
บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 ในการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษและคิดดวยกลวิธี D-R-T-A-A 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของตามลําดับ ดังรายการตอไปนี้ 

  1.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

  2.  เอกสารท่ีเก่ียวกับการสอนอาน 

  3. การสอนอานดวยกลวิธี Directed Reading-Thinking Activity (D-R-T-A) 

  4. เอกสารท่ีเก่ียวของกับแบบฝก 

 5.  เอกสารท่ีเก่ียวกับทักษะการคิด 

 6.  การหาประสิทธิภาพของแบบฝก 

 7.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 8.  การหาประสิทธิผล 

 9. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 10.  การวิเคราะหทฤษฎีการสอนอานดวยกลวิธี D-R-T-A สูการสอนอานและการคิด 

ดวยกลวิธี D-R-T-A-A 

 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

1. แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ ไดพัฒนาตอเนื่องจากหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 เก่ียวกับ

ความเหมาะสมชัดเจนของเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และกระบวนการนําหลักสูตรไปสู 
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การปฏิบตัิในแตละระดับ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูแกนกลางของกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศในแตละระดับชั้น จะเปนกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียน 

การสอน อีกท้ังกําหนดใหภาษาอังกฤษเปนสาระการเรียนรูพ้ืนฐานท่ีผูเรียนจะตองไดเรียนรูตลอด 

หลักสูตร โดยมุงหวังใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดี มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษสื่อสารในสถานการณ

จริง แสวงหาความรู ประกอบอาชีพ ศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน รวมท้ังมีความเขาใจในเรื่องราวและ

วัฒนธรรมท่ีหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยัง 

สังคมโลกไดอยางสรางสรรค (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.  2552: 1-2) 

 

2.  คุณภาพผูเรียน 

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศมุงพัฒนาผูเรียนเม่ือจบชวงชั้นท่ี 2 (จบชัน้ประถมศึกษาปท่ี 6) ใหมีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานการเรียนรู ดังนี้ (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.  2552: 4-5) 

 1.  ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง และคําแนะนําท่ีฟงและอาน อานออกเสียงประโยค 

ขอความ นิทาน และบทกลอนสั้น ๆ ถูกตองตามหลักการอาน เลือก/ระบุประโยคและขอความตรง 

ตามความหมายของสัญลักษณหรือเครื่องหมายท่ีอาน บอกใจความสําคัญและตอบคําถามจากการฟง

และอานบทสนทนา นิทานงายๆ และเรื่องเลา 

 2.  พูด/เขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล ใชคําสั่ง คําขอรอง คําขออนุญาต 

และใหคําแนะนํา พูด/เขียนแสดงความตองการ ขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให 

ความชวยเหลือในสถานการณงายๆ พูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูลเก่ียวกับตนอง เพ่ือน ครอบครัว

และเรื่องใกลตัว พูด/เขียนแสดงความรูสึกเก่ียวกับเรื่องตาง ๆ ใกลตัว กิจกรรมตาง ๆ พรอมท้ังให

เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ 

   3.  พูด/เขียนใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน และสิ่งแวดลอมใกลตัว เขียนภาพ แผนผัง 

แผนภูมิและตารางแสดงขอมูลตาง ๆ ท่ีฟงและอาน พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องตาง ๆ ใกล

ตัว 

 4.  ใชถอยคํา น้ําเสียง และกิริยาทาทางอยางสุภาพ เหมาะสม  ตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของเจาของภาษา ใหขอมูลเก่ียวกับเทศกาล/วันสําคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเปนอยูของ 
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เจาของภาษา เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

 5.  บอกความเหมือน/ความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตาง ๆ การใช

เครื่องหมายวรรคตอนและการลําดับคําตามโครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและภาษาไทย

เปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกตางระหวางเทศกาล งานฉลอง และประเพณีของเจาของภาษากับ

ของไทย  

 6.  คนควา รวบรวมคําศัพทท่ีเก่ียวกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนจากแหลงการเรียนรูและ

นําเสนอดวยการพูด/การเขียน 

 7.ใชภาษาสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในหองเรียนและสถานศึกษา 

 8. ใชภาษาตางประเทศในการสืบคนและรวบรวม ขอมูลตาง ๆ 

 9. มีทักษะการใชภาษาตางประเทศ (เนนการฟง-พูด-อาน-เขียน) สื่อสารตามหัวเรื่องเก่ียวกับ

ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวางและนันทนาการ สุขภาพและ

สวัสดิการ การซ้ือ-ขาย และลมฟาอากาศ ภายในวงคําศัพทประมาณ 1,050-1,200 คํา (คําศัพทท่ีเปน

รูปธรรมและนามธรรม) 

 10. ใชประโยคเดี่ยวและประโยคผสม (Compound Sentence) สื่อความหมาย 

ตามบริบทตาง ๆ 

 

3.  สาระและมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด 

 สาระการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรูประกอบดวย องคความรู ทักษะ/กระบวนการ

เรียนรู และคุณลักษณะอันพึงประสงค กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ กําหนดใหภาษาอังกฤษ

เปนสาระการเรียนรูพ้ืนฐานซ่ึงกําหนดใหผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจําเปนตองเรียนรู 

โดยกําหนดมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายสําคัญของการพัฒนาผูเรียน ระบุสิ่งท่ีผูเรียนพึงรูและ 

พึงปฏิบัติได มีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ (สํานักวิชาการและ

มาตรฐานการศึกษา. 2552: 20-26) 

  สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร (Communications) การใชภาษาตางประเทศใน

การฟง-พูด-อาน-เขียนแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร แสดงความรูสึกและความคิดเห็น ตีความ นําเสนอ
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ขอมูลความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ และสรางความสัมพันธระหวางบุคคลอยาง

เหมาะสม 

  ภาษาเพ่ือการสื่อสารมีมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จํานวน 3 มาตรฐาน และมี 12 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

 มาตรฐาน ต.1.1 เขาใจและตีความเรื่องท่ีฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ 

และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

 ต 1.1 ป.5/1  ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง และคําแนะนํางายๆ ท่ีฟงและ

อาน 

 ต 1.1 ป.5/2  อานออกเสียงประโยค ขอความและบทกลอนสั้นๆถูกตอง 

ตามหลักการอาน 

 ต 1.1 ป.5/3 ระบุ/วาดภาพสัญลักษณหรือเครื่องหมายตรงตามความหมาย

ของประโยคและขอความสั้นๆ ท่ีฟงหรืออาน 

  ต 1.1 ป.5/4บอกใจความสําคัญ และตอบคําถามจากการฟงและ 

อานบทสนทนาและนิทานงายๆ หรือเรื่องสั้นๆ 

 มาตรฐาน ต.1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร

แสดงความรูสึกและความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ 

 ต 1.2 ป.5/1  พูด/เขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล  

 ต 1.2 ป.5/2  ใชคําสั่ง คําขอรอง คําขออนุญาต และใหคําแนะนํางายๆ 

 ต 1.2 ป.5/3  พูด/เขียนแสดงความตองการ ขอความชวยเหลือ ตอบรับและ

ปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณงายๆ 

 ต 1.2 ป.5/4  พูด/เขียนเพ่ือขอและใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน 

ครอบครัว และเรื่องใกลตัว 

 ต 1.2 ป.5/5  พูด/เขียนแสดงความรูสึกของตนเองเก่ียวกับเรื่องตางๆ  

ใกลตัว และกิจกรรมตางๆพรอมท้ังใหเหตุผลสั้นๆ ประกอบ 

 มาตรฐาน ต.1.3 นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น 

ในเรื่องตาง ๆ โดยการพูดและการเขียน 
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 ต 1.3 ป.5/1  พูด/เขียนใหขอมูลเก่ียวกับตนเองและเรื่องใกลตัว 

 ต 1.3 ป.5/2  เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิแสดงขอมูลตางๆ ตามท่ีฟง

หรืออาน 

 ต 1.3 ป.5/3  พูดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องตางๆ ใกลตัว 

 สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม (Cultures) การใชภาษาตางประเทศตามวัฒนธรรม

ของเจาของภาษาความสัมพันธ ความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของ

ภาษากับวัฒนธรรมไทย และนําไปใชอยางเหมาะสม 

  ภาษาและวัฒนธรรมมีมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จํานวน 2 มาตรฐาน และ 5 ตัวชี้วัด ดังนี ้

 มาตรฐาน ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของ

ภาษาและนําไปใชอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 

 ต 2.1 ป.5/2 ใชถอยคํา น้ําเสียง และกิริยาทาทางอยางสุภาพ ตามมารยาท

สังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา   

 ต 2.1 ป.5/2ตอบคําถาม/บอกความสําคัญของเทศกาล/วันสําคัญ/ 

งานฉลองและชีวิตความเปนอยูงายๆ ของเจาของภาษา 

 ต 2.1 ป.5/3เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

 มาตรฐาน ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและ

วัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม 

 ต 2.2 ป.5/1  บอกความเหมือน/ความแตกตางระหวางการออกเสียง

ประโยคชนิดตางๆการใชเครื่องหมายวรรคตอน และการลําดับคํา(Order)ตามโครงสรางประโยค  

ของภาษาตางประเทศและภาษาไทย 

 ต 2.2 ป.5/2  บอกความเหมือน/ความแตกตางระหวางเทศกาลและ 

งานฉลองของเจาของภาษากับของไทย 

 สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน(Connections) การใช

ภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน เปนพ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหา

ความรู และเปดโลกทัศนของตน 
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 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลกมีมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จํานวน 1 มาตรฐาน และ 1 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

  มาตรฐาน ต 3.1  ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระ 

การเรียนรูอ่ืน และเปนพ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน 

  ต 3.1 ป.5/1  คนควารวบรวมคําศัพทท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

และนําเสนอดวยการพูด/การเขียน 

 สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน (Connections) 

การใชภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ ท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน ชุมชน และสังคมโลก

เปนเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาตอ ประกอบอาชีพ และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก 

 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลกมีมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จํานวน 2 มาตรฐาน และ 2 ตัวชี้วัด ดงันี้ 

  มาตรฐาน ต 4.1 ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ ท้ังในสถานศึกษา 

ชุมชน และสังคม 

  ต 4.1 ป.5/1  ฟง พูด และอาน/เขียนในสถานการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 

ในหองเรียนและสถานศึกษา 

 มาตรฐาน ต 4.2 ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาตอ  

การประกอบอาชีพและการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก 

 ต 4.2 ป.5/1  ใชภาษาตางประเทศในการสืบคนและรวบรวมขอมูลตางๆ 

 

เอกสารที่เกี่ยวของกับการอาน 

 1.  ความหมายของการอาน 

  การอานเปนสิ่งจําเปนและมีความสําคัญยิ่งตอการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย 

มีนักการศึกษาหลายทานใหความสนใจและใหคําจํากัดความของการอานไวตางทัศนะ ดังนี้ 

   สมุทร เซ็นเชาวนิช (2551: 1) ไดสรุปความหมายของการอานวา การอานคือการสื่อ 

ความหมาย เปนการสื่อความหมายระหวางผูเขียนกับผูอาน ผูเขียนพูด ผูอานแสดงปฏิกิริยาตอบโต และ

อาจจะตอบโตกับผูอ่ืนดวยการสื่อความหมาย 
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   พรสวรรค สีปอ (2550: 179) ไดใหความหมายของการอานไวดังนี้ การอานคือ 

กระบวนการเขาใจความหมายภาษา การแปลความหมายและการใชวิจารณญาณในการตัดสินประเมิน

คาเก่ียวกับคุณภาพ คานิยม ความเท่ียงตรงและความถูกตองของเรื่องราวท่ีอาน โดยท่ีผูอานตองใช

ความคิดและตองมีความสามารถเพ่ือท่ีจะทําความเขาใจและตีความ ขอความท่ีผูเขียนสื่อออกมาในรูป

ของการเขียน 

   สุธาสินี บุญครอบ (2547:24) ไดใหความหมายของการอานวา การอาน คือ 

กระบวนการทางความคิดและยังเปนกระบวนการของการปฏิสัมพันธระหวางผูอานและผูเขียนในดาน

ของความรูและความสามารถในการใชภาษาเพ่ือสื่อความหมาย ผูเขียนยอมจะพยายามใชสัญลักษณหรือ

ตัวอักษรสื่อความหมาย หรือใชขอมูลท่ีตนตองการสื่อสารแกผูอานและผูอานเองก็ยอมจะตองการสื่อ

ความหมายจากสัญลักษณหรือตัวอักษรท่ีผูเขียนตองการสื่อความหมายแกตน ดังนั้นการอานจึงเปน

กระบวนการท่ีสมองแปลสัญลักษณตาง ๆ ท่ีมองเห็นใหเกิดความรูความเขาใจเรื่องท่ีอานเร็วข้ึน 

   ครอลยีและเมาทเท็น (Crawley, & Mountain1995: 14) ไดใหความหมายของ 

การอานวา การอานเปนกระบวนการท่ีซับซอน ซ่ึงตองใชกระบวนการคิดระลึกถึงคาตาง ๆ ท่ีทําใหเกิด

ปฏิสัมพันธระหวางความคิดกับสิ่งท่ีมองเห็น แลวจึงสื่อความหมายจากสัญลักษณท่ีอาน 

   เดยและแบมฟอรด (Day, & Bamford. 1998: 12) ใหความหมายของการอานวา 

การอานเปนการสรางความหมายจากขอความท่ีเขียนหรือพิมพ ซ่ึงผูอานจะตองใชกระบวนการคิด

เชื่อมโยงระหวางขอความหรือขอมูลท่ีอานกับความรูและประสบการณเดิมเพ่ือใหสามารถเขาใจ

ความหมายท่ีผูเขียนตองการสื่อสารไดถูกตอง 

  วีกิพีเดีย (Wikipedia. 2009: Online) ไดนิยามความหมายของการอานไวดังนี้  

การอาน หมายถึง กระบวนการรับรู การถอดรหัสสัญลักษณนําไปสูจุดหมายในการสรางความหมาย 

กระบวนการถายทอดขอมูลของผูเขียน การไดมาของภาษาท่ีมีความหมายของการสื่อสารและกระทํา

รวมกันเก่ียวกับขอมูลและความคิด 

 จากคําจํากัดความและความคิดเห็นเก่ียวกับความหมายของการอานดังกลาว อาจกลาว  

ไดวา การอานเปนกระบวนการเขาใจความหมายภาษา การแปลความหมายและการใชวิจารณญาณ 

ในการตัดสิน การถอดรหัสสัญลักษณนําไปสูจุดหมายในการสรางความหมาย เปนการสื่อความหมาย

ระหวางผูเขียนกับผูอาน การอานเปนกระบวนการท่ีซับซอน ตองใชกระบวนการคิดเชื่อมโยงระหวาง
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ขอความหรือขอมูลท่ีอานกับความรูและประสบการณเดิมเพ่ือใหสามารถเขาใจความหมายท่ีผูเขียน

ตองการสื่อสารไดถูกตอง 

 

 2.  ประเภทของการอาน 

  สมุทร เซ็นเชาวนิช  (2551: 3) ไดแบงประเภทการอานออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

 1.  การอานเพ่ือการศึกษา (Work-Study Type Reading) เปนการอานท่ีตองการ 

ความเร็วพอประมาณ การอานแบบนี้มีจุดมุงหมายท่ีสําคัญคือตองการครอบคลุมเนื้อหาใหไดมากท่ีสุด

เก็บใจความสําคัญและรายละเอียดปลีกยอยตาง ๆ ใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได การอานประเภทนี้

ผูอานจะตองพิจารณาคําศัพทและความหมายของคําท่ีพบใหละเอียดถ่ีถวน นอกจากรูความหมายเฉพาะ

แลวผูอานควรจะตองรูความหมายแฝงหรือความหมายโดยนัย (Connotation) ของคํานั้น ๆ ดวยเพ่ือจะ

ไดเขาใจขอความท่ีอานไดชัดเจนยิ่งข้ึน 

 2.  การอานเพ่ือการพักผอนและความบันเทิงใจ (Recreational Reading) เปน 

การอานเพ่ือความรื่นรมยเปนสวนตัวหรือเพ่ือพักผอนหยอนใจเปนสวนใหญ การอานชนิดนี้มักไม

ตองการความเขาใจท่ีลึกซ้ึงมาก ผูอานจะอานโดยใชความเร็วชาหรือเร็วอยางไรก็ได  

 ฟองจันทร สุขยิ่งและคนอ่ืน ๆ  (2550: 14) ไดใหความหมายของการอานไว 2 ลักษณะดังนี้ 

  1. การอานในใจ (Silent Reading) หมายถึง การถายทอดตัวอักษรออกมาเปน 

ความคิดโดยตรง เวลาอานจะใชเฉพาะสายตากวาดไปบนตัวอักษร สายตารับภาพแลวสงสัญญาณผาน

ประสาทตา ไปยังประสาทสมองใหรับรูเพ่ือจดจําและตีความตาง ๆ ออกมาซ่ึงเปนสิ่งจําเปนมากใน

ชีวิตประจําวันท่ีจะทําใหวัตถุประสงคท้ังหมดบรรลุ เชนการอานเพ่ือจับใจความสําคัญ การอานเพ่ือตอบ

คําถาม การอานเพ่ือเรียงลําดับเหตุการณ แมแตการอานเพ่ือความเพลิดเพลิน นักเรียนและนักศึกษา

ควรไดรับการฝกฝนใหอานเปนไมเพียงแตอานได หรืออานออกเทานั้น แตตองสามารถ สรุปความ แปล

ความ ขยายความ วิเคราะหคํา และวิเคราะหความหรือเนื้อเรื่องและวิจารณเนื้อเรื่องได 

  2.  การอานออกเสียง (Oral Reading) หมายถึงการเปลงเสียงตามตัวอักษร ถอยคํา 

และเครื่องหมายตาง ๆ ท่ีเขียนไวออกมาไดถูกตอง ชัดถอยชัดคํา และเปนท่ีเขาใจแกผูฟง การอานออก

เสียงจึงเปนกระบวนการท่ีสัมพันธกันระหวางสายตา สมอง และการเปลงเสียง โดยเริ่มตนท่ีสายตา 

จองมองตัวอักษรและเครื่องหมายตาง ๆ ท่ีเขียนไว สมองตองประมวลใหเปนถอยคํา จากนั้นเปลงเสียง
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ออกมา ดังนั้นการอานออกเสียงจึงเปนทักษะท่ีควรฝกฝนและใหความสนใจเปนพ้ืนฐานของการอานใน

ใจอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ และสามารถนําหลักการอานออกเสียงคําไปใชใหเกิดประโยชน 

ในการฟงและการพูด เขากับรูปคําท่ีนักเรียนพบในสื่ออ่ืน ๆ อีกดวย ในการอานออกเสียงแบงออกเปน 2 

ประเภท ไดแก 

  2.1  อานออกเสียงรอยแกว เพ่ือสื่อสารใหผูอ่ืนรูเรื่องและเขาใจ 

  2.2  อานออกเสียงบทรอยกรองประเภทตาง ๆ เพ่ือความไพเราะใหผูฟงเกิด 

ความเพลิดเพลินและซาบซ้ึง ชวยใหเด็กมีทักษะมากข้ึน อานไดคลองแคลว ถูกตอง รูจักความไพเราะ

ของบทรอยกรองตาง ๆ 

 โคดี้และคนอ่ืน ๆ  (Coady, et al.  1997: 65) ไดกลาววา การอานนั้นสามารถทําได

หลายรูปแบบ แลวแตจุดประสงคของการอาน โดยท่ัวไปแลวทักษะในการอานแบงออกเปน 4 แบบ คือ 

  1.  การอานแบบผาน ๆ (Skimming) คือการอานแบบพิจารณาเร็ว ๆ โดยปกติ 

การอานแบบนี้ผูอานจะตองมีจุดมุงหมายหรือคําถามท่ีตองการคําตอบเฉพาะเจาะจงสําหรับเรื่องใดเรื่อง

หนึ่งในใจแลว การอานในลักษณะนี้ตองรูจักใชชื่อเรื่องและหัวขอใหญใหเปนประโยชน เม่ือลองทําดูแรก 

ๆ จะรูสึกยากเนื่องจากการอานเปนทักษะซ่ึงตองฝกฝน ในระยะเริ่มตนครูควรจะเปนผูชวยชี้แนะวา ควร

ตั้งคําถามอะไรไวในใจกอนการเริ่มอาน และควรเปนคําถามท่ีจะชวยใหการอานแบบนี้ดําเนินตอไปได 

หลังจากการฝกฝนแลวนักเรียนจะเริ่มรูจักการใชการคาดคะเน (Prediction) การจับใจความ หลังจาก

นั้นจะพบวาตนเองสามารถอานไดเร็วข้ึน 

  2.  การอานแบบกวาดสายตา (Scanning) การอานแบบนี้ตางจากการอานแบบแรก 

ตรงท่ีวาจุดประสงคของการอานตองการขอมูลท่ีเฉพาะเจาะจงมากกวาแบบแรก เชน วันท่ี ตัวเลข หรือ

สถานท่ี เปนตน ครูควรจะสอนใหนักเรียนใชตัวเลข ตัวอักษรท่ีเปนตัวใหญหรือวลีสั้น ๆ ท่ีมีความสําคัญ

อยูดวยใหประโยชนนอกเหนือจากเทคนิคในขอแรก ครูจําเปนตองเลือกบทเรียนท่ีสมจริงและนักเรียน

สามารถใชประโยชนของการอานท้ังสองแบบไดอยางชัดเจน เชน ขาวในหนังสือพิมพหนาขาวกีฬา 

รายการอาหาร หรือหนาโฆษณา เปนตน 
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 3.  การอานเพ่ือหารายละเอียด (Through Reading) การอานแบบนี้คือการอานท่ี 

ผูอานตองการท่ีจะเขาใจความหมายท้ังหมดของผูเขียน ท้ังจุดใหญและรายละเอียดปลีกยอย เปนทักษะ 

การอานท่ีครูผูสอนสวนมากใชในการสอนอานในชั้นเรียน ซ่ึงจุดออนของการสอนโดยวิธีนี้ คือ การให

ความสําคัญกับการอานแบบคําตอคํา เปนการเนนการอานเพ่ือหารายละเอียดปลีกยอยจนเกินไป ทําให

มองขามความจริงไปวา ในการถายทอดความคิดของผูเขียนออกมาเปนขอความนั้น ผูเขียนเองก็ไมไดให

ความสําคัญแกขอความท่ีเขาเขียนในระดับเดียวกันและการอานเพ่ือหารายละเอียดนั้นก็ไมจําเปนเสมอ

ไป ท้ังนี้ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของผูอานและลักษณะของงานเขียนนั้น ๆ ประเภทของงานเขียนท่ี

ตองการอานเอารายละเอียดมักไดแก รายงานการวิจัย และตําราเรียน เปนตน 

 4.  การอานเชิงวิจารณ (Critical Reading) การอานแบบนี้เปนทักษะการอานระดับ

สูงสุด คือผูอานสามารถท่ีจะแสดงความคิดเห็นตอสิ่งท่ีไดอานไปแลวได เชน ใชเหตุผลตอรองกับสิ่งท่ี

ปรากฎในขอเขียนนั้นวาผูอานเห็นดวยหรือไม การท่ีจะฝกฝนนักเรยีนใหมีโอกาสไดใชเหตุผล

ประกอบการอาน ก็คือการเปดโอกาสใหมีการอภิปรายหลังการอานขอเขียนนั้น 

 จากทฤษฏีขางตน อาจกลาวไดวาเราสามารถแบงการอานออกเปน 2 ประเภท คือการอาน

ออกเสียงและการอานในใจ การอานออกเสียงเปนการเปลงเสียงตามตัวอักษรคํานึงถึงความถูกตองและ 

ความคลองแคลวในการออกเสียง การอานในใจไมตองออกเสียงเพียงใชสายตาและสมองทําความเขาใจ

ในเนื้อเรื่อง เพ่ือจับใจความสําคัญของเรื่องท่ีอาน การอานท้ังสองประเภทนี้ยังแบงไดหลายลักษณะ

ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของผูอาน เชนการอานเพ่ือรับขอมูลขาวสาร การอานเพ่ือศึกษาคนควา การอาน

เพ่ือความบันเทิง หรือการอานแบบคราว ๆ การอานแบบเจาะจงขอมูล การอานเอารายละเอียดและ 

การอานเชิงวิจารณ 

 

3.  การสอนทักษะการอาน 

 วิสาข จัติวัตร  (2543: 29) ไดกลาวถึงแนวทางการสอนอานภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสอง 

โดยยึดหลักตามแบบจําลองการอานท้ัง 3 ประเภท ดังตาราง 2 
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ตาราง 2แสดงแบบจําลองและแนวการสอนอานท่ีสําคัญ 

แบบจําลองการอาน แนวการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสอง 

แบบจําลองการอานท่ีผูอานใชกระบวนการอานจากบน 

สูลาง(Bottom Up Model of Reading) 

คือการสอนอานจากสวนยอยไปสูภาพรวม 

แนวการสอนอานแบบฟง – พูด 

(Audiolingualism) 

แบบจําลองการอานท่ีผูอานใชกระบวนการอานจากลาง 

สูบน(Top-Down Model of Reading) 

คือ การสอนภาพรวมกอนจึงสอนโครงสราง และคําศัพท 

แนวการสอนอานเพ่ือการสื่อสาร 

(Communicative Approach) 

แบบจําลองการอานแบบปฏิสัมพันธ 

(Model of Interactive Reading) 

แนวการสอนอานแบบปฏิสัมพันธ 

(Interactive Appraoch) 

 

 วิสาข จัติวัตร  (2543: 29-62) ไดอธิบายถึงรายละเอียดของหลัการสอนตามแนวการสอนอาน

แบบตาง ๆ ดังนี้ 

  1.  หลักการสอนอานตามแนวการสอนฟง-พูด เนื่องจากแนวการสอนฟง-พูดจะเนน 

กิจกรรมการพูดเพ่ือใหนักเรียนสามารถพูดภาษาไดอยางคลองแคลว บทอานจึงเปนเสมือนสิ่งท่ีเสริมแรง

ในการเรียนโครงสรางภาษาและศัพทท่ีชวยใหพูดดีข้ึน ดังนั้นในบทเรียนท่ีใชแนวการสอนนี้ จะเริ่มดวย

บทสนทนาและฝกโครงสรางศัพท หลังจากนั้นใหอานเนื้อเรื่องท่ีสอนศัพทหรือโครงสรางไวยากรณ

เชนเดียวกัน เพ่ือเปนการย้ําหรือเสริมสิ่งท่ีไดฝกพูดมาแลว การเรียนภาษาใหไดผลนั้น ควรเริ่มจากการ

เรียนการสอนทักษะฟง พูด อาน และเขียนเรียงตามลําดับ สิ่งท่ีจะนํามาเสนอใหนักเรียนอานหรือเขียน 

ควรเปนเนื้อหาท่ีนักเรียนไดพูดมากอนแลว และในการสอนทักษะการอานนั้น ตองฝกซํ้าจนพูดไดเปน

นิสัย โดยเริ่มจากทักษะพ้ืนฐาน เชน การออกเสียงอักษรหรือสระ ตอมาจึงเปนการสอนผสมคํา สะกดคํา 

แลวจึงอานเปนประโยค และอานเปนเรื่อง 

   หลักการสอนอานตามแนวการสอนฟง-พูดสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดดังนี้ 

    ข้ันตอนท่ี 1 เริ่มสูการอาน เริ่มเรียนบทสนทนาสั้น ๆ มีจุดมุงหมายเพ่ือสอน 

การสะกด หรือความสอดคลองระหวางเสียงและตัวอักษร 
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    ข้ันตอนท่ี 2 ทําความคุนเคย อานบทสนทนา หรือเรื่องเลาท่ีไดฝกพูดแลวเพ่ือจะได

อานกลุมคําท่ียาวข้ึน ทําความคุยเคยกับโครงสรางประโยคและคําศัพทตาง ๆ ทําใหสามารถหา

ความหมายท่ีสัมพันธกันระหวางกลุมคําตาง ๆ ครูจะแนะนําเทคนิคตาง ๆ ในการอานเพ่ือสรางนิสัยการ

อานใหคลอง 

    ข้ันตอนท่ี 3 เรียนเทคนิคตาง ๆ ในการอาน โดยอานเรื่องเลาหรือบทสนทนาท่ีไม 

ซับซอน แตยากข้ึนกวาข้ันตอนท่ี 2 ครจูะสอนชนิดของคํา ตลอดจนโครงสรางทางไวยากรณตาง ๆ  

    ข้ันตอนท่ี 4 การฝกอาน นักเรียนฝกอานบทอานแบบตาง ๆ ในวงกวางข้ึน อานเนื้อ

เรื่องท่ีใชสอนไวยากรณ คําศัพท และเรื่องราวตาง ๆ ดวยตนเองเพ่ือความสนุกสนาน 

    ข้ันตอนท่ี 5 อานเนื้อหารูปแบบตาง ๆ นักเรียนอานเนื้อหาท่ีเปนตัวจริง เพ่ือหา 

ใจความสําคัญ หาขอมูล หรือแปล บทอานจะมีเนื้อหาหลากหลายรูปแบบ 

  2.  หลักการสอนอานตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสาร เปนการสอนการอานเพ่ือเนน 

ทักษะในระดับสูงไปสูทักษะในระดับพ้ืนฐาน ผูอานตองใชความรูเดิมเดาเนื้อหาจากบทอาน พยายาม

สรุปใจความสําคัญ จุดประสงคของบทอาน กอนท่ีจะทําความเขาใจกับรายละเอียด ผูอานตองมี

ความสามารถท้ังการอานเพ่ือความเขาใจ (Comprehending) และ ความสามารถในการตีความหมาย 

(Interpreting) ครูตองออกแบบการสอนอานใหเหมาะสมกับจุดประสงคในการอาน เชน การอานแบบ

เจาะจง (Scanning) หรือ ใชทักษะแบบคราว ๆ ไปอยางรวดเร็ว (Skimming) บทอานท่ีนํามาสอนอาน

ควรมีลักษณะเปนเอกสารจริง เพ่ือสนองความตองการของผูเรียนท่ีตองอานขอความตาง ๆ เหลานี้ใน

ชีวิตประจําวัน และควรสอนรวมกันทุกทักษะฟง พูด อาน เขียน เนื่องจากท้ัง 4 ทักษะตองใชสัมพันธกัน

ในชีวิตจริง 

   จากแนวคิดของหลักการสอนอานเพ่ือการสื่อสาร พอจะสรุปกิจกรรมการสอนอานได

ดังนี้ 

    1.  ทํานายเรื่องท่ีจะอานกอนทําการอาน โดยสามารถเดาเนื้อเรื่องไดจากรูปภาพ  

ตาราง แผนภูมิ เปนตน 

    2.  ผูอานควรมีจุดประสงคในการอาน เพ่ือจะไดใชเทคนิคในการอานอยางถูกตอง 
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    3.  ใชการตีความหมายของคําศัพทท่ีไมรูจากขอความในบริบท โดยผูอานอาจจะ 

อนุมานความหมายของคําศัพทนั้นจากคําท่ีมีความหมายคลายกัน คําท่ีมีความหมายตรงขามกัน 

โครงสรางของคํา และจากประสบการณของผูอาน 

    4.  ผูอานควรทราบความสัมพันธของประโยคตาง ๆ และโครงสรางของยอหนา 

ท่ีอานโดยใชความรูเก่ียวกับศัพท ไวยากรณ และคําท่ีใชเชื่อมประโยค เชน สามารถเขียนโครงสรางของ

ยอหนา ซ่ึงประกอบดวย Main Idea และ Supporting Details ไดสามารถบอกหนาท่ีของภาษาวา

ขอความนั้น ๆ มีจุดมุงหมายท่ีจะใหคําจํากัดความ บรรยายใหตัวอยาง หรือใหเหตุผล เปนตน 

    5.  การสรางแบบฝกหัดการอานตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสารท่ีแปลกใหมและ 

ชวยใหผูอานเขาใจขอความไดดียิ่งข้ึน นั่นคือการถายโอนขอมูลในรูปแบบตาง ๆ เชน การเขียนแผนผัง 

ตาราง หรือรูปภาพจากเรื่องท่ีอาน การยอขอความ การแกปญหาโดยใชหลัก Jigsaw Reading เปนตน 

  3.  หลักการสอนอานแบบปฏิสัมพันธ เปนการอานท่ีเนนการปฏิสัมพันธของทักษะท้ังใน 

ระดับพ้ืนฐานและระดับสูง นั่นคือ ผูอานจะตองใชความรูทางภาษาในการวิเคราะหตั้งแตระดับตัวอักษร 

