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52254901 : สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 
คาํสาํคญั : รูปแบบการสอนอา่นเพือความเขา้ใจ / ยทุธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท /ยทุธวิธีแผนภูมิความหมาย  
 ฉลอง รัตนพงษ์ : การพฒันารูปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้าใจโดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี. อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ.ดร.วิสาข ์ จติัวตัร์,  ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพนัธุ์ และ  ผศ.ดร.ทิพมาศ  

ชุมวรฐาย.ี  397 หนา้. 
 
 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค ์ ) เพือพฒันาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนการอ่านเพือความ
เขา้ใจโดยใชย้ทุธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภมิูความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอา่นเพือ
ความเขา้ใจของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีและ ) เพือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนการอ่านเพือความ
เขา้ใจโดยใชย้ทุธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมาย โดย . ) เปรียบเทียบความสามารถใน
การอ่านเพือความเขา้ใจของนกัศึกษาก่อนและหลงัเรียนโดยใชรู้ปแบบการสอนการอา่นเพือความเขา้ใจ โดยใชย้ทุธวิธี
การสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมาย และ . ) ศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาทีมีต่อการเรียน
โดยใช้รูปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้าใจโดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิ
ความหมาย กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาชันปีที  สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฏร์ธานี จงัหวดัสุราษฏร์ธานีทีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที  ปีการศึกษา  จาํนวน  คน เครืองมือทีใชใ้น
การวิจยัประกอบดว้ย คู่มือการใชรู้ปแบบการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจโดยใชยุ้ทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาทและแผนภูมิความหมาย แผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาทีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉลีย ค่า
เบียงเบนมาตรฐาน ค่าทีแบบไม่อิสระและการวิเคราะห์เนือหา 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1. รูปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้าใจโดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและ              

แผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี มีชือว่า 
“PMPC Model” มี  องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ) หลกัการ การช่วยเหลือและการสอนทีชดัเจน ผา่น  กลยทุธ์หลกั และการ
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ) วตัถุประสงค ์เพือพฒันานกัศึกษาใหส้ามารถเป็นผูอ้่านอิสระ ) กระบวนการเรียนการสอน 

มี 4 ขนัตอนคือ ขนัที  การเตรียม (Preparing: P) ขนัที  การนาํการปฏิบติั (Modeling: M) ขนัที  การมีส่วนร่วม 

(Participating: P) และขนัที  การร่วมมือ (Cooperating: C) ) การวดัและประเมินผล ความสามารถในการอ่านเพือ
ความเขา้ใจของนักศึกษา และ ) เงือนไขสําคญัในการนาํรูปแบบไปใชใ้ห้ประสบผลสําเร็จคือ ผูส้อนตอ้งศึกษา
ขนัตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้จากคู่มือและผูเ้รียนตระหนกัถึงวิถีประชาธิปไตยในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ พบวา่
รูปแบบการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจ มีประสิทธิภาพ 74.46/73.27  
                   2.  ประสิทธิผลของรูปแบบพบวา่ 2.1) หลงัเรียนตามรูปแบบนกัศึกษามีความสามารถในการอา่นเพือความ
เขา้ใจ สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 . ) หลงัเรียนตามรูปแบบนกัศึกษามีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก 
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 The purposes of this research were to: 1) develop and determine the efficiency of reading 

comprehension instructional model through reciprocal teaching and semantic mapping strategies to enhance reading 

abilities of undergraduate students, and 2) evaluate the effectiveness of reading comprehension instructional model 

by 2.1) comparing the students reading abilities before and after learning by using the model, and 2.2) studying the 

satisfaction of the students toward learning by using the reading comprehension instructional model through 

reciprocal teaching and semantic mapping strategies. The samples comprised 30 first year students of business 

English at Suratthani Rajabhat University, Surat Thani province during the first semester of the academic year 

2014. Research instruments consisted of a handbook for reading instructional model, lesson plans, a reading 

comprehension test and questionnaire. The data were analyzed by means, standard deviations, t-test dependent and 

content analysis.  

 The results were as follows:  

   1. The reading comprehension instructional model through reciprocal teaching and semantic mapping 

strategies to enhance reading abilities of undergraduate students called “PMPC Model” consisted of five 

components. These are (1) principle to scaffold and explicit instruction through four strategies and social 

interaction; (2) objective to develop the undergraduate students as independent readers; (3) the teaching and 

learning process which consisted of four steps, a) Preparing: P, b) Modeling: M, c) Participating: P, d) Cooperating: 

C; (4) The assessments and evaluations on reading comprehension of undergraduate students; and (5) the important 

condition for using the PMPC model successfully was that the teachers should study the steps of learning from the 

handbook and the learners realized the democratic process for learning activities. The efficiency of this model was 

74.46/73.27. 

  2. The effectiveness of the PMPC Model indicated that 2.1) after using the PMPC model, the students’ 

reading comprehension were higher than before receiving the instruction at a .05 significant level, and 2.2) after 

using the PMPC model, the students had satisfaction towards learning activities of the model at a high level.  
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บทที 1 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 การอ่านเป็นการสือสารทีจาํเป็นอย่างยิงไม่วา่จะเป็นการอ่านภาษาทีหนึงหรือภาษาที
สองเพราะผูอ่้านสามารถศึกษาหาความรู้และพฒันาชีวิต นอกจากนนัยงัก่อให้เกิดความสนุกสนาน
ส่งเสริมใหมี้ความคิดริเริมสร้างสรรคแ์ละเป็นแรงผลกัดนัทีดีในการดาํเนินชีวิตทีไม่สามารถปฏิเสธ
ได ้ ถา้จะสรุปวา่การอ่านเป็นหวัใจในการศึกษาต่างๆในทุกระดบัและเป็นเครืองมือในการแสวงหา
ความรู้ต่างๆได ้อยา่งไรก็ตามการอ่านทีมีประสิทธิภาพนนัเป็นสิงทีมีความสําคญั ประเทศไทยใช้
ภาษาองักฤษเป็นภาษาทีสองในระดบันโยบายการศึกษาของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการไดมี้การ
กาํหนดให้นักเรียนมีการเรียนภาษาองักฤษตังแต่ชันประถมศึกษาปีที 1 จนถึงชันระดับชัน
มธัยมศึกษาตอนปลาย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในดา้น
การดาํเนินการดา้นการศึกษาวา่ดว้ยการเสริมสร้างความร่วมมือดา้นการศึกษาเพือบรรลุสู่ประชาคม
อาเซียน กฎบตัรของอาเซียนได้กาํหนดให้มีการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 โดย
การศึกษาถูกกาํหนดให้เป็นกลไกหลกัในการนาํอาเซียนสู่ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและ
สังคม รัฐบาลได้เน้นนโยบายทางการศึกษาในการพฒันาศกัยภาพของนักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนให้มีทกัษะทีเหมาะสมเพือเตรียมความพร้อมในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน เช่น ความรู้
ภาษาองักฤษ ภาษาเพือนบา้น เป็นตน้ และพฒันามาตรฐานการศึกษาเพือส่งเสริมการเคลือนยา้ยของ
นกัศึกษาและครูอาจารยใ์นอาเซียน รวมทงัให้มีการยอมรับในคุณสมบติัทางวิชาการร่วมกนัใน
อาเซียน การส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษาต่างๆ (การประชุมสุดยอดอาเซียนครังที 

15 วนัที 24 ตุลาคม 2552) จะเห็นไดจ้ากนโยบายทางการศึกษาของอาเซียนก็มุ่งเนน้และพฒันาการ
เรียนภาษาองักฤษเช่นกนั  

การเรียนภาษาองักฤษจะมีการเรียนในสีทักษะ คือ ทกัษะการพูด ทกัษะการฟัง     

ทกัษะการอ่านและทกัษะการเขียน แต่ทกัษะทีใชม้ากทีสุดก็คือทกัษะการอ่าน(Carrel 1989; Grabe 

and Stoller, 2002) เพราะผูเ้รียนสามารถใชไ้ดใ้นทุกๆโอกาสในทุกๆสถานทีไม่วา่จะเป็นการเรียน
การสอน การศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองจากตาํราเรียน หนงัสือวิชาการต่างๆรวมถึงการคน้ควา้หา
ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 



2 

 

 โลกยุคโลกาภิวตัน์ ขอ้มูลจากสือต่างๆใชภ้าษาองักฤษเป็นส่วนใหญ่ ดงันนัเราจึงไม่
สามารถทีจะหลีกเลียงได้โดยเฉพาะอย่างยิงผูที้เรียนในระดบัอุดมศึกษาทีตอ้งคน้ควา้และใช้การ
เรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่  ฉะนันผู ้ทีสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษและมีการอ่านทีมี
ประสิทธิภาพร่วมดว้ยจึงเป็นผูที้ไดเ้ปรียบทีจะคน้ควา้หาความรู้จากสือทีใชภ้าษาองักฤษเหล่านีและ
สามารถบรรลุถึงเป้าหมายได ้อย่างไรก็ตามในทางปฏิบติัแลว้ยงัมีปัญหาอีกมากมายทีทาํให้ผูเ้รียน
หรือผูอ่้านไม่สามารถประสบความสําเร็จในการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการอ่านใน
ภาษาทีสอง สาเหตุทีสาํคญัประการหนึงทีทาํใหผู้เ้รียนขาดความเขา้ใจในการอ่านนนัคือวิธีการสอน 

ผูเ้รียนส่วนมากคุน้เคยกบัวิธีสอนแบบดงัเดิม นนัคือผูส้อน สอนรายละเอียดเนือหามากกวา่การฝึก
ทกัษะเพือการอ่านดงัที Gradman (1991) กล่าวถึงการสอนอ่านไวว้า่โดยทวัไปวิธีการสอนอ่านของ
ครูทวัไปจะสอนให้อ่านบทความสันๆและตามดว้ยกาววิเคราะห์ภาษาซึงเป็นการมุ่งสอนส่วนยอ่ย
ของการอ่าน รูปแบบของภาษาไม่ไดมุ้่งไปสอนทีความหมายซึงเป็นส่วนทีทาํให้ผูเ้รียนไม่ชอบอ่าน 

ทงันีและทงันันจะตอ้งมาดูว่ามีอะไรทีเป็นปัญหาบา้งและจะพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุเป้าหมายได้
อยา่งไร 

 จากผลการวจิยัของนกัการศึกษาในต่างประเทศไดผ้ลการวิจยัวา่ผูเ้รียนขาดกลยุทธการ
อ่านความเขา้ใจเนือหาทีมีประสิทธิภาพ (Carnine, 2004; Riyard and Yore 1992) เพือพฒันาการ
อ่านและความเขา้ใจเนือหาทีมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการการอ่าน(The National Reading Panel)

ของประเทศอเมริกา (2000) ไดแ้นะนาํกลยุทธ์การสอนการอ่านเพือความเขา้ใจเนือหาวิชาและการ
ทาํวจิยักลยทุธ์การอ่าน จากการวิจยัทีมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใชฐ้านจากบริบทความจริง เนือหา
ทีเห็นวา่ยากสําหรับผูเ้รียนในการทาํความเขา้ใจมากกวา่เนือหาทีเขาคุน้เคยและโดยเฉพาะอยา่งยิง
เนือหาทีไม่คุน้เคย กระบวนการและศพัทค์วรเป็นทีตระหนกัเนน้ยาํการใชก้ลยุทธ์ในการสนบัสนุน
การอ่านเพือความเขา้ใจของผูเ้รียน (Burdumy et al. 2006; Miller, 2006; Rivard and Yore, 1992) 

การอ่านเพือความเขา้ใจไดถู้กให้คาํจาํกดัความไวว้า่เป็นกระบวนการทีเป็นจุดเริมตน้ของการสกดั
และการสร้างความหมายทีพร้อมกนัและรวมถึงภาษาเขียน (Snow, 2002: 11) เป็นสิงทีผูเ้รียนไดถู้ก
สอนให้เรียนรู้กลยุทธ์ทีหลากหลายเพือพฒันาไปสู่การอ่านเพือความเขา้ใจ รวมถึงการทาํนาย การ
สรุป การตงัคาํถามและการใชผ้งักราฟิก (Burdumy et al. 2006; Zmach et al., 2007)  

 จากการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ประเมินมาตรฐานการศึกษาด้านผู ้เรียนระดบัการศึกษา   
ขนัพืนฐาน ผลของคะแนนในการสอบวิชาภาษาองักฤษทวัไปซึงเป็นวิชาพืนฐานผลคะแนนยงัอยู่
ในระดบัทีตอ้งปรับปรุงเป็นส่วนใหญ่ ฉะนนัจะทาํให้มีปัญหากบัวิชาภาษาองักฤษและจากผลการ
ทดสอบทางการศึกษาขนัพืนฐาน (O-NET) ของผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษาปีที 6 ปีการศึกษา 2555 มี
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ผลคะแนนเฉลียวิชาภาษาองักฤษคิดเป็นร้อยละ 22.13 จากคะแนนเต็ม 100 (สถาบนัทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติองคก์ารมหาชน 2555)ปีการศึกษา 2556 มีผลคะแนนเฉลียวิชาภาษาองักฤษคิด
เป็นร้อยละ25.35 จากคะแนนเต็ม 100 (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชน 

2556)และปีการศึกษา 7 มีผลคะแนนเฉลียวชิาภาษาองักฤษคิดเป็นร้อยละ 23.44 จากคะแนนเต็ม 

 (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองคก์ารมหาชน, 7) 

จากเหตุผลทีการอ่านอยา่งมีประสิทธิภาพไดก้ลายเป็นสิงทีมีความจาํเป็นเป็นอย่างยิง
สําหรับผูเ้รียนในทุกระดบัจึงทาํให้มีการคน้ควา้หากลยุทธ์การเรียนการสอนในการทีจะช่วยให้
ผูเ้รียนเขา้ใจการอ่านไดดี้ขึนจากนกัการศึกษา นกัวิชาการ ครูผูส้อน รวมถึงผูเ้รียนดว้ยจึงทาํให้เกิด
กลยทุธ์และวธีิการมากมายในการสอนอ่านอยา่งมีประสิทธิภาพ และหนึงในจาํนวนนนัก็มีการสอน
อ่านเพือความเขา้ใจแบบแลกเปลียนบทบาทรวมอยูด่ว้ยและในการวิจยัการอ่านนีผูว้ิจยัไดเ้ลือกการ
สอนการอ่านแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) มาใช้พฒันาการสอนการอ่านเพือ
ความเขา้ใจอยา่งมีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์การสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) เป็นวิธีทีเป็น
ประชาธิปไตยทีสนับสนุนการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูและนักเรียนนําสู่การเรียนรู้  เป็นการ
คาดหวงัว่าผลของการวิจยันีจะเป็นประโยชน์สําหรับครู นักเรียน ผูนิ้เทศโรงเรียน การรวบรวม
วรรณกรรมทีเกียวขอ้งทีมีมาก่อน ชีให้เห็นวา่ครูจาํเป็นทีจะตอ้งดดัแปลงวิธีการสอนไปพฒันาเพือ
การสอนการคิดในระดบัทีสูงขึน (Plinscar and Brown, 1986; Carter 1997; Greenway 2002; Allen 

2003; Todd and Tracey 2006) วิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ไดถู้ก
นาํมาใชส้อนเพือช่วยเหลือนกัเรียนกลุ่มทีมีปัญหาในการอ่านทีจาํเป็นตอ้งไดรั้บการฝึกการอ่านเป็น
พิเศษ (Plinscar and Klenk, 1992; Klingner and Vanghn, 1996; Lederer, 2002) การสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) สนบัสนุนการเรียนแบบร่วมมือ ความรับผิดชอบและ
ลกัษณะการเป็นผูน้าํ สามารถขบัเคลือนการเรียนรู้ของผูเ้รียน พฒันาความสัมพนัธ์ทางสังคมและลด
พฤติกรรมของผูที้ไม่เป็นทีพึงปรารถนาในหอ้งเรียน อยา่งไรก็ตามสิงทีจะขาดเสียไม่ไดใ้นก ารอ่าน
เพือความเขา้ใจนนัก็คือพืนฐานการสอนอ่าน ในการวิจยันีไดน้าํเอาทฤษฎีการอ่านทีสําคญั3 ทฤษฎี
มาใชคื้อ ทฤษฎีการอ่านในระดบัพืนฐานไปสู่ในกระบวนการอ่านในระดบัสูง (Bottom up Theory )  

กระบวนการอ่านในระดบัสูงไปสู่กระบวนการอ่านในระดบัพืนฐาน (The Top-down Theory)และ
ทฤษฎีการอ่านแนวปฏิสัมพนัธ์ (The Interactive Theory)   

ทฤษฎีการอ่านในระดบัพืนฐานไปสู่ในกระบวนการอ่านในระดบัสูง (Bottom up 

Theory )  ซึงเป็นกลวธีิการสอนการอ่านพืนฐานทีจะนาํไปสู่ความสําเร็จ  การอ่านวิธีนีก็คือรูปแบบ
การอ่านทีใหผู้อ่้านคาํนึงถึงหน่วยเล็กๆของคาํตงัแต่ตวัอกัษรเมือตอ้งการอ่านคาํ พิจารณาคาํเมืออ่าน
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วลี พิจารณาวลีเมือตอ้งการอ่านประโยค การอ่านคือการจาํคาํเพือให้เขา้ใจบทอ่าน ตอ้งใช้ความรู้
เกียวกบัคาํศพัท ์โครงสร้างไวยากรณ์ และความสัมพนัธ์ของประโยคในขอ้ความ การอ่านรูปแบบนี
ผูส้อนตอ้งใช้ระยะเวลานานในการสอนอ่าน ขอ้เสียคือผูอ่้านตอ้งสะสมจาํนวนคาํศพัท์ให้ไดเ้ป็น
จาํนวนมาก (Carrell, 1989)  

กระบวนการอ่านในระดบัสูงไปสู่กระบวนการอ่านในระดบัพืนฐาน (The Top-down 

Theory)ซึงรูปแบบการสอนแบบพืนฐานนีเริมแรกแนะนําโดย Goodman (1967) ซึงกล่าวว่า
ความคิดในการอ่านเป็นเกม การคาดเดาจากจิตวิทยาภาษาศาสตร์ (psycholinguistic guessing game) 

ทีผูอ่้านตอ้งใชค้วามรู้จากประสบการณ์เดิมมาเชือมโยงกบัขอ้มูลใหม่ทีอ่านเพือทีจะทาํความเขา้ใจ
เนือหาทีอ่าน ซึงจะเห็นไดว้า่รูปแบบนีมุ่งเนน้คาดเดางานทางดา้นภาษามากกวา่ขอ้มูลรูปแบบจาก
เนือหาทีอ่านเป็นการคาดเดากลุ่มคาํทีจะมีต่อไป  และ Nuttall (1996) กล่าววา่ผูอ่้านอาจจะเริมคาด
เดาเรืองจากชือเรืองทีจะอ่านหรืออะไรบางอย่างทีจาํกดัขอบเขตเรืองทีอ่านนันไว  ้ประกอบกับ
ขณะทีอ่านนนัผูอ่้านอาจจะตงัสมมุติฐานขอ้ความทีผูเ้ขียนนาํเสนอไว ้การอ่านดว้ยกลยุทธ์การอ่าน
แบบนีเป็นการเริมจากจุดทีระดบัสูงกว่ามาสู่ระดบัทีตาํกว่า และเมือสองกลยุทธ์การอ่านนีเป็นกล
ยุทธ์การสอนทีตรงกนัขา้มก็ไม่เป็นการแปลกทีจะนาํกลยุทธ์การอ่านทงัสองวิธีมารวมกนัเพือให้
การอ่านเพือความเขา้ใจมีประสิทธิภาพเพิมขึนซึงวิธีนีเรียกว่ารูปแบบการสอนแบบปฏิสัมพนัธ์ 

(The Interactive Model) 

ทฤษฎีการอ่านแนวปฏิสัมพนัธ์ (The Interactive Theory)  มีนกัการศึกษาหลายท่านที
ให้การสนบัสนุนรูปแบบนี คือ Nunan (1990), Rumelhart (1977) และ Grabe (1991) เป็นผูที้
สนบัสนุนและให้เหตุผลเพิมเติมว่ารูปแบบการสอนแบบปฏิสัมพนัธ์ (The Interactive Theory) 

ขนัตอนเบืองตน้ทีใช้ขอ้มูลพืนฐานจากหลายแหล่งขอ้มูล เช่น ระบบการสะกดคาํ (orthographic) 

เกียวกับคํา (lexical) เกียวกับการสร้างประโยค (syntactic) ความรู้เกียวกับความหมายทาง
ภาษาศาสตร์ (semantic knowledge) และประสบการณ์เดิม (schemata) ซึงรูปแบบการอ่านแบบที
สามนีจะเป็นรูปแบบทีผูอ่้านไดป้ระโยชน์สูงสุด อนัทีจริงมีกลยุทธการอ่านทีหลากหลาย (Multiple 

Reading Strategies) ทีผูส้อนสามารถนาํมาใช้เพือให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาศกัยภาพในการอ่าน และ
ยทุธวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท เป็นกลยุทธการอ่านทีสามารถพฒันาความสามารถในการ
อ่านของผูเ้รียนซึงมีขนัตอนยอ่ยสีขนัตอนคือ การทาํนาย (predicting)ซึงจาํเป็นตอ้งอาศยัความรู้จาก
ประสบการณ์เดิม การตงัคาํถาม (questioning) ซึงเป็นวธีิการทีผูอ่้านสามารถแยกประเด็นสําคญัของ
เรืองทีอ่านและตรวจสอบความเขา้ใจในสิงทีอ่านซึงตอ้งใช้ความรู้เกียวกบัการสร้างประโยคและ
ความรู้ทางภาษาศาสตร์  การหาความชัดเจน (clarifying)ก็ เช่นกัน  ขันตอนสุดท้ายการสรุป
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(summarizing) เป็นขนัตอนทีผูเ้รียนจบัประเด็นสาํคญัของเรืองทีอ่านและการสังเคราะห์ขอ้มูลก็เป็น
การใชค้วามรู้ทฤษฎีการอ่านแนวปฏิสัมพนัธ์มาใชร่้วมในทุกขนัตอน 

  วิธีการเรียนการอ่านโดยใช้กลยุทธ์การสอนแบบแลกเปลียนบทบาท(Reciprocal 

Teaching) เป็นการเรียนรู้ทีผูเ้รียนตอ้งมีความร่วมมือกนั (Collaborative Learning Theory)  เพือให้
เกิดความสําเร็จในงานการอ่าน วิธีการเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative Learning) เป็นหนึงวิธีที
เหมาะสมทีมาใช้ร่วมในการสอนอ่านเพือความเขา้ใจของนักเรียนทีมีความสามารถแตกต่างกนั
ดงันันการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือทีนํามาใช้ในการอ่านเพือความเข้าใจของ
นกัเรียนจะสามารถพฒันาคุณลกัษณะดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ มีความรับผิดชอบ มีความเป็นผูน้าํ ผูต้าม 

บุคลิกภาพพฒันาดา้นประชาธิปไตย ซึงสอดคลอ้งกบัวชัรา เล่าเรียนดี (2547:1) ทีวา่การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเป็นการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัแบบหนึงเพือให้ผูเ้รียนไดร่้วมกนัเรียนรู้
และปฏิบติักิจกรรมไดบ้รรลุผล สาํเร็จตามจุดมุ่งหมายการร่วมกนัปฏิบติังานช่วยเหลือซึงกนัและกนั 

และมุ่งส่งเสริมพฒันาทกัษะทางสังคมและให้มีความรับผิดชอบต่อผลงานของตนเองและของกลุ่ม 

ทุกคนตอ้งมีการแลกเปลียนความคิดเห็นช่วยเหลือพึงพากนัยอมรับกนัและกนั รวมทงัช่วยเหลือ
เพือนสมาชิกใหส้ามารถเรียนรู้ไดต้ามวตัถุประสงคที์กาํหนด 

จากทีกล่าวขา้งตน้นนั กลยุทธ์การสอนการอ่านแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal 

Teaching) มีประโยชน์มากและเป็นรูปแบบทีเหมาะสมทีจะนาํมาใช้ในการสอนการอ่าน เป็น
รูปแบบการสอนทีพฒันาโดย Palincsar and Brown (1984) นักวิชาการทงัสองท่านได้อธิบาย
วตัถุประสงคข์องรูปแบบการสอนนีวา่เป็นการช่วยเหลือให้ผูอ่้านมีความสามารถหาความหมายจาก
เนือหาและช่วยเหลือชีนําให้ผูเ้รียนมีความเข้าใจเนือหาได้ดีขึนและเป็นพืนฐานวิธีทางสังคม   

(sociocultural) โดยการออกแบบรูปแบบสําหรับผูอ่้าน อธิบายและนาํกลยุทธ์การเรียนรู้โดยการ
สนบัสนุนจากสังคมสิงแวดลอ้มรอบตวั กลยุทธ์นีผูเ้รียนใชก้ารถกอภิปรายทีจะนาํไปสู่ความเขา้ใจ
ของผูเ้รียนพฒันาการเรียนรู้นาํตนเอง (self-regulatory and monitoring) เพือนาํไปสู่การพฒันา
ศกัยภาพรวม (Allen, 2003) เป็นกลยทุธ์การสอนอ่านซึงประกอบดว้ยกลยุทธ์การอ่านทีจาํเป็น 4 กล
ยุทธ์ คือการทาํนาย (predicting) การตงัคาํถาม (generating questions) การสรุป (summarizing) และ
การหาความชดัเจน (clarifying) สําหรับกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของรูปแบบการสอนนีอยูบ่นฐาน
ทฤษฎีทางสังคม คือ the zone of proximal development, proleptic teaching, and expert scaffolding 

(Palincsar and Brown, 1984) 

จากการอ่านเพือความเขา้ใจเนือหาภาษาองักฤษไดก้ลายเป็นปัญหาหลกัของการเรียนรู้
ของผูเ้รียนในการคน้ควา้หาความรู้แต่ผูเ้รียนเหล่านีสามารถมีศกัยภาพในการพฒันาการเรียนรู้การ
อ่านได้แต่พวกเขายงัมีช่องว่างรอยต่อทีต้องเชือมโยงเพือให้ถึงความสามารถทีต้องการ ซึง
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สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้ของ Vygotsky  ทีเรียกวา่ พืนทีรอยต่อพฒันาการ (Zone of Proximal 

Development)คือการทําหน้าทีหรือทํางานอย่างใดอย่างหนึงทีในปัจจุบันทีผู ้เ รียนย ังไม่ มี
ความสามารถจะทาํได้แต่อยูใ่นกระบวนการทีจะทาํให้ผูเ้รียนมีความพร้อม สามารถทาํหน้าทีหรือ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ในอนาคต เป็นกระบวนการทียงัอยูใ่นระหวา่งการเริมตน้ (Embryonic State) 

ซึง Vygotsky เปรียบเทียบวา่เป็น “ดอกตูม” (Buds) หรือ ดอกไม ้(Flowers) ของพฒันาการมากกวา่
ทีจะเป็น “ผล” (Fruits) ของพฒันาการ (Vygotsky, 1978: 86)  

พืนทีรอยต่อพฒันาการ คือบริเวณทีผูเ้รียนกาํลงัจะเขา้ใจในบางสิงบางอย่าง จากการ
เป็นครูและนกัวิจยั  Vygotsky ตระหนกัอยู่เสมอว่าผูเ้รียนมีความสามารถทีจะแกปั้ญหาทีเกินกว่า
ระดบัพฒันาการทางสติปัญญาของตนทีจะทาํได ้หากไดรั้บคาํแนะนาํ ถูกกระตุน้หรือชกัจูงโดยผูที้
มีสติปัญญาทีดีกวา่บุคคลเหล่านีอาจเป็นเพือนทีมีความสามารถ ผูเ้รียนคนอืนๆพ่อแม่ ครู หรือใครก็
ไดที้มีความเชียวชาญ  Vygotsky ไดใ้หค้าํนิยามพืนทีรอยต่อพฒันาการนีวา่“ระยะห่างระหวา่งระดบั
พฒันาการทีแทจ้ริง ซึงกาํหนดโดยลกัษณะการแกปั้ญหาของแต่ละบุคคลกบัระดบัของศกัยภาพแห่ง
พฒันาการทีกาํหนดโดยผา่นการแกปั้ญหาภายใตค้าํแนะนาํของผูใ้หญ่ หรือในการร่วมมือช่วยเหลือ
กบัเพือนทีมีความสามารถเหนือกวา่” และไดก้ล่าวสนบัสนุนวา่ The zone of proximal development 

คือการทีผู ้เ รียนทีมีความสามารถในระดับตําได้รับความช่วยเหลือจากเพือนร่วมทีมทีมี
ความสามารถสูงกวา่หรือจากผูที้มีความเชียวชาญ  (Vygotsky,1978) และผลสุดทา้ยคือการสรุปหา
คาํตอบจากการทีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ซึงเป็นขนัสุดทา้ย (summarizing) การสรุปใจความสําคญัช่วยให้
ผูอ่้านได้เน้นความสนใจไปทีใจความสําคญัเป็นการทบทวนขอ้มูลทีอ่านเป็นการเรียนรู้แบบนาํ
ตนเอง อยา่งไรก็ตามผูเ้รียนจะเขา้ใจเนือหาทีอ่านไดดี้กวา่เมือพวกเขามองเห็นถึงการจดัเรียงเนือหา
ทีง่ายในการทาํความเขา้ใจและบ่งชีให้เห็นความสําคญัระหว่างความคิดและหนึงในวิธีเหล่านีก็คือ
การใชแ้ผนภูมิความหมาย (semantic mapping) 

ขนัตอนสรุป summarizing นีผูว้ิจยัเลือกใช้แผนภูมิความหมาย (semantic mapping) 

การทีผูว้ิจยัเลือกใช้ขนัตอนนีในขนัสรุปก็เพราะว่าวิธีนีง่ายในการสอนและง่ายสําหรับผูเ้รียนทีจะ
นาํไปใช้ทาํความเขา้ใจในเนือหาทีอ่าน ผูว้ิจยัมีความเชืออย่างกวา้งๆว่าผูเ้รียนจะเรียนได้ดีกว่าถ้า
ไดรั้บการสอนให้สร้างความสัมพนัธ์ทีเกียวขอ้งกนัในเนือหาและกลยุทธ์นีก็เป็นพืนฐานของการ
สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประกอบของเนือหา Mayer (2003) ไดอ้ภิปรายไวว้า่การใชยุ้ทธวิธี
แผนภูมิความหมาย (semantic mapping) เป็นการใช้การขบัเคลือนผูเ้รียนในการคิดแบบเชือมโยง 

การอ่านและความคาดหวงัในการเขียนเป็นการสนบัสนุนการพฒันาการเรียนรู้คาํศพัทโ์ดยการช่วย
ให้ผูเ้รียนเชือมโยงขอ้มูลใหม่กบัประสบการณ์เดิมทีมีอยู ่แผนภูมิความหมาย (semantic mapping) 

แสดงใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งคาํหรือกลุ่มของคาํถึงแมว้า่ความสัมพนัธ์เกือบทงัหมดจะอยูบ่น
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พืนฐานของการผูกความคิดก็ยงัสะทอ้นให้เห็นถึงรูปแบบการจดัอยา่งเป็นระบบ ความหมายอยา่ง
อืนทีใชร้วมถึง Semantic webbing, semantic networking, bubbling and plot maps (Vacca et al. 

2000: 298-299; Ruddell, 2002: 169) 

 งานวิจยัทีเกียวกบัแผนภูมิความหมาย (semantic mapping) ส่วนใหญ่จะมุ่งไปทีหา
ประสิทธิภาพในการสร้างคาํศพัท์ (Pittelman, Levin and Johnson, 1985; Dyer 1985) มีงานวิจยัไม่
มากนกัทีศึกษาถึงผลสะทอ้นของแผนภูมิความหมาย (semantic mapping) ในการอ่านเพือความ
เขา้ใจ Johnson, Pittelman, Landis (1985) และ Jones (1984) ไดศึ้กษาผลของการสอนศพัทก่์อนการ
อ่านซึงเป็นหนึงในสามกลยุทธ์  คือครูทําแผนผงัคาํศัพท์โดยตรง  การวิเคราะห์ลักษณะของ
ความหมายของคาํและประโยค และการเปลียนแปลงเบืองตน้ซึงทงัสามวิธีนีเป็นผลจากการสอน
ศพัท ์กลุ่มทีไดรั้บการสอนแบบแผนผงัรูปภาพและการวเิคราะห์ลกัษณะของความหมายของคาํและ
ประโยคไดผ้ลทีดีกวา่กลุ่มพืนฐานทีวดัความเขา้ใจพนืฐานแต่การสอนทีแตกต่างก็ไม่ไดท้าํให้มีผลที
แตกต่างทางสถิติ สําหรับการวิจยัของPittelman and Johnson (1985) สรุปผลออกมาว่าการใช้
แผนผงัรูปภาพให้ผลต่อทังคําศัพท์ทีเป็นกุญแจสําคัญในการแนะนําและการนําความรู้จาก
ประสบการณ์เก่าของผูอ่้านเกียวกบัหัวขอ้เรืองทีอ่าน และนักวิจยัทงัสองท่านไดบ้นัทึกสิงทีเป็น
ประโยชน์ในกลยทุธ์หลงัการอ่านในการช่วยใหผู้เ้รียนทบทวนขอ้มูลทีเรียนรู้ใหม่และเชือมโยงไปสู่
ความรู้เดิม กฤติกา  จนัทรเกษม (2553)ไดว้จิยัเกียวกบัการใชผ้งัความสัมพนัธ์ทางความหมายในการ
เรียนแบบกลุ่มสัมพนัธ์ ผลการวิจยัสรุปไดว้่าผูเ้รียนทีไดรั้บการสอนโดยใช้ผงัความสัมพนัธ์ทาง
ความหมายมีความสามารถในการอ่าน มีความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษ
ภาษาองักฤษหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง  Sophapan  Tateum ( ) ไดศึ้กษาการใช้
แผนภูมิความหมายในกิจกรรมการสอนคาํศพัท์ในกิจกรรมก่อนการอ่านของผูเ้รียน ผลการวิจยั
พบว่าการใช้เทคนิคแผนภูมิความหมายในการดึงความรู้เดิมทีมีมาก่อนในกิจกรรมก่อนการอ่าน
สามารถเพิมความสามารถในการอ่านใหก้บัผูเ้รียน 

 โดยสรุปแลว้อาจกล่าวไดว้า่การขาดทกัษะการสอนทีชดัเจนในการสอนอ่านเพือความ
เขา้ใจเป็นปัญหาใหญ่ทีตอ้งไดรั้บพิจารณา การแกไ้ขให้มีความกระจ่างชดัและการทาํวิจยัเกียวกบั
การอ่านเพือความเขา้ใจและโดยเฉพาะอยา่งยิงการใชก้ลยุทธ์ทีทาํให้ผูอ่้านประสบความสําเร็จคือ
สามารถเขา้ใจและสรุปไดใ้นสิงทีพวกเขาอ่าน ดงันนัจากการทีกล่าวมาแลว้ในตอนตน้ทงักลยุทธ์
การสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (semantic 

mapping) สามารถเป็นประโยชน์ในการเรียนในปัจจุบนัโดยเฉพาะความพยายามในการทีจะนาํ
ความรู้ใหม่เกียวกบัการอ่านในห้องเรียนจริง จากเหตุผลดงัทีกล่าวมาการใช้กลยุทธ์การอ่านที
หลากหลายเพือพฒันาการอ่านทีช่วยให้ผูอ่้านมีความเขา้ใจในเนือหาทีอ่านมากขึนในการสอน
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ผูเ้รียนภาษาองักฤษในระดับมหาวิทยาลัย  ผูว้ิจยัในฐานะทีเป็นผูส้อนภาษาองักฤษในระดับ
มหาวทิยาลยั จากประสบการณ์การสอนทีผา่นมาผูว้จิยัสังเกตเห็นวา่ผูเ้รียนไม่มีวตัถุประสงคใ์นการ
อ่านดงันนัผูเ้รียนก็แค่อ่านผา่นไปในขณะเรียนการอ่านภาษาองักฤษถึงแมว้า่ผูเ้รียนบางคนจะมีเจต
คติทีดีต่อการอ่านภาษาองักฤษและมีความเขา้ใจมากกว่าผูเ้รียนคนอืนๆก็ตามในชันเรียนผูเ้รียน
เหล่านันย ังรู้สึกว่าเป็นความยากของเนือหา ผู ้เรียนเกือบทังหมดก็ไม่สามารถทีจะประสบ
ความสําเร็จในการเขา้ใจเนือหาทีเขาอ่าน ดงันันผูเ้รียนบางส่วนรู้สึกเบือและขาดความมนัใจและ
รู้สึกกลวัการอ่านเนือหาตาํราภาษาองักฤษทียาวๆ แต่อยา่งไรก็ตามโดยธรรมชาติแลว้ผูเ้รียนเหล่านี
สามารถได้รับการกระตุน้นําไปสู่การอ่านเนือหาภาษาองักฤษทียาวขึนและสําเร็จได้เพราะโดย
ธรรมชาติแลว้ผูเ้รียนเหล่านีชอบทาํงานเป็นกลุ่มเป็นทีม ชอบทาํงานทุกๆอย่างเป็นกลุ่มเสมอและ
ตอ้งการให้ครูชีนําวิธีการอย่างใกล้ชิดว่าจะตอ้งมีการอ่านอย่างไรเพือให้เข้าใจเนือหาเหล่านัน  

ดงันนัจากแนวคิดทฤษฏีการเรียนรู้ กล่าวไวว้า่ผูเ้รียนจะเรียนรู้ไดดี้ขึนเมือมีการเรียนรู้ร่วมกนัในสิง
ทีเรียนรู้ใหม่ Vygotsky (1987) ครูตอ้งสอนการอ่านเพือความเขา้ใจอย่างไร ผูว้ิจยัเลือกกลยุทธ์การ
สอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ร่วมกบักลยุทธ์การใชแ้ผนภูมิความหมาย 

(semantic mapping) เป็นรูปแบบการสอนนกัศึกษาเหล่านีเพราะเป็นวิธีทีเหมาะสมสําหรับผูเ้รียน
กลุ่มนีใชก่้อนและหลงัการอ่านเพราะไดรั้บการสนบัสนุนจากนกัทฤษฎีและนกัปฏิบติัหลายท่านวา่
เป็นวิธีทีทาํให้ช่วยเพิมการอ่านเพือความเขา้ใจ อยา่งเช่นStahl and Vencil (1985) ไดชี้ให้เห็นว่า
เทคนิคการใช้แผนภูมิความหมาย (semantic mapping) เป็นสิงทีมีประสิทธิภาพเพราะว่าทาํให้
ผูเ้รียนเชือมโยงความรู้ใหม่เขา้กบัความรู้เก่าทีมีอยูเ่ดิมผา่นการใชแ้ผนผงั ครูสามารถทราบถึงความรู้
ทีมีอยูเ่ดิมของผูเ้รียนและสามารถนาํไปใชป้รับในการเรียนการสอน Sinatra,Gemake and Morgan 

(1986) ชีให้เห็นผลดีของเทคนิคนีว่ามีความสําคญัยิงในชนัเรียนเพราะแผนผงัทีสร้างทาํให้เห็น
ความคิดรวบยอดของเนือหา Glenn and Raynold (1980) ชีให้เห็นวา่ความสําเร็จของการใชแ้ผนภูมิ
ความหมาย(semantic mapping) ขึนอยูก่บัวา่ครูใหคุ้ณค่ากบัขนัตอนการคิดของนกัเรียนมากแค่ไหน 

 ผลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัต่างๆทีกล่าวมาขา้งตน้ เกือบทงัหมดเป็นการใช้
กลยุทธ์การสอนการอ่านเพียงอย่างใดอย่างหนึงเท่านัน ซึงก็คืออาจใช้ยุทธวิธีการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) หรือใชแ้ผนภูมิความหมาย (semantic mapping) แต่ใน
การวิจยันี ผูว้ิจยัไดส้ร้างรูปแบบการสอนทงัสองอย่างร่วมกนั เพือช่วยให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจการ
อ่านทีดีขึน ชดัเจนขึน เป็นกลยทุธ์ทีสามารถช่วยผูเ้รียนเรียนรู้ความหมายและความเขา้ใจจากเนือหา
ทีอ่านไดเ้ป็นอย่างดี ในการตรวจสอบติดตามเพือให้แน่ใจว่าเขาเขา้ใจสิงทีอ่านอย่างแทจ้ริงและ
สามารถรู้วา่เขารู้อะไร โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้จากครูและเพือนในกลุ่มผูเ้รียนดว้ยกนัเอง กลยุทธ์
การสอนแบบนีครูและนกัศึกษาหมุนเวยีนแลกเปลียนกนัเป็นผูน้าํ ผูต้าม และอภิปรายในเรืองทีอ่าน
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และในขนัตอนการสอนแบบยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) นีครู
ก็จะใส่ขนัตอนการใช้แผนภูมิความหมาย (semantic mapping) เขา้ไปใช้ร่วมในการสอนเกียวกบั
การจะคาดเดาเนือหาก่อนอ่าน สรุปเนือหาขณะอ่านในแต่ละย่อหน้า และสรุปเนือหาในภาพรวม
อยา่งไร เพือทีจะเขา้ใจเนือหาทีอ่านทีดีทีสุด 

 

กรอบแนวคิดทฤษฎ ี

 จากการทีผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งในการพฒันารูปแบบการสอน
การอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจ โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิ
ความหมาย (Reciprocal Teaching and Semantic Mapping Strategies) โดยอยูบ่นหลกัแนวคิดและ
ทฤษฎีเหล่านี 

 . การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ  

. การสอนอ่านภาษาทีสอง   

 3. ทฤษฎีการเรียนรู้กระบวนการประมวลผลขอ้มูลสารสนเทศทางปัญญา (cognitive) 

และทฤษฎีอภิปัญญา (Metacognitive Theory)  

 4. ทฤษฎีทางสังคมของVygotsky คือ Zone of Proximal Development    

 5. แนวคิดเกียวกบัการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ (Critical Reading) ของ Barret  

 6. ยทุธวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching)   

 7.    แนวคิดเกียวกบัทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning Theory)  

 8. การเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding)  

 9.    แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) 

 10.  ทฤษฎีความรู้เดิม (Schema Theory) 

ซึงรายละเอียดทีสาํคญัของแนวคิดและทฤษฏีทีเกียวขอ้งไดแ้สดงไวพ้อสังเขปดงันี 

 

 1. หลกัการแนวคิดและทฤษฏีเกียวกบัการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ 

ผูว้ิจยัไดน้าํหลกัการแนวคิดเกียวกบัการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบโดย
นาํแนวคิดของ Kruse (2004) ซึงได้เสนอขนัตอนการออกแบบระบบการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิผลและมีความเหมาะสม โดยใช้รูปแบบ “ADDIE Model” ทีประกอบดว้ยการปฏิบติั 5 

ขนัตอน คือ  

1. ขนัวเิคราะห์ (Analysis)  

2. ขนัออกแบบ (Design)  
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3. ขนัพฒันา (Development)  

4. ขนันาํไปใช ้(Implement)   

5. ขนัประเมินผล (Evaluation)  

และแบบจาํลองการออกแบบการสอนเชิงระบบของ  Dick, Carey and Carey (2005: 1-8) ซึง
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบทีสาํคญั 10 องคป์ระกอบ คือ  

1. กาํหนดเป้าหมายการเรียนการสอน (identify instructional goals) เป็นการ
กาํหนดผลลพัธ์ทีคาดหวงั โดยวิเคราะห์การปฏิบติังาน (analyze performance) และวิเคราะห์ความ
ตอ้งการจาํเป็น (conduct needs assessment)  

2. วิเคราะห์การเรียนการสอน (analyze instruction) เป็นขนัของการวิเคราะห์ว่า
จะตอ้งดาํเนินการต่อไปอยา่งไรใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายทีตงัไว ้  

3. วเิคราะห์ผูเ้รียนและบริบท (analyze learners and contexts)  

4. เขียนวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (write performance objective) เป็นการระบุ
ใหช้ดัเจนวา่ ผูเ้รียนจะสามารถทาํอะไรไดบ้า้งในดา้นความรู้และการปฏิบติั  

5. พฒันาเครืองมือประเมินผล (develop assessment instrument)  

6. พฒันากลยทุธ์การปฏิบติัการสอน (develop instructional strategy)  

7. พฒันาและเลือกสือการเรียนการสอน (develop and select instructional 

materials) 

 8. ออกแบบและประเมินผลระหว่างการเรียนการสอน (design and conduct 

formative evaluation of instruction)  

9. ทบทวนการจดัการเรียนการสอน (revise instruction)  

10. ออกแบบและการประเมินผลภายหลงัการเรียนการสอน (design and conduct 

summative evaluation) 

 . การสอนอ่านภาษาทีสอง                                                                                                

ผูว้ิจยัได้นาํแนวคิดหลกัการ แนวคิดเกียวกบัการสอนอ่านภาษาทีสองของแอน
เดอร์สัน (Anderson ) จาํแนกเป็น  กลยทุธ์ เรียกวา่ ACTIVE ดงัต่อไปนี 

รูปแบบการอ่านแบบ ACTIVE ประกอบดว้ยอกัษรตน้ของวธีิทงัหมด  

A – Activate prior knowledge คือการดึงความรู้เดิมของผูเ้รียนออกมาใชข้ณะอ่าน 

C – Cultivate vocabulary  

T – Teach for comprehension การสอนความเขา้ใจการอ่าน 

I – Increase reading rate การเพิมอตัราการอ่าน 
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V – Verify reading strategies การตรวจสอบกลยทุธ์การอ่าน 

E – Evaluate progress การวดัผลความกา้วหนา้ในการอ่าน 

การสอนอ่านภาษาทีสองของ Coady (1979) ทีเสนอการอ่านแบบภาษาศาสตร์เชิง
จิตวิทยาทีต้องใช้ 3 องค์ประกอบในการอ่าน คือความสามารถด้านสติปัญญา ความรู้ด้าน
ประสบการณ์เดิมและกลยทุธ์กระบวนการและแนวการสอนอ่านภาษาองักฤษเป็นภาษาทีสองทีเนน้
การสอนอ่านแบบฟัง-พูด (Audiolingualism) แนวการสอนเพือการสือสาร (Communicative 

Approach) และแนวการสอนอ่านแบบปฏิสัมพนัธ์ (Interactive Approach) 

 3. ทฤษฎีการเ รียนรู้กระบวนการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทางปัญญา                   

(cognitive) และทฤษฎีอภิปัญญา (Metacognitive Theory)  

  เพือความเขา้ใจเนือหาเรืองทีอ่านDole et al. (1991) กล่าวว่า กลยุทธ์ทีเกียวกบั
กระบวนการคิดเกียวขอ้งโดยตรงกบัภาษาเป้าหมายและรวมถึงวิธีต่างๆ เช่น เหตุผลทีอนุมานได ้

การพยากรณ์ การจดัการการใช ้การบนัทึกประเด็นทีสําคญั การใชค้วามรู้ประสบการณ์เดิม การเดา
ความหมายจากเนือหา (Oxford, 1990) กลยุทธ์อภิปัญญา (metacognitive) เป็นกิจกรรมทีผูอ่้าน
ควบคุมการอ่านดว้ยตนเอง หรืออีกนยัหนึงก็คือเป็นกลยุทธ์ทีอยู่บนฐาน “การคิดเกียวกบัการคิด” 

(thinking about thinking) นนัคือผูอ่้านรู้ว่าใช้กลยุทธ์นีเมือไหร่ ใช้อย่างไรและดดัแปลงไปสู่
เป้าหมายในการอ่าน 

 4. ทฤษฎีทางสังคมของVygotsky  

  คือ Zone of Proximal Development พืนทีรอยต่อพฒันาการ (Zone of Proximal 

Development) เป็นการทําหน้าทีหรือทํางานอย่างใดอย่างหนึงทีในปัจจุบันทีบุคคลย ังไม่ มี
ความสามารถจะทาํได ้แต่อยูใ่นกระบวนการทีจะทาํให้บุคคลมีความพร้อม สามารถทาํหน้าทีหรือ
ทาํงานไดอ้ยา่งสมบูรณ์ในอนาคตเป็นกระบวนการทียงัอยูใ่นระหวา่งการเริมตน้ (Embryonic State) 

ซึง Vygotsky เปรียบเทียบวา่เป็น “ดอกตูม” (Buds) หรือ ดอกไม ้(Flowers) ของพฒันาการมากกวา่
ทีจะเป็น “ผล” (Fruits) ของพฒันาการ (Vygotsky, 1978: 86) จากงานของผูว้ิจยัไดก้ล่าวถึง
ความสามารถศักยภาพของผูเ้รียนจากผูเ้ชียวชาญหรือหุ้นส่วนทีมีความสามารถมากกว่าและ 

Vygotsky ชีให้เห็นวา่ผูเ้รียนมีระดบัการพฒันาความคิดอยูส่องระดบัคือระดบัการพฒันาความคิดที
แทจ้ริงและระดบัการพฒันาศกัยภาพ ระดบัการพฒันาความคิดทีแทจ้ริงหมายถึงระดบัความคิดที
เด็กสามารถแกปั้ญหาดว้ยตวัเขาเองและระดบัการพฒันาศกัยภาพหมายถึงระดบัการคิดทีซึงผูเ้รียน
จาํเป็นได้รับการช่วยเหลือจากผูเ้ชียวชาญหรือหุ้นส่วนทีมีความสามารถสูงกว่าพืนทีรอยต่อ
พฒันาการการเรียนรู้คือระยะทางระหวา่งการพฒันาทีแทจ้ริงและศกัยภาพทีพฒันาได ้
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 5. แนวคิดเกียวกบัการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ (Critical Reading)   

  ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดระดบัความเขา้ใจในการอ่านของBarret (1979) มาประยุกตใ์ช้
เนืองจากมีเนือหาสาระเกียวกับระดับความเข้าใจในการอ่านของผูอ่้านตังแต่ระดับเข้าใจตาม
ตวัอกัษร เขา้ใจในการจดัเรียงขอ้ความใหม่ เขา้ใจในระดบัอา้งอิงหรือลงความเห็น (Inference) 

ระดับความเข้าใจในการประเมิน (Evaluation) และสุดท้ายคือระดับความเขา้ใจอย่างซาบซึง 

(Appreciation) 

 6. ยทุธวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) 

  เป็นยุทธวิธีการสอนทีพฒันาโดย Palincsar and Brown (1980) เป็นวิธีการสอน
อ่านทีประกอบดว้ยกลยทุธ์ทีจาํเป็นในการอ่าน การทาํนาย (predicting) การสร้างคาํถาม (generating 

questions) การหาความชดัเจน (clarifying) และการสรุป (summarizing) เป็นวิธีทีช่วยให้ผูเ้รียน
พฒันาการอ่านเพือความเขา้ใจและกลายเป็นผูอ่้านทีมีความสามารถมากขึน เป้าหมายของการสอน
แบบ Reciprocal Teaching คือใช้การอภิปรายไปสู่การพฒันาการอ่านเพือความเขา้ใจของผูเ้รียน 

การพฒันาทกัษะควบคุมบงัคบัและการพฒันาให้บรรลุความสําเร็จในการขบัเคลือนในภาพรวม 

(Allen and Borkowski et al., 2003) 

 7.    แนวคิดเกียวกบัทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning Theory) 

  การเ รียนรู้แบบร่วมมือคือการเ รียนรู้ เ ป็นกลุ่มย่อยโดยมีสมาชิกกลุ่มที มี
ความสามารถแตกต่างกนัประมาณ 3-6 คน ช่วยกนัเรียนรู้เพือไปสู่เป้าหมายของกลุ่มนกัการศึกษาที
เผยแพร่แนวคิดนี คือ Johnson and Johnson (1994) โดยการจดัการเรียนการสอนแบบให้ผูเ้รียน
ร่วมมือกนัในการเรียนรู้มากกวา่การแข่งขนักนั ไม่มีสภาพการณ์ของการแพ-้ชนะ มีแต่สภาพการณ์
ของการชนะ-ชนะ ซึงจะมีผลดีต่อผูเ้รียนทังทางด้านจิตใจและสติปัญญา ความสนใจเกียวกับ
ความสัมพนัธ์และปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนเป็นสิงทีช่วยให้ประสิทธิภาพของผูเ้รียนดีขึน การ
เรียนรู้แบบร่วมมือมีหลกัอยู่ 5 ประการประกอบดว้ย 1) การเรียนรู้ตอ้งอาศยัหลกัการพึงพากนั 

(positive interdependence) โดยถือวา่ทุกคนมีความสําคญัเท่าเทียมกนัและพึงพากนัเพือความสําเร็จ
ร่วมกัน 2) ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ทีดีต่อกนั หันหน้าเขา้หากนัเพือปรึกษาหารือ (face to face 

interaction) 3) การเรียนรู้ตอ้งอาศยัทกัษะทางสังคม (social skill) 4) การเรียนรู้ร่วมกนัตอ้งมีการ
วิเคราะห์กระบวนการกลุ่มทีใช้ในการทาํงาน (group processing) และ 5) ตอ้งมีผลงานและ
ผลสัมฤทธิทังรายบุคคลและรายกลุ่มทีสามารถตรวจสอบและวัดประเมินได้ (individual 

accountability) 
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  วตัถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือคือมุ่งช่วยผูเ้รียนเรียนรู้เนือหา
สาระต่างๆโดยตนเองและดว้ยความช่วยเหลือจากเพือน รวมถึงการพฒันาทกัษะต่างๆเช่นทกัษะ
ทางการสือสาร ทกัษะการร่วมทาํงานร่วมกบัผูอื้น ทกัษะการคิด ทกัษะการแกปั้ญหาและอืนๆ 

  รูปแบบการการเรียนการสอนทีส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือมีหลายรูปแบบโดย
มีการดาํเนินการแบบหลกัๆคือ การจดักลุ่ม การศึกษาเนือหาสาระ การทดสอบ การคิดคะแนน และ
ระบบการให้รางวลัทีแตกต่างกนั ในการวิจยันีไดใ้ชก้ระบวนการการสอบรูปแบบ L.T. (Learning 

Together) มีการจดัการดาํเนินการคือ 1) จดัผูเ้รียนคละกลุ่มความสามารถ กลุ่มละ 4-5คน 2) กลุ่ม
ยอ่ยแต่ละกลุ่มศึกษาเนือหาร่วมกนัโดยกาํหนดให้แต่ละคนมีบทบาทหน้าทีช่วยกลุ่มในการเรียนรู้ 

3) กลุ่มสรุปคาํตอบร่วมกนั และส่งกระดาษคาํตอบนนัเป็นผลงานกลุ่ม 5) ผลงานกลุ่มไดค้ะแนน
เท่าไร สมาชิกในกลุ่มทุกคนในกลุ่มนนัจะไดค้ะแนนนนัเท่ากนัทุกคน (ทิศนา แขมณี, 2552: 265-

269)  

 8. การเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) 

  เป็นแนวคิดทีนักการศึกษาหลายท่านกล่าวว่าเป็นวิธีการทีจัดความช่วยเหลือ
เพือให้ผูเ้รียนปฏิบติังานบรรลุความสําเร็จไดด้ว้ยตนเองโดยผา่นกิจกรรมทีผูส้อนจดัไวใ้นลกัษณะ
ต่างๆ เช่น การตงัคาํถาม การสาธิต บอกเป็นนยั การแสดงละคร ภาระงาน การออกแบบสิงแวดลอ้ม
เพืออาํนวยความสะดวกในการฝึกปฏิบติัในทกัษะต่างๆ เพือใหผู้เ้รียนสามารถปฏิบติังานดว้ยตนเอง 

จนกระทงัผูเ้รียนไดรั้บความสามารถมากขึนและความช่วยเหลือจะลดลงไปเรือยๆเป็นเทคนิคการ
เรียนทีช่วยผูเ้รียนสามารถเขา้ใจในการอ่านเมือนาํมาใชใ้นการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจ (Bruner 

1983; Crawford 2003; Foley, 1994) 

 9.  ยทุธวธีิการสอนแบบใชแ้ผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) 

  แผนภูมิความหมายมีประโยชน์มากเนืองจากช่วยให้ผูอ่้านเข้าใจความสัมพนัธ์
ระหว่างความคิดรวบยอดในเรืองว่าอะไรเป็นความคิดทีสําคญัทีสุด และทีสําคญัรองลงมาและ
ความคิดนนัๆ มีความสัมพนัธ์กนัแบบใดเช่นในแง่การเปรียบเทียบ บรรยายและทีสําคญัก็คือการใช้
แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) ในกิจกรรมการอ่านทงัก่อน ขณะกาํลงัอ่าน และหลงัการ
อ่านสอดคล้องกับทฤษฎีโครงสร้างความรู้ทีกล่าวไวว้่าโครงสร้างความรู้ด้านรูปแบบ (Formal 

Schema) เป็นปัจจยัทีสาํคญัทีทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจเรืองดีขึน (วสิาข ์จติัวตัร์, 2000: 145) 

 10.  ทฤษฎีความรู้เดิม (Schema Theory) 

   ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์เดิม (Schema Theory) มีพืนฐานมาจากการวิจยั
กระบวนการในเรืองของจิตวิทยาอภิปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิงทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์
เดิมพยายามทีจะอธิบายขนัตอนทีเกียวกบัการสร้าง การเปลียน การเก็บ และทีมาของความคิด ใน
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ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์เดิมแสดงความคิดทีมีอยูใ่นใจ โครงสร้างของประสบการณ์เดิม
บรรจุด้วยแบบความคิดและตัวแปรอืนๆ (Slots) ทีเป็นทีรวมความคิด (Rumelhart, 1977) 

ประสบการณ์เฉพาะเกียวขอ้งกบัความคิดทีเรียกเป็นการฉบัพลนัและถูกเชือมโยงไปสู่ประสบการณ์
เดิมในความจาํทีอยู่ในระยะยาว ความสัมพนัธ์ท่ามกลางประสบการณ์เดิมสะทอ้นแบบแผนของ
ความรู้ในใจของผูเ้รียน ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์เดิมเป็นทังจุดเริมและจุดจบของ
กระบวนการเรียนรู้ 

การสังเคราะห์แนวคิดทีใชใ้นการศึกษาเพือพฒันารูปแบบการสอน ผูว้จิยัไดใ้ชรู้ปแบบ
แนวคิดการออกแบบระบบการสอน ADDIE Model ของ Kruse (2007: 1) และการออกแบบการ
สอนเชิงระบบของ Dick, Carey and Carey (2005: 1-8) ร่วมดว้ยแนวคิดการวิจยัและพฒันาจึงทาํให้ 
ไดรู้ปแบบทีสังเคราะห์เป็นขนัตอนดงันี 

 1. ขนัการวเิคราะห์ (Analysis (A): Research (R1) ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลพืนฐานเชิง
นโยบายเป้าหมายมาตรฐานและตวัชีวดัของหลกัสูตร มคอ. พุทธศกัราช 2551 มาตรฐานและตวัชีวดั
ของหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) สมรรถนะสําคญัของผูเ้รียน 

รวมทังสภาพทีเป็นจริงของการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาองักฤษ) ในระดบัชนัปีที 1 ระดบัมหาวิทยาลยั หลกัการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ 

(Instructional System Design) หลกัการ แนวคิด การวิจยัและพฒันา (Research and Development: 

R & D) สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนอ่าน
ภาษาองักฤษ การส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจและทกัษะการอ่าน
ทีคิดวเิคราะห์ ผูว้จิยัไดท้าํการสาํรวจปัญหาการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษของอาจารยผ์ูส้อน 

และสัมภาษณ์นกัศึกษาเกียวกบัทศันคติและความคิดเห็นต่างๆทีมีต่อการเรียนการสอนภาษาองักฤษ
ในปัจจุบนั วิเคราะห์และประเมินความตอ้งการจาํเป็น (Needs Assessment) โดยการสัมภาษณ์
ครูผู ้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) การสังเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามการจดัการเรียนการสอนในปัจจุบนัและการจดัการเรียนการสอนทีคาดหวงัของ
ครูผูส้อนกลุ่มภาษาองักฤษ นอกจากนนัได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการสอนอ่านเพือความเขา้ใจ 

การสอนโดยใชยุ้ทธวิธีการแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal) ทฤษฎีทางสังคมของ Vygotsky คือ
พืนทีรอยต่อพฒันาการ (Zone of Proximal Development) การสอนโดยใชยุ้ทธวิธีการใชแ้ผนภูมิ
ความหมาย (Semantic Mapping) รูปแบบการสอนอ่านภาษาทีสอง กลยุทธการอ่านต่างๆ แนวคิด
การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ การใชท้ฤษฎีการเรียนรู้กระบวนการประมวลผลขอ้มูล และทฤษฎีการ
เรียนรู้แบบร่วมมือมาใชใ้นการวเิคราะห์และรวบรวมขอ้มูล เมือไดข้อ้มูลดงักล่าวแลว้ผูว้ิจยัจึงนาํมา
วิเคราะห์เพือให้ไดแ้นวทางการกาํหนดการสอนการอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจทกัษะการคิด
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วเิคราะห์และรูปแบบการเรียนการสอนอ่านเพือความเขา้ใจโดยใชยุ้ทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจ
ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีทีเหมาะสมกบัผูเ้รียนโดยให้ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบ ประเมินความ
เหมาะสมและความสอดคลอ้งต่อไป  

 2. ขนัการออกแบบและพฒันา (Design and Development (D & D): Development 1 

(D1) ในขนันีผูว้จิยัไดน้าํขอ้มูลทีเป็นผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพืนฐานในขนัที 1 มาใชใ้นการออกแบบ
รูปแบบการสอนอ่านเพือความเขา้ใจโดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิ
ความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ในขนัตอนนีผูว้ิจยัไดอ้อกแบบและพฒันาสังเคราะห์ร่างรูปแบบการเรียนการสอน จดั
กระบวนการการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบักบัผูเ้รียนและพฒันาผูเ้รียนไปสู่ผูอ่้านทีสามารถมี
ความเขา้ใจในการอ่านและพฒันาให้ผูเ้รียนไปสู่ผูอ่้านทีเป็นอิสระ (Independent Reader) โดยใช้
ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทซึงทีมีจุดเริมตน้การพฒันาโดยPalincsar and Brown 

(1984) เป็นหนึงแบบของวิธีการสอนอ่านทีประกอบดว้ยกลยุทธ์ทีจาํเป็นในการอ่าน การทาํนาย 

(predicting) การสร้างคาํถาม (generating questions) การหาความชดัเจน(clarifying) และการสรุป 

(summarizing) เป็นรูปแบบการสอนทีอยู่บนฐานโครงสร้างทฤษฎีสามประการของ  Vygotsky 

ทฤษฎีทางโครงสร้างสังคมวฒันธรรม คือพืนทีรอยต่อพฒันาการ (Zone of Proximal Development) 

เป็นการทาํหน้าทีหรือทาํงานอย่างใดอยา่งหนึงทีในปัจจุบนัทีบุคคลยงัไม่มีความสามารถจะทาํได ้

แต่อยูใ่นกระบวนการทีจะทาํให้บุคคลมีความพร้อมสามารถทาํหน้าทีหรือทาํงานไดอ้ย่างสมบูรณ์
ในอนาคต ประการทีสองเรียกว่า proleptic teaching หมายถึงการดาํเนินการทงัหมดทีพบขณะทาํ
การฝึกหดัการสอนทีครูจดันกัเรียนจนกระทงัถึงพวกเขาพร้อมทีจะปฏิบติังานอยา่งอิสระ (Palincsar 

and Brown 1984) และประการสุดทา้ยคือการช่วยเหลือจากผูเ้ชียวชาญ (expert scaffolding) จากงาน
ของBrown and Palincsar (1984) ยทุธวธีิการสอนอ่านภาษาทีสองซึงเป็นการใชที้สําคญัและยุทธวิธี
ทีสําคญัคือทฤษฎีการสอนอ่านแบบ Interaction Theory การสอนโดยใช้ยุทธวิธีการใช้แผนภูมิ
ความหมาย (Semantic Mapping) ในการสอนการอ่านเพือความเข้าใจโดยวิธีการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาท ผูว้ิจ ัยได้ใช้แผนภูมิความหมายในขนัตอนก่อนทาํการอ่านคือการทาํนาย 

(Predicting) และในขนัตอนการสรุป (Summarizing) เพราะเป็นการง่ายต่อผูเ้รียนในการประมวล
ความคิดรวบยอดในการอ่านและการเรียนรู้แบบร่วมมือนํามาใช้เพราะกลยุทธ์การสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาทมีการจดัการเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มยอ่ย 4-6 คนและมีการช่วยเหลือกนัต่อจากนนัจึง
ร่างรูปแบบการเรียนการสอน แผนการสอน เครืองมือวดัและประเมิน แบบสอบถามไปตรวจสอบ
ความสมเหตุสมผลความเป็นไปไดแ้ละความสอดคลอ้งของรูปแบบการเรียนการสอนทงัระบบโดย
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ผูเ้ชียวชาญและนาํผลทีได้จากการตรวจสอบไปแก้ไขปรับปรุงเพือความมีประสิทธิภาพมากขึน 

รวมทงัเครืองมือต่างๆ 

 3. ขนัการนาํไปใช ้(Implementation) = การวจิยั Research 2 (R2)    

ในขนันีไดน้าํร่างรูปแบบการการสอนการอ่านแบบ PMPC ทีไดพ้ฒันาขึนไปใช้
ในภาคสนาม โดยรูปแบบการสอนการอ่านมีองคป์ระกอบ หลกัการ วตัถุประสงค์และขนัตอนการ
สอนการอ่าน 7 ขนัตอน ดงันี 

P = Preparation Stage  

3.1 P = Preparation Knowledge related Reciprocal and Semantic Mapping 

Instruction Model: การอธิบายขนัตอนการเรียนรู้แบบยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท 

(Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) วา่ผูเ้รียนจะตอ้งมาทาํหนา้ที
เป็นผูน้าํในการอ่านเมือผูส้อนได้ปฏิบติัให้ดูเป็นตวัอย่างจนเกิดความเขา้ใจและตอ้งแลกเปลียน
หมุนเวยีนแสดงการเป็นผูน้าํกลุ่มโดยครบถว้นทุกคน  

M= Modeling Stage 

3.2 P = Predicting Reading Information เป็นขนัตอนการทาํนายเนือเรืองทีจะอ่าน
โดยใชแ้ผนภูมิความหมายช่วยในการทาํนาย  

3.3 S = Silent Reading: อ่านในใจเงียบๆ เป็นขนัตอนทีผูเ้รียนเริมการอ่านเรืองที
จะเรียน  

3.4 A = Asking Questions: ตงัคาํถามเกียวกบัเรืองทีอ่าน เมืออ่านเสร็จผูเ้รียนคิด
เกียวกบัคาํถามในเรืองทีอ่านซึงอาจจะถามโดยครู ผูน้าํกลุ่มหรือใครก็ไดเ้พือทดสอบเรืองทีอ่านว่า
เป็นเรืองอะไรโดยการใชค้าํถาม What, Who, When, Where, Why, and How อยา่งเช่นอาจจะถามวา่ 
“What is the paragraph about? Where did it take place?  

3.5 C = Clarifying Reading Content: การทาํให้ชดัเจนเป็นการสอบถามเพือตอบ
ขอ้สงสัยต่างๆ เช่น คาํศพัท์ โครงสร้างประโยค เนือหาเป็นตน้เมือเสร็จสินขนัตอนนีผูเ้รียนก็
สามารถทาํการเริมอ่านยอ่หนา้ต่อไปโดยผลดัเปลียนหมุนเวยีนกนัเป็นผูน้าํกลุ่ม  

3.6 S = Summarizing for Reading content in Semantic Mapping: การสรุป
เกียวกบัเรืองทีผูเ้รียนอ่านโดยครูหรือผูที้เป็นผูน้าํกลุ่มในตอนนันโดยใช้แผนภูมิความหมายและ
ภาษาของตวัเองแต่สามารถมีใจความครอบคลุมเนือหาทงัหมดของยอ่หนา้ทีอ่านไปแลว้  
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P = Participation Stage 

เป็นขนัตอนทีผูเ้รียนในกลุ่มมีการแลกเปลียนบทบาท (Changing Role) ในการเป็น
ผูน้าํและผูต้ามกล่าวคือผูที้ทาํหนา้ทีผูน้าํกลุ่มถามหาอาสาสมคัรทีเป็นสมาชิกในกลุ่มเพือทีจะเป็น
ผูน้าํกลุ่มคนต่อไปในการอ่านแต่ละย่อหน้า และผูที้เป็นผูน้าํก่อนหน้าก็จะเปลียนบทบาทมาเป็นผู ้
ตาม 

 

C = Cooperation Stage 

 เป็นขนัทีครูทาํหน้าทีเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกแก่ผูเ้รียนและให้ความช่วยเหลือเมือ
ตอ้งการ 

 4. ขนัการประเมินผล (Evaluation) = การพฒันา Development 2 (D2)  

ปรับปรุงรายละเอียดของรูปแบบในขนันีผูว้ิจยัพิจารณาทบทวนและปรับปรุง
ตน้แบบรูปแบบการสอนอ่านเพือความเขา้ใจโดยใชข้องยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท
และแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพือความเข้าใจของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีทงัระบบและพิจารณาผลการประเมินทุกขนัตอนจากความคิดเห็นของ
ผูเ้ชียวชาญ การสอนการอ่านภาษาองักฤษเป็นการตรวจสอบความเป็นไปไดจ้ากการนาํรูปแบบการ
สอนการอ่านเพือความเข้าใจไปใช้ต่อไปและเพือพฒันารูปแบบให้มีประสิทธิภาพและมีความ
เหมาะสมยิงขึนก่อนทีจะนาํไปเผยแพร่ต่อไป  ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัดงั
ปรากฏแผนภาพที 1 
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แผนภาพที 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

แนวคดิทฤษฎกีารเรียนการสอนแบบแลกเปลยีนบทบาท
(Reciprocal Teaching) 

 

 การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบเป็นแนวคิด
เกียวกบัการประเมินความจาํเป็นในการปฏิบติังาน 

เป็นรูปแบบการจดักิจกรรมทีบูรณการตามแนวคิด
แบบอภิปัญญาทีเพิมกลวิธีในการเรียนรู้และแนวคิด
แบบใหภ้าระงานทีเหมาะสม 

 การสอนอ่านภาษาทีสอง   

 ทฤษฎีการเรียนรู้กระบวนการประมวลผลขอ้มูล
สารสนเทศทางปัญญา(cognitive) และทฤษฎีอภิ
ปัญญา (Metacognitive Theory) กลวิธีทีอยูบ่นฐาน 

“การคิดเกียวกบัการคิด” (thinking about thinking) 

 ทฤษฎีทางสงัคมของ Vygotsky (1978)  คือ Zone of 

Proximal Development พืนทีรอยต่อพฒันาการ 

 แนวคิดเกียวกบัการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ (Critical 

Reading)  ของBarret ( 1979): 

 ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท 

(Reciprocal TeachingโดยPalincsar and Brown 

(1980) เป็นหนึงแบบของวิธีการสอนอ่านซึงเป็น 

Multiple reading strategies ทีประกอบดว้ยกลยุทธ์ที
จาํเป็นในการอ่าน การทาํนาย (predicting) การสร้าง
คาํถาม (generating questions) การหาความชดัเจน 

(clarifying) และการสรุป (summarizing)   

 แนวคิดเกียวกบัทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

(Collaborative Learning Theory) คือการเรียนรู้เป็น
กลุ่มยอ่ย Johnson & Johnson (1994) 

 การเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) 

แนวคดิ ทฤษฎกีารเรียนการสอนแบบแผนภูมคิวามหมาย 
(Semantic Mapping) 
 ยุทธวิธีการสอนแบบใชแ้ผนภูมิความหมาย 

(Semantic Mapping) เป็นการจดัความคิดหลกัและ
ความคิดรองทีเขียนใหมี้ความเกียวขอ้งกนั (Sinatra, 

Gemake and Morgan, 1986)  
 ทฤษฎีความรู้เดิม (Schema Theory) 
 การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ (critical reading) ของ 

Barret ( 1979): Text Structure 

รูปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยุทธวธีิ
การสอนแบบแลกเปลยีนบทบาทและแผนภูมคิวามหมาย
เพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนักศึกษาระดบั
มหาวทิยาลยั (PMPC) 

องค์ประกอบของรูปแบบของรูปแบบPMPC 

1.หลกัการ 

2. จุดมุ่งหมาย 

3.กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

4.การวดัและประเมนิผล 

5. เงือนไขการนํารูปแบบไปใช้ 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
Preparation Stage 

1. P= preparation knowledge related Reciprocal and 

Semantic Mapping Instructional Model  

Modeling Stage 

2. P= Predicting information, Preparation by using 

Semantic mapping to activate students’ background 

knowledge 

3. S= Silent Reading 

4. A =Asking Question 

5. C =Clarifying Reading Content 

6. S=Summarizing for reading content in Semantic 

mapping 

Participation Stage 

7. C= Changing Role 

Co-op  Stage 

Acting as a facilitator to support and help students in 

need 

การประเมินผล 

-ทดสอบหลงัเรียนและความพงึพอใจของผูเ้รียนต่อกิจกรรม 

-ประเมินความพงึพอใจ 

 

 

 

 

 

 

 

ความสามารถในการอ่าน
ของนักศึกษาระดบั
มหาวทิยาลยั(Reading 

Comprehension) 

1.ความรู้ความเขา้ใจ
เกียวกบัรูปแบบการ
สอนการอ่านPMPC 

.  ผูเ้รียนสามารถเป็น
ผูอ่้านอิสระได ้

(Independent Reader) 

 

ความรู้ความเขา้ใจ
เกียวกบัขนัตอนการ
จดัการเรียนการสอนที
ส่งเสริมการอ่านโดยใช้
ยุทธวิธีการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาทและ
แผนภูมิความหมายเพือ
ส่งเสริมความสามารถ

.ความสามารถในการอ่าน
เพือความเขา้ใจของ
ผูเ้รียน 

2. ความคิดเห็นของผูเ้รียน
ทีมีต่อการจดัการเรียน
การสอนโดยใชยุ้ทธวิธี
การสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาทและ
แผนภูมิความหมายเพือ
ส่งเสริมความสามารถ
ในการอ่าน 
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คําถามการวจัิย 

 1. รูปแบบการเรียนการสอนอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic mapping) เพือ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่าน เพือความเขา้ใจของนกัศึกษา ชนัปีที  ระดบัมหาวิทยาลยั มี
องคป์ระกอบและกระบวนการจดัการเรียนรู้อยา่งไร และมีคุณภาพอยา่งไร 

 2. ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนอ่านเพือความเขา้ใจ โดยใชยุ้ทธวิธีการ
สอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic mapping) 

เพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจของนกัศึกษา ชนัปีที  ระดบัมหาวิทยาลยั เป็น
อยา่งไรในประเด็นต่อไปนี 

.  ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจของนกัศึกษา ชนัปีที  

ระดบัมหาวิทยาลยั ทีเรียนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนอ่านเพือความเขา้ใจ โดยใชยุ้ทธวิธีการ
สอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic mapping) 

เพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจของนกัศึกษา ชนัปีที  ระดบัมหาวิทยาลยั 

ก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบเป็นอยา่งไร 

.  นกัศึกษาระดบัมหาวิทยาลยั ชนัปีที  มีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการ
สอนอ่านโดยใช้ยุทธวิธีแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย 

(Semantic mapping) เพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจหรือไม่ 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 . เพือพฒันารูปแบบการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจ โดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic mapping) เพือ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจของนกัศึกษา ชนัปีที  ระดบัมหาวิทยาลยัให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ ์70/70 

 . เพือประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจ โดยใช้
ยทุธวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic 

mapping) เพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจของนักศึกษา ชันปีที  ระดับ
มหาวทิยาลยั โดย 

  2.1 เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจของผูเ้รียน
ก่อนและหลังการสอนด้วยรูปแบบการสอนอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบ
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แลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic mapping) เพือ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่าน เพือความเขา้ใจของนกัศึกษา ชนัปีที  ระดบัมหาวทิยาลยั 

      2.2 เพือศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนทีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนการสอนการ
อ่านเพือความเขา้ใจ โดยใชยุ้ทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และ
แผนภูมิความหมาย (Semantic mapping) เพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจของ
นกัศึกษา ชนัปีที  ระดบัมหาวทิยาลยัทีพฒันาขึน 

 

สมมติฐานของการวจัิย 

 1. ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจของผูเ้รียนหลงัการสอนดว้ย
รูปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท 

(Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic mapping) เพือส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านเพือความเขา้ใจของนกัศึกษาสูงกวา่ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจ
ของผูเ้รียนก่อนเรียนด้วยรูปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic mapping) เพือ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจของนกัศึกษา 
 2. นกัศึกษาระดบัมหาวิทยาลยั ชนัปีที 1 มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจดัการเรียน
การสอนการอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal 

Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic mapping) เพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือ
ความเขา้ใจของนกัศึกษาในระดบัมาก 

 

ขอบเขตการวจัิย 

 การวจิยัครังนีเป็นการวจิยัและพฒันา ผูว้จิยักาํหนดขอบเขตของการวจิยั ดงันี 

 1. ขอบเขตดา้นตวัแปร 

ตวัแปรทีศึกษาครังนีประกอบดว้ย ตวัแปรอิสระมี 2 ตวั คือ 

1.1 ตวัแปรทดลอง (Treatment Variable) ไดแ้ก่ รูปแบบการสอนการอ่านเพือ
ความเขา้ใจ โดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิ
ความหมาย (Semantic mapping) เพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจของนกัศึกษา 
ชนัปีที 1 ระดบัมหาวทิยาลยั 
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1.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  

1.2.1 ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจของนักศึกษา
ระดบัมหาวทิยาลยั ชนัปีที 1 

1.2.2 ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจดัการเรียนการสอนการอ่านเพือความ
เข้าใจ โดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิ
ความหมาย (Semantic mapping) เพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจ 

 2. ขอบเขตดา้นประชากร 

2.1 ประชากร เป็นนกัศึกษาระดบัมหาวิทยาลยั ชนัปีที 1 ทีเรียนภาษาองักฤษใน
รายวชิาการอ่านภาษาองักฤษพนืฐาน จาํนวน 4 หอ้งเรียน 160 คน สาขาภาษาองักฤษธุรกิจและสาขา
ภาษาองักฤษ ของมหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฏร์ธานี ตาํบลขุนทะเล อาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 

ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2557 

2.2 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัมหาวิทยาลยั ชนัปีที 1 ทีเรียนภาษาองักฤษ
ในรายวิชาการอ่านภาษาองักฤษพืนฐาน สาขาองักฤษธุรกิจของมหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฏร์ธานี 

ตาํบลขนุทะเล อาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฏร์ธานี จาํนวน 30 คน ซึงไดม้าดว้ยวธีิการสุ่มแบบอยา่งง่าย 

(Simple Random Sampling) 

2.3 งานวิจยัครังนีไม่ได้ศึกษาไปถึงตวัแปรแทรกซ้อนอืนๆ เช่น เพศ อายุ และ
อืนๆ ดงันนัจึงมีขอ้จาํกดัในการนาํบทเรียนการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจ โดยใช้กลยุทธ์การสอน
แบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic mapping) เพือ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจของนักศึกษา ชันปีที 1 ระดบัมหาวิทยาลยัที
พฒันาขึนไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งอืนทีมีลกัษณะแตกต่างไปจากทีใชใ้นการวจิยันี 

 3. ขอบเขตดา้นเนือหา 
  เนือหาทีใชใ้นการวิจยัครังนีเป็นเนือหาการเรียนวิชาการอ่านภาษาองักฤษพืนฐาน 

ซึงเป็นเนือหาการสอนภาษาองักฤษเกียวกบัการอ่านทีมีเนือหาในการบนัเทิง สิงแวดลอ้ม สุขภาพ 

ท่องเทียวและวฒันธรรม ในชนัปีที 1 ในระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยั 

 4. ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
  ภาคการเรียนที 1 ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชวัโมง 

 

คํานิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching Strategies) 

หมายถึงการสอนการอ่านทีดดัแปลงพฒันามาจากกลยทุธ์การสอนของ Palincsar and Brown (1984) 
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เป็นหนึงในกลยุทธ์การสอนอ่านทีหลากหลายทีเรียกวา่ Multiple Reading Strategies ซึงส่งเสริมให้
ผูเ้รียนพฒันาความสามารถในการสร้างความหมายจากเรืองทีอ่านทาํความเขา้ใจเนือหาทีอ่านและ
ส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่าน เป็นเทคนิคฝึกการอ่านเพือการนาํไปสู่การเป็นผูอ่้านทีพึงพาตนเอง
ได้ ประกอบด้วยยุทธวิธีการอ่านทีจาํเป็น 4 กลยุทธ์ คือการทาํนาย (predicting) การตงัคาํถาม 

(generating questions) การสรุป (summarizing) และหาความชดัเจน (clarifying) เป็นการสอนทีอยู่
ในรูปแบบการสนทนาระหวา่งครูและผูเ้รียนโดยทีลาํดบัแรกผูเ้รียนตอ้งทราบถึง 4 กลยุทธ์หลกัและ
ตอ้งได้รับการฝึกก่อน ต่อจากนันครูก็จดัรูปแบบการสอนตามขนัตอนโดยใช้การสนทนาพูดคุย
ตามทีวางไวข้นัตอนทีสามครูก็ให้โอกาสผูเ้รียนในการฝึกการตงัคาํถามทีเหมาะสมเขียนสรุปอยา่ง
พอดีและอืนๆและสุดทา้ยผูเ้รียนก็ใชข้นัตอนทงัหมดโดยผูเ้รียนเอง  

  การทาํนาย (predicting) ผูเ้รียนอาศยัความรู้ ประสบการณ์ บริบททีมีอยู่ในเรือง 

เช่น หัวเรือง รูปภาพหรือกราฟเพือคาดเดาหรือตงัสมมุติฐานเกียวกบัเรืองทีอ่านหรือย่อหน้าทีจะ
อ่านนนัจะเกียวกบัอะไร เทคนิคนีทาํใหผู้อ่้านอ่านอยา่งมีเป้าหมายและมีความตืนตวัในการอ่านและ
ตรวจสอบการคาดเดาของตนเองวา่เนือเรืองทีอ่านเป็นเนือเรืองเช่นเดียวกบัการคาดเดาของตนเอง
หรือไม่ 

การตงัคาํถาม (generating questions) เป็นขนัตอนทีผูส้อนให้ผูเ้รียนตงัคาํถาม
เกียวกบัส่วนหนึงหรือย่อหน้าหนึงของบทอ่านหรือเรืองทีอ่านโดยทีผูส้อนอาจให้ผูเ้รียนนึกถึง
คาํถามทีผูส้อนมกัจะถามรวมถึงคาํถามทีผูเ้รียนประสงค์ทีจะถามจากนนัให้ผูเ้รียนพยายามตอบ
คาํถามทีตนเองตงัไวเ้อง การตงัคาํถามเป็นวิธีการทีผูอ่้านสามารถแยกประเด็นสําคญัของสิงทีอ่าน
ได ้เป็นการช่วยผูเ้รียนในการตรวจสอบความเขา้ใจสิงทีอ่านได ้

การหาความชดัเจน (clarifying) ในขนัตอนนีผูเ้รียนจะถามเพือนในกลุ่มเพือตอบ
ขอ้สงสัยในสิงทีอ่านทงัในเรืองคาํศพัท ์โครงสร้างประโยคทียากต่อการเขา้ใจหรือเนือหาเรืองอ่าน 

การสรุป (summarizing) เป็นขนัตอนทีจบัประเด็นสําคญัของสิงทีอ่านไดร้วมถึง
สังเคราะห์ขอ้มูลจากสิงทีอ่าน 

2.ยุทธวิธีการใช้แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping Strategies) หมายถึงกล
ยทุธ์ทีมองเห็นได ้ทีแสดงถึงความคิดหลกัๆของหวัขอ้หลกัและทาํใหรู้้วา่ขอ้มูลเกียวขอ้งกนัอยา่งไร 

(Raymond C. Jones 2006) ในการวิจยันีใชใ้นการสอนอ่านในขนัตอนก่อนการอ่านเพือดึงความรู้
ประสบการณ์เดิมของผู ้เ รียนในเรืองทีจะอ่านและหลังการอ่านสรุปใจความสําคัญทีแสดง
ความสัมพนัธ์ท่ามกลางความคิดร่วมกบัรูปแบบการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทในทุกๆขนัตอน
คือการทาํนาย (predicting) การตงัคาํถาม (generating questions) การสรุป (summarizing) และการ
หาความชดัเจน (clarifying) การเลือกใช้รูปแบบแผนภูมิความหมายในการสรุปเรืองทีอ่านจะใช้
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รูปแบบไหนนนัขึนอยูก่บัรูปแบบโครงสร้างเรืองทีอ่านวา่เป็นแบบไหนผูเ้รียนเลือกใชไ้ดต้ามความ
เหมาะสม 

3.รูปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ  โดยใช้กลยุทธ์การสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจ
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (Model) หมายถึงตน้แบบจาํลองทีมีองคป์ระกอบสําคญัคือรูปแบบ
จะตอ้งสามารถทาํนายพิสูจน์ไดมี้ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุและความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างสามารถ
อธิบายปรากฏการณ์ทีเกิดขึนได ้ในการวิจยันีคือรูปแบบการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจทีจดัขึน
อย่างมีระบบ ตามหลกัปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ แนวคิด หรือความเชือโดยใช้วิธีสอนเทคนิคการ
สอนเขา้มาช่วยทาํให้การเรียนการสอนเป็นไปตามหลกัการสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวการสอนของ
ผูส้อน ซึงรูปแบบต้องกาํหนดรายละเอียดในการเตรียมการสอน การดาํเนินการสอนและการ
ประเมินผล เพือให้ทราบถึงวิธีทีผูเ้รียนจะบรรลุจุดมุ่งหมายคือสามารถเป็นผูอ่้านอิสระได ้ รูปแบบ
การสอนในการวจิยันีมี 4 ขนัตอนคือ 

3.1. P = Preparation Stage เป็นขนัตอนทีผูส้อนตอ้งเตรียมให้ความรู้แก่ผูเ้รียน
เกียวกบัขนัตอนการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและการสร้างแผนภูมิความหมาย 

3.2 .M = Modeling Stage ขนัตอนนีผูส้อนจะดาํเนินการสอนเพือเป็นตวัอยา่งแก่
ผูเ้รียนก่อนทีจะมีการแลกเปลียนบทบาทการเรียนรู้ของสมาชิกภายในกลุ่มในขันตอนนีจะมี
ขนัตอนย่อยๆ 5 ขนัตอนดงันี การทาํนาย (Predicting) การอ่านเงียบๆ (Silent Reading) การตงั
คาํถาม (Questioning) การทาํใหช้ดัเจน (Clarifying)  และการสรุป (Summarizing) 

3.3. P = Participation Stage ผูเ้รียนจะแลกเปลียนบทบาทการเป็นผูน้าํและผูต้าม
ในกลุ่ม 

3. . C = Cooperation Stage ในขนัตอนนีจะเป็นการสรุปเรืองในการอ่านทงัหมด
โดยใช ้Semantic Mapping 

4.การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการสร้างรูปแบบการ
เรียนการสอนโดยประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองการออกแบบระบบการเรียนการสอน ADDIE ของ 

ครูส (Kruse 2007: 1) และแบบจาํลองการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของ  Dick, Carey 

and Carey (2005: 1-8) ร่วมกบัแนวคิดการวิจยัและพฒันา (Research and Development) ดาํเนินการ
ตามขนัตอนการวิจยัและพฒันา (Research and Development) เพือพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 

ประกอบดว้ย การศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน พฒันารูปแบบการเรียนการสอน ทดลองใชรู้ปแบบ
การเรียนการสอนและประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเพือให้ไดรู้ปแบบการ
เรียนการสอนทีมีประสิทธิภาพ 
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5.ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ (Reading Comprehension) หมายถึง
คะแนนความเข้าใจในการอ่านทีผูเ้รียนได้จากการทาํแบบทดสอบวดัความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาองักฤษของผูเ้รียนก่อนและหลงั (pre-test และ post-test) ของนกัศึกษาชนัปีที1 มหาวิทยาลยั
ราชภฏัสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ขอ้สอบประกอบดว้ยบทอ่าน 4 บท ขอ้คาํถามทงัหมด 50 

ขอ้ ซึงวดัความเขา้ใจในการอ่านดดัแปลงตามแนวคิดของ Ragor and Ragor( 1985),Valette and 

Disick (1972) และ Burmister (1974) มี 4 ระดับคือความเข้าใจระดับตวัอกัษร (Literal 

Comprehension) ความเขา้ใจระดบัตีความ (Interpretive Comprehension) ความเขา้ใจระดับ
วิเคราะห์ (Analysis Comprehension) และความเขา้ใจระดบัสังเคราะห์ (Synthesis Comprehension) 

ซึงขอ้สอบดงักล่าวครอบคลุมทงั 4 ระดบั 

6. เนือหา (Content) หมายถึงเนือเรืองทีผูเ้รียนใช้อ่านในการวิจยัครังนีจะเป็น
เนือหาเชิงวิชาการดา้นต่างๆและเนือหาในเกือบทุกยอ่หน้าจะประกอบดว้ยใจความสําคญัเพือทีจะ
ใชก้ลยทุธ์การอ่านแบบแลกเปลียนบทบาททีมีขนัตอนยอ่ยๆสีขนัตอนได ้เนือหาทีนาํมาใชเ้กียวกบั
สิงแวดลอ้ม (Environment) ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม (History and Culture) วิทยาศาสตร์
สุขภาพ (Health Science) และวทิยาศาสตร์ (Science) 

7. แบบทดสอบ หมายถึงขอ้สอบทีใช้วดัความสามารถในการอ่านของผูเ้รียนทงั
ก่อนเรียนและหลังเรียน ประกอบด้วยบทอ่าน  บท ข้อคาํถามทงัหมด  ข้อ ซึงมีทงัแบบข้อ
คาํถามทีเป็นแบบตวัเลือก (Multiple Choices) และแบบจบัคู่ (Matching) 

8. ความสามารถในการอ่าน (Reading Abilities) หมายถึงความสามารถในการ
เขา้ใจเนือหาทีผูเ้รียนอ่านทีทราบวา่ผูเ้ขียนตอ้งการสืออะไร สามารถตอบคาํถามไดอ้ยา่งถูกตอ้งใน
เรืองทีอ่านวา่เป็นเรืองเกียวกบัอะไร อยา่งไรและสามารถเขียนแผนภูมิความหมายเพือช่วยในความ
เขา้ใจได ้

9. ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง ระดับคุณภาพของ
กระบวนการจดัการเรียนการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจโดยใชยุ้ทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาทและแผนภูมิความหมายฯ ตามเกณฑที์กาํหนดเท่ากบั 70/70 (E1/E2) โดยมีความหมายดงันี 

 70 ตัวแรก (E1) หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลียทีได้จากการทํา
แบบทดสอบวดัความเขา้ใจในการอ่านทา้ยกิจกรรมทุกกิจกรรมของผูเ้รียนทุกคนรวมกนั ซึงเป็น
ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

 70 ตัวหลัง (E2) หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลียทีได้จากการทํา
แบบทดสอบวดัความเขา้ใจในการอ่านหลงัจากการใชกิ้จกรรมการอ่านแบบแลกเปลียนบทบาทและ
แผนภูมิความหมายของผูเ้รียนทุกคนรวมกนั ซึงเป็นประสิทธิภาพของผลผลิต 
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  10. ยุทธวิธีการอ่านเพือความเข้าใจ (Reading comprehension strategies) 

หมายถึงแผนยุทธวิธีการอ่านทีผูเ้รียนนําไปใช้และปรับเปลียนขณะทีใช้เมือเผชิญกับปัญหาใน
ขณะทีอ่านทําความเข้าใจ ผู ้อ่านใช้ยุทธวิธีการอ่านทาํความเข้าใจทังแบบ cognitive และ 

metacognitive เพือทีทาํให้มีความเขา้ใจได้ดีกว่าและเรียนรู้การอ่านอย่างอิสระ (Allen, 2003)

  

          11. นักศึกษา (students) หมายถึงผูที้เรียน นกัศึกษามหาวิทยาลยัชนัปีที 1 ระดบั
ปริญญาตรี ทีลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษพืนฐานของมหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฏร์ธานี ตาํบล
ขุนทะเล อาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2557 ทีไดรั้บการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนการอ่านเพือความเข้าใจโดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและ
แผนภูมิความหมาย 

    12. ความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึกนึกคิด พอใจชอบใจ ยินดี ภูมิใจ มีเจตคติ
แรงจูงใจเชิงบวก รวมทงัเห็นประโยชน์และคุณค่ากิจกรรมของรูปแบบการสอนการอ่านเพือความ
เข้าใจ  โดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายทีส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจของผูเ้รียนโดยการประเมินจากระดบัคะแนนทีไดจ้ากการ
ทาํแบบสอบถามความพึงพอใจทีผูว้ิจยัสร้างขึนซึงมีจาํนวนทงัหมดสามส่วนคือขนัตอนการสอน 

ดา้นเนือหากิจกรรม และดา้นความพึงพอใจในการทาํกิจกรรม รวมทงัหมด 38 ขอ้ ซึงแบบสอบถาม
ดงักล่าวใชม้าตราส่วนประเมินค่า (rating scales) ตามวิธีของ Likert โดยใชเ้ป็นแบบสอบถามทีให้
นกัเรียนตอบหลงัหลงักิจกรรมการอ่านโดยใชรู้ปแบบการสอนฯ  

 

ประโยชน์ทไีด้รับ 

 1. ประโยชน์ต่อผูเ้รียน 

1.1 ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาการอ่านเพือความเขา้ใจเพิมขึนโดยใชก้ลยุทธ์การสอน
แบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic mapping) เพือ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจ 

1.2 มีความมนัใจในการอ่านอิสระโดยหลงัจากได้รับการสอนด้วยกลยุทธ์การ
สอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic mapping)  

 2. ประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

อาจารย์ผูส้อนได้มีรูปแบบการสอนในการพฒันาการอ่านเพือความเข้าใจเพือ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจของผูเ้รียนเพิมขึนและสามารถแนะนาํผูส้อนใน
หน่วยงานใหเ้อากลยทุธ์การสอนนีไปใชใ้นการเรียนการสอนได ้
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บทท ี2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 
 
 
 การศึกษาเรืองการพฒันารูปแบบการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจ โดยใช้ยุทธวิธีการ
สอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีจากบทความ วารสาร หนังสือ
ตาํรา เอกสาร และงานวจิยัทีเกียวขอ้งเพือเป็นพืนฐานในการดาํเนินงานวจิยัตามลาํดบัดงันี 

1. การอ่านเพือความเขา้ใจ (The Reading Comprehension) 

1.1 ความหมายของการอ่าน 

1.2 ระดบัความเขา้ใจในการอ่าน 

1.3 การวดัประเมินผลความสามารถการอ่าน 

1.4 ทฤษฎีความรู้เดิม (Schema Theory)  

1.5 ความรู้ทีเป็นเนือหา (Content knowledge) 

1.6 ทฤษฏีกระบวนการประมวลผลขอ้มูลสารสนเทศทางปัญญาหรือปัญญานิยม 

(Cognitive) และทฤษฎีอภิปัญญา (Metacognition) 

1.7 อธิบายเกียวกับการใช้ทฤษฎีอภิปัญญาในการอ่านและส่วนประกอบ (an 

explanation of the role of metacognitive in reading and its components) 

1.8 กลวิธีการสอนอภิปัญญาและส่วนประกอบต่างๆ (Metacognitive and its 

Components) 

2. การสอนอ่านภาษาทีสอง การวดัและการประเมินผลการอ่าน 

2.1 การสอนอ่านภาษาทีสองของ Anderson (1999) 

2.2 การสอนอ่านภาษาทีสองของ Coady (1979) 

2.3 แนวการสอนอ่านภาษาองักฤษเป็นภาษาทีสอง 

2.3.1 แนวการสอนอ่านแบบฟัง-พูด (Audiolingualism) 

2.3.2 แนวการสอนเพือการสือสาร (Communicative Approach) 

2.3.3 แนวการสอนอ่านแบบปฏิสัมพนัธ์ (Interactive Approach) 

3. ยทุธวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) 

3.1 ความหมาย 

3.2 แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวขอ้ง  
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      3.2.1 ตามหลกัทฤษฎีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) 

อยูบ่นฐานทฤษฎีของพืนทีรอยต่อพฒันาการของ Vygotsky (1987) 

3.2.2 ทฤษฎีอ่านจากกระบวนการอ่านในระดบัพืนฐานไปสู่กระบวนการอ่าน
ในระดบัสูง (The Bottom-up) 

3.2.3 ทฤษฎีการอ่านจากกระบวนการอ่านในระดบัสูงไปสู่กระบวนการอ่าน
ในระดบัพืนฐาน (The Top-down) 

3.2.4 ทฤษฎีการมีปฏิสัมพนัธ์ (The Interaction) 

3.3 ลกัษณะทีสาํคญัของกลยทุธ์การสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal) 

4. ยทุธวธีิแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) 

4.1 ความหมาย ความสาํคญัของแผนภูมิความหมาย 

4.2 แนวคิดพืนฐานทีเกียวขอ้งกบัแผนภูมิความหมาย 

4.3 รูปแบบการเขียนแผนภูมิความหมาย 

5. การเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) 

6. แนวคิดการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ (Critical Reading) 

7. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning Theory)    

8. แนวคิดหลกัการและทฤษฎีเกียวกบัการออกแบบการสอนเชิงระบบ 

9. ความพึงพอใจ 

. มาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา 

 11.งานวจิยัทีเกียวกบัการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) 

 12. งานวจิยัทีเกียวกบัการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) 

 

1. การอ่านเพือความเข้าใจ (The Reading Comprehension) 

 1.1 การอ่านคืออะไร 

จากอิทธิพลของการวิจยัในทางจิตวิทยาการเรียนรู้ด้วยตนเองและจิตวิทยาการ
เรียนรู้ภาษา การยอมรับทฤษฏีของกระบวนการอ่านเนน้การมีปฏิสัมพนัธ์และและการสร้างองคก์าร
เรียนรู้ตามธรรมชาติของการอ่านเพือความเขา้ใจ จากมุมมองของการอ่านเพือความเขา้ใจในทาง
กลบักนัก็คือเป็นจดัลาํดบัเบืองตน้ ทฤษฎี bottom-up ซึงคาํนึงถึงรายละเอียดเล็กๆ(เช่นตวัหนงัสือที
เด่น)เก็บสะสมไปอย่างช้าๆเป็นขนัตอนจนกระทงัในทีสุดผูอ่้านสามารถถอดรหัสสารของผูแ้ต่ง 

Laberge and Samuels (1974) มุมมองเหล่านีสรุปไดว้า่การอ่านเป็นสิงจาํเป็นในการถอดรหสัคาํใน
เนือหาและดูดซับขอ้มูลโดยอตัโนมติัซึงมีอยูใ่นคาํเหล่านนั ทฤษฎีใหม่ในการอ่านเพือความเขา้ใจ



28 

เน้นบทบาทการก่อรูปร่างของความรู้ประสบการณ์ทีมีมาก่อนของผู ้อ่านทีประกอบขึนเป็น
องค์ประกอบทีสมบูรณ์ของการใช้ทฤษฎีการอ่านทงั bottom-up และ top-down ทีเป็นการ
ปฏิสัมพนัธ์ทีนาํเสนอไวใ้นตาํราเนือหาเพือช่วยในการสร้างความหมาย 

Duffy Roehler และ Mason (1984 อา้งถึงใน Brady: 8, 1990) ไดบ้นัทึกไวว้่า
ทฤษฎีใหม่ในการอ่านเพือความเขา้ใจมีความเชือพืนฐานอยู ่4 ประการคือ  

1. การใช้ข้อมูลทีมากหรือน้อยทีมาจากหลายระดับความรู้  (graphonomic) 

หน่วยคาํ (morphemic) เกียวกบัความหมายของคาํ (semantic) โครงสร้างประโยค (syntactic) 

เกียวกบัการปฏิบติั (pragmatic) ลกัษณะทีเป็นแบบแผน (schematic) และการตีความ  

2. มุมมองของการปฏิสัมพนัธ์ของการอ่านเพือความเขา้ใจกระบวนการในทีซึง
ผูอ่้านใชท้งัยทุธวธีิ bottom-up และ top-down ทีเหมาะสม  

3. การยอมรับทีมีในใจของผูอ่้านกวา่ตวัหนงัสือทีพิมพ ์

4. เนน้ยาํการอ่านเป็นกระบวนการยุทธวิธีในขณะทีผูอ่้านตรวจสอบความเขา้ใจ
และฝึกควบคุมมากกวา่ใชก้ระบวนการขณะอ่าน 

Goodman (1988: 100,111) กล่าววา่การอ่านเป็นกระบวนการทีมีความซบัซ้อน ที
สาํคญัคือผูอ่้านตอ้งพยายามสร้างความหมายจากตวัอกัษร การอ่านเป็นกระบวนการคิด ดงันนัผูอ่้าน
ตอ้งอาศยับริบทขา้งเคียงทีปรากฏในขอ้ความเป็นตวัช่วยในการใหค้วามหมายทีเหมาะสมทีสุด 

ในมุมมองทีซบัซ้อนในการอ่านเป็นการปฎิสัมพนัธ์ กระบวนการสร้างการเรียนรู้
ซึงผูอ่้านเล่นเป็นบทบาทกลางและบทบาทควบคุมทีนาํไปสู่การเพิมความสนใจว่าความสนใจ
เกิดขึนไดอ้ย่างไร กระบวนการของการเขา้ใจของผูอ่้านทีแตกต่างทีเก่งและอ่อน และความเขา้ใจ
อยา่งไรทีสามารถพฒันาไปสู่การสอนได ้โครงร่างเหล่านีของการวิจยัในขนัตอนการอ่านเพือความ
เขา้ใจนาํโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์เดิม ความเขา้ใจในการอ่านเป็นองคป์ระกอบที
สําคญัยิงของการอ่านเพือความเขา้ใจเพราะจุดประสงคเ์บืองตน้คืออ่านแลว้เขา้ใจในการอ่าน อ่าน
แลว้เกิดความรู้ใหม่ ความเขา้ใจถือเป็นองคป์ระกอบสําคญัยิงถา้อ่านแลว้ไม่เกิดความเขา้ใจก็กล่าว
ไดว้า่การอ่านทีแทจ้ริงยงัไม่เกิดขึน 

ความเขา้ใจการอ่านมีองคป์ระกอบทีสาํคญัๆพอสรุปไดด้งันีคือ 

1. สามารถจดจาํเรืองราวส่วนใหญ่ทีอ่านมาแลว้ได ้

2. สามารถจบัใจความสาํคญัๆไดส้ามารถแยกประเด็นหลกัออกจากประเด็นยอ่ย 

สามารถทราบได้ว่าเนือหาทีอ่านอนัไหนควรอ่านผ่านไปและอนัไหนควรอ่านใหม่เพือให้ได้
ใจความทีแทจ้ริง 

3. สามารถตีความเกียวกบัเรืองหรือขอ้คิดทีอ่านวา่มีนยัสาํคญัมากนอ้ยเพียงใด 
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4. สามารถลงความเห็นจบัประเด็นเรืองทีอ่านมาแลว้ไดถู้กตอ้ง อย่างน่าเชือถือ
และมีเหตุผล 

5. สามารถใช้วิจารณญาณของตนพิจารณาไตร่ตรองขอ้สรุปหรือการอา้งอิงของ
ผูเ้ขียนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเป็นระบบไม่สับสน 

6. สามารถถ่ายโอนหรือประสมประสานความรู้ทีได้จากการอ่านไปใช้กับ
ประสบการณ์อืนไดอ้ยา่งเหมาะสมตามเหตุการณ์ 

สรุปก็คือ ความเขา้ใจการอ่านเป็นการเรียบเรียง จบัใจความสําคญั แปลความ 

ตีความ ลงความเห็น สรุปใจความสาํคญัและประเมินผลเรืองทีอ่านได ้

ตารางที 1 การสังเคราะห์ความหมายของการอ่าน 

     นกัวชิาการ ความหมายของการอ่าน สรุปการสังเคราะห์ 

Laberge and 

Samuels 1974 

การอ่านเป็นสิงจาํเป็นในการถอดรหัสคาํใน
เนือหาและดูดซับขอ้มูลโดยอตัโนมติัซึงมีอยู่
ในคาํเหล่านนั 

เป็นกระบวนการทีผูอ่้านต้อง
ใช้ยุทธวิธีต่างๆทีสลบัซับซ้อน
เพือให้ความหมายกบัขอ้ความ
ทีอ่านซึงไดแ้ก่กลยุทธ์ต่างๆคือ
ก า ร คิ ด  ก า รค า ด เ ด า  ก า ร
เลือกสรร การตีความ และการ
สรุปใจความ การสรุปอ้างอิง 

และทีสําคญัผูอ่้านควรทาํความ
เข้าใจและนํากลยุทธ์การอ่าน
ต่างๆมาใชใ้นกระบวนการอ่าน
จึงจะทํา ให้สามารถพัฒนา
ความสามารถในการอ่านได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

Duffy Roehler 

และ Mason 

(1984) 

การอ่านเพือความเขา้ใจอยู่บนพืนฐานอยู่ 4 

ประการ  คือ  การใช้ข้อมูลทีมาจาก  1) 

graphonomic morphemic, semantic, syntactic, 

pragmatic, schematicและการตีความ 2)มุมมอง
ของการปฏิสัมพันธ์ของการอ่านเพือความ
เขา้ใจกระบวนการ 3) การยอมรับทีมีในใจของ
ผูอ่้านกวา่ตวัหนงัสือทีพิมพ ์ 4) เนน้ยาํการอ่าน
เป็นกระบวนการกลยุทธ์ในขณะทีผู ้อ่ าน
ตรวจสอบความเขา้ใจและฝึกควบคุมมากกว่า
ใชก้ระบวนการขณะอ่าน 

Goodman 

(1988) 

เป็นกระบวนการทีมีความซบัซ้อน ทีสําคญัคือ
ผู ้อ่ านต้องพยายามสร้างความหมายจาก
ตวัอกัษร การอ่านเป็นกระบวนการคิด ดงันัน
ผูอ่้านต้องอาศัยบริบทข้างเคียงทีปรากฏใน
ข้อความเป็นตัวช่วยในการให้ความหมายที
เหมาะสมทีสุด 
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 1.2 ระดับความเข้าใจในการอ่าน 

 ในการอ่านโดยทวัไปผูอ่้านมีจุดประสงค์ในการอ่านแตกต่างกนัออกไป บางครังอ่าน
เพือความเพลิดเพลิน บางครังอ่านเพือความรู้และหาขอ้มูล ดงันนัจึงทาํให้เกิดความเขา้ใจทีแตกต่าง
กนั นกัวชิาการหลายท่านไดแ้บ่งระดบัความเขา้ใจไวเ้ป็นระดบัไดด้งันี 

 Valette and Disick (1972: 41) แบ่งระดบัความเขา้ใจของการอ่านออกเป็น 5 ระดบั ซึง
คาํนึงถึงพฤติกรรมทีเกิดขึนภายในตวัผูเ้รียน โดยเรียงลาํดบัจากง่านไปหายากดงันี 

1. ระดบัทกัษะกลไก (Mechanical Skill) ผูเ้รียนสามารถเห็นความแตกต่างระหว่าง
ตวัสะกดในภาษาต่างประเทศ สามารถบอกความเหมือนและความต่างในขนันีไม่ตอ้งเขา้ใจในสิงที
เห็น  

2. ระดบัความรู้ (Knowledge) ผูเ้รียนสามารถอ่านประโยคหรือขอ้ความทีคุน้เคยได้
อยา่งเขา้ใจ ความหมายสามารถบอกไดว้า่คาํหรือขอ้ความใดสอดคลอ้งกบัรูปภาพทีเห็น การอ่านใน
ระดบันีมกัเป็นการอ่านทีละประโยค 

3. ระดบัการถ่านโอน (Transfer) ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจขอ้ความใหม่ทีมีคาํศพัท์และ
โครงสร้างไวยากรณ์ทีเรียนมาแลว้ 

4. ระดบัการสือสาร (Communication) ผูเ้รียนสามารถอ่านขอ้ความทีมีคาํศพัท์และ
โครงสร้างใหม่ๆ หรือคาํทีมีรากศพัทเ์ดียวกบัคาํทีผูเ้รียนเคยอ่านมาแลว้ไดเ้ขา้ใจ ถึงแมจ้ะไม่เขา้ใจ
ทุกคาํ แต่ก็สามารถจบัใจความสาํคญัของเรืองได ้

5. ระดบัการวิเคราะห์วิจารณ์ (Criticism) ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจความหมายแฝง เขา้ใจ
จุดมุ่งหมาย ทศันคติ ความคิดเห็น และระดบัภาษาทีผูเ้ขียนใช้ 

Burmister (1974: 193-194) กล่าวถึงความเขา้ใจในการอ่านตามแนวคิดพืนฐานของ 

Sanders ซึงดดัแปลงจาก Bloom’s Taxonomy ซึงไดแ้บ่งความเขา้ใจการอ่านเป็น 7 ระดบั คือ 

1. ระดบัความจาํ (Memory) เป็นระดบัของการจาํสิงทีผูเ้ขียนกล่าวไว ้ไดแ้ก่การจาํ
เกียวกบัขอ้เทจ็จริง คาํจาํกดัความ วนัที ใจความสาํคญัของเรืองทีและลาํดบัเหตุการณ์ของเรือง 

2. ระดบัแปลความ (Translation) เป็นการนาํขอ้ความหรือสิงทีเขา้ใจไปแปลเป็นรูปอืน 

เช่น การแปลภาษาเป็นอีกภาษาหนึง การถอดความ การนําใจความสําคญัของเรืองไปแปลเป็น
แผนภูมิ เป็นตน้ 

3. ระดบัการตีความ (Interpretation) คือการเขา้ใจและมองเห็นความสัมพนัธ์ของสิงที
ผูเ้ขียนไม่ไดบ้อกไว ้เช่น หาเหตุทีกาํหนดผลมาให ้คาดการณ์วา่จะเกิดขึนต่อไป การจบัใจความของ
เรืองโดยทีผูเ้ขียนไม่ไดบ้อกไว ้
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4. ระดบัประยุกต ์(Application) เป็นการเขา้ใจหรือมองเห็นหลกัการแลว้นาํหลกัการ
ไปประยกุตใ์ชจ้นเกิดความสาํเร็จ 

5. ระดบัวิเคราะห์ (Analysis) คือความเขา้ใจและรู้ในแง่ของการตรวจตราส่วนยอ่ยที
ประกอบเขา้เป็นส่วนเต็ม เช่นการวิเคราะห์คาํโฆษณาชวนเชือ การแยกแยะวิเคราะห์คาํประพนัธ์ 

การรู้ถึงการใหเ้หตุผลทีผดิๆของผูเ้ขียน 

6. ระดบัการสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นการนาํความคิดเห็นจากการอ่านมาผสมผสาน
กนัแลว้จดัเรียงใหม่ 

7. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการวางเกณฑ์แล้วตดัสินสิงทีอ่านโดยอาศยั
หลกัเกณฑ์ตามบรรทดัฐานทีตงัไวที้ตงัไว ้เช่น จากการอ่านอะไรบา้งทีเป็นจริง (Fact) อะไรทีเป็น
จินตนาการ (Fantasy) และอะไรคือความคิดเห็น (Opinion) เป็นตน้ 

Raygor and Raygor (1985: 230) ไดแ้บ่งระดบัการอ่านไวด้งันีคือ 

1.ความเขา้ใจตามตวัอกัษร (Literal Comprehension) เป็นระดบัความเขา้ใจทีส่วนใหญ่
เกียวขอ้งกบัคาํและความคิดเห็นของผูเ้ขียน ระดบันีเกียวข้องกับคุณสมบติัของผูอ่้านน้อยทีสุด 

ผูอ่้านเพียงรับรู้ขอ้มูลจากผูเ้ขียนเท่านนั 

2.ความเขา้ใจระดบัตีความ (Interpretive Comprehension) เป็นระดบัความเขา้ใจที
ผูอ่้านสามารถหาความสัมพนัธ์ เปรียบเทียบขอ้มูลจากเรืองทีอ่านกบัประสบการณ์ของผูอ่้าน ผูอ่้าน
สามารถเขา้ใจลาํดบัเหตุการณ์ ทราบความสัมพนัธ์ของเหตุและผล และตีความขอ้มูลทวัไปได ้

3. ความเขา้ใจระดบันาํไปใช ้(Applied Comprehension) เป็นระดบัความเขา้ใจทีผูอ่้าน
สามารถประเมินความคิดเห็นของผูเ้ขียน 

 

 1.3 การวดัประเมินผลความสามารถการอ่าน 

การวดัและประเมินผลมีความสําคญัไม่นอ้ยไปกวา่กระบวนการเรียนการสอน  ในการ
วดัและประเมินผลนนัจะตอ้งมีความสอดคล้องกบัเนือหาและกิจกรรมการเรียนการสอน นนัคือ
สอนสิงใดก็ควรวดัสิงนนัๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2541: 123) ในการเป็นครูทีสอนการอ่าน
จาํเป็นตอ้งมีการวดัประเมินผลหลายรูปแบบคือการทดสอบแบบเป็นทางการเพือให้ไดผ้ลการเรียน
เป็นทีน่าเชือถือสามารถนาํมาจดัลาํดบัคะแนนได ้และการทดสอบแบบไม่เป็นทางการเพือให้ได้
ขอ้มูลทีเกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมากขึน ดงัแนวคิดของ 

วิสาข์  จติัวตัร์ (2543 : 295-311) ได้แบ่งประเภทของการวดัผลในการอ่านไว ้2 

ประเภท หลกัดงันี  
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1. การวดัผลอย่างเป็นทางการ (Formal Measures) เป็นการทดสอบอย่างมีระบบซึง 

แบ่งเป็นประเภทใหญ่ได ้2 ประเภทคือ 1) แบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม เป็นการเปรียบเทียบคะแนน 

โดยใชผู้เ้รียน ในกลุ่มเป็นเกณฑ์วา่ผูเ้รียนแต่ละคนอยูล่าํดบัทีเท่าไรของกลุ่ม 2) แบบทดสอบแบบ
อิงเกณฑ ์เป็นการวเิคราะห์วา่ผูเ้รียนสามารถทาํขอ้สอบเกียวกบัวตัถุประสงคต่์าง ๆ ไดดี้เพียงใด   

2. การวดัผลอย่างไม่เป็นทางการ (Informal Measures) เป็นกระบวนการเก็บขอ้มูล 

หลายรูปแบบ ซึงประกอบไปด้วย 1) การสังเกตผูเ้รียน (Kid-Watching) 2) รายการคาํอ่านทีคาด
เคลือนไปจากบทอ่าน (Reading Miscue Inventory) 3) รายการคาํอ่านอย่างไม่เป็นทางการ 

(Informal Reading Inventory) 4) การประเมินผลการเล่าเรือง (Assessing Free Recall) 5) การ
ประเมินผลตนเอง (Self-Report)  

นอกจากนี  Alderson (2000 : 202-233) ไดเ้สนอแบบวดัความสามารถใน การอ่าน
ภาษาองักฤษไวด้งันีคือ 1) แบบทดสอบแบบเติมคาํในช่องว่างและแบบโคลซ (Gap-filling and 

cloze test) 2) แบบทดสอบแบบหลายตวัเลือก (Multiple-choice) 3) แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 

(Alternative objective) ซึงประกอบดว้ยการจบัคู่ (Matching) การเรียงลาํดบั (Ordering) คาํถามแบบ 

2 ตวัเลือก (Dichotomous items) แบบทดสอบแบบแกไ้ข (Editing test) แบบทดสอบแบบเขียนตอบ 

(Short-answer test)  

โดยสรุปในการวดัประเมินผลการอ่านนนั ไม่อาจสรุปไดว้่าวิธีไหนดีทีสุด ขึนอยู่กบั 

ผูส้อนทีจะพิจารณาเลือกการวดัและประเมินผลทีเหมาะสมสอดคลอ้งกบับทอ่าน กิจกรรมการเรียน 

การสอนและผูเ้รียน เพือใหก้ารประเมินมีประสิทธิภาพมากทีสุด 

 

 1.4 ทฤษฎคีวามรู้เดิม (Schema Theory) 

ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์เดิม (Schema Theory) มีพืนฐานมาจากการวิจยั
กระบวนการในเรืองของจิตวิทยาอภิปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิงทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์
เดิมพยายามทีจะอธิบายขนัตอนทีเกียวกบัการสร้าง การเปลียน การเก็บ และทีมาของความคิด 

ประสบการณ์เดิมบรรจุดว้ยแบบความคิดและตวัแปรอืนๆ (Slots) ทีเป็นทีรวมความคิด Rumelhart 

(1980) ประสบการณ์เฉพาะเกียวขอ้งกบัความคิดทีเรียกเป็นการฉับพลนัและถูกเชือมโยงไปสู่
ประสบการณ์เดิมในความจาํทีอยู่ในระยะยาว ความสัมพนัธ์ท่ามกลางประสบการณ์เดิมสะทอ้น
แบบแผนของความรู้ในใจของผูเ้รียน ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์เดิมเป็นทงัจุดเริมและจุด
จบของกระบวนการเรียนรู้ เป็นเหตุการณ์ทีเป็นประสบการณ์ของคน  ประสบการณ์เดิมใชต้ดัสินวา่
อะไรสาํคญัทีจะมุ่งความสนใจไปสู่ คาดการณ์วา่อะไรจะเกิดขึนต่อไปและสร้างสมมุติฐานเกียวกบั
แนวทางนนั ขณะเกิดเหตุการณ์การเรียนรู้ขอ้มูลอยา่งใหม่ก็ถูกเก็บไวเ้ป็นความจาํระยะยาวนาํไปสู่
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การเชือมโยงกบัประสบการณ์เดิม ต่อมาเมือเหตุการณ์นันถูกเรียกกลบัมา ประสบการณ์เดิมใน
ภาพรวมช่วยเรียกขอ้มูลกลบัคืนมา เพราะทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์เดิมพยายามอธิบายการ
พัฒนาความคิดและความต่างระดับของความสัมพันธ์  ขันตอนการอ่านมองไปถึงทฤษฎี
ประสบการณ์ดงัเดิมสําหรับการแนะนาํเกียวกบัอ่านเพือความเขา้ใจเกิดขึนอยา่งไร (Anderson and 

Pearson, 1984) ขนัตอนการอ่านขึนอยูก่บัตวัประกอบสามอยา่งคือ 

1. ความรู้ทีมีมาก่อนในภาพรวมของผูอ่้าน  

2. ความตอ้งการของงาน  

3. กระบวนการในการรวบรวมขอ้มูลใหม่ดว้ยการใชป้ระสบการณ์เดิม 

Cook และ Mayer (1983) ทบทวนการนาํทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์เดิมมา
ใช้ในการเขา้ใจการอ่านเพือความเขา้ใจและยุทธวิธีในการอ่าน โดยไดแ้จกแจงความรู้ทีมีมาก่อน
สามอยา่งซึงมีผลในการอ่านเพือความเขา้ใจ 

1. ความรู้ทีเป็นเนือหา (content knowledge) เป็นความรู้เกียวกบัความจริงเฉพาะ
เกียวกบัโลก เช่น ความรู้เกียวกบับรรยากาศมีก๊าซออกซิเจนหรือสัตวเ์ลียงลูกดว้ยนาํนมมีผม 

2. ความรู้ทีเป็นโครงสร้าง (Structure knowledge) คือความรู้จากประสบการณ์
เดิมทวัๆไปขององคป์ระกอบทีหลากหลายเกียวกบัของหนึงอยา่ง เช่น ส่วนประกอบของซึงจดัไว ้

เช่น รายการแจกแจงในของหนึงวาระหรือการเปรียบเทียบและความต่างระหวา่งสองแนวคิด 

3. ความรู้ทีเป็นกระบวนการ  (Process knowledge) เป็นความรู้ทีเป็น
กระบวนการของการรู้วา่จะแยกขอ้มูลใหม่ทีเขา้มาอยา่งไร เช่นฟังหรือพิจารณาใหม่ การท่องหรือ
สาธยายหรืออธิบายเพิมเติม 

 

 1.5 ความรู้ทเีป็นเนือหา (Content knowledge) 

  มีการวิจยัของนกัวิจยัหลายท่านทีแสดงถึงความสําคญัของประสบการณ์เดิมดา้น
เนือหาไปสู่การอ่านเพือความเขา้ใจอย่างเช่น Anderson, Reynolds, Schallert และ Goetz (1977) 

พบวา่การตีความของผูอ่้านในเนือหาทีเขียนกาํกวมไม่ชดัเจนไดรั้บการตดัสินจากประสบการณ์เดิม
ของผูอ่้าน การนาํเสนอดว้ยเนือหาทีกาํกวม ตวัอยา่งเช่น นกัเรียนดนตรีจะตีความยอ่หนา้ไปในเรือง
ทวัไปขณะทีนักเรียนทีเรียนด้านพลศึกษาสร้างการตีความไปในแนวทีเป็นภาพรวมทีเป็นไป
ทางดา้นกีฬา (มวยปลาํ) และในยอ่หนา้ทีสองทีกาํกวมนกัเรียนทีเรียนดา้นพลศึกษาก็ตีความมากกวา่
ปกติทวัไปในขณะทีนกัเรียนดนตรีคิดเกียวกบัการฝึกซ้อมซึงเป็นการตีความทีเกิดจากความรู้จาก
ประสบการณ์เดิมอยา่งนีเป็นตน้ ในการวิจยัทีเกียวขอ้งกบัเรืองนี Pearson, Hansen, and Gordon 

(1979) ไดข้ยายความไวว้่าความรู้เกียวกบัเนือหาการอ่านเพือความเขา้ใจและการระลึกไดเ้กียวกบั
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เนือหา ผูเ้รียนตอ้งพฒันาความรู้อย่างมากของหัวขอ้(topic) เช่นหัวขอ้แมงมุมนกัเรียนทีมีความรู้
เกียวกบัประสบการณ์เดิมน้อยก็จะตอบไดถู้กตอ้งน้อยกว่าผูที้มีประสบการณ์เดิมเกียวกบัเรืองนี
มากกว่า ดงันันความรู้เนือหาโดยรวมสามารถแรงบนัดาลใจให้ผูอ่้านเขา้ใจเรืองทีอ่านมากขึน  

อยา่งไรก็ตามผูอ่้านจะตอ้งกระตุน้ความรู้นนัออกมา ตวัอยา่งเช่น Bransford and John (1973) ได้
แสดงกลุ่มของเนือหาจากยอ่หนา้ทีคลุมเครือไม่ชดัเจนดว้ยความคิดธรรมดาเกียวกบัการซกัรีด โดย
ทีผูอ่้านกลุ่มทีหนึงอ่านขอ้ความโดยไม่มีชือเรืองกาํกบั ในขณะทีผูอ่้านกลุ่มทีสองแสดงชือเรือง
กาํกบัให้เห็น และกลุ่มทีสามแสดงชือเรืองให้เห็นเมืออ่านเสร็จเรียบร้อยแลว้ ผลจากการวิจยัพบว่า
กลุ่มทีแสดงชือเรืองให้เห็นก่อนการอ่านมีความเขา้ใจในการอ่านมากกว่ากลุ่มอืนจึงทาํให้สรุปว่า
ความรู้ทีมีมาก่อนเป็นสิงทีมีความสาํคญัในการอ่านเพือความเขา้ใจ 

  Anderson (1978) Mandler (1983), Stein และ Strabasso (1982) ไดท้าํวิจยัเกียวกบั
ผลของความรู้จากประสบการณ์เดิมต่อการอ่านเพือความเขา้ใจแสดงให้เห็นว่าเมือใช้ความรู้จาก
ประสบการณ์เดิมทีเหมาะสมจะเป็นการเพิมใหอ่้านเขา้ใจไดดี้ขึนเช่นกนั 

Ausubel Novak และ Hanesian (1978) (อา้งในวิสาข์ จติัวติั 2000) เชือว่า
โครงสร้างความรู้ในคนเรานันได้จดัเรียงลําดับอย่างเป็นระบบในสมอง สําหรับข้อมูลทีเป็น
ความคิดรวบยอดกวา้งๆจะอยูใ่นระดบัสูงกวา่ขอ้มูลทีเป็นรายละเอียด จากการทีมนุษยไ์ดจ้ดัลาํดบั
ความรู้ทีเป็นระบบ ระเบียบ ชัดเจนและมีความคงทนนันได้เป็นปัจจยัทีสําคญัในการเรียนรู้วิชา
ต่างๆ และผูเ้รียนก็จะพบว่าการเรียนรู้เป็นสิงทีง่ายสําหรับพวกเขาถ้ารู้จกัจดัลาํดบัความรู้ให้เป็น
ระบบชัดเจนและมีความคงทน แต่อย่างไรก็ตามโครงสร้างความรู้นีจะไม่หยุดนิงจะมีการ
เปลียนแปลงไดต้ลอดเวลาตามประสบการณ์และขอ้มูลข่าวสารทีบุคคลนนัไดรั้บ Anderson et al. 

