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บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน 
ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการใช้ค�าถาม เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ ส�าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ ระหว่างก่อน
เรียนกับหลังเรียน โดยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค
การใช้ค�าถาม ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา โรงเรียนศูนย์เครือข่ายการศึกษาต�าบลห้วยซ้อ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ�านวน 18 คน ได้มาโดยการใช้
วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการ
สอนทีใ่ช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนคิการใช้ค�าถาม แบบคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน 
(ฉบับนักเรียน) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ของสถาบันภาษาไทย ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร ฉบบัที ่1 การอ่าน ตอนที ่2 การอ่าน 
รู้เรื่อง และแบบทดสอบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t–test (t-test Dependent) 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. การพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน คอื ขัน้ที ่1 ก�าหนดปัญหา สอดแทรก 
การใช้ค�าถามระดับความรู้ ความเข้าใจ ขั้นที่ 2 ท�าความเข้าใจปัญหาสอดแทรกการใช้ค�าถามระดับ 
ความรู้ ขั้นที่ 3 ด�าเนินการศึกษาค้นคว้า สอดแทรกการใช้ค�าถามระดับความเข้าใจ ขั้นที่ 4 สังเคราะห์ 
ความรู้สอดแทรกการใช้ค�าถามระดับความเข้าใจ การน�าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ ขั้นที่ 5  
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สรุปและประเมินค่า สอดแทรกการใช้ค�าถามระดับความรู้ ความเข้าใจ การน�าไปใช้ การวิเคราะห์  
การสังเคราะห์ การประเมินค่า และขั้นที่ 6 น�าเสนอและประเมินผลงานสอดแทรกการใช้ค�าถามระดับ
การวิเคราะห์ การประเมินค่า ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นสามารถเพื่อพัฒนาความสามารถการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ของผู้เรียนได้ 

2. ความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการใช้ค�าถาม 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิตที่ .05

คำ�สำ�คัญ: แผนการจัดการเรียนรู้, รูปแบบการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการใช้ค�าถาม, 
ความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์, นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Abstract

The purposes of this research were 1)to develop lesson plans which apply  
problem-based learning and questioning techniques to develop the reading and analytic thinking 
skills of Primary 5 students, 2) to compare the reading and analytic thinking skills before and 
after studying in accordance with the lesson plans which apply problem-based learning and 
questioning techniques to develop reading skills and analytic thinking of Primary 5 students. 
The sample group consisted of 18 students of Primary 5, Bankaen Wittaya School, Huai So 
Subdistrict, Education Network Center School, Chiang Rai Primary Educational Service Area 
Office, Region 4 during the first semester of the Academic year 2021. They were selected 
by purposive sampling. The research instruments consist of 1) lesson plans, 2) reading and 
writing ability screening forms (Student Version) Primary 5 students of the Thai Language  
Institute Office of Academic Affairs and Educational Standards Office of the Basic  
Education Commission Ministry of Education, Issue 1, Reading, Part 2, Reading  
Comprehension และ 3) test of analytic thinking. The data were analyzed by finding the mean 
value, standard deviation and using the t-test for dependent samples.

The research found that 1. The development of lesson plans comprises of 6 steps. 
These were 1) identify the problem while the teacher ask questions at knowledge and  
understanding level, 2) understanding the problem while answering questions at knowledge 
level, 3) Searching information about the problem while answering comprehension questions, 
4) synthesizing knowledge while the teacher uses questions at comprehension, application, 
analysis and synthesis level, 5) summarizing and evaluating while the teacher uses questions 
at knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation level and 6) 
presenting and evaluating the task, while answering questions at analytical level. This lesson 
plans were able to develop the reading and analytic thinking skills of the students. 2. The  
reading and analytic thinking skills of Primary 5 students were significantly higher after  



192 Journal	of	Educational	Administration	and	Supervision,	Mahasarakham	University		Volume	13	Number	1	January	-	April	2022

บทนำา

สภาเศรษฐกิจโลก(World Economic 
Forum: WEF) ได้สรุปทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 หรือ 21st Century Skills เป็น 16 ทักษะ  
โดยแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ซ่ึงพบว่ากลุ่ม
ทกัษะพืน้ฐาน (Foundational Literacies) มทีกัษะ 
การอ่านเป็นหนึง่ในเป้าหมายหลกัของการพฒันาการ
ศึกษาทั่วโลก  

