
 
 

บทที่ 2 

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างแบบฝึกทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ส าหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 มีดงันี ้
 1. เอกสารท่ีเก่ียวกบัการอา่น 
  1.1 การอา่นเชิงวิเคราะห์ 
      1.2 การสร้างแบบฝึกทกัษะการอา่นเชิงวิเคราะห์ 
 2. เอกสารท่ีเก่ียวกบัการท าแผนการจดัการเรียนรู้ 
     2.1 การสอนท่ีเน้นนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง 
     2.2 การเรียนเป็นคู ่
     2.3 การสอนท่ีเน้นทกัษะกระบวนการ 
     2.4 การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 
 3. เอกสารท่ีเก่ียวกบัทฤษฎีและจิตวิทยาการเรียนรู้ 
 4. เอกสารท่ีเก่ียวกบัความพงึพอใจในการเรียน  
 5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความพึงพอใจและการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยการสร้างแบบฝึก
ทกัษะการอา่น 
 
การอ่านเชิงวิเคราะห์ 
 การศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการอา่น ตามล าดบัดงันี ้
 ความหมายของการอ่านเชิงวิเคราะห์  
 ประเทิน มหาขนัธ์ (2530, หน้า 173) ให้ความหมายว่า การอ่านเชิงวิเคราะห์ คือ การคิด
อย่างรอบคอบ โดยใช้วิจารณญาณอย่างลึกซึง้  แตเ่ป็นการคิดท่ีมีต่อเร่ืองราวท่ีได้อ่านจากหนงัสือ
ผู้อา่น  
              บนัลือ  พฤกษะวนั (2545, หน้า 42)  กล่าวไว้ว่า  การอ่านเชิงวิเคราะห์เป็นการอ่านเพ่ือ
หาค าตอบ  แบบไตร่ตรอง พิจารณาหาส่วนท่ีดี ส่วนท่ีเป็นประโยชน์แล้วน าส่วนท่ีดีไปใช้ประโยชน์  
อ่านเพ่ือจดัล าดบัเหตกุารณ์ เช่น การอ่านนิทานหรือเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ อ่านเพ่ือเก็บใจความส าคญั 
เชน่ อา่นประโยคแล้วเข้าใจความหมายจบัประเดน็ส าคญัได้ 
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 เกรียงศกัดิ ์ เจริญวงศ์ศกัดิ์ (2547, หน้า 3) ให้ความหมายไว้ว่า  ในการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
ผู้ อ่านจะต้องจ าแนกแยกแยะได้ว่ารูปแบบของงานประพันธ์ท่ีอ่านนัน้เป็นอะไร เช่น เป็นนิทาน     
บทละคร นิยาย เร่ืองสัน้ บทร้อยกรอง บทความ ฯลฯ พิจารณาวา่เนือ้หาประกอบด้วยอะไรบ้าง โดย
แยกเนือ้เร่ืองออกเป็นส่วน ๆ ให้เห็นว่าใคร ท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไร อย่างไร พิจารณาให้ละเอียด 
วิเคราะห์ทศันะของผู้แตง่เพ่ือให้ทราบจดุมุง่หมายท่ีอยูเ่บือ้งหลงัผา่นทางภาษาและถ้อยค าท่ีใช้ 
             สวุิทย์  มลูค า (2547, หน้า 9) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ไว้ว่า การคิดวิเคราะห์ 
หมายถึง ความสามารถในการจ าแนก แยกแยะองค์ประกอบตา่ง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็น
วตัถ ุสิ่งของ เร่ืองราว หรือเหตกุารณ์และความสมัพนัธ์เชิงเหตผุลระหว่างองค์ประกอบเหล่านัน้เพ่ือ
ค้นหาสภาพความเป็นจริงหรือสิ่งส าคญัของสิ่งท่ีก าหนดให้ 
             สนุนัทา มัน่เศรษฐวิทย์ (2547, หน้า 24-25) กล่าวว่า การอ่านกบัการคิดเป็นกระบวนการ
ท่ีเก่ียวข้องกัน  การอ่านเร่ิมต้นท่ีสายตารับรู้สัญลกัษณ์ แต่การคิดจะเร่ิมต้นตัง้แต่การแปลความ
ของสัญลักษณ์ท่ีสายตารับรู้แล้วส่งยังไปสมองเพ่ือแปลความหมาย ด้วยเหตุผลนี จ้ึงกล่าวได้ว่า  
เม่ือมีการอ่านเกิดขึน้ก็จะมีการคิดตามมา ดงันัน้ทนัทีท่ีบุคคลเร่ิมต้นอ่านก็จะเร่ิมต้นคิดควบคู่กับ
การอา่นทนัที 
 จากความหมายท่ีกล่าวมาทัง้หมดสรุปได้ว่า การอ่านเชิงวิเคราะห์หมายถึง ความสามารถ    
ในการประเมินสิ่งของหรือจ าแนก แยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ท่ีอ่านโดยคิดอย่าง
รอบคอบ และใช้วิจารณญาณ 

ความส าคัญของการอ่านเชิงวิเคราะห์ 

 เกรียงศกัดิ์  เจริญวงศ์ศกัดิ์ (2547, หน้า 9) กล่าวไว้ว่า การอ่านเชิงวิเคราะห์มีความส าคญั      
ใช้เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในเร่ืองนัน้ เช่น การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อความ 
ค ากล่าวอ้างต่าง ๆ โดยพิจารณาความสมัพนัธ์เชิงเหตผุลระหว่างข้ออ้างและข้อสรุป หลกัฐานท่ี
น ามากลา่วอ้าง จะชว่ยให้เราค้นพบความถกูต้องหรือผิดพลาดของข้ออ้างนัน้ การอ่านเชิงวิเคราะห์
ข่าว เพ่ือให้ทราบเบือ้งหน้า เบือ้งหลังของเหตุการณ์ประจ าวันท่ี เกิดขึน้ การอ่านเชิงวิเคราะห์
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมืองในแง่มมุตา่ง ๆ 
 ชวาล แพรัตกุล (2520, หน้า 259) กล่าวว่า การอ่านเชิงวิเคราะห์เป็นสมรรถภาพสมอง         
ท่ีส าคญัมากของมนุษย์ มีคณุค่าต่อชีวิตโดยตรง และเป็นท่ีปรารถนาของการศึกษาทุกระดบัชัน้ 
และกล่าวว่าบุคคลท่ีไม่เคยถูกฝึกฝนความคิดชนิดนีจ้ะรับรู้เร่ืองราวต่างๆ เท่าท่ีตาเห็นและตามท่ี 
ตา ห ูจมกู ลิน้ สมัผสัเท่านัน้ แล้วก็จะหยดุอยู่เพียงแคน่ัน้ด้วย นัน่คือจะเห็นแตสี่สนั ทรวดทรงและ
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พืน้ท่ีผิวภายนอกของเร่ืองเพียงประการเดียวเท่านัน้ ไม่มีปัญญาและไร้ความสามารถท่ีจะมองเร่ือง
นัน้ ให้ทะลลุงไปในเนือ้หา สาระแก่นแท้ของจริงท่ีซอ่นอยู่นัน้ได้เลย 
 ประเทิน มหาขันธ์ (2530, หน้า 173-174) สรุปความจ าเป็นในการอ่านอย่างพินิจ
พิเคราะห์ไว้ ดงันี ้
 1. ปัจจุบนัความก้าวหน้าทางด้านส่ือสารมวลชนมีมาก การรับข่าวสารจึงจ าเป็นต้องใช้
วิจารณญาณให้รอบคอบ เพ่ือการตดัสินใจท่ีถกูต้อง 
 2. ความก้าวหน้าทางด้านการโฆษณาขายสินค้ามีมากจนคนส่วนใหญ่หลงเช่ือ ในค า
โฆษณา การใช้ความคดิอยา่งพินิจพิเคราะห์ จะชว่ยให้การตดัสินใจซือ้สินค้าเป็นไปอยา่งถกูต้อง 
 3. เน่ืองจากลทัธิการปกครองในปัจจุบนัมีหลายลทัธิ แต่ละลทัธิก็พยายามโฆษณาชวน
เช่ือ โดยใช้หลกัจิตวิทยาต่างๆ อย่างกว้างขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ จะช่วยให้การ
ตดัสินใจเช่ือหรือไมเ่ช่ือลทัธิใดเป็นไปอยา่งถกูต้อง 
 4. ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย และวิถีทางของประชาธิปไตยนัน้ 
ส่งเสริมการคิดอย่างมีเหตผุล ด้วยเหตนีุก้ารอ่านพินิจพิเคราะห์ก็ดี การคิดอย่างพินิจพิเคราะห์ก็ดี 
จงึมีความจ าเป็นส าหรับสงัคมประชาธิปไตย 
 5. ปัจจบุนัต าราตา่งๆ มีมาก การเรียนรู้ของคนในยคุปัจจบุนั จึงมิได้ยึดอยู่กบัต าราเพียง
เล่มเดียว หากต้องใช้วิจารณญาณพิจารณาจากต าราหลายเล่ม หลายผู้ เขียน ด้วยเหตผุลนี ้การ
อา่นอยา่งพินิจพิเคราะห์จงึมีความจ าเป็นในยคุปัจจบุนั 
              สวุิทย์  มูลค า (2547, หน้า 39) กล่าวไว้ว่า  การอ่านเชิงวิเคราะห์ช่วยให้เรารู้ข้อเท็จจริง     
รู้เหตุผลเบือ้งหลังของสิ่งท่ีเกิดขึน้ เข้าใจความเป็นไปเป็นมาของเหตุการณ์ต่างๆ รู้ว่าเร่ืองนัน้            
มีองค์ประกอบอะไรบ้าง  ส ารวจความสมเหตสุมผลของข้อมูลท่ีปรากฏ ช่วยให้ไม่ด่วนสรุปสิ่งใด
ง่าย ๆ ขณะเดียวกนัช่วยให้เราไม่หลงเช่ือข้ออ้างท่ีเกิดจากตวัอย่างเดียว ช่วยพฒันาความเป็นคน
ช่างสงัเกตหาความแตกตา่งของสิ่งท่ีปรากฏท าให้ได้ข้อเท็จจริงท่ีเป็นฐานความรู้ในการน าไปใช้ใน
การตดัสินใจแก้ปัญหาการประเมินและการตดัสินใจเร่ืองตา่ง ๆ ได้อยา่งถกูต้อง    
              จากความหมายท่ีกล่าวมาทัง้หมดสรุปได้ว่า  การอ่านเชิงวิเคราะห์มีความส าคญัในการ
ใช้ชีวิตในยุคปัจจุบนั  ซึ่งมีความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยี วิทยาการ และการส่ือสารท่ีทันสมัย  
การอ่านเชิงวิเคราะห์ยงัท าให้ผู้อ่านสามารถเลือกข้อมลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ มีคณุคา่ตอ่ตนเอง
และตอ่สงัคม 
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 หลักการสร้างค าถามประเมินการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
 ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ของมนุษย์แสดงออกได้หลายทาง โดยมีเคร่ืองมือ
หลายชนิดท่ีใช้ในการวดั ตามแตจ่ดุประสงค์ของการวดัในการเรียนรู้ โรงเรียนหรือสถาบนัการศกึษา
ต่างนิยมใช้แบบทดสอบชนิดต่างๆ วัดและประเมินผลความสามารถของนักเรียน ฉะนัน้
แบบทดสอบจึงมีความส าคญัในการเป็นเคร่ืองมือค้นคว้า พฒันาความสามารถของนกัเรียน การ
อ่านเชิงวิเคราะห์ก็เช่นเดียวกัน การจะฝึกให้นกัเรียนมีความสามารถในด้านนีไ้ด้นัน้จะต้องฝึกให้
รู้จกัคดิและให้ตอบค าถามชนิดนีเ้ทา่นัน้ 
 ชวาล แพรัตกลุ (2520, หน้า 259-320) แบง่ชนิดการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ชนิดดงันี ้
 1. การวิเคราะห์ความส าคญั ค าถามชนิดนีต้้องการให้ค้นหาลกัษณะท่ีเดน่ชัดของเร่ือง 
แบง่การวิเคราะห์ชนิดนีอ้อกเป็น 3 ชนิดคือ 
      1.1 ค าถามวิเคราะห์ชนิดเป็นความสามารถขัน้ต้นในการวิเคราะห์ เป็นค าถามท่ีให้
นกัเรียนแจกแจง บอกชนิด ลกัษณะ ประเภท ของข้อความ เร่ืองราว วตัถุ สิ่งของ เหตกุารณ์ และ
การกระท าตา่งๆ ตามกฎเกณฑ์และหลกัการใหมท่ี่ก าหนดให้ดงัตวัอยา่ง 

   ค าถาม : การทดลองนีมี้ลกัษณะใด 
   ค าตอบ : เช่ือได้ นา่สงสยั ยงัไมรั่ดกมุ ก ากวม เป็นต้น 
     1.2 ค าถามวิเคราะห์สิ่งส าคญั เป็นค าถามท่ีให้ค้นหาสาระและแก่นสารของเร่ืองราว
ในแง่มุมต่างๆ เช่น ให้จับความส าคัญท่ีเป็นเนือ้หาสาระและแก่นสารของเ ร่ืองราวให้วิเคราะห์
ผลลพัธ์ผลสรุป ความเดน่ท่ีมีคณุคา่ และความต้องการท่ีไร้สาระ หรือสิ่งท่ีมีอิทธิพลทัง้ทางตรงและ
โดยอ้อม ต่อเร่ืองนัน้ทางใดทางหนึ่ง เป็นต้น ค าถามชนิดนีเ้ป็นท่ีต้องการของการศึกษาทุกระดบั 
เพราะต้องการทราบว่านักเรียนสามารถจับจุดความส าคัญของเร่ืองนัน้ๆ ได้หรือไม่ หรือมี
ความสามารถท่ีจะค้นหาสิ่งนีไ้ด้ดีเพียงใดดงัตวัอย่าง 

   ค าถาม : ข้อความนีก้ลา่ววา่สิ่งใดส าคญัท่ีสดุ 
   ค าตอบ : ความเพียร ความซ่ือสตัย์ ความขยนั ความอดทน เป็นต้น 
     1.3 ค าถามวิเคราะห์เลศนัย เป็นค าถามท่ีฝึกให้เป็นคนท่ีมีไหวพริบ รู้ทันคนและ
เหตกุารณ์ดงัตวัอยา่ง   
   ค าถาม : เร่ืองนีแ้ฝงคตใิดไว้ 
   ค าตอบ : ความเสียสละ ความกรุณา ความรัก ความกตญัญ ูเป็นต้น 
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 2. การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ การวิเคราะห์ชนิดนีเ้ป็นการค้นหาความเก่ียวข้อง
ระหว่างคณุลกัษณะส าคญัใดๆ ของเร่ืองราวและสิ่งต่างๆ เพ่ือให้รู้ว่าอะไรเก่ียวข้องกับสิ่งใด แบ่ง
ออกเป็น 8 ลกัษณะ ดงันี ้
  2.1 ความสมัพนัธ์ตามกนั ได้แก่ สิ่งของสองสิ่งขึน้ไปท่ีเปล่ียนแปลงและสามารถน า
การเปล่ียนแปลงนัน้ๆ มาตัง้เป็นกฎเกณฑ์หรือก าหนดแนวโน้มการทายล่วงหน้า เม่ือเขียนค าถาม
ให้วิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ตามกนัของเร่ืองใดๆ มกัใช้ส านวนวา่ 
   ค ากลา่วใดสอดคล้องเร่ืองนี ้
   สิ่งใดจะเกิดตามมาเป็นต้น 
  2.2 ความสมัพนัธ์กลบักันได้แก่ สิ่งท่ีเปล่ียนแปลงจ านวนและขนาดตรงข้ามกนัเพ่ือ
ถามความสมัพนัธ์แบบกลบักนัมกัจะเขียนถามวา่ 
   สิ่งใดแย้งกบัเร่ืองนี ้
   ข้อเท็จจริงใดไมส่มเหตสุมผลเป็นต้น 
  2.3 ไม่มีความสัมพันธ์กัน เป็นสิ่งท่ีไม่มีคุณลกัษณะใดเก่ียวข้องกันและกันเลยเม่ือ
ถามแบบไมมี่ความสมัพนัธ์กนัมกัจะเขียนถามวา่ 
   สิ่งใดไมเ่ก่ียวข้องกบัเร่ืองนี ้
   เร่ืองใดไมส่อดคล้องกนัเร่ืองนี ้ 
  2.4 ความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนย่อยกับส่วนย่อย เป็นการหาความเก่ียวข้องระหว่าง
สว่นยอ่ยๆ ด้วยกนัเองในแง่มมุตา่งๆ เชน่ 
   โคลงบาทท่ี 2 เก่ียวข้องกนัเชน่ไรกบับาทแรก 
   ตอนนีเ้ก่ียวข้องเชน่ไรกบัตอนท่ี 2 เป็นต้น 
  2.5 ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อยกับเร่ืองทัง้หมด เป็นการถามความสัมพันธ์
ระหว่างตอนใดตอนหนึ่งของเร่ืองนัน้ กับเนือ้ความทัง้หมด มักจะเขียนถามว่าโคลงบาทท่ี 3 
เก่ียวข้องกบัโคลงทัง้บทเชน่ไรเป็นต้น 
  2.6 ความสมัพนัธ์ระหว่างหลายๆ ส่วนย่อยกบัเร่ืองทัง้หมด ค าถามชนิดนีต้้องการให้
ค้นหาวา่มีสว่นยอ่ยใดบ้างและสิ่งใดบ้างท่ีสมัพนัธ์เก่ียวข้องกบัเร่ืองนัน้เชน่ 
   ฝนเกิดจากอิทธิพลของสามสิ่งใดประกอบกนั 
   การงอกของพืชชนิดนีข้ึน้อยูก่บัอะไร เป็นต้น 
  2.7 ความสัมพันธ์ระหว่างเร่ืองกับเร่ือง เป็นค าถามท่ีให้ค้นคว้าหาความเก่ียวข้อง
ระหว่างเร่ืองราวทัง้หมด 2 เร่ือง หรือมากกว่า โดยจะถามให้พิจารณาในแง่ของความสอดคล้อง 
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ขัดแย้ง หรือไม่เก่ียวข้องกันก็ได้ เช่น ใจความของเร่ืองนีค้ล้ายกับ (ขัดแย้ง หรือตรงกันข้ามกัน) 
นิทานเร่ืองใด เป็นต้น 
  2.8 การถามแบบกลบั เป็นค าถามท่ีให้บอกต าแหน่งของความสมัพนัธ์ทัง้ 7 ลกัษณะ
ข้างต้นวา่อยูต่รงสว่นไหนของเร่ืองนัน้ๆ เชน่ 
   ตอนใดท่ีกลา่วถึงสาเหตขุองเร่ืองนี ้
   ข้อความใดสนบัสนนุผลสรุปนี ้เป็นต้น 
 3. การวิเคราะห์หาหลกัการ 
  การวิเคราะห์หาหลกัการคือ การค้นหาโครงสร้างและระบบของวตัถุสิ่งของ เร่ืองราว
และการกระท าตา่งๆ วิธีค้นหาหลกัการของเร่ืองราวและสิ่งส าเร็จรูปใดๆ จะต้องเร่ิมด้วยการแยกสิ่ง
ท่ีส าเร็จรูปนัน้ออกเป็นส่วนย่อยๆ เสียก่อน เพ่ือตรวจดวู่าส่วนย่อยเหล่านัน้ต่างเก่ียวข้องพาดพิง
อาศัยสัมพันธ์อย่างไร เม่ือรู้แล้วก็สามารถสรุปใจความส าคัญของเร่ืองนัน้ได้ ว่าการท่ีทุกส่วน
เหลา่นัน้สามารถท างานร่วมกนั หรือเกาะกลุ่มกนัเป็นเร่ืองเป็นระบบอยู่ได้ ก็เพราะมีกฎเกณฑ์ หรือ
หลกัการใดเป็นตวัควบคมุ ซึง่ก็คือ ค าถามวิเคราะห์หลกัการนัน้เอง ฉะนัน้การค้นหาหลกัการจึงต้อง
อาศยัความสามารถทัง้การวิเคราะห์ความส าคญัและความสมัพนัธ์รูปแบบการวิเคราะห์ หลกัการ
แบง่ออกเป็น 2 ชนิด คือ 
  3.1 ค าถามวิเคราะห์โครงสร้าง แยกตามลกัษณะของสิ่งส าเร็จรูป คือ 
        3.1.1 ถ้าเป็นวัตถุสิ่งของจะถามถึงลักษณะของวิธีรวมตัวของส่วนประกอบ
ย่อยๆ เช่ือมโยงยึดเหน่ียวเป็นอันเดียวกัน ไม่ใช่ถามถึงรูปพรรณสัณฐานหรือส่วนประกอบของ
ภายนอกของสิ่งนัน้ 
        3.1.2 ถ้าเป็นเร่ืองราวเก่ียวกับพฤติกรรมต่างๆ จะถามถึงโครงสร้างของการจดั
ระบบงาน การล าดบัขัน้ตอนก่อนหลงั รูปแบบและวิธีผสมสว่นยอ่ยๆ เข้าด้วยกนั เชน่ 
    ค าถาม : สงัคมไทยโบราณ (ครอบครัว) ยกยอ่งบคุคลประเภทใด 
    ค าตอบ : ผู้อาวโุส เป็นต้น 
  3.2 ค าถามวิเคราะห์หลกัการ หลักการคือ ความจริง แม่บทท่ีบนัดาลเร่ืองราวและ
การกระท าตา่งๆ ยดึถือเป็นพืน้ฐานและเป็นแนวทางในการปฏิบตั ิโดยปกติข้อความและการกระท า
ใดๆ มกัไมก่ลา่วถึงหลกัการของเร่ืองนัน้กนัตรงๆ เลย แตก็่อาจจบัแนวนัน้ กฎท่ีเร่ืองนัน้น ามาอ้างอิง
และกลา่วบอ่ยๆ ก็พอจะจบัหลกัการได้ แง่มมุท่ีควรถามเก่ียวกบัการวิเคราะห์หลกัการได้แก่ ถามถึง
คติ ทศันะวิธี และหลกัการท่ีใช้ในการด าเนินงาน ถามให้วิจารณ์ผลสรุป วตัถปุระสงค์ เหตผุลและ
ความคดิเห็นท่ีมีตอ่สิ่งเหลา่นัน้ ดงัตวัอยา่ง 
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   ค าถาม : การกระท านีแ้สดงวา่ผู้นัน้ยดึถือคตใิด 
   ค าตอบ : ถือเงินเป้นพระเจ้า ถือความรักเป็นใหญ่ 
 การเตรียมฝึกอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ 
 วิพธุ โสภวงศ์ (2527, หน้า 1376-1386) กล่าวว่า การอ่านเชิงวิเคราะห์ต้องอาศยัความ
เข้าใจเป็นพืน้ฐานส าคญั ดงันัน้ก่อนท่ีจะอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ผู้อ่านจะต้องอ่านหนงัสือนัน้หรือ
ข้อความนัน้ให้จบหนึ่งเท่ียวก่อน ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดความเข้าใจโดยทัว่ๆ ไป เก่ียวกับเร่ืองท่ีอ่านนัน้
ตอ่จากนัน้จงึเร่ิมอา่นอยา่งพินิจพิเคราะห์ ซึง่มีขัน้ตอน ดงันีคื้อ  
 1. พิจารณาวิธีการน าเสนอของผู้ เขียนว่าใช้วิธีเสนออย่างตรงไปตรงมา หรือใช้วี
เปรียบเทียบหรือสร้างเร่ืองขึน้ 
 2. สามารถจ าแนกได้วา่สว่นใดเป็นข้อเท็จจริง และสว่นใดเป็นข้อคดิเห็น 
 3. เข้าใจจดุประสงค์ของผู้ เขียนวา่ผู้ เขียนต้องการจะส่งสารมาถึงผู้อ่าน เช่น ต้องการท้วง
ตงิโฆษณาชวนเช่ือ ชกัจงูให้ปฏิบตัติาม เสนอปัญหา แนะวิธีปฏิบตั ิเสนอความคดิเห็น 
 นอกจากนีต้้องท าความรู้จกัรูปแบบของงานเขียนนัน้ๆ พิจารณาด้านรูปแบบเนือ้หาว่ามี
ความกลมกลืนกันหรือไม่ เม่ือพิจารณาถ่ีถ้วนแล้วจะสามารถบอกจุดประสงค์ของผู้ เขียนในการ
น าเสนอเร่ืองนัน้ๆ และสามารถวิเคราะห์บทอา่นนัน้ๆ ได้ สามารถบอกได้ว่าข้อเสนอหรือสมมตุิฐาน
ท่ีผู้ ท่ีเขียนใช้นัน้ถกูต้องหรือไม่ 
 คณุสมบตัิท่ีส าคญัประการหนึ่งส าหรับผู้อ่านเชิงวิเคราะห์คือ การเป็นผู้ มีประสบการณ์
มากประสบการณ์นัน้เป็นสิ่งท่ีสะสมไว้ได้จากการอ่าน การฟัง การพิจารณาสิ่งต่างๆ ท่ีได้ผ่านพบ     
ผู้ ท่ีมีประสบการณ์มากจะสามารถเช่ืองโยงประสบการณ์ของตนเข้ากับเร่ืองท่ีอ่าน สามารถใช้
ประสบการณ์เดิมเข้ามาช่วยเพิ่มความเข้าใจ และช่วยวิเคราะห์ รวมทัง้ช่วยแสดงความเห็นในเชิง
ประเมินคา่ได้ด้วย 

ขัน้ตอนการจัดการเรียนการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ 

 กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ (2542, หน้า 97-99) ได้กล่าวถึง กระบวนการคิด
วิเคราะห์วิจารณ์ ซึง่เป็นแนวทางในการน าเสนอขัน้ตอนการจดัการเรียนการสอนคดิวิจารณ์ไว้ดงันี ้
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ภาพ 1 กระบวนการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกิดภาวะความสงสยั 
รับรู้ปัญหา เป็นปัญหา เกิดความสงสยั 

ลงัเล ขดัแย้ง ยุง่ยากใจ 
 

เกิดความอยากรู้ค าตอบตระหนกัในปัญหา 
เห็นวา่เป็นเร่ืองส าคญั 

นา่สนใจ 

การเสาะแสวงหาค าตอบ 
โดยการ ค้นหา ค้นคว้า ถามไถ่ 
หาแหลง่ข้อมลู ใช้ข้อมลู 
การก าหนดปัญหา 
การคาดคะเนค าตอบ 
การรวบรวมข้อมลู 
การวิเคราะห์ข้อมลู 
การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
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ภาพ 2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
 

กระบวนการคดิวิเคราะห์ 

ประยกุต์เป็นกระบวนการจดัการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดจดุประสงค์การเรียนรู้  

 

การจดับรรยากาศการเรียนรู้ สิ่งเร้า 
กิจกรรมท่ีกระตุ้นสง่เสริมการคดิวิเคราะห์ 

 

ทกัษะการแสวงหาความรู้ 
ทกัษะการใช้เหตผุล 
ทกัษะการประเมินข้อมลู 
ทกัษะการเลือกและ
ตดัสินใจ 

คดิวิเคราะห์วิจารณ์ 
-การก าหนดปัญหา 
-การคาดคะเนค าตอบ 
-การรวบรวมข้อมลู 
-การวิเคราะห์ข้อมลู 

-การสรุปผลการวิเคราะห์ 

 การทดสอบ

ค าตอบ 

 

 การสรุปค าตอบ 

 

การวดัผลประเมินผล  
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 แผนการจดัการเรียนการสอนทกัษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ข้างต้น เป็นการสงัเคราะห์
วิธีการจดัการเรียนการสอนทกัษะการคดิวิเคราะห์วิจารณ์ท่ีนกัการศกึษาได้กลา่วอธิบายไว้วา่ 
 1. การสอนทกัษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์สามารถสอนได้ การจดัการเรียนการสอนต้อง
ค านงึถึงวยั ความรู้ความสามารถ ความสนใจ วฒุิภาวะผู้ เรียนและสอดคล้องกบัหลกัสตูร 
 2. การสอนทกัษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ แยกออกเป็น 2 ขัน้ตอนคือ การสอนหรือการ
ฝึกทกัษะเก่ียวกบัการคดิวิเคราะห์วิจารณ์ การพฒันาทกัษะการคดิวิเคราะห์วิจารณ์โดยใช้กระบวน 
การเรียนการสอน 
 3. กระบวนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ สรุปได้เป็น         
2 ลกัษณะคือ สอนด้วยกระบวนการประเมินข้อมูลส าหรับตดัสินใจ และสอนด้วยกระบวนการ
แก้ปัญหา 
 ผู้ศกึษาได้วิเคราะห์รายละเอียดเก่ียวกับการสอนทกัษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ดงักล่าว 
แจกแจงเป็นสาระส าคญัท่ีจะน าเสนอในแบบฝึกทกัษะดงันี ้
 1. สาระความรู้เก่ียวกบักระบวนการคดิวิเคราะห์ 
 2. สาระความรู้เก่ียวกับการจดัการเรียนการสอนทกัษะการคิดวิเคราะห์ ซึ่งจ าแนกเป็น
การสอนทกัษะการคดิวิเคราะห์โดยกระบวนการประเมินข้อมลู การสอนทกัษะการคิดวิเคราะห์โดย
กระบวนการแก้ปัญหา และการวดัและประเมินผลการสอนทกัษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
 3. การสอนทกัษะท่ีเก่ียวกับทกัษะการคิดวิเคราะห์ ซึ่งได้แก่ ทกัษะการแสวงหาความรู้ 
ทกัษะการใช้เหตผุล ทกัษะการประเมินข้อมลู และทกัษะการเลือกตดัสินใจ 
 ดงัท่ีกล่าวมา การอ่านท่ีสมัฤทธ์ิผลนัน้ ผู้อ่านจะต้องสามารถคิดร่วมกับผู้ เขียนกล่าวคือ
สามารถเข้าใจได้ว่าการท่ีผู้ เขียน เขียนเช่นนัน้ เขาหมายถึงอะไร หรือต้องการจะเสนอความคิด
เก่ียวกับอะไรผู้อ่านจะเช่ือหรือไม่ก็ย่อมเป็นสิทธิของผู้อ่าน แต่จะต้องรับรู้ว่าผู้ เขียนนัน้คิดอย่างไร
เสียก่อน ปัญหาในการอ่านท่ีเกิดขึน้เน่ืองๆ เน่ืองจากผู้ อ่านและผู้ เขียนเข้าใจไม่ตรงกัน ผู้ อ่าน
จ าเป็นต้องรับรู้ความคิดของผู้ เขียนเสียก่อน ส่วนจะเห็นด้วยหรือไม่อาจแสดงความคิดเห็นด้วย
ประกอบด้วยเหตุผลทีหลังได้ การรับรู้ความคิดของผู้ เขียนนัน้ บางครัง้อาจรับรู้ได้ง่ายและรับได้
เต็มท่ีหากผู้ เขียนเขียนอย่างตรงไปตรงมา มิได้มีความแฝงใดๆ ซ่อนเร้นอยู่ แตบ่างครัง้ผู้อ่านก็อาจ
รับรู้ความคิดของผู้ เขียนไปอีกทาง หรือรับความคิดนัน้ได้ไม่เต็มท่ี เน่ืองจากตีความไม่ถูกต้องหรือ
ตีความได้ไมค่รบถ้วน 
 สรุปได้วา่ การอา่นเชิงวิเคราะห์วิจารณ์นอกจากจะต้องอ่านอย่างละเอียด พินิจพิเคราะห์
ระมดัระวงัทัง้ความหมายตรง และความหมายแฝงแล้วผู้อ่านยงัต้องพยายามสะสมประสบการณ์
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ต่างๆ นั่นคือ ต้องพยายามอ่านมากๆ นั่นเอง ข้อท่ีต้องพิเคราะห์เป็นพิเศษอีกประการหนึ่งคือ      
การใช้ภาษาของผู้ เขียน นัน่คือเม่ืออ่านเร่ืองท่ีผู้ เขียนแสดงความคิดเห็นตา่งๆ นัน้  ผู้อ่านควรจะต้อง
พิจารณาแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นออกจากกันเสียก่อน แล้วจึงพิจารณาว่าข้อคิดเห็นนั น้
น่าเช่ือถือเพียงใด ด้วยการตัง้ค าถามเฉพาะประเด็นขึน้ว่า เราเห็นด้วยกับประเด็นนัน้ๆ หรือไม ่      
ถ้าเห็นด้วยเป็นเพราะเหตใุด และถ้าไมเ่ห็นด้วยเป็นเพราะเหตใุด ควรชีแ้จงเหตผุลให้ชดัเจน 
 
การสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
 การศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการสอนท่ีเน้นนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง ผู้ รายงาน
ได้น าเสนอตามล าดบัดงันี ้
 ความหมายการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
 กรมวิชาการ (2539 ก,หน้า 1) ให้ความหมาย การสอนท่ีเน้นนกัเรียนเป็นศนูย์กลางคือ 
การสอนท่ีมุ่งจดักิจกรรมท่ีสอดคล้องกับการด ารงชีวิต เหมาะสมกบัความสามารถและความสนใจ
ของนกัเรียน โดยให้นกัเรียนมีสว่นร่วมและลงมือปฏิบตัจิริงทกุขัน้ตอนจนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ธ ารง บวัศรี (2542, หน้า 18) กล่าวว่าการสอนท่ีเน้นนกัเรียนเป็นศนูย์กลางคือ กิจกรรม
เพ่ือการเรียนรู้ใดๆ ท่ีนกัเรียนต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและเคารพในศกัดิ์ศรี สิทธิ
หน้าท่ีของนกัเรียน มีการวางแผนการจดักิจกรรมและจดัประสบการณ์เรียนรู้อย่างเป็นระบบ และท่ี
ส าคญัท่ีสดุคือ ต้องเน้นประโยชน์สงูสดุของนกัเรียนเป็นส าคญั 
 ธน ูฤทธิกลุ (2542, หน้า 42) ให้ความหมายของการสอนท่ีเน้นนกัเรียนเป็นส าคญัว่า เป็น
การจดักระบวนการการเรียนการสอนท่ีมุ่งส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ โดยเน้นให้นกัเรียนได้
คิดค้น สร้างและสรุปข้อความรู้ด้วยตนเอง สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืน และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้ 
 นวลจิตต์ เชาวกีรตพิงศ์ (2542, หน้า 16) กลา่ววา่ การสอนท่ีเน้นนกัเรียนเป็นส าคญั คือ  
การสอนโดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้กับปรัชญาเบือ้งต้นของการจัดการศึกษาว่า     
ต้องจัดให้นักเรียนได้พัฒนาครบทัง้ 4 ด้านคือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้าน
สตปัิญญา 
 จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า การสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ หม ายถึง
กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งการจดักิจกรรมให้สอดคล้องกบัการด ารงชีวิต เหมาะสมกบั
ความสามารถและความสนใจของนักเรียน โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริงทุก
ขัน้ตอนจนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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 หลกัการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง 
 กรมวิชาการ (2539, หน้า 1) ได้ก าหนดหลักการในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
นกัเรียนเป็นศนูย์กลางไว้ ดงันี ้
 1. ให้นกัเรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง 
  1.1 แสวงหาข้อมลู 
  1.2 ศกึษาท าความเข้าใจ 
  1.3 คดิวิเคราะห์ 
  1.4 ตีความ 
  1.5 แปลความ 
  1.6 สร้างความหมายแก่ตนเอง 
  1.7 สงัเคราะห์ข้อมลู 
 2. ให้นกัเรียนมีบทบาทและมีสว่นร่วมในกระบวนการเรียนรู้ให้มากท่ีสดุ 
 3. ให้นกัเรียนปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนัและกนั และได้เรียนรู้จากกนัและกนั ได้แลกเปล่ียนข้อมลู
ความรู้ ความคดิ และประสบการณ์แก่กนัและกนัมากท่ีสดุเทา่ท่ีจะท าได้ 
 4. ให้นกัเรียนได้เรียนรู้ “กระบวนการ” ควบคูไ่ปกบั “ผลงาน/ข้อความรู้ท่ีสรุปได้ 
 5. ให้นกัเรียนน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั 
 ธนู ฤทธิกุล (2542, หน้า 43) กล่าวว่าเพ่ือให้ การเรียนรู้เป็นไปอย่างได้ผล การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง ควรยดึหลกัการดงันี ้
 1. การเรียนเป็นกระบวนการท่ีควรเป็นไปอย่างมีชีวิตชีวา ดงันัน้นักเรียนจึงมีบทบาท
รับผิดชอบตอ่การเรียนรู้ของตน และมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2. การเรียนรู้เกิดขึน้ได้จากแหล่งต่างๆ กัน มิใช่จากแหล่งใดแหล่งหนึ่งเพียงแหล่งเดียว 
ประสบการณ์ ความรู้ของแตล่ะบคุคลถือเป็นแหลง่การเรียนรู้ท่ีส าคญั 
 3. การเรียนรู้ท่ีดีจะต้องเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากความเข้าใจ จึงช่วยให้นกัเรียนจดจ าและ
สามารถใช้การเรียนนัน้เกิดประโยชน์ได้ การเรียนรู้ท่ีนกัเรียนเป็นผู้ ค้นพบด้วยตนเองนัน้มีส่วนช่วย
ให้เกิดความเข้าใจลกึซึง้และจดจ าได้ดี 
 4. การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้นัน้มีความส าคญัหากนกัเรียนเข้าใจและมีทกัษะในเร่ือง
นัน้แล้วจะสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ และหาค าตอบตา่งๆ ท่ีตนต้องการ 
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 5. การเรียนรู้ท่ีมีความหมายแก่นกัเรียนคือ การเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 
 ความเช่ือในหลกัการเรียนรู้ 5 ประการดงักล่าว น าไปสู่หลกัการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้แก่นกัเรียน ดงันี ้
 1. ยึดนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง ทัง้นีเ้พ่ือให้นกัเรียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการ
สอนอยา่งทัว่ถึงและมากท่ีสดุเทา่ท่ีจะท าได้ การท่ีนกัเรียนมีบทบาทเป็นผู้กระท า จะช่วยให้นกัเรียน
เกิดความพร้อมและกระตือรือร้นท่ีจะเรียนอยา่งมีชีวิตชีวา 
 2.  ยึดกลุ่มเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญั โดยให้นกัเรียนมีโอกาสได้มีปฏิสมัพนัธ์กันในกลุ่ม 
ได้พูดคยุ ปรึกษาหารือและแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกนัแหละกนั ข้อมลูต่างๆ 
เหลา่นีจ้ะชว่ยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมของตนเอง และการเรียนรู้ท่ีจะปรับตวัให้
สามารถอยูใ่นสงัคมร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ดี 
 3. ยึดการค้นพบตนเองเป็นวิธีการส าคญั การเรียนรู้โดยผู้สอนพยายามจดัการเรียนการ
สอนท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นพบค าตอบด้วยตนเอง ทัง้นีเ้พราะการค้นพบความจริงใดๆ ด้วย
ตนเองนัน้ นกัเรียนมกัจะจดจ าได้ดีและมีความหมายโดยตรงตอ่นกัเรียน และเกิดความคงทนของ
การเรียนรู้ 
 4. เน้นกระบวนการควบคู่ไปกับผลงาน โดยการส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ถึง
กระบวนการต่างๆ ท่ีท าให้เกิดผลงาน มิใช่ท่ีจะมุ่งถึงผลงานแต่เพียงอย่างเดียว ทัง้นีเ้พราะ
ประสิทธิภาพของผลงานขึน้อยูก่บัประสิทธิภาพของกระบวนการ 
 5. เน้นการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั โดยให้นกัเรียนได้มีโอกาสคิดแนวทางท่ีจะ
น าความรู้ความเข้าใจไปใช้ในชีวิตประจ าวนั พยายามส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติจริงและพยายาม
ตดิตามผลการปฏิบตัขิองนกัเรียน 
 ขัน้ตอนของการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
 สพุล วงัสินธ์ (2542, หน้า 42) กลา่วถึงขัน้ตอนของการสอนท่ีเน้นนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง 
ดงันี ้
 1. ขัน้น า สร้าง/กระตุ้นความสนใจ หรือเตรียมความพร้อมในการเรียน 
 2. ขัน้กิจกรรม จดักิจกรรมตามหลกัการเพ่ือให้นกัเรียนได้ 
      2.1 สร้างความรู้ด้วยตนเอง 
      2.2 มีปฏิสมัพนัธ์ 
      2.3 มีสว่นร่วมในกระบวนการเรียนรู้ 
  2.5 น าความรู้ไปใช้ 
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 3. ขัน้วิเคราะห์ อภิปรายผลจากกิจกรรม 
      3.1 วิเคราะห์ อภิปรายผลงานและข้อความท่ีสรุปได้จากกิจกรรม 
      3.2 วิเคราะห์ อภิปรายกระบวนการเรียนรู้ 
 4. ขัน้สรุป/ประเมินผล สรุปประเมินผลการเรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์การสอนภาษาไทยท่ี
เน้นนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง 
 จิรพร วฒันวิทย์กิจ (2543, หน้า 41-42) กล่าวว่า การสอนภาษาไทยท่ีเน้นนกัเรียนเป็น
ศนูย์กลางต้องพฒันาสมองของเดก็ทัง้สองซีก คือพฒันาทัง้สมองซีกซ้ายและสมองซีกขวาให้กบัเด็ก
พร้อมๆ กันไป ควรมีการพฒันาด้านภาษา ศิลป์ ค านวณ ฝึกให้เด็กท าเป็น คิดเป็น และแก้ปัญหา
เป็น ฝึกให้เดก็เสาะแสวงหาความรู้ ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง รู้จกัการท างานเป็นกลุ่มเป็นทีม จึงจะ
ได้คนมีคุณภาพ เน้นให้เด็กได้น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้มากท่ีสุด ข้อส าคัญของการสอน
ภาษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์ ต้องเน้นเร่ืองการพัฒนาความคิดเพ่ือการส่ือสาร สมรรถภาพวิชา
ภาษาไทยท่ีต้องพฒันาได้แก่ 
 1. ความรู้ความเข้าใจทางภาษาไทย การสอนภาษาไทยแบบยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง ครู
ต้องจดัการเรียนการสอนให้นกัเรียนได้ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง อา่นและสามารถแยกแยะวิเคราะห์
ได้ใช้วิธีแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เดก็จงึมีความรู้ความเข้าใจลกึซึง้มากกวา่ท่ีครูจะเป็นผู้บอก 
 2. ความสามารถในการฟัง ฝึกให้นกัเรียนรู้จกัฟังแล้ววิเคราะห์ จดบนัทึกจากการฟังจะ
เป็นพืน้ฐานการเรียนชัน้สงูๆ แล้วน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อย่างมาก การฟังจึงจ าเป็นต้องน ามา
จัดการเรียนการสอนให้แก่เด็ก อาจจะฟังนิทาน บทความ สารคดี ความรู้ ความบนัเทิง ฟังการ
อภิปรายฝึกให้นกัเรียนได้ฟังอยา่งมีวิจารณญาณ จงึจะน าไปสูก่ารพฒันาท่ียัง่ยืน 
 3. ความสามารถในการอ่านในใจ การสอนท่ีเน้นนกัเรียนเป็นศนูย์กลางนกัเรียนต้องได้
ปฏิบตัจิริงอยา่งถกูต้องในการอา่นจงึได้ตดิเป็นนิสยั ฟังแล้วสามารถบนัทกึจากการอา่นในใจได้ 
จับใจความได้ แยกแยะวิเคราะห์ เม่ือมีข้อสงสัยสามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่ง
ความรู้ โดยมิต้องให้ใครมาคอยบอกหรืออธิบาย ช่วยตวัเองได้ตลอดเวลา อ่านแล้วต้องรู้แนวคิด 
ข้อคดิเตือนใจของเร่ืองท่ีอา่นได้ 
 4. ความสามารถในการอ่านออกเสียง การสอนแบบยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง ต้องฝึกให้
นกัเรียนได้ปฏิบตักิารอา่นจนเกิดทกัษะ การอ่านบทร้อยกรอง อ่านข่าว อ่านบทความ อ่านประกาศ
โฆษณา การอ่านนิทาน อ่านวรรณคดี นักเรียนต้องได้รับการฝึกจนเกิดทักษะจึงจะน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้อยา่งดี 
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 5. ความสามารถในการเขียน นกัเรียนต้องมีความสามารถในการเขียนเรียงความ นิทาน 
บทร้อยกรอง เขียนตามค าบอก เขียนเล่าเร่ือง เขียนรายงาน ตอบค าถามได้ เขียนค าขวญั เขียน
บนัทึกความรู้จากการอ่านการฟังได้ ฝึกให้นกัเรียนได้ปฏิบตัิจริง และเสาะแสวงหาความรู้ ศึกษา
ด้วยตนเองเพ่ือการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 
 6. ความสามารถในการพูด การสอนแบบยึดเด็กเป็นศูนย์กลางต้องฝึกให้นักเรียนได้
ปฏิบตัจิริงในการพดูออกเสียง ร ล ว ค าควบกล า้ให้ชดัเจน ฝึกการพดู อภิปราย ซกัถาม แสดงความ
คดิเห็นเชิงวิจารณ์ ฝึกพดูแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัข้อความท่ีพดู ฝึกการพดูเล่านิทาน แสดงละคร 
เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการเรียนขัน้สงูๆ 
 บทบาทของครูในการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
 วิภาภรณ์ ภู่วฒันกลุ (2543, หน้า 35) กลา่วถึงบทบาทของครูในการสอนท่ีเน้นนกัเรียน
เป็นศนูย์กลาง สรุปได้ดงันี ้
 1. สามารถตัดสินใจในการเลือกใช้ทฤษฎีต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เช่น ทฤษฎีความ
พร้อม ทฤษฎีพฤตกิรรมศาสตร์ ทฤษฏีการพฒันาจิต และทฤษฏีการเจริญเตบิโตทางปัญญา 
 2. รู้วิธีการวา่นกัเรียนควรจะเรียนอยา่งไร 
 3. เตรียมการสอนด้วยกิจกรรมท่ีเหมาะสม 
 4. เข้าใจจิตใจนกัเรียนเป็นอย่างดี 
 5. มีการส่ือสารเป้าหมายการเรียนรู้กบันกัเรียนและผู้ปกครองได้อยา่งดี 
 6. ให้ความส าคญัและมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อการประเมินผลกระบวนการเรียน
การสอนในชัน้เรียน 
 7. ให้นกัเรียนทราบความหมายของการประเมินผล และมีข้อมูลเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การประเมินเพ่ือนกัเรียนจะได้เลือกใช้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 8. สามารถประสานงานและรู้จักการจัดการ นักเรียนเข้ากลุ่มตามความสนใจอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 กรมวิชาการ (2542, หน้า 24-25) อธิบายถึงบทบาทหน้าท่ีของครูท่ีสอนโดยยึดนักเรียน
เป็นศนูย์กลาง ตามโมเดลซิปปา ซึง่ครูควรมีบทบาทตามขัน้ตอน ดงันี ้
 1. การเตรียมการสอน 
      1.1 ศกึษาและวิเคราะห์เร่ืองท่ีจะสอนให้เข้าใจ 
      1.2 ศกึษาหาแหลง่ความรู้ท่ีหลากหลาย 
  1.3 วางแผนการสอน 
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      1.4 จดัเตรียมส่ือวสัดกุารเรียนการสอน 
 2. การสอน 
      2.1 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีดี 
      2.2 กระตุ้นนกัเรียนให้สนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
      2.3 จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนท่ีเตรียมไว้ โดยอาจมีการปรับแผนให้เหมาะสม
กบันกัเรียนและสถานการณ์ท่ีเป็นจริง 
 3. การประเมิน 
     3.1 เก็บรวบรวมผลงาน และประเมินผลงานของนกัเรียน 
      3.2 ประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการสอนจากการศกึษา 
จากท่ีกล่าวมาทัง้หมด แสดงให้เห็นว่าถ้าครูสามารถออกแบบกิจกรรมการสอนให้มีส่วนประกอบ
ต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน ก็ถือได้ว่าครูมีแผนการสอนท่ีสามารถน าไปสอนโดยให้นักเรียนเป็น
ศนูย์กลางได้ดี ซึ่งอาจจะเป็นเร่ืองยากล าบากในครัง้แรกแต่ถ้าฝึกปฏิบตัิบอ่ยๆ เข้า ก็จะเกิดความ
ช านาญ ความเหน็ดเหน่ือยของครูเป็นส่วนท่ีต้องคิดวางแผนเตรียมการ แตใ่นขณะท่ีท าการสอนครู
จะได้ไมต้่องเหน็ดเหน่ือยท่ีจะต้องแสดงบทบาทท่ีเป็นผู้น าตลอดเวลาอีกตอ่ไป 
 
