูเรียนรูจักการ
เลือกขอมูล
สําคัญที่ให
ความหมายตอ
การอาน

ผูเรียนเลือก
ขอมูลใหมที่
เกี่ยวของกับ
โครงสราง
ความรูเดิม

การจะเขาใจใน
สิ่งที่อานตองใช
กระบวนการคน
หาโครงสราง
ความรูเดิมเพื่อ
ชวยอธิบาย
ความหมาย
ของเนื้อเรื่อง

สรุปสาระสําคัญ
ที่เกี่ยวของกับ
สรางเสริม
การอานเพื่อ
ความเขาใจ
ผูเรียนมี
ปฏิสัมพันธกับ
สิ่งเราในสิ่ง
แวดลอม

ผูเรียนใชโครง
สรางความรู
เดิมมาใช
ตีความเนื้อ
เรื่อง
ขณะที่อาน

ผูเรียนตองมี
โครงสราง
ความรูเดิม
ที่จําเปนตอการ
อาน

ผูเรียนตองมี
ความรูและ
ประสบการณ
เดิมเปนพื้นฐาน
ในการอานที่ให
ความหมาย
สอดคลองและ
ตรงกับเนื้อหา
ของเรื่องที่อาน
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ตารางที่ 2 สรุปประเด็นสําคัญของแนวคิดของนักการศึกษาตามทฤษฎีโครงสรางความรู (ตอ)
สาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการอานเพื่อความเขาใจตามทฤษฎีโครงสรางความรู
Mandler, 1983 Alba and
Devine, 1986 Carrell and
Carrell, 1991
Cited in Liban, Hasher, 1983
Eisterhold,
1983
1988

ผูเรียนตีความ
โดยการสราง
ความสัมพันธ
ระหวาง
เนื้อเรื่องที่อาน
กับโครงสราง
ความรูเดิม

สรุปสาระสําคัญ
ที่เกี่ยวของกับ
การสรางเสริม
การอานเพื่อ
ความเขาใจ
ผูเรียนตองมี
ผูเรียนตองมี
ผูเรียนตองมี
ความรูเดิมดาน ความรูเดิมดาน ความรูดาน
เนื้อหาของเรื่อง เนื้อหาของ
เนื้อหาของเรื่อง
ที่อาน
เรื่องที่อาน
ที่อาน
ผูเรียนตองมี
ผูเรียนตองมี
ผูเรียนตองมี
ความรูเดิมดาน โครงสรางความ ความรูดาน
ภาษา
รูดานภาษา
ภาษา
ผูเรียนตองมี
ผูเรียนตองมี
โครงสราง
ความรูดาน
ความรูดาน
โครงสรางของ
บทอาน
บทอาน
ผูเรียนรูจัก
ผูเรียนใช
ผูเรียนตอง
ความรูเดิม
เชื่อมโยง
เชื่อมโยง
ความรูและ
เชื่อมโยงกับ
ความรูและ
ความรูใหมเพื่อ ประสบการณ
ประสบการณ
เดิมกับความรู
ชวยในการ
เดิมกับขอมูล
ใหม
ใหมเพื่อชวย
เขาใจความ
เขาใจความ
ผูเรียนตองรูจัก
ผูเรียนตองรูจัก
การขยาย
การขยาย
ขอบเขตความรู
ขอบเขตความรู
ไดแก การเติม
โดยการเติม
ความรู การ
ความรู ปรับ
ปรับความรูและ
ความรูและ
การสราง
สรางความรู
ความรูใหม
ใหม
ผูเรียนสราง
ผูเรียนสราง
โครงสราง
โครงสราง
ความรูใหมและ
ความรูใหมและ
ปรับเปลี่ยน
ปรับเปลี่ยน
โครงสราง
โครงสราง
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ตารางที่ 3 สรุปประเด็นสําคัญของแนวคิดของนักการศึกษาดานเมตาคอกนิชัน
สาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการอานเพื่อความเขาใจตามแนวคิดเมตาคอกนิชัน
Flavell and
Brown, 1980 Flavell, 1981 Cross and
Wade and
Wellman,1977
and Pearson, Paris, 1988
Reynold, 1989
and Brown
1984 cited in
et al., 1983
Gahehart,
1991
ผูเรียนตองรูถึง
ผูเรียนรูจักการ
องคประกอบ
วิเคราะห
ตางๆภายใน
ลักษณะของ
บทอาน
บทอาน

ผูเรียนตองรูถึง
ลักษณะของ
งานและ
กิจกรรมการ
อาน

ผูเรียนรู
ลักษณะและ
สภาพของงาน
การจัดโครง
สรางของบท
อาน

ผูเรียนมีการ
รับรูเกี่ยวกับ
งานในการอาน
ตาม
สถานการณใน
การ
เรียนรูตางๆ
ผูเรียนรู
ผูเรียนตองรูจัก ผูเรียนตระหนัก ผูเรียนหากลวิธี ผูเรียนตองรู
รูในการใช
มาแกปญหา
การใชทักษะใน เกี่ยวกับกลวิธี
ใชกลวิธีที่
เหมาะสมเพื่อ ทักษะ กลวิธี
เพื่อเขาใจใน
การอานและรู และ
สามารถ
ชวยในการ
และรูแหลง
การอาน
เงื่อนไข หรือ
ตัดสินใจเลือก
สรางความ
ขอมูลที่ชวยใน
ขอจํากัดของ
เขาใจ
การอาน
กลวิธีการอาน วิธีการที่เหมาะ
สมกับตนเอง
ผูเรียนตอง
ผูเรียนตระหนัก ผูเรียนรูจักการ ผูเรียนรู
ตระหนักรู
รูถึงสาเหตุของ ประเมินความ เกี่ยวกับความ
เกี่ยวกับความ
การไมเขาใจใน สามารถของ
สามารถในการ
สามารถในการ
การอาน
ตนเอง
อาน
อานของตนเอง

สรุปสาระสําคัญ
ที่เกี่ยวของกับ
การสรางเสริม
การอานเพื่อ
ความเขาใจ
ผูเรียนตองรูถึง
องคประกอบ
ตางๆภายใน
บทอานและ
วิเคราะห
ลักษณะของ
บทอาน
ผูเรียนตองรู
ลักษณะของ
งานหรือ
กิจกรรมของ
การอาน

ผูเรียนรูจักการ
ใชทักษะ และ
กลวิธีที่
เหมาะสมมา
ชวยในการอาน
เพื่อ
ความเขาใจ
ผูเรียนตระหนัก
รูเกี่ยวกับความ
สามารถในการ
อานของตนเอง
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ตารางที่ 3 สรุปประเด็นสําคัญของแนวคิดของนักการศึกษาดานเมตาคอกนิชัน (ตอ)
สาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการอานเพื่อความเขาใจตามแนวคิดเมตาคอกนิชัน
Flavell and
Brown, 1980 Flavell, 1981 Cross and
Wade and
Wellman,1977
and Pearson, Paris, 1988
Reynold, 1989
1984 cited in
And Brown
Et al., 1983
Gahehart,
1991
ผูเรียนรูจักการ ผูเรียนสามารถ ผูเรียนรูจักการ
ควบคุมการ
ควบคุมในการ กําหนดเกณฑ
อานของตนเอง อานของตนเอง ในการควบคุม
และกําหนด
ทิศทางในการ
ดําเนินกิจกรรม
การอาน

สรุปสาระสําคัญ
ที่เกี่ยวของกับ
การสรางเสริม
การอานเพื่อ
ความเขาใจ
ผูเรียนตองรูจัก
การควบคุม
ความรูความ
เขาใจในการ
อานของตนเอง
ไดแก การ
ตรวจผลการ
อานและ
ประเมินผล
การอาน
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สาระสําคัญที่เกีย่ วของกับการสรางเสริมการอานเพื่อความเขาใจ
ตามแนวคิด
นักการศึกษาตามทฤษฎีโครงสรางความรูและเมตาคอกนิชัน จากการวิเคราะหแนวคิดนัก
การศึกษา สรุปไดดังนี้
1. ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับสิ่งเราในสิ่งแวดลอม
2. ผูเรียนรูจักคนหาและไดรบั การกระตุนความรูและประสบการณเดิมที่มีอยู
3. ผูเรียนตองมีความรูและประสบการณเดิมเปนพื้นฐานในการอานที่ใหความหมาย
สอดคลองและตรงกับเนื้อหาของเรื่องที่อาน
4. ผูเรียนตองมีความรูดานเนือ้ หาของเรื่องที่อาน
5. ผูเรียนมีความรูดานภาษา ไดแก ตัวอักษร คําศัพท โครงสรางไวยากรณ และ
ความสัมพันธของประโยค
6. ผูเรียนมีความรูดานโครงสรางของบทอาน
7. ผูเรียนตองรูถ ึงองคประกอบตางๆภายในบทอาน
และวิเคราะหลักษณะของ
บทอาน
8. ผูเรียนตองรูล ักษณะของงานหรือกิจกรรมของการอาน
9. ผูเรียนรูจักใชทักษะและกลวิธีที่เหมาะสมมาชวยในการอานเพื่อความเขาใจ
10. ผูเรียนตระหนักรูเกี่ยวกับความสามารถในการอานของตนเอง
11. ผูเรียนตองรูจ ักการควบคุมความรูความเขาใจในการอานของตนเอง
12. ผูเรียนรูจักเลือกขอมูลสําคัญที่ใหความหมายตอการอาน
13. ผูเรียนรูจักเชื่อมโยงความรูและประสบการณเดิมกับความรูใหม
14. ผูเรียนรูจักการขยายขอบเขตความรู ปรับความรู และสรางความรูใหม
15. ผูเรียนสรางโครงสรางความรูใหมและปรับเปลี่ยนโครงสรางความรูเดิม
3. การสรางกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขาใจตามทฤษฎีโครงสรางความรูแ ละเมตาคอกนิชัน มีการดําเนินการดังนี้
3.1 สังเคราะหเงื่อนไขการเรียนรูตามสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมการ
อานเพื่อความเขาใจตามทฤษฎีโครงสรางความรูและเมตาคอกนิชัน
จากสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมการอานเพื่อความเขาใจตามทฤษฎี
โครงสรางความรูและเมตาคอกนิชัน
สามารถสังเคราะหเงื่อนไขการเรียนรู ไดดังแผนภูมิที่
13 - 23
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ขั้นกอนการอาน
ขั้นตอนที่ 1 - 3
แผนภูมิที่ 13 เงื่อนไขการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมการอานภาษาอังกฤษ ขั้นตอนที่ 1
สาระสําคัญที่เกี่ยวของการสรางเสริมการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
ผูเรียนรูจักเลือกขอมูลสําคัญที่ใหความหมาย
ตอการอาน
ผูเรียนตองมีความรูและประสบการณเดิมเปน
พื้นฐานในการอานที่ใหความหมายสอดคลอง
และตรงกับเนื้อหาของเรื่องที่อาน
ผูเรียนตองมีความรูดานเนื้อหาของเรื่องที่อาน
ผูเรียนมีความรูดานภาษา ไดแก ตัวอักษร
คําศัพท โครงสรางไวยากรณ และความ
สัมพันธของประโยค
ผูเรียนมีความรูดานโครงสรางของบทอาน
ผูเรียนรูถึงองคประกอบตางๆภายในบทอาน
และวิเคราะหลักษณะของบทอาน
ผูเรียนตระหนักรูเกี่ยวกับความสามารถใน
การอานของตนเอง

เงื่อนไขการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการสรางเสริม
การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ

ผูเรียนตองสํารวจดูโครงสรางของบทอาน
องคประกอบตางๆของบทอาน เนื้อหาของ
บทอาน ลักษณะการเรียบเรียงของบทอาน
และสํารวจดูความสามารถในการอาน
ของตนเอง

แผนภูมิที่ 14เงื่อนไขการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมการอานภาษาอังกฤษ ขั้นตอนที่ 2
สาระสําคัญที่เกี่ยวของการสรางเสริมการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับสิ่งเราในสิ่งแวดลอม
ผูเรียนรูจักคนหาและไดรับการกระตุนความรู
และประสบการณเดิมที่มีอยู
ผูเรียนตองมีความรูและประสบการณเดิมเปน
พื้นฐานในการอานที่ใหความหมายสอดคลอง
และตรงกับเนื้อหาของเรื่องที่อาน
ผูเรียนตองมีความรูดานเนื้อหาของเรื่องที่อาน
ผูเรียนมีความรูดานภาษา ไดแก ตัวอักษร
คําศัพท โครงสรางไวยากรณ และความ
สัมพันธของประโยค
ผูเรียนมีความรูดานโครงสรางของบทอาน

เงื่อนไขการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการสรางเสริม
การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
ผูเรียนตองไดรับสิ่งเราเพื่อใหเกิดความสนใจใน
สิ่งที่อาน และไดรับการกระตุนความรูและ
ประสบการณเดิมที่ใหความหมายสอดคลอง
และตรงกับความรูที่จําเปนตอการอาน 3 ดาน
คือ ความรูดานเนื้อหาของเรื่องที่อาน ความรู
ดานภาษา
และความรูดานโครงสรางดาน
บทอาน
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แผนภูมิที่ 15เงื่อนไขการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมการอานภาษาอังกฤษ ขั้นตอนที่ 3
สาระสําคัญที่เกี่ยวของการสรางเสริมการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
ผูเรียนรูจักเลือกขอมูลสําคัญที่ใหความหมาย
ตอการอาน

เงื่อนไขการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการเสริมสราง
การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ

ผูเรียนตองรูลักษณะของงานหรือกิจกรรมของ
การอาน
ผูเรียนรูจักใชทักษะและกลวิธีที่เหมาะสมเพื่อ
ชวยในการอานเพื่อความเขาใจ
ผูเรียนตระหนักรูเกี่ยวกับความสามารถใน
การอานของตนเอง
ผูเรียนตองรูจักควบคุมความรูความเขาใจใน
การอานของตนเอง

ผูเรียนตองรูลักษณะของงานหรือกิจกรรมการ
อาน และรูวาตนเองจะตองทําอะไรในการอาน
บทอานนั้นๆ เพื่อที่จะทําใหผูเรียนสามารถ
วางแนวทางในการอาน และสามารถเลือกใช
ทักษะและกลวิธีที่เหมาะสมตอการอานเพื่อ
ความเขาใจ

ขั้นระหวางการอาน
ขั้นตอนที่ 4 -7
แผนภูมิที่ 16 เงื่อนไขการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมการอานภาษาอังกฤษ ขั้นตอนที่ 4
สาระสําคัญที่เกี่ยวของการสรางเสริมการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
ผูเรียนรูจักเลือกขอมูลสําคัญที่ใหความหมาย
ตอการอาน
ผูเรียนรูจักเชื่อมโยงความรูและประสบการณ
เดิมกับความรูใหม
ผูเรียนรูถึงองคประกอบตางๆภายในบทอาน
และวิเคราะหลักษณะของบทอาน
ผูเรียนรูจักใชทักษะและกลวิธีที่เหมาะสมเพื่อ
ชวยในการอานเพื่อความเขาใจ

เงื่อนไขการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการเสริมสราง
การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ

ผูเรียนตองหาประโยคสําคัญและรายละเอียด
ของเรื่องที่อาน จัดระเบียบขอมูล
และเลือกประเด็นสําคัญจากเรื่องที่ตรงกับ
ความตองการในการอาน
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แผนภูมิที่ 17 เงื่อนไขการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมการอานภาษาอังกฤษ ขั้นตอนที่ 5
สาระสําคัญที่เกี่ยวของการสรางเสริมการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
ผูเรียนตองมีความรูและประสบการณเดิมเปน
พื้นฐานในการอานที่ใหความหมายสอดคลอง
และตรงกับเนื้อหาของเรื่องที่อาน
ผูเรียนตองมีความรูดานเนื้อหาของเรื่องที่อาน
ผูเรียนมีความรูดานภาษา ไดแก ตัวอักษร
คําศัพท โครงสรางไวยากรณ และความ
สัมพันธของประโยค
ผูเรียนมีความรูดานโครงสรางของบทอาน
ผูเรียนรูจักเชื่อมโยงความรูและประสบการณ
เดิมกับความรูใหม
ผูเรียนรูจักการขยายขอบเขตความรู
ปรับความรู และสรางความรูใหม

เงื่อนไขการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการเสริมสราง
การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ

ผูเรียนตองเชื่อมโยงความคิดในเนื้อหาตางๆ
ภายในบทอาน เปนขั้นที่ผูเรียนตองใช
ความรูและประสบการณเดิมเชื่อมโยงกับ
ความรูใหม เพื่อชวยในการตีความ ทํานาย
หรืออธิบายขอมูลในบทอาน

แผนภูมิที่ 18 เงื่อนไขการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมการอานภาษาอังกฤษ ขั้นตอนที่ 6
สาระสําคัญที่เกี่ยวของการสรางเสริมการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
ผูเรียนรูจักเลือกขอมูลสําคัญที่ใหความหมาย
ตอการอาน
ผูเรียนรูจักเชื่อมโยงความรูและประสบการณ
เดิมกับความรูใหม
ผูเรียนรูจักการขยายขอบเขตความรู
ปรับความรู และสรางความรูใหม
ผูเรียนรูจักใชทักษะและกลวิธีที่เหมาะสมเพื่อ
ชวยในการอานเพื่อความเขาใจ

เงื่อนไขการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการเสริมสราง
การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ

ผูเรียนตองจับประเด็นวาในเนื้อหาของเรื่องที่
อานวาตองการเสนอสิ่งสําคัญใดบาง
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แผนภูมิที่ 19 เงื่อนไขการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมการอานภาษาอังกฤษ ขั้นตอนที่ 7
สาระสําคัญที่เกี่ยวของการสรางเสริมการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
ผูเรียนรูจักใชทักษะและกลวิธีที่เหมาะสมเพื่อ
ชวยในการอานเพื่อความเขาใจ
ผูเรียนตระหนักรูเกี่ยวกับความสามารถใน
การอานของตนเอง
ผูเรียนตองรูจักควบคุมความรูความเขาใจใน
การอานของตนเอง

เงื่อนไขการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการสริมสราง
การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
ผูเรียนตองตรวจสอบความเขาใจของตนเอง
ในขณะอาน ตระหนักถึงปญหาในการอานที่
เกิดขึ้น และรูวิธีการแกปญหา

ขั้นหลังการอาน
ขั้นตอนที่ 8 - 11
แผนภูมิที่ 20 เงื่อนไขการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมการอานภาษาอังกฤษ ขั้นตอนที่ 8
สาระสําคัญที่เกี่ยวของการสรางเสริมการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
ผูเรียนตระหนักรูเกี่ยวกับความสามารถใน
การอานของตนเอง
ผูเรียนตองรูจักควบคุมความรูความเขาใจใน
การอานของตนเอง

เงื่อนไขการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการเสริมสราง
การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
ผูเรียนตองตรวจสอบความเขาใจของตนเอง
หลังการอาน

แผนภูมิที่ 21 เงื่อนไขการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมการอานภาษาอังกฤษ ขั้นตอนที่ 9
สาระสําคัญที่เกี่ยวของการสรางเสริมการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
ผูเรียนรูจักเชื่อมโยงความรูและประสบการณ
เดิมกับความรูใหม
ผูเรียนรูจักการขยายขอบเขตความรู
ปรับความรู และสรางความรูใหม
ผูเรียนสรางโครงสรางความรูใหมและปรับ
โครงสรางความรูเดิม

เงื่อนไขการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการเสริมสราง
การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
ผูเรียนรวมกันหาขอมูลที่อานเพิ่มเติม ขยาย
รายละเอียดเพิ่มขึ้นหรือใหครอบคลุมในแง
มุมตางๆมากขึ้น
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แผนภูมิที่ 22 เงื่อนไขการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมการอานภาษาอังกฤษ
ขั้นตอนที่ 10
สาระสําคัญที่เกี่ยวของการสรางเสริมการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
ผูเรียนรูจักเชื่อมโยงความรูและประสบการณ
เดิมกับความรูใหม
ผูเรียนรูจักการขยายขอบเขตความรู
ปรับความรู และสรางความรูใหม
ผูเรียนสรางโครงสรางความรูใหมและปรับ
โครงสรางความรูเดิม

เงื่อนไขการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการเสริมสราง
การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
ผูเรียนรวมกันสะทอนความคิดที่ไดจากการอาน
เกี่ยวกับหัวขอเรื่อง ประเด็นของเรื่อง
และมโนทัศน เปนการรวบรวมประเด็นและ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอาน

แผนภูมิที่ 22 เงื่อนไขการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมการอานภาษาอังกฤษ
ขั้นตอนที่ 11
สาระสําคัญที่เกี่ยวของการสรางเสริมการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
ผูเรียนตระหนักรูเกี่ยวกับความสามารถใน
การอานของตนเอง
ผูเรียนตองรูจักควบคุมความรูความเขาใจใน
การอานของตนเอง

เงื่อนไขการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการเสริมสราง
การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
ผูเรียนตองตรวจสอบผลการอานและ
ประเมินผลการอานของตนเอง
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แผนภูมิที่ 24 การสังเคราะหขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษเพื่อความ
เขาใจตามทฤษฎีโครงสรางความรูและเมตาคอกนิชัน

เงื่อนไขการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการสราง
เสริมการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
ผูเรียนตองสํารวจดูโครงสรางของบทอาน
องคประกอบตางๆของบทอาน เนื้อหาของ
บทอาน ลักษณะการเรียบเรียงของบทอาน
และสํารวจดูความสามารถในการอานของ
ตน

ขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอนอานภาษา
อังกฤษเพื่อความเขาใจ
ขั้นกอนการอาน

ขั้นตอนที่ 1 การสํารวจ

ผูเรียนตองไดรับสิ่งเราเพื่อใหเกิดความสนใจ
ในสิ่งที่อาน และไดรับการกระตุนความรูและ
ประสบการณเดิมที่ใหความหมายสอดคลอง
และตรงกับความรูที่จําเปนตอการอาน 3
ดานคือ ความรูดานเนื้อหาของเรื่องที่อาน
ความรูดานภาษา และความรูดานโตรงสราง
ของบทอาน

ขั้นตอนที่ 2 การกระตุน

ผูเรียนตองรูลักษณะของงานหรือกิจกรรม
การอาน และรูวาตนเองจะตองทําอะไรในการ
อานบทอานนั้นๆ เพื่อที่จะใหผูเรียนสามารถ
วางแนวทางในการอาน และสามารถเลือกใช
ทักษะและกลวิธีที่เหมาะสมตอการอานเพื่อ
ความเขาใจ

ขั้นตอนที่ 3 การวางแผน
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เงื่อนไขการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการสรางเสริม
การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ

ขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอนอานภาษา
อังกฤษเพื่อความเขาใจ

ขั้นระหวางการอาน
ผูเรียนตองหาประโยคสําคัญและราย
ละเอียดของเรื่องที่อาน จัดระเบียบขอมูล
และเลือกประเด็นสําคัญจากเรื่องที่ตรงกับ
ความตองการในการอาน

ขั้นตอนที่ 4 การเลือกขอมูลสําคัญ

ผูเรียนตองเชื่อมโยงความคิดในเนื้อหา
ตางๆภายในบทอาน ผูเรียนตองใชความรู
และประสบการณเดิมเชื่อมโยงกับความรู
ใหม เพื่อชวยในการตีความ ทํานาย หรือ
อธิบายขอมูลในบทอาน

ขั้นตอนที่ 5 การเชื่อมโยงความรูและ
ประสบการณเดิมกับ
ขอมูลใหม

ผูเรียนตองจับประเด็นวาในเนื้อหาของ
เรื่องที่อานวาตองการเสนอสิ่งใดที่สําคัญ
บาง

ขั้นตอนที่ 6 การคนหาใจความสําคัญ

ผูเรียนตองตรวจสอบความเขาใจของ
ตนเองในขณะอาน ตระหนักถึงปญหาใน
การอานที่เกิดขึ้น และรูวิธีการแกปญหา

ขั้นตอนที่ 7 การประเมินผลระหวาง
การอาน
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เงื่อนไขการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการสรางเสริม
การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ

ขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอนอานภาษา
อังกฤษเพื่อความเขาใจ

ขั้นหลังการอาน
ผูเรียนตองตรวจสอบความเขาใจของ
ตนเองหลังการอาน

ผูเรียนรวมกันหาขอมูลที่อานเพิ่มเติม
ขยายรายละเอียดเพิ่มขึ้นหรือใหครอบคลุม
ในแงมุมตางๆมากขึ้น
ผูเรียนรวมกันสะทอนความคิดที่ไดจาก
การอาน เกี่ยวกับหัวขอเรื่อง ประเด็นของ
เรื่องและมโนทัศน เปนการรวบรวมประเด็น
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอาน

ผูเรียนตองตรวจสอบผลการอานและ
ประเมินผลการอานของตนเอง

ขั้นตอนที่ 8 การตรวจสอบความ
เขาใจในการอาน

ขั้นตอนที่ 9 การขยายความรู

ขั้นตอนที่ 10 การแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่อาน

ขั้นตอนที่ 11 การประเมินผลหลัง
การอาน

3.3 สรุปขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
จากการสังเคราะหเงื่อนไขการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมการอานภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเขาใจตามทฤษฎีโครงสรางความรูแ ละเมตาคอกนิชัน ดังแผนภูมิที่ 25
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แผนภูมิที่ 25 ขั้นตอนกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเขาใจตามทฤษฎีโครงสรางความรูแ ละเมตาคอกนิชัน
ขั้นกอนการอาน
ขั้นที่ 1 การสํารวจ
ขั้นที่ 2 การกระตุน
ขั้นที่ 3 การวางแผน

ทักษะการระบุ ทักษะการเชื่อมโยง
ทักษะการเรียงลําดับ
ทักษะการระบุ ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการขยายความ
ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการใหเหตุผล
ทักษะการทํานาย ทักษะการตั้ง
คําถาม

ขั้นระหวางการอาน
ขั้นที่ 4 การเลือกขอมูลสําคัญ
ขั้นที่ 5 การเชื่อมโยงความรูและ
ประสบการณเดิมกับขอมูลใหม
ขั้นที่ 6 การคนหาใจความสําคัญ
ขั้นที่ 7 การประเมินผลระหวาง
การอาน

ทักษะการเรียงลําดับ ทักษะการ
เชื่อมโยง
ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการเรียงลําดับ ทักษะการ
ทํานาย ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการสรุปอางอิง
ทักษะการระบุ ทักษะการเชื่อมโยง
ทักษะการสรุปอางอิง
ทักษะการระบุ ทักษะการทํานาย
ทักษะการใหเหตุผล

ขั้นหลังการอาน
ขั้นที่ 8 การตรวจสอบความ
เขาใจในการอาน

ทักษะการระบุ ทักษะการเรียงลําดับ ทักษะ
การสรุปอางอิง ทักษะการสรุปยอความ

ขั้นที่ 9 การขยายความรู

ทักษะการระบุ ทักษะการจําแนกประเภท
ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการขยายความ

ขั้นที่ 10 การแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่อาน

ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการสรุปอางอิง
ทักษะการใหเหตุผล

