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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
โดยใช้กลวธิเีมตาคอกนชัินเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการอ่านเชงิวเิคราะห์ ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 5 2) ประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้กลวิธีเมตา
คอกนิชันเพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมี
วัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้ 2.1) เปรียบเทียบความสามารถ ในการอ่านเชิงวิเคราะห์ (ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน) ก่อนและหลงัเรียนตามรปูแบบการจดักิจกรรมการเรียนรูว้ิชาภาษาไทยโดยใช้กลวธิีเมตาคอกนชิัน 
เพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่าน เชิงวิเคราะห์ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2.2) ศึกษาความ 
พึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชัน 
เพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 จังหวัด
ยโสธร จ�านวน 44 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เครื่องมือที่ใช้ 
ในการวิจัยคือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ 2) แบบวัดความ
สามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) และ 3) แบบสอบถามความ พึงพอใจของ
นกัเรยีนทีม่ต่ีอรปูแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้วชิาภาษาไทยโดยใช้กลวธิเีมตา คอกนชินั เพือ่เพิม่ความ
สามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่านเชิง
วิเคราะห์ จ�านวน 6 แผน เวลา 18 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน เชิงวิเคราะห์  
(ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน) เป็นแบบทดสอบปรนยัชนิด 4 ตัวเลือก จ�านวน 30 ข้อ และแบบทดสอบอตันยั 
เขียนตอบ จ�านวน 5 ข้อ มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.91 และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นกัเรยีนทีม่ต่ีอรปูแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้วชิาภาษาไทย โดยใช้กลวธิเีมตาคอกนชินั เพือ่เพิม่ความ
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สามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ส�าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
5 ระดับ จ�านวน 20 ข้อ มีความเชื่อมั่น ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.95 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ t-test (dependent Samples) ผลการวิจัย 
พบว่า 1) ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชัน 
เพือ่เพ่ิมความสามารถในการอ่านเชิงวเิคราะห์ส�าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 เท่ากบั 82.78/82.33 
2) ความสามารถ ในการอ่านเชิงวิเคราะห์ (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) ก่อนและหลังได้รับการเรียนตาม 
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชัน เพื่อเพิ่มความสามารถใน
การอ่าน เชิงวิเคราะห์ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทยโดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ มีความพึงพอใจ 
ในระดับมากที่สุด

คำ�สำ�คัญ: การอา่นเชงิวเิคราะห,์ การจดักจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาภาษาไทยโดยใชก้ลวธิเีมตาคอกนชินั

Abstract

This research aimed 1) to develop the model of Thai Language learning  
activity organization using metacognition to enhance the analytical reading literacy in  
Mathoyomsuksa 5 students, 2) to evaluate the efficacy in the use of the model to organize 
Thai Language learning activities using metacognition to enhance the analytical reading literacy 
in Mathoyomsuksa 5 students with following specific objectives. 2.1) to compare analytical 
reading literacy (learning achievement) before and after applying the model to organize Thai 
Language learning activities using metacognition to enhance the analytical reading literacy 
in Mathoyomsuksa 5 students. 2.2) to study students’ satisfaction on applying the model 
to organize Thai Language learning activities using metacognition to enhance the analytical 
reading literacy in Mathoyomsuksa 5 students. Samples used in this research consisted of 
44 students in Mathoyomsuksa 5/1of Thetsaban 1 Suk Witthayakon Tang Trong Chit 15 
School in Semester 2 of 2019, obtained form group random sampling method. Instruments 
used in this research consisted of 1) teaching plan to enhance analytical ready literacy, 
2) analytical ready literacy (learning achievement) evaluation form and 3) questionnaire to 
measure students’ satisfaction on applying the model to organize Thai Language learning 
activities using metacognition to enhance the analytical reading literacy in Mathoyomsuksa 
5 students. Research instruments were 1) Six teaching plans to enhance analytical ready 
literacy covering 18 hours of teaching, 2) analytical ready literacy (learning achievement) 
evaluation form with 30 of 4-multiple choices question and 5 of open-ended question,  
with the level of confidence of the entire evaluation form of 0.91, and 3) 5 Likert scale  
questionnaire to measure students’ satisfaction on applying the model to organize Thai 
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นพื้นฐาน
ส�าคญัทีท่�าให้เกดิความเจรญิก้าวหน้าในการพฒันา
ประเทศ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น
ก�าลังหลักในการพัฒนาประเทศน้ันต้องเริม่ต้นจาก
การพัฒนาสมองของผู้เรียนตั้งแต่เยาว์วัย (จิราภา  
เต็งไตรรัตน์ และคณะ, 2547: 67) การพัฒนา
สมองของผูเ้รยีนจงึมบีทบาทเก่ียวกับความสามารถท่ี 
แก้ปัญหาวางแผนและเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบัน 
ท�าให้มนุษย์เข้าใจตัวเอง เข้าใจผู้อื่น และมีความ
สามารถคิดสร้างสรรค์ ศิลปะ เทคโนโลยี และ
สร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมากมาย เมื่อ 
ผูเ้รยีนไดร้ับการสง่เสริมและพฒันาสมองจะส่งผล 
ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความสามารถทักษะ
การคิดซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีของการเรียนรู้ในอนาคต 
(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2548: 9) และสิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดเป็นรูปธรรมว่า 
หากประเทศใดประเทศหนึ่งของสังคมโลกคิดจะ

ยืนหยัดอยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข มีศักดิ์ศรี 
และยั่งยืน มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งในการให้ความ
ส�าคัญสาหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตน
ให้มศีกัยภาพสงูในการทีจ่ะแข่งขนักบัสมาชกิโลกได้
อย่างเท่าทันและมีศักดิ์ศรี (ประไพพรรณ บุญคง, 
2543: 63) แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2545-
2559) ได้ก�าหนดวตัถุประสงค์การสร้างสงัคมไทย
ให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาความคิดความ
ประพฤติและคุณธรรมของคนโดยมีเป้าหมายให้
คนไทยทุกคนมทัีกษะกระบวนการคิด การวิเคราะห์ 
การแก้ปัญหา มีความใฝ่รู้ และสามารถประยุกต์
ใช้ความรู้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนือ่ง เตม็ศักยภาพ โดยให้ผูเ้รียนมี
การพฒันารอบด้าน ปรบัเปลีย่นกระบวนการเรยีนรู ้
เป็นการปฏิบัติในสภาพที่แท้จริง รู้จักคิดวิเคราะห์
และแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึง่แผนพฒันาการศกึษา
ดงักล่าวน้ีจะเน้นกระบวนการคดิในระดบัการปฏบิตัิ 
(สาโรช บัวศรี, 2552: 11)

Language learning activities using metacognition to enhance the analytical reading literacy in 
Mathoyomsuksa 5 students with 20 of 5-Likert scale questions, with the level of confidence 
of the entire questionnaire of 0.95. Basis statistics applied in this research were mean,  
percentage, standard deviation, and hypothesis test using t-test (dependent Samples).  
Research results revealed that 1) the efficacy of the model of Thai Language learning  
activity organization using metacognition to enhance the analytical reading literacy in  
Mathoyomsuksa 5 students was 82.78/82.33 2) the analytical reading literacy (learning  
achievement) after the applying the model of Thai Language learning activity  
organization using metacognition to enhance the analytical reading literacy in Mathoyomsuksa 
5 students was higher than before applying the model of Thai Language learning activity  
organization using metacognition to enhance the analytical reading literacy in Mathoyomsuksa 
5 students with statistical significance level of 0.01, 3) Mathoyomsuksa 5 students whom  
were taught by the model of Thai Language learning activity organization using  
metacognition to enhance the analytical reading literacy had the satisfaction on the  
teaching at the highest level.

Keywords: Analytical Reading Literacy, Thai Language Learning Activity Organization Using 
Metacognition 
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2553 
ได้กล่าวให้ความหมาย “การศกึษา” ไว้ว่า เป็นกระ
บวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล
และสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม 
การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวชิาการ ตลอดจนการสร้างองค์
ความรู้ อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม 
การเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุน เพื่อให้บุคคลได้
มีโอกาสเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตหลักสูตร
แกนกลางการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 
เป็นหลักสูตรที่มีเป้ามายส�าคัญ คือ มุ่งพัฒนา 
ผูเ้รยีนให้เป็นมนษุย์ทีม่คีวามสมดลุทัง้ด้านร่างกาย 
ความรู้ คุณธรรมมีจิตส�านึกในความเป็นพลเมือง
ไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรง
เป็นประมุข ให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพื้นฐาน 
รวมทัง้เจตคตทิีจ่�าเป็นต่อการศกึษาต่อการประกอบ
อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ส�าคญับนพืน้ฐานความเช่ือว่า ทกุคนสามารถเรียน
รูแ้ละพฒันาตนเองได้เตม็ตามศกัยภาพ (กระทรวง
ศึกษาธกิาร, 2552: 4) และหลกัสตูรแกนกลางการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ยงัได้ก�าหนด
สมรรถนะส�าคญัทีต้่องการให้เกดิขึน้กบัผูเ้รยีน คอื 
ความสามารถด้านการคดิ การจดักจิกรรมให้ผูเ้รยีน
ได้ฝึกปฏิบัติจริง ฝึกให้คิดเป็น รักการอ่าน ใฝ่รู ้
ใฝ่เรียน อย่างต่อเนื่อง ผสานสาระความรู้ด้าน
ต่างๆ ได้อย่างสมดุล และสามารถน�าไปใช้ได้จริง 
ดงันัน้ สิง่ท่ีสนองตอบหลกัการ ลักษณะการเรยีนรู้  
และการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (สุมาลี  
ชัยเจริญ, 2557: 45)

