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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
โดยใช้กลวิธเี มตาคอกนิชนั เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 5 2) ประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้กลวิธีเมตา
คอกนิชันเพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมี
วัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้ 2.1) เปรียบเทียบความสามารถ ในการอ่านเชิงวิเคราะห์ (ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน) ก่อนและหลังเรียนตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ิชาภาษาไทยโดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชัน
เพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่าน เชิงวิเคราะห์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2.2) ศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชัน
เพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 จังหวัด
ยโสธร จ�ำนวน 44 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยคือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ 2) แบบวัดความ
สามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) และ 3) แบบสอบถามความ พึงพอใจของ
นักเรียนทีม่ ตี อ่ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ชิ าภาษาไทยโดยใช้กลวิธเี มตา คอกนิชนั เพือ่ เพิม่ ความ
สามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่านเชิง
วิเคราะห์ จ�ำนวน 6 แผน เวลา 18 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน เชิงวิเคราะห์
(ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน) เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 30 ข้อ และแบบทดสอบอัตนัย
เขียนตอบ จ�ำนวน 5 ข้อ มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.91 และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนทีม่ ตี อ่ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ชิ าภาษาไทย โดยใช้กลวิธเี มตาคอกนิชนั เพือ่ เพิม่ ความ
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สามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ส�ำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ จ�ำนวน 20 ข้อ มีความเชื่อมั่น ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.95 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ t-test (dependent Samples) ผลการวิจัย
พบว่า 1) ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชัน
เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์สำ� หรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เท่ากับ 82.78/82.33
2) ความสามารถ ในการอ่านเชิงวิเคราะห์ (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) ก่อนและหลังได้รับการเรียนตาม
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชัน เพื่อเพิ่มความสามารถใน
การอ่าน เชิงวิเคราะห์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทยโดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ มีความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด
คำ�สำ�คัญ:

การอ่านเชิงวิเคราะห์, การจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ชิ าภาษาไทยโดยใช้กลวิธเี มตาคอกนิชนั

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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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

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นพื้นฐาน
ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนา
ประเทศ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น
ก�ำลังหลักในการพัฒนาประเทศนัน้ ต้องเริม่ ต้นจาก
การพัฒนาสมองของผู้เรียนตั้งแต่เยาว์วัย (จิราภา
เต็งไตรรัตน์ และคณะ, 2547: 67) การพัฒนา
สมองของผูเ้ รียนจึงมีบทบาทเกีย่ วกับความสามารถที่
แก้ปัญหาวางแผนและเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบัน
ท�ำให้มนุษย์เข้าใจตัวเอง เข้าใจผู้อื่น และมีความ
สามารถคิดสร้างสรรค์ ศิลปะ เทคโนโลยี และ
สร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมากมาย เมื่อ
ผูเ้ รียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสมองจะส่งผล
ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความสามารถทักษะ
การคิดซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีของการเรียนรู้ในอนาคต
(ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
2548: 9) และสิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดเป็นรูปธรรมว่า
หากประเทศใดประเทศหนึ่งของสังคมโลกคิดจะ

ยืนหยัดอยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข มีศักดิ์ศรี
และยั่งยืน มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งในการให้ความ
ส�ำคัญสาหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตน
ให้มศี กั ยภาพสูงในการทีจ่ ะแข่งขันกับสมาชิกโลกได้
อย่างเท่าทันและมีศักดิ์ศรี (ประไพพรรณ บุญคง,
2543: 63) แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 25452559) ได้กำ� หนดวัตถุประสงค์การสร้างสังคมไทย
ให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาความคิดความ
ประพฤติและคุณธรรมของคนโดยมีเป้าหมายให้
คนไทยทุกคนมีทกั ษะกระบวนการคิด การวิเคราะห์
การแก้ปัญหา มีความใฝ่รู้ และสามารถประยุกต์
ใช้ความรู้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนือ่ ง เต็มศักยภาพ โดยให้ผเู้ รียนมี
การพัฒนารอบด้าน ปรับเปลีย่ นกระบวนการเรียนรู้
เป็นการปฏิบัติในสภาพที่แท้จริง รู้จักคิดวิเคราะห์
และแก้ปญ
ั หาด้วยตนเอง ซึง่ แผนพัฒนาการศึกษา
ดังกล่าวนีจ้ ะเน้นกระบวนการคิดในระดับการปฏิบตั ิ
(สาโรช บัวศรี, 2552: 11)
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
ได้กล่าวให้ความหมาย “การศึกษา” ไว้วา่ เป็นกระ
บวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล
และสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม
การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ ตลอดจนการสร้างองค์
ความรู้ อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม
การเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุน เพื่อให้บุคคลได้
มีโอกาสเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
เป็นหลักสูตรที่มีเป้ามายส�ำคัญ คือ มุ่งพัฒนา
ผูเ้ รียนให้เป็นมนุษย์ทมี่ คี วามสมดุลทัง้ ด้านร่างกาย
ความรู้ คุณธรรมมีจิตส�ำนึกในความเป็นพลเมือง
ไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรง
เป็นประมุข ให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพื้นฐาน
รวมทัง้ เจตคติทจี่ ำ� เป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบ
อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ส�ำคัญบนพืน้ ฐานความเชือ่ ว่า ทุกคนสามารถเรียน
รูแ้ ละพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2552: 4) และหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ยังได้กำ� หนด
สมรรถนะส�ำคัญทีต่ อ้ งการให้เกิดขึน้ กับผูเ้ รียน คือ
ความสามารถด้านการคิด การจัดกิจกรรมให้ผเู้ รียน
ได้ฝึกปฏิบัติจริง ฝึกให้คิดเป็น รักการอ่าน ใฝ่รู้
ใฝ่เรียน อย่างต่อเนื่อง ผสานสาระความรู้ด้าน
ต่างๆ ได้อย่างสมดุล และสามารถน�ำไปใช้ได้จริง
ดังนัน้ สิง่ ทีส่ นองตอบหลักการ ลักษณะการเรียนรู้
และการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (สุมาลี
ชัยเจริญ, 2557: 45)
เมตาคอกนิชัน (Metacognition) เป็น
แนวทางจิตวิทยาการเรียนรู้ เนื่องจากกลวิธี แบบ
เมตาคอกนิชนั มีความส�ำคัญต่อกิจกรรมทางปัญญา
หลายอย่าง เช่น การสื่อสาร การจูงใจ ความเข้าใจ
การรับรู้ ความจ�ำ และการแก้ปญ
ั หา สอดคล้องกับ

