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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 งานวจิยัเร่ืองการใชก้ลวธีิอภิปัญญาเพื่อส่งเสริมความสามารถในดา้นการอ่านและการเขียน
ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับ                
การด าเนินการวิจยั โดยแยกเสนอตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
 1. เอกสารที่เกีย่วข้องกบักลวิธีอภิปัญญา 
 1.1 ความหมายของกลวธีิอภิปัญญา 
 1.2 แนวคิดทฤษฎีและองคป์ระกอบกลวธีิอภิปัญญา  
 1.3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักลวธีิอภิปัญญาและการอ่านและการเขียน 
 2. เอกสารที่เกีย่วข้องกบัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ 
 2.1 ความหมายและความส าคญัของการอ่าน 
 2.2 องคป์ระกอบและกระบวนการอ่าน  
 2.3 ระดบัความเขา้ใจในการอ่าน 
 2.4 การพฒันากลวธีิอภิปัญญาในการอ่าน 
 2.5 การประยกุตก์ลวธีิอภิปัญญามาใชใ้นการสอนอ่าน 
 2.6 การประเมินความสามารถในการอ่าน  
 3. เอกสารที่เกีย่วข้องกบัความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ 
 3.1 ความหมายและความส าคญัของการเขียน  
 3.2 องคป์ระกอบและกระบวนการเขียน  
 3.3 ระดบัความเขา้ใจในการเขียน 
 3.4 การพฒันากลวธีิอภิปัญญาในการเขียน 
 3.5 การประยกุตก์ลวธีิอภิปัญญามาใชใ้นการสอนเขียน 
 3.6 การประเมินความสามารถในการเขียน 
 
เอกสารที่เกีย่วข้องกบักลวธีิอภิปัญญา 
 ความหมายของกลวธีิอภิปัญญา 
 จากการศึกษาเอกสาร และต ารา พบวา่ค าวา่ “อภิปัญญา” (Metacognition) มีผูใ้ห้
ความหมายไวห้ลายอยา่งสมศกัด์ิ ภู่วภิาดาวรรธน์ (2544) ไดใ้หค้วามหมายวา่ อภิปัญญาคือ           
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ความเขา้ใจถึงกระบวนการทางปัญญา(Cognitive process) กล่าวคือ ผูเ้รียนรู้ตวัวา่ตนคิดอะไร             
คิดอยา่งไร ผูเ้รียนสามารถตรวจสอบ ความเขา้ใจของตนเองได ้และ ผูเ้รียนสามารถปรับเปล่ียน 
กลวธีิการคิดใหเ้หมาะสมได ้อภิปัญญาต่างจากปัญญาหรือการคิดทัว่ไป (Cognition) ตรงท่ีปัญญา
เป็นการคิดเชิงสรุป เปรียบเทียบหาเหตุผล แกปั้ญหา วเิคราะห์ สังเคราะห์หรือน าไปใช ้แต่อภิปัญญา
เป็นการคิดท่ีรู้ตวัวา่คิดอะไร มีวธีิคิดอยา่งไร สามารถตรวจสอบความคิดของตนได ้และสามารถ
ปรับเปล่ียนกลวธีิการคิดของตนได ้ 
 Spring (1985) ไดค้วามหมายของอภิปัญญาวา่ คือ ความสามารถของผูเ้รียนท่ีเกิดข้ึน       
โดยรู้ตวัวา่ พวกเขารู้กระบวนการเรียนรู้ของตนวา่เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร และกฎเกณฑก์ารเรียนรู้               
ในการเรียนรู้นั้นมีอะไรบา้ง ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเร่ิมรู้จกัประเมินตนเองไดต้ลอดเวลาวา่พวกเขารู้ 
หรือยงัไม่รู้อะไรบา้ง อนัจะน าไปสู่การตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่าน และรู้จกัเลือกกลยทุธ์ท่ีเหมาะสม
ส าหรับการอ่านนั้นไปใชไ้ด ้รู้จกัตรวจสอบความเขา้ใจของตนเอง (Comprehension monitoring)  
และเป็นผูป้ระเมินความส าเร็จของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ซ่ึงรวมถึงจุดมุ่งหมายการอ่านท่ีตั้งไวด้ว้ย 
 O’Malley & Chamot (1990) กล่าววา่ กลวธีิอภิปัญญาหมายถึง กลวธีิท่ีสูงกวา่ปัญญา         
ซ่ึงรวมไปถึงการคิดเก่ียวกบัภาษาหรือกระบวนการเรียนรู้ ประกอบไปดว้ยการวางแผนเก่ียวกบั
กิจกรรมทางภาษา การควบคุมขณะท่ีก าลงัปฏิบติักิจกรรม และประเมินผลหลงัจากกิจกรรมนั้น       
เสร็จแลว้  
 Fravell (2002, อา้งใน Hudson 2007) ไดใ้หค้วามหมายของกลวธีิอภิปัญญาวา่                   
กลวธีิอภิปัญญาคือ กิจกรรมดา้นปัญญา มีจุดประสงคใ์นการควบคุมองคป์ระกอบทางปัญญา               
มีบทบาทในกิจกรรมทางปัญญาชนิดต่างๆเช่น การพดูเพื่อการส่ือสาร ความเขา้ใจในการอ่าน          
การเขียน การก าหนดความสนใจในการเรียนรู้ในการเรียน 
 จากความหมายของอภิปัญญาพอสรุปไดว้า่ อภิปัญญา หมายถึง ความตระหนกัรู้ตวั           
ของผูเ้รียนท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้ เขา้ใจกระบวนการคิดของตนเอง ตลอดจนความสามารถใน              
การตรวจสอบแกไ้ขความเขา้ใจในการเรียนรู้เหล่านั้นดว้ยตนเองและสามารถประเมินความคิด          
ของตนเองได ้ส่วนกลวธีิอภิปัญญา เป็นกลวธีิการเรียนรู้ท่ีช่วยใหผู้เ้รียนไดค้วบคุมกระบวนการทาง
ความคิด สติปัญญาและพฤติกรรมของตนเอง โดยก าหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค ์มีอิสรภาพ                 
ในการเรียนรู้ สามารถควบคุมและประเมินตนเองได้ 
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 แนวคิดทฤษฎแีละองค์ประกอบกลวธีิอภิปัญญา 
 แนวคิดทฤษฎีของกลวธีิอภิปัญามีการพฒันามาจาก Dirkes (1985) กล่าววา่ พื้นฐานของ
กลวธีิอภิปัญญาประกอบดว้ยการเช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม การเลือกกลวธีิการคิด              
อยา่งใคร่ครวญและการวางแผน ตรวจสอบและประเมินกระบวนการคิด 
 Baker & Brown (1984) กล่าววา่ อภิปัญญาประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 1. ความตระหนกัวา่ทกัษะใด กลวธีิใด และแหล่งความรู้ใด ท่ีจ  าเป็นตอ้งน ามาปฏิบติั        
ภาระงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2. ความสามารถในการใชก้ลไกในการตรวจสอบตนเอง เพื่อท าใหเ้กิดความแน่ใจวา่
ประสบผลส าเร็จ เม่ือการปฏิบติัภาระงานเสร็จส้ินลง เช่น การตรวจสอบผลของความพยายาม        
ในการแกปั้ญหา การวางแผนขั้นต่อไป การประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งเพียรพยายาม การทดสอบ
การทบทวนกลวธีิในการเรียน และการแกปั้ญหาท่ีประสบโดยการน ากลวธีิอ่ืนมาทดแทน 
 O’Malley & Chamot (1990) กล่าววา่ กลวธีิอภิปัญญาประกอบดว้ยกลวธีิดงัต่อไปน้ี 
 1. การวางแผน (Planning) ซ่ึงจะท าโดยการตรวจดูประเด็นหลกัหรือความคิดหลกัของงาน
ท่ีจะตอ้งท า การคิดหากลวธีิการเรียนส าหรับงานแต่ละช้ิน การวางแผนในแต่ละช้ินการวางแผน           
ในแต่ละส่วน แต่ละล าดบั แต่ละความคิดหลกั หรือการคิดถึงหนา้ท่ีทางภาษาท่ีจะตอ้งน ามาใช้              
ในการท างานช้ินนั้น 
 2. การมุ่งประเด็นความสนใจ (Directed attention) การตดัสินใจล่วงหนา้ท่ีจะมุ่งประเด็น
ความสนใจไปท่ีกิจกรรมทางภาษาท่ีจะท าโดยไม่สนใจส่ิงต่างๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งและการรักษาระดบั
ความสนใจไวใ้นระหวา่งท ากิจกรรมนั้น 
 3. การเลือกประเด็นความสนใจ ( Selective attention ) การตดัสินใจล่วงหนา้ท่ีจะเลือก      
มุ่งความสนใจไปยงัลกัษณะเฉพาะเจาะจงบางลกัษณะ หรือรายละเอียดของสถานการณ์ ซ่ึงจะช่วย      
ในการท ากิจกรรมทางภาษาช้ินนั้น ใหส้ าเร็จลงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและการใหค้วามสนใจ          
ในลกัษณะเฉพาะเหล่านั้นในระหวา่งท ากิจกรรม 
 4. การจดัการตนเอง ( Self-management ) การเขา้ใจถึงสภาพต่างๆท่ีจะช่วยใหต้นเองเรียน
ไดดี้และการจดัให้เกิดสภาพเหล่านั้นข้ึน การควบคุมการใชภ้าษาของตนเองเพื่อใชป้ระโยชน์          
จากความรู้ท่ีมีอยูแ่ลว้ใหม้ากท่ีสุด 
 5. การตรวจสอบและดูแลตนเอง (Self-monitoring) การตรวจสอบ การพิสูจน์หรือ         
การแกไ้ขใหถู้กตอ้งถึงความเขา้ใจภาษาหรือการใชภ้าษาในงานแต่ละอยา่งท่ี 
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 O’Neil & Abedi (1996) ใหค้วามเห็นวา่ กลวธีิอภิปัญญาเป็นการตรวจสอบตนเอง        
อยา่งมีสติหรือรู้ตวัตลอดเวลา และตรวจสอบเป็นระยะ ๆ วา่เป้าหมายในการเรียนรู้ของตน          
บรรลุผลส าเร็จหรือไม่ อีกทั้งยงัหมายถึงการเลือกใช ้และประยกุตใ์ชก้ลวธีิต่าง ๆไดอ้ยา่งเหมาะสม
เม่ือจ าเป็นอีกดว้ย การตระหนกัถึงกระบวนการดงักล่าว จ าเป็นตอ้งมีการด าเนินการดงัน้ี 
 1. การวางแผน (Planning) มีเป้าหมายในการปฏิบติักิจกรรมหน่ึงๆ ไม่วา่เป้าหมายนั้น        
จะถูกก าหนดข้ึนโดยผูอ่ื้นหรือตนเองก็ตาม และตอ้งมีแผนการอนัน าไปสู่ความส าเร็จดงั                       
ท่ีตนตั้งเป้าหมายเอาไว ้
 2. การตรวจสอบตนเอง (Self-monitoring) จ าเป็นตอ้งมีกลไกการตรวจสอบตนเอง            
เพื่อก ากบัตนเองในการปฏิบติัภาระงานใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้
 3. กลวธีิเชิงพุทธิพิสัย (Cognitive strategy) และกลวธีิจิตพิสัย (affective strategy)              
เพื่อใชใ้นการก ากบัการปฏิบติักิจกรรมท่ีตอ้งใชส้ติปัญญาใหลุ้ล่วงอยา่งประสบผลส าเร็จ 
 4. การตระหนกั (Awareness) เป็นการมีสติสัมปชญัญะท่ีเกิดข้ึนภายในใจของแต่ละบุคคล 
และบุคคลนั้นรู้ตวัวา่ท าอะไรอยู ่
 Oxford (1990) กล่าววา่ กลวธีิอภิปัญญาเก่ียวขอ้งกบัการคิดไตร่ตรองในเร่ืองกระบวนการ
เรียนรู้ ซ่ึงประกอบดว้ย 
 1. การมุ่งความสนใจการเรียน (Centering your learning) กลวธีิน้ีมีความส าคญัต่อ               
การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะช่วยใหผู้เ้รียนมีความสนใจในบทเรียนอยา่งจดจ่อและจริงจงั          
รู้วา่ควรจะมุ่งความสนใจในจุดใด ซ่ึงท าใหไ้ม่เกิดความสับสนในการเรียนจึงเป็นประโยชน์ต่อ       
การเรียนรู้ในทุกสาขาวชิา กลวธีิการมุ่งความสนใจสู่การเรียนประกอบดว้ยกลวธีิเฉพาะ ไดแ้ก่ 
 1.1 การมองการณ์ล่วงหนา้ และการเช่ือมโยงความรู้ใหม่เขา้กบัความรู้เดิม ท าการศึกษา
กฎเกณฑห์รือเน้ือหาซ่ึงเป็นพื้นฐานของส่ิงท่ีจะเรียนรู้ไวก่้อน และพยายามเช่ือมโยงส่ิงใหม่ใหเ้ขา้กบั
ความรู้เดิมของตน 
 1.2 การแสดงความสนใจ กลวธีิน้ีมีความจ าเป็นส าหรับการเรียนทกัษะทางภาษา         
ทุกทกัษะ ผูเ้รียนท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนทุกคนมกัจะเป็นผูท่ี้มีความตั้งใจสูง กลวธีิ               
การแสดงความตั้งใจแบ่งออกเป็น 2 กลวธีิยอ่ย ไดแ้ก่ 
  - การมุ่งประเด็นความตั้งใจ หมายถึง การตดัสินใจโดยรวมวา่จะใหค้วามตั้งใจ      
ต่องานท่ีจะท า และพยายามหลีกเล่ียงส่ิงรบกวนทั้งหลาย 
  - การเลือกประเด็นความสนใจเป็นการตดัสินใจล่วงหนา้ท่ีจะใหค้วามสนใจ        
เป็นพิเศษกบัรายละเอียดเฉพาะในเร่ืองนั้น การส่งเสริมกลวธีิการควบคุมความตั้งใจ ท าได ้                  
โดยการเสนอกิจกรรมและส่ือการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจการลดส่ิงรบกวนภายในหอ้งเรียน         



13 
 

เตือนผูเ้รียนใหมุ้่งความสนใจเฉพาะเร่ืองท่ีเรียนและมีการใหร้างวลัเม่ือแสดงพฤติกรรม                    
วา่มีความตั้งใจ ส่วนการส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความสนใจ 
 2. การจดัระเบียบและการวางแผนการเรียน เป็นกลวธีิท่ีมีประโยชน์ในการพฒันาทกัษะ  
ทางภาษาทุก ๆ ดา้น กลวธีิน้ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัระบบการเรียนรู้ของตนเอง ซ่ึงแบ่งออกเป็น              
6 กลวธีิยอ่ย 
 2.1 การแสวงหาวธีิการเรียนรู้ทางภาษา เป็นความพยายามของผูเ้รียนท่ีจะคน้หา              
วา่มีกลวธีิอะไรบา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ทางภาษา การแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัวธีิการ
เรียนภาษาท่ีมีประสิทธิภาพกบัคนอ่ืนๆหรือปรึกษาครูท่ีเก่ียวกบัปัญหาการเรียนภาษาต่างประเทศ  
 2.2 การจดัระเบียบ เป็นการจดัสภาพการณ์ต่างๆ เพื่อเป็นปัจจยัใหเ้กิดการเรียนรู้ได้
สะดวกและง่ายข้ึน เช่น การจดัเวลาใหเ้หมาะสม การจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีดี และ            
การมีสมุดส าหรับจดบนัทึกเก่ียวกบัการเรียนภาษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2.3 การก าหนดเป้าหมายและจุดประสงค ์กลวธีิน้ีเก่ียวขอ้งกบัการท่ีผูเ้รียน                      
ตั้งจุดมุ่งหมายในการเรียนของตนเองดา้นภาษาวา่ควรจะกา้วไปถึงจุดท่ีก าหนดไดอ้ยา่งไรและเม่ือใด 
ส่ิงเหล่าน้ีควรมีการจดบนัทึกเอาไว ้จุดมุ่งหมายของการเรียนมีทั้งจุดมุ่งหมายระยะยาวและ
จุดมุ่งหมายระยะสั้น  
 2.4 การระบุจุดประสงคข์องงานทางภาษา เป็นการพิจารณาวา่ทกัษะทางภาษาต่าง ๆ         
ท่ีผูเ้รียนตอ้งฝึกฝนหรือเรียนรู้นั้นมีจุดประสงคอ์ะไร เช่น ในกิจกรรมการอ่านผูเ้รียนควรรู้                 
วา่ในการอ่านแต่ละคร้ังมีจุดประสงคอ์ะไร เช่น อ่านอยา่งรวดเร็วเพื่อหาใจความส าคญั อ่านคร่าว ๆ 
เพื่อหาขอ้มูลบางอยา่ง อ่านเพื่อความเพลิดเพลินหรืออ่านเน้ือหาท่ีสั้นๆเพื่อศึกษารายละเอียด           
อยา่งระมดัระวงั ในดา้นการเขียนก็ควรรู้วา่จะเขียนเพื่อให้ขอ้เทจ็จริงเพื่อชกัจูง เชิญชวนใหผู้เ้รียนรู้
แนวทางวา่จะฝึกฝนทกัษะนั้นๆ ในลกัษณะใด ซ่ึงเป็นการเตรียมตวัเตรียมใจท่ีเฉพาะเร่ืองเพื่อท าให้
การเรียนรู้ประสบผลยิง่ข้ึน 
 2.5 การวางแผนส าหรับงานทางภาษา กลวธีิน้ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดลกัษณะทัว่ไป
ของงานหรือกิจกรรม ส่ิงท่ีจ  าเป็นพื้นฐานเฉพาะของงานแหล่งวทิยาการ และส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งการ
ความช่วยเหลือในการเรียนภาษา 
 2.6 การแสวงหาโอกาสในการฝึกฝน เป็นกลวธีิท่ีช่วยใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสฝึก               
ทกัษะทางภาษาอยา่งจริงจงัและมากข้ึน นอกเหนือจากการฝึกฝนในหอ้งเรียนซ่ึงมกัไม่เพียงพอ          
ในการพฒันาทกัษะทางภาษาเพื่อการส่ือสาร ตวัอยา่งของกลวธีิน้ีไดแ้ก่ การฟังเพลงภาษาต่างประเทศ
จากวทิยหุรือเทป การหาเพื่อนชาวต่างประเทศการรับหนงัสือพิมพห์รือนิตยสารภาษาต่างประเทศ
เป็นตน้ 



