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บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 สังคมโลกปจจุบันเปนสังคมขอมูลขาวสาร ความกาวหนา และการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรม มีผลกระทบท่ัวถึงอยางรวดเร็ว บุคคลในสังคมตองติดตอพบปะเพ่ือดําเนินกิจกรรม

ทางสังคมหรือเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน ภาษาตางประเทศจึงกลายเปนเครื่องมืออันสําคัญยิ่ง ท้ังในการสื่อสาร

ความรูสึกนึกคิดเพ่ือใหเกิดความเขาใจซ่ึงกันและกันการศึกษาหาความรูและถายทอดวิทยาการตาง ๆ 

แกกัน รวมท้ังในดานเศรษฐกิจการเจรจาตอรองดานการคา การประกอบอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ 

การใชภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพจะชวยสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางชนชาติไทยและชน

ชาติอ่ืนเพราะมีความเขาใจวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันของแตละเชื้อชาติ ทําใหปฏิบัติตอกันไดอยางถูกตอง

เหมาะสม มีความเขาใจและภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย สามารถถายทอดวัฒนธรรมไทยไปสู

สงัคมโลกได 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศมุงหวังให

ผูเรียนสามารถใชภาษาตางประเทศสื่อสารในสถานการณตาง ๆ แสวงหาความรู ประกอบอาชีพและ

ศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน มีความรูความเขาใจวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก สามารถ

ถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรค รวมท้ังใหมีเจตคติท่ีดีตอ

ภาษาตางประเทศ ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศท่ีหลักสูตรกําหนดใหเรยีนตลอดหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แนวทางการจัดการศึกษาเนนการสอนเพ่ือการสื่อสาร การเรียนภาษาอังกฤษ

แตกตางจากการเรียนสาระการเรียนรูอ่ืนเนื่องจากผูเรียนไมไดเรียนภาษาเพ่ือความรูเก่ียวกับภาษา

เทานั้น แตเรียนภาษาเพ่ือใหสามารถใชภาษาเปนเครื่องมือในการสื่อสารกับผูอ่ืนไดตามความตองการ 

ในสถานการณตาง ๆ ท้ังในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพ การท่ีผูเรียนจะใชภาษาไดถูกตอง

คลองแคลวและเหมาะสมข้ึนอยูกับทักษะการใชภาษา ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ท่ีดีตองใหผูเรียนมีโอกาสไดฝกทักษะการใชภาษาใหมากท่ีสุดท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน การจัด

กระบวนการเรียนรูตองสอดคลองกับธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของภาษา จัดกิจกรรมใหหลากหลาย 
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ท้ังกิจกรรมการฝกทักษะทางภาษา และกิจกรรมการฝกผูเรียนใหรูวิธีการเรียนภาษาดวยตนเองควบคูกัน

จะนําไปสูการเปนผูเรียนท่ีพ่ึงตนเองได (Learner Independence) และสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต 

(Lifelong Learning) โดยใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการคนควาหาความรูในการเรียนวิชาอ่ืน

ในการศึกษาตอรวมท้ังการประกอบอาชีพ ซ่ึงเปนจุดหมายสําคัญประการหนึ่งของการปฏิรูปการเรียนรู 

(กระทรวงศึกษาธิการ.2552: 220) 

 ทักษะการอานเปนทักษะหนึ่งท่ีมีความสําคัญท่ีตองไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ เพราะ

บุคคลมีความจําเปนตองอาศัยขอมูลขาวสารตาง ๆ ในการคนควาหาขอมูลเพ่ือประโยชนตอการพัฒนา

สติปญญาของมนุษย จึงถือไดวาการอานเปนหัวใจสําคัญในการศึกษาหาความรูใหมีประสิทธิภาพทําให

เขาใจความสําคัญและรายละเอียดของเรื่องจากบทความและเอกสารท่ีปรากฏในสื่อท่ัว ๆ ไปท่ีพบเห็นใน

ชีวิตประจําวัน มีความเขาใจในเรื่องท่ีอานรวมท้ังจับใจความสําคัญไดถือวาเปนองคประกอบท่ีสําคัญยิ่ง

