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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ เสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านต่อความสามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
THE DEVELOPMENT OF LEARNING ACTIVITIES USING METACOGNITIVE STRATEGIES
SUPPLEMENTED WITH READING SKILL EXERCISES ON ENGLISH READING COMPREHENSION
ABILITY OF MATHAYOMSUKSA 1 STUDENTS
ภัทรวดี สุวรรณดี1
จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต2
ชาติชาย ม่วงปฐม3
บทคัดย่อ
การวิจ ัย ครั้ง น ี้ม ีว ัต ถุป ระสงค์เ พ ื่อ 1) เพ ื่อ พ ัฒ น ากิจ กรรมการเรีย น รู้ โดยใช้ก ลวิธ ีเ มตาคอกน ิท ีฟ
เสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟเสริม
ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาเจตคติต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ
เสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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) กลวิธีดึงดูดความสนใจสู่การเรียนรู้ 2) กลวิธีการจัดการและการวาง
แผนการเรียนรู้ 3) กลวิธีประเมินผลการเรียนรู้
2. นักเรียนที่ได้รับ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกลวิธีเมตาคอกนิท ีฟ 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
และจำเป็น อย่า งยิ่ง ในชีว ิต ประจำวัน เนื่อ งจากเป็น
เครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การสร้างความ
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เข้า ใจเกี่ย วกับ วัฒ นธรรมและวิส ัย ทัศ น์ข องชุม ชนโลก
นอกจากนี้ กระทรวงศึก ษาธิก าร (2552: 1) ได้ก ำหนด
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ที่เป็นสาระการเรียนรู้
พื้นฐาน ที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษใน
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การพัฒนาทักษะทางภาษา ทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน
เขีย นซึ่ง ตรงกับ กฎบัต รอาเซีย นข้อ 34 ที่ไ ด้บ ัญ ญัต ิว ่า
“The working language of ASEAN shall be
English” ที่มีความหมายว่า ภาษาที่ใช้ในการทำงานของ
อาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” สมาคมนักศึกษา คริสเตียน
ไทย (2556 : 1) ส่ว นวรากรณ์ สามโกเศศ (2555: 1)
กล่าวว่าในยุคแห่งประชาคมอาเซียน มีการเปลี่ยนแปลง
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอย่างช้า ๆ ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป
ทั้ง นี้ สิ่ง ที่ก ระตุ้น ให้เกิด ความกระตือ รือ ร้น พร้อ มเข้า สู่
ประชาคมอาเซียนได้ดีคือการอ่านเพราะการอ่านเป็นการ
เปิดประตูข้อมูลที่แท้จริง จากที่กล่าวมา ผู้วิจัยได้เห็นถึง
ความสำคัญ ของการอ่า น ซึ่ง การจัดกิจ กรรการเรีย นรู้
การอ่านภาษาอังกฤษในปัจจุบัน ยังไม่บรรลุผลที่คาดหวัง
จาก ก ารส ัม ภ าษ ณ ์ค ณ ะค รูก ล ุ่ม ส าระก ารเรีย น รู้
ภาษาต่า งประเทศโรงเรีย นเชีย งคาน (2558) เกี่ย วกับ
ปัญ หาในการอ่า นภาษาอัง กฤษเพื่อ ความเข้า ใจ ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อ่านคำศัพท์ และประโยค
ของภาษาอังกฤษไม่ออก และจับใจความของเรื่องที่อ่านไม่ได้
ไม่ส ามารถสรุป เป็น ประเด็น ได้ อาจเกิด จากปัจ จัย ที่
หลากหลาย เช่น ปัญหาด้านครู ด้านนักเรียนและด้านสื่อ
การเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุวรรณ ปัญญะติ
(2555: 3) ที่พบสาเหตุดังนี้ ด้านครู พบว่า ครูขาดความรู้
