
149

◆ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทอย่างฉลาดรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถ ◆

ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความใฝ่รู้ส�าหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Saint John’s Journal

วารสารเซนต์จอห์น

*	 นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

**	 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

***	อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

อย่างฉลาดรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการอ่านภาษา

อังกฤษเพื่อความเข้าใจและความใฝ่รู้ส�าหรับผู้เรียนระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

The Development of an Instructional Model Wisely 

Based on His Majesty’s Footstep to Enhance 

English Reading Comprehension and Active Learning 

for Upper Secondary School Students

ฉันทนา พลพวก Chantana Ponpuak*

ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์ Phoomphong Jomhongphiphat**

 ธีรวุฒิ เอกะกุล Theerawoot Ekakun***

บทคัดย่อ

	 การวจัิยและพฒันาน้ีมวีตัถุประสงค์เพือ่	1)	ศกึษาสภาพการจัดการเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสริมความสามารถ

ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความใฝ่รู้	 ระดับความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ

ความเข้าใจและความใฝ่รูข้องผู้เรยีน	2)	สร้างและพฒันารปูแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่ส่งเสริมความสามารถ

ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความใฝ่รู้ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	3)	ศึกษา

ผลการทดลองใช้รปูแบบการจัดการเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจ

และความใฝ่รู้ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	ตัวอย่างที่ใช้ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้	เป็นครู

ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 จ�านวน	 205	 คน	 และผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย	จ�านวน	382	คนและตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองเป็นผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	โรงเรียน

นารีนุกูล	 แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง	 45	 คนและกลุ่มควบคุม	 45	 คน	 วิธีด�าเนินการวิจัย	 แบ่งเป็น	 3	 ระยะคือ	

(1)	ศึกษาสภาพ	(2)	พัฒนารูปแบบ	(3)	ทดลองใช้รูปแบบ	

	 ผลการวจัิย	พบว่าสภาพการจัดการเรยีนรูข้องครเูพือ่ส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ

เพื่อความเข้าใจและความใฝ่รู้ของผู้เรียนอยู่ในระดับปานกลาง	 ระดับความสามารถในการอ่านภาษา
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อังกฤษเพื่อความเข้าใจและระดับความใฝ่รู้ของผู้เรียนอยู่ในระดับน้อย	 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามรอย

พระยุคลบาทอย่างฉลาดรู้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด	 และประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้

และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทอย่างฉลาดรู้	 เท่ากับ	

81.67/85.20	ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทอย่างฉลาดรู้	พบว่า	คะแนน

เฉลีย่ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจและความใฝ่รูข้องกลุม่ทดลองสงูกว่ากลุม่ควบคมุ	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 และสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดคือร้อยละ	 75	 และผลการประเมินความ

พึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ค�าส�าคัญ:	รูปแบบการเรียนรู้	 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ	 ความใฝ่รู้	 รูปแบบการจัดการเรียนรู้

	 ตามรอยพระยุคลบาทอย่างฉลาดรู้

Abstract

 The purposes of this research were 1) to study the conditions of learning 

management to encourage English reading comprehension and active learning of upper 

secondary school students, 2) to create and develop a model for learning management to 

promote English reading comprehension and active learning of upper secondary school 

students, and 3) to study the experiment results of the created model in enhancing English 

reading comprehension and active learning of the upper secondary school students.

The research population for teaching management consisted of 205 English teachers 

and 382 students in the upper secondary schools. Whereas the research sample for 

experimentation comprised the Mathayomsuksa VI students of Nareenukul School who were 

classified into the experiment group of 45 students and a control group of another 45 

students. The research was conducted in three phases: (1) studying the conditions of 

learning management (2) developing a teaching model, and (3) experimenting the created 

model.

 The research findings were as follows:

 1. The teaching management to enhance English reading comprehension and active 

learning was at a medium level. The level of English reading comprehension and active 

learning was at a low level.

 2. The result of five experts’ evaluation of the learning management model wisely 

based on His Majesty’ Footsteps showed that its appropriateness was at the highest level. 
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The efficiency percentage of the learning process and the learning achievement of the 

instructional model wisely based on His Majesty’s Footsteps was at 81.67/85.20

 3. The model implementation showed that the average scores of English reading 

comprehension and active learning of the experimental group were statistically higher than 

those of the control group at the .05 level and higher than the criteria that was fixed at

75, and the overall satisfaction of the students towards the model application was at a 

high level.

Keywords: An instructional model, English reading comprehension, Active Learning, An in

 structional model wisely based on His Majesty’s Footstep
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บทน�ำ

	 การศึกษามบีทบาทส�าคัญในการเตรยีมประชาชนให้ทนักบัเทคโนโลยโีดยมภีาษาเป็นตัวกลาง

ส�าคัญในการรับหรือถ่ายทอดข้อมูลหรือข่าวสารจากแหล่งหนึ่งไปสู่อีกแหล่งหนึ่งเป็นสื่อกลางระหว่าง

มนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ	 ซ่ึงถือว่าเป็นภาษาระหว่างประเทศ	 คนทั่วโลกสามารถติดต่อ

สือ่สารกนัได้หากมคีวามรูภ้าษาอังกฤษ	และคนไทยในยคุข้อมลูข่าวสารเป็นยคุทีป่ระเทศต่าง	ๆ 	ทัว่โลก	

มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างรวดเร็วจ�าเป็นต้องมีทักษะและความรู้ในการติดต่อกับต่างประเทศ	 มีการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษจนถึงขั้นใช้ในการติดต่อสื่อสาร	 ค้นคว้าความรู้ในขณะที่เรียนและการด�ารงชีวิตที่

พึ่งตนเองได้พร้อมที่จะแข่งขันและร่วมมือในเวทีโลก	 (ปัณยตา	 หมื่นศรี,	 2557:	 1)	 ดังนั้นการจัด

การศึกษาในปัจจบุนัจึงเป็นความท้าทายใหม่ทีต้่องพฒันาผู้เรยีนให้รูเ้ท่าทนัโลกซ่ึงหนึง่ในเป้าหมายของ

การจดัการศึกษาในปัจจุบนัคือ	การเตรยีมความพร้อมให้แก่ผู้เรยีนเพือ่เป็นพลเมอืงโลก	(Rollins	and	

Lewin,	2009	อ้างถึงใน	ศรัณย์พร	ยินดีสุข,	2557:	1)	สอดคล้องกับปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษา

ของ	UNESCO	ที่กล่าวว่าในศตวรรษที่	21	ทุกประเทศต้องมีการพัฒนาและใช้หลักสูตรการศึกษาที่มี

เป้าหมายให้ผู้เรยีนได้	Learn	to	know,	Learn	to	be,	Learn	to	do	เพือ่ให้มคุีณลกัษณะทีพ่งึประสงค์

ในฐานะเป็นพลเมอืงของชาติ	และ	Learn	to	live	together	เพือ่สร้างคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ในฐานะ

พลโลก	(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2553:	2-5)

	 ทักษะการอ่านถือว่าเป็นทักษะที่ส�าคัญที่ผู้เรียนมีโอกาสใช้มาก	 เนื่องจากในปัจจุบันโอกาส

ทีเ่ราจะได้เหน็และอ่านภาษาอังกฤษมมีากขึน้เพราะประเทศไทยรบัเอาเทคโนโลยีและวชิาการสมยัใหม่	

รวมทัง้เครือ่งอุปโภคและบรโิภคจากต่างประเทศมาเป็นจ�านวนมาก	ดังนัน้ทกัษะการอ่านภาษาอังกฤษจึง

มีความส�าคัญมากขึ้นในชีวิตคนไทย	เช่น	หนังสือพิมพ์	ต�าราเรียน	ประกาศ	โฆษณา	ฉลาก	ค�าแนะน�า

ในการใช้ผลติภัณฑ์ต่าง	ๆ 	ล้วนแต่ต้องอาศัยความเข้าใจในการอ่านทัง้สิน้	หากไม่มคีวามสามารถในการ

อ่านอย่างเพียงพอแล้ว	 ผู้อ่านจะไม่สามารถก้าวขึ้นไปถึงระดับที่จะประสบความส�าเร็จในการศึกษาได้

เลย	และการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเป็นการอ่านที่ต้องฝึกให้เกิดกับผู้เรียนมากที่สุด	ความ

