
บทท่ี  5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเพ่ือพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและการคิด   

โดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษและการคิดท่ีสอนดวยกลวิธี D-R-T-A-A สําหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ซ่ึงสรุปผลการวิจัย ไดดังนี้ 

 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

  1.  ศึกษาผลการใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษและการคิดดวยกลวิธี  

D-R-T-A-A เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5  

   2.  พัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษและการคิด  

ดวยกลวิธี D-R-T-A-A สําหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนบานลาดใหญ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 

  3.  ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ

และการคิดดวยกลวิธี D-R-T-A-A 

  4.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5  

โรงเรียนบานลาดใหญ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ภาคเรียนท่ี 1             

ปการศึกษา 2556 กอนและหลังเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษและการคิด     

ดวยกลวิธี D-R-T-A-A 

  5.  สังเกตทักษะดานการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนบานลาดใหญ  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2556 ขณะเรียน  

โดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษและการคิดดวยกลวิธี D-R-T-A-A 
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สมมติฐานในการวิจัย 

 1.  แบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษและการคิดดวยกลวิธี D-R-T-A-A ของ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนบานลาดใหญ ท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 

80/80 

 2.  ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษและการคิด

ดวยกลวิธี D-R-T-A-A ไมนอยกวา 0.50 

 3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการคิดท่ีเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ

และการคิดดวยกลวิธี D-R-T-A-A หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 4.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 แสดงพฤติกรรมดานทักษะการคิดบอยครั้งขณะ 

เรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษและคิด ดวยกลวิธี D-R-T-A-A  

 

กลุมเปาหมาย 

 กลุมเปาหมายในการทดลองครั้งนี้คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 

ปการศึกษา 2556 โรงเรียนบานลาดใหญ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 

จํานวน 1 หองเรียน นักเรียนจํานวน 19 คน 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ไดแก 

  1.  แบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษและการคิดดวยกลวิธี D-R-T-A-A  

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน จํานวน 7 เลม 

  2.  แผนการจัดการเรียนรูดวยกลวิธี D-R-T-A-A จํานวน 23 แผน 

  3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการคิดดวยกลวิธี D-R-T-A-A  

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ซ่ึงเปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 

  4.  แบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะการคิดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีมีตอการเรียน

โดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษและการคิดดวยกลวิธี D-R-T-A-A ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

จํานวน 15 ขอ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 

  ตอนท่ี 1 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ

และคิดดวยกลวิธี D-R-T-A-A ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โดยนําไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 6 คน ตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงของเนื้อหา สํานวนภาษาท่ีใช จากนั้นนําไปหาประสิทธิภาพ 3 ข้ันตอน ซ่ึงไดแก ข้ันตอน

การทดสอบรายบุคคล ใชกลุมตัวอยางจํานวน 3 คน ปรับปรุงแลวนําไปทดลองกับกลุมยอยจํานวน      

9 คน และกลุมภาคสนาม จํานวน 30 คน ในปการศึกษา 2555 เพ่ือใหม่ันใจวาแบบฝกเสริมทักษะ   

การอานภาษาอังกฤษและการคิดดวยกลวิธี D-R-T-A-A ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 มีคุณภาพตามเกณฑ 

80/80 จากนั้นนําไปใชกับกลุมเปาหมาย จํานวน 19 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2556 

  ตอนท่ี 2  วิเคราะหดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษและการคิดดวยกลวิธี D-R-T-A-A  

  ตอนท่ี 3  วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการคิด กอนเรียนและหลังเรียน 

โดยการใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษและคิดดวยกลวิธี D-R-T-A-A วิชาภาษาอังกฤษ  

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 จากการทดสอบดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการคิดท่ีผูวิจัย

สรางข้ึนและหาความเชื่อม่ันแลว ผูวิจัยไดนําคะแนนท่ีไดมาหาคาผลตางของคะแนนของนักเรียนแตละ

คน เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการคิด กอน/หลังเรียน โดยการทดสอบความแตกตาง 

คาเฉลี่ย โดยใช t-test แบบไมอิสระตอกัน 

  ตอนท่ี 4  วิเคราะหพฤติกรรมดานทักษะการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ขณะท่ี

เรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษและการคิดดวยกลวิธี D-R-T-A-A ชั้นประถมศึกษา

ปท่ี 5 กลุมเปาหมาย ผูวิจัยใชแบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะการคิดในการจัดการเรียนรูเรื่องท่ี 1, 4 

และ 7 แบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะการคิดท่ีผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญและมีคา         

ความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ 0.82 จากการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s 

Alpha:α )  
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การวิเคราะหขอมูล 

 1.  วิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษและคิดดวย

กลวิธี D-R-T-A-A วิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนกลุมเปาหมาย ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ตามเกณฑ 

80/80 โดยใชสูตรหาคา 21 / EE  

 2.  วิเคราะหหาคาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอาน 

ภาษาอังกฤษและการคิดดวยกลวิธี D-R-T-A-A โดยใชสูตรการหาคาดัชนีประสิทธิผล 

 3.  วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการคิดโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ 

การอานภาษาอังกฤษและการคิดดวยกลวิธี D-R-T-A-A วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 เพ่ือ

ทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการคิดกอนเรียนและหลังเรียน  

ดวยสถิติทดสอบคาที (t dependent) 

 4.  วิเคราะหพฤติกรรมดานทักษะการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีมีในขณะเรียน

โดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษและการคิดดวยกลวิธี D-R-T-A-A ดวยการหาคาเฉลี่ย 

แตละระยะและคาเฉลี่ยในภาพรวม 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยครั้งนี้ สรุปไดดังนี้ 

  1.  แบบฝกเสรมิทักษะการอานภาษาอังกฤษและคิดดวยกลวิธี D-R-T-A-A 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 มีประสิทธิภาพโดยรวม 21 / EE = 84.31/82.46 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 

  2.  คาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูโดยการใชแบบฝกเสริมทักษะการอานและการคิด

ดวยกลวิธี D-R-T-A-A เทากับ 0.6466 แสดงวานักเรียนมีความรูเพ่ิมข้ึน 0.6466 หรือคิด เปนรอยละ 

64.66 

  3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการคิด กอนเรียนและหลังเรียน ดวยแบบฝกเสริมทักษะ

การอานภาษาอังกฤษและการคิดดวยกลวิธี D-R-T-A-A วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

จํานวนนักเรียน 19 คน พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการคิดหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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  4.  พฤติกรรมดานทักษะการคิดของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษและการคิดดวยกลวิธี D-R-T-A-A ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 พบวา โดยภาพรวมนักเรียน 

มีพฤติกรรมดานทักษะการคิดแสดงออกอยูในระดับบอยครั้ง (มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45) และนักเรียน 

มีพฤติกรรมดานทักษะการคิดสูงข้ึน 

 

อภิปรายผล 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและการคิด โดย

ใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาอังกฤษและการคิดดวยกลวิธ ีD-R-T-A-A ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ผูวิจัย

ขอนําเสนอการอภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 

  1.  แบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษและการคิดดวยกลวิธี D-R-T-A-A ท่ีผูวิจัย

สรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 21 / EE = 84.31/82.46 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว แสดงวาแบบฝกเสริมทักษะ 

การอานและการคิดมีประสิทธิภาพ นําไปใชสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ได ท้ังนี้เนื่องจาก 

แบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษและการคิดมีกระบวนการสรางอยางเปนระบบ เริ่มจากผาน

การหาประสิทธิภาพแลวในปการศึกษา 2555 และดําเนินการทดลองซํ้าอีกในปการศึกษา 2556 

แผนการจัดการเรียนรูใชการสอนดวยกลวิธี D-R-T-A-A ซ่ึงประยุกตมาจากแนวการสอนอานและคิด 

โดยกลวิธี D-R-T-A ของเทียนีย, รีดเดนซ และดิชเชอร (Teirney, Readence, & Dishner:  1995) ทํา

ใหนักเรียนไดฝกภาษาอยางเปนข้ันตอน กลาวคือ นักเรียนไดรับการกระตุนใหสนใจเรื่องท่ีจะเรียน 