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบั
ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ก�าหนดให้การพัฒนา
ทกัษะการอ่านคดิวเิคราะห์อย่างเป็นระบบเป็นหนึง่
ในเป้าหมายส�าคัญของยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง 
และพัฒนาศักยภาพทุนของมนุษย์ ตั้งเป้าหมาย
ให้ผลคะแนนการสอบ PISA ในแต่ละวิชาต้อง 
ไม่ต�า่กว่า 500 คะแนน มกีารใช้อนิเทอร์เนต็ในการ
อ่านเพือ่หาความรูเ้พ่ิมขึน้ และการอ่านของคนไทย
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 85 (ส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559: 66)  
ซึง่สอดคล้องกบัแผนการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2560-
2579 ของประเทศไทย มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้
มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนคือ การอ่านออก 
(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560: 79) 
และเป็นไปในทางเดียวกันกับการจัดการศึกษา
ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิม่เตมิ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562 ได้ก�าหนดแนวทางการจัดการ
ศกึษาไว้ในมาตรา 22, 23 และ 24 ให้สถานศกึษา
จัดการศึกษาให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได ้

อย่างเต็มศักยภาพ โดยเน้นความส�าคัญเกี่ยวกับ 
ความรู้ ทักษะการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง ฝึก
กระบวนการคิด และแก้ไขปัญหา จัดกระบวนการ
เรยีนรูใ้ห้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ฝึก
การคิดเป็น ท�าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้
อย่างต่อเนือ่ง (พระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาต,ิ 
2542) นอกจากนั้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) 
ได้ก�าหนดให้ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ 
และเขียน เป็นหนึ่งในเกณฑ์การตัดสินเลื่อนชั้น  
และการจบการศึกษาของแต่ละระดับการศึกษา 
สถานศึกษาจึงมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาเพื่อ 
ปลูกฝังและพัฒนาความสามารถในการอ่านคิด
วิเคราะห์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
เพือ่พฒันาความสามารถการอ่านคดิวเิคราะห์ของ 
ผู้เรียนนั้น การอ่านคิดวิเคราะห์ได้รับการก�าหนด
ไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 สาระท่ี 1 การอ่าน มาตรฐาน 
ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรูแ้ละความคดิ  
เพ่ือน�าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด�าเนินชีวิต
และมีนิสัยรักการอ่าน ที่ผ่านมาพบว่า แม้การ
จัดการศึกษาจะมีการมุ่งเน้นความส�าคัญของการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ แต่ก็ยังไม่ประสบความส�าเร็จ
เท่าที่ควร อันเนื่องมาจากสภาพการจัดการเรียน
การสอนของผู้สอนท่ีจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง โดยรูปแบบการ
สอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมและการใช้ค�าถามเพื่อ 
ส่งเสรมิการคดิให้ผูเ้รยีนได้วเิคราะห์และเสรมิสร้าง

studying in accordance with the lesson plans applying problem-based learning and  
questioning techniques than before learning at the.05 level.

Keywords:  Lesson plans, Using problem-based learning and Questioning techniques, 
Reading skills and Analytic thinking, Primary 5 students
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ความคิดด้วยตนเองยังมีน้อย ดังเห็นได้จากข้อมูล 
ในการประเมนิทกัษะการอ่านตามโครงการประเมนิผล 
นักเรยีนนานาชาต ิหรอื PISA โดยในปี 2018 พบ
ว่า นกัเรยีนไทยมคีะแนนเฉลีย่ด้านการอ่านต�า่กว่า
ค่าเฉลีย่ของประเทศสมาชกิองค์การเพือ่ความร่วม
มือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา เมื่อเปรียบเทียบ
ผลการประเมิน PISA 2015 กับ PISA 2018 
พบว่า ด้านการอ่านมีคะแนนลดลงประมาณ 16 
คะแนน และการอ่านยังเป็นด้านที่มีคะแนนลดลง
มากที่สุดอย่างต่อเนื่อง (สถาบันส่งเสริมการสอน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2562: 9) สอดคล้อง
กบัการเปรียบเทียบผลการทดสอบการศกึษาระดบั
ชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 กับ 
ปีการศกึษา 2562 ทีป่ระเมนิโดยส�านักงานรบัรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา พบว่า 
ค่าสถิติคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 ระดบัชาต ิกลุม่สาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 1 เรื่องการอ่าน นักเรียน
มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 55.82 ซ่ึงลดลงจากคะแนน
เฉลี่ยปีการศึกษา 2561 ที่นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 61.23 (สถาบันทดสอบทางการศึกษา 
แห่งชาติ, 2562: 7) 

จากปัญหาการจัดการเรียนการสอน 
ภาษาไทย เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านคิด
วิเคราะห์ และข้อค้นพบจากผลการประเมิน PISA 
2018 ในด้านการอ่าน และผลการทดสอบการศกึษา
ระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ปีการศกึษา 2562 
กลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาไทย สาระท่ี 1 เร่ืองการ
อ่าน ผูว้จิยัในฐานะผูท้ีเ่รยีนจบสาขาวชิาภาษาไทย 
จงึได้ศกึษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้องกบัการ
เรยีนการสอนภาษาไทย เพือ่พฒันาความสามารถ
การอ่านคิดวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ พบว่า  
รูปแบบการสอนหน่ึงที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมี 
ความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ที่สูงขึ้น คือ
รปูแบบการสอนทีใ่ช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนคิ
การใช้ค�าถาม เนื่องจากการสอนโดยใช้รูปแบบ

การสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based  
learning หรอื PBL) เป็นวธิกีารเรยีนรูท้ีช่่วยในการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของการคิด (Quality  
of Thinking) โดยการสืบเสาะแสวงหาความรู้ 
แสวงหาค�าตอบของปัญหาจากสือ่และแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ รวมทั้งผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง (สุภามาส  
เทียนทอง, 2553: 5) การสอนโดยใช้ปัญหา 
เป็นฐาน จึงนับว่าเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
เริม่ต้นจากปัญหา โดยทีปั่ญหาจะเป็นตวักระตุน้ให้
ผู้เรียนเกิดความอยากรู้และเสาะแสวงหาความรู้  
เพื่อที่จะได้พบค�าตอบหรือความเข้าใจในปัญหา
นัน้ด้วยตนเอง พร้อมทัง้ประเมนิผลการเรยีนรูด้้วย
ตนเอง ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาความสามารถด้านการ
อ่านคิดวิเคราะห์ได้ เพราะผู้เรียนเกิดภาวะสงสัย
และต้องการที่จะแสวงหาความรู้เพื่อขจัดข้อสงสัย
ที่เกิดจากการอ่าน ผู้เรียนได้เผชิญปัญหาจริงหรือ
สถานการณ์ต่างๆ และร่วมกนัคดิหาทางแก้ปัญหา
นั้นๆ ส่วนเทคนิคการใช้ค�าถาม เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ที่มุ่งพัฒนากระบวนการทางความคิดของ
ผู้เรียน ถามเพื่อให้ผู้เรียนใช้ความคิดเชิงเหตุผล 
วิเคราะห์ วจิารณ ์สังเคราะห ์หรอืประเมินค่า เพื่อ
จะตอบค�าถาม อาภรณ์ ใจเที่ยง (2553: 185) 
กล่าวว่า การใช้ค�าถามมบีทบาทส�าคญัต่อการเรยีน 
การสอน เป็นการกระตุ้นความคิดของผู้เรียน  
ครูผู้สอนควรมีความสามารถในการถามค�าถาม
อย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นการช่วยให้ผู้เรียน
พัฒนาความคิดได้ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
มารีแย เจะยะปาร์ (2561: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ 
เทคนิคการใช้ค�าถาม เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
หน่วยการเรียนรู้เรื่องระบบภายในร่างกายมนุษย์ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังเรียน 
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี 
ระดับ .01 
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ด้วยเหตุผลดังกล่าว ท�าให้ผู้วิจัยมุ่งแก้
ปัญหาการสอนภาษาไทยด้านการอ่าน คดิวเิคราะห์ 
ส�าหรบัสอนนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีน
บ้านแก่นวทิยา โดยใช้รปูแบบการสอนทีใ่ช้รปูแบบ
การสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการ 
ใช้ค�าถาม ว่ามีขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
อย่างไร สามารถพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์
ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที ่5 โรงเรยีนบ้าน
แก่นวิทยา ได้หรือไม่

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดย 
ใช้รปูแบบการสอนทีใ่ช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนคิ
การใช้ค�าถาม เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่าน  
คดิวเิคราะห์ ส�าหรบันักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที ่5

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการ 
อ่าน คิดวิเคราะห์ ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน 
โดยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน
ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการใช้ค�าถาม 
ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

สมมติฐานงานวิจัย

ความสามารถการอ่าน คดิวเิคราะห์ โดยใช้ 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนที่
ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการใช้ค�าถาม 
ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประชากร โรงเรยีนศนูย์เครอืข่ายการศกึษา
ต�าบลห้วยซ้อ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ปีการศึกษา 2564 
จ�านวน 4 โรงเรียน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา โรงเรียนศูนย์
เครือข่ายการศึกษาต�าบลห้วยซ้อ สังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ�านวน 18 คน  
ได้มาโดยการใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง  
(Purposive Sampling)

ระยะเวลาในการวิจัย ด�าเนินการทดลอง
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นเวลา 6 
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. เครื่องมือที่ใช้ในการด�าเนินการวิจัย  
ได้แก่ แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้รปูแบบการสอน 
ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการใช้ค�าถาม 
จ�านวน 6 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมเวลา 12 
ชั่วโมง

2. เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมลู ได้แก่

2.1 แบบทดสอบวัดความสามารถการ
คิดวิเคราะห์ ใช้ทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้  
(Pre-test) และหลังการจัดการเรียนรู้ (Post-test) 
เป็นแบบทดสอบฉบบัเดยีวกนั โดยเป็นแบบทดสอบ
ปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จ�านวน 20 ข้อ

2.2 แบบคดักรองความสามารถในการอ่าน 
และการเขียน (ฉบับนักเรียน) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ของสถาบันภาษาไทย ส�านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 1 
การอ่าน ตอนที่ 2 การอ่านรู้เรื่อง โดยเป็นแบบ
ทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จ�านวน 20 ข้อ

ก�รดำ�เนินก�รวิจัย

1. ผู ้วิจัยให้นักเรียนท�าแบบทดสอบ 
ก่อนเรียน (pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดความ
สามารถด้านการคิดวิเคราะห์ จ�านวน 20 ข้อ  
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
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2. ประเมินความสามารถในการอ่าน
นักเรียน โดยใช้แบบคัดกรองความสามารถในการ
อ่านและการเขยีน (ฉบบันกัเรียน) ชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 การอ่าน ตอนที่ 2 การอ่านรู้เรื่อง 
จ�านวน 20 ข้อ

3. ตรวจให้คะแนนการท�าแบบทดสอบ 
และแบบคดักรองความสามารถในการอ่าน เพือ่หา
ค่าเฉลี่ย ของคะแนนความสามารถด้านการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

4. ผูว้จิยัด�าเนนิการทดลองโดยให้นกัเรยีน
กกลุ่มตัวอย่างเรียนกับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช ้
รปูแบบการสอนทีใ่ช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนคิ
การใช้ค�าถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ�านวน 6 แผน

5. นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท�าแบบทดสอบ
หลงัเรยีน (post-test) โดยใช้แบบทดสอบวดัความ
สามารถด้านการคิดวิเคราะห์ จ�านวน 20 ข้อ ซึ่ง
เป็นแบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อน
เรียนเพียงแต่สลับตัวเลือก

6. นกัเรยีนท�าแบบประเมนิความสามารถ
ในการอ่าน โดยใช้แบบคัดกรองความสามารถใน
การอ่านและการเขียน (ฉบับนักเรียน) ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 ฉบับที่ 1 การอ่าน ตอนที่ 2 การอ่าน
รู้เรื่อง จ�านวน 20 ข้อ ซึ่งเป็นแบบคัดกรองความ
สามารถในการอ่านชุดเดียวกันกับแบบคัดกรอง
ความสามารถในการอ่านก่อนเรียน

7. ตรวจให้คะแนนการท�าแบบทดสอบ
และแบบคัดกรองความสามารถในการอ่านหลัง
การจัดการเรียนรู้ จากนั้นน�ามาหาค่าเฉล่ีย ของ
คะแนนความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ความสามารถด้านการอ่าน คิด
วิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่
จัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้รูป

แบบการสอนทีใ่ช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนคิการ
ใช้ค�าถาม โดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ) และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากน้ันเปรียบ
เทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนการจัดการเรียนรู้ 
และหลังการจัดการเรียนรู้ และวิเคราะห์ความ 
แตกต่างโดยการทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระต่อกัน 
(t-test Dependent)

ผลการวิจัย

1. ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ
เทคนิคการใช้ค�าถาม เพื่อพัฒนาความสามารถ
การอ่าน คิดวิเคราะห์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
รปูแบบการสอนทีใ่ช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนคิ
การใช้ค�าถาม เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย  
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 สาระท่ี 1 การอ่าน มาตรฐาน 
ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความ
คดิเพือ่น�าไปใช้ตดัสนิใจแก้ปัญหาในการด�าเนนิชวีติ
และมีนิสัยรักการอ่าน ตัวชี้วัด ป. 5/4 แยกข้อเท็จ
จรงิและข้อคดิเหน็จากเรือ่งทีอ่่าน ป.5/5 วเิคราะห์
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อน�า
ไปใช้ในการด�าเนินชีวิต โดยน�ามาจัดท�าแผนการ
จัดการเรียนรู้จ�านวน 6 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง 
รวม 12 ชั่วโมง 

โดยแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 6 แผนการ
จัดการเรียนรู้ได้น�าไปหาคุณภาพของเครื่องมือ  
โดยผ่านผู้เช่ียวชาญจ�านวน 3 ท่าน พบว่า มีค่า 
ดัชนีความสอดคล้องเฉลี่ยรวม เท่ากับ 0.98 
หมายความว่า ความสอดคล้องของเนื้อหามีความ
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เหมาะสม สามารถน�าไปใช้ในการเก็บข้อมูลได้

2. ผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบความ
สามารถการอ่านระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน 

โดยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน
ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการใช้ค�าถาม 
ส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 รายละเอยีด
ดังตาราง

ต�ร�ง 1 แสดงผลการเปรยีบเทยีบความสามารถการอา่นระหว่างกอ่นเรยีนกบัหลงัเรยีน โดยแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการใช้ค�าถาม 

ก�รทดสอบ จำ�นวนคน คะแนนเต็ม S.D. t Sig.