เข้าใจในการอ่านเป็นจุดหมายหลักของการอ่านทั้งปวง	(กรรณิกา	คณานันท์,	2551:	3)	

	 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 ในพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	22	มิถุนายน	2524	ความตอนหนึ่งว่า	“….ความรู้นั้น

ส�าคัญยิง่ใหญ่	เพราะเป็นปัจจัยให้เกิดความสามารถ	และความเจรญิก้าวหน้า	มนษุย์จึงใฝ่ศึกษากนัอย่าง

ไม่รูจ้บสิน้	แต่เมือ่พเิคราะห์ดูแล้ว	การเรยีนนัน้	ความรูแ้ม้มากมายเพยีงใดบางทกีไ็ม่ช่วยให้ฉลาด	หรอื

เจริญได้เท่าไรนัก	ถ้าหากเรียนไม่ถูกถ้วน	ไม่รู้จริงแท้	การศึกษาหาความรู้จึงส�าคัญตรงที่ว่า	ต้องศึกษา

เพื่อให้เกิด	 “ความฉลาดรู้”	 คือ	 รู้แล้ว	 สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้จริง	 โดยไม่เป็นพิษเป็นโทษ

การศึกษาเพื่อความฉลาดรู้มีข้อปฏิบัติที่น่าจะยึดเป็นหลักอย่างน้อย	2	ประการ	ประการแรก	เมื่อจะ
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ศึกษาสิง่ใดเรือ่งใดให้รูจ้รงิ	ควรจะได้ศึกษาให้ตลอดครบถ้วนทกุแง่ทกุมมุ	ไม่ใช่เรยีนรูแ้ต่เพยีงบางส่วน

บางตอน	หรอืเพ่งเลง็เฉพาะแต่เพยีงบางแง่บางมมุ	อีกประการหนึง่ซ่ึงจะต้องปฏิบติัประกอบพร้อมกนัไป

ด้วยเสมอคือ	ต้องพจิารณาศึกษาเรือ่งนัน้	ๆ 	ด้วยความคิดจติใจท่ีต้ังมัน่เป็นปรกติ	และเทีย่งตรงเป็นกลาง	

ไม่ยอมให้รูเ้หน็	และเข้าใจตามความเหนีย่วน�าของอคติ	ไม่ว่าจะเป็นอคติฝ่ายชอบหรอืฝ่ายชัง	มฉิะนัน้

ความรู้ที่เกิดขึ้นจะไม่เป็นความรู้แท้	 หากแต่เป็นความรู้ที่ถูกอ�าพรางไว้	 หรือที่คลาดเคลื่อนวิปริตไป

ต่าง	ๆ 	จะน�าไปใช้เป็นประโยชน์จริง	ๆ 	โดยปราศจากโทษไม่ได้…”	(กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ,	

2550	อ้างถึงใน	ศุภานัน	สิทธิเลิศและคณะ,	2555:	4)	ซึ่งมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งกับสังคมในยุค

ปัจจุบันที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว	มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่าง	ๆ 	ของทุก

ภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน	 กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่	 21	 ส่งผลต่อวิถี

การด�ารงชีพของสังคมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	หมวด	1	มาตรา	

6	ทีบ่ญัญัติไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพือ่พฒันาคนไทยให้เป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์ท้ังร่างกาย	จิตใจ	

สติปัญญา	ความรู้และคุณธรรม	มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต	สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

อย่างมีความสุข	(ศุภานัน	สิทธิเลิศและคณะ,	2555:	2)	

	 จากการศึกษางานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการอ่านภาษาอังกฤษพบว่า	สาเหตุหลกัทีผู้่เรยีนไม่ประสบ

ความส�าเร็จในการอ่านภาษาอังกฤษมาจากผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในตัวภาษาจ�ากัด	และอีกส่วน

หนึ่งมาจากครูผู้สอน	 การสอนมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยตรงโดยจะพบว่า

ในห้องเรียนการสอนอ่านภาษาที่สอง	ส่วนใหญ่มักเน้นการสอนค�าศัพท์	อธิบายไวยากรณ์	 โครงสร้าง

ทางภาษาที่คาดว่าจะเป็นปัญหาส�าหรับผู้อ่าน	 เพราะครูผู้สอนเข้าใจว่าการที่ผู้เรียนจะเกิดความเข้าใจ

ในการอ่านได้	 ผู้เรียนจะต้องเข้าใจตัวภาษาทั้งหมดที่ปรากฏในบทอ่านและบางครั้งก็อาจสอนอ่านโดย

การแปล	 การสอนอ่านแบบนี้ไม่สอดคล้องกับแนวคิดของกระบวนการอ่าน	 เพราะท�าให้ผู้เรียนอ่าน

ได้ช้า	 และสาเหตุที่เกิดจากตัวผู้เรียน	 เช่น	 นักเรียนขาดความรู้ด้านภาษาโดยเฉพาะด้านค�าศัพท์และ

โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ	 และไม่ทราบกลวิธีการอ่านที่เหมาะสมรวมทั้งไม่สามารถเช่ือมโยง

ความสัมพันธ์ความรู้เดิมกับเนื้อเรื่องที่อ่านส่งผลให้นักเรียนไม่ได้รับการฝึกฝนในการเดาค�าศัพท์	ไม่มี

การสอนกลวิธีการอ่านที่เหมาะสม	 ตลอดจนนักเรียนขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอ่านรวมทั้ง

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน	ท�าให้นักเรียนไม่สามารถน�าทักษะการอ่านไปใช้ในสถานการณ์จริง

ได้	(สุพรรษา	ศรประเสริฐ,	2558:	3)	

	 เครื่องมือส�าหรับการรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นคุณสมบัติอีกประการที่ควรเกิด

กับผู้เรียนในศตวรรษที่	 21	 คือความใฝ่รู้ซ่ึงบุคคลที่มีความใฝ่รู้จะสามารถพัฒนาตนเองและปรับตัว

ให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมการเมืองและเศรษฐกิจโลก	 ดังนั้นการใฝ่รู้จึงเป็นคุณสมบัติ

ส�าคัญประการหนึ่งของคนในสังคมแห่งการเรียนรู้	 (ศรัณย์พร	ยินดีสุข,	2557:	1)	ซึ่งสอดคล้องกับ
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ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(2553:	2)	ที่ระบุว่า	คุณลักษณะใฝ่รู้เป็นคุณลักษณะที่

ส�าคัญของผู้เรยีนทีค่วรส่งเสรมิให้รกัการเรยีนรู	้ชอบศึกษาหาความรูแ้ละต่ืนตัวกบัสิง่แปลกใหม่รอบตัว	

อยากรู้อยากเห็น	 เสาะแสวงหาความรู้	 มีวิจารณญาณ	 เลือกตัดสินใจ	 คิดวิเคราะห์	 คิดสังเคราะห	์

คิดหาเหตุผล	 คิดจินตนาการประเมินสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 เกาะติดสถานการณ์	 รู้จักซักถาม	 ค้นหา

ค�าตอบ	 กระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยการติดตามข่าวสาร	 อ่านหนังสือ	 ดูโทรทัศน	์

เรียนรู้ในแบบต่าง	ๆ	อย่างต่อเนื่อง	

	 จากที่กล่าวมาพบว่าปัญหาเก่ียวกับความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้นในประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ต�่ากว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดทั้ง	5	ระดับ	ได้แก่	ระดับที่	1	

ระดับทักษะกลไก	ระดับที่	2	ระดับความรู้	ระดับที่	3	ระดับถ่ายโอน	ระดับที่	4	ระดับการสื่อสาร	และ

ระดับที	่5	ระดับการวเิคราะห์วิจารณ์	โดยเฉพาะผู้เรยีนช้ันมธัยมศึกษาปีที	่1	มคีวามสามารถในการอ่าน

ภาษาอังกฤษระดับที	่1	ส่วนผู้เรยีนช้ันมธัยมศึกษาปีที	่2	และ	3	มคีวามสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ

ระดับที่	2	(สุทธิรา	ปลั่งแสงมาศ,	2550:	1,	จรรยา	ชาญสมุทร,	2551:	1,	และกฤษดา	ดีพิจารณ์,	

2551:	 2)	 ซึ่งส่งผลให้ความสามารถในการอ่านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยู่ในระดับ