ทิศนา แขมมณี (2547: 155) ทีก่ ล่าวว่า เมตาคอก
นิชนั เป็นการกระบวนการควบคุมและการประเมิน
การคิดของตนเอง หรือความสามารถของบุคคลที่
ได้รับการพัฒนา เพื่อควบคุมก�ำกับกระบวนการ
ทางปัญญา หรือกระบวนการคิด มีความตระหนัก
ในงานและสามารถใช้ยุทธวิธีในการท�ำงานจน
ส�ำเร็จอย่างสมบูรณ์ สอดคล้องกับ Loper (1982:
61-68) ที่กล่าวถึงความส�ำคัญของเมตาคอกนิชัน
(Metacognition) และการคิด (Cognition) ไว้ว่า
ในการเผชิญกับปัญหาและความยุง่ ยาก การคิดจะ
ท�ำหน้าทีป่ ระเมินสถานการณ์และตัดสินว่าควรจะ
ท�ำอะไรต่อไป กลวิธเี มตาคอกนิชนั นัน้ ถูกสอดแทรก
อยูใ่ นขัน้ ตอนของการสอนอ่าน คือ 1) การวางแผน
การอ่าน (Planning) เป็นการก�ำหนดวัตถุประสงค์
และขั้นตอนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้ตัดสินใจ
ก่อนว่าต้องการอ่านและเรียนรู้สิ่งใด จึงจะท�ำให้
เกิดประสิทธิภาพในการอ่านนัน้ 2) การตรวจสอบ
การอ่าน (Monitoring) เป็นการตรวจสอบความ
สนใจต่อการอ่านและความเข้าใจข้อมูลและผลผลิต
การเรียนรูท้ เี่ กิดขึน้ ขณะนัน้ และ 3) ประเมินผลการ
อ่าน (Evaluation) เป็นการตรวจสอบความเข้าใจ
หลังการอ่าน หรือเป็นการประเมินผล การอ่านที่
เกิดขึ้น ซึ่งจะท�ำให้ผู้เรียนทราบความก้าวหน้าของ
ตน ทฤษฎีการคิดแบบเมตาคอกนิชันนั้นสามารถ
ช่วยพัฒนาการอ่านของผู้เรียนได้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการอ่านเชิงวิเคราะห์
จะเห็นได้วา่ เมตาคอกนิชนั (Metacognition)
มีความส�ำคัญกับการจัดการศึกษา ทุกระดับ ที่
ต่างให้ความส�ำคัญกับการสอนให้ผู้เรียนมีความ
สามารถในการคิด มีทักษะทางปัญญา ผลงาน
วิจัยเกี่ยวกับเมตาคอกนิชัน ยังชี้ให้เห็นว่าผู้เรียน
สามารถประยุกต์ใช้ทักษะทางปัญญาได้เป็นอย่าง
ดีมีความสามารถในการใช้กลวิธีเมตาคอกนิชัน
และมีแนวโน้มจะเป็นผู้ส�ำเร็จในการคิด หรือเป็น
นักเรียนที่ดี หากครูผู้สอนต้องการพัฒนากิจกรรม
ทักษะทางปัญญาให้เกิดแก่ผู้เรียน ซึ่งถือเป็น
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เป้าหมายส�ำคัญของการศึกษา ครูผู้สอนจ�ำเป็น
ต้องใช้กลวิธเี มตาคอกนิชนั ในการพัฒนาการเรียนรู้
ในด้านการตระหนักรู้ การควบคุม และการประเมิน
การคิดของตนเอง หรือการตระหนักรู้การคิดของ
ตนเอง (Metacognition) เนือ่ งจาก กลวิธกี ารสอน
แบบเมตาคอกนิชัน เป็นกลวิธีที่มีความสอดคล้อง
กับการพัฒนากลวิธกี าร สอนอ่าน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการสอนอ่านเชิงวิเคราะห์ เนื่องจากในการอ่าน
เชิงวิเคราะห์จะต้องอาศัยกระบวนการคิด การรูค้ ดิ
เพือ่ ประเมินความคิดของตนเองในขณะทีอ่ า่ นและ
ความรูค้ วามคิดทีเ่ กิดจากองค์ความรูข้ องผูเ้ รียนทีไ่ ด้
จากการอ่าน ซึ่งกลวิธีเมตาคอกนิชัน สามารถน�ำ
มาปรับให้สอดคล้องกับกระบวนการสอนอ่านเชิง
วิเคราะห์ Baker & Brown (1984: 351) ได้เสนอ
กลวิธกี ารสอนอ่านด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิดเมตา
คอกนิชัน คือ กิจกรรมก่อนการอ่าน มุ่งให้ผู้อ่าน
ได้ส�ำรวจบทอ่านและจัดเตรียมความรู้พื้นฐาน
เกีย่ วกับเรือ่ งทีอ่ า่ นมีกจิ กรรมย่อย กิจกรรมระหว่าง
การอ่าน เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้อ่านได้ตรวจสอบ
การใช้กลวิธีการอ่าน โดยการอ่านแล้วหยุดเป็น
ช่วงๆ เพื่อสรุปย่อ และทบทวนใจความส�ำคัญ
การประเมิน ผลการท�ำนาย และวางแผนในการ
ท�ำนายใหม่ ตัง้ ค�ำถามถามตัวเอง โดยจะใช้คำ� ถาม
ถามเกี่ยวกับส่วนที่มีปัญหา หรือขัดแย้งกับความรู้
เดิมของผู้อ่าน หรือใช้เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
ในการอ่าน กิจกรรมหลังการอ่าน มุ่งเน้นให้ผู้อ่าน
ได้ทบทวนผลส�ำเร็จของการอ่าน ประกอบด้วย
ย่อบทอ่านทัง้ หมดโดยการย่อเอาแต่ใจความส�ำคัญ
อาจใช้การใช้คำ� ถามการอภิปรายกลุม่ หรือการเขียน
สรุปเป็นรายบุคคล การประเมิน ผลการท�ำนาย
ตรวจสอบจุดประสงค์ของการอ่านที่ได้ตั้งไว้
ให้ผู้เรียนกลับไปตรวจสอบหลังจากอ่านเรื่องจบ
แล้วว่าบรรลุจุดประสงค์ที่ต้ังไว้หรือไม่ ซักถามถึง
สิง่ ทีอ่ า่ นทัง้ หมด โดยครูซกั ถามผูเ้ รียนเกีย่ วกับเรือ่ ง
ที่ได้อ่านนั้นให้ครอบคลุมทั้งเรื่อง สอดคล้องกับ
Fogarty (1994: 2-3) กล่าวว่า กลวิธกี ารสอนอ่าน
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แบบเมตาคอกนิชัน ประกอบด้วย ขั้นการวางแผน