14 
 

 3. การประเมินการเรียนรู้ (Evaluating your learning) กลวธีิน้ีประกอบดว้ยกลวธีิยอ่ย            
2 ประการ คือ 
 3.1 การตรวจสอบตนเอง เป็นกลวธีิท่ีผูเ้รียนพยายามสังเกตและแกไ้ขขอ้ผดิพลาด        
ของตนเองในการฝึกทกัษะทางภาษา 
 3.2 การประเมินตนเอง เป็นกลวธีิท่ีผูเ้รียนวดัความกา้วหนา้ของตนเองในการเรียนภาษา
โดยรวมหรือในแต่ละทกัษะ ส่ิงท่ีช่วยวดัความกา้วหนา้ในการเรียน ไดแ้ก่ การตรวจสอบรายการ
บนัทึกประจ าวนั รวมทั้งการสังเกตจากความรู้ของตนเอง ทกัษะการอ่านประเมินไดจ้ากความเร็ว 
หรือความเขา้ใจในการอ่านวา่อยูใ่นระดบัท่ียอมรับหรือไม่หรือมีการพฒันาจากการตรวจสอบคร้ังท่ี
แลว้เพียงใด ส าหรับทกัษะการเขียน สามารถประเมินไดโ้ดยการทบทวนงานท่ีเขียน หรือเปรียบเทียบ
ผลงานเขียนกบัผูท่ี้เก่งกวา่ หรือเปรียบเทียบกบัผลงานเขียนเพื่อนก็ได ้
 พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์(2544) กล่าววา่ อภิปัญญาหมายถึงการควบคุมและประเมินการคิด        
ของตวัเองเพื่อควบคุมและก ากบักระบวนการทางปัญญาหรือความคิด มีความตระหนกัในงานและ
สามารถใชว้ธีิท างานจนส าเร็จและสมบูรณ์ 
 จากแนวคิดเร่ืององคป์ระกอบของอภิปัญญาดงัเสนอขา้งตน้ต่างมีความสอดคลอ้งกนั         
โดยสรุปแลว้องคป์ระกอบของอภิปัญญา มี 3 องคป์ระกอบหลกั คือ การวางแผน (Planning)               
การตรวจสอบ (Monitoring) และการประเมินผล (Evaluating) 
 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบักลวิธีอภิปัญญาและการอ่านและการเขียน 
 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องระหว่างกลวธีิอภิปัญญาและการอ่าน 
  จากการศึกษาแนวคิดและเอกสารเก่ียวกบักลวธีิอภิปัญญาเก่ียวกบัการอ่านพบวา่         
กลวธีิอภิปัญญาสามารถน ามาพฒันาการอ่านโดยมีงานวจิยัท่ีไดท้  าการศึกษาไปแลว้หลายงานวจิยั
ดงัน้ี 
  นวรัตน์ หสัดี (2544) ไดท้  าการศึกษาผลการฝึกใชอ้ภิปัญญาเพื่อก ากบัและควบคุมตนเอง 
ในการเรียนของนกัเรียนโครงการการศึกษาพิเศษโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัจ านวน 6 
คน โดยใชแ้บบวดัการก ากบัและควบคุมตนเอง แบบสังเกตพฤติกรรม บทเรียนการฝึก    อภิปัญญา 
แบบฝึกอ่าน ผลปรากฏวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการฝึกอภิปัญญามีคะแนนก ากบัและควบคุมตนเองในการ
เรียนหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง 
  ก่ิงเพชร ป้องแกว้ (2545) ไดท้  าการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านและ
แรงจูงใจในการเรียนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยนกัเรียนกลุ่มทดลอง
ไดรั้บการฝึกกระบวนการเรียนรู้แบบอภิปัญญาโดยการใชผ้งัโยงความสัมพนัธ์ความหมาย             
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และกลุ่มควบคุมไดรั้บการสอนตามคู่มือครู ผลการทดลองปรากฏวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการฝึก            
กลวธีิอภิปัญญาโดยใชผ้งัโยงความสัมพนัธ์ ความสามารถในการอ่านสูงกวา่นกัเรียนกลุ่มท่ีไดรั้บ        
การสอนตามคู่มือครู 
  Boulware et al (2007) ศึกษาผลของการสอนกลวธีิอภิปัญญาแบบmultiple-strategy use 
ท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิความเขา้ใจในการอ่าน และค าศพัทข์องนกัเรียนเกรด3 จ านวน 119 คน ใชเ้วลา
ในการสอนเป็นเวลา 5 สัปดาห์ มีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลองผลปรากฏวา่การสอน            
กลวธีิอภิปัญญาส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการอ่านและค าศพัทสู์งข้ึน 
  Iwai (2009) ไดท้  าการวจิยัเร่ืองความตระหนกัรู้ของผูเ้รียน ในการน ากลวธีิอภิปัญญา 
ไปปรับใชใ้นการอ่านภาษาองักฤษ ผลการศึกษาพบวา่ผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั                     
มีความตระหนกัและเลือกใชก้ลวธีิอภิปัญญาในการพฒันาทกัษะดา้นการอ่านของตนแตกต่างกนั  
และในดา้นการน ากลวธีิอภิปัญญาไปใชน้ั้น กลุ่มผูเ้รียนมีกลวธีิการเรียนและการปรับใช ้                  
กลวธีิอภิปัญญาท่ีแตกต่างกนั ยกตวัอยา่งเช่น การก าหนดความเร็วในการอ่าน การน าความรู้เดิม             
มาช่วยเสริม การจดบนัทึก และการเขียนสรุปความเป็นตน้   
  Jacobowitz (1990) ไดร้ายงานผลการศึกษาวธีิการท าความเขา้ใจหรือการมีปฏิสัมพนัธ์
กบับทอ่านของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม ซ่ึงก าลงัเรียนระดบัอุดมศึกษา คือกลุ่มท่ีศึกษาวชิาการฝึกหดัครู 
ซ่ึงมีความสามารถและทกัษะการอ่านสูง และกลุ่มท่ีศึกษาวชิาทกัษะการเรียนรู้กลุ่มน้ีมีความสามารถ
ในการอ่านต ่ากวา่กลุ่มแรก ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มท่ีมีทกัษะการอ่านสูงมีพฤติกรรมในการอ่าน       
โดยการเก็บประเด็นส าคญั และส่ิงท่ีประทบัใจจากบทอ่านในภาพรวม และสามารถเขียนรายงาน        
ส่ิงท่ีตนเองเขา้ใจเก่ียวกบับทอ่านได ้ในขณะท่ีกลุ่มท่ีมีทกัษะการอ่านต ่าใหค้วามสนใจในการหา
ใจความส าคญัจากประโยคแรก ๆของแต่ละยอ่หนา้ นอกจากน้ีเขาไดว้ิเคราะห์กลวธีิอภิปัญญา         
ของกลุ่มตวัอยา่งเพิ่มเติม โดยคดัเลือกนกัศึกษาท่ีมีทกัษะการอ่านสูง จ านวน 5 คน และการแสดง
กระบวนการคิดดงั (think-aloud) ในการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการใชก้ลวธีิอภิปัญญา
ช่วยในการจบัประเด็นส าคญัของบทอ่าน โดยใชค้  าถามทุกขั้นตอน คือ ก่อนการอ่าน ระหวา่งการอ่าน
และหลงัการอ่าน นอกจากน้ียงัไดแ้สดงถึงการวางแผน และการใชก้ลวธีิอนัหลากหลายเหมาะสมใน
การอ่าน เช่น การมองภาพรวมของบทอ่าน การใชค้วามรู้เดิม การคาดเดาเน้ือหา และตระหนกัวา่      
ใครคือผูเ้ขียนบทอ่าน และหลงัจากการอ่านส้ินสุดลง ยงัไดส้รุปใจความส าคญัโดยใชค้  าพดูของ
ตนเอง และตรวจสอบกบับทอ่านเพื่อยนืยนัความถูกตอ้ง อีกทั้งยงัมีปฏิสัมพนัธ์กบับทอ่านโดยแสดง
ความเห็นของตนเองต่อประเด็นท่ีน าเสนอในบทอ่านอีกดว้ย 
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 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องระหว่างกลวธีิอภิปัญญาและการเขียน 
 ตะวนั วงศส์ัจจา (2545) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัการใชก้ลวธีิอภิปัญญาในการเขียน     
ของนิสิตวชิาเอกภาษาองักฤษและภาษาเพื่ออาชีพชั้นปีท่ี 2 ผลการศึกษาพบวา่ผูเ้รียนท่ีใช ้                 
กลวธีิอภิปัญญาในการเรียน การเตรียมการและการวางแผนดา้นการเรียนมากท่ีสุด โดยกลุ่มตวัอยา่ง 
มีการหาขอ้มูลเพิ่มเติม จดัระบบการเรียน ตั้งเป้าหมาย ฝึกฝนการเขียนและการวางแผนการเขียน 
  ศรีนวล บุญธรรม (2545) ไดท้  าการศึกษาวจิยัเร่ืองการส่งเสริมความสามารถ                  
ในการเขียนภาษาองักฤษและการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยวธีิ              
การเรียนรู้ภาระงานท่ีใชค้วามรู้เป็นฐาน ซ่ึงงานวจิยัเร่ืองน้ีไดใ้ชก้ลวธีิอภิปัญญาเป็นส่วนหน่ึง         
ในการส่งเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษและการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ผลการศึกษาพบวา่               
กลวธีิอภิปัญญาสามารถพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษและการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัเรียน        
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 และท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิในการเรียนภาษาองักฤษดีข้ึน 
  อรนุช เอกเผา่พงษ ์(2551) พบวา่ผลการวจิยัพบวา่ นิสิตมีความตระหนกัและ                 
มีความสามารถในการใชย้ทุธวธีิอภิปัญญาในกระบวนการอ่าน เช่น การอ่านเน้ือหาคร่าว ๆ              
การมุ่งความสนใจท่ีประเด็นเน้ือหาหลกั และการมุ่งความสนใจท่ีค าส าคญั เพื่อวางแผน ควบคุมและ
แกปั้ญหาในกระบวนการอ่าน นอกจากน้ีผลงานวจิยัพบดว้ยวา่ ในการอ่านทางวชิาการนิสิตท่ีมี
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษในระดบัสูง ใชย้ทุธวธีิทางอภิปัญญาในการอ่านมากกวา่นิสิต  
ท่ีมีความสามารถในการอ่านทางภาษาองักฤษระดบัต ่า นอกจากน้ียงัพบวา่ นิสิตท่ีมีความสามารถ      
ในการอ่านภาษาองักฤษในระดบัสูงและนิสิตท่ีมีความสามารถในการอ่านระดบัต ่ารู้ยุทธวธีิ               
ในการอ่านท่ีสัมฤทธ์ิผลต่างๆ แต่นิสิตท่ีมีความสามารถในการอ่านระดบัต ่า ไม่สามารถประยกุตใ์ช้
ยทุธวธีิทางการอ่านต่างๆ เพื่อประสิทธิผลทางการอ่านได ้ผลงานวจิยัยงัพบวา่นิสิตไทยมีปัญหา
ทางการอ่านดงัต่อไปน้ี (1) มีปัญหาทางดา้นค าศพัท ์(2) มีปัญหาทางดา้นโครงสร้างไวยากรณ์             
(3) มีปัญหาท่ีเก่ียวกบัการอ่านเคา้โครงรูปแบบของงานเขียน (4) มีปัญหาเก่ียวกบัความยาว            
ของบทความท่ีอ่าน งานวจิยัช้ินน้ีช้ีใหเ้ห็นเด่นชดัวา่ ยทุธวธีิอภิปัญญามีความส าคญัส าหรับนิสิตไทย
ในการอ่านงานเขียนทางวชิาการ ยทุธวธีิอภิปัญญาควรน าไปใชใ้นการอ่าน และแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน 
ในขณะท่ีอ่านบทความทางวิชาการต่าง ๆ ของนิสิตไทย 
  Hung (1993) ไดศึ้กษาผลกระทบของการควบคุมตนเอง ต่อการแกไ้ขปรับปรุงท่ีมีผลต่อ
งานเขียน โดยไดท้  าการทดลองโดยแบ่งนกัศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม ผลปรากฏวา่ กลุ่มท่ีมีการสอน      
แบบอภิปัญญามีประสิทธิผลในการเขียนมากกวา่อีกสองกลุ่ม คือ กลุ่มท่ีไดรั้บการสอนเขียน              
แบบการอ่านและการเขียน และกลุ่มท่ีไม่ไดรั้บการสอนดา้นการเขียน  
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  Gooden (1996) ไดศึ้กษาการน าเอากลวธีิอภิปัญญามาใชใ้นการเรียนแบบร่วมมือ 
(Cooperative learning) โดยการศึกษาพบวา่ การน ากลวธีิอภิปัญญามาปรับใชใ้นการเรียนแบบร่วมมือ
นั้น ท าใหน้กัเรียนสามารถพฒันาทกัษะดา้นการเขียนได ้นกัเรียนสามารถเรียนรู้เน้ือหา ค าศพัท ์
โครงสร้างและรูปแบบการเขียนไดดี้ข้ึน นอกจากน้ี ยงัช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนมีทกัษะทางดา้นสังคม
และมีปฏิสัมพนัธ์กนัภายในหอ้งเรียน มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์และงานเขียนกนัมากข้ึน 
  Lv & Chen (2010) ไดท้  าการศึกษาการใชก้ลวธีิอภิปัญญาในการเขียนของนกัเรียน
ระดบัอาชีวะศึกษา ผลการศึกษาพบวา่ ผลการทดสอบหลงัการเรียนดว้ยวธีิอภิปัญญา คะแนน          
การเขียนของนกัเรียนกลุ่มทดลองสูงกวา่คะแนนของนกัเรียนในกลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญั        
ทางสถิติและเม่ือเปรียบเทียบคะแนนการเขียนของนกัเรียน พบวา่คะแนนระหวา่งเรียนและหลงัเรียน
ไม่ค่อยมีความแตกต่างกนัมากนกัในส่วนของนกัเรียนกลุ่มควบคุม พบวา่ไม่มีความแตกต่าง            
ของคะแนนในการทดสอบทั้งสามคร้ัง ก่อนเรียน ระหวา่งเรียนและหลงัเรียน 
 