(1977 อา้งถึงใน วสิาข ์จติัวตัร์ 2000: 23)  

Simons (1983 อา้งถึงใน Brady: 12, 1990) พฒันากลยุทธ์การสอนในการเพิมการ
พฒันาการอ่านของผูเ้รียนดงันี 

Simons’ Reading Comprehension Instruction Strategy 

ขนัที 1 หาดูวา่ผูเ้รียนรู้อะไรเกียวกบัเรืองทีอ่านแลว้บา้ง 

   1. แยกสิงทีเป็นกุญแจสาํคญัในการสร้างความคิดรวบยอดทีมีในเนือหา 
2. ใชว้ิธีการระดมสมองเพือทีจะหาวา่ผูเ้รียนรู้อะไรบา้งเกียวกบัภาพรวมใน

เรืองทีอ่าน 

3. จดัขอ้มูลทีเป็นประสบการณ์เบืองหลงัทีจาํเป็นพฒันาศพัท์และสอนการ
สร้างความคิดรวบยอด 
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ขนัที 2 ช่วยผูเ้รียนในการดูวา่ในเรืองทีอ่านมีการจดัเนือหาอยา่งไร 

             4. มองภาพรวมของเนือหาโดยสรุป 

5. แจกแจงมองเนือหาโดยรวมและเวน้วา่งไวโ้ดยใหน้กัเรียนช่วยคน้หา 
6. วาดภาพโดยรวมของเนือหาบนกระดานและช่วยนักเรียนเติมขอ้มูลให้

สมบูรณ์ต่อจากขนัตอนแรก  

ขนัที 3 ใหน้กัเรียนอ่านเนือหา 
7. ตงัวตัถุประสงคใ์นการอ่าน 

8. ใหน้กัเรียนอ่านเนือหาเงียบๆหรือดงัๆโดยจดัแบ่งนดัเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ 

9. ใหน้กัเรียนสรุปใหส้มบูรณ์ 

ขนัที 4 อภิปรายเนือหา 
10. ใหน้กัเรียนบางคนทีมีลกัษณะพิเศษมาช่วยสรุปเรืองทีอ่าน 

11. ถามนกัเรียนไปสู่การสรุปเนือหา 
12. ถามคาํถามเพือใหน้กัเรียนคิดเกียวกบัเนือหาทีอ่าน 

 

*Complete before classroom instruction begins. 

ขนัตอนก่อนการอ่าน (1, 2) ไดอ้อกแบบเพือทีจะดึงเอาประสบการณ์เดิมทีเหมาะสมมา
ใช้ก่อนการอ่านและในขณะทีขนัตอนหลงัการอ่าน (3, 4) ออกแบบไวเ้พือช่วยให้ผูเ้รียนไดร้วม
ขอ้มูลใหม่หลงัการอ่าน กิจกรรมก่อนการอ่านพยามทีจะดึงนาํเอาประสบการณ์เดิมทีแตกต่างคือ
ความคิดรวบยอดและรูปแบบโครงสร้างในขนัตอนทีสอง 

ในขนัตอนทีสาม (Step 3) ครูไดจ้ดัวตัถุประสงคที์ชดัเจนสําหรับการอ่านของนกัเรียน
โดยตรงในการพิสูจน์ความถูกตอ้งของความรู้จากประสบการณ์เดิมของเขาและการเรียนรู้ขอ้มูล
ใหม่เพือจะให้ผู ้เรียนสามารถอธิบายภาพคร่าวๆได้อย่างดี ตอบคาํถามทวัๆไปของครูได้และ
อภิปรายตอบคาํถามในระดบัทีสูงขึนไดใ้นภาพรวมทาํการดดัแปลงเอาไปใชแ้ละทาํนาย ทดสอบ
ขอ้มูลได ้
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ตารางที 2 สรุปการสังเคราะห์การเขา้ใจเนือหาโดยอาศยัความรู้ประสบการณ์เดิม 

แนวคิดทฤษฎี อ้างองิ สรุปการสังเคราะห์ 
 

 

 

ทฤษฎีความรู้เดิม 

Rumelhart 

(1977,1980) 

Anderson and Pearson 

(1984) 

Cook and Mayer 

(1983) 

การเรียนรู้จากประสบการณ์เดิมเป็นจุดเริมใน
กระบวนการอ่านเพือความเข้าใจ เป็นทีรวม
ความคิดทีเกียวขอ้งกบัประสบการณ์ทีมีมาก่อน
และเรียกกลบัมาฉับพลนัเมือเกิดการอ่าน และ
เป็นจุดเริมในการคาดการณ์การอ่านและใน
เวลาต่อมาก็ เป็นจุดจบเมือผู ้อ่านเชือมโยง
ประสบการณ์เดิมเขา้กบัขอ้มูลใหม่ทีไดรั้บ 

 

 

ความรู้ 

ทีเป็นเนือหา 
(content knowledge) 

 

Anderson, Reynolds, 

Shallet, and Goetz 

(1977) 

Pearson, Hansen, and 

Gordon (1979) 

Bransford and John 

(1973) 

Simons (1983) 

การอ่านเนือหาทีกาํกวมมีความไม่ชดัเจนผูอ่้าน
จะใช้ประสบการณ์ตัดสินสิงทีอ่านเพราะ
ความรู้เนือหาอย่างเดียวไม่เพียงพอจึงต้อง
กระตุน้ความรู้ทีเป็นความจาํระยะยาวออกมา 
ดงันนัผูอ่้านทีมีความรู้ประสบการณ์เดิมนอ้ยจะ
เขา้ใจเนือหาไดน้อ้ยกวา่ผูที้มีประสบการณ์เดิม
เกียวกบัเรืองนนัมาก 

                

 1.6 ทฤษฏีกระบวนการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทางปัญญาหรือปัญญานิยม 
(Cognitive) และทฤษฎอีภิปัญญา (Metacognition)  

แนวการคิดปัญญานิยม (Cognitive) เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนคิดวิเคราะห์และทาํความ
เขา้ใจขอ้มูลทีไดรั้บแลว้วิเคราะห์ หลงัจากนนัสะทอ้นผลการวิเคราะห์เกียวกบัขอ้มูลทีอ่าน ผูอ่้าน
สามารถอภิปรายแยกแยะได ้ทาํภาระงานได ้สิงทีสาํคญัคือผูเ้รียนตอ้งมีประสบการณ์เกียวกบัเนือหา
พอควรจึงจะทาํให้สามารถวิเคราะห์เนือหาในเชิงลึกไดร้วมทงัสามารถเชือมโยงเนือหาแต่ละส่วน
เพือให้เกิดเป็นภาพรวมได้ การอ่านเพือความเขา้ใจเป็นกระบวนการทีผูอ่้านสร้างขึนโดยใช้ทงั
ยุทธวิธีการสอนแบบ cognitive และ metacognitive strategies เพือความเขา้ใจเนือหา (Dole et al., 

1991) กลวิธีทีเกียวกบักระบวนการคิดเกียวขอ้งโดยตรงกบัภาษาเป้าหมายและรวมถึงวิธีต่างๆ เช่น 

เหตุผลทีอนุมานได ้การพยากรณ์ การบนัทึกประเด็นทีสําคญั การใชค้วามรู้ประสบการณ์เดิม การ
เดาความหมายจากเนือหา (Oxford, 1990)กลวิธีอภิปัญญา (metacognitive strategy) เป็นกิจกรรมที
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ผูอ่้านควบคุมการอ่านดว้ยตนเองหรืออีกนยัหนึงก็คือเป็นกลวิธีทีอยู่บนฐาน “การคิดเกียวกบัการ
คิด” (thinking about thinking) นนัคือผูอ่้านรู้วา่ใชก้ลวิธีวิธีนีเมือไหร่ ใชอ้ยา่งไรและดดัแปลงไปสู่
เป้าหมายทีในการอ่าน ยทุธวธีิอภิปัญญาประกอบดว้ยการวางแผน การวดัผลและกาํหนดทกัษะเป็น
ของตนเองสิงเหล่านีประกอบดว้ยทกัษะในการตดัสินเรืองทีอ่าน การวดัผล การคาดเดา การเน้น
ขอ้มูลทีสาํคญั การอ่านผา่นๆคาํใหม่ทีไม่สาํคญั การตรวจสอบประสิทธิภาพการคาดเดาความหมาย 

การอ่านขอ้ความทียงัไม่เขา้ใจใหม่อีกครังและการตรวจสอบคุณภาพงานเกียวกบัการอ่านทงัหมด 

(Oxford 1990) 

นกัวิจยัหลายท่านทีสอนยุทธวิธีการอ่าน (Duffy, 2002; Palincsar and Brown 

1980; Salataci and Akyel 2002) ยืนยนัวา่การอบรมยุทธวิธีอภิปัญญา (Metacognitive strategy) เพือ
พฒันาการอ่านเพือความเขา้ใจ ทาํให้ผูเ้รียนมีโอกาสในการวางแผนก่อนการอ่าน ควบคุมขนัตอน
การอ่าน มีการจดัการการอ่านดว้ยตนเองและเป็นการวดัผลตนเอง การอบรมยุทธวิธีการจดัการการ
อ่านอภิปัญญาได้ทาํให้นักเรียนกลายเป็นผูอ่้านอิสระซึงนันคือเป้าหมายของการอ่าน ดงันันใน
หอ้งเรียนการอ่านผูเ้รียนควรจะไดรั้บการฝึกอบรมการใชยุ้ทธวิธีอภิปัญญาทีช่วยให้เขาเขา้ใจเนือหา
ทีอ่าน 

Allen (2003), Palincsar และ Brown (1984) แนะนาํวา่วิธีการสอนแบบอภิปัญญา
เป็นวิธีการสอนแบบหนึงทีรวมถึงกลยุทธ์ทีเกียวกบักระบวนการคิด (cognitive) และกลยุทธ์อภิ
ปัญญา (metacognitive strategies) และช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาการอ่านเพือความเขา้ใจไปสู่กลยุทธ์ที
ถูกตอ้งทีนาํไปใชแ้ละสอนวา่ใชเ้มือไหร่และใชอ้ยา่งไร ผูเ้รียนจะสร้างความรู้ของเขาเองและสร้าง
กฎเกณฑ์ขณะอ่านของตนเอง สุดทา้ยผูเ้รียนก็สามารถทีจะนาํกลยุทธ์เหล่านีไปใช้ และจดัการการ
อ่านไดโ้ดยตนเองโดยไม่ตอ้งรอรับการช่วยเหลือจากผูอื้น 

 1.7. อธิบายเกยีวกบัการใช้ทฤษฎอีภิปัญญาในการอ่านและส่วนประกอบ  

ก่อนทีจะอภิปรายเกียวกบักลยุทธ์อภิปัญญาก็ตอ้งเขา้ใจว่ากระบวนการคิดและ
ผลลพัธ์ทีออกมาจะเป็นส่วนประกอบกนั สถานการณ์ทีเกียวกบักระบวนการคิดเกียวขอ้งกบัความรู้
ของโลก อารมณ์ความรู้สึก การขบัเคลือนหรือแรงบนัดาลใจ  และเจตคติ  พูดได้ว่ากลยุทธ์อภิ
ปัญญาไดรั้บการอธิบายไวใ้นระดบัทีสูงกว่ากระบวนการทางดา้นจิตใจทีผูเ้รียนเรียนรู้และผลของ
การเรียนรู้ และการควบคุมผลเหล่านีใหถึ้งจุดหมาย กลยทุธ์อภิปัญญาเป็นความรู้ทีอธิบายทีเกียวกบั
ขนัตอนและเกียวกบัเงือนไข (Brown, 1980) ความรู้ทีรู้วา่เป็นความรู้อะไรเกียวกบัสภาพทีเกียวกบั
กระบวนการคิดและกิจกรรมและผลของสภาพการณ์ (Brown, 1980; Flavell, 1987) ความรู้ทีเป็น
เงือนไขหมายถึงเหตุผลและเวลาทีเหมาะสมทีดดัแปลงนาํความรู้ไปใชแ้ละวดัผลประสิทธิภาพการ
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นาํชนิดความรู้เหล่านีไปใช้ ประสบการณ์เหล่านีสามารถเปลียนกระบวนการคิดของผูเ้รียนให้
สามารถรวมและตดัสินจากประสบการณ์โดยกลยทุธ์อภิปัญญาอีกครัง (Hacker and Tenent, 2002) 

Metacognitive strategy จะเป็นการรับรู้ถึงการคิดของเราขณะทีเราลงมือทาํงาน
เฉพาะอย่างหนึงอย่างใดและใช้การรับรู้นีเพือควบคุมอะไรทีเรากาํลงักระทาํอยู่ ตามทศันะของ 

Paris และ Winagrad (1990) นนั metacognition เกียวขอ้งกบัเรืองหลกั 2 อยา่ง คือ 

1. ความรู้และการควบคุมตวัเอง (knowledge and Control of Self) เกียวขอ้งกบั
พนัธะสัญญา (commitment) และเจตคติ (attitude) Perkins (1985) พบวา่คนทีมีความคิดสร้างสรรค์
สูงจะมีพนัธะสัญญาในสถานการณ์ทีคนอืนไม่มี Blasi and Oresick (1986 อา้งถึงใน Brady : 1990) 

ไดก้าํหนดพนัธะสัญญาเป็นหลกัพืนฐานในการตดัสินใจ การตดัสินใจทีจะนาํพลงัทงัหลายไปใชใ้น
การทาํงาน พนัธะสัญญาไม่ใช่อะไรทีอยู่นอกเหนือการควบคุมโดยผูใ้ช้เลือกทีจะทาํตามพนัธะ
สัญญาในงานทีทาํหรือพวกเขาเลือกทีจะไม่ทาํตามพนัธะสัญญา โดยใชเ้จตคติ (Attitude) พิจารณา
ว่าไดเ้ลือกทีจะทาํตามพนัธะสัญญาหรือไม่ เจตคติจึงมีความสัมพนัธ์ใกล้ชิดกบัระดบัของพนัธะ
สัญญา  และจากพฤติกรรมสามารถอธิบายไดว้า่เป็นการปฏิสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบหลกัสามอยา่ง 

คือเจตคติ อารมณ์และ การกระทาํ บางครังอารมณ์เป็นสาเหตุของเจตคติซึงมีผลต่อพฤติกรรม แต่
เจตคติสามารถก่อใหเ้กิดอารมณ์ไดใ้นทางกลบักนัก็มีผลต่อพฤติกรรมดว้ย Convington (1983) และ 

Harter (1980) ไดส้รุปวา่เจตคติเป็นเรืองง่ายและตรงไปตรงมาเป็นความพยายามทีเห็นผลจริงจาก
การกระทาํทีลงทุนลงแรง (Effort pays off) 

2. ความรู้และการควบคุมกระบวนการ (knowledge and control of process) เป็น
สิงทีสําคญัใน กลวิธีอภิปัญญา ความรู้ 3 ชนิดทีสําคญัต่อ กลวิธีอภิปัญญา คือความรู้เชิงประกาศ 

ความรู้เชิงกระบวนการและความรู้เชิงเงือนไขและปริบท ความรู้เชิงประกาศเป็นความรู้เกียวกบั
ความจริงทงัหลาย ส่วนความรู้เชิงกระบวนการ รวมทงัสารสนเทศเกียวกบัการกระทาํต่างๆ (action) 

ทีตอ้งนาํมาใชท้าํงาน คือการรู้วา่ทาํอยา่งไร 

อภิปัญญา (Metacognition) คือหลกัการการควบคุมและประเมินความคิดตนเอง 

ความสามารถของบุคคลทีได้รับการพัฒนา เพือควบคุมกํากับกระบวนการทางปัญญาและ
กระบวนการคิด มีความตระหนกัในงาน และสามารถใชย้ทุธวธีิทาํงานจนสาํเร็จอยา่งสมบูรณ์  

1. องค์ประกอบของอภิปัญญา แบ่งเป็น 2 องค์ประกอบ คือการตระหนักรู้ 

(Awareness) และความสามารถในการควบคุมตวัเอง (Self-Regulation)  

2. ความรู้ในเชิงอภิปัญญา ประกอบดว้ย ความรู้เกียวกบับุคคล (person) ความรู้
เกียวกบังาน (task) และความรู้เกียวกบักลวธีิ (strategy) 
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3. กระบวนการในอภิปัญญา ประกอบด้วย การวางแผน (planning) การ
ตรวจสอบ (monitoring) และการประเมิน (evaluating)  

กล่าวโดยสรุปคือ อภิปัญญา(Metacognition) สามารถนาํมาประยุกต์ในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ไดด้งันี 

1. ผูเ้รียนระบุวา่จะเรียนรู้อะไร อะไรทีรู้แลว้ และอะไรทียงัไม่รู้  

2. ใชเ้ทคนิคการเรียนแบบร่วมมือในกระบวนการคิดเพือแกไ้ขปัญหา  
3. ผูเ้รียนบนัทึกการเรียนรู้ โดยการบนัทึกวิธีการคิด และประสบการณ์จากการ

ทาํงาน  

4. ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการพฒันาความรับผดิชอบในการวางแผนและการเรียนรู้และ
กาํกบัตนเอง  

5. การสรุปกระบวนการคิดเมือทาํกิจกรรมแลว้เสร็จ 

6. การประเมินผลตนเอง  

 

 1.8 กลวิธีวิธีอภิปัญญาและส่วนประกอบต่างๆ (Metacognitive Strategy and its 

Components)  
บทบาทของอภิปัญญาในการอ่าน (Role of Metacognitive Strategies in Reading) 

อภิปัญญา คือการดัดแปลงความคิดไปสู่ความคิดทีเป็นของตนเองซึงเป็นกุญแจสําคญัในการ
ไตร่ตรอง เพือการอ่านทีคล่องแคล่วและแสดงบทบาทสําคัญในการอ่านเพือความเขา้ใจ Duffy 

(2002) กล่าวว่ายุทธวิธีอภิปัญญาเป็นยุทธวิธีหลกัทีนาํไปสู่การควบคุมการอ่านทีเป็นของตนเอง 

และไม่เพียงแต่ทาํใหผู้อ่้านรู้และเขา้ใจแต่เป็นตวันาํและควบคุมการใชเ้หล่านนัดว้ย นนัคือผูอ่้านรู้วา่
กลยุทธ์อะไรทีใช้  ใช้เมือไหร่และทาํไมจึงนาํกลยุทธ์นีไปใช้  และดดัแปลงเพือให้เหมาะสมกบั
ความมุ่งหมาย ผูอ่้านทีใชก้ลวิธีอภิปัญญาวางแผน ควบคุม วดัผลและจดัทกัษะของตวัเอง (Block, 

1992; Salataci and Akyel, 2002) นอกจากนี Cohen (1998) และ Pressey (2002) กล่าวว่า
ส่วนประกอบเบืองตน้สามอยา่งในกลวิธีอภิปัญญาคือ การพฒันาแผน การจดัและควบคุมแผน การ
วดัผลแผนการ การทีจะไปสู่สามส่วนพืนฐานนีผูอ่้านมีโอกาสในการแกปั้ญหาการอ่านทีเขาเผชิญ
อยู่ ผูอ่้านใช้ความรู้เดิมและมีการปฏิสัมพนัธ์กบัเนือหาในการแกปั้ญหาและเรียนรู้ประสบการณ์
ใหม่ๆ อยา่งไรก็แลว้แต่ผูอ่้านทีมีประสิทธิภาพจะพฒันาแผนก่อนทีจะมีการอ่านเนือหาจริง โดยการ
จดัการว่าจะทาํอะไรในขนัก่อนการอ่าน ขนักาํลงัอ่านและขนัหลงัการอ่าน (Cohen, 1998) ในขนั
ก่อนการอ่านผูอ่้านจะพฒันาแผนการ การจดัการทุกๆขนัตอนของงานการอ่าน (Cohen ,1998) 

ในขณะทีอ่านก็จะควบคุมทุกขนัตอนเหล่านนั ยงิไปกวา่นนัผูอ่้านทาํการอ่านอยา่งรู้ตวัและเพิมการ
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ตระหนกัรู้เมือเผชิญกบัปัญหาทีจาํเป็นตอ้งทาํเพือแกปั้ญหา เช่น การเลือกกลยุทธ์การอ่านทีถูกตอ้ง
เหมาะสมและรู้วา่เมือไหร่จะใช้กลยุทธ์นนัและรู้ว่าใช้อย่างไรในขนัตอนทา้ยสุดผูอ่้านสามารถวดั
ประสิทธิภาพการวางแผน การตรวจสอบ ตวัอยา่งเช่น กลยทุธ์การอ่านทีเลือกแกปั้ญหาหรือไม่ หรือ
ถา้ไม่ไดก้็จาํเป็นทีตอ้งใชก้ลยทุธ์อืนๆแกปั้ญหาใหม่เมือเขา้ใจไม่ถูกตอ้ง (Cohen, 1998) 

กลวิธีอภิปัญญาเป็นวิธีทีเกียวกบัความสามารถในการนาํเอากลวิธีการอ่านไปใช้
แก้ปัญหาเมือผู ้อ่านต้องเผชิญหน้ากับการอ่านเนือหาทียาก  นําผู ้อ่านไปสู่การคิดเกียวกับ
กระบวนการเรียนรู้ สนับสนุนผูอ่้านในการพฒันาแผนการของการกระทาํ ช่วยนาํผูอ่้านไปสู่การ
เรียนรู้ของตวัเองสร้างความรู้ด้วยตนเองและสอนเขาถึงวิธีวดัผลอย่างไรในขนัตอนของตนเอง 

(Borokowski et al., 1990; O’Malley and Chamot, 1990) กลวิธีอภิปัญญาช่วยในการพฒันา
ความสามารถการอ่านของผูอ่้านและช่วยให้ถึงซึงเป้าหมายสูงสุดทีจะกลายเป็นผูอ่้านทีเป็นอิสระ 

(Danuwong, 2006)  

ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal teaching) ซึงประกอบดว้ย
กลยุทธ์การอ่านหลายแบบทีสนับสนุนกลวิธีอภิปัญญาและมีผลแสดงทางบวกในการพฒันาการ
อ่านภาษาองักฤษเพือความเข้าใจของเจ้าของภาษา  ก่อนทีจะมีการคิดรูปแบบการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาท (Reciprocal teaching) นนั Palincsar and Brown (1984) ก็ไดท้บทวนงานของ
คนอืนและสรุปวา่มีองคป์ระกอบทีสาํคญั 6 ประการทีจาํเป็นในการอ่านเพือความเขา้ใจ 

1. การทาํความเขา้ใจในวตัถุประสงคข์องการอ่านทงัทีชดัเจนและบอกเป็นนยั 

2. การดึงเอาประสบการณ์เดิมมาใช ้

3. การใชบ้ริบทขา้งเคียงในเนือหาช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจในเรืองทีอ่าน 

4. การวดัผลการวิเคราะห์เนือหาความสอดคล้องภายในและการวดัผลการ
วเิคราะห์ระหวา่งความรู้ทีมีมาก่อนของผูอ่้านและขอ้มูลทีอ่านในเนือหา 

5. การวาดและการตรวจสอบการลงความเห็นหลายๆแบบซึงรวมไปถึงการ
ตีความ การทาํนาย การสรุป 

6. การนาํกระบวนการกิจกรรมต่อเนืองไปสู่เป้าหมายวา่มีความเขา้ใจในการอ่าน
เกิดขึนหรือไม่โดยการรวมกิจกรรมทีทบทวนตามการซกัถามตนเอง 
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ตารางที 3 สรุปการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฏีกระบวนการประมวลผลขอ้มูลสารสนเทศทางปัญญา 

หรือปัญญานิยม (Cognitive) และทฤษฎีอภิปัญญา (Metacognition) 

แนวคิดทฤษฎี อ้างองิ สรุปการสังเคราะห์ 
 

 

 

 

ปัญญานิยม 

(cognitive)  

และ  

อภิปัญญา 
(metacognitive) 

 

 

 

(Dole et al., 1991) 

(Oxford, 1990) 

(Duffy, 2002) 

(Palincsar and Brown, 

1980) 

(Salataci and Akyel, 

2002) 

(Allen 2003) (Cotterall, 

1990) (Palincsar and 

Brown, 1984) 

 

กระบวนการคิดเกียวข้องโดยตรงกับภาษา 
เป้าหมายและรวมถึงวิธีต่างๆ เช่น เหตุผลที
อนุมานได ้การพยากรณ์ การจดัการการใช ้การ
บัน ทึ กประ เ ด็ น ทีสํ า คัญ  ก า ร ใช้ ค ว าม รู้
ประสบการณ์เดิม  การเดาความหมายจาก
เนือหา ผูอ่้านรู้ว่าใช้ยุทธวิธีนีเมือไหร่ อย่างไร 

และดดัแปลงสู่เป้าหมายในการอ่านการควบคุม
และประเมินความคิดตนเองเป็นความสามารถ
ของบุคคลทีไดรั้บการพฒันา เพือควบคุมกาํกบั
กระบวนการทางปัญญาและกระบวนการคิด มี
ความตระหนกัวา่อ่านอะไรอยู ่และสามารถใช้
ยทุธวธีิในการอ่านจนสาํเร็จอยา่งสมบูรณ์ 

 

 

 

บทบาทของ 

กลวธีิอภิปัญญา 
ในการอ่าน 

(Role of 

Metacognitive 

in Reading) 

 

(Duffy, 2002) 

(Block, 1992) 

(Salataci and Akyel, 2002) 

(Cohen, 1998) 

(Pressey, 2002) 

(Billingsley and 

Wildman, 1988) 

(Cohen 1998) 

(Borokowski et al., 1990) 

(O’Malley and Chamot, 

1990) 

(Danuwong, 2006) 

(Palincsar and Brown, 

1984) 

นาํเอากลวธีิการอ่านไปใชแ้กปั้ญหาเมือผูอ่้าน
ตอ้งเผชิญหนา้กบัการอ่านเนือหาทียาก ยทุธวธีิ
หลกัและนาํไปสู่การควบคุมการอ่านทีเป็นของ
ตนเอง ไม่เพียงแต่ทาํให้ผูอ่้านรู้และทาํยทุธวธีิที
ประสบความสาํเร็จแต่เป็นตวันาํและควบคุม 

การพฒันาแผน, การจดัและควบคุมแผน, การ
วดัผลแผนการ นอกจากนีการทีจะไปสู่สาม
ส่วนพืนฐานนีผูอ่้านมีโอกาสในการแกปั้ญหา
การอ่านทีเขาเผชิญอยู ่พวกเขาใชค้วามรู้เดิม
และมีปฏิสัมพนัธ์กบัเนือหาในการแกปั้ญหา 
และเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ เป็นการทาํให้
การอ่านเป็นสิงทีเป็นระบบและง่ายขึน 
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2. การสอนอ่านภาษาทสีอง 

 ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดหลกัการ แนวคิดเกียวกบัการสอนอ่านภาษาทีสอง มีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี 

2.1. Anderson (1999) จาํแนกเป็น 6 กลยุทธ์ เรียกวา่ ACTIVE รูปแบบการอ่านแบบ 

ACTIVE ประกอบดว้ยอกัษรตน้ของวธีิทงัหมด อธิบายไดด้งันี 

A – Activate prior knowledge คือการดึงความรู้เดิมของผูเ้รียนออกมาใชข้ณะอ่าน 

C – Cultivate vocabulary คือการสอนคาํศพัท ์

T – Teach for comprehension คือการสอนความเขา้ใจการอ่าน 

I – Increase reading rate คือการเพิมอตัราการอ่าน 

V – Verify reading strategies คือการตรวจสอบกลยทุธการอ่าน 

E – Evaluate progress คือการวดัผลความกา้วหนา้ในการอ่าน 

และองคป์ระกอบสองอยา่งสุดทา้ย คือการพิจารณาบทบาทการขบัเคลือนและการ
เลือกสิงทีเหมาะสมสําหรับผูเ้รียน การใชรู้ปแบบนี Anderson ไดต้รวจสอบผลวิจยัการสอนจากครู
ทีสอนการอ่านภาษาองักฤษเป็นภาษาทีสองในชันเรียนภาษาองักฤษโดยการพิสูจน์จากแง่มุมที
แตกต่างกนัสามอยา่งคือการบอกเล่าของครู (Teachers’ Voices) ซึงครูผูส้อนภาษาองักฤษเป็นภาษา
ทีสองบรรยายประสบการณ์ทีเกียวกับการสอน โครงงาน การอภิปรายทฤษฎีการอ่านทีใช ้

(Framework) และการตรวจสอบ (Investigate) เกียวกบักิจกรรมทีถูกจดัไวส้ําหรับการพิสูจน์และ
การไตร่ตรองอย่างใช้ความคิดของครู ขนัตอนของ ACTIVE ไดส้ะทอ้นให้เห็นประสบการณ์ของ
ผูเ้รียนดว้ยการเรียนบางอย่างจากขา้งนอกและประสบการณ์ทีเกียวกบัประสบการณ์การเรียนไปสู่
การอภิปรายหวัขอ้ ยกตวัอยา่งเช่น เขาเกียวขอ้งกบัการฝึกอบรมและเรียนการวิงทางไกลดว้ยศพัทที์
เกียวขอ้งและครูผูส้อนจะดึงความรู้เก่าเกียวกบัศพัทข์องผูเ้รียนนนัมาใชอ้ยา่งไรซึงก็มีวิธีการสองวิธี
และทําให้ผู ้เ รียนเป็นผู ้ทีมีความเป็นมืออาชีพ   อย่างทีสองเป็นการฝึกอบรมทีเกียวข้องกับ
ประสบการณ์ชีวิตซึงบริบททังกิจกรรมการสอนและการเรียนการสอนในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนทีมีรูปแบบสะทอ้นถึงวิธีทีผูอ่้านหรือผูที้กาํลงัเรียนหรือครูผูมี้ประสบการณ์ เพือพิจารณา
ประสบการณ์ในการเชือมโยงดว้ยการสอนของครู  

2.2 การสอนอ่านภาษาทีสองของ Coady (1979) 

Coady (1979) ไดเ้สนอแบบการอ่านแบบภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยาสําหรับผูอ่้านที
มีความเชียวชาญในการอ่านภาษาอังกฤษน้อย  ที เ รียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาทีสองหรือ
ภาษาต่างประเทศโดยไดเ้สนอภาพแบบจาํลองไวด้งันี 
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แผนภาพที 2 แบบจาํลองการอ่านสาํหรับผูเ้รียนภาษาองักฤษเป็นภาษาทีสองของ Coady 

ทีมา: วิสาข์ จติัวติั, การสอนอ่านภาษาอังกฤษ (นครปฐม: สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2543) 

 

2.2.1 คาํจาํกดัความ 

2.2.1.1 ความสามารถดา้นสติปัญญา (Conceptual abilities) หมายถึงความ 

สามารถดา้นสติปัญญาในการทาํความเขา้ใจภาษา 
2.2.1.2 ความรู้ดา้นประสบการณ์เดิม (Background Knowledge) หมายถึง

ความรู้และประสบการณเดิมทีผูอ่้านมีอยู่แลว้เกียวกบัเรืองทีอ่านซึงสามารถชดเชยความบกพร่อง
ทางดา้นไวยากรณ์ได ้

2.2.1.3  กลวิธีกระบวนการ (Process Strategies) หมายถึงองคป์ระกอบย่อย
ของความสามารถในการอ่านได้แก่ความรู้เกียวกับความสัมพนัธ์ระหว่างเสียงและตัวอักษร 

(Phoneme -grapheme Correspondence) ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัอกัษรและหน่วยคาํย่อย 

(grapheme - morphoneme Correspondence) ขอ้มูลเกียวกบัพยางค์และหน่วยคาํ (Syllable - 

morpheme information) โครงสร้างภาษา (Syntactic information) ความหมายคาํศพัท์ (Lexical 

meaning) และความหมายของบริบท (Contextual meaning) 

สรุปตามความคิดของ Coady (1979) ก็คือสําหรับผูอ่้านทีใชภ้าษาองักฤษเป็น
ภาษาทีสองหรือภาษาต่างประเทศเริมตน้การใชก้ลวธีิจากรูปธรรมเป็นนามธรรมดงัภาพที 4 

  

 

ความสามารถด้านสติปัญญา 
(Conceptual abilities) 

ความรู้ด้านประสบการณ์เดิม 

(Background Knowledge) 

กลวธีิกระบวนการ 

(Process Strategies) 
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1. Grapheme –phoneme 

2. Grapheme –morphophoneme 

3. Syllable –morpheme 

4. Syntax 

5. Lexical meaning 

6. Contextual meaning  

แผนภาพที 3 กลวธีิกระบวนการ (Process Strategies) ของ Coady (1979) 

ทีมา: วิสาข ์จติัวตัร์, การสอนอ่านภาษาอังกฤษ (นครปฐม: สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2543:19). 

 

2.3 แนวการสอนอ่านภาษาองักฤษเป็นภาษาทีสอง 

 Coady (1979) เนน้ความรู้และประสบการณ์เดิมของผูอ่้านทีช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจเนือ
เรืองทีอ่านถึงแมว้า่ผูเ้รียนเหล่านนัจะมีความรู้ไม่เพียงพอทางดา้นภาษาแต่ไดรั้บการเสริมความรู้ใน
กลวิธีการอ่านทีมีประสิทธิภาพ โดยเน้นกิจกรรมการอ่านเป็นกิจกรรมก่อนอ่าน กิจกรรมขณะอ่าน
และกิจกรรมหลงัการอ่านแนวการสอนอ่านภาษาองักฤษเป็นภาษาทีสอง 

จากการทีได้มีผูคิ้ดแนวการสอนภาษาองักฤษทงัในภาษาแม่และในภาษาทีสอง
และไดส้ร้างแบบจาํลองเอาไว ้แต่ผูว้ิจยัไดด้ดัแปลงบางส่วนมาใชอ้ธิบายการสอนภาษาองักฤษเป็น
ภาษาทีสองตามความเหมาะสมดงันี 
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ตารางที 4 แสดงแบบจาํลองและแนวการสอนการอ่านภาษาองักฤษเป็นภาษาทีสอง 

แบบจําลองการอ่าน 
แนวการสอนอ่านภาษาองักฤษเป็นภาษาทสีอง

หรือภาษาต่างประเทศ 

แบบจาํลองการอ่านทีผูอ่้านใช้กระบวนการ
อ่านในระดบัพืนฐานไปสู่กระบวนการอ่านใน
ระดบัสูง (Bottom Up Model of  Reading) 

แนวการสอนอ่านแบบฟังพูด 

(Audiolingualism) 

แบบจาํลองการอ่านทีผูอ่้านใช้กระบวนการ
อ่านในระดบัสูงไปสู่การอ่านในระดบัพืนฐาน 

(Top Down Model of Reading) 

แนวการสอนเพือการสือสาร    

(Communicative Approach) 

แบบจาํลองการอ่านแบบปฏิสัมพนัธ์ (Model 

of Interactive Reading) 

แนวการสอนแบบปฏิสัมพนัธ์               

(Interactive Approach) 

ทีมา: วิสาข ์จติัวตัร์, การสอนอ่านภาษาอังกฤษ (นครปฐม: สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2543:29) 

 

สําหรับกระบวนการอ่านทงัสามแบบคือกระบวนการอ่านในระดบัพืนฐานไปสู่
กระบวนการอ่านในระดบัสูง (Bottom Up Model of Reading) กระบวนการอ่านในระดบัสูงไปสู่
การอ่านในระดบัพืนฐาน (Top Down Model of Reading) และการอ่านแบบปฏิสัมพนัธ์ (Model of 

Interactive Reading) ผูว้ิจยัได้นาํเสนอไวใ้นหัวขอ้แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวขอ้ง การสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และกรอบแนวคิดทฤษฏี ซึงจะอยูใ่นเนือหาถดัจากนีไป
เรียบร้อยแล้ว  ดังนันจึงเสนอเพียงแนวการสอนอ่านภาษาอังกฤษเป็นภาษาทีสองหรือ
ภาษาต่างประเทศตามตารางทีกล่าวมาขา้งบน 

2.3.1 แนวการสอนอ่านแบบฟัง-พูด (Audiolingualism) 

แนวการสอนแบบฟัง-พูด ไดรั้บอิทธิพลจากทฤษฎีทางจิตวิยาทีเนน้พฤติกรรม
หรือการสร้างสมนิสัย (Behaviorist Theory) ทีเชือวา่ทีเชือวา่การกระตุน้ (Stimulus) ทาํให้คนหรือ
สัตวเ์ปลียนพฤติกรรมและเกิดการโตต้อบ (Response) และหากได้รับการเสริมแรงในแง่บวก 

พฤติกรรมนนัจะเกิดขึนบ่อยครัง แต่ถา้ไดรั้บการเสริมแรงในแง่ลบ พฤติกรรมอาจจะไมเกิดขึนอีก 

ซึงการสอนภาษาก็เช่นกนั การสอนภาษาเปรียบเสมือนแรงกระตุน้ให้ผูเ้รียนโตต้อบหรือสือสารซึง
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จะเกิดประสิทธิภาพหรือไม่ขึนอยูก่บัแรงเสริมหรือคาํชมเชยหรือความพึงพอใจทีผูเ้รียนเองสามารถ
ใชภ้าษาได ้ฉะนนัการฝึกพูดซาํๆจะทาํใหผู้เ้รียนพูดไดอ้ตัโนมติัเป็นนิสัย ดงันนัแนวทางการสอนจึง
เน้นไปในทางกระบวนการอ่านในระดบัพืนฐานไปสู่กระบวนการอ่านในระดบัสูง (Bottom Up 

Model of  Reading) และในการสอนก็มีการเน้นการภาษาพูดมากกวา่ภาษาเขียนและในการสอน
ทกัษะการอ่านตอ้งฝึกซาํจนพูดไดเ้ป็นนิสัย รวมถึงกิจกรรมการเรียนการสอนตอ้งเริมจดัตงัแต่ขนั
เริมสู่การอ่าน การทาํความคุน้เคย เรียนรู้เทคนิคต่างๆในการอ่าน ต่อจากนนัก็เป็นการฝึกอ่านแบบ
ต่างๆทีกวา้งขึน และขนัตอนสุดทา้ยคือการอ่านเนือหาในหลายรูปแบบ 

2.3.2 แนวการสอนเพือการสือสาร (Communicative Approach) 

หลังจากทีแนวการสอนแบบฟัง -พูด  (Audiolingualism) ได้รับความนิยม
นอ้ยลงเนืองจากการสอนไม่ไดผ้ลเท่าทีควรและเป็นแนวทางทีไม่สามารถสนองความตอ้งการของ
ผูเ้รียนทีตอ้งใช้ทกัษะอ่านในระดบัสูงเพือการคน้ควา้ทางวิชาการไดดี้จึงได้เปลียนแนวการสอน
ภาษาตามแนวการสอนเพือการสือสาร เนืองจากเป็นแนวการสอนทีเนน้ความหมายมากกวา่รูปแบบ
โครงสร้างภาษา และรูปแบบภาษาเป็นเพียงเครืองมือทีทาํให้ผูพู้ดสือสารได้ตามต้องการ ซึง
แบ่งเป็นสีดา้น (Savignon, 1983, อา้งถึงในวสิาข ์จติัวตัร์, 2543: 49) คือ  

2.3.2.1  ความสามารถดา้นกฎเกณฑ์และโครงสร้างของภาษา (Linguistic or 

Grammatical Competence) คือความสามารถเกียวกบัคาํศพัท ์หน่วยคาํ ไวยากรณ์ การออกเสียง  

2.3.2.2 คว ามส าม า รถ ด้ า นภ าษ าศ าสต ร์ เ ชิ งสั ง ค ม  (Sociolinguistic 

Competence) คือความสามารถใชภ้าษาไดถู้กตอ้งเหมาะสมตามกฎเกณฑส์ังคมและวฒันธรรม  

2.3.2.3 คว ามส าม า รถด้ านคว ามสั มพัน ธ์ ขอ งข้อ คว าม  (Discourse 

Competence) คือสามารถวิเคราะห์ตีความ เชือมโยงความหมาย ความสัมพนัธ์ระหวา่งประโยคเพือ
พูดหรือเขียนทีต่อเนือง  

2.3.2.4 ความสามารถด้านการใช้กลวิธีในการสือความหมาย (Strategic 

Competence)  

แนวการสอนเพือการสือสารตอ้งเน้นเกียวกบัแนวการสอนทีเน้นทกัษะจาก
บนสู่ล่าง (Top Down Model of Reading) ผูอ่้านตอ้งเขา้ใจภาพรวมของบทอ่านแลว้จึงดูใน
รายละเอียด ขนัตอนต่อไปคือผูอ่้านตอ้งใช้ความคิดทีว่องไว (active process) ซึงเป็นทกัษะทีมี
ความสําคญัพอๆกบัการพูดการฟัง และมีสองระดบัคือความเขา้ใจ (comprehend) ผูอ่้านสามารถใช้
ความสามารถทางโครงสร้างและไวยากรณ์  และในอีกระดับหนึงคือสามา รถตีความได ้

(Interpreting) ฉะนนัระดบันีผูอ่้านตอ้งสามารถอ่านเพือการสือสารทงัสองระดบัคือตีความ คาดเดา
ตรวจสอบความหมาย และสามารถตงัคาํถามกบัตนเองได ้(Widdowson, 1979) ขนัตอนทีสามก็คือ
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การทีบทอ่านเปรียบเสมือนบทสนทนาระหว่างผูเ้ขียนและผูอ่้าน อย่างทีWiddowson (1978) กล่าว
วา่การอ่านคือการมีปฏิกิริยาโตต้อบระหว่างผูเ้ขียนและผูอ่้านซึงใชค้วามคิดพิจารณาอ่านเรือง การ
อ่านคือการมีส่วนร่วมในการสนทนา ขนัทีสีก็คือการออกแบบประมวลการสอนเกียวกบัการเน้น
ผูอ่้านเป็นสาํคญัซึงผูอ่้านก็มีวตัถุประสงคที์หลากหลายในการอ่าน ขนัตอนทีหา้วธีิการสอนควรเนน้
การสือสารอย่างอย่างมีความหมายซึงเน้นเทคนิคเหล่านีคือการเติมขอ้มูลทีหายไป (Information 

Gap) การอ่านเพือแก้ปัญหา (Problem Solving) และการอ่านเพือถ่ายโอนขอ้มูล (Information 

Transformation Transfer) ขนัตอนทีหกบทอ่านทีใช้ตอ้งเป็นเอกสารจริงใช้อยู่ในชีวิตประจาํวนั 

(Authentic Material) คือไม่ใช่เอกสารทีเขียนเพือสอนภาษาโดยตรงเพราะจะทาํให้ไม่เป็นธรรมชาติ 

ขนัตอนทีเจ็ดคือแบบฝึกการอ่านไม่ควรมุ่งเน้นเพือความเขา้ใจการอ่านแต่ควรช่วยให้ผูอ่้านเขา้ใจ
ขอ้ความทีอ่านดีขึนเช่นทาํแบบฝึกหดัในรูปตาราง กราฟ แผนภูม แผนที รูปภาพ เป็นต้นเพือช่วยให้
ผูอ่้านสรุปดีขึนและประเด็นสุดทา้ยทีสําคญัคือการสอนอ่านไม่ควรแยกสอนจากทกัษะอืนโดยการ
สอนรวมกบัทกัษะการพูด ฟังและเขียนเพราะในชีวติจริงตอ้งใชท้งัสีทกัษะร่วมกนั 

สํ าห รับ กิจกรรมทีจัด ให้ผู ้ เ รี ยนตามแนวการสอนเพื อการ สือสาร 

(Communicative Approach) 

1. ก่อนการอ่านขอ้ความใดๆ ผูอ่้านควรทาํนายขอ้ความทีจะอ่านจากหัวขอ้
เรือง หวัขอ้ยอ่ย โดยใชค้วามรู้ทีมีอยูเ่ดิม (Background Knowledge) 

2. ผูอ่้านควรมีจุดประสงค์ในการอ่านเพือหาขอ้มูลบางอย่างโดยใช้เทคนิค 

(Scanning) 

3. ตีความหมายศพัทย์ากจากขอ้ความในบริบท (Context) โดยการอนุมาน 

(Infer) ความหมายคาํศพัทไ์ดจ้ากคาํทีมีความหมายคลา้ยกนั คาํทีมีความหมายตรงขา้ม โครงสร้างคาํ
และจากประสบการณ์ของผูอ่้าน 

4. ผูอ่้านสามารถทราบความสัมพนัธ์ของประโยคต่างๆและโครงสร้างของ
ยอ่หนา้ทีอ่านโดยใชค้วามรู้เกียวกบัศพัท ์ไวยากรณ์และคาํทีเชือมประโยค 

5. การถอดถ่ายขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ (Transfer of Information) เช่นแผนผงั 

ตาราง รูปภาพ แผนภูมิ แผนทีหรือการถ่ายโอนขอ้มูลผงั ตาราง แผนที แผนภูมิและรูปภาพมาเป็น
ขอ้ความภาษาองักฤษ การยอ่ขอ้ความทีอ่านในรูปของตารางหรือยอ่หนา้สันๆ 

ในภาพรวมโดยสรุปของการสอนอ่านตามแนวการสอนเพือการสือสารยงัคง
เป็นทีนิยมทีใช้เป็นแนวทางการสอนอ่าน แต่ครูควรปรับกิจกรรมให้เหมาะสมเพือให้เกิดผลดีต่อ
ผูเ้รียน  

2.3.3 แนวการสอนอ่านแบบปฏิสัมพนัธ์ (Interactive Approach) 
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สาํหรับแนวการสอนอ่านแบบนีผูว้จิยัไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้แนวคิดและทฤษฎี
ทีเกียวขอ้งของกลวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทซึงดงัมีรายละเอียดในหวัขอ้ต่อจากนี 

 

3. ยุทธวธีิการสอนแบบแลกเปลยีนบทบาท (Reciprocal Teaching) 

 3.1 ความหมายวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) 

คาํจาํกดัความของวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท Reciprocal Teaching มีคาํ
จาํกดัความทีแตกต่างกนัจากหลากหลายนกัวชิาการดงันี  

Rosenshine and Meister (1994) ได้ให้คาํจาํกดัความของวิธีการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาท Reciprocal Teaching ไวว้่าเป็นกลยุทธ์การสอนแบบหนึงซึงสอนนกัเรียน
โดยตรงเกียวกบัการนาํการคิดแบบอภิปัญญาไปใชเ้กียวกบัความหมายจากเนือหา 

Carter (1997: 65-66) ให้คาํจาํกดัความว่าวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท 

(Reciprocal Teaching) เป็นคาํจาํกดัความใหม่ทีอธิบายเกียวกบัขนัตอนของการอ่านเป็นการ
ปฏิสัมพนัธ์แบบหนึงทีผูอ่้านมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ยเนือหาทีเป็นประสบการณ์เดิมถูกดึงออกมาใช ้การ
ใชค้วามรู้ประสบการณ์เดิมเป็นช่องทาง ผูอ่้านเรียนรู้ขอ้มูลใหม่ ใจความสําคญัและการอภิปราย ที
สําคญัคือผูอ่้านเขา้ใจความหมายจากเนือหาโดยการอาศยัประสบการณ์เดิมทีใกลเ้คียง ตรงกนัขา้ม
หรือยืนยนัพิสูจน์ความจริงวา่อะไรทีผูเ้ขียนตอ้งการจะสือ ผูอ่้านทีเก่งจะสร้างวิธีการแบบนีช่วยใน
การเขา้ใจถึงเนือหา ไม่เช่นนนัแล้วก็จะทาํให้เนือหาอาจไร้ความหมายเป็นลายมือหวดัๆทีอยู่บน
กระดาษ ปราศจากการสร้างความหมายก็ไม่ทาํให้เกิดการเรียนรู้ การสอนแบบ Reciprocal 

Teaching เป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท  (Reciprocal teaching) 

เป็นวิธีการสอนทีใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือในรูปแบบทีใช้รูปแบบสนทนาทีเป็นธรรมชาติและ
เปิดเผยเกียวกบักระบวนการคิดของผูเ้รียนเกียวกบัประสบการณ์แบ่งปันการเรียนรู้ โดยครูเชือว่า 
การสอนแบบร่วมมือกนัระหวา่งพวกเขาเองและนกัเรียนนาํไปสู่การเรียนรู้ทีคุณภาพสูงกวา่ (Allen 

2003) ผูเ้รียนนาํบทบาทของตนเองในการสอนซึงกนัและกนัดว้ยความคิดทีแสดงออกมาจากการ
เปิดบทสนทนา โดยหมุนเวียนแลกเปลียนและคิดออกมาดงัๆ การพูดนาํไปสู่การใช้กลยุทธการ
เรียนรู้แต่ละอย่าง  กลุ่มการเรียนรู้สามารถสร้างความเขา้ใจ ดู ฟัง และแกไ้ขขอ้ถูกตอ้ง สมาชิกใน
กลุ่มร่วมกันรับผิดชอบและเปลียนกันเป็นผูน้าํและมีส่วนร่วมในการสนทนาขณะทีมีการเรียน 

(Hashey and Connors, 2003) 

วิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal teaching) อยูบ่นฐานทฤษฎีของ 

Vygotsky การคิดดงัๆ และการอภิปราย การร่วมกนัคิดเพือการทาํให้ชดัเจนและการทบทวนการคิด
และการเรียน ดังนันการพฒันาการรู้คิดทฤษฎีการรู้คิด ทฤษฏีพืนทีรอยต่อพฒันาการของ
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Vygotsky's ZPD (Zone of Proximal Development) เป็นการวเิคราะห์เพือแยกบริบททีเหมาะสมและ
กิจกรรมการเสริมต่อการเรียนเพือสนบัสนุนความสําเร็จ (Vygotsky, 1978, as cited in Galloway 

2001) ระดบัของบริบทของเนือหาตอ้งอยู่ในระดบัทีสามารถทีจะทาํให้เกิดความสําเร็จ ตอ้งไม่ง่าย
จนเกินไปหรือยากจนเกินไป การสนบัสนุนทีเหมาะสมและการให้ feedback ทีดีตอ้งถูกนาํไปใช้
เพืออาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ขณะทีมีกิจกรรมการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทซึงกนัและ
กนั (Oczkus, 2003) 

บทเรียนการสอนการแลกเปลียนบทบาททีมีประสิทธิภาพรวมถึงการเสริมต่อการ
เรียน (scaffolding) การคิดดงัๆ (thinking aloud) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (cooperative learning) และ
การคิดแบบอภิปัญญาในแต่ละขนัตอนและขนัตอนการสอนในแต่ละตอน ครูตอ้งสอนให้เป็นที
ชดัเจนก่อนทีผูเ้รียนจะใชก้ลยุทธ์การเรียนรู้ต่อไป (Hashey et al., 2003) ขนัตอนแรกตอ้งออกแบบ
โดยครูต่อจากนนัก็เป็นการฝึกและแนะนาํ Feedback โดยครูและเพือนในทีสุดกลยุทธ์การทาํงาน
ของหวัหนา้กลุ่มก็ไดถู้กนาํไปใช ้(Allen, 2003) ครูและนกัเรียนก็ออกแบบกระบวนการรู้คิดของแต่
ละกลยุทธ์ในสีกลยุทธ์ คือการทาํนาย (predicting) การตงัคาํถาม (questioning) การทาํให้ชดัเจน 

(clarifying) การสรุป (summarizing) ต่อจากนนัครูจึงวดัประเมินผลเพือตดัสินวา่ตอ้งมีการเสริมต่อ
การเรียนซึงเป็นการช่วยให้นกัเรียนประสบความสําเร็จในการใชก้ลยุทธนี นกัเรียนตระหนกัรู้และ
สามารถคิดวิเคราะห์ดว้ยตนเอง การแนะนาํยุทธวิธีทงัหมดหรือการให้แรงเสริมของการสอนแบบ 

ยทุธวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทเป็นสิงเหมาะสม แต่ก็ควรเป็นขณะทีเป็นกิจกรรมการเปิด
ประเด็นและสรุป นักเรียนทีไม่มีความตงัใจ ขีอาย หรือลักษณะจาํเป็นอย่างอืนอาจจะไม่ได้รับ
ความสําเร็จหรือถา้เพียงแค่ใช้วิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทรวมทงัชันเรียนโดยไม่ไดใ้ห้มี
การมีส่วนร่วม ผูเ้รียนเหล่านีจะไดรั้บการเรียนรู้หรือไม่ วิธีการเหมือนกนันาํมาใชส้อนในกลุ่มเล็ก 

กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพราะเป็นการง่ายในการทีช่วยให้ผูเ้รียนมีความตงัใจทีจะทาํกิจกรรม
การเรียนรู้ทาํให้มีความกลา้ทีจะพูดแสดงความคิดเห็น (Oczkus, 2003) ในแต่ละกลุ่มทีจดัควรมี
นกัเรียนจาํนวน 4-6 คน ซึงจะทาํให้นกัเรียนมีโอกาสในการฝึกยุทธวิธีนีครูสามารถร่วมมือกบั
นกัเรียนในการช่วยให้ตงัวตัถุประสงค์ให้ชดัเจนและเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในชนัเรียนให้แก่
ผูเ้รียน  

Palincsar, Brown, และ Campione (1989) ให้คาํจาํกดัความกลยุทธ์การสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาทวา่เป็นบทสนทนาระหวา่งครูและนกัเรียน บทสนทนานีเป็นการบรรยายวา่เป็น
การแลกเปลียนบทบาทเพราะผูเ้รียนแต่ละคนไดมี้การกระทาํในการรับผิดชอบร่วมกนักบัผูอื้น การ
ปฏิสัมพนัธ์อาจจะเกิดขึนระหวา่งครูและนกัเรียนหรือระหวา่งนกัเรียนดว้ยกนั บทสนทนาเหล่านีถูก
สร้างมาจากการใช้ 4 กลยุทธ์บางครังเรียกกนัในชือว่า Fabulous Four (Oczkus, 2003) ซึงมีการ
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ทาํนาย (predicting) การตงัคาํถาม (questioning) การทาํให้ชัดเจน (clarifying) การสรุป 

(summarizing) ทงัสีกลยทุธ์เหล่านีเป็นการใชต้าม Mrs. Clark และนกัเรียนของเธอสู่การใชก้ารสอน
แบบแลกเปลียนบทบาทเป็นวิธีการสอน เป้าหมายของการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทคือใชก้าร
อภิปรายเพือสนบัสนุนการอ่านเพือความเขา้ใจของนกัเรียน การพฒันา Self-regulatory และทกัษะ
การนาํและการพฒันาในภาพรวมในการกระตุน้การพฒันาในภาพรวม  (Borkowski, 1992, อา้งถึง
ใน Allen, 2003) 

การอ่านเพือความเข้าใจของการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal 

Teaching of Reading Comprehension) กลยทุธ์การเรียนรู้แบบร่วมมือหลายแบบคือกลยทุธ์โดยทวัๆ 

ไปการเรียนรู้เหล่านีได้ถูกออกแบบเพือใช้ในหลักสูตรทีหลากหลายและช่วยในการพิจารณา
เป้าหมายในการสร้างความเขา้ใจและทกัษะ การสอนแบบแลกเปลียนบทบาทเป็นการออกแบบ
เฉพาะเพือสอนการฟังและการอ่านเพือความเขา้ใจในขณะทีความเขา้ใจไดถู้กมองเป็นกระบวนการ
พิสูจน์ในการหาความรู้เป็นกลุ่ม ( Brown 1985; Brown and Palincsar 1989) ในการอ่าน เป้าหมาย
คือการเพิมความสามารถของนกัเรียนในการคิดเกียวกบับริบทและขยายความเขา้ใจในบริบทซึงเป็น
การหาความรู้โดยการเรียนรู้ดว้ยกนั (Joyce, Well, and Calhoun 2009) การอ่านเป็นกระบวนการคิด
ทีมีความซบัซอ้นหลากหลายในคาํและการเกียวกบัการออกเสียง ผูอ่้านทีมีความเชียวชาญไดเ้รียนรู้
ศพัท์ทีมีจาํนวนมากและเรียนรู้วิธีทีจะเพิมจาํนวนขึนเรือยๆ ผูอ่้านเรียนรู้ทีจะหาความหมายทีไม่รู้
โดยใช้ความรู้และทกัษะวิเคราะห์เกียวกบัศพัท์ เสียง โครงสร้าง พวกเขาแทรกความหมายจากคาํ 
ประโยคและยอ่หนา้และบททีอ่านในหนงัสือ เพือทีจะเขา้ใจความคิดของผูเ้ขียนทีเสนอต่อเขา เรือง
ทีอ่านตอ้งผ่านกระบวนการทาํความเขา้ใจเพราะว่าการอ่านโดยปราศจากการเขา้ใจทงัหมดหรือ
ความเขา้ใจเกือบทงัหมดคือไม่ใช่การอ่านทงัหมด ดงันนัการพฒันาเทคนิคซึงพฒันาการอ่านเพือ
ความเขา้ใจทีตอ้งกระทาํก่อนและการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทคือหนึงในวิธีการสอนอยา่งหนึง
ทีหวงัวา่จะช่วยพฒันานกัเรียนให้มีทกัษะทีดีกวา่การจาํกดัความหมายของคาํ ประโยคและเนือหาที
ขยายอยา่งตรงไปตรงมา นกัเรียนอ่านยอ่หนา้ทีเป็นเนือหา ครูก็ออกแบบการใชเ้ทคนิคการอ่านเพือ
ความเขา้ใจการพฒันาคาํถามทีเกียวกบัเนือหา การสรุปวา่ไดอ่้านอะไรการพยายามทีจะพยายามหา
ความชัดเจนของความหมายของคาํ การทาํนายก่อนทีจะอ่านเนือหาว่าในย่อหน้าต่อไปจะเป็น
อย่างไร การฟังนกัเรียน ครูตอ้งจดัการทาํความชดัเจนในบทสนทนาและออกแบบกลยุทธ์อีกครัง
เป็นสิงทีจาํเป็น บทบาทของครูคือจดั กิจกรรมการฝึกให้นกัเรียนกลายเป็นผูที้มีความชาํนาญและ
สามารถใชก้ลยทุธ์ การเรียนรู้นาํตนเอง (The self-monitoring) อยูบ่นฐานของการพฒันาการควบคุม
กลยุทธการเรียนรู้เป็นส่วนทีเป็นเทคนิคทีมีความสําคญัมาก ครูควรสนับสนุนเท่าทีจาํเป็นแต่ให้
ผูเ้รียนเพิมบทบาทและให้เป็นผูเ้รียนทีมีความชาํนาญชาํชอง  บทสนทนาเกียวกบัคาํถามช่วยให้
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ผูเ้รียนไม่เพียงแต่เขา้ใจเนือหาแต่ยงัเป็นการพฒันาการตระหนกัรู้ทีนาํไปสู่การเรียนรู้โดยตวัเขาเอง 

การหมุนเวียนแลกเปลียนการเป็นผูน้าํเป็นเหตุให้ผูเ้รียนพยามทีจะเพิมการควบคุมกลยุทธ์ในการ
เป็นผูน้าํและการสังเกตนกัเรียนอืนๆดว้ย พืนฐานของปฏิกิริยาการอ่านของนกัเรียนและการมีการ
จดัการทีพอดีแต่ไม่สนบัสนุนมากจนเกินไปคือกุญแจไปสู่ความสาํเร็จของการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาท 

Brown and Palincsar (1989) ได้ทาํการวิจยัและวดัผลของการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาทอยา่งระมดัระวงั ก่อนการสอนเริมขึนคะแนนการอ่านเพือความเขา้ใจเฉลียตอน
แรกเริมประมาณ 33% แต่ในตอนทีสินสุดวงจรการทดลองจากนกัเรียนทงัหมด    98 % ประสบ
ความสาํเร็จถึง 75 %  

3.2 แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวขอ้ง 

กลวิธีการสอนแบบการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ทีมี
จุดเริมตน้การพฒันาโดย Annemarie Palincsar and Ann Brown (1980) เป็นรูปแบบหนึงของวิธีการ
สอนอ่านทีประกอบด้วยกลยุทธ์ทีจาํเป็นในการอ่าน การทาํนาย (predicting) การสร้างคาํถาม
(generating questions) การหาความชดัเจน ( clarifying) และการสรุป (summarizing) เป็นวิธีทีช่วย
ให้นกัเรียนพฒันาการอ่านเพือความเขา้ใจและกลายเป็นผูอ่้านทีมีความสามารถมากขึน เป้าหมาย
ของการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) คือใชก้ารอภิปรายไปสู่การพฒันาการ
อ่านเพือความเขา้ใจของผูเ้รียน การพฒันาทกัษะควบคุมบงัคบั และการพฒันาให้บรรลุความสําเร็จ
ในการอ่านในภาพรวม (Allen, 2003)โครงสร้างทฤษฎีทีอยู่บนฐานสามประการของทฤษฎีทาง
โครงสร้างสังคมวฒันธรรมคือพืนทีรอยต่อพฒันาการ (Zone of Proximal Development) ประการที
สองเรียกวา่ proleptic teaching และการช่วยเหลือจากผูเ้ชียวชาญ (expert scaffolding) จากงานของ 

(Brown &Palincsar,1984)   

 3.2.1 ตามหลกัทฤษฎีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) 

อยูบ่นฐานทฤษฎีของพืนทีรอยต่อพฒันาการของ Vygotsky (1987) พืนทีรอยต่อพฒันาการ (Zone 

of Proximal Development) เป็นการทาํหนา้ทีหรือทาํงานอยา่งใดอยา่งหนึงทีในปัจจุบนัทีบุคคลยงั
ไม่มีความสามารถจะทาํไดแ้ต่อยู่ในกระบวนการทีจะทาํให้บุคคลมีความพร้อมสามารถทาํหน้าที
หรือทาํงานไดอ้ย่างสมบูรณ์ในอนาคตเป็นกระบวนการทียงัอยูใ่นระหว่างการเริมตน้ (Embryonic 

State) ซึง Vygotsky เปรียบเทียบวา่เป็น “ดอกตูม” (Buds) หรือ ดอกไม ้(Flowers) ของพฒันาการ
มากกวา่ทีจะเป็น “ผล” (Fruits) ของพฒันาการ (Vygotsky, 1978: 86) จากงานของผูว้ิจยัไดก้ล่าวถึง
ความสามารถศกัยภาพของผูเ้รียนจากผูเ้ชียวชาญหรือเพือนทีมีความสามารถมากกวา่และ Vygotsky 

ชีให้เห็นว่าผูเ้รียนมีระดบัการพฒันาความคิดอยู่สองระดบัคือ ระดบัการพฒันาความคิดทีแทจ้ริง
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และระดับการพฒันาศกัยภาพ ระดับการพฒันาความคิดทีแท้จริงหมายถึงระดับความคิดที เด็ก
สามารถแกปั้ญหาดว้ยตวัเขาเองและระดบัการพฒันาศกัยภาพหมายถึงระดบัการคิดทีซึงเด็กหรือ
ผูเ้รียนจาํเป็นได้รับการช่วยเหลือจากผูเ้ชียวชาญหรือเพือนทีมีความสามารถสูงกว่า พืนทีรอยต่อ
พฒันาการการเรียนรู้คือระยะทางระหวา่งการพฒันาทีแทจ้ริงและศกัยภาพทีพฒันาได ้(ดูจากภาพที 

4) ผูเ้รียนสามารถผลกัดนัตวัเองจากระดบัการพฒันาทีแทจ้ริงไปสู่ระดบัศกัยภาพหรือการเรียนรู้
ภายใตก้ารพฒันาทีแทจ้ริงดว้ยการสนบัสนุนทีชดัเจนสู่การมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมจนกระทงัเขารับ
กลยทุธ์นนัเป็นของตวัเอง (Rosenshine and Meister, 1994)) 

  การพฒันาศกัยภาพ(Potential Development) 

 

       

  

Experts or                       พนืทีรอยต่อพฒันาการ   การมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 

More Capable                 (Zone of Proximal)        (Social Interaction) 

Peers    

Through 

Scaffolding and 

Proleptic 

Teaching 

 

  การพฒันาทีแทจ้ริง (Actual Development) 

 

แผนภาพที 4  Vygotsky’s Model of Zone of Proximal Development 

 

กรอบความคิดทีสองซึงจัดเป็นทฤษฎีพืนฐานของการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาททีเรียกว่า Proleptic teaching หมายถึงการดาํเนินการทงัหมดทีพบขณะทาํการฝึกหดัการ
สอน ทีครูจดันกัเรียนจนกระทงัถึงพวกเขาพร้อมทีจะปฏิบติังานอยา่งอิสระ (Palincsar and Brown 

1984) ลักษณะเด่นทีสําคัญของขันตอนนีเป็นการถ่ายหรือยา้ยความรับผิดชอบจากครูมาเป็น
นกัเรียน ครูอธิบายและออกแบบขนัตอนสาํหรับการแกปั้ญหาและในขณะเดียวกนัก็ลดบทบาทของ
เขา/เธอถ่ายโอนความรับผดิชอบในการแกปั้ญหาไปสู่นกัเรียน (Rogoff and Garner, 1984) 
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กรอบความคิดสุดทา้ยเรียกวา่ expert scaffolding ผูที้เชียวชาญแนะนาํ การพยายาม
จดัการเรียนรู้ของผูเ้รียนและจดัการสนบัสนุนการเรียนรู้จนกระทงัผูเ้รียนไม่จาํเป็นไม่ตอ้งการมนั 

(Rosenshine andMeister 1994) ขนัตอนการสนบัสนุนรวมถึงการจาํกดังานทีทาํให้ผูเ้รียนทาํ การ
ขบัเคลือนผูเ้รียน การหาลักษณะทีสําคญัและการสาธิตแสดงการแก้ปัญหาและการอธิบายสิง
เหล่านนัสู่ผูเ้รียน (Plincsar and Brown, 1984) ขนัตอนเหล่านีช่วยผูเ้รียนเรียนรู้วิธีทีจะทาํงานรู้วิธีที
จะแก้ปัญหาและสนับสนุนในความพยายามเรียนรู้จนกระทังพวกเขาสามารถทาํการอ่านได ้

(Greenfield, 1984) การช่วยเหลือการสอนได้ถูกปรับตามสถานการณ์การเรียนรู้ของผูเ้รียนเมือ
ทักษะของผูเ้รียนได้รับการพฒันา การสนับสนุนของครูก็จะลดลงและถ้าเนือหายากก็มีการ
ช่วยเหลือทีมากขึนและการให้คาํแนะนาํแก่ผูเ้รียนในการจดัการทาํความเขา้ใจ อย่างไรก็ตามครู
แสดงเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกหลงัจากทีผูเ้รียนไม่จาํเป็นตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือมาก และในทีสุด
สามารถเป็นผูอ่้านอิสระได ้

วิธีการเหล่านีอยู่เบืองหลงัทฤษฎีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal 

Teaching) ซึง 1) ครูชีนาํนกัเรียนไปสู่การใชว้ิธีทีถูกตอ้งจากสีกลวิธีทีเป็นกุญแจและให้โอกาสฝึก
เขา 2) ครูแสดงเป็นผูเ้ชียวชาญออกแบบขนัตอนทงัหมดของวิธีการสอนเรียนแบบแลกเปลียน
บทบาท (Reciprocal Teaching) ใหน้กัเรียนดูเป็นตวัอยา่ง นกัเรียนซึงไดรั้บการสนับสนุนจากเพือน
ผูเ้ชียวชาญ ทาํงานร่วมกันเป็นกลุ่มและครูสนับสนุนน้อยลงเพือทีจะให้ผูเ้รียนสามารถพฒันา
ความสามารถการอ่านไดอ้ยา่งอิสระ (Adunyarittigun and Grant, 2005) 

 3.2.2 ทฤษฎีอ่านจากกระบวนการอ่านในระดบัพืนฐานไปสู่กระบวนการอ่าน
ในระดบัสูง (The Bottom-up) (The Bottom-up Theory) 

การอ่านแบบนีเน้นทีหน่วยทีเล็กกว่าของเนือหา เช่น ตวัอกัษร คาํ วลี และ
ประโยค สาํหรับการสร้างประโยคและความหมายของคาํและประโยคเกิดขึนขณะการอ่านถึง ณ จุด
ความหมายสุดทา้ยในรูปแบบทฤษฎีนีผูอ่้านอ่านคาํทงัหมดในวลีหรือในประโยคก่อนทีสามารถทาํ
ความเขา้ใจ 

Gough and Samuels (1974) ไดเ้สนอวา่การอ่านเป็นกระบวนการถอดรหัส
ของสัญลกัษณ์อกัษรให้เป็นเสียงเป็นการเริมตน้ทีตวัพิพมโ์ดยทีผูอ่้านตอ้งแปลตวัพิพม์ในหนงัสือ
ให้เกิดความหมายขึนมา เริมจากผูอ่้านเขา้ใจตวัอกัษรในแต่ละตวัและรวมตวัอกัษรเขา้เป็นคาํและ
รวมคาํเขา้สู่ระดบัประโยค ยอ่หนา้และเนือหาทงัหมด 

Correl (1989) บอกวา่กระบวนการอ่านแบบล่างขึนบนเริมดว้ยการถอดรหัส
หรือตีความในทีเล็กทีสุดในทางภาษาศาสตร์ โดยเฉพาะหน่วยเสียง หน่วยเล็กทีสุดของระบบการ
เขียนและคาํ โครงสร้างพืนฐานความหมายหน่วยทีเล็กทีสุดไปสู่หน่วยทีใหญ่ทีสุดขณะทีอ่านผูอ่้าน
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ไดน้าํความรู้ภูมิหลงัไปใชเ้พือเขา้ใจขอ้มูลในเนือหา วิธีการอ่านแบบนีเรียกวา่เป็นระบบตดัสินการ
ตดัสินใจและการอ่านเนือหาแบบพืนฐาน อยา่งไรก็ตามขอ้เสียเปรียบของการอ่านนีคือการทีผูอ่้าน
จะพบในการอ่านได้ถ้าเขาสามารถตีความหรือถอดรหัสหน่วยของภาษาศาสตร์ถูกต้องและ
ตระหนกัรู้ถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งคาํเหล่านนั อยา่งไรก็ตามเป็นไปไม่ไดที้ผูอ่้านจะเก็บสะสมคาํไว้
ในหน่วยความจาํและรู้ความหมายทุกคาํในเนือเรืองทีอ่าน ยงิกว่านนัมนัเป็นการยากทีจะเก็บคาํคาํ
หนึงไปสู่คาํอืนๆ 

จากขอ้มูลทีกล่าวมาขา้งตน้สามารถพูดไดว้า่มีขอ้โตแ้ยง้บางประการเกียวกบั
รูปแบบการสอนแบบนี ในขนัตอนการอ่านผูอ่้านเขา้ใจว่าอะไรทีเขาอ่านเป็นการสร้างโดยตวัของ
ผูอ่้านเอง ไม่ใช่ผลของการผ่านจากสัญลกัษณ์สู่ความเขา้ใจของผูอ่้านและถ้าปราศจากความรู้ภูมิ
หลงั เขาก็ไม่สามารถทาํความเขา้ใจเนือหา 

 3.2.3 ทฤษฎีการอ่านจากบนลงล่าง (The Top-down Theory) 

Top-down model ซึงรูปแบบการสอนแบบพืนฐานนีเริมแรกแนะนาํโดย 

Goodman (1967) ซึงไดก้ล่าววา่ความคิดในการอ่านเป็นเกมส์การคาดเดาจากจิตวิทยาภาษาศาสตร์ 

(psycholinguistic guessing game) ทีผูอ่้านตอ้งใชค้วามรู้จากประสบการณ์เดิมมาเชือมโยงกบัขอ้มูล
ใหม่ทีอ่านเพือทีจะทาํความเขา้ใจเนือหาทีอ่านซึงจะเห็นไดว้า่รูปแบบนีมุ่งเนน้คาดเดางานทางดา้น
ภาษามากกวา่ขอ้มูลรูปแบบจากเนือหาทีอ่าน เป็นการคาดเดากลุ่มคาํทีจะมีต่อไปและNuttall (1996) 

กล่าววา่ผูอ่้านอาจจะเริมคาดเดาเรืองจากชือเรืองทีจะอ่านหรืออะไรบางอยา่งทีจาํกดัขอบเขตเรืองที
อ่านนนัไว ้ประกอบกบัขณะทีอ่านนนัผูอ่้านอาจจะตงัสมมุติฐานจากขอ้ความทีผูเ้ขียนนาํเสนอไว ้

การอ่านดว้ยกลวธีิการอ่านแบบนีเป็นการเริมจากจุดทีระดบัสูงกวา่มาสู่ระดบัทีตาํกวา่ แต่ปัญหาของ
ผูอ่้านทีใช้วิธีนีก็คือถา้หากผูอ่้านทีมีความรู้ประสบการณ์การอ่านน้อยก็ทาํให้มีความยากมากทีจะ
ทาํนายเรืองราวทีอ่านไดแ้ละเมือสองกลวิธีการอ่านนีเป็นกลวิธีการสอนทีตรงกนัขา้มก็ไม่เป็นการ
แปลกทีจะนาํกลวิธีการอ่านทงัสองวิธีมารวมกนัเพือให้การอ่านเพือความเขา้ใจมีประสิทธิภาพ
เพิมขึนซึงวธีินีเรียกวา่รูปแบบการสอนแบบ Interaction (Stanovich, 1980) 

 3.2.4 ทฤษฎีการอ่านแบบปฏิสัมพนัธ์ (The interaction) 

Interaction Model ซึงมีนกัการศึกษาหลายท่านทีให้การสนบัสนุนรูปแบบนี
คือ Nunan (1990), Rumelhart (1977) และ Grabe (1991) ผูที้สนบัสนุนและให้เหตุผลเพิมเติมคือวา่
Interaction model ขนัตอนเบืองตน้ทีใชข้อ้มูลพืนฐานจากหลายแหล่งขอ้มูล เช่น ระบบการสะกดคาํ 
(orthographic) เกียวกบัคาํต่างๆในภาษา (lexical) เกียวกบัการสร้างประโยค (syntactic) ความรู้
เกียวกบัความหมายทางภาษาศาสตร์ (semantic knowledge) และประสบการณ์เดิม (schemata)  ซึง
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รูปแบบการอ่านแบบทีสามนีจะเป็นรูปแบบทีผูอ่้านไดป้ระโยชน์สูงสุดจากการใช้จุดอ่อนและจุด
แขง็จากสองวธีิแรกมาเสริมกนัทาํใหผู้อ่้านทีอ่านภาษาทีสองสามารถพฒันาศกัยภาพของอ่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที 5 กระบวนรูปแบบการอ่านแบบ Bottom-up และ Top-down 

 

อย่างไรก็ตามจากการทีกลยุทธ์ในการอ่านในสองวิธีทีกล่าวมาข้างต้นมี
จุดอ่อนทีไม่สามารถทาํให้ผูอ่้านประสบความสําเร็จในการอ่านเท่าทีควรจึงไดมี้การนาํรูปแบบทงั
สองมาใช้ร่วมกันเป็นกลวิธีการสอนการอ่านเพือความเข้าใจทีทําให้ผู ้อ่านสามารถประสบ
ความสําเร็จไดม้ากยงิขึนเรียกวา่ รูปแบบการสอนแบบปฏิสัมพนัธ์ (Interactive Model of Reading) 

(Stanovich 1980) และ Dubin and Eskey (1986: 16) ไดใ้ห้คาํกดัความไวว้า่ “The word interactive 

model refers to the information of reader’s several kinds of knowledge and interaction of the 

reader and the text” ในการอ่านแบบใชรู้ปแบบแบบใชก้ลยุทธการอ่านแบบปฏิสัมพนัธ์นีผูอ่้านจะ
เริมการอ่านโดยการทาํนายความหมายของชือเรืองทีอ่านต่อจากนันจึงทาํการยืนยนัคาํตอบทีตงั
สมมุติฐานไวว้่าถูกตอ้งหรือไม่ ถา้ผูอ่้านมีความรู้ประสบการณ์มากก็สามารถทาํการอ่านไดเ้ร็วโดย
ใชข้อ้มูลในเรืองทีอ่านไม่มาก ในทางตรงกนัขา้มถา้ผูอ่้านมีความรู้ประสบการณ์เดิมนอ้ยผูอ่้านก็จะ
ใชข้อ้มูลจากเนือหาทีอ่านมากสามารถสรุปไดต้ามภาพที 6 ดงันี 

 

 

 

   การอ่านจากระดบัสูงไปสู่ระดบัพืนฐาน 
   เป็นการอ่านทีผูอ่้านใชค้วามรู้จากประสบการณ์เดิมมาเชือมโยง 

กบัขอ้มูลใหม่ทีอ่านเพือทาํความเขา้ใจเนือหาทีอ่าน 
 
 ความหมาย      Meaning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สิงพิมพ ์        Print 
 
 
การอ่านจากระดบัพืนฐานไปสู่ระดบัสูงเป็นการอ่านทีเน้นเนือหาทีอ่านเช่นจากตวัอกัษร 
 พยางค ์คาํ วลี และประโยคก่อนทีจะทาํความเขา้ใจเนือหาจากสิงพิมพ ์

Semantic Information 

Syntactic information 

Graphophonic 
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แผนภาพที 6 Information Processing in Interactive Models of reading  

 

จากทีกล่าวขา้งตน้กบัสามกลวิธีการสอนทีช่วยในการอ่านเพือความเขา้ใจ
ขา้งตน้นนั รูปแบบวิธีการอ่านแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal teaching) ก็เป็นชนิดหนึงของ
การสอนการอ่านเพือความเขา้ใจซึงมีพืนฐานมาจากรูปแบบ Interactive และครอบคลุมดว้ยกลยุทธ์
การอ่านหลกัๆสีแบบทีจะนาํมาอภิปรายกนัต่อไป (Rattanakul, 1998)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Meaning Print 
 
 
                         
 
             
 
          Meaning Print 
 
กระบวนการอ่านแบบปฏิสัมพนัธ์: การอ่านทีผูอ่้านใชค้วามรู้และประสบการณ์ทีมีมาก่อนร่วมกบัขอ้มูลในรูป
ตวัอกัษรทีอ่านเพือช่วยในการเขา้ใจความหมายของสิงพิมพ ์ 
 
 
 

กฎเกียวกับไวยากรณ์และความหมาย 

(Semantic and Syntactic information) 
ศูนย์กลางการสรุป
ข้อมูล(Decision 

ข้อมูลในรูปตวัอกัษร 
(Graphophonic 

Information)

Information Information 

Flow Flow 
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ตารางที 5 สรุปสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวขอ้งเกียวกบั Reciprocal Teaching 

แนวคิดทฤษฎี อ้างองิ สรุปการสังเคราะห์ 
ทฤษฎีของพืนที
รอยต่อพฒันาการ 

(Zone of Proximal 

Development) 

Vygotsky (1987) 

Allen (2003) 

Borkowski et al. 

Rosenshine and 

Meister (1994) 

Plincsar and Brown 

(1984) 

Adunyarittigun and 

Grant (2005) 

เป็นการทาํหน้าทีหรือทาํงานอย่างใดอย่างหนึงทีใน
ปัจจุบนัทีบุคคลยงัไม่มีความสามารถจะทาํได้ แต่อยู่
ในกระบวนการทีจะทําให้ บุคคลมีความพร้อม 

สามารถทําหน้าทีหรือทํางานได้อย่างสมบูรณ์ใน
อนาคต จะเห็นไดว้า่ผูเ้รียนมีระดบัการพฒันาความคิด
อยู่สองระดบัคือ ระดับการพฒันาความคิดทีแทจ้ริง 

และระดับการพัฒนาศักยภาพ  ระดับการพัฒนา
ความคิดทีแท้จริงหมายถึงระดับความคิดที เด็ก
สามารถแกปั้ญหาดว้ยตวัเขาเอง และระดบัการพฒันา
ศกัยภาพหมายถึงระดบัการคิดทีซึงผูเ้รียนจาํเป็นไดรั้บ
การช่วย เหลือจากผู ้เ ชี ยวชาญหรือหุ้น ส่วนที มี
ความสามารถสูงกว่า พืนทีรอยต่อพัฒนาการการ
เรียนรู้คือระยะทางระหว่างการพฒันาทีแท้จริงและ
ศกัยภาพทีพฒันาได ้

ทฤษฎีการอ่าน
จากล่างขึนบน 

(The Bottom-up) 

Correl (1989) 

Gough and Samuels 

(1974) 

เป็นการอ่านโดยแทจ้ริงของผูอ่้านโดยอาศยัขอ้มูลจาก
เนือหา โดยไม่ไดอ้าศยัความรู้ประสบการณ์เดิม 

ทฤษฎีการอ่าน
จากบนลงล่าง 

(The Top-down) 

 

Goodman (1967) 

Nuttall (1996) 

Stanovich (1980) 

ใช้ความรู้จากประสบการณ์เดิมมาเชือมโยงกบัขอ้มูล
ใหม่ทีอ่านเพือทีจะทาํความเขา้ใจเนือหาทีอ่าน ซึงจะ
เห็นไดว้า่รูปแบบนีมุ่งเนน้คาดคะเนงานทางดา้นภาษา
มากกวา่ขอ้มูลรูปแบบจากเนือหา 

ทฤษฎีการอ่าน
แบบปฏิสัมพนัธ์ 

(The interaction) 

 

Nunan (1990) 

Rumelhart (1977) 

Grabe (1991) 

Stanovich (1980) 

Dubin and Eskey 

(1986:16) 

เป็นการนาํเอาความรู้ประสบการณ์เดิมและความรู้ที
อ่านจากเนือหาจริงจากการอ่านมาวิเคราะห์ช่วยเหลือ
เพือทาํใหมี้ความเขา้ใจเนือหาทีอ่าน 
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 3.3 ลกัษณะสาํคญัของการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) 

ทฤษฎีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) มีลกัษณะทีสําคญั
สามอยา่งคือการช่วยเหลือและการสอนทีชดัเจน (scaffolding and explicit instruction ) สีกลยุทธ์
หลกัทีสําคญัและการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม โดยทางทฤษฎีมีจุดเริมจากทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้
(Constructivist theory) ทีเน้นเกียวบทบาทของผูเ้รียนและการขบัเคลือนการดึงความรู้ทีมีภายใน  

การเรียนเพือความเขา้ใจ และการตระหนกัรู้เกียวกบัความหมาย 

3.3.1 การช่วยเหลือและการสอนทีชัดเจน (Scaffolding and Explicit 

Instruction) 

กรอบแนวคิดของการช่วยเหลืออยู่บนฐานทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของ
Vygotsky (1978) ทีกล่าววา่ทุกๆส่วนประกอบทางดา้นจิตใจของเด็กในการพฒันาครังแรกของเด็ก
ปรากฏอยูใ่นรูปแบบของการร่วมมือของผูใ้หญ่หรือผูเ้ชียวชาญ การร่วมมือเกิดขึนในพืนทีรอยต่อ
ของการพฒันา คือพืนทีทีอยู่ระหว่างอะไรทีเด็กสามารถทาํด้วยตัวของเขาเองและอะไรทีเขา
จาํเป็นตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือในการทาํ ดว้ยการฝึกทีเพียงพอ รูปแบบการร่วมมือจากภายในของ
เด็กในขนัตอนทางดา้นจิตใจและสามารถทาํงานไดต้ามลาํพงัในบริบทใหม่ Graves and Graves 

(2003) Pearson และ Fielding (1991) และ Rogoff (1990) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความการช่วยเหลือ 

(scaffolding) ว่าเป็นวิธีทีมีประสิทธิภาพทีช่วยให้ผูเ้รียนไปถึงความสามารถทีสูงขึนโดยการ
สนับสนุนจากงานทีได้รับทีเขาไม่สามารถทาํให้สมบูรณ์ด้วยตนเอง ระยะทีเด็กจะถึงก็คือครูลด
บทบาทความรับผิดชอบของตนเองลงและให้เด็กมีความรับผิดชอบในการอ่านของเขามากขึน 

จนกระทงักลายเป็นผูอ่้านทีอิสระเต็มตวั (Malock 2002) ครูควรจดัการสนับสนุนให้เพียงพอ
เพือทีจะไม่ใหน้กัเรียนยกเลิกงานทีอ่าน แต่ในเวลาเดียวกนัก็ไม่ควรจะควรจะสนบัสนุนมากเกินไป
เพือใหผู้เ้รียนมีโอกาสเพียงพอทีจะทาํการอ่านดว้ยตวัเขาเอง 

Clark and Graves (2005) ไดชี้เห็นมุมมองสามอย่างของการสนบัสนุนทีมี
ประสิทธิภาพการสนบัสนุนทียดืหยุน่ปรับได ้สนบัสนุนนกัเรียนในความถูกตอ้งของเขาบนทกัษะที
เป็นพืนฐานและสุดทา้ยสนบัสนุนความคิดทีระดบัสูงขึนโดยการสอนทีชดัเจนและช่วยให้ครูสอน
เด็กไดต้ามความตอ้งการจาํเป็นทีหลากหลาย  

การสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ไดจ้ดัการสนบัสนุน
ไปสู่การสอนทีชดัเจนทีเกียวกบัการออกแบบและการอธิบายของกลยทุธ์หลกัสีประการ การนาํ การ
ฝึก การฝึกอิสระและการนาํกลยุทธ์ไปใช้ของผูเ้รียนดว้ยตวัของเขาเอง Rosenshine และ Meister 

(1994) กล่าวว่ามนัเป็นการง่ายทีจะจดจาํ แต่มนัยากทีจะถ่ายโอนหรือดดัแปลงความคิดทีอิสระไป
ใช้ ครูจาํเป็นทีตอ้งแสดงให้นกัเรียนเห็นว่าทาํอย่างไรให้ไปสู่การสอนทีชดัเจนเห็นจริงซึงรวมถึง
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ขอบเขตของงานทีให้เขารับผิดชอบดว้ย การขบัเคลือนผูเ้รียนทาํโดยการวิเคราะห์ขอ้มูล การสาธิต
วธีิการแกปั้ญหา   

3.3.2 กลวิธีหลกัสีประการของการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal 

Teaching) 

วิธีการสอนแบบ Reciprocal Teaching มีกลยุทธ์หลกัอยูสี่อยา่งคือการทาํนาย 

(predicting) การสร้างคาํถาม (generating questions) การทาํให้เกิดความชดัเจน (clarifying) และ
การสรุป (summarizing) แต่ละกลยทุธ์เป็นประโยชน์สําหรับนกัเรียนในการทาํความเขา้ใจเนือหาที
อ่านและสามารถถูกใช้แยกหรือรวมตามสถานการณ์ ปัญหา และวตัถุประสงค์การอ่านทีผูอ่้าน
เผชิญอยู ่(Wiseman 1992) 

3.2.2.1 การทาํนาย (Predicting) 

การทํานาย เ กียวข้องกับการหาบริบทแวดล้อมโดยใช้ความ รู้
ประสบการณ์เดิมของผูอ่้าน จุดมุ่งหมายของกลยุทธ์นีคือการเชือมโยงไปสู่ผูอ่้านวา่รู้อะไรบา้งแลว้
เกียวกบัชือเรืองทีอ่านเพือทีจะนาํไปสู่เนือหาทีอ่าน อีกนัยหนึงคือการทาํนายควบคุมความคิดที
เกิดขึนของผูอ่้านตามเนือหาขณะอ่าน (Duffy, 2002) 

การทาํนายเป็นการกระทาํทีตอ้งการให้ผูอ่้านร่วมตรวจสอบสมมุติฐาน
ของตนเองเกียวกบัเนือหาทีอ่านไปดว้ย มากเท่าไหร่ทีผูอ่้านทาํนายวา่อะไรเป็นพิเศษในเรืองทีอ่าน 

มากเท่านนัทีเขาตอ้งอ่านเนือหาทีอ่านให้เขา้ใจ ถา้การทาํนายเบืองตน้ไม่ถูก การทาํนายครังใหม่ก็
จะมีตามมาและผา่นไปสู่การตรวจสอบการอ่านเนือหาต่อไป 

สรุปคือในขนัตอนนีผูอ่้านตอ้งดึงเอาความรู้เดิมและนาํไปเชือมโยงกบั
ความรู้ในเนือหาใหม่ ผูอ่้านตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากครูในการใช้ชือเรือง หัวขอ้ย่อยและการ
แสดงตวัอยา่ง (Bruce and Robinson 2004) ซึงทงัหมดนีเป็นแนวทางในการช่วยทาํนายวา่เนือหาที
อ่านเกียวกบัเรืองอะไร การทาํนายเป็นกลยทุธ์ทีสาํคญัทีช่วยใหน้กัเรียนตงัเป้าหมายไวก่้อนการอ่าน 

ตวัอยา่งคาํถามเช่นครูอาจจะตงัคาํถามวา่ “What do you expect the next paragraph to be about? 

3.2.2.2 การทาํใหช้ดัเจน (Clarifying)  

เป็นกลยุทธ์ทีทาํให้ผูอ่้านใช้ขณะตรวจสอบความเขา้ใจ (King and  

Johnson 1999) จะเกิดขึนเมือผูอ่้านพบวา่ความเขา้ใจในการอ่านสะดุดลงหรือมีความสับสนและเมือ
ผูอ่้านพยายามทาํความเขา้ใจใหม่ เมือสิงทีอ่านไม่ชดัเจนและศพัทที์อ่านยากและไม่คุน้เคย ผูอ่้านจะ
ตรวจสอบความเขา้ใจของเขาเองเพือให้รู้แน่วา่สิงทีอ่านหมายถึงอะไร (Leaderer, 2002) การทาํให้
ชดัเจนสามารถทีจะทาํให้ผูอ่้านแยกและตงัคาํถามทีไม่คุน้เคย ทีไม่มีความจาํเป็น หรือขอ้มูลทีไม่
ชดัเจนหรือกาํกวมในเนือหา การตงัคาํถาม การอภิปรายและการสะทอ้นกลบัทีจดัขึนทงัขณะอ่าน
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และหลงัการอ่านเป็นโอกาสในการทีทาํให้ผูอ่้านมีความเขา้ใจทีชดัเจนขึน ดงันนัการทาํให้ชดัเจน
เป็นส่วนทีสาํคญัอยา่งหนึงในการตรวจสอบการอ่านเพือความเขา้ใจ ตวัอยา่งทีครูอาจจะตรวจสอบ
ไดจ้ากขนัตอนนีคือ การตรวจสอบความเขา้ใจเนือหาของผูเ้รียนโดยใชค้าํทีเป็นคาํสาํคญัในเนือหา 

3.2.2.3 การตงัคาํถาม (Questioning) 

การสร้างคาํถามตอ้งการให้ผูอ่้านแยกขอ้มูลในเนือหาทีเขากาํลงัอ่าน 

การตงัคาํถามเป็นการสร้างเพือทีจะถามเกียวกบัใจความสาํคญัหรือขอ้มูลสําคญั จุดประสงคข์องกล
ยุทธ์นีคือการตรวจสอบว่าผูอ่้านเขา้ใจเนือหาหรือไม่และยงัช่วยให้พวกเขาสามารถแยกขอ้มูลที
สําคญัได ้ดงันันการกระตุน้ผูอ่้านให้ตงัคาํถามเกียวกบัเนือหาของบริบทมีผลในทางบวกในการ
พฒันาการอ่านเพือความเขา้ใจ (Andre and Anderson, 1979) ยิงกวา่นนัการตงัคาํถามสามารถตี
กรอบและแกปั้ญหาความเขา้ใจทีไม่เพียงพอในการช่วยให้ผูอ่้านตรวจสอบความเขา้ใจของตนเอง
ได ้

Rosenshine, Meister และ Chapman (1996) กล่าวว่าเมือผูอ่้านสร้าง
คาํถามแล้วก็ทาํให้ตงัใจในการอ่านเนือหา เขาอาจจะสร้างคาํตอบทีเขาคาดว่าน่าจะถูกต้องถ้า
คาํตอบทีแตกต่างทีเพือนตอบมาความเขา้ใจทีลม้เหลวก็จะเกิดขึนทาํให้ผูอ่้านจาํเป็นทีจะคิดใหม่
และหาคาํตอบทีถูกตอ้ง 

Rosenshine และเพือนไดอ้ธิบายวา่ผูเ้รียนจาํเป็นทีใชค้วามรู้ของเขาเพือ
มากาํหนดคาํถามทีช่วยให้เขาเขา้ใจวา่เขาอ่านอะไรสิงนีสามารถทาํให้เขากลบักลายเป็นเขา้ใจสิงที
เขาอ่านมากขึน (Rosenshine, Meister, and Chapman, 1996) คาํถามทีเป็น who, what, when, where, 

why, how อยา่งเช่นในคาํถาม What is happening? Why is this happening? ในภาพรวมการสอน
นกัเรียนใหส้ร้างคาํถามขณะทีมีกระบวนการอ่านดูแลตรวจสอบความเขา้ใจและพฒันาการอ่านเพือ
ความเขา้ใจ ตวัอยา่งเช่นครูอาจจะถามวา่ “What is the main idea in the paragraph? 

3.2.2.4 การสรุป (Summarizing) 

ในการสรุปผูอ่้านตอ้งการแยกแยะความคิดทีเป็นกุญแจสําคญัของแต่
ละยอ่หนา้ การสรุปทีดีไม่ไดร้วมถึงรายละเอียดทีไม่สาํคญั ผูอ่้านถูกกระตุน้ให้ใชห้วัขอ้เรือง หวัขอ้
ย่อยและใจความสําคญัในแต่ละย่อหน้าไปสรุปเนือหาทีเขากาํลงัอ่านอยู่ผูอ่้านควรคิดถึงย่อหน้า
อะไรหรือบริบทอะไรเกียวกบัเนือหาทงัหมด หาประโยคหลกัของประโยคและสร้างประโยคที
สะทอ้นขอ้มูลทีสําคญัของยอ่หนา้ทงัหมด การสรุปใจความสําคญัในแต่ละยอ่หนา้ของบริบทช่วย
ให้ผูอ่้านไม่เพียงแต่เชือมโยงว่าอะไรทีเขารู้เรียบร้อยแลว้ในส่วนเรืองทีอ่านปัจจุบนัแต่ยงัเป็นการ
ทาํนายวา่อะไรอาจจะเกิดขึนต่อไปในยอ่หนา้ถดัไปเพือทีจะตรวจสอบความถูกตอ้งของการทาํนาย 

(Greenway, 2002) การสรุปช่วยให้ผูอ่้านจบัใจความสําคญัเรืองทีอ่านในการนาํไปสู่ความเขา้ใจใน
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ภาพรวมและนาํพวกเขาไปสู่การอ่านทีเพิมขึน เป็นการพิสูจน์การอ่านโดยเน้นการตระหนักรู้ถึง
ขอ้มูลทีสําคญัของเนือหาและละทิงขอ้มูลทีไม่สําคญั (Lysynchuck and Pressey, 1990) ตวัอยา่งครู
อาจจะพูดวา่ “tell me briefly what the author wanted you to know.” ขอ้ทีห้าการมองเห็น 

(Visualization) ซึงเป็นกลยุทธ์ทีห้าในกรอบแนวคิดทฤษฏี Brown and Campione (1992) การ
มองเห็นผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นเกียวกบัเนือหาโดยการมองเห็นทีช่วยให้ผูอ่้านเขา้ใจเนือหาอยา่ง
แทจ้ริง ขนันีครูตอ้งอธิบายสิงทีถูกตอ้งเกียวกบัคาํเหล่านนัและแสดงความคิดเห็นทาํให้ผูเ้รียนไดมี้
ส่วนร่วมในการเรียน การเห็น การฟังคาํศพัท์หรือเหตุการณ์ต่างๆในเนือหา กลยุทธ์นีจะช่วยให้
ผูเ้รียนมองเห็นการเนน้เกียวกบัเนือหาเพือทีสามารถเขา้ใจเนือหา เป็นสิงทีช่วยพฒันาทกัษะผูเ้รียน
ในการตีความหาความหมายสําคญัในเนือหาทีไม่ไดเ้น้นอยา่งตรงไปตรงมาหรือชดัเจน ตวัอย่าง
คาํถามของครูในขนัตอนนี “Tell me how big the dragon was?” 