การอ่าน (Planning) เป็นการวางแผนก่อนการอ่าน
ประกอบด้วย การพิจารณาเกีย่ วกับหัวเรือ่ ง หรือชือ่
เรือ่ งทีอ่ า่ น การพิจารณาเนือ้ หาภาพรวมของเรือ่ งที่
อ่านโดยการพิจารณาจาก หัวเรือ่ ง ดูภาพประกอบ
กราฟ ลายเส้น และค�ำอธิบายภาพ ค�ำทีเ่ น้น หัวเรือ่ ง
ใหญ่ หัวเรื่องย่อย และสรุป พิจารณาว่าเรารู้อะไร
บ้าง และสามารถเชือ่ มโยงสิง่ ใดได้บา้ ง และมีคำ� ถาม
ใดบ้างที่จะให้ตอบ พิจารณาถึงโครงสร้างเนื้อหา
ทัง้ หมดของเรือ่ ง ว่าเป็นอย่างไร เปรียบเทียบสิง่ ใด
กับสิง่ ใด การบรรยายมีลกั ษณะอย่างไร การก�ำกับ
ตรวจสอบการอ่าน (Monitoring during reading)
เป็นการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนโดยตรง ประกอบด้วย การ
เชื่อมโยง การคาดเดา การหาค�ำตอบจากเนื้อเรื่อง
การแยกแยะโครงสร้างของเนื้อหา การเขียนข้อคิด
เห็นหรือค�ำถามไว้ข้างๆ ระหว่างการอ่านเป็นการ
ก�ำกับการอ่านของตนเองให้สอดคล้องตามจุดมุ่ง
หมายการอ่าน การประเมินการอ่าน (Evaluating)
การประเมินผลการอ่านของตน เป็นการตรวจสอบ
ผลการอ่านของบุคคลหนึ่งและเป็นการทบทวนว่า
ในครั้งต่อไปควรท�ำอย่างไร สอดคล้องกับ Yuko
Iwai (2011: 210-212) ได้ศึกษากลวิธีการสอน
อ่านแบบเมตาคอกนิชัน พบว่า กลวิธีเมตาคอก
นิชันนั้นถูกสอดแทรกอยู่ใน 3 ขั้นตอน ของการ
สอนอ่านแบบเมตาคอกนิชัน คือ 1) การวางแผน
การอ่าน (Planning) เป็นการก�ำหนดวัตถุประสงค์
และขัน้ ตอนการเรียนรูเ้ พือ่ ให้ผเู้ รียนได้ตดั สินใจก่อน
ว่า ต้องการอ่านและเรียนรู้สิ่งใด จึงจะท�ำให้เกิด
ประสิทธิภาพในการอ่านนัน้ 2) การตรวจสอบการ
อ่าน (Monitoring) เป็นการตรวจสอบความสนใจ
ต่อการอ่าน และความเข้าใจข้อมูลและผลผลิต
การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นขณะนั้น และ 3) ประเมินผล
การอ่าน (Evaluation) เป็นการตรวจสอบความ
เข้าใจหลังการอ่านหรือเป็นการประเมินผลการอ่าน
ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะท�ำให้ผู้เรียนทราบความก้าวหน้า
ของตน จะเห็นได้ว่าการใช้ทฤษฎีการคิดแบบ
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เมตาคอกนิชนั นัน้ สามารถช่วยพัฒนาการอ่านของ
ผูเ้ รียนได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การอ่านเชิงวิเคราะห์
ดังนั้น ผู้วจิ ัยจึงศึกษาและน�ำแนวทางการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้กลวิธี
เมตาคอกนิชนั สามารถน�ำมาพัฒนาเป็นรูปแบบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ชิ าภาษาไทย เพือ่ ให้ผเู้ รียน
ได้พัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์
ซึง่ กลวิธเี มตาคอกนิชนั นัน้ เป็นกลวิธขี นั้ สูงทีจ่ ะท�ำให้
นักเรียนนัน้ สามารถก�ำกับการคิดของตนเองจนน�ำ
ตนเองให้บรรลุเป้าหมายของการอ่านได้ ซึง่ สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ พิชยา เสนามนตรี (2556) กานต์ชนก
ด้วงตะกั่ว (2557) และ ชลธิดา หงส์เหม (2560)
ด้วยเหตุผลและความส�ำคัญดังกล่าว ผู้วิจัยใน
ฐานะครูผู้สอนภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 เห็นความส�ำคัญของการพัฒนานักเรียนให้
ประสบความส�ำเร็จในการเรียนรู้ จึงมีแนวความคิด
ที่จะพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทย โดยการพัฒนารูปแบบเพื่อเพิ่มความ
สามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้กลวิธี
เมตาคอกนิชัน ซึ่งรูปแบบที่จะพัฒนาขึ้นนั้นเป็น
รูปแบบทีม่ หี ลักการ แนวคิด กลวิธี ทีจ่ ะช่วยส่งเสริม
ในการพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์
ส�ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้เป็นอย่างดี
และเป็นรูปแบบที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียนในระดับที่สูงขึ้น สามารถน�ำไปใช้ในชีวิต
จริงและเป็นแนวทางส�ำหรับครูผสู้ อนเลือกปรับปรุง
กิจกรรม การเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
ในการน�ำไปใช้พฒ
ั นาการจัดการเรียนการสอนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูว้ ชิ าภาษาไทยโดยใช้กลวิธเี มตาคอก นิชนั เพือ่
เพิ่มความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์
2. เพือ่ ประเมินประสิทธิผลการใช้รปู แบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โดยใช้
กลวิธีเมตาคอกนิชันเพื่อเพิ่มความสามารถในการ