เอกสารที่เกีย่วข้องกบัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ 
 ความหมายและความส าคัญของการอ่าน 
 การอ่านเป็นทกัษะท่ีส าคญัอยา่งยิง่เพราะเป็นทกัษะท่ีน าไปใชใ้นการแสวงหาความรู้         
ซ่ึงนกัวชิาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงการอ่านไวด้งัน้ี 
 Kennedy (1981) กล่าววา่ การอ่านคือความสามารถส่วนบุคคลในการท่ีจะจ าแนกส่ิงท่ีเห็น 
โดยใชค้วามรู้จากประสบการณ์ของตนเองในการท าความเขา้ใจและตีความความหมายของส่ิงท่ีอ่าน 
 Dechant (1982) กล่าววา่ การอ่านเป็นกระบวนการทางสมอง นอกจากการรู้ความหมาย
ตวัอกัษรแลว้ ผูอ่้านตอ้งมีความเขา้ใจในเร่ืองท่ีอ่าน การอ่านจึงเป็นกระบวนการท่ีท าให้ผูอ่้าน            
เกิดมโนทศัน์และปฏิกิริยาโตต้อบกบัความหมาย ค า ประโยค และเขา้ใจความหมายของค าในบริบท
ต่างๆ ไดโ้ดยตลอด 
 Nuttall (1996) ไดอ้ธิบายความหมายของการอ่านเพื่อความเขา้ใจวา่หมายถึง การท่ีผูอ่้านใช้
ความรู้จากประสบการณ์ของตนเองในการสร้างความหมายใหม่รวมทั้งตีความและประเมิน               
ส่ิงท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือความหมายเอาไว ้และใหค้วามเห็นวา่การอ่านเพื่อความเขา้ใจกบัการอ่าน        
มีความหมายเหมือนกนั โดยใหเ้หตุผลวา่จุดมุ่งหมายของการอ่านก็เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในส่ิงท่ีอ่าน
นั้นเอง ซ่ึงผูอ่้านจะใชท้ั้งประสบการณ์ความคิดรวบยอดและความรู้เดิมในการท านายขอ้ความ            
ท่ีจะปรากฏไวล่้วงหนา้ แลว้เกิดความเขา้ใจในงานเขียนท่ีผูเ้ขียนไดใ้ชค้วามคิดและภาษาประกอบ      
กนัข้ึน 
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 ฉววีรรณ คูหาภินนัท ์(2542) ใหค้วามหมายของความสามารถในการอ่านท่ีกวา้งข้ึนวา่       
การอ่านเป็นความสามารถของมนุษยใ์นการเขา้ใจการส่ือความหมายของสัญลกัษณ์ต่าง ๆ เขา้ใจ         
ในเน้ือเร่ือง และแนวความคิดจากส่ิงท่ีอ่าน ไม่วา่จะเป็นจดหมายหนงัสือ บทความต่าง ๆ หรือ           
จากภาพยนตร์ โทรทศัน์ วดีีทศัน์ ส่ิงท่ีปรากฏบนจอ คอมพิวเตอร์สัญลกัษณ์การโบกธงของทหาร 
ของนกัเดินเรือ เคร่ือง หมายจราจรท่ีปรากฏบนทอ้งถนน รูปภาพโฆษณาต่าง ๆ ภาพวาด ภาพเขียน 
แผนท่ี แผนภูมิ และการแสดงท่าทางต่าง ๆ เป็นตน้ 
 แมน้มาส ชวลิต (2544) ไม่ไดก้ล่าวถึงการรับสารท่ีใชอ้วยัวะมือ เช่น การรับสารของ            
คนตาบอด แต่กล่าวเพียงวา่ การอ่านหนงัสือเป็นการรับสารท่ีแสดงดว้ยถอ้ยค าท่ีเขียนลงไวเ้ป็น          
ลายลกัษณ์ เช่น ภาพรหสั แผนภูมิ รวมทั้ง ตวัอกัษร โดยใชอ้วยัวะส าหรับรับสารท่ีแสดงเป็น           
ลายลกัษณ์อกัษร หรือ ตาหลงัจากนั้น สมองจะมีหนา้ท่ีจดลงไวใ้นหน่วยความจ าและบอกไดท้นัที          
วา่ ผูอ่้านรู้หรือไม่รู้ ในสารท่ีอ่านนั้น โดยข้ึนอยูก่บัพื้นฐานความรู้เดิม 
 สุจิตรา อินทรรัศมี (2537) ใหค้  าจ  ากดัความของความสามารถในการอ่านวา่เป็น
ความสามารถในดา้นความคิด ความสามารถทางดา้นภาษาและตวัหนงัสือ การแปลความ ตีความ         
รวมไปถึงความสามารถท่ีจะเขา้ใจโครงสร้างของประโยค ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มค าตลอดทั้ง
ประโยค ความหมายของค าในบริบท 
 จากความหมายของความสามารถในการอ่านท่ีกล่าวมาจึงสรุปไดว้า่ ความสามารถ          
ในการอ่านหมายถึงผูอ่้านใชก้ระบวนการคิดเพื่อเขา้ใจส่ิงท่ีปรากฏตามตวัอกัษรท่ีปรากฏในส่ิงท่ีอ่าน
รู้ความหมายของค า ประโยคตามตวัอกัษรและผูอ่้านเขา้ใจความหมายแฝงโดยการใชโ้ครงสร้าง
ความรู้ ประสบการณ์ในการตีความ แปลความหมาย เพื่อเขา้ใจวตัถุประสงคข์องผูเ้ขียน 
 
 องค์ประกอบและกระบวนการอ่าน 
 การอ่านเป็นกระบวนการส่ือความหมายระหวา่งผูเ้ขียนและผูอ่้านโดยมีขอ้ความเป็น
ส่ือกลาง ผูอ่้านตอ้งใชค้วามสามารถในการตีความ และถอดความจากตวัอกัษรออกมา และแปลเป็น
ความหมายท่ีเขา้ใจได ้ 
 Moore (1984) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของการอ่านวา่ประกอบดว้ย  
 1. ความสามารถในการเลือกความส าคญัของหวัเร่ือง 
 2. ความสามารถในการเลือกรายละเอียดส่วนท่ีส าคญั 
 3. ความสามารถในการเขา้ใจล าดบัของเน้ือเร่ือง 
 4. ความสามารถในการคน้หาขอ้มูลจากส่วนต่างๆของหนงัสือ 
 5. ความสามารถในการแกปั้ญหาจากการอ่าน 
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 6. ความสามารถในการสรุปความ 
 7. ความสามารถในการคาดคะเนผลท่ีไม่ไดก้ล่าวไวใ้นบทอ่าน 
 8. ความสามารถในการแยกแยะหมวดหมู่ 
 9. ความสามารถในการประเมินการเขียน 
 10. ความสามารถในการใชก้ารอ่านอยา่งพินิจพิเคราะห์เพื่อการผอ่นคลาย 
 Smith (1985) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของการอ่านระหวา่งตากบัสมอง เม่ือประสาทตา
รับรู้สัญลกัษณ์และส่งสัญญาณไปยงัสมอง สมองจะวนิิจฉยัตวัอกัษร ค าและความหมาย และ         
แปลความหมายออกมาโดยอาศยัความรู้เดิม สร้างความหมายของส่ิงท่ีอ่านข้ึนมา 
 Gray & Robinson (1986) กล่าววา่กระบวนการอ่านมีองคป์ระกอบส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 1. การรู้จกัค า ผูอ่้านจะสามารถเขา้ใจเน้ือเร่ืองท่ีอ่านไดต่้อเม่ือมีความรู้เก่ียวกบัความหมาย
ของค า 
 2. การเขา้ใจ หมายถึง ความสามารถในการเขา้ใจความหมาย ทั้งท่ีปรากฎตามตวัอกัษรและ
ท่ีตอ้งอาศยัการตีความเพื่อให้เกิดความเขา้ใจความคิดของผูเ้ขียน 
 3. ปฏิกิริยาโตต้อบ หมายถึงความสามารถในการประเมินความคิดของผูเ้ขียน ซ่ึงรวมถึง
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์วจิารณ์ ใหค้วามคิดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านได ้
 4. การผสมผสานขอ้มูลเก่ากบัขอ้มูลใหม่ หมายถึงความสามารถในการรวบรวมความคิด      
ท่ีไดรั้บจากเร่ืองท่ีอ่านกบัประสบการณ์เดิมของผูอ่้าน 
 ฉววีรรณ  คูหาภินนัท ์(2542) กล่าววา่ ความสามารถในการอ่าน หรือประสิทธิภาพ          
ในการอ่านประกอบดว้ย 
 1. อ่านไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามตวัสะกดและอ่านออกเสียงถูกตอ้งตามหลกัการอ่านและการแยก
ค ารวมทั้งสามารถอ่านไดอ้ยา่งรวดเร็ว พร้อมทั้งเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านอยา่งถูกตอ้ง ฉบัไว 
 2. อ่านจบัใจความส าคญัในเน้ือเร่ืองได ้
 3. มีวจิารณญาณในการอ่าน เม่ืออ่านแลว้สามารถระบุและมองเห็นความต่างของขอ้คิดเห็น
และขอ้เทจ็จริง ได ้และสามารถตีความไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 4. อ่านแลว้เกิดความคิดสร้างสรรคใ์นแนวการเขียนส านวนและเขียนรูปแบบรวมทั้ง        
ศิลปะการประพนัธ์ 
 5. อ่านแลว้สามารถสังเคราะห์ ได ้มีการน าความรู้เดิมมารวมกบัความรู้ใหม่ แลว้สร้าง
แนวคิดใหม่ข้ึนได ้และสามารถอ่านเดาค าท่ีพิมพผ์ดิ สะกดผดิ ไดอ้ยา่งเขา้ใจ 
 6. อ่านแลว้สามารถแสดงความคิดเห็น ประเมินค่าได ้โดยมี การวเิคราะห์ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
รวมทั้งสามารถวจิารณ์ กลวธีิเขียน หรือแนวเขียนและอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งถูกหลกัเกณฑ ์
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 7. สามารถอ่านโดยการกวาดสายตาใหก้วา้ง และ อ่านโดยการกวาดสายตาอยา่งรวดเร็ว 
เช่น การอ่านข่าว คน้หาศพัท ์และสารบญั เป็นตน้ 
 8. อ่านเร็วเพื่อเลือกหยบิความ เช่น การอ่านขา้มค า เลือกอ่าน หวัขอ้ใหญ่ หวัขอ้ยอ่ยเป็นตน้ 
 9. อ่านแลว้ไดค้วามรู้ จดจ าได ้และเขา้ใจความหมาย รวมทั้งสามารถน าไปใชใ้นการศึกษา
และในชีวติประจ าวนัได ้ทั้งการพดู เขียน และการปฏิบติั 
 10. อ่านแลว้สามารถอธิบายและปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีระบุไวใ้นหนงัสือได ้
 11. อ่านแลว้สามารถตอบค าถามจากหนงัสือท่ีอ่านได ้
 12. อ่านแลว้รู้จกับนัทึกไว ้
 13. อ่านแลว้สามารถสรุปความ ได ้
 14. สามารถเลือกใชส่้วนต่าง ๆ ของหนงัสือ เพื่อเลือกหนงัสือท่ีไม่ไดส้นใจ                    
หรืออ่านหลาย ๆเล่มไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 15. มีสมาธิในการอ่าน และไม่มีนิสัยเสียในการอ่าน เช่น ท าปากขมุบขมิบเวลาอ่าน           
ใชน้ิ้วทุกตวัอกัษร เป็นตน้ 
 16. สามารถอ่านไดท้ั้ง 2 ลกัษณะ คือ อ่านออกเสียงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และการอ่านในใจ        
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 กล่าวโดยสรุปแลว้ กระบวนการอ่าน เป็นกระบวนการทางสมองท่ีมีความซบัซอ้นมาก
เน่ืองจากความเขา้ใจในการอ่าน เป็นส่ิงผูอ่้านตอ้งใชค้วามคิดโตต้อบกบับทอ่าน เพื่อให้ไดม้า          
ซ่ึงความหมายโดยตอ้งอาศยัความรู้และประสบการณ์ท่ีมีมาก่อน ผสมผสานกบัเน้ือหาสาระท่ีไดรั้บ
จากการอ่านบทอ่าน กล่าวคือ ขณะท่ีผูอ่้านอ่านดว้ยการท าความเขา้ใจกบับทอ่าน จะท าใหเ้กิด              
การกระตุน้ของเส้นประสาทนบัพนัๆ เซลล ์ซ่ึงมีผลท าใหเ้กิดการบูรณาการความรู้และประสบการณ์
เดิมเขา้กบัเน้ือหาสาระในบทอ่าน กลายเป็นความหมายท่ีเขา้ใจได ้และในกระบวนการอ่านนั้น            
จะประกอบไปดว้ย การอ่านออก อ่านได ้รู้จกัค าศพัทต่์างๆ อ่านออกเสียงไดถู้กตอ้ง เขา้ใจความหมาย
ของค า วลี และประโยค ตีความได ้และสามารถสรุปได ้รู้จกัใชค้วามคิด สามารถวเิคราะห์                      
และออกความคิดเห็นไดอ้ยา่งมีเหตุผล รวมไปถึงสามารถน าไปใช ้น าไปประยกุตใ์ช ้หรือดดัแปลง 
เช่น น าเอาค าพดู ขอ้คิดและถอ้ยค าส านวนต่างๆ ไปใชเ้พื่อก่อใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์
 