3.3 การปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (Social interaction) 

การปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมเป็นพืนฐานของพืนทีรอยต่อพฒันาการ (Zone of 

proximal development) ทีไดรั้บการพฒันาโดย Vygotsky (1978) การไปสู่จุดนนั ผูเ้รียนสามารถที
จะเรียนหรือแกปั้ญหาทีหนกัขึนหรือสู่จุดทีพฒันาทีสมบูรณ์มากขึนโดยศกัยภาพการนาํจากผูใ้หญ่ 

(ครูหรือผูเ้ชียวชาญ) หรือจากกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การอภิปราย การะระดมสมอง และการ
ทาํงานกลุ่ม 

Gravalek and Raphael (1996) กล่าววา่การทาํงานกลุ่มไดแ้สดงถึงการเคลือนไหว
ของปฏิกิริยาทางสังคมสีอยา่ง อย่างแรกการร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม การอภิปรายและการ
สอนพิเศษจากเพือน อย่างทีสอง การดึงความรู้จากภายใน การสอนแบบ Reciprocal Teaching 

ผูเ้รียนเรียนรู้สีกลยุทธ์หลกัทีเป็นการออกแบบโดยครูทาํงานโดยการร่วมมือกนัของกลุ่มผูเ้รียน
คิดถึงสีกลยุทธ์หลกัในการเรียนรู้ วา่จะใชก้ลยุทธ์อะไร ใช้มนัเมือไหร่และใชอ้ยา่งไรและทาํไมจึง
ใช้มนั อย่างทีสามผูเ้รียนสร้างความเขา้ใจด้วยตวัเองและขบวนการอ่านโดยฐานของอะไรทีเขา
เรียนรู้จากสังคมแลสนบัสนุนกระบวนการเปลียนรูป ทา้ยทีสุดผูเ้รียนแบ่งปันความเขา้ใจและการ
คิดภายในกลุ่ม ในขนัตอนนีความคิดของผูเ้รียนไดถู้กจดัให้อยูใ่นรูปการอภิปรายกลุ่ม(Wilen 1990) 

การสอนแบบแลกเปลียนบทบาทผูเ้ข้าร่วมในกลุ่มแต่ละคนมีโอกาสหนึงครังในการทีจะเป็น
หวัหนา้และจดัการงานของกลุ่มโดยการอภิปรายไปสู่กลวธีิหลกัสีประการ 

ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมสาํคญัเพราะวา่มีส่วนช่วยสนบัสนุนการเรียนรู้ทางสังคม ใน
การอ่านในชันเรียนการทาํงานเป็นกลุ่มเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนพฒันากระบวนการคิด กลยุทธ์อภิ
ปัญญาและอารมณ์ การปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมพฒันาความสามารถของผูเ้รียนในการแกปั้ญหาใน
การอ่านเพือความเขา้ใจทียาก การพฒันาความคิดทีสูงขึนหรืออภิปัญญา และการเพิมการขบัเคลือน 
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จนในทีสุดผูเ้รียนสามารถสร้างความรู้ใหม่จากสิงทีอยู่ภายในให้มีการพฒันาทีสูงขึนตามศกัยภาพ
ของผูเ้รียน (Stevens Slavin and Farnish, 1991) 

สรุปสําหรับการช่วยเหลือและการสอนทีชัดเจนของกลวิ ธีการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ทีไดจ้ดักลวิธีการอ่านหลกัสีวิธีให้แก่ผูเ้รียนเพือความ
เขา้ใจการอ่านเพือความเขา้ใจทีดีกวา่กลวิธีทงัหมดเหล่านีช่วยให้ผูเ้รียนเกียวกบัการอ่านเนือหายิง
ไปกวา่นนัการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูและผูเ้รียนหรือระหวา่งผูเ้รียนกบัเพือนช่วยให้ผูเ้รียนรู้จกัที
จะจดัการกบัตนเอง สิงเหล่านีทาํให้ผูเ้รียนกลายเป็นผูที้สามารถอ่านเองไดโ้ดยอิสระตามรูปแบบ
โครงสร้างกรอบแนวคิดทฤษฎีทีไดแ้สดงไว ้(Malock, 2002) 

TABLE 1 การสอนแบบแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) 

Stage 1 กิจกรรมก่อนการอ่าน (PREREADING ACTIVITIES) 

1. ถามนกัเรียนเพือทดสอบความรู้เกียวกบัหวัขอ้จะอ่านและทาํนายเนือหาทีอ่าน 

Stage 2 กิจกรรมการอ่าน (READING ACTIVITIES) 

2. ผูน้าํกลุ่มบอกใหก้ลุ่มอ่านเรืองอยา่งเงียบๆ 

3. หลงัจากทีอ่านเรืองเสร็จแลว้หวัหนา้กลุ่มก็ถามคาํถามเกียวกบัขอ้ความสําคญั
เกียวกบัเรืองทีอ่าน 

4. ผูน้าํกลุ่มสรุปเนือหา 
5. ครูนาํทาํกิจกรรมเพือความชดัเจนเกียวกบัเรืองทีอ่าน จดบนัทึกคาํ วลี ประโยค

ทีตอ้งการคาํอธิบาย อาจจะถามนกัเรียนเกียวกบัปัญหาในเรืองทีอ่าน 

6. ผูน้าํกลุ่มทาํการทาํนายเกียวกบัเนือหาของยอ่หนา้ถดัไป 

7. ผูน้าํกลุ่มถามหาอาสาสมคัรทีจะมาเป็นหวัหนา้กลุ่มทีจะอ่านในยอ่หนา้ถดัไป 

8. ผูน้าํกลุ่มคนใหม่ทาํซาํกระบวนการเดิมจากขอ้ 2-7 

9. กระบวนการยงัคงดาํเนินต่อไปจนกระทงัการอ่านเสร็จสมบูรณ์ 

การตงัคาํถาม (Questioning) การสรุปความ (summarizing) การหาความชดัเจน 

(clarifying) และการทาํนาย (predicting) ในขนัตอนที 3-6 จากตารางนาํผูเ้รียนไปสู่การอ่านและถาม
คาํถามดว้ยตวัของเขาเองเกียวกบัเนือหาและเนือหาความรู้จากประสบการณ์ทีมีมาก่อนและการใช้
การประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Metacognition) Palincsar ตงัสมมุติฐานไวว้่าผูเ้รียนใช ้

reciprocal ทาํให้ผูเ้รียนใชก้ระบวนการทีมีอยูภ่ายในทีมีอยูแ่ลว้ในกิจกรรมการสอน ดงันนัการอ่าน
เพือความเขา้ใจของผูเ้รียนก็จะไดรั้บการสนบัสนุนเมือเขาอ่านอยา่งอิสระได ้
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 นอกจากนนัก็มีนกัวิจยัอีกหลายท่านทีศึกษาหลากหลายทฤษฎีทีจะอธิบายกิจกรรมนี 

ช่วยพฒันาการอ่านเพือความเขา้ใจ Hacker & Tenent (2002), Hamzah & Hani (2010) และ 

Greenway (2002) 

 Wong (1985) ไดศึ้กษาวรรณกรรมทีเกียวขอ้งไดอ้ธิบายถึงกรอบแนวคิดเกียวการวิจยั
ในการตงัคาํถามดว้ยตวัเอง active processing ทฤษฎีความสามารถประเมินและเรียนรู้ดว้ยตนเอง
และทฤษฎีทีเกียวกบัประสบการณ์เดิม รูปแบบ active model ทีไดรั้บการสนบัสนุนจากความหมาย
โดยนัยของรูปแบบการสอนสามอย่างคือ 1) นักเรียนควรจะสร้างคาํถามไม่ใช่ครูหรือตาํรา 2) 

คาํถามทีสูงขึนกวา่เดิมควรจะถูกสร้างขึนเพราะวา่ผูเ้รียนไดรั้บการกระตุน้ในการคิดอยา่งสมบูรณ์
มากขึน 3) คาํถามยิงมากดีกวา่คาํถามนอ้ยๆ ทฤษฎี Metacognition ไดถู้กกล่าววา่การตงัคาํถามดว้ย
ตนเองมาจากการเน้นจากสองอยา่งของ 1) กิจกรรมทีช่วยให้ผูอ่้านเพ่งความสนใจว่าอะไรเป็นสิง
สําคญั และ 2) กิจกรรมทีช่วยให้ผูอ่้านเพิมการตระหนกัรู้ถึงระดบัความเขา้ใจการอ่าน จากทฤษฎี
ประสบการณ์เดิมสนับสนุนการใช้การตงัคาํถามด้วยตนเองเพราะเป็นทฤษฎีทีช่วยให้ผูอ่้านดึง
ความรู้จากประสบการณ์เดิมมาใช้ และ Wong (1985) ไดก้ล่าววา่ความสําเร็จของการศึกษาเรียนรู้
หมายรวมถึงการสอนตรงในการสร้างคําถามทีชัดเจน การสอนเขียนและการฝึกที เพียงพอ
เพอืทีจะใหผู้เ้รียนชาํนาญในกลวธีิและจากการศึกษาของ Palincsar (1984)  มีสองตวัชีวดัเหล่านี เธอ
ได้ฝึกวิธีเฉพาะทีเหมาะสมสําหรับกิจกรรมสีอย่างในกิจกรรมการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท 

(Reciprocal Teaching) ใชเ้วลาในการอบรม 20 วนั และการบนัทึกของเธอแสดงให้เห็นวา่นกัเรียน
เกือบทงัหมดมีความชาํนาญในกิจกรรมเหล่านนั 

 Palinscar and Brown (1984) ไดเ้ลือกกิจกรรมการสอนทีเกียวกบัการตงัคาํถามดว้ย
ตนเองบนพืนฐานการศึกษาวิจยัของ Andre and Anderson (1979) และ Wong and Jones (1982) ซึง
การอ่านเพือความเขา้ใจของผูเ้รียนไดรั้บการพิสูจน์แลว้วา่ผูเ้รียนสามารถสร้างคาํถามเองได ้
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แผนภาพที 7 กรอบแนวคิดทฤษฎีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท ร่วมกบัแผนภูมิความหมาย 

ดดัแปลงจากงานของ Brady (1990) 

 

สรุปในการเรียนการสอน แบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และการใช้
แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) เพือนําไปใช้เป็นคู่มือในการเรียนการสอนของครูและ
นักเรียน   

ในระยะแรกของการสาธิตและการทดลองตามแบบการอภิปรายตามแบบการสอน
แบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และการใช้แผนภูมิความหมาย (Semantic 

Mapping) ผู ้สอนต้องสอนและฝึกให้ผู ้เ รียนสามารถใช้เทคนิคทังสีขันตอน  (Predicting, 

Questioning, Summarizing and Clarifying) ซึงรวมถึงการใช้แผนภูมิความหมาย (Semantic 

Mapping) ในทุกๆขนัตอนในสรุปประเด็น (Summarizing) เขา้มาช่วยเพือให้ผูเ้รียนเขา้ใจยิงขึน 

ต่อจากนนัเมือผูเ้รียนเขา้ใจและฝึกตามขนัตอนต่างๆดีแลว้จึงให้ผูเ้รียนใชก้ระบวนวิธีการตามตาราง
คู่มือขา้งล่างเพือใหผู้เ้รียนในกลุ่มช่วยเหลือกนัในการเรียนรู้การอ่าน 

 

 

 

ความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจและการตระหนกัรู้ความคดิ 

Reading Comprehension Ability and Metacognitive Awareness 

ผู้อ่านทพีงึตนเองได้ (Independent Reader) 

การสอนแบบแลกเปลยีน
บทบาท 

Reciprocal Teaching 

4 ยทุธวธีิหลกั (4 main strategies) 

กลยทุธ์การอ่านแบบตระหนกัรู้
คิด แผนภูมิความหมาย 

(Semantic Mapping) 

การช่วยเหลือและการสอนที
ชดัเจนการฝึกนาํมีรูปแบบทีชดัเจน 
ครูสนบัสนุนถ่ายโอนบทบาทผู ้

นาํไปสู่นกัเรียน 

การมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 
ครูและผูเ้รียน 

ผูเ้รียนและผูเ้รียนดว้ยกนั 
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ตารางที 6 กระบวนการการเรียนรู้การอ่าน  

ขนัตอน 
(Step) 

กระบวนการ (Procedure) 

1 Reading: Ask the other students to read the next paragraphs silently. 

PLEASE READ THE PARAGRAPH SILIENTLY AND LOOK UP WHEN 

YOU ARE DONE. 

2 Questioning: Think about the questions that you might be asked by your teacher 

on the test. Use the following question words: What, Who, When, where, Why 

and How. 

WHAT IS THE PARAGRAPH ABOUT? 

WHERE DID IT TAKE PLACE? 

WHY DID THE MAIN CHARACTER DO THAT? 

3 Summarizing: Use your own words to give the most information from the 

paragraph. 

THE PARAGRAPH TELLS US THAT………….. 
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ตารางที 6 กระบวนการการเรียนรู้การอ่าน (ต่อ) 
ขนัตอน 
(Step) 

กระบวนการ (Procedure) 

4 Clarifying: Ask others if there was anything that they didn’t understand. Or ask 

for help about something that you didn’t understand. 

IS THERE ANY WORDS OR SENTENSE YOU DIDN”T UNDERSTAND? 

I DON’T KNOW WHAT THIS WORDS MEANS? 

I DON’T UNDERSTAND THIS PARAGRAPH. 

I DON’T UNDERSTAND WHY THIS HAPPENED. 

5 Predicting: Ask others to make a prediction about what they think the next 

paragraph will talk about. Or you make a prediction about the next paragraph. 

WHAT DO YOU THINK THE NEXT PARAGRAPH WILL BE ABOUT? 

I THINK THE NEXT PARAGRAPH WILL BE ABOUT……. 

6 Ask for a volunteer to be the new leader. 

WHO WOULD LIKE TO BE THE NEXT GROUP LEADER? 

ทีมา: Brady, P.L, Improving the reading comprehension of middle school students through 

reciprocal and semantic mapping strategies, ปรับปรุงโดยอรุณี วิริยะจิตรา และคณะ 

(Unpublished doctoral dissertation, 2011:130-133). 

  

สรุปขนัตอนการสอนทีสําคญัของการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจโดยใช้การสอน 

แบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และการใช้แผนภูมิความหมาย (Semantic 

Mapping) ทีสําคญั คือผูส้อนตอ้งสาธิตการใช้การใช้เทคนิคทงัสีอย่าง คือการทาํนาย (Predicting) 

การตงัคาํถาม (Questioning) การสรุป (Summarizing) ทีใชแ้ผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) 

และการสอบถามเพือตอบขอ้สงสัย (Clarifying) โดยสามารถทาํตามขนัตอน คือ 

1. ให้ผูเ้รียนอ่านหวัเรือง (Topic) จากนนัจึงให้พวกเขาอธิบายแสดงความคิดเห็นว่า
พวกเขารู้อะไรเกียวกบัเรืองทีอ่านแลว้บา้ง พร้อมทงัทาํการคาดเดาวา่เรืองทีอ่านนนัน่าจะเป็นเรือง
เกียวกบัอะไร 

2. ใหผู้เ้รียนอ่านเรืองในใจเงียบๆประมาณ 1-2 หนา้ ถา้หากแต่ละยอ่หนา้ไม่ยาวมาก
นกั 
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3. ผูส้อนถามผูเ้รียนเกียวกบัใจความสําคญัของเรืองทีอ่านและให้ผูเ้รียนช่วยกนัสรุป
ประเด็นและรายละเอียดทีสําคญัโดยใช้แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) โดยผูส้อนทาํ
หน้าทีสาธิตและทาํหนา้ทีเป็นผูน้าํการอภิปรายตามทีผูเ้รียนไดเ้สนอมาในระยะแรกของการสาธิต
และการทดลองการอภิปราย ผูเ้รียนอาจตอ้งใช้เวลาพอสมควรในการคิดก่อนแสดงความคิดเห็น
ดงันนัผูส้อนตอ้งให้เวลาแก่ผูเ้รียนพอสมควรในการตอบและอาจตงัคาํถามนาํเพือช่วยให้เขาแสดง
คาํตอบหรือความคิดเห็นไดไ้ม่ควรทิงเวลาไวน้านจนเกิดความอึดอดัหากผูเ้รียนยงัไม่สามารถทีจะ
ตอบคาํถามหรือแสดงความคิดเห็นได ้ผูส้อนควรบอกใหผู้เ้รียนคนนนัทราบวา่ผูส้อนจะกลบัมาถาม
ใหม่และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนคนนนัไดคิ้ดคาํตอบของตนเองซึงจะเป็นการแสดงให้เห็นวา่ผูส้อนให้
ความสาํคญักบับทบาทของผเูรียนคนนนั 

4. ผูส้อนสอบถามผูเ้รียนว่ามีข้อสงสัยต่างๆเกียวกับเรืองทีอ่าน เช่น คาํศัพท ์

โครงสร้างประโยคและเนือหาหรือไม่ ถา้หากผูเ้รียนมีขอ้สงสัยผูส้อนก็จะสาธิตและนาํการอภิปราย
ในประเด็นเหล่านนัเพือหาคาํตอบ 

5. เมือเสร็จจาก 1 หรือ 2 ยอ่หนา้แรกแลว้ผูส้อนขอให้ผูเ้รียนช่วยกนัคาดเดา (Predict) 

สิงทีจะอ่านในยอ่หนา้ถดัไปเกียวกบัอะไรและมีการทาํซาํตามขนัตอนเดิมจนผูส้อนมนัใจวา่ผูเ้รียน
สามารถทาํขนัตอนต่างๆและเขา้ใจสามารถดาํเนินการไดโ้ดยกลุ่มผูเ้รียนเองและผูเ้รียนอาจจะยงัไม่
คุน้เคยกบัการอภิปรายและการสรุปโดยการใช้แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) มากนกั 

ผูส้อนตอ้งให้ผูเ้รียนดาํเนินการตามคู่มือทีให้ไวอ้ยา่งเป็นขนัตอนและเมือมีความคุน้เคยกบัขนัตอน
ต่างๆแล้ว ก็จะสามารถดําเนินการอภิปรายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน และขณะผู ้เรียน
ดาํเนินการอยู่ผูส้อนตอ้งสังเกตและคอยให้ความช่วยเหลือหากผูเ้รียนมีปัญหาและโปรดจาํไวว้่า
บทบาทของผูส้อนคือผูอ้าํนวยความสะดวก (Facilitator) ดงันนัควรให้ความช่วยเหลือเท่าทีจาํเป็น
เพือจะได้ไม่เป็นการแทรกแซงกระบวนการคิดของผูเ้รียนและให้ผูเ้รียนรับฟังความคิดเห็นของ
เพือนในกลุ่มเพราะแนวการสอนอ่านนียึดถือวิถีประชาธิปไตยเป็นหลกัและทีผูส้อนควรตระหนกั
คือผูส้อนจาํเป็นตอ้งลดบทบาทของตนเองลงเรือยๆจนกระทงัผูเ้รียนสามารถดาํเนินการอภิปราย
และแสดงความคิดเห็นไดเ้องโดยไม่จาํเป็นตอ้งไดรับความช่วยเหลือจากผูส้อนและสนบัสนุนให้
ผูเ้รียนในกลุ่มช่วยเหลือกนัและกนัเพือร่วมกนัแกไ้ขปัญหา 

การประเมินผล ผูส้อนสามารถประเมินผลการสอนไดจ้ากการสังเกต การอภิปรายจาก
การตงัคาํถาม การสรุปประเด็นและใจความสําคญัหรือจากการแสดงความคิดเห็นเกียวกบัสิงทีอ่าน
ผูส้อนสามารถใชแ้บบทดสอบในการทดสอบความเขา้ใจของผูอ่้านหลงัจากการอภิปรายเรืองโดย
การใชแ้ผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) ผูเ้รียนควรตอบคาํถามไดอ้ยา่งถูกตอ้งไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 80 (อรุณี วริิยะจิตราและคณะ, 2011: 133) 
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 สรุปผลจากการทบทวนเอกสาร งานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัยทุธวธิีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท(Reciprocal Teaching) ผูว้จิยัไดน้าํมาสังเคราะห์
เพือระบุวา่มีขนัการสอนแบบใดบา้งทีไดน้าํดดัแปลงใชใ้นงานวจิยันี โดยมีรายละเอียดแสดงดงัในตารางที 7 ดงันี 

 

ตารางที 7 การสังเคราะห์องคป์ระกอบการเรียนการสอนอ่านเพือความเขา้ใจ โดยใชย้ทุธวธิีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) 

องคป์ระกอบ Palincsar and 

Ann Brown 

(1980) 

(Allen  

Borkowski et 

al.) (2003) 

Rosenshine 

and Meister 

(1994)) 

Clark 

(2003 

Frances and 

Eckart 

(1992) 

Yoosabai 

(2009) 

Brady,P.L. 

(2011) 

การ
สงัเคราะห์
ของผูว้จิยั 

1.อยูบ่นฐานทฤษฏีพืนทีรอยต่อพฒันาการของ
Vygotsky's ZPD (Zone of Proximal Development) 

√      √ √ 

2.ทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้(Constructivist theory) √ √ √    √ √ 

3.ทฤษฎีอภิปัญญา (Metacognition) √   √ √ √ √ √ 

4. ปฏิสมัพนัธ์เกิดขึนระหวา่งครูและนกัเรียน √ √ √ √ √ √ √ √ 

5. ปฏิสมัพนัธ์ เกิดขึนระหวา่งนกัเรียนและนกัเรียน √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. การหาความรู้โดยการเรียนรู้ดว้ยกนั √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Scaffolding √       √ 

8 . ครูตอ้งสอนใหเ้ป็นทีชดัเจนก่อนทีผูเ้รียนจะใชก้ล
ยทุธการเรียนรู้ต่อไป 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

9. การแลกเปลียนบทบาท √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. แต่ละกลุ่มทีจดัควรมีนกัเรียนจาํนวน 4-6 คน √     √ √ √ 
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ตารางที 7 การสังเคราะห์องคป์ระกอบการเรียนการสอนอ่านเพือความเขา้ใจ โดยใชย้ทุธวธิีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) (ต่อ) 

องคป์ระกอบ Palincsar and 

Ann Brown 

(1980) 

(Allen  

Borkowski et 

al.) (2003) 

Rosenshine 

and Meister 

(1994)) 

Clark 

(2003 

Frances and 

Eckart 

(1992) 

Yoosabai 

(2009) 

Brady,P.L. 

(2011) 

การ
สงัเคราะห์
ของผูว้จิยั 

11. ผูส้อนเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในชนั
เรียนใหแ้ก่ผูเ้รียน 

√     √ √ √ 

12. การใช ้4 กลยทุธ์ คือ Predicting, 

Questing and Clarifying, and summarizing 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

13. ส่งเสริมวถิีประชาธิปไตยในการเป็นผูน้าํ
และผูต้าม รับฟังความคิดเห็น และเคารพการ
ตดัสินใจของผูอ้ืน 

√      √ √ 

14. การเรียนรู้นาํตนเอง (The self-

monitoring) จนในทีสุดกลายเป็นผูอ้่านอิสระ
ได ้

√      √ √ 

 

   จากตารางสังเคราะห์องคป์ระกอบอ่านเพือความเขา้ใจ โดยใชย้ทุธวธิีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) สรุปขนัตอนดงันี อยู่
บนฐานทฤษฏีพนืทีรอยต่อพฒันาการของ Vygotsky's ZPD ตอ้งมีการสร้างองคค์วามรู้ มีการปฏิสัมพนัธ์เกิดขึนระหวา่งครูและนกัเรียน และนกัเรียนกบั
นกัเรียน Scaffolding ครูตอ้งสอนใหเ้ป็นทีชดัเจน ผูเ้รียนทาํงานเป็นกลุ่มและมีการแลกเปลียนบทบาทเกิดขึน 
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ตารางที 8  สังเคราะห์ขนัตอนของการเรียนการสอนแบบใชย้ทุธวธิีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) 

ขนัตอนของการเรียนการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาท (Reciprocal 

Teaching 

Palincsar and 

Ann Brown 

(1980) 

(Allen  

Borkowski et 

al.) (2003) 

Rosenshine 

and Meister 

(1994)) 

Yoosabai (2009) Brady,P.L. 

(2011) 

การสังเคราะห์ของ
ผูว้จิยั 

 วเิคราะห์ความตอ้งการจาํเป็น   √     √ 

การวเิคราะห์นกัเรียน √     √ 

การออกแบบเนือ หารายวชิา √     √ 

กาํหนดกิจกรรมการเรียนการสอน √ √ √ √ √ √ 

การเตรียมความพร้อมสิงแวดลอ้มการ
เรียนการสอน 

√    √ √ 

การอธิบายขนัตอนการสอนแก่ผูเ้รียน √ √ √ √ √ √ 

จดัการเรียนการสอนตามแบบคือ        

Predicting √ √ √ √ √ √ 

Silent Reading √ √ √ √ √ √ 

Questing √ √ √ √ √ √ 
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ตารางที 8 การสังเคราะห์ขนัตอนของการเรียนการสอนแบบใชย้ทุธวธิีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) (ต่อ) 

ขนัตอนของการเรียนการสอน
แบบแลกเปลียนบทบาท 

(Reciprocal Teaching 

Palincsar 

and Ann 

Brown 

(1980) 

(Allen  

Borkowski et 

al.) (2003) 

Rosenshine 

and Meister 

(1994)) 

Yoosabai (2009) Brady,P.L. 

(2011) 

การสังเคราะห์ของ
ผูว้จิยั 

 Clarifying √ √ √ √ √ √ 

Summarizing / Summarizing 

โดยใชแ้ผนภูมิ 

√     √ 

การประเมินผล √ √ √ √ √ √ 
 

จากตารางสังเคราะห์ขนัตอนของการเรียนการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) สรุปขนัตอนดงันี 1) กาํหนดวตัถุประสงคข์องการ
เรียนการสอน  2)  การวเิคราะห์ผูเ้รียน  3) การออกแบบเนือ หารายวชิา  4)การกาํหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 5) การอธิบายขนัตอนการสอนแก่ผูเ้รียน 6) 

จดัการเรียนการสอนตามแบบคือ Predicting, Silent Reading, Questing และ Summarizing โดยใชแ้ผนภูมิความหมาย 7)การประเมินผล   
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4. ยุทธวธีิแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) 

 4.1 ความหมายและความสาํคญัของแผนภูมิความหมาย 

แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) หมายถึง กลยุทธ์ทีมองเห็นไดที้แสดงถึง
ความคิดหลกัๆของหวัขอ้หลกัและทาํให้รู้วา่สิงเหล่านนัเกียวขอ้งกนัอย่างไร (Raymond C. Jones 

2006) 

แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) คือรูปภาพเรขาคณิตทีแสดง
ความสัมพนัธ์ทีเกียวขอ้งกบัแนวคิดรวบยอดของเนือหาซึงอาจใช้เพือแสดงองค์ประกอบทีเป็น
โครงสร้างความคิด อยา่งไรก็ตามวิธีการสรุปเนือหาจากกลยุทธการสรุปนนัไม่ใช่เป็นเรืองง่ายทีจะ
ทาํไดเ้พราะว่าผูอ่้านตอ้งคิดอย่างเป็นขนัตอนและตอ้งสรุปความคิดให้เป็นหนึงเดียวและวิธีทีช่วย
ผูเ้รียนในขนัตอนนี แผนภูมิความหมายคือเทคนิคทีเหมาะสมทีสุด  

แผนภูมิความหมาย (Semantic mapping) ไม่ใช่เป็นสิงทีใหม่ซึงอยูใ่นรูปแบบที
เรียกวา่ semantic webbing, semantic networking หรือ plot maps (Heimlich and Pittleman, 1986) 

แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) เป็นการแสดงการจดัความคิดหลกัและ
ความคิดรองทีเขียนให้มีความเกียวขอ้งกนั (Sinatra, Gemake and Morgan 1986: 4) ซึงรวมถึงทาํ
แผนภูมิทีประกอบดว้ยจุด (node) ซึงวาดเป็นสีเหลียม วงกลม สีเหลียมผืนผา้ทีมีคาํทีเป็นกุญแจ
สาํคญัและเชือมโยงในรูปแบบของลูกศรหรือเส้นทีลากเชือมต่อระหวา่งจุด Heimlich and Pittelman 

(1986) ได้แนะนาํการดัดแปลงเทคนิคของแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) ไปใช้ใน
กิจกรรมก่อนและหลงัการอ่านโดยยดึถือจุดประสงคข์องการอ่าน  

1. การเขา้ถึงความรู้ทีมีอยูเ่ดิมในเรืองทีผูเ้รียนอ่าน 

2. เรียนรู้คาํศพัทที์เป็นกุญแจสาํคญัในเรือง 

3. แลกเปลียนความรู้เดิมและคาํศพัทที์ผูเ้รียนรู้แลว้ 

4. อ่านและทาํความเขา้ใจเนือเรือง 

แผนภูมิความหมายมีประโยชน์มากเนืองจากช่วยให้ผูอ่้านเข้าใจความสัมพนัธ์
ระหว่างความคิดรวบยอดในเรืองว่าอะไรเป็นความคิดทีสําคญัทีสุดและทีสําคญัรองลงมาและ
ความคิดนนัๆมีความสัมพนัธ์กนัแบบใด เช่น ในแง่การเปรียบเทียบ บรรยายและทีสําคญัก็คือการใช้
แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) ในกิจกรรมการอ่านทงัก่อน ขณะทีอ่านและหลงัการอ่าน
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีโครงสร้างความรู้ทีกล่าวไวว้า่โครงสร้างความรู้ดา้นรูปแบบ (Formal Schema) 

เป็นปัจจยัทีสาํคญัทีทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจเรืองดีขึน (วสิาข ์จติัวตัร์, 2000: 145) และมีนกัการศึกษาหลาย
ท่าน คือ Peresich, Meadows and Sinatra (1990 อา้งถึงใน วิสาข์ จติัวตัร์ , 2000) ทีไดท้าํการวิจยั



73 

เกียวกบัการใช้แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) ในการอ่านเพือความเขา้ใจและทาํให้ผล
การเรียนของผูเ้รียนดีขึน 

Sinatra, Stahl–Gemake and Morgan (1986: 5) และ Davis and McPherson (1989 

อา้งถึงใน วิสาข ์จติัวตัร์ , 2000) ไดมี้การเสนอแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) ออกเป็น
ประเภทต่างๆดงันี 

1. แผนภูมิความหมายแบบรูปแมงมุม เป็นแผนภูมิทีแสดงความสัมพนัธ์ของ
ใจความสาํคญั ขาของแมงมุมซึงเป็นเส้นนอนเป็นขอ้ความทีมาสนบัสนุนใจความสําคญั ส่วนทีเป็น
ขาหรือเส้นทแยงแสดงถึงรายละเอียดปลีกย่อย แผนภูมินีใช้กับเรืองทีมีตวัอย่างหลายๆอนัมา
สนบัสนุน 

“Many areas have a traditional food. In Boston baked beans are flavored with 

molasson and baked slowly in a special pot. Steaming brown bread is usually served with the 

beans. Usually this traditional Boston food is searved on Saturday night, but it may be enjoyed at 

others also.” 

 

 

 

 

                                                        

                             Usually served brown     beans 

     

                                       

  

 

แผนภาพที 8 แผนภูมิความหมายแบบรูปแมงมุมขาหนึงขาของแมงมุมใชเ้ขียนตวัอยา่งไดห้นึง
ตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 

Traditional 

Food of different 

Places 

Boston 

on Saturday 

bread 
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2. แผนภูมิแสดงลาํดบัเวลา ใชก้บัเรืองทีเรียงลาํดบัเหตุการณ์หรือแสดงขนัตอนวิธี
ทาํดงัตวัอยา่ง 

“It was already dark by the time Beth and Mary left the library. They 

immediately started walking as quickly as possible to the bus stop. Unfortunately, the bus had 

already left when they got there. They had to telephone Mary’s mother for a ride home.” 

 

 
แผนภาพที 9 แผนภูมิแสดงลาํดบัเวลา  
ทีมา: วิสาข์ จติัวตัร์, การสอนอ่านภาษาอังกฤษ (นครปฐม: สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2543)  

       

3. แผนภูมิความหมายของเรืองเชิงเปรียบเทียบ (Comparative and contrast map) 

กรอบสีเหลียมบนสุดคือหัวขอ้ทีนาํมาเปรียบเทียบ รองลงมาเป็นหัวขอ้ย่อที
นาํมาเปรียบเทียบ กรอบสีเหลียมดา้นขา้งคือรายละเอียดของความแตกต่าง 

 

 

 

 

 

 

 

Dark came 

Mary and Beth left library 

Bud left 

They arrived at bus stop 

Called Mary’s mother 
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แผนภาพที 10 แผนภูมิความหมายเรืองเชิงเปรียบเทียบ  

ทีมา: วิสาข ์จติัวตัร์, การสอนอ่านภาษาอังกฤษ (นครปฐม: สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2543) 

 

 

4. แผนภูมิความหมายแสดงเหตุและผล (The cause and Effect Map) 

“Hundreds of years ago a fierce group of people called the Huns attached 

China. The Huns wanted to conquer China. The Chinese built a huge wall 1,500 miles to keep the 

Huns out of China.  The wall still standing today.” 

 

 

 

แผนภาพที 11 แผนภูมิแสดงเหตุและผล (The cause and Effect Map) 

ทีมา: วิสาข ์จติัวตัร์, การสอนอ่านภาษาอังกฤษ (นครปฐม: สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2543) 

African elephant are different from Indian elephants 

Indian elephants African elephants 
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ถา้หากขอ้มูลมีสาเหตุหลายอยา่ง และมีผลหลายอยา่งก็ใหใ้ชแ้ผนภูมิดงันี 

 

 

 

 

แผนภาพที 12 แผนภูมิแสดงเหตุและผล (The multiple cause and multiple Effect Map or  

 Reaction Map) 

ทีมา: วิสาข์ จติัวตัร์, การสอนอ่านภาษาอังกฤษ (นครปฐม: สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2543) 

5. แผนภูมิอธิบายหรือบรรยายหัวขอ้ (The Thematic or Descriptive Map) 

แผนภูมิความหมายชนิดนีหัวข้อหลักจะอยู่ตรงกลาง หัวข้อทีสองรองลงมาจะเป็นส่วนของ
รายละเอียดเกียวกบับุคคล สถานที สิงของอยูร่อบๆหวัขอ้หลกั (central theme) แผนภูมิชนิดนีแสดง
การเชือมโยงของส่วนประกอบของเนือหา 

AIDS stands for Acquired immune efficiency Syndrome, It is a viral infection that attacked the 

body immune system and cripples the victim’s ability to fight of certain illness and cancers, so 

that eventually he/she usually dies. The symptoms which occur after infection are fever, headache 

and sweating. 

                 For the development of AIDS, the pattern of the disease varies widely. In many caese, 

it progresses slowly over the year but in some cases it develops quickly within months of 

infection. AIDS transmission is through sexual intercourse, blood transfusion and hypodermic 

injection. 

 At present, there is no care nor any really effective treatment for the symptoms but 

the way to avoid AIDS are educating the public about AIDS and using a condom when having 

sex with the person you don’t know about his/her sexual history. 

 

 

 

 

หรือ 



77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที 13 แผนภูมิอธิบายหรือบรรยายหวัขอ้ดดัแปลงจากพรพรรณ โอฬารพฒันชยั  

ทีมา: Oranpattanachai Pornpun, “The effectiveness of the semantic mapping technique on 

Reading achievement of the first-year nursing students at Mahidol University” (Master thesis of 

Mahidol University, 1993:44). 

 

6. แผนภูมิแบบผสมอาจเป็นแผนภูมิแบบไหนก็แล้วแต่มาใช้ร่วมกนั ตวัอย่างเช่น
แผนภูมิแบบแมงมุมกบัลาํดบัเวลาเขา้ดว้ยกนั 

“The Pilgrim left England in September of 1620. They started out with 

ships. Once, the speed well, developed a leak and could not make the journey. The Pilgrims 

decided to make the trip in just one ship, the Mayflower. Many of the speedwell passengers 

crowed abroad the Mayflower. The Pilgrims were very crowded and uncomfortable. They had to 

eat, dress, and pass the time between decks. Each person had less than 6 square feet of space. 
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It took the Mayflower 65 days to cross the Atlantic. The voyage was very 

rough, windy, and cold. There was no heat. There was no enough medicine or supplies. There was 

no doctor on the ship. The Pilgrims were sick, weak and tied when they arrived in November.” 

Time ladder with embedded spider 

 

  

 

 

 

             

 

 

 

 

แผนภาพที 14 แผนภูมิแบบผสม   

ทีมา: วิสาข์ จติัวตัร์, การสอนอ่านภาษาอังกฤษ (นครปฐม: สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2543) 

วธีิการนาํกลยทุธ์ในการแลกเปลียนบทบาทร่วมกบักลยทุธ์การใชแ้ผนภูมิ
ความหมาย (Semantic Mapping) ในขนัตอนการสรุปเนือหาผูอ่้านจะหาคาํทีเป็นกุญแจสาํคญัใน
เนือหา ทาํความเขา้ใจเนือหาทาํความเขา้ใจเนือหาทีเกียวขอ้ง ต่อจากนนัก็ใชห้วัเรือง หวัขอ้ยอ่ยและ
ใจความสาํคญัของแต่ละยอ่หนา้สรุปเนือหาทีผูเ้รียนกาํลงัอ่านการสรุปใจความสาํคญัของแต่ละยอ่
หนา้สามารถช่วยใหผู้อ่้านเชือมโยงเนือหาและทาํนายสิงทีจะเกิดขึนในยอ่หนา้ถดัไป เขาสามารถหา

สามารถสมมุติฐานไดด้งัตวัอยา่ง 

2.1 แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping)  

มีส่วนประกอบ 3 อยา่ง คือ 

2.1.1 คาํถามหลกัหรือความคิดรวบยอด สิงนีเป็นคาํหรือวลีกุญแจสําคญัซึง
เป็นจุดรวมของแผนภูมิ 

September 1620-Pilgrims left England 

Speedwell too leaky to go on 

Reasons for 

hard trip 

across Atlantic 

Arrived in November sick, 

weak, and tired 

no medicine 

   too crowded   few supplies 

no doctor 

cold windy weather 

Speedwell passengers 

on Mayflower 
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2.1.2 Strands ความคิดยอ่ยๆ ทีช่วยอธิบายหรือสิงทีทาํให้ความคิดรวบยอดมี
ความชดัเจนขึนซึงสิงเหล่านนัเกิดขึนไดโ้ดยผูเ้รียน 

2.1.3 Supports รายละเอียดอา้งอิงและแหล่งทีมาทีเกียวขอ้งในแต่ละ Strand 

การสนบัสนุน strands ทีชดัเจนจะทาํใหเ้ห็นการเชือมโยงจาก strand ไปสู่ strand อืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที 15 Model of semantic mapping 

ทีมา: Richard T. and Joanne L. Vacca, Adapted from Content Area Reading: Literacy and 

Learning Across the Curriculum, เขา้ถึงเมือ 5 มกราคม 2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://literacy.kent. 

edu/eureka/strategies/semantic_mapping.pdf 

 

2.2 มุมมองในการใชแ้ผนภูมิความหมายสาํหรับก่อนและหลงัการอ่าน 

แผนภูมิความหมายทีใช้ก่อนและหลังการอ่านได้รับการสนับสนุนจากนัก
ทฤษฎีและนกัปฏิบติัหลายท่านเป็นวธีิทีช่วยในการอ่านเพือความเขา้ใจโดยตรง แผนภูมิความหมาย
เป็นสิงทีมีประสิทธิภาพเพราะวา่มนัเป็นสิงทีผูเ้รียนเชือมโยงขอ้มูลใหม่เขา้กบัความรู้เดิมในเรืองที
ผูอ่้านมีอยูโ่ดยการใชแ้ผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) 

Stahl and Vencil (1985) Sinatra, Gemake and Mogan (1985: 5) ไดบ้นัทึกไว้
วา่ขอ้ไดเ้ปรียบของการใชเ้ทคนิคแผนภูมิความหมาย ว่าเป็นสิงทีมีคุณค่าในห้องเรียนเพราะผูเ้รียน
สามารถวาดภาพรูปของความคิดรวบยอดและความสําคญัของส่วนรวมมาสู่ส่วนยอ่ยและจากภาพ
ยอ่ยสู่ภาพรวมความสัมพนัธ์แสดงผา่นการพฒันาของความคิดรวบยอด Glenn and Reynoid (1980) 

กล่าววา่ผลสาํเร็จของการใชแ้ผนภูมิความหมายขึนอยูก่บัครูผูส้อนวา่จะใหคุ้ณค่ากบักระบวนการคิด
ของผูเ้รียนแค่ไหนและ Ausubel (1968, in Sininatra, Gemaks and Morgan 1985: 5) ชีให้เห็นวา่การ
จดัการองค์กรทีดีทาํให้เพิมการเรียนรู้ จาํขอ้มูลไดเ้พราะว่าสิงเหล่านนัจะช่วยให้เกิดความชดัเจน

Strand 

Support 

Support 
Core concept 

Strand Support

Strand 
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และจดัการประมวลขอ้มูลทีมีมาก่อนสู่การใชภ้าระงานในการเรียน กล่าวโดยสรุปคือ ถา้รวมกล
ยทุธ์แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) กบักลยทุธ์การแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal) มาใช้
ในการอ่านเพือความเขา้ใจสามารถทีจะสนบัสนุนให้ผูเ้รียนมีการอ่านทีมีประสิทธิภาพสูงขึนและ
เป็นการง่ายสําหรับผูเ้รียนทีจะเชือมโยงและเรียกความรู้เดิมกลับมาช่วยในการอ่านของผูเ้รียน
  

Poole (1998) ไดก้ล่าววา่แผนภูมิความหมายบางทีก็เรียกว่า Word-webbing 

หรือ clustering เป็นวิธีทีแตกต่างอีกอย่างหนึงทีนักเรียนนาํมาปรับปรุงใช้ในการอ่านเพือความ
เขา้ใจเมือนกัเรียนวาดภาพแบบเดียวหรือแบบเป็นกลุ่มพวกเขาก็จะเขียนอะไรก็ไดห้รือทุกๆอยา่งที
เขาคิดถึงเมือเขาอ่านเนือหาขณะทีทาํเขาสร้างเส้นแผนผงั (diagram) เพือเชือมโยงความคิดทีเขาคิด
วา่แสดงความสัมพนัธ์กนัของสิงนนัไปสู่หวัขอ้ยอ่ยในการอ่าน 

Harvey et al. (2002) กล่าววา่แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) เป็น
เครืองมือในการสอนทีมีค่าไม่เหมือนกับเครืองมือการสอนอืนทีมีวตัถุประสงค์เพียงอย่างเดียว 

แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) สามารถนาํไปใชแ้บบยืดหยุน่และใชไ้ดต่้อเนืองโดยนาํ
ปลายมาต่อกนัเส้นทีขีดหนึงเส้นทีเจอท่ามกลางกลยทุธ์ของแผนภูมิความหมายคือทีซึงเป็นจุดแสดง
ลาํดบัความสมบูรณ์ของกระบวนการคิดของผูเ้รียน–จุดแข็งและจุดอ่อนของการเขา้ใจไดก้ลายเป็น
สิงทีปรากฏชดัเจน มีแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) หลายแบบแสดงความคาดหวงัที
แตกต่างของประเด็นทีใกล้เคียงกบัภาพใหญ่หรือภาพรวมบางอนัอาจจะใช้คาํสันๆหรือวลี เป็น
ตวัอยา่งทีดีในหลายลกัษณะทีเป็นแบบอยา่งของผูเ้รียนรวมถึงผูอ่้านภาษาองักฤษดว้ยความชาํนาญ 

แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) แบบแผนผงัตน้ไมใ้ชแ้สดงถึงการแบ่งชนั การวิเคราะห์ 

โครงสร้าง การแจกแจง ตวัอยา่งเช่น การระดมสมอง 

Raymond C. Jones (2006) กล่าววา่แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) 

เป็นการอา้งอิงทีมีประโยชน์สําหรับผูเ้รียนในการไขปัญหาความชัดเจนในบางจุดของเรืองทีเขา
กาํลงัอ่านทนัทีทีผูเ้รียนคุน้เคยกบัธรรมชาติของผงัความสัมพนัธ์ของความหมายเขาก็สามารถสร้าง
แผนผงัของเขาไดเ้อง ขณะทีเป็นกิจกรรมขณะอ่านหรือหลงัการอ่าน 

Williams, C. R. (1994) กล่าววา่แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) 

สามารถช่วยผูเ้รียนไม่เพียงแค่ความสัมพนัธ์ทีมองเห็นไดแ้ต่เป็นการจดัหมวดหมู่ทีดีอีกดว้ย กลยุทธ์
การสอนโดยตรงทีรวมถึงการระดมสมองและการนาํการอภิปรายโดยครูเป็นโอกาสในการพฒันา
และสนบัสนุนความรู้เดิมเท่าๆกบัการทาํนาย การตงัสมมุติฐานยืนยนัหลกัฐานความเป็นจริงของ
เนือหาเมือใช้เป็นกิจกรรมก่อนการอ่านถูกอา้งอิงด้วยแผนผงักรอบความคิด ครูสามารถแนะนาํ
แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) ในห้องเรียนในลกัษณะทีแตกต่างกนั ครูอาจแสดงเป็น
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วงกลม เป็นสีเหลียม เป็นรูปทรงรีดว้ยเส้นทีเชือมโยงต่อกนั นกัเรียนอ่านเนือหาทีไดรั้บมอบหมาย
ไปสู่การอภิปรายครูเขียนใจความสําคญัของเนือหาในวงกลมตรงกลางนกัเรียนก็ร่วมกนัสนบัสนุน
ดว้ยรายละเอียดของใจความสําคญันนัและก็เขียนเชือมโยงออกมาต่อกนัเรือยๆโดยมีเส้นเชือมโยง
กิจกรรมเหล่านีนกัเรียนสามารถใชเ้ป็นกลุ่มหรือเดียว 

Novak and Growin (1984) กล่าววา่แผนภูมิความหมาย เป็นผงักราฟิกชนิด
พิเศษทีนักเรียนสามารถใช้ในการเข้าใจโครงสร้างเนือหาและพฒันาการอ่านเพือความเข้าใจ 

ตวัอยา่งของกิจกรรมทีเป็นผงัความคิด ผูส้อนเลือกขอบเขตความรู้ทีจาํกดัเพือทาํผงั ขอบเขตขึนอยู่
กบัสือเช่นการกาํหนดการอ่าน การทดลองหรือการนาํไปใชแ้กปั้ญหา นกัเรียนก็ไดรั้บการสอนให้
ใช้การวาดเส้นระหว่างความคิดไปสู่ความสัมพนัธ์ทีชดัเจนและมีการโยงเชือมคาํเหล่านนัเพือใช้
อธิบายธรรมชาติของความสัมพนัธ์ (ตวัอยา่ง clear cutting-causes-erosion) ความคิดรวบยอดของ
การรวมแบบและการเชือมคาํ สร้างเป็นแผนงานซึงอาจจะวดัความถูกตอ้ง (Cardellini, 2004) 

แผนงานทีเสนอเป็นตวัแสดงทีชดัเจนของแผนภูมิความหมายจากผงักราฟิก
ต่างๆ เป็นการวิจยัทีชดัเจนในการอ่านเพือความเขา้ใจ การให้ขนัตอนพิเศษระหวา่งความคิดอาจจะ
มีผลกระทบการอ่านเพือความเขา้ใจและการจาํโครงสร้าง ผูเ้ขียนอธิบายเนือหาทีใชโ้ครงสร้างพิเศษ
ในการจดัสือ และการสร้างแผนภูมิความหมายอาจจะช่วยให้ผูอ่้านตระหนกัและเขา้ใจโครงสร้าง
เหล่านนั (Burdumy et al. 2006; Harniss et al. 1994) การเปรียบเทียบ-ความขดัแยง้ สาเหตุ-ผลลพัท ์

การอธิบายและการลาํดบัโครงสร้างธรรมดาทงัสีแบบเพือจดัเนือหา (Burdumy et al., 2006) โดย
ตรวจสอบความสามารถของนกัเรียนในการใช้ความสัมพนัธ์ของภาษาในผงัความคิด สามารถลง
ความเห็นไดว้า่นกัเรียนเขา้ใจการอ่านเนือหาดีแค่ไหน เช่น นกัเรียนอาจจะใช้คาํทีเกียวขอ้งเป็นคาํ
ต่างจากเมือนาํเนือหาทีเปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง หรือผลของโครงสร้างเนือหาทีเป็น
เหตุและผลกนั 

แผนภูมิความหมายไม่ใช่เป็นแค่ผงัชนิดทีสอนนกัเรียนเกียวกบัความสัมพนัธ์
ต่างๆเท่านนั แต่ยงัมีขอ้ไดเ้ปรียบอืนๆ การใชไ้ดอะแกรม เช่น “double bubble maps” ทีนกัเรียนใช้
เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหวา่งความคิดรวบยอดทงัสองแบบ เช่นระหวา่งสัตวเ์ลียง
ลูกดว้ยนาํนมและสัตวค์รึงบกครึงนาํโดยการเติมคาํใน bubble หรือในวงกลมทีวา่งทีเป็นกลุ่มรอบๆ
ความคิดรวบยอดเหล่านนั นกัเรียนสามารถลงความเห็นในขา้งหนึงของแผนภูมิทีแตกต่างจากอีก
ขา้งหนึงโดยไม่ตอ้งเขียนคาํวา่ “is different from” (Piercy and Hyerle, 2004: 68) นอกจากนนัดว้ย
multi flow maps ทีนกัเรียนใช้เขียนสาเหตุ เช่น การก่อสร้างทางด้านซ้ายของผงัและผล เช่น
แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิดทางดา้นขวาของผงั นกัเรียนสามารถลงความเห็นแนวคิดหลกัทีแน่นอน
หรือผลอย่างอืนโดยไม่ตอ้งเขียนคาํว่าเหตุ อย่างไรก็ตามผงัเหล่านีมีแนวโน้มทีจะเน้นชนิดของ
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ความสัมพนัธ์ชนิดเดียวในขณะทีผงัความคิดรวบยอดมีความยืดหยุ่นมากกว่าในการใช้เสนอชนิด
ของความสัมพันธ์หลายแบบทีนักเรียนอยากสนับสนุนเข้าไปในเนือหา (เช่น comparative, 

causative, explanatory, sequential) ผงัธรรมดาอยา่งอืนรวมถึงผงัตน้ไม ้mind maps, semantic maps 

ผงัความคิดรวบยอดสามารถดดัแปลงไปใช้กบั pre-reading, during reading and post-reading 

(Chang et al., 2002)  

สรุปใจความสําคญัของแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) ก็คือเป็น
เครืองมือทีช่วยครูในการสอนในการเชือมโยงดึงเอาความรู้เดิมและความรู้ใหม่ทีอ่านมาช่วยในการ
สรุปใจความสําคญัโดยการใช้ภาพ เส้นแผนผงั (diagram) และรูปของความคิดรวบยอด ผงักราฟิก 

และความสาํคญัของส่วนรวมมาสู่ส่วนยอ่ยและจากภาพยอ่ยสู่ภาพรวมความสัมพนัธ์แสดงผา่นการ
พฒันาของความคิดรวบยอด ใหเ้ป็นทีชดัเจนในการอ่านเนือหา 

 

ตารางที 9 การสังเคราะห์ความหมายและความสาํคญัของแผนภูมิความหมาย (semantic mapping) 

     แนวคิด อา้งอิง สรุปการสังเคราะห์ 

การจดัการทีดี
มาใชเ้ป็น
เครืองมือทาํให้
ผูเ้รียนสามารถ
เพิมการเรียนรู้ 

จาํขอ้มูลได ้

และช่วยใหเ้กิด
ความชดัเจนใน
การเรียนรู้ 

Stahi and Vencil (1985) Sinatra, Gemake and 

Mogan (1985),Glenn and Reynoid (1980), 

Novak and Growin (1984), Williams, C. R. 

(1994), Harvey et al. (2002) 

Raymond C. Jones (2006), 

แผนภูมิความหมาย (Semantic 

Mapping) เป็นเครืองมือทีช่วย
ครูในการสอนในการเชือมโยง
ดึงเอาความรู้เดิมและความรู้
ใหม่ทีอ่านมาช่วยในการสรุป
ใจความสําคญัโดยการใช้ภาพ 
เส้นแผนผงั (diagram) และรูป
ขอ ง ค ว า ม คิ ด ร วบ ย อด ผัง
กราฟิก และความสําคัญของ
ส่วนรวมมาสู่ส่วนยอ่ยและจาก
ภ า พ ย่ อ ย สู่ ภ า พ ร ว ม
ความสัมพันธ์แสดงผ่านการ
พัฒนาของความคิดรวบยอด 

ให้ เ ป็นทีชัดเจนในการอ่าน
เ นือหา ช่ ว ยทํา ให้ส าม ารถ
พัฒนาความสามารถในการ
อ่านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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  4.2 แนวคิดพืนฐานทีเกียวขอ้งกบัแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) 

คือทฤษฎีโครงสร้างความรู้เดิม  (Schema Theory) ทฤษฎีอภิปัญญา 
(Metacognition) และรูปแบบการเขียน (Text Structure) 

4.3 รูปแบบการเขียนแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) 

มุมมองเกียวกบัการใชแ้ผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) สําหรับก่อน
และหลงัการอ่าน (Viewpoints about using the semantic mapping for pre and post reading)แผนภูมิ
ความหมาย (Semantic Mapping) ใชก่้อนและหลงัการอ่านไดรั้บการสนบัสนุนจากนกัทฤษฎีและ
นกัปฏิบติัหลายท่านวา่เป็นวิธีทีทาํให้เพิมการอ่านเพือความเขา้ใจ Stahl and Vencil (1985) ไดแ้ละ
ยงัชีให้เห็นว่าเทคนิคการใช้แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) เป็นสิงทีมีประสิทธิภาพ
เพราะวา่ทาํใหผู้เ้รียนผูกความรู้ใหม่เขา้กบัความรู้เก่าทีมีอยูเ่ดิมผา่นการใชแ้ผนผงั ครูสามารถทราบ
ถึงความรู้ทีมีอยูเ่ดิมของผูเ้รียนและสามารถนาํไปใชป้รับในการเรียนการสอน 

Sinstra, Geake and Morgan (1986) ชีให้เห็นผลดีของเทคนิคนีว่ามี
ความสาํคญัยงิในชนัเรียนเพราะแผนผงัทีสร้างทาํใหเ้ห็นความคิดรวบยอดของเนือหาทาํให้มีการจดั
วางโครงร่างในการเรียนทีเป็นระบบและเป็นการช่วยให้ระลึกถึงความรู้ประสบการณ์เดิมเนืองจาก
มีการจดัทีชัดเจน นอกจากนันความสําเร็จของการใช้แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) 

ขึนอยูก่บัวา่ครูใหคุ้ณค่ากบัขนัตอนการคิดของนกัเรียนมากแค่ไหน 

จากข้อมูลทีกล่าวมาข้างต้นสรุปให้เห็นว่าแผนภูมิความหมาย (Semantic 

Mapping) มีส่วนช่วยใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจการอ่านทีดีขึนจากการทาํใหช้ดัเจนขึน 

3.2 แผนภูมิความหมายหลงัการอ่าน (The Post- reading Semantic Map) 

การทาํแผนภาพหลงัการอ่านไดรั้บการออกแบบเพือช่วยนกัเรียนสู่ 

1. รวมขอ้มูลทีเรียนจากตาํราดว้ยความรู้จากประสบการณ์เดิมเกียวหวัเรือง  

2. ทบทวนจุดทีสําคญัทงัหมดทีแสดงไวใ้นตาํราและความสัมพนัธ์ทาํให้
สามารถเข้าใจทีดีขึนท่ามกลางใจความสําคัญอย่างน้อยทีสุดก็เป็นการสะท้อนให้เห็นการจัด
องคป์ระกอบของเนือหา 

การทาํแผนภูมิความหมายหลงัการอ่านไม่มีโครงสร้างทีกาํหนดไวล่้วงหนา้ใน
ทางตรงขา้มนกัเรียนสามารถสร้างขนัตอน สร้างรูปภาพของแผนภาพขณะทีทบทวนแต่ละยอ่หน้า 
และปรับโครงสร้างเพือสะทอ้นถึงความสัมพนัธ์ในเนือหา นักเรียนเริมแทนทีด้วยหัวเรืองจาก
วงกลมตรงกลางและแทนทีคาํหนึงหรือสองคาํเพือให้เริมสรุปสิงสําคญัทีเขาเรียนรู้เกียวกบัหวัเรือง
ไดเ้ขารวมรายละเอียดเดียวหรือตวัอยา่งของความคิดหลกั ตวัอยา่งถา้ใจความสําคญัของยอ่หนา้เป็น
พฤติกรรมโดยรวมของสุนขัจิงจอก นกัเรียนจะแทนดว้ยคาํวา่ cooperative และ hunting packs เป็น
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ตวัอยา่งการทาํงานร่วมกนัถา้ใจความสําคญัคือวา่สุนกัจิงจอกปรับตวันกัเรียนก็อาจจะแทนทีคาํนนั
ดว้ย adaptable ในหวัขอ้ยอ่ย live in many locations หรือ eat lot of foods แสดงเป็นรายละเอียดที
ชดัเจน เกียวกบัจุดเด่นของขนัตอนหลงัการอ่าน การทีครูสร้างแผนภูมิความหมายขนาดใหญ่
สําหรับกลุ่ม นกัเรียนแต่ละคนก็สร้างของตนเองในสมุดในแผนภาพส่วนตวันกัเรียนก็ไดรั้บการ
สนบัสนุนให้ใชค้าํอะไรก็ไดใ้นแบบทีดีทีสุด ตวัอยา่งเช่น นกัเรียนคนหนึงอาจจะใส่   “hunting” 

เป็นขอ้มูลสนบัสนุนสําหรับการร่วมมือในแผนภาพของเขาแต่คนอืนอาจจะใส่ “protecting the 

young” แต่ทงัสองจะไดรั้บการบอกวา่ถูกทงัสองคนเบืองหลงัของขนัตอนนีนกัเรียนจะเขา้ใจดีทีสุด
และจาํคาํและความคิดซึงเกียวขอ้งใกลชิ้ดกบัประสบการณ์และความรู้เดิมของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที 16  Post-reading Semantic Map 

 

กลวธีิการสร้างแผนภูมิความหมายทงัสองไดถู้กสอนเพือใชเ้ป็นแบบฝึกอบรม
และเป็นตวัช่วยการเรียนรู้ ครูเริมรูปแบบกิจกรรมเพือเป็นตวัชีนาํว่านักเรียนจะทาํอะไรและคิด
เกียวกบัเรืองนนัอยา่งไร  

TOPIC 

Main Idea2 Main Idea1 

Main Idea3 Main Idea4 

Supportive 

Detail or fact 

Supportive 

Detail or fact 

Supportive 

Detail or fact 

Supportive 

Detail or fact 
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3.3 กลยุทธ์การสอนแบบแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) และกลยุทธ์
การสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) 

ในการรวมกลยุทธ์ทงัสองอย่างนีเขา้ด้วยกันและนาํมาช่วยในการอ่านเพือ
ความเขา้ในนนั ผูว้ิจยัตอ้งการให้ผูเ้รียนแต่ละคนรับผิดชอบในการหาสมมุติฐานในทุกขนัตอนใน
กลยทุธ์การอ่านเพือความเขา้ใจรวมถึง กิจกรรมก่อนการอ่าน กิจกรรมการอ่านและกิจกรรมหลงัการ
อ่านดงันี 

ขนัที 1 กลยทุธ์ก่อนการอ่าน: Semantic Map  

1. ถามนกัเรียนเพือทดสอบความรู้เกียวกบัหวัขอ้จะอ่านและทาํนาย
เนือหาทีอ่าน 

2. เขียนหวัขอ้เรืองตรงกลางวงกลมของผงัความสัมพนัธ์ของความคิด 

ในวงกลมรอบๆวงกลมตรงกลางเขียนคาํ who?, what?, where?, when?, how? And why? 

3. ให้นกัเรียนตงัคาํถามแต่ละคาํตอบโดยการระดมสมองและบนัทึก
การเชือมโยงไปยงัวงกลมทีเหมาะสม  

4. เมือผงัก่อนการอ่านเสร็จสมบูรณ์ถามหานกัเรียนอาสาสมคัรทีจะ
เป็นผูน้าํคนแรกสาํหรับการสอนแบบกลยทุธ์อภิปัญญา 

ขนัที 2 กลยทุธ์การอ่าน: Reciprocal teaching  

5. ผูน้าํกลุ่มบอกใหก้ลุ่มอ่านเรืองอยา่งเงียบ 

6. หลงัจากทีอ่านเรืองเสร็จแล้วหัวหน้ากลุ่มก็ถามคาํถามเกียวกบั
ขอ้ความสาํคญัเกียวกบัเรืองทีอ่าน 

7. ผูน้าํกลุ่มเขียนสรุป 

8. ครูนาํทาํกิจกรรมเพือความชดัเจนเกียวกบัเรืองทีอ่าน จดบนัทึกคาํ 
วลี ประโยคทีตอ้งการคาํอธิบายอาจจะถามนกัเรียนเกียวกบัปัญหาในเรืองทีอ่าน 

9. ผูน้าํกลุ่มทาํการทาํนายเกียวกบัเนือหาของยอ่หนา้ถดัไป 

10. ผูน้าํกลุ่มถามหาอาสาสมคัรทีจะมาเป็นหวัหน้ากลุ่มทีจะอ่านใน
ยอ่หนา้ถดัไป 

11.ผูก้ลุ่มคนใหม่ทาํซาํ5-10 
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ขนัที 3 กลยทุธ์หลงัการอ่าน: Main Idea and Supporting Detail Semantic Map 

12. ผูเ้รียนสร้างแผนผงัอนัใหม่เขียนหวัขอ้เรืองตรงกลางอีกครังหนึง 

13. ผูเ้รียนทบทวนย่อหนา้แรกระลึกถึงสิงสําคญัทีเขาเรียนไปในย่อ
หนา้เกียวกบัหวัขอ้และเขียนคาํหรือวลีในวงกลมทีสอง 

14. ผูเ้รียนเชือมโยงรายละเอียดสําคญัทีเขารู้ชดัเจนเป็นตวัอยา่งอยา่ง
ชดัเจนของใจความหลกัในวงกลมทีสอง 

15. ผูเ้รียนทาํซาํในขนัตอนที 13 และ 14 จนกระทงัทบทวนการอ่าน
เสร็จ 

กลยุทธ์โดยรวมทีใชก้ารวิจยันีไดต้งัสมมุติฐานไวว้่าจะเป็นดีกว่าถา้ใช้กลวิธี
การสอนแบบแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) ร่วมกบักลวิธีการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาท (Reciprocal Teaching) ซึงมีเหตุผลสองอยา่งคือ 1) สามารถดึงความรู้จากประสบการณ์เดิม
มาใช้มากกว่า 2) เป็นการช่วยผูเ้รียนในการจดัระบบและรวมขอ้มูลใหม่ทีสมบูรณ์กว่า มีความ
ชาํนาญในการรวมกลวิธี และผูเ้รียนสามารถใช้ขนัตงัแต่การเตรียมการอ่าน การอ่าน และหลงัการ
อ่านหรือสรุป 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

สรุปผลจากการทบทวนเอกสาร งานวจิยัทีเกียวขอ้งกบักลวธิีการสอนแบบแผนภูมิความหมาย (Semantic mapping)ผูว้จิยัไดน้าํมาสังเคราะห์เพือระบุ
วา่มีขนัการสอนแบบใดบา้งทีไดน้าํดดัแปลงใชใ้นงานวจิยันี โดยมีรายละเอียดแสดงดงัในตาราง10 ดงันี 

ตารางที 10 การสังเคราะห์องคป์ระกอบของการเรียนสอนแบบแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) 

องคป์ระกอบ Sinatra, 

Gemake and 

Morgan 

(1986) 

Heimlich and 

Pittelman 

(1986) 

Poole (1999) Raymond C. 

Jones (2006) 

Novak and 

Growin (1984) 

การสังเคราะห์ของ
ผูว้จิยั 

ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema Theory) √ √ √ √ √ √ 

ทฤษฎีอภิปัญญา (Metacognition) √ √ √ √ √ √ 

รูปแบบการเขียน (Text Structure) √ √ √ √ √ √ 

ความคิดรวบยอดหรือคาํถามหลกัและ
ความสาํคญัของส่วนรวมมาสู่ส่วนยอ่ย 

√ √ √ √ √ √ 

ความคิดยอ่ยๆทีช่วยอธิบายใหค้วามคิดรวบ
ยอดชดัเจน (Strand) 

√   √  √ 

รายละเอียดอา้งอิงในแต่ละ (Strand) √   √  √ 

ดึงเอาความรู้เดิมและความรู้ใหม่ทีอ่านมาช่วย
ในการสรุปใจความสาํคญัโดยการใชภ้าพ เส้น
แผนผงั (diagram) 

√ √ √ √ √ √ 
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ตารางที  การสังเคราะห์องคป์ระกอบของการเรียนสอนแบบแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) (ต่อ) 

องคป์ระกอบ Sinatra, Gemake 

and Morgan 

(1986) 

Heimlich and 

Pittelman 

(1986) 

Poole (1999) Raymond C. 

Jones (2006) 

Novak and 

Growin (1984) 

การสังเคราะห์ของ
ผูว้จิยั 

ความคิดยอ่ยๆทีช่วยอธิบายใหค้วามคิดรวบ
ยอดชดัเจน (Strand) 

√ √ √ √ √ √ 

รายละเอียดอา้งอิงในแต่ละ (Strand) √ √ √ √ √ √ 

ดึงเอาความรู้เดิมและความรู้ใหม่ทีอ่านมาช่วย
ในการสรุปใจความสาํคญัโดยการใชภ้าพ เส้น
แผนผงั (diagram) 

√ √ √ √ √ √ 

ผูเ้รียนผกูความรู้ใหม่เขา้กบัความรู้เก่าทีมีอยู่
เดิมผา่นการใชแ้ผนผงัส่วนรวมมาสู่ส่วนยอ่ย 

√ √ √ √ √ √ 

รูปแบบความสัมพนัธ์ของแนวคิด √     √ 

กลุ่ม √ √ √ √ √ √ 

การปฏิบตัิ √ √ √ √ √ √ 

ปัญหา √ √    √ 

สรุปความคิดใหเ้ป็นหนึงเดียว √ √ √ √ √ √ 

ทกัษะทางสังคม      √ 
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ตารางที 10 การสังเคราะห์องคป์ระกอบของการเรียนสอนแบบแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) (ต่อ)  

องคป์ระกอบ Sinatra, Gemake 

and Morgan (1986) 

Heimlich and 

Pittelman (1986) 

Poole (1999) Raymond C. Jones 

(2006) 

Novak and Growin 

(1984) 

การสังเคราะห์ของ
ผูว้จิยั 

สภาพแวดลอ้ม   √ √   √ 

การประเมินผลของ
กลุ่ม 

     √ 

 
        จากตารางสังเคราะห์องคป์ระกอบของการเรียนสอนแบบแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) สรุปขนัตอนดงันี 1) ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ 

(Schema Theory)ร่วมกบัทฤษฎี Metacognitive มาสรุปเป็นความคิดรวบยอด ความคิดยอ่ยและรายละเอียดต่างๆโดยผา่นการเขียน Text Structure ในการแสดง
ความสัมพนัธ์ของแนวคิดในการแกป้ัญหาโดยการทาํงานเป็นกลุ่ม และทา้ยทีสุดก็มีการประเมินผลงานของกลุ่ม 
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ตารางที 11  การสังเคราะห์ขนัตอนของการเรียนการสอนแบบแผนภูมิความหมาย 

ขนัตอนของการเรียนการสอนแบบ
แผนภูมิความหมาย 

Sinatra, Gemake and 

Morgan (1986) 

Heimlich and 

Pittelman (1986) 

Poole (1999) Raymond C. 

Jones (2006) 

Novak and 

Growin (1984) 

การสังเคราะห์
ของผูว้จิยั 

ผูส้อนสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นของ
ผูเ้รียน 

√     √ 

เลือกหวัขอ้การอ่านตามโครงสร้างโดยให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วม 

√     √ 

จดัผูเ้รียนเขา้กลุ่มโดย สมาชิกภายในกลุ่ม 

จาํนวน 4 -5 คน 

     √ 

ใหจุ้ดมุ่งหมายของการอ่าน √ √ √ √ √ √ 

นาํใจความสาํคญัของเรืองมาสรุปและ
จดัเรียงตามลาํดบั 

√ √ √ √ √ √ 

เขียนใจความหลกัของเรืองเป็นหลกัของ
การสร้างแผนภูมิความหมาย 

√ √ √ √ √ √ 

จดัรูปแบบแผนภูมิความหมายโดยเขียน
วงกลม หรือกรอบสีเหลียมลอ้มรอบแลว้
ใชเ้ส้นหรือลูกศรเชือมโยง 

√ √ √ √ √ √ 

นกัเรียนร่วมกนัระดมสมอง      √ 
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ตารางที 11  การสังเคราะห์ขนัตอนการเรียนการสอนแบบแผนภูมิความหมาย (ต่อ) 

ขันตอนของการเรียนการสอนแบบแผนภูมิ
ความหมาย 

Sinatra, Gemake and 

Morgan (1986) 

Heimlich and 

Pittelman 

(1986) 

Poole 

(1999) 

Raymond C. 

Jones (2006) 

Novak and 

Growin 

(1984) 

การ
สังเคราะห์
ของผูว้จิยั 

เติมเหตุการณ์หรือความคิดรวบยอดยอ่ยลงใน
วงกลมหรือกรอบสีเหลียมอีกขนัหนึงตามเขม็
นาฬิกาเรียงตามลาํดบัรอบๆความคิดรวบยอด
หลกั 

√ √ √ √ √ √ 

อาํนวยความสะดวก √ √ √ √ √ √ 

นาํเสนอผลงาน      √ 

ประเมินผลงานทีนาํเสนอรายกลุ่ม รายบุคคล √ √ √ √ √ √ 

จากตารางสังเคราะห์ขนัตอนการสอนแบบแผนภูมิความหมาย สรุปขนัตอนคือเลือกหวัขอ้การอ่านตามโครงสร้าง ใหจุ้ดมุ่งหมายของการอ่าน นาํ
ใจความสาํคญัของเรืองมาสรุปและเรียงตามลาํดบัความสาํคญั เขียนใจความหลกัของเรืองเป็นหลกั เขียนวงกลม หรือกรอบสีเหลียมลอ้มรอบแลว้ใชเ้ส้นหรือ
ลูกศรเชือมโยง เติมเหตุการณ์หรือความคิดรวบยอดยอ่ยลงในวงกลมหรือกรอบสีเหลียม ผูส้อนอาํนวยความสะดวก ประเมินผลงาน 
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สรุปผลจากการทบทวนเอกสารงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัองคป์ระกอบของยทุธวธิีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมาย 

(Semantic mapping)ทงัสองวิธีทีผูว้จิยัไดน้าํมาสังเคราะห์เพือระบุวา่มีขนัการสอนแบบใดบา้งทีไดน้าํดดัแปลงใชใ้น PMPC Model โดยมีรายละเอียดแสดงดงั
ในตาราง 12 ดงันี 

ตารางที 12  การสังเคราะห์องคป์ระกอบของการเรียนการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมาย 

องค์ประกอบการเรียนการสอนแบบแลกเปลยีนบทบาท 
 

องค์ประกอบการสอนแบบแผนภูมิความหมาย องค์ประกอบของรูปแบบ ฯ 

1.อยูบ่นฐานทฤษฏีพนืทีรอยต่อพฒันาการของ
Vygotsky's ZPD (Zone of Proximal Development) 

ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema Theory) .ผูส้อน ผูเ้รียน 

2.ทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้(Constructivist theory) ทฤษฎีอภิปัญญา (Metacognition) อยูบ่นฐานทฤษฏีพนืทีรอยต่อพฒันาการ
ของVygotsky 

3.ทฤษฎีอภิปัญญา (Metacognition) รูปแบบการเขียน (Text Structure) ทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้(Constructivist 

theory)และทฤษฎีอภิปัญญา 
4. ปฏิสัมพนัธ์อาจจะเกิดขึนระหวา่งครูและนกัเรียน ความคิดรวบยอดหรือคาํถามหลกัและความสาํคญัของ

ส่วนรวมมาสู่ส่วนยอ่ย 

ปฏิสัมพนัธ์อาจจะเกิดขึนระหวา่งครูและ
นกัเรียน ระหวา่งนกัเรียนและนกัเรียนมี
การเรียนรู้ร่วมกนั 

5. ปฏิสัมพนัธ์อาจจะเกิดขึนระหวา่งนกัเรียนและ
นกัเรียน 

ความคิดยอ่ยๆทีช่วยอธิบายใหค้วามคิดรวบยอดชดัเจน 

(Strand) 

ครูใชก้ารสอนแบบ Scaffolding โดยอาศยั
เทคโนโลยแีละสือต่างๆ 
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ตารางที 12  การสังเคราะห์องคป์ระกอบของการเรียนการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมาย (ต่อ) 

องค์ประกอบการเรียนการสอนแบบแลกเปลยีน
บทบาท 

องค์ประกอบการสอนแบบแผนภูมิความหมาย องค์ประกอบของรูปแบบ ฯ 

6. การหาความรู้โดยการเรียนรู้ดว้ยกนั รายละเอียดอา้งอิงในแต่ละ (Strand) ครูตอ้งเป็นผูน้าํการสอนสอนทีชดัเจน
ก่อนทีผูเ้รียนจะใชก้ลยทุธการเรียนรู้ต่อไป 

7. Scaffolding  ดึงเอาความรู้เดิมและความรู้ใหม่ทีอ่านมาช่วยในการ
สรุปใจความสาํคญัโดยการใชภ้าพ เส้นแผนผงั 

(diagram) 

มีการเขียนรูปแบบความสัมพนัธ์ของ
แนวคิด 

8. ครูตอ้งสอนให้เป็นทีชดัเจนก่อนทีผูเ้รียนจะใชก้ล
ยทุธการเรียนรู้ต่อไป 

ผูเ้รียนผกูความรู้ใหม่เขา้กบัความรู้เก่าทีมีอยูเ่ดิมผา่น
การใชแ้ผนผงั 

มีรูปแบบการเขียนโดยใช ้Text Structure

เพือแสดงความคิดรวบยอดหรือคาํถามหลกั
และความสาํคญัของส่วนรวมมาสู่ส่วนยอ่ย 

9. การแลกเปลียนบทบาท รูปแบบความสัมพนัธ์ของแนวคิด ดึงเอาความรู้เดิมและความรู้ใหม่ทีอ่านมา
ช่วยในการสรุปใจความสาํคญัโดยการใช้
ภาพ เส้นแผนผงั (diagram) 

10. แต่ละกลุ่มทีจดัควรมีนกัเรียนจาํนวน 4-6 คน กลุ่ม เรียนเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มทีจดัควรมีนกัเรียน
จาํนวน 4-6 คน 

11.ผูส้อนเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในชนัเรียนให้แก่
ผูเ้รียน  

การปฏิบตัิ ผูส้อนเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในชนัเรียน
ใหแ้ก่ผูเ้รียน 
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ตารางที 12   การสังเคราะห์องคป์ระกอบของการเรียนการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมาย (ต่อ) 

องค์ประกอบการเรียนการสอนแบบแลกเปลยีน
บทบาท 

องค์ประกอบการสอนแบบแผนภูมิ
ความหมาย 

องค์ประกอบของรูปแบบ ฯ 

12. การใช ้4 กลยทุธ์ คือ Predicting, Questing and 

Clarifying, and summarizing 

เนือหา ใช ้4 กลยทุธ์ คือ Predicting, Questing and 

Clarifying, and summarizing ในการแกป้ัญหา 
13. ส่งเสริมวถิีประชาธิปไตยในการเป็นผูน้าํและผูต้าม 

รับฟังความคิดเห็น และเคารพการตดัสินใจของผูอ้ืน 
สรุปความคิดใหเ้ป็นหนึงเดียว . ผูเ้รียนปฏิบตัิตาม ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในการ

เป็นผูน้าํและผูต้าม มีทกัษะทางสังคมรับฟังความ
คิดเห็น และเคารพการตดัสินใจของผูอ้ืน 

14. การเรียนรู้นาํตนเอง (The self-monitoring) จนใน
ทีสุดกลายเป็นผูอ้่านอิสระได ้

ทกัษะทางสังคม สรุปความคิดใหเ้ป็นหนึงเดียว 

15.มีการประเมินผลแบบกลุ่มและแบบเฉพาะบุคคล  การเรียนรู้นาํตนเอง (The self-monitoring) จนใน
ทีสุดกลายเป็นผูอ้่านอิสระได ้

 ความคิดยอ่ยๆทีช่วยอธิบายใหค้วามคิดรวบ
ยอดชดัเจน (Strand) 

ครูใชก้ารสอนแบบ Scaffolding โดยอาศยั
เทคโนโลยแีละสือต่างๆ 

จากตารางสังเคราะห์องคป์ระกอบของรูปแบบสรุปดงันี อยูบ่นฐานทฤษฏีพนืทีรอยต่อพฒันาการของVygotsky's,โครงสร้างความรู้,อภิปัญญา,
ทกัษะทางสังคม , Scaffolding,เรียนเป็นกลุ่ม,ผูส้อนเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก,ใช ้  กลยทุธ์,ส่งเสริมวถิีประชาธิปไตย,สรุปความคิดใหเ้ป็นหนึงเดียว,เรียนรู้นาํ
ตนเอง (The self-monitoring) จนในทีสุดกลายเป็นผูอ้่านอิสระไดใ้นทีสุด 

94 
 



95 

สรุปผลจากการทบทวนเอกสารงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบักลวธิีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมาย (Semantic mapping)ทงัสอง
วธิีทีผูว้จิยัไดน้าํมาสังเคราะห์เพือระบุวา่มีขนัการสอนแบบใดบา้งทีไดน้าํดดัแปลงใชใ้น PMPC Model โดยมีรายละเอียดแสดงดงัในตาราง 13 ดงันี 

ตารางที 13  สังเคราะห์ขนัตอนรูปแบบการเรียนการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมาย 

ขนัตอนการเรียนการสอนแบบแลกเปลยีน
บทบาท 

 

ขันตอนการการสอนแบบแผนภูมิความหมาย สรุปขันตอนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
แลกเปลยีนบทบาทและแผนภูมิความหมาย 

(PMPC Model) 

กาํหนดวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอน ผูส้อนสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นของผูเ้รียน 1.P = Preparation Stage เป็นขนัตอนทีผูส้อนตอ้ง
เตรียมใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียนเกียวกบัขนัตอนการ
สอนฯซึงมีขนัตอนยอ่ย 2 ขนัตอนคือ 

1.1การใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียนเกียวกบั Reciprocal 

Teaching และ Semantic Mapping เพือช่วยใน 

1.2 การวางแผนการอ่าน (Planning) เป็นการ
วางแผนเพือปรับการอ่านใหเ้ขา้กบัเนือหาทีอ่าน
เพือใชใ้นการสร้างแผนภูมิความหมายตาม
โครงสร้างของเรืองทีอ่าน (Text Structure)โดยมี
ผูส้อนเป็นชีนาํและช่วยอาํนวยความสะดวก
เพือใหก้ระบวนการเรียนการสอนต่อเนืองไม่
หยดุชะงกั 

การออกแบบเนือ หารายวชิา จดัผูเ้รียนเขา้กลุ่มโดย สมาชิกภายในกลุ่ม จาํนวน 3 -5 

คน 

กาํหนดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหจุ้ดมุ่งหมายของการอ่าน 

การเตรียมความพร้อมสิงแวดลอ้มการเรียนการ
สอน 

นาํใจความสาํคญัของเรืองมาสรุปและจดัเรียง
ตามลาํดบั 

การอธิบายขนัตอนการสอนแก่ผูเ้รียน เขียนใจความหลกัของเรืองเป็นหลกัของการสร้าง
แผนภูมิความหมาย 
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ตารางที 13  สังเคราะห์ขนัตอนรูปแบบการเรียนการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมาย (ต่อ) 

ขนัตอนการเรียนการสอนแบบ
แลกเปลยีนบทบาท 

 

ขันตอนการการสอนแบบแผนภูมิ
ความหมาย 

สรุปขันตอนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบแลกเปลยีนบทบาทแผนภูมิ
ความหมาย 

(PMPC Model) 

จดัการเรียนการสอนตามแบบ
คือ  

จดัรูปแบบแผนภูมิความหมายโดย
เขียนวงกลม หรือกรอบสีเหลียม
ลอ้มรอบแลว้ใชเ้ส้นหรือลูกศร
เชือมโยง 

.M = Modeling Stage ขนัตอนนีผูส้อนจะดาํเนินการสอนเพือเป็นตวัอยา่งแก่ผูเ้รียน
ก่อนทีจะมีการแลกเปลียนบทบาทการเรียนรู้ของสมาชิกภายในกลุ่มในขนัตอนนีจะ
มีขนัตอนยอ่ยๆ  ขนัตอนดงันี 

. การทาํนาย (Predicting) เกียวขอ้งกบัการหาบริบทแวดลอ้มโดยใชค้วามรู้
ประสบการณ์เดิมของผูอ้่าน จุดมุ่งหมายของกลยทุธ์นีคือการเชือมโยงไปสู่ผูอ้่านวา่รู้
อะไรบา้งแลว้เกียวกบัชือเรืองทีอ่านเพือทีจะนาํไปสู่เนือหาทีอ่าน 

.  การอ่านเงียบๆ (Silent Reading) เป็นขนัตอนทีผูน้าํกลุ่มบอกใหก้ลุ่มอ่านเรือง
อยา่งเงียบๆ 

.  การตงัคาํถาม (Questioning) ตอ้งการใหผู้อ้่านแยกขอ้มูลในเนือหาทีเขากาํลงั
อ่าน 

.  การทาํใหช้ดัเจน (Clarifying) เป็นกลยทุธ์ทีทาํใหผู้อ้่านใชข้ณะตรวจสอบความ
เขา้ใจ จะเกิดขึนเมือผูอ้่านพบวา่ความเขา้ใจในการอ่านสะดุดลงหรือมีความสับสน 

.  การสรุป (Summarizing) ในการสรุปผูอ้่านตอ้งการแยกแยะความคิดทีเป็นกุญแจ
สาํคญัของแต่ละยอ่หนา้ 

Predicting ใส่ความคิดรวบยอดหรือเหตุการณ์
สาํคญัๆรอบลงมาในวงกลมหรือ
กรอบสีเหลียมตามเขม็นาฬิกา 

96 
 



97 

ตารางที 13  สังเคราะห์ขนัตอนรูปแบบการเรียนการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมาย (ต่อ) 

ขนัตอนการเรียนการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาท 

ขนัตอนการการสอนแบบแผนภูมิ
ความหมาย 

สรุปขนัตอนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทแผนภูมิ
ความหมาย 

(PMPC Model) 

Questing นกัเรียนร่วมกนัระดมสมอง 3. P = Participation Stage ในขนัตอนนีผูเ้รียนจะแลกเปลียนบทบาทการเป็น
ผูน้าํและผูต้ามในกลุ่ม 

Clarifying อาํนวยความสะดวก 4. C = Cooperation Stage ในขนัตอนนีจะเป็นการสรุปเรืองในการอ่าน
ทงัหมดโดยใช ้Semantic Mapping โดยการนาํเนือหาทีสรุปในแต่ละยอ่หนา้
มาสรุปเป็นภาพรวมใหญ่ ผูส้อนจะทาํหนา้ทีเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกและให้
คาํปรึกษาถา้หากกลุ่มตอ้งการความช่วยเหลือหรือมีขอ้สงสัย ต่อจากนนัก็เป็น
การประเมินผลแบบรายกลุ่มและเฉพาะบุคคล 

 

Summarizing / Summarizing 

โดยใชแ้ผนภูมิ 

นาํเสนอผลงาน 

การประเมินผล ประเมินผลงานทีนาํเสนอ 

  

        จากตารางสังเคราะห์สรุปขนัตอนของรูปแบบ ฯ ดงันี .P = Preparation Stage, 2.M = Modeling Stage, 3. P = Participation Stage และ . C = Cooperation 

Stage 
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5. การเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) 

1. ความหมายของการเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding)  

นกัการศึกษาไดใ้ห้ความหมายของการเสริมต่อการเรียน (Scaffolding) ไวห้ลาย
ความหมายมีดงันี 

Wood, Bruner and Ross ( , quoted in Eggen and Kauchak, ) ไดใ้ห้
ความหมายว่าการเสริมต่อการเรียน (scaffolding) เป็นการจัดความช่วยเหลือเพือให้ผูเ้รียน
ปฏิบติังานได้บรรลุผลสําเร็จด้วยตนเองและตามจุดประสงค์ทีตงัไว ้เมือการเสริมต่อการเรียนรู้ 

(scaffolding) ซึงผูส้อนดาํเนินการโดยจดัตวัเลือกทีช่วยเหลือให้ผูเ้รียนในลกัษณะต่างๆ เช่น การตงั
คําถาม  การสาธิต การบอกเป็นนัย  เพือให้ผู ้เ รียนปฏิบัติงานด้วยตนเอง จนกระทังผู ้เ รียนมี
ความสามารถเพิมขึน และความช่วยเหลือจะลดลงไปเรือยๆ (Beed Hawkins and Roller, ; 

Eggen and Kauchak, ; Foley, ) ดงันนักิจกรรมทีจดัในการเรียนการสอนจะสามารถช่วย
พฒันาการเรียนภาษาองักฤษให้มีประสิทธิภาพเพือให้ผูเ้รียนมีอิสระในการเรียนรู้ของการใชภ้าษา
อยา่งเพิมขึนซึงลกัษณะพิเศษของการเสริมต่อการเรียน เนืองจากการเสริมต่อการเรียนช่วยให้ผูเ้รียน
สามารถทาํงานโดยลาํพงัและบรรลุผลสาํเร็จในการทาํงานทีวางไว ้(Foley, ; Slavin, ) 

Vacca ( ) กล่าวว่าการเสริมต่อการเรียนเป็นเทคนิคการเรียนทีช่วยให้ผูเ้รียน
พฒันาความเข้าใจการอ่านจบัใจความจนกระทงัสามารถสรุปใจความเรืองทีอ่านได้และช่วย
สนบัสนุนให้การอ่านของผูเ้รียนพฒันาจนบรรลุวตัถุประสงคที์กาํหนดไว ้นอกจากนีการเสริมต่อ
การเรียนเป็นการจดัการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนโดยใชก้ลยุทธ์สอนแบบการ
ช่วยเหลือซึงกนัและกนัเพือใหผู้เ้รียนไดท้าํงานไดโ้ดยอิสระโดยไดรั้บความช่วยเหลือจากเพือนร่วม
ชนั 

กลยุทธ์การเสริมการเรียนรู้ (Scaffolding strategies) สามารถจดัในรูปแบบการ
เรียนการสอนในลกัษณะ เช่น การตงัคาํถาม ตวัช่วย การถอดความหมาย การสาธิต ท่าทาง แหล่ง
การเรียนรู้ไดรั้บจากการมองเห็น การออกแบบผงักราฟิก การแสดงละคร ภาระงาน การออกแบบ
สิงแวดล้อมเพืออาํนวยความสะดวกการฝึกปฏิบติัในทกัษะต่างๆ การพูด การอธิบายและการ
ควบคุมในการเข้าใจ ดังนันยุทธศาสตร์เหล่านีสามารถช่วยทาํให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการทาํ
กิจกรรมการเรียนรู้ (Crawford, ) 

Larkin ( ) ไดก้ล่าววา่การเสริมการเรียนเป็นการช่วยเหลือสนบัสนุนให้ผูเ้รียน
สามารถทาํงานให้สําเร็จมากยิงขึนและเมือผูเ้รียนเริมทาํงานไดส้ําเร็จ แลว้การช่วยเหลือจะค่อยๆ 

ลดลงจนกระทงัผูเ้รียนสามารถทาํงานไดโ้ดยลาํพงัหรืออิสระการช่วยเหลือจะยติุลง 
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การเสริมต่อการเรียนเป็นการสร้างแรงจูงใจต่อผูเ้รียนทาํให้ผูเ้รียนเกิดความ
กระตือรือร้นในการเรียน (Van DerStuyf, ) นอกจากนีการเสริมต่อการเรียนเป็นกลวิธีการเรียน
ทีส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองโดยได้รับความช่วยเหลือจากผูมี้ความสามารถมากกว่า
จนกระทงัผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดโ้ดยลาํพงั 

2. ขนัตอนการเสริมต่อการเรียน (scaffolding) 

2.1 การเสริมต่อการเรียนเป็นกลวิธีการเรียนทีมีลกัษณะพิเศษต่างจากกลวิธีการ
เรียนอืนๆ ซึง Vygotsky (1978) ไดแ้บ่งขนัตอนการเสริมต่อการเรียนในดา้นการอ่าน คือขนัตอน
ของพืนทีรอยต่อการพฒันาการ Zone of proximal development (ZPD) ระดบัของความเขา้ใจ ดงันี 

ขนัที 1 เป็นขนัระดบัสูงการซึงมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 

ขนัที 2 เป็นขนัทีผูส้อนเป็นผูชี้แนะใหก้บัผูเ้รียนในการอ่าน 

ขนัตอนที 3 และ ขนัที 4 ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมของกลุ่มยอ่ย 

2.2 Vygotsky (1978) ไดจ้ดัขนัตอนการเสริมต่อการเรียนไว ้ดงันี 

2.2.1 มีเป้าหมายและทิศทางทีชดัเจน นกัเรียนสามารถดาํเนินการไดต้รงตาม
เป้าหมายทงันีโดยอาศยัคาํแนะนาํทีปรากฏในบทเรียนซึงจะระบุไวใ้นส่วนหนา้ 

2.2.2 มีการกาํหนด บทบาท หนา้ทีของการปฏิบติัไวอ้ยา่งชดัเจนทงันีเพือช่วย
ใหน้กัเรียนดาํเนินกิจกรรมไปสู่เป้าหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2.2.3 มีการกาํหนดงานให้นักเรียนฝึกปฏิบติัอยู่ในขอบเขตทีสามารถฝึกได้
ตามศกัยภาพของนกัเรียนแต่ละคน 

2.2.4 มีเกณฑ์ (Rubrics) ซึงใชป้ระเมินผลงานทีเป็นรูปธรรมชดัเจนสามารถ
นาํไปปฏิบติัได ้

2.2.5 ระบุแหล่งเรียนรู้ทีตรงตามเป้าหมายและสามารถใชศึ้กษาคน้ควา้ได ้

2.2.6 มีวิธีการช่วยลดหรือเพิมความคาดหวงัแก่นกัเรียนซึงอาจตงัไวสู้งหรือ
ตาํจนเกินไปโดยปรับใหอ้ยูใ่นระดบัทีใกลเ้คียงกบัความสามารถของตนเอง 

2.2.7 มีวิธีการช่วยให้นักเรียนรู้จกัความสามารถทีแทจ้ริงของตนเอง ได้แก่ 

ความเพียรพยายามในการปฏิบติังานใหป้ระสบความสาํเร็จหรือมีความตงัใจในการทาํงานนอ้ยหรือ
ขาดสมาธิ คุณลกัษณะเช่นนีจะไปปรากฏในผลงาน  

2.2.8 ช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนให้มีปฏิสัมพนัธ์ทีดีต่อกนัระหว่างครู
กบันกัเรียนและนกัเรียนกบันกัเรียน 

2.3 Mc Closkey (2005) ไดแ้บ่งขนัตอนการเสริมต่อการเรียนในดา้นการอ่าน ดงันี 
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2.3.1 ขนัก่อนการอ่าน ไดจ้ดัการเรียนการสอน เช่น แนะนาํศพัทจ์ากรูปแบบ
และการวาดภาพ การเชือมโยงความรู้เดิมผ่านภาพ การเชือมโยงความรู้ประสบการณ์ของผูเ้รียน 

การแนะนาํโครงสร้างเรืองโดยผา่นผงักราฟิกและแนะนาํลกัษณะเนือหาทีอ่าน 

2.3.2 ขนัระหว่างอ่าน มีจดัการเรียนการสอน เช่น การทาํนายจากเนือเรืองที
อ่านและตรวจสอบความหมาย 

2.3.3 ขนัหลงัอ่าน มีการจดัการเรียนการสอน เช่น ออกแบบผงักราฟิกสําหรับ
การเล่าเรือง ทบทวนคาํศพัท์ การใช้ผงักราฟิกของโครงสร้างโดยการเขียนและประยุกต์เนือหาที
อ่านไปสู่การเขียน 

2.4 Doolittle (1997) ไดเ้สนอวธีิดาํเนินงานไวด้งันี 

ขนัที 1 ขนันาํ ในขนันีจะกาํหนดเป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์องการเรียน  

ขนัที 2 ขนัก่อนการเรียน ในขนันีเป็นการสร้างปฏิสัมพนัธ์ทีดีให้เกิดขึน
ระหวา่งครูกบันกัเรียนและนกัเรียนกบันกัเรียน  

ขนัที 3 ขนัอ่าน ในขนันีให้นกัเรียนใช้วิธีอ่านหลงัจากอ่านเสร็จแลว้ครูจะใช้
เทคนิคคาํถามตามระดบัขนัของการคิดทีปรับใชก้บัการอ่าน 

ขันที 4 ขันปฏิบัติงาน  ในขันนีนักเรียนจะทํางานเป็นกลุ่มและอาจเป็น
รายบุคคลบา้งตามลกัษณะของงานถ้าเป็นงานกลุ่มก็ตอ้งร่วมกนัวินิจฉัยคาํตอบทีถูกตอ้งและหา
ขอ้สรุปร่วมกนั 

ขนัที 5 ขันหลังเรียน ในขันนีเป็นการวดัผลและประเมินผล ได้แก่ การ
ประเมินผลงานโดยใชเ้กณฑที์ตรงตามสภาพจริง 

3. แนวทางในการช่วยเหลือผูอ่้านผา่นพืนทีรอยต่อพฒันาการ 

วิธีเสริมต่อการเรียนรู้ (Ways of assisting readers through their zones of proximal 

development: Modes of scaffolding) 

Wilhelm, Baker, และ Dube (2001: 4) ไดเ้สนอแนวทางในการช่วยเหลือผูอ่้าน
ผา่นพืนทีรอยต่อพฒันาการเกียวกบัวิธีเสริมต่อการเรียนรู้โดยแบ่งเป็น 3 ขนัตอน ไดแ้ก่ ครูควบคุม 

(Teacher-regulated) ให้การช่วยเหลือในการร่วมทาํกิจกรรม (Supportive joint practice: 

scaffolding) และนกัเรียนควบคุม (Student-regulated) ในการดาํเนินการช่วยเหลือผูอ่้านผา่นพืนที
รอยต่อพฒันาการเกียวกบัวธีิเสริมต่อการเรียนรู้ ไดแ้บ่งเป็น 3 ขนัตอน ดงันี 

1. ครูควบคุม (Teacher-regulated) เป็นการจดัการเรียนการสอนซึงครูเป็นผู ้
ควบคุมโดยครูอ่านใหน้กัเรียนฟังเพือใหค้รูเป็นตน้แบบ 
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2. การช่วยเหลือในการร่วมทาํกิจกรรม (Supportive joint practice: scaffolding) 

เป็นการช่วยเหลือในการร่วมทาํกิจกรรมระหว่างครูกบันกัเรียนซึงครูนาํเสนอสัญลกัษณ์ของเรือง
แบ่งเป็นกลุ่มยอ่ยอ่านร่วมกบัครูและครูใหโ้ครงสร้างการอ่านตามคาํแนะนาํ                     

3. นกัเรียนควบคุม (Student-regulated) ให้นกัเรียนอ่านโดยอิสระและเลือกสือ
ในการอ่านตามความเหมาะสม  

 

6. แนวคิดการอ่านอย่างมีวจิารณญาณ (Critical Reading) 

ผูว้จิยัไดน้าํแนวคิดระดบัความเขา้ใจในการอ่านของ Barrett และนนัทา มนัเศรษฐวิทย ์

มาประยกุตใ์ช ้ดงันี 

ระดบัความเขา้ใจในการอ่านของ Barrett (1990: 139-142) ซึงจาํแนกเป็น 5 ระดบั คือ 

1. ระดบัความเขา้ใจตามตวัอกัษร (Literal comprehension) ระดบันีมุ่งเนน้การอ่านให้
ไดค้วามคิด และขอ้มูลทีปรากฏอยูอ่ยา่งชดัเจนในขอ้ความ 

2. ระดบัความเข้าใจในการจดัเรียบเรียงขอ้ความใหม่ (Reorganization) ระดับนี
มุ่งเน้นให้ผูอ่้านวิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงความคิดหรือข้อมูลทีปรากฏอย่างชัดเจนใน
เนือความ การสร้างความคิดใหม่โดยอาจใช้ประโยคของผูแ้ต่งโดยตรงหรืออาจแปลความ ถอด
ความจากประโยคของผูแ้ต่งโดยใชป้ระโยคใหม่แต่ความหมายคงเดิม 

3. ระดบัความเขา้ใจในการสรุปอา้งอิงหรือลงความเห็น (Inferential comprehension) 

ผูอ่้านจะสรุปอ้างอิงหรือลงความเห็นได้เมือใช้ความคิดและข้อมูลทีปรากฏอยู่ในเนือความใช้
ความรู้สึกและประสบการณ์ของตนเองเป็นพืนฐานในการนึกคิด จินตนาการและตงัสมมติฐาน
โดยทวัไปแลว้ความเขา้ใจระดบันีตอ้งการการคิดและจินตนาการทีกวา้งไกลออกไปจากขอ้ความที
ปรากฏ 

4. ระดบัความเข้าใจในการประเมิน (Evaluation) คือระดับของการตดัสินใจเชิง
ประเมินค่าสิงทีอ่านโดยเปรียบเทียบความคิดทีเสนอในเรืองราวทีอ่านกบัเกณฑ์ภายนอกซึงอาจได้
จากผูเ้ชียวชาญหรืองานเขียนอืนๆ เพือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ภายในซึงไดจ้ากประสบการณ์ ความรู้ 

ค่านิยมของผูอ่้านเองสิงสาํคญัในการประเมินค่า คือจะตอ้งมีการตดัสินและเนน้คุณภาพในแง่ความ
ถูกตอ้ง การยอมรับไดห้รือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์หรือสิงทีเกิดขึนนนั 

5. ระดบัความเขา้ใจอย่างซาบซึง (Appreciation) ความเขา้ใจระดบันีประกอบดว้ย 

ความเขา้ใจระดบัทีกล่าวมาแลว้ทงัหมด ผูอ่้านจะมีอารมณ์ ความรู้สึกและความสุนท รียต่์องานเขียน
และเทคนิคการเขียน ท่วงทาํนอง รูปแบบหรือโครงสร้างของสิงทีอ่าน 
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ขนัตอนของกระบวนการอ่านของสุนนัทา มนัเศรษฐวิทย ์ (2543: 83) ไดน้าํลาํดบัขนั
การเรียนรู้ของ Bloom มาประยกุตใ์ชใ้นการสอนอ่าน โดยแบ่งเป็น 6 ขนั ดงันี  

ขนัที 1 จาํ เป็นขนัเริมแรกของการอ่านทีสมองจะตอ้งจาํเรืองราวให้ได ้จาํความหมาย
ของคาํให้คาํจาํกดัความของคาํยาก จาํชือตวัละครและเหตุการณ์สําคญั การทีครูจะรู้ว่านกัเรียนมี 

ความจาํเรืองทีอ่านไดม้ากหรือน้อยก็ใชว้ิธีการตงัคาํถามจากเรืองทีอ่านหรืออาจให้สะกดคาํ บอก 

ความหมาย และบอกคาํจาํกดัความ  

ขนัที 2 เขา้ใจ เป็นขนัทีผูอ่้านสามารถเล่าเรืองทีอ่านด้วยคาํพูดของตนได้ เขา้ใจ
ความคิด ถอ้ยคาํ ประโยคและขอ้ความทีให้คติสอนใจ บอกลาํดบัเหตุการณ์ไดเ้ล่าเรืองดว้ยคาํพูด
ของตวัเอง เขา้ใจ สรุปเรืองและเรียงลาํดบัเหตุการณ์ของเรือง 

ขนัที 3 นาํไปใช ้เป็นขนัทีผูอ่้านควรมีการฝึกนาํถอ้ยคาํ ประโยคและเหตุการณ์ทีไดจ้าก
การอ่านไปใช้แกปั้ญหาในสถานการณ์ใหม่ทีอาจจะเกิดขึนได ้หรือนาํไปใช้แกปั้ญหาในวิชาอืนๆ 

ดังนันคําถามทีใช้จึงมักจะกําหนดเป็นสถานการณ์ให้ผูอ่้านพิจารณาในการนําความรู้ มาใช้
ประโยชน์  

ขนัที 4 วิเคราะห์ เป็นขนัทีผูอ่้านแยกองค์ประกอบย่อยของแนวคิดทีไดจ้ากการอ่าน 

การรู้จกัแยกความหมายของคาํทีมีความหมายหลายอย่างสามารถบอกได้ว่าองค์ประกอบใดมี
ความสัมพนัธ์กนัหรือไม่เกียวขอ้งกนัเลย  

ขนัที 5 สังเคราะห์ เป็นขนัทีให้ผูอ่้านสรุปแนวคิดของเรือง คน้หาลกัษณะโครงเรือง
หรือคลา้ยคลึงกบัเรืองทีเคยอ่านสุภาษิตหรือคาํพงัเพยทีมีความหมายเปรียบเทียบแลว้ใกลเ้คียงกนั
อีกทงัยงัสามารถสรุปแนวคิดทีเหมือนกนัและต่างกนัไดด้ว้ย  

ขนัที 6 ประเมินค่า เป็นขนัสูงสุดของการคิดทีผูอ่้านรู้จกัตดัสินเรืองทีอ่านวา่อะไรคือ
ส่วนทีเป็นจริงและอะไรคือส่วนทีเป็นเท็จ พิจารณาและคน้หาคุณค่าปรากฏในเรืองตลอดจนความ
ซาบซึง ความประทบัใจอืนๆทีไดจ้ากการอ่านเรือง 

ดว้ยผูเ้รียนทีเป็นกลุ่มทดลองอยูใ่นระดบัมหาวทิยาลยัดงันนัผูว้ิจยักาํหนดทกัษะการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณ ประกอบดว้ย ความสามารถในการแยกแยะส่วนทีเป็นจริง การแปลความ/การ
ตีความ การอธิบาย/การทาํนายและการสรุป   

 

7. ทฤษฎกีารเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning Theory)    
การเรียนรู้แบบร่วมมือ คือการเรียนรู้เป็นกลุ่มยอ่ยโดยมีสมาชิกกลุ่มทีมีความสามารถ

แตกต่างกนัประมาณ 3-6 คนช่วยกนัเรียนรู้เพือไปสู่เป้าหมายของกลุ่มนักการศึกษาทีเผยแพร่
แนวคิดนีคือ Johnson (1994) กล่าววา่ในการจดัการเรียนการสอนโดยทวัไปเรามกัจะไม่ให้ความ
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สนใจเกียวกบัความสัมพนัธ์และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนเพราะวา่เราจะสนใจเฉพาะปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนหรือระหวา่งผูเ้รียนกบับทเรียนและเขากล่าววา่ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียน
มี 3 ลกัษณะ คือลกัษณะการแข่งขนักนัในการศึกษาเรียนรู้ เพือทีจะไดรั้บการตอบแทนในลกัษณะ
ต่างๆ ลักษณะต่างคนต่างเรียน คือต่างคนต่างรับผิดชอบตนเองทีจะทาํให้เกิดการเรียนรู้และ
ลกัษณะร่วมมือกนัช่วยกนัในการเรียนรู้ คือต่างคนต่างรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเองต่อใน
ขณะเดียวกนัก็ตอ้งช่วยใหส้มาชิกคนอืนเรียนรู้ดว้ย ซึงองคป์ระกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือตอ้ง
มีลกัษณะสาํคญั 5 ประการ (Johnson and John, 1994) ดงันี 

1. การพึงพาและเกือกูลกนั (positive interdependence) สมาชิกตอ้งมีการตระหนักวา่
สมาชิกลุ่มทุกคนมีความสําคญัและความสําเร็จของกลุ่มขึนกบัสมาชิกทุกคนในกลุ่มแต่ละคนตอ้ง
รับผิดชอบต่อหนา้ทีของตนและในขณะเดียวกนัก็ตอ้งช่วยเหลือผูอื้นเพือประโยชน์ร่วมกนั การจดั
กลุ่มการเรียนแบบเกือกูลกนัสามารถจดัไดห้ลายทาง เช่น ให้ผูเ้รียนมีเป้าหมายอยา่งเดียวกนัหรือให้
ผูเ้รียนกาํหนดเป้าหมายในการทาํงาน/การเรียนรู้ร่วมกนั (positive goal interdependence) การให้
งานหรือวสัดุอุปกรณ์ทีทุกคนตอ้งทาํหรือใชร่้วมกนั (positive  resource interdependence) การ
มอบหมายหนา้ทีการทาํงานร่วมกนัใหแ้ต่ละคน (positive role interdependence) 

2. การปรึกษาหารือกนัอย่างใกลชิ้ด (face to face promotive interaction) การที
สมาชิกพึงพาอาศยัเกือกูลกนัเป็นปัจจยัทีส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัในการทีจะช่วยให้
กลุ่มบรรลุเป้าหมาย ส่งผลใหเ้กิดสัมพนัธภาพทีดีต่อกนั 

3. ความรับผิดชอบทีตรวจสอบไดข้องสมาชิกแต่ละคน (individual accountability) 

สมาชิกในกลุ่มการเรียนรู้ทุกคนตอ้งมีหน้าทีรับผิดชอบและพยายามทาํหน้าทีทีได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มความสามารถไม่มีใครทีจะได้รับผลประโยชน์โดยไม่ทาํหน้าทีของตน ดังนันกลุ่มจึง
จาํเป็นตอ้งมีระบบการตรวจสอบผลงานทงัทีเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม วิธีการทีส่งเสริมให้ทุกคน
ทาํหน้าทีได้อย่างเต็มทีมีหลายวิธี เช่น การจดักลุ่มให้เล็ก การทดสอบเป็นรายบุคคล ครูสังเกต
พฤติกรรมของผูเ้รียนในกลุ่ม การใหผู้เ้รียนสอนซึงกนัและกนั 

4. การใช้ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการทํางานกลุ่มย่อย 

(interpersonal and small group skills) การเรียนรู้แบบร่วมมือจะสําเร็จไดต้อ้งอาศยัทกัษะทีสําคญั
หลายประการ เช่นทกัษะทางสังคม ทกัษะการปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้น ทกัษะการทาํงานกลุ่ม ทกัษะการ
สือสาร ทกัษะการแกปั้ญหาขดัแยง้ การเคารพ ยอมรับ ไวว้างใจซึงกนัและกนั ซึงครูควรสอนและ
ฝึกใหแ้ก่ผูเ้รียนเพือช่วยใหด้าํเนินงานไปได ้

5. วิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม (group processing) กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือตอ้งมี
การวเิคราะห์กระบวนการทาํงานของกลุ่มเพือช่วยให้กลุ่มเกิดการเรียนรู้และปรับปรุงการทาํงานให้
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ดีขึน การวิเคราะห์การเรียนรู้อาจทาํโดยครูหรือผูเ้รียนหรือทงัสองฝ่าย การวิเคราะห์กระบวนการ
กลุ่มเป็นยุทธวิธีหนึงทีส่งเสริมให้กลุ่มตงัใจทาํงานเพราะรู้ว่าจะไดรั้บขอ้มูลป้อนกลบัและช่วยฝึก
ทกัษะการรู้คิด (metacognition) คือสามารถทีจะประเมินการคิดและพฤติกรรมของตนทีไดท้าํไป 

สรุปผลดีของการเรียนรู้แบบร่วมมือคือทาํให้ผูเ้รียนมีความพยายามทีจะบรรลุเป้าหมายมากขึน 

(greater efforts to achieve) ผูเ้รียนดีขึนมีสุขภาพจิตดีขึน (ทิศนา แขมมณี, 2552: 98-102) 

นอกจากหลกัการ แนวคิดและทฤษฎีต่างๆทีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้สิงทีจะขาดไม่ไดใ้น
การทาํวิจยัครังนี คือการออกแบบระบบการสอนถือเป็นหลกัการแนวคิดทีมีความสําคญัทีไดมี้การ
นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบและพฒันานวตักรรมในการแกไ้ขปัญหาต่างให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด ดงันันในการวิจยันีผูว้ิจยัได้นาํหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีการออกแบบการ
สอนเชิงระบบมาใชใ้นการออกแบบและพฒันาบทเรียนดว้ย 

 

8. หลกัการ แนวคิด ทฤษฎกีารออกแบบการสอนเชิงระบบ 

การออกแบบระบบการเรียนการสอนหรือการจดัการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบจะ
ทาํให้การจดัการเรียนการสอนนนับรรลุเป้าหมายและประสบผลสําเร็จสูงสุดสามารถช่วยพฒันา
สมรรถภาพการสอนของครูและผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้เช่นกัน 

เนืองจากรูปแบบการดาํเนินการออกแบบรูปแบบ  รูปแบบกลยุทธการอ่านเพือความเขา้ใจแบบ
แลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) ทีมาจาก
การพฒันาดว้ยวิธีการเชิงระบบนนัยอ่มมีการดาํเนินการเชิงระบบดว้ยรูปแบบการพฒันารูปแบบใด
รูปแบบหนึงทีประกอบด้วยการวิเคราะห์ความตอ้งการจาํเป็น กาํหนดผลลพัธ์ทีคาดหวงั ศึกษา
หลกัการทีเกียวขอ้งกับการออกแบบและพฒันารูปแบบการสอน รวมทงัเครืองมือต่างๆทีใช้ใน
กระบวนการเรียนการสอนทีมีการสร้างและพฒันาขึนและผา่นการตรวจสอบหาคุณภาพจึงส่งผลให้
เกิดผลลพัธ์ตามทีคาดหวงั (วชัรา เล่าเรียนดี, 2554: 197 ) ดงันนัผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาหลกัการแนวคิด 

ทฤษฏีการออกแบบระบบการสอนเพือนาํไปสู่การพฒันารูปแบบการสอนการอ่านทีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และไดใ้ชรู้ปแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของ Dick, Carey and Carey, 2005: 

1-8) ร่วมกบัแนวคิดการวจิยัและพฒันา (Research and Development)  

แบบจาํลองการออกแบบระบบการเรียนการสอน ADDIE Model ของKruse (2007: 1) 

เป็นแบบวธีิการจาํลองทีใชว้ธีิการเชิงระบบ ซึงประกอบดว้ยขนัตอนการดาํเนินการ 5ขนัตอนคือ 

1. ขนัตอนวิเคราะห์ (Analyze Phase) วิเคราะห์และประเมินความตอ้งการจาํเป็น 

(Assess and Analyze needs) ในการจดัการเรียนรู้ 

2. ขนัตอนออกแบบ (Design Phase) ออกแบบการเรียนการสอนและการนาํเสนอ 
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(Design instruction and presentations) ประกอบดว้ยการกาํหนดวตัถุประสงค ์ออกแบบวิธีการหรือ 

รูปแบบทีใหบ้รรลุเป้าหมายเพือจดัการเรียนรู้อยา่งไรจึงบรรลุเป้าหมาย 

3. ขนัตอนพฒันา (Develop Phase) นวตักรรม วธีิการและพฒันาเครืองมือทีใชใ้นการ
จดัการเรียนการสอน 

4. ขนัตอนนาํไปใช ้(Implement Phase) นาํสาระและกิจกรรมไปใชป้ระกอบดว้ยการ
วางแผนในการบริหารจดัการในการนาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปใช้ และดาํเนินการจดัการเรียนรู้
ตามขนัตอนต่างๆ ทีกาํหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ 

5. ขนัตอนประเมิน (Evaluate Phase) ประเมินความก้าวหน้าของผูเ้รียนและ
ประสิทธิผลของนวตักรรม วธีิการทีใชใ้นการเรียนการสอน 

ซึงการวิจยัในครังนีผูว้ิจยัไดน้าํแบบจาํลองการสอนของ Dick and Carey และแนวคิด
การออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design: ID) “ADDIE” Model ของ Kruse (2004) มา
ประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาพฒันารูปแบบ 

 

9. ความพงึพอใจ 

ความหมาย 

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ 

หมายถึง พอใจ ชอบใจ 

 Shelly(1975:9 อา้งถึงในสายพิณ  เจริญสุขพฒันา, 2546)ไดศึ้กษาแนวคิดเกียวกบัความ
พึงพอใจ ซึงสรุปได้ว่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึก แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ความรู้สึกใน
ทางบวกและความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึกในทางบวกเป็นความรู้สึกทีเมือเกิดขึนแลว้ทาํให้เกิด
ความสุข ความสุขนีเป็นความสุขทีแตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอืนๆ กล่าวคือเป็นความรู้สึกทีมี
ระบบยอ้นกลบั ความสุขสามารถทาํให้เกิดความสุขหรือความรู้สึกทางบวกอืนๆ ความรู้สึกทางลบ 

ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทีมีความสัมพนัธ์กนัอย่างสลบัซบัซ้อนและระบบความสัมพนัธ์
ของความรู้สึกทงัสามนี เรียกวา่ ระบบความพึงพอใจ 

 พะนอ  สงวนแกว้ (2553 : 68) ความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึกนึกคิดหรือเจตคติใน
เชิงบวกของบุคคลทีมีต่อสิงหนึงสิงใด หรือการปฏิบติักิจกรรมใดๆ ดงันนัความพึงพอใจในการ
เรียนรู้หมายถึงความรู้สึกพอใจชอบใจในการร่วมปฏิบติักิจกรรมการเรียนการสอนและตอ้งการ
ดาํเนินกิจการนนัๆจนบรรลุผลสาํเร็จ 