ขั้นที่ 11 การประเมินหลังการอาน

ทักษะการระบุ ทักษะการใหเหตุผล
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จากแผนภูมิที่ 25 พบวาขัน้ ตอนของกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดใชในการสอนอานเพื่อ
ความเขาใจประกอบดวยกระบวนการอาน 11 ขั้นตอน ดังรายละเอียดตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสํารวจ เปนขั้นที่ผูเรียนตองสํารวจการอาน 2 ประการคือ
- บทอาน ผูเรียนตองดูลักษณะโครงสรางของบทอาน องคประกอบ
ตางๆของบทอาน ลักษณะการจัดเรียบเรียงของบทอาน
- ความสามารถในการอานของตนเอง ผูเรียนตองสํารวจความรูและ
ประสบการณเดิมเกี่ยวของกับเนื้อหาของเรื่องที่อา น ทักษะในการอาน ตลอดจนสิ่งตางๆทีม่ ี
ผลกระทบตอความเขาใจในการอานของตนเอง
มีความรูเพียงพอที่จะทําใหเขาใจบทอาน
หรือไม ทักษะการคิดที่ใช ไดแก ทักษะการระบุ ทักษะการเชื่อมโยง และทักษะการเรียงลําดับ
ขั้นตอนที่ 2 การกระตุน เปนขั้นที่จะกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจในการอาน
และกระตุนความรูเดิมของผูเรียน 3 ดานคือ ความรูดานเนื้อหาของเรื่องที่อาน ความรูดานภาษา
และความรูดานโครงสรางของบทอาน ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนดึงเอาความรูนี้ออกมาใชเชื่อมโยงกับ
ขอมูลใหมในการอานบทอาน ทักษะการคิดที่ใช ไดแก ทักษะการระบุ ทักษะการเชื่อมโยง
ทักษะการขยายความ ทักษะการจําแนกประเภท และทักษะการใหเหตุผล
ขั้นตอนที่ 3 การวางแผน เปนขั้นทีผ่ ูเรียนตองมีการวางแผนในการควบคุมการอาน
ของตน เลือกใชสิ่งที่จะเปนประโยชนตอ การอานไดแก การใชทักษะ กลวิธใี นการอาน และรู
แหลงขอมูลทีใ่ ชในการอานไดอยางเหมาะสมกับสภาพการอานนั้นๆ การตั้งจุดประสงคในการ
อาน การคิดตัง้ คําถาม การทํานายสิ่งที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ตองรูลักษณะและสภาพของงาน และ
ตองรูวาตนเองจะทําอะไรในบทอานนั้นๆ ทักษะการคิดที่ใช ไดแก ทักษะการทํานาย และทักษะ
การตั้งคําถาม
ขัน้ ตอนที่ 4 การเลือกขอมูลสําคัญ เปนขัน้ ที่ผูเรียนตองใชทักษะ กลวิธีในการอาน
เลือกเฉพาะประเด็นสําคัญ การเลือกคํา วลี หรือบริบทที่จะเอื้อตอการอาน โดยจัดระเบียบขอมูล
ของเรื่อง และเลือกขอมูลสําคัญจากบทอานที่ตรงตามจุดประสงคในการอานและตรงกับความ
ตองการ ทักษะการคิดที่ใช ไดแก ทักษะการเรียงลําดับ และทักษะการเชื่อมโยง
ขัน้ ตอนที่ 5 การเชื่อมโยงความรูและประสบการณเดิมกับความรูใ หม เปนขั้นที่
ผูเรียนตองเชือ่ มโยงเนื้อหาตางๆภายในบทอาน โดยใชความรูและประสบการณเดิมเชื่อมโยง
กับความรูใ หม ซึ่งชวยในการตรวจสอบ ตีความ ทํานาย หรืออธิบายขอมูลในบทอานที่ยังไม
ชัดเจน เพื่อใหเกิดความเขาใจในการอานมากขึ้น ทักษะการคิดทีใ่ ช ไดแก ทักษะการจําแนก
ประเภท ทักษะการเรียงลําดับ ทักษะการทํานาย ทักษะการเปรียบเทียบ และทักษะการสรุป
อางอิง
ขัน้ ตอนที่ 6 การคนหาใจความสําคัญ เปนขั้นที่ผเู รียนจับประเด็นวาในเรื่องที่อาน
ตองการเสนอขอคิดเห็นอะไร กลาวถึงใคร กลาวถึงอะไร ใจความหลักคืออะไร ใจความรองคือ
อะไร ทักษะการคิดที่ใช ไดแก ทักษะการระบุ ทักษะการเชื่อมโยง และทักษะการสรุปอางอิง
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ขัน้ ตอนที่ 7 การประเมินผลระหวางการอาน เปนขั้นทีผ่ ูเรียนตองประเมินของตนเอง
วาเกิดความเขาใจในสิ่งที่อา นหรือไม มีความเขาใจในระดับใด คนหาสาเหตุของความไมเขาใจ
ในการอาน รูวิธีการแกปญ
 หา รวมทั้งการประเมินผลการทํานาย การหาคําตอบใหแกคําทํานาย
ในตอนแรกและเมื่อพบขอเท็จจริงใหมก็จะตองปรับการทํานายใหม และการตัง้ คําถามในขณะ
อาน ทักษะการคิดที่ใช ไดแก ทักษะการระบุ ทักษะการทํานาย และทักษะการใหเหตุผล
ขัน้ ตอนที่ 8 การตรวจสอบความเขาใจในการอาน เปนขั้นที่ผูเรียนตองทบทวนวา
ตนเองไดรับความรูอะไรบางจากการอานบทอาน ซึ่งกิจกรรมที่ทําโดยการตอบคําถาม ซักถาม
ผูเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่อาน เลาเรื่อง การจดจํารายละเอียด และสรุปยอความเรือ่ งที่อานโดยใช
ภาษาของตนเอง ทักษะการคิดที่ใช ไดแก ทักษะการระบุ ทักษะการเรียงลําดับ ทักษะการสรุป
อางอิง และทักษะการสรุปยอความ
ขัน้ ตอนที่ 9 การขยายความรู เปนขั้นที่ผูเรียนขยายเนื้อหาของเรื่องที่อานใหชัดเจน
โดยการเพิ่มเติมความรูใ หแกผูเรียน
แลวคอยๆขยายความรูเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหมี
รายละเอียดเพิ่มขึ้นหรือครอบคลุมแงมุมตางๆมากขึ้น รวมทั้งการสรางความรูใหมจากการอาน
ทักษะการคิดที่ใช ไดแก ทักษะการระบุ ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการเปรียบเทียบ และ
ทักษะการขยายความ
ขัน้ ตอนที่ 10 การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อาน เปนขั้นที่ผเู รียนไดสะทอน
ความคิดเกี่ยวกับหัวขอเรื่อง ประเด็นของเรื่อง และมโนทัศน และใหผูเรียนวิเคราะหเกี่ยวกับ
เรื่องที่อาน รวบรวมประเด็นและแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับเรื่องที่อาน อาจทําโดยการอภิปราย
และสรางความหมายใหมจากสิ่งที่อานดวยตนเอง ซึ่งนําไปสูการพัฒนาทักษะการคิดในระดับสูง
ตอไป ทักษะการคิดที่ใช ไดแก ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการสรุปอางอิง และทักษะการให
เหตุผล
ขัน้ ตอนที่ 11 การประเมินผลหลังการอาน เปนขั้นทีผ่ ูเรียนตรวจสอบผลการอานและ
ประเมินผลการอานของตนเอง ไดแกประเมินผลการทํานาย การตั้งคําถาม มีขอมูลอะไรทําให
เปลี่ยนคําทํานาย การตรวจสอบจุดประสงคในการอาน เปนตน ทักษะการคิดทีใ่ ช ไดแก ทักษะ
การระบุ และทักษะการใหเหตุผล
3.4. กําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความ
เขาใจ ตามแนวคิดของนักการศึกษาอื่นๆ
ที่
ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดของนักการศึกษาอื่นๆ
สอดคลองกับกระบวนการอานที่ไดจากการสังเคราะหแนวคิดนักการศึกษาในแตละขั้นตอน แลว
นํามาสรุปแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดของนักการศึกษา ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แนวการจัดการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจตามแนวคิดของ
นักการศึกษาอื่นๆที่สอดคลองกับกระบวนการเรียนการสอนที่ไดจากการสังเคราะห
กระบวนการบูรณาการ
บูรณาการทักษะการคิด
ในการสอนอานภาษา
อังกฤษเพื่อความเขาใจ
กอนการอาน
ขั้นที่ 1 การสํารวจ

2. ขั้นที่ 2 การกระตุน

แนวการจัดการเรียนการสอนของนักการศึกษา
ที่สอดคลองกับกระบวนการบูรณาการทักษะ
การคิดในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความ
เขาใจ

แนวการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวคิดของนักการศึกษาที่
เกี่ยวของกับการอานภาษา
อังกฤษเพื่อความเขาใจ

นักการศึกษาไดเสนอแนวการจัดการเรียนการ 1. นักเรียนสํารวจบทอานเพื่อ
การสอนเพื่อใหนักรียนสํารวจการอานดังนี้
เปนแนวทางในการอานเพื่อ
ชวยใหเกิดความเขาใจ
Irwin (1991 : 120 – 122)
• นักเรียนสํารวจบทอานโดยอานหัวขอเรื่อง 2. นักเรียนมองเห็นภาพ
โดยรวมเพื่อเชื่อมโยง
ชื่อเรื่อง รูปภาพ บทนํา และบทสรุป เพื่อ
ขอมูลเดิมกับขอมูลใหม
ทํานายวาเรื่องที่อานจะเปนเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ไดจากบทอาน
อะไร และโครงสรางแตละยอหนาจะเปนไป
ในลักษณะใด
Shih (1992 : 301 – 309)
• นักเรียนมองเห็นภาพโดยรวมและสามารถ
เชื่อมโยงประสบการณเดิมที่เกี่ยวของกับ
เรื่องที่อานเขากับขอมูลใหมที่ไดจากเรื่อง
ที่อาน โดยการสํารวจเฉพาะจุดที่สําคัญ
เพื่อใหผูเรียนรูทิศทางการดําเนินเรื่อง รูจุด
สําคัญของเรื่อง รูวาควรใหความสนใจใน
จุดใดเปนพิเศษ
Hank, W (1993 : 107 – 108)
• นักเรียนสํารวจบทอานโดยดูชื่อบทอาน
หัวขอ รูปภาพ แผนภูมิและแผนภาพ เพื่อ
ชวยใหนักเรียนรูแนวทางของบทอาน
สามารถดึงความรูเดิมที่เกี่ยวของมาชวย
ในการทําความเขาใจและชวยในการ
คาดคะเนเรื่องที่อาน
นักการศึกษาไดเสนอแนวการจัดการเรียนการ 1. ครูตั้งคําถามใหนักเรียนกอน
สอนที่กระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจในการ
การอานเนื้อเรื่อง
อานและใชความรูเดิมดังนี้
2. ครูและนักเรียนรวมกัน
Goodman (1982 : 68)
อภิปรายและพูดถึงสิ่งที่
• นักเรียนไดพูดถึงสิ่งที่อานกอน ดังนั้นควรมี
เกี่ยวของกับเรื่องที่อาน
กิจกรรมใหพูดถึงเรื่องที่จะอาน แลวจึงคอย
อานภายหลัง
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กระบวนการบูรณาการ
บูรณาการทักษะการคิด
ในการสอนอานภาษา
อังกฤษเพื่อความเขาใจ

แนวการจัดการเรียนการสอนของนักการศึกษา
ที่สอดคลองกับกระบวนการบูรณาการทักษะ
การคิดในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความ
เขาใจ
Stewart and Tei ( 1983 : 36 –
43)
• การตั้งคําถามใหนักเรียนกอนที่อาน การที่
นักเรียนรูตัวเองวาเมื่ออานจบแลวเขา
จะตอง
ตอบคําถามใหไดวาใคร ทําอะไร เมื่อไร
ที่ไหน และทําไม เพื่อชวยใหนักเรียนมี
แนวทางในการอาน โดยรูวาเขาตองการ
อะไรนั่นเอง
Devine(1986) and Casanave
(1987: 21-25)
• ครูและนักเรียนอภิปรายและพูดคุยกันอยาง
ไมเปนทางการ ซึ่งเปนการตรวจสอบความรู
เดิมของนักเรียน
• ครูใหนักเรียนดูหัวขอเรื่อง แลวใชคําถามวา
นักเรียนนึกถึงอะไรบาง มีขอมูลอะไรบาง
เกี่ยวกับเรื่องที่อาน
• นักเรียนสรางแผนผังความหมาย โดยระดม
พลังสมอง และครูเขียนหัวขอเรื่องหรือคํา
สําคัญจากบทอาน ใหนักเรียนบอกสิ่งที่
เกี่ยวของแลวจัดหมวดหมูเปนแผนผังความ
หมายที่แสดงใหเห็นถึงขอมูลตางๆ หลาย
ดานเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
• การสรางมโนทัศนลวงหนา (Advance
Organizer) เพื่อเตรียมนักเรียนในการ
รับรู
และทําความเขาใจขอมูลจากบทอาน โดย
ใหนักเรียนมีภาพคราวๆเกี่ยวกับเรื่องนั้น
อยูในใจกอน ซึ่งเปนขอมูลในลักษณะของ
มโนทัศน หลักการ หรือกฎเกณฑ ที่
ครอบคลุมเนื้อเรื่องที่อาน
• การใชภาพที่เกี่ยวของกับเนื้อหาในบทอาน
เปนการกระตุนความรูเดิม

แนวการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวคิดของนักการศึกษาที่
เกี่ยวของกับการอานภาษา
อังกฤษเพื่อความเขาใจ
3. นักเรียนคาดคะเนเรื่องที่
อาน
โดยดูจากชื่อเรื่อง รูปภาพ
ประกอบ
4. นักเรียนบอกสิ่งที่เกี่ยวของ
กับเรื่องที่อานแลวจัด
หมวดหมูเปนแผนผังความ
หมายที่แสดงใหเห็นขอมูล
ตางๆหลายๆดาน
5. นักเรียนมีภาพคราวๆอยู
ในใจเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
ซึ่งเปนขอมูลในลักษณะ
มโนทัศน หลักการ หรือ
กฎเกณฑ
ที่ครอบคลุม
เนื้อหา
ของเรื่องที่อาน
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3.5. ขั้นตอนของกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ทักษะการคิดที่ใช และวิธีสอนและเทคนิคการสอน
ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ขั้นตอนกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเขาใจ ทักษะการคิดที่ใช วิธีสอนและเทคนิคการสอน
ขั้นตอนการเรียนการสอน
กอนการอาน
1. ขั้นการสํารวจ
นักเรียนสํารวจบทอานที่เปนจุดสําคัญ
ไดแก ชื่อเรื่อง หัวขอใหญ หัวขอยอย
รูปภาพ ตัวพิมพหนา เปนตน เพื่อชวยให
นักเรียนรูทิศทางของการดําเนินเรื่อง
รู
จุดสําคัญของเรื่อง และเปนแนวทางที่จะ
ทํานายเรื่องที่อานวาเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร
นอกจากนี้นักเรียนตองสํารวจการอานของ
ตนตองรูอะไรบางที่จะชวยใหเกิดความ
เขาใจในการอาน
2. ขั้นการกระตุน
สรางแรงจูงใจใหนักเรียนสนใจบทอาน
และเห็นประโยชนในสิ่งที่อาน และกระตุน
ความรูและประสบการณเดิมที่เกี่ยวของกับ
บทอานออกมาใชในการอาน ซึ่งเปนความรู
ดานเนื้อเรื่องที่อาน ความรูดานภาษา และ
ความรูดานโครงสรางของบทอาน
3. ขั้นการวางแผน
นักเรียนวางแผนในการอานโดยคนหาวา
ความรูใดบางที่ใชในการอานนักเรียนควร
จะอานอยางไรจึงจะเกิดความเขาใจในการ
อานมากที่สุด การวางแผนอานอาจทําได
โดย
• นักเรียนตั้งจุดประสงคในการอานเพื่อให
มีจุดหมายในใจ เพราะจะชวยกําหนดกรอบ
ความสนใจ
และรูวาตองคนหาอะไรใน
บทอาน
• การรูลักษณะและสภาพของงาน

ทักษะการคิดที่ใช
ทักษะการระบุ
ทักษะการเชื่อมโยง
ทักษะการเรียงลําดับ

ทักษะการระบุ
ทักษะการเชื่อมโยง
ทักษะการขยายความ
ทักษะการจําแนกประเภท
ทักษะการการใหเหตุผล

ทักษะการทํานาย
ทักษะการตั้งคําถาม

วิธีสอน / เทคนิคการสอน
1. การสรางบรรยากาศใน
การเรียนรู
2. การซักถาม
3. การลําดับความสําคัญ
ของความรูที่ใชในการอาน
4. การตั้งคําถาม

1. การสรางบรรยากาศใน
การเรียนรู
2. การกระตุนโดยใชคําถาม
3. การยกตัวอยาง
4. การอธิบาย
5. การขยายความรู

1. Directed Reading
Thinking
Technique
2. Think Aloud
3. การอธิบาย
4. การสาธิต
5. การตั้งคําถาม
6. การอานแบบ
K–W–H–L
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ขั้นตอนการเรียนการสอน
• นักเรียนรูจักใชทักษะใดในการอาน
• นักเรียนรูจักเลือกใชกลวิธีในการ
อานใหสอดคลองกับสถานการณ และ
จุดประสงคในการอาน
• การทํานายเกี่ยวกับสิ่งที่อานวาเปน
เรื่องเกี่ยวกับอะไร
• การตั้งคําถามกอนการอาน
ระหวางการอาน
4. ขั้นการเลือกขอมูลสําคัญ
นักเรียนใสใจเฉพาะสิ่งที่สําคัญของ
บทอาน ดวยการเลือกเฉพาะประเด็นของ
คํา วลี ประโยค การเรียงลําดับขอความ
ตางๆ นอกจากนี้ครูควรใหนักเรียนขีดเสน
ใตเนนจุดสําคัญของขอมูล
หรือการใช
คําถามชี้นําใหนกั เรียนเห็นจุดสําคัญๆของ
เนื้อเรื่องที่อาน เพื่อนําประเด็นตางๆมา
วิเคราะหเรียบเรียงขอมูล หรือชวยใหเขาใจ
และจดจําขอมูลในสิ่งที่อานไดงายขึ้น
5.ขั้นการเชื่อมโยงความรูและประสบการณ
เดิมกับขอมูลใหม
นักเรียนพิจารณาขอมูลสําคัญ จัด
ประเภท และจัดลําดับของขอมูล แลวให
นักเรียนไดนําความรูและประสบการณเดิม
มาจัดระเบียบขอมูลใหม ตีความ ทํานาย
หรืออธิบายขอมูลในบทอานที่ยังไมชัดเจน
พิจารณาดูความสัมพันธและเชื่อมโยงใน
ลักษณะการสรางความเขาใจอยางมี
ความหมาย สามารถเขาใจลําดับเหตุการณ
ตางๆ และมองเห็นความสัมพันธระหวาง
เหตุกับผล

ทักษะการคิดที่ใช

ทักษะการเรียงลําดับ
ทักษะเชื่อมโยง

วิธีสอน / เทคนิคการสอน

1. การสังเกตตัวชี้แนะ
ตางๆ
2. การสรางแผนผังโยง
ความสัมพันธของเรื่อง
(Semantic
Mapping)
3. การซักถาม

1. Directed Reading
ทักษะการจําแนกประเภท Thinking
ทักษะการเรียงลําดับ
Technique
ทักษะการเปรียบเทียบ
2. Think Aloud
ทักษะการทํานาย
3. การอภิปรายกลุม
ทักษะการสรุปอางอิง
4. การใชคําถามทาทาย
ความคิด
5. การตั้งคําถามถาม
ตนเอง
(Self
–
Questioning)
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ขั้นตอนการเรียนการสอน
6. ขั้นการคนหาใจความสําคัญ
นักเรียนจับประเด็นวาในเรื่องที่อาน
ตองการเสนอขอคิดเห็นอะไร เรื่องกลาวถึง
ใคร กลาวถึงอะไร ใจความหลักคืออะไร
ใจความรองคืออะไร ซึ่งนักเรียนควรหา
ใจความสําคัญของแตละยอหนา ก็จะทําให
นักเรียนเก็บใจความของเรื่องที่อานทั้งหมด
ไดดี นอกจากนี้หาคําตอบใหแกการ
คาดคะเนที่ทําไวในตอนแรก และเมื่อพบ
ขอเท็จจริงใหม นักเรียนก็สามารถปรับการ
คาดคะเนใหมได
7. ขั้นการประเมินผลระหวางอาน
นักเรียนประเมินตนเองวาเกิดความ
เขาใจในสิ่งที่อานหรือไม มีความเขาใจใน
ระดับใด คนหาสาเหตุของความไมเขาใจใน
การอาน รูวิธีการแกปญหา รวมทั้ง
ประเมินผลการทํานาย การหาคําตอบใหแก
คําทํานายในตอนแรก
และเมื่อพบ
ขอเท็จจริงใหมก็จะตองปรับคําทํานายใหม
และการตั้งคําถามในขณะอาน
หลังการอาน
8. ขั้นการตรวจสอบความเขาใจในการอาน
นักเรียนตองทบทวนวาตนเองไดรับ
ความรูอะไรบางจากการอานบทอานโดย
การตอบคําถามและซักถาม นักเรียน
เกี่ยวกับบทอาน เลาเรื่อง การบอก
รายละเอียด การลําดับเหตุการณของเรื่อง
และสรุปยอความเรื่องที่อานโดยใชภาษา
ของตนเอง

ทักษะการคิดที่ใช

วิธีสอน / เทคนิคการสอน

ทักษะการระบุ
ทักษะการเชื่อมโยง
ทักษะการสรุปอางอิง

1. Directed Reading
Thinking
Technique
2. Think Aloud
3. การอภิปรายกลุม
4. การใชคําถามทาทาย
ความคิด
5. การตั้งคําถามถาม
ตนเอง
(Self
–
Questioning)

ทักษะการระบุ
ทักษะการทํานาย
ทักษะการใหเหตุผล

1. การใชคําถามตรวจสอบ
ความเขาใจเกี่ยวกับการ
อาน
2. การแลกเปลี่ยนคําถาม
ระหวางกลุม
3. การใหขอมูลยอนกลับ

ทักษะการระบุ
ทักษะการเรียงลําดับ
ทักษะการสรุปอางอิง
ทักษะการสรุปยอความ

1. การใชคําถาม
2. แบบฝกหัด
3. แบบทดสอบ
4.การมอบหมายงานเปน
กลุมหรือรายบุคคล
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ขั้นตอนการเรียนการสอน
9. ขั้นการขยายความรู
นักเรียนสามารถขยายความของคํา
ถอยคํา เรื่องราว สํานวนจากเรื่องที่อาน ให
มีเนื้อหาเพิ่มเติมออกไปจากความหมาย
เดิมได เปนการอธิบายเพิ่มรายละเอียด
หรือครอบคลุมแงมุมตางๆมากขึ้น ทั้งดาน
ความรูของเนื้อเรื่องที่อาน ความรูดาน
ภาษา และความรูดานวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา รวมทั้งการสรางความรูใหม
จากการอานดวย
10. ขั้นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่อง
ที่อาน
นักเรียนไดแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่อาน สะทอนความคิด
เกี่ยวกับหัวขอเรื่อง ประเด็นของเรื่อง มโน
ทัศน และลักษณะการเขียนของผูเขียน
รวมทั้งใหนักเรียนวิเคราะหเกี่ยวกับเรื่องที่
อาน สามารถประเมินคา ตัดสินคุณภาพ
คุณคา ความถูกตองของขอความที่อาน
และความเปนจริงของเรื่องราวตางๆวา
นาเชื่อถือมากนอยเพียงใด เห็นดวยหรือไม
11. ขั้นการประเมินผลหลังการอาน
ที่นักเรียนตรวจสอบผลการอาน และ
ประเมินผลการอานของตนเอง
เพื่อให
นักเรียนไดทราบความกาวหนาในการอาน
ของตนเอง รูวาสามารถบรรลุจุดประสงคใน
การอานหรือไมสามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันไดหรือไมซึ่งจะเปนประโยชน
ตอนักเรียนในการใชขอมูลมาปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองในการอานของตนเอง

ทักษะการคิดที่ใช

วิธีสอน / เทคนิคการสอน

ทักษะการระบุ
ทักษะการจําแนกประเภท
ทักษะการเปรียบเทียบ
ทักษะการขยายความ

1. การตั้งคําถาม
2. analogy
3. การศึกษาคนควาดวย
ตนเองโดยครูกําหนดให
4. การทํางานกลุม

ทักษะการเชื่อมโยง
ทักษะการสรุปอางอิง
ทักษะการใหเหตุผล

1. การอภิปรายกลุม
2. การกระตุนดวยคําถาม
ที่ใหนักเรียนคิด
3. การนําเสนอผลงาน
4. การใหขอมูลยอนกลับ
5. การมอบหมายงานเปน
กลุมหรือรายบุคคล