 ระดับความเข้าใจในการอ่าน  
 ความเขา้ใจในการอ่านมีบทบาทส าคญัในการพฒันาการอ่าน ความเขา้ใจในการอ่าน         
ของแต่ละคนมีความแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ เช่น สติปัญญา ความรู้ทางภาษา ประสบการณ์
และส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นระดบัความเขา้ใจในการอ่านจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีผูส้อนจะตอ้งค านึงถึงและ
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เขา้ใจ เพื่อน าไปจดักระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัระดบัและความสามารถผูเ้รียน 
นกัวชิาการหลายคนไดแ้บ่งระดบัความเขา้ใจในการอ่านตามความคิดเห็นของแต่ละคนแตกต่างกนัไป 
อาทิ เช่น 
 Lapp และ Flood (1986) ไดแ้บ่งความเขา้ใจในการอ่านออกเป็น 3 ระดบั คือ 
 1. ระดบัตรงตามตวัอกัษร คือ ผูอ่้านเขา้ใจขอ้ความในเร่ืองท่ีอ่านอยา่งตรงไปตรงมา 
 2. ระดบัตีความและอา้งสรุป คือ ผูอ่้านเขา้ใจขอ้ความในเร่ืองท่ีอ่าน และสามารถน าขอ้มูล
จากการอ่านมามาช่วยพิจารณาตดัสินขอ้ความท่ีแสดงโดยนยั 
 3. ระดบัวจิารณ์ คือ ผูอ่้านใชค้วามคิดประสบการณ์ของตนเองและความเขา้ใจใน               
ระดบัตรงตามตวัอกัษร ระดบัตีความและอา้งสรุป มาช่วยในการตดัสินและประเมินขอ้ความท่ีอ่าน 
 Burmeister (1974) ไดแ้บ่งระดบัความเขา้ใจในการอ่านไวค้่อนขา้งละเอียด โดยอาศยั
พื้นฐานจาก Norris Sanders ซ่ึงดดัแปลงมาจาก Bloom’s taxonomy ซ่ึง ไดแ้บ่งระดบัความเขา้ใจเป็น  
7 ระดบั ดงัน้ีคือ 
 1. ระดบัความจ า (Memory) เป็นระดบัท่ีผูอ่้านสามารถจ าในส่ิงท่ีผูเ้ขียนเขียนไวไ้ด ้เช่น         
จ  าไดใ้นเร่ืองเก่ียวกบัขอ้เทจ็จริง วนัท่ี ค  าจ  ากดัความใจความส าคญัของเร่ือง ค าสั่ง และล าดบั
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในเร่ืองเป็นตน้ 
 2. ระดบัการแปลความหมาย (Translation) เป็นระดบัความเขา้ใจท่ีผูอ่้านน าขอ้ความหรือ
เร่ืองราวท่ีอ่านไปแปลเป็นรูปอ่ืน เช่น การแปลจากภาษาหน่ึงเป็นอีกภาษาหน่ึง การให้ค  าจ  ากดัความ
การน าใจความไปแปลเป็นแผนภูมิ เป็นตน้ 
 3. ระดบัตีความ (Interpretation) เป็นระดบัความเขา้ใจท่ีผูอ่้านสามารถเขา้ใจในส่ิงท่ีผูเ้ขียน
มิไดเ้ขียนไวโ้ดยตรง เช่น หาสาเหตุเม่ือก าหนดผลมาให ้หรือใหส้าเหตุมาแลว้สามารถหาผลได ้         
การคาดคะเนหรือท านายเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน การจบัใจความส าคญัของเร่ืองเป็นตน้ 
 4. ระดบัประยกุตใ์ช ้(Application) เป็นระดบัท่ีผูอ่้านสามารถเขา้ใจในหลกัการ และน าไป
ประยกุตใ์ชจ้นประสบความส าเร็จ 
 5. ระดบัการวิเคราะห์ (Analysis) เป็นระดบัความเขา้ใจผูอ่้านสามารถแยกแยะส่วนยอ่ย       
ท่ีส าคญัเป็นส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ การวเิคราะห์โฆษณา การวิเคราะห์ค าประพนัธ์ การเขา้ถึง                   
ความไม่สมเหตุสมผลของเร่ืองท่ีเขียน ตลอดจนการลงความเห็นในเร่ืองท่ีอ่านได ้
 6. ระดบัการสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นการน าเอาความคิดเห็นจากเร่ืองท่ีอ่านมารวบรวม
และจดัเรียงใหม่ 
 7. ระดบัการประเมินผล (Evaluation) เป็นความสามารถในการก าหนดเกณฑแ์ละ          
การตดัสินใจเร่ืองท่ีอ่านโดยอาศยัเกณฑจ์ากประสบการณ์ของตนเอง 
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 นอกจากน้ีแลว้ Miller (1991) ยงัไดแ้บ่งความสามารถทางการอ่านเขา้ใจความออกเป็น
ระดบัต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 
 1. ความสามารถในระดบัการแปลความ (Textually Explicit Comprehension) เป็นระดบั      
ท่ีผูอ่้านสามารถเขา้ใจความในส่ิงท่ีผูเ้ขียนน าเสนอไวใ้นบทอ่านอยา่งตรงไปตรงมาได ้ผูอ่้านท่ีมี
ความสามารถในระดบัน้ีจะสามารถระบุความคิดหลกั ความคิดรองของเร่ือง หรือจดัเรียงล าดบั
เหตุการณ์หวัขอ้เร่ืองต่าง ๆ ในบทอ่านได ้
 2. ความสามารถในระดบัการตีความ (Textually Implicit Comprehension) เป็นระดบั         
ท่ีผูอ่้านสามารถเขา้ใจส่ิงท่ีผูเ้ขียนไม่ไดน้ าเสนอไวใ้นบทอ่านอยา่งตรงไปตรงมา โดยท่ีผูอ่้านจะตอ้ง
ใชเ้หตุผล และความรู้ของตนเขา้มาช่วยตดัสิน ท าความเขา้ใจขอ้มูลในบทอ่านนั้น ๆ ผูอ่้านท่ีมี          
ความ สามารถในระดบัน้ี สามารถท่ีจะตอบค าถามเชิงอา้งอิงได ้(Implicit or Interpretive 
Comprehension Questions) สามารถสรุป และท านายเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนตอ้ไปได ้รวมทั้งรับรู้        
ถึงอารมณ์ ความคิด วตัถุประสงคข์องผูเ้ขียน ตลอดจนสามารถระบุความคิดหลกัของเร่ืองท่ีผูเ้ขียน
ไม่ไดน้ าเสนอไวอ้ยา่งตรงไปตรงมาได ้
 3. ความสามารถในระดบัการวเิคราะห์ สรุปบทความ (Critical Reading) เป็นระดบั
ความสามารถในการวเิคราะห์ ตีความ และประเมินเน้ือหาท่ีอ่าน โดยสามารถแยกความแตกต่าง        
ของขอ้มูลท่ีปรากฏในเน้ือหาท่ีอ่านไดว้า่ อะไรคือขอ้เทจ็จริง และอะไรเป็นเพียงความเช่ือ หรือ         
ความคิดเห็นของผูเ้ขียน และสามารถเปรียบเทียบเน้ือหาท่ีอ่านกบัขอ้มูลท่ีพบจากแหล่งอ่ืน ๆ ได ้
ตลอดจนเขา้ใจภาษาเชิงอุปมาอุปมยัท่ีผูเ้ขียนน ามาใช ้และยงัสามารถบอกไดว้า่ผูเ้ขียนมีทศันคติ        
ต่อเร่ืองท่ีน าเสนออยา่งไร 
 4. ความสามารถในระดบัความริเร่ิมสร้างสรรค ์(Scripturally Implicit Comprehension) 
เป็นความเขา้ใจในระดบัสูง ท่ีผูอ่้านสามารถท าความเขา้ใจเน้ือหาท่ีอ่าน นอกเหนือจากส่ิงท่ีผูเ้ขียนได้
น าเสนอไว ้ผูอ่้านจะตอ้งใชค้วามรู้ และประสบการณ์เดิมท่ีมีอยูเ่ขา้มาเช่ือมโยงกบัส่ิงท่ีพบในบทอ่าน 
เพื่อท าการสังเคราะห์เน้ือหาในบทอ่านนั้น 
 จากแนวคิดดงักล่าว จะเห็นไดว้า่ความเขา้ใจในการอ่านมีหลายระดบัดว้ยกนั และจะเห็น     
ไดว้า่การแบ่งระดบัความเขา้ใจนั้นมีตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน คือ ความเขา้ใจระดบัตามตวัอกัษร แลว้ค่อย       
ต่อยอดไปยงัขั้นท่ีตอ้งอาศยัการตีความ และระดบัวเิคราะห์วจิารณ์ ซ่ึงเป็นระดบัความเขา้ใจชั้นสูง
ดงันั้นในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอ่านใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดกบันกัเรียน ครูผูส้อนตอ้ง
ค านึงถึงระดบัความสามารถในการอ่านดว้ยวา่ตอ้งการให้นกัเรียนมีความสามารถในการอ่านระดบัใด
มีวธีิการใดบา้งท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนบรรลุวตัถุประสงคห์รือมีความสามารถในการอ่านในแต่ละระดบั 
แลว้ฝึกใหผู้เ้รียนรู้ชดัและใชว้ธีิการเหล่านั้น โดยในการสอนแต่ละคร้ังครูผูส้อนจะตอ้งก าหนด
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จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ของข่ายเน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบั
ระดบัความสามารถของผูเ้รียนเพื่อท่ีจะไดพ้ฒันาการอ่านใหมี้ประสิทธิผลมากท่ีสุด 
 
 การพฒันากลวธีิอภิปัญญาในการอ่าน 
 กลวธีิอภิปัญญาสามารถน ามาปรับใชใ้นการอ่านโดยมีวธีิการประยกุตใ์ชต่้าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
  Rubin (1993) กล่าววา่เม่ือน ากลวธีิอภิปัญญาไปประยกุตใ์ชใ้นการอ่าน ผูท่ี้มีความสามารถ
ในการอ่านจะใชก้ลวธีิต่างๆ เช่นการหาใจความส าคญั การอ่านขอ้มูลซ ้ า ๆ การสร้างความสัมพนัธ์
และเรียบเรียงขอ้มูลใหง่้ายต่อการจ า การใชเ้ทคนิคการตรวจสอบ การตรวจสอบความเขา้ใจ            
การคาดเดาผลท่ีจะเกิดข้ึน และการประเมินประสิทธิภาพในการอ่าน เพื่อช่วยใหต้ระหนกัถึง             
ส่ิงท่ีก าลงัอ่าน รวมทั้งรู้วา่จะอ่านอยา่งไร  
  เสง่ียม โตรัตน์ (2546)ไดน้ าเสนอรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอ่านตามแนว
ทฤษฎีอภิปัญญา โดยมีขั้นตอนการสอน แบ่งเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี 
 1. ดา้นการรู้ตวั (Self awareness) คือการสร้างความรู้เก่ียวกบังานท่ีจะท าในขอ้น้ีจะจดัให้
นกัเรียนอ่านขอ้ความท่ีมีขอ้สนเทศเด่นชดั ซ่ึงจะช่วยใหเ้ขารู้ตวัวา่ช้ีแนะอะไรไดบ้า้งในบทอ่าน       
และการวเิคราะห์ค าถามเพื่อพิจารณาความส าคญัของเน้ือหาถา้นกัเรียนจบัใจความส าคญัไม่ได ้        
ครูควรจะเร่ิมจากบทอ่านท่ีแสดงสาระส าคญัเด่นชดั แลว้จึงใหอ่้านขอ้ความท่ีอา้งถึงได ้ขั้นตอนต่อไป
อาจจะกระท า 
 2. ดา้นการติดตามดูแล (Monitoring) กิจกรรมดา้นน้ีอาจท าได ้2 ลกัษณะ คือ ครูเป็นผูน้ า
ทางและนกัเรียนติดตามดูแลตวัเอง กิจกรรมท่ีใชใ้นการตรวจสอบตวัเอง อาจใชไ้ดท้ั้งครูและนกัเรียน 
มีขั้นตอน ดงัน้ี 
 3. ครูเป็นผูน้ าทาง (Teacher-directed monitoring) ขั้นตอนน้ีครูผูส้อนตั้งค  าถามเก่ียวกบั   
เน้ือเร่ืองและใหน้กัเรียนตอบค าถาม นอกจากน้ีใหน้กัเรียนทบทวนความรู้เดิมเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีอ่าน 
คน้หาใจความส าคญัในแต่ละยอ่หนา้แลว้เอาใจความแต่ละยอ่หนา้มาเทียบกนัเปรียบเทียบรายละเอียด
กบัใจควาส าคญัของแต่ละยอ่หนา้ และใหน้กัเรียนท านายเร่ืองเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน แลว้ครูเขียน             
โครงเร่ืองหรือล าดบัเหตุการณ์ของเร่ือง เพื่อน ามาเทียบกบัท่ีเด็กท านายไว ้
 2.1 นกัเรียนติดตามดูแลตวัเอง (Self-monitoring by student)นกัเรียนตั้งค  าถามคลา้ยกบั          
ท่ีครูตั้งแลว้ตอบค าถามนั้น ถอดความประโยคน า จากแต่ละยอ่หนา้ของเร่ืองท่ีอ่าน แลว้เขียนใจความ
ส าคญัท่ีครูแนะน าไวเ้สียใหม่ ท าเคา้โครงเร่ืองหรือสรุปรายละเอียดส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน                 
เขียนไดอะแกรมหรือแผนผงัของเร่ืองท่ีอ่าน เพื่อแสดงใจความส าคญั ประเมินตนองจากเร่ืองท่ีอ่าน 
โดยคาดการณ์ถึงผลการตอบค าถาม แลว้น ามาเทียบกบัค าตอบท่ีครูเฉลยให้ ใชก้ลวธีิต่าง ๆ ในการท า



24 
 

ความเขา้ใจเน้ือเร่ือง และเลือกวธีิท่ีจะช่วยใหอ่้านเขา้ใจเน้ือเร่ือง และเลือกวธีิท่ีจะช่วยใหเ้ขา้ใจได้
ดีกวา่ 
 2.2 ดา้นการควบคุม (Regulating)นกัเรียนสามารถควบคุมวธีิการอ่านของตนเองได ้         
เม่ือพบปัญหาในขณะท่ีอ่านหนงัสือเช่นไม่สามารถบอกใจความส าคญัของเร่ืองได ้หรือไม่สามารถ
เลือกรายละเอียดของเร่ืองได ้เป็นตน้เขาอาจจะเลือกใชว้ธีิใหม่ๆแทนวธีิท่ีใชไ้ม่ไดผ้ล กิจกรรมท่ีจะ
ช่วยใหเ้ด็กฝึกการควบคุมการอ่านของตนเองไดแ้ก่ การอ่านทบทวนเน้ือเร่ืองหลาย ๆ เท่ียว ตั้งค  าถาม
เอง เทียบเน้ือเร่ืองกบัความรู้เดิมท่ีมีอยูเ่ปรียบเทียบใจความส าคญัของแต่ละยอ่หนา้และเทียบใจความ
ส าคญักบัรายละเอียดของเร่ืองในแต่ละยอ่หนา้ และเทียบใจความส าคญัของเร่ืองกบัรายละเอียด         
ทั้งเร่ือง 
  Knight et al. (1985, อา้งใน Hudson 2007) กล่าววา่ผูอ่้านสามารถพฒันาการอ่าน               
ดว้ยกลวธีิอภิปัญญาไดด้งัน้ี 
 1. การอ่านทวนซ ้ า 
 2. การเลือกบทอ่าน 
 3. การจินตนาการเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะอ่าน 
 4. การปรับระดบัความเร็วในการอ่าน 
 5. การใชป้ระสบการณ์เดิมเพื่อช่วยในการอ่าน 
 6. การใชส้มาธิในการอ่าน 
 7. การรวบรวมเอาเน้ือเร่ืองท่ีไดอ่้านมาแลว้ และเน้ือเร่ืองท่ีไดอ่้านในบทต่อๆไปเขา้ดว้ยกนั 
 8. การจดบนัทึกรายละเอียดของเน้ือเร่ือง 
 9. การสรุปความ 
 10. การพยากรณ์ส่ิงท่ีจะไดจ้ากการอ่าน 
 11. การตั้งค  าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
 จากขั้นตอนดงักล่าว สามารถสรุปไดว้า่ นกัเรียนจะเรียนรู้หรืออ่านไดดี้ก็ต่อเม่ือเขารู้จกั
ตนเอง รู้วา่มีความสามารถเพียงใด รู้วา่ตอ้งท าอะไรบา้งในเวลาเรียน และรู้ผลการเรียน การรู้ตวั
เหล่าน้ีเรียกวา่ อภิปัญญา กิจกรรมการเรียนท่ีลม้เหลวเป็นเพราะ นกัเรียนไม่รู้จกัการใชว้ธีิการ           
ท่ีเหมาะสมกบัเวลา โอกาส และเน้ือหาท่ีเรียน ฝึกให้รู้จกัควบคุมตนเอง ติดตามดูแลตนเองจะท าให้
ผูเ้รียนเขา้ใจไดว้า่การอ่าน เป็นกิจกรรมเฉพาะตวั ครูผูส้อนเป็นเพียงผูน้ าทางเท่านั้น ผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้
และเขา้ใจดว้ยตนเองอยูต่ลอดเวลา ดงันั้นการฝึกอ่านโดยอาศยัแนวทาง อภิปัญญาจะช่วยใหผู้เ้รียน
เป็นนกัอ่านท่ีมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 



25 
 

 การประยุกต์กลวธีิอภิปัญญาเพือ่ใช้ในการสอนอ่าน 
  Babbs & Moe (1983)กล่าววา่ การพฒันากลวธีิอภิปัญญาในการอ่าน เก่ียวขอ้งกบัการสอน
ตามล าดบัขั้นตอน โดยอาศยักิจกรรมเป็นพื้นฐาน ความรู้และกลวธีิตอ้งสอนตามล าดบัขั้นตอน        
โดยค านึงระดบัความเหมาะสมกบัความสามารถในการอ่านของผูเ้รียนในขั้นตอนแรกนกัเรียนควร
ไดรั้บการสอนใหมี้ความตระหนกัรู้ในตนเอง เหมือนกบันกัเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่านสูง      
เพื่อสร้างเป้าหมายในการอ่าน และความสามารถในการวิเคราะห์วิจารณ์ครูผูส้อนจะตอ้งอธิบาย 
สาธิตเก่ียวกบัวธีิการอ่านท่ีมีประสิทธิภาพ ถามค าถามประเภทส่งเสริมใหน้กัเรียนคิดวิเคราะห์          
และแสดงบทบาทสมมติเพื่อช่วยนกัเรียนเรียนรู้และพิจารณา ดงัขั้นตอนต่อไปน้ี 
 1. การเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัขอ้มูลใหม่ได ้
 2. ตรวจดูบทอ่านอยา่งคร่าวๆ 
 3. หยดุเป็นระยะเพื่อถอดความและสรุปความจากบทอ่าน 
 4. แยกแยะโครงสร้างของบทอ่าน เช่น เป็นบทอ่านเก่ียวกบัปัญหาและแนวทาง                  
การแกปั้ญหา การเปรียบเทียบ ความเป็นเหตุเป็นผล เรียงล าดบัเหตุการณ์ ประโยคทัว่ ๆไป            
และรายละเอียด 
 5. การเพิ่มกระบวนการคิดเก่ียวกบัส่ิงท่ีอ่าน 
 6. ตั้งค  าถามกบัตนเองเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจ และ ระลึกยอ้นหลงั ส าหรับขั้นตอนท่ี 5 
ครูสามารถช่วยใหน้กัเรียนแกปั้ญหาในการอ่านเม่ือนกัเรียนไม่เขา้ใจ ค าศพัท ์ประโยค และยอ่หนา้ 
โดยใชก้ลวธีิ ใชต้วัช้ีแนะ (Context clues) เพื่อช่วยใหส้ามารถเขา้ใจค าศพัทย์าก กลวธีิอ่านใหม่อีก
คร้ัง หรืออ่านต่อไปเพื่อสร้างความกระจ่าง และใชแ้หล่งขอ้มูลอ่ืน ๆเพื่อช่วยในการท าความเขา้ใจ      
กบับทอ่าน 
   นอกจากน้ี Winograd & Hare (1988) ก็ไดเ้สนอแนวทางการสอนการอ่านผา่น                  
กลวธิิอภิปัญญาตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 1. ครูผูส้อนอธิบายลกัษณะของกลวธีิ หรือใหค้วามหมายของกลวธีิ หรือบรรยายลกัษณะ
ของกลวธีิ 
 2. ครูผูส้อนระบุสาเหตุวา่ท าไมตอ้งใชก้ลวธีินั้น ๆ รวมทั้งตอ้งอธิบายจุดประสงคข์อง
บทเรียน และประโยชน์ท่ีนกัเรียนจะไดรั้บ และเป็นการลดบทบาทจากการท่ีครูผูส้อนควบคุม        
ทุกอยา่งเป็นการควบคุมการเรียนรู้โดยตวัผูเ้รียนเอง  
 3. ครูผูส้อนสาธิตขั้นตอนการใชก้ลวธีิใหช้ดัเจนท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
 4. ครูผูส้อนตอ้งสาธิตการน าเสนอทั้งกลวธีิท่ีเหมาะสม และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดท้ดลอง
ใชก้ลวธีิดว้ยตนเองเพื่อตรวจสอบวา่กลวธีินั้น ๆ สัมฤทธ์ิผลหรือไม่ 
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 5. ครูผูส้อนน าเสนอถึงวธีิการประเมินความผลส าเร็จของการใชก้ลวธีิต่าง ๆ                      
วา่มีความส าเร็จหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด รวมทั้งเสนอแนะกลวธีิท่ีช่วยแกปั้ญหา 
  ในดา้นการสอนอ่านโดยกลวธีิอภิปัญญานั้น มีกิจกรรมและเทคนิคการสอนท่ีช่วยส่งเสริม
และผกึฝนการอ่านดว้ยกลวธีิอภิปัญญามากมาย ยกตวัอยา่งเช่น 
 
