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บทคัดย่อ 

  วัตถุประสงค์ของงานวิจัยแบบผสมผสานนีเ้พื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการอ่านเชิงกลยุทธ์ในการส่งเสริมการคิดขั้น

สูงของนักศึกษาไทย 2) ศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมการอ่านเชิงกลยุทธ์ในการส่งเสริมการคิดขั้นสูงของนักศึกษาไทย และ 

3) ศึกษาเจตคติของนักศึกษาไทยที่มีต่อกิจกรรมการอ่านเชิงกลยุทธ์ในการส่งเสริมการคิดขั้นสูงของนักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย

ของการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 43 คน ได้มา

จากการเลือกแบบเจาะจง ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่กำลังศึกษารายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ 2 ในปีการศึกษา 2559 

เครื่องมือวิจัย ได้แก่ กิจกรรมการอ่านเพื่อการเขียน การทดสอบก่อนและหลังเรียน แบบสอบถามเจตคต ิและการสัมภาษณ์ 

ข้อมูลเชิงปริมาณนำมาวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนและหลังเรียน เพื่อหาค่า (t-test) ค่าเฉลี่ย ( X  )       

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์โดยการใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) กิจกรรมการ

อ่านเชิงกลยุทธ์สามารถส่งเสริมความคิดขั้นสูงของนักศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  2)  กิจกรรมการอ่านเชิงกล

ยุทธ์สามารถส่งเสริมความเข้าใจขั้นสูงของนักศึกษากลุ่มความสามารถระดับสูง ปานกลาง ในระดับมาก ( X  =4.37 และ X  

= 4.08) ตามลำดับ และ 3) นักศึกษามีเจตคตติ่อกิจกรรมการอ่านเชิงกลยุทธ์ในการส่งเสริมการคิดขั้นสูงของนักศึกษาอยู่ใน

ระดับมาก ( X  =4.19) 

 

คำสำคัญ : การคิดขั้นสูง กิจกรรมการอ่านเชิงกลยุทธ์   

 

Abstract 

 The objectives of this mixed method study were 1) to develop a strategic reading task to 

promote Thai students’ higher-order thinking, 2) to study the strategic reading task to promote Thai 

students’ higher-order thinking, and 3) to investigate the attitude of Thai students towards the strategic 

reading task to promote Thai students’ higher-order thinking. The participants of the study were 43 second 

year English major students of the Faculty of Education in Academic Year 2016 . They were purposive 

selected through purposive sampling for during the research conduction, they enrolled in Reading 2 

Course. Reading-to-write tasks, pre-test and post-test, attitude questionnaire, and interview were 

employed for data collection. The collected data were analyzed for t-test, means, and standard deviation 

in terms of quantitative data. Content analysis was used to analyze the qualitative data. The findings 
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presented that 1) students’ higher-order thinking were developed through the strategic reading tasks with 

statistically significant at .01, 2) the strategic reading tasks were able to promote students’ higher-order 

thinking of good and moderate groups of students at high level ( X  =4.37 and X  = 4 .08) respectively. 

The attitudes of students towards the strategic reading task were at high level ( X  =4.19). 
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1. บทนำ 

 การจ ัดการเร ียนการสอนภาษาอ ังกฤษใน

ป ระ เท ศ ไท ย  ค ือ ก ารส อน ภ าษ าอ ังก ฤษ ใน ฐ าน ะ

ภาษาต ่างประเทศ  (English as a Foreign Language: 

EFL) ซึ่งในรายวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายวิชาการ

อ่านภาษาอังกฤษนั้นจำเป ็นต้องออกแบบ การจัดการ

เรียนรู้ และการวัดและประเมินผลโดยเน้นผลลัพธ์การ

เรียนรู้เป็นสำคัญ หลักสำคัญของการออกแบบการเรียนรู้

จำเป็นต้องยึดหลักการสำคัญ 4 ข้อ ได้แก่ การให้ผู้เรียนได้

มีส่วนในการกำหนดจุดประสงค์ของการอ่าน การเรียนรู้

ต้องเกิดจากการให้คำแนะนำในรูปแบบกระบวนการ ต้อง

พัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน และบท

อ่านต้องมีความเหมาะสมกับความสามารถของผู้เร ียน 

(Danvivath, 1998)  

  นอกจากนี ้Grabe (1991) กล่าวว่า การอ่านคือ

กระบวนการเรียนรู้เชิงกลยุทธ์ ในขณะที่อ่าน ผู้เรียนจะใช้

กลวิธีในการอ่านที่แตกต่างกันออกไป และมีระดับขั้นของ

การพัฒนา  ซึ่งในการอ่านภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง 

หรือภาษาต่างประเทศนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอน

ต้องสอนกลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจให้แก่ผู้เรียน  และ

เพิ่มระดับความซับซ้อนขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการอ่าน 

เช่น การอ่านเพื่อความเข้าใจ การอ่านเพื่อความเข้าใจขั้นสูง  

หรือการอ่านเพื่อการคิดขั้นสูง เป็นต้น นอกจากนี ้การสอน

กลวิธ ีการอ่าน หรือการสอนการอ่านเชิงกลยุทธ์น ั้นย ัง

สามารถส่งเสริมเจตคติที่ดีในการอ่านภาษาอังกฤษให้แก่

ผู้อ่านอีกด้วย ซึ่งในบริบทของประเทศไทยนั้น พบว่าการ

จัดการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษส่วนใหญ่นั้น เน้นที่

การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยการใช้

บทอ่านและให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดการอ่านเพื่อความเข้าใจ 

(Danvivath, 1998; Wannathong, 2015, Wannathong, 

2017)  

 จากสภาพปัญหาการสอนการอ่านภาษาอังกฤษใน

ประเทศไทยดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาสภาพปัญหา

ของนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบว่า 

นักศึกษา   ในกลุ่มที่มีผลการทดสอบการอ่านภาษาอังกฤษ 

เพื่อความเข้าใจในระดับสูง และปานกลางผ่านการจัดการ

เรียนการสอนกลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษมาก่อนในระดับ

มัธยมศึกษา ส่วนในกลุ่มที่มีผลการเรียนระดับต่ำนั้นไม่เคย

ผ่านการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษ

ในระดับมัธยมศึกษา (Wannathong, 2015) และเมื่อได้

สอนการอ่านเชิงกลยุทธ์การอ่านเพื่อความเข้าใจพบว่า

นักศึกษามีผลการทดสอบการอ่านภาษา   อังกฤษเพื่อความ

เข้าใจสูงข ึ้น และมีเจตคติท ี่ด ีต ่อการอ่านภาษาอังกฤษ 

(Wannathong, 2017) 

 ท ั้งน ี้ Grabe (2009) ได ้นำเสนอไว ้ว ่าความ

เข้าใจ และการคิดของผู้เรียนมีหลายระดับซึ่ง สอดคล้องกับ

นโยบายของการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของประเทศ

ไทยที่ต้องการให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดนั้นยังไม่ได้มี