ที่เหมาะสมในการจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้ด า้ นนัก เรีย น
พบว่านักเรียนไม่เห็นความสำคัญของการอ่านภาษาอังกฤษ
ไม่สนใจและไม่พร้อมฝึกอ่าน และด้านสื่อการเรียนรู้ พบว่า
สื่อไม่แปลกใหม่ ไม่น่าสนใจ ไม่เร้าความสนใจของนักเรียน
นักเรียน ไม่เข้าใจคำศัพ ท์ นักเรียนจึงไม่เข้าใจบทความ
หรือ ข้อ ความที่ป รากฏในบทอ่า นส่งผลให้น ัก เรีย นชั้น
มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 1 มีผ ลสัม ฤ ทธิ์ท างการเรีย นการอ่า น
ภาษาอังกฤษคิดเป็นร้อยละ 66.68 ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ของโรงเรียนเชียงคาน ที่ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งควรจะมีผลสัมฤทธิ์
จากผลการเรียนร้อยละ 75 (ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเชียงคาน,
2558)
เนื่องจากการอ่านเพื่อความเข้าใจและการใช้
สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม ช่วยพัฒนาทักษะการอ่านแล้ว
ยังช่วยให้นักเรียนเกิดการพัฒนาด้านการคิด ดังที่พาสนา
จุลรัตน์ (2556: 15) กล่าวว่าเมตาคอกนิทีฟเป็นกระบวนการ

คิดระดับสูงที่มีบทบาทสำคัญ ในการเรียนรู้เพราะช่วยให้
ผู้เรีย นเรีย นรู้ว ิธ ีก ารเรีย น (learn how to learn) และ
เรีย นรู้ว ิธ ีก ารคิด (learn how to think) เมตา คอกนิ
ทีฟ สามารถพัฒ นาได้ เรียนรู้ได้ ดังนั้น ผู้เรียนควรได้รับ
การพัฒ นาเมตาคอกนิทีฟ โดยครูผู้สอนควรฝึกให้ผู้เรียน
รู้จักการควบคุมการรู้คิดของตน ในการพัฒนาเมตาคอกนิ
ทีฟ จะต้อ งอาศัย ขั้น ตอน หรือ กระบวนการที่เหมาะสม
และมีป ระสิท ธิภ าพที่เ รีย กว่า “กลวิธ ีเมตาคอกนิท ีฟ
(Metacognitive Strategies)” ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผู้เรียน
สามารถใช้กำกับจัดการ วางแผนตรวจสอบ และประเมิน
กิจกรรมทางปัญญาหรือกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่ง
ตรงกับ งานวิจ ัย ของ Cubukcu (2008: 1) ที่พ บว่า ครู
สามารถช่ว ยให้น ัก เรีย นรู้จ ัก ใช้ก ลวิธ ีเมตาคอกนิท ีฟ ที่
แตกต่างกัน เพื่อ ส่งเสริม การเรีย นรู้ค ำศัพ ท์ข องนัก เรีย น
การศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการสอนทักษะ
การอ่านโดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ โดยเฉพาะนักเรียนที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรู้ ซึ่งกลวิธีเมตา
คอกนิทีฟทำให้นักเรียนมีกลวิธีที่ช่วยให้ตนเองเข้าใจในสิ่ง
ที่อ่าน มีความเข้าใจในกระบวนการการเรียนรู้แบบใหม่
และรู้จักประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการอ่านเพื่อจุดประสงค์
อื่นนอกเหนือจากการอ่านเพื่อความเข้าใจได้
ชยาภรณ์ พิณ พาทย์ (2542: 118) กล่า วว่า
แบบฝึก ทัก ษะยัง มีส ่ว นช่ว ยพัฒ นาให้น ัก เรีย น เข้า ใจ
บทเรียนได้ดียิ่งขึ้น สามารถจดจำเนื้อหาในบทเรียนและ
คำศัพท์ต่าง ๆ ให้คงทน ทำให้เกิดความสนุกสนาน
จากสภาพปัญ หาและความสำคัญ ดังที่ก ล่าว
ข้างต้น ทำให้ผ ู้วิจ ัย มีค วามสนใจที่จ ะศึก ษา การพัฒ นา
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ เสริมด้วย
แบบฝึกทักษะการอ่าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เมื่อ นำมาใช้ใ นการจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้ นัก เรีย นมี
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจหลัง
เรีย นสูง กว่า ก่อ นเรีย นหรือ ไม่อ ย่า งไร และนัก เรีย นจะ
มีเจตคติต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ
เสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน ผลการวิจัยในครั้งนี้จะ
เป็นแนวทางในจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป

143

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี
เมตาคอกนิท ีฟ เสริม ด้ว ยแบบฝึก ทัก ษะการอ่า น ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถใน
การอ่า นภาษาอัง กฤษเพื่อ ความเข้า ใจของนัก เรีย นชั้น
มัธ ยมศึก ษาที่ 1 ที่เรีย นด้ว ยกิจ กรรมการเรีย นรู้โดยใช้
กลวิธ ีเมตาคอกนิท ีฟ เสริม ด้ว ยแบบฝึก ทัก ษะการอ่า น
ก่อนเรียนและหลังเรียน
3. เพื่อศึกษาเจตคติต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้กลวิธีเมตาคอกนิท ีฟ เสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สมมุติฐานของการวิจัย
1. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ก ลวิธีเมตาคอกนิท ีฟ เสริม ด้วยแบบฝึก ทัก ษะการ
อ่าน มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจไม่น้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75
2. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ เสริมด้วย แบบฝึกทักษะ
การอ่า น มีค วามสามารถในการอ่า นภาษาอัง กฤษเพื่อ
ความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
วิธีดำเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใ ช้ใ นการวิจ ัย ครั้ง นี้ เป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2559 โรงเรีย นเชีย งคาน อำเภอเชีย งคาน จังหวัด เลย
จำนวน 360 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
เป็น นัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 1/4 ภาคเรีย นที่ 2 ปี
การศึก ษา 2559 โรงเรีย นเชีย งคาน อำเภอเชีย งคาน
จังหวัดเลย จำนวน 35 คน จำนวน 1 ห้องเรียนที่ได้มาจาก
การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย แบ่งเป็น 7 ชนิด ดังนี้
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1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ เสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน
จำนวน 9 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวม 27 ชั่วโมง
2) แบบฝึก ทัก ษะการอ่าน จำนวน 9
เล่ม
3) แบ บ สัง เกตพ ฤ ติก รรมการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของครู และพฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียน
4) แบบทดสอบท้ายวงจรปฏิบัติการ
5) แบบสัมภาษณ์นักเรียน
6) แบบวัด ความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ
เสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน จำนวน 40 ข้อ
7) แบบทดสอบวัดเจตคติต่อกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ เสริมด้วยแบบฝึก
ทักษะการอ่าน ที่ใช้มาตรประมาณค่า 5 ระดับ โดยใช้การ
วัดตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert)
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บ
รวบรวมข้อ มูล ตามขั้น ตอน คือ 1) กำหนดปฏิท ิน การ
ทดลองและระยะเวลาในการดำเนิน การทดลอง โดยได้
ดำเนิน การในภาคเรีย นที่ 2 ปีก ารศึก ษา 2559 ภายใน
ระยะเวลา 9 สัป ดาห์ ใช้เ วลาทั้ง สิ้น 27 ชั่ว โมง 2)
ปฐมนิเทศนัก เรีย นกลุ่ม ตัว อย่า ง ให้ค วามรู้ค วามเข้า ใจ
ชี้แจงจุดประสงค์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเม
ตาคอกนิท ีฟ เสริม ด้วยแบบฝึก ทักษะการอ่าน 3) ทำ
การทดสอบก่อนเรียน (Pretest) จำนวน 40 ข้อ ใช้เวลา
60 นาที 4) ดำเนิน การทดลองตามแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ เสริมด้วย แบบฝึก
ทักษะการอ่านตามกำหนดปฏิทินการทดลอง 5) เมื่อจบ
แต่ล ะวงจรปฏิบ ัต ิก ารได้ท ำการทดสอบท้า ยวงจร