 การใช้เทคนิคการเรียนแบบเค ดับเบิลยู แอล (KWL) (Know – Want – Learned) 
 การเรียนแบบเค ดบัเบิลย ูแอล  (Know – Want – Learned) เป็นการเรียนท่ีผูเ้รียนเรียนรู้
ขอ้มูลใหม่จากการผสมผสานเขา้กบัขอ้มูลเดิมหรือความรู้เดิม ท าให้ผูเ้รียนสามารถจดจ า ระลึก          
และวเิคราะห์ขอ้มูลความรู้ของตนไดอ้ยา่งมีระบบ (สมศกัด์ิ ภู่วภิาดาวรรธน์, 2544)                          
การเรียนแบบเค ดบัเบิลย ูแอล  เหมาะสมกบัการเรียนการสอนภาษาโดยเฉพาะทกัษะการอ่าน       
เพื่อความเขา้ใจ เพราะเนน้การฝึกผูเ้รียนใหเ้ขา้ใจถึงกระบวนการทางความคิดของตนเอง การเรียน
ลกัษณะน้ีมีประโยชน์ต่อผูเ้รียนในการฝึกทกัษะการอ่าน คิดวเิคราะห์ เขียนสรุปและน าเสนอ          
ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับผูเ้รียน ส าหรับขั้นตอนการเรียนแบบเค ดบัเบิลย ูแอล  มีขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ขั้น K ( What you know ) เป็นขั้นเตรียมความรู้พื้นฐานของผูเ้รียนก่อนการอ่าน ผูส้อน
อาจทบทวนความรู้เดิมของผูเ้รียนโดยใหผู้เ้รียนระดมสมองในส่ิงท่ีผูเ้รียนรู้หรือบนัทึกขอ้มูลท่ีระดม
สมองในรูปของผงัความสัมพนัธ์ทางความหมาย ซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งความคิดหลกัและ
ความคิดรองใหผู้เ้รียนท่ียงัไม่คุน้เคยกบัการเรียนคดัลอกผงัความสัมพนัธ์ทางความหมายลงบน
แผน่กระดาษ แต่ถา้ผูเ้รียนท่ีมีความคุน้เคยกบัผงัความสัมพนัธ์ทางความหมายแลว้ ผูส้อนอาจ          
แจกกระดาษเปล่าใหผู้เ้รียนเขียนผงัความสัมพนัธ์ทางความหมายแสดงส่ิงท่ีตนเองรู้เก่ียวกบัหวัขอ้        
ท่ีจะอ่าน 
 2. ขั้น W (What you want to know) เป็นขั้นกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีเป้าหมายในการอ่าน 
หลงัจากมีการกระตุน้ความรู้เดิมของผูเ้รียน ผูส้อนอาจถามเพื่อกระตุน้ผูเ้รียนอยากรู้อะไรเก่ียวกบั
เร่ืองท่ีจะอ่าน ใหผู้เ้รียนเขียนค าถามท่ีตนเองมีลงในกระดาษ จากนั้นใหผู้เ้รียนอ่านขอ้ความท่ีผูส้อน
เตรียมไวโ้ดยพยายามหาค าตอบในส่ิงท่ีตนเองตั้งค  าถามไว ้
 3. ขั้น L (What you have learned) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนเขียนค าตอบท่ีไดล้งในกระดาษเปล่าและ
เขียนขอ้มูลอ่ืนๆท่ีรู้เพิ่มเติมแต่ไม่ไดต้ั้งค  าถามไวซ่ึ้งเป็นการบนัทึกขอ้มูลความรู้ท่ีไดจ้ากการอ่าน 
 
 การใช้ผงัความสัมพนัธ์ทางความหมาย (Semantic mapping)  
 Gemake and Morgan (อา้งในวฑูิร ตั้งพงษ,์ 2536) กล่าววา่ การใชผ้งัความสัมพนัธ์           
ทางความหมาย คือ การจดัหมวดหมู่หรือความสัมพนัธ์ของเร่ืองราวโดยอาศยัแผนภาพ (Diagram) 
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หรือแผนภูมิ (Map) ช่วยใหเ้ขา้ใจเร่ืองราวไดช้ดัเจน ผงัความสัมพนัธ์ทางความหมายนอกจาก           
จะช่วยในการเรียนรู้เน้ือหา ยงัใชว้ดัความรู้เดิมของผูเ้รียน โดยใหผู้เ้รียนระดมสมองร่วมกนัสร้าง       
ผงัความสัมพนัธ์ทางความหมายท่ีมีคุณค่าต่อการเพิ่มความเขา้ใจในการอ่านและความคงทนในการจ า 
ตลอดจนพฒันาความคิดอยา่งมีวจิารณญาณ โดยสามารถแบ่งรูปแบบผงัความสัมพนัธ์ทางความหมาย
ไวด้งัน้ี 
 1. ผงัความสัมพนัธ์ทางความหมายแบบบรรยายล าดบัเหตุการณ์ (Narrative sequential 
organization or Sequential episodic map) เป็นผงัท่ีใชแ้สดงเร่ืองเล่าท่ีจดัองคป์ระกอบตามล าดบั      
โดยมีลูกศรเป็นเคร่ืองแสดงล าดบัและเช่ือมโยงรายละเอียดสนบัสนุนในแต่ละกรอบ 
 2. ผงัความสัมพนัธ์ทางความหมายแบบพรรณนา (Descriptive map) เป็นผงัท่ีใชแ้สดง
รายละเอียดเก่ียวกบับุคคล สถานท่ี หรือส่ิงของ โดยมีใจความส าคญัอยูต่รงกลางโยงความสัมพนัธ์
จากใจความส าคญัไปยงัหวัขอ้ส าคญัๆดว้ยเส้นตรงและโยงความสัมพนัธ์ของรายละเอียดปลีกยอ่ย      
กบัหวัขอ้ส าคญัเหล่านั้น 
 3. ผงัความสัมพนัธ์ทางความหมายแบบเมตริกซ์ (Matrix) เพื่อใชเ้ปรียบเทียบความแตกต่าง
และความเหมือนของบุคคล สถานท่ี ส่ิงของเหตุการณ์ 
 4. ผงัความสัมพนัธ์ทางความหมายแบบจ าแนกประเภท (Classification map) เป็นผงัท่ี
เหมาะกบัขอ้เขียนแบบพรรณนาโวหารซ่ึงแสดงความส าคญัหวัเร่ือง ตวัอยา่ง คุณสมบติัและ
คุณลกัษณะ โดยหวัเร่ืองท่ีกล่าวถึงจะอยูบ่นสุด ตวัอยา่งและคุณสมบติัหรือรายละเอียดสนบัสนุน      
จะโยงลงมาขา้งล่างในหวัขอ้เร่ืองนั้นๆ 
 5. ผงัความสัมพนัธ์ทางความหมายแบบวงกลม (Cycle map) เป็นผงัท่ีใชแ้สดงขอ้มูลท่ีเป็น
เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ท่ีเกิดซ ้ า ๆ และต่อเน่ืองเป็นวงจร 
 
 การใช้เทคนิคการเรียนแบบช้ีน าการอ่านคิด (DR-TA) 
 การเรียนแบบช้ีน าการอ่านคิด (DR-TA) หรือกิจกรรมช้ีน าการอ่านคิด เป็นกิจกรรม       
การสอนอ่านท่ีพฒันาข้ึนโดย Shuffer (1969) มีแนวคิดวา่ การอ่านคือการใชป้ระสบการณ์เดิมของ
ผูอ่้านเขา้มาเช่ือมโยงความคิดของผูเ้ขียน เร่ิมจากการเดาเน้ือหา จากนั้นจึงอ่านเพื่อทดสอบขอ้มูล        
การคาดเดา เป็นการเช่ือมโยงกระบวนการคิดของผูอ้่านและผูเ้ขียน และส้ินสุดดว้ยการสรุปวา่          
ผูอ่้านคาดเดาถูกตอ้งหรือไม่ โดยระหวา่งกิจกรรมนั้น ผูเ้รียนจะมีอิสระในการคาดเดาเน้ือหาและ
แลกเปล่ียนความคิดกนั (นิธิดา อดิภทัรานนัท์, 2543) 
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  ผจงกาญจน์ ภู่วภิาดาวรรธน์ (2540) กล่าววา่ กิจกรรมช้ีน าการอ่านคิดเป็นการสอนอ่านท่ี
มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนคาดคะเนเน้ือหาท่ีจะอ่านต่อไปก่อนไดอ่้านจริง โดยมีการด าเนินกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 
 ช่วงที่ 1 กระบวนการอ่านและคิด (Directing the reading-thinking process) 
 1. ขั้นท่ี 1 การคาดเดา ครูน านกัเรียนเขา้สู่บทเรียนดว้ยการใหน้กัเรียนหวัเร่ืองภาพประกอบ
แลว้ใหน้กัเรียนช่วยกนัคาดเดาเน้ือหาของเร่ืองท่ีก าลงัจะอ่านนั้นจะเป็นอยา่งไร เก่ียวกบัอะไร  
 2. ขั้นท่ี 2 การอ่านนกัเรียนเร่ิมอ่านเน้ือเร่ืองในส่วนแรก ท าการตรวจสอบวา่ค าตอบ          
ท่ีนกัเรียนคาดเดาไวใ้นขั้นแรกสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีตนพยากรณ์ไวห้รือไม่ โดยครูจะตั้งค  าถามเพื่อให้
นกัเรียนช่วยกนัตอบ และใหค้วามกระจ่างในค าศพัทห์รือขอ้ความท่ีนกัเรียนยงัไม่เขา้ใจ มีการถาม
กระตุน้เพื่อใหน้กัเรียนคิดหรือเดาเหตุการณ์ในระดบัท่ีลึกซ้ึงข้ืน 
 3. ขั้นท่ี 3 นกัเรียนคาดเดาและอ่านเน้ือเร่ืองส่วนต่อไปทีละส่วน ท าซ ้ าในลกัษณะเดียวกนั
จนกระทัง่จบบทอ่าน 
 4. การอ่านบ่อยๆ 
 