ก่อนเรียน 18 20 7.61 2.45
9.67* .000

หลังเรียน 18 20 13.78 2.13
* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 1 พบว่า คะแนนการทดสอบ
ของกลุ่มตัวอย่างก่อนการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากบั 7.61 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 2.45 
และหลงัการจัดการเรยีนรูม้ค่ีาเฉลีย่ เท่ากบั 13.78 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 2.13 เม่ือตรวจสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่พบว่า ความสามารถ
ด้านการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  
ทีเ่รยีนโดยแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้รปูแบบการ
สอนทีใ่ช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนคิการใช้ค�าถาม

หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียน
รู้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้อง
กับสมมติฐานการวิจัยที่ก�าหนดไว้ 

3. ผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบความ
สามารถการอ่านคิดวิเคราะห์ ระหว่างก่อนเรียน
กับหลังเรียน โดยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
รปูแบบการสอนทีใ่ช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนคิ
การใช้ค�าถาม ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 5 รายละเอียดดังตาราง 2

ต�ร�ง 2 แสดงผลการเปรยีบเทยีบความสามารถการคดิวเิคราะห ์ระหวา่งกอ่นเรยีนกบัหลงัเรยีน โดย
แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชร้ปูแบบการสอนทีใ่ช้ปญัหาเปน็ฐานร่วมกบัเทคนิคการใช้ค�าถาม 

ก�รทดสอบ จำ�นวนคน คะแนนเต็ม S.D. t Sig.

ก่อนเรียน 18 20 8.00 4.00
10.19* .000

หลังเรียน 18 20 14.89 2.25
* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 2 พบว่า คะแนนการทดสอบ
ของกลุ่มตัวอย่างก่อนการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากบั 8.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 4.00 
และหลงัการจัดการเรยีนรูม้ค่ีาเฉลีย่ เท่ากบั 14.89 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 2.25 เม่ือตรวจสอบ 
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่พบว่า ความสามารถ
ด้านการคิดวเิคราะห์ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา

ปีท่ี 5 ท่ีเรียนโดยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
รปูแบบการสอนทีใ่ช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนคิ
การใช้ค�าถามหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อน 
การจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยท่ี
ก�าหนดไว้ 
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อภิปรายผล

1. ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ
เทคนิคการใช้ค�าถาม เพื่อพัฒนาความสามารถ
การอ่าน คิดวิเคราะห์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
รปูแบบการสอนทีใ่ช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนคิ
การใช้ค�าถาม เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที ่5 ประกอบด้วย ขัน้น�าเข้าสูบ่ทเรยีนโดย ขัน้สอน 
จัดกิจกรรมการอ่าน คิดวิเคราะห์ โดยใช้ปัญหา 
เป็นฐานร่วมกบัเทคนคิการใช้ค�าถาม ประกอบด้วย 
6 ขัน้ตอน คอื ขัน้ที ่1 ก�าหนดปัญหา สอดแทรกการ
ใช้ค�าถามระดบัความรู ้ความเข้าใจ ขัน้ที ่2 ท�าความ
เข้าใจปัญหา สอดแทรกการใช้ค�าถามระดบัความรู้ 
ขั้นที่ 3 ด�าเนินการศึกษาค้นคว้า สอดแทรกการใช้
ค�าถามระดับความเข้าใจ ขั้นที่ 4 สังเคราะห์ความ
รูส้อดแทรกการใช้ค�าถามระดบัความเข้าใจ การน�า
ไปใช้ การวเิคราะห์ การสงัเคราะห์ ขัน้ที ่5 สรปุและ
ประเมินค่า สอดแทรกการใช้ค�าถามระดับความรู้ 
ความเข้าใจ การน�าไปใช้ การวเิคราะห์ การสงัเคราะห์ 
การประเมินค่า ขั้นที่ 6 น�าเสนอและประเมินผล
งาน สอดแทรกการใช้ค�าถามระดับการวิเคราะห์ 
การประเมินค่า และขั้นสรุปกิจกรรมการเรียนรู้  
พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นสามารถ
พัฒนาความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
พฒันาผลการเรยีนของผูเ้รยีนได้ ทัง้น้ีอาจเน่ืองมา
จากการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแผนการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนท่ีใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ร่วมกับเทคนิคการใช้ค�าถาม เป็นกระบวนการท่ี 
เสรมิสร้างทกัษะด้านการคดิวเิคราะห์เกีย่วกบัปัญหา
ท่ีพบเจอในเรือ่งทีอ่่าน ใช้กระบวนการแสวงหาความรู้
อย่างมเีหตผุลเป็นข้ันตอน ท�าให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูอ้ย่าง
เข้าใจสถานการณ์ปัญหา เชื่อมโยงและระบุปัญหา 