นักเรียนไดฝก การคาดเดา และตรวจสอบการคาดเดาของตนเอง ซ่ึงแบบฝกแสริมทักษะท่ีไดรับ 

การพัฒนานั้น มีรูปภาพท่ีสื่อถึงเรื่องท่ีจะอาน ทําใหนักเรียนสามารถใชภาพในเนื้อเรื่องในการคาดเดา 

ไดดี นักเรียนไดฝกการอาน และทําแบบฝกหัดหลากหลาย และในข้ัน Advanced Skill Training 

นักเรียนไดทํากิจกรรมท่ีเขียนเนื้อหาใหมโดยใชคําศัพท และโครงสรางภาษาท่ีเรียนมาแลว รวมท้ังการได

เรียนรูกลยุทธการอาน เม่ือนักเรียนเรียนจบแตละเนื้อเรื่องแลวไดทําแบบทดสอบทายบทเรียนทันที  

จึงทําใหนักเรียนทําคะแนนแบบทดสอบทายบทเรียนสูงข้ึน ( 1E ) 

   ในสวนของคะแนน 2E  ท่ีไดจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอาน 

และการคิดท่ีผูวิจัยใหนักเรียนทดสอบหลังจากสิ้นสุดการทดลองนั้น พบวา มีรอยละสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว 

เพราะนักเรียนมีความเขาใจในกลยุทธการอานเปนอยางดี การเรียนรูกลยุทธการอานนี้เปนความรูและ
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วิธีการท่ีประยุกตเพ่ิมเติมจากข้ันตอนการสอนดวยกลวิธี D-R-T-A ซ่ึงผูวิจัยไดใชชื่อวา D-R-T-A-A 

ซ่ึง A ตัวหลังยอมาจาก Advanced Skill Training ในข้ันนี้นอกจากนักเรียนไดฝกทําแบบฝกเก่ียวกับ 

กลยุทธการอานแลว นักเรียนยังไดฝกการวิเคราะหขอมูลจากเนื้อหาท่ีไดเรียน แลวนําคําศัพทและ

โครงสรางภาษาไปเขียนเรื่องท่ีเก่ียวกับตนเอง ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีเนนการปฏิบัติท่ีทําใหนักเรียนเกิดความรู

และสามารถทําคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานและการคิดหลังการทดลองไดสูงข้ึน 

  2.  คาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอาน 

ภาษาอังกฤษและการคิดดวยกลวิธี D-R-T-A-A มีคาเทากับ 0.6466 แปลผลไดวา นักเรียนมีความรู

เพ่ิมข้ึน 0.6466 หรือคิดเปนรอยละ 64.66 ท้ังนี้อาจเปนเพราะเนื้อเรื่องท่ีผูวิจัยนํามาใชในการทดลอง

เปนเรื่องเก่ียวกับชีวิตประจําวัน เปนเหตุการณหรือเรื่องราวท่ีนักเรียนท่ีคุนเคย กอปรกับกระบวน    

การเรียนตามกลวิธี D-R-T-A-A มีข้ันตอนท่ีฝกใหนักเรียนคาดเดา และหาคําตอบในสิ่งท่ีคาดเดาไว 

เนื้อหาจะแบงเปนสวน ๆ งายตอการทําความเขาใจ และครูมีการเสริมแรงทันที ทําใหนักเรียนมีความรู

เพ่ิมข้ึน สอดคลองกับ กัญญาภัค มูลศรีแกว  (2553:  55-63) ท่ีศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัด

กิจกรรมการเรียนรูการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชการตั้งคําถามตามกลวิธี D-R-T-A 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 และอุดร วิชัยวงศ  (2552: 69-82) ท่ีศึกษาการพัฒนาทักษะการ

อานเพ่ือความเขาใจภาษาอังกฤษโดยใชกลวิธี D-R-T-A และไดศึกษาประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู

ดวยแผนการจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 พบวาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.5910  

และ 0.6100 ตามลําดับ แสดงวานักเรียนมีความรูเพ่ิมข้ึน 

  3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการคิดหลังการเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษและการคิดดวยกลวิธี D-R-T-A-A สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

อาจมาจากประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

   3.1  ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดคัดเลือกเนื้อหาท่ีเปนเรื่องใกลตัว เชน Highway’s  