 การประเมินความสามารถในการอ่าน  
  การอ่านเป็นกระบวนการท่ีซบัซอ้น และตอ้งอาศยัความรู้ ความสามารถหลายอยา่งเป็น
พื้นฐาน คือ ผูอ่้านจะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัค า วลี หรือประโยคท่ีน ามาเรียบเรียงกนันั้นวา่มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร เพื่อจะใหเ้กิดความเขา้ใจในเร่ืองท่ีอ่านวา่ผูเ้ขียนมีเจตนาท่ีจะถ่ายทอด
ความคิด ความรู้สึกเช่นไรให้ผูอ่้านซ่ึงถา้มีความเขา้ใจตรงกนั ผูอ่้านก็จะเกิดอรรถรสในการอ่านมาก
ยิง่ข้ึน วธีิการวดัและประเมินนั้นมีหลายวธีิข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายกวา้ง ๆ ของการประเมิน ผจงกาญจน์ 
ภู่วภิาดาวรรธน์ (2540) ไดแ้นะน าวา่ ซ่ึงสามารถวดัและประเมิน สามารถท าไดต้ามการจ าแนกของ
รูปแบบการวดัและประเมิน 2 แบบดงัน้ี 
 1. การวดัและประเมินผลท่ีอยูใ่นรูปแบบการทดสอบ (Testing) ซ่ึงมกัจะใชเ้ม่ือตอ้งการ
ประเมินผลท่ีไดจ้ากการอ่าน (Product) เช่น การวดัทกัษะยอ่ยจากการอ่านและทกัษะยอ่ย                 
ทางความเขา้ใจ อยา่งเช่น การเดาความหมายจากบริบท แบบทดสอบ (Testing) นั้นสามารถสร้าง       
ไดห้ลายรูปแบบ การเขียนขอ้ค าถามในแบบทดสอบแต่ละขอ้ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคก์ารเรียน            
การสอน ในการสร้างแบบทดสอบสามารถท าไดห้ลายประเภท เช่น ขอ้ค าถามท่ีใหเ้ลือกตอบหรือ
แบบตวัเลือก(Multiple choice) ขอ้ค าถามแบบถูก-ผดิ(True-false question) ขอ้ค าถามแบบจบัคู่ 
(Matching question) ขอ้ค าถามประเภทเขียนตอบอยา่งสั้นๆ ( Short answer question) ขอ้ค าถาม
ประเภทโคลช (Cloze) หรือ แบบใหเ้ติมลงใช่องวา่ท่ีหายไปของบทความ ขอ้ค าถามท่ีใหแ้ปลรูป
ขอ้มูล(Information transfer) ขอ้ค าถามแบบตอบยาว (Essay question) 
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 2. การวดัและประเมินตามสภาพจริง (Authentic assessment) มกัจะใชส้ าหรับตอ้งการ
ประเมินภาพรวมทั้งกระบวนการอ่าน (Reading process) และผลท่ีไดจ้ากการอ่าน ลกัษณะส าคญั 
ของการวดัและประเมินตามสภาพจริง คือ การประเมินนกัเรียนขณะท่ีท ากิจกรรมมุ่งปฏิบติังาน          
ท่ีเป็นจริง (Real-world-tasks) โดยมิไดแ้ยกการวดัออกจากกระบวนการอ่าน การวดัและการประเมิน
แบบน้ีจึงสามารถประเมินไดท้ั้งกระบวนการอ่านและผลท่ีไดจ้ากการอ่าน คือ ดูกระบวนการ            
ทางสมองท่ีใชก่้อนอ่าน ขณะอ่าน และหลงัอ่าน ตลอดจนดา้นจิตพิสัย เช่น เจตคติ ความสนใจ         
ความกงัวล เป็นตน้ ซ่ึงการวดัและประเมินตามสภาพจริงนั้นท าไดห้ลายวธีิ เช่น การสังเกต เคร่ืองมือ
วดัแบบต่าง ๆ การสัมภาษณ์ การบนัทึกเก่ียวกบัการอ่าน และแฟ้มสะสมงานของนกัเรียนรูปแบบ 
ของแบบทดสอบท่ีใชใ้นการประเมินผลการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาองักฤษโดย 
  Finocchiaro & Sako (1973) ซ่ึงไดแ้นะน าแบบทดสอบท่ีใชใ้นการประเมินผลการอ่าน
ภาษาองักฤษท่ีนิยมใชว้า่มี 2 แบบคือ 
 1. แบบทดสอบอตันยั (Subjective test) ไดแ้ก่แบบทดสอบแบบความเรียงท่ีใหผู้เ้รียนตอบ
ค าถามเร่ืองท่ีอ่านโดยเขียนค าตอบเป็นประโยคหรือขอ้ความยาวๆ 
 2. แบบทดสอบแบบปรนยั (Objective test) ไดแ้ก่แบบทดสอบแบบเลือกตอบแบบถูกผิด
แบบจบัคู่ และแบบเติมค า เป็นตน้ 
 Abersold & Field (1997) ไดแ้บ่งวธีิการวดัและการประเมินความสามารถทางการอ่าน
ออกเป็น 2 วธีิ ดงัต่อไปน้ี คือ 
 1. วธีิวดัและประเมินการอ่านแบบดั้งเดิม (Traditional method of testing reading) ซ่ึงไดแ้ก่ 
 1.1 ขอ้ค าถามแบบตวัเลือก (Multiple-choice question) ขอ้ค าถามประเภทน้ี                     
จะประกอบดว้ยตวัเลือกท่ีถูกตอ้งเพียงตวัเลือกเดียว ส่วนตวัเลือกท่ีเหลือจะเป็นตวัลวง (Distracters) 
การสร้างแบบวดัประเภทน้ี ผูส้ร้างจ าเป็นตอ้งใชเ้วลา ความคิดและทกัษะต่าง ๆ เพื่อ ใหก้ารวดัและ
การประเมินผลมีประสิทธิภาพและน่าเช่ือถือ 
 2. การทดสอบค าศพัท ์(Vocabulary test) เป็นการทดสอบท่ีเนน้ความจ าของผูเ้รียนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัค าศพัทม์ากกวา่ความเขา้ใจในการอ่านโดยรวมของผูเ้รียน 
 3. ค าถามประเภทโคลซ (Cloze test) แบบทดสอบน้ีผูเ้รียนอ่านบทอ่านแลว้เติมค าท่ี
เหมาะสมท่ีถูกลบออกจากบทอ่านใหถู้กตอ้ง 
 4. ค  าถามท่ีตอบสั้นและค าถามปลายเปิด (Short answer and open-ended questions) 
ผูเ้รียนจะอ่านบทอ่าน หลงัจากนั้นผูเ้รียนอ่านค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบับทอ่านแลว้จึงเขียนประโยค         
2-3 ประโยคหรือยอ่หนา้ 2-3 ยอ่หนา้ในการตอบค าถาม หรือผูเ้รียนอาจเขียนสรุปความจากบทอ่าน 
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 5. การเติมประโยคใหส้มบูรณ์ (Completion tasks) การทดสอบประเภทน้ีผูเ้รียนตอ้ง
เติมประโยคท่ีใหม้าใหส้มบูรณ์หลงัจากท่ีผูเ้รียนอ่านบทอ่านแลว้ ผูอ่้านอาจใชค้  าเดิมท่ีปรากฏ                   
ในบทอ่านมาเติมประโยคให้สมบูรณ์หรือผูเ้รียนตอ้งใชก้ารวเิคราะห์และการตีความบทอ่านก่อนการ
เติมประโยคใหส้มบูรณ์ 
 6. การวดัตามสภาพจริง (Authentic tasks) เป็นการวดัและการประเมินการอ่านของ
ผูเ้รียนทั้งกระบวนการอ่าน ไดแ้ก่ ก่อนอ่าน ขณะอ่านและหลงัอ่าน เป็นการประเมินผูเ้รียนขณะท า
กิจกรรมมุ่งปฏิบติังานท่ีเป็นจริงและประเมินดา้นจิตพิสัยของผูเ้รียน ซ่ึงไดแ้ก่ แรงจูงใจเจตคติ         
เป็นตน้ 
 2. วธีิการวดัและประเมินการอ่านในรูปแบบอ่ืน ๆ ซ่ึงไดแ้ก่ 
 2.1 การเขียนบนัทึก (Journal) การเขียนบนัทึกเป็นการให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใน
กระบวนการตรวจสอบความเขา้ใจ การท าความเขา้ใจบทอ่านดว้ยตนเอง และการประยกุตค์วามรู้
ใหม่เขา้กบัความรู้เดิมและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถทางภาษาของผูเ้รียนรูปแบบ
ของบนัทึกอาจเป็นทั้งรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการหรือเป็นทางการท่ีมีโครงสร้างประกอบในการเขียน 
การเขียนบนัทึกเป็นการวดัและการประเมินการอ่านท่ีมีความยดืหยุน่และสามารถปรับเปล่ียน            
ตามความเหมาะสมกบักระบวนการเรียนการสอนหรือกบัผูเ้รียนได ้
 2.2 แฟ้มสะสมงาน (Portfolios) แฟ้มสะสมงานเป็นแหล่งผลงานของผูเ้รียน ซ่ึงไดแ้ก่ 
แบบฝึกหดั รายงาน ขอ้สอบ การเขียนบนัทึก และผลงานเขียนอ่ืน ๆ ท่ีสัมพนัธ์กบัการอ่านเพื่อแสดง
ถึงความกา้วหนา้ทางการเรียนของผูเ้รียน 
 2.3 การบา้น การบา้นสามารถวดัและประเมินบทอ่านของผูเ้รียนไดเ้ช่นเดียวกนั
ครูผูส้อนสามารถตรวจสอบความเขา้ใจในบทอ่านและกระบวนการอ่านของผูเ้รียนไดจ้ากงานท่ี
สัมพนัธ์กบับทอ่านท่ีมอบหมายใหผู้เ้รียน 
 2.4 การสังเกตของครูผูส้อน (Teacher assessment through observation)                         
เป็นการประเมินความเขา้ใจในการอ่านและการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนจากการสังเกตตามสภาพ        
ความเป็นจริงในขณะเรียนและมีการบนัทึกไวโ้ดยครูผูส้อน อาจมีการสร้างเกณฑก์ารสังเกตและ
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 2.5 การประเมินตนเอง (Self assessment) การประเมินตนเองเป็นส่วนหน่ึงในการเรียน
การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางเป็นส าคญั ผูเ้รียนสามารถตั้งผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัในการอ่าน
ไดด้ว้ยตนเองและสามารถประเมินความสามารถในการอ่านของตนไดเ้ช่นกนั รูปแบบ                    
ในการประเมินอาจเป็นแบบทดสอบใหเ้ลือกตอบหรือเป็นมาตรส่วน เป็นตน้ 
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 2.6 การประเมินจากเพื่อนผูเ้รียน (Peer assessment) เป็นการประเมินการอ่านจากเพื่อน
ผูเ้รียนดว้ยกนัในขณะท่ีเรียน ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งเขา้ใจหลกัการและเกณฑใ์นการประเมินการอ่านของ
เพื่อนผูเ้รียน แบบการประเมินอาจอยูใ่นรูปของแบบสอบถามท่ีเป็นตาราง 
 อจัฉรา วงศโ์สธร (2538) ยงัไดแ้บ่งเกณฑก์ารประเมินทกัษะการอ่านออกเป็น 2 ลกัษณะ
ไดแ้ก่ 
 1. ความสามารถทางภาษาท่ีเป็นเกณฑแ์บบยอ่ย ไดแ้ก่ 
 1.1 ความรู้ในดา้นศพัท ์หมายถึง ความสามารถในการเขา้ใจค าศพัทแ์ละส านวนต่าง ๆ 
 1.2 ความรู้ในดา้นไวยากรณ์ หมายถึง ความสามารถในการใชค้วามรู้ทางไวยากรณ์      
ในการท าความเขา้ใจเก่ียวกบัค าสรรพนาม ความเช่ือมโยงของขอ้ความ เช่น การใชค้  าสันธาน          
ค  าบุพบท ท่ีก าหนดหนา้ท่ีของภาษาวา่เป็นการขอร้อง เช้ือเชิญ หรืออนุญาต เป็นตน้ 
 2. ความสามารถทางภาษาท่ีเป็นเกณฑแ์บบรวม ไดแ้ก่ 
 2.1 ความสามารถในการเรียบเรียงความ หมายถึง ความสามารถในการท าความเขา้ใจ
กบับทอ่าน สามารถตอบค าถามท่ีใหเ้รียบเรียงถอ้ยค าใหม่โดยใหใ้จความเดิม หรือสามารถตอบ
ค าถามแบบตวัเลือก และแบบเรียงล าดบัขอ้ความได้ 
 2.2 ความสามารถในการอ่านขอ้มูลท่ีเป็นรายละเอียด หมายถึง ความสามารถ                  
ในการโยงรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งเขา้กบัใจความส าคญัของเร่ืองไดว้า่ เป็นรายละเอียดสนบัสนุน         
หรือเป็นรายละเอียดท่ีขดัแยง้กนั เพื่อใหข้อ้มูลตรงกนัขา้มกนั ตลอดจนเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่ง
รายละเอียดต่างๆ 
 2.3 ความสามารถในการอ่านจบัใจความส าคญั หมายถึง ความสามารถในการระบุแก่น
เร่ือง หวัเร่ือง และใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านได ้
 2.4 ความสามารถในการวเิคราะห์ ประเมินความสัมพนัธ์ของเน้ือความ และ
สุนทรียศาสตร์ของการใชภ้าษา หมายถึง ความสามารถในการใชค้วามรู้ดา้นศพัทไ์วยากรณ์              
ความเขา้ใจส่ิงท่ีอ่าน และความรู้เก่ียวกบัลีลาการใชภ้าษาท่ีใชใ้นบทอ่านท่ีเป็นตวักระตุน้ วเิคราะห์
ประเมินและสรุปบทอ่านไดว้า่เป็นสารประเภทใด ใชลี้ลาภาษาแบบเป็นทางการหรือไม่เขา้ใจเจตนา
และทศันคติของผูเ้ขียนท่ีแฝงอยู ่สามารถวพิากษว์จิารณ์ถึงเหตุและผลท่ีเกิดข้ึนได ้ตลอดจนสามารถ
ประเมินบทอ่านไดว้า่มีความชดัเจนเขา้สู่ประเด็นอยา่งไม่ออ้มคอ้มและใชภ้าษาไดก้ระชบั ไม่เยิน่เยอ้
ความสามารถในระดบัน้ีเป็นระดบัสูง ตอ้งอาศยัความรู้ในระดบัตน้ๆ เป็นพื้นฐาน 
 สรุปไดว้า่ การวดัและการประเมินการอ่านของผูเ้รียนมีวธีิการประเมินหลายรูปแบบ            
ซ่ึงครูผูส้อนสามารถน าหลกัการวดัและประเมินหลาย ๆ รูปแบบไปประยกุตใ์ชเ้ขา้ดว้ยกนั                  
กบักระบวนการการเรียนรู้ของผูเ้รียน ผูส้อนท่ีดีควรรู้จกัใชรู้ปแบบการวดัและประเมินการอ่าน           
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กบัผูเ้รียนใหส้อดคลอ้งกบัทกัษะการอ่านดา้นต่างๆ ของผูเ้รียนอยา่งเหมาะสม เพื่อน าไปสู่การวดัและ
การประเมินท่ีเท่ียงตรง น่าเช่ือถือและสามารถน าผลท่ีไดไ้ปปรับปรุงแกไ้ขจุดบกพร่องใน
ความสามารถในการอ่านของผูเ้รียนไดอ้ยา่งตรงจุดและมีประสิทธิภาพ 
 
เอกสารที่เกีย่วข้องกบัความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ 
 ความหมายและความส าคัญของการเขียน  
 การเขียนเป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดโดยอาศยัอกัษรเป็นเคร่ืองมือ ดงันั้น
ความสามารถในการเขียนจึงมีนกัวชิาการใหค้  าจ  ากดัความไวม้ากมายดงัต่อไปน้ี 
 วไิลพร ธนสุวรรณ (2536) ไดก้ล่าววา่ความสามารถในการเขียน คือความสามารถ               
ในการส่ือความหมายระหวา่งผูเ้ขียนกบัผูอ่้านในรูปของตวัอกัษร โดยท่ีผูเ้ขียนมีจุดประสงคท่ี์จะให้
ผูอ่้านเขา้ใจส่ิงตนเองเขียนไดต้รงตามท่ีตอ้งการ ดว้ยเหตุน้ีการเขียนใหผู้อ่้านเขา้ใจไดน้ั้น                 
จึงตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบหรือความสามารถหลาย ๆ อยา่งท่ีผูเ้ขียนตอ้งใชห้รือ                             
มีในขณะท่ีเขียน 
 Krashen (1984) ไดนิ้ยามความสามารถทางการเขียนวา่ คือ ความรู้ความสามารถเฉพาะตวั
ของผูเ้ขียนในดา้นการเขียน คนท่ีมีความสามารถเฉพาะดา้นการเขียนหรือคนท่ีเขียนเก่ง ควรเป็น           
ผูท่ี้เขียนส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นท่ีประจกัษ ์จากการศึกษาการเขียนภาษาองักฤษ           
ของผูเ้รียนภาษาท่ีหน่ึง ภาษาท่ีสอง และภาษาต่างประเทศ นกัวจิยัและนกัการศึกษาต่างพบวา่ผูเ้รียน 
ท่ีเขียนดีและจะใชก้ลยทุธ์ในการเขียนท่ีมีประสิทธิภาพและด าเนินการเขียนพอสรุปเป็นขั้นตอน           
ไดว้า่ มีการวางแผนเขียนและการปรับแกไ้ข ผูเ้รียนท่ีเขียนดี นอกจากจะด าเนินการเขียนเป็นระบบ          
มีขั้นตอนแลว้ยงัเขา้ใจถึงธรรมชาติของการเขียนท่ีตอ้งยอ้นกลบัไปอ่านแกไ้ข และเขียนปรับใหม่
เพื่อใหง้านเขียนนั้นมีคุณภาพดีโดยรวม ส่วนผูเ้รียนท่ีเขียนไม่ดีนั้น จะมองการเขียนวา่เป็น
กระบวนการท่ีมีขั้นตอนเป็นอิสระ ยดืหยุน่ได ้และยอ้นกลบัไปเขียนในขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงได ้
 Patty et al (1985) ไดย้  ้าวา่ ความสามารถทางการเขียน คือความสามารถในการแสดงออก
ซ่ึงความคิดท่ีตอ้งการเช่ือมโยง จดัวางและพฒันารายละเอียดต่าง ๆ ตลอดจนความสามารถ               
ในการเรียบเรียงความคิดใหเ้ป็นประโยค เป็นขอ้ความสั้นๆ และเป็นเร่ืองราว 
 Olshtain (1991) กล่าววา่ การเขียนคือกระบวนการส่ือสารชนิดหน่ึงท่ีถ่ายทอดจากบุคคล
หน่ึงไปสู่อีกบุคคลหน่ึง ผา่นทางขอ้ความ แต่ความรู้ทางภาษาอยา่งเดียวไม่อาจท าใหก้ารส่ือสาร
สัมฤทธ์ิผลได ้ตอ้งมีความรู้อ่ืนอนัไดแ้ก่เน้ือหาขอ้ก าหนดทางสังคมร่วมกนัระหวา่งผูเ้ขียนและผูอ่้าน 
สรุปไดว้า่ ความหมายของการเขียนคือกระบวนการถ่ายทอดความคิดโดยผูเ้ขียนใชภ้าษาหรือ
ตวัอกัษรเพื่อส่ือสารและถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดใหผู้อ่้านเขา้ใจ ซ่ึงผูเ้ขียนตอ้งพิจารณาเน้ือหา 
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รูปแบบ ลีลาภาษาและวตัถุประสงคข์องการเขียน ผูเ้ขียนตอ้งมีความรู้ดา้นค าศพัท ์ไวยากรณ์ ผูเ้ขียน
ตอ้งใชค้วามสามารถในการเลือกสรรค าศพัทท่ี์เหมาะสมเรียบเรียงเป็นประโยคเพื่อบอกเล่าเหตุการณ์ 
ประสบการณ์ และความคิดของตนเองได ้
 