ก�าหนดแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง  
รูเ้ท่าทนัปัญหาอย่างมเีหตผุล เหน็ความสมัพนัธ์ของ
ปัญหารู้จักการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ อย่างเข้าใจ และ
สามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ เพื่อหลีกเลี่ยง 
แก้ไข หรือบรรเทาปัญหาในชีวิตจริงได้ สอดคล้อง
กบัส�านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา (2550: 8) 
กล่าวถงึขัน้ตอนในการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ว่าประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 เชื่อมโยง
ปัญหาและระบปัุญหา เป็นขัน้ทีร่ะบสุิง่ทีเ่ป็นปัญหา
ที่ผู้เรียนอยากรู้ อยากเรียน และเกิดความสนใจที่
จะค้นหาค�าตอบ ขั้นที่ 2 ก�าหนดแนวทางที่เป็น
ไปได้ ผู้เรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการศึกษาค้นคว้า 
ท�าความเข้าใจ อภิปรายปัญหาภายในกลุ่ม ระดม
สมองคดิวเิคราะห์ เพือ่หาวธีิการหาค�าตอบ ผูส้อน
คอยช่วยเหลือ กระตุ้น ให้เกิดการอภิปรายภายใน
กลุ่ม ให้ผู้เรียนเข้าใจ วิเคราะห์ปัญหาแหล่งข้อมูล 
ขั้นที่ 3 ด�าเนินการศึกษาค้นคว้า ผู้เรียนก�าหนด
สิง่ทีต้่องเรยีน ด�าเนินการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ด้วยวิธีการหลากหลาย ขั้นที่ 4 สังเคราะห์ความรู้ 
ผูเ้รยีนน�าข้อค้นพบความรูท้ีไ่ด้ค้นคว้ามาแลกเปลีย่น
เรียนรู้ร่วมกัน อภิปรายผล และสังเคราะห์ความรู้
ที่ได้มาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด ขั้นที่ 5 
สรุปและประเมินค่าของค�าตอบ ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
สรปุผลงานของกลุม่ตนเอง และประเมนิผลงานว่า 
ข้อมลูทีศ่กึษาค้นคว้ามคีวามเหมาะสมหรอืไม่เพยีงใด 
โดยพยายามตรวจสอบแนวคดิภายในกลุม่ของตนเอง 
คอยตรวจสอบแนวคดิภายในกลุม่ของตนเองอย่าง
อสิระทกุกลุ่ม ช่วยกนัแก้ปัญหาในภาพรวมอกีครัง้ 
และขัน้ท่ี 6 น�าเสนอและประเมนิผลงาน ผูเ้รียนน�า
ข้อมลูทีไ่ด้มาจดัระบบองค์ความรูแ้ละน�าเสนอเป็น
ผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย ผู้สอนประเมินผล
การเรียนรู้และทักษะกระบวนการ เนื้อหา 