ความหมายของคําศัพท โครงสรางไวยากรณ จนถึงความสัมพันธระหวางประโยค และขอความท้ังหมดท่ี

อาน ซ่ึงเปนกระบวนการอานแบบลางสูบน โดยผูอานอาศัยขอมูลในบทอานเปนตัวชี้แนะใหเกิดความ

เขาใจในเรื่องท่ีอาน ในขณะเดียวกัน ผูอานก็ใชพ้ืนความรูและประสบการณท่ีสะสมไวเปนตัวชี้แนะ

แนวทางในการทําความเขาใจเนื้อเรื่องท่ีอานดวยเชนกัน ซ่ึงเปนกระบวนการอานแบบบนสูลาง  

   จากสมมติฐานท่ีการอานเปนกระบวนการปฏิสัมพันธดังกลาว สรุปไดวา ในขณะท่ีเรา

อานนั้นมีกระบวนการตาง ๆ เกิดข้ึนในเวลาเดียวกันอยางนอย 5 กระบวนการตอไปนี้ 

    1.  กระบวนการอานในระดับจุลภาค คือ กระบวนการท่ีผูอานกวาดสายตาอานคํา

ในบทอานแลวจัดกลุมคําใหเปนวลีท่ีมีความหมาย และคัดเลือกวาจะจดจําหนวยความคิดใด 

    2.  กระบวนการอานแบบบูรณาการ คือ กระบวนการซ่ึงผูอานทําความเขาใจและ

อนุมานความสัมพันธระหวางอนุประโยค หรือประโยคตาง ๆ ในบทอาน  

    3.  กระบวนการอานในระดับมหภาค คือ กระบวนการอานท่ีผูอานสามารถสรุป 

ใจความสําคัญจากบทอาน โดยการสังเคราะหและจัดเรียบเรียงหนวยความคิดจากบทอานวาหนวยใด

เปนใจคามสําคัญ และหนวยใดเปนรายละเอียด 
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    4.  กระบวนการอานขยายความ คือ กระบวนการท่ีผูอานใชความคิดในการอนุมาน 

ขยายความ หรือตีความท่ีนอกเหนือไปจากความตั้งใจของผูเขียน เปนกระบวนการอานท่ีผูใชความคิดใน

ระดับสูงท่ีชวยใหจดจําสิ่งท่ีอานไดดี ซ่ึงประกอบไปดวย 

     4.1  การทํานายความ ผูอานจะเดาวาจะเกิดอะไรข้ึนตอไป จากความรูท่ีมี 

เก่ียวกับลักษณะตัวละคร หรือโครงสรางเรื่อง 

     4.2  การสรางมโนภาพ สามารถสรางมโนภาพตามเรื่องท่ีอานได 

     4.3  การตอบสนองทางอารมณ มีอารมณคลอยตาม หรือซาบซ้ึงตอบทอาน 

ตาง ๆ  

     4.4  การตอบสนองโดยใชความคิดในระดับสูง ไดแก การท่ีผูอานมี 

ความสามารถในการประยุกต การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมิน 

    5.  กระบวนการอภิปญญา ผูอานมีความรูเก่ียวกับความรูความเขาใจของตนเอง  

และสามารถควบคุมกระบวนการความรูความเขาใจของตนเองได 

 

 4.  กลยุทธการอาน  

  วัฒนาพร ระงับทุกข และสมพิศ ป. สัตยารักษ  (2540) ไดกลาวถึงกลยุทธการอาน 

โดยสรุปดังนี้ 

   4.1  การคาดเดาจากเรื่องท่ีอาน (Prediction) 

    คือการคาดเดาเนื้อเรื่องท่ีจะอานโดยใชรูปภาพ ตั้งคําถามจากภาพ การคาดเดา

จะมีการตรวจสอบอยูเสมอวา คาดเดาถูกตองหรือไม ซ่ึงจะนําไปสูความสนใจตอสิ่งท่ีจะอาน 

    เม่ือคาดเดาแลว ก็จะเปนการตรวจสอบโดยการอานเนื้อหาอยางรวดเร็ว 

(Skimming) เม่ือไดคําตอบแลวสามารถเปลี่ยนขอมูลได การคาดเดาเนื้อเรื่องนั้น อาจจะแบงเนื้อหา

ท้ังหมดเปนตอน ๆ เพ่ือสะดวกตอการคาดเดา และการตรวจสอบ 

   4.2  การสรุปความ (Reading for Inferences) 

    การสรุปความเปนกระบวนการคิดในระดับสูง ท่ีผูอานตองอาศัยขอเท็จจริงท่ีมี

อยูในเนื้อเรื่องเปนพ้ืนฐานในการพิจารณาตัดสินวาสิ่งท่ีอานท้ังหมด หมายถึงสิ่งใด การตีความใน

ลักษณะนี้เรียกวา Inferences ซ่ึงมาจากคํากริยา คือ infer (infer=to conclude something by 
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reasoning from evidence) ซ่ึงหมายถึง สรุปสิ่งใดสิ่งหนึ่งดวยเหตุผล จากหลักฐานท่ีปรากฏอาจกลาว

ไดวา Inferences เปนการตัดสินอยางมีเหตุผลโดยอาศัยรายละเอียดและหลักฐาน (Details & 

Evidence) ผสมผสานกับประสบการณสวนตัวของผูอาน (Reader’s Personal Experiences) 

การพัฒนาทักษะการสรุปความผูอานสามารถดําเนินตามข้ันตอนได ดังนี้ 

    1.  อานขอความแตละประโยคอยางระมัดระวัง 

    2.  พิจารณาขอเท็จจริง (Fact) ท่ีพบในขอความ 

    3.  เชื่อมโยงขอเท็จจริงท้ังหมดท่ีอานเขาดวยกัน เพ่ือดูขอความตอเนื่อง 

    4.  สรุปความอยางมีเหตุผล โดยอาศัยความจริงท่ีปรากฏในขอความเปน 

พ้ืนฐาน 

    5.  ตรวจสอบความถูกตองของขอความท่ีสรุป 

   4.3  การสรุปเรื่องท่ีอาน (Making a Conclusion) 

    เม่ืออานเนื้อหาท้ังหมดโดยผานกระบวนการอานตาง ๆ ท้ังแบบอานเนื้อหาอยาง

รวดเร็ว (Skimming) และอานเพ่ือหาขอมูลท่ีเฉพาะเจาะจง (Scanning) นักเรียนจะเขาใจเนื้อหา เม่ือ

เขาใจแลวจะสามารถสรุปความไดโดยใชความคิดของตนเอง การสรุปความอาจเปนความเรียงสั้น ๆ 

เพียง 2-3 ประโยคก็ได 

   4.4  การตั้งชื่อเรื่อง (Title) 

    เปนการตรวจสอบความเขาใจในสิ่งอานมาแลวท้ังหมดวาเขาใจไดตลอดและ

ถูกตองหรือไม การท่ีจะเลือกชื่อเรื่องไดตองมีการอานดวยวิธีการละเอียดถ่ีถวนและอาจตองอานหลาย ๆ 

ครั้ง วิเคราะหวาตนเองกําลังอานอะไรอยูชื่อเรื่องจะครอบคลุมเรื่องท่ีอาน โดยท่ัวไป Title จะเปนวลี

หรือกลุมคํา หากเรื่องเปนเรื่องคอนขางสั้น 

    ลักษณะชื่อเรื่อง 

     1.  อักษรตัวแรกของแตละคําข้ึนตนดวยตัวใหญ ยกเวน article (a, an,  

the) และ prepositions แตถาข้ึนตนประโยคตองเปนตัวใหญ 

     2.  ชื่อเรื่องจะไมเปนประโยค ถาเปนประโยคก็จะเปนประโยคสั้นๆ และ 

มักจะข้ึนตนดวย How หรือ Question words 
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   4.5  การอานเพ่ือหารายละเอียดจากเนื้อเรื่อง (Finding for Details) 

    การหารายละเอียดโดยท่ัวไปเปนการหาขอมูลท่ีเปนรายละเอียดท่ีไมลึกซ้ึงมาก

นัก มักจะมีขอความบงชี้หรือชี้แนะกํากับไวใหผูอานพิจารณาจากบทความได และสามารถ เลือกคําตอบ

จากตัวเลือกไดงายอีกท้ังยังเปนการชวยใหเกิดการดึงคําตอบจากเรื่องท่ีจะตอบไดเลย การหา

รายละเอียดในข้ันแรกเราใชเทคนิค การอานอยางรวดเร็ว(ท้ัง Scanning และ Skimming) เพ่ือทําในสิ่ง

เหลานี้ 

     1.  พยายามทําความเขาใจรายละเอียดสําคัญโดยการใชวิธีจับใจความ 

เก่ียวกับรายละเอียดท่ีสําคัญ 

     2.  หัดจับใจความสําคัญใหไดกอน เม่ือไดใจความสําคัญแลว ผูอานยอม 

มองเห็นรายละเอียดสําคัญไดชัดเจนข้ึน 

     3.  รายละเอียดตาง ๆ มีความสําคัญไมเทากัน ผูอานตองพยายามมองหา 

รายละเอียด เก่ียวโยงกับใจความสําคัญ 

     4.  พยายามแยกแยะระหวางขอเท็จจริง (Facts) ท่ีผูเขียนนําเสนอกับ 

ความคิดเห็น (Opinions) ของผูเขียนเอง คําถามมักถามขอเท็จจริงดวย True or False 

     5.  ในขณะท่ีอาน พยายามหาคําตอบของคําถามประเภท Question 

Words ตอไปนี้ 

      -  Who มองหาชื่อคน 

      -  What มองหาสิ่งของ 

      -  When มองหาวันท่ี เดือน ป เวลา 

      -  Where มองหาสถานท่ีหรือชื่อสถานท่ี 

      -  What happenedดูวามีอะไรเกิดข้ึน 

      -  Why มองหาคําตอบอธิบายวาทําไมจึงเกิดสิ่งนั้น ๆ ข้ึน 

      -  How มองหาคําอธิบายวาเกิดสิ่งนั้น ๆ ข้ึนอยางไรและคําท่ี 

มาประกอบกับ How อีกเชน How much, How many (ถามถึงปริมาณ จํานวน) How often 

(ความถ่ี) How old (อายุ หรือ ความเกาแก) How far (ระยะทาง) และอ่ืนๆ อีก 
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      นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการทานอ่ืน เชน เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์  

(2546: 26-30) และ สํานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2549: 52) ไดกลาวถึงความสําคัญของ

การตั้งคําถาม 5W 1H คือ ใคร (Who) ทําอะไร (What) ท่ีไหน (Where) เม่ือไร (When) ทําไม (Why) 

อยางไร (How) เพ่ือใหเกิดความชัดเจน ครอบคลุมและตรงประเด็นท่ีเราตองการสืบคน 

   4.6  การหาใจความสําคัญ (Main Idea) 

    การหาใจความสําคัญคือ การสรุปความคิดหลักท่ีผูเขียนตองการจะสื่อสารกับ

ผูอาน และผูเขียนก็จะใหขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับใจความสําคัญ 

    ใจความสําคัญ (Main Idea) คือใจความสําคัญของยอหนาหรือใจความสําคัญ

ของเรื่องท่ีอาน ในยอหนาหนึ่ง ๆ จะมีใจความสําคัญเพียงใจความเดียวเราอาจหาจากบทอานประโยค

แรก หรือประโยคสุดทายก็ได 

    วิธีการท่ีชวยใหเราจับใจความสําคัญได มีดังนี้ 

     1.  อานยอหนาและตัดสินใจวา อะไรเปนจุดท่ีสําคัญท่ีผูเขียน เขียนเก่ียวกับ

หัวขอนั้น 

     2.  มีการระบุรายละเอียด ท่ีมาสนับสนุนสิ่งท่ีคิดวาจะเปนใจความสําคัญ 

หรือไม เพราะผูเขียนจะตองเขียนประโยคท่ีมาสนับสนุนใจความสําคัญนั้น 

     3.  สํารวจดูอีกครั้งวา สิ่งท่ีเราคิดวาเปนใจความสําคัญนั้นมีรายละเอียดมา

สนับสนุนมากพอหรือไม ถามีรายละเอียดมาสนับสนุนนั่นคือ Main Idea 

   4.7  การคิดวิเคราะห (Analytic Thinking) 

    สุวิทย มูลคํา  (2547: 19 – 24) กลาวถึงการคิดวิเคราะหไววา เปนการคิดอยาง

ละเอียด จากเหตุไปสูผล เทคนิคการคิดวิเคราะหท่ีนิยมใชคือ  5W 1Hคือ 

     What อะไรคือปญหา 

     Where เรื่องเกิดท่ีไหน 

     When เรื่องเกิดข้ึนเม่ือไร 

     Why สาเหตุท่ีเกิดปญหา (ทําไม) 

     Who ใครท่ีไดรับผลกระทบ 

     How รายละเอียดของสิ่งท่ีเกิดข้ึน (อยางไร)  
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การสอนอานดวยกลวิธี Directed Reading – Thinking Activity (D-R-T-A) 

 1.  กลวิธีการสอนอานแบบ D-R-T-A 

  กิจกรรมชี้นําการอาน-การคิด (D-R-T-A) เปนวิธีสอนท่ีพัฒนาข้ึนโดย สตอฟเฟอร  

(Stauffer. 1976: 4) ซ่ึงมีแนวคิดวา การอานคือ กระบวนการคิดท่ีใชประสบการณเดิมของผูอานเขามา

เชื่อมโยงกับความคิดของผูเขียน เริ่มจากตั้งสมมติฐานโดยใชความคิดของผูอานคาดเดาเนื้อหา จากนั้น

จึงอานเพ่ือหาขอมูลและตรวจสอบการคาดเดา กระบวนการเชื่อมโยงระหวางความคิดของผูอานกับ

ความคิดของผูเขียนจะสิ้นสุดลงดวยสรุปวา ผูอานคาดเดาถูกตองหรือไม ลักษณะเชนนี้เปนการสรางแรง

กระตุน โดยใหผูเรียนไดใชภาษาท่ีเรียนในการสื่อสาร โดยเนนการใหเหตุผลของผูเรียนมาสนับสนุน

สมมติฐานท่ีตั้งข้ึนมาโดยใหอิสระผูเรียนในการตอบคําถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงเปนบรรยากาศ 

แหงการชวยเหลือรวมมือกัน 

  กลวิธีการสอนอานแบบชี้นําการอาน-การคิด (D-R-T-A หรือ Directed Reading- 

Thinking Activity) มีแนวความคิดเก่ียวกับการเรียนภาษาท่ีเปนพ้ืนฐานมาจากแนวทฤษฎีการสอน

ภาษาแบบ  เนนประสบการณ (Language Experience Approach) ดังนี้ 

   1.  ผูเรียนคิดไดจากประสบการณเพียงเล็กนอยท่ีผูเรียนไดรับ และดวยความสามารถ 

ทางภาษาท่ีติดตัวมา ผูเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือคาดเดาไปถึงสถานการณอ่ืน ๆ ไดโดยใช

ภาษาเปนเครื่องมือถายทอด 

   2.  ผูเรียนทํากิจกรรมตาง ๆ ไดอยางมีจุดมุงหมาย ผูเรียนสามารถคาดเดาวางแผนรวม

กิจกรรมกับเพ่ือน ๆ และจดจําได 

   3.  ผูเรียนตรวจสอบได ผูเรียนสามารถเรียนรูจากสถานการณจดรายละเอียด     

สรางความสัมพันธ ถามคําถาม ประมวลความคิด และสรางแนวความคิดใหม 

   4.  ผูเรียนใชประสบการณและความรูได ผูเรียนระลึกถึงประสบการณท่ีเก่ียวของ 

จดจําสาระท่ีเรียนไปแลว รูจักแยกแยะและสรางความสัมพันธ 

   5.  ผูเรียนกลั่นกรองขอเท็จจริง และอนุมานความได ผูเรียนสามารถพิจารณา

สถานการณความรูสึกตาง ๆ ท่ีเกิดพรอมกันได 

   6.  ผูเรียนตัดสินใจได ผูเรียนสามารถแยกแยะเรื่องถูก-ผิด ความยุติธรรม-อยุติธรรม  

ใช-ไมใช สําเร็จ-ไมสําเร็จ 
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   7.  ผูเรียนเกิดอารมณรวมได ถาผูเรียนรูสึกมีสวนรวมในสถานการณหนึ่ง ผูเรียน

สามารถเกิดอารมณตามสถานการณนั้นได 

  8.  ผูเรียนมีความสนใจ ผูเรียนจะพูดตรง ๆ วา ชอบหรือไมชอบ ตองการหรือไม

ตองการ 

  9.  ผูเรียนเรียนรูได ไมมีความแตกตางในการเรียนรูระหวางเด็กกับผูใหญ นอกจาก 

การอางถึงแรงจูงใจ และประสบการณ 

  10.ผูเรียนสามารถประยุกตได มีงานวิจัยแสดงวาเม่ือผูเรียนสามารถเลนสื่ออยางหนึ่งได 

เขาก็สามารถประยุกตวิธีการเลนเขากับสื่ออยางอ่ืนได 

  11.  ผูเรียนเขาใจได ความเขาใจของผูเรียนข้ึนอยูกับแรงจูงใจท่ีมาจากความตองการ

จากประสบการณเดิม จากความรูสึกมีสวนรวมในข้ันตอนตาง ๆ ของการทํากิจกรรม เชนกําหนด

วัตถุประสงค การกระทําใหบรรลุวัตถุประสงค การประเมินผลการกระทํา 

  จากแนวคิดดังกลาวเปนท่ีมาของวิธีการสอนแบบ D-R-T-A (Directed Reading-

Thinking Activity) ท่ีมุงฝกกระบวนการคิด และการใชภาษาตามธรรมชาติของการเรียนรูของผูเรียน 

สงเสริมใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนดวยการฝกการคาดเดาเนื้อหาลวงหนา เพ่ือเปนการกําหนด

เปนวัตถุประสงคของการเรียนรู กลั่นกรองขอมูล โดยเฉพาะการจัดนักเรียนเปนกลุม และคละ

ความสามารถจะทําใหวิธีนี้ประสบผลสําเร็จไดมากท่ีสุด (Stauffer.  1976: 18-19) 

  นอกจากนี้ การคาดการณลวงหนา เปนวิธีจะกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจในเรื่องท่ีจะ

อาน ซ่ึงจะชวยเพ่ิมแรงจูงใจใหผูเรียนอานเรื่องดวยความเขาใจ และชวยใหจําเรื่องท่ีอานไดดียิ่งข้ึน 

นอกจากนี้การคาดการณลวงหนาจะชวยใหผูเรียนคิดลวงหนาเก่ียวกับเรื่องท่ีอานกอนอานและระหวาง

อาน ตองอาศัยความรูหรือประสบการณเดิมของผูเรียนมาใชประกอบการคิดการณลวงหนาเก่ียวกับเรื่อง

ท่ีอาน โดยผูอานจําเปนตองรูถึงวิธีการทํานายเก่ียวกับเรื่องท่ีจะอาน ดังท่ี กูดแมน (Goodman. 1984: 

255)กลาววา การเดาอยางฉลาดเก่ียวกับสิ่งท่ีอานจะชวยใหผูอานสามารถเลือกโครงสรางความรูมาใชได

อยางเหมาะสมซ่ึงเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหผูอานมีความเขาใจในเรื่องท่ีอาน การใหโอกาสผูเรียน

คาดการณลวงหนา จะเปนแรงจูงใจใหผูเรียนอานเนื้อเรื่องเพ่ือท่ีจะคนหาวา การคาดการณของตนเอง

ถูกตองหรือไม การท่ีผูเรียนตองหาขอมูลมาตรวจสอบการคาดการณของตนเองจะทําใหผูเรียนมี 
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จุดมุงหมายในการอาน ซ่ึงจะทําใหใชเวลาในการอานมากข้ึน โดยจากงานวิจัยของเบอรริเนอร 

(Berliner. 1981: Abstract) พบวา การใชเวลาอานมากข้ึน จะชวยพัฒนาความสามารถในการอานจับ

ใจความสําคัญของผูเรียน นอกจากนี้ตามทฤษฎีโครงสรางความรูกลาวไววา การท่ีผูเรียนรูจักวิธี

ผสมผสานระหวางขอมูลใหมกับประสบการณหรือความรูเดิมจะชวยพัฒนาความสามารถในการอาน 

จับใจความสําคัญในเรื่องท่ีอาน มีความรูความเขาใจในเรื่องท่ีอานซ่ึงความรูความเขาใจท่ีเกิดข้ึนจะถูก

เก็บไวในความทรงจํา และชวยใหผูเรียนสามารถท่ีจะจดจําขอมูลหรือความรูนั้นไดงายข้ึน 

  กิจกรรมชี้นําการอาน-การคิด (D-R-T-A) เปนการฝกผูเรียนใหใชกลวิธีการประมวลความ 

จากภาพรวมลงสูสวนยอย (Top-Down Strategies) ซ่ึงเนนท่ีความหมายมากกวาการแยกองคประกอบ

ยอย ๆ ของภาษาและมุงใหความสําคัญในตัวผูอาน โดยผูอานจะจับใจความสําคัญของบทอาน โดยใช 

การคาดเดาหรือตั้งสมมติฐานโดยอาศัยความรูของผูอานเปนหลัก เปนการใชความรูท่ีมีอยูเปนตัวชี้แนะ

ใหเกิดความเขาใจในสิ่งท่ีอาน ตลอดจนแรงจูงใจความสนใจและทัศนคติท่ีมีตอเรื่องและเนื้อหารวม ๆ 

ของเรื่องนั้นมาใชในการจับใจความสําคัญ โดยการทําความเขาใจกับความหมายของประโยคในเรื่อง 

  แวคคาและแวคคา  (Vacca,& Vacca.2005:10)กลาวถึงการสอนอานแบบ D-R-T-Aวา 

เปนเทคนิคการอานท่ีสงเสริมและกระตุนกระบวนการคิดและการมีปฏิสัมพันธกับบทอาน มุงพัฒนา

ความสามารถในการอานเชิงวิเคราะหวิจารณ เทคนิค D-R-T-A เปนการประสมประสานกระบวนการ

คาดเดา หรือการตั้งสมมติฐาน การตรวจสอบสมมติฐาน การวิเคราะหการสังเคราะหขอมูลเปนเทคนิค

การอานท่ีเหมาะสําหรับผูเรียนตั้งแตประถมศึกษา ถึงระดับมหาวิทยาลัยโดยมีลักษณะสําคัญคือ ผูเรียน

จะตั้งสมมติฐานกอนการอาน และใหเหตุผลประกอบ ตรวจสอบสมมติฐานเหลานั้นในระหวางการอาน 

หรือหลังจากท่ีไดอาน ประกอบดวย 3 ข้ันตอนหลัก คือ 

   1.  ใหผูเรียนใชบริบทตาง ๆ ท่ีปรากฏในเรื่องสั้นนั้น ๆ ตอบคําถามวาเรื่องนี้เก่ียวกับ 

อะไร 

   2.  ผูเรียนอานยอหนาแรก ผูสอนเปรียบเทียบประเด็นท่ีไดจากการอาน และประเด็นท่ี 

ผูเรียนไดคาดเดาไวกอนอาน ผูสอนตองอธิบายใหผูเรียนเขาใจวาสิ่งท่ีไดคาดเดาอาจไมไดสอดคลองกัน

ภายหลังจากการอาน 

   3.  ใหผูเรียนคาดเดา หรือตั้งสมมติฐานสําหรับสิ่งท่ีเกิดข้ึนตอไปในยอหนาตอไป  

พรอมกับหาเหตุผลสนับสนุนการคาดเดา 
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  ผูเรียนทําซํ้าจากขอ 2-3 จนจบบทความท่ีอาน 

  ดิกซันและเนสเซิล (Dixon; & Nessel. 1992: 64) ไดกลาวถึงขอดีของกิจกรรมชี้นําการ

อาน-การคิด (D-R-T-A) วาทําใหนักเรียนสรางความหมายจากสิ่งท่ีอานได โดยใชประสบการณและ

ความสามารถทางภาษาอยางเต็มท่ีเม่ือมีการปฏิสัมพันธกับหนังสือหรือสิ่งท่ีอาน บรรยากาศของหอง

กระตุนใหผูเรียนกลาเสี่ยงตอความผิดพลาด ในขณะท่ีกําลังสํารวจเรื่องและแนวคิดใหม ทําใหนักเรียนได

มีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนและครูในขณะท่ีกําลังสรางความหมายเปนการสงเสริมการแสดงออก สามารถทํา

ใหผูเรียนใชภาษาเปนเครื่องมือสําหรับการคิดและการเรียนรูกิจกรรมชี้นําการอาน-การคิด 

ในการสอนอานเปนกิจกรรมท่ีมีคุณคา เพราะวาทําใหนํานักเรียนเขาสูกระบวนการสรางความหมาย

โดยตรง 

  รีเชคและคนอ่ืน ๆ (Richek, et al. 1996: 80) ไดเสนอถึงการท่ีจะนํากิจกรรมชี้นํา 

การอาน-การคิด (D-R-T-A) มาใชอยางมีประสิทธิภาพวา ครูจําเปนตองอาศัยประสบการณในการอาน

ของตนเองโดยสามารถท่ีจะเลือกหยุดอานไดอยางเหมาะสม เพ่ือกระตุนหรือทาทายใหผูเรียนเกิด 

ความอยากรูและชวยกันทํานายเนื้อหาลวงหนา 

  กลาวโดยสรุปคือ ในการสอนอานแบบ D-R-T-A นั้น หนาท่ีของครูจะเปนผูคอยชวยเหลือ

ดูแลมากกวาเปนผูควบคุม ออกคําสั่งจากแนวคิดตาง ๆ ท่ีกลาวมาแลว พอสรุปลักษณะสําคัญของ

กิจกรรมชี้นําการอาน-การคิด จะเนนถึงกระบวนการคิด การคาดเดา และทฤษฎีโครงสรางความรูเดิม 

มาชวยใหผูเรียนสามารถจับใจความสําคัญ เกิดความเขาใจในการอาน กิจกรรมชี้นําการอาน-การคิด 

เปนวิธีการสอนหนึ่งท่ีจะใหผูเรียนไดฝกกลวิธีกอนการอาน และกลวิธีในการอาน ซ่ึงเปนองคประกอบ

สําคัญในกระบวนการอานและยังใหความสําคัญของปจจัยในดานสติปญญา อารมณ และความรูสึกของ

ผูอานดวย 

 2.  ข้ันตอนการสอนอานดวยกลวิธี D-R-T-A 

  ทฤษฏีการสอนอานดวยกลวิธี D-R-T-A ท่ีคิดคนข้ึนโดย สตอฟเฟอร (Stauffer.  1976:  

36-51) มีท้ังหมด 3 ข้ันตอนคือ 

   1.  การคาดเดา ครูจะกระตุนใหนักเรียนคิดคาดเดาเรื่องท่ีอานวาเก่ียวกับเรื่องอะไร 

โดยอาจจะใชคําถามดังนี้ 

    What do you think a story with a title like this may be about? 
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    What do you think might happen in this story? 

    ในข้ันตอนนี้ นักเรียนอาจจะตอบโดยใชประสบการณหรือความรูทางภาษาท่ี

นักเรียนมีมาใชในการคาดเดา  

   2.  การอานเรื่อง ข้ันตอนนี้ครูจะใหนักเรียนอานเรื่อง ถามีคําศัพทใดท่ีนักเรียนไมทราบ

ความหมาย นักเรียนสามารถหาความหมายของคําศัพทไดดวยวิธีดังตอไปนี้ 

    2.1  อานใหจบประโยค 

    2.2  ดูรูปภาพ 

    2.3  แยกหนาท่ีของคํา 

    2.4  อานออกเสียง 

    2.5  ใชพจนานกุรม 

    2.6  ขอความชวยเหลือจากครู 

    ในข้ันตอนนี้ สิ่งท่ีสําคัญคือ ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเม่ือนักเรียนไมทราบ

ความหมาย โดยเนนใหนักเรียนใชความสามารถของตัวเองกอนขอความชวยเหลือ นักเรียนจะอานจนคิด

วานักเรียนไดคําตอบ หรืออานใหจบเรื่องในสวนนั้น ๆ แลวปดหนังสือ 

   3.  การตรวจสอบ ในข้ันนี้ครูจะถามนักเรียนเพ่ือตรวจสอบวามีใครคาดเดาไวถูกหรือไม 

และนักเรียนใชประโยคใดเพ่ือยืนยันคําตอบของตนเอง ครูอาจใชคําถามเหลานี้ในการถาม เชน 

    Were you right? หรือ Were any of you right? เพ่ือประเมินความถูกตอง 

ซ่ึงนักเรียนจะทราบวาคาดเดาถูกตองหรือไมตั้งแตนักเรียนอานเรื่องจบ การถามเชนนี้เพ่ือใหนักเรียนได

บอกวาประโยคใดในเรื่องนั้น ๆ ท่ีสามารถบอกใหทราบไดวาท่ีนักเรียนคาดเดาไวถูกหรือผิด ครูอาจจะให

นักเรียนอานออกเสียงประโยคนั้น ๆ เพ่ือเปนการฝกทักษะการอานออกเสียงและทักษะการฟงของเพ่ือน 

ๆ ในชั้นไปดวยกัน  

    What do you think now?หรือ What do you think will happen next? 

เพ่ือใหนักเรียนไดคิดวาเหตุการณใดท่ีผานมาแลว เหตุการณใดท่ีจะเกิดข้ึนเปนลําดับถัดไป  

   เม่ือครูสอนการอานครบ 3 ข้ันตอนแลว ก็ใหเริ่มข้ันตอนท่ี 1 คือการคาดเดาซํ้าอีกใน 

การสอนอานเรื่องในสวนถัดไป  
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  ดิกซันและเนสเซิล (Dixon,&Nessel.  1992: 15) กลาวถึงข้ันตอนการสอนดวย 

กลวิธี D-R-T-A วามี 3 ข้ันตอน คือ 

   1.  ข้ันการคาดเดา (Predict) 

   2.  ข้ันการอานเรื่อง (Read) 

   3.  ข้ันการตรวจผลการคาดเดา (Rethink) 

  นอกจากนี้ ดิกซันและเนสเซิล ไดเสนอแนะเพ่ิมเติมวา  

   1.  ครูควรเนนการตั้งคําถามท่ีกระตุนใหนักเรียนเดาเรื่อง เชน 

    What do you think will happen? 

    What do you think will happen in this story? 

    What do you think X will be? 

    How do you think this problem will be resolved? 

   2.  ระหวางข้ันตอนการอาน ครูอาจจะใหนักเรียนหาจุดสําคัญของเรื่องหนึ่งหรือสอง 

ตอนหยุดอานท่ีจุดสําคัญแลวถามวา “What do you think will happen?”พยายามใหนักเรียนตอบ

คําถามตางกันออกไป 

   3.  ครูถามคําถามท่ีใหนักเรียนหาเหตุผลมาสนับสนุนคําตอบ เชน 

    Why do you think so? 

    What have you experienced and what did you read in the story that 

leads you make that prediction? 

   4.  ใหนักเรียนอานเรื่องตอไป และประเมินการทํานายเรื่องของตน ครูถามวา Do you 

still think that will happen or have you changed your mind? ถานักเรียนตอบวาจะเปลี่ยน 

คําทํานายเรื่อง หลังจากนั้นครูถามถึงเหตุผล “Why do you want to keep(or change) your 

prediction?” 