ศลใจ  วิบูลกิจ (2544: 42 อา้งถึงในพะนอ  สงวนแก้ว, 2553:67) ไดใ้ห้ความหมายของ
ความพึงพอใจว่าความพึงพอใจคือความรู้สึกหรืออารมณ์ของบุคคลทีมีความสัมพนัธ์ต่อสิงเร้าและ
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สภาพแวดล้อมมีเป็นเจตคติทางบวกของบุคคลทีมีต่อสิงใดสิงหนึงต่างเป็นผลต่อเนืองจากการที
บุคคลประเมินผลสิงนนัแลว้พอใจ 

สมหมาย  เปียถนอม (2551:5 ) ความพึงพอใจเป็นทศันคติอย่างหนึงทีมีลกัษณะเป็น
นามธรรมไม่สามารถมองเห็นรูปร่างไดเ้ป็นความรู้สึกส่วนตวัทีเป็นสุขเมือได้รับการตอบสนอง
ความตอ้งการของตนและเป็นสิงทีกาํหนดพฤติกรรมในการแสดงออกของบุคคลทีมีผลต่อการเลือก
ทีจะปฏิบติักิจกรรมนนัๆ ความพึงพอใจจะทาํให้บุคคลเกิดความสบายใจหรือสนองความตอ้งการที
ทาํใหเ้กิดความสุข รวมทงัสภาพแวดลอ้มต่างๆทีเกียวขอ้งเป็นปัจจยัทาํให้เกิดความพึงพอใจหรือไม่
พึงพอใจ 

อุทยัพรรณ สุดใจ (2545:7) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลทีมี
ต่อ สิงใดสิงหนึงโดยอาจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่า วา่ความรู้สึกหรือทศันคติต่อสิงหนึงสิงใดนนั
เป็นไปในทางบวกหรือทางลบ 

Woodman (1995 อา้งถึงใน พรมสิษฐ์ รักษาพราหมณ์, 2551, 28) กล่าววา่ ความพึงพอใจ
หมายถึงความรู้สึกทีมีสุขเมือไดรั้บความสาํเร็จตามความมุ่งหมายของความตอ้งการ หรือแรงจูงใจ 

จากความเห็นของนักวิชาการทีกล่าวมา สรุปได้ว่า ความพึงพอใจเป็นทัศนคติทาง
นามธรรมอย่างหนึงต่อสิงใดๆ เป็นความรู้สึกเป็นสุข อาจจะเป็นในเชิงประมาณค่า ว่าความรู้สึก
หรือทศันคติต่อสิงเหล่านนัเป็นไปในทางบวกหรือลบ และชอบใจในการร่วมปฏิบติักิจกรรมนนัๆ
จนบรรลุความสาํเร็จ 

แนวคิดทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจจะเป็นสิงทีเกิดมากหรือน้อยขึนอยู่กบัความตอ้งการหรือสิงจูงใจทีมนุษย์
ไดรั้บการตอบสนอง ทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัความพึงพอใจประกอบดว้ย 

ทฤษฎีความตอ้งการของมนุษย์ ของ McCleland (1987 อา้งถึงใน มหาวิทยาลยัสุโขทยั    

ธรรมาธิราช, 2540 :141-144) ซึงแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 

 1.ความตอ้งการสัมฤทธิผล (Need for Achievement) เป็นพฤติกรรมทีจะกระทาํการ
ใดๆใหเ้ป็นผลสาํเร็จดีเลิศตามมาตรฐาน เป็นแรงขบัทีนาํไปสู่ความเป็นเลิศ 

 2. ความตอ้งการสัมพนัธภาพ (Need for Affiliation) เป็นความปรารถนาทีจะสร้าง
มิตรภาพและความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูอื้น 

 3. ความตอ้งการอาํนาจ (Hierarchy of Needs) เป็นความตอ้งการควบคุมผูอื้น มีอิทธิพล
ต่อผูอื้น และตอ้งการควบคุมผูอื้น 
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ทฤษฎีลาํดบัขนัความตอ้งการของMaslow(1970) 

Maslow เชือว่าพฤติกรรมของมนุษยเ์ป็นจาํนวนมาก สามารถอธิบาย โดยใช้
แนวโน้มของบุคคล ในการค้นหาเป้าหมายทีจะทาํให้ชีวิตของเขา ได้รับความ ต้องการ ความ
ปรารถนา และได้รับสิงทีมีความหมายต่อตนเอง เป็นความจริงทีจะกล่าวว่า กระบวนการของ
แรงจูงใจเป็นหัวใจของทฤษฎีบุคลิกภาพของ Maslow โดยเขาเชือว่ามนุษยเ์ป็น "สัตวที์มีความ
ตอ้งการ" (wanting animal) และเป็นการยากทีมนุษยจ์ะไปถึงขนัของความพึงพอใจอยา่งสมบูรณ์ 

ในทฤษฎีลาํดบัขนัความตอ้งการของ Maslow เมือบุคคลปรารถนาทีจะไดรั้บความพึงพอใจ และเมือ
บุคคลไดรั้บความพึงพอใจในสิงหนึงแลว้ ก็จะยงัคง เรียกร้องความพึงพอใจสิงอืนๆ ต่อไป ซึงถือ
เป็นคุณลกัษณะของมนุษย ์ซึงเป็นผูที้มีความตอ้งการจะไดรั้บสิงต่างๆ อยูเ่สมอ 

Maslow (1970 อา้งถึงในศุภศิริ โสมาธิเกตุ, 2544: 50) กล่าววา่ความปรารถนาของ
มนุษยน์นั ติดตวัมาแต่กาํเนิด และความปรารถนาเหล่านี จะเรียงลาํดบัขนัของความปรารถนา ตงัแต่
ขนัแรกไปสู่ความปรารถนาขนัสูงขึนไปเป็นลาํดบั 

ลาํดบัขนัความตอ้งการของมนุษย ์( The Need –Hierarchy Conception of Human 

Motivation ) Maslow เรียงลาํดบัความตอ้งการของมนุษยจ์ากขนัตน้ไปสู่ความตอ้งการขนัต่อไปไว้
เป็นลาํดบัดงันี 

1. ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological needs) เป็นความตอ้งการพืนฐาน
ของมนุษยเ์นน้สิงจาํเป็นในการดาํรงชีวิต ไดแ้ก่อาหาร อากาศ ทีอยูอ่าศยั เครืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค 

ความตอ้งการพกัผอ่น ความตอ้งการทางเพศ 

2. ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety needs) ความมนัคงในชีวิตทงัในปัจจุบนั
และอนาคต ความอบอุ่นใจ ความเจริญกา้วหนา้ 

3. ความตอ้งการความรักและความเป็นเจา้ของ (Belongingness and love needs) 

เป็นสิงจูงใจทีสําคญัต่อการเกิดพฤติกรรมให้สังคมยอมรับตนเองเขา้เป็นสมาชิก ตอ้งการความรัก
จากเพือน ความเป็นมิตร 

4. ความตอ้งการไดรั้บความนบัถือยกยอ่ง (Esteem needs) มีความอยากเด่นใน
สังคม ตอ้งการมีชือเสียง อยากใหบุ้คคลสรรเสริญยกยอ่งตนเอง อยากมีอิสรเสรี 

5. ความตอ้งการทีจะเขา้ใจตนเองอยา่งแทจ้ริง (Self-actualization needs) ความ
ต้องการประสบความสําเร็จในชีวิต เป็นความต้องการในระดับสูงอยากให้ ตัวเองประสบ
ความสาํเร็จทุกอยา่งในชีวติ 

จากแนวคิดทฤษฎีดงักล่าว จะเห็นไดว้่าการทาํให้บุคคลเกิดความพึงพอไจในสิง
หนึงสิงใดนนัคือการสร้างแรงจูงใจหรือสิงกระตุน้เพือให้บุคคลไดรั้บรู้หรือรู้สึกถึงการตอบสนอง
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ความสําเร็จ ไดรั้บการยอมรับนับถือ ดงันันจึงสามารถนาํแนวคิดการสร้างความพึงพอใจมาเป็น
กรอบในการดาํเนินการเพือใหบุ้คคลเกิดความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ดงันี 

Scott (1970: 124 อา้งถึงในศุภศิริ โสมาธิเกตุ, 2544:49) ไดเ้สนอแนวคิดในการจูง
ใจต่อการทาํงานทีจะเกิดผลเชิงปฏิบติั มีลกัษณะ ดงันี 

1.   งานควรมีส่วนสาํคญักบัความปรารถนาส่วนตวั  

2.   งานนนัตอ้งมีการวางแผนและวดัความสําเร็จได ้โดยใชร้ะบบการทาํงานและ
การควบคุมทีมีประสิทธิภาพ 

3.   เพือให้ไดผ้ลในการสร้างสิงจูงใจภายในเป้าหมายของงานจะตอ้งมีลกัษณะ 

ดงันี 

3.1 คนทาํงานมีส่วนในการตงัเป้าหมาย 

3.2 ผูป้ฏิบติัไดรั้บทราบผลสาํเร็จในการทาํงานโดยตรง 

3.3 งานนนัสามารถทาํใหส้าํเร็จได ้

จากแนวคิดนีมาประยุกต์ใช้กบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ผูเ้รียนมีส่วน
เลือกเรียนตามความสนใจ และมีโอกาสร่วมกนัตงัจุดประสงคห์รือความมุ่งหมายในการทาํกิจกรรม
โดยเลือกวธีิแสวงหาความรู้ดว้ยวธีิทีผูเ้รียนถนดัและสามารถคน้หาคาํตอบได ้

ศุภสิริ โสมาเกตุ (2544 : 155) ไดใ้หแ้นวคิดวา่ ในการดาํเนินกิจกรรมการเรียนการ
สอนนัน ความพึงพอใจเป็นสิงสําคญัทีจะกระตุน้ให้ผูเ้รียนทาํให้ทีได้รับมอบหมายหรือตอ้งการ
ปฏิบติักิจกรรมให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ ครูผูส้อนซึงในสภาพปัจจุบนัเป็นเพียงผูอ้าํนวยความ
สะดวกหรือให้คาํแนะนาํปรึกษา จึงตอ้งคาํนึงถึงความพึงพอใจในการเรียน การทาํให้ผูเ้รียนเกิด
ความพึงพอใจในการเรียนหรือการปฏิบติังาน มีแนวคิดพืนฐานทีต่างกนั 2 ลกัษณะ คือ 

1.    ความพึงพอใจนาํไปสู่การปฏิบติังาน 

        การตอบสนองความตอ้งการของผูป้ฏิบติังานจนเกิดความพึงพอใจ จะทาํให้
เกิดแรงจูงใจในการเพิมประสิทธิภาพการทาํงานทีสูงกว่าผูไ้ม่ไดรั้บการตอบสนอง จากแนวคิดนี 

ครูผูส้อนทีตอ้งการให้กิจกรรมการเรียนรู้บรรลุผลสําเร็จ จึงตอ้งคาํนึงถึงการจดับรรยากาศและ
สถานการณ์ รวมทงัสือ อุปกรณ์การเรียนการสอนทีเอืออาํนวยต่อการเรียนรู้ เพือตอบสนองความพึง
พอใจของผูเ้รียน ใหมี้แรงจูงใจในการทาํกิจกรรมจนบรรลุวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

2.    ผลของการปฏิบติังานทีนาํไปสู่ความพึงพอใจ 

        ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจ และผลการปฏิบติังานจะถูกเชือมโยง
ดว้ยปัจจยัอืน ๆ ผลการปฏิบติังานทีดีจะนาํไปสู่ผลตอบแทนทีเหมาะสม ซึงในทีสุดจะนาํไปสู่การ
ตอบสนองความพึงพอใจ ผลการปฏิบัติงานย่อมได้รับการตอบสนองในรูปของรางวลั หรือ
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ผลตอบแทน ซึงแบ่งออกเป็น ผลตอบแทนภายใน (Intrinsic rewards) และผลตอบแทนภายนอก 

(Extrinsic rewards) โดยผา่นการรับรู้เกียวกบัความยติุธรรมของผลตอบแทน ซึงเป็นตวับ่งชี ปริมาณ
ของผลตอบแทนทีผูป้ฏิบติัไดรั้บ นนัคือ ความพึงพอใจในของผูป้ฏิบติังานจะถูกกาํหนดโดยความ
แตกต่างระหว่างผลตอบแทนทีเกิดขึน และการรับรู้เรืองเกียวกบัความยุติธรรมของผลตอบแทนที
รับรู้แลว้ ความพึงพอใจยอ่มเกิดขึน 

แนวคิดนี นาํมาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยคาํนึงผลตอบแทนหรือ
รางวลัภายใน ซึงเป็นผลดา้นความรู้สึกของผูเ้รียนทีเกิดขึน เช่น ความรู้สึกต่อความสําเร็จทีไดรั้บ
จากการเอาชนะความยุง่ยากต่าง ๆ และสามารถดาํเนินงานหรือปฏิบติักิจกรรมทียุง่ยากไดส้ําเร็จ ทาํ
ให้เกิดความภาคภูมิใจ มีความมนัคงและไดรั้บการยกย่องจากบุคคลอืน ส่งผลตอบแทนภายนอก
เป็นรางวลัทีไดจ้ากผูอื้น เช่น ไดรั้บการยกย่องชมเชยจากผูส้อน พ่อแม่ ผูป้กครอง หรือแมก้ระทงั
การใหค้ะแนนผลสัมฤทธิทางการเรียนในระดบัทีน่าพอใจ 

จากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกียวกบัความพึงพอใจทีกล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า 
ผูป้ฏิบติังานจะเกิดความพึงพอใจต่อการทาํงานมากน้อย ขึนอยู่กบัสิงจูงใจในการทาํงาน ในการ
ดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอน การทีผูเ้รียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนนนั ผูเ้รียนจะตอ้งมี
แรงจูงใจทีอยากเรียน ซึงผูส้อนต้องคาํนึงถึงสิงทีก่อให้เกิดแรงจูงใจหลาย ๆ ด้าน เช่น การจดั
บรรยากาศในการเรียน สถานการณ์ เทคนิคการสอน การยกย่องชมเชย การให้รางวลั การทาํให้
ผูเ้รียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง การไดรั้บการยอมรับจากผูอื้น มีผลสัมฤทธิทางการเรียนทีดี จะ
ทาํใหผู้เ้รียนมีความพึงพอใจในการเรียนหรือการปฏิบติังาน 

ดงันนัเพือเป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดความพึงพอใจในการจดักิจกรรมการอ่าน
เพือความเขา้ใจ โดยใชย้ทุธวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจนนัผูว้จิยัจึงออกแบบกิจกรรมการอ่านทีภายหลงัจากผูเ้รียน
เรียนแลว้จะไดรั้บการตอบสนองทงัดา้นร่างกายและจิตใจ โดยผูว้ิจยัไดค้าํนึงถึงองคป์ระกอบต่างๆ
ทีเสริมสร้างความพึงพอใจ และสอดคลอ้งกบัสภาพทีแทจ้ริงทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ผูส้อนเป็นผู ้
อาํนวยความสะดวกให้การช่วยเหลือในทุกขนัตอน ดงันนัจึงเป็นทีมนัใจไดว้่ารูปแบบกิจกรรมจะ
ทาํใหผู้เ้รียนเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติักิจกรรมและการเรียนรู้ 

การวดัความพึงพอใจ 

ภณิดา ชยัปัญญา (2541) กล่าววา่ การวดัความพึงพอใจสามารถกระทาํไดห้ลายวธีิ ไดแ้ก่ 

1.    การใชแ้บบสอบถาม โดยผูส้อบถามจะออกแบบแบบสอบถาม เพือตอ้งการ
ทราบความคิดเห็น ซึงสามารถทาํไดใ้นลกัษณะทีกาํหนดคาํตอบให้เลือก หรือตอบคาํถามอิสระ 

คาํถามดงักล่าวอาจถามความพึงพอใจในดา้นต่าง ๆ 
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2.    การสัมภาษณ์ เป็นวิธีวดัความพึงพอใจทางตรงทางหนึง ซึงตอ้งอาศยัเทคนิค
และวิธีการทีดี จึงจะทาํให้ได้ขอ้มูลทีเป็นจริงได้ การวดัความพึงพอใจโดยวิธีสัมภาษณ์นับเป็น
วธีิการทีประหยดัและมีประสิทธิภาพมากอีกวธีิหนึง 

3.    การสังเกต เป็นวิธีการวดัความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคล 

เป้าหมาย ไม่วา่จะแสดงออกจากการพูด กิริยาท่าทาง วิธีนีตอ้งอาศยัการกระทาํอยา่งจริงจงัและการ
สังเกตอยา่งมีระเบียบแบบแผน 

จากทีกล่าวมาจะเห็นไดว้่า การวดัความพึงพอใจนนั เราสามารถทีจะวดัไดห้ลายวิธี ทงันี
ขึนอยู่กบัความเหมาะสม ความสะดวก ตลอดจนจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของการวดัดว้ย จึงจะ
ส่งผลให้การวดัความพึงพอใจนนัมีประสิทธิภาพเป็นทีน่าเชือถือได ้และในการวิจนันีไดใ้ชว้ิธีการ
วดัทงั 3 วธีิร่วมกนั  

 

10. มาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualifications 

Framework for Higher Education, TQF:HEd)  ไดก้าํหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้หลกัสูตรศิลป
ศาสตร์ สาขาวิชาและการกระจายความรับผิดชอบสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ทีคาดหวงัให้
บณัฑิตมีประกอบดว้ยมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ดา้น คือ   

1. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

 1.1 แสดงออกซึงพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม มีคุณธรรมทีเสริมสร้าง
การพฒันาทียงัยนื มีความกลา้หาญทางจริยธรรม  

 1.2 มีความเขา้ใจผูอื้น เขา้ใจโลก มีจิตสาธารณะ เสียสละและเป็นแบบอยา่ง
ทีดี 

 1.3 สามารถจดัการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม เชิงสัมพทัธ์
โดยใชดุ้ลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผูอื้นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม 

2. ดา้นความรู้ 

 2.1 มีความรอบรู้ในดา้นความรู้ทวัไปและวิชาภาษาองักฤษอยา่งกวา้งขวาง
ลึกซึงและเป็นระบบ 

 2.2 มีความตระหนกัรู้หลกัการและทฤษฎีในองคค์วามรู้ทีเกียวขอ้งอยา่ง 

บูรณาการทงัการบูรณาการขา้มศาสตร์และการบูรณาการกบัโลกแห่งความเป็นจริง 
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 2.3 มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาวิชา
ภาษาองักฤษทีจะสอนอย่างลึกซึง ตระหนกัถึงความสําคญัของงานวิจยัและการวิจยัในการต่อยอด
ความรู้  

 2.4 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์
ความรู้และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานวชิาชีพครูอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 
 3.1 สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง  ทําความเข้าใจและประเมินข้อมูล

สารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลทีหลากหลาย เพือใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย 

แกปั้ญหาและทาํการวจิยัเพือพฒันางานและพฒันาองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

 3.2 สามารถคิดแกปั้ญหาทีมีความสลบัซบัซ้อน เสนอทางออกและนาํไปสู่
การแกไ้ขไดอ้ยา่งสร้างสรรคโ์ดยคาํนึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบติั  

 3.3 มีความเป็นผูน้ําทางปัญญาในการคิดพฒันางานอย่างสร้างสรรค์ มี
วสิัยทศัน์และการพฒันาวชิาภาษาองักฤษรวมทงัการพฒันาทางวชิาชีพอยา่งมีนวตักรรม 

4. ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 

 4.1 มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผูอื้น เขา้ใจผูอื้น มีมุมมองเชิงบวก มี
วฒิุภาวะทางอารมณ์ และทางสังคม 

 4.2 มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอือต่อการแกปั้ญหาในกลุ่มและระหวา่ง
กลุ่มไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ 

 4.3 มีภาวะผูน้ําและผูต้ามทีดี มีความสัมพนัธ์ทีดีกับผูเ้รียนและมีความ
รับผดิชอบต่อส่วนร่วมทงัทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและสิงแวดลอ้ม 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 5.1 มีความไวในการวิเคราะห์ขอ้มูลข่าวสารทงัทีเป็นตวัเลขเชิงสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน อันมีผลให้สามารถเขา้ใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหาได้
อยา่งรวดเร็ว 

 5.2 มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจทีดีในการประมวลผล  แปล
ความหมายและเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสมาํเสมอและ
ต่อเนือง 

 5.3 มีความสามารถในการสือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทงัการพูด การเขียน
และนาํเสนอดว้ยรูปแบบทีเหมาะสมสาํหรับบุคคลและกลุ่มทีมีความแตกต่างกนั 
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จากการทีผูว้ิจยัไดท้าํการสอนวิชาภาษาองักฤษให้แก่ผูเ้รียนในระดบัมหาวิทยาลยั และได้
เจอปัญหาเกียวกบัการอ่านและการเขา้ใจเนือหาในการอ่านของผูเ้รียนอยู่ตลอดเวลา ดงันันจึงใช้
วิธีการสอนแบบดว้ยรูปแบบฯทีพฒันาขึนสําหรับสอนในวิชาการอ่านภาษาองักฤษพืนฐานซึงมี
รายละเอียดของรายวชิาดงันี 

 

Code: BEN0104 Basic English Reading  3 (2-2-5) 

Course Description 

 

 คาํอธิบายรายวชิา 
 พฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะในการฟัง การพูด เพือใหข้อ้มูลและแสดงความคิดเห็นในเรือง

ต่างๆ เช่นขนบธรรมเนียมประเพณี งานอดิเรก กีฬา ข่าว ปัญหาสังคมฯลฯ เพือให้นกัศึกษามีทกัษะ
ในการอ่านโดยใชเ้ทคนิคการอ่านขนัสูง เช่นการอ่านเพือหาหวัขอ้เรือง การอ่านเพือจบัใจความและ
หารายละเอียด สามารถสรุปความเพือรายงานขอ้ความทีอ่าน และให้มีกลวิธีในการอ่านเนือหา
ภาษาองักฤษทีหลากหลาย เพือเขา้ใจถึงสิงทีอ่านได ้และให้มีทกัษะในการศึกษาคน้ควา้และสืบคน้
ดว้ยตนเองในหวัขอ้ทีตรงกบัสาขาวชิาทีเรียนจากแหล่งขอ้มูลสิงพิมพแ์ละสืออิเลคทรอนิกส์ 

จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
เพือใหน้กัศึกษามีความรู้พืนฐานทางภาษาองักฤษ สามารถนาํไปใชพ้ฒันาทกัษะการเรียนรู้

ทางภาษาและนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 

 วตัถุประสงค ์

หลงัเรียนจบวชิานีแลว้ ผูเ้รียนสามารถ 

1. เพือพฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษเพือการศึกษาเรียนรู้ 

2.  สามารถใชภ้าษาเป็นเครืองมือสือสารในชีวติประจาํวนัได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. สามารถนาํความรู้เกียวกบัหลกัเกณฑแ์ละวธีิการอ่านภาษาองักฤษไปพฒันาการ
สือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  

4. ฟังเนือหาจากสือสิงพิมพ์และสืออิเล็กทรอนิกส์แล้วจบัใจความสําคญัและ
รายละเอียดได ้

5. ใชก้ลวธีิการอ่านเพือทาํความเขา้ใจบทอ่านแลว้ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง 

6. พูด/เขียนประโยคและขอ้ความเพือแสดงความเขา้ใจได ้

7. นาํเสนอขอ้มูลทีไดจ้ากการอ่านหรือฟังโดยวธีิการต่างๆ ได ้

8. คน้ควา้หาขอ้มูลเพิมเติมจากสือทีหลากหลายได ้
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จากหลากหลายหวัขอ้ทีกล่าวมาในคาํอธิบายรายวิชาและจุดมุ่งหมายในการเรียนรายวิชานี
ผูว้จิยัไดเ้ลือกบางหวัขอ้ทีเหมาะสมในการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจโดยใชยุ้ทธวิธีการสอนแบบ
แบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนกัศึกษา
ระดบัมหาวทิยาลยั 

 

เนือหาสาระทีเลือก  โดยมีรายละเอียดดงันี 

1. Health 

   ศึกษาคาํศพัทที์เกียวขอ้งกบัสุขภาพ   

   ศึกษาเนือหา โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบ Skimming/Scanning และค้นหา
ความหมายของคาํศพัท์จากพจนานุกรมหรือเดาจากบริบทและจากโครงสร้างของคาํ ( prefixes, 

suffixes and compound words) 

  ตอบคาํถามเพือแสดงความเขา้ใจในเรืองทีอ่าน 

  ศึกษาเนือหาและสามารถอา้งอิง (references) ขอ้มูลในระดบัคาํหรือขอ้ความได ้

  ศึกษาเนือหาและสามารถสรุปความ (inferences) จากขอ้ความทีอ่านได ้

  อภิปราย แสดงความคิดเห็น 

2. Culture/Tradition (Thai/Foreign) 

  ยกตวัอยา่งและเปรียบเทียบวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมต่างประเทศ 

  ศึกษาคาํศพัทที์เกียวขอ้งกบัประเพณีและวฒันธรรม 

  ศึกษาเนือหา โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบ Skimming/Scanning และค้นหา
ความหมายของคาํศพัทจ์ากพจนานุกรมหรือเดาจากบริบท 

  ตอบคาํถามเพือแสดงความเขา้ใจในเรืองทีอ่าน 

  อภิปราย แสดงความคิดเห็น 

   คน้ควา้ขอ้มูลเพิมเติมเกียวกบัประเพณีวฒันธรรม แลว้นาํเสนอ 

3. Environment 

  ศึกษาคาํศพัทที์เกียวขอ้ง  

  ศึกษาและยกตวัอยา่งปัญหาสิงแวดลอ้ม 

  ศึกษาเนือหา โดยใชก้ลวธีิการอ่านแบบ Skimming/Scanning   

  ตอบคาํถามเพือแสดงความเขา้ใจ 

  อภิปรายกลุ่มในหวัขอ้ปัญหาสิงแวดลอ้ม และเสนอแนะวธีิแกไ้ข 
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4. Science 

  ศึกษาคาํศพัทภ์าษาองักฤษทีเกียวขอ้ง  

  ศึกษาหาความรู้เกียวกบัวทิยาศาสตร์ 

  ศึกษาเนือหา โดยใชก้ลวธีิการอ่านแบบ Skimming/Scanning   

  ตอบคาํถามเพือแสดงความเขา้ใจ 

  อภิปรายกลุ่มในหวัขอ้ปัญหาต่างๆและเสนอแนะวธีิแกไ้ข 

 

11. งานวจัิยทีเกยีวกบัการสอนแบบแลกเปลยีนบทบาท (Reciprocal Teaching) 

1. การสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) บริบทภาษาแม่ 
Palinscar and Brown (1984) พฒันาการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal 

Teaching) สาํหรับนกัเรียนเกรด 7 ทีอ่อนเพือพฒันาการอ่านเพือความเขา้ใจ งานวิจยัสองชินทีนาํไป
ทดสอบประสิทธิภาพของการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) แบบทีหนึงการ
สอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching)เปรียบเทียบกบัการสอนแบบดงัเดิม ผลที
ออกมาแสดงถึงการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) มีผลดีกวา่ งานชินทีสอง
การแทรกแซงกลุ่มทดลองทีนาํโดยครูอาสาสมคัร (ไม่ใช่ผูท้ดลอง) ผลทีออกมาก็ปรากฏวา่การสอน
แบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ใชไ้ดผ้ลดีกวา่ ต่อมา Palinscar and Brown (1984) 

เปรียบเทียบประสิทธิผลของกระบวนการสอนสี ขนัตอน สีกลยุทธ์ คือการพยากรณ์ การตงัคาํถาม 

การทาํให้ชัดเจน และการสรุป ประชากรเป็นผูเ้รียนเกรดห้า และเกรดหก ขนัตอนแรกของ
กระบวนการทีเกียวกับการสอนสีอย่างคือวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal 

Teaching) ซึงนกัเรียนจะไดรั้บการฝึกอบรมดว้ยสีกลยทุธ์ ครังแรกผูเ้รียนฝึกกลยุทธ์ทงัสีแบบกบัครู
และทาํงานเป็นกลุ่มทีซึงไดรั้บมอบหมายจากเริมตน้และสนทนาต่อไปในขณะทีครูทาํหนา้ทีเป็นผู ้
อาํนวยความสะดวกโดยการจดัสิงแวดลอ้มขา้งเคียงและใหค้าํแนะนาํสะทอ้นกลบั ในขนัตอนทีสอง
ของการสอน การสอนทีชัดเจน ครูออกแบบและอภิปรายในแต่ละกลยุทธ์  นักเรียนก็ได้รับ
มอบหมายให้ทาํงานโดยนาํทงัสีกลยุทธ์ไปใช้ การสอนแบบทีสามนกัเรียนฝึกการทาํงานในกลุ่ม
โดยทีครูไม่ตอ้งช่วยเหลือโดยการมอบหมายใหท้าํแบบฝึกหดัโดยใชข้นัตอนกิจกรรมจากสี 

กลยทุธ์ทีฝึกไปและขนัตอนสุดทา้ยคือ นกัเรียนไดรั้บการฝึกเหมือนเดิม แต่ทาํงานเป็นกลุ่มในวนัที
ห้าจากช่วงทีสอนหกวนั ผลการศึกษาดงักล่าวแสดงให้เห็นว่ากลุ่มทีมีการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาททาํคะแนนได้สูงสุดในการอ่านเพือความเขา้ใจ กลุ่มทีให้การสอนทีชัดเจนและกลุ่มทีมี
บทเรียนทาํไดดี้กวา่กลุ่มทีกลุ่มประชากรฝึกดว้ยตนเอง จากการวิจยัทีการใช้การสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาทมีผลในทางบวกในกลุ่มผูเ้รียนภาษาแม่ก็เป็นผลให้ Palincsar และ Brown ก็ใช้
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ในกลุ่มทีผูเ้รียนอายตุ่างกนัทีเรียนภาษาแม่ ยงิไปกวา่นนั ผลทีออกมาแสดงวา่ส่วนประกอบของการ
สอนแบบแลกเปลียนบทบาทตอ้งใช้การทาํงานในส่วนทีเรียกว่าพืนทีรอยต่อพฒันาการ (Zone of 

Proximal Development) สิงเหล่านีเป็นการใชว้ธีิการช่วยและการถ่ายโอนความรับผิดชอบจากครูมา
เป็นนกัเรียนทีร่วมมือกนัทาํงานในกลุ่ม และการฝึกอบรมทีเป็นขนัตอนของสีกลยุทธ์การอ่าน ทีวา่
จะใชว้ธีิอะไร ใชเ้มือไหร่และใชอ้ยา่งไร  

Johnson และ Catherine (1998) ไดท้าํการวจิยักบันกัเรียน 59 คน จากเกรด 3 -5 ใชเ้วลา 
10 อาทิตย ์โดยไดแ้บ่งนกัเรียนเป็นสามกลุ่ม กลุ่มทีสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal 

Teaching) (RT) กลุ่มทีใชก้ารพูด (v/v) และกลุ่มทีไม่ไดท้าํการสอนพิเศษอะไรและเป็นกลุ่มควบคุม 

ผลการวจิยัแสดงให้เห็นวา่กลุ่มทีมีการฝึกอบรมสองกลุ่มมีผลการเรียนทีสูงกวา่กลุ่มทีไม่ไดรั้บการ
สอนด้วยวิธีพิเศษอย่างอืนและผลของกลุ่มทีมีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal 

Teaching) สามารถตอบคาํถามไดม้ากกว่ากลุ่ม v/v แต่สําหรับกลวิธีการอ่านมีผลทางสถิติไม่
แตกต่างกนัในระหวา่งกลุ่ม v/v และ R/T 

King and Parent (1999) ไดท้าํการวิจยัสีกลยุทธ์ของวิธีการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาท (Reciprocal Teaching) ครูระดบัเกรด 5 ผูที้นาํการสอนแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal 

Teaching) ในห้องเรียนภาษาทีหนึง ผลทีไดพ้บวา่เมือครูออกแบบทีสอดคลอ้งและชดัเจนในกลวิธี
ทงัสี นกัเรียนก็สามารถนาํและทาํการอ่านเพือความเขา้ใจอยา่งมีประสิทธิภาพและเพิมความเขา้ใจที
ลึกซึงในเนือหามากขึน 

Oszkus (2003) ไดเ้นน้วา่วิธีนีไดถู้กพฒันาจากการสอนในกลุ่มเล็ก อยา่งไรก็ตามจาก
การวิจยัไดชี้เห็นว่าวิธีนีมีประสิทธิภาพในการรวมความสามารถในกลุ่มทงัในการศึกษาทงัแบบ
เบืองตน้และระดบัสูงขึนไปและช่วยจดัระบบหวัขอ้ให้เป็นสิงทีมีประสิทธิภาพสําหรับนกัเรียนผูที้
ไม่มีการวินิจฉัยในการอ่าน Oszkus (2003) ไดแ้สดงให้เห็นการใช้วิธีการสอนนีของเธอว่าจาก
ปัญหาทีครูบ่นว่านักเรียนไม่จาํว่าเขาอ่านอะไรและไม่มีความเขา้ใจเนือหาอย่างอย่างแทจ้ริง เธอ
ตดัสินโดยใชก้ารวิจยัเมือไม่นานมานีซึงเนน้วา่ครูตอ้งสอนนกัเรียนทุกระดบัให้ใชก้ลยุทธการอ่าน
เพือพฒันาการเรียนรู้ของพวกเขาในการเรียนวชิาทีแตกต่างออกไป  

Hess (2004) พยายามทีจะหาคาํตอบและอธิบายการวดัผลการสอนกลยุทธการอ่าน
แบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ให้สําเร็จโดยใชโ้ปรแกรม Wings ครูห้าคนของ
ห้องเรียนระดบั 4 และระดบั 5 ในระดบัประถมศึกษาของโรงเรียนในแคลิฟอร์เนียตอนเหนือและ
จากขอ้จาํกดัของโปรแกรม Wings ไดถู้กยกมาเป็นตวัอยา่งจาก Literacy Orientation Survey (LOS) 

คือการสํารวจความเชือและการฝึกในการสอนการอ่านโดยการสัมภาษณ์เดียวในการสอนและการ
ฝึกอ่านขณะอยู่ในห้องการอ่านนกัเรียนก็ไดรั้บการสังเกตการณ์การสอนอ่านเพือความเขา้ใจทีใช้
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กลวธีิสองแบบคือการทาํใหช้ดัเจนและการสรุป ผลวิจยัพบวา่สไตล์การสอนของครูทงัห้าคน ความ
เชือและการฝึกได้มีการพฒันาขึนโดยสรุปก็คือนักเรียนได้ถูกสังเกตการใช้กลวิธีการอ่านแบบ
แลกเปลียนบทบาท  (Reciprocal Teaching) โดยเฉพาะอย่างยิงการทําให้ชัดเจน                  

(Clarifying) และการสรุป (Summarizing) ผลทีได้คือมีการพฒันาการอภิปรายใช้คาํถามทีใช้
ความคิดมีประสิทธิภาพสูงขึนและไดรั้บคะแนนในการทดสอบสูงขึนดว้ย 

Bruce and Robinson (2004) ไดท้าํการวิจยัความมีประสิทธิภาพของ metacognitive 

และวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching)ดว้ยเช่นกนั แต่เป็นการพฒันาการ
แยกคาํและทกัษะการอ่านเพือความเขา้ใจของผูอ่้านทีระดบัสูงกว่าชนัประถมศึกษาในห้องเรียน
ทวัไป การพฒันาทกัษะการแยกคาํ กลุ่มประชากรในเงือนไขหลกัได้รับการฝึกวิเคราะห์ การใช ้

metacognitive และกลวิธีการการแยกคาํกระบวนการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal 

Teaching) ก็ไดถู้กใช้ในการฝึกอบรมการอ่านเพือความเขา้ใจ ประชากรไดถู้กแบ่งเป็นสามกลุ่ม 

กลุ่มแรกไดรั้บโปรแกรมการรวมการแยกคาํแบบ metacognitive และการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาท กลุ่มทีสองไดรั้บการสอนแยกคาํแบบดงัเดิมและกิจกรรมการอ่านเพือความเขา้ใจและกลุ่ม
สุดทา้ยไดรั้บการสอนอ่านแบบแลกเปลียนบทบาทร่วมกบัวิธีแบบดงัเดิมในการแยกคาํทีไม่คุน้เคย 

การวดัผลการพฒันาการแยกคาํ กลยุทธการใชก้ารตระหนกัรู้ metacognitive ในการแยกคาํและการ
ทาํความเขา้ใจไดน้าํมาดดัแปลงขณะทาํการวิจยัซึงไดจ้ดัขึนในช่วงโรงเรียนเปิดเป็นเวลาแปดเดือน 

ผลทีได้คือการรวมการใช้การแยกคาํตามกลวิธี metacognitive และการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาทในการอ่านเพือความเขา้ใจมีประสิทธิภาพและชดัเจนกวา่การสอนการอ่านและการแยกคาํ
แบบดงัเดิม หรือมากกวา่วิธีแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ร่วมกบัวิธีการแยกคาํ
แบบดงัเดิม 

Diehl (2005) วิจยัเกียวกบัผลของการใชก้ารสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal 

Teaching) เพือพฒันาทกัษะผูอ่้านเกรด 4 ซึงสามารถถอดรหัสคาํไดแ้ต่ยงัอ่อนในดา้นอ่านเนือหา
เพือความเขา้ใจ การทดสอบก่อนและหลงัเรียนไดใ้ชใ้นการตดัสินผลของการสอน ทีมากกวา่นนัคือ
การสอนไดถู้กอดัเทปไวแ้ละถอดออกมาเพือวิเคราะห์ในการหาแนวโน้มของคาํพูดทีเกียวกบักล
ยุทธ์ทีใช ้ผลทีไดคื้อการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทมีผลในทางบวกในการพฒันาทกัษะเหล่านี
ของผูอ่้านและนาํไปสู่การพฒันาการอ่านเพือความเขา้ใจ 

Todd and Tracey (2006) ได้ทาํการวิจยัว่าการสอนแบบ แลกเปลียนบทบาท 

(Reciprocal Teaching) มีผลอยา่งไรต่อการพฒันาการเรียนรู้ศพัท์และการอ่านเพือความเขา้ใจใน
นกัเรียนกลุ่มเสียง เกรด 4 ใชเ้วลาในการทดลอง 6 อาทิตย ์การสอนแบบแลกเปลียนบทบาทไดถู้ก
ใช้ในสอนอ่าน ผลปรากฏวา่สามคนในสีคนมีการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ศพัทแ์ละทกัษะการอ่าน
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เพือความเข้าใจเพิมขึน อย่างไรก็ตามไม่มีความแตกต่างทีพบได้เมือการแทรกแซงดังกล่าวได้
นาํมาใชก้บันกัเรียนหนึงคนแต่นกัเรียนทงัหมดไดรั้บผลดีจากการเรียนดว้ยวิธีการสอนดว้ยวิธีแบบ
แลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) 

LeFevre, Moore and Wilkinson (2003) ทาํการวิจยัเพือทีจะหาวา่ผลของการสอนแบบ
แบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ช่วยในการเรียนรู้ศพัทแ์ละการอ่านเพือความเขา้ใจ
ในนกัเรียนชนัประถมศึกษา ผลทีไดแ้สดงวา่ 75% ของนกัเรียนทีมีส่วนร่วมในการเรียนวิธีนีพฒันา
ทกัษะความสามารถในเรืองศพัทแ์ละอืนๆ 

Cater (1997) ได้ทาํการทดลองในระยะยาวเพือทีจะหาว่าผลของการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ทีมีฐานการเรียนแบบโปรแกรมผลทีไดน้กัเรียนในชนั
ประถมและมธัยมในรัฐมิชิแกนโดยทีมครูทีเชียวชาญจาํนวน 10 คน ดดัแปลงไปใชเ้ป็นโปรแกรมที
เป็นกลุ่มเล็กๆ 6-8 คนทีเป็นผูที้เรียนอ่อนในวชิาวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสังคม การสอนแบบ
นีไดถู้กจดัใหส้อนใน 30 นาทีแรกของทุกวนัเป็นเวลา 20 วนั ผลของรายงานการวจิยัแสดงให้เห็นวา่
การเรียนรู้ของนกัเรียนจากการทดสอบมาตรฐานสูงขึนจาก 10-40 % เมือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์
มาตรฐานของรัฐ  

Rosenshine and Meister (1994) ไดศึ้กษางานวจิยั 19 ชิน ทีใชก้ารสอนแบบแลกเปลียน
บทบาท (Reciprocal Teaching) เพือช่วยใหน้กัเรียนในการอ่าน ผลปรากฏวา่  

1. เมือจดัการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) 

ก่อนด้วยการสอนทีชัดเจนในสีกลยุทธ์ผลปรากฏว่าดีกว่าใช้การสอนแบบแลกเปลียนบทบาท 

(Reciprocal Teaching) เพียงอยา่งเดียว  

2. โดยภาพรวมไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ เมือนกัเรียนทงัหมดในกลุ่มผล
เฉลียตาํแต่จะมีผลทางสถิติเมือกลุ่มต่างๆรวมผลจากความสามารถหลายแบบ  

3. ผลการวิจยัมีผลทางสถิติเมือการทดสอบถูกพฒันาโดยผูท้ดลองใน
ขณะทีไม่มีผลทางสถิติเมือการทดสอบมาตรฐานถูกใช ้

Cotterall (1990) ใชก้ารสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) กบัผูเ้รียน
ทีเป็นกลุ่มผูใ้หญ่ทีอ่อนในวิชาภาษาองักฤษและเรียนในห้องเรียนตอนเยน็ทีมหาวิทยาลยัวิคตอเรีย 

ในแคนาดา ผูเ้ขา้ร่วมในการวิจยัไดถู้กขอร้องให้ทาํให้ชดัเจน (Clarifying) ถา้อะไรทีดูเหมือนยงัไม่
ชดัเจนในเนือหา การแยกใจความสําคญัและสรุปว่าได้อ่านอะไรไป และการทาํนายส่วนทีถดัไป
ของเนือหาพบวา่การสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ไดเ้ขา้ไปเกียวขอ้งกบั
การแกปั้ญหาทีเป็นอยูแ่ละวิธีการสอนนีทาํให้ผูเ้รียนตระหนกัรู้ถึงการเรียนรู้ในสไตล์การอ่านของ
เขามากขึน 
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Weedman  (2003) ไดท้าํการวิจยัในชนัมธัยมปลายในรัฐเคนทกักีในอเมริกาเพือ
ทดสอบการใชโ้ปรแกรมการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ในการสอนการ
อ่านเพือความเขา้ใจของนกัเรียนเกรด 9 โดยการแบ่งนกัเรียนเป็นสีกลุ่ม คือกลุ่มผูไ้ดรั้บการสอนใน
สีกลยุทธ์ของการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) กลุ่มทีไม่ไดรั้บการสอน
แบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) กลุ่มทีไดรั้บการสอนเพียงแค่กลยุทธ์การสรุปและ
กลุ่มทีไดรั้บการสอนแบบกลยุทธ์การตงัคาํถาม กลยุทธ์การสอนแบบแลกเปลียนบทบาททงัสีแบบ
ไดรั้บการเปรียบเทียบผลการทดสอบการอ่านทีเหมือนกนัทีให้กบักลุ่มนกัเรียนทีไม่ไดรั้บการสอน
แบบ Reciprocal Teaching ยงิกวา่นนัคะแนนการอ่านเพือความเขา้ใจจากนกัเรียนสองกลุ่มทีไดรั้บ
เพียงแค่การสอนแบบแลกเปลียนบทบาท เปรียบเทียบกบัคะแนนจากกลุ่มทีได้รับการสอนเต็ม
รูปแบบไม่มีผลทีแตกต่างทางสถิติระหวา่งคะแนนทดสอบก่อนเรียนของกลุ่มกบัหลงัเรียน อยา่งไร
ก็ตามคะแนนทดสอบหลงัเรียนของกลุ่มทีไดรั้บการสอนทงัสีกลยุทธ์สูงกว่ากลุ่มทีไดรั้บการสอน
เพียงแค่หนึงกลยทุธ์ 

Clark (2003) ทาํการวิจยัเกียวกบัความมีประสิทธิภาพของการสอนแบบ แลกเปลียน
บทบาท (Reciprocal Teaching) กบัผูเ้รียนทีเป็นผูใ้หญ่ในการอ่านเพือความเขา้ใจ กลุ่มตวัอยา่งคือ
ผูเ้รียน15 คน ทีคละกนัทงัหลากหลายความสามารถและชาติพนัธ์ุ อายุจาก 15-50 ปี ใชเ้วลาเรียน 5 

สัปดาห์ เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยงานเขียน การอภิปรายกลุ่ม การสํารวจความคิดเห็น
เกียวกบัการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) การอภิปรายกลุ่มและการเขียน
ได้รับการวิเคราะห์ ผลจากการสํารวจพบว่า 90% ของผูเ้รียนได้ประโยชน์จากการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และชอบกว่าวิธีการสอนแบบดงัเดิม  นักเรียน  40 

เปอร์เซ็นตบ์อกวา่การสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ช่วยพฒันาการอ่านเพือ
ความเขา้ใจของพวกเขา 

Frances and Eckart (1992) ทาํการวิจยัเกียวกบัการวดัประสิทธิภาพของการใช้กล
ยุทธการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ในการอ่านเพือความเข้าใจของ
นกัเรียนในระดบัเกรด 9 นกัเรียนสีสิบคนไดรั้บเลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่งคือนกัเรียน 40 คน แบ่งเป็น
สองกลุ่มจาํนวนเท่าๆกนัโดยการสุ่ม กลุ่มแรกสอนโดยการใช้การสอนแบบแลกเปลียนบทบาท 

(Reciprocal Teaching) และกลุ่มควบคุมไดรั้บการสอนโดยกลวิธีแบบดงัเดิม และแบบทดสอบ The 

Gates Mac Ginitie Reading Test ไดน้าํมาใชท้ดสอบนกัเรียนทงัสองกลุ่ม ผลทีไดแ้สดงให้เห็นวา่มี
ความต่างทางสถิติอย่างมีนยัสําคญัระหว่างคะแนนเฉลียของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผลคือ
กลุ่มทดลองสามารถทาํแบบทดสอบไดเ้สร็จในขณะทีกลุ่มควบคุมไม่สามารถทาํได ้
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Kahre, McWethy, Robertson and Waters (1999) ไดท้าํการวิจยัเพือหาวา่ผลของการใช้
การสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ในการอ่านเพือความเขา้ใจกบักลุ่มผูเ้รียน
ในระดบัตน้และในระดบักลางของโรงเรียนในรัฐ IIIinois ทีมีปัญหาเกียวกบัการอ่านเพือความ
เขา้ใจเพราะขาดกลยทุธการนาํตนเองในการอ่านเพือความเขา้ใจทีวนิิจฉยัโดยผูว้จิยั ผลทีไดแ้สดงถึง
พฒันาทีเกิดขึนของนกัเรียนในการเขา้ใจการฟัง 

Yoosabai (2009) ไดท้าํการวิจยัเกียวกบัผลของการพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพือ
ความเขา้ใจของนักเรียนในระดบัมธัยมปลายในห้องเรียนไทยในนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีทีหก 

ผลการวิจยัปรากฏว่ากลุ่มทดลองทีสอนด้วยกลวิธีแลกเปลียนบทบาทมีผลทางสถิติสูงการกลุ่ม
ควบคุมทีสอนโดยใช ้skill-based และผูเ้รียนมีเจตคติทีเป็นบวกต่อการเรียนแบบแลกเปลียนบทบาท 

(Reciprocal Teaching)  

Hamzah A.Omari และ Hani A. Weshah (2010)ไดท้าํการวิจยัเกียวกบัการใชว้ิธีการ
สอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ของครูทีโรงเรียนในประเทศจอร์แดน (Using 

the Reciprocal Teaching Method by Teacher at Jordanian Schools) กลุ่มตวัอยา่งเป็นครู 523 คน 

เครืองมือทีใชเ้ป็นแบบสอบถาม ผลจากการวิจยัพบว่าในภาพรวมค่าเฉลียของการใช้กลวิธีกลการ
สอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) อยูใ่นระดบักลางๆ ผล T-test แสดงถึงครูใน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ใช้มากกว่าและผลจาก ANOVA บ่งชีวา่ผลทางสถิติไม่มีความแตกต่าง
และได้นาํผลการวิจยัไปใช้เพือช่วยให้ครูตระหนกัถึงความสําคญัของการใช้กลวิธีการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาทในโรงเรียนในการสอนทีเป็นแบบเฉพาะเจาะจง 

Caryn M. King and Lara M. Parent Johnson (1998) ไดท้าํการวิจยัเกียวกบัหวัขอ้ 

Constructing meaning via reciprocal teaching เกียวกบัครูทีสอนในเกรดห้าซึงทีมีการสอนเกียวกบั 

constructivist thinking โดยออกแบบการใช้กลวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal 

Teaching) ในชันเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสนทนาและทาํความเขา้ใจเนือหาแบบ
แลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ผลปรากฏวา่นกัเรียนไดรั้บประโยชน์ในมุมมองทีลึกใน
การคิดรวบยอดและผลการออกแบบการสอนของผูท้ดลองได้มาตรฐานในการวดัผลความเขา้ใจใน
ระดบัสูงและทาํใหผู้เ้รียนประสบความสาํเร็จในการสร้างความหมาย 

Hart and Speece (1998) ได้ทาํการวิจยัผลของการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท 

(Reciprocal Teaching) แก่ผูเ้รียน postsecondary ทีเสียงต่อการสอบตก กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั
ประกอบดว้ยผูเ้รียน 50 คน ของวทิยาลยัชุมชนใน Maryland ประเทศอเมริกา ผลการวิจยัคือกลุ่มทีมี
การสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) มีผลทางสถิติดีกวา่กลุ่มทีสอนแบบทวัไป
ในการอ่านเพือความเขา้ใจและการพฒันาทกัษะ อย่างไรก็ตามไม่มีความแตกต่างของการยอมรับ
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ทกัษะการเรียนในการวเิคราะห์ระดบัทีสอง ผูอ่้านทีอ่อนจะไดรั้บประโยชน์มากกวา่ทงัดา้นการอ่าน
เพือความเขา้ใจและการพฒันาทกัษะกลยทุธ์มากกวา่กลุ่มอ่อนทีเป็นกลุ่มควบคุม 

สรุปผลจากการวิจยัของการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท  (Reciprocal Teaching) ใน
ภาษาแม่มีผลเป็นบวกในทุกๆช่วงอายุในระดบัประถมศึกษา นกัเรียนสามารถถอดรหัสคาํไดดี้แต่
การอ่านเพือความเขา้ใจยงัอ่อนอยู่ และผูเ้รียนในระดบัมธัยมศึกษาและมหาวิทยาลยัทีมีปัญหาใน
การอ่านเพือความเข้าใจหลังจากเรียนด้วยวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal 

Teaching) คะแนนการสอบเพิมขึนและมีผลทางสถิติมากกว่ากลุ่มควบคุม ผลจากการวิจยัเหล่านี
ชีให้เห็นความจริงวา่การใชก้ารสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ทีมีสีทกัษะ
หลกัประกอบดว้ยการสอนทีชดัเจนเป็นวิธีทีประสบความสําเร็จทีช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาการอ่านเพือ
ความเขา้ใจ 

2. การสอนแบบ แลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ในบริบทของการ
ใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาทสีองและเป็นภาษาต่างประเทศ (Reciprocal Teaching in ESL and EFL 

Context) 

                     Russel (1998) ไดท้าํการวิจยัผลของการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal 

Teaching) ในการอ่านและความคล่องแคล่วในดา้นภาษาพูด ประชากรทีใชใ้นการทดลองครังนีมี
จาํนวน 48 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 25 คน และกลุ่มควบคุม 23 คน กลุ่มทดลองไดรั้บการสอน
แบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) จาํนวน 20 วนั ขณะทีกลุ่มควบคุมไดรั้บการสอน
แบบดังเดิมทงัสองกลุ่มใช้สือการสอนเหมือนกนั เครืองมือในการวิจยัประกอบด้วย Language 

Assessment Scales (LAS) Standardized Reading Test, the oral language proficiency (LAS-O) and 

Self Perception Scale (RSPS) เครืองมือแต่ละอยา่งจดัเป็นแบบทดสอบก่อนและหลงั (pre-posttest) 

การวจิยันีขยายผลในทางบวกของการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ของการ
อ่านเพือความเขา้ใจและพบว่าการสอนแบบนีมีผลสะทอ้นในทางสถิติเป็นบวกในความคล่องของ
ภาษาพูด และการยอมรับตนเองของผูอ่้าน 

Smith (1998) ไดท้าํการวจิยัเกียวกบัความมีประสิทธิภาพของการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาท (Reciprocal Teaching) โดยทาํซาํการวิจยัของ Lysynchuk, Pressley, and Vye’s, (1989) 

กลุ่มตวัอยา่งของการวิจยันีประกอบดว้ยนกัเรียนในชนัมธัยมตน้เกรด 9 ในประเทศกานา อาฟริกา
ตะวนัตกจาํนวน 54 คน ใชเ้วลาในการสอน 20 ครัง กลุ่มทดลองไดรั้บการสอนแบบ แลกเปลียน
บทบาท (Reciprocal Teaching) ในขณะทีกลุ่มควบคุมไม่ได้รับการสอนแบบนี ผลจากการวิจยั
พบวา่ในส่วนของการอ่านเพือความเขา้ใจของนกัเรียนกลุ่มทีไดรั้บการฝึกแบบแลกเปลียนบทบาท 

(Reciprocal Teaching) มีผลทางสถิติดีกวา่กลุ่มทีเป็นกลุ่มควบคุมยิงกวา่นนัพวกเขาไดผ้ลในแปด
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สัปดาห์หลงัจากทีไดรั้บการฝึกนกัเรียนทุกระดบัการอ่านไดป้ระโยชน์จากการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาท (Reciprocal Teaching)  

ธนชัพร กอ้นพนัธ์ (2006) เปรียบเทียบการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal 

Teaching) กบัเทคนิคการสอนภาษาเพือการสือสารของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีทีหก ในประเทศ
ไทย ผลการวิจยัพบว่าการอ่านภาษาองักฤษเพือความเข้าใจของกลุ่มทีสอนด้วยการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) มีผลทางสถิติทีแตกต่างนนัคือสูงกวา่กลุ่มทีสอนดว้ย
การสอนภาษาเพือการสือสารทีระดบั 0.05 

Hansan (1994) ไดเ้ปรียบเทียบผลของการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal 

Teaching) ไปสู่เทคนิคการแปลของนกัศึกษามหาวิทยาลยัคูเวต ผลการวิจยัพบว่านกัศึกษาทีเรียน
แบบแลกเปลียนบทบาทมีผลการอ่านทีดีกว่าผูที้เรียนทีไม่ได้เรียนด้วยวิธีแลกเปลียนบทบาท 

(Reciprocal Teaching) ยงิกวา่นนัผูว้ิจยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งในกลุ่มทีเรียนดว้ยวิธีแลกเปลียนบทบาท
มีโอกาสใชภ้าษาองักฤษเป็นเครืองมือในการสือสาร 

อยา่งไรก็ตาม Adunyarittigun (2004) พบวา่ไม่มีผลต่างทางสถิติในการอ่านเพือความ
เขา้ใจระหวา่งนกัเรียนในกลุ่มทดลองทีไดรั้บการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและกลุ่มทีไดรั้บการ
สอนแบบธรรมดาและการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) มีผลในทางบวกทงั
การยอมรับตวัเองของนกัเรียนและเจตคติ 

Rattanakun (1988) ได้เปรียบเทียบผลของการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท 

(Reciprocal Teaching) กบัเทคนิคการแปลในระดบัมหาวิทยาลยั กลุ่มตวัอยา่งของการวิจยัในครังนี
คือนกัศึกษาพยาบาลชนัปีที 1 ของมหาวิทยาลยัมหิดล โดยกลุ่มตวัอยา่งไดถู้กจดัเป็นกลุ่มควบคุม
และกลุ่มทดลองและมีแบบทดสอบก่อนและหลงั (pretest–posttest) กลุ่มควบคุมถูกสอนด้วย
เทคนิคการแปลในขณะทีกลุ่มทดลองได้รับการสอนด้วยการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท 

(Reciprocal Teaching) ผลการวิจยัพบวา่ผูเ้รียนในกลุ่มทดลองไดค้ะแนนสูงกวา่กลุ่มควบคุมยิงไป
กว่านนัผูเ้รียนในกลุ่มทดลองมีเจตคติทีเป็นบวกต่อการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal 

Teaching) มากกวา่กลุ่มควบคุมทีมีเจคติต่อการสอนแบบเทคนิคการแปล 

Song (1998) ได้ทาํการทดลองว่าการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal 

Teaching) สนบัสนุนความสามารถการอ่านของของนกัศึกษาในระดบัวิทยาลยัหรือไม่ ในประเทศ
ไตห้วนัดีพอๆกบัทีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ในการอ่านเพือความ
คล่องหรือไม่และชนิดของคาํถามแบบไหนทีมีผลต่อการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal 

Teaching) ผลการวจิยัแสดงวา่เทคนิคนีพฒันาความสามารถในการอ่านของผูเ้รียนทงัอ่านคล่องและ
การอ่านเพือความเขา้ใจรวมถึงผูเ้ขา้ร่วมทีทีความคล่องน้อยก็สามารถได้ประโยชน์จากการสอน
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แบบอภิปัญญามากวา่ผูอ่้านทีมีความสามารถในทีสุดพบวา่ผลการวิจยัชนิดของคาํถามทีนกัเรียนใช้
สัมพนัธ์กบัการจบัใจความสาํคญัและลงความเห็นวา่มีการพฒันา 

Soonthornmanee (2002) ทาํการวิจยัเกียวกบัวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท 

(Reciprocal Teaching) ช่วยนกัศึกษาไทยทีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศทีจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยัในกรุงเทพฯว่าช่วยความเขา้ใจเนือหาหรือไม่ ประชากรทีศึกษาคือนักศึกษาสาขา
วิทยาศาสตร์การเมืองการปกครองจาํนวน 84 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่ม
ทดลองสอนดว้ยวิธีแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ในขณะทีกลุ่มควบคุมสอนโดยวิธี 

(skill-based) การสอนทีเนน้ทกัษะเฉพาะเช่นการหาใจความสาํคญั การลงความเห็นรายละเอียดและ
การหาความจริง การอธิบายโครงสร้างและไวยากรณ์ในการอ่านเนือหา  ผลการวิจยัแสดงให้เห็นวา่
ผูเ้รียนกลุ่มทีมีการสอนดว้ยวธีิแลกเปลียนบทบาท เรียนไดผ้ลดีกวา่กลุ่มควบคุมทีสอนโดยวิธี skill-

based ผูเ้รียนในกลุ่มทดลองทีมีทกัษะและมีทกัษะน้อยกลุ่มนีมีเจตคติทีเป็นบวกต่อการสอนแบบ 

แลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ซึงสิงนีบ่งชีว่าการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท มี
อิทธิพลต่อการอ่านเพือความเขา้ใจของนกัศึกษาระดบัมหาวทิยาลยั 

Wisaijorn (2003) ทาํการวิจยัผลของการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal 

Teaching) ในการอ่านเพือความเขา้ใจ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาชนัปีทีหนึงจาํนวน 34 คน ในกลุ่ม 

English for Academic Purpose ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผูว้ิจยัทาํการทดลอง
ทงัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การทดสอบก่อนเรียน การทดสอบหลงัเรียน การทดสอบติดตามหลงั
การอ่านแบบสอบถามก่อนและแบบสอบถามหลงั แบบทดสอบติดตามหลงัการอ่าน รายการ บนัทึก
ประจาํวนั ผลทีได้แสดงถึงการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) พฒันา
ความสามารถทางการอ่านของผูเ้รียนยิงไปกวา่นนัการติดตามทดสอบติดตามผลการอ่านเพือความ
เขา้ใจเปรียบเทียบจนถึงทดสอบหลงัขนัเสร็จสมบูรณ์ ในการฝึกชีให้เห็นถึงความจริงทีวา่ยุทธวิธีทงั
สีในการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ยงัคงไดรั้บการใชอ้ยูห่ลงัจากทีการ
ฝึกอบรมเสร็จสินแลว้ 

การทาํการวิจยัในการใชก้ารสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ใน
บริบทของ ESL และ EFL ยงัคงเน้นอยู่ในระดบัมหาวิทยาลยัเพราะในระดบันีผูเ้รียนสามารถ
ถอดรหสัคาํเพียงพอมีการวิจยัจาํนวนไม่มากเกียวกบัเรืองนีในระดบัมธัยมศึกษา อยา่งไรก็ตามผล
ทงัหมดของการศึกษาก็ยงัเป็นในทางบวกผูเ้รียนดว้ยวิธีการสอนนีไดรั้บผลทางสถิติดีกวา่การสอน
โดยวธีิอืนสิงเหล่านีเป็นสาเหตุใหก้ารสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching)ไดรั้บผล
ทางเจตคติในทางบวก มีการวิจยัหลายเรืองทีหาผลของการทาํนาย การตงัคาํถาม การทาํให้ชดัเจน 

การมองเห็นและการสรุปในการอ่านเพือความเขา้ใจและขยายผลกลวิธีช่วยนักเรียนให้เขา้ใจใน
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เนือหาทีแตกต่างกนั ดงัเช่น การวิจยัของ Greenway (2006) การทาํนายช่วยนกัเรียนในการหา
ใจความสาํคญัของเรืองเชือมเนือหาของเรืองดว้ยความรู้ทีมีมาก่อนและทาํนายเหตุการณ์และหวัขอ้
เรืองในยอ่หนา้ถดัไปไดใ้นเชิงลึกเกียวกบัการตงัคาํถาม Rosenshine, Meistry and Chapman (1996) 

กล่าววา่เมือนกัเรียนตงัคาํถามเขาก็จะกลายเป็นผูที้สนใจในเนือหามากขึนซึงเป็นสิงทีจาํเป็นในการ
เขา้ใจ 

Slater and Hortsman  (2004) ไดก้ล่าววา่การดดัแปลงกลยุทธ์ของการตงัคาํถามไปใช้
ช่วยผูเ้รียนพฒันาทกัษะการเขียนของผูเ้รียนโดยการวางแผนและการทบทวนรวมถึงขณะใช้ในการ
ทาํให้ชดัเจน นกัเรียนเริมเขียนคาํศพัท์ถูกตอ้งประโยคหรือความคิดและใชก้ลยุทธ์นีช่วยให้ผูเ้รียน
เขา้ใจเนือหาและสามารถแกปั้ญหาได ้

Lederrer (2000) ทาํการวิจยัโดยมีวตัถุประสงค์เพือการใช้กลยุทธการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ในการออกแบบโปรแกรมปรับพืนฐานสําหรับนกัเรียน
ทีมีความตอ้งการพิเศษเพือพฒันาการอ่านเพือความเขา้ใจ ผูว้จิยัใชบ้ทสนทนาในการรวมสิงนีเขา้ไป
ในกระบวนการเรียนรู้ ผลทีไดคื้อการปรับพืนฐานช่วยนกัเรียนหาใจความหลกัอยา่งชดัเจนและตอบ
คาํถามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

Hacker and Tenent (2002) กล่าววา่ครูหลายคนไดท้าํการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท 

(Reciprocal Teaching) เพือเพิมประสิทธิภาพใหน้กัเรียนมีความสามารถซึงส่วนใหญ่ผูว้ิจยัจะเนน้วา่
การใชก้ลยทุธ์เหล่านีไม่เพียงแต่ช่วยใหผู้เ้รียนรู้วา่ใชม้นัอยา่งไรแต่ยงัช่วยจดัโครงสร้างความคิดรวบ
ยอดในการเรียนรู้ของผูเ้รียนและพฒันาการคิดระดบัทีสูงขึนดว้ยและความสามารถเพือนาํไปสู่การ
เขียน ผลทีไดป้รากฏวา่วธีินีสามารถใชส้อนในวชิาวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม รวมถึงการสอน
ภาษา Dipito, Crige and Gardner (1993) ชีให้เห็นถึงความสําคญัถึงสิงทีช่วยตอบคาํถามของ
นกัเรียนโดยตรงเป็นการจดัขึนเพือขบัเคลือนนกัเรียนสู่การจินตนาการและการเรียนแบบมีส่วนร่วม 

ซึงการจดัแบบอาจจดัรวมกบัการใชผ้งักราฟิก แผนผงัห่วงโซ่เพือช่วยพฒันาความสามารถในการ
สรุปเรืองบรรยายเหตุการณ์หาความเหมือนและความต่างเพือเขา้ใจขอ้มูลทีเกียวกบัคาํถามทีเป็น
คณิตศาสตร์ 

Greenway (2002) ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบนกัเรียนสองกลุ่มเกียวกบัความยากในการ
เรียนศพัท ์กลุ่มแรกสอนดว้ยกลวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) กลุ่มที
สองสอนโดยวิธีเหตุผลการอุปมาน ผลทีได้คือการใช้กลวิธีแลกเปลี ยนบทบาท (Reciprocal 

Teaching) มีประสิทธิภาพมากกวา่ 
Jaffrey (2002) และ Allen (2003) สนบัสนุนวา่กลวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท 

(Reciprocal Teaching) สามารถเชือมโยงความเข้าใจเนือหาของหัวข้ออืนๆและการพฒันา 
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กระบวนการ cognitive และ metacognitive ในการเขา้ใจหัวขอ้ของเนือหาและทาํให้สิงทียาก
กลายเป็นสิงทีงายและมีความมนัใจในการอ่านและแลกเปลียนขอ้มูลกบัเพือนโดยธรรมชาติ 

สรุปผลการวจิยัทีมีมาก่อนมีความสอดคลอ้งในประเด็น 

1. มีความสัมพนัธ์ทีเป็นบวกระหว่างการใช้วิธีการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาท (Reciprocal Teaching) กบัการบรรลุความสาํเร็จในมาตรฐานการทดสอบ  

2. ใช้การสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) อย่างมี
ประสิทธิภาพในการสอนในชนัเรียนทีแตกต่างกนัในหลายระดบัได ้

3. การสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ไม่เพียงแค่เป็น
การสอนภาษาทีมีประสิทธิภาพแต่ยงัมีประสิทธิภาพในการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์สังคมอีกดว้ย 

4. เป็นกลยทุธการสอนนกัเรียนทีชดัเจนทีพฒันาทกัษะการคิด 

5. เป็นทกัษะทียืดหยุ่นสามารถสอนรวมกบักลยุทธ์อืนคล้ายกบัการเรียน
แบบมีส่วนร่วม ผูเ้รียนทงัห้องสามารถอภิปรายซกัถามเพือทีจะดึงความมีส่วนร่วมและดึงบทบาท
ของพวกเขามาใชใ้นการสอน 

                      เป็นวิธีการสอนทีพฒันาความสามารถของผูเ้รียนดว้ยความตอ้งการพิเศษ ผลจากการ
วิจยัเน้นยาํว่าการสอนด้วยวิธีนีสามารถสอนไดก้บักลุ่มผูเ้รียนในหลายระดบัและใช้ได้ในหลาย
สาขาวชิา อยา่งไรก็ตามวธีิทีจะสรุปเนือหาในกลยทุธ์ทีเป็นขนัสรุป (summarizing) นนัไม่ใช่เป็นสิง
ทีง่ายในการทาํเพราะวา่ผูอ่้านตอ้งคิดอยา่งเป็นขนัตอนและรวบรวมความคิดให้เป็นระบบเดียว เรือง
เดียวทีอ่านผูว้ิจยัจึงเห็นวา่การใชแ้ผนภูมิความหมาย (semantic mapping) เป็นเทคนิคทีเหมาะสม
ทีสุดในการสรุปเนือหา 

 

12. งานวจัิยทีเกยีวกบัการใช้ยุทธวธีิการใช้แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) 

ภาพรวมงานวิจยัการอ่านเพือความเขา้ใจทีเกียวขอ้งการใช้แผนภูมิความหมาย 

(Semantic Mapping)   

Brady (1990) ไดท้าํการวิจยัเกียวการพฒันาการอ่านเพือความเขา้ใจของนกัเรียน
ระดบัมธัยมโดยการใช้กลวิธีการสอนแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching ) และการใช้
แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) จากผลของการใชส้องกลวิธีนีพฒันาการอ่านเพือความ
เขา้ใจ กลุ่มตวัอย่างคือนกัเรียนเกรดห้าไปเกรดแปด นกัเรียนกลุ่มทดลองคือเป็นเด็กชาวพืนเมือง
ของอลาสกา้ตะวนัตกทางตอนใต ้นกัเรียนกลุ่มควบคุมไม่ไดส้อนดว้ยกลยุทธ์ทงัสองนี ผลการวิจยั
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ทีไดคื้อรูปแบบการสอนทงัสองแบบทงัการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท และแผนภูมิความหมาย
ช่วยทาํใหน้กัเรียนอ่านเพือความเขา้ใจไดดี้ขึน 

 

การใชก้ลวธีิการสอนแบบแผนภูมิความหมายในผูเ้รียนในระดบัต่างๆดงันี 

Lina Abed Al-Gader Salameh (2006) ทาํการวิจยัเกียวกบัผลของการใชก้ลยุทธ์
แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) ในการอ่านเพือความเขา้ใจสําหรับนกัเรียนเกรดแปดใน 

Al-Ramleh Elementary School for Girls in Zarqa Salameh กลุ่มตวัอยา่งในการทดลองนีแบ่งเป็น
สองกลุ่มคือควบคุมและกลุ่มทดลองซึงแต่ละกลุ่มจะมีนกัเรียน 15 คน กลุ่มทดลองสอนโดยผูว้ิจยั
โดยใช้แผนภูมิความหมายสามแบบในสอนการอ่านเพือความเขา้ใจและกลุ่มควบคุมสอนโดยวิธี
ดงัเดิมโดย ผลการวจิยัแสดงถึงผลดีของการใชก้ลวธีิแผนภูมิความหมายในการสอนการอ่าน 

Oliver (2009) ทาํการวิจยัเรือง An Investigation of Concept Mapping to Improve 

the Reading Comprehension of Science Texts การวิจยันีเป็นการตรวจสอบวา่นกัเรียนทีเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ในเกรดหก 74 คน สามารถใชโ้ครงสร้างบริบทจากคาํ 900 คาํในเนือหาทีเรียนในการ
สนทนาเกียวกบัดินโดยการให้แผนผงัความคิดรวบยอด (concept Mapping) ใช้ระยะเวลาสีภาค
การศึกษาและความคิดรวบยอด 24 แบบ ผลคือไม่มีความต่างในการแสดงผงัของนกัเรียนทีระดบั
การอ่าน สองในสามส่วนของนกัเรียนบ่งชีว่าพวกเขาสนุกกบัการทาํผงัความคิดและชอบทีจะอ่าน
แลว้ทาํผงัมากกวา่เพียงแค่อ่านอยา่งเดียว นกัเรียนแสดงออกมาให้เห็นวา่ชอบทีจะทาํเป็นงานคู่หรือ
เป็นกลุ่มเล็กๆมากกวา่ทาํโดยลาํพงั คาํแนะนาํหลายอยา่งไดจ้ดัไวใ้ห้นกัเรียนในการพฒันาการคิด
ดว้ยผงัความคิดทีเกียวกบัเรืองทีเป็นบริบทวิทยาศาสตร์ รวมถึงการเชือมทีเป็นผงั open-ended การ
ใส่แผนผงัเขา้ไปในโครงการ ใชเ้วลาระยะยาวในการวิจยัและการเสริมการร่วมมือและการช่วยโดย
อยูบ่นฐานของเครืองมือช่วยเหลือ (tool-based scaffolds) 

Svenconis   (1994) จากมหาวิทยาลยั The Catholic University of America ไดท้าํการ
วจิยัเกียวกบัการใชแ้ผนภูมิความหมายในการสอนศพัทใ์นการสอนภาษาทีสอง (ภาษาเสปน) ให้กบั
ผูเ้รียนโดยใชก้ารเชือมโยงจากระบบอินเทอร์เน็ต (hypertext) กลุ่มตวัอยา่งทีใชคื้อผูเ้รียนเกรดแปด
จาํนวน 48 คนและผูเ้รียนเหล่านีไม่ไดมี้พืนฐานความรู้ภาษาสเปนมาก่อน จากผลการวิจยัพบวา่ผล
การเรียนของกลุ่มผูเ้รียนทีเรียนศพัทโ์ดยใชแ้ผนภูมิความหมายสูงกวา่กลุ่มของผูเ้รียนทีสอนดว้ยการ
สอนแบบดงัเดิมทีมีมาก่อน 
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Halterman  (2013) ไดท้าํการวจิยัเกียวกบัการใชแ้ผนภูมิความหมาย โดยการวิจยันีได้
ใชก้ารสอนหลายแบบ ; วธีิการสอนแบบดงัเดิม การสอนแบบRAP (การอ่านเรืองจากยอ่หนา้และ
สามารถสรุปใจความสาํคญั รายละเอียดของเรืองในยอ่หนา้ และสรุปความโดยใชค้าํพูดของผูอ่้าน
เอง)  กลยทุธ์การถอดความ กลยทุธ์การสอนแบบใชแ้ผนภูมิความหมาย และการสอนแบบหลายๆ
วธีิรวมกนั  ในการสอนการอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชนัไฮสคูล  

และการวจิยันีไดใ้ชก้ารเก็บขอ้มูลทงัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  การวจิยันีใชก้ลุ่มตงัอยา่งจาํนวน 

223 คน ผลจากการวจิยัสรุปวา่การอ่านเพือความเขา้ใจของนกัเรียนเพิมขึนจากการใชก้ารสอนใน
หลายวธีิและการสอนแบบใชแ้ผนภูมิความหมายเป็นวธีิหนึงทีสามารถเพิมประสิทธิภาพการอ่าน
ของนกัเรียนในระดบัทีสูงกวา่การสอนแบบอืนๆในหลายวธีิเหล่านนั 

                     Longman (1987) ไดท้าํการวิจยัโดยใชแ้ผนภูมิความหมายในการพฒันาการอ่านของ
ผูเ้รียนในระดบัวิทยาลยั โดยได้ทาํการวิจยัเปรียบเทียบสองแบบ การวิจยัแรกคือผูอ่้านจะมีการ
พฒันาหรือไม่มีการพฒันาในการดึงความรู้ทีมีมาก่อนมาใชใ้นการตดัสินและสรุปการอ่าน และการ
วจิยัอีกอยา่งคือการใชแ้ผนภูมิความหมายในการสอนการอ่านโดยตรงเพิมการดึงความรู้ทีมีมาก่อน 

(Background knowledge) มาใชห้รือไม่ และผลการวิจยัแรกพบวา่ผูอ่้านทีไม่มีความรู้ในเรืองทีอ่าน
มาก่อนจะใชค้วามรู้เดิมมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งทีมีความรู้ในเรืองทีอ่านมาก่อน และผลจากการวิจยัใน
หวัขอ้หลงัพบวา่การสอนดว้ยแผนภูมิความหมายไม่ไดเ้พิมระดบัของการดึงความรู้ทีมีมาก่อนของ
ผูเ้รียนและผูว้ิจยัสรุปไวใ้นตอนท้ายว่านักการศึกษาจาํเป็นจะต้องมีความพยายามในการสอน
เพิมเติมความรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนก่อนทีจะมีการอ่านก่อน จึงจะสามารถรับรองผลได ้

                          Amoush, Kholoud Hussein  ( ) ไดว้ิจยัเกียวกบัการใชแ้ผนภูมิความหมายเพือ
พฒันาประสิทธิภาพในการอ่านเพือความเขา้ใจของผูเ้รียนในระดบัมหาวิทยาลยั กลุ่มตวัอย่างเป็น
นกัศึกษาจาํนวน  ห้อง ทีเรียนในหลกัสูตรภาษาองักฤษ ซึงอยู่ในระดบัหนึง (level one) ใน
มหาวิทยาลยั Al-Balqa Applied University กลุ่มตวัอยา่งทีใชแ้บ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

สอนโดยใช้บทเรียนการอ่านเพือความเข้าใจทีเหมือนกัน  กลุ่มทดลองได้รับการสอนด้วยกล
ยุทธการสอนแบบใชแ้ผนภูมิความหมาย ในขณะทีกลุ่มควบคุมไดรั้บการสอนแบบดงัเดิม ผลจาก
การวิจยัสรุปคือกลุ่มทดลองทีไดรั้บการสอนแบบใช้แผนภูมิความหมายมีผลสัมฤทธิของผลการ
เรียนสูงกวา่กลุ่มควบคุมทีใชว้ธีิดงัเดิมสอนทงัผลการทดลองก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 Grigaite (2005) ได้วิจยัเกียวกบัการใช้แผนภูมิความหมายเพือพฒันา
ทกัษะการคิดของเด็กในช่วงอายุ 6-7ขวบ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนระดบัชนัอนุบาลจาํนวน 57 คน 

โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองจาํนวน 28 คน กลุ่มควบคุมจาํนวน 29 คน โดยใช้เวลาในการทดลอง 4

เดือนและทาํการฝึกเทคนิคการใช้แผนภูมิความหมายให้นักเรียนกลุ่มทดลองสัปดาห์ละ 2 ครัง
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จาํนวนทงัหมด 30 ครัง ผลการวจิยัพบวา่กลยทุธ์แผนภูมิความหมายเป็นเครืองมือทีเหมาะสมในการ
กระตุน้นกัเรียนพฒันาทกัษะการคิด ความเขา้ใจในการจดัประเภท แยกหมวดหมู่ ไดใ้นผลดีมากเมือ
เปรียบเทียบกบันกัเรียนในกลุ่มควบคุมทีไดรั้บการสอนแบบธรรมดา 

กฤติกา   จันทรเกษม  (2553)ได้วิจัยเกียวกับการใช้ผงัความสัมพันธ์ทาง
ความหมายในการเรียนแบบกลุ่มสัมพนัธ์เพือ เพิมพูนความสามารถในการอ่าน การเขียนสรุปความ
ภาษาองักฤษและ การเห็นคุณค่าในตนเอง ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 จงัหวดัเชียงใหม่ ที
ลงทะเบียนเรียนวิชา ภาษาองักฤษ  คน ผลการวิจยัสรุปไดว้า่นกัเรียนทีได้รับการสอนโดยใช้ผงั
ความสัมพันธ์ทางความหมายในการเรียนแบบกลุ่มสัมพันธ์มีความสามารถในการอ่าน  มี
ความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาองักฤษภาษาองักฤษหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง และนกัเรียน เห็นคุณค่าในตนเองหลงัการทดลองไม่สูงขึนกวา่ก่อนการทดลอง 

Kim (2009) ได้ทาํการศึกษาเกียวกับการใช้รูปแบบการขยายแผนภูมิ
ความหมายเพือความเขา้ใจความหมายทางภาษาศาสตร์ ขอ้ความการเขียนทีนาํมาเป็นตวัอยา่งในการ
วเิคราะห์ไดม้าจากหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร หนงัสือ จดหมายและบทเรียงความของนกัเรียน นกัศึกษา 
ส่วนตวัอย่างขอ้ความทีนาํมาวิเคราะห์ดา้นการพูดไดม้าจากการพูดสือสารในสถานการณ์จริงใน
ดา้นธุรกิจ การประชุมของรัฐบาล รายการโชวท์างวิทยุ และการสนทนาทางโทรศพัท์ ผลการวิจยั
พบวา่กลยทุธ์แผนภูมิความหมายสามารถสนบัสนุนความเขา้เขา้ใจทางดา้นภาษาศาสตร์ 

                           Sophapan  Tateum (2007) ไดศึ้กษาการใชแ้ผนภูมิความหมายในกิจกรรมการสอน
คาํศพัท์ในกิจกรรมก่อนการอ่านของนกัศึกษาชนัปีที2 ทีเรียนสาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยั     

ราชภฏัลาํปาง กลุ่มตวัอย่างมี 42 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 21 คน กลุ่มทดลอง 21 คน โดยการ
ทดลองใชเ้ครืองมือทีเหมือนกนัแต่สอนโดยใช้แผนการสอนทีต่างกนั กลุ่มทดลองไดรั้บการสอน
โดยใช้ยุทธวิธีแผนภูมิความหมาย ขณะทีกลุ่มควบคุมใช้การสอนแบบความสัมพนัธ์ (correlation) 

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนหลังการอ่านสูงกว่ากลุ่มควบคุมเพราะการใช้เทคนิค
แผนภูมิความหมายในการดึงความรู้เดิมทีมีมาก่อนในกิจกรรมก่อนการอ่าน  

           นอกจากนันก็มีผูว้ิจยัและนักการศึกษาอีกหลายท่านทีทาํการวิจยัเกียวเรืองนี
อยา่งเช่น Williams,C.R. (1994) ,Canas at al. (2004), Darayesh, Al-Mutassim Ahmad (2003), Kuo 

et al. (2002) และผลทีไดส้นบัสนุนวา่เทคนิควิธีการสอนแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) 

สามารถช่วยสนบัสนุนการอ่านเพือความเขา้ใจ 

            จากทีกล่าวมาจึงสามารถทีจะสรุปได้ว่าการใช้เทคนิควิธีแบบแผนภูมิ
ความหมาย   (Semantic Mapping) สามารถทาํให้ผูอ่้านพฒันาการอ่านและเขา้ใจเนือหาไดดี้ขึนกวา่
ทีอ่านแบบปกติทวัไป การทาํแผนภาพหลงัการอ่านไดช่้วยให้ผูเ้รียนรวบรวมขอ้มูลทีเรียนจากตาํรา
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ดว้ยความรู้จากประสบการณ์เดิมเกียวหวัขอ้เรืองและทบทวนจุดทีสําคญัทงัหมดทีแสดงไวใ้นตาํรา
และ ความสัมพนัธ์ในความเขา้ใจทีดีขึนท่ามกลางใจความสําคญั อยา่งนอ้ยทีสุดก็เป็นการสะทอ้น
ใหเ้ห็นถึงการจดัองคป์ระกอบของเนือหา 
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บทท ี3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

 การวจิยันีเป็นการวจิยัและพฒันา (Research and Development) มีวตัถุประสงคห์ลกัใน
การพฒันาและหาประสิทธิภาพของการพฒันารูปแบบการอ่านเพือความเขา้ใจของนกัศึกษาระดบั
มหาวิทยาลยัโดยใชก้ลยุทธการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิ
ความหมาย (Semantic Mapping) อนันาํไปสู่กระบวนการเรียนการสอนอ่านเพือความเขา้ใจทีมี
ประสิทธิภาพ ผูว้จิยัไดศึ้กษาตาํรา เอกสาร รวมถึงงานวิจยัต่างๆ ทีเกียวขอ้ง ไดแ้ก่ มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2 หลกัสูตรปริญญาตรี กลุ่มวิชา
ภาษาและการสือสาร สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 3 หลกัการ แนวคิด 

ทฤษฎี การออกแบบระบบการเรียนการสอน   แนวคิดเกียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ การ
จดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยมีรายละเอียดกระบวนการวจิยัดงันี  

ขนัตอนที 1 การวิจยั (Research: R1) เป็นการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน (Analysis: 

A) ในการพฒันารูปแบบกลยุทธการอ่านเพือความเขา้ใจแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal) และ 

แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) 

ขนัตอนที 2 การออกแบบและพฒันารูปแบบ (Design and Development: D1) พฒันา
และหาประสิทธิภาพรูปแบบกลยุทธ์การอ่านเพือความเข้าใจโดยใช้กลยุทธ์การสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping)  

ขนัตอนที 3 การวิจยั (Research: R2) เป็นการนาํไปใช ้(Implementation) ทดลองใช้
รูปแบบกลยทุธ์การอ่านเพือความเขา้ใจโดยใชก้ลยทุธการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal 

Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) ในชนัเรียน 

ขนัตอนที 4 การพฒันา (Development: D2) เป็นการประเมินผล (Evaluation) และ
ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบกลยุทธ์การอ่านเพือความเขา้ใจโดยใช้กลยุทธ์การสอนแบบแลกเปลียน
บทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping)  

ขนัตอนที 5 รับรองรูปแบบการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจ โดยใชยุ้ทธวิธีการสอน
แบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความ
เขา้ใจของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีทีปรับปรุงและแกไ้ขพฒันาแลว้ 
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ไม่ผา่น 

กรอบดาํเนินการวจิัยพฒันารูปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยุทธวธิีการสอนแบบแลกเปลยีนบทบาทและแผนภูมิความหมาย 

เพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนักศึกษาระดบัมหาวทิยาลยั 

 
. 1.วเิคราะห์นโยบาย เป้าหมายจาก, มาตรฐานการจดั
การศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

. วเิคราะห์สภาพปัจจุบนัและสภาพทีคาดหวงัเกียวกบัการ
อ่าน 

 . ศึกษาหลกัการ แนวคิด เกียวกบัการวิจยัและพฒันา การ
ออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ 

. ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีเกียวกบัการสอนการอ่าน
เพือความเขา้ใจ 

5.การสอนแบบ แลกเปลียนบทบาท  

-การทาํนาย predicting – 

การตงัคาํถาม questioning 

-การหาความชดัเจน (clarifying)  

-การสรุปความ (summarizing) 

6.แผนภูมิความหมาย  

7.กลยทุธการอ่าน (Reading strategies) 

-ทฤษฎีการอ่านจากล่างขึนบน (The bottom up) 

-ทฤษฎีการอ่านจากบนลงล่าง (The Top-down) 

-ทฤษฎีการอ่านแบบปฏิสัมพนัธ์ (The interaction) 

-Schema Theory ,Scaffolding 

-การสอนอ่านภาษาทีสอง 

8.  แนวคิดเกียวกบัการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ  

9.ทฤษฎีการเรียนรู้กระบวนการประมวลผลขอ้มูล 

(cognitive&(Metacognitive theory) การควบคุมการรู้คิด
ของตนเอง การตระหนกัรู้ความรู้คิดของตนเอง 

10.ทฤษฎีทางสังคมของ Vygotsky  

11. ทฤษฎีการเรียนร้แบบร่วมมือ

1. Analysis (A) :( R1) การศึกษา; วิเคราะห์ข้อมูล
พนืฐานและทฤษฎีทีเกียวข้อง  

 
. กาํหนดเป้าหมายและผลลพัธ์ทีพึงประสงค ์

ของรูปแบบPMPC 

. ร่างตน้แบบรูปแบบการอ่านรูปแบบ ฯ 
 Preparation Stage 
1. P= preparation knowledge related 
Reciprocal and Semantic Mapping 
Instructional Model  
Modeling Stage 
2. P= Predicting information, 
Preparation by using Semantic 
mapping to activate students’ 
background knowledge 
3. S= Silent Reading 
4. A =Asking Questions 
5. C =Clarifying Reading Content 
6. S=Summarizing for reading 
content in Semantic mapping 
Participation Stage 
7. C= Changing Role 
Co-op  Stage 
Acting as a facilitator to support and 
help students in need 
การประเมินผล 

-ทดสอบหลงัเรียน 

-ประเมินความพึงพอใจ 

3.กาํหนดเงือนไขของครูในการใช้รูปแบบ ฯ 

4.ตรวจสอบคุณภาพรูปแบบโดยผูเ้ชียวชาญ 

-ปรับปรุงตน้แบบรูปแบบการ PMPC 

-พฒันาเครืองมือ 

5. หาประสิทธิภาพของรูปแบบ 

 

2.  Design and Development (D&D): (D1) 

การพฒันา ตรวจสอบคณภาพของรปแบบ  
-นาํรูปแบบPMPC ทีไดพ้ฒันาขึนไปใชใ้น
ภาคสนาม โดยรูปแบบ PMPC 

มีองคป์ระกอบ ขนัตอน 7 ขนัตอน 
Preparation Stage 
1. P= preparation knowledge related 
Reciprocal and Semantic Mapping 
Instructional Model 
Modeling Stage 
2. P= Predicting information, Preparation 
by using Semantic mapping to activate 
students’ background knowledge 
3. S= Silent Reading 
4. A =Asking Questions 
5. C =Clarifying Reading Content 
6. S=Summarizing for reading content in 
Semantic mapping 
Participation Stage 
7. C= Changing Role 
Co-op  Stage 
Acting as a facilitator to support and help 
students in need 
การประเมินผล 

-ทดสอบหลงัเรียน 

-ประเมินความพึงพอใจ 

-Independent Reader: ผูเ้รียนสามารถ
เป็นผูอ้่านอิสระไดห้ลงัจากใชย้ทุธวธิีการอ่านแบบ
แลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายทีได้
ออกแบบขึน 
-ไดรู้ปแบบทีผา่นการนาํไปใช้จริง 

 

3.  Implementation (I):  (R2) 

การนํารปแบบไปใช้  
จากขอ้มูลทีเก็บรวบรวมในขนัตอนการนาํ
รูปแบบไปใชท้ดลองจึงไดม้ีการประเมิน 
1.ผลหลักการรูปแบบผูว้ิจยัพิจารณา ทบทวน 

และปรับปรุงตน้แบบรูปแบบPMPC 

ทงัระบบจากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ  ผล
การวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยแบบทดสอบ  เกียวกับ
ความรู้และประสิทธิผลการอ่านและการจดัการ
เรียนรู้ที ส่ง เส ริมการอ่านเพือความเข้าใจ 

ตลอดจนความรู้และความสามารถในการอ่าน
เพือความเขา้ใจของผูเ้รียน ความคิดเห็นของครู 

และความพึงพอใจนัก เ รียน  มาใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ PMPC ให้มีความ
สมบูรณ์มากขึน 

2.เปรียบเทียบความความรู้และความสามารถใน
การอ่านเพือความเขา้ใจของผูเ้รียนก่อนและ
หลงัเรียน 

3. ความคิดเห็นของผูเ้รียนทีมีต่อกิจกรรมการ
จดัการเรียนการสอนโดยรปแบบฯ 

4.  Evaluation (E): (D2) 

การประเมินและปรับปรงรปแบบ

ตรวจสอบแกไ้ข 

   5.  รับรองรูปแบบ ปรับปรุงแกไ้ข 

ผา่น 

แผนภาพที กรอบดาํเนินการวิจยั
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บทนีอธิบายขนัตอนการออกแบบการวิจยั ผูเ้ขา้ร่วม การจดัการเรียน เครืองมือทีใช้
รวบรวมขอ้มูลและขนัตอนในการรวบรวมขอ้มูลรวมถึงวิธีวิจยัการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท 

(Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) ขอ้มูลในการวิจยัมีทงัแบบที
เป็นขนัตอนทางสถิติทีจะมีอภิปรายในตอนทา้ยของการวิจยัและแบบขอ้มูลเชิงคุณภาพ เพือให้
บรรลุวตัถุประสงคข์องการวจิยัผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขนัตอนดงันี 

 

ขนัตอนท ี1 การวจัิย (Research: R1)  

ศึกษาข้อมูลพืนฐานในการพัฒนารูปแบบกลยุทธ์การอ่านเพือความเข้าใจแบบ
แลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) มีขนัตอน
การดาํเนินการดงันี 

 1. ศึกษาข้อมูลพืนฐานและวิเคราะห์ความตอ้งการของผูเ้รียน การวิเคราะห์ความ
ตอ้งการของผูเ้รียน (learner’s need analysis) เพือเก็บรวบรวมขอ้มูลพืนฐานเกียวกบัความตอ้งการ
และขอ้มูลพืนฐานดา้นพฤติกรรมการอ่าน ความสนใจในการอ่านและขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้รียนเพือ
ใช้ในการออกแบบการสอนอ่าน Reciprocal และ Semantic Mapping โดยหาขอ้มูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลทีเกียวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูส้อนภาษาองักฤษในระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลยั
จาํนวน 5 คน สัมภาษณ์แนวคิดเกียวกบัการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สํารวจพฤติกรรมการอ่าน
ภาษาองักฤษของผูเ้รียนในชนัปีที 1 ของผูเ้รียนดว้ยแบบสอบถามเกียวกบัการอ่านและการสังเกต 

 2. ศึกษาขอ้มูลเกียวกบัสภาพปัจจุบนัปัญหาเกียวกับการจดักิจกรรมการสอนอ่าน
ภาษาองักฤษของผูเ้รียนทุกระดบั ศึกษาจากเอกสาร ตาํรางานวจิยั วารสารและหนงัสือ บทความจาก
หนงัสือ หนงัสือพิมพ ์บทความทีเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตทงัภาษาไทยและภาษาต่างประเทศรวมถึง
ผลสอบวชิาภาษาองักฤษของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนปลายทวัประเทศ  

 3. ศึกษาข้อมูลหลกัสูตรวิชาภาษาองักฤษพืนฐาน (การอ่านภาษาองักฤษพืนฐาน) 

วิเคราะห์เนือหาเพือใช้เป็นแนวทาง เพือนาํมาเป็นขอ้มูลในการออกแบบการสอนอ่านแลกเปลียน
บทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) จากมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (มคอ.3) ในประเด็นของเนือหาและจุดประสงค์การสอน 

คาํอธิบายรายวิชา การวดัและการประเมินผลสภาพจริงตามข้อกําหนดของมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2551 

 4. ศึกษาแนวคิดทฤษฏีทีเกียวข้องในการสอนอ่านแบบใช้กลยุทธการสอนอ่าน
แลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) เพือเป็น
แนวทางในการปรับรูปแบบทีเหมาะสมโดยไดท้าํการศึกษาจากตาํราเรียน งานวิจยั รายงานการวิจยั 
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บทความวิจยั หนังสือทงัภาษาไทยและองักฤษทีเกียวขอ้ง วารสารรวมถึงวารสารทีเผยแพร่ทาง
อินเตอร์เน็ตทีเกียวข้องกับทฤษฏีกระบวนการอ่านเพือความเข้าใจ ทฤษฎีความรู้เดิม (Schema 

Theory) ทฤษฏีกระบวนการประมวลผลขอ้มูลสารสนเทศทางปัญญาหรือปัญญานิยม (Cognitive) 

และทฤษฎีอภิปัญญา (Metacognition) การสอนแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ทฤษฎี
อ่านจากล่างขึนบน (The Bottom-up) ทฤษฎีการอ่านจากบนลงล่าง (The Top-down) ทฤษฎีการมี
ปฏิสัมพนัธ์ (The Interaction) แผนภูมิความหมาย (semantic mapping) การเสริมต่อการเรียนรู้
(Scaffolding )  แนวคิดการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ (critical reading) ทฤษฎีทางสังคมของVygotsky 

คือ Zone of Proximal Development และทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning 

Theory) และแนวคิดหลกัการและทฤษฎีเกียวกบัการออกแบบการสอนเชิงระบบ   

 5. ศึกษาขอ้มูลงานวจิยัทีเกียวขอ้งโดยไดท้าํการศึกษาจาก งานวิจยั บทคดัยอ่ รายงาน
การวจิยั บทความวจิยั หนงัสือทงัภาษาไทยและองักฤษทีเกียวขอ้ง วารสาร รวมถึงวารสารทีเผยแพร่
ทางอินเตอร์เน็ต ทีเกียวข้องกับทฤษฏีกระบวนการอ่านเพือความเข้าใจ จากนันจึงนําข้อมูลมา
สังเคราะห์เพือ 

 5.1 นาํขอ้มูลมาสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั 

 5.2 กาํหนดประเด็นในการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญเกียวกบัการสอนการอ่านจาํนวน3คน 

ดา้นหลกัสูตรและการสอน 1คน ดา้นการประเมิน 1คน 

 5.3 กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั 

 5.4 ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ระบุเป้าหมายและผลลพัธ์ทีพึงประสงคข์องรูปแบบ
การสอน 

 5.5 กําหนดและระบุผลลัพธ์ทีคาดหวงัของการสอนเพือนําข้อมูลมากําหนดเป็น
วตัถุประสงคข์องรูปแบบการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจ 

 ขนัตอนในการสร้างเครืองมือ  
 1.คาํถามในการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจ 

  1.1 ศึกษาเอกสารเกียวกบัการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนการอ่าน
เพือความเขา้ใจ 

  1.2 นาํแบบสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจ 

ไปปรึกษาอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์และนาํเสนอผูเ้ชียวชาญเพือตรวจสอบความเทียงตรงของ
เนือหา นาํมาหาค่าความเหมาะสมของเครืองมือและนาํมาปรับปรุงแกไ้ข ซึงมีรายละเอียดดงัปรากฏ
ในภาคผวนวก ก หนา้ 236 



133 

  1.3 นาํแบบสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจที
ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปสัมภาษณ์ครูผูส้อนภาษาองักฤษการอ่านเพือความเขา้ใจจาํนวน 5 คน 

 จากขนัตอนการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนสามารถสรุปไดด้งัภาพที 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที 18 แสดงขนัตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นการสอนอ่านแบบใชยุ้ทธวิธีการ
สอนอ่านแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic 

Mapping) 

 

 

 

 

 

ศึกษาเอกสารเกียวกบัการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนการอ่านเพือ
ความเขา้ใจ

นาํแบบสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจ 

ไปปรึกษาอาจารย์ผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์และนาํเสนอผูเ้ชียวชาญเพือ
ตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหา นาํมาหาความค่าความสอดคลอ้ง

ไปปรึกษาอาจารย์ผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์และนําเสนอผูเ้ชียวชาญเพือ
ตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหานาํมาหาความค่าความเหมาะสมของ
เครืองมือและนาํมาปรับปรุงแกไ้ขใหค้วามสอดคลอ้งอยูใ่นระดบัมาก 

นาํแบบสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญด้านการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจที
ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปสัมภาษณ์ครูผูส้อนภาษาอังกฤษการอ่านเพือ
ความเขา้ใจ จาํนวน5 คน 

กาํหนดประเด็นในการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญเกียวกบัการสอนการอ่าน
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ตารางที 14 สรุปวธีิการดาํเนินการขนัตอนที 1 (Research: R1)  

 

วตัถุประสงค:์ 1.  เพือศึกษาและวเิคราะห์มาตรฐานและตวัชีวดัของหลกัสูตร (มคอ.)  พ.ศ. 2552 การสอนภาษาองักฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

วธีิดาํเนินการ แหล่งข้อมูล/กลุ่ม
ตวัอย่าง 

เครืองมือทใีช้     
ในการวจิยั 

การวเิคราะห์
ข้อมูล/สถิต ิ ผลทไีด้รับ 

ศึกษาและ
วเิคราะห์เอกสาร

มาตรฐานคุณวฒิุระดบั 

อุดม ศึกษาแห่งชา ติ 

พ.ศ. 2552 การสอน
ภาษาองักฤษเป็นภาษา 
ต่างประเทศ 

 แบบวเิคราะห์
เอกสาร/เนือหา 

การวเิคราะห์
เอกสาร/เนือหา 

(content analysis) 

ขอ้มูลมาตรฐานและตวัชีวดั (มคอ.) การเรียน
ภาษาต่างประ เทศเป็นขอ้มูลพืนฐานสาํหรับ 

การสร้างรูปแบบการสอน 

วตัถุประสงค:์ 2.  เพือวเิคราะห์การจดัการเรียนการสอนอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจ โดยใชย้ทุธวธีิการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมาย เพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรีของมหาวิทยาลยั 

วธีิดาํเนินการ แหล่งข้อมูล/กลุ่ม
ตวัอย่าง 

เครืองมือทใีช้     
ในการวจิยั 

การวเิคราะห์
ข้อมูล/สถิต ิ ผลทไีด้รับ 

สมัภาษณ์ ผูเ้ชียวชาญดา้นการ
สอนการอ่านเพีอ     

ความ เขา้ใจ         

จาํนวน 5 คน 

แบบสมัภาษณ์/ 

การวเิคราะห์
เนือหา 

(Content Analysis) 

การวเิคราะห์
เนือหา          

(content analysis) 

ขอ้มูลการจดัการเรียนการสอนการอ่านเพือ
ความเขา้ใจโดยใชย้ทุธวธีิการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมาย
เพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยั 

วตัถุประสงค:์ 3.  เพือวเิคราะห์ผูเ้รียน และศึกษาการเรียนรู้และกระบวนการการจดัการเรียนรู้ทีเหมาะสมกบัการอ่านเพือความ
เขา้ใจ 

วธีิดาํเนินการ แหล่งข้อมูล/กลุ่ม
ตวัอย่าง 

เครืองมือทใีช้     
ในการวจิยั 

การวเิคราะห์
ข้อมูล/สถิต ิ ผลทไีด้รับ 

ศึกษาและ
วเิคราะห์เอกสาร
การสอบถาม
วธีิการเรียนรู้
และการสงัเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน

เอกสารเ กียวกับการ
พัฒนาการการเรียนรู้
เกียวกับการอ่านเพือ
ความเขา้ใจของผู ้เรียน
ระดบัมหาวิทยาลยัและ
ระดับอืนๆ  นักศึกษา
จาํนวน  คน 

แบบวเิคราะห์
เอกสาร          

แบบสมัภาษณ์/

การวเิคราะห์
เนือหา     

(Content Analysis) 

การวเิคราะห์
เอกสาร/เนือหา 

(content analysis) 

ขอ้มูลเกียวกบัการพฒันาการการเรียนรู้
เกียวกบัการอ่านเพือความเขา้ใจของผูเ้รียน
ในระดบัระดบัมหาวทิยาลยัและระดบัอืนๆ 
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ตารางที 14 สรุปวธีิการดาํเนินการขนัตอนที 1 (Research: R1)   (ต่อ) 

 

วตัถุประสงค:์ 4.  เพือศึกษาและสงัเคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัแนวคิดทฤษฎี งานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบ
การสอนการอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจ โดยใชย้ทุธวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท
และแผนภูมิ ความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนกัศึกษาระดบัมหาวิทยาลยั 

วธีิดาํเนินการ แหล่งข้อมูล/กลุ่ม
ตวัอย่าง 

เครืองทใีช้       
ในการวจิยั 

การวเิคราะห์
ข้อมูล/สถิต ิ ผลทไีด้รับ 

ศึกษาและ
สงัเคราะห์
เอกสาร 

เอกสารแนวคิดทฤษฎี
ง า น วิ จั ย ที เ กี ย ว กั บ
กลยุทธการสอนอ่าน
แลก เ ป ลี ยนบทบ าท
(Reciprocal Teaching)

และแผนภูมิความหมาย
(Semantic Mapping) 

แบบวเิคราะห์
เอกสาร/เนือหา 

 

การวเิคราะห์
เอกสาร/เนือหา 

(content analysis) 

ขอ้มูลแนวคิดทฤษฎีทีเกียวขอ้ง
กบักลยทุธการสอนอ่านภาษา 
องักฤษเพือความเขา้ใจ โดยใช้
ยทุธวธีิการสอนแลกเปลียน
บทบาท (Reciprocal Teaching) 

และแผนภูมิความหมาย
(Semantic Mapping) 

 

จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพืนฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 ตามมาตรฐานการสอนวิชาภาษาองักฤษพืนฐานสามารถสรุปพอสังเขปคือ 

แนวทางในการสร้างหลกัสูตรในการออกแบบการเรียนการสอนและการประเมินผลทาํให้ทราบวา่
อะไรเป็นสิงสําคญัทีผูเ้รียนควรรู้และปฏิบติัได้และเมือเรียนแลว้ผูเ้รียนสามารถพฒันาทกัษะการ
อ่านโดยใชสื้อต่างๆ เช่น จากสือสิงพิมพแ์ละสืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ข่าว โฆษณา ประกาศ พยากรณ์
อากาศ รายงาน กราฟ ตาราง สิงแวดล้อม วฒันธรรม สุขภาพ ฯลฯ โดยใช้กลยุทธ์การอ่านที
หลากหลาย พฒันาทกัษะการฟังจากเนือหาต่างๆและสามารถพูดหรือเขียนเพือแสดงความเขา้ใจ 

ตลอดจนนาํเสนอเกียวกบัสิงทีอ่านหรือฟัง 

ขนัตอนที 2 การออกแบบและพฒันารูปแบบ (Design and Development: D1)  

จากการศึกษาขอ้มูลพืนฐานในขนัตอนที 1 มีผลทาํให้ไดก้รอบแนวคิดในการพฒันารูปแบบฯ
และออกแบบและพฒันารูปแบบในขนัตอนนีมีวตัถุประสงค์ เพือพฒันาและหาประสิทธิภาพรูปแบบ
กลยุทธการอ่านเพือความเขา้ใจแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิ
ความหมาย (Semantic Mapping) ซึงมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 
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1. การกําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์โครงร่างรูปแบบกลยุทธการอ่านเพือ
ความเขา้ใจแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic 

Mapping) 

แนวคิดในการออกแบบและพฒันารูปแบบเกิดจากการหาแนวทางในการพฒันา
กระบวนการเรียนการสอนเพือพฒันาความสามารถในการอ่านของผูเ้รียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึน
ตามแนวการจดัการเรียนการสอนเพือให้ได้มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2 หลกัสูตรปริญญาตรี กลุ่มวิชาภาษาและการสือสาร สาขาวิชา
ภาษาองักฤษธุรกิจหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 3 ในประเด็นของจุดประสงค์การสอน คาํอธิบาย
รายวิชาและการประเมินผล และด้วยเหตุทีทกัษะการอ่านเป็นทักษะทีจาํเป็นและมีประโยชน์
สาํหรับนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษามากทีสุด เพราะตอ้งใช้ทกัษะนีในการศึกษาคน้ควา้หาความรู้
เพิมเติมในศาสตร์ทีนกัศึกษาเหล่านนักาํลงัศึกษาอยู่ แต่ในความเป็นจริงนกัศึกษาส่วนมากก็ยงัมี
ขอ้จาํกดัในการหาความรู้เพิมเติมอยูม่ากเพราะความสามารถในดา้นการอ่านเพือความเขา้ใจทียงัไม่
ดีในระดบัทีนาํไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สําหรับการสอนการสอนการอ่านภาษาองักฤษเพือความ
เข้าใจ โดยใช้กลยุทธการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลยันัน เป็นลักษณะทีเหมาะสมในการนี
เพราะผูเ้รียนเป็นผูที้อยู่ในวยัทีชอบการเรียนรู้แบบเป็นทีม มีการถกอภิปราย และช่วยเหลือ
แลกเปลียนบทบาท รู้ถึงบทบาทของการเป็นผูน้าํและผูต้ามในกลุ่ม ทาํให้ผูเ้รียนรู้สึกมีความอิสระ
เท่าเทียมและการเคารพสิทธิซึงกนัและกนั และผลลพัธ์สุดทา้ยผูเ้รียนสามารถเป็นผูอ่้านอิสระได้
หลงัจากการใช้กลยุทธการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายทีไดอ้อกแบบขึน 

ขนัตอนรูปแบบทีผูว้จิยันาํมาพฒันามีดงันี 

 1.1 ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ 

  1.1.1 การพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ การทีผูเ้รียนจะมี
ความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจใหไ้ดดี้นนัจะตอ้งมีการฝึกและพฒันาทกัษะในการใช ้

  กลยทุธ์ในการอ่านเพือทีจะทาํความเขา้ใจเนือหาทีอ่าน นอกจากนนัยงัตอ้งอาศยัการคิดทีเป็นระบบ
ขนัตอนเพือตรวจสอบความเขา้ใจทีถูกตอ้งของเนือหาทีอ่านดว้ย ดงันนัการนาํแนวคิดของการสอน
อ่านแบบยทุธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ร่วมกบัการสรุปเนือหาที
อ่านโดยใช้แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) จะทาํให้ผูเ้รียนเขา้ใจเรืองทีอ่านอยา่งชดัเจน
และเป็นขนัตอนตามลาํดบั นอกจากนนัยงัสามารถแกปั้ญหาการอ่านไดอ้ยา่งบรรลุเป้าหมาย เพราะ
ผลลพัธ์สุดทา้ยผูเ้รียนสามารถเป็นผูอ่้านอิสระได ้
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  1.1.2 ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ ซึงสามารถแบ่งไดมี้  ระดบั
คือความเขา้ใจระดบัตวัอกัษร (Literal Comprehension) ความเขา้ใจระดบัตีความ (Interpretive 

Comprehension) ความเขา้ใจระดบัวิเคราะห์ (Analysis Comprehension) และความเขา้ใจระดบั
สังเคราะห์ (Synthesis Comprehension) ในการวิจยันีจะเป็นการวดัความเขา้ใจในทุกระดบัแต่
ขนัตอนทีสาํคญัทีสุดคือขนัตอนการสรุปใจความโดยใชแ้ผนภูมิความหมาย 

  1.1.3 เนือหาของบทอ่านทีผูส้อนนาํมาให้ผูอ่้านไดอ่้าน เป็นบทอ่านจาก
หนังสือตําราการอ่าน และเว็บไซต์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2 หลกัสูตรปริญญาตรี กลุ่มวิชาภาษาและการสือสาร สาขาวิชา
ภาษาองักฤษธุรกิจหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 3  เป็นหวัขอ้ทีไดจ้ากการสอบถามความตอ้งการและ
ความสนใจของผูเ้รียน ความยากของบทเรียนผา่นสูตรหาค่าความยาก ดว้ยการประมาณค่าระดบั
ความยากบทอ่านของ McAlpine Readability Score (McAlpine, 2006) ซึงวดัระดบัความยากของ
บทอ่านดว้ยจาํนวนคาํในประโยครวมกบัจาํนวนคาํ (Words) ทีอยูใ่นประโยคนนั หารดว้ยจาํนวน
ประโยค มีค่าในระดบั 15-17 โดยใชค้วามยาวบทอ่านประมาณ 525-675 คาํ ซึงความยากง่ายอยูใ่น
ระดบักลาง 

1.2 แนวคิดทฤษฎีและหลกัการทีผูว้จิยันาํมาเป็นขอ้มูลพืนฐานในการสร้างรูปแบบ 

ไดจ้ากการสังเคราะห์จากทฤษฎีต่อไปนีคือ 

   1.2.1 หลกัการแนวคิดและทฤษฏีเกียวกบัการออกแบบการเรียนการสอน
เชิงระบบ 

ผูว้ิจยัไดน้าํหลกัการแนวคิดเกียวกบัการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบโดย
นําแนวคิดของKruse (2004) ซึงได้เสนอขันตอนการออกแบบระบบการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิผลและมีความเหมาะสม โดยใช้รูปแบบ “ADDIE Model” ทีประกอบดว้ยการปฏิบติั 5 

ขนัตอน คือ  

1. ขนัวเิคราะห์ (Analysis)  

2. ขนัออกแบบ (Design)  

3. ขนัพฒันา (Development)  

4. ขนันาํไปใช ้(Implement)   

5. ขนัประเมินผล (Evaluation)  

และแบบจาํลองการออกแบบการสอนเชิงระบบของ Dick, Carey and Carey (2005: 1-8) ซึง
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบทีสาํคญั 10 องคป์ระกอบ คือ  
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1. กาํหนดเป้าหมายการเรียนการสอน (identify instructional goals) เป็นการ
กาํหนดผลลพัธ์ทีคาดหวงั โดยวิเคราะห์การปฏิบติังาน (analyze performance) และวิเคราะห์ความ
ตอ้งการจาํเป็น (conduct needs assessment)  

2. วิเคราะห์การเรียนการสอน (analyze instruction) เป็นขนัของการวิเคราะห์ว่า
จะตอ้งดาํเนินการต่อไปอยา่งไรใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายทีตงัไว ้  

3. วเิคราะห์ผูเ้รียนและบริบท (analyze learners and contexts)  

4. เขียนวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (write performance objective) เป็นการระบุ
ใหช้ดัเจนวา่ ผูเ้รียนจะสามารถทาํอะไรไดบ้า้งในดา้นความรู้และการปฏิบติั  

5. พฒันาเครืองมือประเมินผล (develop assessment instrument)  

6. พฒันากลยทุธ์การปฏิบติัการสอน (develop instructional strategy)  

7. พฒันาและเลือกสือการเรียนการสอน (develop and select instructional 

materials) 

 8. ออกแบบและประเมินผลระหว่างการเรียนการสอน (design and conduct 

formative evaluation of instruction)  