ส�าหรับเทคนิคการใช้ค�าถาม ใช้ค�าถาม
ตามแนวคิดของบลูม (Bloom) ด้านพุทธพิสัย  
ซึ่งใช้วัตถุประสงค์ทางการศึกษาเป็นเกณฑ์ แบ่ง
ออกเป็น 6 ประเภท เรยีงตามล�าดบัความคดิต�า่สดุ 
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ถึงความคิดสูงสุด คือ ถามความรู้ ถามความ
เข้าใจ ถามการน�าไปใช้ ถามการวิเคราะห์ ถาม
การสังเคราะห์ และถามการประเมินค่า เป็นกระ
บวนการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนากระบวนการทางความ
คิดของผู้เรียน ถามเพื่อให้ผู้เรียนใช้ความคิดเชิง
เหตผุล วเิคราะห์ วจิารณ์ สงัเคราะห์ หรือประเมนิค่า  
เพ่ือจะตอบค�าถาม สอดคล้องกับแนวคิดของ 
ทศินา แขมมณี (2548: 400-408) ได้อธบิายและ
ยกตัวอย่างพฤติกรรมที่บ่งช้ีระดับการเรียนรู้ตาม
แนวคดิของบลมู และน�ามาเป็นแนวทางในการแบ่ง
ประเภทของค�าถาม ได้แก่ ถามความรู ้ค�าถามทีใ่ช้
มักเป็นค�าถามที่ถามถึงข้อมูล สาระ รายละเอียด
ของสิ่งที่ได้เรียนรู้ และให้นักเรียนแสดงพฤติกรรม
ที่บ่งชี้ว่าตนมีความรู้ ความจ�าในเรื่องน้ันๆ ถาม
ความเข้าใจ ค�าถามในระดบันีม้กัเป็นค�าถามทีช่่วย
ให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมท่ีบ่งช้ีถึงความเข้าใจ
ของตนในเรื่องนั้นๆ ถามการน�าไปใช้ ค�าถามใน
ระดบันีม้กัประกอบด้วย สถานการณ์ทีน่กัเรยีนจะ
ต้องดึงความรู้ ความเข้าใจ มาใช้ในการหาค�าตอบ 
ถามการวิเคราะห์ ถามเพื่อให้นักเรียนใช้ความคิด
หาค�าตอบจากการแยกแยะข้อมูล และหาความ
สัมพันธ์ของข้อมูลที่แยกแยะนั้น หรืออีกนัยหนึ่งก็
คือ ถามเพื่อให้นักเรียนสามารถจับใจความได้ว่า
อะไรเป็นสาเหตุ เหตุผล หรือแรงจูงใจที่อยู่เบื้อง
หลัง ถามการสังเคราะห์ การเรียนรู้ในระดับการ
สังเคราะห์ หมายถึง การเรียนรู้ที่อยู่ในระดับที่
นักเรียนสามารถคิด ประดิษฐ์สิ่งใหม่ขึ้นมา อาจ 
อยูใ่นรปูของสิง่ประดษิฐ์ ความคดิหรอืภาษา สามารถ
ท�านายสถานการณ์ในอนาคต คดิวธิกีารแก้ปัญหา 
ซ่ึงวธิกีารแก้ปัญหาในขัน้น้ีอาจมีค�าตอบได้หลายค�า
ตอบ และถามการประเมินค่า หมายถึง การเรียน
รู้ในระดับที่นักเรียนต้องใช้การตัดสินคุณค่า ซึ่ง
หมายความว่า นักเรียนจะต้องสามารถตั้งเกณฑ์ 
ในการประเมินหรือตัดสินคุณค่าต่างๆ ได้ และ
แสดงความคิดเห็นในเรื่องนั้นได้ 

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถ 

การอ่าน คดิวเิคราะห์ ระหว่างก่อนเรยีนกบัหลงัเรยีน 
โดยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน 
ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการใช้ค�าถาม  
พบว่า ความสามารถการอ่านของนักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.61 โดย
มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.45 และความ
สามารถการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที ่5 หลงัเรยีน มีค่าเฉลีย่เท่ากบั 13.78 โดยมีส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 2.13 เมือ่ทดสอบพบว่า  
ความสามารถการอ่านของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติที่.05 ด้านความสามารถการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อน
เรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.00 โดยมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 4.00 และความสามารถการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลัง
เรยีน มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 17.89 โดยมส่ีวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 2.25 เมื่อทดสอบพบว่า ความ
สามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี 
นัยส�าคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
การสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการใช้
ค�าถาม สามารถช่วยพฒันาความสามารถการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ ของผู้เรียนให้สูงขึ้นได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมุติฐานการวิจัย คือ ความสามารถการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช ้
รปูแบบการสอนทีใ่ช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนคิ
การใช้ค�าถาม ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 5 หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน ท้ังนีอ้าจเนือ่งมา
จากเนือ่งจากการจัดกจิกรรมการเรยีนรูด้้วยแผนการ
จดัการเรยีนรูโ้ดยใช้รปูแบบการสอนทีใ่ช้ปัญหาเป็น
ฐานร่วมกบัเทคนคิการใช้ค�าถาม เป็นกระบวนการ
จดัการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิให้ผูเ้รยีนต้องแสวงหาความรู้  
สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองจากปัญหาหรือเร่ืองที่
อ่าน การที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติ
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ท�าให้ผู้เรียนเกิดการเชื่อมโยงความรู้และสามารถ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองได้ จึงน�าไปสู่การคิด
วเิคราะห์จากส่ิงท่ีอ่านหรือจากสถานการณ์ปัญหา
อย่างมีเหตุผล สอดคล้องกับแนวคิดของบุญเลี้ยง 
ทมุทอง (2556: 23) ทีก่ล่าวว่า การจดัการเรยีนรู้ 
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
ทกัษะ ในการคดิวเิคราะห์และสังเคราะห์ ฝึกการคิด
สร้างสรรค์ นักเรียนมีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติ
มากขึน้ ฝึกความรบัผดิชอบ การน�าตนเอง เกดิการ
เชือ่มโยงความรู้ อกีทัง้ยงัสอดคล้องกบัผลการวจิยั
ของ จรรยา วรรัตน์ (2560: 80) ได้ศึกษาวิจัย  
เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกบัการใช้เวบ็เควสท์ เร่ืองสารในชวิีตประจ�าวัน  
ทีมี่ต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถมศึกษาขนาด
กลาง จังหวัดตราด พบว่า ความสามารถด้านการ
คดิวเิคราะห์ของนกัเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียน
รู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการใช้เว็บเควสท์ 
เรื่องสารในชีวิตประจ�าวัน สูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ พัชรี นาคผง (2562: 130) ได้
ศกึษาวจิยั เรือ่ง การพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนคิ STAD พบว่า  
ทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง พลังงานความร้อน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค STAD 
สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ
ที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  
อารฝัน บากา (2560: 133) ได้ท�าการศึกษาการ
พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและการคดิวิเคราะห์
ของนกัเรยีน ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่4 ด้วยการจดัการ
เรียนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ ร่วมกับเทคนคิ
การใช้ค�าถามระดบัการวเิคราะห์ เรือ่ง การสลายสาร
อาหารระดับเซลล์ พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 4 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับเทคนิคการใช้ค�าถาม
ระดบัการวเิคราะห์ มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนและ
การคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี 
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพบว่านักเรียน
สามารถสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง ถ่ายโอนการ
เรียนรู้ วิเคราะห์ความส�าคัญ ความสัมพันธ์ และ
หลกัการของประเดน็ต่างๆ ในใบงานได้อย่างถกูต้อง 