การศึกษา ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับการ

ส่งเสริมทักษะการคิดขึ้นสูงของนักศึกษาไทยโดยใช้กิจกรรม

การอ่านเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการ

สอนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง

ให้ผู้เรียนต่อไป 

2. คำถามการวิจัย 

  2.1 ก ิจกรรมการอ ่าน เช ิงกลย ุทธ ์สามารถ

ส่งเสริมการคิดขั้นสูงของนักศึกษาไทยได้หรือไม่ 

 2.2 ก ิจกรรมการอ ่าน เช ิงกลย ุทธ ์ส ่งผลต ่อ

ส่งเสริมการคิดขั้นสูงของนักศึกษาไทยอย่างไรบ้าง 
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ข้อมูลเชิงปริมาณนำมาวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนและหลังเรียน เพื่อหาค่า (t-test) ค่าเฉลี่ย ( X  )       
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อ่านเชิงกลยุทธ์สามารถส่งเสริมความคิดขั้นสูงของนักศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  2)  กิจกรรมการอ่านเชิงกล

ยุทธ์สามารถส่งเสริมความเข้าใจขั้นสูงของนักศึกษากลุ่มความสามารถระดับสูง ปานกลาง ในระดับมาก ( X  =4.37 และ X  

= 4.08) ตามลำดับ และ 3) นักศึกษามีเจตคตติ่อกิจกรรมการอ่านเชิงกลยุทธ์ในการส่งเสริมการคิดขั้นสูงของนักศึกษาอยู่ใน

ระดับมาก ( X  =4.19) 
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  นอกจากนี ้Grabe (1991) กล่าวว่า การอ่านคือ

กระบวนการเรียนรู้เชิงกลยุทธ์ ในขณะที่อ่าน ผู้เรียนจะใช้
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เพิ่มระดับความซับซ้อนขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการอ่าน 

เช่น การอ่านเพื่อความเข้าใจ การอ่านเพื่อความเข้าใจขั้นสูง  

หรือการอ่านเพื่อการคิดขั้นสูง เป็นต้น นอกจากนี้ การสอน

กลวิธ ีการอ่าน หรือการสอนการอ่านเชิงกลยุทธ์น ั้นย ัง

สามารถส่งเสริมเจตคติที่ดีในการอ่านภาษาอังกฤษให้แก่

ผู้อ่านอีกด้วย ซึ่งในบริบทของประเทศไทยนั้น พบว่าการ

จัดการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษส่วนใหญ่นั้น เน้นที่

การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยการใช้

บทอ่านและให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดการอ่านเพื่อความเข้าใจ 

(Danvivath, 1998; Wannathong, 2015, Wannathong, 

2017)  

 จากสภาพปัญหาการสอนการอ่านภาษาอังกฤษใน

ประเทศไทยดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาสภาพปัญหา

ของนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบว่า 

นักศึกษา   ในกลุ่มที่มีผลการทดสอบการอ่านภาษาอังกฤษ 

เพื่อความเข้าใจในระดับสูง และปานกลางผ่านการจัดการ

เรียนการสอนกลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษมาก่อนในระดับ

มัธยมศึกษา ส่วนในกลุ่มที่มีผลการเรียนระดับต่ำนั้นไม่เคย

ผ่านการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษ

ในระดับมัธยมศึกษา (Wannathong, 2015) และเมื่อได้

สอนการอ่านเชิงกลยุทธ์การอ่านเพื่อความเข้าใจพบว่า

นักศึกษามีผลการทดสอบการอ่านภาษา   อังกฤษเพื่อความ

เข้าใจสูงข ึ้น และมีเจตคติท ี่ด ีต ่อการอ่านภาษาอังกฤษ 

(Wannathong, 2017) 

 ท ั้งน ี้ Grabe (2009) ได ้นำเสนอไวว้ ่าความ

เข้าใจ และการคิดของผู้เรียนมีหลายระดับซึ่ง สอดคล้องกับ

นโยบายของการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของประเทศ

ไทยที่ต้องการให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดนั้นยังไม่ได้มี

การศึกษา ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับการ

ส่งเสริมทักษะการคิดขึ้นสูงของนักศึกษาไทยโดยใช้กิจกรรม

การอ่านเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการ

สอนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง

ให้ผู้เรียนต่อไป 

2. คำถามการวิจัย 

  2.1 ก ิจกรรมการอ ่าน เช ิงกลย ุทธ ์สามารถ

ส่งเสริมการคิดขั้นสูงของนักศึกษาไทยได้หรือไม่ 

 2.2 ก ิจกรรมการอ ่าน เช ิงกลย ุทธ ์ส ่งผลต ่อ

ส่งเสริมการคิดขั้นสูงของนักศึกษาไทยอย่างไรบ้าง 
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 2.3 กิจกรรมการอ่านเชิงกลยุทธ์ส่งผลต่อเจต

คติของนักศึกษาไทยอย่างไร 

 

3. วัตถุประสงค์การวิจัย 

 3.1 เพ่ือพัฒนากิจกรรมการอ่านเชิงกลยุทธ์ในการ

ส่งเสริมการคิดขั้นสูงของนักศึกษาไทย   

 3.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมการ

อ่านเชิงกลยุทธ์ในการส่งเสริมการคิดขั้นสูงของนักศึกษา

ไทย  

 3.3 เพื่อศึกษาเจตคติของนักศึกษาไทยที่มีต่อ

กิจกรรมการอ่านเชิงกลยุทธ์ในการส่งเสริมการคิดขั้นสูงของ

นักศึกษา 

 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 

 4.1 ประชากร 

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก ่นักศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2559 จำนวน 171 คน 

 4.2 กลุ่มตัวอย่าง 

  กลุ่มตัวอย่างการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสกลนคร ชั้นปีที่ 3 ได้จากการเลือกแบบเจาะจง ซึ่งเป็น

นักศึกษากำลังศึกษารายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ 2 ในปี

การศึกษา 2559 จำนวน 43 คน  

 4.3 เครื่องมือวิจัย   

   เคร ื่องม ือในการเก ็บข ้อม ูลเช ิงปร ิมาณ 

ได้แก่ การทดสอบก่อนและหลังเรียน กิจกรรมการอ่าน

เช ิงกลยุทธ์ โดยมีกลยุทธ์ท ี่ใช ้ในการอ่าน ได ้แก ่การต ั้ง

คำถาม การสังเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการ

ประเม ินค ่า โดยใช ้ว ิธ ีการสอนการอ ่านเพ ื่อการเข ียน 

(Reading-to-write tasks) โดยใช้บทอ่าน 3 บทในหัวข้อ

เด ีย ว ก ัน  แ บ บ ส อ บ ถ าม เจ ต ค ต  ิ (5  Rating scale 

questionnaire) และ เคร ื่อ งม ือ ในการเก ็บ ข ้อม ูล เช ิง

คุณภาพ คือ การสัมภาษณ์  

 

  

 