ทีต้่องเร่งปรบัปรงุสอดคล้องกบัผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน	(Ordinary	National	

Education	Test	หรือ	O-Net)	ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ	(National	Institute	of	

Educational	Testing	Service,	NIESTS)	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	พบว่าคะแนนเฉลี่ยวิชา

ภาษาอังกฤษทัง้ในระดับชาติของนกัเรยีนระดับช้ันมธัยมศึกษาตอนปลายจัดอยูใ่นระดับทีต้่องปรบัปรงุ

ทั้งนี้ในปีการศึกษา	 2558	 (สอบกุมภาพันธ์	 2559)	 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ	 พบว่า	 จ�านวนผู้เข้ารับ

การทดสอบระดับประเทศ	 จ�านวน	 423,417	 คน	 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็น	 24.98	 (สถาบันทดสอบ

แห่งชาติ,	2558)	และผลการทดสอบน้อยกว่าร้อยละ	50	ซ่ึงยงัเป็นระดับคะแนนทีต่�า่ไม่เป็นทีน่่าพอใจ	

	 ด้วยเหตุผลดังกล่าว	ผู้วิจัยจึงมคีวามสนใจทีจ่ะศึกษาแนวทางในการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพือ่

ความเข้าใจและความใฝ่รู้	 ส�าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 โดยน้อมน�าแนวพระราชด�าริ

การเรียนรู้จากรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 การเรียนรู้ตาม

ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้	 การเรียนรู้อย่างมีพลัง	 การถ่ายโอนการเรียนรู้และวิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการ	

MIA	 ของ	 เมอร์ดอคซ์	 มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษา

อังกฤษเพื่อความเข้าใจและความใฝ่รู้ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้	ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้	ดังนี้

	 1.	 เพือ่ศึกษาสภาพการจัดการเรยีนรูข้องครเูพือ่ส่งเสรมิความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ	
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ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความใฝ่รู้ส�าหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เพื่อความเข้าใจและความใฝ่รู้ของผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	และระดับความสามารถใน

การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและระดับความใฝ่รู้ของผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	

	 2.	 เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทอย่างฉลาดรู้เพื่อ

ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความใฝ่รู้	 ส�าหรับผู้เรียนระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

	 3.	เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทอย่างฉลาดรู้

เพือ่ส่งเสรมิความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ความเข้าใจและความใฝ่รู	้ส�าหรบัผู้เรยีนระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้	 เป็นการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทอย่าง

ฉลาดรู้	 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความใฝ่รู้ของผู้เรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	ซึ่งผู้วิจัยได้ท�าการศึกษา	ค้นคว้า	หลักการ	แนวคิด	ทฤษฎี	เอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้จากรอยพระยุคลบาท	 การเรียนรู้จากยุทธศาสตร์ฉลาดรู้	 การเรียนรู้

อย่างมีพลัง	การถ่ายโอนการเรียนรู้	และการสอนอ่านภาษาอังกฤษแบบ	MIA	เพื่อน�ามาก�าหนดกรอบ

แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ

ความเข้าใจและความใฝ่รู้ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	มีรายละเอียด	ดังภาพที่	1.1
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

	 ผู้วิจัยแบ่งวิธีด�าเนินการวิจัยเป็น	2	ระยะ	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

	 ระยะที่	 1	 ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษา

อังกฤษเพื่อความเข้าใจและความใฝ่รู้ของผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 และระดับความ

สามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ความเข้าใจและความใฝ่รูข้องผู้เรยีนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย

ใช้วิธีการวิจัยเชิงส�ารวจ	 โดยเก็บข้อมูลจากครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ใน

ภำพที่	1.1	กรอบแนวคิดการวิจัย

การเรียนรู้จาก

รอยพระยุคลบาท

(คณะกรรมการกองทุน

บ�าเหน็จบ�านาญ

ข้าราชการ,	2550)	

การเรียนรู้จาก

ยุทธศาสตร์	“ฉลาดรู้”

(ส�านักงานสภา

สถาบันราชภัฏ,	2545)

การเรียนรู้อย่างมีพลัง

(Trilling	and	

Charles,	2012)

การถ่ายโอน

การเรียนรู้

(Gagne,	1970)	

การสอนอ่าน

แบบ	MIA	

(Murdoch,	1986)

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมรอยพระยุคลบำท

อย่ำงฉลำดรู้	เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำร

อ่ำนภำษำอังกฤษเพื่อควำมเข้ำใจและควำมใฝ่รู้	

1.	หลักกำร	เป็นรูปแบบที่มุ่งส่งเสริมความสามารถ

	 ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและ

	 ความใฝ่รู้	โดยยึดหลักการเรียนรู้	4	ประการดังนี้

	 	 1.	การเรียนรู ้จากการขบคิดพิจารณาด้วย

	 	 	 ตนเอง

	 	 2.	การเรียนรู้จากความรู้ความคิดของผู้อื่น

	 	 3.	การเรียนรู้จากการปฏิบัติ	

		 	 4.	การสะท้อนผลการเรียนรู้และตรวจสอบ

2.	จุดมุ่งหมำย

	 2.1	เพือ่ให้ผู้เรยีนมคีวามสามารถในภาษาอังกฤษ

	 	 	 เพื่อความเข้าใจ	

		 2.2	เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะใฝ่รู้

3.	กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้	7	ขั้น	ดังนี้

ขั้นที่	1	ขั้นสร้างความตระหนักในการอ่าน

ขั้นที่	2	ขั้นแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อการอ่าน	

ขั้นที่	3	ขั้นสร้างองค์ความรู้จากการอ่าน

ขั้นที่	4	ขั้นถ่ายโอนความรู้จากการอ่าน	

ขั้นที่	5	ขั้นน�าความรู้จากการอ่านไปประยุกต์ใช้	

ขั้นที่	6	ขั้นสะท้อนองค์ความรู้จากการอ่าน	

ขั้นที่	7	ขั้นประเมินผลการอ่าน	

4.	กำรวัดและประเมินผล	

	 -	 วัดและประเมินผลความสามารถในการอ่าน

	 	 ภาษาอังกฤษเพือ่ความเข้าใจและคุณลกัษณะ

	 	 ใฝ่รู้ก่อนและหลังเรียน	

ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน

เพื่อควำมเข้ำใจ

1.	ความเข้าใจระดับตามตัวอักษร	

	 (Literal	Comprehension)	

2.	ความเข้าใจระดับตีความ	

	 (Interpretative	Comprehension)	

3.	ความเข้าใจระดับการประยุกต์ใช้	

	 (Applied	comprehension)	

	 ความใฝ่รู้	ประกอบด้วย	

	 1)	ความอยากรู้อยากเห็น	

	 2)	ความตั้งใจอย่างมีสติ

	 3)	กล้าคิดริเริ่ม

	 4)	ความเพียรพยายาม

	 5)	การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

	 6)	ความมีเหตุผลความพึงพอใจ

	 	 ต่อรูปแบบ

➤ ➤
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◆ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทอย่างฉลาดรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถ ◆

ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความใฝ่รู้ส�าหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตตรวจราชการ	13	(จังหวัดอุบลราชธานี	จังหวัดอ�านาจเจริญ	จังหวัดยโสธร

และจงัหวัดศรสีะเกษ)	จ�านวน	205	คน	และผู้เรยีนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายในโรงเรยีนมธัยมศึกษา

ในเขตตรวจราชการ	13	(จงัหวดัอุบลราชธาน	ีจงัหวดัอ�านาจเจรญิ	จังหวดัยโสธรและจงัหวดัศรสีะเกษ)	

จ�านวน	 382	 คน	 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา	 คือ	 สภาพการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมความ

สามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ความเข้าใจและความใฝ่รูข้องผู้เรยีนในระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย	

และระดับความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความใฝ่รู้ของผู้เรียนในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย	 เครื่องมือในการวิจัย	 คือ	 แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการจัดการเรียนรู้ของ

ครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความใฝ่รู้	(ส�าหรับครูผู้สอน

วิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)	 แบบสอบถามเก่ียวกับความสามารถในการอ่านภาษา

อังกฤษเพื่อความเข้าใจและความใฝ่รู้ของผู้เรียน	 (ส�าหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)	 ซ่ึงมี