   5.  ใหทํากิจกรรมเสริมโดยใหนักเรียนเขียนหรือวาดภาพเพ่ือใชในการทํานายเรื่อง 

  ตอมา เทียนีย,รีดเดนซ และดิชเชอร (Teirney, Readence,&Dishner.  1995: 214-216) 

ไดเสนอวิธีการสอนอานดวยวิธี D-R-T-A ท่ีมีการปรับปรุงวิธีการสอนท่ีแบงการสอนออกเปน  

2 ชวงหลัก ดังนี้ 
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   ชวงท่ี 1 กระบวนการอานและคิด (Directing the Reading–Thinking Process) 

    1.  คาดเดา 

     1.1  เม่ือนักเรียนแตละคนไดรับเรื่องท่ีจะอาน ครูใหนักเรียนอานชื่อเรื่อง และ/

หรือดูรูปภาพในหนาแรก แลวถามคําถามนํา เชน นักเรียนคิดวาเรื่องนี้เปนเรื่องเก่ียวกับอะไร นักเรียน

คิดวาเรื่องราวจะเปนอยางไร นักเรียนเห็นดวยกับความคิดเห็นขอใดของเพ่ือน เปนตนโดยครูควรกระตุน

ใหมีการอภิปราย แสดงความเห็นเก่ียวกับการคาดเดาของเพ่ือน ๆ  

     1.2  กอนท่ีจะเริ่มทําการอาน ครูตองทําความเขาใจกับนักเรียนวาถานักเรียนมี

ปญหากับคําศัพท ใหนักเรียนพยายามใชกลยุทธเหลานี้ 

      ก.  อานใหจบประโยค 

      ข.  เดาจากรูปภาพ 

      ค.  อานออกเสียง 

      ง.  ถามครู 

      ครูตองเนนใหนักเรียนพยายามหาความหมายของคําศัพทดวยตัวเองเสีย

กอนท่ีจะขอความชวยเหลือจากครู  

    2.  อานในใจ 

     นักเรียนอานเรื่องในใจเพ่ือตรวจสอบการเดา ครูควรสังเกตการกระทําของ

นักเรียนใหแนใจวา นักเรียนไดอานเพ่ือความเขาใจ และคอยใหความชวยเหลือนักเรียนท่ีมีปญหา โดยท่ี

ครูไมควรบอกความหมายของคําศัพทคํานั้นแกนักเรียนกอน 

    3.  การตรวจสอบ 

     เม่ือนักเรียนอานสวนแรกเสร็จแลว ครูใหนักเรียนปดเรื่องท่ีอานแลวเริ่มตน

ทดสอบความเขาใจ อาจใชคําถาม เชน นักเรียนคิดถูกไหม ตอนนี้นักเรียนคิดวาอยางไร ซ่ึงคําถามเชนนี้

จะชวยใหนักเรียนไดมีการตรวจสอบการคาดเดา และครูอาจใหนักเรียนอานออกเสียงประโยคท่ีเปน 

การยืนยันความคิดของตนเองใหเพ่ือน ๆ ฟงนอกจากนี้ ครูอาจถามวา อะไรจะเกิดข้ึนตอไป เพ่ือให

นักเรียนไดทบทวนแนวคิดเดิม และคาดเดาเรื่องท่ีจะกิดข้ึนตอไป 
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    4.  เริ่มตนคาดเดาเรื่องในสวนตอไป 

     นักเรียนอานเรื่องในสวนตอไป และใชกระบวนการอานตามข้ันตอนเดิม 

นักเรียนจะไดขอมูลมากข้ึน  ทําใหการคาดเดาในตอนแรกท่ีกวางและแตกกระจายมากเกินไปเริ่มแคบลง 

และรวมเปนประเด็นชัดข้ึน 

   ชวงท่ี 2 การฝกทักษะท่ีจําเปน (Fundamental Skill Training)  

    เปนการตรวจสอบเรื่องซํ้า ตรวจสอบคํา วลี รูปภาพ หรือแผนภูมิภาพ เพ่ือเปน 

การพัฒนาอยางเปนระบบ และเปนการรวบรวมขอมูลของการอานและคิดของผูอานเขากับทักษะ 

การอานอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจรวมถึงการเขาใจความหมายคําศัพท การใชการวิเคราะหระบบ การจัดและพัฒนา

ความคิดรวบยอด ความสามารถในการสังเกต และยอนกลับ 

  จากความคิดของนักการศึกษาท่ีกลาวมาขางตน พอจะสรุปไดวาการสอนดวยวิธี D-R-T-A 

(Directed Reading–Thinking Activity) มีขอจํากัดบางประการ ดังนี้ 

   1.  ครูตองเตรียมการสอนมาก 

   2.  ครูตองเปนผูเก็บความรูสึกไดดี กลาวคือ ไมแสดงความรูสึกดีใจเม่ือผูเรียนทํานาย 

เนื้อหาไดถูก หรือผิดหวังเม่ือผูเรียนทํานายเนื้อหาผิด 

   3.  ผูเรียนมีปญหาเรื่องคําศัพทและไมมีพ้ืนฐานความรูในเรื่องการอานจะทํานาย

เนื้อหาไดยาก 

 โดยสรุปลักษณะสําคัญของกลวิธDี-R-T-A เนนกระบวนการคิด (Thinking Process) โดยมี 

การตั้งวัตถุประสงคในการอาน การตั้งสมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน ขอมูลตางๆ จะถูกวิเคราะห 

สังเคราะห และประเมินคาภายใตกรอบของโครงสรางความรูเดิมของผูอาน นอกจากนี้ยังเปน

กระบวนการท่ีอยูภายใตการควบคุมของเจตคติ แรงจูงใจ ความเชื่อม่ันและระดับความกังวลใจของผูอาน

อีกดวย จากผลการวิจัยเก่ียวกับการอานในภาษาท่ีสองทําใหทราบวาการสอนควรจะเนนใหความสนใจ

ในการพัฒนากระบวนการอานใหมาก ๆ พอกับการใหความสําคัญของผลสัมฤทธิ์ในการอาน ซ่ึงกลวิธี 

D-R-T-A เปนตัวอยางหนึ่งของวิธีการสอนท่ีใหผูเรียนไดฝกท้ังกลวิธีกอนการอานและกลวิธีในการอาน 

ท่ีเปนองคประกอบสําคัญในกระบวนการอานอีกท้ังยังเปนวิธีสอนท่ีใหความสําคัญของปจจัยในดาน

สติปญญา และอารมณความรูสึกผูอานอีกดวย 
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เอกสารที่เกี่ยวของกับแบบฝก 

 1.  ความหมายของแบบฝก 

  องคประกอบหลักท่ีจะทําใหพฤติกรรมการเรียนดานทักษะของนักเรียนเปนไปไดอยาง

คลองแคลวแมนยําและเปนประโยชนไปโดยอัตโนมัตินั้น ข้ึนอยูกับการฝกฝนในสิ่งนั้นซํ้า ๆ และบอย ๆ 

จนเกิดความชํานาญ ท้ังนี้แบบฝกถือวาเปนสื่ออีกประเภทหนึ่งท่ีจะชวยใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจมี

ทักษะเพ่ิมมากข้ึน มีผูใหความหมายของแบบฝก ไวแตกตางกันไปในหลายทรรศนะ ดังนี้ 

   สุดารัช อมตวณิชกุล  (2551: 32) ไดสรุปวา ชุดฝกทักษะจัดเปนกิจกรรมหรือสื่อ 

การเรียนการสอนอยางหนึ่งท่ีพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชสําหรับการฝกทักษะ ตามจุดมุงหมายและลักษณะของ

ชุดฝกท่ีพัฒนาข้ึน 

   วิมลรัตน สุนทรโรจน  (2551: 111) กลาววา แบบฝกเสริมทักษะ เปนสื่อการเรียน 

ประเภทหนึ่งท่ีเปนสวนเพ่ิมเติมหรือเสริมสําหรับใหนักเรียนฝกปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ และ

ทักษะเพ่ิมข้ึน 

   สุกิจ ศรีพรหม  (2549:68) อธิบายถึงความหมายของแบบฝกวา เปนการนําสื่อประสม 

ท่ีสอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงคของวิชามาใชในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูเรียน เพ่ือใหเกิดการ

เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

   วรรณ แกวแพรก  (2546: 86)กลาววา เปนแบบฝกหัดท่ีครูจัดข้ึนใหแกนักเรียน  

เพ่ือใหนักเรียนไดมีทักษะเพ่ิมเติม โดยการจัดกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งดวยความสนใจจากท่ีนักเรียนได

เรียนรูเรื่องนั้น ๆ มาบางแลว 

   กุศยา แสงเดช  (2545: 5) กลาววา แบบฝกเปนสื่อการสอนท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือใหผูเรียนได

ศึกษา ทําความเขาใจ ฝกฝนจนเกิดแนวคิดท่ีถูกตอง และเกิดทักษะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง นอกจากนี้แบบ

ฝกยังเปนเครื่องชวยชี้ใหครูทราบวาผูเรียนหรือผูใชแบบฝกมีความเขาใจในบทเรียน และสามารถ 

นําความรูไปใชไดมากนอยเพียงใด ผูเรียนมีจุดเดนท่ีควรสงเสริมหรือมีจุดดอยท่ีตองปรับปรุงแกไข

อยางไร แบบฝกจึงเปนเครื่องมือสําคัญท่ีครูทุกคนใชในการตรวจสอบความรู ความเขาใจ และพัฒนา

ทักษะของนักเรียน 
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   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542  (ราชบัณฑิตยสถาน.  2546: 641) ได

ใหความหมายของแบบฝกไววา แบบฝกหัด หมายถึง แบบตัวอยางปญหา หรือคําสั่งท่ีตั้งข้ึนเพ่ือให

นักเรียนฝกตอบ  

   สมศักดิ์ สินธุระเวชญ  (2540: 106)  กลาวถึงความหมายของแบบฝกวาหมายถึง  

การจัดประสบการณฝกหัดเพ่ือใหผูเรียนศึกษาและเรียนรูดวยตนเอง สามารถแกไขปญหาไดอยาง

ถูกตอง หลากหลาย และแปลกใหม 

 จากทรรศนะขางตน สรุปไดวา แบบฝกหรือแบบฝกหัด เปนสื่อการเรียนประเภทหนึ่งท่ีใช

สําหรับใหนักเรียนปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจและมีการพัฒนาทักษะเพ่ิมข้ึน แบบฝกมี

ประโยชนตอผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเรียนคําศัพทเพราะนักเรียนสามารถนํามาฝกซํ้าทบทวน

บทเรียนทําใหจําเนื้อหาไดคงทน และมีทัศนคติท่ีดีตอการเรียนรูคําศัพท นอกจากนี้ยังสามารถนําแบบ

ฝกมาทดสอบวัดผลการเรียนรูไดเปนอยางดี ทําใหทราบถึงผลการพัฒนา หรือปญหาความบกพรองของ

นักเรียนได 

 

 2.  หลักจิตวิทยาท่ีเกี่ยวกับการสรางแบบฝก 

  ในการสรางแบบฝกควรคํานึงถึงหลักจิตวิทยาท่ีนํามาใชในกิจกรรมการเรียนการสอน 

นํามาเปนแนวทางในการสรางแบบฝกใหมีความเหมาะสมกับวัยและความสามารถของผูเรียนเพ่ือเปน

การกระตุนใหผูเรียนสนใจในการทําแบบฝก นักการศึกษาหลายทานไดใหแนวคิดเก่ียวกับทฤษฎี 

การเรียนรูสําคัญ ๆ ท่ีนํามาใชในการสรางแบบฝก ดังนี้ 

   สุคนธ สินธพานนท  (2553: 98-100)  ไดกลาววา ในการสรางชุดฝกทักษะท่ีเหมาะสม 

และสามารถนําไปใชในการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองนําหลักจิตวิทยาและหลักการสอนมา

เปนพ้ืนฐานในการจัดทําดวย ตัวอยางเชน 

    1.  ทฤษฏีการสอนของบรูเนอร (Bruner’s Instruction Theory) ทฤษฏีการสอน

ของบรูเนอรกลาววาการท่ีครูจะจัดการเรียนการสอนใหกับเด็กนั้น จะตองพิจารณาหลักการ 4 ประการ 

คือ 
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     1.1  แรงจูงใจ (Motivation) ซ่ึงมีท้ังแรงจูงใจท่ีเกิดจากภายในตัวเด็กเอง จะทํา

ใหเกิดความปรารถนาท่ีจะเรียนรูและความตองการความสําเร็จ นอกจากนั้นยังมีแรงจูงใจท่ีตองเขา

รวมงานกับผูอ่ืน และรูจักทํางานดวยกัน กลาวไดวา ครูจะตองทําใหเด็กเกิดความปรารถนาท่ีจะรู  

โดยการจัดการทําใหเด็กมีแรงจูงใจมากข้ึน เพ่ือเด็กจะไดพยายามสํารวจทางเลือกตาง ๆ อยางมี

ความหมายและพึงพอใจอันจะนําไปสูเปาหมายท่ีตองการ 

     1.2  โครงสรางของความรู (Structure of Knowledge) มีการเสนอเนื้อหา

ใหกับเด็กในรูปแบบท่ีงายเพียงพอท่ีผูเรียนสามารถเขาใจได เชน เสนอโดยใหกระทําจริง ใชรูปภาพ  

ใชสัญลักษณ มีการเสนอขอมูลอยางกระชับ เปนตน 

     1.3  ลําดับข้ันของการเสนอเนื้อหา (Sequence) ผูสอนควรเสนอเนื้อหาตาม

ข้ันตอนและควรเสนอในรูปแบบของการกระทํามากท่ีสุด ใชคําพูดนอยท่ีสุดตอจากนั้นจึงคอยเสนอเปน

แผนภูมิหรือรูปภาพตาง ๆ สุดทายจึงคอยเสนอเปนสัญลักษณหรือคําพูด ในกรณีท่ีความรูพ้ืนฐานของ

เด็กดีพอแลว ครูก็สามารถเริ่มการสอนดวยการใชสัญลักษณไดเลย 

     1.4  การเสริมแรง ( Reinforcement) การเรียนรูจะมีประสิทธิภาพถามีการให

การเสริมแรง เม่ือเด็กสามารถแกปญหาไดอยางถูกตองตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

    2.  ทฤษฏีการเชื่อมโยงของธอรนไดค (Thorndike’s Connectionism) ธอรนไดค

ไดอธิบายถึงความสัมพันธระหวางสิ่งเรา (Stimulus) และการสนองตอบ (Response) ของอินทรีย

ความสัมพันธจะมีมากข้ึนหรือลดลงเนื่องมาจากผลท่ีเกิดข้ึนหลังจากการสนองตอบ ถาผลท่ีเกิดข้ึน

อินทรียพึงพอใจ ความสัมพันธระหวางสิ่งเราและการสนองตอบนั้นจะมีมากข้ึน แตถาผลท่ีเกิดข้ึนนั้น

อินทรียไมพึงพอใจ ความสัมพันธระหวางสิ่งเราและการสนองตอบยอมลดลงหรือหายไปในท่ีสุดทฤษฏี

การเชื่อมโยงมีความสําคัญในการสรางแบบฝก เพราะเปนการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับ 

การตอบสนองของผูเรียน ซ่ึงมี 3 กฎ คือ 

     2.1  กฎแหงความพรอม (Law of Readiness) กฎนี้กลาวถึงความพรอม 

ของผูเรียนท้ังทางดานรางกายและจิตใจ ถารางกายเกิดความพรอมแลวการไดกระทํายอมเกิดความพึง

พอใจ แตถายังไมพรอมท่ีจะทําแลวถูกบังคับใหกระทํา จะทําใหเกิดความไมพึงพอใจ 

     2.2  กฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise) กฎนี้กลาวถึงผลการสราง 

ความม่ันคงของการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองท่ีถูกตอง โดยการฝกหัดกระทําซํ้าบอย ๆ  
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ทําใหเกิดการเรียนรูไดนานและคงทนถาวร 

     2.3  กฎแหงผลท่ีพอใจ (Law of Effect) กฎนี้กลาวถึงผลท่ีไดรับเม่ือ 

แสดงพฤติกรรมการเรียนรูแลววาถาไดรับผลท่ีไมพึงพอใจก็ไมตองการจะเรียนรูเกิดความเบื่อหนาย 

    3.  ทฤษฎีการเรียนรูการวางเง่ือนไข (The Conditions of Learning) กาเย  

ไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูของนักจิตวิทยากลุมพฤติกรรมนิยม ปญญานิยม และมนุษยนิยม 

และไดนําแนวคิดเหลานั้นมาประยุกตใชในการอธิบายปรากฏการณของพฤติกรรมของมนุษยในสงัคม 

สวนใหญเขาจะเนนไปทางแนวคิดของนักจิตวิทยาของกลุมปญญานิยม กาเยไดเสนอแนวทางการจัด 

การเรียนการสอนในหองเรียนใหคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ดังนี้ 

     3.1  ลักษณะของผูเรียน ผูสอนจะตองพิจารณาเก่ียวกับเรื่อง ความแตกตาง 

ระหวางบุคคล ความพรอม แรงจูงใจ 

     3.2  กระบวนการทางปญญาและการสอน เง่ือนไขการเรียนรูท่ีสงผลทําให 

การสอนตางกัน เชน 

      1)  การถายโยงการเรียนรู มี 2 ลักษณะคือทําใหเกิดการเรียนรูทักษะ 

ในระดับท่ีสูงไดดีข้ึน และแผขยายไปสูสภาพการณอ่ืนนอกเหนือจากสภาพการสอน 

      2)  การเรียนรูทักษะการเรียนรู บุคคลอาจมีวิธีการท่ีจะจัดการเรียนรูตางกัน 

  นอกจากนี้ยังมีแนวคิดทางจิตวิทยาของสกินเนอร ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

   1.  การเรียนรูจากการวางเง่ือนไขใหปฏิบัติ (Operant Conditioning) หมายถึง 

แนวทฤษฎีการเรียนรูท่ีอธิบายวา พฤติกรรมจะมีอัตราความเขมขนของการตอบสนองสูงข้ึนเม่ือไดรับ 

การเสริมแรง (Reinforcement) 

   2.  กระบวนการเสริมแรง (Reinforcement) หมายถึง กระบวนการท่ีนํามาใชเพ่ือการ

เพ่ิมหรือลดการตอบสนองในกระบวนการเสริมแรงนั้น จะมีการใหตัวเสริมแรง (Reinforce) เชน คํา

ชมเชย รางวัลท่ีเปนวัตถุ หรือสัญลักษณ หรือสิทธิพิเศษตาง ๆ ตลอดจนการใหรูผลของตนเอง 

   3.  การใหการเสริมแรงทันทีทันใด (Immediate Reinforce) หมายถึงการกําหนดใหมี

การเสริมแรงอยางทันทีทันใดท่ีมีการตอบสนอง ตามความเชื่อท่ีวาการเรียนรูเปนกิริยาสะทอนหลังจาก

เกิดกระบวนการของสิ่งเราและการตอบสนอง ซ่ึงอาจเปนการเสริมแรงแบบมีเง่ือนไข เชนไดรับความ
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พอใจจากรางวัลตาง ๆ หรือเปนการเสริมแรงแบบอุปนัย คือไดรับความพอใจท่ีมีความหวัง หรือเปน

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์

   กลิ่นพะยอม สุระคาย  (2544: 60)  ไดกลาววา หลักจิตวิทยาท่ีควรนํามาใชใน 

การสรางแบบฝก ไดแก 

    1.  หลักการใกลชิด (Contiguity) คือการใชสิ่งเรา และการตอบสนองท่ีเกิดข้ึนใน 

เวลาใกลเคียงกัน 

    2.  หลักการฝกหัด (Practice) คือ การใหนักเรียนไดทํากิจกรรมซํ้า ๆ เพ่ือสราง 

ความรูความเขาใจท่ีแมนยํา 

    3.  กฏแหงผล (Law of Effect) คือ การใหนักเรียนทราบผลการทํางานของตน 

เชน การเฉลยคําตอบใหนักเรียนทราบผลการทํางาน 

    4.  การจูงใจผูเรียน (Motivation) ไดแก การเรียงลําดับแบบฝกจากงายไปยาก 

และเนื้อเรื่องท่ีนํามาสรางแบบฝกควรมีหลายรูปแบบ และควรมีภาพประกอบเพ่ือเราความสนใจ 

  สรุปไดวา ทฤษฎีทางจิตวิทยาในแตละทฤษฎีถือวาเปนหัวใจสําคัญท่ีครูผูสอนควรคํานึงถึง

เพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางแบบฝกใหมีประสิทธิภาพ 

 

 3.  วิธีการสรางแบบฝก 

  แบบฝกเปนวิถีทางท่ีสําคัญในการกระตุน และนํากิจกรรมการเรียนรูภายในหรือภายนอก

ชั้นเรียนมาชวยสรางเจตคติท่ีดีสูงานท่ีจะทํา ดังนั้นผูสอนจึงควรศึกษาหาความรูเก่ียวกับหลักการสราง

แบบฝกท่ีดีและเหมาะสมมาใช เพ่ือใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนซ่ึงไดมีผูเสนอแนะ

เก่ียวกับหลักการสรางแบบฝกไว ดังนี้ 

   สุคนธ สินธพานนท  (2553: 100) ไดกลาวถึงการสรางแบบฝก ไววา ในการสราง 

ชุดการฝกนั้นผูสรางจะตองดําเนินการดังนี้ 

    1.  ศึกษาหลักสูตร หลักการ จุดมุงหมายของหลักสูตร 

    2.  วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูและสาระการเรียนรูเพ่ือ

วิเคราะหเนื้อหา จุดประสงคในแตละชุดการฝก 

    3.  จัดทําโครงสรางและชุดฝกในแตละชดุ 
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    4.  ออกแบบชุดการฝก/ชุดฝกทักษะในแตละชุดใหมีรูปแบบท่ีหลากหลายและ

นาสนใจ 

    5.  ลงมือสรางแบบฝกในแตละชุด รวมท้ังออกขอสอบกอนและหลังเรียน 

ใหสอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู 

    6.  นําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 

    7.  นําชุดการฝก/ชุดฝกทักษะไปทดลองใช บันทึกผล แลวปรับปรุงแกไขสวนท่ี

บกพรอง 

    8.  ปรับปรุงชุดการฝก/ชุดฝกทักษะใหมีประสิทธิภาพ 

    9.  นําไปใชจริง และเผยแพรตอไป 

   สุวิทย มูลคํา และสุนันทา สุนทรประเสริฐ  (2550: 65) ไดกลาวถึงการสรางแบบฝก 

ทักษะ ควรปฏิบัติดังนี้ 

    1.  วิเคราะหปญหาและสาเหตุจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

    2.  ศึกษารายละเอียดในหลักสูตรเพ่ือวิเคราะหปญหา จุดประสงคแตละกิจกรรม 

    3.  พิจารณาแนวทางแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจากขอ 1 โดยการสรางแบบฝกทักษะและ

เลือกเนื้อหาในสวนท่ีจะสรางแบบฝกทักษะนั้นวาจะทําเรื่องใดบาง กําหนดเปนโครงเรื่องไว 

    4.  ศึกษารูปแบบของการสรางแบบฝกทักษะจากเอกสารตัวอยาง 

    5.  ออกแบบชุดฝกทักษะแตละชุดใหมีรูปแบบท่ีหลากหลาย นาสนใจ 

    6.  ลงมือสรางแบบฝกทักษะในแตละชุด พรอมท้ังขอทดสอบกอนและหลังเรียน 

ใหสอดคลองกับเนื้อหา และจุดประสงคการเรียนรู 

    7.  สงใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 

    8.  นําไปทดลองใชแลวบันทึกผลเพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขสวนท่ีบกพรอง 

    9.  ปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีตั้งไว 

    10.  นําไปใชจริงและเผยแพรตอไป 

   ถวัลย มาศจรัส  (2546: 20)  ไดกลาวถึงหลักการสรางแบบฝกทักษะ ไวดังนี้ 

    1.  ศึกษาเนื้อหาสาระสําหรับการจัดทําแบบฝกทักษะ 

    2.  วิเคราะหเนื้อหาสาระสําหรับการจัดทําแบบฝกทักษะ 
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    3.  ออกแบบการจัดทําแบบฝกทักษะ ตามจุดประสงค 

    4.  สรางแบบฝกทักษะและสวนประกอบอ่ืน ๆ เชน แบบทดสอบกอนฝก  

บัตรคําสั่ง ข้ันตอนกิจกรรมท่ีผูเรียนตองปฏิบัติ แบบทดสอบหลังฝกทักษะ 

    5.  นําแบบฝกทักษะไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

    6.  ปรับปรุง พัฒนา ใหสมบูรณ 

   บอค  (Bock.1993: 3) ไดใหขอพิจารณาในการสรางแบบฝกเสริมทักษะ ดังนี้ 

    1.  กําหนดจุดประสงคใหชัดเจนเพ่ือชวยใหผูเรียนไดทราบจุดมุงหมายของแบบฝก 

เสริมทักษะ 

    2.  ใหรายละเอียดตาง ๆ เชน คําแนะนําในการทําแบบฝกเสริมทักษะหรือข้ันตอน

ในการทําอยางละเอียด 

    3.  สรางแบบฝกเสริมทักษะใหมีรูปแบบท่ีหลากหลาย เพ่ือสรางความเขาใจใหกับ 

นักเรียนมากท่ีสุด เชน แบบฝกเสริมทักษะอาจใชรูปแบบงาย ๆ โดยเริ่มจากการใหนักเรียน ตอบคําถาม

ในลักษณะถูกผิดจนถึงการใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น 

    4.  แบบฝกเสริมทักษะควรสรางความเขาใจใหกับนักเรียน เชน การใหนักเรียน 

เขียนเรียงลําดับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนลงในตารางหรือแผนภูมิท่ีกําหนดให 

   ซีลลและกลาสโกว  (Seels,& Glasgow.1990: 50) ไดเสนอข้ันตอนในการสราง 

แบบฝก 10 ข้ันตอน ดังนี้ 

    1.  วิเคราะหปญหา กําหนดปญหาการสอน โดยรวบรวมปญหาจากการประเมิน 

ความตองการผูเรียน 

    2.  วิเคราะหภาระงาน โดยรวบรวมขอมูลจากทักษะตาง ๆ รวมไปถึงพฤติกรรม 

ทางการเรียนและเจตคติ จากนั้นจึงวิเคราะหวิธีการสอนเพ่ือกําหนดวิธีท่ีตองการ 

    3.  เขียนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม และกําหนดเกณฑการทดสอบเพ่ือใหสัมพันธกับ 

วัตถุประสงค 

    4.  กําหนดกลวิธีการสอน หรือสวนประกอบของการสอน เชน ข้ันนํา ข้ันเสนอ 

เนื้อหา หรือข้ันการฝกปฏิบัติ 

    5.  เลือกรูปแบบการสอนและสื่อท่ีจะนํามาสรางเปนแบบฝก 
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    6.  วางแผนผลิต พัฒนาสื่อ ตรวจสอบข้ันตอนในการพัฒนาสื่อเพ่ือใหสอดคลองกับ

โครงการสอน 

    7.  วางแผนและกําหนดกลวิธีท่ีจะใชในการประเมินผลข้ันปฏิบัติการ รวบรวม 

ขอมูลในข้ันการวัดการเรียนรูรายจุดประสงค เพ่ือนําไปพิจารณาปรับปรุงหรืออาจมีการทดสอบใหม 

    8.  วางแผนข้ันตอนในการใชเครื่องมือ 

    9.  ดําเนินการประเมินผลข้ันสรุป 

    10.  นําแบบฝกออกเผยแพร 

  จากแนวคิดของนักการศึกษาท่ีกลาวมาขางตน พอสรุปไดวา ข้ันตอนในการสรางแบบฝก 

มีดังตอไปนี้ 

   1.  ศึกษาปญหาและความตองการ โดยศึกษาจากการผานจุดประสงคการเรียนรู 

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   2.  วิเคราะหเนื้อหาออกเปนเนื้อหาหรือทักษะยอย ๆ เพ่ือนํามาใชในการสราง 

แบบทดสอบและแบบฝกหัด 

   3.  พิจารณาวัตถุประสงค รูปแบบ และข้ันตอนในการใชแบบฝก เชนจะนําแบบฝก 

ไปใชอยางไร ในแตละจุดประสงคประกอบดวยอะไรบาง 

   4.  สรางแบบฝกหัดในกิจกรรมฝกตามข้ันตอนเพ่ือใชพัฒนาทักษะยอยแตละทักษะ  

โดยกําหนดรูปแบบ และวิธีการอยางหลากหลาย การเรียงลําดับเนื้อหาเริ่มจากงายไปยาก พิจารณาตาม

ความเหมาะสม 

   5.  สรางแบบเฉลยและแบบอางอิง เพ่ืออธิบายคําตอบหรือแนวทางการตอบคําถาม  

โดยแบบอางอิงอาจสรางเพ่ิมเติมเม่ือนําแบบฝกไปทดลองใชแลว 

   6.  สรางแบบฝกความกาวหนา เพ่ือใชบันทึกผลการทดสอบหรือผลการเรียน  

โดยจัดทําเปนข้ันตอน 

   7.  สงใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 

   8.  นําแบบฝกไปทดลองใช เพ่ือหาขอบกพรอง คุณภาพของแบบฝกและคุณภาพของ 

แบบทดสอบ 

   9.  ปรับปรุงแกไข 
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   10.  รวบรวมแบบฝกเปนชุด จัดทําคําชี้แจง คูมือการใช สารบัญ เพ่ือใชประโยชน 

ตอไปหลักการในการสรางแบบฝกท่ีดีนั้นจะตองเหมาะสมกับเนื้อหา ตรงตามวัตถุประสงค คํานึงถึงหลัก

จิตวิทยา โดยแบบฝกจะตองดึงดูดความสนใจ ไมกอใหเกิดความเบื่อหนายในการทําแบบฝก 

และชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 4.  ลักษณะของแบบฝกท่ีดี 

  การสรางแบบฝกท่ีดีตองอาศัยปจจัยตาง ๆ เขามาชวย เพ่ือใหสอดคลองกับความสนใจ

ของผูเรียน ดังนั้นจึงมีผูกลาวถึงลักษณะท่ีดีของแบบฝกไวดังนี้ 

   วิมลรัตน สุนทรโรจน  (2551: 112) ไดกลาววา ลักษณะของแบบฝกท่ีดี 

ควรประกอบดวยสิ่งตอไปนี้ 

    1.  เปนสิ่งท่ีผูเรียนเรียนมาแลว 

    2.  เหมาะสมกับระดับวัย  หรือความสามารถของผูเรียน 

    3.  มีคําชี้แจงสั้น ๆ ท่ีชวยใหผูเรียนเขาใจวิธีทําไดงาย 

    4.  ใชเวลาท่ีเหมาะสม คือ ไมนานเกินไป 

    5.  เปนสิ่งท่ีนาสนใจและทาทายใหผูเรียนแสดงความสามารถ 

    6.  เปดโอกาสใหผูเรียนเลือกท้ังแบบตอบอยางจํากัด และตอบอยางเสรี 

    7.  มีคําสั่งหรือตัวอยางแบบฝกท่ีไมยาวเกินไป และไมยากแกการเขาใจ 

    8.  ควรมีหลายรูปแบบ มีความหมายแกผูเรียนท่ีทําแบบฝก 

    9.  ใชหลักจิตวิทยา 

    10.  ใชสํานวนภาษาท่ีเขาใจงาย 

    11.  ฝกใหคิดไดเร็วและสนุกสนาน 

    12.  ปลุกความสนใจหรือเราใจ 

    13.  เหมาะสมกับวัยและความสามารถ 

    14.  สามารถศึกษาดวยตนเองได 
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   นิตยา ฤทธิโยธี  (2549: 7)  ไดเสนอแนวคิดของลักษณะแบบฝกท่ีดี ดังนี้ 

    1.  เก่ียวของกับเรื่องท่ีเรียนมาแลว 

    2.  เหมาะสมกับระดับวัย หรือความสามารถของผูเรียน 

    3.  มีคําชี้แจงสั้น ๆ ท่ีชวยใหผูเรียนเขาใจวิธีทําไดงาย 

    4.  ใชเวลาใหเหมาะสม  

    5.  เปนสิ่งท่ีนาสนใจ และทาทายความสามารถ 

   พรพรหม อัตตวัฒนากุล  (2547: 21) ไดกลาวถึงลักษณะแบบฝกท่ีดีไววา ควรสราง 

ใหตรงจุดประสงคเรียงลําดับจากงายไปหายาก มีหลายแบบหลายชนิดใหนักเรียนไดเลือกทําเพ่ือไมให

เกิดความเบื่อหนายในการเรียนและนักเรียนสามารถนําสิ่งท่ีเรียนไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได 

   เขมิกา ทับทิมใส  (2546: 29) กลาววา แบบฝกท่ีดีควรมีรูปแบบเนื้อหา กิจกรรมและ

การนําเสนอกิจกรรมอยางเปนข้ันตอน ประกอบดวยกิจกรรมกระตุนความสนใจ เปนการกระตุนใหเกิด

ความพรอมกอนลงมือทําแบบฝกดวยการแจงจุดประสงคและประโยชนท่ีนักเรียนจะไดรับจากการทํา

แบบฝก กิจกรรมนําเสนอเนื้อหาเปนกิจกรรมท่ีใหนักเรียน ไดเห็นรูปแบบของภาษาท่ีตองการใหนักเรียน

ฝกและอธิบายการใชโครงสรางคําและบริบทคําท่ีจําเปน เพ่ือนํานักเรียนเขาสูกิจกรรมฝกหัด ซ่ึงเปน

กิจกรรมท่ีใหนักเรียนฝกตามกิจกรรมท่ีกําหนดไวในแบบฝก กิจกรรมเสริมความรูเปนกิจกรรมท่ีให

นักเรียนทําปฏิบัติเสริมนอกหองเรียนเพ่ือใหเขาใจเนื้อหาเพ่ิมข้ึน และกิจกรรมประเมินผลเปนกิจกรรมท่ี