จากการด�าเนินการวิจัยสรุปได้ว่า การ
จัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
รปูแบบการสอนทีใ่ช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนคิ
การใช้ค�าถาม สามารถพฒันาพฒันาให้ผู้เรยีนมคีวาม
สามารถด้านการคิดวิเคราะห์เนื้อหา คิดวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ และคดิวเิคราะห์หลกัการจากเรือ่งที่
อ่าน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเชือ่มโยงความรู้ได้อย่าง
เป็นล�าดบัขัน้ตอน และสามารถสร้างองค์ความรูไ้ด้
ด้วยตัวเอง อันน�าไปสู่การอ่าน คิดวิเคราะห์อย่าง
มีเหตุผล และช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนให้สูงขึ้น

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย
ไปใช้

1.1 การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้รปูแบบการสอน 
ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการใช้ค�าถาม  
ผู้สอนต้องฝึกทักษะการต้ังประเด็นค�าถามหรือ
สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ ผู้สอนควรใช้ค�าถามที่เข้าใจง่าย  
และสอดคล้องกับเนื้อหาที่ก�าลังจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน เช่น ใคร ท�าอะไร ที่ไหน เมื่อไร 
อย่างไร ท�าไม เป็นต้น

1.2 การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 
การสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการ
ใช้ค�าถาม เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่าน  
คิดวิเคราะห์ ควรให้เวลาในการท�ากิจกรรมแก่ 
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ผู้เรียนอย่างเหมาะสม มีการยืดหยุ่นเวลาให ้
ผูเ้รยีนได้คดิ และปฏบิตัมิากข้ึน เพือ่ให้ผูเ้รยีนได้ใช้ 
ความคิดอย่างอิสระ เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู ้
และยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างของสมาชิก
ในห้อง

2. ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วจิยัครัง้ตอ่ไป

2.1 จากข้อค้นพบทีเ่จอ คอื ครผููส้อนต้อง
ฝึกทกัษะการตัง้ประเดน็ค�าถามหรอืสร้างแรงจงูใจ
ให้ผู้เรยีนสามารถพฒันาทกัษะการอ่าน คดิวเิคราะห์ 
ผูส้อนควรใช้ค�าถามทีเ่ข้าใจง่าย และสอดคล้องกับ
เนื้อหาที่ก�าลังจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น 
ใคร ท�าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ท�าไม เป็นต้น 
ดงันัน้ประเดน็ในการท�าวจิยั คอื การพฒันาทกัษะ

การต้ังค�าถามของครูเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ของผู้เรียน

2.2 ควรมีการวิจัยการใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับเทคนิคการใช้ค�าถามเพื่อพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 อ่ืนๆ เช่น ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้าน
การสร้างสรรค์และนวัตกรรม เป็นต้น

2.3 ควรมกีารศกึษาการศกึษาเพือ่เปรยีบ
เทยีบแผนการจัดการเรยีนรูโ้ดยใช้รปูแบบการสอน
ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการใช้ค�าถาม 
กับการจัดการเรียนรู้รูปแบบอื่นๆ 
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