ทักษะการระบุ
ทักษะการใหเหตุผล

1. การนําเสนอผลงาน
2. การใหขอมูลยอนกลับ
3. การทําแผนผังสรุปเรื่อง
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4. การจัดทําคูมือการใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอน
อานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
การนํากระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความ
เขาใจไปใชในสถานการณจริง
โดยจัดทําคูมือเพื่อใหผูที่จะนํากระบวนการบูรณาการ
ทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สามารถทําความเขาใจ
องคประกอบของกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความ
เขาใจ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกระบวนการได คูมือการใชกระบวนการ
บูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ประกอบดวย
คูม ือการใชสอนโดยใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ เปนเอกสารที่จัดทําเพือ่ ใหครูผูใชกระบวนการบูรณาการทักษะ
การคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ไดเกิดความรูความเขาใจ และสามารถนํา
กระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจไปใชได
ประกอบดวยหัวขอตางๆดังนี้
4.1. กระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความ
เขาใจ
4.2. คําแนะนําในการนํากระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ประกอบดวย
4.2.1 คําชี้แจงการนํากระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจไปใช
4.2.2 ขอควรคํานึงในการนํากระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
4.2.3 แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในแตละขั้นตอนของ
กระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
4.2.4 บทบาทของครู
4.2.5 บทบาทของนักเรียน
4.3. แผนการจัดการเรียนรู เปนเอกสารที่ใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนตามกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ซึ่ง
ประกอบดวย หัวเรื่อง สาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู คุณลักษณะที่พึงประสงค เนื้อหาของ
ภาษา สื่อการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู การวัดและประเมินผล กิจกรรมเสนอแนะ และบันทึก
หลังสอน โดยมีขั้นตอนในการสรางแผนการจัดการเรียนรูดังนี้
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การจัดทําเอกสารแผนการจัดการเรียนรู ผูวิจัยดําเนินการดังนี้
4.3.1.ศึกษาและพิจารณาจุดประสงคการเรียนรูต ามหลักสูตรสถานศึกษาและ
คูมือการจัดสาระการเรียนรูก ลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2544 เพื่อใช
เปนหลักในการกําหนดจุดประสงคการเรียนรูของแตละชั่วโมง และวิธีการประเมินผลให
สอดคลองกับจุดประสงคดังกลาว
4.3.2. คัดเลือกบทอาน ที่จะนํามาใชเปนเนื้อหาในการเรียนการสอนซึ่งเปน
ขอมูลตามความสนใจในหัวขอเรื่องคือ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอมรอบตัว อาหาร
และ เครื่องดื่ม ความสัมพันธระหวางบุคคล เวลาวางและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ
การศึกษาและอาชีพ การซื้อขาย ลมฟาอากาศ การเดินทางทองเที่ยว การบริการ สถานที่
ภาษา และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการคัดเลือกบทอานใชเกณฑตอไปนี้ในการพิจารณา
คือ
4.3.2.1 ความยากงายของบทอาน
การพิจารณาเลือกเรื่องทีม่ ี
เนื้อหายากงายเหมาะกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยใหผูทรงคุณวุฒิจาํ นวน 6 คน
ซึ่งเปนครูที่สอนวิชาการอานภาษาอังกฤษ ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนเปนผูพิจารณา
4.3.2.2 ความนาสนใจของบทอาน
การพิจารณาเลือกเนื้อหาที่
นาสนใจ โดยใชแบบสอบถามปลายเปดถามนักเรียนเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน
55 คน ใหระบุหัวขอเรื่องที่สนใจจะอาน แลวนํามาจัดเรียงลําดับตามความสนใจมากไปหานอย
สําหรับนํามาใชเปนเกณฑในการเลือกเนือ้ หา
4.3.2.3 ความยาวของบทอาน
กําหนดใหบทอานมีความยาว
พอเหมาะกับความสามารถของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
4.3.3 ศึกษาและวิเคราะหบทอานทีค่ ัดเลือกไว เปนการกําหนดสิ่งที่จะตอง
นํามาสอนเพื่อใหเกิดการอานเพื่อความเขาใจ 3 ระดับคือ ความเขาใจตามตัวอักษร ความ
เขาใจระดับตีความ และความเขาใจระดับวิเคราะหวิจารณ
4.3.4. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับขัน้ ตอนการสอนและกิจกรรมตางๆ ที่ใชใน
การสอนแตละขั้นตอน
เพื่อนํามาใชกําหนดรายละเอียดในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให เหมาะสมกับเวลาทีก่ ําหนดไว
4.3.5. เขียนแผนการจัดการเรียนรู โดยแผนการเรียนรูแตละแผนประกอบดวย
โครงสรางดังนี้
4.3.5.1 สาระสําคัญ
4.3.5.2 จุดประสงคการเรียนรู
- จุดประสงคปลายทาง
- จุดประสงคนําทาง
4.3.5.3 เนื้อหาของภาษา
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4.3.5.4 กิจกรรมการเรียนรู
- ขั้นกอนการอาน (pre – reading)
- ขั้นการอาน (while – reading )
- ขั้นหลังการอาน (post – reading)
4.3.5.5 สื่อการเรียนรู
4.3.5.6 เวลาที่ใช
4.3.5.7 การวัดและการประเมินผล
5. การตรวจสอบคุณภาพของกระบวนบูรณาการทักษะการคิดในการสอน
อานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ และคูมือการใชกระบวนบูรณาการทักษะการคิด
ในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
การตรวจสอบคุณภาพของกระบวนบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ คูมือการใชกระบวนบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ และแผนการจัดการเรียนรูไดดําเนินการดังนี้
5.1 นํากระบวนบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเขาใจ และคูมือการใชกระบวนบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขาใจไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 2 ทาน ตรวจสอบแกไขและใหขอเสนอแนะ สวน
การกําหนดคุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒติ องเปนผูที่มคี วามรูความชํานาญ ดานการสอนอาน
ภาษาอังกฤษ และเปนผูมีวฒ
ุ ิการศึกษาดานการสอนอานภาษาอังกฤษในระดับดุษฎีบัณฑิต (ดัง
รายชื่อในภาคผนวก)
ความเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิเกีย่ วกับกระบวนการบูรณาการ
ทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ไดสรุปไวดังนี้
5.1.1. ดานกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นวา มีการวิเคราะหและสังเคราะหดีมาก
มีที่แสดงการเชื่อมโยงแนวคิดไดดี
5.1.2. ดานคูมือการใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอน
อานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ผูทรงคุณวุฒิมคี วามเห็นวา เปนเอกสารที่นาสนใจ เนื่องจาก
มีการจัดทําอยางละเอียดทัง้ แนวคิดและวิธีปฏิบตั ิทไี่ ดจากการวิเคราะหเอกสารตางๆมาไดอยาง
ดี แตมีขอที่ควรปรับปรุงดังนี้
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1) การเขียนหัวขอยอยควรใหชัดเจนตามวัตถุประสงคที่ตองการ
2)การทําระบบจัดลําดับความสําคัญของเนื้อหาเอกสารมาใช
ควรใหเห็นความเชื่อมโยงของเนื้อหา เชน ขอ 1, 1.1, 1.1.1 และ 1.1.2 เปนตน
5.1.3.
ดานแผนการจัดการเรียนรู
ผูทรงคุณวุฒมิ ีความเห็นวา
จุดประสงคการ
เรียนรูควรมีความชัดเจนและสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู และการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู
ควรเขียนใหเห็นชัดเจนวานําทักษะการคิดมาชวยในการสอนแตละขั้นตอนอยางไร
5.2 นําขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒมิ าวิเคราะห
เพื่อใชในการปรับปรุง
แกไข กระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ และ
คูมือการใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
และจากนั้นเขียนแผนการจัดการเรียนรูไปใหผูทรงคุณวุฒิชุดเดียวกันกับตรวจกระบวนการ
บูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ตรวจสอบแกไขและให
ขอเสนอแนะ
5.3 นําแผนการจัดการเรียนรูตามกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการ
สอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ จํานวน 1 แผน ไปทดลองสอนกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนนครสวรรค ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อตรวจสอบความเปนไปได
ในการนําไปใชจริง
5.4.การแกไข ปรับปรุงกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ดําเนินการโดยการนําขอมูลตางๆที่ไดจากการทดลองใช
กระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ และจากการ
แนะนําของผูท รงคุณวุฒิ มาพิจารณาปรับปรุงเพื่อใหไดกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดใน
การสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ มีความสมบูรณยิ่งขึ้น
ตอนที่ 2 การพัฒนาเครือ่ งมือในการวิจัย
ผูวิจัยดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เพื่อศึกษาผล
การทดลองสอน โดยใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนการอานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขาใจ โดยพัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 3 ฉบับ ไดแก แบบวัด
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพือ่ ความเขาใจ แบบวัดความสามารถในการคิด
และแบบวัดความสามารถในการสรุปยอความ ดังนี้
1. แบบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
การพัฒนาแบบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ผูวิจยั
ไดดําเนินการดังนี้
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1. ศึกษาและวิเคราะหจดุ มุงหมายของหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน
และคูมือการจัดการเรียนรูกลุม สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
พุทธศักราช 2544
2. กําหนดจุดประสงคของแบบวัดตามระดับของความสามารถในการอาน เพื่อ
ความเขาใจ 3 ระดับ คือ ระดับตามตัวอักษร ระดับตีความ และระดับวิเคราะหวจิ ารณ แลว
กําหนดอัตราสวนของขอสอบตามระดับของการอานเพื่อความเขาใจดังกลาว
3. กําหนดกรอบของการวัดและนิยามเชิงปฏิบตั ิการของแตละระดับของความ
เขาใจใหอยูในเชิงรูปธรรมของพฤติกรรม ที่สามารถบงชี้ถึงลักษณะแตละระดับของทักษะนั้น
ได แลวกําหนดอัตราสวนของขอทดสอบจากจํานวนทักษะยอย
ตารางที่ 6 กรอบแนวคิดของแบบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความ
เขาใจ ความหมาย และตัวบงชี้ทักษะในการอาน
ระดับการอานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขาใจ
1. ความเขาใจระดับตามตัวอักษร
(literal comprehension)

2. ความเขาใจระดับตีความ
(interpretation comprehension)

ความหมาย
ความสามารถในการเขาใจความ
หมายของขอความที่อานไดจาก
ตัวอักษรที่ปรากฏตามที่ผูเขียน
เขียนไว

ตัวบงชี้ทักษะในการอาน

1.1 การชี้สรรพนามที่ใชแทน
คํานาม
1.2 การรูความหมายของคํา
1.3 การบอกใจความสําคัญ
1.4 การเรียงลําดับเหตุการณ
1.5 การบอกรายละเอียดสําคัญ
1.6 การตั้งหัวขอเรื่อง
1.7 การบอกบุคลิกลักษณะและ
การกระทําของบุคคลในเรื่อง
ความสามารถในการเขาใจความ 2.1 การบอกสํานวนภาษา
หมายที่ไมไดปรากฏไวในขอความ 2.2 การขยายความ
ที่อาน ซึ่งตองใชการอธิบายและให 2.3 การทํานายเหตุการณ
เหตุผล
2.4 การบอกอารมณ ความรูสึก
และความหมายที่เปน
นามธรรม
2.5 การบอกความสัมพันธของ
เหตุและผล
2.6 การสรุปความเห็น
2.7 การสรุปอางอิง
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ระดับการอานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขาใจ
3. ความเขาใจระดับวิเคราะห
วิจารณ
(critical comprehension)

ความหมาย
ความสามารถในการจําแนก
แยกแยะสิ่งที่อาน รวมทั้งการ
ประเมินในสิ่งที่อานได

ตัวบงชี้ทักษะในการอาน
3.1 การบอกจุดประสงคของผูแตง
3.2 การแยกความเปนจริงกับ
ความคิดเห็น
3.3 การพิจารณาความเหมาะสม
และคุณคาและการยอมรับสิ่ง
ที่อาน
3.4 การลงความเห็น วินิจฉัย
ตัดสินขอมูลไดถูกตอง

4. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสราง
และเขียนแบบ
วัดประเภทปรนัยของชวาล แพรัตกุล (2520) ลวนและอังคณา สายยศ (2524) และวิเชียร
เกตุสิงห(2530) และศึกษาการสรางแบบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความ
เขาใจ ในดานองคประกอบ ลักษณะการเขียนขอคําถามและตัวเลือก และการใหคะแนน
4. สรางแบบวัดประเภทปรนัยแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก
เพื่อวัด
ความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจมีเกณฑการใหคะแนนโดยตอบตัวเลือกถูกตรงตาม
เฉลยให 1คะแนน ตอบตัวเลือกผิด ไมตอบ หรือตอบมากกวา 1 ตัวเลือกให 0 คะแนน แบบ
วัดนี้สรางจากบทอานในหัวขอเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร
เครื่องดื่ม ความสัมพันธระหวางบุคคล เวลาวางและสวัสดิการ การซื้อขาย ลมฟาอากาศ
การศึกษาและอาชีพ
การเดินทางทองเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (กรมวิชาการ, 2544 : 3) โดยศึกษาหลักเกณฑจากเอกสาร ตํารา
และ
งานวิจัยของสุภัทรา อักษรานุเคราะห (2532) เรวดี หิรัญ (2532) นภดล ปูชูประเสริฐ
(2533) คณาพร คมสัน (2540) ปยรัตน จินารัตน (2544) และสรารัตน จันกลิ่น
(2544)
แลวนําแบบวัดไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบและปรับปรุงแกไขตาม
คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
5. นําแบบวัดทีส่ รางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิ ในดานการสรางแบบวัดความสามารถ
ในการอานภาษาอังกฤษเพือ่ ความเขาใจ 2 ทาน ตรวจสอบความตรงของเนือ้ หา พิจารณา
ความสอดคลองระหวางคําถามกับพฤติกรรมที่ตองการวัด ความถูกตองเหมาะสมของการใช
ภาษา ขอคําถาม ตัวเลือก และตัวลวง พรอมทั้งนําผลการตรวจสอบ และขอเสนอแนะของ
ผูทรงคุณวุฒมิ าปรับปรุงแกไข
คําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิและการปรับปรุงแบบวัดสรุปไดดังนี้
5.1 ควรปรับปรุงขอคําถามใหชัดเจนขึ้น จํานวน 5 ขอ
5.2 ควรปรับปรุงตัวเลือกและตัวลวงใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จํานวน 6 ขอ
5.3 ควรปรับปรุงการใชภาษาในขอความใหถูกตอง จํานวน 6 ขอ
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6. นําแบบวัดที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชครั้งที่ 1 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
2 ที่ไมใชกลุม ตัวอยางจํานวน 110 คน เพื่อนําผลมาตรวจใหคะแนน ทําการวิเคราะหขอสอบ
เพื่อตรวจสอบคุณภาพของขอสอบเปนรายขอ คาอํานาจจําแนก (discrimination
power) และคาระดับความยาก (degree of difficulty) โดยใชเทคนิค 27 %
ผูวิจัยเลือกขอสอบที่มีคุณภาพ ไดแก ขอสอบที่มีความยากระหวาง 0.20 – 0.80 และคา
อํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป
7. นําแบบวัดที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชครั้งที่ 2 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
2 ที่ไมใชกลุม ตัวอยางและไมใชกลุมเดิมในขอ 6 จํานวน 108 คน เพื่อนําผลมาคํานวณหา
คาความเที่ยงโดย (reliability coefficient) ใชสตู ร คูเดอร ริชารสัน 20 (Kuder
Richardson 20) ไดคาความเที่ยงเทากับ 0.88
2. แบบวัดความสามารถในการคิด
การสรางแบบวัดความสามารถในการคิด ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนของการ
พัฒนาแบบวัดความสามารถในการคิดดังนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี อางถึงใน ทิศนา แขมมณีและ
คณะ, 2544 : 171 – 175) ดังนี้
1. กําหนดจุดประสงคของการสรางแบบวัดความสามารถในการคิด โดยผูวิจัยไดใช
ทักษะการคิดของทิศนา แขมมณีและคณะ ซึ่งมีทักษะทีต่ องการวัด ไดแก ทักษะการตั้งคําถาม
ทักษะการระบุ ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการเรียงลําดับ ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะ
การสรุปอางอิง ทักษะการทํานาย ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการขยายความ ทักษะการให
เหตุผล และทักษะการสรุปยอความ
2. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยทีเ่ กี่ยวกับการสรางแบบวัดทักษะการคิดใน
ดานคํานิยามเชิงปฏิบตั ิการ องคประกอบยอย ลักษณะการเขียนขอคําถามและตัวเลือก และการ
ใหคะแนนของเฟรนเคล (Fraenkel, 1980) ปราโมทย จันทรเรือง (2535) สุวิกรม มา
ประณีต (2539) ปทมศิริ ธีรานุรักษ (2544) และศึกษาวิธีการสรางและเขียนแบบทดสอบ
ปรนัยของชวาล แพรัตกุล (2520) ลวนและอังคณา สายยศ (2524) และวิเชียร เกตุสงิ ห
(2530)
3. กําหนดกรอบของการวัด และนิยามเชิงปฏิบัติการของแตละองคประกอบ
ของทักษะใหอยูในเชิงรูปธรรมของพฤติกรรมที่สามารถบงชี้ถึงลักษณะแตละองคประกอบของ
ทักษะการคิดยอยนั้นได
แลวกําหนดอัตราสวนของขอทดสอบจากจํานวนทักษะการคิด
เปนกรอบแนวคิดของแบบวัดทักษะการคิด ความหมาย และตัวบงชี้ทักษะ ดังตารางที่ 9 (ทิศ
นา แขมมณี และคณะ, 2544 : 123 – 140)

160
ตารางที่ 7 กรอบแนวคิดของแบบวัดทักษะการคิด ความหมาย และตัวบงชีท้ ักษะ
ทักษะการคิด
1. ทักษะการตั้งคําถาม
(questioning)

2. ทักษะการระบุ
(identifying)

3. ทักษะการจําแนกประเภท
(classifying)

4. ทักษะการเรียงลําดับ
(ordering)

ความหมาย
ความสามารถในการพูดหรือ
เขียนสิ่งทีส่ งสัยหรือสิ่งที่
ตองการรู แลวนํามาตั้งเปน
คําถามที่สามารถนําไปสูสิ่งที่
ตองการรูได
ความสามารถในการบอก
คุณลักษณะของสิ่งตางๆหรือ
เหตุการณที่เกี่ยวกับเรื่องที่
อานได
ความสามารถในการนําสิ่ง
ตางๆออกมาแยกเปนกลุม
ตามเกณฑที่ไดรับการยอมรับ
โดยทั่วไป
ความสามารถในการนําขอมูล
หรือรายละเอียดมาจัดเรียงไป
ในทิศทางเดียวกันโดยใชการ
จัดเกณฑใดเกณฑหนึ่ง

5. ทักษะการเปรียบเทียบ
(comparing)

ความสามารถในการจําแนก
และระบุสิ่งตางๆหรือ
เหตุการณตางๆในสิ่งที่เหมือน
กันและสิ่งทีต่ า งกัน

6. ทักษะการสรุปอางอิง
(inferring)

ความสามารถในการนํา
ความรูหรือประสบการณเดิม
มาใช
ในการสรุปลงความเห็น
เกี่ยวกับขอม

ตัวบงชี้ทักษะในการอาน
1.1 สามารถเลือกคําถามที่
เกี่ยวของกับเรื่องที่อานได
1.2 สามารถพูดหรือเขียน
ประโยคคําถามได
2.1 สามารถบอกคุณลักษณะ
ของสิ่งตางๆหรือเหตุการณที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องที่อานได
3.1 สามารถแยกสิ่งตางๆของ
เรื่องที่อานออกเปนกลุมให
เปนไปตามเกณฑที่กําหนด
4.1 สามารถระบุลําดับของ
เรื่องที่อานและรายละเอียดได
4.2 สามารถนําเรื่องที่อาน
หรือรายละเอียดมาจัดเรียงไป
ในทิศทางเดียวกันโดยใชการ
จัดเกณฑใดเกณฑหนึ่ง
5.1 สามารถเปรียบเทียบสิง่ ที่
เหมือนกันหรือแตกตางกัน
จากเรื่องที่อานได
5.2 สามารถระบุวาสิ่งใดมาก
กวาหรือนอยกวาเมื่อเทียบกัน
ของเรื่องที่อานได
6.1 สามารถสรุปสิ่งที่สังเกต
เกินขอมูลที่ไดจากเรื่องที่อาน
โดยใชความรู หรือ
ประสบการณเดิม
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ทักษะการคิด
7. ทักษะการทํานาย
(predicting)

ความหมาย
ตัวบงชีท้ กั ษะในการอาน
ความสามารถในการคาดคะเน 7.1 สามารถคาดคะเนสิ่งที่จะ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นลวงหนาหรือสิ่ง เกิดขึ้นลวงหนาของเรื่องที่
ที่นาจะเปนไปได โดยอาศัย อานได
รายละเอียดของขอมูลที่มีอยู

8. ทักษะการเชื่อมโยง
(connecting)

ความสามารถในการบอก
ความสัมพันธของสิ่งตางๆและ
ความสัมพันธระหวางความรู
เดิมกับขอมูลใหม

9. ทักษะการขยายความ
(elaborating)

10. ทักษะการใหเหตุผล
(reasoning)

11. ทักษะการสรุปยอความ
(summarizing)

8.1 สามารถบอกความ
สัมพันธของเรือ่ งที่อานได
8.2 สามารถบอกความ
สัมพันธระหวางความรูเดิมกับ
ขอมูลจากเรื่องที่อานได
ความสามารถในการเพิ่มเติม 9.1 สามารถเลือกขอมูลที่ให
ความหมายเพิ่มเติมจากเรือ่ ง
คํา เรื่องราว สํานวนจาก
ที่อานมากขึ้น
ขอมูลเดิมใหมีความหมาย
ออกไปจากความหมายเดิมได 9.2 สามารถอธิบายเพิ่มราย
ละเอียดของเรือ่ งที่อานได
เปนการอธิบายเพิ่มราย
ละเอียด
ความสามารถในการบอกทีม่ า 10.1 สามารถบอกสาเหตุที่
ของเหตุการณหรือสิ่งที่เปน สมเหตุสมผลของเหตุการณ
สาเหตุของพฤติกรรมนั้นได หรือพฤติกรรมนั้นๆ จากเรื่อง
ที่อานได
ความสามารถในการเก็บ
11.1 จับจุดมุงหมายของเรื่อง
ใจความสําคัญของเนื้อเรื่องที่ 11.2 ลําดับเหตุการณของ
เรื่อง
อาน แลวมาเรียบเรียงให
กระทัดรัดและครอบคลุมสาระ 11.3 ระบุเหตุการณหรือความ
สําคัญทั้งหมด
หมายของเรื่องที่จําเปนตอ
การเขาใจไดครบถวน
11.4 ตัดรายละเอียดปลีกยอย
ที่ไมจําเปนออก
11.5 เรียบเรียงใจความสําคัญ
ไดอยางกระชับ
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนากระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอน
อานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตามทฤษฎีโครงสราง
ความรูและเมตาคอกนิชัน แบงเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนากระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษา
อังกฤษเพื่อความเขาใจแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตามทฤษฎีโครงสรางความรูและ
เมตาคอกนิชนั
ตอนที่ 2 ผลการใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตามทฤษฎีโครงสราง
ความรูและเมตาคอกนิชัน
ตอนที่ 1

ผลการพัฒนากระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษา
อังกฤษเพื่อความเขาใจแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนตามทฤษฎี
โครงสรางความรูและเมตาคอกนิชัน

การพัฒนากระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเขาใจแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนตามทฤษฎีโครงสรางความรูและเมตาคอกนิชัน
มีขั้นตอนการสราง 6 ขั้นคือ
1. การศึกษาขอมูลพื้นฐานดานการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษ
2. การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวของกับการพัฒนากระบวนการบูรณาการ
ทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
2.1 แนวคิดของนักการศึกษาตามทฤษฎีโครงสรางความรู
2.2 แนวคิดของนักการศึกษาดานเมตาคอกนิชัน
2.3 ทักษะการคิด
3. การสรางกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเขาใจ
โดยใชการผสานแนวคิดของนักการศึกษาตามทฤษฎีโครงสรางความรู
และเมตาคอกนิชัน
4. การจัดทําคูมือการใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
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5. การตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ และคูมอื การใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอน
อานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
6. การแกไขปรับปรุง
ผลการดําเนินการพัฒนากระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษา
อังกฤษเพื่อความเขาใจ ไดขั้นตอนกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษา
อังกฤษเพื่อความเขาใจ ซึ่งสรุปได ดังแผนภูมิที่ 26
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แผนภูมิที่ 26 สรุปกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนตาม
ทฤษฎีโครงสรางความรูและเมตาคอกนิชนั
แนวคิดและทฤษฎีพนื้ ฐานที่
เกี่ยวของ
กับการสรางเสริมการอานเพื่อ
ความ
เขาใจ
1. ผูเรียนมีปฏิสมั พันธกับสิ่งเรา
ใน
สิ่งแวดลอม
2. ผูเรียนรูจักคนหาและไดรับการ
กระตุนความรูและประสบการณ
เดิม
ที่มีอยู
3. ผูเรียนรูจักเลือกขอมูลสําคัญที่
ให
ความหมายตอการอาน
4. ผูเรียนตองมีความรูและ
ประสบการณเดิมเปนพื้นฐานในการอาน
ที่ให
ความหมายสอดคลองและตรงกับ
เนื้อหาของเรื่องที่อาน
5. ผูเรียนตองมีความรูดานเนื้อหา
ดานภาษาและโครงสรางของเรื่อง
ที่อาน
6. ผูเรียนรูจักเชื่อมโยงความรูและ
ประสบการณเดิมกับความรูใ หม
7. ผูเรียนรูจักการขยายความรู
ปรับ
ความรู และสรางความรูใหม
8. ผูเรียนตองรูถึงองคประกอบ
ตางๆ
ภายในบทอานและวิเคราะห
ลักษณะ
ของบทอาน
9. ผูเรียนตองรูลักษณะของงาน
หรือ
กิจกรรมของการอาน
10. ผูเรียนรูจักใชทกั ษะและกลวิธี
ที่
เหมาะสมมาชวยในการอานเพื่อ

วัตถุประสงคของกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความ
เขาใจ
1. ดานการอานเพื่อความเขาใจ 3 ระดับ
1.1 ระดับตามตัวอักษร
1.2 ระดับตีความ
1.3 ระดับวิเคราะหวิจารณ
2. ดานความสามารถการใชทักษะการคิด 11ทักษะ ไดแก ทักษะการตั้งคําถาม ทักษะการ
ระบุ ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการเรียงลําดับ ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการ
สรุปอางอิง ทักษะการทํานาย ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการขยายความ
ทักษะการใหเหตุผล และทักษะการสรุปยอความ
ขั้นตอนของกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขาใจ ประกอบดวย 11 ขั้นตอนดังนี้
กอนการอาน
ทักษะการระบุ ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะ
ขั้นที่ 1 การสํารวจ
การเรียงลําดับ
ขั้นที่ 2 การกระตุน

ทักษะการระบุ ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะ
ขยายความ ทักษะการจําแนกประเภท
ทักษะการใหเหตุผล

ขั้นที่ 3 การวางแผน

ทักษะการทํานาย ทักษะการตั้งคําถาม

ระหวางการอาน
ขั้นที่ 4 การเลือกขอมูลสําคัญ
ขั้นที่ 5 การเชื่อมโยงความรูและ
ประสบการณเดิมกับขอมูลใหม

ขั้นที่ 6 การคนหาใจความสําคัญ
ขั้นที่ 7 การประเมินหลังการอาน

หลังการอาน
ขั้นที่ 8 การตรวจสอบความเขาใจ
ในการอาน
ขั้นที่ 9 การขยายความรู

ทักษะการเรียงลําดับ ทักษะการเชื่อมโยง
ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการเรียง
ลําดับ ทักษะการทํานาย ทักษะการเปรียบ
เทียบ ทักษะการสรุปอางอิง
ทักษะการระบุ ทักษะการเชื่อมโยง
ทักษะการสรุปอางอิง
ทักษะการระบุ ทักษะการทํานาย
ทักษะการใหเหตุผล
ทักษะการระบุ ทักษะการเรียงลําดับ ทักษะ
การสรุปอางอิง ทักษะการสรุปยอความ
ทักษะการระบุ ทักษะการจําแนกประเภท
ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการขยายความ

ขั้นที่ 10 การแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่อาน

ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการสรุปอางอิง
ทักษะการใหเหตุผล