ใหนักเรียนทําแบบทดสอบเพ่ือวัดความเขาใจสิ่งท่ีเรียนจากแบบฝก 

   ขันธชัย มหาโพธิ์  (2535: 20)  ไดแสดงแนวคิดเก่ียวกับลักษณะของแบบฝกท่ีดี ดังนี้ 

    1.  มีเนื้อหาท่ีตรงกับจุดประสงค 

    2.  มีการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับระดับวัย หรือความสามารถของผูเรียน 

    3.  มีภาพประกอบ และการวางรูปแบบท่ีดี 

    4.  มีท่ีวางเหมาะสมสําหรับการเขียนทํากิจกรรม 

    5.  ใชเวลาอยางเหมาะสม 

    6.  ทาทายความสามารถของผูเรียน และสามารถนําไปฝกดวยตนเองได 
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   ฮีลแมน ทิมโมธีและวิลเลียม  (Hielman, Timothy, & William.1994: 215) กลาววา

การสรางแบบฝกท่ีดีตองคํานึงถึงหลักจิตวิทยาสอดคลองกับความตองการของผูเรียน เนื้อหาสอดคลอง

กับเนื้อหาบทเรียนท่ีเรียนมาแลว ท้ังนี้ตองคํานึงถึงความเหมาะสมกับวัยและความสามารถของผูเรียน 

โดยใชเวลาอยางเหมาะสมในการทําแบบฝกนั้น ๆ ท้ังนี้หากจะมีคําชี้แจงใด ๆ ก็ควรใชคําชี้แจงสั้น ๆ  

ใชภาษาท่ีงายตอการทําความเขาใจการเรียงลําดับเนื้อหาควรเริ่มจากงายไปยาก แบบฝกควรมีลักษณะท่ี

ทาทายความสามารถ และดึงดูดความสนใจท่ีจะทําการสรางแบบฝกนั้น ควรจัดทําใหมีรูปแบบท่ีหลากหลาย

เพ่ือไมใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย นอกจากนี้ควรคํานึงถึงหลักการจัดทําดวยวาควรมีราคาถูกและ 

หางาย ใชไดท้ังผูเรียนและผูสอน ท้ังนี้แบบฝกท่ีดีควรเปนสวนหนึ่งท่ีชวยในการสงเสริมใหผูเรียนเกิด

ความรูสึกวาสิ่งท่ีไดฝกทํามีความหมายสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอีกดวย 

  จากทัศนะของนักการศึกษา สรุปไดวาแบบฝกท่ีดีควรมีลักษณะดังนี้ 

   1.  เก่ียวของกับเรื่องท่ีเรียนมาแลว 

   2.  เหมาะสมกับระดับชั้น หรือวัยของผูเรียน 

   3.  มีคําชี้แจงสั้น ๆ เพ่ือใหเขาใจงาย 

   4.  ใชเวลาเหมาะสม 

   5.  มีสิ่งท่ีนาสนใจ และทาทายใหแสดงความสามารถ 

   6.  ควรมีขอแนะนําการใช 

   7.  มีใหเลือกตอบอยางจํากัด และตอบอยางเสรี 

   8.  ถาเปนแบบฝกท่ีตองการใหผูเรียนศึกษาดวยตนเอง แบบฝกควรมีหลายรูปแบบ 

   9.  ควรใชสํานวนภาษางาย ๆ ฝกใหคิดและสนุกสนาน 

   10.  สงเสริมผูเรียนใหสามารถนําสิ่งท่ีไดฝกไปใชในชีวิตประจําวันได 

 

 5. ประโยชนของแบบฝก 

  การฝกทักษะทางภาษามีความจําเปนท่ีจะตองอาศัยแบบฝก เนื่องจากนักเรียนจะตอง

ไดรับการฝกทบทวนซํ้าไปซํ้ามาหลาย ๆ ครั้ง หลายรูปแบบ จึงจะเกิดการเรียนรูและเกิดความชํานาญใน

ทักษะทางภาษาได นับวาแบบฝกมีประโยชนตอครูผูสอน และผูเรียน ซ่ึงจะชวยใหเกิดการเรียนรูอยางมี
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ประสิทธิภาพ และสามารถแกไขขอบกพรองของผูเรียนไดมาก และแบบฝกจะตองมีระบบและสามารถ

วัดผลการเรียนรูได มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝกไวดังนี้ 

   วิมลรัตน สุนทรโรจน  (2551: 111) ไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝก ไวดังนี้ 

    1.  ทําใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดดียิ่งข้ึน 

    2.  ทําใหครูทราบความเขาใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียน 

    3.  ครูไดแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือชวยใหนักเรียนเรียนไดดี 

ตามความสามารถของตนเอง 

    4.  ฝกใหผูเรียนมีความเชื่อม่ัน และสามารถประเมินผลงานของตนได 

    5.  ฝกใหผูเรียนไดทํางานดวยตนเอง 

    6.  ฝกใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

    7.  คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล โดยเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกทักษะ 

ของตนเองโดยไมตองคํานึงถึงเวลาหรือความกดดันอ่ืน ๆ 

    8.  แบบฝกชวยเสริมใหทักษะทางภาษาคงทน ลักษณะการฝกท่ีจะชวยใหเกิดผล 

ดังกลาว ไดแก ฝกทันทีหลังจากเรียนเนื้อหา ฝกซํ้า ๆ ในเรื่องท่ีเรียน 

   สุวิทย มูลคํา  (2550: 53) ไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝก ดังนี้ 

    1.  ทําใหเขาใจบทเรียนดีข้ึน เพราะเปนเครื่องอํานวยประโยชนในการเรียนรู 

    2.  ทําใหครูทราบความเขาใจของเด็กท่ีมีตอแบบฝก 

    3.  ฝกใหเด็กมีความเชื่อม่ันและสามารถประเมินผลของตนเองได 

    4.  ฝกใหเด็กทํางานตามลําพัง โดยมีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย 

    5.  ชวยลดภาระของครู 

    6.  ชวยใหเด็กไดฝกฝนอยางเต็มท่ี 

    7.  ชวยพัฒนาความแตกตางระหวางบุคคล 

    8.  ชวยเสริมใหทักษะคงทน ซ่ึงลักษณะการฝกฝนเพ่ือชวยใหเกิดผลดังกลาวนั้น 

ไดแก 

     8.1  ฝกทันทีหลังจากท่ีเด็กไดเรียนรูในเรื่องนั้น ๆ 

     8.2  ฝกซํ้าหลาย ๆ ครั้ง 
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     8.3  เนนเฉพาะในเรื่องท่ีผิด 

    9.  เปนเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากจบบทเรียนในแตละครั้ง 

    10.  ใชเปนแนวทางเพ่ือทบทวนตนเอง 

    11.  ชวยใหครูมองเห็นจุดเดนหรือปญหาตาง ๆ ของเด็กไดชัดเจน 

    12.  ประหยัดคาใชจายแรงงานและเวลาของครู 

   อุมาภรณ ทองเสมอ  (2548: 37) ใหความเห็นวาแบบฝกเปนเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีครู 

นําไปใชเพ่ือตรวจสอบความเขาใจและฝกนักเรียนไดใชความคิด สําหรับครูเปนประโยชนในการลดเวลา

และแรงงานในการเตรียมการสอนใหนอยลง สวนนักเรียนนั้น เม่ือมีแบบฝกสําเร็จรูปแลวก็ไมตอง

เสียเวลาในการคัดลอก นอกจากนี้ครูยังสามารถใชแบบฝกในการประเมินผลการเรียนของนักเรียนและ

จุดบกพรองของการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาและแกปญหาในการเรียนการสอนตอไป 

   กฤษณา ทิมเสนและคนอ่ืนๆ  (2546: 9) ไดสรุปความสําคัญของแบบฝกไววา  

จะชวยใหเด็กหรือผูอานเกิดการเรียนรู สามารถสรางเสริมเปนองคความรูดวยตนเอง เปนการตอบสนอง

ความอยากรูอยากเห็นของเด็ก ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการเรียนการสอน และชวยเติมเต็มความรูท่ีมี

อยูในหลักสูตร ท้ังยังเปนการสนองตอบตอหลักสูตรใหมท่ีตองการใหมีการสรางสื่อการเรียนการสอนของ

สถานศึกษาท่ีตอบสนองความตองการ ของชุมชน ทองถ่ินและตั้งอยูบนความเหมาะสมตอวัยของเด็ก

นักเรียนหรือผูอาน 

  จากความเห็นเก่ียวกับประโยชนของแบบฝกท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวาแบบฝกชวยใน 

การฝกหรือเสริมทักษะทางภาษา ทําใหจดจําเนื้อหาไดคงทน สามารถเรียนรูคําศัพทความหมายของ

คําศัพทไดกวางขวางมากข้ึน สามารถนํามาแกปญหาการอาน การเขียนเปนรายบุคคลและเปนกลุมไดดี 

สามารถนําแบบฝกมาทบทวนเนื้อหาดวยตนเองได ทําใหผูเรียนทราบความกาวหนาของตนเอง เปน

เครื่องมือท่ีครูผูสอนใชประเมินผลการเรียนรูไดเปนอยางดีวานักเรียนเขาใจมากนอยเพียงใด 

 จากแนวคิดเก่ียวกับแบบฝกและการสรางแบบฝกท่ีนักการศึกษาหลายทานกลาวมาขางตน 

และจากการศึกษาคนควาเก่ียวกับวิธีสอนอานแบบ D-R-T-A ผูวิจัยไดนํากลวิธีสอนอานแบบ D-R-T-A 

มาประยุกตใชเปนองคประกอบในการจัดทําแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษและการคิดดวยกลวิธี 

D-R-T-A-Aชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 เพ่ือใหแบบฝกมีข้ันตอนท่ีสมบูรณข้ึน โดยแบบฝกดังกลาว ประกอบ

ไปดวยข้ันตอน 2 ชวง ดังนี้ 
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  ชวงท่ี 1 กระบวนการอานและการคิด (Directing the Reading-Thinking Process) 

   1.  การนําเขาสูบทเรียน (Introduction) 

    1.1  Introducing 1 เปนสวนใหนักเรียนไดคาดเดาเนื้อเรื่องจากรูปหนาปก  

ชื่อเรื่อง และตอบคําถามในหนาแรกของแตละเลมกอนเขาสูเรื่องท่ีอาน 

    1.2  Introducing 2 สวนท่ีนักเรียนไดเดาคําศัพทท่ีปรากฏในเนื้อเรื่อง โดยจับคู

คําศัพทกับภาพท่ีกําหนดให 

   2.  การคาดเดา (Predicting 1-3) ในสวนนี้ เนื้อเรื่องจะถูกแบงออกเปน 3 สวน ในแต

ละสวน นักเรียนคาดเดาโดยปดเนื้อเรื่องไว แลวคาดเดาวาเนื้อเรื่องท่ีจะกําลังอานเก่ียวกับอะไรหลังจาก

นั้นนักเรียนอานเนื้อเรื่องเพ่ือตรวจสอบผลการคาดเดาของตนเอง 

   3.  การอานเรื่อง (Story Reading) เปนเนื้อเรื่องท้ัง 3 สวน เพ่ือใหนักเรียนไดอาน 

เนื้อเรื่องท้ังหมดกอนทําแบบฝกหัด 

   4.  การทําแบบฝกหัด (Exercises) ประกอบดวยแบบฝกหัดท่ีเก่ียวกับเนื้อเรื่องท่ีอาน

จํานวน 4-5 แบบฝกหัด เชน บอกไดวาขอมูลท่ีกําหนดใหถูกหรือผิด เรียงลําดับเหตุการณในเรื่อง ตอบ

คําถามเก่ียวกับเรื่องท่ีอาน เปนตน 

   5.  การประเมินการอาน (Evaluate Understanding) นักเรียนเขียนสรุปเรื่องท่ีอาน

สั้น ๆ  

  ชวงท่ี 2 การฝกทักษะเพ่ิมเติม (Advanced Skill Training) 

   6. การประยุกตความรูและฝกกลยุทธการอาน (Advanced Skill Training) 

    6.1  สวนการฝกทักษะเพ่ิมเติม นักเรียนวิเคราะห สังเคราะหความรูท่ีไดเรียน และ 

นําไปใช เชน การทําVenn Diagram ทํา Mind Map การเขียนเรื่องใหมโดยสมมติวาเหตุการณนั้น ๆ 

เกิดข้ึนกับตัวนักเรียนเอง เปนตน 

    6.2  การฝกกลยุทธการอาน ในแบบฝกแตละเลม นักเรียนจะไดเรียนรูกลยุทธ 

การอานตาง ๆ เชน การคาดเดา การหาใจความสําคัญ การตั้งชื่อเรื่อง การอานเพ่ือหารายละเอียด  

การสรุปความจากเรื่องท่ีอาน เปนตน แลวทําแบบฝกเพ่ือทดสอบความเขาใจ 
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   7.  การทดสอบทายเรื่อง (Unit Test) ประกอบดวยแบบทดสอบจํานวน 10 ขอ 

เพ่ือประเมินผลการเรียนรูตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จสิ้นกระบวนการเพ่ือตรวจสอบความเขาใจและสรุปความ

เรื่องท่ีเรียนรูตามจุดประสงคการเรียนรูท่ีกําหนดไว 

 

เอกสารที่เกี่ยวกับทักษะการคิด 

 1.  ความหมายของทักษะการคิด 

  นักการศึกษาและนักจิตวิทยาไดศึกษาและใหความหมายของการคิดไว ดังนี้ 

   เบเยอร  (Beyer.  1991: 69) ไดใหความหมายของทักษะการคิดวา หมายถึง การพินิจ

พิเคราะหอยางรอบคอบ เปนการอธิบายกระบวนการเชื่อมโยงตาง ๆ ภายในจิตใจอยางถูกตอง โดยใช

ทักษะดังนี้ การจํา การจําแนกสิ่งท่ีเก่ียวของและไมเก่ียวของการทํานาย การตัดสินใจ การสังเคราะห 

การบงบอกความสัมพันธและการสรุป ทักษะเหลานี้เปนเครื่องมือของการคิดท่ีมีประสิทธิภาพ และถาใช

บอยครั้งจะนําไปสูการคิดในการสรางความหมาย ความเขาใจ และความรู 

   บลูม  (Bloom.  1974: 17-20) ไดใหความหมายของทักษะการคิดวา หมายถึง  

ความสามารถของกระบวนการทางสมองในการท่ีจะรับรูขอมูลตาง ๆ มาประมวลผลเบื้องตน แลวใช

วิธีการคิดท่ีมีอยูหรือเคยไดรับการฝกฝนมาประมวลผลสรุป เพ่ือแสดงออกเปนผลผลิตของการคิด ความ

สามรถทางการคิดนี้แสดงออกเปนพฤติกรรมเปนลําดับข้ันตั้งแตระดับต่ําไปจนถึงระดับสูงข้ึน 

   จินดา ยัญทิพย  (2547: 81) ไดกลาวถึงทักษะการคิดวา ทักษะการคิด หมายถึง  

ความสามารถของพฤติกรรมภายในซ่ึงเกิดข้ึน เปนมโนภาพท่ีเปนเรื่องราวในใจ โดยใชรวมกับ

ประสบการณของบุคคลมาสัมพันธกับสิ่งเราและสภาพแวดลอม ซ่ึงสามารถใชในการสรางความหมาย 

ความเขาใจ และสามารถแกปญหาได 

   อุษณีย โพธิสุขและคนอ่ืน ๆ  (2544: 19) ไดกลาววา ทักษะการคิดหมายถึง  

ความสามารถในการแสดงออกหรือแสดงพฤติกรรมของการใชความคิดอยางชํานิชํานาญ ซ่ึงแตละคน 

จะมีทักษะการคิดแตกตางกัน 

   ทิศนา แขมมณีและคนอ่ืน ๆ  (2540:  29) ใหความหมายของทักษะการคิดวา  

หมายถึง ความสามารถยอย ๆ ในการคิดลักษณะตาง ๆ ท่ีเปนองคประกอบของกระบวนการคิดท่ี

ซับซอน 
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 จากขอคิดของนักการศึกษาท่ีใหไว สรุปวาทักษะการคิดหมายถึง ความสามารถทาง

สติปญญาท่ีซับซอน ใชแสวงหาขอมูลท่ีเปนเหตุและผล สรางความหมาย ความเขาใจ ความรู และการ

แกปญหา 

 

 2.  ประเภทของทักษะการคิด 

  ทิศนา แขมมณีและคนอ่ืน ๆ  (2540: 23–52) ไดกลาวถึงการจําแนกประเภททักษะการคิด

ไว 2 ประเภทคือ ทักษะการคิดพ้ืนฐาน และทักษะการคิดข้ันสูง ซ่ึงสอดคลองกับ ประพันธศิริ สุเสารัจ  

(2553: 7-9)มีรายละเอียดดังนี้ 

  2.1  ทักษะการคิดข้ันพ้ืนฐาน (Basic Skills) 

   2.1.1  ทักษะการคิดท่ีใชในการสื่อสาร (Communication Skills)แสดงความหมายและ

ทักษะยอยดังตาราง 3 

 

ตาราง 3 ความหมายและทักษะยอยของทักษะการสื่อความหมาย 

ทักษะการส่ือความหมาย ความหมายและทักษะยอย 

1.  การฟง (Listening) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1  การแยกแยะความแตกตางของสิ่งท่ีฟง 

1.2  การจดจําสิ่งท่ีไดยินมา: เสียง คํา ขอความ 

1.3  การจดจําขอความท่ีมีความหมายได: คําศัพท ขอความ เรื่องราว 

1.4  การเขาใจเรื่องราวท่ีฟง และ/หรือรายละเอียดท่ีเลาตรง ๆ  

1.5  การเขาใจความหมายท่ีสื่อผาน น้ําเสียง สีหนา ทาทาง และลีลา 

การเลาของผูพูด 

1.6  การไวตออารมณหรือความสะเทือนใจท่ีปรากฏในการพูด 

หรือสิ่งท่ีพูด 

1.7  การประเมินความถูกตอง นาเชื่อถือ และ/หรือคุณคาของสิ่งท่ีฟง  

รวมท้ังความคิดหรือเจตนาท่ีซอนเรนของผูพูด 

-  มีเหตุผลท่ีหนักแนน เพียงพอ ประกอบการประเมิน 

-  มีความเปนกลาง ไมใชอคติ หรือฉันทาคติ 
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ตาราง 3  (ตอ) 

ทักษะการส่ือความหมาย ความหมายและทักษะยอย 

 

 

2.  การอาน (Reading) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  การรับรู (Preceiving) 

 

 

 

4.  การจดจํา (Memorizing) 

-  มีการเปดกวางรับขอมูลท่ีตางไปจากความเชื่อของตัวเอง 

 

2.1  การบอกเนื้อหา สาระ  และรายละเอียดจากภาพ 

2.2  การอานประสมคํา: อักษร พยางค คํา ประโยค ขอความ 

2.3  การอานโดยอาศัยสิ่งชี้แนะ เชน ภาพประกอบ หรือบริบท 

2.4  การจดจําสิ่งท่ีอาน: คําศัพท ขอความ เรื่องราว 

2.5  การเขาใจเรื่องราวท่ีอาน (ตรงกับท่ีผูเขียนตองการบอก) 

2.6  การใชประโยชนจากการนําเสนอ เชน การยอหนา เครื่องหมายตาง ๆ 

การพิมพตัวหนา ตัวเอน การขีดเสนใต การตีกรอบ เปนตน ในการทําความ

เขาใจในเรื่องท่ีอาน 

2.7  การไวตออารมณหรือความสะเทือนใจท่ีปรากฏในขอความท่ีเปน 

บทอาน 

2.8  การประเมิน ความถูกตอง นาเชื่อถือ และ/หรือคุณคาของสิ่งท่ีอาน  

รวมท้ังความคิดหรือเจตนาท่ีแอบแฝงอยูของผูเขียน 

-  มีเหตุผลท่ีหนักแนน เพียงพอ ประกอบการประเมิน 

-  มีความเปนกลาง ไมใชอคติ หรือฉันทาคติ 

-  มีการเปดกวางรับขอมูลท่ีตางไปจากความเชื่อของตัวเอง 

 

3.1  การรูตัววามีสิ่งเราเขามาสูประสาทสัมผัสของตน 

3.2  การเลือกวาควรจดจอกับสิ่งเราใด และไมสนใจสิ่งเราใดในขณะนั้น 

3.3  การจดจอโดยการฟง การอาน หรือการรบัรูขอมูลไดจนครบถวน 

 

4.1  การบอกไดถึงสิ่งท่ีเพ่ิงรับรูไปสักครู 
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ตาราง 3  (ตอ) 

ทักษะการส่ือความหมาย ความหมายและทักษะยอย 

5.  การจํา (Remembering) 

 

 

6.  การคงสิ่งท่ีเรียนไปแลว 

ไวไดภายหลังการเรียนนั้น  

(Retention) 

 

7.  การบอกความรูไดจาก 

ตัวเลือกท่ีกําหนดให 

(Recongnizing) 

 

 

 

8.  การบอกความรูออกมา

ดวยตนเอง (Recalling) 

 

9.  การใชขอมูล  

(Using Information)  

 

 

 

 

 

 

5.1  การบอกไดสิ่งท่ีรับรูหรือเรียนรูไประยะหนึ่ง 

5.2  การบอกไดถึงสิ่งท่ีรับรูหรือเรียนรูไปเปนเวลานานแลว 

 

6.1  การสามารถพูดหรือกระทําสิ่งท่ีเคยเรียนรูสามารถพูดหรือทําไดแลว 

ภายหลังจากท่ีไมไดเรียนเรื่องนั้นแลวมาระยะหนึ่ง เชน 1 สัปดาห 1 เดือน 

หรือ 1 ป เปนตน 

 

7.1  การทบทวนและระลึกถึงคําตอบท่ีถูกตอง คิดหาคําตอบท่ีถูกตองแลว 

เลือกตัวท่ีตรงกับคําตอบท่ีถูกตองนั้น 

7.2  (ในกรณีไมรูคําตอบท่ีถูกตองดวยตนเอง) การพิจารณาความเปนไปได 

ของตัวเลือกแตละตัว โดยอาศัยความรูเดิมท่ีเก่ียวของ แลวกําจัดตัวเลือกท่ี

เปนไปไดต่ําจนเหลือเพียงตัวเดียว หรือตัวเลือกท่ีมีความเปนไปไดสูงสุด 

 

8.1  การทบทวนถึงความรูท่ีเคยเรียนไป หรือประสบการณท่ีเคยประสบมา 

แลวบอกใหผูอ่ืนทราบไดถูกตอง 

 

9.1  การเทียบสิ่งท่ีเรียนรูใหม หรือสิ่งท่ีกําลังประสบ แลวบอกไดวาตนมี 

ความรูเดิม หรือประสบการณเดิมอะไรบางท่ีเก่ียวของกัน 

9.2  การเลือกความรูเดิม หรือประสบการณเดิมท่ีเก่ียวของโดยตรง และเปน 

ประโยชนตอสิ่งท่ีกําลังเรียนรูใหม 

9.3  การบอกไดวาความรูเดิมท่ีเลือกมามีความสัมพันธหรือเปนประโยชน 

แกสิ่งท่ีเรียนรูใหมอยางไร 

9.4  การใชขอมูลเดิมท่ีเลือกมานั้นใหเปนประโยชนแกการเรียนรูสิ่งใหม 
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ตาราง 3  (ตอ) 

ทักษะการส่ือความหมาย ความหมายและทักษะยอย 

10.  การบรรยาย 

(Describing) 

 

 

 

 

 

 

11.  การอธิบาย 

(Explaining)) 

 

 

 

 

 

12.  การทําใหกระจาง 

(Clarifying) 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1  การลําดับความคิดตาง ๆ ท่ีจะบอกใหเปนระบบและตอเนื่องตามเวลา 

เหตุการณ ความเปนเหตุเปนผล 

10.2  การจัดหมวดหมูความรูใหเปนโครงสรางท่ีถูกตองและชัดเจน 

10.3  การทําความคิดยอย ๆ แตละสวนใหชัดเจน ตรงไปตรงมา 

10.4  การคนหา และระบุลักษณะ คุณสมบัติ หรือองคประกอบตาง ๆ  

ของความคิดใหญและความคิดยอย แตละประเด็นไดถูกตองและครบถวน 

10.5  การนําเสนอความคิดท่ีเรียบเรียงไวอยางเปนระบบ 

 

11.1  การเรียบเรียงความคิดหรือประเด็นสําคัญตาง ๆ ในเรื่องท่ีเรียน 

11.2  การบอกความสัมพันธเชิงเหตุผล/เชิงสาเหตุ ระหวางประเด็น 

สําคัญตาง ๆ นั้น 

11.3  การจัดลําดับความสัมพันธเชิงสาเหตุท่ีมีอยูท้ังหมด โดยเลือกจัดตาม 

เวลาของการเกิด ลําดับของการเกิดผลจากสิ่งหนึ่งท่ีมีตออีกสิ่งหนึ่งอยาง

เหมาะสม 

 

12.1  การแยกความคิดหรือประเด็นท่ีตองการออกจากความคิดหรือ 

ประเด็นอ่ืน ๆ ออกอยางเด็ดขาด 

12.2  การระบุคุณลักษณะ/คุณสมบัติตาง ๆ ในแตละมิติของความคิดท่ี 

กําหนด และความคิดอ่ืน ๆ ใกลเคียงหรือท่ีมักสับสน 

12.3  การบอกคุณสมบัติท่ีมีรวมกัน และแตกตางกันระหวางความคิดท่ี 

กําหนดกับความคิดท่ีใกลเคียงหรือมักสับสน 

12.4  การบอกไดแนนอนวา ตัวอยางท่ีกําหนด ขอใดเปนของความคิดท่ี 

กําหนด และตัวอยางใดไมใช 

12.5  การใหตัวอยางของความคิดท่ีกําหนด และตัวอยางท่ีไมใชของ 

ความคิดท่ีกําหนดไดอยางถูกตอง 
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ตาราง 3  (ตอ) 

ทักษะการส่ือความหมาย ความหมายและทักษะยอย 

13.  การทดสอบสมมติฐาน 

(Testing Hypothesis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  การเขียน (Writing) 

 

 

 

 

 

13.1  คือการบอกชัดเจนแนนอนวาจะพูดเพ่ือถายทอดความคิดเก่ียวกับ 

อะไร และเพ่ืออยางไร 

13.2  การจัดโครงสรางของสิ่งท่ีจะพูดไดถูกตอง ครบถวน 

13.3  การจัดลําดับความคิดของเรื่องท่ีจะพูดไดตอเนื่อง และสอดคลองกัน 

13.4  การเลือกวิธีเสนอ และสํานวนภาษาใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคใน 

การพูด 

13.5  การเรียบเรียงความคิดท้ังหมดแลวถายทอดออกมาเปนคําพูด 

13.6  การใชเทคนิคตาง ๆ ท่ีจะชวยประสิทธิภาพในการนําเสนอ 

ความคิดดวยการพูด เชน น้ําเสียง ทาทาง จังหวะ 

13.7  การพูดตามท่ีเรียบเรียงไว เพ่ือนําเสนอความคิดของตนออกมาเปน 

ลําดับตอเนื่อง ครอบคลุมประเด็นสําคัญ และมีรายละเอียดครบถวน โดยใช

วิธีท่ีเหมาะสม ทําใหผูฟงเกิดการตอบสนองตามท่ีผูพูดตองการ 

 

14.1  การบอกไดชัดเจนแนนอนวาจะเขียนเพ่ือถายทอดความคิด 

เก่ียวกับอะไร และเพ่ืออะไร 

14.2  การจัดโครงสรางของสิ่งท่ีเขียนไดถูกตอง ครบถวน 

14.3  การจัดลําดับความคิดของเรื่องท่ีจะเขียนไดอยางตอเนื่อง  

และสอดคลองกัน 

14.4  การเลือกวิธีนําเสนอ และสํานวนภาษาใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค 

การเขียน 

14.5  การเรียบเรียงความคิดท้ังหมดแลวถายทอดออกมาเปนคําเขียน 

14.6  การใชเทคนิคตาง ๆ ท่ีจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการนําเสนอ 

ความคิดดวยการเขียน เชน การใชตัวอักษรลักษณะตาง ๆ กัน  

การยอหนา การใชเครื่องหมาย การเนนความสําคัญดวยเสน เปนตน 
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ตาราง 3  (ตอ) 

ทักษะการส่ือความหมาย ความหมายและทักษะยอย 

 

 

 

 

15.1  การแสดงออกถึง 

ความสามารถของตน 

 

14.7  การเขียนตามท่ีเรียบเรียงไว เพ่ือนําเสนอความคิดของตนออกมา 

ตามลําดับตอเนื่อง ครอบคลุมประเด็นสําคัญ และมีรายละเอียดครบถวน 

โดยใชวิธีท่ีเหมาะสม ทําใหผูอานเกิดการตอบสนองตามท่ีผูเขียนตองการ 

 

15.1  ทักษะยอยทํานองเดียวกับการพูดและเขียน โดยอาจใชวิธีการ 

ตาง ๆ ในการแสดงถึงความคิด ความรูของตน วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลาย ๆวิธี

ประกอบกัน 

 

  1.2  ทักษะการคิดท่ีเปนแกนหรือทักษะการคิดท่ัวไป (Core or General Thinking Skills) 

มีความหมายและทักษะยอยดังตาราง 4 

 

ตาราง 4  ความหมายและทักษะยอยของทักษะการคิดท่ีเปนแกนหรือทักษะการคิดท่ัวไป 

ทักษะการคิดท่ีเปนแกน ความหมายและทักษะยอย 

1.  การสังเกต (Observing) 

 

 

 

 

 

 

 

1.1  การรับรูสิ่งหรือปรากฏการณตาง ๆ  

1.2  การรับรูแลว เห็นหรือบอกไดถึง 

-  คุณสมบัติหรือคุณลักษณะของสิ่งนั้น 

-  องคประกอบหรือโครงสรางของสิ่งนั้น  

    -  รายละเอียดของแตละสวนของสิ่งนั้น 

-  ความแตกตางจากสิ่งอ่ืนหรือความผิดปกติของสิ่งนั้น 

-  จุดนาสนใจของสิ่งนั้น 
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ตาราง 4  (ตอ) 

ทักษะการคิดท่ีเปนแกน ความหมายและทักษะยอย 

2.  การสํารวจ (Exploring) 

 

 

 

 

 

 

 

3.  การตั้งคําถาม 

(Questioning) 

 

 

 

 

 

 

 

2.1  การลงมือทํากิจกรรมหรือมีปฏิสัมพันธกับสิ่งท่ีตองการเรียนรู เชน จับ  

ลูบคลํา เคลื่อนยาย หรือพลิกสิ่งของไปในมุมตาง ๆ ดม ชิม เขยา  

และฟงเสียง เปนตน และใชประสาทสัมผัสท้ังหารับรูปรากฏการณท่ีเกิดข้ึน

ระหวางทํากิจกรรมหรือมีปฏิสัมพันธกับสิ่งนั้น โดย 

-  ทําอยางไมมีทิศทาง 

-  ทําตามท่ีผูอ่ืนกําหนดให 

-  ทําโดยวางแผนไวลวงหนาเพ่ือคนหาคําตอบบางอยางท่ีตั้งไว 

 

3.1  การกําหนดขอบเขตการศึกษาวาเก่ียวของกับอะไรบาง และระบุ 

วัตถุประสงคท่ีตองการจากการศึกษาใหชัดเจน 

3.2  การรับขอมูลแลวเลือกวาท่ีเก่ียวของกับการศึกษาเขามาโดยผาน 

ประสาทสัมผัสท้ังหา แลวเทียบกับความรูเดิมท่ีตนมีอยู แลวตั้งคําถาม

เก่ียวกับ 

-  ความเปนไปไดของความแตกตางหรือความเหมือนของขอมูลเดิมกับ 

ขอมูลใหม 

    -  ความถูกตองเก่ียวกับการคาดคะเนของตนเอง หลังจากเปรียบเทียบ 

ขอมูลแลว 

-  รายละเอียดหรือสิ่งท่ียังไมรูเก่ียวกับขอมูลใหม เพราะความจํากัดหรือ 

ความแตกตางของความรูเดิม 

-  เหตุผลของปรากฏการณท่ีความรูเดิมไมเพียงพอจะอธิบายได 

3.3  การคาดคะเนปรากฏการณท่ีกําลังจะเกิดข้ึน จากการทดลองกระทํา

ดวยตนเองหรือผูอ่ืน หรือเกิดข้ึนตามธรรมชาติ หรือการสมมติเหตุการณตาม

เง่ือนไขท่ีกําหนดแลวอาศัยความรูเดิมเทียบกับปรากฏการณหรือเหตุการณ

ดังกลาว แลวตั้งคําถามเก่ียวกับ 

-  ความเปนไปไดของความแตกตางหรือความเหมือนของขอมูลเดิม 
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ตาราง 4  (ตอ) 

