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ประโยชน์ของการใช้งานระดับมากที่สุด แสดงว่า ระบบ

สารสนเทศสามารถพัฒนางานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ซ ึ่งผ ู้พ ัฒ น าระบบ ต ้อ งจ ัด อบ รม ให ้ผ ู้ใช ้ร ะบ บ ได ้ม ี

ความสามารถและสนใจในการใช้ระบบมากขึ้น 

  

6. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

     6.1 สรุปผลการวิจัย 

            การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยปฏิบัติการที่ได้

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน

สาร-บรรณได้จริง และมีการประเมินประสิทธิภาพของ

ระบบโดยผู้เชี่ยวชาญระบบ และระบบมีความพร้อมในการ

ขยายผลไปยังผู้ใช้ระบบให้ครอบคลุมทั้งองค์กร 

      

6.2 ข้อเสนอแนะ 

            6.2.1 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 

                1) ควรมีการเพิ่มขนาดกลุ่มประชากร หรือ

ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ประเมินประสิทธิภาพของระบบให้

มากขึ้น  

    2) เพิ่มระยะขั้นตอนการวิจัยปฏิบัติการ 

ให้ครอบคลุมการนำระบบไปใช้ทั้งองค์กร 

           6.2.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

       1) ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ด้านการสนับสนุนงานหลักขององค์กรอื่น ๆ เช่น ระบบ

บุคลากร การลงทะเบียนเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

เป็นต้น 

                  2) ศึกษาความพึงพอใช้ของผู้ใช้ระบบทั้ง

องค์กร 
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บทคัดย่อ 

 การว ิจ ัยคร ั้งน ี้ม ีว ัตถ ุป ระสงค ์เพ ื่อ  1 ) เพ ื่อพ ัฒ นาก ิจกรรมการเร ียน ร ู้ โดย ใช ้กลว ิธ ีเมตาคอกน ิท ีฟ  

เสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟเสริม

ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาเจตคติต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ 

เสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จำนวน 35 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ เสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน จำนวน 9 

แผน แบบฝึกทักษะการอ่าน จำนวน 9 เล่ม แบบสังเกตพฤติกรรมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน

ของนักเรียน แบบสัมภาษณ์นักเรียน แบบทดสอบท้ายวงจรปฏิบัติการ แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ

เพื่อความเข้าใจ แบบทดสอบวัดเจตคติต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบทีแบบไม่อิสระ  

 ผลการวิจัยพบว่า         

  1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ เสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีกลวิธีเมตาคอกนิทีฟที่สำคัญดังนี้ 1) กลวิธีดึงดูดความสนใจสู่การเรียนรู ้2) กลวิธีการจัดการและการวาง

แผนการเรียนรู้ 3) กลวิธีประเมินผลการเรียนรู้  

 2. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกลวิธีเมตาคอกนิทีฟ เสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านที่มีต่อ

ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ มีคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจก่อน

เรียนท่ากับ 18.00 คิดเป็นร้อยละ 45.00 และหลังเรียนเท่ากับ 30.40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.00 ซึ่งไม่น้อยกว่าเกณฑ์ร้อย

ละ 75 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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  3. นักเรียนมีเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ เสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน 

อยู่ในระดับดี 

 

คำสำคัญ : กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ, เจตคติต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟเสริมด้วย

แบบฝึกทักษะการอ่าน  

 

Abstract 

 The purposes of this research were to 1) develop learning activities using metacognitive 

strategies supplemented with reading skill exercises of Mathayomsuksa 1 students, 2) study and compare 

the English reading comprehension ability before and after using the metacognitive strategies 

supplemented with reading skill exercises of Mathayomsuksa 1 students, and 3) study the students’ 

attitude towards learning activities using metacognitive strategies supplemented with reading skill exercises 

of Mathayomsuksa 1 students. The sample consisted of 35 Mathayomsuksa 1 students who were studying 

in the academic year 2016, Chiangkhan District, Loei Province, using the cluster random sampling 

technique. The research instruments were 9 lesson plans and reading skill exercises, teaching observation 

forms, students’ behavior observation forms, students’ interview forms, quizzes, English reading 

comprehension ability test and attitude questionnaire. The data was analyzed by percentage, mean, 

standard deviation and t-test for dependent samples. The findings of this research were as follows: 

  1. The development of learning activities using metacognitive strategies supplemented with 

reading skill exercises of Mathayomsuksa 1 students; There are 3 strategies are as follow 1) Centering Your 

Learning, 2) Arranging and Planning Your learning 3) Evaluating Your Learning.  

  2. The students’ pretest and posttest score on English reading comprehension ability were 

18.00 mean scores or 45.00 % and 30.40 mean scores or 76.00 % respectively, there were not less than 75 

percent criterion. The students’ English reading comprehension ability before learning through 

metacognitive strategies supplemented with reading skill exercises was found significantly higher than that 

of the prior one. 

  3. The students’ attitude towards learning activities using metacognitive strategies 

supplemented with reading skill exercises was at a good level. 