ขั้นที่ 11 ขั้นประเมินหลังการอาน

ทักษะการระบุ ทักษะการใหเหตุผล
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แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการพัฒนากระบวนการบูรณาการ
ทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการพัฒนากระบวนการบูรณาการทักษะการ
คิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สรุปหลักการไดดังนี้
1. ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับสิ่งเราในสิ่งแวดลอม
2. ผูเรียนรูจักคนหาและไดรบั การกระตุนความรูและประสบการณเดิมที่มีอยู
3. ผูเรียนตองมีความรูและประสบการณเดิมเปนพื้นฐานในการอานที่ใหความหมาย
สอดคลองและตรงกับเนื้อหาของเรื่องที่อาน
4. ผูเรียนตองมีความรูดานเนือ้ หาของเรื่องที่อาน
5. ผูเรียนมีความรูดานภาษา ไดแก ตัวอักษร คําศัพท โครงสรางไวยากรณ และ
ความสัมพันธของประโยค
6. ผูเรียนมีความรูดานโครงสรางของบทอาน
7. ผูเรียนตองรูถ ึงองคประกอบตางๆภายในบทอาน
และวิเคราะหลักษณะของ
บทอาน
8. ผูเรียนตองรูล ักษณะของงานหรือกิจกรรมของการอาน
9. ผูเรียนรูจกั ใชทักษะและกลวิธีที่เหมาะสมมาชวยในการอานเพื่อความเขาใจ
10. ผูเรียนตระหนักรูเกี่ยวกับความสามารถในการอานของตนเอง
11. ผูเรียนตองรูจ ักการควบคุมความรูความเขาใจในการอานของตนเอง
12. ผูเรียนรูจักเลือกขอมูลสําคัญที่ใหความหมายตอการอาน
13. ผูเรียนรูจักเชื่อมโยงความรูและประสบการณเดิมกับความรูใหม
14. ผูเรียนรูจักการขยายขอบเขตความรู ปรับความรู และสรางความรูใหม
15. ผูเรียนสรางโครงสรางความรูใหมและปรับเปลี่ยนโครงสรางความรูเดิม
วัตถุประสงคของกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
กระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
นี้ใชสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
โดยมุงสรางเสริมความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ และเนนการฝกทักษะการคิดควบคูไ ปกับกระบวนการเรียนการ
สอนในทุกขั้นตอน ซึ่งกําหนดวัตถุประสงคไว 2 ดานคือ
1. ดานการอานเพื่อความเขาใจ เพื่อใหผูเรียนมีความเขาใจในการอาน 3 ระดับคือ
1.1 ความเขาใจระดับตามตัวอักษร (literal comprehension) หมายถึง ความ
สามารถในการบอกรายละเอียดของเนื้อเรื่องที่ปรากฎตามที่ผูเขียนเขียนไว
ไดแกการชี้
สรรพนามที่ใชแทนคํานาม การรูความหมายของคํา การบอกใจความสําคัญ การเรียงลําดับ

174
เหตุการณ การบอกรายละเอียดสําคัญ การตั้งหัวขอเรือ่ ง การบอกบุคลิกลักษณะและการกระทํา
ของบุคคลในเรื่อง
1.2 ความเขาใจระดับตีความ (interpretative comprehension) หมายถึง
ความสามารถในการคนหาความหมายแฝงที่ผูเขียนมิไดกลาวไวชัดเจนในขอความที่อาน
ไดแก การ
เขาใจสํานวนภาษา การขยายความ การคาดคะเน และทํานายเหตุการณลว งหนา การเขาใจ
อารมณ ความรูสึก และเขาใจความนามธรรม การเขาใจความสัมพันธของเหตุและผล การสรุป
ความเห็น และการสรุปอางอิง
1.3 ความเขาใจระดับวิเคราะหวิจารณ (critical comprehension) หมายถึง ความ
สามารถในการจําแนกแยกแยะสิ่งที่อานไดวา สิ่งใดเปนขอเท็จจริงหรือความคิดเห็น รวมทั้ง
ประเมินในสิ่งที่อานไดทั้งดานคุณภาพ คุณคา และความถูกตอง ไดแก การบอกจุดประสงคของ
ผูเขียน การแยกความเปนจริงกับความคิดเห็น การพิจารณาความเหมาะสมและคุณคา การ
ยอมรับสิ่งที่อาน การลงความเห็น วินิจฉัย และตัดสินขอมูลไดถูกตอง
2. ดานความสามารถในการคิด
ในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจเพื่อให
ผูเรียนไดฝกทักษะการคิดและเห็นความสําคัญ และคุณคาของการใชทักษะการคิด รวมทั้งเปน
แนวทางการบูรณาการทักษะการคิดเขาไปในกระบวนการอานทุกขัน้ ตอน เพื่อใหเกิดประโยชน
ตอการอานในสถานการณตา งๆ และนําทักษะการคิดทัง้ 11 ทักษะมาใชในการสรางสถานการณ
ดังนี้คือ
2.1 ทักษะการตั้งคําถาม (questioning) หมายถึง ความสามารถในการพูดหรือ
เขียนสิ่งทีส่ งสัย หรือสิ่งที่ตองการรู แลวนํามาตั้งเปนคําถามที่สามารถนําไปสูสิ่งทีต่ องการรูจาก
เนื้อเรื่องที่อานได
2.2 ทักษะการระบุ (identifying) หมายถึง ความสามารถในการบอกคุณลักษณะ
ของสิ่งตางๆ หรือเหตุการณเกี่ยวกับเรื่องที่อานได
2.3 ทักษะการจําแนกประเภท (classifying) หมายถึง ความสามารถในการนําสิ่ง
ตางๆจากเรื่องที่อานออกมาแยกเปนกลุม ตามเกณฑที่ไดรับการยอมรับโดยทั่วไป
2.4 ทักษะการเรียงลําดับ (ordering) หมายถึง ความสามารถในการนําขอมูล
หรือรายละเอียดจากเรื่องที่อานมาจัดเรียงใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
2.5 ทักษะการเปรียบเทียบ (comparing) หมายถึง ความสามารถในการจําแนก
และระบุสิ่งของหรือเหตุการณตางๆจากเรือ่ งที่อานในสิ่งที่เหมือนกัน สิ่งที่ตางกัน
2.6 ทักษะการสรุปอางอิง (inferring) หมายถึง ความสามารถในการนําความรู
หรือประสบการณเดิมมาใชในการสรุปลงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
2.7 ทักษะการทํานาย (predicting) หมายถึง ความสามารถในการคาดคะเนสิ่งที่
จะเกิดลวงหนาหรือสิ่งที่นาจะเปนไปไดจากเรื่องที่อาน โดยอาศัยรายละเอียดของขอมูลที่มอี ยู
2.8 ทักษะการเชื่อมโยง (connecting) หมายถึง ความสามารถในการบอกความ
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สัมพันธของสิง่ ตางๆ และความสัมพันธระหวางโครงสรางความรูเดิมกับขอมูลใหมจากเรื่องที่
อาน
2.9 ทักษะการขยายความ (elaborating) หมายถึง ความสามารถในการเพิ่มเติม
คํา ถอยคํา เรื่องราว สํานวนจากเรื่องทีอ่ านใหมีความหมายออกไปจากความหมายเดิมได เปน
การอธิบายรายละเอียด
2.10 ทักษะการใหเหตุผล (reasoning) หมายถึง ความสามารถในการบอกที่มา
ของเหตุการณหรือสิ่งที่เปนสาเหตุของพฤติกรรมนั้นจากเรื่องที่อานได
2.11 ทักษะการสรุปยอความ (summarizing) หมายถึง ความสามารถในการเก็บ
ใจความสําคัญของเรื่องที่อาน แลวนํามาเรียบเรียงใหกระทัดรัด และครอบคลุมสาระสําคัญ
ขั้นตอนการเรียนการสอนตามกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการ
สอนอานภาษาอังกฤษเพือ่ ความเขาใจตามทฤษฎีโครงสรางความรูและเมตาคอกนิชัน
กระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
ตามทฤษฎีโครงสรางความรูและเมตาคอกนิชัน ประกอบขั้นตอนการเรียนการสอน 11 ขั้นตอน
ดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 ขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอนตามบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ บทบาทครู และบทบาทนักเรียน
ขั้นตอนการเรียนการสอน
ขั้นกอนการอาน
ขั้นที่ 1 การสํารวจ
• นักเรียนสํารวจเนื้อเรื่องที่อาน
โดยดูชื่อเรื่อง หัวขอใหญ หัวขอ
ยอย ตัวพิมพ รูปภาพ และ
แผนภูมิตางๆ
• นักเรียนสํารวจความรูและ
ประสบการณ
ทักษะการคิดที่ใช
1. การสังเกต
2. การรวบรวมขอมูล
3. การระบุ
4. การจัดระบบความคิด
5. การเชื่อมโยง
6. การเรียงลําดับ

บทบาทครู

• ใชคําถามกระตุนใหนักเรียน
สังเกตชื่อเรื่อง หัวขอใหญ หัวขอ
ยอย รูปภาพ และแผนภูมิตางๆที่
อยูในเนื้อเรื่องที่อาน
• ใชคําถามกระตุนใหนักเรียน
ตรวจสอบความรูและประสบการณ
เดิมที่เกี่ยวกับเรื่องที่อาน

บทบาทนักเรียน

• สังเกตชื่อเรื่อง หัวขอใหญ
หัวขอยอย รูปภาพ และแผนภูมิ
ตางๆที่อยูในเนื้อเรื่องที่อาน
• รวบรวมขอมูลดังกลาวแลว
พิจารณาเรื่องที่อานวาเกี่ยวกับ
เรื่องอะไร
• ระบุวาอะไรเกิดขึ้นในรูปภาพ
และสิ่งที่อยูในรูปภาพวามี
สิ่งใดบางและบอกลักษณะของ
หัวขอใหญ และหัวขอยอยวามี
ลักษณะอยางไร
• พิจารณาความสัมพันธและ
ความเชื่อมโยงของสิ่งที่เห็น
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ขั้นตอนการเรียนการสอน

ขั้นที่ 2 การกระตุน
• การสรางแรงจูงใจใหนักเรียน
เกิดความสนใจในเรื่องที่อาน
• นักเรียนคนหาและดึงความรู
และประสบการณเดิมที่เกี่ยวกับ
เรื่องที่อานออกมาใชในการอานทั้ง
ดานความรูทางภาษา ดานเนื้อ
เรื่องที่อาน และโครงสรางของ
บทอาน
ทักษะการคิดที่ใช
1. การสังเกต
2. การระบุ
3. การเชื่อมโยง
4. การใหเหตุผล
5. การจําแนกประเภท
6. การขยายความ

บทบาทครู

• กระตุนใหนักเรียนเกิดความ
สนใจและใสใจในการอาน โดยใช
คําถามกระตุน สนทนาเกี่ยวกับ
เรื่องที่อาน หรือใชสื่อตางๆ เชน
รูปภาพ
• ใชคําถามกระตุนใหนักเรียน
คนหาและระลึกถึงความรูและ
ประสบการณเดิมเกี่ยวกับเรื่องที่
อาน
• ใหนักเรียนรูจักตัวชี้แนะแบบ
ตางๆ ซึ่งจะชวยใหนักเรียนนํา
ความรูเดิมไปใชไดเร็วขึ้น
• นําการสนทนาโดยยก
ตัวอยางที่เกี่ยวกับเรื่องที่อาน ให
นักเรียนแสดงความคิดเห็นวาถา
นักเรียนอยูในเหตุการณจะทํา
อยางไร เพราะเหตุใด
• เพิ่มเติมรายละเอียดของ
เนื้อเรื่องที่อาน

บทบาทนักเรียน
จากชื่อเรื่อง หัวขอใหญ หัวขอ
ยอย รูปภาพ และแผนภูมิวามี
ความเกี่ยวของกันอยางไร
• ฝกการเรียงลําดับเหตุการณ
ของเรื่องจากขอมูลขางตน
•สํารวจดูเนื้อเรื่องที่อานวาตนเอง
มีความรูเพียงพอหรือไม
•สนทนากับครูเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
และบอกสิ่งที่นักเรียนเห็นจาก
รูปภาพวาเปนภาพเกี่ยวกับอะไร
• พิจารณาความสัมพันธของ
รูปภาพกับความรูเดิมที่มีอยู
เกี่ยวกับเรื่องที่อาน
• แสดงความคิดเห็นจาก
สถานการณที่ครูกําหนดให โดย
ใหเหตุผลในขณะที่อยูใน
เหตุการณนั้น
•ตรวจดูคําศัพทใหมจากเรื่องที่
อาน
• ตรวจสอบความรูเดิมที่
เกี่ยวของกับเรื่องที่อานวายังขาด
ความรูดานใด และหาความรูเพิ่ม
เติมรายละเอียดดานใดบางที่ทําให
เกิดความเขาใจในการอาน
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ขั้นตอนการเรียนการสอน
ขั้นที่ 3 การวางแผน
• นักเรียนวางแผนในการควบคุม
การอานของตนเอง
• นักเรียนกําหนดแนวทางในการ
อานของตนเอง
• นักเรียนเลือกใชกลวิธีในการ
อาน
ทักษะการคิดที่ใช
1. การตั้งสมมุติฐาน
2. การตั้งคําถาม
3. การทํานาย
ระหวางการอาน
ขั้นที่ 4 การเลือกขอมูลสําคัญ
• นักเรียนเลือกเฉพาะประเด็น
สําคัญจากเนื้อเรื่องที่อาน เปนการ
เลือกคํา วลี และประโยค
• นักเรียนจัดระเบียบขอมูลของ
เนื้อเรื่องที่อาน
ทักษะการคิดที่ใช
1. การสังเกต
2. การเก็บรวบรวมขอมูล
3. การจัดระบบความคิด
4. การเรียงลําดับ
5. การเชื่อมโยง
ขั้นที่ 5 การเชื่อมโยงความรูและ
ประสบการณเดิมกับขอมูลใหม
• นักเรียนพิจารณาขอมูลสําคัญ
จัดประเภท และจัดลําดับขอมูล
• นักเรียนนําความรูและประสบ
การณเดิมมาจัดระเบียบขอมูลใหม
ตีความ ทํานาย และอธิบายขอมูล
ในเนื้อเรื่องที่อาน

บทบาทครู

บทบาทนักเรียน

• ใชคําถามกระตุนในการกําหนด
กรอบความสนใจในการอาน
• สอนกลวิธีในการอานหลายๆวิธี
เพื่อใหนักเรียนเลือกใชตามความ
เหมาะสม
• ใหนักเรียนตั้งคําถามถาม
ตนเองเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่อาน

• ตั้งจุดประสงคในการอานเพื่อ
เปนการกําหนดกรอบความสนใจ
และตองคนหาอะไรในเนื้อเรื่องที่
อาน
• เลือกกลวิธีที่เหมาะสมกับ
เนื้อเรื่องที่อาน
• ฝกการตั้งคําถามกอนการอาน
เพื่อนําไปสูการอานเนื้อเรื่อง
• ทํานายเรื่องที่อานวาเปนเรื่อง
เกี่ยวกับอะไร มีสิ่งจะเกิดขึ้นตอไป

• ชี้แนะใหนักเรียนสังเกตประเด็น
สําคัญของเนื้อเรื่องที่อาน
• ใชคําถามกระตุนนักเรียน
เกี่ยวกับความเชื่อมโยงของขอมูล
สําคัญที่เลือกมา
• ชี้แนะกลวิธี การเลือกประเด็น
สําคัญของเนื้อเรื่องที่อาน

• สังเกตคํา วลี และประโยค
สําคัญ และขีดเสนใตจุดสําคัญ
ดังกลาว
• รวบรวมประเด็นสําคัญทั้ง
คําศัพท สํานวน วลี และประโยค
หลัก ประโยคขยาย
• นําประเด็นสําคัญตางๆมา
วิเคราะห และจัดเรียบเรียงขอมูล
• พิจารณาทบทวนขอมูลสําคัญ
จากเนื้อเรื่องที่อานทั้งหมดอยาง
ละเอียดเพื่อหาความสัมพันธ

• กระตุนและชี้แนะใหนักเรียน
ระลึกถึงความรูและประสบการณ
เดิมที่เกี่ยวของกับเนื้อเรื่องที่อาน
• ใชคําถามกระตุนเพื่อเชื่อมโยง
สิ่งที่นักเรียนรูแลวกับขอมูลใหม
จากเนื้อเรื่องที่อาน

• แปลความหมายของเนื้อเรื่อง
ที่อาน
• พิจารณาขอมูลสําคัญของ
เนื้อเรื่องที่อานวามีความสัมพันธ
กับสิ่งใดบาง
• เปรียบเทียบเพื่อหาสิ่งที่เปน
ความสัมพันธรวมของขอมูลจาก
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ขั้นตอนการเรียนการสอน
• นักเรียนพิจารณาความสัมพันธ
และเชื่อมโยงของขอมูลใหมที่ได
จากการอาน
• นักเรียนสังเคราะหขอมูลที่ได
จากการอาน

บทบาทครู
• ฝกนักเรียนตั้งคําถามเกี่ยวกับ
เนื้อเรื่องที่อาน

บทบาทนักเรียน
เนื้อเรื่องที่อาน
• อธิบายความสัมพันธของขอมูล
จากเนื้อเรื่องที่อาน
• สรุปภาพรวมและเหตุการณของ
เนื้อเรื่องที่อาน
• ตรวจสอบการทํานายที่ตั้งไว
กอนอานวาเปนไปตามสมมุติฐาน
ที่ตั้งไวหรือไม

ขั้นที่ 6 การคนหาใจความสําคัญ
• นักเรียนจับประเด็นวาเนื้อเรื่อง
ที่อานเสนอขอคิดเห็นอะไร กลาว
ถึงใคร ใจความหลักคืออะไร
ใจความรองคืออะไร
• นักเรียนเก็บใจความสําคัญของ
เรื่องที่อาน

• ชี้แนะการพิจารณาดูใจความ
หลักและใจความรอง
• ใหนักเรียนใชกลวิธีการเดา
ความหมายของคําศัพทจากบริบท
• ใหนักเรียนตั้งคําถามถาม
ตนเอง

ทักษะการคิดที่ใช
1. การระบุ
2. การตีความ
3. การเชื่อมโยง
4. การสรุปอางอิง
ขั้นที่ 7 การประเมินผลระหวาง
การอาน
• นักเรียนประเมินตนเองวา เกิด
ความเขาใจในสิ่งที่อานหรือไม
• นักเรียนคนหาสาเหตุของความ
ไมเขาใจในการอาน

• สรุปใจความสําคัญของเนื้อเรื่อง
ทีละยอหนา
• คนหาใจความสําคัญและระบุวา
เนื้อเรื่องที่อานมีใจความสําคัญ
อะไร
• วิเคราะหเนื้อเรื่องที่อานวาอะไร
เปนใจความสําคัญหลัก และ
ใจความรอง
• ใชหลักเหตุผลสรุปเรื่องราวที่
อานใหชัดเจน

• ใชคําถามกระตุนถามสาเหตุ
ของการไมเขาใจในการอาน
• ตรวจสอบการทํานายของ
นักเรียน

• ระบุไดวาสิ่งที่เปนสาเหตุที่ทําให
ไมเขาใจในการอาน
• ประเมินผลการทํานายวาเปน
ไปตามที่คาดคะเนหรือไม

ทักษะการคิดที่ใช
1. การตีความ
2. การแปลความ
3. การจัดระบบความคิด
4. การสรุปความ
5. การจําแนกประเภท
6. การเรียงลําดับ
7. การทํานาย
8. การเชื่อมโยง
9. การเปรียบเทียบ
10. การสรุปอางอิง
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ขั้นตอนการเรียนการสอน
• นักเรียนประเมินผลการทํานาย

บทบาทครู
• สังเกต ประเมิน และใหขอมูล
ยอนกลับตอนักเรียน

ทักษะการคิดที่ใช
1. การระบุ
2. การทํานาย
3. การใหเหตุผล
หลังการอาน
ขั้นที่ 8 การตรวจสอบความเขาใจ
ในการอาน
• นักเรียนทบทวนวาตนเองไดรับ • ซักถามนักเรียนใหนักเรียน
เลาเรื่อง บอกรายละเอียด และ
ความรูอะไรบางจากการอานบท
อาน โดยการตอบคําถาม ซักถาม เรียงลําดับเหตุการณของเนื้อเรื่อง
ที่อาน
•ทดสอบความรูความเขาใจใน
ทักษะการคิดที่ใช
การอานของนักเรียน โดยใชแบบ
1. การระบุ
ฝกหัด ไดแก การตอบคําถาม
2. การเรียงลําดับ
เติมคําลงในชองวาง และการสรุป
3. การสรุปอางอิง
ยอความ
4. การสรุปยอความ
ขั้นที่ 9 การขยายความรู
• นักเรียนขยายความของคํา
ถอยคํา สํานวน จากเนื้อเรื่องที่
อาน ใหมีเนื้อหาเพิ่มเติมออกไป
จากความหมายเดิมได
• นักเรียนไดรับความรูเพิ่มเติม
รายละเอียดของความรูทั้ง 3 ดาน
คือ ความรูดานภาษา ความรูดาน
เนื้อเรื่องที่อาน และความรูดาน
โครงสรางของบทอาน
ทักษะการคิดที่ใช
1. การระบุ
2. การขยายความ
3. การจําแนกประเภท
4. การเปรียบเทียบ

• รวมกับนักเรียนในการระบุ
ประเด็นหรือความรูเกี่ยวกับ
เนื้อเรื่องที่อานที่นักเรียนตองการ
รูเพิ่มเติมนอกเหนือจากเนื้อเรื่องที่
อาน
• ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดที่เปน
การเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับ
คําศัพท สํานวน และความรูเกี่ยว
กับเนื้อเรื่องที่อาน

บทบาทนักเรียน
เพราะเหตุใด
• สามารถเลือกและบอกวิธีการ
แกปญหาเมื่อเกิดความไมเขาใจ
ในการอาน พรอมบอกเหตุผล

• ตอบขอซักถามของครู บอก
รายละเอียดและเรียงลําดับ
เหตุการณของเนื้อเรื่องได
• ทําแบบทดสอบจากแบบฝกหัด
ไดแก เติมคําลงในชองวาง การจับ
คูคําศัพท เปนตน
•สรุปยอความตามที่ครูกําหนดให

• ระบุประเด็นหรือความรูที่ตองรู
เพิ่มเติมนอกเหนือจากเนื้อเรื่องที่
อาน
• คนควาความรูเกี่ยวกับดาน
ภาษา ดานเนื้อเรื่องที่อาน และ
โครงสรางบทอาน ตามที่ครู
กําหนดให
• ทําแบบฝกหัดจากใบงาน
เพิ่มเติมรายละเอียดของคําศัพท
สํานวนและโครงสรางทางภาษา
โดยการจําแนกประเภทคําศัพท
การเปรียบเทียบคําศัพท การเรียง
ลําดับเหตุการณของเนื้อเรื่อง
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ขั้นตอนการเรียนการสอน
ขั้นที่ 10 การแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่อาน
• นักเรียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่อาน สะทอนความ
คิดเกี่ยวกับเรื่องที่อาน รวมทั้ง
วิเคราะหเนื้อเรื่องที่อาน
ทักษะการคิดที่ใช
1. การเชื่อมโยง
2. การสรุปอางอิง
3. การใหเหตุผล
ขั้นที่ 11 การประเมินผลหลัง
การอาน
• นักเรียนตรวจสอบผลการอาน
และประเมินผลการอานของตนเอง
• นักเรียนตรวจสอบจุดประสงค
ในการอานวาบรรลุผลหรือไม
ทักษะการคิดที่ใช
1. การระบุ
2. การใหเหตุผล

บทบาทครู

บทบาทนักเรียน

• เปดโอกาสใหนักเรียนแตละกลุม
ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ภายในกลุม
• เปดโอกาสใหนักเรียนได
อภิปรายเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่อาน
โดยใชคําถามนําไปสูการแสดง
ความคิดเห็น

• แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่อาน พรอมทั้งใหเหตุผล
• นักเรียนแตละกลุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นทั้งภายในกลุมและ
ระหวางกลุม

• ใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการ
อานของนักเรียน
• เปดโอกาสใหนักเรียนไดบอก
แนวทางการแกไขปรับปรุง
• รวมกับนักเรียนประเมินผลงาน
ของนักเรียน

• ตรวจสอบจุดประสงคที่ตั้งไว
กอนการอานวาบรรลุตามจุด
ประสงคหรือไม เพราะเหตุใด
• นําผลงานของตนมาพิจารณา
เพื่อประเมินผล
• รวมกันหาขอบกพรองและวิธี
การแกไขของตนเอง
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แนวทางในการวัดและการประเมินผล
การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอน
อานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ดําเนินการวัดและประเมินการเรียนรูของนักเรียนทั้งระยะ
กอนเรียน ระหวางการเรียน และหลังการเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การวัดและประเมินผลความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
ความสามารถในการคิด และความสามารถในการสรุปยอความ ในระยะกอนใชกระบวนการ
บูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ประกอบดวยการวัด
ความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจ ความสามารถในการคิด และความสามารถในการ
สรุปยอความ โดยใชแบบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ แบบ
วัดความสามารถในการคิด และแบบวัดความสามารถในการสรุปยอความ
2. การวัดและประเมินผลความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
ความสามารถในการคิด และความสามารถในการสรุปยอความ ในระยะระหวางการใช
กระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ เปนการ
ทดสอบยอยๆหลังจากการเรียนในแตละแผนการจัดการเรียนรู
3. การวัดและประเมินผลความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
ความสามารถในการคิด และความสามารถในการสรุปยอความ ในระยะหลังการใชกระบวนการ
บูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ประกอบดวยการวัดและ
ประเมินผลความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยใชแบบวัดความสามารถ
ในการอานภาษาอังกฤษเพือ่ ความเขาใจ ดานความสามารถในการคิด โดยใชแบบวัด
ความสามารถในการคิด ดานความสามารถในการสรุปยอความ โดยใชแบบวัดความสามารถ
ในสรุปยอความ
ตอนที่ 2

ผลการใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขาใจ

ผลการใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเขาใจ โดยการทดลองสอนวิชาภาษาอังกฤษ อาน – เขียน อ32202 กับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนนครสวรรค จํานวน 2 หองเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547
แบงหองเรียนเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุม ทดลองไดเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู
โดยใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ กลุม
ควบคุมไดเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ ตามคูมือการจัดสาระการเรียนรูกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ จากนั้นนําขอมูลที่ไดจากการทดลองมาวิเคราะห เพื่อประเมิน
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คุณภาพของกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
โดยวิเคราะหขอมูลในประเด็นตางๆดังนี้
1. เปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของคะแนนความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความ
เขาใจ หลังการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุม ควบคุม โดยใชสถิติ t – test ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
2. เปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของคะแนนความสามารถในการคิด หลังการทดลองระหวาง
กลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชสถิติ t – test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
3. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการสรุปยอความ
หลังการ
ทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชสถิติ t – test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่
.05
ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอตามลําดับดังนี้
1. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความ
เขาใจ
2. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความสามารถในการคิด
1. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความ
เขาใจ
การวิเคราะหขอ มูลเกี่ยวกับความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพือ่ ความเขาใจ
จากคะแนนการทําแบบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพือ่ ความเขาใจ ของนักเรียน
กลุมทดลองและกลุมควบคุม ซึ่งมีคะแนนเต็ม 40 คะแนน โดยเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนน
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพือ่ ความเขาใจ หลังการทดลองระหวางกลุมทดลองและ
กลุมควบคุม ผลการวิเคราะหดังนี้
1.1 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพือ่
ความเขาใจหลังการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุม ควบคุม โดยจําแนกตามระดับความ
เขาใจในการอาน ดังตารางที่ 13
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ตารางที่ 13 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเขาใจหลังการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุม ควบคุม
จําแนกตามระดับความเขาใจในการอาน
ระดับความเขาใจ
ในการอาน
ตามตัวอักษร
ตีความ
วิเคราะหวิจารณ
รวม
*P<.05