เมตาคอกนิชัน (Metacognition) เป็น
แนวทางจิตวิทยาการเรียนรู้ เนื่องจากกลวิธี แบบ
เมตาคอกนชินัมคีวามส�าคญัต่อกจิกรรมทางปัญญา
หลายอย่าง เช่น การสื่อสาร การจูงใจ ความเข้าใจ 
การรบัรู ้ความจ�า และการแก้ปัญหา สอดคล้องกบั 

ทศินา แขมมณ ี(2547: 155) ทีก่ล่าวว่า เมตาคอก
นชินั เป็นการกระบวนการควบคมุและการประเมิน
การคิดของตนเอง หรือความสามารถของบุคคลที่
ได้รับการพัฒนา เพื่อควบคุมก�ากับกระบวนการ
ทางปัญญา หรือกระบวนการคิด มีความตระหนัก
ในงานและสามารถใช้ยุทธวิธีในการท�างานจน
ส�าเรจ็อย่างสมบรูณ์ สอดคล้องกบั Loper (1982: 
61-68) ที่กล่าวถึงความส�าคัญของเมตาคอกนิชัน 
(Metacognition) และการคิด (Cognition) ไว้ว่า 
ในการเผชิญกบัปัญหาและความยุง่ยาก การคดิจะ
ท�าหน้าทีป่ระเมินสถานการณ์และตดัสินว่าควรจะ
ท�าอะไรต่อไป กลวธิเีมตาคอกนชินันัน้ถูกสอดแทรก
อยูใ่นขัน้ตอนของการสอนอ่าน คอื 1) การวางแผน
การอ่าน (Planning) เป็นการก�าหนดวัตถุประสงค์
และข้ันตอนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้ตัดสินใจ 
ก่อนว่าต้องการอ่านและเรียนรู้ส่ิงใด จึงจะท�าให้
เกดิประสทิธภิาพในการอ่านนัน้ 2) การตรวจสอบ 
การอ่าน (Monitoring) เป็นการตรวจสอบความ
สนใจต่อการอ่านและความเข้าใจข้อมลูและผลผลติ
การเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ขณะนัน้ และ 3) ประเมนิผลการ
อ่าน (Evaluation) เป็นการตรวจสอบความเข้าใจ
หลังการอ่าน หรือเป็นการประเมินผล การอ่านที่
เกิดขึ้น ซึ่งจะท�าให้ผู้เรียนทราบความก้าวหน้าของ
ตน ทฤษฎีการคิดแบบเมตาคอกนิชันนั้นสามารถ
ชว่ยพฒันาการอ่านของผู้เรยีนได้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการอ่านเชิงวิเคราะห์