 

Keywords :  learning activities using metacognitive strategies supplemented with reading skill exercises, 

attitude towards learning activities using metacognitive strategies supplemented with reading skill exercises 

 

บทนำ 

 ภาษาอังกฤษในสังคมโลกปัจจุบันมีความสำคัญ

และจำเป ็นอย ่างย ิ่งในช ีว ิตประจำว ัน เน ื่องจากเป ็น

เครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การสร้างความ

เข้าใจเก ี่ยวกับวัฒนธรรมและวิส ัยท ัศน์ของชุมชนโลก 

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ (2552: 1) ได้กำหนด

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ที่เป็นสาระการเรียนรู้

พื้นฐาน ที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษใน
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  3. นักเรียนมีเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ เสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน 

อยู่ในระดับดี 

 

คำสำคัญ : กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ, เจตคติต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟเสริมด้วย

แบบฝึกทักษะการอ่าน  

 

Abstract 

 The purposes of this research were to 1) develop learning activities using metacognitive 

strategies supplemented with reading skill exercises of Mathayomsuksa 1 students, 2) study and compare 

the English reading comprehension ability before and after using the metacognitive strategies 

supplemented with reading skill exercises of Mathayomsuksa 1 students, and 3) study the students’ 

attitude towards learning activities using metacognitive strategies supplemented with reading skill exercises 

of Mathayomsuksa 1 students. The sample consisted of 35 Mathayomsuksa 1 students who were studying 

in the academic year 2016, Chiangkhan District, Loei Province, using the cluster random sampling 

technique. The research instruments were 9 lesson plans and reading skill exercises, teaching observation 

forms, students’ behavior observation forms, students’ interview forms, quizzes, English reading 

comprehension ability test and attitude questionnaire. The data was analyzed by percentage, mean, 

standard deviation and t-test for dependent samples. The findings of this research were as follows: 

  1. The development of learning activities using metacognitive strategies supplemented with 

reading skill exercises of Mathayomsuksa 1 students; There are 3 strategies are as follow 1) Centering Your 

Learning, 2) Arranging and Planning Your learning 3) Evaluating Your Learning.  

  2. The students’ pretest and posttest score on English reading comprehension ability were 

18.00 mean scores or 45.00 % and 30.40 mean scores or 76.00 % respectively, there were not less than 75 

percent criterion. The students’ English reading comprehension ability before learning through 

metacognitive strategies supplemented with reading skill exercises was found significantly higher than that 

of the prior one. 

  3. The students’ attitude towards learning activities using metacognitive strategies 

supplemented with reading skill exercises was at a good level. 

 

Keywords :  learning activities using metacognitive strategies supplemented with reading skill exercises, 

attitude towards learning activities using metacognitive strategies supplemented with reading skill exercises 

 

บทนำ 

 ภาษาอังกฤษในสังคมโลกปัจจุบันมีความสำคัญ

และจำเป ็นอย ่างย ิ่งในช ีว ิตประจำว ัน เน ื่องจากเป ็น

เครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การสร้างความ

เข้าใจเก ี่ยวกับวัฒนธรรมและวิส ัยท ัศน์ของชุมชนโลก 

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ (2552: 1) ได้กำหนด

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ที่เป็นสาระการเรียนรู้

พื้นฐาน ที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษใน

การพัฒนาทักษะทางภาษา ทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน 

เข ียนซึ่งตรงกับกฎบัตรอาเซ ียนข้อ 34 ที่ได ้บ ัญญ ัต ิว ่า

“The working language of ASEAN shall be 

English” ที่มีความหมายว่า ภาษาที่ใช้ในการทำงานของ

อาเซียน  คือ ภาษาอังกฤษ” สมาคมนักศึกษา   คริสเตียน

ไทย (2556 : 1) ส ่วนวรากรณ  ์สามโกเศศ (2555: 1) 

กล่าวว่าในยุคแห่งประชาคมอาเซียน มีการเปลี่ยนแปลง

เพื่อเข้าสู่ประชาคมอย่างช้า ๆ ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป 

ทั้งนี้ สิ่งที่กระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นพร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนได้ดีคือการอ่านเพราะการอ่านเป็นการ

เปิดประตูข้อมูลที่แท้จริง จากที่กล่าวมา ผู้วิจัยได้เห็นถึง

ความสำคัญของการอ่าน ซึ่งการจัดก ิจกรรการเรียนรู ้

การอ่านภาษาอังกฤษในปัจจุบัน ยังไม่บรรลุผลที่คาดหวัง 

จากก ารส ัม ภ าษณ ์คณ ะคร ูก ล ุ่ม ส าระก าร เร ียน ร ู้

ภาษาต่างประเทศโรงเรียนเชียงคาน (2558) เกี่ยวกับ

ป ัญหาในการอ ่านภาษาอ ังกฤษเพ ื่อความเข ้าใจ ของ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 อ่านคำศัพท์ และประโยค

ของภาษาอังกฤษไม่ออก และจับใจความของเร่ืองท่ีอ่านไม่ได้ 

ไม ่สามารถสรุปเป ็นประเด ็นได ้ อาจเก ิดจากป ัจจ ัยท ี่

หลากหลาย เช่น ปัญหาด้านครู ด้านนักเรียนและด้านสื่อ

การเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุวรรณ ปัญญะติ 

(2555: 3) ที่พบสาเหตุดังนี้ ด้านครู พบว่า ครูขาดความรู้            

ที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด ้านนักเรียน 

พบว่านักเรียนไม่เห็นความสำคัญของการอ่านภาษาอังกฤษ 

ไม่สนใจและไม่พร้อมฝึกอ่าน และด้านสื่อการเรียนรู ้พบว่า

ส่ือไม่แปลกใหม่ ไม่น่าสนใจ ไม่เร้าความสนใจของนักเรียน 

นักเรียน ไม่เข้าใจคำศัพท์ นักเรียนจึงไม่เข้าใจบทความ

หรือข ้อความท ี่ปรากฏในบทอ่านส่งผลให้นักเรียนชั้น

ม ัธยมศ ึกษาป ีท ี่ 1 มีผลส ัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ ่าน

ภาษาอังกฤษคิดเป็นร้อยละ 66.68 ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

ของโรงเรียนเชียงคาน ท่ีต้ังเป้าหมายไว้ ซ่ึงควรจะมีผลสัมฤทธ์ิ 

จากผลการเรียนร้อยละ 75 (ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเชียงคาน, 

2558)  