 4.4 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

  ผู้ทรงคุณวุฒ ิท ี่ม ีประสบการณ์และความ

เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์ได้ตรวจสอบความตรง

ของเครื่องมือได้ค่าดัชนี 0.9 และตรวจสอบความเที่ยงโดย

หาค่า Cronbach's alpha ได้ค่าเท่ากับ 0.89 

 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  ข้อมูลเชิงปริมาณนำมาวิเคราะห์โดยการ

เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนและหลังเรียน เพื่อหาค่า 

(t-test) ค ่าเฉล ี่ย  ( X  ) ค ่าเบ ี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  

ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์โดยการใช้การวิเคราะห์

เนื้อหา (Content analysis) 

 4.6 การประเม ินท ักษะการค ิดข ั้นส ูงจาก

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเขียน 

  ในการประเม ินท ักษะการค ิดข ั้นส ูงจาก

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเขียน ได้นำ Rubric for Critical 

Thinking in Reading-To-Write Task (Lo, 2011) ในการ

ประเมินการเขียนของนักศึกษา 

 

5. วิธีดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยเพื่อส่งเสริมการคิดขั้นสูงของนักศึกษา

ไทยโดยใช้กิจกรรมการอ่านเชิงกลยุทธ์ ใช้เวลาทั้งสิ้น 11 

สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง แบ่งเป็นการสอน 2 ส่วน คือ

การสอนกลย ุทธ ์การอ ่าน  โดยใช ้ห ัวข ้อ  Christopher 

Columbus ในการฝึกในสัปดาห์ที่ 2-5 และสัปดาห์ที่ 6-9 

ใช้หัวข้อบทอ่านตามที่นักศึกษาได้ศึกษาความต้องการจาก

นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 วิธีดำเนินการวิจัย 

สัปดาห์ กิจกรรม ผลลัพธ์ 

1 ทดสอบก่อนเรียน  

2 สอนกลยุทธ์การตั้งคำถาม การเขียน 

outline 

3 สอนกลยุทธ์การสังเคราะห์

ข้อมูล 

การออกแบบ

ตาราง 

4 สอนกลยุทธ์การวิเคราะห์

ข้อมูล 

การออกแบบ

ตาราง 
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 2.3 กิจกรรมการอ่านเชิงกลยุทธ์ส่งผลต่อเจต

คติของนักศึกษาไทยอย่างไร 

 

3. วัตถุประสงค์การวิจัย 

 3.1 เพ่ือพัฒนากิจกรรมการอ่านเชิงกลยุทธ์ในการ

ส่งเสริมการคิดขั้นสูงของนักศึกษาไทย   

 3.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมการ

อ่านเชิงกลยุทธ์ในการส่งเสริมการคิดขั้นสูงของนักศึกษา

ไทย  

 3.3 เพื่อศึกษาเจตคติของนักศึกษาไทยที่มีต่อ

กิจกรรมการอ่านเชิงกลยุทธ์ในการส่งเสริมการคิดขั้นสูงของ

นักศึกษา 

 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 

 4.1 ประชากร 

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก ่นักศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2559 จำนวน 171 คน 

 4.2 กลุ่มตัวอย่าง 

  กลุ่มตัวอย่างการวิจัยในครั้งนี ้คือ นักศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสกลนคร ชั้นปีที่ 3 ได้จากการเลือกแบบเจาะจง ซึ่งเป็น

นักศึกษากำลังศึกษารายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ 2 ในปี

การศึกษา 2559 จำนวน 43 คน  

 4.3 เครื่องมือวิจัย   

   เคร ื่องม ือในการเก ็บข ้อม ูลเช ิงปร ิมาณ 

ได้แก่ การทดสอบก่อนและหลังเรียน กิจกรรมการอ่าน

เช ิงกลยุทธ์ โดยมีกลยุทธ์ท ี่ใช ้ในการอ่าน ได ้แก ่การต ั้ง

คำถาม การสังเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการ

ประเม ินค ่า โดยใช ้ว ิธ ีการสอนการอ ่านเพ ื่อการเข ียน 

(Reading-to-write tasks) โดยใช้บทอ่าน 3 บทในหัวข้อ

เด ีย ว ก ัน  แ บ บ ส อ บ ถ าม เจ ต ค ต  ิ (5  Rating scale 

questionnaire) และ เคร ื่อ งม ือ ในการเก ็บ ข ้อม ูล เช ิง

คุณภาพ คือ การสัมภาษณ์  

 

  

 

 4.4 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

  ผู้ทรงคุณวุฒ ิท ี่ม ีประสบการณ์และความ

เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์ได้ตรวจสอบความตรง

ของเครื่องมือได้ค่าดัชนี 0.9 และตรวจสอบความเที่ยงโดย

หาค่า Cronbach's alpha ได้ค่าเท่ากับ 0.89 

 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  ข้อมูลเชิงปริมาณนำมาวิเคราะห์โดยการ

เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนและหลังเรียน เพื่อหาค่า 

(t-test) ค ่าเฉล ี่ย  ( X  ) ค ่าเบ ี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  

ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์โดยการใช้การวิเคราะห์

เนื้อหา (Content analysis) 

 4.6 การประเม ินท ักษะการค ิดข ั้นส ูงจาก

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเขียน 

  ในการประเม ินท ักษะการค ิดข ั้นส ูงจาก

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเขียน ได้นำ Rubric for Critical 

Thinking in Reading-To-Write Task (Lo, 2011) ในการ

ประเมินการเขียนของนักศึกษา 

 

5. วิธีดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยเพื่อส่งเสริมการคิดขั้นสูงของนักศึกษา

ไทยโดยใช้กิจกรรมการอ่านเชิงกลยุทธ ์ใช้เวลาทั้งสิ้น 11 

สัปดาห ์สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง แบ่งเป็นการสอน 2 ส่วน คือ

การสอนกลย ุทธ ์การอ ่าน  โดยใช ้ห ัวข ้อ  Christopher 

Columbus ในการฝึกในสัปดาห์ที่ 2-5 และสัปดาห์ที่ 6-9 

ใช้หัวข้อบทอ่านตามที่นักศึกษาได้ศึกษาความต้องการจาก

นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 วิธีดำเนินการวิจัย 

สัปดาห์ กิจกรรม ผลลัพธ์ 

1 ทดสอบก่อนเรียน  

2 สอนกลยุทธ์การตั้งคำถาม การเขียน 

outline 

3 สอนกลยุทธ์การสังเคราะห์

ข้อมูล 

การออกแบบ

ตาราง 

4 สอนกลยุทธ์การวิเคราะห์

ข้อมูล 

การออกแบบ

ตาราง 

 
 

และT-Chart 

5 สอนกลยุทธ์การประเมินค่า การเขียนผัง

ความคิด และT-

Chart 

6 Dream making machine Expository 

essay 

7 Apes Expository 

essay 

8 Stem cell Expository 

essay 

9 Death penalty Expository 

essay 

10 ทดสอบหลังเรียน   

11 เก็บข้อมูลวัดเจตคติ/

สัมภาษณ์ 

 

 