ทักษะการคิดท่ีเปนแกน ความหมายและทักษะยอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  การเก็บรวบรวมขอมูล  

(Information Gathering) 

 

 

 

 

 

 

-  ความเปนไปไดของความแตกตางหรือความเหมือนของขอมูลเดิม 

กับขอมูลใหม 

-  ความถูกตองเก่ียวกับการคาดคะเนของตนเองหลังจากเปรียบเทียบ 

ขอมูลแลว 

-  รายละเอียดหรือสิ่งท่ียังไมรูเก่ียวกับขอมูลใหม เพราะความจํากัดหรือ 

ความแตกตางของความรูเดิม 

-  เหตุผลของปรากฏการณท่ีความรูเดิมไมเพียงพอจะอธิบายได 

3.4  การเรียนรูสิ่งใหม แลวคาดคะเนความหวังในตัวผูอ่ืน เม่ือเรียนรูสิ่งนี้วา 

จะตองสามารถบอกอะไรไดบาง แลวตั้งคําถามเพ่ือตรวจสอบความรูของ

บุคคลท่ีสมมติข้ึนนั้น เก่ียวกับ 

-  ขอเท็จจริงจากท่ีพบในสิ่งท่ีเรียน 

-  ขอสรุปอางอิงจากสาระในสิ่งท่ีเรียน 

-  ความคิดเห็นเชิงวิเคราะหวิจารณเก่ียวกับสิ่งท่ีเรียน 

-  คุณคาหรือคานิยมเก่ียวกับสิ่งท่ีเรียน 

3.5  การพิจารณาคําถามตาง ๆ ท่ีตั้งข้ึนแลวเจาะลงเลือกเฉพาะคําถามท่ีตรง

กับวัตถุประสงคของการศึกษามากท่ีสุด จํานวนเทาท่ีตองการ 

 

4.1  การพิจารณาเรื่องท่ีเรียนรูวาเก่ียวของกับอะไร และเรียนรูเพ่ืออะไร 

4.2  การเปรียบเทียบวัตถุประสงคของการเรียนรูและสาระท่ีตองเรียนรู  

กับความรูเดิมท่ีมีอยู เพ่ือบอกวายังไมรูอะไร หรือยังรูอะไรไมพอตาม

วัตถุประสงคของการเรียนรูนั้น 

4.3  การจัดระบบสิ่งท่ียังไมรู หรือยังรูไมพอ 

4.4  การระบุวิธีไดความรูและแหลงขอมูลของความรู เชน อานหนังสือ 

จากหนังสือในหองสมุด ถามผูรู จากพอแม ญาติผูใหญ เปนตน 
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ตาราง 4  (ตอ) 

ทักษะการคิดท่ีเปนแกน ความหมายและทักษะยอย 

 

 

 

 

 

 

5.  การระบุ (Indentifying) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  การจําแนก แยกแยะ 

(Discriminating) 

 

 

7.  การจัดลําดับ  

(Ordering) 

4.5  การรวบรวมความรูใหม โดยใชวิธีเก็บรวบรวมความรูจากแหลงท่ี 

กําหนดไว 

4.6  การนําความรูใหมมาจัดระบบใหเปนหมวดหมู 

4.7  การตรวจสอบความเพียงพอของขอมูลเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ี 

ตองการ 

 

5.1  การคนหาและกําหนดวัตถุประสงคหรือขอบเขตของการศึกษา 

เก่ียวกับสิ่งท่ีกําหนดให 

5.2  การคนหาและบอกมิติตาง ๆ ท่ีสิ่งนั้นเปนสมาชิกอยู เชน สี ขนาด  

พ้ืนผิว น้ําหนัก เปนตน 

5.3  การคัดเลือกเฉพาะมิติท่ีเก่ียวของโดยตรง หรืออยูในขอบเขตของ 

การศึกษาครั้งนี้ 

5.4  การตรวจสิ่งท่ีกําหนดใหอยางรอบคอบ ครบทุกมิติท่ีคัดเลือกไว 

5.5  การบอกคุณสมบัติ คุณลักษณะหรือระดับของการเปนสมาชิกในมิติ 

ตาง ๆ ท่ีไดสํารวจไป 

5.6  การทบทวนและตรวจสอบคําท่ีใชในการบอกคุณสมบัติ คุณลักษณะ 

หรือระดับการเปนสมาชิกวาถูกตองชัดเจนตามท่ีตองการหรือไม 

 

6.1  การกําหนดมิติท่ีจะแยกระหวาง 2 สิ่ง เชน สี เปนตน 

6.2  การเทียบระดับของสิ่ง 2 สิ่งนั้นวาเหมือนกันหรือไมในมิติท่ีกําหนด 

6.3  การสรุปความเหมือนหรือไมเหมือนระหวางของท้ัง 2 สิ่งนั้น 

 

7.1  การกําหนดมิติท่ีจัดลําดับใหแกสิ่งตาง ๆ ท่ีกําหนดให เชน จํานวน  

เปนตน 
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ตาราง 4  (ตอ) 

ทักษะการคิดท่ีเปนแกน ความหมายและทักษะยอย 

 

 

 

 

 

 

8.  การเปรียบเทียบ 

(Comparing) 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  การจัดหมวดหมู 

(Classifying) 

 

 

 

 

 

 

7.2  การระบุระดับของสิ่งท่ีกําหนดใหแตละชิ้น/อัน เชน มาก, นอย; 7, 2,  

13 เปนตน 

7.3  การกําหนดทิศทางของสิ่งท่ีจัดเรียง เชน มากไปนอย เปนตน 

7.4  การนําสิ่งตาง ๆ แตละสิ่งมาจัดเรียง โดยเปรียบเทียบระดับระหวางกัน

และกันใหไปในทิศทางท่ีกําหนด เชน มากไปหานอย;13, 7, 2 เปนตน 

 

8.1  การกําหนดมิติท่ีจะเปรียบเทียบระหวางสิ่ง 2 สิง่ เชน ความยาว  

จํานวน เปนตน 

8.2  การนําของท้ัง 2 สิ่งท่ีจะเปรียบเทียบมาจัดใหอยูบนพ้ืนฐานเดียวกัน 

เชน วัดความยาวของเสน ตองเริ่มจากจุดเริ่มตนท่ีเทากัน หรือเปรียบเทียบ

เสนจํานวนตองเริ่มจาก 0 เทา ๆ กัน หรือจับคู 1 ตอ 1 เปนตน 

8.3  ตรวจสอบวาสิ่งใดเกินหรือเหลือของการเหลือมากกวานั้น เชน ยาวกวา  

มากกวา สูงกวา เปนตน 

-  การตรวจสอบวาสิ่งใดขาดไป เม่ือเทียบกัน และระบุคําท่ีแสดงทิศทางของ

การขาดไปนั้น เชน สั้นกวา นอยกวา เปนตน 

 

9.1  การกําหนดมิติท่ีจะจําแนกแยกแยะ เชน สี ขนาด รูปทรง เปนตน โดย 

-  การคนหาจากคุณสมบัติรวม และคุณสมบัติท่ีตางกันในสิ่งตาง ๆ  

ท่ีกําหนดให ดวยตนเอง โดยอาศัยความรูเดิม 

-  การกําหนดใหจากผูอ่ืน เชน ครู เพ่ือน หรือหนังสือ 

9.2  การกําหนดระดับหรือจํานวนระดับท่ีจําแนกในแตละมิติท่ีกําหนดไว  

เชน 3 ระดับ หรือ มาก-นอย ถูก-ไมถูก เปนตน 

9.3  การนําสิ่งตาง ๆ ท่ีกําหนดใหจําแนกไปตามระดับท่ีกําหนดไว เพ่ือให 

เกิดเปนหมวดหมู แตละหมวดหมูซ่ึงมีคุณสมบัติตามท่ีตองการ 
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ตาราง 4  (ตอ) 

ทักษะการคิดท่ีเปนแกน ความหมายและทักษะยอย 

10.  การสรุปอางอิง 

(Inferring) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  การแปล 

(Translating) 

 

 

 

 

 

12.  การตีความ 

(Interpreting) 

 

 

 

10.1  การจัดระเบียบขอมูลท่ีไดมาใหม 

10.2  การเปรียบเทียบขอมูลใหมกับขอมูลความรูในโครงสรางความรูเดิมวา 

ขอมูลใหม คลายคลึงหรือมีความสัมพันธใกลชิดกับความรูเดิมสวนใดมาก

ท่ีสุด 

10.3  การคนหาความแตกตางและสาเหตุของความแตกตางระหวางขอมูล

ใหมกับความรูเดิมท่ีคลายคลึงกันนั้น 

10.4  การใชหลักเหตุผลสรุปจากความรูเดิมเพ่ืออธิบายคุณสมบัติ สวนท่ียัง

ไมรู เก่ียวกับขอมูลใหม เชน  

-  เปนสมาชิกของมิติใด 

-  ขอมูลใหมมีองคประกอบอยางไร แตละองคประกอบเหลานั้น 

สัมพันธกันอยางไร 

-  มีความสัมพันธกับความรูเดิมท่ีมีแตละสวนอยางไร 

 

11.1  การศึกษาขอมูลท่ีไดรับอยางระมัดระวัง 

11.2  การแยกสาระท่ีเปนแกน และสาระท่ีเปนรายละเอียดระดับตาง ๆ  

11.3  การเรียบเรียงสาระท่ีไดรับเปนขอความ/สํานวนของตนเอง โดยคง 

สาระท่ีเปนแกน และรายละเอียดท่ีสําคัญ 

11.4  การตรวจสอบโดยเปรียบเทียบกับขอมูลท่ีไดรับวาเรียบเรียงสาระแกน 

และรายละเอียดท่ีสําคัญ ไดอยางถูกตองครบถวนหรือไม 

 

ระดับท่ี 1: การตีความเพ่ือระบุถึงสิ่งท่ีผูสื่อไมไดบอกตรง ๆ 

12.1  การพิจารณาขอมูลตาง ๆ ท่ีไดรับวามีความสัมพันธกับสิ่งใดบาง 

โดยอาศัยความรู/ประสบการณเดิม 

12.2  การเปรียบเทียบเพ่ือหาสิ่งท่ีเปนความสัมพันธรวมของขอมูลตาง ๆ  

เหลานั้น 
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ตาราง 4  (ตอ) 

ทักษะการคิดท่ีเปนแกน ความหมายและทักษะยอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  การเชื่อมโยง 

(Connecting) 

 

12.3  การใชหลักเหตุผล เพ่ือพิจารณาและคัดเลือกวาสิ่งท่ีเปน 

ความสัมพันธรวมสิ่งใด นาจะเปนสิ่งท่ีผูสื่อตองการสื่อใหแกผูอ่ืน  

โดยอาศัยความรูเก่ียวกับตัวผูสื่อ ลักษณะของสาร โอกาส/สถานการณของ

การสื่อสาร บริบทขณะสื่อสาร และการคาดคะเนการรับรูเก่ียวกับผูรับสาร

จากมุมมองของผูสื่อสาร 

ระดับท่ี 2: การตีความเพ่ือหาความหมายท่ีแทจริง 

12.4  การใชหลักเหตุผล ประกอบกับความรูท่ีเก่ียวของกับผูสื่อสาร  

การสื่อสาร และผูรับสาร เพ่ือระบุวา 

-  ความหมายท่ีผิวเผินของสารนี้คืออะไร ความหมายท่ีแทจริงของสารนี้ 

คืออะไร ความหมายท้ังสองตางกันอยางไร 

-  เจตนาท่ีแทจริงของผูสื่อคืออะไร ตรงกับเจตนาท่ีปรากฏเพียงผิวเผิน 

หรือไม เพราะอะไร 

-  สาเหตุ ท่ีมีการสื่อสารท่ีไมตรงไปตรงมา หรือสารท่ีมีความหมาย 

ระดับผิวเผินกับระดับแฝงเรนไมเหมือนกัน คืออะไร 

-  สารท่ีสื่อมาสะทอนใหเห็นถึง ความเชื่อ หรือ แนวคิดอยางไรของผูสื่อ 

ระดับท่ี 3: การตีความเพ่ือสรางขอความรูใหม 

12.5  การใชทฤษฏี แนวคิดเปนหลักการหรือแนวในการอธิบาย 

ความเปนเหตุเปนผลของขอมูล หรืออธบิายความสัมพันธระหวางขอมูล 

ตาง ๆ ท่ีไดมา 

 

ระดับท่ี 1: การเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางสิ่ง 2 สิ่ง 

13.1  การพิจารณาสิ่งท่ีกําหนดใหวาสามารถจัดเปนสมาชิกในมิติหรือ 

แงมุมใดไดบาง แลวระบุมิติหรือแงมุมเหลานั้นออกมาใหมากท่ีสุด 

13.2  การหามิติหรือแงมุมรวมระหวางสิ่งท้ังสอง 

13.3  การบอกความสัมพันธระหวางสิ่งท้ังสองในแตละมิติ 
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ตาราง 4  (ตอ) 

ทักษะการคิดท่ีเปนแกน ความหมายและทักษะยอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  การขยายความ 

(Elaborating) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  การใหเหตุผล  

(Reasoning) 

 

ระดับท่ี 2: การเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางโครงสรางความรูเดิม กับสิ่ง  

ท่ีกําหนดใหม 

13.4  การระบุมิติหรือแงมุมตาง ๆ ของสิ่งท่ีกําหนดให 

13.5  การเปรียบเทียบมิติของสิ่งท่ีกําหนดใหกับมิติตาง ๆ ในโครงสราง 

ความรูเดิม เพ่ือระบุวาสิ่งท่ีกําหนดใหใหมมีความสัมพันธกับโครงสราง

ความรูเดิมในระดับใดและในมิติใด 

13.6  การตรวจสอบและระบุลักษณะความสัมพันธของสิ่งท่ีกําหนดใหใหม 

กับโครงสรางความรูเดิมในระดับและมิติท่ีสัมพันธกันนั้น 

 

14.1  การพิจารณาและเลือกประเด็นสิ่งท่ีตองการขยายความ เชน  

ตัวละครเอกในเรื่อง เปนตน 

14.2  การพิจารณาวัตถุประสงคของการขยายความ เชน เพ่ือใหผูอาน 

เขาใจเหตุผลของพฤติกรรมของตัวละครในเหตุการณตาง ๆ ในภายหลัง  

เปนตน 

14.3  การเลือกมิติหรือแงมุมท่ีจะขยายความ เชน นิสัยใจคอพ้ืนฐาน 

ทางครอบครัว และระดับการศึกษา เปนตน 

14.4  การระบุลักษณะหรือคุณสมบัติ รวมท้ังอาจยกตัวอยางประกอบ 

ในแตละมิติหรือแงมุมท่ีตองการขยายความนั้น เชน เปนคนโมโหราย  

เกรี้ยวกราด โดยมักจะดาทอผูอ่ืนดวยคําหยาบคาย เปนตน 

 

15.1  การพิจารณาและระบุใหชัดเจนวา ผลท่ีเกิดข้ึนคืออะไร 

15.2  การพิจารณาเหตุการณหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึนกอนผลนั้นและระบุวามี 

เหตุการณหรือสิ่งใดท่ีมีความสัมพันธกับผล โดยเกิดกอนอยางสมํ่าเสมอ 
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ตาราง 4  (ตอ) 

ทักษะการคิดท่ีเปนแกน ความหมายและทักษะยอย 

 

 

 

 

 

 

 

16.  การสรุปยอ 

(Summarizing) 

 

15.3  การพิจารณาแตละเหตุการณ หรือสิ่งท่ีเกิดข้ึนกอนและมี 

ความสัมพันธอยางสมํ่าเสมอนั้น และตัดสินวา เปนผลมาจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

รวมกัน หรือเปนสิ่งท่ีทําใหเกิดผลโดยการสรุปอางอิงจากความรูหรือ

ประสบการณเดิมประกอบ 

15.4  การเลือกระบุเหตุการณหรือสิ่งท่ีพิจารณาและตัดสินแลววา เปนสิ่งท่ี 

ทําใหเกิดผลท่ีกําหนดไว 

 

16.1  การทําความเขาใจกับความรูใหมท้ังหมด  

16.2  การจัดโครงสรางของความรูใหม 

16.3  การระบุสาระสวนท่ีเปนแกนในแตละสวนยอยของโครงสรางหรือ 

องคประกอบของสิ่งนั้น 

16.4  เรียบเรียงความคิดเฉพาะสวนท่ีเปนแกนใหเปนระบบ  

และมีความสอดคลองตอเนื่องกัน 

16.5  นําเสนอความคิดท่ีเรียบเรียงไวในรูปของการพูดหรือการเขียน 

ขอความ หรือแผนภูมิ แผนผัง 

 

  2.2ทักษะการคิดข้ันสูงหรือทักษะการคิดซับซอน (High-ordered/More Complicated 

Thinking Skills) มีความหมายและประกอบดวยทักษะยอยดังรายละเอียดในตาราง 5 

 

ตาราง 5  ความหมายและทักษะยอยของทักษะการคิดข้ันสูงหรือการคิดท่ีซับซอน 

ทักษะการคิดท่ีซับซอน ความหมายและทักษะยอย 

1.  การสรุปความ 

(Making Conclusion) 

 

1.1  การพิจารณาทบทวนขอมูลเหตุการณหรือปรากฏการณตาง ๆ มากกวา 

1 อยาง โดยแยกแยะแตละเรื่อง/เหตุการณ/ปรากฏการณ เปนสวนตาง ๆ  
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ตาราง 5  (ตอ) 

ทักษะการคิดท่ีซับซอน ความหมายและทักษะยอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  การใหคําจํากัดความ 

(Defining) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2  การนําขอมูลในแตละเหตุการณในแตละสวนมาเพ่ือคาหาแบบแผนใน 

เรื่องความเหมือน ความตาง ความสอดคลอง ความคลายคลึง หรือ

ความสัมพันธ 

1.3  การพิจารณาแบบแผนในแตละสวน เพ่ือหาความสัมพันธระหวางแตละ

สวน ในรูปตาง ๆ  เชน ความสอดคลอง ความขัดแยง  

ความเปนเหตุเปนผล เปนตน 

1.4  การนําความสัมพันธตาง ๆ ท่ีคนพบท้ังหมดมาเรียบเรียงใหสอดคลอง 

ตอเนื่องและเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

1.5  การสรุปภาพรวมหรือแบบแผนรวมของขอมูล/เหตุการณ/ 

ปรากฏการณท้ังหมด ซ่ึงครอบคลุมความสัมพันธระหวางสวนตาง ๆ และ

แบบแผนยอย ๆ ในแตละสวน 

 

2.1  การรวบรวมตัวอยางตาง ๆ ท่ีเปนสมาชิกของความคิดรวบยอดท่ี 

กําหนดให 

2.2  การคนหาคุณสมบัติหรือลักษณะรวมระหวางตัวอยางเหลานั้น 

2.3  การรวบรวมตัวอยางตาง ๆ ท่ีไมใชสมาชิกของความคิดรวบยอดท่ี 

กําหนดให 

2.4  การเปรียบเทียบคุณสมบัติแตละขอ ของตัวอยางท่ีเปนสมาชิกกับ 

ตัวอยางท่ีไมใชสมาชิก 

2.5  การเลือกเฉพาะคุณสมบัติท่ีมีรวมกันในตัวอยางท่ีเปนสมาชิก 

แตแตกตางออกไปในตัวอยางท่ีไมเปนสมาชิก 

2.6  การเรียบเรียงความคิดเก่ียวกับคุณสมบัติเฉพาะดังกลาวใหชัดเจนและ 

กระชับ 

2.7  การพูดหรือเขียนถายทอดความคิดเก่ียวกับคุณสมบัติเฉพาะซ่ึงเปน 

คําจํากัดความของความคิดรวบยอดท่ีกําหนดใหนั้นได 
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ตาราง 5  (ตอ) 

ทักษะการคิดท่ีซับซอน ความหมายและทักษะยอย 

3.  การวิเคราะห 

(Analyzing) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  การผสมผสานขอมูล  

(Integrating) 

 

 

 

 

 

 

3.1  การรวบรวมขอมูลมาจัดระบบหรือเรียบเรียงใหงายแกการทํา 

ความเขาใจ 

3.2  การกําหนดมิติหรือแงมุมท่ีจะวิเคราะห โดย 

-  อาศัยความรูเดิมหรือประสบการณเดิม และ/หรือ 

    -  อาศัยการคนพบลักษณะหรือคุณสมบัติรวมของกลุมขอมูล 

บางกลุม 

3.3  การกําหนดหมวดหมูในมิติหรือแงมุมท่ีจะวิเคราะห 

3.4  การแจกแจงขอมูลท่ีมีอยูลงในแตละหมวดหมู โดยคํานึงถึง 

ความเปนตัวอยาง เหตุการณ การเปนสมาชิก หรือความสัมพันธเก่ียวของ

โดยตรง 

3.5  การนําขอมูลท่ีแจกแจงเสร็จแลวในแตละหมวดหมูมา จัดลําดับ 

เรียงลําดับ หรือจัดระบบใหงายแกการทําความเขาใจ 

3.6  การเปรียบเทียบขอมูลระหวางแตละหมวด ในแงของความมาก-นอย 

ความสอดคลอง-ความขัดแยง ผลทางบวก-ผลทางลบ ลําดับความตอเนื่อง 

ความเปนเหตุ-ความเปนผล  

 

4.1  การกําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจนวาตองการผสมผสานระหวาง 

อะไรบาง และเพ่ือนําไปสูการสรางหรือทําอะไร 

4.2  การพิจารณาทบทวนขอมูลท้ังหมดท่ีไดมาใหมและ/หรือขอมูลท่ีเปน 

ความรูเดิมวาเก่ียวของกับอะไรบาง 

4.3  การทบทวนและเลือกขอมูลท่ีมีความสัมพันธเก่ียวของโดยตรงกับ 

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

4.4  การสรางชุดขอมูลหรือความรูข้ึนใหมจากการใชขอมูล ท้ังความรูเดิม 

และความรูใหม หรือขอมูลจากความรูเดิมหลาย ๆ เรื่องเขาดวยกัน 
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ตาราง 5  (ตอ) 

ทักษะการคิดท่ีซับซอน ความหมายและทักษะยอย 

5.  การจัดระบบความคิด 

(Organizing) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  การสรางองคความรูใหม  

(Constructing) 

 

 

 

 

 

7.  การกําหนดโครงสราง 

ความรู (Structuring) 

5.1  การพิจารณาทบทวนขอมูลท่ีมีท้ังหมดอยางละเอียด เพ่ือระบุ 

ความสัมพันธระหวางขอมูลแตละชิ้น 

5.2  การนําลักษณะความสัมพันธของขอมูลท่ีพบมากําหนดเปนมิติ หรือ 

แงมุมในการจัดกลุมขอมูล เชน ความเปนเหตุ-เปนผล ความเปนตัวอยางของ

ความคิดหนึ่ง เปนตน 

5.3  การจัดขอมูลท้ังหมดเขาเปนกลุมตามมิติหรือแงมุมท่ีกําหนดไว เชน  

“จิงโจ หมี ลิง” อยูในมิติ “สัตวบก” สวน “ปลา กุง หอย” อยูในมิติ “สัตว

น้ํา” เปนตน 

5.4  การระบุความสัมพันธระหวางมิติหรือแงมุมแตละคู เชน “สัตวบก”  

และ “สัตวน้ํา” มีความสัมพันธกันในฐานะท่ีเปนสมาชิกของมิติใหญ คือ 

“สัตว” เหมือนกัน 

5.5  การประมวลความสัมพันธยอย ๆ ของมิติหรือแงมุมตาง ๆ ครบทุกเรื่อง  

เชน ขอมูลท่ีไดมาใหมนี้เปนขอมูลเก่ียวกับสัตว 3 ประเภท คือ สัตวบก 

ไดแก จิงโจ หมี ลิง สัตวน้ํา ไดแก ปลา กุง หอย และสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา 

ไดแก กบ คางคก 

 

6.1  การนําขอมูลท้ังหมดมาจัดระบบเพ่ือใหงายแกความเขาใจ 

6.2  การวิเคราะหท่ีจัดระบบแลว 

6.3  การคนพบความสัมพันธใหม หรือแบบแผนความสัมพันธใหมในขอมูลท่ี

วิเคราะห 

6.4  การสรางโครงสรางความรูจากแบบแผนความสัมพันธท่ีคนพบ 

6.5  การกําหนดความคิดรวบยอดของโครงสรางความรูใหมท่ีสรางข้ึน 

 

7.1  การนําขอมูลท้ังหมดมาพิจารณาหาความสัมพันธระหวางกันและกัน 
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ตาราง 5  (ตอ) 

ทักษะการคิดท่ีซับซอน ความหมายและทักษะยอย 

 

 

 

 

 

 

8.  การแกไขปรับปรุง 

โครงสรางความรูเสียใหม 

(Restructuring) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  การคนหาแบบแผน 

(Finding Patterns) 

7.2  การระบุความสัมพันธรวมของขอมูลและจัดกลุมของขอมูลท้ังหมดตาม

ลักษณะความสัมพันธของขอมูลเหลานั้น 

7.3  การตั้งชื่อหรือระบุความคิดรวบยอดของความสัมพันธรวมตาง ๆ 

7.4  การหาความสัมพันธรวมระหวางความสัมพันธรวมยอย ๆ ท้ังหมด 

เพ่ือใหเกิดเปนโครงสรางใหญท่ีครอบคลุมขอมูลท้ังหมด 

 

8.1  การคนพบวาขอมูลใหมท่ีไดมาซ่ึงตรวจสอบแลวถูกตอง ไมสามารถเติม

เขาไปในโครงสรางเดิมได 

8.2  การเปรียบเทียบลักษณะหรือคุณสมบัติของขอมูลใหกับขอมูลเดิมวา  

ขอมูลใหมนี้นาจะเปนขอมูลระดับใด 

8.3  การทบทวนระดับท่ีตองการปรับเปลี่ยนในโครงสรางเดิมเพ่ือใหสามารถ

รับขอมูลใหมเขามาได และระบุวาควรนําองคประกอบตาง ๆ ในระดับนั้นมา

ยุบรวมกัน แยกออกไปใหยอยลงอีก หรือเปลี่ยนการจัดองคประกอบใหม 

โดยใชเกณฑใหม 

8.4  การกําหนดเกณฑข้ึนใหม และ/หรือการปรับชื่อหรือความคิดรวบยอด 

ขององคประกอบตาง ๆ ใหม 

8.5  การจัดกลุมขอมูลใหมตามเกณฑ และชื่อ/ความคิดรวบยอดท่ีปรับใหม 

นั้น 

8.6  การตรวจสอบโครงสรางท่ีปรับปรุงใหม วามีความสัมพันธสอดคลองกัน

โดยรวมหรือไม และการปรับปรุงโครงสรางซํ้าจนกวาจะไดโครงสรางรวมใหม

ท่ีไมมีความขัดแยงกันในท่ีสุด 

 

9.1  การวิเคราะหขอมูลท่ีไดมาใหเปนหมวดหมูโดยอาศัยการแบง 

ตามมิติหรือแงมุมตาง ๆ หลายๆ แบบ 
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ตาราง 5  (ตอ) 

ทักษะการคิดท่ีซับซอน ความหมายและทักษะยอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  การหาความเชื่อพ้ืนฐาน 

(Finding Underlying  

Asuumption) 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  การคาดคะเน/ 

การพยากรณ (Predicting) 

 

 

9.2  การคนหาและคนพบความสัมพันธบางอยางระหวางขอมูลบางกลุมหรือ

มิติ หรือแงมุมใหมท่ีขอมูลในมิตินั้นมีความแตกตางกันอยางเปนระบบ 

9.3  การคนหากฏเกณฑในการจัดระดับหรือแบงขอมูลตามมิติใหมท่ีคนพบ

หรือการกําหนดความคิดรวบยอดของกลุมขอมูลแตละกลุมท่ีสัมพันธกัน 

9.4  การอธิบายลักษณะความสัมพันธของขอมูลท่ีคนพบ 

9.5  การนําขอมูลอ่ืนท่ีอยูในขอบเขตของความสัมพันธท่ีคนพบมาจัดเขาใน

กลุมขอมูลนี้เพ่ือตรวจสอบความคงท่ีความสัมพันธนี้ 

9.6  การปรับคําอธิบายลักษณะความสัมพันธใหครอบคลุมขอมูลท้ังหมด  

หากยังไมสามารถจัดขอมูลใหมเขากลุมได 

 

10.1  การทําความเขาใจใหชัดเจนกับเหตุการณหรือการกระทําวาเปน 

อยางไร 

10.2  การใชหลักเหตุผล คนหาและบอกท่ีมาหรือเหตุผลของเหตุการณ  

หรือการกระทํานั้น 

10.3  การใชหลักเหตุผลคนหาใหลึกลงไปเพ่ือระบุถึงความเชื่อพ้ืนฐานท่ีทํา 

ใหบุคคลเกิดการกระทําหรือกอใหเกิดเหตุการณนั้น ๆ  

10.4  การทบทวนกลับถึงผลสะทอนของการมีความเชื่อพ้ืนฐานท่ีระบุและ 

ตรวจสอบวาสอดคลองกับเหตุการณหรือการกระทําท่ีศึกษาหรือไม เพ่ือ

ยืนยันความเปนเหตุเปนผลของความเชื่อพ้ืนฐานท่ีระบุกับเหตุการณหรือการ

กระทําท่ีศึกษา 

 

แบบท่ี 1 

1.  การทบทวนหรือพิจารณาเหตุการณหรือปรากฏการณท่ีกําลังเกิดข้ึน  

หรือท่ีกําหนดใหวาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ หรือปรากฏการณใหญได

หรือไม จากความรูเดิมหรือประสบการณท่ีมีอยู 
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ตาราง 5  (ตอ) 

ทักษะการคิดท่ีซับซอน ความหมายและทักษะยอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  การตั้งสมมติฐาน  

(Fomulating Hypothesis) 

2.  การระบุวาเหตุการณหรือปรากฏการณท่ีกําลังเกิดข้ึนนั้นอยูในข้ันตอนใด

ของกระบวนการ 

3.  การพยากรณโดยระบุวาข้ันตอนตอไปของกระบวนการนั้นคืออะไร 

แบบท่ี 2  

1.  การเปรียบเทียบเคียงเหตุการณหรือปรากฏการณท่ีกําลังเกิดข้ึน หรือท่ี

กําหนดใหวาคลายคลึงกับเหตุการณ หรือปรากฏการณใด จากความรูเดิม

หรือประสบการณท่ีมีอยู 

2.  การพยากรณ โดยระบุข้ันตอนตอไปท่ีจะเกิดข้ึนจากการสรุปอางอิง 

เหตุการณนั้นไปสูเหตุการณท่ีคลายคลึงกันในความรูเดิมซ่ึงเปนข้ันตอนยอย

ของกระบวนการ หรือปรากฏการณใหญเรื่องหนึ่งในทํานองเดียวกับแบบท่ี 1 

แบบท่ี 3  

1.  การพิจารณาขอมูลท่ีเปนความรูเดิมท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรือ 

ปรากฏการณท่ีกําลังเกิดข้ึนหรือกําหนดให แลวเลือกเฉพาะขอมูลท่ีมี

ความสัมพันธเชิงสาเหตุ ในทํานองเดียวกับแบบท่ี 1 

2.  การระบุเหตุการณ หรือปรากฏการณตาง ๆ ท่ีมีความเปนไปไดท่ีจะ 

เกิดข้ึน โดยการสรุปอางอิงจากขอมูลความรูเดิม 

3.  การใหน้ําหนักแกแตละเหตุการณ หรือปรากกฎการณท่ีเปนไปได 

เหลานั้น 

4.  การพยากรณ โดยเลือกเหตุการณหรือปรากฏการณท่ีมีน้ําหนักมากท่ีสุด 

เพียง 1 เหตุการณหรือผสมผสานเหตุการณหรือปรากฏการณท่ีมีน้ําหนัก

มากท่ีสุด หลายอยางเขาดวยกัน 

 

12.1  การกําหนดขอบเขตของเรื่องท่ีศึกษา วัตถุประสงคของการศึกษา และ

คําถามท่ีตองการในการศึกษา 
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ตาราง 5  (ตอ) 

ทักษะการคิดท่ีซับซอน ความหมายและทักษะยอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  การทดสอบสมมติฐาน 

(Testing Hypothesis) 

12.2  การทบทวนความรูเดิมท่ีเก่ียวของกับคําถามท่ีตองการศึกษาวา 

เก่ียวของกันอยางไร มีอะไรท่ีรูแลว มีอะไรท่ียังไมรู 

12.3  การสรุปอางอิง โดยอาศัยความรูเดิม เพ่ือบอกวา 

-  จากสถานการณท่ีกําลังเกิดข้ึนหรือท่ีกําหนดให จะมีอะไรเกิดข้ึน 

ตามมา 

-  เหตุการณหรือปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนนี้มีสาเหตุหรือเกิดจากอะไร 