 เนื่องจากการอ่านเพื่อความเข้าใจและการใช้

สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม ช่วยพัฒนาทักษะการอ่านแล้ว 

ยังช่วยให้นักเรียนเกิดการพัฒนาด้านการคิด ดังที่พาสนา 

จุลรัตน์ (2556: 15) กล่าวว่าเมตาคอกนิทีฟเป็นกระบวนการ

คิดระดับสูงที่มีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้เพราะช่วยให้

ผ ู้เร ียนเรียนรู้ว ิธ ีการเรียน (learn how to learn) และ

เรียนรู้ว ิธ ีการคิด (learn how to think) เมตา   คอกนิ

ทีฟสามารถพัฒนาได้ เรียนรู้ได้ ดังนั้น ผู้เรียนควรได้รับ

การพัฒนาเมตาคอกนิทีฟ โดยครูผู้สอนควรฝึกให้ผู้เรียน

รู้จักการควบคุมการรู้คิดของตน ในการพัฒนาเมตาคอกนิ

ทีฟจะต้องอาศัยขั้นตอน หรือกระบวนการที่เหมาะสม 

และม ีประส ิทธ ิภาพท ี่เร ียกว ่า “กลวิธีเมตาคอกนิท ีฟ 

(Metacognitive Strategies)” ซ่ึงเป็นกระบวนการที่ผู้เรียน

สามารถใช้กำกับจัดการ วางแผนตรวจสอบ และประเมิน

กิจกรรมทางปัญญาหรือกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่ง

ตรงก ับงานว ิจ ัยของ Cubukcu (2008: 1) ท ี่พบว ่าคร ู

สามารถช่วยให ้น ักเรียนรู้จ ักใช ้กลวิธ ีเมตาคอกนิท ีฟที่

แตกต่างกันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ของนักเรียน 

การศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการสอนทักษะ

การอ่านโดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ โดยเฉพาะนักเรียนที่มี

ปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรู้ ซึ่งกลวิธีเมตา

คอกนิทีฟทำให้นักเรียนมีกลวิธีที่ช่วยให้ตนเองเข้าใจในสิ่ง

ที่อ่าน มีความเข้าใจในกระบวนการการเรียนรู้แบบใหม่

และรู้จักประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการอ่านเพื่อจุดประสงค์

อื่นนอกเหนือจากการอ่านเพื่อความเข้าใจได้  

 ชยาภรณ ์ พิณพาทย์ (2542: 118) กล่าวว่า

แบบฝึกท ักษะยังม ีส ่วนช ่วยพ ัฒนาให ้น ักเร ียน เข ้าใจ

บทเรียนได้ดียิ่งขึ้น สามารถจดจำเนื้อหาในบทเรียนและ

คำศัพท์ต่าง ๆ ให้คงทน ทำให้เกิดความสนุกสนาน  

 จากสภาพปัญหาและความสำคัญดังที่กล่าว

ข้างต้น ทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา การพัฒนา

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ เสริมด้วย

แบบฝึกทักษะการอ่าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

เม ื่อนำมาใช ้ในการจ ัดก ิจกรรมการเร ียนรู้ นักเร ียนม ี

ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจหลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่อย่างไร และนักเรียนจะ 

มีเจตคติต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ 

เสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน ผลการวิจัยในครั้งนี้จะ

เป็นแนวทางในจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี

เมตาคอกนิท ีฟ เสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

 2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถใน

การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาที่ 1 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ เสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน 

ก่อนเรียนและหลังเรียน 

 3. เพื่อศึกษาเจตคติต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดย

ใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟเสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

สมมุติฐานของการวิจัย 

 1. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟเสริมด้วยแบบฝึกทักษะการ

อ่าน มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ

เข้าใจไม่น้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 

 2. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ เสริมด้วย     แบบฝึกทักษะ

การอ่าน มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ

ความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรท ี่ใช ้ในการว ิจ ัยคร ั้งน ี้ เป ็น

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2559 โรงเรียนเชียงคาน อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 

จำนวน 360 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้

เป ็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท ี่ 1/4 ภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2559 โรงเรียนเช ียงคาน อำเภอเช ียงคาน  

จังหวัดเลย จำนวน 35 คน จำนวน 1 ห้องเรียนที่ได้มาจาก

การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัย แบ่งเป็น 7 ชนิด ดังนี้ 

   1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย

ใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ เสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน

จำนวน 9 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวม 27 ชั่วโมง  

   2) แบบฝึกทักษะการอ่าน จำนวน 9 

เล่ม  

   3 ) แบบส ัง เกตพฤต ิกรรมการจ ัด

กิจกรรมการเรียนรู้ของครู และพฤติกรรมการเรียนของ

นักเรียน  

   4) แบบทดสอบท้ายวงจรปฏิบัติการ  

   5) แบบสัมภาษณ์นักเรียน  

   6) แบบวัดความสามารถในการอ่าน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ

เสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน จำนวน 40 ข้อ  

   7) แบบทดสอบวัดเจตคติต่อกิจกรรม

การเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ เสริมด้วยแบบฝึก

ทักษะการอ่าน ที่ใช้มาตรประมาณค่า 5 ระดับ โดยใช้การ

วัดตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert)  

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน คือ 1) กำหนดปฏิท ินการ

ทดลองและระยะเวลาในการดำเนินการทดลอง โดยได้

ดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ภายใน

ระยะเวลา 9 ส ัปดาห ์ ใช ้เวลาท ั้งส ิ้น  27 ช ั่วโมง 2 ) 

ปฐมนิเทศนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ให้ความรู้ความเข้าใจ