9. ทบทวนการจดัการเรียนการสอน (revise instruction)  

10. ออกแบบและการประเมินผลภายหลงัการเรียนการสอน (design and conduct 

summative evaluation) 

   1.2.2 การสอนอ่านภาษาทีสอง                                                                                                

ผูว้ิจ ัยได้นําแนวคิด  หลักการ แนวคิดเกียวกับการสอนอ่านภาษาทีสองของ
Anderson ( ) จาํแนกเป็น  กลยทุธ์ เรียกวา่ ACTIVE ดงัต่อไปนี 

รูปแบบการอ่านแบบ ACTIVE ประกอบดว้ยอกัษรตน้ของวธีิทงัหมด  

A – Activate prior knowledge คือการดึงความรู้เดิมของผูเ้รียนออกมาใชข้ณะอ่าน 

C – Cultivate vocabulary การสอนสะสมคาํศพัท ์

T – Teach for comprehension การสอนความเขา้ใจการอ่าน 

I – Increase reading rate การเพิมอตัราการอ่าน 

V – Verify reading strategies การตรวจสอบกลยทุธ์การอ่าน 

E – Evaluate progress การวดัผลความกา้วหนา้ในการอ่าน 

การสอนอ่านภาษาทีสองของ Coady (1979, อา้งถึงในวสิาข ์จติัวตัร์, 2000) ทีเสนอ
การอ่านแบบภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยาทีตอ้งใช ้ 3 องคป์ระกอบในการอ่าน คือความสามารถดา้น
สติปัญญา ความรู้ดา้นประสบการณ์เดิมและกลวิธีกระบวนการและแนวการสอนอ่านภาษาองักฤษ
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เป็นภาษาทีสองทีเน้นการสอนอ่านแบบฟัง-พูด (Audiolingualism) แนวการสอนเพือการสือสาร 

(Communicative Approach) และแนวการสอนอ่านแบบปฏิสัมพนัธ์ (Interactive Approach) 

   1.2.3 ทฤษฎีการเรียนรู้กระบวนการประมวลผลขอ้มูลสารสนเทศทาง
ปัญญา (cognitive) และทฤษฎีอภิปัญญา (Metacognitive Theory)  

  Dole ( 1991)กล่าววา่ในการเขา้ใจเนือหาทีอ่าน กลวิธีทีเกียวกบักระบวนการคิด
เกียวขอ้งโดยตรงกบัภาษาเป้าหมายและรวมถึงวิธีต่างๆ เช่น เหตุผลทีอนุมานได ้การพยากรณ์ การ
จดัการใชก้ารบนัทึกประเด็นทีสําคญั การใชค้วามรู้ประสบการณ์เดิม การเดาความหมายจากเนือหา 
(Oxford 1990) ยุทธวิธีอภิปัญญา (metacognitive) เป็นกิจกรรมทีผูอ่้านควบคุมการอ่านดว้ยตนเอง 

หรืออีกนยัหนึงก็คือเป็นยทุธวิธีทีอยูบ่นฐาน “การคิดเกียวกบัการคิด” (thinking about thinking) นนั
คือผูอ่้านรู้วา่ใชย้ทุธวธีินีเมือไหร่ ใชอ้ยา่งไรและดดัแปลงไปสู่เป้าหมายทีในการอ่าน 

   1.2.4 ทฤษฎีทางสังคมของ Vygotsky  

  คือ Zone of Proximal Development พืนทีรอยต่อพฒันาการ (Zone of Proximal 

Development) เป็นการทําหน้าทีหรือทํางานอย่างใดอย่างหนึงทีในปัจจุบันทีบุคคลย ังไม่ มี
ความสามารถจะทาํได ้แต่อยูใ่นกระบวนการทีจะทาํให้บุคคลมีความพร้อม สามารถทาํหน้าทีหรือ
ทาํงานไดอ้ยา่งสมบูรณ์ในอนาคต จากงานของผูว้ิจยัไดก้ล่าวถึงความสามารถศกัยภาพของผูเ้รียน
จากผูเ้ชียวชาญหรือหุ้นส่วนทีมีความสามารถมากกวา่และ Vygotgy ชีให้เห็นว่าผูเ้รียนมีระดบัการ
พฒันาความคิดอยู่สองระดบัคือระดบัการพฒันาความคิดทีแทจ้ริงและระดบัการพฒันาศกัยภาพ 

ระดบัการพฒันาความคิดทีแทจ้ริงหมายถึงระดบัความคิดทีเด็กสามารถแกปั้ญหาดว้ยตวัเขาเองและ
ระดบัการพฒันาศกัยภาพหมายถึงระดบัการคิดทีผูเ้รียนจาํเป็นไดรั้บการช่วยเหลือจากผูเ้ชียวชาญ
หรือหุ้นส่วนทีมีความสามารถสูงกว่าพืนทีรอยต่อพฒันาการการเรียนรู้คือระยะทางระหว่างการ
พฒันาทีแทจ้ริงและศกัยภาพทีพฒันาได ้

   1.2.5 แนวคิดเกียวกบัการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ (Critical Reading)   

  ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดระดบัความเขา้ใจในการอ่านของฺBarret (1979) มาประยุกต์ใช้
เนืองจากมีเนือหาสาระเกียวกับระดับความเข้าใจในการอ่านของผูอ่้านตังแต่ระดับเข้าใจตาม
ตวัอกัษร เขา้ใจในการจดัเรียงขอ้ความใหม่ เขา้ใจในระดบัอา้งอิงหรือลงความเห็น (Inference) 

ระดับความเข้าใจในการประเมิน (Evaluation) และสุดท้ายคือระดับความเขา้ใจอย่างซาบซึง 

(Appreciation) และสุนนัทา มนัเศรษฐวทิย ์นาํทฤษฏีของ Bloom มาประยุกตใ์ช้มี 6 ขนัคือจาํ เขา้ใจ 

นาํไปใช ้วเิคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า 
   1.2.6 ยทุธวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) 
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  เป็นยุทธวิธีการสอนทีพฒันาโดย Palincsar and Brown (1980) เป็นวิธีการสอน
อ่านทีประกอบด้วยกลยุทธ์ทีจาํเป็นในการอ่านคือ การทํานาย (predicting) การสร้างคําถาม 
(generating questions) การหาความชัดเจน (clarifying) และการสรุป (summarizing) เป็นวิธีที
ช่วยใหผู้เ้รียนพฒันาการอ่านเพือความเขา้ใจและกลายเป็นผูอ่้านทีมีความสามารถมากขึน เป้าหมาย
ของการสอนแบบ Reciprocal Teaching คือใชก้ารอภิปรายไปสู่การพฒันาการอ่านเพือความเขา้ใจ
ของผูเ้รียน การพฒันาทกัษะควบคุมบงัคบัและการพฒันาให้บรรลุความสําเร็จในการขบัเคลือนใน
ภาพรวม (Allen and Borkowski et al., 2003) 

   1.2.7 กลยทุธ์การสอนแบบใชแ้ผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) 

  แผนภูมิความหมายมีประโยชน์มากเนืองจากช่วยให้ผูอ่้านเข้าใจความสัมพนัธ์
ระหว่างความคิดรวบยอดในเรืองว่าอะไรเป็นความคิดทีสําคญัทีสุด และทีสําคญัรองลงมาและ
ความคิดนนัๆ มีความสําคญักนัแบบใดเช่นในแง่การเปรียบเทียบ บรรยายและทีสําคญัก็คือการใช้
แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) ในกิจกรรมการอ่านทงัก่อน ขณะอ่านและหลงัการอ่าน
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีโครงสร้างความรู้ทีกล่าวไวว้า่โครงสร้างความรู้ดา้นรูปแบบ (Formal Schema) 

เป็นปัจจยัทีสาํคญัทีทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจเรืองดีขึน (วสิาข ์จติัวตัร์, 2000: 145) 

   1.2.8 แนวคิดเกียวกับทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative 

Learning Theory) 

  การเ รียนรู้แบบร่วมมือคือการเ รียนรู้ เ ป็นกลุ่มย่อยโดยมีสมาชิกกลุ่มที มี
ความสามารถแตกต่างกนัประมาณ 3-6 คน ช่วยกนัเรียนรู้เพือไปสู่เป้าหมายของกลุ่มนกัการศึกษาที
เผยแพร่แนวคิดนี คือเดวิด David Johnson (1994) โดยการจดัการเรียนการสอนความสนใจเกียวกบั
ความสัมพนัธ์และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนเป็นสิงทีช่วยใหป้ระสิทธิภาพของผูเ้รียนดีขึน 

   1.2.9 การเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) 

  เป็นแนวคิดทีนักการศึกษาหลายท่านกล่าวว่าเป็นวิธีการทีจัดความช่วยเหลือ
เพือให้ผูเ้รียนปฏิบติังานบรรลุความสําเร็จไดด้ว้ยตนเองโดยผา่นกิจกรรมทีผูส้อนจดัไวใ้นลกัษณะ
ต่างๆ เช่น การตงัคาํถาม การสาธิต บอกเป็นนยั การแสดงละคร ภาระงาน การออกแบบสิงแวดลอ้ม
เพืออาํนวยความสะดวกในการฝึกปฏิบติัในทกัษะต่างๆ เพือใหผู้เ้รียนสามารถปฏิบติังานดว้ยตนเอง 

จนกระทงัผูเ้รียนไดรั้บความสามารถมากขึนและความช่วยเหลือจะลดลงไปเรือยๆเป็นเทคนิคการ
เรียนทีช่วยผูเ้รียนสามารถเขา้ใจในการอ่านเมือนาํมาใชใ้นการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจ (Bruner 

1983; Foley, 1994) 

 2.ร่างรูปแบบการอ่าน รูปแบบPMPC ซึงมี4 ขนัตอนใหญ่และมีขนัตอนยอ่ย 7 ขนัตอน
คือ 
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P= Preparation Stage 

1. P= เป็นขนัตอนทีผูส้อนตอ้งเตรียมใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียนเกียวกบัขนัตอนการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาทและการสร้างแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจ 

M = Modeling Stage 

ขนัตอนนีผูส้อนจะดาํเนินการสอนเพือเป็นตวัอยา่งแก่ผูเ้รียนก่อนทีจะมีการแลกเปลียน
บทบาทการเรียนรู้ของสมาชิกภายในกลุ่ม ในขนัตอนนีจะมีขนัตอนยอ่ยๆ 5 ขนัตอนดงันี 

2. การทาํนาย (Predicting) เกียวขอ้งกบัการหาบริบทแวดลอ้มโดยใชค้วามรู้ประสบการณ์เดิมของ
ผูอ่้าน จุดมุ่งหมายของกลยทุธ์นีคือการเชือมโยงไปสู่ผูอ่้านวา่รู้อะไรบา้งแลว้เกียวกบัชือเรืองทีอ่าน
เพือทีจะนาํไปสู่เนือหาทีอ่าน 

3. การอ่านเงียบๆ (Silent Reading) เป็นขนัตอนทีผูน้าํกลุ่มบอกใหก้ลุ่มอ่านเรืองอยา่งเงียบๆ 

4. การตงัคาํถาม (Questioning) ตอ้งการใหผู้อ่้านแยกขอ้มูลในเนือหาทีเขากาํลงัอ่าน การตงัคาํถาม
เป็นการสร้างเพือทีจะถามเกียวกบัใจความสาํคญัหรือขอ้มูลสาํคญั จุดประสงคข์องกลยทุธ์นีคือการ
ตรวจสอบวา่ผูอ่้านเขา้ใจเนือหาหรือไม่ 
5. การสรุป (Summarizing) ในการสรุปผูอ่้านตอ้งการแยกแยะความคิดทีเป็นกุญแจสาํคญัของแต่ละ
ยอ่หนา้ การสรุปทีดีไม่ไดร้วมถึงรายละเอียดทีไม่สาํคญั ผูอ่้านถูกกระตุน้ใหใ้ชห้วัขอ้เรือง หวัขอ้ยอ่ย
และใจความสาํคญัในแต่ละยอ่หนา้ไปสรุปเนือหาทีเขากาํลงัอ่าน ในขนัตอนนีใช ้Semantic Mapping 

6. การทาํใหช้ดัเจน (Clarifying) เป็นกลยทุธ์ทีทาํใหผู้อ่้านใชข้ณะตรวจสอบความเขา้ใจ จะเกิดขึนเมือ
ผูอ่้านพบวา่ความเขา้ใจในการอ่านสะดุดลงหรือมีความสับสนและเมือผูอ่้านพยายามทาํความเขา้ใจ
ใหม่ เมือสิงทีอ่านไม่ชดัเจน 

 

P = Participation Stage 

 7. C= Changing Role ในขนัตอนนีผูเ้รียนจะแลกเปลียนบทบาทการเป็นผูน้าํและผูต้ามในกลุ่ม 

 

C = Cooperation Stage  

ในขนัตอนนีจะเป็นการสรุปเรืองในการอ่านทงัหมดโดยใช ้Semantic Mapping โดยการนาํเนือหาที
สรุปในแต่ละยอ่หนา้มาสรุปเป็นภาพรวมใหญ่ ผูส้อนจะทาํหนา้ทีเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกและให้
คาํปรึกษาถา้หากกลุ่มตอ้งการความช่วยเหลือหรือมีขอ้สงสัย 

การประเมินผล 

ทดสอบความเขา้ใจการอ่านหลงัเรียน และความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อกิจกรรมรูปแบบการสอนฯ 
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 3. การกาํหนดเงือนไขของผู้สอนในการใช้รูปแบบ โดยการจดัทาํคู่มือประกอบรูปแบบ
การสอนการอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจ โดยใชยุ้ทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและ
แผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนกัศึกษาระดบัมหาวิทยาลยั คู่มือนีทาํ
ขึนเพือใหผู้ส้อนหรือผูที้จะนาํรูปแบบนีไปใชเ้ขา้ใจความเป็นมาของการพฒันารูปแบบการเรียนการ
สอน ทฤษฎีและแนวคิดทีนาํมาสนบัสนุนในการพฒันารูปแบบ ตลอดจนแผนการสอน เอกสาร
เหล่านีประกอบดว้ย 

 2.1 คู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนเพือเป็นแนวทางแก่ผูส้อนทีจะนาํรูปแบบไป
ใช ้เพือใหมี้ความชดัเจนและสะดวกในการนาํไปใชจ้ริง 

 2.2 แผนการสอน เป็นเอกสารทีช่วยให้ผูส้อนทีจะนาํรูปแบบนีไปใชไ้ดท้ราบถึงแนว
ทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบ ซึงผูว้ิจยัไดก้าํหนดองคป์ระกอบของรูปแบบไว้
ดงันีคือ ชือแผนการสอน เวลา เนือหา จุดประสงคก์ารสอน สือการสอน กิจกรรมขนัตอนการสอน 

บทอ่าน ใบงาน แบบฝึกหดัต่างๆ และแบบทดสอบการอ่านเพือความเขา้ใจพร้อมเฉลย 

 4. ขันการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ ขนันีเป็นขนันํารูปแบบการสอนไปใช้
ทดลองกบักลุ่มทีใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง หากยงัมีส่วนใดทีจะตอ้งพฒันาอีกก็จะทาํการปรับปรุง
แกไ้ขใหดี้ขึนและนาํรูปแบบไปใหผู้เ้ชียวชาญรับรองก่อนนาํไปใชท้ดลองสอนจริงกบักลุ่มตวัอยา่ง 

 ผูว้จิยันาํร่างรูปแบบไปใชส้อนนาํร่อง (Pilot Study) กบันกัศึกษาทีมีคุณสมบติัใกลเ้คียง
กบักลุ่มตวัอยา่งในช่วงภาคการศึกษาที1 ปีการศึกษา 2556  
  4.1นาํรูปแบบทีออกแบบและพฒันาแลว้ไปปรึกษาอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  

       4.2 ปรับปรุงแกไ้ขแบบรูปแบบตามคาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  

                          4.3 ผูว้จิยันาํร่างรูปแบบและเอกสารประกอบรูปแบบทีพฒันาขึนเสนอผูเ้ชียวชาญ     

            จาํนวน 5 ท่าน โดยคุณสมบติัของผูเ้ชียวชาญมี ดงันี  

   4.3.1 เป็นผูเ้ชียวชาญด้านหลักสูตรและการสอน  การสอนอ่าน
ภาษาองักฤษ การสอนกลยทุธการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิ
ความหมาย 

  4.3.2 มีประสบการณ์ปฏิบติังานไม่ตาํกวา่ 3 ปี  

  4.3.3 มีคุณวฒิุดา้นการศึกษาระดบัดุษฎีบณัฑิต  

 

      4.4 การตรวจสอบความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมด้านองค์ประกอบ  

รูปแบบ เนือหาของรูปแบบ ขนัตอนการเรียนรู้ตามรูปแบบภายใตแ้นวคิดการสอนรูปแบบการสอน
การอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจ โดยใชก้ลยุทธ์การสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิ 
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ความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนกัศึกษาระดบัมหาวิทยาลยั โดยใชพ้ิจารณา
แบบปลายเปิด และนาํการพิจารณาของผูท้รงคุณวุฒิมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-

Objective Congruency: IOC) แลว้เลือกค่าดชันีความสอดคลอ้งตงัแต่ 0.5 ขึนไป (Best and Kahn, 

1986) ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งรายขอ้เท่ากบั 0.67-1.00 ถือว่ารายละเอียดของคาํถามมีความ
ชดัเจนสามารถสือความไดต้รงตามเนือหา   
       4.5 สาํหรับแบบประเมินทีผูว้จิยัสร้างแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  

  4.5.1 ส่วนที 1 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า Likert Scale โดยแบ่งเป็น 

5 ระดบั คิดเกณฑ์ค่าเฉลียตอ้งมากกวา่ 3.50 และค่าเบียงเบนมาตรฐานนอ้ยกวา่ 1.00 เกณฑ์การ
ประเมินเป็นดงันี (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2553: 196) ค่าเฉลียระหวา่ง 4.50-5.00 หมายถึง รูปแบบ
เหมาะสมระดบัมากทีสุด 

ค่าเฉลียระหวา่ง 3.50-4.49 หมายถึง รูปแบบเหมาะสมระดบัมาก  

ค่าเฉลียระหวา่ง 2.50-3.49 หมายถึง รูปแบบเหมาะสมดบัปานกลาง  

ค่าเฉลียระหวา่ง 1.50-2.49 หมายถึง รูปแบบเหมาะสมระดบันอ้ย  

ค่าเฉลียระหวา่ง 1.00-1.49 หมายถึง รูปแบบเหมาะสมระดบันอ้ยทีสุด  

  4.5.2 ส่วนที 2 เป็นแบบปลายเปิด แบ่งออกเป็น  

           4.5.2.1 ความเป็นมาของรูปแบบ เป็นการประเมินความชดัเจนใน
การบรรยายความเป็นมาของรูปแบบ ความเหมาะสมของเหตุผลในการพฒันารูปแบบ และการใช้
ภาษาในการเขียนบรรยาย  

           4.5.2.2 กรอบแนวคิดทีใช้เป็นพืนฐานในการพัฒนารูปแบบ 

ประเมินความชดัเจนในการบรรยายแนวคิดทีใชเ้ป็นพืนฐานในการพฒันารูปแบบ ความเหมาะสม
ในการนาํแนวคิดมาใช ้และการใชภ้าษาในการเขียนบรรยาย  

            4.5.2.3 การกาํหนดองค์ประกอบของรูปแบบฯ เป็นการประเมิน
ความชดัเจน ความเหมาะสม ความสอดคลอ้ง และการใช้ภาษาในการเขียนบรรยาย ซึงไดแ้ก่ 

หลกัการ วตัถุประสงค์ การดาํเนินงาน กระบวนการเรียนการสอน และการวดัประเมินผล ส่วน
เอกสารประกอบรูปแบบไดแ้ก่ คู่มือการใชรู้ปแบบ และแผนการเรียนรู้ภายใตรู้ปแบบ พร้อมแบบ
ประเมิน  

 5.การหาประสิทธิภาพของรูปแบบฯ ขนันีเป็นการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบตาม
เกณฑ ์75/75 (ชยัยงค ์พรหมวงศ,์ 2520) 

 นาํรูปแบบ (ฉบบัร่าง) ทีผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ชียวชาญ 5 คน ไปทดลองใชใ้น
ขนัทดลอง (Field tryout) ต่อ 
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รายละเอยีดของร่างรูปแบบฯ เนือหาและเอกสารประกอบรูปแบบฯ 
 การวิจยัเรือง “การพฒันารูปแบบการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจโดยใชยุ้ทธวิธีการ
สอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือ
ความเขา้ใจของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี” ซึงไดม้าจากการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีของ
นกัวิชาการต่างๆ ประกอบดว้ยแนวคิดในการประเมินความตอ้งการจาํเป็น แนวคิดในการพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอน  ทฤษฎีการสอนอ่านภาษาทีสอง ทฤษฎีการเรียนรู้กระบวนการ
ประมวลผลขอ้มูลสารสนเทศทางปัญญา (cognitive) และทฤษฎีอภิปัญญา (Metacognitive Theory)   

ทฤษฎีทางสังคมของ Vygotsky คือ Zone of Proximal Development   แนวคิดเกียวกบัการอ่านอยา่ง
มีวิจารณญาณ (Critical Reading)  แนวคิดเกียวกบักลยุทธ์การสอนแบบแลกเปลียนบทบาท 

(Reciprocal Teaching)  แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) แนวคิดเกียวกบัทฤษฎีการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (Collaborative Learning Theory) การเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) โดยรูปแบบมี
องคป์ระกอบ 5 ประการดงันี 

 องค์ประกอบท ี1 หลกัการ 

 การสอนการอ่านเพือความเขา้ใจ โดยใชก้ลยุทธ์การสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและ
แผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจมีหลกัการอยู ่3 อยา่งคือ 

1. การช่วยเหลือและการสอนทีชดัเจน (Scaffolding and Explicit Instruction) กรอบ
แนวคิดของการช่วยเหลืออยูบ่นฐานทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของVygotsky (1978) 

2. กลยุทธ์หลกัสีประการของการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) 

วิธีการสอนแบบ Reciprocal Teaching มีกลยุทธ์หลกัอยู่สีอย่างคือการทาํนาย 

(predicting) การสร้างคาํถาม (generating questions) การทาํให้เกิดความชดัเจน 

(clarifying) และการสรุป (summarizing) แต่ละกลยทุธ์เป็นประโยชน์สาํหรับผูเ้รียนใน
การทาํความเขา้ใจเนือหาทีอ่านและสามารถถูกใชแ้ยกหรือรวมตามสถานการณ์ ปัญหา 
และวตัถุประสงคก์ารอ่านทีผูอ่้านเผชิญอยู ่ 

3.   การปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (Social interaction) เป็นพืนฐานของพืนทีรอยต่อ
พฒันาการ (Zone of proximal development) ทีไดรั้บการพฒันาโดย Vygotsky (1978) 

การไปสู่จุดนนั ผูเ้รียนสามารถทีจะเรียนหรือแกปั้ญหาทีหนกัขึนหรือสู่จุดทีพฒันาที
สมบูรณ์มากขึนโดยศกัยภาพการนาํจากผูใ้หญ่ (ครูหรือผูเ้ชียวชาญ) หรือจากกิจกรรม
การเรียนรู้ เช่น การอภิปราย การะระดมสมอง และการทาํงานกลุ่ม 
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องค์ประกอบท ี2 วตัถุประสงค์ 

                        การสอนการอ่านเพือความเขา้ใจ โดยใช้กลยุทธ์การสอนแบบแลกเปลียนบทบาท
และแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจ มีวตัถุประสงค์เพือ
พฒันาความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจและตระหนักรู้ความคิดเพือการพฒันาให้ผูอ่้าน
สามารถเป็นผูอ่้านอิสระทีพึงตนเองได ้(Independent Reader) 

องค์ประกอบที 3 ขันการดําเนินงาน กระบวนการเรียนการสอน และบทบาทผู้สอน
และผู้เรียน 

                        รูปแบบการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจ โดยใช้กลยุทธ์การสอนแบบแลกเปลียน
บทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจ มีการจดัการ
เรียนการสอนตามรูปแบบ PMPC Model มี 4 ขนัตอนคือ 

1. P = Preparation Stage เป็นขนัตอนทีผูส้อนตอ้งเตรียมใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียน 

เกียวกบัขนัตอนการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและการสร้างแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจ ซึงมีขนัตอนยอ่ย  ขนัตอนคือ  

1.1 การใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียนเกียวกบัการแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal  

Teaching) และการสร้างแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) เพือช่วยในการอ่านเพือความ
เขา้ใจ 

1.2 การวางแผนการอ่าน (Planning) เป็นการวางแผนเพือปรับการอ่านให ้

เขา้กบัเนือหาทีอ่านเพือใช้ในการสร้างแผนภูมิความหมายตามโครงสร้างของเรืองทีอ่าน (Text 

Structure)โดยมีผูส้อนเป็นชีนําและช่วยอาํนวยความสะดวกเพือให้กระบวนการเรียนการสอน
ต่อเนืองไม่หยดุชะงกั 

2. M = Modeling Stage ขนัตอนนีผูส้อนจะดาํเนินการสอนเพือเป็นตวัอยา่งแก่ 

ผูเ้รียนก่อนทีจะมีการแลกเปลียนบทบาทการเรียนรู้ของสมาชิกภายในกลุ่ม ในขนัตอนนีจะมี
ขนัตอนยอ่ยๆ  ขนัตอนดงันี 

2.1 การทาํนาย (Predicting) เกียวขอ้งกบัการหาบริบทแวดลอ้มโดยใช ้

ความรู้ประสบการณ์เดิมของผูอ่้าน จุดมุ่งหมายของกลยุทธ์นีคือการเชือมโยงไปสู่ผูอ่้านว่ารู้
อะไรบา้งแลว้เกียวกบัชือเรืองทีอ่านเพือทีจะนาํไปสู่เนือหาทีอ่าน อีกนยัหนึงคือการทาํนายควบคุม
ความคิดทีเกิดขึนของผูอ่้านตามเนือหาขณะอ่าน ผูอ่้านร่วมตรวจสอบสมมุติฐานของตนเองเกียวกบั
เนือหาทีอ่านไป ถ้าการทาํนายเบืองตน้ไม่ถูก การทาํนายครังใหม่ก็จะมีตามมาและผ่านไปสู่การ
ตรวจสอบการอ่านเนือหาต่อไป ขนัตอนนีผูอ่้านตอ้งดึงเอาความรู้เดิมและนาํไปเชือมโยงกบัความรู้
ในเนือหาใหม่ ผูอ่้านตอ้งไดรั้บการสนับสนุนจากครูในการใช้ชือเรือง หัวขอ้ย่อยและการแสดง
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ตวัอยา่ง 

2.2  การอ่านเงียบๆ (Silent Reading) เป็นขนัตอนทีผูน้าํกลุ่มบอกใหก้ลุ่ม 

อ่านเรืองอยา่งเงียบๆ 

2.3 การตงัคาํถาม (Questioning) ตอ้งการใหผู้อ่้านแยกขอ้มูลในเนือหาที 

เขากาํลังอ่าน การตงัคาํถามเป็นการสร้างเพือทีจะถามเกียวกบัใจความสําคญัหรือขอ้มูลสําคญั 

จุดประสงค์ของกลยุทธ์นีคือการตรวจสอบว่าผูอ่้านเขา้ใจเนือหาหรือไม่และยงัช่วยให้พวกเขา
สามารถแยกขอ้มูลทีสําคญัได ้ดงันนัการกระตุน้ผูอ่้านให้ตงัคาํถามเกียวกบัเนือหาของบริบทมีผล
ในทางบวกในการพฒันาการอ่านเพือความเขา้ใจ ยิงกว่านันการตงัคาํถามสามารถตีกรอบและ
แกปั้ญหาความเขา้ใจทีไม่เพียงพอในการช่วยใหผู้อ่้านตรวจสอบความเขา้ใจของตนเองได ้

2.4  การสรุป (Summarizing) ในการสรุปผูอ่้านตอ้งการแยกแยะ 

ความคิดทีเป็นกุญแจสาํคญัของแต่ละยอ่หนา้ การสรุปทีดีไม่ไดร้วมถึงรายละเอียดทีไม่สําคญั ผูอ่้าน
ถูกกระตุน้ใหใ้ชห้วัขอ้เรือง หวัขอ้ยอ่ยและใจความสําคญัในแต่ละยอ่หนา้ไปสรุปเนือหาทีเขากาํลงั
อ่านอยูผู่อ่้านควรคิดถึงยอ่หน้าอะไรหรือบริบทอะไรเกียวกบัเนือหาทงัหมด หาประโยคหลกัของ
ประโยคและสร้างประโยคทีสะทอ้นขอ้มูลทีสําคญัของย่อหนา้ทงัหมด การสรุปใจความสําคญัใน
แต่ละย่อหน้าของบริบทช่วยให้ผูอ่้านทาํนายว่าอะไรอาจจะเกิดขึนต่อไปในย่อหน้าถัดไป ใน
ขนัตอนนีใช ้Semantic Mapping 

                                     2.5 การทาํให้ชัดเจน (Clarifying) เป็นกลยุทธ์ทีทาํให้ผูอ่้านใช้ขณะ
ตรวจสอบความเขา้ใจ จะเกิดขึนเมือผูอ่้านพบวา่ความเขา้ใจในการอ่านสะดุดลงหรือมีความสับสน
และเมือผูอ่้านพยายามทาํความเขา้ใจใหม่ เมือสิงทีอ่านไม่ชดัเจนและศพัทที์อ่านยากและไม่คุน้เคย 

ผูอ่้านจะตรวจสอบความเขา้ใจของเขาเองเพือให้รู้แน่ว่าสิงทีอ่านหมายถึงอะไร การทาํให้ชดัเจน
สามารถทีจะทาํให้ผูอ่้านแยกและตงัคาํถามทีไม่คุน้เคย ทีไม่มีความจาํเป็น หรือขอ้มูลทีไม่ชดัเจน
หรือกาํกวมในเนือหา การตงัคาํถาม การอภิปรายและการสะทอ้นกลบัทีจดัขึนทงัขณะอ่านและหลงั
การอ่านเป็นโอกาสในการทีทาํใหผู้อ่้านมีความเขา้ใจทีชดัเจนขึน ดงันนัการทาํให้ชดัเจนเป็นส่วนที
สําคญัอย่างหนึงในการตรวจสอบการอ่านเพือความเขา้ใจ ตวัอย่างทีครูอาจจะตรวจสอบได้จาก
ขนัตอนนีคือ การตรวจสอบความเขา้ใจเนือหาของผูเ้รียนโดยใชค้าํทีเป็นคาํสาํคญัในเนือหา 

3. P = Participation Stage ในขนัตอนนีผูเ้รียนจะแลกเปลียนบทบาทการเป็นผูน้าํ 
และผูต้ามในกลุ่ม 

4. C = Cooperation Stage ในขนัตอนนีจะเป็นการสรุปเรืองในการอ่านทงัหมด 

โดยใช้ Semantic Mapping โดยการนาํเนือหาทีสรุปในแต่ละย่อหน้ามาสรุปเป็นภาพรวมใหญ่ 

ผูส้อนจะทาํหน้าทีเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกและให้คาํปรึกษาถา้หากกลุ่มตอ้งการความช่วยเหลือ
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หรือมีขอ้สงสัย 

คําแนะนําของผู้เชียวชาญในองค์ประกอบท ี   
ในขนัตอนที  (M = Modeling Stage) ซึงขนัตอนนีผูส้อนจะดาํเนินการสอนเพือเป็นตวัอยา่งแก่
ผูเ้รียน ในขนัตอนการสรุป (Summarizing)นนัผูเ้ชียวชาญแนะนาํให้นาํขนัตอนนีมาอยูห่ลงัขนัตอน 

การทาํให้ชดัเจน (Clarifying) ดงันนัผูว้ิจยัไดป้รับตาํแหน่งของขนัตอนย่อยทงัสองตามคาํแนะนาํ
ในรูปแบบการสอนดงัปรากฏในแผนภาพที 24 

 

องค์ประกอบท ี4 กระบวนการเรียนการสอน 

ผูเ้รียนและผูส้อนมีบทบาทต่างๆในการดาํเนินงานดงันี 

1. บทบาทของผู้เรียน (The student role) 

เป็นขนัตอนก่อนการปฏิบติัการอ่าน ผูเ้รียนจะไดรั้บการสอนเกียวกบักลยุทธ์ในการเรียนเกียวกบั
การเรียนรู้แบบแลกเปลียนบทบาท ( Reciprocal teaching) และการใช้ผงัแผนภูมิความหมาย ( 

Semantic Mapping) ในขนัตอนนีผูเ้รียนจะไดดู้ตวัอยา่งขนัตอนตามทีผูส้อนปฏิบติัให้ดูเป็นตวัอยา่ง
รูปแบบ 

2.บทบาทของผู้สอน (The teacher’s role)  

เป็นการสนบัสนุนใหผู้เ้รียนใชก้ลยทุธ์ต่างๆ (Motivating using strategies) ผูส้อน 

มีบทบาทดา้นการเป็นผูส้นบัสนุนผูเ้รียนใหรู้้จกัใชก้ลยทุธ์ต่างๆ 

คาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญให้ใส่ตารางขนัตอนการสอนซึงประกอบดว้ย  ขนัตอนรวมถึงบทบาท
ของผูส้อนและผูเ้รียน ลงไปในรูปแบบการสอนด้วยเพือให้เกิดความชัดเจนและสมบูรณ์ของ
รูปแบบฯ 

เงือนไขในการนํารูปแบบไปใช้ประกอบด้วย 

1.ระบบสังคม (Social System) 

เนน้การทาํงานทีส่งเสริมบทบาทความสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนและ 

ผู ้เ รียน  การทํางานร่วมกับผู ้อืน  การแลกเปลียนบทบาท  และทีสําคัญทีสุดคือส่งเสริมวิถี
ประชาธิปไตย 

2. หลกัการตอบสนองหรือสิงสนับสนุน (Principle of Reaction) 

           บทบาทของผูส้อนตอบสนองในฐานะผูน้าํการปฏิบติัและเป็นผูอ้าํนวย 

ความสะดวก รวมทงักระตุน้ใหผู้เ้รียนรู้จกัคิด 

3. ระบบสนับสนุน (Supporting System) 

          การสอนการอ่านแบบแลกเปลียนบทบาทและการใชแ้ผนภูมิความหมายนนัตอ้งมี 
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การเตรียมการทงัทางดา้นการให้ความรู้และเทคนิคเฉพาะแก่ผูเ้รียน รวมถึงการเตรียมวสัดุอุปกรณ์
ในการปฏิบติัทงันีเพือใหก้ารอ่านบรรลุตามวตัถุประสงคที์ตงัไว ้

 

องค์ประกอบท5ี การวดัและการประเมินผล 

ผลการดาํเนินงานตามรูปแบบทาํใหผู้เ้รียนบรรลุเป้าหมายคือ 

1. พฒันาความสามารถในการอ่าน 

2. พฒันาความสามารถในการใชย้ทุธวธีิการเรียนแบบแลกเปลียนบทบาท 

และมีความสามารถใชแ้ผนภูมิความหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. เสริมสร้างความพึงพอใจในการใชรู้ปแบบ 

4. พฒันาผูอ่้านใหเ้ป็นผูอ่้านอิสระ 

5.พฒันาเครืองมือทใีช้ 
 เครืองมือทีใชใ้นการศึกษามีดงันี  

 เครืองมือในขนัตอน การพฒันารูปแบบกิจกรรมในรูปแบบการสอนการ 

อ่านเพือความเขา้ใจ โดยใชก้ลยทุธ์การสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิ    ความหมายเพือ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

 การกาํหนดเนือหาแบบทดสอบ (Table of Test Specification) 

แบบทดสอบความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจ (Reading Comprehension) 

1. Table of content specification 

ตารางกาํหนดเนือหากิจกรรมการอ่าน 

2. แบบสอบถามเกียวกบักลยทุธ์ในการอ่านภาษาองักฤษ จากความคิดเห็นของผูเ้รียน 

3. แบบประเมินความเหมาะสมของร่างรูปแบบ 

4. แบบวดัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการสอนการอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจ 

โดยใชก้ลยทุธ์การสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

5. แบบสัมภาษณ์ประเด็นสนทนากลุ่ม (Focus group) ความพึงพอใจต่อการใชรู้ปแบบ
ของผูเ้รียน 

 ขนัตอนการสร้างเครืองมือ 

การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจโดยใช้
กลยุทธ์การสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการ
อ่านของนกัศึกษาระดบัมหาวทิยาลยัในครังนีมีขนัตอนการดาํเนินการดงันี 
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3.1 นาํขอ้มูลพืนฐานทีไดศึ้กษาวิเคราะห์ในขนัตอนที  มาสังเคราะห์รูปแบบการ
เรียนการสอนการอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจโดยใชก้ลยุทธ์การสอนแบบแลกเปลียนบทบาท
และแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนกัศึกษาระดบัมหาวทิยาลยั 

3.2 ระบุเป้าหมายและผลลพัธ์ทีพึงประสงคข์องรูปแบบการเรียนการสอนการอ่าน
ภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจโดยใชก้ลยทุธ์การสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมาย
เพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนกัศึกษาระดบัมหาวทิยาลยัทีชดัเจน 

3.3 นาํรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจโดยใช้กล
ยทุธ์การสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
ของนักศึกษาระดบัมหาวิทยาลยัทีสร้างขึนไปปรึกษาอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์และนาํเสนอ
ผูเ้ชียวชาญ 5 ท่าน ด้านรูปแบบการเรียนการสอน ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ด้านการวดัและ
ประเมินรายละเอียดดงับทที 4 หนา้ 193. และแบ่งแบบประเมินออกเป็นสองส่วนคือ 

ส่วนที 1 เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่าโดยแบ่งออกเป็น 5ระดบัดงันี 

5  หมายถึง  เหมาะสมดีมาก 

4  หมายถึง  เหมาะสมดี 

3  หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 

2  หมายถึง  เหมาะสมนอ้ย 

1  หมายถึง  ควรปรับปรุงแกไ้ข 

ส่วนที 2 เป็นแบบปลายเปิดสําหรับผูป้ระเมินให้ข้อเสนอแนะเพิมเติมและ
ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดของภาษา เกียวกบัหลกัการ วตัถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน 

สาระความรู้ ทกัษะในการเรียนการสอน สิงส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบสังคม หลกัการตอบสนองและ
สิงสนบัสนุน 

  นาํข้อมูลทีรวบรวมจากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญมาคาํนวณหาค่า ทุกข้อ และ
ปรับปรุงแกไ้ขเกียวกบัรายละเอียดของคาํถามใหมี้ความชดัเจนสามารถสือความไดง่้าย  

3.4 นําแบบวิเคราะห์เอกสารทีใช้ศึกษาความต้องการทีปรับปรุงแก้ไขตาม
คาํแนะนาํของอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์และผูเ้ชียวชาญแลว้ไปวเิคราะห์เอกสาร 

ไดค้่าเฉลีย ( X ) เท่ากบั 3.78  และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ( S.D) เท่ากบั 0.51  
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จากขนัตอนการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนสามารถสรุปไดด้งัภาพที 20  ดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที 20 แสดงขนัตอนการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 

  

4.การพฒันาเครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

4.1 แผนการจดัการเรียนรู้ 

แผนการจดัการเรียนรู้ในครังนีมี 8 แผนเกียวกบัเนือหา ดงันี Environment, Tourist Attractions, 

History &culture, Health science, Culture/Tradition แต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ย หวั
เรือง กาํหนดเวลาเรียน สาระสาํคญั จุดประสงค ์กิจกรรมการเรียนการสอน สือการเรียนและการ
วดัผลประเมินผล พฒันาขึนโดยมีขนัตอนในการดาํเนินการดงันี  

4.1.1 ศึกษาหลกัสูตรมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 

การสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 

4.1.2 ศึกษาจุดประสงค ์คาํอธิบายและมาตรฐานวชิา 

ระบุเป้าหมายและผลลพัธ์พึงประสงคข์องรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาองักฤษเพือความ
เขา้ใจ โดยใชย้ทุธวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริม

ความสามารถในการอ่านของนกัศึกษาระดบัมหาวทิยาลยัทีชดัเจน 

สังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจโดยใชย้ทุธวธีิการ
สอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่าน

ของนกัศึกษาระดบัมหาวทิยาลยั 

นาํรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจ โดยใชย้ทุธวธีิการสอน
แบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านของ
นกัศึกษาระดบัมหาวทิยาลยัทีสร้างขึนไปปรึกษาอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์และนาํเสนอ

ผูเ้ชียวชาญเพือตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหา (content validity) 

นาํแบบวิเคราะห์เอกสารทีใช้ศึกษาความตอ้งการทีปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของอาจารยผ์ู ้
ควบคุมวทิยานิพนธ์และผูเ้ชียวชาญ แลว้ไปวเิคราะห์เอกสาร 
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4.1.3 วเิคราะห์เนือหาและจุดประสงค ์เพือเขียนจุดประสงคใ์นการเรียนรู้ 

4.1.4 นาํเนือหาทีวิเคราะห์แลว้ จากขอ้มูล 4.1.1-4.1.3 มาปรึกษากบัอาจารยที์
สอนในรายวิชาการอ่านภาษาองักฤษพืนฐานเพือช่วยเลือกเนือหาทีเหมาะสม 16 เรืองจากทงัหมด 

40 เรือง และเมือไดแ้ลว้ก็เอาเนือหาทีไดม้าให้นกัศึกษาทีเรียนรายวิชานีเลือกเนือหาทีตอ้งการเรียน
ตามหวัขอ้ทีชอบเรียน 

4.1.5 ต่อจากนนัจึงเอาผลการเลือกทีไดม้าจดัลาํดบัและเอามาใชเ้พียง 8 เรือง
ดงัปรากฏใน Table of Content Specification, ภาคผนวก ก หนา้  325 

4.1.4 จดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้วชิาการอ่านภาษาองักฤษพืนฐาน 

4.1.5 นําแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนการอ่าน
ภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจโดยใชก้ลยทุธ์การสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมาย
เพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนักศึกษาระดบัมหาวิทยาลยัปรึกษาอาจารยผ์ูค้วบคุม
วทิยานิพนธ์และนาํเสนอผูเ้ชียวชาญ  และผูเ้ชียวชาญไดใ้หค้าํแนะนาํดงันี 

 4.1.5.1 ให้เปรียบเทียบระดบัความยากง่ายของเนือเรืองทีอ่านเพือ
จดัลาํดบัของบทเรียนใหเ้หมาะสม 

 . . .2 เนือหาให้ปรับแก้ไวยากรณ์ในบางจุดให้ถูกตอ้ง และให้ใช้
ภาษาทีง่ายกวา่เดิมแต่ยงัคงเนือหาคงเดิม เพือใหเ้หมาะสมสาํหรับผูเ้รียนทีมีความรู้ในระดบักลาง 

 . . .3 ถึงแมว้า่การทาํกิจกรรมการเรียนการสอนนีจะจดัเป็นกลุ่ม 4-5 

คนขณะทีฝึกแต่จะตอ้งมีบทอ่านทีผูเ้รียนไม่เคยเห็นมาก่อนมาให้ผูเ้รียนไดท้าํกิจกรรมการอ่านเดียว
เพือทีจะสามารถประเมินความเขา้ใจเพือใหผู้เ้รียนสามารถเป็นผูอ่้านอิสระไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

4.1.6 นําแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจ  โดยใช้กลยุทธการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภู มิ
ความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนกัศึกษาระดบัมหาวิทยาลยัทีหาค่า IOCแลว้
นาํมาทดลองใช ้โดยทดลองกบันกัศึกษากลุ่มเล็ก 4-5 คน ทีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มทดลอง ซึงได้
ค่า E1 = 73.59, E2 = 77.25 แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

 4.1.7 หาประสิทธิภาพแผนการจดัการเรียนรู้ แบบกลุ่มใหญ่ (Filed Tryout) 

โดยใช้เกณฑ์ ทดลองกบันกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฏร์ธานี จาํนวน 30 คน ทีมีลกัษณะ
ใกลเ้คียงกบักลุ่มทดลอง ซึงไดค้่า E1 = 74.46, E2 = 73.27 แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขดงัมีรายละเอียด
ในภาคผนวก ข หนา้ 360 
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จากขนัตอนการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้สามารถสรุปไดด้งัภาพที 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แผนภาพที 21 การพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ 

 

 

 

 

นาํแผนการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจโดยใช้
ยทุธวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
ของนกัศึกษาระดบัมหาวิทยาลยัปรึกษาอาจารยผ์ค้วบคมวทิยานิพนธ์และนาํเสนอผเ้ชียวชาญ

นาํแผนการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบฯทดลองกบันักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานีโดยทดลองกบั
นกัศึกษากลุ่มเล็ก 3-5 คน ทีมีลกัษณะใกลเ้คียงกลุ่มทดลอง แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข ทีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบั
กลุ่มนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งแลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

                        จดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้วชิาการอ่านภาษาองักฤษเบืองตน้ 

นาํเนือหาทีวิเคราะห์ มาปรึกษากบัอาจารยที์มีประสบการณ์ทีสอนในรายวิชาภาษาองักฤษเพือการสือสาร
และทกัษะการเรียนเพือช่วยเลือกเนือหาทีเหมาะสม และเมือไดแ้ลว้ก็เอาเนือหาทีไดม้าให้นกัศึกษาทีเรียน
รายวิชานีเลือกเนือหาทีตอ้งการเรียนตามหวัขอ้ทีชอบเรียน

                         นกัศึกษาทีเรียนรายวชิานีเลือกเนือหาทีตอ้งการเรียนตามลาํดบั 

                          วเิคราะห์เนือหาและจุดประสงค ์เพือเขียนจุดประสงคใ์นการเรียนรู้ 

ศึกษาจุดประสงค ์คาํอธิบายและมาตรฐานวชิา 

ศึกษาหลกัสูตรมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 การสอนภาษาองักฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

หาประสิทธิภาพแผนการจดัการเรียนรู้ แบบกลุ่มใหญ่ (Filed Tryout) โดยใชเ้กณฑ ์ ทดลองกบันกัศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฏร์ธานี จาํนวน  คน ทีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มทดลองแลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข 
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 5.การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู ้เรียนต่อรูปแบบการสอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจ  โดยใช้กลยุทธ์การสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิ
ความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนกัศึกษาระดบัมหาวทิยาลยั 

5.1 วตัถุประสงคต์อ้งการทราบความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อรูปแบบการสอนการ
อ่านภาษาองักฤษเพือความเข้าใจ โดยใช้กลยุทธ์การสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิ
ความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนกัศึกษาระดบัมหาวทิยาลยั 

5.2 ลกัษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 

โดยแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อรูปแบบการสอนการอ่านภาษาองักฤษเพือความ
เข้าใจโดยใช้กลยุทธ์การสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านของนกัศึกษาระดบัมหาวิทยาลยัเกียวกบักิจกรรมในเรียน บรรยากาศใน
การเรียน ระยะเวลาในการเรียน และการประเมินผลในการเรียนมีขนัตอนการสร้างดงันี 

5.2.1 ศึกษาการสร้างแบบสอบถาม 

5.2.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อรูปแบบการสอนการ
อ่านภาษาองักฤษเพือความเข้าใจโดยใช้กลยุทธ์การสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิ
ความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนกัศึกษาระดบัมหาวิทยาลยัเป็นมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั โดยกาํหนดค่าดงันี 

ระดบั 5  หมายถึง  ความพึงพอใจมากทีสุด 

ระดบั 4  หมายถึง  ความพึงพอใจมาก 

ระดบั 3  หมายถึง  ความพึงพอใจปานกลาง 

ระดบั 2  หมายถึง  ความพึงพอใจนอ้ย 

ระดบั 1หมายถึง                     ความพึงพอใจนอ้ยทีสุด 

สาํหรับการใหค้วามหมายของค่าทีวดัไดผู้ว้จิยัไดใ้ชเ้กณฑจ์ากแนวคิดของ Best (1986: 195)โดยให้
ค่าเฉลียดงันี  

4.51-5.00  หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทีสุด 

       3.51-4.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

       2.51-3.50  หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

1.51-2.50  หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 

1.00-1.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด5.2.3
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       5.2.3 นาํแบบสอบถามทีสร้างขึนไปปรึกษาอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์และ
เสนอผูเ้ชียวชาญดา้นภาษา เนือหา วดัผล เพือตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหา 
(Content Validity) ใหไ้ดค้่าระหวา่ง 3.5-4 และปรับปรุงรายละเอียดของขอ้คาํถาม 

5.2.4 นาํแบบสอบถามทีไดไ้ปสอบถามความพึงพอใจไปใชก้บัของนกัศึกษา
ชนัปีที 1 กลุ่มเล็ก จาํนวน 8 คนและกลุ่ม 30 คนทีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งเพือหาความ
เชือมนั โดยเอาผลทีไดม้าหาค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ผลทีไดแ้บบสอบถามความพึงพอใจทงั
ฉบบัมีค่าความพึงพอใจเฉลีย 4.16 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ซึงเกณฑอ์ยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก แสดงวา่
สามารถนาํเอาไปใชไ้ด ้

5.2.5 นาํแบบสอบถามความพึงพอใจไปถามนกัศึกษาชนัปีที 1 จาํนวน 30 

คนทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

5.3 คาํชีแจงในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรมการอ่านของการ
สอนการอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจโดยใช้กลยุทธ์การสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและ
แผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนกัศึกษาระดบัมหาวทิยาลยั 

5.3.1 แบบสอบถามความพึงพอใจนีจะสอบถามเกียวกบัท่าทีความรู้สึกของ
นกัศึกษาต่อกิจกรรมการสอนการอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจโดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนักศึกษา
ระดบัมหาวิทยาลยั โดยมีประเด็นหลกัคือขนัตอนการสอน ดา้นเนือหากิจกรรม และดา้นความพึง
พอใจในการทาํกิจกรรมการเรียน โดยขอให้นักศึกษาทุกท่านตอบตามความรู้สึกอนัแทจ้ริงเพือ
ประโยชน์ในการวจิยั 

5.3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจนีจะไม่นําไปใช้เป็นเกณฑ์ในการให้
คะแนนในการเรียนของนกัศึกษาเพราะไม่มีคาํตอบทีถูกหรือผดิแต่เพียงอยา่งใด 

5.3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจนีมีทงัหมด 38 ขอ้ 

5.3.4 ให้นกัศึกษาทาํเครืองหมายถูก (√ ) ลงในช่องวา่งทีตรงกบัความรู้สึก
ของนักศึกษาต่อการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจโดยใช้กลยุทธ์การสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนักศึกษา
ระดบัมหาวทิยาลยัเพียงขอ้ละหนึงช่องเท่านนั ดงัตวัอยา่ง แบบวดัความพึงพอใจของนกัศึกษาชนัปี
ที 1 ต่อการสอนการอ่านภาษาองักฤษเพือความเข้าใจโดยใช้กลยุทธ์การสอนแบบแลกเปลียน
บทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนักศึกษาระดับ
มหาวทิยาลยั 
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                   6. การสร้างแบบสอบถามในการสนทนากลุ่มผูเ้รียนต่อรูปแบบการสอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจ โดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิ
ความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนกัศึกษาระดบัมหาวทิยาลยั 

 

ตารางที 15 แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษา ต่อการสอนการอ่านภาษาองักฤษ เพือความ
เขา้ใจโดยใชย้ทุธวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมาย 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 
5 4 3 2 1 

0 ฉนัเห็นวา่การสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิ
ความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านส่งเสริม 

ใหก้ารอ่านดีขึน 

     

จากขนัตอนการออกแบบและพฒันารูปแบบ (Design and Development: D1)

พฒันาและหาประสิทธิภาพรูปแบบกลยุทธการอ่านเพือความเข้าใจแบบแลกเปลียนบทบาท 

(Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) สามารถสรุปเป็นตารางดงันี  

                         จากขนัตอนการพฒันาสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้
ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการ
อ่านของนกัศึกษาระดบัมหาวทิยาลยัสามารถสรุปไดด้งัภาพที 22 
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แผนภาพที 22 แสดงขนัตอนการพฒันาแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

 

7. แบบทดสอบความสามารถในการอ่านมีขนัตอนการสร้างและพฒันาดงันี 

  7.1 ศึกษาทฤษฎีและเทคนิคในการสร้างแบบทดสอบความสามารถในการ
อ่านภาษาองักฤษใน3 ระดบัคือ 1) ความสามารถในการระบุขอ้มูลสําคญัของบทอ่าน (Identifying 

important information) 2) ความสารถในการระบุรายละเอียดของบทอ่าน (Identifying detail) 3) 

ความสามารถในการระบุใจความสาํคญัของบทอ่าน (Summarizing) 

     7.2 ศึกษาหลกัสูตรมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 

การสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 

     7.3 ศึกษาจุดประสงค ์คาํอธิบายและมาตรฐานวชิา 
     7.4 วเิคราะห์เนือหาและจุดประสงค ์เพือวเิคราะห์จุดประสงคใ์นการเรียนรู้ 

ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 

สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาทีมีต่อการใช้
ยทุธวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมาย

นาํแบบสอบถามความพึงพอใจทีสร้างขึนไปปรึกษาอาจารยผ์ู ้
ควบคุมวทิยานิพนธ์และนาํเสนอผูเ้ชียวชาญเพือตรวจสอบความ

เทียงตรงของเนือหา (Content Validity) 

นาํแบบสอบถามความพึงพอใจสอบถามนกัศึกษาชนัปีที 1 จาํนวน
8 คน และ 30 คน ทีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งเพือหาความ

นาํแบบสอบถามความพึงพอใจไปถามนกัศึกษาชนัปีที 1  

จาํนวน 30 คน ทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
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  7.5 การสร้างตารางกาํหนดเนือหาขอ้สอบ (Table of Test Specification) 

โดยสร้างให้ครอบคลุมตามจุดประสงค์ของกิจกรรมตามพฤติกรรมการอ่านโดยการใช้กลวิธีการ
แลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมาย 

   7.5.1 การกาํหนดเนือหา เนือหาบางส่วนมาจากตาํรา และ
อินเตอร์เน็ตซึงเป็นเนือหาเกียวกบั Environment, History and culture, Health Science, Science 

   7.5.2 นาํหนกัของขอ้สอบมีจาํนวน 50 ขอ้ ขอ้ทีตอบถูกให้1 

คะแนน ขอ้ทีตอบผิดให้ 0 คะแนน ตามแนวคิดของ Lapp and Flood (1986: 136) ซึงแบ่งระดบั
ความเข้าใจเป็น 4ระดับ คือระดับตวัอักษร(Finding specific information)  ระดับตีความ 

(Comprehension) ระดบัวิเคราะห์ (Analysis) และความเขา้ใจระดบัสังเคราะห์ (Synthesis) ซึงใน
แบบทดสอบนีจะครอบคลุมระดบั 1) ตวัอกัษร คือผูอ่้านเขา้ใจขอ้ความทีอ่าน คือ Understanding 

words, Finding Information, Identifying, the main Idea, Sequencing  information) 2) ระดบัตีความ 

คือผูอ่้านเข้าใจข้อความในเรืองทีอ่านและสามารถนาํข้อมูลมาพิจารณาตดัสินขอ้ความทีแสดง
โดยนยัไดซึ้งประกอบดว้ย Main Idea, Topic Sentence, Inference และ Reference 3)ความเขา้ใจ
ระดบัวเิคราะห์วิจารณ์ หมายถึง การจาํแนกแยกแยะสิงทีอ่านไดว้า่ สิงใดเป็นขอ้เท็จจริงหรือความ
คิดเห็น การบอกจุดประสงคข์องผูเ้ขียน การแยกแยะความเป็นจริงกบัความคิดเห็น การพิจารณา
ความเหมาะสมและคุณค่า การยอมรับสิงทีอ่าน การลงความเห็น วินิจฉยั และตดัสินขอ้มูลได้
ถูกตอ้ง  และ4) ความเขา้ใจระดบัสังเคราะห์ (Synthesis) 

  7.6 นาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านไปปรึกษาอาจารยผ์ูคุ้ม
วิทยานิพนธ์และผูเ้ชียวชาญดา้นการสร้างแบบทดสอบจาํนวน5 คนตรวจสอบความเทียงตรงของ
เนือหา (Content Validity) ความถูกตอ้งของภาษา และความเหมาะสมของแบบทดสอบ และ
ปรับแกแ้ลว้นาํความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิมาวิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง โดยหาค่าดชันี
ความสอดคล้อง รายข้ออยู่ที 0.70-1.00 จากนันนําไปให้อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้งอีกครัง    

  7.7 นาํแบบทดสอบทีไดไ้ปใชก้บัผูเ้รียนทีใกลเ้คียงกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 

คน หลงัจากการสอบเสร็จสินนาํผลทีไดม้าวเิคราะห์เปรียบเทียบพฒันาการอ่าน 
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ตารางที 16 การออกแบบและพฒันารูปแบบ (Design and Development: D1)  

วตัถุประสงค:์ 1. เพือพฒันารูปแบบการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจ โดยใชย้ทุธวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท
และแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจของนักศึกษาระดบั
ปริญญาตรี โดย 

1.1 สังเคราะห์รูปแบบการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจ โดยใชยุ้ทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

วธีิดาํเนินการ แหล่งข้อมูล/กลุ่ม
ตวัอย่าง 

เครืองมือทใีช้      
ในการวจิยั 

การวเิคราะห์
ข้อมูล/สถิต ิ ผลทไีด้รับ 

สงัเคราะห์
เอกสาร 

เอกสารขอ้มูล
พืนฐานทีได้
วเิคราะห์ใน
ขนัตอนที 1 

แบบวเิคราะห์
เอกสาร 

วเิคราะห์เนือหา 
(content analysis) 

โครงร่างรูปแบบการสอนการอ่าน
เพือความเขา้ใจโดยใชยุ้ทธวิธีการ
สอนแบบแลกเปลียนบทบาทและ
แผนภูมิความหมายเพือส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านเพือความ
เขา้ใจของนกัศึกษาปริญญาตรี 

1.2 ระบุเป้าหมายและประสิทธิผลของการพฒันารูปแบบการสอน  

วธีิดาํเนินการ แหล่งข้อมูล/กลุ่ม
ตวัอย่าง 

เครืองมือทใีช้      
ในการวจิยั 

การวเิคราะห์
ข้อมูล/สถิต ิ ผลทไีด้รับ 

สงัเคราะห์
เอกสาร 

เอกสารขอ้มูล
พืนฐานทีได้
วเิคราะห์ใน
ขนัตอนที 1 

แบบวเิคราะห์
เอกสาร 

 

รูปแบบการเรียนการสอน (โครง
ร่ า ง ) ผ่ านก า รตรวจสอบจ าก
ผูเ้ชียวชาญ 

1.3 ตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหา (Content Validity) 

วธีิดาํเนินการ แหล่งข้อมูล/กลุ่ม
ตวัอย่าง 

เครืองมือทใีช้      
ในการวจิยั 

การวเิคราะห์
ข้อมูล/สถิต ิ ผลทไีด้รับ 

 

สอบถาม 

ผูเ้ชียวชาญจาํนวน  

5 คน ตรวจสอบ
รูปแบบพฒันาการ

อ่าน 

แบบประเมิน
ความสอดคลอ้ง
และการวเิคราะห์
เนือหา  (content 

validity) 

คาํนวณหาค่า IOC 

โดยใชด้ชันีความ
สอดคลอ้ง ไดค้่า 

.  ทุกขอ้ และ
ปรับปรุงแกไ้ข 

รูปแบบการเรียนการสอน (โครง
ร่าง) ผา่นการตรวจสอบหาความ
สอดคลอ้ง 
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ตารางที 16 การออกแบบและพฒันารูปแบบ (Design and Development: D1)  (ต่อ) 

วตัถุประสงค:์ . พฒันาเครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล   

.  ศึกษาเอกสาร ตาํราเกียวกบัแนวคิดทฤษฎี หลกัการในการการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจ โดย
ใชย้ทุธวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถ
ในการอ่านเพือความเขา้ใจ 

วธีิดาํเนินการ แหล่งข้อมูล/กลุ่มตวัอย่าง 
เครืองมือที

ใช้          
ในการวจิยั 

การ
วเิคราะห์
ข้อมูล/

สถิต ิ

ผลทไีด้รับ 

สงัเคราะห์
เอกสาร 

เ อ กส า รตํา ร า เ กี ย ว กับ
แนวคิดทฤษฎีหลักการ
สอนการอ่านเ พือความ
เขา้ใจ ใช้ยุทธวิธีการสอน
แบบแลก เปลียนบทบาท
และแผนภูมิความหมาย
เพือส่งเสริมความ สามารถ
ในการอ่านเพือความเขา้ใจ 

แบบ
วเิคราะห์
เอกสาร 

วเิคราะห์
เนือหา 

(content 

analysis) 

ขอ้มูลแนวคิดทฤษฎี หลกัการทีเกียวขอ้ง
และลักษณะประเภทของเครืองมือใน
การสอนการอ่านเพือความเขา้ใจ โดยใช้
ยทุธวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท
และแผน  ภูมิความหมายเพือส่งเสริม
ความ  สามารถในการอ่านเพือความ
เขา้ใจ 

.  พฒันาเครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

วธีิดาํเนินการ แหล่งข้อมูล/กลุ่มตวัอย่าง 
เครืองมือที

ใช้          
ในการวจิยั 

การ
วเิคราะห์
ข้อมูล/

สถิต ิ

ผลทไีด้รับ 

สร้าง 
เครืองมือทีใชใ้นการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล 

แบบ
วเิคราะห์
เนือหา 

วเิคราะห์
เนือหา 

(content 

analysis) 

เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ได้แก่ ขอ้สอบ Pretest and Posttest,

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียน 

คาํถามในการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญดา้น
การสอนการ อ่ าน เ พือความ เข้า ใ จ 

Content of Specification on Reading 

Comprehension ,Test Specification on 

Reading Comprehension 
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ตารางที 16 การออกแบบและพฒันารูปแบบ (Design and Development: D1)   (ต่อ) 

.  ตรวจสอบความตรงของเนือหา (Content Validity)และความตรงตามโครงสร้าง (Contruct 

Validity) 

วธีิดาํเนินการ แหล่งข้อมูล/กลุ่ม
ตวัอย่าง 

เครืองมือทใีช้              
ในการวจิยั 

การวเิคราะห์ข้อมูล/

สถิต ิ ผลทไีด้รับ 

สอบถาม 
ผูเ้ชียวชาญจาํนวน 

5 คน 

แบบประเมิน/ค่า IOC และ
วิ เคราะห์ความตรงของ
เนือหา (Content Validity) 

วเิคราะห์เนือหา 
(content analysis)

เครืองมือทีใช ้

เครืองมือทีผา่น
การตรวจสอบ

ความเทียงตรงจาก
ผูเ้ชียวชาญ 

.  ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครืองมือ 

วธีิดาํเนินการ แหล่งข้อมูล/กลุ่ม
ตวัอย่าง 

เครืองมือทใีช้              ใน
การวจิยั 

การวเิคราะห์ข้อมูล/

สถิต ิ ผลทไีด้รับ 

ทดลอง         

(Try out) 

 

นกัศึกษาชนัปีที1ที
ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง
กลุ่มเลก็ 9-10 คน 

และใหญ่ 30 คน 

สถิติทีใชค้าํนวณค่าความ
ยากง่าย, ค่าอาํนาจจาํแนก
,ค่าความเชือมนั,ค่าSD, 

X , แบบทดสอบ
ความสามารถในการอ่าน

เพือความเขา้ใจ 

เกณฑค์่าเฉลียตงัแต่ 
3.50-4.00 ทุกขอ้, E  = 

. , E  = .  

(กลุ่มเลก็)  E  = 74.46, 

E  = 73.27 (กลุ่มใหญ่)

และนาํมาปรับปรุง
แกไ้ข 

เครืองมือที
ผา่นการตรวจสอบ
หาประสิทธิภาพ
และคุณภาพ 

 

ขนัตอนท ี3 วจัิย (Research :R2)  

ทดลองใช้รูปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้าใจโดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจ
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี การทดลองภาคสนาม (Field tryout) โดยการนาํรูปแบบการเรียนการ
สอนทีพฒันาขึนซึงผา่นการทดลองและแกไ้ขปรับปรุงแลว้ไปใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 

คนโดยใหน้กัเรียนทุกคนทาํ Pre-test จากนนัจึงทาํกิจกรรมการสอนการอ่านแบบใชก้ลยุทธการอ่าน
เพือความเขา้ใจแบบแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal teaching) และแผนภูมิความหมาย            

(Semantic Mapping) จนครบทุกกิจกรรมโดยมีรายละเอียดในการดาํเนินงานดงันี 

1. ประชากร 

1.1 ผูว้ิจยัเลือกนักศึกษาจากมหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี เป็นกลุ่มทดลอง 

กลุ่มเป้าหมายของการศึกษาวิจยัครังนีจดัขึนในกลุ่มนกัศึกษา จาํนวน 160 คน จาํนวน 4 ห้องที
ลงทะเบียน ในรายวิชาการอ่านภาษาองักฤษพืนฐานทีเป็นวิชาบงัคบัตามหลกัสูตรมาตรฐานของ
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มหาวิทยาลยัโดย การสุ่มอยา่งง่ายมาจาํนวน 1 ห้องเรียน จาํนวน 30 คนเป็นกลุ่มทดลองโดยการ
สอนการอ่านเพือความเขา้ใจแบบใชก้ลยุทธการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจแบบแบบแลกเปลียน
บทบาท (Reciprocal teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping)  

1.2 ตวัอย่างการศึกษาวิจยัครังนีไดจ้ากผูเ้รียนหนึงห้องเรียนจาํนวน 30 คน จาก
ผูเ้รียน 4 หอ้งเรียนจากผูเ้รียนทีสมคัรเรียนในรายวิชาการอ่านภาษาองักฤษพืนฐานในภาคการศึกษา
ที 1 ปีการศึกษา 2557 ทงัหมดเป็นนกัเรียนไทยรวมทงัหญิงและชาย 

2. ตวัแปรทีศึกษา 
ตวัแปรทีศึกษาครังนีประกอบดว้ย 

คือตวัแปรอิสระมี 2 ตวั คือตวัแปรทดลองและตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

     2.1 ตวัแปรทดลอง (Treatment Variable) ไดแ้ก่ รูปแบบการสอนการอ่านเพือความ
เข้าใจโดยใช้กลยุทธ์การสอนแบบแลกเปลียนบทบาท  (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิ
ความหมาย (Semantic mapping) เพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจของนกัศึกษา
ชนัปีที 1 ระดบัมหาวทิยาลยั  

2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  

2.2.1 ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจของนักศึกษา
ระดบัมหาวทิยาลยัชนัปีที 1 

2.2.2 ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาองักฤษเพือ
ความเขา้ใจของนกัศึกษาระดบัมหาวทิยาลยั 

4. รูปแบบการทดลอง 

การวิจยันีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบ One-group Pre-

test-Post-test Design (บาํรุง โตรัตน์, 2534) รูปแบบการทดลอง คือ 

 

  

กลุ่มตัวอย่าง 
การทดสอบก่อนเรียน 

(Pretest) 
รูปแบบการสอน (X) 

การทดสอบหลงัเรียน 

(Posttest) 

Group A T1 X T2 

T1 =Pre-test  Group A = กลุ่มตวัอยา่ง 

T2 =Post-test  x=การสอนการอ่านทีผูว้ิจยัพฒันาขึน 

แผนภาพที 23 รูปแบบการทดลอง 

T1 X T2
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5. เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 

รูปแบบการสอนการอ่านแบบใช้กลยุทธ์การอ่านเพือความเขา้ใจแบบแลกเปลียน
บทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) คู่มือทบทวนการอ่าน
เบืองตน้ ขอ้สอบ Pretest and Posttest แผนการจดักิจกรรม แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียน 

6. ขนัตอนการดาํเนินการวจิยั 

ผูว้จิยัไดน้าํรูปแบบการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจโดยใชก้ลยุทธ์การสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจ
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีไปใชก้บักลุ่มทดลองจาํนวน 30 คนโดยมีวธีิการดาํเนินการดงันี 

6.1 ขอหนัง สือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย ศิลปากรถึงอธิการบดี
มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฏร์ธานี อาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฏร์ธานี เพือขอความอนุเคราะห์ในการ
ทดลองใชรู้ปแบบการสอน  

6.2 ทาํการทดสอบก่อนเรียนการอ่านกบันกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน 

6.3 ดาํเนินการทดลองการสอนการอ่านแบบใช้กลยุทธ์การอ่านเพือความเขา้ใจ
แบบแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) 

ในภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2557 โดยให้นกัศึกษาทาํแบบทดสอบก่อนเรียน (pretest) และผูว้ิจยั
บนัทึกขนัตอนและพฤติกรรมของผูเ้รียนไว ้เมือสอนเสร็จครบตามกิจกรรมและให้กลุ่มตวัอยา่งทาํ
แบบทดสอบหลงัเรียน (posttest) และตอบแบบสอบถามความพึงใจต่อรูปแบบและกิจกรรมการ
สอน 

7. แผนการสอนและสือการสอนในการวจิยันี 

แผนการสอนทังกลุ่มทดลองได้ถูกสร้างบนวตัถุประสงค์และเป้าหมายของ
หลกัสูตรรายวชิา การอ่านภาษาองักฤษพืนฐาน  

สือการสอนประกอบด้วยแผนการสอนและบทอ่าน 8 บท ทีถูกดดัแปลงให้เขา้กบั
วตัถุประสงคข์องการวิจยัสือการอ่านไดน้าํมาจากหนงัสืออ่านทีผูว้ิจยัไดเ้ลือกเรืองจากหนงัสือจาก
สือต่างๆทีน่าสนใจและมาจากหลากหลายสาขาทงัหมด 8 เรืองทีอ่านในชนัเรียนมีดงันี 

 Reading 1 International Puppets 

 Reading 2 Vaccinations 

 Reading 3 Cutting down the forest 

 Reading 4 Critical Thinking 

 Reading 5 Danger in shopping  

 Reading 6 Charisma  
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 Reading 7    Global thinking in the 21th century 

 Reading 8    Right Brain, Left Brain 

8. ขนัตอนการสอน 

ผูว้ิจยัสอนกลุ่มทดลองเป็นเวลา 3 ชวัโมง เป็นเวลา 8 สัปดาห์ โดยใช้เนือเรือง
ทงัหมด 8 บท ดงันนัเพือป้องกนัการทีขอ้ผิดพลาดในการหาความเทียงภายในของการวิจยัผูว้ิจยัใช้
สือการสอน กิจกรรม เวลา สิงแวดลอ้มในชนัเรียนและขอ้สอบแบบเดียวกนัทงัก่อนเรียนและหลงั
เรียน  

กลุ่มทดลองได้รับการสอนด้วยกลยุทธ์การสอนแบบแลกเปลียนบทบาท 

(Reciprocal teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) ในการวิจยันีขนัตอนการสอน
แบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal) สําหรับกลุ่มทดลองประกอบดว้ยสีขนัตอนคือ ขนัการเตรียม 

การออกแบบ การมีส่วนร่วมและขนัการทาํงานร่วมกนั 

ขนัที 1 ขนัการเตรียม (Preparation Stage) ผูเ้รียนจะไดรั้บการบอกวา่อะไรเป็นสี
กลวธีิหลกัและผูเ้รียนจะใชว้ธีิเหล่านนัไดอ้ยา่งไร ผูเ้รียนก็จะฝึกกลยทุธ์โดยการทาํชินงานทีครูจดัไว้
ให ้

ขนัที 2 ขนัการออกแบบ (Modeling Stage) ครูจะออกแบบกระบวนการทงัหมด
ของวิธีการแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ในขณะทีผูเ้รียนไดรั้บทราบวา่จะใชก้ล
ยทุธ์อะไร และเมือไรและใชอ้ยา่งไรในแต่ละขนัตอน ซึงจะมีขนัตอนยอ่ยดงันี 

   P = Predicting information, ให้ผูเ้รียนอ่านหวัเรือง (Topic) จากนนัจึง
ให้พวกเขาอธิบายแสดงความคิดเห็นวา่พวกเขารู้อะไรเกียวกบัเรืองทีอ่านแลว้บา้ง พร้อมทงัทาํการ
คาดเดาวา่เรืองทีอ่านนนัน่าจะเป็นเรืองเกียวกบัอะไร  

  S = Silent Reading ให้ผูเ้รียนอ่านเรืองในใจเงียบๆประมาณ 1-2 หนา้ ถา้
หากแต่ละยอ่หนา้ไม่ยาวมากนกั 

   A = Asking Questions    ผูส้อนถามผูเ้รียนเกียวกบัใจความสําคญัของ
เรืองทีอ่านและให้ผูเ้รียนช่วยกนัสรุปประเด็นและรายละเอียดทีสําคญัโดยใช้แผนภูมิความหมาย 

(Semantic Mapping) โดยผูส้อนทาํหน้าทีสาธิตและทาํหนา้ทีเป็นผูน้าํการอภิปรายตามทีผูเ้รียนได้
เสนอมาในระยะแรกของการสาธิตและการทดลองการอภิปราย ผูเ้รียนอาจตอ้งใชเ้วลาพอสมควรใน
การคิดก่อนแสดงความคิดเห็นดงันนัผูส้อนตอ้งให้เวลาแก่ผูเ้รียนพอสมควรในการตอบและอาจตงั
คาํถามนาํเพือช่วยให้เขาแสดงคาํตอบหรือความคิดเห็นไดไ้ม่ควรทิงเวลาไวน้านจนเกิดความอึดอดั
หากผูเ้รียนยงัไม่สามารถทีจะตอบคาํถามหรือแสดงความคิดเห็นได ้ผูส้อนควรบอกให้ผูเ้รียนคนนนั
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ทราบวา่ผูส้อนจะกลบัมาถามใหม่และเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนคนนนัไดคิ้ดคาํตอบของตนเองซึงจะเป็น
การแสดงใหเ้ห็นวา่ผูส้อนใหค้วามสาํคญักบับทบาทของผูเ้รียนคนนนั 

  C= Clarifying Reading Content ผูส้อนสอบถามผูเ้รียนว่ามีขอ้สงสัยต่างๆ
เกียวกบัเรืองทีอ่าน เช่น คาํศพัท์ โครงสร้างประโยคและเนือหาหรือไม่ ถา้หากผูเ้รียนมีขอ้สงสัย
ผูส้อนก็จะสาธิตและนาํการอภิปรายในประเด็นเหล่านนัเพือหาคาํตอบ 

            S = summarizing for reading content in Semantic mapping ถา้ผูเ้รียนไม่มีขอ้
สงสัยในเรืองทีอ่านแล้ว ผูส้อนก็สรุปใจความสําคญัของเรืองทีอ่านโดยใช้แผนภูมิความหมาย 

(semantic mapping) 

      ขนัท ี3 ขนัการมีส่วนร่วม ( Participation Stage) 

                      C = Changing Role เมือผูเ้รียนสามารถทาํตามขนัตอน ไดอ้ยา่งเขา้ใจ
และคล่องแคล่วแลว้ผูส้อนตอ้งแลกเปลียนบทบาทจากผูส้อนในตอนตน้เป็นเพียงแค่ผูอ้าํนวยความ
สะดวกช่วยเหลือ และให้หาผูน้าํกลุ่มในการเป็นผูน้าํทาํการอ่านต่อจากผูส้อน ซึงขนัตอนนีอาจจะ
ทาํในยอ่หนา้ที 3 หรือหลงัจากนนั หรือในขณะทีครูผูส้อนมีความมนัใจวา่ผูเ้รียนเขา้ใจขนัตอนและ
เนือหาการอ่าน แบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และการใช้แผนภูมิความหมาย 

(Semantic Mapping) และผูเ้รียนแลกเปลียนหมุนเวยีนกนัเป็นผูน้าํและผูต้ามในการอ่านต่อไป 

 ขนัท ี4 ขนัทาํงานร่วมกนั (Cooperation Stage)  

                      ครูผูส้อนทาํหน้าทีเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกและช่วยผูเ้รียนตามความจาํเป็น
ตลอดเวลาทีมีการฝึกการอ่านแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และการใช้แผนภูมิ
ความหมาย (Semantic Mapping) 

เมือเขา้สู่ขนัตอนสุดทา้ย ครูก็ทาํหนา้ทีเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก ช่วยผูเ้รียนทีตอ้งการ
ความช่วยเหลือ ยงิไปกวา่นนั ผูเ้รียนมีโอกาสอ่านและฝึกดว้ยตวัเองโดยการทาํงานทีมอบหมายให ้ 
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ตารางที 17 สรุปขนัตอนการดาํเนินการวจิยัขนัตอนที  การวจิยั (Research: R2) 

 

วตัถุประสงค:์ 1.  เพือทดลองใชรู้ปแบบการสอนการอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจ โดยใชย้ทุธวธีิการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนกัศึกษาระดบั
มหาวทิยาลยั 

วธีิดาํเนินการ แหล่งข้อมูล/

กลุ่มตวัอย่าง 
เครืองทใีช้            
ในการวจิยั 

การวเิคราะห์
ข้อมูล/สถิต ิ ผลทไีด้รับ 

1.ขอหนงัสือจากบณัฑิต
มหาวทิยาลยัศิลปากรถึง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมเพือขอความอนุเคราะห์
ในการทดลอง 

2.ผูว้จิยัไดชี้แจงหลกัการ
เหตผุลและประโยชน์ของการ
วจิยัใหก้บันกัศึกษาพร้อมทงั
ทาํความเขา้ใจกบันกัศึกษาที
เกียวกบัแผนการจดัการเรียนรู้
เพือใหผ้ลการใชรู้ปแบบการ
เรียนการสอนเกิดประโยชน์
สูงสุด 

3.ทดสอบก่อนเรียน 

4.ดาํเนินการทดลองดว้ย
รูปแบบการเรียนการสอน 

5.ทดสอบหลงัเรียน 

6.ใหน้กัศึกษาตอบแบบ 

สอบถามความพึงพอใจเกียว 

กบัรูปแบบการเรียนการสอน 

นกัศึกษาชนัปี
ที1 ทีกาํลงั
ศึกษาในภาค
เรียนที1 ปี
การศึกษา
2556จาํนวน 

30 คน 

 

 

 

 

 

 

 

-รูปแบบการสอนการ
อ่านภาษาองักฤษเพือ
ความเขา้ใจ โดยใช้
ยทุธวธีิการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาท
และแผนภูมิ
ความหมายเพือ
ส่งเสริมความสามารถ
ในการอ่านของ
นกัศึกษาระดบั
มหาวทิยาลยั 

-เครืองมือทีใชใ้นการ
รวบรวมขอ้มูล 

 

 

 

 

ค่าเฉลีย ( X ) 
ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.)  t-test 

dependent , 

และ
ประมวลผล
ขอ้มูลจากการ
สงัเกตดว้ย
วธีิการบรรยาย
เชิงพรรณนา 
 

ไดรู้ปแบบการสอน
สอนการอ่าน
ภาษาองักฤษเพือ
ความเขา้ใจ โดยใช้
ยทุธวธีิการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาท
และแผนภูมิ
ความหมายเพือ
ส่งเสริม
ความสามารถในการ
อ่านของนกัศึกษา
ระดบัมหาวทิยาลยั 

ทผ่ีานการนําไปใช้
จริง 

 

ขนัตอนท ี4 พฒันา (Development: D2)  

ประเมิน (Evaluate: 1) และปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบกลยทุธ์การอ่านเพือความเขา้ใจแบบ
แลกเปลียนบทบาทReciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) นาํผลทีได้
จากการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งมาวเิคราะห์ปรับปรุงพิจารณาแกไ้ขและปรับปรุงรายละเอียดเพือให้
สามารถนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ตาราง 18 สรุปวธีิการดาํเนินการวจิยัขนัตอนที 4 การพฒันารูปแบบกลยทุธ์การอ่าน (Development: 

D2)  

วตัถุประสงค:์ 1.เพือการประเมินความสามารถของนกัศึกษาและความพึงพอใจเมือใชรู้ปแบบการสอนการอ่าน
แบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความ
เขา้ใจของนกัศึกษาชนัปีที1และปรับปรุงแกไ้ข 

1.1 เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจนกัศึกษาชนัปีที1ก่อนและหลงัการใช้
รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจ โดยใชย้ทุธวธีิการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่าน 

วธีิดาํเนินการ แหล่งข้อมูล/

กลุ่มตวัอย่าง 
เครืองทใีช้           
ในการวจิยั 

การวเิคราะห์
ข้อมูล/สถิต ิ ผลทไีด้รับ 

ทดสอบ 

นกัศึกษาชนัปี
ที1 

ทีกาํลงัศึกษา
ในภาคเรียนที
1 ปีการศึกษา

2555 

มหาวทิยาลยั
ราชภฏั

สุราษฏร์ธานี
จาํนวน 30 คน 

แบบทดสอบ 

การอ่าน 

 

ค่าเฉลีย ( X ) 
ค่าส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  

t-test dependent 

และการวเิคราะห์
เนือหา (Content 

Analysis) 

 

ผลเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทาง 

การอ่านของนกัศึกษาชนัปีที1ทงั
ก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการ
เรียนการสอนการอ่านภาษา 

องั กฤษเพือความเขา้ใจโดยใชก้ล
ยทุธ์การสอนแบบแลกเปลียนบท 

บาทและแผนภูมิความหมายเพือ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่าน 

ผล  เปรียบเทียบผลสมัฤทธิทาง 

การอ่านของนกัศึกษาชนัปีที1ทงั
ในช่วงก่อนเรียน กาํลงัเรียน และ
หลงัเรียน การใชรู้ปแบบการเรียน
การสอนการอ่านภาษาองักฤษ
เพือความเขา้ใจ โดยใชก้ลยทุธ์

การสอนแบบแลกเปลียนบทบาท
และแผนภูมิความหมาย 
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ตาราง  สรุปวธีิการดาํเนินการวจิยัขนัตอนที  การพฒันารูปแบบกลยทุธ์การอ่าน (Development: 

D ) (ต่อ) 

1.2 ศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาชนัปีที1ทีต่อรูปแบบการสอนและกิจกรรมการสอนหลงั
การใชรู้ปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจ โดยใชก้ลยทุธ์การสอน
แบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่าน 

วธีิดาํเนินการ แหล่งข้อมูล/

กลุ่มตวัอย่าง 
เครืองทใีช้           
ในการวจิยั 

การวเิคราะห์
ข้อมูล/สถิต ิ ผลทไีด้รับ 

สอบถาม 

นกัศึกษาชนัปี
ที1 

ทีกาํลงัศึกษา
ในภาคเรียนที
1 ปีการศึกษา

2555 

มหาวทิยาลยั
ราช

สุราษฏร์ธานี
จาํนวน 30 คน 

แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจ 

 

ค่าเฉลีย ( X ) 
ค่าส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  

t-test dependent 

และการวเิคราะห์
เนือหา (Content 

Analysis) 

 

ผลเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทาง 

การอ่านของนกัศึกษาชนัปีที1ทงั
ก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการ
เรียนการสอนการอ่าน
ภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจ โดย
ใชก้ลยทุธ์การสอนแบบ
แลกเปลียนบท บาทและแผนภูมิ
ความหมายเพือส่งเสริม
ความสามารถในการอ่าน 

ผลเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทาง 

การอ่านของนกัศึกษาชนัปีที1ทงั
ในช่วงก่อนเรียน กาํลงัเรียน และ
หลงัเรียน การใชรู้ปแบบการเรียน
การสอนการอ่านภาษาองักฤษ
เพือความเขา้ใจ โดยใชก้ลยทุธ์
การสอนแบบแลกเปลียนบทบาท
และแผนภูมิความหมายเพือส่ง 

เสริมความสามารถในการอ่าน 
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ตาราง  สรุปวธีิการดาํเนินการวจิยัขนัตอนที  การพฒันารูปแบบกลยทุธ์การอ่าน (Development: 

D ) (ต่อ) 

1.3 เพือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสอนการอ่านแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิ
ความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจของนกัศึกษาชนัปีที1แลว้นาํ
ผลทีไดม้าปรับปรุงแกไ้ขพฒันา 

วธีิดาํเนินการ แหล่งข้อมูล/

กลุ่มตวัอย่าง 
เครืองทใีช้           
ในการวจิยั 

การวเิคราะห์
ข้อมูล/สถิต ิ ผลทไีด้รับ 

-วเิคราะห์ผล
การทดสอบ       

-พิจารณา
ตรวจสอบโดย
ละเอียดทุก
องคป์ระกอบ
ของรูปแบบ
การเรียนการ
สอนแลว้ปรับ 

ปรุงรูปแบบ 

ขอ้มูลผลการ
ทดสอบรูปแบบ 

การสอนการอ่าน
แบบแลกเปลียน
บทบาทและแผน 

ภูมิความหมาย
เพือส่งเสริม
ความสามารถใน
การอ่านเพือ
ความเขา้ใจ 

แบบทดสอบ         

การอ่าน 

 

ค่าเฉลีย ( X ) 
ค่าส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  

t-test dependent 

และการวเิคราะห์
เนือหา (Content 

Analysis) 

 

รูปแบบการเรียนการสอนการ
อ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจ 

โดยใชก้ลยทุธ์การสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิ
ความหมายเพือส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านที
สมบูรณ์ 
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บทท ี4 

ผลการวจัิย 

 

 การวิจยัเรืองการพฒันารูปแบบการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจ โดยใช้ยุทธวิธีการสอน
แบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความ
เขา้ใจของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มีการเสนอผลการวจิยัเป็น 2 ขนัตอนดงันี 

ตอนที 1 ผลการพฒันารูปแบบการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจ โดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจ
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีซึงแบ่งไดด้งันี 

  1. การศึกษาคน้ควา้และวเิคราะห์ขอ้มูลพืนฐานในการพฒันารูปแบบ 

  1.1 ขอ้มูลสภาพปัจจุบนัจากเอกสาร 

  1.2 ขอ้มูลสภาพปัจจุบนัจากการสัมภาษณ์ 

  1.3 ขอ้มูลจากแบบสาํรวจความคิดเห็นและความสนใจต่อการอ่านภาษาองักฤษ 

 2. กรอบแนวคิดของรูปแบบ 

 3. รายละเอียดของรูปแบบและเนือหาของเอกสารประกอบรูปแบบ 

 4. การประเมินรูปแบบ 

  4.1 ประสิทธิภาพแผนการเรียนรู้ (E1/E2)  

        จากการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ  (E1)/ ประสิทธิภาพของ
ผลลพัธ์ (E2)  

  4.2 รับรองรูปแบบโดยผูเ้ชียวชาญ 

ตอนท ี2 การประเมินประสิทธิผลการใชรู้ปแบบ 

 2.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความเขา้ใจการอ่านของผูเ้รียนกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงั
ทดลอง 

 2.2 ผลความพึงพอใจต่อการใชรู้ปแบบหลงัทดลอง 

 

ตอนที 1  ผลการพฒันารูปแบบการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจ โดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจ
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีซึงแบ่งไดด้งันี 
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1. การศึกษาค้นคว้าและวเิคราะห์ข้อมูลพืนฐานในการพฒันารูปแบบ 

 .  ผลการวเิคราะห์เอกสาร มีข้อค้นพบดังนี 

ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษทกัษะเป็นทกัษะทีใช้มากทีสุด(Carrel 1989; Grabe and 

Stoller, 2002) เพราะผูเ้รียนสามารถใชไ้ดใ้นทุกๆโอกาสในทุกๆสถานทีไม่วา่จะเป็นการเรียนการ
สอน การศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองจากตาํราเรียน หนงัสือวชิาการต่างๆรวมถึงการคน้ควา้หาขอ้มูล
จากอินเตอร์เน็ตเป็นโดยเฉพาะอยา่งยงิผูที้เรียนในระดบัมหาวทิยาลยัหรือวิทยาลยัทีตอ้งคน้ควา้และ
ใช้การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ ผูว้ิจยัมองเห็นปัญหาทีทาํให้ผูเ้รียนหรือผูอ่้านไม่สามารถ
ประสบความสําเร็จในการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการอ่านในภาษาทีสอง สาเหตุที
สาํคญัประการหนึงทีทาํใหผู้เ้รียนขาดความเขา้ใจในการอ่านนนัผูว้ิจยัคิดวา่คือยทุธวธีิการสอน  

จากเหตุผลทีการอ่านอยา่งมีประสิทธิภาพไดก้ลายเป็นสิงทีมีความจาํเป็นเป็นอย่างยิง
สําหรับผูเ้รียนในทุกระดับ  การสอนอ่านเพือความเข้าใจแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิ
ความหมาย(Reciprocal Teaching and Semantic Mapping Strategies) ทีผูว้ิจยัมาใชส้อน เพือ
พฒันาการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

ยทุธวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมาย(Reciprocal Teaching 

and Semantic Mapping Strategies) เป็นกลยุทธ์การสอนทีมีการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนและ
ผูเ้รียนนาํสู่การเรียนรู้ สามารถนาํไปใชไ้ดก้บัผูเ้รียนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผูเ้รียนทีอ่อนเป็นการ
ช่วยเพิมศกัยภาพในการเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี ผูเ้รียนมีความเขา้ใจเนือหาดีขึน (Plinscar and Brown 

; Carter ; Greenway ; Allen ; Todd and Tracey, ) ในการวิจยันียงัคน้พบวา่
กลวิธีการสอนนีสามารถสนบัสนุนพืนฐานทางสังคม ผูเ้รียนใช้การถกอภิปรายทีจะนาํไปสู่ความ
เขา้ใจบทเรียน จากขนัตอนกระบวนการของการเรียนการสอนโดยกลวิธีการสอนแบบนีทาํให้
ผูเ้รียนทีความสามารถในระดบัตาํไดรั้บความช่วยเหลือจากเพือนร่วมทีมทีมีความสามารถสูงกว่า
หรือจากผูที้มีความเชียวชาญซึงสอดคลอ้งกบั Vygotsky (1987) 

1.2 ข้อมูลสภาพปัจจุบันจากการสัมภาษณ์ 

 เนืองจากการวจิยัครังนีมีกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีทีมาจากการสมคัรเรียน
วชิาการอ่านภาษาองักฤษเบืองตน้ผูว้จิยัจึงไดท้าํการสุ่มสัมภาษณ์อาจารยผ์ูเ้ชียวชาญทีสอนการอ่าน
ภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจทีสอนนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีจาํนวน 5 คนไดข้อ้มูลโดยสรุปดงันี 

1.2.1 สภาพปัจจุบันของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผู ้เรียนมีพืนความรู้ที
หลากหลายเพราะมาจากหลากหลายสถาบันการศึกษาแล้วมาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยใน
สาขาวชิาต่างๆ แต่สิงทีสาํคญัคือผูเ้รียนเหล่านีจะตอ้งเรียนในวิชาการอ่านภาษาองักฤษเบืองตน้เพือ
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นาํความรู้ไปใชใ้นการคน้ควา้หาขอ้มูลในสาขาวิชาทีเรียน หรือความรู้ต่างๆจากสือทีหลากหลายที
ผูเ้รียนอยากรู้ 

1.2.2 แนวคิดการใชรู้ปแบบการสอนอ่านเพือความเขา้ใจ โดยใชยุ้ทธวิธีการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจ
ผูส้อนเห็นวา่น่าจะนาํมาใชไ้ดใ้นการสอนผูเ้รียนเพราะจะทาํใหส้ามารถทาํความเขา้ใจเนือหาไดม้าก
ขึนผูเ้รียนไดเ้รียนรู้การใชว้ถีิประชาธิปไตยเขา้มาช่วยในการทาํงาน มีโอกาสไดพู้ดคุยและไดแ้สดง
ความรู้และภาวะการเป็นผูน้าํและผูต้ามในการทาํงาน คนทีมีความสามารถสูงกว่าก็ได้ช่วยเหลือ
ผูเ้รียนคนอืน และคนทีมีความสามารถปานกลางหรือตาํก็ไดมี้โอกาสแสดงภาวะผูน้าํและมีโอกาส
ไดอ้ภิปรายดว้ยและสิงสาํคญัทีสุดคือจะไม่มีผูเ้รียนทีไม่เป็นทีตอ้งการในชนัเรียน อาจารยท์่านหนึง
ไดก้ล่าวไวว้่า “ในวิธีการสอนนีผูเ้รียนสามารถทาํงานเป็นทีม ไดร้ะดมสมองช่วยกนัคิดถึงแมว้่า
บางครังความคิดนนัอาจจะไม่ใช่คาํตอบทีถูกก็ตาม ทาํใหผู้เ้รียนบางคนมีความกลา้ในการทีจะแสดง
ความคิดเห็นมากขึนจากทีเมือก่อนอาจจะไม่มีความกลา้พอ ประเด็นไหนทีไม่เขา้ใจก็กลา้ถามเพราะ
เป็นขนัตอนทีอยู่ในขนัตอนการเรียนรู้ (clarifying)” และอาจารยอี์กท่านหนึงกล่าวถึงขนัตอน
สุดทา้ยเกียวกับการสรุปเนือหาความเข้าใจเนือเรืองทีอ่านโดยใช้แผนภูมิความหมาย (semantic 

mapping) มีโอกาสทาํให้ผูเ้รียนคิดเป็นระบบและมีความต่อเนืองต่อจากนันจึงนาํมาเขียนเป็น
แผนภูมิและใชสี้สันทีหลากหลายมาช่วยในการจาํ และจาํแนกขอ้ความ” และอาจารยอี์กท่านหนึงยงั
กล่าวอีกว่า “วิธีนีมีสามารถช่วยให้ผูเ้รียนประเภทเรียนรู้ทางสายตา (visual learner) ชอบในการ
เรียนรู้จากกิจกรรมเหล่านี” 

 1.2.3  ความคิดเห็นการจดัการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบกิจกรรมการสอนอ่านเพือความ
เข้าใจ โดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจนนัมีความเหมาะสมสําหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี
เพราะผูเ้รียนไม่เป็นผูฟั้งอยา่งเดียว การทาํกิจกรรมจะช่วยให้มีการกระตือรือร้น มีการแลกเปลียน
ประสบการณ์ ความคิด และการช่วยเหลือซึงกนัและกนั ซึงรวมถึงตวัผูส้อนดว้ย สิงทีจาํเป็นในการ
สอนคือการทีผูส้อนเป็นผูน้าํการปฏิบติัทีชดัเจนเพือทีผูเ้รียนสามารถนาํไปเป็นแบบอยา่งได ้รวมถึง
เนือหาทีมีเนือหาสาระและแนะแนวกลยทุธการอ่านดว้ยกลยทุธการเรียนนีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้
โอกาสซกัถามมีการเรียนรู้ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียนและผูเ้รียนกบัผูเ้รียนดงัอาจารยท์่าน
หนึงใหข้อ้มูลวา่ “ผูเ้รียนไม่ตอ้งการเป็นผูฟั้งอยา่งเดียวจะเกิดความเบือหน่ายในการเรียนดงันนัการ
ทาํกิจกรรมการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทจะช่วยให้ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมาก
ขึน และมีความสนุกสนานในกิจกรรมทีทาํ” และอาจารยอี์กท่านหนึงกล่าวเสริมว่าเมือผูเ้รียนมี
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ความเขา้ใจและเกิดความชาํนาญในขนัตอนการปฏิบติัและทาํให้มีความมนัใจ ผลทา้ยทีสุดจะนาํมา
ซึงวตัถุประสงคห์ลกัคือสามารถเป็นผูอ่้านอิสระไดใ้นทีสุด” 

 1.2.4 การสอนอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจ โดยใชยุ้ทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจทีมีการ
ประเมินผลกระบวนการปฏิบติัตามสภาพจริง (Authentic assessment) จะเป็นวิธีการทีส่งเสริม
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษไดดี้และผูส้อนจะตอ้งเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก (facilitator)ในช่วงที
เป็นผูน้าํการปฏิบติั และช่วยเหลือผูเ้รียนหากความคิดของกลุ่มชะงกัลง ทงันีและทงันนัก็เพือให้การ
การเรียนดาํเนินต่อไปการประเมินผลกระบวนการปฏิบติัตามสภาพจริงจะส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิด
ความสนใจในสิงต่างๆรอบตวัมากขึนและตอ้งการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองเพิมขึนดว้ยดงัอาจารย์
ท่านหนึงใหข้อ้มูลวา่ “ในคู่มือการใชรู้ปแบบการสอนนีจะมีวิธีการทีช่วยเหลือผูเ้รียนให้สามารถใช้
ความรู้เหล่านีในการอ่านและทาํใหอ่้านไดเ้ร็วขึนอยา่งเป็นระบบ”  

 1.2.5  ขอ้มูลจากแบบสํารวจความคิดเห็นและความสนใจต่อการอ่านภาษาองักฤษ ซึง
รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ก หน้า 368 ผูว้ิจยัไดท้าํการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามกลุ่ม
นกัศึกษาจานวน 30 คน ทีมีคุณสมบติัคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอย่างก่อนทาํการทดลองสอน โดยมี
วตัถุประสงค์เพือรวบรวมขอ้มูลเกียวกบัความคิดเห็นและความสนใจของผูเ้รียนทีมีต่อการอ่าน
ภาษาองักฤษ เพือใช้ในการออกแบบกิจกรรมการอ่านให้สอดคล้องกับความต้องการและความ
สนใจของผูเ้รียน ผลจากการสํารวจพบว่าผูเ้รียนจะพยายามกลบัไปอ่านบทอ่านใหม่เมือเสียสมาธิ
มากทีสุด รองลงมาคือผูอ่้านจะมีวตัถุประสงค์ก่อนการอ่าน การคาดเดาเนือหาและตรวจสอบการ
คาดเดาเนือหา ขีดเส้นใต้หรือวงกลมเนือหาทีช่วยในการจาํ  และผลทีน่าสนใจคือผูอ่้านจะใช ้

typographical features  อยา่งเช่นตวัเอียง ตวัดาํ นอ้ยทีสุด ลาํดบัถดัมาคือการตดัสินใจวา่อะไรควร
อ่านหรืออะไรควรขา้มไป และในการอ่านจะมีการถามและตอบคาํถามในเนือหาทีอ่านน้อยมาก 

รายละเอียดผลการใชก้ลยทุธ์การอ่านอยูใ่นภาคผนวก ข หนา้ 378 

 

 2. ผลการวเิคราะห์ แนวคิด ทฤษฏี และงานวจัิยทีเกยีวข้องพบว่า 

 ผลการศึกษากรอบแนวคิดของรูปแบบการสอนอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจ โดยใช้
ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการ
อ่านเพือความเขา้ใจผูว้ิจยัไดศึ้กษาสังเคราะห์เอกสารตาราขอ้มูลจากวารสารวารสารอิเล็กทรอนิกส์
และงานวจิยัทีเกียวขอ้งจนไดรู้ปแบบการสอนอ่านการสอนอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจ โดยใช้
ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการ
อ่านเพือความเขา้ใจ(PMPC Model) ดงันี 
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  2.1 หลกัการแนวคิดและทฤษฏีเกยีวกบัการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ 

ผูว้ิจยัไดน้าํหลกัการแนวคิดเกียวกบัการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบโดย
นาํแนวคิดของ Kruse (2004) ซึงได้เสนอขนัตอนการออกแบบระบบการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิผลและมีความเหมาะสมโดยใช้รูปแบบ“ADDIE Model” และแบบจาํลองการออกแบบ
การสอนเชิงระบบของ Dick, Carey and Carey (2005: 1-8) ซึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบทีสําคญั 

10 องคป์ระกอบดงัปรากฏในบทที1 นนั คือ ในการวิจยัครังนีไดน้าํการกาํหนดเป้าหมายการเรียน
การสอน(identify instructional goals) วิเคราะห์การเรียนการสอน (analyze instruction) วิเคราะห์
ผูเ้รียนและบริบท (analyze learners and contexts) ไดน้าํมาใช้ในขนัตอนของการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนดว้ยรูปแบบฯ สําหรับแผนการการสอนนนัไดใ้ช้ขนัตอนการเขียนวตัถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม (write performance objective) ในการพฒันาเครืองมือ เลือกสือการเรียนในการสอนและ
พฒันากลยุทธ์การสอน การออกแบบและประเมินผลการสอน ทบทวนการจดัการเรียนการสอน
ต่างๆก็ไดน้าํมาใชบู้รณาการในการวจิยันี 

 

 .2 การสอนอ่านภาษาทสีอง                                                                                                
ผู ้วิจ ัยได้นําแนวคิดหลักการ แนวคิดเกียวกับการสอนอ่านภาษาทีสองของ 

Anderson ( ) จาํแนกเป็น  กลยทุธ์ เรียกวา่ ACTIVE ดงัปรากฏในบทที 1 ไดน้าํเอากลยุทธ์การ
ดึงเอาความรู้เดิมของผูเ้รียนออกมาใชใ้นขนัตอนก่อนการอ่าน ขณะอ่าน การคน้หาความหมายของ
ศพัทห์รือวลีต่างๆทีไม่สามารถเขา้ใจไดช้ดัเจน การสอนความขา้ใจการอ่านโดยใชเ้ทคนิคการดูชือ
เรือง รูปภาพ จบัใจความสาํคญัเรืองในยอ่หนา้แรก จบัใจความสําคญัเรืองในแต่ละยอ่หนา้ อกัษรตวั
ใหญ่ ตวัเลข ดูสรุปจากยอ่หนา้สุดทา้ย การเพิมอตัราการอ่าน เป็นตน้  

การสอนอ่านภาษาทีสองของCoady (1979) ทีเสนอการอ่านแบบภาษาศาสตร์เชิง
จิตวิทยาทีตอ้งใช้ 3 องค์ประกอบในการอ่านคือความสามารถด้านสติปัญญา ความรู้ด้าน
ประสบการณ์เดิมและกลวิธีกระบวนการ และแนวการสอนอ่านภาษาองักฤษเป็นภาษาทีสองทีเนน้
การสอนอ่านแบบปฏิสัมพนัธ์ (Interactive Approach) ทีได้รวมการสอนอ่านแบบการอ่านใน
ระดบัสูงไปสู่การอ่านในระดบัพืนฐาน (Top down Model of Reading) และกระบวนการอ่านใน
ระดบัพืนฐานไปสู่กระบวนการอ่านในระดบัสูง (Bottom up Model of Reading) ผูว้ิจยัพบว่า
หลกัการ แนวคิดนีสามารถช่วยพฒันากระบวนการเรียนการสอนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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 2.3 ทฤษฎกีารเรียนรู้กระบวนการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทางปัญญา (cognitive) 

และทฤษฎอีภิปัญญา (Metacognitive Theory)  

  เพือความเขา้ใจเนือหา Dole et al. (1991) กลวธีิทีเกียวกบักระบวนการคิดเกียวขอ้ง
โดยตรงกบัภาษาเป้าหมายและรวมถึงวธีิต่างๆ เช่น เหตุผลทีอนุมานได ้การพยากรณ์ การจดัการการ
ใช้ การบนัทึกประเด็นทีสําคญั การใช้ความรู้ประสบการณ์เดิม การเดาความหมายจากเนือหา 
(Oxford1990) ยุทธวิธีอภิปัญญา (metacognitive) เป็นกิจกรรมทีผูว้ิจยัพบวา่ผูอ่้านสามารถควบคุม
การอ่านดว้ยตนเอง หรืออีกนยัหนึงก็คือเป็นกลวิธีทีอยูบ่นฐาน “การคิดเกียวกบัการคิด” (thinking 

about thinking) นนัคือผูอ่้านรู้วา่ใชย้ทุธวธีินีเมือไหร่ ใชอ้ยา่งไรและดดัแปลงไปสู่เป้าหมายทีในการ
อ่าน 

 2.4 ทฤษฎทีางสังคมของ Vygotsky  

  คือ Zone of Proximal Development พืนทีรอยต่อพฒันาการ (Zone of Proximal 

Development) เป็นการทําหน้าทีหรือทํางานอย่างใดอย่างหนึงทีในปัจจุบันทีบุคคลย ังไม่ มี
ความสามารถจะทาํได ้แต่อยูใ่นกระบวนการทีจะทาํให้บุคคลมีความพร้อม สามารถทาํหน้าทีหรือ
ทาํงานไดอ้ยา่งสมบูรณ์ในอนาคตเป็นกระบวนการทียงัอยูใ่นระหวา่งการเริมตน้ (Embryonic State) 

ของVygotsky และเขาชีใหเ้ห็นวา่ผูเ้รียนมีระดบัการพฒันาความคิดอยูส่องระดบัคือระดบัการพฒันา
ความคิดทีแทจ้ริงและระดบัการพฒันาศกัยภาพ ระดบัการพฒันาความคิดทีแทจ้ริงหมายถึงระดบั
ความคิดทีเด็กสามารถแกปั้ญหาดว้ยตวัเขาเองและระดบัการพฒันาศกัยภาพหมายถึงระดบัการคิดที
ซึงผูเ้รียนจาํเป็นได้รับการช่วยเหลือจากผูเ้ชียวชาญหรือหุ้นส่วนทีมีความสามารถสูงกว่าพืนที
รอยต่อพฒันาการการเรียนรู้คือระยะทางระหวา่งการพฒันาทีแทจ้ริงและศกัยภาพทีพฒันาได ้

 2.5 แนวคิดเกยีวกบัการอ่านอย่างมีวจิารณญาณ (Critical Reading)   

  ผูว้ิจยัได้นําแนวคิดระดับความเข้าใจในการอ่านของBarret  มาประยุกต์ใช้
เนืองจากมีเนือหาสาระเกียวกับระดับความเข้าใจในการอ่านของผูอ่้านตังแต่ระดับเข้าใจตาม
ตวัอกัษร เขา้ใจในการจดัเรียงขอ้ความใหม่ เขา้ใจในระดบัอา้งอิงหรือลงความเห็น (Inference) 

ระดับความเข้าใจในการประเมิน (Evaluation) และสุดท้ายคือระดับความเขา้ใจอย่างซาบซึง 

(Appreciation) แนวคิดนีผูว้ิจยัพบว่าสามารถช่วยเพิมความสามารถในการอ่านให้กบัผูเ้รียนเป็น
อยา่งมาก 

 2.6 ยุทธวธีิการสอนแบบแลกเปลยีนบทบาท (Reciprocal Teaching) 

 ผลการวจิยัพบวา่ยทุธวธีิการสอนทีพฒันาโดยPalincsar และ Brown (1980) เป็นวิธีการ
สอนอ่านทีประกอบดว้ยกลยุทธ์ทีจาํเป็นในการอ่านคือ การทาํนาย (predicting) การสร้างคาํถาม 

(generating questions) การหาความชดัเจน (clarifying) และการสรุป (summarizing)ผูว้ิจยัพบว่า 
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เป็นวิธีทีช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาการอ่านเพือความเขา้ใจและกลายเป็นผูอ่้านทีมีความสามารถมากขึน 

ใช้การอภิปรายไปสู่การพฒันาการอ่านเพือความเขา้ใจของผูเ้รียน การพฒันาทกัษะควบคุมบงัคบั
และการพฒันาใหบ้รรลุความสาํเร็จในการขบัเคลือนในภาพรวม  

 ในรายละเอียดของแต่ละขนัตอนเริมจากการทาํนาย(predicting) ผลการวิจยัพบว่า
ผูเ้รียนสามารถใช้ก่อนการอ่านในการทํานายเรืองทีอ่านจากหัวข้อเรือง รูปภาพและความรู้
ประสบการณ์เดิมเข้ามาช่วย และในการทาํนายเนือเรืองทีอ่านในแต่ละย่อหน้าก็เช่นเดียวกัน 

เกียวกบัการสร้างคาํถาม (generating questions) ผูเ้รียนสามารถนาํมาใช้หลงัจากอ่านเงียบๆในใจ
เสร็จ โดยการตอบคาํถาม What, Who, When, Where, Why และ How ผูเ้รียนสามารถอธิบายเรือง
ไดอ้ย่างเป็นขนัตอนชดัเจน สามารถตอบคาํถามในแบบฝึกหัดไดถู้กตอ้งมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต ์

 การหาความชดัเจน (clarifying) ขนัตอนนีสามารถช่วยให้ผูเ้รียนมีส่วนช่วยกนัคน้หา
คาํศพัท ์วลี และสรรพนามอา้งอิง(reference)ไดอ้ยา่งลุล่วง ใชเ้ทคนิคการถกอภิปรายเพือให้ไดม้าซึง
คาํตอบทีถูกตอ้ง สามารถฝึกวิถีประชาธิปไตย ภาวการณ์เป็นผูน้าํและผูต้ามไดเ้ป็นอย่างดี และขนั
การสรุป (summarizing)ผลการวิจยัพบว่าผูเ้รียนมีความสามารถสรุปเนือหาทีอ่านโดยใช้แผนภูมิ
ความหมายได้เป็นอย่างดีเยียม และผูเ้รียนบางส่วนชอบมากเพราะไดมี้การวาดภาพและระบายสี 

จากการเขียนสรุปเรืองในภาพรวมทาํให้ง่ายต่อการสรุปและจดจาํเนือหา และจากการตอบคาํถาม
บทฝึกการอ่านทีใหท้าํหลงัจากเสร็จสินการทาํงานกลุ่ม 

 2.7 ยุทธวธีิการสอนแบบใช้แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) 

  แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) เป็นการแสดงการจดัความคิดหลกัและ
ความคิดรองทีเขียนให้มีความเกียวขอ้งกนั (Sinatra, Gemake and Morgan, 1986: 4) ซึงรวมถึงทาํ
แผนภูมิทีประกอบดว้ยจุด (node) ซึงวาดเป็นสีเหลียม วงกลม สีเหลียมผืนผา้ทีมีคาํทีเป็นกุญแจ
สาํคญัและเชือมโยงในรูปแบบของลูกศรหรือเส้นทีลากเชือมต่อระหวา่งจุด Heimlich and Pittelman 

(1986) 

  ผูว้ิจยัใช้แผนภูมิความหมายในการสอนสรุปการอ่านในทุกขนัตอนจากก่อนการ
อ่าน  ขณะอ่าน  และหลังการอ่านผู ้วิจ ัยพบว่ามีประโยชน์มากเนืองจากช่วยให้ผู ้อ่านเข้าใจ
ความสัมพนัธ์ระหว่างความคิดรวบยอดในเรืองว่าอะไรเป็นความคิดทีสําคญัทีสุด และทีสําคญั
รองลงมาและความคิดนนัๆ มีความสัมพนัธ์กนัแบบใดเช่นในแง่การเปรียบเทียบ บรรยายและที
สาํคญัก็คือการใชแ้ผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) ในกิจกรรมการอ่านทงัก่อนและหลงัการ
อ่านสอดคล้องกบัทฤษฎีโครงสร้างความรู้ทีกล่าวไวว้่าโครงสร้างความรู้ด้านรูปแบบ (Formal 

Schema) เป็นปัจจยัทีสาํคญัทีทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจเรืองดีขึน (วสิาข ์จติัวตัร์, 2000:145) 
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 2.8 แนวคิดเกยีวกบัทฤษฎกีารเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning Theory) 

  การเ รียนรู้แบบร่วมมือคือการเ รียนรู้ เ ป็นกลุ่มย่อยโดยมีสมาชิกกลุ่มที มี
ความสามารถแตกต่างกนัประมาณ 3-6 คน ช่วยกนัเรียนรู้เพือไปสู่เป้าหมายของกลุ่มนกัการศึกษาที
เผยแพร่แนวคิดนี คือ Johnson & Johnson (1994) ผูว้ิจยัใช้การจดัการเรียนการสอนแบบนีเพือให้
ผูเ้รียนร่วมมือกันในการเรียนรู้มากกว่าการแข่งขนักัน ไม่มีสภาพการณ์ของการแพ -้ชนะ มีแต่
สภาพการณ์ของการชนะ-ชนะ ซึงจะมีผลดีต่อผูเ้รียนทงัทางดา้นจิตใจและสติปัญญา ความสนใจ
เกียวกบัความสัมพนัธ์และปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียน และพบวา่เป็นสิงทีช่วยให้ประสิทธิภาพของ
ผูเ้รียนดีขึน 

 2.9 การเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) 

 เป็นแนวคิดทีผูว้จิยัจดัเพือใหผู้เ้รียนปฏิบติังานบรรลุความสําเร็จไดด้ว้ยตนเองโดยผา่น
กิจกรรมทีผูส้อนจดัไวใ้นลกัษณะต่างๆจนกระทงัผูเ้รียนได้รับความสามารถมากขึนและความ
ช่วยเหลือจะลดลงไปเรือยๆ  

 จากแนวคิด ทฤษฎีต่างๆทีกล่าวมาขา้งตน้ทาํให้ผูว้ิจยัสามารถสรุปเป็นตารางความคิด
พืนฐานตลอดจนสรุปการสังเคราะห์หลักการ แนวคิด และทฤษฎีของรูปแบบการอ่านภาษา    
องักฤษฯ ไดด้งัตาราง 19 
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ตารางที 19  การสังเคราะห์หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีของรูปแบบการอ่านภาษาองักฤษฯ 

หลกัการ แนวคิดและทฤษฎีที
นาํมาใชส้งัเคราะห์ร่างรูปแบบ 

รูปแบบการอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจ โดยใชยุ้ทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิ ความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

องคป์ระกอบเชิงหลกัการ 

วตัถุประสงค ์

องคป์ระกอบ
กระบวนการการเรียน

การสอน 

องคป์ระกอบการดาํเนินงาน (PMPC Model) 

Stage 1 

Preparation 

Stage 2 

M = Modeling 

Stage 3 

P = 

Participation 

Stage 4 

C=Cooperat

ion 

การ
ประเมินผล 

หลกัการ วตัถุประสงค ์ บทบาทของผูเ้รียนและ
ผูส้อน 

Preparing 

knowledge  

Predicting Silent 

Reading 

Asking 

Question 

Clarifying Summarizing 

Summarizing 

Changing 

Role 

Teacher as a 

Facilitator 

Pretest 

Posttest 

การออกแบบการเรียนการสอนเชิง
ระบบ 

            

การสอนอ่านภาษาทีสอง             

ทฤษ ฎี ก า ร เ รี ย น รู้ ก ร ะบ วนก า ร
ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทาง
ปั ญ ญ า  ( Cognitive) แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี   

อภิปัญญา (Metacognitive Theory) 

            

แนว คิด เ กี ย ว กับกา ร อ่ านอย่ า ง มี
วิจารณญาณ (Critical Reading) 

            

ยุทธวิ ธีการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาท (Reciprocal Teaching) 

            

แ ผ น ภู มิ ค ว า ม ห ม า ย  ( Semantic 

Mapping) 
            

แนวคิดเกียวกบัทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ  (Collaborative Learning 

Theory) 

            

การเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding)             

ทฤษฎีทางสังคมของ  Vygotsky คือ 

Zone of Proximal Development 

หลกัการ 
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Teaching Procedure 

Step Teacher’s role Students’ role 
1. Motivating 

using 
strategies  

Preparation 

2. Modeling Students Supporting 
3. Facilitating 

Participation 
Work

4. Evaluation  Implement and 
become independent 
reader 

ระบบสังคม 

บทบาทความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูส้อนและผูเ้รียน และการทาํงาน
ร่วมกบัผูอ้ืน แลกเปลียนบทบาท
วิถีประชาธิปไตย 

           หลกัการตอบสนอง 

ผูส้อนใหค้วามรู้ผูเ้รียน เป็นผูน้าํ
การปฏิบตัิทีชดัเจน เป็นผูอ้าํนวย
ความสะดวกและกระตุน้ผูเ้รียน
และฝึกฝนผูเ้รียนใหช้าํนาญ  

สิงส่งเสริมการเรียนรู้ 

การสอนอ่านภาษาทีสอง 

การแลกเปลียนบทบาท 

 แผนภูมิความหมาย 

หลกัการ 

กลยุทธ์แลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิ
ความหมายนํามาจากการสังเคราะห์ทฤษฎี
Zone of Proximal Development ของ
Vygotsky, ทฤษฏีCollaborative ของJohnson, 

ร ว ม ถึ ง สั ง เ ค ร า ะ ห์ แ น ว คิ ด Reciprocal 

Teaching, Semantic Mapping Teaching, 

Critical Reading และ Scaffolding กลยุทธ์
หลักทีสําคัญคือ การทํานาย การตังคําถาม 

การทาํให้ชัดเจน และการสรุปการอ่าน โดย
ใช้แผนภูมิความหมายเขา้มาช่วยในขนัตอน
ก่อนการอ่าน ขณะอ่าน และหลงัการอ่าน 

ขนัตอนการดาํเนินงาน 

เงือนไขสําคญัก่อนใชรู้ปแบบการอ่านโดยใชก้ลยุทธ์การ
สอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมาย 

1. ผูเ้รียนตอ้งไดร้ับการสอนจากคู่มือทีผูว้ิจยัทาํขึน 

2. ผู ้เ รี ยนต้อง เ ชือมันในกลยุทธ์การสอนนีว่ า เ ป็นวิ ถี
ประชาธิปไตย 

ขนัตอนการสอน 
1. P= Preparation Stage 

1.1 P = Preparation knowledge related to Reciprocal 

and Semantic Mapping Instructional Model 

1.2 Reading Plan 

            2. M= Modeling Stage 
2.1 P = Predicting information, Preparation by using 

Semantic mapping to activate students’ 

background knowledge 

2.2 S = Silent Reading 

2.3 A = Asking Questions 

2.4 C = Clarifying Reading Content 

2.5 S = Summarizing for Reading Content in Semantic 

mapping 

             3. P= Participation Stage 
3.1 C = Changing Role 

             4. C= Cooperation Stage 
4.1 T acting as a facilitator to support and help Ss. 
4.2 Ss cooperate to summarize content by using Semantic  

      mapping. 