6. ผลการวิจัย 

     6.1 การส่งเสริมการคิดขั้นสูงของนักศึกษา

โดยใช้กิจกรรมการอ่านเชิงกลยุทธ์ 

     จากการวิเคราะห์ผลของการทดสอบก่อนและ

หลังการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการอ่านเชิงกล

ยุทธ์เพื่อส่งเสริมการคิดขั้นสูงของนักศึกษาไทย ดังแสดงใน

ตารางที่ 2 

 

ตารางท ี่ 2  ผลการทดสอบก ่อนและหล ังก ารอ ่าน

ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการอ่านเชิงกลยุทธ์เพื่อส่งเสริม

การคิดขั้นสูงของนักศึกษาไทย 

ทดสอบ N X   S.D. t sig 

ก่อนเรียน 43 14.53 2.108 
25.839 .000 

หลังเรียน 43 23.14 2.145 

* p < .01 

 

 จากตาราง 2 พบว่า กิจกรรมการอ่านเชิงกล

ยุทธ์สามารถส่งเสริมการคิดขั้นสูงของนักศึกษาไทย พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างมีผลของการคิดขั้นสูงหลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียน โดยมีผลการทดสอบหลังเรียน ( X  =23.14 ) สูงกว่า

ก่อนเรียน ( X  =14.53 ) โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 

 6.2 ประสิทธิภาพของกิจกรรมการอ่านเชิงกล

ยุทธ์ในการส่งเสริมการคิดขั้นสูงของนักศึกษาไทย 

 ผลจากการวิเคราะห์การคิดขั้นสูงของนักศึกษา

จากกิจกรรมการอ่านเพ ื่อการเข ียน โดยใช้ Rubric for 

Critical Thinking in Reading-To-Write Task ( Lo, 

2011) จากการเก็บข้อมูลในสัปดาห์ที ่10 สามารถนำเสนอ

ได้ดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 คะแนนการคิดขั้นสูงของนักศึกษาไทยโดยการ

ใช้กิจกรรมการอ่านเชิงกลยุทธ์ 

               กลุ่มนักศึกษา 

 

องค์ประกอบการคิดขั้นสูง  

สูง กลาง ต่ำ 

X   X          X          

แสดงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 4.78    4.21 3.42 

นำเสนอมุมมองที่ได้จากเรื่อง

อย่างชัดเจน 

4.35 4.03 3.36 

สามารถบอกมุมมองอื่นๆ จาก

เรื่องได้ 

3.62 3.24 3.33 

แสดงประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน

เรื่องได้ 

4.25 4.18 3.56 

พิจารณาวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ 

ได้อย่างมีเหตุผล 

4.58 4.35 3.41 

แสดงผลลัพธ์ที่สำคัญที่จะเกิดขึ้น

จากเรื่องได้ 

4.64 4.45 3.54 

ตารางที่ 3 คะแนนการคิดขั้นสูงของนักศึกษาไทยโดยการ

ใช้กิจกรรมการอ่านเชิงกลยุทธ์ (ต่อ) 

               กลุ่มนักศึกษา 

 

องค์ประกอบการคิดขั้นสูง  

สูง กลาง ต่ำ 

X   X          X          

X   4.37 4.08 3.44 

S.D. 0.41

5 

0.43

4 

0.093 

   



วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

188

 
 

 จากตาราง 3 พบว ่า น ักศ ึกษาท ั้ง 3 กล ุ่ม

สามารถพ ัฒนาการค ิดข ั้นส ูง โดยน ักศ ึกษากล ุ่มท ี่ม ี

ความสามารถระดับสูง และปานกลางพัฒนาการคิดขั้นสูง

ได ้ในระดับมาก ( X  =4.37 และ X  =3.56)ตามลำดับ 

ส่วนนักศึกษากลุ่มที่มีความสามารถระดับต่ำพัฒนาการคิด

ขั้นสูงได้ในระดับปานกลาง ( X  =3.44) เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่านักศึกษากลุ่มที่ม ีความสามารถระดับสูง

สามารถแสดงประเด ็นป ัญ หาท ี่เก ิดข ึ้น ได ้ม ากท ี่ส ุด          

( X  =4.78) รองลงมาคือแสดงผลลัพธ์สำคัญที่จะเกิดขึ้น

จากเรื่องได้ ( X  =4.64) และ สามารถบอกมุมมองอื่นๆ 

จากเรื่องได้ ( X  =4.62) ตามลำดับ ในกลุ่มของนักศึกษาที่

มีความสามารถปานกลางสามารถแสดงผลลัพธ์สำคัญที่จะ

เก ิดขึ้นจากเรื่องได ้ ( X  =4.45) รองลงมาคือพ ิจารณา

วิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล ( X  =4.35) และ

แสดงประเด็นปัญหาที่เก ิดขึ้นได้มากที่ส ุด ( X  =4.21) 

ตามลำด ับ  และน ักศ ึกษากล ุ่มระด ับความสามารถต ่ำ

สามารถแสดงประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเรื่องได้มากที่สุด 

( X  =3.56) รองลงมาคือแสดงผลลัพธ์ที่สำคัญที่จะเกิดขึ้น

จากเรื่องได ้( X  =3.56) และแสดงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น

ได้ ( X  =3.42) 

 ผลจากคะแนนการคิดขั้นสูงในตาราง 3 

สอดคล้องกับข้อมูลการสัมภาษณ์นักศึกษาทั้ง 3 กลุ่ม ดังนี้ 

  สูง 2: “เวลาที่อ่านจบแล้วหนูคิดว่าทุกเรื่อง

มีทั้งข้อดีและข้อเสีย แล้วหนูอยากจะบอกให้คนอื่น ๆ ได้รู้

ถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น” 

  ปานกลาง 1: “พออ่านจบผมคิดเลยว่าจะ

เกิดอะไรขึ้นบ้างทั้งผลดีและผลเสีย” 

  ต่ำ 2: “หนูอ่านไปก็คิดได้ว่าต้องพิจารณา

อะไรบ้าง ทั้งผลดี และผลที่เสียเกิดขึ้นจากเรื่อง มันทำให้

หนูอยากอ่านบทความต่อไปเพื่อหาข้อมูลว่าจะตัดสินใจกับ

เรื่องที่อย่างอย่างไร” 

 6.3 เจตคติของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการ

อ่านเชิงกลยุทธ์ในการส่งเสริมการคิดขั้นสูง 

 ผลการว ิเคราะห ์เจตคต ิของน ักศ ึกษาจาก

แบบสอบถาม สามารถแสดงได้ในตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 เจตคติของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการอ่าน

เชิงกลยุทธ์ในการส่งเสริมการคิดขั้นสูง 

Attitude X   S.D. 

ฉันพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 4.46 0.630 

วิธีการสอนแบบนี้ทำให้การเรียน

ภาษาอังกฤษมีความหมายสำหรับฉัน 

4.42 0.626 

ฉันได้พัฒนาทักษะการคิด 4.41 0.731 

ฉันต้องการบอกวิธีการเรียน

ภาษาอังกฤษแบบนี้กับเพื่อน 

4.23 0.570 

ฉันมีความมั่นในในความสามารถทาง

ภาษาของตนเองมากขึ้น 

4.19 0.587 

ฉันอยากให้วิชาอื่นๆ สอนโดยใช้

วิธีการแบบนี้ 

4.19 0.698 

ฉันมีความรู้ในเนื้อหาที่อ่านมากขึ้น 4.16 0.614 

การสอนแบบนี้ดึงดูดความสนใจของ

ฉันอย่างมาก 

4.14 0.559 

ฉันอยากเรียนด้วยวิธีการนี้อีก 4.06 0.668 

ฉันมีโอกาสได้คิดหลายรูปแบบมากขึ้น

ตอนทำกิจกรรมในชั้นเรียน 

4.04 0.754 

การสอนด้วยวิธีนี้ทำให้ฉันมีแรงจูงใจ

ในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น 

3.79 0.860 

 4.19 0.091 

  

 จากตารางท ี่ 4 พบว่าน ักศ ึกษาม ีเจตคติต ่อ

กิจกรรมการอ่านเชิงกลยุทธ์ในการส่งเสริมการคิดขั้นสูงใน

ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X  =4.19) เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่านักศึกษามีเจตคติว่าได้พัฒนาทักษะการอ่าน

ภาษาอังกฤษมากที่สุด ( X  =4.46) รองลงมาคือวิธีการ

สอนแบบนี้ทำใหก้ารเรียนภาษาอังกฤษมีความหมายสำหรับ
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 จากตาราง 3 พบว ่า น ักศ ึกษาท ั้ง 3 กล ุ่ม

สามารถพ ัฒนาการค ิดข ั้นส ูง โดยน ักศ ึกษากล ุ่มท ี่ม ี

ความสามารถระดับสูง และปานกลางพัฒนาการคิดขั้นสูง

ได ้ในระดับมาก ( X  =4.37 และ X  =3.56)ตามลำดับ 

ส่วนนักศึกษากลุ่มทีม่ีความสามารถระดับต่ำพัฒนาการคิด

ขั้นสูงได้ในระดับปานกลาง ( X  =3.44) เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่านักศึกษากลุ่มที่ม ีความสามารถระดับสูง

สามารถแสดงประเด ็นป ัญ หาท ี่เก ิดข ึ้น ได ้ม ากท ี่ส ุด          

( X  =4.78) รองลงมาคือแสดงผลลัพธ์สำคัญที่จะเกิดขึ้น

จากเรื่องได ้( X  =4.64) และ สามารถบอกมุมมองอื่นๆ 

จากเรื่องได้ ( X  =4.62) ตามลำดับ ในกลุ่มของนักศึกษาที่

มีความสามารถปานกลางสามารถแสดงผลลัพธ์สำคัญที่จะ

เก ิดขึ้นจากเรื่องได ้ ( X  =4.45) รองลงมาคือพ ิจารณา

วิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล ( X  =4.35) และ

แสดงประเด็นปัญหาที่เก ิดขึ้นได้มากที่ส ุด ( X  =4.21) 

ตามลำด ับ  และน ักศ ึกษากล ุ่มระด ับความสามารถต ่ำ

สามารถแสดงประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเรื่องได้มากที่สุด 

( X  =3.56) รองลงมาคือแสดงผลลัพธ์ที่สำคัญที่จะเกิดขึ้น

จากเรื่องได้ ( X  =3.56) และแสดงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น

ได้ ( X  =3.42) 

 ผลจากคะแนนการคิดขั้นสูงในตาราง 3 

สอดคล้องกับข้อมูลการสัมภาษณ์นักศึกษาทั้ง 3 กลุ่ม ดังนี้ 

  สูง 2: “เวลาที่อ่านจบแล้วหนูคิดว่าทุกเรื่อง

มีทั้งข้อดีและข้อเสีย แล้วหนูอยากจะบอกให้คนอื่น ๆ ได้รู้

ถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น” 

  ปานกลาง 1: “พออ่านจบผมคิดเลยว่าจะ

เกิดอะไรขึ้นบ้างทั้งผลดีและผลเสีย” 

  ต่ำ 2: “หนูอ่านไปก็คิดได้ว่าต้องพิจารณา

อะไรบ้าง ทั้งผลดี และผลที่เสียเกิดขึ้นจากเรื่อง มันทำให้

หนูอยากอ่านบทความต่อไปเพื่อหาข้อมูลว่าจะตัดสินใจกับ

เรื่องที่อย่างอย่างไร” 

 6.3 เจตคติของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการ

อ่านเชิงกลยุทธ์ในการส่งเสริมการคิดขั้นสูง 

 ผลการว ิเคราะห ์เจตคต ิของน ักศ ึกษาจาก

แบบสอบถาม สามารถแสดงได้ในตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 เจตคติของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการอ่าน

เชิงกลยุทธ์ในการส่งเสริมการคิดขั้นสูง 

Attitude X   S.D. 

ฉันพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 4.46 0.630 

วิธีการสอนแบบนี้ทำให้การเรียน

ภาษาอังกฤษมีความหมายสำหรับฉัน 

4.42 0.626 

ฉันได้พัฒนาทักษะการคิด 4.41 0.731 

ฉันต้องการบอกวิธีการเรียน

ภาษาอังกฤษแบบนี้กับเพื่อน 

4.23 0.570 

ฉันมีความมั่นในในความสามารถทาง

ภาษาของตนเองมากขึ้น 

4.19 0.587 

ฉันอยากให้วิชาอื่นๆ สอนโดยใช้

วิธีการแบบนี้ 

4.19 0.698 

ฉันมีความรู้ในเนื้อหาที่อ่านมากขึ้น 4.16 0.614 

การสอนแบบนี้ดึงดูดความสนใจของ

ฉันอย่างมาก 

4.14 0.559 

ฉันอยากเรียนด้วยวิธีการนี้อีก 4.06 0.668 

ฉันมีโอกาสได้คิดหลายรูปแบบมากขึ้น

ตอนทำกิจกรรมในชั้นเรียน 

4.04 0.754 

การสอนด้วยวิธีนี้ทำให้ฉันมีแรงจูงใจ

ในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น 

3.79 0.860 

 4.19 0.091 

  

 จากตารางท ี ่4 พบว่าน ักศ ึกษาม ีเจตคติต ่อ

กิจกรรมการอ่านเชิงกลยุทธ์ในการส่งเสริมการคิดขั้นสูงใน

ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X  =4.19) เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่านักศึกษามีเจตคติว่าได้พัฒนาทักษะการอ่าน

ภาษาอังกฤษมากที่สุด ( X  =4.46) รองลงมาคือวิธีการ

สอนแบบนี้ทำใหก้ารเรียนภาษาอังกฤษมีความหมายสำหรับ

 
 