รายละเอียด	ดังนี้	

	 ประชากร	และตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	ประกอบด้วย	1)	ประชากร	คือ	ครูผู้สอนวิชาภาษา

อังกฤษระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย	จ�านวน	440	คน	และผู้เรยีนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย	จ�านวน	

65,117	คน	ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตตรวจราชการ	13	ปีการศึกษา	2559	และ	2)	ตัวอย่าง	คือ	

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตตรวจราชการ	 13	

(จังหวัดอุบลราชธานี	จังหวัดอ�านาจเจริญ	จังหวัดยโสธรและจังหวัดศรีสะเกษ)	จ�านวน	205	คน	และ

ผู้เรยีนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายในโรงเรยีนมธัยมศึกษาในเขตตรวจราชการ	13	(จงัหวัดอุบลราชธาน	ี

จังหวัดอ�านาจเจริญ	จังหวัดยโสธรและจังหวัดศรีสะเกษ)	จ�านวน	382	คน	ได้มาโดยการสุ่มแบบหลาย

ขั้นตอน	 (Multi-Stage	 Random	 Sampling)	 โดยในการสุ่มตัวอย่างแบ่งเป็นตัวอย่างจากโรงเรียน

ขนาดใหญ่พิเศษ	ขนาดใหญ่	ขนาดกลาง	และขนาดเล็ก	

	 เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม	 2	 ฉบับ	 ส�าหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายและ	 ส�าหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบส�ารวจ

รายการ	 (Checklist)	 แบบมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	Scale)	 และแบบปลายเปิด	ตรวจสอบ

คุณภาพแบบสอบถามโดยผู้เช่ียวชาญ	วเิคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง	น�าไปทดลองใช้	(Try	out)	

และวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่	(Reliability)	โดยหาค่าสมัประสทิธิอั์ลฟ่าด้วยวิธกีารของ	Cronbach	

(1970:	161)	แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.94	และ	0.97	และปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์	

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ส�าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การ

วิเคราะห์เนื้อหา	(Content	Analysis)	

 ระยะที่	 2	 สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทอย่างฉลาดรู้

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความใฝ่รู้ของผู้เรียนในระดับ
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◆ ฉันทนา พลพวก ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์ ธีรวุฒิ เอกะกุล ◆

มัธยมศึกษาตอนปลาย	แบ่งเป็น	2	ขั้นตอน	ดังนี้	

 ขั้นตอนที่	1	สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทอย่างฉลาดรู้

	 การสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทอย่างฉลาดรู้	ด�าเนินการดังนี้	1)	น�า

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน	 และวิเคราะห์แนวคิดที่เกี่ยวข้องในระยะที่	 1	 มาเป็นกรอบ

แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู	้ 2)	 ก�าหนดองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู	้

ประกอบด้วย	หลักการของรูปแบบ	จุดมุ่งหมาย	กระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล

3)	 เขียนรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบให้สมบูรณ์ชัดเจนโดยจัดท�ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ฉบับ

ร่างเพื่อน�าไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ	 4)	 จัดท�าเอกสารประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้	

ได้แก่	คู่มือการใช้รูปแบบ	นวัตกรรมที่ใช้รูปแบบ	จ�านวน	5	เรื่อง	แผนการจัดการเรียนรู้	จ�านวน	5	แผน	

แบบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ	 แบบวัดคุณลักษณะความใฝ่รู้และแบบ

สอบถามความพงึพอใจของผู้เรยีนทีม่ต่ีอการเรยีนด้วยรปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามรอยพระยคุลบาท

อย่างฉลาดรู	้5)	ผู้วิจัยเสนอรปูแบบ	และเอกสารประกอบรปูแบบทีส่ร้างขึน้ต่อคณะกรรมการทีป่รกึษา

วิทยานิพนธ์	เพื่อขอค�าแนะน�าในการปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องเหมาะสม	

 ขั้นตอนที่	2	การตรวจสอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทอย่างฉลาดรู้

	 การตรวจสอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทอย่างฉลาดรู้ที่พัฒนาขึ้น	 โดย

ผู้ทรงคุณวุฒิ	จ�านวน	5	คนซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ	มีความเชี่ยวชาญทางด้านการสอนภาษา

อังกฤษ	ด้านหลักสูตร	ด้านเนื้อหา	ด้านการวัดและประเมินผลและเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญา

เอก	 เพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทอย่างฉลาดรู	้

และเอกสารประกอบรปูแบบการจัดการเรยีนรู	้ได้แก่	คู่มอืการใช้รปูแบบ	นวตักรรมทีใ่ช้รปูแบบ	แผนการ

จัดการเรียนรู้	แบบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ	แบบวัดคุณลักษณะความ

ใฝ่รู้และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยรูปแบบที่พัฒนาขึ้น	

	 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบประเมินที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อตรวจสอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้

ตามรอยพระยคุลบาทอย่างฉลาดรู	้แบ่งออกเป็น	2	ส่วน	คือ	ส่วนที	่1	เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	

และส่วนที่	2	 เป็นแบบปลายเปิดส�าหรับผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	ตรวจสอบคุณภาพของ

เครือ่งมอืโดยผู้เช่ียวชาญวเิคราะห์หาค่าดัชนคีวามสอดคล้องน�าไปทดลองใช้	(Try	out)	และวเิคราะห์

หาค่าความเช่ือมัน่	(Reliability)	โดยหาค่าสมัประสทิธิอั์ลฟ่าด้วยวธิกีารของ	Cronbach	(1970:	161)	

และปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์	 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง	วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและ

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ส�าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา	(Content	Analysis)	
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◆ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทอย่างฉลาดรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถ ◆

ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความใฝ่รู้ส�าหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 ระยะที่	3	ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทอย่างฉลาดรู้

	 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความใฝ่รู้ของผู้เรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใช้การวิจัยกึ่งทดลองซ่ึงใช้รูปแบบการวิจัยเป็นแบบ	 Nonequivalent	

control	group	design	หรือ	Pretest-	posttest	nonrandomized	design	ประชากรเป็นผู้เรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที	่6	โรงเรยีนนารนีกูุล	จังหวดัอุบลราชธาน	ีสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา	

เขต	29	ตัวอย่าง	คือ	ผู้เรยีนช้ันมธัยมศึกษาปีที	่6	โรงเรยีนนารนีกุลู	จังหวดัอุบลราชธาน	ีสงักดัส�านกังาน

เขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา	เขต	29	จ�านวน	2	ห้องเรียน	ได้มาโดยใช้วธิีการสุม่แบบกลุม่	(Cluster	

Random	Sampling)	เป็นกลุม่ทดลองทีเ่รยีนด้วยรปูแบบการจัดการเรยีนรูต้ามรอยพระยุคลบาทอย่าง

ฉลาดรูแ้ละกลุม่ควบคุมทีเ่รยีนด้วยการจัดการเรยีนรูใ้นห้องเรยีนตามปกติ	เกบ็ข้อมลูทัง้สองกลุม่ก่อน

และหลงัการทดลองเพือ่น�ามาเปรยีบเทยีบกัน	ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจิยั	คือ	รปูแบบการจดัการเรยีนรูต้าม

รอยพระยุคลบาทอย่างฉลาดรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและ

ความใฝ่รู้ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	และการเรียนรู้ในห้องเรียนตามปกติ	เครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัย	ได้แก่	คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทอย่างฉลาดรู้เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความใฝ่รู้ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย	 แบบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจก่อน-หลังเรียนของผู้เรียน	

แบบวดัความใฝ่รูข้องผู้เรยีนก่อนและหลงัเรยีน	และแบบสอบถามความพงึพอใจของผู้เรยีนทีม่ต่ีอรปู

แบบที่พัฒนาขึ้น	สถิติที่ใช้	ได้แก่	การหาร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	(x)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	สถิติ

ทดสอบค่าที	(t-test)	และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม	(ANCOVA)	

สรุปผลกำรวิจัย

	 1.	ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษา

อังกฤษเพือ่ความเข้าใจและความใฝ่รูข้องผู้เรยีน	ระดับความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ความ

เข้าใจและระดับความใฝ่รูข้องผู้เรยีนในระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย	พบว่า	สภาพการจัดการเรยีนรูข้อง