อยางหนึ่งของการอาน ถาอานแลวไมเขาใจ จับใจความเรื่องท่ีอานไมไดก็อาจกลาวไดวาการอาน 

ท่ีแทจริงยังไมเกิดข้ึน และการอานในลักษณะนี้จึงเปนไดแคเพียงเห็นตัวหนังสือปรากฏอยูบน

หนากระดาษเทานั้นไมสื่อความหมายใด ๆ นอกจากจะทําใหเสียเวลาโดยเปลาประโยชนแลวยังไมได

อะไรจากการอานอีกดวย ดังนั้นในการอานทุกระดับผูอานตองมีความเขาใจในสิ่งท่ีอาน จับใจ 

ความสําคัญได ซ่ึงจะทําใหผูอานไดรับประโยชนจากการอานเต็มท่ี จึงเปนความจําเปนของครูท่ีจะตอง

ศึกษาวิธีการสอน วางแผนในการนําวิธีการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสม เพ่ือทําใหผูอานไดรับความรูจาก

การอานและนําไปใชใหไดประโยชนมากท่ีสุด 

 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับวิธีการสอนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทักษะการอานแบบ D-R-T-A 

(Directed Reading-Thinking Activity) ซ่ึงพัฒนาข้ึนจาก สตอฟเฟอร (Stauffer.  1976: 21) เปนวิธี

สอนวิธีหนึ่งท่ีสามารถนําไปใชกับการสอนอานไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีข้ันตอนท่ีกระตุนให

นักเรียนคิด คาดเดา และมีกิจกรรมตรวจสอบการคาดเดาไดดวยตนเอง ซ่ึงเปนข้ันตอนท่ีทาทาย

ความสามารถนักเรียน จากงานวิจัยของกัญญาภัค มูลศรีแกว (2553: 60) ท่ีศึกษาผลการพัฒนาทักษะการ

อานภาษาอังกฤษโดยใชเทคนิค D-R-T-A ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 พบวาประสิทธิภาพของแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการอานโดยการใชกลวิธี D-R-T-A เทากับ 73.31/75.06 ซ่ึงสูงกวา

เกณฑ 70/70 ท่ีตั้งไว สอดคลองกับการวิจัยของศรีสุดา รอดเจริญ (2554: 99-101) ท่ีศึกษาเก่ียวกับ 
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การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานจับใจความดวยกลวิธี D-R-T-A กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการ

พัฒนาพบวา แบบฝกทักษะการอานจับใจความภาษาอังกฤษดวยกลวิธี D-R-T-A มีประสิทธิภาพโดยรวม

เทากับ 84.05/83.25 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ท่ีตั้งไว และนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

 นอกจากวิธีการจัดการเรียนรูท่ีเลือกนํามาใชเพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ

แลว การนําสื่อและนวัตกรรมประกอบวิธีการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับสภาพผูเรียนและสอดคลอง

กับนวัตกรรมท่ีใชก็เปนปจจัยสําคัญอยางยิ่ง สําหรับสื่อการเรียนท่ีควรนํามาใชนาจะมีหลายรูปแบบ แต

สื่อท่ีครอบคลุมเนื้อหาตามแกนสาระการเรียนรูท่ีจะชวยทุนเวลาในการสอนกฎเกณฑ ชวยใหผูเรียนได

ฝกทักษะหลังจากเรียนเนื้อหาไปแลวตามหลักการทฤษฎีท่ีเลือกนํามาใช ผูวิจัยมีความเห็นวาแบบฝกเปน

เครื่องมือสําคัญท่ีครูใชตรวจสอบความรู ความเขาใจและพัฒนาทักษะของผูเรียน สอดคลองกับกุศยา 

แสงเดช (2545: 5) ท่ีกลาวถึงประโยชนของแบบฝกวาเปนสิ่งจําเปนตอการเรียนการสอนภาษาเพราะจะ

ชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดดียิ่งข้ึน สามารถจดจําเนื้อหาและคําศัพทตาง ๆ ในบทเรียนไดคงทน 