Activities ซ่ึงเปนเรื่องทีเก่ียวกับกิจกรรมท่ีเด็กชายชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ปฏิบัติเปนประจํา หรือเรื่อง 

Happy Weekend ท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับการวางแผนทํากิจกรรมในวันหยุด และเรื่อง Pong’s Story ท่ีมี

กิจกรรมการแกปญหาเม่ือนองชายตกลงไปในบอน้ํา เนื้อหาเหลานี้เหมาะกับวัย และมีหลายรูปแบบใน

การนําเสนอ จึงทําใหนักเรียนสนใจใครศึกษา สอดคลองกับ นิตยา ฤทธิโยธี  (2549: 7) และวิมลรัตน 

สุนทรวิโรจน  (2551: 111) ท่ีกลาววา แบบฝกท่ีดีควรเหมาะกับวัยและทาทายใหผูเรียนแสดง
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ความสามารถ นอกจากนี้แบบฝกเสริมทักษะท่ีพัฒนาเพ่ือใชในการทดลอง ใชกลวิธี D-R-T-A-A ท่ีผูวิจัย

ไดพัฒนาจากกลวิธีอานแบบ D-R-T-A ดังนี้ 

    1)  ข้ันนําเขาสูบทเรียนดวยการคาดเดาเนื้อหาจากภาพหนาปก ชื่อเรื่อง และ

เรียนรูคําศัพท 

    2)  แบงบทเรียนออกเปนสวนยอย ๆ ใหนักเรียนคาดเดาจากภาพกอน แลวจึงอาน

เรื่องเพ่ือประเมินการคาดเดา 

    3)  มีการอานเนื้อเรื่องท้ังอานในใจและอานออกเสียง  

    4)  ทําแบบฝกหัดหลากหลายเก่ียวกับเนื้อเรื่อง 

    5)  ประเมินการอานดวยการเขียนสรุปเรื่องสั้น ๆ  

    6)  วิเคราะห สังเคราะหความรูท่ีเรียนนําไปเขียนเรื่องใหม แสดงตามบทบาท  

และเรียนรูเก่ียวกับกลยุทธการอาน 

    7)  ประเมินผลทายเรื่อง โดยการทําแบบทดสอบ 

   ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการสอนอานและการคิดเชนนี้ทําใหนักเรียนไดเรียนรูอยางมี

ความสุข การทํากิจกรรมหลังการอานโดยการแสดงตามบทบาทจะเหมาะสมกับวัย และไมเบื่อหนายตอ

การเรียน การคาดเดาเรื่องจากภาพจะเปนการกระตุนพัฒนาการทางสมอง สงผลตอทักษะการคิด อาจ

กลาวไดวา การสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษและการคิดดวยกลวิธี 

D-R-T-A-A สามารถพัฒนาทักษะการอานและการคิดไดอยางดี สอดคลองกับศุภวัทน อิหมํ่าเหม  (2554: 

79-87) ท่ีไดศึกษาความสามารถในการอานจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

โรงเรียนบานพรุชิง จังหวัดสงขลา โดยใชเทคนิคการสอนอานแบบ D-R-T-A พบวาผลการทดสอบหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ  ทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคลองกับ อุไรวรรณ สีชมพู  

(2542: 58-87) ท่ีศึกษาเปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษและแรงจูงใจท่ีไดรับการสอน

อานดวยกลวิธี D-R-T-A ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนหลวงพอคลองดานอนุสรณ จังหวัด

สมุทรปราการ เปรียบเทียบกับนักเรียนท่ีไดรบัการสอนอานตามคูมือครู พบวา กลุมท่ีไดรับการสอนดวย

กลวิธี D-R-T-A มีความเขาใจในการอานสูงกวากลุมท่ีไดรับการสอนอานตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 นอกจากนี้นักศึกษาชาวตางประเทศ เชน แมนสยา (Mansyah.  2012: Online)  
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อีรเลียนา (Erliana.  2011: Online) เอล-โคมีย (El-Koumy.  2006: Online) และ สตอหล (Stahl.  