ปฏิบ ัต ิก าร วงจรปฏิบ ัต ิก ารละ 20 ข้อ 6) เก็บ รวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพ มาวิเคราะห์ร่วมกับผู้ช่วยวิจัยใช้สะท้อน
ผลการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในวงจรปฏิบ ัต ิก ารต่อ ไป 7) ทำการทดสอบหลัง เรีย น
(Posttest) จำนวน 40 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที 8) วัดเจตคติ
โดยใช้แบบวัดเจตคติต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเม
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ตาคอกนิทีฟเสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น จำนวน 20 ข้อ 9) รวบรวมข้อมูลและตรวจให้คะแนน
แบบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ และแบบวัด เจตคติต่อกิจกรรมการเรียนรู้ แล้ว
นำผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม
มาวิเคราะห์ ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนี้
1) ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ได้แก่ ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครู การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักเรียน โดยใช้การวิเคราะห์เชิง
เนื้อหาแล้วเรียบเรียงเป็นเชิงคุณภาพ โดยการสรุป อธิบาย
เมื่อจบวงจรแต่ละวงจร
2) ข้อมูลเชิงปริมาณ
ได้แก่ คะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
การทดสอบท้ายวงจรปฏิบัติการ การวัดเจตคติต่อกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตา คอกนิทีฟเสริมด้วยแบบฝึก
ทักษะการอ่านกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งวิเคราะห์โดยใช้
สถิติ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบค่าที แบบกลุ่มไม่
เป็นอิสระจากกัน (t-test for Dependent Samples)
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยพบว่า
1. การพัฒ นากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ เสริมด้วยแบบฝึกทักษะ การอ่านของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบไปด้วยขั้นตอนการ
สอนอ่านภาษาอังกฤษ 3 ขั้น ตอน และกลวิธ ีเมตาคอก
นิทีฟ 3 กลวิธี ดังนี้
ขั้นก่อนการอ่าน 1. กลวิธีดึงดูดความ
สนใจสู่การเรียนรู้ 1) การคาดการณ์ล่วงหน้าและเชื่อมโยง
เข้ากับสิ่งที่รู้อยู่แล้ว ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยการใช้วิดีโอ
เกม และใช้คำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสังเกต ชื่อเรื่อง
รูปภาพ และคำศัพท์เกี่ยวกับบทอ่าน ด้วยการใช้แบบฝึก
ทักษะการอ่าน 2) การให้ความสนใจต่อการเรียน ครูกับ

นักเรียนช่วยกันอภิปรายเกี่ยวกับบทอ่าน เพื่อให้นักเรียน
สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมหรือคำศัพท์ที่เคยเห็น
ขั้น ระหว่า งการฝึก อ่า น 2. ขั้น การ
จัด การและการวางแผนการเรีย นรู้ ครูให้น ัก เรีย นวาง
แผนการเรียนภาษาในการอ่านภาษาอังกฤษ ในแบบฝึก
ทักษะการอ่าน ดังนี้ 1) การค้นหาวิธีการเรียนรู้ โดยครูให้
นัก เรีย นยกตัว อย่า งวิธ ีก ารเรีย นรู้ท าง ครูก ระตุ้น ให้
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
ครูให้น ักเรียนระบุจุด มุ่งหมายในการอ่านของตนเอง 5)
การวางแผนเพื่อภาระงานทางภาษา ครูให้นักเรียนลงมือ
วางแผนการอ่า นด้ว ยตนเองซึ่ง นัก เรีย นทุก คนในห้อ ง
สามารถวางแผนการอ่านเป็น ลำดับ ขั้น ของตนเองได้ 6)
การแสวงหาโอกาสในการฝึก ครูให้นักเรียนได้ทำตามแผน
ที่ตนเองวางไว้ในแบบฝึกทักษะการอ่าน
ข ั้น ห ล ัง ก าร ฝ ึก อ ่า น 3 . ข ั้น ก าร
ประเมินผลการเรียนรู้ 1) การตรวจแก้ไขข้อผิดพลาดของ
ตนเอง ครูให้นักเรียนตรวจแก้ไขใน ใบงานที่ 1 – 3 และ