ผูเรียนสนุกสนานในขณะเรียนและทราบความกาวหนาของตนเอง 

 อนึ่งแนวการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มีจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานในสวนของทักษะกระบวนการเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิด ซ่ึงไดแกการคิดวิเคราะห การ

คิดสรางสรรค เปนตน กระบวนการคิดวิเคราะหมีความสําคัญยิ่งสําหรับการแกปญหา เพราะการทํา

ความเขาใจปญหา การรูจักปญหาอยางแทจริง จะทําใหสามารถแกปญหาท้ังหลายไดดังนั้นการพัฒนา

นวัตกรรมใด ๆ ควรจะตองเนนกระบวนการคิดดวย 

 ผูวิจัยเปนครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนบานลาด

ใหญ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ไดพบปญหาเก่ียวกับการจัดการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษดังรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบาน

ลาดใหญ ปการศึกษา 2553-2555 ท่ีแสดงไวในตาราง1 
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ตาราง1 รายงานผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ)ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ปการศึกษา 2553 – ปการศึกษา 2555โรงเรียนบานลาดใหญ  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 

ทักษะการเรียนรู 

ท่ีวัดและประเมินผล 

ปลายป/คะแนนเต็ม 

ผลคะแนนจากการวัดและประเมินผล 

ปการศึกษา 2553 - 2555 

2553 

(28 คน) 

2554 

(41คน) 

2555 

(43คน) 
เฉลี่ย 

ทักษะการฟง (10คะแนน) 6.05 6.50 7.25 6.60 

ทักษะการพูด (10คะแนน) 7.50 7.75 8.00 7.75 

ทักษะการอาน (10คะแนน) 5.05 5.25 6.95 5.75 

ทักษะการเขียน (10คะแนน) 5.50 6.02 7.20 6.24 

รวม(40 คะแนน) 24.10 25.52 29.40 26.34 

 ท่ีมา: รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบานลาดใหญ 

ปการศึกษา 2553-2555โรงเรียนบานลาดใหญ  (2555: 59)   

 

 จากตาราง1 ผลการประเมินแยกเปนรายทักษะการเรียนรูในรายเฉลี่ยของแตละทักษะ 

พบวา คะแนนของทักษะการอานตลอด 3 ปการศึกษามีคาเฉลี่ยเพียง 5.75 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

ซ่ึงต่ํากวาทักษะอ่ืน ๆ ผูวิจัยจึงมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะแกปญหาในเรื่องนี้ และไดดําเนินการตอเนื่อง

ตั้งแตปการศึกษา 2554 โดยไดดําเนินการพัฒนาเครื่องมือแกปญหาการอานเปนลําดับมาจนกระท่ังถึงป 

2555เครื่องมือท่ีใชในการทดลองแกปญหาคือ แบบฝกพัฒนาทักษะการอาน และในปการศึกษา 2555 

ไดพัฒนาแบบฝกและใชกลวิธีการสอนอาน D-R-T-A-A (Directed Reading – Thinking Activity and 

Advanced Skill Training) ซ่ึงพัฒนาจากการสอนอานแบบ D-R-T-A ประกอบกับ 

การใชแบบฝก ผลการทดลองปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอานดีข้ึนบาง แตยังมีสิ่งท่ี 

ตองปรับปรุงแกไขใหดียิ่งข้ึน จึงไดพัฒนาและทําการวิจัยอีกครั้งในปการศึกษา 2556 

 ในการจัดทําเครื่องมือเพ่ือการวิจัยในปการศึกษา 2556 นี้ ผูวิจัยไดเลือกบทอานท่ีเปนบริบท

ใกลตัวนักเรียน และเปนเรื่องนิทานท่ีเด็กในวัยนี้ชื่นชอบ เรื่องท่ีอานไมยาวจนเกินไป มีวงคําศัพทท่ี
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นักเรียนพอจะเดาความหมายจากบริบทได ข้ันตอนในการจัดการเรียนรูเนนใหนักเรียนมีอิสระในการคิด 

ในขณะเดียวกันก็ยังคงเนนฝกทักษะกระบวนการอานหลากหลาย เพ่ือใหนักเรียนนําไปใชในการพัฒนา