การเรียนเป็นคู่ 
 จากการศกึษาเก่ียวกับการเรียนการสอนท่ีเน้นนกัเรียนเป็นศนูย์กลางจะเห็นได้ว่า มีการ
เรียนการสอนหลากหลายแบบหลายวิธี แต่มีวิธีการสอนวิธีหนึ่ง ท่ีผู้ รายงานเห็นว่านกัเรียนทุกคน 
จะได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและได้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเต็มท่ี นัน่คือ การเรียน
เป็นคู ่
 บญุชม ศรีสะอาด (2541, หน้า 118-119) กล่าวว่า การเรียนเป็นคู ่(The Learning Cell) 
คือปฏิสมัพนัธ์เก่ียวกบัสิ่งท่ีเรียนระหว่างนกัเรียน 2 คน นัน่คือ การท่ีนกัเรียน 2 คน กระท ากิจกรรม
การเรียนรู้ร่วมกนั กิจกรรมดงักลา่วอาจอยูใ่นรูปของการถาม-ตอบปัญหา อภิปราย หรือแสดงความ
คิดเห็นซึ่งกันและกันเก่ียวกับเร่ืองท่ีเรียน หรืออาจอยู่ในรูปอ่ืน การเรียนเป็นคูน่บัว่าเป็นหน่วยเล็ก
ท่ีสดุของปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล 
 เทคนิคการเรียนเป็นคู่สอดคล้องกับการเ รียนท่ีว่า การเรียนรู้ท่ีจะเกิดขึน้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเม่ือนกัเรียนได้ท ากิจกรรมการเรียนอย่างจริงจงั (Active) โดยตลอด
ได้รับรู้ข้อมลูสะท้อนกลบั (Feedback) และได้แก้ไขในส่วนท่ีผิดพลาดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียนนัน้ มีวิธี
สอนท่ีนิยมใช้กนัหลายวิธีไม่อาจบรรลหุลกัการดงักล่าว เช่น วิธีสอนแบบบรรยาย ในขณะท่ีผู้สอน
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ก าลงับรรยายนกัเรียนไมส่นใจฟัง หรือสนใจฟังแตไ่ม่เข้าใจ หรือถึงแม้จะเข้าใจแตค่ณุภาพของการ
เรียนรู้ก็จะมีระดบัความเข้มต ่ากว่าการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ เม่ือบุคคลนัน้ได้ศึกษาและด าเนินบทบาท
เป็นผู้ สอนคนอ่ืน วิธีสอนแบบอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) และวิธีสอนแบบสัมมนา 
(Seminar) ท่ีมุ่งให้ผู้ เรียนได้กระท ากิจกรรมการเรียนอย่างจริงจงั แตก็่พบปัญหาหลายประการเช่น 
นกัเรียนสว่นใหญ่ไมไ่ด้ศกึษาเร่ืองท่ีจะอภิปรายมาก่อน และจะพบอยู่เสมอว่ามีนกัเรียนจ านวนมาก
ไม่ได้แสดงความคิดเห็น แตจ่ะมีคนท่ีพูดเก่ง ชอบอวดตวั หรือก้าวร้าว ผูกขาดการอภิปรายเวลาท่ี
แตล่ะคนจะได้พดูก็มีน้อย เป็นต้น เทคนิคของการเรียนเป็นคู่ จะแก้ปัญหาท่ีกล่าวมาเหล่านี ้เพราะ
นกัเรียนแต่ละคนจะต้องท ากิจกรรมอย่างจริงจงัมีโอกาสได้รับข้อมูลสะท้อนกลบัและแก้ไขส่วนท่ี
ผิดพลาดในเร่ืองท่ีเรียน 
 
รูปแบบการเรียนเป็นคู่ 
 บุญชม ศรีสะอาด (2541, หน้า 119-122) กล่าวว่า การเรียนเป็นคู่สามารถกระท าได้
หลายแบบหลายวิธี โกลด์มิลด์ ได้เสนอแนะไว้ 2 วิธี ซึง่ผา่นการทดลองแล้วประสบผลส าเร็จ ดงันี ้
 วิ ธี  ก. วิ ธี นี จ้ะก าหนดให้นักเ รียนแต่ละคนอ่านหรือศึกษาเนือ้หาอย่างเดียวกัน 
เป้าประสงค์ของวิธีนีก็้เพ่ือให้นกัเรียนแต่ละคู่ได้มีการสนทนาอย่างเข้มข้น เพ่ือตรวจสอบผลการ
อ่านเพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีลุ่มลึกในเร่ืองท่ีอ่าน เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพิ่มเติม 
และแลกเปล่ียนข้อสนเทศ (Imformation) เก่ียวกบัเร่ืองนัน้ วิธีนีมี้ขัน้ตอน ดงันี ้
 1. ในแต่ละครัง้จะก าหนดเร่ืองให้นกัเรียนเลือกเร่ืองท่ีอ่านหรือศึกษาโดยทุกคนจะต้อง
อ่านหรือศึกษาในเร่ืองเดียวกัน เร่ืองดงักล่าวควรเป็นเร่ืองท่ีท้าทายความสามารถ ไม่ยาวเกินไป 
กลา่วคือสามารถด าเนินการตามวิธีนีภ้ายในเวลาสองคาบ (คาบเรียนละประมาณ 60 นาที) 
 2. แตล่ะคนอา่นเนือ้หาในเร่ืองท่ีได้รับมอบหมายอยา่งละเอียด 
 3. ทุกคนต้องตัง้ค าถามเก่ียวกับเนือ้หาท่ีอ่าน และน าค าถามเหล่านัน้พร้อมส าเนา          
1 แผ่น   ติดตัวมาด้วยในคาบต่อไป จ านวนของค าถามจะขึน้อยู่กับความยาวของเร่ืองท่ีได้รับ
มอบหมาย ให้อา่นและชว่งเวลาในการเรียนนัน้ ค าถามท่ีจะต้องตัง้ควรมีลกัษณะดงันี ้
  ก. ค าถามเก่ียวกับเนือ้หาท่ีอ่าน การตอบค าถามเหล่านีอ้ย่างครบถ้วนจะเป็นการ
สรุปจดุส าคญัของเร่ืองนัน้ 
  ข. ค าถามของเนือ้หาของเร่ืองท่ีอ่าน ท่ีศึกษาจากแหล่งค้นคว้าอ่ืนนอกเหนือจากท่ี
ได้ก าหนดให้อา่น ควรมีค าถามประเภทดงักลา่วนีห้นึง่ข้อ 
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     ค. ถ้าเป็นไปได้ควรมีค าถาม 1 หรือ 2 ข้อท่ีโยงเนือ้หาท่ีอ่านไปสู่ประสบการณ์
สว่นตวัหรือประสบการณ์ในการท างาน 
     ง. อาจมีค าถามประเภทอ่ืนเพิ่มเติม หรือทดแทนค าถามประเภทท่ีกล่าวมาถ้าขาด
ค าถามดงักลา่ว 
 4. ในตอนเร่ิมต้นของการเรียนแตล่ะครัง้ ผู้สอนจะให้นกัเรียนจบัคู่กัน ครัง้แรกอาจจบัคู่
โดยใช้วิธีสุ่ม ครัง้ต่อมาให้เปล่ียนคู่กันไปเร่ือยๆ ผู้ ท่ีมีความสนใจคล้ายคลึงกันอยู่ในพวกเดียวกัน 
เช่น ให้นักเรียนวิชาเอกเดียวกันเข้าคู่กัน หรือในทางตรงกันข้ามถ้าต้องการให้มีการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกว้างขวางก็อาจจัดให้ผู้ ท่ีมีภูมิหลังแตกต่างกันเข้าคู่กัน วิธีจัดคู่อีกวิธีหนึ่งคือให้
นกัเรียนเลือกคูข่องตนเอง 
 5. ก่อนเร่ิมต้น ถาม-ตอบ ซึ่งกันและกัน ผู้สอนอาจรวบรวมส าเนาของค าถามท่ีนกัเรียน
เขียนไว้ ซึ่งอาจจะมีประโยชน์หลายประการ เช่น เป็นการตรวจสอบการเตรียมตวัของนักเรียน 
สามารถน ามาประเมินการตัง้ค าถามหรือให้ข้อมลูสะท้อนกลบันกัเรียนเป็นต้น 
 6. นกัเรียนแตล่ะคูจ่ะถามและตอบค าถามซึ่งกนัและกนั โดยสมมุติว่าคนหนึ่งเป็น A อีก
คนหนึง่เป็น B แล้วด าเนินการดงันี ้
     A เป็นผู้ถามค าถามแรกท่ีตนเตรียมไว้ B ตอบค าถามนัน้ แล้ว A อาจกล่าวเสริมใน
รายละเอียด หรือแก้ไขในกรณีท่ี B จะถามค าถามแรกของตน A เป็นฝ่ายตอบ ด าเนินการเช่นนีไ้ป
เร่ือยๆ 
 7. ในขณะท่ีแตล่ะคูก่ระท ากิจกรรมการเรียน กล่าวคือ ถาม-ตอบ ซึ่งกนัและกนันัน้ผู้สอน
หรือผู้ช่วย จะหมนุเวียนไปยงัแตล่ะคู ่เพ่ือให้ข้อมลูสะท้อนกลบั (Feedback) ถามและตอบค าถาม
และประเมินการท ากิจกรรมการเรียน ทัง้นีไ้มจ่ าเป็นต้องตรวจสอบแตล่ะคูใ่นทกุครัง้ท่ีไปสงัเกต 
 วิธี ข. ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
 1. ก าหนดเร่ืองหรือให้นกัเรียนเลือกเร่ือง โดยจะให้อ่านหรือศึกษาคนละส่วนไม่ตรงกัน
ขัน้ 2-5 ด าเนินการเชน่เดียวกนักบัในวิธี ก. 
 2. ในแตล่ะคู ่คร่ึงแรกของคาบเรียน A บรรยายและอธิบายจดุส าคญัในเร่ือง ท่ีตนศกึษา
ให้กบั B แล้วถามค าถามเพื่อตรวจสอบดวูา่ B เข้าใจหรือไม ่ถ้าพบวา่ถ้ายงัไมเ่ข้าใจดีพอ หรือเข้าใจ
ผิดก็อาจอธิบายเพิ่มเติมหรือแก้จดุท่ีเข้าใจผิดนัน้ ในคร่ึงหลงัจะกลบับทบาทกัน กล่าวคือ B เป็น
ฝ่ายบรรยายแล้วถามค าถามในเร่ืองท่ีตนศกึษา สว่น A เป็นฝ่ายฟังและตอบค าถามนัน้ๆ 
 3. ด าเนินการเชน่เดียวกบัในวิธี ก. 
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 ข้อดีของการเรียนเป็นคู ่
 1. เป็นวิธีท่ีนกัเรียนทุกคนต้องกระท ากิจกรรมการเรียนอย่างจริงจงั (Active) จึงมีความ
สนใจในเร่ืองท่ีเรียนอยูต่ลอดเวลา 
 2. นกัเรียนจะเกิดความรู้และความเข้าใจในเร่ืองท่ีเรียนอย่างเข้มข้นและมัน่คง เน่ืองจาก
จะต้องเตรียมตวัและศึกษาเร่ืองท่ีได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี เพ่ือท่ีจะสามารถปฏิบตัิบทบาทของ
ผู้สอน คือ บรรยาย อธิบาย และถามค าถามตอ่เพ่ือนท่ีเป็นคูเ่รียนได้ 
 3. นักเรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะในการตัง้ค าถามประเภทต่างๆ  ซึ่งจะเป็นแนวน าใน
การศึกษาให้แจ่มแจ้ง ในการเรียนจากวิธีอ่ืนท่ีนกัเรียนเป็นฝ่ายฟังอย่างเดียว อาจมีค าถามหรือ
ปัญหาท่ีข้องใจอยูห่ลายเร่ือง โดยท่ีไมมี่โอกาสสร้างความกระจา่งในปัญหานัน้ๆ ได้ 
 4. นกัเรียนได้มีโอกาสพฒันาเก่ียวกับการส่ือสารกบับคุคลอ่ืน ได้รู้จกัและเ รียนรู้จากกัน
และกนั 
 5. สามารถให้ข้อมูลสะท้อนกลับและแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในการเรียน
ได้มากทัง้นีอ้าจได้จากเพ่ือนท่ีเป็นคู่เรียนในการตอบค าถาม และอาจได้จากผู้สอนในขณะสงัเกต
และในตอนอภิปราย วิจารณ์ค าตอบ 
 6. สามารถน าไปใช้ได้หลายรูปแบบตา่งๆ กนั และภายในแบบหรือวิธีหนึ่งๆ ยงัสามารถ
แปลเปล่ียนในส่วยปลีกย่อยด้วย เช่น ใช้รูปแบบของค าถามท่ีแตกตา่งกนั สลบัคูเ่รียนด้วยวิธีตา่งๆ 
กนั การถามค าถามในวิธี ก. อาจถามสลบักนัคนละหนึ่งค าถามไปเร่ือยๆ หรือให้ A ถามจนครบทกุ
ค าถาม แล้วจงึให้ B เป็นผู้ถามจนครบทกุค าถาม เป็นต้น 
 7. สามารถน าไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง อาจใช้วิธีเดียวหรือสลบักบัวิธีอ่ืนในแต่ละครัง้ท่ี
สอน 
 ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหาบางประการ 
 ในการสอนโดยใช้วิธีการเรียนเป็นคู ่อาจพบปัญหา ดงันี ้
 1. นกัเรียนบางคนอาจประหม่าในการสบตากบัเพ่ือนท่ีเป็นคูเ่รียน ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก
ไม่คุ้นเคยกบัวิธีการเช่นนีม้าก่อน หรือเป็นลกัษณะประจ าตวับางคนอาจล าบากใจเม่ือเพ่ือนรบเร้า
ให้ตอบให้ครบถ้วนหรือตอบในประเดน็ท่ีส าคญั หรือล าบากในการพดูให้ชดัเจน วิธีการแก้ไขปัญหา
ดงักล่าวอาจท าได้โดยฝึกทกัษะท่ีส าคญัในการส่ือสาร อย่างไรก็ตามเม่ือนกัเรียนมีประสบการณ์
มากขึน้จากการเรียนรู้ด้วยวิธีนี ้ได้จบัคูก่บัเพ่ือนหลายๆ คน ก็จะเลิกกลวัปัญหาดงักลา่ว 
 2. การถามตอบของแตล่ะคู ่อาจเกิดเสียงดงั ถ้ามีหลายคู่เสียงอาจรบกวนห้องเรียนอ่ืน
จงึควรเน้นให้นกัเรียนถามตอบกบัเบาๆ 
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 3. บางคูอ่าจท ากิจกรรมเสร็จก่อนคูอ่ื่น ในกรณีนีอ้าจให้แยกไปสงัเกตคูอ่ื่นๆ 
 จากท่ีกล่าวทัง้หมด สรุปได้ว่า การเรียนเป็นคูมี่ความส าคญัต่อการจดัการเรียนการสอน
ตาม พ.ร.บ. การศกึษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 และหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 
2551 เป็นอย่างยิ่ง เพราะปัจจบุนันกัเรียนส่วนใหญ่ไม่มีทกัษะการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มคือ ตา่ง
คนตา่งคดิและคดิวา่ความคดิเห็นของตนถกูต้องท่ีสดุ ดงันัน้ผู้ รายงานจึงใช้แนวการจดักิจกรรมการ
เรียนเป็นคู ่ในกิจกรรมการเรียนการสอนแบบฝึกทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ เพ่ือฝึกให้นกัเรียนรู้จกั
การท างานร่วมกนั และรู้จกัการเคารพความคดิเห็นของผู้ อ่ืนด้วย 
 
การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการ 
 จากการศึกษาเอกสารการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางจะเห็นได้ว่า         
การเรียนการสอนแบบนีมี้หลกัการท่ีส าคญัคือ เน้นให้นกัเรียนได้เรียนรู้ “กระบวนการ” ควบคูไ่ปกบั
ผลงานโดยการส่งเสริมให้นกัเรียนได้คิดวิเคราะห์ถึงกระบวนการตา่งๆ ท่ีท าให้เกิดผลงานมิใช่มุ่งท่ี
จะพิจารณาถึงผลงานแต่เพียงอย่างเดียว ทัง้นี เ้พราะประสิทธิภาพของผลงานขึน้อยู่กับ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ ดงันี ้  
 ความรู้เก่ียวกับกระบวนการ 
 กรมสามญัศกึษา (2535, หน้า 20) ได้ให้ความหมายของกระบวนการว่า กระบวนการ คือ 
แนวทางด าเนินการในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งอย่างมีล าดับขัน้ตอนท่ีต่อเน่ืองตัง้แต่จนแล้วเสร็จตาม
จุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ขัน้ตอนดังกล่าวมีการทดลองใช้แล้วพบว่า ช่วยให้การด าเนินการมี
ประสิทธิภาพ น าไปสูค่วามส าเร็จตามเป้าหมายโดยใช้เวลาและทรัพยากรน้อยท่ีสดุ ซึ่งกระบวนการ
ตา่งๆ มีทัง้หมด 12 กระบวนการ ได้แก่ 
 1. ทกัษะกระบวนการ (9 ขัน้) 
 2. กระบวนการสร้างความคดิรวบยอด 
 3. กระบวนการคดิวิจารณญาณ 
 4. กระบวนการแก้ปัญหา 
 5. กระบวนการสร้างความตระหนกั 
 6. กระบวนการปฏิบตั ิ
 7. กระบวนการคณิตศาสตร์ 
 8. กระบวนการเรียนภาษา 
 9. กระบวนการกลุม่ 
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 10. กระบวนการสร้างเจตคต ิ
 11. กระบวนการสร้างคา่นิยม 
 12. กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 
 กระบวนการตา่งๆ ยงัมีอีกมาก แตล่ะกระบวนการไม่ได้ก าหนดขัน้ตอนไว้ตายตวั เพ่ือให้
กระบวนการดงักลา่วมีประสิทธิภาพจงึจ าเป็นท่ีจะต้องมีขัน้ตอนเอาไว้เป็นแนวทาง ดงันี ้
 1. ทกัษะกระบวนการ มีขัน้ตอนดงันี ้
  1.1 ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
            ครูยกสถานการณ์ตวัอย่างให้นกัเรียนได้เข้าใจและตระหนกัในปัญหาและความ
จ าเป็นของเร่ืองท่ีศกึษาหรือเห็นประโยชน์ความส าคญัของการศกึษาเร่ืองนัน้ๆ โดยครูอาจน าเสนอ
เป็นกรณีตวัอยา่งหรือสถานการณ์ท่ีสะท้อนให้เห็นปัญหาความขดัแย้งของเร่ืองท่ีจะศกึษาโดยใช้ส่ือ
ประกอบเชน่ รูปภาพ วีดีทศัน์ สถานการณ์จริง กรณีตวัอยา่ง สไลด์ ฯลฯ 
  1.2 คดิวิเคราะห์วิจารณ์ 
            ครูกระตุ้นให้นกัเรียนได้คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ ตอบค าถาม แบบฝึกหดั ข้อมลูและ
ให้โอกาสนกัเรียนแสดงความคิดเห็นเป็นกลุม่ หรือรายบคุคล 
  1.3 สร้างทางเลือกให้หลากหลาย 
             เปิดโอกาสให้นักเรียนแสวงหาทางเลือกในการแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย     
โดยร่วมกนัคดิเสนอทางเลือก และอภิปรายข้อดีข้อเสียของทางเลือกนัน้ๆ 
  1.4 ประเมินและเลือกทางเลือก 
             ให้นกัเรียนพิจารณาตดัสินเลือกแนวทางในการแก้ปัญหาโดยร่วมกนัสร้างเกณฑ์
ท่ีต้องค านึงถึงปัจจัย วิธีด าเนินการ ผลผลิต ข้อจ ากัด ความเหมาะสม กาลเทศะ เพ่ือใช้ในการ
พิจารณาตดัสินเลือกแนวทางการแก้ปัญหา ซึ่งอาจใช้วิธีระดมพลงัสมอง อภิปราย ศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเตมิ 
      1.5 ก าหนดและล าดบัขัน้ตอนการปฏิบตั ิ
            ให้นักเรียนวางแผนการท างานของตนเองหรือกลุ่ม อาจใช้ล าดับขัน้การ
ด าเนินงาน ดงันี ้

           1.5.1 ศกึษาข้อมลูขัน้พืน้ฐาน 
           1.5.2 ก าหนดวตัถปุระสงค์ 
           1.5.3  ก าหนดขัน้ตอนการท างาน 
           1.5.4  ก าหนดผู้ รับผิดชอบ (กรณีท างานกนัเป็นกลุม่) 