จะเห็นได้ว่าเมตาคอกนิชัน (Metacognition)  
มีความส�าคัญกับการจัดการศึกษา ทุกระดับ ที่
ต่างให้ความส�าคัญกับการสอนให้ผู้เรียนมีความ
สามารถในการคิด มีทักษะทางปัญญา ผลงาน
วิจัยเกี่ยวกับเมตาคอกนิชัน ยังชี้ให้เห็นว่าผู้เรียน
สามารถประยุกต์ใช้ทักษะทางปัญญาได้เป็นอย่าง
ดีมีความสามารถในการใช้กลวิธีเมตาคอกนิชัน 
และมีแนวโน้มจะเป็นผู้ส�าเร็จในการคิด หรือเป็น
นักเรียนที่ดี หากครูผู้สอนต้องการพัฒนากิจกรรม
ทักษะทางปัญญาให้เกิดแก่ผู้เรียน ซึ่งถือเป็น 
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เป้าหมายส�าคัญของการศึกษา ครูผู้สอนจ�าเป็น
ต้องใช้กลวธิเีมตาคอกนิชนัในการพฒันาการเรียนรู้ 
ในด้านการตระหนักรู ้การควบคมุ และการประเมนิ
การคิดของตนเอง หรือการตระหนักรู้การคิดของ
ตนเอง (Metacognition) เนือ่งจาก กลวิธกีารสอน
แบบเมตาคอกนิชัน เป็นกลวิธีที่มีความสอดคล้อง
กบัการพัฒนากลวธิกีาร สอนอ่าน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการสอนอ่านเชิงวิเคราะห์ เนื่องจากในการอ่าน
เชงิวิเคราะห์จะต้องอาศยักระบวนการคดิ การรูค้ดิ 
เพือ่ประเมนิความคิดของตนเองในขณะทีอ่่านและ
ความรู้ความคิดท่ีเกดิจากองค์ความรู้ของผูเ้รยีนทีไ่ด้
จากการอ่าน ซึ่งกลวิธีเมตาคอกนิชัน สามารถน�า
มาปรับให้สอดคล้องกับกระบวนการสอนอ่านเชิง
วเิคราะห์ Baker & Brown (1984: 351) ได้เสนอ
กลวธิกีารสอนอ่านด้วยการประยกุต์ใช้แนวคดิเมตา
คอกนิชัน คือ กิจกรรมก่อนการอ่าน มุ่งให้ผู้อ่าน 
ได้ส�ารวจบทอ่านและจัดเตรียมความรู้พื้นฐาน 
เกีย่วกบัเรือ่งท่ีอ่านมกีจิกรรมย่อย กจิกรรมระหว่าง
การอ่าน เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้อ่านได้ตรวจสอบ
การใช้กลวิธีการอ่าน โดยการอ่านแล้วหยุดเป็น
ช่วงๆ เพ่ือสรุปย่อ และทบทวนใจความส�าคัญ  
การประเมินผลการท�านาย และวางแผนในการ
ท�านายใหม่ ตัง้ค�าถามถามตัวเอง โดยจะใช้ค�าถาม
ถามเกี่ยวกับส่วนที่มีปัญหา หรือขัดแย้งกับความรู้ 
เดิมของผู้อ่าน หรือใช้เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ 
ในการอ่าน กิจกรรมหลังการอ่าน มุ่งเน้นให้ผู้อ่าน
ได้ทบทวนผลส�าเร็จของการอ่าน ประกอบด้วย  
ย่อบทอ่านทัง้หมดโดยการย่อเอาแต่ใจความส�าคญั 
อาจใช้การใช้ค�าถามการอภิปรายกลุ่ม หรือการเขยีน
สรุปเป็นรายบุคคล การประเมินผลการท�านาย  
ตรวจสอบจุดประสงค์ของการอ่านที่ได้ต้ังไว้  
ให้ผู้เรียนกลับไปตรวจสอบหลังจากอ่านเรื่องจบ
แล้วว่าบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ ซักถามถึง
สิง่ทีอ่่านทัง้หมด โดยครซูกัถามผูเ้รยีนเกีย่วกบัเรือ่ง
ที่ได้อ่านนั้นให้ครอบคลุมทั้งเร่ือง สอดคล้องกับ 
Fogarty (1994: 2-3) กล่าวว่า กลวธิกีารสอนอ่าน