นักศึกษา ( X  =4.42) และนักศึกษาเห็นว่าตนเองได้พัฒนา

ทักษะการคิด ( X  =4.41) ตามลำดับ 

 ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์นักศึกษา

จาก 3 กลุ่มความสามารถสอดคล้องกับผลการศึกษาเจตคติ

ของนักศึกษา โดยสามารถนำเสนอได้ ดังนี้ 

  สูง 1 “ในตอนแรกที่ต้องอ่านบทความ 3 

บทความในเรื่องเดียวกันไม่คิดเลยว่าจะทำได้ รู้สึกว่าไม่มี

ความสามารถและมันยากเกินไป  แต่หลังจากพยายามอ่าน

และฝึกไปเรื่อยๆ กลับรู้สึกว่าอ่านได้เร็วและเข้าใจมากขึ้น 

และอ่านบทความแรกจบอยากอ่านบทความที่ 2 และ 3 

เพื่อตอบคำถามที่ตัวเองตั้งไว้ในบทความแรก” 

  ปานกลาง 3:  “รู้สึกว่าตัวเองอ่านเร็วขึ้น 

เข้าใจง่ายขึ้นจากการที่พยายามถามตัวเองและวิเคราะห์

เน้ือหาในแต่ละบทอ่าน  เรียนสนุกมากข้ึน” 

  ต ่ำ 1 : “เม ื่อก ่อนไม ่อยากอ ่าน  ไม ่อยาก

เรียนแบบนี้ อ่านเยอะ และยาก ในที่สุดก็ผ่านมาได้ ก็คิดว่า

อย่างน้อยก็รู้สึกว่าอ่านได้ดีขึ้น ไม่ได้รู้สึกไม่ชอบเหมือนแต่

ก่อน”  

 นอกจากการพัฒนาทักษะการอ่าน และทำให้มี

เจตคติที่ดีกับการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นแล้ว นักศึกษา

เห็นว่าได้พัฒนาทักษะการคิดจากกิจกรรมการอ่านเชิงกล

ย ุทธ ์ในการส ่งเสร ิมการค ิดข ั้นส ูง ด ังข ้อความจากการ

สัมภาษณ์ ดังนี้ 

  สูง 1 “ชอบการเรียนแบบนี้ นอกจากจะได้

อ่านแล้ว ยังต้องคิดมากขึ้น ทำให้ไม่เชื่อข้อมูลอะไรง่าย  

ต ้องหาข ้อม ูล เพ ิ่ม  และค ิดว ิเคราะห ์ให ้มากและเช ื่อ

ข้อเท็จจริงมากกว่า สนุก และรู้สึกฉลาดขึ้น” 

  ปานกลาง 2:  “การอ่านแบบนีท้ำให้คิด

มากขึ้น เชื่อข้อมูลยากขึ้น ค่อนข้างยาก แต่พอฝึกไปเรื่อยๆ 

ก็รู้สึกว่าค่อยๆ พัฒนา ” 

  ต่ำ 3: “เป็นการเรียนที่ยาก ทั้งอ่านทั้งคิด 

ท้อใจหลายครั้ง แต่สนุกเวลาที่รู้ว่าที่คิดแล้วมันเริ่มมาถูก

ทาง เหมือนเพื่อ เลยทำให้เข้าใจว่าเราได้พัฒนาการคิดจาก

การเรียนแบบนี้” 

              

 

7. สรุปและอภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยที่นำเสนอข้างต้น สามารถสรุป

และอภิปรายผลการวิจัย ตามคำถามวิจัยได้ดังนี้ 

  7.1 กิจกรรมการอ่านเชิงกลยุทธ์สามารถ

ส่งเสริมการคิดขั้นสูงของนักศึกษาไทยได้หรือไม่ 

   ผลจากการทดสอบก่อนและหลังเรียน

แสดงว่ากิจกรรมการอ่านเชิงกลยุทธ์สามารถส่งเสริมการคิด

ขั้นสูงของนักศึกษาไทยได ้จากผลการทดสอบหลังเรียนที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าการทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิจัยดังกล่าวยืนยันผลการวิจัย

เกี่ยวกับการสอนกลยุทธ์การอ่านเพ่ือพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ

เพื่อความเข้าใจว่าสามารถส่งเสริมทักษะการอ่านและการ

ค ิดของผ ู้เร ียนได ้ (Danvivath, 1998; Liaw, 2011; Lo, 

2011; Plakans, 2009; Tilfatlioglu, 2008; 

Wannathong, 2017; and Zhou, 2008). เม ื่อพ ิจารณา

ถึงการพัฒนาการคิดขั้นสูงของนักศึกษาจะพบว่าคะแนน

เฉลี่ยไม่แตกต่างกันมานัก โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอยู่ที่

14.53 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนอยู่ที่ 23.14 แต่อย่างไรก็

ตามนักศึกษาทุกคนมีผลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียน ซึ่งอาจเนื่องจากว่าการวิจัยครั้งนี้เป็นครั้งแรกของ

นักศึกษาที่ได้อ่านภาษาอังกฤษจากบทอ่าน 3 บทอ่านใน

หัวข้อเดียวกัน และฝึกกลยุทธ์การอ่านที่ส่งเสริมการคิดขั้น

สูง ทั้ง 4 ประเภท คือ     การตั้งคำถาม การสังเคราะห์

ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการประเมินค่า 

  7.2 กิจกรรมการอ่านเชิงกลยุทธ์ส่งผลต่อ

ส่งเสริมการคิดขั้นสูงของนักศึกษาไทยอย่างไรบ้าง 

    ผลจากกิจกรรมการอ่านเชิงกลยุทธ์เพื่อ

ส่งเสริมการคิดขั้นสูงของนักศึกษาไทย พบว่านักศึกษาทั้ง 3 

กลุ่มความสามารถนั้นสามารถมีประเด็นของการพัฒนาที่

แตกต่างกัน คือ กลุ่มความสามารถระดับสูงสามารถแสดง

ประเด็นปัญหาที่เก ิดขึ้นได้มากที่ส ุด  ( X  =4.46) กลุ่ม

ระดับกลางสามารถแสดงผลลัพธ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นจากเรื่อง

ได้ ( X  =4.45) และกลุ่มระดับต่ำสามารถแสดงประเด็น

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเรื่องได้มากที่สุด ( X  =3.56) ทั้งนี้ ผล

ของการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่แตกต่างกันนั้นอาจเป็นเพราะ 

เน ื่องจากน ักศ ึกษากล ุ่มท ี่ม ีความสามารถระด ับส ูงน ั้น
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สามารถอ่านจับใจวามสำคัญของเรื่องได้เร็ว และสามารถ

เชื่อมต่อความรู้จากบทอ่านกับประสบการณ์เดิมที่ม ี จึง

แสดงประเด ็นป ัญหาท ี่เก ิดข ึ้นได ้มากท ี่ส ุด  ในขณะท ี่

นักศึกษากลุ่มความสามารถระดับปานกลางนั้นอ่านและ

เข้าใจเรื่องที่อ่านได้ และเข้าใจผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากบทอ่าน

น ั้น  ๆ  โดยเป ็นระด ับของการเข ้าใจและค ิดในระด ับ

รองลงมา และนักศึกษากลุ่มความสามารถระดับต่ำสามารถ

แสดงประเด็นต่างๆในเรื่องได้ เนื่องจากนักศึกษากลุ่มนี้มุ่ง

ความสนใจที่การอ่านและแปลเนื้อหา เพื่อดึงข้อมูลจากบท

อ่านและพยายามทำความเข้าใจ  ซึ่งข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ที่ได้จากการสัมภาษณ์สามารถแสดงให้เห็นความสอดคล้อง 