31 
 
           1.5.5 ก าหนดระยะเวลาการท างาน 
           1.5.6  ก าหนดวิธีการประเมินผล 
      1.6  ปฏิบตัด้ิวยความช่ืนชม 
             เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนท่ีก าหนดไว้ด้วยความสมคัรใจ ตัง้ใจ
มีความกระตือรือร้น และเพลิดเพลินกบัการท างาน 
      1.7  ประเมินระหวา่งปฏิบตั ิ
             นกัเรียนได้ส ารวจปัญหา อุปสรรคในการปฏิบตัิงาน โดยการซกัถาม อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานตามขัน้ตอนและตามแผนท่ีก าหนดไว้   
โดยสรุปผลการท างานแตล่ะชว่ง แล้วเสนอแนวทางการปรับปรุงการท างานขัน้ตอนตอ่ไป 
      1.8  ปรับปรุงให้ดีขึน้อยูเ่สมอ 
             นกัเรียนน าผลท่ีได้จากการประเมินในแตล่ะขัน้ตอนมาเป็นแนวทางในการพฒันา
งานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
      1.9  ประเมินผลรวมเพื่อให้เกิดความภมูิใจ 
             นกัเรียนสรุปผลการด าเนินงาน โดยการเปรียบเทียบผลงานกับวตัถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้และผลพลอยได้อ่ืนๆ ซึ่งอาจเผยแพร่ขยายงานแก่ผู้ อ่ืนได้รับรู้ด้วยความเต็มใจ และ
ภาคภมูิใจ 
           โดยปกตกิระบวนการหมายถึง การด าเนินงานเป็นขัน้ตอนน าไปสูผ่ลท่ีต้องการ ใน 
การใช้หลกัสตูรฉบบัปรับปรุง กลา่วถึงกระบวนการไว้ 2 ประการคือ 
 1.  จดักิจกรรมให้เป็นกระบวนการ ซึ่งหมายถึงการมีขัน้ตอนต่างๆ ให้เด็กได้แสดงออก
หรือปฏิบตัโิดยใช้ร่างกาย ความคดิ การพดู ในการเรียนเพ่ือให้เกิดผลลพัธ์ คือได้ความรู้หลงัจากท า
กิจกรรมแล้ว 
 2.  พฒันาให้เด็กเกิดความสามารถเชิงกระบวนการ ซึ่งก็หมายถึงการปลูกฝังให้เด็กมี
ความสามารถในการปฏิบตัิเป็นขัน้ตอนติดตวัไปใช้ในชีวิตจริง ดงัค ากล่าวว่า แทนท่ีจะให้อาหาร
เม่ือคนหิวแตเ่ราควรสอนให้เขารู้จกัวิธีหาอาหาร ปรุงอาหาร มาบ าบดัความหิวจะดีกวา่ 
 เป้าหมายของการจดัการเรียนการสอนท่ีใช้กระบวนการก็คือ การสอนท่ีครูหลีกเล่ียงการ
เป็นผู้ บอกความรู้แก่เด็กโดยตรง แต่จะจัดให้เด็กได้ท ากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ต่างๆอย่าง
เหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียน เหมาะสมกับธรรมชาติและวัยของเด็ก เหมาะสมกับลักษณะ
เนือ้หาวิชาและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและชีวิตจริง (กรมสามญัศึกษา ม.ป.ป. , 
หน้า 14) 
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 แนวการสอนท่ีเน้นกระบวนการ 
 การสอนท่ีเน้นกระบวนการ มีวิธีการดงันี ้
 1.  สอนให้นักเรียนสามารถท าตามขัน้ตอนได้ และรับรู้ขัน้ตอนทัง้หมดจนสามารถ
น าไปใช้ได้จริง ในสถานการณ์ใหม่ 
 2.  สอนให้นักเรียนได้ฝึกฝนจนเกิดทักษะ สามารถน าไปใช้ได้อย่างอัตโนมัติ  ล าดับ
ขัน้ตอนของการสอนกระบวนการมีดงันี ้
      2.1  ครูรู้ เข้าใจ และได้ใช้กระบวนการนัน้อยู่ 
      2.2  ครูน านักเรียนผ่านขัน้ตอนต่างๆ ของกระบวนการทีละขัน้ๆ อย่างเข้าใจจน
ครบถ้วนครบวงจร 
      2.3  นกัเรียนเข้าใจและรับรู้ขัน้ตอนของกระบวนการนัน้ 
      2.4  นกัเรียนน ากระบวนการนัน้ไปใช้ในสถานการณ์ใหมไ่ด้ 
      2.5  นกัเรียนใช้กระบวนการนัน้ในชีวิตประจ าวนัจนเป็นนิสยั 
 จะเห็นได้ว่ากระบวนการเหล่านี  ้ผู้ สอนจะต้องเป็นผู้ วางแผน ท าให้นักเรียนเกิด
กระบวนการเรียนรู้จนบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ ดงันัน้กระบวนการท่ีจะใช้จะเป็นกระบวนการใด      
ก็ยอ่มขึน้อยูก่บัจดุประสงค์การเรียนรู้เป็นส าคญั 
 ประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะกระบวนการ 
 รายวิชาหนึ่งๆ ควรให้นักเรียนได้ผ่านขัน้ตอนต่างๆ ของทักษะกระบวนการในบทเรียน
ตา่งๆ รวมแล้วครบทกุขัน้ตอน ทัง้นีเ้พ่ือให้นกัเรียนได้มีประสบการณ์ในทกัษะกระบวนการครบทุก
ขัน้ตอน อนัจะมีผลตอ่การปลกูฝังให้นกัเรียนเกิดคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 6 ประการ ดงันี ้(กรม
สามญัศกึษา.ม.ป.ป., หน้า 14-15) 
 1.  เป็นผู้ ท่ีท างานโดยนึกถึงความจ าเป็น ประโยชน์ และคณุค่าของงานท่ีมีต่อส่วนรวม
ก่อนลงมือท า 
 2.  เป็นผู้ มีใจกว้าง ยอมรับฟังความคดิท่ีหลากหลาย ไมย่ดึตดิความคดิเดียว 
 3.  เป็นผู้ ท่ีตดัสินใจเลือกแนวทางปฏิบตัอิยา่งใช้เหตผุล ไมมี่ความล าเอียง 
 4.  เป็นผู้ ท่ีคดิวางแผนลว่งหน้าก่อนลงมือท าทกุครัง้ 
 5.  เป็นผู้ ท่ีคอยติดตามตรวจสอบผลงาน และปฏิบตัิงานทกุครัง้ด้วยความเอาใจใส่อย่าง
สม ่าเสมอ 
 6.  เป็นผู้ ท่ีมีความพอใจในการท างานและปฏิบตัิงานทุกครัง้ด้วยความเอาใจใส่อย่าง
สม ่าเสมอ 
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 หน้าท่ีและบทบาทของครูในการสอนเน้นกระบวนการ 
 แม้ว่าการสอนท่ีเน้นกระบวนการจะมีศูนย์กลางอยู่ท่ีบทบาทของนักเรียนก็ตามมิได้
หมายความวา่ บทบาทของครูและความรับผิดชอบของครูจะหมดไป แตค่รูควรมีหน้าท่ีและบทบาท
ท่ีสง่เสริมและชว่ยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ดงันี  ้
 1.  ครูจะต้องสนบัสนนุให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการตา่งๆ หรือแก้ปัญหา
ด้วยตวัของนกัเรียนเอง และหลีกเล่ียงการบอกความรู้ 
 2.  เนือ้หาสาระท่ีน ามาสอน ครูควรศึกษาอย่างถ่ีถ้วน เพ่ือก าหนดความยากง่ายท่ี
นกัเรียนจะศกึษาโดยใช้กระบวนการได้ 
 3.  ครูควรก าหนดภาระงานให้ชัดเจน เพ่ือให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  ซึ่งจะท าให้
นกัเรียนมีโอกาสใช้ทกัษะกระบวนการ หรือกระบวนการตา่งๆ ได้ 
 4.  ครูควรยอมรับความจริงท่ีว่า การเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการกินเวลามาก แต่ก็มี
คณุคา่มาก เป็นการฝึกให้นกัเรียนมีความสามารถในการปฏิบตัเิป็นระบบติดตวัไปใช้ในชีวิตจริง 
 5.  ในขณะท่ีนกัเรียนด าเนินการตามกระบวนการแล้วมีอปุสรรค ครูควรช่วยแนะแนวทาง
เพ่ือให้กระบวนการด าเนินตอ่ไปโดยไมห่ยดุชะงกั 

 6.  ก่อนสอนครูควรจะมีความเข้าใจและใช้กระบวนการตา่งๆ ได้อยา่งถกูต้องและจดัท า 
แผนการสอนท่ีเน้นกระบวนการไว้แล้ว เพ่ือจะได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 7.  ครูควรใช้ค าถามประเภทถามให้คิด เพ่ือกระตุ้ นให้นักเรียนได้คิดและได้กระท า
กิจกรรมตา่งๆ ตอ่ไปได้ 
 8.  ครูควรจดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์ท่ีจ าเป็นท่ีใช้ในกระบวนการแก่นกัเรียนด้วย 
 จากการศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนท่ีเน้นทกัษะกระบวนการ ท าให้ผู้ รายงานได้
น าหลักการของทักษะกระบวนการขัน้ท่ี 2 คือ ขัน้วิเคราะห์วิจารณ์มาใช้ในการด าเนินการศึกษา
ค้นคว้าโดยการกระตุ้นให้นกัเรียนได้คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ ตอบค าถาม แบบฝึกหดั ข้อมูล และให้
โอกาสนักเรียนแสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่ม หรือรายบุคคลได้ ซึ่งเม่ือใดท่ีนักเรียนได้ปฏิบตัิด้วย
ตนเองมากขึน้ นกัเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจมากขึน้เท่านัน้ นอกจากนีย้งัจะช่วยให้นกัเรียนมีเจต
คตท่ีิดีตอ่ครูและตอ่โรงเรียนอีกด้วย 
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การเขียนแผนการสอน 
 แผนการสอนเป็นเอกสารส าคญัในการปฏิบตังิานของครู ท่ีแสดงให้เห็นถึงเจตนาทิศทาง 
และวิธีการในการพัฒนานักเรียน ซึ่งผู้ รับผิดชอบรายวิชาหรือกลุ่มประสบการณ์เรียนรู้ต้องใช้
ความสามารถอย่างหลากหลายเพ่ือแปลความเป็นนามธรรม จากเอกสารหลกัสูตรไปสู่ความเป็น
รูปธรรม ซึง่เป็นพฤติกรรมหรือการปฏิบตัิงานอย่างมีปฏิสมัพนัธ์เชิงกลัยาณมิตรระหว่างผู้สอนและ
นกัเรียน ซึง่เอกสารท่ีเก่ียวกบัแผนการสอนตามล าดบัหวัข้อมีดงันี ้
 ความหมายของแผนการสอน 

 กรมสามญัศกึษา (2543, หน้า 36) ได้ให้ค าอธิบายเก่ียวกบัแผนการสอนว่า แผนการสอน 
เป็นการเตรียมการสอนอยา่งมีระบบ เป็นลายลกัษณ์อกัษรและเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ครูพฒันาการ
จดัการเรียนการสอนไปสูจ่ดุประสงค์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ประดิษฐ์ ทองค าปลิว (2543, หน้า 1) ได้กล่าวถึงความหมายของแผนการสอนว่า 
แผนการสอนคือ ข้อก าหนดเบือ้งต้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงเวลาหนึ่ง โดยก าหนด
จุดประสงค์ของการเรียนเนือ้หาสาระ วิธีการและขัน้ตอนการจัดกิจกรรม ส่ือการเรียน และการ
วดัผลประเมินผลการเรียนให้สอดคล้องสมัพนัธ์กนัอย่างกลมกลืน ท าให้มองเห็นบทบาทของผู้สอน 
นักเรียนและผลงานจากการเรียนในช่วงเวลานัน้ๆ ท่ีแสดงถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหรือ
พฒันาการของนกัเรียนได้ 
 ลักษณะของแผนการสอน 
 ประดิษฐ์ ทองค าปลิว (2543,หน้า 1) กล่าวว่า แผนการสอนอาจจะมีหลายลกัษณะหรือ
หลายรูปแบบ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัจดุประสงค์ของผู้สอน เช่น บางกรณีแผนการสอนเป็นเพียงก าหนดการ
สอนอยา่งคร่าวๆ หรือบนัทึกการเตรียมการสอนโดยสรุปท่ีใช้เฉพาะตวั หรือเฉพาะสถานศกึษาก็ได้ 
บางกรณีแผนการสอนอาจเป็นตวัก าหนดการสอนท่ีมีรายละเอียดครบถ้วน ผู้สอนทุกคนสามารถ
ใช้ได้ทนัทีแม้จะไมไ่ด้เป็นผู้จดัท าแผนการสอนนัน้ด้วยตนเอง 
 แผนการสอนท่ีมีมาตรฐานนัน้ ในทางวิชาการยอมรับกนัวา่จะเป็นประโยชน์กบัการเรียน 
การสอนมาก เพราะจะช่วยให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างราบร่ืน นักเรียนเรียนรู้ได้อย่าง
ต่อเน่ืองตรงตามเจตนาของหลักสูตร รูปแบบของแผนการสอนก็จะมีลักษณะแตกต่างกันไป 
หนว่ยงานต้นสงักดัและหนว่ยงานทางวิชาการได้ก าหนดเป็นแนวทางไว้ ทัง้ในลกัษณะของแผนการ
สอนโดยสงัเขปและแผนการสอนโดยละเอียด ซึง่สถานศกึษาและผู้สอนจะพิจารณาก าหนดรูปแบบ
และรายละเอียดให้เหมาะสมกบัการใช้อีกก็ได้ 
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ความส าคัญของแผนการสอน 
 ชาญชัย อินทรประวัติ (2522, หน้า 56) กล่าวว่า การกระท าใดๆ ก็ตามย่อมมีการ
วางแผนทกุครัง้ ดงันัน้การสอนก็ควรมีการวางแผนท่ีดีด้วย เพราะการวางแผนท่ีดีจะช่วยท าให้งาน
นัน้ บรรลุไปได้ 50 เปอร์เซ็นต์ และงานสอนเป็นอาชีพมีความส าคญัมาก จึงต้องมีการวางแผน
เชน่เดียวกนั 
 การวางแผนการสอนของครู เป็นหัวใจส าคัญของการน านักเรียนไปสู่จุดมุ่งหมาย
ปลายทางท่ีก าหนด เน่ืองจากสภาพท้องถ่ินและความแตกตา่งของนกัเรียน จึงต้องเลือกใช้กิจกรรม
และกระบวนการท่ีจะท าให้เกิดการเรียนรู้ตามประสงค์ 

 นอกจากนีผ้ลการวิจยัหลายเลม่ยงัแสดงให้เห็นถึงความส าคญัของแผนการสอนไว้ดงันี ้
 เพ็ญประภา หร่ายเจริญ (2537, หน้า 21) ได้ทดลองใช้แผนการสอนท่ีเน้นกระบวนการ
และใช้ค าถามเพ่ือสง่เสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ว101) ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 พบว่า 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีขึน้ ฝึกการท างานเป็นกลุ่มท าให้นกัเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของคน
อ่ืนมากขึน้ มีการช่วยเหลือกันในการเรียนและส่งผลให้นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์
ประดิษฐ์ ทองค าปลิว (2543, หน้า 2) กล่าวว่า แผนการสอนมีความส าคญัในการสอนและในการ
พฒันาการเรียนการสอนหลายประการคือ 
 1.  แผนการสอนช่วยให้ผู้ สอนมีโอกาสศึกษาหลักสูตร แนวการสอน การใช้ส่ือวิธีการ
วัดผลและประเมินผล ศึกษาเอกสาร ต ารา ได้อย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุม ท าให้เกิดการพัฒนา
ตนเองของผู้สอน 
 2.  แผนการสอนจะช่วยให้ผู้ สอนสามารถจัดเตรียมกระบวนการเรียนการสอนให้
เหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริง รู้จกัใช้ทรัพยากรของโรงเรียน ทรัพยากรในชุมชนหรือ
ของท้องถ่ิน 
 3.  แผนการสอน เป็นเคร่ืองมือท่ีมีคณุภาพของผู้สอนในการน าไปใช้สอนให้สอดคล้องกบั 
สภาพบทเรียน ระยะเวลาและสภาพการเรียนการสอนท่ีแท้จริงในแตล่ะปีการศกึษา ช่วยให้ครูสอน
ครบถ้วน ทนัเวลา และชว่ยให้มีความมัน่ใจในการสอนมากขึน้ 
 4.  แผนการสอน จะช่วยให้ผู้ สอนใช้เป็นข้อมูล หรือหลักฐานอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง
เท่ียงตรงเม่ือต้องการรายงานตอ่ผู้บงัคบับญัชา ผู้นิเทศ ผู้บริหารและผู้ ท่ีเก่ียวข้องว่าผู้สอนได้ท าการ
สอนเนือ้หาใด อยา่งไร ใช้ส่ืออปุกรณ์และทรัพยากรอะไรบ้าง 
 5.  แผนการสอน จะใช้เป็นคูมื่อท่ีสอนแทนได้ เพราะถ้าจดัท าแผนการสอนมีรายละเอียด
ท่ีชดัเจน ผู้สอนแทนก็สามารถด าเนินกิจกรรมได้แม้จะไมส่นัทดัในวิชานัน้ 
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 6.  แผนการสอน จะเป็นเอกสารส าหรับใช้ในการพฒันาการเรียนการสอน และพฒันา 
คณุภาพการจดัการศกึษาได้เป็นอย่างดี 
 7.  แผนการสอน จะเป็นเอกสารท่ีแสดงถึงการพัฒนาวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพท่ี
แสดงว่างานสอนเป็นงานท่ีต้องได้รับการฝึกฝนโดยเฉพาะมีเคร่ืองมือและเทคนิคท่ีจ าเป็นส าหรับ
ประกอบอาชีพด้วย 
 หลักการท าแผนการสอน 
 การจดัแผนการปฏิบตังิานอ่ืนๆ ซึ่งโดยปกติแล้วการวางแผนปฏิบตัิงานนัน้ จะด าเนินการ
ในเร่ืองหลกั 3 ประการคือ 
 1.  การก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการท างาน ว่าในการท างานนัน้ๆ เรา
ต้องการให้เกิดผลอยา่งไร 
 2.  การก าหนดวิธีปฏิบตังิาน หรือ แผนปฏิบตังิาน วา่จะท าอะไร เม่ือไร มีขัน้ตอนอยา่งไร 
 3.  การประเมินผลปฏิบัติลาน เพ่ือให้ รู้ว่าการปฏิบัติงานนัน้ ได้ปฏิบัติงานบรรลุ
วตัถปุระสงค์หรือเป็นไปตามเป้าหมายหรือไมเ่พียงใด  
 ในการวางแผนการสอน หรือจดัท าแผนการสอนก็เช่นเดียวกนั จะก าหนดหลกัการส าคญั
ท่ีจะต้องด าเนินการ 3 ประการคือ 
 1. การก าหนดวตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายในการสอน เป็นการก าหนดว่าการสอนแตล่ะ
ครัง้ นกัเรียนควรได้รับการพฒันาด้านใด อย่างไร นิยมเรียกว่า การก าหนดจดุประสงค์ และในบาง
กรณีจะเรียกว่า “จดุประสงค์การเรียนรู้” จดุประสงค์นีแ้ตล่ะวิชาจะมีการก าหนดไว้ในหลกัสตูร แต่
ในปัจจุบนัจุดประสงค์ในหลักสูตรก าหนดไว้กว้างมาก สถานศึกษา กลุ่มโรงเรียน หรือครูผู้ สอน
จะต้องมาก าหนดออกเป็นรายละเอียดเป็นข้อๆ ให้เหมาะสมกับการสอนแต่ละเนือ้หาถัดจาก
จุดประสงค์ของหลักสูตรแล้ว ผู้ สอนจะต้องจ าแนกให้แยกย่อยออกไปให้สอดคล้องกับท่ีจะน าไป
เป็นก าหนดการสอน หรือแผนการสอนในแตล่ะเร่ืองต่อไปและในแผนการสอนแต่ละแผน จะต้อง
ก าหนดจุดประสงค์อีกครัง้หนึ่งเพ่ือจะได้เป็นจุดหมายในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ 
เพ่ือให้การสอนบรรลุจุดประสงค์ดังกล่าวนัน้ การก าหนดจุดประสงค์ในแต่ละแผนมักจะนิยม
ก าหนดในลักษณะจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ทัง้นีจ้ะเป็นแนวทางในการวัดผลและประเมินผล 
ตอ่ไปอีกด้วย 
 2.  การก าหนดวิธีการสอน หรือท่ีเรียกว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นการ
ก าหนดว่าจะสอนหรือจดักิจกรรม รวมทัง้การใช้ส่ือ อุปกรณ์ต่างๆ ประกอบการสอนเพ่ือให้บรรลุ
จดุประสงค์อยา่งไร 
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 3.  การประเมินผลการสอน หรือท่ีเรียกว่า การวัดผลและประเมินผล ถือว่าเป็นเร่ืองท่ี
ส าคญัอยา่งหนึง่ในการสอน เพราะท าให้รู้ว่านกัเรียนพฒันาไปอย่างไรบ้าง ดงันัน้ การวางแผนการ
สอนจะต้องมีการก าหนดวิธีการวดัผลและประเมินผล พร้อมทัง้ก าหนดเก่ียวกบัเคร่ืองมือการวดัผล
และประเมินผล หรือสร้างแบบส าหรับใช้ในการวดัผลและประเมินผล 
 ส่วนประกอบของแผนการสอน 
 กรมสามญัศกึษา (2534, หน้า 38) ได้ก าหนดสว่นประกอบของแผนการสอนจากแนวการ 
สอนท่ีกรมวิชาการจดัท าให้แก่โรงเรียนร่วมพฒันาการใช้หลกัสตูร ดงันี ้
 1.  สาระส าคญั คือ ความคิดรวบยอดหรือหลกัการ หรือโครงสร้างของเนือ้หาท่ีต้องการ
ให้นกัเรียนได้รับหลงัจากเรียนเร่ืองราวนัน้ๆ ไปแล้ว 
 2. จุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นจุดประสงค์ท่ีวิเคราะห์มาจากหลักสูตรในค าอธิบาย
รายวิชา เป็นสิ่งท่ีจะบอกให้ทราบว่า การจดัการเรียนการสอนให้อยู่ในขัน้ตอนของทกัษะ เช่น ขัน้
ความรู้ ความจ า ความเข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมินคา่ เม่ือก าหนดจดุประสงค์
การเรียนรู้แล้ว ควรจะมีจดุประสงค์ยอ่ยเพ่ือน าทางไปสูก่ารเรียนรู้ปลายทางนัน้ด้วย 
 3.  กิจกรรมการเรียนการสอนคือ การจดัสภาพการเรียนรู้เพ่ือให้นกัเรียนบรรลจุดุประสงค์ 
การเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ ทัง้นีจ้ะต้องเน้นกระบวนการสง่เสริมให้นกัเรียนคดิเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น 
ได้ฝึกปฏิบตัทิัง้งานกลุม่และงานรายบคุคล 
 4.  ส่ือการเรียนการสอนคือ เคร่ืองมือ วสัด ุและอปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีใช้ประกอบการเรียนการ 
สอนเพ่ือให้การเรียนการสอนบรรลจุดุประสงค์ได้ง่ายและรวดเร็ว 
 5.  กิจกรรมเสนอแนะคือ การจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับการเรียนการสอนในแต่ละ
จดุประสงค์การเรียนรู้ เพ่ือเพิ่มพูนความรู้ให้แก่นกัเรียน โดยการจดัในโอกาสต่างๆ นอกเวลาเรียน
รวมทัง้การจดักิจกรรมเพื่อซอ่มเสริมและการจดักิจกรรมเพื่อให้นกัเรียนเกิดความรัก และเห็นคณุคา่
ของวิชาภาษาไทย 
 6.  การวดัผลประเมินผลคือ การประมาณราคา หรือประมาณค่าของสิ่งของต่างๆ เพ่ือ
บอกคณุภาพของสิ่งนัน้ๆ เชน่ การประเมินการเรียนรู้ของนกัเรียน เป็นการบอกคณุภาพว่า นกัเรียน
มีความเข้าใจมากน้อยเพียงไร เพ่ือจะได้มีการพฒันาหรือต้องปรับปรุงแก้ไข ครูอาจต้องใช้เคร่ืองมือ
หลายชนิด เพ่ือจะได้ข้อมูลมากเพียงพอท่ีจะน ามาประกอบการวินิจฉัยได้ เป็นต้นว่า แบบสงัเกต 
แบบทดสอบ แบบสมัภาษณ์ ฯลฯ 
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 ประโยชน์ของการท าแผนการสอน 
 กรมสามัญศึกษา (2534, หน้า 36) กล่าวว่า การท าแผนการสอนมีเหตุผลและเป็น      
ประโยชนตอ่ครูผู้สอน ดงันี ้
 1.  ท าให้มีการวางแผนวิธีสอน วิธีเรียน ท่ีมีความหมายยิ่งขึน้ เพราะเป็นการผสมผสาน
ของเนือ้หา สาระ และจุดประสงค์การเรียนรู้จากหลักสูตร ผสมกับหลักจิตวิทยาการศึกษา
นวัตกรรมการเรียน ปัจจัยอ านวยความสะดวกของโรงเรียน สภาพปัญหา ความสนใจ ความ
ต้องการของนกัเรียน ผู้ปกครอง และทรัพยากรในท้องถ่ิน 
 2.  ช่วยให้ครูมีคู่มือของตนท่ีท าโดยตนเองล่วงน้า อันจะท าให้เกิดความสะดวกในการ
จดัการเรียนการสอนอย่างมีคณุภาพ ตรงตามเจตนารมณ์ของหลกัสตูรฉบบัปรับปรุง และส่งเสริม
ให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ครบถ้วนสอดคล้องกบัระยะเวลา จ านวนคาบท่ีมีจริงในแตล่ะภาคเรียน
นัน่คือ การสอนให้ครบถ้วนทนัเวลา 
 3.  เป็นผลงานทางวิชาการอยา่งหนึง่ท่ีแสดงความช านาญพิเศษ หรือความเช่ียวชาญของ 
ผู้สอนแทนสามารถสอนได้ดีเชน่กนั 
 ขัน้ตอนการท าแผนการสอน 
 กรมสามญัศกึษา (2534, หน้า 36-37) ได้ให้แนวคดิในการด าเนินการจดัท าแผนการสอน 
ตามขัน้ตอน ดงันี ้
 1.  ศกึษาหลกัสตูรการศกึษาหลกัสตูรเพ่ือท าแผนการสอนนัน้ ครูภาษาไทยจะต้องศกึษา 
ตัง้แต่หลักการ และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร จุดประสงค์ของวิชาภาษาไทย จุดประสงค์และ
ค าอธิบายรายวิชา ทัง้นีเ้พ่ือจะน าไปสูก่ารวิเคราะห์จดุประสงค์การเรียนรู้ได้อย่างครบถ้วน 
 2.  วิเคราะห์จดุประสงค์การเรียนรู้ ครูภาษาไทยจะต้องวิเคราะห์จดุประสงค์การเรียนรู้ใน 
รายวิชาท่ีสอน โดยวิเคราะห์จากจุดประสงค์และค าอธิบายรายวิชาแล้วน าไปสมัพนัธ์กบัจุดหมาย
และหลกัการของหลกัสตูรด้วย เพ่ือดวูา่จดุประสงค์ของการเรียนรู้ท่ีวิเคราะห์ได้นัน้ครอบคลมุตามท่ี
หลกัสตูรต้องการครบถ้วนหรือไม่ หากยงัไม่ครบจะต้องเติมเต็มให้สมบูรณ์ ส าหรับวิชาภาษาไทย
บงัคบั ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายนัน้ กรมวิชาการได้วิเคราะห์
จดุประสงค์ไว้ให้แล้วแต่ครูผู้สอนและกลุ่มโรงเรียนสามารถก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ขึน้ใช้ได้
เองตามวิธีดงักลา่ว 
 3.  สมัพนัธ์จดุประสงค์การเรียนรู้กบัเวลา ในโครงสร้างของหลกัสตูร จะก าหนดเวลาเรียน 
รายวิชาต่างๆ ไว้ชัดเจน ฉะนัน้เม่ือวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ได้แล้ว ควรจะพิจารณา
ก าหนดเวลาสอนให้เหมาะสมด้วย 
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 4.  จัดล าดับจุดประสงค์ ในการวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้วิชาภาษาไทยนัน้ จะ
วิเคราะห์เป็นทกัษะตามท่ีปรากฏในหลกัสตูร กลา่วคือจะมีทกัษะการฟัง การพดู การอ่าน การเขียน 
และความรู้เร่ืองหลักภาษา ในการท าแผนการสอนจึงควรจัดล าดับจุดประสงค์การเรียนรู้ให้
เหมาะสมในการสอน โดยสลบัทกัษะตา่งๆ พร้อมทัง้แทรกเนือ้หาความรู้เร่ืองหลกัภาษาไทยด้วย 
 5.  กลวิธีสอน การท าแผนการสอนคือ การเตรียมการสอน ฉะนัน้จึงจ าเป็นต้องหากลวิธี
การสอนเพ่ือให้การสอนบรรลตุามจดุประสงค์การเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ หลกัสตูรฉบบัปรับปรุงนีมุ้่งการ
สอนท่ีเน้นกระบวนการ โดยเน้นนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง ให้นกัเรียนค้นพบค าตอบด้วยตนเอง มีการ
ฝึกทกัษะเป็นรายบคุคลและเป็นกลุม่ และใช้วสัดอุปุกรณ์ในท้องถ่ิน 
 6.  จัดท าส่ือการเรียนการสอน การท าแผนการสอนจ าเป็นจะต้องหาส่ือและอุปกรณ์    
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกบักลวิธีสอนท่ีคิดขึน้ ครูผู้สอนอาจคิดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกบัส่ือการเรียนการสอนท่ีมีอยูแ่ล้ว หรือหากคดิกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วไม่มีส่ือการ
เรียนการสอนก็จะต้องจัดท าส่ือการเรียนการสอนเพิ่มขึน้ตามความเหมาะสม เพ่ือจะช่วยให้การ
เรียนการสอนบรรลเุป้าหมาย 
 7.  จดัท าเคร่ืองมือวดัและประเมินผล การท าแผนการสอนนัน้จ าเป็นจะต้องคิดวางแผน
ให้ครบวงจร คือจะต้องวางแนวทางให้ครอบคลมุถึงการจดัท าเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียน
การสอนนัน้ จะต้องมีระหว่างการเรียนการสอน และการวดัผลรวมเพ่ือบรรลุจดุประสงค์การเรียนรู้
ด้วย 
 
การสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
 แบบฝึกทกัษะมีความส าคญัตอ่การเรียนการสอน จงึจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีครูจะต้องศกึษาหา 
ความรู้ในการสร้างแบบฝึกทกัษะให้กับนักเรียน ครูต้องสร้างแบบฝึกทกัษะท่ีมีประสิทธิภาพและ
เลือกให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้ของนกัเรียน 
 ความหมายของแบบฝึกทักษะ 
 แบบฝึก หมายถึง แบบตัวอย่างปัญหา หรือค าสั่ง ท่ีตัง้ขึน้เ พ่ือให้นักเรียนฝึกตอบ 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2530, หน้า 489) 
 ยพุา ยิม้พงษ์ (2522, หน้า 18) กล่าวถึงแบบฝึกว่า แบบฝึกเป็นส่วนเพิ่มเติมในการเรียน
ทกัษะเป็นอปุกรณ์การสอนท่ีช่วยลดภาระของครูได้มาก เพราะเป็นสิ่งจดัท าขึน้อย่างมีระบบ แบบ
ฝึกชว่ยในเร่ืองความแตกตา่งระหวา่งบคุคลเหมาะกบัความสามารถของนกัเรียนท าให้เกิดผลดีทาง
จิตใจช่วยเสริมทกัษะให้คงทนเพราะนกัเรียนฝึกท าซ า้ๆ หลายครัง้ ในเร่ืองท่ีตนบกพร่อง แบบฝึก    
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จงึเป็นเคร่ืองมือวดัผลทางการเรียน หลกัจากจบบทเรียนแล้ว ตวันกัเรียนก็สามารถเก็บแบบฝึกไว้ใช้
เป็นเคร่ืองมือในการทบทวนความรู้ได้ ชว่ยให้ครูและนกัเรียนประหยดัเวลา แรงงานในการฝึกแตล่ะ
ครัง้ 
 สรุปได้วา่ แบบฝึกหมายถึง กิจกรรมท่ีครูให้นกัเรียนท าหรือฝึกเร่ืองใดเร่ืองหนึง่โดยเฉพาะ  
เพ่ือให้นกัเรียนเกิดทกัษะและเพิ่มพนูทกัษะท่ีสามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
 ความส าคัญของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย 
 การฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย จ าเป็นต้องอาศยัแบบฝึก เพ่ือทบทวนความเข้าใจใน
เร่ืองท่ีนกัเรียนได้เรียนมาแล้ว มีผู้ให้ความส าคญัของแบบฝึกทกัษะไว้ ดงันี ้
 อดุลย์ ภูปลืม้ (2539, หน้า 24-25) กล่าวว่า แบบฝึกมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการ
เรียนทกัษะทางภาษามาก เพราะจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนดีขึน้ สามารถจดจ าเนือ้หาใน
บทเรียนและค าศพัท์ตา่งๆ ได้คงทน ท าให้เกิดความสนกุสนานในบทเรียน ทราบความก้าวหน้าของ
ตนเอง สามารถน าแบบฝึกมาทบทวนเนือ้หาเดมิด้วยตนเองได้ น ามาวดัผลการเรียนหลงัจากท่ีเรียน
แล้ว ตลอดจนสามารถทราบข้อบกพร่องของนกัเรียนและน าไปปรับปรุงแก้ไขได้ทนัท่วงที ซึ่งจะมีผล
ท าให้ครูประหยดัเวลา คา่ใช้จ่ายและลดภาระได้มาก นอกจากนีย้งัท าให้นกัเรียนสามารถน าภาษา
ไปใช้ส่ือสารได้อยา่งมีประสิทธิภาพด้วย 
 สุณี กฤตสิน (2542, หน้า 65) กล่าวไว้ว่า แบบฝึกท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ช่วยท าให้
นกัเรียนประสบผลส าเร็จในการฝึกทกัษะได้เป็นอยา่งดี แบบฝึกท่ีดีเปรียบเสมือนผู้ช่วยท่ีส าคญัของ
ครู ท าให้ลดภาระการสอนลงได้ ท าให้นกัเรียนพฒันาตนเองตามความสามารถของตนเพ่ือความ
มัน่ใจในการเรียนได้เป็นอยา่งดี 
 ประทีป แสงเป่ียมสขุ (2538, หน้า 54) กลา่วถึงประโยชน์ของแบบฝึกหดัไว้ดงันี ้
 1.  เป็นอปุกรณ์ชว่ยลดภาระครู 
 2.  ชว่ยให้นกัเรียนได้ฝึกทกัษะในการใช้ภาษาได้ดีขึน้ 
 3.  ช่วยในเร่ืองความแตกตา่งระหว่างบคุคล ท าให้นกัเรียนประสบผลส าเร็จในทางจิตใจ
มากขึน้ 
 4.  ชว่ยเสริมทกัษะทางภาษาให้คงทน 
 5.  เป็นเคร่ืองมือวดัผลการเรียนหลงัจากเรียนบทเรียนแล้ว 
 6.  ชว่ยให้เดก็สามารถทบทวนได้ด้วยตนเอง 
 7.  ชว่ยให้ครูมองเห็นปัญหาตา่งๆ ของนกัเรียนได้ชดัเจน 
 8.  ชว่ยให้นกัเรียนฝึกฝนได้เตม็ท่ี นอกเหนือจากท่ีเรียนในเวลาเรียน 
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 9.  ชว่ยให้นกัเรียนเห็นความก้าวหน้าของตนเอง 
 แบบฝึกทักษะมีความส าคญัต่อการเรียนการสอน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีครูจะต้องศึกษา  
หาความรู้ในการสร้างแบบฝึกทกัษะให้กับนกัเรียน ซึ่งครูต้องสร้างแบบฝึกทกัษะท่ีมีประสิทธิภาพ
และเลือกให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้ของนกัเรียน การศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้ผู้ รายงานได้สร้างแบบฝึก
ทักษะการอ่านภาษาไทยเชิงวิเคราะห์  ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ประกอบด้วย
วตัถปุระสงค์ แบบทดสอบก่อนและหลงัแบบฝึกทกัษะ และแบบวดัและประเมินผล ซึ่งเป็นกิจกรรม
ท่ีจะน าไปสูก่ารพฒันาทกัษะการอา่นเชิงวิเคราะห์ตอ่ไป 
  
ทฤษฏีและจิตวิทยาการเรียนรู้ 
 การจดัการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย มีสว่นเช่ือมโยงกบัทฤษฎีการเรียนรู้ของนกัการ 
ศกึษาหลายทา่น ท่ีมีความสอดคล้อง และสมควรน ามาพิจารณาเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนทกัษะการอา่นเชิงวิเคราะห์ ดงันี ้
 ทฤษฎีกากิลส์ 
 ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน (2525, หน้า 29-30) กล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้ของกากิลส์ 
(Gargiuis) สรุปได้วา่ในการฝึกทกัษะการอา่นนัน้ เราควรน าทฤษฎีการเรียนรู้มาดดัแปลง ใช้กบัการ
อา่นด้วย ซึง่มีอยู ่3 ประการคือ 
 1.  การเรียนรู้จ าแนกคือ การเรียนรู้ในการสามารถเห็นความแตกต่างระหว่างของหลาย
สิ่งซึ่งเกิดขึน้ก่อนการเกิดความคิดรวบยอดจากการรู้จ าแนก ผู้อ่านสามารถน ามาใช้ในการจ าแนก
ความแตกตา่งของค า ลกัษณะ รูปร่าง ตวัอกัษร และแนวคดิของผู้ เขียน และความหมายของค าเช่น 
การจ าแนกความแตกต่างตามแนวคิดของผู้ เขียน “เม่ือคืนนีฉ้ันนั่งตากลมอยู่จนดึกจึงท าให้เป็น
หวดั” 
  คนแรกอาจจะกลา่ววา่ ฉนันัง่ตา กลม 
  คนท่ีสองอาจจะอา่นวา่ ฉนันัง่ตาก ลม 
  การจ าแนกแนวความคิดทัง้สองคน ไม่เหมือนกัน แต่จะถูกหรือผิดนัน้ต้องอาศัย
ข้อความตอ่ไปตามวา่สาเหตตุอ่เน่ืองกนัหรือไม่ 
 2.  ทฤษฎีเสริมก าลงัคือ วิธีเสริมก าลงัอาจท าได้โดยวาจา เช่น การกล่าวค าชมเชยกล่าว
ซ า้ทวนค าตอบของเด็ก แสดงท่าทางยอมรับ เช่น ผงกศีรษะ ยิม้รับ ปรบมือ ก็เป็นการเสริมพลัง
รวมทัง้การให้คะแนน ให้รางวลัเป็นสิ่งของ หรือสญัลกัษณ์ก็เป็นแรงเสริมทัง้สิน้ 
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 3.  การถ่ายโยงการเรียนรู้คือ การเรียนรู้หรือกิจกรรมในสถานการณ์หนึง่มีอิทธิพลตอ่การ 
เรียนรู้ หรือกิจกรรมในอีกสถานการณ์หนึง่ ซึง่มีอิทธิพลดงักลา่ว พิจารณาได้ 3 ลกัษณะคือ 
      3.1  การเรียนรู้ในสถานการณ์หนึ่ง มีผลส่งเสริมการเรียนรู้ในอีกสถานการณ์หนึ่ง
เรียกวา่ การถ่ายโยงทางบวก 
      3.2  การเรียนรู้ในสถานการณ์หนึ่ง  มีผลขัดขวางหรือชะลอการเรียนรู้ในอี ก
สถานการณ์หนึง่ กรณีเรียกวา่ การถ่ายโยงทางลบ 
      3.3  การเรียนรู้ในสถานการณ์หนึ่งไม่มีผล ส่งเสริม ขดัขวาง หรือหยุดยัง้ หรือชะลอ
การเรียนรู้ เรียกวา่ มีผลถ่ายโยงเป็นศนูย์ 
 ทฤษฎีของกาเย่ 
 ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน ( 2525, หน้า 19-20) ได้กล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย ่
สรุปได้วา่ กาเย ่(Gagne) ได้ให้พฤตกิรรมการเรียนรู้ ซึง่มีแนวทางอนัจะน าไปสูก่ารอา่น 8 ระดบัคือ 
 1.  Signal Learning อาการตอบสนองท่ีเกิดขึน้โดยธรรมชาติหรือโดยอตัโนมตัิท่ีได้เรียนรู้
มาก่อน 
 2.  Stimulus Response Learning การเรียนรู้ของนกัเรียนเร่ิมด้วยการเร้า และการ
ตอบสนอง 
 3.  Motor Chaining คือ มีการเร้าท่ีต้องการให้ตอบสนองเป็นอนกุรมตดัตอ่ไป โดยเฉพาะ 
ด้านใน Motor Skill 
 4.  Verbal Chaining เป็นการเรียนรู้ชนิดตอบสนองด้วยค าพดูท่ีตดิตอ่กนั 
 5.  Multiple Discrimination คือ สามารถแยกแยะรายละเอียดของเนือ้หา 
 6.  Concept Formation คือ การแยกความแตกต่างของสิ่งเร้า จนกระทัง้เกิดความคิด
รวบยอด 
 7.  Pinciple Formation คือ การเรียนรู้หลกัการต่างๆ ท่ีอาจโยงความสมัพนัธ์ของสิ่งท่ี
เรียนรู้ระหวา่งของตัง้แต ่2 สิ่งขึน้ไป 
 8.  Problem Solving เป็นการน าหลักการมาใช้คิดเพ่ือให้ได้สิ่งใหม่ออกมาในการ
ตดัสินใจแก้ปัญหา 
 เพชรสุดา เพชรใส (2542, หน้า 103) ได้กล่าวถึง กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย ่
(Robert M. Gagne) ได้กลา่วถึงกะบวนการเรียนรู้ รวม 4 ขัน้ ซึง่สรุปได้ ดงันี ้
 1. การเรียนรู้ข้อเท็จจริง (Factual Learning) เม่ือบุคคลได้เรียนรู้ไปแล้ว จะแสดง
พฤตกิรรมโดยระบ ุช่ือ วนั เดือน ปี สถานท่ี และเหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ได้ 
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 2.  การเรียนรู้ความคิดรวบยอด (Conceptual Learning) เม่ือบคุคลเรียนรู้ในขัน้ท่ี 1 แล้ว 
จะสามารถบอกความแตกตา่งของสิ่งตา่งๆ และเหตกุารณ์ตา่งๆ ได้ 
 3.  การเรียนรู้การใช้กฎเกณฑ์ (Principle Learning) เม่ือบุคคลเรียนรู้ในขัน้ท่ี 2 แล้ว 
บคุคลจะเรียนรู้ในขัน้ท่ี 3 คือ การอธิบายและการแสดงความสมัพนัธ์ของความคดิรวบยอดตา่งๆได้ 
 4.  การเรียนรู้การแก้ปัญหา (Problem Solving) เม่ือบุคคลเรียนรู้ในขัน้ท่ี 3 แล้ว บุคคล
จะเรียนรู้ในขัน้ท่ี 4 คือ สามารถประยุกต์กฎเกณฑ์ไปใช้ในสถานการณ์ตา่งๆ ในการแก้ปัญหาได้ 
จากท่ีกล่าวมา กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่ สรุปได้ว่า การเรียนรู้ของนกัเรียนเร่ิมด้วย
การเร้า และการตอบสนอง ซึง่การเรียนรู้ถือหลกัการโยงความสมัพนัธ์กบัสิ่งตา่งๆ ในการท่ีจะเรียนรู้
เก่ียวกบัข้อเท็จจริง ความคดิรวบยอด การใช้กฎเกณฑ์ และการแก้ปัญหา 
 ทฤษฎีของบรุนเนอร์ 
  ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน ( 2525, หน้า 28) ได้กล่าวถึงทฤษฎีของบรุนเนอร์ (Jerome 
Bruner) สรุปได้ว่า แนวคิดเก่ียวกับการอ่านตามทรรศนะของบรุนเนอร์นัน้ จะเป็นการผสมผสาน
กระบวนการตา่งๆ 3 กระบวนการนัน้เกิดขึน้เรียงตามล าดบัดงันี ้
  1.  ขัน้ค้นหาความรู้ คือ กระบวนการของการรวบรวมความรู้จากการอ่านใหม่ๆ  เข้าแทนท่ี 
ความรู้เก่า หรือเป็นการจดัระเบียบโครงร่างของความรู้ท่ีได้รับมาให้เป็นระเบียบมากขึน้ 
  2.  ขัน้ดดัแปลงความรู้ คือ กระบวนการเปล่ียนแปลงข่าวสารความรู้ท่ีได้รับจากการอ่าน
นัน้ ให้เกิดประโยชน์ตอ่ประสบการณ์ใหม่ๆ หรือเกิดแนวความคิดใหม่ท่ีจะจดัระเบียบโครงร่างของ
ขา่วสารความรู้เดมินัน้ เพ่ือให้สมัพนัธ์หรือตอ่เน่ืองกบัสถานการณ์หรือความรู้ใหม่  
  3.  ประเมินผลความรู้ คือกระบวนการท่ีต่อเน่ืองกับข้อ 2 โดยนักเรียนหรือผู้ อ่านจะ
ประเมินวา่ สิ่งท่ีเปล่ียนแปลงไปนัน้เป็นสิ่งท่ีดีหรือไม่ดี หรือท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีก้าวหน้าขึน้หรือไม่
เพียงไร 
  กันยา สุวรรณแสง ( 2532, หน้า 171-172) ได้กล่าวถึงทฤษฎีบรุนเนอร์ สรุปได้ว่า เป็น
ทฤษฎีท่ีกลา่วถึงกระบวนการเรียนรู้ 3 กระบวนการ ดงันี ้
  1.  Acquisition เป็นกระบวนการของการรวบรวมความรู้ใหม่ๆ  เข้าแทนท่ีความรู้เก่า หรือ 
เป็นการจดัระบบโครงร่างของความรู้ท่ีได้รับให้เป็นระเบียบมากขึน้ 
  2.  Transformation เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงความรู้ท่ีได้รับมานัน้ให้เกิดประโยชน์
ต่อประสบการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ๆ หรือเกิดแนวความคิดใหม่ ท่ีจะจัดระเบียบโครงร่างของ
ความรู้เดมินัน้เพ่ือให้สมัพนัธ์กบัสถานการณ์หรือความรู้ใหม่ 
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  3.  Evaluation เป็นกระบวนการท่ีตอ่เน่ืองกบัข้อ 2 โดยผู้ เรียนจะประเมินวา่สิ่งท่ีเปล่ียน  
(Transformation) เป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองกับข้อ 2 โดยผู้ เ รียนจะประเมินว่าสิ่งท่ีเปล่ียน 
(Transform) ไปนัน้ เป็นสิ่งท่ีดีหรือไมดี่ หรือท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีก้าวหน้าขึน้หรือไมเ่พียงใดเป็นต้น 
 สรุางค์ โค้วตระกลู (2537, หน้า 213-215) ได้กลา่วถึงทฤษฎีของบรุนเนอร์ไว้วา่ บรุนเนอร์ 
เช่ือว่าการเรียนรู้จะเกิดขึน้ผู้ เรียนได้ประมวลข่าวสารจากการท่ีปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อม และเช่ือ
ว่าสิ่งรับรู้ขึน้อยู่กับความใส่ใจของผู้ เรียนท่ีมีต่อสิ่งนัน้ การเรียนรู้จะเกิดจากการค้นพบ แนวคิด
พืน้ฐานของการเรียนรู้โดยการค้นพบคือ 
 1.  การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง 
 2.  ผู้ เรียนแตล่ะคนมีประสบการณ์และความรู้พืน้ฐานท่ีแตกตา่งกนั 
 3.  พฒันาการทางเชาว์ปัญญาจะเห็นได้ชดั โดยท่ีผู้ เรียนสามารถรับสิ่งเร้าท่ีให้เลือกได้
หลายอยา่งพร้อมๆ กนั 
 วิธีการท่ีผู้เรียนใช้เป็นเคร่ืองมือในการค้นพบความรู้ 
  วิธีการท่ีผู้ เรียนใช้เป็นเคร่ืองมือในการค้นพบความรู้ ขึน้อยู่กับพัฒนาการของผู้ เรียน      
ขัน้ท่ีบรุนเนอร์เสนอมี 3 ขัน้คือ Enactive,lconic, และ Symbolic วิธีท่ีผู้ เรียนใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
ค้นพบความรู้ แบง่ออกเป็น 3 วิธีคือ 
 1.  วิธีการท่ีเรียกว่า เอนแอคทีป (Enactive Mode) ซึ่งเป็นวิธีการท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม โดยการสมัผสัจบัต้องด้วยมือผลกัดงึ 
 2.  วิธีการท่ีเรียกวา่ ไอคอนนิค (lconic Mode) เม่ือเดก็สามารถท่ีจะสร้างจินตนาการหรือ 
มโนภาพขึน้ในใจได้ก็จะสามารถท่ีจะรู้จกัโลก 
 3.  วิธีการท่ีใช้สัญลักษณ์ หรือ Symbolic Mode) วิธีนีผู้้ เรียนจะใช้ในการเรียนรู้เม่ือ
ผู้ เรียนมีความสามารถท่ีจะเข้าใจสิ่งท่ีเป็นนามธรรม 
 นอกจากนีบ้รุนเนอร์ ได้ให้หลกัการเก่ียวกบัการสอน ไว้ดงันี ้
 1.  กระบวนการความคิดของเด็กต่างจากผู้ ใหญ่ ครูหรือผู้ มีความรับผิดชอบทางการ
ศกึษา จะต้องมีความเข้าใจวา่เดก็แตล่ะวยัมีการรู้คดิอยา่งไร 
 2.  เน้นความส าคญัของผู้ เรียน เช่ือวา่ผู้ เรียนสามารถท่ีจะควบคมุกิจกรรมการเรียนรู้ของ 
ตนเองได้และเป็นผู้ ริเร่ิมท่ีจะลงมือกระท า ดงันัน้ผู้สอนต้องจดัสิ่งแวดล้อมให้เอือ้ตอ่การเรียนรู้โดย
การค้นพบ โดยให้ผู้ เรียนได้ปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อม 
 3.  ในการสอนควรจะเร่ิมจากประสบการณ์ท่ีผู้ เรียนคุ้นเคยหรือประสบการณ์ท่ีใกล้ตวั 
เพ่ือผู้ เรียนจะได้มีความเข้าใจ 
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 บรุนเนอร์ เช่ือวา่ ถ้าครูเข้าใจพฒันาการทางเชาว์ปัญญาของเดก็ให้เดก็มีปฏิสมัพนัธ์กบั 
สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับวัยเด็กก็จะสามารถเรียนรู้ได้ บรุนเนอร์ ได้สรุปความส าคญัของการ
เรียนรู้โดยการค้นพบวา่ดีกว่าการเรียนรู้โดยวิธีอ่ืน ดงัตอ่ไปนี ้
 1.  ผู้ เรียนจะเพิ่มพลงัทางสตปัิญญา 