แบบเมตาคอกนิชัน ประกอบด้วย ขั้นการวางแผน
การอ่าน (Planning) เป็นการวางแผนก่อนการอ่าน 
ประกอบด้วย การพจิารณาเกีย่วกบัหวัเรือ่ง หรอืชือ่
เรือ่งท่ีอ่าน การพจิารณาเนือ้หาภาพรวมของเรือ่งท่ี
อ่านโดยการพจิารณาจาก หวัเร่ือง ดภูาพประกอบ  
กราฟ ลายเส้น และค�าอธบิายภาพ ค�าทีเ่น้น หวัเรือ่ง
ใหญ่ หัวเรื่องย่อย และสรุป พิจารณาว่าเรารู้อะไร
บ้าง และสามารถเชือ่มโยงสิง่ใดได้บ้าง และมคี�าถาม
ใดบ้างที่จะให้ตอบ พิจารณาถึงโครงสร้างเนื้อหา
ทัง้หมดของเรือ่ง ว่าเป็นอย่างไร เปรยีบเทยีบสิง่ใด
กบัสิง่ใด การบรรยายมีลกัษณะอย่างไร การก�ากบั
ตรวจสอบการอ่าน (Monitoring during reading) 
เป็นการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนโดยตรง ประกอบด้วย การ
เชื่อมโยง การคาดเดา การหาค�าตอบจากเนื้อเรื่อง 
การแยกแยะโครงสร้างของเนื้อหา การเขียนข้อคิด
เห็นหรือค�าถามไว้ข้างๆ ระหว่างการอ่านเป็นการ
ก�ากับการอ่านของตนเองให้สอดคล้องตามจุดมุ่ง
หมายการอ่าน การประเมนิการอ่าน (Evaluating) 
การประเมินผลการอ่านของตน เป็นการตรวจสอบ
ผลการอ่านของบุคคลหนึ่งและเป็นการทบทวนว่า
ในคร้ังต่อไปควรท�าอย่างไร สอดคล้องกับ Yuko 
Iwai (2011: 210-212) ได้ศึกษากลวิธีการสอน
อ่านแบบเมตาคอกนิชัน พบว่า กลวิธีเมตาคอก
นิชันนั้นถูกสอดแทรกอยู่ใน 3 ขั้นตอน ของการ
สอนอ่านแบบเมตาคอกนิชัน คือ 1) การวางแผน
การอ่าน (Planning) เป็นการก�าหนดวัตถุประสงค์
และขัน้ตอนการเรยีนรูเ้พือ่ให้ผูเ้รยีนได้ตดัสนิใจก่อน
ว่า ต้องการอ่านและเรียนรู้สิ่งใด จึงจะท�าให้เกิด
ประสทิธภิาพในการอ่านนัน้ 2) การตรวจสอบการ
อ่าน (Monitoring) เป็นการตรวจสอบความสนใจ
ต่อการอ่าน และความเข้าใจข้อมูลและผลผลิต
การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นขณะนั้น และ 3) ประเมินผล
การอ่าน (Evaluation) เป็นการตรวจสอบความ
เข้าใจหลงัการอ่านหรือเป็นการประเมนิผลการอ่าน 
ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะท�าให้ผู้เรียนทราบความก้าวหน้า 
ของตน จะเห็นได้ว่าการใช้ทฤษฎีการคิดแบบ 
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เมตาคอกนชินันัน้ สามารถช่วยพัฒนาการอ่านของ
ผูเ้รยีนได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่การอ่านเชงิวเิคราะห์

ดังนั้น ผู้วจิัยจึงศึกษาและน�าแนวทางการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้กลวิธ ี
เมตาคอกนชัิน สามารถน�ามาพฒันาเป็นรปูแบบการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาภาษาไทย เพือ่ให้ผูเ้รยีน 
ได้พัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์  
ซึง่กลวธิเีมตาคอกนชินันัน้ เป็นกลวธิขีัน้สงูทีจ่ะท�าให้
นกัเรยีนนัน้สามารถก�ากบัการคดิของตนเองจนน�า
ตนเองให้บรรลเุป้าหมายของการอ่านได้ ซึง่สอดคล้อง
กบังานวจิยัของ พชิยา เสนามนตร ี(2556) กานต์ชนก  
ด้วงตะกั่ว (2557) และ ชลธิดา หงส์เหม (2560) 
ด้วยเหตุผลและความส�าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยใน
ฐานะครูผู้สอนภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 เห็นความส�าคัญของการพัฒนานักเรียนให้
ประสบความส�าเร็จในการเรยีนรู ้จงึมแีนวความคดิ
ที่จะพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา 
ภาษาไทย โดยการพัฒนารูปแบบเพ่ือเพ่ิมความ
สามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้กลวิธี 
เมตาคอกนิชัน ซึ่งรูปแบบที่จะพัฒนาข้ึนนั้นเป็น 
รูปแบบท่ีมหีลักการ แนวคิด กลวธิ ีทีจ่ะช่วยส่งเสรมิ  
ในการพฒันาความสามารถในการอ่านเชงิวเิคราะห์ 
ส�าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้เป็นอย่างดี
และเป็นรูปแบบที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียนในระดับที่สูงขึ้น สามารถน�าไปใช้ในชีวิต
จริงและเป็นแนวทางส�าหรบัครผููส้อนเลอืกปรบัปรงุ
กิจกรรม การเรียนการสอนให้มีประสทิธภิาพมากข้ึน 
ในการน�าไปใช้พฒันาการจัดการเรียนการสอนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่พฒันารปูแบบการจัดกจิกรรมการ
เรยีนรูว้ชิาภาษาไทยโดยใช้กลวิธีเมตาคอก นชินัเพือ่
เพิ่มความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์