อ่านเชิงวิเคราะห์
2.1 เพือ่ เปรียบเทียบความสามารถในการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) ก่อน
และหลังได้รับการเรียนโดยใช้รูปแบบ
2.2 เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีตอ่ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ชิ าภาษาไทย
โดยใช้กลวิธเี มตาคอกนิชนั เพือ่ เพิม่ ความสามารถ
ในการอ่านเชิงวิเคราะห์

สมมติฐานของการวิจัย
1. การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้กลวิธีเมตาคอก นิชัน
ท�ำให้นักเรียนสามารถเพิ่มความสามารถในการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ได้
2. ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์
(ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน) ของนักเรียน ทีเ่ รียนด้วย
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ชิ าภาษาไทยโดย
ใช้กลวิธเี มตาคอกนิชนั เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01

วิธีดำ�เนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน เทศบาล
1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2562 จ�ำนวน 2 ห้องเรียน จ�ำนวน
นักเรียน 89 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียน
เทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ�ำนวน 44 คน ได้มาโดย
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
มี 3 ชนิด ได้แก่
1. แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มความ
สามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ จ�ำนวน 6 แผน
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) มี 2
ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัว
เลือก จ�ำนวน 30 ข้อ มีค่าความยาก (P) ระหว่าง
0.49-0.80 และค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (B) ระหว่าง 0.220.62 ตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบอัตนัย เขียนตอบ
จ�ำนวน 5 ข้อ ค่าความเชือ่ มัน่ ทัง้ ฉบับ เท่ากับ 0.91
3. แบบสอบถามความพึ ง พอใจต่ อ
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชันเพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการอ่านเชิงวิเคราะห์เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ จ�ำนวน 20 ข้อ ค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.95

การดำ�เนินการวิจัย
1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ด้วยแบบ
ทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์
(ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)
2. ด�ำเนินการใช้รูปแบบกับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มความ
ตาราง 1
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สามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์
3. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) ด้วยแบบ
ทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์
(ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน) และแบบสอบถามความ
พึงพอใจต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทยโดยใช้กลวิธเี มตาคอกนิชนั เพือ่ เพิม่ ความ
สามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์
4. น�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการทดลองกับนักเรียน
กลุม่ ตัวอย่างไปท�ำการวิเคราะห์ทางสถิตเิ พือ่ สรุปผล
การทดลองตามความมุ่งหมายของการวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ประสิทธิภาพ เปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ (ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน) และความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ่
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
โดยใช้กลวิธเี มตาคอกนิชนั เพือ่ เพิม่ ความสามารถ
ในการอ่านเชิงวิเคราะห์