 องค์ประกอบและกระบวนการเขียน 
 การเขียนคือการส่ือสารท่ีตอ้งการใหผู้อ่้านเขา้ใจในส่ิงท่ีตนเองเขียน การเขียนประกอบดว้ย
องคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 
 Harris (1980) กล่าวไวว้า่ ความสามารถในการเขียนเป็นการรวมทกัษะหลาย ๆ อยา่ง           
ทางภาษาเขา้ดว้ยกนั ดงัน้ี 
 1. เน้ือหา (Content) ไดแ้ก่เน้ือหาสาระของการเขียนตลอดจนความนึกคิดท่ีแสดงออก 
 2. รูปแบบ (Form) ไดแ้ก การเรียบเรียงและจดัล าดบัเน้ือหาใหมี้ความต่อเน่ืองและตรงตาม
จุดมุ่งหมายในการเขียน 
 3. ไวยากรณ์ (Grammar) ไดแ้ก่ การใชรู้ปแบบและโครงสร้างไวยากรณ์อยา่งถูกตอ้งและ
ส่ือความหมายได ้
 4. ลีลาภาษา (Style) ไดแ้ก่ การเลือกใชถ้อ้ยค าส านวนต่างๆ เพื่อใหเ้กิดอารมณ์และอรรถรส
ในขอ้ความท่ีเขียน 
 5. กลไกของภาษา (Mechanics) ไดแ้ก่ การใชส้ัญลกัษณ์ต่างๆ เคร่ืองหมายวรรคตอน         
การสะกดค าและการใชต้วัอกัษรตวัใหญ่ใหถู้กตอ้งตามแบบแผนของภาษา 
 Jacobs et al (1981) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของการเขียนวา่ประกอบไปดว้ย 
 1. เน้ือหา ผูเ้ขียนสามารถเขียนขยายความเน้ือหาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง สมเหตุสมผล                  
มีความเก่ียวเน่ืองกนั 
 2. การเรียบเรียงความคิด สามารถเรียบเรียงความคิดไดอ้ยา่งสละสลวย ชดัเจนและมีเหตุผล
สนบัสนุน ตรงประเด็นมีการเช่ือมโยงความคิดอยา่งต่อเน่ือง 
 3. การใชค้  าศพัท ์สามารถเลือกใชค้  าศพัทท่ี์มีความหมายลึกซ้ึง รวมไปถึงการใชส้ านวน 
การเขียนท่ีเหมาะสมอีกดว้ย 
 4. การใชไ้วยากรณ์ สามารถใชรู้ปแบบซบัซอ้นได ้มีความสอดคลอ้งระหวา่งการใช้
ไวยากรณ์ต่างๆในประโยค 
 5. การใชก้ลไกทางภาษา สามารถใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน ตวัสะกด และการข้ึนยอ่หนา้ได้
อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
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 Hedge (1988) กล่าววา่กระบวนการเขียนประกอบไปดว้ยกิจกรรมก่อนการเขียน             
ระหวา่งเขียนและปรับปรุงแกไ้ขดงัน้ี 
 1. กิจกรรมก่อนการเขียน (Pre-writing) เป็นกระบวนการคิดหาวตัถุประสงคข์องงานเขียน 
เป็นค าถามท่ีควรตั้งก่อนการเขียนทุกคร้ัง เช่นถา้คาดหวงัวา่การเขียนนั้นจะเป็นการเขียนโนม้นา้ว       
ก็ตอ้งคิดวา่การเขียนนั้นจะกระตุน้ใหผู้อ่้านคลอ้ยตามไดห้รือไม่ ซ่ึงจุดประสงคน้ี์ จะเป็นตวัก าหนด
โครงสร้างท่ีจะใชใ้นการเขียน รวมถึงรูปแบบการใชภ้าษา นอกจากน้ีแลว้ ผูเ้ขียนยงัตอ้งพิจารณาถึง
กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูอ่้าน การค านึงถึงผูอ่้าน จะช่วยใหผู้เ้ขียนเลือกรูปแบบการเขียนท่ีเหมาะสมได ้
 2. กิจกรรมระหวา่งเขียน (While-writing) ขั้นท่ีสองของการเขียนเร่ิมท่ีการวางโครงร่าง
อยา่งคร่าวๆ ซ่ึงการวางโครงร่างน้ีจะช่วยใหผู้เ้ขียนหยดุเพื่อท่ีจะอ่านงานของตนเองและท าการส ารวจ
ความคิดตนเองวา่จะพฒันาเน้ือหานั้นอยา่งไร รวมไปถึงการทบทวนการเขียนและเพิ่มความคิดใหม่
ลงไปในงานเขียนนั้นๆ จะเป็นการดีถา้ผูเ้ขียนท าขั้นตอนต่างๆซ ้ าไปซ ้ ามา โดยเร่ิมจากการวางแผน 
การร่างโครงเร่ือง การแกไ้ข การทวนซ ้ า โดยการแกไ้ขนั้น รวมไปถึงการประเมินส่ิงท่ีเขียนไปแลว้วา่
ผูเ้ขียนไดแ้บ่งปันความรู้ใหก้บัผูอ่้านไดช้ดัเจนหรือไม่ 
 3. การปรับปรุงแกไ้ข (Editing) ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนสุดทา้ยประกอบดว้ยการอ่านงาน
เขียนทั้งหมด ประยกุตมุ์มมองของผูเ้ขียนไปเป็นผูอ่้าน เพื่อประเมินวา่ตนเองเขียนไดช้ดัเจนหรือไม่ 
ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข ตรวจสอบความถูกตอ้ง  
 หม่อมหลวงบุญเหลือ กุญชร ณ อยธุยา (อา้งใน วไิลพร ธนสุวรรณ, 2536) ไดก้ล่าวถึง
องคป์ระกอบส าคญัท่ีผูเ้ขียนภาษาองักฤษ จ าเป็นตอ้งมีเพื่อใหส้ามารถเขียนใหส่ื้อความหมายไดดี้และ
ถูกตอ้ง ดงัน้ี 
 1. สามารถเขียนตวัอกัษร ประสมตวัอกัษรเป็นถอ้ยค า ตลอดจนใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน
ไดถู้กตอ้ง 
 2. รู้และเขา้ใจภาษา เขียนภาษาเป็นวลี เป็นส านวนต่างๆ ตามความนิยมของภาษานั้น ๆ        
ไดร้วมทั้งรู้จกัถอ้ยค าและส านวนท่ีชดัเจน 
 3. ตอ้งมีความน าคิดท่ีจะเขียนออกมาและรู้จกัเรียบเรียง และจดัล าดบัความคิดนั้นให้ผูอ่้าน
จบัใจความไดส้ะดวก 
 4. การใชก้ลไกทางภาษา สามารถใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน ตวัสะกด อกัษรน า และ         
การข้ึนยอ่หนา้ได ้
 สรุปไดว้า่การเขียนประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีส าคญั อนัไดแ้ก่ เน้ือหาท่ีจะเขียน              
การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน โครงสร้างทางไวยากรณ์ และการใชภ้าษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกบั
สถานการณ์ รวมทั้งการจดัล าดบัความคิด ส่ิงเหล่าน้ีถือวา่เป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีท าใหง้านเขียน
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ประสบความส าเร็จ หากผูเ้ขียนเขา้ใจและรู้จกัใชอ้งคป์ระกอบเหล่าน้ีไดอ้ยา่งอยา่งถูกตอ้งก็จะท าให้
ผูเ้ขียนประสบความส าเร็จในการเขียนดว้ยเช่นกนั 
 
 ระดับความสามารถในการเขียน 
 ในกิจกรรมการเขียน ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งอาศยัความสามารถทางภาษาหลาย ๆ อยา่งไปใช้
เพื่อสร้างงานเขียนท่ีดี ผูเ้ขียนตอ้งเลือกใชภ้าษาใหเ้หมาะสมกบัประเภทของงานเขียน อีกทั้งการเขียน
มีหลากหลายรูปแบบทั้งแบบทางและไม่เป็นทางการซ่ึงตอ้งอาศยัระดบัความสามารถในการเขียน
ระดบัต่างๆ ท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นระดบัความสามารถในการเขียนมีนกัวิจยัและนกัวชิาการหลายท่าน
ไดแ้บ่งไวด้งัน้ี 
 Valette & Disick (1972) ไดแ้บ่งระดบัของการเขียนโดยเร่ิมจากง่ายไปหายากไว ้5 ระดบั
ดงัน้ี 
 1. ระดบัทกัษะกลไก (Mechanical skill) เป็นการแสดงออกดา้นความจ า โดยไม่จ  าเป็น       
ตอ้งเขา้ใจเน้ือหาสาระท่ีเขียน เช่น การเขียนลอกตามแบบ 
 2. ระดบัความรู้ (Knowledge) เป็นระดบัท่ีผูเ้รียนสามารถแสดงออกซ่ึงความรู้ในกฎเกณฑ ์
(Rules) ขอ้เทจ็จริง (Facts) ผูเ้รียนตอ้งรู้จกัเสียงและสัญลกัษณ์ท่ีถูกตอ้งของภาษานั้น มีความเขา้ใจ
ตามเน้ือหาท่ีเขียนตามหลกัไวยากรณ์ เช่นการเรียงค าใหเ้ป็นประโยคท่ีถูกตอ้ง เขียนเติมขอ้ความ         
ในช่องวา่ง และตอบค าถามเก่ียวกบัภาพท่ีคุน้เคยได ้
 3. ระดบัถ่ายโอน (Transfer) เป็นระดบัท่ีผูเ้รียนสามารถน าความรู้ไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่
ได ้พฤติกรรมการเขียนในระดบัน้ี เช่น การน าไปใช ้(Application) ผูเ้รียนสามารถเรียงล าดบับท
สนทนาหรือขอ้ความไดถู้กตอ้งตามล าดบัเหตุการณ์และเหตุผลและเขียนตอบค าถามจากขอ้มูล         
ท่ีก าหนดให้ 
 4. ระดบัส่ือสาร (Communication) เป็นระดบัท่ีผูเ้รียนสามารถใชภ้าษาเป็นส่ือกลาง           
ในการติดต่อส่ือสาร พฤติกรรมการเขียนในระดบัน้ี คือ การแสดงออก (Self - expression)                
ผูเ้รียนสามารถใชก้ารเขียนเพื่อส่ือความหมายและความคิดของตนกบัผูอ่ื้นได ้การเขียนระดบัน้ี          
เนน้ความสามารถเขียนใหผู้อ่้านเขา้ใจในเน้ือความมากกวา่การเขม้งวดในดา้นไวยากรณ์ 
 5. ระดบัวเิคราะห์วจิารณ์ (Criticism) เป็นระดบัท่ีผูเ้รียนสามารถวเิคราะห์ สังเคราะห์       
และประเมินภาษาท่ีใชไ้ด ้เช่น ผูเ้รียนสามารถแสดงความคิดของตนไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว เลือกใช้
ถอ้ยค าส านวนไดอ้ยา่งเหมาะสม และใชลี้ลาในการเขียนไดส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาและจุดประสงค ์      
ของการเขียนนั้น ๆ 
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 ส าหรับความเห็นของ Jacobs et al (1981) กล่าววา่ดชันีท่ีเป็นตวับ่งช้ีความสามารถ          
ในการเขียนตอ้งประกอบดว้ย 
 1. เน้ือหา สามารถเขียนขยายความเน้ือหาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง สมเหตุสมผล และเก่ียวขอ้งกบั
เร่ืองท่ีเขียน 
 2. การเรียบเรียงความคิด สามารถเขียนเรียงความไดอ้ยา่งสละสลวย แสดงความคิดเห็นได้
อยา่งชดัเจน มีเหตุผลสนบัสนุน ตรงประเด็นและมีการเช่ือมโยงความคิดอยา่งต่อเน่ือง 
 3. การใชศ้พัท ์สามารถเลือกใชศ้พัทท่ี์มีความหมายลึกซ้ึง เหมาะสม รวมทั้งการใชส้ านวน
การเขียนท่ีเหมาะสมอีกดว้ย 
 4. การใชไ้วยากรณ์ สามารถใชรู้ปประโยคแบบซบัซอ้นไดดี้ มีความสอดคลอ้งระหวา่ง
ประธานกบักริยา และยงัสามารถใชก้าล รูปนามเอกพจน์ พหูพจน์ ค าน าหนา้นาม ค าสรรพนามและ
ค าบุพบท ตลอดจนสามารถเรียงล าดบัค าในประโยคไดอ้ยา่งถูกตอ้งอีกดว้ย 
 5. การใชก้ลไกทางภาษา สามารถใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน ตวัสะกด อกัษรน า และการข้ึน
ยอ่หนา้ได ้
 จากระดบัความสามารถในการเขียนดงัท่ีกล่าวมา ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ ระดบัการเขียนนั้น 
เร่ิมจากระดบัง่าย เช่น การคดัลอกตามแบบ ไปจนถึงระดบัท่ียากและซบัซอ้นซ่ึงผูเ้ขียนตอ้งมีความรู้
ในเน้ือเร่ืองท่ีจะเขียน สามารถวเิคราะห์วจิารณ์ เลือกใชถ้อ้ยค าสละสลวยมาจากความรู้สึกนึกคิด         
เพื่อถ่ายทอดใหผู้อ่้านเขา้ใจ ดงันั้นการรู้ระดบัความสามารถของผูเ้รียนท าใหผู้ส้อนจดักิจกรรม           
การเขียนท่ีใหผู้เ้รียนไดฝึ้กหดัควรเหมาะสมกบัระดบัความสามารถของผูเ้ขียน 
 
 การพฒันากลวธีิอภิปัญญาในการเขียน 
 Oxford (1990) กล่าววา่ กลวธีิอภิปัญญาสามารถน ามาปรับใชก้บัการเขียนไดด้งัน้ี 
 1. การก าหนดความสนใจในการเรียนรู้ในการเขียน ขั้นตอนน้ีเป็นการรวบรวมและ
เช่ือมโยงขอ้มูลท่ีไดเ้รียนรู้มาแลว้ วธีิรวมถึงหลกัการเบ้ืองตน้ และส่ือการเรียนต่าง ๆ ส าหรับกิจกรรม
ภาษาเช่ือมโยงเน้ือหาท่ีจะเรียนเขา้กบัประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน นอกจากน้ีแลว้ ยงัตอ้งมี             
การก าหนดความตั้งใจในการเขียน มีการควบคุมตนเองให้มีสมาธิจดจ่อกบัการเขียนและก าจดั              
ส่ิงท่ีไม่เก่ียวกบัการเขียนออกไป  
 2. การเตรียมการและการวางแผนการเขียน เป็นการก าหนดใหผู้เ้รียนมีการคน้ควา้ในส่ิงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเขียน หมายถึงการคน้ควา้ในส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ภาษา ผูส้อนควรส่งเสริมให้
พดูคุยแบ่งปันความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาในการเรียนของตนเอง  มีการจดัระบบการเรียนรู้                
ทกัษะการเขียน รวมถึงเคร่ืองมือต่าง ๆ ในการเรียน เช่นการสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดี จดัตารางการสอน     
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ท่ีดีและส่งเสริมใหผู้เ้รียนจดส่ิงท่ีน่าสนใจและมีประโยชน์ในการเรียนรู้ภาษา ทั้งน้ีควรมี                  
การตั้งจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ ระบุจุดประสงคข์องกิจกรรมการเขียน เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียน             
ท าความเขา้ใจวตัถุประสงคข์องงานนั้นๆ เช่นการก าหนดรูปแบบของงานเขียน การค านึงถึง        
ความตอ้งการของผูอ่้าน หลงัจากนั้น มีการวางแผนส าหรับการเขียน วา่งานเขียนของตนนั้น                
จะเป็นไปในทิศทางใด ตอ้งมีขั้นตอนการเขียนอยา่งไรบา้ง 
 3. การประเมินและการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดของผูเ้รียน เป็นการตรวจสอบความผดิพลาด     
ของตนเอง และมีการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง โดยผูส้อนอาจจะใหผู้เ้รียนเขียนขอ้ผดิพลาดของตนเองลงสมุด 
และพยายามหาสาเหตุของปัญหา นอกจากน้ีแลว้ ควรส่งเสริมใหมี้การวดัความกา้วหนา้ของตนเอง 
เพราะถา้ผูเ้รียนทราบความผิดพลาดของตนมากเท่าไร ก็จะมีการแกไ้ขและปรับปรุงให้มีถูกตอ้ง
แม่นย  ามากยิง่ข้ึน  
 Wenden (1985) ไดก้ล่าวถึงการน ากลวธีิอภิปัญญามาใชใ้นการเขียนวา่ จะตอ้งเร่ิม                
จากการใหผู้เ้รียนตระหนกัถึงกลวธีิอภิปัญญา กล่าวคือผูเ้รียนตอ้งรู้จกัวางแผนวา่จะควบคุมตรวจสอบ
ในดา้นเน้ือหาท่ีจะเขียน รวมทั้งไวยากรณ์การใชภ้าษา จึงตอ้งมีรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัการฝึก เช่น
รูปแบบของ ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 1. การวางแผนการเขียน คือการก าหนดขั้นตอนการเขียนเพื่อท่ีจะตดัสินใจวา่นกัเรียน
ตอ้งการท่ีจะเขียนอะไร และจะเขียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยวธีิใด ตลอดจนการวางแผนการใช้
ภาษาในการเขียน นอกจากน้ี ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งตั้งวตัถุประสงคแ์ละมาตรฐานท่ีสามารถใชว้ดั
ผลสัมฤทธ์ิในการเขียนดว้ย 
 2. การตรวจสอบการใชภ้าษา คือการตรวจสอบงานเขียนเพื่อใหผู้เ้รียนไดท้ราบวา่ตนมี
ขอ้ผดิพลาดในการใชภ้าษา และปรับปรุงแกไ้ข ซ่ึงผูเ้รียนสามารเรียนรู้ไดจ้ากขอ้ผดิพลาดของตนเอง 
 3. การประเมินผลการเขียน คือการท่ีผูเ้รียนใหค้วามสนใจกบัคุณภาพงานเขียนในภาพรวม                     
มีการประเมินผลการเขียนตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นขั้นการวางแผนการเรียนรู้ 
 กล่าวโดยสรุป การน ากลวธีิอภิปัญญามาใชก้บัการเขียนนั้น ท าใหผู้เ้รียนสามารถประเมิน
ตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบงานของตนเอง จดรูปแบบและเน้ือหาของงานเขียน 
ประเมินความกา้วหนา้ของตนเอง สามารถเปรียบเทียบงานเขียนของตนเองกบัคนท่ีเก่งกวา่                 
และมีการพฒันางานเขียนของตนเองใหดี้ยิง่ๆข้ึนไป 
 