2. เพือ่ประเมนิประสิทธผิลการใช้รปูแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โดยใช้
กลวิธีเมตาคอกนิชันเพื่อเพิ่มความสามารถในการ

อ่านเชิงวิเคราะห์

2.1 เพือ่เปรียบเทยีบความสามารถในการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) ก่อน
และหลังได้รับการเรียนโดยใช้รูปแบบ

2.2 เพ่ือศกึษาความพึงพอใจของนักเรยีนที่
มต่ีอรปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาภาษาไทย
โดยใช้กลวธิเีมตาคอกนชินั เพือ่เพิม่ความสามารถ
ในการอ่านเชิงวิเคราะห์

สมมติฐานของการวิจัย

1. การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้กลวิธีเมตาคอก นิชัน
ท�าให้นักเรียนสามารถเพ่ิมความสามารถในการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ได้ 

2. ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
(ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน) ของนักเรยีน ทีเ่รียนด้วย
รปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูวิ้ชาภาษาไทยโดย
ใช้กลวธิเีมตาคอกนชินั เพือ่เพิม่ความสามารถในการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที ่5 หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนัียส�าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .01

วิธีดำาเนินการวิจัย

1. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน เทศบาล 
1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562 จ�านวน 2 ห้องเรียน จ�านวน
นักเรียน 89 คน

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียน
เทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ�านวน 44 คน ได้มาโดย 
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
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2. เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
มี 3 ชนิด ได้แก่

1. แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มความ
สามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ จ�านวน 6 แผน

2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) มี 2 
ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัว
เลือก จ�านวน 30 ข้อ มีค่าความยาก (P) ระหว่าง 
0.49-0.80 และค่าอ�านาจจ�าแนก (B) ระหว่าง 0.22-
0.62 ตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบอัตนัย เขียนตอบ 
จ�านวน 5 ข้อ ค่าความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.91

3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ 
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชันเพื่อเพิ่มความสามารถ 
ในการอ่านเชงิวเิคราะห์เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ จ�านวน 20 ข้อ ค่าความเชื่อมั่น 
ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.95 

ก�รดำ�เนินก�รวิจัย

1. ทดสอบก่อนเรยีน (Pre-test) ด้วยแบบ
ทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
(ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) 

2. ด�าเนินการใช้รูปแบบกับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มความ

สามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์

3. ทดสอบหลังเรยีน (Post-test) ด้วยแบบ
ทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
(ผลสัมฤทธิท์างการเรยีน) และแบบสอบถามความ
พึงพอใจต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทยโดยใช้กลวธิเีมตาคอกนชินัเพ่ือเพิม่ความ
สามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์

4. น�าข้อมลูทีไ่ด้จากการทดลองกับนกัเรยีน
กลุ่มตวัอย่างไปท�าการวเิคราะห์ทางสถิตเิพ่ือสรุปผล
การทดลองตามความมุ่งหมายของการวิจัย

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ประสิทธิภาพ เปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านเชงิวเิคราะห์ (ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีน) และความพึงพอใจของนกัเรยีนทีมี่ต่อ 
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
โดยใช้กลวธิเีมตาคอกนชินั เพือ่เพิม่ความสามารถ
ในการอ่านเชิงวิเคราะห์

ผลการวิจัย

โดยใช้สถิติสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  
ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้ t-test (dependent Samples)
ประสทิธภิาพของรูปแบบการจดักจิกรรมการเรียนรู้ 
วิชาภาษาไทยโดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชัน 

ต�ร�ง 1 การหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout)

ก�รห�ประสิทธิภ�พ n เกณฑ์ที่ใช้ ค่�ประสิทธิภ�พที่ได้ ผลก�รประเมิน

แบบภาคสนาม 30 80/80 82.78/82.33 เป็นไปตามเกณฑ์

จากตาราง 1 พบว่า รปูแบบการจดักจิกรรม
การเรยีนรู้วชิาภาษาไทยโดยใช้กลวธิเีมตาคอกนชินั 
เพือ่เพิม่ความสามารถในการอ่านเชงิวเิคราะห์ ส�าหรบั
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 (Pre-While–Post 
Model) มค่ีาประสทิธภิาพกระบวนการ (E

1
) เท่ากบั 

82.78 และมค่ีาประสทิธิภาพผลลพัธ์ (E
2
) เท่ากบั 

82.33 หรือมีค่า (E
1
/E

2
) เท่ากับ 82.78/82.33 

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนดไว้ คือ 80/80 

เปรยีบเทยีบความสามารถในการอ่านเชิง
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วิเคราะห์ (ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน) ก่อนและหลงั
ได้รบัการเรยีนตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรยีน
รูว้ชิาภาษาไทยโดยใช้กลวธิเีมตาคอกนชินั เพือ่เพิม่

ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์

ต�ร�ง 2 ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์

การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ (ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียน) ก่อนเรียนและหลังเรียน 

กลุ่มทดลอง n คะแนนเต็ม S.D. t Sig.