คะแนน
เต็ม
9
19
12
40

กลุมทดลอง
X
S.D
5.30
1.41
8.55
3.24
3.30
1.76
17.15
4.55

กลุมควบคุม
X
S.D
3.77
1.14
6.28
2.92
2.40
2.02
12.45
4.38

t
6.14 *
3.81*
2.50*
5.46*

จากตารางที่ 13 พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขาใจ จําแนกตามระดับความเขาใจในการอาน ไดแก ระดับตามตัวอักษร ตีความและ
วิคราะหวิจารณ หลังการทดลองของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
1.2 การเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของคะแนนความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขาใจหลังการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
2. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความสามารถในการคิด
การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความสามารถในการคิด จากคะแนนการทําแบบวัด
ความสามารถในการคิดแบบปรนัยของนักเรียนกลุมทดลองและกลุม ควบคุม ซึ่งมีคะแนนเต็ม
30 คะแนน โดยเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดหลังการทดลองระหวาง
กลุมทดลองและกลุมควบคุม และแบบอัตนัย ซึ่งวัดทักษะการสรุปยอความ ซึ่งมีคะแนนเต็ม 20
คะแนน ผลการวิเคราะหดังนี้
2.1 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดจากการทําแบบวัด
แบบปรนัย หลังการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุม ควบคุม โดยจําแนกตามทักษะการคิด
ดังตารางที่ 14
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ตารางที่ 14 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดหลังการทดลองระหวาง
กลุมทดลองและกลุมควบคุม จําแนกตามทักษะการคิด
ทักษะการคิด

คะแนน
เต็ม
ทักษะการตั้งคําถาม
3
ทักษะการระบุ
3
ทักษะการจําแนกประเภท
3
ทักษะการเรียงลําดับ
3
ทักษะการเปรียบเทียบ
3
ทักษะการสรุปอางอิง
3
ทักษะการทํานาย
3
ทักษะการเชื่อมโยง
3
ทักษะการขยายความ
3
ทักษะการใหเหตุผล
3

กลุมทดลอง
X
S.D
1.30
.98
1.45
.96
2.64
.62
1.70
.83
1.80
.93
1.76
.70
2.00
.96
1.56
.92
0.76
.74
1.89
.80

รวม
*P<.05

16.90

30

5.06

กลุมควบคุม
X
S.D
0.67
.73
0.81
.68
2.00
.96
1.18
.76
1.24 .81
1.19 .79
1.62 .81
1.21 .95
0.60 .60
1.19 .74
11.71

4.08

t
3.91*
4.03*
4.07*
3.39 *
3.31*
4.04*
2.20*
1.98*
1.23
4.72*
5.86*

จากตารางที่ 14 พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิด โดยจําแนก
ตามทักษะการคิด ไดแก ทักษะการตั้งคําถาม ทักษะการระบุ ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะ
การเรียงลําดับ ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการสรุปอางอิง ทักษะการทํานาย ทักษะการ
เชื่อมโยง และทักษะการใหเหตุผล หลังการทดลองของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 แตคาเฉลีย่ ของคะแนนทักษะการขยายความของกลุมทดลองและ
กลุมควบคุมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคาเฉลี่ยคะแนน
ความสามารถในการคิดโดยรวมหลังการทดลองของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2.2. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความสามารถในการสรุปยอความ
การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความสามารถในการสรุปยอความจาก คะแนน
การทําแบบวัดความสามารถในการสรุปยอความของนักเรียนกลุมทดลองและกลุม ควบคุม ซึ่งมี
คะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการสรุปยอ
ความหลังการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม ผลการวิเคราะหดังนี้
ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการสรุปยอความ
หลังการทดลองระหวางกลุม ทดลองและกลุมควบคุม ดังตารางที่ 15
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ตารางที่ 15 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการสรุปยอความ
ทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
n
55
53

X

S.D
3.32
3.42

t
3.52 *

หลังการ

กลุมทดลอง
10.00
กลุมควบคุม
7.72
*P<.05
จากตารางที่ 15 พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการสรุปยอความหลัง
การทดลองของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษา
อังกฤษเพื่อความเขาใจแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตามทฤษฎีโครงสรางความรูและ
เมตาคอกนิชนั มีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อพัฒนากระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขาใจแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนตามทฤษฎีโครงสรางความรูแ ละ
เมตาคอกนิชนั
2. เพื่อศึกษาผลการใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตามทฤษฎีโครงสราง
ความรูและ
เมตาคอกนิชนั โดย
2.1 เปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ หลังการ
ทดลองระหวางนักเรียนที่เรียนโดยใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ และนักเรียนที่เรียนโดยใชการสอนแบบปกติ
2.2 เปรียบเทียบความสามารถในการคิด หลังการทดลองระหวางนักเรียนที่เรียน
โดยใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ และ
นักเรียนที่เรียนโดยใชการสอนแบบปกติ
การวิจัยนี้มีการดําเนินการวิจยั 3 ขั้นตอนคือ
ตอนที่ 1 การพัฒนากระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตามทฤษฎีโครงสราง
ความรูและ
เมตาคอกนิชนั มีลําดับขั้นตอนในการพัฒนาดังนี้
1.1 ศึกษาขอมูลพื้นฐานดานการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษ ผูวิจัยได
ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษ ระดับความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน สภาพการจัดการเรียนการสอน ครูผูสอน
ความสําคัญและความจําเปนของการอานภาษาอังกฤษในปจจุบัน ตลอดจนแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษ โดยศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ และ
จากการสัมภาษณครูสอนการอานภาษาอังกฤษ แบบสํารวจความสนใจในหัวขอเรือ่ งในการอาน
ปจจัยหรือสาเหตุที่ทําใหเขาใจและไมเขาใจเนื้อเรื่องที่อาน และพฤติกรรมการอานภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน รวมทั้งรายงานติดตามผลประเมินคุณภาพนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนของ
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กรมวิชาการ ขอมูลพื้นฐานเหลานีใ้ ชเปนแนวทางในการระบุประเด็นที่ตองการพัฒนาและการ
จัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับหลักสูตร
1.2 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการจัดสาระการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไดแก เปาหมายการ
จัดสาระการเรียนรู การกําหนดสาระการเรียนรูเพื่อเปนกรอบเนื้อหา มาตรฐานการเรียนรูที่เปน
ขอกําหนด การจัดทําหนวยการเรียนรู และแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู
1.3 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วของ ที่นําไปสูการพัฒนากระบวนการ
บูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ซึ่งประกอบดวยแนวคิด
ตามทฤษฎีโครงสรางความรูและแนวคิดดานเมตาคอกนิชันในการอาน
ผูวิจัยไดศึกษาและ
วิเคราะหสาระสําคัญของทั้งสองแนวคิดของนักการศึกษา เพื่อนํามาใชเปนกรอบแนวคิดและ
ทฤษฎีพื้นฐานของการพัฒนากระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขาใจ
1.4 สรางกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขาใจ เปนการนําขอมูลพื้นฐานจากการศึกษาวิเคราะหแนวคิดของนักการศึกษาตาม
ทฤษฎีโครงสรางความรู และแนวคิดดานเมตาคอกนิชันในการอานมาสังเคราะหเงื่อนไขการ
เรียนรู และสังเคราะหขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดของนักการศึกษา โดยนํา
ทักษะการคิดเขามาบูรณาการในขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอน
1.5 จัดทําคูมือการใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
เพื่อเปนแนวทางสําหรับครูในการนํากระบวนการบูรณาการ
ทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ไปใชในการจัดการเรียนการสอน
ประกอบดวย แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานของกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอน
อานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ วัตถุประสงคของกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดใน
การสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ขั้นตอนของกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดใน
การสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ แนวทางการวัดและการประเมินผล และคําแนะนําใน
การนํากระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจไปใช
ซึ่งประกอบดวย คําชี้แจงการกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขาใจ
ขอควรคํานึงในการนํากระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกระบวนการ
บูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ บทบาทครูและบทบาท
นักเรียน
ตอนที่ 2 การพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย
การพัฒนาเครื่องมือในการวิจยั
ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล
เพื่อศึกษาผลการใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจซึ่งประกอบดวยแบบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพือ่
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ความเขาใจ แบบวัดความสามารถในการคิด และแบบวัดความสามารถในการสรุปยอความ ซึ่งมี
รายละเอียดของเครื่องมือตางๆดังนี้
1. แบบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ เปนปรนัยแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ ซึ่งวัดการอานเพื่อความเขาใจ 3 ระดับคือ ระดับตาม
ตัวอักษร ระดับตีความ ระดับวิเคราะหวิจารณ ซึ่งแบบทดสอบมีความเทีย่ งเทากับ 0.88 มีคา
อํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.26 – 0.80 และมีคาความยากงายอยูระหวาง 0.20 – 0.80
2. แบบวัดความสามารถในการคิด แบบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน
30 ขอ ซึ่งวัดทักษะการคิด 10 ทักษะ
ไดแก ทักษะการตั้งคําถาม ทักษะการระบุ ทักษะการ
จําแนกประเภท ทักษะการเรียงลําดับ ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการสรุปอางอิง ทักษะการ
ทํานาย ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการขยายความ และทักษะการใหเหตุผล ซึ่งแบบทดสอบมี
ความเทีย่ งเทากับ 0.72 มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.23 – 0.80 และมีคาความยากงายอยู
ระหวาง 0.20 – 0.63
3. แบบวัดความสามารถในการคิดแบบอัตนัย เปนแบบวัดความสามารถในการสรุป
ยอความ โดยใหสรุปยอความ 2 เรื่อง เรื่องละ 10 คะแนน รวมคะแนน 20 คะแนน โดยมีการ
กําหนดเกณฑการใหคะแนนตามหัวขอดังนี้คือ บอกจุดมุงหมายของเรื่อง ลําดับเหตุการณของ
เรื่อง ตัดรายละเอียดปลีกยอยที่ไมจําเปนออก ระบุเหตุการณหรือความหมายของเรื่องที่จําเปน
ตอการเขาใจ และสามารถเรียบเรียงใจความสําคัญไดอยางกระชับ ซึ่งแบบทดสอบมีความเทีย่ ง
เทากับ 0.68 เรื่องที่ 1 มีคาอํานาจจําแนก 0.44 และมีคาความยากงาย 0.45
เรื่องที่ 2
มีคาอํานาจจําแนก 0.43 และมีคาความยากงาย 0.52
ตอนที่ 3 ผลการใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขาใจ
ผลการใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขาใจ เปนการวิจัยเชิงพัฒนา เปนการนําแผนการจัดการเรียนรูทสี่ รางขึ้น ตาม
กระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจไปทดลองใช
ซึ่งกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนนครสวรรค
จํานวน 2 หองเรียน กลุมตัวอยางจะถูกสุมอยางงาย โดยจับสลากหองเรียนเปนกลุมทดลอง มี
จํานวนนักเรียน 55 คน และกลุมควบคุม มีจํานวนนักเรียน 53 คน การดําเนินการทดลอง
ประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรู 10 แผน รวม 30 ชั่วโมง รวมระยะเวลา 10 สัปดาห
การดําเนินการทดลองโดยใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการ
สอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ มีการดําเนินการดังนี้
1. ดําเนินการกอนการทดลอง กอนการทดลองใชกระบวนการบูรณาการ
ทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
ผูวิจัยไดวัดความสามารถในการ
อานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ความสามารถในการคิด และความสามารถในการสรุปยอ
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ความ ของนักเรียนทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม จากนั้นนําผลการวัดความสามารถในการ
อานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ความสามารถในการคิด และความสามารถในการสรุปยอ
ความ มาทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใชสถิติ t – test เพื่อตองการทราบวานักเรียน
กลุมทดลองและกลุมควบคุม มีคะแนนความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
ความสามารถในการคิด และความสามารถในการสรุปยอความแตกตางกันหรือไม ผลการ
ทดสอบคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
ความสามารถในการคิด และความสามารถในการสรุปยอความ กอนการทดลองและกลุมควบคุม
ไมแตกตางกัน
2. ดําเนินการทดลอง โดยกลุมทดลองที่เรียนโดยใชกระบวนการบูรณาการ
ทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ซึ่งประกอบดวยขั้นตอน 3 ตอน
รวม11 ขั้น
ไดแก กอนการอาน 1) ขั้นการสํารวจ 2) ขั้นการกระตุน 3) ขั้นการวางแผน
ระหวางการอาน 4) ขั้นการเลือกขอมูลสําคัญ 5) ขั้นการเชื่อมโยงความรูและประสบการณเดิม
กับขอมูลใหม 6) ขั้นการคนหาใจความสําคัญ 7) ขั้นการประเมินผลระหวางการอาน หลัง
การอาน 8) ขั้นการตรวจสอบความเขาใจในการอาน 9) ขั้นการขยายความรู 10) ขั้นการ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อาน 11) ขั้นการประเมินหลังการอาน
สําหรับกลุมควบคุมที่เรียนโดยใชการสอนแบบปกติ ซึ่งเปนการสอนตาม
คูมือการจัดสาระการเรียนรูก ลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยมีลําดับการสอนดังนี้ กอนอาน 1) ขั้นนําเขาสูบ ทเรียน 2) ขั้น
เตรียมความพรอมทางดานภาษาที่ใชในการอาน
ระหวางการอาน 3) ขั้นการอาน นักเรียน
อานเนื้อเรื่องเพื่อเก็บรายละเอียดของเรื่องที่อาน นักเรียนจับใจความสําคัญ
หลังการอาน
4) ขั้นการประเมินผลการอาน 5) ขั้นการถายโอนการเรียนรู
3. ดําเนินการหลังการทดลองผูวิจยั ดําเนินการวัดความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ จากแบบวัดความสามารถในการคิดแบบปรนัย และแบบอัตนัย
ซึ่งเปนแบบวัดความสามารถในการสรุปยอความของนักเรียนกลุมทดลองและกลุม ควบคุม
ผลการใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
ผูวจิ ัยไดนําขอมูลที่ไดจากแบบวัดความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ความสามารถในการคิด และความสามารถในการสรุปยอความ
มาวิเคราะหขอ มูลดังนี้
3.1 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจหลังการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชสถิติ t
– test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
3.2 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดแบบปรนัย
หลังการทดลองระหวางกลุม ทดลองและกลุมควบคุมโดยใชสถิติ t – test ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ี่ .05
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3.3 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการสรุปยอความ
แบบอัตนัยหลังการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุม ควบคุม โดยใชสถิติ t – test ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
สรุปผลการวิจัย
ผลการดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัยที่ไดนําเสนอ ปรากฏผลการวิจัยดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนากระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ และคูมือการใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอน
อานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
กระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเขาใจ เปนกระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาจากแนวคิดของนักการศึกษาตามทฤษฎี
โครงสรางความรู และแนวคิดดานเมตาคอกนิชันในการอาน เพื่อใชในการสอนอาน
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยมีรายละเอียดของกระบวนการ
เรียนการสอน และคูมือการใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขาใจดังนี้
1. รายละเอียดของกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
1.1 วัตถุประสงคของกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอน
อานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
1.1.1 เพื่อสรางเสริมดานการอานภาษาอังกฤษเพือ่ ความเขาใจ
ซึ่งใหนักเรียนมีความเขาใจในการอาน 3 ระดับคือ ระดับตามตัวอักษร ระดับตีความ และระดับ
วิเคราะหวิจารณสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
1.1.2 เพื่อสรางเสริมความสามารถในการคิดสําหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน
1.1.3 เพื่อสรางเสริมความสามารถในการสรุปยอความสําหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
1.2 ขั้นตอนการเรียนการสอน ในกระบวนการบูรณาการทักษะการ
คิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ มี 11 ขั้นตอนคือ กอนการอาน 1) ขั้นการ
สํารวจ เปนขั้นที่นักเรียนสํารวจการอานของตนเองในดานบทอาน โดยสํารวจชื่อเรื่อง หัวขอ
ใหญ หัวขอยอย ตัวพิมพหนาและเอียง รูปภาพและคําถามที่อยูทายเรื่อง นอกจากนี้ใหนักเรียน
สํารวจความรู และประสบการณเดิมที่เกี่ยวของกับบทอานวามีเพียงพอที่เขาใจบทอานเพียงใด
ตลอดจนสิ่งตางๆที่มีผลกระทบตอความเขาใจในการอานของตนเอง 2) ขั้นการกระตุน เปนขัน้
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ที่สรางแรงจูงใจใหนักเรียนเกิดความสนใจและเห็นประโยชนในสิ่งที่อา น และกระตุนความรูและ
ประสบการณเดิมของนักเรียน ซึ่งเปนความรูดานเนื้อเรื่องที่อาน ความรูดานภาษา และความรู
ดานโครงสรางของบทอาน 3) ขั้นการวางแผน เปนขั้นที่นักเรียนจะตองวางแผนในการควบคุม
การอานของตนเอง นักเรียนจะเลือกวิธีใดที่จะชวยใหการอานเกิดความเขาใจ และเลือกใชสงิ่ ที่
เปนประโยชนตอการอานไดแก การใชกลวิธี การตั้งจุดประสงคในการอาน การทํานายสิ่งที่
เกิดขึ้น เปนตน ระหวางการอาน 4) ขั้นการเลือกขอมูลสําคัญ เปนขั้นที่นักเรียนใหความสนใจ
ที่จะอานและเลือกเฉพาะประเด็นสําคัญ เปนการเลือกคํา วลี ประโยคขอความหลัก โดยมีการจัด
ระเบียบขอมูลของเรื่องที่อาน 5) ขั้นการเชื่อมโยงความรูและประสบการณเดิมกับขอมูลใหม
เปนขั้นทีน่ ักเรียนพิจารณาขอมูลสําคัญ จัดประเภท และจัดลําดับขอมูล แลวนําจัดระเบียบขอมูล
ใหม ตีความ ทํานาย หรืออธิบายขอมูลในบทอานทีย่ ังไมชัดเจน พิจารณาดูความสัมพันธและ
เชื่อมโยงในลักษณะการสรางความเขาใจอยางมีความหมาย 6) ขั้นการคนหาใจความสําคัญ เปน
ขั้นที่นักเรียนจับประเด็นวาในเรื่องที่อานตองการเสนอขอคิดเห็นอะไร กลาวถึงใคร กลาวถึง
อะไร ใจความหลักคืออะไร ใจความรองคืออะไร 7) ขั้นการประเมินผลระหวางการอาน เปน
ขั้นที่นักเรียนประเมินตนเองวาเกิดความเขาใจในสิ่งทีอ่ านหรือไม
มีความเขาใจในระดับใด
คนหาสาเหตุของความไมเขาใจ รูวิธีการแกปญหา รวมทั้งประเมินผลการทํานาย หลังการ
อาน 8) ขั้นการตรวจสอบความเขาใจในการอาน เปนขั้นที่นักเรียนตองทบทวนวาตนเองไดรับ
ความรูอะไรบางจากการอานบทอาน โดยการตอบคําถามและซักถามนักเรียนเกี่ยวกับบทอาน
เลาเรื่อง การบอกรายละเอียดของเรื่อง การลําดับเหตุการณของเรื่อง และสรุปยอความเรื่องที่
อาน 9) ขัน้ การขยายความรู เปนขั้นที่นักเรียนขยายความของคํา วลี เรื่องราว สํานวนจาก
เรื่องที่อาน ใหมีเนื้อหาเพิ่มเติมออกไปจากความหมายเดิมได เปนการอธิบายเพิ่มรายละเอียด
หรือครอบคลุมทั้งดานเนื้อเรื่องที่อาน ความรูทางภาษา และความรูดานวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา 10) ขั้นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อาน เปนขัน้ ที่นักเรียนไดแสดงความคิด
เกี่ยวกับเรื่องที่อาน สะทอนความคิดเกีย่ วกับเรื่อง รวมทั้งใหนักเรียนรูจักวิเคราะหเกี่ยวกับเรื่อง
ที่อาน สามารถประเมินคา ตัดสินคุณภาพ คุณคา ความถูกตองของขอความที่อาน 11) ขั้นการ
ประเมินหลังการอาน เปนขั้นที่นักเรียนตรวจสอบผลการอาน ประเมินผลการอานของตนเอง
เพื่อใหนักเรียนไดทราบความกาวหนาการอานของตนเอง รูวาสามารถบรรลุจุดประสงคในการ
อานหรือไม
ซึ่งจะเปนประโยชนตอ นักเรียนในการนําขอมูลมาแกไข ปรับปรุงการอานของ
นักเรียน
1.3 การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลการใช
กระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
แบบวัด
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพือ่ ความเขาใจ แบบวัดความสามารถในการคิด และ
แบบวัดความสามารถในการสรุปยอความ
2. คูมือการใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
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คูมือการใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ เพื่อใหครูสามารถดําเนินการเรียนการสอนไดบรรลุผลตาม
จุดประสงคทกี่ ําหนดไว ซึ่งประกอบดวย 2 สวนคือ
2.1 กระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขาใจสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
ซึ่งอธิบายใหเห็นถึงแนวคิดและทฤษฎี
พื้นฐานของกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
วัตถุประสงคของกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความ
เขาใจ ขั้นตอนกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
และแนวทางการวัดและประเมินผล
2.2 คําแนะนําในการนํากระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการ
สอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ซึ่งประกอบดวย คําชี้แจงการนํากระบวนการบูรณาการ
ทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจไปใช ขอควรคํานึงในการนํา
กระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละขั้นตอนของกระบวนการบูรณาการทักษะการ
คิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ บทบทบาทครูและบทบาทนักเรียน
ตอนที่ 2 ผลการใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขาใจ
ผลการใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขาใจ เปนผลจากการนําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึน้ ตามกระบวนการบูรณาการ
ทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
ไปทดลองสอนกับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนในรายวิชา ภาษาอังกฤษ อาน – เขียน อ 32202 เพื่อประเมินผลการ
ใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ซึ่งผลการ
ทดลองปรากฏผลดังนี้
1. นักเรียนที่เรียนโดยใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอน
อานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ มีคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขาใจ
หลังการทดลองสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยใชการสอนแบบปกติ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2. นักเรียนที่เรียนโดยใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอน
อานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ มีคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดหลังการทดลอง
สูงกวานักเรียนที่เรียนโดยใชการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
3. นักเรียนที่เรียนโดยใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอน
อานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ มีคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการสรุปยอความหลัง
การทดลองสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยใชการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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รายการภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ

รายนามผูทรงคุณวุฒิ
คูมือการใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิด
ในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
สูตรที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
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ภาคผนวก ก

รายนามผูทรงคุณวุฒิ
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รายนามผูทรงคุณวุฒิ
ในการตรวจสอบ
ขั้นตอนกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขาใจ คูมือการใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขาใจ แผนการจัดการจัดการเรียนรู และเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบวัด
ความสามารถในการคิด แบบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ และ
แบบวัดการสรุปยอความ
1. รองศาสตราจารย ดร.สุพฒ
ั น สุกมลสันต
สถาบันภาษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี ชิโนกุล
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก ข

คูมือการใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิด
ในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ

223

คูมือการใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนตาม
โครงสรางทฤษฎีโครงสรางความรูแ ละเมตาคอกนิชัน