 การประยุกต์กลวธีิอภิปัญญาเพือ่ใช้ในการสอนเขียน   
 Applebee (1989) ไดก้ล่าววา่การเขียนแบบเนน้กระบวนการ (Process writing) หมายถึง
กิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนไดคิ้ดและรวบรวมความคิดก่อนท่ีจะเขียนดว้ยการระดมสมองเนน้การให้
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ประสบการณ์แก่ผูเ้รียนดว้ยการอภิปรายระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั และครูเนน้ให้ผูเ้รียนเขียนหลาย ๆ 
คร้ังโดยมีวธีิการอ่านทบทวนและตรวจทาน ขั้นตอนในการเขียนโดยจะท าขั้นตอนต่าง ๆ ยอ้นไป
ยอ้นมาหลายคร้ัง 
 Brown (2000) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะส าคญัของการสอนการเขียนแบบเนน้กระบวนการ ดงัน้ี 
 1. การใหค้วามส าคญักบักระบวนการเขียน 
 2. ช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจกระบวนการเขียนดว้ยตวัเอง 
 3. ช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้ในการสร้างกระบวนการวางแผนการเขียน 
 4. ใหเ้วลาผูเ้รียนในการเขียนและแกไ้ข 
 5. ใหค้วามส าคญักบักระบวนการอ่านเพื่อทบทวนงานเขียน 
 6. ใหข้อ้มูลยอ้นกลบักบัผูเ้รียนตลอดงานเขียน 
 7. สนบัสนุนการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัจากเพื่อนและผูส้อน 
 Hedge (1988) กล่าววา่ การใชผ้งัความคิดเป็นกลวธีิก่อนการเขียนจริง เป็นการร่างคร่าว ๆ
เก่ียวกบัหวัขอ้ และเน้ือหา กระบวนการน้ี ผูเ้รียนจะตอ้งอาศยัความรู้ ประสบการณ์เดิมท่ีมีอยูเ่ขา้มา
ช่วยในการจดัเรียงหน่วยของความคิดเหล่านั้นใหเ้ป็นระเบียบอยา่งสมเหตุสมผล การใชผ้งัความคิด 
เป็นกิจกรรมก่อนการเขียน ซ่ึงครูอาจจะเขียนแสดงให้นกัเรียนดูบนกระดานก็ได ้หลงัจากนั้น           
จึงใหน้กัเรียนรวบรวมความคิดและเขียนผงัโยงความคิด เช่นถา้ก าหนดหวัเร่ืองข้ึนมาเร่ืองหน่ึง 
ผูส้อนใหผู้เ้รียนหลบัตาและคิดถึงหวัขอ้นั้นๆ จากนั้นให้เวลา 1-2 นาทีเพื่อท่ีผูเ้รียนจะไดจ้ดส่ิงต่าง ๆ 
ท่ีคิดได ้โดยอาจจะจดเป็นภาษาแม่ก่อนหากไม่รู้ค  าศพัทภ์าษาองักฤษ หลงัจากนั้นผูส้อนดึงเอา
ความคิดเหล่านั้นออกมา และน ามาโยงเป็นผงัความคิดบนกระดาน เม่ือผงัความคิดเตม็แลว้                 
ครูก็จะใหน้กัเรียนอภิปรายล าดบัเน้ือเร่ืองท่ีดีท่ีสุดส าหรับเขียน ในขณะเดียวกนัครูก็ควรจะใหข้อ้มูล
เสริมเก่ียวกบัเน้ือหาดว้ย ทั้งน้ีกิจกรรมผงัความคิดน้ี เป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนเตรียมงานเขียนของ
ตนเอง เพื่อใหผู้เ้รียนน าไปใชใ้นงานเขียนของตนเอง เป็นเทคนิคท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเห็นความสัมพนัธ์
ระหวา่งความคิดท่ีอยูภ่ายในและภายนอก ช่วยใหเ้รียบเรียงความคิดอยา่งเป็นระบบ 
 นอกจากน้ีแลว้ ระหวา่งกระบวนการเขียน ผูส้อนควรฝึกใหผู้เ้รียนมีการตรวจสอบ            
งานเขียนของตนเอง Hung (1993) กล่าววา่ การใหค้วามสนใจในกระบวนการแกไ้ขปรับปรุง                
เป็นส่ิงส าคญัในการเขียน เพราะกระบวนการน้ีสามารถยกระดบัคุณภาพของงานเขียน  
 Flower & Hayes (1980) ไดก้ล่าวถึงวธีิสอนเขียนท่ีเนน้กระบวนการวา่ เป็นกระบวนการ
สร้างความคิดท่ีไดจ้ากการน าความรู้เดิมกลบัมาใชใ้หม่ ซ่ึงมาการตรวจทานดา้นการใชภ้าษาให้
เหมาะสม การเขียนท่ีเนน้กระบวนการเป็นการเขียนท่ีผูเ้รียนตอ้งคิดอยา่งรอบคอบ เพื่องานเขียน         
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จะไดมี้ประสิทธิภาพ ดงันั้นจึงมีการคิดไตร่ตรอง พิจารณาหลงัคร้ังทั้งในรูปแบบและความกลมกลืน 
ผสมผสานของเน้ือหาและภาษาเขา้ดว้ยกนั  
 Grenfell & Harris (1999) ไดก้ าหนดขั้นตอนการสอนการตรวจสอบงานเขียนดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นกระตุน้ผูเ้รียน ในขั้นน้ีผูส้อนจะมอบหมายใหผู้เ้รียนไปเขียนเรียงความ      
เม่ือถึงวนันดัส่งอยา่งไร  
 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นใหรู้ปแบบ ขั้นตอนน้ีจะประกอบไปดว้ย ผูส้อนใหน้กัเรียนตรวจสอบ       
งานเขียนของตนเองวา่สะกดถูกตอ้งหรือไม่ มีจุดผดิพลาดตรงไหนบา้ง ลีลาเน้ือหาของการเขียน       
เป็นอยา่งไร ใหน้กัเรียนกลบัไปแกไ้ขขอ้ผดิพลาดท่ีพบ 
 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนการตรวจสอบตนเอง ผูส้อนใหผู้เ้รียนตรวจสอบตนเองอีกคร้ัง       
อยา่งระมดัระวงัและน าขอ้ผิดพลาดนั้นไปแกไ้ข เพื่อใหเ้กิดความระมดัระวงัในการเขียนคร้ังต่อไป 
 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นประเมินกลวิธีท่ีเหมาะสม ผูส้อนใหผู้เ้รียนพดูคุยกนัในกลุ่ม                   
เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบักลวธีิท่ีใชใ้นการตรวจสอบงานเขียนของตน ใชว้ธีิใดบ่อยท่ีสุด และคิด
วา่วธีิใดส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเขียนมากท่ีสุด 
 กล่าวโดยสรุป การน ากลวธีิอภิป ญญามาประยกุตก์บัการเขียนท าใหผู้เ้รียนสามารถประเมิน
ตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบ จดรูปแบบ และเน้ือหาของงานเขียนประเมิน
ความกา้วหนา้ของตนเอง สามารถเปรียบเทียบงานเขียนของตนเองกบัคนท่ีเก่งกวา่ ท าใหง้านเขียน      
มีการพฒันาและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 
 การประเมินความสามารถในการเขียน 
 การวดัและประเมินการเขียนนั้นสามารถท าไดห้ลายวธีิและหลายแบบ ซ่ึงผูป้ระเมินควรให้
ความส าคญักบัผลงานและกระบวนการอยา่งสมดุล เน่ืองจากการเขียนจ าเป็นตอ้งใชก้ระบวนการ       
เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันางานเขียนของตนอยา่งมีระบบ และผูป้ระเมินตอ้งใหค้วามส าคญั            
กบัผลงานของผูเ้รียนเพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัจากการประเมินซ่ึงช่วยใหผู้เ้รียน             
ไดรู้้แนวทางและเรียนรู้ท่ีจะพฒันางานเขียนของตน 
 Jacobs et al (1981) ไดเ้สนอองคป์ระกอบ น ้าหนกั ระดบัความสามารถ และเกณฑก์ารให้
คะแนนการตรวจเรียงความ โดยแต่ละองคป์ระกอบมีรายละเอียดดงัน้ี 
  เน้ือหา   30 คะแนน 
  การเรียบเรียงความคิด 20 คะแนน 
  การใชศ้พัท ์ 20 คะแนน 
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  การใชภ้าษาและไวยากรณ์ 25 คะแนน 
  กลไกทางภาษา  5 คะแนน 
 โดยมีระดบัความสามารถในแต่ละองคป์ระกอบก าหนดไว ้4 ระดบัดงัน้ีคือ 
 
  เนือ้หา การเรียบเรียง     ศัพท์   การใช้ภาษา/   กลไกทางภาษา 
   ความคิด     ไวยากรณ์ 
 

ระดับยอดเยีย่ม 27-30   18-20           18-20   22-25            5 
ระดับดี  22-26   14-17           14-17   18-21            4 
ระดับพอใช้ 17-21   10-13           10-13   11-17            3 
ระดับอ่อน 13-16     7-9             7-9    5-10            2 
 
  
 วนิดา เพญ็ก่ิงกาญจน์ (2542) กล่าวสรุปวา่ การประเมินงานเขียนโดยใช ้Rubric               
เป็นการประเมินแนวใหม่ท่ีไดรั้บการยอมรับจากผูส้อนและผูเ้รียนอยา่งกวา้งขวาง เน่ืองจาก Rubric
ไม่ไดเ้ป็นเฉพาะเคร่ืองมือท่ีผูส้อนใชใ้นการใหค้ะแนนหรือเป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้ระเมินงานเขียน       
ของผูเ้รียนเท่านั้น แต่ยงัเป็นเคร่ืองมือในการใหค้ะแนนท่ีท าใหผู้เ้รียนไดรู้้ถึงระดบัใดแลว้               
และสามารถใชป้ระเมินตวัเองไดต้ลอดเวลา 
 สมศกัด์ิ ภู่วภิาดาวรรธน์ (2544) ท่ีไดใ้หค้วามหมายของ Rubric ไวว้า่ หมายถึง เคร่ืองมือ 
ในการใหค้ะแนนท่ีมีการระบุเกณฑป์ระเมินช้ินงานและคุณภาพของช้ินงานในแต่ละเกณฑ ์              
และคุณภาพของงานเขียนแต่ละเกณฑอ์าจแบ่งออกเป็นยอดเยีย่มจนถึงไม่ดี 
 Wiener & Cohen (อา้งใน สมศกัด์ิ ภู่วภิาดาวรรธน์, 2544) ไดก้ล่าวถึงขอ้ดีและประโยชน์
ของการใช ้Rubric ไวด้งัน้ี 
 1. ช่วยใหก้ารคาดหวงัของครูท่ีมีต่อผลงานของนกัเรียนบรรลุผลส าเร็จไดโ้ดยนกัเรียน        
จะเกิดความเขา้ใจและสามารถใช ้Rubric ต่อการประเมินและพฒันาช้ินงานของตo 
 2. ช่วยใหค้รูเกิดความกระจ่างชดัเจนยิง่ข้ึนวา่ตอ้งการให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้หรือพฒันา
อะไรบา้ง 
 3. ช่วยใหน้กัเรียนสามารถระบุคุณลกัษณะจากงานท่ีเป็นตวัอยา่งไดโ้ดยใช ้Rubric
ตรวจสอบ 
 4. ช่วยใหน้กัเรียนสามารถควบคุมตนเองในการปฏิบติังานเพื่อไปสู่ความส าเร็จได  
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 5. เป็นเคร่ืองมือในการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมการปฏิบติังานต่าง ๆ         
ของนกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 6. ช่วยใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ผูป้กครอง ผูส้นบัสนุน ผูนิ้เทศ ไดเ้กิดความเขา้ใจเกณฑ ์
ในการตดัสินผลงานของนกัเรียนท่ีครูใช้ 
 7. ช่วยในการใหเ้หตุผลประกอบการใหเ้กรดนกัเรียนได 
 8. ช่วยเพิ่มคุณภาพผลงานของนกัเรียน 
 นอกจากน้ี Goodrich (1997) กล่าววา่ Rubric เป็นเคร่ืองมือในการใหค้ะแนนท่ีเป็น            
ท่ียอมรับของทั้งผูส้อนและผูเ้รียนดว้ยเหตุผลต่อไปน้ี 
 1. Rubric เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยไดม้ากทั้งการสอนของผูส้อนและใชว้ดัความสามารถ        
ของผูเ้รียน ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถปรับปรุงการปฏิบติังานของตนไดเ้พราะผูเ้รียนไดท้ราบถึง         
ความคาดหวงัของผูส้อน ท่ีก าหนดไวใ้นรูปของเกณฑแ์ละระดบัคะแนน ท าใหผู้เ้รียนสามารถใช ้
Rubricนั้นประเมินความสามารถของตนวา่อยูใ่นระดบัใด และใชเ้ป็นแนวทางปรับปรุงงานของตน        
ใหบ้รรลุถึงเกณฑข์ั้นสูงสุดได ้ส่งผลใหมี้การพฒันาหรือปรับปรุงทั้งคุณภาพช้ินงานและการเรียนรู้
ของผูเ้รียนควบคู่กนัไป 
 2. Rubric ช่วยใหผู้เ้รียนมีความรอบคอบมากข้ึนในการพิจารณาคุณภาพงานท่ีตนท าอยู ่     
วา่ในระดบัใด และสามารถเปรียบเทียบกบัผลงานของเพื่อนไดด้ว้ย ผูเ้รียนไดรู้้ถึงขอ้ดีและขอ้ท่ีตอ้ง
ปรับปรุง การใช ้Rubric นั้นสามารถตดัสินคุณภาพช้ินงานอยา่งมีเหตุผล ทั้งงานของตนเองและผูอ่ื้น
ท าใหผู้เ้รียนแกปั้ญหาไดต้รงจุด และมีแนวทางท่ีจะท าให้งานของตนมีคุณภาพมากข้ึนจนถึงเกณฑ์
ขั้นสูงสุดไดแ้ละเกิดความรับผดิชอบในงานของตนเองมากข้ึน 
 3. ช่วยลดเวลาท่ีผูส้อนใชใ้นการตรวจงาน หรือประเมินงานของผูเ้รียน ผูส้อนไม่ตอ้งเขียน
ผลสะทอ้นกลบัมากมาย เพราะสามารถใช ้Rubric นั้นให้ขอ้มูลยอ้นกลบัไดอ้ยา่งดีผูเ้รียนทราบถึง
ขอ้ดีและขอ้ท่ีตอ้งปรับปรุงของตนเอง ผูส้อนเพียงแต่ช้ีหรือวงกลมขอ้ความใน Rubric ใหผู้เ้รียน
ทราบวา่ส่วนใดท่ีผูเ้รียนท าไดถึ้งเกณฑข์ั้นสูง หรืออยูใ่นขั้นต ่าและตอ้งปรับปรุง 
 4. Rubric เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถใชก้บัผูเ้รียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกนั กล่าวคือผูเ้รียน
ท่ีมีความสามารถในการเขียนระดบัสูงและต ่าสามารถใช ้Rubric เดียวกนัได ้เน่ืองจาก Rubric        
เป็นเคร่ืองมือใหค้ะแนนท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถของตนเองใหไ้ปถึงจุดสูงสุด
ไดต้ลอดเวลา 
 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ การประเมินงานเขียนโดยใช้ Rubric เป็นการประเมินงานเขียนท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อผูส้อนในการใหค้ะแนนความสามารถในการเขียนของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีมาตรฐานและ
เป็นท่ียอมรับของผูเ้รียนและเป็นเคร่ืองมือประเมินงานเขียนท่ีสามารถกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีแนวทางใน
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การพฒันาความสามารถของตนเองท่ีถูกตอ้ง ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และแรงจูงใจ             
ในการเขียนมากข้ึนเพราะผูเ้รียนสามารถท่ีจะแกไ้ขของตนเองไดต้ามระดบัคะแนนท่ีตนเองพอใจ
ตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
 