คะแนนก่อนเรียน 44 40 22.66 3.60
95.280* .000*

คะแนนหลังเรียน 44 40 33.75 3.95

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตาราง 2 พบว่า ความสามารถในการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) ก่อน
และหลังได้รบัการเรยีนตามรปูแบบการจดักจิกรรม
การเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิ
ชนั เพ่ือเพิม่ความสามารถในการอ่านเชงิวเิคราะห์ 
ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั .01 

3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้วิชาภาษาไทยโดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชัน เพื่อ
เพิม่ความสามารถในการอ่านเชงิวเิคราะห์ ส�าหรบั
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อรูปแบบ 
การจดักจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาภาษาไทยโดยใช้กลวธิี
เมตาคอกนิชัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

อภิปรายผล

1. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทย โดยใช้กลวธิเีมตาคอกนชัิน เพ่ือเพ่ิมความ
สามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ส�าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพ (E

1
/E

2
)  

เท่ากับ 82.78/82.33 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ทั้งนี้ 

เนื่องจากการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูว้ชิาภาษาไทยโดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชัน เพือ่
เพ่ิมความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
มีกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) ที่มีกระบวนการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบและมปีระสทิธิภาพ โดยมกีารตรวจสอบและ
ปรับปรุงการด�าเนนิงานตามขัน้ตอนการวจิยั ทกุขัน้
ตอนอย่างเป็นขั้นตอนจึงส่งผลให้รูปแบบที่พัฒนา
ขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 

2. ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
(ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) ก่อนและหลังได้รับการ
เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทยโดยใช้กลวธิเีมตาคอกนชินั ท่ีผู้วจิยัพัฒนา
ขึ้นมีชื่อ “Pre-While–Post Model” พบว่า ความ
สามารถในการอ่านเชิงวเิคราะห์ (ผลสมัฤทธิท์างการ
เรียน) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ เป็นเพราะรูปแบบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้กลวิธ ี
เมตาคอกนิชัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่าน
เชงิวเิคราะห์ ส�าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5  
ท่ีผู้วจัิยพฒันาขึน้ มกีระบวนการเรียนการสอนของ
รปูแบบการจดัการเรยีนรู ้3 ขัน้ตอน คือ ขัน้ก่อนการ
อ่าน (Pre-reading) ประกอบด้วยกิจกรรมส�าคัญ 
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คือ 1) กิจกรรมกระตุ้นความรู้เดิม 2) กิจกรรม
วางแผนการอ่าน 3) กิจกรรมตั้งวัตถุประสงค์ ขั้น
ระหว่างการอ่าน (While-reading) ประกอบด้วย
กิจกรรมส�าคัญ คือ 4) กิจกรรมตรวจสอบความ
เข้าใจ 5) กิจกรรมบูรณาการเรียนรู้ ข้ันหลังการ
อ่าน (Post-reading) ประกอบด้วยกจิกรรมส�าคญั 
คือ 6) กิจกรรมสรุปและประเมินคุณค่าการอ่าน  
7) กจิกรรมน�าความรู้มาประยกุต์ใช้ ทัง้นี ้เนือ่งจาก 
“Pre-While–Post Model” มีกระบวนการจัดการ
เรยีน การสอนทีม่กิีจกรรมการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย
น่าสนใจ และนักเรียนได้ท�างานร่วมกัน และช่วย
เหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงได้มีปฏิสัมพันธ์กัน
โดยตรง ท�าให้นักเรียนมีความสนใจ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
จงึส่งผลให้มคีวามสามารถในการคดิวิเคราะห์ (ผล
สมัฤทธิท์างการเรยีน) ของนกัเรยีนสงูขึน้ สอดคล้อง
กับงานวิจยัของ พชิยา เสนามนตรี (2556) พบว่า 
นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กานต์ชนก ด้วงตะกั่ว (2557) พบว่า 1) ความ
สามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ หน่วยการเรียนรู้ 
วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนจากการใช ้
วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังความคิด 
นกัเรียนมคีะแนนความก้าวหน้า เฉลีย่เท่ากบั 17.33  
2) ความสามารถในการอ่านเชงิวเิคราะห์ของนกัเรียน
หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมีนยัส�าคญัทางสถติิ
ที่ระดับ .05 และ 3) ความสามารถในการอ่านเชิง
วิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูป
แบบการจดักิจกรรมการเรยีนรูว้ชิาภาษาไทย โดยใช้
กลวธิเีมตาคอกนชินั เพือ่เพิม่ความสามารถในการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ ส�าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 “Pre-While–Post Model” ในภาพรวม 
อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.72) ท้ังน้ีเพราะ  
“Pre-While–Post Model” ซึ่งผู้วิจัยมีน�ามาใช้  