2003: Online) ทดลองสอนอานดวยกลวิธี D-R-T-A เพ่ือพัฒนาการอาน ไดขอคนพบเหมือนกันคือ 

นักเรียนท่ีไดรับการสอนดวยกลวิธี D-R-T-A มีผลสัมฤทธิ์ดานการอานดีข้ึนอยางมีนัยสําคัญ 

   จากขอคนพบขางตน จึงกลาวไดวา การใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ

และการคิดดวยกลวิธี D-R-T-A-A สามารถนําไปใชพัฒนาทักษะการอานและการคิดไดดี 

  4.  พฤติกรรมดานทักษะการคิดของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษและการคิดดวยกลวิธี D-R-T-A-A มีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการแสดงทักษะดานการคิดใน

ระดับบอยครั้ง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45 และเม่ือวิเคราะหพฤติกรรมการคิดจากการสังเกต 3 ครั้ง 

พบวา พฤติกรรมดานทักษะการคิดสูงข้ึนเปนลําดับ สามารถอภิปรายไดดังตอไปนี้ 

   ลักษณะการดําเนินการจัดการเรียนรูดวยกลวิธี D-R-T-A-A มีกระบวนการจัดกิจกรรม

ท่ีเนนฝกคิดตั้งแตเริ่มจัดกิจกรรมท่ีใหนักเรียนคาดเดาเนื้อหาของการเรียนจากรูปภาพและชื่อเรื่อง 

(Title) ตอมาในข้ัน Predicting นักเรียนไดคาดเดาเนื้อหาสวนยอย ๆ ของเรื่อง ตรวจสอบ และประเมิน

วาตนเองคาดเดาถูกหรือไม เม่ือสอนเนื้อหาท้ังหมดแลว นักเรียนไดทํากิจกรรมหลากหลาย อาทิ เชน 

การจับคูภาพและคําศัพท การเรียงประโยคตามลําดับของเรื่อง การตอบคําถามเก่ียวกับเรื่อง การจับ

ใจความสําคัญ และเขียนสรุปเนื้อหาสั้น ๆ นอกจากนี้ กิจกรรมในข้ัน Advanced Skill Training 

นักเรียนไดใชทักษะกระบวนการคิดวิเคราะหในการทํา Mind Map การคิดสรางสรรคแตงเรื่องเก่ียวกับ

ตนเอง โดยใชขอมูลจาก Mind Map ท่ีเขียนไว การจัดกลุมขอมูลโดยใช Venn Diagram และแบบฝก 

ท่ีเนนกลยุทธการอาน โดยผูวิจัยไดแยกฝกเรื่องละ 1 กลยุทธ ข้ึนอยูตามบริบทของเนื้อหาท่ีสอน 

นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแตละชั่วโมง ผูวิจัยใชวิธีการตั้งคําถาม WH Questions 

เพ่ือเปนการดึงขอมูลจากนักเรียน กิจกรรมเหลานี้เปนการฝกใหนักเรียนฝกคิดไดเปนอยางดี ดังท่ี  

สุวิทย มูลคํา  (2547: 19 – 24) เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์  (2546: 26-30) และ สํานักงานวิชาการ 

และมาตรฐานการศึกษา  (2549: 52)  ท่ีกลาวสอดคลองกันวา การตั้งคําถามดวย 5W 1H จะชวยให

ผูฟงเกิดทักษะการคิดเชิงวิเคราะห การประเมินคา อีกประการหนึ่งการฝกทักษะการคิดเก่ียวกับกลยุทธ  

การอาน (Reading Strategies) เปนกิจกรรมสําคัญท่ีนักเรียนตองไดรับการเรียนรู และไดฝกตั้งแต

ระดับประถมศึกษา ผูวิจัยไดจัดใหมีกิจกรรมศึกษาการคิดจากกลยุทธการสอนอานงาย ๆ เชน 

การคาดเดาจากเรื่องท่ีอาน การสรุปความ การหาใจความสําคัญ การอานแบบ Skimming Scanning 
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การอานเพ่ือหารายละเอียดของเรื่อง การสรุปเรื่อง การตั้งชื่อเรื่อง เปนตน ผูวิจัยไดสังเกตพฤติกรรม

ดานทักษะดานการคิด 3 ครั้งตลอดการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน พบวานักเรยีนมีพฤติกรรม     

ดานทักษะการคิดเพ่ิมข้ึนทุกระยะ เม่ือพิจารณาในภาพรวมพบวานักเรียนมีพฤติกรรมแสดงทักษะ    