ดังนี้ 

  สูง 1 “เวลาอ่านจนครบทั้ง 3 บทอ่าน ผม

คิดถึงข่าว หรือเหตุการณ์ที่ผมเคมีประสบการณ์ทั้งทางตรง

และทางอ้อม ซึ่งมันทำให้ผมเข้าใจสถานการณ์ในบทอ่าน

มากข ึ้น เห ็นป ัญหา และทำให ้ผมม ีทางออก ยิ่งค ิดถ ึง

ประเด็นที่เกี่ยวข้องมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้ผมเข้าใจมากขึ้น

เท่านั้น” 

  ปานกลาง 2:  “พออ่านครบ 3 บทความ

แล้วคิดพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ค้นพบ รู้เลยว่าเรื่องที่อ่าน

จะเกิดผลดีหรือผลเสียมากกว่ากัน  อยากจะให้มีส ิ่งนั้น

หรือไม่ เช่น Stem cell และ Death penalty อันนี้สนุก

มาก” 

  ต่ำ 3: “เวลาอ่านแล้วเจอคำตอบที่ตัวเอง

ตั้งคำถามไว ้รู้สึกดีมากๆ  แต่ละย่อหน้าจะมีใจความสำคัญ 

เหตุผล และหลักฐานมาสนับสนุน ทำให้เข้าใจผู้เขียนว่า

ต้องการสื่ออะไร” 

  7.3 กิจกรรมการอ่านเชิงกลยุทธ์ส่งผลต่อ

เจตคติของนักศึกษาไทยอย่างไร 

    ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเจตคติ 

และการสัมภาษณ์แสดงผลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ของกิจกรรมการอ่านเชิงกลยุทธ์สามารถส่งเสริมการคิดขั้น

สูงของนักศึกษาไทย     โดยผลจากแบบสอบถามเจตคติ

แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมการอ่าน

เชิงกลยุทธ์สามารถส่งเสริมการคิดขั้นสูงของนักศึกษาไทย

อย ู่ในระด ับมาก ( X  =4.19) ซ ึ่งสอดคล ้องก ับผลการ

ทดสอบหลังเรียนที่แสดงถึงการส่งเสริมการคิดขั้นสูงของ

น ักศ ึกษาด ้วย นอกจากน ี้ ข ้อม ูลเช ิงค ุณภาพจากการ

สัมภาษณ์ยังแสดงให้เห็นว่านักศึกษามีการพัฒนาทักษะการ

อ่าน และการคิด มีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น  

   ผลจากการวิจัยสอดคล้องกับการศึกษา

ของ Liaw (2011) ในด้านการจัดการเรียนการสอนเชิงกล

ยุทธ์ในกิจกรรมการอ่านเพื่อการเขียนนั้นสามารถสร้าง

แรงจูงใจให้แก่ผู้เรียน และสร้างความสนุกสนานในการ

เรียนได้ นอกจากนี้ มีนักศึกษาให้สัมภาษณ์ว่าได้พัฒนาการ

ทางด ้านการเร ียนร ู้ด ้วยตนเองจากก ิจกรรมด ้วย  ซ ึ่ง

สอดคล้องกับ Danvivath (1998) ที่กล่าวว่า กิจกรรมการ

อ ่าน เพ ื่อ พ ัฒ น าผ ู้เร ีย น ต ้อ งส าม ารถพ ัฒ น าท ักษ ะ 

การเร ียนร ู้ด ้วยตนเองได ้ และสอดคล ้องก ับพรเพ ็ญ  

สมบัติมาก (2560) ที่ระบุว่าการคิดวิเคราะห์ตลอดเวลาเป็น

การเชื่อมโยงความรู้เด ิมกับความรู้ใหม่ เป ็นรูปแบบผัง

ความคิดที่ผู้เรียนสร้างสรรค์ขึ้นได้ 

  ปานกลาง 1:  “รู้สึกว่าเรียนแบบนี้แล้วทำ

ให้ติดว่าข้อมูลอะไรที่ได้มากต้องอ่านจาก 3 แหล่งก่อนถึง

จะเชื่อ  และพอจบจากวิชานี้แล้วก็ต้องหาอะไรอ่านทุกวัน 

เพราะติดว่าต้องอ่าน และต้องฝึกคิดเพื่อพัฒนาตัวเอง” 

 

8. ข้อจำกัดในการวิจัย และข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยใน

อนาคต 

 แม้ว่าผลจากการวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า

กิจกรรมการอ่านเชิงกลยุทธ์สามารถส่งเสริมการคิดขั้นสูง

ของนักศึกษาไทยได้ แต่ก็ย ังมีข ้อจำกัดของงานวิจัย ซึ่ง

สามารถนำเสนอได้ ดังนี้ 

  8.1 กลุ่มต ัวอย่างของการวิจ ัยครั้งน ี้เป ็น

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเท่านั้น ซึ่งจากผลที่ได้

น ั้นสามารถส ่งเสร ิมการค ิดข ั้นส ูงได ้จร ิง หากสามารถ

นำไปใชก้ับกลุ่มตัวอย่างที่มากขึ้น หรือกับนักศึกษาต่าง

คณะอาจส่งผลให้ผลลัพธ์การวิจัยเปลี่ยนไป และจะเป็น

ประโยชน์ต่อการสอนภาษาอังกฤษในวงกว้าง 

  8.2 ช่วงเวลาของการดำเนินการวิจัยคือช่วง

ภาคเร ียนท ี่ 2 ปีการศ ึกษา 2559 ในรายวิชาการอ ่าน

ภาษาอ ังกฤษ  2  ซ ึ่งห ากสามารถขยาย เวลาในการ

ดำเนินการวิจัย และสามารถเก็บข้อมูลเชิงลึก เช่น การ
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สามารถอ่านจับใจวามสำคัญของเรื่องได้เร็ว และสามารถ

เชื่อมต่อความรู้จากบทอ่านกับประสบการณ์เดิมที่ม ี จึง

แสดงประเด ็นป ัญหาท ี่เก ิดข ึ้นได ้มากท ี่ส ุด  ในขณะท ี่

นักศึกษากลุ่มความสามารถระดับปานกลางนั้นอ่านและ

เข้าใจเรื่องที่อ่านได้ และเข้าใจผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากบทอ่าน

น ั้น  ๆ  โดยเป ็นระด ับของการเข ้าใจและค ิดในระด ับ

รองลงมา และนักศึกษากลุ่มความสามารถระดับต่ำสามารถ

แสดงประเด็นต่างๆในเรื่องได้ เนื่องจากนักศึกษากลุ่มนี้มุ่ง

ความสนใจที่การอ่านและแปลเนื้อหา เพื่อดึงข้อมูลจากบท

อ่านและพยายามทำความเข้าใจ  ซึ่งข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ที่ได้จากการสัมภาษณ์สามารถแสดงให้เห็นความสอดคล้อง 