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

การหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout)

การหาประสิทธิภาพ

n

เกณฑ์ที่ใช้

ค่าประสิทธิภาพที่ได้

ผลการประเมิน

แบบภาคสนาม

30

80/80

82.78/82.33

เป็นไปตามเกณฑ์

จากตาราง 1 พบว่า รูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรูว้ ชิ าภาษาไทยโดยใช้กลวิธเี มตาคอกนิชนั
เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (Pre-While–Post
Model) มีคา่ ประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) เท่ากับ

82.78 และมีคา่ ประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ
82.33 หรือมีค่า (E1/E2) เท่ากับ 82.78/82.33
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ คือ 80/80
เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเชิง
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วิเคราะห์ (ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน) ก่อนและหลัง
ได้รบั การเรียนตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน
รูว้ ชิ าภาษาไทยโดยใช้กลวิธเี มตาคอกนิชนั เพือ่ เพิม่

ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์
ตาราง 2

ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์

การเปรี ย บเที ย บความสามารถในการอ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์ (ผลสั ม ฤทธิ์ ท าง
การเรียน) ก่อนเรียนและหลังเรียน
กลุ่มทดลอง

n

คะแนนเต็ม

44

40

22.66

3.60

คะแนนหลังเรียน
44
* มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01

40

33.75

3.95

คะแนนก่อนเรียน

จากตาราง 2 พบว่า ความสามารถในการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) ก่อน
และหลังได้รบั การเรียนตามรูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิ
ชัน เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์
ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01
3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้วิชาภาษาไทยโดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชัน เพื่อ
เพิม่ ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อรูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ชิ าภาษาไทยโดยใช้กลวิธี
เมตาคอกนิชัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

อภิปรายผล
1. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทย โดยใช้กลวิธเี มตาคอกนิชนั เพือ่ เพิม่ ความ
สามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ (E1/E2)
เท่ากับ 82.78/82.33 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ทั้งนี้

S.D.

t

Sig.

95.280*

.000*

เนื่องจากการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูว้ ชิ าภาษาไทยโดยใช้กลวิธเี มตาคอกนิชนั เพือ่
เพิ่มความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
มีกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and
Development) ที่มีกระบวนการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีการตรวจสอบและ
ปรับปรุงการด�ำเนินงานตามขัน้ ตอนการวิจยั ทุกขัน้
ตอนอย่างเป็นขั้นตอนจึงส่งผลให้รูปแบบที่พัฒนา
ขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
2. ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์
(ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) ก่อนและหลังได้รับการ
เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทยโดยใช้กลวิธเี มตาคอกนิชนั ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนา
ขึ้นมีชื่อ “Pre-While–Post Model” พบว่า ความ
สามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ (ผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียน) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ เป็นเพราะรูปแบบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้กลวิธี
เมตาคอกนิชัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5
ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ มีกระบวนการเรียนการสอนของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ก่อนการ
อ่าน (Pre-reading) ประกอบด้วยกิจกรรมส�ำคัญ
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คือ 1) กิจกรรมกระตุ้นความรู้เดิม 2) กิจกรรม
วางแผนการอ่าน 3) กิจกรรมตั้งวัตถุประสงค์ ขั้น
ระหว่างการอ่าน (While-reading) ประกอบด้วย
กิจกรรมส�ำคัญ คือ 4) กิจกรรมตรวจสอบความ
เข้าใจ 5) กิจกรรมบูรณาการเรียนรู้ ขั้นหลังการ
อ่าน (Post-reading) ประกอบด้วยกิจกรรมส�ำคัญ
คือ 6) กิจกรรมสรุปและประเมินคุณค่าการอ่าน
7) กิจกรรมน�ำความรูม้ าประยุกต์ใช้ ทัง้ นี้ เนือ่ งจาก
“Pre-While–Post Model” มีกระบวนการจัดการ
เรียน การสอนทีม่ กี จิ กรรมการเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย
น่าสนใจ และนักเรียนได้ท�ำงานร่วมกัน และช่วย
เหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงได้มีปฏิสัมพันธ์กัน
โดยตรง ท�ำให้นักเรียนมีความสนใจ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
จึงส่งผลให้มคี วามสามารถในการคิดวิเคราะห์ (ผล
สัมฤทธิท์ างการเรียน) ของนักเรียนสูงขึน้ สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ พิชยา เสนามนตรี (2556) พบว่า
นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ
กานต์ชนก ด้วงตะกั่ว (2557) พบว่า 1) ความ
สามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ หน่วยการเรียนรู้
วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนจากการใช้
วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังความคิด
นักเรียนมีคะแนนความก้าวหน้า เฉลีย่ เท่ากับ 17.33
2) ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และ 3) ความสามารถในการอ่านเชิง
วิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูป
แบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ชิ าภาษาไทย โดยใช้
กลวิธเี มตาคอกนิชนั เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ ส�ำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 “Pre-While–Post Model” ในภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.72) ทั้งนี้เพราะ
“Pre-While–Post Model” ซึ่งผู้วิจัยมีน�ำมาใช้
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ช่วยให้นักเรียนมีความสนใจอยากเรียน รูปแบบ
กิจกรรมและการเรียนรู้ ท�ำให้นกั เรียนสนุก มีความสุข
ในการท�ำกิจกรรมนักเรียนจะคอยช่วยเหลือกัน
และกัน ครูมีการจัดสภาพแวดล้อม สื่อ ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง ฝึกคิด ฝึกท�ำ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ ว่ มกันและนักเรียนได้มปี ฏิสมั พันธ์ทดี่ ตี อ่ กัน
ท�ำให้นกั เรียนมีความสนุกสนานในการเรียน และมี
ความกระตือรือร้นในการเรียนมากยิง่ ขึน้ มีความสุข
ในการร่วมปฏิบัติกิจกรรม สอดคล้องกับงานวิจัย
ของพิชยา เสนามนตรี (2556) ที่ได้วิจัยเรื่อง ผล
การอ่านเชิงวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ผลการสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนโดยรวมเห็นว่ามีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงาน
วิจัยของใหมนา นาทันตอง (2556) ที่ได้วิจัยเรื่อง
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ า้ นการอ่าน
เชิงวิเคราะห์โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยรวมและ
รายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
ไปใช้

1. ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัย

1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูป
แบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โดยใช้กลวิธี
เมตาคอกนิชัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ ผู้ที่น�ำไปใช้จะต้องศึกษาคู่มือการใช้
และแนวทางการพัฒนาการสอนอ่าน โดยใช้กลวิธี
เมตาคอกนิชันในแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างดี เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ ต็ม
ตามรูปแบบที่สร้างขึ้น
1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วย
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การอ่านเชิงวิเคราะห์ ควรเป็นการอ่าน ที่บทอ่าน
ไม่ยาวมากนัก แต่ต้องใช้เวลาในการจัดกิจกรรม
ซึ่งผู้ที่น�ำรูปแบบไปใช้ควรจัดสรรเวลาในการจัด
กิจกรรมให้เหมาะสม
1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้น
ตอนของรูปแบบ ผู้ที่น�ำไปใช้จะต้องศึกษาวิธีการ
จัด การเรียนรู้โดยกลวิธีเมตาคอกนิชันให้เข้าใจ มี
ความชัดเจนในทุกขัน้ ตอน เพือ่ พัฒนาการเรียนการ
สอน สูก่ ารพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน ทีค่ รอบคลุมการ
จัดกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป
ในการวิจัยครั้งต่อไปขอเสนอแนวทางใน
การวิจัย ดังนี้
2.1 ควรมีการศึกษาผลการใช้เมตาคอกนิชนั

ต่อการเรียนรูใ้ นแต่ละระดับความสามารถของนักเรียน
เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน
2.2 ควรมีการศึกษาแนวทางการวัดระดับ
ความสามารถในกระบวนการรูอ้ า่ น เขียน คิด หรือ
เมตาคอกนิชนั ของนักเรียนแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร
2.3 ควรพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ตามกลวิธีเมตรคอกนิชัน ไปใช้กับการเรียนรู้ใน
เนือ้ หาอืน่ เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน
และขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆ
2.4 ควรมีการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ น
ร่วม และการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
เพื่อพัฒนาการอ่านสู่การพัฒนาการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ เพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ ตนเอง โรงเรียน
ชุมชน และ ประเทศชาติต่อไป
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