ชี้แจงจุดประสงค์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเม

ตาคอกนิทีฟ เสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน    3) ทำ

การทดสอบก่อนเรียน (Pretest) จำนวน 40 ข้อ ใช้เวลา 

60 นาที 4) ดำเนินการทดลองตามแผนการจดักิจกรรม

การเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ เสริมด้วย แบบฝึก

ทักษะการอ่านตามกำหนดปฏิทินการทดลอง 5) เมื่อจบ           

แต ่ละวงจรปฏ ิบ ัต ิการได ้ท ำการทดสอบท ้ายวงจร

ปฏิบัติการ วงจรปฏิบัติการละ 20 ข้อ 6) เก็บรวบรวม

ข้อมูลเชิงคุณภาพ มาวิเคราะห์ร่วมกับผู้ช่วยวิจัยใช้สะท้อน

ผลการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ในวงจรปฏิบ ัต ิการต่อไป 7) ทำการทดสอบหลังเร ียน 

(Posttest) จำนวน 40 ข้อ ใช้เวลา 60 นาท ี8) วัดเจตคติ

โดยใช้แบบวัดเจตคติต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเม
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี

เมตาคอกนิท ีฟ เสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

 2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถใน

การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาที่ 1 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ เสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน 

ก่อนเรียนและหลังเรียน 

 3. เพื่อศึกษาเจตคติต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดย

ใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟเสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

สมมุติฐานของการวิจัย 

 1. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟเสริมด้วยแบบฝึกทักษะการ

อ่าน มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ

เข้าใจไม่น้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 

 2. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ เสริมด้วย     แบบฝึกทักษะ

การอ่าน มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ

ความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรท ี่ใช ้ในการว ิจ ัยคร ั้งน ี้ เป ็น

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2559 โรงเรียนเชียงคาน อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 

จำนวน 360 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้

เป ็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท ี่ 1/4 ภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2559 โรงเรียนเช ียงคาน อำเภอเช ียงคาน  

จังหวัดเลย จำนวน 35 คน จำนวน 1 ห้องเรียนที่ได้มาจาก

การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัย แบ่งเป็น 7 ชนิด ดังนี้ 

   1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย

ใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ เสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน

จำนวน 9 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวม 27 ชั่วโมง  

   2) แบบฝึกทักษะการอ่าน จำนวน 9 

เล่ม  

   3 ) แบบส ัง เกตพฤต ิกรรมการจ ัด

กิจกรรมการเรียนรู้ของครู และพฤติกรรมการเรียนของ

นักเรียน  

   4) แบบทดสอบท้ายวงจรปฏิบัติการ  

   5) แบบสัมภาษณ์นักเรียน  

   6) แบบวัดความสามารถในการอ่าน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ

เสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน จำนวน 40 ข้อ  

   7) แบบทดสอบวัดเจตคติต่อกิจกรรม

การเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ เสริมด้วยแบบฝึก

ทักษะการอ่าน ที่ใช้มาตรประมาณค่า 5 ระดับ โดยใช้การ

วัดตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert)  

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน คือ 1) กำหนดปฏิท ินการ

ทดลองและระยะเวลาในการดำเนินการทดลอง โดยได้

ดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ภายใน

ระยะเวลา 9 ส ัปดาห ์ ใช ้เวลาท ั้งส ิ้น  27 ช ั่วโมง 2 ) 

ปฐมนิเทศนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ให้ความรู้ความเข้าใจ

ชี้แจงจุดประสงค์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเม

ตาคอกนิทีฟ เสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน    3) ทำ

การทดสอบก่อนเรียน (Pretest) จำนวน 40 ข้อ ใช้เวลา 

60 นาที 4) ดำเนินการทดลองตามแผนการจดักิจกรรม

การเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทฟี เสริมด้วย แบบฝึก

ทักษะการอ่านตามกำหนดปฏิทินการทดลอง 5) เมื่อจบ           

แต ่ละวงจรปฏ ิบ ัต ิการได ้ท ำการทดสอบท ้ายวงจร

ปฏิบัติการ วงจรปฏิบัติการละ 20 ข้อ 6) เก็บรวบรวม

ข้อมูลเชิงคุณภาพ มาวิเคราะห์ร่วมกับผู้ช่วยวิจัยใช้สะท้อน

ผลการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ในวงจรปฏิบ ัต ิการต่อไป 7) ทำการทดสอบหลังเร ียน 

(Posttest) จำนวน 40 ข้อ ใช้เวลา 60 นาท ี8) วัดเจตคติ

โดยใช้แบบวัดเจตคติต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเม

ตาคอกนิทีฟเสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านที่ผู้วิจัยสร้าง

ขึ้น จำนวน 20 ข้อ 9) รวบรวมข้อมูลและตรวจให้คะแนน

แบบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ

เข้าใจ และแบบวัด    เจตคติต่อกิจกรรมการเรียนรู้ แล้ว

นำผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  ผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม

มาวิเคราะห์ ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนี้ 

   1) ข้อมูลเชิงคุณภาพ  

ได้แก่ ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ของคร ูการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักเรียน โดยใช้การวิเคราะห์เชิง

เนื้อหาแล้วเรียบเรียงเป็นเชิงคุณภาพ โดยการสรุป อธิบาย

เมื่อจบวงจรแต่ละวงจร 

    2) ข้อมูลเชิงปริมาณ 

 ได้แก่ คะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

การทดสอบท้ายวงจรปฏิบัติการ การวัดเจตคติต่อกิจกรรม

การเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตา     คอกนิทีฟเสริมด้วยแบบฝึก

ทักษะการอ่านกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งวิเคราะห์โดยใช้

สถิต ิคือ      ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน         

และทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบค่าที       แบบกลุ่มไม่

เป็นอิสระจากกัน (t-test for Dependent Samples)  

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยพบว่า 

  1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้

กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ เสริมด้วยแบบฝึกทักษะ การอ่านของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบไปด้วยขั้นตอนการ