12.4  การใชหลักเหตุผล เพ่ืออธิบายในกรณีท่ีความรูเดิมไมเพียงพอจะใช 

สรุปอางอิงวา  

-  จากสถานการณท่ีกําลังเกิดข้ึนหรือท่ีกําหนดใหจะมีอะไรเกิดข้ึนตามมา 

    -  เหตุการณหรือปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนนี้มีสาเหตุหรือเกิดจากอะไร 

 

13.1  การวางแผนวาสิ่งท่ีสงสัยและตั้งสมมติฐานนั้นจะตรวจสอบดวยวิธีใด 

ไดบาง เชน 

    -  ทดลองทําจริง 

-  ถามคนท่ีรูเรื่องนี้ 

-  คนหาคําตอบในหนังสือ เปนตน 

13.2  การวางแผนในรายละเอียดวา วิธีแตละวิธีมีความเปนไปไดจริง ตาม 

กําลังของผูคิดอยูหรือไม มากนอยเพียงใด เชน 

    -  การทดลองตองใชอุปกรณราคาแพงเกินกวาท่ีจะซ้ือได 

-  ไมมีคนรูจักในละแวกท่ีอาศัยอยู ซ่ึงรูในเรื่องนี้เลย 

-  ไมมีหนังสือสารานุกรม หรือหนังสือความรูเก่ียวกับเรื่องนี้ในโรงเรียน  

เปนตน 

13.3  การเลือกวิธีท่ีพอจะเปนไปไดในความเปนจริงมาจัดอันดับตาม 

ความนาเชื่อถือของขอมูล โดยใชหลักเหตุผล 
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ตาราง 5  (ตอ) 

ทักษะการคิดท่ีซับซอน ความหมายและทักษะยอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  การตั้งเกณฑ 

(Establishing Criteria) 

 

 

 

 

 

 

13.4  การใชเหตุผลเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือมากกวาหนึ่งวิธีท่ีท้ังนาเชื่อถือ 

และเปนไปไดจริงมากท่ีสุด เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

13.5  การกําหนดข้ันตอนการลงมือปฏิบัติตามวิธีการทดลองสมมติฐานท่ี

เลือกมา 

13.6  การลงมือปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนดไว ซ่ึงครอบคลุมการบันทึกผล 

การทดสอบสมมติฐาน 

13.7  การเปรียบเทียบผลการทดสอบสมมติฐานท่ีไดมากับสมมติฐานท่ีได 

ตั้งไว และยืนยันสมมติฐาน 

13.8  การยอนทบทวนการทํางานตั้งแตข้ันตน เพ่ือคนหาขอผิดพลาดท่ีอาจ

มีผลทําใหผลการทดสอบสมมติฐานคลาดเคลื่อนในกรณีผลไมตรงกับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว 

13.9  การใชหลักเหตุผลในการนําความรูเดิมมาอธิบายเหตุผลในกรณีผล 

การทดสอบออกมาแตกตางจากสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

14.1  การระบุความคิดรวบยอดหรือวัตถุประสงคของงานใหชัดเจน 

14.2  การใชหลักเหตุผล โดยอาศัยความรูเดิมเพ่ือระบุสิ่งท่ีสามารถใชบงชี้ 

ถึงการบรรลุวัตถุประสงคของงาน 

14.3  การพิจารณาระดับของสิ่งท่ีเปนตัวบงชี้วาสามารถจัดไดเปนก่ีระดับ  

อะไรบาง 

14.4  การใชหลักเหตุผลพิจารณาบริบทของงาน และลักษณะของงาน 

ประกอบกับวัตถุประสงคของงาน เพ่ือเลือกระดับของตัวบงชี้ท่ีแสดงถึง   

การบรรลุวัตถุประสงคของงาน 
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ตาราง 5  (ตอ) 

ทักษะการคิดท่ีซับซอน ความหมายและทักษะยอย 

 

 

 

 

 

 

 

15.  การพิสูจนความจริง 

(Verifying) 

 

 

 

 

14.5  การใชความรู/ประสบการณเดิม พิจารณาเกณฑของงานอ่ืน ๆ ท่ีมี 

ลักษณะงาน บริบทของงาน ตัวบงชี้ และวัตถุประสงคของงานท่ีใกลเคียงกับ

งานท่ีกําหนดให เพ่ือเปรียบเทียบระดับของตัวบงชี้วาแตกตางกันหรือไม 

เพียงไร และเพราะเหตุใด 

14.6  การปรับระดับตัวบงชี้ใหสอดคลองกับความรูเดิม หรือเม่ือไดรับ 

ความรูท่ีเก่ียวของเขามาใหม 

 

15.1  การทําความเขาใจและกําหนดขอบเขตของสิ่งท่ีเปนปญหาใหชัดเจน 

วาตองการพิสูจนอะไร โดยใชขอมูลเรื่องใด 

15.2  ทบทวนความรูเดิมวา แหลงขอมูลใด และวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

อยางไรบางท่ีจะชวยใหไดขอมูลท่ีตองการ 

15.3  การพิจารณาโดยใชหลักเหตุผล เลือกแหลงขอมูลและวิธีเก็บขอมูลท่ี 

นาเชื่อถือในเรื่องท่ีกําลังศึกษามากท่ีสุด 

15.4  การลงมือเก็บขอมูลจากแหลงขอมูล และโดยใชวิธีเก็บขอมูลท่ีไดเลือก 

แลววานาเชื่อถือมากท่ีสุด 

15.5  การเปรียบเทียบขอมูลท่ีแตกตางกัน อันเนื่องมาจาก มีแหลงท่ีได 

ตางกัน หรือใชวิธีเก็บขอมูลตางกัน โดยใชหลักเหตุผลอธิบายขอมูลท่ี

แตกตางกันเพ่ือเลือกขอมูลท่ีนาเชื่อถือมากท่ีสุด 

15.6  การนําขอมูลท่ีเลือกวานาเชื่อถือมากท่ีสุดนั้นมาตรวจสอบ 

ความสัมพันธกับสิ่งท่ีตองการพิสูจน เพ่ือสรุปวา สิ่งท่ีตองการพิสูจนนั้นเปน

จริงหรือไม 

15.7  การปรับขอสรุปใหม เม่ือไดขอมูลจากแหลงขอมูล และวิธีการเก็บ 

ขอมูลท่ีนาเชื่อถือกวาเดิม 
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ตาราง 5  (ตอ) 

ทักษะการคิดท่ีซับซอน ความหมายและทักษะยอย 

16.  การประยุกตใชความรู  

(Applying) 

 

 

 

16.1  การพิจารณาบริบทของสิ่งท่ียังไมรู และนํามาเทียบเคียงกับโครงสราง

ความรูเดิม เพ่ือคนหาวามีอะไรท่ีเหมือนหรือคลายกัน และมีอะไรตางกัน 

16.2  การนําความรูเดิมเก่ียวกับหลักการความคิดรวบยอดในบริบทท่ีเหมือน

หรือกันมาสรุปอางอิงใชในบริบทท่ีตางจากบริบทของความรูเดิม  

โดยพยายามพิจารณารายละเอียดของบริบทแตละสวน 

16.4  การสรางโครงสรางความรูใหมเก่ียวกับสิ่งท่ียังไมรู โดยนําผลการสรุป

อางอิง และผลการใชหลักเหตุผล เพ่ือตั้งสมมติฐานมาประมวลเขาดวยกัน 

เปนภาพรวมสอดคลองสัมพันธกัน 

16.5  การลงมือปฏิบัติตามโครงสรางความรูใหมเพ่ือแกปญหาเพ่ือบรรลุ 

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

16.6  การนําขอมูลท่ีไดเพ่ิมเติมภายหลังการประยุกตใชความรูในแตละ 

สถานการณยอย ๆ มาเติมหรือปรับโครงสรางความรูใหมใหสอดคลอง

ถูกตองยิ่งข้ึน 

 

 3.  แนวทางการการสอนกระบวนการคิด 

 ชนาธิป พรกุล  (2554: 20-21) เสนอแนวทางการสอนกระบวนการคิดไว 4 แนวทาง คือ 

  1.  การใชทฤษฎีการเรียนรู เก่ียวของกับกระบวนการทางปญญา หรือสมองมาสรางกรอบ

การสอน เลือกกิจกรรมใหผูเรียนทําเพ่ือใหเกิดการเรียนรูตามทฤษฏีนั้น ๆ ไดแก 

   ทฤษฏีกระบวนการประมวลขอมูล (Information Processing Theory) 

   ทฤษฏีการสรางความรู (Constructivist Theory) 

   ทฤษฏีพหุปญญา (Theory of Multiple Intelligence) 

   ทฤษฏีการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning Theory) 

  2.  การใชรูปแบบการสอนท่ีสอนการคิดแบบตาง ๆ มาเลือกกิจกรรมใหเหมาะสมกับ 

องคประกอบ หรือข้ันตอนของรูปแบบ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคของรูปแบบนั้น ไดแก 
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   รูปแบบการสอนมโนทัศน (Concept Attainment Model) 

   รูปแบบการสอนสืบสวน (The Inquiry Model) 

   รูปแบบการสอนความคิดสรางสรรค (Creative Thinking Model) 

   รูปแบบการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง: โมเดลซิปปา (CIPPA Model) 

  3. การใชวิธีการสอนท่ีมีข้ันตอนสอนใหผูเรียนคิด มาเลือกกิจกรรมใหตรงกับข้ันตอน 

เพ่ือใหเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคของการใชสอนวธิีนั้น ๆ ไดแก 

   วิธีสอนโดยใชอภิปรายกลุมยอย 

   วิธีสอนโดยใชกรณีศึกษา 

   วิธีสอนโดยใชสถานการณจําลอง 

  4.  การใชเทคนิคการสอนท่ีสงเสริมการคิดมาใชรวมกับทฤษฏีการเรียนรู รูปแบบการสอน 

หรือวิธีสอน โดยแทรกอยูในกิจกรรมการเรียนรู ไดแก 

   เทคนิคการใชคําถาม 

   เทคนิคการใชแผนภาพ 

   เทคนิคการเปนแบบอยาง 

   เทคนิคการคิดดัง ๆ  

 เบิรนสและคนอ่ืน ๆ  (Burns,& et.al.  2006: Online) ไดเสนอการสอนกระบวนการคิด 

ในชั้นเรียน โดยแบงเปน 4 ระยะ ดังนี้ 

  ระยะท่ี 1  นําเขาสูบทเรียนโดยมีวัตถุประสงคใหนักเรียนรูถึงทักษะยอยของทักษะการคิด

นั้น ๆ และเขาใจทักษะการคิดท่ีครูตองการสอน ครูอาจจะเริ่มโดยใชตัวอยางงาย ๆ เพ่ือกระตุนใหนักเรียนได

ใชทักษะนั้น ๆ เชน 

   ทักษะการใหเหตุผล: ครูเขียนประโยคหนึ่งบนกระดาน แลวใหนักเรียนคิดถึงเหตุและ

ผลจากประโยคนั้น ๆ ใชแผนภูมิภาพเพ่ือเขียนเหตุและผลท่ีสอดคลองกันเลือกเหตุและผลท่ีมีความเปนได

มากท่ีสุด เปนตน 

   ทักษะการตัดสินใจ: ครูอาจแนะนําใหนักเรียนเปรียบเทียบขอดี ขอเสียกอนตัดสินใจ 

หรือใหพิจารณาดานตาง ๆ เชน เวลา คาใชจาย หรือการใชงาน กอนตัดสินใจ เปนตน 
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   ทักษะการจัดหมวดหมู: ครูมีขอมูลใหนักเรียนรูจักการจัดกลุมขอมูล การแยกแยะ

ประเภท เรียงขอมูล และการจัดโครงสรางของขอมูลท่ีใหมา เปนตน 

  ในระยะนี้ ครูตองทํากิจกรรมท่ีเนนใหนักเรียนไดใชทักษะนั้น ๆ ไดอยางคลองแคลว เพ่ือท่ี

นักเรียนไดใชทักษะนั้น ๆ ในระยะตอไปท่ีนักเรียนจะตองฝกและเรียนรูทักษะการคิดในหัวขอท่ียากข้ึน 

  ระยะท่ี 2 ใหนักเรียนไดใชทักษะการคิดอยางตอเนื่องจากระยะท่ี 1 โดยเลือกหัวขอเรื่อง

ท่ีสอดคลอง หรือตอยอดจากกิจกรรมในระยะท่ี 1 โดยครูกําหนดหัวขอใหนักเรียนฝกทักษะการคิด นักเรียน

อาจจะทํางานกันเปนกลุม หรือเดี่ยวก็ได 

  ระยะท่ี 3 ครูเริ่มเปลี่ยนหัวขอใหนักเรียนไดใชทักษะการคิดท่ีเขากับสถานการณปจจุบัน 

หรือเรื่องท่ีนักเรียนสามารถนําไปใชไดในชีวิตประจําวัน 

  ระยะท่ี 4 ครูพัฒนาใหนักเรียนไดใชทักษะการคิดในหัวขอท่ีเปนวิชาการมากข้ึน  

 เบเยอรและแบคส  (Beyer,& Backes. 1990: 18-21) ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับ 

การบูรณาการทักษะการคิดไวในเนื้อหาหลักสูตรดังตอไปนี้ 

  1. การบูรณาการทักษะการคิดลงในเนื้อหาของหลักสูตรตองพิจารณาวาเนื้อหาวิชา 

เปนอยางไรควรจะใชทักษะใดจึงจะเหมาะสมเพ่ือผูเรียนจะไดฝกทักษะนั้นจนเกิดความชํานาญและ

สามารถถายโยงไปใชในวิชาอ่ืนและชีวิตประจําวันได 

  2.ควรสอนทักษะท่ีงายกอนเชนการเปรียบเทียบท่ีคลายคลึงกันและตางกันและ 

การแยกประเภทกอนแลวจึงสอนการวิเคราะหและสังเคราะหเพราะทักษะท่ีซับซอนตองอาศัยพ้ืนฐาน

จากทักษะท่ีงายมากอน 

  3. การสอนทักษะตางๆควรดําเนินไปอยางชาๆใหเวลาครูพัฒนาตนเองจนเกิด 

ความม่ันใจและใหเด็กมีเวลาฝกปฏิบัติจนเกิดความเขาใจและปฏิบัติไดถูกตอง 

  4. การสอนทักษะใดทักษะหนึ่งควรสอนใหเปนสวนหนึ่งของทักษะใหญเชนการแยก

ขอมูลท่ีเก่ียวของหรือไมเก่ียวของควรนํามาคูกับการสอนวิเคราะหหรือการชี้ชัดในการสอนการแกปญหา

จะกอใหเกิดความเขาใจไดดีกวาการสอนเพียงทักษะเดียวตามลําพัง 

  5. แตละชั้นปควรสอนเพียง 2 –3 ทักษะและฝกใหเกิดความชํานาญอยางตอเนื่อง 

ปตอไปจึงเพ่ิมมาอีก 2 - 3 ทักษะและฝกใหช่ําชองตามลําดับไมควรสอนมากทักษะเกินไปในคราวเดียว 
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  6. การสอนทักษะใหมนั้นควรสอนพรอมกันหลายวิชาในชั้นเดียวไมควรจะสอนใน 

วิชาเดียวเทานั้นเพราะเด็กไดมีโอกาสใชทักษะใดทุกวิชาและเกิดการฝกอยางตอเนื่อง 

  7. บทเรียนการสอนทักษะตางๆนั้นนอกจากกําหนดเนื้อหาของวิชาท่ีสอนแลวผูสอน 

ตอง 

    7.1 กําหนดบทเรียนทักษะตัวอยาง 

    7.2 ฝกการใชทักษะอยางหนัก 

    7.3 ใหรายละเอียดของทักษะ 

    7.4 มีการทดสอบทักษะท่ีเรียนทุกบทเรียน 

   8. ขอสําคัญท่ีสุดคือการฝกนักเรียนใหรูจักรับผิดชอบตอตนเองในการเรียนการสอน

ทักษะการคิดจึงจะไดผล 

   ในการท่ีครูจะสอนทักษะการคิดแกผูเรียนนั้นสิ่งท่ีจะเปนขอคําถามท่ีจะตองใหความ 

ตระหนักกอนท่ีจะสอนก็คือ 

    1. เปาหมายในการสอนทักษะการคิดคืออะไร 

    2. ทักษะการคิดใดท่ีจะชวยใหบรรลุเปาหมาย 

    3. ระดับชั้นใดควรสอนทักษะการคิดอยางไร 

    4. แตละวิชาควรจะใชกับทักษะการคิดแบบใด 

    5. ลําดับข้ันในการฝกทักษะการคิดเปนอยางไร 

 กลาวโดยสรุปไดวา แนวทางการสอนใหนักเรียนมีความสามารถในการคิด ใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคนั้น จะตองฝกทักษะกระบวนการคิดตาง ๆ ใหกับนักเรียนเปนกระบวนการคิดและตัดสินใจ

อยางรอบคอบและตองฝกฝนอยูเสมอ โดยใหนักเรียนไดฝกคิดและลงมือปฏิบัติ สืบเสาะหาความรู 

ดวยตนเอง สงผลใหมีความสามารถดานกระบวนการคิด ซ่ึงเปนกระบวนการเรียนรูถาผูเรียนไดวิธีคิด

อยางเปนระบบท่ีมีความใครครวญ ไตรตรอง แยกแยะแจกแจง  
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 4.วิธีวัดและประเมินความสามารถในการคิด 

  ชนาธิป พรกุล  (2554: 219-221) กลาวถึงการวัดและประเมินความสามารถในการคิดวา 

มีวิธีหลักอยูสองวิธีคือ การทดสอบ และการสังเกต 

   1.  การทดสอบ   

   1.1.  ทดสอบทักษะการคิด ถามเก่ียวกับความหมาย ยกตัวอยางการใชทักษะ  

นําทักษะไปใช และอธิบายปฏิบัติการคิด 

   1.2.  ทดสอบทักษะการคิดรวมกับเนื้อหา เปนการทดสอบหลายทักษะรวมกัน  

การคิดเปนกระบวนการท่ีมีความซับซอน ประกอบดวยหลายทักษะการคิด และหลายการปฏิบัติการคิด 

เชน กระบวนการแกปญหา เริ่มจากการแปล (อาน) ขอมูล จัดกลุมขอมูล เปรียบเทียบกับขอมูลอ่ืนและ

สรุปอางอิงไปยังเรื่องหรือปรากฏการณ  

   2.  การสังเกต หมายถึงการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนท่ีบงชี้ถึงทักษะการคิด  

การสังเกตเปนวิธีท่ีครูจะไดขอมูลเก่ียวกับการพัฒนาการคิดของวิธีตอบคําถามของผูเรียน โดยครูตอง

รูจักตัวบงชี้การมีทักษะการคิดจากการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน โดยอาจตองสังเกตและบันทึกเปน

เวลาหนึ่งจนสามารถสรุปผลและตัดสินได อาจบันทึกพฤติกรรมโดยใชตารางของ Likert 4 ระดับ  

  เอกศักดิ์  ยุกตะนันทและคนอ่ืนๆ(2543: 130-136) กลาวถึงการประเมินทักษะการคิดไว 

4 แบบ คือ 

   1.  การประเมินเพ่ือใหไดขอมูลเบื้องตนและการประเมินภาพรวม  

    1.1  การประเมินเพ่ือใหไดขอมูลเบื้องตน สังเกตปฏิกิริยาของนักเรียนเม่ือเขาสู 

กิจกรรมท่ีวางแผนไว เพ่ือนําผลมาพัฒนาในการดําเนินการใหเหมาะสมข้ึน 

    1.2  การประเมินเพ่ือใหไดภาพรวม ใชในกรณีสนใจเรื่องประสิทธิผลของกิจกรรม 

หลังจากท่ีปรับเม่ือไดผลการประเมินขอมูลเบื้องตนแลว เพ่ือตองการทราบวาควรดําเนินกิจกรรมนั้น

ตอไปหรือควรเลิกใช 

   2.  การประเมินผลท่ีไดและกระบวนการ 

    2.1  การประเมินผลท่ีได เนนผลงานท่ีนักเรียนสรางข้ึนคะแนนสอบ รายงาน 

    2.2  การประเมินกระบวนการ สนใจเก่ียวกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนภายในตัวนักเรียนเม่ืออยู

ในสถานการณท่ีกําหนดให เชน การรวมมือในการอภิปราย 
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   3.  การประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

    3.1  การประเมินเชิงคุณภาพ ดูความลึกและรายละเอียดของประสบการณของ 

นักเรียนในขณะทํากิจกรรม 

    3.2  การประเมินเชิงปริมาณ โดยท่ัวไปเก่ียวของกับการทําขอสอบ แบบทดสอบ  

แบบสอบถาม และการสังเกต  

   4.  การประเมินโดยใชการทดลองและก่ึงการทดลอง ซ่ึงในการทดลองนั้นตองมีกลุม 

ควบคุมท่ีคลายกับกลุมทดลองทุกประการ ท้ังผูสอนและนักเรียนของท้ังสองกลุมตองมาจากการคัดเลือก

แบบสุมตัวอยาง ดังนั้นหากทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในกลุมทดลองแตไมพบในกลุมควบคุม หมายถึง 

การทดลองนั้นไดผล แตการทดลองสวนใหญนั้นท้ังผูสอนและนักเรียนไมไดมาจากการสุมตัวอยาง

ท้ังหมด จึงเลี่ยงมาใชคําวา ก่ึงการทดลองแทน 

   ในการประเมินทักษะควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 

    1.  มองท้ังภาพรวมและมองท่ีรายบุคคล เนื่องจากนักเรียนบางคนอาจใชทักษะท่ีไม

เหมาะสม 

    2.  การประเมินอยางตอเนื่อง ติดตามดูความกาวหนาของนักเรียนในแงมุมตาง ๆ  

เปนระยะ 

    3.  มองหาผลท่ียืดยาว ติดตามดูการคิดของนักเรียนในสถานการณตาง ๆ ตอไป 

    4.  มองหาการนําไปใชในสถานการณอ่ืน  

    5.  มองหาผลท่ีไมไดคาดหวัง ควรบันทึกสิ่งอ่ืนท่ีไมไดอยูในเกณฑไวดวย 

    6.  มองหาการตื่นตัวในความคิดของตนเองและสามารถควบคุมความคิด 

ของตนเองไดเชน การคิดยอนหลัง การตื่นตัวในขณะกําลังคิด และการคิดลวงหนา  

    7.  ใชแนวทางหลาย ๆ แนวทางในการประเมินความกาวหนาในการคิดของ 

นักเรียน เนื่องจากนักเรียนบางคนอาจเกงในเรื่องการอภิปรายแตไมเกงในการเรียบเรียงคําท่ีจะใชใน 

การเขียน 

    8.  การใชการอภิปรายในการประเมินการคิด ตองพิจารณาและตรวจสอบ 

ความคิดเห็นท่ีเสนอเขามาจนกระท่ังไดขอสรุป 
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 จากทฤษฏีเก่ียวกับทักษะการคิดและการวัดการคิด ผูวิจัยไดออกแบบการวัดการคิดของ

นักเรียนโดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะการคิดท่ีนักเรียนแสดงออกในขณะท่ีเรียนดวยแบบฝก

เสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษและการคิดดวยกลวิธี D-R-T-A-A จากการตอบคําถาม และการทํา

กิจกรรมตาง ๆ โดยแบงการสังเกตเปนระยะ ๆ เพ่ือสังเกตพัฒนาการดานการคิดของนักเรียน นั่นคือ 

สังเกตหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูของแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษและการคิด 

ดวยกลวิธี D-R-T-A-A เลมท่ี 1 เลมท่ี 4และเลมท่ี 7 รวมท้ังหมด 3 ครั้ง 

 

การหาประสิทธิภาพของแบบฝก 

 1.  การหาประสิทธิภาพแบบฝก 

  การสรางแบบฝกทักษะของนักเรียน ควรสรางแบบฝกท่ีมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ เพ่ือให

สามารถนําไปใชในการพัฒนาทักษะนักเรียนไดตรงตามความตองการ และข้ันตอนสําคัญคือ การหา

ประสิทธิภาพของแบบฝก ท้ังนี้เพ่ือปองกันไมใหแบบฝกท่ีสรางข้ึนนั้นมีความยากหรืองายเกินไป ทําให

วัตถุประสงคไดไมตรงตามท่ีกําหนดไว ดังนั้นจึงมีการกําหนดหลักเกณฑการทดสอบประสิทธิภาพของ

แบบฝกข้ึนเพ่ือใหแบบฝกมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีตั้งไว 

  การทดสอบประสิทธิภาพของแบบฝก หมายถึง การนําแบบฝกท่ีสรางไปทดลองใชกอน

นําไปใชจริง เพ่ือนําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไข 

  ในการหาประสิทธิภาพใหไดตามเกณฑเผชิญ กิจระการ  (2544: 51) ไดกลาวถึงการหา

ประสิทธิภาพสื่อการเรียนรูไววา หมายถึง ผลรวมของการหาคุณภาพ (Quality) ท้ังเชิงปริมาณท่ีแสดง

เปนตัวเลข (Quantitative) และเชิงคุณภาพ (Qualitative) ท่ีแสดงเปนภาษาท่ีเขาใจได เปนผลท่ีแสดง

ถึงผูเรียนเกิดการเรียนรู ตามจุดประสงคท่ีถูกตองถึงระดับเกณฑท่ีคาดหวัง 

  หลังจากผานกระบวนการและข้ันตอนของการสรางสื่อท้ังหลายตามหลักวิชาการแลว    

ข้ันตอไปท่ีสําคัญคือ การหาประสิทธิภาพของสื่อท่ีสรางข้ึน กลาวคือ ในการหาประสิทธิภาพของสื่อ      

การสอนใด ๆ มีกระบวนการสําคัญอยู 2 ข้ันตอน ไดแก ข้ันตอนการหาประสิทธิภาพตามวิธีการหา

ประสิทธิภาพเชิงเหตุผล (Rational Approach) และข้ันตอนการหาประสิทธิภาพตามวิธีการหา

ประสิทธิภาพเชิงประจักษ (Empirical Approach) ท้ังสองวิธีนี้ควรทําควบคูกันไปจึงจะม่ันใจไดวาสื่อ
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หรือเทคโนโลยีการเรียนการสอนท่ีผานกระบวนการหาประสิทธิภาพจะเปนท่ียอมรับไดมีรายละเอียด 

ดังนี้  (เผชิญ กิจระการ.  2544: 46-51)  

   1.  วิธีการหาประสิทธิภาพเชิงเหตุผล (Rational Approach) กระบวนการนี้เปน 

การหาประสิทธิภาพโดยใชหลักของความรูและเหตุผลในการตัดสินคุณคาของสื่อการเรียนการสอนโดย

อาศัยผูเชี่ยวชาญ (Panel of Expert) เปนผูพิจารณาตัดสินคุณคา ซ่ึงเปนการหาความเท่ียงตรงตาม

เนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมดานการนําไปใช (Usability) ผลจากการประเมินของ

ผูเชี่ยวชาญแตละคนจะนํามาหาประสิทธิภาพโดยใชสูตร ดังนี้ 

 

2 1eNCVR
N
−

=  

 เม่ือ CVR  แทน  ประสิทธิภาพเชิงเหตุผล (Rational Approach)  

  eN  แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญท่ียอมรับ (Number of Panelists who       

 Had Agreement) 

  N  แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญท้ังหมด (Total Number of Panelists) 

 

  ผูเชี่ยวชาญจะประเมินสื่อการเรียนการสอนตามแบบประเมินท่ีสรางข้ึนในลักษณะ

ของแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) (นิยมใชมาตราสวนประมาณคา 5 

ระดับ) นําคาเฉลี่ยท่ีไดจากแบบประเมินของผูเชี่ยวชาญแตละคนไปแทนคาในสูตรสําหรับคาเฉลี่ยของ

ผูเชี่ยวชาญยอมรับจะตองอยูในระดับมากข้ึนไป คือคาเฉลี่ยตั้งแต 3.50 – 5.00 คาคํานวณท่ีไดตองสูง

กวาคาตาราง ตามจํานวนผูเชี่ยวชาญ เชน ผูเชี่ยวชาญจํานวน 5-7 คน คาการยอมรับข้ันต่ําในตาราง

เทากับ 0.99 ถาคาท่ีคํานวณไดไมถึงเกณฑท่ีกําหนด จะตองปรับปรุงแกไขสื่อและนําไปใหผูเชี่ยวชาญ

พิจารณาใหม 

 หมายเหตุ ผลการหาวิธีนี้จะไมนิยมใช เพราะโอกาสท่ีคาการยอมรับข้ันต่ําของสื่อ

จะสูงข้ึนจนถึงข้ันยอมรับเปนไปไดยาก 

  2. วิธีการหาประสิทธิภาพเชิงประจักษ (Empirical Approach) วิธีนี้จะนําสื่อไป

ทดลองใชกับกลุมนักเรียนเปาหมาย การหาประสิทธิภาพของสื่อสวนใหญใชวิธีนี้ ประสิทธิภาพสวนใหญ
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จะพิจารณาเปอรเซ็นตการทําแบบฝกหัดหรือกระบวนการเรียนหรือแบบทดสอบยอยโดยแสดงคาเปน

ตัวเลข 2 ตัว เชน 1 2E E = 80/80, 1 2E E = 85/85, 1 2E E = 90/90 เปนตน 

  เกณฑประสิทธิภาพ ( 1 2E E ) มีความหมายแตกตางกันหลายลักษณะ ในท่ีนี้จะ

ยกตัวอยาง คือ 1 2E E = 80/80ดังนี้ 

    1.  เกณฑ80/80 ในความหมายท่ี 1 ตัวเลข 80 ตัวแรก ( 1E ) คือนักเรียน 

ท้ังหมดทําแบบฝกหัดหรือแบบทดสอบยอยไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 80 ถือเปนประสิทธิภาพของ

กระบวนการสวนตัวเลข80 ตัวหลัง ( 2E ) คือนักเรียนท้ังหมดท่ีทําแบบทดสอบหลังเรียน ไดคะแนนเฉลี่ย

รอยละ 80 ถือเปนประสิทธิภาพของผลลัพธ สวนการหาคา 1 2E E ใชสูตร ดังนี้ 

 

100
     

1 ×=

∑

A
N

X

E  

 เม่ือ 1E  แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

  ∑ X  แทน  คะแนนรวมของแบบฝกหัด หรืองาน 

  A  แทน  คะแนนเต็มของแบบฝกหัดทุกชิ้นรวมกัน 

  N  แทน  จํานวนนักเรียน 

 

100
     

2 ×=

∑

B
N

X

E  

 เม่ือ 2E  แทน  ประสิทธิภาพของผลลัพธ 

  ∑ X  แทน  คะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรียน 

  B  แทน  คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 

  N  แทน  จํานวนนักเรียน 
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     2.  เกณฑ80/80 ในความหมายท่ี 2 ตัวเลข80 ตัวแรก ( 1E ) คือ จํานวน 

นักเรียนรอยละ 80 ทําแบบทดสอบหลังเรียน ไดคะแนนรอยละ 80 ทุกคน สวนตัวเลข80 ตัวหลัง ( 2E ) 

คือนักเรียนท้ังหมดทําแบบทดสอบหลังเรียนครั้งนั้น ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 80 เชน มีนักเรยีน 40 คน 

รอยละ 80 ของนักเรียนท้ังหมด คือ 32 คน แตละคนไดคะแนนจากการทดสอบหลังเรียนถึงรอยละ 

80 ( 1E ) สวนตัวเลข 80 ตัวหลัง( 2E ) คือผลสอบหลังเรียนของนักเรียนท้ังหมด (40 คน) ไดคะแนนเฉลี่ย

รอยละ 80 

     3.  เกณฑ 80/80 ในความหมายท่ี 3 ตัวเลข80 ตัวแรก ( 1E ) คือ จํานวน 

นักเรียนท้ังหมด ทําแบบทดสอบหลังเรียน ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 80 สวนตัวเลข80 ตัวหลัง ( 2E ) คือ

คะแนนเฉลี่ยรอยละ 80 ท่ีนักเรียนทําเพ่ิมข้ึนจากแบบทดสอบหลังเรียนโดยเทียบกับคะแนนท่ีทํากอน

เรียน 

     4.  เกณฑ80/80 ในความหมายท่ี 4 ตัวเลข 80 ตัวแรก ( 1E ) คือ นักเรียน 

ท้ังหมด ทําแบบทดสอบหลังเรียน ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 80 สวนตัวเลข 80 หลัง ( 2E ) คือนักเรียน