 2.  เน้นรางวลัท่ีเกิดจากความอ่ิมใจในผลสมัฤทธ์ิในการแก้ปัญหามากกวา่รางวลัหรือเน้น 
แรงจงูใจภายในมากกวา่แรงจงูใจภายนอก 
 3.  ผู้ เรียนจะเรียนรู้การแก้ปัญหาด้วยการค้นพบและสามารถน าไปใช้ได้ 
 4.  ผู้ เรียนจะจ าสิ่งท่ีเรียนรู้ได้ดีและได้นาน 
 จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า ทฤษฎีการเรียนรู้ของ บรุนเนอร์ เป็นการผสมผสานเรียนรู้ทัง้      
3 กระบวนการ คือ ขัน้ค้นหาความรู้เข้ามาแทนความรู้เก่า ขัน้ดดัแปลงความรู้ให้เกิดประโยชน์และ
เช่ือว่าสิ่งรับรู้ขึน้อยู่กับความเอาใจใส่ของผู้ เรียนท่ีมีต่อสิ่งนัน้ๆ การเรียนรู้จะเกิดจากการค้นพบ 
เคร่ืองมือในการค้นพบความรู้ ได้แก่ วิธีท่ีมีปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อม การสร้างจินตนาการหรือมโน
ภาพขึน้ในใจได้ และวิธีการท่ีใช้สญัลกัษณ์ 
 ทฤษฎีของบลูม 
 ฉวีลกัษณ์ บณุยะกาญจน (2525, หน้า 21-22) ได้กล่าวถึงทฤษฎีของบลมู (Bloom) สรุป
ได้วา่ บลมู ได้ก าหนดพฤตกิรรมการเรียนรู้ท่ีสามารถน ามาใช้ในการอา่นได้ ดงันี ้
 1.  Cognitive Domain เป็นพฤติกรรมในด้านกิจกรรมของสมอง จ าแนกได้เป็นส่วนย่อย 
6 ระดบั คือ 
  1.1 ความรู้ คือ รู้ในข้อเท็จจริงตา่งๆ รู้สิ่งท่ีเฉพาะแนวทาง เง่ือนไข แนวโน้ม โครงการ 
หลกัการ และกระบวนการ 
  1.2 ความเข้าใจ มีความสามารถในการแปลความ ตีความ โยงความสมัพนัธ์ อธิบาย 
แนะน า บอกแนวโน้มได้ 
  1.3 การประยุกต์ เป็นความสามารถท่ีสามารถน าหลักการต่างๆ มาใช้ได้อย่าง
ถกูต้องคือ แก้ปัญหาได้ สรุปความคดิรวบยอดได้ 
  1.4 วิเคราะห์ สามารถจ าแนกจากส่วนรวมมาเป็นส่วนย่อยได้ พิจารณาเหตผุลหา
ความสัมพนัธ์ของส่วนย่อยต่างๆ นัน้ได้ และมองเห็นโครงสร้างของส่วนต่างๆ ท่ีประกอบกันเป็น
สว่นใหญ่ 
  1.5 สงัเคราะห์ ความสามารถในการรวบรวมประเด็นย่อยตา่งๆ ส่วนย่อยอาจมาจาก
แหล่งตา่งๆ กนั เม่ือสงัเคราะห์แล้วจะเป็นรูปแบบหรือโครงสร้างใหม่ การสงัเคราะห์เป็นพฤติกรรม
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เก่ียวกับความคิดริเร่ิม แต่อาจจะไม่เป็นความคิดท่ีเสรีทัง้หมด เพราะมีขอบเขตจ ากัดของปัญหา 
หรือขอบขา่ยของงาน 
   1.6 การประเมินผล เป็นความสามารถในการตดัสินคุณค่า เกณฑ์การตดัสินอาจ
ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขภายใน หรือภายนอกตวับคุคล แล้วแตจ่ดุหมายปลายทางท่ีต้องการ 
  2.  Affective Domain) เป็นพฤติกรรมในด้านความรู้สึก อารมณ์ ทศันคติท่ีมีผลมาจาก
การเรียนรู้ แยกได้ดงันี ้
   2.1 การยอมรับ เป็นความรู้สึกท่ีมีต่อสิ่งเร้า เช่น ความพอใจ การยอมรับ การรับฟัง 
หรือความตัง้ใจ 
   2.2 การตอบสนองคือ การมีปฏิกิริยาตอ่สิ่งเร้า เช่น พอใจในสิ่งท่ีเรียน ความเต็มใจท่ี
จะร่วมกิจกรรม มีความรู้สกึช่ืนชม มีความเช่ือและเห็นคณุคา่ 
   2.3 การรวบรวม จากการท่ีพอใจหรือยอมรับ หรือมีทัศนคติท่ีดีต่อสิ่งท่ีเรียนจะเกิด
ความคิดรวบยอดเฉพาะตน สามารถจะรวบรวม จัดระบบ ซึ่งตรงกับอุดมคติหรือความต้องการ    
ของตน คณุลกัษณะเฉพาะตวั เม่ือเกิดความพอใจในการเรียน จะยอมรับเอามาเป็นความคิด ความ
เช่ือ ซึง่เป็นคณุลกัษณะเฉพาะตวัของแตล่ะบคุคล 
  3.  Psychomotor Dormain เป็นพฤตกิรรมท่ีแสดงออกให้เห็นได้จากการกระท า เช่น การ
รับรู้ การเลียนแบบ และสามารถริเร่ิมกระท าด้วยตนเองหรือเกิดแนวคิดใหม่ ปฏิบตัิพลิกแพลงไป
จากหลกัการเดมิ 
  กนัยา สวุรรณแสง (2532, หน้า 155-156) ได้กลา่วถึงทฤษฎีของบลมู (Bloom) สรุปได้วา่  
บลมูได้จ าแนกพฤตกิรรมการเรียนรู้ ท่ีสามารถน ามาใช้ในการอา่นเป็น 3 จ าพวก ดงันี ้
  1.  พฤติกรรมทางสมอง (Cognitive /domain) เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมด้าน 
ความรู้ ความจ า ความเข้าใจ ความคิด การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ การประเมินค่า และการน า
ความรู้ไปใช้ในสถานการณ์อ่ืนได้ พฤติกรรมประเภทนี ้ได้แก่ การเรียนรู้ข้อเท็จจริง (Facts) การ
เรียนรู้ความคิดรวบยอด การเรียนรู้หลกัการ (Concepts) หรือกฏเกณฑ์ (Rules) และการเรียนรู้
แก้ปัญหาตา่งๆ (Problem Solving)  
  2.  พฤติกรรมด้านกล้ามเนื อ้และประสาท หรือด้านทักษะการใช้อวัยวะต่ างๆ 
(Psychomotor Dormain) เป็นการเรียนรู้ให้เกิดความช านาญหรือทกัษะการเคล่ือนไหวกล้ามเนือ้ 
การเปล่ียนแปลงในด้านความช านาญนีเ้กิดทกัษะ (Skill) ทางร่างกาย (Physical Skill) และทกัษะ
ทางจิต (Psychological Skill) หรือทกัษะทางอารมณ์ อาจจ าแนกได้ 2 ประเภทคือ       
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   2.1  ทกัษะทางกลไกการสมัผสั (Sensorimotor Skill) เป็นกลไกท่ีเกิดขึน้โดยอตัโนมตัิ
ไมซ่บัซ้อน เชน่ การเต้นร า การเลน่กีฬา 
      2.2  ทักษะกลไกการรับรู้ (Perceptual-motor Skill) เป็นทักษะท่ีมีความซับซ้อน
เพราะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัความจ าและการคดิ เชน่ การวาดภาพ ต้องคดิ จินตนาการ จ าได้ 
  3.  พฤติกรรมด้านอารมณ์ ด้านความคิด หรือด้านจิตใจ (Affective Domain) เป็นการ
เปล่ียนแปลงทางด้านจิตใจ หรืออารมณ์ หรือความรู้สึก ได้แก่ การท าให้ผู้ อ่ืนเกิดความพอใจ เกิด
รสนิยม เกิดเจตคติ และค่านิยม หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน เช่น ความภูมิใจ ความศรัทธา การ
เห็นคณุคา่ 
  สรุางค์ โค้วตระกลู (2537, หน้า 184-187) ได้กลา่วถึงทฤษฎีของบลมู (Bloom) สรุปได้วา่  
บลมูได้จดักลุม่วตัถปุระสงค์ด้านพทุธิพิสยัและด้านเจตพิสยัของการศกึษา ด้านท่ีก าหนดพฤติกรรม
การเรียนรู้ ซึง่สามารถน ามาใช้ในการอา่นได้  
  วตัถปุระสงค์ด้านพทุธิพิสยั แบง่ออกเป็น 6 ระดบั ดงันี ้
  1.  ความรู้ (Knowledge) บลมู แบง่ความรู้ออกเป็น 3 หมวดดงันี ้
      1.1  ความรู้ท่ีเก่ียวกบัความจริงเฉพาะตา่งๆ โดยมีความรู้เก่ียวกบัค าจ ากดัความของ
สิ่งตา่งๆ เชน่ ค าจ ากดัความของค าวา่ นาม กิริยา เป็นต้น 
      1.2  ความรู้เก่ียวกับวิธีการท่ีจะใช้เก่ียวกับสิ่งเฉพาะต่างๆ เช่น ความรู้เก่ียวกับการ
แบง่ประเภท หรือจดักลุม่ เชน่ การปกครองแบบประชาธิปไตย และการปกครองแบบอตัตาธิปไตย  
  2.  ความเข้าใจ (Comprehension) หมายถึง การมีความรู้ความเข้าใจในความรู้ท่ีเรียน 
โดยสามารถอธิบายด้วยค าพูดของตน หรืออาจแปลความหมาย (Translation) หรือตีความหมาย 
(Interpretation) ได้ หรืออาจบอกผลตามการกระท าได้ 
  3.  การน าความรู้ไปประยกุต์ (Applization) หมายถึง ความสามารถจะน าสิ่งท่ีเรียนรู้มา
ใช้ในประสบการณ์ชีวิตประจ าวนั เชน่ ถ้านกัเรียนหาพืน้ท่ีของส่ีเหล่ียมพืน้ผ้าในห้องเรียนสามารถท่ี
จะหาพืน้ท่ีของส่ีเหล่ียมผืนผ้าในห้องเรียนสามารถท่ีจะหาพืน้ท่ีของสนามท่ีเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าได้ 
  4.  การวิเคราะห์ (Analysis) หมายถึง ความสามารถท่ีจะรวบรวมสิ่งท่ีเรียนรู้ออกเป็น
สว่นยอ่ยและแสดงความสมัพนัธ์ของส่วนย่อยเหล่านัน้ เช่น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ประโยคใดเป็น
ข้อความจริง และประโยคใดเป็นความคดิเห็นเฉยๆ 
  5.  การสังเคราะห์ (Synthesis) หมายถึง ความสามารถท่ีจะรวบรวมสิ่งท่ีเรียนรู้ หรือ
ประสบการณ์เข้าเป็นสว่นรวมเป็นสิ่งใหม ่เชน่ การเขียน Termpaper เก่ียวกบัวิชาท่ีเรียน 
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  6.  การประเมินผล หมายถึง ความสามารถท่ีจะใช้ความรู้ท่ีเรียนมาในการตดัสินวินิจฉัย
คณุค่าของสิ่งท่ีเรียนรู้ได้ หรือประสบการณ์จากการอ่านหรือฟัง เช่น หลงัจากอ่านหนงัสือจบแล้ว
สามารถตดัสินใจวา่หนงัสือดีหรือไมดี่อยา่งไร 
 วตัถปุระสงค์ด้านเจตพิสยั แบง่ออกเป็น 5 ระดบั ดงันี ้
 1.  การรับหรือการใส่ใจ (Receiving or Attending) หมายถึง สภาพท่ีผู้ เรียนเร่ิมท่ีจะ
เตรียมรับตอบสนองสิ่งเร้าท่ีอยูร่อบตวั 
 2.  การตอบสนอง (Responding) หมายถึง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าด้วยความเต็มใจ 
หรือแสดงความพอใจในการตอบสนอง 
 3.  การเห็นคุณค่า (Valuing) หมายถึง การท่ีผู้ เรียนมีพฤติกรรมตอบสนองเพราะเห็น
คณุคา่ของสิ่งท่ีเรียนด้วยตนเอง แบง่ออกเป็น 
      3.1 การยอมรับคา่นิยม (Acceptance of Value) หมายถึง การท่ีผู้ เรียนเช่ือว่าสิ่งนัน้
มีค่านิยมท่ีควรจะยอมรับ เช่น นกัเรียนชอบเรียนภาษาไทย เพราะมีคา่นิยมว่าเป็นคนไทยควรพูด
ภาษาไทยให้แตกฉาน 
      3.2  การท่ีตีคา่นิยมวา่ส าคญัมากหรือน้อย (Preference for a Value) เช่น ผู้ เรียนเห็น
วา่ภาษาไทยส าคญักวา่ภาษาองักฤษ เพราะเป็นภาษาของชาติ 
      3.3  การมีการผูกมดัตนเอง (Commitment) หมายถึง การยอมรับตนเองและผู้ อ่ืนว่า
คา่นิยมอนัใดอนัหนึง่เป็นสิ่งท่ีตนยึดถือ และจะพยายามอทุิศตนท างานเพ่ือคา่นิยมนัน้ 
 4.  การรวบรวมค่านิยม (Organization) เป็นการรวบรวมค่านิยมหลายอย่างท่ี มี
ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเข้าด้วยกัน หรืออาจเปรียบเทียบความส าคัญว่าค่านิยมใดมี
ความส าคญัมากหรือน้อย 
 5.  การยอมรับค่านิยมเป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาชีวิต ท่ีมีผลต่อการแสดงออกทาง
พฤตกิรรม (Characterization) คา่นิยมจะเป็นแรงภายในท่ีกระตุ้นให้ผู้ เรียนแสดงพฤติกรรม 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูมเป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวกับ
พฤติกรรมในด้านกิจกรรมของสมองท่ีเก่ียวกับ ความรู้ ความเข้าใจ การประยุกต์ วิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ การประเมินผล พฤติกรรมในด้านความรู้สึก อารมณ์ ทัศนคติ อันเป็นผลมาจากการ
เรียนรู้ ซึง่ได้แก่การยอมรับการตอบสนองและการรวบรวมซึง่เกิดจากความพอใจ ความเช่ือ คา่นิยม 
และพฤตกิรรมท่ีแสดงออกซึง่เห็นได้จากการกระท า เชน่ การรับรู้ การเลียนแบบ   
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 ทฤษฎีของเพียเจท์ 
  ฉวีลกัษณ์ บุณยะกาญจน (2525, หน้า 23-24) กล่าวถึงล าดบัขัน้พฒันาการความคิด
ตามทฤษฎีของเพียเจท์ (Piaget) สรุปได้วา่ 
  อายตุัง้แตเ่กิดถึง 2 ปี รู้ว่านัน้เป็นวตัถท่ีุแตกตา่งจากตวัเอง รู้จดัแสวงหาสิ่งเร้า รู้จดจ าสิ่ง
ท่ีนา่สนใจ ภาษาพดูพฒันาไมเ่ตม็ท่ี เข้าใจเร่ืองราวโดยใช้ประสาทสมัผสั รู้จกัเลียนแบบ ท าซ า้ รู้ว่า
วตัถมีุอยูย่อ่มไมส่ญูหาย 
  อายุ 2-7 ปี คิดเอาแต่ใจตวัเอง ไม่เข้าใจความคิดของผู้ อ่ืน เห็นความเหมือนแต่ไม่เห็น
ความแตกต่าง ฉะนัน้ถ้าวตัถุสองอย่างมีความคล้ายกันในบางลักษณะวตัถุทัง้สองอย่างนัน้ ย่อม
เหมือนกันในลักษณะอ่ืนๆ ทัง้หมด ความสามารถทางภาษามีเพิ่มมากขึน้ รู้จกัแยกประเภทและ
แบง่ชัน้ เข้าใจเร่ืองความเก่ียวพนั เข้าใจจ านวนเลข สามารถคิดเลขออกโดยไม่ต้องใช้เหตผุล แตใ่ช้
ความคล่องแคล่วในเชิงเปรียบเทียบแทน เพราะรู้จกัแบ่งพวกแบง่ชัน้แล้ว ลกัษณะการพฒันาการ
เร่ิมพัฒนาความคิดเร่ืองการทรงสภาวะเดิมของวตัถุ การทรงสภาวะเดิมของปริมาณ (อายุ 5 ปี) 
การทรงสภาวะเดมิของน า้หนกั (อาย ุ6 ปี) การทรงสภาวะเดมิของปริมาตร (อาย ุ7 ปี) 
  อายุ 7-11 ปี รู้จักคิดอย่างใช้เหตุผล สามารถคิดย้อนกลับได้ (ในเชิงเลขคณิต) รู้จัก
แบง่แยก จดัหมวดหมู ่ล าดบัขัน้ รู้จกัจดัองค์ประกอบตามลดหลัน่จากเล็กไปหาใหญ่ 
  อาย ุ11-15 ปี สามารถคดิโดยไมต้่องใช้วตัถเุป็นส่ือ สามารถคดิรวบยอดรู้จกัวิเคราะห์ 
ความหมายและทดสอบสมมตฐิานได้ 
  ชนาธิป พรกุล (2543, หน้า 184-185) กล่าวถึงทฤษฎีและแนวคิดของเพียเจท์ ซึ่งสรุป    
ได้ว่า เพียเจท์เป็นนักจิตวิทยาผู้ เสนอทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา (Theory of the 
delevelopment of intelligence) กล่าวว่า พฒันาการทางสติปัญญาเกิดขึน้เม่ือบคุคลปะทะกับ
สิ่งแวดล้อมโดยบคุคลพยายามปรับตวัให้เข้ากบัสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการ 2 อย่างคือ การดดูซึม 
(Assimilation) และการปรับให้เหมาะ (Accommodation) 
  กระบวนการทางสตปัิญญา แบง่เป็น 4 ขัน้ โดยใช้ชว่งอายเุป็นตวัก าหนดคร่าวๆ ดงันี ้
  1.  ระยะใช้ประสาทสมัผสั (Sensorimotor stage) 0-2 ปี เดก็ได้รับประสบการณ์จาก 
สิ่งแวดล้อมด้วยประสาทสมัผสัและอวยัวะ 
  2.  ระยะแรกเร่ิมการคดิระยะเร่ิมคิด (Preoperation stage) 2-7 ปี เด็กคิดยงัไม่เป็นระบบ
เดก็ตดัสินใจจากการรับรู้ของตน 
 3.  ระยะเร่ิมคิดเป็นรูปแบบ (Concrete operation stage) 7-11ปี เด็กสามารถคิดเป็น
เหตคุดิเป็นผลเฉพาะเร่ืองท่ีเป็นรูปแบบ 
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 4.  ระยะคิดเป็นนามธรรม (Formal operation stage) 11-15 ปีเด็กเพิ่มความสามารถใน
การใช้ตรรกในกระบวนการคดิมากขึน้ 
 องค์ประกอบท่ีมีผลต่อการเล่ือนขัน้ของบุคคลจากขัน้หนึ่งไปขัน้ต่อไปคือ วุฒิภาวะ        
การปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อม การถ่ายทอดทางสงัคม และการจดัระบบตนเอง 
 แนวคดิของเพียเจท์มีอิทธิพลตอ่การศกึษา 2 เร่ืองคือ 
 1.  เดก็เป็นนกัคดิท่ีสามารถสร้างความเข้าใจตอ่เหตกุารณ์รอบตวัเอง ครูควรให้เขาเข้ามา
มีสว่นร่วมในการเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้จากการค้นพบมิใชจ่ากการบรรยายของครู 
 2.  ความรู้เป็นสิ่งท่ีสร้างได้ แต่ครูควรประเมินระดบัพฒันาการทางสติปัญญาของเด็ก
และพิจารณาประเภทของความสามารถท่ีเดก็จ าเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอนให้เหมาะสม 
 จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า เพียเจท์ เป็นนักจิตวิทยาท่ีกล่าวถึงเร่ืองของการพัฒนาทาง
สติปัญญา ว่าเกิดขึน้เม่ือบุคคลปะทะกับสิ่งแวดล้อม โดยบุคคลพยายามปรับตัวให้เข้า กับ
สิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการ 2 อย่างคือ การดูดซึม และการปรับให้เหมาะ ซึ่งกระบวนการทาง
สตปัิญญาแบง่เป็น 4 ขัน้ โดยใช้ชว่ยอายเุป็นตวัก าหนดคือ ระยะใช้ประสาทสมัผสัระยะแรกเร่ิมการ
คดิ ระยะเร่ิมคดิ ระยะเร่ิมคดิเป็นรูปแบบ และระยะคดิเป็นนามธรรม 
 ทฤษฎีของธอร์นไดค์ 
 ประสาท อิศรปรีดา (2523, หน้า 67-75) กล่าวถึง ทฤษฎีสมัพนัธ์เช่ือมโยงของธอร์นไดค์
ว่า เป็นผลงานท่ีมีช่ือเสียงได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลาย ทฤษฎีของธอร์นไดค์ (Edward L. 
Thorndike) คือทฤษฎีท่ีเน้นความเช่ือมโยงระหว่างสิ่งเร้า (S) กบัความต้องการ (R) ท่ีกล่าวว่า การ
เรียนรู้ได้ด้วยการท่ีมนษุย์หรือสตัว์ได้เลือกเอาปฏิกิริยาตอบสนองท่ีถกูต้องนัน้ เช่ือมตอ่กบัสิ่งเร้าท่ี
เหมาะสมหรือการเรียนรู้จะเกิดขึน้โดยได้สร้างสิ่งเช่ือมโยงหรือพันธะระหว่างสิ่งเร้ากับการ
ตอบสนองให้เกิดขึน้โดยการให้รางวลัเป็นตวัเสริมแรง โดยการทดลองขงัแมวอายุ 8 เดือน ไว้ใน
กล่องผลไม้ท่ีมีคานบงัคบั เพ่ือดวู่าแมวจะใช้วิธีการใดในการแก้ปัญหาท่ีจะกดคานเพ่ือเปิดประตู
ออกมากินปลาย่างท่ีวางล่อไว้ในขณะท่ีแมวหิวจดั จากการทดลอง 100 ครัง้ เช้า- เย็น วนัละ 20 
ครัง้ พบว่าแมวใช้วิธีลองผิดลองถูกก่อนแล้วค่อยๆ เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ากับการ
ตอบสนองด้วยวิธีการท่ีเป็นข้อสรุปด้วยตนเองได้ถูกต้อง โดยใช้เวลาน้อยลงแต่ได้ผลสัมฤทธ์ิท่ี 
พอใจ จงึสรุปกฎการเรียนได้ 3 กฎ ดงันี ้
 1. กฎแห่งความพร้อม คือ เม่ือบคุคลพร้อมท่ีจะท าแล้วได้ท า เขาย่อมเกิดความพอใจแต่
เม่ือพร้อมท่ีจ าแล้วไม่ได้ท าเขาจะเกิดความไม่พอใจ ความพร้อมตามความหมายนี ้หมายถึงวุฒิ
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ภาวะพืน้ฐาน ประสบการณ์เดิม และความพร้อมทางด้านจิตใจ ดงันัน้ในการจดัการเรียนการสอน
ของครูจงึต้องเตรียมความพร้อมของนกัเรียน ความพร้อมของส่ือ อปุกรณ์ รวมทัง้ตวัครูผู้สอน 
 2.  กฎแหง่การฝึกหดัมี 2 กฎ คือ  กฎแหง่การได้ใช้ ซึง่หมายถึงพนัธะหรือตวัเช่ือมระหว่าง
สิ่งเร้ากบัการตอบสนองจะเข็มแข็งขึน้ เม่ือได้ท าบอ่ยๆ และการไม่ได้ใช้หมายถึง เม่ือไม่ได้ฝึกบอ่ยๆ
หรือตอ่เน่ือง ปฏิกิริยาการตอบสนองตอ่สิ่งเร้าก็จะอ่อนก าลงัลง 
 3.  กฎแห่งความพอใจ คือ เม่ือนกัเรียนมีความพอใจก็แสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่ง
เร้าเข้มแข็งขึน้ ดงันัน้การเสริมแรงโดยการใช้รางวลัจะเป็นการกระตุ้นให้นกัเรียนพอใจมากขึน้ 
 การประยกุต์ทฤษฎีของธอร์นไดค์ในการจดัการเรียนการสอน สามารถกระท าได้ดงันี ้
 1.  ตัง้จดุมุง่หมายการเรียนได้ชดัเจน คือ สามารถสงัเกตการตอบสนองของนกัเรียนได้ 
 2.  จดัแบง่เนือ้หาการเรียนออกเป็นหน่วยๆ ให้เรียนทีละหน่วยเพ่ือให้เกิดความพอใจใน
ผลท่ีได้เรียนทีละหนว่ย 
 3.  การสอนต้องเร่ิมจากหนว่ยท่ีง่ายไปหายากเสมอ 
 4.  การให้รางวัลเสริมแรงเป็นสิ่งท่ีควบคุมพฤติกรรมของนักเรียน และเสริมแรงจูงใจ
ภายในและภายนอกให้กับนกัเรียนได้เป็นอย่างดี เพ่ือนกัเรียนจะได้ถ่ายโอนการเรียนรู้จากในชัน้
เรียนไปสูส่งัคมภายนอก ได้อยา่งดี 
 จากทฤษฎีการเรียนรู้ของนักการศึกษาท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ผู้ รายงานได้น ามาเป็น
แนวทางในการสร้างส่ือประกอบแผนการสอนเร่ือง การอ่านเชิงวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชั น้
มธัยมศกึษา     ปีท่ี 2 โดยจดัส่ือการเรียนจากง่ายไปหายากและสอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของ
โลกยุคปัจจุบนั อาศยัประสบการณ์เดิมท่ีนักเรียนคุ้นเคยในชีวิตประจ าวัน และจัดประสบการณ์
ใหม่เพิ่มเข้าไป เช่น ฝึกทักษะกระบวนการอ่านเชิงวิเคราะห์ กระบวนการคิดแก้ปัญหา และ
กระบวนการกลุ่มก็จะช่วยให้นกัเรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนได้ นอกจากนีค้รูผู้สอนต้องเป็น
แบบอยา่งท่ีดีคือเป็นกลัยาณมิตรกบันกัเรียนทัง้ในและนอกห้องเรียน มีเทคนิคในการสร้างแรงจงูใจ
ใฝ่สมัฤทธ์ิ เพ่ือให้นกัเรียนประสบผลส าเร็จในการเรียน 
 อารี พนัธ์มณี (2534, หน้า 121-127) กล่าวถึงทฤษฎีสมัพนัธ์เช่ือมโยงระหว่างสิ่งเร้า (S) 
กบัความต้องการ (R) ของธอร์นไดค์ (Edward L. Thorndike) ซึง่สรุปได้ดงันี ้
 ทฤษฎีสมัพนัธ์เช่ือมโยงของธอร์นไดค์ (Edward L. Thorndike) เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจาก
การเช่ือมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง ท่ีมีออกมาในรูปแบบต่างๆ หลายรูปแบบ โดยการ
ลองถูกลองผิด (Trial and Error) จนกว่าจะพบรูปแบบท่ีดีหรือเหมาะสมท่ีสุด จากการทดลอง
ของธอร์นไดค์สรุปผลเป็นกฎการเรียนรู้ได้ดงันี ้
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 1.  กฎแหง่ความพร้อม (Law of Readiness) หมายถึง สภาพความพร้อมหรือมีวฒุิภาวะ
ของผู้ เรียนทัง้ร่างกาย อวยัวะตา่งๆ และจิตใจรวมทัง้พืน้ฐานประสบการณ์เดิม สภาพความพร้อม
ของ ห ูตา ประสาท สมอง และกล้ามเนือ้ 
 2.  กฎแห่งการฝึกหดั (Law of Exercise) หมายถึง การท่ีผู้ เรียนฝึกหดั หรือกระท าซ า้
บอ่ยๆ ยอ่มจะท าให้เกิดความบริบรูณ์และถกูต้อง กฎแหง่การฝึกหดัแบง่ออกเป็น 
      2.1  กฎแห่งการใช้ (Law of use) หมายถึง การฝึกฝน การตอบสนองอย่างใดอย่าง
หนึ่งอยู่เสมอ ย่อมท าให้เกิดพันธะแน่นแฟ้นระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง ท าให้ความรู้คงอยู่
คงทนถาวรและไมลื่ม 
      2.2  กฎแห่งการไม่ใช้ (Law of Disuse) หมายถึง การไม่ได้ฝึกฝน หรือการไม่ได้ใช้
บอ่ยๆท าให้ความมัน่คงระหวา่งสิ่งเร้ากบัการตอบสนองลดความเข้มลงหรืออาจท าให้ความรู้นัน้ลืม
เลือนไปได้ 
 3.  กฎแหง่ความพอใจ (Law of Effect) กฎนีเ้ป็นผลท าให้เกิดความพอใจ กล่าวคือ ความ
พอใจจะท าให้สิ่งเช่ือมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองมีความมัน่คง ในทางตรงข้ามหากไม่
พอใจก็จะไมอ่ยากเรียนรู้และเป็นผลเสียตอ่การเรียนรู้ 
 การน าแนวคิดไปใช้ในการเรียนการสอน 
 จากทฤษฎีของธอร์นไดค์ ดงักล่าว นักศึกษาช่ือ ฟิทซ์ (Fitch) ได้เสนอแนะการจัดการ
เรียงล าดบัขัน้ไว้ดงันี ้
 1.  ครูควรแยกเนือ้หาออกเป็นหน่วยย่อยๆ และเพ่ือเป็นการสร้างความพร้อมให้กับ      
ผู้ เรียนครูควรวางแผนจดัท าโครงการสอน และแจ้งให้นกัเรียนทราบลว่งหน้า 
 2.  ครูต้องวางแผนและก าหนดให้ชัดเจนในเร่ืองการฝึกฝน เพ่ือให้ผู้ เรียนตระหนักถึง
ความส าคญัและเกิดความพอใจในการเรียนรู้ 
 3.  ครูต้องจดักิจกรรม บทเรียน เป็นล าดบัขัน้ของการสอน คือ จะต้องสอนจากง่ายไปหา
ยาก สอนจากสิ่งใกล้ตวัไปสูส่ิ่งไกลตวั 
 การน ากฎการเรียนรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน 
 1.  ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเรียนโดยการลองผิดลองถูก หรือการมีประสบการณ์จริงด้วยตนเอง 
เพราะจะท าให้ผู้ เรียนเกิดความพอใจและอยากเรียนรู้ในโอกาสตอ่ไปอีก 
 2.  การน ากฎแห่งความพร้อมมาใช้ หมายถึง การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูง เม่ือ
ผู้ เรียนมีความพร้อม จึงควรจัดสถานการณ์ให้ผู้ เรียนมีความพร้อมทัง้  จิต กาย ภูมิหลัง และ
แรงจงูใจ 
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 3.  การน ากฎการฝึกหดัมาใช้ ผู้สอนไม่ควรสอนโดยเน้นความรู้อย่างเดียวแต่ควรสอนให้
ตระหนกัถึงความส าคญั คุณคา่ และประโยชน์ท่ีได้จากการเรียนรู้นัน้ โดยสามารถน าไปใช้ได้ การ
น าสิ่งท่ีเรียนมาใช้บอ่ยๆ จะท าให้ผู้ เรียนมีความรู้ท่ีคงทนถาวร 
 กนัยา สวุรรณแสง (2532) กล่าวถึงทฤษฎีสมัพนัธ์เช่ือมโยงระหว่างสิ่งเร้า (S) กับความ
ต้องการ (R) ของธอร์นไดค์ (Edward L. Thorndike) ซึง่สรุปได้ดงันี ้
 ธอร์นไดค์ เน้นว่าสิ่งส าคญัท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้ คือ การเสริมแรง (Reinforcement) ซึ่ง
จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่าง S-R มากขึน้ หมายความว่า เม่ือมีสิ่งเร้ามาเร้า
อินทรีย์ อินทรีย์จะมีการตอบสนองหลายๆ อย่าง เป็นการลองผิดลองถูก จนกว่าจะสามารถเลือก
ปฏิกิริยาตอบสนองอนัท่ีดีท่ีสุดไว้ใช้ในคราวต่อไปซึ่ง ธอร์นไดค์ สรุปว่า การลองผิดลองถกูน าไปสู่
การเช่ือมโยงระหวา่งสิ่งเร้ากบัการตอบสนองและการเรียนรู้ 
 กฎแหง่การเรียนของธอร์นไดค์ แบง่ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดงันี ้
 1.  กฎการเรียนรู้หลกั 3 กฎ (TheThree Major Laws of Learning) มีอยู ่3 กฎด้วยกนัคือ 
     1.1  กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) กฎนีก้ล่าวถึง ความพร้อมว่าเป็น
ปัจจยัท่ีส าคญัยิ่งท่ีจะก่อให้เกิดพฤตกิรรมใดพฤตกิรรมหนึง่ขึน้มา เม่ือบคุคลมีความพร้อมท่ีจะเรียน
หรือกระท ากิจกรรมใดๆ ถ้าไม่ได้ท าก็จะเกิดความไม่พอใจ ถ้าบุคคลมีความพร้อมท่ีจะเรียนหรือ
กระท ากิจกรรมใดๆ ถ้าได้ท าก็จะเกิดความพอใจ และถ้าบุคคลไม่มีความพร้อมท่ีจะเรียนหรือ
กระท ากิจกรรมใดๆ ถ้าถกูบงัคบัก็จะไมพ่อใจ 
     1.2  กฎแห่งการใช้และการไม่ได้ใช้ (Law of use and Disuse) กฎนีว้่า อินทรีย์ได้รับ
การฝึกหรือกระท าซ า้ๆ อยู่เสมอ จะเป็นผลให้เกิดพฤติกรรมติดตวั เป็นนิสยั เคยชิน และทกัษะใน
การกระท านัน้ๆ จะมีมากและท าได้ดียิ่งขึน้ แต่ถ้าขาดการฝึกความช านาญก็จะลดน้อยและการ
กระท าสิ่งนัน้ก็จะไมไ่ด้ผลดีเชน่เดมิ 
 2.  กฎการเรียนรู้ยอ่ย (Subordinate Laws) มีอยูด้่วยกนั 5 กฎ ดงันี ้
    2.1  กฎแห่งการตอบสนองมากรูป กฎนีมี้ใจความส าคญัว่า เจตคติ ความโน้มเอียง 
ความเช่ือ เป็นตวัตดัสินวา่สิ่งใดจะท าให้เกิดความพอใจและสิ่งใดท าให้ไมพ่อใจ 
 3.  กฎแห่งการเลือกการตอบสนอง (Law of Partial Activity) คือ กฎแห่งการเลือก
พฤตกิรรมก่อนหลงั 
 4.  กฎแห่งความสมัพนัธ์ (Law of Assimilation of Analogy) เป็นการตอบสนองโดยการ
เอาประสบการณ์มาจากอดีต 
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 5.  กฎแห่งการถ่ายโยง หรือความสมัพนัธ์ของพฤติกรรมใหม่กบัพฤติกรรมเก่า (Law of 
Associative Shifting) พฤติกรรมของคนเราจะเรียนรู้ได้ง่ายและเร็วขึน้ถ้ามองเห็นว่าปัญหาใหม่
และปัญหาเก่ามีความเก่ียวข้องกนั 
 จากท่ีกล่าวมา เก่ียวกับทฤษฎีสมัพนัธ์เช่ือมโยงระหว่างสิ่งเร้า (S) กบัความต้องการ (R) 
ของธอร์นไดค์ (Edward L. Thorndike) สรุปได้วา่ กฎการเรียนได้ 3 กฎ คือ กฎแห่งความพร้อม กฎ
แหง่การฝึกหดั มี 2 กฎ คือ กฎแหง่การได้ใช้ และการไมไ่ด้ใช้ และกฎแหง่ความพอใจ ซึ่งสิ่งส าคญัท่ี
ท าให้เกิดการเรียนรู้ คือ การเสริมแรง (Reinforcement) เพราะจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเช่ือมโยง
ระหว่าง S-R มากขึน้ และการลองผิดลองถูกเพ่ือตอบสนองสิ่งท่ีดีท่ีสุด ซึ่งจะน าไปสู่การเช่ือมโยง
ระหวา่งสิ่งเร้ากบัการตอบสนองและการเรียนรู้ 
 จากทฤษฎีการเรียนรู้ของนักการศึกษาท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ผู้ รายงานได้น ามาเป็น
แนวทางในการสร้างส่ือประกอบแผนการสอนเร่ือง การอ่านเชิงวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โดยจดัท าส่ือการเรียนจากง่ายไปหายาก และสอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของ
โลกยคุปัจจบุนั อาศยัประสบการณ์เดมิท่ีนกัเรียนคุ้นเคยกบัชีวิตประจ าวนัแล้วจดัประสบการณ์ใหม่
เพิ่มเข้าไป เชน่ ฝึกทกัษะกระบวนการอา่นเชิงวิเคราะห์ กระบวนการคิดแก้ปัญหา และกระบวนการ
กลุม่ ก็จะชว่ยให้นกัเรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนได้ นอกจากนีค้รูผู้สอนต้องเป็นแบบอย่าง ท่ีดี
คือ เป็นกลัยาณมิตรกับนกัเรียนทัง้ในและนอกห้องเรียน มีเทคนิคในการสร้างแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 
เพ่ือให้นกัเรียนประสบผลส าเร็จในการเรียน 
 จิตวิทยาวัยรุ่น 
 การจัดการเรียนการสอนอ่าน มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องใช้หลักจิตวิทยาเพ่ือเป็น
แนวทางไปสู่การวินิจฉัย ความแตกต่างระหว่างบุคคล เหตุการณ์ สิ่งแวดล้อม วัย ความคิด 
ความรู้สกึและความใฝ่ฝัน ความปรารถนา เพ่ือจะได้จดักระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะสมโดย
มีนกัการศกึษาและนกัจิตวิทยากลา่วไว้หลายท่าน ดงันี ้
 สจุริต เพียรชอบ (2536, หน้า 202-203) กล่าวถึงความต้องการของนกัเรียนมัธยมศกึษา 
เพ่ือให้ครูหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้พิจารณาลักษณะนักเรียน และจัดประสบการณ์กิจกรรมต่างๆ ให้
เหมาะสมกบัลกัษณะของเดก็เพ่ือจะได้พฒันายิ่งๆ ขึน้ไป มีข้อท่ีน่าสนใจคือ เยาวชนต้องการท่ีจะมี
ความเจริญงอกงามทางด้านความคิด สามารถคิดอย่างมีเหตผุล สามารถท่ีจะแสดงความคิดอย่าง
ชัดเจน สามารถอ่านและฟังด้วยความเข้าใจ เยาวชนต้องการท่ีจะพัฒนาคุณค่าทางคุณธรรม 
ศีลธรรม จรรยา ความมีน า้ใจ คุณค่าทางกฎหมาย และความรู้สึกรักธรรมชาติ ความมั่นคง 
ปลอดภยั และความเป็นน า้หนึง่ใจเดียวกนั 
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 ดงันัน้ในการจัดการเรียนการสอนระดบัมธัยมศึกษา นอกจากให้ความรู้แล้วต้องอบรม
ด้านคณุธรรมและจริยธรรมไปพร้อมๆ กนั โดยเฉพาะความเฉลียวฉลาดจะเกิดขึน้ได้ถ้าครูสอนให้
รู้จกัคิด วิจารณญาณ คิดกว้าง คิดไกล และคิดถูกทาง ดงันัน้การฝึกทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
ยอ่มเป็นหนทางหนึง่ท่ีจะชว่ยให้นกัเรียนเตบิโตเป็นเยาวชนท่ีมีประสิทธิภาพ 
 นรา สมประสงค์ (2538, หน้า 129-130) กล่าวถึงพัฒนาการทางปัญญาของวยัรุ่นว่า
เป็นไปอย่างรวดเร็วมาก ดงัท่ีเพียเจท์ได้สรุปไว้ว่า พฒันาการทางสติปัญญาของมนษุย์จะถึงภาวะ
สงูสดุ เม่ืออายปุระมาณ 16 ปี ดงันัน้ในวยันีจ้ะมีความสามารถในการใช้เหตผุล เข้าใจความหมาย
ของค าพดูได้อยา่งถกูต้อง มองเห็นความสมัพนัธ์ของสิ่งตา่งๆ เข้าใจสิ่งท่ีเป็นนามธรรมมีความสนใจ
สิ่งต่างๆ นานขึน้ ชอบแสวงหาความจริง สนใจในปัญหาชีวิต ปัญหาสงัคมและโลกภายนอกอย่าง
กว้างขวางขึน้ ชอบอภิปรายแสดงความคิดเห็น มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์และมีมโนคติเก่ียวกบัตนเองตามความเป็นจริงมากขึน้ และพฒันาการท่ีส าคญัๆ ของ
วยัรุ่นมี ดงันี ้
 1.  มีความจ าดี 
 2.  มีสมาธิดี 
 3.  เข้าใจสิ่งท่ีเป็นนามธรรม 
 4.  มีความคดิ คดิงอกงาม 
 5.  มีจินตนาการ 
 6.  มีความเช่ือมัน่จริงจงัและมัน่คง 
 สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย์ (2538,หน้า 65-73) ได้กล่าวถึงจิตวิทยา
พฒันาการของเด็กวยัรุ่น และแนวทางท่ีครูภาษาไทยใช้ในการจดักิจกรรม และประสบการณ์ตา่งๆ 
ขึน้ เพ่ือเสริมให้นกัเรียนได้มีความรู้ทกัษะ และมีแนวการพฒันาการทางภาษายิ่งขึน้ๆไป เพ่ือสร้าง
บรรยากาศและสภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ดงันี ้
 1.  ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Difference) นกัเรียนแต่ละคนมีความรู้ 
ความถนดั ความสามารถและความสนใจทางภาษาต่างกัน เด็กต่างเพศกันก็จะมีความถนดัทาง
ภาษาตา่งกนัโดยสว่นรวมแล้วเดก็ผู้หญิงจะมีความถนดั ความสามารถและทกัษะทางภาษาสงูกว่า
เดก็ผู้ชายในระดบัอายเุดียวกนั 
 2.  ความพร้อม (Readiness) 
      ความพร้อมเป็นเร่ืองส าคญัเร่ืองหนึ่งซึ่งครูควรค านึง โดยปกติแล้วเด็กจะเข้ามาเรียน
ในโรงเรียนมธัยมศกึษาจะมีความพร้อมพอสมควร แตก็่ยงัมีความแตกตา่งกนัในด้านนี ้
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 3.  กระบวนการเรียนรู้ (Learning Process)  
      การเรียนรู้คือ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนกัเรียน ซึ่งเป็นผลเน่ืองมาจากการมี
ประสบการณ์ตรง การฝึกปฏิบตัิ และการท่ีนกัเรียนได้มีปฏิกิริยากับสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมท่ีเกิด
จากการเรียนรู้นี ้จะเป็นพฤติกรรมท่ีคงทน ถาวร และเม่ือนกัเรียนเรียนแล้วจะไม่มีการลืม และใน
บางกรณีก็สามารถถ่ายเทความรู้ไปใช้ในสถานการณ์อ่ืนได้ 
 4.  การเรียนรู้โดยมีจดุมุง่หมาย (Purposeful Learning) 
      ในสภาพการเรียนการสอนโดยทัว่ๆ ไป ครูควรตัง้จุดประสงค์ในการสอนเพ่ือให้การ
เรียนรู้โดยมีจุดมุ่งหมายมีล าดับขัน้เห็นได้ชัด เป็นการแสดงล าดับขัน้ของการเรียนรู้อย่างมี
จดุมุง่หมายพร้อมทัง้ได้แสดงพฤตกิรรมของครูควบคูก่นัไปด้วย 
 5.  การเรียนรู้โดยการกระท า (Learning by Doing) 
      ภาษาไทยเป็นวิชาทกัษะ นกัเรียนจะมีความแคล่วคล่องช านิช านาญในภาษาก็เพราะ
ประสบการณ์ตรง ลงมือกระท าเองโดยการฝึกทกัษะตา่งๆ จะท าให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่นกัเรียน 
 6.  การเรียนรู้โดยการฝึกฝน (Law of Exercise) 
      กฎการเรียนรู้โดยการฝึกฝนก็เป็นกฎการเรียนรู้อีกภาคหนึ่ง ซึ่งนกัจิตวิทยาช่ือธอร์น
ไดค์ได้กล่าวว่า การเรียนรู้จะเกิดขึน้ได้ดีก็ตอ่เม่ือได้มีการฝึกฝน หรือการกระท าซ า้ ภาษาไทยเป็น
วิชาทักษะ โดยลักษณะวิชาแล้วนักเรียนจะมีทักษะทางภาษาดี มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิด
ทศันคติท่ีดีต่อภาษาไทย ก็ตอ่เม่ือได้ฝึกฝนและกระท า ถ้านกัเรียนได้ฝึกฝน ได้ท าแบบฝึกหดัได้ใช้
ทกัษะภาษามากเทา่ใดก็จะชว่ยให้มีทกัษะดีมากขึน้เทา่นัน้ 
 7.  กฎแหง่ข้อมลูย้อนกลบั (Law  of Effect)  
      การสอนทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียน หลกัภาษาและวรรณคดี นกัเรียนต้องการทราบ
ผลการเรียนของตนเองว่าเป็นอย่างไร เป็นท่ีน่าพอใจของตนหรือคนอ่ืนหรือไม่ ครูควรตรวจผลงาน
นกัเรียนโดยเร็ว เพ่ือให้เขาแก้ไขข้อบกพร่องในการเรียนของเขาและภาคภูมิใจในผลงานท่ีมีผล
ออกมาดี 
 8.  กฎของการใช้ได้และใช้ไมไ่ด้ (Law  of Disuse) 
      ภาษาไทยเป็นวิชาทักษะ ต้องมีการใช้และฝึกฝนอยู่เสมอจึงมีความคล่องแคล่ว
ช านาญการในการใช้ภาษา หากเรียนไปแล้วไมไ่ด้ใช้หรือนานๆ ใช้สกัครัง้หนึ่งก็จะลืมไปหมด หรือมี
ทักษะไม่ดีเท่าท่ีควร การจัดเนือ้หาควรเป็นเนือ้หาท่ีมีประโยชน์แก่นักเรียน การสอนเนือ้หาวิชา
ภาษาไทยโดยเฉพาะในด้านหลักภาษาและการใช้ภาษา ครูควรวางแผนการสอนด้วยความ
ระมดัระวงั ควร     มุง่หมายและกิจกรรมควรค านงึถึงการน าไปใช้ในสถานการณ์อ่ืนๆ ด้วย 
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 9.  แรงจงูใจ (Motivation)  
      แรงจงูใจเป็นสิ่งส าคญัมาก โดยเฉพาะในด้านการสอนภาษาไทย เพราะโดยทัว่ไปแล้ว
มกัจะไม่ใคร่มีผู้ ให้ความสนใจกบัภาษาไทยมากนกั เพราะภาษาไทยเป็นภาษาของเราเองเกิดมาก็
สามารถพดูจาส่ือสารได้รู้เร่ือง ครูควรพยายามสร้างสถานการณ์ตา่งๆ ท่ีเป็นสิ่งเร้าเพ่ือเป็นสิ่งจงูใจ
ให้นักเรียนสนใจเรียน ตัง้ใจฝึกฝนทักษะและทัศนคติท่ีดีต่อภาษาไทย แรงจูงใจมี 2 ประเภทคือ 
แรงจงูใจภายนอก และแรงจงูใจภายใน 
 ทศันีย์ ศภุเมธี (2542, หน้า 10-13) กล่าวว่า ในการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนต้อง
ค านงึถึงจิตวิทยาบางประการ เพ่ือน าไปใช้ในการสร้างบรรยากาศ และจดัสภาพการเรียน การสอน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ได้เสนอแนวคดิท่ีควรค านงึ ดงันี ้
 1.  ความแตกตา่งระหว่างบุคคล ในการเรียนการสอนภาษาไทยจะต้องค านึงถึงอยู่เสมอ
ว่า นักเรียนแต่ละคนมีความรู้ ความสามารถ ความสนใจ และความถนัดทางภาษาแตกต่างกัน 
พิจารณาโดยส่วนรวมแล้วเด็กหญิงมีความสามารถ ความสนใจ ความถนัดทางภาษาสูงกว่า
เด็กชายในวยัเดียวกนั และแม้แตเ่พศเดียวกนัก็ยงัมีความสามารถทางภาษาแตกต่างกันขึน้อยู่กับ
สาเหตมุาจากสภาพร่างกาย ความสามารถทางสติปัญญา พนัธุกรรม สิ่งแวดล้อม ทัง้ในบ้านและ
ชุมชน ฐานะทางเศรษฐกิจ ทางครอบครัว การดแูลเอาใจใส่ และการปลูกฝังทางภาษาการสอน
ภาษาไทยท่ีเดก็ได้รับจากโรงเรียน ลกัษณะนิสยัของเดก็เอง 
 2.  ความพร้อม หมายถึง สภาพระดับความเจริญเติบโตทัง้ทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
สงัคม และสติปัญญาของนกัเรียน รวมทัง้ความสนใจ และความรู้พืน้ฐานซึ่งสูงพอท่ีจะท าให้เด็ก
เรียนรู้สิ่งท่ีจะเรียนได้สะดวก หรือความพร้อมทางวฒุิภาวะ และประสบการณ์เดิมของนกัเรียนท่ีมี
มากพอท่ีจะท าให้นกัเรียนสามารถเรียนรู้สิ่งท่ีจะเรียนได้ 
 3.  กระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ซึ่งมีผลต่อเน่ืองมาจาก
ประสบการณ์โดยการเปล่ียนแปลงนัน้ เป็นเหตทุ าให้บคุคลเผชิญสถานการณ์ท่ีแตกตา่งไปจากเดิม 
ประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเป็นทัง้ประสบการณ์ตรงและทางอ้อม การฝึก
ปฏิบตั ิหรือการท่ีนกัเรียนได้ปะทะกบัสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมท่ีเกิดขึน้จะเป็นไปในท านองท่ีนกัเรียน
เกิดความงอกงามขึน้ เรียกว่า กระบวนการเรียนรู้ ครูภาษาไทยควรจัดสภาพการเรียน การสอน
เพ่ือให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ และความเข้าใจอย่างแท้จริง เพ่ือความรู้จะได้คงทนถาวรไม่ลืมง่าย 
และครูภาษาไทยจะต้องเข้าใจธรรมชาตขิองการเรียนรู้ 
 4.  การเรียนรู้โดยการกระท า ภาษาเป็นวิชาทักษะ การท่ีจะท าให้นักเรียนมีความ
คล่องแคล่วว่องไวในทางทกัษะก็ต้องลงมือปฏิบตัิและฝึกฝนบอ่ยๆ ถ้าการเรียนการสอนภาษาไทย
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โดยใช้วิธีครูเป็นผู้บรรยายตลอดไมเ่ปิดโอกาสให้นกัเรียนได้มีโอกาสฝึกฝน ท าให้นกัเรียนขาดความ
ช านาญ ดงันัน้ครูควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนปฏิบตัิค้นคว้าด้วยตนเองให้มากท่ีสดุ 
 5.  การเรียนโดยมีเป้าหมาย ในการสอนของครูทกุครัง้ควรตัง้เป้าหมายหรือจดุมุ่งหมายท่ี
แนน่อนก่อนวา่การสอนเร่ืองนัน้ๆ เพ่ืออะไรและเวลาสอนก็ด าเนินการสอนไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
และการเรียนการสอนจะได้ผลดียิ่งขึน้ถ้านักเรียนรู้ว่าเรียนเร่ืองนัน้เพ่ืออะไร เพราะเม่ือทราบ
จดุมุง่หมายและประโยชน์ท่ีจะได้รับก็จะท าให้สนใจและตัง้ใจเรียนมากขึน้ 
 6.  กฎแห่งแรงจูงใจ แรงจูงใจ หมายถึง แรงดันท่ีท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่างๆ 
ออกมา หากครู อาจารย์มีความรู้ดี และรู้จักวิธีสอนเพ่ือให้เกิดความสนใจ หรือโน้มน้าวจิตใจ
นกัเรียนก็จะไม่เกิดปัญหาในเร่ืองแรงจงูใจ ดงันัน้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนครูควรค านึง
ว่า ผลลพัธ์ท่ีเกิดจากเนือ้หา ตลอดจนวิธีสอนเก่ียวข้องกับความต้องการและประสบการณ์ท่ีมีมา
ก่อนของนกัเรียนมากน้อยเพียงใด ประกอบด้วย 
     6.1  แรงจงูใจภายนอก เป็นแรงจงูใจท่ีเกิดจากสิ่งเร้าภายนอกท่ีครูเป็นผู้จดัขึน้ 
     6.2  แรงจงูใจภายใน เป็นแรงจงูใจท่ีเกิดขึน้ภายในตวันกัเรียนเอง 
     6.3  การเสริมก าลังใจ ในการเรียนการสอนภาษาไทย นักเรียนย่อมต้องการเสริม
ก าลงัใจ ในขณะท่ีการเรียนการสอนด าเนินไปนัน้ ครูควรเสริมก าลงัใจไปเป็นระยะๆ ซึ่งนกัจิตวิทยา 
กล่าวว่า การเสริมก าลังใจในทางบวกจะเป็นส่ือช่วยให้นักเรียนทราบว่าสิ่งท่ีเขาแสดงออกไปนัน้
ถูกต้อง ก็จะเกิดความภูมิใจ และถ้านักเรียนท าผิดพลาดก็ไม่ควรแสดงกริยาอาการหรือค าพูดท่ี
กระทบกระเทือนใจ 
 