จุดมุ่งหมาย 

เพือพฒันาผูอ้่านใหเ้ป็นผูอ้่านอิสระ 

 

  

 

การประเมนิผล 

1.ความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจ 

     2.ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อรูปแบบการสอนฯ แผนภาพที 24  รูปแบบการสอนฯ ( PMPC  Model) 
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จากแนวคิด ทฤษฎีต่างๆทีกล่าวมาขา้งตน้ทาํใหผู้ว้ิจยัสามารถสังเคราะห์หลกัการ แนวคิด 

และทฤษฎีของรูปแบบการอ่านภาษาองักฤษฯไดแ้ละนาํมาสร้างเป็นรูปแบบการสอนฯ มาใชก้บั
กลุ่มตวัอยา่ง และปรับปรุงแกไ้ขจนเป็นรูปแบบการสอนฯ ดงัภาพที 24 

รายละเอยีดของรูปแบบเนือหาและเอกสารประกอบรูปแบบ 
 การวิจยัเรือง “การพฒันารูปแบบการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจ โดยใชยุ้ทธวิธีการ
สอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือ
ความเขา้ใจของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี” ซึงไดม้าจากการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีของ
นกัวิชาการต่างๆมาแลว้นนั หลงัจากทีเอาไปทดลองใช้กบักลุ่มอยา่ง ทาํให้สามารถมองเห็นไดถึ้ง
ส่วนประกอบของรูปแบบทีตอ้งนาํมาปรับปรุงแก้ไขเพิมเติมบางประการดงัรายละเอียดทีจะได้
กล่าวเป็นรายดา้นต่อไป 

 องค์ประกอบท ี1 หลกัการ 

 การสอนการอ่านเพือความเขา้ใจ โดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและ
แผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจมีหลกัการอยู ่3 อยา่งคือ 

1. การช่วยเหลือและการสอนทีชดัเจน (Scaffolding and Explicit Instruction) 

2. กลวธีิหลกัสีประการของการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) 

คือการ 

ทาํนาย (predicting) การสร้างคาํถาม (generating questions) การทาํให้เกิดความชดัเจน (clarifying) 

และการสรุป (summarizing)   

3. การปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (Social interaction) เป็นหลกัการที ผูเ้รียนสามารถทีจะ
เรียนหรือ 

แก้ปัญหาทีหนักขึนหรือสู่จุดทีพฒันาทีสมบูรณ์มากขึนโดยศกัยภาพการนาํจากผูใ้หญ่ (ครูหรือ
ผูเ้ชียวชาญ) หรือจากกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การอภิปราย การะระดมสมอง และการทาํงานกลุ่มซึง
ใชใ้นกิจกรรมของการสอนนนัเอง 

                     องค์ประกอบท ี  วตัถุประสงค์ 

 เพือพฒันาความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจและตระหนกัรู้ความคิด
เพือการ 

พฒันาให้ผูอ่้านสามารถเป็นผูอ่้านอิสระทีพึงตนเองได้ (Independent Reader) หลงัจากการนาํ
รูปแบบไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งแลว้ในดา้นหลกัการและวตัถุประสงคข์องรูปแบบยงัคงเดิมไม่มีการ
เปลียนแปลงไปจากร่างรูปแบบฯ 
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องค์ประกอบท ี3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
                        รูปแบบการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจ โดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจมีการจดัการ
เรียนการสอนตามรูปแบบ PMPC Model มี 4 ขนัตอนคือ 

1. P = Preparation Stage เป็นขนัตอนทีผูส้อนตอ้งเตรียมให้ความรู้แก่ผูเ้รียนเกียวกบั
ขันตอนการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและการสร้างแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจซึงมีขนัตอนยอ่ย  ขนัตอนคือ  

1.1 การใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียนเกียวกบัการแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal  

Teaching) และการสร้างแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) เพือช่วยในการอ่านเพือความ
เขา้ใจ 

1.2 การวางแผนการอ่าน (Planning) เป็นการวางแผนเพือปรับการ
อ่านให้เขา้กบัเนือหาทีอ่านเพือใช้ในการสร้างแผนภูมิความหมายตามโครงสร้างของเรืองทีอ่าน 

(Text Structure)โดยมีผูส้อนเป็นชีนาํและช่วยอาํนวยความสะดวกเพือให้กระบวนการเรียนการ
สอนต่อเนืองไม่หยดุชะงกั 

2. M = Modeling Stage ขนัตอนนีผูส้อนจะดาํเนินการสอนเพือเป็นตวัอย่างแก่ผูเ้รียน
ก่อนทีจะมีการแลกเปลียนบทบาทการเรียนรู้ของสมาชิกภายในกลุ่มในขนัตอนนีจะมีขนัตอนยอ่ยๆ 

 ขนัตอนดงันี 

2.1 การทาํนาย (Predicting) เกียวขอ้งกบัการหาบริบทแวดลอ้มโดย
ใช้ความรู้ประสบการณ์เดิมของผูอ่้าน จุดมุ่งหมายของกลยุทธ์นีคือการเชือมโยงไปสู่ผูอ่้านว่ารู้
อะไรบา้งแลว้เกียวกบัชือเรืองทีอ่านเพือทีจะนาํไปสู่เนือหาทีอ่าน อีกนยัหนึงคือการทาํนายควบคุม
ความคิดทีเกิดขึนของผูอ่้านตามเนือหาขณะอ่าน ผูอ่้านร่วมตรวจสอบสมมุติฐานของตนเองเกียวกบั
เนือหาทีอ่านไป ถา้การทาํนายเบืองตน้ไม่ถูก การทาํนายครังใหม่ก็จะมีตามมาและผ่านไปสู่การ
ตรวจสอบการอ่านเนือหาต่อไปขนัตอนนีผูอ่้านตอ้งดึงเอาความรู้เดิมและนาํไปเชือมโยงกบัความรู้
ในเนือหาใหม่ ผูอ่้านตอ้งได้รับการสนบัสนุนจากครูในการใช้ชือเรือง หัวขอ้ย่อยและการแสดง
ตวัอยา่ง 

2.2  การอ่านเงียบๆ (Silent Reading) เป็นขนัตอนทีผูน้าํกลุ่มบอกให้
กลุ่มอ่านเรืองอยา่งเงียบๆ 

2.3 การตงัคาํถาม (Questioning) ตอ้งการให้ผูอ่้านแยกข้อมูลใน
เนือหาทีเขากาํลงัอ่าน การตงัคาํถามเป็นการสร้างเพือทีจะถามเกียวกบัใจความสําคญัหรือขอ้มูล
สําคญั จุดประสงคข์องกลยุทธ์นีคือการตรวจสอบว่าผูอ่้านเขา้ใจเนือหาหรือไม่และยงัช่วยให้พวก
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เขาสามารถแยกขอ้มูลทีสําคญัได ้ดงันนัการกระตุน้ผูอ่้านให้ตงัคาํถามเกียวกบัเนือหาของบริบทมี
ผลในทางบวกในการพฒันาการอ่านเพือความเขา้ใจยิงกว่านนัการตงัคาํถามสามารถตีกรอบและ
แกปั้ญหาความเขา้ใจทีไม่เพียงพอในการช่วยใหผู้อ่้านตรวจสอบความเขา้ใจของตนเองได ้

2.4  การทาํให้ชดัเจน (Clarifying) เป็นกลยุทธ์ทีทาํให้ผูอ่้านใชข้ณะ
ตรวจสอบความเขา้ใจ จะเกิดขึนเมือผูอ่้านพบวา่ความเขา้ใจในการอ่านชะงกัลงหรือมีความสับสน
และเมือผูอ่้านพยายามทาํความเขา้ใจใหม่ เมือสิงทีอ่านไม่ชดัเจนและศพัทที์อ่านยากและไม่คุน้เคย 

ผูอ่้านจะตรวจสอบความเขา้ใจของเขาเองเพือให้รู้แน่ว่าสิงทีอ่านหมายถึงอะไร การทาํให้ชดัเจน
สามารถทีจะทาํให้ผูอ่้านแยกและตงัคาํถามทีไม่คุน้เคย ทีไม่มีความจาํเป็น หรือขอ้มูลทีไม่ชดัเจน
หรือกาํกวมในเนือหา การตงัคาํถาม การอภิปรายและการสะทอ้นกลบัทีจดัขึนทงัขณะอ่านและหลงั
การอ่านเป็นโอกาสในการทีทาํใหผู้อ่้านมีความเขา้ใจทีชดัเจนขึน ดงันนัการทาํให้ชดัเจนเป็นส่วนที
สําคญัอย่างหนึงในการตรวจสอบการอ่านเพือความเขา้ใจ ตวัอย่างทีครูอาจจะตรวจสอบไดจ้าก
ขนัตอนนีคือ การตรวจสอบความเขา้ใจเนือหาของผูเ้รียนโดยใชค้าํทีเป็นคาํสาํคญัในเนือหา 

2.5 การสรุป (Summarizing) ในการสรุปผู ้อ่านต้องการแยกแยะ
ความคิดทีเป็นกุญแจสาํคญัของแต่ละยอ่หนา้ การสรุปทีดีไม่ไดร้วมถึงรายละเอียดทีไม่สําคญั ผูอ่้าน
ถูกกระตุน้ใหใ้ชห้วัขอ้เรือง หวัขอ้ยอ่ยและใจความสําคญัในแต่ละยอ่หนา้ไปสรุปเนือหาทีเขากาํลงั
อ่านอยูผู่อ่้านควรคิดถึงย่อหน้าอะไรหรือบริบทอะไรเกียวกบัเนือหาทงัหมด หาประโยคหลกัของ
ประโยคและสร้างประโยคทีสะทอ้นขอ้มูลทีสําคญัของยอ่หนา้ทงัหมด การสรุปใจความสําคญัใน
แต่ละย่อหน้าของบริบทช่วยให้ผูอ่้านทาํนายว่าอะไรอาจจะเกิดขึนต่อไปในย่อหน้าถัดไป ใน
ขนัตอนนีใช ้Semantic Mapping 

3. P = Participation Stage ในขนัตอนนีผูเ้รียนจะแลกเปลียนบทบาทการเป็นผูน้าํและผูต้าม 

ในกลุ่ม 

4. C = Cooperation Stage ในขนัตอนนีจะเป็นการสรุปเรืองในการอ่านทงัหมดโดยใช ้

Semantic Mapping โดยการนาํเนือหาทีสรุปในแต่ละยอ่หนา้มาสรุปเป็นภาพรวมใหญ่ ผูส้อนจะทาํ
หน้าทีเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกและให้คาํปรึกษาถ้าหากกลุ่มตอ้งการความช่วยเหลือหรือมีข้อ
สงสัย  

หลงัจากการนาํรูปแบบไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งทีใช้ในการวิจยัครังนีแลว้ ผูว้ิจยัไดป้รับปรุง
แกไ้ขโดยในขนัที 2 ,M = Modeling Stage ขนัตอนนีผูส้อนจะดาํเนินการสอนเพือเป็นตวัอยา่งแก่
ผูเ้รียนนันในขนัตอนย่อยคือการทาํให้ชัดเจน (Clarifying) เป็นกลยุทธ์ทีทาํให้ผูอ่้านใช้ขณะ
ตรวจสอบความเข้าใจและเป็นขนัตอนสุดทา้ยในรูปแบบการสอนฉบบัร่างนัน ผูเ้ชียวชาญและ
อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์แนะนาํผูว้ิจยัวา่ถา้นาํขนัตอนนีมาใชก่้อนขนัตอนสรุปเนือเรืองทีอ่าน
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จะเกิดความสมบูรณ์ของรูปแบบดีกว่า และผูเ้รียนก็สามารถทาํการอ่านได้อย่างเป็นขนัตอนไม่
วกวน และขนัตอนสุดทา้ยของรูปแบบทีผา่นการนาํมาใชจ้ริงก็จะเป็นขนัตอนของการสรุป ซึงใน
การสรุปผูเ้รียนทาํงานระดมสมอง ตอ้งแยกแยะความคิดทีเป็นกุญแจสําคญัของแต่ละย่อหน้าและ
นาํมาเขียนเป็นแผนภูมิความหมาย และสรุปเรืองสุดทา้ยโดยการนาํเอาผลสรุปของแต่ละยอ่หนา้มา
สรุปการอ่านในภาพรวมทงัหมด และทาํแบบทดสอบในการอ่านบทอ่านทีไม่เคยอ่านมาก่อน เพือ
แสดงใหเ้ห็นวา่ผลสุดทา้ยผูเ้รียนสามารถกลายเป็นผูอ่้านอิสระไดอ้ยา่งมนัใจ  

  

องค์ประกอบท ี4 กระบวนการเรียนการสอน 

ผูเ้รียนและผูส้อนมีบทบาทต่างๆในการดาํเนินงานดงันี 

1. บทบาทของผู้เรียน (The student’s role) 

ขนัท ี1การเตรียมตวั (Preparation) เป็นขนัตอนก่อนการปฏิบติัการอ่าน ผูเ้รียนจะ
ไดรั้บ 

การสอนเกียวกับกลยุทธ์ในการเรียนเกียวกับการเรียนรู้แบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal 

teaching) และการใช้ผงัแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) ในขนัตอนนีผูเ้รียนจะได้ดู
ตวัอยา่งขนัตอนตามทีผูส้อนนาํการปฏิบติัใหดู้เป็นตวัอยา่งรูปแบบ 

 ขันที 2 การสนบัสนุนขณะปฏิบติังาน (Supporting) ขนัตอนนีผูเ้รียนจะถูกจดั
กลุ่มโดย 

การรวมกลุ่มผูเ้รียนแบบผสม (เก่ง กลาง อ่อน) ทาํให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสเรียนรู้ซึงกนัและกนัและ
เรียนรู้ถึงวถีิประชาธิปไตยในการเคารพบทบาทของผูอื้น และขนัตอนนีเป็นการลดความกดดนัจาก
การสอนแบบทีตอ้งตอบคาํถามจากครูฝ่ายเดียว มาเป็นการเรียนรู้แบบผูเ้รียนส่งเสริมกนัเองและ
ผูส้อนเป็นเพียงผูอ้าํนวยความสะดวก (facilitator) เท่านนั 

ขันที 3 ขนัการปฏิบติัการอ่านตามรูปแบบ (Work) ในขนัตอนนีผูเ้รียนตอ้งลงมือ
ปฏิบติัจริงโดยการใชก้ลยุทธ์การแลกเปลียนบทบาท 4 ขนัตอนคือ การทาํนาย (Predicting) การตงั
คาํถาม (Questioning) การทาํให้ชดัเจน (Clarifying) การสรุป (Summarizing) โดยการใช้แผนภูมิ
ความหมายเขา้มาช่วย 

2. บทบาทของผู้สอน(The teacher’s role) 

ขันที 1 เป็นการสนบัสนุนให้ผูเ้รียนใชก้ลวิธีต่างๆ (Motivating using strategies) 

ผูส้อนมี 

บทบาทดา้นการเป็นผูส้นบัสนุนผูเ้รียนใหรู้้จกัใชก้ลวธีิต่างๆ 

 ขันที 2 การฝึกฝนผูเ้รียน (Modeling Students) ในขนันีผูส้อนมีบทบาทดา้นการ
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ปฏิบติัการสอนเพือเป็นต้นแบบให้กับผูเ้รียนได้ใช้กลยุทธการเรียนแบบการ
แลกเปลียนบทบาท (Reciprocal) ซึงมีกลยุทธ์หลกั 4 ประการ รวมถึงเทคนิคการ
ใช้แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) ให้เหมาะสมกบัโครงสร้างเนือหา 
(Text Structure) นอกจากนีผูส้อนยงัทาํหน้าทีเป็นผูห้าเนือหาทีเหมาะสมกบั
ผูเ้รียน  

ขันที 3 การเป็นผูอ้าํนวยสะดวกให้กบัผูเ้รียน (Facilitating participation) ผูส้อนมี
บทบาทดา้นเป็นผูส้นับสนุนอาํนวยความสะดวกให้ผูเ้รียนเพือให้การเรียนการ
สอนไม่มีการหยดุชะงกัหรือสะดุด 

ขันที 4 การประเมินผลลพัธ์ ผูส้อนมีบทบาทในดา้นการประเมินผลลพัธ์ดงันนั
เพือให้การเรียนการสอนบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดผูส้อนต้องคอยตรวจสอบ
บรรยากาศการเรียนรู้ให้น่าเรียนและช่วยอาํนวยความสะดวกในทุกขนัตอนเพือ
ไม่ให้ผูเ้รียนผ่อนคลาย ไม่ตึงเครียด เพือให้ผลการประเมินเป็นไปในทิศทางที
เป็นจริง 

 หลงัจากการนาํรูปแบบไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัครังนีแลว้ 

ผูว้ิจยัได้ปรับปรุงแก้ไขโดยเพิมตารางทีมีขอ้ความขนัตอนการสอน (Teaching 

Procedure) ขนัตอนการสอน 4 ขนัตอน บทบาทของครู (Teacher’s role) และ
บทบาทของผูเ้รียน (Students’ role)ตามการวิเคราะห์และการให้คาํแนะนาํของ
ผูเ้ชียวชาญและอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เนืองจากองคป์ระกอบเหล่านีเป็น
หลกัในการทาํใหก้ารเรียนการสอนมีความสมบูรณ์และเป็นองคป์ระกอบทีจาํเป็น
จะตอ้งแสดงไวใ้หเ้ป็นทีประจกัษใ์นรูปแบบฯ 

เงือนไขในการนํารูปแบบไปใช้ประกอบด้วย 

1. ระบบสังคม (Social System) 

 เน้นการทาํงานทีส่งเสริมบทบาทความสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนและ
ผูเ้รียน การทาํงานร่วมกับผูอื้น การแลกเปลียนบทบาท และทีสําคัญทีสุดคือ
ส่งเสริมวถีิประชาธิปไตย 

2. หลกัการตอบสนองหรือสิงสนับสนุน (Principle of Reaction) 

 บทบาทของผูส้อนตอบสนองในฐานะผูน้าํการปฏิบติัและเป็นผูอ้าํนวย
ความสะดวก รวมทงักระตุน้ใหผู้เ้รียนรู้จกัคิด 

3. ระบบสนับสนุน (Supporting System) 

 การสอนการอ่านแบบแลกเปลียนบทบาทและการใช้แผนภูมิ
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ความหมายนันตอ้งมีการเตรียมการทงัทางด้านการให้ความรู้และเทคนิค
เฉพาะแก่ผูเ้รียน รวมถึงการเตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติัทงันีเพือให้การ
อ่านบรรลุตามวตัถุประสงคที์ตงัไว ้

องค์ประกอบท5ี การวดัและการประเมินผล 

 ผลการดาํเนินงานตามรูปแบบทาํใหผู้เ้รียนบรรลุเป้าหมายคือ 

1. พฒันาความสามารถในการอ่าน 

2. พฒันาความสามารถในการใชยุ้ทธวิธีการเรียนแบบแลกเปลียนบทบาท 

และมีความสามารถใชแ้ผนภูมิความหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. เสริมสร้างความพึงพอใจในการใชรู้ปแบบ 

4. พฒันาผูอ่้านใหเ้ป็นผูอ่้านอิสระ 

 

 จากรายละเอียดของรูปแบบเนือหาและเอกสารประกอบรูปแบบทีกล่าวมาขา้งตน้นนั ผูว้จิยั
ไดน้าํมาสังเคราะห์เป็นตารางกระบวนการเรียนการสอนอ่านเพือความเขา้ใจ โดยใชก้ลยทุธ์การ
สอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือ
ความเขา้ใจทีสมบูรณ์ 
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กระบวนการเรียนการสอนอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้กลยุทธ์การสอนแบบแลกเปลยีนบทบาทและ
แผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขนัตอน คาํอธิบาย บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

1 P = 

Preparation 

Stage  

 

เป็นขนัตอนทีผูส้อนตอ้งเตรียมให้ความรู้แก่ผูเ้รียน 

1) ให้ความรู้เกียวกบัการแลกเปลียนบทบาทและ
แผนภูมิความหมาย 2) การวางแผนการอ่านเพือปรับ
การอ่านให้เขา้กบัเนือหาทีอ่านเพือใชใ้นการสร้าง
แผนภูมิความหมายตามโครงสร้างของเรืองทีอ่าน 

(Text Structure)โดยมีผูส้อนเป็นชีนาํและช่วยอาํนวย
ความสะดวก 

ผูส้อนสอนให้ผูเ้รียน
ทราบถึงขนัตอนของการ
เรียนการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาทโดย
ใชสื้อการสอนต่างๆเขา้
มาช่วย รวมถึงเทคนิคการ
เขียนแผนภูมิความหมาย 

เรียนรู้เกียวกบัขนัตอนการเรียน
การสอนแบบแลกเปลียนฯคิด
ทบทวนบทเรียนและฝึกเกียวกบั
กลยทุธการแลกเปลียนบทบาท
และแผนภูมิความหมาย 

ทบทวนความรู้เกียวกบัเทคนิค
การอา่น ฝึกการตงัวตัถปุระสงค์

2. M = 

Modeling 

Stage 

ผูส้อนจะดาํเนินการสอนเพือเป็นตวัอยา่งแก่
ผูเ้รียนก่อนจะมีการแลกเปลียนบทบาทการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนมีขนัตอนคือPredicting, 

questioning, clarifying, และsummarizing,  

ครูนาํการสอนเพือเป็น
แบบอยา่งทีชดัเจนแก่
ผูเ้รียนเพือเป็นแบบอยา่ง
ในทุกขนัตอน ชีแนะ
ยทุธวิธีการอ่านตามคู่มือ

ผูเ้รียนให้ความร่วมมือในการมี
ปฏิบติัในทุกขนัตอนของการ
ปฏิบติั ซกัถามในหวัขอ้ทีมีความ
สงสยั 

3. P = 

Participation 

Stage 

ในขนัตอนนีผูเ้รียนจะแลกเปลียนบทบาท
ทําการเป็นผู ้นําการปฏิบัติการอ่านตาม
ผู ้สอนและผู ้ตามในกลุ่มในการทําตาม
ขนัตอนการอ่านตามรูปแบบฯ สมาชิกใน
กลุ่มแลกเปลียนการปฏิบติัผูน้ ําและผูต้าม

เป็นผูอ้าํนวยความสะดวก
ช่วยเหลือแนะนาํในทุกขนั 

ตอนเพือไม่ให้การเรียนการสอน
การอ่านชงกัลง  

ฝึกการเป็นผูน้าํและผู ้
ตามในการใชก้ล
ยทุธการอ่านแบบ
แลกเปลียนบทบาท
และแผนภูมิ

4. C = 

Cooperation 

Stage 

ประเมินเกียวกบัความเขา้ใจ
การอ่านของผเูรียนโดยการ
สงัเกตตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของแผนภูมิ และแบบ
ฝึกการตอบคาํถาม  

สมัภาษณ์ 

ในขนัตอนนีจะเป็นการสรุปเรืองในการอ่านในแต่
ละย่อหน้าโดยใช้Semantic Mapและสรุปเรือง
ทงัหมดโดยการนาํเนือหาทีสรุปในแต่ละย่อหน้า
มาสรุปเป็นภาพรวมใหญ่ ผูส้อนจะทาํหน้าทีเป็นผู ้
อาํนวยความสะดวกและให้คาํปรึกษาถ้าหากกลุ่ม
ตอ้งการความช่วยเหลือหรือมีขอ้สงสยั

สรุปและนาํเสนอการ
สรุปภาพรวมของ
แผนภูมิในแต่ละกลุ่ม
ตอบคาํถามแบบฝึกเป็น
รายกลุ่มและรายบุคคล 

แผนภาพที   กระบวนการเรียนการสอนอ่านเพือความเขา้ใจ โดยใชก้ลยทุธ์การสอนแบบแลกเปลียนบทบาท          

                      และแผนภูมิความหมาย 
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2.4 การประเมินแผนการเรียนรู้ตามเกณฑ์การประเมินและรับรองรูปแบบ 

  2.4.1 ประสิทธิภาพแผนการเรียนรู้ภายใต้รูปแบบ  (E1/E2) การประเมิน
ประสิทธิภาพแผนการเรียนรู้ภายใตรู้ปแบบการสอนอ่านเพือความเขา้ใจ โดยใช้ยุทธวิธีการสอน
แบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความ
เขา้ใจ (E1/E2) หาไดจ้ากการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ทีไดจ้ากค่าเฉลียร้อยละ
ของคะแนนระหวา่งเรียน/ ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) ทีไดจ้ากคะแนนการทดสอบหลงัเรียนคิด
เป็นค่าเฉลียร้อยละแลว้นามาเปรียบเทียบกนัมีผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัตารางในภาคผนวก ข หน้า 
360 

ประสิทธิภาพของแผนการเรียนรู้ภายใตรู้ปแบบการสอนอ่านเพือความเขา้ใจ โดยใช้กล
ยทุธ์การสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
เพือความเขา้ใจ (E1/E2) จากการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)/ประสิทธิภาพของ
ผลลพัธ์ (E2) เท่ากบั74.46/73.27เมือเปรียบเทียบเกณฑ์พบว่าค่าเฉลียร้อยละของกระบวนการและ
ผลลัพธ์สูงกว่าเกณฑ์ทีตังไว้ 70/70 สรุปว่ารูปแบบการสอนอ่านเน้นภาระงานทีพัฒนามี
ประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัทีนาํมาใช ้

4.2 คุณภาพรูปแบบฯ  
 ผูเ้ชียวชาญจานวน 5 ท่านดา้นการสอนอ่านภาษาองักฤษการสอนกลยทุธ์การอ่าน 

ภาษาองักฤษการสอนอ่านแบบแลกเปลียนบทบาท หลกัสูตรและการสอนให้การรับรองรูปแบบ
โดยมีรายการประเมินแบ่งเป็นดา้นหลกัการวตัถุประสงคข์นัการดาํเนินงานกระบวนการเรียนการ
สอนและการวดัประเมินผลมีผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงันี   
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รายการประเมิน ค่าเฉลีย ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความ 

อนัดบั 

1.หลกัการของรูปแบบ 4.4 .50 ดีมาก 1 

1.1 มีความเหมาะสมกบัทฤษฎีและแนวคิดพืนฐาน 4.2 .45 ดีมาก (3) 

1.2 องคป์ระกอบของรูปแบบแต่ละองคป์ระกอบมี
ความสัมพนัธ์ สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

4.6 .55 ดีมาก (2) 

2.วตัถุประสงค์ของรูปแบบ 3.55 .54 ดีมาก 4 

2.1 มีความสอดคลอ้งกบัเนือหา 4.2 .45 ดีมาก (3) 

 2.2 มีความสอดคลอ้งกบัขนัตอนการจดักิจกรรม 4.4 .70 ดีมาก (2) 

2.3 มีความเหมาะสมกบัทฤษฎีและแนวคิดพืนฐาน 4.8 .45 ดีมาก (1) 

2.4 มีความสอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล 4.6 .55 ดีมาก (2) 

3.ขนัการดําเนินงาน 3.53 .48 ดีมาก 5 

 3.1กระบวนการเรียนการสอนมีขนัตอนครบถว้น 3.2 .45 ดี (7) 

3.2 ขนัตอนการเรียนการสอนมีความเหมาะสม 3.8 .45 ดีมาก (4) 

3.3 ขนัตอนการประเมินผลมีความสอดคลอ้งกบั 

     หลกัการและวตัถุประสงค ์

 

3.6 

 

.55 

 

ดีมาก 

 

(5) 

4.กระบวนการเรียนการสอน 3.8 .50 ดีมาก 2 

4.1 บทบาทของครูมีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 4.2 .45 ดีมาก (3) 

4.2สือการสอน,สิงสนบัสนุนทีครูจดัเตรียมมีความ
เหมาะสม 

3.4 .55 ดี (6) 

5. การวดัประเมินผลมีความสอดคล้องกบัแนวคิด
ทฤษฎี 

3.6 .55 ดีมาก 3 

5.1การวดัประเมินผลของรูปแบบมีความสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดทฤษฎี 

3.6 .55 ดีมาก (5) 

รวม 
3.78 

.51 ดีมาก  

 

ตารางที 20  คุณภาพรูปแบบฯ 
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 จากตารางการประเมินของผูเ้ชียวชาญทงั 5 ท่าน จะเห็นไดว้า่ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก
เมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านหลกัการของรูปแบบมีค่าเฉลียสูงทีสุดอยู่ในระดบัมากทีสุด
รองลงมาคือดา้นกระบวนการเรียนการสอนและดา้นการวดัประเมินผลมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ทฤษฎีวตัถุประสงค์ของรูปแบบ และขนัการดาํเนินงานตามลาํดบัเมือพิจารณาด้านหลักการของ
รูปแบบซึงพบว่าอยู่ในระดบัมากทีสุดนันรายการวัตถุประสงค์ของรูปแบบมีความสอดคล้องกบั
ทฤษฎีและแนวคิดพืนฐานอยู่ในระดับมากทีสุดรองลงมาคือองค์ประกอบของรูปแบบแต่ละ
องคป์ระกอบมีความสัมพนัธ์ สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงครู์ปแบบมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ในส่วนของดา้นกระบวนการเรียนการสอนรายการประเมินทงั 2 ประเด็นคือบทบาทของครูมีความ
เหมาะสมกบัผูเ้รียนอยูใ่นระดบัดีมากรองลงมาคือสือการสอน,สิงสนบัสนุนทีครูจดัเตรียมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับดีนอกจากนีในการประเมินด้านการวัดประเมินผลมีความสอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฎขีองรูปแบบทีอยูใ่นระดบัดีมากพบวา่รายการประเมินมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีและ
แนวคิดพืนฐานและสุดท้ายกระบวนการเรียนการสอนมีขนัตอนครบถ้วนซึงอยู่ในขนัตอนการ
ดาํเนินงาน อยา่งไรก็ตามผลการประเมินก็ยงัคงอยูใ่นระดบัดี 

 

ตอนท ี  การประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบ 

 .  ผลการเปรียบเทยีบคะแนนความสามารถในการอ่านของผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างก่อนและ
หลงัทดลอง 

 .  ผลความพงึพอใจต่อการใช้รูปแบบหลงัทดลอง 

 2.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความเขา้ใจการอ่านของผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัทดลอง 

ผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัทดลองจานวน 30 คนโดยใช้ขอ้สอบแบบเลือกตอบชุด
เดียวกันแต่มีการสลับเนือเรืองและข้อทีเลือกคําตอบในการทดสอบหลังเรียนผลปรากฏดัง
รายละเอียดในตารางที … 

 

ตารางที  21  ผลการเปรียบเทียบคะแนนความเขา้ใจการอ่านของผูเ้รียนก่อนและหลงัทดลอง 

กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน คะแนนเตม็ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน 

t-test 

ก่อนทดลอง 30 50 20.60 4.73 15.33* 

หลงัทดลอง 30 50 33.37 4.74 

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05* 
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สรุปผลจากตารางที 22 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความเขา้ใจการอ่านของผูเ้รียนก่อนและหลงั
เรียนพบวา่คะแนนเฉลียของผูเ้รียนหลงัเรียนมีคะแนนสูงกวา่คะแนนเฉลียก่อนอยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติทีระดบั .05 

 

ตารางที 22 รายงานผลระดบัความเขา้ใจการอ่านตามตวัอกัษร ความเขา้ใจระดบัตีความ ความเขา้ใจ
ระดบัวเิคราะห์ และความเขา้ใจระดบัสังเคราะห์ 

ระดบัความเขา้ใจ จาํนวน
(items) 

(50) 

Weight 

(%) 

คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลงัเรียน 

 

t-test 

100%  S.D.  S.D. 

ตามตวัอกัษร 

(Finding specific 

information) 

8 16 3.50 1.38 5.27 1.31 5.78* 

ความเขา้ใจระดบั
ตีความ 

(Comprehension) 

16 32 5.27 1.31 9.97 3.28 7.37* 

ความเขา้ใจระดบั
วเิคราะห์ 

(Analysis) 

5 10 2.17 .95 6.87 .37 12.34* 

ความเขา้ใจระดบั
สังเคราะห์ 

(synthesis) 

21 42 7.57 2.55 10.33 4.06 3.01* 

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ . 5* 

 

จากตารางที 23 พบว่าผลการเปรียบเทียบระดบัความเขา้ใจในการอ่านของผูเ้รียนทงั 4 

ระดบัคือความเขา้ใจการอ่านตามตวัอกัษร ความเขา้ใจระดบัตีความ ความเขา้ใจระดบัวิเคราะห์ และ
ความเขา้ใจระดบัสังเคราะห์ หลงัเรียน  (   = 5.27, S.D. = 1.31;   =  9.97, S.D. = 3.28;   = 

6.87, S.D. = .38; และ    = 10.33, S.D. = 4.06 ) สูงกวา่ก่อนเรียน (    =  3.50, S.D. = 1.38 ;  

 = 5.27, S.D. = 1.31 ;  =  2.17 , S.D. = .95 และ    =  7.57, S.D.= 2.55  ) อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติทีระดบั .01 ซึงยอมรับสมมุติฐานการวจิยัขอ้ที 2.1  

X X

X X X

X X

X X X
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 ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอกราฟแสดงผลการเปรียบเทียบผลระดบัความเขา้ใจการอ่านตามตวัอกัษร 

ความเขา้ใจระดบัตีความ  ความเขา้ใจระดบัวิเคราะห์ และความเขา้ใจระดบัสังเคราะห์  ดังแผนภาพ
ท ี26 

 
แผนภาพที 26 กราฟแสดงผลการเปรียบเทียบผลระดบัความเขา้ใจการอ่านตามตวัอกัษร ความเขา้ใจ
ระดบัตีความ ความเขา้ใจระดบัวเิคราะห์ และความเขา้ใจระดบัสังเคราะห์ 

.  ผลความพงึพอใจต่อการใช้รูปแบบหลงัทดลอง 
ผลจากแบบสํารวจความพงึพอใจต่อการใช้รูปแบบของกลุ่มตัวอย่างหลงัทดลอง 

ตารางที  24  ผลจากแบบสาํรวจความพึงพอใจต่อการใชรู้ปแบบหลงัทดลอง 

ขนัที ประเด็นคาํถาม ค่าเฉลีย ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล อนัดบั
ความ
พอใจ 

 ขนัตอนการสอน     

 P= Preparation Stage 4.40 .50 มาก 1 

1 ครูใหค้วามรู้เกียวกบัการเรียนรู้แบบ
แลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิ
ความหมายเพือส่งเสริมความสามารถ
ในการอ่าน 

 

 

4.47 

 

 

.51 

 

 

มาก 

 

 

(1) 

2 แนะนาํขนัตอนกิจกรรมการเรียนแบบ
แลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิ
ความหมายเพือส่งเสริมความสามารถ
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ในการอ่านโดยใชสื้อการสอนที
เหมาะสม 

 

4.33 .61 มาก (2) 

 M= Modeling Stage 

(Predicting, Silent Reading 

Questioning, Clarifying and 

Summarizing) 

 

 

 

4.15 

 

 

 

.51 

 

 

 

มาก 

 

 

 

4 

3 ส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดใ้ชภ้าษาองักฤษ
ในการปฏิสัมพนัธ์กบัครูและเพือน 

 

4.47 

 

.68 

 

มาก 

 

(1) 

4 รู้วตัถุประสงคก่์อนการอ่าน 4.27 .58 มาก (2) 

5 ส่งเสริมใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็น
คิดเป็นระบบ 

 

4.20 

 

.76 

 

มาก 

 

(3) 

6 สามารถตงัคาํถามเกียวกบัเนือหาใน
เรืองทีอ่าน 

 

4.10 

 

.71 

 

มาก 

 

(4) 

7 รู้ความหมายของคาํศพัทม์ากขึน 4.27 .69 มาก (2) 

8 ตรวจสอบความเขา้ใจขณะอ่านได ้ 3.97 .81 มาก (5) 

9 สรุปประเด็นและใจความสาํคญัของ
เรืองทีอ่านได ้

 

4.20 

 

.71 

 

มาก 

 

(3) 

10 ไดมี้โอกาสทาํความชดัเจนในเรืองที
อ่านในบางส่วนทียงัไม่ชดัเจน 

 

3.87 

 

.94 

 

มาก 

 

(6) 

11 มีความตงัใจในการอ่านในชนัเรียนมาก
ขึน 

4.10 .84 มาก (4) 

12 สามารถทาํการทาํนายเรืองทีจะอ่านได้
อยา่งมีประสิทธิภาพมากยงิขึน 

 

4.10 

 

.84 

 

มาก 

 

(4) 

 P= Participation Stage 

 

4.22 .585 มาก 2 

13 มีความเขา้ใจยอ่หนา้ทีอ่านชดัเจนขึน
หลงัจากทาํการอ่านกบัเพือน 

 

4.13 

 

.68 

 

มาก 

 

(3) 

14 ส่งเสริมการมีภาวะผูน้าํ 4.23 .90 มาก (2) 

15 ส่งเสริมวถีิประชาธิปไตย 4.30 .70 มาก (1) 

ตาราง 24  ผลจากแบบสาํรวจความพึงพอใจต่อการใชรู้ปแบบหลงัทดลอง 
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 C= Cooperation Stage 

 

4.16 .48 มาก 3 

16 ส่งเสริมใหน้กัศึกษาสามารถสรุป
ใจความหรือความคิดรวบยอด 

จากการเขียนแผนภูมิความหมาย 

 

 

4.13 

 

 

.73 

 

 

มาก 

 

 

(4) 

17 มีความเขา้ใจยอ่หนา้ทีอ่านชดัเจนขึน
หลงัจากทาํการอ่านโดยใชแ้ผนภูมิ
ความหมาย 

 

 

4.17 

 

 

.75 

 

 

มาก 

 

 

(3) 

18 สามารถจาํรายละเอียดปลีกยอ่ยของเนือ
เรืองทีอ่านไดอ้ยา่งเป็นระบบขึน 

 

3.87 

 

.63 

 

มาก 

 

(5) 

19 สามารถนาํเอาเทคนิคทีเรียนนีไปใชใ้น
การอ่านดว้ยตนเองได ้

 

4.17 

 

.65 

 

มาก 

 

(3) 

20 ส่งเสริมในการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม
ยอมรับความคิดเห็นของผูอื้น 

 

4.40 

 

.62 

 

มาก 

 

(1) 

21 สามารถแยกใจความสาํคญัของเรืองที
อ่านได ้

4.20 .66 มาก (2) 

22 ไดมี้โอการสฝึกทกัษะการใช้
ภาษาองักฤษทงัสีคือ ฟัง พูด อ่าน เขียน 

 

4.20 

 

.76 

 

มาก 

 

(2) 

 ด้านเนือหากจิกรรม 3.96 .56 มาก 5 

23 การนาํเสนอเนือหามีความต่อเนือง
เหมาะสม 

3.83 .75 มาก (4) 

24 เนือหาเขา้ใจง่ายและมีความชดัเจน 3.97 .67 มาก (2) 

25 ความยากง่ายของเนือหาเรียงตามลาํดบั
เหมาะสม 

 

3.90 

 

.76 

 

มาก 

 

(3) 

26 กิจกรรมของแต่ละขนัตอน
กระบวนการสอนมีความเหมาะสม 

 

3.97 

 

.61 

 

มาก 

 

(2) 

27 กิจกรรมของแต่ละขนัตอน
กระบวนการเรียนการสอนสามารถฝึก
ใหผู้เ้รียนมีทกัษะการคิดอยา่งเป็นระบบ 

 

 

 

4.13 

 

 

.81 

 

 

มาก 

 

 

(1) 

ตาราง 24  ผลจากแบบสาํรวจความพึงพอใจต่อการใชรู้ปแบบหลงัทดลอง 
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 ด้านความพงึพอใจในการทาํกจิกรรม
การเรียน 

 

3.88 

 

.43 

 

มาก 

 

7 

28 นกัศึกษาพอใจกบับทบาทในกิจกรรม
ร่วมกบัครู 

 

4.20 

 

.71 

 

มาก 

 

(5) 

29 นกัศึกษาพอใจกบับทบาทในกิจกรรม
ร่วมกบัเพือน 

 

4.43 

 

.57 

 

มาก 

 

(1) 

30 นกัศึกษาพอใจทีมีการช่วยเหลือแนะนาํ
จากครูในการทาํกิจกรรม 

 

4.37 

 

.56 

 

มาก 

 

(2) 

31 นกัศึกษาพอใจทีมีการช่วยเหลือแนะนาํ
จากเพือนในการทาํกิจกรรม 

 

4.27 

 

.70 

 

มาก 

 

(3) 

32 นกัศึกษาสามารถอ่านภาษาองักฤษไดดี้
ขึน 

4.23 .86 มาก (5) 

33 นกัศึกษามีความเชือมนัในตนเองมาก
ขึน 

3.97 .85 มาก (6) 

34 มีความกระตือรือร้นในการอ่านมากขนึ 4.20 .61 มาก (5) 

35 รู้สึกสับสนเมือตอ้งอ่านตามลาํพงั 3.37 .89 ปานกลาง (8) 

36 นกัศึกษาจะนาํวธีิการเรียนนีไปพฒันา
ตนเองในการอ่านเพือความเขา้ใจใน
อนาคต 

 

3.90 

 

.96 

 

มาก 

 

(7) 

37 ไม่สามารถนาํเอาเทคนิคการสอนนีไป
ใชใ้นการอ่านเองได ้

 

2.70 

 

1.32 

 

ปานกลาง 

 

(10) 

38 รู้สึกวติกกงัวลเนืองจากตอ้งขบคิดและ
แกปั้ญหาตลอดเวลา 

 

3.03 

 

1.22 

 

ปานกลาง 

 

(9) 

 

สรุปผล 

 จากตารางที 24 จากผลสํารวจความพึงพอใจต่อการใชรู้ปแบบของกลุ่มทดลองในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ส่วนในรายด้านนันพบว่าอยู่ในระดับมากเช่นกันและสามารถแยกได้ดังนี ขนั
เตรียมการ(P= Preparation Stage)อยู่ในระดับพึงพอใจระดับแรก ต่อจากนันก็เป็นขันการ
แลกเปลียนบทบาท(P= Participation Stage) ถดัจากนนัขนัร่วมมือ(C= Cooperation Stage) ขนั

ตาราง 24  ผลจากแบบสาํรวจความพึงพอใจต่อการใชรู้ปแบบหลงัทดลอง 
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สุดทา้ยคือผูส้อนนาํการสอน (M= Modeling Stage)ดา้นเนือหากิจกรรมขอ้เสนอแนะดา้นความพึง
พอใจในการทาํกิจกรรมการเรียนผูเ้รียนมีความพึงพอใจในระดบัทีค่อนขา้งใกลเ้คียงกนัมาก 

 จะเห็นไดจ้ากขนัเตรียมการ(P = Preparation Stage)นนัผูเ้รียนพอใจทีครูให้ความรู้เกียวกบั
การเรียนรู้แบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
เป็นอยา่งมากมีค่าเฉลียสูงสุด (4.47) รองลงมาคือแนะนาํขนัตอนกิจกรรมการเรียนแบบแลกเปลียน
บทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านโดยใชสื้อการสอนทีเหมาะสม
(4.33)ส่วนในขันการแลกเปลียนบทบาทนัน(P= Participation Stage)พบว่าส่งเสริมวิถี
ประชาธิปไตยมีค่าเฉลียสูงสุดรองลงมาคือส่งเสริมการมีภาวะผูน้าํสําหรับในขนัการร่วมมือ(C= 

Cooperation Stage)นนัมีส่งเสริมในการทาํงานร่วมกนัเป็นทีมยอมรับความคิดเห็นของผูอื้นเป็น
อนัดบัแรก และความเขา้ใจย่อหน้าทีอ่านชดัเจนขึนหลงัจากทาํการอ่านโดยใช้แผนภูมิความหมาย
เป็นอนัดบัรองลงมา  อนัดบัสุดทา้ยของรูปแบบทีผูส้อนนาํการสอน (M= Modeling Stage)ผูเ้รียนมี
ความพึงพอใจในระดับมากแต่ก็ยงัน้อยกว่า 3 ขนัตอนทีกล่าวมา ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้
ภาษาอังกฤษในการปฏิสัมพนัธ์กับครูและเพือนรู้วตัถุประสงค์ก่อนการอ่านรู้ความหมายของ
คาํศพัทม์ากขึน เป็นอนัดบัรองลงมาตามลาํดบั 

 

ผลจากการสนทนากลุ่มต่อการใช้รูปแบบของกลุ่มตัวอย่างหลงัทดลองกบักลุ่มตัวอย่าง 

เพือต้องการทราบผลความคิดเห็นเกียวกบักิจกรรมการใช้รูปแบบผูว้ิจยัจึงได้จดัให้มีการ
สนทนากลุ่มของผูเ้รียน ในการสนทนากลุ่มครังนีผูว้ิจยัได้ดาํเนินการสนทนากลุ่มกบัผูเ้รียนเอง
หลงัจากเสร็จสินการทดลองสอนกบักลุ่มตวัอยา่ง โดยการสนทนากลุ่มไดจ้ดัให้แต่ละกลุ่มมาจาก
กลุ่มทีไดท้าํงานกลุ่มดว้ยกนัขณะทดลอง โดยผูว้ิจยัไดใ้ชค้าํถามแบบเปิดให้ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ขอ้คาํถามมีทงัหมด 4 ขอ้ ซึงอยู่ในภาคผนวก ก ผูว้ิจยัสรุปประเด็น
คาํถาม จดบนัทึกและบนัทึกเสียง ผลสรุปการสนทนากลุ่มคือ 

 รูปแบบการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจ โดยใชยุ้ทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท
และแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจ จากการสนทนากลุ่ม
ในภาพรวมผูเ้รียนมีความพึงพอใจในวธีิการเรียนการสอนแบบนีมากดงัปรากฏตามรายละเอียดดงันี 

 1. การอ่านเพือความเขา้ใจ โดยใช้กลยุทธ์การสอนแบบแลกเปลียน
บทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านผูเ้รียนคิดวา่มีประโยชน์มาก
เพราะมีขนัตอนกระบวนการเรียนการสอนทีเป็นระบบโดยเริมตงัแต่การเรียนรู้จากการดู วีดีโอ
ประกอบก่อนในขนัการเตรียมการเรียนการสอน ผูส้อนใช้คู่มืออธิบายรายละเอียดและทบทวน
ความรู้ทีมีมาก่อนของผูเ้รียนก่อนทาํการเรียนและฝึกปฏิบติั และการเรียนการสอนนีเป็นการเรียน
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แบบกลุ่ม 4-6 ดงันนัทาํให้ผูเ้รียนรู้สึกไม่เครียด และยงัมีผูช่้วยคือครูและเพือน จึงทาํให้บรรยากาศ
การเรียนไม่น่าเบือผูเ้รียนหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกนัวา่  “ เมือก่อนเวลาเรียนการอ่านจะรู้สึกเบือ
และเครียด ไม่สนุกเพราะตอ้งคิดและตดัสินใจคนเดียว” อีกกลุ่มหนึงของผูเ้รียนบอกวา่ “เวลาอ่าน
จะอ่านแบบเรือยๆไม่ไดมี้วตัถุประสงคใ์นการอ่าน อ่านแลว้ก็ตอ้งอ่านซาํอีกเมือตอบคาํถามเพราะ
ลืมไปแลว้ว่าเนือเรืองเป็นอย่างไรแต่เมือเรียนโดยวิธีนีทาํให้สามารถสรุปเนือหาไดเ้กือบทงัหมด 

และสามารถจาํรายละเอียดปลีกยอ่ยไดด้ว้ย” 

 2. ในขนัของผูส้อนนาํการปฏิบติั (Modeling) เป็นการนาํทีชดัเจนตงัแต่
ก า รขันตอนก า รค าด เ ด า โดย ใช้  แผนผัง ค ว าม คิ ด เ ข้ า ม า ช่ ว ย โด ยตัง คํา ถ าม  What, 

Who.When.Where.Why, How ทาํให้ผูเ้รียนเห็นภาพการอ่านในเรืองชดัขึน ผูเ้รียนหลายคนบอกวา่ 
“ทําให้รู้จักคิดคาดเดาเรืองก่อนทีจะลงมืออ่านจริงโดยใช้รูปภาพ  หัวข้อเรือง  และความรู้
ประสบการณ์เดิม” ผูเ้รียนคนหนึงถึงกบับอกวา่เธอดีใจทีพอฝึกไปนานๆเธอสามารถคาดเดาเรืองได้
ถูกเกือบ 80 เปอร์เซ็นตแ์ละความเร็วการอ่านของเธอเพิมขึนมาก”และผูเ้รียนคนหนึงบอกวา่ “บางที
ในขณะอภิปรายและตอบคาํถามความคิดทีต่อเนืองหยุดชะงกัลง เพือนและครูจะช่วยให้เธอคิด
ต่อไปไดจึ้งทาํให้รู้สึกสนุก” และผูเ้รียนอีกคนหนึงบอกวา่ “สามารถรู้เทคนิคในการเดาความหมาย
คาํศพัทจ์ากบริบทไดอ้ยา่งดีขึนมากๆๆ” อีกผูห้นึงกล่าววา่เมือก่อนในประโยคต่อเนืองกนัในเรืองที
เป็นการอา้งอิง (reference) ทีเป็นคาํสรรพนามต่างๆจะไม่มนัใจวา่หมายถึงคาํนามคาํไหนกนัแน่ แต่
หลงัจากทีไดฝึ้กโดยกิจกรรมของการสอนทงัสองอยา่งนีทาํให้ไม่มีปัญหาตรงจุดนีอีกต่อไปเมือทาํ
การอ่าน” 

 3. ในขนัของผูส้อนนาํการปฏิบติัเป็นการนาํทีชดัเจนตงัแต่การขนัตอน
การคาดเดาโดยใช ้แผนผงัความคิดเขา้มาช่วยโดยตงัคาํถาม What, Who.When.Where.Why, How 

ทาํให้ผูเ้รียนเห็นภาพการอ่านในเรืองชัดขึน ผูเ้รียนหลายคนบอกว่า “ทาํให้รู้จกัคิดคาดเดาเรือง
ก่อนทีจะลงมืออ่านจริงโดยใชรู้ปภาพ หัวขอ้เรือง และความรู้ประสบการณ์เดิม” ผูเ้รียนคนหนึง
ถึงกบับอกวา่เธอดีใจทีพอฝึกไปนานๆเขา้เธอสามารถคาดเดาเรืองไดถู้กเกือบ 80 เปอร์เซ็นตแ์ละ
ความเร็วการอ่านของเธอเพิมขึนมาก” และผูเ้รียนคนหนึงบอกว่า “บางทีความคิดทีต่อเนือง
หยดุชะงกัลง เพือนและครูจะช่วยใหเ้ธอคิดต่อไปไดจึ้งทาํให้รู้สึกสนุก” และผูเ้รียนอีกคนหนึงบอก
วา่ “สามารถรู้เทคนิคในการเดาความหมายคาํศพัทจ์ากบริบทไดอ้ยา่งดีขึนมากๆๆ” อีกผูห้นึงกล่าว
วา่เมือก่อนในประโยคต่อเนืองกบัในเรืองทีเป็นการอา้งอิง (reference) ทีเป็นคาํสรรพนามต่างๆจะ
ไม่มนัใจวา่หมายถึงคาํนามคาํไหนกนัแน่ แต่หลงัจากทีไดฝึ้กโดยกิจกรรมของการสอนทงัสองอยา่ง
นีทาํใหไ้ม่มีปัญหาตรงจุดนีอีกต่อไปเมือทาํการอ่าน” 
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 4. ในขนัของการแลกเปลียนบทบาทเป็นขนัตอนการเรียนอีกแบบหนึง
ทีผูเ้รียนชอบมากเพราะสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสรเสรี และสามารถตงัคาํถามและตอบ
คาํถามไดอ้ยา่งไม่ไดมี้ขอ้จาํกดัเกียวกบัความต่างของคะแนนเฉลียในการเรียนหรือสิงแวดลอ้มอืนๆ 

ผูเ้รียนคนหนึงบอกว่าดีใจมากทีเพือนในกลุ่มรับฟังความคิดเห็นของเขาถึงแมว้่าเขาจะเป็นคนที
ค่อนขา้งเรียนรู้ชา้” ผูเ้รียนส่วนใหญ่ลงความเห็นวา่ไม่อยากจะเชือวา่เพือนในกลุ่มแต่ละคนมีความ
คิดเห็นทีดีๆโดยทีพวกเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนและยงัยอมรับฟังความคิดเห็นของกนัและกนัก่อนที
จะสรุปเนือหา” พวกเขาบอกว่ามีหลายครังเหมือนกนัทีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมาก แต่ใน
ทีสุดก็สามารถลงเอยไดโ้ดยการสรุปรับฟังเหตุผลทีเป็นไปได ้ซึงเป็นการสรุปเนือหาทา้ยสุด และ
ในการฝึกอ่านนีมีหลายคนทีลงความเห็นตรงกนัวา่ทาํให้ไดพ้ฒันาทกัษะการเขียน การพูด และการ
ฟังดว้ย และทีสาํคญัทีสุดคือสามารถพฒันาหลกัไวยากรณ์ไดโ้ดยอตัโนมติั 

 5. ในขนัของ cooperation นนัผูเ้รียนส่วนใหญ่บอกวา่เป็นขนัทีผูเ้รียน
ไม่เบือเลยเพราะได้ทาํแผนภูมิความหมาย ได้วาดภาพ ได้ระบายสี และการใช้สีเพือแยกความ
แตกต่างของใจความสําคญัของเรืองและรายละเอียดทาํให้สามารถจาํไดอ้ยา่งเป็นระบบและง่ายต่อ
การจาํดว้ย มีผูเ้รียนคนหนึงเธอบอกว่า “ปกติหนูเป็นคนทีเวลาอ่านหนงัสือแลว้จะตอ้งเขียนหรือ
วาดรูปต่างตามทีตวัเองจินตนาการ เมือไดม้าเรียนโดยใช ้แผนภูมิความหมายจึงเป็นสิงทีหนูชอบ
มาก” อีกคนหนึงกล่าวเสริมวา่หนู “หนูเป็นคนชอบพูดเมืออ่านแลว้ไดม้า discuss กนัหนูคิดวา่เป็น
อะไรทีหนูจาํไดแ้ม่นมาก” และผูเ้รียนส่วนหนึงกล่าววา่”เรียนแบบนีแลว้ไม่เครียดรู้สึกเหมือนกบัวา่
ครูเป็นผูที้เราขอคาํปรึกษาไดต้ลอดเมือเรามีขอ้สงสัยหรือหาขอ้สรุปทีชดัเจนในกลุ่มไม่ได ้ครูก็จะ
มาช่วยตลอดเวลาแต่ก็ใหอิ้สระใหเ้ราทาํใหเ้ตม็ทีก่อน  

สาํหรับขอ้คิดเห็นอืน “เราน่าจะเรียนแบบนีมาตงันานแลว้ เสียดายทีเพิงรู้”  

“อยากให้มีวิธการสอนการอ่านภาษาองักฤษแบบนีเพือจะไดท้าํให้สามารถพฒันาการอ่านไดดี้ขึน 

ทาํใหพ้วกเราชอบอ่านหนงัสือหลายๆประเภท โดยไม่มีความกงัวล” 

“หวัขอ้อะไรก็สามารถอ่านรู้เรือง จบัใจความ ตอบคาํถามไดด้ว้ย” 

“ต่อไปคิดวา่แมจ้ะอ่านเองคนเดียวก็รู้เรืองเขา้ใจเนือหาทีหลากหลายไดไ้ม่ยาก” 

 

การรับรองรูปแบบหลงัจากทดลองใช้รูปแบบฯ 
                จากการทีผูว้จิยัไดพ้ฒันารูปแบบการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจ โดยใชก้ลยุทธ์การสอน
แบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความ
เขา้ใจของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ก่อนทีรูปแบบการสอนไดรั้บการรับรองรูปแบบนันไดผ้่าน
การแกไ้ขและปรับใชม้าแลว้หลายครัง จากหลกัการแนวคิดทฤษฎีต่างๆ จนมาถึงแผนการเรียนรู้ที
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ไดรั้บการปรับปรุง เช่น บางเรืองเนือหาทีอ่านง่ายและสันเกินไป ก็ตอ้งไปหาเนือเรืองทีมีความยาว
และเนือหาทีเหมาะสมกบันกัศึกษา บางเรืองมีเนือหายาวและยากเกินไปก็ตอ้งไปปรับปรุงแกไ้ข ที
ค่อนขา้งยากก็คือตอ้งหาเนือเรืองทีมีโครงสร้างเนือเรืองทีหลากหลายเพือให้เป็นประโยชน์กับ
ผูเ้รียนในการใชใ้นการฝึกฝน หลงัจากนนัก็นาํไปใหผู้เ้ชียวชาญทงั5 ท่าน ผูท้รงคุณวุฒิ และสรุปผล
ออกมาในขนัทีมีความเหมาะสมในระดบัดีมาก มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎี หลกัการและ
เหตุผล รวมทงัแผนการเรียน สามารถนาํไปใชข้ยายผลต่อไปได ้ 

                  ในภาพรวมแลว้รูปแบบการเรียนการสอนแบบนีสามารถนาํไปใชก้บัผูเ้รียนในทุกระดบั 

เพียงแต่ตอ้งไปปรับเนือหาและบริบทต่างๆให้เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียนเท่านนั ผูว้ิจยัไดน้าํรูปแบบ
ฯ ไปขยายผลโดยนาํไปตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการ และเผยแพร่โดยนาํเสนอผลงานทางวิชาการ
ในระดบันานาชาติ  
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บทท ี5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

   

การวิจยัเรืองการพฒันารูปแบบการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจ โดยใช้ยุทธวิธีการสอน
แบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความ
เขา้ใจของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี มีวตัถุประสงค์เพือ ) พฒันารูปแบบการสอนการอ่านเพือ
ความเขา้ใจ โดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิ
ความหมาย (Semantic mapping) เพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจของนกัศึกษา 
ชันปีที  ระดับมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 0/ 0 ) เพือประเมิน
ประสิทธิผลการใชรู้ปแบบการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจ โดยใชย้ทุธวธีิการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic mapping) เพือส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจของนักศึกษา ชันปีที  ระดับมหาวิทยาลยั โดย  . )  

เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจของผูเ้รียนก่อนและหลงัการสอน
ด้วยรูปแบบการสอนอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท 

(Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic mapping) เพือส่งเสริมความสามารถใน
การอ่าน เพือความเขา้ใจของนกัศึกษา ชนัปีที  ระดบัมหาวิทยาลยั . ) เพือศึกษาความพึงพอใจ
ของผูเ้รียนทีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจ โดยใช้ยุทธวิธีการสอน
แบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และแผนภูมิความหมาย (Semantic mapping) เพือ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจของนักศึกษา ชันปีที  ระดับมหาวิทยาลัยที
พฒันาขึน กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยัครังนีคือ นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ชันปีที  ทีเรียน
ภาษาองักฤษในรายวชิาการอ่านภาษาองักฤษพืนฐาน สาขาวชิาองักฤษธุรกิจของมหาวทิยาลยั 

ราชภฏัสุราษฏร์ธานี ตาํบลขุนทะเล อาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฏร์ธานี จาํนวน  คน ซึงไดม้าดว้ย
วิธีการสุ่มแบบอยา่งง่าย (Simple Random Sampling)ใช้วิธีดาํเนินการวิจยัในลกัษณะของการวิจยั
และพฒันา (Research and Development : R&D) โดยใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัแบบผสมผสานวิธี 

(Mixed Methods Research) ทีมีลกัษณะเป็นแบบแผนเชิงผสมผสานแบบรองรับภายใน(The 

Embeded Design) ดว้ยการศึกษาวิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) เสริมดว้ยวิธีการเชิง
คุณภาพ (Qualitative  Methods) และใชแ้บบแผนการทดลองแบบทดสอบกลุ่มเดียวก่อนหลงั (The 

One Group Pretest-Posttest Design) การใชรู้ปแบบ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉลีย ( X ) ค่า
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เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) หาค่าทีแบบไม่อิสระ (t-test for dependent samples) และการวิเคราะห์
เนือหา (Content Analysis) โดยสรุปผลการวจิยั  อภิปรายผล และมีขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปนี 

 

สรุปผลการวจัิย 
 การวิจยัเรืองการพฒันารูปแบบการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจ โดยใช้ยุทธวิธีการสอน
แบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความ
เขา้ใจของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีสรุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงคด์งันีคือ 

1. รูปแบบการวิจยัทีผูว้ิจยัพฒันาขึนไดรั้บการประเมินจากผูเ้ชียวชาญ 5 ท่าน อยูใ่น
ระดบัดีมากซึงประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ คือหลกัการ วตัถุประสงค ์การดาํเนินงาน กระบวนการ
เรียนการสอน และการวดัประเมินผล รูปแบบการสอนนีมีชือเรียกวา่ PMPC Model มี 4 ขนัคือ 1) 

Preparation (P) ขนัเตรียมความรู้ 2) Modeling (M) ขนัทีผูส้อนนาํการปฏิบติัการสอน 3) 

Participation (P) ขนัทีผูเ้รียนแลกเปลียนบทบาทการเป็นผูน้าํและผูต้าม 4) Cooperation (C) ขนัที
ผูเ้รียนสรุปการอ่านภาพรวมโดยใช้แผนภูมิความหมายโดยมีผูส้อนเป็นผูช่้วยเหลืออาํนวยความ
สะดวก ผลการวิจยัพบว่าแผนการเรียนรู้ภายใตรู้ปแบบมีประสิทธิภาพ  แผนการเรียนรู้ภายใต้
รูปแบบ (E1/E2) คือจากการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ(E1)เท่ากับ 74.46 และ
ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) เท่ากบั 73.27 (E1/E2 = 74.46/73.27) สามารถนาํมาใชไ้ด้เกณฑ์การ
ประเมินประสิทธิภาพแผนการเรียนรู้ทีตงัไวคื้อ 0/ 0 ซึงผลการวิจยัเป็นไปตามสมมุติฐานขอ้ที 1

และมีผลให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเองในการแลกเปลียนบทบาทของตนในการเป็นผูน้าํ
และผูต้าม สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นได ้และสิงสําคญัคือสามารถเป็นผูอ่้านอิสระไดอ้ย่างมนัใจ
หลงัจากทีไดรั้บการสอนดว้ยแผนการเรียนรู้จากรูปแบบการสอนPMPC Model  

 2. ประเมินประสิทธิผลการใชรู้ปแบบฯ 

  2.1 คะแนนความเขา้ใจการอ่านของกลุ่มตวัอย่างหลงัเรียนดว้ยรูปแบบฯสูงกว่า
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  ผลการเปรียบเทียบคะแนนความเขา้ใจการอ่านของ
ผูเ้รียน 30 คน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน ค่าเฉลียคะแนนก่อนเรียนเท่ากบั 20.60 ส่วนเบียงเบน
มาตรฐานอยูที่ 4.73 ค่าเฉลียคะแนนหลงัเรียนเท่ากบั 33.37 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 4.74 ค่า 
t-test เท่ากบั 15.33 ซึงเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจยัขอ้ที 2.1 การพฒันารูปแบบการสอนการอ่าน
เพือความเขา้ใจ โดยใช้ยุทธวิธีการสอนการพฒันารูปแบบการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจ โดยใช้
ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการ
อ่านเพือความเขา้ใจของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความ
เขา้ใจของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมีประสิทธิภาพ 
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  2.2 ความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างต่อการใช้รูปแบบอยู่ในระดบัพอใจมากซึง
เป็นไปตามสมมุติฐานการวจิยัขอ้ที 2.2 และผูว้จิยัพบวา่อยูใ่นระดบัพอใจมากเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีที
มีความพอใจระดบัปานกลางคือดา้นความพึงพอใจในการทาํกิจกรรมการเรียน ผูเ้รียนส่วนหนึงยงั
รู้สึกสับสนเมือตอ้งอ่านตามลาํพงัไม่สามารถนาํเอาเทคนิคการสอนนีไปใชใ้นการอ่านเองได ้

 

อภิปรายผล 
 การวจิยัและพฒันาครังนีมีขอ้ทีควรนาํมาอภิปรายไดต้ามวตัถุประสงคด์งันี 

1. เกียวกบัรูปแบบการสอนทีผูว้ิจยัพฒันาขึนไดรั้บการประเมินจากผูเ้ชียวชาญ 5 ท่าน ผล
การประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก ซึงประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบคือ 1) หลักการซึงประกอบดว้ย (1)   

การช่วยเหลือและการสอนทีชดัเจน (Scaffolding and Explicit Instruction) กรอบแนวคิดของการ
ช่วยเหลืออยูบ่นฐานทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของVygotsky  (2)กลยุทธ์หลกัสีอยา่งคือการทาํนาย 

(predicting) การสร้างคาํถาม (generating questions) การทาํใหเ้กิดความชดัเจน (clarifying) และการ
สรุป (summarizing) (3) การปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (Social interaction) เป็นหลกัการที ผูเ้รียน
สามารถทีจะเรียนหรือแกปั้ญหาทีหนกัขึนหรือสู่จุดทีพฒันาทีสมบูรณ์มากขึนโดยศกัยภาพการนาํ
จากครูหรือผูเ้ชียวชาญ หรือจากกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การอภิปราย การะระดมสมอง และการ
ทาํงานกลุ่มซึงใชใ้นกิจกรรมของการสอนนนัเอง   2) วัตถุประสงค์ เพือพฒันาความสามารถในการ
อ่านเพือความเข้าใจและตระหนักรู้ความคิดเพือการพฒันาให้ผูอ่้านสามารถเป็นผูอ่้านอิสระที
พึงตนเองได ้(Independent Reader) 3) ขันการดําเนินงานมี 4 ขนัตอนคือ (1) P = Preparation Stage 

เป็นขนัตอนทีผูส้อนต้องเตรียมให้ความรู้แก่ผูเ้รียนเกียวกับขนัตอนการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาทและการสร้างแผนภูมิความหมาย (2) M = Modeling Stage ขนัตอนนีผูส้อนจะดาํเนินการ
สอนเพือเป็นตวัอย่างแก่ผูเ้รียนก่อนทีจะมีการแลกเปลียนบทบาทการเรียนรู้ของ สมาชิกในกลุ่ม
สมาชิกภายในกลุ่มซึงมีขนัตอนยอ่ย 5 ขนัตอน; คือ  การทาํนาย (Predicting) การอ่านเงียบๆ (Silent 

Reading) การตงัคาํถาม (Questioning) การทาํให้ชดัเจน (Clarifying) และ การสรุป (Summarizing) 

(3) P = Participation Stage ในขนัตอนนีผูเ้รียนจะแลกเปลียนบทบาทการเป็นผูน้าํและผูต้ามในกลุ่ม  

(4) C = Cooperation Stage ในขนัตอนนีจะเป็นการสรุปเรืองในการอ่านทงัหมดโดยใช ้Semantic 

Mapping โดยการนาํเนือหาทีสรุปในแต่ละยอ่หนา้มาสรุปเป็นภาพรวมใหญ่โดยสมาชิกในกลุ่ม  4) 

กระบวนการเรียนการสอน ตามรูปแบบการสอนนีซึงเรียกวา่ PMPC Model ไดแ้บ่งบทบาทของ
ผูเ้รียน ไวค้่อนขา้งชดัเจนวา่จะตอ้งเตรียมตวัอยา่งไรก่อนการอ่าน มีการเตรียมการจดักลุ่มผูเ้รียนไว้
ชัดเจนโดยการจัดกลุ่มผูเ้รียนแบบผสม ทาํให้มีโอกาสเรียนรู้ซึงกันและกัน และเรียนรู้ถึงวิถี
ประชาธิปไตย รู้จกัเคารพบทบาทผูอื้น  ลดการกดดนัจากคาํถามของผูส้อน เรียนรู้โดยการส่งเสริม
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กนัเอง และผูเ้รียนตอ้งลงมือปฏิบติัการอ่านจริง  และบทบาทของผูส้อนก็มีความชดัเจนเช่นเดียวกนั
คือ สนบัสนุนให้ผูเ้รียนใช้กลยุทธ์ต่างๆ มีหน้าทีฝึกฝนผูเ้รียนให้ใช้กลยุทธ์การอ่านทีเป็นกลยุทธ์
หลกัของรูปแบบการสอนรวมถึง ฝึกการใช้เทคนิคการเขียนแผนภูมิความหมาย และบทบาทที
ผูส้อนตอ้งตระหนกัทีสุดเมือใชรู้ปแบบการสอนนีก็คือการเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกให้แก่ผูเ้รียน 

(Facilitator)เพือไม่ให้การเรียนการสอนหยุดชะงกัลง  และมีหน้าทีสรุปและประเมินผลการเรียน
ของผูเ้รียน 5 ) การวัดและการประเมินผล เพือหาขอ้สรุปว่ารูปแบบฯทาํให้ผูเ้รียนบรรลุเป้าหมาย
หรือไม่  
 การใช้แผนการเรียนตามรูปแบบมีประสิทธิภาพนาํมาใชไ้ดต้ามสมมุติฐานการวิจยัขอ้ที 1

ทงันีเป็นเพราะว่าการพฒันารูปแบบ PMPM Model ไดมี้มาจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด 

ทฤษฎี และงานวจิยัทีเกียวขอ้งต่างๆ จากการแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ รวมถึงการทีไดส้ัมภาษณ์ผูส้อน
ภาษาองักฤษทีสอนวิชาการอ่าน ทงัหมดทีกล่าวมาได้ส่งผลให้องค์ประกอบของรูปแบบในทุก
ขนัตอนมีความเหมาะสมและนาํไปใชไ้ดจ้ริง ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของนกัการศึกษาหลายท่าน
คือ Kruse (2004), Joyce, Weil, and Calhoun (2009) 

        สําหรับผลการวิจยัทีพบวา่ผูเ้รียนสามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองให้สูงขึนไดเ้มือไดรั้บ
การฝึกหรือช่วยเหลือให้เกิดการเรียนรู้ และคิดในระดบัทีเขา้ใจบางสิงบางอย่างทีเกินกว่าระดบั
พฒันาการทางสติปัญญาของตนองทีจะทาํได ้หากไดรั้บคาํแนะนาํ ถูกกระตุน้หรือถูกชกัจูงโดยผูที้มี
สติปัญญาดีกวา่ บุคคลเหล่านีอาจเป็นเพือนทีมีความสามารถ ผูเ้รียนคนอืนๆ พ่อ แม่ หรือใครก็ไดที้
มีความเชียวชาญซึงเป็นไปตามแนวคิดของ Vygotsky ทีเรียกว่า The Zone of proximal 

Development สาํหรับกิจกรรมการเรียนการสอนทีใชส้รุปความคิดรวบยอดหรือใจความสําคญัของ
เรืองทีอ่านนนั แผนภูมิความหมายทีใชใ้นกิจกรรมมีส่วนช่วยให้ผูเ้รียนคิดเป็นระบบ เขา้ใจเนือหา
ไดดี้ขึน เป็นการเรียนรู้แบบนาํตนเอง มีการจดัเรียงเนือหาทีง่ายต่อการเขา้ใจเป็นอยา่งมาก แผนภูมิ
ความหมายแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของเนือหา (Heimlich and Pittelman 1986; Vaccae et al. 

2000: 298-299) 

 นอกจากนีผลการวิจยัและพฒันาพบวา่ขนัตอนการสอนตาม PMPC Model ทีแบ่งเป็น 4

ขนัตอน ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพแผนการเรียนรู้ 75/75 อาจเป็นเพราะรูปแบบมีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับการเรียนรู้ของผูเ้รียน องค์ประกอบแรกของรูปแบบคือด้านหลักการ
ตอบสนอง (Principle of Reaction) ซึงกาํหนดให้ผูส้อนมีบทบาทในฐานะผูน้าํปฏิบติัการสอนเป็น
ตวัอยา่งจนกระทงัมีความแน่ใจวา่ผูเ้รียนสามารถพึงพาตนเองไดจึ้งไดล้ดบทบาทมาเป็นแค่ผูอ้าํนวย
ความสะดวก กระตุน้และใหแ้นวทางแก่ผูเ้รียนในการคิด เป็นการเพิมศกัยภาพของผูเ้รียนแบบเสริม
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ต่อความรู้ (Scaffolding)  และฝึกฝนให้ผูเ้รียนมีความชาํนาญมากขึนจนสามารถกลายเป็นผูอ่้าน
อิสระไดซึ้งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Bruner (1983) และ Foley (1994) 

 สําหรับขนัตอนดาํเนินงานทงั 4 ขนัตอนภายใตรู้ปแบบทีได้รับการประเมินว่ามีความ
เหมาะสมในระดบัดีมากจากผูเ้ชียวชาญนนัอาจเป็นเพราะ 

 ขนัที1 P = Preparation Stage เป็นขนัตอนทีผูส้อนตอ้งเตรียมให้ความรู้แก่
ผูเ้รียนเกียวกับขนัตอนการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและการสร้างแผนภูมิความหมายเพือ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจซึงมีขนัตอนยอ่ย 2 ขนัตอน 1)คือการให้ความรู้แก่
ผูเ้รียนเกียวกบัการแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และการสร้างแผนภูมิความหมาย 

(Semantic Mapping) เพือช่วยในการอ่านเพือความเขา้ใจ 2) การวางแผนการอ่าน (Planning) เป็น
การวางแผนเพือปรับการอ่านให้เขา้กบัเนือหาทีอ่านเพือใช้ในการสร้างแผนภูมิความหมายตาม
โครงสร้างของเรืองทีอ่าน (Text Structure)โดยมีผูส้อนเป็นผูชี้นาํและช่วยอาํนวยความสะดวก
เพือให้กระบวนการเรียนการสอนต่อเนืองไม่หยุดชะงกั ในขนันีเป็นขนัตอนทีมีความสําคญัมาก
ทงันีเป็นเพราะการพฒันารูปแบบการสอนนีไดม้าจากการวเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลจากแนวคิด
ทฤษฎีต่างๆ งานวิจยัทีเกียวขอ้ง คาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ  รวมถึงการเก็บขอ้มูลตามความจาํเป็น
ของผูเ้รียน การสัมภาษณ์ผูส้อนทีมีประสบการณ์ทีสอนวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ จึงมีผลให้
องค์ประกอบหลักของรูปแบบมีความสัมพนัธ์สอดคล้องและเสริมซึงกันและกัน จึงสามารถ
นาํไปใชแ้ละมีประสิทธิภาพอยา่งแทจ้ริง ซึงผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดของของ Joyce, Weil, 

and Calhoun (2009) ทีว่าการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แผนการสอนหรือกิจกรรมการสอนตอ้งตอ้งมีความสอดคลอ้งและเสริมซึงกนัและ
กนั และในการสร้างรูปแบบการสอน PMPC Model ไดผ้า่นการสร้างอยา่งเป็นระบบ ซึงสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดและเกียวกบัการออกแบบการการเรียนการสอนเชิงระบบของ Kruse (2004) และ Dick, 

Carey and Carey (2005) อีกดว้ยเช่นกนั รวมถึงแนวคิดการจดักิจกรรมยุทธวิธีการแบบแลกเปลียน
บทบาทของ Palincsar and Brown ( ) ทีวา่ผูส้อนตอ้งทาํการสอนและนาํกิจกรรมทีชดัเจนใน
การทาํกิจกรรมการเรียนแบบแลกเปลียนบทบาท เพือช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจและนาํไปปฏิบติัไดด้ว้ย
ตนเอง   

 ขนัที 2 M = Modeling Stage ขนัตอนนีผูส้อนจะดาํเนินการสอนเพือเป็นตวัอยา่งแก่ผูเ้รียน
ก่อนทีจะใหน้าํความรู้เดิมมาใชแ้ละส่งเสริมใหมี้การคิดอยา่งเป็นระบบซึงสอดคลอ้งกบัขนัตอนการ
สอนอ่านของ Wilhelm (2001) ทีวา่การอ่านจะไม่มีการพฒันาตามปริมาณการอ่านของผูเ้รียนโดย
อตัโนมติัแต่ผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือในการเรียนรู้ถึงกลยุทธ์การอ่านว่าจะตอ้งอ่าน
อยา่งไรจึงจะบรรลุเป้าหมายไม่ใช่วา่อ่านอะไร  และทฤษฎีโครงสร้างความรู้ของ Mayer (1975 อา้ง
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ถึงในวิสาข์ จติัวตัร์, 2543)  ทีว่าโครงสร้างของประสบการณ์เดิมมีอิทธิต่อความรับรู้ในปัจจุบนั 

ดังนันข้อมูลใหม่ทีได้รับก็จะผสมกลมกลืนกับความรู้เดิมทีผูเ้รียนมีอยู่แล้ว ในขนัตอนนีจะมี
ขนัตอนยอ่ยๆอยู ่5 ขนัตอนคือ 

(1) Predicting ในขันตอนนีเป็นขันตอนทีสนับสนุนให้มีการใช้กลยุทธ์
ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทางปัญญา (cognitive) และทฤษฎีอภิปัญญา
(Metacognitive) มาใชจ้ดัการเพือความเขา้ใจในเนือหาทีอ่านซึงสอดคลอ้งกบั
Dole et al. (1991) ทีวา่กลยุทธ์ทีเกียวขอ้งกบักระบวนการคิดมีความเกียวขอ้ง
โดยตรงกบัการอ่าน คือการทาํนาย เหตุผลทีอนุมานได ้การบนัทึกประเด็นที
สําคญั การเดาความหมายจากเนือหา  และทีสําคญัก็คือการใช้ความรู้และ
ประสบการณ์เดิมมาช่วยซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Mayer (1975) และ 

Bruce and Robinson (2004) ทีว่าประสบการณ์เดิมมีอิทธิพลต่อการรับรู้
ปัจจุบนัการทาํนายเป็นกลยทุธ์ทีสาํคญัทีช่วยใหผู้เ้รียนตงัเป้าหมายไวก่้อนการ
อ่าน  

(2) Questioning ขนัตอนนีผูอ่้านตงัคาํถามเกียวกับเรืองทีอ่าน เป็นการสร้าง
เพือทีจะถามเกียวกบัใจความสําคญัหรือขอ้มูลสําคญั จุดประสงคข์องกลยุทธ์
นีคือการตรวจสอบว่าผู ้อ่านเข้าใจเนือหาหรือไม่และยงัช่วยให้พวกเขา
สามารถแยกขอ้มูลทีสําคญัได้ ดงันนัการกระตุน้ผูอ่้านให้ตงัคาํถามเกียวกบั
เนือหาของบริบทมีผลในทางบวกในการพฒันาการอ่านเพือความเขา้ใจซึง
สอดคลอ้งกบั Anderson (1979) ยงิกวา่นนัการตงัคาํถามสามารถตีกรอบและ
แกปั้ญหาความเขา้ใจทีไม่เพียงพอในการช่วยให้ผูอ่้านตรวจสอบความเขา้ใจ
ของตนเองไดแ้ละมีประโยชน์ในการนาํไปตรวจสอบเนือหาจึงทาํให้ผูเ้รียนมี
ความตงัใจในการอ่านมากขึน ในภาพรวมการสอนนกัเรียนให้สร้างคาํถาม
ขณะทีมีกระบวนการอ่านดูแลตรวจสอบความเขา้ใจและพฒันาการอ่านเพือ
ความเขา้ใจ ซึงสอดคลอ้งกบัRosenshine, Meister, and Chapman (1996) 

(3) Clarifying เป็นกลยุทธ์ทีทาํให้ผูอ่้านใชข้ณะตรวจสอบความเขา้ใจ (King and  

Johnson, 1999) จะเกิดขึนเมือผูอ่้านพบวา่ความเขา้ใจในการอ่านชะงกัลงหรือ
มีความสับสนและเมือผูอ่้านพยายามทาํความเข้าใจใหม่ เมือสิงทีอ่านไม่
ชดัเจนและศพัทที์อ่านยากและไม่คุน้เคย หรือขอ้มูลทีไม่ชดัเจนหรือกาํกวมใน
เนือหา ผูอ่้านจะตรวจสอบความเข้าใจของเขาเองเพือให้รู้แน่ว่าสิงทีอ่าน
หมายถึงอะไรซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Leaderer (2002) และในขนัตอนนี
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ผูส้อนหรือเพือนทีมีความเขา้ใจมากกวา่สามารถช่วยตอบคาํถามเพือทาํให้เกิด
ความชัดเจนซึงสอดคล้องกบัทฤษฏีทางสังคมของ Vygotskyคือ Zone of 

Proximal Development และอีกอยา่งหนึงก็คือแนวคิดเกียวกบัการเสริมต่อการ
เรียนรู้ของ Bruner (1983), Craward, (2003), และ Foley (1994) ทีใชเ้ทคนิค
ความช่วยเหลือเพือใหผู้เ้รียนบรรลุความสําเร็จไดด้ว้ยตนเองโดยผา่นกิจกรรม
ทีผูส้อนไดจ้ดัไว ้จนกระทงัผูเ้รียนมีความสามารถมากขึนและความช่วยเหลือ
จะลดลงลงไปเรือย 

(4) Summarizing ในการสรุปผูอ่้านตอ้งการแยกแยะความคิดทีเป็นกุญแจสําคญั
ของแต่ละย่อหน้า การสรุปทีดีไม่ไดร้วมถึงรายละเอียดทีไม่สําคญั ผูอ่้านถูก
กระตุน้ใหใ้ชห้วัขอ้เรือง หวัขอ้ยอ่ยและใจความสาํคญัในแต่ละยอ่หนา้ไปสรุป
เนือหาทีเขากาํลงัอ่านอยูผู่อ่้านควรคิดถึงยอ่หนา้อะไรหรือบริบทอะไรเกียวกบั
เนือหาทงัหมด หาประโยคหลักของประโยคและสร้างประโยคทีสะท้อน
ขอ้มูลทีสําคญัของย่อหน้าทงัหมด การสรุปใจความสําคญัในแต่ละย่อหน้า
ของบริบทช่วยให้ผูอ่้านไม่เพียงแต่เชือมโยงว่าอะไรทีเขารู้เรียบร้อยแล้วใน
ส่วนเรืองทีอ่านปัจจุบนัแต่ยงัเป็นการทาํนายวา่อะไรอาจจะเกิดขึนต่อไปในยอ่
หน้าถดัไปเพือทีจะตรวจสอบความถูกตอ้งของการทาํนายซึงสอดคล้องกบั
Greenway (2002); Lysynchuck and Pressey ( ); Brown and Campione 

( ) ทีวา่การสรุปช่วยให้ผูอ่้านจบัใจความสําคญัเรืองทีอ่านในการนาํไปสู่
ความเขา้ใจในภาพรวมและนาํพวกเขาไปสู่การอ่านทีเพิมขึน เป็นการพิสูจน์
การอ่านโดยเนน้การตระหนกัรู้ถึงขอ้มูลทีสําคญัของเนือหาและละทิงขอ้มูลที
ไม่สําคญัในการวิจยันีขนัตอนการสรุปเป็นขนัตอนทีตอ้งอาศยัการช่วยกนัใน
กลุ่มอีกด้วยซึงสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative 

Learning Theory) ของ Johnson(1994)ทีวา่การจดัการเรียนรู้แบบเป็นกลุ่มยอ่ย
โดยสมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกนัช่วยกนัเรียนรู้ร่วมมือกนั ไม่มี
สภาพการแข่งขัน  จะมีผลดีต่อผู ้เ รียนทังทางด้านจิตใจและสติปัญญา
ความสัมพนัธ์และปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนจะช่วยเพิมประสิทธิภาพของ
ผูเ้รียนดีขึน 

ขนัที 3. P = Participation Stage ในขนัตอนนีผูเ้รียนจะแลกเปลียนบทบาทการเป็นผูน้าํและผู ้
ตามในกลุ่ม เป็นการออกแบบเฉพาะของกลยุทธ์การสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal 

Teaching) เป็นวิธีการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย การพฒันาการสอนการคิดทีสูงขึน สามารถ
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ขับเคลือนความรับผิดชอบสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ การเป็นผู ้นําและผูต้าม พฒันา
ความสัมพนัธ์ทางสังคมและลดพฤติกรรมของผูที้ไม่เป็นทีพึงปรารถนาในห้องเรียน ซึงมีความ
สอดคลอ้งกบันกัการศึกษาหลายท่านคือ Plinscar and Brown ( ), Carter ( ), Greenway 

( ), Allen ( ) และ Todd and Tracey ( )  

  ขนัที 4. C = Cooperation Stage ในขนัตอนนีจะเป็นการสรุปเรืองในการอ่านทงัหมดโดย
ใช ้Semantic Mapping โดยการนาํเนือหาทีสรุปในแต่ละยอ่หนา้มาสรุปเป็นภาพรวมใหญ่ ผูส้อนจะ
ทาํหน้าทีเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกและให้คาํปรึกษาถา้หากกลุ่มตอ้งการความช่วยเหลือหรือมีขอ้
สงสัยเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ทีเนน้การมีปฏิสัมพนัธ์ของผูเ้รียนเป็นการพฒันาทกัษะทางสังคม
ของผูเ้รียนพฒันาการเรียนรู้แบบ Cooperative Learning ของ Johnson (1994) ทีวา่การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือมีหลกั 5 ประการคือ การเรียนรู้ตอ้งอาศยัหลกัการพึงพากนัโดยถือวา่ทุกคนมีความเท่าเทียม
กนัเพือความสาํเร็จร่วมกนั ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ทีดีต่อกนั การเรียนรู้ตอ้งอาศยัทกัษะทางสังคม การ
เรียนรู้ตอ้งมีการวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มทีใช้ในการทาํงาน และตอ้งมีผลงานและผลสัมฤทธิทงั
รายกลุ่มและรายบุคคลทีสามารถตรวจสอบและวดัประเมินได ้  

  นอกจากนันการสรุปเรืองทงัหมดโดยใช้แผนภูมิความหมาย ทาํให้ผูเ้รียนสามารถทีจะ
แสดงการจดัความคิดซึงมีทงัความคิดหลกัและความคิดรองและรายละเอียดทีสําคญัให้มีความ
เกียวขอ้งกนั ขนัตอนนีนบัไดว้า่เป็นขนัตอนทีสําคญัทีสุดซึงสอดคลอ้งกบั Sinitra, Gemake and 

Morgan (1986) และ Heimlich and Pittelman (1986) และทีสําคญัแผนภูมิความหมายทาํให้รู้ว่า
ความคิดนันมีความสัมพนัธ์กนัแบบใดซึงสอดคล้องกบัแนวคิดของวิสาข์ จติัวตัร์ (2000) ทีว่า
โครงสร้างความรู้ดา้นรูปแบบ (Formal Schema)เป็นปัจจยัทีสาํคญัทีทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจเรืองดีขึน 

          2. คะแนนความเขา้ใจการอ่านของกลุ่มตวัอย่างหลงัจากเรียนดว้ยรูปแบบการสอนสูงกว่า
คะแนนความเขา้ใจการอ่านก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05ผลการเปรียบเทียบ
คะแนนความเขา้ใจการอ่านของผูเ้รียน 30 คน จากคะแนนเตม็ 50 คะแนน ค่าเฉลียคะแนนก่อนเรียน
เท่ากบั 20.60 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานอยู่ที 4.73 ค่าเฉลียคะแนนหลงัเรียนเท่ากบั33.37 ส่วน
เบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 4.74 ค่า t-test เท่ากบั 15.33ซึงเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจยัขอ้ที2 และ
จากผลการวิจยัพบว่าผูเ้รียนมีความเขา้ใจในการอ่านดีขึนมากกว่าเดิมเพราะกิจกรรมรูปแบบการ
สอนเน้นการใชก้ลยุทธ์ในการพฒันาการอ่านโดยการยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาททีมี
ประสิทธิภาพ มีหลกัการซึงประกอบดว้ย การช่วยเหลือและการสอนทีชดัเจน การช่วยเหลืออยูบ่น
ฐานทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของVygotsky รวมถีงกลยุทธ์หลกัสีอยา่งคือการทาํนาย (predicting) 

การสร้างคาํถาม (generating questions) การทาํให้เกิดความชัดเจน (clarifying) และการสรุป 

(summarizing) และการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (Social interaction) เป็นหลกัการทีผูเ้รียนสามารถที
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จะเรียนหรือแกปั้ญหาทีหนกัขึนหรือสู่จุดทีพฒันาทีสมบูรณ์มากขึนโดยศกัยภาพการนาํจากครูหรือ
ผูเ้ชียวชาญ หรือจากกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การอภิปราย การะระดมสมอง และการทาํงานกลุ่มซึง
ใชใ้นกิจกรรมของการสอนนนัเอง ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Vygotsky ทีกล่าววา่ผูเ้รียนมีระดบั
การพฒันาศกัยภาพอยู ่2 ระดบัคือระดบัการพฒันาความคิดทีแทจ้ริงซึงผูเ้รียนสามารถแกปั้ญหาเอง
ไดก้บัระดบัการพฒันาศกัยภาพซึงผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งรับความช่วยเหลือจากผูเ้ชียวชาญหรือเพือนทีมี
ความสามารถสูงกวา่ดว้ยการสนบัสนุนทีชดัเจนสู่การมีปฎิสัมพนัธ์ทางสังคมจนกระทงัรับกลยุทธ์
นนัเป็นของตนเองช่วยใหผู้เ้รียนสามารถทาํงานโดยลาํพงัและบรรลุผลสําเร็จในการทาํงานทีวางไว้
ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Rosenshine and Meister (1994) และ Foley and Slavin (1994) และที
สําคญัก็คือเป็นการเพิมแรงจูงใจแก่ผูเ้รียนซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Willis (2007) และแนวคิด
เชิงระบบของ Kruse (2004)  โดยใชรู้ปแบบ ADDIE Model ทีประกอบไปดว้ยการปฏิบติั 5ขนัตอน
คือ ขนัวิเคราะห์ (Analysis) ขนัออกแบบ(Design) ขนัพฒันา (Development) ขนัพฒันา
(Development) ขนันาํไปใช ้(Implement) และขนัประเมินผล (Evaluation) ทาํให้ผูอ่้านมีความชอบ
และรักทีจะทาํกิจกรรมการอ่านโดยไม่มีความกงัวล  และในการวิจยันีกลยุทธการสอนแบบแผนภูมิ
ความหมายไดเ้ป็นกลยุทธการอ่านทีเสริมผูเ้รียนเป็นอย่างมากในการอ่านเพราะใช้ในกิจกรรมทงั
ก่อน ขณะอ่านและหลงัอ่าน เพราะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจความสัมพนัธ์เกียวกบัความคิดรวบ
ยอดในเรืองทีอ่านว่าอะไรเป็นความคิดทีสําคัญทีสุด ทีสําคัญรองลงมาและความคิดนันๆมี
ความสัมพนัธ์กบัแบบใด ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Sinatra, Gemake and Morgan (1986) 

งานวิจยัทีสนบัสนุนคืองานวิจยัของ Plinscar and Brown ( ), Kevin Oliver (2009) , Amoush, 

Hussein (2012), และ Halterman (2013) และผลคะแนนความเขา้ใจการอ่านของกลุ่มตวัอยา่งซึง
จาํแนกเป็นประเภทความเขา้ใจการอ่านตามตวัอกัษร ระดบัตีความ ระดบัสังเคราะห์และระดับ
สังเคราะห์นันคะแนนความเขา้ใจการอ่านก่อนเรียนระดบัสังเคราะห์มีคะแนนสูงสุดและระดับ
วิเคราะห์น้อยทีสุด แต่เมือไดเ้รียนดว้ยรูปแบบการสอนฯนีแลว้ผลคะแนนหลงัเรียนคะแนนเฉลีย
ความเขา้ใจโดยรวมสูงขึนทุกระดบั  แต่ระดบัสังเคราะห์สูงสุด และรองลงมาคือระดบัตีความ และ
ระดบัวิเคราะห์ ทงันีอาจเป็นเพราะผูเ้รียนไดท้าํงานกลุ่ม ไดแ้สดงความคิดเห็นไดรั้บการช่วยเหลือ
จากเพือนและผูส้อนจึงสามารถทาํให้ใช้กลยุทธ์การอ่านได้ดีขึน และมีการเรียนรู้คิดอย่างเป็น
ขนัตอนจากการใชแ้ผนภูมิความหมายซึงสอดคลอ้งกบั Johnson ( ) ทีวา่การเรียนรู้แบบร่วมมือ
มีผลให้กลุ่มมีความสําเร็จและสมาชิกในกลุ่มมีความสําเร็จ รวมถึงการจดัการความคิดหลกัและ
ความคิดรองโดยใช้แผนภูมิความหมายทาํให้ผูเ้รียนมีความคิดเป็นระบบมากขึนซึงสอดคลอ้งกบั 

Sinitra,Gemake and Morgan ( ) 



208 

 3.นกัศึกษาระดบัมหาวทิยาลยัชนัปีที 1 มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจดัการเรียนการสอน
การอ่านเพือความเขา้ใจ โดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) 

และแผนภูมิความหมาย (Semantic mapping) เพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจ
ของนักศึกษาในระดบัมากคือ 4.04 ซึงเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจยัขอ้ที 2.2 ผลการวิจยัที
สนบัสนุนคือผลการวิจยัของ Rattanakun (1998), Hassan (1994), Song (1998), Soonthornmanee 

(2002), Wisaijorn (2003) และ Yoosabai (2009)  

 จากผลสาํรวจความพึงพอใจต่อการใชรู้ปแบบของกลุ่มทดลองในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ซึงทงันีเป็นเพราะการออกแบบหลกัสูตรการสอนนีมีการพฒันาอย่างเป็นระบบ จากขนัตอนแรก
จากการสํารวจความตอ้งการจาํเป็น การสัมภาษณ์ผูส้อน สํารวจขอ้มูลพืนฐานของผูเ้รียน จนทาํให้
ผูเ้รียนไดรั้บการสอนดว้ยกลยุทธ์การสอนทีมีประสิทธิภาพ รู้ถึงบทบาทและหน้าทีของตนเอง มี
ความกล้าในการแสดงความคิดเห็น กระตือรือร้นอยากมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน  ซึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kruse(2004) โดยใช้รูปแบบ “ADDIE Model”และขนัวิเคราะห์ความ
ตอ้งการจาํเป็นผูว้จิยัไดส้าํรวจความตอ้งการหวัขอ้ในการอ่านอยา่งเป็นขนัตอนซึงสอดคลอ้งกบัการ
พฒันาหลกัสูตรของ Richards (1984) และWillis and Willis (2007)ซึงทาํใหผู้เ้รียนพอใจในบทเรียน 

 ส่วนในรายด้านนันพบว่าอยู่ในระดบัมากเช่นกนัและสามารถแยกไดด้งันี ขนัเตรียมการ 

(P= Preparation Stage) อยูใ่นระดบัพึงพอใจอนัดบัแรก ต่อจากนนัก็เป็นขนัการแลกเปลียนบทบาท 

(P= Participation Stage) ถดัจากนนัขนัร่วมมือ (C= Cooperation Stage) ขนัสุดทา้ยคือผูส้อนนาํการ
สอน (M= Modeling Stage) ดา้นเนือหากิจกรรม ขอ้เสนอแนะ ด้านความพึงพอใจในการทาํ
กิจกรรมการเรียน ผูเ้รียนมีความพึงพอใจในระดบัทีค่อนขา้งใกลเ้คียงกนัมาก 

 จะเห็นไดจ้ากขนัเตรียมการ(P = Preparation Stage) นนัผูเ้รียนพอใจทีผูส้อนให้ความรู้
เกียวกบัการเรียนรู้แบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการ
อ่านเป็นอย่างมากมีค่าเฉลียสูงสุด (4.47) รองลงมาคือแนะนาํขนัตอนกิจกรรมการเรียนแบบ
แลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านโดยใชสื้อการสอน
ทีเหมาะสม (4.33) ส่วนในขนัการแลกเปลียนบทบาท นนั (P= Participation Stage) พบวา่ส่งเสริม
วิถีประชาธิปไตยมีค่าเฉลียสูงสุด(4.30) รองลงมาคือส่งเสริมการมีภาวะ ผูน้าํ(4.23)สําหรับในขนั
การร่วมมือ (C= Cooperation Stage)นนัมีส่งเสริมในการทาํงานร่วมกนัเป็นทีมยอมรับความคิดเห็น
ของผูอื้นเป็นอนัดบัแรก(4.40) และความเขา้ใจย่อหน้าทีอ่านชดัเจนขึนหลงัจากทาํการอ่านโดยใช้
แผนภูมิความหมายเป็นอนัดบัรองลงมา(4.17)  อนัดบัสุดทา้ยของรูปแบบทีผูส้อนนาํการสอน (M= 

Modeling Stage)ผูเ้รียนมีความพึงพอใจในระดบัมาก(4.15) แต่ก็ยงัน้อยกว่า 3 ขนัตอนทีกล่าวมา 
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ส่งเสริมให้นกัศึกษาไดใ้ชภ้าษาองักฤษในการปฏิสัมพนัธ์กบัครูและเพือน รู้วตัถุประสงคก่์อนการ
อ่าน รู้ความหมายของคาํศพัทม์ากขึน เป็นอนัดบัรองลงมาตามลาํดบั 

 ในขนัตอนผูส้อนนาํการสอน (Modeling Stage) นนัสาเหตุทีผูเ้รียนมีความพึงพอใจใน
ระดบัทีนอ้ยกวา่ขนัตอนอืนๆทงัหมดเพราะวา่เป็นขนัตอนทีผูเ้รียนตอ้งปฏิบติัตามและเป็นวิธีการที
ผูเ้รียนยงัไม่คุน้เคยมาก่อน ผูเ้รียนตอ้งใช้ความคิดตลอดเวลาเพือช่วยในการแกปั้ญหาการอ่านของ
กลุ่มและของตวัเอง ขนัตอนนีสอดคลอ้งกบัแนวคิดการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของ Smith&Barrett 

(1979) ทีแบ่งความเขา้ใจในการอ่านออกเป็น 4ระดบัคือ1) ระดบัความรู้จาํตามตวัอกัษร (Literal 

Recognition or Recall) 2) ความเขา้ใจในการสรุปอา้งอิง (Inference) คือความสามารถในการ
สังเคราะห์เนือหาปรากฏตามตวัอกัษรกบัความคิดของบุคคล 3) ระดบัการประเมิน (Evaluation) คือ
ความสามารถในการตดัสินเนือเรืองโดยพิจารณาเปรียบเทียบเกณฑ์ และ 4) ระดบัความซาบซึง 

(Appreciation) คือความสามารถทางความคิด อารมณ์ ความรู้สึกทีตอบสนองต่อสิงทีอ่าน  นอกจาก
ทีกล่าวมาขนัตอนนียงัสอดคลอ้งกบัสุนนัทา มนัเศรษฐวิทย(์1998) ทีประยุกตเ์อาทฤษฎีของBloom  

(1976)ซึงมี6 ขนัมาใชคื้อ จาํ เขา้ใจ นาํไปใช ้วเิคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า 
 ด้านเนือหากิจกรรม ข้อเสนอแนะ ด้านความพึงพอใจในการทาํกิจกรรมการเรียน 

ผูเ้รียนมีความพึงพอใจในระดบัทีค่อนขา้งใกลเ้คียงกนัมาก ใช้สือการสอนทีเหมาะสม ส่งเสริมวิถี
ประชาธิปไตย ส่งเสริมการมีภาวะผูน้าํ การทาํงานร่วมกนัเป็นทีม 

 ผลการวจิยัทีไดจ้ากการสนทนากลุ่มพบวา่ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนนี
มากเมือเปรียบเทียบกบัแนวการสอนแบบเดิมทีเคยเรียนมาก่อน ผูเ้รียนบอกว่ามีประโยชน์มาก
เพราะมีกระบวนการเรียนการสอนทีชดัเจนเป็นระบบโดยเริมจากผูส้อนมีการอธิบายแนะนาํวิธีการ
สอน ขนัตอนของการปฏิบติัตามรวมถึงการแลกเปลียนบทบาทต่างๆ ต่อจากนันก็มีการดูวีดีโอ
ประกอบก่อนในขนัตอนการเตรียมการเรียนการสอน ผูส้อนใชคู้่มืออธิบายรายละเอียดและทบทวน
ความรู้ทีมีมาก่อนของผูเ้รียนก่อนทาํการเรียนและฝึกปฏิบติั และการเรียนการสอนนีเป็นการเรียน
แบบกลุ่ม - คน ดังนันทําให้ผูเ้รียนรู้สึกไม่เครียด และยงัมีผูช่้วยคือครูและเพือน จึงทาํให้
บรรยากาศการเรียนไม่น่าเบือผูเ้รียนหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกนัวา่” เมือก่อนเวลาเรียนการอ่าน
จะรู้สึกเบือและเครียด ไม่สนุกเพราะตอ้งคิดและตดัสินใจคนเดียว” อีกกลุ่มหนึงของผูเ้รียนบอกวา่ 
“เวลาอ่านจะอ่านแบบเรือยๆไม่ได้มีวตัถุประสงค์ในการอ่าน อ่านแล้วก็ตอ้งอ่านซําอีกเมือตอบ
คาํถามเพราะลืมไปแลว้ว่าเนือเรืองเป็นอย่างไรแต่เมือเรียนโดยวิธีนีทาํให้สามารถสรุปเนือหาได้
เกือบทงัหมด และสามารถจาํรายละเอียดปลีกย่อยไดด้ว้ย” จากการทีผูเ้รียนเขา้ใจการอ่านเพิมขึน
จากการฝึกฝนอยา่งเป็นขนัตอน ทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ เพราะการสอนดว้ยวิธีนี
ได้มีการวางแผนก่อนการอ่าน มีการนําการคิดคือการอ่านแบบวิเคราะห์ และมีการใช้แผนภูมิ
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ความหมายในทุกขนัตอนคือก่อนการอ่าน ขณะอ่านและหลงัการอ่าน ทาํให้ผูเ้รียนเห็นภาพและจบั
ใจความสําคญั ใจความสําคญัรองลงมา และรายละเอียดปลีกย่อยไดอ้ย่างแม่นยาํ และทีสําคญัทุก
ขนัตอนจะเป็นการเรียนรู้แบบแลกเปลียนบาทและพึงพากนั ซึงสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ในปัจจุบนั
ทีสนบัสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือของ Johnson and Johnson  (1994) ทีให้ผูเ้รียนร่วมมือกนัในการ
เรียนรู้ไม่ใช่การแข่งขนั ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ทีดีต่อกนั หารือกนั (face to face interaction) และมีการ
ใช้ทกัษะทางสังคมร่วมด้วย มีการวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม และขนัสุดทา้ยคือการประเมินผล
สัมฤทธิทงัรายบุคคลและรายกลุ่ม และการใช้แผนภูมิความหมายในทุกขนัตอนของการอ่านนัน
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของนกัการศึกษาและนกัวิจยัหลายท่านคือGlenn and Raynald (1980),Stahl 

and Vencil (1985), Sinstra, Gemake and Morgan (1986)ทีชีให้เห็นว่าเทคนิคการใช้แผนภูมิ
ความหมาย (Semantic Mapping) เป็นสิงทีมีประสิทธิภาพเพราะทาํให้ผูเ้รียนผูกความรู้ใหม่เขา้กบั
ความรู้เก่าทีมีอยูเ่ดิมผา่นการใชแ้ผนผงั และทาํให้เห็นความคิดรวบยอดของเนือหา สําหรับงานวิจยั
ทีมีความสอดคลอ้งและสนบัสนุนคืองานวิจยัของ Brady (1990), Lina Abed Al-Gader Salameh 

(2006) และ Halterman (2013) 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะเพือนาํผลการวจิยัไปใช ้

  1.1 แนะนาํให้ผูส้อนและผูที้สนใจนาํผลการวิจยัรูปแบบการสอนการอ่านเพือ
ความเขา้ใจ โดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านทีผูว้ิจยัได้พฒันานีไปใช้กบัผูเ้รียนในศตวรรษที 21 เนืองจากมีความ
เหมาะสมเพราะสามารถส่งเสริมความคิดอยา่งเป็นระบบ การทาํงานเป็นทีม และส่งเสริมการอ่าน
ไดอ้ยา่งดียงิ 

  1.2 ผลการวิจยัพบวา่รูปแบบการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจ โดยใชยุ้ทธวิธีการ
สอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านที
พฒันาขึนมานีมีความเหมาะสมกบันกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี แต่สามารถนาํไปปรับใชก้บัผูเ้รียน
ไดใ้นทุกระดบัโดยการจดักิจกรรมใหเ้หมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน 

      1.3 แนะนําให้ผูส้อนและผูที้สนใจใช้รูปแบบการเรียนแบบกลุ่มและใช้แผนภูมิ
ความหมายเพือส่งเสริมการรู้คิดอยา่งเป็นระบบ จากผลการวจิยัพบวา่ความเขา้ใจการอ่านของผูเ้รียน
เมือจาํแนกเป็นประเภทความเขา้ใจการอ่านตามตวัอกัษร ระดบัตีความ ระดบัวิเคราะห์และระดบั
สังเคราะห์ คะแนนประเภทความเขา้ใจระดบัสังเคราะห์มีคะแนนสูงสุด และรองลงมาคือคะแนน
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ความเขา้ใจระดบัตีความ ซึงเป็นผลเนืองจากการทาํงานกลุ่มและการรู้คิดอยา่งเป็นขนัตอนโดยการ
ใชแ้ผนภูมิความหมาย 

  1.4 แผนการเรียนรู้การสอนการอ่านเพือความเขา้ใจ โดยใชยุ้ทธวิธีการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายทีพฒันาขึนใช้เวลาในการเรียนการสอนเป็นเวลา 8 

สัปดาห์แต่ผูที้นาํไปใชส้ามารถปรับลดหรือขยายเวลาในการเรียนการสอนไดต้ามความเหมาะสม
และโอกาส 

  1.5 แผนการเรียนรู้การสอนการอ่านเพือความเขา้ใจ โดยใชยุ้ทธวิธีการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายมีการแบ่งกลุ่มยอ่ยในการทาํกิจกรรม มีการระดมสมอง
ช่วยกนัคิดอยา่งมีวจิารณญาณซึงตอ้งใชเ้วลามากในการฝึกดงันนัควรเพิมเวลาในการทาํกิจกรรมให้
มากขึนเพือใหเ้หมาะสมกบัเนือหาและกิกรรมเหล่านนัเพือใหไ้ดป้ระโยชน์อยา่งแทจ้ริง 

2. ขอ้เสนอแนะเพือการวจิยัครังต่อไป 

  2.1 จากผลการวิจยันี หลงัการทดลองในการอ่านเพือความเขา้ใจประเภทตาม
ตวัอกัษร ความเขา้ใจระดบั ตีความ ความเขา้ใจระดบัวิเคราะห์ และความเขา้ใจระดบัสังเคราะห์นนั 

ผลความเขา้ใจระดบัตามตวัอกัษรหลงัการทดลองอยู่ในระดบัตาํสุด และระดบัวิเคราะห์รองลงมา 
ดงันนัในการวิจยัครังต่อไปผูว้ิจยัควรจะให้ผูเ้รียนอ่านเนือเรืองทีจะเรียนก่อนโดยให้เตรียมตวัอ่าน
เนือเรืองทีจะเรียนมาล่วงหน้าก่อนทีจะเรียนในชนัเรียน เพือให้ผูเ้รียนสามารถใช้กลยุทธการอ่าน
จากรูปแบบการสอนฯไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และมีเวลาทาํความเขา้ใจทีเพียงพอ 

2.2 ควรมีการพัฒนารูปแบบการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิ
ความหมายทีส่งเสริมทกัษะอืนๆนอกจากการอ่านเช่น การคิด การเขียน การฟังเป็นตน้ 

2.3 ควรมีการพัฒนารูปแบบการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิ
ความหมายทีส่งเสริมการเรียนการสอนในด้านอืนๆนอกจากด้านภาษา เช่นด้านวิทยาศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ เป็นตน้ 

2.4 ควรมีการวิจยัในเชิงเปรียบเทียบระหวา่งผูเ้รียนทีไดรั้บการสอนดว้ยอ่านเพือ
ความเขา้ใจแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายกบัผูเ้รียนทียงัไม่เคยเรียนโดยการสอน
อ่านตามรูปแบบฯ 

2.5 ในขันตอนการสอน ในขนัตอนทีผูส้อนนําการสอน (Modeling Stage) 

สามารถใช้สือการสอนเพิมเติมทีผูเ้รียนสามารถดูซําและทบทวนได้อีก เช่นจดัทาํวีดีโอไว ้แล้ว
นาํเสนอโดยใช้สือออนไลน์ช่วยเช่น Facebook แนะนาํเวปไซต์ทีเกียวขอ้งกบักลยุทธ์การสอน
เหล่านีเพือใหผู้เ้รียนไปศึกษาเพิมเติม หรืออืนๆเป็นตน้ 
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2.6  ควรมีการศึกษาวิจยัในเชิงเปรียบเทียบระหว่างนกัศึกษาทีมีความสามารถใน
การอ่านภาษาองักฤษในระดบัพืนฐาน กลาง สูง ทีใชก้ารสอนการอ่านแบบแลกเปลียนบทบาทและ
แผนภูมิความหมาย เนืองจากการวิจยัในครังนีศึกษากบักลุ่มทีมีความสามารถทางภาษาองักฤษใน
ระดบักลางอยา่งเดียว 
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เครืองมืองานวจัิย 

เครืองมือในขันตอน การศึกษาข้อมูลพืนฐาน 

1. แบบวเิคราะห์เอกสาร วรรณกรรม และงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการสอนการอ่านภาษาองักฤษ
เพือความเขา้ใจ 

2. แบบวเิคราะห์เอกสาร วรรณกรรม และงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจ 

โดยใชย้ทุธวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) 

3. แบบวเิคราะห์เอกสาร วรรณกรรมและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจ
โดยใชย้ทุธวธีิการสอนแบบใชแ้ผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) เพือส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจ 

4. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูผูส้อนต่อสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการในการ
จดัการเรียนการสอนอ่านเพือความเขา้ใจโดยใชย้ทุธวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและ
แผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

5. แบบประเมินความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูผูส้อน
ภาษาองักฤษต่อสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความตอ้งการในการจดัการเรียนการสอนอ่านเพือ
ความเขา้ใจ โดยใชย้ทุธวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

เครืองมือในขันตอน การพฒันารูปแบบกจิกรรมในรูปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้
ยุทธวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการ
อ่านเพือความเข้าใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

6. แบบประเมินคุณภาพของรูปแบบการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจ โดยใชย้ทุธวธีิการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี 

(PMPC Model) 

7. คู่มือการใช ้“รูปแบบการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจ โดยใชย้ทุธวธีิการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี” 
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8. การกาํหนดเนือหาขอ้สอบ (Table of Test Specification) ) และแบบทดสอบวดัความสามารถ
ในการอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจ  (Reading Comprehension) 

9. Table of content specification 

ตารางกาํหนดเนือหากิจกรรมการอ่าน 

10. แบบวดัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการสอนการอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจ โดยใช้
ยทุธวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

11. แบบสอบถามเกียวกบักลวธีิในการอ่านภาษาองักฤษ จากความคิดเห็นของผูเ้รียน 

12. แบบสัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม (Focus group) ผูเ้รียน 
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ภาคผนวก ก ที 1-3 แบบวเิคราะห์เอกสาร 

การวจิยัเรือง การพฒันารูปแบบการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจ โดยใชย้ทุธวธีิการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจของนกัศึกษาระดบั

ปริญญาตรี 

 

1.  ชนิดของเอกสาร )   บทความ  2)   รายงานการวิจยั  3)   ตาํรา 

4)   รายงาน/คู่มือ/เอกสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน  5)   อืน ๆ ระบุ.... 