ท้ังหมดทําแบบทดสอบหลังเรียน แตละขอถูกมีจํานวนรอยละ 80 (ถานักเรียนทําขอสอบขอใดถูก 

มีจํานวนไมถึงรอยละ 80  แสดงวา สื่อไมมีประสิทธิภาพและชี้ใหเห็นวาจุดประสงคท่ีตรงกับขอนั้น 

มีความบกพรอง) 

    เกณฑในการหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนจะนิยมตั้งเปนตัวเลข 3 

ลักษณะ คือ 80/80, 85/85 และ 90/90ท้ังนี้ข้ึนอยูกับธรรมชาติของวิชา และเนื้อหาท่ีนํามาสรางสื่อถา

เปนวิชาท่ีคอนขางยากก็อาจตั้งเกณฑ 80/80 หรือ 85/85 สําหรับวิชาท่ีมีเนื้อหาคอนขางงายก็อาจตั้ง

เกณฑไว 90/90 นอกจากนี้ยังตั้งเกณฑเปนคาความคลาดเคลื่อนไวเทากับ รอยละ 2.5 นั่นคือถาตั้ง

เกณฑไวท่ี 90/90 เม่ือคํานวณแลวคาท่ีถือวาใชไดคือ 87.5/87.5 หรือ 87.5/90 เปนตน 

  นอกจากนี้ ชัยยงค พรหมวงศและสุดา ลินสกุล  (2520: 30-31) ไดกลาวไววา เกณฑ

ประสิทธิภาพหมายถึง ระดับประสิทธิภาพของแบบฝกท่ีชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เปนระดับท่ีผูสราง

แบบฝกพอใจวาหากแบบฝกมีประสิทธิภาพถึงระดับนั้นแลว แบบฝกนั้นก็มีคุณคาท่ีจะนําไปใชกับผูเรียน

และคุมคาในการลงทุน การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพกระทําไดโดยประเมินพฤติกรรมของผูเรียน  

2 ประเภท คือ พฤติกรรมตอเนื่อง (กระบวนการ) และพฤติกรรมข้ันสุดทาย (ผลลัพธ) โดยกําหนดคา

ประสิทธิภาพเปน 1E (ประสิทธิภาพของกระบวนการ) และ 2E (ประสิทธิภาพของผลลัพธ) ดังนี้ 
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  1.ประเมินพฤติกรรมตอเนื่อง คือ การประเมินผลตอเนื่องซ่ึงประกอบดวยพฤติกรรม

ยอยหลาย ๆ พฤติกรรม เรียกวา กระบวนการ (Process) ของผูสังเกตจากการประกอบกิจกรรมกลุม

(รายงานกลุม)และรายงานบุคคล ไดแกงานท่ีมอบหมาย และกิจกรรมอ่ืนใดท่ีผูสอนกําหนดไว 

  2. ประเมินพฤติกรรมข้ันสุดทาย คือประเมินผลลัพธ (Product) ของผูเรียนโดย 

พิจารณาจากการสอบหลังเรียน และการสอบไล 

  ประสิทธิภาพของแบบฝก จะกําหนดเปนเกณฑท่ีผูสอนคาดหมายวาผูเรียนจะเปลี่ยน

พฤติกรรมเปนท่ีพอใจ โดยกําหนดใหเปนรอยละของผลเฉลี่ยของคะแนนการทํางานและการประกอบ

กิจกรรมของผูเรียนท้ังหมดนั้น คือ 1 2E E  คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของ

ผลลัพธ โดยแสดงคาเปนตัวเลข เชน 1 2E E = 80/80, 1 2E E = 90/90 เปนตน 

  การคํานวณหาประสิทธิภาพของแบบฝก ชัยยงค พรหมวงศและสุดา ลินสกุล  (2520: 30-31) 

ไดเสนอสูตรคํานวณหาประสิทธิภาพของแบบฝกไวดังนี้ 
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 เม่ือ 1E  แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

  ∑ X  แทน  คะแนนรวมของแบบฝกหัด หรอืงาน 

  A  แทน  คะแนนเต็มของแบบฝกหัดทุกชิ้นรวมกัน 

  N  แทน  จํานวนนักเรียน 
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  ∑ X  แทน  คะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรยีน 

  B  แทน  คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 

  N  แทน  จํานวนนักเรียน 
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  นอกจากนี้ ชัยยงค พรหมวงศและสุดา ลินสกุล  (2520: 30-31) ไดกําหนดข้ันตอนในการ

หาประสิทธิภาพของแบบฝก ซ่ึงมีข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

   1.1 : 1 (แบบเดี่ยว) คือ ทดลองกับนักเรียน 3 คน โดยใชเด็กออน ปานกลาง และเด็ก

เกงอยางละ 1 คน คํานวณหาประสิทธิภาพเสร็จแลวปรับใหดีข้ึน โดยปกติคะแนนท่ีไดจากการทดสอบ

แบบเดี่ยวนี้จะไดคะแนนต่ํากวาเกณฑมากแตไมตองวิตกเม่ือปรับปรุงแลวจะสูงข้ึน กอนนําไปทดลอง

แบบกลุม ในข้ันนี้ 1 2E E ท่ีไดจะมีคาประมาณ 60/60 

   2.1 : 10 (แบบกลุม) ทดลองกับผูเรียน 6 – 10 คน (คละผูเรียนท่ีเกงกับออน)  

คํานวณหาประสิทธิภาพแลวปรับปรุง ในคราวนี้คะแนนของผูเรียนจะเพ่ิมข้ึนอีกเกือบเทาเกณฑโดยเฉลี่ย

จะหางจากเกณฑประมาณ 10% นั่นคือ 1 2E E ท่ีไดจะมีคาประมาณ 70/70 

   3.1 : 100 (ภาคสนาม) ทดลองกับผูเรียนท้ังชั้น 40 – 100 คน คํานวณประสิทธิภาพ 

แลวทําการปรับปรุง ผลลัพธท่ีไดควรใกลเคียงกับเกณฑท่ีตั้งไว หากต่ํากวาเกณฑไมเกิน 2.5% ก็ยอมรับ 

หากแตกตางกันมาก ผูสอนจะตองกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของแบบฝกใหม โดยยึดสภาพความเปน

จริงเปนเกณฑ สมมติวาเม่ือทดสอบหาประสิทธิภาพของแบบฝกแลวได 83.5/85.4 ก็แสดงวาแบบฝกนั้น

มีประสิทธิภาพ 83.5/85.4 ใกลเคียงกับเกณฑ 85/85 ท่ีตั้งไว แตถาตั้งเกณฑไว 75/75 เม่ือ 

ผลการทดลองเปน 83.5/85.4 ก็อาจเลื่อนเกณฑเปน 85/85 ได 

  จากการศึกษาการหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรูจากนักการศึกษา ผูวิจัยไดกําหนด

เกณฑการหาประสิทธิภาพแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษและการคิดดวยกลวิธี D-R-T-A-A 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ดังนี้ 

  เกณฑ 1 2E E =80/80 โดยตัวเลข80 ตัวแรก ( 1E ) คือนักเรียนท้ังหมดทําแบบฝกหัด 

และแบบทดสอบหลังเรียนของแบบฝกแตละชุดรวมท้ัง 7 ชุดซ่ึงเปนกิจกรรมระหวางเรียนไดคะแนน

เฉลี่ยรอยละ 80 ถือเปนประสิทธิภาพของกระบวนการ สวนตัวเลข80 ตัวหลัง ( 2E ) คือนักเรียนท้ังหมด

ท่ีทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานการอานและการคิดหลังเรียน ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 80 ถือเปน

ประสิทธิภาพของผลลัพธ สวนการหาคา 1E และ 2E ใชสูตรดังนี้ 
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 เม่ือ 1E  แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

  ∑ X  แทน คะแนนของนักเรียนทุกคนท่ีไดจากแบบฝกหัดและแบบทดสอบ  

    ทายเรื่องในแบบฝกเสริมทักษะทุกเลมรวมกัน 

  A  แทน  คะแนนเต็มของแบบฝกหัดและแบบทดสอบทายเรื่องใน 

    แบบฝกเสริมทักษะทุกเลมรวมกัน 

  N  แทน  จํานวนนักเรียนท้ังหมด 
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 เม่ือ 2E  แทน  ประสิทธิภาพของผลลัพธ 

  ∑Y  แทน  คะแนนรวมของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอาน 

    และการคิดหลังเรียน 

  B  แทน  คะแนนเต็มของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอาน 

    และการคิดหลังเรียน 

  N  แทน  จํานวนนักเรียนท้ังหมด 

 

แบบทดสอบวัผลสมัฤทธิท์างการเรียน 

 1.  ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  คําวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) นักวิชาการและนักการศึกษามี

การเรียกชื่อแตกตางกันไป เชน แบบทดสอบความสัมฤทธิ์ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ หรือแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์และไดใหความหมายไว ดังนี้ 

  กรอนลันดและลินน (Gronlund,& Linn.  1990: 1) ใหแนวคิดวา แบบทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธิ์เปนกระบวนการเชิงระบบเพ่ือการวัดพฤติกรรมหรือผลการเรียนรูท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจาก

กิจกรรมการเรียนรู โดยมีหนาท่ีหลักสําหรับการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 
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  บุญชม ศรีสะอาด  (2546: 122) กลาววา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  

(Achievement Tests) เปนแบบทดสอบท่ีใชวัดผลการเรียนรูในเนื้อหาและจุดประสงคในรายวิชาตาง 

ๆ ท่ีเรียนในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาตาง ๆ เปนเครื่องมือหลักของการวัดผล 

  ภัทรา นิคมานนท  (2544: 127) ไดกลาววาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

หมายถึง แบบทดสอบท่ีใชวัดปริมาณความรู ความสามารถ ทักษะเก่ียวกับดานวิชาการท่ีเด็กไดเรียนรูมา

ในอดีตวารับรูไดมากนอยเพียงใด  โดยท่ัวไปแลวมักใชหลังจากทํากิจกรรมเรียบรอยแลว เพ่ือประเมิน

การเรียนการสอนวาไดผลเพียงใด 

  สรุปไดวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เปนแบบทดสอบวัดความรูท่ีใชวัดความรูและ 

ความสามารถของผูเรียนในแตละคน ซ่ึงสวนใหญจะมุงวัดทางดานวิชาการเปนสําคัญ 

 

 2.  ชนิดของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

  ลวน สายยศและอังคณาสายยศ  (2538:  170-176) อธิบายถึงประเภทของแบบทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธิ์ไววา แบบทดสอบประเภทนี้สามารถแบงเปน 2 พวกคือ แบบทดสอบของครูท่ีสรางข้ึน กับ

แบบทดสอบมาตรฐาน 

   1.  แบบทดสอบของครู หมายถึง ชุดของขอคําถามท่ีครูเปนผูสรางข้ึน ซ่ึงจะเปนขอ 

คําถามท่ีเก่ียวกับความรูท่ีนักเรียนไดเรียนในหองเรียน วานักเรียนมีความรูมากนอยเพียงใด บกพรอง

ตรงไหนจะไดสอนซอมเสริม หรือวัดดูความพรอมท่ีจะข้ึนบทเรียนใหม ตามแตท่ีครูปรารถนา 

   2.  แบบทดสอบมาตรฐาน สรางข้ึนจากผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาวิชา หรือจากครูท่ี 

สอนวิชานั้น แตผานการทดลองหาคุณภาพหลายครั้งจนกระท่ังมีคุณภาพดีพอจึงสรางเกณฑปกติ 

(Norm) ของแบบทดสอบนั้น ใชเปนหลักเพ่ือเปรียบเทียบผลเพ่ือประเมินคาของการเรียนการสอนเรื่อง

ใด ๆ ก็ได หรือใชสําหรับครูวินิจฉัยผลสัมฤทธิ์ระหวางวิชาตาง ๆ ในเด็กแตละคนก็ได ขอสอบมาตรฐาน

นอกจากจะมีคุณภาพของแบบทดสอบสูงแลวมาตรฐานในดานวิธีการดําเนินการสอบ ยังมีมาตรฐานใน

การแปลคะแนนดวย  

  ท้ังแบบทดสอบท่ีครูสรางและแบบทดสอบมาตรฐาน มีวิธีการสรางขอคําถามเหมือนกัน 

คือจะเปนคําถามท่ีวัดเนื้อหาและพฤติกรรมท่ีไดสอนนักเรียนไปแลว สําหรับพฤติกรรมท่ีใชวัด จะเปน
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พฤติกรรมท่ีสามารถตั้งคําถามวัดได มักนิยมใชหลักตามท่ีไดจากผลการประชุมของนักวัดผล ซ่ึงบลูม 

(Bloom) ไดสรุปวาการวัดผลดานสติปญญาควรวัดพฤติกรรมดังนี้ 

   1.  วัดดานความรู-ความจํา เปนคําถามท่ีวัดความสามารถท่ีระลึกออกมาได หรือจําได 

นั่นเอง เชน ถามคําศัพท นิยาม สถานท่ี เวลา เปนตน ซ่ึงสิ่งเหลานี้ไดสอนกันมาแลวจึงเอามาถาม 

   2.  วัดดานความเขาใจเปนขอคําถามท่ีวัดความสามารถในการจับใจความสําคัญจาก 

เรื่องราวหรือเหตุการณตาง ๆ  

   3.  วัดดานการนําไปใชเปนขอคําถามท่ีวัดความสามารถในการนําความรูท่ีเรียนมาไป 

ใชแกปญหาในสถานการณใหม ๆ  

   4.  วัดดานการวิเคราะหเปนคําถามท่ีวัดความสามารถในการแยกแยะสวนยอย ๆ  

ของเหตุการณ เรื่องราว หรือเนื้อหาตาง ๆ วาประกอบดวยอะไร มีจุดมุงหมายสิ่งใด นอกจากนั้นยังมอง

วา สวนยอย ๆ ท่ีสําคัญนั้นเก่ียวพันกันอยางไรบาง 

   5.  วัดดานการสังเคราะหเปนขอคําถามท่ีวัดความสามารถในการผสมสวนยอย ๆ เขา 

เปนเรื่องราวเดียวกัน เปนการวัดวานักเรียนจะสามารถนําเอาความรูแตละหนวยมาจัดกันเปนหนวยใหม

ข้ึน หรือโครงสรางใหมท่ีตางจากของเดิมไดหรือไม 

   6.  วัดดานการประเมินคา เปนคําถามท่ีวัดความสามารถในการวินิจฉัยโดยสรุปอยาง 

มีหลักเกณฑ  

  จากขางตน สรุปไดวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจําแนกไดเปน 2 ประเภท 

คือ แบบทดสอบท่ีครูสรางข้ึน และแบบทดสอบมาตรฐาน ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดใชแบบทดสอบท่ีครู

สรางข้ึนในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการคิดท่ีเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษและการคิดดวยกลวิธ ีD-R-T-A-A 

 

 3.การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

  พิชิต ฤทธิ์จรูญ  (2551: 97-99) ไดกลาวถึงข้ันตอนในการดําเนินการสรางแบบทดสอบ   

วัดผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 

   1.  วิเคราะหหลักสูตรและสรางตารางวิเคราะหหลักสูตรการสรางแบบทดสอบ 

ควรเริ่มตนดวยการวิเคราะหหลักสูตรและสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร เพ่ือวิเคราะหเนื้อหาสาระและ 



90 

พฤติกรรมท่ีตองการจะวัด ตารางวิเคราะหหลักสูตรควรจะใชเปนกรอบในการออกขอสอบโดยระบุ

จํานวนขอสอบในแตละเรื่องและพฤติกรรมท่ีตองการจะวัดไว 

   2.  กําหนดจุดประสงคการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรูเปนพฤติกรรมท่ีเปน 

ผลการเรียนรูท่ีผูสอนมุงหวังจะใหเกิดข้ึนกับผูเรียน ซ่ึงผูสอนจะตองกําหนดไวลวงหนาสําหรับเปน

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนและการสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

   3.  การกําหนดชนิดของขอสอบและศึกษาวิธีสราง โดยศึกษาตารางวิเคราะหหลักสูตร 

และจุดประสงคการเรียนรู ผูออกขอสอบตองพิจารณาและตัดสินใจเลือกใชชนิดของขอสอบท่ีจะใชวัด 

วาจะเปนแบบใด โดยตองเลือกใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและเหมาะสมกับวัยของผูเรียน   

แลวศึกษาวิธีเขียนขอสอบชนิดนั้นใหมีความรูความเขาใจในหลักและวิธีการเขียนขอสอบ 

   4.  เขียนขอสอบ ผูออกขอสอบลงมือเขียนขอสอบตามรายละเอียดท่ีกําหนดไวใน 

ตารางวิเคราะหหลักสูตรและสอดคลอง 

   5.  ตรวจทานขอสอบ เพ่ือใหขอสอบท่ีเขียนไวแลวมีความถูกตองตามหลักวิชา 

มีความสมบูรณครบถวนตามรายละเอียดท่ีกําหนดไวในตารางวิเคราะหหลักสูตร ผูออกขอสอบตอง

พิจารณาทบทวนตรวจทานขอสอบอีกครั้งกอนท่ีจะจัดพิมพและนําไปใชตอไป 

   6.  จัดพิมพแบบทดสอบฉบับทดลอง เม่ือตรวจทานขอสอบเสร็จแลวใหพิมพขอสอบ 

ท้ังหมด จัดทําเปนแบบทดสอบฉบับทดลองโดยมีคําชี้แจงหรือคําอธิบายวิธีตอบแบบทดสอบ 

(Direction) และจัดวางรูปแบบการพิมพใหเหมาะสม 

   7.  ทดลองสอบและวิเคราะหขอสอบ การทดลองและวิเคราะหขอสอบเปนวิธีการ 

ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบกอนนําไปใชจริง โดยนําแบบทดสอบไปทดลองสอบกับกลุมท่ีมี

ลักษณะคลายคลึงกันกับกลุมท่ีตองการสอบจริงแลวนําผลการสอบมาวิเคราะหและปรบัปรุงขอสอบ   

ใหมีคุณภาพ โดยสภาพการปฏิบัติจริงของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนมักไมคอยมีการทดสอบ

และวิเคราะหขอสอบ สวนใหญนําแบบทดสอบไปใชทดสอบแลวจึงวิเคราะหขอสอบเพ่ือปรับปรุงขอสอบ

และนําไปใชในครั้งตอไป 

   8.  จัดทําแบบทดสอบฉบับจริง จากผลการวิเคราะหขอสอบ หากพบวาขอสอบขอใด 

ไมมีคุณภาพ หรือมีคุณภาพไมดีพออาจจะตองตัดท้ิงหรือปรับปรุงแกไขขอสอบใหมีคุณภาพดีข้ึนแลวจึง

จัดทําเปนแบบทดสอบฉบับจริงท่ีจะนําไปทดสอบกับกลุมเปาหมายตอไป 
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  บุญชม ศรีสะอาด  (2545: 59-63) ไดกลาวถึงการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

แบบอิงเกณฑ ดําเนินการตามข้ันตอนตอไปนี้วิเคราะหจุดประสงค เนื้อหาวิชา ดูวาหัวขอเนื้อหาใดบาง 

ท่ีตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและท่ีจะตองวัดแตละหัวขอเหลานั้นตองการใหผูเรียนเกิดพฤติกรรม

หรือสมรรถภาพอะไร กําหนดออกมาใหชัดเจน 

   1.  กําหนดพฤติกรรมยอยท่ีจะออกขอสอบ โดยพิจารณาตอไปวาจะวัดพฤติกรรม 

อะไรบาง อยางละก่ีขอ พฤติกรรมยอยดังกลาว คือ จุดประสงคเชิงพฤติกรรม เม่ือกําหนดจํานวนขอท่ี

ตองการจริงเสร็จแลว ตอมาพิจารณาวาจะตองออกขอสอบเก็บไปหัวขอละก่ีขอ ควรออกเกินไวไมต่ํากวา 

25% ท้ังนี้ เนื่องจากท่ีนําไปทดสอบใชและวิเคราะหคุณภาพของขอสอบรายขอแลวจะตองคัดขอสอบท่ี

มีคุณภาพไมถึงเกณฑออก ขอสอบท่ีเหลือจะไดไมนอยกวาจํานวนท่ีตองการจริง 

   2. กําหนดรูปแบบของคําถามและศึกษาวิธีเขียนขอสอบ ทําการพิจารณาและตัดสินใจ

วาจะใชคําถามรูปแบบใดเพ่ือท่ีจะนํามาใชในการเขียนขอสอบของตน 

   3. เขียนขอสอบตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมตามตารางท่ีกําหนด จํานวนขอสอบของ

แตละจุดประสงค และใชรูปแบบ เทคนิคการเขียนตามท่ีไดศึกษามา 

   4. ตรวจทานขอสอบ นําขอสอบท่ีไดเขียนไวในขอ 4 มาพิจารณาทบทวนอีกครั้ง โดย

พิจารณาความถูกตองตามหลักวิชา แตละขอวัดพฤติกรรมยอยหรือจุดประสงคเชิงพฤติกรรมท่ีตองการ 

ภาษาท่ีใชเขียนมีความชัดเจน เขาใจงายหรือไม ตัวลวงเหมาะสมเขาเกณฑหรือไม ทําการปรับปรุงให

เหมาะสมยิ่งข้ึน 

   5. ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา นําจุดประสงคเชิงพฤติกรรมและ

ขอสอบท่ีวัดแตละจุดประสงคไปใหผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลดานเนื้อหา จํานวนไมต่ํากวา 3 คน 

พิจารณาขอสอบแตละขอวาวัดตามจุดประสงคท่ีระบุหรือไม 

   6. พิมพแบบทดสอบฉบับทดลอง นําขอสอบท้ังหมดท่ีผานการพิจารณาวาเหมาะสม

เขาเกณฑในขอ 6มาพิมพเปนแบบทดสอบ วิธีตอบ จัดวางรูปแบบการพิมพใหเหมาะสม 

   7. ทดลองใช วิเคราะหคุณภาพและปรับปรุง นําเอาแบบทดสอบไปทดสอบกับกลุม 

ท่ีคลายกลุมตัวอยางจริง จํานวนประมาณ 40 คน หรือมากกวา โดยสอบในชั่วโมงแรกของการเรียนวิชา

นั้นเรียกวา การสอบกอนเรียนและนําแบบทดสอบเดิมมาสอบกับกลุมเดิมอีกครั้งหลังจากการเรียนวิชา

นั้นจบแลวเรียกวา การทดสอบหลังเรียน นําผลการสอบสองครั้งมาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกของ
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ขอสอบรายขอ โดยใชวิธีวิเคราะหแบบอิงเกณฑ คัดเลือกขอสอบท่ีมีอํานาจจําแนกเขาเกณฑตามจํานวน

ท่ีตองการ หาความเชื่อม่ันแบบอิงเกณฑ 

   8.พิมพแบบทดสอบฉบับจริง นําขอสอบท่ีมีอํานาจจําแนกเขาเกณฑจากผลการ

วิเคราะหในข้ันท่ี 8 มาพิมพเปนแบบทดสอบฉบับจริงตอไป โดยเนนรูปแบบการพิมพท่ีประณีต 

มีความถูกตอง มีคําชี้แจงท่ีละเอียดชัดเจน ผูอานเขาใจงาย 

 จากการศึกษาหลักการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของนักการศึกษาขางตน ผูวิจัยได

ดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการคิดท่ีเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษและการคิดดวยกลวิธี D-R-T-A-A รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 มีข้ันตอน

และวิธีการคือ วิเคราะหหลักสูตร กําหนดจุดประสงค และพฤติกรรมยอยท่ีจะออกขอสอบ เลือกชนิด

ของขอสอบ ศึกษาวิธีสรางเขียนขอสอบและตรวจทาน ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา 

พิมพแบบทดสอบฉบับทดลอง ทดลองใช วิเคราะหหาคุณภาพและปรับปรุง นํามาพิมพเปนแบบทดสอบ 

ฉบับจริงนําไปใชกับกลุมเปาหมายตอไป 

 

 4.  การหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

  จากหลักเกณฑการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีกลาวมาขางตน แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์นั้นตองมีการหาคุณภาพ โดยมีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา คาความยากงายและอํานาจจําแนก 

และคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบนั้น ๆ  

   ความเท่ียงตรง (Validity) หมายถึง เครื่องมือนั้นสามารถวัดไดตามสิ่งท่ีตองการจะวัด 

หรือวัดไดตรงตามวัตถุประสงคท่ีจะวัด ในดานความท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใชสูตร

ดัชนีสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู (Item Objective Congruence)  (พวงรัตน 

ทวีรัตน.  2540: 117) 

 

N
RIOC ∑=     

    เม่ือ IOC  แทน  ดัชนีความสอดคลอง 

      ∑R  แทน  คะแนนรวมความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

      N  แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญท้ังหมด 
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  ลวนสายยศและอังคณา สายยศ  (2538: 209-211) ไดกลาวถึงคาความยากงายและ

อํานาจจําแนกของแบบทดสอบไวดังนี้ 

   ความยากงาย (Difficulty) เครื่องมือวัดท่ีจะตองหาคาความยากงายนั้น สวนมากเปน

เครื่องมือทางสติปญญา เชน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เครื่องมือประเภทนี้ตองมีคุณภาพ

ดายความยากงายพอเหมาะคือเด็กสามารถทําถูก 50 เปอรเซนต แตการท่ีจะออกขอสอบใหมีความยาก

งายพอดีนั้น ไมใชสิ่งท่ีจะทํากันไดงาย ๆ จึงยึดเอาคา p ระหวาง .20 ถึง .80 โดยสูตรการคํานวณคา

ความยากงายของขอสอบ คือ 

 

N
Rp      =  

    เม่ือ p  แทน  ดัชนีความยาก 

      R  แทน  จํานวนผูท่ีทําขอสอบขอนั้นถูก 

      N  แทน  จํานวนคนท้ังหมด 

 

   อํานาจจําแนก (Discrimination) ขอคําถามใดในเครื่องมือวัดมีคาอํานาจจําแนกดี 

หมายถึง ขอคําถามนั้นสามารถแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุมคือ กลุมเกงและกลุมออน โดยนิยมแบงกลุม

สูงเปน ½ คือ 50 เปอรเซ็นต และกลุมต่ํา ½ คือ 50 เปอรเซ็นต แตตองไมต่ํากวา 1/3 ของจํานวน

ท้ังหมด คาอํานาจจําแนกท่ีเปนบวกสูงแปลวาอํานาจจําแนกดี แตถามีคาเปนลบหรือ 0 ถือวาอํานาจ

จําแนกใชไมได คาอํานาจจําแนกท่ีถือวาจําแนกคนเกงและออนจะไดใชคาอยูตั้งแต .2 ข้ึนไป 

 

2

     N
RRD LU −

=  

    เม่ือ D  แทน  ดัชนีอํานาจจําแนก 

      UR  แทน  จํานวนนักเรียนท่ีตอบถูกในกลุมเกง 

      LR  แทน  จํานวนนักเรียนท่ีตอบถูกในกลุมออน 

      N  แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมเกงและกลุมออน 
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  ลวน สายยศและอังคณา สายยศ  (2538: 197-198) ไดอธิบายถึงสูตรการหา 

ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบดวยวิธีแบบคูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson) วา การหาคา 

ความเชื่อม่ันโดยวิธีนี้ เครื่องมือจะตองมีลักษณะท่ีวัดองคประกอบรวมกัน และคะแนนแตละขอตองอยู

ในลักษณะท่ี ถาทําถูกได 1 คะแนน ทําผิดได 0 คะแนนเทานั้น โดยมีสูตรในการหาคาความเชื่อม่ันอยู  

2 สูตร คือ KR-20 กับ KR-21 ซ่ึงสูตรแบบ KR-21 จะเปนการคํานวณท่ีเหมาะสมกับขอสอบท่ีมี 

คาความยากงายของขอสอบเทากันทุกขอ ในทีนี้จึงจะกลาวถึงสูตร KR-20 ดังนี้ 

 

21
1tt

pqn
n Sr

 
= − −  

∑  

    เม่ือ   
ttr    =   คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ  

      n =   จํานวนขอของแบบทดสอบ 

      p =   สัดสวนของผูเรียนท่ีตอบถูกในแตละขอ  

      q =   สัดสวนของผูเรียนท่ีตอบผิดในแตละขอ =1 p−  

      2S =   คาความแปรปรวนของคะแนนท้ังฉบับ  

 

    โดย 
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( )1
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    เม่ือ X =    คะแนนแตละคนท่ีตอบถูก 

      ∑ X  =    ผลรวมของคะแนนของผูเรียนท่ีตอบถูก 

   N     =    จํานวนผูเขาเรียนท้ังหมด 
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ดัชนีประสิทธิผล 

 ดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index) หมายถึงคาท่ีแสดงอัตราการเรียนรูท่ีกาวหนาข้ึน

จากพ้ืนฐานความรูเดิมท่ีมีอยูแลว หลังจากท่ีเรียนจากสื่อ นวัตกรรม หรือแผนการจัดการเรียนรู (สมนึก 

ภัททิยธนี. 2551: 102)  

 

 1.  วิธีการหาคาดัชนีประสิทธิผล 

  การหาดัชนีประสิทธิผลนิยมวิเคราะหและแปรผล 2 วิธี ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 

157-159)  

   วิธีท่ี 1 การพิจารณาผลของการพัฒนาเปนการเปรียบเทียบระหวางจุดเริ่มตนกับ 

จุดสุดทาย เชนระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนเพ่ือเห็นการพัฒนา ผูศึกษาจะตองสรางเครื่องมือ 

วัดตัวแปรท่ีสนใจศึกษา เชนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู เปนเครื่องมือท่ีสรางเพ่ือวัดผลการ

เรียนหลังจากเรียนเรื่องนั้น หรือหลังการทดลองเรื่องนั้น ซ่ึงตองสรางใหครอบคลุมจุดประสงค เนื้อหา

สาระ หรือคุณลักษณะท่ีตองการมุงวัด สรางไวลวงหนา กอนท่ีเริ่มสอนหรือเริ่มทดลองก็จะนํา

แบบทดสอบหรือเครื่องมือดังกลาวมาวัดกับผูเรียน เรียกวาทดสอบกอนเรียนหรือ Pre-testและหลังจาก

เรียนจบเรื่องนั้นแลว ก็นําแบบทดสอบชุดเดิมมาทดสอบกับผูเรียนกลุมเดิม (Post-test) แลวนํา

ผลทดสอบท้ังสองครั้งมาเปรียบเทียบกัน โดยเขียนคะแนนหลังเรียนไวกอนคะแนนกอนเรียน จําแนก

เปน 2 กลุม 

    1)  การพิจารณารายบุคคล 

    2)  การพิจารณารายกลุม 

 วิธีท่ี 2 จากการหาดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index) กรณีรายบุคคลตามแนวคิด

ของ Hovland จะใหสารสนเทศท่ีชัดเจนโดยใชสูตร ดังนี้(บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 158)  

 

  
รียนคะแนนกอนเ - คะแนนเต็ม

รียนคะแนนกอนเ - รียนคะแนนหลังเ
    ทธิผลดัชนีประสิ =  

 โดยท่ัวไปการหาดัชนีประสิทธิผลมักหาโดยใชคะแนนของกลุม ซ่ึงทําใหมีสูตรเปลี่ยนไปดังนี้ 
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ยนของทุกคนแนนกอนเรีผลรวมของคะ - ยนของทุกคนแนนหลังเรีผลรวมของคะ
    ทธิผลดัชนีประสิ =

 

 

  เผชิญ กิจระการและคณะ (2545: 31-36) ไดเสนอวาการหาพัฒนาการท่ีเพ่ิมข้ึนของ

ผูเรียน โดยอาศัยการหาดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index: E.I) มีสูตรดังนี้  

 

ยนของทุกคนแนนกอนเรีผลรวมของคะ - ยนของทุกคนแนนหลังเรีผลรวมของคะ
    ทธิผลดัชนีประสิ =

 

หรือ  

2

21..
PTotal

PPIE
−

−
=      

    เม่ือ 1P =    ผลรวมของคะแนนหลังเรียนทุกคน 

      2P =    ผลรวมของคะแนนกอนเรียนทุกคน 

   Total =    ผลคูณของจํานวนนักเรียนกับคะแนนเต็ม 

   

  การหาคา ..IE เปนการพิจารณาพัฒนาการในลักษณะท่ีวาเพ่ิมข้ึนเทาไร ไมไดทดสอบวา

เพ่ิมชึ้นอยางเชื่อถือไดหรือไม ซ่ึงคาท่ีแสดงคะแนนท่ีเพ่ิมข้ึนนั้น เรียกวา หาคาดัชนีประสิทธิผล ( ..IE ) 

และเพ่ือใหสื่อความหมายกันงายข้ึนจึงแปลงคะแนนใหอยูในรูปของรอยละ เชน จากคาดัชนีประสิทธิผล 

( ..IE ) 0.6240 คิดเปนรอยละ 62.40  

 

 

 

 

 

 

(จํานวนนักเรียน x คะแนนเต็ม) –ผลรวมคะแนนกอนเรียนของทุกคน 

(จํานวนนักเรียน x คะแนนเต็ม) –ผลรวมคะแนนกอนเรียนของทุกคน 
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  สูตรการหาดัชนีประสิทธิผล ( ..IE ) จะเขียนอยูในรูปรอยละก็ได ซ่ึงผลการคํานวณจะได

เทากับผลการคํานวณจากคะแนนดิบ สูตรเปนดังนี้ (เผชิญ กิจระการ และคณะ.2545: 32) 

 

นนนกอนเรียลรวมของคะแรอยละของผ - นนนหลังเรียลรวมของคะแรอยละของผ
    ทธิผลดัชนีประสิ =

 

%
%%..