สอนอ่านภาษาอังกฤษ 3 ขั้นตอน และกลวิธีเมตาคอก 

นิทีฟ 3 กลวิธี ดังนี้ 

   ขั้นก่อนการอ่าน 1. กลวิธีดึงดูดความ

สนใจสู่การเรียนรู ้1) การคาดการณ์ล่วงหน้าและเชื่อมโยง

เข้ากับสิ่งที่รู้อยู่แล้ว ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยการใช้วิดีโอ 

เกม และใช้คำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสังเกต ชื่อเรื่อง 

รูปภาพ และคำศัพท์เกี่ยวกับบทอ่าน ด้วยการใช้แบบฝึก

ทักษะการอ่าน 2) การให้ความสนใจต่อการเรียน ครกูับ

นักเรียนช่วยกันอภิปรายเกี่ยวกับบทอ่าน เพื่อให้นักเรียน

สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมหรือคำศัพท์ที่เคยเห็น  

   ข ั้นระหว ่างการฝ ึกอ ่าน  2. ข ั้นการ

จัดการและการวางแผนการเรียนรู ้ครูให ้น ักเรียนวาง

แผนการเรียนภาษาในการอ่านภาษาอังกฤษ ในแบบฝึก

ทักษะการอ่าน ดังนี้ 1) การค้นหาวิธีการเรียนรู้ โดยครูให้

น ักเร ียนยกต ัวอย ่างว ิธ ีการเร ียนร ู้ทาง คร ูกระต ุ้นให ้

นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่าง ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนมี

ความสนุกสนาน 2) การจัดระเบียบความรู้ ครูให้นักเรียน

ช่วยกันจัดหมวดหมู่วิธีการเรียนรู้ที่ได้จากการระดมสมอง

ของตนเอง 3) การตั้งเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของภาระ

งาน ครูให้นักเรียนตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ในการ

อ่านเพื่อความเข้าใจ ด้วยการตั้งคำถาม Wh-question 

จากบทอ่าน ซึ่งนักเรียนส่วนมากสามารถแต่งประโยคเอง

ได้ 4) การระบุจุดมุ่งหมายและภาระงานทางภาษา ครูถาม

นักเรียนเกี่ยวกับการระบุจุดมุ่งหมายในการอ่าน จากนั้น

ครูให้นักเรียนระบุจุดมุ่งหมายในการอ่านของตนเอง 5) 

การวางแผนเพื่อภาระงานทางภาษา ครูให้นักเรียนลงมือ

วางแผนการอ่านด้วยตนเองซึ่งน ักเร ียนทุกคนในห้อง

สามารถวางแผนการอ่านเป็นลำดับขั้นของตนเองได้ 6) 

การแสวงหาโอกาสในการฝึก ครูให้นักเรียนได้ทำตามแผน

ที่ตนเองวางไว้ในแบบฝึกทักษะการอ่าน  

    ข ั้น ห ล ังก า รฝ ึก อ ่า น  3 . ข ั้น ก า ร

ประเมินผลการเรียนรู้ 1) การตรวจแก้ไขข้อผิดพลาดของ

ตนเอง ครูให้นักเรียนตรวจแก้ไขใน ใบงานที่ 1 – 3 และ

แก้ไขให้ถูกต้องซึ่งนักเรียนตั้งใจฟังครูเฉลยแบบฝึกหัด 

และแก้ไขข้อผิดพลาดของตนเอง 2) การประเมินผลการ

เรียนรู้ของตนเอง ครูให้นักเรียนตรวจสอบข้อผิดพลาดของ

ตนเองลงในใบงานที่ 4 ด้วยการตอบคำถามที่ครูกำหนดให้ 

นักเรียนเข้าใจในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย

การใช้เมตาคอกนิทีฟ เสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านได้ 

อย่างชัดเจน และปฏิบัติได้ตามแผนที่ตนเองวางไว้ทำให้

น ักเรียนทราบวิธ ีการเรียนรู้ทางภาษาของตนเองและ

นำเสนอข้อผิดพลาดและแนวทางการแก้ปัญหาของตนเอง

ให้เพื่อนฟัง 

 2. การศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถใน

การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ เสริมด้วยแบบฝึกทักษะ การอ่าน

ก่อนเรียนและหลังเรียน นักเรียนมีคะแนนความสามารถ

ในการอ่านภาษาอังกฤษเพ ื่อความเข ้าใจโดยใช้กลวิธ ี 

เมตาคอกนิทีฟเสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านก่อนเรียน 

เฉลี่ยเท่ากับ 18.00 คิดเป็นร้อยละ 45.00 และคะแนน

หลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 30.40 คิดเป็นร้อยละ 76.00 ซึ่ง

เป็นไปสมมติฐานที่กำหนดไว้คือ ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 

75 และนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 3. นักเรียนมีเจตคติต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดย

ใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ เสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน

อยู่ในระดับดี 

 

การอภิปรายผล 

 จากการวิจัยครั้งนี้มีประเด็นอภิปรายผล ดังนี้  

  1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ เสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลจากพัฒนากิจกรรมการ

เรียนรู้ ผู้วิจัยได้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรม

การเรียนรู้ใหม่ จากการนำปัญหาในแต่ละวงจรปฏิบัติการ

มาพัฒนา ทำให้นักเรียนได้ทราบวิธีการเรียนของตนเอง 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้สอดคล้องกับแนวคิด

กลว ิธ ีเมตาคอกน ิท ีฟ  ของ Oxford (1990: 136-140) 

ประกอบด้วย 3 กลวิธ  ีคือ การดึงดูดความสนใจสู่การ

เรียนรู้ การจัดการและการวางแผนการเรียนรู้ และการ

ประเมินผลการเรียนรู้ และนักเรียนจะได้ฝึกทำแบบฝึก

ทักษะการอ่านที่ผู้วิจัยได้ออกแบบโดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิ

ทีฟตามแนวคิดของอ๊อกซ์ฟอร์ด การทำแบบฝึกทักษะการ

อ ่าน น ั้น จ ะท ำ ให ้น ัก เร ีย น ม ีค ว าม เข ้า ใจ ใน เร ื่อ ง 

ที่เรียนและเกิดทักษะมากขึ้น สอดคล้องกับ ดาราวรรณ 

แก้วศรีทอง (2553) ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาแบบฝึกทักษะ

การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท ี่ 6 

ผลการว ิจ ัยพบว ่า  ผลส ัมฤทธ ิ์ก ารอ ่านจ ับ ใจความ

ภาษาอังกฤษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีน ัยสำคัญทางสถิติท ี่ระดับ .01 และผลจากการ

ทดสอบท้ายวงจรปฏิบัติการ พบว่าในวงจรปฏิบัติการท่ี 1 มี

นักเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 75 จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อย

ละ 34.29 ของนักเรียนทั้งหมด และได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

10.71 คิดเป็นร้อยละ 53.55 ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 มี

นักเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 75 จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อย

ละ 57.14 ของนักเรียนทั้งหมด และได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

12.31 คิดเป็นร้อยละ 61.55 และในวงจรปฏิบัติการที่ 3 มี

นักเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 75 จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อย

ละ 85.71 ของนักเรียนทั้งหมด และได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

15.63 คิดเป็นร้อยละ 78.15 ผลจากการทดสอบท้ายวงจร

ปฏิบัติการมีจำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์เพ่ิมมากข้ึน อาจเป็น

เพราะ กิจกรรมในขั้นการดึงดูดความสนใจ ครูเตรียมเกม

และวิดีโอนำเข้าสู่บทเรียนได้เป็นอย่างดี สามารถสื่อให้

น ักเร ียนเข ้าใจในส ิ่งท ี่กำล ังจะเร ียน  น ักเร ียนม ีความ

กระตือรือร้นที่จะเรียนและแย่งกันตอบคำถามคร ูขั้นการ

จัดการและการวางแผนการเรียนรู้ นักเรียนช่วยกันคิด

วิธีการเรียนรู้ใหม่ ๆ นักเรียนช่วยกันจัดหมวดหมู่วิธีการ

เรียนที่ได้อย่างคล่องแคล่ว เมื่อนักเรียนไม่รู้คำศัพท์คำไหน 

นักเรียนจะรู้วิธีการหาคำศัพท์ด้วยตนเอง นักเรียนสามารถ

ระบุจุดมุ่งหมายเพ่ือตอบคำถามท่ีตนเองต้ังไว้ได้ และปฏิบัติ

ได้ตามแผนที่ตนเองวางไว ้ขั้นการประเมินผลการอ่าน 

นักเรียนแก้ไขข้อผิดพลาดของตนเอง ทำให้นักเรียนทราบ

วิธีการเรียนรู้ทางภาษาของตนเอง และแบบฝึกทักษะการ

อ่านเป็นตัวช่วยหนึ่งที่เป็นแนวทางให้นักเรียนปฏิบัติได้

ตามลำดับขั้นการอ่านที่ตนเองกำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ 

ฮาร์ทแมน (Hartman, 2002: 39-40) ที่กล ่าวว่า กลวิธ ี  

เมตาคอกนิทีฟในการอ่านเป็นกลวิธีที่ช ่วยให้ผู้อ ่านรู้ถ ึง

ความสามารถในการอ่านของตนเอง ซึ่งกลวิธีเมตาคอก 

นิทีฟในการอ่าน ประกอบด้วย การอ่านจับใจความ การ

เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ การสร้างมโนภาพใน

จิตใจ การคาดการณ์ล่วงหน้า การถามคำถามโดยตัวเอง 

การแก ้ไขความ เข ้าใจ  การสร ุป  และการเช ื่อม โยง 

ส่ิงท่ีคุ้นเคยกับส่ิงท่ีไม่คุ้นเคย  

  2 . จากก ารศ ึกษ าและ เป ร ียบ เท ียบ

ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการ
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มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ เสริมด้วยแบบฝึกทักษะ การอ่าน

ก่อนเรียนและหลังเรียน นักเรียนมีคะแนนความสามารถ

ในการอ่านภาษาอังกฤษเพ ื่อความเข ้าใจโดยใช้กลวิธ ี 

เมตาคอกนิทีฟเสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านก่อนเรียน 

เฉลี่ยเท่ากับ 18.00 คิดเป็นร้อยละ 45.00 และคะแนน

หลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 30.40 คิดเป็นร้อยละ 76.00 ซึ่ง

เป็นไปสมมติฐานที่กำหนดไว้คือ ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 

75 และนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 3. นักเรียนมีเจตคติต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดย

ใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ เสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน

อยู่ในระดับดี 

 

การอภิปรายผล 

 จากการวิจัยครั้งนี้มีประเด็นอภิปรายผล ดังนี้  

  1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ เสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลจากพัฒนากิจกรรมการ

เรียนรู้ ผู้วิจัยได้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรม

การเรียนรู้ใหม่ จากการนำปัญหาในแต่ละวงจรปฏิบัติการ

มาพัฒนา ทำให้นักเรียนได้ทราบวิธีการเรียนของตนเอง 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้สอดคล้องกับแนวคิด

กลว ิธ ีเมตาคอกน ิท ีฟ  ของ Oxford (1990: 136-140) 