ดังนี้ 

  สูง 1 “เวลาอ่านจนครบทั้ง 3 บทอ่าน ผม

คิดถึงข่าว หรือเหตุการณ์ที่ผมเคมีประสบการณ์ทั้งทางตรง

และทางอ้อม ซึ่งมันทำให้ผมเข้าใจสถานการณ์ในบทอ่าน

มากข ึ้น เห ็นป ัญหา และทำให ้ผมม ีทางออก ยิ่งค ิดถ ึง

ประเด็นที่เกี่ยวข้องมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้ผมเข้าใจมากขึ้น

เท่านั้น” 

  ปานกลาง 2:  “พออ่านครบ 3 บทความ

แล้วคิดพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ค้นพบ รู้เลยว่าเรื่องที่อ่าน

จะเกิดผลดีหรือผลเสียมากกว่ากัน  อยากจะให้มีส ิ่งนั้น

หรือไม่ เช่น Stem cell และ Death penalty อันนี้สนุก

มาก” 

  ต่ำ 3: “เวลาอ่านแล้วเจอคำตอบที่ตัวเอง

ตั้งคำถามไว ้รู้สึกดีมากๆ  แต่ละย่อหน้าจะมีใจความสำคัญ 

เหตุผล และหลักฐานมาสนับสนุน ทำให้เข้าใจผู้เขียนว่า

ต้องการสื่ออะไร” 

  7.3 กิจกรรมการอ่านเชิงกลยุทธ์ส่งผลต่อ

เจตคติของนักศึกษาไทยอย่างไร 

    ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเจตคติ 

และการสัมภาษณ์แสดงผลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ของกิจกรรมการอ่านเชิงกลยุทธ์สามารถส่งเสริมการคิดขั้น

สูงของนักศึกษาไทย     โดยผลจากแบบสอบถามเจตคติ

แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมการอ่าน

เชิงกลยุทธ์สามารถส่งเสริมการคิดขั้นสูงของนักศึกษาไทย

อย ู่ในระด ับมาก ( X  =4.19) ซ ึ่งสอดคล ้องก ับผลการ

ทดสอบหลังเรียนที่แสดงถึงการส่งเสริมการคิดขั้นสูงของ

น ักศ ึกษาด ้วย นอกจากน ี ้ข ้อม ูลเช ิงค ุณภาพจากการ

สัมภาษณ์ยังแสดงให้เห็นว่านักศึกษามีการพัฒนาทักษะการ

อ่าน และการคิด มีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น  

   ผลจากการวิจัยสอดคล้องกับการศึกษา

ของ Liaw (2011) ในด้านการจัดการเรียนการสอนเชิงกล

ยุทธ์ในกิจกรรมการอ่านเพื่อการเขียนนั้นสามารถสร้าง

แรงจูงใจให้แก่ผู้เรียน และสร้างความสนุกสนานในการ

เรียนได้ นอกจากนี้ มีนักศึกษาให้สัมภาษณ์ว่าได้พัฒนาการ

ทางด ้านการเร ียนร ู้ด ้วยตนเองจากก ิจกรรมด ้วย  ซ ึ่ง

สอดคล้องกับ Danvivath (1998) ที่กล่าวว่า กิจกรรมการ

อ ่าน เพ ื่อ พ ัฒ น าผ ู้เร ีย น ต ้อ งส าม ารถพ ัฒ น าท ักษ ะ 

การเร ียนร ู้ด ้วยตนเองได ้ และสอดคล ้องก ับพรเพ ็ญ  

สมบัติมาก (2560) ที่ระบุว่าการคิดวิเคราะห์ตลอดเวลาเป็น

การเชื่อมโยงความรู้เด ิมกับความรู้ใหม่ เป ็นรูปแบบผัง

ความคิดที่ผู้เรียนสร้างสรรค์ขึ้นได้ 

  ปานกลาง 1:  “รู้สึกว่าเรียนแบบนี้แล้วทำ

ให้ติดว่าข้อมูลอะไรที่ได้มากต้องอ่านจาก 3 แหล่งก่อนถึง

จะเชื่อ  และพอจบจากวิชานี้แล้วก็ต้องหาอะไรอ่านทุกวัน 

เพราะติดว่าต้องอ่าน และต้องฝึกคิดเพื่อพัฒนาตัวเอง” 

 

8. ข้อจำกัดในการวิจัย และข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยใน

อนาคต 

 แม้ว่าผลจากการวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า

กิจกรรมการอ่านเชิงกลยุทธ์สามารถส่งเสริมการคิดขั้นสูง

ของนักศึกษาไทยได้ แต่ก็ย ังมีข ้อจำกัดของงานวิจัย ซึ่ง

สามารถนำเสนอได้ ดังนี้ 

  8.1 กลุ่มต ัวอย่างของการวิจ ัยครั้งน ี้เป ็น

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเท่านั้น ซึ่งจากผลที่ได้

น ั้นสามารถส ่งเสร ิมการค ิดข ั้นส ูงได ้จร ิง หากสามารถ

นำไปใชก้ับกลุ่มตัวอย่างที่มากขึ้น หรือกับนักศึกษาต่าง

คณะอาจส่งผลให้ผลลัพธ์การวิจัยเปลี่ยนไป และจะเป็น

ประโยชน์ต่อการสอนภาษาอังกฤษในวงกว้าง 

  8.2 ช่วงเวลาของการดำเนินการวิจัยคือช่วง

ภาคเร ียนท ี่ 2 ปีการศ ึกษา 2559 ในรายวิชาการอ ่าน

ภาษาอ ังกฤษ  2  ซ ึ่งห ากสามารถขยาย เวลาในการ

ดำเนินการวิจัย และสามารถเก็บข้อมูลเชิงลึก เช่น การ

 
 

ทดสอบย ้อนหล ัง  (Delayed-Posttest) หล ังจากการ

ทดสอบหลังเรียน จะสามารถยืนยันผลการวิจัยน่าเชื่อถือ

มากยิ่งขึ้น 

 โดยสรุปแล้ว ในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ในฐานะภาษาต่างประเทศนั้น การส่งเสริมการอ่านเป็น

กุญแจสำคัญในการศึกษา      หาความรู้  นอกจากความ

เข้าใจที่ผู้เรียนจะได้จากการอ่านแล้ว  การคิดก็เป็นทักษะที่

สำคัญที่ควรส่งเสริมเช่นกัน   ทั้งนี้ การคิดขั้นสูง ซึ่งสามารถ

ส่งเสริมให้เกิดขึ้นได้จากการออกแบบกิจกรรมอ่านเชิงกล

ย ุท ธ ์ ท ี่ผ ู้สอนสามารถส ่ง เสร ิม ให ้เก ิดข ึ้น ก ับ ผ ู้เร ียน  

นอกจากนี้ เจตคติที่ดี และการเรียนรู้ด้วยตนเองก็เกิดขึ้นได้

จากกิจกรรมการอ่านเชิงกลยุทธ์อีกด้วย 
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