ครเูพือ่ส่งเสรมิความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ความเข้าใจและความใฝ่รูข้องผู้เรยีนในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย	ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	ระดับความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ

เพื่อความเข้าใจและความใฝ่รู้ของผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย	

	 2.	ผลการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทอย่างฉลาดรู้เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความใฝ่รู้ของผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย	พบว่า	รูปแบบที่สร้างขึ้นประกอบด้วยองค์ประกอบส�าคัญ	4	องค์ประกอบ	ได้แก่	หลักการ	

จุดมุง่หมาย	กระบวนการจดัการเรยีนรู	้และการวัดและประเมนิผล	ซ่ึงหลกัการรปูแบบการจัดการเรยีนรู้
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ตามรอยพระยุคลบาทอย่างฉลาดรู้	ประกอบด้วย	4	หลักการ	ได้แก่	1)	หลักการเรียนรู้จากการขบคิด

พิจารณาด้วยตนเอง	 2)	 หลักการเรียนรู้จากความรู้ความคิดของผู้อ่ืน	 3)	 หลักการเรียนรู้จากการ

ปฏิบัติ	และ	4)	หลักการสะท้อนผลการเรียนรู้และตรวจสอบ	และขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ของรูป

แบบ	มี	 7	 ขั้น	 ได้แก่	 ขั้นสร้างความตระหนักในการอ่าน	 ขั้นแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อการอ่าน

ขั้นสร้างองค์ความรู้จากการอ่าน	 ขั้นการถ่ายโอนข้อมูลจากการอ่าน	 ขั้นการน�าความรู้จากการอ่านไป

ประยุกต์ใช้	ขั้นสะท้อนองค์ความรู้จากการอ่าน	และขั้นประเมินผลการอ่าน	ดังภาพที่	1.2	และมีผล

ภำพที่	1.2	แนวคิดทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทอย่างฉลาดรู้	

	เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและความใฝ่รู้

	แนวคิดการสอนอ่านแบบ	MIA

(Murdoch,	1986)

การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

(คณะกรรมการกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ

ข้าราชการ,	2550)	

ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้

(ส�านักงานสภาสถาบันราชภัฏ,	2545)

แนวคิดการเรียนรู้อย่างมีพลัง

(Trilling	and	Charles,	2012)

แนวคิดการถ่ายโอนการเรียนรู้

(Gagne,	1970)

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมรอยพระยุคลบำทอย่ำงฉลำดรู้

จุดมุ่งหมำยของรูปแบบ

หลักกำรของรูปแบบ

กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้

ขั้นที่	1	การสร้างความตระหนักในการอ่าน	(Self-Awareness	:	S)

ขั้นที่	2	การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง	เพื่อการอ่าน	(Investigation	:	I)	

ขั้นที่	3	การสร้างองค์ความรู้จากการอ่าน	(Construction:	C)

ขั้นที่	4	การถ่ายโอนข้อมูลจากการอ่าน	(Information	Transfer:	I)

ขั้นที่	5	การน�าความรู้จากการอ่านไปประยุกต์ใช้	(Application:	A)	

ขั้นที่	6	การสะท้อนองค์ความรู้จากการอ่าน	(Reflection:	R)	

ขั้นที่	7	การประเมินผลการอ่าน	(Evaluation:	E)

รูปแบบกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ

กำรวัดและประเมินผล

การประเมินผลตามสภาพจริง

ประสิทธิผลของรูปแบบ

1.	ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

2.	ความใฝ่รู้	3.	ความพึงพอใจต่อรูปแบบ

➤

➤

➤

➤

➤
➤
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◆ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทอย่างฉลาดรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถ ◆

ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความใฝ่รู้ส�าหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	พบว่า	มีความเหมาะสมในภาพ

รวม	 อยู่ในระดับมากที่สุด	 และรูปแบบมีประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนร้อยละ	81.67/85.20	

	 3.	ผลการทดลองใช้รูปแบบ	พบว่า	 คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ

ความเข้าใจและความใฝ่รู้ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	

และสงูกว่าเกณฑ์ทีก่�าหนดคือร้อยละ	75	และผลการประเมนิความพงึพอใจต่อการเรยีนรูด้้วยรปูแบบ

การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	

อภิปรำยผล

	 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ

ความเข้าใจและความใฝ่รู้ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	ผู้วิจัยมีประเด็นส�าคัญที่จะน�ามา

อภิปราย	ดังนี้

	 1.	ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษา

อังกฤษเพื่อความเข้าใจและความใฝ่รู้ของผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายโดยภาพรวม	 อยู่ใน

ระดับปานกลาง	เมื่อพิจารณาในรายละเอียด	พบว่า	ครูผู้สอนส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอนการอ่านโดยการ

แปลหรืออธิบายศัพท์ให้ผู้เรียนฟังแล้วอ่านตาม	 ผู้เรียนเป็นเพียงผู้ตอบ	 รับฟังและจดจ�าในสิ่งที่ครู

ผู้สอน	สอนหรอืบอกเพยีงอย่างเดียว	ซ่ึงการสอนทกัษะการอ่านทีเ่น้นการออกเสยีง	การแปลค�าต่อค�า	

ประโยคต่อประโยคมไิด้เน้นกระบวนการอ่านให้ต่อเนือ่งโดยการจับใจความ	อาจท�าให้ผู้เรยีนเกดิความ

เบือ่หน่ายและมเีจตคติทีไ่ม่ดีต่อวชิาภาษาอังกฤษและส่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาอังกฤษ

อยู่ในระดับต�่า	ซึ่งสอดคล้องกับอารีรักษ์	มีแจ้ง	 (2547:	2)	ที่กล่าวว่า	สาเหตุหลักของการที่ผู้เรียน

ไม่ประสบความส�าเรจ็ในการอ่าน	นอกจากจะมาจากการทีผู้่เรยีนมคีวามรูค้วามสามารถในตัวภาษาจ�ากดั

แล้ว	 อีกส่วนหนึ่งคือครูผู้สอนและการจัดกระบวนการเรียนการสอน	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงวิธีการสอน

ของครูผู้สอนเป็นส่วนส�าคัญที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยตรง	 โดยจะพบว่า

ในห้องเรียนการสอนอ่านภาษาที่สองส่วนใหญ่มักเน้นการสอนค�าศัพท์	 อธิบายไวยากรณ์	 โครงสร้าง

ทางภาษาที่คาดว่าจะเป็นปัญหาส�าหรับผู้เรียน	 ทั้งนี้เพราะครูผู้สอนเข้าใจว่าการที่ผู้เรียนจะเกิดความ

เข้าใจในการอ่านได้	 ผู้เรียนจะต้องเข้าใจตัวภาษาทั้งหมดที่ปรากฏในบทอ่าน	 และบางครั้งก็อาจสอน

อ่านโดยการแปล	ในการอ่านผู้อ่านจะถูกก�าหนดให้อ่านบทอ่านซึ่งอาจเป็นการอ่านออกเสียงหรืออ่าน

ในใจ	จากนั้นจะเป็นการตอบค�าถามเพื่อวัดความเข้าใจในการอ่าน	ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นค�าถามเกี่ยวกับ

ค�าศัพท์และรายละเอียดของบทอ่าน	การสอนอ่านแบบนี้มีข้อจ�ากัดเนื่องจากไม่สอดคล้องกับแนวคิด

ของกระบวนการอ่านและท�าให้ผู้อ่านอ่านได้ช้า	 ไม่พัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ความหมาย
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ของบทอ่านไม่สามารถควบคุมกระบวนการอ่านของตนเอง	

	 นอกจากที่กล่าวมาจากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ของครูพบประเด็นส�าคัญอีกประการ

หนึง่	คือ	การจดักจิกรรมการเรยีนรูค้รผูู้สอนขาดการกระตุ้นหรอืโน้มน้าวให้ผู้เรยีนคิดพจิารณาตระหนัก

และเห็นคุณค่าความส�าคัญของสิ่งที่จะเรียน	 ขาดการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น

ใฝ่เรยีนรูแ้ละอยากค้นหาค�าตอบด้วยตนเอง	ขาดการสร้างบรรยากาศในการเรยีนรูท้ีเ่น้นให้ผู้เรยีนศึกษา