ประกอบด้วย 3 กลวิธี คือ การดึงดูดความสนใจสู่การ

เรียนรู้ การจัดการและการวางแผนการเรียนรู้ และการ

ประเมินผลการเรียนรู้ และนักเรียนจะได้ฝึกทำแบบฝึก

ทักษะการอ่านที่ผู้วิจัยได้ออกแบบโดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิ

ทีฟตามแนวคิดของอ๊อกซ์ฟอร์ด การทำแบบฝึกทักษะการ

อ ่าน น ั้น จ ะท ำ ให ้น ัก เร ีย น ม ีค ว าม เข ้า ใจ ใน เร ื่อ ง 

ที่เรียนและเกิดทักษะมากขึ้น สอดคล้องกับ ดาราวรรณ 

แก้วศรีทอง (2553) ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาแบบฝึกทักษะ

การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท ี่ 6 

ผลการว ิจ ัยพบว ่า  ผลส ัมฤทธ ิ์ก ารอ ่านจ ับ ใจความ

ภาษาอังกฤษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีน ัยสำคัญทางสถิติท ี่ระดับ .01 และผลจากการ

ทดสอบท้ายวงจรปฏิบัติการ พบว่าในวงจรปฏิบัติการท่ี 1 มี

นักเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 75 จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อย

ละ 34.29 ของนักเรียนทั้งหมด และได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

10.71 คิดเป็นร้อยละ 53.55 ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 มี

นักเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 75 จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อย

ละ 57.14 ของนักเรียนทั้งหมด และได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

12.31 คิดเป็นร้อยละ 61.55 และในวงจรปฏิบัติการที่ 3 มี

นักเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 75 จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อย

ละ 85.71 ของนักเรียนทั้งหมด และได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

15.63 คิดเป็นร้อยละ 78.15 ผลจากการทดสอบท้ายวงจร

ปฏิบัติการมีจำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์เพ่ิมมากข้ึน อาจเป็น

เพราะ กิจกรรมในขั้นการดึงดูดความสนใจ ครูเตรียมเกม

และวิดีโอนำเข้าสู่บทเรียนได้เป็นอย่างดี สามารถสื่อให้

น ักเร ียนเข ้าใจในส ิ่งท ี่กำล ังจะเร ียน  น ักเร ียนม ีความ

กระตือรือร้นที่จะเรียนและแย่งกันตอบคำถามคร ูขั้นการ

จัดการและการวางแผนการเรียนรู้ นักเรียนช่วยกันคิด

วิธีการเรียนรู้ใหม่ ๆ นักเรียนช่วยกันจัดหมวดหมู่วิธีการ

เรียนที่ได้อย่างคล่องแคล่ว เมื่อนักเรียนไม่รู้คำศัพท์คำไหน 

นักเรียนจะรู้วิธีการหาคำศัพท์ด้วยตนเอง นักเรียนสามารถ

ระบุจุดมุ่งหมายเพ่ือตอบคำถามท่ีตนเองต้ังไว้ได้ และปฏิบัติ

ได้ตามแผนที่ตนเองวางไว ้ขั้นการประเมินผลการอ่าน 

นักเรียนแก้ไขข้อผิดพลาดของตนเอง ทำให้นักเรียนทราบ

วิธีการเรียนรู้ทางภาษาของตนเอง และแบบฝึกทักษะการ

อ่านเป็นตัวช่วยหนึ่งที่เป็นแนวทางให้นักเรียนปฏิบัติได้

ตามลำดับขั้นการอ่านที่ตนเองกำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ 

ฮาร์ทแมน (Hartman, 2002: 39-40) ที่กล ่าวว่า กลวิธ ี  

เมตาคอกนิทีฟในการอ่านเป็นกลวิธีที่ช ่วยให้ผู้อ ่านรู้ถ ึง

ความสามารถในการอ่านของตนเอง ซึ่งกลวิธีเมตาคอก 

นิทีฟในการอ่าน ประกอบด้วย การอ่านจับใจความ การ

เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ การสร้างมโนภาพใน

จิตใจ การคาดการณ์ล่วงหน้า การถามคำถามโดยตัวเอง 

การแก ้ไขความ เข ้าใจ  การสร ุป  และการเช ื่อม โยง 

ส่ิงท่ีคุ้นเคยกับส่ิงท่ีไม่คุ้นเคย  

  2 . จากก ารศ ึกษ าและ เป ร ียบ เท ียบ

ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการ

เรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟเสริมด้วยแบบฝึกทักษะ

การอ ่าน  ก ่อนเร ียนและหล ังเร ียน  พบว่า น ักเร ียนม ี

ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจหลัง

เรียนเฉลี่ยเท่ากับ 30.40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.00 

จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน ซึ่งไม่สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 

แล ะ เม ื่อ เป ร ีย บ เท ีย บ ค วาม ส าม ารถ ใน ก ารอ ่าน

ภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจระหว่างก่อนเรียนและหลัง

เรียน พบว่า นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการอ่าน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 18.00 

คิดเป็นร้อยละ 45.00 คะแนนเฉลี่ยจากคะแนนเต็ม 40 

คะแนน  และม ีค ะแนนความสามารถ ในการอ ่าน

ภาษาอ ังกฤษเพ ื่อความเข ้าใจหล ังเร ียนเฉล ี่ย เท ่าก ับ 

30.40 คิดเป็นร้อยละ 76.00 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน 

ซึ่งคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ

ที่ระดับ .01 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ซึ่งผลการวิจัยยังเทียบเคียง

กับ สุดใจ จันทร์คง (2550) ได้ทำการวิจัยเรื่องผลของการ

ฝึกกลวิธีเมตาคอกนิทีฟที่มีต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า หลังการฝึกค่าเฉลี่ย

ของการใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟในการอ่านเพื่อความเข้าใจ

ภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนมีค่าสูงกว่า

ก ่อนการฝ ึกอย ่างม ีน ัยสำค ัญทางสถ ิต ิท ี่ระด ับ  .01  

และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สยามรัฐ ลอยพิมาย 

(2557) ที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลของการใช้แบบฝึกทักษะ

การอ่านเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

5 ซึ่งแบบฝึกทักษะทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการอ่าน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

  3. ผลการศึกษาเจตคติต ่อก ิจกรรมการ

เรียนรู้โดยการใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟเสริมด้วยแบบฝึก

ทักษะการอ่านโดยภาพรวมนักเรียนมีเจตคติในระดับดี 

สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย

ใช้กลวิธีเมตาคอกนิชัน เสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน

นั้น ทำให้นักเรียนมีกลวิธีการควบคุมและประเมินตนเอง

ในการพัฒนาทักษะการอ่าน ซึ่งสอดคล้องกับ คราเชน 

(Krashen, 1984: 21) ที่กล่าวว่าเจตคติช่วยส่งเสริมการ

เรียนรู้ภาษา กล่าวคือเป็นองค์ประกอบในการกระตุ้นให้

นักเรียนมีความต้องการที่จะใช้ภาษาติดต่อกับเจ้าของ

ภาษาและช่วยส่งเสริมให้นักเรียนนำภาษาไปใช้ประโยชน์ 

โดยที่นักเรียนจำเป็นต้องเข้าใจภาษาและสามารถใช้ภาษา

ได้อย่างถูกต้อง และยังสอดคล้องกับออลเลอร ์(Oller, 

1979: 140) ที่กล่าวว่า เจตคติมีความสำคัญในการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเจตคติต่อกิจกรรมการเรียน

การสอน บริบทของการเรียน หรือกระบวนการเรียนการ

สอน  และสอดคล ้องก ับผลการว ิจ ัยของ  กรรณ ิกา 

คณานันท์ (2551) ได้ทำการวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรม    

การเรียนการสอนโดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิทีฟเพื่อ

เสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ

เข้าใจเมตาคอกนิทีฟ และเจตคติต่อกิจกรรมการเรียนการ

ส อ น ข อ งน ัก เร ีย น ช ั้น ม ัธ ย ม ศ ึก ษ าป ีท ี่ 3 พ บ ว ่า 

ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ 

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีน ัยสำคัญทางสถิต ิท ี่

ระดับ .01 และเจตคติของนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียน

การสอนโดยใช้ย ุทธศาสตร์เมตาคอกนิท ีฟอยู่ในระดับ 

ดีมาก  

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

  1.1 ก่อนที่ครูจะเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้ 

ควรเตรียมสื่อนำเข้าสู่บทเรียน คำถามที่ช่วยกระตุ้นความ

สนใจนักเรียนและครูควรจะมีการทบทวนความรู้พื้นฐาน

เกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนของนักเรียน เช่น ชื่อเรื่อง คำศัพท ์

บทอ่าน เป็นต้น 

  1.2 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

กลวิธเีมตาคอกนิทีฟ เสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านต้อง

ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมค่อนข้างมาก ควรมีการปรับและ

ยืดหยุ่นเวลาให้มีความเหมาะสม 

  1.3 ในขั้นการจัดการและการวางแผนการ

เรียนรู้ ครูควรอธิบายวิธีการแต่งประโยคโดยการใช้ Wh-

Question เพ ื่อท ี่น ักเร ียนจะสามารถตั้งคำถามได้ด ้วย

ตนเองและสามารถแต่งประโยคคำถามได้ถูกต้องตามหลัก

ไวยากรณ์ในใบงานที่ 1 ข้อที่ 3 

  1.4 ในขั้นการประเมินผลการเรียนรู้ ครู

ควรให้นักเรียนตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของตนเอง 
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และรายงานกระบวนการเรียนรู้ของตนเองให้ครูและเพื่อน

ฟัง เพื่อที่นักเรียนจะได้ประเมินความก้าวหน้าของตนเอง  

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

  2.1 จากการศึกษาครั้งนี้พบว่านักเรียนมี

ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

ส ูงข ึ้นไม ่น ้อยกว ่าเกณฑ ์ร ้อยละ 75 ด ังน ั้นควรศ ึกษา

กิจกรรมการเรียนรู ้โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟเสริมด้วย

แบบฝึกทักษะการอ่านในระดับชั้นอื่น ๆ เพื่อให้นักเรียน

ระดับชั้นอื่นๆ ได้รู้วิธีการเรียนรู้ทางภาษาของตนเอง 

  2.2 จากการศึกษาครั้งนี้พบว่านักเรียนมี

เจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตา

คอกนิทีฟ เสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน ดังนั้นควรมี

การศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เช่น ความคงทนในการเรียนรู้ 

แรงจูงใจและความพึงพอใจที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟเสริมด้วยแบบฝึกทักษะ

การอ่าน  
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และรายงานกระบวนการเรียนรู้ของตนเองให้ครูและเพื่อน

ฟัง เพื่อที่นักเรียนจะได้ประเมินความก้าวหน้าของตนเอง  

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

  2.1 จากการศึกษาครั้งนี้พบว่านักเรียนมี

ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

ส ูงข ึ้นไม ่น ้อยกว ่าเกณฑ ์ร ้อยละ 75 ด ังน ั้นควรศ ึกษา

กิจกรรมการเรียนรู ้โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟเสริมด้วย

แบบฝึกทักษะการอ่านในระดับชั้นอื่น ๆ เพื่อให้นักเรียน

ระดับชั้นอื่นๆ ได้รู้วิธีการเรียนรู้ทางภาษาของตนเอง 
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การศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เช่น ความคงทนในการเรียนรู้ 

แรงจูงใจและความพึงพอใจที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟเสริมด้วยแบบฝึกทักษะ

การอ่าน  
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