ความพงึพอใจในการเรียนรู้ 
 ความพงึพอใจ 
 นกัจิตวิทยาและนกัการศกึษาได้ศกึษาเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความพงึพอใจไว้ ดงันี ้
 มาสโลว์ (Maslow) ได้ศึกษาทฤษฎีแรงจูงใจซึ่งพบว่า ความพึงพอใจจะมีมากน้อย
เพียงใดขึน้อยู่กับสิ่งจูงใจท่ีมีอยู่ และสิ่งจูงใจนัน้เก่ียวข้องกับความต้องการ 5 ประการ ดงันี ้ (กวี      
ศริิโภคาภิรมย์, 2544 : 7) 
 1.  ความต้องการทางด้านร่างกาย เป็นความต้องการข้อมลูพืน้ฐานในสิ่งท่ีจ าเป็นส าหรับ
การด ารงชีวิตของมนษุย์ได้แก่ อากาศ น า้ อาหาร ท่ีอยู่อาศยั ยารักษาโรคและอ่ืน ๆ ความต้องการ
ทางร่างกาย จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนก็ต่อเม่ือความต้องการทางร่างกายยังไม่ได้รับการ
ตอบสนอง 
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 2.  ความต้องการความมัน่คงปลอดภยั เป็นความต้องการตอ่เน่ืองหลงัจากความต้องการ
ด้านร่างกายได้รับการตอบสนองเพียงพอ ความต้องการความมัน่คงปลอดภัย ปรารถนาจะได้รับ
ความคุ้มครองให้พ้นจากภยนัตรายตา่ง ๆ ท่ีจะมีตอ่ตนเอง 
       3.  ความต้องการทางด้านสังคม ภายหลังจากท่ีคนได้รับการตอบสนองในสองขัน้
ดงักลา่วแล้ว ก็จะมีความต้องการสงูขึน้คือความต้องการทางด้านสงัคม จะเร่ิมเป็นสิ่งจงูใจท่ีส าคญั 
ต่อพฤติกรรมของคน เป็นความต้องการท่ีจะได้รับเข้าร่วมและได้รับการยอมรับจากบุคคลอ่ืน ตลอดจน
ความเป็นมิตร และความรักจากเพ่ือนร่วมงาน 
       4.  ความต้องการท่ีจะมีฐานะเด่นในสังคม ความต้องการเกียรติยศ ช่ือเสียง เป็นความ
ต้องการท่ีจะมีฐานะเด่น เป็นท่ียอมรับนับถือจากคนทัง้หลาย รวมถึงความเช่ือมั่นในตนเอง 
ความส าเร็จ ความรู้ ความสามารถ 
 5.  ความต้องการท่ีจะได้รับความส าเร็จในชีวิต เป็นล าดบัขัน้ความต้องการสูงสุดของ
มนุษย์ ท่ีคนส่วนมากอยากจะเป็นอยากจะได้ และพยายามแสวงหาให้ได้เพ่ือจะได้รับการยกย่อง
เป็นบคุคลพิเศษ 
 โวลแมน  (Wolman, 1973, p. 217) ให้ความหมายความพึงพอใจไว้ว่า หมายถึง 
ความรู้สกึเม่ือได้รับความส าเร็จตามความมุง่หมาย ความต้องการหรือแรงจงูใจ 
  ธาริณี  วิทยาอนิวรรตน์ (2542, หน้า 36) กลา่วถึงความหมายของความพงึพอใจ วา่หมายถงึ 
ความรู้สกึของบคุคลตอ่ผลของสิ่งเร้าตา่ง ๆ ท่ีบคุคลใดบคุคลหนึง่ได้รับ และอาจมีความรู้สกึหรือ 
ทศันคตใินทางท่ีดีหรือไม่ดีก็ได้ 
 ทศันีย์  สิงห์เจริญ (2543, หน้า 19) กล่าวถึงความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง 
ความรู้สกึหรือทศันคตใินทางท่ีดีของนกัเรียนท่ีมีตอ่การเรียนการสอน ความรู้สึกท่ีเกิดจากการได้รับ
ตอบสนอง ทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจ อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากปัจจยัและองค์ประกอบต่าง ๆ
ในการเรียนเชน่ สภาพแวดล้อมในห้องเรียน เนือ้หาวิชาท่ีได้รับจากการเรียน ซึ่งท าให้บคุคลเกิดความ
พงึพอใจในการเรียนการสอนจนประสบผลส าเร็จในการเรียนได้ 
 กู๊ด (Good, 1973, p.518) ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า หมายถึง คณุภาพ 
สภาพหรือระดบัความพงึพอใจ ซึง่เป็นผลจากความสนใจตา่ง ๆ และทศันคตขิองบคุคลตอ่สิ่งใดสิ่งหนึง่ 
วอลเลอร์สเตน (Wallerstein, 1971, p. 112) ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า หมายถึง 
ความรู้สกึท่ีเกิดขึน้เม่ือได้รับผลส าเร็จตามความมุง่หมาย 
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 จิตตมิา  พทุธเจริญ (2543, หน้า 18) กลา่วถึงความหมายความพงึพอใจว่า หมายถึง
คณุภาพ สภาพหรือระดบัความชอบ ความพอใจ ซึง่เป็นผลผลิตจากความสนใจตา่ง ๆ และทศันคติ
ของบคุคลท่ีมีตอ่สิ่งนัน้ ๆ 
 สรุปได้วา่ ความพงึพอใจหมายถึง ความรู้สกึท่ีดีตอ่สิ่งใดสิ่งหนึง่ทัง้ทางด้านร่างกายและ