ค้นคว้าแสวงหาความรูด้้วยตนเอง	ขาดการส่งเสรมิให้ผู้เรยีนได้เช่ือมโยงความรูเ้ดิมกับสิง่ทีเ่รยีนรูใ้หม่

ด้วยตนเองกับความรู้เดิมแล้วสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่อย่างเป็นระบบ	ขาดกิจกรรมการน�าความรู้ที่ได้

จากการอ่านมาถ่ายโอนและน�าเสนอในรูปแบบต่าง	ๆ	โดยใช้สื่อเทคโนโลยี	ขาดการจัดกิจกรรมที่เปิด

โอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถามแลกเปลี่ยนเรียนภายในกลุ่ม	และผู้เรียนขาดการมีส่วนร่วมในการประเมิน

ผลตนเองและเพื่อน	 ซ่ึงครูผู้สอนควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการ

ศึกษาส�าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่	21	ที่ระบุว่า	การจัดการศึกษาต้องเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้	ทักษะและ

คุณลกัษณะท่ีสามารถใช้ในการด�ารงชีวติและการท�างานในปัจจุบนั	มคีวามพร้อมทีจ่ะน�าความรูแ้ละทกัษะ

มาใช้ในการแก้ปัญหาในประเด็นต่าง	ๆ 	ที่ซับซ้อนมีวิจารณญาณในการเลือกรับข้อมูล	มีความตื่นตัวใน

การเรียนรู้ตลอดเวลา	 มีคุณลักษณะในการปฏิบัติตนต่อบุคคลอ่ืนด้วยความเคารพความแตกต่าง

ทางความคิดและวัฒนธรรมสิ่งต่าง	 ๆ	 เหล่านี้เป็นสิ่งส�าคัญที่ต้องสร้างให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนทุกคน

ดังนัน้หนึง่ในเป้าหมายของการจัดการศึกษาในปัจจุบนั	คือการเตรยีมความพร้อมให้แก่ผู้เรยีนเพือ่เป็น

พลเมืองโลก	(Rollins	and	Lewin,	2009	อ้างถึงใน	ศรัณย์พร	ยินดีสุข,	2557:	1)	

	 2.	ผลการสร้างรปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามรอยพระยคุลบาทอย่างฉลาดรูเ้พือ่ส่งเสรมิความ

สามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ความเข้าใจและความใฝ่รูข้องผู้เรยีนในระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย

พบว่า	รปูแบบทีส่ร้างขึน้ประกอบด้วยองค์ประกอบส�าคัญ	4	องค์ประกอบ	ได้แก่	หลกัการ	จุดมุง่หมาย	

กระบวนการจัดการเรยีนรูแ้ละการวดัและประเมนิผล	ส�าหรบัหลกัการรปูแบบการจัดการเรยีนรูต้ามรอย

พระยุคลบาทอย่างฉลาดรู้	ประกอบด้วย	4	หลักการ	ได้แก่	1)	หลักการเรียนรู้จากการขบคิดพิจารณา

ด้วยตนเอง	2)	หลกัการเรยีนรูจ้ากความรูค้วามคิดของผู้อ่ืน	3)	หลกัการการเรยีนรูจ้ากการปฏิบติั	และ	

4)	หลักการสะท้อนผลการเรียนรู้และตรวจสอบ	และขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบ	มี	7	ขั้น	

ได้แก่	ขัน้สร้างความตระหนกัในการอ่าน	ขัน้แสวงหาความรูด้้วยตนเองเพือ่การอ่าน	ขัน้สร้างองค์ความรู้

จากการอ่าน	ขัน้การถ่ายโอนข้อมลูจากการอ่าน	ขัน้การน�าความรูจ้ากการอ่านไปประยกุต์ใช้	ขัน้สะท้อน

องค์ความรู้จากการอ่านและขั้นประเมินผลการอ่าน	และมีผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ

ที่พัฒนาขึ้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	พบว่า	มีความเหมาะสมในภาพรวม	อยู่ในระดับมากที่สุด	และรูปแบบมี

ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ	 81.67/85.20	 ผลการวิจัย

สะท้อนให้เห็นว่า	 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทอย่างฉลาดรู้ท่ีพัฒนาขึ้น	 สามารถ
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◆ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทอย่างฉลาดรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถ ◆

ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความใฝ่รู้ส�าหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

น�าไปใช้พฒันาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ความเข้าใจและความใฝ่รูข้องผู้เรยีนได้อย่างมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล	เนือ่งจากเป็นรปูแบบการจัดการเรยีนรูท้ีไ่ด้รบัการพฒันาขึน้อย่างมรีะบบ	

มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันโดยเริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพปัญหา	 ปัจจัยที่ส่ง

ผลความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ความเข้าใจและแนวทางในการจัดการเรยีนรูข้องครผูู้สอน

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความใฝ่รู้ในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย	ระดับความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ความเข้าใจและระดับความใฝ่รูข้องผู้เรยีน	

และศึกษาแนวคิดในการสอนอ่านเพือ่ความเข้าใจ	แนวคิดการพฒันาคุณลกัษณะความใฝ่รูต่้าง	ๆ 	ทีจ่ะมา

แก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้	ซ่ึงในทีน่ีผู้้วจัิยพจิารณาแล้วว่าแนวทางหน่ึงทีจ่ะช่วยพฒันาความสามารถในการอ่าน

ภาษาอังกฤษเพือ่ความเข้าใจของผู้เรยีนได้นัน่คือ	กลยุทธ์การอ่านเพือ่ความเข้าใจ	เมือ่ได้ประเด็นแล้วจึง

ศึกษาแนวคิดการพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูจ้ากแนวคิดของนักการศึกษา	เช่น	Saylor	and	other	

(1981:	272),	Joyce	and	Weil	(2000:	15-18),	ศิริชัย	กาญจนวาสี	(2554:	45),	ทิศนา	แขมณี	

(2551:	188-189)	และรัตนะ	บัวสนธ์	(2556:	124)	เพื่อท�าความเข้าใจกระบวนการในการพัฒนารูป

แบบ	ก�าหนดองค์ประกอบของรูปแบบ	แล้วจึงเขียนรายละเอียดขององค์ประกอบให้ชัดเจนเพื่อสร้าง

เป็นรปูแบบการจัดการเรยีนรูฉ้บบัร่างพร้อมทัง้เอกสารประกอบรปูแบบ	น�าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒติรวจสอบ

คุณภาพ	ซ่ึงผู้ทรงคุณวฒุปิระเมนิรปูแบบและเอกสารประกอบรปูแบบว่ามคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดับดี

จนถงึดีมาก	อย่างไรกต็าม	ผู้วิจัยได้น�าข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวฒุมิาพจิารณาปรบัปรงุ	แก้ไขรปูแบบ

และเอกสารประกอบรูปแบบ	จากนั้นจึงน�าไปทดลองใช้เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้	ซึ่งจะเห็นได้ว่ารูป

แบบการจัดการเรียนรูท้ี่ผู้วจิยัน�าเสนอได้รับการพฒันาขึน้อย่างเป็นระบบและสอดคลอ้งกับแนวคดิใน

การพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวพระราชด�ารขิองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัภูมพิลอดุลยเดช

ด้านการเรยีนรู	้แนวคิดของนกัการศึกษาและผู้เช่ียวชาญด้านการสอน	อีกทัง้ผ่านการประเมนิจากผู้ทรง

คุณวุฒิและได้น�าไปทดลองใช้ในเบื้องต้นแล้วว่ามีประสิทธิภาพและสามารถน�าไปใช้ได้จริง	

	 3.	ผลการทดลองใช้รปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามรอยพระยคุลบาทอย่างฉลาดรู	้พบว่าคะแนน

เฉลี่ยความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความใฝ่รู้ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่ม

ควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	และสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดคือร้อยละ	75	และผลการ

ประเมนิความพงึพอใจต่อการเรยีนรูด้้วยรปูแบบการจดัการเรยีนรูท่ี้พฒันาขึน้	โดยภาพรวมอยูใ่นระดับ

มาก	 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด	 พบว่า	 คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ

ความเข้าใจของผู้เรียนกลุ่มทดลองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	

และสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด	คือ	ร้อยละ	75	ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	และคะแนนเฉลี่ยความ

สามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจระหว่างผู้เรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	แตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ซ่ึงผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า	 หลักการของรูปแบบการ
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◆ ฉันทนา พลพวก ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์ ธีรวุฒิ เอกะกุล ◆

จัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น	ประกอบด้วย	4	หลักการ	ได้แก่	หลักการเรียนรู้จากการขบคิดพิจารณาด้วย

ตนเอง	ผู้เรยีนจะได้รบัการกระตุ้นหรอืโน้มน้าวให้ตระหนกัและเหน็คุณค่าความส�าคัญของสิง่ทีจ่ะอ่าน

และเรียนรู้	 เกิดความอยากรู้อยากเห็น	 ต้ังใจในการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้เพื่อให้รู้จริงและสามารถ

ปฏิบัติได้จริง	 เนื่องจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมุ่งให้ผู้เรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่า

ความส�าคัญของการอ่านสิ่งที่จะอ่านและเรียนรู้	 ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้ความรู้เดิมในการ

คาดการณ์ล่วงหน้าเกีย่วกบัเรือ่งทีอ่่านแล้วคิดพจิารณาค�าตอบด้วยตนเอง	ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ	

Grabe	(1991:	375)	ทีก่ล่าวว่า	การอ่านเพือ่ความเข้าใจเป็นสิง่ส�าคัญในการค้นคว้าหาความรูเ้พือ่ท่ีจะ

น�าความรู้นั้นมาพัฒนาความสามารถให้มีการเรียนรู้ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษา

ต่างประเทศ	 พื้นความรู้เดิมมีความส�าคัญในการอ่านเพราะพื้นความรู้ที่ผู้อ่านน�ามาใช้กับเนื้อหาที่อ่าน

จะเป็นตัวก�าหนดว่าผู้อ่านจะทราบความหมายได้มากน้อยเพียงใด	 ซ่ึงความหมายที่แฝงในเนื้อเรื่องที่

อ่านนั้นจะมีปฏิสัมพันธ์กับโครงสร้างความรู้เดิม	 แล้วจึงประมวลเป็นความหมายที่ผู้อ่านเข้าใจ	 ท�าให้

เกิดการอ่านที่มีประสิทธิภาพและประสบผลส�าเร็จ	2)	การเรียนรู้จากความรู้ความคิดของผู้อื่น	ผู้เรียน

จะได้เรียนรู้เป็นระบบกลุ่ม	 โดยครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าค�าศัพท์	 ค�าที่มี

ความหมายเหมือนจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อน�ามาใช้ในการท�าความเข้าใจในบทอ่าน	 โดยใช้

เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นระหว่างสมาชิก

ในกลุม่และระหว่างกลุม่	รบัฟังและแสดงความคิดเหน็อย่างมเีหตุมผีล	แล้วสรปุองค์ความรูท้ีไ่ด้ศึกษา

จากความรู้และความคิดของสมาชิกในกลุ่มจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง	 และจากครูผู้สอนที่ได้

สอดแทรกเทคนิคการเดาความหมายศัพท์จากบริบทและกลยุทธ์การอ่านเพื่อความเข้าใจ	 เป็นองค์

ความรู้ใหม่โดยการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ใหม่กับความรู้เดิมแล้วสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่	เพื่อให้ผู้เรียน

น�าไปใช้ในการท�าความเข้าใจกับบทอ่าน	 และมีการบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้	 ซ่ึงหลักการน้ีสอดคล้องกับ	

Urquhart	and	Weir,	1998:	62-65;	Nunan,	1999:	201	และ	Alderson,	2000:	33-34	ที่กล่าวว่า	

พืน้ความรูเ้ดิม	(Schema)	เป็นโครงสร้างความรูเ้กีย่วกบัสิง่ต่าง	ๆ 	ทีบ่คุคลเก็บสะสมไว้ในระบบความจ�า	

ซ่ึงความรูเ้หล่านีจ้ะได้รบัการจัดรปูแบบให้เป็นประสบการณ์เดิมของผู้อ่านแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล

และจะถกูกระตุ้นให้น�ามาใช้เมือ่ผู้อ่านได้รบัข้อมลูมาใหม่โดยน�าความรูท้ีม่ไีปสมัพนัธ์กบัข้อมลูใหม่จน

เกิดความเข้าใจข้อมูลใหม่ได้เร็วขึ้น	 3)	 การเรียนรู้จากการปฏิบัติ	 ผู้เรียนจะได้รับการกระตุ้นให้น�า

องค์ความรู้เดิมและองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการค้นคว้าเพื่อการอ่านจากความรู้ความคิดของผู้อ่ืนแล้ว	

น�ามาเช่ือมโยงกับแนวคิดของตนจนเกิดความเข้าใจความช�านาญ	 แล้วน�าความเข้าใจในบทอ่านน�ามา

ประยุกต์ใช้ในการท�าแบบฝึก	 ซ่ึงผู้เรียนจะได้รับการกระตุ้นให้ปฏิบัติกิจกรรมและท�าแบบฝึกที่

หลากหลายจนเกิดทกัษะในการน�าองค์ความรูที้ไ่ด้เรยีนรูม้าสรปุ	และถ่ายโอนในรปูแบบตาราง	แผนภูมิ	

กราฟ	แผนที่ความคิดหรือรูปแบบอื่น	ๆ	และมีการบันทึกผลจากการปฏิบัติ	ซึ่งผลการวิจัยสะท้อนให้

เห็นว่า	 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นกระตุ้นให้ผู้เรียนน�าองค์ความรู้เดิมและองค์ความรู้ใหม่
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ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความใฝ่รู้ส�าหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เกี่ยวกับค�าศัพท์	 ความหมาย	 กลยุทธ์ในการอ่าน	 สิ่งที่ได้จากการค้นคว้าเพื่อการอ่านจากความรู้

ความคิดของผู้อ่ืนแล้วขบคิดพจิารณาของตนเอง	น�ามาเช่ือมโยงกับแนวคิดของตน	จนเกิดความเข้าใจ	

ความช�านาญจนสามารถถ่ายโอนในรปูแบบอ่ืน	ๆ 	ได้	เนือ่งจากการอ่านภาษาทีส่องนัน้ผู้อ่านมไิด้เริม่อ่าน

ด้วยความรู้ความสามารถทางภาษาในระดับเดียวกับผู้อ่านที่ใช้ภาษาที่สองเป็นภาษาแม่	จึงต้องประสบ

ปัญหาในการอ่านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	การขาดความรู้ความสามารถทางภาษาจึงเป็นอุปสรรคขัดขวาง

ความเข้าใจในการอ่านภาษาที่สองของผู้อ่าน	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับปัญหาด้านการอ่านของ	

Alderson	(1984:	24)	ทีไ่ด้เสนอเอาไว้ว่า	ความสามารถในการอ่านภาษาทีส่องทีอ่ยูใ่นระดับต�า่น้ันเป็น

ผลมาจากปัญหาทางด้านความสามารถทางภาษาหรือปัญหาทางด้านทักษะการอ่าน	4)	การสะท้อนผล

การเรียนรู้และตรวจสอบ	ผู้เรียนจะได้รับการกระตุ้นให้มีการบันทึกการเรียนรู้	และบันทึกคะแนนของ

ตนเองในทุกข้ันตอนของกระบวนการเรียนรู้เพื่อเป็นการสะท้อนผลการเรียนรู้และตรวจสอบผลการ

เรยีนรูข้องตนเอง	ท�าให้ผู้เรยีนเกดิความตระหนกัและเหน็ความส�าคัญของการเรยีนรู	้เกดิความอยากรู้

อยากเห็น	มีความตั้งใจอย่างมีสติ	มีความกล้าคิดริเริ่ม	มีความเพียรพยายาม	มีการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง	และมเีหตุมผีล	ซ่ึงครผูู้สอนจะให้ผู้เรยีนได้สะท้อนสิง่ทีไ่ด้เรยีนรูร้ะหว่างเรยีนและหลงัลงมอืท�า

กจิกรรมจากแบบบนัทกึการเรยีนรู	้ตลอดจนมส่ีวนร่วมในการประเมนิผลและตรวจสอบการเรยีนรูข้อง

ตนเองและเพือ่น	เพือ่เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรยีนมทีกัษะในการเลอืกรบัข้อมลูต่าง	ๆ 	ผ่านการพจิารณาและ