ดานการอานในชีวิตประจําวัน ใชเวลาในการทดลองในชั่วโมงสอนซอมเสริม โดยคาดหวังวา นักเรียนจะ

มีผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการอานดีข้ึน  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. ศึกษาผลการใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษและการคิดดวยกลวิธี  

D-R-T-A-A เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปท่ี 5  

  2.  พัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษและการคิด 

ดวยกลวิธี D-R-T-A-Aสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนบานลาดใหญสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 

  3.  ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ

และการคิดดวยกลวิธี D-R-T-A-A 

  4.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการอานและการคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

โรงเรียนบานลาดใหญสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1ภาคเรียนท่ี 1  

ปการศึกษา 2556 กอนและหลังเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษและการคิด 

ดวยกลวิธี D-R-T-A-A 

  5.  สังเกตพฤติกรรมดานทักษะการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนบาน

ลาดใหญสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2556ขณะ

เรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษและการคิดดวยกลวิธี D-R-T-A-A 

 

สมมติฐานในการวิจัย 

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

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนบานลาดใหญท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 

80/80 
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 2.  ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษและการคิด

ดวยกลวิธี D-R-T-A-A มีคาไมนอยกวา 0.50 

 3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการคิดโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษและ

การคิดดวยกลวิธี D-R-T-A-Aหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 4.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 แสดงดานทักษะการคิดบอยครั้งขณะเรียนโดยใชแบบฝก

เสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษและการคิดดวยกลวิธี D-R-T-A-A 

 

ขอบเขตในการวิจัย 

 1.  ประชากร/กลุมเปาหมาย 

  การวิจัยครั้งนี้ใชประชากรท้ังหมด ซ่ึงจะเรียกวา กลุมเปาหมายเปนกลุมทดลองซ่ึงไดแก 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1ปการศึกษา 2556โรงเรียนบานลาดใหญ อําเภอเมืองชัยภูมิ 

จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จํานวน 19คน 

 2.  ตัวแปรในการวิจัย 

  2.1  ตัวแปรตน คือ การจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษและ

การคิดดวยกลวิธี D-R-T-A-A สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

  2.2  ตัวแปรตาม  ไดแก 

   2.2.1ผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการคิดจากการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกเสริม

ทักษะการอานภาษาอังกฤษและการคิดดวยกลวิธี D-R-T-A-A 

   2.2.2พฤติกรรมทักษะการคิดของนักเรียนขณะจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ

การอานภาษาอังกฤษและการคิดดวยกลวิธี D-R-T-A-A 

 3.  เนื้อหาท่ีใชในการวิจัย 

  เปนแบบฝกเสริมทักษะท่ีประกอบดวยเนื้อเรื่องท่ีมีวงคําศัพท และโครงสรางตรงตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเปน

บทอานเก่ียวกับเรื่องราวในชีวิตประจําวันและเรื่องใกลตัว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 7 

เลม ดังตอไปนี้ 
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 เลมท่ี 1 เรื่องHighway’s Activities 

 เลมท่ี 2 เรื่องAt Jubjaeng’s School 

 เลมท่ี 3 เรื่อง  Happy Weekend 

 เลมท่ี 4 เรื่องThe Food Guide Pyramid 

 เลมท่ี 5 เรื่องThe First Daffodil 

 เลมท่ี 6  เรื่องAesop’s Fables 

 เลมท่ี 7  เรื่อง Pong’s Story 

 

ระยะเวลาในการวิจัย 

 ดําเนินการวิจัยในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2556 ระหวางวันท่ี 3มิถุนายนพ.ศ.2556 

ถึงวันท่ี3กรกฎาคมพ.ศ.2556รวมเวลาท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 21 ชั่วโมง และปฐมนิเทศ ทดสอบ

กอนเรียนและหลังเรียน จํานวน 3 ชั่วโมง รวมเวลา 24 ชั่วโมง โดยใชเวลาเรียนในชั่วโมงซอมเสริม

ระหวางเวลา 14:30 น. – 15:30 น. ทุกวัน 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

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

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 หมายถึงแบบฝกเสริมทักษะท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษและการคิด โดยมีข้ันตอนในแบบฝกเสริมทักษะตามวิธีสอนแบบ D-R-T-A-