2.  ชือเอกสาร....................................................................................................................................... 

3.  ชือผูแ้ต่งและปีทีพิมพ.์.................................................................................................................... 

4.  สถานทีพิมพ.์.................................................................................................................................. 

5.สรุปเนือหาทีสาํคญั 

.  ความหมาย.................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................ 

5.2วธีิการ / เทคนิค สอนอ่านภาษาองักฤษ ........................................................................................ 

......................................................................................................................................................................... 

.  ขนัตอนการสอนอ่านภาษาองักฤษ................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................................... 

5.4สือประกอบการสอนอ่านภาษาองักฤษ......................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.  วธีิการวดัและประเมินผลการสอนอ่านภาษาองักฤษ..................................................................... 

.แบบวเิคราะห์เอกสาร วรรณกรรม และงานวจัิยทเีกียวข้องกบัการสอนการอ่านภาษาองักฤษเพือความ
เข้าใจ 
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การวจิยัเรือง การพฒันารูปแบบการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจ โดยใชย้ทุธวธีิการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี 

 

1.ชนิดของเอกสาร )   บทความ  2)   รายงานการวิจยั  3)   ตาํรา 

4)   รายงาน/คู่มือ/เอกสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน  5)   อืน ๆ ระบุ.... 

2.ชือเอกสาร.................................................................................................................................................. 

3.ชือผูแ้ต่งและปีทีพิมพ.์................................................................................................................................ 

4.สถานทีพิมพ.์............................................................................................................................................... 

5.สรุปเนือหาทีสาํคญั 

.  ความหมายยทุธวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท(Reciprocal Teaching)………………….... 

.......................................................................................................................................................................... 

5.2วธีิการ/เทคนิคการสอนอ่านโดยใชย้ทุธวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal 

Teaching)…………………………………………………………………………………………………….. 

.  ขนัตอนการสอนอ่านโดยใชย้ทุธวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท(Reciprocal Teaching)..... 

.......................................................................................................................................................................... 

5.4 สือประกอบการสอนอ่านโดยใชย้ทุธวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal 

Teaching) 

....................................................................................................................................................................... 

.  วธีิการวดัและประเมินผลการสอนอ่านโดยใชย้ทุธวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท
(Reciprocal Teaching)……………………………………………………………………………………….. 

2. แบบวเิคราะห์เอกสาร วรรณกรรม และงานวจัิยทเีกียวข้องกบัรูปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ 
โดยใช้ยทธวธีิการสอนแบบแลกเปลยีนบทบาท (Reciprocal Teaching)
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การวจิยัเรือง การพฒันารูปแบบการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจ โดยใชย้ทุธวธีิการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจของนกัศึกษาระดบั 

ปริญญาตรี 

 

 

1.  ชนิดของเอกสาร )   บทความ  2)   รายงานการวิจยั  3)   ตาํรา 

4)   รายงาน/คู่มือ/เอกสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน  5)   อืน ๆ ระบุ.... 

2.  ชือเอกสาร.................................................................................................................................................... 

3.  ชือผูแ้ต่งและปีทีพิมพ.์................................................................................................................................. 

4.  สถานทีพิมพ.์............................................................................................................................................... 

5.  สรุปเนือหาทีสาํคญั 

 .  ความหมายยทุธวธีิการสอนแบบใชแ้ผนภูมิความหมาย(Semantic Mapping)เพือส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจ.......................................................................................................... 

5.2 วธีิการ / เทคนิคการ สอนอ่านโดยใชย้ทุธวธีิการสอนแบบใชแ้ผนภูมิความหมาย(Semantic 

Mapping)เพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจ
.......................................................................................................................................................................... 

.  ขนัตอนการสอนอ่านโดยใชย้ทุธวธีิการสอนแบบใชแ้ผนภูมิความหมาย(Semantic Mapping)

เพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจ
.......................................................................................................................................................................... 

 

3. แบบวเิคราะห์เอกสาร วรรณกรรม และงานวจัิยทเีกียวข้องกบัรูปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยุทธวธีิ
การสอนแบบใช้แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) เพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจ 
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5.4 สือประกอบการสอนอ่านโดยใชย้ทุธวธีิการสอนแบบใชแ้ผนภูมิความหมาย(Semantic 

Mapping)เพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจ
.......................................................................................................................................................................... 

 

.  วธีิการวดัและประเมินผลการสอนอ่านโดยใชย้ทุธวธีิการสอนแบบใชแ้ผนภูมิความหมาย
(Semantic Mapping)เพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจ 

.......................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ก ท ี4 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูผู้สอน 

4. การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความต้องการ 

ในการจัดการเรียนการสอนอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยุทธวธีิการสอนแบบแลกเปลยีนบทบาทและแผนภูมิ
ความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

วธีิการ 

1. คดัเลือกผูส้อนภาษาองักฤษทีจบการศึกษาระดบัปริญญาโทการสอนภาษาองักฤษโดยวิธีการ Snow 

Ball ไดผู้ส้อนภาษาองักฤษ รวมจาํนวน 0 คน 

2. ใหข้อ้มูลเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนอ่านเพือความเขา้ใจโดยใชย้ทุธวธีิการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี โดยใชเ้อกสารจากการศึกษาคน้ควา้ และจากงานวจิยั ทีผูว้จิยัจดัหาให ้พร้อมทงัอธิบาย
ประกอบ 

3. ส่งแบบสัมภาษณ์พร้อมขอ้มูลทีเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนอ่านเพือความเขา้ใจโดยใชย้ทุธวธีิ
การสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีให้ผูรั้บการสัมภาษณ์อ่านล่วงหนา้ และติดต่อ นดั วนั เวลา และสถานทีใน
การสัมภาษณ์ 

4. ก่อนทาํการสัมภาษณ์ผูว้ิจยัใหข้อ้มูลเกียวกบัรูปแบบการเรียนการสอนอ่านเพือความเขา้ใจโดยใช้
ยทุธวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการ
อ่านของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีล่วงหนา้ประกอบคาํอธิบาย เพือใหผู้ส้อนมีความรู้ และความ
เขา้ใจในขอ้คาํถามทีผูว้ิจยัถาม เมือทาํความเขา้ใจตรงกนัแลว้ จึงเริมทาํการสัมภาษณ์ 
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คําชีแจง 

 .แบบสัมภาษณ์นีเป็นส่วนหนึงของงานวิจยั “การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนอ่านเพือความ
เขา้ใจ โดยใชย้ทุธวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี” เพือนาํผลการวจิยัไปใชใ้นการพฒันารูปแบบการเรียนสอนอ่านเพือ
ความเขา้ใจโดยใชย้ทุธวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

 .การวจิยัครังนีจะวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นผลรวมใคร่ขอความกรุณาจากท่านช่วยตอบคาํถามตามสภาพ
ความเป็นจริง และตามความคิดเห็นของท่าน ผูว้จิยัขอรับรองวา่ขอ้มูลทีท่านใหส้ัมภาษณ์ทงัหมดจะถือเป็น
ความลบั 

 . แบบสัมภาษณ์นีเป็นแบบสัมภาษณ์กึงโครงสร้าง ประกอบดว้ย  ตอน คือ 

 ตอนที  ขอ้มูลทวัไปของผูรั้บการสัมภาษณ์ 

 ตอนที  ขอ้คาํถาม 

 .แบบสัมภาษณ์นีส่งมาล่วงหนา้ พร้อมขอ้มูลต่างๆ ทีผูว้ิจยัคน้ควา้มาประกอบคาํถาม เพือใหท้่าน
ไดศึ้กษาขอ้มูลเกียวกบัรูปแบบการเรียนการสอนอ่านเพือความเขา้ใจโดยใชย้ทุธวธีิการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีและได้
เตรียมตวัตอบคาํถามไดต้รงประเด็น โดยผูว้ิจยัจะติดต่อ นดัหมายวนั เวลา สถานทีในการสัมภาษณ์ต่อไป 

ตอนท ี : ขอ้มูลทวัไปของผูรั้บการสัมภาษณ์ 

. เพศ.................... 

. วฒิุการศึกษาสูงสุด............................................................. 

. ตาํแหน่ง............................................................................. 

. ประสบการณ์การสอนภาษาองักฤษ...................... ปี 

5. สถานทีสัมภาษณ์…………………………………. 

6.วนัที..........................................................เวลา......................................... 

แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการจัดการ
เรียนการสอนอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยุทธวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิ

ความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ตอนท ี2: ข้อคําถามเป็นคําถามปลายเปิดมี 6 ข้อคําถาม 

คําชีแจง: ประเด็นการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ 

 ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท(Reciprocal Teaching) หมายถึงการสอนการอ่านที
ดดัแปลงพฒันามาจากยทุธวธีิการสอนของPalincsar and Brown (1984) เป็นกลยุทธ์การสอนอ่านซึงส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนพฒันาความสามารถในการสร้างความหมายจากเรืองทีอ่านทาํความเขา้ใจเนือหาทีอ่านและส่งเสริม
ความเขา้ใจในการอ่านเป็นเทคนิคฝึกการอ่านทีพฒันาเพือการนาํไปสู่ผูอ่้านทีพึงพาตนเองได ้ประกอบดว้ย
ยุทธวิธีการอ่านทีจาํเป็น4กลยุทธ์คือการทาํนาย (predicting) การตงัคาํถาม (generating questions)และหา
ความชดัเจน (clarifying)และการสรุป (summarizing) เป็นการสอนทีอยู่ในรูปแบบการสนทนาระหว่างครู
และผูเ้รียน ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน โดยในขนัตอนแรกผูเ้รียนตอ้งทราบถึง4 ยุทธวิธีหลกัและตอ้งไดรั้บการฝึกก่อน
ต่อจากนนัครูก็จดัรูปแบบการสอนตามขนัตอนโดยใชก้ารสนทนาพูดคุยตามทีวางไว ้ขนัตอนทีสามครูให้
โอกาสผูเ้รียนในการฝึกการตงัคาํถามทีเหมาะสม เขียนสรุปอยา่งพอดีและอืนๆและสุดทา้ยผูเ้รียนสามารถใช้
ขนัตอนทงัหมดโดยผูเ้รียนเอง สามารถเป็นผูอ่้านอิสระได ้

ขนัตอนสรุป summarizing นีผูว้ิจยัเลือกใช้แผนภูมิความหมาย(semantic mapping) การทีผูว้ิจยั
เลือกใช้ขนัตอนนีในขนัสรุปก็เพราะว่าวิธีนีง่ายในการสอนและง่ายสําหรับผูเ้รียนทีจะนาํไปใช้ทาํความ
เขา้ใจในเนือหาทีอ่าน ผูว้ิจยัมีความเชืออย่างกวา้งๆว่าผูเ้รียนจะเรียนได้ดีกว่าถ้าได้รับการสอนให้สร้าง
ความสัมพนัธ์ทีเกียวข้องกันในเนือหาและยุทธวิธีนีก็เป็นพืนฐานของการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง
ส่วนประกอบของเนือหาMayer (2003) ไดก้ล่าวไวว้า่การใชยุ้ทธวิธีแผนภูมิความหมาย(semantic mapping) 

เป็นการใช้การขบัเคลือนและเกียวพนักบัผูเ้รียนในการคิด การอ่านและความคาดหวงัในการเขียนเป็นการ
สนบัสนุนการพฒันาการเรียนรู้คาํศพัทโ์ดยการช่วยใหผู้เ้รียนเชือมโยงขอ้มูลใหม่กบัประสบการณ์เดิมทีมีอยู่
แผนภูมิความหมาย (semantic mapping) แสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ระหว่างคาํหรือกลุ่มของคาํถึงแมว้่า
ความสัมพนัธ์เกือบทงัหมดจะอยู่บนพืนฐานของการผูกความคิดก็ยงัสะทอ้นให้เห็นถึงรูปแบบการจดัอยา่ง
เป็นระบบ ความหมายอยา่งอืนทีใชร้วมถึงSemantic webbing, semantic networking , bubbling and plot 

maps (Heimlich and Pittelman 1986; Vaccae t al. 2000: 298-299) 

ประเด็นคําถาม:ประเด็นการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ 
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1. ท่านมีความคิดเห็นเกียวกบัสภาพปัจจุบนั และปัญหาของการเรียนการสอนอ่านภาษาองักฤษแก่
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในมหาวทิยาลยั อยา่งไรบา้ง 

1.1 ท่านคิดวา่ความสามารถและความรู้เดิมของผูเ้รียนภาษาองักฤษของท่านเป็น
อยา่งไร 

1.2 แรงจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษของนกัศึกษามีอะไรบา้ง 

1.3  ปัญหาการเรียนการสอนภาษาองักฤษของท่านมีอะไรบา้ง 

1.4 ท่านมีแนวการสอนหรือไม่ ถา้มีเป็นอยา่งไรเช่น PPP: Presentation-Practice-

Production, CLT: Communicative Language Teaching, TBT: Task Based Teaching, หรือ
อืนๆ 

2. ท่านมีความคิดเห็นเกียวกบัแนวคิดการใชรู้ปแบบการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจโดย 

ใชย้ทุธวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรีในมหาวทิยาลยัทีเนน้ใหผู้เ้รียนแบบแลกเปลียนบทบาทและช่วยเหลือกนัใน
การทาํกิจกรรมการอ่านมีความเหมาะสมหรือไม่อยา่งไร 

3. ท่านคิดวา่การจดักิจกรรมการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจโดยใชย้ทุธวธีิการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาททีใชแ้ผนภูมิความหมายเขา้มาใชร่้วมกนัเพือเพือส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านของนกัศึกษาระดบัมหาวทิยาลยัมีความเป็นไปไดห้รือไม่อยา่งไร และถา้เป็นไปไดท้่าน
คิดวา่ควรจะใชใ้นขนัตอนของกิจกรรมช่วงไหนบา้ง 

4. ถา้จะสอนใหผู้เ้รียนบรรลุวตัถุประสงคด์า้นการอ่านเพือความเขา้ใจโดยใชย้ทุธวธีิการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาททีใชแ้ผนภูมิความหมายเขา้มาใชร่้วมกนัตอ้งทาํอยา่งไร หรือสอนอยา่งไร 

และควรประเมินผูเ้รียนอยา่งไร(เทคนิค วธีิสอน การวดัและประเมินผล) 

5. ท่านคิดวา่เวลาในแต่ละกิจกรรมควรสันหรือหรือนานแค่ไหนจึงเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน 

6. จากประสบการณ์ของท่านคิดวา่การจดักิจกรรมการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจโดยใชย้ทุธวธีิ
การสอนแบบแลกเปลียนบทบาทเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนกัศึกษาระดบั
มหาวทิยาลยัเป็นวธีิการทีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดเจตคติทีดีต่อการอ่านจนสามารถพฒันาสู่นิสัย
รักการอ่านไดห้รือไม่อยา่งไร 

7. ปัจจยัดา้นอืนทีส่งเสริมใหก้ารเรียนการสอนบรรลุวตัถุประสงคค์วรจะประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

(เอกสารตาํรา ระบบอินเตอร์เน็ต ผูเ้ชียวชาญ บรรยากาศการเรียนดา้นกายภาพและทางจิตใจ)  
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ตารางข้อมูลแสดงการสัมภาษณ์ผู้เชียวชาญการจัดกจิกรรมการสอน 

ประเด็นการสัมภาษณ์ ผู้เชียวชาญคนที1 ผู้เชียวชาญคนที2 ผู้เชียวชาญคนที3 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

       ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงทีท่านกรุณาใหค้วามอนุเคราะห์สาํหรับการสัมภาษณ์ 

     ผูว้จิยั 
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ตารางประเมินความคิดเห็นของผู้เชียวชาญเกยีวกบัความสอดคล้องแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ
ครูผู้สอนต่อสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนอ่านเพือความเข้าใจ
โดยใช้ยุทธวธีิการสอนแบบแลกเปลยีนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

คําชีแจง:  สาํหรับผูเ้ชียวชาญจาํนวน  ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นกรุณา
กาเครืองหมาย  ในช่องวา่งใหต้รงกบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุด 

 ช่อง –  แน่ใจวา่ประเด็นการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญการจดักิจกรรมการสอนการโดยใชย้ทุธวธีิการ
สอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่าน 

  ไม่มีความเหมาะสม 

 ช่อง  ไม่แน่ใจวา่ประเด็นการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญการจดักิจกรรมการสอนการโดยใชย้ทุธวธีิการ
สอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่าน   

มีความเหมาะสม 

 ช่อง  แน่ใจวา่ประเด็นการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญการจดักิจกรรมการสอนการโดยใชย้ทุธวธีิการ
สอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่าน 

  มีความเหมาะสม 
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ประเด็นการ
สัมภาษณ์ 

ความคิดเห็น Comment 

-    

1     

     

     

2     

     

     

3     

     

     

4     

     

     

5     

     

     

6     

     

     

7     

     

     

 

 
ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงทีท่านกรุณาใหค้วามอนุเคราะห์สาํหรับการใหค้วามคิดเห็นและแนะนาํ 

ผู้วจัิย 
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ภาคผนวก ก ท ี5 แบบประเมินความสอดคล้องเชิงโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูผู้สอน  

 

 

 

 

คําชีแจง: ใหผู้ป้ระเมินเขียนเครืองหมาย แสดงความคิดเห็นทีมีต่อแบบสัมภาษณ์ครูผูส้อนเกียวกบัสภาพ
ปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการในการจดัการเรียนการสอนอ่านเพือความเขา้ใจโดยใชย้ทุธวธีิการสอน
แบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรีโดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนความสอดคลอ้งดงันี 

ระดบั 5 หมายถึงมีความสอดคลอ้งมากทีสุด 

ระดบั 4 หมายถึงมีความสอดคลอ้งมาก 

ระดบั 3 หมายถึงมีความสอดคลอ้งปานกลาง 

ระดบั 2 หมายถึงมีความสอดคลอ้งนอ้ย 

ระดบั 1 หมายถึงมีความสอดคลอ้งนอ้ยทีสุด 

รายการการประเมิน ระดบัความสอดคลอ้ง บนัทึกเพมิเติม 

5 4 3 2 1  

1.ขอ้มูลผูรั้บการสัมภาษณ์มีความ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

      

2.แนวทางการสัมภาษณ์มีความสอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

      

3.ขนัตอนในการสัมภาษณ์มีความ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องวจิยั 

      

4.ขนัตอนการสรุป มีความสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคข์องการวจิยั 

      

 

5.แบบประเมินความสอดคล้องเชิงโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูผู้สอน
ภาษาองักฤษต่อสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความต้องการในการจัดการเรียนการสอนอ่านเพือความ
เข้าใจ โดยใช้ยุทธวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถ
ในการอ่านของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ข้อเสนอแนะเพมิเติม  

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

................................................. 

                                                                           ลงชือ......................................................................... 

       (.......................................................................) 

         ผูป้ระเมิน 
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                         ภาคผนวก ก ท ี6 

6. แบบประเมินคุณภาพของรูปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยุทธวธีิการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

     (PMPC Model) 

คําชีแจง  

 1.เครืองมือนีสร้างขึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พือสอบถามความคิดเห็นของท่านในฐานะผูเ้ชียวชาญใน
การประเมินคุณภาพของรูปแบบการสอนอ่านเพือความเขา้ใจ โดยใชย้ทุธวธีิการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  

 2. รูปแบบการสอนอ่านเพือความเขา้ใจ โดยใชย้ทุธวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิ
ความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีหมายถึงองคป์ระกอบของ
ระบบการเรียนการสอนทีมีความสัมพนัธ์กนัเพือใหก้ารสอนบรรลุวตัถุประสงคที์ตอ้งการ มีแผนในการ
จดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดในการเรียนการสอนเนน้การเรียนแบบผูเ้รียนมีการเรียนแบบแลกเปลียนบทบาท 

และร่วมมือกนั รวมถึงการใชแ้ผนภูมิความหมายเขา้มาช่วยในกิจกรรมการเรียนการสอนดว้ย กระบวนการ 

ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบคือ  

 1)  องค์ประกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค์ ประกอบดว้ย 

 หลกัการ ยทุธวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายมีลกัษณะทีสาํคญัสาม
อยา่งคือการช่วยเหลือและการสอนทีชดัเจน (scaffolding and explicit instruction) กลยทุธ์หลกัทีสาํคญัคือ
การทาํนาย การตงัคาํถาม การทาํใหช้ดัเจน และการสรุป และสิงสุดทา้ยคือการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ทงัสาม
ขนัตอนจะตอ้งมีการเรียนรู้แบบร่มมือเป็นกลไกขบัเคลือนทีสาํคญั ขนัตอนก่อนการอ่าน ขณะอ่าน และหลงั
การอ่านใชแ้ผนภูมิความหมายเขา้มาช่วย 

 วตัถุประสงค์ เพือพฒันาทกัษะการอ่านเพือความเขา้ใจและใหผู้อ่้านสามารถเป็นผูอ่้านอิสระได ้

2) องค์ประกอบเชิงกระบวนการมีการดาํเนินการ 4ขนัตอนคือ 

  (1) .Preparation Stage 
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 1.1 P = Preparation knowledge related Reciprocal and Semantic Mapping 

Instruction Model เป็นขนัการเตรียมความรู้เกียวกบักลวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท
และแผนภูมิความหมาย 

  (2)  Modeling Stage 

 2.1 P = Predicting Reading Information เป็นขนัตอนแรก การทาํนายเนือเรืองทีจะ
อ่านโดยใชแ้ผนภูมิความหมายช่วยในการทาํนาย 

2.2 S = Silent Reading: อ่านในใจเงียบๆเป็นขนัตอนทีผูเ้รียนเริมการอ่านเรืองทีจะ
เรียน 

2.3 A = Asking Questions: ตงัคาํถามเกียวกบัเรืองทีอ่าน เมืออ่านเสร็จผูเ้รียนคิด
เกียวกบัคาํถามในเรืองทีอ่านซึงอาจจะถามโดยครู ผูน้าํกลุ่มหรือใครก็ไดเ้พือทดสอบเรืองที
อ่านวา่เป็นเรืองเกียวกบัอะไร 

2.5 C = Clarifying Reading Content: การทาํใหช้ดัเจนเป็นการสอบถามเพือตอบ
ขอ้สงสัยต่างๆเช่นคาํศพัท ์โครงสร้างประโยค เนือหาเป็นตน้ 

   2.6 S = Summarizing for reading content in Semantic Mapping 

  (3) P = Participation Stage 

   3.1 Changing Role: ผูน้าํกลุ่มถามหาอาสาสมคัรเพือทีจะเป็นผูน้าํกลุ่มคนต่อไป 

(4) C =   Co-op Stage 

4.1เป็นขนัทีครูทาํหนา้ทีเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกแก่ผูเ้รียนและ ใหค้วาม
ช่วยเหลือเมือตอ้งการ  

(5) ขนัการประเมินผล (Evaluation) 

   5.1 การทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ 

   5.2   การวดัพฒันาการการอ่าน 
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  3. องค์ประกอบเชิงเงือนไขการนํารูปแบบไปใช้ 

   ปัจจัยทเีอือต่อการเรียนรู้ 

  ผูเ้รียนตอ้งพร้อมทีจะเรียนรู้บรรยากาศการเรียนการสอน เคารพในวถีิประชาธิปไตย 

สามารถทาํหนา้ทีไดท้งัผูต้ามและผูน้าํ มีความร่วมมือกนัในการแลกเปลียนเรียนรู้ 

   ปัจจัยสนับสนุน 

1. การเตรียมความพร้อมก่อนนาํรูปแบบไปใช ้ผูส้อนตอ้งเขา้ใจองคป์ระกอบของรูปแบบ
การสอนอ่านเพือความเขา้ใจ โดยใชย้ทุธวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและ
แผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรีและขนัตอนต่างๆทุกขนัตอน 

2. ผูส้อนมีความรู้ความเขา้ใจ และความสามารถดา้นเทคนิควธีิสอนทีใชใ้น 

รูปแบบการเรียนการสอน วดัและประเมินผลไดต้ามวตัถุประสงค ์

3. .ขอ้มูลทีไดจ้ากเครืองมือฉบบันีจะนาํไปใชใ้นการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน
อ่านเพือความเขา้ใจ โดยใชยุ้ทธวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิ
ความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ใหมี้
ประสิทธิภาพยงิขึน 

4. เครืองมือนีจดัอนัดบัคุณภาพแบบมาตราส่วนประมาณค่าโดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั
ดงันี 

5 หมายถึงมีความเหมาะสม/สอดคลอ้งดีมาก 

4 หมายถึงมีความเหมาะสม/สอดคลอ้งดี 

3 หมายถึงมีความเหมาะสม/สอดคลอ้งปานกลาง 

2 หมายถึงมีความเหมาะสม/สอดคลอ้งนอ้ย 

1 หมายถึงยงัตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 
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ขอความกรุณาท่านพิจารณาส่วนต่างๆ ตามรายการประเมินทีกาํหนดไวแ้ลว้ทาํ
เครืองหมาย ลงในช่องวา่งตรงกบัความคิดเห็นของท่านและไดโ้ปรดให้
ขอ้เสนอแนะเพิมเติมทงันีเพือเป็นประโยชน์ต่อผูว้จิยัในการปรับปรุงรูปแบบการเรียน
การสอนใหมี้คุณภาพยงิขึน 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

นางฉลอง  รัตนพงษ ์

        ผูว้จิยั 
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ประเด็นการประเมิน 

ระดับความ
เหมาะสม/

สอดคล้อง ข้อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 

1. การกาํหนดองคป์ระกอบของ 

รูปแบบการเรียนการสอน (ภาพรวม) 

      

1.1 การกาํหนดองคป์ระกอบของรูปแบบมีความเหมาะสมครอบคลุม
ความตอ้งการจาํเป็นของการอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจ 

โดยใชย้ทุธวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิ
ความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี 

      

1.2 องคป์ระกอบของรูปแบบแต่ละองคป์ระกอบมีความสัมพนัธ์ 

สอดคลอ้งส่งเสริมซึงกนัและกนั 

      

2. องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียน  

การสอน (แต่ละองคป์ระกอบ) 

 

 

  

 2.1 องคป์ระกอบเชิงหลกัการและ   

วตัถุประสงค ์
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ประเด็นการประเมิน 

ระดับความ
เหมาะสม/

สอดคล้อง ข้อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 

2.1.1 หลกัการของรูปแบบมีความเหมาะสม 

                  สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีพนืฐาน สามารถใช ้

                  เป็นกรอบในการกาํหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 

                  แสดงใหเ้ห็นจุดเนน้ในการเรียนการสอน 

   

2.1.2 วตัถุประสงคมี์ความเหมาะสมชดัเจน สามารถแสดงถึงสิง
ทีมุ่งหวงัใหเ้กิดในตวัผูเ้รียน 

   

2.1.3 หลกัการและวตัถุประสงค ์มีความสอดคลอ้งกนั    

 2.2 องคป์ระกอบเชิงกระบวนการ  

 

     

      2.2.1 กระบวนการเรียนการสอน มีขนัตอนครบถว้น 

               เหมาะสมและสอดคลอ้งต่อเนืองกนั 
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ประเด็นการประเมิน 

ระดับความ
เหมาะสม/

สอดคล้อง ข้อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 

2.2.2 ขนัตอนการเรียนการสอนมีความเหมาะสม สามารถ  

         ทาํใหก้ารเรียนการสอนบรรลุผลตามวตัถุประสงค์ 

      

2.2.3 ขนัตอนการเรียนการสอนมีความสอดคลอ้งกบั 

                หลกัการและวตัถุประสงค ์

      

2.3 องคป์ระกอบเชิงเงือนไขการนาํรูปแบบฯไปใช ้       

2.3.1 ปัจจยัทีเอือต่อการเรียนรู้มีความเหมาะสมสอดคลอ้ง 

             กบัหลกัการและวตัถุประสงค ์

      

2.3.2 ปัจจยัสนบัสนุนมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบั 

          กระบวนการเรียนการสอน 

      

ข้อเสนอแนะเพมิเติม  

……………………………………………………………………………………………………… 

                                                                           ลงชือ................................................................ 

                 (.......................................................................) 

     ผูป้ระเมิน      
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ภาคผนวก ก ท ี7. คู่มือการใช้ 

รูปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยุทธวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิ
ความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

The Development of the Reading Comprehension Instructional Model through Reciprocal 

Teaching and Semantic  Mapping Strategies to Enhance Reading Abilities of Undergraduate 

Students  

 

 

 

 

จัดทาํโดย 

 

นางฉลอง  รัตนพงษ์ 

 

 

 

 

 

เอกสารนีประกอบการทาํวทิยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 

มหาวทิยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์ 
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คํานํา 

 คู่มือการจดัการเรียนการสอนการอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจ โดยใชย้ทุธวธีิการสอน
แบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี จดัทาํขึนเพือเป็นคู่มือแก่ผูส้อนทีตอ้งการนาํรูปแบบการสอนการอ่านภาษาองักฤษ
เพือความเขา้ใจ โดยใชย้ทุธวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีทีตอ้งการศึกษาขอ้มูลเกียวกบัรายละเอียด
รูปแบบ และตอ้งการนาํรูปแบบนีไปทดลองใช ้เนือหาทงัหมดประกอบดว้ย 

1. ความเป็นมาของการพฒันารูปแบบฯ ทีกล่าวถึงสภาพปัญหาในการพฒันารูปแบบ 

2. กล่าวถึงทฤษฎีและแนวคิดทีนาํมาสนบัสนุนรูปแบบฯเพือความเขา้ใจในการใชรู้ปแบบ 

3. แผนการสอน ในขนัตอนการวางแผนการเรียนเพือใหไ้ดข้อบเขตเนือหา และจุดมุ่งหมาย
ในการเรียน 

4. แผนการเตรียมผูเ้รียนก่อนการใชรู้ปแบบฯ เป็นการใหค้วามรู้เกียวกบัขนัตอน วธีิการการ
ใชก้ลยทุธก์ารอ่านทีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาขึน 

5. ขนัตอนการดาํเนินการการสอนอ่าน และกระบวนการวธีิการต่างๆทีใชใ้นรูปแบบฯ 

ขนัตอนและแผนการดาํเนินการสอนการอ่านนีผูส้อนทีสนใจอาจนาํไปปรับใชต้ามบริบททีเหมาะสม 

ซึงขึนอยูก่บัความพร้อมและสภาพการเรียนการสอนของท่านเอง แลว้แต่วิจารณญาณของท่านผูส้อน 

โดยยดึหลกัการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการ
อ่านของนกัศึกษาเป็นสิงสาํคญั 

 

ฉลอง  รัตนพงษ ์
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     สารบัญ 

หวัขอ้เรือง         หนา้ 
รูปแบบการสอนแบบ PMPC 

ความเป็นมาและความสาํคญั 

ทฤษฎีการเรียนรู้ทีนาํมาเป็นพืนฐานในการสร้างรูปแบบ 

แผนการดาํเนินการจดัการเรียนการสอน 

แผนการเตรียมผูเ้รียนก่อนการใชรู้ปแบบฯ 

ขนัตอนการดาํเนินการการสอนอ่าน และกระบวนการ 

เอกสารประกอบการใชรู้ปแบบ 

เอกสารอา้งอิง 
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การพฒันารูปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยุทธวธีิการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

ความเป็นมาและความสําคัญ 

 การอ่านเป็นการสือสารทีจาํเป็นอยา่งยิงไม่วา่จะเป็นการอ่านภาษาทีหนึงหรือภาษาทีสอง
เพราะผูอ่้านสามารถศึกษาหาความรู้และพฒันาชีวิต นอกจากนนัยงัก่อให้เกิดความสนุกสนานส่งเสริม
ใหมี้ความคิดริเริมสร้างสรรคแ์ละเป็นแรงผลกัดนัทีดีในการดาํเนินชีวิตจึงไม่สามารถทีจะปฏิเสธไดถ้า้
จะสรุปวา่การอ่านเป็นหวัใจในการศึกษาต่างๆในทุกระดบัและเป็นเครืองมือในการแสวงหาความรู้ใน
การแสวงหาความรู้ต่างๆได ้อยา่งไรก็ตามการอ่านทีมีประสิทธิภาพนนัเป็นสิงทีมีความสําคญั ประเทศ
ไทยใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาทีสองในระดบันโยบายการศึกษาของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการไดมี้
การกาํหนดให้นักเรียนมีการเรียนภาษาองักฤษตงัแต่ชันประถมศึกษาปีที 1 จนถึงชันระดับชัน
มธัยมศึกษาตอนปลาย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในดา้นการ
ดาํเนินการดา้นการศึกษาวา่ดว้ยการเสริมสร้างความร่วมมือดา้นการศึกษาเพือบรรลุสู่ประชาคมอาเซียน
นโยบายทางการศึกษาของอาเซียนก็มุ่งเนน้และพฒันาการเรียนภาษาองักฤษเช่นกนั  

 การเรียนภาษาองักฤษจะมีการเรียนในสีทกัษะคือทกัษะการพูด ทกัษะการฟัง ทกัษะการอ่าน
และทกัษะการเขียนแต่ทกัษะทีใชม้ากทีสุดก็คือทกัษะการอ่าน(Carrel 1989; Grabe and Stoller, 2002)

ฉะนนัผูที้สามารถเรียนรู้ภาษาองักฤษและมีการอ่านทีมีประสิทธิภาพร่วมดว้ยจึงเป็นผูที้ไดเ้ปรียบทีจะ
คน้ควา้หาความรู้จากสือทีใชภ้าษาองักฤษเหล่านีและสามารถบรรลุถึงเป้าหมายได ้อยา่งไรก็ตามในทาง
ปฏิบติัแลว้ยงัมีปัญหาอีกมากมายทีทาํให้ผูเ้รียนหรือผูอ่้านไม่สามารถประสบความสําเร็จในการอ่าน
อยา่งมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการอ่านในภาษาทีสอง สาเหตุทีสําคญัประการหนึงทีทาํให้ผูเ้รียนขาด
ความเข้าใจในการอ่านนันผูว้ิจ ัยคิดว่าคือวิธีการสอน ครูไม่สามารถทีจะฝึกอบรมให้ผูอ่้านบรรลุ
วตัถุประสงคไ์ด ้ครูส่วนมากคุน้เคยกบัการสอนโดยวิธีสอนแบบดงัเดิม นนัคือสอนรายละเอียดเนือหา
มากกว่าการฝึกทกัษะเพือการอ่านดังทีเกรดแมน (Gradman, 1991) กล่าวถึงการสอนอ่านไวว้่า
โดยทวัไปวธีิการสอนอ่านของครูทวัไปจะสอนใหอ่้านบทความสันๆและตามดว้ยกาววเิคราะห์ภาษาซึง
เป็นการมุ่งสอนส่วนยอ่ยของการอ่าน รูปแบบของภาษาไม่ไดมุ้่งไปสอนทีความหมายซึงเป็นส่วนทีทาํ
ให้ผูเ้รียนไม่ชอบอ่าน ทงันีและทงันันจะตอ้งมาดูว่ามีอะไรทีเป็นปัญหาบา้งและจะพฒันาผูเ้รียนให้
บรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งไร 
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จากผลการวจิยัของนกัการศึกษาและนกัวจิยัหลายท่านไดผ้ลการวจิยัวา่นกัเรียนขาดกลยทุธการ
อ่านความเขา้ใจเนือหาทีมีประสิทธิภาพ (Carnine 2004; Riyard and Yore 1992) 

จากเหตุผลทีการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพไดก้ลายเป็นสิงทีมีความจาํเป็นเป็นอยา่งยิงสําหรับ
ผูเ้รียนในทุกระดบัจึงทาํให้มีการคน้ควา้หากลวิธีการเรียนการสอนในการทีจะช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจการ
อ่านไดดี้ขึนจากนกัการศึกษา นกัวิชาการ ครูผูส้อน รวมถึงผูเ้รียนดว้ยจึงทาํให้เกิดกลยุทธ์และวิธีการ
มากมายในการสอนอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ และหนึงในจาํนวนนนัก็มีการสอนอ่านเพือความเขา้ใจ
แบบแลกเปลียนบทบาทรวมอยู่ด้วยและในการวิจยัการอ่านนีผูว้ิจยัได้เลือกการสอนการอ่านแบบ
แลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) มาใช้พฒันาการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ยทุธวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) เป็นวิธีทีเป็นประชาธิปไตยที
สนบัสนุนการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูและนกัเรียนนาํสู่การเรียนรู้เป็นการคาดหวงัวา่ผลของการวิจยันี
จะเป็นประโยชน์สําหรับครู นกัเรียน ผูนิ้เทศโรงเรียน การรวบรวมวรรณกรรมทีเกียวขอ้งทีมีมาก่อน
ชีให้เห็นถึงความจาํเป็นทีครูจะต้องดัดแปลงวิธีนีไปพฒันาเพือการสอนการคิดในระดับทีสูงขึน 

(Plinscar and Brown 1986; Carter 1997; Greenway 2002; Allen 2003; Todd and Tracey, 2006) 

วิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) ได้รับการพิจารณาในการช่วยเหลือ
นกัเรียนกลุ่มทีมีความตอ้งการจาํเป็นพิเศษ (Bruce and Chan 1991; Dae 1991; Plinscar and Klenk 

1992; Klingner and Vanghn 1996; Lederer, 2002) การสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal 

Teaching) สนับสนุนการเรียนแบบร่วมมือ ความรับผิดชอบและลักษณะการเป็นผูน้ํา สามารถ
ขบัเคลือนการเรียนรู้ของผูเ้รียน พฒันาความสัมพนัธ์ทางสังคมและลดพฤติกรรมของผูที้ไม่เป็นทีพึง
ปรารถนาในหอ้งเรียน 

ยทุธวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) เป็นรูปแบบการสอนทีพฒันา
โดย PalincsarandBrown (1984) นกัวิชาการทงัสองท่านไดอ้ธิบายวตัถุประสงคข์องรูปแบบการสอนนี
ว่าเป็นการช่วยเหลือให้ผูอ่้านมีความสามารถหาความหมายจากเนือหาและช่วยเหลือชีนาํให้ผูเ้รียนมี
ความเข้าใจเนือหาได้ดีขึนและเป็นพืนฐานวิธีทางสังคม (sociocultural) โดยการออกแบบรูปแบบ
สาํหรับผูอ่้านอธิบายและนาํกลยุทธ์การเรียนรู้โดยการสนบัสนุนจากสังคมสิงแวดลอ้มรอบตวั กลยุทธ์
นีผู ้เรียนใช้การถกอภิปรายทีจะนําไปสู่ความเข้าใจของผู ้เรียนพฒันาการเรียนรู้นําตนเอง (self-
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regulatory and monitoring) เพือนาํไปสู่การพฒันาศกัยภาพรวม (Allen,2003) เป็นกลยุทธ์การสอนอ่าน
ซึงประกอบด้วยยุทธวิธีการอ่านทีจําเป็น 4 กลยุทธ์ คือการทํานาย (predicting) การตังคาํถาม 

(generating questions) การสรุป (summarizing) และการหาความชดัเจน (clarifying) สําหรับกรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎีของรูปแบบการสอนนีอยู่บนฐานทฤษฎีทางสังคม คือ the zone of proximal 

development, proleptic teaching, and expert scaffolding (Palincsarand Brown 1984) 

ขนัตอนสรุป summarizing นีผูว้ิจยัเลือกใช้แผนภูมิความหมาย (semantic mapping) การที
ผูว้ิจยัเลือกใชข้นัตอนนีในขนัสรุปเพราะวา่วิธีนีง่ายในการสอนและง่ายสําหรับผูเ้รียนทีจะนาํไปใชท้าํ
ความเขา้ใจในเนือหาทีอ่าน ผูว้ิจยัมีความเชืออยา่งกวา้งๆวา่ผูเ้รียนจะเรียนไดดี้กวา่ถา้ไดรั้บการสอนให้
สร้างความสัมพนัธ์ทีเกียวขอ้งกนัในเนือหาและยุทธวิธีนีก็เป็นพืนฐานของการสร้างความสัมพนัธ์
ระหว่างส่วนประกอบของเนือหา(Mayer 2003) ไดอ้ภิปรายไวว้่าการใช้ยุทธวิธีแผนภูมิความหมาย
(semantic mapping) เป็นการใช้การขบัเคลือนและเกียวพนักบัผูเ้รียนในการคิด การอ่านและความ
คาดหวงัในการเขียนเป็นการสนบัสนุนการพฒันาการเรียนรู้คาํศพัท์โดยการช่วยให้ผูเ้รียนเชือมโยง
ข้อมูลใหม่กับประสบการณ์เดิมทีมีอยู่แผนภูมิความหมาย (semantic mapping) แสดงให้เห็น
ความสัมพนัธ์ระหวา่งคาํหรือกลุ่มของคาํถึงแมว้า่ความสัมพนัธ์เกือบทงัหมดจะอยูบ่นพืนฐานของการ
ผูกความคิดก็ยงัสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการจดัอย่างเป็นระบบ ความหมายอย่างอืนทีใช้รวมถึง 

Semantic webbing, semantic networking , bubbling and plot maps (Heimlich and Pittelman 1986; 

Vaccae t al. 2000: 298-299) 

 จากขอ้มูลทีกล่าวมาขา้งตน้สรุปให้เห็นวา่แผนภูมิความหมาย (semantic mapping) มีส่วน
ช่วยให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจการอ่านทีดีขึนจากการทาํให้ชดัเจนขึนเมือนาํมาใชร่้วมกบัการสอนยุทธวิธี
การสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) เป็นกลวิธีทีสามารถช่วยผูเ้รียนเรียนรู้
ความหมายและความเขา้ใจจากเนือหาทีอ่านไดเ้ป็นอยา่งดี ในการตรวจสอบติดตามเพือให้แน่ใจวา่เขา
เขา้ใจสิงทีอ่านอยา่งแทจ้ริงและสามารถรู้วา่เขารู้อะไร โดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้จากครูและเพือนในกลุ่ม
ผูเ้รียนดว้ยกนัเอง กลวธีิการสอนแบบนีครูและผูเ้รียนหมุนเวยีนแลกเปลียนกนัเป็นผูน้าํและอภิปรายใน
เรืองทีอ่านและในขนัตอนการสอนแบบยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท  (Reciprocal 

Teaching) นีครูก็จะใส่ขนัตอนการใชแ้ผนภูมิความหมาย (semantic mapping) เขา้ไปใช้ร่วมในการ
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สอนเกียวกับการจะสรุปอย่างไร เพือทีจะเขา้ใจเนือหาทีอ่านทีดีทีสุดทฤษฎีการเรียนรู้ทีนํามาเป็น
พนืฐานในการสร้างรูปแบบคือทฤษฎีเหล่านี 

 . การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ  

. การสอนอ่านภาษาทีสอง   

 3. ทฤษฎีการเรียนรู้กระบวนการประมวลผลขอ้มูลสารสนเทศทางปัญญา  (cognitive) 

และทฤษฎีอภิปัญญา (Metacognitive Theory)  

 4. ทฤษฎีทางสังคมของ Vygotsky คือ Zone of Proximal Development  

 5. หลกัการแนวคิดเกียวกบัการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ (Critical Reading)  

 6. ยทุธวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching)   

 7. แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping)  

 8. แนวคิดเกียวกบัทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning Theory)  

 9. การเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding)  

ซึงรายละเอียดทีสาํคญัของแนวคิดและทฤษฏีทีเกียวขอ้งไดแ้สดงไวพ้อสังเขปดงันี 

1. หลกัการแนวคิดและทฤษฏีเกียวกบัการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ 

ผูว้ิจยัไดน้าํหลกัการแนวคิดเกียวกบัการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบโดยนาํ
แนวคิดของKruse (2004) ซึงไดเ้สนอขนัตอนการออกแบบระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิผล
และมีความเหมาะสมโดยใช้รูปแบบ“ADDIE Model” ทีประกอบดว้ยการปฏิบติั5 ขนัตอนคือขนั
วิเคราะห์ (Analysis) ขนัออกแบบ (Design) ขนัพฒันา (Development) ขนันาํไปใช ้(Implement) และ
ขนัประเมินผล (Evaluation)  

2. การสอนอ่านภาษาทีสอง                                                                                            

ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดหลกัการ แนวคิดเกียวกบัการสอนอ่านภาษาทีสองของAnderson 

( ) จาํแนกเป็น  กลยทุธ์ เรียกวา่ ACTIVE ดงัต่อไปนี 

รูปแบบการอ่านแบบ ACTIVE ประกอบดว้ยอกัษรตน้ของวธีิทงัหมด  

A – Activate prior knowledge คือการดึงความรู้เดิมของผูเ้รียนออกมาใชข้ณะอ่าน 

C – Cultivate vocabulary การสอนศพัท ์

T – Teach for comprehension การสอนความเขา้ใจการอ่าน 

I – Increase reading rate การเพิมอตัราการอ่าน 

V – Verify reading strategies การตรวจสอบกลยทุธการอ่าน 



258 
 

E – Evaluate progress การวดัผลความเขา้หนา้ในการอ่าน 

 

3. ทฤษฎีการเรียนรู้กระบวนการประมวลผลขอ้มูลสารสนเทศทางปัญญา (cognitive) และทฤษฎี
อภิปัญญา (Metacognitive Theory)  

 เพือความเขา้ใจเนือหา (Dole et al. 1991) กลวิธีทีเกียวกบักระบวนการคิดเกียวขอ้ง
โดยตรงกบัภาษาเป้าหมายและรวมถึงวธีิต่างๆ เช่น เหตุผลทีอนุมานได ้การพยากรณ์ การจดัการการใช ้

การบนัทึกประเด็นทีสําคญั การใช้ความรู้ประสบการณ์เดิม การเดาความหมายจากเนือหา (Oxford, 

1990) ยทุธวธีิ 

อภิปัญญา (metacognitive) เป็นกิจกรรมทีผูอ่้านควบคุมการอ่านดว้ยตนเอง หรืออีกนัยหนึงก็คือเป็น
กลวิธีทีอยูบ่นฐาน “การคิดเกียวกบัการคิด” (thinking about thinking) นนัคือผูอ่้านรู้วา่ใช้ยุทธวิธีนี
เมือไหร่ ใชอ้ยา่งไรและดดัแปลงไปสู่เป้าหมายทีในการอ่าน 

4. ทฤษฎีทางสังคมของไวก็อตสกี (Vygotsky)  

 คือ Zone of Proximal Development พืนทีรอยต่อพฒันาการ (Zone of Proximal Development) 

เป็นการทาํหนา้ทีหรือทาํงานอยา่งใดอยา่งหนึงทีในปัจจุบนัทีบุคคลยงัไม่มีความสามารถจะทาํได ้แต่
อยูใ่นกระบวนการทีจะทาํให้บุคคลมีความพร้อม สามารถทาํหนา้ทีหรือทาํงานไดอ้ยา่งสมบูรณ์ใน
อนาคตเป็นกระบวนการทียงัอยูใ่นระหวา่งการเริมตน้ (Embryonic State) 

5. แนวคิดเกียวกบัการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ (Critical Reading)   

 ผูว้ิจยัได้นําแนวคิดระดับความเข้าใจในการอ่านของบาเร็ท มาประยุกต์ใช้เนืองจากมี
เนือหาสาระเกียวกบัระดบัความเขา้ใจในการอ่านของผูอ่้านตงัแต่ระดบัเขา้ใจตามตวัอกัษร เขา้ใจในการ
จดัเรียงขอ้ความใหม่ เขา้ใจในระดบัอา้งอิงหรือลงความเห็น (Inference) ระดบัความเขา้ใจในการ
ประเมิน (Evaluation) และสุดทา้ยคือระดบัความเขา้ใจอยา่งซาบซึง (Appreciation) และสุนนัทา มนั
เศรษฐวิทยน์าํทฤษฏีของ Bloom มาประยุกตใ์ชเ้ป็นมี 6 ขนัคือจาํ เขา้ใจ นาํไปใช ้วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

และประเมินค่า 
6. ยทุธวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) 

เป็นยุทธวิธีการสอนทีพฒันาโดยPalincsar and Brown (1980) เป็นวิธีการสอนอ่านรูปแบบหนึงที
ประกอบด้วยกลยุทธ์ทีจาํเป็นในการอ่าน การทาํนาย (predicting) การสร้างคาํถาม (generating 

questions) การหาความชัดเจน (clarifying) และการสรุป (summarizing) เป็นวิธีทีช่วยให้ผูเ้รียน
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พฒันาการอ่านเพือความเขา้ใจและกลายเป็นผูอ่้านทีมีความสามารถมากขึน เป้าหมายของการสอนแบบ 

Reciprocal Teaching คือใชก้ารอภิปรายไปสู่การพฒันาการอ่านเพือความเขา้ใจของผูเ้รียน การพฒันา
ทกัษะควบคุมบงัคบัและการพฒันาให้บรรลุความสําเร็จในการขบัเคลือนในภาพรวม (Allen and 

Borkowski et al. 2003) 

7. ยทุธวธีิการสอนแบบใชแ้ผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) 

 แผนภูมิความหมายมีประโยชน์มากเนืองจากช่วยให้ผูอ่้านเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความคิดรวบยอดในเรืองวา่อะไรเป็นความคิดทีสําคญัทีสุด และทีสําคญัรองลงมาและความคิดนนัๆ มี
ความสําคญักนัแบบใดเช่นในแง่การเปรียบเทียบ บรรยายและทีสําคญัก็คือการใชแ้ผนภูมิความหมาย 

(Semantic Mapping) ในกิจกรรมการอ่านทงัก่อนและหลงัการอ่านสอดคล้องกบัทฤษฎีโครงสร้าง
ความรู้ทีกล่าวไวว้า่โครงสร้างความรู้ดา้นรูปแบบ (Formal Schema) เป็นปัจจยัทีสําคญัทีทาํให้ผูอ่้าน
เขา้ใจเรืองดีขึน (วสิาข ์จติัวตัร์, 2000:145) 

8. แนวคิดเกียวกบัทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning Theory) 

  การเรียนรู้แบบร่วมมือคือการเรียนรู้เป็นกลุ่มยอ่ยโดยมีสมาชิกกลุ่มทีมีความสามารถ
แตกต่างกนัประมาณ 3-6 คน ช่วยกนัเรียนรู้เพือไปสู่เป้าหมายของกลุ่มนกัการศึกษาทีเผยแพร่แนวคิดนี 

คือDavid Johnson (1994) โดยการจดัการเรียนการสอนความสนใจเกียวกบัความสัมพนัธ์และ
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนเป็นสิงทีช่วยใหป้ระสิทธิภาพของผูเ้รียนดีขึน 

9. การเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) 

  เป็นแนวคิดทีนกัการศึกษาหลายท่านกล่าวว่าเป็นวิธีการทีจดัความช่วยเหลือเพือให้
ผูเ้รียนปฏิบติังานบรรลุความสําเร็จไดด้ว้ยตนเองโดยผ่านกิจกรรมทีผูส้อนจดัไวใ้นลกัษณะต่างๆเช่น
การตงัคาํถาม การสาธิต บอกเป็นนยั การแสดงละคร ภาระงาน การออกแบบสิงแวดลอ้มเพืออาํนวย
ความสะดวกในการฝึกปฏิบติัในทกัษะต่างๆ เพือให้ผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานดว้ยตนเอง จนกระทงั
ผูเ้รียนได้รับความสามารถมากขึนและความช่วยเหลือจะลดลงไปเรือยๆเป็นเทคนิคการเรียนทีช่วย
ผูเ้รียนสามารถเข้าใจในการอ่านเมือนํามาใช้ในการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ (Bruner1983; 

Crawford 2003; Foley, 1994) 
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แผนการดําเนินการจัดการเรียนการสอน 

มีทงัหมด 4 ขนัตอน 
1. P= .Preparation stage 

  ในขนัตอนนีผูส้อนอธิบายให้ผูเ้รียนทราบถึงยุทธวิธีการสอนทีพฒันาโดยPalincsar 

and Brown (1980)ซึงเป็นวิธีการสอนอ่านทีประกอบดว้ยกลยุทธ์ทีจาํเป็นในการอ่าน การทาํนาย 

(predicting) การสร้างคาํถาม (generating questions) การหาความชดัเจน (clarifying) และการสรุป 

(summarizing) เป็นวิธีทีช่วยให้ผูเ้รียนพัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจและกลายเป็นผูอ่้านทีมี
ความสามารถมากขึน เป้าหมายของการสอนแบบ Reciprocal Teaching คือใชก้ารอภิปรายไปสู่การ
พฒันาการอ่านเพือความเขา้ใจของผูเ้รียน ในการพฒันาทกัษะควบคุมบงัคบัและการพฒันาให้บรรลุ
ความสาํเร็จในการขบัเคลือนในภาพรวม (Allen& Borkowski et al., 2003) 

2. M= Modeling Stage 

  ในขันตอนนีเป็นการนําขันตอนการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิ
ความหมายมาใช้ตามขนัตอน สําหรับขนัตอนการสอนทีสําคญัของการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจ
โดยใช้การสอน แบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และการใช้แผนภูมิความหมาย 

(Semantic Mapping) ทีสําคัญ  คือผู ้สอนต้องสาธิตการใช้เทคนิคทังสีอย่าง  คือการทํานาย 

(Predicting)การตงัคาํถาม (Questioning) การสอบถามเพือตอบข้อสงสัย (Clarifying)และการสรุป 

(Summarizing) ทีใชแ้ผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping)ซึงสามารถทาํตามขนัตอน คือ 

 P = Predicting information, 

1. ใหผู้เ้รียนอ่านหวัเรือง (Topic) จากนนัจึงให้ผูเ้รียนอธิบายแสดงความคิดเห็นวา่รู้อะไรเกียวกบั
หวัเรืองทีอ่านแลว้บา้ง พร้อมทงัทาํการคาดเดาวา่เรืองทีอ่านนนัน่าจะเป็นเรืองเกียวกบัอะไร 

S = Silent Reading 

2. ใหผู้เ้รียนอ่านเรืองในใจเงียบๆประมาณ 1-2 ยอ่หนา้ ถา้หากแต่ละยอ่หนา้ไม่ยาวมากนกั 

A = Asking Questions 

3. ผูส้อนถามผูเ้รียนเกียวกบัใจความสําคญัของเรืองทีอ่านและให้ผูเ้รียนช่วยกนัสรุปประเด็นและ
รายละเอียดทีสําคญัโดยใชแ้ผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) โดยผูส้อนทาํหนา้ทีสาธิตและทาํ
หน้าทีเป็นผูน้าํการอภิปรายตามทีผูเ้รียนไดเ้สนอมา ในระยะแรกของการสาธิตและการทดลองการ
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อภิปราย ผูเ้รียนอาจตอ้งใช้เวลาพอสมควรในการคิดก่อนแสดงความคิดเห็นดงันนัผูส้อนตอ้งให้เวลา
แก่ผูเ้รียนพอสมควรในการตอบและอาจตงัคาํถามนาํเพือช่วยให้เขาแสดงคาํตอบหรือความคิดเห็นได้
ไม่ควรทิงเวลาไวน้านจนเกิดความอึดอดัหากผูเ้รียนยงัไม่สามารถทีจะตอบคาํถามหรือแสดงความ
คิดเห็นได ้ผูส้อนควรบอกให้ผูเ้รียนคนนนัทราบวา่ผูส้อนจะกลบัมาถามใหม่และเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
คนนันได้คิดคาํตอบของตนเองซึงจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าผูส้อนให้ความสําคญักับบทบาทของ
ผูเ้รียนคนนนั 

  C = Clarifying Reading Content 

3. ผูส้อนสอบถามผูเ้รียนว่ามีขอ้สงสัยต่างๆเกียวกบัเรืองทีอ่านเช่น คาํศพัท์ โครงสร้างประโยค
และเนือหาหรือไม่ ถา้หากผูเ้รียนมีขอ้สงสัยผูส้อนก็จะสาธิตและนาํการอภิปรายในประเด็น
เหล่านนัเพือหาคาํตอบ 

S = summarizing for reading content in Semantic mapping 

4. ถา้ผูเ้รียนไม่มีขอ้สงสัยในเรืองทีอ่านแล้ว ผูส้อนก็สรุปใจความสําคญัของเรืองทีอ่านโดยใช้
แผนภูมิความหมาย (semantic mapping) 

3. P= Participation Stage 

C = Changing Role 

5.เมือเสร็จจาก 1 หรือ 2 ยอ่หนา้แรกแลว้ผูส้อนขอให้ผูเ้รียนช่วยกนัคาดเดา (Predict) สิงทีจะ
อ่านในยอ่หนา้ถดัไปวา่เกียวกบัอะไรและมีการทาํซาํตามขนัตอนเดิมจนผูส้อนมนัใจวา่ผูเ้รียนสามารถ
ทาํขนัตอนต่างๆ เขา้ใจสามารถดาํเนินการไดโ้ดยกลุ่มผูเ้รียนเองและผูเ้รียนอาจจะยงัไม่คุน้เคยกบัการ
อภิปรายและการสรุปโดยการใชแ้ผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) มากนกั ผูส้อนตอ้งให้ผูเ้รียน
ดาํเนินการตามคู่มือทีให้ไวอ้ย่างเป็นขนัตอนและเมือมีความคุน้เคยกบัขนัตอนต่างๆแลว้ ก็จะสามารถ
ดาํเนินการอภิปรายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน และขณะผูเ้รียนดาํเนินการอยูผู่ส้อนตอ้งสังเกตและ
คอยใหค้วามช่วยเหลือหากผูเ้รียนมีปัญหาและโปรดจาํไวว้า่บทบาทของผูส้อนคือผูอ้าํนวยความสะดวก 

(Facilitator) ดงันนัควรให้ความช่วยเหลือเท่าทีจาํเป็นเพือจะไดไ้ม่เป็นการแทรกแซงกระบวนการคิด
ของผูเ้รียนและให้ผูเ้รียนรับฟังความคิดเห็นของเพือนในกลุ่มเพราะแนวการสอนอ่านนียึดถือวิถี
ประชาธิปไตยเป็นหลกัและที 
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ผู้สอนควรตระหนักคือผู้สอนจําเป็นต้องลดบทบาทของตนเองลงเรือยๆจนกระทังผู้เรียนสามารถ
ดําเนินการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้เองโดยไม่จําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้สอนและ
สนบัสนุนใหผู้เ้รียนในกลุ่มช่วยเหลือกนัและกนัเพือร่วมกนัแกไ้ขปัญหา 

ในการสรุปเนือหาทีอ่านโดยใช้แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) นันรูปแบบ
ขึนอยูก่บัเนือหาทีอ่านวา่สามารถทีจะใชรู้ปแบบอยา่งใด เช่นแบบรูปแมงมุมใชแ้สดงความสัมพนัธ์ของ
ใจความสาํคญั แผนภูมิแสดงเวลาใชก้บัเรืองทีลาํดบัเหตุการณ์หรือแสดงขนัตอน แผนภูมิแสดงเหตุและ
ผล และแผนภูมิผสมเป็นตน้ 

6.เมือผูเ้รียนสามารถทาํตามขนัตอนจากขอ้ที 1-5 ไดอ้ยา่งเขา้ใจและคล่องแคล่วแลว้ผูส้อนตอ้ง
แลกเปลียนบทบาทจากผูส้อนในตอนตน้เป็นเพียงแค่ผูอ้าํนวยความสะดวกช่วยเหลือ และให้หาผูน้าํ
กลุ่มในการเป็นผูน้าํทาํการอ่านต่อจากผูส้อน ซึงขนัตอนนีอาจจะทาํในยอ่หนา้ที 3หรือ4 หรือในขณะที
ครูผูส้อนมีความมนัใจวา่ผูเ้รียนเขา้ใจขนัตอนและเนือหาการอ่าน แบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal 

Teaching) และการใช้แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) และผูเ้รียนแลกเปลียนหมุนเวียนกนั
เป็นผูน้าํและผูต้ามในการอ่านต่อไป 

4. C = Cooperation  Stage 

 7. ครูผูส้อนทาํหนา้ทีเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกและช่วยผูเ้รียนตามความจาํเป็นตลอดเวลาทีมี
การฝึกการอ่านแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal Teaching) และการใช้แผนภูมิความหมาย 

(Semantic Mapping) 

การประเมินผล ผูส้อนสามารถประเมินผลการสอนไดจ้ากการสังเกตการอภิปรายจากการ
ตงัคาํถาม การสรุปประเด็นและใจความสําคญัหรือจากการแสดงความคิดเห็นเกียวกบัสิงทีอ่าน ผูส้อน
สามารถใช้แบบทดสอบในการทดสอบความเขา้ใจของผูอ่้านหลงัจากการอภิปรายเรืองโดยการใช้
แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) ผูเ้รียนควรตอบคาํถามไดอ้ยา่งถูกตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

(อรุณี วริิยะจิตราและคณะ 2011: 133) 

นอกจากประเมินเนือหาเกียวกบัความเขา้ใจในการอ่านแลว้ ผูส้อนตอ้งประเมินเกียวกบัความพึงพอใจ
เกียวกบักิจกรรมการสอนการอ่านโดยใชรู้ปแบบการฝึกการอ่านแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal 

Teaching) และการใชแ้ผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) 
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แนวทางการใช้ยุทธวธีิการสอนอ่านแบบแลกเปลยีนบทบาท (Reciprocal Strategy) 

วิธีการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท (Reciprocal teaching) เป็นยุทธวิธีการสอนที
เกียวกบักิจกรรม 4 อยา่งคือการทาํนาย (predicting) การตงัคาํถาม (questioning) การหาความชดัเจน 

(clarifying) และการสรุปความ (summarizing) ขนัตอนสรุป summarizing นีผูว้ิจยัเลือกใช้แผนภูมิ
ความหมาย (semantic mapping) การทีผูว้จิยัเลือกใชข้นัตอนนีในขนัสรุปก็เพราะวา่วธีินีง่ายในการสอน
และง่ายสําหรับผูเ้รียนทีจะนาํไปใช้ทาํความเขา้ใจในเนือหาทีอ่าน ผูว้ิจยัมีความเชืออย่างกวา้งๆว่า
ผูเ้รียนจะเรียนไดดี้กวา่ถา้ไดรั้บการสอนใหส้ร้างความสัมพนัธ์ทีเกียวขอ้งกนัในเนือหาและยุทธวิธีนีก็
เป็นพืนฐานของการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประกอบของเนือหา 
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FOUR KEY STRATEGIES 

Prediction 

 Prediction involves clues by using learners’ background knowledge and old experiences. 

The objective is to link what readers have already known about the topic and the new knowledge. 

Title and graphic are the clues to starting what the text about. To find clues in the context to make 

predictions is the first strategy as reading proceeds (Duffy, 2002. Bruce and Robinson, 2004). 

I. Predicting from the picture 

 

Look at the picture and then answer some questions to help you predict the ideas about the passage. 

1) What is your prediction when you look at the picture? 

2) What was happening? 

3) How about people in that area? 

4) How do you feel when you look at the picture?  

5) Where did it happen? 
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II. Predicting from the title 

When readers look at the title of the reading materials, which of the following ideas would 

they imagine? 

 

 

 

_________________ 1.There are lots of attractive places in Chiang Mai. 

_________________ 2.Chiang Mai is a wonderful place. 

_________________ 3.People are friendly in Chiang Mai. 

_________________ 4.There are lots of elephants in Chiang Mai. 

_________________5.It is in the northern part of Thailand. 

 

III. Predicting from the main points 

My favorite holiday 

Hello, I’m Tommy. I would like to tell you about my favorite holiday. My favorite holiday is 

Christmas Day which is on December 25.Before Christmas Day I always go to the supermarket with 

my mother and Johnny, my brother, to buy gifts and something for decorating our house. We are 

very happy. There are many kinds of activities that we always do. These are the activities that we 

most love to do for our Christmas. 

1) What is your prediction when you read the title? _____________________ 

____________________________________________________________ 

2) Skim the first paragraph; what is the passage about? _________________ 

____________________________________________________________ 

3) Read the last sentence; what is your prediction for the next paragraph? ___ 

____________________________________________________________ 

 

 

Chiang Mai: A Good Place for tourists from around the world 
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 For the prediction strategy, first you read the title and find out what the passage is about and 

you can look at the subheadings and pictures. After that, read the first paragraph by skimming 

(picking out the main idea). Don’t pay attention to every word. You can predict what is going on next 

while you are reading.  

 In this research, the researcher uses the Semantic Mapping for predicting about the passage. 

What is it about? Learners can guess what, who, when, where, why and how it is related.  Using the 

Semantic Mapping is a good way to help learners to activate their background knowledge in 

comprehensive reading.   

      Questioning 

Questioning is created to find out the main idea of the text. The objective of this is to test the reader’s 

comprehension of the text and to help the reader identify crucial text information. Some question 

words are who, what, when, where, why and how (Palincsar and Brown, 1986). 

Read these Paragraphs and ask questions. 

Example 

      Mexico City 

Mexico is a popular place for tourists. Every year, thousands of people go to Mexico City. They visit 

the old and beautiful buildings. In Mexico City’s museum, they learn about the history of Mexico. In 

the restaurants, they enjoy the spicy and delicious Mexican food. 

Questions 

1. What is the topic? 

2. What is it about? 

  Mexico City is growing quickly. In 1970, the city had about 9 million people. Now 

it has over 17 million. All these people are causing problems for the city. There are not enough 

jobs. Also, there is not enough housing. Large families have to live together in small homes. 

The Mexican government is worried about all these problems. It is working hard to make life 

better in the city.  
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Questions 

1. What is the main idea of this paragraph? 

2. What are Mexico City’s Problems? 

  Why is Mexico City growing so fast? Where are all these people coming from? 

They are coming to the city from the country. Life is hard on the farms in Mexico. Most 

people on farms have to live a very simple life. They have no extra money for modern things. 

People think life in the city must be better. So they leave their farms and move to Mexico City. 

Questions 

1. Why are people moving to Mexico City? 

2. How do Mexicans live in the country? 

3. What is life like in Mexico today? 

  All around the world, large cities have the same problems. One of them is air 

pollution. Mexico City has bad air. It is dirty and unhealthy. Cars are one reason for the dirty 

air. Many Mexicans now own their own cars and drive in the city. The factories in the area 

also cause air pollution. These factories put a lot of smoke into the air. It is not easy to clean 

up the air in a large city. The government has to make new laws, and everyone has to help. 

Question 

1. How do factories cause air pollution?      

Clarification 

 Clarification occurs when readers have confusions or comprehension breakdowns, and they 

try to check meaning. There are two ways to clarify: reference and vocabulary (Lederer, (2000). 

1. Reference   

1.1 Personal Pronoun: He, She, It, You, We, They and him, her, it, you, us, them. 

Example: Mary Simms lives in New York City. She has an apartment near Central Park. 

Mary jogs in the park. She thinks that jogging is good for her. So she jogs three times a 

week. 
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  She refers to ____________. 

  Her refers to____________. 

1.2 Demonstrative: this, that, these, those. 

Example: In some races, the winners get large amounts of money. That is a good reason to 

try to win. 

  That refers to ____________. 

1.3 Indefinite pronoun: Some, all, both, each, many, more, most, others. 

Example: Ten candidates applied for the job. One was successful while the others failed. 

 One refers to __________________________. 

 The others refer to________________________. 

1.4 Relative Pronoun: Who, whose, whom, which, and that 

Example: This is the book that everyone is talking about.  

  That refers to ____________________. 

1.5 Adverb of time 

When: today, yesterday, later, now, last year 

For how long: all day, not long, for a while, since last year 

How often: sometimes, frequently, never, often, yearly 

 

Example: It was 17 years ago when I met Tim and he was a little boy then. 

  Then refers to ____________________. 

1.6 Adverb of place:  

Example: Five year ago she visited her brother who worked in Phuket. 

There she met her friend. 

  There refers to _________________________.  
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2. Vocabulary 

When you encounter an unfamiliar word in reading, there are two ways to help you clarify the 

meaning: context clue and word formation.  

 

 2.1 In addition to guessing the meaning of a word from its surrounding words, you can also 

use other kinds of context clues as follows: 

Definition 

Verb to be   be called 

mean   called 

to be known as   refer to 

defined   can be thought of 

 

Example 

A body of water surrounded by land is usually called a lake. 

lake = a body of water surrounded by land 

An Adonis is an extremely handsome young man. 

Adonis = extremely handsome young man. 

Renaming or Restatement 

Or     that is to say 

that is     in other words 

 

Example: 

You can take an escalator, or a moving staircase, to go down to the platform. 

escalator = a moving staircase 

These two circles are concentric. In other words, they have the same center 

concentric = having the same center 
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Comparison 

As if        like      

Similar to    too 

Example: 

A saloon is a large comfortable room on a ship, like a cocktail lounge. 

Contrast 

But     however    as opposite to 

Nevertheless    while/whereas    In spite of 

Though     Unlike     Despite 

In contrast    Even though   On the other hand  

On the contrary 

 

Example: 

Sam is talkative, but his brother doesn’t like to talk at all. 

The movie is violent. In contrast, its music is peaceful and romantic. 

Example 

e.g. /for example   as    for instance    such as 

like   ex.    as follows 

 

Example: 

Do you participate in one of the more popular avocations, such as listening to music, 

playing the guitar, reading cartoon books, or collecting stamps? 

Synonyms 

too    also    and 

Example: 

The boy was angry, and the girl was irate too. 

The police were looking for anyone who might possess a gun; also he might have bombs. 
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Punctuation 

, (comma)   --- (dash)  : (colon)   ; (semi-colon) 

( ) (parentheses) 

 

Example: 

- My fractured foot was a blessing in disguise---it gave me a much needed rest. 

- Many wild animals are nocturnal, active only at night. 

- He picked up a cup and sipped --- he drank slowly. 

 2.2 word formation 

Word formation is the creation of a new word by the addition of a morpheme (or affix) to an  

already existing word. 

    Summarizing with Semantic Mapping  

 A summarization is to help readers to understand the main ideas of the text in order to 

comprehend the whole picture of what the readers have read and to guide them for their further 

reading. They should think of what the paragraph/ text is mostly about. Find a topic sentence and 

create a sentence that reflects the most important information in the paragraph. 

 Again, the researcher uses the Semantic Mapping for summarizing the passage in every 

paragraph. This is because this strategy can help readers to comprehend the passage step by step. 

And it is used in summarizing the whole picture of the passage also.  

 แผนภูมิความหมาย(Semantic Mapping) เป็นการแสดงการจดัความคิดหลกัและความคิดรองที
เขียนใหมี้ความเกียวขอ้งกนั (Sinatra, Gemake and Morgan 1986: 4) ซึงรวมถึงทาํแผนภูมิที
ประกอบดว้ยจุด (node) ซึงวาดเป็นสีเหลียม วงกลม สีเหลียมผนืผา้ทีมีคาํทีเป็นกุญแจสําคญัและ
เชือมโยงในรูปแบบของลูกศรหรือเส้นทีลากเชือมต่อระหวา่งจุด Heimlich and Pittelman (1986) ได้
แนะนาํการดดัแปลงเทคนิคของแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) ไปใชใ้นกิจกรรมก่อนและ
หลงัการอ่านโดยยดึถือจุดประสงคข์องการอ่าน  

1. การเขา้ถึงความรู้ทีมีอยูเ่ดิมในเรืองทีผูเ้รียนอ่าน 

2. เรียนรู้คาํศพัทที์เป็นกุญแจสาํคญัในเรือง 
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3. แลกเปลียนความรู้เดิมและคาํศพัทที์ผูเ้รียนรู้แลว้ 

4. อ่านและทาํความเขา้ใจเนือเรือง 

แผนภูมิความหมายมีประโยชน์มากเนืองจากช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ความคิดรวบยอดในเรืองว่าอะไรเป็นความคิดทีสําคญัทีสุดและทีสําคญัรองลงมาและความคิดนนัๆมี
ความสัมพันธ์กันแบบใด เช่น ในแง่การเปรียบเทียบ บรรยายและทีสําคัญก็คือการใช้แผนภูมิ
ความหมาย (Semantic Mapping) ในกิจกรรมการอ่านทงัก่อน ขณะทีอ่านและหลงัการอ่านสอดคลอ้ง
กบัทฤษฎีโครงสร้างความรู้ทีกล่าวไวว้า่โครงสร้างความรู้ดา้นรูปแบบ (Formal Schema) เป็นปัจจยัที
สําคญัทีทาํให้ผูอ่้านเขา้ใจเรืองดีขึน (วิสาข์ จติัวตัร์, 2000:145) และมีนกัการศึกษาหลายท่าน คือ 

Peresich,Meadows and Sinatra(1990) ทีไดท้าํการวิจยัเกียวกบัการใชแ้ผนภูมิความหมาย (Semantic 

Mapping) ในการอ่านเพือความเขา้ใจและทาํใหผ้ลการเรียนของผูเ้รียนดีขึน 

วธีิการนาํกลยุทธ์ในการแลกเปลียนบทบาทร่วมกบักลยุทธ์การใชแ้ผนภูมิความหมาย 

(Semantic Mapping)ในขนัตอนการสรุปเนือหาผูอ่้านจะหาคาํทีเป็นกุญแจสําคญัในเนือหา ทาํความ
เขา้ใจเนือหาทาํความเขา้ใจเนือหาทีเกียวขอ้ง ต่อจากนนัก็ใชห้วัเรือง หวัขอ้ยอ่ยและใจความสําคญัของ
แต่ละย่อหน้าสรุปเนือหาทีผูเ้รียนกาํลงัอ่านการสรุปใจความสําคญัของแต่ละย่อหน้าสามารถช่วยให้
ผูอ่้านเชือมโยงเนือหาและทาํนายสิงทีจะเกิดขึนในยอ่หนา้ถดัไป เขาสามารถหาสามารถสมมุติฐานได้
ดงัตวัอยา่ง 

แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) 

มีส่วนประกอบ 3 อยา่ง คือ 

1. คาํถามหลกัหรือความคิดรวบยอดสิงนีเป็นคาํหรือวลีกุญแจสําคญัซึงเป็น
จุดรวมของแผนภูมิ 

2. Strands ความคิดย่อยๆ ทีช่วยอธิบายหรือสิงทีทาํให้ความคิดรวบยอดมี
ความชดัเจนขึนซึงสิงเหล่านนัเกิดขึนไดโ้ดยผูเ้รียน 

3. Supports รายละเอียดอา้งอิงและแหล่งทีมาทีเกียวขอ้งในแต่ละ Strand การ
สนบัสนุน strands ทีชดัเจนจะทาํใหเ้ห็นการเชือมโยงจาก strand ไปสู่ strand อืนๆ 
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ภาพ:  Model of semantic mapping 

ทมีา:Richard T. and Joanne L. Vacca, Adapted from Content Area Reading: Literacy and 

Learning Across the Curriculum, เขา้ถึงเมือ5 มกราคม 2555, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://literacy.kent.edu/eureka/strategies/semantic_mapping.pdf 

 

มุมมองในการใช้แผนภูมิความหมายสําหรับก่อน ขณะอ่าน และหลงัการอ่าน 

แผนภูมิความหมายทีใชก่้อน ขณะอ่านและหลงัการอ่านไดรั้บการสนบัสนุนจาก
นกัทฤษฎีและนกัปฏิบติัหลายท่านเป็นวธีิทีช่วยในการอ่านเพือความเขา้ใจโดยตรง แผนภูมิความหมาย
เป็นสิงทีมีประสิทธิภาพเพราะว่ามนัเป็นสิงทีผูเ้รียนเชือมโยงขอ้มูลใหม่เขา้กบัความรู้เดิมในเรืองที
ผูอ่้านมีอยูโ่ดยการใชแ้ผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) 

Sinatra,Stahl–Gemakeand Morgan (1986: 5) และDavis and McPherson (1989: 

237-240) แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) มีหลายประเภท คือ 

1. แผนภูมิความหมายแบบรูปแมงมุม เป็นแผนภูมิทีแสดงความสัมพนัธ์ของใจความสาํคญั แผนภูมินี
ใชก้บัเรืองทีมีตวัอยา่งหลายๆอนัมาสนบัสนุน 

2. แผนภูมิแสดงลาํดบัเวลา ใชก้บัเรืองทีเรียงลาํดบัเหตุการณ์หรือแสดงขนัตอน 

3. แผนภมูิความหมายของเรืองเชิงเปรียบเทียบ (Comparative and contrast map) 

4. แผนภูมิความหมายแสดงเหตุและผล (The cause and Effect Map) 

5. แผนภูมิอธิบายหรือบรรยายหวัขอ้ (The Thematic or Descriptive Map) 

6. แผนภูมิแบบผสมอาจเป็นแผนภมูิแบบไหนก็แล้วแตม่าใช้ร่วมกนั

Strand 

support 

support Core concept 

Strand Support 

Strand



275 
 

เมือผูเ้รียนอ่านเรืองต่างๆจากเนือเรืองจะเห็นไดว้า่เรืองทีอ่านจะมีโครงสร้างเนือหา (Text Structures) ทีต่างกนั ผูเ้รียนจึงตอ้งรู้จกัการใชแ้ผนภูมิ
ความหมายในการสรุปเนือหาใหม้ีความเหมาะสมดงัตารางทีสรุปไวพ้อเป็นสังเขปดงันี 

Text Structure Definition Signal Words Semantic Mapping Summary Questions 

Description Authors explain a topic, idea, 

person, place and thing by 

listing features, characteristics 

and examples. They focus on 

one thing and its components. 

For example, involves, verb 

to be, defined, for instance, 

be called, mean, to be 

known as, refer to, can be 

thought of 

 

 

 

-What is the topic 

described? 

-What specific thing is 

being described? 

-What does it look like? 

Sequence Authors list items or events in 

numerical or chronological 

order.  

First,second,third,next,then, 

after, prior to, not long 

after, while, 

simultaneously, meanwhile, 

last ,during, at the same 

time,following,finally,atlast

,at the end, on (date),at 

(time),when and directions 

Timeline 

    1    2    3    4    5 

Cycle/Directions 

 

 

 

Cycle/Circle 

 

 

 

-What is the first 

procedure? 

-What is the beginning 

event? 

-What others events are 

included? 

-What is the final 

outcome? 

Text Structure Definition Signal Words Semantic Mapping Summary Questions 

Step 1 
Step 2 

Step 3 

ตาราง โครงสร้างเนือหา (Text Structures) 
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Cause and effect 

 

Authors explain the reasons for 

an event or phenomenon. 

 

Therefore, because of, thus, 

so that, since, as a 

result,then,consequently, 

explanation for, 

nevertheless, thus 

according to, leads or lead 

to, result, outcome, impact, 

influenced by, brought 

about by, if…then, for 

 

 

 

 

 

 

 

 

-What happened? 

-Why did it happen? 

-What was the effect(s) of 

the event? 

-What were the outcomes 

caused by the event? 

-Will this result always 

happen from these causes? 

 

Problem and Solution Authors state a problem and list 

one or more possible solutions 

to the problem. Sometimes they 

may also include the pros and 

cons for the solutions. 

The main difficulty, Puzzle 

is…,Dilemma 

is…,Question, Answer, 

This lead to, One possible, 

Therefore, So that, 

If…then,thus,Problem is… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solutions 

-What is the problem? 

-Who had the problem? 

-What are the pros and 

cons of this problem? 

 

Cause 

Cause

Cause 

 

Cause 

Effect 

Effect 

Effect

Effect 

Effect 

Effect 

Problem 

Problem 

Problem

Solution 

 

Problem 

Solution 

Solution 

Solution 

Problem 

ตาราง โครงสร้างเนือหา (Text Structures) 
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ตาราง โครงสร้างเนือหา (Text Structures) ต่อ 

Text Structure Definition Signal Words Semantic Mapping Summary Questions 

Compare 

and 

Contrast 

Authors describe what is 

similar and/ or different about 

two or more subjects. 

Similar to, 

similarity,too,unlike,alike,a

lso, although,as,as though, 

as well as, both, but 

compare to ,however, in 

common, in contrast, on the 

contrary, just, on the other 

hand, opposite, same as, 

instead of, either-or, not 

only…but also, differs from 

 

 

 

In what ways are these 

items different? 

What characteristics do 

they have in common? 

ดดัแปลงจาก C.Simoneau, K.Orcutt, T. Konrade©ESSDACK (2012) และ Center Research Corporation Website 

http://www.learner.org/jnorth/tm/ReadStrats_20Best.html ;17/12/2014 ,Time: 15:30 p.m. 

หมายเหตุอยา่งไรก็ตามบางครังผูอ้่านสามารถทีจะใชห้ลากหลายรูปแบบของแผนภูมิความหมายรวมกนัในบางเนือเรือง ขึนอยูก่บัเนือหาและความชดัเจนใน
การใชอ้ธิบายขอ้มูลทีมีอยูใ่นเนือเรืองทีอ่าน 

 

Alike Different 
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จากเหตุผลทีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงไดน้าํเอาแผนภูมิความหมายมาช่วยในการเรียน
การสอนการอ่านเพือความเขา้ใจในขนัตอนกิจกรรมก่อนการอ่านโดยการนาํมาใชท้าํนายเกียวกบัเรืองทีอ่าน
จากหวัขอ้เรือง รูปภาพและบริบทอืนๆ สําหรับกิจกรรมขณะอ่านผูว้ิจยัก็ไดน้าํมาใชเ้พือเป็นกลยุทธ์การอ่าน
ในทุกๆยอ่หนา้ของเรืองทีอ่าน สําหรับในขนัตอนหลังการอ่านก็เช่นกนั ผูว้ิจยัไดน้าํเอาแผนภูมิความหมาย
มาเป็นกลยทุธ์ในการสรุปเรืองทงัหมดในภาพรวม และในขนัตอนประเมินผลการอ่านก็ไดใ้ห้ผูเ้รียนทาํแบบ
ฝึกการอ่านโดยการนาํเอาแผนภูมิความหมายมาใช ้ 

สรุปในภาพรวมเกียวกบัแผนภูมิความหมายทีผูว้ิจยันาํมาใช้เป็นกลยุทธในการสอนอ่าน
ภาษาองักฤษนนัเป็นกลยุทธ์ทีดีทีสุดกลยุทธ์หนึงทีทาํให้ผูเ้รียนบรรลุเป้าหมาย และเป็นผูอ่้านอิสระไดใ้น
ทีสุด 

The questions to ask for the main idea; 

-Which of the following is the main idea of the passage? 

-The main idea of this passage is_________________. 

-Which of the following is the main point of the passage? 

-The main point of the passage is ________________. 

-Which sentence in this paragraph states the main idea? 

-What is the main theme of this paragraph? 

-What is the purpose of the writer/author in writing this paragraph? 

Example:  

 Bicycles are popular today in many countries. Many people use bicycles for exercise, but exercise 

is only one of the reasons why bicycles are popular. Another reason is money. Bicycles are not expensive 

to buy. They do not need gas to make them go. They are easy and cheap to fix. In cities, many people like 

bicycles better than cars. With a bicycle, they never have to wait in traffic. It is not hard to find a place to 

park. Finally, bicycles do not cause any pollution! 

Main idea: Bicycles are popular today for many reasons. 

This is the writer’s main idea about bicycles. All the information in the paragraph is about this idea. 
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Exercise: 

      Pets 

 Cats and dogs are both popular pets. Cat owners think that cats are nicer pets in some ways. Cats 

are cleaner, first of all. They keep themselves clean, and they do not make a lot of noise. Cats are safer, 

too. Dogs sometimes bite people, but cats almost never do. Finally, cats are easier to take care of. You do 

not have to spend much time with a cat. In fact, many cats prefer to be alone.  

a. Some people prefer cats as pets. 

b. Cats do not make a lot of noise. 

c. Cats are nicer than dogs in some ways. 

 Many children want to have a pet. Some parents may not like the idea of a dog or cat in the house, 

but pets can be good for children. A pet is fun for a child to play with. This can be especially important if 

there is only one child. Also, children can learn a lot from a pet. They can learn about animals and the 

natural world. Children also learn about taking care of something. They cannot forget about their pet. This 

is an important lesson for all children. 

a. Children usually want a dog or a cat. 

b. Pets may be good for children. 

c. Parents sometimes do not like pets. 

 Most Americans think of cats as pets, but not all cats are pets. Some cats can help people, and 

other cats can be a problem. For instance, on farms and in old houses, cats can help. They kill small 

animals such as rats or mice. Some people do not want cats around, however. They like to watch birds in 

their yards. Cats may kill the birds or scare them away. Cats can also be a problem in cities. In Rome, for 

example, thousands of cats live in the streets and old buildings. They make a lot of noise, and they are 

dirty and dangerous. 

         a. Cats can be a problem.  

         b. Most Americans think of cats as pets. 
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        c. Cats are not just pets. 

Summary: Most frequently the first sentence of a paragraph states the main idea. However, the main idea 

sentence may also appear in other places; in the middle or at the end of a paragraph.  

  On the other hand, sometimes there is no sentence in the paragraph which directly states 

the main idea. That doesn’t mean that there isn’t a main idea in the paragraph, only the main idea is 

implied. 

Example:  

  When a volcano erupts, melted rock, steam, and ashes are forced through the top of the 

mountain. The area around the volcano is sprayed with ashes and boiling liquid called lava. Trees and 

buildings in its path are destroyed. Wildlife and people are killed. 

Main idea: When a volcano erupts, it destroys both land and people surrounding it. 

TIP. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  How to preview a paragraph. 

1. Read the title 

2. Look at the pictures (if there are any) 

3. Read the first few sentences in the first paragraph. 

4. Read the first line of the other paragraph 

5. Read the last sentence of the last paragraph. 
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Reciprocal teaching graphic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caption: This graphic illustrates the Fabulous Four strategies of Reciprocal Teaching: predicting, 

questioning, clarifying and summarizing, which are used together to increase reading comprehension. 

Arrows are pointing in both directions towards each strategy because the strategies can be used in any 

order. 

Adapted from Donna Ahlrich, Charmaine Broe-MacKenzie and Jim Brown (2005). (From 

epltt.coe.uga.edu/?title=Reciprocal Teaching   เขา้ถึงเมือ 24 เมษายน 2555) 

 

Predicting Questioning 

Reciprocal Teaching 
and Semantic Mapping 

 

Clarifying 

Summarizing         
by using Semantic 

Mapping 
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ภาคผนวก ก ท ี7 

Lesson Plan (Example) 
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Lesson Plan 1 

“Pollution” 

Subject:  English for Communication and Study Skill 

Class:  Industrial Tourism Students 

Time:  180 minutes  

Content: 1. Reciprocal Teaching and Semantic Mapping Strategies to Enhance Reading Abilities 

2. Reading Passage: No. 1, “Pollution” 

Objective:  1.Students will be able to describe what are the reciprocal teaching (four keys strategies) 

and Semantic Mapping strategies. They will know and understand  how to use them in 

reading comprehension. 

  2. Students comprehend the English reading passage provided. 

MATERIALS: 

1. Handout on “Four Key Strategies and Semantic mapping” 

2. Reading Lesson No. 1, “Pollution” 

3.  Work Sheet 1 

4. Video “Reciprocal Teaching” 

INSTRUCTIONAL ACTIVITIES 

Procedures  

Preparation stage 
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Estimated time: 30 minutes 

Min Step 

15 1 .Ask students what reading strategies they use when they have 

 reading problems. Students discuss and share their ideas. 

15 2 .Students watch Video of the reciprocal teaching examples.  

Teaching Procedure 

20 3. Lead the students to four key strategies of reciprocal and Semantic mapping. 

T describes the reciprocal teaching approach consists of four strategies 

(predicting, generating questions summarizing and clarifying) that help readers 

develop their reading comprehension.  The procedure is, before students are 

ready to read they will be taught what the four strategies are and they will also 

participate by using these four strategies. 

4. Ss will be taught the four key strategies of reciprocal approach are predicting, 

questioning, summarizing and clarifying and will be taught to identify the most 

important ideas or the main idea of a text.  

 -In the process of making predictions, students will be taught to link their background knowledge 

to the new information or the knowledge found in the text, and will be taught to find some clues in the text 

to predict what it is about.  

 -In the generating questions process, students will be taught to construct questions related to the 

main idea or the important information of a text. This process will help readers check their understanding 

of the text being read.  

 -In the clarification process, students will be taught to restore meaning by using context clues 

when there is comprehension breakdown or confusion.  

 -The last process, summarizing, students will be taught to summarize the reading information by 

using semantic mapping.  
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  5. T defines and describes what the Semantic Mapping is. After that, lead the 

students to use Semantic Mapping with reciprocal steps in the summarizing. 

Modeling Stage (Teacher’s role) 

Estimated time: 30 minutes 

- Prediction Strategy 
 

Min  Step   

15 1.  T leads Ss to read the topic on Handout (reading lesson “Pollution” silently). Ask 

them to brainstorm what the topic prediction is, what they do to help them predict what 

the text is about, and what they use to help them make a prediction of the text. 

2.  T teaches Ss to practice prediction on exercise: predicting from the title, predicting 
from the picture, and predicting from the main point by using semantic mapping. Then 
check the answers.  

3. T Writes the word “Pollution” on the white board and asks students for their 

predictions from the title, this passage is about pollution. 

  4. After that T writes down their predicted answers on the board.   

       

            

           

          

            

    

 

  

Pollution 
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- Silent Reading 

Min  Step 
10                     T asks Ss to read the topic in the first paragraph on Handout (reading lesson 

“Pollution”) silently. Ask them what the topic prediction is, what they should do to help 
them predict what the text is about, and what strategies they use to help them make a 
prediction about the text. 

 
- Questioning  

Min  Step 

10 1.  T leads Ss to read and find out what questioning is, the purpose of questioning, and 
how to make questions. Then students and T discuss sharing their ideas and T makes a 
conclusion. 

2.  T leads Ss to practice asking questions on the content of the example. The teacher 
reads the text and asks students what questions they can ask. 

  3.  Students discuss and conclude the technique to make the questions. 

4.  Students work in small groups (5 people) and practice making questions by the 

teacher’s guideline. 

 T : What is the main topic of this paragraph? 

 Ss : The main topic of this paragraph is ………. 

 T : What are the kinds of pollution in the first paragraph? 

 Ss : Kinds of pollution are ……………………… 

 T : What is the definition of pollution? 

 Ss : Pollution is …………………………. 

  5. Teacher summarizes about questions that are related to the main idea or the important 

information of the text. The purpose of questioning strategy is testing whether the readers understand the 

text and help them identify the crucial information. And some useful question words are what, when, 

where, why, how and who.  
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 Example Questions 

What is the main idea of this paragraph? 

What is happening? 

Why is this happening? 

What is the definition of…….? 

- Clarifying Strategy 

Min  Step 

15 1.  T leads Ss to read “clarification” and discussion. Then the T makes a conclusion. 

2.  Explain to the students how to clarify the references. Then T leads Ss to do the 
example from the first paragraph. 

3.  Explain to the students how to clarify vocabulary by using context clues and word 
formation. Then students practice clarifying vocabulary on this example with the 
teacher’s help. 

T : Are there any difficult words? 

S : Yes.What does salient (line 5) mean? 

 T : Salient means……………….. 

 Ss : What does these (line 2) refer to? 

 T : These refer to……………. 

4. Teacher summarizes that Clarification occurs when there are the comprehension 
breakdowns or confusion. After that the readers attempt to restore meaning such as the 
reference terms that are unclear, and difficult unfamiliar vocabulary words. This strategy 
can help readers to understand the text, students should look for some signals: refer to, 
that is or such as, in other words and for example. Teacher explains that these signals 
may be in the previous or next sentences.  

  5. Teacher explains to students that there are two ways for clarifying: reference and  

vocabulary. 
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For Example; 

Reference: Running is not a new sport. People were doing it hundreds of years ago. 

It refers to ……………. 

Vocabulary: When the war started, many people left Rwanda. They lived in big refugee camps in Zaire 

and Burundi. Life was hard for the refugees in these camps.  

What is a “refugee”? 

- Summarizing Strategy 

Min  Step 

15    1.  T leads Ss to read and discuss what “summarizing” is, how to summarize the reading 

text, how to practice and how to find the main idea from the passage. Practice how to 

find the main idea and write summarization by using semantic mapping. 

  2. T helps Ss to makes a conclusion (either in Thai or English) of Reciprocal Teaching 

Approach (Four key strategies). 

  3. T summarizes an example from the text paragraph by using semantic mapping. 

  4. T divides Ss into groups that summarize each paragraph and then design the whole 

semantic mapping.   

  5. T asks Ss to read the topic on Handout (Pollution). Ask them what the topic prediction 

is, what they should do to help them predict what the text is about, and what they use to help them make a 

prediction about the text. 

  6.  Ss practice prediction on exercise: predicting from the title, predicting from pictures, 

and predicting from the main point by using semantic mapping. Then check the answers. If there are some 

problems on the answers ,Ss discuss with the teacher’s help. 

  7. The T writes the word “Pollution” on the whiteboard and tells Ss to predict from the 

title; this passage is about. 

  8. After that the T writes down their predicted answers into semantic mapping. 

 

 

 

 

 

 

Pollution 

What? 

Where? How? 

Why? 

Who? 
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T:  When you look at the title, what is your prediction about this passage? 

Ss:  Pollution. 

T:  What does the word “Pollution” mean? 

Ss:  The worse environment such as, water, air, CO2. 

Ss:  The things are not good for our health. 

Ss2: Sometimes they are not suitable for life on the earth. 

T:  O. K. Good. Have you ever faced them before? 

Ss1: Yes, I have, because there is factory near my hometown and it releases or leaks 

chemicals into the river. After that we cannot use water from that place. And I saw some 

fish died three years ago. 

T: Oh! Really, it’s so terrible. 

Ss1: I think so. 

T: O.K. let’s read the paragraph I to check your prediction and read the first line of other 

paragraphs to briefly see the whole picture of the passage. 

Ss: …………………………………………………………………………………… 

T: Do you know why you have to read the first line of every paragraph? 

Ss: To know the story. 

Ss3: To guess the story what is about. 

T: It’s correct, you are right. It can help you checking the whole picture of the passage and 

help you predicting. The important thing is you can imagine the whole picture from the 

passage. O.K? 

T: Do you have any questions? 

Ss: Nothing. 

T: Good. 

 

Paragraph I 

-Silent Reading (10 mins) 

9.   T asks students to read the first paragraph in the passage on Handout (reading lesson 

“Pollution” ). 

T:        Let’s read paragraph I. 

-Asking Questions 

T: Are you finished? 

Ss: What’s it about? 

Ss1:  It’s about Pollution. 
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Ss3: and the environment around us. 

T:  Good.  

T; From the text, what are example of “Pollution”? 

Ss: There are smoke and bad tastes in drinking water. 

Ss1: pesticide in our food. 

T: Great! What is the definition of “Pollution”? 

Ss: The contamination of the environment which makes people feel so terrible. 

Ss3: My answer is any contamination of the environment which causes harm to environment 

or inhabitants’ environment. 

T: Well done. Anything else? 

Ss: Nothing.  

T: Please tell me about kinds of pollution. 

Ss: Two kinds. 

Ss:  There are more obvious kinds and less obvious kinds. 

T: Good. Please tell me about more obvious kind.  

Ss: For example, pollution of the air, soil and water. 

T: What else? And how about less obvious kinds of pollution? 

Ss5: There are radioactive, noise, and light.  

Ss3: And.green–house gases. 

T: Well done. Anything else? 

Ss: Nothing. 

 

Clarifying  

T: Are there any difficult words? 

Ss : Yes there are. I would like to know the meaning of “salient” 

T: Its meaning is those kinds of pollution that are most important.  

Ss: You mean such as the radioactive and green-house gases? 

T: Excellent! Anything else? 

Ss: Nothing.  
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Summarizing  

6. Ask Ss to summarize the main idea of this paragraph by using the semantic mapping. 

 

 

    

         Noise 

      Soil 

      Green-house gases     Air            
 

              Water 

        Radioactive Light Pollution 

 

 

 

 

7. Ask Ss whether their prediction for paragraph 1 was right or wrong, then ask what 

their prediction for the second paragraph is, and assign Ss to write down their prediction. 

8T explains to Ss that the summary consists of one or two sentences. It is the most 

important idea of the paragraph. A good summary does not include details which are not 

important. It can help readers to understand the main idea from the text and to 

comprehend the whole picture of what you have read. Actually, this point can guide you 

for your future reading. You should find a topic sentence and think of what the  

paragraph /text is mostly about. 

 

 

 

 

 

 

Pollution 

P.1 Definition 
and kinds of 
pollution 
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9.  Students summarize paragraph 2 by using semantic mapping with T helping. 

                                Noise 

      Soil 

         Green-house gases    Air   
 

              Water 

        Radioactive Light Pollution 

 

                  Secondary 

 

         Primary 

  T:  What is your prediction for the next paragraph? 

  Ss: ………………………………………….. 

  10. For the second and third paragraphs do the same process as paragraph 1. 

  11. Here are some possible questions. 

  a. What is the main idea of paragraph 3? 

  b. How many main type of …. pollution? 

  c. What is the primary pollution? Explain 

  d. What do emissions (line 9) mean? 

 

Participation Stage  (Students’ role) 

Estimated time: 40 minutes 

Changing Role 

Min Step 

40 11.When the class reaches paragraph 4, the teacher wants a student to perform as the 

leader and replace her. And when a student volunteers, T does help to be a facilitator for 

him or her and suggests some ideas. Ss practice the reciprocal strategy and semantic 

Pollution 

P.2 Main 

type of air 

P.1 Definition 

and kinds of 
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mapping strategy following their T. During the practice T will help them in every step if 

they have some problems. 

- Prediction strategy 

  12. The leader asks members to predict in paragraph 4 in reading lesson “Pollution” and 

write down their predictions. 

  L: What is your prediction for the paragraph 4? 

  M: __________________________________. 

- Silent Reading  

  13. The leader asks members to read paragraph 4 in reading lesson “Pollution” silently. 

- Questioning 

  15. The leader asks questions on the content in paragraph 4    

  a. What is the main idea of paragraph 4? 

  b. What does the word “litter” mean?  

  c. What causes water pollution? 

  d. What is the largest cause of death and disease in the world? 

  e. How many people died each day from water pollution (from the passage)? 

- Clarifying Strategy 

  16. The leader and the members clarify the content in paragraph 4. 

  a. What does the word “litter” mean?  

  b. What does …sewage mean? 

- Summarizing Strategy  

  17. The L and members summarizes paragraph by using semantic mapping. 

 

 

                               Oil Spills 

The biggest cause of death     

 Waste Product 

    Litters Sewage 

18. The leader and the members do the same steps from 11 and 12 to read content from 

the next paragraph to the last paragraph. 

 

 

 

 

P.4 Cause of     

Water pollution 
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Co-op Stage (Teacher and Students Role) 

Estimated time: 25 minutes 

Min  Step 

25 19.  Students practice to the last paragraph and then T and Ss summarize the whole 

picture of the reading by semantic mapping. In this stage, Ss can individually read and 

comprehend the content. They are the independent readers.  
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Pollution 

P.1 Definition and kinds of pollution 

P.2 The main type of air pollution 

P.3 Causes of Soil Pollution 

P. 4 Cause of Water Pollution 

P.5 Radioactive Pollution 

 P. 6 Effect Noise Pollution P. 7 Light Pollution 
P. 8 Green Houses 

Obvious kinds of 
pollution 

Less obvious kinds of 
pollution 

soil 

Air 

Water 

Radio active 

Noise 

Light pollution Green-house effect 

Primary Secondary 

Oil spill Pesticides Causes water pollution 

Chemicals 

Leak or Spills of Radioactive 
materials 

Damage Animals Cause cancer 

Cause and Genetic

Waste product 

Sewage 

Litters 

Oil Spills 

The largest cause of death and 
disease in the world 

On People 

Hearing Problem 

Navigation 

Disturbance 
Immunity           

In Animal 

Noise air 

Reproductive 

Communication 

On People In Animal 

Reproductive 

Navigation 

Sleeping 

Rhythm 

Sleeping 

Blood 
pressure 

Warming effect 

Whole picture of summarization 
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Pollution 

 Thick black smoke curling out of smokestacks, horrible-tasting chemicals in your drinking 

water, pesticides in your food – these are examples of pollution. Pollution is any contamination of the 

environment which causes harm to the environment or the inhabitants of the environment. There are 

many kinds of pollution, and there many pollutants. Some of obvious kinds of pollution are pollution 

of the air, soil, and water. Some less obvious, or less salient, kinds of pollution are radioactive, noise, 

light pollution, and green –house gases. 

 Air pollution can be caused by particles, liquids, or gases that make the air harmful to 

breathe. There are two main types of air pollution: primary and secondary. Primary pollutants enter 

the air directly, like smoke from factories and car exhaust. Secondary pollutants are chemicals that 

mix together to pollute the air, like mixtures of emissions, or waste output, from vehicles and factory 

smoke that change to more dangerous pollutants in the air and sunlight. 

 Soil pollution can be caused by pesticides, leakage from chemical tanks, oil spills, and other 

chemicals which get into the soil by dumping or accidental contamination. Soil pollution can also 

cause water pollution when underground water becomes contaminated by coming into contact with 

the polluted soil. 

 Water pollution can be caused by waste products, sewage, oil spills, and litter in streams, 

rivers, lakes, and oceans. Some scientists believe that water pollution is the largest cause of death and 

disease in the world, causing about 14,000 deaths in the world each day. 

 Radioactive pollution can be caused by leaks or spills of radioactive materials. These 

materials can come from medical sources, nuclear power plants, or laboratories which handle 

radioactive materials. Air, soil, and water can be polluted by radioactivity. It can cause damage to 

animals, both internally and externally, by eating, drinking, or touching it. It can be cause birth 

defects and genetic problems. It can cause certain cancers and other deadly diseases. 
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 Noise pollution can be caused by vehicle, aircraft, and industrial noise. It can be caused by 

military or experimental sonar. Noise has health effects on people and animals. In people, it can 

cause high blood pressure, heart problems, sleep disturbances, and hearing problems. In animals, it 

can cause communication, reproductive, and navigation problems –they have difficulty finding their 

direction. Sonar has even caused whales to beach themselves because they respond to the sonar as if 

it were another whale. 

 Light pollution can be caused by advertising signs, stadium and city lighting, and other 

artificial lighting (like the light caused by night traffic). Artificial lighting has health effects on 

humans and animals. In people, it can cause high blood pressure and affect sleeping and waking 

rhythms and immunity. It might be a factor in some cancers, such as breast cancer. In animals, it can 

affect sleeping and waking rhythms, navigation, and reproduction. 

 In addition, greenhouse gases have caused a warming effect on the earth’s climate. The 

greenhouse gases are water vapor, carbon dioxide, methane, and ozone. They are naturally – 

occurring gases in the atmosphere, but human activity has increased their concentration in the 

atmosphere. For example, the levels of carbon dioxide (CO2) in the atmosphere have risen due to the 

burning of fossil fuels. The effect is a rise in global temperatures. The higher temperatures cause the 

melting of glaciers. a rise in the water level of oceans, and the disruption of both land and marine 

life, including that of humans.  Carbon dioxide has caused the oceans to become more acidic. 

 It is not possible for anyone to predict the exact timing and effects of global pollution and 

global climate change brought about by pollution. There is general agreement by scientists that the 

global climate will continue to change, that the intensity of weather effects will continue to increase, 

and that some species of animals will become extinct. There is also general agreement, or consensus, 

that human need to take steps to reduce emissions of waste products and greenhouse gases into the 

atmosphere, make adaptations to the changes that are occurring, and figure out ways of reversing the 

trends of pollution and global warming. 

Englishforeveryone.org (เขา้ถึงเมือ 12 มกราคม 2555) 
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NAME____________________________  Date_____________________________ 

Questions to “pollution” 

1) What is an example of air    pollution? 

A. Smoke from factories 

B. Exhaust from traffic 

C. Oil from oil spills 

D. Noise from traffic 

E. Both A and B are correct. 

F. All of the above 

2) What kind of pollution is thought to 

cause the most death and disease? 

A. Air pollution 

B. Soil pollution 

C. Noise pollution 

D. Water pollution 

E. Radioactive pollution 

F. None of the above 

3) What kind of pollution may a car cause? 

A. Air pollution 

B. Light pollution 

C. Noise pollution 

D. Greenhouse gases 

E. Both B and C are correct. 

F. All of the above are correct. 
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4) What is an effect of artificial light pollution? 

A. High blood pressure. 

B. Low energy. 

C. Hearing problems. 

D. Birth defects. 

E. Both A and B are correct. 

F. Both A and C are correct. 

5) Carbon dioxide is… 

A. a form of air pollution. 

B. necessary for plant survival. 

C. a kind of green house gas. 

D. a major source of water pollution. 

E. A, B, and C are correct. 

F. A, B, and D are correct. 

6) Something salient is… 

A. incredible. 

B. outstanding. 

C. dangerous. 

D. necessary. 

E. acidic. 

F. potential. 

7) Emissions are… 

A. gasses. 

B. waste output. 

C. pollution. 

D. All of the above. 

E. Both A and B are correct. 
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F. Both B and C are correct. 

 

 

8) What is litter? 

A. Trash. 

B. Receptacles. 

C. Recycling. 

D. Light pollution. 

E. Noise pollution. 

F. All of the above 

 

9) The best antonym for internal is… 

A. inside. 

B. outside. 

C. external. 

D. middle. 

E. Both A and B are correct. 

F. Both B and C are correct. 

 

10) Navigation is best described as… 

A.  a primary type of pollution. 

B.  a secondary type of pollution. 

C.  sonar. 

D.  map making. 

E. direction finding. 

F. travel planning. 
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Answer Key  

1.  F  2.   D   3.   C   4.   A  5.   C

   

6.    B                       7.  F                         8.A        9.A    10.   D  
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Evaluation : 

The evaluation is done throughout the lesson. 

     1. Critical and reflective thinking with the evaluation process 

1. Teacher evaluates learners from activities, focusing on ability to apply the strategies 

taught, reading proficiency (comprehension), vocabulary knowledge, attitudes towards 

the lesson and the class (how much attention and effort they have paid). 

2. Teacher observes learners in every step by completing the observation form. 

 

   2. Generalization to create new experience  

  Using the information in Modeling step, and doing in Participation step, teacher and students 

together conceptualize new experiences.  