ดานการคิดอยูในระดับบอยครั้ง (คาเฉลี่ย 3.45)  

   ในการสังเกตครั้งท่ี 1 พบวานักเรียนมีพฤติกรรมแสดงออกในดานการตั้งประเด็น

คําถามจากเรื่องนอยท่ีสุด ในขณะท่ีนักเรียนมีพฤติกรรมแสดงออกในดานการปฏิบัติงานกลุมโดยมี

เปาหมายชัดเจนมากท่ีสุด อาจเปนเพราะในการจัดการเรียนรูการสอนอานดวยกลวิธี D-R-T-A-A นั้น 

นักเรียนยังไมคุนชินมากอน แตเม่ือมีการจัดกิจกรรมโดยใหทําเปนกิจกรรมกลุม ทําใหนักเรียนมีความ

กลามากข้ึน โดยมีการรวมมือทํากิจกรรมกลุมเปนอยางดี เม่ือสังเกตพฤติกรรมดานทักษะการคิดครั้งท่ี 2 

ทําใหพบวา พฤติกรรมดานอ่ืน ๆ มีการพัฒนาเพ่ิมมากข้ึน เชน  การอานจับใจความของเรื่องท่ีอานได 

การประเมินการทํานายของตนเองได การจัดลําดับ บอกขอมูลการทํากิจกรรมประเภท How-to ได

ถูกตอง รวมถึงการตั้งประเด็นคําถาม เนื่องจากนักเรียนไดฝกทักษะการคิดจากการทําแบบฝกหัดอยาง

ตอเนื่อง รวมถึงการตอบคําถามตาง ๆ ท่ีครูกระตุนใหเด็กคิดเพ่ือหาเหตุผล และเม่ือสังเกตพฤติกรรม

ดานทักษะการคิดครั้งท่ี 3 พบวานักเรียนมีพฤติกรรมแสดงออกในดาน สรุปยอเนื้อเรื่องท่ีเรียนได  

มากท่ีสุด เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษและ

การคิดดวยกลวิธี D-R-T-A-A นั้น นักเรียนไดฝกการสรุปเนื้อเรื่องท่ีอานเปนประโยคสั้น ๆ เปนประจํา 

รวมท้ังยังมีกิจกรรมท่ีนักเรียนไดออกมาพูดหนาชั้นเก่ียวกับเรื่องท่ีอาน กิจกรรมแสดงตามบทบาท 

ทําใหนักเรียนสามารถจับใจความสําคัญและสรุปเรื่องยอของเรื่องท่ีอานไดดีข้ึน นอกจากนี้กิจกรรมท่ี

สงเสริมใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคในการเขียนเรื่องใหมโดยสมมติวาเหตุการณนั้น ๆ เกิดข้ึนกับ

ตนเอง เชน ถานักเรียนโกหก แลวนักเรียนจะไดผลลัพธเปนอะไร หรือ ถานองสาวของนักเรียนตกน้ํา 

นักเรียนจะทําอยางไร ทําใหคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมดานทักษะการคิดในการสรางองคความรูใหม

โดยเขียนเรื่องใหมได เพ่ิมข้ึนจากการสังเกตครั้งท่ี 2 สูงท่ีสุด โดยคิดเปนรอยละ 52 
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ขอสังเกตอ่ืน ๆ ทีไ่ดจากการวิจัย 

 ขอสังเกตท่ีผูวิจัยพบขณะทําการทดลอง คือ นักเรียนทํากิจกรรมอยางมีความสุขท่ีสามารถ

แสดงความเห็นเก่ียวกับการใชทักษะการคิด เชน การคาดเดา การใหเหตุผลประกอบการคาดเดา 

การทํากิจกรรมกลุมการแสดงตามบทบาท ฯลฯ นักเรียนมีพัฒนาการดานการคิดเพ่ิมข้ึนทุกระยะ 

การฝกอานออกเสียงการอานในใจ เพ่ือทําความเขาใจเรื่อง ตอบคําถาม ท้ังนี้เพราะกิจกรรมการอานมี