A(DirectedReading-Thinking Activity and Advanced Skill Training) สอดคลองกับเนื้อหา 

คําศัพท หลักไวยากรณตามสาระการเรียนรูท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ และบทอานเก่ียวกับเรื่องราวใน

ชีวิตประจําวันและเรื่องใกลตัว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 7 เลมดังนี้  

 1.1  Highway’s Activities 

 1.2  AtJubjaeng’s School 

 1.3  Happy Weekend 

 1.4  The Food Guide Pyramid 
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 1.5  The First Daffodil 

 1.6  Aesop’s Fables 

1.7  Pong’s Story 

 

  2. ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและการคิด หมายถึง ความสามารถ 

ในการคาดเดาเนื้อเรื่อง การสรุปความ การสรุปเรื่องท่ีอาน การตั้งชื่อเรื่อง การอานเพ่ือหารายละเอียด

จากเนื้อเรื่อง การหาใจความสําคัญ และการคิดวิเคราะห ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมดานการคิด 

และจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการคิดท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 

 

 3. กลวิธี D-R-T-A-A (Directed Reading-Thinking Activity and Advanced Skill 

Training)หมายถึง กลวิธีการสอนทักษะการอานท่ีผูวิจัยไดนํามาประยุกตจากวิธีของ D-R-T-A และ 

ใชเปนองคประกอบในการจัดทําแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษและการคิด รวมท้ังการดําเนินการ

จัดกิจกรรมในการแผนการเรียนรูชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 ซ่ึงมีข้ันตอน

ดังตอไปนี้ 

  ชวงท่ี 1  กระบวนการอานและการคิด (Directing the reading-thinking process) 

   ข้ันท่ี 1  การนําเขาสูบทเรียน (Introduction)ประกอบดวย 2 ข้ันตอน คือ 

    Introducing 1 การดูชื่อเรื่อง ภาพหนาปก และภาพท่ีนําเสนอ แลวคาดเดาเนื้อหา 

    Introducing 2 การเรียนรูคําศัพท 

   ข้ันท่ี 2  การคาดเดา (Predicting) 

    ประกอบดวย Predicting 1-3 โดยผูวิจัยไดแบงเนื้อหาในแตละเรื่องเปน 3 ตอน 

นําเสนอแตละตอนโดยมีภาพประกอบ และคําถามใหนักเรียนทายเนื้อเรื่องตามข้ันตอน ดังนี้ 

     1)นักเรียนใชกระดาษปดสวนเนื้อหา 

     2)  นักเรียนดูรูปภาพ อานคําถาม และทายคําตอบ 

     3)  นักเรียนเปดสวนเนื้อหา อาน และทําความเขาใจ ตรวจสอบวาคําตอบท่ีทาย

ไวถูกตองหรือไม 

    นักเรียนทําข้ันตอน 1-3 ซํ้ากันจนครบเนื้อหาท้ัง 3 สวน 
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   ข้ันท่ี 3  การอานเรื่อง (Story Reading) 

    นักเรียนอานเรื่องท้ังหมด อานออกเสียงหรืออานในใจ 

   ข้ันท่ี 4  การทําแบบฝกหัด (Exercises)  

    นักเรียนทําแบบฝกหัดเก่ียวกับเนื้อเรื่อง4-5 แบบฝกหัด 

   ข้ันท่ี 5  การประเมินการอาน (Evaluate Understanding) นักเรียนเขียนสรุปเรื่อง 

เปนความเรียงสั้น ๆ  

  ชวงท่ี 2  การฝกทักษะเพ่ิมเติม (Advanced Skill Training) 

   ข้ันท่ี 6การประยุกตความรูท่ีเรียน และการศึกษากลยุทธการอาน 

    นักเรียนวิเคราะห สังเคราะหความรูท่ีเรียน นําภาษาไปใชในการเขียนเรื่องใหม 

และเรียนรูเก่ียวกับกลยุทธการอาน 

   ข้ันท่ี 7ข้ันการทดสอบทายเรื่อง (Unit Test) 

    นักเรียนทําแบบทดสอบทายเรื่อง 

 