เอกสารฉบับนีเ้ ปนคําแนะนําการใช “กระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอน
อานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตามโครงสรางทฤษฎี
โครงสรางความรูและเมตาคอกนิชัน”
ซึ่งรายละเอียดภายในเอกสารจะอธิบายใหครูที่จะนํา
กระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจนี้ไปใช ได
เขาใจประเด็นตางๆที่เปนพืน้ ฐานในการพัฒนากระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอน
อานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ และเปนแนวทางในการนํากระบวนการนี้ไปใช เพื่อใหการ
จัดการเรียนการสอนเปนไปตามกระบวนการและบรรลุตามเปาหมายของกระบวนการ
รายละเอียดเนื้อหาภายในเอกสารนี้ ประกอบดวย 2 สวนคือ
1. กระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
แกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนตามโครงสรางทฤษฎีโครงสรางความรูและเมตาคอกนิชัน
2. คําแนะนําการใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนตามโครงสรางทฤษฎี
โครงสรางความรูและเมตาคอกนิชัน
ดังรายละเอียดตอไปนี้
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กระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเขาใจแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนตามโครงสรางทฤษฎี
โครงสรางความรูและเมตาคอกนิชัน
แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการพัฒนากระบวนการบูรณาการ
ทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการพัฒนากระบวนการบูรณาการทักษะ
การคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ มีรายละเอียดดังนี้
1. ทฤษฎีโครงสรางความรู (Schema theory)
นักจิตวิทยาภาษาศาสตร ไดเสนอแนวคิดทฤษฎีโครงสรางความรู มีหลักวาการ
อานเปนการปฏิสัมพันธระหวางผูอานกับเนื้อเรื่องที่อาน โดยผูอานเปนผูสรางความหมายขึ้น
จากเนื้อเรื่องที่อาน ตามความเขาใจของผูอาน ผูอานจะเขาใจความหมายของเนื้อเรื่องที่อาน
ไดมากนอยเพียงใดนั้น โครงสรางความรูของผูอานมีอิทธิพลตอความรูใหม หรือความเขาใจเนื้อ
เรื่องที่บุคคลไดรับจากการอาน
โครงสรางความรูคือ ความรูทั้งหมดที่บุคคลสะสมไวในความจํา ความรูที่เกี่ยวของ
กันจะเชื่อมโยงกันเปนเครือขาย
หากขอมูลใหมมีความสัมพันธกับความรูเดิมที่บุคคลมีอยู
บุคคลจะเขาใจขอมูลนั้นได และสามารถเก็บขอมูลอยางมีระบบโดยมีความเชือ่ มโยงกับความรู
เดิม ผูอานจะใชความรูสว นใดมากหรือนอยขึ้นอยูกับปริมาณความรูเดิมที่มีเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
และประสบการณเกี่ยวกับกระบวนการอานแตละคน
โครงสรางความรูของผูอานมีบทบาทสําคัญตอการอานเพื่อความเขาใจ ประกอบ
ดวยความรู 3 ดานคือ
1. ความรูดานภาษา (linguistic knowledge) หมายถึง ความรูเกี่ยวกับกฎเกณฑ
รูปแบบสํานวน การเรียบเรียงคํา และโครงสรางของภาษาในเนื้อเรื่องที่อาน ไดแก ตัวอักษร
คําศัพท สํานวน และโครงสรางทางไวยากรณ
2. ความรูดานเนื้อหา (content knowledge) หมายถึง ความรูเกีย่ วกับวัฒนธรรม
ความรูรอบตัวทัว่ ไป และความรูในเนื้อหาเฉพาะเรื่อง
3. ความรูดานโครงสรางบทอาน (text structure knowledge) หมายถึง ความรู
เกี่ยวกับโครงสรางหรือรูปแบบการเขียน และการนําเสนอเนื้อเรื่องที่อาน
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2. เมตาคอกนิชัน (Metacognition)
เมตาคอกนิชัน
หมายถึง
แนวคิดที่ใชในการควบคุมการคิดของตนเองใน
กระบวนการเรียนการสอน ซึ่งประกอบดวย การวางแผนการอาน การควบคุมและการตรวจสอบ
การอาน และการประเมินผลการอาน
เมตาคอกนิชัน มีองคประกอบที่สําคัญดังนี้
1. การวางแผนการการอาน เปนขั้นที่ผูอานมีเปาหมาย และตั้งความคาดหวังในการ
อาน และพิจารณาที่จะตัดสินวา ผูเรียนตองการเรียนรูสิ่งใด และจะอานอยางมีประสิทธิภาพดวย
วิธใี ด ประกอบดวย
1.1 การตั้งจุดประสงคในการอาน
1.2 การเลือกกลวิธีที่เหมาะสมที่ใชในการอาน
1.3 การทํานายเนือ้ เรื่องที่อาน
1.4 การตั้งคําถามตนเองกอนการอาน
2. การควบคุมและตรวจสอบการอาน
เปนขั้นที่ผูอานมีความตระหนักใน
กระบวนการคิดของตนเองในขณะอาน เมื่อเกิดไมเขาใจในการอาน ผูอานตองคนหาสาเหตุของ
ความไม
เขาใจนั้น ประกอบดวย
2.1 การหยุดอานและตรวจสอบการอานเปนชวงๆ
2.2 การตรวจสอบคําทํานายเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่อาน
2.3 การถามตนเองเพื่อตรวจสอบความเขาใจในการอาน
3. การประเมินผลการอาน เปนขั้นทีผ่ ูอานตรวจสอบความเขาใจหลังการอาน เพื่อ
ประเมินความกาวหนาการอานของตนเอง ประกอบดวย
3.1 การตรวจสอบจุดประสงคของการอานที่ตั้งไว บรรลุผลหรือไม เพียงใด
3.2 การประเมินความกาวหนาในการอานของตนเอง
วัตถุประสงคของกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจตามทฤษฎีโครงสรางความรูแ ละเมตาคอกนิชัน
กระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
แกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนตามทฤษฎีโครงสรางความรูและเมตาคอกนิชันโดยมุงสรางเสริม
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพือ่ ความเขาใจ และเนนการฝกทักษะการคิดควบคูไป
กับกระบวนการอานในทุกขัน้ ตอน ซึ่งกําหนดวัตถุประสงคไว 2 ดานคือ
1. ดานการอานเพื่อความเขาใจ เพื่อใหผูเรียนมีความเขาใจในการอาน 3 ระดับคือ
1.1 ความเขาใจระดับตามตัวอักษร (literal comprehension) หมายถึง ความ
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สามารถในการบอกรายละเอียดของเนื้อเรื่องที่ปรากฎตามที่ผูเขียนเขียนไว ไดแก การชี้
สรรพนามที่ใชแทนคํานาม การรูความหมายของคํา การบอกใจความสําคัญ การเรียงลําดับ
เหตุการณ การบอกรายละเอียดสําคัญ การตั้งหัวขอเรือ่ ง การบอกบุคลิกลักษณะและการกระทํา
ของบุคคลในเรื่อง
1.2 ความเขาใจระดับตีความ (interpretative comprehension) หมายถึง
ความสามารถในการคนหาความหมายแฝงที่ผูเขียนมิไดกลาวไวชัดเจนในขอความที่อาน
ไดแก การ
เขาใจสํานวนภาษา การขยายความ การคาดคะเนและทํานายเหตุการณลวงหนา การเขาใจ
อารมณ ความรูสึก และเขาใจความนามธรรม การเขาใจความสัมพันธของเหตุและผล การสรุป
ความเห็น และการสรุปอางอิง
1.3 ความเขาใจระดับวิเคราะหวิจารณ (critical comprehension) หมายถึง ความ
สามารถในการจําแนกแยกแยะสิ่งที่อานไดวา สิ่งใดเปนขอเท็จจริงหรือความคิดเห็น รวมทั้ง
ประเมินในสิ่งที่อานไดทั้งดานคุณภาพ คุณคา และความถูกตอง ไดแก การบอกจุดประสงคของ
ผูเขียน การแยกความเปนจริงกับความคิดเห็น การพิจารณาความเหมาะสมและคุณคา การ
ยอมรับสิ่งที่อาน การลงความเห็น วินิจฉัย และตัดสินขอมูลไดถูกตอง
2. ดานความสามารถในการคิดในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจเพื่อใหผูเรียน
ไดฝกทักษะการคิดและเห็นความสําคัญ และคุณคาของการใชทักษะการคิด รวมทั้งเปนแนวทาง
การบูรณาการทักษะการคิดเขาไปในกระบวนการเรียนการสอนทุกขั้นตอน เพื่อใหเกิดประโยชน
ตอการอานในสถานการณตา งๆ และนําทักษะการคิดทัง้ 11 ทักษะมาใชในการสรางสถานการณ
ดังนี้คือ
2.1 ทักษะการตั้งคําถาม (questioning) หมายถึง ความสามารถในการพูดหรือ
เขียนสิ่งทีส่ งสัย หรือสิ่งที่ตองการรู แลวนํามาตั้งเปนคําถามที่สามารถนําไปสูสิ่งทีต่ องการรูจาก
การอานเนื้อเรื่องได
2.2 ทักษะการระบุ (Identifying) หมายถึง ความสามารถในการบอกคุณลักษณะ
ของสิ่งตางๆ หรือเหตุการณเกี่ยวกับเรื่องที่อานได
2.3 ทักษะการจําแนกประเภท (classifying) หมายถึง ความสามารถในการนําสิ่ง
ตางๆจากเนื้อเรื่องที่อานออกมาแยกเปนกลุมตามเกณฑที่ไดรับการยอมรับโดยทั่วไป
2.4 ทักษะการเรียงลําดับ (ordering) หมายถึง ความสามารถในการนําขอมูล
หรือรายละเอียดจากเนื้อเรื่องที่อานมาจัดเรียงใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
2.5 ทักษะการเปรียบเทียบ (comparing) หมายถึง ความสามารถในการจําแนก
และระบุสิ่งของหรือเหตุการณตางๆของเนื้อเรื่องที่อานในสิ่งที่เหมือนกัน สิ่งที่ตางกัน
2.6 ทักษะการสรุปอางอิง (inferring) หมายถึง ความสามารถในการนําความรู
หรือประสบการณเดิมมาใชในการสรุปลงความเห็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่อาน
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2.7 ทักษะการทํานาย (predicting) หมายถึง ความสามารถในการคาดคะเนสิ่งที่
จะเกิดลวงหนาหรือสิ่งทนาจะเปนไปไดจากเนื้อเรื่องที่อาน โดยอาศัยรายละเอียดของขอมูลทีม่ ี
อยู
2.8 ทักษะการเชื่อมโยง (connecting) หมายถึง ความสามารถในการบอกความ
สัมพันธของสิง่ ตางๆ และความสัมพันธระหวางโครงสรางความรูเดิมกับขอมูลใหมจากเนื้อเรื่องที่
อาน
2.9 ทักษะการขยายความ (elaborating) หมายถึง ความสามารถในการเพิ่มเติม
คํา ถอยคํา เรื่องราว สํานวนจากเนื้อเรื่องที่อานใหมีความหมายออกไปจากความหมายเดิมได
เปนการอธิบายรายละเอียด
2.10 ทักษะการใหเหตุผล (reasoning) หมายถึง ความสามารถในการบอกที่มา
ของเหตุการณหรือสิ่งที่เปนสาเหตุของพฤติกรรมนั้นจากเนื้อเรื่องที่อานได
2.11 ทักษะการสรุปยอความ (summarizing)หมายถึง ความสามารถในการเก็บใจ
ความสําคัญของเนื้อเรื่องอานแลวนํามาเรียบเรียงใหกระทัดรัดและครอบคลุมสาระสําคัญทั้งหมด
ขั้นตอนการเรียนการสอนตามกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจตามทฤษฎีโครงสรางความรูแ ละเมตาคอกนิชัน
ขั้นตอนกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความ
เขาใจ บทบาทครู และบทบาทนักเรียนประกอบขั้นตอนการเรียนการสอน 11 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนการเรียนการสอน
ขั้นกอนการอาน
ขั้นที่ 1 การสํารวจ
• นักเรียนสํารวจเนื้อเรื่องที่อาน
โดยดูชื่อเรื่อง หัวขอใหญ หัวขอ
ยอย ตัวพิมพ รูปภาพ และ
แผนภูมิตางๆ
• นักเรียนสํารวจความรูและ
ประสบการณ
ทักษะการคิดที่ใช
1. การสังเกต
2. การรวบรวมขอมูล
3. การระบุ
4. การจัดระบบความคิด
5. การเชื่อมโยง
6. การเรียงลําดับ

บทบาทครู

• ใชคําถามกระตุนใหนักเรียน
สังเกตชื่อเรื่อง หัวขอใหญ หัวขอ
ยอย รูปภาพ และแผนภูมิตางๆที่
อยูในเนื้อเรื่องที่อาน
• ใชคําถามกระตุนใหนักเรียน
ตรวจสอบความรูและประสบการณ
เดิมที่เกี่ยวกับเรื่องที่อาน

บทบาทนักเรียน

• สังเกตชื่อเรื่อง หัวขอใหญ
หัวขอยอย รูปภาพ และแผนภูมิ
ตางๆที่อยูในเนื้อเรื่องที่อาน
• รวบรวมขอมูลดังกลาวแลว
พิจารณาเรื่องที่อานวาเกี่ยวกับ
เรื่องอะไร
• ระบุวาอะไรเกิดขึ้นในรูปภาพ
และสิ่งที่อยูในรูปภาพวามี
สิ่งใดบางและบอกลักษณะของ
หัวขอใหญ และหัวขอยอยวามี
ลักษณะอยางไร
• พิจารณาความสัมพันธและ
ความเชื่อมโยงของสิ่งที่เห็น
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ขั้นตอนการเรียนการสอน

ขั้นที่ 2 การกระตุน
• การสรางแรงจูงใจใหนักเรียน
เกิดความสนใจในเรื่องที่อาน
• นักเรียนคนหาและดึงความรู
และประสบการณเดิมที่เกี่ยวกับ
เรื่องที่อานออกมาใชในการอานทั้ง
ดานความรูทางภาษา ดานเนื้อ
เรื่องที่อาน และโครงสรางของ
บทอาน
ทักษะการคิดที่ใช
1. การสังเกต
2. การระบุ
3. การเชื่อมโยง
4. การใหเหตุผล
5. การจําแนกประเภท
6. การขยายความ

บทบาทครู

• กระตุนใหนักเรียนเกิดความ
สนใจและใสใจในการอาน โดยใช
คําถามกระตุน สนทนาเกี่ยวกับ
เรื่องที่อาน หรือใชสื่อตางๆ เชน
รูปภาพ
• ใชคําถามกระตุนใหนักเรียน
คนหาและระลึกถึงความรูและ
ประสบการณเดิมเกี่ยวกับเรื่องที่
อาน
• ใหนักเรียนรูจักตัวชี้แนะแบบ
ตางๆ ซึ่งจะชวยใหนักเรียนนํา
ความรูเดิมไปใชไดเร็วขึ้น
• นําการสนทนาโดยยก
ตัวอยางที่เกี่ยวกับเรื่องที่อาน ให
นักเรียนแสดงความคิดเห็นวาถา
นักเรียนอยูในเหตุการณจะทํา
อยางไร เพราะเหตุใด
• เพิ่มเติมรายละเอียดของ
เนื้อเรื่องที่อาน

บทบาทนักเรียน
จากชื่อเรื่อง หัวขอใหญ หัวขอ
ยอย รูปภาพ และแผนภูมิวามี
ความเกี่ยวของกันอยางไร
• ฝกการเรียงลําดับเหตุการณ
ของเรื่องจากขอมูลขางตน
•สํารวจดูเนื้อเรื่องที่อานวาตนเอง
มีความรูเพียงพอหรือไม
•สนทนากับครูเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
และบอกสิ่งที่นักเรียนเห็นจาก
รูปภาพวาเปนภาพเกี่ยวกับอะไร
• พิจารณาความสัมพันธของ
รูปภาพกับความรูเดิมที่มีอยู
เกี่ยวกับเรื่องที่อาน
• แสดงความคิดเห็นจาก
สถานการณที่ครูกําหนดให โดย
ใหเหตุผลในขณะที่อยูใน
เหตุการณนั้น
•ตรวจดูคําศัพทใหมจากเรื่องที่
อาน
• ตรวจสอบความรูเดิมที่
เกี่ยวของกับเรื่องที่อานวายังขาด
ความรูดานใด และหาความรูเพิ่ม
เติมรายละเอียดดานใดบางที่ทําให
เกิดความเขาใจในการอาน
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ขั้นที่ 3 การวางแผน
• นักเรียนวางแผนในการควบคุม
การอานของตนเอง
• นักเรียนกําหนดแนวทางในการ
อานของตนเอง
• นักเรียนเลือกใชกลวิธีในการ
อาน
ทักษะการคิดที่ใช
1. การตั้งสมมุติฐาน
2. การตั้งคําถาม
3. การทํานาย
ระหวางการอาน
ขั้นที่ 4 การเลือกขอมูลสําคัญ
• นักเรียนเลือกเฉพาะประเด็น
สําคัญจากเนื้อเรื่องที่อาน เปนการ
เลือกคํา วลี และประโยค
• นักเรียนจัดระเบียบขอมูลของ
เนื้อเรื่องที่อาน
ทักษะการคิดที่ใช
1. การสังเกต
2. การเก็บรวบรวมขอมูล
3. การจัดระบบความคิด
4. การเรียงลําดับ
5. การเชื่อมโยง
ขั้นที่ 5 การเชื่อมโยงความรูและ
ประสบการณเดิมกับขอมูลใหม
• นักเรียนพิจารณาขอมูลสําคัญ
จัดประเภท และจัดลําดับขอมูล
• นักเรียนนําความรูและประสบ
การณเดิมมาจัดระเบียบขอมูลใหม
ตีความ ทํานาย และอธิบายขอมูล
ในเนื้อเรื่องที่อาน

บทบาทครู

บทบาทนักเรียน

• ใชคําถามกระตุนในการกําหนด
กรอบความสนใจในการอาน
• สอนกลวิธีในการอานหลายๆวิธี
เพื่อใหนักเรียนเลือกใชตามความ
เหมาะสม
• ใหนักเรียนตั้งคําถามถาม
ตนเองเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่อาน

• ตั้งจุดประสงคในการอานเพื่อ
เปนการกําหนดกรอบความสนใจ
และตองคนหาอะไรในเนื้อเรื่องที่
อาน
• เลือกกลวิธีที่เหมาะสมกับ
เนื้อเรื่องที่อาน
• ฝกการตั้งคําถามกอนการอาน
เพื่อนําไปสูการอานเนื้อเรื่อง
• ทํานายเรื่องที่อานวาเปนเรื่อง
เกี่ยวกับอะไร มีสิ่งจะเกิดขึ้นตอไป

• ชี้แนะใหนักเรียนสังเกตประเด็น
สําคัญของเนื้อเรื่องที่อาน
• ใชคําถามกระตุนนักเรียน
เกี่ยวกับความเชื่อมโยงของขอมูล
สําคัญที่เลือกมา
• ชี้แนะกลวิธี การเลือกประเด็น
สําคัญของเนื้อเรื่องที่อาน

• สังเกตคํา วลี และประโยค
สําคัญ และขีดเสนใตจุดสําคัญ
ดังกลาว
• รวบรวมประเด็นสําคัญทั้ง
คําศัพท สํานวน วลี และประโยค
หลัก ประโยคขยาย
• นําประเด็นสําคัญตางๆมา
วิเคราะห และจัดเรียบเรียงขอมูล
• พิจารณาทบทวนขอมูลสําคัญ
จากเนื้อเรื่องที่อานทั้งหมดอยาง
ละเอียดเพื่อหาความสัมพันธ

• กระตุนและชี้แนะใหนักเรียน
ระลึกถึงความรูและประสบการณ
เดิมที่เกี่ยวของกับเนื้อเรื่องที่อาน
• ใชคําถามกระตุนเพื่อเชื่อมโยง
สิ่งที่นักเรียนรูแลวกับขอมูลใหม
จากเนื้อเรื่องที่อาน

• แปลความหมายของเนื้อเรื่อง
ที่อาน
• พิจารณาขอมูลสําคัญของ
เนื้อเรื่องที่อานวามีความสัมพันธ
กับสิ่งใดบาง
• เปรียบเทียบเพื่อหาสิ่งที่เปน
ความสัมพันธรวมของขอมูลจาก
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• นักเรียนพิจารณาความสัมพันธ
และเชื่อมโยงของขอมูลใหมที่ได
จากการอาน
• นักเรียนสังเคราะหขอมูลที่ได
จากการอาน

บทบาทครู
• ฝกนักเรียนตั้งคําถามเกี่ยวกับ
เนื้อเรื่องที่อาน

บทบาทนักเรียน
เนื้อเรื่องที่อาน
• อธิบายความสัมพันธของขอมูล
จากเนื้อเรื่องที่อาน
• สรุปภาพรวมและเหตุการณของ
เนื้อเรื่องที่อาน
• ตรวจสอบการทํานายที่ตั้งไว
กอนอานวาเปนไปตามสมมุติฐาน
ที่ตั้งไวหรือไม

ขั้นที่ 6 การคนหาใจความสําคัญ
• นักเรียนจับประเด็นวาเนื้อเรื่อง
ที่อานเสนอขอคิดเห็นอะไร กลาว
ถึงใคร ใจความหลักคืออะไร
ใจความรองคืออะไร
• นักเรียนเก็บใจความสําคัญของ
เรื่องที่อาน

• ชี้แนะการพิจารณาดูใจความ
หลักและใจความรอง
• ใหนักเรียนใชกลวิธีการเดา
ความหมายของคําศัพทจากบริบท
• ใหนักเรียนตั้งคําถามถาม
ตนเอง

ทักษะการคิดที่ใช
1. การระบุ
2. การตีความ
3. การเชื่อมโยง
4. การสรุปอางอิง
ขั้นที่ 7 การประเมินผลระหวาง
การอาน
• นักเรียนประเมินตนเองวา เกิด
ความเขาใจในสิ่งที่อานหรือไม
• นักเรียนคนหาสาเหตุของความ
ไมเขาใจในการอาน

• สรุปใจความสําคัญของเนื้อเรื่อง
ทีละยอหนา
• คนหาใจความสําคัญและระบุวา
เนื้อเรื่องที่อานมีใจความสําคัญ
อะไร
• วิเคราะหเนื้อเรื่องที่อานวาอะไร
เปนใจความสําคัญหลัก และ
ใจความรอง
• ใชหลักเหตุผลสรุปเรื่องราวที่
อานใหชัดเจน

• ใชคําถามกระตุนถามสาเหตุ
ของการไมเขาใจในการอาน
• ตรวจสอบการทํานายของ
นักเรียน

• ระบุไดวาสิ่งที่เปนสาเหตุที่ทําให
ไมเขาใจในการอาน
• ประเมินผลการทํานายวาเปน
ไปตามที่คาดคะเนหรือไม

ทักษะการคิดที่ใช
1. การตีความ
2. การแปลความ
3. การจัดระบบความคิด
4. การสรุปความ
5. การจําแนกประเภท
6. การเรียงลําดับ
7. การทํานาย
8. การเชื่อมโยง
9. การเปรียบเทียบ
10. การสรุปอางอิง
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• นักเรียนประเมินผลการทํานาย

บทบาทครู
• สังเกต ประเมิน และใหขอมูล
ยอนกลับตอนักเรียน

ทักษะการคิดที่ใช
1. การระบุ
2. การทํานาย
3. การใหเหตุผล
หลังการอาน
ขั้นที่ 8 การตรวจสอบความเขาใจ
ในการอาน
• นักเรียนทบทวนวาตนเองไดรับ • ซักถามนักเรียนใหนักเรียน
เลาเรื่อง บอกรายละเอียด และ
ความรูอะไรบางจากการอานบท
อาน โดยการตอบคําถาม ซักถาม เรียงลําดับเหตุการณของเนื้อเรื่อง
ที่อาน
•ทดสอบความรูความเขาใจใน
ทักษะการคิดที่ใช
การอานของนักเรียน โดยใชแบบ
1. การระบุ
ฝกหัด ไดแก การตอบคําถาม
2. การเรียงลําดับ
เติมคําลงในชองวาง และการสรุป
3. การสรุปอางอิง
ยอความ
4. การสรุปยอความ
ขั้นที่ 9 การขยายความรู
• นักเรียนขยายความของคํา
ถอยคํา สํานวน จากเนื้อเรื่องที่
อาน ใหมีเนื้อหาเพิ่มเติมออกไป
จากความหมายเดิมได
• นักเรียนไดรับความรูเพิ่มเติม
รายละเอียดของความรูทั้ง 3 ดาน
คือ ความรูดานภาษา ความรูดาน
เนื้อเรื่องที่อาน และความรูดาน
โครงสรางของบทอาน
ทักษะการคิดที่ใช
1. การระบุ
2. การขยายความ
3. การจําแนกประเภท
4. การเปรียบเทียบ

• รวมกับนักเรียนในการระบุ
ประเด็นหรือความรูเกี่ยวกับ
เนื้อเรื่องที่อานที่นักเรียนตองการ
รูเพิ่มเติมนอกเหนือจากเนื้อเรื่องที่
อาน
• ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดที่เปน
การเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับ
คําศัพท สํานวน และความรูเกี่ยว
กับเนื้อเรื่องที่อาน

บทบาทนักเรียน
เพราะเหตุใด
• สามารถเลือกและบอกวิธีการ
แกปญหาเมื่อเกิดความไมเขาใจ
ในการอาน พรอมบอกเหตุผล

• ตอบขอซักถามของครู บอก
รายละเอียดและเรียงลําดับ
เหตุการณของเนื้อเรื่องได
• ทําแบบทดสอบจากแบบฝกหัด
ไดแก เติมคําลงในชองวาง การจับ
คูคําศัพท เปนตน
•สรุปยอความตามที่ครูกําหนดให

• ระบุประเด็นหรือความรูที่ตองรู
เพิ่มเติมนอกเหนือจากเนื้อเรื่องที่
อาน
• คนควาความรูเกี่ยวกับดาน
ภาษา ดานเนื้อเรื่องที่อาน และ
โครงสรางบทอาน ตามที่ครู
กําหนดให
• ทําแบบฝกหัดจากใบงาน
เพิ่มเติมรายละเอียดของคําศัพท
สํานวนและโครงสรางทางภาษา
โดยการจําแนกประเภทคําศัพท
การเปรียบเทียบคําศัพท การเรียง
ลําดับเหตุการณของเนื้อเรื่อง
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ขั้นที่ 10 การแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่อาน
• นักเรียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่อาน สะทอนความ
คิดเกี่ยวกับเรื่องที่อาน รวมทั้ง
วิเคราะหเนื้อเรื่องที่อาน
ทักษะการคิดที่ใช
1. การเชื่อมโยง
2. การสรุปอางอิง
3. การใหเหตุผล

บทบาทครู
• เปดโอกาสใหนักเรียนแตละกลุม
ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ภายในกลุม
• เปดโอกาสใหนักเรียนได
อภิปรายเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่อาน
โดยใชคําถามนําไปสูการแสดง
ความคิดเห็น

บทบาทนักเรียน

• แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่อาน พรอมทั้งใหเหตุผล
• นักเรียนแตละกลุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นทั้งภายในกลุมและ
ระหวางกลุม