2

21

PTotal
PPIE

−
−

=      

 

  นอกจากนี้ เผชิญ กิจระการและคณะ (2545: 33) ไดใหขอสังเกตบางประการเก่ียวกับคา 

..IE ไววา 

   1.  ..IE เปนเรื่องของอัตราสวนของผลตาง จะมีคาสูงสุดเปน 1.00 สวนคาต่ําสุด 

ไมสามารถกําหนดไดเพราะคาต่ํากวา-1.00 และถาเปนคาลบแสดงวา ผลคะแนนสอบกอนเรียนมากกวา

หลังเรียน ซ่ึงหมายความวาระบบการเรียนการสอนหรือสื่อท่ีสรางข้ึนไมมีคุณภาพ 

   2.  การแปลผล ..IE ในการวิเคราะหขอมูลของงานวิจัย หรือการคนควาอิสระ มักจะ 

ใชขอความไมเหมาะสม ทําใหผูอานเขาใจความหมายของ ..IE ผดิจากความเปนจริง เชน คา ..IE

เทากับ 0.6240 ก็มักจะกลาววา “คาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.6240 แสดงวานักเรียนมีความรูเพ่ิมข้ึน

รอยละ 62.40” ซ่ึงในความเปนจริงคา ..IE เทากับ 0.6240 เพราะคิดเทียบจาก ..IE สูงสุดเปน 1.00 

ดังนั้น ถาคิดเทียบเปนรอยละ ก็คือ คิดเทียบจากคาสูงสุดเปน 100 ..IE จะมีคาเปน62.40 จึงควรใช

ขอความวา “คาดัชนีประสิทธิผล เทากับ 0.6240 แสดงวานักเรียนมีความรูเพ่ิมข้ึน 0.6240 หรือคิดเปน

รอยละ 62.40” 

 

 

 

 

 

 

(จํานวนนักเรียน x คะแนนเต็ม) – รอยละของผลรวมคะแนนกอนเรียน 
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 1.  งานวิจัยในประเทศ 

  ปยาภรณโคตรชมภนูภาทรัพย เลิศปรีดากรและรพีพร สรอยนํ้า  (2555: 1229- 

1238) ไดศึกษาการพัฒนาความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจโดยกลวิธีการสอน

อานแบบ D-R-T-A สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถดาน

การอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน และเพ่ือศึกษาเจตคติตอ 

การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจโดยกลวิธีการสอนอานแบบ D-R-T-Aโดยใชแบบแผนการวิจัยแบบ

กลุมเดียว ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน กลุมเปาหมายไดมาโดยการสุมแบบกลุมเปนนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนถอนวิทยา ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 23 คนผลการศึกษาและ

เปรียบเทียบความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจโดยกลวิธีการสอนอานแบบ D-R-T-

A สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 9.74 คิดเปนรอยละ 24.35 

และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 28.74 คิดเปนรอยละ 71.85 พบวาผลคะแนนความสามารถดานการ

อานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจโดยกลวิธีการสอนอานแบบ D-R-T-A หลังเรียนสูงกวา 

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และผลการศึกษาเจตคติตอกลวิธีการสอนอานแบบ  

D-R-T-A สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยภาพรวมนักเรียนมีเจตคติในระดับคอนขางดี โดยมีคา

คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.03 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.60 

  ศุภวัทน อิหมํ่าเหม  (2554: 79-87) ไดทําการศึกษาความสามารถในการอานจับใจความ

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6โดยใชเทคนิคการสอนอานแบบ D-R-T-Aเพ่ือ

เปรียบเทียบความสามารถการอานจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6กอนและ

หลังการสอนดวยเทคนิคการสอนอานแบบ D-R-T-A และศึกษาระดับทัศนคติของนักเรียนท่ีมีตอเทคนิค

การสอนอานแบบ D-R-T-A หลังการเรียน กลุมเปาหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 25 

คนใชวิธีสุมแบบเฉพาะเจาะจงจากโรงเรียนบานพรุชิงอําเภอเทพา จังหวัดสงขลา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ซ่ึงกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี2 ปการศึกษา 2554โรงเรียนบานพรุ

ชิง ตําบลทามวง อําเภอเทพา จังหวัดสงขลาผลของการทดสอบกอนและหลังเรียนพบวาความสามารถ

ในการอานจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการสอนอานแบบ D-R-T-A ท่ีมีคาเฉลี่ย16.88 สูง

กวาความสามารถในการอานจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนการสอนอานแบบ D-R-T-A ซ่ึงมี
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คาเฉลี่ย 6.96อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และผลของการวิเคราะหขอมูลคะแนนทัศนคติจาก

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนกลุมตัวอยางท่ีมีตอการสอนอานจับใจความภาษาอังกฤษโดย

เทคนิคการสอนอานแบบ D-R-T-A พบวา นักเรียนรอยละ 80เห็นดวยอยางยิ่งท่ีเทคนิคการสอนอาน

แบบ D-R-T-A ชวยใหนักเรียนในการคาดเดาอยางมีอิสระ ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 รองลงมาก็คือ 

เทคนิคการสอนอานแบบ D-R-T-A ชวยใหนักเรียนคนหาใจความสําคัญของเรื่องท่ีอานไดรวดเร็ว ซ่ึงมี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.64  

  กัญญาภัค มูลศรีแกว  (2553:55-63) ไดศึกษาผลการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ 

โดยการตั้งคําถามเทคนิค D-R-T-A กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษา

ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ โดยการตั้งคําถามเทคนิคD-

R-T-A ของชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรูการพัฒนาทักษะ

การอานภาษาอังกฤษโดยการตั้งคําถามเทคนิค D-R-T-A ของชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 และเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการอานของนักเรียนท่ีเรียน โดยการตั้งคําถามเทคนิค D-R-T-A ระหวางกอนเรียน 

และหลังเรียน กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2552 

โรงเรียนบานตะเคียนบังอีง ตําบลศรีสะอาด อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ โดยการตั้งคําถามเทคนิคD-

R-T-A จํานวน 4 แผน แบบทดสอบทักษะการอานเพ่ือความเขาใจเปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 

4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูการพัฒนา

ทักษะการอานภาษาอังกฤษ โดยการตั้งคําถามเทคนิค D-R-T-A ของชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 เทากับ 

73.31/75.06 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว 70/70 ดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรูการพัฒนาการอาน

ภาษาอังกฤษ โดยการตั้งคําถามเทคนิค D-R-T-A ของชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 มีคาเทากับ 0.5910 แสดง

วาผลจากการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูทําใหนักเรียนมีความกาวหนาในการพัฒนาทักษะการอานคิด

เปนรอยละ 59.10 และผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการอานของนักเรียนท่ีเรียน โดยการตั้งคําถามเทคนิค  

D-R-T-A ของชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  ดวงใจ บุตรรัตน  (2553: Online) ไดพัฒนาแบบฝกทักษะการอานจับใจความกลุมสาระ 

การเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัด

จันทราวาส เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส มีประสิทธิภาพเทากับ 82.77/81.17 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ี
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กําหนดคือ 80/80 ทักษะการอานจับใจความของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 3 

ชุมชนวัดจันทราวาส ท่ีเรียนโดยการใชแบบฝกทักษะการอานจับใจความ กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กอนเรียนและหลังเรียน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานจับใจความ  

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) โดยรวมอยูในระดับมาก 

  อุดร วิชัยวงษ  (2552: 69-82) ไดศึกษาการพัฒนาทักษะการอานเพ่ือความเขาใจ 

ภาษาอังกฤษ โดยกลวิธี D-R-T-A มีความมุงหมายเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู 

เรื่องการพัฒนาทักษะการอานเพ่ือความเขาใจภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6โดยกลวิธี 

D-R-T-A ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูดวย

แผนการจัดการเรียนรู และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โดยกลวิธี D-R-

T-A กลุมตัวอยางไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรยีนบานเสียววิทยาสรรค สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษากาฬสินธุ เขต 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 16 คน เครื่องมือท่ีใชประกอบดวย 

แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การพัฒนาทักษะการอานเพ่ือความเขาใจภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 6 โดยกลวิธ ีD-R-T-A จํานวน 5 แผน แบบทดสอบทักษะการอานเพ่ือความเขาใจ

ภาษาอังกฤษ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ  และแบบวัดความพึงพอใจ จํานวน 20 ขอ ผล

การศึกษาพบวา แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การพัฒนาทักษะการอานเพ่ือความเขาใจภาษาอังกฤษของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โดยกลวิธี D-R-T-A มีประสิทธิภาพ 85.20/76.00สูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว 

75/75 ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูเรื่อง การพัฒนาทักษะการอานเพ่ือความเขาใจ

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โดยกลวิธ ีD-R-T-A เทากับ 0.6100 แสดงวานักเรียนมี

ความกาวหนาในการเรียน คิดเปนรอยละ 61.00 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยกิจกรรม

การเรียนรูอยูในระดับมาก 

 ดารา หวานสนิท  (2546: 68) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานเพ่ือความเขาใจ 

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ระหวางการสอนอานดวยกลวิธี D-R-T-A และวิธีการตั้ง

คําถามแบบ EX-QAR กับวิธีการสอนปกติ กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียน 

วัดโพธิ์ผักไห (เวชพันธอนุสรณ) อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2546 จํานวน 3 หองเรียน หองเรียนละ 33 คน รวม 99 คน ผูวิจัยไดทําการสุมนักเรียนอยางงายมา  
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2 หองเรียน แบงกลุมเรียนเปน กลุมท่ีไดรับการสอนการอานดวยกลวิธี D-R-T-A และการตั้งคําถามแบบ 

EX-QAR กับกลุมท่ีเรียนโดยใชการสอนแบบปกติ ผลการศึกษาพบวาผลสัมฤทธิ์ในการอานเพ่ือ 

ความเขาใจในวิชาภาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการสอนการอานดวยกลวิธ ี

D-R-T-A และการตั้งคําถามแบบ EX-QAR สูงกวากลุมท่ีเรียนดวยวิธีการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญ

ท่ีระดับ .01 

 อุไรวรรณ สีชมภู  (2542: 58-78) ไดศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบความเขาใจในการอาน

ภาษาอังกฤษและแรงจูงใจในการอานภาษาอังกฤษ ระหวานักเรียนท่ีไดรับการสอนอานดวยกลวิธี  

D-R-T-A ตามทฤษฎีข้ันตอนการสอนอานของเทอรนีย, รีดเดนซ และดิชเชอร (Teirney; Readence; & 

Disher. 1995) กับนักเรียนท่ีไดรับการสอนอานตามคูมือครู กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 3 โรงเรียนหลวงพอคลองดานอนุสรณ จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 2 หองเรียน โดยไดรับคัดเลือก

มาจากวิธีการสุมอยางงาย จํานวน 36 คน แบงเปนกลุมทดลองใชการสอนดวยกลวิธี D-R-T-A และกลุม

ควบคุมท่ีใชการสอนตามคูมือครู ผลจากการทดลองดวยการสอนโดยใชเนื้อหาเดียวกันท้ังหมด พบวา 

นักเรียนท่ีไดรับการสอนดวยกลวิธี D-R-T-A กับนักเรียนท่ีไดรับการสอนตามคูมือครูมีความเขาใจใน 

การอานภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นั่นคือ นักเรียนท่ีเรียนดวยกลวิธี  

D-R-T-A สามารถอานแลวตีความ ลําดับความ วิเคราะหเหตุและผล และจับใจความสําคัญของขอความ

ไดดีกวาการเรียนตามคูมือครู และมีแรงจูงใจในการอานภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 อีกดวย ในการทดลองครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําการใชแผนภูมิโครงสรางเขามาชวยใน 

การสรุปความจากบทอาน ซ่ึงพบวาชวยใหนักเรียนเชื่อมโยงความสัมพันธของสาระสําคัญของบทอาน

นั้นได ทําใหนักเรียนสามารถเติมขอความลงในแผนภูมิไดอยางรวดเร็ว และสามารถอภิปรายผลไดดี 

  จินดา ยัญทิพย  (2547: 170-190) ศึกษาผลการใชกระบวนการบูรณาการทักษะการคิด 

11 ทักษะ ไดแก ทักษะการตั้งคําถาม ทักษะการระบุ ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการเรียงลําดับ 

ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการสรุปอางอิง ทักษะการทํานาย ทักษะการเชื่อมโยงทักษะการใหเหตุผล 

ทักษะการขยายความ และทักษะการสรุปยอความในการสอนอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจแก

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนตามทฤษฎีโครงสรางความรูและเมตาคอกนิชันโดยเปรียบเทียบ

ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจความสามารถในการสรุปยอความและ

ความสามารถในการคิดหลังการทดลองระหวางนักเรียนท่ีเรียนโดยใชกระบวนการบูรณาการทักษะ 



102 

การคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจกับนักเรียนท่ีเรียนโดยใชการสอนแบบปกติโดยกลุม

ตัวอยางเปนนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนนครสวรรคจํานวน 2 หองเรียนแบงเปนกลุมทดลอง

จํานวน 55 คนและกลุมควบคุมจํานวน 53 คนนักเรียนกลุมทดลองเรียนโดยใชกระบวนการบูรณาการ

ทักษะการคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจสวนนักเรียนกลุมควบคุมเรียนโดยใชการสอน

แบบปกตใิชระยะเวลาในการทดลอง 10 สัปดาหผลการทดลองพบวา นักเรียนกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของ

คะแนนความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการ

คิด และคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการสรุปยอความ หลังการทดลองสูงกวานักเรียนกลุม

ควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกรายการ 

 

 2.  งานวิจัยตางประเทศ 

  แมนสยา (Mansyah.  2012: Online) ไดศึกษาผลการใชวิธีการสอน D-R-T-A ในการ

สอนอานภาษาอังกฤษของนักเรียนเกรด 8 โรงเรียน SMP Rahmat Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย โดย

สังเกตครูและนักเรียนระหวางการเรียนการสอนอานโดยใช D-R-T-A แบงเปนการสังเกตพฤติกรรมและ

ผลการทําแบบฝกหัด ทําการสังเกตท้ังหมด 3 ครั้งครูจะสอนโดยใหนักเรียนไดระดมความคิดเก่ียวกับ

เรื่องท่ีตองอานกอนเริ่มทําการอาน นักเรียนรูอะไรในเรื่องท่ีตองอานบาง และนักเรียนคาดหวังอะไรจาก

การอานหัวขอนั้น ๆ เม่ือนักเรียนอานเรื่องนั้น ๆ จบแลวนักเรียนจะสามารถเปรียบเทียบไดวา 

สิ่งท่ีนักเรียนคิดและสิ่งท่ีไดรูจากเรื่องท่ีอานนั้น เหมือนหรือตางกันอยางไรซ่ึงกอนเริ่มการสอนในแตละ

ครั้ง ครูจะอธิบายอยางคราว ๆ เก่ียวกับหัวขอ โดยใชรูปภาพ หรือการเลาประสบการณของครูหรือ

นักเรียนท่ีมีตอหัวขอนั้น ๆ ซ่ึงครูไดใชหัวขอท่ีนักเรียนทุกคนมีความคุนเคยดีอยูแลวในการสอนการอาน 

เชน เรื่องเก่ียวกับสวน Jatim เรื่อง กระตาย เปนตน ซ่ึงการเรียนการสอนจะเนนใหนักเรียนคิดเพ่ือหา

คําตอบวา "What I know, I know,” “What I think, I know,” “What I think, I’ll learn,” และ 

“What I know, I’ve learned"ผลจากการสังเกตพบวา นักเรียนมีกระบวนการคิดวิเคราะหระหวาง

การอานเพ่ิมข้ึน จากการทํากิจกรรมในการอานและนักเรียนสามารถเขาใจถึงจุดประสงคของการเขียน

ในเรื่องนั้น ๆ มากกวาการจดจํารายละเอียดจากเรื่องท่ีอาน 
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  ทาลาล อับ อัล ฮาเม็ด อัล อัดวัน (Talal Abd Al-Hameed Al Odwan. 2012: Online) 

ไดศึกษาผลการเปรียบเทียบระหวางการอานดวยกลวิธี D-R-T-A และวิธีสอนปกติ ของนักเรียนเกรด 11 

ประเทศจอรแดน โดยแบงนักเรียนเปนสองกลุม ไดแก กลุมท่ี 1 สอนการอานดวยกลวิธี D-R-T-A (กลุม

ทดลอง) จํานวน 22 คนกลุมท่ี 2 สอนการอานดวยวิธีการสอนแบบปกติ (กลุมควบคุม) จํานวน 20 คน 

โดยเปรียบเทียบคะแนนผลการสอบการอานแบบปรนัยของประเทศจอรแดนประจําปท้ังกอนและหลัง

ทําการวิจัย นักเรียนท้ังสองกลุมไดรับการทดสอบกอนการทดลอง ในระหวางการทดลอง นักเรียนกลุม

ทดลองไดรับการสอนดวยกลวิธี D-R-T-A ในขณะท่ีนักเรียนกลุมควบคุมไดรับการสอนแบบปกติ 

หลังจากจบการศึกษาภาคเรียนนั้น นักเรียนท้ังสองกลุมทําการทดสอบดวยขอสอบการอานอีกครั้ง 

ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมทดลองท่ีไดรับการสอนดวยกลวิธี D-R-T-A สามารถทําคะแนนหลังเรียน

ไดสูงกวากลุมท่ีไดรับการสอนแบบปกติ และคะแนนเฉลี่ยของกลุมทดลองมีการพัฒนาเพ่ิมข้ึนมากกวา 

กลุมท่ีไดรับการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  อีรเลียนา (Erliana.  2011: Online) ไดทําการศึกษาการใชกลวธิี D-R-T-A ในการพัฒนา 

การอานของนักเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ กลุมเปาหมายคือนักเรียนท่ีเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษท่ี STAIN Palangka Raya จํานวน 33 คน เพ่ือศึกษาวาการสอนการอานดวยกลวิธี  

D-R-T-Aสามารถชวยเพ่ิมทักษะการอานและเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูไดอยางไร ผลการทดลองพบวา 

นักเรียนในชั้นสามารถทําคะแนนทดสอบไดดีข้ึนเม่ือไดรับการสอนดวยกลวิธีD-R-T-A โดยมีนักเรียนท่ีได

คะแนนในเกณฑไมนาพอใจเพียง 1 คน จากนักเรียน7 คน และจากคะแนนเฉลี่ยของท้ังชั้นพบวา 

นักเรียนสามารถทําคะแนนได 80 คะแนน จากคะแนนเต็ม100 คะแนน โดยพบวามีนักเรียนจํานวน 28 

คน สามารถทําคะแนนไดเกินกวา 75 คะแนน 

  เอล-โคมีย (El-Koumy. 2006: Online) ไดศึกษาประสิทธิภาพของการสอนอาน 

เพ่ือความเขาใจวิธีD-R-T-A สําหรับนักเรียนท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศกลุมเปาหมายคือ

นักเรียนชาวอียิปต ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ จํานวน 72 คน 

แบงเปนสองกลุมคือ กลุมท่ี 1 คือกลุมท่ีสอนการอานดวยกลวิธี D-R-T-A และกลุมท่ีสองคือกลุมควบคุม

ท่ีสอนดวยวิธีปกติ โดยเปรียบเทียบผลการทดสอบอานเพ่ือการอางอิงและการสรุปใจความกอนและหลัง

การทดลอง ผลการทดลองพบวา นักเรียนกลุมท่ี 1 มีการพัฒนาทักษะการอานเพ่ือการอางอิงและการ

สรุปใจความดีข้ึน เม่ือเทียบกับกลุมควบคุม ซ่ึงมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับท่ี .05 
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  สตอหล (Stahl.2003: Online) ไดศึกษาผลการใชวิธีการสอน 3 แบบ ไดแก D-R-T-A, K-

W-L และ PW ในการอานจับใจความ กลุมเปาหมายคือนักเรียนเกรด 2 จํานวน 31 คน โดยแบง

นักเรียนออกเปน 4 กลุมไดแก กลุมท่ี 1 ใชวิธีการสอนดวยกลวิธีD-R-T-A กลุมท่ี 2 ใชวิธกีารสอนดวย

กลวิธี K-W-L กลุมท่ี 3 ใชวิธีการสอนดวยกลวิธี PW และกลุมท่ี 4 เปนกลุมควบคุม ผลการทดลองพบวา

นักเรียนในกลุมท่ี 1-3 มีความเขาใจในการอานจับใจความสูงกวากลุมท่ี 4 ท้ังในภาพรวมและรายบุคคล

และกลุมท่ี 1 ท่ีไดรับการสอนดวยวิธี D-R-T-A สามารถตอบคําถามในรายละเอียดไดดีกวาอีก 3 กลุม 

มีสวนรวมในการเรียนและมีการยกมือตอบคําถามในหองเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 56 ไปรอยละ 75.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

การวิเคราะหทฤษฎีการสอนอานดวยกลวิธี D-R-T-A สูการสอนอานและการคิดดวยกลวิธี D-R-T-A-A 

 จากทฤษฏีการสอนอานดวยกลวิธี D-R-T-A ของนักการศึกษาหลาย ๆ ทานท่ีผานมา พบวาไดมีการนําวิธีการสอนอานดวยกลวิธี D-R-T-A ไปใชใน 

การเรียนการสอนอาน และไดมีการปรับปรุงข้ันตอนการสอน เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพนักเรียนท้ังในตางประเทศและประเทศไทย สรุปทฤษฎีการสอนดวย

กลวิธี D-R-T-A ดังตาราง6 

 

ตาราง 6  ทฤษฎีการสอนอานดวยกลวิธี D-R-T-A 

Stauffer(1976) Dixon and Nessel(1992) 
Teirney, Readence and 

Dishner(1995) 
อุไรวรรณ สีชมพู(2542) 

Predict 

กระตุนใหนักเรียนคิดคาดเดาเรื่องท่ี

อานวาเก่ียวกับเรื่องอะไร 

Predict 

ครูถามการคาดเดา และถามวา 

ทําไมนักเรียนถึงเดาแบบนั้น 

โดยนักเรียนอาจจะใชคําตอบจาก

ประสบการณตัวเอง จากรูป เปนตน 

ครูจะไมบอกวาถูกหรือผิด 

Phase 1 Directing the reading - 

thinking process 

Predict 

ใหนักเรียนคาดเดาเนื้อเรื่องท่ีจะอาน

จากการอานชื่อเรื่องหรือดูรูปภาพใน

หนาแรก ครูกระตุนใหมีการอภิปราย 

เสนอความคิดเห็นเพ่ือใหเหตุผลใน 

การคาดเดา 

Phase 1 Directing the reading - 

thinking process 

นําเขาสูบทเรียน 

นักเรียนคาดเดาเนื้อเรื่องท่ีจะอานจาก 

การอานชื่อเรื่องหรือดูรูปภาพในหนาแรก  

Predict 

คาดเดาเนื้อหาโดยปดเนื้อหาสวนนั้น ๆ ไว 
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ตาราง 6  (ตอ) 

Stauffer (1976) Dixon and Nessel (1992) 
Teirney, Readence and 

Dishner (1995) 
อุไรวรรณ สีชมพู (2542) 

Read 

อานเรื่อง ถามีคําศัพทใดท่ีนักเรียนไม

ทราบความหมายหรือไมเขาใจ 

นักเรียนหาความหมายของคําศัพทได

โดยอานใหจบประโยค ดูรูปภาพ อาน

ออกเสียง ใชพจนานุกรม หรือขอความ

ชวยเหลือจากครู 

Read 

นักเรียนอานเรื่อง ครูอาจจะให

นักเรียนหาจุดสําคัญของเรื่องหนึ่งหรือ

สองตอนหยุดอานท่ีจุดสําคัญแลวถาม 

Read 

อานเรื่องในใจเพ่ือตรวจสอบการคาด

เดา ครูสังเกตการกระทําของนักเรียน

วานักเรียนอานเพ่ือความเขาใจ  

Read 

อานในใจเพ่ือตรวจสอบการคาดเดา เขียน

สรุปเนื้อหาท่ีอานในสวนทายของเนื้อหา

สวนนั้น  

Prove 
ถามนักเรียนเพ่ือตรวจสอบวามีใคร
คาดเดาไวถูกหรือไม และนักเรียนใช
ประโยคใดเพ่ือยืนยันคําตอบของ
ตนเอง 

Rethink 
ครูจะถามนักเรียนอีกครั้งวา การคาด
เดาของนักเรียนถูกหรือไม โดยอางอิง
จากอะไร หรือนักเรียนยงัยืนยันการ
คาดเดาของตนเองหรือไม เพราะอะไร 

Prove 
ครูใหนักเรียนปดเรื่องแลวถามนักเรียน
เพ่ือตรวจสอบความเขาใจและผลของ
การคาดเดา ครูอาจถามวาอะไรจะ
เกิดข้ึนตอไป 

Prove 
ครูถามคําถามเพ่ือตรวจสอบความเขาใจ
ในการอาน ครูอาจใหนักเรียนอานออก
เสียงประโยคท่ีเปนการยืนยันความคิด 
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ตาราง 6  (ตอ) 

Stauffer (1976) Dixon and Nessel (1992) 
Teirney, Readence and 

Dishner (1995) 
อุไรวรรณ สีชมพู (2542) 

  ข้ันตอนการสอนอานในสวนอ่ืน ๆ  
เริ่มตนการคาดเดาในสวนเนื้อหาถัดไป 

ข้ันตอนการสอนอานในสวนอ่ืน ๆ  
เริ่มตนการคาดเดาในสวนเนื้อหาถัดไป 

 สรุป 
สรุปเนื้อเรื่องท้ังหมดท่ีอานลงไปใน
แผนภูมิโครงสราง 

Phase 2 Skill Training 
เปนการตรวจสอบเรื่องซํ้า คําศัพท วลี 
หรือแผนภูมิ รวบรวมขอมูลของการ
เขากับทักษะการอานอ่ืน ๆ  

Phase 2 Skill Training 
ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายถึง 
การอานวามีปญหาอะไรบาง เชน 
โครงสรางประโยค ไวยากรณ คําศัพท 
หรือการคิดเพ่ือเขียนสรุปลงในแผนผัง
ความคิด 
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 จากการศึกษาทฤษฎีเก่ียวกับแบบฝก ข้ันตอนการสอนอาน ดวยกลวิธDี-R-T-A รวมถึง

งานวิจยัท้ังในประเทศและตางประเทศ สรุปไดวา ผูเรียนท่ีไดรับการสอนอานดวยกลวิธี D-R-T-A มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการอาน รวมท้ังมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษมากข้ึนในระดับดีข้ึนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติผูวิจัยจึงไดเลือกท่ีจะทําการวิจัย การพัฒนาการสอนอานภาษาอังกฤษและการคิด 

ท่ีปรับปรุงจากการสอนอานแบบ D-R-T-Aของ เทียนีย, รีดเดนซ และดิชเชอร (Teirney, 

Readence,&Dishner.  1995: 214-216) โดยไดเพ่ิมข้ึนตอนในชวงการสอนท่ี 2 นั่นคือ การฝกทักษะ

เพ่ิมเติม (Advanced Skill Training) จนไดเปนการสอนอานภาษาอังกฤษและการคิดดวยกลวิธี  

D-R-T-A-A ซ่ึงแบงเปน 2 ชวง และในแตละชวง ประกอบดวยข้ันตอนการสอน ดังนี้ 

  ชวงท่ี 1  กระบวนการอานและการคิด(Directing the Reading-Thinking Process) 

   ข้ันท่ี 1  การนําเขาสูบทเรียน (Introduction) ประกอบดวย 2 ข้ันตอน คือ 

    Introducing 1 การดูชื่อเรื่อง ภาพหนาปก และภาพท่ีนําเสนอ ครูใหนักเรียน 

คาดเดาเนื้อหาจากภาพ ชื่อเรื่อง 

    Introducing 2 การเรียนรูคําศัพท โดยใหนักเรียนจับคูภาพกับคําศัพทท่ีกําหนดให 

หลังจากนั้นครูสอนคําศัพทดวยบัตรภาพและบัตรคํา พรอมท้ังใหนักเรียนอานออกเสียงคําศัพท 

   ข้ันท่ี 2  การคาดเดา (Predicting) 

    ประกอบดวย Predicting 1-3 โดยผูวิจัยไดแบงเนื้อหาในแตละเรื่องเปน 3 ตอน 

นําเสนอแตละตอนโดยมีภาพประกอบ มีคําถามและคําตอบใหเลือกตอบ โดยใหนักเรียนทายเนื้อเรื่อง

ตามข้ันตอน ดังนี้ 

     1)  นักเรียนใชกระดาษปดสวนเนื้อหา 

     2)  นักเรียนดูรูปภาพ อานคําถาม และเลือกคําตอบ 

     3)  นักเรียนเปดสวนเนื้อหา อาน และทําความเขาใจ ตรวจสอบวาคําตอบท่ี

เลือกไวถูกตองหรือไม 

    นักเรียนทําข้ันตอน 1-3 ซํ้ากันจนครบเนื้อหาท้ัง 3 สวน 

   ข้ันท่ี 3  การอานเรื่อง (Story Reading)  

    นักเรียนอานเรื่องท้ังหมด อานออกเสียงหรืออานในใจ 
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   ข้ันท่ี 4  การทําแบบฝกหัด (Exercises)  

    นักเรียนทําแบบฝกหัดเก่ียวกับเนื้อเรื่อง จํานวน 4-5 แบบฝกหัด 

   ข้ันท่ี 5การประเมินการอาน (Evaluate Understanding) นักเรียนเขียนสรปุ 

เรื่องท่ีอานเปนความเรียงสั้น ๆ 2-3 ประโยค 

  ชวงท่ี 2  การฝกทักษะเพ่ิมเติม (Advanced Skill Training) 

   ข้ันท่ี 6  การประยุกตความรูท่ีเรียน และการศึกษากลยุทธการอาน 

    นักเรียนวิเคราะห สังเคราะหความรูท่ีเรียน นําภาษาไปใชในการเขียนเรื่องใหม ทํา 

Mind Map และเรียนรูเก่ียวกับกลยุทธการอานและทําแบบฝกหัดตรวจสอบความเขาใจ 

   ข้ันท่ี 7  ข้ันการทดสอบทายเรื่อง (Unit Test)  

    นักเรียนทําแบบทดสอบทายเรื่องจํานวน 10 ขอ 

 ข้ันตอนการสอนท้ัง 7 ข้ันนี้สอดคลองกับแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษและ 

การคิดดวยกลวิธี D-R-T-A-A ท้ังหมด 7 เรื่องและหลังจากการจัดการเรียนรูในเลมท่ี 1, 4และ 7  

ครูทําการสังเกตพฤติกรรมดานทักษะการคิดของนักเรียนขณะทํากิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ เพ่ือประเมิน

การพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนงานวิจัยนี้สามารถสรุปเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนาดังแผนภูมิ

ภาพ 1 ดังนี้ 
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แผนภูมิภาพ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

1.  ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของแบบฝก

เสริมทักษะทักษะ 

2.  ผลสัมฤทธิ์ 

ทางการอานและการคิด 

3.  พฤติกรรมดานทักษะ

การคิด 

แนวคิดและทฤษฎี 

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ี 

ชี้ถึงปญหาในทักษะการอาน

ของนักเรียน 

2.  ทฤษฏีทางจิตวิทยาท่ี

เก่ียวของกับการอาน 

3.  แนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวกับ

แบบฝกทักษะ 

4.  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับ

การคิด 

5.  กระบวนการสรางแบบฝก

เสริมทักษะ 

วิธีการจัดการเรียนรู  

โดยใชแบบฝกเสริมทักษะ

การอานภาษาอังกฤษและ

การคิดดวยกลวิธี  

D-R-T-A-A 

Input Process Output 

ปจจัยปอน ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

 

 
 