แก้ไขให้ถ ูก ต้อ งซึ่ง นัก เรีย นตั้ง ใจฟัง ครูเฉลยแบบฝึก หัด
และแก้ไขข้อผิดพลาดของตนเอง 2) การประเมินผลการ
เรียนรู้ของตนเอง ครูให้นักเรียนตรวจสอบข้อผิดพลาดของ
ตนเองลงในใบงานที่ 4 ด้วยการตอบคำถามที่ครูกำหนดให้
นักเรียนเข้าใจในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
การใช้เมตาคอกนิทีฟ เสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านได้
อย่างชัดเจน และปฏิบัติได้ตามแผนที่ตนเองวางไว้ทำให้
นัก เรีย นทราบวิธ ีก ารเรีย นรู้ท างภาษาของตนเองและ
นำเสนอข้อผิดพลาดและแนวทางการแก้ปัญหาของตนเอง
ให้เพื่อนฟัง
2. การศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถใน
การอ่า นภาษาอัง กฤษเพื่อ ความเข้า ใจของนัก เรีย นชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กลวิธีเมตาคอกนิท ีฟ เสริม ด้วยแบบฝึก ทัก ษะ การอ่าน
ก่อนเรียนและหลังเรียน นักเรียนมีคะแนนความสามารถ
ในการอ่า นภาษาอัง กฤษเพื่อ ความเข้า ใจโดยใช้ก ลวิธ ี
เมตาคอกนิทีฟเสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านก่อนเรียน
เฉลี่ยเท่ากับ 18.00 คิด เป็น ร้อ ยละ 45.00 และคะแนน
หลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 30.40 คิดเป็น ร้อยละ 76.00 ซึ่ง
เป็นไปสมมติฐานที่กำหนดไว้คือ ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ
75 และนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนมีเจตคติต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ เสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน
อยู่ในระดับดี
การอภิปรายผล
จากการวิจัยครั้งนี้มีประเด็นอภิปรายผล ดังนี้
1. การพัฒ นากิจ กรรมการเรีย นรู้โดยใช้
กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ เสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลจากพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ ผู้วิจัยได้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรม
การเรียนรู้ใหม่ จากการนำปัญหาในแต่ละวงจรปฏิบัติการ
มาพัฒ นา ทำให้นักเรียนได้ทราบวิธีการเรียนของตนเอง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้สอดคล้องกับแนวคิด
กลวิธ ีเ มตาคอกนิท ีฟ ของ Oxford (1990: 136-140)
ประกอบด้ว ย 3 กลวิธ ี คือ การดึง ดูด ความสนใจสู่ก าร
เรียนรู้ การจัด การและการวางแผนการเรีย นรู้ และการ
ประเมิน ผลการเรีย นรู้ และนัก เรีย นจะได้ฝ ึก ทำแบบฝึก
ทักษะการอ่านที่ผู้วิจัยได้ออกแบบโดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิ
ทีฟตามแนวคิดของอ๊อกซ์ฟอร์ด การทำแบบฝึกทักษะการ
อ ่า น น ั้น จ ะ ท ำให ้น ัก เร ีย น ม ีค ว าม เข ้า ใจ ใน เร ื่อ ง
ที่เรียนและเกิดทักษะมากขึ้น สอดคล้องกับ ดาราวรรณ
แก้วศรีทอง (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะ
การอ่า นจับ ใจความภาษาอังกฤษกลุ่ม สาระการเรีย นรู้
ภาษาต่า งประเทศของนัก เรีย นชั้น ประถมศึก ษาปีท ี่ 6
ผลการวิจ ัย พ บว่า ผลสัม ฤ ทธิ์ก ารอ่า นจับ ใจความ
ภาษาอังกฤษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
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อย่า งมีน ัย สำคัญ ทางสถิต ิท ี่ร ะดับ .01 และผลจากการ
ทดสอบท้ายวงจรปฏิบัติการ พบว่าในวงจรปฏิบัติการที่ 1 มี
นักเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 75 จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อย
ละ 34.29 ของนักเรียนทั้งหมด และได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
10.71 คิด เป็น ร้อ ยละ 53.55 ในวงจรปฏิบ ัต ิก ารที่ 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
ปฏิบัติการมีจำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์เพิ่มมากขึ้น อาจเป็น
เพราะ กิจกรรมในขั้นการดึงดูดความสนใจ ครูเตรียมเกม
และวิด ีโอนำเข้าสู่บ ทเรีย นได้เป็น อย่างดี สามารถสื่อ ให้
นัก เรีย นเข้า ใจในสิ่ง ที่ก ำลัง จะเรีย น นัก เรีย นมีค วาม
กระตือรือร้นที่จะเรียนและแย่งกันตอบคำถามครู ขั้นการ
จัด การและการวางแผนการเรีย นรู้ นัก เรีย นช่ว ยกัน คิด
วิธีการเรียนรู้ใหม่ ๆ นักเรียนช่วยกันจัดหมวดหมู่วิธีการ
เรียนที่ได้อย่างคล่องแคล่ว เมื่อนักเรียนไม่รู้คำศัพท์คำไหน
นักเรียนจะรู้วิธีการหาคำศัพท์ด้วยตนเอง นักเรียนสามารถ
ระบุจุดมุ่งหมายเพื่อตอบคำถามที่ตนเองตั้งไว้ได้ และปฏิบัติ
ได้ต ามแผนที่ต นเองวางไว้ ขั้น การประเมิน ผลการอ่า น
นักเรียนแก้ไขข้อผิดพลาดของตนเอง ทำให้นักเรียนทราบ
วิธีการเรียนรู้ทางภาษาของตนเอง และแบบฝึกทักษะการ
อ่านเป็น ตัวช่วยหนึ่งที่เป็น แนวทางให้น ัก เรียนปฏิบ ัต ิได้
ตามลำดับขั้นการอ่านที่ตนเองกำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ
ฮาร์ท แมน (Hartman, 2002: 39-40) ที่ก ล่า วว่า กลวิธ ี
เมตาคอกนิท ีฟ ในการอ่านเป็น กลวิธีท ี่ช ่วยให้ผ ู้อ ่านรู้ถ ึง
ความสามารถในการอ่านของตนเอง ซึ่งกลวิธีเมตาคอก
นิทีฟในการอ่าน ประกอบด้วย การอ่านจับใจความ การ
เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ การสร้างมโนภาพใน
จิตใจ การคาดการณ์ล่วงหน้า การถามคำถามโดยตัวเอง
การแก้ไ ขความเข้า ใจ การสรุป และการเชื่อ มโยง
สิ่งที่คุ้นเคยกับสิ่งที่ไม่คุ้นเคย
2. จาก ก ารศ ึก ษ าแ ล ะเป รีย บ เท ีย บ
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ ความเข้าใจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการ
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เรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟเสริมด้วยแบบฝึกทักษะ
การอ่า น ก่อ นเรีย นและหลัง เรีย น พบว่า นัก เรีย นมี
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจหลัง
เรียนเฉลี่ยเท่ากับ 30.40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.00
จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน ซึ่งไม่สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75
แ ล ะ เม ื่อ เป รีย บ เท ีย บ ค วาม ส าม ารถ ใน ก ารอ ่า น
ภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียน พบว่า นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 18.00
คิด เป็น ร้อ ยละ 45.00 คะแนนเฉลี่ย จากคะแนนเต็ม 40
คะแน น และม ีค ะแน น ความ สาม ารถใน การอ่า น
ภาษาอัง กฤ ษเพื่อ ความเข้า ใจหลัง เรีย นเฉลี่ย เท่า กับ
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
ก่อ นการฝึก อย่า งมีน ัย สำคัญ ทางสถิต ิท ี่ร ะดับ .01
และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สยามรัฐ ลอยพิมาย
(2557) ที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลของการใช้แบบฝึกทักษะ
การอ่านเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5 ซึ่งแบบฝึกทักษะทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการศึก ษาเจตคติต ่อ กิจ กรรมการ
เรียนรู้โดยการใช้ก ลวิธีเมตาคอกนิท ีฟ เสริม ด้วยแบบฝึก
ทัก ษะการอ่านโดยภาพรวมนัก เรีย นมีเจตคติในระดับ ดี
สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้กลวิธีเมตาคอกนิชัน เสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน
นั้น ทำให้นักเรียนมีกลวิธีการควบคุมและประเมินตนเอง