แนวทางในการวัดและการประเมินผล
การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการ
สอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
ดําเนินการวัดและประเมินการเรียนรูของนักเรียนทั้ง
ระยะกอนเรียน ระหวางการเรียน และหลังการเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การวัดและประเมินผลความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจ ทักษะการคิด
และการสรุปยอความ
ในระยะกอนใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ประกอบดวยการวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพือ่
ความเขาใจ ความสามารถในการคิด และความสามารถในการสรุปยอความ โดยใชแบบวัด
ความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจ
แบบวัดความสามารถในการคิด
และแบบวัด
ความสามารถในการสรุปยอความ
2. การวัดและประเมินผลความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
ความสามารถในการคิด และความสามารถในการสรุปยอความ ในระยะระหวางการใช
กระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ เปนการ
ทดสอบยอยๆหลังจากการเรียนในแตละแผนการจัดการเรียนรู
3. การวัดและประเมินผลความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
ทักษะการคิด และการสรุปยอความ ในระยะหลังการใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดใน
การสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ประกอบดวยการวัดและประเมินผลความสามารถใน
การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยใชแบบวัดความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจ
ดานความสามารถในการคิด โดยใชแบบวัดความสามารถในการคิด ดานความสามารถในการ
สรุปยอความ โดยใชแบบวัดความสามารถในการสรุปยอความ
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คําแนะนําในการนํากระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขาใจไปใช
คําชี้แจงการนํากระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจไปใช
เอกสารฉบับนีเ้ ปนเอกสารที่ใหคําแนะนําสําหรับครูในการใช “กระบวนการบูรณาการ
ทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจแกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนตามทฤษฏีโครงสรางความรูและเมตาคอกนิชัน” ครูควรศึกษารายละเอียดตางๆของ
กระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ และเอกสาร
คําแนะนําในการใชกระบวนการบูรณการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความ
เขาใจ ซึง่ เอกสารนี้ประกอบดวยคําแนะนําเกี่ยวกับขอควรคํานึงในการใชกระบวนการบูรณา
การทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
แนวทางในการจัดการเรียน
การสอนในแตละขั้นตอนของกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขาใจ บทบาทของครู และบทบาทของนักเรียน ซึ่งมีรายละเอียดตางๆดังตอไปนี้
ขอควรคํานึงในการใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
ในการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอน
อานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ครูควรคํานึงถึงหลักในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1. ในการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ นักเรียนตองมีการเตรียม
ตัวอาน โดยเริ่มจากขั้นกอนการอาน นักเรียนตองมีการสํารวจลักษณะโครงสรางของบทอาน
การจัดเรียบเรียงของบทอาน และการสํารวจดูความสามารถในการอานของตนเอง แลวมีการ
กระตุนความรูแ ละประสบการณเดิม และดึงความรูท เี่ กี่ยวของกับเรื่องที่อาน รวมทั้งมีการ
วางแผนในการควบคุมการอาน วาตนเองจะตองทําอะไร
ดวยวิธีใดกับบทอานนัน้ ๆ
สวนขั้นระหวางการอาน นักเรียนเลือกเฉพาะประเด็นสําคัญของบทอาน เชื่อมโยงความรูและ
ประสบการณเดิมกับขอมูลใหม และคนหาใจความสําคัญของเรื่องที่อาน รวมทั้งมีการประเมินผล
ระหวางการอาน
สวนขั้นหลังการอาน นักเรียนตองมีการตรวจสอบความเขาใจในการอาน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อาน ขยายความรูทไี่ ดจากการอาน และมีการประเมินผลหลัง
การอานวาการอานของตนเองมีความกาวหนาเพียงใด มีสิ่งใดที่ตองแกไข ปรับปรุงขอบกพรอง
ในการอาน
2. ครูควรใหความสําคัญในการฝกทักษะ กลวิธี และกระบวนการอานตางอยาง
ตอเนื่อง
นอกจากนี้ครูควรสอนทักษะการอานรวมกับทักษะอืน่ ๆ เชน ฟง พูด และเขียน
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หลังจากที่อานบทอานแลวครูอาจใหนักเรียนฟง พูด และเขียนเกี่ยวกับเรื่องที่อาน เชน อภิปราย
เกี่ยวกับเรื่องที่อาน หรือเขียนสรุป ตอบคําถาม ทั้งนี้เปนการสงเสริมใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธกับ
บทอาน ซึ่งจะทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
3. การอานภาษาอังกฤษในฐานะทีเ่ ปนภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศ ผูอาน
มิไดเริ่มอานภาษาอังกฤษดวยความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับเดียวกันกับผูอาน
ที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม การขาดความรู ความสามารถทางภาษาเปนอุปสรรคขัดขวาง
ความสําเร็จในการอานภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศ
ดังนั้นครูควรจะสอนใหนักเรียนมี
ความรู
ความสามารถทางภาษาอยางเพียงพอกอนที่จะเริ่มสอนการสอนการอาน
ซึ่ง
ความสามารถทางภาษา (language proficiency) มีบทบาทตอความสําเร็จในการอานภาษาที่
สองหรือการอานภาษาตางประเทศ ทําใหผูอานสามารถคาดคะเนและตัดสินขอมูลเพื่อชวยใน
การทําความเขาใจเนื้อหาทีอ่ านไดอยางชัดเจน
และชวยใหการอานนั้นเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
4. การสอนอานโดยใชกระบวนการอานแบบปฏิสัมพันธระหวางทักษะทุกระดับ ใน
ระดับสูงและระดับพื้นฐาน
มีการอานทั้งในระดับพื้นฐานไปสูระดับสูง
และระดับสูงไปสู
ระดับพื้นฐาน การสอนอานโดยใชทักษะในระดับพืน้ ฐานไดแก ความรูเกี่ยวกับคําศัพท กลุมคํา
ประโยค โครงสรางไวยากรณ และความสัมพันธระหวางประโยค แลวนํามาเชื่อมโยงกับขอมูล
จากสิ่งที่อาน สวนการอานระดับสูง เริ่มจากผูอานพยายามทําความเขาใจบทอาน สราง
ความหมายจากเรื่องที่อาน โดยการคาดคะเนเรื่องที่อา น การเดาความหมายจากบริบท และการ
อานเพื่อจับใจความสําคัญ ซึ่งตองใชโครงสรางความรูเดิมมาใชในการตีความจากบทอาน ใน
ขณะเดียวกันก็ตองใชทักษะการจําศัพท และความรูดานไวยากรณมาชวยในการตีความดวย
เชนกัน
5. การเตรียมการอานโดยกระตุนโครงสรางความรูเดิมของผูอาน เนื่องจากความ
เขาใจในการอานไมไดเกิดากความสามารถดานภาษาแตเพียงอยางเดียว
ความรูและ
ประสบการณเดิมของผูอานมีสวนสําคัญในการตีความจากบทอาน ดังนั้นครูควรจัดกิจกรรมที่
กระตุนโครงสรางความรูเดิมเพื่อใหเขาใจบทอานไดดีขึ้น เชน ใชแผนผังความรูเพื่อใหเห็น
ความสัมพันธของมโนทัศนในระดับสูงและต่ํา
นอกจากนี้ครูควรมีเทคนิคการสอนที่ชวยให
นักเรียนสามารถเชื่อมโยงโครงสรางความรูเดิมเขากับขอมูลใหมๆทีไ่ ดรับจากบทอาน เพื่อให
สามารถเรียนรูและเก็บขอมูลใหมๆไวในความทรงจํา ในการสอนควรเนนการพัฒนาเมตาคอกนิ
ชันในการอาน การหาใจความสําคัญ การอนุมานความ และการตั้งคําถามเพื่อถามตนเอง เปน
ตน
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บทบาทของครู
ในการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอน
อานภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้น ครูจะตองเตรียมตัวในการดําเนินการเรียนการสอนดังนี้
1. ครูจะตองศึกษาแนวคิดของนักการศึกษา ที่ใชทฤษฎีโครงสรางความรูในการสอน
อานและการพัฒนาเมตตาคอกนิชั่นในการอาน และศึกษาแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามคูมือการบวนการบูรณาการฯนี้ใหเขาใจชัดเจน
2. ครูจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะการอาน กลวิธีการอาน วิธีสอนและ
เทคนิคการสอนแบบตางๆ เพื่อใหนักเรียนเกิดความเขาใจในการอานมากที่สุด
3. ครูจะตองเปลี่ยนบทบาทของตนเองจากผูกํากับ ควบคุม เปนผูอํานวยความ
สะดวกในการดําเนินงาน สนับสนุนการอานของนักเรียน และใหความชวยเหลือเปนกลุมและ
เปนรายบุคคลตามที่นักเรียนมีปญหา
4. ครูตองมีทักษะในการตั้งคําถาม การตั้งคําถามเปนตัวชี้แนะใหนักเรียนไดสํารวจ
และวิเคราะหบทอาน เพื่อชวยใหเขาใจเรื่องที่อานอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเปนการ
กระตุนใหนักเรียนไดพัฒนาความคิดในระดับตางๆ และควรฝกใหนกั เรียนตั้งคําถามเอง ครูควร
รูจักวิธใี ชคําถามใหเหมาะสมวาจะใชอยางไร เมื่อไร และที่ไหน
5. ครูควรสงเสริมและเห็นคุณคาตอการแสดงความคิดเห็นของนักเรียน
เพื่อให
นักเรียนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือแสดงเหตุผลโตแยงความคิดเห็นของผูอื่น และยอมรับ
ฟงความคิดเห็นของผูอื่นดวย
6. ครูควรเปนผูกระตุนความสนใจและความรูและประสบการณเดิม ยอมรับความ
เปนอิสระ ความคิดริเริ่มของนักเรียน เพือ่ ใหนักเรียนไดเชื่อมโยงความคิด มโนทัศนในการอาน
ของตนเอง
7. ครูตองเขาใจจุดประสงคในการอานอยางชัดเจน และสามารถใชประสบการณใน
การอานของตนเองชี้แนะนักเรียนได
บทบาทของนักเรียน
ในการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอน
อานภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้น นักเรียนจะตองเปลี่ยนบทบาทในการเรียนการสอนดังนี้
1. นักเรียนเรียนรูจากการปฏิบัติโดยมีอิสระในการคิด และทําสิ่งตางๆเกี่ยวกับการ
อานดวยตนเอง
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2. นักเรียนตองมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น เปนการเรียนรูในกลุม นักเรียนตองมีทักษะใน
การทํางานกลุม
มีทักษะในการตัดสินใจ นอกจากนี้การมีปฏิสัมพันธนั้นพัฒนาไปเปนการ
สะทอนความคิด และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรือ่ งที่อานดวย
3. นักเรียนตั้งจุดประสงคในการอานแตละครั้ง รูจักการตั้งคําถาม ถามตัวเอง
เกี่ยวกับสิ่งทีอ่ าน เพื่อตรวจสอบความเขาใจของตนเอง
4. นักเรียนตองรูการใชภาษา และเทคนิคการใชภาษาในเนื้อเรื่องที่อานอยางมี
ประสิทธิภาพ รูธรรมชาติของภาษา ซึ่งทําใหเขาใจในสิ่งที่อานมากขึ้น และสามารถถายโยง
ความคิดไปสูก ารเขียนทีเ่ ปนของตนเอง
5. นักเรียนตองรูจักการวิเคราะห สังเคราะห การรวบรวมประเด็นและการแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องทีอ่ าน สรางความหมายจากสิ่งที่อานดวยตนเอง
6. นักเรียนตองรูจักตระหนักในความสามารถของตนเอง และควบคุมการอานของ
ตนเองได
ดานบรรยากาศในการเรียนการสอน
ครูควรจัดบรรยากาศการเรียนการสอนใหนักเรียนรูสกึ สบายใจ กระตือรือรนที่จะ
เรียนรู และพัฒนาการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอานเพื่อความเขาใจ โดยใหบรรยากาศ
จะตองเอื้อใหนักเรียนฝกคิดอยูตลอดเวลา เพราะการคิดเปนสิ่งทีน่ ักเรียนทุกคนตองฝกปฏิบตั ิ
ดังนั้นบรรยากาศจึงตองมีความอบอุน เปนกันเอง มีอิสระในการคิด มีความเปนประชาธิปไตย
เนนกระบวนการกลุม และมุงใหนักเรียนเปนผูคิดดวยตนเอง และขณะเดียวกันก็ตองยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่นดวย
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ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู
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แผนการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษอาน – เขียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3
หนวยการเรียนรูที่ 3 : Personal Relationship
เรื่อง A Necklace in the Grass
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง
สาระสําคัญ
การอานบทอานที่เกี่ยวกับความซื่อสัตยของบุคคลทีเ่ ก็บของไดแลว นํามาคืนให
เจาของ ซึ่งเปนคุณลักษณะที่ดีของบุคคล และเปนการเรียนรูภาษาทีพ่ บเห็นไดในชีวติ ประจําวัน
เมื่อนักเรียนอานบทอานแลว สามารถบอกรายละเอียด สาระสําคัญ เหตุและผล และแสดงความ
คิดเห็นจากบทอานได รวมทั้งใหนักเรียนฝกทักษะการคิดดวย
จุดประสงคการเรียนรู
จุดประสงคปลายทาง
สรุปใจความสําคัญและคิดวิเคราะหเรื่องที่อานได
(สอดคลองกับมาตรฐาน ต 1.1.1, ต 1.1.2, ต 1.1.4, ต 1.2.2, ต 1.2.3, ต 1.2.4,
ต 1.3.3, ต 2.2.1, ต 2.2.2, ต 3.1.1)
จุดประสงคนําทาง
1. บอกความหมายของคําศัพทและสํานวนได
2. คาดคะเนเรื่องที่อานได
3. บอกรายละเอียดของเรื่องที่อานได
4. อธิบายเหตุและผลของเรื่องทีอ่ านได
5. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรือ่ งที่อานได
6. จับใจความสําคัญของเรื่องที่อานได
7. เขียนสรุปยอความเรื่องที่อานได
คุณลักษณะที่พึงประสงค ความซื่อสัตย , ความรับผิดชอบ
เนื้อหาของภาษา
บทอานเรื่อง
: “ A Necklace in the Grass”
Vocabulary
: operation, shiny, pick up, diamond, necklace, valuable,
jewelry, steal, owner, miss, customer, honest, envelope
Function
: Identify cause and effect
Grammar
: Past Tense
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ขั้นตอนของกระบวนการ
กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่พัฒนาขึ้น
16. นักเรียนทํากิจกรรมจากใบงานที่ 4
9. ขั้นการขยายความรู
ขอ E Identifying Cause and Effect
นักเรียนศึกษาในกรอบขอมูล แลวครูอธิบาย
เพิ่มเติมการบอกเหตุและผลในเรื่องราวที่
อานไดจะชวยใหนักเรียนเขาใจความ
สัมพันธของเหตุการณตางๆในเรื่องไดดีขึ้น
จากนั้นใหนักเรียนศึกษาประโยคตัวอยางที่
กําหนดให แลวชวยกันยกตัวอยางประโยค
เพิ่มเติมตามความเหมาะสม
17.นักเรียนทํากิจกรรมในขอ Fโดยศึกษา
ขอมูลในกรอบ Vocabulary Expansion :
Learning about Jewelry แลวจับคูโดยเลือก
คําศัพทมาเขียนใหตรงกับภาพ จากนั้นให
นักเรียนชวยกันเฉลยคําตอบ
18. นักเรียนทํากิจกรรมในใบงานที่ 5ขอ G
Group Work : Discussing Lost Items
ตามความคิดเห็นของตนเอง และใหนักเรียน
ทํางานกลุมโดยตอบคําถามพรอมใหเหตุผล
What would you do if you find…………?
10. ขั้นการแสดงความ
19. นักเรียนแตละกลุมทํากิจกรรมใบงานที่
คิดเห็น
6 ขอ H โดยใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่อาน แลวใหนักเรียนแตละ
กลุมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นของกลุมวา
เหมือนกันและแตกตางกันอยางไร มีเหตุผล
อะไรบาง
11. ขั้นการประเมินหลัง 20. นักเรียนแตละกลุมไดมกี ารประเมินการ
การอาน
อานของตนเอง โดยทํากิจกรรมในขอ I ให
นักเรียนเขียนสรุปยอความเรื่องที่อาน จาก
นั้นนักเรียนตรวจสอบวาการอานไดบรรลุ
จุดมุงหมายที่ตั้งไวหรือไม การอานมีปญหา
อะไรที่เกิดขึ้น เกิดจากสิ่งใด และชวยกันหา
วิธีการแกปญ
 หานั้น

ทักษะการคิดที่ใช
ทักษะการใหเหตุผล
ทักษะการเชื่อมโยง

ทักษะการ
ขยายความ

ทักษะการใหเหตุผล

ทักษะการทํานาย
ทักษะการใหเหตุผล
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การวัดและการประเมินผล
1. แบบสังเกตพฤติกรรมกลุม
2. การตั้งคําถาม
3. ประเมินจากการทํากิจกรรมในใบงานที่ 1 - 6
กิจกรรมเสนอแนะ
ใหนักเรียนแตละกลุม คนควาเรื่องราวของผูทําความดี และไดรับรางวัลตอบแทน
จากหนังสือพิมพ นิตยสารภาษาอังกฤษ แลวนํามาสรุปเรื่องสั้นๆเปนภาษาไทย ติดบอรดใน
ชั้นเรียนเพื่อใหนักเรียนมาอานในเวลาวาง
บันทึกผลหลังสอน
1. ผลการสอน
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
2. ปญหาและอุปสรรค
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
3. ขอเสนอแนะ / การแนะทางแกไข
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
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ใบงานที่ 1
เรื่อง A Necklace in the Grass
ใชประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่ 3

A. Match the sentences to the items in the picture.
1. Rings, earrings, and bracelets are jewelry. _________
2. The man in the picture finds a necklace that fell off someone’s neck. _________
3. The man finds the necklace in the green grass. ___________
4. The man is thinking about stealing the necklace. ___________
5. The necklace cost a lot of money. It is very valuable. ___________

B. Before you read. Look at the picture. The man finds a necklace. What will he do
with it? Read the story to check your guess.
The man will____________________________________________________
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ใบงานที่ 2
เรื่อง A Necklace in the Grass
ใชประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่ 3
Joe Bennett was worried about his son. Robert was only six years old, but
he had a serious problem. Robert needed an eye operation. Joe worked hard, but he
didn’t have enough money to pay for it.
Joe was thinking about this as he left the office where he worked. He went
to his second job at the Sands Restaurant. Joe was a waiter at the Sands Restaurant
on Thursday and Friday nights.
On this Friday, Joe got to the restaurant early. He
decided to sit in the sunshine behind the restaurant.
As Joe sat down, he saw something shiny in the grass. He walked over and
picked it up. It was a beautiful diamond necklace. Joe looked at the necklace. He knew
it was a valuable piece of jewelry. “The necklace could change my life,” Joe thought.
He could sell it for a lot of money. Then he could pay for Robert’s operation.
Joe looked around. Nobody was watching him. He could put the necklace
into his pocket, and no one would know.
“Taking this necklace isn’t stealing,” he said to himself.
“After all, I can’t
return the necklace to its owner. I don’t know who lost it.”
Joe could give the necklace to Michael Harris,
the owner of the Sands
Restaurant. Mr. Harris could check with his customers to see who was missing a
necklace?
“ I need this necklace more than Mr. Harris does, “ thought Joe. “My son
needs this necklace.”
For several minutes, Joe held the necklace in his hand. “ Robert would be so
happy after his operation,” Joe thought.
But then Joe thought, “It’s true Robert would be happy, but I would feel like I
stole the necklace.”
“I may be poor, but it isn’t mine,” Joe said.
He walked into the restaurant and gave the necklace to Mr. Harris.
The next Thursday, Mr. Harris called Joe into his office.
“I have some good news,” Mr. Harris told him.
“I found the owner of the
necklace.”
“Oh,” said Joe. “That’s good.”
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“There’s more,” said Mr. Harris. “The owner, Elizabeth Hardwick, was very
happy to have the necklace back. Her grandmother gave it to her.” Mr. Harris gave Joe
an envelope. “Ms. Hardwick asked me to give you this.”
Joe opened the envelope and saw a check for $ 5,000. He couldn’t believe
it. This money could help pay for his son Robert’s operation!
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ใบงานที่ 3
เรื่อง A Necklace in the Grass
ใชประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่ 3
A. Match the vocabulary on the left with the meaning on the right.
Column A
Column B
………….1. steal
a. high price, high worth
………….2. owner
b. reflecting light, bright
………….3. miss
c. something done to the body, usually
with instruments
………….4. operation
d. to fail to find, get or meet
………….5. shiny
e. a person who buys at the store
………….6. pick up
f. cheating
………….7. diamond
g. valuable ornament
………….8. necklace
h. worn around the neck
………….9. valuable
i. previous done
………….10. jewelry
j. to take up
………….11. honest
k. to take something that does not belong
to one
………….12. customer
l. a person who posses
B. Write the correct word to complete the analogy. An analogy is a comparison
between two pairs of words. For example, you wear a watch on your wrist and
you wear a necklace on your neck.
grass
1. watch : wrist
2. cheap : expensive
3. sky : blue
4. instruments : drums
5. serving : waiter

jewelry

necklace

stealing

valuable

: ………………………. : neck
: ……………………….. : inexpensive
: ……………………….. : green
: ………………………. : earrings
: ………………………. : robber
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C. True or False? Write / in the correct bubble.
True

False

1. Joe finds a necklace, return it, and gets a lot of money.
2. Joe owns the Sands Restaurant.
3. Joe doesn’t think the necklace is valuable.
4. Mr. Harris finds the necklace’s owner.
5. Joe works two jobs because his son needs an eye operation.
D. Read the passage and answer the following questions.
1. Why was Joe Bennett worried about his son?
a. His son’s necklace was lost.
b. He didn’t have enough money to pay for operation.
c. There is a problem with his son’s eye.
d. b and c are correct.
2. Where did he find the necklace?
a. in the grass
b. in the restaurant
c. in the office
d. in the owner’s house
3. Which one is not jewelry?
a. bracelet
b. watch
c. ring
d. wallet
4. Why did Joe go to his second job?
a. He had a free time.
b. He wanted to buy the necklace.
c. He wanted to have more money.
d. He wanted to sit in the restaurant.
5. What do you think that Joe is like?
a. He is kind.
b. He is honest.
c. He is careful.
d. He is smart.
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ใบงานที่ 4
เรื่อง A Necklace in the Grass
ใชประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่ 3
E. Identifying Cause and Effect.
Identifying cause and effect helps you understand the relationship between
events in a reading. A cause makes something happen. An effect is what
happens. We often use because to connect a cause statement with an effect.
Example : Robert can’t see very well because he needs an eye operation.
Effect
Cause
Match the effect to its cause.
Effect
1. Joe works two jobs because
2. Joe has time to sit in the sunshine because
3. Joe could keep the necklace because

Cause
a. he got to the restaurant early.
b. nobody was watching him.
c. he needs money for his son’s
operation.
4. Joe decides not to keep the necklace because
d. her grandmother gave it to her.
5. Ms. Hardwick is happy to get the necklace because e. he is an honest man.
F. Vocabulary Expansion : Learning about Jewelry
People in many cultures wear jewelry. We often give jewelry as gifts on special days
or to show how much we care about someone.
1. Work with a partner. Write the jewelry the women are wearing.
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ใบงานที่ 5
เรื่อง A Necklace in the Grass
ใชประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่ 3
G. Group Work : Discussing Lost Items
1. You find the following items. Put a check ( / )in the box that describes what you
would do.
Try you
Lost Item
Keep it
Leave it Find the
Owner
a. A glove
b. A wallet with the person’s name and address
in it.
c. A wallet without the person’s name and address
in it.
d. A backpack with a lot of papers in it.
e. A cheap watch
f. An expensive watch
2. Share your answers with four classmates.
Example: “I would leave a glove. Gloves aren’t expensive. The owner could buy a
new pair.”
3. When you find something you can keep it, leave it, or find the owner. As a group,
think of two more things you can do with a lost item. Share your ideas with the class.
a…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
b…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
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ใบงานที่ 6
เรื่อง A Necklace in the Grass
ใชประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่ 3

H. Let’s discuss and give reason to support your opinion.
1. What would you do if you kept the valuable thing?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. What would you do if someone found your valuable thing and return it to you?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. If Joe didn’t return the necklace to its owner, what happened to him?
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
I. Read the passage again and summarize it.
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………….
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

1. แบบสํารวจความสนใจหัวขอเรื่องในการอานภาษาอังกฤษ
2. แบบสํารวจขอมูลเกี่ยวกับการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
3. แบบสอบถามพฤติกรรมการอานภาษาอังกฤษเพือ่ ความเขาใจ
สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
4. แบบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
5. แบบวัดความสามารถในการคิด
6. แบบวัดความสามารถในการสรุปยอความ
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แบบสํารวจความสนใจในหัวขอเรื่องในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความสนใจ
ขอมูลสวนตัว

เพศ

Ο ชาย

Ο หญิง

คําชี้แจง : พิจารณาหัวขอเรือ่ งตอไปนี้ แลวใสเครื่องหมาย /ลงในชองวาง เพื่อแสดงระดับความ
สนใจหัวขอเรื่องในการอานภาษาอังกฤษเพือ่ ความเขาใจ
หัวขอเรื่อง
5
มากที่สุด

ระดับความสนใจ
4
3
2
มาก
ปานกลาง นอย

1. ตนเอง
2. ครอบครัว
3. โรงเรียน
4. สิ่งแวดลอมรอบตัว
5. อาหาร เครื่องดื่ม
6. ความสัมพันธระหวางบุคคล
7. เวลาวางและนันทนาการ
8. สุขภาพและสวัสดิการ
9. การศึกษาและอาชีพ
10. การซื้อขาย
11. ลมฟาอากาศ
12. การเดินทางทองเที่ยว
13. การบริการ
14. สถานที่
15. ภาษา
16. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสํารวจ

1
นอยที่สุด
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แบบสํารวจขอมูลเกี่ยวกับการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
คําชี้แจง : ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย / ลงใน ( ) หนาขอความที่ตองการหรือเติมขอความ
ลงในชองวางที่กําหนดให (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอความ)
1. สิ่งที่นักเรียนสนใจและอยากเรียนที่เกี่ยวกับการอานภาษาอังกฤษไดแกอะไรบาง
( ) อานนิทาน การตนู
( ) อานการโฆษณาสินคา สลากยา
( ) อานบทสนทนา
( ) อานประกาศการสมัครงาน คําแนะนํา คําเตือน
( ) อานตารางเวลา แผนภูมิ พยากรณอากาศ
( ) อานขาวจากหนังสือพิมพและสือ่ ตางๆ
( ) อานเรื่องราวความรูสั้นๆ
( ) อื่นๆ ไดแก…………………………………………………………………….
2. ปจจัยหรือสาเหตุทที่ ําใหนักเรียนไมเขาใจเนื้อเรื่องในการอานภาษาอังกฤษ มีสิ่งใดบาง โดย
เรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอย
( ) ไมเขาใจความหมายของคําศัพท สํานวน โครงสรางประโยคที่ซับซอน
( ) ไมมีประสบการณและความรูเดิมเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
( ) ขาดความรูเรื่องการใชภาษา ไวยากรณ
( ) ขาดทักษะในการอานจับใจความและตีความ
( ) เนื้อเรื่องที่มีคําศัพทยากเกินไป
( ) เนื้อเรื่องที่อานไมนาสนใจ
( ) ไมมีสมาธิในการอาน
( ) เวลาในการอานมีจํากัด
( ) ไมเขาใจวัฒนธรรมของเจาของภาษา
( ) อื่นๆ ไดแก……………………………………………………………………
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3. ปจจัยหรือสาเหตุทที่ ําใหนักเรียนเกิดความเขาใจเนื้อเรื่องในการอานภาษาอังกฤษ มีสิ่งใด
บาง โดยเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอย
( ) เขาใจความหมายของคําศัพท สํานวน โครงสรางประโยคที่ซับซอน
( ) มีประสบการณและความรูเดิมเกี่ยวกับเรื่องทีอ่ าน
( ) มีความรูเรื่องการใชภาษา ไวยากรณ
( ) มีทักษะในการอานจับใจความและตีความ
( ) เนื้อเรื่องที่มีคําศัพทยากงายเหมาะสม
( ) เนื้อเรื่องที่อานนาสนใจ
( ) มีสมาธิในการอาน
( ) เวลาในการอานมีเพียงพอ
( ) เขาใจวัฒนธรรมของเจาของภาษา
( ) อื่นๆ ไดแก………………………………………………………………..
4. นักเรียนชอบเรียนโดยทํากิจกรรมมีลักษณะอยางไร
( ) ฝกอานคนเดียว
( ) ฝกอานเปนคู
( ) ฝกอานเปนกลุมยอย
( ) ฝกอานพรอมกันทั้งหอง
( ) อื่นๆ ไดแก………………………………………………………………….
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แบบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
Direction : Read the following and choose the best answer.
1.
No bicycles against
glass please
a. Do not leave your bike touching the window.
b. Do not ride your bicycle in this area.
c. Broken glass may damage your bicycle tyres.
d. Broken glass is on your bicycle.
2.
Please be quiet in hospital car park.
Patients may be asleep near here.

a. No parking here for the hospital.
b. Try not to wake patients.
c. Only patients may park here.
d. Drive slowly to avoid patients.
3.
Will the last person to leave please
switch off the lights

a. Don’t turn the lights off.
b. Leave the lights on when you go.
c. Do not leave the lights on if the room is empty.
d. Switch the lights on when you’re in the room.
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Bill knocked the door and waited for a while. He tried to knock again when
nothing happened. He looked around her house and found a bottle of milk at the door.
Finally, he put an express letter for her under the door and left the house.
4. Who is Bill?
a. a thief
c. a postman
5. Why did nothing happen?
a. It’s a night time.
c. The milk was at the door.
6. Should the house belong to whom?
a. Bill
c. Paul

b. a visitor
d. a policeman
b. The door was shut.
d. There was nobody at home.
b. Jack
d. Mary