 4.  แผนการจัดการเรียนรูการอานภาษาอังกฤษและการคิดดวยกลวิธี D-R-T-A-A 

หมายถึง แผนการจัดการเรียนรูท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนเพ่ือใชจัดกิจกรรมควบคูกับแบบฝกเพ่ือพัฒนาทักษะ

การอานและการคิดดวยกลวิธี D-R-T-A-Aเรื่องละ 3 แผนการจัดการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรู

เพ่ือการปฐมนิเทศ และการทดสอบ รวมเปน 23 แผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวยกิจกรรมตามแนว

การสอนดวยกลวิธี D-R-T-A-Aคือ Introducing, Predicting, Story Reading, Exercises, Evaluate 

Understanding, Advanced Skill Training และ Unit Test 

 

 5.การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษและการคิดดวยกลวิธี D-R-T-A-A 

หมายถึง การดําเนินการออกแบบ ปรับปรุง และพัฒนา โดยการเริ่มจัดทําแบบฝกเสริมทักษะการอาน

และการคิดในปการศึกษา 2555 และพัฒนาข้ันตอนใหเกิดประโยชนสูงสุด ดังนี้ 

 ปการศึกษา2555   ปการศึกษา2556 

1.  Introducing the Text    1.  Introducing 1-2 

2.  Predicting 1-3      2.  Predicting 1-3 
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3.  Directed Reading Silent Reading  3.  Story Reading 

4.  Comprehension Check and  4.  Exercises 

     Skill Building       

5.  Oral Reading      5.  Evaluate Understanding 

6.  Follow-up Activity    6.  Advanced Skill Training  

         7.  Unit Test 

 

 6.ประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษและการคิดดวยกลวิธี  

D-R-T-A-Aช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

  80 ตัวแรก  หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ยท่ีไดหลังจากการทํากิจกรรมระหวางเรียน 

และแบบทดสอบทายเรื่องในแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษและการคิดดวยกลวิธี  

D-R-T-A-Aชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 แตละเลมรวมท้ัง 7 เลม 

  80 ตัวหลัง  หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ยท้ังหมดจากการทดสอบหลังเรียนดวย

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการคิดชั้นประถมศึกษาปท่ี 5  

 

 7.  ดัชนปีระสิทธิผลหมายถึง คาแสดงอัตราการเรียนรูท่ีกาวหนาข้ึนจากพ้ืนฐานความรูเดิม 

ท่ีมีอยู หลังจากท่ีเรียนรูโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษและการคิดดวยกลวิธี D-R-T-A-

A ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน 

 

 8.ผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการคิด หมายถึง คะแนนของนักเรียนท่ีไดจากการทํา

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการคิดเม่ือนักเรียนไดเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษและการคิดดวยกลวิธี D-R-T-A-Aชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ครบท้ัง 7 เลม 

 

 9.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอานภาษาอังกฤษและการคิด หมายถึง แบบทดสอบท่ี

ผูวิจัยไดสรางข้ึนเพ่ือทดสอบนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอาน
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ภาษาอังกฤษและการคิดดวยกลวิธี D-R-T-A-A ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5ซ่ึงเปนแบบทดสอบแบบปรนยั

ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 

 10.  พฤติกรรมดานทักษะการคิด หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกเก่ียวกับการตอบคําถามใน

การใชกลยุทธการอาน ขณะทํากิจกรรมการเรียนรู มีประเด็นการสังเกต 15 ขอ ลักษณะแบบสังเกตเปน

แบบRating Scale 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1.  นักเรียนท่ีเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษและการคิดดวยกลวิธี  

D-R-T-A-A ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการอานสูงข้ึน 

 2.  นักเรียนท่ีเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษและการคิด 

ดวยกลวิธี D-R-T-A-A มีทักษะการอานและการคิดสูงข้ึน 

 3.  ไดแนวทางสําหรับครูผูสอนในการจัดกิจกรรมฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษและการคิด  

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5  

 4.  ไดแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนการคิดในกลุมสาระการเรียนรู 

ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในระดับชั้นอ่ืน ๆ และเนื้อหาอ่ืน ๆ  