ในการพัฒ นาทัก ษะการอ่าน ซึ่งสอดคล้อ งกับ คราเชน
(Krashen, 1984: 21) ที่ก ล่าวว่าเจตคติช ่วยส่งเสริม การ
เรียนรู้ภาษา กล่าวคือเป็นองค์ประกอบในการกระตุ้นให้

นัก เรีย นมีค วามต้อ งการที่จ ะใช้ภ าษาติด ต่อ กับ เจ้า ของ
ภาษาและช่วยส่งเสริมให้นักเรียนนำภาษาไปใช้ประโยชน์
โดยที่นักเรียนจำเป็นต้องเข้าใจภาษาและสามารถใช้ภาษา
ได้อ ย่า งถูก ต้อ ง และยังสอดคล้อ งกับ ออลเลอร์ (Oller,
1979: 140) ที่กล่าวว่า เจตคติมีความสำคัญในการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเจตคติต่อกิจกรรมการเรียน
การสอน บริบทของการเรียน หรือกระบวนการเรียนการ
สอน และสอดคล้อ งกับ ผลการวิจ ัย ของ กรรณ ิก า
คณานันท์ (2551) ได้ทำการวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรม
การเรียนการสอนโดยใช้ยุท ธศาสตร์เมตาคอกนิท ีฟ เพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจเมตาคอกนิทีฟ และเจตคติต่อกิจกรรมการเรียนการ
ส อ น ข อ งน ัก เร ีย น ช ั้น ม ัธ ย ม ศ ึก ษ า ป ีท ี่ 3 พ บ ว ่า
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ ความเข้าใจ
หลัง เรีย นสูง กว่า ก่อ นเรีย นอย่า งมีน ัย สำคัญ ทางสถิต ิท ี่
ระดับ .01 และเจตคติของนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้ย ุท ธศาสตร์เมตาคอกนิท ีฟ อยู่ในระดับ
ดีมาก
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1.1 ก่อ นที่ค รูจ ะเริ่ม กิจ กรรมการเรีย นรู้
ควรเตรียมสื่อนำเข้าสู่บทเรียน คำถามที่ช่วยกระตุ้นความ
สนใจนักเรียนและครูควรจะมีการทบทวนความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนของนักเรียน เช่น ชื่อเรื่อง คำศัพท์
บทอ่าน เป็นต้น
1.2 ในการจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้โดยใช้
กลวิธเี มตาคอกนิทีฟ เสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านต้อง
ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมค่อนข้างมาก ควรมีการปรับและ
ยืดหยุ่นเวลาให้มีความเหมาะสม
1.3 ในขั้นการจัดการและการวางแผนการ
เรียนรู้ ครูควรอธิบายวิธีการแต่งประโยคโดยการใช้ WhQuestion เพื่อ ที่น ัก เรีย นจะสามารถตั้ง คำถามได้ด ้ว ย
ตนเองและสามารถแต่งประโยคคำถามได้ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ในใบงานที่ 1 ข้อที่ 3
1.4 ในขั้น การประเมิน ผลการเรีย นรู้ ครู
ควรให้นักเรียนตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของตนเอง
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และรายงานกระบวนการเรียนรู้ของตนเองให้ครูและเพื่อน
ฟัง เพื่อที่นักเรียนจะได้ประเมินความก้าวหน้าของตนเอง
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 จากการศึกษาครั้งนี้พ บว่านักเรียนมี
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ ความเข้าใจ
สูง ขึ้น ไม่น ้อ ยกว่า เกณฑ์ร ้อ ยละ 75 ดัง นั้น ควรศึก ษา
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟเสริมด้วย
แบบฝึกทักษะการอ่านในระดับชั้นอื่น ๆ เพื่อให้นักเรียน
ระดับชั้นอื่นๆ ได้รู้วิธีการเรียนรู้ทางภาษาของตนเอง
2.2 จากการศึกษาครั้งนี้พ บว่านักเรียนมี
เจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตา
คอกนิทีฟ เสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน ดังนั้นควรมี
การศึก ษาตัว แปรอื่น ๆ เช่น ความคงทนในการเรีย นรู้
แรงจูงใจและความพึงพอใจที่ได้รับ การจัด กิจ กรรมการ
เรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟเสริมด้วยแบบฝึกทักษะ
การอ่าน
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