Our environment is becoming more and more polluted every day so much
that the now is very serious. The air is polluted by traffic and factories, the rivers by
wastes which are poured into them. The environment is also polluted in other ways for
instance, by noise.
7. What is the writer’s opinion towards pollution?
a. He thinks man is not responsible.
b. He doesn’t think it is dangerous.
c. He considers it a danger.
d. He feels the environment is improving.
8. When something is polluted, it……………………..
a. becomes impure and dangerous
b. is poured into the river
c. destroys traffic
d. improves our environment
A young teacher has just become tired of marking books, instructing stupid
and bored children and pretending to know everything. He has advertised in the paper,
registered with an employment agency, written letters to various firms and even asked
his friends if they knew of anything. So far he has not been successful.
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9. What does the young teacher want?
a. He wants to leave his teaching career.
b. He wants to teach the clever children.
c. He wants to do two jobs in the same time.
d. He wants to have successful career.
10. What is the young teacher like?
a. He is lazy.
b. He is diligent.
c. He is not patient.
d. He is not kind.
11. Which sentence is not true according to the passage?
a. He applies a job by writing letter to the firms.
b. A young teacher knows everything that he teaches.
c. He doesn’t like to teach a foolish student.
d. He finds a new job in the newspaper.
A company began to make a new kind of dog food. A big party was held to
show the new dog food to everyone. People from the newspapers were there. People
from TV stations were there.
There was a dog at the party. He was supposed to eat the dog food and
have his picture taken. The plan was to show everybody how much the dog would like
the new dog food.
When the time came, a dish of the dog food was set in front of the dog.
Everyone looked at the dog.
The dog didn’t look at the dog food. The boss of the
company had to do something fast. All of the people were watching. All of the people
were laughing. So he ate the dog food himself !
12. What company is it?
a. fruit company
b. pet food company
c. dog company
d. advertising company
13. Do you think the dog eats the new dog food? Why?
a. Yes, it does. Because it is food for dogs.
b. Yes, it does. Because it is a new kind of dog food.
c. No, it doesn’t. Because it is full.
d. No’ it doesn’t. Because the boss ate the dog food at the end of the story.
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14. Why did the company let people come into the party?
a. People know a new dog food.
b. The company wants to sell a new kind of dog food.
c. The boss wants to feed a dog.
d. The dogs like to eat a new kind of food.
15. Why did the boss eat the dog food himself?
a. There was a problem.
b. People like dog food.
c. The dog didn’t eat the dog food.
d. He could eat the dog food.
16. The story shows that………………………………………
a. some plans don’t work.
b. people like dog food.
c. the dogs will eat everything.
d. the dogs don’t like to eat.
The new automobile would not start. Everyone was ready for a ride, but the
car would not go. Father tried to start it. Mother tried to start it. Brother tried to start it –
but the car would not go.
So they all got out and pushed the car to the nearest hill. Everyone pushed
except sister who stayed in the car to blow the horn in case they met another car.
When they came to the hill they all got in except brother who was to give the final push.
Father and mother were very hot and tired by this time and they were glad of a chance
to sit down even if the car were standing still.
Then brother gave the final push. Away went the car with brother running
behind trying to catch up. Sister blew the horn and mother cheered all the way to the
bottom of the hill. Then the car began to go slower and slower until it finally stopped.
The engine had not started. The car would go no further.
Father was losing his patience. “I will telephone to the man who sold me this
car,” he said. “He can have his car back. I don’t want it.”
Soon the man who had sold them the car arrived. He looked at the engine
very carefully. He looked at the starter very carefully. He looked at the carburetor and
the generator, but nowhere could be find the trouble. Then he walked around to the
back of the car.
“You forget to fill the tank,” he said. “There isn’t any gas.”
“Oh,” said father, “I never thought of that.”
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17. “Father was losing his patience” means he………………………
a. was getting angry
b. had lost his money
c. was glad
d. was lost
18. “I never thought of that” means father had forgotten…………………………….
a. to look at the car
b. to buy gas
c. where he put the gas
d. to pay the man
19. How long ago had father bought the car?
a. Three years ago
b. A long time ago
c. Ten years ago
d. Not too long ago; perhaps a few days
20. Why didn’t the car start? Because…………………………
a. nobody knew how to start it
b. it was too old
c. something was wrong with the starter d. there was no gas
21. What did father do when he lost his patience?
a. Sold the car.
b. Looked at the car.
c. Telephoned the man who had sold the car to him.
d. Took the car back up the hill.
22. Which of these is not a part of a car?
a. Engine
b. Carburetor
c. Telephone
d. Generator
23. Why did father call the man? Because he would…………………………………..
a. return the car to him
b. let the man repair the car
c. ask him to sell it
d. help push the car
24. How do you think father felt at the end of the story?
a. Sad
b. Ashamed
c. Angry
d. Frightened
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Why do people tell lies?
A child breaks a glass. He is afraid that his
mother will punish him. So he tells a lie.
He says the cat broke it. People
need courage to tell the truth. A liar is a coward. He is not brave. He hides behind a lie.
But not all lying comes from fear.
Many people tell lies from greed, to get money.
A fruit-seller lies about his fruit. He says his mangoes are sweet but in fact they are not.
He gets more money for them by lying. Some people pretend to be rich because foolish
people respect rich people.
Lying is a very bad habit. It may be useful for a time. But in the end it brings
shame and sorrow. No one trusts a liar. No one wants to be his friend.
Be brave, be honest and tell no lies.
25. Which is not mentioned in the passage?
a. People courage to tell the truth.
b. A liar is not brave.
c. How to stop lying.
d. The reason of telling lies.
26. What reason of lying is not mentioned in the passage?
a. greed
b. get more money
c. fear to be punished
d. make someone happy
27. What is not true in the passage?
a. A liar becomes honest.
b. No one believes a liar.
c. Lying makes him shame.
d. Fear makes a child tell a lie.
28. When you tell no lies, you are……………………….
a. honest
b. rich
c. foolish
d. useful
29. From the passage, you think that lying…………………………………..
a. makes people respect rich people
b. makes people sorry
c. brings happiness to a liar
d. needs courage
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After spring vacation, I expect you to turn in your completed research paper.
Are you know, you may write on any novelist who lived between 1890-1995. I assume
you have gone to the library already and looked for books containing information about
your subject. One or two sources are not enough. You need a minimum of four because
you’ll want to read different points of view on your novelist. Your paper should be at
least five pages long and it must be typed. I don’t want any handwritten papers. You
won’t have to spend the entire vacation in the literature section of the library. In any
case, try to have a good spring vacation.
30. Who is speaking?
a. A librarian
b. A student
c. A typist
d. A teacher
31. When does this talk take place?
a. After class
b. At the beginning of the term
c. In summer
d. Before vacation
32. How many books should the students look at?
a. One or two
b. At least four
c. More than four
d. More than five
33. Why should the paper not be handwritten?
a. It would be too long.
b. It would be too short.
c. It would be too difficult to read.
d. It could not copied easily.
Men search for precious stones all over the world. In Thailand, they look for
sapphires. In Burma, they look for rubies. In Australia, they look for opals. These men
are called miners. They are often very strange and they live lonely lives. Most of them
never get rich, but sometimes a man finds a big stone and gets rich. But he rarely stays
rich for long. He sells the stones, spends the money quickly, and then returns to dig
again
34. The passage tells us that one will find…………………
a. the same stones in every country
b. different types of stones in different countries
c. sapphires, rubies, and diamonds in Burma
d. miners going from country to country
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35. Miners, the people who dig for precious stones,
a. live together in large groups
b. are usually just like everyone else
c. live a long time
d. don’t have many companions
36. From the passage, we can say that miners………………………
a. cannot manage their money very well b. don’t make any money at all
c. are usually quite rich
d. sell their stones at low price
Woman : Before we begin the tour in this factory, do you have any question?
Man : Yes, I have one. I’d like to know the difference between crystal and glass.
Woman : Well, real crystal is a hard substance in which the atoms are arranged in
ordered structure, like the framework of the skyscrapers.
Man
: Does it mean that in ordinary glass the molecules are not ordered?
Woman : That’s right. But most of the glassware made here is actually lead crystal or
glass with a high lead content.
Man
: Lead? Isn’t it poisonous?
Woman : Not when it’s mixed with glass. What it does is to make a very good quality
glass. I’ll be showing you samples of several kinds of glass on our tour. If
everyone is ready, we’ll begin now. Please follow me.
37. What is this conversation about?
a. Glass manufacture
b. Eyeglasses
c. Crystals
d. Skyscraper
38. Where does this conversation take place?
a. At an industrial site.
b. At a department store.
c. In a classroom.
d. At a skyscraper.
39. What does the woman say about the real crystal?
a. It’s used in making skyscrapers.
b. It is hard to make.
c. Its atoms are arranged in a specific way.
d. Its atoms are not in order.
40. What does the woman say about lead in glass?
a. It is poisonous.
b. It makes fine glassware.
c. It makes glass less expensive.
d. It forms crystals.
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แบบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
แบบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ มีรายละเอียดดังนี้
1. จําแนกขอสอบตามระดับความเขาใจ 3 ระดับ จํานวน 40 ขอ ดังนี้
1.1. ระดับตามตัวอักษร ขอที่ 1, 3, 12, 20, 21, 23, 32, 37, 40
จํานวน 9 ขอ
1.2. ระดับตีความ ขอที่ 2, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19,
24, 30, 31,34, 35, 36, 38, 39 จํานวน 19 ขอ
1.3. ระดับวิเคราะหวจิ ารณ ขอที่ 7, 8, 10, 11, 16, 22, 25, 26,
27, 28, 29,33 จํานวน 12 ขอ
2. คาความยากและคาอํานาจจําแนกตามรายขอของแบบวัดความสามารถใน
การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
ตารางที่ 16 คาความยากและคาอํานาจจําแนกตามรายขอของแบบวัดความสามารถในการ
อาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
ขอที่ คาอํานาจ คาระดับ ขอที่ คาอํานาจ คาระดับ ขอที่ คาอํานาจ คาระดับ
ที
จําแนก ความยาก
จําแนก ความยาก
จําแนก ความยาก
1
0.26
0.40 15 0.68
0.56 29 0.51
0.50
2
0.50
0.46 16 0.60
0.60 30 0.56
0.73
3
0.50
0.33 17 0.68
0.56 31 0.46
0.60
4
0.78
0.23 18 0.55
0.63 32 0.46
0.40
5
0.80
0.40 19 0.66
0.60 33 0.45
0.43
6
0.61
0.70 20 0.63
0.73 34 0.65
0.43
7
0.36
0.33 21 0.75
0.50 35 0.46
0.66
8
0.65
0.70 22 0.63
0.73 36 0.56
0.73
9
0.28
0.43 23 0.61
0.76 37 0.58
0.43
10
0.48
0.36 24 0.55
0.76 38 0.58
0.43
11
0.35
0.30 25 0.31
0.36 39 0.61
0.23
12
0.80
0.40 26 0.55
0.70 40 0.48
0.43
13
0.55
0.30 27 0.56
0.80
14
0.80
0.20 28 0.65
0.50
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แบบวัดความสามารถในการคิด
DIRECTION : Read these passages and choose the best answer for each item.
The penguins are fed at 12 noon and 3.15 p.m. at the penguin pool. At three
o’clock in the afternoon lions, tigers and bears are given food. Half an hour later the
eagles receive flesh in their aviary, while at the same time a keeper of the zoo throws
fish to the sea – lions. Reptiles are fed one hour before closing time on Friday.
คําศัพท
flesh (n) = เนือ้
reptile (n) = สัตวเลื้อยคลาน
lizard (n) = จิ้งจก
eagle (n) = นกอินทรี

aviary (n) = กรงนก
owl (n) = นกเคาแมว
wolf (n), wolves (pl.) = สุนัขปา
feed (v) = เลี้ยงอาหาร

1. Which of these animals are fed at the same time?
a. Penguins and eagles.
b. Eagles and sea – lions.
c. Tigers and reptiles.
d. Lions and reptiles.
2. Which of these are reptiles?
a. Snakes and owls.
b. Owls and lizards.
c. Snakes and lizards
d. Lizards and wolves.
3. What is the passage related to?
a. What animals live on
b. Animals’ feeding – time
c. A keeper of the zoo
d. Animals’ food
Washing
First place your clothes in the washing machine, put in powder soap in the
box on the left. Then choose the program. Insert a ฿ 10 coin, push the button. In about
20 minutes the clothes are washed. Transfer your clothes to dryer. This time insert
a ฿ 5 coin. The machine will dry it. The machine will stop in 20 minutes. Check whether
your clothes are dry. If not insert another ฿ 5 coin.
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คําศัพท
powder soap (n) = ผงซักฟอก
transfer (v) = ถาย, โยกยาย, โอน

insert (v) = สอด, ใส, บรรจุ
dryer (n) = เครื่องทําใหแหง

4. Before you put power soap in the box, you must…………………………..
a. put in a ฿ 10 coin
b. put in your clothes
c. choose the program
d. push the button
5. What category is the washing machine?
a. furniture
b. electric machine
c. stationery
d. equipment
6. Why must you insert a ฿ 10 coin before pushing the button? Because…………..
a. it is paid for rent.
b. it is paid for power soap.
c. it is paid for choosing the program. d. washing machine is not yours.

ANTI - STING
For insect bites and stings. Helps to prevent pain and itching.
IMPORTANT : Use on the skin only. Rub gently on the skin
two or three daily for up to three days.
Keep out of the reach of children.
If there is no improvement within three days, see your doctor.
คําศัพท
sting (v) = ตอย
insect (n) = แมลง prevent (v) = ปองกัน
pain (n) = แสบ,เจ็บปวด
itch (v) = คัน gently (adv.) = เบาๆ
keep out of (v) = ออกหางจาก improvement (n) = ดีขึ้น
7. What kind of medicine is the passage above?
a. For cat bites
b. For dog bites
c. For snake bites
d. For mosquito bites
8. Why is the medicine kept out of reach of children?
a. It is hard.
b. It is funny.
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c. It is dangerous.
d. It is expensive.
9. How is the medicine different from other medicines?
a. Wash on the skin.
b. Rub on the skin.
c. Clean on the skin.
d. Drop on the skin.
Come visit my home. You must walk into the mountain for about six hours.
My village looks very pretty. Pigs, children and dogs look for food near the wooden
houses. The men and boys go to work in rice, corn and vegetables fields and take guns
to shoot birds. We, women and girls cook rice and sew our blue skirts. We sing
beautiful Meo songs while we work. Many of us can speak Thai because we study at
school in the town.
คําศัพท
wooden (adj.) = ทําดวยไม
corn (n.) = ขาวโพด
locate (v.) = ตั้งที,่ หาที่ตั้ง

shoot (v.) = ยิง
vegetable (n.) = ผัก, พืช

10. What region do Meo people live in?
a. The North
b. The South
c. The East
d. The Northeast
11. How is this village different from other villages?
a. There are a lot of houses.
b. Men work in the fields.
c. You can go there on foot.
d. People in the village can’t speak Thai.
12. Which question is it related according to the passage?
a. How long do you take a time to the village?
b. How many people are there in the village?
c. Where do people in the village buy food?
d. Why do people sing a song while they cook?
Have you heard about this city? It is a real city beneath the busy streets of
Montreal, the chief port and biggest city of Canada.
There are almost everything in this city :
restaurants, cinemas, boutiques
theatres, swimming pools, hotels, art galleries, department stores, business offices and
exhibition halls.
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The first thing that you notice in this city is the peace and quietness. There is
no noise of traffic. This is a city of pedestrians only. It never rains in this city and the
temperature remains constant at 22 degrees Celsius or 71 degrees Fahrenheit. There is
no night time here because day light is continuous for twenty – four hours.
คําศัพท
beneath (pre.) = ใต , ต่ํากวา
art gallery (n) = หองแสดงภาพศิลปะ
peace (n) = ความสงบ
pedestrian (n) = คนเดินเทาตามถนน
constant (n) = จํานวนคงที่
pleasant (adj.) = นาพอใจ, สบาย
facility (n) = สิ่งอํานวยความสะดวก
electricity (n) = ไฟฟา

boutique (n) = เสื้อผาสตรีและของผูหญิง
exhibition hall (n) = หองจัดนิทรรศการ
quietness (n) = ความเงียบ
remain (v) = ยังคง, ยังอยู
continuous (adj.) = ติดตอกัน , ตอเนื่อง
environment (n) = สิ่งแวดลอม
entertainment (n) = การมหรสพ, สนุกสนาน

13. Which question is it related according to the passage?
a. What is the another name of this city?
b. Why isn’t there night time in this city?
c. What kind of people should live in this city?
d. What does the passage tell us about electricity?
14. This city is…………………………
a. on the street
b. above Montreal
c. under the ground
d. beside the port
15. People needn’t………………in this city.
a. wear clothes
b. eat food
c. carry umbrellas
d. talk
16. The light in this city may come from……………….
a. the sun
b. electricity
c. the star
d. candles
17. This city………………………
a. is always dark.
b. is in a science fiction.
c. has no pleasant environment.
d. has all the facilities and entertainment
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18. How is the city different from other cities?
a. There are a lot of bicycles.
b. This city is peace.
c. People like to go department stores.
d. The temperature in this city never changes.
Read the conversation and choose the best answer.
Harry : Hi, David. Help me carry some of these books back to the dormitory, will you?
David : Certainly. Where did you go? Did you rob a library?
Harry : Very funny. I just got back from the bookstore. They are having one of their
end-of-the term sales again.
David : Oh, you mean fifty cents a book for as many as you can carry?
Harry : Yes. I got some good deal too. Look!
David : Basic German, Begin Chinese, Review of French Grammar, Japanese
vocabulary. Do you plan to get a job at the United Nations or something?
Harry : Listen! I can’t afford to buy these books brand – new, so for fifty cents I felt
They were a good buy.
คําศัพท
dormitory (n) = หอพัก
afford (v) = สามารถชื้อได

rob (v) = ปลน
Unites Nations (n) = สหประชาชาติ

19. Which question do you find the answer from the passage?
a. Who robs a library?
b. Where will David and Harry go?
c. What subject will they study next year?
d. Why did Harry borrow a lot of books from library?
20. Where is this conversation taking place?
a. On the way back from the bookstore.
b. On the way to the dormitory.
c. On the way to the bookstore.
d. On the way back from English class.
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21. Why does Harry ask David for help?
a. Harry is in a hurry.
b. David speaks several languages.
c. David knows where the library is.
d. Harry is carrying a lot of books.
22. What’s happening at the bookstore?
a. They are having a sale.
b. They are buying back used books.
c. They are moving all the books to a new store.
d. They are buying back new books.
23. What is the most probably Harry’s favorite subject?
a. Science
b. History
c. Marketing
d. Languages
24. What does this sentence mean? “Did you rob a library?”
a. You carry a lot of books.
b. You stole the books from the library.
c. You borrow the books from the library
d. You can’t buy the books.
One day a month said to her son, “I must go out now and do some shopping.
I want you to look after the house”.
“Yes, mother,” the boy said, but he was not listening. He was interested only
in his book.
“Three people will come to the house: first the butcher, then my friend and
lastly a beggar,” his mother explained. “Are you listening to me?”
“Yes, mother,” the boy said. But his eyes did not leave his book.
“Very well. Now, tell the butcher that his meat is too fat and he must never
come here again,” his mother said. “Ask my friend to come in and give her a cup of tea.
Give the pile of old clothes by the door to the beggar. Do you remember?”
“Yes, mother,” the boy said, but he was reading his book.
His mother went out and soon there was a knock at the door. The boy put
his book down and went to open it. He saw the pile of clothes by the door. “These are
for you,” he said to the person at the door. Then he went back to the sitting-room.
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A few minutes later there was another knock at the door. The boy went to
open it. “You are too fat.” he said to the person at the door, “Never come here again.”
Then he closed the door and went back to his book.
A little later there was a third knock at the door. The boy went to open it.
“Come in,” he said, “I’ll make you a cup of tea. Mother will be back soon.”
His mother came home and found the beggar in the sitting-room drinking tea.
“Oh!” she cried. “If the beggar is drinking tea, what did you say to my friend?”
คําศัพท
butcher (n) = คนฆาสัตว

beggar (n) = คนขอทาน

25. Whom did he make tea for?
a. His mother
b. His mother’s friend
c. The beggar
d. The butcher
26. What did the boy give to the butcher?
a. Some meat
b. A cup of tea
c. A pile of old clothes
d. His book
27. Who came just before the beggar?
a. The butcher
b. His mother’s friend
c. The butcher and his mother’s friend
d. Nobody
28. What did the boy say to his mother’s friend?
a. These must be for you.
b. You are too fat.
c. I’ll make you a cup of tea.
d. Mother will be back soon.
The Dead sea is the lowest point on the earth’s surface. Since water cannot
flow up hill, the Dead sea has no outlet. Every day the Jordan River pours into the sea
six million tons of water that has nowhere to go. This would flood a normal valley. But in
the Jordan Valley the air is very dry. The water evaporates into the parched air.
The Jordan River carries some salt. This is left behind when the water dried
up. Thus the Dead sea is the saltiest in the world. If you swim in it, you float like a cork.
You could break your neck by making a high dive. The brine tastes dreadful. If it gets in
your hair, it acts like glue.
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คําศัพท
surface (n) = พื้นผิว outlet (n) = ทางออก, ทางระบาย pour (v) = ริน, ปลอย,ไหล
evaporate (v) = ระเหย, ละลาย, หายไป
parched (adj.) = แหงผาก
cork (n) = จุกไมกอก dreadful (adj.) = นากลัว dive (n) = ดําน้ํา
glue (n) = กาว
valley (n) = หุบเขา
tide (n) = เวลาน้ําขึ้นน้ําลง
brine (n) = น้ําเค็ม, น้ําทะเล
29. Why do you float like a cork when you swim in the Dead Sea?
a. The air is very dry.
b. The Dead Sea has no outlet.
c. There is the saltiest in the Dead Sea.
d. The Dead Sea is the lower point on the earth’s surface.
30. Swimming in the Dead Sea is unpleasant if you…………………….
a. get your hair wet
b. like underwater swimming only
c. swallow water
d. All of the above
_________________________

แบบวัดความสามารถในการคิด
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แบบวัดความสามารถในการสรุปยอความ

คําชี้แจงในการทําแบบวัด
1. แบบวัดฉบับนี้เปนการสรุปยอความจากเรื่องที่กําหนดให 2 เรื่อง
ใชเวลาในการทําแบบวัด 60 นาที
2. กรุณาอยาขีดเขียนหรือทําเครื่องหมายใดๆลงในแบบวัดฉบับนี้
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แบบวัดความสามารถในการสรุปยอความ
A. Direction : Read the story and summarize it.
Whale are the largest animals on this earth.
Whales can be bigger than
elephants. Whales can be bigger than some houses. Even a baby whale can be huge.
A baby whale can weigh as much as a ton when it is born. That’s an enormous baby!
How can whales be so big when they are born? Why are they able to grow
so much larger than any other animal? The answer is really very simple. Whales can be
big because they live in the water. The water helps to hold them up.
Land animals can’t be as big as the biggest whales. If a land animal got too
big, its legs wouldn’t be able to hold it. If a bird got too big, it wouldn’t be able to fly.
There’s no such thing as a whale that’s too big. No matter how big it might become, a
Whale would still be able to float.

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

280
B. Direction : Read the story and summarize it.
Alex was very rich. He lived in a big beautiful house and had many servants.
He did not work. He sat and watched beautiful girls dancing and singing for him. He ate
good food and drink good wine. But he was unhappy, he thought “I am unhappy all the
time, I must be ill.”
Alex ’s servants brought him many doctors from many countries, but the
doctors could not make Alex happy. One day an old man came to him. He said “I am a
doctor, I can make you happy. Go to the street and put on a happy man’s shirt and go
to bed. The next morning you will be happy.” Alex went out and his servants walked
behind him. He saw sick men in the hospital. He saw men working in the dry fields. He
saw children with no clothes. He saw poor men begging in the streets. He asked them
“Are you happy?” and they all said no.
He walked and walked, but he did not see a
happy man.
Alex came back to his house. He did not eat and drink. He thought and
thought. Then he started to work. He gave money and things to help poor people. They
Became happy and loved him. And Alex was very happy.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
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ภาคผนวก จ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. คาเฉลี่ย (Mean)
สูตรที่ใช

χ=

χ
Σx
n

Σx
n

= คะแนนเฉลี่ย
= ผลรวมของคะแนนนักเรียนทัง้ หมด
= จํานวนนักเรียนทั้งหมด

2. สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
nΣx 2 − (Σx )
n(n − 1)

2

สูตรที่ใช

S .D. =

=
Σx 2 =
(Σx 2 ) =
n =
S .D.

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลรวมกําลังสองของคะแนนของแตละคน
ผลรวมของคะแนนของทุกคนยกกําลังสอง
จํานวนคนทั้งหมด

3. คาอํานาจจําแนก (Discrimination Power) และคาระดับความยาก (Degree of Difficulty)
ใชกบั แบบทดสอบปรนัย
สูตรที่ใช

D
P

D
P
U
L
n

= U-L
n
= U+L
2n
=
=
=
=
=

คาอํานาจจําแนก
คาระดับความยาก
จํานวนนักเรียนในกลุมสูงที่ตอบถูก
จํานวนนักเรียนในกลุมต่ําที่ตอบถูก
จํานวนนักเรียนในแตละกลุม
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4. คาความเทีย่ งของแบบทดสอบ โดยสูตร คูเดอร – ริชารดสัน 20 (Kuder – Richardson 20)
หรือสูตร KR – 20
สูตรทีใ่ ช

rtt =

rtt
k

p
q

σ2

k ⎡ Σpq ⎤
1− 2 ⎥
n − 1 ⎢⎣
σ ⎦

=
=
=
=
=

คาความเที่ยงของแบบทดสอบ
จํานวนขอสอบ
สัดสวนของนักเรียนที่ทําขอนั้นถูก
สัดสวนของนักเรียนที่ทําขอนั้นผิด
คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ

5. คาอํานาจจําแนก (Discrimination Power) และคาระดับความยาก (Degree of Difficulty)
ใชกบั แบบทดสอบอัตนัย
สูตรทีใ่ ช คาอํานาจจําแนก D =

SU - SL
N (Xmax – Xmin)

คาระดับความยาก P = SU + SL – (2N Xmin)
2 N (Xmax – Xmin)
P = คาระดับความยาก
D = คาอํานาจจําแนก
SU = ผลรวมของคะแนนกลุมเกง
SL = ผลรวมของคะแนนกลุมออน
N = จํานวนนักเรียนของกลุมเกงหรือกลุมออน
Xmax = คะแนนที่นักเรียนทําไดสูงสุด
Xmin = คะแนนที่นักเรียนทําไดต่ําสุด
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6. คาความเทีย่ งของแบบทดสอบ โดยสูตรของครอนบัค (Cronbach alpha procedure)
สูตรทีใ่ ช

α=

n ⎡ Σs12 ⎤
1− 2 ⎥
n − 1 ⎢⎣
sr ⎦

= คาความเทีย่ งของแบบทดสอบ
n = จํานวนขอสอบ
s12 = คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบรายขอ
Σst2 = คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ

σ
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