จิตใจเป็นความรู้สึกท่ีเกิดขึน้เม่ือได้รับผลส าเร็จ 

 การวัดความพงึพอใจ 
 บงัอร  ผงผา่น (2538, หน้า 27) ได้กลา่วถึงการวดัระดบัความพงึพอใจอยา่งกว้าง ๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้
 1.  การวัดความพึงพอใจด้านความรู้สึก เป็นลักษณะทางความรู้สึก หรืออารมณ์ของบุคคล
องค์ประกอบทางความรู้สกึ แบง่ออกเป็นสองลกัษณะคือ ความรู้สึกทางบวกได้แก่ ชอบ พอใจ และ
ความรู้สกึทางลบได้แก่ ไมช่อบ ไมพ่อใจ กลวั รังเกียจ 
 2.  การวดัความพงึพอใจด้านความคดิ การท่ีสมองของบคุคลรับรู้และวินิจฉยัข้อมลู     
ตา่ง ๆ ท่ีได้รับ เกิดเป็นความรู้ความคดิเก่ียวข้องกบัการพิจารณาท่ีมาของทศันคตอิอกมาวา่ถกูหรือ
ผิด ดีหรือไม่ดี 
 3.  การวัดความพึงพอใจด้านพฤติกรรม เป็นความพร้อมท่ีจะกระท า หรือพร้อมท่ีจะ
ตอบสนองท่ีมาของทศันคต ิ
 สรุปได้ว่า ความพึงพอใจเป็นองค์ประกอบของความรู้สึกของเจตคติซึ่งไม่จ าเป็นต้อง
แสดงหรืออธิบายเชิงเหตผุลเสมอไป จึงสรุปความพึงพอใจเป็นเพียงปฏิกิริยาด้านความรู้สึกต่อสิ่ง
เร้า หรือสิ่งกระตุ้นท่ีแสดงออกมาในลกัษณะผลลพัธ์สดุท้ายของกระบวนการประเมินโดยบ่งบอกถึง
ทิศทางของการประเมินว่าเป็นไปในลักษณะทิศทางบวก หรือทิศทางลบ หรือไม่มีปฏิกิริยาคือ     
เฉย ๆ ตอ่สิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้น   
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 การศกึษาผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความพงึพอใจจากการอา่นเชิงวิเคราะห์ มีดงันี ้ 
  อบุล ชยัศิริ (2552 : บทคดัย่อ) ศกึษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่ การใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมลัติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เร่ือง การอ่านเชิงวิเคราะห์ 
ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยการเรียนแบบร่วมมือ พบว่าความพึงพอใจของนกัเรียน     
มีความพงึพอใจตอ่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมลัติมีเดีย ท่ีพฒันาขึน้โดยรวม อยู่ในระดบั
มากท่ีสดุ 
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  กฤษฎาภรณ์ นะพิชยั (2551) ศกึษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่ การใช้ชดุกิจกรรม 
เร่ือง การอ่านเชิงวิเคราะห์ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5/1 ผลการประเมินความพึงพอใจ
หลงัเรียนโดยชดุกิจกรรม เร่ืองการอ่านเชิงวิเคราะห์ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา ปีท่ี 5/1ผลการ
ประเมิน พบวา่นกัเรียนมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบั มากท่ีสดุ ( x = 4.75)                        
 อาภร กนัตงักลุ (2553) ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่ การใช้แบบฝึกทกัษะการ
อา่นเชิงวิเคราะห์กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียน      กาญจนาภิเษกวิ
ทยาลยั สรุาษฎร์ธานี ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนโดยใช้ แบบฝึกทกัษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์ พบวา่ ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัดีมาก  
 วราภรณ์  หลายทวีวฒัน์ (2553) ศกึษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่ การอ่านนิทาน
พืน้บ้านอีสานเป็นส่ือการเรียน ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้นิทาน
พืน้บ้านอีสานเป็นส่ือการเรียนมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  
 การศกึษาผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องการอา่นเชิงวิเคราะห์ มีดงันี ้                                  
 จักรกฤษณ์ จันทะคุณ และคณะ (2547) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การพัฒนาชุดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ผลการวิจยัพบว่า 
ชุดกิจกรรมท่ีสร้างขึน้ทุกชุดมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใช้กับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 มี
ค่าเฉล่ียคะแนนการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญอยู่ในระดบั 1.60-1.00 และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
80.95/85.65 เม่ือน าไปทดลองใช้กับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 30 คน พบว่า
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ และเขียนของนกัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 
 ถาวร สอนจนัทร์แดง และคณะ (2548) ได้วิจยัเร่ืองการพฒันาชดุกิจกรรมการเรียนการ
สอนด้วยรูปแบบ 4 MAT เร่ืองการแตง่กาพย์ยานี 11 กลุ่มสาระภาษาไทยส าหรับชัน้ประถมศกึษาปี
ท่ี 5 ผลการวิจยัพบว่า ชดุกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสร้างขึน้มีประสิทธิภาพ 87.14/86.50 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพท่ีตัง้ไว้คือ ร้อยละ 80/80 และนักเรียนสามารถท าแบบฝึกหัดท้ายชุด
กิจกรรมการเรียนการสอนหลงัการเรียนรู้แตล่ะชดุได้ถูกต้อง โดยเฉล่ียร้อยละ 87.14 และสามารถ
ท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนการสอน หลงัการเรียนด้วยชดุกิจกรรมการเรียนการสอน
ได้ถูกต้อง โดยเฉล่ียร้อยละ 86.50 นัน้แสดงว่านกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนการสอนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิท่ีระดบั .01 
 ปราณี ศริิคะรินทร์ (2542) ได้สร้างแบบฝึกวิชาภาษาไทย เร่ืองกลุ่มค าชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
3 โรงเรียนพทัลงุ อ าเภอเมืองพทัลุง จงัหวดัพทัลงุ มีจดุมุ่งหมายเพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของ
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แบบฝึกวิชาภาษาไทย เร่ืองกลุม่ค า ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนพทัลงุ อ าเภอเมืองพทัลงุ จงัหวดั
พัทลุง กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน กลุ่มควบคุม 30 คน จ านวนทัง้สิน้ 60 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย แผนการสอน 7 แผน แบบฝึกประกอบการสอนภาษาไทย 
จ านวน 7 แบบฝึก และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย จ านวน 50 ข้อ 
ผลการวิจัยปรากฏว่า แบบฝึกวิชาภาษาไทย เร่ืองกลุ่มค า จ านวน 7 แบบฝึก ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้มี
ประสิทธิภาพ 95.48/92.87 แสดงว่าแบบฝึกมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองสงูกว่ากลุ่มควบคมุอย่างมีนยัส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั .01 
และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนด้วยแบบฝึกทกัษะหลงัเรียน สงูกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 เมทินี เลไธสง (2548) ได้ท าวิจัยเร่ือง การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับ
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจยัพบว่า ชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับนกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 4 มีดชันีความสอดคล้องและเหมาะสมอยู่ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 เม่ือน าไป
ทดลองใช้ได้ประสิทธิภาพเท่ากบั 83.56/82.00 ผลสมัฤทธ์ิทางด้านการอ่านหลงัเรียนสุงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ผลสัมฤทธ์ิทางด้านการอ่านสูงกว่าเกณฑ์การ
ประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีพึงพอใจร้อยละ 70 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 นิสยั 
รักการอา่นของนกัเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 รัชนีวรรณ สวงโท (2539) ได้ศกึษาการสร้างบทเรียนส าเร็จรูปเส้นตรงประกอยการ์ตนูสี 
วิชาภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 เร่ือง การอา่นเพ่ือจบัใจความ มีจดุมุ่งหมายเพ่ือสร้างบทเรียน
ส าเร็จรูปแบบเส้นตรงประกอบการ์ตูนสี ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังการทดลอง กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนชุมชนบวับานสามคัคี อ าเภอจตัรัุส จงัหวัด
ชยัภมูิ จ านวน 24 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่ บทเรียนส าเร็จรูปแบบเส้นตรงประกอบการ์ตนู
สีเร่ือง การอ่านเพ่ือจับใจความ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการวิจัยพบว่า 
บทเรียนส าเร็จรูปแบบเส้นตรงประกอบการ์ตนูสี มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และ
คะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .01 
 สายสนีุย์ สกลุแก้ว (2534) ได้พฒันาชดุฝึกทกัษะการอ่านเพ่ือจบัใจความของนกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยเพ่ือจบัใจความของ
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นชุดฝึกทักษะด้วยตนเอง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้
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ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัมหาบุศย์ (พิทกัษ์ถาวรคุณ) กรุงเทพมหานคร จ านวน 105 คน 
ผลการวิจยัพบว่า หลงัจากท่ีนกัเรียนฝึกทกัษะการอ่านจากชุดฝึกทกัษะท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้แล้ว ไ ด้ท า
การทดลองสอบหลังการฝึกปรากฏว่า นักเรียนมีคะแนนทดสอบหลังการฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาไทย เพ่ือจบัใจความสงูกวา่คะแนนทดสอบก่อนการฝึกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 เสาวณี คลองน้อย (2539) ได้วิจยัเร่ืองเปรียบเทียบผลการฝึกความเข้าใจในการอ่านของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ในจงัหวดัชลบุรี โดยใช้ชดุฝึกหดัและเขียนสรุปความ มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือเปรียบเทียบผลการฝึกความเข้าใจในการอ่านของนกัเรียนท่ีได้รับการฝึกโดยใช้แบบฝึกหดักับ
นักเรียนท่ีได้รับการฝึกโดยให้เขียนสรุปความ กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนอมพนม อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี จ านวน 48 คน ซึ่งได้มาจากการจบัคู่คะแนนของ
แบบทดสอบวดัความเข้าใจในการอ่านท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ เคร่ืองมือท่ีใช้ได้แก่เร่ืองท่ีใช้ในการฝึกอ่าน 
20 เร่ือง แบบฝึกหดั กระดาษค าตอบเขียนสรุปความ แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่าน ผล
การศกึษาพบว่า นกัเรียนท่ีได้รับการฝึกความเข้าใจในการอ่านโดยใช้ชุดฝึกหดั มีผลการฝึกความ
เข้าใจในการอา่นก่อนและหลงัการทดลองแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ      ท่ีระดบั .01 
 อษุา จิตรถาวร (2541) ได้ศกึษาการพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะกิจกรรมขัน้ตอนท่ี 5 ท่ีมี
ประสิทธิภาพเร่ือง เพื่อนรัก ประกอบการสอนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาของนกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 1 มีจดุมุ่งหมายเพ่ือพฒันาแบบฝึกทกัษะกิจกรรมขัน้ตอนท่ี 5 ท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เร่ือง เพ่ือนรักประกอบการสอนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา
ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 และเพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อน
และหลังการทดลองใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลสารคามจ านวน 1 ห้องเรียน นกัเรียน 40 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธี
คดัเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะ จ านวน 12 ชุด และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกเสริมทักษะท่ีสร้างขึน้มีประสิทธิภาพ 
85.39/84.26 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 แสดงว่าแบบฝึกท่ีสร้างขึน้มีประสิทธิภาพและมี
คะแนนการทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัจากเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทกัษะ สงูกว่าคะแนน
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงว่าการสอนด้วยแบบฝึกท่ีสร้างขึน้ท าให้
นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิสงูขึน้ 
 จากการศึกษาค้นคว้า และรายงานการวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องท่ีกล่าวมา ท าให้ทราบว่า
ความสามารถในการอา่นเชิงวิเคราะห์ของนกัเรียนเกิดจาก วิธีสอนของครูและส่ือการเรียนการสอน
ท่ีช่วยให้ครูประสบผลส าเร็จในการจดัการเรียนการสอนคือ แบบฝึกทกัษะท่ีมีเนือ้หาตรงกับความ
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สนใจของนักเรียน ในการศึกษาครัง้นีผู้้ รายงานจึงมุ่งพัฒนาแบบฝึกทักษะท่ีเน้นนักเรียนเป็น
ศนูย์กลางและเน้นทกัษะกระบวนการส าหรับใช้ประกอบการสอนให้นกัเรียนได้ฝึกทกัษะการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ เพ่ือช่วยพฒันาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนกัเรียน ซึ่งประกอบด้วย 
แผนการจดัการเรียนรู้ ใบความรู้ เอกสารท่ีน ามาวิเคราะห์ แบบฝึกการคิดวิเคราะห์ แบบฝึกทดัท้าย
บท และแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ผู้ รายงานได้ศึกษาและน าเนือ้หาจาก
นิทานพืน้บ้านของจงัหวดัอตุรดติถ์ จ านวน 6 เร่ือง ใช้เป็นเนือ้หาในการสร้างแบบฝึกทกัษะการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิง
วิเคราะห์ การสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ให้มีประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนตอ่ไป 
 
 
 

  
    

 
 
 
 

            
  
 
 
 
 
 
 