ช่วยให้นักเรียนมีความสนใจอยากเรียน รูปแบบ
กจิกรรมและการเรยีนรู ้ท�าให้นักเรยีนสนกุ มคีวามสขุ 
ในการท�ากิจกรรมนักเรียนจะคอยช่วยเหลือกัน
และกัน ครูมีการจัดสภาพแวดล้อม สื่อ ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง ฝึกคิด ฝึกท�า มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันและนกัเรียนได้มปีฏสิมัพนัธ์ทีดี่ต่อกนั  
ท�าให้นกัเรียนมคีวามสนกุสนานในการเรยีน และมี
ความกระตือรอืร้นในการเรยีนมากยิง่ข้ึน มีความสขุ 
ในการร่วมปฏิบัติกิจกรรม สอดคล้องกับงานวิจัย
ของพิชยา เสนามนตรี (2556) ที่ได้วิจัยเรื่อง ผล
การอ่านเชิงวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ผลการสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนโดยรวมเห็นว่ามีความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงาน
วิจัยของใหมนา นาทันตอง (2556) ที่ได้วิจัยเรื่อง 
การพัฒนาการจดักจิกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่าน
เชิงวิเคราะห์โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยรวมและ
รายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย
ไปใช้

1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูป
แบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โดยใช้กลวิธี
เมตาคอกนิชัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ ผู้ที่น�าไปใช้จะต้องศึกษาคู่มือการใช้
และแนวทางการพัฒนาการสอนอ่าน โดยใช้กลวิธี
เมตาคอกนิชันในแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างดี เพื่อให้
เกดิประสทิธภิาพในการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้ตม็
ตามรูปแบบที่สร้างขึ้น

1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วย
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การอ่านเชิงวิเคราะห์ ควรเป็นการอ่าน ที่บทอ่าน
ไม่ยาวมากนัก แต่ต้องใช้เวลาในการจัดกิจกรรม 
ซึ่งผู้ที่น�ารูปแบบไปใช้ควรจัดสรรเวลาในการจัด
กิจกรรมให้เหมาะสม 

1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้น
ตอนของรูปแบบ ผู้ที่น�าไปใช้จะต้องศึกษาวิธีการ
จัด การเรียนรู้โดยกลวิธีเมตาคอกนิชันให้เข้าใจ มี
ความชดัเจนในทกุข้ันตอน เพ่ือพัฒนาการเรยีนการ
สอน สูก่ารพัฒนาคณุภาพผูเ้รยีน ทีค่รอบคลุมการ
จัดกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน

2. ขอ้เสนอแนะสำ�หรบัก�รวจิยัครัง้ต่อไป

ในการวิจัยครั้งต่อไปขอเสนอแนวทางใน
การวิจัย ดังนี้ 

2.1 ควรมกีารศกึษาผลการใช้เมตาคอกนิชนั 

ต่อการเรยีนรูใ้นแต่ละระดับความสามารถของนักเรยีน 
เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน 

2.2 ควรมกีารศกึษาแนวทางการวดัระดบั
ความสามารถในกระบวนการรู้อ่าน เขยีน คดิ หรือ
เมตาคอกนิชนัของนักเรียนแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร

2.3 ควรพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ตามกลวิธีเมตรคอกนิชัน ไปใช้กับการเรียนรู้ใน
เนือ้หาอืน่ เพือ่พฒันาการเรยีนการสอนในโรงเรยีน
และขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆ 

2.4 ควรมกีารวจัิยเชิงปฏบัิตกิารแบบมีส่วน
ร่วม และการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
เพื่อพัฒนาการอ่านสู่การพัฒนาการเรียนรู้อย่างมี
คณุภาพ เพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์ต่อตนเอง โรงเรยีน 
ชุมชน และ ประเทศชาติต่อไป
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