ตรวจสอบด้วยตนเองและเพื่อน	 ๆ	 ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า	 ผู้เรียนมีความสามารถในการ

ตรวจสอบผลการเรียนรู ้ของตนเอง	 สะท้อนองค์ความรู ้ที่ได้เรียนรู ้ด้วยตนเองและจากผู้อ่ืน

ซ่ึงสอดคล้องกับส�านักงานสภาสถาบันราชภัฏ	 (2545:	 17-21)	 ที่กล่าวว่า	 ครูผู้สอนควรส่งเสริม

สนับสนุนผู้เรียนให้รู้จักการประเมินความถูกต้องและเหมาะสมของความรู้ทั้งด้วยตนเองและโดย

ผู้อ่ืน	 ให้รู้จักหมั่นประเมินเพื่อทบทวนตรวจสอบความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสมของความรู้เสมอ	 รู้จักน�า

ผลการประเมินความรู้มาพิจารณาเพื่อรักษาส่วนดีที่มีอยู่แล้วให้คงไว้	แล้วพยายามปรับปรุงสร้างเสริม

ด้วยหลกัวชิาการ	ด้วยความคิดพจิารณาให้เป็นความรูท้ีถ่กูต้องเหมาะสมแก่การน�าไปใช้	ส่วนทีบ่กพร่อง

ให้ปฏิบัติแก้ไขโดยเร็ว	 รู้จักพิจารณาทบทวนผลของการน�าความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสังคม	 แล้วปรับปรุงแก้ไข	 ใช้ความพากเพียรพยายาม	 อดทน	 หนักแน่นต่อการน�า

ความรู้ไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างต่อเนื่องจนประสบความส�าเร็จ	

	 นอกจากที่กล่าวมาพบประเด็นด้านการส่งเสริมความใฝ่รู้	 พบว่า	 ผู้เรียนกลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยความใฝ่รู้หลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	โดย

ผู้เรียนกลุ่มทดลองมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุม	จากผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า	

ผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนสูงขึ้น	ในด้านความอยากรู้อยากเห็น	มีความ

ตั้งใจ	มีความกล้าคิดริเริ่ม	 ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง	มีความเพียรพยามและมีเหตุมีผล	ซึ่ง
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สอดคล้องกับส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	(2553:	19)	และปิสันญา	วงศ์บุญ	(2550:	11)	

ที่กล่าวว่า	 ผู้ที่มีลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน	 คือ	 ผู้ที่แสดงออกถึงความต้ังใจ	 มีความกระตือรือร้น	 มีความ

สนใจที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง	 ทั้งความรู้ด้านการเรียนและสภาพแวดล้อมรอบตัว	 มีความรู้

เท่าทันวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 สามารถน�าความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและในการ

ด�าเนนิชีวติประจ�าวนัได้	ซ่ึงสอดคล้องกับสภุาพร	มากแจ้ง	(2544:	9)	ทีไ่ด้กล่าวอ้างถงึพระบรมราโชวาท

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ที่ทรงกล่าวว่า	ความฉลาดรู้หรือความใฝ่รู้ใฝ่เรียน	หมายถึง	รู้แล้ว

สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้จริง	ๆ	โดยไม่เป็นพิษเป็นโทษ	และสอดคล้องกับน้อยทิพย์	ลิ้มยิ่งเจริญ	

(2547:	4)	ทีก่ล่าวว่า	ผู้เรยีนได้เรยีนรูท้กัษะการเรยีนรูด้้วยตนเองและสามารถศึกษาค้นคว้าหาค�าตอบ

ได้ด้วยตนเอง	 มีความรับผิดชอบจะท�าให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ที่สูงขึ้น	และสอดคล้องกับปิลันญา	วงศ์บุญ	(2550:	19)	ที่กล่าวว่า	พฤติกรรมความใฝ่รู้จะเกิดขึ้นได้

ผู้เรียนต้องได้รับการกระตุ้นจากสิ่งต่าง	 ๆ	 รอบตัว	 เช่น	 ครอบครัว	 ครูผู้สอน	 เพื่อน	 รูปแบบการ

จดัการเรยีนรูข้องครผูู้สอน	หรอืกจิกรรมต่าง	ๆ 	ทีไ่ด้ลงมอืปฏิบัติหรอืมส่ีวนร่วมซ่ึงหากผู้เรยีนได้มส่ีวน

ร่วมในการเรียนรู้มากเพียงใดย่อมส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพิ่มมากขึ้น	

	 จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า	 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทอย่างฉลาดรู้

ที่พัฒนาขึ้น	 นอกจากจะส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจแล้ว	 ยังเน้นการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ฝึกฝนและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียนทุกขั้นตอน	 การมี

ส่วนร่วมในกระบวนการเรยีนรูค้วบคู่กันไปท�าให้ห้องเรยีนเป็นห้องเรยีนคุณภาพ	เนือ่งจากคุณลกัษณะ

ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็นคุณลักษณะที่มีความส�าคัญในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในสังคมแห่งการเรียนรู	้

ซ่ึงคุณลักษณะดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จากสภาพแวดล้อมหลาย	 ๆ	 ด้าน	 ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านครอบครัว	

โรงเรยีน	สงัคม	และสภาพจิตใจของผู้เรยีนเอง	ดังนัน้ผู้วจัิยจงึมคีวามสนใจทีจ่ะส่งเสรมิคุณลกัษณะใฝ่รู้

ใฝ่เรยีนของผู้เรยีนในระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย	เพราะเป็นระดับช้ันทีม่คีวามส�าคัญทีจ่�าเป็นต้องดูแล

เอาใจใส่	ปลูกฝังคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน	เพื่อให้ปรับตัวอยู่ในสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข	

ข้อเสนอแนะ

	 ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

	 1.	รูปแบบการจัดการเรียนรู ้ที่พัฒนาข้ึนมีรายละเอียดที่น�าเสนอไว้อย่างชัดเจนในทุก

องค์ประกอบของรปูแบบการจัดการเรยีนรู	้พร้อมทัง้มคู่ีมอืการใช้รปูแบบ	เอกสารประกอบรปูแบบและ

แผนการจัดการเรียนรู้	 เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการน�าไปใช้	 ครูผู้สอนควรท�าความเข้าใจเก่ียวกับ

รูปแบบให้ชัดเจน	เพื่อให้การน�ารูปแบบไปใช้เกิดประโยชน์มากที่สุด	
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ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความใฝ่รู้ส�าหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

	 2.	การพัฒนาแบบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความใฝ่รู้	

อาจปรับปรุงให้เหมาะสมกับลักษณะของเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษในแต่ละระดับ	

	 3.	การวจัิยครัง้นีเ้ป็นการน�าเสนอรปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามรอยพระยคุลบาทอย่างฉลาดรู้

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความใฝ่รู้ส�าหรับผู้เรียนระดับ

มธัยมศึกษาตอนปลาย	ของโรงเรยีนในเขตตรวจราชการที	่13	ซ่ึงสอดคล้องกับบรบิทและสถานการณ์

ในช่วงของการวิจัย	หากน�ารูปแบบดังกล่าวไปใช้	ผู้ใช้รูปแบบควรพิจารณาถึงบริบทรอบตัวของผู้เรียน

เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทอย่างฉลาดรู้มีความ

เหมาะสมกับบริบท

ข้อเสนอแนะในงำนวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาองค์ประกอบของความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ

ความเข้าใจในระดับช้ันอ่ืนหรือมีการศึกษาองค์ประกอบของความสามารถทางภาษาอังกฤษในทักษะ

อื่น	ๆ

	 2.	ควรมกีารศึกษาปัจจัยด้านอ่ืนเพิม่เติมว่ามปัีจจัยใดบ้างทีส่่งผลต่อความสามารถในการอ่าน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของผู้เรียน	 และควรมีการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลผลต่อความ

สามารถทางภาษาอังกฤษด้านอื่น	ๆ

	 3.	ควรมีการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษทักษะอ่ืน	 ๆ	 ที่หลากหลาย	 เช่น	 รูปแบบ

การสอน	ทักษะการฟัง	เพราะทักษะการฟังเป็นทักษะรับสาร	(Receptive	Skill)	เช่นเดียวกัน
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