ข้ันตอนคอยเปนคอยไป โดยแยกใจความออกเปนสวน ๆ ใหอานทําความเขาใจคาดเดาเรื่องทีละตอน 

แลวจึงอานภาพรวมของเรื่อง นักเรียนสามารถเขียนเรื่องใหมตามแนวคิดของตนเองโดยดัดแปลงจาก

เรื่องท่ีอาน ทําใหสามารถเขียนสิ่งท่ีตนตองการ สามารถถายทอดเรื่องของตนออกมาไดอยางสนุกสนาน 

และม่ันใจในการใชภาษา 

 จากการอภิปรายท่ีกลาวมา จะเห็นไดวาการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการอานและการคิดโดย

ใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษและการคิดดวยกลวิธี D-R-T-A-A สามารถทําใหนักเรียนได

พัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ และทักษะการคิดไดเปนอยางดี ซ่ึงสอดคลองกับผลวิจัยท่ีพบวา 

นักเรียนท่ีไดรับการเรียนรูโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษและการคิดดวยกลวิธี 

D-R-T-A-A มีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและการคิดสูงข้ึนกวากอนการทดลองอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสามารถแสดงพฤติกรรมดานทักษะการคิดไดบอยครั้ง 

 

ขอเสนอแนะ 

 1.  ขอเสนอแนะในการใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษและการคิดดวยกลวิธี     

D-R-T-A-A เปนสื่อเพ่ือพัฒนาความสามารถในการอานและการคิด 

  1.1  การคัดเลือกเนื้อหาท่ีนํามาใชในการเรียนเพ่ือใหนักเรียนฝกการอานนั้นควรคํานึง 

ถึงความเหมาะสมของวัย และประเภทของเนื้อหาท่ีนํามา ควรแบงเนื้อหาเปนตอน ๆ เนื่องจากการตัด

ขอความใหสั้นลง จะชวยใหลําดับการคาดเดาเรื่อง และจับใจความขอมูลไดดีกวาขอความท่ียาว 

  1.2  ผูสอนควรศึกษาข้ันตอนการสอนใหเขาใจทุกข้ันตอน เตรียมคําถาม เพ่ือฝก 

ความเขาใจ และศึกษาใหเพียงพอในแตละข้ันตอน ควรฝกการอานออกเสียง ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดความม่ันใจ

ในการสอน ปองกันความผิดพลาดและสรางความเชื่อม่ันในนักเรียน 
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  1.3  ขณะทํากิจกรรมเพ่ือฝกทักษะการคิด เชน การคาดเดา การวิเคราะหขอมูล  

การสังเคราะหขอมูล และการตั้งชื่อเรื่อง ครูควรสรางบรรยากาศใหนักเรียนใหเหมาะสม ไมเรงรีบ 

ไมตึงเครียด ยอมรับทุกคําตอบของนักเรียน และใชกระบวนการกลุมเลือกขอมูลท่ีถูกตอง 

  1.4  ในข้ัน Advanced Skill Training ซ่ึงมีกิจกรรมท่ีเนนฝกทักษะการคิด เชน กิจกรรม

ทํา Mind Map การเขียนเรื่องใหม การฝกกลยุทธการอาน ครูควรสงเสริมใหนักเรียนไดใชทักษะ     

ดานการอานและการเขียนอยางสรางสรรค ตลอดจนแกไขขอบกพรองในการอาน และการเขียนอยาง 

ถูกกลวิธี เพ่ือใหเกิดความราบรื่นในการสอน และนักเรียนไดประโยชนอยางเต็มท่ีในการพัฒนาทักษะ

การอานและการคิด 

  2.  ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

   2.1  ควรมีการวิจัยเรื่องการใชแบบฝกเสริมพัฒนาการอานภาษาอังกฤษและการคิด 

ดวยกลวิธี D-R-T-A-A ในระดับชั้นอ่ืน ๆ  

   2.2  ควรมีการวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการอานและการคิดดวยกลวิธี D-R-T-A-A  

โดยใชสื่อการสอนอ่ืน ๆ เชน คอมพิวเตอร เปนตน 

   2.3  ควรมีการวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการอานและการคิดดวยกลวิธี D-R-T-A-A  

ในระยะยาว และศึกษาความคงทนในการเรียนรู 

   2.4  ควรมีการวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะดานการคิดในกลุมสาระการเรียนรู 

ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

 