1. Students are able to describe what are the reciprocal teaching (four keys strategies) and 

Semantic Mapping strategy. They understand how to use them in reading comprehension by 

explaining and practicing. 

2. Students comprehend the English reading passage provided by using the reciprocal and 

Semantic Mapping strategy by summarizing. 

3. They score 80 percent correct or higher on the exercise in sheet 1.  

 

T = teacher 

L = leader 

Ms = a member in the group 
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Work sheet I 

     Test 1 
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ภาคผนวก ก ท ี8 

8. การกาํหนดเนือหาข้อสอบ (Table of Test Specification) และแบบทดสอบวดัความสามารถในการ
อ่านภาษาองักฤษเพือความเข้าใจ
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ตาราง  การกาํหนดเนือหาขอ้สอบ (Table of Test Specification) และแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจ  

Scope of Comprehension 

Skills 

Objectives Text 

 Types 

Testing 

Technique 

Skill 

Level 

Time 

(Mins) 

No. 

Of items 

Weight 

(%) 

Scoring 

Finding specific 

information 

To Find specific 

information 

passage Multiple 

choice 

K 19.2 8 

(1,2,16,4

2,43,44,

46,49) 

16 0-1 

Comprehension :  Understanding explicit and 

implied 

information/Interpreting 

ideas/Anaphoric 

references 

passage Multiple 

choice 

T,C 38.4 16 

 

(3,5,6,11

,12,21,2

2,23,24,

32,38,39

,40,41,4

7,50) 

32 0-1 

Analysis Making 

inference/Identifying tone, 

purpose attitude of the 

writer  

passage Multiple 

choice 

C 12 5 

(4,8,17,4

5,48) 

 

 

10 0-1 
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Scope of Comprehension 

Skills 

Objectives Text 

 Types 

Testing 

Technique 

Skill 

Level 

Time 

(Mins) 

No. 

Of items 

Weight 

(%) 

Scoring 

Synthesis  To find main idea, topic 

title 

passage Multiple 

choice 

C,Cr 26.4 11 

 

 

(9,10,13,

14,30,31

,33,34,3

5,36,37) 

22 0-1 

To guess word meaning passage Multiple 

choice 

Cr 24.0 10 

(7,15,18,

19,20,25

,26,27,2

8,29) 

20 0-1 

Total     120 50 100  

หมายเหตุ  
 ระดบัความเขา้ใจในการอ่าน ซึงวดัความเขา้ใจในการอ่านดดัแปลงตามแนวคิดของ Ragor and Ragor( ),Valette and Disick ( ) และ Burmister ( ) 

มี  ระดบัคือความเขา้ใจระดบัตวัอกัษร (Literal Comprehension) ความเขา้ใจระดบัตีความ (Interpretive Comprehension) ความเขา้ใจระดบัวเิคราะห์ (Analysis 

Comprehension) และความเขา้ใจระดบัสังเคราะห์ (Synthesis Comprehension)  

 307 
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การพฒันารูปแบบการสอนการอ่านเพือความเข้าใจโดยใช้ยุทธวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและ
แผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

The Development of the Reading Comprehension Instructional Model through Reciprocal 

Teaching and Semantic  Mapping Strategies to Enhance Reading Abilities of Undergraduate 

Students  

 

Researcher: Chalong  Rattanapong 

Advisor: Associate Professor Dr. Wisa Chattiwat 

Co-advisor: Assistant Professor Dr. Tipamas Chumworatayee   and Assistant Professor Dr. Marium 

Ninpan 
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Reading Comprehension Test 

Instructions:   

1. This exam has 14 pages, including 4 passages:   

     Total    50  items / points  

2. Read the instructions carefully, and mark your answers on the answer sheet. 

-------------------------------------- 

Passage I 

Question 1-8  

      Houses 

 There are houses all over the world. Some houses are large. Some are small. Some are made 

of wood. Some are made of rock. Some are made of mud. Some are made of cloth. In cold places, 

some houses are made office– frozen water! People usually build their houses with something that is 

easy to find. For example, there are many trees in a forest. So people who live there might build a 

house made of logs. 

 Some houses have one room. Some houses have many rooms. There is usually a bedroom 

for sleeping. There is often a kitchen for cooking. There is usually a bathroom. There is often a 

living room for sitting and talking. Some houses have basements. The basement is under the main 

part of the house. Some houses have attics. The attic is above the main part of the house. Most 

houses have a door so people can enter and exit the house. Most houses have windows so the people 

can look outside. Windows also let air into the house from outdoors. Some houses are fancy. They 

are painted bright colors, and are very decorative. Some houses not fancy ––they are plain and 

simple. Houses look very different in different parts of the world. But, people who live in a house 

probably all agree that there is no place like home! 

Questions 

1)Why are many forest houses made of logs? 

a. There are many logs in the forest.  c. There is a lot of wood in the forest. 

b. Trees are easy to find in the forest.  d. All of the above 
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2) Why do houses have living rooms? 

a. For sleeping     c. For relaxing 

b. For cooking     d. For building things 

 

3)Where is the basement of a house? 

a. Beside the house    c. Under the house 

b. Above the house    d. Outside the house 

 

4)Houses have doors… 

a. so people can enter and exit.   c. so people can cook and eat. 

b. so people can sleep.    d. so people can sit and talk. 

 

5)Houses have windows to… 

a. let people go outside.    c. let air into the house from outdoors. 

b. let people look outside.   d. Both b and c are correct. 

 
6) An atticis… 
a. a house made of ice.   c. a room under a house. 
b. a house in the forest.   d. a room above a house. 

 
7. If something is fancy, it is… 
a. bright and decorative.   c. ugly. 
b. plain and simple.    d. old and tarnished 
. 

8. If people agree, they… 
a. decide to do something.   c. live in the same house. 
b. feel the same way about something. d. do something together. 
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Passage II:  

Questions 9 – 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The food chain 

 Food chains describe how all consumers on our planet rely one on another as sources of food. At 

the base  of most food chains there are producers like green plants and other organisms. They produce 

food in a process called photosynthesis, capturing the sun’s energy and storing it in their cells as sugars. 

This energy is then passed from creature to creature up the food chain. 

 Organisms that cannot make their own food depend on other living things to sustain them and are 

called consumers. There are different levels of consumer; primary consumers including the plant-eating 

animals like mice. Known as herbivores, they eat only producers and do not consume other animals. These 

primary consumers are themselves consumed by meat-eating animals, or carnivores, referred to as 

secondary consumers. Cats are secondary consumers, since they eat mice. In some food chains, there are 

tertiary or third level consumers. A wolf that eats both cats and mice would be a tertiary consumer. 

Secondary and tertiary consumers that eat plants in addition to animals, such as pigs, cows, and bears, are 

called omnivores. 

 The food chain does not end with tertiary consumers. After being transferred from producers 

to consumers, the energy in a food chain moves to decomposers. These are organisms like bacteria 

and fungi that break down dead tissues and return nutrients to the soil to feed the growth of new 

producers. Thus, the food chain’s energy continues to be exchanged.  

 One way to visualize the energy within a food chain is as a pyramid with wide base and 

narrow top. Only about10 % of the energy an organism receives through consumption is transferred to 

the level above. The rest is used by the organisms for maintenance and movement, or is lost as body 

heat. Consequently, the total amount of energy in the pyramid is constantly decreasing as it rises 

through the different levels of consumers. 

 Each food chain shows only one of the many possible paths that can carry the sun’s energy 

from producers to consumers to decomposers. In nature, individual food chains are connected in a 

network that is referred to as a food web. Food webs demonstrate the many different paths by which 

an organism may both find food and feed others. Looking at Earth’s creatures in this light shows how 

we are all linked in the natural cycle of life and death. 
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9. What is the main idea of the passage? 

a. Food chain shows how organisms rely on each other for food. 

b. Much energy is lost as it moves up the food chain. 

c. Consumers are divided into groups based on what they consume. 

d. Energy from the sun is the source of all life on Earth. 

10. What is shown in a pyramid-shaped food chain? 

a. The ways in which that is energy is expended by an organism 

b. The many food chains to which a single organism belongs 

c. The differences between omnivores and carnivores 

d. The quantity of energy that is transferred from level to level 

11. What role do decomposers play in the food chain? 

a. They help plants perform photosynthesis. 

b. They serve as food sources for omnivores. 

c. They return nutrients to the soil. 

d. They turn sunlight into energy 

12. The word network in the passage is closest in meaning to 

a. Result    c. System 

b. Display    d. Form 

13. What of the following is NOT true of plants? 

a. They are able to “feed” on energy from the sun. 

b. They depend on consumers for food. 

c. They store food energy within themselves. 

d. They are eaten by various consumers. 

14. What can be inferred about tertiary consumers? 

a. They can survive on less food than other consumers. 

b. They must consume more food than primary consumers. 

c. They have fewer predators than secondary consumers. 

d. They are more often omnivores than carnivores. 
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15. Where does the energy in all food chains originate? 

a. Plants  

b. Animal 

c. Consumer 

d. Sun 

16. What is an herbivore? 

 a. Bear  b. Lion  c. Tiger  d. Mice  

17. What is a food web? 

 a. The plant organism  

 b. Bacteria and fungi break down dead tissues 

 c. Organisms that cannot make their own food  

 d. Many different paths which may both find food and feed food. 

 

Vocabulary 

Choose the words that are closet in meaning to the underlined ones. 

18. The old house is beautiful, but the maintenance of the grounds is very expensive. 

 a.   Upkeep   b. Furniture c. Nurturing  d. Balancing 

19. Primary school prepares students for secondary school. 

 a. Supplementary b. Positive c. Final   d. Initial 

20. The building of the capital areconnected by underground tunnels. 

 a. Joined  b. Separated c. Corrected  d. Displayed 
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Passage III 

Questions 21-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recycling used cars 

 There is nothing new about the idea of assembly plants for cars, but the BMW company in 

Germany now has what is, in effect, the opposite of assembly plant. At the plant, old BMW car are cut 

into pieces by workers who sort the material into steel, glass and plastic, some of which will be used to 

make new vehicles. 

 This type of plant is necessary because they are strict laws in Europe-especially in Germany-to 

promote recycling and to reduce the amount of material thrown away on rubbish dumps, which cause 

pollution and take up land that can be used for better purposes, Consequently, designers are having to 

think about not just how a car should be put together, but how it can be taken apart at the end of its 

useful life.  Parts will have fewer fasteners, so they can be taken out more easily, and will 

be marked to identify the material used .Hundreds of different materials are used to make a car, and 

they need to be identified for recycling. This is especially vital in the case of plastics because, if 

different kinds of plastics are mixed during recycling, the result is an unusable liquid mess. It will also 

be necessary to eliminate the use of toxic chemicals in new cars as these can be dangerous to recycle. 

Volvo has already stopped using cadmium, a metal used in paints, for this reason. 

 Tires presented special problems in the past as vocalized rubber could not be reused. Every 

year, 200 million tires are thrown away in the US forming a fire and pollution hazard. However, a 

company in Indiana has developed a chemical process that enables the rubbers from old tires to be 

reused. 

 Recycling not only saves natural resources but also provides new jobs. 
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I. Identifying reference words 

21. The word “it” (line 8) refers to _______. 

a. fasteners  b. parts   c. designers d. a car 

22.  The word “they” (line 9) refers to______. 

a. materials  b. car   c. fasteners d. parts 

23. The word “they” (line 10) refers to______. 

a. cars  b. materials  c. recycling d. cadmium 

24. The word “these” (line 13) refers to______. 

a. cars  b. toxic chemicals c. cadmium  d. reason 

II. Match the questions 25-29 to the definitions a – e. 

25. vital (line 11) 

26. hazard (line 16) 

27. vehicles (line 4) 

28. fasteners (line 9) 

29. plants (line1)  

a. thing that is used to join parts of something 

together 

b. factories 

c. machine that is used for carrying people or goods 

from one place to another 

d. very important 

e. danger 

 

III. Finding the topic and the main idea 

30. The best title for this passage is_______. 

a. The Drawbacks of Recycling Cars 

b. Designing Cars that Are built to last  

c. Designing Cars with an eye to recycling  

d. Automobile Assembly: BMW’s Big Ford 
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31. The main idea of this passage is that ____. 

a. cars built now will not be easy to take apart 

b. recycling old cars and tires solves the problem of pollution 

c. every part of old cars can be taken out and use to make new ones 

d. Germany’s strict laws on recycling are helping BMW to lower its coats 

 

IV. Finding Details 

32. The phrase “this reason” (line 14) refers to the fact that______. 

a. cadmium is not used 

b. new car are difficult to recycle 

c. Volvo used toxic chemicals in the past 

d. toxic chemicals are dangerous to recycle 

33. With regard to assembly plants for cars, we can say that______. 

a. BMW will stop using them        

b. the concept is out of date 

c. nothing new is made in them      

d. they will be using more recycle materials  

34. The new-style plant in Germany is intended to_________. 

a. recycle material from old BMW cars 

b. throw away BMW car materials 

c. assemble parts of old BMW cars 

d. new ways of selling BMW cars 
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35. Compared with the rest of Europe, Germany ________. 

a. does not encourage recycling  

b. make fewer cars in assembly plants  

c. uses more dangerous material in cars  

d. has stricter laws regarding the environment 

36. The main problem car designers now face is how ______. 

a. cars can be made from plastics 

b. rubbish dumps can easily be recycled 

c. the materials they use can easily be recycled 

d. cars can be assembled in an expensive, efficient manner 

37. It is logical to suppose that in the future_________. 

a. greater attention will be paid to road safety 

b. recycling cars will only be carried out by BMW 

c. more thought will be given to taking cars apart 

d. using dangerous chemicals in cars will be more common 

38. When recycling plastics, it is necessary to ________. 

a. carefully isolate each different type 

b. avoid separating the different types 

c. mix several kinds together thoroughly 

d. first form an unusable liquid from a toxic liquid 
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39. Volvo stopped using cadmium because it______. 

a. is not toxic enough  

b. is not safe to recycle  

c. is too rare 

d. becomes unusable when it is in liquid form  

40. We can infer from the passage that_________. 

a. cars designers are able to recycle cadmium 

b. all of the recycled steel, glass and plastic cannot use to make cars 

c. the materials will be sorted by robots, putting thousands out of work 

d. cars in the future will be designed to help solve environmental problems  
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Passage IV 

Questions 41-50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     The Miracle of Silk 

Silk. The word itself is beautiful. The story of silk starts in China over 4,000 years ago. One legend says a 

silkworm cocoon fell into woman’s teacup. It then opens into a single, unbroken thread. This was an 

important discovery. The Chinese learned they could use the cocoons to make cloth that was both beautiful 

to look at and soft to touch. 

Making silk was a protected secret in China for many years. In other countries, silk was very rare and 

valuable. Often it was worth more than gold. Legend tells us that the secret finally got out when a princess 

left China to go to India. In her hair, she secretly carried many silkworms. 

By the year 1 A.D., silk was sold as far west as Rome, and all along the Silk Road, which connected China 

with places in the Middle East and the Mediterranean. Eventually, around the year 300, silk also traveled 

from China to Japan. Centuries later, in 1522, the Spanish brought silkworms to Mexico.  

Nowadays people around the world still make many beautiful things from silk. But silk isn’t only beautiful. It 

looks delicate, but is actually very strong. For example, it has been used to make bicycle tires. And some 

doctors even use silk threads in hospital operations. Silk is also light and warm. This makes it great for 

clothes like winter Jackets, pants, and boots. 

 

All of this from the little insect the silkworm. That is the miracle of silk. 



320 
 
41. This reading is mainly about _______________________________.  

 a. how silk is made    c. different type of silk 

 b. the history of silk    d. a Chinese legend  

42. According to legend, how did people first learn about silk? 

a. An Indian Princess told people about it. 

b. Someone found it on the Silk Road. 

c. A man from Rome brought it to China. 

d. A silkworm’s cocoon fell into a woman’s teacup. 

43. According to the passage, which sentence is NOT true? 

 a. Silk is very delicate. 

 b. A princess took silkworms to another country in her hair. 

 c. Sometimes doctors use silk in hospitals. 

 d. Silk can be comfortable to wear in cold weather.  

44. In line 5, it says, in other countries, silk was very rare and valuable. 

      What does it mean? 

 a. You could only buy silk with gold. 

 b. Silk was very expensive. 

 c. Many people bought silk at that time. 

 d. In many countries, silk wasn’t very popular. 
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45. In line 13, we can change the word actually to ________. 

 a. of course  b. luckily  c. only   d. in fact 

46. Sequencing. Number the places, 1-5, in which people first used silk. 

 1. Rome  2. China    3.Mexico  4.Japan  5. India 

 a. 1, 2,3,4,5 

 b. 2, 3,1,4,5 

 c. 3, 2,1,4,5 

 d. 2,5,1,4, 3  

47. The word “they” (line 3) refers to _______. 

 a. the Chinese    b. cocoons  c. a discovery  d. cloth 

48. The word “It” (line 11) refers to _______. 

 a. the world.  b. silk   c. the bicycle tire   d. the silkworm 

49. According to the passage, what information is not true? 

 a. The legend of silk started in China. 

 b. From legend, a Chinese princess took silkworms to India. 

 c. the Spanish brought silkworms to Mexico before to Japan. 

 d. Silk is lightweight and warm. 

50. According to the passage, what is not the quality of silk? 

 a. warm   b. lightweight  c. very strong  d. very soft 
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************************************************ 

Answer Key 

1. d  2. c 3.           c 4. a 5.         d 

  6.    d  7.           a 8. b 9. a 10.       d 

11. c  12.        c 13. b 14. b 15.        d 

16. d  17.        d 18. a 19. d 20.        a 

21. d  22.        d 23. b 24. b 25.       d 

26. e  27.        c 28. a 29.         b 30.        c 

31. b  32. d 33. d 34. a 35.       d 

36. c  37. c 38. a 39. b 40.       d 

41. b  42.         d 43. a 44. b 45.       d 

46. d  47. a 48. b 49. c 50.       d 
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ตารางประเมินผลความสอดคล้องข้อสอบการอ่านเพือความเข้าใจ (Reading comprehension) 

Items ความคิดเห็น                                                     Comment 

-1 0 1  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     
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28     

29     

30     

31     

32     

33     

34     

35     

36     

37     

38     

39     

40     

41     

42     

43     

44     

45     

46     

47     

48     

49     

50     
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ภาคผนวก ก ท ี , Table of content Specification) และตารางกาํหนดเนือหากจิกรรมการอ่าน  

Reading Comprehension 8 เรือง 

1. International Puppets 

 

2. Vaccinations 

 

3. Cutting down the forest 

 

4. Critical Thinking 

 

5. Danger in shopping 

 

6. Charisma; Indefinable Quality 

 

7. Global Thinking 

 

8. Right Brain, Left Brain 
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Structure Topics  Teachers’ 

Selecting 

Students’ Selecting 

1.  Description 1.  Sleep : An Important Part of life  
2.  The house of the future  
3.  Critical thinking 
4.  The Tomato-throwing festival 
5.  outer space , English language 

 

 

√ 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

2. Sequence 1.  Travel 
2.  Vaccinations  
3.  The Challenger Disaster 
4.  Thomas Edison 
5.  Making the most of your collage years 

 

√ 

 

√ 

√ 

 

√ 

3. compare & 

contrast 

1.  Men and women : Some differences 
2.  International Puppets 
3.  Modern Version of familiar Machines 
4.  Acoustic and Electric Guitars 
5.  Life now and life five year ago, My 
Brothers 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

4. cause and 

effect 

1.  Cutting down the forest 
2.  Ear infections in Children 
3.  Earthquakes 
4.  Why glaciers Look Blue 
5.  Withdrawal syndrome 

√ 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

5. Problem and 

Solution 

1.  Danger in shopping  
2.  Finding a fix to the Fuel Problem 
3.  Coming in loud and clear 
4.  The United States need room to grow 
5.  Effect of the Weather and Climate 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

6. 

Classification 

1.  Sleep 
2.  Matter in the world  
3.  Global thinking in the 21st century 
4.  Your memory at work 
5.  Mosquitoes 

√ 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

√ 
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Structure Topics  Teaching 

Selecting 

Students Selecting 

7. Definition 1.  Greenland 
2.  Learning online 
3.  Volcanoes: Heating Up and Cooling down 
4.  Charisma 
5.  Sleep and the Brain 

√ 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

8. Comparison 1.  Right Brain, Left Brain 
2.  Learning online 
3.  Love and Marriage?  
4.  Food for though 
5.  Who does it better ? 

√ 

√ 

√ 

√ 
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ภาคผนวก ก ท ี 9.Table of Lesson Content Specifications 

Unit  

Topic 

 Objectives Activities  Language Content   Options Evaluation ความคิดเห็น 

Function Structure Vocabulary -1 0 1 

Orientation 

Reciprocal 

teaching (four 

keys 

strategies) 

and Semantic 

Mapping 

(  3  hours) 

 

1. Students will be 

able to describe what 

are the reciprocal 

teaching (four keys 

strategies) and 

Semantic Mapping 

strategy. They will 

know and understand 

how to use them in 

reading 

comprehension 

 

 

P= Preparation 
stage 

1. Ask students 
what reading 
strategies they use 
when they have 
reading problems.      
-Students discuss 
and share their 
ideas. 

2.  Lead the 

students to four key 

strategies of 

reciprocal and 

Semantic 

-Defining 

-Explaining 

-demonstration 

-The four key 

strategies of 

reciprocal 

approach are 

predicting, 

questioning, 

summarizing 

and clarifying 

will use 

semantic 

mapping in the 

summarizing  

process in 

every 

-Words or 

phrases related 

to Reciprocal 
teaching (four 

keys strategies) 

and Semantic 

Mapping: 

Predicting,Silent 

Reading, 

Asking 

Questioning , 

 

Input :-Reading 

Material: 

Reciprocal 

teaching (four keys 

strategies) and 

Semantic Mapping 

-VDO related 

Reciprocal 

teaching 

-charts 

-worksheets 

1. Observing 

Students’ 

participation  

2. Work sheets 

3. Assignment 

4. Writing 

summary by 

using semantic 

mapping 

5. Ss can 

answer exercise 

more than 80% 
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 paragraph, 

Unit  

           Topic 

Objectives Activities  Language Content   options Evaluation ความคิดเห็น 

Function Structure Vocabulary -1 0 1 

 2. Students 

comprehend the 

English reading 

passage provided. 

 

M=Modeling 
Stage 
- Predicting 
-Silent Reading 

-Asking 

Questioning 

-Clarifying 

Strategy-

Summarizing 

Strategy 

P =participation 

Stage 

Changing Role 

C= Co-op Stage 

 - Basic  

techniques  of  

reading: 

skimming, 

scanning  and  

intensive  

reading 

-Topic  and  

Main idea           

-Guessing  

meaning  from  

context 

Clarifying 

Strategy, 

Summarizing 

Strategy, and 

Semantic 

mapping 

Strategy. 

 

Condition :  

Group work and 

allowed in interact 

within their groups  

 

Process :  

Watching VDO, 

Practicing, 

Analyzing,  

Discussion 

Summarization 
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Table of Lesson Content Specifications 

Unit 

Topic 

  Objectives Activities Language  Content   options Evaluation ความคิดเห็น 

Function Structure Vocabulary -1 0 1 

Unit  Example 

Pollution 

(  3  hours) 

Environment 

 

1. Students 

comprehend the 

English reading 

passage provided 

by using the 

reciprocal 

teaching (four 

keys strategies) 

and Semantic 

Mapping strategy. 

 

P = Preparation 
stage 

1. Ask students what 
reading strategies 
they use when they 
have  reading 
problems.           

  -Students discuss 
and share their 
ideas. 

2.  Lead the students 

to four key 

strategies of 

reciprocal and 

Semantic mapping. 

- Participation 

-summary 

--Writing  

summary the 

paragraph by 

using Semantic 

Mapping  

- Basic  

techniques  of  

reading: 

skimming, 

scanning  and  

intensive  

reading 

- Words   or  

phrases  in this 

topic:- Words or 

phrases related 

to pollution 

-pollution, 

contamination, 

environment, 

salient, 

emission, 

pesticide, 

litter, internally, 

disease, 

Input :-reading 

material: Pollution 

-pictures  

-charts 

-worksheets 

Condition :  

Work in group and 

allowed in interact 

within their groups  

 

1. Observing 

Students’ 

participation  

2. Work sheets 

3. Assignment 

4. Reading 

Exercises 

5. Writing 

summary by 

using semantic 

mapping 
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Unit 

              Topic 

 Objectives Activities Language  Content Options Evaluation ความคิดเห็น 

Function Structure Vocabulary -1 0 1 

 2. Students 

comprehend the 

English reading 

passage provided. 

 

3.studentscan 

describe kind of 

text structure 

(Description). 

M=Modeling Stage 

- Predicting 

-Silent Reading 

-Asking 

Questioning  

-Clarifying Strategy 

-Summarizing 

Strategy 

P =Participation 

Stage 

Changing Role 

C= Co-op Stage 

-Topic  and  

Main idea 

- Guessing  

meaning  from  

context 

Text Structure 

Signal 

Questions 

&Signal words 

navigation, 

blood pressure, 

greenhouse 

gases, 

atmosphere, 

consensus, 

 etc. 

 

Process :  

Practicing reading 

follow the 

steps(predicting, 

questioning, 

clarifying and 

summarizing), 

clarifying from 

analyzing reference 

from and 

vocabularies, 

Discussion 

Presentation 
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Table of Lesson Content Specifications 

Unit    

Topic 

 Objectives Activities Language  Content Options Evaluation ความ
คดิเห็น 

Function Structure Vocabulary -1 0 1 

Unit  1  

International 

Puppets  

(3  hours ) 

Culture 

&Tourist 

Attractions 

 

1. Students comprehend the 

English reading passage 

provided by using the 

reciprocal teaching (four 

keys strategies) and 

Semantic Mapping 

strategy. 

 

P=Preparation stage 
- Review the students 
to four key strategies 
of reciprocal and 
Semantic mapping. 
M=Modeling Stage 
- Predicting 
-Silent Reading 

-Asking Questioning  

-Clarifying Strategy 

 

-

Participation 

-

summary 

-Writing  

summary the 

paragraph by 

using Semantic 

Mapping  

- Guessing  

meaning  from  

context 

-  Predicting 

-Silent Reading 

- Words   or  phrases  

in this topic:- Hand 

Puppet, feature, 

costume, glove, 

stage, 

Operate, Rod 

Puppet, rod, 

puppeteer, unique, 

flat, 

Shadow, control, 

String, marionette, 

etc. 

 

Input : 

-reading 

material:International 

Puppets 

-pictures  

-charts 

-worksheets 

Condition :  

Group work and allowed 

in interact within their 

groups  

 

1. Observing 

Students’ 

participation  

2. Assignment 

3. Reading 

Exercises 

4. Writing 

summary by 

using semantic 

mapping 

5. Work sheets 
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Unit    

Topic 

 Objectives Activities Language  Content Options Evaluation ความ
คดิเห็น 

Function Structure Vocabulary -1 0 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P=Participation 

Stage 

Changing Role 

C= Co-op Stage 

 

 -Asking  

-Questioning  

-Clarifying Strategy 

Text Structure Signal 

Questions &Signal words 

 

 Process :  

Practicing reading follow the 

steps(predicting, questioning, 

clarifying and summarizing), clarifying 

from analyzing reference from and 

vocabularies, 

comprehension check, 

Discussion (True or False) 

Complete the chart 

Presentation 
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Table of Lesson Content Specifications 

Unit    

Topic 

Objectives Activities Language  Content Options Evaluation ความ
คดิเห็น 

Function Structure Vocabulary -1 0 1 

Unit 2 

Vaccination 

( 3hours ) 

 

 science 

health, 

history 

1. Students comprehend the 

English reading passage 

provided by using the 

reciprocal teaching (four keys 

strategies) and Semantic 

Mapping strategy.. 

2.Studentscan describe kind of 

text structure (Sequence). 

 

P= Preparation stage 
Review the students 
to four key strategies 
of reciprocal and 
Semantic mapping. 
M=Modeling Stage 
- Predicting 
-Silent Reading 

-Asking --Questioning  

-Clarifying Strategy 

 

 

 

 

 

 

 

-participation 

-summary 

- Basic  

techniques  of  

reading: 

skimming, 

scanning  and  

intensive  

reading 

-Topic  and  

Main idea 

- Guessing  

meaning  from  

context 

-  Predicting 

 

- Words   or  

phrases  in this 

topic:- 

vaccination, 

smallpox, 

disease, survive, 

cowpox, 

convince,inject, 

protect, against, 

spread, challenge, 

medical 

researcher 

Input : 

-Reading material: 

Vaccination 

-pictures of things 

-charts 

-worksheets/tasks 

-PowerPoint 

Presentation 

Condition :  

Work in group and 

allowed in interact 

with in their groups 

 

1. Observing 

Students’ 

participation  

2. Work sheets 

3. Assignment 

4. Reading 

Exercises 

5. Writing 

summary by 

using semantic 

mapping 

 

   

 334 



335 
 
Unit    

Topic 

 Objectives Activities Language  Content Options Evaluation ความ
คดิเห็น 

Function Structure Vocabulary -1 0 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Summarizing 

Strategy 

 

 

P =Participation 

Stage 

Changing Role 

C= Co-op Stage 

 

 -Silent Reading 

-Asking --Questioning  

-Clarifying Strategy 

   --Writing  summary the 

paragraph by using Semantic 

Mapping  

Text Structure Signal 

Questions &Signal words 

 

 Process :  

Practicing reading follow the 

steps(predicting, questioning, 

clarifying and summarizing), clarifying 

from analyzing reference from and 

vocabularies, comprehension check, 

Discussion 

Presentation 
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Table of Lesson Content Specifications 

Unit    

Topic 

Objectives Activities Language  Content Options Evaluation ความ
คดิเห็น 

Function Structure Vocabulary -1 0 1 

Unit  3 
Cutting down the 

forest 

(3 hours) 

Environment 

1. Students comprehend 

the English reading 

passage provided by 

using the reciprocal 

teaching (four keys 

strategies) and Semantic 

Mapping strategy. 

2.Studentscan describe 

kind of text structure 

(Cause and Effect). 

 

P = Preparation 
stage 
Review the 
students to four 
key strategies of 
reciprocal and 
Semantic 
mapping. 
M=Modeling 
Stage 
- Predicting 
-Silent Reading 

-Asking --

Questioning  

-Clarifying 

Strategy 

 

- problem 

solving   

-sharing personal  

experiences 

-Reading 

strategies : 

scanning and 

intensive  

reading  

Predicting 

-Silent 

Reading 

-Asking --

Questioning  

-Clarifying 

Strategy 

   -- 

--Writing  

summary 

 

 

- Words   or  phrases  

in this topic:- 

Consequence, 

Destruction, 

worldwide demand, 

industrialized 

countries, 

firewood, 

developing 

countries, 

 

Input : 

-reading material 

:Cutting down the forest 

-pictures  

-charts 

-worksheets 

 

Condition :  

Work in group and 

allowed in interact 

within their groups  

 

 

1. Observing  

Students’ 

participation 

2. Mind  

Mapping 

3. Work sheets 

4. Reading  

Exercises 

5. Writing 

summary by 

using semantic 

mapping 
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Unit    

 

Topic 

Objectives Activities Language  Content Options Evaluation ความ
คดิเห็น 

Function Structure Vocabula

ry 

-1 0 1 

  Summarizing 

Strategy 

 

P =Participation 

Stage 

Changing Role 

C= Co-op Stage 

 

 the paragraph 

by using 

Semantic 

Mapping   

Text Structure 

Signal 

Questions 

&Signal 

words 

Recognizing 

point of view 

Thinking 

beyond the 

text 

destroy, 

reality, 

desperate, 

resource, 

landowner, 

cattle, ruin, 

affect, 

effect, 

absorb, cut 

down, 

floods 

downstrea

m, 

temperatu

re etc. 

 

 

 

Process :  

Comparing, Practicing reading follow the steps(predicting, 

questioning, 

clarifying and summarizing), clarifying from analyzing 

reference from and vocabularies, 

comprehension check, 

comprehension questions, 

Discussion 

Presentation 
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Table of Lesson Content Specifications 

Unit    

   

Topic 

 Objectives Activities Language  Content Options Evaluation ความ
คดิเห็น 

Function Structure Vocabulary -1 0 1 

Unit  4 

Critical 

Thinking 

(3  

hours) 

Culture 

1. Students comprehend the 

English reading passage 

provided by using the 

reciprocal teaching (four 

keys strategies) and 

Semantic Mapping 

strategy. 

2.Students can describe 

kind of text structure 

(Problem and Solution) 

 

P = Preparation stage 
P = Preparation stage 
Review the students to four key 
strategies of reciprocal and Semantic 
mapping. 
M=Modeling Stage 
- Predicting 
-Silent Reading 

-Asking --Questioning  

-ClarifyingStrategy 

-Summarizing Strategy 

 

P =Participation Stage 

Changing Role 

C= Co-op Stage 

 

-Describing  

 

Reading 

strategies : 

scanning and 

intensive  reading  

Predicting 

-Silent Reading 

-Asking --

Questioning  

-Clarifying 

Strategy 

   -- 

  -Writing  

summary the 

paragraph by 

using 

- Words   or  

phrases  in this 

topic:- 

  -plenty of 

company, 

effortless, special 

equipment, 

weather, mood, 

bank account, 

self-defeating 

behavior, 

dissatisfaction, 

compulsive 

spender, 

spontaneous, etc.     

Input : 

Reading 

material: 

Danger in 

shopping 

-pictures  

-charts 

-worksheets 

Condition :  

Work in 

group and 

allowed in 

interact 

within their 

groups  

 

1. Observing  

Students’ 

participation 

2. Mind  

Mapping 

3. Work sheets 

4. Reading  

Exercises 

5. Writing 

summary by 

using semantic 

mapping 
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Unit    

Topic 

Objectives Activities Language  Content Options Evaluation ความ
คดิเห็น 

Function Structure Vocabulary -1 0 1 

    Semantic Mapping     

Text Structure Signal Questions &Signal 

words 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Process :  

Practicing reading follow the steps(predicting, 

questioning, 

clarifying and summarizing), clarifying from 

analyzing reference from and vocabularies, 

comprehension check, 

Discussion, 

Presentation 
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Table of Lesson Content Specifications 

Unit    

                                 Topic 

Objectives Activities Language  Content Options Evaluation ความ
คดิเห็น 

Function Structure Vocabulary -1 0 1 

Unit  5 

Danger in Shopping 

(3hours ) 

Culture/Tradition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Students comprehend the 

English reading passage 

provided by using the 

reciprocal teaching (four keys 

strategies) and Semantic 

Mapping strategy. 

2.Students can describe kind 

P = Preparation 
stage 
1. Ask students what 
reading strategies they 
use when they have  
reading problems.          
 -Students discuss and 
share their ideas. 
2.  Lead the students 
to four key strategies 
of reciprocal and 
Semantic mapping. 
M=Modeling Stage 
- Predicting 
-Silent Reading 

 

1. Guessing the 

word from 

context: 

definition, 

examples , 

details and  

background  

knowledge. 

2. Describing  

cookingmethods. 

3. Applying 

information 

4. Intensive  

reading 

Reading 

strategies : 

scanning and 

intensive  

reading  

Predicting 

-Silent 

Reading 

-Asking --

Questioning  

-Clarifying 

Strategy 

 

Words   or  phrases  in 

this topic:- 

Critical thinking, 

Sufficient, various, 

Ignore, connection, 

For instance, involve, 

characteristic, 

Emotion,  

Input : 

-reading 

material: 

Critical 

Thinking 

-pictures  

-charts 

-

worksheets 

 

Condition :  

Work in 

group and 

allowed in 

interact 

within their 

groups  

 

1. 

Observing  

Students’ 

participation 

2. Mind  

Mapping 

3. Work 

sheets 

4. Reading  

Exercises 

5. Writing 

summary by 

using 
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Unit    

   

Topic 

Objectives Activities Language  Content Options Evaluation ความคดิเห็น 

Function Structure Vocabulary -1 0 1 

 of text 

structure 

(Description) 

-Asking Question 

-Clarifying Strategy 

-Summarizing 

Strategy 

P =Participation 

Stage 

Changing Role 

C= Co-op Stage 

 

      -

Writing  

summary 

the 

paragraph 

by using 

Semantic 

Mapping     

Text 

Structure 

Signal 

Questions 

&Signal 

words 

available, 

evidence, 

Self-aware, 

recognize, bias, 

Prejudice, 

interpretation, 

Solve, asset, 

traditional, 

integrate, etc. 

 

Input : 

-reading material: Critical Thinking 

-pictures  

-charts 

-worksheets 

 

Condition :  

Work in group and allowed in interact 

within their groups  

Process :  

Practicing reading follow the 

steps(predicting, questioning, 

clarifying and summarizing), 

clarifying from analyzing reference 

from and vocabularies, 

comprehension check, 

Discussion 

Presentation 
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Table of Lesson Content Specifications 

Unit    

   

Topic 

Objectives Activities Language  Content Options Evaluation ความ
คดิเห็น 

Function Structure Vocabulary -1 0 1 

Unit  6 
Charisma; 

Incredible 

Quality 

1. Students comprehend 

the English reading 

passage provided by using 

the reciprocal teaching 

(four keys strategies) and 

Semantic Mapping 

strategy. 

2.Students can describe 

kind of text 

structure(Problem and 

Solution,classification) 

P = Preparation stage 
1. Ask students what reading 
strategies they use when they have 
reading problems.           
 -Students discuss and share their 
ideas. 
2.  Lead the students to four key 

strategies of reciprocal and Semantic 

- problem 

solving   

-sharing 

personal  

experiences 

-Reading 

strategies : 

scanning and 

intensive  

reading  

Reading 

strategies : 

scanning and 

intensive  

reading  

Predicting 

-Silent 

Reading 

-Asking --

Questioning  

-Clarifying 

Strategy 

 

- Words   or  

phrases  in this 

topic:- 

Independently, 

nuclear plant 

disaster,eruption, 

atmosphere, 

solve, economy, 

destructive, 

pollutants, 

dumping place, 

garbage, 

Input :-reading 

material:“Global 

thinking in the 21st 

century 

” 

-pictures  

-charts 

-worksheets 

 

Condition :  

Work in group and 

allowed in interact 

within their groups  

 

1. Observing  

Students’ 

participation 

2. Mind  

Mapping 

3. Work 

sheets 

4. Reading  

Exercises 

5. Writing 

summary by 

using 

semantic 

mapping 
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Unit    

   

Topic 

Objectives Activities Language  Content Options Evaluation ความ
คดิเห็น 

Function Structure Vocabulary -1 0 1 

  mapping. 
M=Modeling 
Stage 
- Predicting 
-Silent Reading 

-Asking 

Questioning  

-Clarifying 

Strategy 

-Summarizing 

Strategy 

P 

=Participation 

Stage 

Changing Role 

C= Co-op Stage 

  -Writing  summary 

the paragraph by 

using Semantic 

Mapping     

Text Structure Signal 

Questions &Signal 

words 

- Separating fact and 

opinion 

quantity, plastic 

containers, 

substance, chemical, 

waste, disappear ,float , 

sea creatures, 

manufacturing 

refrigerators, 

industrialized countries 

 

Process :  

Practicing reading follow the steps(predicting, 

questioning, 

clarifying and summarizing), clarifying from 

analyzing reference from and vocabularies, 

comprehension check, answer reading 

comprehension, 

Discussion 

Presentation 
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Table of Lesson Content Specifications 

Unit    

   

Topic 

 Objectives Activities Language  Content Options Evaluation ความ
คดิเห็น 

Function Structure Vocabulary -1 0 1 

Unit  7 

Global  

Thinking 

 

History 

and 

culture 

1. Students comprehend 

the English reading 

passage provided by using 

the reciprocal teaching 

(four keys strategies) and 

Semantic Mapping 

strategy.. 

2. Students comprehend 

the English reading 

passage provided. 

(definition) 

P = Preparation stage 
1. Ask students what reading 
strategies they use when they 
have  reading problems.            
-Students discuss and share 
their ideas. 
2.  Lead the students to four 

key strategies of reciprocal 

and Semanticmapping. 

M=Modeling Stage 
- Predicting 
-Silent Reading 

-Asking Questioning  

-Clarifying Strategy 

-Summarizing Strategy 

P =Participation Stage 

Changing Role 

C= Co-op Stage 

 

- Participation 

-summary  

-sharing 

personal  

experiences 

-Reading 

strategies : 

scanning and 

intensive  

reading  

 -Writing  

summary the 

paragraph by 

using Semantic 

Mapping   

Text 

Structure 

Signal 

Questions 

&Signal 

words 

- Words   or  

phrases  in this 

topic:- native 

language, 

official 

language, area, 

even though, 

research, 

journal, 

powerful, 

colony, simpler, 

artificial 

language, etc. 

-Synonyms 

 

Input : 

-reading material: Shoes 

-pictures  

-charts 

-worksheets 

 

Condition :  

Work in group and 

allowed in interact within 

theirgroups  

Process :  

Practicing reading follow 

the steps(predicting, 

questioning, 

clarifying and 

summarizing), clarifying 

from analyzing reference 

from  

1. Observing  

Students’ 

participation 

2. Mind  

Mapping 

3. Work 

sheets 

4. Reading  

Exercises 

5. Writing 

summary by 

using 

semantic 

mapping 
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Unit    

   

Topic 

Objectives Activities Language  Content Options Evaluation ความ
คดิเห็น 

Function Structure Vocabulary -1 0 1 

      And vocabularies, ,comprehension check, 

Matching Vocabulary , Understanding Text 

Organization Analyzing Information, 

sequence of ideas.  

Discussion (True or false) 

Presentation  
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Table of Lesson Content Specifications 

Unit    
   

Topic 

Objectives Activities Language  Content   Options Evaluation ความ
คดิเห็น 

Function Structure Vocabulary -1 0 1 
Unit  8 
“Right 
Brain, 
Left Brain” 
(3 hours) 
History and 
culture 

1. Students comprehend 
the English reading 
passage provided by using 
the reciprocal teaching 
(four keys strategies) and 
Semantic Mapping 
strategy.. 
2. Students comprehend 
the English reading 
passage provided. 
(comparison) 

P = Preparation stage 
1. Ask students what reading 
strategies they use when they have  
reading problems.            -
Students discuss and share their 
ideas. 
2.  Lead the students to four key 
strategies of reciprocal and 
Semantic mapping. 
M=Modeling Stage 
- Predicting 
-Silent Reading 
-Asking Questioning  
-Clarifying Strategy 
-Summarizing Strategy 
 
P =Participation Stage 
Changing Role 
C= Co-op Stage 

- Participation 
-summary  
-sharing 
personal  
experiences 

-Reading strategies : 
scanning and 
intensive  reading  
Reading strategies : 
scanning and 
intensive  reading  
Predicting 

-Silent Reading 
-Asking  
-Questioning  
-Clarifying 
Strategy 

 -Writing  summary 
the paragraph by 
using Semantic 
Mapping   

Text Structure 
Signal Questions 
&Signal words 

-Identify text 
organization 
 

- Words   or  phrases  
in this topic:- 
remarkable, separate, 
logical, creative, sharp, 
radical, dominate, 
sequence etc. 

-Synonyms 
 

Input : 
-reading material: Shoes 
-pictures  
-charts 
-worksheets 
Condition :  
Work in group and allowed 
in interact within their 
groups  
Process :  
Process :  
Practicing reading follow the 
steps(predicting, 
questioning, 
clarifying and summarizing), 
clarifying from analyzing 
reference from and 
vocabularies,  
,comprehension  
check, Matching vocabulary, 
Understanding Text 
Organization Analyzing 
Information, sequence of 
ideas.  
Discussion (True or false) 
Presentation  
 

1. Observing  
Students’ 
participation 
2. Mind  
Mapping 
3. Work sheets 
4. Reading  
Exercises 
5. Writing 
summary by 
using semantic 
mapping 
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ภาคผนวก ก ท ี10 แบบวดัความพงึพอใจของนักศึกษา 

ต่อการสอนการอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจ โดยใชย้ทุธวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและ
แผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีใหน้กัศึกษาแสดง
ความคิดเห็นโดยการกาเครืองหมายถูก ( ) ลงในช่องระดบัความคิดเห็นตามรายการประเมินตามรายการ
ประเมินทีกาํหนด 

ขอ้ ประเด็นคาํถาม ระดบัความพึงพอใจ 

 5 4 3 2 1 

 ขนัตอนการสอน      

 P= Preparation Stage      

1 ครูใหค้วามรู้เกียวกบัการเรียนรู้แบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิ
ความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 แนะนาํขนัตอนกิจกรรมการเรียนแบบแลกเปลียนบทบาทและ
แผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านโดยใชสื้อ
การสอนทีเหมาะสม 

 

     

 M= Modeling Stage 

(Predicting, Silent Reading Questioning, Clarifying and 

Summarizing) 

     

3 ส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดใ้ชภ้าษาองักฤษในการปฏิสัมพนัธ์กบัครูและ
เพือน 

     

4 รู้วตัถุประสงคก่์อนการอ่าน      

5 ส่งเสริมใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็นคิดเป็นระบบ      

6 สามารถตงัคาํถามเกียวกบัเนือหาในเรืองทีอ่าน      

7 รู้ความหมายของคาํศพัทม์ากขึน      

8 ตรวจสอบความเขา้ใจขณะอ่านได ้      

9 สรุปประเด็นและใจความสาํคญัของเรืองทีอ่านได ้      

10 ไดมี้โอกาสทาํความชดัเจนในเรืองทีอ่านในบางส่วนทียงัไม่ชดัเจน      

11 มีความตงัใจในการอ่านในชนัเรียนมากขึน      
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12 สามารถทาํการทาํนายเรืองทีจะอ่านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมาก
ยงิขึน 

     

 P= Participation Stage 

 

     

13 มีความเขา้ใจยอ่หนา้ทีอ่านชดัเจนขึนหลงัจากทาํการอ่านกบัเพือน      

14 ส่งเสริมการมีภาวะผูน้าํ      

15 ส่งเสริมวถีิประชาธิปไตย      

 C= Cooperation Stage 

 

     

16 ส่งเสริมใหน้กัศึกษาสามารถสรุปใจความหรือความคิดรวบยอด 

จากการเขียนแผนภูมิความหมาย 

     

17 มีความเขา้ใจยอ่หนา้ทีอ่านชดัเจนขึนหลงัจากทาํการอ่านโดยใช้
แผนภูมิความหมาย 

     

18 สามารถจาํรายละเอียดปลีกยอ่ยของเนือเรืองทีอ่านไดอ้ยา่งเป็น
ระบบขึน 

     

19 สามารถนาํเอาเทคนิคทีเรียนนีไปใชใ้นการอ่านดว้ยตนเองได ้      

20 ส่งเสริมในการทาํงานร่วมกนัเป็นทีมยอมรับความคิดเห็นของผูอื้น      

21 สามารถแยกใจความสาํคญัของเรืองทีอ่านได ้      

22 ไดมี้โอการสฝึกทกัษะการใชภ้าษาองักฤษทงัสีคือ ฟัง พูด อ่าน เขียน      

 ด้านเนือหากจิกรรม      

23 การนาํเสนอเนือหามีความต่อเนืองเหมาะสม      

24 เนือหาเขา้ใจง่ายและมีความชดัเจน      

25 ความยากง่ายของเนือหาเรียงตามลาํดบัเหมาะสม      

26 กิจกรรมของแต่ละขนัตอนกระบวนการสอนมีความเหมาะสม      

27 กิจกรรมของแต่ละขนัตอนกระบวนการเรียนการสอนสามารถฝึก
ใหผู้เ้รียนมีทกัษะการคิดอยา่งเป็นระบบ 

     

 ด้านความพงึพอใจในการทาํกจิกรรมการเรียน      

28 นกัศึกษาพอใจกบับทบาทในกิจกรรมร่วมกบัครู      

29 นกัศึกษาพอใจกบับทบาทในกิจกรรมร่วมกบัเพือน      

30 นกัศึกษาพอใจทีมีการช่วยเหลือแนะนาํจากครูในการทาํกิจกรรม      



349 
 

31 นกัศึกษาพอใจทีมีการช่วยเหลือแนะนาํจากเพือนในการทาํกิจกรรม      

32 นกัศึกษาสามารถอ่านภาษาองักฤษไดดี้ขึน      

33 นกัศึกษามีความเชือมนัในตนเองมากขึน      

34 มีความกระตือรือร้นในการอ่านมากขนึ      

35 รู้สึกสับสนเมือตอ้งอ่านตามลาํพงั      

36 นกัศึกษาจะนาํวธีิการเรียนนีไปพฒันาตนเองในการอ่านเพือความ
เขา้ใจในอนาคต 

     

37 ไม่สามารถนาํเอาเทคนิคการสอนนีไปใชใ้นการอ่านเองได ้      

38 รู้สึกวติกกงัวลเนืองจากตอ้งขบคิดและแกปั้ญหาตลอดเวลา      

ข้อเสนอแนะเพมิเติม 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………............................................. 

 

 

 

 

 



350 
 

ตาราง  ประเมินผลความสอดคลอ้งของผูเ้ชียวชาญเกียวกบัแบบวดัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการสอน
การอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจ โดยใชย้ทุธวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิ
ความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

Items ความคิดเห็น Comment 

-1 0 1  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

33     

34     

35     

36     

37     

38     
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ข้อเสนอแนะเพมิเติม 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………............................................. 
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ภาคผนวก ก ท ี 1  แบบสอบถามเกยีวกบักลวธีิในการอ่านภาษาองักฤษ จากความคิดเห็นของผู้เรียน 

ข้อมูลส่วนตัว 

แบบสอบถามนีถามขอ้มูลเกียวกบัตวัผูเ้รียน ซึงใชป้ระกอบในการทาํวจิยั กรุณาให้ขอ้มูลตามความเป็นจริง 

ดว้ยมารยาทและจรรยาบรรณของนกัวจิยัขอ้มูลส่วนตวัของท่านผูว้ิจยัจะเก็บไวเ้ป็นความลบั 

1.ชือ……………………………………………………………………….

นามสกุล………………………………………………………….. 

2. รหสันกัศึกษา: ………………………………………………..

สาขาวชิา……………………………………………………………… 

3. เพศ:  ชาย   หญิง 

4. อาย:ุ   ……………ปี 

5. เกรดเฉลีย: ……………………………… 

คําชีแจง 

แบบสอบถามฉบบันีถามความคิดเห็นเกียวกบักลวธีิในการอ่านภาษาองักฤษของท่าน ใหท้่านทาํเครืองหมาย
วงกลม ลอ้มรอบตวัเลือก (1-5) ซึงตรงกบัความเป็นจริงของท่านทีสุด ผลของการตอบแบบสอบถามนีจะไม่
มีผลในทางลบต่อผลการเรียนของท่าน และขอ้มูลต่างๆจะเก็บไวเ้ป็นความลบั 

ความหมายของตัวเลือก 

1  ฉนัไม่เคยทาํอยา่งนีเลย 

2  ฉนัทาํแบบนีนอ้ยกวา่ครึง 

3  ฉนัทาํแบบนีเพียงครึงเดียว 

4  ฉนัทาํแบบนีมากกวา่ครึง 

5  ฉนัทาํแบบนีเสมอ 
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กลวธีิในการอ่านภาษาองักฤษ ระดบัความรู้สึก 

1. ฉนัมีวตัถุประสงคอ์ยูใ่นใจเมือฉนัอ่าน  5 4 3 2 1 

2.ฉนัคิดเกียวกบัเนือหาทีเหมาะสม 5 4 3 2 1 

3 ขณะอ่านฉนัตดัสินใจวา่อะไรทีควรอ่านและอะไรทีควรขา้มไป 5 4 3 2 1 

4 ฉนัใชค้วามรู้ทีมีมาก่อนเพือช่วยในการอ่าน (ความรู้ประสบการณ์เดิม
เกียวกบัเรืองทีอ่าน ความรู้ดา้นไวยากรณ์)เพือช่วยใหฉ้นัเขา้ใจเรืองทีอ่าน 

5 4 3 2 1 

5. ฉนัใชต้าราง ตวัเลข และรูปภาพ เพือใหเ้ขา้ใจเนือหาไดดี้ขึน 5 4 3 2 1 

6. ฉนัใชบ้ริบทแวดลอ้มเพือใหเ้ขา้ใจเนือหาทีฉนักาํลงัอ่าน 5 4 3 2 1 

7. ฉนัใช ้typographical features อยา่งเช่น ตวัดาํ ตวัเอียงในการแยกแยะขอ้มูล 5 4 3 2 1 

8.ฉนัพยายามทาํนาย คาดเดา เนือหาทีอ่าน 5 4 3 2 1 

9. ฉนัตรวจสอบการคาดเดาเนือหาทีอ่านเสมอวา่ถูกตอ้งหรือไม่ 5 4 3 2 1 

10. ฉนัอ่านอยา่งระมดัระวงัและอ่านอยา่งชา้ๆเพือแน่ใจวา่ฉนัเขา้ใจเนือหาที
อ่าน 

5 4 3 2 1 

11. ฉนัปรับความเร็วในการอ่านตามเนือหาในเรืองทีอ่าน 5 4 3 2 1 

12. ฉนัหยดุอ่านครังแลว้ครังเล่าและคิดเกียวกบัเรืองทีกาํลงัอ่าน 5 4 3 2 1 

13. ฉนัพยายามนึกภาพในเรืองทีอ่านเพือช่วยในการจาํ 5 4 3 2 1 

14. เมืออ่านเนือหาทียาก ฉนัจะอา่นใหม่อีกครังเพือเพิมความเขา้ใจ 5 4 3 2 1 

15. เมืออ่านฉนัเดาความหมายคาํหรือวลีทีฉนัไม่ทราบ 5 4 3 2 1 

16. ฉนัจะพยายามกลบัไปอ่านใหม่เมือฉนัเสียสมาธิในการอ่าน 5 4 3 2 1 

17. ฉนัจะจดใจความหรือสิงทีสาํคญัขณะทีอ่านเพือช่วยเพิมความเขา้ใจ 5 4 3 2 1 

18. ฉนัจะขีดเสน้ใตห้รือวงกลมเนือหาทีช่วยในการจาํ 5 4 3 2 1 

19. เมือเจอเนือหาทียากฉนัจะอ่านออกเสียงดงัๆเพือช่วยใหเ้ขา้ใจเรืองทีอ่าน 5 4 3 2 1 

20. ฉนัใชสื้ออา้งอิง เช่น พจนานุกรมช่วยในการอ่าน 5 4 3 2 1 

21. ฉนัทาํความเขา้ใจเนือหาทีอ่านดว้ยคาํพดูของฉนัเอง 5 4 3 2 1 

22. ฉนัอ่านเนือหากลบักลบัมาเพือหาความสมัพนัธ์เชือมโยง 5 4 3 2 1 

23. ฉนัถามและชอบตอบคาํถามในเนือหาทีอ่าน 5 4 3 2 1 

24. ฉนัแปลจากองักฤษเป็นไทยเมือฉนัอ่าน 5 4 3 2 1 

25. ฉนัคิดเกียวกบัเนือหาทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 5 4 3 2 1 
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ตารางประเมินผลความสอดคลอ้งของผูเ้ชียวชาญเกียวกบัแบบสอบถามกลวธีิในการอ่านภาษาองักฤษ จากความคิดเห็น
ของผูเ้รียน 

Items ความคิดเห็น Comment 

-1 0 1  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

 

ข้อเสนอแนะเพมิเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                               
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ภาคผนวก ก ท ี12 แบบสัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม (Focus group) ผู้เรียน 

วธีิการ 

1. จดักลุ่มผูเ้รียน ตามความสมคัรใจกลุ่มละ 5-6 คน เขา้สนทนาครังละกลุ่ม 

ผูส้อนตงัคาํถามเกียวกบัการเปลียนแปลงเกียวกบัเรืองการอ่านเพือความเขา้ใจภาษาองักฤษ หลงัจากการ
เรียนโดยใชย้ทุธวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยมีคาํถามใหผู้เ้รียน…..  ถามใหต้อบครังละ1 คาํถาม โดยให้
ช่วยกนัแสดงความคิดเห็นของตนเองตามความตอ้งการ 

2. ผูว้จิยัสรุปประเด็นคาํถาม จดบนัทึกและบนัทึกเสียง 

3. ผูว้จิยัรวบรวมขอ้มูลในการสนทนา ใหผู้เ้รียนตรวจทาน ยืนยนัคาํตอบอีกครัง 

คําถาม 

1. การอ่านเพือความเขา้ใจภาษาองักฤษในความเขา้ใจของผูเ้รียนคืออะไร และท่านคิดวา่ทาํไมเราตอ้ง
เรียนการอ่าน 

2. การอ่านโดยใชย้ทุธวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านของนกัศึกษาทีไดเ้รียนและฝึกไป ผูเ้รียนคิดวา่เป็นอยา่งไร และทาํใหเ้กิด
การเปลียนแปลงในพฤติกรรมการอ่านของผูเ้รียนมากนอ้ยอยา่งไร  

3. การอ่านโดยใชย้ทุธวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านของนกัศึกษาทีไดเ้รียนและฝึกไป ผูเ้รียนคิดวา่เป็นประโยชน์อยา่งไรบา้ง 

กิจกรรมการเรียนการสอนนีสามารถพฒันาทางสังคมดา้นวถีิประชาธิปไตย หรือไม่อยา่งไร โปรด
แสดงความคิดเห็น 

4. หลงัจากไดฝึ้กการอ่านเพือความเขา้ใจโดยใชย้ทุธวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิ
ความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านของผูเ้รียน ผูเ้รียนคิดวา่มีการเปลียนแปลงเกิดขึน
อยา่งไรบา้งเมือเปรียบเทียบกบัก่อนเรียน 
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คําชีแจง: ใหผู้ป้ระเมินเขียนเครืองหมายแสดงความคิดเห็นทีมีต่อแบบสัมภาษณ์ครูผูส้อน 

 เกียวกบัสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการในการจดัการเรียนการสอนอ่านเพือความเขา้ใจ 

โดยใชย้ทุธวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถ
ในการอ่านของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีโดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนความสอดคลอ้งดงันี 

ระดบั 5 หมายถึงมีความสอดคลอ้งมากทีสุด 

ระดบั 4 หมายถึงมีความสอดคลอ้งมาก 

ระดบั 3 หมายถึงมีความสอดคลอ้งปานกลาง 

ระดบั 2 หมายถึงมีความสอดคลอ้งนอ้ย 

ระดบั 1 หมายถึงมีความสอดคลอ้งนอ้ยทีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินความสอดคล้องแบบสัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม(Focus group) ของผู้เรียนในการจัดการ
เรียนการสอนอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้ยุทธวธีิการสอนแบบแลกเปลียนบทบาท และแผนภูมิ

ความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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รายการการประเมิน ระดับความสอดคล้อง บันทกึเพมิเติม 

5 4 3 2 1 

1.ขอ้มูลผูรั้บการสัมภาษณ์มีความสอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

      

2.แนวทางการสัมภาษณ์มีความสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

      

3.ขนัตอนในการสัมภาษณ์มีความสอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคข์องวจิยั 

      

4.ขนัตอนการสรุป มีความสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคข์องการวจิยั 

      

 

ข้อเสนอแนะเพมิเติม  

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

 

ลงชือ......................................................................... 

 (.......................................................................) 

ผูป้ระเมิน 
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ภาคผนวก ข 
การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือและผลการทดลอง 
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ตาราง   ประสิทธิภาพของรูปแบบกิจกรรมการอ่านฯ ( E1/E2) จากการประเมินประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) /ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) แบบกลุ่มเล็ก (Small  group Tryout) 

No. Pretest 

50(scores) 

The scores from the English lessons (lesson 1-8) total 

80 scores) 

Posttest 

50(scores) 1 2 3 4 5 6 7 8 

10 10 10 10 10 10 10 10 

1 14 7 7 6 8 8 6 7 7 56 38 

2 13 7 7 8 8 8 8 6 7 59 38 

3 17 8 7 7 7 7 7 7 6 56 35 

4 16 7 8 7 8 8 7 8 8 61 35 

5 26 7 7 7 7 7 7 7 8 57 38 

6 18 7 8 8 7 7 7 7 7 58 44 

7 29 7 8 7 8 8 7 8 8 61 40 

8 24  7 8 8 8 8 8 8 8 63 41 

∑  = 157 

 

 = 19.63 

 

        ∑ = 471 

 

= 58.86 

∑ = 309 

 

 = 38.63 

E1 = 73.59 , E2 = 77.25 

  จากตาราง  ผลการทดลองกลุ่มเล็กพบวา่ประสิทธิภาพของรูปแบบกิจกรรมการอ่านฯ 

(E1/E2) จากการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) / ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) เท่ากบั 

. / 77.25 เมือเทียบกบัเกณฑพ์บวา่ค่าเฉลียร้อยละของกระบวนการตาํกวา่เกณฑที์กาํหนดคือ 75 

และค่าเฉลียของผลลพัธ์สูงกวา่เกณฑคื์อ 77.25 แต่เมือพิจารณาค่าความแปรปรวนแลว้ (E1-E2) ตาํกวา่
เกณฑที์กาํหนดแต่ไม่เกิน 2.5 สรุปวา่รูปแบบกิจกรรมการอ่านฯมีประสิทธิภาพเป็นทียอมรับได ้(ชยั
ยงค ์พรหมวงศ ์และคณะ 2550: 135-136) 
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ตารางที  การประเมินประสิทธิภาพแผนการเรียนรู้ภายใตรู้ปแบบ Field Try out 

No. Pretest 

50(scores) 

The scores from the English lessons (lesson 1-8) total 

80 scores) 

Posttest 

50(scores) 1 2 3 4 5 6 7 8 

10 10 10 10 10 10 10 10 

1 24 7 8 7 8 8 7 8 8 61 40 

2 14 7 7 8 8 7 8 8 7 60 33 

3 10 8 8 8 7 7 7 7 7 59 34 

4 12 8 8 8 7 7 7 7 7 59 35 

5 24 8 8 8 7 7 7 7 7 59 37 

6 18 8 8 8 7 7 7 7 7 59 31 

7 32 8 8 7 8 8 8 8 8 63 42 

8 14 7 7 6 8 8 6 7 7 56 38 

9 11 8 8 7 7 8 8 7 6 59 38 

10 18 8 7 7 7 7 7 7 6 56 35 

11 16 7 8 7 8 8 7 8 8 61 35 

12 25 7 7 6 7 8 8 7 7 57 42 

13 18 8 7 7 8 8 7 7 8 60 29 

14 21 7 7 8 8 7 8 8 7 60 40 

15 26 7 7 7 7 7 7 7 8 57 38 

16 25 8 8 7 8 8 8 8 8 63 40 

17 16 7 8 8 7 7 7 7 7 58 44 

18 29 7 8 7 8 8 7 8 8 61 40 

19 17 6 7 7 8 8 6 8 7 57 31 

20 20 6 7 7 8 8 6 8 7 57 36 

21 24 7 7 8 8 7 8 8 7 60 37 

22 25 6 7 7 8 8 6 8 7 57 40 

23 28 8 8 7 8 8 8 8 8 63 41 

24 15 8 8 8 7 7 7 7 7 59 30 

25 17 7 8 7 8 8 7 8 8 61 37 

26 16 7 7 8 8 7 8 8 7 60 30 
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No. Pretest 

50(scores) 

The scores from the English lessons (lesson 1-8) total Pretest 

50(scores) 1 2 3 4 5 6 7 8 80 scores) 

  10 10 10 10 10 10 10 10  

27 22 8 8 7 8 8 8 8 8 63 36 

28 13 8 8 7 8 8 8 8 8 63 47 

29 17 8 8 8 7 7 7 7 7 59 32 

30 18 7 7 8 8 7 8 8 7 60 31 

∑    = 585 

= 19.5 

        ∑ =1787 

 = 59.57 

 

∑ =1099 

 = 36.63 

E1 = 74.46 

E2 = 73.27  

จากตาราง  พบวา่ประสิทธิภาพของแผนการเรียนรู้ภายใตรู้ปแบบการสอนอ่านเพือความเขา้ใจ โดยใช้
กลยทุธ์การสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
เพือความเขา้ใจ (E1/E2) จากการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)/ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 

(E2) เท่ากบั74.46/73.27เมือเปรียบเทียบเกณฑพ์บวา่ค่าเฉลียร้อยละของกระบวนการและผลลพัธ์ตาํกวา่
เกณฑ์ทีตงัไว ้ 70/70 ซึงอยูใ่นระดบัตาํกวา่เกณฑ์ทีกาํหนดแต่ไม่เกิน 2.5 สรุปวา่รูปแบบการสอนอ่าน
เนน้ภาระงานทีพฒันามีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัทีนาํมาใชไ้ด ้ 

การปรับปรุงแกไ้ขจากผูเ้ชียวชาญและอาจารยที์ปรึกษาหลงัจากทาํการทดลองกบันกัศึกษาทีมีลกัษณะ
ใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งคือ เรืองแรกแบบทดสอบเป็นเรืองทีมีศพัท์ยากเกินไปสําหรับผูเ้รียนเมือดูผล
จากการทดสอบและการสังเกตจากกิจกรรมในชนัเรียนแลว้จึงไดท้าํการเปลียนเป็นเรืองใหม่คือเรือง
Houses เป็นเรืองใกลต้วัของผูเ้รียนเนือทีอ่านก็เป็นเรืองทีผูเ้รียนคุน้เคยและเป็นเรืองใกลต้วั และจาก
ทฤษฎีและหลกัการเรียนการสอนแลว้ ผูส้อนจะตอ้งเรียงเนือหาจากง่ายไปหายาก เกียวกบัไวยากรณ์ก็
เช่นกนัไดรั้บการแนะนาํปรับปรุงใหใ้ชภ้าษาทีง่ายขึนเพือใหเ้หมาะกบัผูเ้รียน ให้ใชเ้รือหาทีหลากหลาย
เพือใหเ้ป็นประโยชน์กบัผูเ้รียนในการฝึกฝน  
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ตาราง  แสดงผลประเมินความสอดคล้องข้อสอบการอ่านเพือความเข้าใจ (Reading Comprehension) 

ขอ้ที คะแนนของผูเ้ชียวชาญ  

ค่า IOC 

 

 

สรุปผล Passage I  

 

ขอ้ 1 

คนที 1 คนที 2 คนที 3 

1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

ขอ้ 2 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

ขอ้ 3 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

ขอ้ 4 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

ขอ้ 5 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

ขอ้ 6 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

ขอ้ 7 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

ขอ้ 8 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

Passage II  

ขอ้9 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

สอดคลอ้ง 

ขอ้10 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

ขอ้11 0 1 1 0.67 สอดคลอ้ง 

ขอ้12 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

ขอ้13 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

ขอ้14 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

ขอ้15 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

ขอ้16 0 1 1 0.67 สอดคลอ้ง 

ขอ้17 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

ขอ้18 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

ขอ้19 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

ขอ้20 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

Passage III  

ขอ้21 

 

0 

 

1 

 

1 

 

0.67 

 

สอดคลอ้ง 

ขอ้22 0 1 1 0.67 สอดคลอ้ง 

ขอ้23 0 1 1 0.67 สอดคลอ้ง 

ขอ้24 0 1 1 0.67 สอดคลอ้ง 
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ขอ้25 0 1 1 0.67 สอดคลอ้ง 

ขอ้26 0 1 1 0.67 สอดคลอ้ง 

ขอ้27 0 1 1 0.67 สอดคลอ้ง 

ขอ้28 0 1 1 0.67 สอดคลอ้ง 

ขอ้29 0 1 1 0.67 สอดคลอ้ง 

ขอ้30 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

ขอ้31 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

ขอ้32 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

ขอ้33 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

ขอ้34 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

ขอ้35 0 1 1 0.67 สอดคลอ้ง 

ขอ้36 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

ขอ้37 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

ขอ้38 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

ขอ้39 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

ขอ้40 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

Passage IV  

ขอ้41 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

สอดคลอ้ง 

ขอ้42 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

ขอ้43 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

ขอ้44 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

ขอ้45 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

ขอ้46 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

ขอ้47 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

ขอ้48 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

ขอ้49 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

ขอ้50 0 1 1 0.67 สอดคลอ้ง 

 



                                                     
 ผลการรับรอง PMPC Model 

 
Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

1.1.มีความเหมาะสมกบัทฤษฎีและแนวคิดพืนฐาน 5 4 5 4.20 .447 

1.2.องคป์ระกอบของรูปแบบฯ 5 4 5 4.60 .548 

21 วตัถุประสงครู์ปแบบสอดคลอ้งกบัเนือหา.  5 4 5 4.20 .447 

2.2วตัถุประสงครู์ปแบบสอดคลอ้งกบัขนัตอนการจดั
กิจกรรม 

5 3 5 4.00 .707 

.3วตัถุประสงครู์ปแบบสอดคลอ้งกบัแนวคิดพืนฐาน 5 4 5 4.80 .447 

. วตัถุประสงครู์ปแบบสอดคลอ้งกบัการวดั
ประเมินผล 

5 4 5 4.60 .548 

3.1กระบวนการเรียนการสอนมีขนัตอนครบถว้น 5 3 4 3.20 .447 

3.2 ขนัตอนการเรียนการสอนมีความเหมาะสม 5 3 4 3.80 .447 

3.3 ขนัตอนการประเมินผลมีความสอดคลอ้งกบั
หลกัการวตัถุประสงค ์

5 3 4 3.60 .548 

4.1 บทบาทของครูมีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 5 4 5 4.20 .447 

4.2 สือการสอน,สิงสนบัสนุนทีครูเตรียมมีความ
เหมาะสม 

5 3 4 3.2 0 .548 

5.1 การวดัประเมินผลรูปแบบมีความสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎี 

5 3 4 3.60 .548 

Valid N (listwise) 5     
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ตาราง แสดงผลประเมินความสอดคลอ้งแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการสอนการอ่านสอนอ่านแบบแลกเปลียน
บทบาทและแผนภูมิความหมาย 

 

ขอ้ที 

คะแนนของผูเ้ชียวชาญ  

ค่า IOC 

 

สรุปผล คนที1 คนที2 คนที3 

1 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

2 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

3 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

4 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

5 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

6 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

7 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

8 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

9 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

10 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

11 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

12 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

13 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

14 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

15 0 1 1 0.67 สอดคลอ้ง 

16 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

17 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

18 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

19 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

20 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

21 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

22 0 1 1 0.67 สอดคลอ้ง 

23 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

24 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

25 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

26 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

27 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

28 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

29 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

30 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 



367 

31 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

32 1 0 1 0.67 สอดคลอ้ง 

33 1 0 1 0.67 สอดคลอ้ง 

34 1 0 1 0.67 สอดคลอ้ง 

35 1 0 1 1 สอดคลอ้ง 

36 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

37 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

38 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

39 0 1 1 0.67 สอดคลอ้ง 

40 0 1 1 0.67 สอดคลอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



368 
Descriptives แบบสอบถามเกยีวกับกลวธีิในการอ่านภาษาอังกฤษจากความคดิเห็นของผู้เรียน 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

มีวตัถุประสงคอ์ยูใ่นใจเมืออ่าน 34 3 5 4.00 .603 

คิดเกียวกบัเนือหาทีเหมาะสม 34 /2 4 3.26 .567 

ตดัสินใจวา่อะไรทีควรอ่านและอะไรทีควรขา้มไป 34 2 5 3.09 .830 

ใชค้วามรู้ทีมีมาก่อนเพือช่วยในการอ่าน 34 1 5 3.26 1.238 

ใชต้าราง ตวัเลขและรูปภาพเพือให้เขา้ใจเนือหา 34 2 5 3.18 1.086 

ใชบ้ริบทแวดลอ้มเพือให้เขา้ใจ 34 3 5 3.71 .579 

ใช ้typographical featuresอยา่งเช่นตวัดาํ ตวัเอียง 34 1 5 3.03 1.381 

พยายามทาํนาย คาดเดา เนือหา 34 3 5 3.85 .610 

ตรวจสอบการคาดเดาเนือหาทีอ่าน 34 3 5 3.91 .668 

อ่านอยา่งระมดัระวงั 34 2 5 3.76 .699 

ปรับความเร็วในการอ่าน 34 3 5 3.47 .825 

หยดุอ่านครังแลว้ครังเล่า 34 2 5 3.79 .946 

พยายามนึกภาพในเรืองทีอ่าน 34 3 5 3.88 .844 

อ่านเนือหาทียาก 34 3 5 3.85 .784 

อ่านเดาความหมายคาํ หรือวลีทีไม่ทราบ 34 3 5 3.79 .479 

พยายามกลบัไปอ่านใหม่เมือเสียสมาธิ 34 2 5 4.21 .729 

จดใจความหรือสิงทีสาํคญัขณะอ่านเพือช่วยเพิมความเขา้ใจ 34 2 5 3.32 1.007 

ขีดเส้นใตห้รือวงกลมเนือหาทีช่วยในการจาํ 34 2 12 3.88 1.737 

เจอเนือหาทียากจะอ่านออกเสียงดงัๆ 34 1 4 3.47 .748 

ใชสื้ออา้งอิง เช่นพจนานุกรม 34 2 5 3.74 1.214 

ทาํความเขา้ใจเนือหาทีอ่านดว้ยคาํพดูของตนเอง 34 2 5 3.59 .657 

อ่านเนือหากลบัไปกลบัมาเพือหาความสมัพนัธ์เชือมโยง 34 1 5 3.26 .790 

ถามและตอบคาํถามในเนือหาทีอ่าน 34 2 5 3.15 .784 

แปลจากองักฤษเป็นไทยเมืออ่าน  2 5 3.71 1.115 

คิดเกียวกบัเนือหาทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ  2 5 3.82 .716 

Valid N (listwise) 34     
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ตาราง  สรุปขอ้มูลเพือใชป้ระกอบการพฒันารูปแบบการสอนการอ่านเพือความเขา้ใจ โดยใชย้ทุธวธีิ
การสอนแบบแลกเปลียนบทบาทและแผนภูมิ    ความหมายเพือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพือ
ความเขา้ใจของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี จากการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ 

ประเดน็สมัภาษณ์ สงัเคราะห์ขอ้มูลการสมัภาษณ์ 

1. ท่านมีความคิดเห็นเกียวกบัสภาพ
ปัจจุบนั และปัญหาของการเรียนการ
สอนอ่านภาษาองักฤษแก่นกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลยั 

อยา่งไรบา้ง 

1.1 ท่านคิดวา่ความสามารถ
และความรู้เดิมของผูเ้รียน
ภาษาองักฤษของท่านเป็นอยา่งไร 

1.2 แรงจูงใจในการเรียน
ภาษาองักฤษของนกัศึกษามี
อะไรบา้ง 

1.3  ปัญหาการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษของท่านมีอะไรบา้ง 

1.4 ท่านมีแนวการสอนหรือไม่ถา้มี
เป็นอยา่งไรเช่น PPP: Presentation-

Practice-Production, CLT: 

Communicative Language 

Teaching, TBT: Task Based 

Teaching, หรืออืนๆ 

 

 

ส่วนใหญ่ผูเ้รียนจะมีปัญหาเกียวกบัการจบัใจความสาํคญัของเนือหาทีอ่าน
ในภาพรวม ไม่สามารถสรุปไดเ้ป็นส่วนใหญ่ ไม่มีความเชือมโยงในเนือหา
ทีอ่านเพราะผูเ้รียนไม่สามารถใชก้ลยทุธ์การอ่านทีเหมาะสมได ้

1.1 ความรู้เดิมของผูเ้รียนทีสามารถนาํมาใชป้ระกอบในเรืองทีอ่านอยูใ่น
ระดบัตาํ ซึงอาจจะมาจากปัญหาในภาพรวมคืออตัราการอ่านหนงัสือ
เฉลียของคนไทยอยูใ่นระดบัตาํ ไม่รักการอ่านเท่าทีควร 

1.2 แรงจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษของนกัศึกษาอยา่งแรกคือผูส้อน
รวมถึงกลยทุธ์การสอน สงัเกตวาถา้ผูเ้รียนชอบอาจารยผ์ูส้อนกจ็ะมี
ความตงัใจเรียนมากกวา่ปกติ 

1.3 ปัญหาการเรียนการสอนภาษาองักฤษส่วนใหญ่จะมาจากความไม่ตงัใจ
เรียนมากเท่าทีควร ทาํใหผู้ส้อนตอ้งเสียเวลากบัปัญหาทีไม่ใช่เนือหา
ของการเรียนภาษา ปัญหาทีสาํคญัอยา่งหนึงคือการพยายามหากลยทุธ์
การสอนทีแตกต่างจากการสอนแบบดงัเดิม ซึงตอ้งอาศยัเทคโนโลยีมา
ช่วยเพือใหเ้กิดความเหมาะสม 

1.4 แนวการสอนทีใชจ้ะเป็นแบบ PPP: Presentation-Practice-Production 

และ CLT: Communicative Language Teaching เพราะเกียวเนืองกบั
เวลาทีสอนซึงมีจาํกดั การจดัการเรียนการสอนแบบกลุ่มจะทาํใหส้อน
ไม่ทนักบัจาํนวนเนือหาทีอยูใ่นแผนการเรียน 
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ตาราง  สรุปขอ้มูลเพือใชป้ระกอบการพฒันารูปแบบการสอนการอ่านฯ (ต่อ) 

ประเดน็สมัภาษณ์ สงัเคราะห์ขอ้มูลการสมัภาษณ์ 

. ท่านมีความคิดเห็นเกียวกบั
แนวคิดการใชรู้ปแบบการสอนการ
อ่านเพือความเขา้ใจโดย 

ใชย้ทุธวิธีการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาทเพือส่งเสริมความสามารถ
ในการอ่านของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัทีเนน้ให้
ผูเ้รียนแบบแลกเปลียนบทบาทและ
ช่วยเหลือกนัในการทาํกิจกรรมการ
อ่านมีความเหมาะสมหรือไม่อยา่งไร 

ผูส้อนเห็นวา่น่าจะนาํมาใชไ้ดใ้นการสอนผูเ้รียนเพราะจะทาํใหส้ามารถทาํ
ความเขา้ใจเนือหาไดม้ากขึนผูเ้รียนไดเ้รียนรู้การใชวิ้ถีประชาธิปไตยเขา้มา
ช่วยในการทาํงาน มีโอกาสไดพู้ดคุยและไดแ้สดงความรู้และภาวะการเป็น
ผูน้าํและผูต้ามในการทาํงาน คนทีมีความสามารถสูงกวา่กไ็ดช่้วยเหลือ
ผูเ้รียนคนอืน และคนทีมีความสามารถปานกลางหรือตาํกไ็ดมี้โอกาสแสดง
ภาวะผูน้าํและมีโอกาสไดอ้ภิปรายดว้ยและสิงสาํคญัทีสุดคือจะไม่มีผูเ้รียนที
ไม่เป็นทีตอ้งการในชนัเรียน และทาํใหผู้เ้รียนบางคนมีความกลา้ในการทีจะ
แสดงความคิดเห็นมากขึน มีโอกาสทาํใหผู้เ้รียนคิดเป็นระบบและมีความ
ต่อเนืองจากการใชแ้ผนภูมิและใชสี้สนัทีหลากหลายมาช่วยในการจาํ และ
จาํแนกขอ้ความ 

. ท่านคิดวา่การจดักิจกรรมการ
สอนการอ่านเพือความเขา้ใจโดยใช้
ยทุธวิธีการสอนแบบแลกเปลียน
บทบาททีใชแ้ผนภูมิความหมายเขา้
มาใชร่้วมกนัเพือเพือส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านของ
นกัศึกษาระดบัมหาวิทยาลยัมีความ
เป็นไปไดห้รือไม่อยา่งไร และถา้
เป็นไปไดท่้านคิดวา่ควรจะใชใ้น
ขนัตอนของกิจกรรมช่วงไหนบา้ง 

มีความเหมาะสมเพราะผูเ้รียนไม่เป็นผูฟั้งอยา่งเดียว การทาํกิจกรรมจะช่วย
ใหมี้การกระตือรือร้น มีการแลกเปลียนประสบการณ์ ความคิด และการ
ช่วยเหลือซึงกนัและกนั ซึงรวมถึงตวัผูส้อนดว้ย สิงทีจาํเป็นในการสอนคือ
การทีผูส้อนเป็นผูน้าํการปฏิบติัทีชดัเจนเพือทีผูเ้รียนสามารถนาํไปเป็น
แบบอยา่งได ้รวมถึงเนือหาทีมีเนือหาสาระและแนะแนวกลยทุธ์การอ่าน
ดว้ย เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสซกัถามมีการเรียนรู้ปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียนและผูเ้รียนกบัผูเ้รียนขนัตอนการปฏิบติัและทาํใหมี้
ความมนัใจ ผลทา้ยทีสุดจะนาํมาซึงวตัถุประสงคห์ลกัคือสามารถเป็นผูอ่้าน
อิสระไดใ้นทีสุด 
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ตาราง  สรุปขอ้มูลเพือใชป้ระกอบการพฒันารูปแบบการสอนการอ่านฯ (ต่อ) 

4.ถา้จะสอนใหผู้เ้รียนบรรลุวตัถุประสงคด์า้นการ
อ่านเพือความเขา้ใจโดยใชย้ทุธวิธีการสอนแบบ
แลกเปลียนบทบาททีใชแ้ผนภูมิความหมายเขา้มาใช้
ร่วมกนัตอ้งทาํอยา่งไร หรือสอนอยา่งไร และควร
ประเมินผูเ้รียนอยา่งไร(เทคนิค วิธีสอน การวดัและ
ประเมินผล) 

สามารถใชร่้วมกนัไดใ้นทุกขนัตอน ก่อนอ่าน ขณะ
อ่าน หลงัอ่าน มีการประเมินผลกระบวนการปฏิบติั
ตามสภาพจริง (Authentic assessment) จะเป็นวิธีการ
ทีส่งเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษไดดี้และผูส้อน
จะตอ้งเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก (facilitator)ในช่วงที
เป็นผูน้าํการปฏิบติั และช่วยเหลือผูเ้รียนหากความคิด
ของกลุ่มชงกัลง เพือใหก้ารการเรียนดาํเนินต่อไป 

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจในสิงต่างๆรอบตวั
มากขึนและเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งเป็นระบบ 

5.ท่านคิดวา่เวลาในแต่ละกิจกรรมควรสนัหรือหรือ
นานแค่ไหนจึงเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน 

 เวลาทีทาํกิจกรรมสามารถจดัใหมี้ความยืดหยุ่นได้
ตามความเหมาะสม หรือบางครังอาจใชเ้ทคโนโลยี
การสือสารมาช่วยในการจดัการการเรียนการสอน 

6.จากประสบการณ์ของท่านคิดวา่การจดักิจกรรมการ
สอนการอ่านเพือความเขา้ใจโดยใชย้ทุธวิธีการสอน
แบบแลกเปลียนบทบาทเพือส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านของนกัศึกษาระดบัมหาวิทยาลยัเป็นวิธีการที
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดเจตคติทีดีต่อการอ่านจน
สามารถพฒันาสู่นิสยัรักการอ่านไดห้รือไม่อยา่งไร 

 ผูส้อนกล่าววา่จะเป็นผลดี และผูเ้รียนสามารถเรียนรู้
ไดท้งัจากตนเองและจากการใชต้วัช่วยคือเพือนและ
ผูส้อนทีเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกใหต้ลอดเวลา 

7.ปัจจยัดา้นอืนทีส่งเสริมใหก้ารเรียนการสอนบรรลุ
วตัถุประสงคค์วรจะประกอบดว้ยอะไรบา้ง (เอกสาร
ตาํรา ระบบอินเตอร์เน็ต ผูเ้ชียวชาญ บรรยากาศการ
เรียนดา้นกายภาพและทางจิตใจ 

 

 

 

 

ปัจจยัทีสาํคญัเป็นอยา่งมากในปัจจุบนัทีจะทาํให้
เขา้ถึงผูเ้รียนและผูเ้รียนใหค้วามร่วมมือกคื็อระบบ
อินเตอร์เน็ต การใชสื้อออนไลนป์ระกอบในการเรียน
การสอน ผูเ้รียนสามารถทบทวนบทเรียนไดจ้ากสือที
ผูส้อนใช ้บรรยากาศในชนัเรียนควรมีบรรยากาศที
เป็นมิตร อบอุ่น ใหก้ารช่วยเหลือซึงกนัและกนั ใน
ดา้นหอ้งเรียนกค็วรจดัใหผู้ส้อนผูเ้รียนมีความสะดวก
ในการเรียนการสอน และทีสาํคญัมากทีสุดคือควรให้
ผูเ้รียนไดมี้โอกาสใชภ้าษาองักฤษทีเรียนใน
ชีวิตประจาํวนัจริงๆดว้ยจะทาํใหเ้กิดประโยชนใ์นการ
เรียนอยา่งแทจ้ริง 
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ภาคผนวก ค 
รายชือผู้เชียวชาญตรวจเครืองมือเพือใช้ในการวจัิย 
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1. รองศาสตราจารย ์ดร. ธูปทอง กวา้งสวาสดิ 

วฒิุการศึกษา Ed.D. (Secondary education),  University of Alberta, Canada 

ความเชียวชาญ หลกัสูตรและการสอน, การสอนภาษาองักฤษ 

สถานทีทาํงาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

2. ผูช่้วยศาตราจารย ์ดร.ฉตัรแกว้ เภาวเิศษ 

วฒิุการศึกษา Ph.D. (TEFL), The University of Birmingham, the United Kingdom 

ความเชียวชาญ  การสอนภาษาองักฤษ, หลกัสูตรและการสอน 

สถานทีทาํงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสิต 

3. อาจารย ์ดร. อภิชาติ  พูลศกัดิวรสาร   

วฒิุการศึกษา Ph.D (Education), Trinity International University, Chicago USA. 

ความเชียวชาญ หลกัสูตรและการสอน  การศึกษาผูใ้หญ่ 

สถานทีทาํงาน สถาบนักรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัคริสเตียน 

4. อาจารย ์ดร.สุพรรณริกา  วฒัน์บุณย ์

วฒิุการศึกษา Ph.D (TESOL), University of Science, Malaysia 

ความเชียวชาญ การสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ,หลกัสูตรและการสอน   

สถานทีทาํงาน คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฏร์ธานี  

5. อาจารย ์ดร.อรุณี  อรุณเรือง 

วฒิุการศึกษา อกัษรศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต,จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ความเชียวชาญ การสอนภาษาองักฤษ 

สถานทีทาํงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
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ภาคผนวก ง 
สถิติทใีช้ในการวจัิย 
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  สถิติทใีช้ในการวจัิย 

1. ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Item-Objective Congruence Index: IOC) ก่อนนาํเครืองมือไป
ทดสอบ และทาํการปรับปรุง โดยผูเ้ชียวชาญลงความเห็นดงันี 

  สอดคลอ้งได ้ 1 คะแนน 

  ไม่แน่ใจ 0 คะแนน 

  ไม่เห็นดว้ย -1คะแนน 

สูตรคาํนวณคือ 

  IOC =  

เมือ  

  IOC แทน ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงค ์

  ∑ R แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

  N แทน จาํนวนผูเ้ชียวชาญ 

2.      ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

  S.D. =  
²
 , S2 =

²
 

 

3. ความแปรปรวน (Variance) ของกลุ่มตวัอยา่ง S² คาํนวณค่าตามสูตรคือ 

   S2 =     
²
    ,   S2 =     

²
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4. วธีิคาํนวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ ์E1/E2 

กาํหนดเกณฑม์าตรฐาน 75/75 สูตรทีใชค้าํนวณคือ 

 

E1 =       

E2 =     

 

เมือ  

E1 แทน คะแนนเฉลียของผูเ้รียนทงัหมดจากการทาํแบบฝึกหดัหรือแบบทดสอบ
ระหวา่งเรียนจากบทเรียน  

E2 แทน คะแนนเฉลียของผูเ้รียนทงัหมดจากการทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

X แทน   คะแนนทีไดจ้ากการทาํแบบฝึกหดัหรือแบบทดสอบระหวา่งเรียนของผูเ้รียนแต่ละ
คน 

Y แทน   คะแนนทีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบหลงัการเรียนของผูเ้รียนแต่ละคน 

A  แทน  คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหรือแบบฝึกหดัระหวา่งเรียน 

B  แทน  คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหรือแบบฝึกหดัหลงัเรียน 

N  แทน  จาํนวนผูเ้รียนทงัหมด 

 

5   ทดสอบความแตกต่างระหวา่งตวัแปร 2 ตวั ใชส้ถิติ t-test  

 

  t  =  

    เมือ  

  df  แทนค่า  degree of freedom  = N-1 

  D แทน ผลต่างของขอ้มูลแต่ละคู่ 

  N แทน จาํนวนคู่ 
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Lesson plan  
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Lesson Plan 8 

“Right Brain and Left Brain” 

Subject:  Basic English Reading 

Class:  Business English Students 

Time:  180  minutes 

Content: 1. Reciprocal Teaching and Semantic Mapping Strategies to Enhance Reading 

Abilities 

  2. Reading Passage No. 8: “Right Brain and Left Brain” 

Objective:  1. Students will be able to describe what are the reciprocal teaching (four key 

strategies) and Semantic Mapping strategy. They will know and understand how to use them in 

reading comprehension. 

  2. Students comprehend the English reading passage provided. 

                  MATERIALS: 

1. Handout on “Four Key Strategies and Semantic mapping” 

2. Reading Lesson No. 8, “Right Brain and Left Brain” 

3.  Work Sheet 8 

INSTRUCTIONAL ACTIVITIES 

Procedures  

Preparation stage 

Estimated time: 10 minutes 

Min Step 

10 1.Review the content: four key strategies of reciprocal teaching and 
Semantic Mapping 

 2.  Ask Ss to activate their knowledge about four key strategies of reciprocal 
teaching and Semantic mapping by using them in their reading procedure. 
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T:    When you look at the title, which of the four key strategies do you use to guess the topic? 

Ss:   Predicting. 

T:    When you look at the picture/s in the passage, how do you use it/them for your reading? 

Ss:   They are very useful. 

Ss:   We can predict what that story is about. 

T:    If you don’t understand some words in the story, what do you do? 

Ss:   We can look at the meaning from a dictionary. 

Ss:   I don’t agree. We can ask our friends or use the content around it. 

T:    Context clue, right? Great! 

T:    If you don’t understand the points or words, what do you do next? 

S     We can use the clarifying step. 

T:    Great! 

T:    What is the last step of the reciprocal (four key strategies)? 

Ss:   Summary.  

T:    How do you summarize your reading in this study? 

Ss:   We can consult with our friends. 

Ss:   We can ask our teacher also.  

Ss:   We will use Semantic Map to Summary the content. 

T:     Good! 

Modeling Stage(Teacher’s role) 

Estimated time: 30 minutes 

- Predicting Strategy 

Min  Step  

30  1.   T asks Ss to read the topic on Handout (reading lesson “Right Brain and Left 

Brain”. Ask them to predict the topic, what they should do to help them predict what the text is 

about, and what they use to help them make a prediction about the text. Then the T makes a 

conclusion and the T helps them sometimes. 
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 2.  Ss practice prediction on this exercise: predicting from the title, predicting from the 
pictures, and predicting from the main point by using semantic mapping. Then check the answers. If 
there are some problems with the answers, students discuss with the teacher’s help. 

  3. The T writes the words “Right Brain and Left Brain” on the big paper and asks 

Ss to predict from the title what this passage is about. 

  4. After that the T writes down their predictions onto the semantic map.        

      

           

          

           
     

 

 

 
T:  When you look at the title, what is your prediction about this passage? 
Ss:  Brains 
T:  Why do you think that? 
Ss:  Look at the pictures? 
T:  Have you ever seen them before? 
Ss:  Yes, we have. 
T:  What do you think about them? 
Ss 2:     It’s very interesting. 
Ss:  I think so because people cannot all do the same things. 
T:  Good. They have different talents also. 
T:  O.K. Let’s read paragraph 1 to check your prediction and read the first line of 
   other paragraphs to see the whole picture of the passage.  
T:  Do you have any questions? 
Ss:  Nothing. 
T:  Excellent! 
 
 
 
 
 
 

Right Brain 
and Left 
Brain

Events 

Why? 

Where 
is it?

? 
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Paragraph 1 
 
-Silent Reading (10 mins) 
5.  T asks students to read the first paragraph in the passage on Handout (reading lesson “Right 
Brain and Left Brain” ). 
T : Let’s read paragraph 1. 

       Questioning 

T:  Did you finish? 
T:  What’s it about? 
Ss1:  It’s about our brains. 
Ss 3: Our brains are divided into two parts. 
Ss:  Left brain and Right brain. 
Ss:  Each part has separate features and roles. 
T:              O.K, Great. 
 

Clarifying  
T:  Do you have any confusing words? 
Ss  : Yes, we do.  
Ss:  What does “remarkable” mean? 
T: ………It means something unusual or surprising that causes people to take notice.  
Ss:  What does “separate” (line 4) mean? 
T:  It means different or not connected. 
Ms: What does “feature” mean? 
T:  A feature is something important, interesting or typical of a place or thing. 
 
Summarizing  

6. Ask Ss to summarize the main idea of this paragraph by using semantic mapping. 
T :  What is the main idea of this paragraph? 
Ss : There are two halves of the brain. 
 
                P1, Introduction the difference between 
 
 
 
 
 
 
Participation Stage  (Student’s role) 
Changing Role  

7. When the class practices paragraph 2, teacher wants students to perform as leader to replace her. 

 Right Brain and Left Brain 

Right Brain Left Brain 
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Then, when the student presents her/his offering, the teacher helps to be a facilitator for them 

and suggests some ideas for them.   

  Ss practice the reciprocal strategy and semantic strategy following their T. During 

the practice T will help them in every step if they have some problems. 

Paragraph 2 (30 mins) 

- Prediction strategy 

8. The leader asks members to predict in paragraph 2 in reading lesson “Right Brain and Left 

Brain” and write down the prediction. 

L :  What is your prediction for paragraph 2? 

M:  It is about the left brain which is the logical brain. 

- Silent Reading  

9.The leader asks members to read paragraph 2 in reading lesson “Right Brain and Left Brain” 

silently. 

- Questioning 

L: Did you finish? 

L: What’s it about? 

Ms1:  It’s about the left brain.  

Ms 3:   and “How it functions”. 

L:  Good.  

10. The leader asks questions on the content in paragraph 2. 

L: From this paragraph, I will ask questions about the left brain function. 

L: What does the left brain do? 

Ms:    The left brain is used to solve mathematical problems. 

Ms: and used to think logically. 

Ms2: It searches working files of information step by step. 

L: Great. It has examples about the left brain working. 

L: Do you have any points to discuss? 

M: Nothing. 

 
       - Clarifying  
L: Are there any confusing points? 
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Ms: Yes, there are. 
Ms: What does “logical” mean? 
L: Logical is a way of thinking or explaining something using sensible reasons. 
Ms: What does the phase “step by step” mean? 
L: Step by step means in an orderly way. 
 

- Summarizing Strategy  

11. The L and members summarize paragraph 2 by using semantic mapping.  

 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 

        

When the class finishes paragraph 2, L wants other members to perform as leader to replace 

her/him. And when the next student presents her/his offering, T helps to be a facilitator for them 

and suggests some ideas for them.   

12. The leader and the members do the same steps from 6 to 10 to comprehend content in 

paragraph three. 

Paragraph 3 (30 mins) 

- Prediction strategy 

13. The leader asks members to predict in paragraph 3 in reading lesson “Right Brain and Left 

Brain” and write down the prediction. 

  L: What is your prediction for paragraph 3? 

  M: The right brain is the creative brain. 

 

- Silent Reading  

14. The leader asks members to read paragraph 3 in reading lesson “Right Brain and Left Brain” 

silently. 

P1, Introduction the difference between Right 

Brain and Left Brain 

Right Brain Left Brain 

P.2, Logical 
brain 

Solve mathematics 
and think logically 
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- Questioning 
L :  Did you finish? 
L:  What’s it about? 
Ms1:  It’s about the right brain function. 
Ms 3: It’s often called the creative brain. 
L:   Good.  

15. The leader asks the members questions on the content in paragraph 3. 

L : From this paragraph, I will ask questions about the right brain. 

L: What kinds of creative thinking are included in the paragraph? 

Ms: Art and Music.  

L: From the text, please give an example of a problem that the right brain can solve. 

Ms: When people face problems in their life, the right brain will give ideas about how to 

overcome  them. 

Ms1:  To solve the problems. 

L: Great! 

 
  - Clarifying  
L: Are there any confusing words?  
Ms: What does “creative” mean? 
L: It means using skill and imagination to produce something new, like a work of art. 
Ms: What does the word “tackle” mean? 
L:  I’m not sure. Let me check.  It means to make a determined effort to deal with a difficult 
problem  or situation. 
 

16. The L and members summarize paragraph 3 by using semantic mapping.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 

 Right Brain and Left Brain 

Right Brain

 P.3, Creative 
brain 

Thinking 
creatively 

Art and 
music 
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When the class finishes paragraph 3, L wants other members to perform as leader to replace 

her/him. And when the next student presents her/his offering, T helps to be a facilitator for them 

and suggests some ideas for them.   
17. The leader and the members do the same steps from 6 to 10 to read content in the fourth 

paragraph. 

The fourth Paragraph (30 mins) 

- Prediction strategy 

18. The leader asks members to predict in the fourth paragraph in reading lesson “Right Brain and 

Left Brain” and write down the prediction. 

L:  What is your prediction for the fourth paragraph? 

M:  Either the left brain or the right brain can be dominant in a person. 

- Silent Reading  

19. The leader asks members to read the fourth paragraph in reading lesson “Right Brain and Left 

Brain” silently. 

- Questioning 

L: Did you finish? 

L: What’s it about? 

Ms1:  It’s about the left brain function. 

Ms: There are examples of people who have left brain or right brain dominant. 

L: What else? 

M: People who are more left-brained believe in reasoning. 

Ms1: And they have wisdom in arguments. 

L: Great. And how about right brained people? 

Ms: They have a good sense of art and music. 

L: Good. 

 
- Clarifying  
L: Are there any confusing words? 
Ms: What does “sharp” mean? 
L: It means they are quick to notice and understand things. 
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Ms: What is “radical” mean? 
L: In this case radical means new, different, or likely to have a great effect. 
Ms: What does “argument” mean? 
L: An argument is a conversation or discussion in which two or more people disagree. 
 

20. The L and members summarize the fourth paragraph by using semantic mapping.  

 
 
         
     
 
            

 

 

When the class finishes paragraph 4, L wants other members to perform as leader to replace 

her/him. And when the next student presents her/his offering, T helps to be a facilitator for them 

and suggests some ideas for them.   

21. The leader and the members do the same steps from 6 to 10 to comprehend content in 

paragraph five. 

 

-Prediction strategy 

18. The leader asks members to predict in the fifth paragraph in reading lesson “Right Brain and 

Left Brain” and write down the prediction. 

L:  What is your prediction for the fifth paragraph? 

M:  Which side of the brain is better? 

- Silent Reading  

19. The leader asks members to read the fifth paragraph in reading lesson “Right Brain and Left 

Brain” silently. 

 

 

P.4, If it is 
dominant 

Solve mathematics 
and think logically 

Left Brain 

P.4, Right brained people are more 
sensitive and tend to be emotional. 

They are more 
open to new 
ideas  and accept 
radical positions.. 

Right Brain
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- Questioning 

L : Did you finish? 

L: What’s it about? 

Ms1:  It’s about the importance of both brain functions. 

Ms: Both sides of the brain should be exactly equal. 

L: What else? 

M: Actually, people are more left-brained or more right brained. 

Ms1: Both of them are never equal in a real situation. 

L: Great.  

 
- Clarifying  
L: Are there any confusing words? 
Ms: What does “dominate” mean? 
L: It means to control or have a lot of influence over something. 

20. The L and members summarize the fifth paragraph by using semantic mapping. 

        

 

 

 

 

When the class finishes paragraph 5, L wants other members to perform as leader to replace 

her/him. And when it the next member presents her/his offering, T helps to be a facilitator for 

them and suggests some ideas for them.   

21. The leader and the members do the same steps from 6 to 10 to comprehend content in 

paragraph five. 

- Prediction strategy 

18. The leader asks members to predict in the sixth paragraph in reading lesson “Right Brain and 

Left Brain “and write down the prediction. 

L:  What is your prediction for the sixth paragraph? 

M:  We need to learn to use both sides of our brain. 

 

Left Brain 

P5., It’s equally as 
important as the right 
side(ideal). 

People are dominated 
by one or other side of 
their brains. 

Right Brain

P5. , It’s equally as 
important as the left side 
(ideal). 

People are 
dominated by one 
or other side of 
their brains. 
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- Silent Reading  

19. The leader asks members to read the sixth paragraph in reading lesson “Right Brain and Left 

Brain” silently. 

- Questioning 

L: Did you finish? 

L: What’s it about? 

Ms1:  It’s about the importance of both side of the brain. 

Ms: Both sides of the brain work together. 

L: Great. What else? 

Ms: We cannot use only one side of brain. 

L: Good. 

 
- Clarifying  
L: Are there any confusing words? 
Ms: What does “sequence” mean? 
L: Sequence means the order that events or actions happen in, or should happen in. 

20. The L and members summarize the sixth paragraph by using semantic mapping. 

 

 
 

 

 

 

When the class finishes paragraph 6, L wants other members to perform as leader to replace 

her/him. And when the next member presents her/his offering, T helps to be a facilitator for them 

and suggests some ideas for them.   

21. The leader and the members do the same steps from 6 to 10 to comprehend content in last 

two paragraphs. 

- Prediction strategy 

22. The leader asks members to predict in the seventh and the last paragraphs in reading lesson 

“Right Brain and Left Brain” and write down the prediction. 

Left Brain Right Brain

p.6, We must learn 
to balance both 
sides of the brain. 

Example : To write a story  
the left brain arranges 
things in logical sequence. 

p.6, We must learn to 
balance both sides of 
the brain. 

Example: To write a story the 
right brain thinks up ideas. 
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L:  What is your prediction for the seventh and the last paragraphs? 

M:  They are about being left handed. 

- Silent Reading  

23. The leader asks members to read the seventh and the last paragraphs in reading lesson “Right 

Brain and Left Brain” silently. 

- Questioning 

L : Did you finish? 

L : What’s it about? 

Ms1:  It’s about left handed people.  Left brain and right brain are reversed in left handed people.

Ms: In those people the right brain will be the logical brain. 

Ms1: And their left brain will be the creative brain. 

L: Great. What else? 

Ms: In summary, most left handed people are artistic. 

L: Good. How about the last paragraph? 

Ms: There are many examples of left handed people in History. 

L: Who are some of these people? 

Ms2: Napoleon, Charlemagne, Picasso, Alexander the Great and Benjamin Franklin. 

L: O.K., very good. 
- Clarifying  
L: Are there any confusing words? 
Ms: What does the phrase   “a left handed person” mean? 
L : It means a person who uses their left hand more than their right hand for daily tasks like 
writing. 
Ms: What does the word “astounding” mean? 
L: It means something so surprising that it is difficult to believe. 
24. The L and members summarize the last two paragraphs by using semantic mapping. 
 
 

 

 

 

 

 

 Right Brain and Left Brain 

P7and 8, In a left handed 
person, the right and left 
brains will be reversed. 

Their right brains will be the 
logical brain and left brain will be 
the creative brain.  

Examples of left 
handed people: 
Napoleon, 
Charlemagne, 
Picasso, Alexander  
the Great and 
Benjamin Franklin. 
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Co-op Stage (Teacher’s and Students’ Role) 

Estimated time: 60 minutes  

Min  Step 

60 18. When students complete the last paragraph, Ss in each group summarize the 

whole picture of the reading into a semantic map. T is the facilitator for them when 

they have some problems. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Summary                                                       

 

 

 

 

  

 Right Brain and Left Brain 

Right Brain
 P.3, Creative 
brain 

P.2, Logical 
brain 

Solve mathematics 
and think logically 

Thinking 
creatively 

Art and 
music 

P.4, Right brained people are more 
sensitive and tend to be emotional. P.4, It is 

dominant 

They are more 
open to new 
ideas and accept 
radical positions.. 

It believes in 
reasoning. 

P5. , It’s equally as 

important as the left side 

P5.,It’s equally as 
important as the right 
side(ideal). 

People are 
dominated by one 
or the other side 
of their brains. 

People are 
dominated by one or 
the other side of 
their brains. 

p.6, We must learn to 
balance both sides of 
the brain. 

p.6, We must learn 
to balance both 
sides of the brain. 

Example: To write a story the 
right brain thinks up ideas. 

Example: To write a story 
the left brain arranges 
things in logical sequence. 

P7and 8, In a left handed 
person, the right and left 
brains will be reversed. 

Their right brains will be the 
logical brain and the left brain will 
be the creative brain. Examples of 
left handed people: Napoleon, 
Charlemagne, Picasso, Alexander  
the Great and Benjamin Franklin. 



391 

After finish in this stage, Ss can read and comprehend the content by individual person. They are the 

independent readers. Therefore, they are evaluated by doing individual exercise to answer short 

questions and match the word with the same meaning at the end of this lesson.  

 

Evaluation : 

The evaluation is done throughout the lesson. 

     1. Critical and reflective thinking with the evaluation process 

1. Teacher evaluates learners from activities, focusing on ability to apply the strategies 

taught, reading proficiency (comprehension), vocabulary knowledge, attitudes towards 

the lesson and the class (how much attention they have paid and effort they have 

demonstrated). 

2. Teacher observes learners in every step by completing the observation form. 

 

   2. Generalization to create new experience  

  Using the information in Modeling step, and doing in Participation step, students work together to 

conceptualize new experiences.  

1.    Students are able to describe the reciprocal teaching (four key strategies) and Semantic 

Mapping strategy. They understand how to use them in reading comprehension by explaining and 

practicing. 

2. Students comprehend the English reading passage provided by using the reciprocal and 

Semantic Mapping strategy in summarizing content 

3. They correctly answer the questions in exercise sheet 8 with a score of more than 80 percent.  

T = teacher 

L = leader 

M = member   
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Right Brain and Left Brain 

 

Are You Left or Right Brain? ( www.onlinecollege.org/left-or-right-brain)  13.11.13 

It was not long ago that scientists made the remarkable discovery that our brains are divided into two 

halves and that each half has separate features and roles. The brain is said to be divided into the left half 

and the right half. For ease of reference, they are called the left brain and the right brain.  

The left brain is said to be the logical brain. It is the left brain that we use to solve mathematical problems 

and to think logically. For example, if you were asked how to make coffee, this is what happens, Your left 

brain begins to work; it searches its files for information on coffee making. If it finds the files, it begins 

relating what to do step by step. If it does not find any record, it says it does not know.  

The right brain is often called the creative brain. It has the function of thinking creatively. This includes 

all the artistic functions, including art and music appreciation. When you want to draw a picture or 

compose a piece of music or write poetry, it is the right brain that is in operation. When you come across a 

new situation in your life, your right brain gives ideas on how to tackle it.  

To some people, the left brain is dominant and to others, the right brain is. Of people who are good in 

mathematics and language expression - that is, putting into practice what they have learned, we say that 
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they are more left-brained. They are not very sensitive and believe in doing everything only after 

reasoning. They are very sharp at arguments. They are the type who will not believe in anything until 

they see it. Right brained people are more artistic and have a good sense of music appreciation. They are 

also more sensitive and tend to be emotional. They are more open to new ideas and are willing to accept 

radical positions.  

Is the left brain better or the right brain? Both sides of the brain are equally important. In an ideal 

situation, a person should be exactly equal in both sides of the brain. However, as in most things, the ideal 

never happens. People are dominated by one or the other side of their brains.  

In order to function effectively in the world, we must learn to use both sides of the brain. In many 

situations that we meet in the world, there will be requirements for both sides of the brain to work together 

as partners. For example, when you want to write a story, which brain do you use? The answer is both 

brains. You need the right brain to think of the ideas and you need the left side to arrange everything in a 

logical sequence. You cannot go through life with only one side functioning.  

One last thing: In a left handed person, the brain will be in reverse. For him or her, the right brain will be 

the logical brain and the left brain will be the creative brain. Also, it has been observed that for some 

unknown reason, left handed people tend to be more creative. Hence you will see that most left handed 

people are artistic or at least have a keener sense of art appreciation. It is probable that what causes left 

and right handedness is the position of the brain and not vice versa.  

Also, it is astounding that many of the greatest persons in History are known to be left handed. These 

include Napoleon, Charlemagne, Picasso, Alexander the Great and Benjamin Franklin. The number of 

great people who are left handed is out of proportion to the total number. Now, we know that what causes 

left handedness or right handedness is the position of the brain in the head. So is there any reason to 

believe that people whose creative brain is on the left are at an advantage?   
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Questions 

1. (a) Describe the functions of the left brain.            

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

2. (b) Describe the functions of the right brain. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________ 

3. How would you decide if a person has a dominant left or right brain? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Match these words with words which mean the same. 

1.remarkable                             a. acute 

2. separate                                 b. artistic 

3. logical                                   c. reasonable 

4. creative                                 d. different 

5. radical                                   e. astonishing 

6. sharp                                      f. arrangement 

7. dominated                              g. controlled 

8. sequence                                h. rebellious 

From: http://englishdaily625.com/ comprehension.php?062 20.11.13 
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 Test 8 (10 scores) 

The Human Immune System 

 The human immune is like a castle that can defend itself against invaders. For human body, 

typical invaders may be bacteria that can cause infections or disease We call our body’s defenses the 

“immune system . We rely on this system to keep us healthy by finding, attacking, and destroying germs 

that make us sick. There are many different kinds of germs in the world, but luckily the immune system 

has numerous ways to fight them off. 

 The immune system’s first line of defense is external: our skin, nose, eyes, and mouth. Our skin 

covers most of our body, so it forms a physical barrier against intruders, but it also provides the body 

with advance warning about invading germs. In addition, the skin makes antibacterial substances, or 

chemicals that kill bacteria. Of cause, there are places our skin does not cover, such as our eyes, nose and 

mouth. There, other substances obstruct germs in much the same way as the skin does on the rest of the 

body. Moreover, the sticky mucous in your nose and mouth contains enzymes capable of destroying 

bacteria., as do the saliva and tears produced by your mouth and eyes. 

The event that the body’s external defenses fail to repel a foreign object, the inside of the body has other 

ways of protecting against invaders. White blood cells are the key players in our external defense. These 

cells come in several different types, which work together to detect and combat germs. Some digest 

invasive germs and others aid in recollection and recognition of germs the body has previously 

encountered. Additionally, certain types of white blood cells possess special tools known as antibodies 

to respond to invaders. Different antibodies correspond to different germs. When they find matching 

germs, they attack to it like a key fitting into a keyhole. The antibody then locks up the germ to prevent it 

from doing damage inside the body. 

 Although most of the immune system’s actions are carried out without our knowing, it is 

sometimes possible to tell that our defenses are functioning properly and working to keep us healthy. 

Perhaps you have experience swelling of your neck’s lymph glands when you have a sore throat. Or 

maybe you cut your finger and watch it heal within a matter of days. If so, you have witnessed your 

immune system reaching to and battling infection.  

     Amen, John Henry.(2010). Read up I on Content areas, 56-57. 
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Semantic Mapping The Human Immune System 

1………………………………………………………………………………………………………………………… 

P2. The immune 
system’s first line of 
defense is external. 

2…………………………. 

Our skin 3………………

5………….. White blood cells 

10…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

A physical 
barrier 
against 
intruders. 

Warning 
about 
invading

7…………………
…………………
…………………
…………………..

It has the 
sticky 
mucus 
contain 
enzyme 
capable of 
destroying 

bacteria. 

6………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
……………….. 

It has the 
sticky mucus 
contain 
enzyme 
capable of 
destroying 
bacteria 
(saliva). 

8……………………………………………
………………………………………………
…………………………………………... 

Some digest 
invasive 
germs.

Others aid recollection and recognition 
of germs the body has previously 
encountered. 

9…………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………… 
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